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  ".תפארת מנחם" שנתנו למחבר על ספרו הסכמות הרבנים הגאונים

  

 ר שלמה"ר הר"מו , ג חסיד ועניו הפוסק המפורסם נזר ישראל לתפארה"מכתבו של הרה
 . המדבר בשבח המגיע לכתבים,ל"זצזלמן אויערבאך 

  .א"ק ירושלים תובב"פעיה, ט"ה טבת תשל"יום כ, ה"ב                                   
ר יוסף נחמן "מוה 'ג וכו"הרה ה " ה. אוצרו ' ד  יראת יראיק  גברא  האי כ"למע

שהואיל  תודתי נתונה לו על זה, ס"אחרי ברכת שלום רב וכט .א"שליט שבתאי
, על הלכות נדה.  א"ח" תפארת מנחם"חיבורו היקר   טובה הי ניהו לכבדני במתנה

וגם ומאוד נהניתי כאשר ראיתי גדולי תורה מפליגים בשבחו  .כספים ושמיטת
גם אברכו , עם שלמי תודה אשר על כך יחד, מהללים את ספרו זה כי טוב הוא

התורה יהא בעזרו וימלא משאלות לבו לטובה למען יוכל לעבוד  שנותן מקרב לב
ויתברך מפי  ,ולישב באהלה של תורה וללמוד וללמד מתוך הרחבה ושמחה' את ד

 .עליון בכל טוב סלה
 .אויערבאך נאם שלמה זלמן                                                                               

  

  
  
  

  .ל"זצמרדכי אליהו ' ג ר"הסכמת הרה
 ט"התשל" נצב עליו' והנה ה"ק לסדר "עש' יום ו

 ה ס כ מ ה

  החשוב החריף ובקי ג" להרה"תפארת מנחם"  ראה ראיתי עלים לתרופה מהספר
אסף וליקט עומרים מדברי  ,אשר חרז וקדח  ,א"שבתאי שליט נחמן יוסף  'ר

 עוד   והוסיף  ,וסדרם דבר דבור על אופניו ,ונדה ,כספים בהלכות שמיטת ל"חז
 שאלות ,ל" חז ודרישות בדברי חקירות וכן ,עליו הטובה  'ה כיד   מדיליה

   וגדל והלך  , חוצה ידיו ויפוצו מעינותיו ותחזקנה   .עליהם  שהשיב ותשובות
   .  לתורה פעלים ולהרבות   ,ולהאדירה  תורה להגדיל   יזכה

 .החותם לכבוד תורה ולומדיה                                                                       
  ומרדכי אליה
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, ת מנחת יצחק"מחבר שו, א"ס שליטייצחק יעקב וי' ר ר"ד מקודש מוה"ג ראב"הסכמת הרה
משה אריה ' ר ר"ג מוה"ו הרה"ק ירושת"צ של העדה החרדית פעיה"בידה, נוועמו חברי בית די

 .א"ישראל משה דושינסקי שליט' ג ר"והרה, א"פריינד שליט

ה
, שחברו האי גברא יקירא" תפארת מנחם"יה למראה עינינו חיבור לטהרה ספר 

א "ר יוסף נחמן שבתאי שליט"ת מה"ש כש"ג המצויין בתויר" מרבנן הרהאצורב
ש סבו המנוח רב הפעלים "ע. (והלכות שמיטת כספים וקיצור הלכות, כות נדהבהל

יישר כח וחילו , ואמינא לפעלא טבא) ל"ת חכם מנחם זצ"לתורה ומצוות כש
הוא פרי , שהוא מדפיסו כעת, וחלק ראשון זה שעליו הסכמתינו .לאורייתא

ויעלה , וקיר פעלוי לה"ובוודאי ידעו אחינו בנ, רעיונותיו וניכר בו עמלה של תורה
 .מלכי רבנן, ספרו על שלחן מלכים

 ת ועל מי מנוחות יוכל"א כי יעזור לו השי"ג המחבר שליט"ת הה"ברכתנו לכב
  .ט"ישועה ושמחה וכ, לשקוד על התורה מתוך הרחבת הדעת להמשיך

                     .א"בבק תו"ד פעיה"ס ראבינאם יצחק יעקב וי.  כעתירת החותמים לכבוד התורה
     .ל דושינסקי"צ זצ"צ מהר"ר הגה"לאאמו בנאם ישראל משה. משה אריה פריינדנאם 
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 ,א"ר משה הלברשטאם שליט"ג מוהר"הרהשמעבר לדף של ת והסכמהעתק ה
" דברי חיים" וראש ישיבת  ,העדה החרדית  ץ" בד שליד צ בבית ההוראה"מו

  .א"מצאנז זיע" דברי חיים"ה ראליםמגזע ישישים וא ,ו"ק ירושת"ץ פעיה"תכב

  ש בנגלה ובנסתר אשר כל"החה ר חסיד ועניו "וגם נוסף על האמור לעיל דברי מו
 ן"ק אראלים ותרשישים המלוב"א בנש"מאיר אבוחיצירא שליט' ר, ליה לא אניס רז

וחסיד מרעיש  ונכד לאותו צדיק נין  . א"חצירא שליטואב ישראל' ר ר"האדמו
 .א"ל זיע"יעקב אבוחצירא זצוק' ר לכות גאון עוזינומרגיז ממ הארץ

 
 .ק"לפ" גדולה כח בן תורה"שנת   .' לסדר לישועתך קויתי היליל שיש    , ד"בס
 

 'וחרד לדבר ה ירא ג"הרה  ויקירא   רבא האי גברא  לכתב  המגיע  הנני בזה בשבח
 צדיק אשר נכד לאותו א "שליט שבתאי  נחמן  יוסף ר "מוהר  ת"כש  ורב פעלים

 אשר הגה .ו"ל מיקירי ירושת"זצ מנשה חכם   הרבים את רבים השיב מעוון וזיכה 
ע "שו ,ב"ד ח"ע יור"בהלכתה רבתי בעניני שו  תורה  בדברי ברוחו הטהור לעסוק 

ומצאתי  ,הנה ועיינתי בהם אחת הנה ואחת, ועוד והלכות שמיטת כספים, ז"אבהע
  חידושין  לחדש  ת" השי  זכהו אשר ה בסדר נאה ויא ,דבר דבור על אופניו

ולחברם  ראשונים וגם אחרונים  מפי סופרים וספרים נפזרים וללקט  דאורייתא 
ואף . ן"וגם לרבות תורת הח. שעמל בעמלה של תורה כאחד בטוב טעם ודעת אחרי

 .יישר  טבא  לפעלה ואמינא  .'דעדו עלי בהרפתקאי  . ל"חז חכמתו עמדה לו כדרש
ויפוצו מעיינותיו חוצה  . עליו להרבות ולהגביר חילים לתורה ותעודה' ף ד"ויוס

עד ביאת ינון במהרה  כאות נפשו הטהורה, א"ורב רחימ, א"א ורב חסד"ברב הונ
 . ר"כי

  ו"ק ירושת"ל פעיה"ח יום הנ"ז בעה"וע                                                
 משה הלברשטאם                                                            

  .טשאקאווע "דברי חיים"וראש ישיבת  צ בהעדה החרדית"מו                
  

  
 . ה"ב

וביודעי ומכיר המשפחה מיוחסת , י"עליון למעלה נ' חמותי ראיתי אור מושך הר
 .ולאפושי גברא קאתינא', וכו, בכל מילי דמיטב

  ט"ה  מאיר אבוחצירא ס"ע                                                                   
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  מ פ ת ח ו ת

                                        הקדמה                                                                         
  א.                         ח"א    כמה הלכות בעניני או

  כב.                            חיוב קטן במצוותבדין  ב
  גל.                                        ת"ש כדעת ר"בענין מוצ  ג
  דל.                         בענין טבילה במקוה לבעלי קרי בימינו  ד
  זל.                                    בענין גלוח הזקן בחול המועד  ה
  ונ.                          בה עם אשתו נדה במושב אחדבדין ישי  ו
  זנ.                   ל"בענין תקוני עוונות שלא נתפרשו בהאריז  ז

  עא.                                                   הלכות צניעות  ח
  עו                           .בענין לולב הקנרי ולולב דרי  ט
  עט.                                                ם שמים לבטלהזכרת שבדין ה  יד- י

  קכא.                    ד"פ ח"ותשובת הר. ש"בענין הספר תול  וט
  קמא.                                  הערות בעניני מזוזה ושעטנז  זט
  מג        ק.                                  בדין כסוי ראש לפנויה  זי
  מהק.                                             בענין קלא דקדושין  חי

  מוק   . בדין הפסק בין ברכת אירוסין לקדושין באמירת לשם יחוד  יט
  מחק.                                                 שבועות' בענין ג  כ
  נו                        ק.                          בענין המקדש  אכ
                   קנט. ובהתחברות עמהם, בעניין הבחירות לבית הכסא הציוני  בכ
  סגק                             .   בענין הושבת מלך בסנהדרין  גכ
                           קסה                  .י"א ערי ושאר, בירושלים המגילה ריאת קזמןבעניין    דכ
   רעא.                                      וכשרותם" הפאלשים"בדין       הכ
  .         בעניין ברכת החמהוכ
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  פתיחה

, א קרא"מוליך ומביא מעלה ומוריד אב, ה"כדרכן של בעלי תשוב, ה"זו היא שיב
ו לא נתתי ממנ. ערוכה בכל ושמורה. ה"עד דאתיא לכלל תשוב. א סברא"ואב

האיר וזרח , מידי היתה זאת, כי מתנה קבלתיו מקוני, ולא האצלתיהו מעיני, י"באונ
בי , א"דין גרמ, א קא גרים"ובא בבריתו של אברהם ושמ, י"אשר על ידו השנ

ל מכבדו "אברהם צבי שבתאי ז' ר ר"אבי מורי עט, כח הבן מכח האב, י"אבי
, אשר חלק מחכמתו. ו"דברים הנאמרים באמת לאמית, יעמדו לזכותו, במותו

. ל"מרת שרה ז. ם למסורת"ויש א, ב"זה בנין א. ובישיבה של מעלה תהיה ישיבתו
  . זכרים ונעשים יד ושם טוב מבניםנ, ואברהם ושרה באים

אב שמחל על . ו"ל ושותה בעסיס"מיח, אשר כרת את אברהם. וכרות עמו הברית
, על כבוד כי גלה, מרולבי חמר, לשרי לן מר, ה פתוחה לקודש"ומחיל, כבודו

, ה על גביו"ועלי, ה"ובא עד יסוד המעל, ר ענו לה"י בא"על, ר"ה והיתה לבא"ושב
בטל של . עד תשוב ותקום גוייתם, בגן עדן אלקים תהיה מנוחתם, י נשמתם"לעלו

  .תחיה בצביונם ובקומתם

  .)שני(י יוסף נחמן שבתאי "הצב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1                   אברהם    ברית                 

  הקדמה

, ן רהוטי"שיטי, ם ממעל"רבות את השחקיל, ת אתרבאי"יד משום שליחו
ואני זאת , היד אשר נשתלחה לכתוב מאשר קבלה בסיני" ברית אברהם"רהיטנו 

ה "תשוב. ן"י קטו"שליחות יד בפ, ר"ו המלאה לה אמי"תקנתו כלכלת, י"ברית
י אשר בידי יד כהה "המעט אשר היה לפנא. ם לאחיך"ב תשיב"הש, מאהבה

ר יוסף "ויסבו, ם"א ויאבדו חלק המגיע לכתבי"ברבהיותי מיטלטל טילטולי דג
מניח אני פנאי שלי ועוסק בהם טרם יאבדו , אמרתי. ת הנמצאים"ללקט אורו

ן תאיר "י אור חדש על ציו"ני על יד"ת שאלו"האותיו, אף הם איידי דזוטרי
  .ו"ונזכה לאור

על ספר . ר"מי קום קימה שיש בה הידו"מסכי, ם ליוסף"ויספר שר המסכי
ויוחקו . ו האנשים"אשלי רברבי ומארי דרזין אשר הסכימ". פארת מנחםת"

מה לי , כי מה לי הכא, ם הכא"ף את שר המסכי"ולא זכר יוס. מיליהם על ספר
תנא , ה"וחלקו של יוסף בכל הרוא. י אלא למעט"י אחר רבו"ואין רבו. התם
ל "ה בספר הנ"לך נא רא, ד אפילו מקצתו"וא, ה כולו"ה שאמרו רוא"רוא

ושניות מדברי . 'ם בחלק א"על הראשונים אנו מסתערי. ה מילתא היא"הסכמ
  .ותו לא מידי',  מים בחלק בסופרים וחכ

, ומצאוך כל הצרות האלה באחרית הימים"אנו בדרא בתראה עליה כתיב ו
ודור זה . וכלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה". אלקיך' ושבת עד ה

 ועלינו .)ב"ג הקדמה כ"בשעה(ל "ש האריז"עצמו וכמהוא גלגול דור המדבר 
, ואפשר לפרשו, ל לא חטאו ישראל בעגל אלא להורות תשובה לרבים"אמרו חז

. ש וביום פקדי ופקדתי"דחטא העגל רודף אחרי דור זה לגבות את חובו וכמ
ץ תנוקות "ם האר"אשר רבים עתה ע, "להורות תשובה לרבים"ותקונו הוא 

הדבוקים לדורנו דור . זה לא היה" העם"ב אכזרי ערב רב שנשבו בידי אויי
 .נשא' ש בזוהר פ"וכמ .ושולטים בנו ביד חזקה, יציאת מצריםהמדבר מאז 

והכו וחבלו , "ארבעים יכנו"ובארבעים השנים הראשונות לשלטונם נתקיים בנו 
אבל . מבלי צורך לתת לקדושה איזה חלק, בעם ישראל נשמות וגופות גם יחד

כיון שהשטן עשה מלאכתו ולקראת , ם נצח"לא נתקיים בנו ודיד" וסיףלא י"
סוף הארבעים לשלטונם החלו הערב רב לתת כסף לישיבות ולינוק חיות מן 

מזלם , ג דאינהו לא ידעו ולא יבינו"ואע. התורה להמשיך שלטונם ולרדות בנו
  .  הציוני הביובר יגון ואנחה של"תומכיה מאוצואוי לתורה ש. חזי וכוונם לזאת

  , והיא שעמדה להם לשלול שלל ולבוז בז את עם ישראל ברוחניות ובגשמיות
מכח יהודים שנותנים להם חלק בתורה בלקיחת כספים מחלאות אלו הנתנים 



                   אברהםהקדמהברית                 
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שהם עצמם ובפרט  . והדפסת ספרי קודש התורהידבור לומעבאופן מפורש 
מחיר כלב כדי מכריזין בקולי קולות שאין נותנים הכסף אלא בתורת אתנן ו

 כי שהצבעה זו דינה ביהרג ולא יעבור, שיצביעו עבור העברת תקציב מדינתם
הן בבתי . ד אינהו ואביזרייהו"ע וש"ז ג"רוב התקציבים הם עבור מטרות ע

, ז"הן בתמיכה מוסדרת בחוק לבתי ע, הן בתחזוק ערכאותיהם, הספר החלוניים
ם דאיכא "ועל צבא.  ממשריותגילוי עדאינהו ' ולחוגים של מחול ודרמה וכדו

הנקראים " דתיים"האיום והנורא ש' מלבד החלול ה. ד"ע וש"אביזרייהו דג
ובממון . ל"ל רח" מרימים יד לתקציב זה המגוע"שלוחי דרבנן"ו" רבנים"

יהושע ואמר צדקה '  נענה ר:)'ב י"ב('  ולומדים הגמח"תמאוס זה יושבים 
חטא , ם עושין" וחסד שאומות עכוכל צדקה, תרומם גוי וחסד לאומים חטאת

.  שאין עושין אלא כדי שתמשך מלכותן)לישראל המקבלים מהם', פי(הוא להם 
, י"פירש". נשים באות מאירות אותה, ביבוש קצירה תשברנה. "ואמרינן התם

וכמה . אז ישברו, כשתכלה זכות שבידן וייבש לחלוחית מעשה צדקה שלהן
בידעם , לא חיישי למה שמוציאין בפיהם אלה ח"תו. אמי על זאת' הקפיד ר

ז איכא בהדין "ואינם מבינים דאביזרייהו דע, מאין באו הכספים של משכרתם
, עלייהו אתמר, ולא תחמוד כסף וזהב עליהם,  בישיערב רבכספא דאתיא מהני 
מכספי , ת דרבים אין ברירה לומר שכסף טמא זה מגיע"ובאורייתא גופא ת
ופשוט , א צנור הביוב שלהם"י כדבריהם דין גרמולו יה. מיסים של חרדים

ומי יודע אם לעת כזאת כמה מעכב דבר זה את . דאיכא בזה משום רוצה בקיומו
וגודל צער השכינה וצער הצדיקים והחסידים , גאולתנו ואת פדות נפשנו

ב בנתינת כחה של תורה "א והיה עכ"בדין עכוב. וגודל צערו של משיח, ע"שבג
א שלוחי דידם שישיגו " ותלו בטחונם בחברי בית הכס,א חכםבידי עם נבל ול

ושכחו כי . אין תורה, להם ממון מאוס זה בטענה שאם אין קמח חמץ זה
א שהתורה תתקיים בכל זמן גם בלעדי כסף "י זיע"י רשב"מובטחים אנו ע

  ".כי לא תשכח מפי זרעו"ש בכרם ביבנה על הכתוב "וכמ. ר"הער

ובעקדת . באור כשדים' השלום לאחר שנוסה בקדוש הוהנה אברהם אבינו עליו 
מאות שקל של קניית המערה אם יהרהר ויאמר הארץ ' נוסה בת, בנו אהובו

כ רבינו יונה בפירושו "כ(ועבור קבר אני משלם סכום כזה גדול . נתנה לי במתנה

נסיון י שבזוהר אמרו שהעקדה היתה "ואעפ. 'ט. 'י שמות ו"וכך מטין דברי רש. לפרקי אבות

. ז"ב ט"ב' ש בגמ"וכמ, אין ספק שעדיין ידי הרהור היה מקום לאברהם בבחירתו. עשירי

ובאה תורה ללמדנו ,  ופשוט שכל נסיון הוא יותר קשה מקודמו)ועמד ולא הרהר
בכל נפשך ובכל "ואמרה תורה . שנסיון הממון פעמים שקשה מנסיון הגוף

יד פתוחה כמותו שהיה ולא עוד אלא אדם עשיר כאברהם ובעל ". מאודך
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מכניס אורחים ושוחט עבורם בקר וצאן נתנסה על חופן שקלים אם יהרהר אחר 
א שמוציאים הרבה על הכנסת "ובאמת זו המציאות שיש בנ, מדותיו יתברך

ובעד כמה פרוטות מסוגלים ,  וקונים תפילין ומזוזות מהודרות ויקרות,אורחים
ומעשה אבות סימן לבנים . שלהםב "לרמות ולשקר ולאונות ולאבד כל העוה

ה הם הנסיונות שעברו ישראל בגלות ארוכה "ועשרת הנסיונות של אברהם אאע
והעשירי זה הכסף , והנסיון התשיעי היה העקדה וכנגדו השואה באירופה. זו

  .ל"רח. 'אם לקבל מהציונים כסף לישיבות וכדו

את ". ניםרבן של ציו"ומעיד אני בזה כי באותו בוקר שנתפרסם שהתיר 
א "ל זיע"יהודה צדקה זצ' ר חסיד וענו קדש קדשים ר"ר עט"נכנס מו. הממזרים

ודאי שמעתם שהתיר אותו רב את , והקדים ואמר, לתת לנו את השיעור הקבוע
שמעו ואומר לכם עובדא דהוה לפני הרבה שנים כאשר אותו רב היה . הממזרים

בירושלים בהתמדה " ברוןח"עדיין בחור צעיר לימים ושקד על התורה בישיבת 
ופעם אחת בשעת הצהריים כאשר הבחורים הלכו לאכול צהריים ישב , נפלאה

ביאליק . נ.כשלפתע נכנס אותו רשע ח. רב זה באולם הישיבה ושקד על תלמודו
ומשראה אותו , שחיבר שיר על ההתמדה בלמוד. י משוררם של ערב רב"שר

 ונתן לו מתנה חמש , בשירישכתבתי" המתמיד"זהו , אמר. שוקד על תלמודו
' וכשבאו וספרו הדברים לפני ראש הישיבה הר.  שערכם היה רב,י"לירות א

ר "אחת למעלה על שנתנו לרשע הער. נזדעזע בשתיים, ל"יחזקאל סרנא זצ
מי , ואמר. ושנית על דבר הכסף שנתן לבן תורה, ל להכנס להיכל הישיבה"הנ

, והוסיף רבינו ואמר. זה ואת תורתויודע להיכן הכסף הזה יוביל את הבחור ה
והיה כולו מתרגש . ראו באמת עד היכן הביא כסף טמא זה לתורתו של בחור זה

. ן ומן המחראות"ביה הבא מן הבי"וזו שכר, ה"זו תור. כשסיפר לנו ענין זה
  . והמשכיל יבין

ה רבים עתה השבים אל אבינו שבשמים ומהם "פ כבולעו כך פולטו וב"ועכ
  .ב"ובזכותם תבא הגאולה ב, אהיתקלס עיל

הנה מזקנים נתבונן הלא הם אנשי כנסת . ואמרתי אפתח בכבודה של תשובה
הגדולה שתקנו לנו בנוסח התפילה וברכותיה שתי ברכות נפרדות אחת 

. 'וכו" השיבנו אבינו לתורתך"ותחילה מבקשים אנו . לתשובה ואחת לסליחה
סלח "קשים אנו בקשה נוספת כ מב"ואח". הרוצה בתשובה"וחותמים בברכת 

ללמדנו שאין ". חנון המרבה לסלוח"וחותמים בברכת ". לנו אבינו כי חטאנו
והשב בתשובה אין כל עוונותיו , כל קשר בין התשובה לבין מחילת העוונות

 ,ולא יחשוב כיון ששבתי בי. נמחלין מיד וצריך הוא לבקשת סליחה ומחילה
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נין למלך שהזמין את כל עבדיו הנאמנים ונמשל הע. ונקי כפיים, הריני טהור
שעבדיו שהיו נאמנים כל הזמן ובגדיהם נקיים מכל רבב מוכנים מיד . לסעודה
אבל עבדיו שנאמנים עתה כיון ששבו בתשובה מוזמנים גם הם אבל , לסעודה

בגדיהם שנטנפו בחטא ופשע טרם נוקו ועליהם לנקותם כדי להיות ראויים מצד 
צד המלך כבר נתנה הרשות כיון ששבו להיות נאמנים  לאחר שמ,עצמם להכנס

ענשם גדול , ואלו עבדיו שאינם נאמנים ולא הוזמנו כלל מחמת שלא שבו. לו
  .על שלא עשו כל שבידיהם לזכות להצטרף לסעודת המלך

אמנם שר . וזה בחינת שר המשקים ושר האופים שקצף המלך על מעשיהם
לבקש , דהיינו, יוסף את חלומו' חיהמשקים שמצד עצמו הסכים לספר לצדיק ב

זכה להכנס לסעודה ולשוב , ז הדומה לחלום"תקון לעוונותיו שחטא בעוה
אבל שר האופים שלא רצה לבא אל הצדיק רק לאחר שראה את . למעלתו כשר

חשב שגם הוא יקבל פתרון טוב ללא הכנה , שר המשקים מקבל פתרון טוב
כי העולם , שלישי יום הולדת את פרעהש ויהי ביום ה"וכמ. וקיבל ענשו, נפשית

ש יחיינו מיומיים וביום השלישי "וכמ) ה"ימי ר' כנגד ב(ימים ' ב' הזה הוא בחי
ויום ). ז"שנתיים ימים שפרעה חולם בעוה' והוא בחי. (נשוב ונחיה לפניו

אם יום "ואמר הכתוב . השלישי הוא יום הפרעון ולידת הנפש בהפרדה מהגוף
ואפשר לפרשו אם יום או יומיים של , "א יוקם כי כספו הואאו יומיים יעמוד ל

מ כי כספו הוא ותאוותו לממון "לא יוקם בתחה, ז יעמוד האדם במרדו"העוה
ז יעמוד האדם ויתגבר "ולהיפך אם יום או יומיים של העוה, הורידתהו שאולה

י על יצרו לא יוקם בגיהנם על גלגוליו הקודמים כי כספו הוא וכבר שילם ביסור
, יומיים שלילה מפריד ביניהם' ז הוא בחי"ועוה. ז ונכפר לו"בעוה' ממון וכדו

ומאיר לו , לילה' כי נולד האדם נקי וטהור כיום ראשון ומעשיו הרעים הם בחי
ואם שב מעביר ראשון ושני הופך . יום נוסף להעירו ולהאירו כדי שישוב

ה הנפש להפרע על שבא" את פרעה"וביום השלישי יום הולדת , לראשון וטהר
וישא את שר המשקים ושר האופים בתוך עבדיו כדי לראות מי ראוי , מעשיה
אמנם שר המשקים . כי בסופו של דבר שניהם פנו לצדיק הנקרא יוסף, לסעודה

וישב את שר , שפנה ליוסף ברצונו זכה מדה כנגד מדה לתשובת הבורא אליו
תו משמש במרום לפני המשקים על משקהו וישא כוס פרעה כבראשונה בהיו

ואת שר האופים שלא שב באמת אלא כי חפש טובת הנאה . ז"בואו לעוה
ז וכל מעשיו נעשו "י התשובה יהיו לו חיים נוחים בעוה"ופתרון טוב וחשב שע

תלה ואבד מחיי נצח כאשר פתר להם יוסף , ב לא ענין אותו"לפנים בלבד ועוה
 שמטרת התשובה היא לזכות הוא הצדיק שכשפתר להם חלומם נתן להם להבין

  .ז"על חשבון סבל בעוה' י עד ואפילחי



                   אברהםהקדמהברית                 

 

5

5 
 
 

ונשוב לענינינו כי התשובה היא כרטיס כניסה לסעודה המוכנה לצדיקים 
והתעוררות התשובה , אבל אינה נקיון כל הכתמים המטונפים מהבגד, ב"לעוה

ג "כי תרי, מתקנת מיד את כל מה שעבר על מצוות עשה שנמנע מלקיימם
ומצוות העשה מבטיחים את כרטיס הכניסה , ת"ע ול"חלקים לממצוות נ

והשב . ת שומרות על נקיון הנפש לבא לסעודה בתפארתה"לסעודה ומצוות ל
נמחלים לו עוונותיו על , בתשובה שלמה ומוכן לקבל מעתה עול מצוות באמת

פ לא יענש "י שלא יקבל שכר כמי שעשאם עכ"מצוות עשה שלא קיימם ואעפ
 אמנם טינוף הנפש 1.ובתנאי שיקיימם מעתה, ע"ל כרטיס כניסה לגעליהם ומקב

, ת נתקנים ומתנקים לאט לאט בהתאם לטיב הכתמים"י שעבר על מצוות ל"ע
תשובתו בצירוף יסורים שיבואו עליו , ד"ועל עבירות שענשם כריתות ומיתות ב

נים והתקו. יכפרו לו וינקוהו, לאחר תשובתו ושיקבלם באהבה לכפרת עוונותיו
ם "ש הרמב"וכמ, שמקבל על עצמו הם חלף יסורים אלו כולם או חלקם

ואמרו בזוהר שאם לא הספיק ". ולעולם לא מתכפר לו עד שיבואו עליו יסורים"
ב יצטרך "אז בעוה, ז ולא הביא על עצמו יסורים של תקון"לקבל יסורים בעוה

אבל . אמנם לא בכמות שמקבל הרשע שלא שב. למעט יסורים כדי להתנקות
בזה שכרו אתו , ז"ואם זכה לתקן חטאיו בעוה. פטור בלא כלום אי אפשר

  .ופעולתו לפניו תבא לזכות לחיי עד בגן עדן אלקים חיים

 ,אשר זכיתי להוציאו לאור" שדי תפוחים"ם ספר "וכבר נמצא בסדרן של כתובי
ולזככה להגיע , לטהר הנפש מזוהמתה. ובו תקונים מפי ספרים ומפי סופרים

ו העם "שט, ורבים שתו רבים ישתו, חר אריכות ימים לחקל תפוחין קדישיןא
  .והבן" בתיקון הדעת"ש "ועיי. ש תקונו הנצרך"ולקטו אי

יהיו . עלי יצאו על ידי' ואני תפילה שספר זה יחד עם שאר ספרים שבחמלת ה
והריני מגלה . הוא אלהינו ואין בלתו. לרצון נקראים לפני המלך מלכי המלכים

ה כי כל רצוני בספרים אלו לעשות רצונו כרצונו והריני מבטל "תי לפני הקבדע
בלב שלם ובנפש חפצה ביטול גמור ושלם כדין וכהלכה כל מחשבה זרה 
פגומה ופסולה ואסורה וכל הרהור של יוהרא ושמץ גאוה ופניה שאינה טובה 

לים והריני מתנה עליהם שיהיו כולם בט. אם יעלו בלבי ומוחי בכל עת ועת
ומבוטלים ביטול גמור מכל צד ופנה לא שרירין ולא קיימין ולא יהיו חלין כלל 

                                                
אין זה אולי א מהם "א תעניות על כ"ע צריך לצום ס"ל  שהעובר על מ"ש רבינו האריז"ומ 1

, ם"וברמב' השב בתשובה לא זז משם עד שמוחלים לו כמבואר בגמ, ע"כי במ, לכפרת חטאו
ע "אבל האור שהיתה צריכה להאיר בנפשו אותה מ, אמנם המחילה היא שאינו נענש עליהם

א תעניות תאיר נפשו באור המצוה החסרה ומעלה עליו הכתוב "י תקון ס"וע, חסר הוא ממנה
  .ד"כאלו עשאה  כך נראה לענ
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ויהיה כח ואומץ וחוזק תנאי זה ומודעה וגלוי דעת זה שאני מתנה , ועיקר
ה ככח ואומץ וחוזק דין התנאים אשר הורו "ומודיע ומגלה דעתי לפני הקב

ובטול שבועות ונדרים וכמו דין התנאים ומודעות , מ"ל בהלכות קנינים ומו"חז
י "ויהיה כח ביטול זה קיים ומועיל עפ. ל בהלכות שבועות ונדרים"שהורו חז

וכל יגיעתי בספרים אלו הוא . ת הקדושה כדין ביטול החמץ קודם חג הפסח"ד
א מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו ונתן לנו תורת "או' לעשות רצון ה

ה ביחודא "ה בו"שם י,  ורחימו ודחילו,בדחילו ורחימו, ו"וליחד קובה. אמת
ומעשה ידינו , ויהי נועם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו. שלים

  .א"בילאו. כוננהו



             אברהם       ברית                  
 

א

  'סימן א
  .ב"ב טבת תשמ"כ.  ה"ב

  .שלום רב, א"מרדכי אליהו שליט' ג ר"הרה' כבל

ו לספר ,ח"בשפלנו זכר לנו וידו אוחזת בשלש, חפצתי' לעשות רצון כב
א נהר בהלכותיו אשר מן המקדש הם יוצאים אתכא דרבינו " ספר.ב"ח" הלכה"

 בעצמי שאיני כדאי לפצות פי וידעתי. א"זיע, סמיךח לו בלבנון "ג רי"רכבה
לא אאגור דברים , ר" לבא אעיבקשני' היות וכבאבל , ם האלה"י הדברי"אחר
  .וזה יצא ראשונה. ג כי תורה אמת כתיב בה"ג השי"והש

כדין יחיד ,  דדין יחיד המתפלל לאט בצבור)'ש סעיף י"הלכות ק(' ש כב"מ. א
' ולכן פסק כב, ח"ר שדחה להפר"ח שהביאו למאמ"ח וכה"וציין לעויו בעלמא

הלכות (לקמן ' ומכח זה פסק כב. שיאמר קדושה דיוצר בטעמים כקורא בתורה

אלא דעת , יואנכי לא כן עמד. ג מידות" כמו כן לגבי י)ג"א סעיף כ"וידוי ונפ
ויש . ר עושה" ואת מאמר מרדכי הסת. ולו שומעין,ח תורת אמת היא"הפר

ג "וביניהם לקדושה דיוצר וי, ץ לברכו וקדיש"חילוק גדול בין קדושה דש
,  אמרו שכל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה:)א"ברכות כ(דבגמרא . מידות

שלא יהיו , ראשוןה. פירושים' ודברי הגמרא סובלים ב. ולמדוהו מתוך תוך
 שבעשרה שכינתא .)ברכות ו(ש "שאז שכינה שורה וכמ, פחות מעשרה במקום
 שלא , ויש לפרשו.בני ישראל" תוך"וזהו פשט פירוש , שריא וקדמא ואתיא

, ופירוש בתוך בני ישראל הוא, יהיו פחות מעשרה המקדישים שמו יתברך
  .ופשט הדברים נראים כפירוש הראשון. בני ישראל" עם"

 דמחלוקת רב הונא )י"בתשובה שבב(א שכתב "ופירוש זה הוא גם לדעת הרשב
. אבל לא עם הצבור, ס המתפלל בצבור"ל ביחיד שנמצא בביהכנ"וריב

הוא כפירוש " תוך"ולכאורה היה מקום לומר דמחלוקתם הוא אם פירוש 
 ).ר"וכמו שהבין המאמ(. ל פירוש תוך הוא עם בני ישראל" דלריב,ראשון או שני

 ומחלוקתם ,ע פירוש ראשון הוא עיקר"אלא לכו, א לומר כן"אך לאחר העיון א
ה אומרה "דלר, היא אם קדושה נתקנה ביחיד המתפלל לבדו במקום שיש צבור

י שפירוש "ל אעפ"ולריב, שכן יש צבור במקום ושפיר מקרי בתוך בני ישראל
 יחיד המתפלל ואין לחלק בין, קדושה אין היחיד אומרה, הוא כרב הונא" תוך"

 ,צבור דמעיקרא לא תקנוה אלא לשליח ,ס"בביתו ליחיד האומרה בביהכנ
 באמרה במאי'  וזה כוונת הגמ.צ מילה במילה בדווקא"ליחיד המתפלל עם השו

ס "ולא אמרו מ. ס אין יחיד אומר קדושה"ס יחיד אומר קדושה ומ"מ. קאמפלגי
. ד הוא דקא מפלגי בלב"קדושה"אלא ב', יחיד אומר דברים שבקדושה וכו
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מי שאינו עונה '  דאפי)'ה סעיף ו"נ' סי(ע " דהא פסק בשו,ופירוש זה מוכרח הוא
הוא עד שיענו " תוך"ואם דרשת . מצטרף, או ישן, לקדיש כגון שעומד בעמידה

י ששם אנו מצריכין לפחות רוב מנין עונים והכא אנו "ואעפ(כולם מהיכא תיתי לצרפם 

מה שבעינן רוב צבור עונים אינו . ו בצבור ואין גם אחד עונה לודנים ביחיד שאומרה לעצמ

, ץ"דאם פירוש תוך הוא עם הצבור בעינן שכל הצבור ישמעו וכדין חזרת הש" תוך"מדין 

גם היחיד לעצמו הוי תוך , מהיכא תיתי להצריך עונים כלל, הוא בצבור" תוך"ואם פרוש 

מדרבנן שתקנוהו לכבוד דברי קדושה ומסתבר שרוב דבעינן לקדיש וברכו הוא . הצבור

וודאי לא נעלם . ע"ח באומרו וזה מוסכם לכו" ואולי לזה כיון הפר).אלו
  .ל"א הנ"י והרשב"הב, ח"מהפר

א גם בפירושו "כתבו הרשב, וחילוק זה שבין יחיד שבביתו ליחיד שבצבור
תמיהה לי והלא , מר סבר יחיד אומר קדושה.  וזה לשונו)ברכות שם(ס "לש

ה שלמה שנינו במגילה אין פורסין שמע בפחות מעשרה וטעמא משום משנ
וראיתי בפירוש , ורב הונא דהוא אמורא מפליג אמתניתין, קדושה דאית ביה

וכבר כתבתי (. ל"עכ, דהכא הך יחיד שמתפלל בתוך הצבור אומר קדושה, י"רש

ושה דיוצר א קד"ואין לדייק מכאן דלהרשב, ץ"ל לא פליג בקדושה דעמידה דש"דאף ריב

קדושה דיוצר אין לאומרה ' דאפי, ו אמרה"וקדושה דעמידה שוין לגמרי אלא בלשון ק

 ).ל"ז תירץ דביחיד הנמצא בצבור קאמר וק"וע, ץ"ביחיד ואיך פליג רב הונא בקדושה דש
מוכרחים , ש דסברי דקדושת יוצר ספור דברים הוא"ואף להמאירי והרא
דהא למוד דונקדשתי , נמצא בצבור הואל ביחיד ה"ה וריב"להסביר דמחלוקת ר

ה קאמר דיחיד אומר קדושה "ואפ. בתוך בני ישראל לא פליג עליה רב הונא
ל "דדברי ריב,  אמר רב אדא הוא עיקר"וכן"ש שלא גרסינן "ף וברא"וגרסת הגמרא שברי(

ומה שלא הקשה . ה היה ידוע לימוד זה"לא מסתמכים על דרשת רב אדא בר אהבה דגם לר

ולכן פירש . )משום דהיא אלימתא יותר, א מלימוד זה אלא ממתניתא דמגילה"הרשב
דבהכי מתיישב לרב הונא ונקדשתי בתוך , י דביחיד הנמצא בצבור קאמר"רש

י שקדושה "מה גם דנראה דדעת רש .)'אות ז(ט "וכן כתב המעדני יו, בני ישראל
מנין "מע על ולכן פירש במגילה דאין פורסין על ש, דיוצר ספור דברים הוא

עומד אחד ואומר קדיש וברכו , ס לאחר שקראו הצבור את שמע"הבא לביהכנ
הוא משום לסמוך , ש וברכה ראשונה של שמע" ומ,"שמע וברכה ראשונה של

ן לדעת הסוברים כן "וכמו שפירש הר, ולא משום הקדושה שבו, הברכו לברכה
 בכלל רבני צרפת  ומסתמא הוא.ולכן לא כתב משום קדושת יוצר. י"והובא בב

י שהביא "אמנם מהב. י דסברי דאינו דבר שבקדושה"י בשם תר"שהביא הב
משם הפרדס שכתב משם גאון דיחיד אינו אומר קדושה דסדרא לכאורה נראה 

 ואין בידי ספר הפרדס לעיין ,ל"ואולי כתב דעת הגאון וליה לא סבי, להפך
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ובפירושו , י" כפירשש והמאירי במגילה"וכן פירשו הרא. במקורם של דברים
, לברכות כתב המאירי מפורש דדעתו דקדושת יוצר אינה דבר שבקדושה

י כתב דמשום "דבפירוש המאירי למגילה בכת, וזאת למודעי. ונאמרת ביחיד
מטעם הוצאת מכון (אך המעתיק , י"וכרש, קדיש וברכו אין פורסין על שמע

וכתב שהוסיף כן " הוקדוש" הוסיף בחצאי לבנה גם )התלמוד הישראלי השלם
  .א והמאירי פליגי בדין קדושת יוצר"א ולא ידע דהרשב"י הרשב"עפ

ועתה אם בברכו וקדיש מצטרפין כל שעונין רוב הצבור דמינה מוכח דפירוש 
בקדושה דיוצר דקילא ויש , ל"ולא עם הצבור וכנ, הוא בצבור בלבד" תוך"

ם כן "בר שגם דעת הרמבומסת(גדולים וטובים הסוברים דאינו אלא ספור דברים 

א שנראה "והרשב, אברהם' ושכן נהג למעשה בסוף ימיו כעדות בנו ר, וכמו שפסק בתשובה

ג "וכן לגבי י. )אברהם' ש בחיבורו לא ידע מעדות זו של ר"ם כמ"מדבריו שדעת הרמב
' סוף סי(ש הטור "וכמ, מידות שיש סוברים שאינו כלל בתוך דבר שבקדושה

י שלהלכה חיישינן להכלילם "אעפ, י שכן דעת רבינו יונה" וכתב שם בב)ה"תקס
" תוך" הנה כשהיחיד נמצא בצבור שמעיקר דינא שפיר מקרי ,כדבר שבקדושה

. ורק משום כבוד הקדיש והברכו הוסיפו להצריך רוב עונים( ,לקדיש קדושה וברכו' אפי

) ל"וכנ. ץ" השובקדושה תקנו מעיקרא לאומרה רק בתשעה עונים כמו שתקנו כן בכל חזרת

, ג מידות יש בפשיטות להתיר לאומרם ביחיד הנמצא בצבור"בקדושת יוצר וי
א וסיעתו שסוברים שקדושת "לרשב'  דאפי)ח"ש הפר"כמ(ע "וזה מוסכם לכו

ל אלא בדבר שמעיקרא לא נתקן "ה וריב"לא נחלקו ר, יוצר דבר שבקדושה הוא
ה שכל אחד מהצבור ולא לקדושה דיוצר שמעיקרא נתקנ, אלא לשליח צבור

כי כך נתקן מעיקרא שכל . לא בעינן, רוב צבור שומעין' ובהא אפי, יאמרנה
.  ולא כקדיש וברכו וקדושה שרק אחד מהצבור אומרה,אחד יאמרנה בצבור

ר "ומה שדייק המאמ .ושפיר יש לחלק בזה בין יחיד שבביתו ליחיד שבצבור
אין בדברו , א בצבורע שאינה נאמרת אל"ש בשו"ממ, ן  כדבריו"שדעת מר

" בצבור"ואדרבה משם איכא למימר שמספיק להתיר לאומרה , שום שמץ ראיה
ן אלא לאפוקי יחיד בביתו שלא "ולא בא מר" עם הצבור"ולא צריך שיאמרנה 

תרומה שהובאו ביתה יוסף יש לפרשם ' ואף דברי הזוהר פ. ל"וכמש, יאמרנה
שנו בצבור ושכינתא תמן כזאת דלא הקפיד הזוהר אלא ביחיד ולא כאשר י

ר לא "וממילא דברי המאמ. דבזה הרי הוא בגדר מעלין ולא מורידין, וגבן
א "וכבר כתב החיד. ח טובים הם למוצאיהם"שרירין ולא קיימין ודברי הפר

ר "ש במחב"וכמ. ש לעמוד עליו ולבארוי , שכתב נגד הפוסקיםר"דברי המאמד

  .ש"יעויי. 'ה אות ט"כ' סי

שכל הסומך גאולה לתפלה אינו נזוק כל ', ש כב" מ.ה"סעיף כש "הלכות ק. ב
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פירשוהו דווקא בסומך ' הנה הפוסקים השמיטו זה משום דהתוס, היום כולו
ע סומכין ויש מהם "ופרושם מוכרח במציאות דכו, גאולה לתפלה בהנץ החמה

וחלילה יש בדבר משום נתינת פתח , בסתם' ופלא בעיני איך כתבו כב. נזוקין
ואינם יודעים שלא אמרו ,  הארץ לזלזל בדברי חכמים כאשר יסמכו וינזקולעמי

הוא משום דאין , ואם סמך בהנץ החמה וניזוק. כן אלא לגבי הסומכים כוותיקין
א לצמצם הזמן כי משתנה הוא משכונה "כי א, זה בדיוק זמן הנץ אלא בערך

כדי , נין זהויש להסביר זאת לצבור כשמלמדין אותם ע, לשכונה ומגבעה לעמק
  .שלא יבואו לזלזל

שבין גאל ישראל לעמידה יניח תפילין ', ש כב"  מ.ב"ש סעיף ל"הלכות ק. ג
א "בח(שפסק ' ולא לכב, דינו נכון וקיים אבל רק לדידן', וללא ברכה וכו בלבד

כ הביאו לו טלית צריך שיחלוץ " דאם הניח תפילין ואח)ח"יהלכות תפילין אות 
והפליג לומר שאם הוציא . 'חזור להניח תפילין וכוג וי"תפיליו וילבש ט

כ יניח "כ יתחיל בטלית ואח"התפילין מהכיס לפני שהוציא הטלית אעפ
ע דיניח תפילין שכבר הוציאם "כ בשלמא לדידן דפסקינן כשו"וא, תפילין

שפיר עבדינן הכא להניח תפילין . כ יתעטף בטלית ולא יעבור על המצוה"ואח
דסובר דמצות טלית ' אבל לכב, כ"ת לו ויתעטף אחי שטליתו מזומנ"אעפ

דלכמה פוסקים הוא איסור (. קודמת עד כדי כך שמותר בגללה לעבור על המצוות

למה לא יתעטף גם בטלית בין גאל ישראל לעמידה כדי להקדימו . )דאורייתא
דידעינן ודאי שרוצה , שיכוון שאינו רוצה להתעטף, ואל ישיבני מר. לתפילין

ואם אסור העברה על , שמנוע מחמת מצות סמיכת גאולה לתפלההוא אלא 
ודאי שיש להתיר לו גם מצות סמיכות גאולה ', המצוות הותרה לו לדעת כב

מה גם שאין בו הפסק דיבור ושבלאו הכי הוא מפסיק לצורך הנחת , לתפילה
והכא , לדבריו שפסק לעיל שיחלצם ויתעטף' פ סתר כאן כב"ועכ. התפילין

ולא ידעתי מה ). כ"אלא שיברך עליהם אח(התעטף ללא הסרת התפילין התיר לו ל
ואין לומר דבגלל שכאן מברך עליהם אחר שמתעטף בטלית שפיר דמי , נשתנה

יראה , ה עוד"ד' וו דף ד"ובשעהכ', ד' א סוף סי"דהמעיין בדברי הרב פעלים ח
ני  ולמעשה גם בהוציא התפילין לפ. צריך להקדים הטלית לתפיליןדבמעשה

י שהעיקר לדינא שיקדים התפילין משום אין מעבירין על "אמנם אעפ, הטלית
טוב שיעזוב התפילין כנמלך בדעתו ויצא החוצא וישוב וימצא שניהם . המצוות

  .ד"לפניו ויקדים הטלית  כנלע

דבפסוק שמע ישראל או בפסוק ברוך שם ' ש כב"  מ.ד"ש סעיף ל"הלכות ק. ד
, ח"ש שיוצא בה יד"מ בק"דהנ פשוט ,  שבקדושהביניהם לא יענה שום דבר או

הדבר , כ בסדר התפלה"ש בזמנה וחוזר לאומרה אח"אבל אם אמר בבוקר ק
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 יש לו לענות כדין וגם באמצע הפרק, ש לענין ההפסקות"אין לו דין קברור ש
ם בדעת תורה "וכן כתב להלכה המהרש, בין הפרקים והוא מלתא דמסתברא

כ כשאומרים "ש בבוקר ואח"ל דאותם שקורין ק"ונ. לשונו וזה )'ו סעיף א"ס' סי(
דהא , ש"הוי דינו כבין הפרקים גם באמצע ק, ש שנית"ש קורין גם ק"ברכות ק

ורק משום בין הפרקים , ש לא שייך כאן שכבר יצא"דין אמצע הפרק משום ק
 ואולי לא אמרה הרב אלא בתוך הפרק .ל"עכ, איכא דהיינו בין ברכה לברכה

דכיון שבפסוק זה כוונתו לא רק , ם מלבד בין שמע לברוך שם כבודבכל מקו
תרוויהו כחדא פסוקתא , מדין קריאה אלא גם מדין קבלת עול מלכות שמים

כתב ש, ט'  סיו"ח" יביע אומר "ת"שוודלא כ, וכן נראה לי למעשה. אריכתא דמו
   .להפסיק גם בפסוק ראשון

יזהר שלא שיש לו לה ,ש של ערבית מפלג המנחה"קורא קובפרט למי ש
ש "ח ק" יוצאים בזה יד)ה אמר"ד' ברכות ב('  כי לדעת התוס,להפסיק במקום זה

וכן . ש"ומפלג המנחה הוי זמן ק, ש בזמן שכיבה"י לא בעינן ק"כי הבינו שלר
לדידך שאתה סובר , ל דהכי קאמר ליה"וי", ל"ש שכתב וז"נראה גם דעת הרא
כ אותה שעה הוא יום "המנחה עד הערב אואמרי דתפילת , כרבנן דפליגי עלי

שפיר הוי , אבל לדידי שמפלג המנחה הוי זמן ערבית, ופירושו, ל"עכ". ש"לק
ש לאחר "ל הכי וחוזרים לומר ק"י שלא קיימ"ואעפ. ק"ש ודו"לילה לענין ק
ולכן אין , לצאת גם כדעת החולקים, אין זה אלא משום ספק, צאת הכוכבים

ש שקורין "ו לא בק"ה בין פסוק ראשון לבשכמללהפסיק לשום דבר שבקדוש
. ש שחוזרין לומר אחר צאת הכוכבים"ולא בק, עם ברכותיה מפלג המנחה

ולא הביא כלל לדעת , ש של שחרית"דימה דין זה לדין ק, ט'  סיו"ח" יביע אומר "ת"ובשו(

ש לאחר צאת " ומתבאר מדבריו שכיון שדעת האדם לחזור ולקרות ק.ש"והרא' התוס

,  יוכל להפסיק ביניהםש שלאחר מכן ולכן"ון שלא לצאת אלא בקל כמתכו"כבים הוהכו

ש בקריאה זו כל "ח ק"אם מתכוון בפירוש שלא לצאת יד'  ואפי,אבל אנכי לא כן עמדי

ש "ח ק"כוון שלדעת איזה פוסקים אם ירצה יוכל לצאת בזה יד, ש"ח ק"שטרם יצא יד

  .)ל"ואכמ. ת עדיף"ושוא, ו"ש זו שלא להפריד בין הדבקים ח"אלימא ק

ז "בטעם ההיתר לנשים לברך על פסוד' ש  כב"  מ.א"ש  סעיף  מ"הלכות  ק. ה
ומעין זה כתב (, ואשה חייבת בתפלה, ש מטעם דהם חלק מהתפילה"וברכות ק

 מסתבר דהא י שלכאורה טעם זה לא" אעפ.)ע' ב סי"הובא במשנ. א"א זיע"הרעק
' ולא עוד אלא אפי, יה לברכות העמידה כללש וברכות"ז וק"אין קשר בין פסוד
שעות ושעה רביעית ' מצוותן לכתחילה עד גש וברכותיה "זמנם אינו שוה דק

ואין (. שלישית לרביעיתכ תפילה שאין בה חילוק בין שעה "משא. בדיעבד היא

ולא מצינו  .)זה דומה לסדר קריאת פרשיות הקרבנות שהתפילה נתקנה במקומם וכדלקמן
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ז "הם פרט למצות סמיכת גאולה לתפילה או לענין שאם לא אמר פסודקשר ביני
' ע סי"לדעת הגאונים והשו(ז "ואמר כבר עמידה לא יכול לחזור ולברך ברכות פסוד

ואף בזאת לדעת רבינו יונה ורבותיו יכול לחזור (,  תפלהקודם כי תקנו לאומרם )ב"נ

ש עצמה תוכיח שהיא "וק ).רש הטו"וכמ, ולאומרם בברכה דאין שום קשר ביניהם כלל
ומתחילה היה נראה לי הטעם שנהגו . חלק מסדר התפלה ונשים פטורות ממנה

וגם ,  משום דהם ברכות השבחש"ז וברכות ק"הנשים הספרדיות לברך על פסוד
ואינם ענין למחלוקת הראשונים אם נשים מברכות , "וצוונו"לא נאמר בהם 

ן דלא מצו "דבזה קבלנו הוראות מר, ג"מצות עשה שהזמ על" ברכות המצוות"
ת מן השמים "י שו"הנשים לברך עפחלק מן פרט על מצות לולב שנהגו (, הנשים לברך

ואלו ברכות השבח נשים מברכות  ).ועוד מקומות, א בשם הגדולים"ש החיד"וכמ
י שלא "וכדין ברכות השחר שמנהגנו לברכם בשם ומלכות אעפ. רשות

 ודלא )ו"מ' י סי"הובא בב(ן "ש הר"וכמ. ת השבחנתחייבנו בהם כיון שהם ברכו
 שנהגנו מהכי .  אין ללמודחרדמברכות השלאחר העיון נראה ו. א"ן זיע"כמר

וזו . ל"כ האריז"אלא משום שכ, אינו משום דהם ברכות השבח, הספרדים לברך
במחלוקת בברכות ' ל ואפי"ראיה נצחת שהספרדים קבלו עליהם דברי האריז

ש בארץ חיים " וכמ).ולכן גם מברכים ברכת הנותן ליעף כח(. כנגדול "שלא לומר סב
  .ואין מכאן ראיה לשאר ברכות השבח. ג"סתהון כלל י

 כי מדבריו ,ן"שטעם זה יכון מאוד לדעת מראת עיני ונתברר לי ' אבל האיר ה
י נראה דעתו שכל מצוה או למוד שיש צד לומר שטוב שנשים תעשנה "בב

 ,לומר וצוונו 'ואפימברכות עליה ברכה שלימה , בות בהי שאין חיי"אותה אעפ
' י סי"ן בב"ש מר"והוא ממ, ולא עוד אלא שחייבות לברך אם רוצות לעשותה

י שאינן חייבות "ות ברכת התורה אעפל דנשים מברכ"ז בשם האגור ומהרי"מ
זהו , ולא עוד אלא שהמלמד את בתו תורה כאלו מלמדה תפלות, בלימוד תורה

ת משמע "י שלשון לעסוק בד"ואעפ.  אבל לא בתורה שבכתב,פ"בתושבע
ועוד כי הן מברכות על קריאת . מ אין לשנות מטבע הברכות" מ,פ"תושבע

כ "כ חייבות ג"ותפלה כנגד קרבנות תקנום והן חייבות בתפילה וא, הקרבנות
ג שכתב שהנשים חייבות ללמוד "ש לדברי סמ"וכ, בקריאת העולה והקרבנות

שנשים מברכות ברכות , ע להלכה"ן בשו"ופסקו מר. ל" עכ.הדינים שלהם
ל רק מתיר לאב "י כי טעם ראשון של מהרי"ויש להתבונן בדברי הב. התורה

ל נשים "ן כי למהרי"וטעם שני לא יכון לדעת מר. כ ותו לא"ללמד בתו תושב
ן אפילו גברים "ואלו לדעת מר, בקריאת הקרבנות מדין חיוב תפלה" חייבות"

ז שפיר "ובכ. 'סעיף ה' א' ע סי"ש בשו"וכמטוב לאומרם ורק . יבים בזהאינם חי
כ "ת כיון שרוצות לומר הקרבנות או ללמוד תושב"ן לברך ברכה"לדעת מר
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ל מדין " ולא השיג על מהרי,ופסק זה להלכה). ואומרות ברכת כהנים הסמוך לו(
אלא אינו " לבטלה"כי הגדרת ברכה , ברכה לבטלה או ברכה שאינה צריכה

ג לנשים "ע שהז"וזה כולל גם למ. כאשר אין שום שייכות בין האדם למצוה
אבל בכל . כאשר אין להן שום שייכות במצוה שנצטוו עליה הגברים בלבד

י שאין חייבות במצוה עצמה אבל "אעפ, מצוה שיש להן בה ענין מצד כל שהוא
תו אין כיון שטוב להן לעשו, שתעשנה אותו בגלל הצד שיש להן בו" טוב"

וגדר ברכה שאינה צריכה . לברך אם תעשנה אותווצריכות , "לבטלה"ברכתן 
היא כשאדם יכול לעשות המעשה על סמך ברכה אחרת ולכלול מתחילה שני 

וכגון שיש שני מיני פירות לפניו שברכתן שוה ומברך , המעשים בברכה אחת
וכאן . ד"נדואינו ענין ל, ולא כולל שתיהן בברכה אחת. א בפני עצמה"על כ

כאשר הן רוצות ללמוד תורה שבכתב שלא רק שמותרות בה אלא שטוב 
שפיר מצו מברכי , שתאמרנה אותו זכר לקרבנות וכחלק מהתפלה שחייבות בה

י שאינן חייבות בלמוד תורה "ולכן אעפ, עליה ולא קרב זה לדין ברכה לבטלה
  .מצו לברך כשעושות המעשה הטוב

כיון שבלמוד תורה יש ,  התורה נמי איכא לנשיםשחיוב בברכת, ג"וכוונת הסמ
והתורה אמרה ולמדתם אותם את . ידיעת התורה. ב. לימוד תורה. א. חלקים' ב

אבל במצוות ידיעת . בניכם ולא בנותיכם. דהיינו לימוד התורהלדבר בם בניכם 
למען  והטף וגרך אשר בשעריך והנשיםהתורה נאמר הקהל את העם האנשים 

את כל דברי התורה ושמרו לעשות אלהיכם ' ויראו את הילמדו ישמעו ולמען 
וזה ,  את המצוות כדי לקיימם כהלכתןלדעתכי פשוט שנשים חייבות , הזאת

  )א שהביאם"ג והמג"א על האגור והסמ"ז אין מקום להגהת הגר"ועי(.  שכתבש"ככוונת 
 ג"ולא מיבעיא לדעת הסמ. שפיר דמי, וצוונות אומרות "י שבברכה"ואעפ

ל "למהרי' אלא אפי, מה תעשה בת ישראל בהלכות הצריכות להשמצוות לדעת 
והיות ונוסח הברכה נתקן כן .  כי מותרות הן בלמוד תורה שבכתב,שפיר דמי

ואינו ענין לקיום . כ"ג" וצוונו"אין לשנות המטבע לנשים ותאמרנה , לגברים
דו על הר סיני ללימוד תורה שגם נשים עמ, ג שכלל לא נתחייבו בהם"ע שהז"מ

ושגילה לנו הכתוב לגבי הקהל שיש ענין , לשמוע הדברות מפי הגבורה
ויש פוסקים המחייבים נשים לשמוע בכל , בשמיעת הנשים קריאת התורה

א שפשטה הוראה דאין נשים "אלא שבזה כבר כתב החיד, שבוע הפרשה
' ל בן ע" ולכן לא העיר מר)ד"כסא רחמים סופרים פי( .ת"חייבות לשמוע קס

א משלשת "פ כ" נראה שפסק ע,ש"כש האגור "וממ. ל"טעמיו של מהרי
ן שהביאם להלכה "ומר, ג אלימתא טפי בעיניו"הטעמים אלא שטעמא דסמ

ז שמן הראוי שגם הן "כ בפסוד"וא. ם הוא עמהם"נראה פשוט כי שר המסכי
וכעבד המשבח את קונו לפני שיבקש , ל"תשבחנה לפני התפלה וכתקנת חז
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ן שנכון הוא "ש כיון שפסק מר"וברכות ק.  שוודאי שראוי שתברכנה,צרכיו
דמו לגמרי לטעמי ברכות התורה , ש"ש כדי שיקבלו עליהן עומ"ללמדם ק

של ימים טובים יש ללמוד מכאן שכיון " הלל"וגם ברכות . וחייבות לאומרם
  1.בברכה" הלל"שיש צד שתאמרנה , ט"שגם נשים חייבות במצות יו

ש אין צורך לכל האמור כי פשוט שחייבות הנשים "גבי ברכות קאמנם נראה דל
אלא ברכות שנתקנו ש "כי ברכות אלו אינן שייכות לק. ר"בברכות אלו ואין פוט

' י סי"א הובא בב"לשון הרשב( .ש ולאחריו"לאמרם לפני ק שתקנו .בפני עצמן

 ועיקר )ט"ס' ז וסי"מ' א סי"ת הרשב"ומקורם משו. 'ס' ו וסי"מ' י סי"וכעין זה בב. ה"רל
כמבואר במגילה  ברכת יוצר אור להודות על האור שנהנים ממנו, תקנתם הוא

וברכת אמת ויציב ואמת ואמונה שנתקנו משום הזכרת . ט"ס' ע סי"ד ובשו"כ
ולא עוד אלא שנראה שחיוב . ד שנשים חייבות בה"מ שהעיקר להלכה כמ"יצי

ש "דק, א"קה הלכתא כרואם לגברים נפס. ברכתה לנשים הוא מדאורייתא
מ אם מסופק אם אמר אמת ויציב אינו "ש ענין יצי"ומכיון שאמר בק. דאורייתא

, מדרבנן לא מחוייבות' ש אפי"כי כיון שבק, א לרב יהודה"לנשים יודה ר, חוזר
ל לצאת בחיובא "מ לפי תקנת חז"הויא להו ברכת אמת ויציב סדר הזכרת יצי

 ויעויין )ל הנוסח כדי לצאת מדאורייתא"שתקנו חזז לגברים "וכמו ברכהמ(דאורייתא 
 )ואשה בדין זה כדין בעל קרי(, י"בדברי ר" ספק לא אמר"ה "ד' בתוס. א"ברכות כ

שעות לא לאפקועי חיובא משאר ' וד 'ומה שקבעו חכמים זמנה עד ג. ומובן
ם "ודומה למצוות תפילה שלהרמב, אלא את נוסח ברכתם הוא שהגבילו, היום

ולפיכך נשים ועבדים , ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה". רייתאהיא מדאו
ם הלכות תפלה "לשון הרמב(". ע שלא הזמן גרמן"חייבים בתפלה לפי שהיא מ

  תפילה דרחמי נינהו דזו גרסת:)'ברכות כ(' ם לא גרס בגמ" ופשוט שהרמב)א"פ
ה במתחילה מהו דתימא הואיל וכתיב ' והגמ, ל דתפילה מדרבנן"י דסבי"רש

י שמדרבנן "שאעפ' וביאור הגמ. ל"קמ, ג דמי"ע שהזמ"ערב ובוקר וצהריים כמ
 כיון, ג"ע שהז"ודמיא למ, זמנים הרבה תקנו לתפלה ערב ובוקר וצהריים

  חייבות ונשים, שלא הזמן גרמא ע"דמדאורייתא אין לה זמן קבוע הויא מ
  
י שאינו נהנה "שאעפ. ר שמברך ברכת יוצר אוו מסומא"ת ק"נ דנשים מברכות ברכה"ול .1

ונשים נהנות מחיוב למוד תורה של . מהאור אלא בעקיפין שאחרים הרואים יכולים לכוונו

ותורת , כי לולי למוד הגברים לא היו יודעות איך להתנהג והיו נכשלות באסורים, הגברים

ן ומה גם שהני נשי זכיי, הגברים אגוני מגנא ואצולי מצלא עלייהו לשמור התורה כהלכתה

ת "ב באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו דיש להם לשבח על שצוונו על ד"לעוה

  .ובחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו
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, ע דזכירת יציאת מצרים שמדאורייתא אין זמנה קבוע"והכי נמי לגבי מ. בה
ג "ע שאין הזמ"יום חובתה כל היום ושל לילה חובתה כל הלילה והויא מ ושל

מדאורייתא חייבות הן לברכה , ש"ומכיון שאינן חייבות בק. 2שים חייבות בהונ
  .בנוסח שתקנו חכמים

 אור ,וברכת יוצר אור פשיטא שחייבות הן להודות על האור שנהנות ממנו
 וכמו שאסור להן להנות בלא ברכה בכל ,השמש ביום ואור הכוכבים בלילה

ואתיא חיובן קל , ומאי שנאב "ל לברך עליהם גם זו כיו"ענינים שתקנו חז
י שאינו נהנה אלא בעקיפין שאחרים הרואים "וחומר מסומא שמברך אעפ

ולכן נשים שאננות בנות בוטחות שבכל הדורות כל אשה חכמת . יכולים לכוונו
. לב שידעה קרוא וכתוב מאז ומתמיד ברכו ברכות אלו באין פוצה פה ומצפצף

ן לא זכר "וגם מר,  ולא מברכות אלו,ש בלבד"ולא מצינו שפטרו אותם אלא מק
ש לאסור עליהם לומר ברכות אלו ולא עלתה על לבו "שר דבר לפוטרם וכ

וגופא של , ומנהגן אינו מחמת מנהג אלא מחמת חיוב גמור, ו"שפטורות הן ח
  .3וגם ברכת אהבת עולם יכולות לאמרן כדין ברכת התורה ופשוט. תורה

  
ש ומפני "ז וברכות ק"ועקרו לשמות הקודש מפסודהוציאו סידור לבת ישראל ועתה . 2

שדימו דהכי הלכתא עשו מעשה מה שלא היה ולא נשמע מעולם ושינו ממטבע שטבעו 

מלמד , ואסור להחזיק בבית סדור זה משום אל תשכן באהלך עוולה, חכמים בברכות

ם ן שפטר לנשי"כן מדוייק ממרו. 3 .והמברכת כהלכתה תבורך משמים. שטעונים גניזה

כשבסמוך ונראה פסק דין סומא שמברך מפני שנהנה . ש בלבד ולא פטר גם מברכותיה"מק

ופשיטא דנשים לא גרעו מסומא ועדיפא מיניה שרואות ונהנות , ממאורות שרואים אחרים

ן בין ברכת המאורות לויציב ואמונה דפשוט הוא לו שאין נשים "ולא חילק מר. בעצמן

א לדחות את "ולחנם חשב השאג. ו לכתוב כן בפירושכ היה ל"ש דא"פטורות מברכות ק

מחיוב המצוה  מ לילה ויום אינם שני חיובים נפרדים כי למדוה"וזכירת יצ. א מסברא"המג

, ללמדך שאותו חיוב הוא שמתמשך לאומרו פעם בלילה ופעם ביום, "כל"גופא מרבוי תיבת 

וכבר (ג "ע שאין הז"יא משה' ז מבואר בגמ"ובכ, "יומם ולילה"ת שכתוב בה "ועדיפא מת

לדידיה דהוו שני חיובים דמי דין זה לדין ' ואפי) ת"א מהא דת"הביאו האחרונים לדחות השג

כ מפורש "ואעפי. ולמחרת חיוב חדש בא. ד שעות"תפילה שזמנה מדאוריתא פעם בכ

 כיון שהחיוב, ואין לומר שהזמן שהוא היום החדש גרמא. ג" הז  שאין ע" מ  שהוא ם"ברמב

ד שעות הקודמות ברציפות מבלי שיהיה רגע של פטור ביניהם לבין "קודם התמשך כל הכה

ב שעות כל שאין רגע של פטור בין שני החיובים "ד שעות ומה לי י"ומה לי כ, החיוב החדש

 .ה"נ' ר סי"ש הדמ"ג וכמ"ע שאין הז"הוו בגדר מ
 שכתב שנשים' ח'  סיח"ג בח"וראיתי להרה. ט"ח וח"ת יביע אומר ח"ועתה יצא לאור שו

, שחרית פטורות מפסוקי דזמרה כיון שהפסוקים האלה תלויים בתפילה ובזמן התפילה של
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  שהנץ החמה הוא כשעה , ד"לדעת הב' ש כב"  מ.ג"נש  סעיף  "הלכות  ק. ו
 הנה סברא זו כל הפוסקים חלקו עליה ונדחה קראו לה, השמש יתיקודם רא

  ואם בבגדד.'ק י"ח ס"נ' ח סי"מבואר בכהוכ .ן שקבלנו הוראותיו"ובראשם מר
ומשם ', ד במקרים מיוחדים כגון אתרוג בסוכות וכדו"נאלצו ללכת לפי הב

 הנה ,ג-ב' ב סי"וכמבואר ברב פעלים ח, ד גם בדברים אחרים"נתפשט מנהגם כהב
 למנהג ויש לבטל .ש" עיד"ל כהחולקים על הב"שם הוכיח שגם דעת האריז

, ה מכשולות שיקדימו ממילא גם לעמוד השחר בשעהגרוע זה אשר מביא לכמ
 ויבואו לתקלות חמורות בתפלה ובשאר מצוות הצריכות )דהא בהא תליא(

ד ובכל מניני הותיקין "והמנהג הברור בירושלים הוא דלא כב. להעשות ביום
ובעינינו לא , הארץ בודקים בשעוניהם ומכוונים תפילתם אל הנץ הנראה על

שעה בדיוק לפני הנץ   ספרו לנו על בני אדם שכוונו להתפללראינו ואבותינו לא
יחס אליו בכל יד ומת"חס חשיבות גדולה להבימי' ולפלא הוא שכב, הידוע

ולהודיע שיש מקומות שסומכין , ההלכות וכותב שיש לסמוך עליו בדיעבד
א "ל זיע"ן והאריז"כשמבואר שדעת שני שרי צבאות ישראל מר, עליו לכתחילה

ח כתב בזה בספריו בגלל המציאות "ואם הבא. לזה וכל קדושים עמםמתנגדים 
  .ה איכשור דרי לענין זה"מדוע להמשיך בזה גם היום שב, שהיתה בימיו בבגדד

  
 וממילא אין רשאות לברך ברוך שאמר וישתבח, ג הלכך נשים פטורות"ע שהז"ל מ"והו

ע " רשאות לברך על מל שאין הנשים"ן דסבי"ם ומר"יל כהרמב"בהזכרת שם ומלכות דקי

דלדבריו , ן כלל ועיקר"ואחר המחילה אין דבריו יכולים להתקיים בדעת מר. ל"עכ, ג"שהז

ן שפסק לנשים שמברכות "כי כל חיליה דמר, יהיה אסור לנשים לברך ברכות התורה

רבנות של כיון שנשים חייבות בק"ל והאגור שטעמם הוא "י המהרי"ת הוא עפ"ברכה

ן לא רק שלא השיב על דבריהם לומר "ומר.  שהבאתי בפניםי"ן בב"ש מר"וכמ" שחרית

ן "י שלדעת מר"ואעפ. ג אלא שפסק כמותם"ע שהז"שנשים פטורות מקרבנות דהוו חלק ממ

גם לנשים טוב , לאמרםשטוב מכיון שכתב . גם גברים לא חייבים באמירת הקרבנות

אין הן בגדר מברכות ן כדי שתברכנה ברכות התורה ו"וזה מספיק לדעת מר. לאומרם

 הוא רק כאשר אין שום שייכות בין האדם לברכה לבטלהן גדר ברכה " כי לדעת מר,לבטלה

 בענין ברכה לבטלה וסומך בכל כחו על ג"ה את כל הבסיס שעליו מסתמך הרהוזה דוח. כלל

ם שהבאתי שנשים חייבות "ובכלל מבואר מהרמב. (ן מוכח להדיא אחרת"כשממר, ן"מר

ן בפנים כפי "וכבר ביארתי כוונת מר)  .ג"ע שהז"כי לתפלה אין דין מ. תפלהבדבר תורה 

ברכות ל שהעיר לגבי "אוייערבך זצוק. ז.ש' ג ר"א הביא משם הרה"י' ט סי"ובח. ד"הנלע

ושברכת התורה דומה לברכת . דאכתי לא איפרק מחולשאוהשיבו . ת"ש מענין ברכה"ק

לדעתו היה , ת דומה לברכת המצוות" דאם ברכהודבריו קשים להאמר, ע"וסיים בצ. המצוות

ולשיטתו מוכרח . ע פטורות הן ממצות למוד תורה"ן לאסור לנשים לברכן כיון שלכו"על מר
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הנה ', ז דווקא בהפחה שיש לה ריח רע וכו" וכ,'ש כב"  מ.'שם סעיף ק  .ז
. ריח כולם לא חלקו בין הפחה שיש בה ריח רע לבין הפחה שאין בה הפוסקים

נראה מדברי השואל , ש בתשובתו שמשם מקור דין זה"בוהון דכולהו הראוא
 ואשאלה אך ואל יחר לאדוני", ל"ש שם וז"וכמ, ששאל על עצם ההפחה בלבד

 יוכל להתפלל ילד לו רוחות בבטן ומוציא רוחות ובריא שלאיהפעם למי שמת
  אם יכול , ש בלא רוחות קודם שיעבור זמן תפלה"ח ברכות או ברכות ק"י

  

י שבעלמא גם ברכות השבח לדעת "אעפ, ן שמכיון שהם ברכות השבח"לומר בדעת מר

ת כיון שצריכות לדעת ההלכות " בברכה,לבטלהן מי שאינו מחוייב בהן ברכותיו הוו "מר

ג "ש לדעת הסמ"וכ, אם נאמר שאין זה אלא הכשר מצוה' ואפי. לקיימם תו לא הוי לבטלה

ה יש "ומכיון שבלא, ש בפנים"רה השייכת להן וכמשחיובן הוא גמור בדין ידיעת התו

וכך  .ן שתברכנה"הסכים מר, למי שאינו מחוייב בהן' פוסקים המתירים ברכת השבח אפי

ן כלל לא העיר "אמנם לאחר העיון נראה שממה שמר, ן"חשבתי מעיקרא להבין בדעת מר

ג או מדין "הסמם הוא עמהם ולא רק מטעמו של "שהולך מסכי, ג"ל והסמ"על טעמי המהרי

הגברים באמירת  ל לחייב הנשים או" אלא גם מטעמיו של המהרי,ת לנשים"ס התיר ברכה"ס

  . ותברכנה הנשים ברכה שלימה. תו לא הוי לבטלה, הקרבנות כיון שטוב שיאמרו זאת

ואמת ואמונה ערבית לא , שכל מי שלא אמר אמת ויציב שחרית.) ב"י(' ש בגמ"ונראה לי שמ

אלא אמצות , ש קאי"ו שלא אמצות ק"ס' ע סי"ן בשו" ופסקו מר,  כתקונהמצוהה ח "יד יצא 

ח "לא אמרה כתקנה שסדרו חכמים לצאת יד, ש"י שאמרה בק"מ שאעפ"הזכרת יצי

אלא , ש"כל מי שלא אמר ברכות ק' ולכן הדגיש ברכת אמת ויציב ולא אמרה הגמ. אמירתה

) ג"א ה"ש פ"הלכות ק(מ "ן בכס"ראבל קצת מטין כן דברי מ, שהפוסקים לא פירשו כן

לא , אמת ואמונה, אלא שלא התחיל אמת ויציב, אפילו אמר הברכות האלו, ק"נ ה"שכתב א

ה האמית הבטחתו "לפי שעקרם נתקנו לומר שהקב, קריאת ברכות אלו כראוייצא ידי חובת 

דברי וכ', יי שם משם התוס" וכן מטין דברי הגהמ.ל"ל עכ"ועתיד להאמיתה לעת, במצרים

ראשונה מהן הן של ערבית הן של , ש"ברכות הנתקנות לק. ל"ן אלו כתב המאירי וז"מר

ושניה מהן הן של ערבית והן של שחרית , שחרית נתקנה על מציאותו של יום ושל לילה

וברכה זו תקנו בה לשון אמונה בלילה ולשון . מ וגאולה שנגאלו משם"נתקנה על ענין יצי

פני שזמן הצרות נמשל ללילה ואנו צריכים לומר שאנו מאמינים בו ל הטעם מ"ונ, יציב ביום

ואנו , וזמן גאולת הצרות נמשל ליום הבא אחר הלילה, להגאל ולהוציאנו מצרה לרווחה

צריכים לומר שאנו מאמינים שכמו שהביא היום אחר הלילה כן יביא באמת זמן גאולה אחר 

זה אמרו שכל מי שלא אמר לשון אמונה ומפני . שיעבוד והרי היא תקועה בלבנו כאלו בא

מ "כ גם נשים שחייבות בהזכרת יצי"וא. ל"עכ. בערב ולשון יציב בשחרית לא יצא ידי חובתו

ואם לאו ) א"ודלא כשאג. לתקן נוסח מיוחד לנשים ולא הוצרכו(חייבות בנוסח זה בדווקא 

  .ח המצוה כתקונה"לא יצאו יד
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מוטב , ינו יכול להתפלל בלא הפחה מי שבריא לו שא, תשובה.להתפלל או לא
ונראים דבריהם של . ל"עכ. שיעבור זמן התפלה ממה שיתפלל בלא גוף נקי

ילדים הם בגדר גוף ימתה שעצם ההפחה והרוחות ,ש שהשיבו"השואל והרא
, כ היה לו לפרש ולחלק בין רוח סתם"ואין הכוונה לנקיון הריח שא, שאינו נקי

והסברא נותנת כן דעצם ההפחה . גוף מרוחות אלא לנקיון ה,לשיש בו ריח רע
 ואינו נקי והגון לעשות כן בזמן ,ר"שלא מוציא רי' א ואפי"היא כיעור בעיני בנ

ואדרבה אם היה מקום לחלק בין הפחה . ש ותפלה או בהיותו עטור בתפילין"ק
י "להפחה היה נראה לחלק בין הפחה בקול רם להפחה בשקט וכמו שכתב רש

 דבזה איכא זלזול יותר )ד"ק י"ח ס"ג ובכה"ק' יעויין סי(, פילתולגבי המתעטש בת
ר מה בכך ימתין עד שיכלה הריח וימשיך " ואם בהפחה בשקט יש רי,לתפלתו
, י שאין בה ריח"ר יש סימן רע לתפילתו אעפ"דבהפחה בקו, והא ראיה. תפלתו

ן ל שאי"והאמת נ. ר אינו סימן רע לתפלתו"שיש בה רי' ובהפחה בשקט אפי
ולא , הבדל בין הפחה להפחה דעצם יציאת הרוח מגופו הוא האסור והבזיון

חיי ' ח פ"ש בעיו"ומ, ר"ח שפירש הפחה כלומר שיש בה רי"ידעתי מנין לעיו
לחלוק זה ושהפחה בקול נקרא עטוש ורצה לחלק בין עטוש ' שרה אות ד

ולא ל אמרו המתעטש בתפילתו "ג הנ"ק' סיבמה שמלהפחה נראה שיצא לו זה 
  וקראוהו,בקול ללא ריח שמה הפחהומיהו נראה שגם הפחה , אמרו המפיח

, י"ש רש"עיטוש כדי שיחלקו בינו לבין הפחה שבלחש שאין בה סימן רע וכמ
דחילקו ,  תדע,)א משמע דעיטוש והפחה תמיד הם היינו הך"ובכלל מהמג, א"ודלא כמג(

למרות שבמציאות גם , התם בין קול ולחש ולא בין אם יש בו ריח רע או לא
ולא ידעתי מה (. ואין לקוראו עיטוש בעלמא, ר"בהפחה בקול יש פעמים רבות רי

ואם יקראהו , ר"ש מהפחה בעלמא והלא בשניהם יש רי"אם יקראהו עיטוש מ, ח"יקרא העיו

ודלא כמשתמע מדבריו , אלא בריחו, כ החילוק בין ההפחה לעיטוש אינו בקולו"הפחה א

ול קראוהו עיטוש כעיטוש היוצא מהגרון ולכאורה דבריו מרפסן איגרי שם שכיון שהוא בק

שיצא מהם כאילו דין חדש שרק כשאין ריח והוא בקול יקרא עיטוש ובזה הוא סימן רע אבל 

 ).ר עם ריח יקרא הפחה ואין בו סימן רע וודאי שדבר זה לא מסתבר לאומרו"אם הוא בקו
בקול שאין בזה בזיון המצוה ' פיח שם שבהפחה בלבד ללא ריח וא"ש העיו"ומ

דמדוע עיטוש ללא ריח הוא סימן רע לתפלתו אם לא מפני בזיון , אינו נראה
והבזיון גדול מאשר יש בו (י שאין בו ריח נמאסים אנשים מקול זה "המצוה דאעפ

א " ובוודאי כיוון שמתבזה בו לפני בנ).ריח והוא בשקט ולכן חלקו שם בין קול לשקט
ומיהו מהא דהפוסקים לא אישתמיט חד  .וא גם לתפלה ותפיליןודאי שבזוי ה

ש גופיה משמע דפשיטא להם שלא משום "מינייהו לחלק בזה ואף לא הרא
ל דבכל "כ נ"וע. ר נגעו בה אלא משום עצם ההפחה ולידת הרוחות בגופו"רי

  .ש"ללא ריח צריך להזהר בין בתפילין ובין בתפלה וק' הפחה אפי
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. ב. ת שנפל שחייב לצום"שהרואה ס. א'   כתב כב.ח"יק "ס', שם דף ע .ח
, שלא קבלו אומר עננו' אפי. ג .שלא קבלו לפני כן' באותו יום אפי לצום שחייב

א "א באורך בחיים שאל ח"א זיע"כבר כתב החיד.  א.ושלשה המה נפלאו ממני
אלא מי שנפל , ת שנפל שחייב להתענות"ב שאין דין כזה כלל ברואה ס"י' סי

לעיל . ב. חוכן מי שנפלו ממנו תפילין ואינו תש כ ,ת חייב להתענות"ו סמיד
שהנופל ממנו תפילין שיתענה יום ' כתב כב) א"פילין סעיף קתהלכות ' בחלק א(

 משמע שדעתו לא ,)ח"וכמו שהוסיף הבא(אחד ולא הוסיף לומר באותו יום 
' אן כותב כבוכ. להתענות באותו היום אלא ביום אחר לאחר קבלת תענית כדין

שאם מתענה באותו יום יאמר עננו ' שכתב כב. ג. שחייב לצום באותו היום
 אין הדבר ברור ,י שכן כתבו הרבה אחרונים"ואעפ, י שלא קבל לתעניתו"אעפ

בסתם אמרו כל תענית שלא קבלו ' י ובגמ"כלל דכיון שלא קבל לתעניתו מבעו
כשאינו יום תענית אלא , זהאיך יאמר ביום צום התענית ה, י אינו תענית"מבעו

בשבת ' ל צווהו ויעצוהו להתענות ואפי"ושאני תענית חלום שחז, יום סיגוף
אבל תענית זה שמנהג הוא . ששפיר יש לומר בו עננו, וקבעו שיקרא תענית

ואם , "ביום התענית הזה"אינו תענית שיוכל לומר בו אם לא קבלו  ,ואינו דין
ומדין מבקש אדם צרכיו ',  כי בצרה גדולה וכוירצה דווקא יאמר עננו ביום הזה

  . בשומע תפילה ולא מדין תענית

ש הבית "וכמ, שהוא המחזיקה והיולדה לדין זה ז"קכ' סי י מברונא"ת מהר"שווב

, מי שנפלו לו תפילין בארץ. כתב וזה לשונו ג שהביא זה משמו"עובד בשם השכנה
י שלא קבל "באותו יום אעפראיתי רבותי מנהיגים אם לא אכל בו ביום יתענה 

' מ מתפלל ענינו כמו בתענית חלום דטוב יותר בו ביום ואפי"ומ, עליו מאתמול
. אמנם לא סמכתי על זה ואם אירע בשבת אל יתענה עד מוצאי שבת.  בשבת

שכתב  ,ה למי מקדושים הכי קרא שמו יעקב"י הספר נוספה הגה"וכבר בכת
". ובו ביום"ורק על תענית חלום אמרו , שלא להתענות בו ביום כיון שלא קבלו

ולי . ל"הכי סבי" אמנם לא סמכתי על זה"י מברונא באומרו "ולדעתו גם מהר
לא נראה אלא להיפך דממה שכתב שאם אירע בשבת אל יתענה עד מוצאי 

' ר ר"מוה עיקר דעת לינראה ו. משמע דעתו דבחול יתענה באותו יום, שבת
ת או " מידו סנפלו שאם )'אות ו' מ' ח סי"שהובא בכה( א"י זיע'חיים פאלאצ

  .י"תפילין שיתענה ביום אחר ויקבל לתעניתו מבעו

 כשיש כהנים אחרים ואינו דעלג' למה פסק כב. 'הלכות ברכת כהנים סעיף ד .ט
, ל"בדש בעירו אין לברך משום סב'  והלא אפי,מגביה קולו ישא את כפיו

, א"ק קצ"ח ס"קכ' ח סי"וכמבואר בכה, ושאני בני חיפה ובית שאן שכולם דוברים כן

 כיון שאינו מברך , ולהלכה נראה דאף כשעולה עם אחרים לא יברך.ב"וקצ
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אחינו יוצאי פולין והונגריה שמבטאים הנקוד ,  ומיהו.ברכת כהנים כתקנה
אינם בכלל ', באופן שונה מהמקובל בידינו והופכים השורוק לחיריק וכדו

כי כך ,  בין עם אחרים ובין בפני עצמןלכתחילהו עילגים ויכולים לעלות אצלינ
  .ו" בכלל עילגות חנםקבלתם בקריאת הניקוד ואי

לדוכן ז שלא לעלות " מבואר שתקנת ריב)'סוטה מ(' מהגמ. ח"שם סעיף י .י
שאין בהם רצועה בנעליים ולפי זה ,  היא שמא תפסק רצועה בסנדלובסנדליו

הן לדוכן אסרו כל הפוסקים לעלות דליכא למגזר ולכאורה היה מותר לעלות ב
דלא פלוג רבנן י שאין בהן רצועות אסור "י דמנעלים אעפ"ן בב"וכתב מר, בהן

. י אפילו בתי שוקיים של עור"ן בב"ואסר מר. וסתם גזרו בכל סנדלים ומנעלים
הדבר פשוט שאסור לכהן לישא , ולכן אף אי נימא דדוכן דקאמר הוא בדווקא

ו הוא מנעליים שאין בהם רצועה דליכא "וק, וץ לדוכןכפיו עם מנעלים גם מח
ז "ש דמחוץ לדוכן דטעמא דריב"כ, כ גזרו משום דלא פלוג"למיחש בהו ואעפ

 לברך אם עקר משם לתקן שעמדויחשד כבן גרושה שייך בכל מקום ירד שמא 
  .   ואסור יותר מהא דלא פלוג, בהא גופא ממשאיסורא וקיימא , סנדלו

אבל ,  לישא כפיובעליה לדוכןאם היה ענין , ו" לאסור מקוכל זה היה נכון
קושטא דמילתא דדוכן הוא מושג ערטילאי שלא היה ולא נברא ולא שייך 

על  ואפילו במקדש לא היו הכהנים נושאים כפיהם .בנשיאת כפיים כלל ועיקר
' הל(ם " וברמב)ה"ב מ"תמיד פ( אלא על מעלות האולם כמבואר במשנה הדוכן

 אינו בנין על הדוכן ולא עוד אלא גם הלויים שהיו שרים ).ה"ו ה"וספין פתמידין ומ
המעלות העליונות מהארבעה שהיו בין ' אלא שג, או כלי בפני עצמו שנקרא כן

 דהיינו כאן ,כי ביאור דוכן הוא דוך כאן. עזרת ישראל לעזרת כהנים נקראו כן
ו מעלות "לאפוקי ט, מקום שירת הלויים כדי שיהיו סמוך לקרבן בעת הניסוך

שבין עזרת נשים לעזרת ישראל שאין זה מקום שירה אלא בשמחת בית 
ולאפוקי המעלה הראשונה שאינה ראויה לשירת הלויים אלא שלש . השואבה

  . מעלות שעליה
כי במקדש לא הוצרכו לה כי הלכו , ז פשוט שנתקנה לגבולין בלבד"ותקנת ריב

ן הר הבית שאסור להכנס בו בסנדלו יחפים כולם אפילו שלא בשעת עבודה מדי
ובשום מקום לא נאמר , ס"ולא מצינו מקום הנקרא דוכן בביהכנ. ובמנעלו

ס שיקרא דוכן שיעלו עליו "שצריך לבנות לכתחילה מקום מוגבה בביהכנ
ואין שום הידור שהכהן יעמוד במקום גבוה יותר מקרקע , כהנים לישא כפיהם

 ופירוש .נקרא עולה לדוכן, ד הכהן לברך וכל מקום שעומ.ס כדי לברך"ביהכנ
שגם העולה לתורה אלא מלשון עילוי וכמו '  אינו על גבי מעלה וכדולעלות

,  לתורהעוליםנקראים , ס ולית בה דרגין"כשהתיבה היא בגובה קרקע ביהכנ
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ובכל . ג התיבה" לתורה שעעולים לפני התיבה היו יורדיםבזמנם שהיו ' ואפי
 וכל .ירד אם עקר משם לתקן סנדלו שפיר מיקרי הכהן לברךעמד מקום ש

  .חילוק זה שבין הדוכן לחוצה לו אינו אלא עורבא פרח
, כיצד ברכת כהנים במקדש, ל" כתב וז)ט"ד ה"פי(ם הלכות נשיאת כפים "והרמב

. ' אחר שישלימו הכהנים עבודת תמיד של שחר וכועולים לדוכןהכהנים 
 , מברכין ברכת כהנים פעם אחת ביוםבמקדש. ל" וכתב וז)ד"שם הי(והוסיף 

 .באין ועומדין על מעלות האולם ומברכין  כדרך שאמרנואחר תמיד של שחר 
הרי שלשון דוכן אינו אלא מקום עמידתם לברך שהיה במעלות האולם . ל"עכ

ואין לומר שרק הכהנים . ולא במקום דוכן הלויים שהיה במעלות העזרה
לות האולם וכהנים אחרים שנמצאו שעסקו בתמיד ובקטורת ברכו על מע

כי הרי כל הכהנים היו רצים לאולם כדי , במקדש ברכו על דוכן הלויים
למשניות ' ם בפי"וכן מתבאר מלשון הרמב. ושם נמצאו ושם היו, להשתחוות

עמדו לדרום , באו ועמדו על מעלות האולם"ש במשנה " על מ)ב"ז מ"תמיד פ(
 ,הכהנים שקראו בלשכת הגזית רומז אל, באו ועמדו', שפי". אחיהם הכהנים

 ,כ החלו עולים במעלות האולם"אח, כ עשו מן העבודות מה שעשו"ואח
ואחר שגמרו עבודתם תחילה ועמדו , והראשונים הם חמשה כהנים שזכר אותם

על מעלות קודם שיגיעו שאר אחיהם העוסקים בהעלאת אברי התמיד כמו 
 שכל כהני בית אב היו קוראין )א"ה מ"פ(ומבואר מהמשנה . ל"עכ, שנתבאר

כי טרם נגמרו הפייסות והמתינו כל אנשי בית אב העומדים שם , בלשכת הגזית
. וחדשים עם ישנים להעלאת אברים מן הכבש למזבח, לפייס חדשים לקטורת

רצונו לומר שהאחרים שלא זכו ". כ עשו מן העבודות מה שעשו"ואח"ש "ומ
נשארו מהם נצטרפו גם הם לעולים אבל אין הכי נמי אם , עזבו המקדש

 שכל כהן ששמע את קול )ו"ה מ"פ(להשתחוות בהיכל וכמו שמפורש במשנה 
ע "ר' ופי. המגרפה יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות והוא רץ ובא

ובחזרתם מההיכל . ל"עכ .אם לא היה בעזרה, כהן השומע את קולה, מברטנורה
וגם אין סברא שיניח . ושאים כפיהםהיו עומדים כולם על מעלות האולם ונ

עיקר ברכת כהנים שהיא על מעלות האולם ויתייחס לברכת איזה כהנים שאולי 
ם שברכת כהנים היתה "ומה גם שהדגיש הרמב. נמצאו בעזרה ועלו על הדוכן

משמע שכולם היו מברכין על פעם אחת ביום ולא חילק אותה לשני מקומות 
 ולכן דוכן דקאמר בתחילת דבריו .שום דוכןגבי מעלות האולם בלבד ולא על 

 ובגבולין ,ב מעלות האולם"שבמקדש היה על גבי י, אינו אלא מקום עמידתם
  .וכל מקום עמידת הכהן מקרי עולה לדוכן, אינו מקום מוגדר כלל

 דוכן הלויים אינו מקום שנבנה במיוחד לשם עמידת הלויים בעת שירתם וגם
ראל לעזרת כהנים כדי לעלות בהם מעזרה אלא מעלות שנבנו בין עזרת יש
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. שכאן מקום שירת הלויים על מעלות אלו, ונקראו דוכן לומר דוך כאן, לעזרה
ועולה , ומהלך כל עזרת ישראל בשוה. ל" וז)ג"ב ה"ו מהבה"פ(ם "ש הרמב"וכמ

 יש בו שלש מעלות רום ועליה דוכןממנו לעזרת הכהנים במעלה גבוהה אמה 
 נמצאת עזרת הכהנים גבוהה על של .לחה חצי אמהכל מעלה חצי אמה וש

 הרי שמעלות הדוכן היו מעלות רגילות .ל"עכ. ישראל שתי אמות ומחצה
, שהוצרכו לעלות דרכם מעזרת ישראל לעזרת כהנים בגלל הבדלי הגובה

ונקרא דוכן לומר . ובשעת הנסוך עמדו הלויים על מעלות אלו לדבר בשיר
שהדוכן נתון  )ו"ב מ"מדות פ(י במשנה "ש ראב"ומ. שהוא המקום הקבוע לשירה

כוונתו ששלשת מעלות אלו הנתונים מעל המעלה התחתונה שגובהה , עליה
אמה הם מקום הדוכן הראוי לשירה לאפוקי המעלה התחתונה שגובהה אמה 

אולי כיון שנמוכה אמה מקרקע עזרת הכהנים תו לא מקרייא מקום ( ,שאינה מקום שירה

ודברי גאון עוזינו בבן (,  שלא היה שום דבר נוסף שיקרא דוכן אבל פשוט.)קרבן

ולכן ברור הדבר שאפילו חולה  )ר"אין די בא, שגבו ממני 'תצוה אות ה' איש חי פ
אמרו לו לעלות אם אינו יכול לחלוץ ' ונכה אסור לישא כפיו עם מנעלים ואפי

. ץ כהנים"ס בשעה שקורא הש"ולכתחילה יצא מביהכנ. מנעליו ימנע ולא יעלה
, ל"ז רח"עובר על תקנת ריב, בכל מקום שהוא ואם נושא כפיו במנעלים

ואם לא שמע גוערים בו ואין מתחשבים , ומעירים לו בעדינות שלא לביישו
  .בברכותיו כלל

לנשיאות כפיים  לרחוץ ידיםהמתיר   לא ידעתי מי הוא.ד"שם סעיף כ .יא 
יראה . ה ורבינו"ה ויטול וד"ח ד"קכ' י סי"והמעיין בב, בדיעבד' מהברז ואפי

ומה שאין מברכין אינו אלא משום . דנטילה בדווקא בעינן ולא רחיצת ידיים
ופשוט בעיני שאם אין . י שם"ל כמבואר בב"י שחרית ומטעם סב"שברכו ענט

אלא שאם נטלו .  שכן אין כאן נטילה המעכבת את הברכה,כלי לנטילה לא יעלו
ובהאי . הם בנקיון שאז יעלו בלי נטילה שנית כללשמרו ידיושחרית בכלי כדינו 

