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  מדור אור שבועות

ע"ד גלולות , לכתוב כתובה בצבעיםשרי אי , ל אשר צותה חמותה"עש ככותרד הגרן ות

  ה  ..........................  הג"ר משה פיינשטיין זצ"ל -  ון ובשיעור חיוב עונהלמניעת הרי

  ז ..............................................  הג"ר יונתן שטייף זצ"ל -  בשר תאווה קודם מתן תורה

  ט  .................ר אברהם גניחובסקי זצ"ל"הג - ברכת התורה בניעור כל הלילה בליל שבועות

  יא  ..  זצ"ל ר מיכאל אליעזר הכהן פארשלעזינגרהג" -  בהר סיני פסקה זוהמתן של ישראל וכל רכושם

*   
  טז  ........  יוסף ליברמן הרב -  ל שולחן אחד חלב עם בשר שאינו אוכל מטעמי כשרותעלאה עה

  יז  ...............  נח אייזיק אהלבוים הרב -  מדוע אין מברכין ברכת המצוה לפני קריאת התורה

גדרי  ,מאי ס"ד של נעמי ששלחה רות אל בועז באמצע הלילה ובועז לא שלחה עד הבוקר

  יח  .......................................  יעקב אמסעל הרב - הצניעות בעדות גברי בעניני נשי

  כד  ..........................  טוביה הלוי שולזינגר הרב - כול כזית יתר ביו"ט שחל בשבתאי"צ לא

  כה  ............... יוסף חי סימן טוב הרב - תטעמים למנהג לשטוח עשבים ואילנות בחג השבועו

  כח  ..................................  חיים שולמאן הרב -  סדר תפלות לדר באלעסקא, ספק בספה"ע

  לב  ...........................  א"שליט אברהם אבא קליינרמאן הרב - נותן התורה לכל יחיד ויחיד

   -  זכיית השדה ממילא ,סוד היבום וענינו במעשה דבועז ורות והנפ"מ לדינא

 לה  .................................................................................ךמרדכי קרליב הרב
  מה  ...  מנחם רוקח הרב - כת והשיאנו קודם ברכת כהניםבר, הקדמת שירה וזמרה לברכת כהנים

  מח  ............................  יונתן בלויא הרב -  מדוע יש מודעא רבה לאורייתא הרי זביניה זביני

  נט  .....................................  יהושע פסטרנק הרב - ביאורים בנוסח תפילות השלש רגלים

ל או ימגד, הדליקה נרות ושכחה ספה"ע, סרו חג, מצות סעודה באנשואין ביום ל' ניסן 

  סג  .............................  צבי ארי' פרידמאן הרב - חי העולמים בפתח או צירי ,מגדול

  סה  ............................................  משה אהרן קריסטל הרב - תלמוד תורה אין לה שיעור

  עא  ............................................  הרב אלחנן פרינץ -בחתונה בסוף חודש ניסן השתתפות 

  עד  .............................  מרדכי הכהן הלמן הרב -  ביאור עומק התואר 'אדם' לאיש הישראל

  ]תשובות ומאמרים[

  עו  .................................................  ים קנייבסקיחי הרב - שאלות ותשובות בענין תחנון

  פא  ......................  שמרי' שולמאן הרב -  בדין טרפה שהרג אדם ,לך כל שאסרתי לך התרתי

  פב  .........................  בנציון הכהן שטראססער הרב -  איזהו עליה לתורה המעולה שבעליות

  פה  ..........................  חיים שלום הלוי סגל הרב - תפילות ובקשות שאין המלאכים מכירים

  פט  ................................................  מתתיהו גבאי הרב -  אם יש בגט משום הידור מצוה

  צז  ...........................................................  יעקב ראקוב הרב - צורת פאה נכרית בהלכה

  קא  ......................................  יעקב אהרן סקוצילס הרב -  יני שנים מקרא ואחד תרגוםענ

  קז  ..  נחום אבראהאם הרב - אם גוי יכול לקבל עליו שאר מצות חוץ מז' מצות ואי מקבל שכר

  קיא  .................................................. מאיר בן שושן הרב - טעם מצות מילה בפ' תזריע

  קיד  ...........................................  אלכסנדר אליעזר קנאפפלער הרב - שבת מקור הברכה



ã     

 קטז  .............  יצחק זאב גאלאמבעק הרב -  תםעם ה' סתשא בקריאת פסוקים  בבלאם עובר 
  קיח  .............................................  משה פנחס הלוי הורוביץ הרב -  סדר השכמת הבוקר

  פתגמי קודש][

  ע  ......................................................................  מהר"ל -  למה כפה עליהם הר כגיגית

  מד  ......................................  מאור ושמש - אהבה ואחוה בישראל  - העיקר שהכל תלוי בו 

  כד  ................................................................  תורת חיים - טעם הקדימו נעשה לנשבע 

  כג  ....................................................................  מהרש"ם - כולכם ביראה ועצה אחת 

  קי  ...............................................................  ישמח ישראל -מידות טובות כלי לתורה 

  עה  ...........................................................  של"ה -  התחת אשר לא עבדת את ה' בשמח

  מז  .......................................................................  רבנו יונה - נעשה ונשמע קבלת עול 

  ק  .............................................  מהרמ"י מאוזרוב זצ"ל - רים נפרדים קודש וחול שני דב

  פ  .........................................................................................  בית הלוי -שני כתרים 

  קל  .....................................................................................  רד"ק - יראת ה' טהורה 

  נח  ....הפלאה -  מעלת בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, עשיית המצות גם כשלא מבין הטעם

  טו  ....................................................................... אור החיים - טוב ה' טעמו וראו כי 

  קטו  ..........................................................  מטה משה -  ש לבנה חרותה באש שחורהא

  סד  ..............................................................  בראשית רבה - להעקידה ר מתן תורה קש

  כז  ...........................  שם משמואל -שפלות רוח וגבורת הנפש בבת אחת חידש במתן תורה 

  לא  ....................................................................  אור המאיר -  ]נותן התורה [לשון הוה

  פד  .................................ליקוטי שמואל - קושרת לצדקה במקרא למה שמחה בשבועות מ

  צו  .............................................................  חתם סופר -  שבועות יו"ט על קדושת הזמן

  קיג  .....................................................................  קרית חנה - אם אין קמח אין תורה 

  למערכת] מכתבים[

  קלא  ..........................  משה ווייס הרב - דבר בשם אומרו, פי' וקול השופר הולך וחזק מאד 

  קלב  ...................................................................  מתתיהו גבאי הרב - הארות והערות

  קלג  ...........................................................................  אלישע חן הרב -  כח מכת דבר

  קלג  ............  דוד אריה שלזינגר הרב -  הערות באמירת הלל בז' של פסח ומצות מרור בזה"ז

  קלד  ...................................................  נחום אבראהאם הרב -  כיסוי הראש אחר החופה

  קלה  ............................................  שראל יעקב הכהן אריוביץי הרב - בעפצים עיבוד קלף

  זקל  ......................................................................... ד בלוםדו הרב - קדימה בברכות

  קלח  ................................................  דוד צבי דיק הרב - יוב נר חנוכה למי שאין לו ביתח

  קמ  ............................................  ב.ש. - בליל שבתבשתי ידים ברכת יברכך לבנים היתר 

  קמא  ...................................................  מ.ש. -  ד"ל הי"ק רבי קלונימוס שפירא זצ"הגה

  קמב.........  חיים וויס - זכרון לראשונים בארה"ב, "ר אביגדור מיללר זצ"ל וטשעלסי מאסהג

  קמג  ..  צבי ארי' פרידמאן הרב -  בנימן קמנעצקי זצ"ל הרב -  בלום זצ"להרב אברהם יוסף ראזנ

  קמד...........................................................  הרב נחום אבראהאם -לב נדיבי עם לעורר 

  קמט- קמה  ...............  הפוסק, סיכומי הלכות, אשכול יוסףתורת מיכאל,  -חדשים ספרים 
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זצ"ל  פיינשטיין משה הג"ר

חמותה  צותה אשר ככל ותעש הגרן ו)ותרד ג, (רות

ושמואלבשבת המואביה רות זו  אלעזר  רבי אמר עוד ויחכם לחכם תן  איתא ע"ב קי"ג דף
הגרן וירדת עליך שמלתיך  ושמת וסכת ורחצת לה קאמרה נעמי דאילו רות הרמתי
שעשתה  הקרא שאמר  מה חמותה. צותה אשר ככל  ותעש והדר  הגרן  ותרד כתיב בדידה ואילו

ששינתה  אף חמותה צותה והוא *כאשר רות, תעשה שכן סמכה  דנעמי משום דהוא נראה ,
דהוי  משום משלם נמי שטרא ושקול זוזי הב שאמר  דאף ע"א פ"ה דף בכתובות כדאיתא
דהו "ל משום דהוא כצואתו , עשה הרי שאדרבה אף צוהו , כאשר  עשה ולא בשליחותו כעיות

ולא  ד "ה ע"א ג' דף ב"מ  בתוס' כדאיתא מאמינו  שאינו  השטר  לקיחת שהזכיר כיון  .**להבין
היתה  ואם חמותה, צותה כאשר נחשבת נעמי כוונת שכן  רות שהבינה כיון הכא גם ולכן

חמותה. כציווי שלא זה היה הגורן שירדה קודם מתקשטת

*

________________

והדר  הגורן ותרד דשבת. והיינו מיוחדות, שמלות אלא היתה ערומה וכי - שמלותיך ד"ה רש"י *

היא. זונה ויאמרו מקושטת, כשהיא בה יפגשו שלא נאות, שמלות ולבשה סכה שם - ותעש

לעוותי  ולא שדרתיך לתקוני הבית בעל ליה לימא תימה - בסהדי ליה הב לי אמרת ולא ד"ה **

(כתובות  הכותב בפ' כדאמרינן לב על להשים  מעצמו לו היה בסהדי ליה הב ליה אמר דלא גב על אף

לי  הב להו ואמר ופרענהו רבא ביד ושדרינהו חוזאי בי זוזי ביה מסקי דהוי אבימי גבי פה.) דף

ולא  זוזי להו והב שטרא שקול א"ל שנא דלא התם  ומסיק נינהו, סטראי הנך ליה ואמרו שטרא

דהתם  וי"ל לעוותי, ולא שדרתיך לתקוני ליה דאמר משום השליח מחייב שטרא ושקול זוזי הב שנא

הזכיר  לא הכא אבל לידך השטר שיבא ענין באותו עשה אומר כאילו השטר לקיחת דהזכיר כיון

כלל. עדים
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בצבעים  כתובה לכתוב אי

בכתובה להוסי  פסוק ף

תשל"ט אלול י"ד ה' יום בע"ה

˘ËÈÏ"‡לכבוד  ·¯‰ ·Â˘Á‰ ‚"‰¯‰

שטראין  אלא דאינו  כתובה לכתיבת אחרים צבעים של  השתמשות על  איסור פקפוק שום
[נראה  קו  לעשות כדי הוא בגט  בזה החומרא ועצם כידוע כשר בגט ואפילו ממונות,
לכתוב  שלא להזהיר נכון  ודאי הכתובה ובכתיבת אשה. בגירושי קולא] לעשות לא כדי דצ"ל 

חלקים או  פסוקים החתן .שם של  ברצונו ותלוי איסור, אין חז "ל  במאמרי אבל  מפסוקים

*

עונה  חיוב ובשיעור הריון למניעת גלולות ע"ד

תשל"ח מנ"א י"ט עקב ג' יום בע "ה

שליט"א  המשפחה טהרת של בשיעור הלומדים התלמידים לכבוד

וברכה. שלו' בברכת

שינוחבענין כדי צריך שאולי זמן קצת שעבר  אחר ממלאכתו חופש לו שיש מי עונה חיוב
סימן באו "ח  מפורש שדינו הרמב"ם כלשון  ומעונג שבריא כמי נחשב ממלאכתו גופו 
מש"כ ועיין ת"ח. כמו  דין מקבל שאז  הקיץ בזמן בלילות לומד  שאם ומובן א', סעיף ר "מ 
בכלליות  וגם ת"ח של  העונה מהו שבררתי כ "ח  סימן  ח "ג אהע"ז  חלק משה אגרות בספרי

שם. מתורץ שאלתכם שגם תראו  תדקדקו  ואם אנשים, שאר  של העונה

עייןובדבר מתירם, אינני מאיסורא סכנתא חמירא מצד הריון  למניעת [גלולה] הפילין לקחת
איך שבררתי י"ז סימן ח "ב אהע"ז  עיין  הנדון ובעיקר כ "ב, סו"ס ח"ג אהע"ז  א"מ 
זה  להחשיב אין דהלא מותר  ויו "ט  בשבת רפואה איסור מצד  אבל הפילין. בלקיחת לנהוג
אחד יום תדלג שלא מוכרח  אם התענית קודם לקחתם תצטרך ובתענית מחלה. לאיזה כרפואה

בלילה. גם שנוהגים באב וט' ביו"כ רק נוגע זה וכמובן

h
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שטיי יונתן זצ"ל הג "ר  ף 

תורה  מתן קודם תאווה בשר

ר 'במשנה מני הא רבה, דמשנה בפירושא יוסף ור' רבה פליגי שוחטין - לעולם י"ז . חולין
ר ' ותירץ וכו ' לי' מבעי' ואוכלין  שוחטין  לעולם הקשה, יוסף ור ' כו ' היא ישמעאל
שמו לשום א-להיך  ה' יבחר  אשר המקום ממך  ירחק כי דתניא היא עקיבא ר ' מני הא יוסף
נחירה, בשר להן לאסור אלא הכתוב בא לא אומר עקיבא ר' - ומצאנך מבקרך וזבחת שם
יכול שגלו ועכשיו  נחירה, בשר להן נאסר לארץ משנכנסו  נחירה, בשר  להן הותר  שבתחלה

שוחטין . לעולם שנינו לכך  הראשון , להתירן יחזרו 

לא במאי נחירה בשר סבר  ישמעאל  ר' כלל , איתסר  לא תאוה בשר סבר  עקיבא רבי קמיפלגי
עקיבא  לרבי אלא הבקר , בן  את ושחט  דכתיב היינו ישמעאל, לרבי בשלמא כלל. אישתרי
אלא  להם, ישחט  ובקר הצאן  דכתיב היינו  ישמעאל, לרבי בשלמא שאני. קדשים ושחט, מאי
שחיטתן . היא זו  שלהן נחירה ליה, מיבעי להם ינחר להם, ישחט ובקר  הצאן  מאי עקיבא לר'
אימת  מהו , לארץ עמהן  ישראל שהכניסו נחירה בשר איברי ירמי' דר' בעי הזכירו ואח"כ
ר ' ואמר  טוב, כל  מלאים ובתים דכתיב להו , אישתרי טמא דבר  השתא שכבשו, בשבע אילימא

כו '. ואיבעית מכאן לאחר  אלא מבעיא, נחירה בשר דחזירי, כתלי רב אמר  אבא בר ירמיה

לרש"י כ' לי' ניחא לא למה ביאור  וצריך  נפק"מ , שני כ ' והרא"ש שכר, וקבל  דרוש רש"י
לפי  להלכה נפק"מ דיש ירמי' דר ' בעי' הרמב"ם הביא לא למה להרא"ש קשה וגם בזה

הראש. פי'

כךוי "ל לאחר  על תורה מתן שלפני האיסורין בכל נסתפקו לא למה הנוב"י קושיית כאן  דיש
ואפילו נאסר ומעכשיו מותר  היה לכן  דקודם כלל ספק זה דאין  לומר  צריך כרחך ועל  וכו '

נאסר . ג"כ  מתחלה שנשתייר מה

מהל 'ורק פ"ד בסוף שכ ' הרמב"ם שיטת כאן  דיש משום ירמי' ר' נסתפק נחירה בשר באיברי
קדשים. כ "א חולין לשחוט רשאים היו לא דבמדבר דס"ל  שחיטה

צריכים אמנם  היו שלא אלא חולין  גם לשחוט  רשאים דהיו  אלא כן ס"ל לא הראשונים
להם. מותר היה נחירה בשר  גם כי לשחוט ,

מדכ 'ונ ' עקיבא ר ' על  מקשה דהש"ס נחירה, בשר  דאיברי ירמי' ר ' של ספיקו תלוי דבזה
שחיטתן . היא זו נחירתן  ותירצו  דווקא, לשחוט שצריכים דמשמע להם ישחט  ובקר  הצאן

עכ"פ וכן צריך מ "מ  שחיטה, צריך אין  דעוף דס"ל למ"ד דגם שכ ' כ : חולין  בתו' מצינו
שחיטתן . היא זו ונחירתן בסימנים נחירה

דהבשרועיין לומר  סברה יש וא"כ סימנים הנחירת על נצטוו  נח בני דגם שכ' צ"ה: חולין  תו '
הא  מ"מ השחיטה על נצטוו דבא"י אע"ג בא"י, גם מותר  יהיה מהמדבר  להם שנשאר 
אם  ירמי' דר' בעי להסתפק יש ושפיר שחיטתן  היה שנחירתן אלא לשחוט נצטוו  במדבר גם

לא. או בהיתירן  האברים נשארו  במדבר דהותר  כיון אמרינן
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היואבל לא ואדרבה בחולין השחיטה על כלל  נצטוו לא דבמדבר  הרמב"ם כשיטת נימא אם
מתן שמקודם האיסורים לכל  דומה דזה להסתפק אין  אז קדשים, כ"א לשחוט  רשאים

הנוב"י. כמש"כ לכן מקודם שנשאר  מה גם אסור שבוודאי כן, לאחר על תורה

בוודאי אלא ואז להרמב"ם דס"ל  כמו הפירוש אם ר "ע דברי בפירוש נסתפק ירמי' דר ' די"ל 
תוס' כמש"כ הוא עקיבא ר ' בדברי הפירוש דלמא או  מהמדבר  להם הנשאר אסורים
עה"פ  כדאמרינן שחיטתן היא זו  נחירתן שגם אלא לשחוט  רשאים היו ג"כ  דבמדבר  וראשונים

להם. ישחט ובקר הצאן

בוודאי ולהרמב "ם  ששם דווקא בקדשים מיירי להם ישחט ובקר  הצאן דהפסוק צ"ל 
לשחוט . צריכים

הזה.וזה בזמן  נוהג שאינו  בדבר  אפילו מצינו שזה הרא"ש שכ' קרא לפרושי אלא אינה בוודאי

ביןאמנם ביום בין לעולם היינו שוחטין  לעולם דתנן  המשנה לפרש רבא אמר  הסוגיי' בסוף
יוסף. ר' או  רבה כמו לפרש לרבא לי' ניחא לא ולמה כו' בלילה

מבעי וי "ל ואוכלין שוחטין  יוסף דר ' קושייות ב' משום לרבא לי' ניחא לא רבה של דשיטתו 
כר ' פירוש לא למה אבל  וכו', מותרלי' היה נחירה דבשר  היא רי"ע דמתניתין יוסף

בגולת. מעתה אסור נחירה דבשר שוחטין לעולם לומר התנא הוצרך  במדבר

דעתה אמנם  להסתפק ויש כהראשוני' עקיבא ר' דברי בפירוש דס"ל  דהש"ס לס"ד  דווקא זה
הרמב"ם  לפירוש אבל שוחטין, לעולם לומר  התנא הוצרך  נחירה בשר הותר  בגולה
רשאים  היו  לא במדבר  דהא הראשון , להיתר יחזור בגולה דעתה ס"ד שום אין  ר "ע בדברי
בוודאי  מקדש לנו דאין עתה כן שאין מה חוץ שחוטי ושייך  מועד  לאהל שסמוכים לפי לשחוט

לשחוט . ומצווים לשחוט  רשאים

לא וע"כ שוב דרבא למסקנא וא"כ  בלילה בין  ביום בין  היינו  שוחטין  דלעולם רבא פירוש
דר ' בעי הביא לא ע"כ בתרא דהוא כרבא ס"ל  והרמב"ם ירמי'. דר' ספיקו  כלל שייך

כרש"י. נפק"מ אין  שוב שעתה לפי ירמי'

שהזכירוהרא"ש נפק"מ שני באות ירמי' דר' כבעי להסתפק שפיר ויש כהראשונים ס"ל
בנדר . הראש

כרבא ורש "י  רי"ע דברי לפרש דס"ל ירמי' דר ' בעי נפק"מ אין שוב דלמסקנא ס"ל
הרמב"ם. כשיטות

h
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זצ"ל  גניחובסקי אברהם רבי הגאון 

שבועות  בליל הלילה כל בניעור התורה ברכת
נעורים הנה א) היו הראשונים שהחסידים הזוהר בשם א ') ס"ק תצ"ד (סי' ברורה במשנה איתא

כן . לעשות הלומדים רוב נהגו וכבר בתורה, ועוסקים הלילה כל

ד"ה והנה א' י"א ברכות (תוס' תם דרבינו התורה, דברכת חיובא בעיקר  הראשונים פליגי
ברכת  חיוב קבעו שחכמים והיינו  יום, כל  מחודש חיוב היא התורה דברכת סובר שכבר )
רק  החיוב אלא כן , דאינו (שם) התוספות ודעת השחר , ברכות דשאר דומיא יום בכל  התורה

דעתו . כשמסיח  והיינו מללמוד , כשמפסיק

לדעת ונפקא אך יום, בכל כמו התורה בברכת חייב תם רבינו דלדעת הלילה, כל בניעור  מינה
בניעור משא"כ השינה, ידי על  מלימודו שהפסיק מפאת רק הוי בבוקר  החיוב התוספות

לברך . חייב אינו  כלל  הפסיק דלא הלילה, כל

והגר"א וכתב חדש דהפרי כ"ה) - כ"ד ס"ק ושעה"צ כ "ח, ס"ק מ"ז (סי' ברורה במשנה
המגן אך  התורה, בברכת חייב אינו הלילה כל  ובניעור  התוספות, כשיטת פוסקים
יוציאו שישן  אחר שאדם ועדיף להקל , ברכות וספק דחייב, תם רבינו כשיטת נוקט  אברהם

ברכה. בהאי

הוי ויש התורה דברכת אסיק אריה דהשאגת א') ס"ק (שם ברורה המשנה כתב דהא להעיר
לחומרא, דאורייתא דספק ומברך , חוזר  התורה ברכת בירך אם בספק ולכן מדאורייתא,
ספק  דאדרבה נימא להקל, ברכות דספק ברורה המשנה כתב אמאי הלילה כל  בניעור כן  ואם

לחומרא. דאורייתא

לא ויש  הכי ומשום תם, כרבינו דלא ברורה למשנה ליה סבירא הדין  מעיקר  דהכא לומר 
דפליגי  ביום דישן  הדין  כעין  דהוי לומר יש ועוד דאורייתא, ספק כאן  דיש חשיב
עביד כמר  דעביד  כ "ה) ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב התורה, בברכת חייב אי הפוסקים

עביד . כמר ודעביד 

אךועוד דרבנן , אלא אינו יום בכל  התורה ברכת לברך  דחייב תם דרבינו דדינא לומר יש
הא  בלילה דבישן  דאורייתא, התורה ברכת לר"ת לן  משכחת היכי כן  אם עיון צריך
תם  כרבינו  לן סבירא דלא לדידן  אך דאורייתא, הוי תם לרבינו ואולי חייב, דאינו  ליה סבירא 

תלמוד . וצריך  דרבנן, אלא אינו זה יום כל חיוב נמי דיש נימא אם אף

בלילה  וניעור ביום בישן דהגרע"א חידושא 

הלילה,תוב) כל  ער והיה ביום, ישן  דאם הגרע"א בשם כ"ח) ס"ק (שם ברורה המשנה כתב
ולתוספות  החדש, היום מצד חייב תם דלרבינו  נפשך , ממה עלמא, לכולי לברך חייב

ביום. דישן הא מפאת חייב

לא ויש  מטתו  על ביום דהישן  אומרים דיש י"א) סעיף (שם ערוך  בשולחן  איתא דהא להעיר 
היאך כן  ואם עלמא, לכולי מחייב אינו  ביום דשינה חזינן ומברך , חוזר  ואינו הפסק, הוי
סובר כרחך על ואלא הלילה, כל ניעור בהיה לברך שיוכל  היום שינת את הגרע"א צירף
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רק  הוי התורה ברכת דהחיוב תם רבינו  שיטת מפאת רק הוי אומרים דהיש דהטעם הגרע"א
דאין קביעות, חשיב לא ביום דשינה מפאת הוי דהטעם לומר  סברא אין אבל הבוקר, כשמגיע
משנת  לילה שנת דחלוק כתב גופיה הגרע"א דהא עיון וצריך לילה. לשנת יום שנת בין  חילוק
ואם  מחייבת, ואינה הפסק הוי לא ביום שינה עלמא דלכולי צד  דיש ליה דסבירא חזינן  יום,

לחייבו . איכא נפשך  ממה מאי יקשה כן 

מברךוהנה  היום אור  קדם והשכים הלילה בתחילת דישן  י"ג) סעיף (שם ערוך בשולחן איתא
דהדרך י"ג) סעיף הלכה ובביאור  כ"ט ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב התורה, ברכת
ולברך , לחזור  צריך אינו היום, אור קודם קבע שנת וישן חזר  כך אחר אם דאף סובר החיים
שחזר דאחרי סובר חדש והפרי שאחריו, הלילה שנת עד  זו  בברכה לפטור דעתו  מסתמא כי

ומברך . חוזר  לישון 

כלוכתב הפסיד, לא המברך ביום, קבועה שינה בישן דאפילו  דכתב דלמאי ברורה המשנה
מדברי  משמע הפסיד, לא דהמברך בלילה, קבוע שינה לישן שחזר דידן  בגוונא שכן 
צירופא  מפאת לא כבר  וזה ביום, משינה יותר  בלילה בשינה עדיפות דיש ברורה המשנה

דהגרע"א. נפשך בממה לעיין יש זה ולפי תם, דרבינו 

החיוב זמן  לפני התורה ברכת  - הנ"ל המשך

ולאחרוהנהג) החיוב, זמן  קודם המצוות], ברכת שאר  [או  התורה, ברכת במברך לעיין  יש
הברכה. חלה האם החיוב, זמן מגיע שכבר עד בדיבור מפסיק אינו הברכה שגמר 

הפסק,והנה חשיבא השינה דהא מיד, לברך חייב היום אור  קודם כשקם גם התוספות לדעת
לברך יכול האם החדש, היום מפאת הוא דהחיוב תם רבינו לשיטת הוא הנידון  אלא

היום. אור קודם

בשעתה,א. חיילא לא דהברכה מפאת מהני דלא אומר) והיה ד "ה ב' י"א (ברכות הצל"ח ודן
יברך אם רק שלפניו  ביום שישן מה יועיל דהגרע"א, נפשך כהממה נימא אם גם ולפי"ז 

תם. לרבינו  חייב שעה באותה דרק השחר, עלות לאחר 

מודה ב. דיבר, לא אם אבל שבירך, אחרי ודיבר  בהפסיק רק דהצל "ח  דספיקא לומר  יש אך
מכן , דלאחר תורה הדברי על וחייל כאן , אין הפסק דהא תם, לרבינו  אף דיועיל הצל"ח
כשיאמר רק בלילה בקם יועיל  ולא השחר , לברכות דמי התורה ברכת תם דלרבינו אפשר  אך 
שיברך התקנה אלא התורה, ברכת יצטרכו  יום כל  של  התורה דברי שכל התקנה דאין  בבוקר,

יום. כל

דהברכה ג . לדון יש מקום מכל  יום, בכל שיברך  התקנה דאין נימא אי דאפילו לדון  יש ועוד
הארבע  בנוטל  לדון  דיש בהא ותליא הפסיק, שלא אע"פ תחול, לא החיוב זמן  קודם שמברך

הברכה. חלה האם השחר , עלות עד בדיבור  הפסיק ולא בלילה ובירך  מינים

הראשונה,ואיתא  דהבהמה הדם כסוי מצוות על שמברך  ה') סעיף י"ט  סימן  (יו"ד בשו "ע
לא  ואכתי שחטום, לא דאכתי אע"פ הבהמות, דשאר הדם כיסוי על  גם הברכה וחלה

דמן . בכסוי התחייב

כמברךומקשה והוי במצוה, חייב אינו עדיין  הא הברכה חלה היאך בגליון ) (שם איגר  הגר"ש
ער השולחן  מדברי להוכיח  יש ולכאורה שתחשך , קודם ניסן בי"ד  מצה לכלעל  וך 
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ברכתו דנתפסה דכיון  לחלק מסתבר  ולא לעולם, בא שהדבר קודם אף ברכה דמהני דוכתי,
שאני. הראשון הכסוי על 

הברכת ובהגהות הכהנים בירכו  דאם אומרים דהיינו משמע ב') ל"ט (סוטה לוריא דוד  רבי
מחדש  אך  חיובם, זמן  מטי לא עדיין דהא מהני, לא 'כהנים' שקראו לפני המצוות
הברכה  דהוי חשיב לא כן ואם מצוה, הכהנים מקיימים 'כהנים' שיקראו  בלא דגם הרד"ל
גמליאל ולהרב רבינו ", משלחן  "פנינים למערכת נתונה המערכת [תודת חיובם. זמן קודם

הרבים] לזיכוי לפרסמם אלו חידו"ת לנו  שהמציאו שליט"א רבינוביץ הכהן 

h
זצ"ל  פארשלעזינגר הכהן  אליעזר  מיכאל הג"ר

מיכאל "מח  תורת *ס

מ.ד. באלטימור

פ"ב)בפסוק פ"כ  ÌÈ„·Ú(שמות ˙È·Ó ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÍÈ˙‡ˆÂ‰ ¯˘‡ ÍÈ‰Ï-‡ '‰ ÈÎ�‡והקשו ,
עיקר כי וי"ל העולם, את בראתי אשר א-להיך ה' אנכי אמר  לא טעם מה המפרשים
רגע, בכל  הבריאה כל המהוה אלהים ה' שהוא וידעו  שיכירו א-להיך  ה' אנכי במאמר  התכלית

אומרו  כונת וזה עולמו על ומשגיח מנהיג ‡-ÍÈ‰Ïושהוא בגלוי ‰' הפועל  אל יצא זה וענין ,
רק ÌÈ¯ˆÓלכל, ı¯‡Ó ÍÈ˙‡ˆÂ‰ ¯˘‡ ‰˙Úמשא"כ אלהיך , ה' שהוא והכרה בידיעה שהיה

בגלוי  זה ניכר היה לא עדיין  העולם בריאת .‡)בשעת

לומרוגם  ÌÈ„·Úהוסיף ˙È·Ó קנויה נפשו שאין ס"א.) דף (נזיר בגמ' מבואר  עבד גדר  כי ר "ל  ,
הברורין כל  לאחר שהיה מצרים וביציאת לנפשו, וקנין מציאות שום לו  ואין לאדונו  רק לו 
עוד היו לא שעה ומאותה עבדים, מבית ישראל יצאו  במצרים, הברזל בכור  והזקוק והצרוף
מהם  הרע שנפרד להם הגדול  והזקוק הברור היה וזה עבד , כדין למצרים גמור  וקשור  בחבור
הברורין שאחר עבדים מבית וזהו  יתברך, לו עבדים ולהיות התורה את לקבל ראוים ושיהיו
התורה  בנתינת בחיות בבריאה זו להשפעה והוכשר הגיע והעונה העת וגם מוכשרים יצאו 

.·)לישראל

________________

בכת"י  הגזצ"ל מש"כ הנן הערות *

עבד  כי וזכרת פט"ו) פ"ז (דברים שבת במצות הזכיר האחרונות דבדברות מה גם  יבואר בזה א.

ובה  העולמות וחיות נשמת היא השבת כי והיינו וכו', משם  אלוהיך ה' ויוציאך מצרים  בארץ היית

מצרים  יציאת ענין גם  וזה רגע, בכל אותו ומהוה ברא שהקב"ה וידיעה בהכרה לשורשו העולם חוזר

ועיין  מצרים. ליציאת זכר היא השבת וע"כ הבריאה, השלמת אז והיה זה, והכירו ידעו אז שאף

הרמב"ן. בדברי שם 

גוי  מהו יותר, מבואר תתכ"ח) רמז (ואתחנן שמעוני בילקוט וכן ו') פרשה (בשלח במכילתא ב.

וכו', ממצרים ישראל את הקב"ה הוציא כך הבהמה, ממעי העובר את שומט שהוא כאדם גוי מקרב

ולא  בצבת שלא הכור מתוך הזהב נוטל שהוא כאדם  וכו' לשומט אף מנין לנשמט צער למדנו
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שאמרוגם מה לפרש ÌÈ„·Úיש ˙È·Ó ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÍÈ˙‡ˆÂ‰ ¯˘‡ ÍÈ‰Ï-‡ '‰ ÈÎ�‡ ולא ,
התורה  בנתינת שאף עולם באי לכל להודיע העולם, את בראתי אשר  א-להיך ה' אנכי אמר
התורה, קבלת עד ורועד  ורופף מתמוטט היה העולם שהרי העולם, של חדשה בריאה נחשב
קדושת  חיות השפעת בא התורה שבכח וגם ובהו , לתוהו חוזר היה אותה מקבלים היו  לא ואם
הקב"ה  ואמנם רגע, בכל  השגחתו  אדנותו  עולם באי כל ויכירו שידעו כדי בעולם, התורה
כל היה ובשבילם ולהם ישראל  אלוהי ה' נקרא הוא בעיקרו אבל העולם כל  את ומחיה ברא
הידיעה  בא ידם ועל הבריאה בכל התורה קדושת וחיות קדש השפע המשפיעים והם הבריאה,
מבית  מצרים מארץ הוצאתיך  אשר  א-להיך  ה' אנכי אמר  ולכן העולם, לכל  באדנותו  והכרה
בשבילם  אשר  לישראל  הכל  היה חדשה כבריאה שנחשב התורה נתינת שכל  להודיע עבדים,

העולם. ומתקיים נברא

לומרוגם  ÌÈ„·Úהוסיף ˙È·Óשיזכיר די היה ÌÈ¯ˆÓולא ı¯‡Ó ÍÈ˙‡ˆÂ‰שהיו מאחר דדוקא ,
דאיתא  מה עפ"י והוא מהם, הרע כל נפרד עי"ז בהם, ומובלעים עבדים בבחינת שם
באומות  אומה היתה שלא מנין פ"ג) פי"ח  (ויקרא ברש"י והובא ט ') פרשה (אחרי בתו "כ 
מכולם  יותר  מעשיהם שהתעיבו  אחרון לדור  מנין  וכו', המצריים מן יותר  מעשיהם שהתעיבו
של שישיבתם ומנין וכו ', מכולם יותר מעשיהם שהתעיבו  ישראל  בו שישבו למקום מנין וכו ',
לגבי  שם אמרו וכן  תעשו. לא בה ישבתם אשר ת"ל  הללו  המעשים לכל  להם גרמה ישראל
התעיבו האחרון ודור הכנענים מן יותר מעשיהם שהתעיבו באומות אומה היתה שלא כנענים 
גרמה  ישראל  של  וביאתם מכולם, יותר מעשיהם התעיבו  וכבשו ישראל בו שבאו  ומקום יותר
מהם  הרע בהפרדת ישראל את לזכך היה מצרים גלות דתכלית ר "ל  הללו. המעשים לכל  להם
מעשיהם  שהרעו  והיינו  במעשה, בגילוי הרע יוצא שבתחילה ע"י נעשה וזה הדורות, לכל 
אח "כ ולהזקק להפרד יוכל  ועי"ז המעשה, לחיצונית פנימית מבחינת הרע ויצא בפרטות בגלוי
הרע  בהפרדת ונצרפו נתלבנו  כי קשה, עבודה ובכל  ובלבנים בחומר בשעבוד  מצרים גלות ע"י
לקבלת  וראוים נקיים ישראל ויצאו  ביניהם, שהיו האומות שהם בשרשו  הרע ונתדבק  מהם
אחד שכל  מכולם, יותר  התעיבו ביניהם ישראל שהיו האומות ולכך ה'. עבדי ולהיות התורה
ישראל ירדו  ולכן שלו, והכלל השורש למקום והולך  נמשך  דבר וכל לו , ששייך  מה מושך 
והרע  הארץ, ערות ונקראים האומות מכל  יותר  ומזוהמים מתועבים שהם המצריים בין  לגלות 
שהם  המצריים אל  ונמשך שם שעבדו קשה והעבודה השעבוד ע"י מהם נפרד בישראל  שהיה
התעיבו האחרון  והדור ישראל  בו שישבו המקום ולהכי בשורשו, ונדבק והטומאה הרע שורש
והמרירות  הקשוי אז היה וע"כ מישראל , ונברר  שיצא רע עוד  בהם שנוסף ע"י מכולן  יותר
הללו , המעשים לכל גרמה ישראל  של שישיבתם חז"ל שאמרו  מה וזה יותר, והשעבוד 
וניעור חוזר בעצמם שבמצריים הרע וגם בהם ונדבק מישראל נפרד  שהיה הרע כל  שהמשיכו 
למעמד ראוים משם ויצאו  וטהורים וזכים נקיים נשארו וישראל  מבחוץ, רע תוספת להם כשבא

סיני  בהר והזקוק ‚)הגדול  הצרוף היה כן במצרים, ישראל בנשמות והצרוף הברור  שהיה וכמו .

________________

הבהמה  מעי מתוך העובר את שומט שהוא כאדם  הגירסא, קי"ד) (פרק תהלים  ובמדרש  בסמרטוטין.

אחד, לבשר  וכמעט  בהמה במעי כעובר וקשור בחבור במצרים  כבושים ישראל שהיו ר"ל בזמנו.

לאחדים  כמו ומוקפים  מחוברים שהיו להשומט וגם  לנשמט משם ולהפרידם להוציאם  צער והיה

פ"ג). ה' (גבורת המהר"ל בדברי זה ענין ביאור וראה המצרים. עם 

וכו', חתום מעין נעול גל כלה אחותי נעול גן ל"ב) פרשה (אמור רבה במדרש  שאמרו מה זה ג.
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גבירתה  תירש שפחה שם, שישבו  לכנענים שעה לפי וניתנה לבדם להם רק המיוחדת בארצם
ונמשך מהארץ הרע נפרד  ובזה השפע, אותו  וקבלו לישראל  לבני השייך מן הארץ מטוב ואכלו 
פ"ט (בראשית כדכתיב האומות מכל יותר שהתעיבו  הארור  כנען  בני הכללי בשורשו  ונדבק
מעשיהם  התעיבו  האחרון  והדור לאביו , והגיד ראה כנען וברש"י כנען, אבי חם וירא פכ "ב)
ישראל בו  שבאו  ומקום בהם, ונדבק הארץ מן  הרע בהפרדת הברור נגמר  בהם כי מכולם יותר
שלהם, הרע ניעור שעי"ז  וגם מכולם, יותר  מעשיהם והתעיבו ביותר  הרע בהם נדבק וכבשוהו 
שהיו העת בכל כי ר "ל  הללו, המעשים לכל גרמה ישראל של שביאתם חז "ל  שאמרו  מה וזה
ויוכלו להם ראויה שתהיה כדי מזדככת הארץ היתה כן  בנפשם, ומזככים הולכים ישראל
נאבדו ביותר, הקשה והרע התיעוב עד  וכשבאו  השכינה, השראת יהיה ושם בתוכה להתישב
ומזוהם  מתועב דבר לסבול  יכלה שלא הארץ אותם קאה אשר  עד  הרע, בביטול  העולם מן
הנה  ישובו  רביעי ודור פט"ז) פט"ו (בראשית אבינו לאברהם הקב"ה שאמר מה וזה כמותם,
הרע  שכל  ע"י סאתם ויתמלא עונם נשלם כשיהיה ר"ל הנה, עד  האמורי עון  שלם לא כי
תקיא  אותם, עוד  לסבול תוכל  לא ביותר מזוככת הארץ ותהיה בהם וידבק ממנה יפרד  שבארץ

בתוכה  ישראל עם את ותקבל עבדים,„)אותם מבית מצרים מארץ בדוקא הפסוק הזכיר וע"כ ,
לרמז וגם עליהם. נקרא ה' שם שיהיה וראויים וטהורים קדושים ויצאו נזדככו  זה שבכח
הכתוב  קרא זה וע"ש החומר  אל  ומשועבדים עבדים שהיו  המצריים של  מביתם שיצאו 
הוא  העבד כי בשרם, חמורים בשר אשר פ"כ) פכ"ג (יחזקאל כדכתיב חמור בלשון  למצרים
בראשית  רבה (מדרש העריות על וחשוד  פרוץ והוא אצלו מצויה הזימה ולכן חומר בחינת
באה  ערוה מדבר  פכ "ה) פ"ט  (בראשית עבדים עבד  שיהיה כנען של קללתו ואף פ"ו ), פרשה
כשראה  נח כי קי"ג:), דף (פסחים אדוניכם את ושנאו הזימה את אהבו  לבניו  ציוה ולכן לו,

בו שיש ערוה על  מראה עבדות ענין  כי הרי וגדרו, ענינו שזה בעבדות קללו ערוה ועוד‰)בו .
בו תן רש"י וכפירש ממארת, צרעת פנ"א) פי"ג (ויקרא כדכתיב חסרון לשון הוא ארור  כי
רק  עצמו , בפני ומציאות קנין  שום לו  שאין  ארור הוא כנען  כי ר "ל  הימנו . תהנה שלא מארה
ודבקות  הנאה להם היה לא ישראל בארץ דרים שהיו  אף וע"כ לרבו, הטפל  עבד בחינת הוא

________________

האריז"ל  בדברי בזה ועיין ממצרים. נגאלו הערוה מן עצמן במצרים  ישראל שגדרו ידי על נעול, גן

שמות). פרשת (ריש הפסוקים  בשער

מעשה  שוקל שהכתוב אחר אומר הגלילי יוסי ר' אמרו, שם  חז"ל דברי בהמשך גם  יובן בזה ד.

לישב  הכנענים זכו מה מפני מצרים, ארץ כמעשה כנען ארץ ומעשה כנען ארץ כמעשה מצרים  ארץ

בארצם  לישב זכו וכו' אבינו אברהם את שכבדו שכר בשביל אלא וכו' שנים  ושבע ארבעים בארצם 

שנים  שבע בארצם נתיישבו שהכנעניים שם , בפירושו הראב"ד מש"כ [ועיי"ש שנה וארבעים שבע

צוען  לפני נבנתה שנים שבע וחברון פכ"ב) פי"ג (במדבר שנאמר במקומן המצריים  שנתיישבו קודם

מ"ז  בישובן עמדו הכנעניים  נמצאו במקומן, שנה מ' הכנעניים  האריכו מצריים שנפלו ואחר מצרים ,

היה  ולא הארץ שתשקוט זכו לצדיק עצמם  והכניעו שכבדו בכח כי ר"ל המצריים ]. מן יותר שנים 

היתה  שלא המצריים  מן יותר במקומן שישבו להם  עמד וזה כך, כל והתנשאות בהתגברות הרע

זו. זכות להם 

(פ"ד). ה' בגבורות גם נתבאר זה ענין ה.
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להם  שאינם עבדים בגדר  שהם כיון בה, בשבתם הארץ להם שהשפיעה והגשמי הרוחני בשפע
נ והוא ינקו בארץ שהיה הרוחני הרע את רק לעצמם, ומציאות והשי"ת קנין  ואכמ "ל  בהם. דבק

אמן . טהורה ה' וביראת בתוה"ק עיני יאיר

*

רכושם  וכל ישראל של זוהמתן פסקה סיני בהר 

ישראלאיתא וכו', מנשותיהן יותר  ישראל  של בהמתן עליהן חביבה כ "ב:) דף (ע"ז בגמ'
פסקה  לא סיני הר  על  עמדו  שלא כוכבים עובדי זוהמתן פסקה סיני הר על שעמדו

לר" נודע  לא דאמר ) (ד "ה ובתוס' שאמרוזוהמתן . לאחר אף  פי' זה . דבר עיקר  נפקא מהיכן  י
ישראל , של בהמתן עליהן חביבה למה נתברר לא סיני, בהר  ישראל של  זוהמתן שפסקה בגמ '

בבהמה  שייך  לא זה ענין  הטעם Â)דהא הט"ו) פ"ה (ע"ז  בירושלמי דאיתא מה לפי וי"ל  .
לקדושת  ונכנסו  הנכרי מטומאת שיצאו  לפי הנכרים, מן  הניקחין כלים להטביל  תורה שציוותה
השורה  הנחש מזוהמת והיינו  טומאה, בהם יש הנכרי שביד והרכוש הכלים כי מבואר  ישראל.
מהם  נבדל  הנכרי, מן  לוקח  שהוא בכלים הוא וכן  הישראל, של וחפציו  בקנינו אבל  בהם,

הקדושה. רשות תחת נכנסים והם הנחש, שמזוהמת טומאה אותה

ממנו  נפעל האדם של רכושו

מהם והענין  ופוסק לטוב ממנו  נפעלים ישראל של  הם אם ממנו, נפעלים האיש של  דקניניו
ושורה  הרע לצד  ממנו  נפעלים הם אף ובליעל, רע נכרי של הם ואם כמותו, הזוהמא
רשימין ישראל  אוף י"ג.) דף (ח"א בזהר איתא וכן  הבעלים. כמו  הנחש וזוהמת טומאת עליהם
וכמה  דאתמר, כמה דמסאבא אחרא מסטרא דאתיין  עכו "ם לעמין קדושא בין לאשתמודעא
חולקהון זכאה עכו "ם, דעמין  ועופי לבעירי דילהון ועופי בעירי רשים הכי לון  דרשים
בגין לה, נטיר  הוא בריך  קודשא דשרה כגוונא רע"ו.) דף (ח "ג שם אמרו  עוד  דישראל .
הוא  בריך  קודשא שוי בכלהו ותכשיטיה לבושה ואפילו מפרעה, לה נטיר עמה דהות שכינתא
מנה  דאתפרש עד ליה מחי ביה נגע דהוה ותכשיט  תכשיט  בכל וכו', שכינתא בגין  סגולות

לבעלה  לה ואחזר טמא שהם Ê)ההוא לישראל אשר שכל  לפי שנ"ז) (מצוה החינוך  כתב וכן  .

________________

שבהמת  טעמו היינו אולי וכתב י"ג ). אות נד שאילתא (יתרו שאלה בהעמק דבריהם פירש כן ו.

זה  והשווה זוהמתה. פסקה המזבח ע"ג  ראויה והיא בהו, שם דמיירי טהורה בהמה דהיינו ישראל

לגבי  קרב שאינו דבר דכל ה') שער ו' בית הארון הבית תורת ק"ה., דף (חולין הרשב"א למש"כ

לגבי  שקרבה בהמה בעלמא וכדאמר מזוהם, קרוי אינו מזבח לגבי הקרב ודבר מזוהם  קרוי מזבח

האדם  מה אמרו פכ"ו) (בראשית רבה במדרש שאמרו למה זה לדמות ויש  זוהמתה. פסקה  מזבח

וחשבון. דין נותנין עצים  אף וחשבון דין נותן

קודש . היו ותכשיטיה לבושיה כל האצילות, מן להיותה דשרה שם , מלך במקדש  ז.
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פסקה  כן  מישראל , זוהמא שפסקא כמו  ולכך רבו. קנה עבד שקנה ומה הוא, לו  השם חלק
מנשותיהן יותר ישראל  של בהמתן עליהן  חביבה ולהכי ישראל, של  קנינו  מבהמת זוהמא

זוהמא  פסיקת אמן .Á)משום טהורה ה' וביראת בתוה"ק עיני יאיר והשי"ת ואכמ"ל .

________________

ישראל  של זוהמתן וכשפסקה י"ז), פרק ח"ב דין חיקור (מאמר מאמרות בעשרה איתא כן ח.

הבע"ח  לתקן ראויים ישראל נעשו זה דמטעם  כתב שם יהודה יד ובהגהות בהמתן. זוהמת פסקה

עיי"ש . ולאוכלם 

הנשפע  העליון שפע מבחינת לו נמשך הוא שלו שהממון לפי משפטים ), (פרשת המצוות בשער ע"ע

מחמת  סדום  מרכוש  להנות אברהם רצה שלא מפני פכ"ב) פי"ד לך לך (פרשת יפות ובפנים  נפשו. על

ברכוש  וכן נכסיהם, כל על רעה רוח שורה רשעתם  מחמת כי השלל, התורה שאסרה הנידחת עיר דין

הצדיקים  בנכסי בהיפוך וכן ומלבושיהן, מנכסיהן להנות רצה לא לה', וחטאים  רעים  שהיו סדום

קדו  דבמלבושיו שרוח אצלת) הלא ד"ה תולדות פרשת (תורה סופר ובחתם  לבושיהן. על שורה שה

הרוח  מאותו עליו יאצל אחריו אותם  והלובש  בהיפוך, וה"ה הלובש  של מקדושתו נאצלים  אדם של

פ"ב). (אות דפרקא באגרא וע"ע ולמוטב. לטוב
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Ì‡ אומרו והוא  עוד, לשמוע יתאוה הוא  ואילך משם התורה לשמוע  יתחיל
טעמה, כשתטעמו מעצמכם תשמעו כי מבטיחכם אני עתה שמוע אם

ה'. טוב כי וראו טעמו לד) (תהלים כאומרו

„ÂÚ ז אומרם דרך על  כ"ירצה (סוטה והוא"ל  ומצלא , מגנא וכו' בין תורה א:)
תועליות  לב' לכם יהיה זה השמיעה תהיה אם פירוש שמוע  אם אומרו
כאומרו  ותחיו החיים בהם שיש אלהים דברי יתברך קולו שומעים שאתם הא '
עליכם  שיגן פירוש בריתי את ושמרתם והב' נפשכם, ותחי שמעו נה) (ישעי'
שעיקר וגו' תשמעו הוא שמקומו הדבור גזירת הרווחנו זה ולדרך הרע , מיצר 
נהנים  שהם הא ' התועליות, כל  נמשכים וממנה התורה שמיעת הוא המצוה
ג' הרע, יצר בהם ישלוט  ולא המצות שומרים יהיו ב' חיים, אלהים מקול

וגו'. סגולה לי והייתם
[ËÈ ˙ÂÓ˘ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡]
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החומות" שומרי  "כולל ישיבת ראש

ת"ו  ירושלים סדיגורא דקהל ורב 

יוסף " "משנת מח "ס

תובב "א  ירושלים

בשר  עם חלב אחד שולחן על העלאה
כשרות  מטעמי אוכל שאינו

גבאי על מתתיהו מו"ה הרה"ג שאל  אשר 
מתתיהו 'בהא  'בית מח"ס שליט"א,
להעלות  שאין  פח) סי' (יו"ד בשו "ע דקיי"ל 
יש  כן אם אלא אחד שולחן על וחלב בשר 
על סומך אינו  אם הדין  מה ביניהם. היכר
צריך האם כשרות, מטעמי לאוכלו  הבשר 
שולחן על מונח  זה כשבשר  היכר  לעשות
סק"ב) (שם הש"ך  שכתב דאף חלב. עם אחד
על להעלותם מותר  טריפה או  נבילה שבשר 
יבוא  ולא מיניה אינשי דבדילי אחד שולחן
ההכשר על  סומך כשאינו  מ"מ לאוכלו .
וטריפה  כנבילה זה אין כשרות, מטעמי

יאכל . לא שלעולם

תשובה הנה  כתבתי מכבר לא זה
מי  לגבי שליט"א פרינץ אלחנן להרה"ג
שלא  עליו להחמיר שיש לחלב, שאלרגי
דמי  חלב, עליו  שיש בשולחן בשר לאכול
כגון איסור מחמת הבשר לאכול שאסור
לגמרי  מרוחק הוא הרי וטריפה, נבילה
האלרגיה  כשרק אבל הבשר, או  מהחלב
תאוות  ותתגבר  יתכן  מלאכול, מעכבתו 
אע"פ  החלב, או  הבשר ויאכל עליו האכילה
והוא  לזה, אלרגי הוא הבריאות שמחמת
באלרגיה, דרגות כמה שיש ואפילו  פשוט.
להזיק  יכולה חלב טיפת שאפילו  ויש
סי' (יו "ד  אסרו  שחז "ל  כיון מ "מ  לבריאותו,
אחד , שולחן על וחלב בשר לעלות פח )
יש  מקרה ובכל  פלוג, לא בזה אמרינן

להחמיר .

שלא וה"נ  עליו להחמיר  צריך בנידו "ד 
אפילו בשר , עליו שיש בשולחן  חלב לאכול
כי  אוכל , שאינו  מהכשר הוא שהבשר באופן
להתעמק  או לשכוח  יכול  עצמו הבית בעל 
ידו יושיט יודעין ובלא במחשבותיו , ולשוטט 
אחר בזה מהבשר או מהחלב לשתות ויקח
מאוחר יהיה כבר  שאכל  מה וכשיראה זה,
וטריפה  לנבילה כלל  דומה זה ואין מדי.
התוס' וכמש"כ לגמרי, מיניה אינשי דבדילי

לבדוק (רפ  הצריכו  לא דמש"ה דפסחים) "ק
לבדוק  שהצריכו כמו וטריפה, מנבילה הבית

מחמץ. הבית

בצלומסתברים  בעל  הגאון  דברי
(פכ "ד באמתך  אהלך  בספרו  זצ"ל החכמה
חוץ  בשר  טועם שאינו מי דאף שהבאת, ס"ו)
על היכר  כשאין חלב לאכול לו אסור  מביתו,
דיש  לעיל כאמור  בשר . עליו  שיש השולחן
או ישכח  עצמו הבית בעל  שמא לחוש
לשתות  ויקח  ידו יושיט  יודעין ובלא יתעמק,

זה. אחר בזה מהבשר  או מהחלב

חי ומה מבשר  ראיה להביא שרצית
שהסתפק  לאכילה, ראוי ואינו מבושל  שאינו
מותר אם פח) (סי' השולחן  בדי בספר  בזה
והבאת  חלב. עם אחד שולחן על להעלותם
דומה  זה אין להתיר. שכתבו  אחרונים מכמה
ירצה  אם דאפילו שאני דהתם לנידו"ד,
משא"כ לאכלו, יוכל לא הבשר , לאכול
יכול בקל כשרות, מטעם רק שהוא בנידו "ד 

בשוגג. ממנו ולאכול לשכוח 

h
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חן  מנחת מח"ס 

הומנא  אבד"ק 

התורה  קריאת לפני המצוה ברכת מברכין אין מדוע
אליעזרכ"מ אלכסנדר ר ' הרב הרה"ח

אין מדוע שאל שליט"א קנאפלער
התורה  קריאת לפני קריאה ברכת מברכין
המגילה  קריאת לפני הלא ויו"ט, בשבתות
דרבנן , מקרא וקיי"ל  מגילה מקרא על  מברכין
מדאורייתא, התורה קריאת פוסקים ולכמה
דאורייתא  מ "ע יגרע לא ודאי לכאורה וא"כ 
עשייתן קודם עלייהו  וניברך דרבנן ממ"ע

עכתו "ד . מגילה, מקרא לפני כמו

עמדהנהא) כבר  הדבר  בעיקר  באמת
סי' ריש או"ח (א"א הפרמ "ג
"וצונו" מברכין  אנו אין למה שחקר  קל "א)
לומר רצה דמרי ויעו"ש התורה, קריאת על 
תורה  בדברי לעסגוק של  בברכה שיוצא
לעסוק  צריך רגע כל  שהרי בבקר  מברך 
חוזר הצבור , כבוד דמפני אלא בתורה,
קראו באם תמה ובכן  - קריאה, בשעת ומברך
ברכת  שבירך קודם תורה לספר  לעלות אותו
לברך דצריך שמענו  לא למה וכו ', לעסוק
דבעת  ויעץ במצותיו" קדשנו "אשר מקודם

יברך . לתורה לעלות הליכה

(בחיו "דאולם יצחק בית בעל  הגאון 
מברכין אין  דלכן  כתב, ז') אות פ"ב סי' ח "ב
על מברכין  שאין  כמו הקריאה על  "וצונו "
בתשו ' וכמוש"כ תורה, ספר  כתיבת מצות
בקיאין אנו דאין  נ"ג) (סי' או"ח חת"ס
אחת  אות שחסר וס"ל  ויתרות בחסירות
מצות  על  מה"ט מברכין אנו אין ע"כ פסולה,
תיקנו ולא חסירה הס"ת דשמא ס"ת קריאת
שבח ברכת אלא הקריאה, עיקר  על  ברכה

טעמא  ג"כ  וזהו - תורה, ספר על והודאה
סי' (או"ח פוסקים וקצת הרמב"ם דתשו'
תורה  ספר על  הדחק בשעת דמברכין קמ "ג)
על והודי' שבח רק הוי דלא משום פסולה,

עיי"ש. התורה,

פסקינןועלב) הלא בתר "ה עוד  שהעיר  מה
אדם  דחייב רפ"ה) (סי' או"ח בשו "ע
תרגום, ואחד מקרא שנים הפרשה את לגמור
לעשייתן קודם עליו מברכינן לא למה א"כ
עליהם  לברך  שנצטוינו חיובים שאר כמו 
הפרמ"ג  בדברי לעיל לפמשנ"ת אולם ע"כ,
דאין כמו  שהרי ממילא נתיישב זה גם
שיוצא  התורה קריאת מצות על מברכין
בניד "ד ה"נ  תורה, בדברי דלעסוק בברכה

בד"ת. לעסוק בברכת יצא כבר

בהא ולפי "ז  טעם ליתן  ויש עוד, י"ל 
הברכה  בנוסח  והפוסקים הראשונים שנחלקו
מבואר ע"ב, י"א ברכות דבגמ ' שמברכין,
רמב"ם  וכ "כ  תורה" בדברי "לעסוק הגירסא
(י"א  ברכות בתוס' אכן  ה.) תפילה מהל ' (פ"ז 
לעסוק  הברכה שנוסח  שכבר , ד"ה ע"ב)
ס"ח) מ "ז  (סי' או "ח  ובשו "ע תורה. בדברי
המבואר , לפי וא"כ – תורה" דברי "על
דחייב  ברכה החיוב גם ברכה בהם דיוצאין 
זה  דמטעם י"ל  וכו' הפרשה את לגמור אדם
ראשונים) הנך  (לפי הברכה נוסח באמת תקנו
עסק  כל על  דקאי שמשמעו  בד"ת, לעסוק
ובין התורה, קריאת בין  תורה, דברי בו  שיש

הפרשה. לגמור חיוב
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נשי  בעניני גברי בעדות הצניעות גדרי מאי

ובועז הלילה באמצע בועז אל רות  ששלחה נעמי של ס "ד היתה מאי

הבוקר עד שלחה לא

יקירנו  �"Èלמע"כ ˘ËÈÂ‡˜¯Ú· „Â„ Ï‡ÂÓ˘ לעיקואד‰¯· בעי"ת

דמר :ז "ל במכתבו

כו 'ב"ב בכריסה ואחת בגבה אחת נו:
עצמם  שהעדים ותוספות ברשב"ם ומבואר
שערות  ב' לה יש אם לראות האשה בודקים

ע"ש.

זה ולכאורה אין שהרי כן , לפרש תמוה
ישראל לבנות בזיון  והוי הצניעות מדרכי

נועם. דרכי דרכיה אמרה והתורה

קנה ובאמת אה"ע שו "ע עיין
העיר וכבר נשים. ע"י נעשית שהבדיקה
שייך זה דאין  קשה דא"כ שיעורים הקובץ
ועיין בזה. מש"כ שם עיין עדות לחצי
העיד אם וכן וז"ל שכתב עדות ד פרק רמב"ם
של ימינו  בצד אחת  שערה ראיתי שאני זה
בצד אחת שערה ראיתי ואני אומר וזה זה,
ומבואר הגמרא, מלשון ושינה כו '. שמאלו 
בדיקת  ולא איש בבדיקת דאיירי מדבריו
באה"ע  יעקב המשכנות העיר  וכבר אשה.

שם. עיין  בהנ"ל מב סימן 

מצאתי ואחר בספרים וחיפוש רב עיון
הרשב"ם  על שתמה (ברגמן ) יראה בהר  בספר 
עכ "ל . וצ"ע" בקושיא. והניח כנ"ל ותוספות

תשובה :

-א -

ודאי לעדותא. ונשי אנשים ב' בעינן דאור '
מלתא  משום שאני והתם פסולות

שם. בנו "כ  כמ"ש חזקה או  לגליא דעבידא

–ואשר להשיב יש לתמהתו

עדים וכי  לפני בביאה ממקדש גרע
ועוד בסקס"ח  מאמר  ללא וביבום בסל "ג,
[ראה  עדים. בפני עליה שבא שאמרו מקומות

אי"ה] באורך  להלן

לא ואלא  עדות הגדת מצות שיש כיון 
אומן מרופא ועדיף דבר, לשום חוששין 
שלא  לנגיעה חוששין  ולא עוסק שבאומנתו

לצורך .

כשרים וכנראה עדים מוכן  לבי"ד הי'
שידעו כאלו  לשליחות מוכנים ומנוסים
בי"ד מצות לקיים רק ובאו  וכל  בכל  להיזהר 

ולהעיד . לראות שצריכים במאי

הבי"דכה צריכים גיורת בטבילת
ועם  וכו ', מצות וקבלת כדין טבילה לראות
הלכתא  כן אבל  קשה דבר הוה הזהירות כל
במצות  וכמו  רע. דבר ידע לא מצוה ושומר
שליח או  לבה, שיגלה עד  האשה ראש ופרע
אותה  רואים בי"ד וגם אשה, להלקות בי"ד
כיון אלא וכו' לפניו  השופט והפילו כמצות

למכשול . חשש אין  המצוה שכך 

שכינתא במקום להרהור לחוש  אם

יג.ישב. נדה בגמ' דפשוט  מהא להקשות
מורא  במקום להרהור  לחוש שאין 
שאמר ח . מסוטה עולה כן לא הלא שכינתא,
מגלהו היה לא נאה לבה היה אם יהודה ר '
וכו ', פורע היה לא נאה שערתיה הי' אם
סתם  ובין  כל  לעין ערוה בין לחלק וצריך 
ערוה  הוה ושער  מגולה שטפח  אף ופרע,
וק"ל . ופרע במצות להרהור  לחוש לא אבל 
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כל ופורעים כר"י ולא כחכמים קיי"ל  ובאמת
רפ"ג, (סוטה כירושלמי זאת וי"ל  סוטה.
תחתיה  ידו מניח כהן  מז) סוכה בתוס' ומובא
מצוי  הרע יצר אין ילד  כהן ואפי' וכו' ומניפה

אותה. שמנבלין סוטה וביותר לשעה,

בית בזה בשמחת שרק מה שפיר 
דשאני  נא:), (סוכה גדול תיקון עשו  השואבה

הליל כל  שהי' וריקודין רבה ועלולשמחה ה
גם  בחורים העם כל  בבוא למכשול לבוא
לא  קלה לשעה השנה כל ברם בתולות,
להביא  הקודש אל  בבואן או  בהנ "ל  חששו
באלו . תקנות שום מצינו וכו '.לא קרבנותיהן

ממחלוקתןבמנחה הקשה חרבה
וחזן ערומה, נסקלת אשה אי בסנהדרין
גילח ובדין למלקות בגדיה פורע הכנסת
שאין חולק שזורי ר "ש ורק במקדש נזירה
כיון לתרץ וכתב במקדש. מגלחת נזירה
מכל דונשמרת מקרא דאור ' מ "ע שהרהור 
שכהנים  פשוט  וכו ' ביום יהרהר  שלא רע דבר

הגז "ל . בזה והאריך  בזה, יזהרו

הגמ 'בפשטות כי קושיא כאן  שאין  י"ל
תצא  שמא כהונה לפרחי רק חושש בסוטה
לא  ה' כהני שלכל  הרי בה, יתגרו שלא זכאי
ורק  בחוץ רק לא ודאי ובמקדש כלל, חששו

להלן]. [וע"ע כהונה לפרחי

שם אולם שהי' וגם בחוץ שהי' סקילה
שפיר ויראו ישמעו  העם וכל  כמצות רבים
במקצת  אי רק [והמחל' לכסותה בה שנזהרו
שרק  נחלקו  לא במלקות אולם כולה], או 
חשש  כ "כ  [ואין שמה נוכחו ויחידים דיינים
מקום  רק ומגלין העמוד על  שכפות במי יצר 
בבגדו ולא והכהו הכתוב שגזירת שלוקין ]
הל"ת  פגם לתקן בשר בעור  תגע שהרצועה
גוף  בסיבת אורות ט"ל ומסתיר שמחשיך 
דתפילין אהבה רצועות זה ולעומת הבשרי,
קדושה  אור שפע מושכין  חציצה ללא בגוף

וברכה.

המלךעוד מטעם שם ז "ל  הגרפ"א הביא
מצוה  שומר עכ"ז- בפשטות שכ' ע"ז ) (הל'
משמע  שלא עליו  והקשה רע, דבר  ידע לא
בין בזה לחלק מש"כ  ולפי הנ "ל , בגמ ' כן

ת"ל . ניחא לחוץ פנים

יהודא עדיין ג. רב שאמר  ו : סוטה מגמ ' צ"ע
הקשה  אורה בקרן בעזרה, שזינתה
תי', ולא תמיהות ועוד  סתר מקום שאינה
דקי"ל ריקה כשעזרה בלילה לומר ודוחק
לטומאה  הרבים רשות עזרה יט :) (פסחים
או"ש  עי' הלשכות (ובנוגע חילוק ללא
הקודש  מעלת שכך  וצ"ל ה"ז). פ"ה ביהב"ח
ביראת  בעזרה הבאים קדושים ישראל ומידת
קל שיחטא במציאות שייך  ודאי אבל ה'
נתאפשר ג"כ  בהיכל  צלם גם הלא הדעת,
בפ"י  יעשו  שלא מעשים כיוצ"ב ועוד 
נדה  הגמ' ולפ"ז  איכ "ר , ומדרש דסנהדרין 
של וכמעשה כלל בדרך  הקודש מעלת נקטה

וק"ל . שם האמוראים

בהאי בעצם מסיק לא ו: שם הגמ '
והרי  לנקביה, שהצריכה אלא בעזרה שזינתה
והיה  תמיד  מס' כבריש למטה היה הביה"כ
לעיל למש"כ ראיה וזה ולק"מ  חול  דין לו
עיננו יאיר  והי"ת בחוץ החשש שעיקר בעניי

בתוה"ק.

יציב חזינא  דברי בשו "ת מתוק דבר 
חשש  יש אם וחנה עלי מחל ' היה שזה סק"י
לה  שהיה סבר  שעלי במקדש ליצה"ר 
רם  בקול  ותשבחות שירות ולומר  להתפלל 
השכינה, השראת במקום לחוש שאין ה' בבית
רואה  דאני בזה, אתה אדון לא אמרה וחנה
חושדני  שאתה עליך שורה הקודש רוח  שאין 
כן ובהיות שכורת, שאינני ידעת ולא זה בדבר
שכינה  איכא ולאו  עליך שורה רוה"ק שאין 
ותשבחות  שירות גם לומר  לי אסור הרי גבך 
טעותך לפי שאפילו  ונמצא וזמרה, נעים בקול
בטענתך צודק דאינך  הזה בדבר  אתה אדון לא

רם. בקול אמרתי לא למה
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ויקרא שו"ר להחיד "א דוד  בראש כעי"ז 
באשה  קול הלא [ותימה ציון בת רני בפי'
בתוכך ושכנתי בא הנני כי ומתרץ] ערוה,
כגמ ' ערוה חשש אין שכינה השראת ובמקום

הנ "ל . נדה

-ב -

ביאה וקדושי יבום  עדי

כתב בערוךא. סי"ב סקמ "ט  השולחן 
עדים  צריך מאמר  עשה "כשלא
אלא  הביאה עיקר  על דווקא ולאו  הביאה על 
ולכן לאשה לו אותה וליקח ביבום רצונו  על 
מ "מ במזיד או  בשוגג היה הביאה שעצם אף
לייבמה  שרצונו מקודם עדים לייחד  יכול 
גווני  בכל  אח"כ להיות יכול  והביאה
"ואין ביאה בקדושי בסל"ג וכ"כ (כנלע"ד)".
הדבר דמכוער הביאה לראות צריכים העדים

ר דאינם גב על  ואף היחוד שרואים ואים אלא
עידי  הן הן  היחוד שרואים כיון מ "מ  הביאה

ביאה". עידי הן  הן יחוד

שיכולכתב בהדיא כ' לא כי כנלע"ד
סמוך צ"ל  בקדושין  אבל ביבום אח "ז  להיות
עדים  להלן] [מובא בתוס' ולמ "ד  לביאה

בהדיא. רואים

לכלהרמב "ם ב. נחתו לא ולבוש מחבר  טור
קדושין סתמא- כ' רק החילוקים
שרצונו עדים ב' לפני אומר  כיצד - בביאה
ותו שמתייחדים רואים והעדים בביאה לקדש

לא.

בביאה מיהו לקדש שרצונו  אמר לא אם
זה  אין דבר] באותו  עסוקים היה שלא [או
[מובא  המרדכי כ' בזה וגם קדושין , ביאת
הוו מבחוץ עדים ב' ראו שאם סל "ג] בד "מ 

קידושין .

ביאה סברת עדי הן  הן  יחוד  עדי הן  הן
ובנוגע  פא. בגטין  וב"ש ב"ה מחל' הוה
מקודם  אמר  אם כן נקטינן  ביאה קדושי

לפניהן . ומתייחד לעדים

רואים אם  [אפי' לעדים אמר לא
דסקמ "ט כהאי ספיקא רק הוה שמחיחדים]
שני  והיו עדים, שני בפני עמה "נתייחד ס"ב
אם  העדים, את והיא הוא וראו כאחד עדים
שמא  לה חוששין  הנשואין  מן מגורשת היתה
ביאה. עדי הן הן ייחוד עדי הן  והן  נבעלה,
גט וצריכה מקודשת ספק היא "לפיכך
אין האירוסין  מן  מגורשת היתה ואם מספק".
חזינן ואי בה. גס לבו אין  שהרי לה, חוששין 
אבל הגה: לה. חוששין  אהדדי, דגייסי להו
דגס  גב על  אף שלו משודכת עם נתייחד אם
בפני  עליה בא כן אם אלא חיישינן , לא בה

קל"ה)". סימן  הרמב"ן  (תשובת עדים

הרדב"זכזה  תשו' בפת"ש שם הביא
ועדים  בנים לה היתה שלא שגרושה באופן
העלה  ומת, הגרוש עם שוב שהתייחדה ראו

. חליצה. צריכה שלא

נקט 'וטעמא שלא משום דהלכתא
אמר אם רק לודאי יחוד עדי הן הן  סברת
אינו אמר לא ואם עדים, בפני בהדיא מקודם
ראו אם [ואפ"ה מודים. שניהם אפי' קדושין 
כהמרדכי  מהני ואשה איש יחוד  מבחוץ עדים

הנ"ל].

לראות מש "כג. צריכים העדים "שאין 
אלא  הדבר  דמכוער הביאה
בביאה  שהמקדש ודאי וכו ", היחוד  שרואים
אמקדש  מנגיד רב הלא כהוגן שלא עושה
יב:), קידושין  (רש"י הוה דפריצותא בביאה
ביאה  עדי שצריך  לפי דהפריצותא פי' ר "ת
על עדים שמעמיד מכוער ודבר יחוד עדי או 
"שעושין דפריצות ופי' עלה הקשה ור "י כך,
בלא  דמקדש דומיא בביאה קניינן תחלת
כסברת  ר"ת מפרש שם שידוכי".הריטב"א
ונראה  בביאה באשתו קירובו  "שתחלת ר "י
דעדים  כיעור הזכיר  ולא זנות", דרך  כעושה
הפריצות  זה שאין סבר כנראה דידן. כבתוס'
לראות  אי"צ והלא עדים בפני שאמר למאי
מיוחד בחדר  שהולכים שיראו  רק הביאה
יבמות  [המהרש"א כנ"ל. והטור כהרמב"ם
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ר"י  במקום ר"ת להם נתחלף הכא כ' נב.
וצ"ע]. חילוף כאן אין  הנ"ל ולריטב"א עי"ש,

יכולבעצם הי' שבנקל מאדם המדבור 
את  הרי נייר על  כתיבה או  בש"פ לקדש
לקדש  ממהר והוא זה, בשטר לי מקודשת
אשר יהיה], שלא טעם איזה [מפני בביאה
וביאה  שטר  בכסף נקנית אשה כן  דאורי' מדין 
שרבו ראה [מסתם עלה והנגיד רב שבא עד 
שמחת  וכל  חופה ביטל וגם בזה], פרוצים
אין אבל ז:), כתובות בשיט "מ  (כמ"ש נשואין 
רב  אמרן  "וכי לג.) (גיטין וכרש"י לפסלו ס"ד
מיהא  קידושין  בביאה דמקדש אמאן מנגיד 

דאורייתא". והא הא אלא בטלי לא

הישועת האחרוניםד . בקושית עומלים
לו רק רב מנגיד  למה יעקב

לה. ולא

מצות ע"פ רמיא שעליו  י"ל  פשטות
בריש  תוס' כמ "ש המצוה עליה [ולא פו "ר 
ומשתה  לחופה הכנסה וכן  וש"מ ] חגיגה
המשתה  ימי שבעת וכל דנשואין  ושמחה

ש  גדולות והוא מצות בהן, מחויב החתן
ושפלות  בפריצות ועושה בכ "ז  ומזלזל מבטל 
קדושת  כל שעוקר  עלה רב מנגיד  שלכן 
בת  כל נפש ותשוקת לב וחמדת נשואין 
בששון עב"ג לחופה להיכנס לזכות ישראל
בעלה. בעטרת ראשה על  עולם ושמחת ויקר

בשעת גם  והתראה עדים צריך ללקות כי
כן . שאומר  להמקדש זה שייך  שיותר מעשה

קונה לא שלא שחי' שבעה לנחלת מיבעי
התראת  הוה א"כ  נדה, כשהיא בביאה אשה
ועוד בזה], עליו  החולקים [רבו לה, ספק
או לקדושין  בהו רצתה שלא לטעון שיכולה

להלן . ראה – שוגג או  אונס שהיתה

את בתרעק "אה. הרי צ"ל  למה הקשה
בביאה, "לי" מקודשת
או לבנו מקודשת להיות יכול בכסף בשלמא
תי'. ולא ספיקות שייך לא בביאה אבל  לאחר 

שמוקדשת [א] ס"ד להוציא אולי
וכיוצ"ב. עבודה לשאר  או  שמים לעבודת

סבר[ב ] הוא דלמא ספק להוציא א"ד
ולא  היתר ביאת זה לעשות שרצונו  כן  שאומר 
לפרש  צריך לכן  לנשואין , לאשה לקנותה
ודאי  דהוה נראה [בדיעבד  לי. מקודשת
הרמ"א  כמ"ש לי אמר  לא אם גם קידושין 

כסף]. בקדושי סכ "ז 

כיון[ג] ברור  בלשון  שיאמר  בעינן  א"נ
כביבמה] [שלא באשה קונה לא שוגג שביאת
בתלהו מח: בב"ב וכן  ג, סל "ג הב"ש כמ"ש

ב"ז . לבעילתו  עשו וקידש

את  הרי  מפורש  לומר צריך לא למה 
לאשה לי  מקודשת

לא באמתו . למה אשה בכל  להקשות יש
את  הרי מפורש לומר  צריך 
לי  אותה ואקח  הקרא כל ' לאשה לי מקודשת
לשון חז "ל  שתקנו כיון מאי אלא לאשה,
ב: קידושין  כתוס' מקח] לשון  [לא קידושין 
בעי  לא וכו', אכו"ע כהקדש אסורה שתהא
פרש"י  כענין  לי. מקודשת את הרי מן יותר
וכל וד"ב, לשמי -לי תרומה לי ויקחו 

מקדש. דרבנן  אדעתה המקדש

-ג-

אל  רות ששלחה נעמי  של ס"ד מאי
שלחה לא  ובועז הלילה  באמצע בועז

הבוקר  עד

דיש להנ"ל ורות, בועז למעשה יאה דבר  י"ל
רות  ששלחה נעמי של ס"ד מה להבין
אותה  שתיקח הלילה באמצע בועז אל 
מה  מאד  גדולה אשה היתה היא הלא לאשה,
כל אצלו  החזיקה בועז וכן  ככה. על  ראתה

לנפשה. שלחה ולא הלילה

אותה להנ "ל שתקנה סברה שהיא שפיר 
[שלמון בביאה רק נקנית יבמה הלא בביאה
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צא., ב"ב כמחז"ל אלימלך אח  הי' בועז  אבי
ביבמות  המהרש"א ב"ד, ומחלון בועז נמצא
בקרובים  אז נוהג הי' יבום דמצות כתב ע"ח.

[* יבום. מצות קיים בועז גם ולכך

צותה רות אשה ככל  בתמימות עשתה
האיש  ויחרד  הלילה בחצי ויהי נעמי, עליה
מי  ויאמר  מרגלתיו , שכבת אשה והנה וילפת
אמתך רות אנכי צו- בלשון השיבה והיא את,
כלומר אתה. גאל  כי אמתך  על כנפך ופרשת

שם**. ביבום אותה שיקנה

לה'ובועז את ברוכה - בנעימות השיב
וזכתה  לקללה ראויה שהי' [כמחז"ל בתי

לברכה].

סברלפ "ר אך לה הודה בועז  כי נראה
חז "ל [שתקנו  מקודם בעדים מאמר  שצריכה
ספיקות  לשאר בנוסף זאת]. ידעה לא והיא

כמחז "ל . בלבו  שעלו 

אם לכן בבקר והיה הלילה ליני אמר 
לגאלך יחפץ לא ואם יגאל טוב יגאלך
ותשכב  הבקר . עד שכבי ה' חי אנכי וגאלתיך 
את  איש יכיר בטרם ותקם הבקר  עד מרגלתיו

הגרן . האשה באה כי יודע אל  ויאמר רעהו 

שיחשב י"ל עדות יהיה שלא בכ "ז  שכיון
היחוד , עצם לראות אי"צ העדים הלא לקנין ,
ביאה, לחשד  די במטתו אשה יראו  ואם
וקצף, בזיון  וכדי כמהו , הדור  גדול  ומכש"כ 
כי  איש יכיר טרם ממנו לשלחה מיהר  לכן 
אל ועאכו"כ בכלל  הגורן  אל אשה באה
אצלו שהיתה משמע סנהדרין מגמ' מטתו .
פ"ב) א (דבה"י רש"י וכ "כ  וילפ"ת, ממש
הצנונים  לכל  "אב – אבצן  שמו  נקרא למה

ולא  ונצטנן  אצלו  שכבה בחורה אשה שהרי
בה". נגע

אלא זאת כשבאתה, מיד  שלחה שלא
מאד רצה כי הלילה, פה ליני לה אמר אדרבה
אחיו ע"י או עצמו  ע"י או יבום, מצות לקיים
ולא  אלמוני פלוני נקרא -לכן  רצה (שלא טוב
מצות  קיום הי' בועז נפש מגמת וכל  בשמו).
מגילת  על נפש (משיב הב"ח כמ"ש הי"ת
ישראל ושופט  הדור  גדול  בועז  שע"כ רות)
השעורים  גורן את זורה בעצמו  הוא הי'
וכן ישראל  בארץ ישראל ישיבת כי בלילה,
היא  הכל פירות להוציא האדמה עבודת כל
סר"ח) (או "ח  בב"ח גם כמ"ש זאת מצוה.
"כי  מטובה ונשבע מפריה ונאכל בברכה
מקדושת  ניזונים אנו  פירותיה באכילת
זה  מטובתה". ונשבע ומטהרתה השכינה
תו "מ הארץ בפרי הגדולות המצות כל מלבד 

וכו '. בכורים מע"ש

לקיים והזדרז  יום באותו  מיד  בועז 
לקיים  דקדוק איך  ובולט אמר , כאשר  המצוה
דאור ' קנין במעשה והן  במאמר הן הכל
עשרה  לומדים [שממנו  עשרה ובפני ודרבנן 
העיר מזקני אנשים עשרה ויקח לקדושין],
קנה  לבעז הגאל ויאמר וישבו . פה שבו ויאמר 
העם  וכל לזקנים בעז  ויאמר נעלו, וישלף ֹלך
אשר כל את קניתי כי היום אתם עדים
מיד ומחלון  לכליון אשר  כל  ואת לאלימלך 
מחלון אשת המאביה רות את וגם נעמי.

