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 '..דחא וליפאש ןינמ'
 רמשיהל דודיבב םיאצמנש הזכ םלוע סרה ןמזב    

 ירה ,ל״ר ועגפנ הברהו ,י״ה סוריו-אנורוקה תפיגממ

 לכוא תונכהב קר אל ,ררועתהל ונילע ,תאזכ תעל

 .תוינחורב יוארכ ןנוכתהל םג אלא ,םיימשג םיכרצו

 רסומ ישילש קרפ תובא יקרפב וניצמ הנהו    

 תוינשמ  ינש קוליח יפל ,וניבצמל םיאתמה לכשה

 הצקה ןמ תונוש לבא ,תומוד טעמכ ןהש תובורק

 :םיקוספה ׳ב לש רוקמב הצקה לא

 . בשויש דחא וליפא ןינמ׳ רמוא ת״בחר :ב הנשמ   

 םוגעו בוצע רואית – ׳1םודיו דדב בשי רמאנש .

 ׳ט םיארוקש דדב הבשי הכיא תליגממ ןברוחה רחא

  .באב

 קוספ 'ו הנשמב אתפלח יבר איבמ ,ותמועל לבא    

 לכב׳ :חיטבמ ה״בקהש הרות ןתמב חמשמו דדועמ

  ׳.ךיתכרבו ךילא אובא ימש תא ריכזא רשא םוקמה

 :תורתוס תוינשמהש 2םייחה רואה השקהו     

 ׳ב הנשמב לבא ,דחאב םג ׳הרוש הניכש׳ ׳ו הנשמב

 המלו ?׳היורש הניכש׳ ילב ,׳רכש ול עבוק׳ קר

 הכיא תליגמ ףוסב רוקמ שפחל אנינח יבר חרכוה

  3?המצע הרותב קוספמ םלעתמו ,םיבותכ ףוס

 םש לע אתפלח יבר תא תוהזל ךרצנ המלו   

 תומש םניא ׳אסוד׳ םגו ׳אתפלח׳ ירה ?4ומוקמ

  ?םנמסל ךירצש ׳ןועמש ןב ףסוי ינש׳כ םייוצמ

 ,׳םילעושל שאר׳ ׳יהש ריכזהל ודובכ יהוז יכו    

 יבר גיהנהש וניצמ ירה ,דועו 5?ןטק רפכב קר בושח
                                                   

 שממ קתוש םמוד מ״יו ,יאשחב השיחל ׳םודי׳ שרפמ שי )1
 ,רכש לבקמש ,הבשחמב רהרהמ ,ינימש ׳פב ׳ןרהא םודיו׳כ(
 ,זמ ׳יס ח״וא ז״הדאו י״בה תטישל הרותה תכרבמ רוטפ לבא
 ,ר״העושו א״רגה תקולחמ ראבל הרות ירוהרה ׳סב ונכראה
 ׳ס ,הדשה ץע ׳ס ,)בשיו( בת ףד רחשה תוכרב יח שיא ןב האר
  .דועו םימימת ימי ,דסחו בוט ךא ת״וש ,)ןירמזור( השמ רבד
 רמאיו ה"ד( ב ,גל םירבד ;)דרא יכנא ה"ד( ד ,ומ תישארב )2
 .)'ה
 םע אתפלח יבר קפתסנ םא׳ :ךפיהל לאוש לאנברבאה )3
 ,םינשה ןינעל ורבדנ זא קוספמ אנינח יבר איבהש היארה
 ?׳דדב בשי׳מ היארה םע דחאה ןינעל םג קפתסנ אל המל
  .)ארמגה לע םימכח יתפש לעב( םהרבא תלחנב השקה ןכ )4

 האר רפכ ןב ותויה םע׳ש לאנברבאכ שרפל קחוד כ״א )5

 תארקנה( הבושחה 6ירופיצ ריעב הליהק אתפלח

 ןירדהנסה בשומ ,)׳לילגה תריב׳ ׳הנשמה ריע׳ םויה

 !הנשמה תא יבר םתח ירופיצב םשו ,אירבט ינפל

 ׳בקעי ןיע דדב חטב לארשי בשיו׳
 אנינח יברש ,םהיניב קוליחה ראבל שי ד״נעלו    

 דמשה תריזגב ,תוכלמ יגורה הרשעמ ׳יה ןוידרת ןב

 ׳.8המיא םירדחמו ברח לכשת ץוחמ׳שכ  7ימור לש

 לש ודומילל רוקמ איבהל ת״בחרל םיאתמ ןכאו

 תא הז קוספב ראתמו ןנוקמש איבנה והימרימ דיחי

 חנזתו׳ לש שואיה ירחא תוששואתהה תליחת

 ׳.הוקת שי ילוא ..הבוט יתישנ ישפנ םולשמ

 ׳יה אל םיברב להקיהל ימור הרסאש ותפוקתבו     

 ת״בחר ןכלו ,׳הרותב ןיקסוע הרשע׳ לש תורשפא

 םהיניב ןיאש םינש׳ לש תילילש הגרדב ליחתמ

 השמחו ..הרשע׳ב ליחתמ אתפלח ׳ר לבא .׳ת״ד

 .׳ןיקסועש

 ךותמ אל הרוש הניכשה ןיא׳ ל״זרא הנהו     

 ,)ל תוכרב( 9׳הוצמ לש החמש ךותמ אלא ..תובצע

 ונב יולת רבדה ירה ,דודיב לש תעכ וניבצמב ןכלו

  !ולא תוינשמ ׳ב ןיב הניכשה תארשה תגרדב רוחבל

 תונמדזה יהוז דודיבב םיישדוחכ הז וניתוהשש    

 השמ לש ותכרבכ ,דיחיב םג ׳תי ותניכש תורשהל

 םדא ארבנ׳ :ל״זראמכו 10׳,דדב חטב לארשי בשיו׳

                                                                            
  .׳םיבשייתמ יתלב םירבד ׳ב ת״בחר ירבדב

 ׳יפ ׳וכוס שיא׳ :תובא יקרפב םירכזנה ל״זח תומוקמ ןינעב
 שיא רזעוי ןב יסוי׳ב ראבל שיו ,׳ג״הכ ישיא׳כ ט״ויתו ם״במר
 שיא א״ר׳ ,׳ילבראה יאתנ׳ ׳,םילשורי שיא י״ביו הדירצ
 יבר׳ ,׳הנבי שיא סטיול יבר׳ :ד״פבו ,׳יעדומה א״ר׳ ׳,אתותרב
 תויודעוותה הארו .׳ילבבה רפכ שיא ..הדוהי יברב יסוי
 .556 ׳ע ג״ח ז״משת
  :זט תינעת ,.זכ ה״ר )6
 .)יקסניביג( תובא תוכז ׳סב ראיב הז ןיעכ .א ,חי ז״ע )7
 .דחאב ׳בשוי׳ ריכזמ וניא ד״בחר לבא ,סופת ׳ל ׳בשוי׳ ל״י )8
 ןמ וניא 'לבא' ךא ,ןינמה ןמ ןתח ןכלש )ח ןיטיג( עשוהי ינפ )9
 .ןינמה

 םירורמב ינעיבשה׳ שרדמה ראבמ הכיאל ויתומישרב צ״צה )10
 שיו ,ב״ט לחש םויב עבקנ חספד ׳א לילש ,׳הנעל ינורה
 .)חכק 'ע ד"ח טקולמ מ"הס מ"ות( הזב הגומ וניבר רמאמב
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  ,)זל ןירדהנס( ׳אלמ םלוע ..׳א שפנ םייקמה ..ידיחי

 טושפ םוקמב םג אלא ,ירופיצב קר אלש ל״מקו    

 םודאל ולג׳ ל״זראמכ ,ונכרבל ה״בקה ,איננח רפככ

 .11׳הרצב יכנא ומע רמאנש םהמע הניכש

 ילכ תריציב ונייטצה איננח רפכ ישנא הנהו      

 יברש שרפל שי ילואו 12,םירונת ןוקיתו סרח

 םש הרותב קסעש ׳דחא׳ה ותוא היה אוה אתפלח

  .ומע היורש הניכשהש החמש ךותמ איננח רפכב םג

 ונעידוהל ׳ךילא 13אובא׳ ףיסומש שרפל שיו     

 ה״בקהש ,דיחי קר וניאש עדי – ,׳ךיתכרבו׳מ ץוחש

   !)14׳הימע ארייד׳( ונלצא ההושו אב

 דומילמ םג דיחיב דומלל ףידע ,םימעפלו(      

 שישכ טרפב ,)׳עמשיו ׳ה בשקיו׳ קר זאש( אתורבח

 םע )ת״ד רבדמשכ םג( דחי תוהשלמ ,דודיבב חרכה

 .)ראבתיש ומכ ,הפיגמהמ עגפנ ילוא שוחל שיש ׳א

 ינש חספל
 אוהש ינש חספל ונעיגהו ונמייק ה״בש תעכו    

 ירמאמ תא םילשהל לדתשא ,ןושארד ןימולשת

 יתאצמ אלש אישוק בשייל ,)זעק׳א ןוילג( םדוקה

  .15הזב וריעיש

 תנשמ אישנה י״ר רדיס המל ,השק הרואכלש    

 הניאש הנשמכ הארנ הז ירה ,׳ןיבשויש םינש׳

 תנשמב ׳הנמ םיתאמ ללכב׳ תללכנ רבכש ,הכירצ

   ?׳ןיבשויש הרשע׳

 יברו ןוידרת ןב אנינח יבר ןיב קוליח שי ד״נעלו     

 לכש ,׳דחא וליפאש ןינמ׳ תלאשל אסוד ןב אתפלח

 .׳דחא וליפא׳ קזחלו דדועל ,ותפוקת יפל רבדמ ׳א

                                                                            
 םיטוקיל ,צ"יול יטוקל( ׳םירורמב ינעיבשה׳ לע צ״יולרגה כ״כו
 .)טצר 'ע תורגאו ל"זחאמו ך"נת לע

 .טכ הליגמ )11
 .ט״ה ד״פ םילכ אתפסות ,:כק תבש )12
 ץראה לכ אלמ ירה ?׳אובא׳ והמ ארזע ןבא השקהש )13
 ?ודובכ

 א ,ר ב״ח רהזה ןושלכ )14
 ד״שת ש״הסב .)אלקת 'ע א"ח ך"נ( ת״הואב הזב ןד צ״צה )15
 םשה שודק לע נ״יסמש ,ב״שרהומ ר"ומדאמ איבמ 101 ׳ע
 האר ,ד״ב אתפלח יבר לש ותחלצהל הליעוה ןוידרת ןב ח״רד
 יבתכ הארו .גכ ק״הגאל )קירטיח( םישוריפ םע אינת א״וקל
 .ט״ערת תומישר ׳סוה יקסבוחיב א״חרה

 תמייתסמ אתפלח יבר תנשמ ירה ,הרואכלש     

 םוקמה לכב׳ ינללוכו םיענ ,הפיו הבוט הרושבב

 יתיצרו ׳.ךיתכרבו ךילא אובא ימש תא ריכזא רשא

 .ונינמז דודיבל דודיע וז הנשמב אוצמל

 ,טושפ וניא הז רמאמש ,תעדל יתחכונ לבא     

 אתפלח יברש !תקולחמב יונשה רבד אוה אלא

 ימכח לכל דוגינב ,16דיחי תעד והז וניתנשמב

 ןתנ יברד תובא ,סולקנוא םוגרת ללוכ( תורודה

 ,ותיבב דיחיל הז קוספ רמאנ אלש ,)ה״לשהו ,ב״יפ

 .נ״כהב וא ק״מהבב םיבר תלפתל אלא

 רשא םוקמה לכב׳ :ד״ה ד״פ תוכרב ימלשוריבו     

 דחוימש םוקמב ללפתהל ךירצש ןאכמ ריכזא

 ׳.הלפתל

 ף״לאב ׳ריכזא׳ ׳ל בשיימ ןואג הידעס וניבר םג     

 .םוקמה תא עבוק ה״בקהש שדקמה והזש ,ו״ית אל

 דסוימ ,וטושפ יפל הז קוספ )ן״במרו( י״שריפ ןכו    

 ?ךתעד אקלס םוקמ לכב׳ :הישאי יבר תהימת לע

 ט״וקשה אלא ,יארק שרדימל קר וניאו ).חל הטוס(

 .שדקמל ץוח םיפכ תאישנל הכלהל עגונ הזב

 - םינקז תרטעב אבומ ןכו( םירוטה לעב בתכ ןכו    

 אלמ( אובא׳ :)ביק ףד חקורה רפסבו ,'סותה ילעב

 ׳פב םירוטה לעב ראבמ ןכו ,'הרשע אירטמיג )׳ו

 םויב יהיו'ו 'םכרבא ינאו׳ םיקוספה תוכימס אשנ

 לכ׳ קוספל רשקב ׳ןכשמה תא םיקהל השמ תולכ

  .׳םוקמה

 הכלה יקספ םה תובא תכסמ תוינשמ םא
 ראשמ הנוש תובא תכסמש עודי הנהו     

 םיישפנ תודימו רסומ ינינע םהש ,תותכסמה

 ילימ׳ אלא ,ע״ושב עבקנה הכלה אל ,םייתפקשהו

 דח לכ ,ןידה תרושמ םינפל ).ל ק״ב( ׳אתודיסחד

  .היליד ארועיש םופל

 :הוצמ רבל וניבר בתכמ ןושלב ןייעל שיו(    

 ,׳תווצמל ג״י ןב )ב"כמ ה״פ תובא( הנשמה קספכ׳

                                                   

 הזב בשייתי ילואו  !הז קוספ ת״בחר איבה אל ןכלש ל״י )16
 תעיבקל קר ארקמה ןמ ךמס ול ואצמ אל׳ :גכ ׳יס ק״הגא ש״מ
 .אתפלח יבר לע הזב קלוח ת״בחרש לאנברבאה כ״כו ,׳רכש

 ז"הדא ק"גאב וספדנ .אינתל ויתומישרב( םש ריעמ וניברו
 הניכש דחא ׳יפא ןינמ ו״מבש ג״עצ :)ט דומע ,ב"עשת 'ודהמ(
   .׳יורש
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 תובא ינינעש דימת שיגדמ וניבר ירה ,ךדיאל לבא

 אמגודל האר ,הכלה אל ,אתודיסחד ילימ םה

 .)׳הליפתבו ש״קב ריהז יוה׳ )ג״ימ ב״פ( תנשמב

 ונל עגונ ׳דחא וליפאש ןינמ׳ תלאש ירהו    

 םעז רובעי דע רוגס נ״כהיבש ונינמזב

 .ל״ר סורייוואנורוקה

 העידיה א״הב ׳םוקמה׳
 ירהש ,׳םוקמה׳ לש העידיה א״הב קיידל שי םג     

 תויללכהמ ךפיהה והז העידיה א״ה תויטרפ

 .הזב קיידמ ייחב וניברש יתיאר בושו ,׳לכ׳ תלימבש

 ןודנולמ א״טילש ןיקסר צ״יולרגה ידידי ינריעה(      

 שי זא ,תיבה ךותב דודיבב ללפתהל חרכומשכש

 .)הליפתל דחוימ םוקמ תיבב םג עובקל

 רחבי רשא םוקמה׳ תלימ אבומ םימעפ תורשעו     

 םוקמל םינייצמש םיקוספ שיו( שדקמה תיבל ׳׳ה

 .17שדקמה תיבל ןאכ קוספה תנווכש עמשמ– )עודי

 ׳יתיב לא אובת התא םא׳
 יטרפה ונתיב ןיב רושיקו ךווית וניצמ ןכאש ל״יו     

 ה״בקה רמא׳ :ןקזה ללה ירבדב שדקמה תיבל

 לא אובא ינא ,יתיב לא אובת התא םא ,לארשיל

 ׳ימש תא ריכזא רשא םוקמה לכב ׳אנש ךתיב

 .).גנ הכוס(

 ומש םדא ריכזיש םוקמ לכב׳ :ייחב וניבר ל״זו     

 ..׳תומוקמה ראשב וא הליפתה תיבב ה״בקה לש

 לע זומרל העידיה א״הב םוקמה לכב ריכזהש המו

 ...תונברקה תיב

 תקולחמ איבמ ׳םוקמה לכ׳ לע רקי ילכ שוריפבו     

 ינא' וא ,'אכד יתא׳ ).ה הטוס( אדסח ברו אנוה בר

 18.׳וכ אכד תא ינא ד״מכ ארבתסמו ,אכד תא

 ׳שדקמה תיב דגנכ ובל ןווכי׳

 םוקמה לכ׳ שוריפב תועידה יקוליחב ךוותל שיו     

 והולאשש ,עשוהי יבר לש וחוכיוכ ,׳ריכזא רשא

                                                   

 ףכ וב ךורדת רשא םוקמה לכ׳ הזכ קוספ דוע שיש ,ע״צ )17
 רפס שיר המוד קוספמ ריעהלו ,)דכ ,אי םירבד( ׳םכילגר
 ׳.השמ םע יתרביד רשאכ..ךורדת רשא םוקמ לכ׳ )ג ,א( עשוהי

 ימש תא ריכזא רשא םוקמה לכ׳ש שריפ המכח ךשמה )18
 והז לבא .וירחא אל ,לגעה אטח ינפל קר רמאנ ׳ךילא אובא
 םג אוה ןכש .ו תוכרבד ארמגהו אתפלח יבר תנשמ דגנ
 .ונינמזב

  ,).ח תורוכב( ׳אריואב אתיב ןל ינב׳ אנותא יב ימכח

 לע לארשי תויהב םגה׳ :א״שרהמה שריפו    

 היהש הריתי הלעמ םכל היה יונב ק״מהבו םתמדא

 תיבה ברחנש זאמ לבא ..םכלהאב שדוקה חור

 םכל הנבי ימ יכ ,ונממ םידרפנ םתייה םשמ םתילגו

  – םשמ שדוקה חור וילע ןוכשיש אריואב אתיב

 ןיב היל הלת םש רמא׳ :עשוהי יבר םהל בישהו     

 אצמנ םוקמ לכבד םהל הארה ׳וכ אעראל אעיקר

 ומש ארקנ המל ורמאש ומכ ,םיקידצל ה״בקה

 ה״בקה םש םידמוע םיקידצהש םוקמ לכבש ,םוקמ

 ימש תא ריכזא רשא םוקמה לכב ׳אנש ,םהל אצמנ

 קבד אוה תולגו תולג לכבו ,ךיתכרבו ךילא אבא

  ..ימשג רמוחמ יונבה תיב ילבמ ינחור ריואב ונמע

 םגש ,ק״מהיבל ׳םוקמ לכ׳ רשקמ עשוהי יברש    

 ימ׳ ,ק״מהב דגנ םינווכמ ונא תיבב םיללפתמשכ

 ,םצרא ךרד וללפתהו תוחורה תא ןווכל לוכי וניאש

 19.׳א םוקמל םינווכמ לארשי לכ

 ?םינש וא דחאכ בשחנ ״םוז״ב דומיל םאה
 איגולונכטה םא ,ונימיב לואשל שי ,לעופלו     

 – ב"ויכו ״םוז״ תייצקלפא י״ע אתורבח םע חחושל

  ?׳םינש׳ ומכ וא ,׳דחא׳ תגרד ומכ יוה

 ינידל תפרצמ הניא תינורטקלא היארש םגהש     

 וניתנשמש ףא ׳,ןיד תיב תועיבק׳ל וא ,ןומיזו ןינמ

 ונבו בא םה םא םג – הרותב ןיקסועה ׳גב יריימ

 וניתנשמ ירה םוקמ לכמ ,ןודל םירשכ םניאש

  ׳.טופשי םיקלא ברקב׳ קוספ ותוא הזל האיבמ

 רבד ןד דיחי׳ יא תקולחמב יולת הז ילואו(      

 שי םג .׳ףוצח ד״ב ארקנש אלא ..ונדש םינשו ׳הרות

 .)השלשב םירדנ תרתהל ׳םוז׳ רישכמ ןינעב ןודל

 ׳והיילימ יבתכימ ירת׳
 ירת׳ לע א״שרהמה לש ורואיב יפל לבא    

 ׳סותה תיישוק תא בשייל ידכ( ׳והיילימ ןיבתכימ

 ךותמ ,םינשב׳ ,)׳ןיבתכנ רפסב ךישעמ לכ׳ תנשממ

 בורב ונווכי הרות ירבדב םהלש ןתמו אשמה

 םהירבד תא בותכל ןתינ ןכלו ,תמאה לא םימעפה
                                                   

 .הפ ׳ע לולא-זומת טקולמ םירמאמה רפס הארו.ל תוכרב )19
 לכב׳ קוספה שוריפב ׳יטרפה שדקמה תיב׳ ןושל יתאצמ בוש
 ינגל יתאב ה״ד רמאמ ףוסב ׳ימש תא ריכזא רשא םוקמה
 .ט״צרת
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 ידיל אוביש רשפא ודבל דמולשכ כ״אשמ ,רפסב