 לנשיאת כפייםי " לא יטלו מהברז כדי שלא יבואו ללמוד מזה להתיר נטגוונא
  .כלל ועיקרמהברז 

 מבואר שענין הטבת חלום הוא דבר בפני .)ה"נ(בברכות '   מהגמ.שם סעיף נ .בי
ואינו ענין , כ"ר' ע סי"וכמבואר בשו. 'וכו, עצמו שמצריך שלשה מאוהביו

תקנוהו במיוחד לאומרו ', וכוע אני שלך "וענין רבש.  כלל ועיקרלנשיאת כפיים
 וכל הפוסקים ראשונים .ל"ק' ע סי" ובשו',וכמבואר בגמ.  נשיאת כפייםבזמן

ו כתב "ל בשעהכ" ואף קדוש ישראל האריז.ואחרונים כתבוהו כהלכתו וכסדרו
ח לומר "עויוש ב"ומ :)ז"שא דף קמנ' וכן הוא בזוהר פ( .בעצמו' ש כב"וכמ. כן
אמר לומר גם י ואלמל. תמיהא טובא, מפורשת וכל הפוסקים' כנגד גמזה  סחנו
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, מדין בקשת רחמים החרשתי' וגם להוסיף נוסח חלמא טבא וכו, ע"נוסח רבש
 שאין זו דעת ספק ן ואי.יתכןאבל לשנות הנוסח ולהחליף תניא בדלא תניא לא 

  .ועירוב פרשיות איכא הכא ,ל" האריז נאמן ביתו שלח טוב"הרי

שבקברי ' כבנעלם מ, לכת לקברי האבותלהתיר לכהנים ל' מה שכתב כב .יג
בנימין מטודלה הכותב ' וכעדותו של ר,  אחריםהודים י גםהאבות קבורים

ושם  ")מתחת לבנין שאליו נכנסים כיום(שהיה במערה העליונה שעל מערת האבות 
 שהיו מביאין שם מתיהם כל אחד ואחד עצמות חביות מלאות עצמות מישראל

לכהן להכנס לכל ע "לדעת כואסור שודאי ו". אבותיו והניחם שם עד היום הזה
 ספק דאורייתא ,בנימין מטודלה' עדות רב סתפקואף אם נ,  עקב דבריוהבנין

 ומה גם שהעיקר לדינא שקברי צדיקים מטמאים ושורפין טהרות על .לחומרא
 עצמות חמור טהורים ועצמות יוחנן כהן )ד"פי(ידים ' ש במס"טומאתם וכמ

  . גדול טמאים שלפי חבתן טומאתם

שאם התחילו הוידוי בעשרה ויצאו '  לא ידעתי מנין לכב.ו"שם  סעיף כ .יד
כי תשא ' ח פ"ומהעיו, ג מידות"ג מידות ונשארו ששה דיכולים לקרא י"לפני י

אינו אלא ', ו בעשרה וכודמה שדימה דין התחיל. אין ראיה לזה' סעיף ח
ג מידות אלא בטעמים ולא "לחומרא שהיחיד אם נמצא בוידוי לא יגמור י

ג מידות כשהיו עשרה בוידוי והלכו מקצתם "עלתה על לבו מעולם להתיר י
וכמה פעמים מצינו . ג מידות לוידוי"ואין קשר בין י. ג מידות"לפני שיתחילו י

ולכן אין ) לדוגמא בסליחות(ג מידות "ווידוי בלא י, ג מידות בלא וידוי"י
  .ז להקל כלל"לסמוך ע

' כב .א בהם וידוי"ימים שנעשה בהם נס למדינה א'   כתב כב.ו"שם סעיף ל .טו
ונלחם על זה עם מדינת ישראל מלחמת , "גיוס בנות"שמסר נפשו על עניין 

 ,עצמו סיפר לי דברים כהוויתם' וכמו שכב, למאסרחרמה עד שנשפט בידיהם 
 שבו לא נעשה נס כלל אלא ,מדינה זוליום העצמאות של ' כיון כבא יתכן של

ה ומתוך "ביום זה פושעים ומורדים הרימו נס מרד בקבו ,ההפך הוא הנכון
כפירה מוחלטת הקימו מדינת שמד שבה הם מעבירים מאז ועד היום מליוני 

' ר הובאותו יום מר ונמה. יהודים על דתם בחינוך קלוקל ובכפירה מוחלטת
על הכרזתם ורק בהשתדלות ' באייר בהכרזת מדינתם לא רצו להזכיר שם ה

מתוך בטחון " התפשרו לכתוב , שנצטרפו לעוברי עבירה"דתיים"כמה שוטים 
ואנו . כשכוונתם ברורה שלגביהם צור ישראל ומושיעו זה צבאם, "בצור ישראל

סור יאיסורם או' ל ומקרא מלא הוא לא יבוא עמוני וכו"האמונים על דברי חז
בחוקיה ובחנוך כ מדינת ישראל "וא, כי גדול וקשה המחטיאו מן ההורגו, עולם
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וגרמו , שלה שכולו כפירה ומינות שמלמדים לילדי ישראל" ממלכתי"ה
' ועם ה כפלי כפליים מיוצאי מצרים שעקרום מתורת ישראל  מהםלרבבות

   .כך עלתה בימינואוי לנו ש ,ברור שיש לבכות ולהאנח ולומר, מעבירים כתיב
שפעם אחת נכנס לבית , ל"יהודה צדקה זצ' ג ר"ומעידני עלי את מורי ורבי הרה

שחתכו הרופאים את . פ.ח שם בקרתי את ר"המדרש ואמר לנו עתה שבתי מביה
. פ.אשריך ר, ובלשון הזה אמרתי לו, בגלל מחלה ממארת שגילו בה, לשונו

בשנה הראשונה (ביום אידם " הלל"שחתכו את לשונך שאמרה פעם אחת בחייה 

.  ובכך נמנע ממנה סבל רוחני גדול בעולם האמת על חטא חמור זה,)לבואו ארצה
כתב דבר זה אשר הקוראים יחשבו ' ולמה כב .ו"ת לאמית"ר אמ"וברוך שאמ

לומר ' והיה לכב. שגם ליום זה יש להתייחס אליו כיום נס שאין לומר בו וידוי
הכותב . להשמיט לגמרי דין מדינה שנעשה בה נס או ,כוונתוזו מפורש שאין 

 בני אדםולא יביא , ימחוק זה מהספרים' במרירות ובצער רב ובתקוה שכב
  .יצילנו' למכשול עוון מינות דקשה מכולם ה

, שיזהר שלא להשאר עם טלית אחרי שקיעת החמה'   כתב כב.ח"י' שם סי .טז
אבל על גופו לא אכפת , יתאלא שיזהר שלא יהיה מעוטף בראשו בטל, וזה אינו

ח דייקו בלשונם שלא יהיה מעוטף "ח והכה"וגם הבא. אם ישאיר לטלית גדול
א "סוף דרושי השחרית דף נ(וכן מפורש בשער הכוונות , דהיינו על הראש בדווקא

 בתפלת המנחה אם היה אומרה סמוך לשקיעת אבל ".ל"וז שכתב )',עמוד ד
ר "היה תכף מסיר מעל ראשו תש, והיה רואה שכבר שקעה החמה, החמה

  ,משום דלילה לאו זמן ציצית הוא, כ היה מוריד הטלית בין כתפיו"ואח
  .ש" עיי,'וכו" וכשהוא בין כתפיו אין חשש אם הוא לילה

שלא להתפלל מנחה אחר השקיעה שמנהג ירושלים '  כבש"מ .ו"שם סעיף כ .זי
במנהג ירושלים וחברון  שמעידים ט"י' ב סי"חח ורב פעלים "הוא נגד כה ,כלל

וכן המנהג ברור . שמתפללין מנחה עד המגרב שהוא עשר דקות לאחר השקיעה
שהיה ',  ויקהל הח"באבכי תצא והביאו ' בשער המצוות פומפורש . עד היום בירושלים

  .לכ לעי"ג' והביאו כב, ם שכר שכירהתעכב לשלשמתפלל מנחה אחר השקיעה כל "האריז

כ " אעפ לילהעד חצותש "קדמי שעבר ולא קרא '  כב  כותב.'שם סעיף ג .יח
ולכתוב " יכול" צריך למחוק תיבת .יכול לקרותה עם ברכותיה עד עמוד השחר

  . חובה גמורה מוטלת עליו לקרא עד עמוד השחרכי ,"צריך"

שיזהר לא להזכיר בפיו שם שהראשי תיבות שלו ' ש כב" מ.ב"שם סעיף מ .יט
 ולא אסרוח שהביאוהו "ח והבא"י ולא הכה"האראין זה כוונת ', מ וכו"הם ס

מ " להחמיר כשקורא ס'רוצה כבאולי ו, מ בשמו המלא" את סאלא לקרא
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רא קלאבל  .אלא שהנוסח לא ברור ומשתמע אחרת ממנו, מ הידוע"תכוון לסמו
    .אין בזה איסור כלל ועיקר, מ"לאדם או דבר אחר בראשי תיבות שלו שהם ס

 בשם ם לא היה מנהג ירושלים שלא לברך ברכת המפילמעול.  א"שם סעיף נ .כ
ש שסידר "גם בקו. ד מכותבי מנהגי ירושלים לא הזכירוהוואף אח, ומלכות

ו "וח .כתב לברכו בשם ומלכות" בניהו בן יהוידע"ק "ש ונדפס בספה"הרש
  .הם עיקר להלכה ולמעשה' ט אות ז"רל' ח סי" ודברי הכה,להמנע מלברכו

שמותר לחשב את חשבון ' ש כב"  מ.'סעיף ד, ד" וביהמס"הלכות ביהכנ .אכ
ומיסי העיר הלכו , ש"א יר"זה דווקא בזמנם שישבו שם בנ', מיסי העיר וכו

אבל במקום שחשוב חשבונות העיר נעשה גם לצרכים , לדברי הקהל המותרים
ודאי שאסור חמור ', ק כחינוך חילוני מועדונים וכדו"י תוה"האסורים עפ

 .וראוי לציין זאת. ד"ס וביהמ"שב חשבונות אוון שלהם בביהכנלהתיר להם לח
ס חוץ מדרשות "ת בביהכנ"ד' ל נזהרו שלא לדבר אפי"א ז"ל והחיד"והאריז

  .ש שצריך להזהר מדבור חול כלל ועיקר"וכ. לזיכוי הרבים

', ע ומתפללים בו נתקדש וכו"ת שלומדים עברית ותושב" ת.ח"שם סעיף י .בכ
ד שילמדו "ת ע"נהג פשוט להתיר כי מתחילה נבנו בתי התוהמ. ו לומר כן"ח

ד "אינו אלא בביהמ, פ לאסור"ח והר"ש העויו"ומ. בהם גם למודי חול
וגם לומדים בו נערים . ד ולמקום תפילה למבוגרים"שמעיקרא נוסד לביהמ

  .ת הנבנים במיוחד לכך וברור"ואינו ענין לת, ת"כת

  .מסקנא דמלתא

ג "וי, יכול לומר קדושה דיוצר, מקום שיש בו מניןמי שמתפלל ביחיד ב  .א
  ".ונקדשתי בתוך בני ישראל"דשפיר נקרא , מידות ללא טעמים

כי לא , אינם מובטחים שלא ינזקו באותו יום, גם המתפללים בהנץ החמה  .ב
אלא למי שדייק הרגע בכוון מושלם לאותו מקום בו נמצא  ל"הבטיחו זה חז

  .בווזה קשה מאוד שיכוון אדם 

 הדיןמעיקר , בטלית בידיו לפני שהתעטף מי שהוציא תפילין מכיסו והם  .ג
ומהיות טוב יניחם מידיו ויצא מחוץ לבית , צריך להניחם לפני שיתעטף בטלית

כ ישוב ויקח הציצית בידו קודם ויתעטף "ואח, כמי שנתחרט מלהניחם עתה
  .כ יניח תפילין"ואח, בהם

יניח תפילין בלבד , ין בין גאל ישראל לעמידהמי שנזדמנו לו טלית ותפיל  .ד
כ יברך על התפילין "ואח, ואחר העמידה יתעטף בטלית בברכה, בלא ברכה

  .שעליו וימשמש בהם בשעת הברכה
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ש שחוזר "בק ,ש בעונתה" כדי לקיים קש שחרית לפני התפילה"מי שקרא ק .ה
. הפרקיםלומר בתוך התפילה יפסיק באמצע הפרק לדבר שבקדושה כדין בין 

או בין ש "של קבפסוק ראשון  דבר שבקדושהשום  לאבל אסור לו להפסיק
  .'פסוק ראשון לברוך שם וכו

ש " באמצע הפרק כדין ק אסור לו להפסיק,תפלל ערבית מפלג המנחהממי ש .ו
  .הדין כןאחר צאת הכוכבים שוב ש שקורא "וגם בק, הנאמר בזמנו

 לקבל עול ש ולכוון"ק ומר לןטוב ללמד, ש"ורות מק שנשים פטי"אעפ .ז
  .מצוות הן, כיון שעל קבלת עול מלכות שמים, מלכות שמים בפסוק ראשון

 ,הספרדיות יכולות לברך על  פסוקי דזמרהכולל  הנשים כלהעיקר לדינא ש  .ח
ברכות יוצר אור ומעריב , ש שחרית וערבית"וכל הנשים חייבות לברך ברכות ק

וברכת אמת ויציב , ור הכוכבים ללא ברכהערבים שלא להנות מאור היום ומא
  .מ שמחוייבות בה מדאורייתא"ואמת ואמונה להזכיר יצי

וכן המנהג , הנץ החמה הוא בעת ראיית השמש כשעולה מן האופק  .ט
בית דוד שפסק שהיא ' סומכים על דעת הרואין . ן"וכדעת מר בירושלים

דעתו בארצם  וגם רבני בבל שסמכו על . ואפילו בדיעבדמוקדמת בשעה
  .לא נהגו כן בארץ ישראל כלל, בדיעבד

כל דיני איסור הפחה בין בהיותו עם תפילין והן בהיותו בתפילה אין חילוק   .י
והכל אסור , או אם יש לזה ריח רע או לא, ביניהם אם מפיח בשקט או בקול רם

  .משום בזיון

בו ויתן יעשה תשובה מעומק ל אלא ,לא חייב לצום, ת שנפל"הרואה ס  .אי
 וטוב שיעשה גם .על שהביאוהו לראות דבר חמור כזה צדקה לעניים לכפר
  .ב"והמחמיר להתענות תע. פדיון כפרות לעצמו

אלא , אך לא יתענה ביום שנפל ממנו, ת חייב להתענות"מי שנפל ממנו ס  .בי
  . ויאמר עננו בתפלותיו,ביום אחר לאחר שיקבל התענית במנחה כדין

. ת"נו תפילין ויש לו כח להתענות ינהג כדין מי שנפל מידו סמי שנפלו ממ  .גי
וטוב שיעשה גם  צדקה לענייםיעשה תשובה מעומק לבו ויתן , ואם הוא תש כח

  .פדיון כפרות לעצמו

אלא בעיר , לא יעלה לדוכן לבדו' ן וכדו"ן ההי"כהן עלג הקורא לחתי  .די
ברך את לם עלגים ו כהנים שאינעםאבל יכול לעלות . עלגים כמוהו שכולם

  .כיון שברכתו אינה כתקנה, ברך על ברכת כהניםיאבל לא , הצבור עמהם
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כהן שקשה לו לחלוץ נעליו מכל סיבה שהיא ואפילו נכה ובעל רגל   .טו
כשאינו עולה ' לא יעלה לדוכן כלל ולא ישא כפיו עם מנעלים ואפי, תותבת

 אינו יכול לחלוץ אמרו לו לעלות אם'  ואפי.לדוכן אלא עומד על הקרקע
ץ "ס בשעה שקורא הש"ולכתחילה יצא מביהכנ. מנעליו ימנע ולא יעלה

, ז"עובר על תקנת ריב, ואם נושא כפיו במנעלים בכל מקום שהוא. לכהנים
ואם לא שמע גוערים בו ואין מתחשבים , ומעירים לו בעדינות שלא לביישו

  .בברכותיו כלל

ואם אין כלי לא ירחץ ידיו ,  עם כליאין ליטול ידים לנשיאת כפים אלא  .זט
ואם , יסמוך עליהם ויעלה לישא כפיו, י שחרית"אלא אם ידיו נקיות מנט, בברז
  .לא יעלה ולא יברך, לאו

שהוא , ע"ובשו' מי שחלם חלום ונפשו עגומה יאמר הנוסח המובא בגמ  .זי
חלומו כי רק נוסח זה הוא המועיל לתקן ', וחלומותי שלך וכו, ע אני שלך"רבש

שאינו ענין לנשיאת כפיים , ולא יאמר נוסח חלמא טבא חזאי, י ברכת כהנים"ע
  .ולא קרב זה אל זה כלל, אוהביו' אלא להטבת חלום בפני ג

ספק דאורייתא מלבד שו, הדבר שנוי במחלוקת אם קברי צדיקים מטמאים .חי
ובפרט  .כלל לקברי צדיקים לכהנים להכנסהעיקר להלכה שאסור , לחומרא

  . קבורים שם יהודים אחרים, פרט לאבותשלמערת המכפלה 

 ,"ג מידות"י"אם התחילו הוידוי בעשרה ויצאו חלק מהם לפני שהתחילו   .טי
רוצים  כיון שאין זה חלק מהוידוי ואם, "ג מידות"י"לנשארים לומר  אין

  .לאומרו יאמרוהו בטעמים כדין יחיד הקורא

אלא , לא נעשה שום נס לעם ישראל, רמר ונמה שהוא יום באייר' ה ביום  .כ
ומתוך , ה"שביום זה הפושעים והמורדים הרימו נס מרד בקב, הוא הנכון ההפך

כפירה מוחלטת הקימו מדינת שמד שבה הם מעבירים מאז ועד היום מליוני 
. אוי לנו שכך עלתה בימינו. יהודים על דתם בחינוך קלוקל ובכפירה מוחלטת

 כלל מנוסח התפילה המקובל בידינו מאנשי כנסת ולכן אסור לשנות ביום זה
לא יזכה לראות בשמחת ונחמת , וכל השמח ביום זה בשמחתם, הגדולה

  .א" בב,ירושלים 

ורק , גם לפי הקבלה מותר שיהיה גופו מעוטף בטלית גדול לאחר השקיעה  .אכ
  .שישגיח שלא יהיה ראשו עטוף בו לאחר השקיעה

ולהזהר לסיים  תפלל מנחה בין השמשותהמנהג הברור בירושלים לה  .בכ
  .וכן עיקר, י בדיעבד"וכן נהג האר, ג דקות לאחר השקיעה"העמידה עד י
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אבל , ויש מחמירים גם בראשי תיבות, מ"אסור להזכיר שמו המלא של ס  .גכ
  .כשאין כוונתו לפלוני מ"ס מותר לומר

ש וכן "שי והר" וכן דעת האר,בשם ומלכות" המפיל" לברך ברכת צריך  .דכ
  .מנהג ירושלים

 בבית לחשבואסור  .ס"בביהכנ ,ס"ביהכנ" ועד"ישיבת יש להיזהר מלקיים   .הכ
ל נזהרו שלא "א ז"ל והחיד"והאריז.  או השכונהחשבון מיסי העירהכנסת 

ש שצריך להזהר "וכ. ס חוץ מדרשות לזיכוי הרבים"ת בביהכנ"ד' לדבר אפי
' באלהי ישראל ה שאין לו חלקרו אמובזוהר הקדוש  .מדבור חול כלל ועיקר

מרגיל הוא , ס עם בניו הקטנים מלבד חומר האיסור"דבר בביהכנואם מ. יצילנו
  . ס"את בניו לדבר בביהכנ

ת "אבל ת, אסור שילמדו בו דברי חול, ת"ד שלומדים בו נערים ד"ביהמ.  וכ
מותר ללמד בו גם , ת"הת והעיקר הוא, שמשמש גם לתפילה מחוסר מקום אחר

  .כי על דעת כן הוא נבנה', כחשבון וכדוהמותרים דברי חול 

  'סימן ב

  בדין חיוב קטן במצוות

 חייב, להתעטף. חייב בלולב, קטן היודע לנענע, ר" ת.)ב"מ( סוכה' במס
 לחנכו, י חייב בלולב"ופירש. אביו לוקח לו תפילין, לשמור תפילין. בציצית

ולכאורה ממה ששינה . הכסאלשמור תפילין שלא יכנס בהם בבית , מדבריהם
משמע דלגבי לולב וציצית חיובא רמיא על הקטן גופו לקיימם , התנא בלשונו

י "ואף דברי רש. ואלו לגבי תפילין אין החיוב אלא על אביו לחנכו, מדין חינוך
ולא אמר דעל אביו רמיא " לחנכו מדבריהם"יש להעמיד בהם כוונה זו דאמר 

. משום חינוך,  יש מצות קיומם מדבריהםהאי חינוך אלא על הקטן גופיה
החיוב תלוי בו ולא , ולכאורה נראה דכל המצוות שקטן מקיימם מדין חינוך

 למי שנתחייב  דקטן מוציא.)'ברכות כ(' וראיה לכך מהא דאמרו בגמ. באביו
משום דאתי דרבנן ומפיק דרבנן ואם חיוב החינוך הוי רק על , ז מדרבנן"בברהמ

חד דרבנן ואיך יוציא לגדול שלא אכל כדי '  גופיה אפיאביו אין כאן בקטן
אלא ודאי דחיוב הוא על גופו דקטן , ז מדרבנן"שביעה שחייב הוא גופו בברהמ
אבל לגבי תפילין לא חייבו חכמים לקטן . לקיימם מדרבנן משום חינוכו
ומסתמא משום קדושתם לא נתנו תורת כל קטן . להניחם מדין חינוך אלא לאביו
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  הובאה הברייתא כהאי לישנא:)'ב(ערכין ' וגם במס. הטילוהו על אביובידו ו
שחייב בסוכה ובכל הני לשנא  דין קטן שאינו צריך לאמו' והוסיפה הגמ

אחר   כתבו טעם:'ערכין ב', התוס אמנם. דחיובא נאמרה על הקטן פרט לתפילין
מסתמא ד ,דגבי ציצית לא נקט לישנא דאביו לוקח, להבדל שבין תפילין להנך

נ משום דתפילין " א,וגבי לולב נמי יכול לצאת בלולבו של אביו, טלית יש לו
בתפילין  דגם, קשה לפרנס דבריהםולכאורה . דמיהם יקרים שייך בהו לקיחה

ומה אם דמיהם יקרים כיון שמצויים הם לא שייך . יצא בשל אביו ומאי שנא
   .לישנא דלקיחה מיוחדת ותפילין בי בר חבו משכח שכיחי

סוכה נראה ' דמברייתא דמס, ומתחילה מקום היה בראש לומר דכוונתם היא
בתפילין אין חובה על , י ששאר מצוות שנמנו שם חובה הן על הקטן"דאעפ

בערכין מבואר לכאורה שגם ' אמנם מהגמ, הקטן כלל אלא על אביו ומדין חנוך
לאתויי , ןהכל חייבין בתפילי"וכדקתני התם , בתפילין החובה על הקטן גופו

קטן היודע לשמור תפילין אביו לוקח לו ,  דתניא. היודע לשמור תפיליןקטן
ולזה תרצו דבשאר מצוות אנו חייבים להתעסק עמו ללמדו שיקיים ". תפילין

כמו בעם הארץ גדול שמחוייבים אנו להתעסק עמו , חובת מצוותו מדרבנן
פילין דדמיה מרובין ושאני ת. 'י וערוב וכדו"במצוות דרבנן כנט' ללמדו אפי

וגם לאביו לא חייבו לסייעו , אלא לאביו בלבד, ולא רצו לחייב בהם לסייעו
כיון שדמיהם יקרים וקטן בגיל חנוך יכול לאבדם ואפילו , בהגיעו לגיל חנוך

לשמור כמה זוגות וחסו על ממון אביו ולא חייבוהו אלא בהגיעו לשכל שיכול 
כי יכולים אנו , איתי שפירוש זה לא מוכרח אך שבתי ור.תפיליו מגניבה ואבידה

לא כוונה , לאתויי קטןבאמרה , י שחייבה הקטן"דערכין אעפ' לומר דגמ
אלא אביו הוא שחייב לקחת לו מדין , שהקטן עצמו מחוייב בתפילין מדרבנן

לולב שהחיוב על הקטן   ואינו כמצוות נטילת".אביו לוקח לו"ש "וכמ, חינוך
המשיכה ' דהרי הגמ, תדע. תמא דלשנא דברייתא דסוכהכס' וכוונת הגמ. גופו

דתנן אין ". לאתויי קטן, הכל חייבין בתקיעת שופר"לגבי תקיעת שופר ואמרה 
ופשוט דאין בזה ראיה כל שהיא לחייב . מעכבין את הקטן מלתקוע ביום טוב

בלבד שמותר אלא , הקטן במצוות שופר ואפילו לא לחייב הגדול לחנכו לתקוע
ומכאן ועד לחיובא . עמו ללמדו שידע לתקוע כשיגדיל ויהיה בר חיובלהתעסק 

' ולא נתחייבו הגדולים אפי, ולהלכה קטן פטור מתקיעת שופר. רב המרחק
באה ללמדנו שיש חיוב מעט לאתויי קטן ' ומה שאמרה הגמ. לחנכו בזה כלל

לא דאם , אלא שאין אנו מצווים כלל לחנכו בזה, מדרבנן על קטן במצוות שופר
ט של "היה שום חיוב עליו בתקיעת שופר היה אסור לנו לסייעו וללמדו ביו

וכמו שלנגן בכנור אסור לנו , ה לתקוע כי אז תקיעת שופר ונגון בכנור שווין"ר
. פשיטא שאסור לנו לסייעו, ד שאין אנו מצווין למנעו"למ' ואפי, ט"לסייעו ביו
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שפירושו שמותר לנו לסייעו , ט"וממה דתנן אין מעכבין את הקטן מלתקוע ביו
דאיכא חיובא פורתא עליו ושפיר אמרינן , לתקוע משמע דשאני שופר מכינור

כדדייק , והאי כדיניה והאי כדיניה". לאתויי קטן, הכל חייבין בתקיעת שופר"
ותפילין החיוב על אביו , דלולב החיוב על הקטן גופיה, תנא דברייתא בלישניה

מתבארת ' וכוונת התוס. ט ללמדו"עסק עמו ביוושופר מותר להת, לקנות לו 
י שבלולב וציצית חייבו חכמים את הקטן גופו לקיימם "דאעפ, בדרכא אחרינא

בתפילין כיון שדמיהם יקרים לא חייבוהו וממילא אין , כדי שיתחנך במצוות
ולא בגיל , אבל לאביו חייבו שיקח לו תפילין לחנכו. אנו מצווים לעזרו בזה

כי יש חשש שיאבדם אלא כשיגיע לגיל שיודע לשמור תפיליו , חנוך דעלמא
וסתם , "לשמור תפיליו"וכן מטין לשון הברייתא דאמרה . שלא יגנבו או יאבדו

, ש שם לגבי טהרות" וכמ"גופולשמור "שמירה הוא מגניבה ואבדה ולא אמרה 
   .בטהרהולא אמרה לשמור תפיליו 

 מללו דנחית לדיוקא דלשנא ם שדבריו ברור" מוכרח הוא בהרמבופירוש זה
 חייב בציצית ומדברי סופרים שכל קטן שיודע להתעטף "ולכן כתב . דברייתא

מדברי סופרים כדי לחנכו חייב בלולב קטן היודע לנענע ". "כדי לחנכו במצוות
".  כדי לחנכן במצוותחייבים בברכת המזון מדברי סופריםהקטנים ". "במצוות

ס כדי לחנכו " מדחייב בסוכהכבן חמש כבן שש קטן שאינו צריך לאמו שהוא "
אביו קטן שיודע לשמור תפיליו "ולגבי תפילין שינה הלשון וכתב ". "במצוות

ה "ם פסק לברייתא כול"הרי דהרמב" "לוקח לו תפילין כדי לחנכו במצוות
דהרי דבריו מתפרסין על . א לומר דלשנא דברייתא נקט ותו לא"וא, כמות שהיא

 ובכולם דקדק לכתוב כלשון הברייתא ,ת במקומות שוניםפני הלכות שונו
 משיגרא "תפיליולשמור "ש "וממ. ומשמע דדיוקא דתנא דברייתא בדווקא הוא

,  לשמור תפיליו בטהרהאמר ולכן לא ,דלישנא נראה דמגניבא ואבדה קאמר
ואם התנא כתב כלשון הזה היה מקום לומר דקיצר .  לשמור גופוכתבולא 

ם שלא הביא כל לשון הברייתא במקום אחד והתרכז רק "מבאבל הר, בדבריו
פ בשאר "ועכ. בהלכה קצרה של ענין תפילין היה לו לפרש מה היא שמירה זו

ע "בברכת המזון שבו החיוב מוטל על הקטן גופיה לכומצוות נקט הלשון כמו 
דאתי דרבנן : 'ברכות כ' כמבואר בגמ(. שחייבוהו חכמים לקטן כדי לחייבו במצוות

ש לגבי מזוזה "ם דלדיוקא נחית ממ" וכהנה וכהנה מבואר בהרמב).ומפיק דרבנן
שאמרו חכמים דנשים ועבדים וקטנים חייבים בה מטעמא דכולהו בעי חיי 

הכל "ם לשון הזהב אשר לו וכתב "שינה הרמב. במצוותואינו משום חנוך 
 ומחנכין את הקטנים לעשות מזוזה. נשים ועבדים' חייבים במזוזה אפי

  .ענינים וכמו שכתב בשאר ,"במצוותכדי לחנכן "והשמיט הנוסח ". לבתיהם
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ומלמדין את , ש"פטורין מקוקטנים ל נשים ועבדים "ש כתב וז"ולגבי מצוות ק
. ומברכין לפניה ולאחריה כדי לחנכן במצוות, הקטנים לקרותה בעונתה

דקטנים דתנינן התם . 'ותחילת דבריו הם משנה ערוכה בכל ושמורה בברכות כ
ופשוט , ז"ש ומן התפילין וחייבים בתפילה ובמזוזה ובברכהמ"פטורים מק

, מדרבנן ובקטנים שהגיעו לגיל חנוך קאמר תנא' דפטורין דקאמר היינו אפי
ש "ז ואינהו דפטירי מתפילין וק"דאינהו דמחייבי בתפילה ובמזוזה ובברכהמ

דחילק בין לולב  ואתי שפיר מתניתין כדיוקא דתנא דברייתא ,)ת"ודלא כר(
לתפילין שהקטן פטור , ז"וציצית שבהם חייב הקטן וכוותיה גם תפילה וברכהמ

ש דפטירי לגמרי ולא "וכוותיה ק. לגמרי ורק אביו חייב לקחת לו לחנכו בהם
, י"ש וכמו שפירש"חייבו בזה לאביו כמו בתפילין כיון שאינו מצוי לידו בזמן ק

חק לפרש דבקטנים שלא הגיעו לחנוך ת מתפילין עד שנד"ובזה סרה קושית ר
  .קאמיירי התנא

ם שמלמדין את הקטנים לקרותה בעונתה ובברכה יש "אמנם סיום דברי הרמב
מהיכא תיתי לחייבנו ללמדם , ש"ואם מדרבנן פטורים הם מק. ל הא"להבין מנ

, לקרותה מדין חנוך והלא כל חיוב דרבנן במצוות הקטנים הוא מדין חנוך
ש מתקיעת שופר "ומ. פשוט שגם מדין חנוך פטרום, ש אם פטרום"ובק

ונראה . שקטנים פטורים ואין מצוה עלינו ללמדם לשמוע מדין חנוך כלל
קטן אינו פורס על שמע ואינו עובר " שאמרו )ד"כ(שלמדו ממתניתין דמגילה 

י שקטן "ובשלמא עובר לפני התיבה אתא תנא לאשמועינן דאעפ" לפני התיבה
אבל פריסת שמע מאי סלקא דעתין . ו עובר לפני התיבהאינ, חייב בתפילה

אלא ודאי שאינו פטור . ש וברכותיה"והלא פטור הוא מק, איכא שיוכל לפרוס
ודמי לקריאת המגילה . אבל יש לנו ללמדו מדין חנוך, אלא בחיובו גופיה

מחנכין אותה ,  וליכא חיובא עלייהו כללי שקטנים פטורים ממנה "דאעפ
ואם ליכא חיוב חנוך מהיכא , י מכשיר בקטן"נו זה מהא דרולמד. בקריאתה

 חיוב עליהםכיון שאין , י שיש לחנכו"ורבנן סברי דאעפ. תיתי להכשיר קריאתו
ם וכתב לגבי "וכן דייק הרמב. בקריאתה אין להכשיר קריאתם להוציא גדול

ש "דק, ס"ולא כתב שחייבים הם מד" ומחנכין את הקטנים לקרותה"מגילה 
  . בחדא מחתא אינהוומגילה

ופשיטא ליה . ל דחיוב המצוות הוא על הקטן גופו" נראה דסבי,ת"וגם לרבות ר
דתנא דברייתא בדיוקא נקט לחייב הקטן עצמו בציצית ובלולב ולא עוד אלא 

ל שחייבוהו חכמים לקטן גופו אלא שפטרו אותנו מלקנות "שגם בתפילין סבי
דמכיון " ו לוקח לו תפיליןאבי"לו תפילין שדמיהם יקרים ולכן אמרו 

ואם לא קנה לו אביו תפילין מסיבה . חייבו לאביו לקנות לו תפילין, שחייבוהו
אנוס הוא מהנחתן ולא יצטרך לשאול ] ואין לקטן כסף משלו[כל שהיא 
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ולכן הוקשה לו מהא דתפילין על מתניתין , מאחרים דקטן לאו בר שאלה הוא
ה "ד' תוס(ן שלא הגיע לחנוך קאמר י ליתובי דבקט"דברכות ושפיר באנפוה

ש איהו גופיה חייב ולכן " אבל קטן שהגיע לחנוך גם בק.)'ברכות כ. וקטנים
ל "ת וכן פסק להלכה וכתב וז"ש כך הבין לר"וגם הרא. מצווים אנו לחנכו

דשאני חיובא , אינו פורס על שמע, דקטן שהגיע לחנוך מחוייב מדרבנןג "ואע"
 וכוונתו מבוארת )א"כ' סי' ש כלל ד"ת הרא"שו(ל "עכ. דקטן דאינו אלא לחנכו

הוא מדרבנן כדי לחנכו לכשיגדיל , דכל המצוות שהקטן מחוייב גופו בהם
והוי מעין חד דרבנן בגדול ותרי (כ חיוב דגדול שהוא חיוב גמור מדרבנן "משא

וי כשאכל כזית דחיובו מדרבנן ה, ז דגדול חיובו מדאורייתא"ורק בברכהמ. דרבנן בקטן

ל שחייב "ם בכל המצוות הנ"ש הרמב" וכמ.)כחיובא דקטן ואתי קטן ומפיק ליה
י דסברי מרנן "ומסתמא דיש עוד קמא. ס כדי לחנכו במצוות ופשוט"הקטן מד

  .ולאו לאפושי גברא קאתינא, הכי

ואני אומר דטעמא " וזה לשונו )א"בפירוש קדושין ל(ן " כתב הרמבכל קבל דנא
משום דחינוך מצוה דאב ] ינו מוציא בהלל ובמגילהדסברי שא[דקטן לרבנן 

 וזה דבר נכון .וקטן לאו בר מעבד מצוה הוא, הוא ולדידיה חייבו רבנן בחנוך
ופשט דבריו משמע דבכל המצוות אין חיוב על הקטן גופו . ל"עכ. וטעם יפה

מ וכמו שיבואר "ן הכס" וכן הבין כוונתו מר)ולא רק בהלל ובמגילה(אלא על אביו 
 :)'כ(א להא דאמרינן בברכות "ן זיע"ובתחילה תמהתי כיצד יפרנס הרמב, לןלה

אך לאחר . ומפיק דרבנן, דרבנןדקטן מוציא לגדול שאכל שיעורא דרבנן דאתי  
לבין ,  הואמעבדשקטן לאו בר במעשה מ ושאני קיום מצוה "העיון נראה דלק

ין מברכין מזמנז שאינו ענין של מעשה אלא של ברכה וקטן היודע למי "ברכהמ
 כתב דקטן שהגיע :)ט"מגילה י(א "והריטב. ש שחייב מדרבנן לברך"עליו וכ

אלא שאנו מצווין עליו לחנכו ,  ואפילו מדרבנןכלללחנוך אינו מחוייב במצוות 
ם החיוב על "דלהרמב. ן"ם להרמב"והיא סברא ממוצעת בין הרמב, במצוות

וקטן גופיה על אביו בלבד  ן החיוב"ולהרמב. הקטן ולכן אנו מצווין לחנכו
לחנכו ולא אנו ה מצווין "ואפי. ן"כהרמב, א קטן גופיה פטור"ולהריטב. פטור

ובוודאי דאיכא עוד רבוותא דסברי הכי והכי ולאו למימני . ם"וכהרמב, רק אביו
  .אלא למימני סברא, גברא קאתינא

ם קטן "אהא דכתב הרמב) י"ו ה"הלכות חמץ ומצה פ(מ "ן הכס" למרת"וחזי הוי
והנה ". מחנכין אותו במצוות ומאכילין אותו כזית מצה, שיכול לאכול פת

ל שהקטן גופו חייב אלא שאנו "ם דייק אלישניה ולא כתב ככל הנ"הרמב
ולא כמצוות לולב וציצית , ש ומגילה"מחנכין אותו לאכול מצה והוי כמצוות ק

ו חכמים לקטן גופיה כיון ואתי שפיר למימר דלא חייב, פ"מ דדמי לק"א טעים המ"וטעמ(
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 ).מחנכין אותו, ומכיון דמצטרף הוא לפסח דגדולים. שאין שוחטין הפסח על הקטן בלבד
ן "כתב הרמב, דע שבפרק הקורא את המגילה למפרע, ל"מ כתב וז"אמנם הכס

, דאיהו לאו בר חיובא כלל, לאו למימרא דאיהו חייב, דכי אמרינן קטן חייב
כן נראה דעת רבינו שלא כתב הכל חייבין באכילת ו. אלא חיובא אאבוה רמיא

', אלא קטן שיכול לאכול כזית מחנכין וכו, מצה אפילו נשים ועבדים וקטנים
הכל חייבים . א"א דהלכות מגילה ה"כ פ"כלומר דחיובא אאבוה רמיא וכ

ן "ושלא כנראה מדברי הר, ומחנכין את הקטנים לקרותה', אנשים ונשים וכו
ראשונה . בשתיים ולא עלתה לי, יתי להבין דברי קדשוולא זכ. ל"עכ. שם

בסתם , ם כתב דמחנכין אותו ומאכילין אותו"הנה הרמב, בגופיה דהאי הלכתא
. ומשמע דכולנו מצווין על חנוכו, ש לגבי תפילין"ולא הזכיר לאביו כלל וכמ

דעד דדייק מהאי הלכתא , ושניה. ן דסבר דחיובא אאבוה רמיא"ואינו כהרמב
שהקטן ", ם"ג הרמב"ל דמפורש יוצא מפי כה"ל לדייק מכל הנ"ן הי"כהרמב

, ל"ש הנ"ת והרא"והוא כדעת ר". חייב בהם מדברי סופרים כדי לחנכו במצוות
ף נראה שכן דעתו דהביא להברייתא דסוכה ככתבה וכלשונה ולא "וגם הרי

הוסיף מדיליה דחיובא דאבוה אכולהו קאי ושגרא דלשנא דידיה דברייתא 
ותנא לדיוקא קא נחית לפלוגי בין תפילין . הלכתא רבוותא היא.  שהיאכמות

  .ל"ללולב וציצית וככל הנ
ועל שלשה עמודי ההוראה העולם עומד דכולהו סברי דקטן גופיה איהו חייב 

אנו ובחלק אינו חייב אבל מצווין , ובחלק אינו חייב כלל, בחלק מהמצוות
וככל ,  ולא עלינו אלא על אביו בלבדורק בתפילין ליכא חיובא לא עליו, לחנכו

אלא שאנו לא מצווין , כ"ל דקטן גופיה חייב בתפילין ג"ת סבי"ש כר"ואולי הרא(ל "הנ

  ).אלא אביו בלבד, ליקח לו תפילין

 לתלות האי פלוגתא דרבוותא בפלוגתא אחריתא אם פתוי ומתחילה חשבתי
ג "ב פ"הא(הוא ל דפתוי קטנה לאו אונס "ם דסבי"דלהרמב, קטנה אונס הוא

ג " משמע דקטן איהו בר דעת לכולי מילתא ומה שתורה פטרתהו עם גיל י.)ב"ה
ד "ב חריף פטור ובן י"ובן י. מ ככל השיעורין"אינו בגלל רפוי שכלו אלא הלמ

ל דקטן לאו בר דעת כוונתם דדעתו אינה יציבה ואין "ש חז"ומ. פתי חייב
ד פתוי קטנה אונס "אמנם למ. מעשיו מוחלטים בדעתו אבל אינו דומה לשוטה

דעתו קלה , י שנראה לנו חריף ומבין"הוא משמע דקטן דעתו רפויה דאעפ
אך שבתי וראיתי דדבר זה אינו , מדרבנן' ונוחה להתפתות ואינו בר חיוב אפי

. סברי דקטן איהו גופיה חייב וסברי דפתוי קטנה אונס הוא' מוכרח דהרי התוס
כשעושה המעשה , י שכשפתוהו אנוס הוא"ל דסברי דאעפ" וצ)'כתובות ט(

  .ומעשיו זכו לו לחייבו מדרבנן, י שאינה מוחלטת"ברצונו דעתו צלולה ואעפ
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,  על איש כי יפליא מר ניהו המאירי דמזכי שטרא לבי תרי,וארד פלאים
וכן , חייב לחנכו בנטילת לולבאביו דבפירושו לסוכה כתב דקטן היודע לנענע 

 וכן שאביו חייב לחנכורצונו לומר , דרך זה בציציתהיודע להתעטף חייב על 
 ובפירושו לברכות כתב הקטנים פטורים מתפילין יש )ן"וכדעת הרמב(. בכולם

ונראה לי לפרשו שהן פטורין מן הדין אבל מכל , הגיע לחנוך' שפירשו בו אפי
הטיל החיוב על כל אדם ולאו . ל"לחנכן עכאדם מקום מתורת חנוך חייב 

ה דבתפילין שמפורש בברייתא " ויגדל התימ)א"וכדעת הריטב(ביו דווקא על א
 לחנכו בהם ובשאר מצוות דתנא דברייתא כל אדםלוקח לו תפילין חייב שאביו 

  .לא חייב אלא לאביו, נקט החיוב על הקטן
ד " ענין לגבי פלוגתא דקטן אוכל נבלות אם מצווים בל"ופשוט דאין בכל הנ

 שירגיל בעשייתם ולא יהיו בעיניו ע"במ רק כי מצות חינוך הוא, להפרישו
  .ת דבהגיעו לגיל חיוב צריך רק להמנע מהם"ואינו ענין למצוות ל, כחדשים

קטן שהגיע לחינוך לא '  בפירושו למתניתא דברכות כתב דאפיי"רש והנה
ומן , ש"ש לפי שאינו מצוי תמיד כשמגיע זמן ק"הטילו על אביו לחנכו בק

ולכאורה . ן אינו יודע לשמור גופו שלא יפיח בהם משום דסתם קט,התפילין
ולאחר העיון , דבריו מטין שכל המצוות אביו הוא דחייב ושאני הני דפטור

סוכה ' ש דהוי חלק מתלמוד תורה דמפורש במס"י מחלק בין ק"נראה דרש
ש ואתי "ש מדין תלמוד תורה בלבד ולא מדין ק"שהחיוב על אביו ללמדו ק

ש כיון שאינו מצוי בביתו בזמן "אינו מדין ק, על אביוי שהחיוב "שפיר דאעפ
נ אביו חייב " ואה,י להקטן גופיה ולא לאביו"אבל לגבי תפילין פטר רש, ש"ק

י בפירושו דהכא כתב שקטן " והשתא אתי שפיר מה שחלק רש,משום חינוך
ואלו בסוכה פירש דהשמירה היא מלהכנס , אינו יודע לשמור גופו מהפחה

דמסתברא דכל קטן אינו יודע להשמר ולהחזיק עצמו . בדלבית הכסא בל
 אבל לאביו ,ולכן לא חייבוהו חכמים מדרבנן לחנך עצמו בהנחתם, מהפחה

י "ס אעפ"חייבו לחנכו בהנחתם כשיודע לשמור עצמו מלהכנס בהם לביהכ
ה כשיגיע חיובו מדינא איך יקיים המצוה "שאינו יכול לשמור מהפחה דאל

  .שמא יקשה עליו ויתעצל בה וברורבה ווטרם חונך והורגל 

י וכתב דאין פירושו נכון דאי " הביא לפירוש רשלברכות' א בפי"והרשב
 ושיש לתרץ דקטן ,הא אמרינן בסוכה דאביו קונה לו תפילין, בשהגיע לחינוך

 .בן תשע ועשר אם לא ראינוהו זריז ונזהר בפני עצמו פטור אביו מלחנכו' אפי
 )ף"על הרי(והנה בפירוש רבינו יונה . י שפיר" אתי רשולפי חלוקנו בלאו הכי

כתב דהא דאמרינן בסוכה שאביו לוקח לו תפילין התם לא קאמר על דרך חיוב 
 והלא כל המצוות אינם אלא , ולכאורה מאי קאמר.אלא להרגילו במצוות
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ונראה דכוונתו כמו שפרשתי דאיכא חיוב לקטן במצוות , להרגילו במצוות
וכן מטין ,  אלא על אביו מוטל חנוכו להרגילו במצוות,בתפיליןואינו , אחרות

דבהנך החיוב על הקטן גופו , סוכה' ף במס"ן בפירושו על הרי"גם דברי הר
, ה איזהו קטן" בד.)'ב(י חגיגה " וברש).מ לעיל בשמו"ש הכס"וכמ( .משום חנוך

ז דפוס " יך בית"ת מהרד"וראה שו( .ל"ואכמגם על אמו מבואר דהחיוב לחנכו הוא 

   .)גבי חיוב האשה להשיא את בתה, ז"ה ולפי"ב ד"שאלוניקי דף ס

דאבוהון דכולהו קטני אינהו דמחייבי וקטן גופו ,  נטה קו יחדיוע"ן בשו"ומר
וקטן , ופסק דקטן היודע להתעטף אביו צריך ליקח לו ציצית לחנכו. פטור

ולגבי . חנכו במצוותאביו חייב לקנות לו לולב כדי ל, היודע לנענע לולב כדינו
וההיא , כדי לחנכוחייב מדרבנן  קטן )ו"קפ' סי(ז חייב הקטן גופו וכתב "ברכהמ

וכבר (. כשלא אכל האב כדי שביעה שאינו חייב אלא מדרבנן, דבן מברך לאביו

אבל , מ במצוות התלויים במעשה"ד דקטן לאו בר חיוב הוא הנ"למ' ישבתי לעיל דאפי

ש "וכמ, ן" ופסק כהרמב)ע"לכו, חייבוהו לקטן גופיהז דאינה אלא ברכה "ברכהמ
ם וכסף "י שנאמן הוא בכל בית הרמב"ואעפ. ם כן"מ שגם דעת הרמב"בכס
ה לאיזהו "כאן קרא שמיט, ם טובא"ה לקח בידו ודייק במילתיה דהרמב"משנ

ה חייב ודחק להשוות ם דקטן גופי"מקומן של דברים המפורשים בדעת הרמב
א "ש החיד"וכמ(ם "אומר לי דמרן שמשנתו משנת ענוויולבי . ממשה עד משה

והיו לו קלורין לעיניים וכן פסק , ן הטו את לבבו" לאחר שדברי הרמב)ג"בשה
לפי רוב הענוה לא רצה להביא האנשים החולקים ביתה יוסף , מדעתו הרחבה

עד שמצא מקום , ף לקח בידו"וצרור הכס, ה"ולחלוק עליהם וקרא להם שמיט
דהא בענין מצה והלל ומגילה . ן וקרא לדבק טוב הוא"ם והרמב"מבבו שוים הר

כדי שלא יראה , וקרא העלמה להנך מילי, דקטן גופו פטור, תרתי איתנהו
  .ם מארי דארעא דישראל בפירוש"כחולק על הרמב

 דמצוות ציצית היא כנגד , כתב)'שער הכוונות  ענין הציצית דרוש ה( ל"והאריז
וכתב עוד  . ואלו מצוות תפילין כנגד מוחין דגדלות,מוחין דעיבור ודיניקה

פ למשוך חסדים מן " שענין נטילת לולב הוא באו)לסוכות' ו דרוש ה"שעהכו(
דבטלית ולולב , והשתא אתי שפיר חילוק התנא בין מצוות אלו לתפילין. הדעת

ויש קשר לקטן . יש ענין גם לקטן שכן הקטן הוא בחינת יניקה ושייך בו ציצית
, שנים שמקחו מקח במטלטלין' דעת מזמן הגיעו לחינוך כאשר הוא בן ועם ה

וכמבואר כל זה בפירוש פרקי (. שנים ויום אחד שדעתו כבר מושלמת' ובפרט בן ט

שבשנת "ש מפורש " וכמ)למקרא' ל במשנת בן ה"אבות שלאחר שער מאמרי חז
' א בן ט"א ואז נשלמו הדעת דז"התשיעית נכנס היסוד עצמו דתבונה בדעת דז

ומחנכים אותו , שנים ויום אחד שהיא העטרה דיסוד דתבונה ואז ביאתו ביאה
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אבל תפילין שאין בו ענין לקטן כיון שהם מוחין דגדלות הנכנסים ". למצוות
, לקטן מקיומם כיון דאין בו ענין לקטןתנא פטר , ג שנים ויום אחד"בהיותו בן י

  .והניח החיוב על אביו משום חינוך
א וחבריו לינוקא בריה דרב המנונא סבא לזמן " נתנו ר:)א"בלק קצ( ובזוהר

ויש מקום לומר שרק בזה נתנו לו כיון . למרות שהיה קטן, ולברך על הכוס
ואפשר שלא אכלו שיעור שהשביעם אלא כזית , ז מדרבנן"שחייב בברהמ

וברכו הם לעצמם כדי לא להכנס בקללת חכמים , וכביצה ובזה הניחו לו לזמן
כיון שקטן היודע , י שאכלו שיעור שביעה"נ אעפ"א. שקטן מקרא אותולמי 

כי זמון (ח גדול נתנו לו לזמן לפניהם "כאן שהיה ת, למי מברכין מצטרף לזמון

ז "ח ברכהמ" אבל ברכו לעצמם לצאת יד)ז מדרבנן"דרבנן וחייב הוא בברהמ
 כתב בשם .)ו"דף קפ(א בנצוצי אורות "א זיע"וגאון עוזינו החיד. דאורייתא

ז שסוד חכמת ינוקא זה ושאר ינוקי הנזכרים בזוהר הוא מפני שכבר היו "הרמ
כ הוצרכו לחזור לאיזה תקון ואז נכנסו בהם "ואח, ן"פעם אחת בעולם וזכו לנר

הגלגולים ' כ בס"ולכן היו חכמים מופלאים וכ. ן יחד בזמן קטנותם"כל הנר
. ל"עכ. היו מוחיו שלמיםל ש"ר, ש לקמן שזה הינוקא היה בדעתא שלים"וז

  .ואפשר שזו הסיבה שנתנו לו לברך כי דנוהו כגדול

 על שמואל הנביא שכשהיה :)א"ברכות ל(ל " ליישב בזה משחזומתחילה חשבתי
בן שנתיים והורה ששחיטה כשרה בזר רצה עלי לדונו למיתה בידי שמים כדין 

כי . תפללתימורה הוראה בפני רבו עד שמנעתהו חנה באמרה אל הנער הזה ה
אבל שבתי וראיתי , שמואל מסתמא היה במוחין שלמים ודנהו עלי כגדול

 כתב )'שמואל א(ל בשער הפסוקים "שדבר זה לא יכון כיון שרבינו האריז
. דשמואל כשהיה בן שתי שנים היו לו מוחין דקטנות דזמן היניקה שלמים

מעיל שאינו ומתבאר מדבריו שטרם הגיע שמואל למוחין דגדלות והיה בסוד ה
' ג שנים ויום א"כי הגדול בן י, ע"כ היה דינו כקטן לכו"וא, מכסה הראש

, ת"י דאמא בסוד הוויו"דהיינו מוחין פנימיים בתוך נה(נכנסים בו מוחין דגדלות דאמא 

כ מצאתי "ואח.  ואלו טרם הגיעו לשמואל)'ל אבות פרק ה"כמבואר בשער מאמרי רז
שתירץ ששמואל זכה למוחין ' ב' א סי" חל בסוד ישרים"ח זצ"ראיתי להגרי

ד של "י תפלה שאין זה ב"והוא רצה להענישו ע. דגדלות ממש וכתב ובזה ניחא
ל בשער "ולא זכר שר מדברי רבינו האריז. ל"עכ, ד של מעלה"אלא ב, מטה

י תפילה הוא "ש שרצה להענישו ע"ומ. הפסוקים שהבאתי שמפורש לא כן
ה מדוע שיתפלל "דא. ואכתי לא איפרק מחולשא, ק"י רוה"משום דאין דנין עפ

  .אם אינו חייב על פי דין, ו"עליו אמת להמית

והטעם הוא כי ביום . ויחי וזה לשונו' י בשער המצוות פ"כתב רבינו הארו
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הראשון נסתלקו ממנו כל המוחין דגדלות לגמרי ואז נקרא אונן גמור ולכן 
והם . 'ם נקראים חיי המלך כנזאסור להניח תפילין ביום הראשון כי התפילין ה
ומיום השני ואילך מתחילין , מוחין דגדלות ואינם נכנסים בו ביום הראשון

ולכן . ימי האבלות ' ליכנס המוחין דגדלות מדרגה אחר מדרגה עד תשלום ז
ונבאר עתה איך המוחין דקטנות . מותר בתפילין כל אותן הימים משם ואילך

כי כ טעם למה הקטן פטור מתפילין "תבאר גגורמין הסתלקות התפילין ובזה י
כי האבל והקטן חוזר לזמן ' כנזהנה הקטן והאבל שניהם שוים בבחינה זו 

והנה בהיותו גדול כשיעור הזה נמצא כי סיום קוצא דשערי . 'הקטנות וכו
ת דתבונה כנגד אחורי הדעת "א הנמשך מאחוריו מגיע בחצי הת"דרישא דא

א וחוזר ובוקע המצח "ונכנס תוך המוחין דזא ומכה הארתו שם ונבקע "דז
', אבל בהיותו קטן אשר ראשו למטה מאוד וכו, תפילין דרישא' ומאיר שם בחי

אין ההוא קוצא דשערי מתפשט עד שם כי גבה מאוד ממנו ובכן אין תפילין 
. ל" עכ. והרי נתבאר טעם לפטור הקטן והאבל מתפילין.'וכו, יוצאין בראשו

, ואיך השווה הקטן לאבל, ת מדאורייתא"בכל מצוות לופשוט שאונן חייב 
כי מפורש כתב שביום ראשון נסתלקו , א לומר שרק לגבי תפילין הושוו"וא

ת "וחשבתי לומר דגם קטן היה חייב בל, והושוה לקטן, לגמרי מוחין דגדלות 
מ נפטר "ויום אחד שכבר נכנס בו הדעת ורק מדין שיעורין הלמ' פ מגיל ט"עכ

ויום אחד ביאתו ביאה ' ולכן מגיל ט. זמן כניסת הגדלות, ג"יל יהוא עד ג
ג "י שמוחין דקטנות בלבד נמצאין בו כיון שעבר י"והאבל אעפ, ונהרגין עליו

אמנם הא קשיא דלאחר הקבורה דינו כאבל וחייב בכל המצוות . ת"חייב בל
 היסח דעת ולפי הפשט הטעם הוא כי מעולל קרנו בעפר ואין לך(פרט לתפילין כגדול 

. למה יתחייב,  ואי קטנותא הוא דאית ביה כל יומא קמא כקטן).מתפילין גדול מזה
מ כי "אם לא זכה למוחין דגדלות חייב הוא הלמ' ג דעלמא אפי"י שבן י"ואעפ

האבל לא ראוי למוחין ביום זה והיה , כל הראוי למוחין אין מוחין מעכבין בו
כיון שגם מי , עה אחת תו לא מיפטרא לומר שכיון שנתחייב ש"וא, לו להפטר

שנעשה בר מצוה ובו ביום עם עמוד השחר נעשה אבל ביומא קמא חייב הוא 
וצריך לומר שכל שמוחין , משעת קבורה בכל המצוות כגדול פרט לתפילין

 דרך )או לא הגיעו(י שנסתלקו ממנו "דגדלות ראויים לבא בו מחמת גילו אעפ
   .עראי השאירה אותו תורה בחיובו

,  שיש לו מוחין שלמים מגלגול קודם לא ידענא מאי אידון בהאמנם לגבי קטן
י לעשות "כותב שנתן לו רבינו האר) ז"ג הקדמה ל"בשעה(ו "כי הנה רבינו מהרח

ומסדר התיקון נראה . א לאמו"ימי צום על שבהיותו קטן קלל פ' תקון של ג
ו הוא " והנה מהרח).דששבשער רוח הקו' מעין תקון י(שנתן לו תקון גמור ושלם 

ע ומסתמא נולד עם מוחין דגדלות ולכן הוצרך לתקון זה ולא מצינו "גלגול ר
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ת בקטנותו לא בגלגול זה ולא בגלגולים "ע ול"שעשה תקונים על שבטל מ
שקטן כזה מתחייב בדיני שמים על , ומה שנראה. 'הקודמים כמגיד משנה וכדו

א בקום ועשה לקלל "ע דכבוד או"וכאן שעבר על מ, מצוות שבין אדם לחברו
ומעין יאשיהו שעשה תשובה ושלם (ת "כ בסתם מצוות עשה ול"נתחייב תיקון משא

ויותר נראה דלא מדין מוחין שלמים ) מכיסו כל דיני ממונות שדן מגיל שמונה שנים
. ת"ע ול"וקטן שיש בו מוחין שלמים מגלגול קודם לא מתחייב במ. נתחייב בזה

א בקום ועשה "ש בכבוד או"גע בענין שבין אדם לחברו וכוכל קטן בעלמא שפ
, א וחבריו לינוקא לברך"ומה שנתנו ר. לצערם חייב לעשות תקון לנפשו

  .מחוורתא כדשנינן מעיקרא

 הביא שתרצו הראשונים על מה שנענשו )פ"שמחת הרגל הגדש( א"ן החיד" ומר
ולפי דבריהם . ל"עכ. ער ואונן והם קטנים מצד דהיה דעתם שלם אף בקטנותן

דפשיטא דדעתו היתה שלמה עד כדי , לכאורה לא תקשי משמואל הנביא מידי
אמנם לכי תידוק ליכא . ולכן רצה עלי להענישו. עליידיעת הלכה שנעלמה מ

ת שאז אפשר שהיה אדם נידון "דשאני ער ואונן דהוו לפני מ. מהתם ראיה כלל
הלכה למשה מסיני נתנה תורה ונתחדשה , ת"כ לאחר מ"משא, לפי שכלו

ג למצוות הוא משיעורין "ש דגיל י"וכתב הרא. ן חציצין ומחיצין"בשיעורי
ד של מטה " אינו בר ענשין בב,וכל דלא מטא לשיעורא דא. הלכה למשה מסיני

א עד דיעלה "ד של מעלה דלא מיקרי אתי"ש בב"וכ. ויהיה חכם כשלמה המלך
' ו לחילדיה בדורות ראשונים שואם נפשך לומר דשמואל ה. 'ויבא ויגיע לגיל כ

בית שמאי מודו ' דאפי. הא ליתא. ת"ולא במ, שנים ואיכא למימר דבהא תליא
 וער ואונן :)ט"סנהדרין ס(שנים ולא למטה מגיל זה ' דביאתם היתה ביאה מגיל ח

  .אמנם שמואל היה בן שנתיים בלבד. שנים' הכי נמי נענשו בגיל ח

ש " שמכוון שמברכתו בא שמואל וכמל ליישב" את שמואל נומה שדן עלי
י קפידתו כדי שישוב לחנה בבן "רצה להמיתו ע" ואלקי ישראל יתן את שלתך"

ואולי גרם בושת פנים לעלי , כי מסתמא היה זה בפני רבים, אחר ללא ענין זה
 ואינו ממש מדין מורה )א"ו לעשות תקון על כבוד או"י למהרח"ש האר"והוי כעין מ(

ולכן כשאמרה ,  כי בזה מה היה לעלי להתערב בדיני שמים,הוראה בפני רבו
ובדיני שמים אפשר שלא דנוהו  , איתפייס עלי" אל הנער הזה התפללתי"חנה 

ותפילת חנה , ל"כי קטן היה או שדנוהו כי הוי דברים שבין אדם לחברו וכנ
', עד גיל כמי שגדול במוחין דגדלות אינו נדון בדיני שמים ' ולכאורה אפי(. המתיקה הדין

  ).ואולי זה לא נאמר על ענינים שבין אדם לחברו

 ן"ולחמו נתן מימיו נאמנים כהרמב, דאנן אתכא דמרן סמכינן, אתאן לדינא
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לחנכו  כשהקטן גופו פטור החיוב' ויש הסוברים דאפי, דהחיוב על הקטן גופו
המחנך  כל, ג דיש לומר ספק דרבנן ולהקל"מוטל על כל אדם מישראל אע

.ושכרו כפול מהשמים, תבא עליו ברכהי שאינם בניו "ים בהם אעפהקטנ

  סימן ג

  ת"ש כדעת ר"בענין מוצ

, אין זה מנהג פשוטנראה ש, ת"י דלא כר" שכתבו האחרונים שהמנהג באמה
והומשך גם אחרי , ע"ן דלא ככוותיה בשו"ואין זה כשאר מנהגים שהיו בזמן מר

ת אפילו לגבי " כי בטבריא נהגו כר,ת"ן נהגו עלמא כר"נ כי בזמן מר"ול. כן
 כי ,ת"כר ל שנהגו" ובצפת נ)ד"ק מ"ט ס"תפ' כף החיים סיראה ( ספירת העומר 

 ,ע"ן על פסקיו בשו"א שמאתים רבנים בצפת הסכימו עם מר" החידכתב
לעיתים  כי אין זו הלכה צדדית שנוהגת, ת"ומסתמא הם ותלמידיהם נהגו כר

' וגם אינו כענין הטמנה וכדו. ביעות מנהגשכתבו הפוסקים שאין לומר בה ק
א בביתו ואפשר שכלל "דהוי דבר שבצנעה וכ, ן בגלל המנהג"שנהגו דלא כמר

אפילו אם , אבל בדבר פשוט ורגיל בכל ליל שבת. לא הוצרכו לזה אלא מעטים
ן "ת עצמו ומר"וכדעת ר,  היה רק להחמיר באיסור תורה,נהגו כולם כהגאונים

 וחלילה וחס לחשוב שכל קדושי עליון אלו .כולו קודששרצה עושה שפסקו 
ואפילו אם נהגו משום , ש שלא כן"ן על ספרו נהגו במוצ"שהסכימו עם מר

  .  הפך להיות כמנהג גמור,חומרא בלבד

ל לעמוד מנחה בדמדומי חמה " לדבר במה שנהג האריזומצאתי סימוכין
 אלא אם א" וזה א.)ב"ק י"סב "רל' כף החיים סי( ולגמור ערבית לפני צאת הכוכבים

כך ,  אמנם דמדומי חמה שייכי מעט לפני השקיעה הרגילה.ת"נאמר שנהג כר
ושאר , ג דקות מהשקיעה הרגילה"של מנחה עד י" עמידה"שהספיק לסיים 

  .ת"התפילה וכל תפילת ערבית בכוונותיה גמרם לפני צאת הכוכבים דר

מפורש שלאחר שקיעת החמה  ענין קבלת שבת וענין תוספת שבתבשער הכוונות ו
וזה . אלא בבחינת תוספת שבת בלבד, יש זמן רב שאינו לילה ושבת גמורים

ואם יהיה על גבי , תעמוד מעומד במקום אחד בשדה", לשונו הנצרך לענייננו
ותחזור פניך כנגד רוח מערב ששםך החמה ', הר גבוה הוא יותר טוב וכו

ר לדוד וותתחיל ותאמר מזמ',  וכו אז תסגור עיניךובעת שקיעתה ממש, שוקעת
פעמים באי כלה באי ' כ תאמר ג"ואח, כולו בנעימה' בני אלים וכו' הבו לה

, כולו' כ תאמר מזמור שיר ליום השבת וכו"ואח. באי כלה שבת מלכתא, כלה
ואז תפתח עיניך ותבא . עד לאורך ימים' מלך גאות לבש וכו' כ תאמר ה"ואח
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. ולאחריהם כתב. ארוכות כמה עמודים לכוין במזמורים אלוובהמשך נתן כוונות . לביתך
ותתעטף , כ תלך לביתך ותכנס ותתעטף בטלית מצוייצת בציציות כהלכתה"אח

ותקיף השולחן המסודר עם הלחם לסעודת ', ראשך בו כנודע סביב גרונך וכו
, ותקיפהו כמה פעמים עד שתחזור לומר כל מה שאמרת בהיותך בשדה, שבת

מור שיר ליום השבת זומ', פ באי כלה וכו"וג', וכו'  לדוד הבו להשהוא מזמור
שבת ' כ תקרא ארבעה פרקים ראשונים של מס"ואח', והכוונה שתכוון וכו', וכו

וענין זה נקרא אצלנו תמיד בשם תוספת שבת הנקרא בשם נפש ', ותכווין וכו
קראת לכן נ, לפי שכיון שהקדושה הזו נמשכת קודם זמנה הראוי לה, יתירה

אבל כשיתקדש , י שאינו זמנה"שניתוסף מקודש אעפ, בחינת תוספת קדושה
רק , השבת עצמו ויהיה ממש ליל שבת גמורה אז אינו נקרא תוספת שבת

ודבריו חיים וקיימים ותואמים .  עד כאן לשונו ממש".רקדושת שבת עצמה
ו לדברי מרן שפסק שלאחר השקיעה זמן שלשה מילין ורביע רצה לעשותו כול

  ".רצה לעשות מקצת ממנו עושה, תוספת עושה
 נהגו שהיו באותו זמן ובאותו מקוםל "ן והאריז"הרי מפורש שבצפת בזמן מר

ומסתמא , והמקובלים הוסיפו על הקודש מהשקיעה עצמה, כרבינו תם כולם
  .נהגו כל העם אחריהם להוסיף על הקודש מהשקיעה

 המנהגהיה כן ש ,ת"ל כרק דין זה בליל שבת ולהן"מה שכתב מרפשוט שמו
' ר סי"במחב(א "והנה החיד. ו"היה יוצא מזה קלקול חאחרת  כי . פשוטש"במוצ

, ב"ת תע"ת כתב שמי שירצה להחמיר כר"לאחר שכתב שהמנהג דלא כר )א"רס
וס לשון פ ותיוהוי כתרתי דסתר. ומיד הוסיף לומר שאין למחות ביד המקילין

 ובליל שבת צריך להחמיר ,ת"וא כרולכן יש לפסוק שעיקר הדין ה. אחרון
והן בגלל שספק , הוקבע לעשותו כולו קודשהמנהג ש בגלל  הןכהגאונים

       .אין למחות בידוא "לפי החידש כהגאונים "והמיקל במוצ .דאורייתא לחומרא

  סימן ד

  בענין טבילה במקוה לבעלי קרי בימינו

ר טומאה דחויה לומר שכאשאו חד מן קאמיא תנא  מישתמיט לא הוהמעולם 
ועיל טבילת שאר טמאים לטהרם לאכול בקדשים כיון דטומאת מת תבצבור לא 

טמאי  ופשוט שיטבלו לשאר טומאות ויאכלו בקדשים כשאר, רביעא עלייהו
ל מפסוק "ולמדו חז". והזה הטהור על הטמא". אמר קרא,  ומאידך גיסא.מתים

 ולהטהר לטבולו  עליהםונפסק להלכה ששאר טמאים יכולים להזות, זה
 דהא הזאה בלי טבילה לא ,י ששאר טומאות אדם עליהם"מטומאת מת אעפ

  .מטהרתו מטומאת מת
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ומה שנפלה ,  היא מנדה הטמאה בטומאת מת שנטהרת לבעלהוראיה גדולה
אין זאת מטעם שלא , לנהר וטבלה עלתה לה טבילה לבעלה ולא עלתה לקדשים

ולא ',  מטמאה משכב ומושב וכדווטומאת נדה אזלא מינה ואינה, ו"נטהרה ח
עלתה לקדשים מדין מעלה שיש בקדשים שצריך טבילה במחשבה מיוחדת 

עדיין אסור הוא , הטובל לשם אכילת קדשים קלים' ואפי. לשם אכילת קדשים
  .באכילת קדשי קדשים עד שיטבול לשם אכילתם

 וחשב )א"י' קונטרס הלקוטים סי(א שחקר בזה "לרב גדול בדורנו שליטוראיתי 
דאינו מוכרח דוהיא טהורה , ש דנדה מזין עליה והיא טהורה"לפרש דברי הרא

.  עד שתטבול מטומאת נדה),מ"מטו (ומיהו אינה טהורה, אנדה קאי אלא אאזאה
  כתב )ג"א ה"הלכות פרה אדומה פי(ם "דהרי הרמב, וחס ליה למר למימר הכי

דות ויולדות שנטמאו במת כיצד זבין וזבות נ. כל המטמאין מקבלין הזאה. ל"וז
י שהן טמאין "אעפ. והרי הם טהורים מטומאת מת. מזין עליהן בשלישי ושביעי

ומה (, מ דקאמר הוא לאחר טבילה"וברור דטהורים מטו. ל"עכ. טומאה אחרת

" והן טהורין" ופשוט דפירוש )גם לפני הזאהטבילה ת וסיעתו דמצריכים "גם לר
ה היה לו לפרש דבריו "דאל, ולא על ההזאה, ולגמרי משמע, אזבים ונדות קאי

ומעבד , מ עד שיטבלו לטומאת זב ונדה שבהם"שעדיין הם טמאים בטו
היא "ש "ש מ"ופשוט שגם הרא, ש בכדי לא עבדינן"ם והרא"פלוגתא בין הרמב

  .י כן"אנדה קאמר וגם דעת רש" טהורה

ד הוא עד אלא אסור מיוח,  שאולי אסור נדה לבעלה אינו מדין טומאהש"וגם מ
כי פשוט שטבילה זו מטהרתה מלטמא משכב , חזות קשה היא, שתטבול כדין
, מ לבעלה חל טהרה בפועל"כיון דמ, ומה דתבריה מר לגזיזיה. ומושב דנדה

אינה מטמאה , מ"י דטמאה היא לטהרות בגלל טו"ל דאעפ"עדיפא מיניה הול
, מ" בטולבאכילת קרבן פסח כשנאכוהנוגע בהם מותר . משכב ומושב דנדה

      . דמועילה טבילה לטמא מת להטהר משאר טומאות,ג"פ גם מסקנת הרה"ועכ

וששאלתם .  כתב וזה לשונו)ד"קע' שערי תשובה סי( כי בתשובת הגאונים הן אמת
יורד וטובל  פ"ר הרואה קרי ביוהכ"דת, פ חייב לטבול"הרואה קרי ביוהכ

אבל כך ראינו . יותוכן בשאר ימות השנה יטבול משום נק, ומבערב ישפשף
אבל יש לומר בשאר ימים בזמן שהיה מחנה דכתיב והיה מחניך , פ אין"ביוהכ
אבל בזמן הזה . ולא יבא אל תוך המחנה, וכתיב ויצא אל מחוץ למחנה, קדוש

מה ,  שהכל טמאים בטומאה חמורה והיא טומאת מת  שהרי אין  פרה אדומה
א שלא נגע "שא, מאה חמורהוהרי כבר טמא טו, הנאה יש לבעל קרי בטבילה

י שעברו "ואעפ, בעצם או בקבר או שנכנס לאוהל המת או שנגע בקטנותו במת
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. עליו מאה שנה וטבל בכל מימות שבעולם לא עלתה לו אלא באפר הפרה
. הלכך אין צריכין בעלי קריין טבילה אלא רחיצה יפה ומעולה לנקות עצמן לבד

, ולא זכיתי להבין דבריו. ל"עכ. יןוכן המשמש מטתו כבעל קרי מפני שהן שו
ש משאר "ומ, פ כן יטבול"מדוע הסכים שביוהכ, מ בטבילה זו"דאם אין נפק

דבתשובה , אמנם נראה דתשובה זו לאו דסמכא היא ותלמיד טועה כתבו, ימים
ח בעלמא " כתב דברים שאין להאמין שיצאו מידי ת)ה"קע' סי(הסמוכה לו מיד 

בעל קרי , ג שהוא כבעל קרי" והמשמש מטתו אע,ל"שכתב שם וז, ש גאון"וכ
אבל משמש . חפיפה בעי' וצריך כל גופו דאפי, כתיב בו ורחץ את כל בשרו

צריך מאבנטו ולמטה , מטתו כיון שכתב ורחצו במים ולא כתיב את כל בשרו
וחלוק זה אפילו הצדוקים לא . ל"עכ. ושפשוף יפה ואין צריך לרחוץ כל גופו

צה של משמש מטתו הויא טבילה גמורה לכל גופו במקוה עשאוהו והודו דרחי
ו שיפורש "וח. בזמן הזה כשמץ ראיה' ואין מקום לחלוק זה אפי, בדווקא

הפסוק הזה בצורה זו המחלקת בין משמש מטתו לבעל קרי נגד הדין הברור 
ומה גם שבשאר . שגם משמש מטתו טמא גמור לכל מילי דקודש עד שיטבול

דחורבא גמורה ,  אלא ורחץ במים ולא כתבה כל גופוטמאים לא כתיב בקרא
וששאלתם אם ,  כתב וזה לשונו)ו"קע(הסמוך לו ' ובסי. ל"רח, נפקא מביאור זה

שאם יכול , כך ראינו, יכול אדם להניח תפילין לאחר ששימש מטתו או לא
 רוחץ מקום, לשמור עצמו שלא יתלכלך בטומאה ויודע לכוון מקום הטומאה

או יטבול , ואם אינו יכול לכוון נגד מקום טומאה, יניח תפיליןטומאה ודיו ו
, ודבריו מרפסין איגרי. ל"עכ. ויניח תפילין או יבטל מן התפילין אותו היום

כשאינו יודע , ודיו ברחיצה, דאם אין צורך בטבילה כשיודע מקום טומאה
 ז לגופו ירחץ כל מקום שיש לחשוש"מקום טומאה דהיינו היכן דבוקה ש

 .ויניח תפילין ולמה הצריכו טבילה, או אפילו כל גופו. ז ויבש"דבק בו ששנ
טומאה ברורה דבוקה בו למה ימנע ממצות תפילין יבדוק בגופו ' דאפי, ותו

שמרועה  ומלשון תשובות אלו נראה, ז ויקנחנה יפה ודיו"היכן נמצאת טיפת ש
מוך על לס ואפילו אם נאמר שגאונים חלוקים הם פשוט שאין. אחד יצאו

ולא ראויים הדברים , דלא ידעינן מבטן מי יצא הקרח, תשובות אלו כלל
שכתב ) ו"א הט"ב פי"הא(ם "ז להרמב"ואין זה חדש ומצאנו כיוצב. ו"לגאונים ח

שיולדת לא תשמש ויש תשובות למקצת גאונים גבי מה שנהגו בקצת מקומות 
 התשובות ודרך טעות הוא באותןמטתה עד סוף ארבעים לזכר ושמונים לנקבה 

ומצוה לכופן כדי . ומן הצדוקים למדו דבר זה, אפקורסות באותן המקומות
  .להוציא מלבן ולהחזירן לדברי חכמים

ל שאנשי מזרח אין טובלים לא מקרי ולא "ג הנ" שם בתשוהומה שהוסיף
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מצויין  דהרי תקנת עזרא לטבול הוא כדי שלא יהיו, קשה הבנה הוא, מתשמיש
ומחלוקת הוא אם . רנגולים ואינו ענין לטומאה וטהרה בלבדאצל נשותיהם כת

ם שלח "והרמב ם החמירו בזה"והגאונים בזמן הרמב, בטלוה לטבילותא לגמרי
  .להם שכתב את דעתו להלכה למרות שמימיו לא בטל לטבילה זו

 .ל"וז.  החשיב מאוד לטבילת בעלי קרי ומשמש מטתות מן השמים"ובשו
ואם . ואפשר טמא ומקריב קרבן, י אומר זו תפילהאלהיכם הו' ועבדתם את ה

אינו דומה , אינו דומה טומאה מאונס לטומאה מדעת, תאמר שאר טומאות
, ודבר זה גורם אורך הגלות. טומאה הבאה ממקום אחר לטומאה היוצאה מגופו

. ל"עכ. כי אם היתה תפלת ישראל כתקונה כבר נתקבלה תפלתם זה ימים רבים
 שבדבר שהוא מחלוקת בהלכה )בספרו שם הגדולים(א "יעא ז"וכבר כתב החיד

ת מן השמים לידע הדרך אשר נלך בה והמעשה אשר "אפשר לסמוך על שו
ומחוורתא  . ן"ולכן התיר לנשים לברך על נטילת לולב כנגד דעת מר. נעשה

  .מ"ז משאר טומאות חוץ מטו"דטבילה מטהרת גם בזה

 .)ז"כ(י בכורות "הוכיח מרשש ה"ל' סי" תורה לשמה"הרב והגם הלום ראיתי ל
ל דטמא מת צריך "שפירש דלרב עמרם ורב נחמן ורמי בר חמא כולהו סבי

ש דלית הלכתא "ומ. ס"ושכן מסקנת הש. ל"שיטבול כדי לאכול בתרומת חו
י "י שחלקו על רש"כת' והביא תוס. היינו לגבי הערב שמש בלבד, כוותיה

י "פ לדעת רש"ועכ. כ" על טבילה ג,דאמרה דלית הלכתא כוותיה' ופירשו הגמ
צריך לטבול לתרומת  ה למה"דאי ל, מ"משמע דטבילה מועילה מעט גם לטו

ואין לומר דזו תקנה בפני עצמה למעלת התרומה דאם (. מ בטבילה זו"ל ומאי נפק"חו

וראויים , ב"ב שכתב כיו"תקי' ע שם בסי"וע ).אין בה כלום מן הטהרה למה תקנוה
  .וכל המקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה. הדברים למי שאמרם

  סימן ה

   המועד- בענין גלוח הזקן בחול

  .שלום וברכה,  ו"הי. פ.י' לידידי הר    מ"אלול תש

ואש תוקד . מ"לדידי חזי לי קונטרסו אשר שלח לי בהיתר גלוח הזקן בחוה
ם בקרבי בראותי איך נפלו גבורים וגם שאול בנביאים נביאי השקר אשר מנסי

מ זה רבות בשנים "להתיר ולפרוץ גדר גדורה ומתוקנה של אסור הגלוח בחוה
י שאין עתותי בידי כל "ט האסף ואעפ"כ אמרתי לא ע"וע. בכל בית ישראל

ויודע אני בכבודו כי האמת אהובה לו מן הכל , כהאי גוונא מתריעין וזועקין
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 את היתרו ועל כן בטוח אני שבראות כבודו הדברים אשר בידי ישקול בפלס
 שכן ראוי הוא להיות חוזר ולא תהיה לו זאת ,הראשון וודאי יחזור בו מטעותו

  .ו"לפוקה ולמכשול ח
אם אסור . ב. אם בזמן התלמוד והראשונים ספרו וגלחו זקנם. ויש לנו לחקור א
  .ט"אם האסור חל גם על מי שגלח בערב יו. ג. כולל הזקן, התספורת בראש

 ,הביא שמתירין הגלוח' דהפוסקים שכב, ין אומרה לגופו של ענ"וטרם אענ
וגם הוא הבין ,  אשר דברי אמת יקרו לו מכל)ג"י' ק סי"מהדו(י "מחוץ לגאון הנוב

, ט"שגזירת התספורת כוללת לראש ולזקן ושהאסור חל גם על מי שגלח בעיו
ולא התיר לגלח אלא לאדם שהולך בין השרים וגם זה רק על ידי פועל עני 

, מ"ל בהרבה מלאכות האסורות בחוה"וכמו שהתירו חז, ה שיאכלשאין לו מ
. י מן המתירין הוא מטעה את הצבור וגונב דעתם"וכל מי שכותב בסתם שהנוב
ר "ה ונוכיח שאף הוא חזר בו מדעתו והד"י בעז"ועוד נשוב נדון בדברי הנוב

הנה שאר הפוסקים מלבד שהם בודדים . הוא לכל חסידיו וסבר כסברתם לאסור
נגד גדולי עולם אשר אסרוהו במפורש בכל הדורות וכאשר , בסברתם להתיר

הנה הם מאותם הפוסקים שאין בית ישראל סומך עליהם בשום ענין דין , יבואר
שבזמן התלמוד . א. והם תלו את היתרם בבוקי סריקי בשתי סבות, ודת

מי ולכן לא היה להם ענין להתירו ל, והראשונים לא היו מגלחים שער זקנם
דשמא התלמוד לא אסר אלא גלוח . ב. מ"שגלח בערב הרגל לשוב ולגלח בחוה

וכל דבריהם נאמרו בחוסר שיקול הדעת ושלא כדרך ההוראה . הראש ולא הזקן
המקובלת אשר מצריכה חיפוש מחיפוש בדברי הראשונים לראות ההיתה 

ם ולא רק שגם א. ואם דנו בזה הגדולים אשר לפניהם, בימיהם כזאת אם לא
האמת היתה אתם בטעמם גם אז האוסרים מרובים על המתירים ורבים שלנו 

אלא שבמציאות טעו והטעו באמרם שגלוח הזקן הוא מנהג שנתחדש , משלהם
ובפרט דברי הספר מאמר התגלחת שכתב שהמנהג . במאות השנים האחרונות

א לאלף הששי והביא שם מעשה המתאים לנשים זקנות "לגלח החל משנת שס
ונוסף עליו דברי . וכל דבריו מהבל ימעטו וכמו שיבואר, לתלמיד חכםולא 

שכתב להתיר הגלוח משום ', שהביא כב" כסא דהרסנא"ההבל של הספר 
ושגה ברואה ולא עיין . ומה לי חצי זקן ומה לי כולו, שהתירו נטילת שפם

ל עד היכן הוא מקום השפם המותר "אפילו בגמרא מפורשת שבפירוש כתבו חז
כבר ידוע מחבר זה ברמאותו , ובכלל(. וכמו שיתבאר, ח שלא יבואו להסיר יותרבגלו

וכבר עמדו עליו . א"ש זיע"שזייף את הספר בשמים ראש ותלה עצמו באילן גדול הוא הרא

א "ואף החיד, ש"עפרא דארעא וקראוהו כזבי הראגדולי ישראל ובטלוהו לו ולספרו כ

ח אשר יצא להגן " וזה נעלם מהשד,כ" בו אחשבתחילה כתב בשבחו כתבו האחרונים שחזר
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א בפירוש "מ יצא החיד" ובענין הגלוח בחוה,)א"על הספר על סמך דברי החיד
וראה , נגד ספר זה ודחאו בשתי ידים וכמו שיבואר להלן" יוסף אומץ"בספרו 

ד "ד ויו"קנ' ח סי"ת חתם סופר או"ובשו, ב"ה קס"שמ' ד סי"בפתחי תשובה יו
אשר מפיהם לפידים ', ב' ד חלק סוד ישרים סי"ת רב פעלים ח"ובשו, ו"שכ' סי

  .יהלוכו נגד ספר זה
ל שגם בזמנם היו נוהגים לתקן הזקן "ולגופא דמלתא מבואר להדיא בחז

  .א אף גלחוהו לגמרי"צר והרבה בנולספרו ק

כמין ', תנו רבנן כשמן הטוב וכו ")א"ב ע"הוריות י, ב"ע' כריתות ה ('ושנינו בגמ
אמר רב כהנא תנא כשהוא , פין מרגליות היו תלויות לו לאהרן בזקנושתי טי

לשנא . מדבר,  מספר)';בכריתות ה(י "ופירש". מספר עולות ויושבות בעיקרי זקנו
דאם , י עיקר"ונראה דלשון זה דרש. ל"עכ. דשקיל במזייה, מסתפראחרינא 

. יקר זקנוהכוונה למדבר למה לא נשארו המרגליות במקומם והוצרכו לעלות לע
וכן פירש . י הוא עיקר" שהכריח שפירוש זה דרש)ב"הוריות י(א "וראה למהרש

 עולות ויושבות וכשהוא מספר את זקנו, ל"ש בתוספותיו להוריות וז"הרא
אשר ' ש הוהרי שאהרן קד .ל"עכ, ונדבקין בבשר שאין שם שיערבעיקרי זקנו 

אהרן ששקולין שניהם הוא משה ו, בו בחר לכהונה גדולה לשרתו ולברך בשמו
כי שאני ,  אבל לאחר העיון אין מזה ראיה.יש סוברים שהיה מספר זקנו, כאחד

  .)ז"ט' ש בזה לקמן סי"וראה מ(. אהרן שהוצרך לקצר זקנו בגלל החושן שעל לבו
ומי גוי גדול אשר לו חוקים "סימון כתיב '  אמר ר)ג"א ה"ה פ" ר(ובירושלמי 

הושעיא חד אמר אי זו אומה ' רבי חנינה ורחמא בי ' ר". ומשפטים צדיקים
בנוהג שבעולם אדם יודע שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף , כאומה הזאת

אלא , אבל ישראל אינן כן, שאינו יודע היאך דינו יוצא" ומגדל זקנו"שחורים 
.  ואוכלים ושותים ושמחים"ומגלחין זקנם"לובשים לבנים ומתעטפין לבנים 

וירושלמי זה ככתבו וכלשונו הביאו הטור . ה להם ניסיםה עוש"יודעין שהקב
ל "ובתורתן של ראשונים לירושלמי הנ. משם המדרש, א להלכה"תקפ' ח סי"או

ראה שבלי , כגרסתינו" ומגלחין זקנם"רבים מהראשונים גרסו , כתב וזה לשונו
ורבינו סעדיא גאון כתב בפירושו לספר , ב"ע' ותניא סי, ד"רפ' הלקט השלם סי

' ה סי"ובמרדכי ר', וכו" ומגלחין זקנם"' י וכו"זרא דהכי גרסינן בתלמוד אע
" ומגלחין זקנם"וכן גרסו בירושלמי , ח מובא כל זה בשם רב נחשון גאון"תש
, א"תקפ' ח סי"ובטואו, ז"רנ' ב סי"ז ח"ובאו, ה"ש סוף ר"והרא, ה במאור"הרז

 ) יש גרסא ומתקנים זקנם153 ובדף" ומגלחין זקנם" הגרסא 146ובשרידי ירושלמי צד (
ומגלחין "וודאי שגרסא זו דווקנית היא נגד גרסת המנהיג והילקוט דגרסי 

ת "אמנם בשו. ל היו גרסאות דווקני כידוע"שכן בידי הראשונים הנ, "שערם
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צ הוציא דברים מפשטן ופירש דמגלחין זקנם שבמדרש "ש' תורה לשמה סי
) ה"כ' יט' ב-שמואל(ג "וראה עוד ברלב. ודבריו תמוהין, וונה לתיקון השפההכ

 בזקנועל הכתוב ולא עשה שפמו שפירש דרצונו לומר שלא גלח השיער אשר 
ועיין בזה ( שפמו אפילוק שפירש ולא גלח "וכן נראה שהבין הרד. ובשפמו

  ).שם' י ותו" ברש.ח"ביבמות מ

כמה  משמע שהגויים היו מגלחין זקנם רק פעם ב.)'ז ח"ע(הן אמת כי מהמשנה 
כ אין ראיה "וא. ל" וכזה אפשר לפרש את כוונת הירושלמי והמדרש הנ,זמן

, כ בתקופת התנאים"לגבי המתגלחים בכל יום דלגביהם הוא נוול וצער משא
, נםהיה נפוץ מאוד בזמאמנם מדברי הראשונים משמע שמנהג גלוח הזקן 

יש מחמירין , ל" שכתב וז)';מכות כ( וזה יצא ראשונה המאירי .ותדירי מיום ליום
ולדעתינו לא , והרי הזקן אצלם כשאר אברים. ..לשלא להעביר תער בזקנם כל

כוונת (... נאמר בשאר אברים אלא מסרך עדי אשה ואין ראש וזקן בכלל זה

וכן מעשים בכל  )המאירי מבוארת שאסור גלוח בתער הוא בפאות הזקן ולא בכל הזקן
מספרים הם השפם ותחתית הזקן , נהגו שלא לספר בתער כללשיום שאף אותם 

ופשט דבריו משמע שגם המחמירים . ל" עכ.המתחבר לצוואר בלא שום פקפוק
ובשער שתחת הצוואר ובשפם , היו מגלחין זקנם לגמרי במספריים כעין תער

  .לא החמירו בזה
 וירא שמים יצא ידי כולם ולא יעבור תער על כל )מכות שם(ש "וזה לשון הרא

 כי לפעמים אינו מכוון ,ניחין חוט בכל שהוא על הפאותולא כאותן המזקנו 
א הרי שני גדולי עולם מגדולי "קפ' ד סי"והובא גם בטויו. ל"עכ, כנגד הפאות

במספרים , הראשונים מעידין בגדלם שהמנהג היה פשוט בימיהם לגלח הזקן
וגלוח כזה נעשה מדי יום ביומו כמנהג היום כי אחרת אין צורך , כעין תער

וודאי שאם תחפש . ע"ומספיק מספריים שלא כעין תער לכו, כ" חלק כבגלוח
ש אלא "שתמצא חברים להמאירי ולהרא, מכות' עוד בראשונים בפירושם למס

לגמרי ובאופן תדירי  אלא להוכיח שגלוח הזקן ,דלאפושי גברא לא קאתינא
בקונטריסו משם כמה רבנים ' הוא קדמון ואינו כמו שכתב כבכמו בזמנינו 

'  ולא כמו שכתב כב.ל לא דברו מגלוח הזקן ולא עלתה על לבם"ברו שחזשס
ש "והנה המאירי והרא, י לא גלחו הזקן ורק תספורת הראש היה"שבזמן רש

שם משם המערכי לב שבימים ' ש כב"ל מבואר נגד מ"ומכל הנ. מעידים להפך
 .קדמונים לא היו מספרים רק השערות המדולדלות וזה נקרא גלוח שבימיהם

, ן ועשיית הזקןל ידעו להבדיל בין תיקון הזק"והאמת שחז, וזה טעות גמור
  .לבין גלוח הזקן

 משם ספר מאמר התגלחת שהמנהג לגלח הזקן 'כב שכתב מה ש,ומזה יבואר
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דהנה המאירי היה בזמן , הוא בדותא וברותא, א לאלף הששי"התחיל בשנת שס
יה בזמנו כמבואר בתשובות ש ה"ואף הרא, )א בשם הגדולים"כ החיד"כ(א "הרשב

ת " והיו בעולם בתחילת האלף הששי וכמבואר בשו,ז"ט' סי' כלל כש "הרא
. ג לבריאת העולם"אלפים ע'  במעשה שהיה עמו בשנת ה'י' סי' כלל דש "הרא

ן "וגם לשון מר, והם המה אנשי השם מעידין דהמנהג הפשוט היה בזמנם לגלח
ורבו בהם הדעות ' ל פאות הזקן הם ה"זשכתב ו' ה' א סעי"קפ' ד סי"ע יו"בשו

והוא כעין דברי (. לפיכך ירא שמים יצא ידי כולם ולא יעביר תער על כל זקנו כלל

 הנה לשונו מוכיח שהיו נוהגין בימיו לגלח הזקן והוצרך להחמיר ,)ש"הרא
י שהתיר שם "ש שיזהר שלא יטול חלק מהזקן בתער שמא יגע בפאות אעפ"ליר
ונראה שלא ליחידים כתב בלשון זה אלא . פרים כעין תערלגלח במס' י' סעי

  .במנהג שהיה נפוץ
 מ למי שגלח בערב"אף אחד מהראשונים לא כתב להתיר לגלח הזקן בחוהו

ולגבי דברי (, ט למרות שהכאב והנוול היה בימיהם כבימינו כיון שהיו מגלחין"יו

ום היה לגלח  ואפילו אם תאמר שבזמן המאירי מעשים בכל י)ת נדון להלן"ר
 והלא צער ונוול גדול ,מ"למה לא כתבו התירו בחוה, השפם ותחת הגרון בלבד

  .ול שם למי שרגיל לגלחויש כשמתחיל לגד

ן "לא היה בזמן מר, שגלוח הזקן לגמרי' ש כב"מבואר יוצא שמל "ומכל הנ
א שאין לגלח במועד אף למי שגלח "תקל' ח סי"ושאולי משום כך פסק באו

  . הנה אין בהם ממש ומהבל ימעטו'ט וכו"בעיו

 ומה שכתב .וזה לשונו' ז' ת יוסף אומץ סי"בשוא "א זיע"וכזאת ראיתי להחיד
 עמו הסליחה כי הוא אמר ,בהגהת כסא דהרסנא' מ' בספר בשמים ראש סי

שבימי , וכבר כתבנו משם ספר יין המשומר, שנה הוא שמגלחים זקנם' קרוב לע
, אומר דמזמן הרב תרומת הדשן פשתה המספחתועוד אני . ן היה מנהג זה"מר

ה דיש להחמיר במספרים כעין תער אלא שאין "רצ' ש סי"כמו שנראה ממ
, כ היו נוהגים"ולא עוד אלא נראה משם דמקדם קדמתא ג. העולם נזהרים