וכו '. לאשה לי קניתי

מלכא נעימות דוד  מזה יצא נצח בימנך
בשינה  לילה חצות עליו  עבר  שלא משיחא
כמחז "ל כל  ליוצר  ותשבחות שירות לזמר  וקם

וכו '. להקב"ה ששריוהו רות מה ז : ברכות
מרובה  בברכה

ñ¼½ôê ëš¼−

j`" .ok azk `vz 'te ayie 'ta o"anxd mby xird (c"iq `"g `piipz) aiyne l`eya *
k"ke ,dlgz meai zevn miiw dcedic xn` (d"t ziy`xa) dax yxcnac dnz ip`y dn
dwewfe dnai dzidy k"r k"`e ,meai zevn siqed dcediy miklnn h"ta m"anxd
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yibxdy d`xpd itke .dtixyl dilr wqt dn iptn oaen epi` eixacly zn`ae meail
mdilr e`ay eayg xnz dzid `idy rci `le dlra `ly crc azke dfa `"ahixd
dlrap `ly rci k"` ezlk xnz `idy rcie dlray xg`l la` ,yi` zy` dede okxck
ipnny epiide ipnn dwcv xn`e yi` zy` dzid `ly da xikd eiykr k"` mcewn

.llk dlera dzid `l dlgze dlrap

".b"rve dlgz meai zevn miiw dcediy exn` j`id k"`c dniz j`

eyxc f"r dze` maie jig` zy` l` `a dcedi xn`c dn lr z`f exn` yxcnac 'ize
.c"zkr dlgz meai zevna ligzd dcedic

welig `diy xnel wgece ,r"ekl dkxck `ly mb zipwp dy` `ld h"eyd lk r"v c"prl
.dixg`le dxez ozn mcew oia dfa

xrc ,dcedil dnvr dxiwtdc xnzc `nrh epiidc azky dlgza mikxc zyxtl x"ey
`l ez k"`e dkxck `ly d`iaa zipwp dy`d oi` gp oaae okxck `ly eyny ope`e

.ope`e xr zy` dzid `l xnz mlerlc ding aiyg

.'eke dkxck dilr `aiy cr 'eke aiig gp oa oi` (f dkld h"t mikln) m"anxdk z`f

d`xd sqeiy enk oi`eype oiqexi` `ll e`ypi awri rxfy xazqn `ly r"v f"ka
my 'id mzqne] ,y`xd dcedi ipa hxtae ,mixvna mb oiqexi`e daezk xhy awril
oa zy`e ,z"dn yi` zy` ded ok`e ,[sqei zxikn xg` 'idy s` envra awri dgnya
`l xnzy l"ie .[`"x g"pn 'ir] cp oixcdpq 'qeze i"yxk z"dn dexr ezzin xg`l mb
dz` dcedi w"a `vi xnzn xearl dvx dcediy yxcnak cyg `l dcedie dfn drci

.'eke mi`vei mikln oi`n xaer

dpzpy ,mipir gzta ayze (.i) dheq 'nbae f"ka jix`dy (gl ziy`xa) dix` xeba x"ey
iziidy - ip` dnezi i"yxte ,ip` dxedh ip` dnezi ip` diept ip` zxeib ,dixacl mipir
.ezlk meyn eilr xeq`l ope`e xr i`eyp oi`e ,ig`e in` ipe`iyde ia` zzina dphw

ny yyg did `l zexe xnz iabc" ` w"q a"vwq c"ei f"hd y"nk p"f jxved `l **`
yiy ink dil iede dhna mdnr eid f` freae dcedi qiitzpy cinc cenig zngn d`xz

."dlk x`ya ok oi`y dn elqa zt el

h

˙Á‡ ‰ˆÚÂ ‰‡¯È· ÌÎÏÂÎ
‡¯ÙÒ· משה להם אמר  תעשו, ה' צוה אשר  הדבר  זה משה ויאמר - שמיני

אחת  ביראה כולכם ותהיו מלבכם, העבירו הרע יצר אותו לישראל 
עבודתכם  תהא כך בעולם יחידי שהוא כשם המקום לפני לשרת אחת ובעצה

ה  אני כי מה מפני לבבכם, ערלת את ומלתם שנאמר  לפניו א..עשיתם "מיוחדת
ה'. כבוד  אליכם וירא כן

˘Èח) מילואים האבני בהקדמת שכתב מה פי על  מהר"לבאר  בשם ל"ב)
וזהו  צדיקים, להיות אותם כופה הטבע בישראל  אחדות דכשיש מפראג 

" אחת שאמרו ועצה ביראה כולכם "ותהיו כזה באופן ה'" כבוד  אליכם "וירא 
צדיקים. שתהיו אתכם יכפה הטבע  כי

˘¯‰Ó]"[Ì
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זצ "ל  הגר"ש בן

אתא  קרית ואב"ד רב 

בשבת  שחל ביו"ט יתר כזית לאכול אי"צ

תשע "ז  ניסן כ"ג ב "ה

שלהנהא. הגדה על החדש יוסף בפרדס
תורה  משו "ת הביא שכ "ד ) (מ' פסח 
בליל פסח  ליל  חל  דאם כ "ב) (סי' לשמה
בהמוציא  אחד  כזית עוד לאכול  צריך שבת
מצות  עושין  אין  דקיי"ל משום שבת, לכבוד
סוכות  של  יו"ט בליל  וה"ה חבילות, חבילות
(לז:) בברכות והנה עיי"ש. בשבת, שחל
מנחות, בשיירי מצה חובת דיוצאין משמע
ומקיימין הוא, מצוה מנחות אכילת והרי

מצות. שתי אחת באכילה

בחלה ובפסחים  והכהנים (לה.)
מצות  היא תרומה אכילת והא וכו ' ובתרומה
וברמב"ם  עב. דף בפסחים כדמשמע עשה

מברך . תרומה דהאוכל  תרומה הלכות סוף

שתי והנה  אומרים אין (קב:) בפסחים
ויש  בתוס' ויעו "ש אחד, כוס על  קדושות

לומ שלא זה מטעם בחופה שבע נוהגין  ר 
המזון . ברכת כוס על  ברכות

אליעזרוהנה ר' אמר  ועוד כז . בסוכה
ישלים  הראשון טוב יום  לילי אכל  שלא מי
אמר לא ואמאי חג, של  האחרון  טוב יום לילי
שבת  בליל ראשון יו "ט  חל דאם אליעזר ר '

שבת. ליל  בשביל  שני כזית יאכל

שני והנה ב) דכזית לשמה" "בתורה מש"כ 
אע"ג  ראשון, ולא שבת לשם יהי'
הגמ ' דברי ע"פ הוא תדיר , הו "ל  דשבת
חוזר הימנו כריסו  שמילא לאחר תטו . פסחים

עליה. ומברך

כדי והנה  בער"פ מצה אוכלין דאין הא
לתיאבון . מצה שיאכל 

מצה א"כ יאכל  לא פסח שבליל כ "ש
מצה. אכילת מצות לשם מצה שאוכל  קודם

h

Ú·˘�Ï ‰˘Ú� ÂÓÈ„˜‰ ÌÚË

Ï‡¯˘Èישמעאל ולבני עשו לבני הוא ברוך הקדוש דפתח  רזא  ההוא  ידעו
הקדימו  להם ופתח  כשבא  ולכך רצו, ולא התורה שיקבלו תחילה
עשו  תחת עומדין אנחנו הרי לו אמרו רמז בזה רמזו לנשמע נעשה לפניו
רמז  נעשה ונשמע  נעשה וזהו עליהם, שהטלת תורה עול  לקבל  וישמעאל
לישמעאל רמז ונשמע הרבה, שנים כבן ונגמר שנעשה שם על  כן שנקרא לעשו
ולכך  עניך, אל ה' שמע כי שנאמר הגר  של קולה נשמע  כי על כן שנקרא 
בפתיחתו. לישמעאל  עשו הקדים יתברך שהוא כשם לנשמע נעשה הקדימו

Ú ÌÈÈÁ ˙¯Â˙]"[:· Ê
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יוסף " "אשכול מחה"ס 

תורה" "אהלי  בישיבת ר"מ 

וענפי  עשבים מיני לשטוח העולם למנהג טעמים כמה
השבועות  בחג אילנות

- א טעם  -

עשבים שהיו תורה מתן  למעמד זכר
סיני הר סביב

זה הרמ"א  מנהג הביא ס"ג) תצ"ד  סי' (או"ח
חג  לכבוד  עשבים שטיחת של 
לפי  בזה שהטעם מלשונו  ונראה השבועות,
הר סביב עשבים היו  תורה מתן  שבמעמד 
מול אל  ירעו  אל והבקר "הצאן כדכתיב סיני
ירעו" "אל תורה שאמרה ומזה ההוא" ההר 
לזה  וזכר לצאן, מרעה סיני בהר שהיה משמע
בחג  ואילנות עשבים לשטוח נוהגים
סעיף  תצ"ד (סי' הלבוש ביארו וכן  השבועות,

סק"י). (שם ברורה והמשנה א')

- ב טעם  -

מפי שיצא ודיבור דיבור שכל
כולו  העולם כל מתמלא  היה  הקב"ה

בשמים ריח

רבותינוהעולם  שדרשו מה פי על מבארים
כערוגות  "לחייו  (פח.) שבת במסכת
מפי  שיצא ודיבור  דיבור שכל  הבושם"
העולם  כל  מתמלא היה תורה במתן הקב"ה
נוהגים  לזה זכר ולכן  בשמים, ריח כולו
ובבתי  בבתים בשמים ומיני עשבים לשטוח
חתם  הגאון פירש וכן  מדרשות. ובתי כנסיות

רפ"ח). (בדרשותיו  סופר

- ג  טעם  -

תורה מתן  במעמד ישראל שנמשלו  לפי 
ורד  של לשושנה 

י בספר ז')בני אות ד ' מאמר (סיון  ששכר
שושנת  להכין  ישראל שמנהג ביאר
השבועות, בחג בשמים עשבי ושאר  ורדים
שמצינו מה פי על  התורה, את בהם ולעטר
"כשושנה  הפסוק על ג') כ "ג (אחרי במדרש
בשם  עזריה רבי ב') (שה"ש החוחים" בין 
למלך משל  אומר סימון רבי בן יהודה רבי
לאחר לאריס, ומסרו  נטוע פרדס לו  שהיה
ודרדרים, קוצים מלא ומצאו  המלך בא זמן 
שושנה  בשדה ומצא לקוצו קצצים הביא
אמר דעתו, ונחה והריחה נטלה ורד, של אחת
לאחר כך הפרדס. כל ינצל  זו שושנה בשביל 
ולא  בעולמו  הקב"ה הציץ דורות ושש עשרים
ישראל , אלו  ורד , של אחת שושנה אלא מצא
נטלה  הדברות עשרת להם שנתן בשעה
נעשה  שאמרו  בשעה נפשו ונחה והריחה,
ינצל זו  שושנה בשביל  הקב"ה אמר  ונשמע,
התורה. בשביל  אלא נברא שלא כולו העולם

- ד טעם -

שבעצרת  הקדושים ישראל שיזכרו
עליהם ויתפללו האילן פירות על נידונין

ביארהמגן  סק"ה) תצ"ד סי' (או"ח אברהם
שבעצרת  שיזכרו זה מנהג שטעם
עליהם, ויתפללו האילן פירות על נידונין 
שנהגו י"א, דף פז אדני בס' ביאר  זה (וכעין
כדי  בשבט  בט "ו  האילן  פירות על  לברך 
חניטתם. בזמן שיתברכו עליהן שיתפללו 

ע"א). טז  ר"ה ועיין 

שאמרווהשל"ה שמה הוסיף הקדוש
האילן , פירות על נידונים שבעצרת רבותינו
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כתר בספר  הביאו  ישראל, נשמות על הכוונה
פירשו הקדושים שבספרים והוסיף תורה
חידושי  ועל התורה על שנידונין  שהכוונה
חינוך על לכוון גם שכתבו  ויש תורה,
ויפריחו שיגדלו  האילן, פירות שהם הבנים

ה'. בחצרות

- ה טעם  -

המרהיבים אלו וענפים  שעשבים להזכיר

נודף הטוב וריחם  והדרם  ביופיים 

התורה עסק  בזכות רק  זה כל כאפרסמון

יבולה את תיתן לא הארץ זה בלעדי כי 

פריו  ייתן לא  השדה ועץ

"אם הנה  כ "ו ) (ויקרא תוה"ק הבטיחה כבר
עמלים  שתהיו  והיינו  תלכו" בחוקותי
ונתנה  בעתם גשמיכם "ונתתי אז בתורה,
ח "ו ואם פריו ". יתן  השדה ועץ יבולה הארץ
ועץ  יבולה את ארצכם תיתן  "ולא תשמעו  לא
(דברים  אומר  הוא וכן פריו". ייתן לא השדה
מצוותי  אל תשמעו שמוע אם "והיה י"א)
ה' את לאהבה היום אתכם מצוה אנוכי אשר 
נפשכם" ובכל לבבכם בכל ולעבדו  אלוהיכם
אומר וכשהוא בשדך ". עשב "ונתתי אז 
והיאך אהבה, היא היאך  יודע איני ואהבת
שאינו דבר לאהוב האדם על  הכתוב יצוה
הדברים  "והיו  אומר  כשהוא אהבתו ?, יודע
עסק  ידי שעל  יודע אני הרי לבבך " על האלו
(וכמו השי"ת אהבת משיג האדם התורה
רש"י  וע"ע פ"ו, פ"ו דברים החזקוני שביאר 
חכמה  רבנן  בכרם ומ"ש שם, מפרשים ושאר
זה  ידי על ואז והלאה). ר "ח  עמ' ומוסר
לבהמתך בשדך  עשב "ונתתי בנו  יתקיים

ושבעת". ואכלת

המנהג וממילא  פשר נס על  עולה
שבועות  לכבוד אילנות וענפי עשבים לשטוח
ראו דעה, יודעי לכל  לרמז תורתינו, מתן  חג
המרהיבים  אלו  וענפים עשבים הדור  אתם

כאפרסמון נודף הטוב וריחם והדרם ביופיים
עסק  בזכות זה כל  השדות, מן  קצרום שאמש
ועוסקים  תורה עול  עלינו שמקבלים התורה,
אבל זה, טוב לכל  אנו  זוכים זה בתנאי בה
ח "ו אז  בתורה מלעסוק יחדלו  ח "ו  אם
לא  השדה ועץ יבולה את תיתן לא "והארץ
עשבים  לנו  יהיה לא זה בכלל  פריו ", ייתן 
ופרחים  אילנות מיני ושאר אלו  ושושנים

מהם. ומתבשמים נהנים שאנו 

- ו טעם -

ישראל  שהקדימו ונשמע  נעשה זכר
שחנטת  לתפוח נמשלו כן שמחמת

לעליו  קודם פירותיו

בשבת עוד שאמרו  מה פי על לבאר  נראה
מאי  חנינא ברבי חמא רבי אמר (פח.)
היער" בעצי "כתפוח  ב') השירים (שיר דכתיב
מה  לך לומר  לתפוח, ישראל נמשלו  למה
הקדימו ישראל  אף לעליו , קודם פריו  זה תפוח
של דרכו שכך  רש"י ופירש לנשמע, נעשה
משאר הוא וחלוק לעליו קודם שפריו  התפוח
שם  ועיין לעליו, קודם פירותיו  חנטת אילנות,

לאתרוג. הגמרא שכוונת בתוספות

ערב והנה עשבים שטיחת מנהג מקור 
כן אמר  הרשע שהמן במדרש מוזכר  שבועות

ה  דברי בתוך  עללאשורוש שאמר  הרע לשון
גג  על  ישראל  עולים השבועות שבחג ישראל,
ותפוחים  שושנים ומפזרים הכנסת בית
אומרים  ישראל  שהיו  והוסיף אותם, ומלקטים
והתפוחים  השושנים מלקטים שאנו כשם
מבינינו , בניהם יתלקטו ככה האלה
השושנים  לקיטת טעם סילף וברשעותו
לאיזו זאת עושים אנו  כאילו  והתפוחים
שהיו האמת אבל הגויים, בני שימותו  סגולה
לנעשה  זכר השבועות חג לכבוד מלקטים
סיני, הר  במעמד ישראל  שהקדימו ונשמע
פירותיו שחנטת במה זאת מרמז  שהתפוח

לעליו . קודם
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- ז טעם  -

שהושלך  רבינו משה הצלת לנס זכר

בזמן וצמחים  קנים בתוך בתיבה  ביאור

תורה מתן  ליל

סק"ב,בספר ס"א (סי' ישורון מנהגי כל  אוצר 
עמ ' עה"ת שיח נועם בספר ומובא
רבינו משה אצל  מצינו  דהנה כתב ק"ב)
וכתיב  ירחים" שלושה "ותצפנהו  ב') (שמות
גומא  תבת לו  ותיקח הצפינו עוד יכלה "ולא
הילד את בה ותשם ובזפת בחמר ותחמרה

רבינו ומשה היאור ", שפת על בסוף ותשם
וחשוב  צא יג:) (מגילה באדר  בשבעה נולד
שהוצפן הרי הצפינו , לזמן  שחודשים שלוה
תורתיו , מתן  זמן  בסיון, בששה ביאור בתיבה
וצמחים  קנים היינו  הסוף, בתוך  בתיבה והונח
תהיה  שלא כדי שם, עזרא באבן כמבואר
שם  שפירש וכמו הכל , לעין  נגלית התיבה
שפת  על  שההולכים יפה שהטמינתו  הרשב"ם
הרוחץ  אבל  התיבה לראות יוכלו  לא היאור
נס  לזכר  כן  ועל לראותה, יכול הנהר  בתוך
מתן ליל בזמן  שהיה ע"ה רבינו  משה הצלת
ודפח "ח . וירק. בענפים הבתים מקשטים תורה

h

‰¯Â˙ Ô˙Ó· ˘„ÈÁ ˙Á‡ ˙·· ˘Ù�‰ ˙¯Â·‚Â ÁÂ¯ ˙ÂÏÙ˘

Â¯Ó‡ רש "ז) י "ל  שמות אף"י בתשובה סיני למדבר  ביאתן מה מכילתא) בשם ט
סיני  למדבר שביאתן מפורש מצינו שלא אף בתשובה, מרפידים נסיעתן

כ הגיד אדמו "בתשובה, אבי זצללה "ק נגד"ר ישראל שם ויחן דכתיב משום ה
ז  ואמרו א"ההר , וזה אחד , בלבד  אחד  כאיש (שם) ע"ל  אלא  עכ"א תשובה, ד ."י

Â�ÈÈ‰Âאפשר אי אחד בלב אחד  כאיש נחשבים שיהיו עד ישראל  התאחדות
אלא מציאותו רואה ואינו עצמו בעיני שפל  הוא אחד  כשכל  אלא

מהותו. ביטול  תשובה וזוהי ישראל , לכלל  התחברו מפאת

‰‡¯�Âבמ לזה זקוקים כמ"שהיו ביותר עלולים שיהיו כדי מהותם ביטול ש "ת
עליהם "מהר לקבל  כארי גבור  מוגבה ללב צריכים היו זה עם אבל  ל.

ע אחד , בנישא הפכים שני לכאורה שהם ידים, בשפלות ולא  תורה היו "עול כ
גבוה  לב להם יהי' עצמן שפלות שעם הכלל , מצד  גבוה לב להם שיהי' זקוקים

השרת, ממלאכי יותר  החשוב ישראל  בכלל  שהוא  אחד  כל  ת "ושהשי שיזכור
נצרך  הי' עצמו שזה לומר  ויש השרת למלאכי ולא  התורה להם ליתן בהם בחר

כמ גבוה, לב להם יהי' עצמם שפלות שעם מצרים, ובנ"לגאולת יוצאים "ש י
ב') (ירמי' שכתיב ישראל שבח  נסתעף  הזאת הנפש הגבהת ומחמת רמה, ביד 

וגו' כלולותיך אהבת נעוריך חסד  לך זכרתי
[Ï‡ÂÓ˘Ó Ì˘]
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שליט "א  שמרי ' הג"ר בן

ירושלים  עיה"ת ישיבת ר"מ 

בספה"ע  ספק

באלעסקא לדר תפלות סדר

אבל  אתמול ספר שלא לו שנראה אחד בשאלת
בברכה  הספירה להמשיך האם לו ברור לא 

תפ"ט)תשובה (סי' או "ח  בשו "ע הנה –
אם  מסופק הוא דאם המחבר  פסק
ברכה  עם לילות שאר  יספור  – אחד יום דילג
הדשן מהתרומת מקורו הראה הגולה ובבאר
לא  שמא ספיקא ספק משום בפוסקים ומובא
כפוסקים  הלכה שמא דילג אם ואפילו דילג
השקול בספק דזה וי"ל בפנ "ע מצוה יום דכל 
אלא  ספר שלא לו נראה דידן בנידון אבל 

ברור . דאי"ז

ספק ובאמת כללא דאמרי' צל "ע
מקיים  בספה"ע המצוה לכאורה להקל  ברכות
עצמו להכניס לו ולמה ברכה בלא אפילו
לברך בלי המצוה יעשה לבטלה ברכה לספק
הכא  צדדו שהפוסקים אומרים בפירוש אמנם
לס"ס  אפי' מברכים לא ותמיד לברך, דאפשר

בספה"ע. ומ "ש רט "ו  סי' עי'

הסבירוהנה א') (סימן אריה בשאגת
בשכבך – בם ודברת במצות שמואל שיטת
שבתורה  פרשה איזה לקרות הוא ובקומך
דוקא  לקרות היא חז"ל ותקנת רוצה שהוא
תקנו ה"נ וא"כ ישראל  שמע (קריאת) פרשת
קרא  אם בספק ולכאורה קרי"ש ברכות
על לברך  צריך  היה לא וברכותיה קרי"ש
כתב  ס"ז) (סי' או "ח  בשו "ע אולם הספק
וקורא  חוזר  קרי"ש קרא אם ספק המחבר 
היטב  בבאר ועי' ולאחריה לפניה ומברך
כך להקל ברכות שספק אע"פ שכ' ובמשנ "ב

לקרות  חייב שקורין  זמן  שכל  התקנה היתה
צריך ועדין  עכ "ל  וברכותיה התקנה כעיקר

בקרי"ש. כך  תקנו  מדוע ביאור 

ד"ה והנה  (ס"ה:) מנחות במס' תוס'
לה  וספרה דכתיב אע"פ כתב לכם וספרתם
וצריך סתרה חזיה דאי מברכת אינה זבה
וספרה  מצות ותקיים תספור דבנתיים להבין
במסכת  ותוס' פעם עוד  תקיים תסתור ואם
הוסיף  לה) וספרה ד "ה ע"ב (דף כתובות
למנות  לה אין  תסתור תראה שאם זבה וכתב
לא  דזה משמע אי"צ, למנות שאפילו  עכ "ל 
סופרת  היתה דאם משמע ועוד  מנין  מקרי
בלי  לספור פשרא ואין בברכה דוקא היתה
לחוד וברכה לחוד מצוה ולכאורה ברכה
בברכה  א"א דאם זב"ז  דתלויין  משמע מכאן 

ביאור . וצריך  מצוה אין דכבר סופרין  אין

עלונראה , הגרי"ז בחידושי דהנה
במנחות  תוס' הביא פסוה"מ ) (הל' הרמב"ם
דפנים  הזאות ובחצי וז"ל: בין ) ד"ה (ט"ז

ד מידי פיגול הוי דלא ר "מ  חצי מודי הוה
שנא  מאי וקשה עכ "ל . פיגול דל"ה קומץ
ומבואר בקרבן מעכבין מתנות דב' מחטאת
חשב  אם פיגול  דלענין  (ל "ח ) זבחים מתוס'
מפגלין אם ורבנן  ר "מ  בפלוגתת תלוי באחת

קומץ. כחצי דהוי אמרינן  ולא מתיר בחצי

דפנים ותירץ מתנות חצי דשאני הגרי"ז
אע"פ  לב"ש דבחטאת דחטאת, מתנות מב'
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מתנות  ב' דבעינן  בקרבן  דין זה שמעכבות,
אחת  זקוקים אינן  עצמן  המתנות אבל 
דחזינן כיון  דפנים בהזאות משא"כ לחברתה
ביומא  במשנה וכדתנן מנין  דין  בהם דנאמר
מובא  ושם אחת, מונה היה וכך נ "ג.) (דף
ז ' וכל דאורייתא גופא דהמנין  הרי ע"ז  פסוק
ובלא  החפצא בעצם זא"ז  מעכבות הזאות
הנ "ל בתוס' פשט וזה הזאות ז ' אין צירופן 
קומץ  חצי כמו  הוי בפנים הזאות דחצי
לאו מז' דפחות פיגול דל"ה ר"מ דמודה
בשתי  משא"כ מתיר , חצי ולא הוא כלום
מספר של  דין נאמר  לא שם דחטאת, מתנות
וה"ל בקרבן. מעכבין מתנות דב' דילפינן  רק
וכ"א  בשתיהם ניתר  שהקרבן ולבונה כקומץ

עכת"ד . איקרי מתיר  חצי מהם

פשטונראה להבין נוכל  דעי"ז
חיסר ואם הימים סופרים העומר  שבספירת
כפסק  בברכה לספור  א"י כבר אחד יום
ולא  זא"ז מעכבים הימים דכל  משום השו "ע
אלא  היום אותו  לספור  יום בכל דין שיש רק
וכל ביחד  ספירה הימי כל חיבור  של דין  יש
להגיד א"א ובזבה הימים, שאר מעכב יום
בידה  ולאו  שסותרת כיון  לספור שמצוה
שהברכה  עוד  וי"ל לברך א"א וממילא
חלק  גם אלא המצוה ברכת רק אינו  בספה"ע
הנה  זב"ז, תלויין  הימים שכל  כיון  מהספירה
ימים  ג' היום - סופר הוא הערב באמצע אם
שיטות  ויש הימים לשאר  יש שייכות איזה
ומביאים  הלילה בתחילת לספור שצריך
שבע  שכתוב דמשום ונראה תמימות הפסוק
לשאר החיבור  זה תהיינה תמימות שבתות
תחילת  שזה מיד לילה שכל הספירה ימי
לשאר מחבר ג"כ  דהברכה ונראה מונה היום
קדשנו אשר  ואומר דכשסופר הספירה ימי
החיבור זה העומר ספירת על וצונו במצוותיו
לעומר ימים ג' היום ואומר  הימים לשאר
ספירה  נקרא וזה הימים משאר  חלק כבר  שזה
אחת  ואחת, אחת פנים בקרבן  שסופרים וכמו
שתלויין שכיון  הסביר  שהגרי"ז  וכו ' ושתים

הספירה  בספה"ע ה"נ סופרים, מש"ה זב"ז 
מסגרת  עושה והברכה זב"ז שתלויין מראה
אלא  לחוד  קאי ולא זו  לילה של במנין  שזה

הספירה. ימי שאר  עם מחובר 

הגר"א ומאד מש"כ  לראות שמחתי
וז "ל תפ"ט) (סי' אוה"ח  לשו "ע בביאורו 
(בספק  הראבי' של הטעם שזה אפשר 
שם  הנוסחא לפי ג"כ  ברכה), עם שיספור
משמע  - שהיום – בספירה לומר שכתב
וביאורו עכ "ל . הברכה סיום שהוא מדבריהם
לשיטת  המצוה תחילת שהברכה נלע"ד
היום  של הספירה שצריך  כיון הראבי'
ימי  שאר  עם תמימות להיות להתחבר 
המסגרת  שנותן  הברכה ע"י וזה הספירה
(משא"כ העומר  בספירת הימים לכל  והחיבור
למה  מובן ממילא שסותרת) בידה דלאו בזבה
בברכה  ספירה להתיר  יגעו  כ"כ הפוסקים
עם  אפילו  ברכות שבשאר  – בספק אפילו
מהמצוה  חלק שהברכה כיון מברכים לא ס"ס
לשאר חיבור לעשות וטעמא חז"ל תקנו  וכך 

תמימות. ושיהיו למצוה ומסגרת הימים

לוממילא, נראה אפי' הנ"ל בשאלתינו
לו ברור אין  גופא שזה כיון  אתמול ספר שלא
ספק  זה שאין אע"פ שספר  להיות ויכול
להיות  הפוסקים שחייבו ראינו לא השקול
יש  הברכה דפה כהנ "ל  וטעמא השקול, ספק
דהיא  - ב המצוה, ברכת – אחד עניינים: ב'
חסר הברכה דבלי מהמצוה חלק גופא דהיא
ותמימות. ומסגרת חיבור דחסר  גופא בהמצוה

מצוה ועוד יום שכל  פוסקים דיש סניף
ניילינגער הגרי"מ  וידידי בברכה עצמה בפני
פוסק  היה מצאנז חיים דהדברי אמר שליט"א
בודאי  אחד  יום החסיר אם שאפילו  למעשה
ובספר בברכה הימים שאר לספור להמשיך 
חיים  אוצר ספר בשם מספינקא חיים אורחות
- והמאירי ורא"ש תוס' – דעות כרוב הכריע
בברכה  עדין לספור בודאי אחד  יום בחסר
זה  לכל צריך לא שבנ"ד אלא כהשו"ע ודלא

ודו"ק. בזה, מודה היה הב"י דאפי' דנראה
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להלכה לפי"ז שפסקו  מה להסביר יש
שמע  קריאת קרא אם בספק ס"ז ) (סי' בשו "ע
ספק  אמרינן ולא ברכותיה, ויקרא יחזור
היתה  שכך  כתבו  והפוסקים להקל . ברכות

וטעמא בעי.התקנה

דלשי'ונלענ "ד השאג"א הבאנו שהנה
דוקא  תקנו  וחז "ל  פרשה בכל יוצאים שמואל 
אולם  המצוה לצאת ישראל  שמע פרשת
וכפי  פרשה איזה לקרות יכול מדאורייתא
רבינו בתלמידי איתא וכן  השאג"א שצידד
זמן דין רק ובקומך בשכבך  דאין  נמצא יונה.
בשכבך אלו שבזמנים המצוה עיקר  אלא
קריאת  ברכות תקנו וה"נ  ד "ת. יקרא ובקומך
שחז "ל וטעמא הדאורייתא קיום  שזה שמע
ע"י  ובקומך הבשכבך  בקיום מסגרת נותנים
וכו ' אור  יוצר אומרים דבשחרית הברכות
מעשה  תמיד  יום בכל  בטובו  המחדש
פעם  בכל  וזה המאורות יוצר  ברוך  – בראשית
וכו ' האופנים וגם בעולם קורה קימה זמן של 
שלנו , קימה בזמן בשמים קורה זה כנראה
ערבים  מעריב בדברו אשר  אומרים ובערבית
המעריב  ומסיימים חושך מפני אור גולל וכו '
התורה  מש"כ  החיוב חלק זה שכל  ערבים
שמע  קריאת – תורה אומרים שאנו  – בשכבך
שניה  (וברכה קורה זה שכל  ערבית בשעת
כל וממילא התורה). ברכת ממש כמובן
ובספק  הדאורייתא מקיום חלק ג"כ הברכות

ודו"ק. דאורייתא כספק הפעם עוד מברך

ר 'והנה  הגאון של  דע"ת דעתו שאלתי
שמבקר מי בענין  שליט "א קנייבסקי חיים
שם  שיש הקוטב) (תחת בצפונו  באלאסקא
שישה  ויש שקיעה בלי חודשים שישה אור
ישמור ומתי חמה זריחת שום בלי חודשים
תשובה  השערי מיד  הגאון  לי והראה שב"ק.
מספר שמביא שד "מ ) (סי' או"ח שבשו "ע
של ימים ו ' למנות יש לשונו  וזה וקציעה מור 
ברכי  ובספר עכ"ל. שלנו  שוות שעות כ "ד 
שאין פירש מהחיד "א השו "ע על יוסף
שם  יום שכל  אלא לשם שבא מאז  הכוונה

שב"ק  יום זה השביעי ויום שעות כ "ד 
תפילת  עם מה מכתב) ע"י (אח "כ , ושאלתי
לי  ושלח  שלהם הזמן  ומתי וערבית שחרית

זה. דבר ביררו לא שהפוסקים מכתב

שכתבתי וע"ד מה לפי חשבתי החידוד
המעריב  ברכת בערבית תקנו  שחז"ל בעזה"י
שכיבה  בזמן התם ה"נ בשכבך של קיום שזה
קיום  גם שזה אפשר  דמעריב נוסח  אומר אם
שדרום  בזמן שאומר ובפרט  בשכבך  של 
כבר מערב) או  מזרח (לא עומד שהוא מאיפה
דרום  – לצפון  יותר  הזמן  שייך  ומישך לילה
קימה  ובזמן באסטרונומיה שמבין למי כידוע
ברכות  – וברכותיה שמע קריאת שיאמר  –
תמיד יום בכל בטובו המחדש וכו ' אור יוצר
והאופנים  השמים ענין וכל בראשית מעשה
מצב  יש זה ע"י קימה, זמן בכל שזה וכו '
שזה  קימה זמן  של שמע לקריאת ומסגרת
אין דלמעשה לחידוד  וזה ובקומך של  קיום
תחת  מקומות ושאר  באלאסקא קבלה לנו 

ודו"ק. להתפלל  מתי הקוטב

תלויים ויש  אינם ויום שלילה סברא עוד
דהנה  וחושך אור של מציאות על דווקא
פיינשטיין דוד  הרב האמיתי הגאון ידידי
ראיה  הביא זצ"ל , רי"מ  הגה"צ בן  שליט"א
הוא  יממא אור אלמא (ב.) בפסחים דאיתא
אמצותא  ופקדא לנהורא רחמנא קרי ה"ק וכו '
שברא  המאירה לבריאה קרא ופרש"י דיממא
דיממא  אמצותא ופקדא לבושו מעטה מהוד 
שאור מזה רואים עכ "ל  ביום לשמש צוהו
פקדא  אלא בעצם נפרדים דברים שני ויום
הקוטב  תחת הרחוק בצפון ולפי"ז  אמצותא
דין להיות יכול  עדיין חודשים ו ' אור שאין 

צל"ע. עדיין  ולהלכה ודפח "ח  יום

התש"ע ולאחר בסיון חודשים כמה
לומר שיש ואמר  הנ "ל  הגר"ד עם דברתי
קאי  דיממא אמצותא דפקדא דכיון  להיפך
זה  אור  אין ואם הצפונית אלאסקא על אפילו

הספק. נשאר  וממילא יום. לא שזה סימן 
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ידידי ודברתי עם התש"ע תמוז בר"ח
מראשי  שליט"א ברמן  פרץ חיים הרב הגאון
אאמו "ר לקושיית יישוב ואמר פוניבז' ישיבת
לדור שאסור אומר יו "ט  שהתוס' שליט"א
הא  הנ "ל  בעי' משום אלאסקא בצפון
בכל לגור  מותר  כותב החזקה ביד  הרמב"ם
פרץ  חיים ר' ותירץ מצרים מארץ חוץ העולם
לעשות  מה ידע ודאי שהרמב"ם שליט"א
מותר הא ממילא הצפונית באלאסקא להלכה
אסור לנו  ממילא ידעינן  לא ואנן  שם לגור לו
היאך אותו  שאלתי ושוב יו"ט התוס לפי לגור 
הג' שם להתפלל  מתי הנ "ל  שאלה יפסוק

ביום  פעם – אפשר בדרך – ואמר תפילות
שחרית  רק ובקיץ מעריב רק בחורף להתפלל 

ודפח "ח . מנחה) גם (ואפשר

התש ובש"ק  שנת המשכן  ע"א פרשת
חיים  ר ' הגאון אל  פנימה לקדש נכנסתי
לפניו זה נידון והרציתי שליט"א קנייבסקי
תפילות  הג' כל  להתפלל  שיכולים ואמר 
פעם  ונכנסתי בקיץ. ביו בחורף בין  באלאסקא
הגר "ח לו  ותירץ שליט "א אאמו "ר  עם
העולם  בכל לגור מותר  הרמב"ם שמש"כ 
שיאריך ויה"ר  הכללות. מן למידים אין כולו,

ושנותיו . ימיו  הקב"ה

h
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ÔÈ‡ הולכת אם כי התורה, קבלת בבחינת קודמת לשנה דומה אחת שנה
וכמ בזוהר"ונתוספת, ודרש מאוד , וחזק הולך השופר קול  יט) (שמות ש

ר"(ח סאה, מ ' מחזיק כלי אמרת דאת כמה ו:) מחזקת "ג הקדושה תורתינו ל
ומורה  הגואל  ביאת עד  ולהתחדש להתגלות שעתידין החדושין ואותן בתורה
לשון  התורה ברכות מברכין אנו ולכן בכח , הקול אותו בתוך הכל  מחזקת צדק,
מישראל אחד  וכל  התורה, את עוד שנותן היות מורה עבר, לשון נתן ולא  הווה
הארת  מקבל כן כמו התורה, לקבלת לעצרת מפסח  והכנתו בחינתו לערך
לימוד אפילו מזה וגדולה הראשון, למציאות שחוזר עתה מחדש, התורה
ופשיטא למשכיל , כידוע חבירו ליום דומה אינו היום, שלומד אדם של  תורתו
לשנה  אחד  שנה של  ישראל עם בכללות התורה קבלות לבחינת דומה שאינו
התורה  את קבלתו בבחינת וריחו טעמו נשתנה פרטי, אדם בכל ואפילו אחרת,
אל לגשת הרוצה המשכיל צריך זאת וכל חיותו, חיים ימי כל  לשנה, משנה
נאמנה  ידע  זאת, את ידע לא אשר  בער ואיש עצמו, בבחינת להרגיש הקודש
ולא במעשיו, תמים אינו שהוא כיון כראוי, תורתו בחינת קבל לא מסתמא
מז' נכרים מגע ממום לנקותם מדותיו ז' פרטי קומתו, מלא  עדיין וקישט זיכך
וקישוט זיכוך לערך בדבר, אמצעות ואין בזה תולה זה והכלל הפכיים, תועבת
קולות  בז' שניתנה התורה, לקבל ראש להרים יפה כוחו כן כמו מדותיו, ז'

שבעה. עמודיה וחצבה
[¯È‡Ó‰ ¯Â‡]
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ירושלים 

ויחיד  יחיד לכל התורה נותן
בשבילי - בעבורך נאמר אדם  נעשה 

העולם נברא 

ישראלתכלית בשביל היא הבריאה כל 
רש"י  שכתב וכמו  בתורה, שיעסקו
ברא, "בראשית בראשית פרשת בתחילת
ובשביל ראשית שנקראת התורה בשביל 
זוכה  אדם וכאשר  ראשית", שנקראו ישראל
ובמידותיו , באנושותו  ומתעלה בתורה לעסוק

הבריאה. נזר הוא הרי

עלובפזמון  אומרים יוחאי" "בר
בעבורך נאמר  אדם "נעשה שכאשררשב"י, ."

להשיג, שיכול מה להשיג וזוכה מתעלה אדם
ולצורכו . לכבודו  היא הבריאה תכלית כל  הרי
זכה  בהשגותיו , להשיג שהפליא ורשב"י

בבריאה. אדם נברא שבעבורו 

נברא וכל "בשבילי לומר  חייב אדם
הבריאה  את ולקיים להעמיד וכדי העולם",
ובמצוות, בתורה כוחו בכל  להתחזק חייב
של הקיום וזה הבריאה, של  התכלית שזה
דברי  בזה וידועים ורגע. רגע בכל  הבריאה
"והאמת  שכתב פי"א), ד ' (שער  החיים נפש
כולו העולם היה שאם כלל  ספק שום בלתי
ממש  אחת רגע אף ח"ו פנוי קצהו עד מקצה
היו כרגע בתורה, שלנו והתבוננות מהעסק
והיו ותחתונים עליונים העולמות כל נחרבים
או אורם שפעת וכן  ושלום, חס ותהו  לאפס
עסקנו ורוב ענין כפי רק הכל  ח "ו  מיעוטו

בה".

להשתדלוממילא רגע בכל צריך
ח "ו . לקלקל ולא ועוד  עוד  להתחזק

התורה בכח אדם  מעלת

האדם והנה את מזככת שהיא התורה מעלת
כאשר שגם "אדם", מעלת לו  ונותנת

ית"ש, ביחודו  ומאמין בהקב"ה מאמין  אדם
לעלות  לבד האמונה בכח  אפשר אי עדיין
האדם  את לזכך  יכולה התורה ורק ולהזדכך,

"אדם". למעלת ולהעלותו 

בחוש ודבר הזה בזמן  רואים אנו זה
שאפילו הארורים, הישמעאלים אצל  ממש
הם  עכ"ז עולם, בבורא אמונה להם שיש
ואלו ממש. טרף חיות נוראים רוצחים
הם  "דאע"ש", "חמאס" כמו בדתם שאדוקים
כולו . העולם בכל  ביותר  הגרועים הרוצחים

בכחומכל רק כי לומדים, אנו  זה
וכלל ולהתעלות, להזדכך  אפשר התורה
הם  הקדושה, התורה את שקיבלו ישראל
להתעלות  והזכות הכח  את קיבלו לבדם
ומושלם  השלם האדם האמיתי, אדם למעלת

נכונה. מידה בכל 

איךוהנה האדם את מלמדת התורה
מתחיל השו"ע ושעל, צעד  בכל  להתנהג
לנגדי  ה' "שויתי בבוקר  קם שאדם מהרגע
ועניני  להתלבש איך  הלכות וכותב תמיד",
היום  בחיי קטן פרט בכל וכו', וכו ' צניעות
להתנהג  צריך  איך  הלכה בתורה נאמרה יום

הזה. במצב

הבריאה מציאות הם התורה מצוות

מצוות ובאמת את מצווה התורה כאשר
עצמם  המצוות תעשה, ולא עשה
התורה  כאשר  שבבריאה, המציאות הם
זה  היא", "תועבה עריות בפרשת כותבת
לתועבה  יחשב הזה שהמעשה יוצר עצמו
הזה  מהמעשה תגעל  הטהורה הנפש אשר 

הגיעול . בתכלית

"לא ואותו כמו  הציוויים בשאר  הדבר
הציווי  השלם האדם אצל  תגנוב", לא תרצח
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לגנוב  מסוגל  שלא מציאות יוצר  עצמו
האמיתית  המציאות היא התורה כי ולרצוח .
בתורה  שכתוב הדברים וכל הבריאה של 

לעש  שהוא שאסור ומי למציאות, נעשה זה ות
שאינו מרגיש העליונות במעלות מתעלה

במציאות. הזה הדבר את לעשות מסוגל 

להתנהג והתורה האדם את מלמדת גם
בתחילת  הרע"ב שכתב וכמו המידות, בכל
מתחילה  הראשונה שהמשנה אבות מסכת
וכתב  מסיני", תורה קיבל "משה במילים
על מיוסדת אינה זו שמסכת לפי אני "אומר
מסכתות  כשאר  התורה ממצות מצוה פירוש
וחכמי  ומדות, מוסרים כולה אלא שבמשנה,
שבדו כמו  ספרים חברו  ג"כ  העולם אומות
עם  האדם יתנהג כיצד  המוסר בדרכי מלבם
משה  זו  במסכת התנא התחיל לפיכך חברו ,
שהמדות  לך לומר מסיני, תורה קבל 
חכמי  אותם בדו  לא המסכתא שבזו והמוסרים

בסיני". נאמרו  אלו  אף אלא מלבם המשנה

שבכלובדבר ישראל, כלל  רק זכו  זה
מלמדת  הקדושה התורה והנהגה הנהגה
מהו בה, להתנהג האמיתית הדרך  מהי אותם
לדבוק, צריך  מידה באיזה הרע. ומהו הטוב

להתרחק. צריך מידה ומאיזה

מדות אומות לבדם המציאו העולם
אבל ועדינות, טובות מדות הם שלטענם
הם  מידותיהם כל  שעם היא המציאות
ימ"ש  הארורים הגרמנים העולם. את החריבו 
ועכ "ז ועדינה, מנומסת בתרבות לעולם יצאו 
רבבות  קר בדם ורצחו  איש, על חמלו לא הם

ישראל . מעם

איןמכל התורה שבלא למדים אנו  זה
בכל להכל ישראל כלל  זכו  התורה ובכח כל,

כל . מכל 

כולם וכל ענו כאשר  ישראל כלל  זכו  זה
כמו ונשמע, נעשה רבה בשמחה יחדיו 
ויאמרו יחדו העם כל "ויענו  בפסוק שנאמר 
לכל זכו  זה ומכח  נעשה". ה' דבר אשר  כל

וזכו ונתעלו שעלו עד  העליונות, המעלות
השכינה. והשראת המקדש בית לבניין

ומה ועל "אשרנו לומר אפשר זה דבר
את  שקבלנו גורלנו  נעים ומה חלקנו טוב

ונשמע". בנעשה הקדושה התורה

ויחיד  יחיד לכל התורה נותן

ה'והנה  אתה "ברוך  אומרים, התורה בברכת
"נתן אומרים ולא התורה", נותן
התורה" "נותן  אלא עבר, בלשון התורה"
נתן כבר  הקב"ה הרי ולכאורה הווה. בלשון 
ענין וממילא סיני, הר  במעמד התורה את
ולמה  "הווה", ולא "עבר " הוא התורה נתינת
הווה. בלשון  התורה" "נותן  בברכה אומרים

כאשררואים  ויום יום כל  שבאמת מזה 
של במצב עצמו  את ומעמיד  תורה לומד אדם
לקבלת  בלימודו זוכה הוא התורה, קבלת
התורה. את לו נותן והקב"ה מחודשת, תורה
את  נתן  הקב"ה השבועות ובחג תורה  ובמתן 
כל לגבי עדיין אבל  ישראל, לכלל  התורה
ועומד מונח  תורה כתר בפרטות ויחיד  יחיד
אדם  וכאשר  ויטלנו , יבוא ליטלו הרוצה וכל 
בשעה  בהווה לו  נותן הקב"ה כראוי לומד
התורה" "נותן  אומרים ולכן התורה. את הזו
ישראל לכלל נתן  שהקב"ה התורה באמת כי
בפרטות  בהווה נותנה הוא השבועות, בחג

כראוי. שלומד בשעה ואחד אחד לכל

כי וזה בפרשת שכתוב במה הפשט 
"היום  ט"ז), פסוק כ "ז  פרק (דברים, תבוא
יום  בכל ופרש"י וגו'", מצווך אלוקיך ה' הזה
נצטוית  ביום בו  כאילו  כחדשים בעינך יהיו 
בעינך יהיו  יום בכל  לפרש ויש עליהם.
אדם  כאשר  יום בכל שבאמת משום כחדשים,
התורה, מצוות את ומקיים תורה לומד
התורה, קבלת פרטי באופן  אצלו מתחדשת
שעושה  והמצוות התורה באמת וממילא
ביום  בו  וכאילו מחודש, כדבר לגביו נחשבים
וקיום  התורה לימוד  וממילא עליהם. נצטווה
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מתוך יום כל להיות צריכים המצוות
חדשה. והתחדשות התעוררות

תורה עול קבלת

דברוהנה רבנו  "אמר מובא, ראש בכתר
ויקבל בבוקר  אדם כשישכים מנוסה,
ובלב  באמת תורה עול ההוא ביום עליו
לשום  ישמע שלא בלבו  שיגמור היינו תמים,
ממנו יסורו אז טרדא, שום יבטלנו  ולא דבר
בתורה, ההוא ביום יצליח  ובוודאי הביטולים

קבלת  תוקף וכפי וכפי בבוקר התורה עול
וכן ביום בו ה' יעזרהו  כן ההסכמה חיזוק

ממנו". הטרדות יסורו

"נותןויסוד שהקב"ה לבאר  יש הדבר 
ומכין מעמיד  שהאדם כפי יום כל  התורה"
שניגש  ומי התורה, את לקבל  עצמו את
תורה, עול  של  אמיתית קבלה מתוך ללמוד 

יתן שהקב"ה יזכה כך קבלתו , תוקף כפי הרי
את  ההוא ביום ממנו  ויסיר התורה, את לו

התורה. מלימוד  אותו המפריעות הטרדות

אדם ויש לכל  גדול חיזוק הזה בדבר 
להתחיל אפשר יום שכל תורה, לבן  ובפרט 
לא  הקודם ביום אם וגם מחדש, החיזוק את
אפסה  לא הרי ה', בעבודת ונחלש טוב למד 
כחדשים  בעינך  יהיו  יום בכל אלא תקווה,
להתחדש  יכול החדש היום וכשמתחיל 
לסייעתא  לזכות זה וכפי מחדש ולהחזק

תורה. כתר  וישיג מחודשת דשמיא

לשמורויהי  וללמד, ללמוד  שנזכה רצון
הכתוב  ה' מצוות כל את ולקיים ולעשות
התורה  ובזכות בשלמות. הקדושה בתורה
שאומרים  כמו  בב"א, השלמה לגאולה נזכה
במהרה  המקדש בית שיבנה רצון  יהי בתפילה

ואמן . אמן בתורתך חלקנו  ותן בימינו
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‰ÓÂ הקב בכח"שהקפיד שיהיה מה אפילו לראות ויהרסו יתאמצו שלא  ה
ההיא , והבטה בהצצה ותענוגם שמחתם עיקר יהיה שלא כדי מדרגתם,
שיאריך  וכל  ההיא , ההשגה בשמחת תלוי התורה קבלת אהבת עיקר יהיה ואז
התורה  אהבת חמימות יצא ההוא והתענוג השמחה ותשכח ואילך מקבלה זמן

והקב  שמחה "מלבם, תערובות בלי בעצמה הקבלה בשמחה שיקבלו רצה ה
וזה  חדשה. כדיוטגמא  קבלנו היום כאילו בעינינו יום בכל  שיהיה כדי אחרת
עיזוז  אהבת תהיה לא  כי ממדרגתם, רב ממנו ונפל  לראות יהרסו פן אמר 

וכנ בעצם אצלם ל ."התורה
˙Á]"[Ò
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השרון" "חבצלת מח"ס 

ירושלים 

לדינא והנפ"מ ורות דבועז במעשה וענינו היבום סוד

דמ  תעשה לא דוחה עשה ב. כלתו איסור מתיר זכייתא . ג. ואבי
ביובל  חוזר  אין ה. בקטלנית  היתר ד. ממילא  השדה

נעמי ויאמר מיד השדה קנותך ביום בועז 
קנית  המת אשת המואביה רות ומאת

פ"ה]. [פ"ד  נחלתו. על המת שם להקים

קניןפשוטו שע"י פרש"י מקרא של
על המת שם יתקיים למחלון אשר  השדה
וכן שדהו, על נזכר מחלון שם להיות נחלתו
הכתובים, אלו  את מפרשים הרבה פירשו
לומר הכרח שום אין  הכתוב שמן  באופן
אכן שם, הקמת אלו נישואין בעצם שהיה
של זה מעשה שבכל פירשו  מרבוותא הרבה
נתקיים  בועז] או  הגואל [ע"י רות עם נישואין 
ולהלכה  לדינא נפ"מ  והרבה היבום, וסוד ענין
הרבה  שציין אליעזר  בציץ ויעוין בזה, נאמרו

מהם.

רות ברש "י  עם הנישואין  ענין  שכל נראה
שם  והקמת השדה לגאולת השלמה אלא אינו
ותבוא  תצא מחלון  אשת שרות שע"י המת,
וכבר עליהם, מחלון שם נזכר יהא בשדותיו 
פ"ה] [פכ"ה תצא כי פרשת עזרא באבן  הביא
בכל ישנו  דיבום המכחישים הקראים דעת
וז "ל , עליהם והשיב דבועז, כמעשה קרובים
אם  כי יבום זכר שם אין כי כלום, אמרו לא
[פ"א  רות למגילת בפירושו  גם וכו ', גאולה

ליבום. שייך  שאינו כתב פ"כ] ופ"ב פי"א

כתב אכן  פ"ח ] [פל"ח  וישב בפ' הרמב"ן
במצות  התחיל  יהודה כי אמרו בב"ר וז"ל,
איסור להתיר  הקב"ה רצה הקרובים, יבום
ישראל וחכמי וכו ', היבום מפני האח אשת
הנהיגו הזה, הנכבד  הענין  מדעתם הקדמונים
בכל הזה המעשה לעשות בישראל  לפנים

איסור בהם יהיה שלא באותם הנחלה, יורשי
בועז ענין  וזהו  גאולה, אותו  וקראו השאר ,
עכ "ד יבין , והמשכיל והשכנות, נעמי וטעם
כאן . בתרגום נזכר  כבר  יבום ולשון  הרמב"ן ,

מצות ומדברי  דבכלל  למדנו  הרמב"ן
הגאולה, והיא נוספת, מצוה איכא יבום
כמעשה  קרובים, בשאר אף נוהגת ומצותה
זו ואין  בקרובים, היבום שנתקיים דבועז 
התורה  מסודות גדול סוד אלא חובה,
משכנותיה  למדנוהו זה וסוד  האדם, בתולדות
וכמו לנעמי', בן 'יולד שאמרו נעמי של 
דנפשו בחז"ל שאמרו דכשם הב"ח  שכתב
הרי  אלמנתו, של  במעיה מקשקש מת של 
נחשב  הבן  ולידת זה, ענין נתקן  היבום שע"י

המת. הראשון של  כבנו

י]והנה פ"ט  [פ"ד  הכתובים בהמשך 
ויאמר כתוב, רות את לקח עצמו בועז  כאשר
כי  היום אתם עדים העם וכל לזקנים בועז

כ ואת לאלימלך  אשר  כל את אשרקניתי ל
רות  את וגם נעמי, מיד ומחלון  לכליון 
להקים  לאשה לי קניתי מחלון אשת המאביה
מעם  המת שם יכרת ולא נחלתו  על  המת שם
הרי  היום, אתם עדים מקומו  ומשער  אחיו
שני  וקרא הנחלה, בקנין מיירי קמא דקרא
שם  הקמת נתקיימה ובתרווייהו  רות, בקנין

המת.

צח.]והנה [דף ביבמות הראשונים
כלתו , על  מוזהר  נח  דבן רש"י דעת הביאו 
אף  ליהודה מותרת היתה שתמר  ממה והקשו
היתה  דמותרת הרשב"א ותירץ כלתו, שהיתה
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דקודם  יבמה, משום תורה דבר  ליהודה לו
אלא  בקרובין , מותר היבום היה התורה
התורה  שצותה כדרך  בה לנהוג יהודה שרצה
היה  ובקי עיקר, שהאח באב, לא באחים,
גם  ישנו היבום [שסוד זה על ויורה בענינו ,

עכ "ל . בועז, מדאורייתא] בקרובים

דברי המהרש "א  הביא עז.] [דף ביבמות
אף  נהגה יבום דמצות הנ "ל  הרמב"ן
ההיתר אילולא דאף כתב ועפי"ז  בקרובים,
וטוב  לבועז  מותר היה מואבית ולא מואבי של 
ל"ת  דוחה דיבום דעשה משום רות, את לייבם
כ:) (דף ביבמות חכמים שגזרו [ומה דמואבי,
י"ל שניה, ביאה אטו לאוין , חייבי לייבם שלא
זו , תקנה נתקנה לא עדיין שעה דבאותה
לקמן המקראות את בזה שביאר  מה יעוי"ש

במקומם]. דבריו  והובאו פ"ו), (פ"ד 

הרשב"א אשר בדברי צ"ע לכאורה
ורות  דבועז יבום דבמעשה והמהרש"א
לדחות  אף מדאורייתא, יבום מצות נתקיימה
היו , נכריות וערפה רות דהלא תורה, איסור
בזה  שיהא כלל המת אישות כאן אין וא"כ 

יבום. ענין

מאם וביבמות אח  דאשת ס"ד  נה.] [דף
יליף  דהלא אף] [ד "ה רש"י והקשה מתיבמת,
ותירץ  מאב, אלא אח דאין  יז:] [דף ביבמות
מ "מ האב, מן  באח רק נוהג יבום דחיוב דאף
מצות  וקיום רשות יש מאם באח דאף ס"ד
דכיון סק"א] נ "א [סי' בקובה"ע ותמה יבום,
באיסור דאסורה נמצא מאם באח זיקה דליכא
קודם  דקרובים ביבום דמצינו  ותירץ אש"א,
מצות  שייך עכ "ז  זיקה דליכא דאף מ "ת,

מאם. באח ס"ד  דכוותה וה"נ יבום,

שבועזוהמלבי "ם  וז "ל , כתב פ"ה] [פ"ד
נעמי  של  חלק הקונה הגואל  כי לטוב אמר
הבדל ויש רות, של החלק גם לגאול  יצטרך 
מדרכי  באחד יקנה נעמי של  שחלק ביניהם
השייך חלק אבל שדה, בהם שקונים הקניה
יבום  בדרך  רק זה, באופן  יקנה לא לרות

שאז רק בהשדה, יזכה וממילא רות את שייבם
שבא  אחר נחלתו על המת שם להקים צריך
ע"ש  יקום שעי"כ  יבום ע"י זה בחלק לזכות
היבום  בענין  נפ"מ עוד לן  הרי לנחלה, המת
הקנינים. בדרכי שלא נחלתו  את עי"ז דקונה

רות האחרונים הותרה היאך  הק'
א. טעמי, ומתרי היתה, קטלנית והרי לינשא,
[כמבו ' לכליון  וגם למחלון  גם נשואה היתה
אחיות  ב' היו  ב. מתו, ושניהם בחיד"א]
וב' היו , אחיות וערפה דרות בעליהן , שמתו
סכנה  מחזקות הן הרי בעליהן  שמתו אחיות
וכ ' סד:], [יבמות ואסורות דקטלנית
יבום, מצות מצד  היה שההיתר האחרונים
היה  שלא כ ' ק"ל] סי' ח "א [אה"ע ובחת"ס
מצות  משום ההיתר  אלא גמור , יבום זה

פי"ג]. [פ"ד  לקמן והארכתי 'גאולה',

עלבקצוה"ח הקשה סק"ח] קצ"ה [סי'
החוזר דכל  ל .] [דף בערכין  התוס' שיטת
מקרקע  והקשה בחליפין, נקנה אינו לבעלים
החוזר דבר שהוא נוהג, שהיובל  בזמן 
כבהך חליפין קנין  מועיל  ועכ"ז לבעלים,
שלמה  ובחשק גופא, דבועז  חליפין פרשת
מאיר רבי דלדעת כתב כו.] [דף קידושין 
אחיו אשת את דהמייבם נב:] [דף בבכורות
י"ל כירושה, דהוי ביובל חוזרת הנחלה אין 
והארכתי  ליבום, ג"כ  דומה היה בועז  דגבי

פ"ג]. [פ"ד  לעיל בזה

שייךאשר מה טובא, צ"ע כ"ז לכאורה
רק  שייך  זה דלכאורה יבום, ענין כלל כאן
שהיתה  והיינו המת, אשת היא האשה  כאשר
שאין בנכרים ברם היתה, ואשתו  לו  קנויה
[דף  ביבמות שאמרו  כמו כלל, אישות בהם
וגירושין , אלמנות בהם אין דנכרי סט.] מה.
הויה  בר לאו דנכרי תלמודא בכולא איתא וכן 
אשת  רות היתה לא מעולם א"כ כלל, הוא
וצ"ע. בזה, שייך יבום דין איזה וא"כ מחלון ,

אלמוןבכתובות דאף איתא ז :] [דף
דהלא  חתנים, ברכת טעונה אלמנה שנשא
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חתנים, ברכת ובירך רות את נשא בועז
רות  היתה זה למה והא] [ד"ה בתוס' והעירו 
לאיש, נשואה היתה לא הלא אלמנה,
ואין נכרית היתה למחלון דכשנישאת
ותירצו בנכרית, תופסין  ונישואין קידושין 
אלמנה, שהיתה הש"ס כוונת דאין  בתוס'
ויעוין בתולה, ולא היתה בעולה דמ"מ אלא
ק"ל] סי' ח "א [אה"ע בחת"ס שפלפל  מה

התוס'. קושית בישוב

פ"י]האמנם  [פ"ד  הוא מפורש דמקרא
מחלון אשת המואביה רות את וגם דכתיב
דבאמת  מזה מוכרח  הרי לאשה, לי קניתי

'אשת  נקראת להיותה אישות קנין  ברות תפס
[פ"א  נפש במשיב והב"ח  בזה. וצ"ע מחלון ',
'וישאו הכתובים לפרש כתב בסוף] פי"א
לשון 'ויקחו' כתיב דלא מואביות', נשים להם
קידושין ואין  היו  שנכריות לפי קידושין ,
וז "ל , נישואין, לשון  כתוב ולכן בהן , תופסין
שם. והארכתי בגויה, גם שייך נישואין  תורת

שייךואחר מה לתמוה חזרנו  זאת כל
ואף  למחלון, קנויה שאינה ברות יבום מצות
של זה דיבום פי"ד ] [פ"ד  לקמן  שיבואר למה
עכ "ז ביסודו , חלוק תורה מתן  וקודם קרובים
וצ"ע. להמת, קנויה שהיא במה תלוי עיקרו 

בישראל  גם ישנו תורה מתן וקודם דב "נ אישות  קנין 

רחם  לה הי' שלא  טעות  מקח  היה לא  ברות  מחלון  של קנינו למה

בבית אאמו"ר דהנה תירץ, שליט"א הגאון
ירושלים  מכון  הוצ' י"ב [סי' מאיר
דב"נ אישות קנין לישראל  דיש דן  ע'] ע'
בעל דבעולת נז:] [דף בסנהדרין  מבואר  וז"ל,
הגוי  חבירו  ובעלה, גויה שנשא וגוי להן, יש
א"א, משום עמו  זינתה אם מיתה עליה חייב
שייך יהא לא אם מאד אני מסופק א"כ
לשם  גויה שנשא בישראל ג"כ  זה אישות
סי' [אה"ע הטור  לשי' ואפילו ובעלה, אישות
בעולת  אבל חתנות, להו לית דבגויה י"ז]

לה. דיש נימא בעל 

הביא ובמנחת סק"ב] ל "ה [מצוה סולת
מצאתיו] [ולא אנך בחומת מהחיד "א כן
ואם  הנישואין חיילי ישראלית שנשא דעכו "ם
וכו ' באשתו דודבק בעשה עוברת זינתה
והעלה  עליו , שהשיג יעוי"ש מיתה, וחייבת
למש"כ כגירושין הו"ל נישאת אם דמ"מ
לפרוש  היא או  הוא יכול ב"נ דבהלכות הר "מ 
בפלוגתא  תליין  הר"מ דדברי אלא זמ"ז,
הביא  וכן  בב"נ , גירושין יש אם בירושלמי
דוד רבינו בשם נח :] [דף בסנהדרין  הר "ן 

בב"נ . גירושין  דאין

מתמיה,ועפי"ז דבר  מאיר בבית חידש
לבעל אסורה וזינתה נכרית שנשא דישראל 

ופקעה  שנתגיירה ואף סוטה, מדין ולבועל
על נאסרה הזנות בשעת מ "מ  האישות,
קנין בנכרית לישראל  שיש מאחר  שניהם
איסורא  בה יש זה ואישות דב"נ, אישות
בהמשך לק' [ויעוין ולבועל . לבעל דסוטה
בגיטין התוס' מדברי שדקדק הצ"צ מדברי
לבעל אסורה שזינתה דפילגש ו:) (דף
הבית  דברי עפ"י לבאר  שם ומש"נ ולבועל,

אלו]. מאיר

יהודי ומעשה עם שדרה אחת בנכרית
ואח "כ האיש, לו  שהלך  עד  אישות, דרך 
לפני  זה מעשה ובא ונתגיירה, לאחר נישאה
מאיר ובבית ל '], כ "ט  [סי' שלמה החמדת
כנ "ל , משניהם לאחד לינשא לאסרה צידד
הו "ל לו הלך  שהראשון שמאחר כ' ושוב
מלכים  [פ"ט  בר"מ כמבו ' דב"נ  כגירושין
(שיש  נכרית שנשא בישראל  ה"נ  וא"כ ה"ח],
או הבעל  שילוח דמהני כבב"נ) קנין  בה לו
וישב  בפר ' ועמש"נ  לה, הולכת שהאשה מה

כ"ד). (פל "ח 

דלפי"זוהעירני פריד רא"צ הרה"ג גיסי
גט לה ושלח זינתה שאשתו  מי דכל נמצא
דאפקעינהו לג.) (דף בגיטין  שאמרו וביטל ,
בה  לו  יהיה דמ"מ מיניה, לקידושין  רבנן 
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תאסר וא"כ דב"נ, אישות של  זה קנין תורת
בזה  דן  ואאמו "ר  לבועל, דאחד  מדינא לו
אלא  ליתא זה אישות קנין  דתורת דאפשר
תפיסת  בה שיש בישראלית אבל  בב"נ,
עשה  ולענין  זה, קנין תורת בהו  לית קידושין 
ד"ה  כא: (דף קידושין  עתוס' באשתו  דודבק
בדין כ' כ "ז ] [סי' פענח  צפנת ובשו"ת אשת)
בהם  יש אישות גדר  וז"ל, אזרחיים נישואין 
[ודבק  ועשה לאו בהם יש ועי"ז  לקנין ,

ולא לכרת באשתו  לא אך  חבירו], באשת
הארכתי, שלהם גט  ולענין  וממזרים, ומיתה
דיש  מקנה דעת גבי ט:] [דף קידושין דערש"י
שמקנה  ב. ממנו , שפוטרה א. גדרים, ב'  ֶבגט 
פוטרה  גדר  אזרחיים] [נישואין  וזה לה, אותה
אך ליכא, לה עצמה שמקנה אבל יש,  ֶממנו
קידושין רק כדין , בקרובין אסורה בודאי

לקמן . והארכתי עכ "ד , תופסין,

באמת הלא שהרי הכל , ניחא מעתה
יש  ושפיר מה"ת, מחלון  של אשתו רות היתה
היבום, סוד  וקיום שם הקמת גאולה ענין  כאן
תפס  שבאמת כיון  אלמנה נקראת שפיר ולכן

מדאורייתא. ברות מחלון  של קנינו

הכתוב ועדיין  שאמר במה לעיין  יש
מחלון אשת המואביה רות את וגם פ"י] [פ"ד 
נחלתו , על  המת שם להקים לאשה לי קניתי
מחלון , אשת נקראת מיתתו  לאחר  דאף הרי
מחלון של  קנינו כל פקע שהרי צ"ע וזה

שמת. בשעה

[פל "חויש וישב בפרשת דהנה ליישב,
בשם  פרש"י ותמר  דיהודה במעשה פכ "ד ]
מקשאה  אפרים אמר  פ"י] [פפ"ה המדרש
כהן ושם היתה, שם של  בתו  תמר ר "מ  משום
כהן ובת עליון , לא'ל  כהן  והוא דכתיב היה
בנימוקי  ותמה בשריפה, מיתתה שזינתה
נ:] [דף בסנהדרין מבואר  דהלא הרמב"ן
אלא  אינו  שזינתה כהן בבת שריפה דחיוב
ליבם  וזקוקה בעלה מת אם אך איש, באשת

בצ"ע. והניח בשריפה, דינה אין  לכו "ע

תירץ ובפני  יג:] [דף קידושין יהושע
בסוגיא  דהנה מתרת, הבעל מיתת אין  דבב"נ 
לגמרי, מתרת הבעל  דמיתת מנין שו"ט שם
בתוס' וביארו בעשה, קיימא אכתי דילמא
דכתיב  לאסור היה הדין  דמן  לכו "ע] [ד"ה
כדדריש  חבירו , באשת ולא באשתו' 'ודבק
ומסיק  ב"נ , לענין  נח :] [דף בסנהדרין
דהוקש  מתרת הבעל דמיתת שם בקידושין 
בישראל , רק נאמר  דכ "ז  י"ל וא"כ לגירושין,
שוב  זה, היתר גביה מצינו  דלא בב"נ  אבל 

עכ "ד . באשתו, ודבק מדין  אסורה

רות ומעתה , אף יהושע הפני לשיטת
מחלון של קנינו  שהרי לעולם, היתה אסורה
שאין דב"נ אישות של קנין  תורת היה ברות
של ההיתר  וכל הבעל, מיתת של ההיתר בו 

ויל "ד . היבום, בגדרי רק הוא לבועז  מחלון

ע'ובצפנת השמטה [מהדו "ת פענח
שם  להקים זו מצוה בעיקר  נתקשה [180
חייב  ארמית הבועל והרי זו, באישות מחלון 
ענין ואיזו  פב.], [דף בסנהדרין  כמבואר כרת
בנות  שהיו לעיל  שנתבאר  האמנם לקיימה, יש
והצ"פ  ארמית, הבועל דין  בזה שאין תושב גר 
קבלת  בלא גירות טבילת דטבלו כתב עצמו
הבועל דין  כאן אין  דשוב כדלקמן  מצוות
בקיום  מצוה שום דאין  מסתברא מ"מ ארמית,

יעוי"ש. בנכרית, ישראל של זו אישות

את וכתב מחלון נשא שכאשר  לחדש,
דהיינו במקצת, אותה גייר לאשה, רות
מצוות, קבלת בלא גירות לשום שטבלה
לא  באיסור עליה יעבור שלא כדי לזה והטעם
דמאחר נכרית, בנישואי האמור  תתחתן
קדושת  ולכלל  הגויים מטומאת יצאה שטבלה
וגם  מצוות, קבלת בלא באה לא ישראל
ליכא, ההיתר] שנודע [לפני דמואבית איסורא
גירות, לאחר אלא מואבי פסול  דאין

לעיל . והארכתי

אחרוהוסיף גר  דכל  לחדש, בצ"פ
למפרע  הוא גר  אזי מצוות מקבל  שהוא



 hl

עליה  רות שקבלה אחר וה"נ הטבילה, משעת
וכתב  למפרע, גיורת נעשית המצוות את
וכדין , כדת רות את קידש דמחלון  להוסיף
אחר חלו  ברות מחלון  של  דקידושיו ונמצא
מלשון מחלון נקרא ולכן  למפרע, מיתתו
כליון ואילו  חטאו, נמחל  למפרע כי מחילה,
ובזה  בו, חזרה שערפה מאחר  בכליונו נשאר
ז:] [דף בכתובות נקראת שרות מה גם ביאר 

עכ "ד . אלמנה,

עיקרהאמנם על להעיר יש שעדיין
טעות  מקח  דלכאורה ברות, מחלון של קנינו 
שלא  פי"ד ] [פ"ז  במדרש שאמרו למה הוא

נמצא  וא"כ  עיקר , כל רחם לרות לה היה
יש  בזה אכן  כלל, מחלון  של אשתו שאינה
מבורגויילא  אברהם רבינו שיטת עפ"י ליישב
שנשא  דמי או ] ד "ה ב: דף יבמות [בתוס'
מיתתו אחר  עד  אילונית שהיא נודע ולא אשה

הדב  וביאור טעות, מקח  דקידושי אינו ר
טעות, מקח  דהוה אלא מקח , הוי איילונית
דין דיסוד  נ "א] סי' [ח "ב הגרע"א כתב וכבר 
[וכאילו תנאים מהלכות הוא טעות מקח
של זכות שעיקרו י"ל שפיר וא"כ  התנה],
אך המקח , ולבטל תנאו  להעמיד המתנה
להעמיד קפידא לו דאין  י"ל מיתתו לאחר 

נפ"מ . לו אין דשוב משום תנאו

גירושין חלות  ב . בעלמא פרישה א . נח בבן  גירושין  גדרי

דברי ובמנח"ח על השיג סק"כ] ל"ה [מצוה
הבעל מיתת [דאין יהושע הפני
[פ"ט הר "מ  כתב דהלא ב"נ], בקידושי מתרת
בכתב, גירושין אי"צ ב"נ  דבדיני ה"ח ] מלכים
היא  הרי מרשותו  הבעל שיוציאנה כל אלא
שהלכה  כל וכן  אדם, לכל ומותרת מגורשת
בלא  אף מגורשת היא הרי רשותו מתחת היא
גרע  לא הבעל  שמת דכל  ודאי וא"כ ע"כ, גט ,
לכל ומותרת דמגורשת ממנו  פירשה מאילו 
דברי  וא"כ נ'], סי' קידושין  [ועקה"י אדם,

בזה. טובא צ"ע יהושע הפני

זה והנראה  פורשין  ב"נ כי דאף בזה,
חלות  בתורת רק הוא אף מ"מ גט , בלא מזה
לו קנויה ב"נ  אשת אף דהלא גירושין, דין
נז.] [דף בסנהדרין כמבואר  אישות, בקנין
חייב  עליה הבא לעבדו שפחה ייחד  דאם
גזל , מדין  שהוא נהרג] [ד "ה ופרש"י מיתה,
ואך ה"ח], מלכים בפ"ט  הר"מ כדעת [דלא
שטר בלא אף מתקיים דידהו  הגירושין  דחלות
או מביתו  משלחה דכשהוא אם כי גירושין ,
הגירושין . מעשה בזה חל מביתו יוצאת שהיא

ב.]ובירושלמי דף ה"א [פ"א קידושין
להם  שאין חנניא ר ' דדעת בזה, נחלקו
ששניהם  יוחנן  ר ' ודעת כלל , גירושין  לנכרים

מדכתיב  לה ויליף זה, את זה מגרשין 
'א'להי  ה' אמר שלח שנא כי [פ"ב] במלאכי
של גירושין  דין  דחלוק ללמדינו  ישראל',
נחלקו הנראה וכפי ב"נ, של מגירושין ישראל
ר ' דדעת הדרשא, בביאור חנניא ור ' יוחנן ר '
שניהם  ובב"נ מגרש האיש דבישראל יוחנן
ס"ל חנניה ר' ואילו  זה, את זה מגרשין 

שיבואר . כפי כלל גירושין  להם אין דבב"נ 

ד"ה ובחי ' נח: [דף סנהדרין הר "ן 
לנכרי  דאין  דוד  רבינו דעת הביא מדקרו]
עדיין אשתו  את גירש ואם כלל, גירושין 
דאפשר הר "ן  עליו והשיג לעולם, היא אסורה
יש  מ "מ  אך  בכתב גירושין להם דאין  לומר
נראה  ובפשוטו  דיבור, ע"י גירושין  להם
חנניה  ר' בשיטת נחלקו  דוד  ורבינו  שהר "ן 
משה  בפני בזה נחלקו [וכן  שם, בירושלמי
הא  חנניא], ר' שיטת בביאור העדה וקרבן 
הוא  בב"נ הגירושין  דאף מכ "ז  משמע מיהא

גירושין . דין חלות

הר "מויסוד מלשון  נראה לעיל  למש"נ 
אשת  תהיה ומאימתי ה"ח] מלכים [פ"ט 
מביתו משיוציאה שלנו, כגרושה חבירו 
מתחת  היא משתצא או לעצמה, וישלחנה
בכתב, גירושין  לה שאין לה, ותלך  רשותו 
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דידהו גרושה דין  דביסודו מזה נראה הרי
הגירושין דין דבב"נ ואך  דידן, גרושה כדין 
בישראל ואילו  מזה, זה שפורשין כל הוא
הגירושין שענין הלכה ונתחדשה תורה ניתנה

גירושין . שטר בנתינת רק תלוי

ה"א]והנה אישות [פ"א הר "מ  כתב
וכו ' אשה פוגע אדם היה תורה מתן קודם
לביתו מכניסה אותה לישא והיא הוא רצה
בזה  תליא דב"נ  חתנות דעיקר נמצא ע"כ,
מעשה  עיקר דכוותה וא"כ  ברשותו , שהיא
כדברי  מרשותו שמוציאה בזה הוא הגירושין 
סותר הוא בזה כי שם, מלכים בהלכות הר "מ 
ונמצא  ב"נ , של  האישות קנין מעשה לעיקר
מביתו , השילוח הוא הגירושין חלות דעיקר

רשותו . מתחת יוצאת שהיא או

זה והנה  ה"ה] אישות [פ"א הר "מ כתב
שלא  ענינו אין  מביתו  ושלחה בתורה שנאמר 
אלא  מביתו, שתצא עד גירושיה יגמרו 
ואע"פ  גירושיה גמרו  לידה הגט משיגיע
נאמר לא שיתבאר , כמו  בביתו היא שעדיין
מביתו הוציאה ולא גירש שאם אלא ושלחה
לפיכך גרושתו  והחזיר  שגירש כמי הרי"ז 
ומשמע  שיתבאר, כמו  שני גט  ממנו צריכה
בנתינת  גירושיה שגמרו  דאף הר "מ  בדברי
צריך מביתו שילוח כאן שאין כ"ז מ "מ  הגט 

נוסף. גט 

מדברי ובמעשה  דמבואר כתב רוקח 
כדי  אשתו  עם שהה דאם אלו  אחרהר"מ יחוד 

כתב  ובצ"פ שהחזירה, כמי זה הרי שגירשה
ולן אשתו את גירש דאם מהא לזה נפלא רמז 
לו מקודשת אינה בעלה לא אם בפונדקי עמה
שלן נקט  דבדוקא שני, גט  הימנו  צריכה ואין
היתה  אילו כי ברשותו , שאינה בפונדקי, עמה
שהחזירה, כמי הוי ביאה בלא אף ברשותו 
שייך בישראל אף הבית מן  דשילוח  הרי

וכמש"נ . הגירושין למעשה

[סי'ומצאתי מזרחי אליהו רבי בשו"ת
האשה  אין  למה הכי אי וא"ת וז"ל, ל "ב],
כבר הלא וכו ', לידה הגט שיגיע עד  מתגרשת

מפני  י"ל וכו ', הכתיבה מיום הבעל  גרשה
הגיע  שלא וכ"ז בידה, ונתן  גזרה שהתורה
גרושין הבעל  שגרשה פי על  אף לידה הגט 
ממנה  דעתו  והסיח מרשותו  והוציאה גמורים
שיוציאנה  האחד בעינן, דתרתי נתגרשה, לא
לכל שתנשא ושיסכים רשותו  מתחת הבעל 
עכ "ל . לידה, הגט שיגיע והשני שתרצה, מי

זמ "זאשר הפרישה בב"נ [דאף לפי"ז
גירושין דחלות יל"ד היא], גירושין  דין  חלות
לבינה, שבינו  הפרישה במעשה מתקיימת זו
פרישה  כאן אין שוב הבעל מת שאם י"ל  וא"כ 
יל "ד וביותר הגירושין , במעשה וחסר  מהבעל
כל אך  גירושין, חלות בני אז להיות דצריכים
פרישת  כאן אין  גירושין בר ואינו הבעל  שמת
דהיתר הפ"י דברי מיושבים ומעתה גירושין ,
ואשת  לב"נ, ולא נאמר  לישראל  הבעל  מיתת

מיתתו . לאחר  אף אסורה ב"נ 

ל"ו]שו"ר [סי' יבמות ראובן ר ' בחי'
זה  לפרוש יכולים דב"נ  מה דיסוד  שצידד
אלא  וכמש"נ, גירושין דין חלות הוא מזה,
בקידושין בירושלמי דאיתא ממה ע"ז  שהשיג
דמשמע  גירושין , לב"נ להם דאין שם
בלא  ממנו  ומופרדת גרושה נעשית דממילא
מובן , לה אין  קושיתו  אכן  דין , חלות שום
יוחנן ר' כדעת להדיא הכריע הר"מ דהלא
זה, את זה מגרשין  ששניהם בירושלמי
כפי  גירושין  דין חלות באמת שהוא ומשמע

מתחילה. כן שנקט

פענחומיושבת צפנת קושית היטב בזה
בירושלמי  דאיתא בהא מ"ו] סי' [שו"ת
את  שגירש נח  דבן ב.], ה"א [פ"א קידושין 
עובר ואין להחזירה, לו מותר ונתגיירו אשתו 
העדה  הקרבן  [וביאר גרושתו, דמחזיר בלאו
דמי, שנולד  כקטן  שנתגייר שגר לפי דהוא
בנכרי  אין דהלא והקשה ביאור], וצריך 
אכן לאסור , ס"ד ומה גירושין  ולא נישואין 
מזה  זה שפורשין  מה באמת הרי למש"נ
דמ "מ קמ"ל ולזה עליה, גירושין  דין חלות

גרושתו . מחזיר איסור בזה ליכא
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תורה  מתן וקודם באשתו נח בן  כקנין  הפילגש קנין גדר

הפילגש נחלקו בהיתר  ובתראי קמאי רבוותא
שיטות  ו' מובא וראיתי קידושין, בלא
הר "מ בדברי בקצרה, ואעתיקם בדבריהם,
דלא  בלאו דהיא נראה ה"ד ] אישות [פ"א
שפירש  נראה וכן  עליה, ולוקין קדשה תהיה
הראב"ד ודעת שם, והמ "מ  בהשגות הראב"ד 
במופקרת  אלא ליתא קדשה תהיה דלא דלאו 
בזה  שאין  דאפשר המ "מ  כתב עוד  לזנות,
הרא"ם  וכ "כ  דקידושין , העשה ביטול אלא

פ"ו]. [פכ "ה בבראשית

שאיןביד כתב כא.] [דף סנהדרין  רמ"ה
ישראל בנות יהיו שלא דרבנן איסור אלא בזה
בדעת  רכ "ה] סי' [ח "ד  הרדב"ז  וכ"כ הפקר ,
לדעת  דאף שצ"ה] [סי' הריב"ש וכ"כ הר "מ ,
מה  בכלל  והוא מדרבנן, מיהא אסור הראב"ד 
פנויה, של יחוד  על דוד  של בבי"ד  שגזרו 
היתר נהג עצמו  דוד דאף שמצינו  ומה
דינו בבית אסרו  דלא משום היינו  בפילגש,
שכבר באותן ולא שעה, מאותה לישא אלא

הגזירה. קודם ייחדום

בזה דעת דאין  רפ"ד ] [סי' הרמב"ן
של מדרשו משום ראוי אין אך  מוחלט , איסור
נושא  אח  שנמצא לז:] [דף ביבמות ראב"י
זימה, הארץ ומלאה נאמר וע"ז אחותו 
שהפילגש  כתב ס"ח ] [סי' הר "ן  ובשו"ת
אישות, הלכות סוף בו בכל וכ"כ מותרת,
ט"ו] סי' [ח"ב יעב"ץ בשאילת וכ"כ
הביא  וכבר לכתחילה, מותרת דהפילגש
זו , פלוגתא ס"א] כ"ו סי' [אה"ע הרמ"א
וי"א  ולוקין, מדאורייתא שאסורה שי"א

הכריע. ולא מותרת, שהיא

המתירין ,והאריכו לדעת האחרונים
פנויה דיחוד איסורא בזה יהא לא שגזרולמה

כתב  שם והיעב"ץ המלך, דוד  של דינו  בבית
שאינה  דפנויה יחוד על אלא גזרו דלא ליישב
ישראל בנות תהיינה שלא לאיש, מיוחדת
שהיא  לזו  פרט  ותמר, אמנון וכמעשה הפקר 

לזה  מיוחדת שהיא [וכ "ז  לזה, רק מיוחדת
תהיה  דלא לאו משום לכולם אסורה היא הרי
לזרע], זרע בין  הבחנה משום וגם קדשה,

עכ "ד .