 .׳בתכיהל וירבד ונתינ אל ןכלו ,תועט

 ונייה׳ :טיבשד אבכוכ רפסבו ,ש״שרה ובתכ ןכו    

 ׳ב רשאכש ,םדומילב ושדיחש הרות ישודיח תביתכ

 םהש םמצע םירבדה םג םיבתכנ הרותב ןיקסוע

  ׳.םישדחמו םהב םיקוסע

 ,תרוקיבה תלעמ הנשי ״םוז״ב ירה ,ונינינעלו    

 ילוא כ"או ,אתורבחה םע אירטו אלקשו ןתמו אשמ

  .םינש ומכ םיבשחנ

 רשפא ״םוז״בש קלחל שי ,אסיג ךדיאל לבא     

 וב הארנ אל לבא ,םדאה ינפ תא קר תוארל

 יתומצע לכ׳ ןפואב ,ףוגה ראשו וידי תועונת

 ׳.הנרמאת

 תועובשה גח

 םיאצמנה ולא ןיב ,הנה – תועובשה גחל רשקבו     

 תומוקמ םתוא ןיבו ,הלועמ הרימשל דודיבב ןיידע

 יד ,םינברהו לשממה תארוהב נ״כהיב חתפנ רבכש

 ׳יפאש ןינמ" ראבל ךישמהל יננה ,רתאו רתא לכב

 ,"'ךיתכרבו ךילא אובא ..םוקמה לכב' ׳אנש ..׳א

 .הבוטל םיוש םלוכו ,ןידכו ןידכ יוהיל

 יבר ןיב םיכוויתהו םיקוליחה ונראיב רבכו     

 תלאשל אסוד ןב אתפלח יברל ןוידרת ןב אנינח

 ,ותפוקת יפל רבדמ ׳א לכש ,׳דחא וליפאש ןינמ׳

 קזחל םישקבמ ונאש תעכ וניבצמל ףעתסמהו

 !׳דחא וליפא׳

 תוכרב ארמגב אדא בר רב ןיברד ארמימ
 ).ו תוכרב( ׳מגה תא בשייל ונל ראשנ ןיידעו     

 המכב( קחצי בר רמא אדא בר רב ןיבר איבמש

 )׳הה רפסמ ילב אסריג שי( לכ )תואסריג ייוניש

 ,םיקוספב רוקמה םע הניכשה תארשה תוגרד

  .תובאד וניתנשמ ומכ טעמכ

 רבד הז לכ ריכזהל ןיבר רהזנ אל המל ,הומתו     

 ונינפל ירהו ?׳אתפלח יבר׳ אוהש ורמוא םשב

 םשב ולש ארמימה תא ריכזהלו דבכל ןיבר רהזנש

 רקיעבו ?תשרופמ הנשממ םלעתמ ךיאו ,קחצי בר

 יכו׳ תולאשה לכ תלאושש ארמגד אמתס לע השק

 ארמימה לע קר ?׳איעבימ הרשע ..דח ׳יפאד רחאמ

   !?תובאד תשרופמ הנשמ לע אל ,ארומאה ןיבר לש

 ,תובאד ג״פב איה המילש הנשמ׳ :א״שרהמ ל״זו    

 רמאנ אל ולאד רשפאו . . יארק ינהמ הל יתיימו

 לכל יכירצ ךירצמ ןיתעמשב אכה לבא ,םתה רמאק

       ׳.היתלימל דחו דח לכ ךרצוה . . רמאקדכ יארק ינה

 ,וניתנשמ לע קלוח ןיבר ,ל״רהמהו לאנברבאהלו   

 עשוהי תודלותבו .ןידו ,הליפת ,הרות ןיב יונישב

  ׳.םהמע הניכש׳ל ׳היורש הניכש׳ ןיב קלחמ

 ׳ורמוא םשב רבד רמוא׳
 לכ קיתעהו טטיצ ןיברש ,ל״י אניפתסמד ילולו    

 שרפמו תובא תכסממ 20תמסרופמה וניתנשמ

 הז לכו ,ל״נכ ,׳ןיד׳ו הלפת ןינעל ׳הרותב ןיקסוע׳

 ׳רו ,׳רחאמ יכו׳ ויתולאש לכ בשיילו לואשל ידכ

  21.אגרד לכב תותוכירצה תא ץרתמה אוה ןיבא

 ׳קספה׳ ירחאלש ,האלה ארמגה ךשמה קתמויו    

 דוע ארמגה האיבמ תותוכירצהו תולאשה לכ

 חינמ ה״בקהש ןינמ׳ קחצי ר״א ןיבא ׳רמ ארמימ

 22׳.ןיליפת

 ׳איתאו הניכש אמדק הרשע׳
 תוישרפ תאירקל ונעיגהו ונמיקו ונייחהש ךורבו   

 ןינע דוסיל הניפ הנממו דתי הנממ ,חרוק-חלש

 ׳ךות-ךות׳ו ׳הדע-הדע׳ הוש הריזג ןנישרדד ,ןינמה

  ,׳לארשי ינב ךותב יתשדקנו׳ל

 אתוכירצב ןייעל אמרג ןמזה ירה ,תאזכ תעלו –   

 י״שרפו ,׳איתאו הניכש אמדק הרשע׳ :הנורחאה

  ,׳הרשע ואוביש ינפל ׳אמדק׳

 ןמקל ארמגהמ הזב 23םישרפמה ושקתנ הנהו      

 דימ ,הרשע םש ןיא׳שכש ןנחוי יבר רמאש ,ב״ע

 ירהו ,׳שיא ןיאו יתאב עודמ ׳אנש סעוכ ה״בקה

 ?׳איתאו אמדק הניכש׳ דימת

 25 24,ארמגה תוטשפ יפל תמא תפשה שרפמ ןכל    

                                                   
 תומבי( ורמוא םש רמול בויח ןיא לכל עודי רוקמהשכש )20
 .):וצ

 .)ו״טשת ןודנול ,ןמרמיצ( בקעי ירמא ׳סב ןכ ׳יפש ר״וש )21

 .ו״או רסח ׳ןיבר רמא׳ש קיידמ 'םיניע הפי'ב לבא )22
 ׳קה ןכ ,י״בונו ,נ״ס א״ח ת״וש א״בשרל ןייצמ ס״שה ןוילגב )23
 ,)במ ׳יס ח״וא( םירעש תיב ת״וש ,)תובא( ייחב וניבר
     .)ב״יס( רמייהסדליה לאירזע ׳רל ןייצ םישדח םידגמבו

 הניכש׳הש הזמ םישנאל תלעותה והמ ,ןבומ וניא הרואכלש 24
 אמדק׳ה ותוא ,אברדאו ?םיסנכנש ינפל דוע ׳איתאו אמדק
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 המידקמש אלא ,םישנאה ירחא האב הניכשהש

  .וללפתיש ינפל אובל

 ׳אמדק׳
 תפסות קר וניא ׳אמדק׳ש ל״י אניפתסמד ילולו     

 ןמז דע םישנאה ואבש זאמ םיעגר הזיא לש תומכב

 לש ׳ארבג׳ה תוכיאב אלפנ שודיח והז אלא ,הלפתה

 ,םידמול וא םיללפתמש ינפל דוע לארשימ הרשע

 הביסה השודקבש רבדה ןיאש הז יפל אצמנ
                                                                            

 הרות ןתמ ינפל אובל הניכשה המידקהש ןושארה ׳איתאו
 ונא םיכרוע ונימי דעש ,תורודל םגפו ןורסיחכ ונל ראשנ
 ומיכשה אלש לע וניניעמ הניש םיענומו ׳תועובש ליל ןוקית׳
  ,)דצת ׳יס םהרבא ןגמ( ?הרות ןתמ ינפל רקובב לארשי
 ןכש )זט ,טי תומש( רקובה תויהב ה״ד י״שרמ השק רתויבו    
 רבדמב ןויס ׳ו רקובב ,םדאה ינפל םידקהל ה״בקה לש וכרד
 המדק ןכו ,הברע תרצע תניש םינשי ןיידע לארשי לכשכ
  .)הרשע אל ,דיחי קר היהש( לאקזחי ינפל העקבב הניכשה

 )ם״במרה קספ ןכו .ח םירדנ( ׳מגה לע דסוימ הז י״שרפ הנהו  
 קרפ דומלנו םיכשנ וריבחל רמואה ,בר רמא לדיג בר רמא׳
  .לאקזחיב קוספהמ הזל רוקמ איבמו ׳,םיכשהל וילע ,הז

 ךרצוה המל ,׳פמ דועו ןוצר עבש ילתפנ ׳סב ושקה הנהו    
 המידקה הניכשהש איבי ,לאקזחימ היארל בר רמא לדיג בר
 .)ינאש לארשי להקד ןדובכש וצריתש שי( ?הרות ןתמב אובל

 תריזג לח ןיידע זאש ,ינאש הרות ןתמ ינפלש ,ל״י ד״נעלו    
 אל אירוס ינב׳ :שרדמה ןושלכ ,םינותחתהו םינוילעה תדרפה
 ה״בקה אבש דע ,׳אירוסל ודרי אל ימור ינבו ,ימורל ולעי
 ׳ה יכנא ׳ליחתמה ינא׳ רמאו הריזגה תא לטיבו ומצעב
 םג .םישנאה ינפל הניכש המידקה ריפש יניסב ןכלו ,׳ךיקלא
 המכשהב םיצר ויה אל ןכלש לארשי לע תוכז דמלל שי
 .הרות ןתמ תארקל ׳ןיקיתו׳כ
 וניא םדו רשב תדמ לבא׳ :םש ףיסומ י״שרש המ והזש ל״יו   
 ןיידע ןכלו ,׳ברה אוביש דע ןיתמהלו בשיל דימלתה לעש ,ןכ
  .דימלתכ וגהנתה אלש לארשי לע גורטקכ הז בשחנ

 ךרע ומצע י״שר םג אמתסמו ,ןנישפמ אל אתגולפ ישופאו   
 םא יולת ןינעהש ראבל שי ילואו ׳,תועובש ליל ןוקית׳
 ,אתתלד אתורעתא דצמ וא ,אליעלד אתורעתא דצמ םישגפנ
 ,הטמל הלעמלמ האבה ׳הרות ןתמ׳ ןינע ןיב קוליחה םג והזו
  ׳.אתתלד אתורעתא׳ב האבה ׳הרותה תלבק׳ל

 ןויכ ירה ,׳הז קרפ דומלנו םיכשנ וריבחל רמואה׳ ןכלו   
 .םיכשהל וילע לטומ ןכל ,היליד אתורעתאמ האב וז השיגפש
 הז ׳יה ׳העקבה לא אצ םוק׳ לאקזחיל ה״בקה רמאשכ ןכו
 .םש תויהל ה״בקה םידקה ןכלו ,אליעלד אתורעתא דצמ

 איה הליפתה ןינע רקיע ירה ,ללפתהל םיאב הרשעשכ לבא(   
 .)םדאה לש אתתלד אתורעתא
 דסוימ הארנכש ,קיתע גהנמ שי לבא ,י״שרכ אלד עמשמ )25
 ינפל )הניכשה דובכל( נ״כהיבב תורנ קילדהל ,י״שרפ לע
 ז״טב אבומ ,זי ׳יס וב לכבמ רשא וניבר( םישנאה ואוביש
 .)א״יקס ד״נק

 לש םתוחכונמ בבוסמה אלא ,הניכשה תארשהל

 .׳א םוקמב לארשימ הרשע

 אינתה לעב לש ושודיחל םיאתמ הז ירהו      

 םש שיש םוקמ לכ תשודק לדוגב ,ויתוברמ עמשש

 ,הליפתבו הרותב ןיקסוע ןיאש ףא לארשימ הרשע

 27 26.גכ ׳יס שדוקה תרגאב

                                                   
 איה ׳אירש אתניכש הרשע יב לכ׳ד ןקזה וניבר תרגא )26
 ומכ ,רוג ידיסח ןיב טרפב ,םיגוח הברהב תומסרופמ רתויהמ
 וניתובר וגהנ' :)55 ׳עה בלש ׳ע( הרות ירוהרה ירפסב יתנייצש
  '.)ג״כס ק"הגא( אינתה רפסב ש"מ ריכזהל ל"ז
 רוג תודיסח ירפסב ןכ יתאצמש םימעפ הרשעכ ונינפלו   
 :)םיגוח דועמ – הרעהה ךשמהבו(
 םכיטבש םכישארד םירפסב אתיא׳ :)םיבצנ( תמא ירמא   
 ,תורשע ירשו םישמח ירש תואמ ירש םיפלא ירש ..םכינקז
 אתניכש הרשע יב לכ ..כ״ג טושפ ןינמ ׳יפא לארשי שיא לכ
   .׳אירש
 םיבתכמ ףסואבו׳ םחנמ ינפה ןייצמ ׳ןוילגה ילוש׳ רפסב   
 ל״צז ז״נשר ברה רבד ריכזהל הזב יננה׳ )׳א בתכמ( תמא ירמא
 דמוע ךאלמ אצמנ וליא יכ יתוברמ יתעמש׳ :ל״הזב ק״הגאב
  ,׳...הרשע דמעמב

 ירבד םיעודי׳ )גצ ףד תודלות ׳פ( לאומשמ םשה ל״זו   
 הרשע וב שיש םוקמ לכש בולעלמ ה״הללצז ד״ר ק״הרה
 יב לכד םושמ דחפמ גגומתמ םשל אבש ךאלמ ׳יפא לארשימ
  .׳אירש אתניכש הרשע

 יבא ק״כמ יתעמש הנהו׳ :ל"זו ,)ד״ערת( תוכוס ,םשו   
 םינושארה םיקידצ םשב רמאש ה״ללצז ר״ומודא )רזנ ינבאה(
 וליפא ןכל אירש אתניכש הרשע יב לכד רחאמד םימדוקה תכ
  ׳.ד״תכע ,׳ה דחפ ינפמ והזחאי הדערו ליח םש אבה ךאלמ

 ׳אש ה״ללצז ר״ומודא ק״כמ יתעמש׳ :ג״ערת ס״מהוחשו    
 םשל אב םא לארשי ץוביק םוקמ לכבש ה״ללצז ויתובר םשב
  .׳אירש אתניכש הרשע יב לכ יכ ,׳ד דחפמ לטב השענ ךאלמ

 םשב ה״הללצז ר״ומודא יבא ק״כ דיגה׳ )חנ ףד( תועובשב   
 וליפא םיללפתמ דחי הרשעשכד ה״הללצז בולעלמ ד״רה ק״כ
 יב לכד ..דחפה לדוגמ האצוי ושפנ המש אובי ךאלמ םא
 ׳.אירש אתניכש הרשע

 ,םילשורי( זק ףד רבדמב – 'ד ךרכ ת"הע םחנמ ינפב ל״זו   
 תוחפ אהי אל השודקבש רבד לכד ףילי ארמגב׳ ,)ס״שת
 וליא יכ ק״הגאב ל״ז ז״נשר ברה ירבד ואיבה ק״הובר ..הרשעמ
 אתיאו ..לארשימ הרשע דמעמב דמוע ׳א ךאלמ אצמנ
 תדעמ הל ןניפליד רחאמד ,החמש בלבו לארשי תיבב םירפסב
 חכ כ״ג שי םישלחה תורודב וליפאש אצמנ םילגרמו חרק
  ...הז

 ונל זמרל וצר ל״זח׳ :)ב ,גי חלש( שדחה ףסוי סדרפ הארו   
 םיעשר םה ׳יפא אירש הניכש הרשע שיש לכד ,לודג דוסי ןאכ
 םירבד ׳פ( רוגמ א״טילש ר״ומדא ק״כ איבה ןכו ,םילגרמהכ
 .׳בטיה ש״ע ל״צז ם״ירה ישודח םשב תמא ירמאהמ )ד״נשת
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 חרוק תשרפ זומת ׳ג
-חלש תוישרפל ונעיגהו ונמיקו ונייחהש ךורבו    

 הריזג ןנישרדד ,ןינמה ןינע דוסי וניצמ םשש ,חרוק

                                                                            

 ׳...יתעמש ג״כפ ק״הגא אינתה בתכ׳ ולש ׳ע אשדד ארבע ׳סו  

 םיקסוע םניאשכ ׳יפא׳ :)בובאב( א״ער ףד תובא ןגמ ׳ס ל״זו  
 בתכ ןכ( ע״יז אינתה לעב ק״הרהמ עדונכ ,הרות ירבדב
 ׳קה ויתובר םשב ג״כ ׳יס ק״הגא( אינת םירמא יטוקילב
 ןח ירמא ,)בור׳זא( י״ח תד שא ׳סב רכזנ ןכ ,)ה״ללצז
 ךא׳ ,)בוסיראפ( ׳בובילהו חקלה׳ ׳ןסוחהו ליחה׳ ,)ןירפלייה(
 יצוצינ׳ ,)םאהארבא( ׳תוכרב יכרד׳ ,)רדנסכלא( ׳לארשיל בוט
 העדה׳ ,)זנ ׳ע תוכרב ,גנורפשריה פ"רגה ר"ומל( ׳סחנפ שא
 ,)וואנישמא( ׳םלוע תומי׳ ,)ןרהא תודלות ידיסחל( ׳רובידהו
 תובא( םייח ךרד ,)דמת ׳ע הבוש תבש ,ץישביא( לחנ יברע
 םש ילב – דלש ׳ע ,ןמרדור( יול תוחיש ,)ל״רהמל א״מ ה״פ
  .דועו ,)ורמוא

 הרשעב ןיא ו״מ ג״פ תובאבש קיידמ )אנרמאק( דסח רצונב    
 רוא םהילא אביש ןכיהמ ,הנכה הרשעל ךירצ ןיאש׳ :׳ןינמ׳
 ונלבקו ,םתשודק םצעמ אלא ,השודקה הניכשה יקלא
 אובי םא םהילע היורש הניכשה ןידמוע לארשימ הרשעשכ
    .׳רוא לדוגמ ףרשנ םהיניב ךאלמ

 יב לע׳ סרג )ו"ס ה״נס ח״וא( ןחלושה ךורעבש ריעהל    
 .׳לכ׳ אסריגה תומוקמ בורבש ,סופדה תועט והז ילואו ׳.הרשע

 ,׳םיבורמה ךרע )יפלו( יפל ,וכרע יפל דיחיל׳ :םש ק״הגאב )27
 ןיזיירד ןרהא ג״הרה ידידיל ׳ךלמ תרדה׳ סרטנוק האר
 .א״טילש

 פ״ר ג״הרה ר״וממ הזל רוקמ יתעמשש ינמודמכו     
 אובל איבנה והילא רחיאש ארמגה רופיסמ ל״צז גנורפשריה
 ..ידדה ידהב והנימקולו׳ :הז רחא הז תובאה תא שמישש רחא
 קתמויו ,):הפ מ״ב( ׳הינמז אלב חישמ יתיימו ימחרב ףיקת
 ,דיסחה הדוהי יבר םשב תומדק רבדמ( א״דיחה ש״מ הזב
 שמחש )די תוא תור תליגמו אשנ פ״ס ךנא תמוח ורפסבו
 תובאהש םינש ו״ט׳ דגנכ ןה םילהתב תולעמה ריש הרשע
 ודבעו דחיב הרות ודמל ,הז תא הז ואר בקעיו קחצי םהרבא
 ׳פ ,ה״ל קלח ש״וקל הארו ,׳אדחכ אתלת בסימב ׳ה תא
 .101 ףד תודלות

 השמ ייח ׳סבש ׳יש ןמוועיק י"ארה ינייחא ינריעה    
 ילב הלפת םגש )א״יפ הלפתה רעש( ט״יבמהמ איבמ )שרלקש(
 ,תודיחיבמ םינשב רתוי תלבוקמו הליעומ..השודקבש רבד
 תחנמבו ,ג״קב ג״צקס ז״טב עמשמ ןכו ,רתוי םהשכ ש״כ
 .ז ס״וס ט״ח קחצי

 ירת׳ב םישרפמהו א״שרהמ ׳כש )תרוקיב( םעט הנהו    
 אתורבח דומילב קר ךייש )5 ׳ע ליעל אבוה( ׳והיילימ ןבתכמ
 הלפתב אל לבא )׳והער לא שיא ׳ה יארי ורבדנ..םהיניב ת״ד׳(
 .סרטנוקה ףוסב ןמקל הארו ?דחי

 רפס בתכיו...׳ קוספה ףוס אתפלח יבר טימשמ ןכלש ל״יו    
 ןתמו אשמ ךרד םידמול ןיא אתפלח יברד ׳םינש׳הש ,׳ןורכז
 קחצי ר״א ןיברל לבא ,)׳עמש לע סרופ׳כ אלא( אירטו אלקשו
 .הלפת ךרד םג ׳והיילימ יבתכמ׳ תוכרב ׳סמב

  ,׳י״נב ךותב יתשדקנו׳ל ׳ךות-ךות׳ו ׳הדע-הדע׳ הוש

 גכ ׳יס ק״הגא ונדמל ,זומת ׳ג תלוליה דובכלו   

 לש ׳טושפ׳ ןינמ לש םחוכ לדוגב ט״שעבהו מ״ההמ

  ,הלפת וא הרותב ןיקסוע םניאשכ םג ,לארשימ ׳י

 שודיח הז ירה׳ :הז לע אלפתמ 28וניבר הנהו    

 'ע דכ קלח ק״גא( ןיוז י״שרגהל וניבר בתכמבו ׳,לודג

 הזל רוקמ ןייצמ )203 ׳ע ז"לח ש״וקל .חלר׳ט תרגא ,המר

 .רזומו גירחכ הרואכל הארנש ןינעב ".ח םירדנ"

 אלו ןילעמ אל תומולח ירבד׳ ל״יק ללכבש ףאש    

 םולחב הדנתנש ימש ףסוי בר ונריהזמ ׳,םידירומ

 ,םימשה ןמ ול אב הז יודינ ילואש שוחל ול שי

 יב לכ לע׳ש ויודנ תא ריתהל הרשע ךירצ ןכלש

 ע״ושב הכלהל אבומ ןכו ׳,אירש אתניכש הרשע

 29.ם״במרבו

 הנשה שאר ברע וניגהנמ הזב קתמוי ,תישארו   

 הנשה ראשבש ףאו ,30׳המילש הדע אהיש בוט׳

 ריתהל ׳ג קיפסמ )ה״רע םג – תויסנכ יתב 31בורב(

 השק ןכאו ,ארוביצד אחריט והזש ףאו ,רדנ

 תרתה עומשל ,ה״רעב נ״כהבב כ״כ בכעתהל

 :׳א לכל בישהל רוזחלו ,םימעפ ׳י פ״הכל םירדנה

 ..ךל רתומ ,ךל רתומ

 ,׳ונתד אוהו׳ בשייל ותנווכ וניבר בתכמב הנהו    

 ,׳ה תדובעב הארוה דימת דומלל וניבר ונירוה לבא

 ׳ג רחא דודיעו קוזיח לש יללכ רסמ םג הזב שיו

 רוזמ םישפחמו ,תולגב ׳םימלוחכ ונייה׳ש זומת

 וניתותוא׳ש,׳םוקמל םיפוזנה םדא ינב׳כ הפורתו

 ונילעו ,׳םולחב והודינ׳ ןיעכ קפס בצמב ׳וניאר אל

 ׳.אירש אתניכש הרשע יב׳ב םחונו ןורתפ אוצמל

 אוצמל השקשכ ,אנורוקה דודיבל םיאתמ הזו        

 םידדוב שפחל ונילע זא ,׳אתכלה ונתמד הרשע׳
                                                   

 .)20 'עה 323 'ע ד"נח מ"ות .11 'עה 423 'ע ה"ח ש"וקל )28
 לכ׳ )םולחב םירדנ תרתהב ט״כס ץקמ( תותליאש םג האר )29
 .׳אירש אתניכש )תונרק יבשוי םג( יפנכמד הרשע יב

 ׳סב איבה ןכש ,׳יש םירפא ברה ינב ינארה .ורודיסב ז״הדא )30
 רדנל( בצ ק״ס אפקת ׳יס םירפא הטמה לע הטמה הצק
 םע ןקזה וניבר רודס'( א״טילש ןיקסר צ״יולרגה לבא ,)םולחב
 ןייצמו ,םולחב רדנ טימשה ז"הדאש ריעה )'תורוקמו םינויצ
  .ש"ע ,3 ׳עה 1332 ׳ע ד״ח ש״וקלב ׳הדע׳ל ימינפ םעטל

 גהנמ איבה ךליאו ול 'ע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב )31
    .ה"רע םירדנ תרתהל הרשעב םיגהונ תוליהק וזיאו ,ץ"בעיה
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  םיבשו םירבועל םולש ןתילו ,׳םיכרד תשרפ׳ב