א בחדושי "וכן נראה קצת מדברי הריטב, ד"שם בתה' ש בשם גליון תוס"ממ
ן שפירא שהיה "פר יין המשומר חברו מהרוהנה ס. א"ל החיד"עכ. ש"מכות ע

 והוא מדבר על גלוח הזקן ,)כ"נדפס וינציא ת(ן "סמוך ונראה לדורו של מר
א ונסתייע "ולזה כוון החיד, ן"שהיו מגלחים בזמן מר" כעין תער"במספריים 
ד החרימו על המתגלחים בתער ממש "ן גופיה וב"ולא עוד אלא שמר(. ש"להוכיח כמ

 לספר יין להביא'  גדולה ועזות מצח היה לכב וחוצפה).ן"לכות ייט ה"כמובא בהלק
ן לא גלחו "כראיה שבזמן מר, המשומר שכותב שהיו מגלחים רק במספריים

  .הא בורכא ועזות ודברי נרגן, לגמרי נגד דברים המפורשים שבספר
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נראה , ן וקשיש מיניה" שהיה בדורו של מר)ז"תרפ' סי(ז "פשט דברי הרדב וגם
ז שראה כמה קהלות שמנהגם "ומעיד שם הרדב. סתפר בכל כמה ימיםשהיה מ

שהיו מסתפרים פעם בשלושים יום ' כ כב"כ מש"וא(, להסתפר בכל שבוע לכבוד שבת

ח אייר "וכתב עוד דאיכא טעמא להתיר הגלוח בכל חדש ניסן ובר. )הוא טעות
 ונראין הדברים ,מטעם דאיכא צער בגדול השער למי שרגיל להסתפר

דאם למגלחים ראשם מאי צערא איכא בשער של , גלחים זקנם דבר הרבדלמ
, כמה ימים ואפילו אם יש בודדים שסובלים מכך לא היה לרב להתיר בכללות

דמעולם , ש נראה דזקנם גלחו"ואף הקהלות שכתב הרב שהיו מגלחים בכל ע
 אם נאמר דלגלוח' ואפי(. לא שמענו על קהלות שלמות שיגלחו ראשם בכל שבוע

הנה סובר הוא שיש אנשים שרגילים להסתפר בכל שבוע ואם לא יספרו , ראשו כוון הרב

ט האחרון שכבר "ואם כן למה לא כתבו הפוסקים להתיר לגלח להם בעיו, ראשם יגדל צערם

  ).ד"ש בחקירת הב"א מ"תקל' י סי"ע בברכ"וע). (עבר שבוע וגלחו בערב המועד

 בזמן הראשונים כבר היו מגלחים פ"המורם מכל האמור דבזמן התלמוד ועכ
  .זקנם במספריים כעין תער

, ועתה נסעה ונלכה לחקירה השניה אם אסור התספורת שבמשנה כולל הזקן
אסור גלוח , אטו התנא אסור גלוח הראש קתני, ונראה פשוט דגם הזקן בכלל

ולא עוד אלא דנראה דכל שער שבגופו הוא בכלל האסור , בעלמא הוא דקתני
ולא , שייך בכל הגוף והתנא לא חילק ידע ולא בילק ידע" גלחיןמ"דלשון 

ונראה קצת ראיה מהא דהוצרכה המשנה וברייתא . עריער לשיהבדיל בין ש
מ מדין "מפורשת להתיר לאשה לגלח שער בית השחי ובית הערוה בחוה

 ואם מעולם לא נאסר גלוח אפילו בגבר אלא ראשו )';וט'; ק ח"מו(תכשיט 
תיתי לאסור גלוח זה באשה עד שנצטרך להתירו לה מדין  מהיכא ,בלבד

ושפיר שייך טעמא שלא יכנס מנוול ברגל בכל שער שבגוף דאין הנוול , תכשיט
ולכן במקום , רק במה שנראה לבריות אלא במה שהגוף מרגיש צער מחמתו

' ב סעיף א"קפ' ד סי"ע יו"ע כמבואר בשו"ש וביה"שהגברים מגלחים שער ביה
 דלא התירוהו אלא לנשים מדין תכשיטי ,מ" אסורים לגלחו בחוה,ובהגהה שם

 להתיר )א"א אות מ"תקל' הובאו בכף החיים סי(ר "א והא"ולכן הוצרכו המג. אשה
ומובן דפשיטא היה להם דסתם , ער שבמקום הקזת הדם מדין רפואהילגלח ש

  .ער בכל הגוף בכלל האסוריש

יהודה '  שר:)'יז(' דמבואר בגמ, םועוד נראה להביא ראיה מדין קציצת הצפרניי
כשם שאמרו אסור לגלח " ואמר ,מ מדין גלוח נגע בה"שאוסר לקצצם בחוה

ולטעמיך . ופסקו הרבה פוסקים כמותו, "במועד כך אסור לטול צפרניים במועד
 איך יבואו להחמיר בצפרניים שבידיו ורגליו ,דגלוח שאר הגוף לא נאסר כלל
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וגם לדידן בני ספרד דנקטינן .  נאסר אלא בראשוכשגלוח עצמו לא, מדין גלוח
ל דאין "יוסי דסבי' ל כר"הטעם הוא משום דקיימ, שמותר לקצוץ הצפרניים

אבל גלוח הזקן דשפיר הוי במשמעות גלוח , ער בלבדיבמשמעות גלוח אלא ש
ל דאדם עצב מגדל "דשפיר שייך בו גזירת שמא יכנס מנוול וכלשון המדרש הנ

  .מ"ע אסור לגלחו בחוה"לכו, גלחוזקנו ואדם שמח מ

מהא , להביא ראיה נצחת דאסור גלוח הזקן הוא בכלל האסורוהנה מקום אתי 
ואם לא , והתיר להם" שפה" דבקשו מרבי להתיר לגלח )א"ח ע"י(' דגרסינן בגמ

ולא , נאסר אלא הראש למה הוצרכו לבקש להתיר השפה והלא כלל לא נאסר
. שפה מזוית לזוית, יטול ספרא משמיה דרבאמר אב' עוד אלא אמרו שם בגמ

מסוף הפה לסוף האחר מותר לגלח שהרי מעכבת אכילה , י מזוית לזוית"ופירש
מ בקשו "ולא מבעיא להמאירי וסיעתו דפירשו שלגבי חוה. ושתיה ומאיס

הנה כל הפוסקים ראשונים , אלא אפילו למפרשים דגבי אבל היה מעשה, והתיר
מ והביאו להלכה להתיר "כלל למדוהו אף לענין חוהואחרונים ללא יוצא מן ה

רשו דהוא מזוית לזוית בדווקא יועל מקום השפה פ, מ מהא דרבי"השפה בחוה
, ם דמתירין יותר מהשפה המעכבת"ף והרמב"י שם שכתב דאפילו הרי"ראה בב(ולא יותר 

 ולא עוד אלא דלדעת ).להא דאביטול ספרא דשפה שאמרו מזוית לזוית' גרסי בגמ
מ "ד ועוד קדושים אשר עמם לא הותרה אף השפה כולה בחוה"ג והראב"הבה

ד ראיה נצחת שאין "וזו לענ. אמי' אלא שפה המעכבת את האכילה וכדעת ר
קאי על אסור ' שדחו למי שסבר דשאלת הגמ, ה ושאר"ד. ד"י' ע תוס"וע(. עליה תשובה

  ).ק"ודו. גלוח הראש בלבד
 והוצרכתי לזאת בגלל .קן בכלל היתהומכאן אתה למד שאף אסור גלוח הז

.  לחלק בין הראש לזקן,"והשיב משה"ת "משם שו' דברי ההבל שהביא כב
מרוב פזיזותו ותאוותו להקל נסתמך על משענת הקנה הזה סמיכה בכל ' וכב

 וכבר נתבאר ,כחו וסובר במסקנתו להקל כיון שהזקן לא היה בכלל האסור
  ).קים וכמו שיבואר להלןואף הוא נגד כל הפוס( .שאינו נכון

 שכתב להתיר מטעם "כסא דהרסנא"וממוצא דבר תבין שדברי הבלע של הספר 
הם , וסבר כוותיה'  והביאו כב,דזקן הוי כשפה דמותר ומה לי חצי זקן או כולו

 וכמו שנודע שמחבר ,ואין ספק דשמץ מינות יש בזה, דברי בורות וקלות דעת
כסא "הרסו וקצצו בנטיעות והיו הספר היה חבר למשכילי ברלין אשר 

  .לכל בית ישראל ודי בזה" דהרסנא

אם אסור הגלוח חל גם על מי שגלח בערב , ר"ועתה חל עלינו חובת הביאו
, דשאר כל אדם אסורים' דייקא הגמ', והנה במתניתין ואלו מגלחין וכו .ט"יו
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מים  הדברים הדורדודאי התנא שיי, פירוש. ונסתפקא גבי אומן וסלקא בתיקו
לגלח לקטן הנולד כיוון שאין לך יוצא מבית ' ולכן התירו בגמ, להנך דבמשנה

ולכן התירו הפוסקים לבעל תשובה לגלח כיוון דדמי , האסורים גדול מזה
אבל בדבר שאינו דומה להנך , למצורע ועולה מטומאתו לטהרתו דמתניתין

אומן וסליק רב אשי הוא דדייק דשאר כל אדם אסורים והוא נסתפק ב, דבמשנה
ם ורוב הראשונים והאחרונים "ש והרמב"ף הרא"ולכן פסקו הרי. בתיקו

מ הוא דרבנן "ל דאסור גלוח בחוה"ג דסבי"ע לאסור באומן אע"ומכללם השו
אלא מתורתו של , ופירוש זה לא מלבי הוא. ולא אמרו ספק דרבנן לקולא

ב בו הגאון והרחי,  ברמז)ה"רע' סי(וכמו שכתב בתשובתו , א למדנוהו"הרשב
א שאסר לגלח " לגבי מי שרצה לחלוק על הרשב)ד"נ' ג סי"ח(בעל זרע אמת 

ושייר נמי למי , שתנא ושייר' ורצה לפלפל כמו כב, מ למי שנתרפא בו"בחוה
ד שהתיר לגלח לבעל "ורצה גם להביא ראיה לסברתו מהא דתה. שנתרפא
 מנהג בעלמא  דאיך בשבילומה שתמהת עוד, והשיב עליו וזה לשונו, תשובה

א להתיר "תקל' דנהגו לגלח מי שהמיר דתו וחזר לכשרותו פסקו הפוסקים בסי
ואילו בחולה ונתרפא לא התירו לפי שלא , ד"התה' י תשו"לגלח במועד עפ

והלא החולה ונתרפא הוא יותר חבוש ממי שהוא בבית ', נזכר במשנה ובגמ
 וכשם שהתיר ,ד מי שחזר לדתו למצורע"כ כשם שדימה התה"האסורים וא

מ ודימהו "ע שם לגלח קטן שיצא ממעי אמו בחוה"י והשו"א הביאו הב"הרשב
ל להתיר לגלח לחולה שנתרפא לפי שאין לך "נ הי"ליוצא מבית האסורים ה

כל תמיהותיך אינם אלא . עד כאן תורף דבריך, יוצא מבית האסורים גדול מזה
רים אינו ממציאו ליוצא מבית האסו,  דהדמיון של קטן הנולדדברי תימה

ואדרבא מזה למד , ואלו מגלחין' ערוכה שם בפ' א אלא היא גמ"הרשב
, א לנו להוסיף על מה ששנינו במתניתין"י דא"א בתשובה שהביא הב"הרשב

ז לא "מ דלא היה לו אפשרות לגלח קודם עכ"בקטן שנולד בחוה' דהרי אפי
אלמא , מתניתיןהתירוהו אלא לפי שהוא בכלל היוצא מבית האסורים דקתני ב

. אין לנו להתיר אלא מאי דהוה בכלל הני דהתירו חכמים ולא להוסיף מדעתינו
א דחולה ונתרפא שאינו בכלל הני דשנויים במשנתינו אין "ומזה הוכיח הרשב

. ג דהיה אנוס ולא היה אפשר לגלח קודם הרגל" אע,לנו כח להתיר מדעתינו
, מ"מי שחזר לדת יהודית בחוהד להתיר לגלח ל"כ כחו של התה"וממילא זהו ג

ואם השיאך לבך לעשות דמיונות . 'לפי שהוא בכלל מצורע השנוי במתני
כוזבות מדעתך ולומר דגם חולה ונתרפא יהיה בכלל יוצא מבית האסורים 

א דכיון "כ יפה כתב הרשב"וע.... מי יאמין לשמועתך, א"ולחלוק על הרשב
דאין לך אלא מה שמנו , לחדלא מנו חכמים חולה ונתרפא אין להתירו לג

ת דכתב דמי שגלח קודם "א לסתור דברי ר"תקל' כ הטור בסי" וכ.חכמים
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ל "דאם איתא הו' דאין נראה כן מתוך הגמ, המועד מותר לו לגלח במועד
כ בלום פיך מלדבר גבוהה גבוהה נגד "וא.... לפורטה בהדי הנך דאלו מגלחין

י טאיטצאק היה "שרבו מהרם באחת מתשובותיו "א שכתב עליו הרשד"הרשב
וכלך מלסתור דבריו בלא סיוע , א כנגד רוב הפוסקים"מחשיב סברת הרשב

  .א"ל הזר" עכ.משאר הפוסקים ואשלי רברבי לתלות זיינך עלייהו
, א למדו מהא דקטן שנולד"ש שהרשב"א שמ"והנה יש להעיר בדברי הזר

. אדם אסוריםהא שאר כל ' א כותב מפורש שלמדו גם מהא דדייק בגמ"דהרשב
א אשר מרוב דבריך והבליך בקונטרסך "והנני להעתיק לך בזה לתשובת הרשב

, ל" וזה"רע' ג סי"ה בתשובותיו ח"והיא לו נדפס. כרים הדברים שלא עיינת בוינ
 שנתרפא במועד שאמרת אם מותר לגלח במועד מפני שלא היה ולענין חולה

. ולה ומחזירו לחוליויכול לגלח קודם המועד לפי שאמרו שהגלוח קשה לח
כ ליתנייה בהדי הנך דמתניתין דאלו " מסתברא לי שאסור לגלח שא.תשובה
ל ראיה שלא "ועוד נ. ובהדיא אמרו בגמרא הא שאר כל אדם אסורין ,מגלחין

כל מי שלא היה יכול לגלח קודם המועד מותר כאותן השנויים במשנתינו 
 לך יוצא מן בית האסורין מדאמרינן התם קטן שנולד במועד מותר לגלח שאין

ומשום ,  דהא דיוצא מבית האסורין דוקא הוא שבאין להתיראלמימר, גדול מזה
הא משום שלא היה יכול לגלח קודם , דבכלל השנויים במשנתינו הוא זה

י שבמסקנא דמלתא מותר לכל קטן "ויש לי להוסיף דאעפ. ל" עכ.המועד לא
ח דלאו בגלל דדמי ליצא מבית מ ואפילו נולד קודם הרגל ומוכ"לגלח בחוה

 שכן למה ,א ראיה מהתם"ה שפיר מייתי הרשב"אפ, האסורין הוא דהותר
הוצרך שמואל לומר דדמי ליוצא מבית האסורין אי לאו דפשיטא ליה דאי לאו 

ומה דלהלכה מותר בכל קטן הוא משום , הכי אינו בכלל הני דמתניתין ויאסר
ו שלא גזרו דיני אבלות על קטן כן לא וכמ, מ לגלוח באבלות"דדמו גלוח בחוה

אבל גדול נשאר כהבנת שמואל דמאי דדמי , מ"גזרו עליו אסור גלוח בחוה
 .א"א זיע"כן נראה לי ליישב דברי הרשב.  ומאי דלא דמי אסור,למתניתין מותר

דכל אלו שמותרין לגלח במועד מותרין לגלח בימי ) ב"א וע"ד ע"י(' ובכלל מבואר בגמ(

ורק על דיוקא דבעינן למידק הא אסור לגלח במועד אסור . זה לית מאן דפליגועל , אבלם

מ "ואם נפשך להתיר גלוח הזקן בחוה' קא מדחי רב אשי מי קתני הא אסורין וכו, בימי אבלו

  ).ל"רח, תתירהו נמי באבלו ולא ראינו ולא שמענו מי שעלתה כזאת על לבו

ת ודחוהו "הביאו לסברת רשומעתה מובנים דברי כל הראשונים והאחרונים 
בעצמו הביא אמבוהה דספרי ומכללם ' וכמו שכב. מהא דלא כתבו התנא

ועוד , א"והגר, י"ז והגמ"והריא, והאשכול, והגהות אשרי, והטור, א"להרשב
 והוסיף כבודו לומר דאיכא כהנה וכהנה פוסקים המביאים ,הרבה אחרונים
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וברוח יתירה וגבוהה רוצה בעזות מצח ' אלא שכב. ת"נמוקי הטור לדחות לר
ולא , לשים לכל אלו הפוסקים כטועים וכלא מבינים דיש סברא לומר תנא ושייר

כל אדם " שאר"עליהם תלונותיך אלא על רב אשי שגם הוא הבין כך וכתב ד
א וכל הני רבוותא דמתניתין בדווקא קתני "ושממנו למדו הרשב, אסורים

רוע מאומר הני רבנן דאמרו הלא זה בגדר אפיקורסות וג, ש לעיל"וכמ
וכי הפוסקים הגדולים האלה הראשונים . קורסי דהוא אפ)א"ע' ק(בסנהדרין 

והאחרונים אשר בכל התורה כולה מימיהם אנו שותים ומפיהם אנו חיים 
ועליהם אנו סומכים לא ידעו הגמרות והסברות שאפשר לדמותם ולומר תנא 

פלפול שבלבלת בדין תנא ושייר וכל ה. אין אלו אלא דברי להג ולעג, ושייר
לאשפה דכולו נבנה כדי להשים את כל גדולי ישראל כעמי ו ראוי הוא להשליכ

הארצות ורק כבודו ועוד כמה שוטים קטנים אשר בעוונותינו נקראים הם 
ס ולהסיק מזה הלכה למעשה נגד כל "יודעים לבאר הש" רבנים"בדורינו 

אבל כדי שלא יבואו , על דבריךובאמת שאין ראוי להשיב . הגדולים האלה
כותב , הטועים וקלי הדעת להסתמך על פלפולך ופלפול אותם רבנים שהזכרת

  .אני קונטרסי זה
שאין ' דקאמר ושאר כל אדם וכו' ל דדייק מהגמ"א בתשובה הנ"וכוונת הרשב

" ושאר כל אדם"' הוא מהא דשאלה הגמ. להתיר אלא הנך דמתניתין ודומיהם
ובזה נדחו כל פלפולי . ט אסור לגלח"מ,  ולא שאלה בסתם,מאי טעמא אסורין

  .א"ש לעיל בשם הזר"הסרק דתנא ושייר וכמ
 ."'וגם אינו נראה כן מתוך הגמ"ת "וכן הטור כותב מפורש דקשה להתיר כר

גבי .) ח"י(' ל מהגמ"ואפשר היה להביא ראיה לגדולים הנ(. א"וכוונתו מבוארת כהרשב

וסברי מרנן דהוא הדין גבי מתניתא קמייתא ' ין לו אלא חלוק וכומי שא, כבוס דאמרו הני אין

  ).א לא נראה כן"אלא שמהריטב, דגלוח דהוא בדווקא

ת וסברי דהני דמתניתין " שחבל הנביאים כולם עשו יד אחת נגד רומאחר
אבל שאר דברים ומכללם מי שגלח בערב הרגל אין , ודומיהם בדווקא מותרין

אומן שנסתפקו בו בגמרא רובם ככולם פסקו לאסור ב' ואפי, להתיר מדעתינו
  .ודאי דהכי נקטינן

ם למה "ש והרמב"י שתמה על הרא"י דאעפ"ן הב" מה היתה לו למרצא וראה
ולקולא בעינן , מ דרבנן"פסקו באומן לחומרא והלא סברי רבנן דמלאכת חוה

א "וכן בחולה שנתרפא פסק כהרשב. ע לאסור"י ובשו"פסק בב, למיזל בספקו
ש שם "וכמ. מ דרבנן ולקולא"יל דבעלמא מלאכת חוה"ג דסב"לאסורא אע

לא , דלגבי השפה כיון דאסור מדבריהם הוא נקטינן לקולא, ה וכל אדם"י ד"בב
וממילא כל פלפולך אם אסור . עמד לחלוק על אימתני עולם ופסק כמותם
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אם מדין מלאכה ו ,ן"מ דאורייתא או דרבנן ובפרט בדעת מר"מלאכה בחוה
  . ד והכא שאני כמבואר" אין לו ענין לנד,אסר הגלוח או לאנ

ל "ם דסבי"ש סובר בדעת הרמב" שהנה,'ש כב"ר דמ" אגב אבא העיובדרך
ונמצא לפי . י ועוד פוסקים"דע כי הוא יחיד בסברתו וזה נגד הב, להקל באומן

ל "וקיימ, ש"ף והרא"ם לבין הרי"דבריו שעושה מחלוקת בחנם בין הרמב
. מישבינן, ף ואפילו בדוחק"ם עם הרי" שיש לישב דברי הרמבשבכל מקום

הלא דבר הוא ולכן הסכים , ובפרט כאן שכולם העלימוהו לדין אומן במקומו
  .י שדעת כולם שוה לאסור"הב

ושהרגיש בזה ,  להעיר על הטור שהביא כבוס חלוק אחד מהמשנה'ש כב"וכן מ
שכבר הרגיש ר ולהווכח י על הטו"לעיין לפחות בב' היה לכב, האגרות משה

 לגלח לאלה )ג"קס' ח סי"או(יתר האגרות משה הוכל . בזה ופירשו על נכון
שמגלחין בכל יום משום דכיון דרוב המדינה מסתפרין בכל יום ליכא למימר כל 

וסובר . ת מודים בזה"והוסיף לומר דאף החולקים על ר', הסריקין אסורין וכו
וכתב דאף אם . א שיובאו להלן"ברי הריטבומסתייע מד, דתנא דידן תנא ושייר

דבהא תנא להתיר ולא אמרינן תנא , במי שלא גלח מ"לא נאמר תנא ושייר הנ
, ח"דף י' ותולה סברא זו בהבנת התוס, כ במי שגלח בערב הרגל"ומשא, ושייר

ינו יוכל בנ. להטור' ונדחק בפירוש דברי הטור עד שעשה מחלוקת בין התוס
. היה בזמנם מקום שכל בני המדינה מסתפרין בכל יוםתלא בסברא שאולי לא 

 ופלפל בזה שמא .ל"א הנ"ל ומדברי החיד"ודבריו נסתרים מהמאירי הנ
והחליט , כשאסרוהו משום מלאכה נגעו בה ומטעם זה אסור יהיה לגלח

 ושבכל זאת אינו נוהג להתיר כן אלא למי ,דמעיקר הדין יש להתירו משום יפוי
ואחר המחילה הנני להעיר שדבריו שנאמרו . ורך ביותרשמצטער או שיש לו צ

מבלי להביא לדברי הפוסקים שדברו בזה ויש בהם , מסברא כמשה מפי הגבורה
 הדרא ולקט הקמח " ואין ספק שאם היה רואה את דברי הזר,פירכא לכל דבריו

וברור שגאון ענו וקדוש כמוהו לא היה עומד על דעתו אם היה , היה לכל דבריו
  . שיובאו להלןת יוסף אומץ"א בשו"את דברי גאון עוזינו החידרואה 

ש "פוק חזי מ,   לפלפל בדין תנא ושייר והביא סייעתא מהפחד יצחק'ש כב"ומ
 כתבי מצאתי דאתא אחרי. וזה לשונו, עליו הרב זרע אמת בתשובתו הנזכרת

ושם כתבת דמצאת תנא דמסייע לך שסתר דברי תשובת ' לידי אגרת שניה מכב
' א מחמת כל הדקדוקים שלך בפסק שהודפס בספר פחד יצחק באות ג"שבהר

א אשר אני קורא עליו מנהו מרי דלא ידענא ליה אם "ת שב"וחתום בשם מלכ' ל
אך יהיה הפוסק מי שיהיה , י אברבנאל מלכים"כפשטו או כמדרשו עיין במהר



 אברהם                הסימן                    ברית

 

מח

 מח
 
 

 ל דאת כולם ישא"כבר הראתי באצבע שאין מקום לשום אחד מהדקדוקים הנ
  .עד כאן לשונו. ואתה שלום, רוח כאשר יראה הרואה

, משם המאירי שהתיר לספרים באוויניון לגלח כשהיה חג הספרים' ש כב"ומ
. ה"ה מבחוץ להרב המכונה אמנ"ואינו המאירי אלא הגה. הוא טעות חמורה

דכל מילתא דלא רמיא , דאיכא למימר אונס רחוק שכזה שאני, ומשם אין ראיה
דהוו מעשים , ט"כ בחולה ונתרפא ובמגלח מעיו"משא. זרו בואדעתייהו לא ג

".  כל אדם אסוריםשאר" בנכללו בגדרו. בכל יום ואסרוהו משום לא פלוג
שמץ ראיה ' כתבתי זאת להבהיר דאפי, י שגם סברא זו להתיר נדחה היא"ואעפ

  .ד"לנד, אין ממקרי זה דלא שכיח

א ופלפל בהא דתנא "להרשב שהביא )ד"ע' א סי"ח( אמתע וראה עוד להרב זר
א "וסוף כל דבריו לא נשא ידו נגד הרשב, ושייר ובהא דספק דרבנן הוא ולקולא

ולא התיר בנדונו אלא משום , י שהבין שלא כמותם והסכים לאסור"אעפ, י"והב
  .ל"ג הנ"רפואה כמבואר שם ובח

 אין בדיוק ,י שמי שלא התרשל מותר לו לגלח"ראיה מרש'  ומה שהביא כב
ה אומן " ד.)ד"י(' ואף התוס, ש כזה להעמידו כחולק על שאר הפוסקיםחלו

י שחולה היה ולא " אעפ,י זה להקל"לא פשטו מרש, שנסתפקו בחולה שנתרפא
א משמע "י עצמו בלקוטי פרדס דף כ"ומה גם שרש. מחמת שנתרשל לא גלח

ורצה ' וכבר הביאו כב( ושלא התיר לגלח אלא במקיז דם ומחמת סכנה ,דאוסר

ואין בזה כדי דחיה דכיון דמשום סכנה נגע , י"לדחות שבמקיז דם אפילו שנתרשל התיר רש

ל "ט בלאו הכי אסרו חז"בה נראה דלא היה דרך לדחות ההקזה ליותר מיום אחד ובעיו

 וכבר )ג ודוק"תצ' ר סי"ה שם ובא"ובהג' ח סעיף י"תס' ח סי"ע או"להקיז ועיין בשו
  .י לאסור"דס הזה שדעת רשנסתייע הנחל אשכול מלקוטי פר

ש גבי צפרניים וזה " ממ,א להתיר בנדון דידן"הן אמת דלכאורה נראה מהריטב
חדא שהוא נוול , יוסי מתיר דקסבר דנטילת צפרניים לא גזרו בזה' ור. לשונו

ועוד דדבר הגדל בכל יום הוא , גדול להשהותן ולא שכיח שיניחו עד המועד
 ודומיא דבגדי פשתן שלא ,יטלם במועדשאפילו יטלם קודם המועד צריך ל

דאותו טעם שייך לגלוח , ולכאורה דון מינה ואוקי באתרין. ל"עכ, גזרו בהן
אך לכי תידוק תשכח דההבדל בין  ).רצה ללמוד מזה סניף להקל' וכבר כב(הזקן 

 דשאני צפרניים דשייך .נטילת צפרניים לגלוח הזקן רב הוא ולא קרב זה אל זה
ולא עוד אלא שהשארת הזקן כמה ימים ,  זקן דאינו בכולםכ"א משא"בכל בנ

ורבים רבים מהם פעמים רבות שכדי , אינו נוול גדול אף לאלה שרגילים לגלחו
מניחים זקנם לגדול כמה שבועות , להפטר מגלוח בהיותם במלואים של הצבא
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ועוד דשפיר איכא למיחש שמא יניחו לזקנם עד . עד לאחר סיימם למילואיהם
 , שכן בהיותם עסוקים בעבודה דחופה להם מניחים לזקן לימים אחדיםמ"חוה

וגם . ואינו כצפרניים שלא יניחוהו אלא אותם הרוצים להדמות לחיות השדה
א דצפרניים דבר הגדל בכל יום הוא ואפילו יטלם קודם המועד "ש הריטב"מ
 אבל, ומשום דרך ארץ, י"הנה הוא משום חציצה לנט. ליטלם במועד" צריך"

 ומשום דרך ,יניחהו כמות שהוא, י שגדל בכל יום מי מצריכו לקצצו"בזקן אעפ
אין במי שמגדלו , ארץ אין בזה דכיוון שיש שמניחים אותו לגדול כל השנה
  .וברור, ימים אחדים נוול גדול שנצטרך משום דרך ארץ להתירהו לו

' א סי"אל חת חיים ש"א כמבואר בשו"שהיה בדורו של החיד(ועיין להמאמר מרדכי 

א בחיים "ש החיד"וכמ(שהיה רב באטליה שהיו כולם רגילים לגלח שם זקנם ) ד"י

שהמנהג פשוט בין רבים בארץ אדום לגלח זקנם במספריים כעין תער , ב"כ' א סי"שאל ח

ע אין מגלחין במועד אפילו אם לא גלח " והיה גורס בשו,)ובסם הנקרא פסטא
י שגלח קודם מועד "קר לגרוס אעפקודם מועד וכתב דגרסתו טעות ושהעי

, וכאן המקום להעיר(. ולא עלתה על לבו חלילה להתיר בזה, ת"ושעיקר דלא כר

ויש לתקן , נדפסה הנוסחא המוטעית, "החיים- כף"ק "ע הנדפס יחד עם הספה"שבשו

  ").לא"ולמחוק תיבת 

כבר צווחו על היתר זה רבני , דיש להתיר כיון דהכא מוכחא מילתא' ש כב"ומ
מ חגיז בספרו "ש מהר"וכמ, מ"הדורות הקודמים והחרימו למתגלחים בחוה

ח , וחביט חביט ולא בריכנא להני רשעים חדתי, ל"נ וז"הלכות יי" לקט הקמח"
ע פאת זקנם גם "ולהתגל ם  מקרוב באו להוסיף על חטאתם פשע לגלח"ר ס י

ש צד  שנשאלה שאלה לחכמים אם י וכאשר שמעתי כן ראיתי.בחולו של מועד
את רוח קצת אנשים חשובים להתריס כנגדם ' ויען כי העיר ה, היתר בדבר

השתדלו ברוב עוז , ותורתו' להיות שהיה היכולת בידם למחות לכבוד ה
ם הארורים הללו "לשבר מלתעות עול של בני אדותעצומות לכתוב לגלילות 

יא  ותגמר המצוה על ידי להבתגלה חרפתם בקהל רב ולכן אמרתי דמיהם בם
אל בית הדפוס מקצת מהדברים שנכתבו על עסק זה למען כל העם ישמעו 

אולי , ובפעם הזאת אהיה כמחריש ולא אפרסם את שמם. ויראו ולא יזידון
ו לא ישובו ידעו נאמנה דידעי ופקיעי "אכן אם ח, וירחמם' יתוקנו וישובו אל ה

פתא דגברי רבנן בהן ובשמותיהן וברוע מפעליהם והם יחושו לעצמן כי אקרק
 לגדור הפרצות ,רברבי חכמי ומנהיגי הדור רועי ישראל קא מנחנא יהבא דנא

להטיל על רשעים כאלו שפורקים  כאשר עליהם מוטל החובה ,הללו ודכוותיהו
 מעיר לעיר וממדינה למדינה גודא רבא, ל"מעליהם עול דברי חכמים רבותינו ז

י שלא תהיה בחירה כד, מקום אשר דבר המלך מלכו של עולם ודתו מגעת
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נגד מה שקבלנו איש מפי נתונה ביד בני עולה לענות עוד לפי שכלם ויצרם הרע 
פ מחכמי ישראל קדושים " בקיום התורה וגדריה וכל הדברים שנאמרו בע,איש
 למה זה יתפחדו החכמים ואם יש ביניהם פורצין גדר מעטין הם יגועו יתמו, הם

 ,'כ רובא דרובא דמנכר שהן בני ה"גל לא אלמן ישראל יש ביניהם "ת, מהם
ואם . הלא הם אחינו שבמלכות תורקייא ואשכנז שמחזיקים יסודי התורה

אותם שהם , העומדים על הפקודים לא יהיו נושאים פנים שלא עמדו בסיני
אלה הדברים יהמו ... ואבותיהם עמדו במעמד הנכבד ההוא יקומו ויעזרום

 והדן אותי לכף זכות גם הוא , עד הנהבקרבי כהמות ימים ובאש קנאתי דברתי
 ראובן. והא לך טופס שאלתם, יהיה נדון בשמים לזכות וימחלו עוונותינו כולם

ומזגו חם ביותר ולכן בכל ימות , איש אדמוני בשרו רך ושערו צהוב עב ותקיף
 פניו מתחממים וכל גופו ,שאם לא יסתפר, פ בשבוע"השנה מוכרח להתגלח ג

י " ועינינו הרואות שע, זקנו אבעבועות הנראות לעיניםמתחמם ופורחות בכל
מ כשמתגלח במוצאי החג הדם שותת ומקלח מזקנו "שלא נתגלח בחוש

והרופאים מחמת הבריאות שיש להם ממזגו ומחליו שעברו , ואנושה מכתו
ימים בלי תגלחת בנקל יבא לידי '  מעידים שאם ישאר ח,ושעוברים עליו תדיר

ע ידעי "וכו .המתרגשים כנראה מעדותן הכתוב למטה וממנה לחלאים ,קדחת
 לכן נא לשון בקשה ילמדונו רבותינו אם ,ט"בהאי גברא שהוא מסתפר בעיו

ט לגלח "ת שהתיר במי שגלח בעיו"גברא דנא דווקא יכול לסמוך על דעת ר
א התיר נטילת צפרניים אף למנהג המחמירים וסמך על "וכבר המג, מ"בחוה

ת אפשר "עוד ילמדונו אם אף החולקים על ר. ב" תקל'ש סי"ת עיי"סברת ר
דהא מהאי , ט"כיון דבהאי גברא מוכח מילתא שגלח מעיוד מודו ליה "ובנד

ותו דעביד ,  ותו דשאני הכא שהוא משום רפואה,טעמא דלא מוכח חלקו עליו
בכן יבואו נא , ליה בצנעה ולא בפרהסייא במקום שאין רגל אדם מצויה שם

   ).ז בא לפנינו גביות עדות"וע(. ה"מכ כדת מה לעשותו ושדבריהם הנחמדים
  .חכמי רבני אמשטרדםוהרי זו תשובת 

 ראה ראינו דברי השאלה ואת הצדדים אשר צדד השואל להתיר אם יש .תשובה
 ושאם ישאר ,ונוסף גם הוא דהוי מילתא דמוכח ,ת בנדון זה"לסמוך על דברי ר

שונים אבעבועות פורחות ושותתות שמונה ימים בלא גלוח והנה עלה כולו קמ
והנה קודם כל . דם שיש לחוש פן יבא לידי סכנה במיני קדחות וחלאים רעים

ולסקל המסילה כדי שלא יכשלו , דבר חובה עלינו לבאר ולבער קוצים שבכרם
מ אינם מותרים כי אם אותם הנזכרים "ונאמר כי לענין גלוח בחוה. בני האדם

 ואפילו אם ,ל הפוסקים והבו דלא להוסיף עלהבמשנה ובגמרא וזה מוסכם מכ
גלח בערב הרגל דלא שייך טעמא דלא יכנס לרגל כשהוא מנוול אפילו הכי 

ואף כי רבינו תם בגלח ערב הרגל נטה להתיר כבר הכו . אסור דלא פלוג רבנן
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על קדקד סברא זו כל הפוסקים חדשים וגם ישנים אשר בית ישראל על פיהם 
ת "ו מפיו של ר" ועוד כי תמהני אם דברים אלו יצאו ח.יחנו ועל פיהם יסעו

דהא אמרינן בפרק ואלו מגלחין וטעמא דשאר כל אדם , שהיה פה קדוש
'  או דלמא וכו,זירא אבדה לו אבדה ערב הרגל כיון דאניס מותר' בעי ר, אסורין

הרי . כ"איזורו מוכיח עליו ע' ולטעמיך וכו' אמר אביי יאמרו כל הסריקין וכו
 זירא הוה בעי לדמויי הא דאבדה לו אבדה להנך דמתניתין מטעמא 'דר

 ולפיכך הוה מספקא ליה ופשיט ליה אביי דלא דמי הנך דמתניתין ,דאונסא
הא הכא נמי . ע אונסיה" מטעם דלא מוכחא מילתא ולא מיגליא לכו,לההיא

בגלח ערב הרגל דכוותיה דמי יודע אם גלח ערב הרגל יוכל להיות עשיר ואמיד 
 ,בנכסים אך לא מפני זה הוא הכרח שלא היה לו טפול או שכחה ערב הרגל

ועוד דאפילו במלתא דמוכח אין להתיר כי . י"מ והגהת אשר"ש הטור והג"וכמ
בעי ,  דהא קתני התם דרב אשי מתניאם הנזכרים בגמרא דהוי הוכחה אלימתא

דלא מוכחא או דלמא כיון , כיון דאומן הוא מוכחא מילתא' זירא אומן וכו' ר
 כי האי הרי בפירוש דאפילו במלתא דמוכח. תיקו, מילתא כי הנך דמתניתין לא

ה מספקא ליה "אפ, ש"י עיי"ש רש"דאומן שהכל יודעין שאבדה לו אבדה וכמ
י נכון עליהם פסקוה "והעמודים אשר הב, וקאי בתיקו דאסורא לחומרא

ש "ם והרא"ף הרמב"ט דמאחר דהרי"ז משביתת יו"מ פ"ש בכ"לחומרא כמ
י " וכתב שגם הנמוק.א"תקל' י סי"כ בב"וכ, ל לחומרא"השמיטו הא דאומן ס

ל "א ז"ן מוהריק"ואף כי מר. ש"ל דכיון דסלקא בתיקו אזלינן לחומרא עיי"ס
מתיישבת ' מכל מקום בהשקפה מועטת בדברי הגמ, ש"ם והרא"תמה על הרמב

האי הוכחה אין מ הדין דין אמת דאפילו ב"מ, תמיהתו אך אין כאן מקומו
. ה"י זלה"י ורבינו הב"ש והנמוק"ם והרא"ף הרמב"להתיר לפי דעת הרי

 כבר נתבטלה סברתו ברובא דמנכר ז נטה להתיר בההיא דאומן"י שהא"ואעפ
, רוב בנין ורוב מנין ואפילו היו הם המתירים והוא האוסר אליהם היינו שומעין

וותיהו ואם בהוכחה גדולה ש כי הוא המתיר והם האוסרין דאית לן למפסק כ"כ
 דמי יודע אם ודאי גלח ערב הרגל ,ש בדליכא הוכחה"כי האי אזלינן לחומרא כ

  .ואין להקל כללדודאי אזלינן ביה לחומרא 
ת בזה אין "נראה לעין כל שסברת רמכל אלין מילי מעלייתא וראיות ברורות 

מ כי אם "והאלא דבכל גוונא אין לגלח בח, לה שורש וענף והס כי לא להזכיר
ראוי לנזיפה כי  ",וכל הבא להתיר במקום שאמרו לאסור' אותם שהוזכרו בגמ

ל ולא " ואנו בעניותנו אין לנו כח לגרוע מדברי רבותינו ז".נזוף ועומד הוא
ומאחר שסברת רבינו תם הוה , להוסיף עליהם כי אם להחמיר למגדר מלתא

ת " לסמוך על דברי רכלא הוה אין מקום לצדד הצדדים שצדד השואל אם יש
מ אם נטלן קודם "א פסק להתיר בנטילת צפרניים בחוה"והגם שהמג, או לאו
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ת אלא הכי קאמר כיון דחומרת נטילת צפורניים "הרגל לאו דסמך על דברי ר
לפיכך נראה דאם נטלן , מ הוי חומרא ומנהג בעלמא דהא מדינא שרי"בחוה
סד כדי שלא יכנס לרגל  דעיקר המנהג נתיי,מ"ט מותר ליטלן בחוה"בעיו

מ וראיה דאית לחלק "ט מותר ליטלן בחוה"וכיון שנטלן בעיו, כשהוא מנוול
ת אפילו במלתא דמדינא אסור עשה חילוק זה בין גלח קודם הרגל ללא "דר, כן

 אבל , ומשום דהוי במלתא דמדינא דגמרא אסור אין חילוקו עולה יפה,גלח
 מטעם המורסות אמנם. להביןיש לחלק כאמור וקל , במלתא דמדינא שרי

 ,ימים בלא תגלחת' ואבעבועות אשר פורחות בזקנו של ראובן בעבור עליו ח
ימים בלא תגלחת ' נשיב ונאמר כי מתוך עדות הרופאים נראה שאם ישאר ח

 ומתוך השאלה נראה שלא בא עליו שום קדחת ,מ"יבא לידי קדחת וחלאים ב
 שהיה הדם שותת מזקנו ואנושה  אברא, שלא גלח את זקנוימים' אף שעבר ח

 ואפילו הרופאים אינם , כמו שבא בשאלה אבל עדיין לא בא לידי קדחת,מכתו
 והיו ,מעידים שבא לו שום קדחת מזה כי אם שיוצאים מורסות ואבעבועות

 לדבר שלא היה ,חוששים שמא יבא מזה שום חמימות וקדחת אם כן איפה
ואדרבה המה ראו שכבר עברו , ירמעולם אין לנו לחוש חששות הרופאים להת

 וקרוב הדבר ויכול להיות ודאי ,י בלא גלוח ולא קפץ עליו שום קדחת"עליו ח
 הן מצד הטבע שברוב הימים הדם והחום נח ,שבכל פעם ופעם יקרה לו כן

בהאי ' ולכן אין להתיר אפי, מרתיחתו והן מצד כי שומר מצוה לא ידע דבר רע
ראובן עלול שקופצים עליו תדיר קדחות וחלאים  ברם אם .מ"גוונא לגלח בחוה

 והרופאים ,י"רעים מחמת שאינו מגלח בזמנו דהיינו קודם שיעברו עליו ח
ב אינו "דבר זה וכיו, מ"ש חוששים שיכול לבא לידי סכנה ב"הבקיאים ויר

י "שאם בינם למקום עפ' מסור לחכמים אלא לרופאים הבקיאים ויראי השם ית
ים יהיה נראה להם שיוכל לבא לידי סכנה אם לא יגלח ספרי הרפואה האמיתי

אזי ילך ראובן אצל חכם העיר או החכמים המפורסמים שבעירו ויודיע צערו 
דבכי , להם ואחר שהרופאים יתנו עדיהן ויצדקו יתנו לו החכמים רשות לגלח

כ על פי הרופאים "האי גוונא דאיכא סכנתא סמכינן ועבדינן עובדא בשבת ויוה
י האופן "אבל בלא רשות החכם או החכמים שבעירו עפ', ם ויראי ההבקיאי

ואף כשיתנו לו הרשות בעינן לאודועי ליה שישמר ויזהר שלא יגלח . האמור לא
בפרהסייא כי אם בהצנע וישאר בביתו מוצנע עד אחר המועד כדי שלא יכשלו 

ל "ופורץ גדר מגדרן של חכז ,ו שלא במקום סכנה"בו אחרים ויבאו להתיר ח
            . והשומע להם ישכון בטחנשיכתו נשיכת נחש וחויא דלית ליה אסותא

  .נאום החותמים פה אמשטרדם 
  )ה"נדפס אמשטרדם תכ, מחבר ספר טעמי הטעמים (.שלמה די אוליוירה

  .ר יעקב אאיליון"שלמה בכמה
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ש חכמי רבני וונציא אשר נמנו וגמרו להתרות בהם התראה כללית " מוהא לך
 כי כוונתינו ומעשינו האלהים יודע ועד. וזה לשונם, ם תשובה לשאלתםבמקו

ל "רצויים להגדיל תורה ולהאדירה ולמגדר מלתא בתקנות וסייגים וגדרות רז
שמענו כי יש בחורים   כי לשמע אזן.שלא תצא תקלה מתחת יד שום בר ישראל

רים הם כי לא ואני אומר לא בחו, מ חגיז"מהר. ח"הגהת המני(בקצה קהלות ישראל  

פושעים ומורדים הם אנשי דמים ומרמה וקרי להו בחורים כההיא דאמרו , בחר בהם השם

א נערים מנוערים מן המצוות קטנים שהיו קטני "נערים ומאי קטנים ר' בסוטה מאי ואפי

 שמתירין רצועותיהם בשאט ).ובאלו איתא להא ואיתא להא', מתניתא תנא וכוב, אמנה
 לעשות חלוקות ואמתלאות ,מ דפסח וסוכות"אשם בחוהבנפש לגלח זקנם ור

 אשר לא כתוב בספרי פלוג רבנן מאי דלא ,לדבריהם כאשר תאוה נפשם
מ אין אנו מתירין לו לגלח במועד כפי " חולה שנתרפא בחוה.ל"הפוסקים ז

ובגלילותינו לא התרנו מעולם לגלח במועד אפילו חתן תורה וחתן , הדין
ל " אפילו הכי אנו אין לנו אלא מה שאמרו רז,מים הגם שכוונתם לשבראשית

אשר על כן אנן דחתימין לתתא מתרין ומזהירין לכל אשר . שעל פיהם אנו חיים
בשם  ישראל יכונה שמכאן ולהבא לא יתיר עצמו לגלח ראשו או זקנו בחול 

ל ועליהם אין " אלא דווקא המנויים והמפורשים בספרי הפוסקים זהמועד
ובותינו וכך יפה לנו שלא נסור על לאו דלא תסור והשומע להוסיף כי כך ח

  .ישמע ועליו תבא ברכת טוב ברוב עוז ושלום
 ד"י מרחשון שנת התס"חק "כה דברי החתומים בלב תמים ליל מוצאי שב

  . ליצירה וקיים
  .ה" זלהניצהר ישעיה " בכמוהרשלמה

  .ה" זלהאלטראסר שלמה " בן כמדוד
  .ה"ה זלמויאר יעקב לוי " בכמשה
  .ה" זלהמאגורור דניאל " בכמוהרמשה

 נהירא כד הוינא ,לאפושי רתחא דרתחי רבנן קשישאי על הך עובדא בישא
דשדו ביה גודא רבא בגברא טליא מסתופף ומתאבק בעפר רגלי חכמים גדולים 

בני מלחים הם וחובלים מחבלים כרם . דהוה חתן תורה וגלח זקנו בחול המועד
י הרבנים הנזכרים צדקו יחדיו לגדור גדר הפרוץ כ משפט" ע.צבאות הם' ה

ועל העומד על עמוד התורה להעמידה על לאו דלא תסור יזכה לתשורי , מרובה
הן הן הדברים הנאמרים . אמן, בבנינה, ולראות קרית דוד חנה, מראש אמנה

הקטן משולם זלמן , מן זקן ולא חכמה קנה כותב ברפיון ידים. באמת ואמונה
  .ל מגוריציא"ר אברהם ברוך ז"א כמוהר"בלא

ק ווינציא ואמרו לי שרבני "אלה הדברים הגיעו ובאו לידי בהיותי מתגורר בק
 ולפי שלא באה לידי כתיבת ,ורומא כתבו כן על דרך זה ווירונא ומאנטובה
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אכן ודאי במלתא דא כל הנביאים מוכרחים , תשובתם לא העליתים על הספר
 ,מפורסמות ופשוטות אין צורך להביא ראיה כי ל,להיות מתנבאים בסגנון אחד

כי ידעתי גם ידעתי שאם הדבר הזה היה בא בדור של קנאים האדירים הקדושים 
היו מרעישים העולם ומלואו והיו דנים אותם בדיני , אשר בארץ החיים הנה

קנסות והיו יוצאים לקראתם בדברי כבושין להכריז עליהם במקהלות רבבות 
בלים עליהם דברי חברות כאשר מובטח אני שכן יעשו ישראל עד אשר היו מק

הרועים להוכיחם והם גם הם יקבלו התוכחת כי גמירי ישראל קדושים הם לולי 
עד כאן . שאור שבעיסה המעכב עד שיקויים מקרא שכתוב ונתתי לכם לב בשר

  .ה" זלהם חאגיז"מהרדברי הגאון האדיר 

 ודחו לכל הפלפולים שרצו , זה גם ראה כמה החמירו וצווחו רבנן קמאי כלראה
 ואפילו במקום חולי כל שאינו ,לומר קטני הדעת ושמהם לקטת בקונטרסך

בהקזה אלא משום ' י שלא התיר אפי"וכבר כתבתי לעיל משם רש(. סכנה לא רצו להתיר

  . ותבין עד כמה הפלגת בטעותך).ל"והוא סייעתא לגדולים הנ, סכנה

י בפירוש דין "רו הפוסקים מתקופת הנובמדוע לא אס, ל" נעשה שוא'ומה שכב
ושהסובר שממה שלא התירו משמע שאוסרים שאינו , הגלוח אלא מועטים

יתך ממה יאף אני אומר לך שרא. ה וההוכחהי ושאין בזה מדרכי הראי,נכון
 והם , וכי נביא אתה שלא אסרו.שלא אסרו היא אינה מדרכי הראיה וההוכחה

כי הגאון .  א,ו כל דבריהם על הכתב הואומה שלא על, באמת אסרו גם אסרו
י פועל עני שאין לו מה "י לא התיר לגלח אלא בתנאים מסויימים דהיינו ע"הנוב

ולכן לא נזקקו לו . וכגון שהולך לשרים שצריך לכך ולא לסתם בני אדם, שיאכל
אבל רוב הרבנים בימיו , בעלי אסופות לכתוב על כך בספריהם אלא מועטים

ל "הב, י ודתו מגיע"ין שבכל עיר ועיר מקום אשר דבר הנובובעיקר בתי הד
נקהלו הבתי דין בעריהם ואסרו בגזרות וחרמות למי שיגלח , גדול ליהודים

ש רבני איטליא שהביא "וכעין מ(. 'וכדו, י"במקרים כנדון הנוב' בחול המועד ואפי

העד ו. ד לא נכתבו על ספר" אלא שמחמת שהיו פסקי ב)ט והעתקתים לעיל"הלק
' ת יוסף אומץ סי"א בשו"א זיע"יעיד בנו בכל זאת התייר הגדול בענקים החיד

גם ידעתי נאמנה שרבני גאוני פולין ואשכנז היטב חרה להם על , ל"שכתב וז' ז
 ואין ספק כי רבני ארץ ישראל וקושטאנדינא ,היתר זה וכמעט נגעו בכבוד הרב

דמשק וארם צובא וערי ה ומצרים ו"רבתי ואיזמיר ושאלוניקי וכל טורקיא
  .י"המערב פנימי וחיצון כולם יסכימו עם רבני פולין ואשכנז נגד הנוב

דכבר מחו להאי  , והוסיף עליו וכתב,ט"ובא רעהו וחקרו הרב עקרי הד
, מ מטריאסטי"צ ור"י פורמיגיני מ"שמעתתא מארי עוכלי רבני פירארא והר
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, איותיו והחליט לאיסור ושהרב יד דוד השליך ארצה כל ר,והרב בנין אריאל
י מכל מה שכתב וחזר לאסור "ושהקול נשמע מפי מגידי אמת שחזר בו הנוב

ר "א במחב"וראה עוד להחיד. ש לכל העובר על תקנת חכמים"איסר בגזירת נח
 האיש אדוני ועוד העד העיד בנו. ש"י ע"ש עוד על פסק הנוב"ב מ"תקנ' סי

ל שהמנהג פשוט בכל "הנ' ז'  סית יוסף אומץ"ר בשו"ש יוסף הוא המסבי"האר
ם במחנה "ר איסורי"מ ואין היום מתי"ישראל לאסור איסר בגלוח בחוה

  .ונתפשטו בכל ישראל הכשרים, עושי אורים, העברים שגבלו ראשונים

ולחבת הקודש ולגודל הענין אעתיק תמצית תשובתו הרמתה וממנו בין תבין 
האמנם . וזה לשונו, ץ אותםשכל דברי קונטרסך תזרם ורוח תשאם וסערה תפי

שמעתי דבת רבים דאמרי אינשי , ק" בלכת דמצוה בשליחות עיהאנא זעירא
הנה החכמים שקדמו בבלי דעת אסרו עלינו כמה דברים בשבת ובעריות וסתם 

 ,ועתה חכמי הדור נפקחו עיניהם והתחילו להבין שהראשונים טעו, יינם וכיוצא
, מ וכזאת וכזאת יהיה כל מה שאסרו"הוהן עתה יש רב גדול שהתיר לגלח בחו

ובשמעי דבריהם עמדתי מרעיד וגערתי בהם דברתי בלשוני כמלא פי תנור 
 וזלזלתי בהם פעם בדברים קשים ופעם בלשון רכה לפי המקום ,ם בעם"בוערי
וכה אמרתי להם כל האסורים כתובים על ספר הפלוסוף הגדול . והזמן
והני . הוא תפארת ישראל גאון קדמוןשכל הגויים מודים בחכמתו ו, ם"הרמב

ם "ר איסורי" כי אין היום מתי,ם הם לכל דבריהם"מילי אשר שמעתם כזבי
. במחנה העברים שגבלו ראשונים עושי אורים ונתפשטו בכל ישראל הכשרים

ששם התיר , ת נודע ביהודה חדשות מעתה"ובבואי לאמשטרדם ידעתי משו
אז אמרתי . פועל שאין לו מה יאכלי "ט ע"מ אם גלח מעיו"הרב גלוח בחוה

ואולם בו בפרק ראיתי אשר . אכן נודע הדבר אשר דברו אינשי דסגן דברי נרגן
תיכף אזרו חיל הגאונים רב של ברלין ורב של אמשטרדם וחלקו עליו ונדפס 

גם ידעתי נאמנה שרבני גאוני פולין ואשכנז הטב חרה להם . בספר בנין אריאל
, י וקושטאנדינא רבתי"ואין ספק כי רבני א, בכבוד הרבעל התר זה וכמעט נגעו 

ה ומצרים ודמשק וארם צובא וערי המערב "וכל טורקיא, ושאלוניקי, ואיזמיר
כי בימי . י"פנימי וחצון כולם יסכימו עם רבני פולין ואשכנז נגד הגאון הנוב

 וזה כמה מאות ,ש בספר יין המשומר"ל כבר היו מגלחים זקנם כמ"ן ז"מר
כל רבני ישראל לא ועוד אם הרב הזה יתיר ...  שנתפשט אסורו בכל ישראלשנים

 ופשט אסורו בכל ישראל ....'ה וחילול ה"ותגדל צעקת ריב יאבו שמוע לו
ועיין , הטוב יכפר בעד' ג וה"כ' ב סי"ש ח"ש בח"והוי דבר שבמנין כמ, ודאי

, עיל חלק מדבריווכבר העתקתי ל( .חרמות ונדויים על זהא "ד דף ל"בלקט הקמח יו

   .ל"עכ.  והיה זה שלום)שני
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הבט ימין וראה שהגלוח בחול המועד נאסר מדין המשנה והתלמוד ופשט 
. אסורו בכל הדורות בכל ישראל ואסרוהו רבני כל הדורות בחרמות ונדויים

א " נכנס בחרם ושמתופשוט דכל המגלח בחול המועד או המסייע בידי אחרים
ואינו מצטרף למנין לשום דבר , ן לו רפואה עולמיתש דרבנן שאי"וישכהו נח

  .וירחמהו' שבקדושה עד שישוב אל ה
 וביודעך . אשר מרוב כאבי וכעסי דברתי עד הנה,דברי ידידך המכבדך הלא כה

 וודאי שתכיר ,ומכירך כירא שמים אשר רק מתוך טעות התרת את האסור
, וכרחת בזה המ ובבקשת התנצלות על הלשון הקשה,בטעותך ותחזור בך

  )שבתאי(יוסף שני                                                                      .באהבה רבהו
  

  סימן ו
  

  .שלום וברכה ,א"יוסף נחמן שבתאי שליט' ג הר"הרה לכבוד   ו"ניסן תשמ
אגב יש לי להעיר  .א ונהניתי מאוד"ח" תפארת מנחם"עיינתי בספרו החשוב 

  . הטוביםעל דבריו
יעויין זבחי צדק , 30במקורות אות . ג בדיני הרחקה הלכה ז"בהלכות נדה פ

 בדברי זבחי צדקששם מובא שלמד הרב , ירושלים-החדשות בהוצאת מכון
שהמלבושים ' ואפי שמותר לסוע ולשבת יחד הבעל עם האשה י"ן הב"מר

  .א"מורק מחמירים כדעת האשכנזים הפוסקים כר. ק"ש ודו"ויעיי, נוגעים

    אברהם לוי ממני מוקירך                                         .והנני מחכה לתשובתו

    בני ברק ס דברות אברהם"מח

  
  .שלום רב, א"שליטאברהם הלוי ' הר לכבוד

  .קבלתי והנני להשיב' את מכתב כב
 רק ג ספסל"י משם ספר האגודה דיכול לשבת עם אשתו ע"ן בב"כתב מר

וכתב עלה דחומרה זו . או תיבה או דבר אחר,  אדם ביניהםשיפסיק שום
והנה ודאי הוא דהצרכת . נהגו בה האשכנזים ולא הספרדים" בישיבת ספסל"

הפסק ביניהם הוא דלא נהגו הספרדים אבל שישבו שניהם כשבגדיהם נוגעים 
וכבר נכלל הוא בדין שלא יגע בה דלית מאן , לא עלה על לב אדם מעולם, ז"זב

ולהרוצה לידחק . ופשוט דאין לחלק בין נגיעת יד או נגיעת גופו,  עלהדפליג
ולדידהו . ישיבה בנגיעת בגדים שרי' בזה נאמר לו אפושי פלוגתא דלדידן אפי

ת "וכמבואר מדבריו בשו, י"א להב"וכן הבין החיד. לא מפשינן, בעו מחיצה
הר בנגיעת לנו הספרדים יש ליז'  דאפי)ג"אות מ( ח"ל' ב סי"ח" חיים שאל"
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ך דנגיעה שאינה של חיבה מותרת יש לאסור "להש' ונראה לי דאפי. המלבושים
" זבחי צדק"ואף ה. דישיבת שניהם על ספסל אחד הויא בגדר נגיעת חיבה, כאן

 הטבעו לומר אחרת הםואיני יודע על מה אדני. לא עלה מעולם על דעתו אחרת
בכל גוונא צריכים ליזהר ט פסק מפורש ד"כ' סי" זבחי צדק"דהנה ב, בדעתו

ולא עוד אלא שבשאלתו הסמוכה כשאדם אחר . ז"שלא יגעו המלבושים זב
השיב להתיר , יושב ביניהם ונוגע בלבושיהם זה מצדו האחד וזו מצדו האחת

וחומרא , ו דתינוק ולא אמר בפשיטות דכל ענין נגיעת המלבושים חומרא"מק
.  ומדין נגיעה הם אסוריםמשמע דהבין דאינה חומרא, לחומרא לא עבדינן

  יוסף שני, בברכה                                                                                 .ק"ודו
  

  סימן ז
  

  ל"בענין תקוני עוונות שלא נתפרשו בהאריז
  

עיניהם ונשאם לבם לשוב ' ה רבים עתה עם הארץ אשר האיר ה"היות וב
וגלוי וידוע שאחד החטאים . ם לכל חטאתםבתשובה שלימה מפשעיה

 ומי יאמר ,אשר הלכותיו תלויים בשערה, החמורים הוא חלול שבת קודש
ש "הרש, ל"האריז, ורבותינו הקדושים אשר האירו לנו דרכי התשובה. ניקיתי

ואין אתנו יודע עד מה גודל , א לא זכרו דבר מתיקון חטא זה"ח טוב זיע"והרי
ומי יאמר עליתי למרום אדמה . זה דרך ישכון אורהפגם ומקום תקונו ואי

לעליונים למעלה לתקן סדר ותקון אשר יוכל האדם לסמוך ולבטוח כי בזה תקן 
א "א זיע"ש החיד" וכמ.נפשו מיום הדין הגדול והנורא והשיב האור על מכונו

ל בקבע אחר "ומי עלה שמים או נגלה אליו אליהו ז. ל"וז' ו' בצפורן שמיר סי
ותקון , ל לעשות פשר דבר בענינים העומדים ברומו של עולם"האריזרבינו 

  .ל"בשמות ועולמות העליונים למעלה עכ
. וברור שיש תשובה גם לחטאים אשר לא זכרו רבותינו הקדושים סדר תקונם

 .)ו"ק(משפטים ' ק פ"ש בזוה"וכמ, ל בהרבה מקומות"וכמבואר בדברי חז
אין , ושנינו.  משבר מי ששב בתשובהשאין דבר בעולם ואין פתח בעולם שלא"

ה ומזמן "דבר בעולם העומד בפני התשובה ולכל בעלי התשובה מקבל הקב
 . הכל נתקן והכל שב על מכונו,י שפגם מה שפגם"ואעפ, לפניהם אורחות חיים

ה "כאשר שב האדם בתשובה שב בו הקב, ה לרעה"ואפילו במה שנשבע הקב
 רעות ודינין ושלשלאות של ברזל מעל והתשובה שוברת גזרות. והופך לטובה

,  ואפילו אם פשע אדם בעדים והתראה.ואין דבר העומד בפני התשובה. השב
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 ולפלא הוא שלשבועת שקר .ל"עכ. "רפואת נפשו מזומנת לו, כאשר שב
ינה וכן לחטא זרע יל מאוד בענ"והחמירו חז, החמורה שנזדעזע העולם עליה

 רבינו סידר,  שתשובתו קשה ומרובה)ויחי' פ(לבטלה שאמרו עליו בזוהר 
 לחטאים משונים כבא על הבהמה והזכר כתב אפילוו, ל תיקוני תשובה"האריז

ח הטוב "וגם הרי. ואלו לחלול שבת קודש לא נתן סדר תקונו, סדר תקונם
בספרו לשון חכמים שהוסיף עוד כמה תקונים מדעתו הרחבה לחטאים שלא 

  .ודברים בגו, ן לזהלא כתב תקו, ל"נזכרו בכתבי האריז
מכללא , י שתקון לזה בפירושא לא אתמר"ומקום היה בראש לומר שאעפ

 ד"מיתות ב' תיקון למחוייב ד כתבז " תיקון ט רוח הקודשכי בשער, אתמר
עקידת יצחק בכוונה ויתפלל ' יתענה מאתיים תעניות ובכל יום מהם יקרא פ"

' שהיא כנגד אות הלבוראו שבזכות אברהם שנתנסה באש יצילהו משריפה 
של ' ובזכות יצחק שנעקד יצילהו מהרג שהוא כנגד ו. ה"ראשונה של ההוי

אחרונה של ' ובזכות יעקב שגלה בגלות יצילהו מחנק שהיא כנגד אות ה, ה"הוי
' ובזכות שלשתם יחד יצילהו מסקילה שהיא כנגד אות י. ה הנדמה לגלות"ההוי

אך דא . סמא דידיה בידן, קילהכ חלול שבת שהוא בס" וא.ל"עכ" ה"של ההוי
, א הלוי"ל אלא למהר"ו שבלי ספק אינו להאריז" שתקון זה כתב מהרח,עקא

ש שסמך ידו על "ולא רק שלא מצינו לרש, ומאן יימר דהסכימו בזה מן שמיא
מיתות ' אלא אדרבה סידר תיקון קבלת ד, תקון זה להכניסו בבריתו ובמאמרו

 ולא ")אמת ליעקב"קונטרס שפת אמת שבספר והיא לו נדפסה ב(ד בדרך אחרת "ב
ש "ונראה דחיליה דהאי תיקון שסדר הרש. צירף לתקון זה אפילו כסניף בעלמא

  .)דף כד( .ש"הוא משער הכוונות כוונות ק

 קבלתד לבין תקון "מיתות ב' ומתחילה חשבתי לחלק בין תקון למי שנתחייב ד
ה "כ' ב סי" חכמים חח טוב בספרו לשון"אך מצאתי להרי. ד"תות בימ' ד

". ד"מיתות בי' מד' תיקון למי שחייב א" וקראו ,ש"שהביא לתיקון זה של הרש
ולא ,  ואפילו לא כסניףרוח הקודשוגם הוא לא צירף לזה התיקון שבשער 

כ נראה דנדחה קראו לה "וא. הצריך פדיון מאתיים תעניות ולא אמירת העקידה
  .עזובה שכוחה

ש "ולא של הרש, יקון זה לא שבשער רוח הקודשולאחר העיון נראה דאין ת
כי מצינו שסדרו , ולא נגע ולא פגע בה, ח טוב מועיל לחלול שבת כלל"והרי

 ולבא על .ל תעניות"ותקונו ברג. תקון מיוחד לבא על הזכור שמיתתו בסקילה
 ולא סמכו על התקון הכולל .ה תעניות" ותקונו בשכ,אשת איש שמיתתו בחנק

ד "מיתות ב' ובוודאי שגם לשאר עוונות שחייבים עליהם ד, ד"מיתות ב' של ד
צריך להיות להם תיקון פרטי כפי מספר ומפקד שמות  ,'כחלול שבת וכדו
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אלא בכללות ליחד אותיות ש "שתקן הרשואין תקון זה . הקודש שפגם בהם
, ת שהפרידם בחטאיו שישובו להתייחד ולהאיר מבלי מונע"ה אדנו"ה אהי"הוי

תני "ל "וכמשאחז. ד"מיתות ב'  בפועל בד בעולם הזהשינצל מלמותוגורם לו 
י שבטלו סנהדרין דין ארבע מיתות לא "מיום שחרב בית המקדש אעפ, חייא' ר

ומי שנתחייב , מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דורסתו, בטלו
ת ומי שנתחייב הריגה או נמסר למלכו, שריפה או נופל בדליקה או נחש מכישו

 ."או ליסטים באים עליו ומי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת בסרונכי
, י שהחוטאים בענשי מיתות אלו מתים על מטתם בשלוה" ואעפ.)כתובות ל(

ותיקון זה מצילם ממיתה , ידוע הוא שישובו בגלגול וימותו במה שנתחייבו
ש " הרשדרי ואל תשיבני ממה שבסוף התיקון ס.ותו לא, משונה שנתחייבו בה

' יהי רצון מלפניך ה" נוסח תפילה בלשון זה )ח טוב בלשון חכמים"והעתיקו גם הרי(
' א שיהיה נחשב לפניך קבלה ומסירה זו שקבלתי ומסרתי את עצמי לקבל ד"או

לכפר על כל ד הגדול שבירושלים " בפועל בביכאילו נעשו ב, ד"מיתות ב
תיקון זה לכאורה מועיל גם כ "וא. ל" עכ"עוונותי ולתקן כל העולמות שפגמתי

ש שעל המטה "מיתות שתקן לומר בק' כי גם בסדר קבלת ד, לתקון העולמות
י שבוודאי אין בזה תיקון מושלם לחטאת האדם ומוצרך " אעפ,כתב לנוסח זה

' כי מי שחטא אפי"ל עצמו "וכמו שכתב האריז, ק"לתיקוני עוונות שבשער רוה
ונותיו ויתקן המקום אשר פגם בו ח מוכרח הוא שיתענה כדי שימרק עו"ת

ש " וגם הרש,)שער רוח הקודש ענין כוונת התענית( ."כ יעלה משם למעלה"ואח
 יעזור לחוטא בזכור או ,ד"תות בימ' ח הטוב לא אמרו שתקון זה של ד"והרי

  .כ גם לחלול שבת אין בזה משום תעלה ורפואה למכתו"וא. ל"רח, באשת איש

 ט"י' ג סי"חח הטוב בספרו רב פעלים "הריתב שכממה , ומצאתי און לי בזה
 בדבר שיש בו מחלוקת הפוסקים אם אסורו בשוגג  בשבת לאדם שכבהתיקון

 ויאמר ,ימים' ואם אפשר ז, 'ב, 'ה, 'ימים ב' שיתענה ג ",מדאורייתא או מדרבנן
ה במקום "לבו ודמו בתעניתו לפני הקבחבקבלת תענית בפירוש שהוא מקריב 

ך "וביום התענית ילמד תנ,  בעבור שגגתו ששגג בחלול שבתהקרבן על המזבח
כ פרשיות של "ויקרא ג, של קריאי מועד לליל שבועות והמשניות אשר שם

הקרבנות וגם ילמד אדרא זוטא ויעשה כפרה על ראשו בתרנגול ויתן אותו 
על חלול שבת ויתן דמי חטאת שהוא עז ' ויתוודה בווידוי באות ח, לעניים

ראה גם ראה . ל"עכ, "וירחמהו' ם תלמידי חכמים וישוב אל השמינה לעניי
כמה החמיר בתקונו בכמה ימי תעניות וכפרה ודמי חטאת ולימודים ולא בא על 

כי ודאי אין בזה מזור , ד שהוא יותר קל"מיתות ב' סיפוקו לתת לו התיקון לד
  .ש על המזיד"ואפילו לא על השוגג וכ, לנפשו כלל
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כי ,  מדוע לא כתבו רבותינו הקדושים תקון לחלול שבתעיני להבין' והאיר ה
כולם הם בחטאים שבהם הכניס האדם , ל"בהתבונן בכל התקונים שסדר האריז

או שגרם להסתיר אור הקודש , והפיל הנצוצות למטה, הקודש במקום הטנופת
או הביא , או שגרם לחצונים להתאחז בקדושה במקום הקרוב אליהם, מלהאיר

' בחטא הגאוה שגרם שבפגמו עלו הקלי' ואפי, הקדושה מבחוץלהקיף ' הקלי
ולפי שמילוי  ",ל"ש וז"וכמ, ן"ה דמילוי ההי"אין זה אלא בהוי, ה"עד אותיות י

לכן מתאחזים החצונים בו , ן"ן או יודי"ן הוא יותר תחתון מן מלוי אלפי"ההי
הסיר לסלק ול, ן"ה דההי"תקונו שיכוון בשם יו .ה"יותר משאר מלויי שם י

ש בעל הגאוה "הגאוה הזאת מן הקליפות ולהחזירה למעלה הוא יתב
ובחטא שבועת שקר מונע מהמלכות שבעה הבלים דקדושה ". האמיתית

, הבל' ז תעניות שבגי"י ל"וע, שהם הבל ורעות רוח', ומלבישה הבלים דקלי
, מסתלקים הבלי הקליפה מהמלכות ונמשכים אליה שבעה הבלים דקדושה

פגמו , אמנם חטא חלול שבת .ל לגלות סדר התיקון" רשות האריזובאלה קיבל
לעלות אל תוך חלל הקדושה ולהגיע עד השורש שנשמתו ' כי גרם לקלי, שונה

ולכן ענשו גדול מאוד כדי להתלבן ולחזור , וגורם רע לו ולזולתו. תלויה שם
ניתן  ובזה אפשר לא ,)ח בדרוש תחום שבת"ו ופע"נוסח משולב משעהכו(. בקדושה

י תעניות במספר ובמפקד השמות "אם נתקן ע, להם רשות לגלות סדר התקון
 לישב בקרח בחורף ,י תשובה סגיא ויסורים קשים"או אינו אלא ע, שפגם בהם

  .ובין הנמלים בקיץ ושאר דברים הנזכרים ברוקח

 בספק אסור דאורייתא לחלול שבת בשוגגיובן בזה מדוע , ואם כנים דברי
הכוללת שלשה או שבעה ימי , כ"תשובה גדולה כ. ל"ים הנהצריך הרב פעל

הסתפק בתיקון , כאשר לבא על הזכור או על אשת איש במזיד', תענית וכו
וגם לא הצריך להביא דמי . תענית של יום אחד בלבד ופדיון שאר הימים בכסף

אפשר מפני , ימים לתיקון חטא זרע לבטלה' ומה שהצריך ד( .חטאת שמינה לשוגג בהם

ויותר נראה לי מפני שיש כמה חלוקים , שאמרו בזוהר שאין תקונו אלא בתשובה סגיא

ש "ע לכל אחד מהם כמתבאר מנוסח עננו שתקן הרש"ופרטים בחטא זה וצריך תיקון בפ

כיון שסכנתו קרובה שמא לא ישלים , פ"ימים לרואה קרי ביוהכ' וכן הצריך ג, לחטא זה

, זאת ).כי בתלתא תהוי חזקה וינצל ויכנס לחיים טוביםפ "ולכן הצריך תקונו ג, ל"שנתו רח
אבל , ונכתב בספר, כי בשאר עוונות התיקון הוא שוה לכל נפש, ועוד אחרת

שהפגם מגיע עד השורש "ל "ש האריז"וכמ, חלול שבת פגמו אינו שוה בכולם
כ תקונו שונה לכל אדם בהתאם לגודל "וא. שנשמתו של החוטא תלויה שם

ויש אנשים הדיוטות ופשוטים מעמי , ולכן נמנע מלכתבו, פגמוועומק , נשמתו
הארץ ושורש נשמתם גבוה לעילא מן כל ברכתא ותקונם צריך להיות בהתאם 
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ש "אפשר שזו הסיבה שהרש( .םייואין לשפוט תקון האדם לפי מראה עינ, לשרשם

 ,משכב זכרי שהביא תקוני "ל אעפ" שסדר האריזלאשת אישלא הביא בסדורו תקון 

ל "כי תקון בא על הבהמה נתנו האריז, ובא על הבהמה שהם יותר רחוקים מן השכל
' י שלא נתנו אלא לפרטיים כיון שנתן אותו תיקון לג"ז אעפ"ותקון מ, לכל נפש

י שפשט הדברים "א אעפ"אבל תקון א. מוכח מילתא דתיקונו שוה לכל נפש, א"בנ

עוד מצאתי בקונטרס אחד "ב ו שכת"מלשון מהרח, ל לכל נפש"מטין שנתנו האריז
ו "ל לאדם אחד וממנו העתיקו מהרח"נראה שנתנו האריז" של בעל התקון הנזכר

, ש לא ברור ליה אם אכן שוה הוא לכל אדם"ואלו הרש, שהבין שהוא שוה לכל נפש

שכן הביאו בלשון חכמים והסכים שתקונו , ח הטוב"וגם הרי, ולכן קרא לו שמיטה
ה שהם "פעמים שכ' ה סעודות אלא בג"ק בפדיון שכלא הסתפ, ה תעניות"בשכ

. התעניות בדיוק' כ בתקונים אחרים שפדיונם שוה למס"משא, ה סעודות"תתקע

אך לא הבנתי למה לא הביאו לתקון , ואפשר שסיבה זו גרמה לו לשלש פדיונותיו
  ).ל"שזכרם האריז, א"הגאוה וכבוד או

 להבין אם יש לחלק מאתיים יש, ל"א הלוי הנ"ד למהר"מיתות ב' ובתיקון ד
או , ויצא לכל אחד מהם רביע שהם חמישים תעניות, ד"מיתות ב' התעניות לד

מיתות תקונו במאתיים ' ובכל ענין ואפילו לא נתחייב רק אחת מד, מ"שאין נפק
אותיות ' י חבור ד"כי התיקון בכל מקרה הוא ע. ולזה הדעת נוטה, תעניות

דאדנות ' ה עם א"דהוי' א לעשות חבור אות י"או. ד"מיתות ב' ה שכנגד ד"ההוי
ה עם אדנות "וחייב לצרף ולחבר גם שאר אותיות ההוי, ה בלבד"ודאהי
ש שאפילו נתחייב "ד שסדר מהרש"מיתות ב' וכן משמע גם מתיקון ד. ה"ואהי

 ומפורש כתב בלשון חכמים שסדר זה הוא תיקון ,באחד מהם יעשה כל הסדר
א פחות "כ גם התעניות נראה דא"וא, ד" במיתות' למי שחייב אחד מד

כ מסדרי התקונים "וא. ד"מיתות ב' ממאתיים אפילו אם אינו חייב אלא אחד מד
" בניהו בן יהוידע"והביאום ב(שכתבו שתקון לחלול שבת הוא חמישים תעניות 

מיתות '  ונראה שבנו חשבונם על רביע מתיקון ד").אור הלבנה"' ובס, תקוני הנפש
 כי עצם התיקון לאו מר בר רב אשי חתום .א. שתיים ולא עלתה להםד טעו ב"ב

 כי גם לסומך על התיקון יצטרך בכל מקרה מאתיים תעניות .ב. עלה ונדחה היא
  .ולא חמישים

 ,אם עבר על אב מלאכה בשבת,  כתב וזה לשונו)ד"של' ח סי"או(והרב כף החיים 
 כמספר שלשת שמות ה ימים"י שיצום תנ"בשם האר" חמדת ימים"כתב בספר 

. סוד תחום שבת שהוא החותם, ן"ן ודההי"ן דאלפי"ה במילואם דיודי"אהי
שכתב תיקון למחוייב  ז לא משמע הכי"ק תיקון ט"אמנם מדברי הרב בשערוה

כ "ואיסור שבת הוא בסקילה וא. 'ד שיתענה מאתיים תעניות וכו"מיתות ב' ד
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דם של דברים אין התקונים והגם דיש לחלק דלפי סו, כ תעניות"צ כ"נראה דא
 לא מצאנו גילוי בהדיא כמה ,שערים אשר אתנו' י בח"מ בכתבי האר" מ,שוים

וכל ילא  שקל למי  להכ נראה"וע, צריך להתענות מי שחלל שבת במזיד
, יום' כ תעניות שילקה ויתענה מ"לפדות כ וגם אין לו ממון ימים כ"כ להתענות

ולא עוד אלא , ן כידוע"יו עורריקמו על" חמדת ימים"והנה ספר . ל"עכ
י בין איסור תחומין "י נראה היפך מדבריו כי במפורש חלק האר"שמהאר

ובחלול שבת גרם ',  כי באיסור תחומין יצא האדם אל הקלי,למלאכה בשבת
ונראה , והוא בא להשוותם בתיקון כמנין תחום, ו"להכנס אל הקודש ח' לקלי

למחלל שבת שהצריכו  תיקון  ביןשחלק "אור הלבנה"' דזו היתה לו להר
ד תעניות "לתחום בשבת שהצריכו תנ  לבין מי שיצא מחוץ,חמישים תעניות

, ל חתום עליהם"ולאו האריז, פ אין אלו אלא דברי נביאות"ועכ, כמנין תחום
ימים ' א שהצריכו להתענות מ"י והרמ"ולכן סמך הרב כף החיים על פסק מהרא

  .לתקון זה

ומי יוכל לעלות השמימה ויקחה לנו , תיב לתקון חלול שבתדרך ונועלינו לברר 
ומשום תקנת השבים אמרתי למצא מזור ותרופה , וישמיענו אותה ונעשנה

  .וזה יצא ראשונה. א"י רבותינו הקדושים זיע"בנוי עפ, לעוון זה
שתקונו להתענות ארבעים יום שני " שכתב )ד"של' ח סי"או(, א"פסק הרמ

ולא רק בסעודות שלפני ואחרי , בכל זמן תיקונו(ולא יאכל בשר וחמישי ולא ישתה יין 

 ,ח פשוטים לצדקה"ויתן במקום קרבן חטאת י) הצום ולא כמו שהבינו כמה אחרונים
וסמך , "ואם ירצה לפדות התענית יתן בעד כל יום שנים עשר פשוטים לצדקה

אמנם  .והוסיף מלקות, הרב כף החיים ידו שהתיקון הוא בארבעים ימי תענית
מהרב פעלים שהובא לעיל נראה שלא הסתפק בתקון זה ואפילו למחלל שבת 

ימים וללמוד ' או ז'  גבפועלהצריכו להתענות ו, בשוגג בספק איסור דאורייתא
  .כ מה יעשה המזיד"וא, סדר תיקון ארוך ולתת דמי חטאת שמנה

ה ש אמינא כי תקון חלול שבת נראה שהוא בתשעים ושהולולא דמסתפינא הו
 כתב בשלח' פכי בשער המצוות  ,"מלאכה" וכמנין "ידנאאל "כמנין , ימי תענית

עולים , אלף דלת נון יוד, אל,  במילואו באופן זה"יאדנ אל"כי שבת הוא סוד 
דע שכל מיני המלאכות הם בעולם  ". כתב וזה לשונובהר' פ ושם. שבת' בגי

, "אל אדני"'  גיהעשיה שהוא בעולם הזה הנקרא עולם המעשה ולכן מלאכה
הם ', אבל מלאכות אוכל נפש הם יותר עליונות וכו, שהוא סוד עולם העשיה

. ל"עכ, "שהוא סוד עולם היצירה, "ה"אל הוי"' ולכן אוכל בגי, בעולם היצירה
 ובמילואו עולה "י אדנלא" מלאכה שעולה כמנין שם כלוהנה בשבת שנאסרה 

א "ואין לומר דכיון שהז, ל שבתשבת נראה דזה המקום הצריך תיקון למחל' גי
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" קדוש"א העולה כמנין "נימין דשערות דדיקנא דא' עולה במנחת שבת עד ת
א כבר "י שבו הז"כי חג השבועות יוכיח שאעפ, י ימים"שיש להתענות ת

ושבתות , כ אינו אסור במלאכת אוכל נפש"ואעפ, א"ממוסף עולה אל דיקנא דא
כי , נאסרו בעשיית מלאכה, רצופיםת הפיי שאין עלי"העומר יוכיחו שאעפ

שאין איסור עשיית מלאכה קשור בעליית הפרצופים , א"ש זיע"מדנו מהרשל
ע דקדושה מתוך החול עד "אלא בעליית העולמות מתוך ימי החול שעולים אבי

ד מדרגות פנויות בין "ש בראשית והוא עד שיעור י"מקום שהיו עומדים בע
  ).דרוש חג השבועות, ו" לשעהכוי"ראה הגהוב. (הקדושה לימי החול

, א"ג קנ"א קמ"ן קס"ה ב"ג מ"ב ס"וכבר ידוע שסוד שם שבת בא גם משמות ע
. ש ושבת"כמבואר בכוונות המקוה של ע, כמנין שבת' העולים בגי, ה"ושם י

ו ומשבע שמות הנמשכים מהם שסדרם "ה יה"אותיות אהי' וכח השבת בא מז
, אלקים אל, ץ"מצפ, ייה אדנ, ץ"מצפ, קיםה בניקוד אל"הוי, ה"הוי, ש"הוא בע

כמבואר , ץ"ובליל שבת סדר שלשת האחרונים משתנה ונעשה אל אלקים מצפ
כתב כי סוד שבת הוא : 'ו דף ג" ובשעהכו.דרוש ערבית של שבת, ו"בשעהכו

  .בהר'  וכן הוא בשער המצוות פ.בת', ש
מנחת "' הרכ נראה דסדר התקון לחלול שבת שרשו יהיה בנוי על דברי "וע

טבילות '  יטבול במקוה או במעין זשלכל עוון ועוון אשר חטאשכתב " יהודה
כ יאכל סעודה המפסקת ופרוסה " ואח,ד שעות"ויקבל תענית של כ, מבעוד יום

וכן יעשה בגמר התענית כשיבא לסעוד , האחרונה יטבלנה במעט אפר ויאכלנה
 ובליל התענית )שבתמלבד אם הוא (. יטבל פרוסה הראשונה באפר ויאכלנה

וישתדל להשיג , כשישכב על מטתו יניח אבן קטנה תחת ראשו בין המצע להכר
אזור של שק העשוי משער עיזים ויחגור אותו על מתניו מתחת בגדיו בלילה 

וביום התענית באיזה שעה מהיום שירצה יכנס לחדר ויסגור , וביום של התענית
ף יעמוד כנגד המערב כמו העומד ובעודו יח, אמות' החדר בעדו וילך יחף ד

בתפילה ויאמר נוסח העננו שתקן כשיחזיק בידו מעות כנגד סך ימים שצריך 
" רב פעלים"ועליו יש להוסיף התיקון לחילול שבת שב. ש"עיי, להתענות בהם

ד שהובא בלשון חכמים "מיתות ב' ז יש להוסיף סדר תקון ד"וע, ט"י' ג סי"ח
כתחילה כנגד שבע מאות ושתיים תעניות כמנין ופדיון התעניות יהיה ל. ב"ח

 רגיל "יאל אדנ" כנגד ו"יהיה צ, א לו"ואם א,  במילוי"יאל אדנ"שבת העולים 
א "יום שכתבו הרמ' כנגד מ' א לו יהיה מ"ז א"ואם ג, העולה כמנין מלאכה

וכל זה מלבד דמי חטאת שמינה שיש לו להביא מחיר עז מבת , והכף החיים
יעשה , וכשיקח בידו הכסף כמנין שבת, ח עניים"בת שנה לתשמונה ימים ועד 

והשני של , שני צבורים אחד של פדיון שלש מאות תעניות כמנין ש של שבת
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ויכוון לחברם יחד , פדיון ארבע מאות ושתיים תעניות כמנין בת של שבת
. עם בת ויהיה שבת לתקן מה שפגם בהפרידו אותם' ז יתחברו אותיות ש"ושעי

שיהיה לתקן מה שפגם בשם זה ,  במילואו"יאל אדנ"כסף זה כמנין ויכוון ש
,  פשוט"יאל אדנ" תעניות יכוון שהם כנגד שם ו"ואם לוקח פדיון צ, ומקומו

תעניות יכוון שיתוקנו שמות אלו ' ואם לוקח פדיון מ, העולה כמנין מלאכה
הם כדי ובכל אלה יכוון שכסף זה יהיה פדיון לתעניות שמחוייב ב, בכח תעניתו
פעמים בשנה ראשונה וכל שנה יעשה ' יעשה התיקון ז ,ואם אפשר. לתקן פגמו

ובשאר פעמים , ובפעם הראשונה יתן בכסף מלא פדיון סעודותיו,  נוסףתיקון
 ויאמר בימי ,אם אין יכולתו משגת יתן פרוטות במספר ובמפקד שמות אלו

 ,פעמים' י" עד ואתה על במותימו תדרוך, מעונה אלהי קדם"' התענית פ
 יכוון לגרש הקליפה שהכניס במקום הקודש "ויגרש מפניך אוייב"ובאמרו 

 זה שנה שלימה בכל ליל שבת  פסוקוכן יאמר, ולהפילה בנוקבא דתהומא רבא
 הרמוז על שולחנו כי כידוע בליל שבת הוא סוד יחוד הדעת הנקרא אלהי קדם

ותר ובפרט מדבור של ויזהר בשמירת שבת בי.  ודבר בעתו מה טוב.בפסוק זה
ואין בידינו , "אי זה הדרך יחלק אור"ואף כי אין אתנו יודע  . וילקה,חול

אין ספק שתעניות אלו עם חרטה כנה יעשו רושם , להחליט סדר התקון הנכון
חשוב ותקון כל שהוא למעלה ויעזרוהו משמים לגמור תקונו ולנקותו ולטהרו 

  .צוןיקבל תקונו בר' וה. ף"כמטהר וכמצרף כס

בכבוד שבת  הפוגם מנםא, כי תקון זה הוא למחלל שבת במלאכהאמנם נראה 
בדבור של חול או בבגדים בזויים או בטלטול מוקצה או בקריאת   טובםאו יו

ל בין "י ז"וכמו שחלק האר. צריך תקון בפני עצמו, יצילנו' עתונים למיניהם ה
ופגמו הוא גדול כי , א" למי שחטא במצות כבוד או,א"תקון לפוגם בכבוד או

ונראה דתקונו שיתענה לפחות יום אחד , מגיע עד מקום הכבוד של מעלה
ובכן תן כבוד " ויאמר ,"כבוד" ןב תעניות כמני" ויתן פדיון ל,ויתוודה על כך

 שהוא א פרוטות ויכוון" ויתן עוד צ,פ"ה ויוהכ" הנאמר בתפילות ר"'לעמך וכו
ויאמר שיר , ו ביחודא שלים"קובהה אדנות ליחדא שמיה ד" יחוד הויכמנין

סעודות ' ויקפיד במלבושי שבת נאים ובג, ויכוון ליחד הדודים באהבה, השירים
ויקפיד לילך בכל , שבת חשובות עם פת לפחות כשיעור ביצה בכל אחת מהן

ואפשר לצרף ולעשות זה יחד ביום תעניתו , ש למקוה ולטבול לכבוד שבת"ע
  .לתיקון חלול שבת

 החמיר :)'שמות ג(ק "הנה בזוה, ן למי שהפילה את פרי בטנה במזידובענין תקו
ששלשת אלו הם א עם בועל נדה ובועל גויה "בזה מאוד והעמידו במותב תלת

ובני , ה לא ימצא בעולם"הדוחין השכינה מהעולם וגורמין שמדורו של הקב
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וההורג העובר שבמעי האשה בעודו במעיה .  צווחין ולא נשמע קולםאדם
 והעולם לא יכול לסבול מעשהו הרע , רוצח בנו וגרוע מרוצח בעלמאנקרא
ה מסתלק מהעולם וחרב ורעב ומות באים על העולם וגורם לשכינה "והקב

וטוב לו אם לא היה , אוי לאותו אדם. שתנדוד ותשוטט בעולם ולא תמצא מנוח
  . ומי יראה ולא יחוש לזה.ל" עכ.נברא
יו סתום וטבורו פתוח ואדם רגיל לא דעובר לא עדיף מטריפה כי פג "ואע

ומה גם כי מעולם לא היתה לעובר חזקת חיותא , שעה אחת' יעמוד כן אפי
 כי ,נ חייב"וב. ולכן ישראל לא נצטוו על העוברין )ט"ז וצ"צ'  סיט"ש מהרימ"וכמ(

ובזה תתיישב . ד"ט ה"ם הלכות מלכים פ"גם על הטריפה חייב כמבואר ברמב
דאין זה , נ חייב וישראל פטור" איך בעוברים ב)ט"ין נסנהדר(' קושיית התוס

ובזה . מדין עובר אלא מדין טריפה נגעו בה דלאינהו דינו כאדם שלם ולא לנו
כי כיון שהוולד תלוי , ט מהיוצאת ליהרג שממיתין ולדה"נדחית ראיית מהרימ

בה ובלעדיה אין לו חיים והיא מופקרת למות ממילא נפסקת חיות העובר ואינו 
אך מאידך גיסא איכא טיבותא בעובר שאם יולד לא יהיה . 'בגדר חי ודוק

כ טריפה דשוב לעולם אינו בגדר אדם "טריפה וישוב להיות אדם גמור משא
 וורוב עוברים לא, ה כי עצור עצר להוולד אדם שלם" דעציראא" ודין גרמ,גמור

' המפלת בתוך מ' י ואפ:)'בכורות ב(. והיינו אורחיה.) ט"יבמות קי( ,נפלים נינהו
ש "וכמ )ה"ש' ד סי"כמבואר ביו( עובר והבא אחריו חייב בפדיון דיןיום שאינו ב

 דעד ארבעים מיא בעלמא היא ואינו פוסל את אמו לאכול :)ט"יבמות ס(' בגמ
לפי חומר  ,פ כיון שראוי היה לצאת מזה אדם גמור ושלם"עכ, תרומה דבת כהן

א "רב פעלים ח"וראה ( .הזוהר ואזהרתו בזה מקום מחוש לדברי  גם ישהענין

  .)ז"ן ובשיורי הפאה שם אות י"אות ב' ח כללים א"ושד', ד' ז סי"אבהע

כמבואר ". דמו ישפך, שופך דם האדם באדם" שתקונה הוא בסוד ואפשר
וראה גם בשער הלקוטים ". מצות שפיכת דם הרוצח"נח בסוד ' בלקוטי תורה פ

ח תעניות "כ אפשר שהוא בפ"וא,  הפסחמדרושי' וו דרוש א"נח ובשעהכ' פ
  .ה שבתוכו"ה ורבוע אקי"פ דם שהוא שם מ"כמנין ב

לכותב קמיע לאשה .  כתב וזה לשונו)'ק תיקון ד"שערוה(ל "והנה רבינו האריז
כ "הנה האיש הזה גרם להוציא העובר ההוא שלא בזמנו ועי, המקשה לילד

 לפיכך צריך להתענות ,עניותאו בא לידי , גורם לו או מיתה טרם זמן הראוי לו
ולפי ששפך דם האדם . אדם' ן שהוא בגי"ה דאלפי"ה ימים כנגד שם הוי"מ

ואם במי שזרז . ל" עכ.ד יתענה עוד יום אחד להשלים מנין אדם"מ' שהוא בגי
לידת אדם חי הצריכו תקון כזה על אחת כמה וכמה במי שגרמה למות העובר 

 שאם יהיה שולחנם אפשר,  עצמו פגם זהי שאין אתנו יודע עד מה"ואעפ. ל"רח
. תקון פורתא מיהא הוי". שופך דם האדם באדם"ח תעניות בסוד "לפניהם לפ
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. ומן השמים יסייעוה להשלים תקונה, ובוודאי שזה יעשה רושם גדול בשמים
  .ל הבא ליטהר מסייעין בעדו"וכמו שאמחז

 ובלבד פעמים'  ג לפחותתיקון זהתעשה יום להריונה ' מי שעשתה זאת תוך מו
' ה לפחותיום תעשה תיקון זה ' ואם הפילה לאחר מ. שתתחרט מעומקא דליבא

 ספר בשבת קודש ומרובכל ענין יש לה ל. י דנפש דנפש"פעמים כנגד נרנח
י " ותכוון להשיב השכינה למקום מנוחתה ע,תהילים כולו מבלי להפסיק כלל
וטוב שתקבל עליה  ,השכינה' ה שהוא בחי"התהילים שחברם דוד המלך ע

ולא , יום פרט לשבתות' יום ולפחות לישן על שמיכה על הקרקע מ' גלות מ
  .לאכול בהם מטעמי תענוגים פרט לשבת

א תעניות להציל נפשו " שתקונו הוא שבמשנת חסידים כתב ,ז" שחטא בעומי
י "ואעפ. אלקים דיודין עם הכולל שבו פגם' מאש לא נופח שהוא כמס