כ 'ובברכי סק"א] שם [אה"ע יוסף
הפנויה  על  גזר  דדוד  דאע"ג הריטב"א בשם
דדמיא  מאחר  פילגשו, על לבוא לו  מותר 
לו , מיוחדת היא שהרי איש, לאשת פורתא
חבירו פילגש על דעלמא איניש בא אם אבל 
היא, גמורה א"א דלאו  מיתה, מתחייב לא
שעומדת  גברא לההוא מקדשא לא דהא
דכיון יוסף בברכי כתב ועפי"ז עכ"ד, תחתיו,
נתפרש  ולא פנויה, זו  אין קנין קצת בזה שיש
ומה  קידושין, בלא בזה חייל  קנין  איזה

לזה. המקור 

דמה והנה כתב ה"ב] מלכים [פ"ג בר "מ 
י"ח נשא שכבר  כא.] [דף בסנהדרין  שאמרו 
ודעת  יחד, גם ונשים פילגשים היינו נשים
וכתב  הפילגשים, מן  חוץ היינו  די"ח  הראב"ד 
שאמרו ממה הר"מ כדעת להוכיח המ "מ 
עם  לייחד  לו  התירו שחכמים שם בסנהדרין
לישאנה  לו התירו ולא השונמית, אבישג
לא  למה וקשה נשים, י"ח לו  היו שכבר  משום
בפילגש], מותר  המלך  [שהרי לפילגש יקחנה

מי"ח . יותר ליקח אין פילגש דאף וע"כ

שאמרווהקשו ממה האחרונים
בא  אבא בר  שמן רב אמר כב.] [דף בסנהדרין
התירו לדוד  שהרי גרושין, קשין  כמה וראה
של יחוד שנאסר  ואע"פ אבישג [עם לייחד  לו
וישאנה  מי"ח  [א' לגרש לו  התירו ולא פנויה]
נשים  די"ח הר"מ דעת לפי וקשה לאבישג],
יכול היה הלא דלדבריו הפילגשים, עם היינו
גט בלא שלו  הפילגשים מן  אחת להוציא
היציאה  עצם דמ "מ  בלח "מ  ותירץ וגירושין,
גירושין . דין בלא אף הוא קשה דבר  מביתו 

קל "חובשו"ת סי' [אה"ע צדק צמח 
ולכן דחוקים, דדבריו  כתב ליובאוויטש]
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ניתרת  אינה דפילגש דין  חידוש מזה הוציא
ו : [דף בגיטין  התוס' מדברי ודקדק גט, בלא
נוהגין היו תחתיו  שזינתה דפילגש זבוב] ד "ה
נראה  הצ"צ ומדברי בסוטה, כמו איסור בה
ומה"ט כא"א, מנהג רק דהוא דבריו בתחילת
מאיר מהבית הוכיח  [וכן  ממנהג, גט צריכה
צ"ע  עדיין  אך מדינא], דאינו י') סי' (אה"ע
חלות  אי"ז הא אלו, גירושין  קשין למה דא"כ 

גירושין .

גטובהמשך דצריכה נקט  דבריו
בפרשת  מדכתיב ברורה וראיה מדאורייתא,
את  וישכב ראובן  וילך פכ"ב] [פל"ה וישלח 
בשבת  בר "א ר"ש ואמר אביו , פילגש בלהה
הר על לעמוד זרעו  עתיד  אפשר  נה:] [דף
ויבא  אביו  אשת עם שוכב ארור ולומר  עיבל 
תבע], אמו שעלבון [אלא לידו זה חטא
אשת  ולא היא אביו  פילגש דהלא וקשה
[ודוחק  כאשה, הויא שפילגש וע"כ  אביו ,
דפילגש  רש"י כדעת ס"ל  דראבר"ש לומר

בקידושין]. היינו 

אמרוובירושלמי ה"ד ] [פ"ב יבמות
אבל העין , מראית מפני אסורה חמיו  דאשת
דוד שלקח ממה כדמוכח מותרת מדאורייתא
של [חמיו  שאול פילגש שהיתה רצפה את
כא. [דף יבמות ורא"ש בתוס' והובא דוד ],
תמה  שבכנה"ג הביא נתנאל  ובקרבן  א'], סי'
שיטת  דע"כ וכתב לאשה, מפילגש ראיה מה
אכן בקידושין , היינו דפילגש הירושלמי
הירושלמי, בשיטת כן  לא הוכיח צדק בצמח
פילגש  דאף כנ"ל דע"כ הכריח  זה ומכח

גט . צריכה

רבה עוד במדרש שאמרו מה הביא
שאמר שאחיתופל ופל "ח ] [פל"ב בראשית
הרי  עריות, גילוי התיר  אביך פילגשי אל  בא
כיון קדושין בלא שהיא דאף מוכרח 
היא  כאלו זה לענין  נחשבת לו  שמיוחדת
דכוונת  שם הכנה"ג ע"ז  שתירץ ומה אשתו .
בשרביטו להשתמש דאסור  משום המדרש

לגילוי  כלל שייך  זה דאין  דוחק, זהו מלך של 
דפילגש  הסמ "ג דעת שכ"ה והביא עריות,
פילגש  לישא אסר ועכ "ז  קידושין , בלא היינו

בארוכה. יעוי"ש חמיו,

חסדאי הריב"ש לרבי כתב שצ"ח] [סי'
שכתבת  מה וז "ל , בשבחיו ] מאד  [שהפליג
זה  דבר וירשנו  חברו, בפילגש אסור שאדם
דלבני  אפשר ביחוד, להם שאסורה נח מבני

פילג  אין  עצמם דבעולת נח  אסורה, חבירו  ש
ולא  אישות, לשם בעולה כלומר להן , יש בעל 
חבירו ' באשת 'ולא וכן פילגשות, לשם בעולה
וההיא  אמרו , לא חבירו ' 'בפילגש אמרו ,
שפחה  שייחד נח דבן  נח:] [דף דסנהדרין 
אישות. לשם העבד עליה כשבא מיירי לעבדו ,

שמסכים הרי הריב"ש מדברי למדנו
[בלי  בעל  שבעולת חסדאי רבי דברי לעיקר
לעלמא, ואסורה לבעלה קנויה קידושין ]
להם  שיש שאמרו נח  בני מדין  זה דין וירשנו
בביאה, דחיילא אישות וקנין בעל, בעולת
חלוקים  ואשה פילגש האם שנחלקו  ואך
ובעולת  לחוד  דפילגש הריב"ש דדעת המה,
הוא  דהביאור הנראה וכפי לחוד , בעל 
כל אך  ושפחות, עבדות בדרך היא דפילגש
ואשה  איש כדרך  עמה לדור אשה שלוקח 

אותה. קונה זה הרי

שהוסיף וראיתי  שם צדק בצמח
נפ"מ אין דבב"נ  א'] [דרוש במל "מ  דלמש"כ 
בעל בעולת דתרווייהו  לאשה פילגש בין 
א"כ וראובן] יעקב פלוגתת בזה [ופירש המה,
עכ "ד . לעלמא, ואסורה פילגש קונה ישראל

לרבי והנה כתב דבריו  בהמשך הריב"ש
בה  שאין לומר  לזה הכריחך  וז"ל, חסדאי
לחייב  לבד  דין שהיא רק מצוה, [בקידושין]
נח . בני בירושת סברתך  היא הנואף, מיתה
אחר ממקום הבאה כזו ירושה על  אומר ואני
עכ "ד , יירשנה, שלא עליה מתנה שאדם
על אלא נחלק דלא נראה שם מלשונו  אמנם
קידושין בלא דאף חסדאי רבי מש"כ 
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כמו קנין שיש י"ל אך לגמרי, היא מקודשת
בשיטתו . הצ"צ שנקט כמו בב"נ,

כמה ובסוף  צדק בצמח  הביא דבריו
איש  כדרך אשה עם שדר  דמי ערוכות סוגיות
ועכ "ז גט, צריכין אין קידושין  בלא ואשה
כ "כ , סוגיות הנך  על  סמך לא מעשה לענין 
הנ "ל . כראיותיו גט להצריך  להחמיר  והעלה

קניןוהנראה זה דקנין דאף זה, בכל 
מתן וקודם נח בבני שהוא כענין  הוא, גמור 
צריך אין בגט גירושין  מיהת הא אכן  תורה,
אצל שמצינו גירושין בדין  לזה סגי אלא בזה,
ה"ח] מלכים [פ"ט  הר"מ שכתב ב"נ,
מזה, זה פורשין האשה או  הבעל  דכשירצה
ראובן ר' הגאון מדברי לעיל ונתבאר 
וממילא  זה, הוא קידושין דתורת גראזובסקי
גירושין קשין  בסנהדרין שאמרו  מה גם ניחא
גירושין דתורת משום והיינו  פילגש, לגבי

וכמש"נ . עלה,

נפלא ולעיל דבר  נתבאר פי"ג] [פ"ג
שהיתה  הלילה אותו שכל במדרש בהמבו'
מפתה  היצר היה בועז בצד שוכבת רות
נקנית  שהאשה למדת 'אתה לו  ואמר לבועז ,
אלא  קידושין  לתפיסת הכוונה דאין בבעילה',

זה. לקנין

קניןבצ "צ  יסוד  דאם הקשה, [סק"ד ]
את  אסרנו  היאך נח, מבני ירשנו  פילגשות
ו : דף בגיטין התוס' [כמשמעות הסוטה
אסורה  הסוטה אין  ב"נ בדיני הרי הנ "ל ],
צידד כן  באמת דהרי והנראה ולבועל, לבעל
לדינא  י"ב] סי' החדש [שו"ת מאיר  הבית
וזינתה  ונתגיירה נכרית קנה ישראל דאם
נח בני דבהלכות ואף לבועל, נאסרת תחתיו
ולבועל , לבעל לאסרן סוטה להלכות ליתא
גם  סוטה דין יש שפיר  ישראל בדיני מ "מ 

מב"נ . הנלמד בקנין

הגאוןבשו"ת נשאל  כ'] [סי' אריה פני
ונשא  אותה עזב שבעלה אחת, עלובה על 
זמן ואחר אישות, מנהג אתה ונהג נכרית

לבעל שאירע מה על  מכתב הנכרית שלחה
אשה  לו  שיש לה וגילה למות שעמד הזה,
וכו ', מת שהוא לה שתודיע וביקש ישראלית
והשיב  בכך, נאמנת האם הנ"ל הגאון ונשאל 
צרה  היא הרי אישות מנהג אתה שחי דכיון
והובא  לקלקלה, היא חשודה כי נאמנת ואינה
סקכ"ט]. י"ז  סי' [אה"ע תשובה בפתחי לדינא

ליסא]והגאון  [אב"ד טבעל  דוד רבי
כ "א], [סי' אריה הפני בעל להגאון  השיב
אף  צרה, שם עליה אין  מקודשת שאינה דכל 
ובפני  קבע, בדרך אישות מנהג עמה שנוהג
דלא  הוא מפורש שמקרא לו  וכתב חזר אריה
לא  אחותה אל 'ואשה דכתיב הנ"ל, כסברא
למדנו גופה קרא דמהך אף לצרור', תקח 
הרי  כריתות, בחייבי תופסין קידושין דאין
שאין אף לראשונה, צרה נקראית השניה דזו 

עכ "ד בה, תופסין אריה.קידושין הפני

דכוונת והגר"ד ראייתו , דחה טבעל 
נשים  להיות אחיות ב' יקח שלא היא הכתוב
שאין מהשתא אבל  זל "ז , וצרות מקודשות
והגאון צרה, שם עליה אין  חלין  הקידושין 
של בפשוטו  עליו נחלק אריה הפני בעל 

מקרא.

הבית ואאמו"ר דברי לפי שבאמת אמר ,
אריה  הפני בעל הגאון  של  שפסקו הרי מאיר
צרה  חשיבא נכרית עם נשוי היה [דאם
שבאמת  מאד, מחוורת הישראלית] לאשתו
אמר [עוד  נח , בן של קנין תורת כאן  יש
בעיר בעלה היתר יש באם דנפ"מ  אאמו"ר
לפי"ז לעיין דיש אלא הגויה], עם להתייחד 
שכן קידושין , תפסי דלא כריתות חייבי בכל
היא  כריתות בחייבי קידושין  של  ההפקעה כל
בתורה. שנתחדש קידושין תפיסת בתורת רק

עלהחזו"א  השיג סק"ז] כ "ב סי' [אה"ע
לצרה  דמי דלא מוכרח, אינו וז "ל , אריה הפני
וישראל למדחי זונה עבידי דהתם בהיתר ,
ספון מאן וגם וכו', ולהתחרט  בתשובה לשוב
רוחם  ותוכן  אדם בני טבעיות לשקול 
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קשה  לא זה דמטעם וכתב וכו', ז"ל כרבותינו 
כל למה [סקכ "ה] תשובה בפתחי שהקשה מה
מחמש  ומ "ש אשה, לעדות נאמן  יהא שונא
שהוא  נשים ה' אלא פסלו  דלא וע"כ נשים,

שונא. לכל  ראיה ואין  ותמידי, קבוע ענין

אריה אכן  הפני בעל שהגאון באמת
שכתב  החזו"א, מסברת להיפוך  בדבריו כתב

חוששת  שאינה לפי זונה להתיר יש דאולי
לענ "ד וז"ל, כתב וע"ז  מתשמישה, שימעט
עצמה  שהתייחדה שהזונה מסתברא, איפכא
שונאת  אליו, מקודשת אשה לו  שיש לאיש
פן יראה כי יותר , המקודשת צרתה את  ָ ֵהיא
נעוריו אשת את לאהוב וישוב האיש ינחם
שאינו פניו מאת ישלח  ואותה בה, בגד  אשר 

ע"כ . וקידושין , כתובה ע"י בה אגוד 
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ÍÂ˙· ‰ÂÁ‡Â ‰·‰‡ ‰È‰È˘ ‡Â‰ - Â· ÈÂÏ˙ ÏÎ‰˘ ¯˜ÈÚ‰
Ï‡¯˘È È�·

L„Áaוּיבא ּו מרפידים וּיסעּו וגו' מצרים מארץ יׂשראל ּבני לצאת הּׁשליׁשי «…∆ַ ְ ִ ִ ְ ֵ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ ֵ ֶ ֶ ִ ְ ָ ִ ַ ִ ְ ֵ ְ ִ ִ ַ ָ ֹ
ב) - א  יט (שמות ההר. נגד  יׂשראל ׁשם וּיחן ּבּמדּבר  וּיחנּו סיני  ָ ָ ֶ ֶ ֵ ָ ְ ִ ָ ַ ִ ַ ָ ְ ִ ַ ֲ ַ ַ ַ ִ ַ ְ ִמדּבר 

˘¯ÈÙ וכו',"רש נסעו מהיכן ולפרש לחזור  לומר  תלמוד מה - מרפידים ויסעו י,
למדבר ביאתן מה סיני, למדבר  לביאתן מרפידים נסיעתן להקיש אלא 

בתשובה. מרפידים נסיעתן אף בתשובה, סיני

ÔÁÈÂ חז מאמר פי על בזה, לרמוז ויש אחד. בלב אחד כאיש - ישראל ל"שם
פ  דף  עקיבא  רבי בפרק שבת (ע"במסכת עליה "ח  גלילאה ההוא  דרש א ),

תליתאי  ידי על תליתאי לעם תליתאי אוריאן דיהיב רחמנא  בריך חסדא דרב
הענין  כי נאמר , החודש זה שבח מהו ולהבין תליתאי. בירחא  תליתאי  ַֹביום

חז  אמרו הנה כי (בר"הוא שנקראת "ל התורה בשביל  - בראשית א ) א ר
ראשית. שנקראו ישראל  ובשביל ראשית,

ÔÈ�Ú‰Â בני בתוך ואחוה אהבה שיהיה הוא  - בו תלוי שהכל העיקר  כי הוא,
חז  [וכמאמר ּכמ ֹו''"ישראל , לרע' 'ואהבּת שבמצות לא .) (שבת  ָ ֲ ֵ ְ ָ ְ ַ ָ ְל 

השכינה  - בישראל  שלום שיש שבזמן כולה], התורה כל תלוי יח) יט  (ויקרא 
היא והתורה ריבוא , ששים הם ישראל  נשמות שכללות מפני ביניהם, שרויה
אחת  באות הוא נשמתו שורש מישראל  אחד  שכל אותיות, ריבוא  ששים
ישראל בתיבת מסיימת התורה כי ישראל  בתיבת מרומז [וזה מהתורה.
ואהבה  ביניהם שלום כשיש לכן לתורה'] אותיות ריבוא ששים 'יש נוטריקון:
ביניהם  שיש ההתחברות ידי שעל  התורה, לקבל  עלולים הם - וריעות ואחוה
ולכן  שבתורה. לשרשו עצמו לקשר  לו נקל אחד וכל שלימה, התורה נעשית -

רש  שפירש כמו ואחוה באהבה אחד בלב שם שחנו תורה מתן בשעת י,"אז
ונגלה  בפנים, ּפנים עליהם יתברך שכינתו ולגלוי התורה לקבלת זכו זה  ִ ָמפני
המוחין  מגדלות השפעה עליהם שנמשך שרומז רחמים, מלא  ּכזקן עליהם  ֵ ָ ְאז

ותערובת "ומי  שחרות שום שם שאין העליון, לבנונית שהוא  ּדיקנא, ּתּקּוני  ָ ְ ִ ֵ ִג 
כלל . דין

[˘Ó˘Â ¯Â‡Ó]
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יששכר  בני דקהל רב

נ.י. ברוקלין

כהנים  לברכת וזמרה שירה הקדמת

כהנים  ברכת קודם והשיאנו ברכת
תקנת כידוע  היא עשרה שמונה הש"צ חזרת

(ע' בקיאים כולם אם אפילו חכמים
שצריכין פשוט וזה סקי"ב). קכ "ד  סי' מ "ב
ציבור . מהשליח ברכה כל  לשמוע הציבור כל
לברכותיו מכוונין  תשעה לכה"פ ליכא "ואם
אדם  כל לכן  לבטלה, ברכותיו  להיות קרוב
ויכוין זולתו  תשעה אין כאלו עצמו יעשה

קכד :ח). (שו"ע החזן ..." לברכת

להתפלל[וכבר פעם שזכיתי כתבתי
זצ"ל פיינשטיין משה ר' הגאון עם מנחה
מוציא  ושמעתיו  ירושלים, תפארת במתיבתא
יחד ברכות עשרה משמונה אחת כל בשפתיו 
ופשוט הברכה, מסיום חוץ ציבור  השליח  עם
יפסיד שלא משמרת אצלו היתה שזאת

וברכה]. ברכה כל  משמיעה

לדוכןוהנה  עולים שהכהנים ביו"ט
קודם  ידים נטילת וצריכים מוסף בתפלת
קכח :ו). (שו "ע ידיהם" על  מים יוצק "והלוי
מים  רחיצת מקום כנסיות בתי ברוב והנה
לנטילה, לצאת הכהנים וצריכים בחוץ, נמצא
ולכאור ' הכהנים. ידי על שיוצקים הלויים גם
מהש"צ. הברכות כל  לשמוע מחוייבים הרי
הרחיצה  שמקום המעטים כנסיות בבתי גם
לשמוע  לכוין יכולים איך  מ"מ בפנים, נמצא
ידים. בנטילת כשעוסקים הש"צ ברכות היטב

ה'ויש  והשיאנו  בברכת יותר לדקדק
רצית  כאשר  מועדך ... ברכת את אלקינו 

לברכנו כהנים *)ואמרת שברכת לומר ויתכן  .
מועדך , לברכת שייך  טוב, ביום רק שנוהגים
זו ברכה שמיעת הכהנים יפסידו  ולמה
אחד לכל  נוגע שלהם שברכה בפרט  מהש"צ,
שיחול הברכה ומקבלי שומעי מהציבור  ואחד 

הכהנים. שמברכים הברכה עליהם ויתקיים

כךוהנה  "ואחר (קכח :טו ) בשו "ע
מחזירים  כהנים ואז שלום שים ש"צ מתחיל 
עשינו העולמים רבון ואומרים להיכל  פניהם
עמך את וברך אתה... עשה עלינו  שגזרת מה
עד זו  בתפלה "ויאריכו ומוסיף ישראל ". את
הציבור ושיענו שלום שים הש"צ שיסיים
איך א) בכפילא: התמיהא שניהם". על  אמן
שאומרים  כהנים של זו תפלה על  אמן  שייך 
קלא  תרי תפלתן , שומעים הם אם גם בחשאי.
צריכין עצמן כהנים הלא ב) משתמע. לא
זו דברכה מהש"צ, שלום שים ברכת לשמוע

מהתפלה. חלק היא

ברכת ואולי  השמיעה מניעת יותר קיל
הברכה  כל שהרי כהנים, לגבי שלום שים
הברכה  נשתנה דלכן כהנים, ברכת על מיוסד 
שבערבית  לפי רב, שלום שאומרים בערבית,

כפים. נשיאת ליכא

של[בשים  משולשת ברכה נרמז  שלום
טובה שלום "שים כהנים: ..."Î¯·Â‰ברכת

אבינו ...ÍÎ¯·Èכנגד "ברכנו וישמרך . ה'

________________

יראה, יראה זכורך, כל "יראה טז:טז) (ראה להנצי"ב דבר העמק עי' אמרת? איפה אמרת, כאשר (*

בשום  נמצא ולא לברכנו, ואמרת רצית כאשר מועדך... ברכת את ה"א והשיאנו דמצלינן והיינו

המקרא". בזה זולת במועדים לברכנו ה' שאמר מקום
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ÍÈ�Ù ¯Â‡· שבברכת שני' ברכה כנגד  "...
בעיניך ...È‡¯כהנים יהי' "וטוב פניו... ה'

של שלישית ברכה כנגד  שעה" ובכל  עת בכל
שיתהפך פניו , ה' ישא דהיינו כהנים, ברכת

שוחקות  לפנים זעם של  ].**)פנים

עלומכיון  מיוסד שלום שים ברכת שכל 
הקילו כהנים ברכת של  משולשת ברכה
רבון הנ"ל תפלה שיתפללו המברכים לכהנים
באמצע  עלינו... שגזרת מה עשינו העולמים

שלום  שים הש"צ .***)חזרת

היום כל קדושת לברכה שייך  לא הנ "ל 
ואמרת  רצית כאשר והשיאנו... יו"ט, של 
ברכה  שמיעת הכהנים יפסידו  למה לברכנו ,
לכל נוגע שזאת ובפרט ציבור, משליח  זו

הכהנים. ידי על שנתברכו  הקהל

קלה ולכן שבשעה להציע נראה
ובפרט ידים, בנטילת עוסקים שהכהנים
כל יזמרו ידים, לנטילת לחוץ כשיוצאים
מתפלת  תפלות איזה ושמחה בניגון הקהל 
איזה  הגוים, מבין  פזורנו וקרב כגון מוסף,
ולירושלים  עירך לציון והביאנו  או פעמים,
שבנתיים  עד עולם, בשמחת מקדשך בית
והלויים  הדוכן , למקום הכהנים יחזרו
היום  קדושת ברכת וישמעו  למקומם

ציבור . מהשליח 

חדש ומכיון דבר  הוא זאת שהצעה
הגאון בשם שראיתי מה על יתדותי תמכתי

פרשת  זצ"ל  מבעלזא מהרי"ד מרן הקדוש
אל ידיו את אהרן וישא הפסוק על  שמיני
יונתן ותרגם ט :כה), (שמיני ויברכם העם
מן ונחת ובריכינון  ידוי... את אהרן "ופרס
השמחה. ענין  להבין וצריך  בחדוא". מדברא
(כענין לעולה קודם חטאת הדין שלפי וי"ל 
אש  ותצא כתיב וכאן  הדורון), קודם סניגור 
החלבים, ואת העולה את ותאכל... ה' מלפני
ע"כ תחלה, סניגור צריך  הי' ולא קודם, עולה
שכתוב  הענין  גם וזה העם, וכל  אהרן שמח
תירגם  ואונקלוס וירונו, העם כל וירא

שירה. שאמרו היינו  "ושבחו",

מהר"א ומוסיף מרן  הקדוש הגאון  בנו
קודם  אהרן שהרגיש השמחה שמצד  זצ"ל ,

עשה אז  ישראל , שלימות מצד ‰�Î‰וירד ,
ועצם  (ט:כב), וירד" "ויברכם וזהו  לברכם,

המזבח . מעל שירד אחר היתה הברכה

הצעה ולולא  על אומר הייתי דמסתפינא
שגם  כהנים, ברכת קודם וזמרה שירה הנ "ל 

מתקיים כמו‰�Î‰בזה כהנים, לברכת נכונה
מצות  ראשון  פעם בקיום אהרן  של  הכנה

כפים. נשיאת

יגרום גם וזמרה שהשירה בזה נרוויח
יונתן בתרגום שנזכר החדוה בקיום שמחה,

מבעלזא. ומהר "א מהרי"ד וביאור

עה"פ ועי' תרל "ט ) (שמיני אמת שפת
שירתם, תוכן נתפרש ולא וירונו, העם כל  וירא

________________

לכל  ועת זמן "לכל (ג') דבקהלת בשלומך", שעה ובכל עת "בכל שלום שים בברכת מרומז כן (**

זעם , של "פנים  פניו ה' יאר על פי' התפלות  אוצר בסידור יוסף ובעץ הטוב, היפוך גם  כולל חפץ"

"וכשם  כפים נשיאת בשעת הקהל בתפלת וזהו לרחמים". תהפך הדין מדת ור"ל ילכו, פני כמו

לטובה". ישראל כל ועל עלי חלומותי כל תהפוך כן לברכה, מקללה הרשע בלעם קללת שהפכת

להיות  צריך שהברכה מצינו איפה באהבה", ישראל עמך את "לברך הברכה בנוסח להוסיף ויתכן

בלעם  אל לשמוע ה"א אבה "ולא תצא בפ' י"ל כי ויהפוך "באהבה", לברכה הקללה את לך ה"א

(כג:ו).אהבך  ה"א"

שמיני  פרשת מהרי"ד עי' בשמחה, לברך כהנים צריכים  שהרי תמיהא, עלינו" "שגזרת הלשון (***

"בחדוא", יונתן התרגום בא על אותו, אוהב אין הכהנים מן שאחד מי בקהל יש  שלפעמים  י"ל

הכהן שצריך אהבה.לכוף הגזרה לידי לבא עצמו את
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רמז הים. לשירת השלמה היתה שזאת לפי
לא  סוף ים קריעת דמשעת בזוה"ק איתא לזה

השמיני. דיום חדוה כההיא חדוה הי'

כוללהשייכות דיצ"מ סוף ים לקריעת
למקום  לא לקדושה, וכניסה מטומאה יציאה
בנין ע"י נתקיים לקדושה וכניסה הפקר ,

המשכן .

ישראליש  "בצאת עוד: להוסיף
רקדו ההרים וינס... ראה הים ממצרים...
הבית  הר  כולל  ההרים כאילים...",

למקדש. הקדמה משכן שבירושלים,

באמצע וצריך השירה דכל להוסיף,
המ"א  כ' כן אריכות, בלא להיות צריך  מוסף

כדי  לשהות "אסור  הלכה) בביאור (ומובא
ולכך לברכה, נטילה בין  אמה כ"ב הילוך 
יאריך לא והחזן  לרצה, סמוך ליטול  צריך
קג.). (עירובין הם זריזים כהנים והרי ברצה".
לא  לויים, ע"י שהנטילה הטעם ואולי

זריזות  ביותר  שתהא כדי .****)בעצמם,

הקדושים עוד בספרים להרשים: כדאי
הכנה  חשיבות להדגיש האריכו קדש שבת על 
אב"ד הה"ק דודי של  [בספרו  שבת. בערב
מועדים, על יששכר למטה זצ"ל , קיוואישד 
ופשוט שבת]. ערב על עמודים י"ד מאריך 
שנתחדש  ומה מצוה, לכל  הכנה שחשובה
למצות  הכנה שעל זצ"ל  מהר"א של בדבריו 

"ויברכם". בתורה כתוב כבר כהנים ברכת

________________

השלחן, על מלח להביא מאד מדקדק הי' מנחם שר' מלח) הבא (ד"ה מ. ברכות תוס' עי' (****

מצות... בלא והן ידיהן שיטלו עד זה את זה וממתינין השלחן על יושבין "כשישראל במדרש  כדאיתא

לנטילה. סמוך שתהא יותר דמדקדקין כהנים ברכת שאני י"ל עליהם", מגין מלח ברית

h

ÏÂÚ ˙Ï·˜ ÚÓ˘�Â ‰˘Ú�

ÏÚ שקבלה ומיד יעשה, לו יאמרו אשר המשפט  ועל  אותו יורו אשר התורה פי
עליו  קבל כאילו שכר  מעלה חפצה ובנפש שלם בלבב עצמו על  יקבל  זו
שאינו  מי אף  כי מחכמתו מרובין שמעשיו כל  אמרו זו דרך ועל המצות. כל
עשאם  כאילו עליהם שכר לו יש כי שם על מעשה נקראין עושה ואינו יודע
מרובין  שמעשיו כל התם דתנן נתן דר ' באבות מפורש וכן הקבלה, מפי
העשיה  ישראל  שהקדימו ונשמע , נעשה שנאמר מתקיימת חכמתו מחכמתו
המעשה  את לעשות שיוכל קודם כי ונעשה נשמע לומר להם והיה לשמיעה
יצוה  אשר כל לעשות תחלה עליהם שקבלו אלא  יעשו מה לשמוע צריכין

עשאם. כאלו שכר  קבלו ומיד וישמעו עליהם
Ù ˙Â·‡ ‰�ÂÈ Â�È·¯]"[‚
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לייקואד  יהודה מנחת כולל ראש

זביני  זביניה הרי לאורייתא רבה מודעא יש מדוע
תורה אי ' מתן  שבשעת פ"ח. דף שבת בגמ '

כגיגית  ההר  את עליהם הקב"ה כפה
התורה  את מקבלים אתם אם להם ואמר 
ואמר קבורתכם, תהא שם לאו ואם מוטב,
רבה  מודעא שמכאן יעקב בר  אחא ר ' ע"ז
לא  למה לדין  יזמינם שאם לאורייתא,
תשו ' להם יש עליכם שקבלתם מה קיימתם

באונס. שקבלוה

רבה והק' מודעא כאן  יש מדוע אחרונים
שקבלוה  מחמת התורה קבלת את לבטל 
שמתוך זביניה וזבין  תליוהו  הרי באונס,
אע"פ  וא"כ  ומקנה, בדעתו  גומר אונסו 
נחשבת  אונס מחמת היתה התורה שקבלת
בדעתם  גמרו האונס שמתוך  לקבלה, היא
ה"א  פ"י מכירה במל"מ ועיין  התורה לקבל

המרדכי. לפי כעי"ז שהק'

סי'ואף  חו "מ  בשו"ת שלמה בחמדת
נחשבת  התורה שקבלת כן הק' ב' אות י"ג
משום  מעות, קיבל  כאילו וזבין  לתלוהו
התורה  את יקבלו שאם להם הבטיח שהקב"ה
את  ושמרתם בקולי תשמעו שמוע אם ועתה
וכו ' העמים מכל  סגולה לי והייתם בריתי
ואין קדוש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו  ואתם
תמורה  קיבלו הרי וא"כ המצוות, לשכר  חקר
וא"כ וזבין כתליהו זה והרי התורה לקבלת
ועיין לאורייתא רבה מודעא מכאן  יש מדוע
קפ"ה, סי' או "ח  ושו"ת מז: ב"ב ח "ס בחי'

קי"ב. סי' אה"ע ושו"ת

כלויל"פ אבות יונה רבינו  למש"כ  קו '
גופא  הקבלה שעם ממעשיו מרובה שחכמתו
גופא  בקבלה וא"כ והמצות התורה יש כבר
זביני  זביני ליהוי וא"כ השכר  כבר מקבלים

רבה. מודעא יש ומדוע

וזביןעיין תליוהו  חי' ר "ה מ"ז: דף ב"ב
לכך שהמקור  סברו מתחילה וגמ ' זביני, זביני
חפציו מוכר  שאדם מאונס, שנעשה מקח  מכל 
מעות  להשיג שמוכרח  משום הדחק, מתוך 
שראיית  רשב"ם ופירש קיים המקח  ואעפ"כ 
לא  אם מוכר היה לא שאדם חפצים מרוב ר "ה
בלא  אפ' קיים המקח ומ"מ למעות שדחוק
מרשב"ם  ומבואר  וזבין , בתליוהו וה"ה גמ "ד ,

והקנה. גמ "ד  דלא אע"ג קיים שהמקח

דא"צ וצ "ל רשב"ם כוונת אין  דוודאי
המקח דאין דפשוט להקנות בדעתו  שיגמור 
הרצון לו דאין  כוונתו רק גמ"ד. בלא קיים
קיים, המקח  ושיהיה למכור דמתכוין אע"ג
דסגי  וזבין  בתליוהו דה"ה ר"ה שהוכיח וזהו 
גמר דלא אע"ג הקנאה המעשה על  בדעת

להקנותו . בלבו 

כפייה וגמ' בין  חילוק דיש זה דחה
מדעתו , שמתרצה מה ובין כופין  שאחרים
זאת. לעשות החליט הוא בעצמו  שעושה דמה

דאמרעוד מועיל דהריצוי בגמ' נתבאר 
בקרבנות  שמצינו  וכמו אני רוצה בפיו 
כמו ונחשב בכפייה קרבן  הפרשת שמועיל 
ואף  אני, רוצה בפיו  דאמר  לגמרי שנתרצה
כמו שבלב דברים נחשב רוצה אינו  בלבו אם

נ '. דף בקידושין  שמצינו

משום במסקנת ג' סברא ביאור הגמ'
מ "ח . דף רשב"ם ופירש ומקני גמר אונס אגב
ומתן יסורים שניהם יש כאשר  אלא ד "ה

מידי. מפסיד  דלא מעות

מודה וכ' ד"ה מ"ח. דף רשב"ם
דמפסיד כיון  ר "ה, אמר  לא ויהיב דבתליוהו
מדבריהם  ומוכח  ומקני גמר ולא מתרצה אין 
השיעור לגבי ומתנה מכירה בין  חילוק שאין 
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לא  או מתרצה אם החילוק אלא והרצון הדעת
הכפייה  יועיל לא כלל  התרצה לא וכאשר 

באונס. המעשה את שיעשה

ד"ה ועוד מ"ח. דף ברשב"ם מבואר
והרצון גמ "ד  יוצרים אין דמעות מבואר  התם
בדעתו גומר  האונס עצם מחמת אלא למקח 
מעכב  זה הפסד לו  ונגרם כסף מקבל  לא ואם

באונס. אפ' מתרצה ואין  דעת הגמירות

וז "לומדברי כ ' ה"א פ"י מכירה הר"מ
אפ' המקח  דמי ולקח  שמכר עד  שאנסוהו מי
בין ממכר  ממכרו שמכר עד  תלוהו 
גמר אונסו שמפני בקרקעות בין  במטלטלין

עכ "ל . ומקנה

ומקנה והר"מ גמר זוזי מחמת כ ' לא
שעצם  משמע ומקנה גמר אונסו מפני אלא
רק  נצרכת הכסף וקבלת לריצוי גורם האונס

הרצוי. את המעכב הפסד  יהא שלא כדי

לשוןולפי  ניחא והר"מ הרשב"ם דברי
ולא  ומקני גמר אונסיה אגב דקאמר הגמ '

להקנין . סיבה אינם דזוזי זוזי אגבי נקט 

שכ 'ועיין כל  ד "ה מ "ח : דף במאירי
אלא  גמ"ד שתהיה כדי כסף קבלת דא"צ
קרקע  מכירת כגון חסרון  שיש במקום
אבל הקרקע, ומפסיד נחסר  שהמוכר
שאמר כל ממון חסרון כאן שאין בקידושין 

לקידושין . ומתרצה גומ"ד אני רוצה

אפ'ומבואר מתרצה מפסיד  שלא דכל 
רק  הוא כסף שצ' ומה כסף מקבל שלא

במקח . הפסד  יהיה שלא החסרון להשלים

מקורעיין דאם שהק' אילימא תוד "ה
קרבן על כפיה מדין הוא וזבין תליוהו לדין 
דאין אע"ג אותו כופין שבקרבן  כשם א"כ
ויהיב  בתליוהו  כך הקרבן תמורת דבר מקבל
בלא  קונה דאין  מבואר  מסיקריקון  והק' תחול 
מתנה  אין  ויהיב דתליוהו משם ומוכח  דמים

חלה.

דמחוייב ותי ' כיון ובקרבן דבגט תוס'
מהני  לא מכר הרי וצ"ב כמכר . הוי בדבר
וקרבן ובגט  ומקני גמר זוזי אגב משום אלא

זוזי. ליכא

דבעינןולפי דהא תוס' תי' יל "פ רשב"ם
ומקני  גמר  מפסיד  דאין כיון רק הוא זוזי
שמחויב  מה על אותו באונסין  ה"ה וא"כ 
רשב"ם  ועיין  מפסיד. מיקרי לא לעשות
בגט כפייה שמועיל  לגמ' ס"ל  שלכן  שביאר 
מפסיד הבעל דאין  כיון  וזבין תליוהו כמו 

עמו . להיות מסכימה האשה אין  כך דבין

גומ "דוזהו שבמכר  כשם תוס' כוונת
ובגט בקרבן  כך מעות שקבל כיון  ומקנה
גומ "ד ולגרש קרבן להביא ומחויב הואיל

ולגרש. קרבן להביא

הביןועיין ה"כ  פ"ב גירושין בלח "מ 
נחשב  וגט  שבקרבן  בתי' התוס' דכוונת
בקיום  שעושה שהמצוה משום וזבין  תליוהו 
דמה  ממון , לקבלת נחשב עליו שמוטל החיוב
שמקבל מקרי זה מחיובו  נפטר  עשייתו שע"י
עצם  בעינן  ולפ"ז זוזי כמו  והוי אונס ע"י דבר
מחיובו נפטר  אם ורק יחול  שהקנין  כדי כסף

כסף. שמקבל כמו נחשב

ידעה ומדברי שבהו"א מבואר  תוס'
זביני  דהוי וזבין תליוהו בין חילוק דיש הגמ '

מתנה. מתנתו  דאין ויהיב לתליוהו

דף אבל ור "ן  ורשב"א והא ד "ה ברמב"ן 
למסקנא  דרק מבואר וריטב"א אמר  ד "ה מ "ז :
דמים  שקיבל  משום שלר "ה טעמא הוי הגמ '
שאמר וכמו  חל המתנה אין  ויהיב  ובתליוהו
זוז דיהיב היכא שמואל  מודה לקמן הגמ '
בלא  אפ' אונס בכל  לר"ה ס"ל עכשיו  אבל 
הדמיון וזהו קנין  הוי וגט דקרבן  דומא כסף
דמים. נתינת שם דאין  וגט  הקרבן  על  לכפיה

קבלת ומשמע  שעצם הראשונים מכל 
זה  דין שייך לא ומסקנא לרצוי גורמת הכסף
עבור כסף מקבל לא שהרי בגט  בכפייה
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אינו מפסיד שאינו מה עצם אך  גט, נתינת
מפסיד אינו  שבגט אף ולפיכך לריצוי, גורם
כסף  קיבל  שלא כיון  מ "מ  רשב"ם שכ ' כמו 

ומקנה. גומר להיות הלב מתרצה אינו 

אפ'וא "כ מהני דבקרבן  הטעם למסקנא
ובגט בכפרה ליה דניחא משום הוא ר "ה לפי
חכמים  דברי לשמוע מצוה משום הוא
ויהיב  תליוהו  ולא וזבין  תליוהו  הוי ולפיכך
הל "כ פ"ב בגירושין הר"מ לפי"ז וא"ש
לדידן אפ' חכמים דברי לשמוע מצוה שמביא

כר"ה. דקיי"ל

וז "לוכ"כ כל  ד "ה מ"ח: דף המאירי
גומר להיות הלב את גוררת מעות שנתינת

ומקנה.

מ '.תוס' דף ב"ק מגמ' הק' יקריב ד "ה
ממשכנים  אין ואשמות חטאות שבחייבי
באים  ואשם חטאת שקרבנות שמכיון  אותם,
שבגמ ' וק' עליהם, למשכן צריך  אין  לכפרה
אין ומדוע קרבנו  להביא אותו  שכופין מבואר 

אותו . ממשכנים

שכ 'ותי ' העיטור  עפ"י ט' סי' הקצוה"ח
שדוקא  וביאור  קנה לא לקנות אנסוהו  אם
אני  רוצה שיאמר  עד אותו  כופים בעולה
דהיינו להקנות שכפוהו  נחשב שד "ז 
בדעתו גומר אונסו ומתוך לגבוה, שיקדישנה
שהבעלים  צריך  ואשם בחטאת אבל  ומקדיש
רוצים  אינם הבעלים ואם בכפרה, ירצו
אין ע"ז וכפיה מכפר הקרבן אין בכפרה
מועילה. דאינה מתנה לקבל ככפיה מועילה

כקבלת והיינו היא הרי כפרה שקבלת
ברצון די ולא גמור רצון  לזה שצריך  חפץ
לקבל אותם כופין  אין  ולכן כפייה ע"י שבא
להקנות  הוא הרצון בעולה משא"כ  כפרה,
להביא  חיוב אין  אבל כפרה, יש וממילא
החפצא  חטאת משא"כ  עשה על לכפר  עולה

הכפרה. הוא קרבן של

תי'ונתיבות על  הק' סק"ב שם
וזבין תליוהו בין  שהחילוק הקצוה"ח 

מעות  מקבל  וזבין שבתליוהו וקני, לתליוהו
תליוהו משא"כ ומקנה בדעתו גומר ולפיכך
לקנות, גומ"ד ואין  מעות, מקבל אין  וקני
בחייבי  ולפי"ז הנ"ל), ור"מ כרשב"ם (דלא
נחשב  קרבנו  להביא שחייב ואשמות חטאות
לו נחשבת שהכפרה מפני וזבין לתליוהו
שכ ' כמו  ומקנה גמר  אונסיה ואגב לתשלום
כמכר הוי לעשות מחוייב שהוא דדבר תוס'
חטאות  חייבי מדוע ראשונים קו' חוזר  וא"כ 

ממשכנים. אין 

ד"ה ועיין סק"ב ט ' סי' נתיבות משובב
אינו החילוק שטעם הנתיבות שדחה והבין
דמים  מקבל אינו  מתנה לקבל  שבכפיה משום
דמים  לו נתן  וגם חפץ למקבל נתן  אפ' אלא
מועיל הכפיה אין  חפץ לקבל אותו  וכפה
כדרך מעות וקבל למכור  כפוהו  אם שדוקא
כפוהו אם אבל  ומקנה, בדעתו גומר  המוכרים
כ ' ולפי"ז לקנות בדעתו  גומר  אינו לקבל
לקבל כפיה שאף מיושבים בקצוה"ח שדבריו 
מועילה. שאינה מתנה לקבל ככפיה דינו כפרה

כ 'הנה סקי"ח ר "ה סי' בנתיבות
משלם  לא כשאנס גם מועיל  וזבין שתליוהו 
אחר חפץ רק אלא המכר עבור ממש כסף
ומקני  גמר זוזי אגב אמרו דגמ ' ואף השו "כ ,
המעות  בעד  השו"כ למכור  שיכול  כיון מ "מ 
ע"ז הק' [אך עצמם. המעות שקיבל נחשב
לקנות  צריך  שו"כ ומשלמים כשמוכר  שהרי
וא"כ בתמורתו , המכר שיחול  השו "כ 
שו "כ , תשלום עבור למכור אותו  כשאונסים
שמשלם  החפץ זכיית לגבי וקני תליוהו הר "ז 
קונה  אין  מועיל  לא וקני שתליוהו וכיון בו ,
הנמכר]. החפץ יקנה לא ממילא לאונסו שו "כ 

הבעה"טומוכח של שטעם מנתיבת
דאם  האבנ"מ כמו רצון  יותר  צ' שלקנות הוא
א"כ כסף מקבל  שלא מפני מתרצה קונה אין 
שו "כ בעד חפץ למכור אותו שאונסים באופן
לא  ושניהם לקונה מוכר בין כלל  הבדל  אין 
המוכר שאף הדין להיות וצריך כסף, מקבלים
הוא  א"כ  כסף מקבל  שלא כיון יתרצה לא
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עיטור דטעם שכ ' ט  סי' לנתיבות סתירה
כשכופין ולפיכך  כסף מקבל לא שהקונה
כסף, מקבל דלא כיון קנה לא לקנות אותו
דמוכר דמהני שו "כ  מקבל הוא סו"ס אבל 
גרע  לא דלוקח בלוקח , יהני כמו "כ  וא"כ 

בלוקח . יהני במוכר  מהני שו"כ אם ממוכר 

לשי'ועוד רק מקום לה יש שהק', מקו '
קנין דעת מטעם וקני תליוהו דל"מ  הקצה"ח
משום  דטעמו ט ' בסי' עצמו  למש"כ אבל 
נקטינן הכא הרי יקנה שאגבן בזוזי דחסר 
קרקעו בהפסד  רוצה דלא ורק בזוזי דרוצה
והלוקח הזוזי המוכר קנה דוודאי אח "כ 
קניני  גדרי בקונ ' ארז ענפי (ועיין קרקע
דברי  מספר זה שהביא בספר) ק"פ דף אישות
אם  דקיי"ל דהא י"ב סעיף ר "ז  סי' משפט
אין אם דווקא היינו קנה לא לקנות אנסוהו 
ודאי  וזבין  בתלויה אבל כלל, לקנות רוצה
רק  שמוכר  דלאחר הכסף לקנות רוצה מוכר
מכיון המעות לקבל  רוצה הוא אונסו  מחמת
תליוהו משום אי"ז  ברצון מקבל  שהמעות
(ועיין הקרקע למכור  רוצה דאינו  רק וקני

י"א). סי' מטלז  ר"א תשו'

וכוונתוועיין  ט ', בסי' השו "ע במהדרות
שנראה  דברים שהוסיף המשובב דברי לדחות
בעל של  טעמו וביאר  בו  שחזר מתוכם
שכ ' רצון  יותר  צריך שלקנות משום העיטור 
מועיל אינה מתנה לקבל  שכפיה שהטעם שם
משום  הוא מתנה, בנוסף מעות בנתן  גם
אין ולכן  הכפיה על רק הוא הכפוה שבמתנה
שמתוך אומרים אנו במכר  משא"כ  מועילה,
ומקנה, בדעת גומר מעות קבלת של האונס
נח לכ"א הואיל  חטאות בחייבי אף ולפי"ז
היה  לא אילו ע"ז לכופו וא"צ עוונו  שיתכפר
של יצה"ר ורק הקרבן על  מעות להוציא צריך
לכפר בהמתו  לתת שלא תוקפו ממון חמדת
בגט כפיה לענין  הר"מ שכ ' כמו עוונו  על 
על אלא הכפרה על אינה כפייה עיקר  א"כ
לקנות, ולא להקנות שהיא הבהמה הקדשת
על כפייה שאי"ז  למכור , כאנסוהו  זו  וכפייה

שלא  אלא הכפרה, רוצה הוא שהרי הכפרה
כפייה  נחשב זה וא"כ הקרבן , את לתת רוצה
ומשמע  כפרה קבלת על ולא קרבן  הקרבת על 
יותר צריך  שלקנות משום העיטור  של דטעם
דכ ' כיון  ר "ה בסי' שמבואר וכמו  רצון 
בנתן גם מועיל  אינה מתנה לקבל  שכפיה
דבעי  לטעם רק א"ש וזה למתנה בנוסף מעות

בלקנות. רצון יותר 

שטעם ועיין  כ ' סק"א מ "ב סי' אבנ "מ 
יותר צריך  שלקנות הוא העיטור הבעל  של 
תלוהו בין שהחילוק והיינו מלמכור רצון 
אלא  באומדנא חילוק אינו  וקני לתלוהו וזבין 
יותר גמור  רצון  צריך  חפץ שלקנות דין שזה
כסף  וקבלת כפייה מחמת שבא מהרצון
ברצון די חפץ למכור  ורק גמור רצון  שאינו
א"צ  מרשותו  דלהוציא גרנ"ט (ועיין  בזה.
הקונה  של  לרשותו להכניס אבל  גמור רצון 

גמור). רצון  צ' חפץ על בעלים ולהיות

דברי ועיי"ש לולי לפי"ז  לפרש שרצה
לתליוהו וקדיש תליוהו לדמות דאין  הרשב"א
גופה  דאין בעל לגבי קנין אשה דאין  כיון  לקני
בכך שנאסרת כ "א בקידושין ואין  לבעל קנוי
תליוהו כמו  ומהני גמור  רצון  בזה א"צ לעולם

גמור . רצון צ' וקני דתליוהו משא"כ וזבין ,

סי'ואבנ "מ בקצה"ח מש"כ לשי' הולך
שלא  באופן  דגם שם ומשובב סק"ב ט '
לזכות  אותו  כופין  אלא מהקונה כסף דורשים
לקנות  שיתרצה כדי כסף לו נותנים או בדבר
דלקנות  לקנות מועיל לא זה באופן  גם
של בריצוי די ולא גמור רצון צריך ולזכות
ואין כסף שחיבי שאדם שם אבנ "מ  וכ' אונס,
ריבית  של  ממון לו  יש אבל לשלם לו
לתבוע  אותו לכוף א"א לו, חייבים שאחרים
כיון חובו , את בזה ולשלם הריבית את מהם
אבל מועיל . שאינו וקני תליוהו  אלא זה שאין 
כסף  דורשים שלא באופן הנתיבות לפי
נותנים  או בדבר  לזכות אותו  וכופין  מהקונה
מתרצה  זה באופן לקנות שיתרצה כסף לו
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וכ "כ הקנין  וחל  מתרצה שהמוכר  כמו  הקונה
ט '. סי' הנתיבות

מעות כדברי כשנותן דאפ' אבנ "מ 
מאירי  כ"כ העיטור לשי' קנה לא לקנות

וביאור שכ ', כל ד "ה ב': דף הגר"א קידושין 
שהבין ג"כ  מבואר  ב' אות מ"ב סי' אהע"ז
אינו שהקונה העיטור  בעל של בטעמו 
כסף  מקבל לא שהוא כיון לקנות מתרצה
סברא  שזו והיינו  כסף השוה חפץ אלא
ולכן ריצוי, גורם ממש כסף שרק באומדנא
למכור מתרצה כסף שמקבל  מוכר דוקא
אלא  כסף מקבל שאינו הקונה משא"כ 

כסף. לתת אותו  אונסין  אדרבה

תליוה ועפי"ז שמועיל  ממה הגר"א הק'
פרוטה, רק לאשה כשנתן  אפ' וקידש לאשה
פחות  כשמקבל  גם מתרצה שאדם מכך  דמוכח 
אותו כשאונסין אף וא"כ  נותן , שהוא ממה
שהוא  ממה חשוב פחות שו "כ  ומקבל לקנות

תמורה. קיבל דמ "מ  כיון  להועיל צריך נותן

ביבי ועיין ודר' ד "ה מ "ח . דף ריטב"א
כל את מקבלת שהיא נחשבת דבקידושין  שכ '
ועוד בפרוטה מתקדשת אשה כל שהרי דמיה
למיתב  טב משום קידושין  קודם ניח "ל  דאשה
שדה  במכירת משא"כ מתרצית היא ולכן

גר"א. קו ' ל "ק ולפי"ז

שמהני אבל להשי' רשב"א קו' ק' עדיין 
שודאי  פרוטה עבור מנה מאה שוה מוכר אפ'
דבר למכור שיתרצה גורמת לא פרוטה קבלת
כלום. קיבל שלא כמי וה"ז מנה מאה ששוה

שלועיין שדרכן  עוד  שהק' רשב"א
במתנה  ליתנו  או  בחנם קרקע להניח בנ "א
שכ ' כמו  וצ"ל  בפרוטה אותו  שיתנו ממה יותר
הר "מ מל ' לדקדק כ"ז סי' סוף יצחק הזכר 
במתנה  הולכין שאין  וז "ל  ה"ג פ"י מכירה
רוצה  אין  דאם הנותן  דעת גילוי אחר  אלא

מתנה. המקבל  קנה לא לבו בכל להקנות

יותרומשמע  גמורה דעת צריך  במתנה
זה  יסוד רואין  בגמ' ובהו "א במכר, שצ' ממה

מהרצון פחות קלוש רצון מספיק שבמכירה
בהו"א  ס"ל  דבמכר מתנה, לעשיית הנדרש
רק  וודאי וזה ומקני גמר דלא אע"ג דמהני
ויהיב  שתליוהו  הטעם יבואר  ועפי"ז  במכירה.
מוחלט רצון  צ' שבמתנה משום מועיל  לא
ורק  וזבין . בתליוהו  ודעת מרצון יותר לגמרי

כזו . בדעת די במכר

נתןוא "כ דאם רשב"א, קו' מיושב
מכר ששם כיון אלף ששוה במקח  אף פרוטה
גמור שאינו  דעת אף מועיל הדבר על 

וזבין . כתליוהו

שזווהגר"א כ ' ב' אות מ"ב סי' אהע"ז 
אם  אפ' המכר  חל  וזבין שתלוהו תוס' שי'
שתוס' משום שנתן החפץ משווי פחות קיבל 
בביאה  כשקמדשה הק' קדיש ד "ה מ "ח : דף
אע"ג  חז "ל  הפקעת בלא חל קידושין היו 
כמו ה"ז  וא"כ כלום מקבלת האשה דאין
דאשה  תוס' ותי' חל  שלא ויהיב תליוהו 
שאר מתחייב שהאיש בכך תמורה מקבלת
וכ ' וזבין תליוהו  כמו וה"ז  ועונה כסות
אפ' כסף בקידושין  הק' לא דתוס' הגר "א
היא  מתרצית היאך  פרוטה רק היא שהתמורה
וזבין תליוהו  כמו הוי דזה ומשמע זה עבור

ועונה. כסות שאר סברת בלא אפ'

העיטורהרשב"א בעל על  חולק
וזבין תליוהו דאם וכ ' ב': דף בקידושין 
יושר בשערי וביארו  קני. תליוהו  כ "ש מועיל 
ה"י  פ"ב שכנים האזל  אבן  וכ "כ  פי"ב, שע"ז
בחקירת  תלוי העיטור ובעל רשב"א שמחל '
מקנה  שאדם ממון  קניני בכל אחרונים
מצד קנין  חלות פעולת כח  עיקר האם לחבירו
דעת  שאם הקונה רצון מצד או  המקנה רצון 
מועיל שאם סובר  ולכן  חלות עושה המקנה
דעת  הנצרך דעת שעיקר  אף וזבין תליוהו 
שי' אבל וקני תליוהו  שמועיל כ "ש המוכר
לא  ולכן  הקונה מצד  קנין  שעיקר  בעה"ט
קונה  של דעת שצ' כיון וקני תליוהו מועיל 
שדי  מועיל  וזבין תליוהו  אבל קנין שיחיל
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הקונה  רצון מועיל  וממילא המקנה בהסכמת
הקנין . לפעול 

ה"י.ועיין  פ"ה שכנים האזל  באבן 
זו . בחקירה שהאריך 

סי'ובעצם חו"מ בשו "ע מהדין  ראי' יש
הואיל לקטן  להקנות שיכולים סט "ו  רמ"ג
יכול קטן  אין  אבל מקנה, אחרת ודעת
קונה  אחרת שדעת אע"ג לאחרים להקנות
בחלות  פועלת המוכר שדעת ומבואר ממנו,
מז : דף ח "ס וכ "כ  קונה מדעת יותר  הקנין

ב"ב. במס' והנה ד"ה

רל"ה אבל סי' הקצה"ח  מש"כ  לפי
לקטן שמקנים דמה סק"ד רע"ה ובסי' סק"ד,
שהמוכר זכין  מדין הוא אחרת דעת ע"י
עבור מועיל  ודעתו קטן  של  כשלוחו נעשה
שלא  ומה בפניו , שלא לאדם זכין דקיי"ל  קטן
הוא  אחרת דעת ע"י מקטן לקנות מועיל 
זכין רק אלא מאדם, זכין דין דאין  משום
יותר המוכר שדעת ראי' אין מזה וא"כ  לאדם,

קנין . במעשה עיקר

שחי'ועין  סק"ד  קצ"ז סי' נתיבות
מועיל קנין רוצה שאדם דמוכח שאומדנא
שצ' כיון  קונה דעת לגבי ולא מקנה דעת לגבי
קנין דעיקר ומשמע הקנין את בפועל שירצה
כ"א. סי' ב"מ ברכ"ש ועיין הקונה מצד  פועל

מה ונתיבות כפי לשי' הוא קצ"ז  בסי'
רמ "ד סי' קצה"ח  מחל' האזל אבן  שביאר 
להוליך שליח  שלח אם שם ונתיבות סק"ב
אחר , שליח  לעשות יכול  לקונה מתנה
לא  דמילי לעשות יכול  דאין ס"ל הקצה"ח
כח לכך  דא"צ ס"ל ונתיבות לשליח מימסר 
להוליך קוף כמעשה דה"ז  כלל שליחות מדין 

מתנה.

מועילוביאר לא דלקצה"ח  האזל  האבן
וצ' הקונה מצד רק הקנאה כשנעשית קנין
שליחות  צריך וא"כ הקנאה לפעול  המקנה
שמועיל ס"ל  הנתיבות אבל  הקנאה, לפעול 

רק  א"צ המקנה ומצד  בלבד הקונה מצד  קנין
שליחות  א"צ וממילא רשות כנתינת הסכמה
לבדו פועל שהקונה כיון לקונה חפץ להקנות
ליטול לקונה מאפשר  רק והמקנה עצמו מכח 

לשי'. נתיבות הוא וא"כ  חפץ

שמבוארועיין ה"ח  פ"ה אישות ר"מ
שלא  חבירו של  בחפץ לזכות שאפשר 
כך על מקפיד לא שהוא יודעים אם מדעתו ,
הקנין ויכול  המקנה הקנאת צריך  שאין הרי

בלבד . הקונה מצד  לחול 

הא.ועיין  ד "ה מ"א. דף רשב"א
להקנות  יכול מקנה אחרת דעת יש שכאשר
כוונה  לו ואין  שלו שהוא סבור  הקונה אם אף
לחוד , המקנה מצד קנין שמועיל  ומוכ לקנות,
תליוהו מועיל אם לשי' הרשב"א כ ' ולכן
יכול שהרי וקני תליוהו שמועיל  כ"ש וזבין 

המנה. דעת ע"י להקנות

שמועילאבל הר"מ בשי' צ"ל לפי"ז
שי' שזהו וכמו בלבד הקונה מצד הן  קנין
שלא  חבירו  בחפץ לזכות דאפשר הר "מ 
וקני  בתליוהו אבל וזבין, בתליוהו  וכן  מדעתו ,

פי"ד . שע"ז  שע"י ועיין המקנה מצד  מועיל 

מועילאבל לא דבקידושין  צ"ע צ"ז 
לפעול האיש דעת וצריך האשה, מצד הקנאה
וא"כ ל'. דף נדרים הר "ן  שכ ' וכמו בקידושין 
מועיל . וקדיש שתליוהו ורשב"א הר "מ  כ ' איך 

שלוכ"ז שטעמו אבנ "מ  דרך עפ"י הוא
שנצרך דעת הדין שחלוק הוא העטור בעל 

לקנות. שצריך מהדין להקנות

דאיןאבל העיטור  שסברת הגר"א לפי
המחל ' צ"ב כסף קיבל  דלא מתרצה הקונה

ורשב"א. העיטור

שצ'ולפי  דמה הרשב"ם שי' א"ש הנ "ל 
אלא  הגמ "ד , יוצר  דזה משום לא המעות
ונגרם  כסף מקבל לא ואם גמ "ד אונס מחמת
בהו"א  לגמ' ס"ל ולכן הגמ"ד מעכב הפסד 
קיבל לא דבעל אף וזבין לתליוהו  דומה דגט



cp

שלא  הר "מ  שי' שזהו  כ' וכן  גט  עבור כסף
גמר אונסו  מפני אלא הזוזי מחמת הזכיר 
לריצוי  גורם האונס שעצם ומשמע ומקני

הפסד . יהא שלא רק צ' כסף וקבלת

אינווממילא דריצוי דס"ל לשי' הר "מ 
שלא  גורם זה אלא כסף קבלת עצם מחמת
גם  א"כ לאונס מתרצה וממילא הפסד  לו  יהא
לאונס  מתרצה וקדיש ותליוהו וקני בתליוהו 
ב': קידושין רשב"א ועיין  וקני מפסיד  דאינו 
האיש  שכ' הא פ"ד  אישות הר"מ שי' שהביא

מקודשת. בע"כ שקידש עד  שאנסוהו 

כסף אבל קבלת שעצם ס"ל במאירי
ראשונים  דעת שכ"ה והבאנו לריצוי גורמת
כדין מועיל  דבגט  דגמ' שכ' ר"ן רמב"ן
שתליוהו הגמ ' לסברת רק זה וזבין תליוהו 

דב  למסקנא אולם כסף בלא מועיל  עינןוזבין 
ומבואר בכפיה בגט  זה דין  שייך לא כסף
שלא  מה ולא לריצוי גורם כסף שקבלת
אבל מפסיד אינו  דבגט  דאף ס"ל  ולכן מפסיד
שי' וזהו מתרצה אין  כסף מקבל  דלא כיון 

מועיל . לא וקני שתלוהו  העיטור 

הרשב"א אבל של סברתו  שיסוד  לפי"ז 
תליוהו כמו  ריצוי גם יש וקני שבתליוהו הוא
וזבין תליוהו שאם הרשב"א מש"כ צ"ב וזבין 

וקני. תליוהו  כ "ש מועיל

שכ 'ולפי "ז  לעיל  התי' קשה ג"כ
לשמוע  מצוה של הטעם בגט  מביא שהר "מ 
דבעינן כיון ויהיב תליוהו ה"ז בלא"ה משום
ס"ל שהר"מ ביארנו ועכשיו להריצוי, הכסף
ולקמן כסף. קבלת עצם מחמת אינו דהריצוי
הסברא  צ' הר"מ מדוע אחר  תי' הבאתי

זביני. זביני וזבין  תליוהו דקיי"ל למסקנא

העיטורולפי  בשי' הקצה"ח  של ביאור 
מכאן יש מדוע שהק' הנ "ל  אחרונים קו  יל "ת
מחמת  התורה קבלת לבטל  רבה מודעא
זביניה  זביניא וזבין  תליהו  הרי באונס שקיבל 
אע"פ  וא"כ ומקנה גמור אונסו  שמתוך 
נחשבת  אונס מחמת היתה התורה שקבלת

בדעתם  גמור  האונס שמתוך לקבלה היא
הנ "ל . חמד "ש קו' והיא התורה לקבל 

איןולפי ' לקנות שאנסוהו  קצה"ח דברי
נחשב  אין מאונס התורה שקבלת מיושב קונה
של דיסוד כסף שמקבל אע"פ לקבלה,
טפי  רצון בענין  שלקנות הוא העיטור 

כסף. יש אם תלוי ואי"ז  מלהקנות

שתלוי אבל ט ' בסי ' נתיבות דברי לפי
קיבל ישראל  שכלל  בכה"ג א"כ  כסף יש אם
ק' א"כ וזבין תלווהו כמו נחשב זה א"כ  שכר

אחרונים. קו '

דאיש עיין ה"א פ"ד  אישות ר "מ 
וכ ' מקודשת ה"ז  בע"כ שקידש עד שאנסוהו 
אני. רוצה הבעל כשאמר  דוקא הראב"ד  ע"ז

פ"י והק ' מכירה בהל' דהר "מ  המ"מ
ותלוהו אדם באנסו הראב"ד  הצריך לא ה"א
ס"ל בקידושין ולמה ממכר ממכרו  שמכר  עד 

אני. רוצה שיאמר שצ' לראב"ד 

ביןועו"ק חילוק שיש שמצינו הר "מ  על
ה"כ פ"ב גירושין  דבהל' למכירה, וגט קרבן
רוצה  אמירת צריך בגט שבכפייה הר"מ כ '
שבכפייה  הט "ז  פי"ד מעשה"ק בה"ל  וכן  אני,
ובה"ל אני, רוצה צריך  קרבן  הקרבת על 
למכור אני רוצה שצ' כ' לא ה"א פ"י מכירה

וצ"ע. המכר  חל דבל"ז ומשמע

בכלוהרשב "ם  אני רוצה אמירת הצריך
גט בקידושין  רק והראב"ד  כפייה, עניני
בקידושין ולא וקרבן  בגט  רק והר"מ וקרבן ,

ומכירה.

כתב בנתיבות סק"א) רה (סי' המשפט 
אני, רוצה אמירת צריך  שבגירושין  לבאר
לגמרי  מוחלט ריצוי צריך  שבגירושין  משום
צריך בקרבן  וכן וחלויות, קניינים משאר יותר
רוצה  אמירת ידי ועל לגמרי, מוחלט ריצוי
לא  אכן , גמור. ריצוי ונשלם מתווסף אני
בגט להצריך המקור מהו בדבריו נתבאר

וחלויות. עשיות משאר  יותר  גמור ריצוי
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כז)ובשיעורי  אות (קידושין  שמואל ר'
בזה, לבאר כג) (סי' יצחק הזכר בשם הביא
הלכות  בתחילת הרמב"ם שכתב מה פי על 
הן דברים שעשרה ה"א-ב) (פ"א גירושין 
שלא  מהם ואחד התורה, מן  הגירושין עיקר 
הרמב"ם  והביא ברצונו , אלא האיש יגרש
לא  אם 'והיה שנאמר זה לענין מיוחדת דרשה
מלמד א), כד (דברים בעיניו' חן  תמצא
שלא  נתגרשה ואם ברצונו , אלא מגרש שאינו

מגורשת. אינה ברצונו 

וכןועיין  ד "ה מ "ח . דף ב"ב רשב"ם
משמע. מדעתו  דונתן אני רוצה דבעינן אתה

מיוחדוצריך לימוד נצרך מה ביאור
קניינים  משאר  שונה זה אין  הרי זה לענין 
הפועל ודעת המקנה דעת את שצריך וחלויות

החלות. את

גירושיןאלא  בדין  שנתחדש בזה מבואר 
דיני  כשאר בזה שנצרך  דעת דין  שמלבד 
מיוחד דין עוד נאמר חלות, ועשיית הקנאה

לגירושין . הבעל  התרצות שצריך בגירושין 

בכלויש מקנה דעת שדין בזה, לבאר 
ובדעתו במחשבתו החלטה ענין הוא מקום
לרשות  החפץ את ולמסור  המעשה לעשות
בחלות  מעונין שיהיה צריך  ואין הקונה,
הנצרך הרצון גדר אבל  מעשיו . מתוך  שיוצא
לעצם  בלב רצון למגרש שיהיה הוא בגירושין 
שתחול בתוצאה מעונין שיהיה הגירושין ,
לומר "שמה  יש ומעתה הגירושין. בחלות
גומר האדם האונס שמחמת בגמרא שאמרו 
בשאר שצריך  דעת לענין  אלא זה אין  בדעתו
בדעתו גומר אותו שאונסין  שכיון קניינים,
רצון בכך אין  עדיין  אך ההקנאה, לעשיית
רצון צריך שבגט  וכיון הדבר , לעצם בלב
רוצה  שיאמר צריך לפיכך הדבר  לעצם בלב
לעצם  הרצון של  הענין  את גם יש שבכך  אני,

הדבר .

סברא וא"ש מביא הר"מ מדוע לפי"ז 
דקיי"ל אע"ג אני רוצה מהני בגט  מדוע

רצון צריך  דבגט  כיון זביני הוי וזבין  תליוהו 
דבר . לעצם

שהראב"דועל לבאר  הוסיף זה פי
משום  אני, רוצה אמירת בקידושין גם  הצריך
מן קידושין לדיני גירושין דיני שהוקשו
והיתה', 'ויצאה ב) כד (דברים הפסוק
מח.), מד . ט : ה. (קידושין בגמרא כמבואר
בלב  גמור  רצון  צריך  בקידושין גם כן ואם
שגם  הראב"ד סבר  ולכן גירושין. שנאמר כמו 
זה  ובלא אני, רוצה אמירת צריך בקידושין 
כיון האונס מחמת שבאה הדעת מועילה לא
על ורק הדבר , לעצם רצון  בכך אין  שעדיין
ריצוי  גם בזה מתווסף אני רוצה אמירת ידי
הראב"ד גם במכירה אולם הדבר . לעצם גמור 
כיון אני, רוצה אמירת צריך שאין  מודה
ואין האונס, מחמת שבאה בדעת די שבזה

וגירושין . בקידושין  כמו בלב רצון  צריך

אמירת והרמב "ם  בקידושין הצריך  שלא
קידושין הוקשו לא זה שלענין סבר אני רוצה
אמירת  הצריך בגירושין  רק ולכן  לגירושין,

בקידושין . ולא אני, רוצה

עלולפי שבכפייה הטעם מתבאר  זה
דכיון אני, רוצה אמירת צריך  קרבן  הקרבת
אותו 'יקריב קרבן  הקרבת של בפסוק שנאמר 
בלב  רצון  שיהיה צריך ג), א  (ויקרא לרצונו '
רוצה  שיאמר צריך ולפיכך  ההקרבה, לעצם

הדבר . לעצם ריצוי מתווסף שבכך אני

דבמ"ת ולפי"ז אחרונים קו' לתרץ יש
וגירות, ישראל , קדושת חל שעי"ז כיון 
גמור רצון  צריך  ע"ז בוודאי מצוות וקבלת
דכאן זביניה זביניה וזבין תליוהו מועיל  ולא

גמור . רצון צ' בודאי

כפה ועיין  ד"ה פ"ח . דף שבת תוס'
משום  בשלימות קבלה היו  לא ונשמע דנעשה
א"כ גדולה האש כשיראו  חוזרים יהיו שמא
רבה. מודעא יש ולפיכך ברצון  קבלה היו  לא

ז ':ועיין  דף כתובות במס' מהרש"א
ישראל לכלל קידושין היינו  התורה דקבלת
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וא"כ וקידושין  חופה ע"י עמו מקדש וכמ "ש
בעינן בקידושין א"כ הנ "ל  הראב"ד  לשי'
שהוא  אני רוצה היה לא ובמ "ת אני רוצה

גמור . רצון

י"חועיין ל "א, תשא כי פר' עה"ת רש"י
לחתן ככלה במתנה תורה שנמסר חסר ככלתו
לשי' וא"כ החתן . היה ישראל כלל הרי
היה  לא ובמ"ת אני רוצה בעינן הראב"ד 

רבה. מודעא יש ולפיכך  אני הרוצה

דס"לואפ ' ה"א אישות פ"ד הר "מ  לשי'
דעיין יל"פ אני רוצה וקידש בתליוהו דל"צ
ב' פסוק ל"ג פרק הברכה וזאת עה"ת רש"י
הרי  כלה פני להקביל  היוצא כחתן בא מסיני
ככלה. ג"כ נחשבת ישראל כלל  דבמ"ת מבואר 

הוא ואולי ככלה נחשבת שהם דמה
עצמה  התורה לגבי אבל הקב"ה, כלפי
שלמד שלאחר כחתן , ישראל כלל  נחשבת

כחתן . עליו בעלים נעשה

פ"דעיין האשה ר"מ אין ה"א, אישות
בע"כ אשה והמקדש לרצונה, אלא מתקדשת
הר "מ שכ' שמה המ "מ  ופי' מקודשת אינה
באופן הכוונה מקודשת אינה בע"כ  המקדש
כיון אשי כר ' הר"מ ופסק וקדש, שתליוה
כהוגן שלא לו  עשו  כהוגן שלא עשה שהוא
לא  האיש באנסו  אבל הקידושין. והפקיעו
בע"כ , לגרשה יכול  דאיש כיון רבנן  הפקיעו 
יכולה  היתה לא חל היה אם באשה אבל 

ברצונו . אלא ממנו עצמה להפקיע

נפרדות ולדבריו הלכות שתי בר"מ יש
מקודשת  אינה שבע"כ ועוד  רצון , שצריך  א'

דעת. לה שיש אפ'

שצ'אבל כיון א' הל ' שזו  משמע מר"מ
ומשמע  מקודשת אינה בע"כ  קידש אם דעתה
שחז "ל כמ "מ  ולא דין  מעיקר דעתה שצריך

הפקיעו .

שמפרש ועיין ולבוא ד"ה מ"ז: דף ח "ס
אנסו דאם שהטעם הסמ "ג דברי עפ"י הר "מ 

שנ ' משום דין מעיקר  מקודשת אינה אשה
והיתה. והלכה

שצריךומבואר דין יש דבקידושין מזה
שתליוהו אף וא"כ קנינים משאר  יותר  דעתה
אינה  וקידשה בתליוהו  מ "מ  המכר , חל וזבין 
דעת  שצריך והיתה והלכה שנ' מקודשת
דוקא  זה ומטעם כפיה, בלא גמור ורצון
אבל מה"ת, מקודשת אינה אשה באנסו
דעת  נתחדש לא דשם מקודשת, איש באנסו

דחל . וזבין תליוהו  וה"ז מיוחד

מתקדשת וזהו האשה אין  הר "מ  כוונת
אפ' בע"כ, מתקדשת אין ולכן  לדעתה, רק

בע"כ . אותה כשאנסו

ב':ולפי דף קידושין הגמ' א"ש הר"מ
שם  הרשב"א ופי' בע"כ הו "א קונה תנא אי
הר "מ לפי קמ"ל וקידשה לתליוהו שהכוונה
מדין כפייה בלא מרצונה דעתה שצריך

והיתה. ויצאה

דאינה אבל הקמ "ל  שם פי' הרשב"א
שהתנא  קצ"ע וזה אפקעינהו דרבנן  מקודשת
לגבי  קידושין  במס' החי' שזהו יפרש
גדר כאן נתחדש הר "מ  לפי אבל אפקעינהו

מדאו '. בקידושין הנצרכת דעת

אמימראבל שנחלקו  ב"ב ממס' צ"ע זה
מעיקר אבל קידושין ביטלו  רבנן  אם אשי ור'

מקודשת. היא הדין

דמחל 'ועיין שמפרש מ "ח  עשין סמ "ג
וכ "כ האיש באנסו רק הוא אשי ור' אמימר 
ובית  ה"א פ"ד אישות מיימונית הגהות
בגמ ' גרס דסמ "ג ב' סק"א מ "ב סי' שמואל 
עשה  הוא במקום כהוגן  שלא עשתה היא

ב'. אות הגר "א ביאור וכ "כ 

מהני ולפי "ז  לא להר "מ  מדוע א"ש
נחשבת  דבנ "י כיון מ"ת לגבי וזבין  תליוהו 
מעיקר דעתה בעינן להר "מ  ושם ככלה ג"כ
מצד ואה"נ  ע"ז, וזבין תליוהו  מהני ולא דדין 
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הם  אבל אני רוצה הר "מ  הצריך  לא חתן  הדין
דדינא. מעיקר דעתה בעינן  דלזה ככלה ג"כ

לא וא"כ במ"ת מדוע יישובים ג' יש
וקדיש. תליוהו  מהני

הר "מאבל מדברי להק' יש לכאו'
להחליש  רק באה שהכפיה ה"כ  פ"ב גירושין 
לגרש. בליבו  מסכים הוא וממילא יצה"ר  כח

מרצון . התורה קבלת כאן יש וא"כ 

עלויל"ת קיבל  שכבר  במי דוקא דכ "ז 
ישראל מכלל הוא והרי התורה את עצמו
כח תשש וכאשר אנסו שיצרו  אומרים שאצלו
בשעת  בה"ס אבל  הראשון, לרצונו חוזר יצרו
לא  התורה לקבל בדעתו גמר לא אם קבלה"ת
בשום  עליו  קיבל  לא שהרי כן לומר  שייך 
מודעא  מכאן  יש ולכן ישראל להיות פעם
ד"ה  מז:. ב"ב בחי' ח "ס וכ"כ לאורייתא רבה
דס"ל למרדכי שהק' מל"מ קו ' דתי' א"נ
אבל ומקנה, בדעתו גומר  מיתה אונס  דמחמת
גמ "ד דלא בנפשו  ואומר  ה' מעם שפונה מי

מודעה. יש לגביו

באמת ואומר דכ "א הנ "ל  הר "מ  דמש"כ
ובה"ס  התורה שקיבל  לאחר  רק זהו  רוצה

י  ולכן שייך לא לאורייתא.גופא רבה מודעה ש
קי"ב. סי' אה"ע בשו"ת ג"כ  יסוד זה וכ '

ס"לויש  דהר"מ אחר בענין לפרש
דברי  לשמוע מצוה ג"כ  דבעינן למסקנא
מועיל שהכפיה הר "מ  שביאר וזהו חכמים
ואמר יצרו  שתשש עד  שהוכה כיון  משום

לרצונו . גרש כבר  אני רוצה

הוי וכ' וזבין  תליוהו  שדין  יצחק זכר
לגט ולא למכירה רק ומהני גמור  שאינו  רצון 
הסברא  הר"מ הוצרך  ולכן התורה ולקבלת
בעינן בקבלה"ת וכן גמור רצון יש ואז בגט 
דיש  מ"ת לאחר  רק נתחדש זה אבל זה.
וזבין תליוהו  מהני לא וא"כ  הזה, הסברא

גרידא.