  .)65 'ע ב"ח םחנמ תרות( םידוהי ןינמ לע עיפשהל
 

 לעופב הכלהל םג
 ושודיחש הארנ היה הנושאר הפקשהב הנהו     

 והז ׳אירש הניכש הרשע יב לכ׳ב אינתה לעב לש

 לארשי תושפנ םצע ףקותב עגונה ,ינחור ןינע

  ,םתליפתו םתרות תגרדב יולת וניאש

 אוה ירהש( הכלהל םג עגונ הז ,וזמ הריתי לבא     

 לש םתוחכונ םצעש ,)ךורע ןחלושהו אינתה לעב

 לש )32בבוסמה אל( הביסה יהוז לארשימ הרשע

   .השודקבש רבד םש רמול הניכשה תארשה

 ׳ובשנש תוקונית׳ תלפת

 הברהש ונינמזב טרפב הכלהל ונל עגונ הזו     

 םיעדוי ןיא ׳ובשנש תוקונית׳ ׳יחב ׳םיללפתמ׳המ

 םיקפתסמ שיש ,ללפתהל ךיא וכנחתנ אלו ,אורקל

 סרטנוקבכ ,םיפרטצמ ה״ה ,ןינמל םיפרטצמ םא

 .)ח״עשת ,טספדוב( א״טילש רעדנאלרעבא ג״הרה

 תוירוביצ תורונמ לע קילדהל ךרבל מ"קפנ

 הרונמ לע הכונחב ךרבל ןינעל כ״ג עגונ הזו   

 וניאש םוקמ םתס ,םלואב וא בוחרבש תירוביצ

 ,לארשימ הרשע םש םיאצמנש קר ,הליפתל עובק

 .)אלש ׳ע( הרות ירוהרה ירפסב יתכראהש ומכ

 רוביצב םיללפתמ הששל הנימ אקפנ
 ןד ,טס ףד )ט״משת םילשורי( יח ףסוי דוע ׳סבו    

 ׳יס םירואיבו תובושת( וניבר קוידב ןירפלה ברה

 ןכ םא אלא׳ :טס ׳יס ונחלושב ןקזה וניבר ׳לב )בכר

 זאש ןיידע וללפתה אלש ןינמ בור םהש ,השש שי

 הליחת שחלב ןיללפתמו ׳,רומג רובצ׳ ומכ םה

  .ק״הלכע ,םר לוקב הלפתה ׳א רזוח כ״חאו

 הזל שי אלא ,ץ״שה תרזחל ׳רתיה׳ קר הז ןיאש   

                                                   

 ,השודק רמוא דיחי יא ל״בירו אנוה בר וקלחנ :אכ תוכרבב )32
 רמוא דיחי ןיאש םעטהש ,ךפיהל שרפל רשפא ׳יה ׳ואכלו
 רבדה תרימאש ,)לארשימ הרשע םוקמב אצמנשכ םג( השודק
 .׳י אכילו ,הניכשה תארשה תמרוגה הביסה יהוז השודקבש

 דוסיש םישרפמה ש״מכ ,רחא ןינע והז תוכרב ארמגה לבא    
 םג ,השודקבש רבד יוה ׳ךשידקנ׳ תרימא יא אוה םתקולחמ
 רב אייח יברד יהוחא יאנבר םשב ש״זגה אבומ םשש ריעהל
         .):גכ הליגמ( ׳ןנחוי ר״א אבא רב אייח יבר רמא׳ל דוגינב ,אבא

 ןקזה וניבר ירבד םש איבמו ,רוביצב הלפת ןיד

  :)ב ,טס( םירבד הרות יטוקלב

 ,אירש אתניכש הרשע יב לכאד ל״זראש ןינעכ׳   

 הארשה אלא ,שממ םהילע הניכשה יוליג הז ןיאש

 לעופ אוה כ״פעאו( בבוס ׳יחבב הלעמלמ הרושש

 ,רתוי תנווכמ םתלפת ז״יע ירהש םהב הלועפ

 םצעש הזמ עמשמו ,)׳וכ א״מב ש״מכ ,עדונכ

 לארשימ הרשע וב שיש םוקמב ללפתמה תואצמה

 33׳.רתוי תנווכמ ותלפתש םרוג

 ׳בקעי ךילהא ובוט המ׳
 ,המיתחל ךומס החיתפה ןיעמ םייסנ וישכעו    

 ז״פרת זומת ב״י הלואגה לעב לש ןושארה רמאמש

  ,׳הרותב םיקסועו םיבשויש הרשע׳ ה״ד אוה

 תשרפ תאירקל ונעיגהו ונמייק ,ונייחהש ה״בו     

 ,בקעי ךילהא ובוט המ׳ תכרבל וניכזו ,קלב

 שרפמ 34צ״יירהומ ר״ומדאו ׳,לארשי ךיתונכשמ

 ,יערא ׳יחב ׳להא׳ ןיב קוליחב יולת קוספב לפכהש

  .עובק רבד אוה ׳ןכשמ׳ש ׳לארשי ךיתונכשמ׳ל

 תגרדב םתנמוא םתרותש םימכחש ףאש    

 ׳ה יניעב רקי םוקמ לכמ ,תועיבקב םידמול ׳לארשי׳

 ילעבו ב״העבה לש ׳יערא׳ה ,׳בקעי ךילהוא׳ םידקהל

  .םכרע יפל הרותל םיתע םיעבוק ׳םיטושפ׳ הכאלמ

 ףאש ,שרפל שי אניפתסמד ילול הנה ,הז יפ לעו    

 ותנשמב אסוד ןב אתפלח יבר לש ותנווכ רקיעש

 הניכשה תוטשפבש ,לקה לא רומחה ןמ הכישממ

 רתוי הברה הלודג הרותב ןיקסועש הרשעבש

  .אתורבח ילב דמולו ודבל בשויה לצאש הניכשהמ

 וכלהמ תא ונא םיאור ,אסיג ךדיאל לבא     

 קפתסמ וניאש ,וניתנשמב אתפלח יבר לש דחוימה

 םלש ןינמב היורשש הניכשב ׳ה םעונב תוזחל

  ,הרותב םיקסועש הרשע לש הלענ יכה ןפואב

 תאצל לדתשמו ץמאתמ אתפלח יבר אלא    

 הניכשה תארשה ול חטבומ רבכש ףא ,ותויחונמ

 וטקולת םתא׳ ׳יחב ,האלה שפחל ךלוה ,םלש ןינמב

 אלא ,חונמ ול אצומ וניאו ׳,לארשי ינב דחא דחא

 לוכיש םוקמ לכב ׳תי ותניכש תורשהל חרוט

                                                   
 .ו״ס ט״ח קחצי תחנמ ,ל ׳יס א״ח ח״וא השמ תורגא הארו 33
 .ךליאו חמ ׳ע א״ח םיסרטנוק םירמאמה רפסב )34
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  .םיקוספב אתכמסאו זמרב פ״כע רוקמ הזיא אוצמל

 ,ונל עגונ אלא ,אתלימד אחוורל קר הז ןיאו     

 השקו ,םישנא ןיאש םוקמב םיתיעה קוצב טרפב

 ,'ב וא 'ג דחי וצבקתיש השק םגו ,םלש ןינמ אוצמל

    .ומצעב ראשנ דחאהש שיו

----------------- 
  ,שודקה םייחה רואה לש טייצראי זומת ו״ט דובכלו

 ׳המירצמ ךמע דרא יכנא׳ לע וירבד קיתעהל יננה
  :)ג ,ומ תישארב(

 אלה ,המה םיבר הניכשה רוא תוגרדה יכ ךליכשא ןכא׳    

 יכ וניתובר ונש הרותב םיקסועו םיבשויש הרשעש אצמת

 שי יאדו אלא ..דחאו םינש וליפאו םהיניב היורש הניכש

 הובג יכ דוסב הניכשה תארשהל םהל רפסמ ןיא תוגרדה

 ,יניס רהב הניכשה תארשה דמלו אצו ,רמוש הובג לעממ

 תארשה הנממ הטמלו ,שדקמה תיבב ותארשה הנממ הטמלו

 םיקסועש הרשע ןיבו ד״מהיבו ,נ״כהיבו ,איבנה לע הניכשה

 ׳.ןינמה תגרדהב הטמלו ,הרותב

 ןקית  ירה ,בא םחנמ ׳ה ל״זיראה טייצראי דובכלו    

 השע תוצמ ילע לבקמ ינירה הליפתה םדוק רמול ןוכנ׳

  .רוביצה םע ומצע לילכהל ',ךומכ ךערל תבהאו לש
 חתפ ׳סב ל״זיראה יבתכב שרפמש המ הארו    
 רדס תנווכ .ןושש ןמש ברה לבוקמהל( םיניע
 ןמזב ללפתמה דיחי תלעמב )הצר תכרב הדימעה
 .ןיללפתמ רוביצהש

-------------------- 
 

 ׳יל יחתפ קפוד ידוד לוק׳
 שלשמו רזוחש ,ינתק וז ףא וז אל ןדיד אנתו     

 ןמ הניכש ץיצתש ׳,וליפאו ׳,וליפא׳ו ׳,וליפאש ןינמו׳

  ,םהש םוקמ לכב לארשי תותלד רומשל ,םיכרחה

 ןכוסמ ןמזב ישיא ןפואב םויה ונל עגונ הזו     

 עדוי ונתא ןיאו ,בושו ךולה ׳יחב רזוח ל״ר ףיגנהש

 תאצל ונל השרוה רבכש ירחא םגו ,המ דע

 רזגנ בוש ,תושרדמ יתבו תויסנכ יתבב ללפתהלו

 דחא ,תודידבב דרופמו רזופמ ,רהזיהלו רמשיהל

 .םש דחאו ,ןאכ

 35׳,ןחה רקש׳ קוספה לע ל״זר שוריפ יפל ראוביו    

 ..עשוהי לש ורוד הז יפויה לבהו ,השמ לש ורוד הז

 הרותב קסועש רוד הז ,ללהתת איה ׳ה תארי השא

                                                   
 ל ,אל ילשמ )35

 .36׳קחדה ךותמ

 ׳דחא וליפא׳
 הנוש אתפלח יבר לש הז וכלהמ ןכאש ל״יו      

 אוה םגש ףא ,אנינח יבר לש תמדוקה הנשמהמ

 תארשהל וניא םש לבא ׳,דחא וליפאש ןינמ׳ םייסמ

 בשי׳ ׳ךלוהו תחופ׳ ׳יחב ,רכש תעיבקל קר ,הניכשה

 הכונח תורנב יאמש תיב תעד ןיעכ ׳םודיו דדב

 לש תורואה לכ רחאלש ,ךלוהו תחופ ךליאו ןאכמ׳ש

 .ידיחי רנ קר ראשנ ןורחא הלילב ףוסל ,םימיה 'ח

 ףיסומ׳ תויהל ,ללה תיבכ ל״יק אה הכלהל לבא    

 רמא ןכו ,׳ןידירומ ןיאו שדוקב ןילעמ׳ו ׳,ךלוהו

  .׳ךשוחה ךותמ רואה ןורתיכ׳ ותמכחב המלש

 לש הנוויכו התשגדהש תוחצה ד״ע ריעהל שיו    

 ׳רוחאל הריפס׳ םויה ארקנש המ ןיעכ והז וניתנשמ

 רפסמב ליחתמ ,אברדאש ,)ז״עלב ׳ןואדטנואק׳(

 רפסמ לכו ,הרטמהו ןווכמהמ קוחר יכה ׳הרשע׳

 תחא תחא תוברקתמ האלה ריכזמש רפסמו

 .׳דחא׳ לש יוליגה ,תירקיעה הרטמל

 ׳הרות ירבד םהיניב ןיאו׳

 קסע ןוידרת ןב אנינח יבר ירה ,אסיג ךדיאל לבא    

 לבא ,37םיברב הרות דומלל תוליהק ליהקהל נ״סמב

 ותנווכ רקיעש ׳הרשע׳ וניתנשמב ריכזמ וניא

 לולשל אבש ,)קיש ם״רהמהו( לאומש שרדמהכ

 לכ הרותב קסוע םהמ דחא לכש םינש לש תואיצמ

 וריבח םע דחי רבחתהל ילב ,ומצעל ותניפב ׳א

 לש ותרותמ הז םיצצולתמש׳ ינפמ ,הרותב קסועה

 הזש ׳,הרות ירבד םהיניב ןיאו׳ שיגדמש והזו ,׳הז

 לזרב...םידבה לע ברח׳ ל״זראמכ תונציל ידיל איבמ

 אל םאו וריבח תא שטלמ ןיכסש ,׳דחי לזרבב

 אירטו אלקש דומיל אקודש ,׳םישפטמש...ולאונו׳

 ירבד תא ׳א לכ רפשלו ןקתל ררועמ ׳אתורבח׳ לש

 ירת׳ב ש״שרהו א״שרהמה לש ושוריפכ ,וריבח

 דומילב רתוי ליעומ הזש רשפאו ׳,והיילימ יבתכימ

 .הרשע לש הרובחמ רתוי םג ,םינש לש אתורבח

 ןינע אוה אתורבח ןפואב ת״בחרד ׳םינש׳הש    

 ׳א לכש אתפלח יבר תנשמ לש ׳םינש׳ה ןפואמ רחא

    .׳הרשע׳ו ׳השמח׳ תמגוד ,ומצעל דמול
                                                   

   .א ,כ ןירדהנס )36
 חי ז״ע 37
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 ׳ביבח ןורחא ןורחא׳
 ,)תומכב( ׳דחא וליפא׳ תגרדש ,דוע ףיסוהל שיו    

 הרות םייקל ומצע קחודה דדובמו דדוב םדא לש

 ,38׳רשועמ המייקל ופוס׳ תוכיאה דצמ ירה ,׳ינועמ׳

 יננע – ,ה-י יתארק רצימה ןמ׳ ׳,הרצב יכנא ומע׳ש

 'א םדא לש ותורשקתה ףקותש שיו ,׳ה-י בחרמב

 םלשה ןינממ רתוי 'יפא איה הלודג ׳תי ותניכשל

  ,הרשע לש

 שי ,וניתנשמ ףוסל קר הנמנ ׳דחא וליפא׳ש ףאו     

  ׳.ביבח ןורחא ןורחא׳ 39ל״זראמ  יפ לע ושרפל

 אמגוד ונל ירה ,בא ׳כ תלוליהל ונעגהש תעכו    

 צ״יולרגה וניתפוקתב דחוימה דחאב תישיא

 םירצמה לכמ לעפתנ אלש ל״צז ןהאסרואינש

 תביתכו דומילב ךישמהו ,רוצע היה םהבש םילובגו

 דדב בשי׳ היהשכ םויא בצמב םג הרות ישודיח

  ,איסורבש תוכלמה תופידרו תוריזגמ ׳םודיו

 ףסוי תיבה ןרמכ לארשי ילודג המכ ויה רבכ ןכאו   

 א״מרה ןכו ,איריב רפכב ךורע ןחלושה תא רמגש

 ינפמ םירפכב ודדובתהשכ ,ןיי ריחמ ורפס בתכש

 ירה צ״יולרגה הנה ,םהינמזבש וררשש תופיגמה

 ויד וליפא ׳יה אלש ,רפסה ןמ ול רסח היה רקיע

 הנח תינברה ותשא החרט מ״מו ,בותכל ידכ ריינו

 ,הדשה ןמ הפסאש םיתות תטיחסמ ויד ול קפסל

 ,םיטעמה וירפס תונוילג תוצק לע בותכל לכויש

 .הלחנל ונל ורתונ י״הזעבש

 ירה הרותה תחמשב תישיאה ותגהנהב טרפבו     

 תונושה םהינפואו םהיתוטיש תא ללוכו ךוותמ הז

 אסוד ןב אתפלח יברו ןוידרת ןב אנינח יבר לש

 חמש גהנתה תולגבב ודודיבב םגש ,ליעל ונראיבש

 ןיב רצה ורדח לש תומא 'בב דקר׳ ,הרות תחמשב

 אינתה 'סבו תוינשמה ךרכב ,הטימהו ןחלושה

 רכרכו דקר ,זזיפ ,תופקהה תעבש תא ךרע ודיבש

 ,אנ העישוה 'ה אנא ..תושגרתהב ארקו ..זוע לכב

 ץחל תורמל 40'..!ונארק םויב וננע ..אנ החילצה

 .והובבסש תורירמהו תוקחדה ,ינועה
                                                   

 ט"מ ד״פ תובא )38
 חלשיו( ׳םינורחא ףסוי תאו׳ לע י״שר האר ,ח ,ח״עפ ר״ב )39
 .)ב ,גל

 רואיתב ,426 'ע ב ךרכ )ח"עשת תאצוה( קחצי יול תודלות )40
 .ג"שת הרות תחמשב ולש תופקהה

Last , but not least 

    In our Pirkay Avos Mishna, “even 
One” appears as the last resort, and 
thus the lowest level of Divine presence.  

     But under certain difficult situations, 
the “One” person who is so dedicated, 
committed and courageous and dares 
to brave the dangerous circumstances 
and learn all alone by himself, may 
reach a greater level, and transcend and 
surpass even a full Minyan of men who 
meet in comfort and leisure. 

     Such an outstanding “One” reminds 
us of the Rebbe’s holy father, the great 
Gaon Rav Levi Yitzchak Schneerson, 
who was imprisoned and exiled by the 
Communist regime from 1939 to  1944. 
Uprooted from his Rabbinic position in 
Dnepropetrovsk, he was exiled 
thousands of miles away to live all alone 
in the small isolated town Chili.  

     Despite harsh years of isolation and 
quarantine, and despite his deteriorating 
health, RLY persisted to continue his 
deep Torah learning. Although lacking 

the basic essentials 
of ink and paper, 
his Rebbetzin 
Chana pressed wild 
berry juice into 
primitive ink, so 
that RLY was able 
to continue writing 
his Novellae and 

chidushim along the margins of his few 
sefarim, the surviving manuscripts that 
are now part of his precious legacy.
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Artistic rendering of Reb Levik singing & dancing Hakafos 
with a Tanya in his room, as if surrounded by many Torah Scrolls 

 
 

 

 

 
Translated	excerpt	from	Rebbetzin	Chana	Schneersohn's	memoirs	of	1943	
(installment	12),	and	Toldos	Levi	Yitzchak	(2018	edition)	vol.	2		p.	426):	

 

Simchas Torah: It was time for hakafos. It is most difficult for me to describe my husband’s 
emotional experience, evident on his face. He started reciting the customary verses “Ata 
horeisa ladaas ki Hashem Hu haElokim, ein od mil’vado” – in the same tune he used back 
home [in Dnepropetrovsk], when he celebrated hakafos in shul with hundreds of Jews… 
Holding just his Tanya and a Mishnayos volume, he enveloped himself with such joy, 
reciting each verse, and after each circuit he sang and danced, all alone, to the tune 
known in our hometown as “the Rav’s melody.” He circled around in the narrow space in 
our room between his bed and the table, reciting the Hakafos verses. He wanted this to be 
pure joy, and his deep emotion was manifest in the words he recited: “He who knows 
thoughts, please save us... answer us on the day we call.” This was a most difficult experience 
for me to endure. Sitting on a wooden stool in the corner, I observed the immensity and 
intensity of my husband’s love of the Torah dancing all Seven Hakafos... 

 

 



˙È¯Â‰¯‰ ‰¯Âב

'ÏÈ‡Â‰ ‰ÂˆÓ ‡„Á ‰· „È·Ú˙‡Â „È·Ú

È˙È¯Á‡ ‰ÂˆÓ ‰È·'

 מתרמי ה אמי ורב אסי כי הו׳רב1:  בגמראשנינו

הואיל :אמרי. .עליה מברכין3, דעירובא2להו ריפתא 

.ואתעביד ביה מצוה חדא נעביד ביה מצוה אחריתי׳

דין זה בשו״ע  אינו מביא וסףי ית הבש אף ,והנה

 מצינו כמה מנהגים נפוצים בכל אבל4, לענין עירוב

 ואתעביד ביה  הואיל'דין מסתעפים מהבית ישראל 

5: 'מצוה חדא נעביד ביה מצוה אחריתי

––––––––––

:  קיזשבתוכעין זה ב: לטברכות)1

. ה דשבת בבציעת הלחם משנ)2

'  הע(ל " ראה בהערות המו–מדובר כאן ' עירוב'בנוגע לאיזה )3

. נ"וש.  21' כלבו הוצאת פלדהיים דלהלן הע' דס) 73

לענין ) ג"שצ' שבת סי' ח הל"באו(על דברי הטור ,  ואדרבא)4

ט  "יערב ביו'ש, ש"ט שחל להיות בע"אם שכח לערב בערב יו

שם  (י " כתב הב–'  כו' ולמחר יאמר על אותו הפת . .  י תנאי"ע

דהוא הדין אם  , Â„ Â‡Ï˜‡' 'על אותו פת' ד) ש רבינו"ה ומ"בד

. 'וכו ' אומר כן על פת אחר

ונראה לי ': ל"וז, )'ק ג"ס( ז שם "וכפי שאכן העיר עליו הט[

דהואיל ועביד ביה כבר מצוה  ,  מצוה מן המובחר על אותו פת'ד

] דלהלן[ד "כמו שכתוב בסימן שצ, יתא ליעבד ביה מצוה אחר

והוא מטעם  , דהיינו לבצוע עליו , דיש לאכול העירוב בשחרית

', כן נראה לי, ו כאן דתרווייהו חדא מצוה דעירוב נינהו"ק, זה

]. ולהעיר מדברי הטור עצמו להלן לענין בשמים להבדלה. ל"עכ

יש לבצוע  'א ד"ססי׳ שצד  שם בלהלן הרמ״א מביאו אבל

‰ÏÈ‡Â  , הטעם':  'ק א"ז כאן ס" ובט', חרית בשבתעליו בש
˙¯Á‡ ‰ÂˆÓ Â· ‰˘Ú
 ‰ÂˆÓ ‡„Á „È·Ú˙È‡Â ' .ע רבינו  "ה בשו"וכ

ס  "ב סו"ש ביצה פ"ביש(ל "ל מהרש"וז. נ"וש.  ג"ג ס"כאן סשצ

):  ד"ק י"ז שם ס" ז ובט"תקכ' ט סי "יו' ח הל"ח או"הובא בב, ח"י

עירוב  של [הככר ) ה(להניח] מרוטנבורג[ם "היה מנהג מהר '

' ובסעודה ג, תחת הלחם משנה בליל שבת ולמחרתו] תבשילין

Â˘ÚÏ ÈÂ‡¯ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ‰È· „È·Ú˙È‡„ ¯Á‡Ó˙  ,  היה בוצע עליו
˙Â¯Á‡ ˙ÂÂˆÓ ÂÈÏÚ .וכן נהגו בעירוב חצירות[ח  "נ בע"וכ['  .