ח דבריהם מעורבים ומיוסדים על שאר "י ומ"ב כי החש כת"ש בנה"שהרש
הנה אין אתנו יודע דרך הנשר בשמים . תלמידי הרב אשר לא סמך ידו עליהם

י סוד ומקום הפגם אלא בדברים אשר דבשם נוטף מגוויית "לתקן החטא עפ
 ,"בניהו בן יהוידע" והרב ,"אור הלבנה" באבל הר. בלבדי "י הח"האר

' בקונ(ומה גם שכבר האמת ליעקב , אין לנו מגיד בלתוכי , העתיקוהו למעשה

משנת ' ש הביא הכוונות מס" בענין כוונת המלקות כתב שנראה שהרש)א"שפ
ל היה "ר החסיד ז" ומכאן ראיה שגם מוה, כי רק שם נמצאו כוונות אלו,חסידים

ח כנראה דחזר בו "ד הרמ"ש דאין להשגיח ע"ש בנה"ומ. ח"משתמש בספר מ
אבל אם לא יש , שערים' ח או מח" או מיירי כשימצא סתירה מע,בסוף ימיו

וכבר רשום בזכרוני למעלה מעשרה מקומות שכתוב . ץ"סתירה דבריו הם אמו
. שערים' ח ולא נזכרו בשום אחד מח"מ' הכוונות שלו כוונות שכתוב בס' בס
ש שינה סדר "י בו במקום תבריה לגזיזיה וכתב דהרש"האמלש י" ואעפ.ל"עכ

ח כתב שהמלקות השני יתחיל בכתף ימין ואילו "שבמ, ח"ש במ"ות ממהמלק
 ולכאורה ,ח"כ הרי שלא סמך על המ"וא. ש כתב שהשני יתחיל באמצע"הרש

' ש לכוונות המלקות אלא מס"ח לקח הרש"היה מקום לומר שלא מהמ
אך לאחר , כי תצא שהיה בידו והכינו וגם חקרו וסדרו על מכונו' הליקוטים פ

ן וכן חלוקת כוונות תיבת מלקות " כי שם אטמו,אה שלא משם לקחוהעיון נר
 ואם כן נראה דמאיש לקחה ,ש בכוונותיו"ח והביאם הרש"לא נכתבו אלא במ

ח "פ מאין מקור אחר ודאי דרב גובריה וחיליה דהמ"ועכ. ח"זאת מר ניהו המ
ה להשען עליו וכל מן דין נסמוך סמיכה בכל כחנו על אותו צדיק ומשנתו והי

  .זה שלום

'  סיב" חת"שבשו ,ץ" נודעו דברי היעבהנה ,פילגשובענין תקון למי שייחד לו 
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 א"מהרוגם  , להשיב על דבריויש ש" מה שכתב לדחות דברי הריב אמנם,ו"ט
 תקונא בתקוני זוהר אמנם. הסכים עמו ב"ל'  סיג" תעלומות לב חת"שוב חזן

שהוא , ברכות' קדושין וזשתיתאה כתב שכאשר ישראל לא מתייחדים בזווגם ב
שורה עליהם קללה ופירוד וגורם חטא זה לשכינה ,  וברכהבקדושהיחודם 

 אמר הכתוב כצפור נודדת מן קנה כן איש ז"וע, עמה' שתגורש ממקומה וה
 ושמע כאלה ולבו לא יחרד על גלות כזאתומי ראה . ש"עיי, נודד ממקומו

לומר שדברי הזוהר א "או .השכינה והקללה והפירוד שנופל בהם עקב זאת
. פשט דברי הזוהר אוסר בכל גוונאכי  ,אינם אלא בקדשה האמורה בתורה

 בלא ברכה כאילו ז" כל הנהנה מהעוה, וזה לשונוכתב :)ד"מ(תזריע '  פזוהרוב
מאן דאתדבק .  דכתיב גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע,י" ולכה"לקבגוזל 

כאילו גוזל , הני מינה בלא ברכה דאיהי פנויה ואג" מינה ואעלמהניבאנתו 
חבר הוא .  בגין דזווגא דלהון בשבע ברכות הואט" מ, ישראלולכנסת ה"לקב

, ואומר אין פשע דאמר הא פנויה היא,  וכמה דאוקמוהירבעםלאיש משחית דא 
ולא עוד דחבר הוא לאיש משחית ,  ואמו הויאביובגין דא גוזל , אמאי אסור

 דאמר "ש"וממ. ל"עכ. לאי דלעותקונאיוקנא דפגים ד, מאן הוא איש משחית
 אלא שאין הכוונה לקדשה שמפורש אסורה מבואר ,"פנויה היא אמאי אסור

  .לסתם פילגש
 שהרי היה נשיא שבט יהודה פילגש בן יפונה אין קושיה כיצד לקח ומכלב

 והמקדש המשכןואפשר שיש הבדל בין זמן . ואפשר שדינו כמלך לענין זה
 ביאת י"ולכן לא היה חשש שתסתלק ע, בישראל שרתה כשהשכינההראשון 

 אפילו  ולא שרתה העיקריתהשכינהלאחר חרבן בית ראשון שנסתלקה , פילגש
 ששאלו והאמוראים,  ביאת פילגשי"שאז יש חשש לגלות השכינה ע, בית שניב

יש אשה . "ל" וז:)ח"יומא י(י " וכמו שפירש, לקחוםק"אשה ליום אחד בחופו
וכבר ידוע שבדין פילגש ".  לאחר מכאןותצאשאתעכב כאן ליומא שתנשא 

 וכלל הוא בידינו שבכל ).פרט למלך(ם בין האוסרים "והרמב, נחלקו הראשונים
י לגבי תפילין "ן בב"ש מר"וכמ. הקבלה תכריע, מקום שנחלקו הפוסקים בדין

ל אין מקום "כ לאחר דברי הזוהר הנ"וא, מ לאסור הנחתו על פי הזוהר"בחוה
וכדי להורות תשובה לרבים כבר אמרתי שעיקר  .וך על המתירים כלללסמ

וטוב לצרף לתקון סדר כוונת תפילין . ל"התקון הוא דברי המנחת יהודה הנ
ת "הת' כי היות ולפי תקוני הזוהר גרם חוטא זה להפריד אלוף בחי, ת"דר

 כי, בכוונה זו אפשר שיתוקן הענין,  לגלות יחד עם שכינתא קדישא,מהבינה
תתאה שכינתא ' כ לחבר ה"ואח, ב"ה שהם חו"כוונה זו היא לחבר אותיות י

' ולהשפיע מה, עילאה בינה' אל ה, תפארת עוזמו' ו-קדישא ועמה אות ה
אותיות ' ה ולייחד כל עולמות וספירות הקודש בבחינת ד"עילאה אל אותיות ו
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אור "ק על פסוק "א משערוה"וגם לצרף יחוד כ. ה ביחוד גמור ושלם"ההוי
ן והכל בסדר פסוקים "דקאי על בנין הפרצופים הקדושים דזו" זרוע לצדיק

  .ת שלהם מצטרף לשמות וכוונות אלו"שר
והנה מסדרי התקונים כתבו שהבא על הפנויה תקונו בארבעים ימי תעניות ולא 

והתשובה , ימי התענית' ומי עלה שמים וירד לקבוע את מס. ידעתי מניין להם
ומעשה התענית והפדיון מסייעים  ,והמחשבה הם עיקר התקוןוהוידוי והרצון 

ולכן יתן פדיון נפשו לצדקה לעניים ככל אשר יוכל ונראה שהממעיט . לתקון
ל ונראה שיש "ה הנ"ה הו"ה הו"ז תעניות כמנין אותיות י"לא יפחות מפדיון מ

ומשמים יסייעו בעדו . בזה לפחות חלק מהתיקון הנצרך ורחמנא לבא בעי
  .א"בביקים שכינתו מעפרא '  שהר"יהו. ם תקונולהשלי

י שלא מצאנו מספר " אעפ, אשר חטא על הנפש בגילוח זקנו בתערוהבא לתקן
ה "מהיות טוב כדאי לעשות התקון עם פדיון של שמ, ימים לתקון עוון זה

המכוון כנגד הזקן ובוודאי שזה יעשה רושם גדול . י - ל שד-תעניות כמנין א
  . חטאו לגמריבשמים ואולי ינקה

קון עם פדיון של שש לעשות התי גילוח פאות הראש אולי צריך ולתקון עוון
 שלש מאות תעניות כמנין שםאו של , ץ"פעמים מצפ' מאות תעניות כמנין ב

 של שמונים אֹו ן , פעמים אלהים' כמנין ב מאה ושבעים תעניותל שאֹו , ץ"מצפ
ודאי שזה יעשה רושם גדול ובו. וכמנין פאה, ושש עניות כמנין שם אלהים

  .בשמים ואולי ינקה חטאו לגמרי

עובדים החוטאים בזה  ש,כתב הרקאנטי ,חטא איסור כתובת קעקע והבא לתקן
י קציצה וחוקקים על עצמותם כוחות הטומאה שהיו עובדים "למידת הפחד ע

ולשון קעקע מלשון מקעקע כל . כעניין ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם. להם
 .ל"ומושך עליו כחות הטומאה עכ, והרי הוא סותר כוחות הטהרה, כולההבירה 

ז שמתחברים אל מידת הגבורה " שאיסור זה הוא כעין ע,וביאור דבריו
 ),להדבק אל הקודש אלא דרך הגבורות' כי אין כח לקלי(, ו"ומורידים אל החיצונים ח

 שהיא ,המלכות הנקראת בירה' ז מקעקעים את השכינה שהיא סוד ספי"ועי
ונראה  .ל"ומחליפים נפשם בנפש הטומאה רח. נפש הקדושה של האדם' בחי

וטומאה . מ"ב גע"שלכן כתובת קעקע הוא על העור שהוא בחינת נפש בסוד ע
כ "וא .ותהי עוונתם חקוקה על עצמותם' י דנפש בבחי"זו מקלקלת בכל נרנח

קדושה ויבנה י שיטהר נפשו מן החיצונים ויכנס למלכות ד"תיקון האדם הוא ע
. צלם דקדושהמה שפגם בתקן  וי.בנין המלכות וימתיק הגבורה בחסדים

   .ח וכלולותם וכללות כללותם"ג בה"ולהמתיק ה .ולעשות תיקון בניין המלכות
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ואולי תקונו במאתיים . ז"ונראה שתיקונו בשלש מאות ואחת תעניות כתיקון ע
תעניות  אה וחמישים ואחתאו מ. ג"ח וה"ת דה"הויו' ושישים תעניות כמנין י

, ימי התענית' ומי עלה שמים וירד לקבוע את מס. ן"ה במילוי ההי"כמנין אהי
ומעשה התענית והפדיון  , והוידוי והרצון והמחשבה הם עיקר התקוןוהתשובה

ולכן יתן פדיון נפשו לצדקה לעניים ככל אשר יוכל ונראה . מסייעים לתקון
וגם יעשה לילה שלם של לימוד . ותעניא ת"קנשהממעיט לא יפחות מפדיון 

  .ומשמים יסייעו בעדו להשלים תקונו, משקיעת החמה ועד עמוד השחר

 ששעטנז אותיות שטן כתבו המקובלים. לבישת בגדי שעטנזחטא  והבא לתקן
ועל פעם אחת של לבישת , כי הלובשו נותן כח לשטן לקטרג עליו, ל"עז רח

אדם נשמעת ארבעים יום ובני אדם תפילת ה שעטנז אם לא עשה תשובה אין
  .מתפללים ולא מבינים מדוע לא מתייחסים בשמים לתפילותיהם

 חטא השעטנז הוא חטא קין שעקר ההוא רוחא דשבק במלכות ולכאורה
ותיקונו הוא קרבן הבל למשוך מדעת עליון . ת"ן באופן מתמיד לת"שתעלה מ

 עליון דבמזלא א מתעורר דעת"יסוד דא, צמר כבש .מ"ש שעה"כמבואר בק
ולכן יתן פדיון נפשו לצדקה לעניים ככל אשר יוכל ונראה . א"א ומשפיע בז"דא

ה "כמנין שם אהי. שהממעיט לא יפחות מפדיון מאה וששים ואחת תעניות
ובוודאי שזה . פעמים' ב" מן המיצר"ויאמר " לאלפים"א וכמנין "במילוי קס

  .יעשה רושם גדול בשמים ואולי ינקה חטאו לגמרי

י שרבותינו המקובלים לא הורונו דרך תשובה "שאעפ, א דמלתא"ויאהב כלל
. ז החמורה"לע'  ואפי,לםות לכ"אין ספק שתשובה מועל, אלא לכמה חטאים
. ל"משפטים הנ  וכמפורש בזוהר)א"לב דוד פרק כ(א " זיעא"וכמו שהכריע החיד

 פושעים ואחר הכוונה והמעשה דנים את האדם ואת תשובתו והפותח ידו לקבל
  י יוסף שני"ד הצב"הלכ                                    .וחטאים יקבל תשובתנו ברצון

  סימן ח

  הלכות צניעות

  .א"יוסף שני שליט' כבוד הרב הגאון ר   .ב"תשנ'א מרחשון ה"כ
אחרי דרך מבוא השלום כראוי וכיאות באתי בזה להעלות על שולחנו שאלה 

 לנו כאן ממי לשאול כי אין לנו מי שיש לו ידיעות ואין', נחוצה למעשה לכל א
ונא למחול  .בהקדם האפשריה להשיב לי "לכן אבקש מכתר. ל"בכתבי האריז

ותורה היא וללמוד אני , כי ההכרח לא יגונה, שזה מהענינים שאין מדברים בהם
  .צריך
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כאן מלמדים לחתנים שבכל פעם שבא אדם לקיים מצוות עונה צריך תחילה 
והנה . כ לבעול"ורק אח) רבע שעה(ו רגע "בחיבוק ונישוק בערך טלעסוק 

מתעוררת , י שהאדם עוסק בחיבוק ונישוק אשתו כמה רגעים"הטבע הוא שע
כאן מלמדים לחתנים בשם רבנים שאין שום . תאוותו ויוצאת קצת לחות מאברו
כי הרופאים אומרים שלחות זו אינה זרע כלל , חשש איסור ביציאת אותה לחות

לא , וכלל אלא לחות אחרת לגמרי ואף באה ממקורות אחרים בתוך הגוף
  .ממקור הזרע

ל אמר שגם אותן "א שהאריז"ש שעל המיטה פי"ח שער ק"ראיתי בפע, אמנם
ז "ל וצריך תיקון גדול ע"טיפות היוצאות מן האדם קודם הזיווג הם בכלל מוז

ברור ' נר' לכאוו). פ ויבא אליה"ויצא עה' ח הקדוש פ"וגם יעויין באוה(
הלא , דאם כוונתו על זרע ממש, ל היא על אותה לחות שהזכרתי"שכוונת האריז

ואף שהרופאים  . מטפטףבסוףורק , יורה כחץאין זה מטפטף בתחילה אלא 
או , ה יש בזה איסור"ל שאפ"אולי סובר האריז, אומרים שלחות זו אינה זרע

  .ל"ר האריזומחמת אותו משהו אוס, אולי מעורב בו משהו זרע
ל היא על לחות זו "ה בכל לשון בקשה להודיעני אם כוונת האריז"אבקש מכתר
  .איך יש לנהוג בנוגע לחיבוק ונישוק קודם קיום מצוות עונה, ואם כן הוא

  .ב" ארה ,לייקווד יצחק אהרן פענפיל. תודה מראש.  אצפה לתשובתו בקרוב
  

  .רכההשלום והב ,א"יצחק אהרן פענפיל שליט' ח ר"להרה

שבוש , ש שמלמדין אצלכם שיעסוק בחבוק ונשוק רבע שעה לפני תשמיש"מ
ואוי לדור שאלו מחנכיו המביאים לעצמם , וישתקע הדבר ולא יאמר, הוא

ויצא להם זה מהא דרב שח ושחק . ולתלמידיהם לידי קשוי ומתחייבים בנדוי
 בדברי  אמנם שם לאו בחבוק ונשוק קא עסיק אלא).ב"ברכות ס(, ועשה צרכיו

וגם בשיחה זו לא מצינו זמן , י שם"וכמבואר ברש, כדי שתתרצה לו, פיוס ורצוי
ומסתבר דהדבר תלוי בנסיבות שבינו לבינה באותו זמן ולא כל . מוקצב לזה

אליעזר היה '  נראה דר.)כ( ומהא דנדרים .הנשים ולא כל העיתים שווים לזה
פר בבת אחת והיה ממהר שכן היה משמש ומס, ממש מצמצם רגעיו בענין פיוס

ולכן לשון מספר כנוהו על הדבור ועל (ן שם "ובר' וכמבואר בגמ. כמי שכפאו שד

 ומכאן ועד להרחיב הזמן ).והבן. דמספר בשעת תשמיש' ומשמעות הגמ, התשמיש
ולתת תורת כל אחד בידו בחבוק ונשוק וקרוב בשר הגורם לקשוי , לרבע שעה

  .בישראל תולא תהא כזא, מאן דכר שמיה, ו"ח
בתוך ענין אסור , ס ענין המקשה עצמו לדעת שיהא בנדוי"ומהא דכלל הש

ט "ח והביאו הבה"ש הב"וכמ, הוצאת זרע לבטלה מתבאר דהא בהא תליא
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ע דכללו איסור זה ואסור "ם ושו" ובפרט לרמב)'ג סעיף ג"ז סימן כ"אבהע(
א יבא דאסור ההרהור הוא שמ, י"ובמפורש קאמר רפב, ההרהור בחדא מחתא

, לידי קשוי הוא בנדויכ גם המהרהר באשתו ובא " וא.)ו"כתובות מ( .לידי טומאה
 ההרהור הוא גם באשתו ט שאסור"ס' כ באגרות משה סי"וכ. דמאי שנא

ומאותו קשוי לפני ,  ורק המהרהר באשתו סמוך ממש לתשמיש.המותרת לו
  .ל בא עליה שרי"שיוציא ז

 המב, ומורים העמיקו שאול תחתיתועבירה גוררת עבירה ואותם סוררים 
, ם על הרופאים לומר שלחות זו אינה זרע כלל והוא בא ממקום אחרשמסתמכי

בדיעות הכוזבות של הרופאים אשר רפאים יחשבו אף , חי- והמירו תורת אל
  .ולא מפיהם אנו חיים, הם

, ז שאין כל גופו מרגיש בה אינה מטמאה" אמר שמואל כל ש.)ג"נדה מ(' ובגמ
וללשנא אחרינא אמר . בראויה להזריע, שכבת זרע אמר רחמנא, טעמאמאי 

אמר , וללשנא אחרינא בתרא, ז שאינו יורה כחץ אינה מטמאה"כל ש, שמואל
הא , אזרועי הוא דאינה מזרעת, ז שאינה יורה כחץ אינה מזרעת"שמואל כל ש

קרי ' אפי, טמויי מטמאה שנאמר כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה
הא טמויי מטמאה פירוש ואפילו נעקרה בלא הרגשה ', וכתבו התוס. בעולם

ובכל , ולפי הכללים שבידינו יש לפסוק כלשנא בתרא .כ היינו לישנא קמא"דאל
וכן פסק . בלא ראוי להזריע' ואפי, בלא הרגשה' מקרה יש טומאה ואפי

  ).ד"ה ה"מ הלכות אבות הטומאות פ"הובא בכס(ד "הראב
, אינה מטמאה, ז שאין גופו של אדם מרגיש בה"כל ש, ל"זם כתב ו"והרמב

נעקרה , ז"לפיכך אם ראה בלא קישוי ובלא תאוה אינה מטמאה משום ש
וראה מים , המטיל מים, וכתב עוד. י שיצתה שלא בהרגשה טמא"בהרגשה אעפ

ודבריו . טמא, ראה אותם באמצע או בסוף, טהור, חלוקין או עכורים בתחילה
למה הוסיף , דלאחר שכתב שצריך הרגשה לגבי טומאה,  איגרילכאורה מרפסין

והלא לדבריו גם , לפיכך אם ראה בלא קישוי ובלא תאווה אינה מטמאה, לכתוב
, אם ראה בקישוי ובתאווה כל שלא הרגיש גופו בעקירתו צריך להיות טהור

ל לחלק בין הרגיש "והיל, ולמה במטיל מים מחלק הוא בין תחילתו לאמצעו
  .ותו לא,  מגופו או לאשנעקר

והתקשה למה ,  שפסק כלשנא קמאדנראהמ "ן הכס"קרא דדינא כתב מריומע
 שפסק כלשנא קמא דנראהמ לכתוב "ונראה דנזהר הכס, לא פסק כלשנא בתרא

דבלישנא קמא אמר , ם שינה הלשון"כיוון שהרמב, ולא כתב כן בפשיטות
ם השמיט תיבת "ו הרמבואל,  גופו של אדם מרגיש בוכלז שאין "שמואל כל ש

ומשמע דאינו ממש כלשנא , ז שאין גופו של אדם מרגיש בה"וכתב כל ש, כל
בין , לק במטיל מים ורואה מים עכוריםיובזה מיושב שפיר מה שח. קמא
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כי הרגש הטלת המים מונע , פ שלא מרגיש טמא"דהתם אע, בתחילתו לאמצעו
וודאי שהרגש הטלת  (ממנו ההרגש החלש הצריך שגופו מרגיש ביציאת הזרע

, ולכן המאירי שפסק כלשנא קמא,  גופו דלשנא קמאכלמים לא מבטל הרגשת 
ומיהו המאירי מבין שגם ללשנא קמא טמא הוא בלי , השמיט דין המטיל מים

ל שנדו "ל דהוכרח לזה כדי להשוות דברי חז"ונ, הרגש אם היה קשוי או הרהור
דדברי שמואל אינן במהרהר או ופשיטא ליה , למקשה עצמו והחמירו בהרהור

ושמואל קאמר באדם . א יקרא"א טמ"דטיפה הבאה מחמתן טמ, מקשה כלל
  .ז לאונסו דבהא פליג בין הרגשת כל גופו בלשנא קמא"כשר שיצא לו ש

וכפי הכלל הנקוט , ם פוסק כלשנא בתרא"ולאחר העיון נראה דגם הרמב
ה מהא דבעי התם רבא ויצא לו ז, אלא שהצריך גם הרגשה כל דהוא, בידינו

, וודאי דרבא אליבא דהלכתא בעי, נעקרה בהרגשה ויצאה שלא בהרגשה מהו
, או הרגש הקשוי, הרהור התאווה, ם דאם יש קישוי או תאווה"והבין הרמב

ורק כאשר לא היה קשוי ולא תאווה ויצא טיפה , מונע ממנו הרגש הטיפה וטמא
  .יםוהכל שריר ובריר וקי, שלא בהרגשה טהור הוא

ולפי סודן של דברים מפורש דלא מבעיא באיסור זרע שהאדם נטמא בו שבורא 
אלא אפילו באסור זרע שאינו מטמא כלל נבראים ממנו , ל"רח, חצונים ומזיקים

ל דהאיש מטמא בלובן והאשה "וחילי הוא מהא דקיימ, חצונים ומזיקים
ז אינה "ואף הש,  היוצאת מגופהשל עצמהז "ואין האשה נטמאת מש, באודם
ובראש האוסרים הם ( ,ונחלקו הפוסקים אם בכלל אסורה היא בהוצאתו, טמאה

, ואף בזאת מפורש יוצא מפי כהן גדול .)ג"א בחדושיהם לנדה י"ן והרשב"הרמב
' וכמפורש בשער הכוונות דרוש ז,  דנבראים מזרעה משחיתים,ל"האריז

אלו מן האדם ודע כי כמו שיוצאין המזיקין . "מדרושי הלילה וזה לשונו
וזה נרמז , כך האשה בוראה מזיקין בלא איש, להיותו בלא אשה, ל"המוציא שז

הרעה , רצונו לומר לא תאונה אליך שאתה זכר, בפסוק לא תאונה אליך רעה
מ "נגע שהוא ס,  רצונו לומר,ונגע לא יקרב באהלך, שהיא לילית אשת זנונים

. ל"עכ"  לאהליכםש שובו לכם"דכורא אל יקרב באהלך שהיא אשתך כמ
קורא להם לחות שיוצאים מתאוה ' פות אלו שכביכ בזרע הזכר שט"ועאכו

והם בכלל דברי .  ושורפים קדשים בטומאה זו,ובקישוי שמטמאים הם האדם
,  וזה לשונו)א"מ פי"ש שעה"שער ק(ח "ולכן כתב בפע". קרי בעולם' אפי"' הגמ

 ,ל" הם בכלל שזקודם זווגם ל אמר כי גם אותן טיפים שיוצאין מן האד"מורי ז
וברור שכוונתו על הלחות , בשאלתו' וכבר הביאו כב". וצריך תיקון גדול על זה

. וזה לשונו) נח בטעמי המצוות' פ(כי כך כתב בפירוש בליקוטי תורה , ד"הזו שבנד
 הם ,שיוצאין מאדם קודם זווגדיהות ה כי גם אותן טיפות "והיה אומר מורי זלה
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 ותקון עוון זה כתבנו בשער יחודים בענין . וצריך תקון גדול,ז לבטלה"בכלל ש
וכן יזהר שלאחר ששמש , ל"נח כתב וז'  פוותהמצר ובשע. ל" עכ.תקון עוונות

כי כל , אפילו מאותם הטיפות שהם כמו מים ואינם קשורות כלובן ביצה, מטתו
י שודאי דטיפות שלאחר תשמיש אין ללמוד " ואעפ.זה בכלל השחתת הזרע

הבאתי הלשון כיון , הם ללפני תשמיש כי אפשר שהם שאריות של זרע ממשמ
פשוט שאין בכחם להוליד , שהדגיש שהם כמו מים ואינן קשורות כלובן ביצה

י בכמה "ודע כי רבינו האר. ל"כ מטמאים הם ובוראים חצונים רח"ואעפ
ובכמה מקומות נראה דמחלק ביניהם כשנראה , ל בשם קרי"מקומות קורא לז

. ל קורא הוא לזרע היוצא בזעזוע כל גופו"ושז, לטיפות הלחות קורא הוא קריש
צ "ש בשעהמ"וכמ).  בעולםקרי'  אפימקרה, שלמדו' וזה מתאים לדברי הגמ(
 הרי ."י הטבילה"ע, ז"להיות תמיד טהור מטומאת קרי וש", וזה לשונו, תצא' פ

תב שבהכרח ח כ"ו והקדמה ל"ובשער הגלגולים הקדמה ל. (שחילק ביניהם
, שנים ראשונים שלהם חטאת נעורים' במ, ע"שהיו לרבן יוחנן בן זכאי ולר

, וקשה לומר שחטאו בזרע לבטלה ממש, כ"ולסבה זו הוצרכו להתגלגל אח
  ).י"ומסתבר שעל לחות כזו נתכוון האר

 ,ש הרופאים שלחות הבא עם הקשוי אינו מן הזרע אלא ממקום אחר בגוף"ומ
כ פשוט " וכ."שאין קישוי אלא לדעת"ל "דקיימ, ה פסוקהונגד הלכ, שבוש הוא

 ופירוש דבריהם :)ג"יבמות נ(ל עד שאמרו דאין אונס לערוה בגלל זה "הוא לחז
טיפה מן הדעת יוצאת וגורמת ,  דכאשר דעתו של אדם מהרהרת בזה,הוא

)  מאמר הנצנים נראו בארץ,על זוהר בראשית(י " וכמפורש בשער מאמרי רשב,לקישוי

א להעתיק כל הלשון דהוא כבשי "ם האריך הרחיב להסביר ענין זה ואוש
' ומשם יצאו ואחזו משרשם ג"ואעתיק המעט הנצרך וזה לשונו , דרחמנא

ואטמרו , דרך חוט השדרהוהורידום למטה בגניזו , טיפין' דאנון ג, נקודות אלו
, ותושהם מכניסים הזרע ומבשלים א, בסוד תרין ביעי דכורא, גו נביאי קשוט

ל בקצור "עכ". יוסףייליד וזהו את, מתקשה ברית קודש ומתגלה, ועל ידי כן
לדוגמא ראה  (.ולכן פגם הקרי נקרא בכל כתבי המקובלים בשם פגם הדעת, נמרץ

 וגם הטיפות היוצאות מן ההרהור ללא קישוי )מדרושי הפסח' ו דרוש א"שעהכ
ן הדעת שתגרום ולא מוכרח דכל טיפה היוצאת מ, נראה דגם הם מן הדעת

 ומיהו אף . והבן,אבל מוכרח הוא דכל קישוי הוא בא מטיפות הדעת. לקשוי
אם נאמר שטיפות אלו שללא קישוי אינם מן הדעת אלא ממקומות אחרים 

ם "דהרי מוכח מהרמב, עדיין הדבר אסור באסור חמור של זרע לבטלה, בגוף
הר יולא ט(א הוא לעיל שאם הרהר ויצא לו טפה שלא בהרגשה וללא קישוי טמ

). וראה טיפה, ולא הרגיש, ולא בא לידי קישוי, ם אלא במי שלא הרהר"הרמב
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בא וראה שזב שטומאתו חמורה , כ מאי אהני לן מהיכן באו טיפות אלה"וא
ם שהוא משכבת זרע הבא מחוליי החללים "כתב הרמב, הרבה יותר מבעל קרי
 והמובן מדבריו שאינו )א"ב ה"הלכות מחוסרי כפרה פ(, שהיא מתקבצת בהן

ח אם הטפות שלפני התשמיש באו עם "ולכן לא חלק בפע. ממקור הזרע הרגיל
  .וסתם לן לאסור ולומר שנבראים מהם קליפות רחמנא ליצלן, קשוי או בלעדיו

צפורן "א בספרו "א זיע"ר המלך הקדוש החיד"ולפי כל האמור יובנו דברי מו
 בדרך סגולית כגון שמיעת שירים דהזהיר מן הדברים הגורמים לקרי" שמיר

',  או הישן כשסמוך למראשותיו מנעלים או מכנסים וכדו,שאינם של קדושה
או  כולן על אזהרות אלו הן אני עובר אל יאמר אדם בראותו. " וזה לשונווכתב

 ,"דיש להשיב שנעקרה הטיפה ויוצא דרך מי רגלים, ובל אראה קרי, מקצתן
לא , רגיש האדם בעקירתו ולא הגיע לידי קישויי דלא חלי ולא מ"ואעפ. ל"עכ

, שכן הרגש מי הרגלים מנעהו מלחוש בהרגשת העקירה, א לכך"חשש החיד
  .והבן, ולכן לא אמר שמא יצאה טיפה ונבלעה בבגדיו

', סימן ב" מורה באצבע"א בספרו "א זיע"ראה ללשון צדיק החיד, ואגב גררא
וקורות ביתו ,  אפילו על שיחה קלהיזכור שעתיד ליתן דין וחשבון, וזה לשונו

ומאוד מאוד צריך להזדרז לאזור חיל כי , הן הן עדיו, הנה מטתו, עצי עריסתו
וכל מעיניו להחטיאו ומסלק מורא שמים בהבלי , ת כפול"ר מסיתו היס"היצה
כמו שאמר , הכלים ונפסדים וכל טענותיו בדבר הנראה לפי שעה, ז"העוה

  .והבא ליטהר מסייעין אותו, םוכי תאוה הוא לעיני, הכתוב

ראה אחי גם ראה איך לשרש המנהג המכוער הזה מקרבך , קנצי למילין
ר בעצמם ולבל יבואו לידי קישוי וזרע לבטלה בלחות "והזהירם לבל יגרו יצה
  יוסף שני                                             החותם בידידות .הזו והיה מחניך קדוש

  סימן ט

   לולב הקנרי ולולבי זן דריבענין

 אחר לגמרי עץ פריטרם כל יש לדעת שהדקל הקנרי אינו עץ תמר כלל אלא 
כרים יותר ישלמראית עין דומה לעץ תמר אבל יש בו שנויים גדולים ונ

  .מההבדלים שבין אתרוג ללימון
ואורכם חצי מאורך התמר .  שאינם דומים לתמריםנותן פירות הדקל הקנרי .א

 .ב. ואין טעמם דומה לתמרים כלל ואין רגילות לאוכלם. תר לכדוריונוטים יו
כשקוצצין את ענפי העץ הקנרי נשאר הגזע חלק לגמרי וללא בליטות שרשי 

 גובה האילן הקנרי מגיע עד כשמונה עשרה .ג. הענפים הנשארים בעץ התמר
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 עובי העץ הקנרי הרבה יותר .ד. מטר ואלו התמר מגביה עד כשלשים מטר
, והעלים צפופים בו מאוד.  הענפים רכים וחלשים.ה.  עובי עץ התמרמאשר
ועליו אינם צפופים כל ) פרט לראש הענף(כ בתמר שענפיו קשים וחזקים "משא

ירוק  צבע ענפי הקנרי ולולביהם .ו). הבדל הצפיפות הוא בשמונים אחוז. (כך
לך בשפוע  מבנה הלולב הקנרי אינו הו.ז.  אפור–בהיר בעוד התמר הוא ירוק 

אלא בסיום השדרה משתפעים העלים כלפי , איטי כלפי ראשו כמו לולב התמר
 ואלו בקנרי , השדרה בתמר מסתיימת במרחק ניכר מהקצה.ח. ראשו בזוית חדה

 ובקנרי רך , חוזק השדרה בלולב התמר קשה.ט. השדרה מסתיימת קרוב לקצה
 אצבע ביניהם  ללולב התמר יש אבקה לבנה בין העלים שבהכנסת.י. יותר

כ בלולב "משא. נדבקת האבקה ליד בכמות גדולה והאצבע הופכת זרחנית
י "וקל לזהות את ההבדל בין הלולבים עפ. הקנרי שאין לו אבקה זו כמעט בכלל

 הלולב ,ארבעת המינים"לים אלו ועוד בספר וכבר הרחיבו בהבד, סימנים אלו
 .מ שטרן"להרי" מיניםכשרות ארבעת ה"ובספר . אליהו ויספיש' להר" הקנרי

ופשוט שהנוטל לולב קנרי דינו כנוטל צפצפה או אקליפטוס במקום ערבה 
ד "ח ח"ל באגרות משה או"וכמו שפסק הרב משה פיינשטיין זצ. בגלל דמיונם

ט "ח" יביע אומר"ג "וכל זה נעלם מהרה. צ"ג בדברים הנאמרים באמו"קכ' סי
ושדומה הוא  . מוציא פירותשאינו אלא ,שחשב שהלולב הקנרי מין דקל הוא

וחשב שדינו כדין עץ תמר בעלמא . י מומחים"א לזהותו אלא ע"לתמר עד שא
כ פסק להכשירו כדעת הפוסקים "וע. שאינו מוציא פירות שנחלקו בו הפוסקים

. ז כלל ועיקר"כשבאמת לא קרב זא,  שאינו מוציא פירותעץ תמרהמכשירים 
בין אגרונומים אם הקנרי הוא זן של ל הביא דעות חלוקות "וביביע אומר הנ

, וגם אם נסמוך על דבריהם הוי ספק דאורייתא לחומרא, או אילן שונה, תמר
אבל פשוט שאין לסמוך עליהם כלל כי כמה סוגי צמחים שרבותינו מנו 

  . לדעתם הם ממשפחה אחת ולא מפיהם אנו חיים, ככלאים

. ז.ש' ששמע מהרמ שטרן בספרו כשרות ארבעת המינים כותב "והנה הרי
 ולא .ז"ל שמכשיר את הקנרי ומדמהו להדסים שאינם דומים זל"אוירבך זצ

וכל ,  ולא לערבה וצפצפה ואקליפטוס,ן לו לדמותו להדסיזכיתי להבין מני
כ "אינו בגדר תמר כששונה הוא בכ, שלא הועד בפנינו במסורת שהוא מין תמר

וכמו שכתב ביביע אומר . ל לא ידע מכל הבדלים אלו"ג ז"והרה. הרבה דברים
ל אמר שהדקל הקנרי מראהו וקומתו דמתה לתמר והלולבים "ג זצ"ל שהרה"הנ

ושרק מומחים גדולים אומרים שהם , שלו דומים ממש בכל דבר ללולבים שלנו
וגם עדותו אינה . ל"ובמציאות כל זה אינו נכון וכמש. יודעים להבדיל ביניהם

, הוא בגדר הוה אמינא דאותה שעהמכרעת כי לא אמרה הלכה למעשה אלא 
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ש בפוסקים שאין ראיה ממה שאמר הפוסק שלא "וכמ. ומבלי עיון למעשה
. אלא ממה שכתב או הורה הלכה למעשה שאז מעיין יותר בדין, בשעת פסק

ומה . והיה חוזר בו" הדר"וברור שאם היה יודע מכל ההבדלים האלו וימלוך 
, ז אוירבך"מו שהעיד בגודלו הרששכתב שם ביביע אומר שהמנהג ליטלו וכ

מחילה מכבודו אין כאן מנהג כלל כי הדקלים הקנרים חדשים מקרוב באו 
ואם  בני אדם מן השוק קנו בבלי דעת בהם , מאיים רחוקים לא שערום אבותינו

מ שטרן מספר הבהיר אינה "וראיית הרי, ובהבדליהם ליכא בזה משום מנהג
ותו דמי , רות התמרים ולא על עצי התמריםכלום ששם דיבר על שבעים סוגי פי

וכל שנמצא בו ריעותא שאינו דומה ללולבים , מתוך השבעים יימר דזה
  .צא תאמר לו, וליכא בו חזקת דורות, המורגלים בינינו

.  נמצא שיש בו כמה מסימני העץ הקנרי,"דרי"ולאחר עיון בלולב מזן הנקרא 
או הרכבה . ם הדקל הקנרי שהוא הרכב של עץ תמר ע מביא לידי חשדוזה

בכך שעליו . ולכן צורתו שונה מהלולב הרגיל, בפועל או הרכבת אבקנים
והמרחק שבין , וכמעט שאין אבקה בין העלים, קצרים יותר וצפופים יותר

וצבעו נוטה יותר לירוק בהיר . השדרה לקצה הלולב קצר יותר מהלולב הרגיל
רך " דרי"וכן לולב , מובהק הואהקנרי סימן  כדוגמת הקנרי ורכותו של הדקל

פשוט שהוא פסול לנטילה כי פסול מורכב הוא בכל ,  ואם נכון הדבר.הוא
שאין שמם , ם"א טעי" וטעמ)ב, ב"כלל קנ(" חיי אדם"ש ב"וכמ. ארבעת המינים

י מומחים " והדבר מצריך בדיקה יסודית עוגרוע מאתרוג המורכב. עליהם
ס " לולב כזה יש להליץ את דברי החתועל. נאמנים שאינם חשודים על הדבר

ויש לקחת רק לולב רגיל שנהגו בו אבותינו מדורי ". חדש אסור מן התורה"ש
  .א"והיעב. דורות

  סימן י

  לבטלהבדין הזכרת שם שמים 

ושבתי להדפיסה כאן להקל על הקורא את . ב"ח" תפארת מנחם"תשובה זו נדפסה בספרי 

ומסקנא דמלתא לאסור . ש בתשובה זו" בי ממכיון שחזרתי .בעניין זה התשובה הבאה

   .ו"להזכיר אף שם משמות הקודש לבטלה ח

  .שלום רב     א"אהליאב חיון שליט' ג ר"הרלכבוד ה        .ז"ב אלול תשל"י

  .כתוב לו את אשר עמדיאבמאי דבדיק לן מר אי מותר להזכיר שם שדי לבטלה 

ואף . אלקיך תירא' וק את המפסש לבטלה " הזכרת ש למדו איסור.)'ד(בתמורה 
 פירשו גבי הא דאמרינן דהשומע הזכרת השם .)'ז(ש בנדרים "ן והרא"הר
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דהזהרתו הוא מהא דתמורה שלמדוהו מפסוק , לבטלה מפי חבירו צריך לנדותו
והנה בתמורה שם רצו ללומדו בתחילה מפסוק ליראה את . אלקיך תירא' את ה

י שלא " שאעפ:)'ג(ומשמע שם . ואפקוהו למקלל בשם, הנכבד והנורא' ה
. נפקותא לדינא לא יהא בין הפסוקים, אלקיך תירא' למדוהו אלא מפסוק את ה

,  חייב אף על הכנויים)ג"ו מהלכות סנהדרין ה"פכ(ם "להרמב, והנה במקלל בשם
והנה אם נבא לדמותו .  אינו חייב רק על השם המיוחד)שם בהשגתו(, ד"ולהראב

ם יהיה אסור להזכיר אף את "כ להרמב"א, א שםלמקלל וכנראה מפשט הסוגי
ל "דהא קיימ, א סברא"אב, ואין זה מתקבל על הדעת, הכנויים לבטלה

י שאסור לומר שלום במבואות "ואעפ, הוא גדול מן הכנויים" שלום"ד
והנה שלום מותר .  דאת הכנויים מותר לומר)ה"פ' ח סי"או(ל "קיימ, המטונפין

ולא מצינו שום פוסק שיאסור לומר שלום . וייםש לשאר הכנ"וכ, לומר לבטלה
מה , ש לבטלה לא יהא חמור ממגדף"דאיסור ש, כ נלך לדרך זו"וא. לבטלה

 אף הזכרה )ם"ב מהלכות עכו"ם פ"רמב(מגדף אינו חייב אלא בשם המיוחד 
 ולא ).ד"ם לראב"ובזה נמעט המחלוקת בין הרמב(. לבטלה אינה אלא בשם המיוחד

ולכאורה כן ". לא תעשון כן"ם נמחקין דאיסורם משום נדמהו לשמות שאינ
ולא ,  שכתב וזה לשונו)א"ב הלכה י"הלכות שבועות פי(ם "נראה מפורש ברמב

להזכיר שם מן השמות המיוחדין ' אלא אפי, שבועה בלבד היא שאסורה
השמות "ם "והדגיש הרמב. 'הנכבד וכו' דכתיב ליראה את ה, לבטלה אסור

, ם לשיטתו במגדף אזיל"ורמב. ( השמות שאינם נמחקיןולא כתב, "המיוחדין
, ה ואדנות"והם שמות ההוי, דשני שמות הם המיוחדים ומגדף חייב בהם

ע למה "אך צ.  המיוחדיםהשמותולכן כתב , ם"ב מהלכות עכו"ש בפ"וכמ
). שבמסקנא, אלקיך תירא' ולא הביא את הפסוק את ה, ד"הביא הפסוק שבס

והנה פשט הגמרא . לקים מותר להוציאו לבטלהולפי זה משמע דאף שם א
ם בספר "כ הרמב"וכ,  משמע דאיסור לא תשא אינו אלא בשבועה,.)'ג(בתמורה 
 משמע .)ג"ל(אכן מהגמרא בברכות . וכן כתבו שאר מסדרי המצוות, המצוות

י דאמרי תרוויהו כל "דריש לקיש ור, ש לבטלה נלמד מלא תשא"שאיסור ש
וסיעתם ' והנה לשיטת התוס. ה עובר משום לא תשאהמברך ברכה שאינה צריכ

 פשוט יהיה הדבר ,דברכה שאינה צריכה מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא
אלקיך ' וכדמשמע מפסוק את ה, ש לבטלה הוא רק בשם המיוחד"דאיסור ש

ם "ואף הרמב). אף שם אלקים במשמע, ואולי דכיון דכתיב אלקיך. (תירא
  שאיסורו).ט"ה(, ב מהלכות שבועות" ובפי).ו"הט(, א מהלכות ברכות"שפסק בפ

 הנה ).א"היות שם בהלכות שבוע(, ומדמהו לשבועה, מדאורייתא משום לא תשא
' וכנז, דהא שבועה חייב אף בכנויים, לא יתכן לומר שמדמהו ממש לשבועה

ש כתב מפורש דאין איסורו "ואלו בהזכרת ש, ב"ם הלכות שבועות פ"ברמב
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כ לא הוי "ם ג"והיה מקום לומר שלדעת הרמב. ל"וכנ, אלא בשמות המיוחדין
מערכה עין זוכר (א "אך מצאתי מפורש להחיד, איסורו מלא תשא אלא אסמכתא

ם דאיסור ברכה שאינה צריכה הוא " שכתב  דמפורש בתשובות הרמב)'אות א' ב
  .ש באורך"עיי, מדאורייתא

 דמשמע ח" ת'סיש "ו הביא בשם הריב"א מהלכות ברכות הט"פ מ"מיהו במשל
, ל לא ביאר טעמו"ש בסימן הנ"הריבו. (אסור להזכיר לבטלה, דשם אלקינו נמי

י "ויעויין בברכ.) וכדכתבינא,  תירא"אלקיך"' ואולי כוונתו כיון דכתיב את ה
 אך ודאי דאין ענין בין שאר השמות שאינם נמחקין .ז"י' ד סעי"סימן ל ,מ"חו

 הביאו הגמרא )ב"מ' סעי, שלד' ד סי"יו(ן "וגם הפוסקים ובכללם מר, ד"לנד
ולא אישתמיט חד מנייהו לפרש . חייב נידוי, ש לבטלה"כלשונה שהמזכיר ש

נראה דכוונתם לשמות המיוחדין אם לשם , דהכוונה לכל השמות שאין נמחקין
  .ש"ואם גם לשם אלקים דהוי בכלל ש, ה אדנות"הוי

,  דכל השמות שאין נמחקין"יד מלאכי" הביא משם הרב )ו"רע' ד סי"יו(י "והברכ
וסיים דקושטא קאי דזמנין דאמרינן אזכרות וכוונתם על שם ". אזכרות"נקראים 

ושם . וזמנין דאמרינן אזכרות גם על שאר שמות שאינם נמחקין, המיוחד בלבד
ז דאין צריך לקדש שאר שמות שאין נמחקים חוץ משם "הביא דעת הרדב

י "ואעפ, ש כלל" זה ענין להזכרת שוברור הוא שאין. ונחלק עליו, המיוחד
הנה מפורש יצא , משמע דלענין אזכרה נמי דינם ככתיבתם" אזכרות"שתיבת 

והחמיר לדעת ,  דכוונת אזכרות הוא למברך בשםב"ק' סיז "בתשובת הרדב
ושאין ללמוד מתיבת אזכרות ,  גם בשם אדנות)ם"ב מהלכות עכו"פ(ם "הרמב

 ,ג"שי' בכללים מערכת האלף אוח " אך השד.וכדאמרן, ש לבטלה"לענין הזכרת ש
הוא גם לענין , ל"ז בענין אזכרות הנ"י עם הרדב"נראה מדבריו דמחלוקת הברכ

אות ' בכללים מערכת הוכן משתמע כמעט ברור מדבריו , ש לבטלה"הזכרת ש

 דמותר להזכיר שמות שאין נמחקין לבטלה ונראה לי.  ואני לא כן עמדי.א"קכ
  .ד"למ, או אף שם אלקים, ה אדנות"ם הויפרט לשמות המיוחדי

 שנשאל אם מותר להגות שם אדנות ח"אלף ת' סיז "ראיתי להרדב ואחר החיפוש
 ,והשיב דלפי הסוד שם אדנות קטן משאר שמות שאינם נמחקין, באותיותיו

, ש שם אדנות"ומכיוון דשאר שמות שאין נמחקין מותר להגותן באותיותיהן כ
ה גדול משם "וכתב דשם אהי  חזרט"אלפים ש' ן בבסימוגם . ודחה להאוסר

ם אסור " דאם שם אדנות להרמב,ולכאורה דון מינה ואוקי באתרין. אדנות
שב דשאני שם י אך נראה לי.ש שאר שמות שאין נמחקין"כ, להזכירו לבטלה

אדנות לענין הוצאתו לבטלה דאין איסורו מצד עצמו אלא משום דהוא קריאת 
ולכן יש לאסור להוציאו . 'וכו, לא כשאני נכתב אני נקראל "וכמשז. ה"שם ההוי
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 אינם מכוונים ,כ בשאר שמות שלמרות שקדושתן גדולה יותר"משא, לבטלה
ש דשאר "מנראה דו. ולא יאסרו להוציאן לבטלה, ה בדוקא"כנגד שם ההוי

 אין כוונתו לשלול הוצאתם ,שמות שאין נמחקין מותר להגותן באותיותיהן
, כתב כן, באותיותיו' לא דלפי מאי דנשאל בענין הוגה את הא. בפה בפירוש

ומצאתי עזר כנגדי , ל" הני"ובזה לא תיקשי אדידיה מתשובה שהביא הברכ
ד הדבר פשוט שאין איסור "ט שכתב דלדעת הראב"להרב מנחת חינוך מצוה ס

הוא , ם לאסור בשמות המיוחדין"ש הרמב"ומ, בהזכרת שם אדנות לבטלה
מ לא נקראים "כיון דמ, ולא בשאר שמות שאין נמחקין.  בלבדה ואדנות"בהוי

ם שאני "להרמב' חזר וכתב מפורש דלדעתו אפי', ושם במצוה ע. מיוחדין
ה ואדנות "דאינו אלא בהוי, ש לבטלה"מקלל מסתם איסור הזכרת ש

ו כתב להתיר שמות אלו פרט "תצ' סי" תורה לשמה"ת "ובשו, וכדכתיבנא
ש לעיל בשם "פשוט דיש להחמיר גם בשם אלקים וכמנ "ול, ה ואדנות"להוי
ות שאין אכן יש לציין שאחינו בני אשכנז מנהגם להחמיר בכל השמ. ש"הריב

   .יוסף שניהצעיר , ט"בברכת שנה טובה וכחו. ד כתבתי"והנלע, נמחקין

  אסימן י

  ל"עוד בענין הנ

  .ו"יוסף שני הי' ר ר"ג כמה"לכבוד הרה  .ט"ח סיון תשל"ר
ר במלים אחדות "ישת שלומו וטובתו אני מרשה לעצמי לפנות לכתלאחר דר

תפארת "ראה ראיתי את ספרו היקר  .ואני מקוה שלא יהיו דברי עליו לטורח
ש "ר נגע לדון בענין הזכרת ש" והנה טוב מאד ובכלל דבריו ראיתי שכת"מנחם

 ובהיות שגם אני, לבטלה אם הוא שייך בכל השמות או אינו אלא בשם המיוחד
התעוררתי מזה כשנתיים לברר הנושא הזה על כל פרטי פרטיו לכן בראותי 
דבריו היקרים התעוררו לי כמה הערות ואני מציע אותם כאן לאחר נטילת 

  .ר"רשות מכת

ל שבועות "ם לא אוסר רק השם  המיוחד מדכתב בסוה"ר שהרמב"ש כת" מ.א
ב "ש בפ"כמ, תה ואדנו"דהיינו הוי" המיוחדים"שלא להזכיר שם מן השמות 

, י בתחילת דברי"הנה גם אני כתבתי כן בקונטרסי בכ. ז לענין מגדף"ע' מהל
ם קורא "אולם חזרתי בי לאחר שמצאתי מפורש שהרמב, והבאתי כמה ראיות

ז "ז ה"ע' ב מהל"כגון בפ. גם לשאר השמות שאינם נמחקים שמות מיוחדים
כותב ' מן בהלכה טולק". ויברך אותו בשם מן השמות שאינם נמחקים"כותב 

הרי מפורש דמיוחדים דהכא היינו , עד שיברך בשם מן השמות המיוחדים
וכן מפורש . מ שם"והלח, מ שם"ן הכ"כ מר"וכ. 'ז' שאינם נמחקים דהל
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אבל השמות המיוחדים והן השמות , ל"ה וז"מהלכות קריאת שמע ה' בהלכה ג
וכן , ש"ב ע"מרים המ' ה מהל"ז בפירושו בפ"כ הרדב"וכ', שאינם נמחקים וכו

אבל  ",ל"ד דשבועות משנה אחרונה וז"מ פ"ם עצמו בהדיא בפיה"כתב הרמב
ה ושדי צבאות אין צריך לומר כי הם שמות מיוחדים וכמו כן "אדנות וי

, "מיוחדים"מ "ם קורא לשמות שאינ"ל שרמב"הרי רואים מהנ. כ"ע, "אלקים
ה בפירושו לסנהדרין "כ הרמ"וכ, ס"ואף שמצאנו שנקראים בשם כינויים בש

ם בספרו "מ מצאנו שהרמב"מ. ה בלבד" שלא נקרא שם מיוחד רק הוי.)'ס(
ל "ש בסוה"כ מהיכא תיתי לומר שמ"וא, "מיוחדים"קורא לשאר השמות 

ועוד יש לדייק מלשונו , ה ואדנות בלבד"דקאי רק על הוי" מיוחדים"שבועות 
) אחד" (שם" דהיינו שהם יותר משני שמות" שם מן השמות המיוחדים"שכתב 

ה "לפחות שנים הרי לפחות שלשה ואם היו מיוחדים רק הוי, מן השמות
ואף , ולא שם מן השמות" השמות המיוחדים"ל שלא להזכיר "ואדנות היל

שכתב ' י בנדרים ז"וכן מבואר בהנמק. מ מסייע הוא"שאין זה הכרח גמור מ
 בכינוי הידוע של א שחיוב נידוי אינו אלא על הזכרת השם או"משם הריטב

" ב מן השמות המיוחדים"כיו"ומדכתב ". ב מן השמות המיוחדים"וכיו"אדנות 
ה ואדנות משמע שיש עוד שמות אחרים שנקראים מיוחדים "לאחר שכתב הוי

מ אף שמתברר שיש איסור להזכיר כל השמות "ומ. מ"והם השמות שאינ
רים כל השמות מ אין לתמוה על מנהגינו שמזכי" מ,שאינם נמחקים לבטלה

כי בדרך למוד שרי להזכיר כל השמות ולא , פ מלבד אדנות"בלימוד תורה שבע
ש "כמ, הוי לבטלה ולא עוד אלא שמצוה להזכיר השמות שבפסוקים בלי שינוי

, א ועוד הרבה"פ' ץ סי"ד והיעב"רי' וחסד לאלפים סי, ש"ט ע"רי' ש סי"הריב
א משם "תכ' ץ סי"ש התשב"פ מ"ע" השם"אלא שנהגו להחמיר באדנות לומר 

אותיות בתלמוד כי אם ' ואינו קורא שם בן ד, ל"ם מרוטנבורג וז"רבו מהר
ומשמע דדוקא שם בן , ו"רט' ח סי"ר או"י ומחב"א בברכ"והובא לחיד. השם

' ח בתורה לשמה סי"כ הגרי" וכ,וכן הוא באמת מנהגינו, ולא שאר שמות' ד
" לבטלה"כ שלא נקרא "והוכחתי גובקונטרסי הארכתי בהוכחות על זה , ו"תצ

כ מזכירו בלי שום צורך כלל או מזכירו לרעה כגון מקלל חברו בשם או "אלא א
תא היא יע איסורא דאורי"וילפינן זה משבועת שוא שלכו. בליצנות וכדומה

ה אינו נקרא שבועת שוא אלא הנשבע על אבן שהיא אבן וכדומה דהיינו "ואפ
בל הנשבע שחברו חייב לו מעות אפילו פרוטה א, לבטלה לגמרי בלי שום צורך

ש לענין הזכרה שלא נקרא לבטלה אלא "ה וכ"כ ה"וא. שרי ולא הוי לבטלה
כ בודאי שלא נאסר "וא. ובקונטרסי הארכתי בראיות על זה, בלי שום צורך

ל לומר "ץ הנ"ש התשב" ומ.שאינו לבטלה, ס ומדרשים"ש בש"להזכיר ש
ע מזכירים "לא חומרא ולא מדינא דהא כוד אין זה א"בתלמוד לענ" השם"
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ג מצות והם בודאי דלא "אבות ובאזהרות שאינם אלא תרי' אדנות בקוראם במס
ד שמחמירים בהזכרת אדנות בתלמוד הוא "והטעם לענ, עדיפי על התלמוד

משום שדרך לימוד בתלמוד הוא בפלפול חברים וחיישינן שמא תוך כדי 
יבא להזכיר אדנות שלא בדרך ' יש בו ההפלפול והויכוח בדרשה על פסוק ש

 ולכן החמירו בו יותר לפי שהוא משם ,קריאה בפסוק אלא בדרך ויכוח
בתלמוד לא החמירו בהם ועוד , אבל שאר השמות שנקראים כינויים, המיוחד

אבל שאר שמות אין להם כינוי של ". השם"שאדנות יש לו כינוי של כבוד 
הם בודאי שלא  עלה על ' וכו, קל, צבקות, אלקים, והכינוי הנהוג היום. כבוד

דעת הראשונים שיכנו השם בכינוי כזה שאינו של כבוד ויש בו משום בזיון 
והגע בעצמך אדם . ד"וכמו שהארכתי בהוכחות בקונטרסי בס, ו"השם ח

' במקום ראובן שמעון וכו' וכד,לקי , שמקון, שקורא לרבו או לאביו רקובן
ה שאין לכנותו כן והקריבהו נא "ה הקב"ש לממ"שבודאי הוי ביזוי להם וכ

ש לומר קל צבקות "והרי אסרו לכנות השם לומר אדושם וכ. לפחתך קרינן ביה
מדוע שלא תחליף בשאר ', לומר אלקים בק' בק' ואם באת להחליף ה' וכד

ויש לי ' במקום ה' ד, ד"אדי' שמות ואותיות הרי מצאנו שכתבו אלדים בד
  .זהאריכות רבה בזה ודי ב

ל שבועות הביא הפסוק ליראה את "ם שבסוה"ר על הרמב"מה שתמה כת .ב
, תירא' אבל במסקנא  ילפינן  מאת ה, ד"ובתמורה  הביאוהו בס, השם הנכבד

ה "י שם בד"ד אין שום תימה בזה שכן מרש" ולענ,כן תמהו כמה אחרונים
כ " וכ,אלמה לא משמע דגריס דילפינן במסקנא מהפסוק ליראה את השם

ם גורס במסקנא "כ אין תימה שגם הרמב" וא,א בהדיא שם בהגהותיו"גרה
' ע ד"מ מ"מהא דבסה, ם" וראיה שכן גורס הרמב.דילפינן מליראה את השם

ולא , ו"ע מהא דסנהדרין נ"אלהיך תירא שהוא מ' ש את ה"הביא להוכיח שמ
 שבכלל יראתו שלא יזכירנו לבטלה' ע ד"ם מזכיר במ"והרי הרמב', מתמורה ד

ש "ששם מזכיר בהדיא ענין הזכרת ש' כ הוה ליה להביא הא דתמורה ד"וא
ש לבטלה אלא ענין הזכרת "ו לא מבואר ענין ש"אבל בסנהדרין דף נ, לבטלה

אלא . ה שם"י והרמ"ש רש"וכמ, ש ואימא פרושי שמיה הוא"השם המפורש כמ
א י דילפינן מליראה את השם ול"במסקנא כרש' ודאי שהוא גורס בתמורה ד

  .ולכן הביא הא דסנהדרין ולא דתמורה, תיראאלהיך ' מאת ה

ם סובר שברכה לבטלה שילפינן מלא "א בעין זוכר שרמב"ש משם החיד"ומ .ג
בדברינו בכתובים הארכתי להוכיח שאינו כן אלא , תשא אסורו מדאורייתא

א כתב שרוב "כ' והוא עצמו בלדוד אמת קונטרס אחרון סי, ם"מדרבנן גם לרמב
  .ל שהוא מדרבנן"קים סהפוס
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ח שגם "ת' ש סי"א מהלכות ברכות משם הריב"מ בפ"ש משם המשל"מ .ד
ד "ולענ, ש"ר לא ראה מקור הדברים בריב"כנראה שכת, אלקינו אסור לאומרו

ש מחמיר בשם אלהות יותר משאר שמות שאינם "שאין משם ראיה שהריב
וברכו ברכת י שליח "ש במי שקידש אשה ע"דהא התם מדבר הריב, נמחקים

ז קאמר "וע, אירוסין וכשחוזר לקדשה בעצמו רוצה לברך שוב ברכת אירוסין
שאין לו להזכיר השם המיוחד ולא אלקינו משום דהוי ברכה לבטלה אלא יאמר 

ומה שדילג מלת אלקינו אינו משום שהוא יותר , ברוך אתה השם מלך העולם
ם ומלכות הוי ל שהמברך אם הזכיר ש"חמור משאר שמות אלא משום דקי

ש בברכות מההוא דאמר בריך רחמנא "וכמ. ואפילו שם אחד, ברכה ויוצא בה
כ "וא, ד שדי בשם אחד"ד סק"רי' כ במשנה ברורה סי"וכ, מאריה דהאי פיתא

אם היה אומר ברוך אתה השם אלהינו מלך העולם הוי ברכה גמורה ויוצא בה 
וזהו מה שדייק , אלקינוש מלת "והכא הוי ברכה לבטלה ולכן דילג הריב, ח"י

וכוונתו פשוטה . אסור לאומרו" אלהינו"ה נמי "דה, ל בלשונו"מ הנ"המשל
וכן , שישנה בברכה ולא אלקים" אלקינו"דקאי רק על הברכות ולכן נקט מלת 

דהיינו בברכה שאינה צריכה ולא קאמר שאין להזכירו , "לאומרו"נקט מלת 
פ שלא "סור להזכיר אלקינו אעצ א"אלא לאומרו דהיינו בברכה שא, לבטלה

ה נמי גם שאר שמות שאסור להזכירם בברכה "ופשיטא שה, מזכיר אדנות
ומעתה אין הבדל בין , אלא דנקט אלקינו שישנו בברכה ולא שאר שמות, צ"שא

ושלא בברכה כגון , צ"שם אלהות לשאר שמות שכולם אסורים בברכה שא
ולבטלה לגמרי , בלי שינויבדרך למוד בתלמוד כולם שוים שמותר להזכירם 

אלא שיש לברר היטב . כולם שוים שאסור להזכירם ואין שום הבדל ביניהם
  .ד בזה"מתי תקרא לבטלה לגמרי ומתי לצורך ובדברי בכתובים הארכתי בס

. ל"ד ובדברינו הנ"זה כתבתי בנחיצות רבה ואשמח לדעת חוות דעתו בנד
.ו"ה בנציון כהן הי"ממני ע . וישם לך שלום-' יברכך ה, ואסיים בברכת כהן

  יבסימן 

   ל"עוד בענין הנ

  .שלום רב,א"ציון הכהן שליט-ר בן"ג כמוהר"לכבוד הרה .ט"תמוז תשל' ו

כד , בדרכי לנמל התעופה, מגילה עפה, לפני כחודש ימים קבלתי את מכתבו
, ץ השיאני"ולא יכולתי די השיב כי הנח. הוינא חד רגלא אארעא וחד אמברא

ק ושמחתי "ועתה שבתי לארה, ן"א מן המוקף בחבילי טרדי"דגברלטלטולי 
  .ומיניה ומיני יתקלס עילאה, ק ולהשיבו דבר מאשר עמדי"לפלפל בדב
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ש "ם אין איסור הזכרת ש"ב כתבתי דלהרמב" ח"תפארת מנחם"הנה בספרי 
ן "וכבודו מן המעוררי. ה ואדנות"לבטלה אלא בשמות המיוחדין דהם הוי

". השמות המיוחדין"דקורא גם לשמות שאינן נמחקין בשם ם "דמצינו להרמב
  .ת"ר באר היטב פרק זה בעהי"ועתה אשוב לבא

להזכיר שם מהשמות ' אפי"ל "כתב וזא "הישבועות ' ב מהל"ם בפי"הרמב .א
". הנכבד והנורא' שהרי הכתוב אומר ליראה את ה. אסור, המיוחדין לבטלה

 ואדנות -ה "מיוחדין דהיינו הוים לאסור רק השמות ה"נת הרמבוונראה דכו
. וכמו שנתבאר בתשובתי, " אותיות'שם בן ד"ם בשם "דשניהם נקראים להרמב

הנכבד ' ש לבטלה מפסוק דליראה את ה"ם שלמד איסור ש"ובפרט להרמב
 ,ה" או האדנות שהוא כינוי לשם ההוי,ה"והנורא דוודאי שאינו אלא לשם ההוי
ואלו שאר שמות אינם בבחינת השם ', כובבחינת לא כשאני נכתב אני נקרא ו

ם קורא "ולכן אף אם במקומות אחרים היה נמצא שהרמב, "הנכבד והנורא"
 לא כן הוא לגבי הזכרת ,"השמות המיוחדין"לשמות שאינם נמחקים בשם 

 ,לפיכך אם טעה בלשון והוציא שם לבטלה"וממשיך שם ואומר , ש לבטלה"ש
' מ את מקורו הערה בירושלמי ברכות פ"ן הכס"ומר". 'מיד ישבח ויפאר וכו

 ',הלכה יד מהלכות ברכות "ם גם בפ"והנה דין זה הביאו הרמב. כיצד מברכין
ינו המ כשאמר גם אל" דהנ,ש ורבינו יונה"מ משם הרא"ן הכס"וכתב שם מר

. ונראה כקורא פסוק, יאמר למדני חוקיך, י"אבל אם רק אמר בא, לםמלך העו
נגעו " ינוהאל"ואל תשיבני מכאן דמשום הזכרת . ו"ר' ח סי"ע או"ה בטושו"וכ

צריכים אנו להאי , לבטלה" ינוהאל"דאף אי נימא דמותר להזכיר שם , בה
, יכול להמשיך הפסוק ולומר למדני חוקיך, י"דכאשר הזכיר רק בא, חילוקא

ה דאז אינו יכול לומר למדני חוקיך משום דאין פסוק כזה "אבל אם הוסיף אמ
ה "ו הוא משום שם ההוי"אבל לעולם אמירת הבשכמל. ו"לאז אומר בשכמ

מ לא הוכיח מכאן לאסור אמירת שם "ולכן גם המל, שהזכיר תחילה ותו לא
  .וכפי שיתבאר להלן, ש" וממרחק הביא לחמו מתשובת הריב,ינוהאל

אלא , ם באומרו שמות המיוחדין" דאין כוונת הרמב,ברם בקושטא קאמינא .ב
. ראיה לסתור משם יש סייעתא לדידי'  ומהא שהביא כב,ה והאדנות"לשם ההוי

ם שהמגדף נסקל כשמברך "ז הדגיש הרמב"ב ה"ם פ"שהנה שם בהלכות עכו
ט כשכתב דאינו נסקל עד שיברך בשם מן "ז סמך בה"וע, מ"בשם משמות שאינ
דעוד הדיו לחה . מ"שיבין המעיין שכוונתו לשמות שאינ, השמות המיוחדין

והבט ימין . ולאפוקי שאם בירך בכנויים שהוא פטור, 'ממה שכתב בסעיף ז
משמע כאן דבעי רבינו שם המברך , ל"מ שכתב וז"וראה בדקדוק לשון הלח

ש " וזהו נראה הפך ממ,"מדכתב המיוחדים"שיהיה שם המפורש כשם המבורך 
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ואפשר ליישב דהלשון מיוחדין הוא לאפוקי , למעלה שמות שאינם נמחקים
ואם לשון , 'בהלכה ז הוא לאמור "מיוחד"וכוונתו ד. ל"עכ', הכנויים וכו

אם כן אין מקום , מ בשם המיוחדין"ם בכל מקום לקרא לשמות שאינ"הרמב
פשוט הוא דהבין דשאני הכא , ומהא דתמה, מ"כלל לתמיהתו של הלח

ם דמברך "מ כיון שכבר פרט לעיל הרמב"דמיוחדין יקראו גם השמות שאינ
מ נדחק לפרש דשמות המיוחדין דנקט "הכסן "וגם מר. מ נסקל"בששאינ

ם "והטעם משום דסמכו על דברי הרמב. ם היינו המיוחדין שלא להמחק"הרמב
ם באמרו שמות "מ דהרמב"מ והלח"וכל זה הוצרכתי לבאר לפי הבנת הכ. ז"בה

ם שכתב שאינו נסקל "והכריחם לכך לשון הרמב, נתכוון למברך" המיוחדין"
אך . ולכן נדחקו לפרש מה שפרשו". מיוחדיןעד שיברך בשם מן השמות ה"

ז "דהנה בה, לדידי לא קשיא כלל ומשה אמת ותורתו אמת וכל דבריו בדקדוק
אותיות ויברך אותו ' כתב דין מגדף דאינו נסקל עד שיפרש השם המיוחד בן ד

, ם"כתב מי שמגדף בשם עכו' ובהלכה ט, בשם מן השמות שאינם נמחקים
. ד עד שיברך בשם מן השמות המיוחדין"נסקל בבקנאים פוגעין בו ואינו 

דבעינן בו שם המיוחד , דהיינו הגדוף עצמו' ם קאי ארישא דהלכה ז"והרמב
י "אעפ. ה והאדנות"ם בלשון רבים דכולל שמות ההוי"וכתבו הרמב. בדוקא

לאו לאפוקי , שהוא אלף דלת נון יוד' עד שיפרש וכו' ם בהלכה ז"שכתב הרמב
ה לית מאן "לא להוסיף אף חיוב על שם אדנות דבשם ההויה קאתי א"שם ההוי

מ "ויעויין בכס, ובמפרשים שם, ו"דפליג שנסקל כדמשמע מפשט הסוגיא דף נ
. דרך כבוד כלפי מעלה" מברך"ם בלשון "ואפיקיה הרמב. ה"ש בשם הרמ"מ

  .כדי להסביר הענין" גדוף"דהא כבר פירש דיני הגדוף לעיל ואין צורך בביטוי 

ר איש "דת. ו"ר דאחד ממקורות הלכה זו הוא בשבועות ל"ה אבוא העיועת .ג
א על "וחכ. מ"דר', ש המיוחד וכו"יכול לא יהא חייב אלא ע', איש כי יקלל וכו

ן "וכן פירשו הרמב, אותיות' בן ד, י שם מיוחד"ופירש', שם מיוחד במיתה וכו
 בפוסקים כ נקוט הא בידך דשם המיוחד המוזכר"וא, ה ושאר מפרשים"והרמ

  .אותיות בלבד' אינו אלא שם בן ד, נמי

, גם משם סייעתא אלימתא לדידי, ה"ג ה"ש פ"מהלכות ק' ומה שהעיר כב .ד
מיד הוסיף תברא בצידו וכתב " השמות המיוחדין" ם"שכן שם כשכתב הרמב

ם שמות "ודון מינה דבמקום שכותב הרמב, והן השמות שאינם נמחקין
א לומר דנלמד מכאן "וא. שאינם נמחקיןו לשמות המיוחדין בלבד דאין כוונת

דהרי לגבי , מ"ם שמות מיוחדין דכוונתו לשמות שאינ" שכותב הרמבדכל מקום
 כתב מפורש לחלק בין שם המיוחד שכוונתו לשם )ז"ם ה"עכו' ב מהל"פ(מברך 

ו משמע דשם "וכל הסוגיא בסנהדרין נ(. מ" לבין שאר ששאינ,ה ולשם האדנות"ההוי
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מ "ש לששאינ" ומה שקרא בהלכות ק).אותיות בלבד' הכוונה לשם בן דהמיוחד 
הוא כדי , )שמות שאינם נמחקיןוהסביר מיד כוונתו דהם " (שמות מיוחדין"

ובזה יובנו גם . להבדילם מהכנויים האחרים שמותר להזכירם בבית הכסא
 מ"והמחלוקת בין חכמים ור" שכתב )ד"שבועות פ' מס( בפירוש המשניותדבריו 

, ובחנון ורחום שזכר אחריהם, )'דהיינו הגדול הגבור והנורא וכו(בכנויין לבד 
אין צריך לומר כי הם שמות , וצבאות, ת"ן דל"ושי, א"ד ה"ויו, אבל אלף דלת

 כאן וגם ".והלכה כחכמים בכל דבריהם' מיוחדין וכמו כן אלהים וכו
כנויין וקרא לשאר , מ"חלק בין ששאינ, ם  לפרש  המשנה"כשהתכוון  הרמב

דהיינו מיוחדין בזה שאסורין , "שמות מיוחדין" בשם לשמות שאינם נמחקין
, תדע. לבין שאר כנויים, מ" חלקה בין ששאינ.)ה"ל(שם ' לימחק וכמו שהגמ

ש גבי "וכמ, מ בשם כנויין"הרי הוא קורא גם לששאינ, ם לפסק"דכשבא הרמב
ש את השם מיוחד של אין המגדף חייב סקילה עד שיפר ".מברך וזה לשונו

שנאמר , מ"ויברך אותו בשם מן השמות שאינ, ארבע אותיות שהוא אדנות
, "הכנויים באזהרה" שאר"ועל , חייב סקילה" השם המיוחד"על ', ונוקב שם ה

המאירי , ם"וכן הבין את הרמב, מ בשם כנויים" הרי שכלל לכל ששאינ.כ"ע
ד אף כאן במשנתינו נחלקו ועו.  וכמו שיבואר להלן.)לה(בפירושו לשבועות 

ם "ופסק הרמב, וחכמים פוטרים, מ חייב" דלרבכנויא "מ וחכמים במקלל או"ר
ואילו , מ"כ יתחייב אף לחכמים על ששאינ" וא,בפירושו דהלכה כחכמים

שאינו חייב סקילה עד שיקללם "כתב , ב"ה מהלכות ממרים ה"ם בפ"הרמב
ומוכרחים , טור מן הסקילהבשם מן השמות המיוחדין אבל אם קללם בכנוי פ

 דמברך .)ו"סנהדרין ס(דכן מתבאר בגמרא , מ"אנו לומר דכנוי הוא אף ששאינ
ם דנוקב "וכמו שבמברך פסק הרמב', שניהם נלמדו מנוקב שם ה, א"ומקלל או

א "ולכן לא הוסיף במקלל או. ה הכא"ה, ה אדנות בדווקא"היינו הוי' שם ה
, ש"כמו שכתב בהלכות ק, מ"ינלומר דהשמות המיוחדין הם השמות שא

. ם"וכן הבינו רוב הפוסקים הן בגמרא והן ברמב, מ באמת פטור"דבששאינ
, כגון "בכנויקללם , "שיקללם בשמות הגמורין"עד שיקללם בשם , י"ל רש"וז

ה במאירי שם "וכ. י שהבאתי לעיל"ה בנמוק"וכ". חנון ורחום, צבאות, שדי
ם שחולק "ולא הביא להרמב, וקאא בשם המיוחד בדו"דבעינן שיקלל או

ולא עוד אלא , ם תמיד"י שדרכו להביא להרמב"אעפ, מ"ומחייב בששאינ
שאינו חייב סקילה עד שיברך שם "שבפירושו לשבועות כתב לענין מברך בשם 

 פסקו שם המיוחד באחד מן )ם"הרמב(וגדולי המחברים . בשם המיוחד, המיוחד
 גם )מ לחכמים"בין ר(ומחלוקת זה ,  המיוחדש בשם" וכ)מ"דהיינו הששאינ(הכנויין 

והלכה כחכמים שאינו נסקל עד שיקללם בשם , ולענין סקילה, א"בקללת או
 הביא שתוך כדי דיבורהרי . ל המאירי"עכ, "המיוחד כמו שבארנו בסנהדרין
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וברור שהבין , מ"א שיתחייב בששאינ"ם ולא כתב דפליג גם במקלל או"להרמב
  .ם כדפרישית"את הרמב

א חייב סקילה כשקללם בשם מן "המקלל או"א כתב "רמ' ד  סי"וכן הטור יו
. ו"י שם ציין מקורו לסנהדרין ס"והב. " אבל לא בכנוי,"השמות המיוחדין"

ח הוסיף " והב,מ לשאר כנויין"ולא נחת לחלק בין ששאינ, וממתניתין דשבועות
ולא , ג"ם והסמ"ושכן פסקו הרמב, "יוסי' מנחם בר 'דהיינו ר"דהלכה כחכמים 
מ "דהנ, ע שם"וכן פסק בשו, מ לשאר כנויים"ם בין בששאינ"חלק בדעת הרמב

 וכן .רחום, חנון, צבאות, שדי, ך כגון"הש' ופי, אבל לא בכנויבשם המיוחד 
ם כדעת שאר "ז דדעת הרמב"כ' מ סי"י חו"א בברכ"א זיע"משמע מהחיד

המקלל אינו חייב ", א"רמ' ד סי" וזה לשון ערוך השולחן יו.ש"עיי, פוסקים
ם "ש הרמב"ה אדנות כמ"מיתה עד שיקללם בשם משמות המיוחדים והם הוי

והכנויים הם שדי , אבל אם קללם בכנוי פטור מן הסקילה, ם"ב מעכו"בפ
ז בפירושו "ולכן תמיהא לי טובא מה שכתב הרדב. כ"ע" חנון ורחום, צבאות

 דהתם ,יתו ממברךי ראובפרט, מ"ם על כל ששאינ"א חייב להרמב"דמקלל או
דהרי לימוד , לא זכיתי להבינה, מ"ם אף במברך באחד מששאינ"חייב הרמב
ה או "ם בעינן שם הוי"ובמברך גופא אף להרמב, א למדנו ממברך"דמקלל או

ם לא חייב סקילה באומר יברך "ואף להרמב', כ מדכתיב ונוקב שם ה"אדנות ג
  .ע"ודבריו צ, ד"ד את ש"ש

א " והחזו)ם"עכו' ב מהל"ם  פ"על הרמב(" אור שמח"ראיתי להאחר כתבי כל זאת 
. מ הם בגדר השמות המיוחדין"ם כל הששאינ" שכתבו דלהרמב)'י' סנהדרין סי(
ז "א כמו הרדב" ופירשו למקלל או)ל"המשניות הנ' הסתמך על פי" אור שמח"וה(

ב כ יתחיי"ד בצבאות ג"כ במברך ש"דא, ויש להשיב על דבריהם, והאריכו בזה
. ם לא אמרו" וזה גם הרמב,דמאי שנא, סקילה כיון דכולם מיקרו שם המיוחד
דשמות , ם לשאר פוסקים דסברי מרנן"ומיהו ודאי דיש לקרב סברת הרמב

דאפושי , א אינו חייב אלא בהם"ומקלל או, ה והאדנות בלבד"מיוחדין הם ההוי
  .פלוגתא לא מפשינן

ם אלא " דאינו חייב להרמבטלהשם שמים לבל דשאני מוציא "ז י"ואף  לרדב
ואף אם שם , הנכבד והנורא' ה בלבד דהא כתיב ליראה את ה"בשם ההוי

 .ה"שם הנכבד והנורא לא נאמר אלא בשם ההוי, מ"המיוחד כולל לכל ששאינ
לא , ש כבודו לדייק מלשון שם מן השמות המיוחדין שהם יותר משנים"ומ

צורך שיזכיר שני השמות אלא ם לומר דאין "דפשוט דכוונת הרמב. סבירא לי
  .הרגיש בחולשת דיוקו'  ואף כב.על אחד מהם מתחייב ותו לא' אפי



 אברהם                   יב סימן                     ברית

 

פז

 פז
 
 

הנני להביא כל , א"י משם הריטב"ר את דברי הנמוק"אכן מה שהביא כת .ה
, הזכרת השם לבטלה ",י"וזה לשון הנמוק. ד"לשון האמור שם ולבארו בס

דותו לפי שעבר על דברי ה על הכנויין היה צריך לנ"ל דה"ודעת הגאונים ז
, ש לבטלה"אלקיך תירא אזהרה למוציא ש' דהכי אמרינן בתמורה את ה, תורה

ק "מו(. ג כי ההיא שהכה בנו גדול"והכי איתא בכמה דוכתי דהיו משמתין בכה

בהזכרת השם או ל נראין הדברים שאין נדוי זה אלא "א ז" וכתב הריטב.)'יז
אבל לא . ו מן השמות המיוחדיןוכיוצא ב, בכינוי הידוע של אלף דלת

והנה לכאורה כוונת . כ"אבל גוערין בו ע, כשמזכירו בלעז או בשאר לשונות
ש  " שפשטא דשמעתין בתמורה שדמו איסור הזכרתהגאונים היא ללמוד כ

ו "ם פכ"רמב(כ כמו שבמקלל חייב אף על הכנויים "וא, לבטלה לאסור מקלל

 וכבר הבאתי ,ה הוא אף על הכנוייםש לבטל"כן איסור ש) ג"סנהדרין ה' מהל
אכן המשך . ש"ע, א סברא"אב, א קרא"אב, סברא כזו בתשובתי שם ודחיתיה

 .ש לבטלה" להזכרת ש,ה במכה בנו גדול"הלשון לא מובן כלל דמה ענין שמת
 והאיכא ,דאי משום דמשמתינן בתרווייהו אטו ליכא מילי דמשמתינן עלייהו

ותו דמפורש בנדרים דמזכיר .  גדול בדווקא ומה ראו להביא ענין בנו.טובא
כ מה "ובפרט דא. ואיני יכול להולמו. ומאי רבותייהו, ש לבטלה חייב נדוי"ש

והלא , א כמשלימים לדברי הגאונים"י שהביא דברי הריטב"ההמשך של הנמוק
אכן נראה לי דהגירסא הנכונה היא . מחלוקת גדולה יש ביניהם לגבי הכנויים

וכוונתם של , "בנוג כי ההיא שהרג " בכהמשתמשיןא דהוו והכי אית. "ל"כצ
אלא למילוי ', חנון וכדו, הגאונים לאסור הכנויים אינו לכנויים של רחום

ב אותיות "ומ, ב אותיות"וצרופיהם המשתנים לי. 'וכדו, האותיות אלף דלת
, שמואל הוה עבר, ל" וזז"ג ה"פוכוונתם למעשה המוזכר בירושלמי יומא . 'וכדו

אמר ,  ומית)כ המפרשים"כ, ב אותיות"בשם בן י(מע פרסייא מקלל לבריה ביה ש
ומי כגאונים דהוו בקיאי טובא בהני שמות (. ש"ע, אזל גוברא ומאן דשמע שמע

 .)ה"ל(שבועות ' במס'  וגם התוס)ש"א בשם רב האי גאון ע"תרכ' ח סי"ש הטור או"וכמ
ין הכוונה לשם האדנות כשם באלף דלת דא', הבינו המשנה משביעני עליכם וכו

 ולכן כתבו באלף ,שאנו קורין אותו אלא לקריאתו במילוי דהוא ככל הכנויים
 ובזה )ה הוגה"ד. ח"ז י"ע' ע תוס"וע(באותיותיו ' דהוא בגדר הוגה את ה. 'דלת וכו

ב "דהוגה אינו אלא באיסור ואין לו חלק לעוה, אסרו הגאונים לא רק מדין הוגה
ש "אבל יהיה בן שמתא מדין מזכיר ש, דמשמתינן ליהולא מצינו . ד"למ

' כ כפירוש התוס"א ללא קשר לדברי הגאונים הבין ג"והנה הריטב, לבטלה
ז קאמר דהנדוי הוא בהזכרת השם "וע. דאלף דלת אינו כקריאתו אלא כמילויו

או כקריאתו או ככתיבתו אלף דלת וכיוצא בו מן השמות המיוחדים דהיינו 
כיון שאינו אלא , ז"שם העצם בלע' אבל לא על המזכיר אפי, ה"מלויי שם ההוי
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 ,ג וזה לשונו"ו מהלכות סנהדרין ה"ם בפכ"ש הרמב"וסבר כמ. ככינוי בעלמא
כ דברי "וא". ה הרי הן ככל הכנויים"שהשמות שקוראין בהם הגויים להקב"

י קרא לדבק טוב "ולכן הנמוק, א משלימים ומסכימים לדברי הגאונים"הריטב
ודוחק לומר דשמות המיוחדין (. וחבר את דבריהם והיה המשכן אחד, הוא

דשמות מיוחדין , חדא. מ והן הן הכינויים שהתכוונו הגאונים"הכוונה לששאינ, א"דהריטב

דסתם כנויים בלשון , ועוד. והאדנות, אותיות' כבר כתבנו דבסתם הכוונה רק לשם בן ד

 ואף אם יש את ).צינו לשון זה במשנהלמרות שמ, מ"הפוסקים אין כוונתם רק לששאינ
א "מ דברי הריטב"מ, נפשך להבין את דברי הגאונים כפשטן וכגרסא הקיימת

ובפרט דמצינו בפירוש ',  ובפרט שכן גם הבנת התוס,שפיר מתפרשי כדתריצנא
' שבועות שפירשו בו המפרשים דהכוונה לשם בן ד' שם המיוחד האמור במס

נראין הדברים לפרשן , א השמות המיוחדין"טבכ כשכתב כאן הרי"וא. בדווקא
  .בדווקא וכדכתבינא' לשם בן ד

,  שם אדנות באותיותיוח להתיר להגות"אלף ת' ז סי"ש הרדב" למוכאן תשובה(
  ).ל"ואכמ, ודבריו תמוהים, והבאתיו בגוף התשובה

ם בבירור ובדקדוק נאמרו שאין לאסור " דדברי הרמבואני על משמרתי אעמודה
, ה והאדנות בדווקא"ש לבטלה אלא בשמות המיוחדין דהיינו ההוי"הזכרת ש

ובפרט דפוק חזי מאי , א והגאונים אפשר ליישבם באופן זה"ואף דברי הריטב
' וחנון וכד, בין החסידים שימנע מלהזכיר הכנויים רחום' דאין אפי ,עמא דבר

ש "ועל כן נראה דאין איסור להזכרת ש. לבטלה ולחוש לפשט דברי הגאונים
  .כ ותו לא"ה והאדנות ויש להחמיר בשם אלקים ג"לבטלה אלא בשמות ההוי

 וכבר ,ד" הלימוד הנה אינו ענין לנדדמצוה להזכיר השמות בתוך' ש כב"מו .ו
ח "ג חאו"חת יביע אומר "ויעיין עוד בשו. אמבוה דספרי להתיר זאת' הביא כב

, ס"המוזכרות בשלבין ברכות , ל"שהאריך בזה לחלק בין מאמרי חזד "י' סי
  .ש באורך"עיי, ף"כ לומר אלקים בקו"וכ

דהא , ש כל שאינו לבטלה גמורה אינו נכון עימי"להתיר להזכיר ש' ש כב"ומ .ז
'  בברכה שאינה צריכה ואפיגם ,ש לבטלה"ם חייב על הזכרת ש"להרמב

ויעויין (. בברכה של שבח והודאה ולא אמרינן סדר ברכות או הבדלות הוא מונה

 וכן מפורש ).ה וראיתי"ד ד"ע' ד דף ח"י' סי' ח כלל א"א חאו" גינת ורדים חת"בשו
וכבר הבאתיו , ו"ר' ע סי"בירושלמי פרק כיצד מברכין ושנפסק להלכה בשו

  .ר בתחילת תשובתי זאת"בריש אמי

לא , ף דהוא בגדר בזיון"דהכינוי שרגילים בו היום לומר אלקים בקו' ש כב"ומ
דהנה הראשונים בכל השמות שאינם נמחקין , ף"ידענא על מה יצא הקצ
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ה החמירו "והוי, אדנות, ורק בשם אלקים, כותבים אותם בשמם ככתבם
ולכאורה הוא סיעתא לדידי דשאני . ה"הוי, אדנות, אלקים, ם בשנויבתולכ

שמות אלו דאסורים בהזכרה לבטלה וחששו שמא ילמדו לאמרם ללא צורך 
מות שאינם נמחקין דכיון דמותר כ בשאר ש" משא,ולכן כתבום בשינוי

  .להזכירם לא חששו לכתבם ככתבם וכלשונם

, א" ושניהם כינוי הוא לכתיבתו בה,ואנא לא חילק ידענא בין אלדים לאלקים
. בפשטות" השם"דהוא לעג כיון שיכול לומר " אדושם"ושאני , ונכון לאמרו

כלפי מעלה נראים הדברים דהוי לשון של כבוד ', וכד" קל"ו" צבקות"ובשם 
דהתם כיון דסתם בני , ושאני משמות בני אדם, ואחר כוונת הלב הן הן הדברים
אם ישנה באביו או רבו לקראם רקובן שמקון ', אדם נקראים ראובן שמעון וכו

, ובפרט שיכול לומר דרך כבוד גמור, מחזי כלועג לשמם וכדי בזיון וקצף' וכד
ם שינה לומר רקובן דומה כביכול וא', או מורי ורבי שמעון וכדו, ראובן אבי

" צבקות"אך , שהוזכר באחרונים להמנע מלאמרו משום בזיון" אדושם"לשם 
היות ואין שמות כיוצא באלו , להמחמיר שלא להזכירם בפירוש' וכדו" קל"ו

צא וראה שאם אומר אדם ככינוי של כבוד כלפי . בין בני אדם הוי דרך כבוד
שמקון , אבל אם יעיז לומר רקובן, לעג לואין מי שי', וכדו" צבקות"מעלה 

  .ה"ו עלי"מחכ', וכדו

ש לבטלה " דלימוד איסור ש,י גרסו גם במסקנא"ם ורש"דהרמב' ש כב"ומ .ח
האלקים , לאחר כתבי הערתי זאת, הנכבד והנורא' הוא מפסוק ליראה את ה

א ובשמעתין בתמורה כתב שדברי "א זיע"להחיד" פתח עינים"אינה לידי ספר 
האריך והרחיב בזה . 'ובנדרים ז. י הם רק לסלקא דעתין ולא למסקנא"רש

והסכים , עיון יעקב שתירץ כעין דברי כבודו ודחאו בשתי ידיו' והביא להר
ם דלא קפיד "ה כאן דדרך הרמב" אלא שאין תימ,ם גריס כמותינו"דהרמב

  .ש"אקראי עיי

סור ברכה ם אי"ש בעין זוכר דלהרמב"א מ"ש כבודו לדחות להחיד"ומ .ט
נוראות , ם איסורו רק מדרבנן"ורצונו לומר שגם להרמב, לבטלה דאורייתא

א אשר כל רז לא אניס "נפלאתי איך אפשר במילי בעלמא לדחות את דברי החיד
ם "דברי הרמב, ם"ועתה שזכינו ונדפסו תשובות הרמב, ליה ומי לנו גדול מיוסף

  .טלה שהוא דאורייתאברורים ומצהירים והאותיות הגידו באיסור ברכה לב

 .ל"וז, ה"ק' ת פאר הדור סי"ם בשלימות משו"והנני להעתיק תשובת הרמב
ומברכין , ו"ד ובט"ותורנו אדונינו במה שנהגו בצור לקרא המגילה בי: שאלה

: תשובה .או לא, אם עוברין משום ברכה שאינה צריכה, בשניהם לפניה ואחריה
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 הוא מוקף חומה מימות יהושע בן האמת הוא כי כל מקום אשר יסתפק לנו אם 
אמנם עוד זאת . דארבעה עשר זמן קריאה לכל הוא, ד"נון או לאו נקרא בי

 אבל בלא ברכה לא לפניה ולא ,ו"נעשה להסתלק מן הספק ונקרא גם בט
 שנושא ,"ואיסורא דאורייתא הוא", לאחריה מפני שהיא ברכה שאינה צריכה

וזה כלל גדול שבכל מצוה . פני הספקואין ראוי לעשות כך מ, שם שמים לבטלה
עושה אותה בלא , בין מדאורייתא ובין מדרבנן אם נסתפקו בה אם יברך או לא

ח להניח "אין ראוי לת, ואם מצאו דבר בסדרי תפלות אשר להם ונהגו בה, ברכה
 כי אף העונה ,ולכן ראוי לבטל המנהג, פ יום אחד אינו חייב"מנהגן זה כי עכ

ובהגלות נגלות תשובתו הרמתה נחה  .משה. יתן את הדיןאמן לבטלה עתיד ל
א "ואם כתב החיד, ם דסבר דאיסורו מדאורייתא"ש בדעת הרמב"שקטה האר

דרוב הפוסקים סוברים דברכה שאינה צריכה איסורה " לדוד אמת"א ב"זיע
ם לחלוק ולסבור דהוא מדאורייתא "הנה שפיר ורב גובריה דהרמב, מדרבנן

וכידוע בכללי הפוסקים שכל דבר שלא הוזכר . ריןובפרט דהוא מרא דאת
ובפרט דגם , ם" הדרינן למעבד כדעת הרמב,ן"ע או בדעת מר"בפירוש בשו

  .ם בזה"ן שקבלנו הוראותיו יש להתאימו לדעת הרמב"דעת מר

ש עמי היתה "הנה תשובת הריב, ש"להשיגני מתשובת הריב' ומה שרצה כב .י
ינו הא ביאר טעמו לאיסור אמירת שם אלש ל"כ כתבתי שהריב"וע, וקראתי בה

ם "ש הרמב"ש על מ"מ הביא דברי הריב"ולעצם הענין הנה המשל. לבטלה
ם "ופשט דברי הרמב, ש לשוא"לאסור ברכה שאינה צריכה משום נושא ש

ברכה שאינה " לברך"ם אוסר "י שהרמב" ואעפ,המיוחד דהאיסור הוא רק בשם
יש לומר דהאיסור הוא רק מפני , םובברכה יש שם המיוחד ושם אלקי, צריכה

מ לחדש לנו דגם מחמת שם אלקים אסור "ועל זה אתא המשל, שם המיוחד
ומוכח ", מ"וזה לשון המשל, לברך ברכה שאינה צריכה ואין לך בו אלא חדושו

ינו אסור הה שם אל"דה', ש דלאו דווקא במזכיר שם בן ד"מדברי הריב
  . וט כדכתיבנא ומרוצת הדברים נראים פש.כ"ע, "לאמרו

דנשאל שם על חזרת ברכת אירוסין סמוך . ש"ועתה נבא לגוף תשובת הריב
 ,והנה הרב בכל תשובתו הוא נוגע מטי ומטי בדין הזכרת ברכה לבטלה, לחופה

המונעין מלברך יפה הם עושין מדגרסינן בפרק אין עומדין ",  תורף דבריווזה
 וזו ,יכה עובר משום לא תשאל דאמרי תרוויהו המברך ברכה שאינה צר"י ור"ר

במצוה דאורייתא ' ואפי. ברכה שאינה צריכה היא מכיון שכבר מקודשת לו
י שרבינו יונה " ואעפ.ם שאין מברך מספק"ף והרמב"כשעושה מספק כתבו הרי