קפ"ה ועיין סי' ח "א או "ח  ח "ס בשו "ת
איגרת  לקיים בתמר אעלה אמרתי וז"ל:
אשר גרגרים איזה להעלות הזאת, הפורים
יומא  הללו בימים רעיוני במצודת עלו
דתלוה  בסוגיא ב"ב במס' אינון . דפוריא
אותו מ 'יקריב כדפריך הש"ס קאמר וזבון,
כפרה, דליהוי ליה דניחא התם שאני לרצונו ',
לו ואומרים אותו דחובטין מגיטין וכדפריך 
שאני  קאמר לך, אומרים שישראל  מה עשה
ואילו חכמים, דברי לשמוע מצוה משום התם
דמצוה  משום הכי אמר  לא עולה גבי לעיל
בכפרה. לתלות צורך  ומה תורה, דברי לקיים
ספ"ב  הרמב"ם מ "ש ש"ס דרמז  לי, וניחא
שמכין וכיון  אנסיה, דיצרו ה"כ  מגירושין
לרצונו . גרש שוב יצרו  כח שתשש עד אותו
מכאן פר"ע בשבת מ"ש לפ"ז , לומר  וצריך 
כיון נימא לא למה לאורייתא, רבא מודעא
יצרם  כח  ותשש כגיגית הר  עליהם שכפה
רמב"ם  דברי דכל מרצונם. התורה קבלו  כבר
פורים, בנס התורה קבלנו שכבר אחר  היינו
נאמר כן  אם התורה, מקבלי בכלל האיש וזה
חוזר יצרו  כח  וכשתשש שעה, לפי אנסו יצרו
התורה  קבלת עיקור  על  אבל הראשון, לרצונו 
קאמר שפיר  כן על זה, שייך לא מעיקרא

לאורייתא. רבא מודעא

דבפנימיות ומבואר זה דענין  בדבריו,
ורק  ה' רצון לעשות רוצה הישראלית הנפש
התורה  בקבלת נתחדש מסיתו , שהיצה"ר
זמן דכל  דבריו, וביאור  פורים. של  המחודשת
אלא  פנימי ברצון התורה קבלת היתה שלא
הישראלית  בנפש נקבע לא עדיין  בכפייה,
ורק  ה', רצון את לעשות שרצונה זה ענין
נקבע  פורים של  המחודשת התורה בקבלת
הישראלית  שהנפש הדורות, לכל זה ענין

ה'. רצון  את לעשות הפנימי ברצונה רוצה

דברי ולפי "ז  נאמר דלא בפשטות מבואר 
מכאן יש ולפיכך בפורים הנס עד  הר "מ 

לאורייתא. רבה מודעה
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בקובץ ועיין הובא גרוזבסקי ראובן ר'
ה  רצוןקול  אין וזבין  שבתליוהו שתי' תורה

דעת  לו  יש ורק למכור  המוכר מצד  עצמי
בתנאי  הותר התורה קבלת ועיקר  להקנות
בדעת  בזה די ולא עצמי רצון  שיהיה
התרוה  שקבלת ומכיון  קנין , לענין  שמועילה
לא  אבל דעת להם שהיה אע"פ באונס היהת

רבה. מודעא מכך  יש עצמי רצון היה

ד"ה ובזה  שם מ"ח. דף תוס' ביאור 
נא' שלא כדי בקרבן לכפיה קרא שצ' אלא
רצון לו דאין  כיון דס"ד רשעים, זבח  פסול

רשעים. לזבח נחשב קרבן  בהבאת עצמי

מדוע וא "כ הקו' על תי' ד ' יש למסקנא
אליבא  העיטור לפי א' רבה, מודעא יש
לפי  ג' הראב"ד , שי' לפי' וב ' דקצוה"ח,

ראובן . ר' של  היסוד וד ' הרמב"ם, שיטות
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ÔÈ�Ú הפליגה וכן כשדים, אור  מנסיון יותר  התורה שהפליגה העקידה נסיון
לעקידה, ונפשו עצמו שמסר  עצמו יצחק מנסיון אברהם בנסיון יותר 

פ "אחז  תענית [ירושלמי ה "ל  כי "ב אמרת אתמול  לשאול, לאברהם שהיה ד ]
חז  שאמרו שמה אצלינו ומבואר וגו', זרע  לך יקרא בשעה "ביצחק פח.] [שבת ל 

לבני, זה רז גילה מי הוא  ברוך הקדוש אמר  לנשמע  נעשה ישראל שהקדימו
מאת  וישאל בתמימות, מצותיו לעשות אלא מצות טעם לחקור  לאדם שאין
[תהלים  לישראל ומשפטיו חוקיו וזהו המצות, טעם להבין אותו לזכות ה'

ואח כחוק, יעשהו שבתחילה השי "קמח] לו מגיד  הטעם,"כ שהוא המשפט  ת
אחז  וכן שלימה, עבודה זה אין העשיה, קודם בתחילה יחקור  אם [שבת "אבל ל

הס ושמע הסכת סג .] [ברכות עוד  ואמרו ליסבור, והדר איניש ליגמור סג.]
וז "ואח הסברא , לקבל כלי נעשה הגמרא בתחילה שקיבל שמה כתת ש "כ 

[שה  צריך "הכתוב שבתחלה השמיעני, לקולך מקשיבים חברים יג] ח, ש
ואח אבינו "להקשיב אברהם של הנסיון היה וזה הטעם, להבין להשמיעני כ

שום  לשאול בעיניו הוקשה ולא  לנשמע  נעשה שהקדים כמלאכים שנדמה
כסותר . נראה שהיה אף טעם,

[·Î ˙È˘‡¯· ˙ÂÙÈ ÌÈ�Ù]
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ירושלים  מיר כולל

שליט "א  סידני  גאב "ד נכד

רגלים  השלש  תפילות בנוסח ביאורים
ברכה תפילת טופס עיקר  רגלים לג' מוסף

דג' מוסף תפילת של האמצעית
הינה  והלאה וכו ' חטאינו  מומפני רגלים
שמה  בקשות. ב' שהם חלקים לב' נחלקת
וכו ' מארצינו גלינו  חטאינו  ומפני שאומרים
ולהשתחות  ולראות לעלות יכולים אנחנו  ואין
היד מפני וכו ' חובותינו ולעשות לפניך 
הכוללת  הקדמה הינה במקדשך , שנשתלחה
האו"א  יהר "מ  שהן  שלאחריה הבקשות לשתי
ואו"א  וכו ' עלינו ותרחם שתשוב רחמן  מלך 

שיתבאר . וכמו וכו', עלינו  רחם רחמן  מלך 

שתשוב בבקשה  רחמן  מלך  הראשונה,
גליות  וקיבוץ ביהמ"ק בנין  על מבקשים וכו '
קרבנות  את לפניך  נעשה ושם ומסיימים
כהלכתם. ומוספים כסדרם תמידים חובותינו 
מלך או"א מתחילים הב' בבקשה שגם ולפלא
עו"פ  ומזכירים וחוזרים וכו ' עלינו  רחם רחמן
שיבנה  להתפלל  בראשונה האמור  ככל 
ולראות  לעלות ונזכה נדחינו ויקבץ ביהמ "ק
מיותרת  הבקשה כ "ז  כנראה אשר רגלים, בג'
הימנה, שלמעלה את בכלל  שכולה לגמרי

וצ"ב.

הראשונה אמנם , שבבקשה לדקדק יש
בשניה. מבאשר לגמרי אחרת היא הגישה
יבנה  שהקב"ה אנו מתפללים שבראשונה
כבוד ויגלה כבודו ויגדל במהרה ביהמ "ק
ויביאינו חי כל לעיני עלינו יתברך  מלכותו 
את  לפניך  נעשה "ושם ולביהמ"ק לירו '
ומוספים  כסדרם תמידים חובותינו  קרבנות
של המוספין  פסוקי אומרים ואח "כ  כהלכתם"

בתורה. ככתוב יום אותו 

כבודהרי  גילוי לענין  הבקשה כל
ציבור הקרבנות והקרבת יתברך  מלכותו 

מחמת  אנו  ונמנעים רגלים בג' לקיים שעלינו 
המוספין ובמיוחד התמידים דהיינו החורבן
הא' זו בקשה מסיימים ולכן  לרגל. המיוחדין 
פרים  ונשלמה משום המוספין בפסוקי
לא  זו  ובבקשה הקרבנות. לאלו  שפתינו
ולהשתחוות  וליראות לעלות רצונינו מזכירים

ית'. לפניו 

עלינוובבקשה  רחם רחמן  מלך הב'
זכר אין  וכו ' לנו הדרש ומטיב טוב
גילוי  על סובב עיקרו אין וגם ל "חובותינו "
אלא  בביהמ"ק, שיהיה יתברך  מלכותו כבוד 
אלינו שובה לנו הדרש ומטיב טוב אומרי'
בנה  כשאומרים ואפי' וכו ', רחמיך  בהמון 
מכונו , על  מקדשך  וכונן  כבתחילה ביתך 
בבנינו "והראינו  למענינו הכונה הפעם
מזכירים  זו בבקשה ודוקא בתיקונו ", ושמחנו 
רגלינו פעמי בשלש לפניך ונראה נעלה ושם
בב' מסיימים והפעם בתורתיך . ככתוב
בשנה  פעמים שלש ראה, שבסו "פ פסוקים
צ"ב  ובאמת וכו'. ידו  כמתנת ואיש וכו' יראה
ידו כמתנת איש הפסוק מזכירים בכלל למה

רגלים. דג' המוספין בתפילת וכו '

לעניןאשרב- כונתה הב' שהבקשה נר ' לכן
וקרבנותיהם  היחידים חובת
וראיית  לרגל  העלייה דהיינו  ברגל  התלויים
חגיגה, ושלמי ראייה העולת והבאת פנים
זו בקשה כנה"ג אנשי הוסיפו אלו  ולחובות
שפתינו פרים ונשלמה בבחינת ג"כ להיות
ציבור להקרבנות שעשינו  כדרך  עליהן
שראיית  יחד כולם [וכללו  הראשונה. בבקשה
כמבו ' זב"ז  תלויים ראיית והעולת פנים
חגיגה  השלמי וגם חגיגה, הל' ריש בהרמב"ם
הפטור ואם לרגל. שעולה בשעה להביאו דרך 
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ע' חגיגה שלמי להקריב מחוייב מראיה
(וע"ש  נ "ב מ "ע ובסהמ "צ הנ"ל ברמב"ם
משמע  פ"ח  מצ' החינוך  ובס' הקצר) במנין 
וראיית  לרגל עלייה במצות לגמרי שתלוי
קצת  וכ "מ  סולת). מנחת בפי' (וע"ש פנים
ע' ברם, בסמוך . שנכתוב עה"ת מפרש"י
עיקר ולכו "ע חגיגה. מהל' ה"י פ"ב רמב"ם
ועכ"פ  לרגל  בעלותו להביאם חגיגה השלמי
מצות  ג' ו :) (חגיגה הגמ ' וכל ' הרגל בזמן 

וכו']. לרגל  בעלותם ישראל נצטוו 

שובה וזמש"א לנו  הדרש ומטיב טוב
ד:) (חגיגה שאמרו ע"ד  רחמיך , בהמון עלינו 
יראה  יראה בכא הוה קרא להאי מטא כי ר "ה
שבמצות  וכו ', לראותו לו  מצפה שרבו  עבד 
פני  שנראה מצוה שיש ממה חוץ פנים ראיית
לפני  שנתראה ענין גם יש בביהמ"ק השכינה
בנו חפץ כביכול  והוא שלו בפלטרין  הקב"ה
דרש  מל' [ו"הדרש" שמה לראותינו ומצפה
ביתך בנה בהמצאו]. ה' ודרשו  משה דרש
וכו ' והשב וכו' בבנינו  והראינו  וכו ' כבתחילה
וכו ', בתורתך ככתוב וכו' ונראה נעלה ושם
ותקונו בבנינו  לראות ונזכה ביהמ"ק וכשיבנה
שלש  התורה מצות היחידים כל  יקיימו  אזי
יבחר אשר במקום וכו ' יראה בשנה פעמים
באה  ריקם פני יראו  ולא הפסוק שעל  וכו ',

ראייה. העולת חובת דהיינו מחז"ל הקבלה

שגם ובפרש "י  כ ' ראה סו "פ עה"ת
פני  יראו דלא הצווי בכלל  חגיגה השלמי
איש  הקרא מהמשך מוכח באמת וכן  ריקם,

נתן אשר  ה"א כברכת ידו  שאמרוכמתנת לך,
העו "ר לענין דמיירי ח :) (חגיגה חז "ל  עליו
עה"ת  רש"י מפרשי וכ "כ  חגיגה השלמי וגם
שם  לחגיגה ובחי' יעקב), בנחלת (ע"ש שם
בסיום  ולכן  ואכמ "ל . לשי' בהכרחים הארכנו
אלו פסוקים ב' דוקא אומרים זו  בקשה
עו "ר והבאת פנים ראיית מצות ציווי שבהם
יתפרש  וכו ' והשיאנו  ההמשך  וכן ושלח "ג.
מה  מובן  ועתה שיתבאר . ובמו לפ"ז 
הקדמה  הינו חטאינו שומפני שהקדמנו

פי' לענ "ד  וזה הבקשות, ב' מטרת הכוללת
התפילה. נוסח בבי' ואמת נכון

התפילות ומצאתי בפי' הנ"ל לכל  סמך
[נדפס  ר "ה לתפילות בבי' החסיד  לר"י
רכ"ח] בע' (הרשלר) אשכנז  חסידי בסידור 
על גם כן  שבי' וכו ' והשיאנו הקטע על 
וכו '. והשיאנו ביו"ט הברכה וסיום המשך
מועדיך ברכת את אלקינו ה' "והשיאנו וז"ל,
ה'. יבחר אשר המקום אל ובאת תשא כדכת'
ידו כמתנת איש [כדכתיב] מועדיך ברכת את
כמו והשיאנו לך. נתן אשר  אלקיך ה' כברכת
דמתרגמי' ראשך , פרעה ישא כמו והזכירנו,
ב"ר משה ר ' מפי רישך. ית פרעה יזכירנך 
מצאתי  ואני תילד"י. מיהודי ששמע ישעיה
ביום  לאומרו מנהגו אין נזיר  יעקב הח"ר  כי
מפני  והשיב טעם, מה ממנו  ונשאל (ר"ה),
בג' אם כי חגיגה השנה בראש מקריבין  שאין 
כל יראה בשנה פעמים שלש כדכ' רגלים,
ובחג  המצות בחג אלקיך ה' פני את זכורך 
ה' פני את יראה ולא הסוכות ובחג השבועות
אשר אלקיך ה' כברכת ידו  כמתנת איש ריקם
יש  אם כלומר חגיגה, היינו  וברכת לך , נתן
חגיגה  בשלמי תרבה מרובים הרבה אוכלוסין 
אלקיך ה' אשר  כדכ' והיינו שמחה. משום
ואין חגיגה ברכת משתמע כן  אם לך. נתן
לומר נכון  אין  כן אם השנה. בראש קריבה
חגיגה, שמקריבים רגלים בג' אם כי והשיאנו 
(בר"ה)", אותו אומרים אין אדם בני והרבה

ריה"ח . מפי' ע"כ 

בשו "מומה ג- מצינו  שלא ע"ז לשאול  שיש
חובת  שום בעד  תפילה נוסח קביעת
ציבור לקרבן  אלא זמן לה הקבוע אפי' יחיד
(העו "ר לאלו דוגמא דאין לק"מ לכאו ' לחוד,
תמהו כבר  ועליו פסח  מהקרבן  חוץ  ושלח "ג)
זצ"ל להגרצפ"פ קודש מקראי [ע' האחרונים
עיקר ונר ' אחרונים], ועוד  כ "ה סי' ח"ב פסח 
ניסן בי"ד הפסח  שהקרבת כיון התם הטעמא
קרבנות  פסוקי מוסיפים ואין היא חול ביום
משא"כ בשו "מ . לחול הקבוע התפילה לנוסח
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מיוחד נוסח לקבוע כנה"ג אנשי כשבאו
מעיקרה  דכולא רגלים דג' המוספין לתפילת
לרגל , המיוחדין  וחובות ק"צ במקום מויסדת
הם  שגם ושלח"ג) (העו "ר  להני גם  כללינהו 

נינהו . הרגל מחיובי

רגלים דשלש  במוסף  עוד

מועדי והנחילנו ובששון בשמחה ה"א
- וכו ' ישראל בך וישמחו קדשך

(שהש"רדייקא  ז "ל  כאמרם בך וישמחו
בו , ונשמחה נגילה ה' עשה היום זה עה"פ א)
ת"ל בהקב"ה בו  או  ביום בו  אם יודע איני

בך . ונשמחה נגילה

יו "ט ,וז"ל מהל ' ה"כ  בפ"ו  הרמב"ם
ימשך לא ברגל  ושמח ושותה אוכל כשאדם
מי  שכל ויאמר  ראש ובקלות ובשחוק ביין 
שהשכרות  שמחה במצות ירבה בזה שיוסיף
שמחה  אינה הראש וקלות הרבה והשחוק
על נצטוינו  ולא וסכלות הוללות אלא
בה  שיש השמחה על  אלא וסכלות ההוללות
עבדת  לא אשר תחת שנ ' הכל  יוצר  עבודת
כל) (מרב לבב ובטוב בשמחה אלקיך  ה' את
אפשר ואי בשמחה, שהעבודה למדת הא
מתוך ולא שחוק מתוך לא השם את לעבוד 
הר "מ . עכ "ל  שכרות. מתוך  ולא ראש קלות
הרמב"ם  דברי שמוצא ציינו  לא והנו "כ 
תקכ "ט בסי' הגר"א בי' גם וע' הנ"ל, ממדרש
ברכה  העמק העיר שכבר  ומצאתי סקט "ו .
הר "מ דברי שמוצא ב'] אות יו"ט [שמחת

הם. הנ "ל  ממדרש האלו

הרמב"ם אבל ל ' אריכות יפלא לכאו'
ומה  ושחוק והוללות השכרות שמחת בשוללו
כל היוצר  שמחת בעי ה' שעבודת קרא שהביא
להאריך דרכו כן  ואין  הם מוסר דברי דלכאו'
בכמה  ההלכות בסיום לפעמים רק בכאלו 
"איני  דהמדרש הס"ד  עצם גם כידוע. מקומות
הה"א  צ"ב בהקב"ה" בו  או ביום בו  אם יודע

בהקב"ה. ולא ביום שישמח 

הר "מ ונר' שמחה כונת חיוב לאפוקי
יום  קראו  שהרמב"ם פורים דשמחת דומיא
ושם  מגילה) מהל' הי"ד (פ"ב ומשתה שמחה
יום  של הם היום מצוות וכל  היום מהות
גם  ונוהגים משתכרים באמת ושם שמחה
קבעו שכן פורים בשמחת ראש קלות קצת
עד השמחה תכלית שנשמח  כנה"ג אנשי לנו 
הפורקן ועל הנסים על לזכר וכו ' ידע דלא
ממות  שפדאנו יום באותו לנו  ה' שעשה
הלז והודאה שמחה שתכלית ואמת לחיים.
הוא  החיוב צורת אבל  להקב"ה, להתקרב ג"כ
יום  ולא ומשתה, שמחה יום להיותו 
בבחי' ראש וכובד עבודה ע"י ששמחים
סכלות  נקרא זה [ואין  בך. ונשמחה נגילה
משא"כ זה ביום היום מצות שכ "ה כיון 
בך ונשמחה נגילה קרא שגילה אחר  ביו "ט 
בה  נצטוינו  שלא כה"ג שמחה הוי שוב

ופשוט]. והוללות כסכלות

צאתנווה"א מועד הפסח בחג שגם
חג  וסוכות התורה קבלת יום ועצרת ממצרים
חיוב  תהיה שמחתינו, זמן  שהוא האסיף
מצרים  בלי לשמוח  כזו שמחה היום שמחת
ונשמחה  נגילה קמ"ל וכו', יומא האי לאו דאי
וע' שמחה. ב"עבודת" נצטוינו שכאן בך ,
השמחת  על מש"כ לולב הל ' סוף הרמב"ם
"עבודה  כזו ששמחה בביהמ"ק השואבה בית
בה' יתירה שמחה לשמוח  היא" גדולה

ע"ש. ומצותיו,

וכו' ויבא יעלה 

וכו 'יעלה  ופקדונינו  זכרונינו וכו ' ויבא
חג) (ר"ח- ביום וכו' לטובה לפליטה

– הזה

ופקדינווכן  לטובה בו  ה"א זכרינו להלן 
תקנו והנה לחיים. בו והושיענו לברכה בו 
בברכת  בר "ח  דוקא ויבא יעלה לומר חכמים
ויו"כ) ור"ה (הג"ר  המועדים ובתפילת עבודה
מה  ע"פ ונל"פ בשבת. ולא היום, בקדושת
(פי' אשכנז  חסידי סידור בפי' שראיתי
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ע"ט) באות התפילה, סדר על מהראשנים
"זבחי  שאומרי' מה בבי' ר "ח  תפילת בפי'
לכולם  זכרון  בעדם לכפר  חטאת ושעירי רצון 
בא"ד , וז"ל שונא", מיד  נפשם ותשועת יהיו 
וביום  כדכ ' חצוצרות בזכרון שוין  וגם
חדשיכם  ובראשי ובמועדיכם שמחתכם
אלקיכם  ה' לפני ונזכרתם בחצוצרות ותקעתם
נפשם  ותשועת והיינו מאויביכם, ונושעתם

עכ "ל . שונא. מיד

מצוה וכונתו  יש ובמועדים שבר"ח
תוקעים  הכהנים שיהיו  התורה מן  מיוחדת
פ"ג  הר "מ  [כמש"כ הקרבן  בשעת בחצוצרות
נ "ט , ע' ובסהמ "צ כלהמ"ק מהל ' ה"ה
מעיד והפסוק ק"ע], במ"ע והסמ"ג
החצוצרות  על  כשתוקעים ט -י) י (בהעלותך
וכו ' מאויביכם ונושעתם ה"א לפני ונזכרתם
ר "ח שקרבנות וזמש"א לזכרון , לכם והיו
מיד נפשם תשועת וגם יהיו  לכולם זכרון 
הקרבן בשעת החצוצרות תקיעת ע"י שונא
המועדים  לקרבנות וה"ה הפסוק. כהבטחת
אז גם ממילא בחצוצרות תוקעים בהם שגם

ה'. לפני ונפקדים נזכרים

דס"לוגם  שפ"ד  במצוה החינוך  הס' לפי
בחצוצרות  תוקעין הכהנים היו  יום בכל  שגם
ענין אבל לחוד . למצוה היינו  התמידין , על 
הספרי  על הנצי"ב בעמק הנצי"ב כ' הזכרון 
י"ט (פיסקא וכו' שמחתכם וביום עה"פ
נזכרו דלא "והא וז"ל, התמידין) אלו  באד "ה
משום  ותמידין , שבת (בפסוק) בפירוש באמת
והיה  הזכירה על הבטחה זו פרשה דעיקר
אין ותמיד ושבת אלקיכם לפני לזכרון לכם
רק  זכירה בתפילה קבעו לא וע"כ  זכירה זמן 
למר בקרא נרמז המצוה אבל  ומועדים, בר "ח 
התקיעה  (ר "ל  ליה" כדאית ולמר ליה כדאית
עכ "ל יום), דכל  בתמידים או בשבת גם
ושי' הרמב"ם בשי' בי' [וליתר הנצי"ב.

בס"ד עמש"כ  החצוצרות במצות הרמב"ן
ובעבודת  עמש"א דר"ח מוסף תפילת בפי'

כולנו]. נשמח  ביהמ "ק

אומרים ולכן  ובמועדים בר"ח דוקא
שבתפילה  העבודה בברכת בר"ח ויבא, יעלה
היה  שהמקדש בזמן  העבודה בשעת שדוקא
מאויביהם  ונושעים ונפקדים נזכרים היו  קיים
הקרבן . בשעת החצוצרות תקיעת ע"י
מפאת  דסו "ס היום בקדושת ובמועדים
שיעלה  ועז"א המקום. לפני נזכרים קדוה"י
לטובה  שנזכר ופקדונינו  זכרונינו וכו ' ויבא
לחיים. ונזכה צרינו  מיד  ונושע לברכה ונפקד 
ע' המצות בס' הרמב"ם דברי טפי א"ש ובזה
הקרבן שבשעת החצוצרות תקיעת שמנה נ "ט 
בשעת  שתוקעין והתקיעות המועדים בקרבני
קשר מה דלכאו ' תמוה והוא אחת למצוה צרה
תענית), הל ' ריש הרה"מ  (ע' זל"ז בין 

דהבט חזינן  אשכנז  חסידי מהסי' חת ולהאמור
על גם קאי ט' שבפסוק מאויביכם ונושעתם
הנזכר הקרבן  שבשעת החצוצרות תקיעת
התקיעה  שע"י אחד  ענין וששניהם י' בפסוק
להיזכר מסוגלים אלו  בזמנים בחצוצרות
התקיעות  שגם צרה מכל ולהושע להפקד
לכך . ומסוגלים מיועדים המועדים קרבני שעל 

יותרועצם  אלו  בימים הזכירה ענין 
במה  תליא אולי השנה ימות ושאר  מבשבת
על בפסח  הם, דין  ימי גם המועדים שכל
על נידונין ובחג הפירות על בעצרת התבואה
(ר"ה  במשנה כדאי' ויוה"כ ר "ה וכ "ש המים
דין קצת בו  שיש ידוע ג"כ ור"ח טז.).
לכל כפרה זמן  דר"ח במוסף כמש"א
ועמש"כ יהיו , לכולם זכרון וכו' תולדותם
גם  וע' שם שלו  התפילה בפי' הרוקח  ע"ז
קטן יו "כ  סדר נוהגין ובכ "מ  היעב"ץ. בסי'
בהם  ושייך  זכרון  ימי אלו ובכן ר"ח. בערב

ודו"ק. ה"א, לפני ונזכרתם יותר

h
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במאנסי  ובמח "ס דומ "ץ

והערות  הארות
ניסן ל' ביום  נשואין

ר "חע "ד ספירה באמצע ניסן ל' ביום נשואין
נישואין עושים אין  אשכנזים וכו ', אייר
ל ' ולא 'אייר ', בחודש הכוו ' אייר  מר"ח רק
(או "ח בשו"ע ועי' ניסן, בחודש שעדיין ניסן
זה, בנידון וסק"ה) סק"ב (שם ומג"א תצג) סי'
שהנישואין זי"ע הלוי שבט בעל מבן  ושמעתי
גאבד"ק  סופר והדעת ניסן  בל ' הי' אביו  של 

קידושין . המסדר הי' פרעשבורג

חג  אסרו

סי'צ "ע  (או "ח  ברמ"א מזלזלים אנשים מדוע
קצת  להרבות שנוהגין  ס"ב) תכ"ט
והוא  החג, שלאחר  ביום ושתיה באכילה
תצו (סי' שלשע"ת יל "ד  חג, אסרו הנקרא
לענג  מצוה (זקיני) המהריט "ץ בשם סק"ד)
ז ' (סי' מחיד"א הקודש עבודת ועי' בבשר ,
יש  כי נאה סעודה לעשות דישתדל  ר"כ) ס"ק
ועי' מצוה, הוא הפשט עפ"י וגם בדבר , סוד
בזה  להזהר יש דנשים סק"ג) תצד (סי' מג"א

וד "ל .

ספה "ע ושכחה נרות הדליקה 

שב"ק,שאלני נרות הדליקה שאשתו אחד 
ספרה  שלא נזכרה ההדלקה ואחר
בברכה, לספור עוד מותרת אם ספה"ע עדיין
השקיעה  עד  לספור שיכולה בפשטות ותי'
בברכה, הימים בשאר אח"כ לספור ותוכל
בשם  ירושלים משה זכרון אב"ד לי אמר וכן 
זצ"ל . ישראל אבן בעל  פישער  הגרי"י אביו

מגדיל  או מגדול

צירי או בפתח העולמים חי

בחול ,אודות מלכו ישועות מגדל הנוסח 
מלכו ישועות מגדל בשב"ק, ומגדול 

ויש  יח ), קאפטיל  (סוף בתהלים פסוק וכו ',
מהפטרת  כב) ב, (שמואל בשמואל קאפיטיל
י"ח קאפיטיל כמו  שזה פסח של שביעי
שסיים  אחת וזה שינוים בכמה רק בתהלים,
סי' (או "ח  מג"א ועי' מלכו , ישועות 'מגדול'
לשב"ק  ששייך  גדול  מלך שחולם סק"א ) קכט
בלי  וחירק 'מגדול ', אז  יאמר  לכן גדול  יום
ששייך קטן  מלך  זה מגדל כמו אח "כ  יו "ד 
הי' אמר  מדוד שתהלים טעם ועוד לחול
בתהלים  פסוק בחול לכן  מלך שהי' קודם
משמואל קאפיטיל  משא"כ ישועות מגדיל 
אומרים  מלך נעשה המלך שדוד אחר  כתיב

ויו "ט . בשבת זה

אולגבי חי כל  נפש נפשות בורא נוסח
בד"ה  מ"ד פ"ז  (תמיד  יו"ט תוס' עי' חי, כל
מטעם  צירי, עם חי לומר העולמים) לחיי
כמש"כ עולמות מכל חי שהרבש"ע פי' שחי
חי  אבל כולם, את מחיה ואתה ו) (ט, נחמיה
וועלטן ', לעבידיגע 'די פי' פתח עם העולמים
החי  בא רק מעצמו  חי דליכא המכיון  זה ולא
חי  לומר שייך  הקב"ה על אבל  מהרבש"ע,
צירי  עם אומרים בריאות על  כן  ולא ה',
שיש  פרעה של חיים פי' פרעה' 'חי כמש"כ
לעצמו , חי דבר בעצם שזה לא אבל חיים, לו
לומר ס"ל  סק"ב) נד  סי' (או "ח  הפרמ"ג אך 
חי  דרבש"ע והפי' עולמים' 'חי פתח  עם
נוסח טוב ועפי"ז  העולמות, בכל 'העולמים'
בצירי. יו"ט כתוס' אומרים עולם ורוב הפתח ,

מ'משמשין ת'שובה ז 'מני  ר"ת תמוז 
יןו'בא

ז 'מני כיודע  ר "ת תמוז יששכר  מבני
להתחיל ובאין, מ 'משמשין ת'שובה
אנו שמצפים הדין  ימי לקראת דרבה בהכנה
זה  גיסא ומאידך  וחסדים, רחמים ימי שיהיו 
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לישראל הפורעניות התחילה שבה חודש
וגו ', תמוז  בי"ז דברים ה' (כו.) תענית כגמ'
נחרב  שני שמקדש (ט :) יומא גמ ' וכיודע
עבירות  ג' כנגד ששקול  חנם, שנאת משום
בכלי  ועי' דמים, ושפיכות עריות גילוי  ע"ז
שנאת  ראשון ביהמ"ק יט) כו , (בראשית יקר 
רועים  שנקראו  ישראל נשיאי בין  חנם
כל בין חנם השנאת מידת היתה שני ובבית
(לא) הקודש באגרת תניא ועי' ישראל,
וחולי  הגוף לחולי שגורם זה העוון בגודל 
לאדום  וירדתה השכינה והסתלקות הנפש

שנאת  בעוון הכל כביכול , גלות בבחינת
לבבות. ופירוד  חנם

אמרבעל מוויזניץ זי"ע ישראל  אהבת
חנם  באהבת פעמים מאה שאכשל  מוטב
על פעם ואמר  חנם, בשנאת אחת פעם מאשר
וקרבו הדין, מן לשנאו  היה שמותר  אחד
וכידוע  לך ', במותר  עצמך  'קדש משום מאוד 
מקיימי  דיד  סא) סוס"י (אהע"ז  מערוה"ש
לחזק  יש ממילא העליונה, על  ישראל  מנהגי
להכנה  חנם באהבת להרבות ישראל ' המנהג

וד "ל . צדקנו  משיח לקרב הדין  לימי
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ÌÂÈ· ביום מיומים יחיינו ו) (הושע  כתיב עיניו את אברהם וישא השלישי
(בראשית  כתיב שבטים של השלישי ביום לפניו, ונחיה יקימנו השלישי
שנאמר מרגלים, של השלישי ביום השלישי, ביום יוסף אליהם ויאמר מב)
שנאמר תורה, מתן של  השלישי ביום ימים, שלשת שמה ונחבתם ב) (יהושע
ויהי  ב) (יונה דכתיב יונה, של  השלישי ביום השלישי, ביום ויהי יט ) (שמות
גולה  עולי של השלישי ביום לילות, ושלשה ימים שלשה הדגה במעי יונה
המתים, תחיית של השלישי ביום שלשה, ימים שם ונשב ח ) (עזרא  דכתיב
ה) (אסתר  אסתר  של  הג ' ביום יקימנו, השלישי ביום מיומים יחיינו דכתיב

אביה. בית מלכות לבשה מלכות אסתר  ותלבש השלישי ביום ויהי

‰ÊÈ‡· תורה מתן של  השלישי יום בזכות אמרי רבנן לוי ורבי רבנן זכות,
יום  של בזכות אמר לוי ור ' הבקר, בהיות השלישי ביום ויהי שנאמר 
מה  מרחוק, המקום את וירא השלישי ביום שנאמר אבינו אברהם של שלישי
ברוך  הקדוש לי שאמר מקום שאותו דומה אמר  בהר , קשור  ענן ראה ראה

שם. בני את להקריב הוא
�Ù ‡¯ÈÂ ‰·¯ ˙È˘‡¯·]"[Â
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יורק ניו קווינס ,

שיעור  לה אין תורה תלמוד
חיוב הוי אי ת"ת בשיעור המוסיף א .

רשות  או

שאיןתנן  דברים אלו  פאה: מסכת בריש
חסדים  וגמילות וכו ' הפאה שיעור  להם
מביא  שם שם אנשי ובתוס' תורה. ותלמוד 
דמי  לא דבאמת דס"ל ז .) (חגיגה מהטו "א
דלאינך שיעור, להם שאין  דברים לאינך ת"ת
עיקר בת"ת אבל מוסיף, להוסיף רצה אם
מחוייב  אלא שיעור לו  אין וחיובו מצותו 
נראה  דכן  וכ' כוחו. כפי ולילה יום ללמוד 
הטו"א  וכתב ת"ת. כמו  דהוי דגופו , בגמ "ח 
יהודי  נחשב דלא (ח .) בנדרים דאי' דאע"ג
בעי  דאי ת"ת על  סיני מהר  ועומד  מושבע
דמ "מ הר"ן שם פי' הא בק"ש, נפשי' פטר
את"ד . ושננתם. משום מה"ת מצוה איכא
מסיק  שם בפאה ראשונה משנה בפי' ומאידך,
להפסיק  שלא חיובא ליכא נמי דת"ת דנראה
ובלילה. ביום זמן לקביעות אלא כלל ממנה

הפוסקים. דכ"כ המשנ"ר ומסיק

איש והנה  כל  א:ח) (ת"ת הרמב"ם ז"ל
בין עני בין  תורה בתלמוד  חייב מישראל 
חייב  ובנים אשה בעל  ואפילו וכו' עשיר 
ובלילה  ביום תורה לתלמוד זמן  לו לקבוע
בספר כתב ולילה. יומם בו והגית שנאמר 
מדברי  דמשמע פאה עמ"ס אבא ביכורי
זמן בקביעות ללמוד חיוב דאיכא הרמב"ם
וכן לא. תמיד ללמוד חיוב אבל  ובלילה, ביום
חייב  כתב: ס"א) רמ"ו, סי' (יו "ד , בשו "ע
שנא' ובלילה ביום לת"ת זמן  לו  לקבוע
ובשעת  וז "ל  הרמ "א ומוסיף וגו'. והגית
וערבית  שחרית ק"ש רק קרא לא אפי' הדחק
הרי  עכ"ל. בי'. קרינן  מפיך ימושו לא
המשנ "ר כמ "ש הפוסקים אלו  מכל  דמשמע
יותר שלומד וכל תמיד, ללמוד חיוב דאין

על תוספת הוי ובלילה ביום קבועים מזמנים
שנזכרו דברים שאר  כמו המצוה שיעור
איכא  דאכן  נראה אמנם דפאה. במשנה

ופוסקים. בראשונים בזה מחלוקת

בירושלמי הדעות בירור ב.

להתחילוכדי צריכים בדבר  היטב לעיין
(פאה  בירושלמי אי' הש"ס. בסוגיות
שילמד מהו  יהושע רבי את שאלו  ג.) א:א,
בשעה  ילמדנו להם אמר יוונית בנו  את
בו והגית דכתיב לילה ולא יום לא שאינו
ובחרת  ישמעאל  רבי והתני ולילה. יומם
בנו את ללמד  אסור מעתה אומנות זו בחיים
ולילה. יומם בו  והגית דכתיב בגין  אומנות
יוחנן רבי בשם ווא בר חייא דר ' ברי' רבי

המסורות. מפני

אם והנה הירושלמי בכוונת לדון יש
אסור יהושע דלר ' נפרדות, דעות ג' כאן  איכא
ללמוד ואפי' זמן  בשום תורה מתלמוד  לבטל 
מת"ת  לבטל  מותר  ישמעאל ולר ' אומנות.
יוונית  ללמוד  ואפי' אומנות ללמוד  כדי
בשם  ווא בר חייא דרבי ברי' ורבי במשמע.
דוקא  ששייך  אחרת טעם נותן יוחנן רבי

י  פןבלימוד יוונית ילמוד שלא דהיינו  וונית,
לפרש  יש דילמא או למוסר. עצמו יעשה
יוחנן רבי בשם ווא בר חייא דרבי ברי' דרבי
דס"ל יהושע, רבי כוונת ליישב בא באמת
אלא  היוונית לימוד  את יהושע ר' אסר דלא
(ושו "ר צ"ע לפי"ז  אמנם, המסורות. מפני
רבי  שהרי שם) תמר  עלי בספר  כן  שהק'
מצות  משום קאמר, אחרינא טעמא יהושע
לומר מקום היה זה טעם ולפי והגית.
שאכן וכפי מת"ת, לבטל אסור  יהיה דאומנות
די"ל תירץ תמר עלי ובספר  הירושלמי. הק'
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טעמא  בהדיא להגיד  רצה לא יהושע דר'
שלא  מסורות, משום שהוא שלו  האמיתי
כנגדו . המסורות ערעור  גופא זה דבר  יגרום
חיוב  אין  והגית מצד  דאה"נ צ"ל  ולפי"ז
מותר הפחות שלכל אלא רגע בכל ללמוד 

פרנסה. כגון  חיים לצרכי להפסיק

דברי והנה את בפאה הר"ש כשהביא
דרבי  ברי' רבי דברי את משמיט  הירושלמי
המסורות. מפני דקאמר  ווא בר  חייא
ברי' שרבי הר"ש סובר היה אם ולכאורה
את  ליישב בא ריו"ח בשם ווא בר  חייא דרבי
כנ "ל , שיטתו את ולפרש יהושע ר ' דברי
וברייתא  יהושע ר' דברי את מביא היאך 
אלא  הבבלי. לדברי מיד וממשיך  דרי"ש
ברי' שרבי דעות, ג' דאיכא פי' דהר"ש נראה
דברי  את לפרש בא לא ווא בר חייא דרבי
אחרת  כדעת דבריו שהובא אלא יהושע רבי
והגית  משום יוונית ללמוד אסור  יהושע דלר '
ריו "ח בשם ווא בר  חייא דרבי ברי' ולרבי
וס"ל מוסר . יעשה פן  רק יוונית ללמוד  אסור
רבי  התנא הראשונה, כדעת דהעיקר  להר"ש

מרווחת. יותר טעם ג"כ  שהוא יהושע,

בין ומחלוקת מנחות במסכת הבבלי ג.
והגר"א הר"ן

איתא והנה  צט :) (מנחות הבבלי בסוגיית
את  סילק אפי' אומר יוסי רבי תניא
אין ערבית החדשה את וסידר שחרית הישנה
הפנים  לחם של  במערכות (מיירי כלום בכך
את  ומסדר הישנה את מסלק קודש שבשבת
שלא  תמיד  לפני מקיים אני מה אלא החדשה)
מדבריו אמי רבי אמר  לחם. בלא שלחן  ילין
אלא  אדם שנה לא אפילו נלמוד יוסי רבי של 
לא  מצות קיים וערבית שחרית שמע קרית
יוחנן רבי אמר  מפיך. הזה התורה ספר ימוש
אלא  אדם קרא לא אפי' יוחי בן ר"ש משום
ימיוש  לא קיים וערבית שחרית שמע קריאת
ורבא  הארץ. עם בפני לאומרו אסור  זה ודבר 
בן שאל הארץ. עם בפני לאומרו  מצוה אמר

ר ' את ישמעאל ר ' של  אחותו בן דמא
כולה  התורה כל  שלמדתי אני כגון ישמעאל
המקרא  עליו קרא יונית. חכמת ללמוד מהו
והגית  מפיך  הזה התורה ספר ימוש לא הזה
לא  שאינה שעה ובדוק צא ולילה. יומם בו 
חכמת  בה ולמוד  הלילה מן ולא היום מן
ר ' דאמר נחמני בר שמואל דר ' ופליגא יונית.
לא  אינו זה פסוק יונתן  א"ר  נחמני בר  שמואל 
את  הקב"ה ראה ברכה. אלא מצוה ולא חובה
וכו ' ביותר  עליו חביבים תורה שדברי יהושע
דברי  עליך חביבין  כ"כ יהושע הקב"ה א"ל
ע"כ . מפיך. הזה התורה ספר ימוש לא תורה

כמ "דוהנה פי' בפאה בשנו"א הגר "א
וערבית. שחרית בק"ש אפילו דיוצא
יום  דכתיב דאע"ג מבאר  הארוך ובפירושו
בדרך או במצוה לעסוק צריך אם מ "מ  ולילה,
עצמו פוטר הוא אזי מצוה ג"כ  שהוא ארץ
בבהגר"א  לשיטתו  דאזיל ונראה אחת. בתיבה
השו"ע  מש"כ שעל  רמ "ו ) סי' יו"ד (שו"ע
לקבוע  חייב וכו ' ישראל איש כל שם בס"א
שנא' ובלילה ביום תורה לתלמוד  זמן  לו
וז "ל : (סק"ד ) הגר "א כ ולילה, יומם בו והגית
כו ' עתים קבעת (לא.) דשבת בפ"ב כמ"ש
הרמ"א  ובמש"כ  עכ "ל . אומנות. בבעל ופי'
ק"ש  רק קרא לא אפילו הדחק ובשעת שם
בי', קרינן  מפיך  ימושו לא וערבית שחרית
כר ' כו' הדחק ובשעת (סק"ו) הגר"א כתב
ואין (ח.) ובנדרים צט:) (מנחות שם יוחנן
כר ' הוא דסוגיין דס"ל ונ"ל שם כן הר "ן  דעת

עכ "ל . כו'. מדבריו כמש"ש במתני' יוסי

עולה הרי  הנ "ל  הגר"א דברי מכל 
יום  ללמוד חיוב דאיכא דקיי"ל  היא שדעתו
ודרך בתורה לעסוק פטור  שיש רק ולילה,
לגמרי, בזה עצמו  לפטור  שאין אך  ארץ.
וע"י  בלילה, וא' ביום א' תיבה עכ"פ דצריך 
שיל"פ  ונראה מזה. עצמו פוטר ממילא ק"ש
דק"ל משום דפאה במשנה כן לפרש שרצה
דמי  לא ת"ת דלכאורה הטו "א שהעיר  מה
המצות  דלשאר שיעור , להם שאין  לאידך 
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מוסיף  להוסיף רוצה אם במשנה הנזכרות
ופי' ולילה. יום ללמוד מחוייב בת"ת אבל 
לפטור יכול אומנות שבעל  כיון דמ"מ הגר "א

דכ הרי וערבית, שחרית בק"ש אפילו  לנפשי'
מצות. דשאר לתוספת דומה אכן  ע"ז  שמוסיף
ריו "ח דקאמר דמה הגר"א מדברי למידין  הרי
אפי' ת"ת חובת ידי אדם דיוצא רשב"י בשם
בבעל דוקא היינו  וערבית שחרית בק"ש
פרנסתו . טורח מפני פנוי זמנו  שאין  אומנות

לעילוהנה הבאנו  ח.) (נדרים הר"ן שי'
שם  דקאמר דהא הר"ן דכתב הטו "א, בדברי
וערבית  שחרית בק"ש נפשי' פטר בעי דאי
יום  תמיד ללמוד אדם חייב שהרי דוקא לאו
(ל.) דקידושין בפ"ק ואמרינן כחו כפי ולילה
בפיך מחודדין  תורה דברי שיהו  ושננתם ת"ר
אלא  וכו ' תגמגם אל  דבר  אדם ישאלך  שאם
מן שהוא אע"ג מדרשה דאתי מידי דכל 
חלה  שבועה בהדיא בקרא דליתי' כיון  התורה
הר "ן קאמר היכי צ"ע ולכאורה עיי"ש. עליו,
למדו והא תמיד, תורה לימוד חיוב דאיכא
פטר בעי דאי (צט:) במנחות האמוראים
דבר ליישב הגר"א דבא ונראה בק"ש. נפשי'
כר ' זה דסוגיא להר"ן דס"ל  דכתב במה זה
יוסי  דר' היינו  ס"ל . לא והר"ן במתני' יוסי
הפנים  דבלחם הסוגיא בתחילת דקאמר הוא
את  וסידר שחרית הישנה את סילק אפי'
נקרא  דמ "מ  כלום בכך אין  ערבית החדשה
גם  שמעינן דמזה אמי רבי ואמר תמיד . לפני
א' בפעם דסגי ולילה יומם בו  והגית למצות

בלילה. א' ופעם ביום

בעי נמצא דאי דאמרו  דהא ס"ל  דהר "ן 
לכל היינו וערבית שחרית בק"ש נפשי' פטר
ס"ל הגר"א ואילו  כן. קיי"ל לא אך אדם,
בק"ש  נפשי' פטר בעי דאי קיי"ל  דאכן 
לבעל דוקא דהיינו  רק וערבית, שחרית
נפשי' לפטור שהתירו  אלו דאפי' אומנות,

ללמוד . פנאי לו  כשאין  רק היינו  בק"ש

בבהגר"א ומבואר נקודה עוד  עפ"ז
ס"א) רמ "ו , סי' (יו "ד  השו "ע מש"כ דעל

שנאמר ובלילה ביום לת"ת זמן לקבוע חייב
(סק"ה) הגר"א ציטט  ולילה יומם והגית
ולכאורה  וכו'. דמא בן  שאל  (צט :) מנחות
דמא  לבן ישמעאל  רבי תשובת דהא צ"ע
בשעה  אלא יונית חכמת ללמוד שאין היתה
כיון הלילה מן ולא היום מן לא שאינה
ולילה. יומם בו והגית וגו' ימוש לא דכתיב
בקביעת  הפחות לכל דסגי קאמר  השו "ע והרי
א"ש  הנ"ל לפי אך ובלילה. ביום עתים
היינו עתים בקביעת דסגי דהא פי' דהגר"א
השו"ע. מיירי ובזה אומנות בעל שאינו למי
קביעת  דצריך לזה דהמקור הגר "א פי' זה ועל
מהא  היינו ובלילה ביום הפחות לכל עתים
בו דוהגית מקרא דמא לבן רי"ש דהשיב
הי' לא דמא בן  דשאל  הא אבל  ולילה, יומם
לו היה לא ולכן ארץ דרך  או  מצוה לצורך
לבעל רק תורה. מלימוד  לבטל היתר שום
לימוד בקצת דסגי כהאומרים קיי"ל  אומנות
במלאכתו . טרוד  כשהאדם בלילה וקצת ביום

שייך  ואם  ברכות במס' הבבלי ד.
מנחות  במסכת להמחלוקת

דגנךוהנה  ואספת ת"ר (לה:) בברכות אי'
ספר ימוש לא שנא' לפי ת"ל  מה
ת"ל ככתבן  דברים יכול  מפיך הזה התורה
דברי  ארץ דרך מנהג בהן  הנהג דגנך  ואספת
אדם  אפשר  אומר יוחי בן  ר"ש ישמעאל . רבי
זריעה  בשעת וזורע חרישה בשעת חורש
וזורה  דישה בשעת ודש קצירה בשעת וקוצר 
בזמן אלא עליה. תהא מה תורה הרוח, בשעת
מלאכתן מקום של רצונו  עושין שישראל
ורעו זרים ועמדו שנאמר אחרים ע"י נעשית
רצונו עושין  ישראל  שאין  ובזמן וגו' צאנכם
שנא' עצמן ע"י נעשית מלאכתן  מקום של 
אחרים  שמלאכת אלא עוד ולא דגנך  ואספת
וגו '. אויביך את ועבדת שנאמר ידן  על נעשית
ועלתה  ישמעאל  כרבי עשו הרבה אביי אמר
בידן , עלתה ולא יוחי בן  שמעון  כר' בידן,
(פ' עה"ת הלוי הרי"ז מרן  ובחי' ע"כ . וכו '.
הותר לא רשב"י דלדעת ביאר שרה) חיי
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עסק  בשביל  א' שעה אף תורה מלימוד  לבטל 
דנאמר ס"ל  ישמעאל ר' ואילו ארץ. דרך 
מלימוד לבטל היתרא דגנך  דואספת בקרא
דפסק  משמע ואביי ארץ. דרך  עסק בשביל 
תורה  מתלמוד לבטל  היתר דיש כרי"ש

ארץ. דרך בשביל 

א:ח)ובספר ת"ת, (הל ' יצחק גבורת
דר ' מנחות, שבגמ' מחלוקת אותו דהיינו פי'
עצמו לפטור  אדם דיכול למידין  דממנו  יוסי,
דהותר כרי"ש ס"ל  וערבית שחרית בק"ש
התורה, עסק בשביל תורה מלימוד  לבטל 
דמנחות  במשנה יוסי דרבי רבנן  ואילו 
מושכין שאלו  הפנים לחם בסדר  דהצריכו
זה  של  טפחו כנגד זה של  וטפחו מניחין ואלו 
והגית  גם דבריהם לפי תמיד , לפני לקיים כדי
ולילה  יומם להיות צריך ולילה יומם בו 
הותר דלא בברכות כרשב"י והיינו  ממש,

ארץ. דרך עסק בשביל  תורה תלמוד  לבטל 

רבנןולענ"ד דהני א' ע"ז, להעיר  יש
שם, במנחות להלן מ"ד כאידך  סברי מצו
אלא  מצוה ולא חובה לא דהגית זה דפסוק
יהושע  בספר  פסוק הוי והגית הא ב' ברכה.
נחשב  אם ואפילו עצמה, בתורה ולא
סיני. מהר  עליו  מושבע הוי היכי מפורש,
מצינו דאדרבה ג' להלן ). יתורץ זה (ודבר
רשב"י  בשם קאמר  שריו"ח (צט :) במנחות
שפיר וערבית שחרית ק"ש קרא לא דאפי'

ימוש. לא קיים

רמ"ו)שו"מ סי' (יו "ד  יוסף בברכי
שכנראה  האחרונה, זו  קושיא שהביא
בין עצמם סותרים ישמעאל ר' וגם שרשב"י
שאמרו מה לבין בברכות שאמרו  מה
יש  רי"ש דדברי נראה ולענ"ד במנחות.
שם, במנחות השפ"א מש"כ ע"פ ליישב
בדרך לעסוק אדם שיכול  רי"ש מודה דודאי
דכיון יוונית חכמת על  דוקא והקפיד ארץ,
זה  הוי ית' בו  דביקותו את להסיר דעלולה
בד ' הסתירה ולגבי ימוש. בלא חסרון גופא
גורסים  שיש שם בברכ"י כתב רשב"י

של רבו שהי' יהוצדק, בן  שמעון ר' במנחות
רשב"י. שם גורסים ולא ריו"ח,

מפני ולענ"ד סתירה דליכא נראה
דבמנחות  זל"ז, דומות הסוגיות אין שבאמת
קאמר ובזה דת"ת, בחיובא הסוגיא מיירי
ובגמ ' וערבית. שחרית בק"ש דיוצא רשב"י
ולכן לאדם. הראוי' בהנהגה מיירי ברכות
מצד אלא הדין מצד אינו רשב"י טענת
לכוין שזכיתי ושו"מ עלי'. תהא מה תורה
בקו "א) ח ., (נדרים אברהם הברכת לדברי

ועיי"ש. בזה,

הנ "לעוד הר"ן דמש"כ שם בגבו "י כתב
מקרי  לרבנן  אבל יוסי דרבי אליבא היינו
בלא  להו  משמע ימוש דלא בתורה, מפורש
וכמו הגר"א כדברי דלא זה והרי הפסק.
לא  דלהר "ן  הגר "א במש"כ לעיל שהבאנו
בעי  דאי מפורש יוסי לר ' דהא יוסי כר' קיי"ל

למעשה. בק"ש נפשי' פטר 

נמצא ולמה אכן  הגר "א, בדעת שביארנו 
היתר דאיכא ישמעאל  כר' ס"ל יוסי דר'
בלא  אבל  ארץ, דרך  משום מת"ת לבטל 
אולי  דמנחות ורבנן לא. ארץ דרך  או  מצוה
דאפי' במנחות דעות איכא אבל  כרשב"י, ס"ל

קרא. בהאי ליכא ומצוה חובה

בנדרים והריטב"א הר"ן בשי ' בירור ה .

שכתב ויל"ע  מה לפי הר"ן דברי בעצם
דרבי  לי' לית אכן  אם שהרי הגר"א,
למה  א"כ  תמידי, חיוב הוי דהגית וס"ל יוסי,
אין עצמו מוהגית פי' ולא מושננתם הביא

יוסי. כר' קיי"ל דלא פטור 

ח.)והנה (נדרים הריטב"א ז "ל 
בק"ש  נפשי' פטר דאיבעי דכיון ומהדרינן
פירוש  עלי'. שבועה חיילא וערבית שחרית
בק"ש  נפשי' פטר  דאיבעי דאמרינן הא
יומם  בו והגית מחובת ונפיק וערבית שחרית
שצריך טפי לי' איפשר בדלא היינו  ולילה
הכי  לאו  הא בפרנסתו, היום קצת להשתדל 
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עוד ונראה במנחות. כדאיתא מיפטר לא
לומר אלא ק"ש, נקט  דוקא דלאו  לפרש
שיתעסק  היינו ולילה יומם בו והגית דשבועת
או שבכתב בתורה שירצה מקום בכל בתורה
מסכתא  ועל זה פרק על מושבע ואינו שבע"פ
או זה בפרק נדר  או  בנשבע הילכך זו,

עכ "ל . וכו'. עלי' חיילי זו  במסכתא

הריטב"א הרי  שהביא הא' דבדעה
פטר דבעי מ "ד  דאפי' הגר"א כשי' משמע
צורך לו כשיש דוקא היינו בק"ש נפשי'
הריטב"א  של ב' ובדעה פרנסה. או  מצוה
אלא  ק"ש נקט  דוקא דלאו הר "ן  כמו  התחיל
נחשב  דלא למה מהר "ן  אחר  טעם דנקט 
אינה  דוהגית משום והיינו ועומד , מושבע
לחול ויכול  מיוחדת, לימוד  שום מחייבת
מושבע  הוי דלא מיוחד, פרק שילמוד שבועה
ראובן רבי ובחי' בדוקא. זה פרק על ועומד
בזה  להר "ן  ניח "ל  דלא כתב י') סי' (נדרים,
את  המחייבת אחרת מצוה דאיכא משום
במיוחד , תורה של דבר  כל בלימוד  האדם
תורה  דברי כל  שיהו ושננתם, והיינו 
ושננתם  הר "ן  נקט ולפיכך  בפיך . מחודדים
לרבנן) (אף והגית ולא ידיעה, מצות שהיא
נל"פ  ולריטב"א ללמוד . הגברא מצות דהוי
מושננתם  בקידושין דלמידין  דהא דס"ל 
מצות  מחיוב זה אין בפיך מחודדין שיהא

טו עצה אלא תורה, ראוי תלמוד  שכן בה
אדם. של לימודו  דרך להיות

הריטב"א ויש בדברי מצינו דהרי להעיר 
מושבע  יתכן  דאיך  מושננתם, הביא דלא
דהוא  אף דוהגית קרא משום סיני מהר  ועומד
בשבת  דאי' מה ע"פ בדוחק וי"ל קבלה. דברי
חסדא  דרב עלי' גלילאה ההוא דרש (פח.)
לעם  תליתאי אוריאן דיהיב רחמנא בריך
בירחא  תליתאי ביום תליתאי ע"י תליתאי
תורה  תליתאי, אוריאן שם רש"י ופי' תליתאי.
התנ "ך דכל  דמשמע הרי וכתובים. נביאים
מצאתי  ושוב סיני. דהר  התורה קבלת בכלל 
חיים  אליעזר  ר ' להרה'ג חיים שיח  בספר 

קו ' שהביא כ "ח ) עמ ' (ח"א, שליט"א שניידר 
בנדרים  הרא"ש על שהק' מגינים מהאפיקי זו
גילוי  הוי דוהגית חיים השיח  ותי' שם.
ולכן בלימוד חייב כמה דאורייתא על  מילתא

ועומד . מושבע לענין  כדאורייתא חשיב

הסמ"ג  בשי ' בירור ו.

בשעות הנה  בזה"ל  י"ב) (מ "ע הסמ "ג כתב
פנאי  לו ואין בבילבול שהאדם דחוקות
בפרק  יוחנן רבי שאמר מה על סומך ללמוד 
אלא  קרא לא אפילו צט :) (מנחות הלחם שתי
ימוש  לא מצוה קיים וערבית שחרית ק"ש
עכ "ל . הארץ. עם לפני לומר  אסור זה ודבר 
ז'). אות ת"ת, מהל' (פ"א בהגמי"י הביא וכן 

זצ"לובהגהות יפהן אהרן  ר ' הרה"ג
פי' (681 הערה ח., (נדרים הריטב"א לחי'
הריטב"א  של  הראשונה כדעה הסמ "ג דברי
בק"ש  נפשי' פטר בעי דאי דהא שכתב שם
להשתדל שצריך טפי לי' אפשר  בדלא היינו
חילוק, איכא לענ "ד  אולם עיי"ש. לפרנסתו,
לדעת  כמ"ש ס"ל  שם א' בדעה דהריטב"א
פטר בעי דאי כריו "ח  דקיי"ל  דאף הגר "א
שאין אומנות לבעל  דוקא היינו  בק"ש נפשי'
גם  אבל  פרנסה, צרכי מפני פנאי עוד  לו
לעסוק  חייב פנאי עת שבכל  מודה ריו"ח
דס"ל משמע הסמ "ג אמנם כחו. כפי בתורה
ע"י  ת"ת מחיוב פטור  הי' אה"נ דלריו"ח
ריו "ח לדעת הדין דכך וערבית שחרית ק"ש
קיי"ל לא הדין  דמעיקר  רק ישראל , בר  לכל 
בת"ת  כחו בכל  להשתדל  שצריך אלא כריו "ח 
הסמ"ג  דפסק רק הר"ן. וכמ "ש פנאי עת בכל
על לסמוך  יכול דפעמים הדחק שעת מדין 
על סומכים דפעמים כמו  יוחנן  רבי שיטת

הדחק. בשעת דחוי' שיטה

ומחלוקת  בפאה  המשנה  ביאור ז.
והמשנ "ר  הטו"א

דפאה והשתא המשנה דברי לביאור  נחזור 
והטו"א  המשנ"ר בין והמחלוקת
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הנזכרים  הדברים לשאר דומה ת"ת אם
תלוי  והסמ"ג דלהר"ן הרי במשנה.
דומה, שפיר יוסי דלרי' תנאים אמחלוקת
ההוספה  וע"כ  בק"ש נפשי' פטר בעי דאי

חייב לזה  דמנחות דמתני' ולת"ק רשות, הוא
לאוקמי  דיכולים הרי תמיד. והגית במצות
לשאר דומה ות"ת יוסי, כר' דפאה מתני'
לדעה  ואילו  רשות. הוי בהן שהריבוי המצות
לעולם  ולהגר"א הריטב"א שמביא הראשונה
לעסוק  כדי אלא תורה לביטול מקום אין 
נראה  הי' ולפו"ר ארץ. בדרך או  במצוה
אינו דת"ת דנמצא אבן כהטורי צ "ל דלפי"ז
שהרי  דפאה, שבמשנה הדברים לשאר  דומה
י"ל אמנם חיוב. לעולם הוא בת"ת התוספת
שהיא  ת"ת על תוספת דשייך זו לשיטה גם
מצרכי  כשמצמצם והיינו חובה. ולא רשות
באומנות  לעסוק מותר שהיה ובזמן עצמו

עוד . בתורה לעסוק בוחר 

פי'ונראה דלא מהירושלמי ראי' להביא
הירושלמי  הק' דהנה כהטו"א. דפאה המשנה

עפר במנתי' תנינן לא למה א:) א:א, (פאה
מצורע  צפור  ודם יבמה דם פרה, אפר סוטה,
דלא  ותי' שיעור. להן  שאין דברים אלו בין 
בעשייתן ויש עליהן  שמוסיף דברים אלא תנן
היתה  המשנה כוונת עיקר אם והנה מצוה.
מובן לא לכאורה שיעורים דיני לאשמועינן 
כדי  במתני' אלו למינקט  שלא זה טעם דמה
נראה  אלא שיעור . להם דאין לאשמועינן 
מצוות  שכר  דיני לאשמועינן  המשנה דכוונת
בריש  יותר  וגם המשנה בהמשך וכמבואר 
עיקר אם והנה עיי"ש. דפאה, התוספתא
מה  אז שכר, דיני לאשמועינן המשנה כוונת
הא  - שכר לו יש בת"ת המוסיף דכל החידוש
שכר לו דיש ודאי בה חייב דלעולם כיון 
ס"ל דהמשנה להירו' דס"ל משמע אלא עלי'.
מוסיף  בה שהמוסיף ת"ת של אופן דיש
מש"כ מפני דוקא לאו  אבל  רשות, בתורת
דהלא  לחוד, עתים בקביעות דסגי המשנ"ר
אלא  אומנות, לבעל דוקא דהיינו  הגר"א כתב
או מצוה משום מת"ת לבטל  היתר שיש מפני

ארץ. דרך
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Â˘˜‰ לכן קודם הקדימו כבר  הלא  לכפיה, הוצרכו אמאי פח. שבת בתוס'
האש  כשיראו חוזרים יהיו דשמא ותירצו לבבם, ברצון לנשמע  נעשה

נשמתן. שיצאתה הגדולה,

ÔÈ‡Âוחס ונשמע ', 'נעשה שאמרו ישראל  זכות שכל זה, בתירוץ נוחה דעתינו
זה. מדבר חוזרין שהיו ושלום

¯Â‡È·Âוא ונשמע', 'נעשה אמרו שכבר  גב על  אף זה, הוצרך "ענין למה כ 
ואילו  הכרחי , התורה קבלת כי הטעם, אלא כגיגית. הר עליהם לכפות
בדעתם, תולה הדבר כי סבורים היו מרצונם, התורה את עליהם מקבלים היו
לנתינתה, בטול  יהא  התורה ישמרו לא  שאם זה, לדבר  פירוד שיהיה ואפשר

א הכרחי, התורה קבלת שהיתה עתה והסרה "אבל  בטול שיהיה אפשר אי כ 
תהא שלא שמחויב שכן כל  מחויב, וקבלתה התורה נתינת אם כי זה, לדבר 

לתורה. בטול
[Ï‡¯˘È Áˆ�]
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דרך  אבני  מח "ס

שמש  בית

ניסן  חודש  בסוף בחתונה השתתפות
ללכת נשאלנו מותר  האם לישנא: בהאי

אדם  של  משמחים של  לחתונה
באדם  מדובר  ניסן). (כ"ח היום בודד 
אבלות  שאין נוהגים שהם קארלין מחסידות
אנו אמנם אייר ). חודש ראש (עד בניסן
הספירה, ימי של  אבלות אלו  בימים נוהגים
ולרקוד ללכת מותר  זה, לצורך האם אך 

בחתונה. ולשמח

רעח)בתשובת תשובה (שערי הגאונים
בין נשים נושאים אין למה "ושאלתם מובא:
איסור משום שלא יודעים הוו לעצרת, פסח 
לשון (וכן אבלות" מנהג משום אלא הוא,
ועיי"ש  צב), סי' האורה בספר  מצינו  דומה
עקיבא  רבי תלמידי במות שהאריך  במה

אלו . בימים שמתו

רב אף דדעת מקומות בכמה שראיתי
רב  לפי מנהג. דזה האי ורבינו  נטורנאי
חכמי  לפי ופסקים (בתשובות גאון שרירא
סי' תשל "ג נרדמים מקיצי וצרפת, אשכנז 
גזרו כן  "ועל  לשונו : וזו  תקנה, זוהי סט )
פסח בין  שמחה לעשות שלא חכמים
איתא  והכי מנהג, דהוי ציינו ורבים לעצרת".
עמוד ח "ב שמחה (שערי גיאת ברי"ץ
בין לישא שלא ישראל בכל  "ומנהג שמד):
(וכ "כ איסור " משום ולא לעצרת... פסח 

תצג). סי' הטור

להביןמהלשון אנו  יכולים מנהג דהוי
לישא  שלא זה שמנהג מקומות שהיו  היטב
שכתב  כפי קיים, היה לא הספירה בימי נשים
המועד): בחול  התפלות (סדר האבודרהם
בין אשה לישא לא מקומות בקצת "ונוהגין 
איתא: (רלה) הלקט ובשבולי לעצרת". פסח 
לאחר להסתפר  שלא שנהגו מקומות "ויש

שלא  נוהגין  יש וכן  בעומר, ל"ג עד הפסח 
בספר ועיין  לעצרת". פסח  בין נשים לישא
"מנהג  (שפב): הרוקח  לבעל המיוחס אסופות
שאין אשכנז) ארץ (דהיינו המלכות בזה הוא

לעצרת". פסח בין  נשים נושאין

התקבלע"פ שלא מנהג דזה זו הבנה
מופיע  אינו  זה דין  מדוע מובן המקומות בכל
והרמב"ם  רא"ש כרי"ף, מרכזיים במקורות
נישואין ענייני אליעזר , פרדס בספר (וע"ע

יג). פרק

זה:השולחן בדין  כתב א) (תצג, ערוך 
לעצרת  פסח בין  אשה לישא שלא "נוהגים
מתו זמן  שבאותו  מפני לעומר, ל"ג עד 
שפיר ולקדש, לארס אבל עקיבא. רבי תלמידי
עונשין אין וכנס שקפץ מי נמי, ונשואין דמי,
סק"א): (תצג, ברורה במשנה ומובא אותו".
נשואין בין  חילוק ואין  - אשה לישא "שלא
כן כי לו יש או  בנים לו שאין כגון  מצוה של 
ולהחזיר לחלק שלא במדינתנו המנהג פשט 

שמחה". כ"כ שאינו  שרי גרושה

איתא:ובפתחי  סק"א) (תצג, תשובה
הביא  דינים ובעיקרי וש"ת באה"ט  "עיין
בשעת  שהתיר  (כא) מרבבה הדגול בשם
לעצרת". פסח  בין נשואין  לעשות הדחק
במה  פד) (ב, הרצוג הגרי"א בשו "ת וע"ע
(וע"ע  מיוחד  במקרה שעה להוראת שהיקל 
כי  ואעיר  כג). ג, מלכיאל  דברי בשו "ת
בנישואין החמיר  (ח ) למשפט  מאזנים בשו "ת
ל"ג  (עד הדחק בשעת אף הספירה בימי
(ב, יושר אמרי בשו"ת וע"ע עיי"ש . בעומר )
לעשות  להקל  יש "האם שנשאל: קפו )
חשש  שיש במקום הספירה בימי נישואין 
עיכוב  ידי על  מכשול  לידי יבואו  לבל
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בזה". כלל  להקל "אין והשיב: הנשואין "
לה). (ב, יעקב שבות בשו "ת וע"ע

פוסקים אולם יש כי לציין ראוי
הנישואין ואיסור  האבלות כי הסוברים
והובאו אייר  חודש בראש רק מתחילים
שטיין , מהר"ז בשם במהרי"ל  הדברים
ד"ה  (תצג יוסף בבית (רלה), הלקט  בשבולי
אברהם  במגן ג), (תצג, ברמ"א נוהגים'), 'ויש
ו) (תצג, הרב ערוך  בשולחן  סק"ה), (תצג,
וע"ע  אייר. חודש ראש עד  נשים שנושאים
בהאי  הובא וכן ו ). (תצג, השלחן בערוך 
מסתפרין "אין  יא): (קלא, אדם בחיי לישנא
ובקהילתנו שונים. מנהגים בזה ויש ימים ל "ג
דקהלתנו מ "ץ ז "ל  שמעון  ר ' הרב לי אמר
סיון ג' עד  אייר  דר "ח  א' מיום איסור שנוהגין 
בל"ג  מלבד ככולו היום מקצת דאמרינן 

היתר".נוהגין

כא)בשדי אות וכלה חתן (מערכת חמד 
ונפלאות  ניסים בו  שנעשו ניסן  חודש כי כתב
המקילים  כן ועל מזליה, בריא לישראל ,
בימי  נישואין לעשות מסוימים בחודשים
בניסן גם להקפיד להם אין הרי החיסור 
החודש. בכל נישואין בו  לעשות להם ואפשר

כתב במשנה  סקט"ו) (תצג, ברורה
לישא  המנהג במדינתנו "והנה בזה:
המ"א  מסיק ע"כ הגבלה ימי בג' ולהסתפר 
בהשני  ולהסתפר לישא שלא ליזהר  דצריך 
ימי  של  בראשון  וגם אייר חודש של  ימים
היום  מקצת דאמרינן  דוקא בבוקר  הגבלה
שאנו ימים ל "ג יושלם עי"ז וא"כ ככולו 
שכן הח "א וכתב עבורם. אבילות נוהגים
איסור שנוהגים ווילנא בק"ק ג"כ  המנהג
מלבד בבוקר  סיון  ג' עד  אייר דר"ח א' מיום
מקומות  ויש היתר בו נוהגין בעומר בל "ג
בעומר ובל "ג אייר  בר"ח רק להקל  שנוהגין 
יתפוס  אלו  ובענינים שבועות. עד סיון ובר"ח

מקומו". מנהג כפי כ"א

ביןואמנם בספר ארוכה הערה ראיתי
דהביא  יח ) הערה (ח  כהן לגר "צ לעצרת פסח 

חודש  ראש על  מקלים בתספורת שרק שי"א
חמור נישואין  דין שכן  בנישואין , ולא אייר 
שדין הבינו  הפוסקים רוב אולם יותר.
עולת  מג"א. (לבוש. זהה ותספורת נישואין 
ועוד). החיים כף משנה-ברורה. פר"ח. שבת.

סופראלא  חתם בשו"ת הדגיש שכבר
יהא  שלא האדם דצריך  קמב) (אורח-חיים
בתחילת  גם יקל שלא היינו  מעשיו . את סותר
את  לסיים וגם וכדו') בר "ח  (או הספירה ימי
שיהא  צריך שכן בעומר, בל"ג האבלות ימי

אבלות. ימי ל "ג לו

פסחוחזיתי בין בספר דכתב בענייננו 
להשתתף  אדם לכל  שמותר  י) (יא, לשבועות
אבלות  ימי הם עדיין כשלמנהגו  "גם בחתונה
האחרים  בדבריו  ועיין  העומר". ספירת של 
ה): (יד, לשונו  וזו  בזה, מחלוקת הביא בהם
מנהג  לפי אייר ... בר "ח  הנערכים "נשואין
אף  בהם להשתתף אדם לכל מותר  החתן,
מהנוהגים  הוא אם גם שיר ... ובכלי בריקודים

אוסרים". ויש איסור ,

משה אלא  אגרות בשו "ת הורה שכבר
בחופה  להיות דרשאים קנט) א, (אורח-חיים
הרמ"א, מנהג של ובחופה המחבר  מנהג של 
השמחים  הקרואין על  איסור  אין  כי
משה  האגרות זאת שנה וכן בנישואין .
דהיכא  צז) א, אבן-העזר צה. ב , (אורח-חיים
אחד לכל  מותר  לישא, לחתן  שמותר 
דאם  והעיר  שם. ולהיות בשמחתו  להשתתף
מזה. גדול  עונש לך אין  לשמחו אסור יהיה

מקדש וכן בספר גם להתיר  כתבו
משה  חיי ובספר נט ) (ספירת-העומר  ישראל
גבריאל הנטעי להתיר וכ"כ רכב). עמוד (ח"ג
"מותר לישנא: בהאי יג) מח , ח "ג (פסח
לרקוד וגם נשואין בשמחת להשתתף
קידושין , מסדר  להיות וכן  שיר כלי ולשמוע
להחמיר שמנהגם לקהילה שייך שהוא אע"פ
כגון אלו , בימים נשואין לעשות שלא
וכדומה". אייר  ר "ח  עד  בחתונה להשתתף
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חילו , (הגר"י יהושע משנת בספר  העלה וכן 
"בכה"ג  יב): אות מא עמוד  נישואין 
פי  על  הספירה בימי הנישואין  שנערכים
תזמורת  להזמין  מותר הנ "ל , ההיתרים
להשתתף  אדם לכל מותר וכן  בחתונה

והכלה". החתן  בשמחת

משפטיךוכן  יורו בשו"ת שהעלה ראיתי
מצב  "בכל רטז -ריז ): עמודים ח  אות מז (א,
חכם, הוראת ע"פ להתחתן  לחתן מותר בו 
והחברים  המשפחה לקרובי גם מותר 
בסעודה  החתונה, בשמחת להשתתף
מצוות  ולקיים זמר , כלי עם ובריקודים,
וע"ע  וכהלכה". כדת וכלה חתן  שמחת
נו). עמוד נישואין (ענייני הוראה דרכי בקובץ

שהחמירוולא  שיש שראיתי לציין  אכחד 
(מועדי  לוי מבית בספר  איתא והכי בזה
ואלו א) עט , העומר ספירת ימי מנהגי השנה,
שנוהג  מי אצל לחתונה שהוזמן "מי דבריו :
המוזמן ואילו  זמן , באותו  בנישואין  היתר 
האם  הפוסקים נחלקו  בדבר , איסור נוהג
ומן ובריקודים, בסעודה להשתתף לו מותר 
ולא  טוב מזל  לומר  רק שילך להחמיר  הראוי
משמע  וכן  ובריקודים". בסעודה ישתתף
עיי"ש. להחמיר, פד) (ד, יצחק מנחת משו"ת

שכתב וע"ע לו ) (א, איתן  נהרות בשו "ת
יגיע  לא אך  טוב, מזל  לומר  יבוא שרק
ימי  שאלו סובר הוא בהם בימים לריקודים,
בסעודת  "להשתתף וכתב: הוסיף אך אבלות.
שבכל המנהג לפי אף ובשמחתה, החתונה
שנוי, במחלוקת זה דבר  זמר, כלי יש חתונה
על לו  יש הצורך  בשעת בפרט בזה והמיקל 
ותשובות  פסקים בקובץ וחזיתי לסמוך ". מי
בקצרה  פסקים תשסט, (ניסן  גרוס לגר"מ
קלג): עמוד העומר , ספירת ימי בהלכות
נישואין בסעודת להשתתף "המקילים כתב:
לסמוך . ע"מ יש לישא, אין  דלמנהגם בזמן 

בסעודה  השתתפות בלא שם ולהיות
לכתחלה". מותר וריקודין ,

צורךאולם אין בשאלתנו  לענ "ד 
בודד . אדם בחתונת מיירי שכן כלל, להחמיר
בארץ, משפחה כלל לו שאין  אדם כלומר ,
(ט): רבתי באבל ומצינו מצוה. כצורך  והוי
לבית  לילך אסור  כולן, המתים כל "על
על יום. שלושים לו שישלמו  עד  המשתה
אלא  חדש, עשר  שנים כל אסור  ואמו  אביו 
שנינו וכן  שמים". לשם היתה כן  אם
היתה  דאם ח) ג, קטן  (מועד  בירושלמי
הוי  לענ "ד  ואצלנו  מותר . מצוה חבורת

שמים. לשם מצוה חבורת

יוסף כמו הנימוקי כתב יתום לגבי כן ,
מיד להכנס לאבל  שמותר  א) יד , (מועד-קטן
שמחה, בה שאין מצוה לסעודת שבעה לאחר 
אלא  יתום, במשיא להתיר  במפורש וציין
יכנס  לא שאם במקרה רק זהו שלדבריו
קצז) (עמוד  שהרמב"ן אלא מעשה. יתבטל
להשתתף  מותר  שלושים, לאחר כי כתב
יתום  משיא כגון  שמים, לשם מצוה בסעודת
א). שצא, (יורה-דעה הרמ "א וכ"פ ויתומה,
ולא  מבלעדיו, גם יתקיים שהאירוע אף וזהו 
להשתתף, לאבל  התירו  זאת ובכל  יבוטל ,
ומדוע  שמים. לשם מצוה סעודת דהוי כיוון
מאצל יותר העומר, ספירת בימי דנחמיר 
לבית  הליכה של  הגזירה שאצלו אבל ,
להשתתף  (שלא דגמרא מדינא היא השמחה
קטן מועד במסכת כמובא נישואין ) בשמחת
ספירת  ימי של שאבלות בעוד  ב), (כב,
בשלב  מנהג או  תקנה היא בנישואין  העומר 

יותר . מאוחר 

ולשמחהעולה  לבוא גדול חסד לדינא:
אף  אותם, שישמח  מי שאין  וכלה חתן
העומר ספירת בימי הינו  הנישואין  שתאריך
ואשריכם  אבלות. מנהגי נוהגים אתם בהם
עזרה  בחיפוש השנה בכל  טרודים שהנכם

ישראל . בעם כמותכם ירבו  לנזקקים. וסיוע

h
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הישראל  לאיש  'אדם' התואר עומק ביאור

הסךאיתאא. ת"ר ע"ב ו ' כריתות בגמ'
ולכלים  לבהמה המשחה בשמן 
מתים  בשלמא פטור . ולמתים לעכו"ם פטור 
אדם, ולאו  מיקרי מת ליה דמית דכיון  פטור 
אדם  הא פטור  אמאי כוכבים עובדי אלא
ואתן לד-לא] [יחזקאל דכתיב לאיי נינהו .
אדם  קרויין אתם אתם אדם מרעיתי צאן  צאני
כענין וכן אדם. קרויין כוכבים ואיןהעובדי
בכמה  מצינו אדם קרוים גוים שאין  זה
האמורים  דינים כמה לגבי בש"ס מקומות
קרוים  כוכבים עובדי שאין  ב'אדם' בקרא
בצלם  שהרי ביאור טעון והדבר אדם.
ממלא  רוח  כל  והיינו האדם, את ברא אלוקים
בכלל , נח בני כל ואף הארץ פני על אשר 
צ"ב  עוד אדם. קרוים העכו "ם אין ואמאי
ובמה  אדם אינו מת אמאי הגמ ' בפשט 

כשמת. שמו  נשתנה

כתוב בזוה "ק מ"א] [דף תזריע פרשת
אדם, נש: בר אתקרי דרגין  בכמה תאנא כך:
(משום) אדם. שבכלם גדול איש, אנוש, גבר ,
האדם  את אלקים ויברא א) (בראשית דכתיב
אלקים  בצלם כי ט) (בראשית וכתיב בצלמו .
איש. אנוש, גבר , כתיב, ולא האדם. את עשה
גדולה  יש יתירה שמעלה ומתבאר  כאן . עד 
הענין . שורש להבין ויש 'אדם' בדרגת מכולם

לבארביערותב. בא הראשון בדרוש דבש
שמו"ע  בברכת התפילה נוסח 
דווקא  הוא שהכינוי דעת' לאדם חונן  'אתה
[בראשית  המדרש דברי יהונתן  ר' הביא אדם.
אחא  רבי "אמר  שם שאמרו י"ז] פר' רבה
את  לבראת הוא ברוך  הקדוש שבא בשעה
נעשה  להן  אמר השרת. במלאכי נמלך האדם,
להן אמר  טיבו , מה זה אדם לו  אמרו אדם,

הביא משלכם. מרובה את חכמתו  לפניהם
זה  להם אמר העוף, ואת החיה ואת הבהמה
אדם, לפני העבירן  יודעין , היו  ולא שמו  מה
חמור , זה שור, זה אמר שמו , מה זה לו אמר
אני  לו אמר  שמך, מה ואתה גמל, וזה סוס זה
ע"כ . האדמה" מן שנבראתי אדם להקרא נאה

באדם למדנו יש יתירה שחכמה מינה
והוא  'אדם' עצמו  שם את לקרות שידע במה
הרי  ר "י והק' האדמה. מן  שנברא זה שם על 
שם  על האדם שם שיקרא לכאו ' ראוי היה
לרכוש  שיכול  והגבוהות הרבות המעלות
על דוקא יקרא ולא אליהם ולהגיע להשיג
מן שהגיע שבו  פחות היותר הענין  שם
בקריאת  דווקא יתירה' ה'חכמה ומה האדמה,

האדמה. ע"ש השם

יסודאלא  בזה שכתוב יהונתן  ר' אומר 
מכח להבין  השכיל הראשון  אדם גדול ,
חובתו עיקר  את היתירה חכמתו ומתוקף
השפל הגשמי עוה"ז ליקח שהוא בעולמו
שמים. לגבהי ולקדשו  ולהעלותו  והנמוך 
וקיום  המצוות ושמירת התורה לימוד  שע"י
אותו גופו, את האדם מקדש בעולמו , חובתו 
קדוש  להיותו  האדמה, מן שבא הגוף
זך גופו  יותר צדיק שהאיש 'ויותר לגבוה.
כן ועל  דבש. היערות לשון  לרוחני', ונהפך 
נבראתי  האדמה מן  לומר 'אדם' שמו קרא
שלא  הענין , הוא ואדרבה נמוך , ממקום
לקדשו אלא החמרי מהחלק להתעלם
הגשמי  החלק אף להיות לזככו  לרוממו

עליונה. רוחנית במעלה

שעם אחרג. מה ברור  יתבאר יהונתן ר' דברי
העכו"ם  ואין  אדם קרוים ישראל

אדם. קרוים
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הגדולה 'אדם ' למעלה תואר שם הוא
עצמו , מקדש בעולם שהאדם הזאת
והמצוות, התורה ע"י באה זו וקדושה
אלא  אדם ליקרות זו  מעלה שאין  וממילא
בתורה  שנצטווה מישראל האדם על 
את  לקדש זוכה קיומה וע"י ומצוות,

ולא  זכו שלא הארץ גויי אבל החומר,
מלהיות  וכל מכל  משוללים הם נצטוו,
האדמה. מן  הבא גופו את המקדש אדם
נש  בר או  גבר  אלא קרואים אינם כן ועל

אי  אדם תואר  אבל אלא וכיו "ב, שייך נו
כמבואר . הישראלי לאיש

öôñí öí×í −×ðþô
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Ù�Â"˘,מסכמת הנפש ולפעמים הנפש, הסכמת בלי חוטא  הגוף כי כו' תחטא כי
וז  בשמחה, הוא  לאו ואם חרדה, מלא הוא הסכמתה בלי אם זה ש "ונדע 