.   ואילך 183'  ז ע"ש חט"וראה לקו. ה"ע רבינו שם סכ"ה בשו"וכ

. 5'  הע' ישמחת בית השואבה שאנ'וראה במאמרינו  

איך לא  ': הקשה) ה" סז" ס'סי' גחלק (בשו״ת בצל החכמה ו

דפת  ) ח"קס' ח סי"באו(ע " הזכירו הפוסקים והטור והשו

שהוא  , ג"וכגון ריפתא דעירובא וכה, דאיתעביד בה בגופה מצוה

ז  "ועד(' קודם לברכה לפת אחר שלא איתעביד בו מצוה כלל

). א"ח ס"ס' שם סי

 מצאתי מה שליקט  –הבא להלן ) מחלק(לאחרי שליקטתי )5

הואיל  '(ו "ב פ"ח) דניאל שפרבר(מנהגי ישראל ' בזה בס

י  "ד פ"ח). 'ואיתעביד ביה חדא מצוה יתעביד בה מצוה אחרינא 

ת  ו הציצי׳חוטי6ע"איתא בשו: ˆÈˆÈ˙לענין ) א

7הט״ז וכתב .'יש מדקדקין לגונזן . . שנפסקו

נהג לגנזם ש8מהרי״ל ם שם במסיי']א"שהרמ[

,   לעשות בהם שום מצוהאו, אחדולהניחם תוך ספר

. ׳ל"עכ

10,י וייל הלכות לולב"כתב מהר '9:כאןא"ובמג

‰Â‰· „È·Ú˙È‡Â ÏÈ‡Â  , דיניח הציצית בספר לסימן
‡„Á ‰ÂˆÓ ,È˙È¯Á‡ Â‰· ‰˘ÚÈ'.11

ונהגו  ׳12כתב הטור : ·˘Ï„·‰Ï ÌÈÓ‰לענין ) ב

ויש נותנין  . .  הדס 13על עצי ] ברכת הבשמים[לברך 

‰Ï˘ ‰ÂˆÓ ‡„Á ‰È· „È·Ú˙È‡„ ÔÂÈÎ  ·ÏÂÏ , טעם לדבר 
È˙È¯Á‡ ‰ÂˆÓ ‰È· „È·Ú
.׳...כדאיתא בעירובין, 

נהגו לברך על הדס כל היכא '14: ע "ז בשו"ועד

כיון  , פירוש של לולב '15:ז"וכתב בט', דאפשר

‡˙È¯Á‡ ‰È· „·ÚÈÏ ‰ÂˆÓ ‡„Á ‰È· „È·Ú˙‡„'.16

ש נוהגין לשרוף את י׳: ˘¯ıÓÁ‰ ˙ÙÈלענין ) ג

לפי  , החמץ בערבה שחבטו אותה בהושענא רבה

  ‰· ˙Â˘ÚÏ ÔÂÎ
 ˙Á‡ ‰ÂˆÓ Â· ‰˘Ú
˘ ¯·„ ÏÎ˘

––––––––––
). 'פנים נוספות לכלל הואיל ואיתעביד ביה חדא מצוה וכו (

. א שם"א וברמ"א ס"כ' ציצית סי ' ח הל" או)6

. 'ס א"ע רבינו כאן סו"ובא בשוה . ה במקום מגונה"ד' ק ב" ס)7

. 10' לולב דלהלן הע'  הלי וייל"וראה גם מהר. ציצית ' הל)8

. ע רבינו שם "הובא בשו', ק א" ס)9

.ג"קצ' כ שם דיני פסח סי"ועיין ג. א "קצ' סי סוף )10


Á‡ ‰ÂˆÓ Ì‰· ‰˘Ú˙': ע רבינו שם" ובשו)11Â ÏÈ‡Â‰ ,  Â˘ÚÈ
‰ÂˆÓ Ô‰·˙¯Á‡  ' .

. ז "סי׳ רצשבת ' הלאו״ח )12

ר של  "בדפו':  שבהוצאת פריעדמאן ציינו' הגהות והערות' ב)13

: ח כאן"אבל בב' .'ה בלבוש סוף סעיף ד"וכ', עלי'הטור איתא 

. 'פירוש שהיו מברכים עליו בורא עצי בשמים'

. '  שם סעיף ד)14

. 'ק ז" ס)15

לברך  יש אומרים שמצוה ': ו" ע רבינו שם ס"ה בשו"וכ)16


ÂˆÓ Â· ‰˘Ú‰  , במוצאי שבת על הדס של מצוה ˘ ÏÈ‡Â‰˘
˙¯Á‡ ‰ÂˆÓ Â· ˙Â˘ÚÏ ˘È ˙Á‡'  .מאירי וכלבו דלהלן בסמוך .



È¯Â‰¯‰'ÏÈ‡Â‰‰ÂˆÓ ‡„Á ‰· „È·Ú˙‡Â ...' ‰¯Â˙ג

˙¯Á‡ ‰ÂˆÓ17.׳

 להצניע ההושענות  ׳נהגו :‡Ó ˙ÈÈÙˆ‰ לענין ) ד

‰ÏÈ‡Â  '18,לאפיית מצות כדי לעשות בה מצוה׳
‡„Á ‡
ÓÈÊ ‰ÂˆÓ Â‰· „È·Ú˙‡Â' .19

דליקין  שמ'Ï˘ ˙ÂÏÈ˙Ù È¯ÈÈ˘,20 ˘·˙לענין ) ה


‡ , לברך על האור, מוצאי שבתאותן ב„È·ÚÂ ÏÈ‡Â‰
‡„Á ‰ÂˆÓ Â‰· ,È˙È¯Á‡ ‰ÂˆÓ Â‰· „È·Ú
' .21

––––––––––

וראה  .*  נ"וש.  ב"ה סי"תמ'  פסח סי' ח הל"ע רבינו או" שו)17

.יפה ללב דלהלן'  ס. חמדת ימים '  מס153' להלן הע

משיחות (רסו ' ע'  רשימת היומן –תורת מנחם  'אבל ראה 

 שורפים אין ַא מיטען  –לולב והושענות '): ג"סוכות תרצ

. 'ולא לשריפת החמץ, ]באמצע השנה, ביום חול רגיל[מיטווָאך 

הסכך היו שורפים  ':  הסוכהÍÎÒÏבנוגע ) לפני זה(ושם 

. '  אחרי חג הסוכות–במרחץ  

'  הל(יל י וי" ממהר,ט"ד ס" תרס' לולב סי ' ח הל"א או" רמ)18

אפיית  ' הל; שעז' חג הסוכות ע' הל(ל "ומהרי**) א"קצ' לולב סי

.  )  בשניהם ערבות ההושענות וערבות הלולבין–.  עד' המצות ע

ויש נוהגין לעשות היסק מערבות הלולב  ' : ע רבינו שם"ובשו

'   מס153' וראה להלן הע. 'בפי התנור בשעת אפיית המצות 

. יפה ללב דלהלן' ס . דת ימיםחמ

„‰ÏÈ‡Â  ': ס שם"חה' ובהל.  אפיית המצות שם ' ל הל" מהרי)19
‰ÂˆÓ „Á Ô‰· „È·Ú˙È‡Â ,˙¯Á‡ „ÂÚ ‰· „È·Ú
י  "ז במהר"ועד. ' 

דכיון דאיתעביד ביה מצוה יתעבד ביה מצוה   ':וייל שם

‰ÓÎ"·Â¯ÈÚ· ˘ ,  ÏÈ‡Â: ט"ק כ" א כאן ס"ובביאור הגר. ' אחריתי
ÂÎ „È·Ú˙‡Â ' .

-תשרי ,  )קלג(שנה כג גליון א (' בית אהרן וישראל'קובץ  ב)20

פ  "הביא גם לענין שיורי נרות דיוהכ) קמט' ע , ח "חשון תשס

.ר ולהבדלות לכבוד שמחת תורה"להו

–) סעודה וברכת הפירות'  דין הל(ד "כ' א סי" כלבו ח)21

: במאירי לברכות לט–ובקיצור  .  עא-תקע '  בהוצאת פלדהיים ע

אם  'אחרי שהביא מברכות שם ש, זהובכלבו שם לפני 

והטעם הואיל ועבד ביה  . . מקלע רפתא דעירובא בצעינן עלה 


ÂÓÏÏ ÏÎÂ„  ': מוסיף', נעביד בהו מצוה אחריתי, מצוה חדאÂ
 ÌÈ¯·„ ¯‡˘Ï ‰ÊÓ , וכן שיירי  . . כגון באגודה של הדס של לולב

ר שאול מלוניל בספר המנהגים שלו "אשר ב' כ ר"וכ. ' ...פתילות

).  'ט '  סי178'  ה ע"ירושלים תרצ, )אסף. ש(ן של ראשונים ספר(

ממה שכתבנו למדו בקצת תוספות  ': וכעין זה במאירי שם

. '...וכן שיירי פתילות של שבת. . באגד ההדס שבלולב 

ז  "לולב פ' ם הל"הגהות מיימוניות לרמבע שלא ציינו שם את ה"צ*) 

ק  "וריב':  ל "וז, ) לסופוד קרוב"תרס' לולב סי' ח הל "י או "הובא בב(ו "הכ

וכן בערבה  ] ר" של הו[ נוהג בערבה ' הי] יהודה בר קלונימוס ממגנצא' ר[

ב  " ח 5' ל הע"ראה מנהגי ישראל הנ(של לולב לתקן מן העצים קולמוסים 

הואיל  הואיל  הואיל  הואיל  כדאמר גבי עירובין  , ולבער בהן חמץ בפסחולבער בהן חמץ בפסחולבער בהן חמץ בפסחולבער בהן חמץ בפסח] 4' קצד הע' ע

' . ' ' ' ' צוה כו צוה כו צוה כו צוה כו ואיתעביד בה חדא מ ואיתעביד בה חדא מ ואיתעביד בה חדא מ ואיתעביד בה חדא מ 

. ' עצי הערבה עצי הערבה עצי הערבה עצי הערבה ' הביא בשמו  ' ק ו"אבל בדרכי משה כאן ס, ' ' ' ' הלולב הלולב הלולב הלולב ' ' ' ' שם  **) 

. חמדת ימים'  מס 153'  וראה להלן הע 


ÎÂ‰ 22נחלקו ) וÁ ¯
 להחליף )23מהודר( אם ·

ואדרבא (שאין חשש או 24,יוםלכפתילות חדשות 

26. ישנות של אתמולפתילותלהשתמש ב)25ףעדי

'È‡Â‰ ‡ÎÈ‰ ÔÎ˘Ó· ‰¯È˘˜'

החתםעם יישוב זקינו  מקשר זאת 27והחתן סופר

. .  '? קשירה במשכן היכא הואי '29גמרא על ה28סופר

שכן אורגי יריעות שנפסקה להן נימא , אמר אביי

מתיר מאי איכא  . . ל רבא "א. . קושרים אותה 

וכי תימא דאי מתרמי ליה תרי קיטרי בהדי  ? למימר

 השתא לפני מלך בשר ודם –הדדי שרי חד וקטר חד 

.')'בתמי(ה עושין "ה הקב"י ממלפנ, אין עושין כן

'?קריעה במשכן מי הוה'כ שואלת הגמרא "ואח

––––––––––

. ת חתן סופר דלהלן" ראה גם שו)22

.  ראה מאירי שם)23

'  ב סי"ח(הכלבו , )'חנוכה אות ה' הל( כדעת הארחות חיים )24

חקרי  'הובאו ב(ועוד , )רפ'  ע–ן  "בהוצאת ירושלים תש. ד"מ

'  ד ע" חב–המנהגים  ' ס). קנז ואילך' ב ע"ח) 'גורארי(' מנהגים

. 303'  ו ע"מ חט"תו. 71

להעדיף 'למה לא ' הק) 'ל אות ח"הנ(ת בצל החכמה "בשו

ובפרט בזה ששתיהן מצות  . . להדליק הישנה מטעמא דהואיל 

ש "ש מ"עיי',  ...דאית לן למימר הואילו "ג ק "דבכה, נר חנוכה

'.ד"י' ג סוף סי"ח) ט זנגר"יו(ט "מעדני יוש ב"ומ,  לתרץ

.  'אדרבא הם נוחים להדליק יותר כשהן מודלקין כבר ' : בלבוש)25

. 'אדרבה הישנות נוחין יותר לדלוק': המנהגים שם' וכן בס

:  ב לח"ח ח"ע או"בליקוטי שו, ובליקוטי חבר בן חיים

בנר חנוכה דמשום  '): ס שלא להחליף" החתבטעם מנהג(

.  'שידלק יותר יפה, עדיף טפי שלא להחליף, פרסומי ניסא הוא

) 'ט ' ו הע"א ס"פכ(ס " החת–מנהגי רבותינו והליכותיהם  ' ובס[

י כתב הטעם  "ל במנהגי כ"מ יעקב ליכטנשטיין ז"הביא שהג

]. ג שם"והאריך בזה בשוה. ' דהואיל וכו

'  הי] . . צ"מהוריי[=ר "  אדמוח "ק מו"כ': מ שם"ובתו

יש מעלה בפתילות  :) ומסביר. . (משתמש בפתילה הישנה 

¯‡Â„˜ È˘ÈÓ˘˙ ¯·Î Ì˙ÂÈ‰Ï˘ ,  Ì‰ ÌÈÈÂ˘‰, הישנות דוקא
˙ÙÒÂ
 ‰ÂˆÓ Ì‰· ÌÈÈ˜Ï ¯˙ÂÈ ' .

'  פ מס"ע(ד "ג ס"חנוכה תרע' ח הל"ע או" כדעת הטושו)26

,  )ה"קפ' הובא בשבלי הלקט ענין חנוכה סי , ג"כ ה"סופרים פ

. מ שם"המנהגים ותו' ס). שם' חקרי הלכה' הובא ב(ועוד 

שאלני  ': קסד' חנוכה ע) הירשלר. ש(ולהעיר משה לבית 

ח מחוטי ציצית  "תלמיד אחד אם ראוי לעשות פתילות לנ

. '...כמו שאמרו הואיל ואיתעביד . . פסולים  

. ב"ח סי"ס' ת בצל החכמה שם סי" ד בשו"הו. ח "ס' ת סי" שו)27

. ה תשרי"שלו בכ יארצייט )28

. ואילך :   שבת עד)29



˙È¯Â‰¯‰'ÏÈ‡Â‰‰ÂˆÓ ‡„Á ‰· „È·Ú˙‡Â ...' ‰¯Âד
יריעה רבה ורבי זירא דאמרי תרווייהו שכן  ': ומתרץ

קורעין בה ותופרין  ) י"רש, תולעת( דרנא בהשנפל 

יריעה שנפל בה דרנא צריך  ' ד30',וכתבו התוס. 'אותה

. 'לקורעה מתחילתה ועד סופה 

ס " לא מקשה השט "מ '31:ומקשה החתם סופר

:  ותירץ',' ד אין עושין וכו"כ וכי לפני מלך בו"הכא ג

דבשלמא גבי קשירת חוטין דלא נשתמש בהם  '

בוודאי אין ראוי לקשרם  , מעולם לדבר שבקדושה

כ ביריעות  "משא, דהרי יכול ליקח חדשה, אהדדי

המשכן דכבר נשתמשו לגבוה איכא מעלה יתירתא 

וקורעה ותופרה  ג דנפל בה דרנא "ליקח הישנה אע

הואיל ואיתעביד בה חדא מצוה  . . כעין , מחדש

וחשובה טפי ישנה מפני , ניעביד בה מצוה אחריתא

]. 'ק"עכתד, מיריעה חדשה, שנשתמשה למצוה

יום כל להחליף עדיף  אי32יש דיון באחרונים כן) ז

 או עדיף  33, מ סוכות את הערבות שבלולב"מימי חוה

.)35כ כמשו"אא (34להשתמש בערבות הישנות דוקא

––––––––––

. ה שכן"ב ד" שבת שם ע)30

ס השלם על  "הובא בחת, )ה ונחזי "ד(ד "רס' ד סי "ת חיו" שו)31

 הלשון להלן הוא תוכן  –).  קט ' הע(שבת דלהלן ' ס למס"הש

. ס בלשון החתן סופר שם"דברי החת

'  מצאתי שליקט הדיעות בזה בס,  אחרי כתבי את הבא להלן)32

כרך שני  ) ח"ברוקלין תשס, כולל דמשק אליעזר(זר פרדס אליע 

י  "ר(' ד"אצר מנהגי חב'וראה ). חילוף ערבות בכל ימי החג(ט "פ

נטעי גבריאל הלכות ארבעת המינים  . שכו' תשרי ע) מונדשיין

. ו"ח סט"פנ

ונוהגין  '(' ק א"ד ס"לולב סתרנ' ח הל" דרכי משה לטור או)33

וזו  ,  חדשה אם אפשר מ ערבה"במקומותינו ליקח כל ימי חוה

ונוהגין ליקח כל יום  '(ב "א שם ס"וברמ)  'היא מצוה מן המובחר

). 'והוא הידור מצוה, מ ערבה חדשה ולקשרה בלולב"חוה

ד בבאר  "הו(' א אות ו "ז סתרנ" א( אליהו רבה שכותב בספרו )34

אני תמה על מנהג  '):  'ר שם אות ה"ובא) 'ק ו"ד ס"תרנ'  היטב סי

. .  ויותר טוב לדעתי . . ום ערבה חדשה עלמא שלוקחין בכל י

אוצר  (מצאנז ' דברי חיים' וכן נהג ה.'לא ליקח בכל יום חדשה

). ז"החיים צאנז אות רנ

לאשר מנהג 'כאן מאריך ) מונקאטש(ח " אוובנימוקי[

להחליף הערבות  ' ל"א ז"אבותינו וכל ישראל יוצאים ביד רמ

)].כמובן, ט"דיו' מלבד ביום ב(בכל יום 

,  שלא החליף בדי הערבות כל ימות החג, ס"נהג החתוכן 

א שהוא כמו  "י[, )*י"ח ס"ס פ" מנהגי החת(ר "הושע)ליל(מלבד ב

א " מהרמנהג'היוכן]. 25' העל" כנ,  חנוכהשל שנהג בפתילות

דהרי  ,  ז "ט סקנ"ח ) ליברמן. י(ת משנת יוסף "ז בשו"וכבר הקשה ע*) 

ובני ישראל  . . א  "ע החזיק בכל מעוזו בפסקי הרמ"ס זי"לכאורה מרן החת

א אמיתים ומשה  " ודברי הרמ, )ג" ק ' ח סי"ת או"שו(א "יוצאים ביד רמ

הוא רואה שאני מתיירא , ) 'א ' א סי"ז ח "ת אהע " שו( אמת ותורתו אמת 

˙Â¯Â˜Ó‰
˘Ó· ÌÈÓÂ„˜ 

הגמרא בברכות מציינת למה, יש לעייןוהנה

דמשמע שרק הם ,אסיובשבת רק את רב אמי ורב

? שאר חכמי המשנה והגמראמכלנהגו כן בעירוב 

 לענין  36 מצינו מקורות קדומים במשנה כבר,ואכן

, רב אמי ורב אסילפניבדורות ש,' כוהואיל ואתעביד

מתרמי להו  הוה  ׳כי ÌÈÓÚÙÏירע כן  רק שאלאו

כן  נהגו  בזמן בית המקדש אלא,'ריפתא דעירובא

ÂÓÂÈ· ÌÂÈ È„Ó ,  שהדליקו פתילות מבגדי כהונה שבלו

. ולמדורות שמחת בית השואבה, במנורה שבמקדש

היו  ומהמייניהם  מכנסי כהנים ׳מבלאי37:דתנן

––––––––––

). 'ס' ע (ה במנהגי בעלז "וכ). שלז' ביתו נאוה קודש ע(מבעלזא 

ÂÁ ÈÓÈ Í˘Ó· "  Ó  ÔÈÙÈÏÁÓ‰':  67'  ד ע" חב–פר המנהגים  ובס 
˙Â·¯Ú‰Â ÌÈÒ„‰‰ , ÌÏÂÎ Ì‰Ó ˜ÏÁ Â‡  ,'שם24'  ובהע   :'  Ï·‡

‰˘„Á ‰·¯Ú ÌÂÈ ÏÎ· ÔÈÁ˜ÂÏ ÔÈ‡כ"ד ונ"ע סתרנ"ראה שו. ' וכו'  .

ר  "ק אדמו"שכ, 14' ע) צ"ר מהוריי"לאדמו(ד "תש'ש ה"ובסה

. וכותמ ס "ב נהג להחליף את ההדסים והערבות בחוה"מהורש

)  ת"אה(ב אבערלאנדער בהערות וביאורים "ש הר"וראה מ

.  ואילך57'  א ע"תשע'פ ויחי ה "ש, ]ט'א[א גליון ו "שנה ל

])  ב"ס[ז "תרמ'  סי(ל "ועוד הא קיי' ז שם מסיים "פ שבא" ואע)35

ועוד הא ערבה כמושה  ': ר שם"ז בא"ועד(' ערבה כמושה כשרה

ע דלכתחילה לא משמ'כתב ' ק ג"ז ס"א סתרמ"אבל המג, )'כשר

. ' יקח אותה

. ח" קע' ח סי" ד או"ח) גרוס(ת שבט הקהתי "שו(וכבר הביאו 

.  ש(ותוכנו גם בשה לבית . 'ה' א הע"נטעי גבריאל שם פכ

ז בספרו מצודת  "את דברי הרדב) ועוד.  קל' סוכות ע) הירשלר

˘Ï‡פ קבלה יש להקפיד "שע,  )ח"טעמי המצוות מצוה קי(דוד 
.  'דמכמשא עדיף טפי'ואדרבא , החגלהחליף הערבה כל ימי  

. ז דערבה כמושה כשרה לכתחילה"ר וא"ל כהא"נ ס"וכפה

) . .  ו, ב' ירמי(' ארץ ערבה ושוחה'ערבה מלשון ': ל"וז[

וזה החלק שיש למקטריגים במצוה זו  . . ל נאחז משם  "וסמא

ט ] י[חב:)  סוכה מד(וכדי להחליש כחה אמרו :) . .  ב קפא "עיין זח(

פריצק  (הקנה סדר ההקפות '  תוכנו מס[ך ]י[רט ולא ב]י[חב

ÈÎ‰ ÌÂ˘ÓÂ  )]. א"סע,  פג–ד  "קרקא תרנ; ג"סע,  עח –ו  "תקמ
‰Ú·˘ ÏÎ ‰·¯Ú‰ ÛÈÏÁ‰Ï ‚‰Â
 È
‡ ÔÈ‡ ,ÈÙË ÛÈ„Ú ‡˘ÓÎÓ„' .*[

.ל"ש הנ"במאמרינו שמחת ביה כפי שכבר הערנו על זה )36

.).  נא (ב "ה מ"והוא ממשנה סוכה פ.  י"וברש.   שבת כא )37

. ג"במשניות הוא מובמשנה ש

אני אומר עליו חכם עדיף  , כחוט השערה ' א אפי"לצאת חוץ לגדר הרמ

–,  )א" קנ' א סי"ז ח"ת אהע"שו(כי כן הואוהיא תהלתי ותפארתו , מנביא

. כ לתרץ "ש מש"עיי. 'א "כ הרמ"כ למה שינה בערבות ממש"א

ת  " הביא בשם שו4'  ב הע "ד ס"תרנ' ו סי "ח) רבינוביץ( ובפסקי תשובות *) 

 שאין להם טעם  הרשעים הרשעים הרשעים הרשעים ל מרמז על  "י חז"ערבות עפ'ש ) ז"מהרדב(ל "הנ

. ' הרשעים הרשעים הרשעים הרשעים שהם מרמזים על  ' ז בשה לבית שם "ועד! ' וכו' וריח
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מדליקין  מהן  ו)38 פתילותקורעין ועושין (מפקיעין 

בגדי כהונה שבלו  ' וכן,׳ת השואבהשמחת בי

.'מפקיעין אותן ומהן היו עושין פתילות למקדש

' ÔÈÁÏÂÓ ÂÈ‰ Ì˘˙Â¯ÂÚÌÈ˘„˜ '

לשכת . . שש לשכות היו בעזרה ׳39:  תנןוכן

, היו מולחין עורות קדשים׳שם ,הפרוה

:  קשה שלכאורה

40? ל׳בורסקי׳ כזהבהעזרה  ייחדו לשכה למה) א

42 דאיתא בגמרא  הקשה אהא41בכתבי הגרי״ז) ב

׳והלא  : 'לשכת המלח ששם מולחין עורות קדשים'

43'?הם ממש חולין

 שמדליקין מהן   כהניםמכנסי בלאי בשלמאד[

דהואיל ולכבוד הקרבן   '44תוס׳התירצו ש "שמחת ביה

––––––––––
שאלני תלמיד אחד אם ראוי  ': כתב26'  בשה לבית שבהע

כמו שאמרו  . . ח מחוטי ציצית פסולים "לעשות פתילות לנ

וכמו שמצינו שממכנסי הכהנים  . . עביד  הואיל ואית 

ÏÂ‡  . ומהמייניהן שבלו עשו פתילות לשמחת בית השואבה
‰Ê· ÌÈ¯·„Ó È˙‡ˆÓ' .