פ חייב לקיים "במקיים מצוה מספק דווקא הוא דפליג משום דעכ, חלק עליהם
ראיה מתפלה דרחמי נינהו וכמה בקשות ואין להביא . ולכן יברך, המצוה מספק
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ש "ואין כאן משום מוציא ש, ש"ותחנונים אומר אדם בכל יום בהזכרת ש
מ אין "ומ. אבל ברכת המצוות והנהנין אין לברך אותן שלא לצורך, לבטלה

. ד"זת. 'וכו, למונעם מלהזכיר מלכות ויאמרו ברוך אתה השם מלך העולם
ם "ש כהרמב"דדעת הריב .א .מתשובה זווכמה הלכתא גבירתא נמצאנו למדין 

ל אינם "י ור"ודברי ר, שאיסור ברכה שאינה צריכה הוא מדאורייתא גמור
כשחייב לקיים המצוה מספק שלא ' ולכן אסרו אפי. ף"אסמכתא ושכן דעת הרי

ואף לרבינו יונה יש לומר שאיסור ברכה לבטלה הוא מדאורייתא . יברך עליה
, שאינה צריכה חכמים לברך ואינו בכלל ברכה ורק כשמקיים מספק הצריכוהו

ותחנונים דרחמי נינהו יכול  דתפילות. ב .).ג"כ(במה מדליקין ' כדמשמע בפ
 .ש ואינו בגדר לבטלה"ג להזכיר ש"בתפילות שלא תקנום אנשי כנה' אדם אפי

שם ים משום נשיאת החדוש הוא שחדשה תורה דיליה לאסור אף שם אל .ג
במטבע  דמותר .ד .מ"ולזה כוון המשל ,אותיות'  בן דם לבטלה ולא רק ששמים

. "שם ומלכות" בברכה לבטלה ודלא כפשט הלשון לאסור ברכה להזכיר מלכות
  .ש"עיי, ד"ל' ז סי"ש באהע"מ  וב"וכבר  עמדו  על זה הח

ם איסור ברכה שאינה "שרצה לומר דלהרמב' ש נסתרו דברי כב"ומדברי הריב
במקום שאינו גנאי  שאינו לבטלה ממש ואיננווכל , צריכה הוא רק מדרבנן

ע מדאורייתא "כשחייב לקיים מ'  דאפי. דליכא,הזכרתובסור י אן אי'כדוו
ם וכן משמע דעת "ף והרמב" קאמרו הרי,דבזה יש צד לחייבו לברך, מספק
  .וברור, ש לבטלה"ש דלא יברך מחשש הזכרת ש"הריב

או אלקים ובחד ' ם הש רוצה לומר דבברכה מספיק בדיעבד שיזכיר ש"ומ
' ן אפי"ולדעת מר, הכי אלא דבעינן לתרוויהו ל"להלכה לא קיימ, מנייהו סגי

' ועיין משנה ברורה סי, ד"רי' ש בסי"וכמ, ח"חיסר תיבת העולם לא יצא יד
בריך רחמנא מאריה דהאי פיתה , וראייתו ממנימין רעיא דבריך. 'ק ג"ז ס"קפ

 יונה שכתב דצריך לומר בריך רחמנא  ולא מבעיא לרבינו,כבר דשו בו רבים
לשאר פוסקים ' אלא אפי', ט סעיף ד"רי' ז בסי"והביאו הט. 'אלהנא מלכא וכו

כתבו האחרונים דמשמעות , סגי, דסברי מרנן דבנוסח בריך רחמנא מלכא
ק "כ בלה"משא, ולכן סגי בחד לתרוויהו, ואלקינו' רחמנא כולל לשני שמות ה

ע "וע. ג"ק ע"ז ס"קס'  ועיין בכף החיים סי,דלא יצא עד שיאמר לשניהם
' ג שהאריך בזה ומסקנתו דבעינן שיזכיר ה"אות י' א' ח מערכת ברכות סי"בשד

  .לא יצא, ואם לא, ואלקינו

פ אפריון נמטייה למר שבשפלנו זכר לנו והשמיענו כזאת אף ידי תכון עמו "ועכ
ייוסף  שנ    י"ד  הצב"הלכ                                         .לברכו בכל מילי דמיטב
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  ל"עוד בענין הנ

  .ו"יוסף שני הי' ר ר"ג כמהר"לכבוד הרה .ט"ד אלול תשל"יו' יום א. ה"ב

וסליחתו , תמוז' ט הנני לאשר בשמחה רבה את קבלת תשובתו מיום ו"אחדשה
מאד אבקש על האיחור הרב בתשובתי זאת מחמת רבוי טרדות אשר סבוני לא 

ק ובספרים "פוני עד בלעי רוקי ולכן לא מצאתי די זמן פנוי לעיין היטב בדביר
ועתה אמרתי יהי מה אלחץ את הזמן , ד"הדנים בנושא הזה ולכתוב משנלע

ד ותחילה אבהיר כי במכתבי הקודם כתבתי דברי בקיצור "ואשיב מה שנלע
אשיב ה ו"ר תמה עלי בכמה נושאים ולכן עתה ארחיב את הדברים בע"ולכן כת

  .על ראשון ראשון כפי מה שיורוני מן השמים

ה "ל רק בהוי"ם אסר להזכיר שש" שרמבכתב להוכיח' ר באות א"כת . א
הם נקראים מיוחדים ורק הם בבחינת השם הנכבד דמיניה יליף  ואדנות שרק

אפריון , ל שבועות"ם לאסור להזכיר השמות המיוחדים לבטלה בסוה"הרמב
, ה"דידוע שהקדמונים כינו לשם הוי. ן בקונטריסינמטייה שגם אני כתבתי כ

ם ורבינו בחיי "וכן הרמב' ג' ז שמות ו"ד ט"ע ויקרא כ"השם הנכבד עיין לראב
כ כותב והכהנים "ץ בן גיאת בסדר העבודה שלו ליוה" וכן הרי,בכמה מקומות

וכן הרבה ' ג וכו"מפורש מפי כ" השם הנכבד"והעם כשהיו שומעים את 
ם דנקט האי קרא ליראה את השם הנכבד " ולכן הרמב,בים כןמהראשונים כות

ה ככתבו "ל שכוונתו רק לשם הנכבד והוא הוי"וכתב השמות המיוחדים י
ועוד הוספתי להוכיח מהא שכתב שם שאם טעה בלשון והוציא . וכקריאתו

הרי שהביא לדוגמא , יאמר ברוך הוא" 'ה"ל מיד ישבח ויפאר כיצד אמר "שש
וכן יש להוכיח , צבאות מיד ישבח,  ולא אמר כיצד אמר שדי,רק השם המיוחד

ה ככתבו מהא "ל אלא בשם הוי"פ מדאורייתא אין איסור הזכרת שש"שעכ
י שמזכיר השם " ופירש,ו ואימא פרושי שמיה הוא"דאמרינן בסנהדרין נ

ה שם דהיינו הוגה השם באותיותיו " וכן פירש הרמ,המפורש מבלי לברכו
לאסור '  והרי מהפסוק הזה למדו בתמורה ג.להיך תיראא' ואזהרתיה מאת ה

אלא שבתמורה לא פירשו לנו על איזה שם התכוון הכתוב אבל , ל"הזכרת שש
כ נלמד סתום "ו מבואר שהכוונה על השם המפורש בלבד וא"בסנהדרין נ

ל אלא בשם "דתמורה ממפורש דסנהדרין ונאמר שאין איסור הזכרת שש
שלא הביא הא דתמורה ' ע ד"מ שלו מ"ם בסה"ב וכן נראה דעת רמ,המפורש

אלהיך ' ש את ה"אלא הא דסנהדרין וגם זה לא הביא אלא כדי ללמוד ממנה שמ
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ל בהעתיקו דברי התלמוד " ובדרך אגב הזכיר ענין שש,ע"תירא נחשב למ
כ "ל כאיסור דאורייתא דא"ם לא מונה הזכרת שש" וזה לראיה שרמב,דסנהדרין

וכן דעת המאירי בסנהדרין (ני עצמה ולא בדרך אגב ל להביאה כמצוה בפ"הי
פ אף אם "ועכ) ש"ו שאין בהזכרת השם המיוחד אלא עשה מדברי סופרים ע"נ

מ מוכח מהא " מ,'ע דיראת ה"ל במ"ם התכוון לכלול הזכרת שש"נאמר שרמב
ו ולא דתמורה שאין האיסור הזה אלא בהזכרת השם "דהביא סוגיא דסנהדרין נ

 .ה"י והרמ"ש לעיל מפירש" וכמ,ן ואימא פרושי שמיה הואהמפורש כדאמרינ
לא תשא , י שם"כ פרשת קדושים והובא ברש"וכן יש להוכיח מהא דאיתא בתו

ל לא "ת, ל"אלהיך לשוא אין לי אלא שם המיוחד שאר כינויין מנ' את שם ה
א שאין איסור " הרי אלמלא לא תשבעו בשמי הו.תשבעו בשמי כל שם שיש לי

' ל בין דילפינן ליה מאת ה"נ לענין הזכרת שש" בשם המיוחד והשבועה אלא
ג "ש בזה ובשאילתות שאילתא נ"יתרו מ' ן פר"עיין לרמב(אלהיך תירא ובין מלא תשא 

 ולא נוכל ללמוד , נוכל לומר אין לי אלא השם המיוחד)ל מלא תשא"דילפי שש
קונטריסי כל זה כתבתי ב. שאר שמות מלא תשבעו בשמי דקאי רק על השבועה

אולם . ה ואדנות"ם לא אסר אלא השמות המיוחדים שהם הוי"להוכיח שרמב
ם שאסר השמות המיוחדים הוא קורא "שבתי ונחמתי לאחר שמצאתי שהרמב

ושוב , ש במכתבי הקודם"בכמה מקומות כמ" מיוחדים"מ "לשמות שאינ
ם שמות "ש הרמב"התערערו ראיותי דמהיכא תיתי להוכיח בוודאות דמ

דילמא כוונתו על כל השמות ' ל שבועות דקאי רק על שם בן ד"ים בסוהמיוחד
אסרו ' י בנדרים ז"א והנמק"ולאחר שהריטב, מ ומידי ספק לא יצאנו"שאינ

 יש לנו למעט במחלוקת ,מ"שמות מיוחדים וכוונתם על כל השמות שאינ
א משמע "ס' ח סי" ובפרט שגם הטור באו,ם דעתו כמותם"ולומר שגם הרמב

ה שאר השמות "וה, ל בשאר השמות כגון אל"ו שיש חשש הזכרת ששמדברי
ס והראשונים כולם שמכנים "פ לכאורא קשה דהא אשכחן בכל הש"אלא שעכ

ם "ואלו שאר השמות כותבים בלי שינוי כלל וכן הרמב' בכתיבת שם בן ד
' אלהים צבאות ידריכך וכו' ה, באגרותיו לבנו ותלמידיו כותב ישכילך האלהים

ל בכל השמות " ועל כרחנו לומר שאף שיש חשש הזכרת שש,הרבהועוד 
' מ אם מזכירם לצורך שהוא כגון בדרך למוד או בדרך מוסר וכד"מ מ"שאינ

  .ה"ז ראיות רבות ועוד חזון למועד בע"ויש לי ע, שרי ולא מקרי לבטלה

מיוחדים היינו " בכל מקום"ם "שאם לשון הרמב' ר באות ב"ש כת"ומ .ב
לזאת אומר שבודאי אין ', מ בסעיף ז" אין מקום לתמיהת הלחכ"מ א"ששאינ
מ מיוחדים אלא במקרים מסויימים "לששאינ" בכל מקום"ם קורא "הרמב

ג שכתב עד שיקלל "סנהדרין ה' ו מהל"יעויין בפכ, שהזכרתים במכתבי הקודם



 אברהם                   יג סימן                     ברית

 

צד

 צד
 
 

א כתב כל "ת ה"יסוה' ו מהל"וכן בפ, בשם מן השמות כגון יה ואלהים ושדי
הרי שלא קרא להם מיוחדים וכן בכמה , מן השמות הקדושיםהמאבד שם 

ודברי , ולכן כתבתי שיש ראיה לכאן ולכאן ומידי ספק לא יצאנו. מקומות
. ם סובר כמותם ולא חולק עליהם"י מכריעים לומר שהרמב"א והנמוק"הריטב

ואינו נסקל עד שיברך בשם "שכתב ' ם בהלכה ט"שכוונת הרמב' ש באות ג"ומ
דהיינו השם המבורך עצמו ' דקאי ארישא דהלכה ז" המיוחדיןמן השמות 

ם "ד לא משמע כן מדיוק לשון הרמב"לענ, דבעינן שיהיה השם המיוחד
דהלשון עד שיברך בשם משמע דקאי על השם המברך ולא המבורך דאי קאי 

) 'בלי אות ב(ל עד שיברך שם מן השמות המיוחדין "על השם המבורך היל
משמע דכוונתו על השם שמברך בו לשם אחר ועליו ) ב"ב(ומדקאמר בשם 

וכן מתברר , מ"מ והכ"וכמו הבנת הלח. קאמר דבעינן שיהיה שם מהמיוחדין
ם את "דהיינו יכה עכו". ם" עכובשםמי שגידף את השם "שכתב ' מהלכה ט

יוסה קנאין פוגעין בו אבל אינו נסקל עד שיברך בשם מן המיוחדין דהיינו יברך 
י מבואר שכשאומר בשם פלוני הכוונה על השם המברך שבו ד הר"ד את א"ש

קרא לשם '  וכן כאן בהלכה ט,הוא מברך את שם פלוני והיינו מברך שם בשם
ז קרא להם שמות "המברך שמות מיוחדים שבהם ברך השם שחייב ולעיל בה

והשתא , מ"מ הרי ששניהם אחד ופעם קורא להם מיוחדים ופעם שאינ"שאינ
מ והכא מיוחדים "ז כתב שמות שאינ"מ דלעיל בה"חלא קשה קושית הל

מ עצמו "מ וכן תירץ הלח"ם קורא להם פעם מיוחדים ופעם שאינ"דהרמב
מיוחדים הוא למיעוטי הכינויים כלומר " דהיינו"ואפשר לישב דלשון , שכתב

ומוציאה , מ"שמיוחדים הזאת שונה מהרגיל ופירושה גם השמות שאינ
מ מיוחדים "ם שקורא לששאינ"לו לא נמצא להרמבואי .הכינויים כרחום וחנון

מ אבל בשאר "אלא כאן שפיר היינו אומרים שרק כאן היא כוללת ששאינ
מ "ם לששאינ"אבל השתא דאשכחן בכמה דוכתי דקרי רמב, מקומות לא

" שמות מיוחדים"ל שבועות "ש בסוה"ל לומר בודאות שמ"כ מנ"א, מיוחדים
מ כמו שביאר "קאי גם על השמות שאינבלבד דילמא ' דקאי רק על שם בן ד

והן אמת נכון הדבר שבתלמוד ומדרשים כל מקום . הוא עצמו בכמה מקומות
מ מעולם "מ, ה בלבד"קאי רק על שם הוי) בלשון יחיד(שכתוב השם המיוחד 

) עד כמה שידוע לי(לא מצאנו שקורא בתלמוד שמות מיוחדים בלשון רבים 
ם הוא הראשון שמשתמש בו וכיון " שהרמבוהביטוי הזה בלשון רבים כמדומני

ל שגם "כ י" א,מ"ביאר בכמה מקומות שזה כולל השמות שאינ שהוא עצמו
  .מ"בשאר מקומות שכתב מיוחדים בסתם שכולל גם השמות שאינ

ג השמות המיוחדים והם השמות "ש פ" ק'ם בהל"ש הרמב"ר שמ"ש כת"ומ
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א ביאר דבריו כוונתו אבל במקום של, ם הכא שאני שכאן ביאר דבריו"שאינ
ל שביאר כאן כדי ללמוד ממנו "ד אין זה מוכרח דאדרבא י"לענ, מיוחדים ממש

ואין הוא צריך לבאר כל מקום שמזכיר מיוחדים והכא , למקום אחר שלא ביאר
א "מ מידי ספק לא יצאנו ולכן כיון שאשכחן שהריטב"ומ. בנין אב לכולם

ל ולא "ם כותייהו ס"ה הרמב"דהל "מ מיוחדים י"י קוראים לששאינ"והנמוק
  .ש"ע' ה באות ג" וכמו שהארכתי בעחולק עליהם

ולשנות את הגירסא ממכה ' י בנדרים ז"לפרש דברי הנמוק' ש באות ה"ומ .ג
ד אין "לענ, ק להורג בנו דירושלמי וכל זה מכח כמה קושיות"בנו גדול דמו

,  צריכים לפניםא ברורים ופשוטים ואינם"י והריטב"שום קושיה ודברי הנמוק
, דמקלל בשם' י מובאים על ההיא דתמורה ג"דבשלמא אילו היו דברי הנמוק

י מביא בראש "ר אבל השתא הא חזינן שהנמוק"היה מקום לומר כדברי כת
ל דנדרים ובכל דבריו לא הזכיר ענין מקלל בשם כלל וכן "דבריו הזכרת שש

ומר שמכוון למקלל א אין בהם רמז למקלל בשם ומהיכא תיתי ל"דברי הריטב
ד אין בהם "ואי משום קושיותיו שהכריחוהו לפרש שלא כפשוטו לענ, בשם

י שדעת הגאונים "ש הנמוק"דהנה מ .ה כפי הבנתנו"שום קושי ונפרש דבריו בע
מ "ה על הכינויים היה צריך לנדותו הדבר פשוט שהכוונה על השמות שאינ"דה

ם אלהות כינוי דקאמר ומה עגלון קרי לש. 'וכן בסנהדרין ס, וקרי להו כינויים
ומבואר דעמד משום דאמר ליה אהוד דבר אלהים לי , דלא ידע אלא בכינוי עמד

מ שכתב בכל הני כינויים כגון "ואליבא דר, ה"ו בד"י בסנהדרין נ"וכן רש, אליך
ה "אלהים שדי צבאות וכן לקמן חוזר כמה פעמים וקוראם כינויים וכן הרמ

וכן ', ב שכל השמות מקרו כינויים מלבד שם בן דכות', ו וס"בסנהדרין נ
ו כותב שנראין דברי האומרים דאף שם האדנות "א עצמו בשבועות ל"הריטב

ן "ה והרמב"ה לבדו וכן דעת הרמ"בכלל הכינויים ושם המיוחד הוא רק הוי
ה "כ פשיטא שגם הגאונים לזה התכוונו שלא תאמר שרק על שם הוי"וא, ד"עכ

לכן אמרו שגם על הכינויים יש איסור וכוונתם , ל"יר ששבלבד יש איסור מזכ
לפי שעבר על דברי "ומה שכתבו , מ ולא על רחום וחנון"על שמות שאינ

אין הכוונה דברי תורה ממש מדאורייתא דהא לא אשכחן שמנדין על " תורה
אלא מנדין על איסור ' ות ממש כגון אוכל נבלות וטריפות ומחלל שבת וכד"ד

ל "ה אדאורייתא כדי לתת לו תוקף כגון הא דהזכרת ששדרבנן דאסמכו
אלהיך תירא שאינו אלא מדרבנן וכמו שהארכתי לעיל אות ' דאסמכוה על את ה

מ אינו אלא בשם המפורש כמו שהוכחתי "ל שהוא מדאורייתא מ"ואף את' א
ו שכתב שהוגה השם באותיותיו עובר על "ועיין להמאירי בסנהדרין נ(, לעיל

ד כוונתו שעובר על את "ל ולענ"עכ' ופרים והוא נכלל ביראת העשה מדברי ס
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ש "ומעין מ. 'וזהו שכתב שהוא נכלל ביראת ה, אלקיך תירא מדרבנן' ה
ל אריכות דברים בזה "וי. שבכלל יראתו שלא יזכירנו לבטלה' ע ד"ם במ"הרמב
, כ הכא נמי במכה בנו גדול שעובר על ולפני עוור לא תתן מכשול"וא) ל"ואכמ

ינו ממש מדאורייתא אלא מדרבנן ואסמכוה אקרא ולכן מנדין למכה בנו גדול א
היינו הכינויים בלשון (מ לבטלה "וכמו כן ממש מנדין למזכיר השמות שאינ

ש "א לבאר דברי הגאונים שמ"ז בא הריטב"וע) התלמוד והגאונים והראשונים
הזכירם שמנדין על הכינויים אין הכוונה על רחום וחנון ופשיטא דשרי ל

כלומר אדנות שהוא כינוי של (ד "לבטלה אלא כינויים כגון הכינוי הידוע דא
ב "וכיו) ה"ל שכל השמות מיקרו כינויים מלבד הוי"ה ואזיל לשיטתיה הנ"הוי

מ והשתא לאחר שקרא לאדנות כינוי "והיינו ששאינ, מן השמות המיוחדים
שמות מיוחדים מ "חוזר וקורא לאדנות ולשאר השמות שאינ, ה"ביחס להוי

פ מיוחדים לשמות של הבורא ולא כן רחום "ביחס לרחום וחנון לפי שהם עכ
וחנון שאינם שמות אלא מדות וראיה שכדברינו כן הוא מהא דאמר התם 

ז אלא גוערין בו והרי שם "שמנדין על שמות המיוחדים ולא על המזכיר בלע
מ שהם בודאי "ינכ שמות שא"ה גוערין בו וא"ז דינו כרחום וחנון ואפ"בלע

והשתא , כ לומר שעליהם קאמר שמנדין עליהם"ז ע"חמירי טפי משם בלע
א משלימין ומבארים היטב דברי הגאונים ואין מקום לשום "דברי הריטב

  .ק היטב"ודו, קושיא
ד שאין " הבינו המשנה משביעני עליכם בא)ה"ל(בשבועות ' ש שהתוס"ומ .ד

' שדברי התוס, לא ידעתי מנא ליה הא, הכוונה לאדנות אלא לקריאתו במילוי
פ שההוגה השם באותיותיו אין לו "שאע"ש "שמ, ה פשוטים"ד בי"ה בא"בד

ל "ה וס"ד אלא על הסיפא בי"אין דבריהם חוזרים על הרישא בא" ב"חלק לעוה
ז קשה להם והא " וע,י"ד ה"אותיות הכתוב ביו' י שמשביע בשם בן ד"כפירש

דהא אם שרי , ה ולא אדנות"נתם על שם הויהוא הוגה השם באותיותיו וכוו
כ "להזכיר אדנות ככתבו ולדעת הראשונים שהזכרנו לעיל הוא נחשב ככינוי א

הוה הוגה השם בודאי לא , איך יעלה על הדעת לומר שהאומר אלף דלת נון יוד
 ולפי דברי .ח ברורים ונכונים"אלף ת' ז בסי" ודברי הרדב'עלה זה על לבם

כוון למילוי דאדנות קשה לי איך קורא למילוי שם מיוחד א הת"ר שהריטב"כת
דמשמע שיש עוד שמות דומים " ב"וכיו"ועוד מאי דקאמר , והא אינו שם כלל

ועוד איך קורא להם שמות , לו במילוי והיכא אתמר לאסור מילוי דשמות
ה " שלא נקרא שם מיוחד אלא הוי)ה"ל(מיוחדים והא הוא עצמו כתב בשבועות 

מ כינויים בא "ל שכלפי הגאונים שקראו לשמות שאינ"למא לדידי י ובש'בלבד
 ,הוא וקרא להם שמות מיוחדים כדי להבדילם מכינויים גמורים כרחום וחנון

ועוד שמהמשנה , אבל לדידך איך יקרא למילוי שם מיוחד אטו המילוי שם הוא
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ה משמע שאין שום חשש להזכיר השם במילוי מדקאמר משביעני "דשבועות ל
ה בשדי בצבאות הרי שקרא לשדי וצבאות בלי שינוי ושם בן "ד בי"ליכם באע
שינה אותו וקראו באותיות ואם גם במילוי יש איסור להזכירו מה הועיל ' ד

ל בשם "היל, התנא ששינה וקראם באותיות היינו במילוי הא גם זה אסור
ת של המיוחד ככתבו וככנויו אלא ודאי שאין שום חשש בהזכרת שמות האותיו

ד "מ פרק חלק כותב וההוגה את השם באותיותיו יו"ם בפיה"וכן הרמב, השם
ה באותיות ולא "הרי שכותב מילוי דהוי, א שהוא השם המפורש"ו ה"א וא"ה

חשש שהקורא כן יהיה הוגה השם כי באמת אין הוגה השם אלא ככתבו ולא 
א " הריטבכותב כן כמה פעמים וכן' ו וס"ה בסנהדרין נ"באותיותיו וכן הרמ

 באופן שהראשונים ,א"פרק ס' חלק א ועיין היטב במורה נבוכים )ה"ל(בשבועות 
.  ופשיטא להם שאין בזה שום חשש,לא עלה על לבם כלל ענין מילוי השם

ח "אלף ת' ז בסי"פ שהרדב"ח לא לזה התכוונו אע"ז י"בע' ד שגם התוס"ולענ
ל שם "ז הנ"חדא שהרדבוכמה ראיות לדבר , לאסור המילוי' כתב שכוונת התוס

ה ככתבו וכן באמת דעת "כתב שהפירוש המוסכם דהוגה השם הוא שקורא הוי
רוב ככל העולם וכל העולם נזהרין בזה אבל במילוי לא נזהרין רק האחרונים 

עצמם כותבים שרוב העולם מפרשים שהיה ' והנה התוס, פ כמה סברות"ע
והנה אם , שאר תיבותקורא בפירוש אותיות של שם המיוחד כאותיות של 

תפרש דקאי אמילוי קשה דקאמרי שרוב העולם מפרשים כן דאדרבא רוב 
ועוד מאי קאמרי שקורא בפירוש , ז גופיה"ש הרדב"העולם לא מפרשים כן וכמ

אותיות של שם המיוחד כאותיות של שאר תיבות אטו שאר תיבות רגילים 
. 'ית ריש אלף וכולקרוא אותם במילוי כגון בראשית אטו רגילים לקרוא ב

נ כוונתם שקורא אותיות " וה,אדרבא רגילים לקראה בצירוף האותיות בראשית
של השם כמו שקורא שאר תיבות היינו צירוף האותיות כגון ראובן שמעון ולא 

כ מאי מביאים ראיה לאסור "ועוד קשה לפירוש הזה דא, במילוי' ריש אלף וכו
 כשאני נכתב אני נקרא אני נכתב לא. להזכיר מילוי השם מהא דפסחים דף נ

אדרבא זה מוכיח ההפך מהסברא דמילוי השם דהא פשיטא . ד"ה ונקרא בא"בי
אני נקרא שלא קוראים , )ה כסדרן"היינו בהוי(ש לא כשאני נכתב "שהכוונה מ

ה "ואטו יש מי שקורא השם הוי, כן אלא קוראים באדנות וכמנהג כל ישראל
כ מה ראיה מביאים "וא,  דלת נון יוד ודאי לאכגון וידבר אלף, במילוי אדנות

לאסור הזכרת המילוי אדרבא משם ראיה שאין איסור אלא בקריאת השם ' התוס
ד לפרש שכוונתם לאסור לקרוא השם ככתבו ולא במילוי "ככתבו ולכן נלע

והיינו שכתבו שרוב העולם מפרשים שהיה קורא בפירוש אותיות של שם 
ינו כמו ששאר תיבות כגון ראובן קוראים אותה כאותיות של שאר תיבות דהי
ה קוראו ככתבו וזהו שכתבו שרוב "נ שם הוי"ה' ראובן ולא ריש אלף ואו וכו
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י שפירש "ז ולאפוקי מפירש"וכן הדבר באמת כעדות הרדב. העולם מפרשין כן
וזהו מה שהביאו ראיה לדבריהם לאסור קריאת השם , ב אותיות"שדורשו במ

, ח"ז י"בע' ד כוונת התוס"כנלע' לא כשאני נכתב וכו'  נככתבו מהא דפסחים
ל זה שמי לעלם חסר ואו "וז' והדבר מבואר היטב במדרש רבה שמות פרשה ג

שלא יהגה אדם את השם באותיותיו וזה זכרי לדור דור שאין אומר אותו אלא 
ל "ס בפסחים הנ"נמצא שדברי המדרש משלים ומבאר דברי הש, כ"בכינוי ע

ש במדרש לא יהגה השם "ים לא כשאני נכתב אני נקרא היינו מש בפסח"שמ
אותיותיו "באותיותיו דהיינו השם ככתיבתו ולא באותיות השם שזה לא נקרא 

משמע שיש ' סוכה ה' מ כיון שמהתוס"ומ, אלא שמות אותיות השם" של השם
י "ז הסכים לאסור שם האותיות והאר"קפידא בהזכרת האותיות והרדב

מ "פ שעיקר כוונת הוגה השם באותיותיו היינו ככתבו מ"אעמ כתב ש"בשעה
מ רחוק "אבל מ, גם באותיות במילוי הוי בכלל הוגה השם לכן יש להחמיר בזה

ל לא אמרו אלא " שגם לדברי האוסרים הנ,א התכוון לזה"מאד לומר שהריטב
ה ולא למילוי דאדנות ובודאי לא עדיף שם האותיות מהשם עצמו "למילוי דהוי

וכן אותיות השם בשינוי איזה נקודה כגון אדוני בחיריק או , י להזכירודשר
ש אלף דלת "בצירי שרי להזכירו לבטלה ולמוחקו ואין בו קדושת השם כלל וכ

והדבר פשוט וברור בעיני אלא שהארכתי , נון יוד שאין בו אף רמז להוגה השם
  .ר בנה בנין שלם על הסברא דמילוי שם דאדנות"כשראיתי שכת

א " והריטבדברים והאמת האלה מתברר שהגאוניםוהשתא לאחר כל ה .ה
א קורא להם "מ לבטלה ומנדין עליהם והריטב"אוסרים להזכיר השמות שאינ

ל כי היכי דלא "תייהו סום כו"כ יש לנו לומר שגם הרמב"שמות מיוחדים וא
ם נוטים לכאן ולכאן ודברי הגאונים "לאפושי פלוגתא ובפרט שדברי הרמב

ם "תייהו לכן נקטינן שגם הרמבול כו"א ס"ס' א ברורים וגם הטור בסי"טבוהרי
ם חולק עליהם וגם אז הרי הם "ל כל עוד אין הוכחה ברורה שהרמב"כותייהו ס

אלא שמה שיש לנו לברר הוא , מ"הרבים והלכה כותייהו להחמיר בשמות שאינ
מ בתוך "ל מזכירים כל הששאינ"מה הוא גדר הזכרה לבטלה שהרי מצאנו שרז

ובמכות , אלהי' ח בן תרדיון כאשר צוני ה"ז שאמר ר"ז י"דבריהם כגון הא דע
בזמן שהשבטים ' ע והזקנים בית הדום רגלי אלהינו ובקידושין ע"ד בהא דר"כ

ש "אבל שתים לא דיבר אלהים ע, ה אחת"י בד"ד ברש"שבטי יה ובסנהדרין ל
ם שלא משנים ועוד הרבה כאלה מפוזרים בתלמוד ובמפרשים הראשוני

ורק האחרונים ובמיוחד בארצות אשכנז ' בכתיבת השמות מלבד שם בן ד
או ' מרבים לכתוב השמות בכינוי אבל הספרדים ברובם לא כותבים אלקים בק

ז יש לחקור "וע. 'בכינוי אחר אלא כדרך הראשונים שלא משנים רק בשם בן ד
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 בנושא הזה ויש ד עובד"ל ואני בס"היטב אם יש באופן הזה חשש הזכרת שש
ל דיסקין בקונטרס אחרון "ת מהרי"עיין בשו. לי חומר רב ואזכיר מעט מהרבה

ם פסק שמותר "ז דמור"קמ' ד סי"וביו', ג' ו סי"רט' ז סי"ע ר"ובשו, ד"ק' סי
ב דגיטין "ם סוף פ"מ לרמב"פ פיה"לומר לגוי אלהים יהיה בעזרך והוא ע

  .ועוד חזון למועד, ל"ועוד הרבה ואכמ, ד דשבועות"מ פ"ובפיה

, ש בברכה לבטלה ואפילו בברכה של שבח"ם אוסר הזכרת ש"ש שהרמב"ומ .ו
 ופוק חזי מאי ,ש בדרך שבח"נ שבברכה מחמירין טפי מסתם הזכרת ש"אה

, עמא דבר שבכל הדורות מחברים אלפי שירים ותשבחות תפילות וכדומה
בר אף ברכה ש ואין פוצה פה אבל ברכות לא העיז אף גדול לח"בהזכרת ש

אחת ואפילו ברכת בתולים וברכת אשר קדש עובר דפדיון הבן מברכים אותם 
ש קלוגר בחכמת שלמה "בלי שם מלכות כיון שלא הוזכרו בתלמוד ועיין למהר

ל "מ הנ"ם עצמו כתב בפיה"והנה הרמב, ש בזה"מ' ו סעיף ד"רט' ח סי"או
ש לעיל "עזרך וכמם בשביעית ולומר לו אלהים יהיה ב"דשרי לחזק ידי העכו

ש בדרך ברכה כגון "וכן באגרותיו לבנו ולתלמידיו מזכיר הרבה פעמים ש
ומקרא מלא הוא בך יברך ישראל לאמר ישימך , ישכילך האלהים וכדומה
ט דברכות איתא שהתקינו שיברך אדם חבירו "ובפ. אלהים כאפרים וכמנשה

ש " ניחא ליה למר במומאי דלא. י"ק' ועיין בירחון אור תורה שנה יוד סי, בשם
ה "וכתב שהראשונים מכנים בכתיבת הוי' שאין זה דרך כבוד לכנות אלקים בק

ואדנות ואלהות תמיהני דאדרבא לך נא ראה בכל התלמוד והראשונים אם 
ומשנה ערוכה היא ' מצאת שמכנים בשם אלהות ולא מצאנו כינוי רק בשם בן ד

 וכן לקמן אלו שמות שאין ה בשדי בצבאות"ד בי"ה משביעני בא"בשבועות ל
  .ש"ע', ה וכו"ד י"נמחקים א

מאן לימא לן שכינו כן גם ' ובק' ואף באחרונים שמצאנו שמכנים אלדים בד .ז
ה וכתבו יוי או שני יודין ואטו יש מי "בפיהם הרי מצאנו שכינו בכתיבת שם הוי

 שיקרא הכינוי כמו שכתוב אלא מכנים בכתיבה ולא בקריאה שקוראים באדנות
וזה מוכרח , אבל לא קראו כן' או בק' ל שכתבו השם אלהות בכינוי בד"מ י"והנ

ואטו יעלה על דעתנו , ם אלים"שהרי מצאנו שכינו וכתבו אלקים אלדים אהי
אלא , ו"שהשם ניתן בידינו לשחק בו כרצוננו ולכנותו כאשר יעלה המזלג ח

 קראו בפיהם שלא כינו אלא בכתיבה אבל בפיהם קראו כהלכה ורק האחרונים
. א. ד משני טעמים" השמות הוא לענתמה שכתוב בפניהם והטעם שכינו בכתיב

ך שלא בדיו "ו שאסור לכתוב שום שם מתנ"א ס"רע' ד סי"ם ביו"ש מור"פ מ"ע
ך לכן חששו לכותבם שלא בדיו ולכן "וכיון שרוב השמות באים מפסוקים מתנ

נ חששו "א מן שטריא והח דבטלו אדכרת"ה י"ש בר"פ מ"ע. ב. כתבום בשינוי
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ו "שהמכתב שלהם יאבד ויושלך לאשפה לאחר זמן ונמצא שם מוטל באשפה ח
ולכן לא כתבו השם רק בשינוי אבל מזה אין צורך לשנות רק בכתיבה ולא 

ויש (ש בדרך הלימוד ולצורך "ש שהוכחנו שמותר להזכיר ש"פ מ"בקריאה וע
ו ומה "כ נלמד בק"א" םאדוש"ש שאין לכנות "פ מ"וע) ז"לי עוד ראיות ע

אדושם שאינו כינוי לגנאי שהוא קיצור מאדון השם קאמרי שאסור ועוד שהוא 
ו "בכינוי כגון אלקים שמשתמע מלשון מלקות ח. כינוי דכינוי וקאמרי דאסור

, ש"כמו הלוקים וכן אלקינו נראה כמו שכתוב אכנו אלקינו וכן שאר השמות לכ
מ כיון שמותר "אבל מ, גישים בזהאלא ששבשתא כיון דעאל עאל ולא מר

והנה . להזכיר השם בפסוק ובתלמוד ובדרך המדרש והלימוד למה לנו לכנות
אני שמעתי מי שכינה זה אלי ואנוהו ואמר זה קלי ונשמע כמו זה כלי ואנוהו 

ז המשלתי לאדם שקורא "ו וע"ו והרי אין לך גידוף כזה לקרוא לשם כלי ח"ח
רוא בשמו ואומר רבי רקובן שבודאי יש בזה בזיון לרבו בכינוי כיון שאסור לק

פ רוב "ה שאין לכנות כן כיון שמותר להזכיר השם כהלכה ע"ש לממ"וכ
המקרים ומה שמחמירים שלא להזכיר בדרך הלימוד שלא בפסוקים הוי חומרא 

ח שכתב ברוך אתה "ת' ש סי"וראיה לדברי מהא דהריב. המביאה לידי קולא
אלא דילג השם לגמרי ובשם ' או בד'  אלקינו בקהשם מלך העולם ולא כתב

הרי שכינוי השם שהוא כינוי מכובד כינה בו אבל לשם " השם"אדנות כינה 
נ יש לנו ללכת "וה, אלהות כיון שאין כינוי מכובד לא כינה כלל אלא דילגו

בדרך הזאת במטבע ברכה שבתלמוד לדלג מלת אלהות לגמרי ולא לומר 
זכיר כגון עם קטנים שחוששים שידלגו גם בברכה אלקינו ואם יש צורך לה

 ,שצריכה אז כבר נפסקה הלכה דשרי ללמד הקטנים הברכות גם לבטלה
 ובדרך לימוד שאינו ברכה יזכירו ,והגדולים ידלגו מלת אלהינו במטבע ברכות

השם בלי שינוי בין בפסוק בין שלא בפסוק דמאי שנא לימוד תורה שבכתב או 
 כיון "השם"יכנה ' הא שניהם תורה אחת מלבד בשם בן דפ ו"לימוד תורה שבע

מ מרוטנבורג "שהוא כינוי של כבוד וגם מצאנו לאחד מן הראשונים מהר
שלא להזכירו בתלמוד אבל בשאר ' א שהחמיר בשם בן ד"תכ' ץ סי"בתשב

והגם שמצאנו לכמה מהאחרונים שכתבו בספריהם גם שאר , השמות לא החמיר
ד אטו יעלה על דעת אדם שקראו "ק או אדי"ק אקי"השמות בכינוי כגון ו

ו "ה ח"ה לשם יה או אקיק ואדיד לשם אהיה או ידוד לשם הוי"ק או ק"בפיהם י
לא תהיה כזאת בישראל לכנות לבוראם שמות וכינויים אשר הם בזיון גם לאדם 

 אלא שכתבו כינוי .צבאות' והקריבו נא לפחתך הירצך או הישא פניך אמר ה
יודין תמורת ' וכמו שכותבים שני יודין או יוי או ג, וקראו כהלכהל "מטעם הנ

אלא שהאחרונים . נ כן"ה ומעולם לא שמענו מי שיקרא כמו שכתוב וה"הוי
קלקלו וטעו לחשוב שכותבים בכינוי לפי שאסור להזכיר השם בדרך הלימוד 
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 וכמה יתחמץ לבבי בראותי אנשים אומרים בתפילה. וקראו כמו שכתוב בפניהם
אנא אלקים וכדומה ובעיני הם דומים לפי , אלקינו' מ ה"שאינה חובה יהר

והם ' ת שמו אינו אלקים בק" שהרי השי,ו"שפונה בתפילה לאלהים אחרים ח
ש מרן "אף שכוונתם לשמים והגע בעצמך אדם שראה מ' פונים לאלקים בק

 ב שלא יקרא לרבו"מ שלא יקרא אדם לאביו בשמו ובסימן רמ"ר' ד סי"ביו
ם שם שרשאי "ש מור"בשמו והוא רוצה להחמיר על עצמו שלא לסמוך עמ

ך כתב שדוקא שלא בפניו יכול לומר רבי פלוני "אדם לומר רבי פלוני דהא הש
האם רשאי לומר רבי רקובן , כ הוא שהוצרך להזכיר שם רבו בפניו או אביו"וא

תר להזכיר ש בהזכירו שם בוראו כיון שמהדין מו"ה וכ"אבי שמקון וכדומה וה
השם לצורך לימוד האם רשאי להחמיר שלא להזכיר ולכנות לבוראו שם שאינו 

תנו כבוד לאלהיכם או ) בלימוד(ויתירה מזו אדם שמגיע לפסוק , ו"של כבוד ח
להיות לכם לאלהים או נודה לאלהינו והרי האלף היא נחה ואינה מורגשת 

שמע כאומר נודה הוא אומר נודה לאלקינו ונ' במבטא וכשקורא אותם בק
ו וכן תנו כבוד ללוקיכם או תנו כבוד ללוקים וזה "ללוקינו מלשון מלקות ח

ולכן הדרך הנכונה היא שלא להרבות חומרות , ו"האם אינו חירוף וגידוף ח
כאלה המביאות לידי קולא ויש לנו ללכת בדרכי הראשונים שלא כינו שום שם 

 גם האחרונים בימינו לא והספרדים. שקראו השם' מהשמות מלבד שם בן ד
ע "ואני שאלתי תלמיד חכם מתלמידי הגר' כינו השמות כלל מלבד שם בן ד

ע "ע לא נהג לכנות וכן אנו בלומדינו בתלמוד או בשו"ל ואמר שהגר"עטייה זצ
ו על מנהג חכמי "יעקב דוויק הי' בהלכות לא נהגנו לכנות ושאלתי להחכם ר

ברים בטלים ולא נהגו הספרדים בהם רק י בדור שעבר ואמר שזה הכינויים ד"א
ד שאמרו בית הדום "ואמר וכי אנו טובים יותר מהתנאים במכות כ, האשכנזים

  .וכן בכל התלמוד שמזכירים השמות בלי כינוי לכל צורך. רגלי אלהינו

ל בברכות מדרבנן "ם הזכרת שש"ר שכתבתי שלרמב"כת עלי ומה שתמה. ח
ו שכתב "כ' אני אביא תשובתו שם בסיה גם "ק' ד סי"והביא תשובתו בפה

, צ עובר בלא תשא"וחכמים הם שתקנו הברכה והם אמרו המברך ברכה שא
ו "אות קט' ע ב"א מ"ח ח"ועיין להשד. ם עצמו כותב שהיא מדרבנן"הרי רמב

ל "ו הנ"כ' ד סי"א שדן בתשובה דפה"שהביא דברי החיד, ה ומה מאד"בד
צ עובר בלא תשא " שמברך ברכה שאל לא אמרו"ל שאם רז"ופירש כוונתו דר

ל "א שכל שמברך ברכה אפילו אינה צריכה שרי ואינו נחשב מוציא שש"הו
והשתא גילו לנו שהמברך לבטלה אינו נחשב מברך וממילא נחשב מוציא 

ואני מוסיף , ח מה שדחה בזה"ש להשד"וע, ד"ל ועובר בלא תשא עכ"שש
שא רק שבועה ולא הזכיר ב דלא ת"ת ס"מ במל"ם עצמו לא כלל בסה"דהרמב
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סנהדרין מנה המלקיות ולא ' ט מהל"צ וכן בפי"ל כלל או מברך ברכה שא"שש
כ איך "ל שלוקה או עובר בלאו וא"צ או מזכיר שש"הזכיר מברך ברכה שא

כ "ועוד דא, צ עובר על לא תשא"א שמברך ברכה שא"אפשר לומר כדברי החיד
ולכן המברך ברכה "לצורך ל הם שתקנו הברכה ואמרו שלא לברך שלא "היל

אלא " הם אמרו שעובר בלא תשא"ומאי קאמר " שאינה צריכה עובר בלא תשא
ה "ק' ד סי"ש בפה"ודאי שהם אמרו עובר בלא תשא בדרך אסמכתא בעלמא ומ

, ל דלאו דוקא קאמר דאורייתא"י, ואיסורא דאורייתא, צ"מפני שהיא ברכה שא
כ "רייתא ואינו ממש דאורייתא דאאלא כיון שאסמכוה אלא תשא הוי כעין דאו

ברכות ' א מהל"ועוד ראיה מהא שכתב בפ. ת"מ במנין ל"היה מונה אותה בסה
פ שהם מברכים לבטלה "ו התינוקות מלמדים אותם הברכות כתיקונם ואע"הט

ל כדי ללמד "וכתבו האחרונים שגם המלמד מזכיר שש. ז מותר"בשעת לימוד ה
ל להתיר "מדאורייתא ממש איך יכולים חזל "התינוקות ואם איתא שאיסור שש

ל שהוא חמור מאד כידוע והא התינוקות פטורים ממצוה וברכה "להזכיר שש
היה יותר טוב לתקן שלא יברכו עד שיגדלו וידעו לקרוא ואז יברכו מתוך הספר 
או יברכו לצורך על מים או פירות ולא לבטלה ועוד אטו כדי ללמד התינוקות 

שלא ,  איסור דאורייתא חמור כדי שיזכה הקטן וילמדאומרים למלמד לעבור
, ואטו אומרים לאדם תחטא כדי שיזכה חברך, ילמד לברך עד שיגדל ויתחייב

ל שהם תיקנו שלא לברך ברכה "ש די"ובשלמא אי אמרת שהוא מדרבנן א
 אבל אי מדאורייתא וכי ,צ והם אמרו דשרי ללמד הקטן ברכות לבטלה"שא

ובפרט שיש דרכים ללמד , יסור דאורייתא בקום עשהיכולים חכמים לעקור א
הקטן מבלי שיעבור הגדול איסור כגון שלא יברכו אלא מתוך הספר לאחר 

ועוד , ל מדרבנן"ם ורוב הפוסקים איסור שש"כ שלרמב"אלא ע, שילמדו לקרוא
ל אלא בשם "שאין איסור הזכרת שש' ש לעיל אות א"אני אומר על פי מ

ש לעיל בזה "ואימא פרושי שמיה הוא ועמ, ו"ן נש בסנהדרי"המפורש וכמ
ל מדאורייתא "כ לא שייך לומר שש"כ בימינו שמברכים רק בשם אדנות א"וא

מ לענין שם " מ,ה לענין מברך השם"ם שם אדנות דינו כהוי"ואף שלרמב
ש "וכמ, ה בלבד"ה ב"המפורש גם הוא מודה שלא נקרא שם מפורש אלא הוי

  .א"א פרק ס"במורה נבוכים ח

ש לאסור הזכרת "ד שלא התכוון הריב" לענ)ח"ת' סי(ש "ובענין תשובת הריב. ט
ל מההיא "אלהינו לצורך שהוא אלא דווקא בברכה שאינה צריכה לפי דסבי

היה מזכיר אלהינו בברכה אף  דמנימין רעיא דסגי בשם אחד בברכה ולכן אם
י ברכה שפיר הוי ברכה בדיעבד והו, כיון שהזכיר אלהות" השם"שאומר 

ל הכי "ואף דלהלכה אולי לא קיימ. ש תיבת אלהינו"לבטלה ולכן דילג הריב
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ד דסבר דסגי בשם אחד "רי' ב סי"ועיין למשנ. (ש חשש לסברה זו"מ הריב"מ
ז בא "ולכן לכתחילה אין לומר אלהות בברכה שאינה צריכה וע). ויוצא בדיעבד

ברכה ולא רק אדנות מ ואמר שמדבריו משמע שגם אלהינו אין לאמרו ב"המשל
, אסור אבל שלא בברכה לא גילה לנו דעתו אם יש לשם אלהות דין שם או כנוי

ש שאם הוצרכנו להזכיר שם אלהות במקום "מ למדנו מדברי הריב"אבל מ
אלא יש לדלגו ', אלקים וכדו, אין להזכירו בכנוי כגון אלדים, שאסור להזכירו

ל "אלא דסב,  אתה השם אלקינוכ מדוע לא כתב ברוך"ולא להזכירו כלל דאל
  .דאין לכנות אלקינו כלל

מליראה את "ם גרסי בתמורה דגם במסקנא ילפי "י ורמב"ומה שכתבתי שרש .י
מ יתכן "מ, ד"י נראה דלא יליף כן אלא בס" הן אמת שלאחר העיון ברש,"'ה

ממש כדכתיב ליראה ' ם נקט האי פסוקא לפי שהוא מבורר דקאי על ה"שהרמב
ועיין , ח"כ ועוד דילפינן מיניה לרבות ת"תירא אינו ברור כ' ל מאת ה אב,'את ה

  .ג"ה ל"א ר"למהרש
  .ש"ש ואל"ואסיים בברכת שנה טובה ומבורכת ומועדים לשמחה ושו

  ו"ה בנציון כהן הי"ממני ע

  ידסימן 

  ל"עוד בענין הנ

  .השלום והברכה, א"ציון הכהן שליט-בן' ג ר"לכבוד הרה
  .ד" והנני להשיב עליו בסאת אגרתו השנית קבלתי

ל "מה ת, יו ונשא חטאוה איש איש כי יקלל מלכו ואל:)ו"נ(תנן בסנהדרין  .א
 "שם המיוחד"יכול לא יהיה חייב אלא על ', וכו' והלא כבר נאמר ונוקב ה

א על שם המיוחד "וחכ. מ"דר', ל איש כי וכו" ת,מנין לרבות כל הכנויים, בלבד
מיישא דאמר בן נח שברך את השם ' ופליגא דר. במיתה ועל הכנויים באזהרה

" כנויים"י "ופירש. 'ט דאמר קרא כגר כאזרח וכו"לרבנן חייב מיתה מ, בכנויים
והיינו שם מיוחד ' דהא כתיב ה" שם המיוחד. "צבאות, שדי, כגון אלקים

ועל ' ש המיוחד במיתה כדכתיב ונוקב שם ה"א ע"וחכ. דכתיב זה שמי לעולם
ה "ושם בראש הדף בד.  אלהים לא תקלל אף על הכנויים נזהר,הכנויים באזהרה

. אותיות' ש המיוחד דהיינו שם בן ד"י דאינו חייב אלא ע"כתב רש, בכל יום
ים ה ואף שם אל,"שם המיוחד"לבדו ' ל קראו לשם בן ד"מפורש יוצא דחז. כ.ע

י לכאורה יראה דכוונת הגמרא הכא באמרה "ומיהו מפירוש רש. נכלל בכנויים
קללם , י" כתב רש.)ו"דף ס(א "אכן גבי מקלל או, מ"כנויים הוא רק לששאינ
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ומבואר בגמרא דאין חלוק בין השמות . (חנון רחום, צבאות, בכנוי כגון שדי
,  ותרוויהו מחדא קרא נפקי,א"האמורים במברך לשמות האמורים במקלל או

" שם המיוחד"א כתב "י בפירושו גבי מקלל או"ואף הנמק) 'וכו' דונוקב שם ה
קללם , "שיקללם בשמות הגמורים"עד שיקללם בשם , אותיות' דהיינו שם בן ד

הנה שקרא לשם המיוחד בלשון רבים . רחום, חנון, צבאות, כגון שדי, בכנוי
מ כללם בין "דהא ששאינ, ואין כוונתו אלא לשם בן ארבע" השמות הגמורים"

 שם אדנות נקרא בשם ם דאף"ולכאורה דעתו כהרמב. הכנויים שפטור עליהם
והיה אפשר להביא ראיה שכך דעתו מהא , ולכן נקט בלשון רבים" המיוחד"

נראים "א שכתב " הביא את דברי הריטב.)'ז(י עצמו בפירושו לנדרים "דהנמוק
או בכנוי הידוע של ,  אלא בהזכרת השם)ל"במזכיר שש(הדברים שאין נדוי זה 

א סובר "ולכאורה גם הריטב". ןוכיוצא בו מן השמות המיוחדי, ת"ף דל"אל
דאם כבר ,  ומה שקשה.ם שאדנות הוא מן השמות ולא מן הכנויים"כהרמב

וכי עוד איזה , מה הוסיף וכיוצא בו מן השמות המיוחדין, ה ואדנות"הזכיר להוי
 .)ו"ל(א גופיה בפרושו לשבועות "אלא שהריטב, ולא עוד. יש" שמות מיוחדין"

דאלמא , ת בכלל הכנויים הם"ף דל"דאף שם אלנראים דברי האומרים "כותב 
, ה"וכן דעת הרמ, ואידך כנוי, א לבדו נקרא שם מיוחד"ו ה"א וא"ד ה"יו

, ם"ו דאדנות בכלל הכנויים ודלא כהרמבנהנה מפורש השמיע". ל"ן ז"והרמב
ג "א אע"וצריך לומר דהריטב. מ נקראים כנויים ולא שמות מיוחדין"וששאינ

וכדעת רוב , ה לשם אדנות"מחלק בין שם ההוי, א"דגבי מברך ומקלל או
לגבי איסור הזכרת , שכן אתה בא לחייבו מיתה, ם"הראשונים דפליגי על הרמב

, הא קשיא,  אבל אי קשיא.ם לאסור אף בשם האדנות"ל נקט כהרמב"שש
ואיך , ה לבדו"א שפיר דבריו מללו דאין נקרא שם מיוחד אלא הוי"דהריטב

י אזלי בתר "א והנמוק"ונראה שהריטב". מות המיוחדיןוכיוצא בו מן הש"כתב 
שם " דמפורש התם דמילויי השם המיוחד נקראים בתואר .)'ס(מסכתין 

 אמר רב אחא בר יעקב )איכא דאמרי(דגרסינן התם , והמברך בו נהרג" המיוחד
מהו , יכה יוסי את יוסי תנן, פשיטא. מ שם בן ארבע אותיות נמי שם הוא"ש

י שם בן "ופירש. ל"קמ, ומלתא בעלמא הוא דנקט, א שם רבהדתימה עד דאיכ
. ולא בעינן שם המפורש בן ארבעים ושתיים אותיות, ארבע אותיות שם הוא

ותימא גדול שלא פסקו , ב ודאי נהרג המברך"ופשט הגמרא שעל שם בן מ
ומיהו המאירי ". כאיכא דאמרי"והלא דרכו לפסוק בדרך כלל ,ם להלכה"הרמב

נראה מהגמרא שאם ברך שם בן שבעים "שכתב וזה לשונו פסקו להלכה 
". שהרי הוא עיקר שם המיוחד. חייב, והוא הנקרא בגמרא שם רבה, ושתיים

י אף בשם "ולרש, אותיות' ו דשם בן ד"ב יהרג מק"והנה למאירי אף בשם בן מ(
ת משמע דהמקלל בן "י עה"וברש). אותיות' ו משם בן ד"ב הורגים ק"בן ע
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שנקב שם המיוחד "י "ב שכן כתב שם רש"ב או ע" ברך בשם בן מכ"המצרית ג
ואם כוונתו לשם בן ארבע מאי קאמר ". וגדף הוא שם המפורש ששמע מסיני

ד תורה חתומה נתנה "למ' ואפי, והלא בכל התורה נאמר שם זה" ששמע בסיני"
ום  ובתרג).ה תורה"שם ד' ועיין גם תוס(.  וודאי דמשה למדו לישראל.)'גיטין ס(

וחריף בר אתתא בת ישראל ית שמא רבא "כ "המיוחס ליונתן בן עוזיאל כתב ג
דהיינו שם " שמה רבה"נקט כלשון התלמוד ". ויקירא דמתפרש ששמע בסיני

' ד היה בגמרא שלא לחייבו על שם בן ד"ועכשיו מובן מאי ס, ב"ב או ע"מ
מהזוהר  לכאורהוכן משמע . אותיות אלא בשמא רבא שכן כך היה בבן המצרי

.  דאותו שם שבו הרג משה את המצרי בו ברך בן המצרי).י" דף קאמור' פ(
משה , אמר לו חברו אביך המצרי ".ל" וזלתורה' ומפורש הוא בפירוש התוס

והנה שם המפורש , "'מיד ויקב וכו, ל בשם המפורש"אמ, אמר לו במה, הרגו
, ב" או מב"ע  בןל דהוא שם"שבו הרג משה את המצרי מבואר בכתבי האריז

" השמות המיוחדים"א בנדרים שכתבו "והריטב, י בסנהדרין"ה כוונו הנמוקלז
א "י דפירש גבי מקלל או"ובזה גם יבוארו דברי רש, ה"היינו למילויי שם ההויד

כגון , קללם בכנוי". בשמות הגמורים"שיקלל , עד שיקללם בשם. "וזה לשונו
 ולכן שינה וקראם ,י השמותדכוונתו למילוי". חנון ורחום, צבאות, שדי

ואולי יש להביא קצת ראיה . דגמורים הם עם אותיותיהם" השמות הגמורים"
ה לא כתבו "שבועות כשרצה לכתוב שם ההוי' א בפירושו למס"מהא דהריטב

ד "כמוזכר בגמרא ובפוסקים אלא כתבו במילויו יו" אותיות' שם בן ד"בכנוי 
, ת"ף דל" כתבו אל)י"שהובא בנמוק. 'ים זבנדר(וכן כשכתב אדנות . א"ו ה"א וא"ה

ועוד יש . כ"ועשה כן כדי לרמוז דאל המילוי כוונו דבריו ג. 'ולא אדנות וכדו
ה הם בכלל השמות המיוחדין מהא דגרסינן "להביא ראיה דמילויי שם ההוי

 )וכתיבתוקריאתו , י"פירש(שם בן ארבע אותיות , י"ח אר" ארבב.)עא(בקדושין 
, ואמרי לה פעמיים בשבוע, אותו לתלמידיהם פעם אחת בשבועחכמים מוסרין 

ה כתיבות נוספות דהא שם בן "משמע דיש לשם ההוי" כתיבתו"י "ש רש"וממ
ב הוא חלק "ומסתבר ששם בן מ, ארבע הכתוב בתורה ידוע הוא לכל תלמיד

ושם אמר רב יהודה . ב אותיות"ענין שם בן מ'  ולכן סמכה לו הגמ,מכתיבתו
ם בן ארבעים ושתיים אותיות אין מוסרין אותו אלא למי שצנוע וענו ש, אמר רב

וכל , ואינו כועס ואינו משתכר ואינו מעמיד על מדותיו, ועומד בחצי ימיו
ואימתו , היודעו והזהיר בו והמשמרו בטהרה אהוב למעלה ונחמד למטה

ל הפליגו "הרי דחז. ב"ז והעוה"חל שני עולמים העוהומוטלת על הבריות ונ
ז הביא ראיה "אלף ת' ז סי"וגם הרדב, שבחו יותר משם בן ארבע אותיותב

והוסיף שראה בספר , ב הם בכלל השם המפורש"ב ומ"מגמרא זו ששמות י
והביא גם סיוע לדבריו . ב הוא שם המפורש"שכתב כי שם בן ע" ב"חיי העוה"
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יות ב אות"דורשו במ"באותיותיו '  דהוגה את ה:)ז"י(ז "ע' י שפירש במס"מרש
' שהביא כב ()חלק' פ(ם "ש לרמב"בפיהמו". ועושה בו מה שהוא חפץ

 דביאר נראה, א"ו ה"א וא"ד ה"באותיותיו יו' פירש ההוגה את ה) בתשובתו
. שיראה כוונתו רק על האותיות ככתבם' ה' ו' ה' הוגה על המילוי ולא כתב י

וי ה במיל"א כתב ששם ההוי"א מ"א בפירושו לספר היצירה פ"ודע שהגר
  .ש"עיי. שהוא שם המפורש, ה"אלפין הידוע בין המקובלים בכנוי שם מ

 שכתב מפורש בשם רב האי גאון שהשם )א"תרכ' סי(ח "ואגב גררא ראה בטואו
ב אותיות "פעמים הוא שם של מ' ג ביום הכיפורים י"המפורש שהיה מזכיר כה

ש "ות הרשאמנם מכוונ. ושעדיין מצוי הוא בישיבה בקבלה וידוע הוא לחכמים
, ב"אותיות ומצרף לו שם בן מ' לסדר העבודה מתבאר שהיה מזכיר שם בן ד

  .ד" אין מכאן שום ראיה לנד,ואם לזה כוון רב האי גאון

ואין נראין לי . ל" כתב על דברי רב האי גאון וז)הובא בטור שם(ש "אמנם הרא
 כתוב אלא כמו שהוא, אותיות' ש הזכרת השם של ד"דבריו דכיון דילפינן בג

והוא . והוא הנקרא שם מפורש. בפסוק הוא מזכירו אלא שמזכירו בכתיבתו
נעקר , באותיותיו' ועליו נאמר הוגה ה, וכולם נאצלים ממנו. מקור לכל השמות

אפשר שאם היה מבין שכוונת רב . ל"עכ. שאין להזכירו בגבולין, מן העולם
ש משמע "וונות הרשומכ, ש דתרוייהו איתנהו לא היה חולק"האי ככוונות הרש

סנהדרין ' א לפרש כן בגמ"אבל א, ב הוא חלק מכוונות שם בן ארבע"ששם בן מ

ד דלא יתחייב עד שיברך בשם בן ארבע " וס, דשמא רבה כולל לשניהם.'ס
ת שהוא אחד "כי משה הרג את המצרי בשם כה, ב יחד"ובהזכרת שם בן מ

ש בשער "ומ(. תשב' ל מס"ל בשער מאמרי רז"ש האריז"וכמ. ב שמות"מע

אינו , "ש"ך לאי"מי שמ"ת "ש הרמוז בס"שמות שמשה הרג את המצרי בשם יכ' הפסוקים פ

ודע . ונסקל,  ולכאורה רק בשם זה גם ברך בן הישראלית.)ל אלא מזולתו"מהאריז
. אמור'  טעמי המצוות פ-ובלקוטי תורה, אמור' פ פ"ל בשעה"ש האריז"דמ

דלא מצינו שיהרג נוקב , ה ששם זה הוזכראין הכוונ. ה"שנקב המצרי בשם אהו
בכינוי שם , ב שמות"ל ממ"ואפשר לומר דיוסי את יוסי היה השם הנ, בשם זה

ם שגם "מ לענין זה וכדעת הרמב"ד כששאנ"ה שהחשיבוהו משה וב"אהו
ל לשם "והיותר נראה הוא דענין נוקב שהזכיר האריז. מ נסקל"מברך בששאנ

אבל , הפרסא לומר שבשם זה פגם בן המצריג ו"הוא לענין סוד החו, ה"אהו
  .ל"הנ' ש התוס"ב וכמ"ב או מ"המעשה כולו נעשה בשם בן ע

 והלא ,"באותיותיו' הוגה את ה"ש שעליו נאמר "ויש להבין כיצד אמר הרא
באותיות אלא בכתבו בצירוף כל ארבעת ' לדידיה לכאורה אין איסור הגיית ה
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ירוש אותיותיו נראה יותר על הגיית כל  ופ,ככתבו' ל הוגה את ה"האותיות והיל
ש לאסור גם קריאת אותיותיו במילוי "ואפשר שכוונת הרא, אות בפני עצמה

ב "ל משמע שכל שמות מ"בקדושין הנ' ומהגמ, והוא נכלל בכוונת כתיבתו
הם בגדר שם בן ארבע שהוא השרש להם כי מה יש להסתיר מללמד ' וכדו

ומה ענין הסתרת שם בן . ל נקודו בלבד קאי ודוחק לומר שע,בכתיבתו' הגיית ה
בסנהדרין משמע שעיקר השם '  וגם מהגמ,ב אם אינו חלק משם המפורש"מ

 כתב וזה )ה"ד ה"הלכות נשיאת כפיים פי(ם "והרמב. ב"ב או ע"הוא שמא רבה דמ
וזה , א"ו ה"א וא"ד ה"ואומר את השם ככתבו והוא השם הנהגה מיו. לשונו

ובמדינה אומרים אותו בכנויו והוא ,  בכל מקוםהוא השם המפורש האמור
ומשמת . שאין מזכירין את השם ככתבו אלא במקדש בלבד. ת"פ דל"באל

כדי שלא , במקדש' שמעון הצדיק פסקו הכהנים מלברך בשם המפורש אפי
ולא היו חכמים הראשונים מלמדין , ילמוד אותו אדם שאינו חשוב ושאינו הגון

כל זה גדולה , הגונים אלא פעם אחת לשבע שניםשם זה לתלמידים ובניהם ה
ם לכתוב השם "ולכאורה גם כאן דקדק הרמב. ל"עכ. לשמו הנכבד והנורא

 ללמדנו שהמילוי הוא )ל"המשניות הנ' ש בפי"וכמ(, במילויו ולא רק באותיותיו
ש ששם "ש וכמ"ם לכאורה נוטין לדעת הרא"ודברי הרמב, בגדר שם המפורש

אמנם אפשר גם להסכים דבריו , פורש האמור בכל מקוםבן ארבע הוא השם המ
עם דברי רב האי גאון ולומר ששם זה ודאי הוא שם המפורש אבל מסתעפים 

. אותיות אקרו' וכולהו שם המפורש בן ד', ב וכדו"ממנו עוד ענפים כשם בן מ
שבו ודאי אין כוונתו אלא . ת"ף דל"ש כן גם בשם האדנות אל"אבל ממ

אפשר שאין ללמוד מכתיבתו במילוי כלום לדעתו בענין לקריאתו הרגילה 
ם לדברי רב האי גאון או שחלק עליהם "וקשה לומר שלא ראה הרמב. המילויים

מסברא דיליה ואולי כיון שלא ידע בנסתרות רק אחרי שכתב לחבורו הגדול לא 
ובוודאי שאלה הם רק קצות השמות הנוראים היוצאים משם . נכנס לפרטים אלו

ומסתמא היו לומדים שמות רזי דרזין בסוד שם בן ארבע , ע שלמדוהובן ארב
 ,וקדושתם והבנתם. 'ב וכדו"ב וע"ב וכ"ב וי"אותיות והמסתעף מהם שם בן מ

ן "ה ב"ג מ"ב ס" כי שמות אלו ומלויי ע)כ"ר' א סי"א בתשובתו ח"ש הרשב"וכמ(
 ואם זה ,רו על ספ"העלם מהרח' ב וכדו"ומלוייהם בציור ק. 'ן וכדו"ן אב"אז

ו להעלותם על "בלבד היה סוד מסירתם פעם בשבע שנים לא היה רשות למהרח
  .כל אדםכתב שיכול להגיע לידי 

כ "וא, רחום וחנון, צבאות, ל  כתבו דהכנויים  הם  שדי"י הנ"י והנמוק"ורש .ב
. על כנויי רחום וחנון מחייבינן' אפי, דעתם מפורשת דכשמחייבים על הכנויים

 הביא את דעת הגאונים דאף על הכנויים צריך לנדותו .)ז(י בנדרים "והנה הנמוק
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אלקיך תירא אזהרה '  דהכי אמרינן בתמורה את ה,לפי שעבר על דברי תורה
ג כההוא שהכה "והכי איתא בכמה דוכתי דהיו משמתין בכה. ל"למוציא שש

א דהנדוי הוא על שמות מיוחדין ולא על "והוסיף דכתב הריטב, בנו גדול
י מפורש יוצא דאין הבדל בין כנוי של שדי "והנה להנמוק. ז"זכירם בלעהמ

ואם כוונתו לומר דבזה להגאונים חייב , מ לחנון ורחום"צבאות דהם ששאינ
א "והלא הריטב. א כמשלימים להם"ד לדברי הריטב"כ איך צירף תכ"א, נדוי

 שם ל אף"ושלגבי הזכרת שש, פליג וסובר דאין נדוי אלא בשמות המיוחדין
ועוד דלא מצינו מי שיחוש לאסור להזכיר כנויים . ותו לא, אדנות בכללם

ולכן אמרתי דיש לידחק ולומר דהגאונים לשמות המילוי קראו בשם . לבטלה
 ואמרו ,)לחוד ולשון הגאונים לחוד' לשון הגמ, שבגמרא קראום שמה רבה' ואפי. (כנויים

א כמשלימים שהרי אסר גם "ועתה שפיר באים דברי הריטב. שעל המילוי מנדין
ה " ואין לך במה לפרשו אלא במילויי ההוי,מהשמות המיוחדיןעל כיוצא בו 

מהא , ועוד נראה קצת ראיה דלא כוונו הגאונים לאסור הזכרת הכנויים. וכאמור
ואם ,  שהזהירו כמה גאונים שלא לקלל חברו בכינוי.)ו"סנהדרין ס(דכתב המאירי 

אלא ודאי שהזכרתו גם , כו להזהיר שלא לקלל בואף הזכרתו אסורה למה הוצר
  .א הוצרכו להזהיר שלא לקלל בו"ולכן כיוון ששגור בפי בנ. לגאונים מותרת

מהא , מ לבטלה"ם להזכיר ששאינ"ד ראיה ברורה בדעת הרמב"ומצאתי בס. ג
' ובהלכה ג, ת בבית הכסא" דאסור לומר ד)ב"ה' פרק ג(ש "דכתב בהלכות ק

בלא ' משמע דאפי, מ"ואסר לומר שם ששאינ, ול והכנוייםהתיר לומר דברי ח
ומסתמא כן גם (. ם אלא בבית הכסא אבל לא במקום טהור"ת לא אסרה הרמב"ד

  ).דעת הגאונים

וכן , א אוסר להזכיר שם אדנות במילויו" נראה דהריטבומכל  האמור לעיל .ד
כלשון (ד והוא עיקר שם המיוח, ה נקרא שמא רבה"הוא בדין דאם מילוי ההוי

ודאי שגם " שם המיוחד"ם שקורא גם לשם האדנות "כ להרמב" א)המאירי
י שלגבי מברך מצינו "ואעפ, ה ויקרא שמא רבה"מילויו יהיה דינו כשם ההוי

הנה לגבי , ה"ש ההוי"ן שאינו חייב אלא ע"ה והרמב"א שפסק כהרמ"להריטב
אסור אף על א ל"וסובר הריטב, ם לאסור אף אדנות"ל פסק כהרמב"מזכיר שש
  דלרבינו חננאל )ח"אלף ת' סי(ז בתשובותיו "ומפורש כתב הרדב. מילוייהם

י בכתבו שהגאונים "ואולי אליו כיון הנמוק(. אסור להגות את שם האדנות באותיותיו

ז איך התיר להגות שם "ולכן תמהתי בתשובתי הקודמת על הרדב) אסרו הכנויים
והלא מקום יש בראש ,  גדולה היאח חומרא"אדנות באותיותיו וכתב שדעת ר

ת ישלא תהיה הגי"ז "ומה שכתב הרדב, ם"הרמבא ו"הריטבלומר כן אף לדעת 
 סנהדרין' והלא לפי הגמ ,לא ידענא מאי קשיתיה" ת עצמויגיהאותיות גדולה מה
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 ,"שמא רבה"ד שלא יתחייב על השם עצמו אלא על מילויו דהיינו "היה ס ל"הנ
דבריו שח גאון " ולא היה לו לדחות דברי ר,דנותם קאי גם על שם א"ולהרמב

  .אסור לאומרו באותיותיושח "רכ שהלכה פשוט ו. מכח סברא,דברי קבלה

ה לאסור "א שכתב משם הרמ"ס' ח סי"להביא ראיה מטואו' ש כב"ומ .ה
ה תמוה מאוד "נראה דדעת הרמ, ש לבטלה"נ משום מוציא ש"אמירת אמ

 ומאי בכך , שרי לאמרו בבקשה ותחינהאם נאמר דהוא שם גמור עדין' דאפי
והלא כמה תפלות ופזמונים תקנו הראשונים , "אל מלך נאמן"אם אמור יאמר 

ולכן נראה לי , נ משאר בקשות"ומאי שנא אמ, עם אזכרות ואמרינן להו
ל דהוי כמוסיף תפלה "ה לא אסר אלא בין הפרקים אמירתו משום שש"דהרמ

במקום שאסרוהו '  תפלה או בקשה וכדודודאי דהמתפלל, ל"במקום שאסרו חז
ה " נראה דדעת הרמ,ולגופו של ענין. ש דהוי לבטלה"ומזכיר ש, ל"חז

ואין ללמוד , ים ואל חד הם לענין זההואל, יםהש שאוסר אף בשם אל"כהריב
ומה גם דמנהג העולם היה לאומרו ולא חששו . (מ"ה אוסר לכל ששאינ"מכאן שהרמ

   .)ח שם"י ובב"ש בב" לפי הזוהר וכמה אלא שהספרדים בטלוהו"לרמ

לא כינה אלא ו ,'ים וכוהם כותב באגרותיו את שם האל"איך הרמב' ש כב"ומ
א בעלי "ם כתבו לתלמידיו ולבנ"הדבר פשוט בטעמו דהרמב. ה"לשם ההוי

' וזה אפי(, תורה הבקיאים בהלכה וידע שהשמות ישמרו בקדושתם ולא ימחקו

ש הרבה "וכמ, מ ולא קדשם שאסורים לימחק"ששאינם שאם כתב "אם נאמר שדעת הרמב

 ולא נותר חשש אלא שמתוך שגרא דלשנא יקראו המכתב בפיהם )פוסקים בדעתו
שלא ' מ דמותר להזכירם אפי"ולכן בשאר ששאינ, ויבואו להזכיר השמות

אך בשם ,  כתבם ככתבם וכלשונם)'ש לעיל אות ג"וכמ, פרט לבית הכסא(לצורך 
 אדנות שגם הוא בכלל השמות המיוחדים ואסור להזכירו ה דכנויו הוא"ההוי

  .כתבו בכנוי כדי שלא יבואו להזכירו לבטלה מתוך שגרא דלשנא

', דהא השם המבורך הוא דבעינן שיהיה השם המפורש וכו, להשיגני' ש כב"ומ
שכתב מי שגדף את השם בשם ' אינו כלום דכן אפשר לומר גם בהלכה ט

ם הוא הראשון "דהרמב' ש כב"ומ. ם ליוסי"דהיינו שברך בעכו, ם"עכו
ם "י דקדים להרמב"הנה רש, שמשתמש בבטוי השמות המיוחדין בלשון רבים

, א שאינו חייב עד שיקללם בשם המיוחד" גבי מקלל או)ו"ס(כותב בסנהדרין 
י "ם כותבים כן הנמוק" ואחרי הרמב."עד שיקללם בשמות הגמורים"

  .א והטור ועוד"והריטב

ג ידו בשנותי הגרסא " ואשר תשי.)'נדרים ז(י " על פירושי בנמוק'ש כב"ומו 
ש "הנה מהמתבאר בתשובתי זו ברי, ממכה בנו להורג בנו המוזכר בירושלמי
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י שלא הזכיר למקלל כלל אין כוונתו "ר נראה שמוכרחים לפרש כן ואעפ"אמי
. אלא להוכיח שהשתמשו בשמות המפורשים האחרים והיו ידועים להם

. ש במכתבי הקודם"ד וכמ"קיימת תמוה מה ענין מכה בנו גדול לנדולגרסא ה
דמכה בנו גדול עובר על לפני עוור לא תתן מכשול רק מדרבנן ' ומה שפירש כב

משמע דהוא '  דמהגמ.זה אינו, כ בלאווין דאורייתא"ולכן חייב נדוי משא
בנו גדול במכה ל,  ולפני עוור לא תתן מכשול.)'ק יז"מו(איסור דאורייתא דתניא 

משמע דהוא דאורייתא גמור " הכתוב מדבר"ופשט המילים ". הכתוב מדבר"
 .ולא עוד אלא שאיסור הכשלת עוור בנידוי כל הכשלה שהיא, ואינו אסמכתא

' ש המכשיל וכו"ה ומ"ח שם בד"וראה להב(ג "מ' ד סעי"של' ד סי"יוע "כמבואר בשו

ל "ואצ" מדברי סופרים  ולא עוד אלא שמפורש שם דהמזלזל בדבר אחד)ק"ודו
כתב דהעובר על דבר אסור מנדין אותו ' א' ושם סעי,  שמנדין אותו"ת"מד

ועיין בערוך השלחן ,  באיסור דרבנן"גם"ופלפלו האחרונים אם זה , לאלתר
  .ה"לפרש והיא נסתר' כ מה שרצה כב"וא. שם

ים תדע דשאר הכנוי, ז דדינו כרחום אינה ראיה" מהמזכיר בלע' כבוראיית .ז
א "ג ברמ"ו סעיף י"רע' ד סי"שיש מהנדסין בו ראה יו" שלום"פרט ל(ע "נמחקים לכו

 , מחלוקת אם נמחקיםיש ז "מ שכתבם בלע" אבל ששאינ).ט שם"ובבאה
ז הוא מתאים ומדוייק " כתב דאם התרגום ללע)'ק ד"ס( ד"קס' ד סי"יוא "החזוו

ורה על מציאותו בשם אחר המ' והוסיף דאפי, מ אסור למוחקו"לאחד מששאינ
) 'בלאדינו וכדו" דיו"או , ט בשפת אשכנז"כגון גוא(לחוד ולא על פרטי שמותיו ' ית

, מ"יש להסתפק אם דינו ככנוי או כשם שהוא חד תרגום על כל השבעה ששאינ
ו "רע' סי(ת " כתב שמותר למוחקו ושבפ)א"ק י"ט ס"קע' ד סי"יו(ך "והביא שבש

י להחמיר כשהאותיות "ת כתב משם החוו"ואמנם בפ.  כתב להחמיר)א"ק י"ס
שאם כתב " שכתב ה"מ' סיאכן ראיתי להפנים מאירות , ז"ק והלשון בלע"בלה

אך . בכתיבת הגויים אסור למוחקן' השם שלא בדיו או בכתיבה משונה או אפי
אלא שכתב , ק בכתב הגויים"זה אפשר לידחק ולומר דכוונתו כשכתב בלשה

ומשמעות דבריו נראה , " בלשונם אסור למחוקהשמות שנכתב' דאפי"שם עוד 
. עיין שם, ז שאסור למחוק"כשהלשון והכתיבה שניהם בלע' שכוונתו אפי

פ כשהלשון והכתיבה שניהם "אמנם רוב האחרונים נראה דעתם להתיר עכ
מ " כיון שהכוונה היתה לשם מששאינ,היכא דאפשר החמירויש ל, ז"בלע
תב לגעור במוציא השמות המיוחדין א שכ"ואדרבה הריטב, א"ש החזו"וכמ
א דכיון שאסור להוציא השמות לבטלה בלשון "ז תנא מסייע הוא לחזו"בלע

ז גוערין בו כיון שכוונתו לשמות המיוחדין אבל אין מנדין " אף בלע,הקדש
  .ל"וק, אותו על כך כיון שסוף סוף לא נאמרו ככתבם וכלשונם
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 הנה פירושי .)ה"ל( בשבועות' סשיגני בפירוש דברי התולה' ומה שכתב כב .ח
 כתבו לאסור אף בשם .)ח"י(ז "ובע, דברו מדין הוגה'  כי התוס,מוכרח הוא שם

אוסרים קריאת שם אדנות ככתבו משום הוגה את ' א לומר שהתוס"אדנות וא
וזו היתה לו , אלא ודאי לאותיותיו במילוי הוא דאסרו, והלא כך הוא נקרא', ה

' וכל מה שהוסיף כב. ' שכתב כן בדעת התוס)ח"לף תא' סי(ז בתשובתו "להרדב
וקושייתו מהא . ' אות אלעילבדין מילוי השם הנה אין מקום לדבריו כמבואר 

,  דלעולם זה וזה איתא. אין בהם ממש,ר שמות" וראייתו ממד,.)'נ(דפסחים 
' וגם לא במילויו וזה גם כוונת התוס, דאסור לקרא את השם המיוחד ככתבו

' י לא ידע הגמ"וכי רש(. י ונראים כמסכימים עמו" שהביאו לרש.)'ה( סוכה' במס

  .  ששניהם אסוריםתווהמצר בשעל "כ האריז"וכ) אתמהה, בפסחים או דברי המדרש

מ וכותבים אותם "שהאשכנזים מחמירים בכתיבת השמות שאינ' ש כב"ומ
 הם  והטעם הוא כי,אבל הספרדים כותבים אותו ככתבו כן הוא האמת, בכינוי

מ אלא בכינוי וכמו שכתבתי בתשובתי "מחמירים שלא להזכירם לששאינ
אבל ,  ולכן גם בכתיבתו מכנים בו שלא יבואו להזכירו,"תפארת מנחם"ב

, הספרדים רובם ככולם מזכירים אותם בפירוש ולכן גם כותבים אותם בפירוש
 ה" ורק בשם ההוי.ם באגרותיו שנתנו להיכתב ולהיקרא"וכן נראה מהרמב

  .ואף זה סעייתא לדידי, והאדנות מחמירים בו גם הספרדים

ברכת השבח לבין '  להבדיל בין ברכה שאינה צריכה ואפי)'באות ו(' כ כב"ומש
ואלהים יהיה בעזרך נמי , ל"ש הנ"תפלות ופזמונים כבר נתבאר בתשובת הריב

לא ידעתי , דלא מצא שמכנים הראשונים לאלהות' ש כב" ומ.לשון תפלה הוא
, ש"לדידי לא מבעיא דיש לומר שאותם ראשונים לא חששו לריב, י כוונתומא

' לכב, ואי קשיא. והתירו לומר שם אלהים ולכן לא חששו לכתבו בפירוש
אם תאמר שלא חששו '  ואפי. קשיא למה כתבוהו כדרכו,שאוסר הזכרתם

ת וכי "מה עשו כשהיו צריכים להזכירו שלא בד, י הקריאה"שיבואו להזכירו ע
 אמנם יש ראשונים שכינו לשם ,אוסר זאת מדינא' זכירוהו מפורש והלא כבה

לדוגמא , "אלקים"כגון האשכול בכמה מקומות בספרו שמזכיר כינוי , יםהאל
" אלקים"ה שמכנה את הפסוק אך יש "כ' בית הכנסת סי' באשכול השלם הלכו

רץ ן בסוף פירושו לתורה במכתבו בענין תיאור הא"והרמב. שופטים בארץ
לוחות כתובים , עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים בית אלדים, כותב

 ושמות .ועוד כאלה הרבה, נכבדות מדובר בך עיר האלדים... באצבע אלדים
ה "ן פליג על הרמ"ונראה דהרמב, הזכירם בפירוש ללא כינוי" שדי"ו" אל"

שם  מותר להזכיר ,י שאסור להזכיר שם אלהים לבטלה"ל וסובר דאעפ"הנ
 ,ושמות שדי ואל, ואלקים' ן כינה בכתיבתו רק בשמות ה" וממה שהרמב."אל"
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ומכאן . דמאי שנא, כתבם כתקנם אתה למד שגם בדבורו היה מחלק ביניהם
והרי . ודוק, ת יש לכנות לשם אלקים"דגם בדרשה ואמירת ד, אתה למד עוד

כה ש וכפי שבארתיו בתשובתי הקודמת והעיקר להל"סעייתא גדולה לריב
אין בו כדי שביעה ומכל , לגבי שם אלקים', באות ז' ש כב"וכל מ. כדעתו

ובפרט דמצאנו לאשכול שמכנה בשם ', האמור מבואר שלא כדברי כב
ואף שם קל , "השם"והעיקר הוא דאף שם אלקים מכובד הוא כמו ". אלקים"

על האומרים אלקים ' ותנוח דעת כב, כל שכוונתו כלפי מעלה זהו כבודו
לא יהיה גרוע משם השם הנאמר בלשון ' לסברת כב' תם ובתחינתם דאפיבתפל

  .ומאי שנא, אחרת ששרי לכתחילה

י "יעויין בברכ, ך"י הש"שיש להחמיר שלא לומר רבי פלוני בפניו עפ' ש כב"ומ
' מ פרק ה"ן בכ"ך דברי מר"ז שכתב דאשתמיטיה לש"ק י"ב ס"רמ' ד סי"יו

אדוני משה "דמקרא מסייעו .) 'ק(הדרין י בסנ"ת שכתב על דברי רש"מהלכות ת
כ הדבר "וא. ל"עכ, ך בזה"ח השיג לש"ושגם הפר, והתם בפניו הוה" כלאם

  .פשוט להיתר ואין מקום להחמיר בזה כלל

ל הוא דרבנן "ם והגאונים איסור שש"להכריח דגם להרמב'  ומה שרוצה כב.ט
בזה את ' בטרם כל אעתיק לכ, בפלפולים דחוקים ונגד דבריהם המפורשים

:  וזה לשונוו"ט' א סי"ח" חיים שאל"א בספרו "א זיע"דברי גאון עוזינו החיד
ידיד נפשי דע דהגם ', כ בדין זה וכו"ם לא נחית לדקדק כ"ומאי דמסיק דהרמב

ם מיניה וביה כיוצא "שתראה לאיזה מרבוותא שכותב על מאי דקשה על הרמב
ם דשכח מה "ל הרמבד שכותב ע"רע' ג סי"ץ ח"בזה כמו שתראה להרשב

ה מתרץ דבמקום אחד פסק כך מטעם זה "רע' וכן שם בסי, שכתב במקום אחר
וכיוצא בזה תמצא לרבנן קשישאי דמתרצי , ב"כ פסק הפך מטעם אחר עש"ואח

בהא אין , ם דגרסא אחרת היה לו וכדומה לזה"לקושיות דקשה על הרמב
אי בעית אימא דהני שינויי , ובעניותינו אין לנו לומר כזה וכזה. ל"למדים מהם ז

ועוד , אין לך תלמיד קטן שאינו יכול לאומרם ומה בצע לכתוב דברים כאלו
 ,ם דכמה מילי מרפסן איגרי"שנתפרסם בעולם יקר תפארת גדולת הרמב

 ולכן אם בקוצר . וכל דבריו הדק היטב,ם"והאחרונים מצאו ישוב נכון להרמב
, א החסרון בנו ואם ריק הוא ממנונתלה דווק, שכלנו לא מצאנו ישוב לדבריו

וכן קבלתי מרבנן קדישי חלקם בחיים , וכל זה משנה שאינה צריכה והכל פשוט
דבזמנינו הס כי לא להזכיר תירוצים כאלו ואין להאריך בזה רק אנכי העירותיהו 

 כי רבוותא קמאי ובתראי הוו מארי דאורייתא ,ח לך לדעתך"ואתה קדוש סל
ועתה לגופו של ענין . עד כאן לשונו,  על רוחם לא לנושהן רשאין לומר העולה

והלא , לומר דדעתם כמאירי דסבר דהוא מדרבנן' איני יודע מי הזקיק את כב
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הוא דיש בזה ממש " לפי שעבר על דברי תורה"פשט דברי הגאונים שכתבו 
 ה והובא במכתבי הקודם"ק' ם בתשובותיו סי" וגם הרמב,איסור דאורייתא

ש "ף והריב"וכן נראין דעתם של הרי, "ואיסורא דאורייתא הוא" מפורש כותב
ש " מד"שפ' סיש "ת הריב"ואין סתירה משו, כמו שהוכחתי במכתבי הקודם

ואיכא " שכתב ,ל הכי" דמתבאר שם דליה לא סבי,ה דאסורו מדרבנן"בשם הרא
ו שהבין דדעת "אות קט' ח בכללים מערכת ב"ודלא כשד, "משום לא תשא

ד משמע דדעתו דאסורו "ש סימן ר" וגם מהריב.רו מדרבנןש דאסו"הריב
ו והביאו "כ' ם סי"ח שם מתשובות הרמב"ומה שנתקשה השד. ש"מהתורה עיי

 ',ו אות ו"מ' ח סי"אוי "א להא בברכ"הנה שפיר תריץ יתיב החיד, במכתבו' כב
אלקיך ' ח לא דחה לתירוצו אלא שפלפל אם הוא אסור עשה דאת ה"וגם השד

א שסובר "ח שם לרעק"ועוד הביא השד,  לא תעשה דלא תשא או,תירא
ל " וסתם הזכרת שש,ם אסור ברכה דאינה צריכה הוא משום לא תשא"דלהרמב

וגם הביא להחינוך שכותב מפורש דהוא דאורייתא , אלקיך תירא' אסורו מאת ה
 ה"ש העד העיד בנו דלהרא"ה כי הריב"כ ספר החינוך לא כתבו הרא"וא(, משום לא תשא

אלא שיד הדוחה נטויה להעמיס בכוונת החינוך דלירא משמו הגדול הוא , אסורו מדרבנן

ן שאסורו "כ הגאונים והרמב" ושכ)בשבועה בדווקא ועליה כתב שחיובו מלקות
ח ורבינו מנוח מבינים כן בדעת "א והרמב"ושגם המג, משום לא תשא

מת שלא כתב כן בראותו להרב זרע א' א נאמן לדעתו זו אפי"ושהחיד, ם"הרמב
ל ובין "ם בין אסור הזכרת שש"וכן נראה עיקר דלהרמב. ש"עיי, ם"בדעת הרמב

אסור ברכה שאינה צריכה הוא מדאורייתא ושאין לוקין על זה דאסורו הוא 
ל דאסורו משום " ומה שכתבו הפוסקים הנ.תמורה' אזהרת עשה כמבואר בגמ

ראה עמי הוא דכיוון והנ, ל"ח הנ"כבר דשו בו רבים כנזכר בשד, לא תשא
ל דאמרי תרוויהו כל המברך ברכה שאינה "י ור" דר.)ג"ל(דגרסינן בברכות 

משמע דהוא למוד גמור ואינו בגדר ' ופשט הגמ. צריכה עובר משום לא תשא
 .)'תמורה ד(י "ש רש"כ אין לוקים עליו כיון דאזהרתו עשה וכמ"ואעפ, אסמכתא

 דאיכא אזהרה דלא תשבעו כ בשבועה" משא,ה ההיא אזהרת עשה היא"ד
ש בגמרא כל "ומ(ת "ל בכל גוונא עובר בעשה ול"כ המוציא שש"וא', בשמי וכו

ת דלא תשא לבדו " והזכירו הל)ת"היינו לרבותא דאפילו בברכה איכא ל' המברך וכו
ם להתיר ללמד הקטנים "ש הרמב"ומ. ז נזדעזע העולם"כיון דחמיר טובא דע

ו בגדר ברכה שאינה צריכה דהא צריכה היא הוא פשוט דכל שהוא לצורך אינ
ל אלא בשם "שאין אסור שש' ומה שכתב כב. לשם למוד ובהא לא אסרה תורה

. ל"ה ואדנות כן הוא האמת אלא שגם מילוייהם אסורים וכנ"המיוחד דהיינו הוי
ש חושש לדעת הפוסקים דסברי דבברכה שלא הזכיר אלא "דהריב' ש כב"ומ

ש לא נחת "וכן הריב. לא סבירא לי,  ידי חובהאחד מהשמות שבדיעבד יצא
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אלא השמיטו כיון דאסור לומר אלהינו , ף"לענין אם אפשר לומר אלקינו בקו
  .ופשוט, מ ולכן לא כתבו"אין נפק, ף"ואם לא אמרו כלל או שאמרו בקו

ג רבינו "ראה ראיתי מפורש יוצא מפי כה, אחר הדברים והאמת האלה. י
כאשר מזכיר ומפרש האדם מפיו שמות הקודש ": ל שכתב וזה לשונו"האריז

כי כל שמות הקודש נקראים , י וכיוצא בו הנקראים מלכים כנודע"כמו שם שד
כשמפרש ומוציא מפיו ' פי. הוא בשם" בפרש שדי מלכים"ת "ולכן ר, מלכים

מדורות אחד של שלג ' שיש בו ב אז נדון בשלג אשר בגהינם ,שמות הקודש
ל יכנס בגהינם של שלג הנקרא צלמון "ר". לג בצלמוןתש"ואחד של אש וזהו 

י " ואעפ)'שער רוח הקודש תקון ג(' פעמים בשלג וכו' ולכן תקונו הוא שיתגלגל ט
ואפשר לומר שלהזכיר , שדבריו אלה הובאו לגבי מי שמשתמש בקבלה מעשית
' פ(הנה משער המצוות , שמות הקודש כדי להשביע בהם מלאכים הוא האיסור

ואינו , שמע שאיסור קבלה מעשית הוא בהשבעת מלאכים בשמותם מ)שמות
אני ולא , ועברתי בארץ מצרים"שהם בסוד כלל ענין להזכרת שמות הקודש 

שהזכירם רבינו ' וכדו" שדי"כ צריך לומר ששמות הקודש כמו שם "וא". מלאך
שסמכה לתקון למשתמש בקבלה . מלתא בפני עצמה היא, ק"בשערוה' הארי

לאסור איסר לבטא בשפתיים , לה נקבל ונזיל בתר שיפוליה גלימיהוקב. מעשית
שמות ' י שיש לדחוק בדבריו שהכוונה לז"ואעפ, כל שם משמותיו יתברך

ממרוצת לשונו משמע דכל שם משמות , י"ולכן הזכיר שם שד, שאינם נמחקין
בספר היכלות וכיוצא בהם משאר ' וכן השמות הנז, ה"הקודש כגון שם אהו

דביטוי שפתיים חמור מכתיבה ומחיקה ויש , ן איסורא"בדי. קובליםספרי המ
  .להחמיר בכל שמות הקודש

חפץ "א בפתיחה לספרו "ח זיע"הח', ל לה"וראה לסבא קדישא קודש ישרא
שם , כל שכוונתו לשם קודש', בלא שם ה' אפי" צבאות"שהביא ראיה ד" חיים

  .ל"גמור הוא לכלול האומרו בגדר מוציא שש

  .כל האמורהמורם מ

'  המיוחד נקרא שם בן ד שם)י"א והנמוק"אף הריטב(דעת כל הפוסקים ל .א
  ".שם המיוחד"ם גם שם אדנות נקרא בשם "להרמב ו.אותיות

 ".השם המיוחד"נקראים בשם ' וכדוב אותיות "או בן יב "ב או ע"שם בן מ .ב
גדר ואפשר שהם ב. (שם אחד משמות אלו אסור בהגייה' ואפי. ואסור להגותן