מ כלומר נמות, מחר  כי צאן שחט בקר הרוג  כג ) נב, עוה "(ישעיהו לא"ש מחר  ב
ששון  והנה כן, האומרים אפיקורסים בשאול  דין ולית המיתה, שם כי הוא 

עוה  לכם יהיה לא תמותון עד יכופר  לא  לכן כו', מחריד אין ב."ושמחה

ÊÂ"˘ אלה קול ושמעה אותה שמשביעין אחר הוא חידוש תחטא  כי ונפש
כ ביד עד  לא"והוא לעצמו אבל  הגוף על מעיד  תימא ולא יחתום, א

ז  קרוב, ג"אדם בהסכמתה זו מעשיה ידע או הגוף שעשה מה ראה הן כ"א,
קיים. רוחניי עליה מונח  העיקר כי עונה ונשא עצמה על מעידה

È˙ÚÓ˘Â בק דרשן שהיה הקדוש הגאון מהרב ע"פירוש פוזנא  תבוא"ק כי פ
היית  כן פי על ואף ה' את עבדת לא  אשר  תחת מז) כח, (דברים

חרדת. ולא  בשמחה
[‡Ó‚ ˙·È˙]
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ברק בני 

תחנון  בענין ותשובות שאלות
גבאי"ע מתתיהו הרב י

השקיעה  לאחר  והחופה החופה, ביום תחנון

מתחנון .שאלה: פטור האם השקיעה, אחרי והחופה לשקיעה, סמוך  המתפלל חתן 

לא.תשובה:

ארחות [וכ"כ וע"ע יט . סי' ח"א שאול  שאילת ובשו"ת י"ח, סי' ח"ז הלוי שבט בשו"ת
תק"צ, סי' ח "ג אפרים רבבות שו "ת רע"ד , סי' ח "ט  שבה"ל  ובשו"ת כ  עמ ' הוספות ח"ג רבינו

ל"ח]. עמ ' קל "א סי' עוז  מאיר  ובספר 

הכנסת בבית  הלומד חתן 

מתחנון .שאלה: המתפללים את פוטר  האם הכנסת, בבית הלומד  חתן

כן .תשובה:

משה [וכ"כ ידון  בקונ ' שליט"א מרן  השיב וכן  ס"ז , פי"א תפילה שלמה הליכות בספר
בספר ועי' רח "צ. עמ ' לב ישמח  בספר  וע"ע שס"ט , עמ' מרדכי ויכתוב ובספר קנ"ח, עמ' ח "ב
סי' תורה דעת ובספר ס"ד, קל"א סי' חיים מקור בספר ומש"כ  ת"ה, עמ' ח"ב ציון שערי
מש"כ ועי' פוטר. שאין  זצ"ל  מהגריש"א מובא כ"ט עמ' ח"א איש משנת ובספר ס"ד . קל "א
פ"ט טוב דבק ובספר  כ"ד. סי' ח"א דוד ויברך  ובשו "ת ל"ו סי' ח "ד  חיים חקי בשו"ת בזה

שטר הגר "מ  בשם כתב שפוטר].ס"ט שליט"א נבוך

תחנון אמרו ולא  חתן שיש  סברו

תחנון .שאלה: יאמרו  האם חתן , שאין והוברר  קדיש, לומר  והתחיל חתן  שיש החזן חשב אם

ימשיך .תשובה:

ותחנון[בספר לומר, צריך רחום והוא שליט "א: מרן  השיב נ"ב עמ ' ח "א חיים הליכות
שו"ת  וע"ע להקל . החזו "א בשם רכ "ה, עמ' ח "ג רבינו  ארחות בספר  מובא וכן מקילין. יש
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עבודת  ובספר קי"ז, הערה ופכ "ז  א הערה פכ"ו ישראל  אשי ובספר  ס"ז , ח "ו  נתן להורות
ג']. עלה פ"ב ח "א אפרים

מנין המשלים חתן 

מתחנון .שאלה: פוטרם האם עמם, מתפלל  ואינו מנין  המשלים חתן 

כן .תשובה:

נמצא [וכן שחתן  זצ"ל  לציון אור  בעל  בשם י"ב סי' פט"ו חתנים בית בספר  הביא
השמטות  ח "ז  עבדי ישכיל  שו"ת ס"כ, ח "א ישפה אבני שו"ת ועי' תחנון . אומרים אין בביהכ"נ

פ']. סי' ח "ה אפרים רבבות שו "ת ה', אות קל"ח עמ ' ח"ד יעקב משנת שו "ת ס"ג,

ישתבח עד שהתפלל חתן 

מתחנון .שאלה: פוטר האם והלך , ישתבח  עד במנין  שהתפלל ברית בעל או  חתן 

לא.תשובה:

שאם [בשו"ת כתבו ס"ד, קל"א סי' (בוטשאטש) אברהם ובאשל  קע"ט , סי' ח "א רידב"ז 
רבבות  שו "ת ועי' נ "ה. סי' ח"ג והנהגות בתשובות צידד  וכן אומרים, תחנון  קודם חתן יצא
עי"ש, תחנון  אומרים שאין כ"א, סי' ח"ג יוסף ויצבור ובשו"ת ב', אות פ' סי' ח"ה אפרים

ל"ט]. סי' פכ "ד  ח "א והלכותיה התפילה ובספר

מתחנון פוטרת  כלה האם

מתחנון .שאלה: האנשים את פוטרת האם נשים בעזרת הנמצאת כלה

שפוטרת.תשובה: יתכן הנשים את

ישמח[וראה ובספר נ"ב, עמ ' ח"א חיים הליכות בספר שליט "א מרן  ע"ז  שהשיב מה
שבט ובשו "ת קס"א. עמ' ח"ד משה ידון ובספר צ"ד , שאלה הפוסקים תשו' ח "א נישואין  לב
שו"ת  ועי' הכלה. לבית באים אא"כ פוטרת שאין כתב כ"ד, סי' ח"ח י"ב, סו "ס ח "ה הלוי
ג' כרך ח"א מאורייתא הלכתא י"ז, סי' חכ "א בניהו דברי ס"ג, השמטות ח"ז עבדי ישכיל
סי' ח "ג דרך אבני שו "ת ט"ו, סי' ח"ט אליהו  דברות פכ "א, ח"ב אפרים עבודת שכ"ח, עמ '

ד']. אות נ"ד

בתחנון מצוה בר  חתן 

תחנון .שאלה: לעצמו  אומר מצוה בר חתן  האם

אומר .תשובה:

מצוה [בספר בר חתן כשהיה תחנון אומר היה שלא מובא קצ"ב אות ושלום חיים דרכי
י"א, סי' או "ח  עוזיאל  משפטי ובשו "ת י"א סי' ח "ד  עבדי ישכיל  בשו "ת נקטו  וכן  במנין .
שמנהג  כתב מ"א סי' חי"א נדברו אז  בשו"ת אולם סקי"ט. כ "ד  סי' השלחן קצות ובספר
פ"מ לנער חנוך ובספר  י"ז , סי' וחי"א נ"ג סי' חי"ח אליעזר ציץ שו "ת ועי' לומר . האשכנזים
המאיר שרגא שו"ת כ"ב, סי' ח"א חיים מים שו "ת ע"ט , הערה פכ"ה ישראל אשי ח ', הערה
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פי"ב  ח "א כהלכתו הבנים חינוך ספר י"ב, סי' ח"ג המים מקוה שו "ת ג', אות קס"ד סי' ח "ו 
כ "ג]. סי'

ברית יש  אם שמסתפק  מוהל

תחנון .שאלה: יאמר  האם ברית, היום לו יהיה אם שמסתפק מוהל

טו].תשובה: אות קלא סי' בשעה"צ [מ "ב להקל  תחנון  ספק

כ "ט ,[עימש "כ סי' חי"א יוסף משנת ובשו"ת כ"ד, סי' ח"ג ורפא ושב בשו "ת בזה
כ"ד]. סי' ח"א דוד  ויברך  ובשו "ת

מתחנון פוטר  האם מל ולא  פרע

מתחנון .שאלה: פוטר האם מל , ולא המילה שפורע מי

לא.תשובה: לכאו'

משה [עי ' וישמע ובספר רכ "ז , תשובה ישראל אשי בספר שליט "א מרן בזה שהשיב מה
חי"ג  הלכות משנה בשו"ת וכ "כ  שפוטר, נקט ס"א מגדים נועם בספר והפרמ"ג לא. סי' ח "ג
בשם  ל "ט  תשובה פי"ב שלמה מילה בספר הביא וכן  ס"ו , ס"ד  שלום בריתי ובספר  כ"ה, סי'

זצ"ל]. הגריש"א

מתחנון פוטרת  האם גר מילת 

מתחנון .שאלה: פוטרת גר  מילת האם

כן .תשובה:

הביא [בספר וכן פוטר, שאין  זצ"ל  הגרשז "א בשם הביא ס"ד  פי"א ח"ב הברית אוצר 
הגר "נ מרן בשם הביא רל"ו עמ ' שני הליכות בספר  אולם צ"ב. הערה פכ "ה ישראל  באשי
מרכבות  שו "ת שכ "ה, עמ' ח"ג מאורייתא הלכתא שו"ת ועי' מתחנון . שפוטר שליט"א קרליץ

קכ"ז]. עמ ' פ"ח הגר משנת ט"ז, סי' יו "ד  ח"ב ארגמן 

לצאת למוהל לומר  האם

הציבורשאלה: את יפטור  שלא כדי לצאת לו  לומר  ראוי האם במנין, שמתפלל  קבוע מוהל
יום. בכל מתחנון

חלילה.תשובה:

שו"ת [עי' ל"ב, סי' ח "י יוסף משנת שו "ת כ', סי' חי"ג הלכות משנה בשו"ת  בזה מש"כ
ר"י, עמ' ח "ג רבינו  ארחות קל"ה, סי' ח"א והנהגות תשובות קצ"ג, סי' נישואין דוד ויברך 

מ "ג]. מ "א הערה פט "ו  כהלכתה תפילה

המנינים  בשאר  תחנון 

מנינים שאלה: שאר  פוטר  האם הראשון, במנין מתפלל  הבן  ואבי הראשון , במנין  ברית כשיש
אח "כ . שמתפללים
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לא.תשובה:

הלוי [וכן שבט בשו "ת נקט  וכן  רכ "ד , תשובה ישראל  אשי בספר  שליט "א מרן השיב
ח "ז אליעזר  ציץ שו"ת וע"ע עי"ש. פ"א, ס"ק קל"א סי' החיים בכף וכ "כ  כ "ד , סי' ח "ח 

ט']. סי'

הברית נדחה ולבסוף תחנון  אמרו לא

האם שאלה: הברית, נדחה ואח "כ  ברית, להיות אמור  שהיה משום בביהכנ"ס תחנון  אמרו לא
בתחנון . חייב

לא.תשובה:

מתחנון פוטר  האם הבן פדיון 

מתחנון .שאלה: הציבור את פוטר האם זה, ביום בנו את שפודה אב

לא.תשובה:

שבט[וכ"כ בשו "ת נקט וכן כ"ט. ס"ק פי"א ביכורים הל ' אמונה בדרך  שליט"א מרן
ועי' שפוטר. כתב ס"ט פי"א תפילה שלמה הליכות בספר  אולם או "ג. רמ"ח סי' חי"א הלוי
אליהו מגדנות שו"ת ד ', אות ל"ח סי' יששכר  אהל  שו"ת י"א, סי' ח"ח יצחק מנחת שו "ת
שו"ת  ט', אות קפ"א סי' מלכים מעדני שו"ת כ"ב, סי' ח"ח ישפה אבני שו"ת ל "ג, סי' ח "א
יוסף  נצח  שו"ת ע"ב, מ"ט דף בכורות חמד  חשוקי ספר  ד', אות ט"ז סי' ח "י נתן להורות

פ"ה]. ח"ב אפרים עבודת שט "ז , עמ' ח"א משה ישמח  ס"ד , ח"א

ספר להוציא  שזכה ביום תחנון

מתחנון .שאלה: פוטר זה האם מאוד , ושמח ספר  להוציא שזכה ביום

לא.תשובה:

בהקדמה [עי' עולם חוקת בספר  בזה מש"כ ועי' שפוטר. קנ"ב, עמ' ח"ב סופר חתן  שו"ת
ס"ב]. לרבנן  טבא יומא ובספר 

יארצייט בימי אומרים שאין במקום תחנון

יאמרשאלה: האם יארצייט , שחל  ביום תחנון  אומרים שאין במקום שמתפלל  מי
לעצמו . תחנון

אפים.תשובה: נפילת בלי יאמר

מ "ו ,[וכן  עמ ' קל"א סי' עוז מאיר  ובספר ח "ב, אודך  אני גם בקונ ' שליט "א מרן  השיב
ברוך בית ובספר  זצ"ל. פיינשטיין  הגר"מ בשם ל"ז הערה פט "ו  כהלכתה תפילה בספר  וכ"כ
ח"ב  לציון אור  בשו"ת אולם עי"ש . מהציבור , יפרוש שלא כתב קצ"א ס"ק ל"ב סי' חיי"א על 
שו"ת  ב', אות מ "ו  סי' ח "ב אפרים רבבות בשו "ת בזה ועי' לעצמו . שיאמר כתב ס"ב פ"ט
אליעזר אפרים דברי שו"ת י"ב, סי' ח "ה תורה קנין  שו"ת ג', אות רמ"ח סי' חי"א הלוי שבט 
נחלת  שו "ת כ"ד, סי' ח"א דוד  ויברך שו"ת ג', אות ט"ו סי' ח"ב הלוי חיי שו "ת ט "ו , סי'
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שם  שו"ת כ"ח, סי' ח "ז  יוסף משנת שו "ת ס"ט , ח "א טוב מבשר שו"ת י"ב, סי' ח"ב פנחס
י"ט]. אות כ "ד  סי' השולחן  קצות ספר י"ד , סי' או"ח אריה

ספרדים  של כנסת  בבית  אשכנזי

יעשה שאלה : האם בתחנון, אפיהם על  נופלים שאין ספרדים של  הכנסת בבית המתפלל 
י  או  אפיו .כמותם, על ליפול  כול

ליפול .תשובה: בלי יאמר 

לא [וכן  משום יפול שלא שליט"א, מרן בשם קכ "ח  עמ' מרים שירת הזיכרון בספר  כתב
וע"ע  קע"ד . תשובה תפילין נוטה דעת בספר  שליט "א מרן  שהשיב מה וע"ע עי"ש. תתגודדו,
תפילה  שלמה הליכות ס"ד, ח "א אדם נתיבות שו "ת ס"ו, חט "ו  נתן  להורות בשו "ת זה בענין
ב', אות י"ז  סי' ח "ה שרים באר  שו "ת מ "ט , סי' ח"ז יוסף משנת שו "ת ל"ח, אות ה"ה בה"ל
סי' ח"ה נדברו אז  שו "ת ח', אות קל"א סי' תשובות פסקי א', הערה פכ"ה ישראל  אשי ספר 

רי"ב]. עמ' ח"ב שמואל  מנחת שו "ת ק"ט, סי' ח "ח  דרך אבני שו"ת כ "ו ,

h

ÌÈ¯˙Î È�˘

˘¯„Ó·א איתא תעשה אשר  הדבר  וזה פסוק על  (יב) תצוה פ' ר"תנחומא
ב  כל"אבא  יט) (שמות ואמרו סיני הר  על ישראל  כשעמדו כהנא  ר 

מהן  אחד לכל  ושלח הוא ברוך הקדוש חבבן מיד ונשמע נעשה ה' דבר אשר
בראשו. עטרה לו נותן ואחד  זיינו לו חוגר  אחד והיה מלאכים שני

‰‡¯�‰Â אעשה ה' דבר אשר  כל לומר  אחד  לכל דהיה עניינים, שני הני לבאר
א' קבלות, שתי קיבל  אחד  דכל משום נעשה רבים בלשון אמרו והם
חבירו  שגם בחבירו להשגיח  עליו קיבל  וגם התורה, יקיים בעצמו שהוא 

וז  עליה, לעבור  יניחנו ולא  בשעה "יקיימנה אומר  רבי (יג) יתרו פ' התנחומא  ל
שמים  מלכות עליהם לקבל אחד לב כולם הושוו סיני הר על  ישראל  שעמדו
שהיו  אלא עוד ולא כו' ויאמרו אחד  קול  העם כל ויענו שנאמר בשמחה

כמש  וזהו זה . על זה עצמן א'"ממשכנין כל קיבלו רבים בלשון דמשאמרו כ 
ומש  חבירו, על גם מה "להשגיח עבור היה דהעטרה מתנות, לשתי זכו ה

צריך  דלזה זיין להכלי זכה חבירו על להשגיח  שקיבל ומה עצמו, על  שקיבל 
וגבורה. כח

[ÈÂÏ‰ ˙È·]
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התרתי  לך שאסרתי כל
אשתובגמ' ילתא אמרה ק"ט) (דף חולין 

לן שרא רחמנא דאסר כל נחמן לרב
(פירש"י  כבדא, שרא דמא לן אסר  כוותי',
דם  בו ), דם וטעם קרוש דם כולו  הוא כבד
חזיר חיה, חלב בהמה חלב טוהר, דם נדה
טמא) עוף (פרש"י גירותא, דשבוטא מוחא
בחיי  גרושה איש אשת (דגים), דכוורא גישנא
תואר , יפת כותית יבמה, אח אשת בעלה,

כחל . כו' בחלבא בישרא למיכל בעינא

דברים הנה  רק דנקט המאמר  בזה המובן
דומים  דהווה אף לגמרי מותרים שהמה

תו משום ולא ממש, דוחה לאיסור  עשה רת
עשה  בתורת אינו  יבום היתר למשל ל "ת,
היתר הוא אלא אח  אשת איסור דוחה דיבום
אשתו היא הרי אותה דמייבם דמכיון לגמרי,
דיבמות) (פר"ק בתוס' וכ"ה דבר. לכל 
ע"ש, דחוי בתורת ולא בכך מצוותו דאדרבה
יבוא  ויבמה אח  אשת איסור חז "ל  ואמרו

כמשנ"ת. וזה נאמרו  אחד  בדבור עליה

כלאים והנה לובש דכהן  כ ' הרמב"ם
וראב"ד עבודה, בשעת דוקא כהונה בגדי של 
עבודה  בשעת שלא אף דעובד  וס"ל חולק

גמור . היתר דהוא

הא וביוצרות נמי דחשיב פרה דפ'
איתא  ע"ש) פה בתוס' (וכמובא דהש"ס
(תוס' ר"ת וכשיטת ע"ש, וציצית כלאים
כלאים  לגמרי דמותר כמ "ק) ועוד  מ ' כתובות
חשיב  ולא ע"ש. וכה"ג בלילה אף בציצית
לשיטת  וסייעתא כהונה, דבגדי כלאים
עשה  ענין  אלא היתר  בתורת דאינו הרמב"ם
רס"ו) (ס"ס ביו "ד  ג"כ לעיין ויש ל"ת, דוחה
לכמה  אף גמור  היתר  בשבת דמילה ברמ"א
אלא  דאינו  ז"ל דעתו בגר "א וע"ש מוהלים,

הגר"א  שם (ומש"כ ע"ש, ל"ת דוחה דעשה
פוסקים  כמה באמת דחויה נפש פקוח דאף
ומגיד יומא סוף רא"ש עי' היתר דהוי ס"ל
סי' השקל ומחצית שבת) ה' (פ"ד משנה

שכ"ח).

(שם והנה  תואר יפת איש דאשת הא
הארכי  לחושי דוד  שאמר המקור זהו בתוס')
כאבשלום, בן לו  שיש השמים מן  דנענש בהא
של אמו  תואר יפת שנשא מפני חושי וענהו 
יפת  התירה התורה הרי אמר  ודוד אבשלום

ודו"ק. גמור , היתר שזהו  דהיינו תואר ,

אדם שהרג  טרפה  בדין

שהוא כ' שור ממון) נזקי ה' (פ"י הרמב"ם
שנא' נסקל אינו הנפש את שהרג טרפה
והשגת  כו' בעלים כמיתת יומת בעליו  וגם
דכ ' נהרג הרג ב"ד  בפני ואם א"א הראב"ד ,
לחלק  ויש משנה המגיד וכ ' ע"כ . הרע ובערת
ע"כ . באדם, אלא כתיב לא ובערת קרא דהאי

(דף וכבר חולין  בסוף מגמ ' הקשו 
לבי  לאתויי בעי הנפש את שהרג עוף קל "ט )
במפתח וראה הרע. ובערת ולקיים דינא
ואין בזה טרחו כמה פרנקל) הוצאת (רמב"ם
מאד נכונים המ"מ דברי אמנם תח "י, הספרים
אדם  אצל רק רע מושג שייך  דלא הסברא מן
הטבע  מצד זהו ועוף ובהמה חיה משא"כ 
מיירי  בחולין  והגמ ' עונש. בזה ול "ש שלהם
מצד למשפט  להביאו  וצריכין שהרג בעוף
שפיר טרפה העוף ואם ממזיקין, הצבור  הגנת
ובזה  כו ', הבעלים וכמיתת משפט פה אין 
העוף  דנהרג זהו  אם וראב"ד  הרמב"ם נחלקו
דהרמב"ם  משפט  נחשב זהו  אם והבהמה
חדש  דין  הוא אלא משפט זה דאין בזה דעתו

דוקא. אדם של הרע לבער 
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ב"פ נייטרא דק"ק  רב 

שבעליות  המעולה לתורה עליה איזהו
דרכים:מצינו ג' ופוסקים בחז"ל

ס"ת במס'(א) הל ' ובשו "ע ע"א ס' דף גיטין 
אחר בשבת בזה"ל , איתא קל "ו  סי'
חכמים  תלמידי קורים ולוי כהן שקראו
תלמידי  ואחריהם הציבור , על הממונין 
הציבור , על  פרנסים למנותם הראוים חכמים
שאבותיהם  חכמים תלמידי בני ואח"כ
לכבדם  [שמחוייבין  הציבור  על ממונים
ראשי  ואח"כ (משנ"ב)], אבותם כבוד  בשביל 
וכל והגבאים], קהלה, ראשי [פי' כנסיות
(והובא  הלבוש שם [וכתב עכ "ל , העם,
מוכרין שאין במקומות מיירי זה וכל במג"א)
לפי  וקורא הממונה שעומד  אלא המצות
המצות  שמוכרין במקומות אבל  הכבוד ,
לו יש אותם הקונה כל לצדקה המעות ונופל
דלפי  הרי – וכו']. שירצה למי לכבד רשות
שבעליות, המעולה הוא שלישי הש"ס חכמי
(מו"ק  הרא"ש כמ"ש תם רבינו אצל היה וכן 
סעיף  ת' סי' יו"ד ושו"ע והטור  ע"ה) סי' פ"ג
לתורה] יעלה לא שאבל  שם מש"כ [לענין  ד '
בכל אותו  קורין  היו תם שרבינו "ושמעתי
מבואר לשלישי והמעלה שלישי". פעם
דהוא  י"ח ) הל' דתפלה (פי"ב ברמב"ם
מחברו גדול  שהוא מי "כל  דכתב כפשוטו,

לקרות". קודם בחכמה

הוא אמנם(ב) ששי כי מבואר הק' בזוהר
שם  דאיתא שבעליות המעולה
לס"ת  דסליק מאן ע"ב) קס"ד דף (שלח 
שעולה  [מי צדיק אצטריך  אורייתא למקרי
ומאן צדיק], להיות צריך בתורה לקרות לס"ת
מאינון דסליק שתיתאה מכלהו , צדיק אקרי
העולה  הקרואים, מכל  צדיק נקרא [ומי שבעה
[הוא  ודאי שמעון א"ר השבעה], מאלו  לששי
אלא  יומוי כל  סליק לא כרוספדאי דר ' כן]

לעליה  אלא ימיו כל עלה [לא שתיתאה
שנהגו "מה המג"א וכתב - עכ "ל . השישית]
מהזוהר סמך  קצת יש עצמו , בפני ששי למכור 
מג"א  כתב למה וקצ"ע עכ"ל, לך" שלח  בפ'
ואולי  גמור . סמך  אינו למה סמך", קצת ד "יש
אין כי זוה"ק מדברי משמעות שיש מפני
שהוא  יודע אם אלא ששי אחר לחזור לאדם
כתוב  זה וכעין מכולם, יותר  צדיק בחינת
מ "ט (דף להאריז"ל הכוונות בספר בהדיא
שיהיו צריך  והשלישי "השישי וז "ל  טו"א)
שבכל במעלה חשובים היותר האנשים
האורות  לקבל ראוים שיהיו כדי אז, העולים
מסתבר ולפ"ז לעיל". הנזכרים ההם המגולים
במחירו , המרבה לכל  שישי למכור  מקום דאין
העליה, לאותו ראוי עושהו  הכסף ריבוי דלא
ראוי  עושהו  ה' ועבודת בתורה ריבוי אלא
קצת  רק שיש מג"א כתב שפיר וא"כ  לכך ,
אם  אף ועכ"פ השישי, למכור זה למנהג סמך
כן הוא האמת מ"מ מג"א כוונת זה אין 
מנהג  להזכיר  וכדאי האריז"ל. בדברי כמפורש
תכלאל בספר המובא תימן, מבני קדום פלאי
"נהגו וז"ל שחרית) שבת (קה"ת חיים עץ
אף  לקטן  קוראים הם [כי לששי קטן  להעמיד 
[הנ"ל] וכו ' הזוהר  עפ"י והוא קרואים] לז'
שלא  דמוחזק צדיק דאיהו בקטן  נהגו כן  ועל

הצדיק". ליוסף רומז  דאיהו  קרי ראה

בזה"לבב"י(ג) כתב ד ') אות סוף (קל "ה
הגדולים  הקפידו  לא הללו  בדורות
בסוף  לעלות להו  עדיף וטפי ראשונים לעלות
בסוף  עולה שבציבור  גדול  ולעולם העולים,
קל "ו , סי' בריש ומשנ"ב במג"א והובא עכ "ל 
הב"י  של דורו  בן  שהיה רדב"ז  ובשו"ת
שהיה  עד  זה, במעלה החזיקו היכן עד  מבואר 
עלה  ותלמידו שלישי עלה הוא אם לרב בזיון 
קראו כבר אם דאף הרדב"ז פסק ולכן  אחרון,
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רשות  נטילת בלי יעלה לא לאחרון  להתלמיד
והטעם  - א') רמ"ב יו"ד בפ"ת (הובא מרבו 
ט ' א"א (כאן הפמ "ג כתב משובח  דאחרון 
[פי' הסדר" בו שמסיים "משום י"ח ) ומשנ "ב
דאין פ"ה) פ' וב"ר  י"ג: (סוטה חז"ל כמ"ש
ומגמרא  שגומרה]. מי על  אלא נקראת המצוה
דמעלין משום דמשובח מבואר דלהלן

מ "ב). שבת זרוע אור  (וע"ע בקודש

שיש אמנם  לרביעי גם מקור למצוא יש
איתא  כ "א דף מגילה דבמס' יתירה מעלה בו 
אין תני אנשים, ג' קורין ובחמישי "בשני
רב  אמר פסוקים, מעשרה להם לקרוא פוחתין 
אמצעי  וכו', משובח פסוקין ד ' שקרא ראשון 
פני  מול  אל דתניא משובח ארבעה שקרא
ואחרון משובח, שאמצעי מכאן וגו' המנורה
ולא  בקודש מעלין  משובח  ארבעה שקרא
דהוא  רביעי בעליה מעלה הרי מורידין ".

חז "ל . למדוה שממנו  במנורה כמו אמצעי

ומצוה והערוך כתב, קל "ו ) (סי' השלחן
ההמון בפי שמוחזק מה לבטל  גדולה
וכדומה, מאד , פחותה זו  עלייה או זו שעלייה
לתורה  לעלות בעצמו לנהוג שיכול ומי
הוה  לפחיתות אותה שמחזיקים בהעלייה
רע"ו) סי' (ח "ב התשב"ץ [וכ "כ  רבה מצוה
הרבה  דבעוה"ר ע"ש] הרא"ש נהג דכן 
לך אין ובאמת ירחם, ה' מזה בא מחלוקת
וברכה  אחת תורה שהכל  מזה גדול שטות
וכ "כ עכ"ל. שטן  מעשה אלא זה ואין  אחת
להתקוטט ח "ו  י"ח) (ס"ק כאן  במשנ"ב
כולם  הם התורה אותיות כל כי זה, בעבור
אמרות  ה' אמרות וכדכתיב וטהורים קדושים

. עכ "ל  וגו' טהורות

כששבת וכ"ק  זצ"ל  מסאטמאר אדמו"ר
בין והיה תשכ "ה בשנת פארק בבארא כאן
רבנים, כמה התורה קריאת בעת הציבור
שמא  וחשש בהוספה, נתכבד מהם ואחד 
צחות  בדרך  הרבי לו  ואמר דעתיה, חלשה
מיט געפריידט  רב א זיך האט "אינדערהיים

מאת  בשכירות הוספה [כלומר  הוספה" א
שם. עכ "ל  הקהלה],

ח 'במהה] בדף זצ"ל  אביך  כבוד שכתב
במעשה  משה שנתקשה במה
בזה  להעתיק הנני השקל , ומחצית המנורה

לשוני מה וזה יקרה", "אבן בספרי שכתבתי
מבאבוב  אדמו "ר  כ "ק מפי שמעתי שם:
לדעת  משה נתקשה דלמה להקשות שליט"א
בפירוש  דבר הכתוב הלא השקל , מחצית מהו
ושוב  השקל, מחצית הגרה עשרים כי והודיע
כתוב  למה הקשה ועוד להסתפק. לו  הי' מה
ותירץ  פעמים, ב' נפשותיכם על לכפר  להלן 
הוספתי  הצעיר  ואני בקודש. וכדרכו למעניתו
לקמן דכתוב הא על הנ "ל  קושיות על קושיא
שנה  עשרים מבן הפקדים על  העובר  כל
כל דלכאורה וגו ', ה' תרומת יתן ומעלה
לומר די דהי' הוא, מיותר הפקדים על העובר
תרומת  יתן  ומעלה שנה עשרים מבן  אשר כל

הפקדים. על העובר  כל  ומאי ה',

הנ "לואמרתי  קושיות כל  את ליישב
על שהקשה יואל  דברי הספה"ק דברי עפ"י
באדר באחד  רפ"א) (שקלים דשנינו הא
וכו ', הכלאים ועל  השקלים על  משמיעים
דמאחר אלא זה, עם זה ענינו מה דלכאורה
כדי  בא השקל מחצית כי ומבואר שידוע
הרי  לעצמו, כשהוא יהודי כל כי להראות
השלימות  את להשיג וכדי כמחצית רק הוא
יכול הייתי ולפי"ז  באחדות, להיות צריכים
באחדות  להיות גם במשמע זה שהרי לומר
אמרו , לזה ישראל, ופושעי עבריינים עם
ועל השקלים על  משמיעים באדר באחד
ליקח לך  שאמרתי דנהי לך לומר הכלאים,
להיות  הזהרתיך  עי"ז ואשר השקל  מחצית
שבעונה  תדע אמנם ישראל, כלל עם באחדות
היינו הכלאים, על גם הזהרתיך זה עם אחת
באחדות  ולהיות להתערב מבל  נפשך שתזהר
בעת  כוונתי היתה זה על דלא העבריינים, עם
אדרבה  כי השקל, מחצית ליתן צוויתיך 
לבל להתרחק עוד  צריכים האלה מעבריינים
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ודח "ח ח"ו, כמותם ותהי' במצודתם להלכד
הכתוב  שאמר דמה לומר יש הנ"ל  ולפי וש"י.
אחר , ולא דוקא זה למעט , בא דזה יתנו , זה
(במסכת  ז "ל  רש"י בדברי מצינו  ודוגמתו 
ולפי"ז למעט, בא החיה דזאת מ"ב) חולין
יתנו זה דוקא יתנו , זה באומרו הכתוב כוונת
כל לא אבל  שמו , וחושבי ה' יראי היינו
העבריינים  אלו הפקודים, על העובר
בא  זה ועל  ותורתו , ה' פקודי על  העוברים
של מטבע כמין  לו  דהאראה והוסיף, רש"י
מטבע  שיש לו  שהראה לומר , רצה אש,
תכוה  שמא בו לנגוע לך  ואסור  כאשר  שהוא
מעות  ולוקח לנגוע שלא אותו והזהיר  בו ,
אבל ועבריינים שבתות ממחללי שהם כאלו 

להראות  צריך  הי' לא השקל  מחצית עצם על 
ולפיכך מהכתוב, מעצמו גם יודע הי' דזה
נפשותיכם, על  לכפר  לומר וכפל  הכתוב שנה
יתירה, בזהירות זה על ולהזהיר לזרז כדי
הפקודים  על  העוב מכל  מטבע ליקח שלא
שהוא  מי היינו  ומעלה, שנה עשרים מבן אלא
דאין עונשין, בר בבחינת שנה עשרים בן כבר
נזהר שהוא לומר רצה עשרים, לפני עונשין 
תעשה  ואם לעונשי, המביאין עצמומחטאין
אז מעבריינים, מעות מלקבל  עצמך ותמנע כן
נוסף  לנפשותיכם, כפרה כבר תהי' לבד זהו
נתינת  עצם ע"י אליכם המגיע הכפרה על 
נפשותיכם  על לכפר  וזהו השקל , המחצית

עכ "ל . וק"ל, ב"פ

h

‰˜„ˆÏ ˙¯˘Â˜Ó ˙ÂÚÂ·˘· ‰ÁÓ˘

˙È˘ÚÂ'וגו בחגך ושמחת גו' ידך נדבת מסת גו' לה' שבועות חג

‰ÓÏ לצדקה מקושרת בשבועות שמחה

‚Á·בנ כל  וידיעתה "הפסח  התורה מלמוד  שרחוקים הפשוטים אף בשמחה י
נסים. נעשה להם וגם ממצרים נגאלו הם גם כי על

‚Á· אך ותירוש, דגן רוב ויקבם, מגרנם באספם שמחים כולם הסוכות
את  יודעים אינם הלא עושים, עם פשוטי מה השבועות חג  לשמחת
אך  אותה, לומדים אינם אם שכר יקבלו ולא הקדושה, בתורתנו הגנוז הטוב
בעצמם  כאלו להם ויחשב תורה לומדי ידי לתמוך יוכלו כי תקנה יש לזה גם
לפשוטי  מה תאמר  ואם לה', שבועות חג ועשית לרמז, התורה באה וזה למדו,

ע לשמוח, ולומדי "עם לצדקה לנדב לבך שיסיתך מה ידך, נדבת מסת אמר, ז
בחג ושמחת - לומד בעצמך כאלו שכר תקבל ך."תורה
‰Ï Ï‡ÂÓ˘ ÈËÂ˜ÈÏ]"Ê ¯ÏÚÂÂ ÛÒÂÈ Ï‡ÂÓ˘ ¯"[Ï



dt

ñè½ −îñí óîñ¾ ó−−ì ëþí

סאדיגורה  מרדכי ' 'כנסת בישיבת ר"מ 

ועוד  ה"ח  חיים בירורי ומח "ס

מכירים  המלאכים שאין ובקשות תפילות בענין
ר 'הנה הרה"ג לן דשדר  מתנתא האי ע"ד 

צלותא  'ספר  שליט "א רבינאויץ גמליאל
שליט"א  כהן  שמואל  ר' להרה"ג דשמואל'
שמואל , תורת ד "ח , שמואל  דברי מח"ס

המינקת. תורת

ובקשות והוא תפילות בענין  בלום אוצר 
גליון עלי נא אעלה מכירים המלאכים שאין 

ענינא. בהאי שהעלתי מה

תקפ"א כתבא) (סימן אפרים מטה בספר
בשמיא  די ומרן ומסי מחי סכ"א)
המלאכים  דאין כיון  ביחידות, לומר אין 
מי  אין  אזי ב), יב, (שבת ארמית יודעים
שבשמים, לאבינו ביננו  ויתווך  שיעביר 
השראת  ביה דאית י' בעינן משו"ה
(שם  ברורה במשנה והובא השכינה[1].
לומר אין  בשבת [ולפי"ז רבה מאליה סק"ד)
בציבור[2] אם כי ביחידות, פרקן יקום ב' נמי

או "ז )[3] בשם סקי"ט ק"א סימן (מ "ב

רחמים מכניסי תפילת

תפילת ע "דב) על  העולם שמפקפקים מה
אמצעי. כע"י דהוא רחמים, מכניסי
זצ"ל , גשטטנער  נתן  רבי הגאון מו "ר  הנה
דיש  רחמים. מכניסי הפיוט  אמירת יישב
אמירת  עצם א] בתפילה שלבים שלשה
- שוועתינו ישמע שהקב"ה ב] התפילה.
בין המבדיל מסך  יהיה שלא ג] תפילתנו .
זו בתפילה וממילא עולם. לבורא תפילתנו 
רק  למלאכים, ח"ו מתפללים אנו אין 
התפילה  את שיעבירו  מהמלאכים בקשתינו
כעין ביננו . המבדיל מסך יש כי לה', שלנו 
שמעל הגשר את העבירני לחבירו שאומר 

לאחר מיד אומרים שאנו  הטעם וזה הים.
מה  דלכאורה וכו '. בשמיא די מרן זה, פיוט
דהרי  כיון  אלא לכאן , זו  תפילה שייכות
בשבת  כדאיתא ארמית, מבינים אין המלאכים
אחרי  מיד  לכן א), (לג, וסוטה ב) (יב,
תפילתנו , שיעבירו אליהם כביכול שהתפללנו
לא  כלל שהם בשמיא די מרן  אנו מתפללים

ע"כ . יבינו .

(היו "לועיין קודש אמרי קונטרס עוד
הכנסת  לאדמו"ר שנה, ע"ה מלאת ליום
שכתב  (28 עמוד  זצוק"ל , מסדיגורה מרדכי
על העולם שמפקפקים מה זצ"ל , אדמו "ר 
דהכוונה  היא. טעות רחמים, מכניסי תפילת
והמעשים  מהמצוות שנבראים שהמלאכים
ככתוב  בעדינו, טוב ימליצו  המה טובים
אחד מליץ מלאך  עליו יש אם  כג) לג, (איוב
(ח"א  חיים בירורי בספר וראה ע"כ. אלף. מני
ושם  בזה. שהארכנו מה רחצ-שב) עמ '
משבלי  הבאנו  תקנט) עמ' מילואים (מהדו"ת
שיר למדרש שציין רפ"ב) (סימן  הלקט
אתכם, השבעתי ה) (ג, פסוק על השירים
על העומדים למלאכים ישראל  כנסת אומרת
תפלתי  הוליכו  דמעה, שערי ועל  תפלה שערי
לפניו יושר  מליצי ותהיו  הקב"ה לפני ודמעתי
ונאמר השגגות, ועל  הזדונות על לי שימחול
אחד מליץ מלאך  עליו יש אם  כג) לג, (איוב

ע"כ . וגו '. אלף מני

תקפ"א והלום (סימן המגן באלף חמותי
על שכתב האריז "ל  בשו "ע הוא שכן סק"מ)
וגו ', אדם נעשה כו )] א, [(בראשית הפסוק
עיקר כי וכו', עליו רחמים יבקשו  שכולם
ולא  עלינו, יושר מליצי שיהיו הוא כוונתינו

ע"כ . וכו '. אמצעי בדרך 
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בארמית  חמץ ביטול

ארמית.ואגב ,ג) בלשון  החמץ ביטול נוסח
שכד עמ' תל"ד (סימן בב"י הנה
מדברי  הביא רבינו ) שכתב ומה ד"ה בנדמ "ח 
א"ר ד"ה הרי"ף, מדפי א ג, (פסחים הר "ן 
הוא  כך אלא בגמרא, אינו  זה דלשון  יהודה),
עג). צו  פר' (שאילתות הגאונים ביד  מקובל 
הנוסח הובא פ"ב) (שם בירושלמי אולם
חמץ  כל שיאמר צריך אמר רב הקודש, בלשון 
ע"כ . יבטל  בו, יודע ואיני ביתי, בתוך לי שיש

בלשוןוטעם  אומרים שאנו הדבר 
בן משה לרבי היום סדר  בספר ראיתי ארמית,
קכה  עמ ' וכונתו  חמץ ביעור  (סדר זצ"ל  מכיר 
שאומר והא וז"ל חידוש. דבר  שכתב וכן) ד "ה
כי  לומר דאפשר אעפ"י תרגום, בלשון  אותו
בלשון היה ולשונם הקדמונים, תיקון הוא
הנשים  שיבינו  כדי כך אותו ותקנו תרגום,
לתת  אפשר אפ"ה אומרים, שהם מה והטף
חיות  הוא שהלחם בהיות כי הסברא, לפי טעם
צריכים  אנו  השנה וכל - ה' פי במוצא האדם
לו , הצריך בכבוד  לזלזל לאדם ראוי ואין  לו,
על אמרו  וכן יג). יג, (משלי לו יחבל לדבר  ובז
לו יחם ולא בבגדים ויכסהו  ע"ה המלך דוד 
וכן וכו', בהם שזלזל  מפני א), א, א (מלכים
בלשון אומר היה ואילו  אחרים. בענינים
מזיקין בו מבינים שהכל לשון הוא הקדש
הענין , על לקטרג שיבואו ואפשר ומקטרגין ,
המלאכים  שאפילו תרגום בלשון אותו תקנו
ומזיקין , שדים כ "ש בו מבינים שאינם אמרו 
ע"כ . לקטרג. פה פתחון  להם יהיה לא ובכן 

סק"ה). תל "ד  (סימן היטב בבאר והובא

עניא לחמא הא 

בלילוכיוצא ד ) דאומרים  בהא  מצינו בזה
לחמא  'הא ארמית בלשון  הסדר,
לא  הפיסקא וזאת הרשב"ץ כתב וכו'. עניא'

בתלמוד לא חז"ל, מדברי מקום בשום נזכרה
בבות  שכל כך , על ועמדו במדרש. ולא
מבבא  לבד  עברי, בלשון  נאמרים פסח דאגדת
וביאר ארמית. בלשון  שהיא ראשונה
אלא  המשנה מסדר אינו  שזה לפי הריטב"א,
כדי  בבלי בלשון תיקנוהו  האמוראים, מתיקון 
אורחות  – והטף [הנשים הכל  אותו שיבינו

היו  זה בלשון  כי בבבל .חיים], לדבר רגילין 
שלא  כדי תרגום, בלשון  נאמר  לכך  כי וי"א,
שאנו עלינו, ויקטרגו  המלאכים יכירו 
שאין עוונותינו ויזכירו זה, בכל מתפארים

ע"כ . ליגאל . כדאין  אנו

לבעלובהגדה ניסים מעשה פסח של 
שהלשון כתב, המשפט-והחוו"ד הנתיבות
מעיקר אינה שהפיסקא להודיע ארמית

ע"כ . ההגדה.

מה ובספר מפני לבאר , הוסיף הפרדס
לשנה  אומרים שאנו הקודש, בלשון מסיימין 
בלשון שמתחילין כמו ולא וגו', הבאה
שאנו בקשה, מדרך סיומה אלא ארמית.
אותנו שישחרר המקום מלפני מבקשין
שיהיו בלשון אומר  כן על לחרות, מעבדות
בעדינו]. טוב [שימליצו השרת מלאכי מבינים

ארמית  בלשון קדיש  אמירת

קדיש וכיוצאה) אמירת ע"ד מצינו בזה
בתוס' לו והוא ארמית. בלשון
קדיש  אומרים וז "ל  ועונין), ד "ה א ג, (ברכות
גדול ושבח נאה שתפילה לפי ארמית, בלשון 
יבינו שלא תרגום, בלשון  נתקן  כן  על הוא,
תוס' ודחאו בנו. מתקנאין ויהיו  המלאכים
לכך לשונם היה שזה דכיון וכתבו, דא טעמא
מבינים. הכל  שהיו תרגום בלשון  תיקנוהו 
דאומרים  נ"ו), (סימן בטור וכ"ה עיי"ש.
דאם  המלאכים, יבינו  שלא כדי בארמית,

עלינו . יקטרגו יבינו 
_____________

הנ"ל. ט') אות תקפ"א (סימן רבה באליה שהובא ע"ב) (סימן רבתי בתניא הדבר מקור הנה .[1]

שלשונו  מי וכי המלאכים , יבינו לא אם  מה ידענא לא שתמה, סקכ"ו) (שם החיים בכף ועיין א]
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צרכיהם  ששואלים ישראל נשתבחו בזה והא דבריו, נשמעין אין יתברך מאתו צרכיו ושואל ארמי

ע"כ. אמצעי שום בלי מאתו

דאישתמטיתיה  דבריו, על להשיב כתב י') הערה יא (עמ' נוראים  ימים  – עובדיה חזון בספר אולם ב]

זמנין  החולה, לבקר אלעזר ר' בהדי אזלינן כי חנה בר בר רבה דאמר הנ"ל), – ב יב, (שבת הגמ' דברי

יהודה  רב אמר והא הכי, עביד והיכי לשלם , ידכרינך רחמנא אמר וזמנין לשלום , יפקדך המקום אמר

מלאכי  אין ארמי בלשון צרכיו השואל כל יוחנן דא"ר ארמי, בלשון צרכיו אדם  ישאל אל לעולם

וכו' עמו דשכינה חולה שאני – ומשני ארמי, בלשון מכירין השרת מלאכי שאין לו, נזקקין השרת

אמר  א) יח, (ר"ה בגמ' ועיין ארמי. בלשון צרכיו לשאול לו אין חולה, שאינו יחיד שסתם  הרי ע"כ,

כתיב  והא אליו. קראינו בכל אלוקינו כה' שנאמר נקרע, שנחתם  שאעפ"י ציבור של דין לגזר מנין רב

קראינו], בכל קאמרת והיאך וזמן, עת בכל דלא [והיינו קרוב בהיותו קראוהו בהמצאו ה' דרשו

בציבור. איירי קראינו בכל אלוקינו שה' קמן הא בציבור. הכא ביחיד, קרוב] [בהיותו התם  – ומשני

ימי  בעשרת מיד ומתקבלת ביותר, היא יפה והצעקה התשובה ה"ו) פ"ב (תשובה הרמב"ם  כתב שכן

זמן  כל ציבור אבל ביחיד, אמורים דברים במה בהמצאו. ה' דרשו שנאמר ליוה"כ, ר"ה שבין תשובה

וכ"ה  עכ"ל. אליו קראינו בכל אלוקינו כה' שנאמר נענים, הם  שלם  בלב וצועקים תשובה שעושים

ישאל  אל רב והאמר מצלי, דבעי היכא כל רחמי, דתפילה משום  לשון, בכל תפילה א) לג , (סוטה בגמ'

שיסייעוהו  צריך יחיד רש "י, ופירש בציבור. הא ביחיד, הא קשיא לא וכו', ארמי בלשון צרכיו אדם

ע"כ. ימאס ולא כביר אל הן שנאמר השרת, למלאכי צריכים  אינם  ציבור השרת. מלאכי

לומר  שאין  שכתב, כ') (עמ ' והברכות התפילות בפירוש  רש "י] של [רבו יקר בר יהודה לרבינו מצינו 

ארמי. בלשון מכירין השרת מלאכי שאין לא, ביחיד אבל בציבור, אלא ומסי' 'מחי או פרקן' 'יקום 

(הלכות  האשכול בספר וכ"כ ע"כ. יקר. בר ר"י בשם  קפ"ד) (סימן דעים  תמים  בשו"ת הובא וכיוב"ז

שאינם  בציבור מילי הני 'ותפילה', ק"ש  לשון בכל נאמרים  ואלו דתנן הא בזה"ל, ה') סו"ס תפילה

אדם  ישאל לא הלכך ארמי. בלשון מכירים השרת מלאכי שאין לא, ביחיד אבל למליץ, צריכים 

בספר  וכ"ה פורקן. יקום  לגבי צט) עמ' קכח (סימן ויטרי במחזור וכ"כ ע"כ. ארמי. בלשון צרכיו

ארמי, בלשון מכירים  השרת מלאכי שאין אעפ"י פורקן', 'יקום דאמרינן הא נ'), סימן (ח"ב זרוע אור

[והביאו  בציבור. הא ביחיד הא הנ"ל) – א לג, (סוטה בגמ' וכדאמרינן עמהם , שהשכינה ציבור שאני

בלשון  מתחילה שנתקנה תפילה שאף הנ"ל, מכל ומוכח ע"כ. סקי"ט] ק"א (סימן ברורה במשנה

יכול היחיד אין לאומרה.ארמי,

ד]יכול  דאמרינן [ומה הקודש , בלשון אלא יתפלל לא דביחיד ס"ד) ק"א (סימן בשו"ע איפסק כן

ע"כ, בזה] כ"ג) הערה תלב עמ' (ח"ד חיים  בירורי [ועיין בציבור מילי הני שירצה, לשון בכל להתפלל

(שם ) השו"ע דהביא ואף תפילתם. מקבל בעצמו שהקב"ה מליץ, צריך אין דציבור (סקט"ו) ובמ"ב

הקבועה  דתפילה דס"ל י"א, בלשון - דברכות) (רפ"ב יונה רבינו בתלמידי שהובא צרפת מרבני

כסתם  הילכתא ויש  דסתם כסתם, דהילכתא ידוע מ"מ לשון. בכל לאומרה יכול יחיד אפילו לציבור 

ע"כ. בזה]. הארכתי אחר [ובמקום 

כגון  ארמי, בלשון אף ובקשה תפילה אומר דהיחיד מצינו דהא בזה, לעיין יש  דעדיין ונשאלתי ג]

'ויהא  בשבחין אזמר פיוט בסוף הקידוש  קודם  ש"ק בליל האומרים  דיש קודש , לשבת בזמירות

אלא  אינו ארמי, בלשון להתפלל דאין דאמרינן מה דכל ליישב, לכאורה ואמרתי קדם '. מן רעוא

זמירות  של בפיוט משא"כ הסליחות, וסדר מנוסח דהוי ומסי' 'מחי בנד"ד וכמו"כ חובה, בתפילת

דינא. האי קאמרינן לא בזה כלל, חובה דאינו קודש, שבת

מנוסח  שאינו בדבר דאף חזינן הנ"ל) – ב יב, (שבת הגמ' מדברי דהא אינו, דזה השיבוני אולם

ידכרינך  רחמנא ליה וקאמר בחליו, לבקרו דקאתי בהא ארמי, בלשון להתפלל אין חובה תפילת

וצ"ע. לשלם.

בשנת  נכתבה זו [תשובה גאון, האי רב ובנו גאון שרירא רב שכתבו תשובה ראיתי הלום אולם ד]

צרכיו  לשאול דשרי והיינו יוחנן', כרבי נקטינן 'לא שנים] ותשע עשרים  אלף לפני – תשמ"ז אלפים  ד'
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לשון  שאומרים א) לג, (סוטה יהוידע בן ובספרו מט), (סימן לשמה תורה בשו"ת כתב וכן בארמי.

ביחיד. אף ארמי

הוא  שכן ואילך), ב' אות כט גליון נאמן (בית שליט"א מאזוז מאיר רבי הגאון שכתב ראיתי וכן

לאיסור, קמייתא בדיעה ק"א) (סימן מצינו דבשו"ע לעיל שהבאנו מה ע"ד והוסיף בג'רבא. המנהג

(סימן  זצ "ל מסלוניקי דוד יוסף לרבי – דוד בית דבספר וכתב כסתם, הילכתא ויש  סתם  הכלל ולפי

זה  אומרים ', 'יש  כתב ואח"כ שהיא, כמו הגמ' לשון את בתחילה כתב הב"י מרן דאם  כתב, תט)

הוסיף  ואח"כ הגמרא, דין את כתב דבתחילה אומרים, היש  על חולק שהסתם כלל מוכרח אינו

הלכה  ולעולם  אומרים , יש רק אלא כן כתבו כולם  שלא לומר וכוונתו וכך, כך אומרים שיש  לבאר

אומרים . כיש 

כאשר  דגם וס"ל דוד, הבית דברי על דפליג  סק"ד) שג סימן (או"ח השלחן הערך כדעת נימא אי ואף

לומר  נוספת סברא איכא מ"מ עיי"ש , כסתם  והילכתא ויש', כ'סתם  הוי הגמרא, דברי את הביא מרן

כנסיות  בבתי אלפים עוד איכא ודאי ארמי, בלשון בביהכ"נ עתה אומרים שהיחידים  שעה דבאותה

ע"כ. עמהם . ונשמעת עולה תפילתם וא"כ בציבור, שאומרים  מדרשות ובבתי

שלשון  ולפי וכו', הכלבו שכתב חדתא מילתא ומצאתי בזה"ל, כתב ס"ב) (סו"ס רבה באליה .[2]

בלשון  להתפלל מצויה הכוונה ואין בו, להתערבב הנפש  וטבע האדם, בפי שגור ואינו זר, הוא ארמי

המעלות  נמשכו מהם אשר הטובות הכוחות לומר 'רצה בו, מכירין השרת מלאכי שאין ואמרו ההוא.

שאין  לפי בזה, והזהיר וכו'. מליץ מלאך עליו יש אם  פירוש וזה השרת', מלאכי נקראים  הם הטובות

הכלבו  דמתיר והא וכו'. הלשון זירות מפני בתפילתו לכוון ואין הלשון, באותו מורגלין הנפש  כוחות

ע"כ. לי נראה זכויותיהן. נפישי גם  טפי. ומכווני לזה, זה מרגלי דאז טעמו, לומר צריך 'בציבור',

דאין  בסידורים שכתבו מה דטעות שכתב, כא) (עמ' נוראים ימים  – בחג  חג  הלכות בספר וראה א] .[3]

יקום  מבעיא דלא והיינו ע"כ, לומר אין שניהם את אלא ביחידות, כשמתפלל השני פורקן יקום  לומר

היקום  אפילו אלא ביחידות, אומר אינו בודאי שזה הדין, קדישא קהלא כל על שמבקשים  השני פורקן

המ"ב  לשון ומדוייק  ארמי. בלשון שהוא מכיון יאמר, לא גם ורבנן, למרנן שמבקשים  הראשון פורקן

לומר יכול אין בביתו מתפלל אם  'ולפי"ז שכתב, הנ"ל) – סקי"ט ק"א עכ"ל.שום (סימן פורקן' יקום 

פרקן, יקום  ב' יאמר ביחידות דאף כתב, שערים ) פתחי סכ"ו י' (שער אפרים  שערי בספר אולם ב]

קהלא  שאומר ואף בתוכם. דר שהוא הקהל את מלברך הטוב ימנע דלמה של"ה, בקיצור כתב ושכן

תבשילין  בעירוב כמו לישנא האי שייך מ"מ שם , ואינם  סביבו נקהלים שהם  דמשמע 'הדין', קדישא

(סימן  בשו"ע [כמבואר וכו' סביבו] אינם שהם  [אף הזאת בעיר הדרים ישראל ולכל לנא שאומר

בקר  כדאשכחן בעיר, נקהלו אשר ישראל על הכי למימר מצי ושפיר סי"ב)], יב)תקכ"ז כ, (במדבר א

הזה, הקהל למימר שייך ואפ"ה קיימא, הוה גבייהו דלא ומשמע הזה, הקהל את תביאו לא לכן

טובא. וכה"ג

בפניהם , שלא אותם  שמברך כיון יתכון', 'יברך השני פורקן יקום  של בנוסח לומר, אין מ"מ אך

ע"כ. יתהון'. 'יברך יסיים  הראשון פורקן שביקום  שכתבנו כמו אלא

שהיה  בעת שכתב, כד) אות מח עמ' (חכ"א שליט"א גרוס להגר"מ דחדוותא אגרתא בספר וראה

ורק  בשבת, מנין להם היה ולא יהודית קהילה כלל אין זו ובעיר השחיטה, לצורך טיקטין בעיר בפולין

עיי"ש . אפרים. שערי לדעת גם  פורקן יקום לומר אין קהילה, שם  שיש אפשר ביותר מרוחק במקום

אף  פורקן יקום  לומר שרי הכנסת בבית שאומר היכא הפמ"ג , בדברי בזה קולא מצינו עוד ג]

ד"ה  יג  דרוש  הרבים דרך (סוף דרכים פרשת ועיין וז"ל סק"ז) א"א ק"א (סימן לו והוא ביחידות.

חולה  דלגבי כשם וא"כ ארמי. בלשון מתפלל הכנסת בבית יחיד לפרש  יש א) (ו, ברכות [בגמ'] עוד)

להם  הותר עמהם  ושכינה הואיל ציבור נמי הכי עמו, דשכינה משום ארמי בלשון להתפלל הותר

ארמי. בלשון להתפלל

h
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מתתיהו" "בית מח "ס

ירושלים 

מצוה  הידור משום בגט יש  אם
שליט"א חזינא העורך  הרב בזה שהאריך מה

רבי  הרה"ג בשאלת הקודם בקונ'
גם  מח "ס שליט"א רבינוביץ הכהן  גמליאל 
ולהלן מועדים. החדש יוסף ופרדס אודך אני

בס"ד . לענ "ד  מש"כ 

א '

שכתבובגיטין גט  חסדא רב אמר  ע"א כ'
קולמוס  עליו  והעביר לשמה שלא
ורבנן , יהודה רבי למחלוקת באנו  לשמה
השם  את לכתוב צריך שהיה הרי דתניא
בו הטיל ולא וטעה יהודה לכתוב ונתכוין 
רבי  דברי ומקדשו קולמוס עליו  מעביר  דלת,
מן השם אין  אומרים וחכמים יהודה,
עד היא דלא יעקב בר  אחא א"ר  המובחר,
אלי  זה דבעינא התם רבנן  קאמרי לא כאן
ולפו "ר עי"ש. לא הכא אבל וליכא ואנוהו
ליכא  דבגט יעקב בר אחא לר' ס"ל  להדיא
ואנוהו , משום נאה לכתוב הגט  בכתיבת  דין
מצינו אולם זה. לדין איכא בס"ת ורק
וכן מכת"י קדמונים בשיטת ומובא בראשונים
ה"ד מגירושין  פ"ג ברמב"ם המפרש גירסת
לא  כאן  ועד  יעקב בר  אחא רב בדברי דגרסו 
בעינן דלא משום התם יהודה רבי מכשיר 
וליכא, בעינן כריתות הכא אבל כריתות
גם  שמכשיר  ר"י מדברי מוכח שאין  והיינו 
עי"ש, כריתות חסרון יש בגט די"ל  בגט 
דין ליכא דבגט סוגיא מהך מוכח  אין  ועפי"ז 
להנך שס"ל  י"ל ולכאו ' מצוה, והידור  ואנוהו
דאה"נ דס"ל שם, בסוגיא כן  דגרסו ראשונים
שמואל הבית ואולם ואנוהו , דין  יש בגט  גם
דלא  גירסא, הך  על  כתב סק"ה קל"א ס'
שושנת  בס' וע"ע עי"ש. בסוגיין כן משמע
שהאריך מה ב' שורש גיטין דיני העמקים

להגר "ח ושאלתי נאה, גט בעי אם בזה
בכתב  לכתוב נאה גט  דין יש אם קנייבסקי
חשוקי  בס' ואולם לא. למה לי וכתב נאה
קנייבסקי  מהגר"ח הביא ע"א כ ' גיטין  חמד 
בס"ת  ודווקא נאה, בגט  מצוה הידור  שאין 
מצוות  יקח ובס' עי"ש דואנוהו  לדינא אמרי'
בזה  מש"כ י' ענף ל"ב ס' מצוה הידור  עניני
מש"כ צ"ג ס"ק קכ"ה ס' הגט משפט ובס'

אנפי. בכמה בזה אנן  וניחזי בזה, להוכיח 

התוס'ולכאו' דהנה בזה, להוכיח  יש
בעי  דס"ת ר "ת ואמר  ע"ב, ל"ב מנחות
תפילין אבל  ואנוהו, אלי זה משום שירטוט,
נוי  בהו  דל "ש שרטוט בעו לא בעור  דמכוסין 
שרטוט דין  דעיקר לר"ת שס"ל  הרי עי"ש.
נאה  הכתב השרטוט שע"י זהו  הקודש בכתבי
דואנוהו לדינא איכא שבגט  נימא ואם וישר.
משום  הגט  לשרטט  יש ה"ה נאה גט  בכתיבת
צ"ג  ס' ח "ה הרשב"א ובתשו ' מצוה הידור 
מהמבואר והוכיח  בגט , שרטוט שא"צ כתב
של יד על כותבין הכל  על ע"א, י"ט  בגיטין
עי"ש. עבד  של יד  על משרטטין ואין  עבד 
זה  משום שירטוט דעיקר  ר"ת למש"כ וא"כ 
שיהא  הגט  לשרטט יש ה"ה ואנוהו  אלי
ס' התרומה בס' ואמנם ונאה, ישר  הכתב
הוי  דגט משום גט, לשרטט שצריך כתב קי"ב
אהע"ז ובשו"ע ספר, לה וכתב כדכתיב ספר 
עי"ש  לשרטטו  נוהגין כתב ס"י, קכ "ה ס'
גט לדין  דאיכא נימא ואם שם, ובב"ח  ובב"י
מצוה  הידור משום לשרטט יש ה"ה נאה
ס"י  קכ "ה ס' הגט משנת בס' ועמש"כ וצ"ע,

ה  בכתבי שירטוט דין ובעיקר  ע"ע שם. קודש
מנחת  ובס' ל"ד ס ' יו"ד יעבץ משנת בס'
כ"א  ס' ח"א זצ"ל קוליץ להגר "י אליהו
ובחידושי  ס"י גיטין  קודש בד בס' ולמו"ר
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משנת  ובס' ס"ח גיטין זצ"ל  רוזובסקי הגר "ש
ברכת  ובס' ס"א ח"א או "ח  סוגיות יוסף
פ"א  ישראל  אבן  ובס' ט "ז  ס' פורים רפאל
ס' ח"א לייב אריה רבי ובחי' הי"א מתפילין 
גבר מצעדי ובס' ט"ו ס' דוד ישועת ובס' ל "ו 
קע"ט ס' ח "ב וזמנים מועדים ובס' ס"י גיטין
רבי  ובשיעורי ע"ב ו' גיטין  פריו נתן ובס'
אפרים  נאות ובס' ע"ב י"ז  סוטה מיכל יחיאל
כ"ב  ס' יו"ד שמעון אהלי ובס' י"ד ס' ח "א
חבצלת  ובס' י"ג ס' גיטין  דוד  רבי ובשיעורי
שרטוט . חובת בס' ובארוכה , דברים השרון 
נאה, גט  דל"ש לי עמש"כ להגרח"ק ושאלתי
הוי  ולר "ת גט, לשרטט  שבעי מהסוברים

הלכה. זה שירטוט לי וכתב הידור, משום

ב '

קיומית  במצוה  מצוה הידור

אות וראיתי  ס"ז  ח "ב מלכיאל  דברי בשו"ת
שבכל מצינו וכן בזה"ל דכתב ח'
המצוה  שיהדר ואנוהו אלי זה נאמר  המצות
אף  שוחטין דבכל מצינו ובשחיטה נאה, בכלי
נזכר ולא לכתחילה אף קנה, של  בקרומית
מטעם  והיינו  מצוה הידור  בזה שיהא כלל 
והתבו"ש  וכו' חיובית מצוה שאי"ז הנ "ל 
גבי  אמרי' לא למה ו '] ר "ס [יו"ד שם הקשה
שכל וכו ', בסם בדיו כותבין בכל  ששינו  גט 
על כותבים הכל ועל קודם, במשנה הקודם
בפסח חובה אדם יוצא דברים ואלו  העלה,
דרק  פשוט  ולענ"ד וכו ' ובשעורים בחיטים
בזה  דליכא משום קדימה דיני שייך  מצוה גבי
לן יסד ולפו"ר עי"ש, עכ "ל  מצוה הידור 
איכא  שבחובה במצוה שרק מלכיאל, הדברי
כגט רשות במצות ולא מצוה הידור לדין 
דזהו י"ל וא"כ  מצוה, הידור  ל"ש ושחיטה
ואנוהו דין  דליכא כ' בגיטין  הש"ס דמסיק
חובה. ולא רשות מצות שהוי משום בגט 
דבר שמצא אשתו שמגרש כה"ג יל"ד ואמנם
בהכי  א"כ לגרשה שבחובה מצוה הוי ערוה
נאה, בגט  מצוה הידור דין  דאיכא נימא

כה"ג, חובה הוי גירושין  מצות אם ועמש"כ
עי"ש. ס"כ אהע"ז שמעון אהלי בס'

דל"ש אמנם מלכיאל  הדברי ע"ד ילה"ק
בגמ ' מהמבואר רשות, במצות מצוה הידור 
התנאה  ואנוהו  אלי זה דתניא ע"ב קל "ג שבת
ולולב  נאה סוכה לפניו  עשה במצוות לפניו 
הרי  וכו', ס"ת נאה ציצית נאה ושופר  נאה
הידור ודין ואנוהו לדין  איכא בציצית שגם
שאי  שבחובה מצוה ל"ה ציצית והא מצוה,
ציצית, להטיל מתחייב ולא מכסי לא בעי
במצוות, לפניו התנאה לדין אמרי' ואפ"ה
לדין איכא כציצית רשות במצות דגם ומוכח 
דאין וגט, שחיטה דשאני י"ל  ואולם ואנוהו,
יאכל שלא דבשחיטה בשלילה אלא המצוה
השחיטה, בגוף המ"ע ואין  זבוח  שאין  מבשר
אלא  הגירושין, בגוף המ"ע אין  בגט  וכיו "ב
נעשה  ה"ז  אחרת, ולישא לגרשה כשרוצה
מצוה  הידור  שייך בציצית אולם הגט, ע"י
בבגד , חוטין  להטיל העשיה בגוף שהמצוה
השלילה  עיקרה בציצית שגם יל"ד ואולם
ל"ש  וממילא חוטין , ללא בגד ילבש שלא

מצוה. הידור  בזה

מלכיאל ,אולם לדברי שס"ל  י"ל
הוי  דשחיטה משחיטה, פ"א הכס"מ כמש"כ
לשחוט , צריך  לאכול כשרוצה ורק רשות
ולולב, סוכה שופר  ציצית תפילין כמו  ואי"ז 
כמ"ע  הוי שציצית לכס"מ שס"ל  הרי
דאחר וע"כ וכיו "ב, שופר כתפילין  שבחובה
וממילא  ציצית בו להטיל  חייב הבגד שלובש
בגדר לעולם הוי שחיטה ואילו חובה, הוי
שמה"ט י"ל  וא"כ עי"ש, הרשות מצות
מצוה  שהיא מצוה הידור  לדין  איכא בציצית
כמצוות  שהם וגט שחיטה ואילו  שבחובה,
יקח בס' ואמנם מצוה, הידור ל "ש הרשות
ל"ב  ענף ל"ב ס' מצוה הידור  עניני מצוות
ע"א  כ "ה בזבחים התוס' מדברי להוכיח  כתב
עי"ש, מצוה הידור דין  איכא בשחיטה דגם
ושו "מ מצוה, הידור  שייך  בגט ה"ה ועפ"ז 
י"ג  ס"ק ס"ה פ"ב ח"א המצוה תורת בס'
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ותירץ  מציצית, מלכיאל הדברי על שהקשה
עי"ש. חובה שהוי

ג'

התוצאה כשהמצוה מצוה הידור

הידורולכאו' דין  בגט דל "ש בכ "ז  עוד  י"ל
שהביא  מה ע"פ הגט , בכתיבת מצוה
במקוה  דל "ש י"ב, כלל ז ' מערכת חמד השדי
שבמקואות  נאה טלית לולב כמו  נאה מקוה
במים  טובל וכשהאדם בטהרה תלוי הכל
בין איכפ"ל ולא ומדרבנן  מדאורייתא יוצא
דבר בשו "ת כתב וכיו"ב עי"ש למקוה מקוה
נימא  דאטו  ג' אות כ"ה ס' ח"ב אברהם

שיה  המקוה במילה ושיהא נאה האיזמל  א
בביאור ונראה עי"ש. נאה בו שטובלים
היא  כשהמצוה מצוה הידור דל"ש דבריו ,
יהא  שהגברא דהעיקר  נאה וכמקוה התוצאה
מהול יהא שהתינוק במילה וכן  וטהור , טבול 
ה"ה  י"ל וא"כ נאה, באיזמל איכפ"ל  ולא
דעיקר נאה גט  דין גירושין במצות דל"ש
במצוות  ורק מגורשת, תהא שהאשה המצוה
וכיו"ב  ושופר לולב כסוכה אגברא שמוטלות
ולא  מצוה, הידור ודין  ואנוהו  לדין איכא
תהא  שהאשה התוצאה היא שהמצוה היכא
וכיו"ב  טבול , יהא שהאדם וכמקוה מגורשת
וכמו נאה, מעקה דל "ש מעקה במצות י"ל
הגר "ח בשם ס"ה מעקה ועשית בס' שהביא
ונראה  עי"ש, נאה מעקה דין דליכא קנייבסקי
זהו מעקה מצות שעיקר משום כוונתו 
בגוף  דין וליכא הנופל, מסכנת למניעה
שיהא  התוצאה דעיקרו  נאה, שיהא המעקה
בגט ה"ה י"ל וא"כ  מסכנה, לשמור מעקה
וכמש"כ התוצאה דעיקרה נאה גט  ל "ש
מצוה  דאי"ז כ"ח ס' ח "ב אחיעזר בשו "ת
תקנת  משום אלא לגרש אגברא אמוטל
ומצאתי  עי"ש. חסד  גמילות ומשום עגונות
כ"ה  ס' שמות אשר  מנחת בס' זה כיסוד 
התוצאה  כשהמצוה מצוה הידור דליכא
מעקה  דין  יש אם להגרח"ק ושאלתי עי"ש.