̇ שהרי , פשוט שאין מדברים מזה, ת "ובמחכ Â‡ÈˆÓ‰  היא 

מפני  ' צמר מכווץ כוויץ'ו, שפתילי ציצית שלנו הם של צמר

.  י"שובר:  שבת כ(האור ואינו דולק כלל ואין שלהבת אוחזת בו 

כל השמנים 'אף ש, )ס רסד"שבת ר ' הל) ע רבינו"ושו(ע "טושו

האור נתלה יפה . . פ שאין "ואע , והפתילות כשרים לנר חנוכה

). א"ג ס"חנוכה סתרע' ח הל"ע או " שו: שבת כא(' באותן פתילות 

. ה בהערה שם"ו אות קל"ויגש מ'   ראה תורה שלמה פ)38

. ג"ה מ" מדות פ)39

ל נקודה זו כיצד בנו לשכות אלו שיש  בעזרת כהנים עמד ע ')40

היו מדיחין היטב אלו  . ותירץ א. מהן ריח לא טוב בתוך העזרה

ריח הקטורת מבין אבטינס הסמוך  . ב.  השלכות לעתים תכופות

עד שחוץ לאותן  ,  שנדף עד יריחו ודאי נדף בכל שטח העזרה

 בשבילי אורייתא  –'  לשכות ודאי לא הריחו מהריח שבפנים

וראה תפארת  .  ח"י' שצד הע'  ע) ד"צפת תשס,  מןליבר. ב.ש(

. מדות כאן' ישראל למס

. למנחות כב ) סטנסיל(ז " חידושי רבינו הגרי)41

.  מנחות שם )42

–הוצאה חדשה  . ג"תרל, ווארשא (עזרת כהנים ' ל ס" ז)43

בבני יוסף שם  ',  ב על המשנה כאן אות ו"ח) ב"ירושלים תשס

):  ע שפה ואילך" ס–ל  "בהוצאת ירושלים הנ(ה ששם מולחין "ד

כי עורות אלו הם עורות של  (מליחה זאת הוא לטובת הכהנים '

כ למה נתייחדה לשכה בתוך עזרה  "א) . . שהן של כהנים, עולות

כיון שאין בזאת שום ענין  , מליחת אלו העורות '; 'לצורך הזה

למה , והיתה יכולה להיות חוץ לעזרה, עבודה ולא מצוה

. 'זרההוצרכו להכניסה בתוך הע

. ש שאני"ה שמחת ביה" שבת שם ד)44

צורך קרבן  ,  ושאבתם מים בששון45דכתיב, היו עושין

?  ] מהו הצורך בעיבוד עורותאבל,'חשיב ליה

˘ ‡ÏÙ
‰ Â˘Â„ÈÁÈÂÏ¯‚‰ Ï״ˆ

,אב-ף מנחם "כ,  הגרלוי״צ זצוק״להילולתוהנה ב

46׳ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂˆÓ ÏÚ ÌÈ˘Â¯ÈÙ ËÂ˜ÏÈ ל׳שנה זוזכינו 

,ל"זצוקצ״י של רלותורתומ

על צ מקשה כעין זה" שהגרלוי47ושם מביא

:ל "וז,  קדשיםהעורות מליחת 

עורות הקדשים מובן שהוא עורות דקדשי  '

ב "ב מ"ים פיכדאיתא בזבח. . שהם לכהנים , קדשים

'?ÊÚ· ÌÂÁÏÓÈ˘ ÍÈÈ˘ ÍÈ‡Â¯‰. ש"ע

:ל"וז, הגרלוי״צומיישב

והמליחה . . ת "לשכת הפרוה עצמה הוא ת'

זה  , לעיבוד עורות הקדשים' בלשכת הפרוה הי

היו [מעורות קדשי קדשים . . ת "שייך לת

והכהנים בעבודתן היו  ,  תפילין של ראש] עושים

ילין של  ותפ48,כדאיתא ביומא, ר"מניחים רק תש

,  פארך חבוש עליך49ש"כמ, ראש נקראים פאר

זהו שהיו מולחין עורות  . ת מניחן"ת, ה"והקב

'  ת"ת, ר בלשכת הפרוה" קדשים לעשות מהם תש

50.ל"עכ, )כ מלשון פאר"ל פרוה הוא ג"ואולי י(

˙Â¯È˙Ò ÏÏÎÏ ׳„È·Ú˙‡Â ÏÈ‡Â‰׳

הואיל 'ענין  מאריך ב51חכמה ה בספר בצל והנה

––––––––––

. ג, יב '  ישעי)45

̃ '  ¯'  ח המקובל וכו"ג והרה"ק הרה" מתורתו של כ)46 ÁˆÈ ÈÂÏ
ר  "ק אדמו"אביו של כ, ˘
Ô‰‡Ò¯Â‡Èע "מ זי"ה נבג"זצוקללה

–) 'ד דובָאוו שיחי"י הר"ע(ת " עה' ילקוט לוי יצחק'תדפיס מ(

' ירחי כלה'הלמשתתפים במעמד ' תשורה'ל כ"י, )חלק רביעי

. ק"המרכזית באה' תומכי תמימים' יד ישיבת -השמיני שעל

). רפז' ע(מדות ' ס ריש מס"על הש' תורת לוי יצחק' מ)47

.  א ואילך"סע, והוא בזבחים יט. ע ביומא " לא מצאנו לע)48

ה נוטל  "וד:  יומא יב –פ "ה אלא לאו ביוהכ"וראה תוד: ערכין ג

:).  שם עא –זירא  ' ר רה אמ"ישנים ד' מתוס. ( שם כה–מצנפת  

:ג רל" זהר ח. ברכות יא . יז ,  יחזקאל כד)49

 שמהרי״ל דיסקין ,חזן שליט״איוסף  מחותני הרב העירני)50

סדר הושענות מפרש הפיוט  ל עאוצר התפילות בסידור 

עשו   ישראל שבני, מעבירים׳ עמםיקרך, ׳טבועים בצול גזרים 

.  וגידיהםפסחיםהעורות מ  תפילין להם

. ח"ד וסי"ח סי"ס' סי. ד"י-ב "ז סי"ס' יג ס" ח)51
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למה דנים רק מסתפקבריו  בהמשך דו,'ואיתעביד

שמן הנשאר בנר חנוכה בולמה לא דנים גם  , בפתילות 

אם צריך להדר להדליק  ,  אחר שכבתה בליל ראשון

? בלילה שאחריו באותו שמן דוקא מטעמא דהואיל

 לעשות ציצית מצמר של  להדר יש גם שואל אי

כשרוצה  , להתיר ציצית מבגד מותר ואם,ראשית הגז

כדי  מזוזה או להסיר , יפות יותרציצית להטיל בו  

,יפה יותרלקבוע במקומה מזוזה אחרת 

. . נר חנוכה  '53דאיתא בגמרא מהא52,  הקשוגם[

רב  , רב אחא בריה דרבא אמר מימין, היכא מנח ליה

והילכתא משמאל  ,  אמר משמאל54שמואל מדפתי 

. 'כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין

מאן ': ל"וז55,אחאי גאון' ז בשאילתות דר"וכתב ע

ÂÂˆÓ È˙¯˙ ÈÂ‰Ï„ ÈÎÈ‰ ÈÎ˙‡  דאמר מימין קא סבר 
‡˙ÎÂ„ „Á· ,נר חנוכה ומזוזה' ,'  ‰È· „È·Ú˙‡Â ÏÈ‡Â‰

È· „È·Ú
 ‰ÂˆÓ ‡„Á 'È˙È¯Á‡ ‰ÂˆÓ,'56

נר חנוכה ׳ד כשמואל57קי״ל למה , ועל פי זה קשה

ולא כרב אחא דנר חנוכה ,  מזוזה מימין ׳משמאל ו

58'? הואיל'משמאל מטעם ד

Ï‡Ï˘˙ È
ÎÈ..˙ÂÏÎÎÈ
·ÊÚ˙ Ï‡ ÈÁÎ ׳

 הצד השוה בכל הדוגמאות הנה, דמסתפינאולולי

זהו שהדברים שנעשה בהם המצוה  , דלעיל

'  משוועים'ובזיון בים מושפל)'מצוהתשמישי '(

––––––––––

. ח"אות נ' טבת מאמר ד- בני יששכר מאמרי חדשי כסלו )52

.  שבת כב)53

בהעמק שאלה שם  ו, מדפתי' ירמי' ר:  בשאילתות דלהלן)54

ב  "שבת דף כ(' ובגמ. ף"ג ורי"וכן הוא בה ' : ל"וז, מעיר )  ט"אות י(

נזכר שלא , ד"ונראה שהוא טה,  ורב שמואל מדפתי' אי) א"ע

. ל"עכ,  ' ס"עוד הפעם בש

בשאילתות עם פירוש העמק שאלה (ו "וישלח שאילתא כ' פ)55

. )קעד' הוא בע

. '  העמק שאלה שם אות כ)56

. ז"א ס"תרע' חנוכה סי' ח הל"ע או"טושו.  שבת שם )57

,  *ס בהרבה מקומות "ובפרט שהטעם הזה משתמשין בו בש ')58

'  מזוזה וכוס שהטעם הזה כדי שתהא "ומהיכן שפט מסדר הש

.  בני יששכר שם–'  הוא יותר מרווח

:  לשבת קיז) ב"ירושלים תשנ, ווייס(מגדים חדשים '  וכבר העיר בס *) 

,  דבכמה מקומות בתלמוד משתמשין בזה הטעם . .  כ בבני יששכר  "ומש'

זולת כאן  ] 'הואיל 'ד[ דבתלמוד לא מצינו ענין זה ,  הוא שלא בדקדוק,  ש "ע

אלא כוונתו להפוסקים  , ]ת העירובלענין פ: ובביצה לט, בשבת[

. ' שנשתמשו בטעם זה לכמה דברים

.  להיזרקיםעומדשכמעט ש, לעזרה

) 59שיבשו  ( הדסים,  שנפסלוציצית חוטי : והרי הם

ת חמץ  לשריפ שיבשו) הושענות(ערבות , לבשמים

שיירי פתילות של שבת להבדלת  ,ולאפיית מצות

עורות ,ערבות ישנות, חנוכה ישנותפתילות, ש"מוצ

–שנקרעה של המשכן ויריעהקדשים שנפשטו 

או ׳מגלגלין 60׳מצוה גוררת מצוה׳כרקשאין זה 

מצוה  ד חפצא ÏÈˆ‰Ï אלא61,זכות על ידי זכאי׳

ה  י בעבידנ׳שהתקינו דוקא באופנים כאלו ש.מבזיון

62.מצוה אחריתי׳

׳˘ÂÈÏÚ ˙ÂÈÂÊ· ˙ÂÂˆÓ Â‰È ‡Ï׳

והנה הכלל ׳הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא 

63, נעביד ביה מצוה אחריתי׳ מצוי בשו״ע ובפוסקים

64.אבל לא  נזכר בגמרא רק אודות רב אמי ורב אסי

ראשית ויסוד סוגיית ׳הואיל ואתעביד׳ , והנה

ביא שהטור מ, א"בשו״ע זהו בהלכות ציצית סי׳ כ

 שאסור ליהנות מחוטי 65אחאי גאון'  דרמהשאילתות

––––––––––

ע רבינו שם  "שו. ד"ז ס"רצ'  שבת סי' ח הל"א או" ראה רמ)59

. נ"וש. ו"ס

. ב"ד מ" אבות פ)60

.The rich get richerובאנגלית קורין לזה . נ"וש.   שבת לב)61

עירוב  ש)4'  דלעיל סוף העלקו״ש( בפרט לפי ביאור רבינו )62

׳ט" ומנה יפה ליותבשילין נתקנה ׳כדי שיברור מנה יפה לשבת

ט אינו רק  "לברך על פת העירוב בשבת ויו, כ"וא,  :)ביצה טו(

̄ ÔÓ ‰ÂˆÓגם ) אלא',   ואתעביד ביה מצוההואיל'מטעם   Á·ÂÓ‰  .

5' ובהנסמן שם הע,   חלקם נעתקו לעיל)63

. 58' ג להע"מגדים חדשים דלעיל בשוה' ראה גם ס)64

דאסיר להון לדבית ישראל : ל"וז, ו"קכשאילתא שלח לך ' פ)65

למעבד צרכיהון במדעם דעביד לאפוקי ביה ידי חובתיה  

אי נמי  , בהון מדעם ] לקשור[ למיצר ' כגון חוטי דציצי, במצוה 

אי נמי  , ה ואתרוג דמצוה למיכליהלאורוחי בי' הושענ

משום דקא , איסתפוקי מעצים דסוכה עד דשלים מצותייהו 

דתניא  , דילפינן לן דאסר לבזויי מצוה מכיסוי הדם , מבזי מצוה

שלא יהו  , שלא יכסנו ברגל, במה ששפך בו יכסה, ושפך וכסה

ודאי איתעבדי להו מצוותייהו וחוטי  .  מצוות בזויות עליו

ודאי תשמישי קדושה  . י למיעבד בהון צרכיהאיפסיקו להו שר

,  ט מיקדש קדישי"מ, ג דאיכלו אסיר למיעבד בהון צורכיה"אע

. ל"עכ. כדתניא תשמישי מצוה נזרקין ותשמישי קדושה נגנזין

אסור לבני ישראל למיעבד  . . בשאלתות כתב ': הטורל "וז

כגון חוטין  , צרכיהון במידי דעביד למיפק ביה ידי חובת מצוה

אי  , )פרישה,  לקשור בו דבר (בועין בטלית למיסר ביה מדעם הק

)  פרישה, לולב הדס וערבה כולם נקראים הושענא (נמי הושענא 

דאמר  , דילפינן מדם, לאורוחי ביה ואתרוג דמצוה למיכליה
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אתרוג ועצי  , )66הדס וערבה , לולב(הושענות  ,  ציצית

.  משום דקא מבזי מצוה67הסוכה ) ענפי סכך(

 שאסור 68והבית יוסף שם מביא את הגמרא 

להרצות מעות כנגד נר חנוכה כדי שלא יהו מצוות  

והברייתא שם אוסרת להסתפק מנויי .  בזויות עליו

ורב יוסף מסיק שם ׳אבוהון דכולהו  , וכה כל שבעהס

 שאסור ליהנות מדברים שנעשית  69שלומדים, דם׳

ושפך את דמו'70'  מכיסוי הדם דכתיב בי –בהם מצוה  

,   יכסה71במה ששפך , ׳ושפך וכסהודרשינן ', וכסהו

.'שלא יהו מצוות בזויות עליו, שלא יכסנו ברגל

ם  רק כאשר כבר נעשתה בה, והנה להשאילתות

כנפסקו , לדוגמא, כשעבר זמן המצוה או(המצוה 

ותשמישי   (72מותר להשתמש בהם) חוטי הציצית

)  73כ תשמישי קדושה "משא,  גם נזרקין–מצוה  

.כ בעודן במצותן אסור להשתמש בהם"משא

דאפילו בעודן  'ל "וס,  אבל הטור חולק עליו

שאינו  'ומחלק    ', במצותן מותר להשתמש בהן

ם כשמכסה ברגל עושה  דשאני הת, דומה לדם

74.'מה שאין כן כאן, המצוה דרך בזיון

.'ÈÓÁ‰Ï ·ÂË¯'אך גם הטור מסיק ש

נוי סוכה וכו׳ זיהי  , כיסוי הדם , והנה בנר חנוכה

' ÂÈÂÊ·ÂÈÏÚ˙לא יהיו מצוות 'ש, ˘ÏÈÏ‰זהירות מ

של' חפצא'בה È·ÂÈÁ אבל לא ענין, ) ‰‡„Ìהיינו על(

––––––––––
שלא  , שלא יכסה ברגליו, קרא ושפך וכסה במה ששפך יכסה

יתעבדי  דדוקא תשמישי מצוה בתר דא . יהו מצוות בזויות עליו

. 'כ"ע,  בהו מצוה נזרקין

. ' פרישה שם אות ג)66

.  הטור לא הביא כאן מהשאילתות עצי הסוכה)67

. שבת כב)68

.  בחולין פז)69

. יג ,  ויקרא יז)70

. ז בחולין שם "ועד. י כאן" רש– בידו ששפך בה ולא ברגלו  )71

ודאי איתעבדי להו מצוותייהו וחוטי איפסיקו להו  ': ל" וז)72

. ' עד דשלים מצותייהו' שאסור רק ', ון צרכיהשרי למיעבד בה 

ג דאיכלו "ודאי תשמישי קדושה אע':  ובלשון השאילתות)73

כדתניא , ט מיקדש קדישי"מ, אסיר למיעבד בהון צורכיה

.  'תשמישי מצוה נזרקין ותשמישי קדושה נגנזין:] מגילה כו[

דדוקא תשמישי מצוה בתר  '):  בשם השאילתות(ובלשון הטור 

. ' הו מצוה נזרקיןדאיתעבדי ב

נדחק  ) 'ק א"ס(ז "והט.  וראה מה שהשיג עליו הבית יוסף)74

. 79'  צ דלהלן הע"וראה חידושי הצ. להעמיד דברי הטור 

‰ÂˆÓ‰ , ‰ÂˆÓ „·ÎÏנהשנפסלה או שעבר זמ.


ÍÎÒ‰ ÈÙואולי י״ל נפקא מינה לענין Ú ,  שאף

,   יותר מנוי סוכהÂ˙‰ ÔÓ¯‰שבחג יש בסכך קדושה 

שאסורין  ) 76הסכך( ׳מנין לעצי סוכה 75' כדאיתא בגמ 

 חג הסוכות שבעת 78ל "ת, )77מן התורה (כל שבעה 

כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל  . . ימים לה׳ 

' .'וכה להאף ס' מה חג לה. . שם שמים על הסוכה׳ 

מותר ׳ , אבל אחר שעברו שבעת ימי החג

אלא ', להסתפק מהן ולהשתמש בהן לכל מה שירצה

מכל מקום נכון ליזהר שלא להשתמש בהן תשמיש  'ש

 ואין צריך לומר 79,שאינה כבוד למצוה שעברה, בזיון

––––––––––

: ביצה ל,  .סוכה ט)75

אין נקרא סוכה אלא  'ו. 'ק א"ח ס"תרל' סוכה סי' ז הל"ט)76

י כאן  "מרש, א"ח ס"תרל' יסוכה ס' ע רבינו הל"שו(' הסכך בלבד

).'ק א"ל ס"תר'  ז שם סי"ט. ה כשרין"ד. יב

. נ"וש. ה"ע רבינו שם ס" שו)77

. לד,  ויקרא כג)78

,  בנוגע לחוטי ציצית שנפסקו  (ס״ק ב׳ציצית '  בהלוכ״כ הט״ז )79

מסיים בשם  ') ציצית שם' הל (א "ש שם שהרמ"בהמשך למ

או  , שנהג לגנזם ולהניחם תוך ספר אחד ) 8'  דלעיל הע(ל "מהרי

, ÔÈ„‰ ‡Â‰ · ‰ÎÂÒ ÍÎÒ „לפי זה נראה ׳ו:  )'לעשות בהם שום מצוה 

. ׳טוב שלא לעשות בו לצורך דבר שאינו כבוד למצוה שעברה

ודפנות  'כותב 'שם אות ב ) משבצות זהב(ובפרי מגדים 

מ נכון שלא לעשות תשמיש מגונה  "ומ, הסוכה יש לעיין ביה

. סוכההלגנוז גם דפנות שלדעתו יתכן שצריך ', מהם

ע׳  ( ' ל אות ט"נטעי גבריאל הלכות חג הסוכות פ' וז״ל ס

׳בזמנינו שאוספים את הסכך מרחובות העיר יש להזהר  ): קסד

ואם אי אפשר  , האשפה) ק"טרָא (שלא יאספו אותו במכוניות 

שלא  אטום ) ּפלעסטיק(באופן אחר יכניסם בשקיות ניילון 

)  ח"בני ברק תשס, ץ"כ. א(ת ראש אליהו "שווראה . 'רכהיראה ד

.ה-ב ענפים א "ע'  ח סי"ב או"ח

. סכךאת היןזונשאין ג, חזי מאי עמא דבר פוק אבל 

ציור  חזות ו שאין ענפי הסכך , זכות עליהם  ואולי יש ללמד  

 בהם  שייךלאו,) הדסים וערבות, לולב שיש בכמו (של מצוה 

.  ביזויכ "כ

):  ד,עט–ד " ספ מס׳ מגילהס" על הששיםחדו(הצ״צ ל "זו[

דביהכ״נ ניכר טפי שהיה בו ] נ לעצי סוכה "בין ביהכ[׳ויש לחלק 

משא״כ בעצי סוכה שאחר מצותן אין  , קדושה כמו שהוא עתה

.  ] 'ואעפ״כ בעצי סוכה ודאי נ׳ להחמיר, הסוכה כלל כ״א העצים 

'   רשימת היומן –רת מנחם  תו'  מ17'ע הכמובא לעיל ו

להסיק מי  כנראה (' במרחץ] בליובַאוויטש [הסכך היו שורפים 'ש

). המקוה

 מביא  23 הע׳  ב" סא"סי׳ כא "ח) רבינוביץ(ובפסקי תשובות 

'  להל (ג " ח״ט סי׳ ס)להגרי״י פישר(אבן ישראל ת "שומספר 

או ׳אין האיסור אמור אלא אם ניכר עליהם שטליתש) ציצית כאן
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80.'שלא ינהג בהם מנהג בזיון, לפסוע עליהםשאין 


Ù˘׳‰ ÈÏÚ· ˘ÈÂ׳

אחר , גע לציציות שנפסקו בנו81ע הרב"והנה בשו

˘‡ÔÈ כלומר,הןמצוהתשמישיציצית'ששכתב 
ÔÓˆÚ·ÌÂ˘‰˘Â„˜לשם בהןשמשתמשיןרק

לפיכך אחר שנפסקו מן הטלית יכול לזורקן  'ו', מצוה

דאף לאחר  ') 82דעת הרמ״א (מביא , )'אפילו לאשפה


‰‚ ·ÔÂÈÊשנפסקו Ó Ì‰· ‚Â‰
Ï ÔÈ‡  לזרקן באשפה 

אין צריך לגונזן לפי שאין  ו. . או לכל מקום מגונה 

׳ואע״פ שהלכה כסברא : ומוסיף.  בהם קדושה

. ׳‰Î¯· ÂÈÏÚ ‡Â·˙ ¯ÈÓÁÓ‰מ״מ , הראשונה


ÔÈ¯ÈÓÁÓ˘ ˘Ù  ׳83: כ מוסיף עוד"ואח‰ ÈÏÚ· ˘ÈÂ
ÔÓÈÒÏ „Á‡ ¯ÙÒ ÍÂ˙ ÔÁÈ
‰Ï Â‡ ÔÊ
Â‚Ï  ,  ‰˘Ú
Â ÏÈ‡Â‰

˙¯Á‡ ‰ÂˆÓ Ô‰· Â˘ÚÈ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ Ì‰·׳.