כמבואר לעיל " רבה"ה בסוד שמא "שמות שאינם נמחקים הנכללים בשם ההוי
  .)ע"וצ. והפוסקים לא הזכירו זה כי לא דברו בסוד שמות אלו', ו אות א"ט' סי
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רק ויש אומרים ש, מ נסקל"אותיות באחד מששאינ' אם ברך את שם בן ד .ג
  .אותיות' אותיות בשם בן ד'  ואינו נסקל עד שיברך לשם בן ד,לוקה

ואם קללם בשמות , א אינו חייב מיתה עד שיקללם בשם המיוחד"מקלל או .ד
  .ם נראה שסובר כן"ואף הרמב, מ אינו חייב מיתה"שאינ

והן מדין  מוציא ', הן משום הוגה את ה, ה"אסור להגות את מילויי שם ההוי .ה
'  מדין הוגה את ה במילויו אסור להגותוואף שם אדנות, ש לבטלה"ש

מ "ואפשר שכשם שאסורים בהגייה כן אסורים במחיקה דשרשם הוא מששאנ( .תיותיובאו

  .)ע"וצ' ואות ז' ו אות א"ט' ראה לעיל סי

ו והמזכירם נדון "אסור להזכירם לבטלה ח, הנמחקים' שמות הקודש ואפי כל. ו
  .ל"בגהינם של שלג רח

 י"עפהוא שם גמור לכל דבר א, כל שהכוונה כלפי מעלה, "צבאות"שם . ז
  . שאינו סמוך לשם נוסף

  .ל"בחנם ואין בזה איסור של מוציא ששהכנויים מותר להזכיר . ח

שם שמים  איסור הזכרת ,ש ועוד פוסקים"הריב, ם"הרמב, ף"לדעת הרי .ט
ואסורו הוא  .ן שקבלנו הוראותיו"ן נראה דעת מרוכלבטלה הוא מדאורייתא 

ויש פוסקים . ן לוקין עליוואי, ת דלא תשא"ובל, אלקיך תירא' בעשה דאת ה
  .שסוברים דאסורו מדרבנן וקרא אסמכתא

ש "שלא בתוך התפלה ואין בזה אסור דש" אל מלך נאמן"מותר לומר  .י
  ).ה לא אסרו אלא בין הפרקים"ואף הרמ(. ע"לכו, לבטלה

  . לא יברך עליה,החייב לקיים איזו מצוה מספק .אי

בתפלות שלא תקנום אנשי '  אפיתפלות ותחנונים דרחמי נינהו יכול אדם .בי
אבל אם באמצע תפילתו במקום , ש ואינו בגדר לבטלה"ג להזכיר ש"כנה

עבר והוסיף תפילה , שאסור להפסיק ולהוסיף תפילה משלו כגון בין הפרקים
ה עובר משום מזכיר שם שמים "לדעת הרמ', או שבח למקום והזכיר שם ה

  .ונראה שכן הלכה, לבטלה

" מלך"לבטלה ולומר ברוך אתה השם אלקינו " מלכות"מותר להזכיר  .גי
  ".ומלכות-שם"ודלא כפשט הלשון דאסור להזכיר , העולם

כגון אלה (ז "שם משמות שאינם נמחקים שנתרגם בתרגום מדוייק ללע .יד
ואם הוא . ז"אם גם כתיבתו בלע'  אפי ויש להחמיראסור למוחקו) בערבית
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 האלהות אסור להזכירו לבטלה וגוערין ה או האדנות או"מכוון כנגד שם ההוי
  .אבל אינו בנדוי, בו

" דיו"או , כגון גואט בשפת אשכנז(ז בשם כולל "המתורגם ללע' שם ה .וט
  .ויש לגעור במזכירו לבטלה אך אינו בנדוי, יש להחמיר שלא למוחקו) בלאדינו

הדבר פשוט שמותר לקרא לאביו או רבו בפניהם בלשון כבוד כגון רבי  .זט
  .לוני או אבי פלוני ואין בזה צד חומרא כללפ

  .מדאורייתא, "ולפני עוור לא תתן מכשול"המכה לבנו גדול עובר על  .זי

  .חייב נדוי, א אף אסור דרבנן"וי, העובר על כל אסור דאורייתא במזיד .חי

שמות   ואפילו בדיעבד עד שיזכיר שניאין אדם יוצא ידי חובת ברכה .יט
ואם אומרו בארמית צריך לכתחילה שיאמר , להינו מלךא' ומלכות דהיינו ה

ואם אמר בריך רחמנא מלכא דעלמא יצא , בריך רחמנא אלהנא מלכא דעלמא
  .ינו יחדהואל' בדיעבד כיון ששם רחמנא יש אומרים שכולל לשמות ה

   .יוסף  שני  החותם ביקרא דאורייתא          .יצילנו משגיאות ויראנו נפלאות' וה

  סימן טז

לרבינו " הוד יוסף"לספר  הנלווים" והדר יוסף, תהילות  "םקונטרסיהודות א
  .א"ח טוב זיע"הרי

  .ג"חול המועד פסח תשנ

ח טוב מור " לקט תשובות להרי"הוד יוסף"עתה ממש הראוני את הספר הנכבד 
וצורפו אליו על ידי המביא לבית הדפוס שתים שלא , עובר יסוד דאבא קדישא

ומתוך שבחו של הרב בא , "הדר יוסף"ו" תהלות יוסף"הקונטרסים , כהלכתן
וגם . ל" וברצונו להכריח כי הספר תורה לשמה נכתב על ידי הרב ז,לידי גנותו

בשתיים לא עלתה לו , אינה של רבינו )'ה' ד סי"ח(כי התשובה שבסוד ישרים 
שלח ידיו בשלומיו חלל בריתו ברית הלשון ותלה בוקי סריקי , וכאשר יבואר

והפכו , הגדול ארי במסתרים אשר מימיו היוצאים מן הקודש אנו שותיםברב 
 ודברים שרבנו כותב עליהם שאין ראוי ,לאדם בעל גאוה הנוטל עטרה לעצמו

והגדיל המדורה בכתבו שרבינו . תולה הוא ברבינו עצמו שעשאם, לעשותם
שינה דבריו במזיד וחלק על דברי עצמו וכתב בספר תורה לשמה פסקים 

ואף על "וכלשונו , ה נגד דעתו האמיתית כפי שהובאה בספריו האחריםלהלכ
ח טוב שבספרו תורה לשמה חולק על "ן הרי"ינים מצאנו למריגב שבכמה ענ
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אפשר שעשה זה בכוונה להעלים , מה שכתב בדוכתי אחריני שבשאר ספריו
לחשוב דבר כזה על  היתכן )ד"הדר יוסף דף צ(." ל"עכ, ל היה המחבר"שהוא ז

חלילה וחס מלהעלות על הדעת שרבינו שינה בכוונה , אור ישראל וקדושיומ
 שהם בגדר גילוי פנים בתורה וכתב דברים בתורה שנוגדים לדעותיו האמיתיות

רק משום הסתר וענוה שלא  ,ב"שלא כהלכה שהעושה כן אין לו חלק לעוה
שבש ואין זו ענוה אלא שטות ל, ידעו מי הוא המחזיקה והיולדה של הדברים

ועל ענוה שכזו (,  כביכול מתוך ענוה,שכלם של בני אדם ולהטעותם מדרך האמת

ואין ספק  ).ל"רח, ם ויעש באושים"ויקו לעשות ענווי"יש להליץ את דברי הנביא ישעיה 
. ל"בזה ומלעיב במלאך האלקים רבינו ז' שהאומר כן הוא מבזה הקודש ודבר ה

, "הוד יוסף"בינו בתשובותיו ולשוא צרף צורף מצרף לחכמה הקדושה של ר
, את קונטרסיו תולדות והדר יוסף ותולדותיהם לאו כיוצא בהם והדרו יצא ממנו

ט האסף ומצוה רבה איכא "קנא קנאתי לכבוד רבינו הקדוש ואמרתי לא ע
  .ויבואו דברי אלה, קן מגילתא וקן קולמוסא, ן"בשלוח הק

צמו ראוי ליטול את השם שהחשיב ע, ל"כתב הוא על העניו החסיד רבינו ז גם
ידע איניש בנפשיה ... ל ליטול את השם"ר ז"וגם בזה רצה אדמו", וכלשונו

 בעצמו שמעשיו בזה והיה בטוח, שבכוחו להיות מן השרידים וליטול את השם
היתכן לחשוד ברבינו  ).תהילות יוסף דף לג.." (רצויים הם מלפני שוכן מרומים

, לראות עצמו כאחד מן השרידים, בששהשתמש בתגא דמלכא עילאה וגאות ל
ל וודאי "הנה הוא ז, ואם אנו יודעים שהיה באמת ראוי לכך, ולבטוח בעצמו

ז שמרוב "וכאותה דריב .שמרוב ענוותנותו לא היה מחשיב עצמו לראוי
  :).ח"ברכות כ(. ענוותנותו פחד באיזה דרך מוליכין אותו

,  בספר מוסר)ש" הספר לשלהעלים שמו מן(א כתב שיש לעשות זאת "ותו דהחיד
והיה לו לעשות כן בספר מוסר או אגדה ולצאת ידי חובת תורה לשמה ומבלי 

ומה גם דאין זו עטרה אלא מכשול שכן הרואה פסק , ליטול עטרה להתגדל בה
יבא לחושבם כשנים ולסמוך עליהם כעל , בספריו האחרים ובספר תורה לשמה

הטות דזה אינו אלא כאשר כולם היו אמנם לא מדין אחרי רבים ל. (סברת רבים
אבל כידוע דהפוסקים כשמוצאים חברים לדעת יחידים עושים , במעמד אחד

רב " בפתיחת ספר מעין זהש רבינו עצמו "בזה סניפים גדולים לענין דינא וכמ
שאם ימצא חכם מחבר שנכנס בענין כזה וגם הוא מסכים בענין " פעלים

פ "וע, פ דבריו"ו לעשות מעשה נפסק ענמצא הדין אשר נשאל עלי, כהסכמתו
 דהיה לו לכתוב הספר בלי שם וחתימה ותו.). ואין זה דן יחידי, דברי אותו חכם

ולמה הוצרך לכתוב שם בדוי שלא היה ולא נברא , כלל וכמו שעשו הקדמונים
  .אלמלא שכן הוא האמת, אלא משל
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 לפחות אחד דתינח במי שכיסה והעלים כל ספריו או, ומעיקרא דסברא פירכא
מספריו החשובים ביותר דאיכא למימר דלשם תורה לשמה ולשם ענווה עשה 

אבל במי שספריו החשובים אשר אור עמקותו ובקיאותו חסידותו וקדושתו . כן
ואילו ספר הנופל מהם בכל אלה יוציאהו תחת , יוצאים בהנפק בשמו ובחניכתו

ולרב , שמה בשמוואם היה מוציא לתורה ל, הייתכן, שם אחר מתוך ענוה
אבל עתה , היה מקום לומר דמתוך ענוה ותורה לשמה עשה כן, פעלים ללא שם

שספר רב פעלים שמו בקרבו וספר זה הנופל ממנו בעומקו בסברא ובהבאת 
מפורש " תורה לשמה"ואשר דרך ספר , ב"דברי הפוסקים שעד שנת התמ

 ספר רב פעלים כ על"משא. בדברי רבינו דהכותבה חכים יתקרי רבי לא יתקרי
אם חתם . כותב רבינו דדרך זו הכותבה חכים ורבי יתקרי וכאשר יבואר להלן

פטומי , מבטן מי יצאו הני מילי, ש"בהם בשם אחר והעיד בנו האיש אדוני האר
ואין זה מן ההגיון לייחס ספר זה אליו ולתלות הדבר בענוה . מילי למה לי
סר דרך ארץ לייחס ספר זה אשר וקרוב בעיני לראות פגיעה וחו, ותורה לשמה

ולא עוד אלא . ל"ח ז"לרבינו הרי, כל תלמיד חכם קטן יכול להשיג עליו בשופי
שהעושה כן מוציא לרבינו כאדם לא ישר שעבר על דעתו ועשה דברים אשר 

וזה " רב פעלים" וכמו שכתב בפתיחתו לספר .הוא עצמו מגדירם כלא טובים
כי יש נשאל באיזה ענין שאלה  , שני סוגיםוהנה בבעלי תשובות יש.... לשונו

ורואה שם , והוא נכנס לתוך החדר של אותו ענין, אחת או חקר חקירה אחת
שולחן ערוך מוכן ומוצג לפניו קערות מלאות תבשיל מבושל ומבוסם עם כל 

והוא עורך תשובה לאותה שאלה או , כהבזה אומר בכה וזה אומר , פרי מגדים
והנה בודאי צריך לזה . ח מן השלחן הערוך לפניוממה שאסף ולק, החקירה

לברר מן השלחן הערוך לפניו ברור נקי ובר ומנוקה הראוי ונוגע לאותה , חכמה
  . תניאאולא יתלה תניא בדל, שאלה

, והוא משדד עמקים באותו ענין, ויש נשאל באיזה ענין שאלה או חקר חקירה
 חדשים לצאת וללכת בהם ומן החדר של הענין ההוא פותח לו דרכים ושבילים

ובכל מקום אשר נכנס שם עולה  ,ימה וקדמה וצפנה ונגבה, לחדרים אחרים
ומכל אלה עורך תשובה שלימה ברורה , מכניס ומוציא, קושר ומתיר, ויורד

ועליו נאמר רבות , הנה לזה חכים יתקרי ורבי יתקרי, ג נפות"ונקיה מנופה בי
  .ת עלית על כלנהאבנות עשו חיל ו

והוא יש אם נשאל איזה שאלה ,  יש בבעלי תשובות שני סוגים בענין אחרועוד
, הוא זריז ונשכר לדפוק על דלתי הספרים של כל בעלי התשובות, בענין אחד

ואפילו על , ראשונים ואחרונים ואחרוני אחרונים למקטון ועד גדול עד זמנו
 לראות וכונתו לחפש חפוש מחיפוש כדי, ספרים אשר המחברם עודנו בחיים

 והנה דרך זה הוא מה .אשר דבר בענין זה שנשאל, ולידע דעת כל חכם וחכם
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וגם הוא מסכים , חדא אם ימצא חכם מחבר שנכנס בענין כזה, טוב ומה נעים
, פ דבריו"נמצא הדין אשר נשאל עליו לעשות מעשה נפסק ע, בענין כהסכמתו

א למדרש בלא "ודאי אהנה ב, והשנית. ואין זה דן יחידי, פ דברי אותו חכם"וע
או , או חילוק, ולא יבצר מהיותו מוצא בספרי המחברים איזה סברה, חידוש

אשר זה החכם שנשאלה , או מדברי הגמרא, איזה ראיה והוכחה מדברי הראשון
פ שהוא חכם "ממנו אותה השאלה ולא ידעה ולא הכירה ולא הרגיש בה אע

 תורה ובקי בחדרי תורה  שלהאשר ידיו רב לו במלחמת, גדול וגאון מובהק
ובדרך זה נוהגין חכמי הספרדים , עשר ידות על החכם המחבר הספר ההוא

לתור ולדרוש מכל הספרים ראשונים ואחרונים , בתשובות ופסקים שלהם
ועליהם , כדי לברר ההלכה בתשובותיהם, ואחרוני אחרונים כל אשר תשיג ידם

  .נאמר יפוצו מעינותיך חוצה
, ר ולדרוש בספרי האחרונים בכל ענין אשר יצא לפניהםויש שאין דרכם לתו

וכותבים מה שנראה באותו , אלא פונים דוקא אל דברי הפוסקים הראשונים
ש כי "לקיים מ, באשר תשיג ידם באותו ענין, ענין לפי הכרעת דעתם וסברתם

ובדרך זה מתנהגים על הרוב , שב ללחום את מושל בין תבין את אשר לפניךת
ז "עכ, פ שבודאי הגמור לאו ברמות רוחא נהיגי בהכי"והנה אע. זגאוני אשכנ

כי זה , לא טוב זה הדבר אשר עשו, אני אומר אחר אלף מחילות מכבוד תורתם
 החכמים בעלי יםולכך נקרא, אין התורה נקנית אלא בחבורה, כלל גדול בתורה

 והתנא הגדול אמר הרבה, ותמיד תמצא שהגדולים צריכין לקטנים, אסופות
ועל כן אם , ומתלמידי יותר מכולם, ויותר מחבירי, תורה למדתי מרבותי

וזה החכם בעל התשובה הבא להשיב על השאלה , המחבר הספר הוא אחרון
למה לא יבקש לדעת מה כתב זה המחבר , שנשאל הוא חכם גדול ורב מובהק

הן ממה שאסף וקיבץ לו מן , הן מסברת עצמו, באותו ענין של השאלה
ם ואחרונים באותו ענין ושמא ואולי עלתה מצודתו של המחבר הזה הראשוני

ואם זה הרב , דבר חדש וסברה חדשה אשר נעלמה מאותו הרב המובהק
מה הפסיד , המובהק השקיף על דברי המחבר הזה ולא מצא דבר חדש

הלא בודאי הגמור על כל אופן שיהיה מהשקפה זו רווחא , בהשקפה זו
מצינו שהיה רבי יוחנן מצפה לקושיות תלמידיו וכאשר , שמעתתא טפי גביה

והיה נח לו בזה יותר מאותו , כ רווחא שמעתתא  גביה"שמקשים לו כדי שעי
וגם כאן אם ימצא איזה שגיאה וטעות בדברי , דאמר הא תנא דמסייע לך

  .הנה אדרבה מזה רווחא שמעתתא טפי, המחבר באותו ענין
 שנא ושלח הביאם לתוך חדריו ואחרי דבריו אלה מי יבא ויאמר דאת אשר

וכי מתוך ענוה כביכול ישנה צדיק , הא בורכא, ועשאם בספרו תורה לשמה
זה אין הדעת , מדבריו האמיתיים והנכוחים למבין ויחבר ספר המנוגד לדרך זו
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ואם רצה לחבר ספר בהלכה בעילום שם מה מנעו מלכתוב הספר על , סובלו
ב ולפלפל בדבריהם מוליך " זמן התמאדני הפוסקים ראשונים ואחרונים שעד

ומביא מעלה ומוריד עד שרואה כל הגולה וגדוליה רבניה ופוסקיה כמדורת אש 
וכמו שכן נהגו גם חכמי , אשא דאורייתא המאירה את ההלכה מכל צדדיה

ולצורך ההעלם היה משנה נוסח דבורו מן הנוסח . ב"ורבני ישראל בשנת התמ
 כן אין זאת אלא שהעתיק ספרא דאדם ואם לא עשה. הידוע בשאר ספריו

י ישן והצילו משיני "ושמצאו כת, קדמאה הקודם אליו בזמן ושכתב בדרך זו
 הציל תיק הספר עם הספר ,שאין דרך זו נכונה וישרה בעיני רבינו' ואפי, הזמן

ל העלה הספר על "ומחמת הסברות הנאות שבו וידיעתו הרחבה בכתבי האריז
 נדבה רוחו אותו להעתיק כל הספר אף להלכות הכתב קרבן נדבה ככל אשר

  .שלא נראו בעיניו ושבמקומות אחרים אף דעתו שונה מהם

י "ע, ו"אמר המעתיק יצ, וסניף גדול יש לדברי מהא דרבינו בפתיחת הספר כתב
י ישן והכתב היה קשה לקרות ונדרתי "נס נזדמן לידי החיבור הזה בכת

כי על הרוב לא היה העתק אחר , ל"להעתיקו בידי לעשות חסד עם המחבר ז
ת על ידי נעשה קיום ומציאות לחיבור הזה בעולם "והנה שלי, חוץ מזה בעולם

י שיהיה ממנו עוד העתקות על ידי אחרים כדי "ובלי נדר אשתדל בעזה
 ובוודאי כי מצוה זו של ההעתקה אשר עשיתי ,שיתפשט החיבור הזה בעולם

, ת אבידה וכל המעתיק אותו עודלספר הזה תחשב כמו מצות עשה של השב
ש כתב "ובהקדמת המחבר לספר תול. ו" המעתיק יצ...למצוה רבה תחשב לו

 שרבינו ייחס ספרו )בתהילות יוסף שם(והנה בא זה וכתב , ב"שנכתב בשנת התמ
וכמה , ב"לרב קדמון הנקרא בשם יחזקאל כחלי שחי סביב לשנות התמ

שהוא עצמו חברו וכן להעלים המצאות עשה וכמה כרכורים כרכר להעלים 
אכן לא הבדיל זה בין העלמת האמת בשב ואל , זמנו האמיתי של החיבור

 ואלמלי היה רבינו ,לבין העלמתו בקום ועשה הנכלל בגדר שקר גמור, תעשה
מעלים ולא מזכיר שם המחבר וזמנו כלל היה מקום לומר שמתוך ענוה ותורה 

 ועשה לכתוב שם אדם שלא היה אבל בקום, לשמה העלים האמת שהוא מחברו
וחלילה וחס , ב הרי זה בגדר שקר"ולשייכו בקום ועשה לשנת התמ, בעולם

 .מתוך ענוה' לכתוב דברים שאינם אמת ואפי, א"ור זיע"לשייך דבר כזה לאדמ
יחזקאל כחלי כתבו בסביבות שנת ' וודאי שאלמלי היה קים ליה לרבינו שר

. על הכתב דברים אשר לא כן המהב לא היתה ידו יד הקודש מעלה "התמ
ודין גדול , ח צריכה תלמוד"דשיחת חולין של ת, ל ועליהו לא יבול"ואמרו חז(

ושייך בו קיום מצות השבת " אחיך"השמיענו בזאת רבינו שגם למת יש דין 
  .)ל"אבידה ואכמ
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וכמבואר בשדי חמד (הן אמת דיש המתירים לשקר כדי להסתיר מעשיו הטובים 

ד דאין זה שייך אלא כאשר " הנה זה לא שייך בנד).ח"כ-ז"כללים כ', מערכת הש
וכאן יכול היה רבינו , אלא דרך שקר, לא יוכל להמלט מגילוי מעשיו הטובים

ואם הפוסקים , לשתוק ולא לומר כלום לגבי זהות המחבר וזמן כתיבתו
ולא עוד . הראשונים העלימו שמם לגמרי הנה לא כתבו שמות אחרים עליהם

דאיני יודע איזה שלום וענוה היה בזאת שבגללה היה מותר לו לשקר שייך אלא 
, בנדון רבינו שכתב הרבה ספרים בשמו את שגלויים לנו ואת שאינם גלויים לנו

וכי כבודו נאמד לפי מספר הספרים שכתב , ומה ענין מיוחד יהיה בספר זה
כך את שנאמר כי ספר אחד פחות ימנע מעט מכבודו עד כדי להתיר עבור 

ואם אמרו באדם שעושה מעשים טובים בסתר שמותר לו לשקר , השקר החמור
לא אמרו באדם שמעשיו הטובים מפורסמים וגלויים , כדי להסתיר מעשיו

ואחר שרבינו כבר נתפרסם בשאר , ושהוא גופו פרסם עצמו במעשים דומים
 ספריו בשמו ושם עירו ודאי דלא חשב שמותר לו לשקר כדי להסתיר זהות

העוסק בקבלה היה מקום " דעת ותבונה"ואם היה מכחיש שמו מספר . המחבר
. אך לא בספר זה שגדולים ונכבדים ממנו הוציא בשמו, בראש להבין דרכו

ללא הוצאה בפה הנה לגבי שבועה בכתב שדינה קל , ולענין שקר בכתיבה
 ודון, ראה דנכון לחוש לדברי המחמירים' ח פ" כתב רבינו בבא,משקר בכתב

ומה גם דענין כתיבת שם אדם אחר וזמן אחר הם בגדר , מינה ואוקי באתרין
 וודאי שאסור לייחס דבר זה לרבינו, גניבת דעת דזה אסור בכל ענין ואופן

  .ישתקע הדבר ולא ייאמר

 והיה לו לכתוב בסתם שזכה ,י ישן נושן"ומי הצריכו לכתוב שמצאו בכת
 יכלובר מן דין . שכן הוא האמתאלולי , להשיגו ומצא חן בעיניו והעתיקו

י שהיו לו מחכמי "למסור העתקתו לאדם אחר ולהניחו בין גנזיו עם שאר כת
 וחולין הוא ,חלילה לו, והיה נמנע מכל הדברים אשר לא נכונים המה, ישראל

ואי בעית  .אינוןכל הא מידי דסברא , אצלו לעשות חסידות בדרך לא מטוהרה
ים רבינו חלוק על דברי התורה לשמה להלכה הרבה פסקים וענינ, קראאימא 

היה מקום לומר שכתב כן וחזר בו , ואם היה הדבר בדין או שנים, ולמעשה
הרבה דברים כאלה סתראי ש אבל כ,בספריו האחרים ומשנה לא זזה ממקומה

י הקדוש אשר "ואיכא ביניהו דברים המנוגדים למקובל בידינו מפי האר, נהוינ
  .מחבר ושקטה הארץהוא הפשוט דאין  ,אורים והתומיםרבינו כדברי הלדבריו 

מוכח בבירור שלא יצאה מידי " תורה לשמה"וכבר בתשובה ראשונה של הספר 
 והוי ,ואדרבה בפירושא איתמר דאיפכא מסתברא סברא דיליה. ח הטוב"הרי

אם לא היה לו שאלה  )'א' ח סי"תורה לשמה או(. וזה לשונו, קול ושוברו עמו
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 ל שמניח התפילין אפילו בלא"ורק היו תפילין מזומנים בידו דקיטלית ללבוש 
טלית אם אחר שהניח התפילין הביאו לו טלית אי סגי להתעטף בטלית בעוד 

כ יחזור ויניח התפילין "ד יסיר התפילין וילבש הטלית ואח"שהתפילין עליו או
' כדי שיהיו כסדרן מאחר שצריך לכתחילה להקדים הטלית לתפילין וכנז

ל צריך ללבוש "גם עוד נסתפקנו כיוצא בזה בדין התפילין דקי. ה"כ' ע סי"שוב
ל אם לא היה לו תפילין של יד רק של ראש יניח "של יד קודם של ראש וגם קי

כ הביאו לו של יד אם צריך להסיר "של ראש לבדו ויברך עליהם הנה אם אח
 יד בעוד של ד סגי ללבוש של"כ יניח של ראש או"של ראש וילבש של יד ואח

  .ה"יורנו המורה לצדקה  ושכמ. ראש מונח עליו
ע משום "הטעם שצריך להקדים הטלית לתפילין הגם דמשמע בשותשובה 

משום דהטלית ' טעמים לזה הא' מ מבואר בבית יוסף ב" מ,דמעלין בקודש
ל תדיר קודם ועוד "ט וקי"מקרי תדיר לגבי תפילין דהטלית נוהג גם בשבתות וי

 אך עיקר הטעם הוא משום תדיר איך שיהיה ,ת שקולה ככל המצותמשום דציצי
ה בדין "והנה איתא בגמרא דיבמות דף ק. יש קדימה לטלית על התפילין

החליצה שצריך לרוק אחר חליצה אך שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה 
י "ל בכ"א ז" וכתב הריטב.קודם חליצה תחלוץ ואינה צריכה לרוק פעם אחרת

 אינה צריכה אין הכוונה שאם רצתה לרוק תרוק אלא הכוונה דלא הא דאמרו
ס "שבקינן לה לרוק כלל אחר חליצה והיינו טעמא משום גזרה דהא מייתי הש

התם עובדא בההיא דאתיא לקמיה דרב אמי הוה יתיב רבי אבא בר ממל קמיה 
ל רבי אבא והא "ל רבי אמי חלוץ לה ושרי לה תיגרא א"רקקה מקמי דתחלוץ א

עינן מירק הא רקקה לה ותירוק ומה בכך נפיק מיניה חורבא דאי אמרת תיהדר ב
ותירוק אמרי רקיקה קמייתא לית בה ממשא ואתי למשרי חלוצה לאחיו והא 

 משמע הא דלא מצרכינן לה לחזור ולרוק כדי ,ש"בעינן כסדרן לא מעכבא ע
וק אחר לעשות מצוה מן המובחר היינו משום כיון דאין צריכה מן התורה לר

חליצה דאקדומי חליצה לרקיקה לא מעכבה מן התורה להכי משום גזרה לא 
שבקינן לה לרוק ומשמע דאי לאו משום האי גזרה הוה מצרכינן לה לרוק פעם 

  .אחרת אחר חליצה כדי לעשות מצוה מן המובחר דהא מקשי ותירוק ומה בכך
' א הביא שאלה א"ל' ד וסי"למ' י סי"ל כ"י ברונא ז"ת מהר"גם עוד מצינו בשו

כ זכרו "ד ששכחו להקרות ליבם ויבמה קריאה קמייתא וחלצה כך ואח"בב
שלא קראו והתחילו להקרות על הסדר ולחזור ולחלוץ שנית וירקה וקראה 

ל דחששו שלא לרוק פעם "כמשפט ונסתפק אי דמי נידון זה לדין הגמרא הנז
כדי '  לה פעם בד היכא דחלצה שאני ויפה עשו לחלוץ"אחרת משום גזרה או

ס וליכא למגזר ביה "שיעשו על הסדר לכתחילה והסכים דשאני הא מנידון הש
י " והסכים עם הגאון מהר,האי גזרה ושפיר חזו שעשו פעם אחרת על הסדר
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ג "ל' שם בסי' ל וכנז"ל גם הגאון רבי ישראל בעל תרומת הדשן ז"ברונא ז
פיר עבדו דחזרו לחלוץ ל נראה דזו אינה צריכה לפנים ופשיטא דש"וכתב וז

 הרי דקלס הגאון ש "ל ע"ולעשות המצוה על הסדר ולא חיישינן לחורבא עכ
ג דמן הדין היכא דאין "וכתב דשפיר עבדו נמצא אע' ד הנז"ל מעשיהם של ב"ז

ז לכתחילה טוב לחזור ולעשות "ח עכ"הקדימה של זה מעכבה אם שינה יצא י
 המאוחר היכא דאפשר בהכי הדבר פעם שנית כתקונו ולהקדים המוקדם על

ה הכא בנידון השאלה שצריך להקדים הטלית על התפילין אך זה מצד "כ ה"וא
ן אחר שהביאו לו טלית "ההכרח הקדים התפילין כי לא היה טלית ללבוש דאה

כיון דאפשר למיעבד תרי מצות אלו כסדרן כי בנקל יוכל להסיר התפילין 
פילו ברכה לא בעי דהא ודאי דיש וללבוש הטלית ויחזור ויניח התפילין וא

ד שטרחו לחלוץ "ד ובע"להורות שיעשה כן לכתחילה והנה בודאי טרחת ב
פעם אחרת עם כל סדר הקריאה ושאר דברים הוא יותר קשה מחליצת התפילין 

' ע סי"ה בש"ל בהגה"א ז"והנה ממרוצת לשון רמ. ולמה לא יעשה כך בתפילין
מעטפו משמע דאין מצריכו לחלוץ שכתב וכשמביאים טלית ' ה סעיף א"כ

התפילין אלא מעטיפו בעוד שהתפילין עליו אך אין להוציא דין מדקדוק זה 
דאפשר לומר לאו דוקא נקיט הכי ועוד הנה אנחנו מביאים ראיה והוכחה 

ש ותירוק ומה בכך "ל שכן נראה מן הגמרא ממ"לדברינו מדין החליצה הנז
לה לכתחילה לרוק פעם אחרת ועוד דמשמע אי לאו משום גזירה הוה מצריך 

ל ובית דינו שהיו אנשים גדולים "י ברונא ז"נמי מצינו מעשה רב דהגאון מהר
שטרחו ועשו חליצה אחרת וגם אתיא הסכמת הגאון רבי ישראל בעל תרומת 

והנה במנחות . ל שכתב דשפיר עבדו כן ומאי שנא נידון השאלה מהתם"הדשן ז
 לבן לתכלת ואם הקדים תכלת ללבן יצא אלא א תניא מצוה להקדים"ח ע"דף ל

י אמר רב שחיסר מצוה ועשה "שחיסר מצוה ופריך מאי חיסר מצוה ומשני אר
ל חיסר "י ז"מצוה ומאי חיסר מצוה דלא עבד מצוה מן המובחר ופירש רש

מ "למאי נ' ש וק"מצוה מצות ההקדמה ועשה מצוה דהאיכא תכלת ולבן ע
 מאחר דאמרה מצוה להקדים שמעינן סיימא הברייתא אלא שחיסר מצוה

ש ואם הקדים תכלת ללבן יצא שמעינן דבדיעבד "לכתחילה צריך להקדים וממ
יצא ולמאי אצטריך לומר אלא שחיסר מצוה והלא בכמה מקומות שמזכיר דין 
לכתחילה ודיעבד ולא מסיים הכי וכמו דין מצות  דבעו הנץ החמה לכתחילה 

מכמה דוכתי ולא מסיים אלא שחיסר מצוה ח מעמוד השחר דנקיט לה "ויצא י
על כן נראה דאצטריך הברייתא , מן המובחר ולמה בזה אצטריך לאשמעינן

לומר כן משום דהכא אפשר לתקן לפעמים ולעשות מצוה מן המובחר והוא 
היכא דיכול להתיר התכלת ולא יתקלקל דהא ודאי שיעשה כן לכתחילה 

ת לעשות מצוה מן המובחר אבל היכא ויתירינו כדי שיניח הלבן ואחריו התכל
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א להתירו וכגון שהיו הקשרים והכריכות עשויים בהידוק ובחוזק הרבה "דא
ן כל כהא "כ יחתכנו וילך לאיבוד דאה"א להסירו שלם אא"והחוטים דקים וא

ה הכנף "ל שכתב בד"י ז"ח אין צריך לעשות כן ועיין ברש"אמרינן כיון דיצא י
התכלת ללבן אינה מעכבת ואין צריך להפסיק התכלת ל ואם הקדים "מין כנף וז

דקדק בלשונו לומר ואין צריך להפסיק ולא כתב . ש"אלא יתן הלבן אחריו ע
ואין צריך להתיר או להסיר התכלת והיינו למידק דוקא היכא שהוא צריך 
להפסיקו שבזה יתקלקל ויפסיד התכלת בזה דוקא אמרינן ואין צריך אבל היכא 

ולחזור ולתלותו דאינו מפסיק כלום דודאי כה יעשה ויתירינו דיכול להתירו 
  .ויקשרינו מחדש אחר שיניח הלבן כדי לעשות מצוה מן המובחר

בשאלה שהוא בטלית ' מיהו כל זה שכתבתי הוא שייך רק על נידון הראשון הנז
ותפילין שיש מן הדין דין קדימה לטלית על התפילין מכח תדיר או מכח טעם 

יען כי ' היכא שלבש של ראש תחילה לא שייכי ראיות הנז' ון הבאחר אבל ניד
מה שצריך ללבוש היד תחילה לאו משום קדימה שצריך להקדים היד על ראש 

ל כל זמן שבין עיניך יהיו שתים והיינו דלכתחילה אין ראוי "אלא משום דקי
ללבוש של ראש לבדו בעוד שאין היד מונח ולכן זה שכבר לבש את הראש 

כרח ורק עתה הוא חסר היד השתא שהוא מניח היד הנה זה משלים מצד ה
החסרון ומקיים המצוה שכל זמן שבין עיניך יהיו שתים ולמה יסיר הראש קודם 

וכל זה אני אומר על פי הפשט אך לפי סודן של דברים נראה דגם . שיניח של יד
 ן אחר שהביאו לו של יד"בזה הנידון שלבש תפילין של ראש תחילה דאה

יחלוץ של ראש וילבש של יד ואחריו של ראש כסדר הראוי מפני כי לפי הסוד 
א טעם נכון למה שצריך להקדים תפילין של יד קודם של "י זיע"אמר רבינו האר

ז נראה שגם בנידון זה כאשר הביאו לו תפילין של יד יחלוץ של ראש "ראש ולפ
ודע . הנעשה למעלהפ התיקון וכניסת האורות "וילבשם אז כפי הסדר הנכון ע

של הטלית שאמרנו שמצוה מן המובחר לפשוט התפילין כדי ' דבנידון הא
שילבש הטלית והתפילין כסדר לאו מבעיא היכא דאין עליו טלית קטן אלא 

ז כה יעשה כאשר "אפילו אם היה עליו טלית קטן כאשר לבש התפילין עכ
יו טלית קטן וכן אמרנו יען כי קדימת הטלית לתפילין היא גם היכא דיש על

ל ולהיות כי הציציות הם ממוחין "ל בפירוש וז"ו ז"כתוב בדברי רבינו מהרח
דקטנות אשר קדמו אל המוחין דגדלות לכן צריך להקדים ולהניח הציצית קודם 

הפך סברת קצת ' התפילין ואפילו הטלית הגדול של העיטוף לסיבה הנז
אחר שהניחו ציצית קטן המקובלים המניחים התפילין קודם הציצית הגדול 

' ש שאין לעשות כדברי האחרים האומרים שהתפילין קודמים לכל בחי"ומכ
ש ותו לא "ל ע"ל ז"הזוהר ימצא האמת כדברינו עכ' הציצית ומי שיעיין בס

  .ו"ד הקטן יחזקאל כחלי נר"כ. צבאות יעזור לי' מידי והיה זה שלום ואל שדי ה
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שמה לדמות מילתא דיריקה נוספת ובתחילה אומר דהראיות שהביא בתורה ל
' א סי"בחליצה לחליצת תפילין לשם לבישת טלית נדחה קרא לה ברב פעלים ח

ואפילו "ש שיחלוץ ויחזור ויניח "ומ. ואין דמיון ביניהם כלל. וכמו שיתבאר' ד
ואין הדבר פשוט כלל ". דהא ודאי שראוי לעשות כן לכתחילה, ברכה לא בעי

אפילו אם "ן וכל קדושים עמו "ולמר, וקת הפוסקיםכי נכנס הוא למחל, ועיקר
ה סעיף "כ' ע סי"כמבואר בשו(". הזיזם ממקומם אדעתא להחזירם מיד צריך לברך

להביאו לכתחילה להכנס למחלוקת זו , ל" ונהי שאין מברכין מדין סב).ב"י
' ש סי"וראה בתול(חס ליה לאבא דיאמר כן , ולומר שראוי לעשות כן לכתחילה

שכשיש פלוגתא בין האחרונים למה להכנס , וצא בזה כתב הגאון המחבר עצמוח שכי"ע

גבי חליצה לא משמע שלולא גזירה היה מצריך ' ומהגמ) לספק כזה בידים
ועתה . אלא שאם נרצה להחמיר שתירוק אין בזה כלום, שתירוק פעם נוספת

ד אם  והתם לולא גזירה מה תפסי.ותו לא, משום גזירה יש להקפיד שלא תירוק
ומהא דמעשה , ואלו כאן מפסיד מצות תפילין לזמן מועט בחנם, תירוק שנית

דהתם , י מברונא דשכחו לקריאה קמייתא דחליצה אין ראיה כלל"דמהר
ואלו כאן לא החסיר , ולכן חזרו לעשות כל הסדר, החסירו מצות קריאה לגמרי

  .שום מצוה אלא ששינה והקדים מצוה אחת לחברתה
ת הטלית לפי הפשט הוא מדין תדיר בוודאי שלא שייך ענין ש שדין הקדמ"ומ

ואינו ענין אלא כששני המצוות לפניו ולא כאשר . ד"תדיר ושאינו תדיר לנד
ובפרט שכאשר עשה המצוה לא היתה השניה . הקדים כבר ועשה אחת מהנה

ד הוא תדיר ומקודש כי "הכא בנד, וגם אי יהיבנה ליה כל דיליה. מזומנת לפניו
. ס הי מנייהו קדים"ין מקודשות מן הטלית והיא בעיא דלא אפשיטא בשהתפיל

י שגם בזאת " ואעפ,ולהרבה אחרונים אפילו לכתחילה איזה מהם שירצה יקדים
עובדיה מברטנורא ' א ופסק כדעת הר"א זיע"כבר הורה רבן של ישראל החיד

בענין כזה  ודאי שלא ימצא אדם בעולם ש)'צ' ח סי"י או"עיין ברכ( ,דםודתדיר ק
  . יקום בקום ועשה לחלוץ תפיליו כדי להקדים הטליתשלפי הפשטיאמר 

אדרבא , ר ולהניח של יד"ש שלפי הפשט יכול להשאיר ש"ולגבי התפילין מ
מן הראוי שיסיר של ראש , איפכא מסתברא שהיות וגלתה תורה להקדים של יד

שחזרו י מברונא "וזה דומה למעשה דמהר. ויעשה כפי מה שרצתה התורה
וכן הבין רבינו וכתב כן . ועשו על הסדר כדי שייעשה כמו שצוותה תורה

שלפי י מברונא " להוכיח ממעשה זה דמהר)'ד' א סי"ח(מפורש ברב פעלים 
תורה "וזו ראיה חזקה שאין הספר . י"ר ולהקדים ש" צריך לחלוץ תשהפשט
בי חקירת ש לג"י שהביא לספר תול"אעפ, פ שם"ובר. שייך לרבינו כלל" לשמה

ש כי הבין שאין הנדון של הקדמת "ר לתשובה זו שבתול"לא זכר ש, ל"החק
ושם בסוף . י"ציצית דומה לתשובה זו והביאה מדידיה לגבי הקדמת תש



 אברהם                  טו סימן                     ברית

 

קכו

 קכו
 
 

, התשובה כתב להדיא שדעתו דלא אריך ללבוש הטלית בעוד התפילין עליו
י שיבואו כ יניח התפילין בלא ברכה כד"אלא יסיר התפילין וילבש הטלית ואח

ל בשער הכוונות שנתן טעם "יען דחזינן לרבינו האריז, שתי מצוות אלו כסדרן
הרי לפניך שלא מצא מקום . ל"עכ. הכרחי לקדימת הטלית לתפילין וזה ברור

הדגיש שדבר , וירא' ח פ"וגם בבא. (ל"י האריז"לפי הפשט לחייב קדימתן אלא עפ

דר הדברים י וס)ט אין מקום לזה כללכי פשיטא ליה דלפי הפש, י"זה מוכרח לפי האר
י כי שם מקומו ותלי תניא "י מברונא לתש"ד להביא ראיה ממהר"בטוטו

ש "ואיך יתכן לומר שרבינו כתב ספר תול, ש"ש בתול"בדתניא היפך ממ
ולא עוד , ש ברב פעלים"כשבתשובה הראשונה מתברר לאחר העיון להיפך ממ

ש הביא ראיות שבקל "בתול ו,אלא שהתשובה ברב פעלים נכתבה כהלכתה
כ לאחר "משא, י מברונא לעטיפת הטלית"ניתן לדחותם ודימה מעשה מהר

 ולא יתכן שבספר ששמו חתום עליו יכתב למעליותא יותר מהספר ,העיון
 ומי שעיניו פקוחות מוכרח שיבין שתשובה זו ,שהעלים שמו ממנו הא בורכא

  .ש שייך לרבינו כלל"ת מגולה שאין ספר תול"תוכח

דציצית ' ב' ש סי"ש בתול"ר עמ"ומידי דברי בו זכור אזכרנו אמרתי אבא העי
דלא חזי לאצטרופי , קטן שאין בו שיעור לא שייך ללובשו מדין חצי שיעור

וכעין אתרוג קטן שהוא , אבל יש ללובשו כדי שלא יהיה ערום לגמרי ממצוה זו
ג דלא  " אע,ד ללא ברכה משום זכר למצוה"בכלל הפסולין שנוטלין בשעה

ד כי אדם זה ודאי מתעטף "ד לא שייך האי טעמא בנד"ולענ. עביד בזה מצוה
בטלית בתפילת שחרית ומקיים מצוה גופה כהלכתה ואין צורך שיתעטף משום 

אמנם מדין חצי . כאשר בו ביום עשה את המצוה עצמה וזה ברורזכר למצוה 
' ד' א סי"ים שאל חת חי"ג שייך מעט מצוה ועיין שו"גם בכה, שיעור במצוה

' גבי ציצית שאסרו בקונם על כל העולם ועל עצמו מכאן ועד ל' ו' ובסי. ק"ודו
ה לא זכיתי להבין "ש מדין תולמ"יום שפסל בתול' יום והטיל בו ציצית בתוך ל

ולכאורה דמיא האי מילתא לסוכה שעשאה תחת הבית שמותר להסיר , דבריו
 כיון שהיא מצד עצמה כשרה ה"התקרה וכשרה ולא שייך בה דין תולמ

יום תהיה ראויה ללבישה ואין ' וגם כאן טלית זו לאחר ל, והאיסור אינו בגופה
אלא מדין קונם דרביע על האנשים ולכאורה יוכל , פיסול לבישתה עתה בגופה

א עד בא יומו ויסתלק איסור "לכתחילה להטיל בו ציצית וישאר באסורו על בנ
המחבר דימה הלכה זו עצמה לשעוה שעל התפילין וכמו שהגאון . (קונם מעליו

  ).בסימן שלאחריו

ד כתב דלאו אורח ארעא לדבר בבית הכסא ובעבור צורך "כ' ש סי"והנה בתול
 גדול לית לן בה ומכיון דמוכרח לדבר אין להקפיד לצמצם דבריו שלא יאמר
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. ג"אלא יאמר הדברים כדרך שמדבר בחוץ ולא קפדינן בכה, מילות יתירות
לא ידבר שום : "ויצא וזה לשונו' ח פ"ש בבא"ברים אלו נראים סתראי למוד

דיבור בבית הכסא אפילו דברי חול ואפילו תיבה אחת כי יתאחזו החצונים 
ומשמע מזה שכאשר מוכרח לדבר . ל"באותיות הדבור שלו שמדבר שם עכ

לים שאין בהם יבוודאי שיקפיד לצמצם במילים שלא לתת אחיזה לחצונים במ
והבן דשתי . ונראה דלא חשש לו כלל, ש לא זכר לטעם זה"ובתול". רחהכ

  .מ ביניהם למסקנא"פסקים אלו הוו מתרי גברי בתרי טעמי דנפק

, ט"ס, ז"ש סימנים ס"ש כי בתול"ועוד ראיה נצחת שאין רבינו הרב המחבר תול
והגדיל לעשות שהביא בשם קונטרס אחד , התיר תשמיש המטה ביום השבת, ע

ק עולת שבת בשבתו שכתב מפורש דלפי הסוד אסורים אנו בתשמיש על פסו
ו " שמסתפק הוא אם אלו דברי מהרח)ש"הרב תול(המטה ביום השבת וכתב שם 

כי הדברים האלו לא יכולתי להבינם "והוסיף גם , ז"ואם יש לסמוך ע, באמיתות
 ל הנמצאים אתנו בכתבי"גם לא יכולתי להשוות אותם עם דברי רבינו האריז

שער "והנה בין כתבי הקודש האמיתיים נמצא ספר . ל"עכ". הקודש האמיתיים
ג "דף ק, ג"דפוס ירושלים תרכ(ו עצמו והוא מפורש שם "שסדרו מהרש" הפסוקים

ש אין קושיות שכן כל פעם "ג תול"ובשלמא על הרה,  בפרשת פנחס)ד"ע
מסתבר  ו)ב"ותע, ד"תס' ראה סי(י "שמזכיר לשער הפסוקים כותב שהוא בכת

אמנם , י שהיה בידו היה חסר כמה ענינים וזה בכללם" כתפסוקיםהר שבשע
' י' ג סי"ח הטוב אשר כל רז לא אניס ליה מפורש ברב פעלים ח"רבינו הרי

וידוע שבשמונה שערים , ששער הפסוקים דפוס ירושלים היתה עמו וקרא בו
וכל אשר . ל"ו כל מה שבא בשעריו מזולת האריז"ס ציין מהרש"ובפרט בשעהפ

 וענין זה נכתב ,ל"הן הן הדברים הנקנים באמירה לגבוה האריז, לא ציין בו
ל בענין מאמר שבדף "פ הנ"ת ר"ובשו(. י הנאמרים באמת"בסתמא ככל דברי האר

י "י לדברי תלמיד מגורי האר"ל ודחה ע"כתב עליו הנפק שהוא מהאריז, מטות' אחריו פ

ו יעשה שקר בנפשו לכתוב על "שרבינו ח ולא יתכן ).ש"ש בספר הלקוטים עיי"מ
דברים המפורשים בשער הפסוקים כאלו נכתבו באיזה קונטרס אחד לא נודע 

וחלילה וחס ליה לאבא קדישא רבינו שיפסוק כנגד שער הפסוקים וישנה , למי
 מכח קושיא שאין ,פ"וישלש לכתוב כנגדו ויקרא ערער לדברים שבשעה

כי ידוע שיש דברים ששייכים למקום , בידנול ש"להשוות ענין זה לדברי האריז
וברב פעלים יישב כמה . י שלא שייכים במקום אחר ויש כאלה רבים"אחד אעפ

, י דברי רבינו עצמו ברב פעלים"ד עפ"ד מתבאר בטוטו"ונד. מקומות כאלה
  .וכמו שיתבאר

האחד , בשבת יש למעלה שני מיני זווגים. "פנחס כתב וזה לשונו' פ פ"ובשעה
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, זווג המלאכים' סוד המלאכים ועל ידם נעשה הזווג ההוא ואז הוא בחיהוא ב
ן כדי שיושפעו מלמעלה וזווג זה הוא בליל "רוצה לומר כי הם נעשים בחינת מ

ולכן , והשני הוא בסוד הנשמות. מ בליל שבת"ולכן אנו מותרים בתשה, שבת
ות בסוד לפי שאז אנו צריכים להעל. אנו אסורים בתשמיש המיטה ביום השבת

והקושיא על . ל"עכ". ן ועל ידינו נעשה הזווג העליון כדי להשפיע נשמות"מ
פ "דברים אלו מובנת וכבר עלתה על שולחן מלכים בהגהות וביאורים שעה

ושם , ג"ט פ"ח שער כ"עיין ע,  וזה לשונו)ב"בשנת תרע' שנדפס בירושלים פעם ב(
. ח שם כתב וזה לשונו"ובע. ל"עכ. ן"כתב רבינו דאין המלאכים עולים בסוד מ

ן אל אביהם ואל אמם בסוד "הנה נודע כי תמיד הבנים צריכים לעלות למ
כי נשמות ', הא, ז"פרטיות נחלקות בין זל' אמנם יש ב', התעוררות תחתון וכו

לפי שאין שליטת המלכות , ן אל המלכות אלא בלילה"הצדיקים אינם מעלים מ
', ביום ובלילה שהרי זווגיהו תדיר וכואמנם אימא עילאה שולטת , אלא בלילה

ש דשחרית "וזה סוד ק', ן הוא בין ביום ובין בלילה וכו"ן דזו"לכן העלאת מ
ולהמשיך להם מוחין כנודע , א"ן לזווג או"וערבית שהוא סוד העלאת מ

כנודע שהם ק נעשו המלאכים "והנה מזה הרוחא דו. 'במקומו והבן זה וכו
ספירות ' כים שרשם ביצירה אשר תמן מקננים ו ולכן המלאחצוניות העולמות

ולכן , כ"המוחין ג' נשמות הצדיקים הם מבריאה שהוא מבחי' אמנם בחי. לחוד
  .ל"עכ. ק"ן כי כבר נשלמה מלכות דו"אין המלאכים עולים בסוד מ

ו "כתב רבינו הקדמה יקרת הערך משערי קדושה למהרח' ב' א סי"פ ח"ובר
ומחצב הנשמות , ביש למחצב הנשמותשבה מפורש שמחצב המלאכים מל

כי האורות "ומפורש כתב רבינו בהמשך תשובתו שם . מלביש למחצב הספירות
מחצב הנשמות וחצוניות ' ופנימיות הכלים בחי, מחצב הספירות' הם בחי

ח קראם בשם אורות "ורק שבע. הכלים קרא אותם בשם מחצב המלאכים
ולפי . ל"עכ, מות ומלאכיםובשערי קדושה בשם מחצבי ספירות נש, וכלים

ח והכל על "ל בע"דברים אלו מתאימים דברי שער הפסוקים לדברי האריז
, ן לעולם שלמעלה ממנו"כי ידוע הוא שכל עולם מעלה מ, מקומו בא בשלום

ן ביום השבת "שבגלל שאנו מעלין מ, ומפורש בשער הפסוקים כי היא הנותנת
מ שהוא בחינת "ו בתשהאסורים אנ, ש"בפנימיות שהוא סוד תפילה וק

ש ובתפילה "י שאנו מתקנים בק" שאעפ, בליל שבתמה שאין כן, צוניותיח
י "צוניות כי יש בחינה כזו למעלה עימ שהוא ח"יש מקום לתשה, בפנימיות

ש שאין המלאכים עולים בסוד "ומ. ן לפנימיות"צוניות המעלים מיאורות הח
ומלתא דלא . זה פשוטן הוא בבחינת פנימיות כמו נשמות הצדיקים ו"מ

,  יציב פתגם ופשיטא ליה וברירא ליה לרבינו,תורה לשמה' משתמעא ליה להר
ושרבינו . שזו ראיה נצחת שאין עליה תשובהוהמבין דברים אלו לעמקם יודע 
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וכל קבל . ל"מ ביום שבת נגד האריז"ח הטוב לא היה מתיר מעולם תשה"הרי
ל בוודאי "ד להבנת דברי האריזדגם אם היה רבינו לא יור, דנא פשיטא היא

' ולא עוד אלא שגם הר, פ"שהיה פוסק לחומרא בענין זה לאחר שהובא בשעה
, ש אם היה יודע שדבר זה מפורש בשער הפסוקים היה חוזר בו ממאמרו"תול

ועיקר חיליה לדחות הוא משום דלא ידע מי בעל דברים בקונטרס . לאסור איסר
פשוט הוא שלא היה רבינו פוסק להתיר ומלתא דלא צריכה להאמר ו. שבידו

ל " ולהכשיל בני אדם נגד דעתו הנוטה אחר האריז,י אסרו"בדבר שרבינו האר
 טעם לשבח י"ובפרט שנתן בה האר, ן ושאר פוסקים"כנגד מר' בכל מילי אפי

וכל זאת כדי להסתיר עצמו שלא יוודע , ו"ח ובשעהכ"המתאימים לדבריו בע
במילואים " נתיבי עם"עיין בספר , מ בשבת"בעניין תשהו(. הא בורכא, שהוא המחבר

  ).ח"שבסוף או

ש שהשבטים בני לאה " כתב הרב תול)א"ע' סי(ובסמוך ונראה לאותה תשובה 
, אינם בני שנואה כי יעקב היה שונא ההתערבות וההתחברות שהיה לו עמה

ו ולמה "אבל אותה עצמה היה אוהב כי ידע שהיא צדקת ולא עשתה לו רעה ח
 עם אשתו ואין לו שנאה תחברות שלוולכן מי שמואס וגועל הה. ישנאנה

א "אב, ודברים אלו לא נתנים להאמר. ל"עכ. אין בניו בני שנואה, עצמית אליה
פשיטא שבניו , סברא כי אם אדם מואס וגועל באשתו מחמת מדותיה או כעורה

נו בשום מקום ולא מצי.  כי את השנואה יכיר,ל קרוב ממנו"בני שנואה ואין גוע
. לאו שנאה היא, אטו שנאת חנם, שתנאי השנאה תלוי ברעה שעשה לו השונא

ד דמי ששונא אשתו "ש הראב"וכמ. ואדרבה אליבא דהלכתא אזלינן בתר אפכא
אבל בשעת תשמיש רצויה היא אצלו אין בניו בני שנואה , בגלל שציערה אותו

ו לומר על יעקב "ן וח אלמא דבתר שעת תשמיש אזלינ)מ"ר' ח סי"י או"ברכ(
אישתמיטיה מה , א קרא"ואב. ה שהיה מואס את התחברותו ללאה"אע

 שאמר יעקב ללאה רמאית בת )א"ע', בראשית פרשה ע(שמפורש במדרש רבה 
אמרה לו לא כך היה אביך , לא בלילה הוה קרינא לך רחל ואת ענית לי, רמאי

עשים שרימה לאה כיון שראה אבינו יעקב מ, צווח לך עשו ואתה ענית לו
 אמר לאמן של אלו ,ה בבנים" וכיון שפקדה הקב, לגרשהבאחותה נתן דעתו

 לא עלתה ) 'י' ג סי"רב פעלים ח(ולכן  רבינו כשנשאל שאלה דומה ! ?אני מגרש 
ותירץ בענין אחר התואם את . ה"על לבו לייחס דברים כאלה על יעקב אבינו ע

ע ראשון כשראה שהערימה עליו וכתב כי יעקב שנאה רק בשבו, דברי המדרש
אך בשבוע שני שלקח , ובאה במקום אחותה ופחד שגרמה לו להפסיד את רחל

. ל"עכ. היתה זאת' את רחל לא נשאר לו שנאה עם לאה כי ידע כי מאת ה
ואלו מדברי רבינו מתבאר שלא , י שבמדרש משמע ששנאה עד שילדה"ואעפ
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גש כי בודאי ראה יעקב אבינו אין זה הר, שנאה כבר משבוע שני כשנשא לרחל
. ברוח קדשו שנתעברה לאה מביאה ראשונה ושעתידה ללדת לו כמה שבטי יה

בבנים שעתידה לילד לו ' ק שפקדה ה"ופירוש המדרש כיון שראה יעקב ברוה
ומקרא מלא מסייע ! ?אמר לאמן של אלו אני מגרש, וכבר נתעברה מראובן

ש "וכמ. ואפילו היתה אהובה, אהלרבינו שבעת נשיאת רחל לא היתה לאה שנו
.  מלאהיותרשפירושו הפשוט שאהב את רחל  " מלאהאת רחל גם ויאהב "

כי שנואה לאה בגלל רמאותה ויפתח את רחמה ' וירא ה, ופירוש הכתוב הוא
ש לאה בלידת שמעון כי שמע "ומ. מיד בליל חופתה ונתעברה מביאה ראשונה

לל אהבת יתר של יעקב לצרתה רחל הם דברים שהיו בלבה בג ,שנואה אנכיכי 
וככל אשה שמרגישה שנואה כשבעלה מחבב , עד שקבע משכנו באוהל רחל

ה תם "אבל יעקב אע. כך הרגישה לאה עצמה שנואה ביחס לרחל, לצרתה יותר
ן מלכא "וראה למר. וישר כלבו כן פיו שניהם שוים לטובה באהבתו ללאה

וזה סמך . דברי,  שבכלל דבריו)'במ אות "ר'  סיח"או(י "א בברכ"קדישא החיד
  .ש לרבינו"חשוב וסניף לראיה שאין הספר תול

ח פסק שאיש ואשתו שמקדשים ואוכלים בחדר אחד וישנים "ע' ש סי"ובתול
. התיר בשופי בכל ענין, ורוצה הבעל להדליק בחדר השינה ולברך, בחדר אחר

 בתנאי שקודם נשאל בכיוצא בזה ולא התיר אלא' נ' ב סי"ואלו ברב פעלים ח
והדגיש . כ תדליק ותברך האשה בחדר האוכל"יברך הבעל על חדר השינה ואח

פטרה בברכתה את כל החדרים , שאם הקדימה האשה והדליקה בחדר האוכל
הכתב והמכתב מוכיחים , והפסק. ושוב לא יוכל הבעל לברך על חדר השינה

וודאי שהמצא ב, ואם אמרתי אספרה כמו. שתשובות אלו לא מרועה אחד יצאו
ל אך חושבני "תמצא עוד הרבה תשובות המוכיחים שבעל דברים אינו רבינו ז

  .שראיות אלו מספיקות להוכיח שלא לייחס ספר זה לרבינו כלל ועיקר

כי הדבר פשוט ממה שרבינו מביא ראיות כמה , וכל זה לא נצרכה אלא לפנים
ך גנבת דעת כי אין למשמע שאינו שלו , ש"פעמים בתשובותיו מספר תול

ומה . גדולה מזו שאדם יביא ראיה לדבריו מספרו שלו ויתלהו בגברא אחרינא
י "וכן ראיתי למהר", ל"ל כותב רבינו בזה" הנ)'ב' א סי"פ ח"שבר(גם שבתשובה 

וממה שהאריך למעניתו לכתוב ', ל וכו"ש שנשאל בזה"ל בספר תול"כחלי ז
היה לו לכתוב ראיתי , בואם לא שכן הוא האמת למה כת, י כחלי"שהוא למהר

ש חתם "ובשלמא בספר תול, ש כמה פעמים"ש ותו לא וכמ"בספר תול
דבר שגם זה לא יתכן לאומרו (, התשובות תחת שם זה כביכול כדי להסתיר עצמו

י כחלי "ש הוא למהר"אבל לצטט ברב פעלים שספר תול) כמבואר לכל בר דעת
ברי רבינו בשקרא בחנם למה ולאחזוקי ד, אלמלי שכן הוא האמת, למה עשה כן
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ורבינו היה קפדן מאוד , ל"מה גם שרבינו מזכירו בלשון ברכת המתים ז, לנו
, בכל כי האי לא לפתוח פיו חלילה וכמו שהזהיר בהקדמת זוהר בראשית

  .ו"ולא על עצמו ח, ופשיטא טובא  שכתב כן על אדם שנפטר כבר

 שייך לו ורמזו בשמו ל בין תבין שמה שחשבו חכמי דורו כי הספר"מכל הנ
 ומחשבתם נבעה מכך שלא ידעו שספר ,זה אינו, יחזקאל כחלי' יוסף חיים גי

וכן שלא ראו . אינו בדרגת שאר ספריו בשאלות ותשובות" תורה לשמה"
ומה שהעידו . וזאת היתה להם לחשוב את אשר אינו כישנו, להקדמת המעתיק

קשה ,  תורה לשמהיעקב בנו שאמר משם אביו שהוא כתב לספר' בשם ר
יוסף חיים כדי לכסות ולהסתיר הפליג בכך עד כדי כתיבת ' ואם ר. להאמין כן

ואם כך היו הדברים איך . למה גילה זאת לבנו, דברים אשר לא היו ולא נבראו
לאחר פטירת אביו ' ואפי, יעקב בנו סוד אביו והוא דבר אשר לא ייעשה' גילה ר

ומסתבר שהעידו . במפורש מאביו על ככההיה לו להסתירו כל שלא קבל רשות 
ולכן . ולא כמחבר, יעקב אמר משם אביו שכתב ספר תורה לשמה  כמעתיק' שר

  .זה לא הבין דבריוואדם , "חבר"ולא אמר ש" כתב"אמר ש

ש הוא כסגנונו ודרכו "ולא הבנתי איך כתב שברור לו כשמש שלשון תול
. ל"בהקדמתו לרב פעלים וכנכשרבינו נדחה קרא לשיטה זו , ושיטתו של רבינו

 יותר מן ואה שהסגנון והדרך רחוקים ביניהםוכל הרגיל בלשונו של רבינו ר
  .מזרח למערב

 והנה הדבר פשוט כי )'ה' ד סי"ח(ועתה נבא לענין התשובה שבסוד ישרים 
כי הנה נאמן ביתו הרב , ל"תשובה זו אמיתית היא ויצאה בהינומא מידי הרב ז

ל שהיה מקבל כל כתיבותיו ידע והכיר לפי הכתב מבטן "צבן ציון מאיר חזן ז
ח טוב היה כותב בידו לכל כתיבותיו "מה גם דהרי, מי יצא הקרח הנורא

ק ודאי "ואם היתה תשובה זו שונה מכתי, י כתיבת שליח"ושולחם אליו ולא ע
נ או "וממ. דהיה מריע לשטריה ולא כותב בה הנפק עד שיברר הענין על בוריו

י רבינו "או שמלכתחילה קבלו בכת, א שבהסכמת רבינו נכתב זאתשברר ומצ
ופשיטא דאלמלא דקים ליה בגוה דהאי תשובה דדברי הרב הם , עם שאר כתביו

שכן , עשה מעצמו חוכא ואטלולא, ובעל תולדות יוסף זה, לא היה מביאם
ראה , לדוגמא. 'ח כנאמן ביתו וכדו"משבח הוא כמה פעמים את הרב בן צמ

ותוך כדי כתיבת הדברים כותב הוא , ט"ד ודף מ"ה ודף מ"יוסף דף לתולדות 
שהביאם לבית הדפוס הרב בן (' בספרו הדר יוסף כי בספר רב פעלים חלק ד

 ואמנם הביא הוא יקר .שחלו בו ידים ונכנסו בו תשובות שאינם של הרב) ח"צמ
מע ל שש"ניסים כדורי זצ' מרדכי אליהו הכותב משם הר' ג ר"סהדותא מהרה
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' לר(שתשובה זו אינה של אביו ושהיתה לו הקפדה , ח"יעקב בן הרי' מפי ר

וכי לא , א בזה"ולא ידעתי איך נתפייס הרמ, ל שהודפסה" על התשובה הנ)יעקב
ח "בן צמ' ח שלח תשובה זו אגב ענינים אחרים כתשובותיו להר"יתכן שהרי

כון להדפיסם בסוד ח לנ"וראה הרב בן צמ, ובעניני הדפוס, בעניני הלכה וקבלה
יעקב בנו אחת ' ח ראם ר"וכי כל תשובות הרי, ישרים עם שאר תשובותיו

' ד הר"זה אין הדעת סובלתו ומה גם שכל חכמי ורבני בבל קראו למלבה, לאחת
ואיך יתכן לחשוד בו שיעשה מעשה אשר . ל"נאמן ביתו של הרב ז, ח"בן צמ

ומבין הבתרים של . א ייעשהוכן ל, כזה לצרף תשובה זרה בשם הרב בתוך ספרו
חו על ל לא סמך סמיכה בכל כ"זצ' ע עטיי"א מובן שגם הגר"מכתבו של הרמ

, עדות זו ולא אסר הדפסת התשובה רק משום ענין של שב ואל תעשה דעדיף
' ונגד עדות זו אית לן דוכרן סהדותא מבאי ביתו של המקובל הקדוש ר. ותו לא

 התשובה צעק מר בלב חמרמר ואמר ל שכאשר ראה השמטת"סלמאן מוצפי זצ
ד "הביאו לביה, ח"בן צמ' ח הלא הוא הר"שקים ליה שנאמן ביתו של הרי

 שכן אין הבן מכיר , והדברים נוטים ומסתברים כדעתו.ח טוב"י של הרי"מכת
פלא על  ול.וכי בנו לא זזה ידו מתוך יד אביו כל ימיו, ויודע בכל מעשה אביו

ל דאין שום היתר כיום לחזור ולהדפיס "בו הנא איך הוסיף וכתב במכת"הרמ
 .ל כבראשונה ושהעושה כן מעוות את האמת ומכשיל את הרבים"לתשובה הנ

שמילים אלא  ,ות שכזוולא רק שמבחינת ההלכה ליכא למימר הכי על סמך עד
א "וודאי לא ידע הרמ, ל"ח ז"אלה מרשיעים את הצדיק דמעיקרא הרב בן צמ

ל נתן לאגודת שתילי זתים מבני ברק רשות "ב זיעק' דוד בן הר' ר' שהר
ובהדגשה שלא הושמטה שום תשובה מן  בשלמות ת רב פעלים"להדפיס שו

ומלתא דמסתברא דדבר כזה של שליחות יד . מ" ונדפס כן בשנת התש,הספר
דוד והיה ' בספר זה אם היה בו שמץ של אמת לא היה נעלם מידיעתו של ר

יטוהו מלפנים עד שהוכרחו לציין על הספר מונע הדפסתו מה גם שידע שהשמ
שמהדורה זו שברשותו נדפסה ללא ההשמטה ובכל זאת מלא אחרי דברים 

  .ה"המצודקים דמעיקרא ולא קרא שמיט

ח טוב "ולגופא דמילתא ראויים הדברים שבתשובה זו למי שאמרם הוא הרי
. וזה לשונו כי רבינו נשאל על קצור שיער בית הערוה והשיב .ונחזי אנן, א "זיע

קדושים שאיסור גדול ' ל בשער טעמי המצוות פ"מפורש בדברי רבינו האריז
ער אחד בלבד בכל מקום כי הם צנורות יהוא לעקור או לתלוש בידו אפילו ש

השפע ולכן צריך האדם ליזהר שלא ישים ידו בזקנו למשמש בה כדי שלא 
להקפיד אלא נמצא מפורש להדיא שאין . ד"עכ. ערייעקור ויתלוש איזה ש

אבל אם , עריער שבזה נתבטל הרמז שרומז באותו השיבתולש או עוקר הש
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לא נעקר הרמז , ער במקומו ורק הוא חותך מאורך שלוינשאר עיקרו של הש
ת יאיר "והשי. ועל המדה אין לחוש וזה ברור, עריהנרמז מן השמים באותו הש

ים לכל ישר בדעתו כי והדברים ברורים ונכוח. ל"עכ. ר"עינינו באור תורתו אכי
שאין לתלוש שער מכל מקום בגוף שלא יעקור . א. רבינו מחלק שלשה חלוקים

. ג. מותר לקצר שיער ממקום בית הערוה ועל המדה אין לחוש.  ב. צנור השפע
ער הזקן אינו ענין לשאר יל היה נזהר שלא לקצץ מש"ו שהאריז"ש מהרח"מ

ולכן הדגיש . מוגדרת לארכומקומות שבגוף כולל זקן התחתון שאין מדה 
ל נזהר שלא לקצץ זקנו ופרט את מקומות הזקן הכוללים "ו שהאריז"מהרח

י "כי אעפ, ער הזקן התחתון כלליולא הזכיר מש. השיער החופף על הגרון
מילי דחסידותא שמענו ליזהר בזקן , שאסורא כלל לא שמענו על קצוץ הזקן

.  שמדתו עד טבורא דלבאהעליון ולחוש על המדה כעין דוגמא של מעלה
ומכיון שלא נשאל רבינו על הזקן העליון לא היה לו ענין להביא מה שנזהר 

אמנם נוסחתו יש . (אלא מה שהזהיר לאחרים בכל מקום שבגוף, י בזקנו"האר
הוא " בכל מקום זקנו"להתבונן בה אם היא נוסחא דווקנית כי הנוסח שבידנו 

אמנם הנוסח . ל בזקנו ותו לא"כי היל, י"מחוספס למורגל בכתבי האר
וגם בטעמי המצוות שבספר , ק קרי בחייל שהאיסור בזקנו בלבד"שבשערוה

ל דלא " וי".מזקנושלא יעקור שום שיער כלל "הנוסח מתוקן " לקוטי תורה"
אלא להזהר בדבר המורגל מבלי שים לב הוא , לאפוקי שאר מקומות שבגוף

לא מבעיא לגרסת הספרים שבידנו ו.) לשלוח יד לזקן דרך עסק ולכן הזהיר
' אלא אפי,  שער בית הערוהלקצרשאין אסור , בלבדבזקנו שכתוב שהאיסור 

ש "וכמ(, ל לעקור או לתלוש שער"לגרסת רבינו שבכל מקום בגוף אסר האריז

ולקצר מותר , במספרים' ולגלח אסור אפי, לא חש הוא לאורך.) ב"קפ' ד סי"ביו
י שגם בזקן התחתון יש "דאעפ, בית הערוהער ישה ל"וה. כי סימנא מילתא היא

כיון , "ג בריתות"גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג תקוני דיקנא בסוד "י' בחי
וליתנהו להני מילי דחסידותא אלא , שלא נחתינן אלא לסימנא אין לחוש לאורך

  . בזקן העליון

סר לבין מה שאסר אי, ל לעצמו"ו יצא לחלק בין מה שנהג האריז"והנה מהרח
 נזהרה "והיה מורי זלה. "קדושים וזה לשונו' צ פ"וכמפורש בשעהמ. לאחרים

מאוד שלא לחתוך שער הזקן כלל לא בתער ולא במספרים לא למעלה ולא 
למטה ולא בשום מקום מן הזקן אפילו למטה תחת הזקן באותם שערות קטנים 

 אבל השער שבשפה העליונה המעכב את האכילה, החופפים על הגרון ממש
 שאיסור גדול מאוד הוא שהיה אומראלא ולא עוד , היה קוצצו במספרים

כי הם צנורות בכל מקום זקנו ער אחד בלבד ילעקור או לתלוש בידו אפילו ש
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של שפע ולכן צריך האדם ליזהר שלא ישים ידו בזקנו למשמש בה כדי שלא 
 כי  אינו מובןולא עודולכאורה הלשון . ל"עכ". ערייעקור ויתלוש איזה ש

ער יער לגמרי יותר חמור מאשר קצוץ הזקן שהשיפשוט לכל מבין שעקירת ש
כ היה לו קודם להביא איסור עקירת "וא, בשרשו קיים ורק מן המדה נחסר

 אלא שהיה ולא עודכ לומר " ואח,י לאחרים"ער שהיה מזהיר רבינו האריהש
שלא מר וממה ששינה מובן בפשיטות שכוונתו לו. כ"ער גינזהר שלא לקצץ הש

להזהיר שהיה אומר אלא , שהיה מחמיר על עצמו ונזהר אפילו בקצוץעוד 
 )הוא לחומרא, ואלו מה שנהג הוא, שזה אסור(לאחרים שלא לעקור השער לגמרי 

ל "ק כלל לא הביא למנהג שנהג האריז"ו שבשערוה"וזאת היתה לו למהרש
יך להזהר גם צר. "ל"ש וז"וכמ, לעצמו אלא מה שהיה אומר לאחרים שאסור

ופשוט שדברים אלו . ל"עכ". דרך עסק' ער מן הזקן אפיישלא לעקור שום ש
ער מן הזקן והבין יק ש"לא נעלמו מרבנו ושגם בנוסחתו היה כתוב בשערוה

שנכתב זה לגבי זקן כיון שהוא דבר המורגל לעשותו כן דרך עסק מבלי משים 
, ו"כתב בשעהמצ ולכן כתב לשון להזהר ולא לשון איסור כמו ש,ל"לב וכנ

להוסיף איסור על כל מקום , ולא עודו "ו שכתב רבינו מהרח"כ בשעהמצ"משא
  .שהוא נדון שנשאל בו רבינו, עריבגוף שלא לעקור שום ש

, ל לעצמו"יצא הדרו ממנו וקשר את החומרה שנהג האריז" הדר יוסף"ומחבר 
בה ממנו ולכן פליאה נשג. ע"עם האזהרה שהיה אומר לאסור באיסור גמור לכו

ישר , והמעיין בישוב. עריל על תלישת הש"על רבינו שהביא רק אזהרת האריז
  .א"ב תלת"ל במות"יחזה פנימו בבירור בשלשת ההבדלים הנ

וכלל , י"ואחז צדיק דרכו לירד להבנת דברי האר, ודברי רבינו בתשובתו ברורים
 אשמה על ובחנם טפלו, לא עלה על דעתו לערב עניני זקן העליון לתשובתו זו

ל שעשה מלאכתו נאמנה להביא תשובה שלמה זו "ח זצ"בן צמ' נאמן ביתו הר
  .הברורה כשמש

ומתחילה עלה בדעתי שאולי יש להקפיד שהזקן העליון לא יהיה ארוך יותר 
הוריות , :'כריתות ה(' ש הגמ"וזאת ממ, משיעור טבורא דלבא וכל המוסיף גורע

,  טיפין מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנוכמין שתי', ר כשמן הטוב וכו" ת.)ב"י
י "ופרש. כשהוא מספר עולות ויושבות בעיקרי זקנו, תנא, אמר רב כהנא

. ל"עכ. דשקיל במזייה, מסתפר, לשנא אחרינא, מדבר,  מספר):'בכריתות ה(
דאם הכוונה למדבר למה לא נשארו המרגליות , י עיקר"ונראה דלשון זה דרש

 הכריח שפירוש :)ב"הוריות י(א "והמהרש. עיקר זקנובמקומם והוצרכו לעלות ל
וכשהוא . ש בתוספותיו להוריות וזה לשונו"וכן פירש הרא, י עיקר"זה דרש
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. עולות ויושבות בעיקרי זקנו ונדבקין בבשר שאין שם שעראת זקנו מספר 
ש שאהרן היה מגלח זקנו לגמרי עד שהוצרכו "ואין להבין מפירוש הרא. ל"עכ

אלא פירושו שמכיון שהיה מתעסק בזקנו , עריבמקום שאין בו שלהאחז בבשר 
היו עולים המרגליות ונאחזין בעיקרי השער בבשר , כדי לספרו על פי מדותיו

שאהרן היה ' ולכאורה כוונת הגמ. של תרין תפוחין קדישין מקום שאין בו שער
ל והיה מספר כל מה שגד, מקפיד שזקנו יהיה באורך מדוייק עד טבורא דלבא

על הפסוק כשמן , "תנו רבנן"ולכן מדוייק לשון הגמרא ששנו זאת ב. מעבר לזה
דלמדין אנו מכאן שמדה היתה להם בדווקא , מדותיוי "שיורד עפ' הטוב וכו

  .ומסתמא הוא טבורא דלבא

אינו , ער ארוך יותריי שאין ענין בש"אמנם לאחר ההתבוננות נראה כי אעפ
י שרצועת הימין "ר שאעפ"ברצועות תשודוגמתו מצינו . גורע אם מאריכו

אין זה לעכובא אם , מסתיימת עד החזה בלבד ורצועת השמאל עד הטבור
ב ובעולת תמיד ענין "ח שער התפילין פ"עיין פע, י צמח"ש מהר"וכמ(ארוכים יותר 

ודווקא כהן גדול יש .  וכן עמא דבר)'ואות א' י שם אות ו"ובהגהוב, ו"התפילין דף כ
כיון ,  המדה ולקצר הוא צריך אם נתארך מעבר לטבורא דלבאלו להקפיד על
' ש בלקוטי תורה טעמי המצוות פ"וכמ, א בחושן שעל לבו"שהוא דוגמת ז

א הוא משים על לבו "וכשם שהז, א"הנה אהרן בדוגמת ז, תצוה וזה לשונו
ומרוב הארה אשר על לבו האורות בוקעים , המתגלים בחזה, אורות יסוד דאמא

ואולי גם צריך שזקנו לא יכסה את החושן אשר על . ש"עיי. 'חוץ וכוויוצאים ל
ולכן היה אהרן מסתפר ושקיל במזייה להעמיד זקנו על פי , לבו כדוגמת מעלה

א "ש החיד"ובזה אתי שפיר מ, א טבורא דלבא שהוא כדוגמתו"מדותיו של הז
  .כללפ סתרי תורה הזקן לא תגע בו יד "ב כי ע"נ' א סי"ת חיים שאל ח"בשו

  .כלל  העולה

'ל אלא לר"יוסף חיים זצ' ר ר"אינו למו" תורה לשמה"הדבר ברור שהספר 
ורבינו רק העתיקו לחבת הקודש כיון שהרבה לצטט . ל"יחזקאל כחלי זצ

סוד "י וממנו לקח רבינו לקרא לתשובותיו בעניני הסוד בשם "מכתבי האר
לו על דרך גישתו ואפי, י שרבינו חולק עליו בהרבה נושאים"אעפ" ישרים

  .ש בהקדמתו לרב פעלים"וכמ. לתשובות

, נכתבה ונחתמה בידי רבינו' ה' ד סוד ישרים סי"התשובה שברב פעלים ח
ל אסור לתלוש לפי "י ז"ער מהגוף בלבד שלהאריועוסקת באיסור עקירת ש

ואינה עוסקת כלל בענין , ובזה התיר לקצץ ולא לחוש על המדה, נוסחת רבינו
ש "י והרש"ל במיוחד שלא לקצץ וגורי האר"עליון שבו נזהר האריזקיצור זקן ה
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ואין ללמוד מתשובה זו כלום לגבי . כתבוהו בספריהם שבזה לא נשאל רבינו
  .הזקן העליון

ן שקבלנו הוראותיו וכל "וכל ימי הייתי מצטער כיצד הניח רבינו את דעת מר
ופסק לברך , בתקדושים עמו ומנהג כל הספרדים לברך לפני הדלקת נר של ש

כיון , ן אפשר שזו ברכה לבטלה"לאחר ההדלקה ולא חשש שלדעת מר
' ש סי"עד שמצאתי את שאהבה נפשי בתול. ל"ולפחות לסב, דנעשתה המצוה

ב "והביאני אל הישו, כ לברך"שמבואר ממנו שמנהגם פשוט להדליק ואח. ח"ע
  .נהגא ופסק רבינו כפי המ"שזה היה מנהג בבל מקדם קדמתא כדעת הרמ

  
  ז"ט סימן 

  הערות בעניני מזוזה ושעטנז

פשוט  שאין זה בגדר , בענין מזוזה שנתנה לרוחב הקיר שעליה נשען הדלת .א
. בתוך חלל הפתחט שמקום המזוזה "רפ' ע סי"וכמבואר בשו, "מזוזות ביתך"

ואין שום סברא להכשיר בכגון .  עצמהבמזוזהא ובלבד שיניחוה "והדגיש הרמ
 ואם ברכו על קביעתה .ע דמזוזה"ים נכשלים בזה ומבטלים מוהרבה אנש. דא

וכתב שיכול , לא חש לקמחיה" חובת הדר" ובספר .עברו גם על ברכה לבטלה
י "אעפ. לקבעה מחוץ לחלל בין מבפנים ובין מבחוץ סמוך לחלל הפתח טפח

ושבנשמת אדם כתב שלא בחלל , שבהערותיו שם כתב משם הלבוש דפסולה
 ולא ידעתי איך לא חשש לדבריהם .ע"ום אליבא דכולא עשה כלח פתה

  .הנאמרים באמת
עיין בספר יד הקטנה , וראה פתחי תשובה שמביא בשם יד הקטנה וזה לשונו

,  שכתב דבמקום שמזוזת הפתח אינם רחבים כלל)ז"מזוזה אות ט' ג מהל"פ(
ל א אינו חולק אלא בענין שיוכ" כי אף הרמ,יקבענה זקופה לאורך מזוזת הפתח

ובענין זה יותר טוב מאם לעשות אותה על צד מזוזת הפתח . לצאת ידי שניהם
. שלא בתוך חלל הפתח דהיינו אחורי הדלת ורוב הפוסקים פוסלים אותה

בצד המזוזה שלא תחת המשקוף כתב ' הרי שאפי. ש"ע. ג"ך סק"ש הש"כמ
ת שדעת היד הקטנה להתיר בדיעבד "ובזה הבין הפ. שרוב הפוסקים פוסלים

אבל להתיר להניחן על הכותל  )ש באות שאחר זה"וכמ(א בדרך אחרת "גמור בשא
 דהא בעינן דרך ביאתך ,בתוך טפח צד המזוזה לא התיר שום פוסק מעולם

וגם בצד המזוזה אלא שלא תחת חלל המשקוף . א להתירו"ואפילו בדיעבד א
הכותל ש על "וכ(. בדיעבד' כתב בבן איש חי שדעת הרב יד הקטנה לפסול אפי

הניחה אחרי הדלת דהיינו .  וזה לשונו)'כי תבא סעיף י' ח פ"בא( שכתב )בתוך טפח
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שנמצאת , אלא הניחה חוץ מהחלל, שלא הניחה תוך החלל שתחת המשקוף
' וכתב הרב יד הקטנה בפרק ג. דדרך ביאתך בעינן. ז פסולה"היא אחרי הדלת ה

תוך החלל שתחת אלא כל שלא הניחה , ט דאחרי הדלת לאו דווקא"ק י"ס
המשקוף בין שהניחה בחלק המזוזה הנמשך ויוצא בין החלל שתחת המשקוף 

בין שהניחה בחלק הנמשך ויוצא מן החלל שתחת המשקוף , לפנים בתוך הבית
כל  ,ואפילו אם הניחה סמוך ממש לחלל שתחת המשקוף. ז פסולה"ולחוץ ה

. ל"עכ, יאתךדבעינן דרך ב, שאינה בתוך החלל ממש אלא חוצה לה פסולה
ו למה שנוהגים היום בהרבה מקומות להניח על הכותל מבחוץ "והדברים ק

  .שאין מי שיתיר זאת כלל

או " ד הקטנה"אמרו לי שסומכים על " יודעי ספר"א "וכשהערתי זאת לכמה בנ
ולא הבינו שגם ספרים אלו לא דנו אלא בצד , שמתירים זאת" חובת הדר"על 

ת הבין שבדיעבד גמור היד הקטנה " שבזה הפהמזוזה אלא שלא תחת המשקוף
מתיר " חובת הדר"ושבזה . ח הביא מפורש שהיד הקטנה אוסר"והבא. מתיר

" חובת הדר"ולשונו של . (ו"ואין הלכה כמותו ח. כנגד רוב ככל הפוסקים
. אמנם פשוט שאין זו כוונתו. מטעה שכאילו אפשר גם מן צד הכותל תוך טפח

  ).בעיאלא שלא הבהיר דבריו כד

, הדבר שנוי במחלוקת, לגבי מזוזה הקבועה בתחילת הקשת שעל הדלת. ב
ן שיהיו עשרה טפחים "ולכן הצריך מר, ע"כמבואר בשו. ועיקר ההלכה לפסול

פ שיש "אע, ואף לקולא אזיל שאם אין עשרה טפחים בלי הקשת, בלי הקשת
וכן , מוא לא הגיה עליו ומשמע דמסכים ע"וגם הרמ. פטור ממזוזה, עם הקשת

אלא שכתב שכאשר החלל , ז מעולם לא פסק אחרת"וגם הט, ם"דעת הרמב
דאז יכנסו במחלוקת אם , גבוה ויהיה מקום המזוזה מתחת לשליש העליון

ובזה כתב , י הוי מתחת השליש העליון ופסול"דלרש, יניחוה במזוזה הישרה
טפח דהיינו , לא להניחה בתחילת השליש העליון אלא למעלה לקראת סופה

ודלא כמי שהבין אחרת . שיהא כשר לשני הדעות, לפני סיום המזוזה הישרה
  .ו"ח, ז שכוונתו להכשיר לקבוע המזוזה בתוך הקשת"בדברי הט

, ך להתיר" ולא כמי שהבין שדעת הש.פסולה, מזוזה התלויה בחלל האויר .ג
 א"והרמ, ן פסק דצריך להניחו בטפח הסמוך לחוץ בדווקא"דהענין הוא כי מר

א גם אם הניחה אחורי "ך שלרמ"ז כתב הש"וע. כתב דאם שינה אינו מעכב
שכשר בדיעבד והוסיף שבזה ) א" כמודגש בדברי הרמעל המזוזה(הדלת 
וכל זה מדובר כשהונח על המזוזה מאחורי . ם פסולה"והרמב, י"הנו, למחבר

ואין . ואין זה בגדר מזוזה כלל. הדלת ולא בחלל האויר תלוי על בלימה
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ם "ולכן שינה הרמב. כי בעינן קבועה על המזוזה בדווקא, הכשירו מדין לבודל
וכתב תלאה ,  בעינןבשעריךט "מ, ה במקל  פסולהאשאמרה תל' מדברי הגמ

שיהיה כשר מדין " בשעריך"כדי שלא נבין מ. "שאין זו קבועה", במקל פסולה
  .בשעריך קבוע בו' אלא פי, לבוד

, ם" לרמבנייר שלנו הוי כלאיים דאורייתא ד',ש' כתב בפתחי תשובה סי .ד
ולכן הבגדים החוזרים מן המכבסה יש ליזהר להוריד מהם . ע מדרבנן"ולכו

  .והרבה נכשלים בזה מחוסר ידיעה, הניירות שהצמיד הכובס כדי לזהות הבגד

 ולא לסגולה בלבדשיקנו מזוזות ותפילין לשם מצוותם " עולם"יש להזהיר ה. ה
ולא יהפכו , פרט לאלו שבעת צרה בדקום ומצאום פסוליםוב', לבריאות וכדו

ד "יו(ם והטור "ש הרמב"ואפשר שהם בכלל מ. מצוות אלו כקמיעים לישועה

  . ו"ת רפואת הגוף ח"על העושים ד) ט"קע

  זיסימן 

  בדין כסוי ראש לפנויה

  .' תחי. ר.ת' לגב  .ה"אייר תשמ. ה"ב

, בכסוי ראשלפי ההלכה   שאינן בתולות חייבותרווקותאודות הוראתי כי 
  .הנני להשיב, אם אפשר להקל לרווקות בעלות תשובה בשעת הדחקושאלתך 

פירשו הפוסקים שהכוונה לכל בנות ישראל ,  ישראללבנותחיוב כסוי הראש  .א
 )'א סעיף ב"כ' אבן העזר סי(ע "ם ובשו"וכן נפסקה ההלכה ברמב. שאינן בתולות

פרועות ראש בשוק אחד פנויה ואחד אשת לא תלכנה בנות ישראל " .וזה לשונו
היא האלמנה או גרושה או בעולה ואפילו , ופירוש פנויה החייבת. ל" עכ"איש

וכמבואר כל זה בפוסקים הובאו דבריהם . רווקה שנאנסה חייבת בכסוי ראש
  .)'סעיף ה, שם(בספר באר היטב בביאורו על השולחן ערוך 

אפשר להקל  לבעלות תשובה  ברירהגדול ומחוסר  אמנם נראה לי שבדיעבד .ב
כתובות ' ולהסתמך על דעת השיטה מקובצת בפירושו למס, רווקות בהלכה זו

י שזו דעת "ואעפ,  שמשמע מדבריו שרק נשואות חייבות בכסוי ראש:)ו"דף ט(
 )ז"נ' ז סי"אבהע(בהצטרף לזה דעת הרב אגרות משה , ע"יחיד ומנוגדת לשו

 .ולפנויה האסור הוא מדרבנן, ה הוא מהתורהשכתב דאיסור גילוי הראש לנשוא
מ "מ,  בזהחושב כמותוי שאיני " ואעפ,כ הוי מחלוקת באיסור דרבנן"וא

וזאת כדי שלא , ים דבריהם סניף להקל לרווקות בעלות תשובה בדיעבדוומה
 ויש להורות להן שלפחות בזמן למוד תורה ותפילה .לנעול דלת בפני השבות



 אברהם                   יח סימן                 ברית

 

קלט

 קלט
 
 

אבל כל הרוצה לקיים את ההלכה בשלמותה ולכסות . וברכות תכסנה את שערן
  .תבוא עליה ברכה, ראשה כדין

אלא חוק התורה , ואמנם ענין כסוי השערות אינו ענין של הגיון והרהור רע .ג
ואם היה זה ענין .  מן הפסוקים.)ד"ברכות כ(ל "ולכן למדוהו חז, ללא שכל אנושי

שיער של אשה זקנה שכולו , ובמציאות. של הגיון לא היה צריך כתוב ללמדו
, והיא כפורחת, ער בתולה בימי עלומיהיואלו ש, עשוי כקש נדף אסור בגילוי

  .אין בו איסור גילוי למרות שההגיון מחייב בהפך

חצונים הכי מאז חטא עץ הדעת , ולפי סודן של דברים טעם האסור הוא. ד
אחז כיון אך בשיער הבתולה אין בכחם לה, האשהשל המגולה ער י בשנאחזים

מי שאפילו באונס ו ".גל נעול מעיין חתום, אחותי כלהגן נעול "שהיא בבחינת 
 כדי שלא יתאחזו ,הצריכה הכתוב לכסות שיער ראשה, אין בחינה זו נמצאת בה

אליעזר שכתב שבגלל חטא עץ הדעת צריכה '  וזה כוונת התנא ר.בה החצונים
 כי גם האבל יש פחד שיתאחזו ,)ד"אליעזר פרק י' פרקי דר(לכסות ראשה כאבלה 
ולכן קמחית ששמרה על שערה מכל משמר . ל"ואכמ, בו החצונים בשערותיו

  .זכתה לשבעה בנים כהנים גדולים, ולא היה לחצונים כלל אחיזה בה

שלא תבוש  מפני , ולכן אשריה בת ישראל כשרה שזכתה לאורה של תשובה .ה
ביר לה הלכה זו בתחילת מ אין להס"ומ, המלעיגים ותכסה שערותיה כדין

  יוסף  שני    ב ב ר כ ה                           .ל"שלא לנעול הדלת בפניה וכנ, דרכה

  חסימן י

  בענין קלא דקדושין

דינה יצא עליה קול שנתקדשה , ל" וז)ד"י' ה  סי"כלל ל(ש בתשובה "כתב הרא
ן המרחץ אלא שהיה קול הברה שבלילה בצאתם מ, ולא הוחזק הקול בבית דין

ובאותה ,  ולא נשמע הדבר הזה מפי עדים,בא פלוני וקדשה שלא מדעת קרוביה
 וקרובי דינה הכריחו ,שעה כחשה היא בדבר ואמרה לא היו דברים מעולם

קדושין ודאין וגרשה האחר ורוצה , ושוב נתקדשה לאחר. למקדש ליתן גט
ן שלא היה אם היא מותרת לו כיו, לינשא לראשון שיצא עליו קול הקדושין

 מילתא דפשיטא שהיא תשובה. בקדושיו הראשונים אלא קול בעלמא או לא
דלית דין צריך בשש כי היודע שנתגרשה מה יודע שהגירושין לא היו , אסורה

איכא דשמע , וכי תימא יכריזו שלא היתה צריכה גט, אלא לרווחא דמילתא
א דידע בחליצה  איכ.)ו"יבמות ל(בגיטה ולא שמע בהכרזה כדאמרינן בחליצה 

  .א להלכה" ופסקו הרמ)'י' סי(י "ן בב"והביאו מר. ל"עכ. ולא ידע בהכרזה
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מעשה שהיה בראובן שקידש בת .  כתב וזה לשונו)ד"ש' ד סי"ח(א "הרשבו
כ הוציא עליה שמעון קול שנתקדשה לבנו ולא "יהודה בפנינו קדושי ודאי ואח

 ,ואמר שמעון זה. דבריו והסכימו החכמים להחרים שיברר ,רצה לברר דבריו
ואמר לה דבר זה שולח לך בני לשם קדושין , שהוא נעשה שליח בנו לקדשה

ובפני פלוני ופלוני והלכו למדינת , והיתה קטנה, ונתן בפני אביה ולא מיחה
' י שאין בדבריו כלום מכמה טעמים וכו"ואעפ. והאב ובתו הכחישוהו, הים
שמא יזייף , שמעון לאבי הנערהה חששנו בדבר שמא מתוך שנאה ששונא "אפ