לזרוק  דאין  בו הכל למש"כ  לי וכתב נאה
בס' ועי' הידור , יש א"כ  מצוה ביזוי משום
נאה. מעקה דל "ש כ"ה ס' שמות אשר מנחת
לבזות  דאין בו מהכול  הגרח"ק ומש"כ
ס' חנוכה הלקט  בשבלי מבואר כן  מעקה,

עי"ש. קפ"ה

תורם והנה ו ' משנה פ"ב בתרומות תנן 
היפה, על הרע מן לא אבל הרע על  היפה מן
תרומה, תרומתו  היפה על הרע מן  תרם ואם
בהרימכם  דכתיב דטעמא שם, הרע"ב וכתב
ס' יו"ד השו "ע וכ"פ עי"ש ממנו  חלבו את
מהיפה, אלא תורמין דאין נ "ב ס' של "א
ל"ב  ס' מצוה הידור  מצוות יקח  בס' והקשה
בתרו "מ בפ"ע קרא צריך  מ "ט  ל "ה ענף
מהיפה, לתרום דבעי חלבו את בהרימכם
במצוות  לפניו  התנאה ואנוהו  מדין תיפו "ל 
מצוה  שהידור להסוברים י"ל  ואמנם עי"ש.
מה  [ועי' אסמכתא וקרא מדרבנן הוי מואנוהו 
ז ' אות ס"ז  ח"ב מתתיהו בבית שציינתי
מה"ת  בהרימכם קרא צריך  להכי א"כ  עי"ש]
הקושיא  בעיקר י"ל אולם מהיפה. שיתרום
ל"ש  מה"ת, הוי ואנוהו  דקרא לסוברים אף
דעיקרה  תרו"מ בהפרשת מצוה הידור דין
הם  וסו "ס מופרשים יהיו  שהפירות התוצאה
עשייתה  שעיקר במצוה ורק מופרשים,
בפ"ע  המצוה עשיית גוף אגברא שמוטל
ואנוהו לדין איכא וכיו "ב, שופר כתפילין 
תרו "מ בהפרשת ול "ש במצוות, לפניו התנאה
והוי  מופרשים, יהיו  שהפירות שעיקרה
נאה  דמקוה דין דליכא המקוה, כטהרת
צריך ולהכי טהור, יהא שהגברא דהעיקר
יקח בס' ואולם חלבו, את בהרימכם בפ"ע
להוכיח כתב י"ט  ענף ל "ב ס' מצוות
במקוה  דגם ה' אות קכ"ג ס' יו"ד מהחזו"א

עי"ש. מצוה הידור שייך 

מ "זאכן  בגיטין רש"י עפמש"כ  עוד  י"ל 
כשרוצה  רק תרו"מ להפריש חיוב דליכא
ל"ה  תרו "מ  שהפרשת הרי עי"ש, לאכול
והארכנו קיומית מ "ע אלא שבחובה מצוה
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א' אות בס"א בזה כאן ועמש"כ  בכ "ד , בזה
מלכיאל , הדברי למש"כ  א"כ עי"ש.
שאי"ז משום ואנוהו  דין ליכא דבשחיטה
תרו "מ בהפרשת י"ל  ה"ה שבחובה, מצוה
בהפרשה, מצוה הידור  ל"ש רשות שהוי
נקט י"ז ס"ק ס"א יו"ד הט "ז  ואולם
צ"ע  וא"כ  עי"ש, חובה הוי תרו"מ שהפרשת
תיפו "ל חלבו , את בהרימכם קרא בעי מ "ט 
דהפרשת  מצוות, ביקח ויעו"ש מואנוהו ,
עי"ש, מצוה הידור ל"ש מתיר הוי תרו"מ
הוי  תרו"מ שהפרשת כיון  י"ל  ובל"ה
להפריש  מצוה הידור  ל"ש במחשבה
ניכר שאי"ז הידור  משום מהיפה במחשבה
שהם  כיון בכתיבה הידור  דל"ש כתפילין והוי
וכן ע"ב, ל "ב מנחות התוס' כמש"כ מכוסים
ובביאור עי"ש הי"ב מתפילין פ"א ברמב"ם
בשו"ת  ומש"כ ס"ד , ל "ב ס' או"ח הגר "א
ט "ז ס' א' כרך ח "א מאורייתא הלכתא

ס"א. ח "י דרך אבני ובשו"ת בארוכה,

בס'ובהכי שחקר  במה נפק"מ י"ל
לידידי  שכ "ט , עמ ' פורים החדש יוסף פרדס
יש  אם רבינוביץ הכהן  גמליאל  רבי הרה"ג
ואנוהו משום נאים במעות צדקה ליתן  דין
ולפמש"נ עי"ש וכיו "ב ולולב נאה כשופר 
מעות  לעני שיהא צדקה מצות דעיקר  י"ל
מעות  שיהא התוצאה שעיקרה כמ"ע והוי
נאים, שיהיו המעות בגוף נפק"מ  וליכא לעני
מצוה  הידור  דין  ע"א ט' בב"ק שמצינו ומה
הוי  דבהכי ליתן, הצדקה בשיעור זהו  בצדקה
שיהיו מעות באותם ולא שליש, עד הידור 
להעני  עיקרה צדקה מצות דעיקר נאים,
הג"ר תשו' אודך  אני גם בס ' וכ"כ וכש"נ,
בזה  ומש"כ  עי"ש כ"ח ס' ח "ז  חליוה משה

תשע"ו אדר  שבט  המאור ק"ז .בקובץ עמ '

יהא והנה  ס"א, רס "ג ס' או "ח  בשו "ע
שם  המשנ"ב וכתב יפה, נר  לעשות זהיר
יפה  לעשותו  יראה מצוה הידור  ומחמת סק"א
משום  התוצאה עיקרה שבת נר  ולכאו ' עי"ש.
כמבו ' ואבן בעץ יכשל ושלא ביתו שלום

מה  וא"כ שם, וברש"י ע"ב כ "ה שבת בגמ '
שבת  נר  בביתו יש סו"ס הא יפה בנר איכפ"ל 
למש"כ י"ל ואמנם ואבן . בעץ יכשל  ולא
משום  הוי שבת דנר י"א ס' ח "א הלוי הבית
משום  יפה נר בעי מש"ה עי"ש שבת כבוד 
העמקים  שושנת בס' וראיתי מצוה, הידור 
בכוונת  דכתב רל"ו עמ ' ב' שורש גיטין  דיני
מצוה, הידור משום יפה נר  דבעי המשנ"ב
השבת  בכבוד  הידור אלא ואנוהו , משום ל "ה
מצוה  הידור  מצוות יקח  בס' ומש"כ עי"ש,
המשנ"ב  ממש"כ אולם עי"ש. ב' ענף ל"ב ס'
לנ "ח , יפה מנורה לעשות כ"ח ס"ק תרע"ג ס'
פרסו "נ , משום נ "ח  מצות עיקר  לפמש"נ
במנורה  איכפ"ל ולא הנס נתפרסם וסו"ס
סק"ט . תרע"ג ס' תשובות פסקי בס' ועי' יפה,

כ"א וראיתי עמ ' ח "ב ציון שערי בס'
דין יש אם קנייבסקי הגר "ח  מרן שנשאל
שיהא  ידים נטילת של בכלי מצוה הידור 
במצוות, לפניו  התנאה ואנוהו  משום נאה,
י"ל ולפמש"נ עי"ש. מסתבר  לא ע"ז, והשיב
נט"י  מצות דעיקר לנט"י, נאה כלי דל"ש
שעיקרה  כמ"ע והוי טהורים, יהיו שהידים
דהכל נאה מקוה דל "ש כמקוה והוי התוצאה,
איך איכפ"ל ולא וכנ"ל, האדם בטהרת תלוי
למש"כ וכן נאה, כלי בהכי ול "ש נטהר 
הידור בשחיטה דל"ש הנ"ל מלכיאל הדברי
שאי"ז בנט"י י"ל ה"ה רשות, שהוי מצוה
ס' במשנ "ב ועי' לאכול , שרוצה ורק חובה,
הידור משום תבשילין , בעירוב סק"ח תקכ "ז 
תבשילין ועירוב עי"ש, שלם לחם יקח  מצוה
וצ"ע. שבתוצאה כמ"ע הוי וכן חובה, אי"ז
התוצאה  שהמצוה דהיכא בזה ילה"ק אולם
המל ע"ב קל "ג בשבת מדאמרי' ואנוהו  ל "ש
ציצין על  בין חוזר  במילה עוסק שהוא כ "ז 
שאינן ציצין על  ובין המילה, את המעכבין 
המעכבין ציצין  על  פירש המילה, את מעכבין 
את  מעכבין  שאין  ציצין על חוזר  המילה את
על שחוזר דמה שם ומבואר  חוזר, אין המילה
משום  הוי המילה את מעכבין שאין  ציצית
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וחזינן יעו"ש, ואנוהו אלי דזה מצוה הידור 
והרי  מצוה, הידור לדין  איכא מילה שבמצות
שהתינוק  התוצאה שעיקרה מ "ע הוי מילה
כתב  ומה"ט מהול, ויהא ערל  יהא לא
אף  גוי ע"י מילה שמהני כ "ז  ע"ז הרעק"א
מילה  מצות דעיקר למצוה, כוונה לו  שאין 
גוי  ע"י מהני ומש"ה בזה ואצ"כ מהול  שיהא
הנ "ל חמד  השדי לפמש"כ  וא"כ עי"ש,
תלוי  דהכל מצוה הידור  ל"ש דבמקוה
במצות  י"ל  ה"ה טהור, האדם וסו "ס בטהרה,
התינוק  דסו"ס במילה מצוה הידור ל "ש מילה
בשו"ת  וע"ע שבתוצאה, כמ"ע והוי מהול 

מ "ז . ס' ח "ב הלוי בית

פסחים והנה  ערבי ע"ב צ"ט בפסחים
שתחשך , עד  אדם יאכל  לא למנחה סמוך 
מצוה  של מצה שיאכל כדי יאכל לא ופרש"י
והקשה  עי"ש. מצוה הידור משום לתיאבון ,
רבי  בשיעורי אדלשטיין  הגרי"ג מרן מו"ר
מצוה  דהידור שם, ע"ב צ"ט פסחים גרשון 
ולולב  נאה כס"ת דמצוה חפצא לנאות מצינו 
ליכא  לתאבון  מצה שיאכל  הכא אולם וכיו "ב,
אוכל שהגברא דמה עצמה, להמצוה נוי שום
בזה, ההידור מהו  באכילה ונהנה לתיאבון 
ע"ב  צ"ט פסחים דוד  רבינו  בחידושי ואמנם
יאכל דלא בטעמא כתבו  שם, ראשונים ושאר
יאכל דלא משום ולמעלה, מהמנחה מצה
משום  פירשו  ולא עי"ש, גסה אכילה המצה
ואולי  ורשב"ם, שם כפרש"י מצוה הידור 
בחפצא  אלא מצוה הידור דל"ש דס"ל  משום
המצה  יאכל  שהגברא במה ולא דמצוה
עצמה  במצה מצינו דלא צ"ע וביותר לתאבון 
כן הק' וכבר נאה, אתרוג כמו נאה מצה דין
ובס' עי"ש קל "ד  ס' סוכות חמדה הכלי
לתרץ, מש"כ  עמ' פסח  השרון  חבצלת
מצינו לא מ"ט לי כתב קנייבסקי והגר"ח
וזה  כשרה שיהא עיקרה מצה כי נאה, מצה
ע"ב  צ"ט  פסחים גרשון רבי ובשיעורי נויה,
ואז כשנאכלת המצוה שבמצה תירץ שם,
ח"ב  פונבי'ז  ובהגדש"פ עי"ש, מענינו  אי"ז

חליוה  הגר "מ  ידידי בזה ומש"כ  רע"ד, עמ '
קי"ז עמ' פ"ו  גליון  דהלכתא אליבא בקובץ
הידור שיש סק"ב תנ "ג ס' מהמשנ "ב להוכיח
תורה  ישראל מנהג ובס' עי"ש במצה מצוה
ההידור מהו צ"ע וא"כ רל"ז. עמ ' ח "ב
הידור מדין  בהנאה המצה יאכל שהגברא
מצוה  הידור  מצוות יקח בס' ועמש"כ מצוה,
סוכה  אברהם ברכת ובס' י"ח ענף ל "ב ס'
א' כרך  ח"א מאורייתא הלכתא ובשו "ת י"א

ה'. אות ט"ז ס'

אדלשטיין ,וביאר הגרי"ג מרן  מו"ר
וכציצין המצוה באיכות מצוה הידור דיש
את  גם שמסיר ע"י המילה מעכבין  שאין 
המצוה  נעשית מעכבים שאין הציצין 
שהם  ערל  דין  לו  אין  שכבר  ואע"פ בשלימות,
עשיית  אי"ז מ"מ המילה את מעכבים אינם
הערלה  להסיר שהמצוה בשלימות מצוה
ה"ה  וא"כ הערלה, לגמרי הסיר  לא ועדיין 
מצה  דאכילת ורשב"ם רש"י מש"כ י"ל
הידור שאי"ז מצוה, הידור הוי לתיאבון 
לקיים  אלא המצוה, וכבוד נוי משום מצוה
ואתרוג  כס"ת מצוה וזהו  בשלמותה מצוה
שעיקרה  במילה ל"ש זהו  דלמש"נ נאה,
שעיקרה  במצוה ול"ש הערלה הסרת
אלא  מהול, כבר  סו"ס במילה וה"ה התוצאה,
המצוה  בעשיית מצוה הידור  עיקרה
הנ "ל אברהם בדבר מבואר וכן בשלימות,
עי"ש, נאה שיהא למילה איזמל  דל"ש
שיהא  התוצאה שהמצוה היכא ולפמש"נ 
ועי' המילה, יעשה במה איכפ"ל לא מהול ,
קס"ט עמ' כ"ה ס' שמות אשר  מנחת בס'
ס' ח "ה נתן  להורות ובשו"ת עי"ש, כיו"ב

מש"כ . או"ז כ"ב

ד'

מצוה בהכשר מצוה  הידור

הגטובאופ"א בכתיבת דל "ש בזה, אפ"ל 
משום  נאה בכתיבה מצוה הידור
שעל אלא דמצוה, כחפצא הגט דאין  ואנוהו,
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כהכשר הוי א"כ גירושין, מצות מתקיים ידו
לדין איכא מצוה שבהכשר ומנ "ל  מצוה
בדין כתב ע"ב ט' ב"ק ברש"י אולם ואנוהו,
נאה  לולב במצוות, לפניו התנאה ואנוהו
המג"א  וכ"פ עי"ש, נאה וטלית נאה סוכה
אלי  זה לדין  איכא בטלית דגם כ"ד ר"ס או "ח 
דבר בשו"ת הקשה וכבר  עי"ש, ואנוהו
טלית  שייך  מאי ג', אות כ "ה ס' ח "ב אברהם
רק  והרי המצוה, היא הטלית אטו נאה,
שבאמת  הדב"א וכתב המצוה, הם הציצית
נאה, טלית מוזכר לא הנ "ל , דשבת בברייתא
דאף  חזינן ולפו "ר  עי"ש. נאה ציצית רק
חפצא  אינה שהיא כטלית מצוה בהכשר
הקשה  וביותר דואנוהו, דינא אמרי' דמצוה
קונטרסי  בס' והו"ד הלוי הגרי"ז  מרן 
בית  שבעי נימא וכי ל', ס' ב"ק הביאורים
הבית  אין הא מזוזה, בבית שיש משום נאה
נאה  טלית ל"ש ה"ה וא"כ  דמצוה, כחפצא
ואולם  בבגד . ולא הציצית בחוטי שהמצוה
כתב  ק"ז  עמ ' בשלח פר' השחר  איילת בס'
שתהא  המזוזה בשביל  יפה בית שעושה דמי
וכיו"ב  עי"ש, שכר  לו  יש נאה בבית מונחת
עמ ' תשע"ו  אדר שבט  המאור  בקובץ ראיתי
שהיות  זצ"ל , יציב הדברי בעל בשם ק"ח
שכל הרי במזוזה מחוייבים ישראל ובתי
לנאותו וצריך  מצוה של תשמיש הוא הבית

ואנוהו . אלי זה משום

נאה אולם בית שא"צ ודאי בפשיטות
דמצוה  כחפצא הבית שאין המזוזה משום
ה', אות ציצית ח"א חיים משמרת בס' וביאר
סק"ג  כ "א ס' או "ח  הט "ז  ממש"כ  דחזינן 
ציצית  בו  שיש גדול בטלית להשתמש דאין
לביהכ"ס  כליכנס מגונה שאינו בתשמיש אפי'
עי"ש, דמצוה כחפצא הטלית שגם הרי עי"ש,
דבר בו לעשות דאין בבית כן מצינו  ולא
נעשה  הבית שאין וע"כ המזוזה משום מגונה
בו , שיש המזוזה משום מצוה של  כתשמיש
אריאל מנחת בס' וכ"כ חול , לתשמיש ועיקרו 
כ"ג  ס' מצוות יקח ובס' שם, קל"ג שבת

רש"י  דעת לבאר  זצ"ל גפן הגר"מ בשם הביא
נאה  קישוט  דכשיש הידור , דין בטלית דשייך
כל אלא הקישוט  במקום רק מייפה אי"ז
קישוט , בו  שיש ע"י נאה נעשה כולו הבגד 
מתייפת, הציצית גם נאה טלית וכשעושה
לענין כדחזינן מהבגד , כחלק הוי שהציצית
נאה  טלית הוי ולהכי טלטול , דל"ח שבת
הוי  הציצית גם עי"ז  הטלית שמייפה שע"י
נוי  אי"ז  מהבית, כחלק שאינה ומזוזה נאה,
הרי  ובשו "ת עי"ש נאה כשהבית למזוזה
בית  דשאני י"ט  אות כ"ב ס' יו"ד ח "א יהודה
המזוזה  משום הנוי מינכר דלא נאה ל "ש
ניסן המאיר יתד  בקובץ כתבנו  ועפ"ז  עי"ש,
עטרה  ללבוש הנוהגים ,535 עמ ' תשע"ו
הטלית  דכל מצוה הידור  הוי דלכאו ' לטלית
ח"א  יצחק אור בשו"ת בזה ועמש"כ  מתייפת,

עי"ש. ס"ט

קפ"זאולם ס' או"ח משה אגרות בתשו'
טליתות  וכן בתפילה, שלובשים טלית דשאני
כטלית  הוי מצוה לשם המיוחדים זמנינו של 
בטלית  ומשא"כ  נאה טלית ושייך  מצוה של 
בבגד מצוה הידור ל "ש בגד שהיה זמנם של 
אות  אורח עובר בס' האדר "ת וכ"כ עי"ש,
וכ "כ ס"א, ח"א צבי ארץ ובשו "ת עי"ש רי"א
רש"י  דברי לתרץ קנייבסקי הגר "ח  מרן לי
המזוזה, משום נאה בית נימא וכי נאה, טלית
צריך לתפילה אלא מתעטפים שאין  דכיון
תשל "ח , תשו' ציצית נוטה בדעת ועי' נאה,
בתו "ד , כתב ס"ד יבמות יעקב בקהילות אולם
אטו מזוזה בו שיש בבית היושב בעצמך  הגע

חתיכה  הוי הבית שכל  ועצם נאמר  מצוה, של 
רק  דהמצוה מצוה, עשיית הוי בבית ישיבתו 
רק  המצוה בציצית וה"נ  בפתחו, המזוזה
ארץ  בשו"ת בזה ומש"כ עי"ש, הציצית חוטי
או "ח נחמיה דברי ובשו"ת ק"ח ס' ח"א צבי
להגרא"ז רב דבי ארזא ובס' בהגהה ו ' סו "ס
שושנת  ובס' ע"ב, ט ' ב"ק זצ"ל גורביץ
שמועת  ובס' רכ"ז עמ ' גיטין דיני העמקים
יוסף  משנת בס' ולמו"ר ס"ח, ע' יומא חיים
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ט ' ב"ק השחר איילת ובס' ג' אות ס"ד  מועד 
שבת  הש"ס בגליוני ענגיל  להגר "י וע"ע שם,
מרן למו "ר  גרשון רבי ובשיעורי ע"ב, כ "ב
ובס' ע"ב, צ"ט  פסחים אדלשטיין הגרי"ג

י"ד . ס"ק ס"ו פ"ב ח "א המצוה תורת

קל"ג אמנם  בשבת מדאמרי' להוכיח  יש
לפניו התנאה ואנוהו  אלי זה דתניא ע"ב
נאה  לולב נאה סוכה לפניו עשה במצוות
נאה  בדיו  בו  וכתוב נאה, ס"ת נאה שופר
עי"ז נאה בדיו ובשלמא וכו', נאה בקולמוס
נאה  בקולמוס איכפ"ל ומה נאה, כתב נעשה
ומ "ט לכתיבה הכשר אלא הקולמוס אין הא
כן הקשה וכבר נאה, הקולמוס שיהא צריך
צבי  הר  בשו "ת וכן  ע"א, ע' יומא צבי הר  בס'
אמת  שפת ובס' עי"ש, כ "א ס' ח"א או "ח 
משום  נאה ובקולמוס כתב ע"ב קל"ג שבת
באופן לעשות צריך  מצוה נמי דהכתיבה
מצוה, הוי שהכתיבה נהי וצ"ע עי"ש, מהודר
לכתיבה, הכשר  אלא ל "ה הקולמוס אולם
שייך כקולמוס מצוה בהכשר  דגם וחזינן 
הנ "ל , אברהם דבר בשו"ת ואכן מצוה, הידור 
נימא  אטו כתב נאה, בטלית רש"י ע"ד  שתמה
עי"ש, נאה האיזמל שיהא במצוות התנאה
קל"ג  שבת בגמ' להדיא הא צ"ע ולכאו'
הכשר אלא שאי"ז ואף נאה, קולמוס
נאה, איזמל  בעי דיהא י"ל  ה"ה א"כ  לכתיבה,
משה  עדות בשו"ת הדב"א ע"ד הקשה וכן 
בס' ע"ד ומש"כ  עי"ש, מ"ח ס' או"ח ח "ב
וא"כ עי"ש רל "ג עמ' גיטין העמקים שושנת
כל ה"ה לכאו ' נאה קולמוס דבעי חזינן
בדין לבאר  ועמש"כ  נאה, בעי מצוה הכשר
ס"ח ע' יומא חיים שמועת בס' נאה קולמוס
ל"ב  ס' מצוה הידור מצוות יקח  בס' ובארוכה
שייך מה קנייבסקי להגר "ח  ושאלתי כ"ג, ענף
ולא  בכתיבה המצוה הא נאה קולמוס
המצוה, שסביב כל לי וכתב הקולמוס,
מרש"י  להוכיח  ג' אות י"ג ס' כאן  ועמש"כ
נימא  אם נאה, שופר  דכתב קל "ג שבת
מצוה  כהכשר  הוי השופר  השמיעה, שהמצוה

תרע"ג  ס' המשנ"ב ממש"כ  מוכח  וכן עי"ש.
והמנורה  לנ "ח , יפה מנורה לעשות כ "ח  ס"ק
בהכשר שגם וחזינן  ולנר, לשמן  הכשר הוי
וע"ע  במצוות. לפניו התנאה לדין איכא
שלמה  בנין  בשו "ת נאה קולמוס בדין מש"כ 
בן ובס' שם ט ' ב"ק רב דבי ארזא ובס' ס"ו
תפילין נוטה דעת ובס' קל "ג שבת יהוידע
מנחת  ובס' עי"ש, 695 הערה תק"ג תשו '
כוס  לענין עפ"ז ונפק"מ  כ "ה, ס' שמות אשר 
כהכשר דהוי נאה שיהא בעי אם קידוש של 
ס' ח "ד  נתן להורות בשו"ת ועמש"כ מצוה,
לנט"י  נאה בכלי נפק"מ וכן עי"ש, כ "ה

לנט"י. הכשר  אלא ל "ה והכלי וכנ"ל,

סו"ס ושו"ר או "ח  ח "א צבי הר בשו"ת
אם  נפק"מ  אין קריה"ת, לענין דכתב ס"ג,
זהו שהמצוה לאו  אם נאה בס"ת קורא
שהכתב  במה בהקריאה הידור  ואין הקריאה
היינו נאה, בס"ת דאמרי' והא מהודר,
והמ"ע  ס"ת דכתיבת מ"ע משום דהכתיבה
אין הקריאה חובת ולענין  הכתיבה, בגוף
תורת  בס' כתב וכיו "ב נאה, בכתב נפק"מ 
קריאת  לענין  קי"ב עמ ' ס"ו פ"ב ח "א המצוה
איכפ"ל מה בקריאה המצוה דאם המגילה
להוכיח יש ואמנם עי"ש, נאה הכתב שאין 
זולטי  להגר"ב יעבץ משנת בס' דהנה בזה,
השמיט דהרמב"ם הקשה ס"ז ס' או"ח זצ"ל 
לפניו התנאה ואנוהו  קל "ג דשבת לברייתא
נאה  ולולב נאה סוכה לפניו  עשה במצוות,
וכיצד ה"ד, מס"ת פ"ז ברמב"ם ורק וכו ',
נאה  מתוקנת כתיבה כותבין ס"ת כותבין 
הזכיר בס"ת הכתיבה שרק הרי ביותר,
ביותר נאה מתוקנת להיות שבעי הרמב"ם
נאה  להיות צריך הס"ת שעצם הזכיר  ולא
בהכתיבה  שרק י"ל צבי ההר ולמש"כ עי"ש,
כתיבת  מצות משום נאה כתיבה י"ל עצמה
הידור דין וליכא הכתיבה, בגוף והמ "ע ס"ת
על ועמש"כ נאה, שיהא עצמו  בס"ת מצוה
מנחת  בס' מצוה, הידור  דין הרמב"ם השמטת

עי"ש. כ"ו ס' שמות אשר
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דאי"זאכן  נאה, גט  כתיבת לענין י"ל
הגט כתיבת בגוף המצוה אלא מצוה כהכשר 
בעיניו חן תמצא לא אם כ "ד , דברים כדכתיב
ספר לה וכתב דבר, ערות בה מצא כי
בהכתיבה  הוי דגט  שהמ "ע הרי כריתות,
מ"ע  סה"מ  ברמב"ם נראה וכן  כריתות, דספר
שצונו המצוות במנין גירושין  שמנה רכ"ב,
אמרו , והוא לגרש שנרצה עכ"פ בשטר לגרש
עי"ש  בידה לה ונתן  כריתות, ספר  לה וכתב

ב  ונראה וכ"כ עי"ש, תקע"ט מ "ע החינוך ס'
בהכתיבה  אלא הגירושין עצם לא שהמצוה
אהלי  בס' הוכיח  וכן  כריתות, גט  לכתוב
ב' אות ס"כ  אהע"ז  לוי שמעון  להג"ר שמעון 
להוכיח יש ואולם בזה. שהאריך מה עי"ש
מ "ט י"ח ס' ח "א הרשב"א בתשו ' ממש"כ
ולכאו ' עי"ש, גירושין מצות על מברכין  אין 
הרי  לאשה הגט נותן  כשהבעל זהו הברכה
ולא  הגירושין, מעשה בגוף שהמצוה
נימא  אם וא"כ  גירושין , לשם גט כשכותבים
של הנתינה במעשה זהו  הגט מצות שעיקר 
יל "ד בכתיבה, ולא לאשה מהבעל גט 
אם  משא"כ מצוה, כהכשר  הוי הגט שכתיבת
שפיר הגט בכתיבת בפ"ע מ"ע דאיכא נימא
נאה, גט בכתיבת מצוה הידור  דין שייך 

מצות  השמיטו והשאילתות היראים ואמנם
למצוות, שמנו אף המצוות, במנין  גירושין 
הוי  אלא בגירושין , מ"ע שאין  ס"ל  וע"כ 
ועפי"ד מ "ע, ול"ח לינשא, האשה כמתיר 
מ"ע  דליכא נאה, גט  בכתיבת דל"ש ודאי
והסמ"ק  נ' מ"ע הסמ"ג אולם דגירושין  כלל 
המצוות  במנין  גירושין  מצות מנו  קפ"ד  מ "ע
ס"ג, ס' ח"ב אב בנין  בשו "ת ומש"כ עי"ש,
או "ז . כ "ב ס' ח"ה נתן  להורות בשו "ת וע"ע

שגירושיןאולם נימא אם אף עוד  י"ל 
בהכי  ל"ש המצוות במנין  ונמנה מצוה הוי
למש"כ ואנוהו , משום מצוה הידור  דין
זהו מצוה הידור שדין ע"א ט ' ב"ק המאירי
ל"ש  זהו  א"כ  עי"ש, המצוה כבוד  משום
כמבו ' דמעות מוריד שמזבח  גירושין במצות
למצוה  כבוד  בזה ל"ש א"כ עי"ש צ' בגיטין
דמעות, מוריד  ומזבח  פורענות שהיא במצוה
מצינו שכן  נ"י לב ישראל הרב והעירני
יהא  שלא כדי ו ' ובמנחות פ"ב ריש בסוטה
שער ישרים במסילת ועי' מהודר. חוטא קרבן
מצוה  שהידור  שם ונראה מש"כ , החסידות
אשר בס' ומש"כ  עי"ש בגברא דין  היא

בזה. להוכיח בהקדמה מה"ת לשלמה

h
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‰Ó קדושים תשלומיו אין וגם לשבועות, תשלומין בתורה בהדיא נתבאר שלא 
ע (ט' חגיגה ריש שאיתא כמו תשלומים בתוד"כשארי תשלומין)"א  ה

גמור , חול  הם שהימים כיון דראשון תשלומי הוה עלמא לכולי דבעצרת
וסוכות  מצות, שהוא  האכילה שם על החג  נקרא  המצות חג  כי לזה, והטעם
הזמן  שם על ניקרא  שבועות ואמנם סוכות, שהוא  ודירה המקום שם על  נקרא 

ט (דברים תספר  שבועות ז' שבועות, ע"המקודש והוא ט '), נפש "ז שנה עולם ד 
(פ  יצירה בספר  מ"המוזכר אפשר"ו אי הזמן שמקודש בשבועות כן ועל א ),
שא אחר  בזמן להחזירו להשלימו אפשר  ואי עבר  שעבר והזמן הזמן, אותו יננו

וק  זה הבן ל ."לעולם.
[¯ÙÂÒ Ì˙Á]
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לייקואד 

בהלכה  נכרית פאה צורת
בלא תנן יוצאות ואלו ע"ב בכתובות

יוצאה  יהודית דת ואיזוהי כתובה...
פרוע  ראשה בגמ' ופריך  וכו ' פרוע וראשה
האשה, ראש את ופרע דכתיב דאורייתא,
וכו '. דמי שפיר קלתה דאורייתא ומשני
דבקלתה  מהדו"ק רש"י בשם כתב בשטמ"ק
הנסרים  מבין שערותיה יראו  שלא אפשר אי
דלא  משום עוד לפרש דיש הביא שבע ובבאר

לכיסוי. עבידא

הר"י ידוע  עם הגבורים השלטי פלוגתת
לצאת  נשואה אשה מותרת אם קצנלבוגן

למחלקותם. טעם וצריך  נכרית בפאה

כדעת בספר נוקט י"ח סי' שבע באר
משום  א) טעמים. מב' דבריו  וביאר האוסרים
וז "ל הרמב"ם. שיטת משום ב) העין מראית
דת  "ואיזוהי כ"ד פרק אישות הל ' הרמב"ם
בנות  שנהגו  הצניעות מנהג הוא יהודית
מפולש  למבוי או לשוק יוצאה ישראל
הנשים  ככל רדיד עליה ואין פרוע וראשה
וכו '. במטפחת" מכוסה ששערה אע"פ
לאשמעינן הרמב"ם דבא שבע בבאר  ומפרש
מקלתה  דעדיפא במטפחת מכוסה אם דאפי'
הנשים. ככל  רדיד בעיא אפ"ה סיבות, מב'
כקלתה  חלולה אינה א) סיבות הב' ומהן 
ב) השערות. כל  מכסה אלא לפירש"י,
קלתה  לאפוקי השער לכיסוי במיוחד  דעבידא
הרמב"ם  אשמעינן לזה לפרש"י. סל דהיא
כיסויים  דב' משום רדיד  בעינן דאפ"ה
צניעות  מנהג דזהו ומשום בעינן  גמורים

ישראל . בנות שנהגו 

שיטת לפום  מכח  לאסור  בא ריהטא
לשאר וא"כ כיסויים, ב' דבעינן הרמב"ם
לא  פירשו , ולא שסתמו  והפוסקים המפרשים
פאה  לאסור סיבה שום ואין  כיסויים ב' בעינן

דזהו לומר  א"א האמת לפי אבל נכרית,
מטפחת  ללבוש יוכלו עדיין דא"כ כוונתו ,
טענה  לו יש ואם נכרית, פאה גבה ועל
זה  אין לחוד, בפאה שמקילים במה עליהם
יש  טענה דאותו נכרית, פאה של להנידון  ענין

אחד . כיסוי רק שלובשים אלו  כל  על 

נכרית אלא  פאה לאסור  דכוונתו נראה
הצניעות  דחובת רואין דברמב"ם ק"ו , מכח 
אפי' דאסר  עד כך כל גדולה יהודית דת מדין 
כל שמכסה גמור כיסוי דהיא מטפחת
שיש  לפאה וק"ו  לכיסוי, ומיוחדת השערות
בודאי  כשערה, קצת ונראה שער מיופי בה
שפיר אתי ובזה ואסורה, בהצניעות חסר

מותרלשונו  שיהא הדעת על יעלה "היאך
טפי  לחוד מגולה נכרית בפאה לצאת
וגם  השער  לכיסוי בייחוד  דעביד ממטפחת
בזה, כוונתו השערות". לגמרי מכסה הוא
להיות  הדעת על  עולה שאינו כזו דכיסוי
מצריך שהרמב"ם כיון הרמב"ם, לפי מותר 
להחולקים  גם אסירא בודאי יתירא, צניעותא
תימא  ולא בהצניעות, דחסר כיון  עליו,
כל מכסה שהרי מקלתה עדיפא דפיאה
חסר מסברא דמ"מ לכיסוי, ועבידא השערות
מודים  כו "ע בצניעות שחסר  וכל  בהצניעות
מצינו לא שבזה יהודית, דת בכלל דהוי
בחת"ס  מפורש וכן  הרמב"ם, על  שיחלוקו
מקלתה  גרע דלא אסורה דפאה שו"ע בגליון 

שבע. הבאר  דעת ושזו 

יענווכל מה אבל  שבע, הבאר  לדעת זה
דלא  דס"ל י"ל והמג"א? הגבורים השלטי
הדבר דניכר כיון  העין  מראית בכלל  הוי
ואי  לשערה, דנדמה אע"ג שערה, שאינו
דניכר דכיון  י"ל יהודית, דדת צניעות משום
אין לגמרי, ומכסה להכי ועבידא כיסוי שהיא
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קצת  בה שיש ואע"ג יהודית, בדת חסרון כאן
של החסרונות כאן אין  מ "מ  שערה, של  היופי
לחקור יש ועדיין לאסור . ראיה ואין  קלתה
דעבידא  שניכר כל  כן , הדין  הפיאות בכל אם
מעיקר איסור  מצינו  לא לגמרי, ומכסה לכיסוי
מיפה  ואם לדבר, יש גדר דלמא או הדין
תלתלים, בה ועושה סלסול  ע"י הרבה הפאה
דדת  צניעות מכלל  דיצאה יודה המג"א גם

יהודית?.

המג"א קודם בדברי לעיין לנו יש כל
דת  לגדרי כלל  התייחס אם לראות עצמו
"וכ "כ ה' ס"ק ע"ה בסי' לשונו  וזה יהודית,
פ"ו במשנה כדאיתא לכתחלה דמותר בש"ג
דלא  וכו ' שער בחוטי אשה יוצאה דשבת
ספרו בסוף והאריך עליו  שחלק כב"ש
צ"ל (לכאו ' ס"ד" ש"ג עסי' דחויים בדברים
ראייתו דעיקר  השקל המחצית וביאר סי"ד)
דלמא  זקנה של  בשער תצא לא דילדה מסיפא
ומייתא  הבושה מפני לה ומשלפא עלה מחכי
איירי  במגולה כרחך ועל  ברה"ר, אמות ד ' לה
שמותרת  רואין עלה, דמחכי חיישינן דהא

מגופה. שאינן  שער  חוטי לגלות

מיירי לפום דהא תמוה ראייתו  ריהטא
ראשה  שערות בה שקושרת בחוט שם
בודאי  ראשה ושער שם, ברא"ש כמפורש
בעל אלא החוט , תראה והיאך  לגלות אסורה
הנשים  בפני קצת שתגלה דחיישינן כרחך
וליכא  אנשים יראוה שלא באופן ברה"ר 
מוכיח היאך  וא"כ ראש, פריעת איסור כה"ג
היכי  כי הלא נכרית, לפאה היתר מכאן 

שערותיה?. ג"כ  רואין  החוט שרואין

הוא וצ "ל דהחשש להמג"א דס"ל 
לחוץ  ויצאו  ישתרבבו בהן  שקשרה שהחוטין
הנשים  בפני שערותיה לגלות (אבל ויתגלו 
ולכאו ' דאסורה) ואפשר דרכה אין  ברה"ר 
לפאה  כלל דומה אינו  קשירה חוטי גילוי
דכוונתו נראה המג"א? קמייתי ומאי נכרית
אפ' ערוה באשה ששער תימא שלא לאפוקי
להראות  תיאסר  זה ומשום תלושין , בשערות

דינא  ההיא קמ "ל  אשה, שער  שום עליה
הגבורים  בשלטי בזה וכיוצא דליתא, דחוטין ,
שער לדין התייחס להמג"א, המקור שהוא
בשערות  שייכא דלא וכתב ערוה באשה

כ "ט . אשה במה בפרק שם עי' תלושין ,

כללנמצא  המג"א התייחס דלא
מסברא  דס"ל  וצ"ל  יהודית דת של  להטענה
וכמו יהודית ודת בצניעות חסרון בפאה דאין
במקומה  ספקתינו ועדיין  לעיל, שכתבנו 

תלתולים. של בפאה הדין  מה עומדת,

ממקום ונראה  המג"א דעת לברר דיש
התיר ע"ה סי' או"ח בשו "ע דהנה אחר,
ס"ק  ובמג"א ראש, פרועות לצאת לבתולות
בשו"ע  שהובאו  הרמב"ם מדברי הק' ג'
לצאת  אסורות פנויות דגם כ "א אהע"ז
ממתני' הרמב"ם על  הק' ועוד  הראש, פרועות
בהינומא  יוצאת דבתולה דכתובות פ"ב ריש
דבתולות  ראש דפריעת ותי' פרועה וראשה
וכמו שערת קליעת סתירת היינו דאסירא
דבכלל סוטה בפרשת עה"ת רש"י שכתב
קליעת  שסותר האשה" ראש את "ופרע
כיסוי  אבל  לפנויות אף אסור וזה שערה,

לנשואות. רק חובה היא ממש

איננה וכתב הפנויות דדין  המג"א עוד 
ודין הנשואות, מדין דינה חלוק ולכך  מה"ת
הצניעות, ממידת באמת מקורה הפנויות
דבלי  מוכח כתובות דבגמ ' בפמ"ג וביאר
אם  אפי' לנשואות מה"ת איסור  הוה כיסוי
בעל פנויה? מ"ש וא"כ קלועה, עדיין שערה

בפנויות איירי לא קרא גם כרחך וא"כ  כלל,
דרבנן , רק הוה שערה קליעת לסתור האיסור
דכיון היינו מסוטה מקור  המג"א שמביא ומה
גנותה  על  גנאי להוסיף שערה קליעת שסתרו
רבנן אסרוהו  ומשו"ה גדול , גנאי שזו רואין 

הצניעות. מדת משום לפנויות

דלכאו 'אבל השקל במחצית הק'
דכתובות  ממתני' עומדת במקומה הקושיא
שערה  קליעת לסתור אסורה דפנויה דכיון
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פי' הלא פרוע, וראשה יוצאת בתולה היאך 
על ששערה דהכוונה והמפרשים רש"י
ומסיק  קליעתה? לסתור יתירוה ולמה כתפיה,

בפנויות. להקל המנהג דאכן המחה"ש

כתפיה וביד על ששערה תי' אפרים
אפי' לפנויות גם מותר וזה קלועה, ועדיין 
נחת  לא השקל דהמחצית וייראה להמג"א
המשנה  לשון במשמעות זה דאין משום לזה
או גלוי לשון  היא דפריעה פרוע", "וראשה
ששערה  שפירש"י וכיון וסתירה, קריעה לשון 
ועל קליעתה לסתירת כוונתו  בע"כ כתפיה על 
פריעת  נקרא וזה כתפיה על  שערה זה ידי
היד ובדעת הקליעה סתירת משום ראש
יופי  של גלוי בזה דיש דס"ל צ"ל  אפרים
על בשערה ראש פריעת נקרא ולכך שערה
כיון הקליעה, סתירת בלי אפי' כתפיה
יושבות  ששערותיה בזה שערה יופי שגילתה
כאן אין  דהא חידוש, וזה כתפיה, על ארוכות
גילוי  אלא כיסוי הסרת של  גילוי מעשה

בעלמא. מעשה ע"י היופי

שעשוהנה שערה קליעת סתירת ענין  כל 
פריעת  רש"י וקראתו  לגנותה כדי לסוטה
מגולה  דהא האשה שער גילוי בה אין  ראש,
לחוץ, יופיה שמראה מפני אלא ואינה ועומדת
גדול קובע היא שערותיה עמידת דצורת
זה  שדבר נותנת הסברא וא"כ  יופיה, במחזה
עצמה  מעמדת אם נכרית בפיאה גם שייך 

הפיאה. שערות ע"י יופי של מחזה באותו

ק"וולפ "ז  הדברים עצמו  המג"א בדעת
בלי  כתיפה על  ארוכות שערות בפנויות אם
כש"כ צניעות, וחסרון  גנאי הוה קליעה
ואע"פ  זו, בצניעות מוזהרות שהנשואות
אותו מ "מ  ממש שערה אינו ניכרת שבפיאה
ממש, בשערה כמו  יש עין ומשיכת יופי מחזה
שיש  פיאה המג"א יאסור  בודאי לפנויה וגם
קליעה, בלי שערות של עין ומשיכת היופי בה

התורה. מן  דינה שעיקר  לנשואה כש"כ

עלואע"ג  חולק השקל  דהמחצית
היינו בפנויות, להקל  דהמנהג וכתב המג"א

והחלקת  שמואל  הבית על דסמכינן  משום
הוזהרו לא דפנויות דס"ל  באהע"ז , מחוקק
השו"ע  סתירת (ומתרצים הראש מפריעת כלל 
או באלמנות מיירי הנשואות שחובת הנ "ל 
סברתו לעיקר  הוא מודה אבל  בעולות)
פריעת  בכלל  הוה השער  קליעת שסתירת
וכיון עה"ת, ברש"י להדיא וכמבואר  הראש
הרמב"ם  כמ "ש צניעות היינו יהודית שדת
דבר כשלובשת צניעות ידי חובת תצא היאך 
סתורות  שערות של היופי מחזה לה שנותנת

כתיפה!. על

כלואם דמ "מ  לומר  המתעקש יתעקש
כאן אין ממש, גופה שערות כאן שאין  שניכר 
כיון הראש, פריעת שנקרא יופי מחזה אותה
נראה  הבה לחוץ, ממש עצמה את גלתה דלא
לפי  ירושלמי בתלמוד  מפורש שהדבר

הערוך ! בעל נתן  רבנו  של  תרגומו

ר 'וזה  ז'. פרק בכתובות הירושלמי לשון
שלה  בקפליטין היוצאת יוחנן ר ' בשם חייה
לחצר דתימא הדא פרוע ראשה משום בה אין 
וראשה  יוצאה משום בה יש למבוי אבל 
"פי' קפלטין  ערך בערוך וכתב ע"כ פרוע,

נכרית". ופאה ותלתלים שער  רומי בלשון

מקום והנה  הראה זצ"ל  יוסף הגר"ע
הבאר כדעת בזה להכריע ורצה אלו לדברים
ק' אבל לכיסוי, מהני לא נכרית  דפיאה שבע
נסתר קדושות, קהלות כמה דמנהג לומר
הראשונים  מן שהוא הערוך  מדברי
כל על מאד  מקובלים ודבריו  המפורסמים

והאחרונים. הראשונים רבותינו 

פי'(ואע"פ משה והפני עדה שהקרבן
וכן בבבלי שהוזכר קלתה היינו  דקפליטין
לדברי  שיתנגדו מצינו לא במאירי, איתא
ואילו מהם דבריו שנעלמו  ייתכן  וגם הערוך ,
והראיה  הכי להירושלמי מפרשי הוו  ראו

כלל.) הביאוהו  שלא

הערוךאלא דברי לפרש שאפשר נראה
דוקא, תלתלים של נכרית לפיאה שכוונתו 
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דת  חובת יצאה ולא בהצניעות חסר  דבכה"ג
ככובע  שהיא הנהוג הפיאה אבל יהודית,
שעשויה  כיסוי אלא ואינה תלתלים בה אין 
גבורים  השלטי שהתירוהו וזהו משער,

והמג"א.

בהפיאה ומסתבר שתולה שכל  לפ"ז 
ליאסר קפליטין בכלל  הוי לייפותה תלתלים

דתלתלים  ולומר  להקל מקום יש ושמא
עיקר חסר עדיין לכתפיה, מגיעים שאינם
שמגיעים  תלתלים אבל  תלתלים, של היופי
עם  קליעתן שנסתרה לשער ודומות לכתפיה
המג"א, לפי לפנויות גם שאסורה יופי מחזה
תלתלים  הוו  לא אלו  דאם להתיר, א"א בודאי

תלתלין ? נקרא אכן מה

h

ÌÈ„¯Ù� ÌÈ¯·„ È�˘ ÏÂÁÂ ˘„Â˜

˘„Â˜כמ בהלכה גם אנו שרואים כמו נפרדים, דברים שני הם (מכות "וחול  ש
ועשאו "כ הוא  אחד גוף שהרי לוקה, המוקדשים פסולי בשור המנהיג ב.)

ופירש  גופים, שני ""הכתוב חולין י תורת עליו, יש קדשים ותורת חולין דתורת
ותורת  מעולם, הוקדש לא  כאילו מועד אהל לפתח  מחוץ באכילה שמותר

ועבודה  בגיזה שאסור שורקדשים נראה האדם שלעיני הדבר  מפליא  וכמה "
מנהיג משום עליו שחייב עד  נפרדים מינים שני לפנינו יש למעשה ואילו אחד ,

[ועיי  וקדשים חולין סוגים שני שור באותו שיש זה בגלל ברש "בכלאים. י "ש
" הואשסיים תימה הרמב "ודבר פסק וכן (פ "] י "ם הל ' כלאים מהל' א)."ט

¯·„Âהגוף את שעושה עד  לחול , קודש שבין ההבדל גודל מה מלמדינו זה
השביעי  יום ובין לעמים ישראל  בין ההבדל גם הוא  וכך לשנים, האחד 
קיים  זאת שבכל הרי כלל , ניכר  אינו הבדל אותו כי שאם המעשה, ימי לששת
וחושך  לאור  הדבר דומה ובעצם מזה, זה נבדלים וקדשים שחולין כדרך הבדל,

ל זקוקים ולפיכך לעין, וניכר  בולט ביניהם בין דעת "שההבדל להבדיל בכדי "
ניכר . אינו שהבדלם אף  לחול  קודש

‡ˆÓ˙Âתתקל רמז תצא כי שמעוני (ילקוט עה "שאמרו כ"א) (דברים י')"כ  ב,
עליה.. חייב הכותית על הבא – יחדיו ובחמור בשור תחרוש לא
לא יחדיו, ובחמור  בשור תחרוש לא  משום כלאים, כרמך תזרע לא משום
בשור לחרישה כותית ענין מה כי איגרי מרפסן והדברים וכו', שעטנז תלבש

וכלאים. ושעטנז ובחמור

Ì�Ó‡בסלדברינ נחמד הוא והרי "ו נפרדים, גופים שני הם והעמים ישראל  כי ד
עה  שרה) חיי (תנחומא מפורש שמצינו כמו וכלאים, שעטנז בגדר כ"זה

ל י "(משלי והעכו "א, ישראל כי לישמעאל, יצחק בין – ופשתים צמר דרשה ם "ג)
עליהם  שלוקה המוקדשין מפסולי נוספת וראיה ופשתים. כצמר שעטנז הם
וקדשים. חולין בתור גופים שני בהיותם יחדיו, ובחמור בשור תחרוש לא  משום

Ó¯‰Ó]"ˆÊ ·Â¯ÊÂ‡Ó È"[Ï
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הרמ "ה  יד הוראה בבית ומו"צ רב

ושא"ס כרכים, ז' יעקב" "אוהל מח"ס 

ירושלים 

תרגום  ואחד מקרא שנים עניני
בקשת הנני למלאות אלו בשורות כאן באתי

הכהן גמליאל רבי הרה"ג מע"כ 
הערות  כמה לכתוב שליט"א רבינוביץ
שנים  על אודך " אני "גם היקר  לספר  והוספות
לומר וזכיתי ומאחר  תרגום, ואחד  מקרא
כמה  הוראה לומדי לכולל הלכה שיעורי
מכיון אבל זמן , הרבה לי אין  בשבוע פעמים
עלי, חביבים כך כל  אודך אני גם שספרים
ספרי  בשאר ראינו  לא שחקרתם והחקירות
לעיין זמן  קצת שנקח מאוד חשוב לכן זמנינו ,

היקרים: בדברים

לשמו"ת: הזמן תחילת לענין י"ט סימן

וז "לבשו"ע כתב ג') סעיף רפ"ה (סימן
עם  חשוב ואילך ראשון "מיום
ז') (ס"ק ברורה במשנה ועי' הציבור",
בשבת  במנחה שמתחילין  שמאחר  שהביא
הקורא  שוב נחשב השבוע פרשת לקרות
המחבר שכתב מה ולכן  הציבור  עם כקורא
שם  ח') (ס"ק דוקא, לאו  הוא ראשון  מיום
הוא  המובחר דמן  אומרים שיש הביא
סוברים  אחרים אולם שבת, בערב לקרותה
נחשב  השבוע מתחילת שקורא מי שגם
רב  במעשה מובא וכן  המובחר , מן  כמצוה
אחר תיכף לקרוא יום בכל  הגר "א נהג שכן
ומסיים  שמו"ת מהסדרה מקצת התפילה
הגרי"ש  מרן  ראיתי אני וכך  שבת. בערב
התפילה  לפני יום דבכל נוהג זצ"ל אלישיב
לפני  שבת ערב עד מהסדרה קצת מעביר היה

מנחה. תפילת

שכתב ועי' י"ב) (ס"ק הציון בשער 
המנחה  מן  שמו"ת קרא אם שיוצאים בודאי

להתחיל שאפשר זה לענין והנה ולמעלה.
הוא  האם מנחה משעת שבוע לאותו שמו"ת
במנחה  פרשה אותו ששמע אחרי דוקא
גדולה  מנחה שעבר  אחרי שמא או  בשבת
כבר אפשר  התורה קריאת שמע שלא אע"פ

הבא. לשבוע שמו"ת להתחיל

פשוטוהנה  דבר  לי נראה ראשית
שמו"ת  לקראות שאפשר נאמר אם שאפילו
קריאת  ששמע לפני גדולה מנחה מזמן
את  סיים אם דוקא זה הרי מ "מ  התורה,
לן דקיימא משום שבוע, אותו  של  הפרשה
הוי  וכאן השבוע, לפני פרשה להקדים דאין

כסדר . שלא

צ"ד)והנה  (עמוד  חיים הליכת בספר
אם  שאף שליט "א קניבסקי הגר"ח דעת הביא
התפלל לא עדיין והוא המנחה, זמן  הגיע
מצות  להתחיל יכולים לא לכאורה מנחה
את  ששומעים עד  הבא שבוע של מקרא שנים
מ"ב  (פרק בשש"כ  אכן במנחה, הקריאה
דלפי  דמסתבר  כתב שם בהערה ס') סעיף
הפרשה  להשלים דיכולים דס"ל  הראשונים
שראוי  גדולה מנחה מזמן היינו המנחה, מזמן
ביכורי  ובספר  החדשה, הפרשה לקרוא כבר
ספר מחבר  מבעל שם הביא ב' פרק חיים
תלוי  אם להסתפק דיש שליט"א השבת מאור 
קרא  לא הוא אם אף מנחה של הקריאה בזמן 
ושמע  מנחה בהתפלל  דוקא או עמהם,
שם  חיים בכורי בספר  מובא ועוד הקריאה.
ע"ב) (סימן  השלחן בקצות שכתב מה דלפי
הראשונים  דלפי ז') (ס"ק השלחן  בדי
רק  הפרשה את להשלים שאפשר  שאומרים
מנחה  כבר  התפלל  דאם במנחה, שבת עד 
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אם  או בציבור , התורה קריאת ושמע בציבור
או מנחה, התפללו וכבר אחד מנין  רק לו אין 
מנחה  כבר התפללו  שבעיר כנסיות בתי שבכל
הוי  לא תו עמהם התפלל לא שהוא אע"פ
בנידון זה לפי הציבור, עם פרשיותיו  משלים

דשפיר אמרינן בכה"ג משלים דידן הוי
הציבור . עם פרשיותיו 

י"זועי' (סימן  ב' חלק חן מנחת בשו "ת
פה  בעל לי [ואמר בזה שנשאל  ה') אות
למע"כ שמו "ת בענין  התשובה את לשלוח
אחר משבת להלכה הנה א) וז "ל שליט"א]
חשוב  - פרשיותיו המשלים - המנחה תפילת
התחילו שכבר  כיון  הציבור , עם משלים
אמת  ואמנם - מנחה, בשבת זו  פרשה הציבור
(סי' חיים באורח  ערוך  והשלחן הטור  דלשון
עם  חשוב ואילך  ראשון  מיום ג'), סעי' רפ"ה,
ז') (ס"ק ברורה במשנה זה על  וכתב הציבור,
לאו ואילך  ראשון  מיום המחבר  שכתב דמה
דשבתא  במנחתא שמתחילין  דכיון דוקא,
כקורא  שוב נחשב הבא השבוע פרשת לקרות
(ס"ק  הציון בשער עוד  ועיין  הציבור, עם
ומרדכי  והרא"ש התוס' בשם כן  שכותב י"ב)
שם  ומסיים זרוע, והאור  מיימונית והגהות
המנחה  מן יוצא לדעתם ובודאי הלשון : בזה
כתב  וכן בתוספות, בהדיא הוא וכן ולמעלה,
שהובא  הכלבו ודעת א'), (ס"ק משה בדרכי
ראשון] מיום דוקא ליה [דסבירא משה בדרכי

עכ "ל . מגדים, בפרי ועיין  הוא, יחידאה

חלק ועיין ב) כהלכתה שבת שמירת בספר
שכתב  רי"ח) ס"ק מ "ב (פרק ב'
דיכולים  להו  דסבירא דלהראשונים דמסתבר 
מזמן היינו מנחה, מזמן  הפרשה להשלים
הפרשה  לקרוא כבר שראוי גדולה מנחה
ב') (פרק חיים ביכורי בספר  וכתב - החדשה,
השבת) מאור  (בעמח "ס יאדלר  דהגר"מ
הקריאה  בזמן  תלוי אם להסתפק דיש העיר ,
או עמהם, קרא לא הוא אם אף מנחה של 

הקריאה. ושמע מנחה בהתפלל  דוקא

מה וכתבג) לפי הנ "ל , חיים ביכורי בספר
ע"ב, (סימן השולחן בקצות שכתב
שיכול אומרים להיש סק"ז) בבדה"ש
דאם  במנחה, שבת עד רק הפרשה להשלים
קריאת  ושמע בציבור  מנחה כבר התפלל
מנין רק בעיר אין  אם או בציבור , התורה
בתי  שבכל או  מנחה, התפללו וכבר אחד
פי  על  אף מנחה, כבר  התפללו  שבעיר כנסיות
משלים  הוי לא תו עמהם התפלל  לא שהוא
דידן בנידון  זה לפי - הציבור, עם פרשיותיו 
משלים  הוי דשפיר  אמרינן גוונא בכהאי

הציבור . עם פרשיותיו 

צ"ד)אולםד ) (עמוד  חיים הליכות בספר
שליט"א  קניבסקי הגר "ח  כתב
מקרא  שנים להתחיל יכול  לא שלכאורה
שהוא  עד הבא השבוע של תרגום ואחד 

מנחה. יתפלל עצמו

שדוקא והנהה) הכלבו דעת הבאנו לעיל
משלים  חשוב ואילך ראשון  מיום
(ס"ק  משה בדרכי דבריו והובאו  הציבור , עם
שדעת  שכתב י"ב) (ס"ק הציון  ובשער  א'),
בירור בספר  עיין אולם - הוא. יחידאה הכלבו 
חבל שמביא כ "ה) אות רפ"ה (סימן  הלכה
פרץ  הרבינו כהכלבו , להו  דסבירא ראשונים
והר"א  קפ"ד), (סימן  לתשב"ץ בהגהות
ב') (אות שמו"ת דיני חיים בארחות מלוניל 
דעת  וכן  פרץ, רבינו  דברי להלכה מביא
וזה  שכתב, כת"י) ברכות הרי"ף (על הרשב"ץ
אבל ואילך , ראשון מיום ודוקא לשונו:
עם  מיקרי לא המנחה אחר עצמה בשבת
קראו בשחרית יום שבאותו  כיון  הציבור
הדביר בפתח  כתב וכן  עכ "ל , שעברה, פרשה
לשונו : וזה שכתב, הטור מדברי כן  דמשמע
וכו ', ואילך  ראשון מיום דהיינו  השבוע וכל 
וכן במנחה, משבת שמו "ת קריאת מהני דלא
משמע  וכן  - בצ"ע, נשאר מגדים בפרי
מה  על  כלום הגיהו  שלא השו "ע ממפרשי
מיום  מתחיל  הקריאה שזמן  השו"ע שכתב
ברורה  במשנה שכתב (כמו  ואילך  ראשון 
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הדרך והם דוקא] לאו ראשון דיום ז ') (ס"ק
ועוד . שבת והתורת הרב והשו"ע החיים

בשערולפי ו ) ברורה המשנה דברי תמוה זה
בפשיטות  דמיקל י"ב) (ס"ק הציון
בזה  יחידאה הכלבו  דדעת כיון המנחה מזמן
כן גם כתבו ראשונים כמה שהרי עיי"ש,
עם  חשוב ואילך  ראשון  דמיום השו"ע כלשון
כלום  הגיהו  לא השו"ע מפרשי וגם הציבור,
העתיק  השלחן  הערוך  וכן כנ"ל, השו"ע על 
דיום  כלום הגיה ולא כהוויתו השו"ע לשון 
דודאי  נראה זה ולפי - דוקא לאו ראשון 
תרגום  ואחד מקרא שנים יתחיל  לא לכתחילה
הפוסקים, כמשמעות ראשון יום קודם

תפילת ובדי  אחר  בשבת התחיל  שכבר  עבד 
ברורה  המשנה שפסק וכמו  בזה, יצא מנחה
לא  קניבסקי הגר "ח  דברי ולפי ז'), (בס"ק
של תרגום ואחד מקרא שנים להתחיל  יכול 
מנחה, יתפלל עצמו שהוא עד הבא שבוע
חלק  שבת נשמת בשו "ת ועי' עכ "ל . וכאמור ,

שמ "ב(. (סימן ב'

שליט"א ושמעתי הוראה מורי מכמה
ששומעים  עד  להתחיל  שלא למעשה להחמיר
במה  סגי ולא במנחה, התורה קריאת
גדולה. ממנחה קר "ת שמעו  כבר  שהציבור
לכתחילה  שבעצם הוראה ממורי שמעתי ועוד 
קר"ת, ששמע אחרי דוקא להתחיל  צריכים
לו יהיה השבוע שבאמצע שיודע מי אבל 
לגמור יספיק לא שאולי וכדומה הזמן  טרדות
ולהתחיל לסמוך  אפשר  בזמן הפרשה את

גדולה. מנחה מזמן  אפילו  שמו "ת

לי והגאון כתב שליט "א שוב יוסף רבי
שליט"א  דבליצקי שריה רבי מהגאון  וז"ל
גדולה  מנחה בקביעות מתפלל  דאם שמעתי
קריאת  אחרי מיד שמו"ת להתחיל  יכול 
באותו במקרה אם גדולה מנחה של התורה
אינו אם אבל גדולה מנחה יתפלל לא שבת
שמע  עצמו שהוא ממתי תלוי זה יכול 
שליט"א  אויערבאך  עזריאל רבי מהגאון 
קריאת  שמע שהוא בזמן תלוי דזה שמעתי

רבי  הגאון  לי כתב וכן מנחה. של  התורה
אם  דאפילו והוסיף שליט "א נבנצל  אבגדור 
זה  ובשבת גדולה מנחה מתפלל  תמיד  הוא
אפשר אי גדולה מנחה להתפלל  הספיק לא
עצמו שהוא עד שמו "ת לקרוא להתחיל 

התורה. לקריאת שומע

חיים ואח"כ סוכת בקונטרס ראיתי
להגרש"ב  תרגום ואחד מקרא שנים הלכות
אלישיב  הגרי"ש פסקי שליט "א לונדינסקי
מזמן שמו "ת את לקרוא שמותר שפסק זצ"ל 
התחילו כבר  שהציבור מכיון  גדולה מנחה
צריך ולמה הציבור ", "עם הוי זו פרשה
זצ"ל מרן  ושאלו  הקריאה. שיסיימו להמתין 
הוא  אם דוקא מנחה מזמן לקרות מותר  אם
הציבור אם גם אם מנחה, התפלל  בעצמו
לא  אפילו אלא זה ולא זה לא והשיב התפללו .
כיון מיהת עדיין , התפללו הציבור  ולא הוא
יכול מנחה של התורה קריאת זמן  הגיע שכבר
בעינן לא דבודאי ראשון ביום וכמו  להתחיל .
בפועל , לקרוא התחילו  כבר הציבור  או שהוא
במנין תלוי שאינו  זצ"ל  מרן  שיטת היה וזה
התורה  קריאת בציבור  קוראים אם אלא שלו,
אפשר כבר גדולה במנחה הבא שבוע של 

קריאה. אותו של שמו"ת לקרוא להתחיל

שקרא אחד בענין חקרת כ"א  סימן 
רבה הושענא לפני  הברכה וזאת פרשת

יצא אם 

זצ"לוהנה אלישיב מהגרי"ש שמעתי
הברכה  וזאת לקרוא להתחיל  שאפשר
נראה  וכך בשבת, במנחה קריאתו ששמע מאז
מאחר לן שקיימא שבוע כל  כמו  מסתבר
שבוע  של במנחה הפרשה את קראנו שכבר
אותו של  שמו "ת לקרוא להתחיל  אפשר  הבא

פרשה.

קמנצקי ובספר להגר"ש הלכות קובץ
שיכולים  פסק ט "ז ) סעיף מ"ד (פרק שליט"א
הברכה  וזאת פרשת את ולקרוא להתחיל 
שקראו מזמן  תרגום ואחד  מקרא שנים
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שמחת  עד במנחה בשבת זו  פרשה הציבור
חתן העולה עלה כבר אם ואפילו  תורה,
יכול עדיין  בראשית, בפרשת וקראו  בראשית

תורה. שמחת יום כל להשלימה

ג'וכך סעיף השו"ע מדברי מבואר
הציבור , עם חשיב ואילך  ראשון  שמיום
שהתחילו משעה שאף כתב משה והדרכי

בשבת. במנחה הפרשה את לקרוא

מה והנה כל אולי דהרי לעיין  יש
וזאת  לפרשת שמו"ת להתחיל שמתירים
בשבת  במנחה קריאתו  ששמעו אחרי הברכה
הבאה, בשבת הפרשה כשקורין  דוקא היינו
בשבת  הפרשה את יקראו  שלא היכא אבל 
יום  כשחל  וכגון  אחריו, שבשבת אלא הבא
מקרי  לא הזה דבשבוע אפשר בשבת, טוב
של שבוע עד עדיין באה פרשה של  זמנה
לא  זה ולפי בציבור, אותה שיקראו  השבת
עד הברכה וזאת דפרשת שמו "ת לקרוא יוכל 

תורה. שמחת שקודם השבת אחר

מגדולי ולמעשה  כמה נקטו  כך
הושענא  עד  לקרותו  שאין להחמיר הפוסקים
קובץ  בספר  מיהו  תורה, שמחת ליל  או  רבה
הפוסקים  דברי שבפשטות הביא  שם הלכות
העתידה  הפרשה שקראו דמזמן  מבואר 
שיש  ומה הציבור , עם נקרא בשבת במנחה

בהושענא לקרוא זה אומרים הלא אה"נ  רבה,
וראה  מעכב, שזה לא אבל המובחר  מן מצוה

החולקים. שיטות שהבאנו בסמוך

כמה מיהו פסקו  שכך שאף לציין  ראוי
על עצומה הערה יש מ "מ  הפוסקים מגדולי
לקורא  אפשר איך באחרונים שמובא ממה זה
בשבוע  הפרשה את קוראים לא אם שמו"ת
בושם  קנה בשו "ת ראיתי בזה ואריכות הבא,
יכולים  שאין שכתב ט "ז ) (סימן  א' חלק
אם  כי הברכה וזאת פרשת ולקרוא להקדים
משום  תורה, בשמחת או  רבה בהושענא
בשבת  תלוי' אינה הברכה וזאת שפרשת
של היו"ט קריאת והיא הקריאות, כשאר

ולקרוא  להתחיל  א"א ולכן  תורה, שמחת
לו . סמוך  או תורה בשמחת אם כי זו  פרשה
זצ"ל אהרן מתולדות האדמו"ר מש"כ ועי'
פרשת  קריאת שודאי הנ "ל , לספר  בהסכמתו 

הפרשיות. משאר  שונה אינו  הברכה וזאת

שם וכמובן  בושם הקנה לדברי אף
לכתחילה  להשאירה רצוי שאין נלענ "ד 
בריקודי  טרודים כלל, בדרך כי תורה, לשמחת
להפסיד ועלולים היום ושמחת ההקפות

החג. אחר לזה תשלומין אין  כי המצוה,

מתי שחקרת מה  בענין כ "ב סימן
בראשית  פרשת מתחילים

שאיןוהנה בזה להחמיר בפוסקים מובא
תורה  שמחת מוצאי עד הפרשה לקרות
דאינו אפשר קראו  דאם פוסקים הנך ונקטו
כתב  שליט"א דבליצקי והגר "ש יוצא,
נכון שלכתחילה חיים בכורי לספר  בהסכמתו 
אחרי  בראשית פרשת של שמו "ת להתחיל 
אחרי  להתחיל  אפשר ובדיעבד  תורה, שמחת

בראשית. החתן שעלה

(עמודאמנם  ד' חלק שני חוט  בספר 
פרשת  של שמו "ת דקריאת כתב קי"ד)
לקרותה  להקל שאפשר  נראה בראשית,
פרשת  לקרות שהתחילו מזמן תורה משמחת
של התורה כקריאת זה שאין ואע"פ בראשית,
התחילו כבר הרי מ "מ  וחמישי, שני יום
כקריאת  ותוקפו בראשית, פרשת לקרות
וכ "כ מחדש. התחילו שכבר בשבת מנחה
שיכול קי"ח) הערה מ"ט (פרק בשש"כ
לתורה  בראשית החתן שעלה מעת לקרוא
יכול בשבת חל אם ואף מנחה, קודם ואף
בראשית  פרשת של שמו "ת ולקרוא להתחיל 

בראשית. החתן שעלה מעת

(סימןועי' א' חלק אשר מנחת בשו "ת
האבני  מבעל  קצרות תשובות שהביא י"ג)
מע"כ ידי על נשאלו  (שהשאלות זצ"ל  ישפה
ובאות  שם), השם נשמט מה ומשום שליט"א
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לפרשת  שמו"ת קריאת דלענין  כתב א'
עצרת  בשמיני ששמעו דאחרי נראה בראשית
שמו"ת  לקרוא יכול בראשית חתן  קורין  שבו 
בתורה  קראו  שלא עוד דכל  כן  לפני לא אבל 
פרשת  זמן  הגיע לא הברכה וזאת בפרשת
כל של שמו "ת לקריאת ודומה בראשית,
במנחה  הפרשה מקריאת שמתחיל  שבוע
שכתב  ואף ג'), (סעיף השו "ע וכמ "ש בשבת,
הציבור עם נחשב ואילך ראשון  דמיום שם
הרב  בשו "ע סתם וכך  שמו "ת קריאת זמן  והוי
הציון השער כדברי להקל יש ה'), (סעיף
שבוע  שבכל  ואף ברורים, שדבריו  י"ב) (ס"ק
תורה  בשמחת מ "מ  מנחה אחרי לקרות אפשר 
את  שקורין כיון  כן  קודם להתחיל  אפשר 
ואפשר פשוט . וזה ביום, מוקדם הפרשה
מיום  לקרוא יכול  לכו "ע בראשית דבפרשת
הוי  דהלא השבוע באמצע שחל עצרת שמיני
שעדיין אלא בראשית פרשת של  שבוע כבר
ברה  קראו  שלא וכ"ז ברכה פרשת קראו  לא
אבל בראשית. קריאת זמן הגיע דלא מסתבר
בראשית  קריאת זמן  הגיע כבר  ברכה משקראו 

זו . קריאה של שבוע כבר  הוי דבפועל

התרגום : את להבין בענין פ "ה  סימן 

שלמה פסק הליכות בספר  זצ"ל הגרשז"א
מ"ח) הערה י"ב (פרק תפילה הל '
התרגום  קריאת את ולהבין לדעת שראוי
קריאת  את מבין  שלא מי אמנם היטב,
הגרי"ש  פסק וכן יצא, בדיעבד התרגום
מסכת  על  שיעורים בספר  מובא זצ"ל  אלישיב
מכוון שאינן  אלא תרגום את שהמבין ברכות,
לשאר דמי ולא חובה. ידי יצא שקורא למה
שקורא  למה מכוון אינן  שאם פה שבעל  תורה
חוט בספר  ועי' תורה. תלמוד מצות בזה אין 
ידי  יצא אם לעיין  דיש שכתב ד' חלק שני
שיש  אף התרגום את הבין שלא למי חובה

בסיני. שניתן כיון לומרו  מעלה

א'ועי' חלק והנהגות תשובות בשו "ת
תשובה  לבעל  דהסכים שכתב רס"א) (סימן 

שנים  לקרוא שמצותו  כאן  ויקרא אחד מקרא,
רש"י  כלל  מבין שאינו כיון  אנגלית, התרגום
לו יש דהתרגום לפוסקים שאף ותרגום,
מ "מ רפ"ה סימן  ב"י עי' בסיני שניתן  מעלה
אבל מעט לכה"פ התרגום כשמבין הוא כ "ז 
או פירש"י שיקרא מוטב כלל מבין  כשאינו 

לעז . ללשון  תרגום

מהגר "דוכן  הביא יעקב יגל  בספר
האגרות  בעל  אביו בשם שליט "א פיינשטייין 
אפשר תרגום מבין  שאינו שמי זצ"ל  משה
הגר "ח דעת אמנם באנגלית. התרגום לקיים
שיחה  דרך בספר  מובא שליט "א קניבסקי
ועי' עדיף. דתרגום הוא ב') (עמוד  א' חלק
ב') אות נ "ב (סימן  ז' חלק שרים באר בשו "ת
(פרק  קידושין במסכת שלמה של  ים שהביא
במקום  בא לא דרש"י שכתב י"ד ) סימן  ב'
להקפיד ויש התרגום, על  להוסיף אלא תרגום

בסיני. ניתן כי תרגום לקרא

משב"זוכבר הפמ "ג שכתב הרמז  ידוע
וחייב  שמו "ת) "ואל "ה רפ"ה) (סימן  ריש
תרגום. ואחד  מקרא שנים הפרשה לקרא אדם
עליו התרגום לשון  מבין  שלא מי גם ולכן
וכתב  בקריאתו. מאוד  שהפליגו  תרגום לקרא
השעה  אין אם דרק שלמה של בים שם
יותר שמועיל רש"י פירוש יקרא לו  מספקת
תרגום) (ד "ה הלכה ובביאור  התרגום. מן
לנו דאין מדברינו שהיוצא דבריו  בסוף כתב
טפי  חשוב דהתרגום שיסבור  מפורש פוסק
שלמה  של  שמהים מפני קצת (וצ"ע מרש"י,
כהבית  לנהוג לדינא נראה ומ"מ הכי). משמע
הענין את מפרש רש"י שפירוש דאף יוסף
וגם  תיבות כמה שיש מפני אבל מתרגום יותר
רש"י  של פירושו עליהם שאין  פסוקים כמה
בלבד מקרא כ"א שם לו  נשאר  לא כן אם
עכ "ד . תיבה, וכל פסוק כל  מפרש והתרגום

ברש"י ולענין  הדקדוק מבין  שלא מי
ח ' חלק ישפה אבני בשו"ת עי' יעשה מה
שבאופן דנראה שכתב ט') ענף ס"ה (סימן 
זה  שהרי פעמים ג' הפסוק את לקרוא יש כזה
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כמ"ש  פסוק אותו  על  רש"י שאין כאילו 
הפוסק  לקרוא דיש ה') (ס"ק ברורה במשנה
אותו לקרוא טעם אין וגם בכה"ג. פעמים ג'
לפרש  כדי אותו  קוראים שהרי להבין , בלי

להבין . בלי קוראים בתרגום ורק

כותב ועוד שרש"י דהיכן  נראה
התרגום  את לקרוא חייב שהוא "כתרגומו"
לתרגומו מציין שרש"י אלה שהמילים משום
דברי  על  לסמוך  בקיצור לנו  אומר  הוא
ונמצא  הפסוק, את מפרש שהוא התרגום
שלא  כאילו  זה הרי שם מעיין  אינו הוא שאם
חשובה  הערה וזה פסוק, אותו  על  רש"י למד 

עכ "ד . בזה, נכשלים שהרבה

בן יהונתן תרגום  בענין פ "ו סימן 

עוזיאל 

ברבמשנה שאינו  שמי כתב ה') (ס"ק ברורה
לקרות  ראוי רש"י להבין הכי
בזמנינו אשכנז בלשון שיש התורה בפירוש
המבארים  בו וכיוצא וראינה צאינה ספר  כגון 
חכמינו ושאר  רש"י פירוש פי על  הפרשה את

התלמוד . יסוד  על  הבנויים זצ"ל 

ס"ה ובשו"ת (סימן  ח' חלק ישפה אבני
תרגום  ידי שיוציאם שנראה כתב ז') ענף
זקנים  דעת רשב"ם רמב"ן כגון  במפרשים
מפרשים  דכולם משום וטעמו  התוס', מבעלי
ומה  חז "ל , דברי ומביאים התורה את
משום  הוא רש"י דוקא הזכירו  שהפסקים
מפרשים, שאר הדין  והוא נפוץ, מאוד שרש"י
במשנה  שכתב מה הביא שם ו ' ובענף עכ "ד .
לעז בשאר  קראה אם שאם ד' בס"ק ברורה
יצא  לא המילות את רק מפרש שהוא
להבין שאין  דברים כמה מפרש שהתרגום
יוצאים  שלא נראה זה ולפי המקרא. מתוך 
שנקרא  זצ"ל קפלן  אריה הרב של  בתרגום
בעיקרו שהרי תורה" ליבינג "דה באנגלית
ומאידך רש"י, כמו  מפרש ואינו תרגום, הוא
פי  על לועז  מעם מספר  שיוצאים נראה
האגרות  בעל ולפי ה'). (ס"ק ברורה המשנה
ידי  על  יוצא אנגלית מבין שרק מי משה

באנגלית. תרגום

שליט"א אולם קניבסקי מהגר "ח  שמעתי
לבעלי  אפילו באנגלית לתרגם טעם שאין 

הקריאה. להם קשה שכ "כ  תשובה

h
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במאנסי  דומ "ץ

ואי  מצות מז' חוץ מצות שאר עליו לקבל יכול גוי אם
שכר  מקבל

אברהם המגן אדונינו שיטת ליישב
אחרונים מקושיות

תרומתואיתא  הנכרי ג,ט) (תרומות במשנה
דאף  בפיה"מ הרמב"ם ופי' תרומה,
דבר שום מהם עשו  אם במצות חייבין שאין 
קיימין , מעשיהן ולכן שכר קצת להם יש
את  מניחין דאין  כתב י,ט ) (מלכים וברמב"ם
גר יהיה או אלא מדעתן מצות לעשות הגוים
ולא  בתורתו יעמוד או  המצות כל ויקבל צדק
בן הרמב"ם כתב י' ובהלכה יגרע, ולא יוסיף
התורה  מצות משאר מצוה לעשות שרצה נח
לעשות  אותו מונעין  אין שכר לקבל  כדי
או קרבן ממנו  מקבלין ולכן כהלכתה אותה
מ"ש  עם סתירה דאינו הרדב"ז  ומפרש צדקה,
באומרו לעשות שרוצה מיירי דשם ט ' בהלכה
לקבל שרוצה מיירי והכא עליה, שנצטוה
ע"ז לקבל  ועושה מצווה שאינו  כמי עליו
שביתה  ואיסור  בתורה לעסוק (מלבד  שכר,
המאירי  וכ"כ לגוי), דאסור  מקרא דנלמד 
מז ' שאינן  מצות שאר  שמקיים דגוי פז) (ב"ק

עי"ש. שכר מקבל מצות

דגוי וכן  נט .) (סנהדרין  בגמ ' מבואר
כמ"ש  שלהן  מצות ז ' (של בתורה העוסק
מצווה  דאינו ומוכח שכר, מקבל  שם) בגמ '
ומ "מ שלהם מצות בז' בתורה ולעסוק ללמוד 
מצות  בשאר  וה"ה שכר, מקבל  עוסק אם
דל ' צב.) (חולין  בגמ' מבואר וכן שעושה,
רק  מקיימין  ואין נח  בני עליהן  קיבלו  מצות

עי"ש. מהן ג'

דנחלקוומבואר סד:) (ע"ז בגמ'
לחכמים  תושב גר מהו אחרים עם חכמים

במקבל ולאחרים מצות ז' עליו  במקבל הוא
זה  דבשביל  מנבילות, חוץ המצות כל  עליו
הוא  תושב גר ומ"מ לישראל נחשב אינו
מצות  עוד עליו לקבל גוי דיכול  מזה ומוכח 
וכתב  שכר , ע"ז ומקבל  מצות מהז ' חוץ
חכמים  דאף ד"ש) סו "ס (או "ח  הלכה בביאור
מצות  ז' בקיבול דגם רק עליו  נחלקו לא
דיכול הדבר בעצם אבל תושב גר  הוי בלבד
מחוייב  ונעשה מצות עוד עצמו על  לקבל גוי

נחלקו . לא בזה קבלתו  בשביל בהם

א]וכן מקומות, בב' אברהם המגן פסק
גוי  עליו קיבל דאם ד "ש,סקי"ב) סי' (או"ח
זה, על לעבור  לומר לו אסור  מצוה איזה
מתחלה  נתקשו  לדוד ובתהלה הלכה ובביאור 
הלכה  הביאור כתב ושוב זאת, למג"א מנ"ל
המקור דמשם בע"ז הנ"ל מפורשת גמ ' דמצא
דמקורו נראה לעיל ולפימ"ש מג"א, לדברי
דתרומות  ממשנה גם הוא המג"א של 
בפיה"מ , הרמב"ם וכמש"ש תרומה דתרומתן 
ומזוזות  דתפלין ט"ל,סק"ט) (או "ח  ב]
מחצה"ש  והקשה כשרים, תושב גר  שכתבן
שם) שרד  לבושי (ועי' קשירה, בר  אינו  הלא
סד : בע"ז כאחרים דמיירי אפרים היד  ותי'
נבילות, חוץ מצות שאר  כל עליו  שקיבל 
מבואר דמזה (א,סד) הלוי בשבט  וכתב
אחרים  על  חכמים נחלקו  דלא הלכה כביאור 

הדין . בעצם

ממה אבל ראיה הביא שלא גדול  פלא
סי' (יו "ד  אחרים שיטת יוסף הבית שהביא
דבריהם  אחר  ואין שם הרמ"א פסק וכן  רפא)
ראיה  הוסיף לג.) (חולין  סופר  ובחתם כלום,
עי"ש. לא. נדרים מגמ' לזה ומכרחת נפלאה
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והערה הלוי  שבט  קושיות ג' יישוב

פירושו  על

תיתי ומה מהיכי הלוי בשבט ע"ז שנתקשה
אי  פליגי גופא בהא דילמא כן , לומר 
דכבר לק"מ מצות, שאר עליו לקבל  גוי יכול 
למי  הוא דברור  קלד) (סי' צבי החכם כ '
לחדש  לנו שאין  התלמוד בדרכי ובקי שרגיל
ואמוראים  תנאים בין  מחלוקת מלבנו ולבדות
בודאי  חולקים שהם ובענין במקום אם כי

התלמוד . ויסודי מעיקרי א' וזה זולת ולא

להרמב"ם ומה הי"ל  דא"כ שהקשה
גדול נפ"מ דיש כיון אחרים דברי להעתיק
מובן אינו  מצות, שאר  לקבל  גוי דיכול לדינא
לקבל דיכול  י,י) (מלכים להדיא כתב דהא
לא  אבל זו, הלכה לידע בזה ודי כנ "ל , עליו
דס"ל כיון  אחרים שיטת להעתיק יכול  היה

חכמים. כשיטת

דמהרש"א ומה  הלוי שבט  שמביא
מילה, בר  הוי תושב גר אי בזה נחלקו  ומל "מ 
אבל עליו , קיבל  בלא רק נחלקו דלא צ"ע
וכמש"ש  עליו לקבל  יכול לכו"ע עליו בקיבל 

דאחרים.. אליבא עצמו  הלוי בשבט

מאדובשבט  נדחק (א,סד ) הלוי
דברים  הרבה והכניס המג"א, דברי בפירוש
מצות  עליו  קיבל ואם המג"א דמ"ש בדבריו ,
להפסיק  צריך שכיר , והוא בעבד הנהוגות
נפרדים, אנשים מב' דמיירי חריפא בסכינא
ראשון , רבו אצל  קיבל בעבד הנהוגות דמצות
אין אח"כ ומ"ש לשני, השכירו  הראשון  וזה
דוקא, שני רבו היינו שביתתו על מצווה רבו
ועוד הספר, מן חסר  עיקר כי כלל  נהירא ולא
הלוי  שבט  בדברי נתיישב לא כי העיקר  והוא
אבל הנ "ל , לט בסי' המג"א דברי כלום
שום  בלי ונכון וישר  מרווח  הכל  לפימ"ש
כהוייתן . דברים מכונו  על  עומד  והכל  דוחק,

והערה משה  האגרות קושיות ב ' יישוב 
פירושו  על

וביו "דובאגרות מו, ע' ה,יח  (או"ח משה
מהרמב"ם  המג"א על  הקשה ב,ז)
או להוסיף תושב לגר דאסור  מלכים בהל '
מבואר הלא וצ"ב עי"ש, מצות מז ' לגרוע
עוד לקבל לו שמותר  שלאחריה בהלכה
דרק  הרדב"ז כמ "ש הכונה ובהכרח מצות,
מהר ועומד מצווה בתורת עצמו על לקבל
חיוב  בתורת מעצמו לקבל  אבל  אסור זה סיני

שכר . ומקבל  שרי

משה ובאגרות ודברות ב,ז (יו "ד  משה
דמ"ש  נדחק דנ "ז ) ב ענף ח סי קידושין 
מצות  שאר  לקיים מותר דגוי י) (הלכה רמב"ם
ולא  במקרה עושה אם רק הוא שכר  ומקבל 
לא  וקרבן  בצדקה רק דזה ועוד  בקביעות,
שם  הרמב"ם בלשון  המעיין מצות, בשאר 
כתב  כי כן  שאינו להדיא יראה תרומות ובמס'
כונת  דאין האג"מ  מ "ש וגם בסתמיות,
חושב  שהגוי רק שכר מקבל שבאמת הרמב"ם
אולי  מלכים הל' שברמב"ם דאף אינו  זה כן,
בפיה"מ לא אבל בטעות, כן  להעמיס אפשר 
מיירי  דלא מלכים בהל' מבואר  וכן לתרומות,
שאר עם מתחיל דהא וצדקה, מקרבן רק
לא  ולדבריו  וצדקה, קרבן  הוסיף ושוב מצוות

וקרבן . צדקה רק בתחלה לומר  לו  היה

ממה ועיקר דיוק על בנוי האג"מ ראיית
שאין לכתוב מלכים בהל' הרמב"ם שהוצרך 
ממ"ש  מאליו דמובן אף מכך אותו  מונעין
כונת  כי כלל, ראיה אינו וזה  שכר , שמקבל
מונעין אין  למה טעם ליתן הוא הרמב"ם
דאילו שכר לקבל  רק עושה שאינו לפי אותו
ועומד מצווה שהוא דחושב משום עושה היה

ט . בהל' כמ"ש אותו מונעים היו

ברדב"זומה  בין  ט "ס שיש שם שכתב
בב' ט "ס שנפל  לומר מאד  קשה במאירי, בין 
בפיסקא  רק א' בתיבה רק ולא הפוסקים
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ובפרט כלל, שכיח אינו  שזה שלימה
קישוי, שום בלי היטב מובנים שדבריהם

בדבריהם. טעותים להמציא לנו  ולמה

'דאף ובמסורת כתב (ב,תל) משה
והוא  כלום שוה אינו אברהם המגן  זה שאמר
ולא  כלל', לדבריו  לחוש ואין  מוקשה מאד
נגד הגסה בכותבת ליצא בישראל  כן יעשה
ובפרט אברהם, המגן הגדול  הנשר אדונינו 
בלי  וקיימים חיים דדבריו  שנתבאר למה
מאירים  נצבה, וגם קמה ונפתל, עיקוש
להאמין (וא"א הבדולח, וכעין כשמש
היה  אם ואפילו  האג"מ, מפה יצאו שהדברים
היה  לא בודאי מ"מ הפה, פליטת אולי
הללו , דברים שיפרסמו  אופן בשום מסכים
מאד שהקפידו גדולים מהרבה ששמענו  וכמו
בביתם  שנאמרו דברים לרה"ר הוציאו אם
לרבים  כשמפרסמים כי א', לאיש בפרטיות
כי  השמרים, כל  ולסלק תיבה כל  לנפות צריך

בזה). לדקדק צריך יותר הרבה

ומגן ברמב"ם ואמיתי נפלא  ביאור
אברהם

יואל ר' הרה"ג מבני מכתב הגיעני אח"כ
ליישב  ויפה נכון  דבר  שכתב שליט "א
ה"ט (פ"י מלכים בהל' הנ "ל  הרמב"ם סתירת
בין מחלק דהרמב"ם יראה המעיין וז "ל וה"י)
גוי, כתב ט בהלכה דהרי לב"נ  עוע"ז גוי
לגוי  ב"נ  בין  מחלק ושוב בב"נ, התחיל ובה"י
לקל ותהלה שנודבין, צדקה חלוקת בענין
יסוד כתב כבר לג.) (חולין שהחת"ס מצאתי
וברוך שכתבתי כמו  לב"נ  גוי בין  החילוק
הרמב"ם  לשון היטב יובן ובזה שכונתי,
דת  'לחדש אותן  מניחין אין שכתב ט ' בהלכה
הלא  קשה דלכאורה מדעתן ' מצות ולעשות
שישראל מה עושה אלא מדעתו עושה אינו
הלא  יגרע ולא שכתב מה קשה עוד עושה,
יגרע  דלא והא להוסיף הרוצה מגוי רק מיירי
ולא  ה"י) (פ"ח  לעיל כתב כבר מצות מז'

לכאן . שייך

לשוןאבל דיקדוק א"ש לפימ "ש
ז ' עליו  שקיבל  תושב גר  דודאי הרמב"ם,
(כמ"ש  שירצה מצוה כל לקיים לו  מתר  מצות
בעוע"ז דמיירי ט הל' אבל  רפא) יו "ד  בב"י
כונתו ודאי תורה ולומד  ששובת מה א"כ
דסתם  פסולה שחיטתו דלכן ע"ז, לשם
היינו יגנז  שלו דס"ת ואף לע"ז , גוי מחשבת
כדי  כתבו דשמא נה:) (גיטין  רש"י כמ"ש
לעצמו העושה גוי אבל  לישראל , למכרו 
ששוחט (אע"פ לע"ז כונתו  ודאי כשחיטה
מחשבתו עפ"י הוא השחיטה מ"מ לישראל 
הרמב"ם  נקט ולכן נסך ), וכיין לע"ז  תקרובת
דת  שמחדש דהיינו  דת', 'שמחדש בלשונו
הרמב"ם  נקט ושפיר ע"ז, בו לעבוד  חדש
דהאיסור ר"ל יגרע' ולא יוסיף 'שלא בלשונו
יגרע  לא על  עובר אם רק הוא להוסיף של 

שעוע"ז . פי' שנצטוה מצות מז'

גרואל יהיה 'או הרמב"ם מ "ש תשיבני
אמצעית  חלוקה כתב ולא תושב' או צדק
לא  כי שירצה, מה ויוסיף תושב גר  שיהיה
כופין שאנו המצות בקבלת רק הכא מיירי
דהיינו החלוקות שני רק שייך לא ובזה אותו,
שרוצה  מה אבל  תושב , או צדק גר  או 
לא  תושב גר להיות שמקבל  אחר  להוסיף
ירצה  דאם ברצונו  שתלוי בזה קבלה שייך 
על מקבל אם ואף יחדל, ירצה לא ואם יקיים
ויתנחם  כשישוב מ "מ  מצות איזה עצמו

לבו . כחפץ וישוב יחדול 

גוי וכל אבל  בברית בא שלא בגוי זה
כעבד דינו עבדות לשם וטבל בברית שבא
כמו כלל  ברצונו תלוי הדבר אין ושוב כנעני
אחר ואף רסז ,ח) (יו"ד הילכתא שנפסק
שיחזור עד מצות לענין  כעבד דינו  שנשתחרר
ביו "ד שם כמ "ש גירות לשם ג' בפני ויטבול
פי"ג  ביאה איסורי ברמב"ם ומקורו  ס"ז
בראשונים  פלוגתא בזה שיש ואף הי"ב,
שם. בשו"ע רעק"א הביאו  המ "מ  שם כמ "ש
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הרמב"ם,ולהלכה כשיטת בשו"ע נפסק
שם  כמבואר  ש"ד בסי' מג"א כיון ולזה
ביאוה"ל קושית הבנתי לא ולכן  במחצה"ש,
למצות  קבלתו  מהני לא קנוי גופו שאין  דכיון
ברמב"ם  הוא מפורש דהרי בעבד , הנהוגות
דינו קנוי גופו ואין שנשתחרר  דאף ובשו"ע
שציין במחצה"ש ועי' דבריו, לכל  כעבד
ביאה, באיסורי ופי"ד שבת בהל ' כ לפרק
לא  דאפילו  קצת דמשמע יראה שם והמעיין 
לשם  ולטבול למול  יכול  כלל קנוי גופו היה
במחצה"ש  גם כיון  שלזה וכנראה עבדות,
הי"ב  פי"ג ביאה לאיסורי לציין  הו"ל דאל"כ
גופו בהיה שיהיה איך עכ"פ ה"ט , לפי"ד  ולא
עד כעבד  דדינו  מפורש הדבר ונשתחרר  קנוי

גירות. לשם ויטבול שיחזור

דברי ומה הלכה הביאור  המג"א שהשיא
למה  דא"כ  צ"ב סד: דע"ז אחרים לשיטת
הנהוגות  מצות עליו שקיבל  מג"א כתב
לשובת  עליו  שקיבל  אלא הו"ל לא בעבד ,
אסור נבילות דהרי קשה מזה ויותר בשבת,

לגמרי. אחרים משיטת להיפוך והוא לעבד

דצריךומה  הלכה הביאור שחידש
אינו תושב דגר צ"ב גירותו בתחלת לקבלו 
עליו שמקבל  רק גירות מעשה שום עושה
שמירת  לקבל  צריך ולמה ב"נ , מצות שבע
מצות  ז ' שמירת עליו  כשמקבל דוקא שבת
שקיבל כיון  עוד שהוסיף ומה זה, אחר ולא
שום  לו  אין בו' לחזור  יכול  'אינו  שבת שמירת
פשוטים  מג"א דברי דבר סוף לזה, וראיה סמך

(רסז ,ז). ביו"ד פשוטה הלכה עפ"י וברורים

h
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˘¯„Ó·כ (שמות השרת "רבה מלאכי בקשו למרום משה שעלה בשעה א ') ח ,
הקב  צר  בו להם "לפגוע  אמר לאברהם דומה משה של קלסטרין ה

בתוך "הקב  ואכלתם אצלו שירדתם הוא  זה לא  הימנו מתביישין אתם אי ה
ביתו.