 רק חומרא  שאין זו84, ואולי הכוונה בהוספה זו

ויתברך בברכה  , שכל הרוצה יכול להחמיר לעצמו

אלא זוהי מעלה יתירה  , )'המחמיר תבוא עליו ברכה'(


Ù˘'שרק ‰ ÈÏÚ·'85 זהירין לא רק בזה שנמנעים 

אלא ׳בעלי הנפש׳  , )'מנהג בזיון'(מלזרקן באשפה 

אלו מתעסקים ומשתדלים שתשמישי מצוה אלו  

––––––––––
לא  . .  ואין ניכר שמטלית באו ,אבל אם חתך אותם , הט״׳ק המ

. שייך בהם ביזוי כלל ויכול לעשות בהם ככל אשר ימצא לנכון׳

בנוגע  , ו"ל' ד סי"ד יו"ח)  שעיו(ת מחקרי ארץ "ובס׳ שו

,   מעקהוכן בנוגע לגדר של, להשליך בגד קריעת אבל ר״ל לאשפה

. ת מצוהל שאין בהם צור" כנ, ׳פנים חדשות באו לכאן׳: כתב

ז דלעיל  " ט. ' ק ט"א כאן סוף ס"ממג(ט "ע רבינו שם סי" שו)80

). 79הערה 

. א"כ' ציצית ריש סי'   הל)81

. א" כאן ס)82

. נ"וש. א שהבאנו בריש דברינו "י וייל ורמ"מהר, ל" ממהרי)83

בענין  (ח "חלק י׳ סימן קי) ליברמן . י(משנת יוסף ת "שובס׳ )84

 מדייק בלשון שועה״ר  'אות ד )  ניזת סכך וערבות אחרי מצותןג

׳וכידוע לשונו  : וז״ל', לגונזן או להניחן תוך ספר אחד לסימן'

או  , ממשא״כ הבין שאה״נ יש הידור לגונזן  , לשון זהב ומדוקדק

.  להשתמש בהן למצוה אחרת׳]יותר טוב[

במשנת  דן בנוגע לענפי הסכך ודפנות הסוכה ,  בפועלאבל [

. ]ת הסכךבקושי המציאות לגנוז א) 'באות ו( בסוףשםוסף י

.  הכוונה למהרי״ל ומהר״י ווייל שנהגו כןכאורה אין ל)85

)  ז"ע(' אגליון ד "שנה כ.)  י.נ , מָאנסי(בקובץ אור ישראל 


Ú¯תשרי תשע״ט דן הרב ÊÂÂÚÙ ÍÂ¯· Ì‰¯·‡רב אנ״ש (' שיחי

 בעלי הנפש׳  אבל ׳ויש , בביטויי ׳בעל נפש׳ בשועה״ר) ריזַאּפ

) רמ״אהמ(שבהלכות ציצית בא להוסיף על מה שכבר הביא 

. ׳המחמיר תבוא עליו ברכה׳ ש

הואיל ונעשה  '(ישמשו גם תועלת לאיזו מצוה אחרת 

).'בהם מצוה אחת יעשו בהן מצוה אחרת

וא״כ אתי שפיר מה שכתבנו לעיל שבביהמ״ק  

נזהרו במעלה יתירה זו של בעלי הנפש לשרוף את  

בלאי מכנסי כהנים ובגדי כהונה שבלו במדורות 

. שמחת בית השואבה ובמנורה שבמקדש

לעשות מעורות , ולפי הגרלוי״צ הגדילו עוד יותר

86. מיש קדושה בתפילין של ראש לכהנים הקדשים תש

נהגו  גם אתי שפיר בזה למה רק רב אמי ורב אסי


Ù˘כי הם היו ', ריפתא דעירובא 'ב ÈÏÚ·  ,וגם מדובר

87,)'לא לחם שנתייבש כו ( עירובה של È¯Ëבלחם שם 

כו׳ כמו  ' ואם כן אינו מוכרח כ״כ ׳הואיל ואתעביד

שהיו  ורק רב אמי ורב אסי , במצב של בזיון הנ״ל

.בעלי נפש נזהרו גם באופן זה


‰ Ô‰ÈÏÚ״Ï· ·׳˙Ó „׳

של  (׳על המלח ועל העצים והנה אף שהיתר 

הרי  88׳ )נהנין מהן(ן שיהו הכהנים ניאותים בה) קודש

אין  –89' התקינו בית דין'ש' שבעה דברים'זה אחד מ

,  מצד התקנה המלחהפירוש שלסוף פקע קדושת

, ונתהפך אותו מלח להיות חולין למפרע

אבל , לא שנו אלא לקרבנם'90שהרי אמר שמואל 

לאכילת  'היינו ' לקרבנם'ומסיק שם ד', לאכילה לא

שכהן היינו ', אכילה דחולין'היינו ' לאכילה' ו91' קרבנם 

––––––––––
˘·˙È ' ר הרה״ח , בברזילר"ק אדמו" כעד״ז שמעתי משליח) 86

ÔÈ¯ÙÏ‰ שקיבל הרגש יראת שמים מאאמו״ר הרה״ח ר׳  , ׳חי שי

,) שנת תש״זב. (ססמשה רובין ז״ל כששהה בעיר וואוסטר מַא

נזהר לאסוף פתיתי הקרעים של קצות דפי  ר"אאמושהיה 

.  לגונזןכדי ספרים ישנים 

רד״ד  השו״ת בשמביא,׳חי שי ¯Ú˘Â‰ÈÔÈ·Â  ' רד״רהעירני ה) 87

שדן שם לענין להשתמש  ', ה' ח סי"או) תרס״ה,פיעטרקוב (

) ובפרט בגדי נשים(בדברים ישנים שנשתמש בהם הדיוט 

ז "קמ' ח סי"או(א "ומביא שם את דברי המג, לתשמיש קדושה

 את הכיור ממראות הצובאות שעשוממה '  שהביא ראי)  'ק ה"ס

, )'י שם מתנחומא פקודי ט"ח וברש, שמות לח (

׳ כשריפת  ‡È˙È¯Á אינו רק ׳נעביד ביה מצוה  שם אבל

המצוה  שהרי כאן , החמץ ואפיית המצות בענפי הושענות

ע״ד אכילת   (מצוה הקודמתההמשך ישיר ל  הרי היא האחרונה

). 62רוב תבשילין בלחם משנה בשבת שבהערה  פת עי

. י שם"וברש: מנחות כא. שקלים פ״ז מ״ז )88

. ו " שם מ–שמעון  '  כמאמר ר)89

. שם מנחות )90

. י לעיל שם"רש', עולותם ומנחתם שהן מביאין ')91
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רק למלוח של קודש ) ועצים(להשתמש במלח מותר 

.  92אכילת חוליןבו  לתבל  לא אבל,את הקרבן שלו

 מתנה לב ב״ד׳ שענין 93תוספות הוכן כתבו  

,  יש לזה צורך עבודהכש מועיל להתיר רק 94עליהן׳ 

, לא מצינו לב ב״ד בזהד ׳95: כמפורש בתוספות ישנים

לא נפקי לחולין בלא , דכיון דכבר קדשו בגדי כהונה

.פדיון׳

 שחידושו של הגרלוי״צ במליחת עורות  ,נמצא

כאילו אין במלח זה  , הקדשים אינו סתם היתר כולל

 זה מורה לנו על גודל , אלא אדרבא, שום קדושה

,  במקדששל הכהן העובד  התפלין חשיבות לבישת

שעצם היותו מוכתר ומעוטר בתפלין בשעת עבודתו 

96, זהו צורך עבודה

',  לשכת הפרוה' את 97בשביל זה יסדו ובנו ש

99 העורות במלח של קודשאתלמלוח98והתירו 

שבלשכת המלח שנקנה מכספי מחצית השקל  

100!שבתרומת הלשכה

––––––––––

 כדי  אפילו למלוח חולין הנאכלין בעזרה עם הקרבנות ')92

אין נאותים  ) מנחות כאן(שיהו הקרבנות נאכלים על השובע 

. ג"ז ה"ע לירושלמי כאן פ"קה. ב כאן" רע–' בהן

. ד״ה שמחת בית השואבה.שבת כא)93

. נ"וש:   כתובות קו)94

. ' שם אות בגליון הדף שבת  על )95

כמ״ש הרמב״ם , אף שהרשות ביד הכהן ללבוש תש״ר או לא)96

אם רצה להניחם  ') א"סע, מזבחים יט, ו"ה י "כלי המקדש פ' הל(

. 'בשעת עבודה מניח ) ר"תש(

שהרי בבנין המקדש היה ׳הכל בכתב מיד ה׳ עלי השכיל׳  )97

.). עירובין קד. יט, א כח"דה(

 שהם  ,בגדי כהנים שבלובלאי מכנסי כהנים ו רק כאין זהש)98

כלי ' ם הל"רמב( וטעונין גניזה תשמישי קדושה שאינם נזרקים

) שחור-קוסובסקי(וראה קונטרס גניזת קודש . ה"ח ה" פהמקדש

!  הותר למלוח עורות שאין בהם קדושה כללאן כ אלא –.)*יג ' ע

. 43' ל הע"עזרת כהנים הנ'  אבל ראה ס)99

)  תשע״ג,  להג״ר אברהם אליעזר גודמן(בספר אבא ביתך )100

ומביא שם את  , סוגיא זו עבודות הקרבנות שער יב פ״ט נדחק ב

מליחת  (ג "סי׳ י(על סדר קדשים דיוקו של המקדש דוד 

בוזקין מלח  'אהא דאיתא שם )).קד(ד״ה ובעירובין ) הקרבנות

) ה בהולכת"ד( שם פרש״יו', על גבי כבש בשביל שלא יחליקו

והמקדש דוד  , ' לאחר דריסה מולחין ממנו עורות קדשים'ש

דלב  ',ח לחולין ע״י תנאי ב״דשזהו כדי להוציא את המל , מפרש

קודש  ' ד מתנה שאותו המלח שהכהנים ניאותים בהם לא יהי"ב

איגלאי מילתא ,  עורותבהםכ מולחין  " דאח כ כיון"א ,  מעולם

.  שבת כא'   ראה גם לעיל מתוס–ש  "שמחת ביה (ושריפתן לצורך מצוה *) 

. א לשבת שם" ריטב–'  גניזה' נחשבת ל) ש שאני" ה שמחת ביה"ד


Â‰È˘‰· ÌÈ˙Â‡È ׳ ÌÈ
‰Î‰Ô׳

לא  (׳
ÌÈ˙Â‡Èלשון המשנה ׳בזה ואולי יומתק 

 ומתפארים  'ניאותים'שאכן הכהנים , )101׳ן׳נהני

102.תםלין של ראש בשעת עבודיתפהבלבישת 


Â· ÔÈ˙Â‡È ׳˘ ÏÎ . .ÔÈÏÈÙ˙ ÈÈÂ˙‡Ï׳

במילה זו  זכר לדבר יש , ואף שאין ראיה לדבר

יום  כל שניאותין בו ב'103: ביצה' עוד משנה במסב

–ניאותין  פרש״י ׳ ו 104',משלחין אותו, טוב

ÈË˘˜˙ÓÔ105.׳

––––––––––

.'קדוש כלל'  דאותו המלח לא הי למפרע

,  הקשה עליולמקדש דוד שם ' שמועת חיים'בהערות ואכן 

דגם על , לפי זה הרי יכלו גם להשתמש במלח זה לאכילה':ל"וז

אלא דנראה פשוט דמלח שדרכו עליו  , ד"תנאי בי' אכילה הי

ורק למליחת  . . כ לאכילה אדם "הכהנים ברגליהם אינו ראוי כ

צ לתירוץ רבינו  "וא. לים להשתמש במלח זההעורות היו יכו

'  ג אות ה"ג מ"ל למדות פ"וראה בעזרת כהנים הנ.' שכתב כאן

). ע נד ואילך"ל ס"בהוצאה הנ(ל "ה ואחר כותבי הנ"ד

ובמחכ״ת נלע״ד לפרש שאכן השתמשו בעיקר למלוח עורות  

 כמו  ,'לשכת המלח ' במלח קודש שהיה אצור ב קדשיםקדשי 

אלא שבא רש״י לפרש  , שקלים' ת במסשכתבו מפרשי המשניו

את הטעם למה לא ביטלו את המלח שישאר שם במקומו על  

לכן מפרש שנטלו גם מאותו מלח שנשאר בכבש למלוח  ? הכבש

. ׳ חדא  ׳הואיל ואתעביד ביה מצוה ד נהגו כן "ולענ,  בו את העורות 

.  ביומא יא: בשבת מב , י במנחות כאן " כמו שפירש רש)101

. וד וע). שהובאו להלן(

מלוח את כל זה הוא לענין תקנת ב״ד עבור המלח לאבל )102

דהוי חדא תקנתא (אבל עדיין צ״ע מהו ענין ה׳עצים׳ ,  ותהעור

).  תפארת ישראל כאן–

על העצים  'פירש ) בפירושו לירושלמי שם(סיריליאו והר״ש 

'  ק במס"פ,   של לשכה ששורפין מהן במדורת בית המוקד–

אבל צ״ע איך  . ('גד המדורהתמיד עלה ונסתפג ונתחמם כנ

הכל 'ל שהותר מפני ש"ואולי י?  להשתמש בעצי קודשמותר

)).ה"ו ס"רע' סי(וכנפסק בהלכות שבת ',  חולין אצל צינה

בשר עליהם את  לבשל 'עצים על ה' ובמשניות קהתי פירש 

. הקרבנות שהם אוכלים

ושכם בן חמור  , בלשון המקרא מצינו שדיברו שמעון ולוי )103

׳אך בזאת יאותו לנו  , ׳אך בזאת נאות לכם׳, )טו, לדבראשית (

שם  משמע ש, )כג, שם  (׳אך נאותה להם׳, )כב, שם  (האנשים׳

׳ויאותו  , )ו,  דברים יט (כמו ׳בכל אות נפשו׳', תאוה'הוא מלשון 

,  )יג, תהלים קלב( ׳אוה למושב לו׳ , ) ט, ב ב׳ י-מלכים (הכהנים׳ 

).  ט,ישעיה כו(׳נפשי אויתיך׳ 

מביא כמה  ) וערך יאת' ערך את הב (הערוך ' סולהעיר שב 

. ויש לעיין איך לתווכם , ממקורות אלו בגמרא 

:).יד(י "א מ" פ)104

. מגילה' כ להלן מגמ" ועיין ג)105
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,  בו בחולןכל שניאותי, הכי קאמר׳106שם' ובגמ

כוונת את  תמפרש' שהגמ,משלחין אותו ביום טוב׳

שרא ' (107׳ ˙ÔÈÏÈÙאותה משנה ׳לאתויי ׳ניאותין׳ שב

108). 'להו לרבנן לשדורי תפילין ביומא טבא

:פנים בשני ׳ניאותין׳דהנה יש לפרש מילת 

 על הנר עד שיאותו  ן ׳אין מברכי109: שנינו) א

מותר השמן שבנר ׳אין ניאותין  שנינו ב וכן 110, לאורו׳

'  ניאותין'ו' יאותו'י "ובשניהם פירש רש 111, ׳ממנו


‡‰לשון  ‰.

,   מאור הנרהאדםהתפארות שם אינו ענין של ש

אלא , ממותר השמן שבנרהתפארותו כשמסתפק או 

.שימוש גרידאהנאת הוא רק  

אבל לענין קדושת בתי כנסיות מצינו מילת  ) ב

אין ניאותין  . . בתי כנסיות  ׳112: בגמרא׳ ן׳ניאותי

113.מלשון ׳נאה׳, ' לתוכוÈË˘˜˙Ó Ô אין  ופרש״י ׳,׳םבה

˙È
ÁÂ¯Â ˙ÈÓ˘‚ ‰‡
‰

במשנתינו ' ניאותים'ש לבאר לשון  ילפי זה ו

׳על המלח ועל העצים שיהו הכהנים   (דשקלים

ÌÈ˙Â‡È
כוללת ) 'ניאותים'(יוחדת זו שמילה מ, ) בהן׳

––––––––––

. טו דף )106

צ שמעורות  "שזה ממתיק את המבואר לעיל מהגרלוי)107

. קדשי קדשים היו עושין תפילין של ראש

דלא , דל המסומר לאומיהו סנ'): ה משלחין"ד(י שם " ברש)108

,  כ תפילין "משא(' מ מותר לנעלו"לימא מדשרו רבנן לשלחו ש

תוספות שם  כ ב "וכ). 'ט ליכא איסורא"דאי נמי מנח להו ביו'

דודאי  , אבל לא תני לאתויי סנדל המסומר'): ה הכי קאמר"ד(

דאיכא  , דאי שרית לשלחו אתי לנעלו , יהא אסור לשלחו

אפילו אם מניח אותן  'ד, כ תפילין"משא(' איסורא בדבר זה

מנהגי  שם מפרשו לפי משניות לתיו״ט האבל). 'ליכא איסורא 

. תפילין בחוה״מהנחת 

:). נא(ו " ח מ"פברכות )109

 לא  ,אמר רבאמר רב יהודה ')::נג(םבגמרא שלהעיר ש)110

,  שאפילו לא נהנה ממנו מברכין עליו  (יאותו יאותו ממש׳

ח סוף  "פ(שם ירושלמי  וב.׳יאותו ממש׳שם אבל לרבא , )י"רש

.  מלשון עת,גרס שמואל ׳יעותו׳) ו"ה

). :מב(ו "ג מ"פשבת )111

.מגילה כח)112

לענין חיוב  – נפקא מינה להלכה בין ב׳ הפירושים  ומצינו)113

 אם לשון  ).יומא יא (נחלקו רב כהנא ורב יהודהש, מזוזה 

פטורין מן המזוזה מפני  . . בית התבן ובית הבקר  הברייתא ׳

׳  ,)י"רש, לשון הנאה(׳ פירושו ׳רוחצות׳ בהןניאותות  הנשים ש

. או ׳מתקשטות׳

114: בתוכה שתי הקצוות

שמלבד דרגת ׳ניאותים׳ הבסיסי והגשמי של  

שריפת העצים להנאת הגוף מחום האש בבית  

אפשר להתפרש ' מלח 'לענין ה׳ניאותים׳ הנה , המוקד

. יותר נעלהרוחני במובן 

 תקנת  מהי מודיענו בזה רק משנתינושאין נמצא 

 מן המלח הכהנים ליהנות בפועל יוכלו ש, ית דיןבה

, העציםומן

שהשתמשו במלח [צ "אבל לפי פירושו של הגרלוי

שמהם היו עושין  , למלוח בו עורות קדשי קדשים

ÔÈÏÈÙ˙מילת , ]ל"כנ,  של ראש'ÌÈ˙Â‡È
 זהו גם  '

̄ שכוללת גם ', מילתא בטעמא' ˙È‰‰ ÌÚË ˙
È˙


שלבישת תפילין  , שיהו הכהנים ניאותים מן המלח

לכבוד  ) 'מתקשטין'(ישוט ופאר של ראש זהו ק 

.בחי׳ ׳לך יאתה תהלה׳, ולתפארת

'ı¯‡‰ ÈÓÚ ÏÎ Â‡¯Â'...

 ליישב  של הגרלוי״צהנפלא  מלבד חידושו  ,בכןו

,  את הקושיות במשניות מדות פ״ה ושקלים פ״ז

הרי זה  , זבחים ומנחות' הגמרות במס ולבאר את 

לא רק לידע  ,  לנו חיות במצות הנחת תפליןמוסיף

, גו הכהנים בבית המקדש לפני אלפי שנה התנהאיך

'  מבצע תפילין'אלא גם במעשינו ועבודתינו עכשיו ב

,  הרי הוא כ״ק רבינו נשיא דורנו,  העולמי שייסד בנו

, שנשא למעלה ראש את מעלת ׳ניאותים בהן׳

 עד שיתקיים  115,להתפאר שתפילין הוי תכשיט

––––––––––

,  העירני מחותני רש״ח כהן שי׳ וידידי הגר״פ וקסמן שי׳ )114

הרי תקנת ב״ד על המלח והעצים כוללת שני אופנים  , שלפי זה 

:  ׳הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא נעביד בה מצוה אחריתי׳ב

–ע״י כילוי עצים  ) רו׳וכן ׳יאותו לאו(' ניאותים בהן') א

,  ˘Ó„Â˜‰ ‰ÂˆÓ‰ „Â·ÎÏ ¯˜ÈÚ· ÌÈ˘ÂÚ˙, זוהי הנאה חד פעמית 

שאין  , כמו ערבות לשרוף בהן חמץ או לאפות בהן מצות

דהא דקיי״ל ׳יש שבח עצים  (אחריתי׳  'הפעולה ניכרת במצוה ה

.)) ובתוד״ה חדש יותץ:  פסחים כו(זהו רק באיסורי הנאה ', בפת

שהכהנים ממשיכים להתפאר  , בהםהתפילין ש׳ניאותין׳ ) ב

נמצא ש׳הואיל  , בתפילין של ראש אלו כשעובדים במקדש


È‰ואתעביד׳ זהו בעיקר ˘‰ ‰ÂˆÓ‰ ÈÂÏÈÚÏשממשיכה והולכת  .