ויש אומרים שצריכה להמתין . והצרכנוה גט לרווחא דמילתא, עדים לקלקלה
 רואה אני בנדון שלפנינו כדברי תשובה. א שאין צריכה להמתין"וי, ח"ג

, מ"המתירין שאין זו צריכה להמתין שלא נכנסה אשה זו בכלל גזרותיו של ר
' וכו, ולא היתה צריכה גט כלל, שיה כלללפי שאשה זו ודאי אין חוששין לקדו

וכדאמרינן . ולקרוביו, ומותרת לכהן. אלא מאיש אחר, ואין גט זה מאישה
י שקבלה גט ליכא משום " אלמא אעפ,ולא מאיש אחר, ואשה גרושה מאישה

, דכלל זה עולה בידינו שכל גט שאינו גט כלל הרי הוא כמי שאינו, הרואים
, אינה כגרושה לאסור לכהונה, אין לו תורת גטואפילו נתגרשה מאישה בגט ש

  .ל"עכ. וכבר נשאלתי על כיוצא בזה והתרתי ומחמת טענה זו התרתי' וכו

 שכתב על דברי )'י' סי(ג "וכן הבין הכנה, ש" חלוק הוא על הראולכאורה
ל שחולק על זה "א ז"ועיין בתשובת הרשב. וזה לשונו, ש"א שפסק כהרא"הרמ

ואינה , ריך גט מן הדין או מן הספק אינו פוסל לכהונהוסובר דכל שלא היה צ
י הלבן "וזה דעת ר. והוא הדין שמותרת לראשון. חדשים' צריכה להמתין ג

ש סובר דאפילו דמן הדין "אבל הרא, ם שהביא המרדכי בפרק האומר"ורא
י מביהם שהובא "וזה דעת ר, אסורה לחזור לינשא לו, אינה צריכה אף בספק

  .ל"עכ. שם במרדכי

 בשמעון שנתן גט מחמת קול )ן"תק' א סי"ח(א " מצאתי ראיתי לרשבאמנם
. העדים מעידים שלא היה קול קדושין אלא שדוכין'  שאפי,שדוכין בעלמא

 ,לן דלא נתקדשה לו כהוגן חדא דמאן לימא, והשיב גט זה פוסל לכהונה
גיטה מכל מקום אין זה ידוע לכל ואיכא מאן דשמע ב, ואפילו לא נתקדשה לו

  .'וכדאמרינן ביבמות פרק החולץ וכו, ולא שמע בהא

א ודבריו ברורים שכאשר ניתן הגט " העיון אין סתירה בדברי הרשבולאחר
אמנם כאשר , ח"אסורה לכהן ואסורה לראשון וצריכה המתנת ג, מחמת קול

י שהמקדש "אעפ, נתברר הענין ונתבטלו הקדושין מחמת ריעותות שהיו בו
ה כלום כי נתברר שלא היה בעלה והוי כזר בעלמא שאין גיטו אין ז, גרשה בגט
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ש יודה ואפושי פלוגתא בכדי לא מפשינן ויציב "ובזה מסתברא דגם הרא. כלום
  .א ושניהם דינם אמת ויציב ונכון וקיים"ש ופתגמא דהרשב"מילתא דהרא

  יט סימן  

  ."לשם יחוד"באמירת  בדין הפסק בין ברכת אירוסין לקדושין
  
  ,א"שליט...  ג "לכבוד הרה  .ב"ת תשנטב' ג

שנהגו הספרדים לומר לאחר ברכת אירוסין ולפני " לשם יחוד"אודות ה
קבוע  הנני להשיב שהדבר הוא מנהג, הפסקבזה משום ' הקדושין שפקפק כב

אשר היו , ה"ל זלה"מימות ראשונים כמלאכים רבותינו המקובלים גורי האריז
נראה לי כי מקור המנהג ו. ן אחר המנהג כלוםואי, גדולים בפשט ובסוד גם יחד

ש שפוסקים דברכת אירוסין אינה ברכת המצוות "ן והרא"ל כהר"דקימ, הוא
י אשר "ן הב"וגם מר, ד"ל' אלא ברכת השבח והובאו דבריהם בבית יוסף סי

 שברכות השבח :)'פסחים ז(ן " הרכתבוכבר . קבלנו הוראותיו נראה כמסכים לזה
דכל שהמצוה , ומתבאר מדבריו שם,  עובר לעשייתן ממשאין צריכים להיות

ם כתב שברכת "א בן הרמב"אמנם ר. לפניו ככל שישתהה אין בזה משום הפסק
מעשה ' הובאו דבריו בס(" שברכת המצוות היא"אירוסין צריך לברך החתן בעצמו 

 ויש להעמיס בדבריו שלא אמר כן אלא לגבי נתינת רשות )א בתחילתו"רוקח ח
אבל לא דהוי , שמנע מהחתן מלאמרם, ברכות' כ לגבי ז"משא, ברךלחתן ל

ן דאי אפשר "ש והר"כי שפיר הוכיחו הרא. לענין הפסק, ממש ברכת המצוות
, אם נאמר דכוונתו דדינם כברכת המצוות ממש' ואפי, שתהיה ברכת המצוות

שהם מפוסקי ההוראה הקבועים ומעמודי , ן נקטינן"ש והר"אנן בדידן כהרא
  ).י" בהקדמתו לבש"כמ( .י"אה שעליהם הסתמך הבההור

ן גרירנא דלא "בתר מר, אנן בדידן הספרדים, י שהם ברכות השבח"ומיהו אעפ
דכיון דכבר נגמר המעשה כולו אין , לברך ברכת אירוסין לאחר מעשה הקדושין

, י שהם ברכות השבח"ודמי לברכת רעמים וברקים דאעפ, מקום לברכתו כלל
ד לראייתם "י הירושלמי דאין לברכם אלא תכ" עפ)פסחים שם( ן גופיה"כתב הר

דינו  ,ונראה דהטעם הוא דכיון דלאחר מכן כמאן דליתנהו דמי, ושמיעתם
ש "ולכן הרא. דוודאי הוי ברכה לבטלה, כאדם המברך ברכות השבח בסתם

וכמבואר .  אסר לברכם לאחר מעשה,י שהכריח שהם ברכות השבח"גופיה אעפ
ב הם ברכות "ש שז"ומ, ן"ם והרמב" להסכים ביאור זה גם בדברי הרמבויש(י שם "בב

  ).השבח לאו לאפוקי ברכת אירוסין קאתו אלא דדנו בדבר שעסקו בו בלבד
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ולדעת , שהוא הכנה למצוה" לשם יחוד"כ שפיר נהגנו להפסיק ביניהם ב"וע
כי כל מצוה צריכה שישתתף עמה בדיבור , ל הוא חלק מהמצוה עצמה"האריז

לפני ברכת " לשם יחוד"ומהיות טוב אפשר לייעץ לחתן לומר ה, כוונהוב
לשם "אבל אם שכח ונזכר אחר הברכה ודאי שיאמר , ובסמוך לה, האירוסין

  .ולא יחוש להמנע מחמת הפסק" יחוד

המצריך יחוד , ן"סבא קדישא מרכר שמנהגינו הספרדים דלא "אגב אבא העי
דלדידן פריסת הטלית על , ן"פני מרומנהג קדמונים הוא בינינו מל, לבתולה

וכלל ועיקר לא חיישינן לשאר דיעות בביאור ענין , ראשיהם היא החופה
וכמבואר הדבר באורך , י שמירה"ולכן לכתחילה עבדינן חופת נדה ע, החופה
ואפילו במקומות בודדים שנהגו , ה"נ' ז סי"סיתהון אבהע" ארץ חיים"בספר 
גדד נהגו לעמוד אחר הדלת בעת היחוד נשים וקרובים ובב(לא יחדו עדים לכך , לייחד

  ).'ב' א סי"כמבואר ברב פעלים ח, בלבד

מקפידים ,  הנקראת חופהבלבדל דפריסת הטלית על ראשיהם היא "והיות וקימ
הקדושין שלא תוקדם  אנו הספרדים לא לפרוס טלית על ראשיהם עד לאחר

  ).ודון מינה ומינה', כה אות "נ' ועיין ערוך השולחן סי(החופה לקדושין 

והמחמיר בדבר אשר לא נהגוהו אבותינו אשר היו גדולים וטובים מאתנו הוי 
כ לאחר המחילה "וע. והוא בכלל אל תטוש תורת אמך. כמלעיג ומלעיז עליהם

יש להביא לתשומת לב רבני האשכנזים המתכבדים בעריכת , והכבוד הראוי
ולא יחששו , ני ומנהגי הספרדיםחופות לתלמידיהם הספרדים שיערכום לפי די

ואם איזה חתן ירצה לנהוג יחוד כמנהג . ולדיעות האחרות בביאור חופה, ליחוד
 .שבשום אופן לא ייחדו עדים ליחוד זה, שנהגו בו במעט ממקומות הספרדים

  ).ו"ה אות ט"נ' ראה ערוך השולחן סי(

 .א"רא בבובזכות זה נזכה לתורה שנתנה בחמשה קולות ולאקמת שכינתא מעפ
  יוסף שני   ביקרא דאורייתא

  'סימן  כ

   אם יש מצוה או חיוב לעלות לארץ ישראל בימינובענין

, ו בחומה שלא יעלאחת, שבועות הללו למה'  ג.)א"כתובות קי('  גרסינן בגמ. א
ואחת שהשביע , ה את ישראל שלא ימרדו באומות העולם" שהשביע הקבואחת
לוי שש '  ולר.בהן בישראל יותר מדאים שלא ישתעבדו "ה את העכו"הקב

 , ושלא ירחקו את הקץ,תלתא הני דאמרן אינך שלא יגלו את הקץ, שבועות הן
  .ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים
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כאשר ראה , ה בברית בין הבתרים"שבועות אלו נאמרו לאברהם אבינו עואולי 
ת י שהם רמז לצרו"ש רש"וכמ, את כל הגלויות שהם אימה חשכה גדולה

 )ד"מ' פ( ומבראשית רבה )ט"יתרו פ(ומקורו טהור מהמכילתא , וחושך של גלויות
אימה זו , ה לאברהם ארבע מלכיות שהן עתידין לשעבד את בניו"שהראהו הקב

ולכן . נופלת זו רומי חייבתא, גדולה זו יון, חשכה זו מלכות מדי, מלכות בבל
עה כשיצאו ממצרים לפני  שבני אפרים עברו על השבו)ב"ר פ"שיהש(ל "אמרו חז

הוא מטעם שהמצרים , ואפשר שגם מה שקושי השעבוד השלים המנין, הזמן
ה " דאלת,עברו על השבועה ושעבדו לישראל יותר מדאי ולכן השלים המנין

ק מאורן של ישראל בספרו הקדוש "והתימה על הרה. למה הקושי ישלים המנין
י אפרים עברו על ר שבנ"שבהקדמתו הביא למדרש שיהש" ויואל משה"

א "ולא הרגיש שא, ת"ד כתב שהשבועה היתה בשעת מ"ובסימן ל, השבועה
  .ת"לומר כן כיון שבני אפרים קדמו למ

ק שהאומה "ה ברוה"לפי שידע שלמה ע" ש)בסוף אגרת תימן( ם"תב הרמבוכ .ב
ויאבדו בשביל זה , הזאת באורך זמן גלותה תפצר להתנועע בלא עתה הראויה

 ואמר על דרך משלהזהירם מלעשות זה והשביע האומה ,  צרותויבואו עליהם
השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באיילות השדה אם תעירו ואם 

' דייק בלשון הזהב ולא אמר שיאבדם ה. ל"עכ" תעוררו את האהבה עד שתחפץ
 אלא שיאבדו מעצמם כיון שאין סייעתא דשמיא עמהם, בשביל חטא המרידה

ששבועות ם יראה "דברי הרמבמ .שהזהיר משה את ישראל במדברכמו , הזהירםו

ש במדרש שבני אפרים עברו על "ומ, אלו נמסרו ברוח הקודש על ידי שלמה ולא לפני כן

  . כ שלמה"וכמו שהזהיר אח, הכוונה שלא היתה להם סייעתא דשמיא, השבועה

ה לישראל אם אתם "אמר להם הקב"א שאמר "אמנם יש להבין דברי ר. ג
, "ואם לאו אני מתיר בשרכם כצבאות וכאיילות השדה, קיימין השבועה מוטבמ

והלא אין שבועות אלו בקום , מקיימיןויש להבין מה הלשון אומרת אם אתם 
ותו ', וכו, ל אם אתם עוברים על השבועה מתיר אני"והיל, ת"ועשה אלא בל

 שבועות ל אם אין אתם מקיימין השבועות שהרי שלשה או ששה"היל, ותו. לא
ל ענין השבועות "ר כשהביאו חז" ובשהש. לשון יחידהשבועההן ולמה אמר 

לא למדו לעונש העובר עליהם מפסוק בצבאות או באיילות השדה שיותר 
ובתלמודא  .ופירשו ענין בצבאות או באיילות השדה בענינים אחרים, בשרם

 הדר מאמר נוסף שלו שאמר כל, א בענין השבועה"דידן סמך מיד לדברי ר
 ועוד מאמרי )ה" הלכות מלכים פם"שנפסק  להלכה ברמב( .י שרוי בלא עוון"בא
 ואמרו .י" וגורמים לעידוד העליה לא,ל במעלת העליה לארץ והישוב בה"חז
 ).ם שם"ופסקו הרמב( ."אינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו לאחר מיתה"



 אברהם                כ סימן               ברית

 

קמד

 קמד
 
 

ל ענין העליה  שאם יש איסור עליה בחומה וכ,ולכאורה הרי הם תרתי דסתרי
היא כשעולים , י" לאןושהכל מעלי, י שמצוותה גדולה וישיבתה נשוא עוון"לא

הנה יתכן שיעברו ישראל על השבועה כשיעלו כולם כל אחד בפני , בודדים
ואם . י ובטלה גזירת הגלות"ונמצאו כולם בא, "י"הכל מעלין לא"עצמו כדין 

א מותר שיעלו "ב עד כמה בנל ולפוסקים לברר ולכתו"היה איסור בזה היה לחז
ומעל למספר זה שאסור לעלות משום בטול , י"י בדין שהכל מעלין לא"לא

  .גזרת הגלות

משמע שכוונתו לשבועה אחת בלבד , מקיימין השבועהא שאמר אם "ומלשון ר
שלא ירחקו את והיא ,  כזואחתובששת השבועות יש רק . שיש בה קום עשה

ופירושו , ו את האהבה עד שתחפץש אם תעירו ואם תעורר"וכמ. הקץ
אלא בקום , ויעדיפו הגלות, שכשתחפץ האהבה כן יעוררו אותה ולא ירחקוה

, ולא מרחקים הקץ,  ועוליםהשבועה הם מקיימיםואם . ועשה יקומו ויעלו
ואם מתעכבים ברצון עצמם בגלות הרי מתיר הוא את בשרם ומפקירם . מוטב

י "תהיה אפשרות לכל ישראל לעלות לא ואם יצוייר ש.כצבאות וכאיילות השדה
י "ש רש"וכמ, ללא מניעה מאומות העולם דאז אינו בחומה דהיינו בחזקה ובכח

עוברים הם על אפשר ש והם יתעכבו בגלות מרצונם ,ביד חזקה ,יחד, בחומה
ע להרשות זאת "ה בלב אומוה"כי אם נתן הקב, השבועה ומרחקים הקץ

ואם אינו גואלם כיון שטרם עשו , הגלותלישראל הרי סימן הוא שתמה גזירת 
ולכן . אין זה פוטר אותם מלעלות ולא לרחק הקץ, תשובה הנצרכת לגאולה

: י"כתובות ק(', י בחזקת סכנה וכמו שהיה בזמן התוס"עתה שאין הדרכים לא

י ישראל היושבים " ומצוות התלויות בארץ מתקיימות כהלכתן ע.)ה הוא"ד
  .ולא לרחק הקץ, רץ ולקיים השבועהנראה שחובה לעלות לא, בארץ

ז לימות המשיח אלא " אמר שמואל שאין בין עוה:)'צ(סנהדרין ' גמבו. ד
חלבו וזה '  בשם ר)ב"ר פ"שיהש( וכן אמר במדרש .שעבוד מלכויות בלבד

 ואין כוונת ." לקבץ גלויותיהן של ישראל,אם כן למה מלך המשיח בא ",לשונו
כ היה צריך "בץ לפני ביאת המשיח דאשמואל לאסור איסר לעלות ולהתק

אלא , וכדאמרן, י עד גבול מסויים מן הגלויות"להקציב דין הכל מעלין לא
ע ירשו לישראל לעלות "מציאות גרידא קאמר שאפילו יעלו כולם כשאוה

קיבוץ גלויות מושלם לא יהיה עד שיקבצם . ולא ירחקו הקץ, ולהתיישב בארץ
ש " גזירת הגלות מתקיימת וכמ,בגלותביחידים הנמצאים ' ואפי, המשיח
לענין גזירת הגלות דומה כמו , אחד גולה לברבריא'  שאפי, שםבמדרש

הכל "י הדין של " ולו היה מציאות שהיו כל ישראל עולין עפ.שגליתם כולכם
מיד בבואו לעלות היה בא , ל שטרם עלה"והיה נשאר רק אחד בחו" מעלין
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נ קיבוץ גלויות ושעבוד מלכויות " א. ידומשיח ומעלהו לקיים ענין הגאולה על
כשישראל יעלו כולם לארץ עדיין יהיו בשעבוד ' ואפי. שני דברים שונים הם

   .וכמו בבית שני שהיו משועבדין תחת שלטון פרס. מלכויות עד ביאת המשיח

חלבו על כנסת הגדולה ' דפשוט דלא חולקים שמואל ור, אתי שפירז "ועפ
דם לביאת משיח ולכן סדרו ברכת מקבץ נדחי ישראל שקבעו שקבוץ גלויות קו

 דאינהו אמרי חדא :ז"וכמפורש במגילה י, לפני ברכת מצמיח קרן ישועה
דלענין קיבוץ גלויות שיש בו סוד , ולא פליגי, חלבו אמרי חדא' ושמואל ור

, מספיק שיהיו חלק מכל שבט ושבט בארץ, השבת השכינה למקומה הראשון
שהיובל הוא  (:)ו"גיטין ל' כמבואר בתוס(ושביה לענין יובל דשפיר קרי בהו כל י

וזאת ) ק בהרבה מקומות"סוד הגאולה העתידה גאולה עילאה כמבואר בזוה
אחד ' ואלו יציאת כל ישראל מהגלות שלא ישאר אפי. ייעשה לפני בא המשיח

  .י מלך המשיח"זה ייעשה ע

 אלף מטיפי א מאתיים לבר כוכב שהיו)ה"ד ה"תענית פ(ומצינו בירושלמי . ה
, שלחו חכמים ואמרו לו עד אימתי אתה עושה את ישראל בעלי מומין, אצבע

כל מי שאינו רוכב על סוסו ועוקר , אמרו לו, אמר להם וכי היאך אפשר לבדקם
, יא שלך והיו לו מאתיים אלף כךטארז מן הלבנון לא יהיה נכתב באיסטר

 בר כוכבא למרוד ברומאים דהיינו שחכמים הסכימו עם. ומאתיים אלף כך
ומוכרחים לומר שאפילו אותם שחלקו על , וייעצו לו כיצד לבדוק את חייליו

 לא התנגדו למרידתו באומות ולא מנעו מהעם ,ע ואמרו שאינו משיח"ר
ע שיעלו עשבים "יוחנן בן תורתא שאמר לר' ואפילו ר, להצטרף לשורות חייליו

כיון שייעצוהו . א. ד לעצם המלחמהלא התנג, בלחייך ועדיין בן דוד לא בא
ע רק מחברו ולא מחבריו ואם הם היו "כיון שהלכה כר. ב. כיצד לבדוק חייליו

, מדין אחרי רבים להטות, עקיבא לעבור על דבריהם' היה אסור גם לר, הרוב
ולא עוד אלא שמלכות בר כוכבא נמשכה לפחות שנתיים ומחצה כמבואר 

אמר להם אנא משיח ובדקו שאינו מורח ודאין  ואמרו שם שכש:)ג"צ(בסנהדרין 
ומסתבר שמתחילה כשמרד באומות ונלחם לא אמר שהוא משיח , קטלוהו

והסכימו עמו חכמי ישראל ויעצוהו כיצד לבדוק את חייליו ולא מנעו אותו או 
אמר , מצליח בידו' ולאחר שנתיים ומחצה שראה שה, את העם מהמלחמה

. י נחש" ומשמים הרגוהו ע,סכמתם ממנומשיח אנא ואז בדקוהו והסירו ה
ע שאמר " ומחלוקתם עם ר.שנתיים ומחצה נתנו לו למרוד ולא חשו לשבועותו

, דין הוא משיח לא היה הלכה למעשה לענין אם מותר למרוד באומות או לא
ראיה גדולה שלא חשו לשלשת השבועות כלל כשחשבו וזו  .אלא במציאות

  .יהיה עמם ואפילו בלי משיח' שה
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ח שכשרצו היהודים בזמנו למרוד ברומאים "שמץ ראיה גם ממעשה דריבויש 
ח לפייסם לא זכר ברמז לאסור עליהם איסר "ד וכשהלך ריב"ר פס"כמבואר בב

י המשל "ופייסם ע, מדין השבועות והפחד שבשרם ינתן להפקר כאיילות השדה
  .של הארי והקורא המצרי

, ף"הרי,  ולכן לא כתבוהו להלכה דאין זה ענין להלכהמכל האמור מתבאר .ו
,  להביא כל המסתעף בגמרא להלכהוגם המאירי שדרכו .ש"והרא, ם"הרמב

  . ורבינו חננאל ושאר הראשונים השמיטוהו, השבועות לגמרי' השמיט ענין ג

, ע מרשים את ישראל לעזוב מקומותם ולגור בארץ"כאשר אומה קנצי למילין. ז
שהארץ כבושה בידי הני עתה בעוונותינו  אמנם. חובה לעלות ולא לרחק הקץ

שעקרו כל חלקה טובה ביהדות והכאיבו לנפשות ישראל במעשיהם ציוני בישי 
ל ויבא לכאן יתקלקל " ויש פחד שאדם שגר בקבוץ יהודי חרדי בחו,הנפסדים

.  אסור לו לעלות לארץ,הוא או בניו באוירת הרחוב המושחתת מחינוך הציונים
 לעלות הםחובה עלי, מים מבוגרים דלא רמו בהו טפליאמנם יהודים יראי ש

ואם אינו עולה עובר הוא על . לציון ולהגביר כח שומרי התורה והמצוה בה
  .השבועה שלא לרחק את הקץ

לבכות על הגלות הקשה הזאת ששקולה  כנגד כל הגלויות וכמו שקצר בזה ויש 
ל הימים דיו  ואם כ,דברים היוצאים מלב טהור וקדוש" ויואל משה"בספר 

וכל , והשמים גוילים אין בהם מספיק מלספר מעשי רשעים אלה ואכזריותם
א ומחראות העיריות "או משתתף בבחירות של בתי הכסהמתחבר עמהם 

הרי הוא שותפו של עמלק ויענש עמהם על פשעיהם לכל חטאתם , שלהם
כל ב והמחזיק מהם אפילו ,ל ובעקירת התורה"בהריסת היהדות בארץ ובחו

' ד שגורמים הם בארץ ובגולה ה"ע וש"ז ג"ע עתיד ליתן את הדין על, שהוא
  .א"ישמרנו ויגאלנו וישלח לנו משיח צדקנו בב

א כתב בשם המקובל האלקי רבינו "א זיע"וגאון עוזינו המלך הקדוש החיד. ח
כסא רחמים על  (. אחישנה ונכנס גבול בעתהזמןה עבר "של' שמשנת ה, ל"האריז

' ור, חייא רבה'  על ר)א"א ה"ברכות פ( ואמרו בירושלמי )א"ק כנ פר"אבות דר
שמעון בן חלפתא שהיו מהלכין בבקעת ארבל בהשכמה וראו איילת השחר 

כל , כך היא גאולתן של ישראל קימעא קימעא, ש"חייא לר' שבקע אורה אמר ר
כך , אור לי' כי אשב בחושך ה, מאי טעמא, מה שהיא הולכת היא רבה והולכת

, כ ויקח המן את הלבוש ואת הסוס"ילה ומרדכי יושב בשער המלך ואחבתח
כ מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש "ואח, כ וישב מרדכי אל שער המלך"ואח

ופשט הדברים וראייתו ממרדכי . כ ליהודים היתה אורה ושמחה"ואח, מלכות



 אברהם                כ סימן               ברית

 

קמז

 קמז
 
 

מוכיחה שהגאולה הטבעית של בעתה תחל לאט לאט עד שיתגלה משיח 
לעם  שקודם הרי ישראל יתנו פרים :)ז"י(מגילה ' ל במס"ר שמנו חזובסד, צדקנו

 ,כ ייעשה דין ברשעים" ואח,כ יתקבצו גלויות"ואח,  כי קרבו לבאישראל
כ תבנה " ואח,וישובו שופטי הצדק לעם ישראל ויתרוממו קרני הצדיקים

ולא כמי שאמר שקימעא קימעא יעשה לאחר ביאת ( .כ יבא המשיח"ירושלים ואח

  )ומהגמרא במגילה, והתעלם מראיית הירושלמי ממרדכי, יחהמש

י דון יוסף "שנבנתה כעשר שנים קודם לכן ע(ה החלה טבריא "משנת השלוהנה . ט

והחלו עליות גדולות של יהודים מהגולה לארץ ,  להתאכלס ביהודים רבים)נשיא
' ור, א"ט והגר"וקמעא קמעא התרבו עד לעליות מאורגנות של תלמידי הבעש

כ נתפשטו משלומי אמוני ישראל והקימו קולוניות לעבודת "ואח, הודה חסידי
והארץ החלה , ג מצוות וענפיהם"השדה בגליל ובשפלה ששמרו על כל תרי

ואז מעשה שטן הצליח והעיר את לב עושי רצונו הציונים , לתת פריה לבניה
ו שהשתלטו על כל אדמות היישוב שנזקקו לעזרת הברון רוטשילד ומשם פשט

צבאות בית ' וכבשו את כל עובדי האדמה תחת מרותם והרסו את כרם ה
ש בתקוני הזוהר שהערב רב " וכמ,והפכו להיות ראשי העם ונוגשיו, ישראל

  .ישלטו על ישראל בסוף יומיא

ה "שלומי אמוני ישראל חיו בגולה ולא עלו לארץ כאשר נתן הקברוב אמנם . י
ובלב ,  ישראל מארצותיהםל עםות העולם להרשות את יציאתם שבלב אומ

עד אשר באו הציונים והתגרו ( .באין שטן ובאין פגע רע, הישמעאלים לקבלם בארץ

ה עד זמננו ששונאי ישראל בני "ט ומשם באר"שגרם למאורעות תרפ, בהם במשפט הכותל

והארץ נשארה בידי קומץ חנפנים  .)מצילנו מידם' האמה נועדים עלינו לכלותינו וה
שהשתלטו עליה ועשו בה כחפצם וגרמו במעשיהם לסגירת שערי מהציונים 

אם היו שלומי אמוני ישראל ואפשר ש, י האנגלים"ע, י בפני אחינו שבגולה"א
 היה נעשה מיד דין בקומץ הרשעים והיתה ,מקדימים ועולים ברבבותיהם

 הופקרה, משלא עלו אמנם :)ז"מגילה י(' נמשכת תהליך הגאולה לפי האמור בגמ
 התעוררות גדולה בשמים ח שהיתה"תשובשנת , הציונותדוגלי  בידי הארץ

 ושירה וזמרה לנהי וקינים על שמעשה ,הפכה שמחה לאבל, לגאול את ישראל
שטן הצליח והקימו דוגלי הציונות מדינה על חורבות היהדות הצרופה 

 שבו אותם בידם הטמאה ,וכשהחלו גלויות נקבצים לארץ הקודש, והנאמנה
לוני וישמידו את נשמותיהם ויקימו דור י בניהם ובנותיהם לחנוך חוישבו את

ה רוח טהרה ממרום ויטהר "ר שיערה הקב"ויה .ותורתו' אשר לא ידע את ה
  .ואת לבנו לעבודתו יתברך, אלו" ותנוקות שנשב"לבם של 
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 ולאחר  שהחלה ,ה המשיך בגאולתן של ישראל קימעא קימעא"אמנם הקב. יא
א פריה בעין יפה לבניה שזה התנאי הראשון בסדר הגאולה אדמת ישראל להוצי

וכמו שפירש , אבא שאין לך קץ מגולה מזה' ז אמר ר"וע, מגילה' המפורש במס
ה "וב. " אז יקרב הקץבעין יפהשכשתתן ארץ ישראל פריה  ".)סנהדרין צב(י "רש

ומתקבצים , רבים הם השבים בתשובה, למרות המצב הקשה שנמצאים אנו בו
הן מבני דן שבאו מארץ כוש והן משאר , ות לארץ ושבים בנים לגבולםגלוי

י שחלקם נשאר "ואעפ, שבטים שבאים עתה ורובם ככולם בגדר תנוקות שנשבו
עם "רבים עתה , אנוס ביד גאים ועריצים החנוך הכפרני של הציונות הארורה

ששבים בתשובה לאבינו שבשמים ומבטחנו שבקרוב יתקיים גם השלב " הארץ
 להכיר  עם ישראלהשלישי שבגאולה וייעשה דין ברשעים ובזדים ויתעוררו

ומשם תלך ותתרומם קרננו בירושלים ונכנס  ,ומלכותו כי בכל משלה' דרך ה
ה לירושלים של מעלה "לירושלים של מטה בקדושה ובכבוד ואז יכנס הקב

  .וישלח לנו את משיח צדקנו

אולה שונאי ציון האמיתיים אמנם יש לדעת שכל המתחבר עם מרחקי הג. יב
 עמהם או עם , העם והארץכובשי" דתיים לאומיים"ו" ציונים"אשר שמם 

לעת אשר יבא משיח צדקנו , י שעוסק הוא בתורה ובמצוות" אעפ"רבניהם"
יתברר ויתלבן הוא עם הפושעים והמורדים אשר תולעתם לא תמות ואשם לא 

ר אינו מבחין בין ימינו אך ההמון התועה אש, תכבה והיו דראון לכל בשר
טרם ביאת הגואל , לשמאלו ובהמה רבה ההולכים כצאן אשר אין להם רועה

המלוכה ומושל בגויים ויגאלו עם שלומי אמוני ישראל ' יתעוררו וידעו כי לה
  .א"גאולת עולמים בב

  אסימן כ

  בענין המקדש

. לפניוובנין ירושלים ,  מפורש שעבודה תהיה לאחר ביאת דודז"ימגילה ' במס
י שם משמע לכאורה שבנין ירושלים כולל למקדש שאליו יבואו "אמנם מרש

מבואר ' ובגמ.  ולכאורה אם יש מקדש יש עבודה,ישראל לבקש על ביאת דוד
כל שחיטת קדשים "וכיוצא בזה אמרו , שעבודה תהיה רק לאחר ביאת דוד

 מקדש  לומר שיעשו ישראל ובדוחק אפשר.)ה"זבחים מ(" הלכתא למשיחא הוא
פרט , ויקריבו רק קרבנות צבור בלבד בארבעה בגדים אבל לא עבודת פנים

לאו דווקא , "שחיטת קדשים הלכתא למשיחאכל "ש "ומ. להדלקת המנורה
ש שכל שחיטת קדשים "י שגם רבא הסכים עם אביי במ"ולכן אעפ(והכוונה לרוב , הוא

' רצה ר, ר הלכתא למשיחאהלכתא למשיחא הוא ולא רק פר כהן משיח שבו רבא גופיה אמ



 אברהם                אכ סימן               ברית

 

קמט

 קמט
 
 

פ "ולא מיבעיא עבודת יוהכ ).פ"ש הכו"ש להקריב קרבן פסח וכמ"יחיאל מפארי
אלא גם שאר עבודת פנים לא יעבדו מחוסר ידיעה בזיהוי , הטעונה כהן גדול

שגם במקדש לא ידעו סדר אפייתם , וסדר אפיית לחם הפנים, סממני הקטורת
. ומעלה עשן הוא לעכובא. ואר ביומאולא זיהוי מעלה עשן אלא יחידים כמב

. וכן האבנים ששמותם מפורשים בתורה רק הם הופכים החושן לחושן
ולא . רק הם הופכים הקטורת לקטורת, והסממנים שהם הלכה למשה מסיני

כאותם שרוצים בכח להחליפם בדברים אשר לא נצטווינו עליהם ודבריהם 
לא יוכלו למנות מחוסר זיהוי ג "וכה. בטלים ממקומם ואין טעם להשיב עליהם

ובגדי כהן גדול ואבנט של כהן הדיוט צריכים תכלת מחלזון ואדום , האבנים
י "אעפ, ר מרדזין כשר"וגם התכלת של האדמו(. וכבר נמצאו. בדווקאמתולעת שני 

ולא השתמשו בו , כי כל התנאים הנצרכים לדם חלזון יש בו, שלא במינו השתמשו אבותינו

ואין ממנו אלא כמויות , ה לחוף מאליו וצריך להפליג לעומק המים לצודוכי לא היה עול

 ומשיח ).כ בחלזון של אבותינו שמאליו עלה בכמות גדולה והגיע לחוף ימים"משא, קטנות
ד יביא עמו לאליהו שיעיד מה הם הסממנים והאבנים ויביא השמיר הנצרך "ב

  .מבית ראשון ושניומסתבר שיביא עמו בגדי כהונה כולם שנגנזו . לחושן

והרבה ישראלים שנקראו , ובכהנים נתערבו הרבה עבדים כמבואר בקדושין
וכמו בדורנו שהרבה שנבעלו (ובוודאי שגם הרבה חללים . כהנים לסיבות שונות

 ותרי מיעוטי נינהו )לגוי נשאו לכהנים והביאו חללים המחזיקים עצמם בכהונה
ס ובראשונים להכשירם "ם בשוכהני חזקה לא נמצא בשום מקו. דמיצטרפי

י שמעורבים בהם "ורק ליוחסין מותר להתחתן עם כהנים אעפ, לעבודהבדיעבד 
 ,אבל לגבי עבודה לא שייך דין זה. נטמעה, ל משפחה שנטמעה"עבדים כי קימ

, רבא או דובדוב'כהני ג ןכגו, פ"חת כהנים שיש להם יחוס בעולזה יש תקנה לק
ומוצאם (ילנא טרח כדי לפדות עצמו אצלם  משפחות רפאפורט שהגאון מואו

',  ומשפחת טוויל ודואק וכהן סולל וכדו,)חיים הכהן מבעלי התוספות' מיוחס לר
  .יחיאל מפריס להקריב קרבן פסח' עם כהנים כאלה עלה רומסתמא 

מאי , ז קשה לסמוך כי סתראי נינהו"על תשובות הרדב, ולגבי מקום המקדש
ש "סמוך על מ, ל שהוא הסלע הידוע"יחזית דסמכת אאבן השתיה דסב

ונראה ברור . שהכתלים הם כתלי העזרה וממילא אין אבן השתיה בסלע
שהכתלים הם של חומת הר הבית כי יש בהם שערי שושן וקיפונוס והמרחק 

 וכבר מוסכם שהכותל המערבי אינו של .ז"ק אמה ולא קפ"ביניהם הוא ת
, זהב לא מקום המקדש הוא כללכ כיפת ה"וא, העזרה אלא של חומת הר הבית

ז שלו "ת אדריינוס קיסר שבנה לעיוכל הרמה העליונה של הר הבית הוא בני
ובנאו שלא על מקום המקדש אלא על אמצע רוחב , וערה המקדש עד היסוד בו
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ופשוט כביעתא בכותחא שמקום . הר המוריה הכולל לאנטוניא שהוסיף הורדוס
ם יש שפועים למקדש בשלש רוחות כי רק ש, המקדש הוא בדרום הר הבית
ואלו הצד המזרחי שמול אבן הטועים הקרקע . ועולים במעלות אל ראש ההר

' ל במס"הוא מישור עד מחוץ לחומה ואין שם דרך לכל המעלות שמנו חז
עדיין חסרים , ז שכתב שחפרו והעמיקו הקרקע וגילו כל אבן השתיה"לרדב' ואפי(מידות 

ר לו בכותל " ומה גם ששער שושן מקומו מוזכ) מידות'ל במס"ש חז"אמות רבות למ
, ז נבקעו קברים בצד המזרחי מחוץ לכותל"ובשנת תשכ, המזרחי קרוב לדרום

ובמדידות שנעשו מתחת . ועתה שבו וכסוהו, ונגלה שער שושן וזכיתי לראותו
 מול קדקדו הקרקעי של גובה הר הבית מכווןלקרקע נמצא ששער שושן 

 ושער קיפונוס במערב נמצא .)ול ההיכל כנצרך למעשה פרה אדומהדהיינו מ(.הדרומי
עד היום במלא הדרו מתחת לשער המוגרבים וארכו ורחבו מתאים למדות 

ק " וכותל מערבי ומזרחי מכוונים ת."תפארת מנחם"ש בספר "המשנה וכמ
שער " ו.כרים בו שערי חולדהיובכותל דרומי נ. אמות בדקדוק בקצהו הדרומי

וגם צורת . ינו כלל משערי הר הבית והוא שער למבצר אנטוניאא" הרחמים
. מדרגותיו מראה שאינו לפי המשנה אלא כמבני מבצרים של תקופת הבית

ומי שמסתמך על אבן הטועים , והמקום שכתבתי בספרי הוא האמת לכל מבין
  .מכשיל ישראל בחלול המקדש ובכרת בכניסתם למקום המקדש באמת

מ "בשלמותו רחבו הוא חמש מטר וחמישים וחמש סשער קיפונוס שנתגלה 
גם בין הכותל . מ"נמצאת מדת האמה חמישים ושש ס, שהם עשר אמות

ק "וכשתחלקם לת, המערבי למזרחי יש מרחק של מאתים ושמונים מטר בדיוק
הרי אלו שני עדים נאמנים על , מ בדיוק"אמות תצא האמה חמישים ושש ס

מן הראוי ' ן של תורה כסוכה ומקוה וכדוולכן לפחות בשיעורי. גודל האמה
ואם נחשב את שיעורי הכזית והביצה לפי אצבעות יש . להחמיר כשיעור זה

  .לחשוש גם בהם לכתחילה כשיעור זה

ק "ע לבנות ביהמ"ומ, בטומאה' ובמועדו ואפי, י שאין בית"הא דמקריבין אעפ
לקיימן כי אנחנו ואין בידינו . הלכות פסוקות הן, בכל זמן שיהיה הדבר אפשרי

ט שאינינו יכולים לעלות "ש אנו בתפילת המוספין של יו" בגלות וכמעדיין
,  אכן יש להתבונן מי היא יד זו.מפני היד שנשתלחה במקדשך' ולראות וכו

ואחריהם שאר אומות , ובתחילה היו אלה הרומאים ששלטו על מקום הקודש
ערב רב הנקראים ז ה"אמנם משנת תשכ, ועד אחרון ממלכת ירדן העולם

 .והם היד שנשתלחה במקדשך הם השולטים על הר הבית "ממשלת ישראל"
. זו" יד"השותפות בקואליציה הם חלק מ" חרדיות"ה המפלגות גםומסתבר ש

  . א"ר שנזכה לגאולה אמיתית בב"ויה. ועל זה תדמע כל עין
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   .בענין השתתפות לבחירות לכנסת המינים והכופרים

נציגים דתיים השולחות " חרדיות" "דתיות"במפלגות לבחור מותר אם . שאלה
 הצבורי של המוכסים שעמדו מעליהם והשתלטו על ארץ ועם המיניםלבית 

  . איזה חוקים שכנגד הדת שימנעו מלעשותם, כדי להציל מזוטו של ים, הקודש

שמעון בן יוחאי בזוהר הקדוש ' הנה רבותינו הקדושים ובראשם ר. תשובה
ראו ברוח קדשם את אשר , וחכמי התלמוד תנאים ואמוראים, ני זוהרובתקו

את  רב שיצאו ממצרים והכשילו-יהיה באחרית הימים אשר יקומו גלגולי הערב
,  וישלטו על עם ישראל במטרה להשפיל התורה ולומדיה, ישראל במדבר

והם יהיו ראשי הדור . של יהדות מעם ישראל ולעקור להשמיד ולאבד כל זיק
ולגרום לפירוד בין ישראל לאביהם , ה"שלי הארץ להפריד בין השכינה לקבומו

ויצטרפו עמהם רבנים תלמידי חכמים שימכרו את תורתם בעד נזיד , שבשמים
שער (ל "וכתב האריז. עדשים ויטמאו את נשמתם בהצטרפותם לרשעים אלו

 המדבר יתגלגלו כל דור , שבתקופה האחרונה לפני הגאולה.)'הקדמה כ, הגלגולים
וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר "ועליהם הכתוב אומר , רב- עם הערב

יבלעו בגלות של  אוי לישראל כאשר",  כתב)א"תקון כ(ובתקוני זוהר ". הארץ
והם יהיו ". ומראיהן רע, קרבנה ולא נודע כי באו אל"ועליהם נאמר . רב- הערב

שרייך סוררים  "ועליהם נאמר". היו צריה לראש"ראשי העם שעליהם נאמר 
ולכן וי לעולם כאשר ישראל ". כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, וחברי גנבים

הקליפה הקשה " לילית"מ",  כתב)ט"תקון ס( ושם ".יתבלעו ויתערבו ביניהם
זרע "והם , "הוי גוי חוטא"ועליהם נאמר , רב שמעורבין בישראל- באים הערב

קול דמי ". "אלהיך ישראלאלה "שאמרו על העגל " מרעים בנים משחיתים
ושם ". רב הרשעים בגלות- הם דמי ישראל שעתידים לגזול אותם הערב" אחיך

, רב הרשעים בני לילית מעורבים בישראל- וערב",  הוסיף)בהוספות' תקון ג(
". והם הרשעים הבולעים את ישראל, רשעים גמורים שהשעה משחקת להם

והם " סוף פסוק"בבחינת רב הם הגלות האחרון - שהערב"א כתב "ובתקון כ
שכולם מתגברים על . רפאים, ענקים, נפילים, גבורים, עמלקים, חמש מינים

גרש . "ובזמן שימחו העמלקים מהעולם תהיה מנוחה לישראל. ישראל בגלות
גרש ',  רב שגרשונו מהסתפח בנחלת ה-  אלה הערב,"האמה הזאת ואת בנה

משה ",  כתב.)ה"דף כ(אשית ובזוהר בר". אותם שלא יהיה להם חלק עם ישראל
- והערב". רד כי שחת עמך-לך"שנאמר , רב וגרמו לו ירידה- רצה לגייר הערב
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. עמלקים, רפאים, ענקים, גבורים,  נפילים)ע"ע ר"ת נג"ר(, רב חמש מינים הם
והם יעמדו על ישראל , ובגלות הרביעית הם יהיו ראשים על העם במעמד גבוה

רב - אלה הם הערב". ה הארץ חמס מפניהםכי מלא"ועליהם נאמר , כלי חמס
ויראו בני האלהים "ואותם שבחינת נפילים עליהם נאמר , שבבחינת עמלקים

רב שהפילו עצמם לזנות - שהם נשמת ערב". את בנות האדם כי טובות הנה
מפיל אותם מעולם הבא ונותן להם שכרם ' ובגלל זה ה. אחרי נשים נאות

גבורים הם ". ונאיו אל פניו להאבידוומשלם לש"וכמו שכתוב . בעולם הזה
הסוג השלישי והם הסוג שבונים בתי כנסיות ומדרשות ומניחים בהם ספרי 

והסטרא אחרא מתגברת על . אלא לעשות להם שם וגדולה' תורה ולא לשם ה
רפאים הם . רב לישראל-וגוזלים הערב ישראל שהם כעפר הארץ מושפלים

לא עושים , ויש ביכלתם לעזור, קהסוג הרביעי שכשרואים את ישראל בדוח
ועושים חסד עם עובדי עבודה , ומהעוסקים בה זאת ומרפים ידיהם מהתורה

וענקים "ענקים הסוג החמישי שמזלזלים בלומדי התורה שנאמר בה . זרה
דף (ושם ". ימחו מן העולם ויאבדו, ה"ומיד כשיגיע אורו של הקב, "לגרגרותך

רב - ובזמן שערב, ע"ע ר"ב שהם נגר-לילית אמם של ערב",  הוסיף)ז"כ
ומיד כשימחו מהעולם נאמר , ה"מעורבים בישראל אין יחוד באותיות שם הוי

עם נבל ולא "רב הם - וערב" אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה ה", על האותיות
, י אמר לו" בדברי נשמת משה רבינו לרשב:)ד"קכ(נשא ' ובזוהר פ". חכם

וכגון זה , ישראל היה הכל בצד של הרעשבזמן שהיו הערב רב מחטיאים ל
וזה מה שכתוב , יהיה בגאולה האחרונה שערב רב ינסו להחטיא לישראל

" והרשיעו רשעים", אלה שמצד הטוב יעמדו בנסיון". יתבררו ויצרפו רבים"
בזכותם , מצד הבינה שהוא אילן החיים" והמשכילים יבינו. "אותם שמצד הרע

שלך שמקורו " ספר הזוהר"ובחיבור ". ר הרקיעוהמשכילים יזהירו כזוה"נאמר 
רב ישובו בתשובה כשימשכו -רבים מהטועים אחרי ערב, מהבינה סוד התשובה

ובזכות תשובתם על ידי ספר הזוהר . שהוא אילן החיים" ספר הזוהר"אחרי 
". נכר-בדד ינחנו ואין עמו אל' ה"ויתקיים בהם , יצאו מהגלות ברחמים

י עמי הארץ אלא מאותם שמצד הטוב "רנסו עוהתלמידי חכמים לא יתפ
רב שאוכלים טומאה ופסול ואסור - ולא מהערב, שאוכלים כשר וטהור

 בגלל שהם בני לילית )נדה שפחה גויה זונה(ז "ומטמאים עצמם בטומאת נשג
". כי משרש נחש יצא צפע"וחוזרים הם לשרשם ועליהם נאמר , ז"שהיא נשג

, ונשמתם מצד הבהמה. בדים של ישראלרב לא נקראים ישראל אלא ע- והערב
ואינם יכולים לעשות טובה עם . רב להיות רועים על ישראל-וישובו אותם ערב
ואנשי חיל ויראי חטא מסובבים מעיר לעיר ולא יחננו , התלמידי חכמים
רב יהיו -וערב, ויראי חטא יהיו בדוחק ובצער וביגון. רב- ומתבדלין מערב
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שופטים וראשי , גזלנים בעלי שוחד,  ויגוןעשירים בשלוה בשמחה בלי צער
ובתקוני ". היו צריה לראש"עליהם נאמר . כי מלאה הארץ חמס מפניהם, העם

וכתב ". רק לעצמם עושים, רב כל חסד שעושים-שהערב"כתב ) 'תקון ו(זוהר 
שהם , רב-הם ישראל שעתידים להיות בגלות בין הערב, שושנים" )ב"תקון י(

ודוחק הגלות שדוחקים ערב רב לישראל ימהר , בר- וגלות ערב. הקוצים
רב בשם זדים - קורא לערב:)ז"מגילה י' מס(ובתלמוד ". לישראל הגאולה

ושבזמן שלפני הגאולה ". שובר אוייבים ומכניע זדים"שעליהם נתקנה ברכת 
  . א"בב. ואז תבא הגאולה, ויאביד הזדים מארץ ישראל' ישבור ה

נתקיים , בותינו הקדושים על רשעים אלהועתה אנו רואים שכל אשר חזו ר
רב בקול המון חוגג וחרתו על דגלם שככל הגויים בית - ובאו הערב. בימינו
לומדים בהם כפירה  והקימו בתי ספר שלמעלה ממליון ילדי ישראל, ישראל

 ובני אדם אינם ,"המקרא ספורי"ך הוא רק "ושהתנ, ו אין דין ואין דיין"שח
בעולם קיים בן מליוני , לא תוצאה של קוף מפותחיצירה של הבורא יתברך א

ועקרו גלויות מחוץ לארץ ששם . ש"עפר לפיהם ימ, שאין לו בורא כלל, שנים
  .שמרו תורה ומצוות והביאום לארץ הקודש להשמידם בשמד רוחני המוני

  עסקנים המתקראיםישעה בדברי שקר אחראל והמשכיל על דבר אמת 
של  לערוה חמורה זו" עלי תאנה"פכים להיות  המתחברים אליהם והו"רבנים"

גרי עריות בשקר המגיירים " רבנים"ויש לשלטון זה ". לאומיות"הציונות וה
גרורים אלה לאחר טבילתם מיד עוברים על נדה  וכולם יודעים שגרים, ובכזב

ואין , וקבלת מצוות שלהם אינה אלא מן הפה ולחוץ, וחלול שבת ושאר עבירות
 "רבנים"ומכשילים , גיורם מועיל כלל והם גויים גמורים  ואין.פיהם ולבם שוה

. בגויים ובגויות שמערבים ביניהם בהם ובבניהם אשר ילדו אלה את עם ישראל
, להכשיל ישראל בגויות, רב-ומובן מהזוהר הקדוש שזה אחד הדברים החשובים לערב(

  .)רב-ל שגם רבנים אלו הם ערב"ומתבאר מהזוהר הקדוש הנ ,וכנזכר לעיל

כולם , מפלגותיהם באין הבדל בין ,וקליפת הציונות קשה מכל הקליפות גם יחד
שמעון בן יוחאי בזוהר הקדוש שכל זמן ' כאחד טומאה חמורה אשר העיד ר

ם יוכבר ראינו שמה שלא הצליחו הגויים במשך אלפי, שלם 'שלטונם אין שם ה
ה לאלפים ורבבות עשו אל, שנות גלותנו להכחיד התורה והמצוות מעם הקודש

  .יצילנו מהם ומרבניהם' ה. בשנים מועטות של שלטונם

וכבר ,  ברור הוא מאליול"עם כל אותם הנאיסור ההתחברות , לאור האמור
. ואפילו לדברי תורה"ל "ופירשו הראשונים ז" ואל תתחבר לרשע"ל "אמרו חז

  .וכל המזמין אותם לשמחתו לא יוכל לראות בשמחת ירושלים
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, כל שהיאשב אדם להזמינם כדי למצא חן בעיניהם ולהשיג תועלת שחו' ואפי
ל שכל המחניף את הרשע סופו שנופל "כבר אמרו חז, שבדבר' מלבד חלול ה

, ל בחומר ענין החנופה" וכמה החמירו חז.)וכגירסת העין יעקב: א"סוטה מ(. בידו
ריפס ניפו לו לאגנתן באותה שעה שהח'  תנא משמיה דר)סוטה שם(ועוד אמרו 

  . ל"רח,  ישראל כלייהשל  נתחייבו שונאיהם

תכלית שנאה , אשנא ובמתקוממיך אתקוטט' הלא משנאיך ה", ואמר הכתוב
 ואין לנו אוייבים גדולים מאלו העושים הכל לעקור ".שנאתים לאוייבים היו לי

למדנו שאין " קמצא ובר קמצא" וממעשה ד.ושומריה' זכר ושארית מתורת ה
וידוע . וייבו לסעודתו אפילו אם ישלם לו כל דמי סעודתואדם מזמין את א

א כשנאסר עקב עלילה שהפילו עליו ועמד בפני גזר דין "ל דיסקין זיע"שהמהרי
ובכל זאת כשלאחר השתדלויות והפצרות מרובות הצליחו לשכור עורך , מות

ד לכלא לשוחח עמו בדבר "דין יהודי שאינו שומר תורה שייצג אותו ובא העו
ד "וכששאלו העו, א את עיניו להסתכל בו"ל זיע"לא הרים המהרי, טהמשפ

, ענהו כי אתה אדם רשע ואסור להסתכל בפניך, מדוע פניך כבושות בקרקע
ומשמים . למרות שבדברים אלו הבין שיעלה את חמתו ויפקיר אותו לדין מות

והשופט , ד נתפעל ממדת האמת שבמילים אלו וסיפר זאת לשופט"גרמו שהעו
י הבין מזה שמדובר באדם ישר שהיה מוכן לסכן חייו שלא לעבור על הגו

ל "וכבר אמרו חז. וממנו ילמד אדם להזהר מלהזמינם. תורתו ופטרו לשלום
 ורשעים אלו מחייכים לאדם דתי .)ט"סנהדרין כ(. סהדי שקרי אאוגרייהו זילי

אם ו. שמזמינם ומבזים אותו בלבם על שהזמינם למרות שנלחמים הם בתורתו
  . ימנע מלהזמינם וכוונתו לשמים יהיה מובטח שלא יפגע כלל

החושב ששלוחיו יפעלו , שלהם" המיניםבית "לגבי השתתפות לבחירות לו
ומי התיר לעבור על התורה כדי להשיג חוקים . טועה הוא" דתיים"בעד חוקים 

, ומה גם שלחוקים אלה אין שיניים מצד השלטון ואין בהם ממש" דתיים"
.  הוא הנכון כי גורמים הם לשנאת ההמון הפשוט נגד הדת ושומריווההיפך

וכבר מצהירים המפלגות הדתיות במפורש שכל מטרתם הוא לקחת כסף 
אין ספק כי הבוחר בהם משתף ו ,של קודש שהוא איסור בפני עצמו" צרכים"ל

י שיש רבנים החושבים שמצוה וחובה לבחור "ואעפ. עצמו באיסורים חמורים
שב ואל תעשה , ידם מפחד שמא יקום שלטון רודף תורה ושומריהבשלוחי ד

 כי מסורים אנו בידי הבורא יתברך הן לשבט והן לחסד ואין אפשרות .עדיף
ד בא עד "ל שאין ב" וכבר אמרו חז.ו"בגלל פחד זה לעבור על שום איסור ח

  .שתהפך המלכות למינות
יעור שנתן הלכה ל בש"זצ" בן ציון אבא שאול' ר"וזה לשונו של הגאון 
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ם "הרמב,  בתוך דבריו אמר.בעניין הבחירות "פורת יוסף"למעשה בישיבת 
, אחד אוסר ואחד מתיר, אם חולקים חכמים,  כותב)'הלכה א' הלכות ממרים פרק א(

בשל סופרים , אם אינך יודע להיכן הדין נוטה בשל תורה הלך אחר המחמיר
וחר לדעתי לא עובר איסור אם כן אם צריך לבחור ולא ב. הלך אחר המיקל

, אבל אם אסור לבחור, דאורייתא אלא דרבנן שחכמים אמרו לבחור ולא בחר
שאני מעמיד נבחרים בכוחי והם נכנסים לממשלה , זה איסור תורה אם בחר

וביניהם יש חוק שהממשלה , ומצהירים שהם מסכימים לכל חוקי הממשלה
 )'ו מהלכות סנהדרין הלכה ז"ק כבפר(ם כותב "והרמב, אומרת לדון בדיני ערכאות

 ויש בזה איסור תורה ,שהרי זה רשע וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה
ם "והרמב. 'ם וכו"שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עכו

בשל תורה הלך אחר המחמיר ובשל  כתב שדווקא כשאין יודע להיכן הדין נוטה
לך אחר מה שנראה , כשיודע איך הדין נוטהאבל , סופרים הלך אחר המיקל

ולכן אני לא , אני יודע שלא לבחור, ולכן בבחירות אני לא מסופק, בעיניך
אם יודע ,  ואתם כל אחד יברור וידון לעצמו אם יש איסור תורה או דרבנן.בוחר

, ואם אינו יודע, הדין יעשה כפי שנראה בעיניו כיון שהוא יודע לאן הדין נוטה
  . כופר, מרים יד בתורת משה, איסור תורה,  הלך אחר המחמירבשל תורה

 שהרי מעכבים חוקים חילוניים ולוקחים ,ראוי לבחורלכאורה מצד הסברא 
אבל אם יגידו לנו להודות בעבודה זרה , כסף לישיבות למוסדות ולמקוואות

 וכן אם יאמרו לנו תנו לנו אדם. ודאי שלא, האם מותר, ויתנו לנו כסף לישיבות
 אסור ליתן להם אדם להרוג אותו ,פלוני להרוג אותו ואם לאו נהרוג את כולכם

וכן אם יגידו לנו תעשו ערכאות ואם לאו נעשה לכם . אף על פי שיהרגו כולם
כי בתורה לא הולך , אני חושב בר מינן שיעשו צרות ולא נעשה ערכאות, צרות

ו אשה ונטמאנה ואם  שהרי אם יאמרו לנו תנו לנ,לפי שכל ואין בתורה פשרה
או אם ראובן יודע איפה . אין נותנים אשה אף שיטמאו כולן, לאו נטמא כולכם

האיש שרוצים להרוג אותו ולא אומר לממשלה והם מאיימים עליו שיהרגוהו 
 הרי הוא עובר על הדין אף , ואם יאמר.לא, וכי מותר לו להגיד, אם לא יאמר

ומי שיסביר לי טעם דין זה אני , אלףשזה נגד השכל שבשביל אדם אחד ייהרגו 
כי אסור לעשות חשבונות של הקדוש ברוך , אסביר לו גם כן את ענין הבחירות

ר " אלו דברים שאין להם שיעו.ב אחרי הבחירות"וכדאי לעשות תענית בה. הוא
    .ה והוקלטו והופצו ברבים"שיצאו מפיו של רבינו ע, בערכם

ל גדולי כל ו"יהודה צדקה זצ' ל ושל ר"זצעזרא עטייה ' וזו היתה דעתם של ח
שלמה אליעזר אלפנדרי ' הרבנים הספרדים שבדור הקודם ועל ראשם הרב ר

  . ש"עיי, "תולדות מנחם" וכמו שהבאתי בספרי .ל"יוסף ידיד זצ' ל ושל ח"זצ
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יש  כי ,"חרדים"יש להזהר בכבוד הרבנים שמורים לבחור במפלגות האמנם 
ל פגיעה "ולא שוה כל הנ, ה תבע ליקרא דידהון"וקובשכוונתם לשמים ביניהם 

ואין מחלוקת זו שונה משאר מחלוקות בהלכה . ו"ח ח"כל שהיא בכבוד ת
ואין לדבר בגנות המפלגות . כששני הצדדים מתכוונים לעשות רצון שמים

ובפרט לא לדבר בגנותן ליד עמי הארץ שדעתם . החרדיות ולא בשבחן כלל
' דבר גם גורם להם לבחור במפלגות לאומיות וכדושב' שמלבד חלול ה, קלה

. והשומר פיו ולשונו זוכה לאור הגנוז, שנותנים יד לפושעים לחוקק חוקי אוון
  . א"בב, "'ברכי נפשי את ה"ר שנזכה לומר שירה "ויה"

  גסימן כ

  .בענין הושבת מלך בסנהדרין

 ולוי ד כתב שאחיה השלוני מיוצאי מצרים היה"ם לספר הי"בהקדמת הרמב
והשיג . והיה קטן בימי משה והוא קיבל מדוד ובית דינו, היה ושמע ממשה

, מ"ן הכס"וכתב מר. אלא שהיה מבית דינו של דוד, ד שאין זה נכון"הראב
 אין נכון לומר שקבל מדוד שהיה ,שטעמו לומר שכיון שהיה זקן מופלג ביותר

 אי משום .וגם בחכמה אפשר שהיה אחיה גדול ממנו, צעיר לימים ממנו
אבל מה שאפשר לומר שהיה . ואי משום שקבל ממשה, דבישישים חכמה

י " ולדעת רבינו יש לומר שאעפ,שדוד היה ראש הסנהדרין, ד של דוד"מב
יצדק לומר קיבל מדוד לאחר שנשאר ראש , שנאמר שהיה חכם גדול מדוד

  .ל"עכ. קבלה במקומו
היה ראש הסנהדרין כיצד כתב שדוד , אחת למעלה, ובשתיים ולא עלתה לי

 שהיה דן דיני ממונות :)'סנהדרין ו(' ומהגמ. והלא אין מושיבין מלך בסנהדרין
ד שדנים בפני עצמם " יש לומר שהיה דן כדין מלכי בי,ועושה משפט וצדקה

ם בהלכות "ש הרמב"וכמ( ולא בסנהדריןד של שלשה " או בב,כדין יחיד מומחה

ט "סנהדרין י('  ואפילו לתוס.ד ובית דינודום "ולזה כתב הרמב) ה"ב ה"סנהדרין פ

ם וסוברים שגם בסנהדרין יושבים מלכי בית דוד " שחולקים על הרמב)ה אבל"ד
 הסנהדרין כל עוד אינם ראשקשה לומר שיקראו משום כך . בדיני ממונות

  .יכולים לישב עמהם בדיני נפשות
. גזרו על היחוד שדוד ובית דינו :)ו"ז ל"ע(' ש בגמ"ן ממ"ונראה שיצא כן למר

י סנהדרי גדולה כדי שתחול גזרתם על "ומסתמא גזירות כאלו היו נעשים רק ע
יש לומר ' י התוס"ועפ. א גופא קשיא כיצד ישב בסנהדריןכ הי"וא. כל ישראל

ורק . דכשם שיכול המלך לישב בדיני ממונות כן יכול לשבת בעניני גזירות
  .בדיני נפשות אין מושיבין אותו
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אם , מה בכך שדוד היה ראש קבלה,  הוי כפשטוקיבל אי לשון ,ם"ובשתיי
  .ד למה יצדק לומר שקיבל ממנו"אחיה לא קיבל ממנו ורק ישב בב

י שמא הא דאין מושיבין מלך וזקן בסנהדרין הוא "ומלכתחילה חשבתי דרכ
כ "או שישב בהיותו הדיוט ואח, לכתחילה אבל אם ישב בצעירותו והזקין

כ אפשר "וא, כי מעלין בקודש ואין מורידין, ר לו"מושכנמשח למלכות מקומו 
 מינה שאול את ,ורק כשברח, שבזמן שנשא דוד למיכל נתמנה לראש הסנהדרין

י "אמנם מרש. ומשמלך דוד חזר לשררתו, דואג לראש הסנהדרין במקומו
ו למלך שמעבירין "כ ק"וא.  מפורש שמעבירין הזקן מהסנהדרין:)'הוריות ד(

  .או דלא תענה על רבאותו דאיכא ל
 שדוד לא היה ראש הסנהדרין אלא בניהו בן יהוידע :)ז"סנהדרין ט(' ומפורש בגמ

דהיינו , ד"י שהיה מופלא שבב"ופירש, ש בניהו בן יהוידע זה סנהדרין"וכמ
ד דהיינו " שבניהו היה אב.)'ג(וחזר בו ממה שפירש בברכות . ראש הסנהדרין

כי קרא אתא לאשמועינן מי הוא . א. ת חוזרשני לסנהדרין שכן ראוי הוא להיו
דלאחר שאמר דוד לכו . ב. מ לן בו"ד דמאי נפק"סנהדרין ולא מי הוא אב

ואם דוד הוא סנהדרין כבר אמר , ופשטו ידכם בגדוד אמרו שנמלכין בסנהדרין
  .ומהאי משמע שדוד אינו סנהדרין כלל. דברו ומי יענה על רב

 שפירש :)'הוריות ד(ל "י הנ"י דברי רש"ד עפמ יכונו מאו"ן הכס"אמנם דברי מר
וכגון בזקן או שאין . א אלא מעליהם"ד אינו מכלל הע"שפעמים מופלא שבב

אבל כיון שגדול , העבירוהו' לו בנים שהיה בסנהדרין ומחמת סיבות זקנה וכדו
ומסתבר . א"בתורה הוא יותר משאר הסנהדרין עשוהו מופלא מחוץ למנין הע

, ון שלא יכלו למנותו בסנהדרין כדי שלא לחלוק על דבריוה כי"שגם דוד הע
 מנוהו :)ג"סנהדרין צ(, עמו שהלכה כמותו בכל מקום' היות והיה גדוש בתורה וה

והיו הסנהדרין לומדים תורה מפיו , א"למופלא שבסנהדרין שמחוץ למנין הע
 כיון שלא שאלוהו, עד שהיה דינם שאם טעו ונעלם מהם דבר והורו שלא כדין

ומכיון שהיה מופלא שבהם נקראו על שמו , אין דינם כדין נעלם מעיני העדה
י על בניהו שכוונתו על ראש הסנהדרין "ואינו כמופלא שפירש". ד של דוד"ב"

  .א הנקרא בדרך כלל מופלא שבהם"מכלל הע

ם על מקבלי התורה אינו כפשטו שישבו ולמדו "שכותב הרמבקיבל ופירוש 
 קיבלכי כתב שדוד , תדע שכן הוא. כו על ידיהםהתורה מפיהם אלא שנסמ

כי פשוט מהכתובים ששמואל לא הכיר את . וזה לא יתכן, ד"משמואל הנביא וב
ומשנמשח ועד מלכותו רוב הזמן . שנים' דוד עד שמשחו למלכות בהיותו בן ל

 וזמן קצר בעת בריחתו היה אצל )שנים בלבד' וכל מלכות שאול ג(. נרדף בידי שאול
.  עד שבא שאול והבריחו:)ד"זבחים נ( ולמד עמו ענין מקום המקדש שמואל
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 ומעירא היאירי שהיה רבו המובהק .)'ברכות ד(ודוד קיבל תורתו ממפיבושת 
או , או כאשר נמשח למלך.  אמנם נסמך על ידי שמואל הנביא:)ז"ק ט"מו(

י  ובזה יובן ענין אחיה השילונ.נסמך, קיבלופירוש , בהיותו בניות ברמה
ח מופלג עוד מסיני לא אסתייעא מילתיה למסמכיה עד שבא "י שהיה ת"שאעפ

 או מעין :)ה"מ פ"ב(, ומעין מה שהיה לרבינו הקדוש עם שמואל. דוד וסמכו
יהודה בן ' ע והיה קטן ולא קבלו ממנו עד שסמכו ר"מ שסמכו ר"ש על ר"מ
יה עד שסמכו  והכא נמי לא אסתייעא מילתא מן שמיא למסמכ.)סנהדרין יד(א בב

ם הולך עם הא "וקצת יש להבין איך הלימוד של לא תענה על רב מסכי. דוד
 מנין לגדולה שהיא של שבעים ואחד שנאמר .)'ב(ק דסנהדרין "דשנינו בפ

כ שבעים ואחד היו "וא. ומשה על גביהן, אספה לי שבעים איש מזקני ישראל
' למה לא צווהו ה ו.)ב"זבחים ק(, י שהיה רבם המובהק ומלך"עם משה אעפ

  .א"ויהיה משה בסוג מופלא שמחוץ לע, א מלבדו"למנות ע
מאי חצר ,  ויעמוד יהושפט בקהל יהודה לפני החצר החדשה:)ז(יבמות ' ובגמ

. יוחנן שחדשו בה דברים ואמרו טבול יום לא יכנס למחנה לויה' אמר ר, חדשה
דה וירושלים ומכיון שהיו בקהל יהו,  הוא על הסנהדרין בלבדחדשוופירוש 

,  פירש)ח"א מ"כלים פ(ב "אמנם הרע, טבולי יום עמד יהושפט בקהלם והתפלל
ואפשר שלגבי .  גזרו על טבול יום שלא יכנס לעזרת נשים"יהושפט ובית דינו"

נ אפשר שהסנהדרין כשגזרו "א. ד כח כסנהדרין"ד של מלכי ב" היו לבגזרות 
 למלך בראשם כדי שיקראו משום כבוד מלכות העמידו, גזרות וחדשו תקנות

  .והא דיהושפט,  ואתי שפיר הא דדוד ובית דינו גזרו על היחוד,התקנות על שמו

  ד"סימן כ

ובבני ברק , בדין קריאת המגילה ושאר דיני הפורים בשכונות ירושלים
  .ושאר ערי הארץ. ולוד, ובביתר עילית. וסביבתה

  
אם כן לימא , כזמנו של זהזמנו של זה לא , ואכתי מבעי ליה" .)ב(במגילה . א

ופשטא דתלמודא דלימוד של . "שמעת מינה כולהו, מאי זמניהם, קרא זמנם
ד לא יצא "ו שקרא בי"כ בן ט"וא. זמנו של זה לא כזמנו של זה לימוד גמור הוא

ד משום דלא "ו קורין בי"ו להיות בשבת דבני ט"ושאני כשחל ט. דאינו זמנו
 הואיל ואמרו שהכפרים מקדימין ליום , ותו גרסינן התם:)'שם ד(. אפשר

גובין ומחלקין בו ביום מפני שעיניהם של עניים נשואות במקרא , הכניסה
 בזמנהא דשמחה "וכתב הרשב. אלא בזמנהאבל שמחה אינה נוהגת . מגילה

  .אכולהו קאי ולא רק אבני כפרים
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אבל לעשות ,  הדא דאת אמר לקריאת המגילה)א"א ה"מגילה פ(ובירושלמי 
אין  ,ו"ד ובט"ואין מחלקין לעניים אלא בי, ו"ד ובט"ודה אינן עושין אלא ביסע

. ויהיו אלו לקריאה ואלו לסעודה. ו"ד וט"עיניהם של עניים תלויות אלא לי
ד משום "ו שחל להיות בשבת שמתנות לאביונים בי"ואפשר דגם הירושלמי יודה לבבלי בט(

 ובירושלמי שם .)י שהוא זמן סעודה"ז אעפ"ד ולא לט"שעיניהם של עניים נשואות לי
ף "ופסקוהו להלכה הרי. מאחרין ולא מקדימין סעודת פורים,  אמרו)ד"ה(

, פירוש .משום דאכתי לא מטא זמן חיובייהו, א"בטעמ ן"ואמור רבנ, ש"והרא

ד משום "י שקורין מגילה בי"דאעפ, ש מפרשים שטעמו של הירושלמי הוא"ף והרא"שהרי

ד לא יצאו ידי חובה " ואם יעשו סעודה בי, של כרכיןן פורים זמא הגיעלעדיין , דלא אפשר

, ו ששמחת סעודת שבת תלויה בידי שמים"סעודה כיון שלא יכול להיות בט  ולכן זמן,כלל

ד כי זמנו של זה לא כזמנו "ואינה נגררת אחר קריאת המגילה ליעשות בי, ז"נדחית היא לט

ן הוא "לר, ז"ומה שמאחרין את הסעודה לט ).ח"תרפ' סי(ע " וכן פסק השו.של זה
א "א ולריטב" ולרשב.אלא גבי קריאת המגילה, "ולא יעבור"משום שלא נאמר 

, ולכן כתבו דאין הירושלמי הזה ברור, אשמחה נמי קאי" ולא יעבור"דסברי ד
זמנו של "מפני למוד של " ולא יעבור"צריך לומר דלהירושלמי נדחה לימוד ד

 אמנם לגבי .כי למוד זה אלים יותר.  לגבי מצוות הפורים"זה לא כזמנו של זה
אין למוד , קריאת המגילה כיון שזמנים הרבה תקנו להם להקדים לבני הכפרים

כ אלים אצל בני כרכים לדחות לימוד של "כ" זמנו של זה לא כזמנו של זה"של 
 ויעשו הסעודה, "ולא יעבור"ד משום "ויקדימו לקרא בי, מפניו" ולא יעבור"

א גבי הא "וכתב הרשב. "זמנו של זה לא כזמנו של זה"ד משום ד"ז ולא בי"בט
וכי תימא הא משמע בני כרכים לא יעברו . וזה לשונו" ולא יעבור"דאמר קרא 

הא נמי לא , ו"אבל עיירות מאחרין עד ט, ו דלא יעבור לשישה עשר קאמר"עד י
,  לקריאה נימא כןכ אף" ועוד דא,חדא דזמנו של זה לא כזמנו של זה, אפשר
. דכתיב ולא יעבור ואתרווייהו קאי, מאי טעמא, אמרו באלו מקדימין' ובגמ

א שלמוד של זמנו של זה לא כזמנו של זה הוא "מתבאר מדברי הרשב. ל"עכ
  .קרינן ביה" ולא יעבור"ו "ד בט"כ אלים עד שבן י"לעכובא וכ

הכל יוצאין , חייא רבה' בשם ר, חונה' ר, רבי חלבו )א"א ה"שם פ(ובירושלמי . ב
', פי .לא בא אלא ללמדך שהמצוות נוהגות באדר שני, ד שהוא זמן קריאתה"בי

 –אבל אם קראו באדר ראשון . י שאינו זמנו"ד יצא בדיעבד ידי חובתו אעפ"ו שקרא בי"בן ט

לגמרי אינו זמנו וצריכין לחזור , י שהוא בדיעבד" אעפ–ו "ד ובני כרך בט"בני עיר בי

ד כיון "ו בי"וההבדל הוא שכשקרא בן ט. באדר שני שבו בלבד המצוות נוהגותולקרותו 

זמן קריאת מגילה , י שאינו זמנו"דאעפ, שיש בו חיוב על בני עיירות יצא גם הוא בדיעבד

לא , כ כשקראו באדר ראשון שאינו זמן קריאת מגילה בשום מקום"משא. בעלמא מיהא הוי
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ד על "יוצאין בי חייא שהכל' ש ר" ולכאורה מ.יצאו כלל וחוזרין לקרותו באדר שני
כ לית ליה "וא. דמאי שנא, כל מצוות הפורים קאמר ולא רק על מקרא מגילה

כ סתמא דירושלמי " וא)וכן פירש קרבן העדה(למוד דזמנו של זה לא כזמנו של זה 
ש דהוא מכיון דאכתי לא מטא "ף והרא"דמאחרין סעודת פורים שפירשו הרי

אמנם לפי מה שיבואר להלן מוכרחים . חייא לגמרי'  פליגא אדר,זמן חיובייהו
ומה , חייא לא פליג על לימוד של זמנו של זה לא כזמנו של זה' אנו לומר דר

לא אמרה אלא לגבי קריאת , "ד שהוא זמן קריאתה"הכל יוצאין בי"שאמר 
ו בשבת "וטעמו שמכיון שכשחל ט, המגילה בלבד ובדיעבד גמור קאמר

א לו לקרותה "גם אדם פרטי שא, י שאינו זמנו"ד בדיעבד אעפ"לימקדימין 
, ד יצא בדיעבד דאותו טעם שייך בשניהם"אם קראה בי, ו מסיבה כל שהיא"בט

ו לגמרי כשחל "ולכן לא בטלו קריאת מגילה לבני ט(שהוא זמן קריאתה לרוב העולם 

 בעיירות הסמוכות בשבת כשם שבטלו תקיעת שופר לגמרי גם כשעשו יום אחד בלבד וכגון

 אבל מודה הוא שמאחרין סעודת פורים אם חל .)ד"וביבנה שלא בפני ב, ליבנה
פורים נעשות אלא  בשבת כי היות וזמנו של זה לא כזמנו של זה אין מצוות

  . בדווקאבזמנם

 אלא על מקרא מגילה בלבד ,חייא אינם' שדברי ר' וכן מתבאר מהמשך הגמ
ו לקרותה "או שלא ימצא מגילה בט, ו"ה בטולאדם שאין מי שיקרא לו מגיל

יוסי ' ר, חייא' ש בהמשך על ההיא דר"והוא נלמד ממ, בלבד ולא בענין אחר
לא ', פי לשעבר, לא מסתברא, יוסי לרב אחא' אמר ר, אחא הוו יתיבין' ור

כן פירש בקרבן . לא, אבל לכתחילה', פי אבל לבא ,חייא אלא בדיעבד' מסתברא הא דר

' דאם נאמר שלא מסתברים דברי ר" לא מסתברא לשעבר אבל לבא",  פירושונ"ול. העדה

מקום  ,הרי שנינווהא תני  ,לכתחילה קאמר' חייא לפרשם רק בדיעבד גמור אלא אפי
חייא שהכל ' ואם הלכה כר, מדינא', פי .ימים' ימים קורין אותה ב' שנהגו לקרותה ב

, פ בדיעבד"ד יצא עכ"והלא משקראה בי, ימים מספק' למה הצריכו לקרותה ב, ד"יוצאים בי

, בדיעבד' ד לא יצא אפי"ימים משמע שבקריאת י' וממה שהצריכה הברייתא לקרותה ב

חייא ' ואין דברי ר, ואפילו הספקות כיון שיש בידם לשוב ולקרותה בזמנה כהלכתה

ה ו או שלא תמצא לו מגיל"מתקיימין אלא בדיעבד גמור כגון שאין לו מי שיקרא לו בט

, מנא' אמר ר .חייא אלא בדיעבד כזה' שאין דברי ר' פי .ל אוף אנא סבור כן"אמ ,ו"בט
שמא אין , ו"ד וחזר וקרייה בט"אילו מי שקרייה בי . ואמת חילוק זה,'פי. ויאות

 וחזר וקיים – בלי ברכה –ו "וחזר וקרא בט, ד כהלכתו" אם קראה פרוז בי,'פי .שומעין לו

שמא אין שומעין לו ומוחין בידו על שעובר משום , ת לאביוניםמצוות משלוח מנות ומתנו

ולא "י דלגביו "כי אעפ, ודאי ששומעין לו, דהא זמנו של זה לא כזמנו של זה, "ולא יעבור"

ומתנות , ת"מגילה היא ת, מה בכך, קרינן ביה והוי לדידיה כסתם יום של חול" יעבור
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ד "כ כיון שאין איסור בהוספה לבן י"או, ומשלוח מנות הוא רעות, לאביונים הוא צדקה

ד במקום "אילו מי שקראה בי. נ הכי פירושו"א. ודאי שנחייב את הספק לעשות יומיים, גמור

ו כדינא דברייתא שמא אין שומעין לו להסכים "שנהגו לקרות יומיים מספק וחזר וקרייה בט

 אם את אומר כן ,על זהחייא פליג ' דהא ר, חייא' כיון דלא מתנייא בי ר. דדינא כברייתא
שמא נמצאת  ,ולא נחייבו לעשות יומיים מדינא, ד יוצא הספק"חייא שבי' שדעת ר', פי

, כ"ו ג"באמת הספק הזה הוא מוקף ואם לא יקרא בטשמא ', פי. עוקר זמן כרכים בידיך

כ מי שקרא"משא, ד"דהא בכל שנה באופן קבוע יקרא רק בי. עוקר הוא זמן כרכים בידו

כ ולא "ו ג"ושאר אנשי המקום קורין בט. והוא לבדו עושה כן, יעבד חד פעמיתד בד"בי

לצבור שלם כשאין להם ' או אפי, חייא' שבזה אפשר דאיתא לדברי ר, נעקר זמן כרכים

, בדיעבד גמור כזה לא נאמר שאנוסים הם ופטורים לגמרי, ו או מי שיקרא להם"מגילה בט

גם אלו כמותם , א בדרך אחרת"ד מפני שא"יו כשחל בשבת קורין ב"אלא כשם שבני ט

' מפורש בברייתא שאפי. ל" עכפ זמן קריאה הוא בעולם"כי עכ, ד ויוצאין"יקראו בי
ושהאמוראים , בדיעבד' ד בלבד ואפי"ימים ולא יוצאים בי' הספקות עושין ב

ושאין דבריו אלא , חייא שלא יחלוק על הברייתא' ב תלתא יישבו דברי ר"במוט
חייא אלא על קריאת המגילה ' ומתבאר בזה שאין דברי ר.  בלבדמורבדיעבד ג

ו "וכדין ט.  אבל שאר מצוות הפורים אינם אלא בזמנה בלבד)א"כיון שא(, בלבד
  ).שכתב כיוצא בזה, א לירושלמי זה"הגר' ו פי"וראה להלן אות ט(. שחל בשבת

ייבא , ובתובן עיר מהו שיוציא בן כרך ידי ח )ג"ב ה"פ( .ועוד בירושלמי. ג
בן כרך מהו . אינו מוציא את הרבים ידי חובתן, כל שאינו חייב בדבר, כהדא

כל שאינו חייב בדבר אינו מוציא את , וייבא כהדא, שיוציא בן עיר ידי חובתו
. חייא רבה' רב הונא בשם ר, חלבו' או ייבא כהיא דאמר ר, הרבים ידי חובתן

 פירוש שלגבי בן עיר פשיטא ליה .ל"עכ. ד שהוא זמן קריאתה"הכל יוצאין בי
ו אינו מוציא את "לירושלמי שאינו מוציא בן כרך דכיון שאינו חייב לקרא בט

ועבר , ד דינא הכי כיון שזמנו של זה לא כזמנו של זה"ואפילו בן עיר שלא קרא בי(ו "בן ט

ד את בן עיר ידי חובתו " אם מוציא בי,ו" אבל לגבי בן כרך שחיובו בט.)זמנו
וזמנו של בן , דלכאורה היות וזמנו של זה אינו זמנו של זה.  הירושלמינסתפק

ד וכדין "אינו יכול להוציא את בן הי, וכיון שאינו מחוייב היום, ו הוא למחר"ט
ד שהוא "חייא שהכל יוצאין בי' או היות ואמר ר, בן עיר שאינו מוציא בן כרך

דלכאורה יצא בן . שלמיויש להבין ספקו של הירו. יכול להוציאו, זמן קריאתה
והלא הכל יוצאין . מוציאו, ומתוך שיוצא, פ בדיעבד"ד עכ"ו בקריאתו בי"הט
, מהיכא תיתי שיוציא, ו אינו רוצה לצאת אלא למחר"ואם בן הט(. חייא' ד קאמר ר"בי

אינו אלא לפחות כאשר מתכוון לצאת ביום , חייא' ד דקאמר ר"והלא פשוט שהכל יוצאין בי

חייא כבן עיר גמור שיוכל להוציא מבלי ' אבל לא יתכן שעשאו ר, א בן כרךי שהו"זה אעפ
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חייא כבר פירשוהו לעיל '  אמנם האמת יורה דרכו שר.)שיתכוון לצאת בעצמו
חייא רבה אלא בדיעבד כזה ' תלתא סבי וברייתא קא מסייעא להו שאין דברי ר

 חייב לקרא כדינו ו"אבל כל שיכול לקרא בט', ו וכדו"שאין לו מי שיקרא לו בט
ד צריכין לקרא גם "ולא עוד אלא אפילו הספקות שקראו בי, ד"ואינו יוצא בי

היות , וספק הירושלמי הוא. ש בן כרך ודאי"וכ. ו שלא תעקר תקנת כרכים"בט
שוב אינו בגדר כל , ד"ויש צד כל שהוא שבדיעבד גמור שכזה יוצא בן הכרך בי

 בדיעבד דומה בן העיר שאין לו מי ויוכל להוציא, מי שאינו מחוייב בדבר
  .ולא איפשיטא. ו"שיקרא לו אלא בן הט

ובעיא בתרייתא בירושלמי לא אפשיטא ומיהו ) ט"תרפ' סי(ח "וכתב הפר. ד
וגרסינן , ד"ס דילן משמע דמוקפין אינן יוצאין בי"ובש. נקטינן לה לחומרא

אמר קרא , ו" בטד אי בעו"מוקפין אי בעו בי, ד"בריש מכילתין ואימא פרזים בי
 .והכי נקטינן ומשמע דלעכובא הוא ,זמנו של זה לא כזמנו של זה ,בזמניהם

חייא פליג על דרשת ' הקרבן העדה שהבאתי לעיל שר' ח כפי"נקט הפר. ל"עכ
ומתוך דפשוט לן שההלכה של זמנו של זה לא , זמנו של זה לא כזמנו של זה

' מל כר"דהא לא קיי,  כלל אין כאן ספק,ולעכובאכזמנו של זה היא ברורה 
כ מה נסתפק "דא, פירושו לא ניתן להאמר, אמנם לאחר נשיקת הרצפה. חייא

והלא לירושלמי פשיטא דזמנו של זה לא כזמנו של זה ולכן פשוט , הירושלמי
ו לא יוציא לבן "ולכן חשבה שמא גם בן ט, ו"ד לא מוציא לבן ט"לה שבן י

' ואם ר. בית הספק שמא בכל זאת מוציאבאה ל, חייא' אלא שבגלל דברי ר, ד"י
כיון שלירושלמי , חייא פליג אעיקרא דדינא של זמנו של זה לא כזמנו של זה

. חייא' אין כאן ספק כי פשוט שלא נחשוש לדברי ר, פשיטא דיש ללימוד זה
ל דזמנו של זה לא "חייא סבי'  שלהירושלמי פשיטא דגם רומראלא צריך ל
ו יוצא "יון שבדיעבד גמור שאין לו מי שיוציאנו בטובכל זאת כ, כזמנו של זה

, ד"שמא שפיר הוי צד קריאה לגביו להוציא את בן עיר בי, ד"המוקף בקריאת י
י שפסק "שאעפ, וגם מהמאירי שיובא לקמן מתבאר דהא בהא לא תלייא(. וכמו שפירשתי

 אלא על הספקות חייא אינו' ד דקאמר ר"והכל יוצאין ביכלל שזמנו של זה לא כזמנו של זה 

וגם . בכל זאת פסק דאפשיטא הבעיא לקולא ובן כרך מוציא לבן עיר וכמו שיתבאר. בלבד

 מוציא לבן עיר משום דזמנו אינוי שפסק לחומרא שבן כרך "אעפ, א שיובא להלן"מהריטב

, ח דזה כאמור קשה להאמר"אין הכרח שפירש הירושלמי כהפר, של זה לא כזמנו של זה

או ) ,אם פירש כמאירי(חייא אינם אלא על הספקות '  שמכיוון שדברי רל שדעתו"אלא צ

אין ). וכמו שפירשתי. (ו"כ של מי שאינו מוצא מי שיוציאנו בט"שאינם אלא בדיעבד גדול כ

  .)בדיעבד' לראות בזה צד להקל לבן כרך להוציא בן עיר אפי
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ד "דיוצאין ביז "ש הט"ומ,  וכתב)ח"ז תרפ"במשב(ג "הפמ. ו"ו וחקר"ובא רעה. ה
ולא ', ח הביא ירושלמי בן כרך מהו שמוציא בן עיר וכו"כי בפר, לא הבינותי

ואיבעיא . ד"חייא רבה לית חולק דבן כרך יוצא בי' הנה יראה דעל ר. אפשיטא
מחוייב ] יצא[או דלמא הואיל ובדיעבד , הואיל ולכתחילה לא הוה מחוייב

ס "ח דש"ש הפר"ומ.  בדרבנןז נפשטא איבעיין לקולא ככל תיקו"ולפ. מקרי
, דאמר דזמנו של זה לא כזמנו של זה, חייא רבה' דילן משמע דחולק על ר

ח דמשמע מתלמודין "ובמה שהדגיש הפר. ל"עכ, אימא לכתחילה קאמר
ל לרפאות "חשב הגאון ז. הוא לימוד של לא זמנו של זה כזמנו של זהדלעכובא 

ואם מתלמודא דמערבא . ילהשבר על נקלה ולומר שאין למוד זה אלא לכתח
חייא ' מונה דמשמע שגם בדיעבד רגיל ליתא לר' אחא ור' יוסי ור' מדברי ר
, ד"חייא רבה לית חולק דבן כרך יוצא בי' ל ולא כמו שחשב דעל ר"רבה וכנ

יוסי דהספקות עושין יומיים ולא יצאו ' ומה גם דברייתא מפורשת קא תני ר
א דניכר מלשונו "ג זיע" להשיג על הפרממזה אין. בדיעבד' ד אפי"בקריאת י

בהרבה מקומות שלא היה מצוי הירושלמי בידו וכל פעם מציין הירושלמי בשם 
דאינו אלא ' אבל כיצד ניתן לומר דלימוד זמנו של זה וכו. איזה פוסק שמביאו

ע "ש והשו"ף והרא"דאם היה כדבריו היו פוסקים הירושלמי והרי. לכתחילה
ע "למה פסקו השו, ותו. ז"ד ולא בט"ו שחל בשבת בי"טלעשות הסעודה לבני 

פ בדיעבד מהא "ד יצאו עכ"והלא בקריאת י, ם לעשות הספקות יומיים"והרמב
 ,ולעכובאלימוד גמור הוא ' אלא מחוורתא דלימוד זמנו של זה וכו. חייא' דר

  .ש"חייא רבה מודה בו וכמ' וגם ר

ובן כרך חלוקים לגמרי בדיניהם בן עיר . א בחדושיו כתב וזה לשונו"והריטב. ו
. ל"ולפיכך אין אחד מהם מוציא לחבירו עכ, כללוזמנו של זה לא כזמנו של זה 
שזמנו של זה לא כזמנו של זה לימוד גמור הוא . הרי מפורש לחד מן קאמייא

ליתא , ד אם הם כפשטם"חייא שהכל יוצאין בי' כ הא דאמר ר"וא. ולעכובא
 שדבריו אינם אלא בדיעבד גמור למי שאין יכול והיותר נראה. הלכתא כוותיה

ל דאין למדין מן הכללות "קיימ,  יוצאיןהכלחייא ' י שאמר ר"ואעפ(. ל"וכנ, ו"לקרא בט

וראה ביד מלאכי שהביא מחלוקת אם אין אומרים כן אלא . במקום שנאמר בהן חוץ' אפי

ש רב "ב דינו כתנא וכמע ר"וכתב שלגבי ענין זה לכו. בדברי תנאים או גם בדברי אמוראים

חייא תנא הוא ופליג ' ש ר"ע כתנא לענין זה וכמ"כ דינו לכו"חייא ג' כ ר"וא. תנא הוא ופליג

כולו  העולם כלמלוך על "ז אמרתי דרך חדוד על הלשון שתקנו בתפלה "ועפי.) 'מ ה"ב(

, ללותואין למדין מן הכ, אמנם כיון שלשון תנאים הוא, שלכאורה הוא כפל לשון, "בכבודך

  .) בדווקא הואכללומר שה, כולווהוסיף , העולםכל לא הסתפק התנא באמרו 
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ובני . וחוזרין וקורין, לא יצאו ד"בני כרכים שקדמו לי. וכתב המאירי וזה לשונו
בהדיא אמרו זמנו , ד הרי הם בכלל מעוות לא יוכל לתקון"עיירות שלא קראו בי

לא , ד"רב אמרו הכל יוצאין ביי שבתלמוד המע"ואעפ. של זה לא כזמנו של זה
ז "מפורש בדבריו שלמוד זמנו של זה לכש. ל" עכ.נאמר אלא על הספקות

א שהבאתי לעיל מטין "וגם דברי הרשב. חייא כפשוטן'  ושאין דברי ר.לעכובא
א "ובהגלות נגלות דברי הריטב. ז הוא לעכובא"דזמנו של זה לא כזמנו ש

 ,לעכובאז הוא "זמנו של זה לא כשוהמאירי ששפתותיהם ברור מללו שלמוד 
נדחים כל דברי האחרונים , בדיעבד' ד לא יוצא כלל ואפי"ו בי"ולכן בן ט

כי בידי הפוסקים . שזה אינו, חייא רבה ולפחות בדיעבד' שפסקו כפשט דברי ר
ל שאם האחרונים כתבו מה שכתבו מבלי להביא את דברי "ת כל"נחוש

כי פשיטא שאם היו ,  הראשונים כללאין דבריהם עומדים כנגד, הראשונים
  .רואים דבריהם היו חוזרים בהם

מספקא ליה ,  חזקיה קרי בטבריה בארביסר ובחמיסר:)'מגילה ה(ובתלמודין . ז
היינו טעמא דמספקא ליה . אי מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא אי לא

 חומה אי הכי אמאי מספקא ליה ודאי לאו, משום דחד גיסא שורא דימא הוות
 לענין בתי ערי חומה לא מספקא .פרט לטבריה שימה חומתה, דתניא סביב, היא
, מאי פרזים ומאי מוקפין דכתיב, כי קא מספקא ליה לענין מקרא מגילה, ליה

או דלמא משום דהני מיגנו , משום דהני מיגלו והני לא מיגלו והני נמי מיגליא
רב אסי קרי בהוצל . קא ליהמשום הכי מספ. והא נמי מיגניא, והני לא מיגנו

מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא אי , בארביסר ובחמיסר
אמר רב אסי האי הוצל דבית בנימין מוקפת חומה מימות , איכא דאמרי. לא

 הביאו להא דחזקיה )א "א ה"מגילה פ(ובירושלמי . ל"יהושע בן נון היא עכ
 דכיפרא ואמר הכא היא עיקר טבריא בכנישתא יוחנן קרי לה' והוסיפו דר

 קל הקילו בקריאתה ).פרט לטבריה, סביב( ,י"תא ולא חשש להא דתני רשביקדמי
ו בלבד ולא חשש לדמותה לדין בתי ערי "יוחנן קרא בט' דהיינו שר. ל"עכ

חשובה מוקפת חומה לענין , חומה לפי שקל הקלו בקריאתה וכיון דמיגניא
 והוא כדעת רבי )ה כרכים המוקפין"ד. גילה בא מ"וראה ריטב(. מקרא מגילה

לרבי , ומאי דלחזקיה מספקא ליה,  דרבי בטבריה בר חמיסר הוה:)'ה(בתלמודין 
  .פשיטא ליה

וספקו , דספקו של חזקיה הוא בדין. וספקם של חזקיה ורב אסי שונים לגמרי .ח
כי  ,ד"ובספקו של חזקיה הקדים הוא לקרות גם בי. של רב אסי הוא במציאות

כן לגבי מקרא , חשש שמא כשם שלענין בתי ערי חומה אין טבריה מוקפת
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, ד יפסיד הקריאה לגמרי"ד ואם לא יקרא בי"כ חובת קריאתה רק בי"וא, מגילה
ו קרא גם כן כיון שכך היה מנהג המקום וכדרבי דפשיטא ליה דלמקרא "ובט

כיפרא יוחנן בכנישתא ד' מגילה דינה כמוקפת וכמו שעשה הלכה למעשה ר
ואין ללמוד מהא . ולא פרש חזקיה מהצבור, דהיינו בבית הכנסת ובצבור

 .דחזקיה כלל לנדון ערים המסופקות במציאות
והוסיף לקרות , ד כרוב העולם"וקרא בי, אמנם ספקו דרב אסי היה במציאות. ט