'ÈÙ‰ דהקב התורה "הוא ליתן ראוי להם שלא נצחת, תשובה בזה השיבם ה
מדות  להם ושיש טובות, מדות לבעלי להנתן ראוי' דהתורה לישראל, רק
ביתו  לתוך ירדתם כשאתם בישראל , וישנו המלאכים, בכם אין וזה תורניות,

בספ  אורחים הכנסת כדרך לאכול , לכם ונתן יפות, פנים בסבר  אתכן י "קיבל
בו  כשבא  ואתם רבה, בו,"ובשמחה לפגוע  ותרצו בו תקנאו אליכם למרום ד 

לכם  ולית התוה, לכם ראוי אין ולזה התורניות, מדות כח בכם שאין ניכר מזה
בגווה. שייכות

[Ï‡¯˘È ÁÓ˘È]
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צפת  חדש אור ר"מ 

תזריע  בפ' מילה מצות טעם
תזריע ביום  (פ' ערלתו בשר ימול השמיני

י"ג). - י"ב

בזמןצ"ב מילה מצות כאן  נכנסה למה
עמדו וכבר היולדת, בטהרת הוא שהמדובר

התורה. ממפרשי הרבה זה על 

תצוה)איתא (פ' תנחומא במדרש
שנו כך  נימול , לכמה קטן  רבינו ילמדנו 
כשם  טעם, מה לשמונה, נימול קטן רבותינו

ע"כ . אבינו , יצחק שנימול

כלודבר קודם עצומה, פליאה הוא זה
והלא  נימול, לכמה קטן  של  עצמה השאלה

התשובה,פ  מה ועוד  כנז "ל , הוא מפורש סוק
ועוד היא, מדרבנן  מילה וכי רבותינו שנו כך
מלין וכי יצחק, שנימול כשם של  זה טעם מה
והלא  לח' יצחק שמל  מפני דוקא לשמונה

הוא. גזה"כ

א')-והנה - פ"א (תזריע בתו "כ  מצינו 
לפני  אחד תלמיד שאמר  ט') - פ"א ספרא
ובשמיני  ימים שבעת וטמאה נאמר אילו ר "ע,
שבעה  אני שומע וביום) נאמר היה (ולא ימול 

וביום. ת"ל  עשר , חמשה הרי ושמונה

אדירים אמר במים צללת ר "ע לו
שמונת  ובן  נאמר כבר בידך, חרס והעלית
(בראשית  לדורותיכם זכר  כל  לכם ימול  ימים

י"ב). י"ז ,

אותוויש  בין  וטריא השקלא להבין
תלמיד שאותו  י"ל  ולביאור  לר "ע, תלמיד 
גררא  דרך  מילה מצות כאן  שנאמרה סבר 
היולדת, טהרת מצות אגב והיא אורחא ואגב
משתייכת  שהיא לומר  סברא יש וא"כ 
והוספת  שבעה בחשבון  היולדת לספירת
כאן זו מצוה נאמרה למה דאל"כ  שמונה,

שמצות  ר "ע לו חידש אז  מקומה, זה שאין 
חוזרת  תמיד  כאן  נאמרה אם גם מילה
עליה, א"א שנצטווה למקום ומתקשרת
לדורותיכם, לכם יהיה תמיד  זה ומקום
אע"ה, יצחק הוא בשמונה מילה של שמקורה
כ"א  בפ"ע, להיות יכולה מילה מצות שאין 
שנאמרה  ומה יצחק, ממילת יוצא פועל  תמיד
"וביום  שמילת מפני הוא תזריע בפ' פה
שחוזרת  ר"ע דורש החיבור וא"ו עם השמיני"
יצחק, מילת של השמיני לביום ומתקשרת

אחד . ממקור  בא והכל 

שבוולפ"ז תנחומא המדרש יפה יתבאר
שכולו נימול לכמה קטן  רבנו  ילמדנו  פתחנו ,
תלמיד אותו בין  וטריא השקלא על מורכב
לאותו בביהמ"ד התלמידים דכשהגיעו לר"ע,
הואיל התלמידים, נסתפקו  תזריע, בפ' פסוק
שבא  נומר  האם במקומו , זה פסוק ואין
וכמו היולדת, טהרת מדיני חדש דין ללמדנו
היולדת  חשבון  דהוא תלמיד אותו שטען
כרחך על ממקומו  שזז דמפני לט "ו , ועולה

הטהרה. על  ללמד בא

ויש וענה רבותינו, שנו כך המדרש,
ר"ע, הוא דהכא, רבותינו  הוא דמאן  לבאר
וא"ו דרש והוא לשמונה, נימול  שקטן
מילה  שמצות יתכן  שלא "וביום" של החיבור 
לעצמה, ומשוטטת ממקורה נפרדת תהיה
כשם  הוא זו  מצוה של  ושורשה יסודה שהרי
ללמד בא עצמו וזה אבינו, יצחק שנימול
כיצחק  להיות צריך מילה מצות דיני שבכל
מכך יוצאות להלכה גדולות ונפקותות אע"ה,

אחר . ענין  ללמדינו  הוא כאן  שנכתב ומה

למה אלא  כך על  לעמוד  צריך שעתה
אל להתחבר  תמיד  צריך  מילה של ששורשה

יצחק. מילת
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ע"ב)והנה  (קל "ז  שבת במס' איתא
רש"י  שפירש מבטן, ידיד קדש אשר בברכת
נתקדש  שנולד  "דקודם מבטן : ד"ה שם

ע"כ . זו", למצוה

נ "מוכבר דלמאי אחר במקום הערנו
חלה  המצוה והלא מבטן , קדוש שהוא למילה
היה  לא אם וכי שנולד , לאחר  זה מבלי גם

מילה. חיוב היה לא מבטן  קדוש

שלוהסברנו זרעו  והופרש הובדל דבזה
הוי  דשם הגוים, נימולי משאר  במילתם יצחק
(הל ' הרמב"ם לשיטת וגם וברגל, ביד  כחותך
על קטורה בני שנצטוו  ה"ח) פ"י מלכים
ברית  אות גילוי של  קדושה שם אין המילה,
מעצם  מופקעים הם שהרי יו "ד , שהוא קודש
יצחק  של  בזרעו  משא"כ  וכל , מכל זה ענין
א"א  ובזה מבטן , מקדושה מתחילה שמילה
גם  לישראל  להדמות הארץ לגויי פנים בשום
בהולדת  תלויה "מבטן " דקדושה ימולו , אם
היא  זו  קדושה וחלות דווקא, יצחק של זרעו 
לן תיקשי שאכתי אלא מבטן . האשה בהזרעת
טהרת  בדיני מילה מצות של מקומה מה

יולדת.

איירי לפי דכאן  שפיר , אתי הנ "ל 
היא  שבעה ולאחר הלידה מן  בטהרה
מילה  למצות השמיני יום לקראת מתטהרת
דנא  מקדמת שהיתה למה חוזרת היא שבו 

מבטן . שקדושתה

התנאים ולפ"ז מחלוקת ליישב יש
"א  הפסוק בדרשת ל"ב) בריתי (נדרים לא ם

שמתי" לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם
מילה  גדולה דורש, שרבי כ "ח ) - ל"ג (ירמיה
ורבי  עולמו, הקב"ה ברא לא היא שאלמלא
תורה  שאלמלא תורה גדולה דורש, אליעזר 
יש  שלכאו ' אלא וארץ, שמים נתקיימו לא
לפרש  יש דר "א אליבא דבשלמא לשאול 
לוחות  דהיינו שבריתי כפשוטו , הפסוק
התורה  קבלת דאלמלא התורה, שהיא הברית
אבל העולם, נברא היה לא ישראל ע"י

המילה, על יחזור זה שאיך  קשיא רבי לדרשת
רס"ב  (שו"ע כדאיתא בלילה מלין  אין  והלא
בריתי  הפסוק יאמר  ואיך ביום, אלא ס"א)

ולילה. יומם

שלא הגם  באופן הפסוק ליישב שיש
יומם  (פסיק), בריתי לא אם ודהיינו  יקשה,
ברית  אילולי רבי דלסברת כלומר  וכו' ולילה
יומם  שהם שמים חוקות היו  לא המילה
נעשית  מילה שהברית ולא נבראים, ולילה

יו "ט . תוספות בעל פירש וכן  בלילה,

שהוא אלא כתב בתשובותיו  שהגרעק"א
ולימוד מילה שברית כתב ולכן  דחוק, תירוץ
וכמו תליא, בהא והא בזה זה משולבים תורה
שצ"ב) (מאמר אפרים עוללות בספר  שכתב
של פנימית מילה לידי מביאה חיצונית שמילה
להבין פתוח לבו  יהיה כך שע"י הלב, ערלת
לא  אם הפסוק, ביאור  יבוא ולפ"ז ולהשכיל,
שהיא  התורה לימוד  אז המילה, דהיינו  בריתי,
מתקיים, היה לא ולילה יומם בו  והגית

התורה. לימוד  קליטת מכשירה שהברית

מה ודרך יתורץ גם כך  מתוך  אגב,
של זה פסוק לשון  על  המפרשים ששאלו
מיותרת  "בשר " שהמילה ערלתו" בשר "ימול
ערלת  ימול  או ערלתו ימול  לומר לו  והיה
ולפי  אחרים, ועוד  המלבי"ם הק' וכן בשרו,
לב  בשר  על שמורה יתיישב הנ "ל  ביאור
מבשרכם  האבן  לב "והסירותי בבחינת שהוא
כ"ו) ל "ו , (יחזקאל  בשר" לב לכם ונתתי
הסרת  תתפעל  הערלה הסרת שע"י ודהיינו

לתורה. ותוכשר הלב ערלת

(סי'ומתוך הלבוש דברי מתבארים כך
שברכת  מפרשים שיש שהביא רס"ה)
על חוזרת אינה א"א, של  בבריתו  להכניסו
שמיום  השבח  ברכת שהיא אלא המילה
מצוות  עוד עליו  מוטלות והלאה המילה
ומתוך המילה, אחר נגררים שיהיו אחרות
מצות  אחר  נמשך יהיה למילה זו כניסתו 

תורה. לימוד 
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צריכנא אמנם  לא דלעיל  דברינו לפי
את  ושוזר מחבר השני חוט  אלא האי, לכולי
היא  תחילתה שהמילה דמאחר  הנ"ל, כל
אצרך "בטרם בבחינת היא מבטן , מקדושה
נתתיך" לגויים נביא וגו ' ידעתיך בבטן
כבר שהשליחות דהיינו ה'), א', (ירמיהו
היא  והשליחות בבטן, היצירה בטרם נוצרה
חכמתם  היא כי בבחינת נתתיך, לגויים נביא
זו תורה ד-ו ), (דברים העמים לעיני ובינתכם
באה  בבטן, התחילו ושליחותה שקדושתה
קדושתה  היא שגם המילה מצות עם כאחד 
כמין זה פסוק נדרש כך  ובגין הבטן , מן
משמע  תרתי שהיא "בריתי" לא אם חומר,
שמתי. לא וארץ שמים חוקות ותורה, ברית

דרקיעא במתיבתא הבהרת מחלוקת

בראיתא רבה ע"א) (פו מציעא בבא בגמ '
וקא  וכו ' לאגמא ואזיל  ערק נחמני
בהרת  אם דרקיעא, במתיבתא מפלגי קא גריס
קדם  לבן שיער ואם טמא לבן  לשיער קדמה
טהור אומר הקב"ה ספק, טהור, לבהרת,
ואמרי  טמא, אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו 
רבה  דאמר  נחמני בר  רבה נוכח  נוכח , מאן
יחיד אני בנגעים יחיד אני נחמני, בר 
הוה  כי וכו' בתריה שליחא שדרו  באהלות,
בת  יצאה טהור, טהור אמר  נפשיה ניחא קא

שגופך נחמני בר  רבה אשריך ואמרה קול
בטהור . נשמתך ויצאה טהור

(הל 'אמנם להרמב"ם שמצאנו הוא פלא
כהקב"ה  פסק דלא ה"ט ) פ"ב צרעת טומאת
קדמה  הבהרת ספק קדם לבן  שיער ספק וכתב
שם, משנה בכסף תמה וכן טמא, זה הרי
קשה, זה תירוץ אמנם היא. בשמים לא ותירץ
מחלוקת  יש אם נאמר  היא, בשמים לא שהרי
אמרינן אז הרוב נגד פסקו השמים ומן  בארץ
עכנאי  של  דתנורו וכההיא היא בשמים לא
נגד כר"א בשמים שפסקו  ע"ב) נט (שם
היא  המחלוקת לכתחילה אם אבל  חכמים,
בשמים  דלא הכלל לומר שייך  לא אז  בשמים
חדש,ותקשי  יש השמש מן  דלמעלה היא,
לרצ"ה  באגרתו הח "ס כתב (וכן לרמב"ם.

דחוק.) הכ "מ  של שתירוצו  חיות

ברונראה לרבה דשלחו  דהא לבאר
להם  התקשה גופא דזה להכריע, נחמני
בארץ, למעשה זו הלכה תהיה שאיך  בשמים
זו שאלה הורידו  לכן להלכה, נ"מ יש ששם
עליה  חל יהיה שאז נחמני בר רבה לידי לארץ
יפסוק  שרב"נ וציפו  היא, בשמים לא דין
שפסק  מאחר אבל  דרקיעא, כהמתיבתא
בשמים  לא של  הדין חל  שוב א"כ  כהקב"ה,
ולכן הרוב, הם דרקיעא מתיבתא שהרי היא

כהקב"ה. דלא הרמב"ם פסק

h
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¯"Ï אותו וזורה התבואה לדוש מתחילה צריך קמח לקבל רוצה שאדם כיון
על ביגיעה הוא התורה כן קמח  שנעשה עד ברחיים אותה ולטחון בגורן
מתחילה  שיגע קמח  אין אם אמר  ולכן ו:] [מגילה תאמין ומצאתי יגעת אם דרך

וכו'. יגע שלא בידוע תורה אין ואם תורה אין
Ú˘] ˙Â·‡ ÏÚ ‰�Á ˙È¯˜]"‚‰Ï [‚‡¯Ù ·"ˆÊ ıÙÁ Ô�ÁÏ‡ ¯"Ï

ÂÈ"Ú ˘„ÁÓ Ï"� ·‡˜Ú˘Ê ÌÂÏ˘ ·¯‰ È"[È



ciw

þ¼ñõõêòš þï¼−ñê þðò½×ñê ëþí

זצוק "ל  קנאפפלער נפתלי  יצחק מוהר"ר הגה"צ בלאאמ "ו

המנורה  קני ומח"ס  יצ"ו, טשילע אבדק "ק

הברכה  מקור שבת

ידידי ˘ËÈÏ"‡לכבוד  ÏÚÒÓ‡ ·˜ÚÈ '¯ "המאור"‰¯‰"‚ הקובץ עורך  ,

שבט -אדרהקובץ לחדשי תע"ה חלק המאור
תמיד וכמו באהבים, הגיעני תשע"ז 
וגדוש  מלא תורה, זו אורה ביתי נתמלא

ואגדה. בהלכה נפלאים במאמרים

אודות בדף נפלא מאמר  ראיתי קי"ז
רא"א  הרה"צ מאת הברכה" מקור "שבת
אתי  יש זה בענין  וגם שליט "א, קליינרמאן 
שם  שבת", שכולו  "יום הנקרא שלם קונטרס
קודש, שבת בעניני שונים ענינים כמה כתבנו 
אשלחנו וגם פה, רצוף תמצא זה וגם
להעתיק  שיוכל באופן  למע"כ בעזהשי"ת
הרבים, את לזכות בקובץ ולהכניס בקל  ממנו

משובח . זה הרי המרבה וכל 

יקרואגב דבר  פה להוסיף הנני
מאיר ר ' הרה"ג של בשמו פעם ששמעתי
למחלל פעם שאמר טעלז , ישיבת ראש בלאך
העבודה  לגמור  תוכל  לא שאם אחד, שבת
נוסף  יום עוד  לך  יועיל  מה ימים, בששת
שמלבד לו להראות ורצה המלאכה. לגמור
אומרת  השכל  גם הברכה, מקור הוא שהשבת
האוה"ע  וגם בשבוע, א' יום לשבות שצריכים

לזה. מסכימים

"שערגם בס' שכתב מה להעתיק הננו
בביאור יתרו), (פר ' בפרשתן  רבים" בת
ושבת  גנזי בבית לי יש טובה "מתנה המאמר 
לישראל טובה מתנה שבת יום כי שמה",
בתורה  לעסוק ופנאי עת להם יש שאז 
הם  הכל לא אבל החול , ימי בכל משא"כ 
ירא  שהוא זה רק השבת, בטובת מבינים
הבלים  הבל  עוה"ז עניני כל  כי ויודע שמים

העסק  רק הוא התכלית ועיקר מועיל , בם ואין
התקן ז"ל כמאמרם בעוה"ז  ומצות בתורה
במתנת  ישמח כזה אדם וכו ' בפרוזדור  עצמך
שבת, יום יבא מתי ומצפה ממתין  והוא שבת,
לא  בתורה. לעסוק ואוכל  מעבודתי אנוח  ואז
בשבת  שמח אינו הוא שמים ירא שאינו  מי כן
לעסוק  יכול שאינו על  מצטער אדרבה רק
מתנה  למשה ה' וז "ש בשבת, ומתן במשא
הוא  ששם גנזי" "בבית רק אבל  לי, יש טובה
(שבת  חז"ל כמאמר  שמים, יראת של האוצר
של אוצר  אלא בעולמו  להקב"ה לו אין לא:)
היא  ה' יראת שנאמר בלבד, שמים יראת
השבת  יתייחס שמים ירא שהיא שמי אוצרו ,

עכ "ל . טובה, למתנה אצלו 

לךוכתב  (פר ' רבים בת שער בס' עוד 
הקב"ה  א"ל  י:) (שבת חז "ל  אמרו  לך),
ושבת  גנזי בבית לי יש טובה מתנה למשה
מתנה  נקראת התורה כל הלא וקשה כו', שמה
מצות  נקראת ולמה מתנה, וממדבר כמ"ש
בכל כי אלא המצות, מכל  יותר  מתנה שבת
היפך שהוא עליו מכביד היצה"ר המצות
תאות  ככל  שהיא שבת מצות כן  לא תאותו,
מלאכה, וביטול ושינה ושתי' אכילה האדם
בו לדבר ושלא לש"ש הכל  שיעשה רק
בד"ת  רק לעת, המעת כל בטלים דברים
עונותיו , נמחלו כזה קל דבר ובעד וקדושה,
שבת  המשמר כל  ע"ב קי"ח  כמחז"ל
מוחלין אנוש כדור ע"ז  עבד  אפי' כהלכתה
טובה  מתנה זהו  הרי עונותיו , כל על לו
שוטה  הוא זאת עושה שאינו  ומי מאוד ,

עכ "ל . ומשוגע,
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שבעליות  המעולה לתורה  עליה איזהו

אריה בדף  צבי מהרב קצרות שו "ת ראיתי ק"ז 
לעלות  בענין  כתב ושם פריעדמאן ,
העליות  כל  באמת והנה לשישי, לתורה
שהעדיפו מצינו הדורות ובכל  המה, חשובים
ניב  בשו "ת שהארכתי וכמו אחרת, עליה

לשונ וזה י"ט ), (מערכה והנה אליעזר שם: י
מקום  באיזה שראיתי שכתבתי הב' שאלה על 
נהג  תם שרבינו  איה, מקומו ידעתי לא אבל 
לי  ציין  שליט "א וכהדר"ג לרביעי, לעלות
תודה  אסיר  בזה הנני בתשב"ץ. טהור מקורו

אליה. המקור לי להמציא שטרח 

שלכאורה ואגב  פלא, דבר  לציין הנני
אחד לכל מיוחדת חשיבות איזה מוצאים אנו
זה  ולוי כהן  של העליה דהנה מהעליות.
וע"כ וחשיבות קדימה לזה שיש פשוט
וידעתי  ישראל . שבעם להחשובים נתנוהו
עליות  לעלות שמקפידים צדיקים בית שיש
מפאת  בביהמ "ד , ולוי כהן אין אם אלו,
כבר שלישי של ועליה הקדימה. חשיבות
פ' הגמרא שמדברי מהרי"ח  בליקוטי מובא
על הממונים לת"ח שלישי לתת מוכח  הנזקין 
שליט"א  כבהדר"ג ציין  כבר  ורביעי הציבור,

במכתבי  ציינתי כבר  וכן התשב"ץ, לדברי
נהג  שהרא"ש חמישי של העליה על הקודם
ספרים  מפי ידוע הלא וששי בה. לעלות
שהוא  בהזוה"ק טהור  ומקורו וסופרים
בליקוטי  שם וראה שבקרואים. המעולה
קורין שבצרפת האו"ז לדברי שציין  מהרי"ח
שנהגו המג"א דברי הביא וכן שביעי, להרב
במ"ב  וראה אחרון , עולה הציבור שגדול 
חשיבות  הוא דאחרון  יח , ס"ק רפ"ב סימן
הליקוטי  מש"כ גם ויצויין  חביב. אחרון מצד
ההוספה  היה מבעלזא הגה"ק שאצל  מהרי"ח

החשובות. העליות מן הראשונה

בסדרוהגם מקמאי לחד מצאתי הלום
נוהג  שהיה הקריאה בסדר שכותב היום
והוא  וזל"ק: וכותב בעצמו, למפטיר לעלות
עם  תורה שמחבר  בה למעיין  רבה מצוה
ברכות  כז' ברכות ז ' עליהם ואומר  נביאים

עכל"ק. הוא רק דבר ולא וכלה חתן של

יש עכ"פ  עליה לכל דבאמת מזה נראה
המ"ב  דברי להעתיק וראוי מיוחדת, חשיבות
זה  בעבור  להתקוטט  ח"ו ומ "מ  וזל"ק: שם
קדושים  כולם הם התורה אותיות שכל
טהורות  אמרות ה' אמרות וכדכתיב וטהורים,

וגו '.

h

‰¯ÂÁ˘ ˘‡· ‰˙Â¯Á ‰�·Ï ˘‡

Â¯Ó‡ שהש) חזית פ "במדרש בה "ר רצו אשות, בב' באשישות סמכוני ה) ב,
כוונת  זאת היה והנה השכלי. העליון והאש הגופני התחתון האש

פ  (שקלים אמרו לזה חלקים, הב' אלו להשלים האלהית ה "התורה התורה "ו א)
חרותה  לבנה באש האש נתנה תועלת היא  התורה כי להורות שחורה, באש

גוף תועלת היא כי הנפשיי, העליון הלבן אש ותועלת הגופניי התחתון השחור
ונפש. גוף  תועלת הם כי שנים, היו הברית לוחות ולכן ונפש.

[‡ ¯Ú˘ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÚ ‰˘Ó ‰ËÓ]
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לייקווד 

פסוקים  בקריאת תשא" "לא  עובר אם בענין
תורה  לימוד לשם שלא  בלבד

ר "לאיתא ואיתימא רבי אמר  לג. בברכות
דאמרי  ור"ל יוחנן ר' לה ואמרי
צריכה  שאינה ברכה המברך  כל  תרווייהו
לשוא  אלקיך  ד' שם את תשא לא משום עובר

כ :ז). יתרו (פ'

דהךוכתב משום ד"ה לג. בר"ה תוס'
בפרק  אמר  דהא היא בעלמא אסמכתא דרשא
ויציב  אמת קרא ספק כא.) (ברכות שמתו מי
מספק  אסרינן  ולא וקורא חוזר קרא לא ספק

תשא. לא משום

מ "טואילו סימן  פ"א בקידושין הרא"ש
המצוות  בחלק שלישי (בשער  והאבודרהם
הספר) אור  בדפוס עב. דף בהן  והחייבים
היא  בעלמא אסמכתא דרשא דהך  הוכיחו
קריאת  קרא ספק כא. בברכות דאמרינן  מהא
אסרינן ולא ויקרא יחזור קרא לא ספק שמע

תשא. לא משום מספק

(שם והקשה  האבודרהם על  המג"ה
שאין מהתם מוכח  איך מובן אינו קיב) באות
מיירי  והרי צריכה שאין  בברכה תורה איסור
באמירת  חשש כל ואין בברכה ולא בק"ש
דהפשט וי"ל  חיוב שאין  פי על  אף ק"ש
דהוי  מק"ש שהוכיחו והאבודרהם בהרא"ש
הוי  תשא לא דאם בעלמא, נינהו פסוקים רק
ויקריא  לחזור מספק אסור ק"ש גם דאורייתא
סי' דעת בחוות הנתיבות דכתב משום הוא
ואף  בזה"ל  כ ' ס"ק הספק בית בחלק קי'
למ "ד וקורא חוזר  אינו  ק"ש קרא דבפסק
דק"ש  מטעם הוא כא.) (ברכות דרבנן  ק"ש
בספק  כמו  ביה אית איסורא דחוב אדעתא
הרא"ש  וכתב ומתפלל חוזר  אינו  התפלל
כולו היום כל אדם דמתפלל אף הטעם

חוזר אינו התפלל  בספק מ "מ  נדבה בתורת
אית  איסורא דחוב אדעתא דתפילה ומתפלל
היום  כל  ק"ש לקרות דמותר  בק"ש  וכ"ה ביה
בספק  כמו אסור  בספק מ "מ  נדבה בתורת
דאף  מהנתיבות ומבואר  עכ "ל . וכו ' התפלל
אם  היום כל לומר שמותר פסוקים באמירת

חמור . יותר  הוא דחוב אדעתא קורין 

ביהודה ודומה  הנודע הביא לזה
שפ  מי דיש ו ' סי' לאו"ח בזה במהדו "ק ירשו 

שנושא  דזר א קכח : באו "ח  המג"א שכתב
השם  שמזכיר מה בעשה עובר  כפיו  את
הכהנים  ברכת על כוונתו  ע"ש בברכה לבטלה
שמברכין בברכה השם את שמזכירין  גופייהו
ד ' ישא ד ' יאר ד ' יברכך  דהיינו לישראל 
נינהו בעלמא פסוקים דהוי אע"ג עיי"ש

בעשה. עובר  אעפ"כ 

תנינא אולםב) מהדורא בח"א יואב החלקת
ומה  בזה"ל כתב ואשר בד"ה א' סי'
אסור דחיוב דאדעתא דעת החוות שמחדש
פב. ב"ב בגמ' להיפך  מבואר  ק"ש לקרות
מביא  למה הש"ס פריך קרקע קנה בספק
נינהו פסוקי הלא הביכורים פרשת קורא ואינו 
בח"ג  אומר  יביע שו"ת הקשה וכן  ליקרי.
ב"ב  מהגמ' זו  קושיא ח ' אות י"ד סי' באו "ח 
מרכבת  הקשה ועוד  ביהודה, הנודע על 
דאיתא  מהא הנ"ל של  היסוד על  המשנה
פרי  בידו  נטל  דאם ר "ו  סי' סוף או "ח  בשו "ע
צריך ונאבד מידו  ונפל  עליו ובירך לאכלו
כבוד שם ברוך  לומר  וצריך  ולברך לחזור 
שמים  שם השוציא על  ועד  לעולם מלכותו 
יסיים  ד ' אתה ברוך כשנפל  אמר ואם לבטלה
פסוק  כקורא נראה שיהא חוקיך למדני ויאמר 
ואילו לבטלה, שמים שם מוציא כאן ואין
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ד ' דאמר ביהודה והנודע הנתיבות לפי
שמוציא  נחשב בכה"ג גם הלא דחוב אדעתא
שם  ברוך לומר וצריכין  לבטלה שמים שם

ועד . לעולם מלכותו כבוד 

סי'ועוד באו "ח  סופר כתב שו "ת הקשה
מהמגן הנ "ל  של היסוד על ובנדון  ד"ה י"ג
בהרמ"א  דאיתא קפח :יא סי' באו "ח  אברהם
אפשר ויבוא יעלה הזכיר ולא טעה דאם שם
גבי  כמו  הרחמן שאר  בתוך לאומרו יש דמ"מ
ויבוא  ביעלה כי לחלק יש ואולי הניסים, על 
לבטלה, לאמרו  ואין שמות הזכרת בו יש
כל אומרים הלא הרמ"א על  המג"א והקשה
ולמה  שמות הזכרת בהן שיש תחינות היום
עיי"ש, אסור  לבטלה ברכה דדוקא זה יגרע
דאם  ביהודה והנודע הנתיבות לפי ואילו 
ברכה  שאומר כמו  הוא דחוב אדעתא אומר 

ויבוא. יעלה רק הוי אם אפילו  לבטלה

ה והנהג) סא: ק"ש בה' כתב הלבוש
טוב  ביחידות ק"ש קורא שכשהוא
מלך קל של  תיבות שלש בתחילה להוסיף
לא  בציבור אבל  הרמ "ח ... להשלים נאמן 
יאמר הוא ואם נאמן... מלך  קל כלל  יאמר
גמורה  הפסקה הוי נאמן מלך קל בתחילה
תשא  בלא ועובר  לבטלה שמים שם מפיק וגם

עכ "ל . וכו'

בקריאת והנה  סידורים בהרבה ראיתי
נאמן מלך  קל  מדפיסים הם המטה על  שמע
ק"ש, של ראשונה הפרשה רק ואח"כ
מלך קל של  התכלית שכל  הואיל  ולכאורה
קל יאמר אם תיבות רמ ,ח להשלים הוא נאמן 
ק"ש, של ראשונה הפרשה ורק נאמן מלך 
תשא. בלא שעובר  שאומרים מי יש הנ "ל  לפי

כתב והנה ד ) י' תקפב: סי' אפרים המטה
אמר ולא טעה שאם ונראה בזה"ל
אחר ונזכר בריתך  בני כל טובים לחיים וכתב

במקום  יאמר  ישועתנו  הקל אמר שכבר
ולא  ד ' אתה ברוך  בריתך בני וכתב שנזכר
הקל שאמר  כיון החיים וכל  לתחלת יחזור

שם. ג"כ  שהוא

סי'עיין  למג"א בביאור מגדים בפרי
חוזר שמות כמה יש אם דאפילו  שכתב קי"ד
ס"ק  תקפה בסי' ברורה המשנה הביאו  (וכן
במח ' תלוי זו  נידון ולכאורה עכ "ל . וכו ' ט "ז )
אם  ברכה של  חפצא אינו  שהוא דבר הנ "ל 
בכה  כמו חמור  הוא אם דחוב אדעתא יאמר

לאו . או  לבטלה

שבת והנהה) של  למוסף הקדושה בנוסח 
ובקר ערב שמו  במיחדים איתא
אומרים  שמע באהבה פעמים תמיד  יום בכל
לעורר ויש אחד . ד' אלקינו ד' ישראל שמע
מדגיש  למה ובקר  ערב אומרים שאנו  דאחר 

בזה. ההוספה מהו  פעמים, מילת הפייטן 

הנ "לוי"ל ביהודה והנודע הנתיבות ע"פ
בבקר ק"ש מצות יוציא כבר  שאנו דאחר 
דרק  חובה לשם אינו  זו  דק"ש הפייטן מדגיש
פעמים, ב' חובה לשם ק"ש אומרים אנו
חובה  לשם קורין אנו אין  פעמים מב' ויותר 
תשא  לא עובר  הוא חובה לשם קורין  דאם

אריה  ר' שוא. הוסיף שם שליט "א בערנשטיין
לשם  זו  ק"ש יאמר דאולי שחששו דהטעם
ישראל כלל השמד שבשעת משום הוא חובה
של קדושה בשעת חובה לשם ק"ש קורין היו 
שמד לאותו זכר  עכשיו  ק"ש קורין  ואנו מוסף
ק"ש  קורין  אנו  דאין הפייטן הדגיש ממילא
חובה. לשם הוי לא זו  וק"ש פעמים מב' יותר

תוסיף (ובנוגע  בל של  החסרון יש  אם
ק"ש  זמן עוד  ואינו חובה לשם ק"ש כשקורין
בד"ה  ס' ס' ח"ב משה באגרות שכתב מה עי'

ואכמל "י). ובעצם ובד "ה ומה

h
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ברק בני 

זצל"ה  מנדבורנה יעקב באר בעל מכ"ק קודש הליכות

יעקב אורחות  וציונים מקורות  עם

הבוקר  השכמת סדר

מעבודתורבינוא. אונים ורפה תשוש עדיין  שהיה ואף בוראו, לעבודת כארי מתגבר  היה
חלציו כגבר  התאמץ ליל. אישון עד  ישראל של צרותיהם ושמע שישב הקודם ביום

קום  .‡)להשכים

בדיני מרגלאב. זיע"א מפרימישלאן  מאיר רבי הרה"ק דו"ז של  הנודע מאמרו  בפומיה
לעבודת  בבוקר לעמוד כארי "יתגבר  ס"א) א' סימן  (או "ח  בשו"ע הבוקר  השכמת
ותימה  שוכב", הוא מי לפני ידע משכבו על "ובשכבו בהג"ה הרמ "א עלה וכתב וכו '" בוראו 
לעמוד כארי יתגבר  המחבר , ולדברי ההשכמה לדיני השכיבה ענין להסמיך הרמ "א ראה מה
השוכב  כי יקום, כן ששוכב וכמו בשכיבה תלויה שהקימה לומר הרמ "א כונת כי ופי' בבוקר',

________________

הבוקר  השכמת למעלת טוב ולקח השכל מוסר ניקח הבה זה: בענין מרבינו קודש שיח וראה א.

והם  הבא  עולם לחיי רצים  אנו רצים , והם  רצים  "אנו כח:) (ברכת ז"ל כמאמרם תחכמני", "מאויבי

נוסע  מי לעצמי, תמה והנני נוסעות מכוניות בוקר לפנות בשעות אני שומע רבות פעמים וכו'. רצים "

המונע  שזה היא, האמת .אך זה כח לו בא ומהיכן השחר המעורר זה מיהו מוקדמת, כה בשעה

–הרי  היצה"ר והוא- שעה. חיי לעמל להזדרז אותם  המזרז זה הוא קום, מלהשכים בעדנו ומפריע

אחת  על לקח להפיק עלינו מ"מ בעדנו... זאת שיפריע יצה"ר אין הרי לו שכן אמונה, מלאכתו עושה 

שאנו, וכמה עד כמה בפז, תסולאנה שלא מלכות שעות לנצל הרצים הבא, העולם לחיי הרצים

לו", שנותנים  מה המאבד "שוטה כאותו ח"ו נהיה בל נמרץ, בחשק ולהזדרז לרוץ אכן עלינו כמה

השי "ת. לעבודת כארי  להתגבר היקר הזמן את טובא ננצל מצוותיך"אלא תחכמני "מאויבי

הוא, נצח קנין לי", היא לעולם  "כי המצוות, לקיום עבודתנו להגביר ונשכיל נחכים  הנפש –מאויבי

מקומו  על 'והתבוננת ועוברים , חולפים  ונפסדים, כלים להם, תכלית שאין העוה"ז הבלי כל לעומת

ואיננו'...

זקנה  עד כך ימשיך כארי, להתגבר יתרגל הנעורים בימי אם טבע. שנעשה ההרגל, הוא לכך- והיסוד

בימים  באים  אנשים  אמנם אם  ממנה". יסוד לא יזקין כי גם  דרכו- פי על לנער "חנוך ושיבה,

הורונו  וכך הבחרות. בימי הוא לכך היסוד ועיקר בהרגל, הדבר תלוי מ"מ אך פחות, ישנים  מטבעם

המובחר  הזמן זהו בכוחו". "בחור ופירש"י איש "- כשהוא תשובה שעושה מי "אשרי יט.) (ע"ז חז"ל

זאת, שהוכיח הקרוב הנסיון מן אני אומר וזאת ולנצחו. היצר למלחמת להשכים ביותר והמסוגל

בשנות  טליא, הוינא כד ודכירנא בס"ד. מצליחים יעבור- בל לחוק זאת וקובעים מתרגלים  שכאשר

את  שומעים  היו כבר המוקדמות בוקר לפנות בשעות כיצד בירושלים , בישיבה בלומדי בחרותי,

למקוה... או לביהמ"ד בלכתם שבירושלים , הדעת נקיי של צעדיהם קולות
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יקום  הוא אף הבין אין  כפרד  כסוס השוכב אבל בבוקר  לעמוד כארי יתגבר הוא בלילה כארי
עכד"ק  כסוס, .·)בבוקר

מעייניו ,רבינוג. בראש עומד זה שענין  ואמר  הבוקר  השכמת מעלת על מאוד  מעורר היה
לקום  המאחרים לראות מאוד  לו הערש ‚)וחרה משה רבי הגה"צ מחותנו  וסיפר  .

________________

אשר  המחשבה באותה כי זיע"א, בערצי ר' הרבי הק' זקיני אמר וירא: פר' חיים , דבר ראה ב.

המחשבה  זו והנה עכד"ק. יקום, כן ישכב באשר כי בבוקר יקיץ עמה בלילה יצועו על האדם יעלה

ההוא  היום  כל אליו תתלוה הרוב ע"פ אשר היא משנתו בקומו בבוקר האדם לב על תעלה אשר

יפנה. אשר בכל דעתו על השולטת והיא

כל  לקבל מוכן איני מעייני, בראש  עומד הבוקר השכמת של זה ענין בזה: קודשו שיחת וראה ג.

כך. על אב תירוצים אם והיה המקוה, דרך ועובר  התפילה מבית אני שב במאן כאשר מרחוק חין

אראהו, לבל פני את להסב מעדיף הנני  שמה, פעמיו ששם המשנה דהוא הוראת משום  רק ולא

קשה  זאת, להבין מסוגל איני שפשוט משום אלא קלקלתו", בשעת חברך את לראות תשתדל "אל

ה'עבודה' את הבנתי לא ומעולם זקנתי גם הייתי נער כלל. לראות שלא אעדיף כן ועל זאת, לשאת לי

בכך... הצפונה

בוקר, לפנות ארבע או שלוש בשעה משכימים  שהיו קדמוניות, בשנים שהיו ה'השגות' את דורש  ואיני

רבע  המאוחר לכל או שש , בשעה אך זו, נעלה בדרך שממשיכים  כאלו בדורנו יש  שעדיין למרות

משכבו. על עדיין ישהה יונגערמאן'- חסידישע 'א עצמו המכנה שאברך סיבה שום אין שש- אחרי

עד  עשרה אחת מהשעה יצועו, על לעלות יקדים רבות, שינה לשעות הוא שזקוק בטבעו המרגיש  זה

לברוח  ממש  צריך שש השעה בהגיע אבל הטבעים. ולכל הדעות לכל שינה, שעות די יש שש השעה 

הקימה, משעת יניח לא כלשהיא, מסיבה יצועו על לעלות איחר אם  וגם  כמשמעו. פשוטו המיטה, מן

היום . במשך השינה שעות את וישלים 

הבוקר  השכמת למעלת טוב ולקח השכל מוסר ניקח הבה זה: בענין מרבינו קודש  שיח וראה

והם  הבא  עולם לחיי רצים  אנו רצים , והם  רצים  "אנו כח:) (ברכת ז"ל כמאמרם תחכמני", "מאויבי

נוסע  מי לעצמי, תמה והנני נוסעות מכוניות בוקר לפנות בשעות אני שומע רבות פעמים וכו'. רצים "

המונע  שזה היא, האמת .אך זה כח לו בא ומהיכן השחר המעורר זה מיהו מוקדמת, כה בשעה

–הרי  היצה"ר והוא- שעה. חיי לעמל להזדרז אותם  המזרז זה הוא קום, מלהשכים בעדנו ומפריע

אחת  על לקח להפיק עלינו מ"מ בעדנו... זאת שיפריע יצה"ר אין הרי לו שכן אמונה, מלאכתו עושה 

שאנו, וכמה עד כמה בפז, תסולאנה שלא מלכות שעות לנצל הרצים הבא, העולם לחיי הרצים

לו", שנותנים  מה המאבד "שוטה כאותו ח"ו נהיה בל נמרץ, בחשק ולהזדרז לרוץ אכן עלינו כמה

השי "ת. לעבודת כארי  להתגבר היקר הזמן את טובא ננצל מצוותיך"אלא תחכמני "מאויבי

הוא, נצח קנין לי", היא לעולם  "כי המצוות, לקיום עבודתנו להגביר ונשכיל נחכים  הנפש –מאויבי

מקומו  על 'והתבוננת ועוברים , חולפים  ונפסדים, כלים להם, תכלית שאין העוה"ז הבלי כל לעומת

ואיננו'...

זקנה  עד כך ימשיך כארי, להתגבר יתרגל הנעורים בימי אם טבע. שנעשה ההרגל, הוא לכך- והיסוד

בימים  באים  אנשים  אמנם אם  ממנה". יסוד לא יזקין כי גם  דרכו- פי על לנער "חנוך ושיבה,

הורונו  וכך הבחרות. בימי הוא לכך היסוד ועיקר בהרגל, הדבר תלוי מ"מ אך פחות, ישנים  מטבעם

המובחר  הזמן זהו בכוחו". "בחור ופירש"י איש "- כשהוא תשובה שעושה מי "אשרי יט.) (ע"ז חז"ל

זאת, שהוכיח הקרוב הנסיון מן אני אומר וזאת ולנצחו. היצר למלחמת להשכים ביותר והמסוגל

בשנות  טליא, הוינא כד ודכירנא בס"ד. מצליחים יעבור- בל לחוק זאת וקובעים מתרגלים  שכאשר

את  שומעים  היו כבר המוקדמות בוקר לפנות בשעות כיצד בירושלים , בישיבה בלומדי בחרותי,

למקוה... או לביהמ"ד בלכתם שבירושלים , הדעת נקיי של צעדיהם קולות
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היה  ימיו כל  שכן  במיטתו עודנו  והוא בזריחתה השמש בו פגעה לא מעולם אשר  זללה"ה
ואף  הטבילה, לבית לילך מזדרז  והיה בוקר לפנות שלוש בשעה בקומו השחר  מעורר  הוא
לימוד לסדרי וממהר נפש. במסירות וטובל  הקרח  שכבת את שובר  היה קפואים- המים כשהיו

לתפילה  .„)והכנה

הגה"ק רבינוד. של  הרמה בישיבה כשלמד בבחרותו  כי השיחים אחד תחת פעם סיפר 
3 השעה לפני יצועו  על  עלה שלא אף זצוק"ל  דושינסקיא לא ‰)מהרי"ץ אעפ"כ 

סיפר (פעם החמה. בנץ מיד ותפילין טלית הנחת בעת רבו  את מלראות אחד יום אף החסיר
שישן אירע ואם בדיוק, שישן זמן כמה מקודם החליט לישון, שהלך שלפני ממקורביו, לא'
את  למצוא הקפיד וכן  השני, במעל"ע משינתו והמעיט עצמו  קנס שהחליט, ממה יותר  קצת
שהניחו במקומו שלא אחד  אבר שמצא אירע ואם במיטתו, שהניחם במקום בדיוק אבריו  כל

לישון , ששכב ÌÂÈ)בעת Â˙Â‡· ÌÂˆÏ ÂÓˆÚ ˙‡ Ò�˜.

ידים  נטילת 

דשחרית היהה. נטילה לצורך למיטתו  סמוך  מים עם כלי מבלילה להכין לתלמידים ,Â)מזהיר 
והכין בעצמו טרח  מים עם קערה לידם ואין בסוכה ישנים בחורים רבינו כשראה ופעם

לנט"י. מים להם

________________

פעמיים,הנה ולא פעם  לא חולי, וידוע חלוש כשהיה זקנתו, בשנות אף זצ"ל, הק' אאמו"ר כ"ק

ו'התגבר  ידיו נטל מיד עיניו, את ופקח משנתו התעורר אך כאשר ראיתי , פעמים  עשרות אלא

כבר כארי' וזה בוראו, לעבודת מוכן היה כבר בודדות ובשניות הזדרז נחש  כנשוך כמשמעו, פשוטו -

ימיו... בסוף כאמור, היה,

עדיין  והוא השמש הקדימתו לא שמעולם ז"ל, במו"ח אני יודע במלואה: קודשו שיחת וראה ד.

כשהיו  ואף הטבילה, לבית לילך מזדרז והיה השחר. מעורר הוא היה ימיו כל תמיד, תמיד במיטה.

במשך  לו היו הסתם  שמן למרות, נפש. במסירות וטובל הקרח שכבת את שובר היה קפואים- המים

וכדו', משפחתיות שמחות אם בשינה, קימעא להוסיף מעט, לאחר טובות סיבות הרבה חייו שנות

סיבה  וזהי ברכות, שבע או חתונה רק יש שאם  הרבה, יש בימינו במאומה. מדרכו גרע לא ומו"ח

לדידם  הזה. כדבר היה לא אלו טובים יהודים  אצל אך יומם , סדר את ולאחר לשנות עבורם  מספקת

הבורא! לעבודת קום מלהשכים יאחרו שבגינה דיה מספקת סיבה שום היתה לא

היה  לא הוא השיעור, את להכין בכדי מוקדם  לקום  שעליו שיעור מגיד היה לא הוא נזכור- וזאת

את  וליראה לאהבה באמת, ה' עובד להיות אדמות: עלי תכליתו מהי להבין שהשכיל אלא וכדו', רב

ללמוד! עלינו כאלו מיהודים  נפשו. ובכל לבו בכל הנכבד, שמו

בכל  בא שאתה לאמר עליך שמעתי במכתב: לו כתב חיים הדבר רבינו לישן ה. ג '-ד' שעה לילה

מדי... יותר מסגפך ואתה

ובזמנא  קמייהו, יהבי הוו דמייא נטלא קדמאי, חסידי עבדי הוו הכי : וז"ל י: ח"א ובזוה"ק ו.

וכו'. ידייהו אסחן בליליא ע"י דמתערי ידים נטילת לרבינו מכינים היה בצעירותו כי ומסופר

לימודו. באמצע הכסא על יושב כשהוא נרדם והיה השולחן
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ברצופיןסדרו. פעמים ג' ואח ''כ בסירוגין  פעמים ג' היתה ידיוÊ)נטילתו ניגב ואח ''כ ,
הנטילה Á)היטב  מי את בעצמו  .Ë)ושפך

מכשנולדרבינוז. מיד בעריסה המוטל  לתינוק אף בבוקר  ידים ליטול אצלÈ)הורה נהג וכן  ,
שלילדו מאנ "ש באחד עובדא והוי ידיהם, ליטול לילדיו  בעצמו מביא והיה ילדיו
לו שיטול עצמו על לקבל רבינו  לו והורה רבינו  לפני צרתו  לשפוך ובא רפואית בעיה היה

הילד . התרפא מכן לאחר  ואכן  יתרפא, זאת ובשכר בוקר בכל ידים

בידים רבינוח . ולשכב להמשיך  ולא בהקיצם, מיד  ידיהם ליטול התלמידים את עורר
.È‡)מסואבות 

ידים עוררט . נטילת בלא הארץ על הרגלים להציג שלא .È·)מאוד

עליה הזהירי. שישנו המיטה תחת שהיו מאכלים לאכול .È‚)שלא

________________

בשם  במג"א שם וכתב עליהן השורה רעה רוח  להעביר כדי ג"פ דנוטל פסק ס"ב) ד' (סי' בשו"ע ז.

תפילה  ובעיון היעב"ץ ובסידור ברצופים , דהכוונה כ' וא"ר היום ובסדר בסירוגין, דהיינו האריז"ל

החיים  בכף וכ"כ רצופין, ג"פ וגם  סירוגין ג "פ גם  היינו , שניהם  לעשות מובא מבוטשאטש  להגה"ק

כשניהם . להחמיר שיש  ס"ב) (ס"ק

ידיו  שינגב אחר עד יברך שלא מחמירין ויש  כתב: החיים ארצות בשם  ס"ב ד' סי' במשנ"ב ח.

עליהם . שורה רעה שרוח בידים לברך דאסור וס"ל הניגוב אחר עד מהידים סר רעה רוח דאין דס"ל

שמים . ליראת מסוגל זה דבר כי מבעלזא שלום שר הגה"ק בשם מובא יצחק דברי בספר ט.

וז"ל: כ' אות ב' סי' באצבע מורה החיד"א וכ"כ הפרמ"ג, בשם כב אות ד' סי' החיים בכף כ"כ י.

וע"ע  ח"ו. בכל הסט"א ותשרה יגעו אשר כל יטמאו ולא כראוי הקטנים  הבנים  ידי לרחוץ הזהיר

יאמר  קדוש ואילך, המילה מיום קטן מנגיעת הנזהר ולכן בזה"ל: ומסייים ד' סי' סוף הרב בשו"ע

כדי  בעריסה המוטלים  הקטנים  ידי לרחוץ נעים  ומה טוב מה כ' י"ג  אות ד' סי לאלפים  ובחסד לו.

הקדש . גידולי בטהרה שיגדלו

אינו  שעדיין אף לישן, רוצה ואינו כשנעור מיד בעיני ונראה כד: חולין מס' הקדוש , של"ה ראה יא.

הנשמה  שהוחזרה מאחר הטומאה, רוח ממנו שילך כדי ידיו יטול מושכב, נשאר רק ממטתו עומד

ליטול  שצריך בראשית, בזוהר כן קצת שמשמע מצאתי וכן לטומאה. מקום  יתן לא אליו הקדושה

הדברים  באלו השחר: ברכות סדר היום סדר וראה עדיין. לקום  רצונו שאין פי על אף כשניער מיד

ולהתרחק  טומאה אותה כח מעליו להסיר להקדים האפשר כל ידיו ליטול צריך נטילה, שצריכים

וע"ע  בהם. אם כי הטומאה מתדבקת אינה אצבעותיו מעשר באדם  גדול רמז שהידים  ומפני ממנה.

ז'. סע' יא' סי' הרב בשו"ע

[רבי  זצוק"ל מהרמ"ז קדישא סבא זקני דודי כבוד מאת קבלה ט': אות דפרקא אגרא ראה יב.

ליזהר  דיש ז"ל הוא אמר שחרית נטילת בלי אמות ד' לילך רשאין דאין הא מאניפולי] זוסיא משולם 

חמום  כל ח"ו אזי נטילה בלא הארץ על רגליו בהציג  כי נטילה בלא הארץ על רגליו להציג  שלא

דרך  על יתיצב ה'] ל"ו [תהלים  הפסוק רמז ע"ז ואמר להסיתו, אחריו רודף הבהמיות) (שבנפש  הרע

ד', סי' ריש  זי"ע מבוטשאטש  להגה"ק אברהם באשל גם  והביאו עיי"ש. ימאס, לא רע טוב לא

עיי"ש .

רעה  רוח ברזל בכלי מחופין אפילו המטה תחת ומשקין אוכלין תנא : קיב. פסחים בגמ' כדאי' יג.

שרוח  מפני המטה תחת משקים  ולא תבשיל יתן ולא ה': סע' קטז, סי' יו"ד ובשו"ע עליהן. שורה

מותר. דבדיעבד שמביא שם  תשובה בפתחי ועי' עליהם . שורה רעה
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הבגדים. לבישת 

אחת רבינויא. בפעם ביחד  מלבושים ב' ללבוש שלא הקדמונים שהזהירו  מה את .È„)הזכיר

שמאלרבינויב . צד  על ימין  צד  תהיה הבגדים שסגירת מאוד לא ÂË)נזהר  בהמכנסיים אבל  .
זה  על  שמאלÊË)הקפיד על ימין  להגביר  דבר  בכל מאוד הקפיד  שרבינו (כידוע .

).ÊÈ)ואכהמ "ל

________________

ב' ללבוש  לאדם טוב שאין ודע וז"ל: ברכה"ש דרושי הכוונות שער ועי' ס"ג . ב' סי' מג "א יד.

הקדושה, מן הוא האדם  מלבוש הנה כי הוא הדבר וסוד לשכחה קשה כן והעושה ביחד מלבושיו

יש  המלבושים  והנה במלבושיו הקלי' ושיתאחזו בקלי' להתלבש גורם  עושה שהאדם העבירות וע"י

סובב  והמלבוש  הגוף בתוך ונכלל בפנים  פנימי אור יש כי כנודע להם מחוץ המקיף אור בחי' בהם

יש  ולבוש לבוש לכל והנה המלבושים  מחוץ ועומדים המקיפים האורות הם המלבוש ועל הגוף את

לינק  בקלי' יכולת שאין לפי המקיף אור כמו הקלי' את שדוחה דבר לך ואין מקיף אור בחי'

מלבושיו  שני המחבר כי ונמצא הקלי' מן פחד לו ואין בחוץ עומד הוא לכן המקיף באור ולהתאחז

לבוש  כל בין ולהקיף יחד המלבושים  שני תוך ליכנס המקיף לאור מקום נותן אינו ביחד ולובשם 

הקלי'. מחמת אלא מצויה השכחה שאין ונודע משם  נדחות הקלי' אין ועי"כ ולבוש ,

מנחם: ילקוט עיין על טו. שמשנה אחד כפתור שבשביל זי "ע, מרימינוב מוהרמ"מ הרה"ק אמר

ח"ו. חיצונים כיתות מאות כמה זה על שורים לשמאל, מימין להרה"ק הבגד באגרות שם וע"ע

הרעות  כל בזמנינו כי שלימה, באמונה יאמינו זאת אמנם לשה"ק: וזה ב') (אגרת מרימנוב

בחוקות  לילך ותאוה, להנאה יטהו האדם  לב יצר מחמת רק הוא רח"ל, היהודים על המעוררים

ג') י"ח (ויקרא שנאמר כענין  ובכתובים , ובנביאים  בתורה עלינו נאסר אשר העכו"ם, ולבושי

ובנביאים  עכו"ם . המלבושי על נאמר הפסוק כי התורה, מפרשי בכל ומבואר תלכו, לא ובחוקותיהם 

ח') א' (צפניה שאר נאמר חוץ נכרי. מלבוש  הלבושים  כל ועל המלך בני ועל השרים על ופקדתי

מתקרבים  מה', העם  דרכי גבה כי ויען עכו"ם . מלבושי עלינו האוסרים הקודש וספרי פסוקים

הנשים  על ובפרט ישראל, בני עמינו על בעכו"ם  בוער הקנאה אש  זה ידי ועל העכו"ם , בחוקות

להבדיל. לישראליות עבריות בין ניכר לט כמעט אשר הפריצות, מלבושי חדשים הלובשות עוד

צי  צו הימין צד על הבגדים  של השמאל צד ומניחין שמהפכין עכו"ם  של חדש במנהג באו מקרוב

הרבים. בעונותינו הימין על השמאל מגבירים ובזה קנעפלין,

שמאל  וקושרים במכנסיים מקפידים  שאין הטעם  צדיקים בשם ה' אות המנהגים בטעמי כתב טז.

יקטרגו. שלא חלקם  לסט"א לתת כדי ימין על

שיתקדש ... דרכים שכתב מצאתי ע"ה ומורי וז"ל: טז פרק הקדושה שער חכמה ראשית וראה יז.

רגל  יגביר לא פעם  בכל וכן בזוהר, כדפי' השמאל על הימין להגביר ידיו ברחיצת כגון במעשיו וכן

לעולם , שמאל על ימין רגל שמאל, על ימין יד להפך אלא ימין, יד על שמאל יד ולא ימין, על שמאל

משנה,) קג. (שבת בבלי: תלמוד חיים, דבר וראה החיצונים. להכניע אותיות ובכוונה שתי הכותב

זוגו. בן איזו לידע המשכן קדשי על כותבין שכך וכו' חייב "ירושלמי וכו' וז"ל: הר"ן עלה וכתב

לעצים , משפט יש  וכי ל') כ"ו, (שמות כמשפטו' המשכן את 'והקמות אמי רבי אמר ,( סט: (שבת

עליהם  רושמין לפיכך (ע"כ), בדרום ינתן בדרום וכן לעולם  בצפון ינתן לצפון לינתן שזכה קרש  אלא

עכ"ל. יחליפו", שלא

שבאו  ציציות שאותן ראוי הטלית הנחת "בענין י"ט) מצוה, נר חולין, (מסכת הקדוש  בשל"ה וכתב

ועל  ממעלתן, שירדו ראוי אין למעלה להיות שזכו כיון הראש , לצד לעולם  שיהיו ראש בצד ראשונה

עליונים  אותו ימיר ולא יחליפנו שלא הראש חלק שהוא להיכר תפארת עטרת לעשות נוהגים כן

עכ"ל. הירושלמי... בשם  הנ"ל הר"ן  מדברי ראיה מביא למעלה", ותחתונים  למטה
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התורה  ברכות 

וכו 'לפני יג. יחוד לשם המעשים פרטי כל  על דעת הגילוי נוסח רבינו אמר התורה ברכות
זי"ע  מבוטשאטש הגה"ק אמירת ÁÈ)שחיבר מעלת על  הרבה מעורר  רבינו  היה (כידוע .

בענין קודשו  משיחת נצטט הקודש ולחיבת מצוה, עשיית כל  קודם מודעה ומסירת יחוד  לשם
המצוות, בקיום או  התפילה בעבודת והן  התורה לימוד  הן שעושים דבר  בכל הנה וזל"ק: זה
אשר ושכינתיה, קוב"ה יחוד  לשם רק זה דבר שעושה מלא בפה קודם לומר לכה"פ צריך
כל לומר  מבוטשאטש מהגה"ק מובא וכן  אחרת. כונה לשום ולא וציונו, במצוותיו קדשנו 
אחרות, במחשבות חפץ שאינו  מודעה כמסירת היא זו ואמירה היום, כל  על דעת גילוי בוקר
שאנסו באופן בהם,כגון  חפץ האדם שאין ענינים לבטל  מהני דעת שגילוי להלכה נמי ואשכחן
כונתו שאין ג' בפני מודעא ומסר  לו , שחבים חוב על מוותר  שהוא שטר על לחתום אדם
הויתור לשטר  אין בדין, הממון לתבוע ילך  ואח "כ  בכפיה חותם שעתה אלא החוב על  לוותר
שהרצון דעת גילוי דמהני ד ' בעבודת נמי הדין  והוא ממונו, את לתבוע ויכול תוקף, כל
תוך ח "ו  במחשבתו  יעלה אם אף הרי בכך , דעתו שגילה ואחר ד'. רצון לקיים הוא האמיתי
במחשבות  יכשל ואף לש"ש, שלא אחרת כוונה של טוב לא הרהור איזה והתפילה הלימוד  כדי
פוסלות  לא ד', לשם ורק אך  לעשות הפנימי רצונו את שגילה כיון וכדו' וכבוד פניה של 

הזרות  שאינם המחשבות  המחשבות כל  לבטל בכחה המודעה ומסירת ועבודתו , תורתו את
שודאי  (אף לשמה תורה הזה הלימוד לו ונחשב ית"ש, לפניו לרצון  מתקבל והכל ראויות,

דעת  הגילוי מועיל בדיעבד  מ"מ אמנם כאלו , מחשבות שיהיו ראוי אין  ).ËÈ)לכתחילה

________________

וחפץ  במלבוש  רק לא זה בענין להקפיד שיש  זיע"א, איתמר] רבי [הרה"ק אאמו"ר מכ"ק ושמעתי

ולכן בפוזמקאות, ואפילו מלבושים בשאר אף אלא מצוה טוב של במקוה הפוזמקאות כשמסיר

כשיחזור  שאח"כ כדי שמאל, בצד הספסל על שמאל ושל ימין בצד הספסל על ימין של להניח

שמאל, על שמאל ושל ימין על ימין של בתחילה שהיו כמו וילבישם הסדר יהפך לא כי וילבישם

עכד"ק. ימין. צד על להתלבש  שזכה לבגד וזכיה מעלה והוי שמאל מצד יותר חשוב ימין צד

הראשון  במאמר לפרש  ...ונכון שם : וז"ל כא. סי' לדוד תפלה קו' קדושים  דעת בסידורו הובא יח.

על  הוא שהכל ההוא, היום בכל למצוה לשייכות או למצוה לו שיהיה שייכות כל על דעתו שמגלה

ויהיה  טוב היותר צד על פרטיות כונות הרבה בכך ונכלל וכו', קוב"ה יחוד לשם  הנכונה הכונה דעת

זי"ע. מאפטא הרה"ק בשם כט אות המנהגים טעמי וראה עיי"ש . פורטם. כאילו

אמירת  ענין בביאור מפרימישלאן מוהר"מ מרבינו נפלא משל (תהלים ) מאירים, פנים וראה יט.

משל, עפ"י המצוה עשיית קודם יחוד לשם אמירת ענין לפרש  נראה וז"ל: מצוה כל קודם  יחוד לשם 

ולגזול  לחטוף הדרך עוברי על שעומדים  מליסטים  ירא והיה למלך מתנה נושא שהיה באחד

נושא  שהוא הדרך בכל צועק שיהא בנפשו עצה טכס כן על ידם . תחת שיש מה ושבים מהעוברים

המלך  בדבר הנוגע איש כל כי  המלך, מתנת לחטוף אליו מגשת הלסטים ייראו ועי"כ למלך, מתנה

כוחות  מוכנים  תיכף אזי שבקדושה, בדבר עוסק איש  איזה באם הדבר הוא וכן למות. דתו אחת

לזה  עצה יש ע"כ רשותם. תחת ר"ל ולהכניסו שבקדושה דבר אותו ולגזול לחטוף אחרא הסטרא

שאני  היינו ושכינתיה, הוא בריך קודשא יחוד לשם  זאת עושה הריני שבקדושה דבר כל קודם לומר

שלא  הוא אשר המלכים מלכי מלך של דבר לגזול חלילה יפגע ומי המלכים , מלכי למלך מתנה נותן

לדבר  רוצה אני באם היינו טוב", דבר לבי "רחש  ב) (מה, בתהלים הפסוק לבאר נראה ובזה כדת.

היינו  הבריות, את המלסטמים רעות מחיות מתירא ואני ותפלה, בתורה לעסוק כגון טוב, דבר

אני "אומר אזי הקליפות, לעמקי שבקדושה הדבר את לחטוף שרוצין דיליה וכת מעשי הסט"א
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בעמידה אתיד . מברך  רבינו היה התורה .Î)ברכות

התורה כשהיה טו . ברכות יד "ח  אחר  מאיש 'לעסוק Î‡)יוצא שברכת האחרונים לדעת חשש ,
נא  והערב קודם אמן עונה היה ולא היא אחת ברכה נא' ו'והערב תורה' בדברי

בד"ת  לעסוק ברכת .Î·)לאחר 

עלי לאחרטז. מקבל  'הריני אמר  וקודם פרשיות, הג' כל שמע קריאת רבינו קרא ברכה"ת
ובאהבה. באמת שמים מלכות עול 

שמע רבינויז . וקריאת התורה ברכות אמר בטרם כלום לשתות שלא זהיר  .Î‚)היה

תפילין מצות 

טבילה רבינוא. להחסיר  שלא להקפיד  מצוה בר לבחורי מעורר  היה מנדבורנה יעקב הבאר
תפילין הנחת מיום .Î„)במקוה

________________

"לשם למלך", אומר שאני בכך המלכים , מלכי למלך החפץ ונושא עושה שאני הדרך בכל צועק אני

ואין  בשלום אני הולך ובכך המלך, בחפץ יד לפשוט יפגע מי ואז ושכינתיה", הוא בריך קודשא יחוד

דילהון, וכת הסט"א היינו דרכים, הולכי יפסיקוני ולא מהיר" סופר עט "לשוני ואז רע, ופגע שטן

עכד"ק. כל. אדון לפני לרצון ומאמרינו מעשינו ויתקבלו

הטעם כ  כתב ג' סי' ח"ג כהן מראה ובשו"ת בעמידה נאמרים  המצוות ברכת ח' סי' יוסף בבית .

אמנם  הסוד, עפ"י לעמוד שיש  ג ' סי' ח"ה עבדי ישכיל ובשו"ת , סיני הר דמעמד דומיא לעמוד

גם  בישיבה שמקיימים  דמצוות פ"ג ): ריש (מגילה יהושע ובפני ג' ס"ק משב"ז תל"ב סי' בפרמ"ג

ל"ז. סי' ח"ב והנהגות תשובות וע"ע בישיבה. להיות רשאית הברכה

לישועה  אליו הפונים את לקבל שכשסיים מחמת מאוד, קרובות לעיתים מצוי היה אשר דבר כא.

לתפילת  בהכנות מתחיל אלא יצועו על עולה היה לא וכבר השחר, שעלה לאחר כבר היה ולברכה

לפנימיה  המוקדמות הבוקר בשעות נכנס היה שרבינו איך התלמידים  בזכרון חקוק ועדיין שחרית.

התורה. ברכות יד"ח להוציאו ולבוא למקוה להזדרז התלמידים לא' קורא והיה

המשך  או אמן לענות יש וא"כ נפרדת ברכה הוי נא והערב אם  נסתפקו מ"ז) (סי' ובמג"א בט"ז כב.

כתב  ה' ס"ק בא"א בפרמ"ג  וכן לענות, שלא נוקט ד' ס"ק ובא"ר אמן, לענות ואין לעסוק לברכת

בינינו  פשוט "והמנהג כתב ה') ס"ק מ"ז (או"ח מרדכי ובמאמר אמן", לענות שלא נוהגין ואנו "

לברכת  המשך הוי ו' בלי הערב שאומרים לאלו שאף ס"א ט' כלל אדם  בחיי וכ"כ אמן", לענות שלא

אחר  אמן עניית ולענין י"ב): ס"ק מ"ז (סי' המשנ"ב וז"ל אמן. באמירת להפסיק ואין בד"ת לעסוק

שיברך  ונכון אמן לענות שלא מצדדים האחרונים ורוב האחרונים. בין דיעות יש בד"ת לעסוק

בירורי  ועי' אמן. עונה היה כן שהאריז"ל כ' ה') ס"ק מ"ז (סי' במג "א אמנם בלחש. זו ברכה המברך

בזה. השיטות כל להביא שהאריך מה מז) סי' (או"ח הלכה

ובשוה"ט  ישראל, דשמע ראשונה פרשה יאמר שעכ"פ כתב כ"ב) ס"ק פ"ט (סי' במשנ"ב כג.

י"ד) פ"ו, תפלה (הל' הרמב"ם  מדברי מוכרח כתב: ה ') אות פ"ט סי' זהב (זר מקאמרנא להרה"ק

קצרות  והתפלות הברכות שאומר קודם  וכל מכל שאסור דזה וכו' שיתפלל עד כלום  לטעום שאסור

הברכות  התפלל כבר אם אבל וכל, מכל אסור ע"כ הדם , על תאכלו לא משום  התורה מן אסור שאז

קרן  שו"ת וע"ע  וכו'. וק"ש  תחנונים ולבקש מקודם  לברך מאוד ליזהר מהראוי ע"כ וכו', ובקשות

ע"ז. סי' ח"א והנהגות ובתשובות כא, סי' לדוד

מה  ויצויין ויום . יום  כל במקוה הטבילה חובת על תמיד ועורר מאוד רבינו הקפיד לכל כנודע כד.

הוא  גלו ימים  אותם  בעצם  תש"ג , בשנת ניסן כ"ג ביום שחל שלו המצוה בר שביום  רבינו שסיפר

חיים ' ה'דבר רבינו אביו לקחו התפילין, הנחת מעמד לקראת למקום. וממקום  לעיר מעיר ומשפחתו
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י"דפעםב. לטבול והורה תפילין הנחת ביום מצוה בר  לבחור  הטבילות במס' רבינו  נשאל
ג'בורÎ‰)טבילות  א'תה מר "ת היוצא אגל "א הידוע השם ולכוון טבילות ל"ה ואח "כ  ,

א' .ÂÎ)ל 'עולם

________________

קרח  בשכבת  ומכוסה קפוא היה 'הנהר זה: מעמד אודות רבינו סיפר וכה בו. לטבול כדי קפוא לנהר

לי: אמר הקדוש ואבי הקרח, שכבת את בחזקה לשבור עלינו והיה צריך עבה, שיהודי בני  לך 'דע

תמיד: זכור חיובא, כבר ומצוות תורה עול לקבל בבואך מצוה. לדבר נפש במסירות לחיות תמיד

נפש '. מסירות קיין אהן יוד, קיין זיין נישט  'מ'קען

לידבק  גדול סיוע הוא הטבילה ידי על הטהרה הנה יא: פרק האהבה שער חכמה ראשית וראה

"דבר  בסה"ק וראה טהרה, אות האותיות שער הקדוש  בשל"ה וע"ע ובעבודתו. באלקיו נפשו האדם

וזל"ק: בתורה לזה רמז שמביא התפילה קודם  יום  כל וטבילה הגוף נקיות בענין תצא, כי פר' חיים"

וכו' תהיה ויתד חוץ. שמה ויצאת וגו' ויד וגו'. במים ירחץ ערב לפנות והיה י"ב-ט"ו) כ"ג , (דברים 

ולא  קדוש מחניך והיה וכו' מחנך בקרב מתהלך אלקיך ה' כי צאתך. את וכסית ושבת בה וחפרתה

את  וכסית ושבת בה 'וחפרת במסורה, ב' "'וחפרת' הטורים  בעל כתב וגו'. דבר ערות בך יראה

אדם  יבדוק לעולם  ס"ב.) (ברכות שאמרו מה זהו י"ח), י"א, (איוב תשכב' לבטח 'וחפרת צאתך',

עכ"ד. וכו', שישן קודם לצרכיו עצמו

בגמרא  שאמרו כמו התפילה. קודם  הגוף וטהרת נקיות לענין גם  הכתוב ירמוז כי נראה ולענ"ד

ויניח  ידיו ויטול יפנה שלמה שמים מלכות עול עליו שיקבל הרוצה יוחנן רבי "אמר י"ד:) (ברכות

"הנצרך  כ"ג ) (שם  אמרו ועוד שלימה". שמים  מלכות היא וזו ויתפלל שמע קריאת ויקרא תפילין

וכתב  ישראל'", אלקיך לקראת 'הכון י"ב) ד', (עמוס שנאמר משום יתפלל, לא זה הרי לנקביו

והטור  ומתפלל. וחוזר תועבה תפלתו נקי גוף בלא המתפלל שכל י') ד', תפלה (הלכות ז"ל הרמב"ם

ממה  יתפלל, ולא ותפלה ק"ש זמן שיעבור "מוטב כי פ ') סי' (או"ח ז"ל הרא"ש  אביו בשם  כתב

נקי". גוף בלא קודם שיתפלל יום כל טהרה במקוה לטבול מעשה, ואנשי  חסידים  מנהג נודע והנה

מבית  ונקי  טהור יהיה ועי "ז  עליונה, קדושה עצמו על ולהמשיך הגוף את לטהר כדי  התפילה

קונו. לעבודת שרת ככלי ומוכן טהרה מיני  בכל לפנ ומחוץ 'והיה אומרו להכנה וזהו ירמוז ערב' ות

בתפילה", י"ד), ב', השירים  (שיר ערב' קולך "'כי ב') בשלח, פר' (מכילתא, רז"ל שדרשו כמו לתפילה,

במקוה  טהרה לטבילת רמז במים', 'ירחץ התפילה. לפני ערב' 'לפנות שמה וזהו 'ויצאת ליה סמיך ,

מתהלך  אלקיך ה' 'כי הוא לזה והטעם גופו. את לנקות שצריך רמז צאתך', את  וכסית ושבת וגו',

על  קאי קדוש' מחניך 'והיה שר ע"ו) נח, (פר' בזוה"ק כמ"ש  קדוש ', מחניך והיה וגו' מחנך בקרב

כדי  התפילה קודם  גופו את ולנקות לטהר צריך ולכן בקדושה, לשומרם  האדם  שצריך הגוף איברי

הקב"ה. המלכים מלכי מלך לפני להתפלל בעומדו קדוש גופו שיהיה

בספר  ועיי' א', צ "ב, סי' זיע"א, מקאמארנא להרה"ק הטהור (שולחן הקדושים  בספרים מובא וכבר

וכאשר  המחשבה, לטהרת סגולה היא הגוף נקיות אשר כ"ח) סי' קדושים  ר' עה"ת, טוב שם בעל

שמסיים  וזהו המוח. אל המעיים מן העולים האדים  מחמת זרות מחשבות מזה לו באין נקי גופו אין

עצמו  את להכין המצוה מלבד כי רצ "ל זרות, מחשבות דהיינו דבר', ערות בך יראה 'ולא הכתוב

עכל"ק. וזרות. רעות ממחשבות עי"ז תינצל גם  התפילה, לראות וטהרה בנקיות

יז), אות יח סי' השלמים (תורת אמת לדוד בס' החיד"א שכתב מה עיין טבילות יד מס' בענין כה.

אות  האותיות שער הקדוש ובשל"ה י"ג. פרק תשובה תיקוני קשיטא, מאה מאמר מפאנו, רמ"ע ועי'

ו'. פרק העליון שער העבודה ושורש  יסוד ובס' ק',

החופה  ביום וכן השבת, וביום  האופריף, בער"ש לטבול לחתנים  גם רבינו הורה זו טבילה כוונת כו.

שנכנסים  ללילה בהנהגות כתב וכן ועוד) טבילות ש "י החופה ליום שהורה הטבילות לסדר (בנוסף

זה. שם  ולכוון טבילות ל"ה הקדוש  גופו את להטביל הקדושה בצוואתו הורה וכן העשרים, לשנת
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הראשונה,רבינוג. בפעם תפילין כשמניח  שהחיינו לברך שיש הפוסקים לדעות לחשוש הורה
לאחר ויברך  התפילין  כשמניח  חדש בגד  ילביש מצוה בר שבחור הדריך כן  ועל
בפעם  עתה שמקיים המצוה על וגם הבגד על גם ויכוון  שהחיינו  ברכת תפילין ההנחת

.ÊÎ)הראשונה 

השתמש רבינוד. ולא יד , של התפילין הנחת לפני מפלסטיק הדק הנרתיק את מסיר היה
ההנחה  קודם להסירם ציוה אנ"ש לבחורי כשהניח  וכן בזה, .ÁÎ)כלל 

________________

ברית  בס' ועי' אגל"א. דיליה ורזא אדנ"י לעולם גבור את"ה ואיהו וז"ל: שז. ח"ג זוה"ק וראה

לה  יש יח: פרק העמידה שער הכונות ובשער פז, אות סודות שושן ובס' השביעית, הדרך מנוחה,

אדנ-י, לעולם גבור אתה - ר"ת והוא אגל"א, שם  והוא הגבורה, שם והוא א', קדוש  שם למלכות

ואמיץ, גדול שם  והוא אגל"א, של שם ר"ת "אדני "לעולם  "גבור "אתה ר"ת כ': בפרק עוד וכתב

של"ה  ועי' ט', פרק האצילות תפלת מסכת חסידים משנת ועי' אויביו, על מתגבר יהודה היה ובו

ות  כתיב רבקה בסיפור שרה: חיי פר' אגל"א,א''גמליךל ם ג'מרא'הקדוש  הוא תיבות הראשי שאב,

ג 'בור  א'תה מברכת היוצא שם והוא המקובלים. שכתבו כמו יצחק, של מדתו הגבורה שם  והוא

תיבות  ראשי אדנ"י לעולם גבור ואתה הגבורה, מדת שהוא יצחק מדת על המיוסד א'דנ-י ל'עולם 

הארץ  בפרי וכ"כ הק', להבעש"ט המקוה בכוונת מובא וכן ע"כ. בזה. המקובלים והאריכו אגל"א,

יכוין  המקוה אל כשבא המקוה: כונת וזל"ק: זיע"א המלאך אברהם רבי הרה"ק בשם  לך פר'

מר"ת  היוצא הגבורות שם  שהוא ע"א) שז זח"ג (עיין אגל"א שם יכוין ואח"כ שם ... הוא שהמקוה 

שמשם  ויכוין אל"ד שם  יכוין ואח"כ הנ"ל שם  ויכוין ב' פעם  ויטבול א' לעולם גבור אתה הפסוק

ד'... פעם יטבול ואח"כ הנ"ל שם ויכוין ג' פעם  ויטבול אל"ד שם  ונעשה ד' ג' מא' נעשה אגל"א

משפטים . פר' אפרים מחנה דגל וע"ע עיי"ש.

מכלים  גרע דלא שהחיינו מברך ציצית בו ועשה טלית קנה א': סע' כ"ב סי' או"ח שו"ע ראה כז.

ועיין  סק"ב במ"ב עיין - וכו': קנה ד"ה שם , כתב הלכה ובביאור א'. ס"ק שם  משנ"ב ועי' חדשים .

השו"ע  דדעת אחרי כן לנהוג יש  בודאי דלכתחלה דאף ודע העיטור. בעל דעת הוא זה דכל בב"י

והט"ז  דהע"ת הוא דפסיקתא מילתא לאו מ"מ כהעיטור כן דפסקו מהאחרונים וכמה כמה ועוד

כהרמב"ם גם פסקו שהחיינו לברך דצריך כהרמב"ם  ג"כ פוסק בביאוריו והגר"א הא"ר והביאם

מחדש תפילין זה על את גם לפטור ויכוין אחר מצד שהחיינו להתחייב עצמו שיכניס מהנכון ע"כ ...

זו עצה לעשות יראה בודאי חייו בימי ראשונה פעם התפילין עתה לובש הוא אם פוסקים בפרט דיש

ביו"ד  בת"ש עיין שהחיינו. יברך חייו בימי ראשונה פעם עושה שאדם  מצוה כל דעל שסוברים 

זה. בסי' ובא"ר שם  ובפמ"ג כ"ח עיי"ש .בסימן

שאין  ויש  כן, לעשות יאה ולא נאה לא אלו, נרתיקים על כתב פ"ח סעי' ל"ב סי' השלחן בערוך כח.

ז' סי' הבשם ערוגת ובשו"ת כן. לעשות נכון ואין התפלה בעת גם מהתפילין יד של התיק מסירין

מחמת  יד של תפלה של הבית מתקלקל רוב שעפ"י לו אמר מומחה שסופר היות וז"ל, בזה, נשאל

מלבו  ושאר החלוק של [השרוול] הארביל הבית חיכוך עליו להניח ונכון צר, כשהוא שעליו שים 

כן  לעשות נכון דאין נראה ולענ"ד זה. על מפקפקין ויש תפילין הנחת בשעת וגם עב מנייר שעשוי

מתוס'וכו', לזה ברורה ראי ' והביא ת"ש, בתשו' מצאתי וכן האויר, את יראה שהבית דבעינן

דפסולים, טמאה בהמה בעור או בזהב הבתים  ציפה כמו והוי  מעברתא..., ד"ה ע"א ל"ה מנחות

מ"ח, סעי ' ל"ב סי' בשו"ע וכן כדאי ' פוסקים . מעוד בזה שהביא ממה הבושם בערוגת עיי"ש 

וראשית  הזה, הנרתיק הנחת לשלול ומצדד הענין בבירור האריך תקי"ג סי' ח"א ש"י תשורת בשו"ת

דנהי  קפידא אין בזה [בשרוול], בהארביל יד של התפילין דמכסין "ואף הנ"ל, התוס' משום  דבריו

כתב  וכן ועיי"ש . להתפילין, הארביל שבין לאויר מהצדדין מגולין מ"מ מלמעלה התפילין דמכוסין

עיי"ש . קע"ח סי' ח"ב מרדכי לבושי בשו"ת בזה
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אליהו"הורה ה "פתח  תפילת יום בכל לומר  עצמם על  לקבל  מצוה הבר  קודם ,ËÎ)לבחורים
זיע"א  מליזענסק אלימלך ר ' הרבי מהרה"ק התפילה קודם מעוררÏ)ותפילה היה וכן .

התפילה  קודם בטלה של דיבור כלל  לדבר שלא מאוד  בספה"ק Ï‡)ומזהיר ענינו .Ï·)כמובא

________________

רבנן  וקיבלו אליהו פתח לומר נהגו להחיד"א: הקודש  בעבודת וכתב יז. ח"א בזוה"ק מקורו כט.

התפילה. לקבלת מסוגלת שהוא קדישי

[הנקראת  הנוראה שהתפילה רצה זי"ע אלימלך ר' הרבי שהרה"ק כידוע בזה"ל: פעם  סח רבינו ל.

לזה. הסכימו לא הגדולה כנסת ואנשי מהתפילה, חלק יהיה התפילה] קודם  תפילה

צריכים  יהיו מהתפילה, לחלק הזאת התפילה את מתקנים היו אם כי שסירבו, שהטעם  לומר ואפשר

בסוד  (ס' מקודם. הכנה בלי לתפילה לגשת אפשר אי כי לתפילה. הכנה שתהיה אחרת תפילה לתקן

קדושים )

דרבינו  יומ"ד לקראת תשנ"ז) טבת (י"ד הישיבה לתלמידי רבינו ששלח קודש שבמכתב יצויין לא.