).  ועוד.  ה לאו זמן תפילין הוא"ד(:פרש״י עירובין צה)115

'  ג ע"מ תרנ"סה(ג "ה תפילין דמארי עלמא תרנ"הנסמן ברד

ויתנצלו בני ישראל את  'פי׳ ) בהשמטות. א רסב "ח(בזוהר ). רלג

. 'תפילין דרישא ודרעי, ההוא עדי עילאה') ו, שמות לג('עדים

א שם "י ומג"מב, א"ה סמ"כ' תפילין סי' ע רבינו הל"שו(וי״א 

 תפילת ח קודם"בר תפלין את הנוהגין לחלוץ לכן  ש)  ב"ק ל "ס
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ויתגלה לעינינו ׳וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא  

רבי אליעזר הגדול אומר אלו  . . ך ויראו ממך עלי

. במהרה בימינו116,תפלין שבראש׳

'‡˙ÏÈÓ ‰· ‡ÓÈ
 Ô„ÈÏ ‡˙‡Â ÏÈ‡Â‰Â...'
יש לנו להציע  , אתא לידן' הואיל'והואיל וענין 

.ולברר עוד ענינים בכללות ענין זה

תגובה שזכיתי  -וראשית יש להעיר על מכתב 

 ‰ÈÁÈ˘ Ï‡ÈÏÓ‚'  Ô‰Î'  ¯ג "לקבל מאת הרה
ıÈ·Â
È·¯ ,117ל" וז :

 ˙·˘ ÏÈÏ ˘Â„È˜ Ï˘ ÒÂÎ· ˘Ó˙˘‰Ï– Ì‚ 
˙·˘‰ ÌÂÈ ˘Â„È˜Ï ,‰Ï„·‰Â ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ,„ÂÚÂ

רציתי לשאול האם יש ענין לעשות הבדלה על  '

?אותו גביע שעשה בזה קידוש בשבת

וכן האם יש ענין לעשות קידוש בשבת בבוקר  

באותו גביע שעשה  , וכן לברך ברכת המזון על הכוס

, שהואיל ונעשה בו מצוה אחת, וש בליל שבתקיד

או שיַזכה גם שאר הגביעים  , יעשה בזה עוד מצוה

שיש לו שיהיה להם הזכות שעושים בהם קידוש  

?והבדלה וברכת המזון על הכוס

האם , וכן השאלה לארבע כוסות בליל הסדר

או כל פעם  , ישתה כל ארבע כוסות בגביע אחד

. ל"עכ. ?'עםוהט? ישתה עם גביע אחר שיש לו 

קידוש לענין כוסה אלו שלתושאלהרי , בפשטות

כוסות  ' הבדלה וד, ברכת המזון, )בשבת בבוקר(

רק הוא'הואיל'שענין,שכתבתיבמה הןתומיושב

, וחסרםפגוהנראהמצווה הדבר שנעשית בו כש

משא״כ, לאשפהשיזרקוכמעט',כחי ככלות''בבחי

בו גם ד שאפשר להמשיך להשתמש " בנדוכוסה

. 'כ ואינו עומד להיות זרוק וכו"אח

שאין להשוות עשיית וקיום מצוה  , גם העירוני

שבהם  ', כגון חוטי הציצית וכו,  בגוף וחפץ הדבר

––––––––––

לפי שאין ראוי להיות מוכתר בתפילין בשעה שאומר  , 'מוסף

. ' יתנו לך כתר

וכדיוק רבינו הזקן בלשון   .  ברכות ו. י,  דברים כח ) 116

ובהנסמן , 229'  ז ע"מ חכ" ראה תו–)  ' הראשÏÚ' ולא  (ראש׳·׳ש

. 336'  שם הע

. על המועדים ' פרדס יוסף החדש' ו' גם אני אודך'ס "מח)117

אתעביד ביה  '(עצמם נעשתה ונתקיימה המצוה 

, הןמצוה תשמישי ציצית'שלכן אף ש, )'מצוה חדא

שמשתמשין רקקדושהשוםבעצמןשאיןכלומר

לא רק בעת עשיית , כ" אבל אעפ 118',והמצלשםבהן

 אלא גם לאחרי קיום  119, המצוה שורה בהן קדושה

 ולכן 120,פ" קדושה עכ˜ˆ˙וזמן המצוה נשאר בהם 

נעביד בה  '(כדאי להשתדל לקיים בהם עוד מצוה 

–) 'מצוה אחריתי

שגם בעת עשיית הקידוש  ', לכוס של קידוש וכו

כי אם ( עצמה ·‰ÒÂÎלא נעשתה ונתקיימה מצוה 

––––––––––
אפילו לזורקןיכול–הטליתמןשנפסקואחרלפיכך' ש)118

והן אפילו  ). נ"וש. א"א ס"כ' ציצית סי' הלע רבינו "שו(' לאשפה

תשמישי ,  בין קדושה בזההחילוק '–.  'תשמישי קדושה'לא 

ע  " שו–' נ"ו וש"מב ס' ראה לקמן סי, קדושה ותשמישי מצוה

. 'רבינו שם ציון א 

) ה, ויקרא יח(פ " להעיר מתורת הרב המגיד ממעזריטש עה)119

 מקיים מצוה שכאשר יהודי', אשר יעשה אותם האדם וחי בהם'

' סי(א "ל בלקו"וז. אזי ממשיך חיות בהמצוה גופא , מתוך חיות 

ובאור  )  ע רכט ואילך" ס–ע ואילך "תש' ת ה"בהוצאת קה. ז"רכ

:  פ"עה)) קנג' ע(קי '  סי–ב ואילך " ת תשע"בהוצאת קה(תורה 

ל הקדושה  "ר, דרך משל ציצית כשהן חוטין אין בהם חיות'

הוא עושה הוא מקשר כל כש]ש[רק ענין המצוה , העליונה

המחשבה והדיבור והעובדא  ] דהיינו[, המדריגות עד העשיה 

ושורה על הציצית כל ההלכות ציצית וכל  , מתקשרים זה עם זה 

 הובא  –. ' ועל דרך זה בכל המצוות. הפרשיות ציצית שבתורה

). 'ק' ע(אחרי ' צ פ" ת להצ"ונתבאר באוה

מ  "תשד'י אלול ה"ח, פ תבוא"כי תבוא דש' ה והי"ובד

'  ד ע"מ ח"תשד' התוועדויות ה–מ "תו. ריח' מ ע"תשד'מ ה"סה(

ע היו הציצית  "ט נ"שאצל הבעש, כנודע סיפור החסידים '):  2536

דהגם שכל ישראל  , דהחידוש שבזה הוא. שבטליתו מתנועעות

ז ממשיכים בה  " שעי, י שלובשים ציצית מקיימים את המצוה"ע

הנה אצל  , )י זהמ דלעיל שם לפנ"כתורת הה(' חיות וכו 

שהציצית הגשמיים  , זה נראה בגלוי בהציצית ' ע הי"ט נ"הבעש

ת  "ט הוצאת קה"כש. מ"תש'תמוז ה'  ד ד"וראה גם ר. ' התנועעו

. נ"וש. רלא ' הוספות סי

הוצאת  (י פארמא "פ נוסח כת"חסידים ע' ולהעיר מס)120

היו לו שתי  . . אחד ': תתתתלה' סי) ד"מקיצי נרדמים תרפ

ורצה למכור  , טף בשתיהן ובירך פעמים רבותטליתות ונתע

ו למכור  "ח: אמר. . ישראל רצה ליתן ארבעים וגוי ששים , אחד

. ' לגוי מה שברכתי עליו

 י״ל שזה נכלל בדרגת ׳בעלי הנפש׳ שהזכיר בשו״ע  ואולי

. כמו שביארנו לעיל, רבינו
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ולכן לכאורה לא שרתה בהכוס קדושה בעת  , )בהיין

ובודאי ובודאי שלא נשארה בו שום  , עשיית הקידוש

ולכאורה מותר ('  עשיית הקידוש וכוÈ¯Á‡Ïקדושה  

).'אפילו לזורקו לאשפה וכו

121. חסידים' אבל לכאורה לא כן משמע מס


„Âולדוגמא  ÔÈÚÎ"„ של קידוש( בנוגע לכוס  (–

אחד היה לו כוס ': תתתתלו' סי122חסידים ' ל ס"ז

אמר לו , יפה והיה שותה בו רק בשבת ומברך עליו

: אמר לו. תשאיל לי שאשלח בו יין לשר: יהודי אחד

ולא  ,  איני שותה בו בחול אלא בשבת בעבור מצוה


˘˙Ï ˘„˜ Â· ˘Ó‡  . אורידנו מקדושתו˘ ÈÏÎ
ÈÂ‚ Â· ˘Ó˙˘È'.

לו אתרוג  ' אחד הי': תתתתלה' ז שם סי"ועד

תמכור אתו  : ואמרו לו יהודים,  חג הסוכותשבירך ב

לא אמכור  : אמר לו. כי יש לנו ליתנו לשר אחד, לנו

123.'וכל שכן לגוי,  מה שברכתי עליו

 ˙È˘˘‡)ÒÂÎ (˘Â„È˜Ï ‰ÏÂ„‚ ,Ó‰¯·Â ‰Ï„·‰"Ê

ולכאורה אפשר להעיר בזה גם מדברי שיירי  

, המנהג שאני נוהג': ל"וז,  שכתב124כנסת הגדולה 

‡· ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ¯ÓÂÏ ‰˘È˘‡ ‰˙Â125]   ‰ÈÏÚ Í¯È·˘
˘Â„È˜[ ,  מטעם דכיון דנעשה בה מצות קידוש יעשה

',...בה מצות ברכת המזון

: אבל

ג הוא ממה "יסוד מנהגו של בעל שיירי כנה) א

כפי שהובא  (ל "י ז'ר איצטרוק בן שאנג"שראה להר

שהיה נוהג לקדש על   '126) בדבריו שם לפני זה

––––––––––
. נה' ד ע" ח5' ל הע"מנהגי ישראל הנ' סראה )121

.ל שם"מנהגי ישראל הנ'  הובא בס. 120' ל הע" הנ)122

' ועיין בס. ל"הנ'  נעתק לעיל הע– ושם גם בנוגע לטלית  )123

י "ל שם שהאריך בענין דבר שנתקדש ע"מנהגי ישראל הנ 

.  שלא לזלזל בו לתתו לנכרי–שנעשתה בו מצוה או ברכו עליו  

חפצים  ' מספר מעלין בקודש דוגמאות ל) נה' ע( ושם 

,  אולם במרוצת השנים , שנוצרו מלכתחילה כחפצי קודש

,  לדוגמא, כך . . קדושה אחרים  -נעשו מהם תשמישי , משבלו

ולדפים מספרי קודש  , אירע לטס לתורה שהפך למנורת חנוכה

. '...שחזרו והשתמשו בהם כקלף כריכת ספרים

מנהגי  ' הובא בס',  דא אות"רע' שבת סי' ח הל" לטור או)124

. ח"ק י"ח שם סוס"או) א"א(ג  "פרמ. ' ר' ו ע"ב פ"ל ח"ישראל הנ

ק "ר שם ס"א(' כוס יין גדול; ')ג שם"פרמ( כוס ארוך גדול )125

).ו"כ

. ה"ק כ"א שם ס"תוכנו הובא במג. ג שם" הובא גם בפרמ)126

קידוש  ,  קידושין' אשישית יין שהיה בה שיעור לג

והיה נוהג להניח  , הלילה וקידוש היום ואבדלתא

ר  " והר–127' אותה אשישה לקידוש היום ואבדלתא 

היה עושה כן משום הא דאמרינן בפרק 'איצטרוק 

',  „Ï„·‡Ï ‡˘Â„È˜Ó ¯ÈÈ˘Ó˙‡ והוא 128ערבי פסחים

 ואתעביד ביה מצוה חדא נעביד הואיל'ולא מטעם 

 קידוש  כיון דנעשה בה מצות'(' ביה מצוה אחריתי

129)!' יעשה בה מצות ברכת המזון

הנה  , ג"מפשטות לשונו של בעל שיירי כנה) ב

היה נוהג להניח אותה אשישה  'ר איצטרוק "הר

לקידוש היום  ] שקידש עליה קידוש הלילה[

,  )הכוס (·‰‡˘È˘È˙לא מפני הקדושה ' ואבדלתא 

' הי'שלכן  (131 שנשאר בהאשישית ÔÈÈ‰130 אלא מפני 

 כדי שישאר בה יין  132' אחרשותה תוך הסעודה מיין 

,)להבדלה

נוהג  'שהיה ,   ג"גם ממנהגו של בעל שיירי כנה) ג

מטעם דכיון  , לומר ברכת המזון באותה אשישה

דנעשה בה מצות קידוש יעשה בה מצות ברכת 

 אין הוכחה כלל שהיה עושה זאת מפני  –'  המזון

 שנשאר  ‰ÔÈÈאלא מפני , )הכוס (·‰‡˘È˘È˙הקדושה 

133. בהאשישית

––––––––––
. ר שם"א

אין עושין מצוות  ' וראה מה שפקפקו על זה מהא ש)127

ב ובהנסמן  "ע רבינו שם סי"שו : פסחים קב(' תחבילות חבילו

) אדלר. א.י(' מצוות חבילות ' ' ס–)  ו"מ שם ציון ק"בציונים ומ

בנר  (ו "א סל"רע' סי ) ין'עפג. א(דברי שלום . ב "ס' י' הארוך סי

). 'שלום אות א

.  פסחים קיג)128

ו  "רצ' שבת סי' ח הל"מלשון הפרישה לטור או,  לכאורה)129

וזהו עיקר  ': )שייר מקידושא לאבדלתאוהוא דה "ד(ו "ק ט"ס

המצוה שהיין שנתעבד ביה המצוה בעילוי יומא וקידש בו עליו  

היה אפשר להוכיח שהוא  ', עליו בעצמו יבדיל,  את השבת

אבל מהמשך לשונו  , )ג"ש בעל שיירי כנה"כמ(' הואיל'מטעם 

כי גם ההבדלה ': שממשיך הטעם לדבריו, לא משמע כן 

.')ד"ק י"ס(ש לעיל "וכמ, מקדושת שבת הוא 

)  א שם"למג(המחצית השקל , ג" וכדמוכח גם מזה שהפמ)130

. דנו בזה מטעם כוס פגום) ג"ק כ"וראה גם שם ס(ר שם "והא

–דמשייר מקידושא  ':  בפסחים שםם"וכפירוש הרשב)131

. 'שיש לו מעט יין ומונע שתייתו בשביל הבדלה

לה ויום  האשישה גדולה שיכול לשתות ממנה לי'כ " אלא א)132

. ג שם" בעל שיירי כנה–'  ה ישאר לאבדלתא"ואפ

ג שם  " ובפרט שממשמעות המשך הענינים בשיירי כנה)133

. ר איצטרוק"שנהג כן על סמך מנהגו של הר, משמע
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ÛÈ„ÚÌÂÈ‰ ˘Â„È˜ ˙Â˘ÚÏ  , ‰Ï„·‰Â ‰ÏÈÏ‰– ÏÎ 
ÂÓˆÚÏ ÒÂÎ ÏÚ „Á‡

  בהמשך למה שפקפק  134,ג"שהפרמ, שוב ראיתי

להבדיל על הכוס שעשה  (ר איצטרוק "על מנהג הר

:   כתב–' הא טעמו פגמו'ד, )עליו קידוש הלילה והיום

Ï ˜ÏÁÏ ¯˙ÂÈ ·ÂË '˙ÂÒÂÎ'.135‚, כ"ואי דמתקנו אח'

ר איצטרוק  "מהר הביא 136ואחרי שהכף החיים


 ÎÂ"¯‡‰ È¯·„ ÈÙÏ':  כתב–ל  " ג הנ"ופרמ"Ê È"  Ï
Ù· ÒÂÎ ÏÎ ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆ˘"Ú , משום דכל אחד יש לו

137.'אחרת' בחי

„· ÌÈ
Â˘ ˙ÂÒÂÎ 'ÁÒÙ ÏÈÏ ¯„Ò„ ˙ÂÒÂÎ

ל שקידוש והבדלה צריך לכל "ולפי הכף החיים הנ

'  משום דכל אחד יש לו בחי, 'אחד כוס לעצמו

, כוסות דליל הפסח' הוא בד הרי ודאי שכן  –' אחרת 

‰Ó „Á‡ ÏÎ ˙ÈÈ˙˘ '  ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÂÒÂÎ„ל "שלפי האריז

ÂÓˆÚÏ ÒÂÎ· ˙ÂÈ‰Ï  , יש  'שבודאי בליל הסדר כל כוס

. 'לו בחינה אחרת

138ל" ואולי יש להעיר בזה גם מדברי המהר

141ף" הרי140שיטת'ב) 139ת ארץ צבי "הובאו בשו(

א "דכ, ג"ברכות בפה' כוסות ד' דצריך לברך על ד

אשי  '  דהרי חזינן דר142ש"הרא' והק, ע"מצוה בפ

אכסא '  אפי143,בירך אכסא קמא של קידוש ולא יותר

ג דכוס של ברכה צריך כוס "ואע, דברכתא לא בירך

דשאני התם , ל"ז השיב המהר"וע. ע"והוא מצוה בפ

לא צריך כוס , דכוס של ברכת המזון אף דצריך כוס


ÈÚ· ˙ÂÒÂÎ„ ¯ÙÒÓ Ô' ·„ כ "משא, מחולק לעצמו  ,'
‡Â"ÌÈ˜ÏÂÁÓ ˙ÂÒÂÎ Ô
ÈÚ· Î' .


ÍÈ¯ˆ ˙ÂÒÂÎ Ú·¯‡ ÔÈ  ': ל"וזה לשון המהרÚÏ
 ÂÓˆÚ È
Ù· ‰È˙˘Â ‰È˙˘ ÏÎ ‰È‰È˘  , ÍÈ¯ˆ ÔÎÏ  לברך 

.'˘ÂÒÂÎ‰ ÌÈ˜ÏÂÁÓ Â‰È˙על כל שתיה ושתיה כדי 

‰ÙÒÂ‰
‰ÎÂÒ‰

גם הסוכה    '144סדר היום' ל ס"ז: ‰ÎÂÒ‰לענין ) א

שלא נעשית אלא  שידעו  ,  יתיר אותה ויסתור אותה

ואם יוכל לשמור העצים והקנים לשנה  , למצותה

הבאה לחזור לעשות בהם סוכה של מצוה מה טוב  

אחר שכבר עלו ונתעלו בענין מצוה לא  , ומה נעים

גם אם יעשה בהם איזה תשמיש של  . ירדו לענין חול

ואם לאו יוכל לשנות  .  מצוה אחרת טוב ויפה

שראיתי מדומה ליוכ. . של חול ' לדברים אחרים ואפי

––––––––––

.  פסחים קיג)134

. 124' ל הע"הנ) 134

ואני אומר דעדיף לברך בכל' : ר שם"וכעין זה כתב בא) 135

. ' וכו'  פעם על יין המובא מחנות

. ה"ק נ"א ס"רע' ח סי "לאו) 136

). שכה' ע(וראה בדברי שלום שם בסוף דבריו ) 137

. ט "פמ' גבורות ה' בס) 138

). א,  כ(א "י' סי) 139

. ת ארץ צבי"כאן נעתק משו' הל) 140

). ף"א בדפי הרי"ד ע"דף כ(ב "סע, לפסחים שם קט ) 141

. ד"כ' בפסחים שם סי) 142

: פסחים קג) 143

.ט של סוכות "הנהגת מוצאי יו) 144

 שסותרים שראיתי שיש חסידים ואנשי מעשה שאחר

ושורפין הכל  ' הסוכה מתאספין הכל אל מקום א

. 'חומרא יתירה היא זו, ואין נאותין ממנו

‚Â¯˙‡‰

145: ל"יפה ללב הנ' ל ס"ז: ‰‡˙¯Â‚לענין ) ב

'‡˜ÂÒ· ˙Á˜¯Ó Á˜Â¯ Â˙Â‡ ÔÈ˘ÂÚ ‚Â¯˙‡‰Â"  ¯Á‡ ¯
 ‚Á‰ . . ÏÚ Â˙ÂÏÚÏË ÏÈÏ· ÔÁÏÂ˘‰" Ë·˘· Â146ה " ר

לאילנות בכלל הפירות שיברכו עליו מאנשי הבית  

אם היא הרה  ] ומה גם[=ג "ומ,  איש או אשה

 וגם ליתן ממנו למקשה לילד שאומרים 147, ללדת

––––––––––

הובא בארחות  ', ל אודות הלולב וכו"בהמשך לדבריו הנ)145

. 149' חיים שם ובקונטרס אחרון לאלף המגן דלעיל הע

והאתרוג ' : 'ד אות ב"מ' סי ) קאידינאוו( ובמשמרת שלום )146


Ú Ï˘ ÌÈÓÈ Èˆ¯˙ו בשבט "יש לטגנו ולטעום ממנו בט˘·Â  ,'

*. 'תורה כידוע' ואתרוג עם הכולל בגי':  קורים שםובטעמים ומ

:  א ,  ציין לכתובות סא 157'  פסקי תשובות דלעיל הע וב)147

בעלי ריח  (אתרוגא הוו לה בני ריחני ] אשה מעוברת[דאכלה '

**. ')טוב

ובנפש חיים. ' מינים אות ב' סוכות וד ' נוהג כצאן יוסף הל' ראה גם ס *) 

ר  " ולהעיר מויק. ל"בשם האריז) א" ד אות י" י מערכת הלמ'ח פאלאג "לר(

כך ישראל יש בהם בני אדם  , מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח':  שם

. ' שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים

תוקף יש בטבעו  דהאתרוג נראה מכאן':  ובבן יהוידע לכתובות כאן **) 



˙È¯Â‰¯‰'ÏÈ‡Â‰‰ÂˆÓ ‡„Á ‰· „È·Ú˙‡Â ...' ‰¯Âיד
שהיא סגולה שתלד בריווח ולא בצער ויצא הולד בר 

כשאוכלת ] לחיים טובים ולשלום[=ל "קיימא לחטו

148. ממנו באותה שעה

ÏÂÏ‰ ·)ÂÈ
ÈÓ ÌÚ(


ÂÈ (‰ÏÂÏ·  לענין  ) גÈÓÂ( :149: סדר היום' ל ס" ז

ט יקח הלולב עם מיניו וישמור אותו  "מוצאי יו'

ÂÎÊÈÂ Ì˙Â‡ ‰‡¯È¯  , לו למשמרת' יהי, במקום מיוחד
Ú ‰ÎÊÈÂ "‰¯ˆ ÏÎÓ Ïˆ
‰Ï È' .150

 ואחר התפילה יקח הלולב  151:חמדת ימים' ל ס"וז

נו  ושמע. עם מיניו ויתן אותם במקום מיוחד בביתו

Ó˘ÓÏ ˙ÂÈ‰Ï¯˙  בשם הראשונים שיש בזה סגולה 
‰¯È·Ú „Â
„
 ÏÎÓ Ì‚Â ‰¯ˆ ÏÎÓ Ïˆ
‰Ï ˙È·‰' .152153

ם די  "בשם מהר הביא 154ככר לאדן ' א בס"והחיד

˘‰ÂÈ  מכאן משמע , קטיר לולבך': ל"וז, ל"לונזאנו ז
‚Á‰ ¯Á‡ Ì˙È·· Ì·ÏÂÏ ÚÈ
ˆ‰Ï ÌÈ‚‰Â
ז "וכתב ע. '

'  È¯ÓÂ˘„‰ Ìהכי חזינן לרבנן קשישאי ': א"החיד
‰¯ÈÓ˘Ï ÏÈÚÂÈ ‰Ê˘ Â¯Ó‡Â ‰
˘ ÏÎ· ÌÈ
ÈÓ .155  ועוד 

––––––––––

מועד לכל חי  ' ל ולס"רפואה וחיים הנ' ומציין שם לס)148

נ העתיק "שמשם כפה(ה "ד אות כ"כ' סי) י'ח פאלאג"ר(לאביו 

). את דבריו

הובאו דבריו באלף למגן  .  ט של סוכות" הנהגת מוצאי יו)149

. ז "ס ס"תר' למטה אפרים סי 

אחר שהם רומזים לענין  , ואל ישליך ויזרוק אותם לאשפה  ')150

.  שם–'גדול כאשר כתבנו אין לנהוג בהם מנהג בזיון

ב  " ליוורנו תקכ. א,  ערה–א "איזמיר תצ(ו "ג סוכות ספ"ח)151

מכון  '(ובמהדורה החדשה . ד,   צ–ג  "ונציה תקכ. ב-א ,  קכח–

.  הובא ביפה ללב דלהלן. ו"אות נ) א"בני ברק תשע' חמדת ימים

. י"נ שמקורו מסדה"וכפה

אחר שהם רומזים לענין גדול  , ואל ישליך ויזרוק לאשפה  ')152

.  שם–'  כנו למעלה אין לנהוג בהם מנהג בזיוןכאשר האר

וחסידים הראשונים נהגו להצניעם ולבער עמהם החמץ   ')153

דהואיל  , בערב פסח או להטילם לתנור באפיית מצות של מצוה

). ז" אות נ( שם –'  ואיתעבד בה חדא מצוה ליעביד מצוה אחריתי

שבת (בביאור דברי הירושלמי , )הגהות ירושלמי(' ו'  סי)154

מיום שביעי של ', 'הא דאת קטר לולבך קטור רגלך') ו"ב ה"פ

קשור  , ערבה שקושרין הלולב עם האגודה להניח אותו מן הצד

 הובא  –).  פני משה כאן(' את רגליך מלילך ולפרוש על הים

. ז"ביפה ללב דלהלן ובקונטרס אחרון לאלף המגן שם סק

הלולב וההדס והערבה   ':146'  ובמשמרת שלום דלהלן הע)155

ÚÈÏ˜ ˙Â˘ÚÏ ·ÂËÂ‰ . ר יש לגונזן לשמירה"שבלולב וערבה של ה

פ  "אע,  יותר משאר פירות , בפעולת הריח להריקו מגוף האם לגוף העובר

',  העובר קולט מן ריח האתרוג שאכלה אמו. . שיש בהם ריח טוב יותר 

. ש"עיי

.'מ להאריך" מצאתי בכתבים ואכ

לעשות   *. 4'  קצה ובהע' מנהגי ישראל שם ע

 שם  –ממנו קליעה לשים בתוכו ההדסים להבדלה  

הלולב וההדס ': ד"מ' ממשמרת שלום סי' בסוף הע

ר יש לגונזן לשמירה  "והערבה שבלולב וערבה של ה

קליעה מלולב ולשום בתוכה את ההדס  וטוב לעשות 

ק והאתרגו יש לטגנו "ללוקחו להבדלה בכל מוצש

..   ו בשבט ובשני ימי של עצרת"ולטעום ממנו בט

. 17'  דלעיל הע'  רשימת היומן–תורת מנחם  'וראה 

ר  "ומנהגינו ביום הו '156): י'פאלאג(יפה ללב ' ל ס "וז

הלולב כשהוא קשור עם הדס לאחר התפלה ליקח 


Ú ÂÁÈוערבה ‰ÏÂ" ‰¯ÈÓ˘Ï Â· Ô˘È ‡Â‰˘ ˙È·‰ Á˙Ù ‚

ÁÒÙ‰ „Ú ,  ÂÎÈÏ˘‰Ï Â˙Â‡ ÔÈÁ˜ÂÏ ÁÒÙ ·¯Ú·Â
  ÍÂ˙Ï Â˙ÈˆÁÓÂ ıÓÁ‰ ˙ÙÈ¯˘ ÍÂ˙ Ï‡ ¯˜Â·· Â˙ÈˆÁÓ

‰ÂˆÓ Ï˘ ˙ÂˆÓ‰ Â· ÔÈÙÂ‡˘ ¯Â
˙‰' .157

‰·¯ ‡
Ú˘Â‰„ ‰·¯Ú‰


‡ ¯·‰לענין ) דÚ˘Â‰„ ‰·¯Ú‰ :

 דחג הוא סיומא ביומא שביעאה  '158: ל הזהר"ז

כ בעינן "ובג. . וערבי נחל בהו . . דדינא דעלמא 

)  159להכותם בארץ ולחובטם (לבטשא לון בארעא 

ÂÁÎ˙˘Ó ‡Ï„ ÔÂÏ ‡ÓÈÈÒÏÂ ')  להצניעם שלא

––––––––––

Ï„·‰Ï ÂÁ˜ÂÏÏ Ò„‰‰ ˙‡ ‰ÎÂ˙· ÌÂ˘ÏÂ ·ÏÂÏÓ˘ˆÂÓ ÏÎ· ‰" ̃
). 15, 14,  12ובהנסמן שם הערות  ,  ע" כדלעיל מטושו(

הובא  , )ה עוד"ד(ו "ק ט"ט ס"ד ס"תרס' ח סי"ב לאו"ח)156

. 'ק ח"ם כאן ס" למהרש) החדשות(בארחות חיים 

ב  "פי) י'ח פאלאג"ר(רפואה וחיים לאביו ' סומציין שם ל)157

). נ העתיק את דבריו"שמשם כפה(ר "ערך שמירה אות גמ

הובא ב  (ז " סק149'  ובקונטרס אחרון לאלף המגן דלעיל הע

'  ח סוף הע"ד ס"תרס' ח סי"ו לאו"ח) רבינוביץ(פסקי תשובות ב


‰  ל "ונ ':ל"וז,  כתב) 27˘Ó ˙ÂÎÂÒ „Ú Ì˙Â‡ ÚÈ
ˆ‰Ï ÔÂÎ
Â ·ÂË„
˙¯Á‡ ,  Ï˘·Ó˘ ÏÈ˘·˙‰ ˙Á˙ ˘‡· Ì˙Â‡ ÛÂ¯˘È ˙ÂÎÂÒ ·¯Ú·Â

ÂÈ „Â·ÎÏ" Ë*  .אבל בכל ימי הקיץ  , פ"ויש ששורפין אותו בער

. 'ל  לנהוג כמו שכתבתי"ולכן נ, אין להם הסגולה יקרה

אמנם מנהג צדיקי הדורות  ' : ז בפסקי תשובות שם"ע' וכ[

אלא שמההושענות  , פ בשריפת חמץ "ולב ומיניו בערלשרוף הל

]. 'ר נכון להשאיר מעט בבית"דהו

. 17' דלעיל הע'  רשימת היומן–תורת מנחם  'אבל ראה 

ח "פי) פיינהנדלר(הובא בגנזי הקודש (ב ואילך "סע, ג לא" ח)158

. )' אות ה84' ל הע"ת משנת יוסף הנ "שו. ל' קפז הע' ע

. ו כאן "דרך אמת להרח)159

. 161'  וראה נצוצי אורות דלהלן הע *) 



‰¯‰È¯Â'ÏÈ‡Â‰‰ÂˆÓ ‡„Á ‰· „È·Ú˙‡Â ...' ‰¯Â˙טו

161).160ימצאו

ו  "פ] רבתי סוף[תניא '  ובס': יפה ללב שם ' ל ס"וז

ומנהג : ל"וז' שכ, תלי תניא בערבה לבד)  ב"ג ע"דל(

לאחר שגמרו , לנו מאבותינופשוט בידינו שקיב

כשיוצאין מבית  , ]רבה[מצות הערבה ביום הושענא 

ÔÈÓÈ˘ÓÂ Â˙È·Ï ‰·¯Ú‰ ÍÈÏÂÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ  , הכנסת
‰ÂˆÓ ·Â·ÈÁÏ Â˙ËÈÓ ˘‡¯Ï ÍÂÓÒ ‰˙Â‡ ,  ומנהג כשר

כ "שכ, ÁÙÓ ‡¯È˙ ‡Ï ÈÎ Ï‚ÂÒÓ ‡Â‰ ÔÎÂ„. ל"עכ, הוא

ז  "בערך פחד אות ט] מברסלב[ן "המדות למהר' בס

, כ" ע162',  חבוטים מסוגלים לבטל הפחדהושענות '

היכא שמניחים אותם בביתם במקום , ח"והיה בהני

––––––––––

. פ נצוצי אורות דלהלן"ע)160

משמע שצריך  '):  'אות א( א כאן "ובנצוצי אורות להחיד)161

א  "וזה א, להצניע ההושענות מיד אחר חבטתם עד שלא ישכחו

 אצל הקדרות  „ÈÓ ÌÙ¯Â˘Ï ·ÂË ‡Ï„ל "ונ. אם לא בשריפה מיד

שהיא סעודת היום דשחרית מיד  , שמבשל בהם סעודת מצוה

ח  "ע א" כדאיתא בש, Ú „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï ‡Ï‡" Ù ,  נ"אחר ביאת ביהכ

. 'ה"ט בהגה"ד ס"תרס' סי

È˘ È˙ÚÓ˘Â˘ ·‰  '): ז"ו ספ"ח' כלל ד' נר ג(מ "מנוה וב)162
]Â‰„ ‰·¯Ú·"¯  [Â‚Ò ÌÈÎ¯„‰ ˙
ÎÒ· ‰· ÔÈÂÎ˙ÓÏ ‰¯ÈÓ˘ ˙Ï  .

בצל שדי  ' והבוטח בה. והכל כפי כושר מעשיו וטוב כוונתו

. 'יתלונן

סגולות  * (עובר אורח ' ליקוטי צבי בשם ס' בס'  ז כ"ועפ

˘Í¯„· ÂÓÚ Á˜ÈÏ Ï‚ÂÒÓ „Â‡Ó  קבלה : ל"וז, )ותפילות הדרך
ÂÏ˘ ‰
Ú˘Â‰‰ ,או שידע בבירור שהיא טמונה במקום מיוחד  ,

‰ ˙Ú˘·Â  ¯ÈÎÊÈ ‰
ÎÒ' Â‰Â È
‡)‡
Ú˘Â‰] (‡
 ‰ÚÈ˘Â‰ ['.

'  עם הוספות מר, ט"ח והתוי"תלמיד הב, יעקב נפתלי מלובלין' מר*) 

).  85'   ע–ה  "גאלאנטא תרפ, שווארץ . י.בהוצאת א(שמעון מקארלסרוא 

ל  "שהו'  עובר אורח'כפי שנדפס בספרו  , ל"ש הנ"והבא להלן הוא מר

. ב, ג קנו"תקכ , בקארלסרוא 

והאיש הירא מפחד לילה בחלום , משומר כמדובר

163. 'תניחם ותשימם בכר מראשותיו שישן עליו

וכתבו שהוא  ': ל"וז,  כתב164ח"ובליקוטי מהרי

ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓÏ ‰ÏÂ‚Ò  ] ההושענה והערבה שבלולב[
Ï ÌÈ
·"Ú ,ÌÈÓ‰ ‰˙˘ÈÂ ‡
Ú˘Â‰ Ï˘·È˘ .165ז  " ורמז ע

166.'שערבה בגימטריא זרע

***

,  לולב, וראה עוד במנהגים השונים בנוגע לאתרוג

ת ראש  " בשו–הדסים וסכך לאחר סוכות  , ערבות

. ב"ע' ח סי"ב או" ח) ח"בני ברק תשס, ץ"כ. א(אליהו 

––––––––––

ד "ח שם ס"לאו) י'ח פאלאג"לאביו ר(רוח חיים '  סל"וז)163

כ "ואח] . . ר"את הערבה בהו[ואנחנו נוהגים לחבוט ': 'ק ג"ס

המקבלים  ' כ בס"שכ, פתח הבית לשמירה)ה(ג "לתלות ע

‰¯ÈÓ˘Ï ˙ÂËÈÓ‰ È˘‡¯· ‰·¯Ú‰ ÌÈÏÂ˙˘ ,והיינו לפי  ,  *ש "יע

מנהג  מקומם שהיה להם מטות בנויות בעצים ויש מקום  

,  ואנחנו שאין לנו במטות במה לתלות ,  ראשי המטותלתלות ב

Ú ÔÈÏÂ˙"‰¯ÈÓ˘Ï ·ÏÂÏ‰ ÌÚ ıÂÁ·Ó Á˙Ù‰ ‚ ,פ  "ובבוא ער

שאופין מצות למצת של מצוה שורפים הלולב עם הערבה  

ש הפוסקים  "וכמ, והוא מנהג נכון,  בתנור שאופין המצות

. 'ש"יע, ל"ו ומוהרי"בשם מוהרי' ט' זה סעי' ם בהגה בסי"ומור

. דר חג הסוכות סוף ס)164

בהוצאת  . ערך הריון' אות ה(רפאל המלאך '  ועיין ס)165

פ מקאריץ אות  "מדרש פנחס לר). ב,  טו–א  "פיוטרקוב תרע

פרשיות אות  ) ג"תשס, בני ברק(אמרי פנחס השלם ' בס(א "רמ

ירושלים (ב "ח) בן אדהאן. נ.י(מעשה בראשית ' ס). ה"תס

).  ו"תשמ

'  ל מס"ס להאריז"יקוטי הש ל.ו "ג ופ"ח שער הלולב פ" פע)166

ו ענין חבטת הערבה  "הכוונות להרח' ס. תענית בתחילתה

שעם היות  ': ושם.  עח' ע) ע"תש, ת"קה(ב "מ תרפ"סה. ר"בהו

הנה בו כל עצמות  , ]יב, ל"ר פ"ויק[שאין בו לא טעם וריח כלל 

ס שבנבראים בבנין עדי עד להיות המשכתו  "הבן וכח הא

.'י השדרה"ועצמות המוח הבא ע' מפנימי

ח שם  "בכורי יעקב לאו' נ כוונתו למה שהביא שם לפני זה מס "כפה*) 

.ל" התניא הנ' שהביא את דברי ס , ז"ק ט"ס



 

 

 

 

 
ז"עשת א"נמ ף"כ  - .ד"סב  ליווסרענאט הלכ יחרי  

 

Is Reb Levik's Torah Marginal? 
 

The Rebbe's note for the Chof Av 5744 Michtov-Kloli: 
"It is my chov v'hazechus godol to ask everyone to 

learn my father's Torah in the Chof Av Farbrengens.” 
 

  ;)ג"פ ףוס תובא( "המכחל תוארפרפ תואירטמגו תופוקת"
 )ה"פ ףוס תובא( "הב אלוכד הב ךפהו הב ךפה"

Common Gimatrias: 
 613 אירטמיגב תיציצ- 'ה תווצמ לכ תא םתרכזו ותוא םתיארו'

 יל ויהי ןועמשו ןבוארכ - השנמו םירפא
 יכדרמ ךורב ןמה רורא ןיב עדי אלד
 ה"מ ,ג"ס ,ן"ב ,ה"מ םש -ה"יוה םש
 דוס אצי ןיי סנכנ ,אטח אירטמיגב זוגא
 

_____________________________________________ 
 

One of 20+ Gimatria Reference 
pages in "Yalkut Levi Yitzchak" 
(each sefer on a few parshiyos). 
Volume 1 features 220+ 
Gimatriya entries.   

The Baal Haturim, the Megaleh 
Amukos and other Meforshim 
also use Gimatria. Is R. Levik 
unique? 

What’s the role of Gimatria in 
Torah? Is it only Genius, Mental 
or Mathematical Acrobatics? 
What does Gimatria teach us? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ÈÂÏ ˙¯Â˙"ˆ ,˘· ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ"·�¯ „ÂÓÚ Ò )Â'‰Ú ˜ÁˆÈ ÈÂÏ ËÂ˜ÏÈ"˙' Á"„Î ÔÓÈÒ ‡(  

Sample of RLY's Zohar glosses with ink of different berries prepared by Rebbetzin Chana  

ÂÁÈ˘"Ó˘˙ ˜"˘ ‡" Í˙ÂÏÚ‰· Ù

Ó ÛÈÚÒ'  �  
The Rebbe's note for Chof Av 5744, describing his  

"chov v'hazechus godol" requesting all to learn 

from his father's Torah 

 ‰ÁÈ˘ Í¯„)Â˘"¯‚‰Ó ˙"È˜Ò·ÈÈ�˜ Á( � 

� Ò' ‰¯Â˙‰ ˘‡ )Ï‰ '˙·˘, ÙÚ ¯„ÂÒÓ"˙ÂÈ˘¯Ù‰ È(   

  ˘·ÏÈÂÂÒ¯Ú�‡Ë ‰ÎÏÓ ‰ÂÏÓÏÈÂÂÒ¯Ú�‡Ë ‰ÎÏÓ ‰ÂÏÓ  ~~  ÎÎ""�Ó Û�Ó Û""Ú˘˙ ‡Ú˘˙ ‡""ËË  ––  ‰�˘ ˘ÓÁÂ ÌÈÚ·˘‰�˘ ˘ÓÁÂ ÌÈÚ  ..דד""בסבס
 

R' Levi Yitzchok – "All in All!"  

How “real" are the Avos 5:6 Supernatural phenomena,  Question: 

Heavenly Manna and Aaron’s flowering staff? i.e. the 

'Ú· Â‡¯·� ÌÈ¯·„ ‰¯˘Ú בת˘רב Â˘Ó˘‰ ÔÈ·˙.. ‰ËÓ‰Â ÔÓ‰ ˙˘˜‰..' 
 

"Perach Shoshana" Responsa (§67), R"M Blumenfeld (Maplewood, NJ) - 5731 �  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó¯‰"¯˘Î Ó ;Â¯ÙÒ 'ÈÏ˘ ‰¯Â˙ÈÁ ‰Ó"‚ - ¯Â·ÈÚ‰ „ÂÒ' /  

 ‡Ù˙ ÏÚ· ˙�ÂÓ˙"È, ¯‰"ıÈ˘ÙÈÏ È �  

"Mishnayoth" Eng. translation and notes by Philip Blackman � 

� 

Ë�Â˜' ' Á¯È‰ ÏÚ Ì„‡‰ - ‰�ÂÓ‡‰Â ‰¯Â˙‰ ¯Â‡Ï' Ó¯‰Ï"   ¯˘Î Ó�  

¯‚‰"È‰ ‡·ÓÚÊ Ó" „ ‡˘¯‡ÂÂÓ- Ò' '˙ÂÁ¯ÂÙ ˙ÂÈ˙Â‡'   �  

Mishnah Achronah commentary to Mishnayos 

(R. Ephraim Yitzchok, Dayan  in Premishlan, 

published 5642) � 













The Kids?

"Rabbi Yehoshua asked the students, "What new
insight did you learn today?" Out of deference to their
master, they humbly responded that they were not in
a position to teach him Torah: "We are your students
and study from you." R. Yehoshua then asked, "It is
impossible to find nothing novel in a study session.
Whose was the master Teacher this Shabbat?"
"Rabbi Eleazar ben Azariah taught." "And what was
his theme?" "The topic was
Hakhel, which states: 'Read
this Torah before all Israel...
Assemble, Hakhel all the
people -men, women, and the
children.’” "And how did he
explain this verse?" “ He
taught: The men come to
study; the women to listen; and
the children come to reward
those bringing them.” “ When
R. Yehoshua heard about
bringing small children to the
Hakhel gathering, he said “You
were about to hold back from
me this most precious pearl
(insight)!” (Talmud, Chagigah 3a).

When Rabbi Yehoshua was an infant, his mother
would bring him to the study hall in his bassinet
so that his ears would absorb the Torah.
(Jerusalem Talmud, Yevamot 1:6)

Precious Pearl
He was greatly affected by this early form of
dedication to education, the “osmosis” of Torah as a
young child; it is no wonder why this particular
teaching was so dear to him. When his mother
brought him as an infant to the Study Hall they may
have asked her why so young? Why bring him?
Rabbi Yehoshua’s unique perspective to his own
personal journey, his own life experience, something
his students did not experience and didn’t fully
appreciate. Rabbi Yehoshua explained the Torah
from his lens of human experience, Torah was
intertwined with his life, personalizing it. Perhaps
comparing himself to a pearl which starts as a tiny
point and all the layers of brilliance are built around it
giving its beauty and preciousness.

Bring the Kids!

The adults come to study and listen to the words of
the Torah; the men with the mind, women intuitively
with the heart, but why the young children, do they
really understand?
The children have the pure faith pintele yid revealed,
and absorb the whole experience visually, recreating
the experience of Sinai where every Jew was
present and all future souls were there as well. Yes,

the children bring reward i.e. enable
their parents also to be infused with
the simple pure faith, and relive the
Sinai experience in an essential
way and bring the simple faith to
permeate in their inner powers of
mind and heart. Discovering the
child deep within all of us – thrive
on the dynamic excitement of being
a part of something great. We all
have a need to be a part of events
that will create lasting memories.

Every day there it is Mitzvah to
remember Mt Sinai in the six
remembrances, but every seven

years important milestone in cycle of life we need to
relive and experience in a visual way as that is main
feature of the giving of the Torah by gathering all as
one, and our children with their pure faith help us
recreate it. As Maimonides writes about the Hakhel
gathering: “They must prepare their hearts and alert
their ears to listen with awe, and with trembling joy
like the day it was given on Sinai as though the Torah
was being commanded to them now" Recreating the
Giving of the Torah where the children were the real
guarantors that truly brought about the giving of the
Torah.

Bring the kids and adults too!
Hakhel, "assemble!" the only event that requires the
attendance of every Jew, reminiscent of the historic
moment when our nation stood at Mount Sinai, when
every member of our nation was present when G-d
lovingly gave us the Torah. Even adults who may be
on the level of "Taf" in their chinuch when they join a
Hakhel gathering they too will bring the pintele yid
simple faith to those educated around them.
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