פעמים , וכמה כמה ונשנו נדברו אשר הדברים  על באתי "עתה בזה"ל: כתב זיע"א חיים  הדבר

של הענין חשיבות בספה"ק, נאמר התפילה ומקורם  לפני יום  כל תמידים לימוד קבועים  שיעורים ,

ענין  באותו מורידין, ואין בקודש  מעלין והולכים , מוסיפים להיות להקפיד אלא  עוד, ולא כסדרם.

אלימלך", "נועם  בספה"ק ובפרט חסידות בספרי בו דובר נכבדות בטלה אשר של אחד דיבור כי

התפילה  יראיו לפני  ורצון קונם  רצון לעשות מאהבה העושים ואשרי התפילה... כוונת מבטל ,

את  ולחזק הללו בדברים  להתחזק שמו, וחושבי ה' יראי לכל הראוי מן כן על בספרים. המובא

עמה  שאין  אהבה וכל לטובה, לכם כוונתי כל כי רבה, באהבה הדברים את לקבל ונא ונא בדקם...

המודיעים, מן והריני ומעולה, שלימה אהבה אינה מגולה, מאזינים תוכחה לדברינו אשר כל כי

ומטוב  ברו"ג נצח להצלחתם רקיעים , שוכן לפני  בעדם להעתיר וקבועים, חקוקים בלבי  ושומעים,

שבעים. יהיו ה'

ועאל  אתיא עלאה קדושה לתתא, אשתלים  דגופא בשעתא חזי, ותא קכו: נשא פר' זוה"ק ראה לב.

בעיין כלא וכדין ממש . דלעילא כגוונא תתאה ואתעביד גופא, במילי בהאי פומא יפתחון דלא

בכתר דעלמא  ועי' חולקהון: זכאה עלאה, קדושה ומתקדשי עלאה, בשלימו ישראל קיימי דהא בגין ,

הכתוב  שאמר כמו חדשה בריה נעשה שהוא משינתו בקומו שהאדם כתב שמ"ה) (סי' טוב שם 

יתפלל  לא אם אף כן, לא אשר דברים ופשיטא הרשות דברי דבריו תחלה ידבר אם לבקרים  חדשים 

האדם  יזהר ולכן וכו' הראשון הדיבור אחר ונמשכין מסתעפין הכל כך, אחר בתורה ויעסוק [תיכף]

שימשוך  כדי בקדושה דבוקה שתהיה הראשונה מחשבתו ויזדכך הראשון דיבורו ויטהר שיקדש 

עיי"ש . וכו' אחריה הדיבורים שאר כל אליה

סקכ"ב). בכה"ח (הו"ד בתפלה" שתעמוד קודם  אדם עם תדבר "לא כתב: קנ"ח אות חסידים  ובספר

או  שחוק, דבר או בו, שמצטער מועט דבר לו יגידו אל להתפלל, הולך כשאדם  כתב: תתר"ז ובאות

לבך: נצור משמר מכל כג ) ד (משלי וכתיב בכוונה, להתפלל יוכל שלא לפי בו, להעמיק שצריך דבר

החסיד  להרב "ראיתי כתב, (השני) ב' אות כ"ד סי' גודל בקשר הקודש  בעבודת זי"ע והחיד"א

הזמירות  שיתחיל קודם  חול דיבור שום מלדבר נזהר שהיה זלה"ה שרעבי מהר"ש  המופלא המקובל

מוהר"מ  הרה"ק בשם  מובא יצחק דברי ובספר הסוד". עפ"י צריך שכן אומר והיה [התפלה],

להרר"א  האדם ובהנהגת בידים . היראה דוחים  התפלה קודם  חול דיבורי ידי "על זי"ע מרימינוב

מבטל  זה כי אחד דבר אפילו התפלה קודם דיבור שום  מלדבר עצמו "ישמור ט' אות זי"ע מליזענסק

לימנע  כמו הנפש  לטהרת בעולם דבר לך "אין פ"ד י' שער העבודה ושורש וביסוד התפלה", כוונת

זרות", מחשבות אותו מבלבלות שאין התפלה לכוונת מאד גדולה תועלת היא גם  בטילה, משיחה

וז"ל  התפלה". אחר עד משנתו משייקץ חול דיבור מלדבר ליזהר ונעים טוב "ומה סקי"ב ובכה"ח

הראשית השם בעיניו שיתייקר אדם  לכל מוסר תוכחת לנו תצא ומזה תרע"ב: בא פר' סוף משמואל
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התפי פעם ו . בסיום התפילין את לחלוץ שלא הישיבה לתלמידי הק' בשיחותיו  עדדיבר לה
מאמין . אני אמירת Ï‚)לאחר 

והחליפם מאזז . אלו רצועות רבינו  קנה הצדדים משני השחורות הרצועות להשיג ניתן  שהיה
תם  דרבינו  בתפילין  גם אלו רצועות החליף וכן  הקודמות, .Ï„)ברצועות

לבחורי הידק ח. הראשונה בפעם התפילין  כשהניח וכן ובחוזקה, היטב הדק הרצועות את
בחוזקה. מהדק היה Ï‰)אנ "ש

יביאךמידט. כי והיה ופרשת קדש פרשת קורא היה הנחתו הד 'ÂÏ)לאחר לומר  הורה וכן  ,
דר"ת  בתפילין אף .ÊÏ)פרשיות

שלהזהירי. התפילין חליצת לאחר עד חול  דברי שום לדבר שלא מצוה בר לנערי ועורר
ומשוחחים ÁÏ)יד ראש של תפילין  של  הבית שמרימים אלו על בכאב התאונן ופעם .

________________

ז"ל  וכאמרם  לגבוה. מוקדש  כולו יהי' ויום יום שבכל הראשית וכן לבטלה. ח"ו יוציאו ולא שלו

המצוות, את לחטוף שחרית משנתן עומדים כ"ד) כ"ג  במדבר דיברו (רש "י לא הראשונים והחסידים 

התפלה. קודם חול דברי 

את  שהאומר שאמר זיע"א מרדכי'לע ר' הרבי הסב"ק בשם  (פיטסבורג) יוסף צדקת בס' ראה לג.

עוה"ב. בן שהוא לו מובטח דרש "י, בתפילין מאמין ואני הזכירות ו'

וז"ל: יד הל' פ"ג  תפילין הל' הרמב"ם כתב הקציצה לד. שחורות כולן שיהיו לתפילין הוא ונוי 

כולה. הרצועות...והרצועה ענין ד': דרוש  התפילין דרושי הכוונות שער ועי' שישחירם ע"כ. צריך

כעורב  שחורות ואחור הסוד,פנים פי על ד': אות שרה, חיי פר' ראשונה שנה חי איש  בן ועי' .

ושאלתי  ז"ל, האר"י לרבינו הכונות בשער כנזכר כעורב, שחורות ואחור, פנים  הרצועות משחירין

מדקדקין  שאין ויש  ואחור, פנים להשחיר נזהרין שיש לי ואמרו תוב"ב, בעה"ק החסידים מנהג על

שהבתים  כמו מבפנים גם להשחירן צריך דלהרמב"ם  דאף כא: ס"ק ל"ג  סי' משנ"ב עי' אמנם בזה.

וד"מ. בב"י כמבואר בזה כהרמב"ם  נוהגין אנו אין שחורין הם 

קי: עמ' הריטב"א לתלמיד קנינים ארבע בס' ראה מהדק לה. היה כי  ז"ל, יונה הר' בשם ושמעתי

דעתו  להסיח יכול היה לא הכאב אותו ומתוך זרועו לו כואב שהיה עד כך כל בזרוע יד של הרצועה

עכ"ל.מהם .

יום  בכל קורא שהיה ז"ל, וייש  מוהר"ר החסיד ממורי רב מעשה ראיתי ל''ח: סי' הב"ח וז"ל לו.

כתובין  פרשיות שארבע כיון ואמר יביאך, כי והיה ופרשת קדש , פרשת בראשו תפילין כשהיו בבוקר,

למהר"ם  צדיקים  אור בס' וכ"כ בראשו. שהתפילין בשעה יום בכל הארבע כל לקרות ראוי בתפילין

היה  וכן היעב"ץ בסידור וכ"כ ג' אות ברכה מחזיק בתפילין, פרשיות ארבע לקרות חייב פאפירש:

סק''ל. וכה''ח צבי. החכם אביו מנהג

הי"ו. אייזנבאך יצחק הרה"ח מפי לז.

במשנ"ב  וכ"כ אז פרשיות ד' קורין דר"ת תפילין והמניחים  כתב: י' ס"ק כה סי' בא"א בפרמ"ג  ועי'

ט"ז. ס"ק שם 

א': סע' י' סימן שו"ע קיצור עי' לדבר לח. שלא קדושה בהם  לנהוג תפילין במצות הזהיר וכל

עוה"ב בן שהוא ומובטח ימים  מאריך חולין ושיחת הבלים דברי (שנושאין בהם עליהם  ה' שנאמר

ס"ק  לז סי' משנ"ב ועי' עכ"ל. והחייני. ותחלימני רוחי, חיי בהן ולכל יחיו, בתפילין) ה' שם  עליהם 

היסח  לידי עי"ז בא הוא בטלים  דברים איסור דמלבד בטלים דברים בהם  לדבר שלא ליזהר יש ז':

ה. סע' י' סימן (קוידינוב) שלום  משמרת וע"ע הדעת.
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עליהם  יד של  התפילין .ËÏ)והרי

הקדוש רבינויא. השל"ה כדעת שמאל  ביד התפילין חולץ בעצמוÓ)היה כורכן  והיה .(‡Ó תחת
.Ó·)התיתורא 

לאברכים רבינויב. מורה היה וכן תם, דרבינו  תפילין  שהניח  עד  לסעודה ידיו  ליטול  שלא נהג
סעודת  לאכול  שלא זו הנהגה עצמם על שיקבלו  הראוי שמן  נישואיהם, לאחר  מיד 

תדר"ת  שהניחו קודם .Ó‚)קבע

ואח "כפעם יג. דר"ת, תפילין  על ובירך טעה שפעם זיע"א מרדכי ר' הרבי הק' מזקינו סיפר 
המובא  עפ"י ב"ה. הבורא רצון לעשות זכיתי היום רבותי, ואמר, מקורביו, אל יצא
דרקיעא  במתיבתא גם היא בתפילין  ור"ת רש"י שמחלוקת מקורביל להר "י השמים מן בשו "ת
דיחיד כרש"י להלכה ונפסק כרש"י, פוסקים מעלה של ופמליא כר"ת, פוסק כביכול שהקב"ה 

________________

הי"ו. שפריי זאב איסר ר' הרה"ח מפי לט.

ראש  של התפילין חליצת בין בשיחה יפסיק שלא שנכון ס''ב כ"ח סי' בוטשאטש  אברהם אשל ועי'

עיי"ש . כ"ו סי' ישנים מעורר וע"ע יד, של תפילין חליצת לבין

ז"ל, מהר"ש ממורי שאומרים שמעתי לב: מצוה, נר חולין, מס' הקדוש, של"ה עי' שכשהסיר מ.

ימין, ביד ולא שמאל ביד ראש  של מסיר היה השכם, בבוקר ועמו התפילין למה, טעמו נודע ולא

בזריזות, להסיר ימינו יד לו הושיעה ובקל חזקה יד היא דימין היה דטעמו ואפשר חכמה. מתה

בדבר  שהייה יש שאז השמאל ביד הסיר כן על משא, עליו היה כאילו נראה כן, עושה  היה ואם

מצד  רק היום , כל להניחם אנחנו מחוייבים הדין שמצד כן שהוא ומאחר כמשא... נראה ואינו

אותם, מסלקין בטהרה אותם לשמור יכולין אנחנו שאין בהכנעה פחיתותינו להסירן צריך כן על

כך  כל שולטת שאינו יד כהה יד שמאל ביד זאת ובמורא לו היתה מידו כי חסרונו יזכר כך ומתוך ,

דכתב  להא דומה נפשו. עליו ותשוח בטהרה לשמור יכול שלא מפני התפילין להסיר שמוכרח

ראש  ובכובד בהכנעה יצא הסוכה מן כשיוצא גשמים , ירדו אם בענין סוכה, בהלכות במהרי"ל

ונכון  לשבח, טעם והוא זה, דבר טעם כנ"ל בעבודתו רבו ומבזה עבד הוא כאילו ופחד ובאימה

ו': ס"ק כח סי' משנ"ב ועי' סק"ג . כח סי' אברהם  במגן והובא עכל"ק. תפילין. בחליצת כן לעשות

חליצתן. עליו שקשה להראות כהה ביד שהיא  שמאל  ביד  התש "ר לחלוץ נוהגין שהיו מהחכמים יש

בעצמ  שהוא טוב תפיליו, כשחולץ יט: אות שרה חיי פר' חי איש  בן עי' בכיס,מא. ויניחם יקפלם  ו

רבותינו  דאמרו מצינו לזה ודוגמא לקפלן, שלהם  לשמש  התפילין שנותנים כאותם ולא מצוה, לחבוב

תכף  בכיס, ולהניחו לקפלו יזהר גם  כולן, כנגד שכר נוטל הגולל תורה, ספר גבי לברכה, זכרונם

מקפלים  רגעים איזה ואחר מצידם, אותו ומניחים שחולצים כאותם  ולא אותו, שיחלוץ אחר ומיד

שהביא  או"ח בנימוקי ועי' י"ט ס"ק החיים בכף וכ"כ כך, מונח שיהא לתפילין כבוד זה אין כי אותו,

גיהנם.בשם  לו שמצננין ירושלמי בשם  מצאנז חיים  הדברי  הרה"ק

מן  קדוש יותר שהוא הקציצה, מעל הרצועה את להניח שאין סק"ט כ"ז סי' הט"ז כדעת מב.

יאיר. לחות חיים  במקור וע"ע הרצועה,

שהניח  קודם קבע סעודת אכל לא יעקב הקהילות בעל לז: אות א' חלק רבינו באורחות כתב מג.

ה'. ל"ד, סי' תשובות פסקי ועי' תדר"ת.
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כרבים  הלכה זכיתי Ó„)ורבים וא"כ  דר"ת, תפילין  על  תפילין  להניח וברכתי טעיתי היום וסיים, .
דר"ת  תפילין על שיברכו  כביכול  שרצונו  ב"ה, הבורא רצון  .Ó‰)לעשות

________________

כך  תפילין. של פרשיות סדר ועל ג ': שאלה השמים, מן שו"ת בס' מקורביל המהר"י וז"ל מד.

נא  הגדל והחסד הברית שומר נסתרות מגלה הרזים  חכם והנורא הגדול מלך אנא שאלתי: היתה

כי  תפילין, של בפרשיות נסתפקתי אשר את להודיעני הקדושים  למלאכיך וצוה היום  עמנו חסדך

למלאכיך  צוה מלכים  מלך ועתה פסולות החליף ואם  באמצע הוויות האומרים  החכמים מן יש

חיים , אלקים  דברי ואלו אלו והשיבו מחבב. אתה מי ודברי מי כדברי הלכה להודיעני הקדושים 

אומרים  מעלה של פמליא וכל באמצע הויות אומר הקב"ה למעלה, מחלוקת כך למטה וכמחלוקת

פרשת  בהיות כבודו וזה אכבד, העם  כל פני ועל אקדש  בקרובי  ה' דבר אשר והוא כסדרן. הויות

תחילה. עכ"ל.מלכות

שכל  מקדושים  קבלה שיש  בספרים וכתבו טו: עמ' המנהגים  טעמי בס' שמובא מה יצויין מה.

שיטעה  אחת פעם לו שיארע מובטח אונס בשום ימיו כל יחסר ולא בקביעות דר"ת תפילין המניח

פלא. והוא דר"ת, תפילין על אחת פעם  שיברך כדי בכזה

ז"ל  דוד שמואל ר' הרה "ח אאמו"ר לע "נ זה  מדור
ז"ל  הלוי  יהודה צבי אהרן ר' הרה "ח בן
ה. ב. צ. נ. ת . תשס"ט אדר ד' נלב"ע

h

‰¯Â‰Ë '‰ ˙‡¯È
Ì‰ המדות וזיוף הגניבה כמו דעת, בלי או בסתר  אותם אדם שיעשה הדברים

מא-להיך  ויראת בהם: שכתוב הדברים והם להם, והדומים והמשקלות,
האדם  ימנע בגלוי שהם הרעים הדברים כי סיג, מאין הטהורה והיראה ה'.  ִאני
אבל סיגים, בו יש כי טהור  אינו ההוא הכסף והנה אדם, בני מיראת מעשותם
ההיא היראה לבדו, הא-ל  מיראת לעשותם אדם ויּמנע נסתרים שהם  ַ ָ ִ ְהדברים

סיגים. בה אין כי טהורה,
„¯]"[ËÈ ÌÈÏ‰˙ ˜
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אומרו  בשם דבר

מאד  וחזק הולך

דבר בקונ' גדר אודות הרבה נכתב  האחרונים
רבי  הרה"ג הכביד ואחרון אומרו , בשם
לעורר  ובאתי שליט"א , פרידמאן דוד שמואל
תורה  למתן השייך יט] [שמות מאברבנאל 
וחזק  הולך השופר וקול על  ראב"ע פי' שהביא
היתה  שלא להגיד זה הכתוב "שאמר מאד
חרדו  העם כי העם כמדרגת בזה משה מדרגת

אב  הקולות קול בשמעם היות עם משה ל
היה  אבל  חרד. לא מאד וחזק הולך השופר
פירוש  ג "כ והוא בקול, יעננו  והאלקים מדבר
ולא  מפרשים יש  בשם הביאו  והרמב "ן נאה,
שרגיל  כזה קל בדבר הרי אומרו", בשם אמרו
לו  שהיה הרמב "ן על  תפס הס' בכל  מאד

האב"ז. בשם לאומרו

*

של ומדי הנפלא  פי' בזה להביא  כדאי דברי
זי"ע  מלובלין הכהן צדוק  ר' הגה"ק

וחזק  הולך השופר "קול  מו: אות לילה ברסיסי
אחד  מקרא  כי התפשטותו כח היינו מאוד
מידי  וליכא  לד.) (סנהדרין טעמים לכמה יוצא 
תורה  חכמי בכל  וכן חז"ל  ובדברי בנביאי
ט.) (תענית באורייתא רמיזי דלא  פה שבעל
בדברי  אחרת השגה לו יש מישראל אחד וכל 
בקול  הוא  תורה בדברי יתברך שקולו תורה
לשומעים  נתרחב  שלו נמוך שקול גדול  שופר

שיעור". לאין גדולה בהרחבה

מאד"י "ל וחזק  "הולך זה במהלך יאה גי'
הולך  לדורות ברכה פי' ברכ"ה בדיוק
(וזאת  השלה"ק  וכמ"ש  הדורות לכל וחזק
רב  בשפע "התפשטת פי' שברכה הברכה)

נצחי". תמיד

בכל כן איביו " "יפוצו בגי' מאד וחזק הולך
אכי"ר. יומא האי בזכות ודור דור

½−−îî í¾ô

n
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והערות  הארות
המאור. הנפלא  הקובץ לכבוד

אמסעל א. יעקב הג"ר העורך מש "כ ראיתי
עמ' תשס"ט חשוון תשרי המאור בקובץ
הכהן  גמליאל רבי הרה"ג  ידידי בחקירת כ"א ,
משקפים  על שהחיינו  מברכין אם רבינוביץ
רכ"ז  עמ ' ח"ג  שבת שני חוט בס' הנה חדשות.
כלי  הוי שמשקפים קרליץ הגר"כ נקט ו' אות
וכ"כ  ע"ז. ומברכין כרפואה ולא חדש  ובגד
ט' ענף מ "א סי' ח "ה ישפה אבני בשו"ת
סי' או"ח ח"ג  דעת שפתי בשו "ת וכ"כ עיי"ש 
לברך  שיש אודך, אני גם למח "ס בתשו ' כ"ו 
ותכשיט. כלי שהוי משקפים, על שהחיינו
קי"ט  סי' ח"א ניסים מעשה בשו "ת ואולם
וזאת  בס' וכן לברך. ואין כלי ל "ח  דמשקפים
דאי"ז  לברך דאין 8 הערה 766 עמ ' הברכה
בשו "ת  בזה ועמש "כ עי"ש , לרפואה אלא
ישראל  מבית ובשו "ת ל"ד סי' ח "ז שרים באר

אודך. אני גם למח "ס בתשו' ס"א  סי' ח"ב

ל"ו וכן סי' הקודש קהילות מכתבי בס'
כ"ח , סי' ח"ה וחקרת ודרשת ובשו "ת
גם  ובס' ט"ז, סי' ח"א ספירים מעלפת ובשו "ת
וע"ע  ס"ז, אבידר אלון הג "ר תשו ' אודך אני
ובס' קפ"א  סי' ת"ח  דרך אבני בשו"ת בזה
אפרים  הרבבות ובעל  מ"ז, סי' פ"ג שהחיינו
העולם  שמנהג  כתב  ט', פנינם בגליון זצ"ל 
או  בגד, כמו  שמחה בזה שאין לברך שלא
ברכת  ובשו"ת עי"ש . בגד שם לא  שזה יתכן
על  לבברך שהנוהגים ס"ז, או"ח ח "ג יהודה

עי"ש . משקפים של ה"ה כלים

אודך אולם אני גם בס' ליברמן הגר"י מו "ר
[תשובות  יוסף המשנת בעל תשו '
על  שהחיינו  לברך שאין כתב  ט"ו סי' קצרות]
מברכין  שאין כמו פורענות שהוי משקפים,
אמנם  והן עי"ש מורכב  בפרי שהחיינו
לברך  דאין ס' סי' ח"א הלקט שבשו "ת
בשו "ת  אולם המורכב, פרי על  שהחיינו
על  להשיב  כתב ס"ג סי' ח"א יעבץ שאילת

תולדות  ובס' עי"ש, לברך שיש  וס"ל  דבריו 
ה"ה  יעבץ השאילת לפי וא "ב  תת"ד, עמ' נח
מש "כ  וע"ע משקפים. על שהחיינו  לברך שיש 
ברכת  בס' טער איתמר הג"ר ידידי בזה
מברכין  אם ס"ג עמ ' איתמר הכי שהחיינו
בכ"ז  והארכתי עי"ש. משקפים על  שהחיינו

במק "א .

צבי ב. רבי הרה"ג  של במאמרו ס"ח  בעמ '
ודן  מנוטרל , מחבל שהרג בחייל  רייזמן,
להעיר  ויש מאיבריו , באחד להצילו יכול בדין
יכול  דין יש בגוי בכלל  אם לדון שיש  מה
הגר"א  לי וכתב  מאיבריו . באחד להצילו
יכול  דין אין להרוג  הבא  שבגוי נבנצאל
בשו "ת  פשיט"ל  וכן מאיבריו. באחד להצילו
באהלה  ובשו "ת עי"ש  מ"ח סי' ח ' חברון דבר
בכ"ז  שהארכתי מה ועי' ס"ח , ח "א  תורה של 
אם  הרגו והכהן כהן, להרוג  שבא  מחבל לענין
ח"א  מתשובות אודך אני גם בס' כפיו  נושא

עי" ל "ו .ס"ב סי' ח "ג מתתיהו  ובבית ש,

כתב ג ) 3 עמ ' תשע"ז חשוון תשרי בהמאור
הרה"ג חקירת על  סקוצילס הגר"י ידידי
יד"ח  יוצאים אם רבינוביץ הכהן גמליאל  רבי
דנו  כיו"ב ניילון. שקית בתוך משנה לחם
בניילון, העטופה בחלה חלה, הפרשת לענין
וכתב  שיצטרפו, בכדי זל "ז החלות לקרב בעי
ובביאור  נ"ג  ס"ק מתרומות פ"ג אמונה הדרך
שהעטיפה  זצ"ל הגריש "א  בשם שם, הלכה
ללחם  טפילות שהם כיון ביניהם מפסיקה אין
בעל  דעת וכן זב"ז, כנוגעים שהלחמים ונחשב 
שבת  שמירת בס' ומובא  זצ"ל שלמה המנחת
אריזת  לענין ל"ט הערה פמ"ב  כהלכתה
יתכן  ניילון שקית לענין אולם ניילון,
בהליכות  ועי' ביניהם. מפסיקות שהשקיות

כ"ח . אות הלכה דבר פ"ז פסח שלמה

מרובה, בברכה
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דבר  מכת כח
פי בקובץ על  ביאר י"ד דף תע"ו  המאור

רש"י, ופירוש  הפסוק  פשטות
למות  אמורים היו האנשים גם דמעיקרא
מתו  עליהם השי"ת לרחמי ורק  הדבר, במכת
הכתוב  מובן זה פי שעל  וכתב הבהמות. רק
כיון  הדבר, זה חזקה ביד פסח , של  בהגדה
כל  היו  אשר ביותר חזקה מכה היתה שדבר
בזה  יש  ומאידך ידה, על למות יכולים מצרים
השי"ת  רחמי והיא  יותר גדולה גבורה

אפו . שהאריך

קצ"ד אכן אות פסחים מסכת הקדוש  בשל "ה
ובא  בבהמות, היה שהדבר בפירוש  כתב 
שנתערבו  אדם בני דאף  לאורויי ההגדה בעל 
ביד  קראה כן ועל  הדבר, בהם שלט בתוכם
מתו  מצרים שאף  הרי כן ואם עכ"ד. חזקה,
החוזק  זהו וממילא  כולם, שלא  הגם זו, במכה
תורה  לבעל שאמר ברוך ובספר שבמכה.
שאי  מודים הכל דבר דמכת ביאר תמימה

זו  מכה את מכנה ולכן ממנה, להמלט אפשר
השגת  לפי גם כי מפני חזקה, יד בשם פעולה
ממנה. מוצא ואין כל  על  חזקה היא  אדם בני

בעל אלא כוונת כי מוסכם הדבר שאין
השבלי  דכתב הדבר, למכת ההגדה
עוד  כתבו [וכן ההגדה בביאור הלקט
שהביא  ומכה מכה שבכל קמאי] מרבוותא
כל  עם דבר מכת הביא  המצרים על הקב "ה
רבה  שמות במדרש וכדאיתא  ואחת, אחת
כולן  המכות לכל  שהכוונה ומובן י', פרשה
יש  פנים כל  ועל  הדבר. מכת נתערבה בהן
מצרים  על השי"ת שריחם מוכח  היכן לעיין
הכוונה  דאין דלמא  או  כלל , בהם הרג  ולא
אלו  ובאמת רובם, את הרג ולא שריחם אלא

עמן. נהרגו  בבהמות שנתערבו 

דאורייתא  ביקרא
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בזה"ז  מרור ומצות פסח של בז' הלל באמירת הערות
שליט"א הרה"ג  שווארץ אנשיל אשל ר'

השבלי  דברי על  להקשות הביא
בשאר  השלם הלל אומרים אין דלכן הלקט
וגו ' אויביך בנפול  דכתיב משום הפסח  ימי
רק  נאמר שזה להמן אמר מרדכי והרי
תירצים  ב ' וכתב לנכרים, ולא לישראל 
שוים  ישראלים היו תורה מתן דלפני האחד
פסח , של  בשביעי לשמוח  אין ולכן לעכו "ם
משלי  של  פסוק  לזה מביאים איך א "כ וקשה

תורה. מתן אחרי שנאמרה

לומר והתירוץ לא  אבל מותר דלשמוח השני
לו  היה דא "כ זה על  גם וקשה שירה,
אסור, הלל  לומר דרק להמן להשיב למרדכי

לעמלקים  רק  היתה דכוונתו  לת' שיש ונראה
נכרים. לשאר לא אבל  לשמוח  מותר

*

שליט"א בדברי  אבראהאם נחום ר' הרה"ג
בראשונה  דברים, כמה להעיר יש
למרור  כזית שיעור דילפינן יאמר מי הקשה
מצות  על  דכתיב משום דלמא הברכה מלשון
על  קאי יאכלוהו הרי וקשה יאכלוהו , ומרורים
מצות  על  ולא  להלן שכותב וכמו  פסח  הקרבן

ומרורים.

אריה עוד  השאגת קושיית לתרץ כתב 
גם  ויהיה יאכלום לכתוב  יכולה דהתורה
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ואינו  כזית, שליבעי אכילה בכלל המצה
על  אכילה לשון דכתיב כיון לומר דיש מוכרח
בעינן  ולא אחד לכזית לצרפם יכולים כולם
נאמר  אם אפילו  ועוד אחד, מכל  כזית
כן  כתוב  שאין עתה מ"מ כך לכתוב  שיכולים
בא  מצות תאכל  בערב שהפסוק  יאמר מי

הימים. שאר למעט

חצות וכתב לענין לפסח איתקש דמצה עוד
הוא  הזה בזמן אבל  פסח שיש  בזמן רק
בספירת  דהרי מקור צריך וזה מדרבנן, רק

חצות. עד עיכוב  מצינו לא  העומר

גם ולענין שלוקחים אלו  על  תמה מרירות
ליקח  המובחר מן מצוה הרי חריין
מקורות  לציין לו  היה זה ולכל  מר, ואינו חסא 
לא  לעיסתו  שבתחילת מר סופו  לפרש  יש כי
יש  ולכן אח "כ רק המרירות מרגשים
שאינו  חסא בימינו  יש  כי חריין גם המצרפים

כלל . מרור
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מצה י "לא – דאיתקש כיון  סבור דהרא"ש
הרי  יאכלוהו, בתיבת לפסח ומרורים

אכילה  גדר בעינן בהו וגם למחצה היקש אין 
כזית. דהיינו 

דדי הקשה ב– הו "א יאכלום אומר  היה דאם
א"א  זה א', כזית יחד  מכולם
יב,ח (שמות זה בפסוק כשהתחיל דהרי
אכילה  בלשון  הזה) בלילה הבשר את ואכלו
ועכ "ח בפסח , אכילה תיבת לנו  גילה כבר
דמיותר , 'יאכלוהו' זה בפסוק שוב דכשאמר
ל ' יאכלום ומדאמר ומרור, מצה משום אתי
כזית  וכן  בכזית למצה אכילה הרי רבים

למרור .

הוא ביקש ג– במצה חצות הזה דבזמן מקור 
משום  בפוסקים פשוט  זה מדרבנן ,
מבערב  רק מצה חובת ידעינן  לא דבזה"ז
רק  חצות, רק נזכר  לא ושם מצות, תאכלו 
הפסח עם הוא מצה אכילת דחיוב הבית בזמן 
עד רק הוא מצה גם לכן  חצות, נאמר ושם
ומרורים  מצות דעל בפסוק דאיתקש חצות

יאכלוהו .

ביקש מפורש מקורד- מר , אינו  דחסא
לט . פסחים ובר "ן  ברש"י
וא"כ כעץ מתקשה כשהקלח היינו מר דסופו 
טעם  בו אין  רך  כשהוא אותו  שאוכלין אנו

במציאות. באמת וכ "ה מר ,

חזרת ומפשטות ליקח דמצוה הגמ'
מר דבר עמו  לצרף צריך ולא בזה דדי מבואר 
מובן אינו  ולכן מהמובחר , למצוה אפילו

חריין . לצרף אנשים מהדרין  למה

n

החופה  אחר הראש כיסוי

שיטת בקובץ אודות כתבתי (תעו ,קנג )
בענין  השמועה מפי משה האגרות

אוסי  וכעת החופה, אחר הראש  קצת כיסוי ף 
דברים.

שפסק במסורת מה על  נשאל (ב,שכה) משה
ראשה  לכסות א "צ נשואה שאשה
בתשו ' והרי החתונה, כל אצל  החופה אחר
ולא  בהחלט שאסור הלוי כהר"י פוסק רע"א 
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פרוע  וראשה יוצאת שארוסה במשנה נאמר
החופה  אחר ולא החופה עד אביה מבית אלא
קצת  יוצאות השערות שקצה רק  זאת וגם
ברורה  המשנה פסק  וכן ההינומא מתחת
אפשר  מה והשיב  הפוסקים, וכל (עה,יא)

מפורשת. משנה נגד זהו הלא לעשות

הלוי וצ"ב מהר"י הלא בזה, דעתו מה
המשנה  הביאו הפוסקים ושאר  ורעק "א 

היטב . ופירשוה

למה ועוד  ברורה המשנה על  תימה שם קרא
הי  מה וכי האוסרים, כדיעות ה נקט

שיש  ג"כ לומר לעשות, צריך ברורה המשנה
ושאר  הלוי ור"י רעק "א  נגד מפורשת משנה
רק  המתיר פוסק  שום דאין ועוד הפוסקים,
והמסורת  החופה, לפני בארוסה יעקב  השבות
בבעולה  תלוי שער גילוי דאיסור נדחק משה
אדרבה  מקור שום לזה ואין בנשואה, לא 
מאירות  מהפנים מביא  שם ברורה המשנה
כך  על  לכוף שא"צ הדחק בשעת דמתיר
רק  בבעילה תלוי דלא הרי שזינתה, בבתולה

בנישואין.

רז"ל ולכן לנו שהגידו  מה על לסמוך לי נראה
מפי  הלכה להורות שלא מקומות בכמה
בספר. הדפיס עצמו  שהחכם מה רק השמועה,

משה ואגב שבמסורת דבר עוד אציין
כשמזמינם  הדין מהו נשאל  (ב,שכח )
ורואית  נשים, לפני שתזמר משוררת אשה
לזמר, מותרת אם אנשים, כמה שם שיושבים
כל  לאסור וא"א שלה, עסק אינו  זה והשיב

כמו  רשעים, כמה שיש לפי שבעולם דבר
שיש  לפי כשר בשר למכור אוסרים שאין

עכ"ד. חלב  עם אותו שאוכלים

כך ותמוה על  חשוד אם הרי הדמיון מהו 
וכמ "ש  לו , למכור אסור באמת
כלי  למכור שלא  שמז,ד) (או"ח במג "א
אם  השבת על  חשוד שהוא למי מלאכה
ומבואר  בשבת, מלאכה בו שיעשה חוששין
זיין  כלי לישראל  למכור דאסור טו) (ע"ז בגמ '
הנ"ל  ובמג "א לגוי, מכרו  חשוד הוא אם
ויכול  דנהרא עברי בתרי שאינו  דאף  מבואר
אסור  לו המוכר בלאו  כך להגיע הנחשד
משום  עור לפני דליכא היכא  אף בכך לסייעו 
ממה  כש"כ והוא  עבירה, לעוברי מסייע
נבילות, אוכל קטן להפריש מצווין שבי"ד
אנשים  לפני המזמרת האשה שזה וכ"ש
מפטמתן  רק לנחשד, מסייעת רק שאינה
איסור  עושית עצמה היא וגם באיסור ממש
לזמר  ישראל דת על ועוברת פריצות של 
נשים  לפני גם שמזמרת אף  אנשים בפני
שהוא  בזה גדול  יותר הפריצות ואדרבה

ובפרהסיא . בפומבי

על וגם  שהשיב שם זה שלפני מה מובן אינו 
דאם  סקולען חסידי לנשי כזו  שאלה
הם  משם שגם אף אחר בחדר יהיו  האנשים
מקור  שום ואין לזמר, מותרת אותה שומעים
גם  עומד במקומו  האיסור כי כזה, להיתר
המזמרת  מי יודעות שהרי אחר בחדר כשהם

לשמוע. ומכוונים
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בעפצים  קלף עיבוד
י'בדבר  סימן יעקב' 'אמרי הספר הנכתב 

וכתב  בעפצים, העיבוד בדבר שדן
אלא  לנו  ושאין בעפצים, העיבוד לשלול
שלא  ניכר מאמרו  מכותלי הנה בסיד. לעבד
והראשונים  הגאונים דברי עיניו  לנגד עמדו 

העיבוד, של הברורה המציאות גם בסוגיא ,
עוד. ויחכם לחכם ותן בקצרה נברר וכאשר

ראשונים א] מן והרבה הגאונים רוב הנה
בלא  לבד בסיד הקלף  שעיבוד כתבו
גאון  נטרונאי ר' המה הלא  פסול! הוא  עפצים
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ספר  בשם ס"ת הלכו ' ברא"ש (מובא
(מובא  בועז בר גאון שלום שר ורב העיתים),
ומר  גאון, שרירא  ר' כז:), גיטין אלמנדרי בר"י
נחשון  ר' ומר רבי, רב  מר בן גאון יוסף  רב
יהודאי  ר' ס"ת), הלכ' באשכול (מובאים גאון
,560 ו- 140 עמ' ח "ב  שעכטער (גנזי גאון
הרמב "ם  רלט), גיטין באוה"ג  ומובא
קנ"ג מקצ"נ ק "ב , (פאה"ד רבות בתשובות
ח"א  ובאוח "ח  כ', בכלבו  מובא וכן קס"ב
בשם  הנ"ל  אלמנדרי ובר"י ה', ס"ת הלכו '
(הלכו ' האשכול לפסול), תשובה הרמב "ם
ברצלוני  לר"י המיוחס ס"ת הלכות ס"ת),
(הלכו ' מנוח  רבינו  העיתים), ספר בסוף (מובא
וכן  הכ"ד), מתפילה ופי"ב  ה"ז, פ"א ס"ת
בתרומה  המובא  האי ר' בשם מר"ח  נראה
על  (והחתומים נרבונא  חכמי ובתשובת קצ"ג .
משה, ב"ר טדרוס המה: הלא  זאת תשובה
משלם  יוסף , ב "ר משה יצחק , ב "ר אברהם
ב "ר  משה יעקב , ב "ר מאיר יוסף, ב"ר
כ', סי' בכלבו זאת תשובה ומובאת טדרוס.)
בעלי  שו"ת ה, ס"ת הלכו ' חיים ובאורחות
מרוטנבורג, מהר"ם דבי מנהגים ט"ז, התוס'

ט"ז. ואגרותיו  הרמב"ם תשובות קובץ

שפסלוהו ולהבין "רק" הנקרא  קלף  אותו  מהו
המכריע  בספר עיין הנ"ל רבוותא  כל 
הקלף  הוא שהוא  שביאר פד, סי' (לרי"ד)

בסיד  המעובד עפצים.[שלנו וללא  בלבד

בסיד,ב] עיבוד שהכשירו הראשונים גם
לא  בעפצים, העיבוד כמו שהוא  ואמרו 
מחזור  כמבואר בדיעבד, אלא  הכשירוהו
(נמצא  לר"ת ס"ת בתיקון וכן תקי"ז, ויטרי
וורטהיימר), הרב  בהוצאת ירושלים גנזי בספר
סוגיות  וביאורי (תשובות החדש  ובראבי"ה
המרדכי  על בהגהות מבואר וכן קמט.), אלף
בסיד  לעיבוד התרתם סיבת וכל  תתקנט. ה"ק 
מצוי  העיבוד עסק  היה שלא מחמת היתה
בתקופתם  שהיו  שמד גזירות מחמת וגם בידם,
יהודאי  ר' בתשובת (כמבואר התורה ספרי על
שנראה  ראשונים אותם [וגם הנ"ל). גאון

או  לכתחילה שהכשירוהו בדבריהם
המדקדק  הגמ', של העיבוד על שהעדיפוהו
דעתם  על עלה שלא רואה היטב, בלשונתם
המציאות, מצד רק זהו  שכתבו  מה וכל כזה,
נח  יותר וגם וקל, מהיר יותר בסיד שהעיבוד
הכיוונים  משני עליו  לכתוב  ניתן וגם לכתיבה,
לחדש  שייך לא הלכתית, מבחינה אבל  ועוד.
שכל  ועוד הוא. ופשוט ההלמ"ס, נגד דברים
הסיד  עיבוד להכשר הראשונים כל של מקורם
להדיא  רואים בדבריו ואם מר"ת, רק  הוא 

הוא.[ כן בדבריהם שגם וודאי דיעבד, שזהו

שכתב א"כ  השו "ע דברי שפסק  לפנינו עולה
עיבוד  גם להכשיר ס"ח ל"ב סימן באו "ח 
כן  נהגו דבריו שעפ"י קלף , כמו בסיד
האחרונות, שנים במאות ישראל  בתפוצות
לכתחילה, ולא דיעבד רק הוא  ודאי הנה
ושאר  ר"ת מדברי הוא  דבריו  מקור שהרי
וכנ"ל . דיעבד שהוא  להדיא שכתבו  ראשונים

עיבוד ג ] בדיעבד שהכשירו  הראשונים גם
בעפצים  שעיבוד מעולם אמרו לא  בסיד
זהו  שהרי מיחוש , בית בו יש או  פסול  הוא 
הוא  והוא תורה, דיברה שעליו  העיבוד
ר' בתשובת כמבואר מסיני למשה ההלכה
חכמי  ובתשובת מנוח , וברבינו  גאון, יהודאי

הנ"ל . נרבונא

הוא א"כ בעפצים שעיבוד וברור פשוט הדבר
סיד. עיבוד משא"כ לכתחילה, הראוי
והרבה  הגאונים רוב לדעת מבעיא  ולא
גם  אלא פסול, שהוא הנ"ל ראשונים

בדיעבד! אלא אינו למכשירים

אברכים ומה שהתעוררו השמועה גדולה
קלף  לעבד ליושנה עטרה להחזיר רבים
אצל  המסורת בירור עפ"י וזה בעפצים,
מקהילות  אלו  אי שישנם זה, עיבוד היודעים
כגון  עפצים, עיבוד אצלם שנשתמר ישראל

ועוד. מרוקו ומבני תימן בני מק"ק

הוא ד ] בעפצים, בעיבוד שישנה נוספת מעלה
הקלף  חלוקת את לקיים עי"ז שמתאפשר
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לשני  העור פירוק  ע"י כפשוטה ודוכסוסטוס
ובגאונים  חז"ל בדברי כמבואר שכבות,
בידם  מצוי עדיין שהיה אלו  ובראשונים
מן  הרבה נרויח  ובזה בעפצים, העיבוד
קלף  בגדרי הפוסקים שנסתפקו  הספיקות

בסיד, הקלף  לעבד כשהחלו  ודוכסוסטוס
באופן  לחלקם ניתן לא כנודע זה שבעיבוד

טבעי.
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בברכות  קדימה
ציצית  ברכת או יצר אשר ברכת קודם מה

המאור, מערכת לכבוד

הכהן שאל גמליאל  רבי הרה"ג ידי"נ
שתי  לפניו ביש שליט"א  רבינוביץ
וצ"ע  יצר אשר וברכת ציצית ברכת ברכות

להקדים. ברכה איזה

רש"ל א) כתב וז"ל סק"ב ז סי' מ "ב עי' והנה
שחייב  דבר שאכל מי צ"ז סימן בתשובה
קודם  ונזכר מים והטיל ושכח אחרונה ברכה
והשיב  קודם מהם איזה יצר אשר לברך שבא
יש  לפ"ז ולכאו ' ע"כ דתדיר קודם יצר דאשר
מברך  יצר אשר כי לציצית יצר  אשר להקדים
בדרך  ציצית ברכת משא "כ ביום פעמים כמה

ביום. אחת פעם רק כלל

שציצית אמנם לומר גדול מקום יש לענ"ד
ריש  טור דעי' אחר מטעם תדיר מקרי
תפילין  יניח בציצית שנתעטף  דאחר כה סי'
מנחות) הרי"ף בדפי (יב. נמוק"י בשם ב "י וכ'

ש  משום הוא  לזה הטעמים מן ציצית שאחד
בין  בשבת בין בחול  בין שנוהגת יותר תדירה
עכ"ל  קודם תדיר תדיר ושאינו  ותדיר ביו "ט
ציצית  על  בברכה מיירי לא  בנמוק"י והנה
תדירה  יותר מה המצוה עצם על  אלא  ותפילין
מצות  הם שניהם ותפילין שציצית וביאר
רק  היום מן רגע בכל  הדין מעיקר שנוהגות
מכיון  תדירה יותר שציצית הנמוק"י שמחדש 
אם  וא "כ ויו"ט משבת רגע בכל גם שנוהגת
יצר  אשר תדיר יותר נחשב  מה לדון באים אנו 
על  מסתכלים שלא לומר סברא יש ציצית או 

אלא  פעמים יותר מברכים ברכה איזה
כי  עליה שמברכים המצוה עצם על  מסתכלים
מלמד  תדיר לאינו  קודם שתדיר שמה י"ל 
ולפ"ז  חשיבות יותר לה יש  התדירה שהמצוה
של  המצוה מן תדירה יותר ציצית מצות
היום  כל נוהגת ציצית כי יצר אשר ברכת
ולכן  ביום פעמים כמה רק יצר אשר משא"כ
יש  הברכה שלענין לומר סברא  גם יש
את  להקדים יש  כי ציצית ברכת להקדים

חשובה. שיותר המצוה של הברכה

מתאים [ועי ' זה שלכאו ' ט סי' רעק"א שו "ת
שמזוזה  מגילה בירו ' שמואל  שיטת עם
בשבתות  נוהגת היא שכן לתפילין קודמת

עיי"ש]. ויו"ט

ח וכעין סי' דעי' שאלה בעוד לעיין יש זה
שלובש  שמי ורמ"א  בשו"ע סט"ז
עליו  לברך צריך היום שיאיר קודם טליתו 
גם  ועי' ברכה בשעת בו למשמש  וטוב בבקר
לדרך  לצאת רוצה היה וז"ל ס"ג  ל סי'
עמוד  קודם אפילו  תפילין מניח בהשכמה
בהם  ימשמש תפילין זמן וכשיגיע השחר
טלית  גם שמניח מי יל "ע והנה עיי"ש  ויברך
הזמן  וכשמגיע היום אור לפני תפילין וגם
יקדים  ברכה איזה שניהם על לברך צריך
כי  הציצית על  קודם שיברך מסתבר ולענ"ד
לובשים  שהיו הגמ ' שבזמן שיתכן אע"פ
ביום  פעמים יותר מברכים היו  היום כל תפילין
מפני  התפילין את (כשמסיר תפילין על
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ומניחן  כשחוזר הכסא  לבית ללכת שצריך
שמכיון  י"ל  מ"מ עליהן) ולברך לחזור צריך
תדירה  יותר ציצית של  המצוה שעצם
הציצית  על הברכה גם להקדים יש מתפילין
כשיש  י"ל גם וא"כ התפילין. על לברכה
יש  יצר אשר וברכת ציצית ברכת לפניו 
תדירה. יותר ציצית מצות כי ציצית להקדים

ציצית ב) ברכת להקדים אחר טעם גם ויש 
ס"ב  תרמג סי' דעי' יצר לאשר
וכ' ויושב  בסוכה לישב  מברך דלהרמב"ם
אל  המצוה עשיית להסמיך דצריך סק "ה מ "ב
מרוטנברג ר"מ  בשם סק "ו  מ "ב ועי' הברכה
המוציא  ברכת קודם הסוכה על לברך שצריך
בה  וישב  שנכנס תיכף  נתחייב  בסוכה כי
להישיבה  הברכה לסמוך וראוי סעודתו  לסעוד
לא  ענין שיש ולמדנו עיי"ש דאפשר מה כל

תחילת  קודם לברך אלא  הברכה להשהות
שכיון  מו  סי' ח"א רדב "ז שות ועי' המצוה
סמוך  מיד לברך ראוי היה לסוכה שנכנס
כו  לשאילתות שאלה העמק (עי' לכניסתו 
בסוכה  כרגע לישב  אסור הנ"ל  דלרדב "ז סק"י
בציצית  דגם י"ל הנ"ל ע"פ עכ"פ ברכה) בלי
י"ל  לכן קודם לברך בלי ללבוש  לא  ראוי

אשר דעדי  לברכת ציצית ברכת להקדים ף 
יצר.

(סוד"ה ג) יא סוס"י סוכות תורה שלמי ועי'
ציצית  וז"ל שליט"א הגרח "ק  בשם אולם)
ציצית  בברכת חייב  רגע שבכל  קודמת
תורה. בשלמי עיי"ש ע"כ יצר אשר משא "כ

התורה  בברכת
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בית  לו שאין למי חנוכה נר חיוב
המערכת  לכבוד

(כסלו ראיתי  אברהאם יואל  הרב שכתב  מה
להדליק  אדם שחייב תשע"ו ) טבת –
בית, לו שאין במקום ברחוב חנוכה נר
רבותינו  בדברי מצינו שלא וכתּׂשּׂשב 
לנר  בית דין דאיכא  והפוסקים הראשונים
דברי  על להעיר כדאי שאיני אף  ולכן חנוכה,
מתוך  כדבריו  שלא  דמצינו  נראה הנ"ל הרה"ג
וגדולי  והאחרונים הראשונים רבותינו דברי
בביתו  ורק אך להדליק אפשר דאי הפוסקים

וכדלהלן.

שכתבו כבוד מה לו  נראה שלא כתב הרב 
מדברי  לדייק  אחרונים גדולי הרבה
למי  הרואה ברכת שתקנו  שהטעם רש"י
אפשר  דאי משום הוא בספינה שנמצא
ואף  בית, דין עליו  דאין כיון שם להדליק

הא  רבותינו בגדולי רש "י דמצינו  לדייק  חרונים
בספר  דאיתא  להא יענה מה ולכאן, לכאן

מאחר  הא) ד"ה א, כג, (שבת ההשלמה
דוד  הרב  וכתב וז"ל כתב  רש"י דברי שהביא
בו  וכיוצא בספינה דיושב  לי נראה ז"ל אשר
דכתב  עכ"ל  להדליק בית לו  שאין דוקא
בספינה  להדליק  יכול  שאין דהטעם להדיא 
כתב  וכן בבית. להדליק  שצריך משום הוא 
המדליק  וז"ל  ה') מצוה דרבנן, (מצות בהסמ"ג
יושב  כגון זה ורואה לברך, חייב והוראה
נשוי  אינו וגם להשתתף בית לו שאין בספינה
יכול  דאין דהטעם להדיא  דכתב  הרי עכ"ל 
בית  דין עליו  דאין משום הוא בספינה להדליק

חנוכה. נר להדלקת הצריך

כתב בשו "ת י"ג ) ס' חדשות (הוספת צבי חכם
נר  הדלקת לצאת שנוכל  דהטעם
"כיון  הוא  לחינוך שהגיע קטן בהדלקת חנוכה
ההדלקה  חיוב  מוטל דגברא  אקרקפתא דלאו
בפתח  מדליק  הבית בני מכל אחד אלא
מכל  אחד שום על חיוב  שום אין ושוב החצר
ראו  ולא  הברכה שמעו  שלא אע"פ הבית בני
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לחינוך  שהגיע בקטן סגי להכי ההדלקה...
חובת  דכל דסבר הרי החצר", בפתח המדליק
המונח  חוב ולא  הבית חובת הוא חנוכה נר
כלל  דין אין ודאי ולכן דגברא אקרקפתא 

בבית. רק להדליק

עח וכן (ס' יעקב  דברי בשו "ת להדיא  איתא 
אני  ואומר וז"ל שנה) קנ' לפני הנדפס
ת"ר  ע"ב כא דף שבת בש"ס דאמרינן דמנאי
להדיא  מוכח  וביתו  איש  נר חנוכה מצות
אלא  הבית... חובת רק  אינו חנוכה נר דמצות
בית  חובת הוא  חנוכה נר דמצות ברור וודאי
עכ"ל , הבית בני לכל אחד בנר די שפיר ולזה
חנוכה  דנר להוכיח שכתב באריכות וע"ש
ולכן  בבית הדלקה שיהא  גברא חובת הוא 
כיון  בעצמו להדליק  יכול אכסנאי דאין סבר
וכדבריו  בית. אותו  חובת הדלקת יצא  דכבר
תל "ב ) סי' (או"ח אפרים יד בהגהות מבואר
מה  חנוכה נר בהדלקת גם זה ולפי וז"ל
רק  שליחות, מתורת זו  אין חבירו  לו שמדליק 
הוא , כך האדם על  המוטלת המצוה שעיקר
ע"י  בין חילוק  ואין חנוכה, נר בביתו שיודלק 
ג"כ  מבואר הרי עכ"ל  אחר ע"י ובין עצמו 
נר  שיהא  דגברא  אקרקפתא  חוב  דאיכא 
כאן  אין דמעולם ברחוב  משא "כ בביתו , דלוק

החיוב . יסוד

תשובה וכן שהביא  מסכת בגליא מפורש הוא 
אברהם  באר בספרו  אבלי אברהם מהרב 
נר  הדלקת מצות שעיקר רלב ) עמ' טז (ס'
וכן  בית. לו  שיש למי אלא  שייכא  לא חנוכה
שכתב  ת"ר) ד"ה כא , (שבת, אמת בשפת
כמו  הבית חובת הוא  חנוכה נר אי להסתפק 
והניח  דגברא  אקרקפתא המונח חוב  או  מזוזה
להדליק  אפשר אי ודאי ולדבריו  בצ"ע,

בברכה. ברחוב

הסוברים ולפי שיטות הרבה מצינו  הנ"ל  כל
כמו  ודלא  בית בדין תלוי חנוכה דנר
בחכמי  כזה מצינו  דלא הנ"ל הרב  שכתב 
חייב  אי בית דין הוא  ואם הפוסקים. או הש"ס
נחלקו  זה בדבר בית, חיוב לידי עצמו  להביא

שליט"א  הגר"ח וחתנו  זצ"ל אלישיב הגרי"ש
אלישיב  להגרי"ש חנוכה פניני בקובץ (הובא 
מדברי  ראי' דאין שכתב  ומה וע"ש). זצ"ל 
כלל , נראה אינו הבית חובת שהוא  הרמב "ם
שפיר  הרמב "ם מדברי נראה אדרבה אלא
שכתב  מזה בבית תלוי חנוכה נר מצות דכל
מהדרין  כשמדליקין אף לכולם מדליק דאחד
יעקב  קהלת בכתבי מדבריו  דייקו  וכן
חנוכה  ובקונטרס יט) ס' (שבת החדשים

ח). (ס' ומגילה

מבואר מש"כ  ברכות הלכות דמהרמב"ם
הוא , נכון ממזוזה, חנוכה נר דשאני
לעיל  שביארנו כמו  הוא  הדברים וביאור
דגברא  אקרקפתא  חיוב  מונח חנוכה נר דאצל 
באריכות  וע' במזוזה, משא"כ בבית להדליק
אי  שהק ' ומה כב ). ס' (חנוכה תודה בשלמי
דינא  מהו בבית להדליק דצריך סוברים
לפי  פטור, בית לו  דאין מכיון הא דאכסנאי
חיוב  עליו מונח דודאי מידי קשה לא הנ"ל 
בזה  ואדרבה מלקיימו  הוא דאונס אלא

חובו . קיום הוי בפרוטה שמשתתף

דיכול ומה יח) (אות חיים מהאורחות שהביא
דין  עליו דאין אף  הספינה על  להדליק
וז"ל  ט') (אות חיים האורחות כתב הרי בית,
עתיד  שאינו  או בביתו הדליק  שלא  והרואה
שכתב  הרי עכ"ל, בית לו שאין כמו  להדליק
לו  שאין למי תיקנו  הרואה דברכת להדיא 
חיים  האורחות דכתב יד) (אות עוד וע"ש בית,
כרחך  ועל  כמזוזה, הבית חובת חנוכה נר דאין

דחיוב  דסבר דגברא כדברנו אקרקפתא מונח
עליו  איכא בספינה דגם וסבר בבית להדליק

שם. להדליק  יכול  ולכן בית דין

ולסוף ושוב ראי' אחר ראי' הנ"ל הרב  דחה
שצריך  שכתב  המהרש "ם דברי הביא
הפוסיקם  גדולי ואף  להדליק , כדי בית דין
אז  שו "ת כגון חנוכה בנר בית דין דאין הסברו 
דהמהרש "ם  הביא  אליעזר ציץ ושו "ת נדברו 
במקראי  וכן בית, דין שצריך וסובר חולק 
המהרש "ם  הביא שלמה ובמנחת יח) (ס' קודש
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דבריו  להעמיד וכדי בית, דין דצריך לראי'
עליו  שמדליקין במי מיירי דהמהרש"ם כתב
בממונו , להדליק החוב יצא  וכבר בביתו,
זה  על  יש  אי פעם עוד להדליק  הוא והשאלה
מה  אלא לדבריו להשיב  ואין ביתו, דין
שא"א  "וידוע וז"ל בעצמו  הנ"ל הרב שכתב 

עכ"ל . ליקוטים" על  לסמוך

בדברי ומה לדייק  בחג  חג  מהלכות שהביא
וכתב  חנוכה לנר בית דין דצריך בו  הכל
בו  הכל  כתב  למה דא "כ לדחות הנ"ל  הרב
להם  שאין לאורחים הכנסת בבית דידליק 
הבית  אלא  כן כתב לא  בו הכל חדא  בית,
בו , הכל בשם כן הביא  סק "ז) תרע"א  (ס' יוסף 
שכתב  מה מב ) (ס' דחנוכה יומין בספר וע'
בו , בהכל  זה דבר יוסף הבית ראה היכן ליישב
הוצרך  למה כלל בית דין שאין לדבריו  ועוד
להדליק  הו "ל  הכנסת בבית בשבילם להדליק
מבשלוחו , יותר בו מצוה הלא ברחוב  בעצמם
שאוכלים  באופן דמיירי לומר צריך אלא
כביתם  נחשב  ולכן שם וישנים ושותין
ע). ס' (חנוכה ישראל מקדש בשו"ת וכדאיתא
מ "ד) ס' (ח"ב בו  הכל בלשון משמע וכן

שבאותו  חכמים התקינו זה ומפני וז"ל שכתב 
מדליקין  היו  הימים אלו עושין שיהיו הדור
דכן  דמשמע עכ"ל  הבתים הפתחי על הנרות
ובשעת  הבית פתח על  להדליק  התקנה
לחדש  לן ומנא בפנים להדליק תקנו הסכנה
תקנת  עיקר חסר הלא  ברחוב להדליק שיכול

חכמים.

ראשונים והיוצא דמחלוקת מדברינו 
להדליק  יכול  אי הוא והפוסקים
זמנינו  פוסקי גדולי נחלקו  וכן לא , או ברחוב 
אליעזר  הציץ וביניהם ברחוב להדליק  יכול  אי
במנחת  שני ומצד דיכול  דסברו נדברו  והאז
קודש  ובמקראי משה באגרות שלמה,
הגר"ח  ויבלחט"א  זצ"ל אלישב להגרי"ש 
להדליק  יכול שאין ס"ל שליט"א קניבסקי
הרה"ג שהביא ואף בית. דין לו שאין במקום
נ"ח  אצל  בית דין שאין ראי' הרבה שליט"א 
החולקין  שיטות הרבה השני מצד מצינו עדיין

בזה.

ולומדי' התורה לכבוד החותם

š−ð −ë® ðîð

ליקוואוד 
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שבת  בליל לבנים יברכך ברכת
המערכת  כבוד

בליל תמהתי הילדים לברך הנוהגים על 
ובהנחת  כהנים ברכת בנוסח  שבת
שלא  משו"ע דמשמע הראש על  הידים ב'

כן. למעבד יאית

בברכה 

.ë.¾

daeyz

בסיעב"ץ מנהגי ומובא קודש ישראל 

ודוחה  זצוק"ל צבי החכם אביו עשה שכן
בתשובות  הילד . על  א' יד רק שמניחים אלו
מסידור מביא עב סימן  ה כרך והנהגות
הערץ  נפתלי רבי המקובל מהגאון הגר "א
לברך ישראל  מנהג פ"ז) סימן (ח"ב זצ"ל 
בשם  "ושמעתי אחד , ביד  שבת בליל הילדים
מכהן", לבד  ידים בשתי לברך  שאסור הגר "א
לכהן רק שייך זה דהלא עליו  והקשה
ולישראל מצ"כ, למ"ד בר "כ  למצות ובכוונה

שאלה. אין

n
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הי"ד  זצ"ל שפירא  קלונימוס רבי הגה"ק
קודש ואש התלמידים חובת בעל

המערכת  כבוד

ונפלא הנני פלא איש האי בשם משתמשים אחרונות שבשנים לזה להעיר  קודש שחוב חושב
באמת. שהיה ממה ורחוק בכך  והללו  בכך  הללו  - מפאיציניסה הק' האדמו"ר

אלקי מצד חלק יהודי בכל  שראה ישראל האוהב כאיש אותו  מציירים ובע"ת דתיים בקהל  א'
וחסד . טוב ורק ממעל

קהלומצד ומשמח  רוקד  היום של  אדמו "ר  כאיזה אותו מציירים חסידים איזהו  בקהל  ב'
עדתו .

התמדת כ"ז  קודש אש כולו שכל הגדול  האדמו"ר זה לא אולם וחיצוני צדדי מבחינה נכון 
לא  כ"ד לומר , רגיל  הי' שעות כ "ו  היה והיום [הלוי' הרף ללא הי"ת ועבודת התורה
העולם  שכל אמר לאלפים נערץ ואדמו"ר איש כל ומחבב אמיתי עניו  שהיה למרות לי]. מספיק
בחורים], מאות ד' עם בוארשא משה דעת [ישיבת שלו  הישיבה בשביל רק מחזיק הוא שלו

עליה. בני עשרה להוציא כדי הישיבה וכל 

אנשים גם יש אמר  מהלכם לשנות בדעתם עלו ולא נעמו  כי אמרתיו לשמוע שבאו  חשובי"ם
שלו הק' הספרים הרי שלהם. מקוה ואיננו כוסם איננו  חם מקוה או חזק משקה שאוהבים
ריק  ותצוגות מחצוניות רחוק ית"ש לעבודתו לבבות להבעיר תוכו  כל איך  חזי פוק לפניך 
אבל הרוחני מצבם בדל  אותם מחזיק שזה ידעתי בעה"ר. חברות אותן  של  חלקם מנת שנהיה

צדיק? מאותו רצונם מה

ותמים זכותו באמת ית"ש לעבודתו להתחדשות עליונים רחמים בהתעוררות עוכ "י יגן  הגדול
קרן וירם יחננו  הי"ת שנתפשטו לאוזן הנוחים בסיפורים ולא הג"ש תלוי' בזאת אשר 

בב"א. התורה

.¾.ô
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מ"ח ) פ "ב (אבות

,ÌÚË‰בור ונעשה סרוחה הטפה מתקן ובהתורה סרוחה טפה הוא  האדם כי
שדרשו  וכמו ורבים. פרים תורה דברי ואז טיפה, מאבד שאינו סוד
אף ורבה, פרה זו נטיעה מה יא), יב , (קהלת נטועים וכמשמרות ג :) (חגיגה
ד) לג , (דברים שנאמר וכמו אשה, נקראת והתורה ורבין. פרין תורה דברי
נז.). (ברכות מאורסה אלא  מורשה תיקרי אל מורשה, משה לנו צוה תורה
היא ה' יראת אשה היפך זרה אשה בבחינת היא  אזי בה כשמתגאה [אבל 

הנ תיקון בה ואין ל]."תתהלל 
Ï˘]"[‰
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מאס. וטשעלסי זצ"ל מיללר אביגדור הג"ר

בארה"ב לראשונים זכרון 

המערכת  כבוד

מאס.בקובץ טשעלסי אבד"ק זצ"ל איזרליט  פאלק יהושע יהודא מהג"ר  ד"ת נדפס ניסן
מדי  כן  באמריקה. -תר "ן  ההם קשים בימים וליהדות לתורה שבחיו  מקצת בצירוף

שה  בארה"ב מלפנים מרבנים דב"ת מדפיסים הנכם לפעם אותם פעם לזכור גדול  דבר  וא
כאן . הבאים לדורות הדרך בכבישת גדול  וחלקם מרוחני ציה בארץ קודש מלחמת שלחמו 

בבהכ "נכדאי שחרית תפלת לאחר  ימים ושבע זקן  נשיקה מיתת נסתלק שהגרי"י להעיר
תרצח . אייר  כד ביום שלום" "אגודת שלו

אביגדורלמ"מ הג"ר  - אז  כבר  לפניו  הלך  הטוב שמו  במלכו שלושים בן  אברך  נבחר
בסלאבאדקה. מהישה"ק אז  ששב זצ"ל  מיללר

ז "לרבי ישראל  רבי הרה"ח לאביו  תרס"ח בשנת נולד  הוא ההוא, מאזור  הי' אביגדור 
הנוער בני עם משותפת שפה  לו היה ואכן  אנגלית, שדיבר  שמה  הראשון  הרב והיה בבלטימור
קבלו לא סקאלס בדעי שלמדו  אלו  גם תורה. רוח  ללא ספר  בבתי התחנכו  ככולם שרובם
כבר הקהילה הי' שם כשנתקבל ההם. דורות משך בארה"ב הנוער חורב'ן וכנודע הרבה

כנסיות. בתי הרבה עם יהודים אלף כח ' בעיר  היו  עדיין אבל והולך, פוחת בבחינת

וזכה מיד ישראל " "אור הקודש טהרת על ת"ת ויסד  הדת בדק לחזק בעבה"ק התחיל
ברם  יורק. בניו לישיבות שלח שבהם שהמציונים בעת תו "מ , שומרי רבים תלמידים להעמיד
כמשגיח לשרת עבר  שנים חמש ולאחר  הרכים], לילדיו  [וביותר  להתגדר מקום שם שאין ראה
לאורך שנשאר  איפה שמה, בקהילה לרב נתקבל  וכמו "כ  בברוקלין ברלין  חיים רבי ישיבת
הזה  היום עד שבשמים לאבינו המונים לקרב וזכה שלו מקורי בדרך ויראה תורה להרבץ ימים

וספריו . מדרשתיו מתעוררים רבים

אח "ז .הקהילה שנים כעשרים אנפין  בזעיר לפעול המשיכו  ישראל  אור  והת"ת

ביהכ "נבשנת בנין היסטוריה. כאתר  בהדרו המיוחד  הבהכ "נ  הממשלה ניצחה תשנ "ג
זצ"ל . הכהן אביגדור רבי נולד  שבה השנה - תרס"ח  בשנת נבנה אשר מיוחד  אומן  מעשה

בצורת בעה"ר עוד אינם [רבים כאלו, ויפות גדולות כנסיות בתי עם מלאים ארה"ב ערי
גדולים  רבנים עשיר , הימים דברי אתם ועמם ירושלים, חורבות בבחינת וד "ל ], לגמרי ביה"כ
העולם  לכל וחסד צדקה מעשה וביותר שם, ששהו לים מעבר וגדל"י בהקהילות, ששירתו

שנים. מאתים לפני זו  חסד של במדינה התיישבתן מאז ארה"ב יהודי בלטו  שבה

היהודים הג "ר שפועלים והחסד הצדקה מעשה כל  וראה כאן בהיותו  זצ"ל  בער  ברוך 
אכי"ר . בארה"ב משיח חבלי יהיה לא הצדקות שבזכות אמר

רב בכבוד
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זצ"ל  ראזנבלום יוסף אברהם הרב

מתוךליל תורה הלומד האמת איש המפורסם הרה"ג עלמא מהאי נסתלק פסח של אחרון 
הראשונים  ומתלמידים בב.פ. יושר  שערי ר"מ זצ"ל  ראזנבלום יוסף אברהם הרב הדחק
– לטף אפי' עצמו  התבטל  וכידוע טף, כמנין פ"ט בגיל נפטר  זצ"ל קאטלער  הגר"א של 
בעלגיא  באנטווערפין זצ"ל  דוד ר' הרה"ח  לאביו  נולד  'איך', מעצמו  לעולם דיבר לא לקטנים,
והוא  פלא, בדרך  ניצלו , ומשפחתו והוא הי"ד, ואמו אביו נספו ובמלחמה תרפ"ח אב בכ "ו 

העלער . דוד  הג"ר אצל בשווייץ אז, למד 

לבית הי ' מקושרים היו אבותיו זצ"ל , מאמשינאוו  שמעון  ר ' הרה"ק של חסידים מגדולי
פנים. ובצהלת בשמחה הי' פעם ובכל זקנתו בימי גם בלימוד כ "פ עמו  לדבר  זכיתי רודאמסק.

שצריךמלבד במאי הרבה דיבור מתלמידיו , זה ותבע "אדם" הי' וצדקתו  בתורה גדלותו 
מזולת. לחשוב

צרות הזכיר שומעים הם אבל  לאבותיהם, בערך אינם כיום שהמנהגים שאע"פ כ"פ
וכו '. ישראל

ראזנבערג ויה"ר חיים הרב ידידי ולמ"מ יושר, משערי לתלמידיו בפרט  יושר  מליץ שיהי'
משיחא  מלכא בביאת עפר  שוכני וירננו  לויקוצו  שנזכה עד  ישראל, דאמונת הרב חתן שליט"א

סלה. בב"א

זצ"ל  קמנעצקי בנימן הרב

תורת בערש "ק ר "מ  זצ"ל  קמנעצקי בנימן  ר ' הרה"ג עלמא מהאי נסתלק שההעל "ט  אייר  ב'
ליעקב  אמת בעל קמנצקי יעקב ר' הגדול הגאון  של הגדול  ובנו  עיירות בחמש חיים
עמו לדבר זכיתי זצ"ל , קאלישין  מאסטרוו  שפיגל פינחס ר' האדמו "ר  דודי אבי וחתן זצ"ל ,
שליט"א  קאלישין  מאסטרוו  האדמו "ר  גיסו נכד שהוא גיסי של  נשואין אצל שנה לפני
מאמין ולא לנו ' 'סלח  אמר  אחד יום אם מאביו, נפלאים דברים כמה לי וסיפור  מסידיהירט'ס,
בחו "מ ולא ביור"ד זו וריבית צדקה הל ' אמר  לבטלה, ברכה זה הרי עבירות לו  מוחל שהקב"ה

טובות. בשורות רק לשמוע שיזכה ויה"ר חו "מ . בדיני כמו פשרות שייך  לא שע"ז
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עם  נדיבי לב לעורר
החשובה  המערכת לכבוד

לגדולי באתי הפונה חשובה להצעה שלכם החשוב בגליון מקום ליתן  ונא נא גדולה, בבקשה
ציבור בצרכי העוסקים החשובים ולעסקנים העם, ונדיבי ופרנסים מנהיגים התורה

לש"ש.

שאברכים ישנן  והב' הנושרים מכות קשה הכי הישיבות- בעולם כעת קשות בעיות ב'
דאגות. בלי כן לעשות יכלו  לתורה החתונה לאחר שנים להקדיש שרוצים

עולנתחיל מפני בלימוד  להשאר מאד  מתקשה בזמנינו תורה בן שאברך לכל  -ידוע בהב'
להם  אין  החסידים בחוגי ובפרט מאד , יקר  שהוא הדירות שכירות וראשונה ובראש הפרנסה
להתגדל שיוכלו תורה לבני הקרן במחיר  וליתנם דירות אלפי לבנות תבונה בהם שיהיה עשירים

לא בשנים נו "כ  עם וש"ע ב"י (טור בבהירות שו "ע חלקי בד' ובעיקר  חתונתם, שלאחר
ב  , פעמים כמה עליה לחזור ואח "כ  היודעים קיצורים), הוראות מורי ישראל  לכלל  שיהיה אופן

ונפתל . עקש בלי הלכה

בכךומצד מה של  דברים על מיליאנען) (הרבה תועפות הון מזבזים העשירים שני
דוגמתם  לנו שאין צדיקים קברי על  ביוראפ משוכללות ומקוואות מפוארות היכלות שבונים
אלפים  והרבה כך , על טובה להם יכיר  שהצדיק בחושבם יארק, ניו  בכל וגדלם ביופיים
על מאד  גדולות הוצאות ומוציאים לשם נוסעים הסוחרים של  מהפראפאגאנדע שנשפעו

דאללער . מיליאן  ממאה יותר לשנה אלה שכל שם, האכסניות ועל הנסיעות

יבנולכן  שאם גדולות באסיפות פה ובעל  בכתב ויפרסמו ידרשו  התורה שגדולי הכרח 
(שכונת  רוצה שהוא הצדיק שם על  שכונה כל ויקראו הצדיקים נשמת לעילוי תורה לבני בתים
טובה  יותר להם יכיר  הצדיק אז וכו'), וכו ' ברסלב ראדאשיץ, ישעיה'לע, ר ' שכונת אלימלך , ר '
בה  שאין לקבר  נסיעה ע"י שזוכים מהסגולות מרובה כמה פי ועוד הסגולות, אלו  לכל  ויזכו
נצטוינו לא ופוסקים, בשו"ע או  פה שבעל  או שבכתב בתורה מקום בשום כי כלל , מצוה שום
לאנשים  כלל ענין אינו  אריז"ל בשם תענית הל ' סוף המג"א ולפי צדיק, של  לקבר  לנסוע
בתורה  לשלימות להגיע חכמים לתלמידי ולאפשר ולקיימה תורה להחזיק אבל פשוטים,

הוא. וגדולה רבה שמצוה מצינו ודאי זה והלכה

*

עי"ת כעת בעירנו  כמו מהישיבות נושרים -מכת להבת אש כמו הבוער הא' לבעי נחזור 
ישיבה, בלי וברחובות בשווקים מסתובבים אשר מבוטל] לא [במספר בחורים ישנם בעה"ר,
מבינים  אינם מגה"ש של חידושים מהם, רוצים ומה בישיבה עושים מה מושג שום להם אין  כי
שלא  אחרים טעמים בשביל נושרים [ישנם לתורה. טעם מבלי ונשארים לומד  אין ובפשטות

כעת], קאתני לזה

להבעיראכן  שיודעים מומחים מחנכים עם – הנוער ללב שמבינים ישיבות לתמוך  הכרח
ותפילן , שבת וראשונה ובראש ורצון  בחשק מצותיו קיום ותורתו, ה' באהבת בחור לב
ולומדות  חידושים ידברו  ולא התלמידים] יכולת [כפי בפשטות עיון  שיעורי ילמדו  ובישיבה
אלקים, לה' כבוד ותנו תתעוררו  אנא מבפנים, הענין כל יודעים שכבר  אחר השבוע בסוף רק

אמן . מושבותיכם, בכל  התורה נר ותאירו ודורות משפחות נפשות והצילו
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לשוחרי תורהבשורה טובה

ספר

תורת מיכאל
חידושים נפלאים 

בעניני הלכה 
וסוגיות הש"ס

מאת
הגאון הגדול והמופלא, צדיק נשגב 

וחסיד מרומם, הכהן הגדול מאחיו

רבי מיכאל אליעזר 

הכהן פארשלעגער 
זצ"ל

תלמידו חביבו של 
בעל ה"אבני נזר" מסאכאטשוב זי"ע
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  :להשיג בחנויות הספרים המובחרות
  .שוק הבוכרים, 1  דוד הפצת ספרי קודש.צומת בר אילן יפה נוף. צומת בר אילן, ספר הספרים  :ירושלים

  .מאה שעריםר אור החיים סנט .15אה שערים מ ספרי מאה שערים .יחזקאל'  רחרובינשטיין ספרים
. ליד שוק מחנה יהודה 1 שוורץ מלכות קודש .ד בעלזא"בהמולדמן  .ס מוסיוף"על יד בהכנ בצלאל ספרים  
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  א" זיעחצר ציון רבי מאיר בעל הנסבחנות ב :טבריה
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  מתוך הסכמת מורנו ראש הישיבה 
   "חברון"א ראש ישיבת " שליטדוד כהןהגאון הגדול רבי 

  , ד במינו המביא את אור פרשת השבועוהוא ספר מיוח
והוא תועלת גדולה לכל בית של תורה לדון ולישא בדברים 

והוא , ואין ערוך לתועלת ולזכות שיש בספר זה, בשולחן השבת
 וגם ר הרבה נהנים ומתענגים על הדבריםזכות הרבים ממש כאש

   יתקבל באהבה ובחיבהובודאי, אני מתענג עליהם טובא
         .ולהאדירה תורה ולהגדיל ולברכה לתועלת בריםהד ויהיו      

 

  : חלק ממאות הנושאים
 עם האדם את ה"הקב ברא לא מדוע  תירוצים9 ?מצוות ג"בתרי ולא בראשית במעשה התורה פתחה למה  תירוצים5

 שבין יתכן  אם תירוצים8 ?נברא שלא לאדם טוב הרי, "אשה עשני שלא "מברכים  היאך תירוצים4 ?כעוף כנפיים
 שנות שלוש המתין ולא מכרמו יין שתה נח  היאך תירוצים8 ?דברים עשרה בו ברא ה"הקב היאך לילה הוי השמשות

 הזכירה לא  למה תירוצים19 ?ושרה אברהם ידי על שנתגיירו ורבבות לאלפים זכר מצינו לא  למה תירוצים8 ?ערלה
  תירוצים10 ?דגים המלאכים את האכיל לא אברהם  למהים תירוצ6 ?האש לכבשן בהשלכתו אברהם ניסיון תורה
 8 ?ביצחק חבלתו ידי על להתחסד אברהם ביקש  היאך תירוצים3 ?ליצחק ולא לאברהם העקידה ניסיון מתייחס למה

 עד לאכול מיאן אליעזר  למה תירוצים21 ?המכפלה מערת בקניית" תחמוד לא "לאיסור א"א חשש לא  היאךתירוצים
 יעקב השביע  היאך תירוצים5 ?מומר שהיה עשיו משחיטת אכל יצחק  היאך תירוצים10 ?דברו את רלומ שיסיים

 שיצא ביזם והלא ואם אב בכיבוד עשיו את שיבחו  היאך תירוצים7 ?לשקר חשוד עשיו והלא הבכורה על לעשיו
 מספק  היאך תירוצים12 ?רשותו את לבקש מבלי עשיו בגדי ליעקב הלבישה רבקה  היאך תירוצים12 ?רעה לתרבות

 דינו השבטים חרצו דין פסק איזה סמך  על תירוצים12 ?לאשה לו להשיאה עקב נתבע למוטב עשיו את תחזיר שדינה
 ?השאילה שמא והלא בדם טבולה הייתה שבגדו מפני מת שיוסף יעקב קבע  היאךתירוצים12 ?למיתה הצדיק יוסף של
 במערת עשיו ראשו קברו  היאך תירוצים8 ?חי שהוא להודיעו שלח ולא אביו לצער יוסף חשש לא  מדוע תירוצים15

 8 ?בדבר סכנה יש והלא מותו אחרי ליעקב נישק יוסף  היאך תירוצים3 ?רשע אצל צדיק קוברין אין והלא המכפלה
 ליאור ה"הקב של שמו להשליך הותר  היאך תירוצים10 ?מצרים רכוש בנטילת גזל איסור היה לא  היאךתירוצים
  תירוצים8 ?מצוה היתה הביזה גם והלא יוסף בעצמות שהתעסק משה גדולת  מה תירוצים6?יוסף של ארונו להעלות

 אביו פני הקביל לא מרוטנבורג ם"המהר היאך  תירוצים3 ?מצרים בארץ מושבם קבעו חכמים ועוד ם"הרמב היאך
  תירוצים8 ?התורה ממצוות אחת על שעבר מי כל של אוזנו רוצעים לא  למה תירוצים7? אצלו שיבוא רצה לא וגם

 10 ?אחר בעונש ולא בשריפה דוקא נענשים שבת חילול בעוון  למה תירוצים12 ?הלוחות את לשבר למשה הותר מניין
 דוקא מצורע טהרת תורה תלתה  למה תירוצים8 ?באכילה החזיר את ה"הקב יתיר לבוא שלעתיד יתכן  האםתירוצים

 לא כהנים  למה תירוצים13 ?למתים ונטמא הקברות לבית נכנס כהן שהיה שמואל  היאךם תירוצי9 ?ח"בת ולא בכהן
 תיפקד לא שאם חנה אמרה  היאך תירוצים9 ?מועטים היו לוי שבט  למה תירוצים13 ?"כהן שעשני ברוך "מברכים
  תירוצים8 ?ישראל חכמי ולא לישראל מברכים כהנים דוקא  למה תירוצים9? סוטה מי שישקוה באיסור תסתתר

 על שכר שנוטלים הקברנים סומכים מה  על תירוצים8 ?בתשובה שיחזרו ועדתו קרח על משה התפלל לא למה
  תירוצים11 ?שבעולם וזהב כסף כל שחשק לגנאי קיסמא בן יוסי רבי נדרש לא  למה תירוצים8 ?במתים התעסקותם

 יעבירנו שמא חוששים ולא בשבת בתורה קוראים  היאך תירוצים15 ?האתון פי פתיחת נס ה"הקב עשה תועלת לאיזה
 אסור  איך תירוצים10 ?קצף בדין והרי החיל פקודי על שכעס נסתלקה משה חכמת מה  מפני תירוצים4 ?אמות' ד

 ענני כיבסום כבר והלא במדבר בגדיהם לכבס הוצרכו  למה תירוצים6 ?נפשות הצלת לצורך מקלט מעיר לצאת לגולה
 בשמים היתה התורה  אם תירוצים7 ?ז"ע עובד כאילו חמור עוונו הצדקה מן עיניו המעלים מה ל תירוצים12 ?כבוד
  ?מיתתו את למנוע סברו משה של דורו בני  היאך תירוצים8 ?אחריה לעלות ניתן היה היאך

  