 ואין הכרח לומר )ד"ע לקמן אות כ"וע(. ו מספק שמא מוקפת חומה היא"גם בט
אלא , ת דמו ובספקם יש להחמיר"ל דדברי קבלה כד"ם דסבידהחמיר משו
הוצרך לחזור ולקרות כיון דזמנו של זה לא , ת דמו"ל דלאו כד"אפילו אי סבי

ורב אסי לא חדש , ד לא עלתה לו"קריאתו של י, כזמנו של זה ואם היא מוקפת
והא תני מקום שנהגו "יוסי ' דין דהא היו שונים זה בברייתא וכמו שאמר ר

 אלא חדש שגם הוצל )'הובא לעיל אות ב(". ימים' ימים קורין אותה ב' קרותה בל
, וגם האיכא דאמרי מודים במציאות שרב אסי קרא יומיים בהוצל, מסופקת היא

במה נסתפק רב אסי דללשנא קמא , ד הוא"וההבדל בין לשנא קמא דגמרא לא
ם בספק כזה ל שג"קא מספקא ליה אם הוצל מעיקרא היתה מוקפת חומה וסבי

 או שקרא רק )ם"וכדעת הרמב(. ימים מדינא' הצריכה הברייתא לחייבו לקרות ב
וכדעת ( .ימים' ממידת חסידות כי בספק כזה לא הצריכה הברייתא לקרות ב

 דבספק כזה אמרינן ספק דרבנן לקולא ,ל" והאיכא דאמרי סבי)ן"הגאונים והרמב
וכיון שעשה , ד"רות שהן בני יואפילו אם הוא ספק שקול אזלינן בתר רוב עיי

אמנם רב אסי הוה . ו"ד מספק יצא ושוב אין צריך לחזור ולעשותה בט"בי
 אלא שנסתפק אם ,פשיטא ליה דהוצל מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היתה

ובספק , או שנבנתה ממנה והלאה, הוצל שבימיו עמדה על מקום הוצל קמייתא
ואולי (.  ימים שלא לעקור תקנת כרכים'כזה הצריכה הברייתא מדינא לקרא ב

ר לה בתורת מוקפת חומה "ומקומה מוזכ. טעמא דברייתא הוא כיון שהעיר קבועה במקומה

צריך לקרא , זה כל שיש להסתפק שמא זה מקומהשב, אלא שאנו לא יודעין את מקומה, ודאי

  ).תבאר להלןימים כיון דהוי כספק בדבר קבוע דלא אזלינן ביה בתר רובא וכמו שי' בו ב

  א בחדושיו אהא"וכמו שכתב הרשב. וחלוק זה מתורתן של ראשונים הוא .י
, ו מספיקא"ד ובט"ואם תאמר אי הכי אנן נמי נקרייה בי, דרב אסי וזה לשונו

ואם תאמר רב אסי . ורובא לאו מוקפין נינהו, תרצו הגאונים דאזלינן בתר רובא
דאינהו יש לומר , ]אזלו[ובא לאו בתר ר, ד מעיקרא"ולחזקיה למאי דס, נמי

ודאי מידע ידעו דהוצל דבנימין וטבריה מוקפות חומה נינהו אלא דמספקא להו 
דבספק כזה אף לגאונים לא אזלינן בתר רובא , פירוש דבריו( .אי הני קמאי נינהו או לא
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דחזקיה ורב אסי , ן"ובנמוקי הרמב,  והוסיף וכתב.)וחייבים לעשות יומיים מספק
ן "שלרמב, פירוש דבריו(. דאדרבה מספיקא לא ליקרו כלל, ות הואמנהג חסיד

' והוצל כלשנא קמא בגמ', טבריה בסלקא דעתין דגמ, הספק הוא אם מעיקרא היו מוקפין

א סותר דבריו "ואין הרשב. וכדעת הגאונים שהזכיר קודם. ולכן ממידת חסידות קראו יומיים

ן "ל לפרש כהרמב"אלא דלא ניח. בון ר"ולא חולק על הרמב, שכתב שתי שורות קודם

שבזה , ופירש כהאיכא דאמרי, שהספק היה אם מעיקרא היו מוקפין ושנהגו מדת חסידות

ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא . ן חייבים לקרא יומיים"ע גם לגאונים וגם לרמב"לכו

שבזמן התקנה , י"ומסתברא לי דכל הני מילי בא, ל"וזא " וסיים הרשב).פליגי
ריהם ידועות ומקובלות בידם איזו היא עיר ואיזו כרך מפני שהיה להם היו ע

אבל כל בחוץ לארץ עיקר , לדעת מחמת דין בתי ערי חומה ושלוח מצורעים
לפי שאף הם . ד בלבד"התקנה היתה כן שכל שיהא בה ספק לא יקראו אלא בי

 כל עיר, ודאי לא קים להו בכל מלכות אחשורוש בשבע ועשרים ומאה מדינה
והם לא . ועיר שבהם איזו מוקפת מימות יהושע בן נון ואיזו שאינה מוקפת

תקנו לשום מקום שני ימים אלא או ארביסר או חמיסר דעל כרחין כן התקינו 
הרי . ל"בארביסר עכ, כל ספק שבחוץ לארץ, ל בחמיסר"כל ודאי מוקף שבחו

מוקפת א חילוק זה שבין עיר שודאי היתה "א זיע"מפורש יוצא מפי הרשב
חומה אלא שאנו מסתפקין בה אי האי קמא היא שבזה לא אזלינן בתר רוב 

שבזה אזלינן בתר , לבין ספק בעיקרא דמילתא אם העיר היתה מוקפת, עיירות
ואין (ד בלבד "וכן שבחוץ לארץ התקינו שספק מוקפת יקראו בי. רוב עיירות

 כאלה שלא היה  כיון שבזמן התקנה היו הרבה עיירות).חילוק בין ספק לספק
מ לאומות העולם או לישראל שביניהם לחקור אם הוקפו מזמן יהושע ולא "נפק

י שהיתה מסורת על כל עיר ועיר אם "אמנם בא, קבעו בהם יומיים מספק
בעיירות שהיו ודאי מוקפין ועתה נסתפק לנו אם עומדים על , הוקפה או לא
א לשיטתו "והרשב. קע לקרות יומיים מספ"שבזה צריכין לכו, מקומם הקודם

וביאור דברי (. דחזקיה ורב אסי מדינא עבדו דמספקא להו אי הני קמאי נינהו

י שכשעלה עזרא לאחר שמונה שנים מנס פורים ואז קדש את "כי אעפ. א הם"הרשב

ואם מוקפת או לא מדין בתי , בזמן התקנה בני הגולה ידעו בבירור מקום כל עיר, המוקפות

  .) ראשוןערי חומה שקיימו בבית

משמע דבכל סוגי הספקות קאי ושגם , " הני מילידכל"א "ש הרשב"וממ. יא
וזה . ממדת חסידות טוב לעשות יומיים, י שספק מעיקרא אם מוקפת"בעיר בא

שאין כל הדברים האלו אמורים אלא , א"ושמעתי מפי הרשב, א"לשון הריטב
נביאים אם היה י או במקומות הקרובים להם שהיה דינו ידוע בשעת תקנת "בא

וכיון שנגזר דינם מתחילה , ד שהיו יודעין היטב בהיקפיהן"ו או בן י"בן ט



 אברהם                כד סימן               ברית
 

 

 קסז

 קסז
 
 

ימים כי היכי ' ראוי לנהוג מדת חסידות לקרא ב, כ"כשנשתנו דינם אח, בודאי
ן והגאונים "ולכאורה אלו דברי הרמב. ל"עכ, נ"דליקרי ביום שנגזר עליו ממ

א "א על דברי הרשב"בן הריטבוהרכי, א בביאור הא דרב אסי"שהביא הרשב
י שודאי היו מוקפות בזמן התקנה שבהם מדינא "שנאמרו בעיקר על עיירות בא

וכמו . ימים אם נסתפקנו אם עומדות על מקומם הראשון' צריכים לקרות ב
אלא דתרווייהו איתנהו ולספק מעיקרא נמי יש , שפירש כן ענין חזקיה ורב אסי

א אנהיר לן עיינין "חר העיון נראה כי הריטבולא. ממדת חסידות לעשות יומיים
שהם "שלכאורה תקשה עליו מדבריו גופיה שכתב , א נמי בהא"בדברי הרשב

ל "לא התקינו לשום מקום שני ימים אלא או ארביסר או חמיסר ולכן בחו
כי לפי דבריו . ונחזי אנן". ד"לעיירות המסופקות בזמן התקנה לא תקנו אלא בי

תקנה עיירות המסופקות אם הוקפו מימות יהושע גם בהם י בזמן ה"אם היו בא
כ לכאורה אין "א". לשום מקום לא התקינו שני ימים"כי . ד"לא תקנו אלא בי

ולא , לספק מוקפות בשעת התקנה, החלוק אלא בין מוקפות ודאי בשעת התקנה
מ "י יותר על העיירות כיון שהיה להם נפק"ומה שידעו בא, ל"י לחו"בין א

לכאורה אין זה מעלה ומוריד לגבי עיירות שעתה אנו מסופקין בהם , להלכה
ל נימא דבכל "י לחו"א גם בין א"ולמה חילק הרשב, אם מעיקרא היו מוקפות

יעשו , מקום שהיתה ודאי מוקפת ואנו מסתפקין עתה אי על קמייתא יתבא
מדינא , וכל מקום שאנו עתה מסתפקין אם מעיקרא היתה מוקפת, יומיים מדינא

. ימים' אבל יש מידת חסידות לקרא בה ב, פטור דאזלינן בתר רובא דעלמא
דבספק מוקפת . א יובנו הדברים"ובדברי הריטב, וכמו שעשו חזקיה ורב אסי

התקנה היתה שבכל , ל רבים כאלה"ל כיון שבעת התקנה ודאי היו בחו"בחו
ת לקרא כ אין ענין של חסידו"וא, ד"ל שיפול בכל זמן יקראו רק בי"ספק בחו

ולוד ואונו לא נסתפק (, י שבשעת התקנה כולם היו ידועות היטב"אמנם בא. יומיים

ל בא להשמיענו שלא נבא באיזה זמן לטעות שאלפעל בנינהו פעם "וריב, בהם אדם מעולם

כשנשתנו דינם של , ו"ד או בט"ג לעשות בי"י כנה" ונגזר דינם ע).ראשונה
י "אעפ, ן בהם אם מעיקרא הוו מוקפותעיירות ומוקפין בזה שעתה אנו מסופקי
יש מקום לנהוג מדת חסידות כי היכי , דבעיקר דינא אזלינן בתר רובא דעלמא

א מפורש "א בשם הרשב"וכלל לא דבר הריטב. נ"דליקרי ביום שנגזר עליו ממ
ועתה ספק בידינו אם במקומם הראשון י שוודאי היו מוקפות "בנדון עיירות בא

שבזה מן , א רבו"ם מדבריו משמע דעתו כדעת הרשבאמנ.  מה הדיןעומדות
כי "ימים '  חסידות לקרא ב מדתומה שכתב דנהגו. ימים' הדין חייבים לעשות ב

ג דבספק דעלמא "דאע, ביאור דבריו". נ"היכי דליקרו ביום שנגזר עליו ממ
ואין חסידות לחשוש למיעוטא דכלל גדול בתורה אחרי , אזלינן בתר רובא
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י בעיר שבודאי היתה מוקפת אלא שנסתפק לנו אם על "כיון דבא, רבים להטות
מקומה הראשון עומדת מדינא חייבת לעשות יומיים כדי שלא תעקר תקנת 

דמי , גם בספק דמעיקרא שבה לא שייך ענין שלא תעקר תקנת כרכים, כרכים
כיון , ד בלבד"ואזלינן בתר רובא דעלמא שהן בנות י, יימר דבכלל כרכים היתה

י יודעים אנו שרבו בה עיירות המוקפות שבשעת התקנה נגזר דינם "שבא
י דליקרי ודאי ימים כי היכ' יש מקום לנהוג בחסידות ולעשות ב, ו"לעשות בט

ולא , ו כלום"ומה גם שאין מפסידין בעשיית הפורים גם בט. ביום שנגזר עליו
  ).'אות בלעיל (. ש רב אחא בירושלמי"וכמ". ולא יעבור"עוברים בעשייתן על 

עיר שנסתפק לנו בה אם היא מוקפת חומה מימות יהושע . וזה לשון המאירי. יב
, ו ובלילותם"ד וביום ט" מגדולי המחברים כתבו שקורין בה ביום י,אם לאו

 .וכך מפורש ברוב חבורי הקדמוניםד "אלא שאין מברכין על קריאתה אלא בי
קיה קרא בארביסר ולכאורה כך נראה מסוגיית הגמרא להדיא בשמועת חז

ד "רשו שכל כיוצא בזו אין קורין אלא בייאלא שמקצת אחרונים פ, וחמיסר
ולא נאמר בגמרא על עיר מסופקת שקורין בה שכל הספקות מוטלות אחר רובן 

בשני ימים אלא בעיר שנודע לנו בודאי שמימות יהושע הוקפה אלא שנולד לנו 
 שצדה אחד חומה שמימות  אם נקראת חומה אם לא כגון טבריאספק בחומתה

יהושע וצדה אחר ים ואנן מסופקים אם הקף הים נקרא חומה לענין זה אם לאו 
פ שהדברים נראים כן כבר "ואע, הואיל ולענין בתי ערי חומה אינו נקרא חומה

הכרענו בפירושנו כדעת הראשון ממה שנאמר על הוצל שקרא בה אחד מן 
מפני שנסתפק לו אם מוקפת חומה  ,החכמים בשני הימים ופירש הטעם בהדיא

מ בתלמוד המערב בראשון של שקלים ובפרק זה "ומ, מימות יהושע אם לאו
ולקצת . חייא רבא הכל יוצאין בארבעה עשר שהוא זמן קריאתה' אמרו בשם ר

הגאונים ראיתי שכל שנודע לו שנבנית בימי יהושע אלא שנסתפק בהקף 
אבל כל שנסתפק אף בבנין אין חומתה אם היה מימות יהושע קורא בשניהם 

 .ל"ד והדברים נראין עכ"קורין אלא בי
מתבאר מדבריו החלוק שבין דין עיר שנסתפק לנו בה אם היא מוקפת חומה 

שבזה פירש הוא את ספקו של רב אסי ולכן פסק שגם , מימות יהושע מעיקרא
שיש י " אעפ).ם ורוב חבורי הקדמונים"וכהרמב(. בכזאת יש לקרא יומיים מספק

 ,ד נינהו"ורוב עיירות בני י, פוטרין בכגון זו כיון שהספקות מוטלות אחר רובן
 לא אמרה ,ד"הכל יוצאין ביחייא ' שלרש בירושלמי "ומ. ושכן הדברים נראים

כ הוסיף בשם " ואח).ז"זמנו של זה לכש, כי בודאי מוקפין( .אלא על הספקות
. קיימת ומוקפת בזמן יהושעהגאונים לחלק בין ספק מעיקרא אם היתה עיר זו 
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לדין עיר שודאי היתה קיימת בזמן יהושע אלא , שבזה אזלינן בתר רוב עיירות
שספק אם היתה פרוזה או מוקפת דבהא לא אזלינן בתר רוב עיירות וצריך 

כ "וא.  והסכים כן המאירי להלכה ואמר והדברים נראים,ימים' מדינא לקרא ב
. ד שהוא זמן קריאה"כל הספקות יוצאין בי חייא' שלרש בירושלמי "לדעה זו מ

ונלמד . ותו לא, הוא רק בעיירות שהספק בהן אם בכלל היו קיימות בזמן יהושע
פשוט מדבריו שכשם שבעיירות שהיו בנויים ודאי בזמן יהושע אלא דלא 

ה בעיירות "דה, ע"ידעינן אם היו מוקפות צריכין לקרא יומיים מספק לכו
ן יהושע אלא שנסתפק לנו אם במקומם הראשון שודאי היו מוקפות בזמ

ג כדי שלא תיעקר "ונראה דטעמם של המאירי וגאונים אלו לחייב בכה. עומדות
ואולי (. ולהשוות דבריהם לברייתא. ל"מנא בירושלמי הנ' ש ר"תקנת כרכין וכמ

גם ו. ת בזמן יהושע הפכתו לקבועכי ידיעתינו ודאי שהיתה עיר זו קיימ, חייבו מדין קבוע

  .)ש לקמן"וכמ. ל דלא אזלינן בתר רובא"ספק בקבוע גופיה סביב

מוציא את , כל המחוייב בדבר. כלל ידוע בתלמוד. ל" וז)ב"בפ(וכתב המאירי 
, בן עיר מהו שיוציא בן כרך, מעתה שאלו בתלמוד המערב. הרבים ידי חובתן

שהרי נפטר , בן עיר אינו מוציא בן כרך, והשיבו. ובן כרך מהו שיוציא בן עיר
, י שאין זמנו עדיין"בן כרך מוציא בן עיר אעפ. לו ופקעה ממנו חובת מגילה

. ויש להבין דבריו. ל"עכ. ד"שהרי חיוב מגילה מוטל על הכל מתחילת ליל י
וכאן הירושלמי , חייא אלא על הספקות' והלא בתחילה כתב שאין דברי ר

 וכיצד פסק ,ודאי י בן כרך"חייא ומסתפק שמא יצא ע' מסתמך על דברי ר
 פסק המאירי שבן כרך לא יצא בקריאת )'אות ו(דלעיל , ותו. המאירי שמוציא

וצריך לומר דהא . מוציא, כ איך פסק שמי שלא יצא"וא, ד מפני שאינה זמנו"י
ד ואין צריכין לקרא " יוצאין בישהספקותחייא פסק ' ומכיון שר. בהא תליא

בדיעבד לבן , ומיניה. ז"ו של זה לכשו וזמנ"י שיתכן שהם בני ט"יומיים אעפ
 ישנו בגדר צד ,בדיעבד כיון שבספקו יוצא, ו"ד שאין מי שיוציאנו אלא בן ט"י

  .י שאינו יוצא"כל שהוא להקרא מחוייב בדבר ויכול להוציא אעפ

 עושין ולכאורה דברי המאירי נסתרים מהברייתא שהביאו בירושלמי שהספקות
חייא ' מונה שהכריחו מברייתא זו שדברי ר' א וראח' יוסי ור' ונגד ר. ימים' ב

ולאחר ההתבוננות נראה דפירוש . על הספקות אלא בדיעבד גמור' אינם אפי
, חייא רבה' אמר רב הונא בשם ר, חלבו' אמר ר. הירושלמי לפי המאירי הוא

ד אלא גם הספקות ולא "לא רק בני י', פי( ד שהוא זמן קריאתה"הכל יוצאין בי

' פי( .לא בא אלא ללמדך שהמצוות נוהגות באדר שני )שות יומייםהצריכום לע

, י שאם טעו ועשו ישראל פורים באדר ראשון לא יצאו כלל וחוזרין ועושין באדר שני"שאעפ
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 וההבדל ,ו"ד ויוצאין ואין צריכין לחזור ולעשות גם בט"הספקות עושין לכתחילה רק בי

ד גם "ד כיון שהוא זמן קריאתה לבני י"לו יוא, הוא כי אדר ראשון אינו זמן קריאתה כלל

יוסי ' ר .)ז לא כזמנו של זה אלא על הודאי בלבד"ולא אמרו זמנו ש, הספקות יוצאין עמהם
לא מסתבר (לא מסתברא לשעבר , אחא' יוסי לר' אמר ר, אחא הוו יתיבין' ור

 קיימת או דהיינו בזמן יהושע אם היתה עיר זולשעבר שהספקות פטורין אלא כשהספק הוא 

שאז ודאי . בזמן יהושע ודאידהיינו שהספק עתה בא בפנינו על מה שהיה (אבל לבא  .)לא

 לא, היתה עיר זו קיימת ועתה יש לה חומה ומסתפקים אנו אם היתה מוקפת גם אז או לא
זה הוא לקצת הגאונים שהביא ' פי(. ד בלבד ויעשו יומיים"יצאו בספק כזה בי

מזמן יהושע לשעבר אלא כשהספק הוא , שהספקות פטוריןלא מסתבר , נ"א) המאירי

י שבודאי היתה עיר זו קיימת מסופקין אנו אם מעיקרא היתה מוקפת שבזה הספקות "שאעפ

דהיינו שודאי היתה מוקפת ועתה בא , אבל לבא .ד בלבד"מוטלות אחר רובן ויוצאות בי

 לא יצאו ). וכגון טבריהאו אם נקראת חומה. (הספק לפנינו אם עומדת על מקומה הראשון
שהרי (דהא תני  )זה הוא לקצת אחרונים שהביא המאירי' פי(. ד בלבד"בספק כזה בי

מדינא ולא רשות ' פי(. ימים' קורין אותה ב, ימים'  מקום שנהגו לקרותה ב)שנינו

שיש  .אוף אנא סבור כן, ל"אמ .)ד למה יקראוה יומיים"ואם הספקות כולם יוצאין בי

לבין ספקות שנתחדשו עתה , ק דמעיקרא אם היתה עיר זו קיימת או מוקפתהבדל בין ספ

ועתה בראותנו חומה מסופקים אנו אם גם אז . כשידעינן דודאי היו קיימות בזמן יהושע

, ועתה מסופקים אנו אם עיר זו שודאי היתה מוקפת, נ"א) לפי קצת גאונים. (היתה מוקפת

, מנא' אמר ר )קצת אחרונים שהביא המאירילפי . וכהוצל. (עומדת על מקומה הראשון
ד "ו ודאי שקראה בי"אם בן ט. 'פיד "אילו מי שקרייה בי )אמת חלוק זה', פי( .ויאות

ונאמר ', פי( שמא אין שומעין לו )כדינו' פי( ו"וחזר וקרייה בט.) ולא יצא דאינה זמנו

ו יוצא בדיעבד "שבן ט( אם את אומר כן ),ד"שלא יקראנה כיון שיצא בדיעבד בקריאת י

האם לא נמצאת עוקר זמן . 'פי(  שמא נמצאת עוקר זמן כרכים בידיך.)ד"בקריאת י

כ גם ספק של "וא. בדיעבד' ד ואפי"ו לא יצא בי" אלא פשוט שבן ט,כרכים בידיך

ו ואם "שמא באמת הוא בן ט, אלא שהספק אם עיר זו עומדת על מקומה הקודם, ו" טודאי

חייא דהספקות יוצאות ' ש ר" ומ.וקר אתה זמן כרכים בידיךו ע"תפטרהו מלקרא גם בט
 או כשאינו ודאי )ד"למ(. הוא כשאינו ודאי אם היתה בנויה עיר זו בזמן יהושע

  )ד השני"למ(. אם היתה מוקפת בזמן יהושע

עיירות המסופקות אם הן מוקפין ולענין . ל"ן וז"ש הר"והשתא אתי שפיר מ. יג
בהן אחר רוב  שהולכין, ל"הורו הגאונים ז, או לאחומה מימות יהושע בן נון 

ועוד שאפילו תאמר שהוא ספק , ד"עיירות שרובן אינן מוקפות וקורין בהן בי
ונמצא פטורות בשניהם ומבטל ממנו , ספק של דבריהם ולקולאל "שקול הו

אטבריה והוצל ' ודאמרינן בגמ. לפיכך קורא בראשון ופטור בשני, מקרא מגילה
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במדת חסידות היו נוהגין כן משום ספקא דטבריא , ו"ד ובט"בהן בישהיו קורין 
זה אומר מוקפת . ובהוצל מפני שהיו נחלקין בקבלתה, דתליא במיגניא ומיכסיא
ד "אלא שראוי לברך בי',  והיו קורין בלא ברכה וכו.וזה אומר אינה מוקפת

ה בשני קורין ב, ם כתב עיר שהיא ספק"והרמב. מפני שהולכין אחר רוב העולם
ד הואיל והוא זמן "אבל אין מברכין על קריאתה אלא בי, הימים ובליליהן

י והוסיף דמה שאמרו "ן בב"והביאו מר. ן"כ לשון הר"ע. קריאה לרוב העולם
. ל"ם הוא מדינא עכ"להרמב, הגאונים דחזקיה ורב אסי קראו ממידת חסידות

סתר בגדר דברי ן מפורש שלגאונים או שאין מגילת א"וכשנתבונן בדברי הר
 .והוי ספק של דבריהם. ת הן אלא כדרבנן"או שדברי קבלה לאו כד, קבלה

ש שהוא ספק שקול דהיינו שהמעידים שהוא מוקף והמעידים שאינו מוקף "ומ
, וטבריה הוא חסידות כי הספק היה בדין מיגניא ומיכסיא. הם תרי כנגד תרי

שהיו ' ה כלשנא קמא דגמ כתבו מפורש שספקו הי,ובהוצל. וספק דרבנן לקולא
 דבזה לדעתם לא חוששין לעקירת ,נחלקין בקבלתה אם מוקפת חומה או לא

מדת חסידות , י שספק דרבנן לקולא"ואעפ. דלא איתחזק דהוו כרכין, זמן כרכין
י שידעינן שבודאי היתה מוקפת אלא "אבל בעיר שבא. ימים' יש לעשות ב

ואם היו ,  דנו כי לא נשאלולא, שמספקא לן אם עומדת על מקומה הראשון
דכוון דאיתחזק הכרך . נשאלים מסתמא היו פוסקין לחייב יומיים מדינא

ן לא דן אלא "וגם הר. א"וכדעת הרשב, לא אזלינן בתר רוב עיירות, במוקף
וכבר העד העיד בנו . או לאבעיירות המסופקות אם היו מוקפין חומה מעיקרא 

ת הגאונים כל שנודע שנבנה בימי ל שלדע"המאירי ז, ש"האיש אדוני האר
ן מדברים בעיר "וצריך לומר שהגאונים שהביא הר, ימים' יהושע עושים ב

ואפושי פלוגתא בכדי לא , שספק אם מעיקרא היתה קיימת בזמן יהושע
 ומצאתי , וזה לשונו)'פרק ח(וכיוצא בזה כתב בספר כפתור ופרח . מפשינן

ם מה טעם אין אני קורין מגילה ל ומה ששאלת"ד ז"בתשובות מיוחסות לראב
ואין לי אלא מה שכתב הרב . דבר זה כמה שנים הוקשה לנו, ו מספק"ד ובט"בי

ל וששאלתם "ואתשיל גאון ז, ל בהלכותיו וזה טופסו"ברזלי וז' יהודה בר
,  ואינו יודע מאימתי הוקפוהמוקפין חומה בגלותנו היום במדינת הים כרכים

' והשיב הכין אתחזיאת לנא מלתא דדוקא דידעי. באי זה יום קורין את המגילה
קורין ' ו וכל מוקפת חומה דלא ידעי"דמוקפת חומה מימות יהושע קורין בט

ואיכא נמי מאן דכתב הכי ואי אית , קרו בארביסר' ד והני כרכין דלא ידעי"בי
ו דמספקא ליה אי מוקפת חומה "ד ובט"דטעי בדחזקיה דקרי מגלה בטבריה בי

 או לא התם כדאמרינן בסיפא התם היינו טעמא דמספקא ליה מימות יהושע
משום דחד גיסא שורא דימא הוא מאי פרזים ומוקפין דכתיב גבי מקרא מגילה 
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משום דהני מיגלו והני מיכסו והני נמי מיגלו או דילמא משום דהני מיגנו 
 ודאיה מיספקא ליה דהא "ומ, מאויבים והני לא מיגנו והאי נמי אגנויי מיגניא

, חד גיסא מוקפת חומה מימות יהושע ומשום דחד גיסא ימא הוא דמספקא ליה
אבל הכא כיון דחומה דהני כרכים לא ידעי מאימת הוקף אין קורין אלא 

הרי . ב"רנ' א סי"ז ח"והובאה תשובה זו גם בהרדב.  עד כאן לשונו.בארביסר
 אנו אם  בעיירות שמסופקיםל"עיירות שבחומפורש שתשובת הגאונים היא על 

אבל לא בעיירות שודאי היו מוקפות אלא שספק בידינו אם על , היו מוקפות
ומהמאירי . ל חייבים לעשות יומיים"בחו' שבזה אפי, מקומן הראשון עומדות

אבל , נ"ל מובן שדברי הגאון הם רק על ספק אם היתה העיר קיימת בזמן יב"הנ
חייבים לעשות , וקפתאם בודאי היתה קיימת אלא שמסופקים אנו אם היתה מ

  .ל"וכנ. יומיים

עיר שהיא ספק ואין ידוע אם היתה מוקפת . ם כתב וזה לשונו"והרמב. ד"י
ו "ד וט" קוראין בשני הימים שהם י,כ הוקפה"או אחחומה בימות יהושע בן נון 

ד בלבד הואיל והוא זמן קריאה לרוב "ומברכין על קריאתה בי. ובליליהם
 דפשט דבריו "כ הוקפה"או אח"דבריו שהוסיף ויש לדקדק ב. ל"העולם עכ

שהספק אינו אם היתה קיימת עיר זו בזמן . כדעת הגאונים שהביא המאירי
אלא שעיר זו ודאי היתה בימי . ד בלבד"יהושע שבספק כזה לא קורים אלא בי

כ שבזה דווקא "יהושע והספק הוא אם היתה מוקפת בזמן יהושע או הוקפה אח
או שכוונתו שעיר המסופקת אם היתה מוקפת בזמן יהושע . קוראין בשני הימים

או שידענו ודאי שהיה לה חומה באיזה (פ עתה יש לה חומה "כ הוקפה ועכ"או אח

אבל אם יש ספק אם היתה מוקפת , שבזה קורים יומיים,  והספק לפנינו)זמן
לא , בזמן כל שהוא ועתה אין לה חומה ולא יודעים אנו שבודאי היה לה חומה

י שהעולם שנוהגים לקרות "ש בב"והוא מעין מ(. ד בלבד"שינן לספיקא וקורים ביחיי

ו בכל העיירות המוקפות מן הסתם סוברים שכיון שאנו רואים אותה מוקפת באה "ד ובט"בי

ם לא "ן שהביא את דברי הרמב" אמנם מהר.)לכלל ספק אם היא מוקפת בזמן יהושע
וגם ". כ הוקפה"או אח"לים ם את המי"ונראה דלא גרס בהרמב. משמע כן

ם בשם גדולי המחברים הביא את דבריו על סתם "המאירי שהביא את הרמב
וחילק בין דבריו לדברי קצת , עיר שנסתפק לנו בה אם היא מוקפת אם לאו

י הביאו דברי "וגם הטור וב. הגאונים שחלקו בין ספק מוקפת לספק אם נבנתה
וכל הראשונים שהביאו (ת יהושע ם על סתם ספק אם מוקפת חומה מימו"הרמב

ואם היתה , לשון זה כוונתם גם על הספק דמעיקרא אם היתה עיר זו בנויה בזמן יהושע

ולכן גם ". כ הוקפה"או אח"ם את המילים " ואפשר דלא גרסי בהרמב.)מוקפת
כרך שהוא ספק " השמיט מילים אלו וכתב ,ם וכלשונו"ע שפסק כהרמב"בשו
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א "ולא יברך כ, ו ובליליהון"ד ובט"לאו קורים ביאם הוקף בימי יהושע אם 
 והמגיד משנה את מקורו הערה מהא .ל"ד שהוא זמן קריאה לרוב העולם עכ"בי

ם מפרשו דחסידות בעלמא "ולי נראה דהא דרב אסי יתכן והיה הרמב, דרב אסי
ן אלמלי שמקורו טהור מהירושלמי "קא עביד וכדעת הגאונים והרמב

ן "ובעוד שהרמב. אחא וכמו שנתבאר לעיל' יוסי ור' מהברייתא דקא מתנו ר
אלא , והגאונים מפרשים לברייתא בספק שבא מכח ודאי שהיתה מוקפת

א בענין "ש הרשב"שהספק בא לפנינו עתה אם על מקומה הראשון שוכנת וכמ
בספק דמעיקרא אם היתה ' וכיון שפירשו את ענין הוצל כלשנא קמא דגמ, הוצל

ם פירש הברייתא "אמנם הרמב,  דחסידות עשה רב אסיהוכרחו לומר, מוקפת
פ "ד הוא ע"והטעם שמברכין על יום י, ימים' כפשטה שבכל ספקות קורין ב

חייא לא פליג על ' ואפשר שדעתו שר, חייא שאמר שהוא זמן קריאתה' דברי ר
אלא בא לחדש שהספקות לא פטורין , הבבלי ולא על הירושלמי בשום הלכתא

וזכרם , וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים"לל שהכתוב אומר אפשר בג(לגמרי 

ז " ואם באת לחייבם על כרחך יתחייבו יומיים דהא זמנו ש")לא יסוף מזרעם
, ד בלבד" לא יברכו יומיים מספק אלא ביום יבלא. שנא דברייתאיוכל. ז"לכש

. ק פרזיםוגם הם חייבים לקרא בו מספ, דכיון שהוא זמן קריאתה לרוב העולם
' מנא שפירשו כן את דברי ר' אחא ור' יוסי ור' והם הם דברי ר. ידי ברכה יצאו

ובפרט בדבר כזה שאינו מפורש , י הירושלמי"ם פוסק הרבה עפ"דידוע שהרמב(. חייא

 וכבר כתבתי שרב אסי .)בבבלי ושלדעתו ניתן לפרשו באופן שלא חולק על הבבלי כלל
אלא חדש ספק על הוצל שגם היא בין , ייתאלא חדש דין שהיה שנוי להם בבר

דהא , הספקות ולפי זה יובן היטב ספק הירושלמי על בן כרך אם מוציא לבן עיר
כ יש צד שיוכל "ד א"חייא כל הספקות יוצאין ידי ברכה בקריאת י' י דברי ר"עפ

  .ולא איפשיטא. ו ודאי להוציא בדיעבד לבן עיר שאין אחר שיוציאו"בן ט

ד הוא "ם שיברכו בי"ע והרמב"א כתב דהטעם שפסקו השו"י הגרובביאור. ו"ט
ד והביא ראיה מהא דמספקא ליה "משום דאף בני כרכין יוצאין בדיעבד בי

. חייא' לירושלמי בן כרך מהו שיוציא בן עיר ופסק לקולא משום הא דר
אך , חייא' א שפסק כביכול כפשט דברי ר"ומתחילה נוראות נפלאתי על הגר

דממה שדקדק , א ברורים לאמיתה של תורה"ב נראים דברי הגרלאחר היישו
ולא מסתם , חייא' והקדים להביא ראייתו מספיקא דירושלמי שהביאה להא דר

מתבאר כי אין כוונת , חייא שהובאו גם בפני עצמם עוד קודם לכן' דברי ר
אלא כמו שפירשוהו בירושלמי דהיינו , חייא' א לפסוק כפשט דברי ר"הגר

 והדומה לו כגון יחיד או כרך שאין מי ,ו בשבת"מור וכגון כשחל טדיעבד ג
וכל כוונתו היא שכמו שהירושלמי הסתפק בגלל  ,ל"ד וכנ"שיקרא להם אלא בי
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י שאין זמנם "פ בן כרך מוציא לבן עיר אעפ"בדיעבד עכ חייא שמא' דברי ר
כן . כהד ולא יקראו יומיים בלי בר"כמו כן יש מקום שהספקות יברכו בי, שוים

א כפשוטם "ואם יתעקש המתעקש לומר שכוונת הגר. נראים לי דבריו
מן הקושיות שהובאו לעיל מתבאר שממש , ד"שבדיעבד יוצאין בני כרכין בי

א "ל הלכות מגילה הביא את דברי הגר"זצ" אבי עזרי "'הר ו.לא יתכן לומר כן
ק גם ט צריך לקרות מספ"כ מ" אטובאע "וכתב ודבריו צ, והבינם כפשטם

כ הרי מכוון "ד א"ומאחר שברך בי, ד"מאחר שבדיעבד יצא בקריאתו בי, ו"בט
והיא קושיא אלימתא וכבר . ל"ל עכ"וי. ו"ומה שייך שיקרא עוד בט, לצאת בו

' ש דברי ר"פ ממ"עכ, חייא' הבאתיה לעיל בשם הירושלמי שהקשה כן על ר
וע שדברי כי יד, חייא לא ממקורם אלא מספקא דירושלמי מתבאר כדברי

אין ספק שלו . חייא' וגם אם היתה דעתו כפשט ר. א נאמרים בדקדוק רב"הגר
ו לא "א ובמאירי שכתבו מפורש שבני ט"היו שולטות עיניו הקדושות בריטב

  .שכן ראוי הוא להיות חוזר, ר"וימלוך הד, בדיעבד' ד ואפי"יוצאים בי

דיל תושיה לפרש והג, א כפשטו"כ הבין את הגר" ג)ח"צ תרפ"בשעה(ב "והמשנ
ואחר . ג"ז הוא רק לכתחילה וכפירוש הפמ"א זמנו של זה לא כש"דלפי הגר

' סי(א "והחזו. 'ש לעיל אות ה"ג כולו מקשה אחת כמ"ר פירוש הפמ"המחי

וזה . ע"א כפשוטם והשאיר דבריו בצ"נראה דהבין בתחילה דברי הגר) ג"קנ
ו ממדת חסידות ומן "ד וט"א כתב דעת הגאונים דחזקיה קרא י"הגר, לשונו

כ מאי פריך בירושלמי "דא, ע"וצ. ד אף אם היא מוקפת"הדין יצא בקריאת י
א ובאותו מקום כתב "ש זיע"ובאותו אי. ל"עכ. מהא דתנו מקום שנהגו לקרותה

, נראה דהיינו בטעה וקרא, ד דאמרו בירושלמי שיצאו"שבני כרכים שקראו בי
כן נלמד מהירושלמי , ו"גם בטאבל אם קרא במזיד חייבוהו חכמים לקרות 

  ל"עכ. א"ק לפי מה שפירשו הגר"שקלים פ

א "ומצאתי את שאהבה נפשי דדברי הגר, א לשקלים"ובקשתי את פירוש הגר
חייא כפשטם ואינם אלא בדיעבד '  שאין דברי ר,הם כמו שהבנתי דבריו

חייא והן בדעת ' ועלץ לבי שכוונתי אל האמת הן בדעת ר. ובאקראי בלבד
לא מסתברא לשעבר ". הכי גרסינן. א בפירושו לשקלים"וזה לשון הגר. א"הגר

ד ולא "ו שקראה בי"אילו בן ט, מני ויאות' אמר ר', והא תני וכו. אלא להבא לא
הא ,  והכי פירושו".'אם אמרת שומעין לו וכו, ו שמא שומעין לו"קראה בט

ו "עבר יום טד ו"לא בא לאשמועינן שאם קרא בי, חייא הכל יוצאין' דאמר ר
אלא דאתא לאשמועינן , ל דמאי דהוה הוה"דמאי קמ, ד"שיצא בקריאת י

ו "ו לפניו נמי אין צריך לקרות בט"ד ועדיין יום ט"שאם קרא בי, דלהבא לא
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 אילו בן 'והא תני מקום שנהגו וכוופריך , שהוא זמן קריאה, ד"שכבר יצא בי
כ אתה עוקר זמן "א, שמא שומעין לו, ו"ד ולא קראה בט"ו שקראה בי"ט

ימים היינו מספק שמא ' וברייתא אמרה דמקום שנהגו לקרות ב, כרכים בידך
ד תמיד "כ איך נאמר שלכתחילה יקרא בי"וא, ו"הוא כרך וצריך לקרות בט

אבל , ד"ו לקרות בי"אלא על כרחך דלכתחילה אסור לבן ט, ותעקור זמן כרכים
דבכהאי גוונא לא , ד שיצא"יאיירי דאם קרא פעם באקראי ב, חייא' בההיא דר

חייא ' הנה שפתי הגאון ברור מללו שאין כוונת דברי ר. ל"עכ. מעקר זמן כרכים
' ופי.  וקראבטעהא איירי " דהגר,א"וביאר החזו. כפשטם אלא באקראי בלבד

באקראי דעוקר הוא זמן כרכים ' דפשוט דבמזיד לא התירו לו אפי, לפירושו
ו לפניו "דעדיין טעות לעולם חוזר ואם יום טאבל קשה לי . ואם קרא לא יצא

ו "ויותר נראה לפרשו באנוס שאין מי שיקרא לו בט. הוי כלכתחילה ולמה יפטר
ולכן . ד"ו שחל בשבת דכל הכרך אנוסים לקרא באקראי בי"דדמי לט. 'וכדו

אלא , חייא במקורם' ד מדברי ר"א לא להביא ראיה שמברכין ביום י"דקדק הגר
להסביר שמאותו ספק שנסתפק הירושלמי שמא בן כרך , ימספקא דירושלמ

חייא יוצא באקראי ובדיעבד ' י שאינו זמנו כיון שלדברי ר"ד אעפ"מוציא לבן י
ד ולא "מאותו ספק נלמד שספק בן כרך יברך בי, ו"א לו לקרותה בט"כשא

ר גזרתו בביאור מאי דפריך מאי דתנו "א שפי"כ הגר"וא(. יקרא יומיים בלי ברכה

א כתב תחילת דבריו לפני שראה "ומסתבר שהחזו, א"ומה הוצרך עיון החזו. רושלמיבי

ונתקשה מהא דתנו . חייא כפשטם' א נתכוון לדברי ר" והבין שהגר,א לשקלים"פירוש הגר

חייא ' שקלים כתב שאין דברי ר' א במס"ולאחר שראה דברי הגר. בירושלמי והצריך עיון

  .)כן נראה לי,  לא זזה ממקומהומשנה ראשונה, כפשוטם אלא בטועה

שהכל רווחת  שהלכה )ח"נ' ז סי"ח(" יביע אומר"ג "ש הרה"ומכאן תבין שמ
אלא בדיעבד . לא הלכה כלל'  ואפירווחתואין זו הלכה , ד לא דק"יוצאין בי

' אין זה אלא לפי, בדיעבד כזה' ואפי. ו"א לשמוע מגילה בט"גמור למי שא
ח כלל "ד לא יצא יד"ו בי"ירי שפסקו שבן טא והמא"ולא לדעת הריטב, א"הגר
אין יוצא אלא ידי קריאתה בלבד אבל לא בשאר , א ובאנוס"וגם להגר. ל"וכנ

  .ו שחל בשבת"ו מט" ק,מצוות שאינם אלא בזמנם

המורם מכל האמור שלשני התלמודים ולדעת כל הגאונים והראשונים . ז"ט
. ד בלבד"לבני ילכל הדברות ולכל האמירות קדמה קריאה של המגילה 

אלא , בדיעבד'  וזמנו של זה לא כזמנו של זה אפי,ו בלבד"ולאחריה לבני ט
ד כשאין אחר "שיש מחלוקת בין הראשונים אם בן כרך מוציא לבן עיר בי

ומברכין על , ימים' ושהספקות עושים מדינא כל מצוות הפורים ב, שיוציאנו
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מוקפת אלא שמסופקין אנו י שבוודאי היתה "ושבספק עיר שבא. ד בלבד"יום י
אם עומדת על מקומה הראשון לכולי עלמא גאונים וראשונים צריך לעשות 

אם הם , ובעיירות שמעיקרא מסופקים אנו אם היו מוקפות, יומיים מעיקר דינא
ם "ולהרמב. ימים' י מנהג חסידות הוא לפי הגאונים והראשונים לעשות ב"בא
 חייבים מדינא לעשות גם בספק כזה )מאיריורוב חבורי הקדמונים שהביא ה(ע "ושו

  .ואפילו בעיירות המסופקות שבחוץ לארץ. ימים' ב

והנה בשער ". שער המלך"אני טרם אכלה לשנות פרק זה אמרתי אבא אל . ז"י
ן שכתב לענין עיירות המסופקות אם הם " הביא דברי הר)א"א ה"מגילה פ(המלך 

הורו הגאונים שהולכים בהם אחר , מוקפות חומה מימות יהושע בן נון או לא
 1ומורינו הרב בספר מקראי קודש', שרובן אינן מוקפות חומה וכו, רוב עיירות

ל דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי " תמה עליו דהא קי]ב"ב ע"א דף פ"מגילה פ[
נ "ול. ל" תירץ לזה וז)ג"ח סוף סימן רמ"או( 2ל בספר לשון למודים"ה ז"ומו, ש"ע

ן קבוע כמחצה על מחצה דמי אלא היכא דשקיל או שפירש מ דלא אמרינ"דלק
כגון עיירות דבאפי נפשייהו ,  אבל היכא דלא יצא מתוך הקבוע,בפנינו מהקבוע

דאמרינן כל דפריש מרובא , ודמי לבשר הנמצא, אזלינן בתר רובא ודאי, קיימי
 ל בסוף ספר כריתות והביאו"ש ז"ש הר"ממ ל עליו"וק, ש"אלו דבריו יע, פריש

 ובהכי ניחא מה שמקשין העולם יאסר כל ,ל"וז ד"ק י"י ס"ד סימן ק"יוח "הרב פר
, ולמה דפירשתי ניחא, העולם בחרישה וזריעה מטעם נחל איתן שהוא קבוע

ג דהתם נמי "הרי דאע, ש"יע' כיון דלא ידעינן היכן נחל איתן לא שייך לומר וכו
ש "ל להר"ה ס" אפ,כל שדה ושדה באפי נפשיה קאי ולא יצא מתוך הקבוע

דהגדרת קבוע אם שייך גם בספק בחנויות , וביאור דבריו .ל"עכ. דמקרי קבוע
' דלהר. הוא מחלוקת, חנויות ואחד' או רק בבשר שפרש מט, גופם שנתערבו

והקשה . לשון למודים לא נכנס בגדר קבוע' ולהר, מקראי קודש הוי קבוע
 גבי נחל איתן משמע ש מקינון שמדבריו"מ על הלשון למודים מהר"השעה

  .דגם ספק מקום הוי קבוע

מוכרים ' י שי"ע(,  בדין נתערבו גוף החנויות)ד"י אות י"ק' סי(ד "ג בשפ"והנה הפמ

. מחלוקות'  הביא ג).כשרה כל אחד שור אחד ונמצא ראש אחד טריפה בבית המטבחיים
דר ג דדין מקום הוי בג"דאע, ח לא מיקרי קבוע כלל"ש מקינון והפר"דלהר. א

                                                
א "שהחיד. א מייסד עיר טבריה"חיים אבועלפיא זיע' ק ר"הרב מקראי קודש הוא הגה. 1

שם . (ורבו נוראותיו ועניניו וקדושתו כאחד מהראשונים כמפורסם, א מכנהו מופת דורנו"זיע
  .)' ו–' א ח"הגדולים ח

שער המלך וכתב עליו ' ץ רבו של הר"ברזילי יעב' ג ר"הרב לשון למודים הוא הרה. 2
  .) ח"מ', ב. א"שם הגדולים ח(א שכתב לשון למודים על הטורים בפלפול עצום "א זיע"החיד
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וכגון שלקח זרע ולא ידעינן , קבוע אין זה אלא כאשר ניכר האיסור בפני עצמו
אבל אם אבד המקום , אם מנחל איתן או ממקום אחר דמקרי לקח מן הקביעות

להפרישה הוי קבוע מדרבנן . ב. עצמו כיון שאינו ניכר אזלינן בתר רובא דעלמא
ז "ך והט"ח והש"להב. ג. ד"ודמי לחתיכה הראויה להתכבד וכן נוטה דעת השפ

מ "וכוונת השעה .ב"עייש, א"ה ומהרמ"הוי קבוע מהתורה ושכן משמע מהרא

הלשון למודים גם לש ו"הרגם לאבל לדינא , לשון למודים' להוכיח דליתנהו לכללא דהר

  . למודים כיון דלא נכנס בגדר קבועלשוןהול, ש כיון דאינו ניכר"להר, אזלינן בתר רובא

דלרבנן קדישי דינם כקבוע ,  בנתערבו העיירותא הדיןוולכאורה נראה דה
והלשון , ח וסיעתם"ש והפר" פרט לקשישי קדישי הר,מדאורייתא או מדרבנן

ז יהיה דלהגאונים "ולפ. ל דליכא למימר קבוע בכגון דא"למודים דסבי
ש "ן ועוד רבים וטובים עמהם כולהו סברי מרנן כהר"א והר"ן והרשב"והרמב

 וכנגד זה )שיובא לקמן" תורת חסד"ראיתי שבאמת כתב כן הגאון כ "ואח(. ח"והפר
ח או "דסברי כהבאפשר . ע דסברי שצריך לקרא יומיים"ם והשו"הרמב

ומה גם דלא אחד בהם שהביא סייעתא (, ודבר זה קשה שיהיה אמת. כהפרישה

 ).ם או מהגאונים בענין מגילה ונראה דפשיטא להו דהא בהא לא תליא"לסברתו מהרמב
לאחר ההתבוננות נראה ליישב קושיית המקראי קודש בחילוק אחר שנראה ו

חנויות ' חנויות ואחת או י' והוא דיש הבדל בין דין ט. ד נכון ויציב"ד בס"לענ
ד דנזיל בתר רובא "שנתערבו שהוא ספק מקומי בלבד דמעיקרא נמי אין ס

, "וארב "חנויות בלבד ובכגון דא אמרה תורה'  אלא בתר רובא דהני ידעלמא
דהוא על רוב מקבוצת אנשים שבמקום מסויים בלבד שלא . פרט לזורק אבן לגו

אם יש כמה מקומות ' ואפי, נזיל בתר רובם אלא כל הקבוע כמחצה על מחצה
כ בספק "משא. א מהם הוא בגדר ספק בפני עצמו"כ, חנויות ואחת' של ט

ת מוקפות  בין הרבה עיירובכל העולם שהוא ספק כללי )ל"בחו(עיירות 
ח וסיעת "שבזה גם לב.  דעלמא כולאשנתערבו ברוב פרוזות דאזלינן בתר רובא

 היתה עיירה זו מעיקראי לא אמרינן קבוע כאשר מסופקים אנו אם "מרחמוה
' י שכתבו התוס"ואעפ(. ל"ולא תקשי עלייהו מהגאונים והראשונים הנ, מוקפת

וקא , ע אלא כל בית שבה בפני עצמודהעיר כולה לא נדונת כקבו. ה דילמא"ו ד"כתובות ט

ואולי גם בבתים של עיר אחת , עדיין ספק זה מקומי באשה אחת, לביתםאזלא איהי לגבייהו 

נזיר ( בכל נשי העולם ומהא דהאומר לשלוחו צא וקדש לי אשה שנאסר .)בלבד

ן "ן שלא נתבררו לו דברי הרמב"וכתב הר. שהוא משום קנסא'  כתבו התוס)ב"י
אינו אסור ' ופשוט שגם לגמ, ה"ל' י סי"והביאו הב, נא אסורותשכתב שמדי

וגם . אלא בנשי מקומות דחיישינן דלשם הגיע המקדש,  ממשרוב העולםבנשי 
אם שלחו לקדש מאה נשים כל אחת מהן באפי נפשא ' המשלח הוא אחד ואפי
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 כל העולםש מקינון דיאסר "ש הר"וגם מ. קיימא לדידיה דהמקדש בלבד
י "פשוט דכל העולם דקאמר אינו אלא א, ריעה מספק נחל איתןבחרישה וז

וכל קבל דנא גם . י וגם בהם רק במקומות המתאימים להיות נחל איתן"ועבה
 דסברי שכל שאינו ניכר ).ה אסור"ד. ב"נזיר י' ראה תוס(ח וסיעתם "ש והפר"הר

דלא שייך דין קבוע בספק בקבוע  ל"וגם הלשון לימודים דסבי, אינו קבוע
ושהיתה קיימת בסביבה ,  היתה מוקפתשודאייודו שבעיר שיודעים אנו , עצמו

שאין ומה גם ( אלא שאין אנו יודעים אם עיר זו עומדת על מקום העיר המוקפת זו

ימים '  שיש לחייב לקרא בעיר שכזו ב)בסביבה זו רוב עיירות שודאי היו פרוזות
 בכללי הספק שכתב י" ק'ד סי"יוח "וראה לפר. א להא דרב אסי"ש הרשב"וכמ

 אלא דאיכא רגלים לדבר לאיסורא או להיתרא לא מקרי ,דהיכא דאיכא ספיקא
כ בעיירות "וא. ל"עכ. וכן ספק הקרוב לודאי לא מיקרי ספק כלל. ספק כלל

כדוגמת העירות   שעל מקומן הקודם נמצאותורגלים לדבר, שהיו ודאי מוקפות

ד משני שבילין ובאו "ופחות נד. ו"בט אינן בכלל ספק ויש לעשות רק לוד ויפו
יתכן  )י"בא(פ יש שביל אחד ודאי טהור והכא "דהתם עכ, לישאל בבת אחת

וכל גוש דן בוודאי  . הן וחצריהןמוקפות חומההיו רק עיירות כל הסביבה מאוד ש

  .שהיו כך כמפורש בכתוב

קין וזה  גבי צבור אחד של חמץ ושני בתים בדו)ט"תל' ח סי"או(י "ן בב"וכתב מר
 שכתב שניהם צריכין בדיקה אפילו אם )הטור(ויש לתמוה על רבינו . לשונו
ל דכיון שהם של "וי. הא כשבטלו הויא ספיקא דרבנן ולקולא, ואמאי, ביטל

כ יש "דהא ע,  לא הוי ספק גמור אלא דומה לודאיאו כשל אדם אחדאדם אחד 
 אזלינן לחומרא ביטל דליכא אלא איסורא דרבנן' והלכך אפי, חמץ ברשותו

 ,ובסביבה זועיר מוקפת בשם שכזה דאיתחזק ונראה דהכא נמי כיון . ל"עכ
כל שהסברא נותנת שהיא , י שאינינו יודעים אם על מקומה קמייתא יתבא"אעפ

' והיא היא דרב אסי לפי פי(. אפילו בספק דרבנן אזלינן לחומרא, בקרבת מקום

) .סביבהבפרוזות ודאי עוט עיירות שהן ומה גם עתה בימינו דאין אפילו מי, א"הרשב

ע וכל קדושים עמהם שפסקו לעשות יומיים אפילו בספק אם "ם והשו"והרמב
לא מדין רוב , ל דהתם ודאי רוב עיירות לא מוקפות"בחו' מעיקרא מוקפת ואפי

  .ש בירושלמי"נגעו בה אלא מדין שלא תיעקר תקנת כרכים וכמ
מ כי כבר "כי להלכתא לית נפק, יאדירוכל ענין זה הוא בגדר יגדיל תורה ו

למרות . ע מה שפסקו להלכה"נתברר בשופי דעת הגאונים והראשונים והשו
  .שלא נתברר מדוע פסקו כן

תורת "ת " והאלקים אינה לידי שו, אני טרם אכלה, אחר כתבי כל זאת.ח"י
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ש בקן " עמד וימודד אר)ח"ל' סי(ל ושם "ז מלובלין זצ"מהרש להגאון" חסד
ולא יכול . גלי לדרעיה ונפק אורה זו תורה, א דאסתר"וסא וקן מגילתקולמ

ומיניה ומיני . דקרא אמת כתיב בה. ף להתאפק מלהשיב על מקצת דבריו"יוס
  . עילאהיתקלס 

דרבי בר חמיסר וכי ' ן מהגמ" הקשה לדעת הגאונים שהביא הר'א שם באות
ד " בטבריה ביח והא חזקיה קרי"ומי פשיטא ליה דטבריא מוק, ד"נטע בי

ד כיון "ו כיון דרבי קרא רק בי"וכי נטע בט, ל דרבי נמי מספקא ליה"די. ו"ובט
א "הרשב' ל בפי"ג ז"ונדחק הרה. ד"דמספיקא לדעתם אין צריך לקרות אלא בי

ן שרבי "הר' שוב עמד על קושיא זו ושאל מדוע פי' ובאות ד. א"והריטב
ד "לענ. 'ה פלוגתא נוספת וכוד ושחדש בז"ו ולא בי"ל שטבריא דינא בט"פשיט

והראשונים קושטא קא אמרי דהמנהג היה פשוט ' כי הגמ, אין זו קושיא כלל
יוחנן קרא בכנישתא ' ש בירושלמי שר" וכמ,ו בלבד"בטבריא לעשות פורים בט

ו בלבד ואמר שהיא עיקר טבריה ולא חש בענין מגילה להא "דכיפרא בט
מ אינם אלא לענין דיני "דהנ, ומתהפרט לטבריה שימה ח, י שדרש סביב"דרשב

 וכמו שבפורים סמוך .בתי ערי חומה אבל במגילה קל הוא שהקילו בקריאתה
הכי נמי ימה חומתה דהא , ונראה דינם ככרך עצמו מה שאין כן בבתי ערי חומה

, יוחנן קובע מסמרות בדבר' ופשוט שאם היה גם רבי מסתפק לא היה ר. מיגניא
ורק חזקיה ,  שכן היה המנהג הפשוט בטבריהוממה שקרא בציבור משמע

א "א והריטב"ולכן פירשו הרשב. ש לעיל"ד לחומרא וכמ" לקרא גם ביהקדים
ל שטבריה דינה "שלרבי פשיטן "ולכן פירש הר. ד"ו ולא בי"יוחנן קרא בט' שר
' א היתה גירסת התלמוד בבלי במס"ראיתי שלהריטב, לאחר כתבי זאת. ו"בט

ראה לקמן (. פסקא הלכה כמותו'  ושהגמ,ו"וחנן קרא בטי' ערכין מפורשת דר

ז "ש מעי"וכמ( .א"ן היו כגירסת הריטב"א והר" ומסתמא גירסת הרשב).ג"אות כ

  .)ש"עיי, א"ב לגבי גירסת המאירי והרשב"א בכסא דוד דרוש י"מרן החיד
כתב שאי אפשר בספק דרבנן להקל בשני הצדדים ויש להחמיר . 'שם אות ב

מ כשהספק שקול "והוסיף דהנ,  חזית להקל בהא ולא בהאבשניהם דמאי
א כגון "ד במקום שא"אבל הכא אין הספק שקול דהכל יוצאין בי, בשניהם

או מטעם שהוא יום קריאה לרוב העולם ומותר ', פורים שחל בשבת וכדו
ר "ואחר המחי. אלו תורף דבריו. ו כיוון שהוא ספק דרבנן"בעשיית מלאכה בט

 לדעת כל לעכובאדהרי זמנו של זה לא כזמנו של זה הוא , יםאין דבריו נקרא
מפורש , ו בשבת"ד כשחל ט" וכשקוראים המגילה בי)ש לעיל"וכמ(הראשונים 

ואיסור , ז"ו ובט"ע ששאר המצוות אין נעשין אלא בזמנם שהוא ט"ובשו' בגמ
כ " וא)ד בגלל קריאת המגילה" ביגםאלא שיש מחמירין (ו הוא ודאי "מלאכה בט
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פורים ר מצוות לא יכון דעדיין לגבי שא, ו"ירוצו שבזה עשה רבי מלאכה בטת
  .כ יש להחמיר בשניהם"וא. ומאי חזית להקל בהא ולא בהא, הספק שקול

 הביא קושית האחרונים מדוע לא סמך חזקיה על חמתן הסמוכה .'שם אות ד
כת אחר לחי. י בזה" ופלפל בדברי הברכ,ו מדין סמוך"לטבריה מיל לקרא בט

כל דבריהם , י וכל קדושים עמו שפלפלו בזה"עפר שתחת כפות רגלי הברכ
ועכשיו שידוע שחמתן יתבא גם היא על , נאמרו משום שלא ידעו היכן חמתן

  .ש"נחה שקטה האר, באותה ספק קיימא, כיף ימא דכנרת כטבריה גופה
 ש"וטבריה בעמק היא כמ, ל" כתב וז)ח"י תרפ"ס(א בביאורו "י שהגר"ואעפ 

ובספר  .ל"כ קאי אנראה עכ"ה דעירובין וע"ש בפ"וחמתן בהר כמ. ו דשבת"בט
הים  ק והמקדש הביאו ולמד ממנו שחמתן בשפוע ההר ולא על שפת"עיה

ה "פ(א לירושלמי עירובין "וכוונת הגר. ואינה באותו ספק של טבריה, עמדה

ני שהיו ירמיה מעשה ברועה אחד זקן שבא ואמר לפני רבי זכור א'  אמר ר)ז"ה
בני מגדל עולין לחמתה ומהלכין את כל חמתה ומגיעין לחצר החצונה הסמוכה 

חמתה ומגיעין  את כל והתיר רבי שיהו בני מגדל עולין לחמתה ומהלכין, לגשר
ועוד התיר רבי שיהו בני גדר יורדין לחמתה ועולין , לחצר החצונה עד הגשר

 )'עירובין פרק ד(, ת התוספתאהנה גרס. ל"ובני חמתה אין עולין לגדר עכ, לגדר
וגם , בתוספתא א עצמו בנוסחתו"וכן הגיה הגר. שהיו בני מגדל יורדין לחמתה

וידוע דגירסת התוספתא יותר מדוייקת ,  גרסי הכי),ה ועוד"ד. א"עירובין ס(' התוס
ן ושדי "ה שיתי"ן וכר"א שיטי"א בידו קר"כ הגר"וא. מגירסת ירושלמי שבידינו

  .1חספא לראייתו
  
ואמרתי אני אל לבי הנה , תבואות הארץ כתב שחמי טבריה של היום הם בחמתן' וגם הר  .1

מבואר משער הגלגולים שטבריא בזמן . ט האסף"ולא ע, ט רצון להסביר הענין בהרחבה"ע

בקצה הצפוני של העמק הרחב שבין ים כנרת , התנאים והאמוראים היה גבולה בצפון

התחנה המרכזית בימינו בערך לאורך הרחוב שבו נמצאת ו. להרים שממול במערב, במזרח

שנים עומדת בערך על ' ושרידי החומה שבפינת צפון מזרח שמקורה מלפני ת. בטבריה

מחוץ לטבריה כנגד כותל הצפוני של . ג"וזה לשון שעה. במקום זהשרידי החומות שקדמו 

הם קברי צדיקים ואיני יש שם כמו שנים או שלשה כוכין ואומרים כי , החומה וקרוב אליו

יצחק נפחא אחד מהם והודה לי מורי שהם ' ד שאומרים שר"ונלע. זוכר מה שאומרים העולם

תלך משם עוד בשדה לצד . ל שהוא כמו שאומרים בני אדם"ד שאמ"ונלע. קברי צדיקים

ציונים נוטה באלכסון קצת לצד דרום ושם חצר אחד מוקף כתלים ובתוכו מערב החומה 

וד משם לצד עתלך .  ובכוך הסמוך לפתח החצר שם קבור רבן יוחנן בן זכאייםוארונות רב

ורחוק . ל כמו שאומרים העולם"ם ואביו ז"מערב החצר ושם ציון אחד ושם קבור הרמב
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, והגהתו על התוספתא אמת. א אמת ותורתו אמת"והאמת אגיד דפשוט לי דהגר
  . תלמיד טועהע אינה אמת ואינה משלו אלא תוספת של"אבל הגהתו בשו

  
  , יוחנן האמורא' יש כמו חצר קטנה מאוד ואומרים כי שם קבורים רממנו מעט לצד מערב 

והשני הוא צדיק , ל כי האחד הוא רב חננאל תלמידו של רב"ל אמ"ומורי ז, והאחר שכחתיו 

כ אינו איפה שמראים היום העולם "וא. (ל ששמעתי ממנו שהוא רב כהנא"ונ. אחר ושכחתיו

כ תלך לצד צפון ונוטה לצד מערב ושם בהר ההוא אשר שם "אח) י"שנ, ליד חמתןבמערה 

כתלים וקורין אותה העולם ' קוברים מתיהם אנשי טבריה ויש שם אכסדרה אחת בנויה מג

חייא ויהודה ' ודע כי באותם החלונות שיש בכותל הצפוני שם קבורים ר. חייא ובניו' מערת ר

משם במעלה ההר . נזכר תמיד בזוהר ורב הונא ריש גלותאוחזקיה בניו ורב המנונא סבא ה

הרי מפורש שחכמי טבריא . ל"עכ. עקיבא' שם במערה רונוטה מאוד לצד דרום לצד מערב 

, ולא רק הם. קבורים ברוחב זה שבין המזרח למערב בצד צפון) כולל הדור שבו עסקינן(

מי הביניים מזכירים אבל עולי הרגל שבי, ג משום חשיבותם"אלא אלה הוזכרו בשעה

ופשוט שלא . היו מלאים מקברי ישראל, בדבריהם שמקום זה והצד המערבי הסמוך לו

ומה גם שמאז ימי השופטים ועד חרבן טבריה בסיום . (נקברו בתוך העיר אלא מחוצה לה

ומזמן השופטים ועד .  היו חלק גדול מתושביה כהנים ממשמרת מעזיה,ימי גאוני טבריה

ל אם הוא רקת או "ונשתכח שמה הכנעני ולכן נחלקו בו חז. ה מדינת מעזיההורדוס היה שמ

וגם לאחר שנקראה טבריה המשיכו לקראה גם בשם מעזיה ובשם זה היא נזכרת גם . כנרת

ובצד מערב נתבאר שכל הפינה הצפונית מערבית הם ) בפי כמה מעולי הרגל בימי הבינים

' עקיבא בראש ההר ורב המנונא סבא ור' לל רכו. מערות קבורה שכולל גם תנאים ואמוראים

לדרום קבר . חייא' ושאין זה במקום שבו מציינים היום את קבר ר. במורדות ההר, חייא ובניו

במורדות שהם לצפון , אלא באותו רחוב יותר צפונה כחמש מאות מטר. ששם אין כלום, ע"ר

נה צפונה כל ההר ע וממ"ובאמת שכל הגבעה שמתחת לקבר ר, כמפורש כאן. ע"קבר ר

וכולם . ופתחיהם יפים להפליא במסגרת שעליהם, הסמוך מלא מערות קבורה מימי התנאים

כולל אנשי טבריה שנקברו שם בזמן (סתומים בעפר מקברות ישראל שהיו על הגבעה 

. אבל נכרים הם לעין המתבונן, ובעקבות הגשמים נשטפו ונסתמו כל הפתחים.) ל"האריז

  ' ל התאוה לו כמבואר בגמ"ל דבר שר"חייא שציין האריז' את מערת רוכבר זכינו למצא (
, עקיבה בקו ישר עם החומה הצפונית היתה הדרך לצפורי' אמנם מדרום לקבר ר) מ"ב( 

 קמייתאונראים הדברים שהעיר בית מעון היתה במעלה ההר הזה ונתפשטה לרוחב טבריא 

ריה החדשה שבנה הורדוס היה ראש אבל מול טב(מן הצפון לדרום ) ,שהיתה מולה בעמק(

" ישימון"ל להר שמולו "ההר שמם כי בארה של מרים שהיה בטבריא החדשה קראו חז

, בה מפלטתהשיורדין מעון ) ט"א ה"סוטה פ(ואמינא לה מהא דאמרו בירושלמי ) וכדלקמן

ולא , פלטיא שהיא דרך גדולה ורחבה שבין שתי עיירות' פי, ופלטתא.  בה מטבריהועולין
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 וראייתי כי הרב פאת השולחן המעיד על עצמו. שבעת הכנסתו לדפוס הכניסה
  והוא(. א שלא משה ידו ממנו עד עת פטירתו"שהוא תלמידו הותיק של הגר

   
ואין ,  כי צפורי בראש ההרים במערב, לה אלא זו שבין צפורי לטבריהשעוליןהיתה כזאת 

בני , שאמרו) א"ז ה"מ פ"ב(למי  וכן משמע מהירוש.עוד רכס הרים בטבריה פרט למערב

שהיה שכרם יותר יקר משכר פועלי (נשכרין כבית מעון , טבריה שעלו להשכר בבית מעון

אבל שעולה מטבריה . נשכרין כטבריה, בני בית מעון שירדו לישכר בטבריה) י"שנ. טבריה

יגר יכילו מימר לון כן סלקת במחשבתכון דלא הוינא משכח מ. לשכור פועלין מבית מעון

. פועלין מטבריה אלא בגין דשמעית עליכון דאתון משכימין ומעריבין בגין כן סלקית הכא

רואה כולו ולא המפסיק , רואה שאמרו:) "ח"קי(בהא דאמרו בזבחים , ר"ואגב אבא העי(

אלעזר אסברא לך כגון בי כנישתא דמעון וכוונת ' שמעון בן אליקים לר' ל ר"אמ, בינו לבינו

כן העומד מול ,  בלא שום הפסק בנתייםטבריה כנישתא דמעון נראתה שכשם שמבי' הגמ

י שמבית כנישתא דמעון רואים "ומה שפירש, צריך שלא יפסיק דבר בינו לבין שילה, שילה

כי ממעון לא רואים את שילה . טבריהאת ל "וצ. ס"הוא ט,  ולא היה דבר מפסיק.שילהאת 

ל יכול אני לעשות שתהא בית מעון "והיתה קרובה לטבריה עד שאמר ר) ק"אלא ברוה

ונראה שטבריה ). א" הה"ירושלמי עירובין פ) (י נתינת פיגום לפיגום"ע(מתעברת עם טבריה 

עד אחרי מקום מושב (ל לדרום כשלשת רבעי מיל "קמייתא היתה משוכה מהצפון הנ

תן והורדוס הרחיבה לצד דרום כדי להכניס את המעיינות שיצאו מחמ) דלקמן. הסנהדרין

והוכפלה טבריה ונהייתה סמוכה וקרובה , והתפשטו מחוץ לגבולה הצפוני לתוך טבריה

ש טיבריוס "והיסב הורדוס את שמה לטבריה ע, לחמתן והפכה למקום מרחצאות משלה

  דש דבר על ייוחנן על כנישתא דכיפרא שהיא מקום טבריה קמייתא לא ח' וכשאמר ר. קיסר
 לקרות בעיר המקורית ולא בסמוך ונראה לה להודיענו אלא רצה לומר שמעדיף הוא. מקומה

. חשיבות הקריאה במוקפת עצמה גדולה יותר, מ בזמן הקריאה"י שלדינא אין נפק"שאעפ

, ואלו הסמוך והנראה, "יסוד דאבא"שהעיר המוקפת היא מקור האור . י הסוד"וכן נראה עפ(

 אבל לא לגבי חשבונות ".)ומרדכי יצא מלפני המלך"אורם הוא מהתפשטות האור בסוד 

 . טבריה קמייתא עיקר  טבריה קמייתא ולא גבולכ היה לו לציין "דא. לקיחת מיל לענין סמוך

  ). ק והמקדש ולית מאן דחש לסברתו כלל"ט בעיה"ואין מכאן ראיה להרי(

ונראה דלא יכל הורדוס להמשיך ולחבר טבריא וחמתן ברצף אחד גמור כיון שהיו קברות 

ועם כל רשעותו ופשעיו לא עקר קברות כמו שעשו תלמידיו . (ן ביניהםישראל מבדילי

' וגם קברו של ר) ואולי מפחד העם, הציונים גם לקברות אלו עצמם לאחר אלפיים שנה

לדרום טבריה . ל"ג וז"ש בשעה"וכמ. ביניהם. ירמיה מארי דשמעתא דמחמתן לטבריה מיל

ז ואינם במקום "דיקים רחוקים זמבלכתך אל המרחצאות המים החמים יש שם קברות הצ

צדיקים  אחרים ' ירמיה ועוד ג ' מאיר ור' והם ר. וכבר הוזכרו שמותם בספר היחוס. אחד
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 והוא שהכין וסידר הגהות.) א"שקלים עם נוסחת הגר' למס" תקלין חדתין"המחבר ספר 
  י שאינו"ל שרואה אעפ"קיימ"והוא כותב בפירוש ד. ח"ע או"א לשו"הגר

  
אמנם עולי הרגל בימי הביניים מעידים שהמקום כולו מלא קברות . ל"עכ. ר שמותםאיני זוכ

  .וכאן נמצאו וכאן היו עד לפני שנים מועטות וכדלקמן. קדמונים מישראל

ובהגיעה לחמתן אין כלל רצועת חוף . והנה רצועת החוף בטבריה היא רחבה בין הים להר

בה חמתן וזכורני שעוד לפני כארבעים והים נושק למרגלות גבעה נמוכה מאוד שעליה יש

נ ובקושי היה מקום לכביש צר "שנה היה הים נושק למרגלות הגבעה שעליה קבור רמבעה

  . כ הים היה חומתה"כ ייבשו הים והרחיבו מעט את המקום וא"ביניהם ואח

) ו"פסחים מ(' ונראה דמגדל זה שהיו יורדין ממנו לחמתה הוא מגדל נוניא שאמרו בגמ

מעל לבית . (ונראה שהיתה בהר שעל חמתן נוטה יותר לצפון. הלך מיל מטבריהשהיא מ

כי לא . (והיה לה שני שפועים מהצדדים אחד נוטה לטבריה ואחד לחמתן) הקברות הקדמון

מסתבר שהיתה לדרומה של מגדל " גדר"ו) יכלו לרדת ישר ממנו אל החוף מפני הקברות

  .       נוניא מעל לחמתן

ובמרחק חמישים מטר לפני קברו , נ הוא בחמתן"ו של התנא הקדוש רמבעהוהנה מקום קבר

מ שהיה יושב ודורש בכנישתא דחמתא כל ליל שבת "ס של ר"נתגלה ביהכנ) מצד טבריה(

 וזו ראיה שלא נהגו ,ס שלו"ונקבר בתחום ביהכנ) ד"א ה"כמבואר בירושלמי סוטה פ(

ה כל "דה ,לדוגמא נקט, י דנקט טבריה" ורשב,בחמתן דין בתי ערי חומה כיון שימה חומתה

ולא ) ג"ב הי"י פי"הלכות שמטו(, ם"וכמו שפסק הרמב. הדומה לה שימה חומתה

י וסובר שגם לדין "ו חלק  על כל דרשתו דרשב"יוחנן שקרא בטבריה בט' כהמפרשים שר

 מ נפטר"ור, ק קבור אלא בתוך העיר"מ לא בביה"דהא ר. בתי ערי חומה דינה כמוקפת

כך שגם לדעת , ג"ב ה" וגופו הטהור הובא מתמן כמבואר בירושלמי כתובות פיבעסיא

היה לקברו בתוך העיר אם היה לה דין  אי אפשר) ג"ז הי"הלכות בית הבחירה פ(ם "הרמב

  ).טלה ממנה דין עיר בתי ערי חומהב וב"אלא אי נימא שלא קדשוה עו. (בתי ערי חומה
ס "עד ביהכנ) שנגלתה לפני כמה שנים בלבד (ודע שהמרחק בין כנישתא דכיפרא בטבריה

מ "כ של ר"הנמצא כחמש מאות מטר לפני ביהכנ) א"שנתגלה בשנת התרפ(הגדול של חמתן 

אמנם טבריה היתה נמשכת מבית , מ וחצי שהם כשני מיל וחצי"הוא כשני ק) לכוון טבריה(

וכמו שכתב , )כוון חמתן(כנישתא דכיפרא שהיא עיקר טבריה קמייתא עוד לכוון דרום 

באמצע הדרך , וזה לשונו בלכתך דרך ים טבריה אל חמי טבריה, בשער הגלגולים בסופו

ומקום זה ידוע במסורת והוא מול שער בית . (ל"שם הוא בארה של מרים עכ. 'ממש וכו

ס של שכונה בטבריה שנקראה "ל ביהכנ"והנה במקום זה היה בזמן חז.) החיים הישן

כל מי שהוא עולה להר הישימון ורואה . ל"וז) ל"כתובות הנ(י ש בירושלמ"וכמ. סרונגין

יוחנן בר מרה שיערונהו רבנן ' אמר ר, זו היא בארה של מרים, טבריהכמין כברה קטנה בים 
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 ובודאי, א אמרה" ומסתמא בשיטת רבו הגר)ד"ב אות ל"ש פ"פאה(". סמוך
 למאי ה זו המנגדת"ח לא כתב הגה"ע או"א לשו"שכשהכין את הגהות הגר

  ).ט"ד ואות כ"וראה לקמן אות כ(. ל בפשיטות"דקיימ
   

וממקום זה ועד . ל"והא היא מכוונא כל קבל תרעא מציעתא דכנישתא עתיקתא דיסרונגין עכ

שכל דרך זה היה (מ ומאתיים מטר שהם כמיל ורבע בערך " ק1ס הגדול של חמתן יש "ביהכנ

וחללוה ועקרו הקברות לבנות לה בית ובאו ציונים , מלא קברות של יהודים מזמן קדמון

ואפשר שהחומה של כל אחת מהן ) א"ר שברכת שמואל הקטן תתקיים בהם בב"ויה, מלון

מבואר שחמי .) ט"שבת ק(' והנה מהגמ. ס שלה"היתה במרחק של מאתיים אמות מביהכנ

 וחמי טבריה עצמה כבר לפני מאות שנים נסתמו מקורותיה, וחמי חמתן לחוד, טבריה לחוד

ולפני כשבעים וחמש שנים . ל מציין את חמי טבריה רק במקומם היום"ג הנ"ולכן גם בשעה

  ).  נמצאו שבע עשרה מקורות מים חמים בחמתן וסביבותיה והוסבו כולן לחמתן של היום
והנה קבלה עתיקה מזקני שער שהמסגד העתיק . ר ענין זה"ולחבת הקודש אברך על ביאו

) א"ח אבועלפייא זיע"ס עץ חיים למהר"מדרום לביהכנ (הנמצא על שפת הים" אל בחר"

עומד על מקום ביתו של רבינו הקדוש ועד לפני כשישים שנה היו מראים את פתח המערה 

ומאז נסתם פתחה ונקבר , בחצר המסגד:) ח"ז י"כמבואר בע(שהיה אנטונינוס בא דרכה 

 הקדוש על שפת הים לכוון ובקו ישר מביתו של רבינו. תחת בנין מלון הירדן שנבנה במקום

. ג בסופו וזה לשונו"ס הקדמון שעליו כתב בשעה"מאתיים מטר נמצא ביהכנכדרום במרחק 

ויש ס גדול ליהודים "בטבריה בתוך העיר עצמה יש בסופה לצד דרום בשפת הים ביהכנ"

אלא , אבל אינו במקום כותל הדרומי שבו ההיכל עכשיושם קדושה גדולה מזמן קדמון 

ל קובע "באותו קרן זוית שבצד מערב שם היה מורי ז', באורך בית הכנסת בקשת הבבאמצע 

]. האמתיים[י "ובשבחי האר. ל"לפי שיש שם קדושה נפלאה עכ, מקום תפלתו בהיותו שם

ובחצר , ל עשה קפיצת הדרך מצפת לטבריה למקום זה להתפלל לבטל גזירות"כתב שהאריז

ש בהיותו גר בטבריה ונקרא עד היום המקום ה הקדו"שלידו היה מקום משכנו של השל

:) א"ה ל"ר(' ש בגמ"והוא הוא מקום ישיבת הסנהדרין האחרונה וכמ" ה"כפות השל"ש "ע

' ר יוחנן ומשם עתידין ליגאל שנא"דטבריה עמוקה מכולן שנאמר ושפלת מארץ תדברי וא

ולהעיד בפניהם ולשם יבא אליהו להקים סנהדרין סמוכין על ידו . התנערי מעפר קומי שבי

זו לא נקבל שום אדם עלינו ובלי עדות  (. שלו אנו מצפים,על משיח בן דוד שהוא המשיח

,  ל מכר הוואלי של דמשק את המקום הקדוש הזה" והנה בעוונות בשנת התר)למשיח

וצעקו היהודים והגיעו למשפט עד , לנוצרים היוונים והקימו בו את בית תיפלתם

  והיהודים ישלמו את הוצאות הבנין שהקימו ,  המקום ליהודיםערכאותיהם שפסקו להחזיר
 ושכינתא קדישא עד היום, ולא היה ליהודים לשלם ונשאר המקום בידם עד עתה. א"הסט

 ואשרי מי שיוכל לגאול מקום זה ולהשיבו אל, מתפלשת בעפר במקום זה ומצפה לגואל
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וששתי (. מנא'  אחא ור'יוסי ור' כולל דברי ר. ל" הביא לירושלמי הנ.'שם אות ה

ז לכאורה מבואר מהך "ולפי"ל " וכתב וז)מנא כמו שפירשתי' לראות שפירש דברי ר
דבעיירות המסופקות צריכין , ם ולא כדברי הגאונים"ירושלמי כדברי הרמב

הירושלמי ' ולדברי הגאונים צריך לומר הכא בפי. ו"ד ובט"לקרות מדינא בי
, ל"ן הנ"ש בר"ו הוא רק ממידת חסידות מ"כ בט"דעיירות המסופקות שקורין ג

נ "ואף דממ, ימים אין להם לשנות מנהגם' רק במקומות שנהגו כן לקרות ב
מ יש מקום למנהגם ולא הוי מנהג בטעות מחמת "מ, ד"יצאו בדיעבד בקריאת י

מ אין זה חיוב מדינא רק ממדת "ומ, ל דמחמירין בזה כמו לכתחילה"די
כ בדיעבד "בירושלמי דבני כרכין יוצאין גפ לפי המבואר "ועכ, חסידות

לדבר הזה יסלח האדון שדבריו לא ניתנים להאמר כלל . ל"עכ. ד"בקריאת י
וברייתא . אין ברייתא שתבא לפסוק חסידות בלבד. א. ועיקר מכמה טעמים

 אם הברייתא היא רק ממדת חסידות מאי קשיא. ב. דינא קאמרה ולא חסידותא
  חייא אינם אלא' עד שנאלצו לפרש שדברי ר. חייא' יוסי ורב אחא מהא לר' לר

ג אם הגאונים הבינו . חייא דינא קאמר ולא חסידותא' והלא ר. בדיעבד גמור
ולמה . ל להוסיף שבמקום שנהגו יומיים שימשיכו כמנהגם"הי, הירושלמי כן

ש שלירושלמי בדיעבד יוצאים בני "איך נתפייס במ. ד. לא חשו לברייתא זו
ע שאין "בבלי וירושלמי ובשו' והלא לשאר מצוות מפורש בגמ, ד"כרכים בי

א והמאירי "וגם לגבי קריאה כותבים הריטב, בזמנםבני כרכים יוצאים אלא 
ד "א אין בן כרך מוציא בי"ולריטב. ז" כיון שאין זמנו של זה כששלא יוצאים

 ח עצמו"וגם התו, ולהמאירי שמוציא בדיעבד מי יימא שיוצא. ד"לבן י' אפי
  וזה(. ו בשבת"וכגון שחל טד אלא כשאי אפשר "כתב שאין יוצאים בי' באות ב

  
והנה בראש  .שזה ודאי יגרום לקירוב הדרך ולגאולתינו ולפדיון נפשנו. אבינו שבשמים

מאתיים מטר כהמשולש שבין ביתו של רבינו הקדוש למקום הסנהדרין במרחק מכוון של 

ל טבריה ונראה שהוא כנישתא דכיפרא שבו קרא ס הגדול ש"באלכסון מכל צד נמצא ביהכנ

והוא מרכז העמק הרחב . (ו ואמר שהיא היא עיקר טבריה קמייתא"יוחנן את המגילה בט' ר

עשרות כמה ונתגלה לפני .) שבין צפון לדרום ובתחילת שליש אחרון שבין מערב למזרח

מרכזו הבימה מטר ולידו אולמים גדולים לכל צרכי הקהל וב x90  90 שנים וגודלו כ

וקרקעיתה מרוצפת בפסיפס של )  לפני התיבההיורדל "ומכאן לשון חז. (שיורדים אליה

ס שבית "ומסתבר שהוא ביהכנ, ס"עם שמות התורמים לבנין ביהכנ', אתרוגים ולולבים וכדו

, ס הגדול" שזה הוא ביהכנודע.) 'מגילה ג. (ת לבא לשמוע מגילה בו"רבי היו מבטלין ת

היו תחתיו מחילות ו.  הגדול של טבריה שעמד במערב בתחתית ההרדרשבית המואינו 

  ).ז"א ה"פ. (כמבואר בירושלמי פסחים. ומרתפים גדולים
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. כל זאת באה לו מכיון שלא נחת להבדיל בין ספק לספק,  אמנם.)גם לבבלי
ולכן נדחק מאוד לפרש הברייתא במילי , שהוא חלוק הראשונים שהבאתי

ם מפרש הברייתא "דקושטא דמלתא דהרמב, קשיא מידיובאמת לא , דחסידותא
והגאונים יעמידוהו בעיר ודאי מוקפת חומה אלא שמסופקים . בכל ספק שהוא

. אנו אם עומדת על מקומה הראשון דבזה לית מאן דפליג שצריך לעשות יומיים
וכמו שפירשו להא דרב אסי , והם לא נשאלו ולא דנו אלא בספק דמעיקרא

שבזה לדעתם גם הברייתא מודה דאזלינן . יתה מוקפת או לאשהספק היה אם ה
  .ד בלבד"בתר רובא דעלמא לקרות בי

ש "א כדעת הר"ן והריטב" רצה להעמיד דברי הגאונים והרמב.'שם אות ט
ך והפרישה ועוד רבים וטובים "ז והש"ח והט"כ תקשי להב"וא, ח"מקינון והפר

וכי , ושיא ולא כסייעתאוהם בכלל לא הביאום לא כק. שעמהם מהא דמגילה
ל דאין קשר בין דין נתערבו "אלא משמע דפשיט, נעלם דבר מעיני העדה

  . האלודינים ה שניבין שק וליחכבר ביארתי ה ו.החנויות לערים המסופקות

ועתה נסעה ונלכה אל המקומות שראוי להסתפק בהם אם מוקפים חומה . ט"י
כגון קצרא הישנה , הושע בן נון מוקפות חומה מימות י)ב"ערכין ל(.  תנינן.הם

וגמלא וגדוד וחדיד ואונו , ויודפת הישנה, וחקרה של גוש חלב, של ציפורי
י וחדיד ואונו "וגדוד בעבה, תנא גמלא בגליל', ובגמ. וירושלים וכן כיוצא בהן

עד גדוד , עד גמלא בגליל, ק"אמר אביי ה, וירושלים ביהודה מאי קאמר
גמלא בגליל לאפוקי גמלא , רבא אמר. לים ביהודהוחדיד ואונו וירוש, י"בעבה

וכן חדיד , י"פירש, י לאפוקי גדוד דשאר ארצות"גדוד בעבה, דשאר ארצות
י שנקראו חדיד ואונו "ואונו וירושלים ביהודה לאפוקי עיירות שבגליל ועבה

מבואר שחדיד ואונו וירושלים ביהודה נקטינהו לאו לאפוקי . ל"עכ. וירושלים
אלא לאפוקי חדיד ואונו ,  ביהודה שכביכול אינן מוקפותשאר מקומות

י היו עוד ערים מוקפות חומה "אבל בא, י או בגליל"וירושלים הנמצאות בעבה
  .שאפילו לענין דין בתי ערי חומה נתקדשו בקדושת עזרא

,  כל העיירות שמנה יהושע אפילו מאה אינן)א"א ה"פ(ובירושלמי מגילה 
, יוסי בר חנינה אמר הסמוכות לספר מנה' ר, נהל אמר מוקפות חומה מ"רשב

ח "ופשוט שריב. ל"עכ', יוסי בר חנינה ויהי גבולם מחלף וגו' קרא מסייע לר
לא פליג שאותן שמנה יהושע היו מוקפות חומה כי מפורש בכתוב על הערים 

ט "ט פ"ראה תוסיו(.  וסתם חצרות מעבר לחומה החוצה הן,"הן וחצריהן"האלה 

 ומגרשיהןד שאמרה שנפלו ללויים הן "ערכין ל' ן משמע מהגמ וכ),דברכות
' וכן פי, ומחוץ לחומה היה המגרש, דפירוש מגרשיהן הוא שהיו מוקפות חומה
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בכל הערים , כ"וא. ל"עכ. כלומר עם חומותיהן, ומגרשיהם. ל"וז. רבינו גרשום
יר מקוכך כתבה תורה ליתן להם המגרשים , שנתנו ללויים כתוב הן ומגרשיהן

 ודוק ותשכח דאותן הערים כשנמנו בעת ).ז"וראה לקמן אות כ(העיר וחוצה 
,  ומוכח דכל מקום שכתוב הן וחצריהןוחצריהןהן , חלוקתן לשבטים נאמר בהן

. לא מוכרחים כלל, ה אלא" ד.)'מכות י(ודברי הערוך לנר . שהיו מוקפות' פי
ו כל העיירות המוקפות אלא הוסיף שאין אל) ח"ח כ"א יהושע י"וראה ביאור הגר(

אבל בתוך נחלת כל שבט היו עוד , אלא אלו הן שעל הגבול שבין שבט לשבט
לא מנה , יהודה אמר רב'  אמר ר.)ו"ב נ"ב(ובתלמודין . עיירות מוקפות חומה

דגבולין שבין שבט ' התוס' ופי. יהושע אלא עיירות העומדות על הגבולין
ד ואונו וגיא החרשים היו מוקפות ולא הוזכרו והלא לו, ל"וקשה לי על רשב(לשבט קאמר 

וברור שהיו עוד כמותן שלא נמנו , ל"ל לא פליג על עדותו של ריב"ביהושע ופשוט שרשב

 ואמרו .) ויודפת וגוש חלב שהוזכרו רק במשנה,וכמו חדיד שהוזכרה בספר עזרא ובמשנה
עיירות היו שישים ריבוא יוחנן מגבת ועד אנטיפרס '  אמר ר)שם(עוד בירושלמי 

ויך באנשי בית שמש שבעים , מה כתוב בה, והקטנה שבהן היתה בית שמש
ד שחמישים אלף איש ממש "ל כמ"סבי(. 'כי ראו בארון ה. איש חמישים אלף איש

 ואלו מרוח אחת :)ה"ש כגמרתין סוטה ל"כמ. היו ושקולים כל אחד כשבעים סנהדרין
דהרי , ומסתמא היו מוקפות. ל"עכ) אדםכ בכל העיר היו כמה מאות אלפי בני "וא(היו 

ושישים ריבוא (,  ודאי היתה מוקפת כי מנויה היא בכתובהקטנה שבהןבית שמש 

ש לגבי ינאי המלך שישים רבוא עיירות "לשון גוזמא הוא וכוונתו לאלפי עיירות וכמ

ואנטיפרס זו היא בגבול שבין ארץ .) ובירושלמי אמרו שעשרת אלפים עיירות היו
 ולכאורה הוא מהלך לילה אחד )ו"ע( ,גיטין' לגליל כמבואר בגמיהודה 

. ב" וגבת זו גבתון כמבואר באיכה רבתי פ.)ט"ס( .מירושלים כדמשמע ביומא
ואינה רחוקה הרבה מאנטיפרס דהא אמר שם בירושלמי דעתה אין מקום זה 

 .*מחזיק שישים ריבוא קנים
  

) עשרת אלפים, ד"ובירושלמי תענית פ(ששישים ריבוא :) ז"גיטין נ(' ש בגמ"ודע שמ* 

עיירות היו לינאי בהר המלך וכל אחת היו בה כיוצאי מצרים חוץ משלש שהיו בהן כפליים 

כי  ,שבירושלמיאותם אין הם אלו .  דכריןוכפר,  שחלייםכפר, בישכפר כיוצאי מצרים והן 

) ט"ביעית פש. (כמבואר במשנה. הרי יהודההר המלך שהוא בראש ב אינםגבת ואנטיפרס 

 לכאורה אין זה מקום ,הם לצפון לוד בין ההרים ש בכפתור ופרח שכפר דכרין ומארישה"ומ

כי ההרים היורדים למרגלות הרי אפרים אין הם הר המלך ואין דינם כהר המלך , כפר דכרין

והר המלך הוא שרשרת ההרים הגבוהים והנמוכים שמירוחם . וכמו שיתבאר. לגבי שביעית

מ מדרום לבית גוברין יש מקום הנקרא תל מארישה "ושתי ק, בית חורון בצפוןבדרום ועד 
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שמעון  כוונתה לכל נחלות השבטים מלבד יהודה, ודע דגליל שאמרה המשנה
 ושמעון דהא נחלת יהודה גובלת עם דן. שהם נקראים יהודה, בנימין ודן

בכפתור כ "וכ.  ולא עם הגליל הידוע של נחלת נפתלי ואשר,ובנימין ואפרים
ל יהודה "לכאורה מסתברא שמה שאמרו תמיד חז.  וזה לשונו)א"פי(ופרח 
 חלק הדרום הוא יהודה, שהם שני חציי חלקי הארץ כולה לגבולותיה, והגליל

וזה קרוב אל מה שכתב , וחלק הצפון הוא הגליל בשם כולל ,ואחיו הדרומיים
, ארוך וקצרי "חלק יהודה היה כל הדרום של א, ל פרק הרואה"ד ז"הראב

ושאר כל השבטים , וירושלים היה באמצע צפונו של יהודה ובדרומו של בנימין
ל "עכ. חוץ מחלק יהודה ושמעון ובנימין קרויים גליל עליון וגליל תחתון

ד השמיט את חלק דן "ומה שהראב, כתב כן. א, ו"א ליהושע פט"גם בביאור הגר(. פ"הכפו

ז אנטיפרס " ולפי.) שיש חלק לדן גם בגלילןכיו, י שמפורש בכתוב שהוא בשפלה"אעפ
.  צריך להמצא בגבול נחלת דן שממנה מתחיל הגליל,בגבול הגלילשביהודה 

מ לצפון פתח תקוה ליד תל אפק "ונראה שהמקום הנקרא אנטיפטרס הנמצא כק
שממנו נסב הגבול מערבה . מזרח בצפון דן הוא גבול נחלת כי, הוא אנטיפרס

ממנו ועד  י שהמרחק"ואעפ . מערבית לאנטיפרס זהאל הירקון הנמצא ישר
הרי הלכו  ,מ אוירי שהם יותר ממהלך לילה"ירושלים הוא כשלשים ושמונה ק

  .שמעון הצדיק ופמלייתו בלילה מלילות טבת שהוא ארוך בעוד כמה שעות

יבמות ( ,ע גרו בין גבת לאנטיפרס"ד אלף תלמידי ר"כי כ, ומסתבר מקום זה

 בנימבואר בכתוב שו :)ב"לסנהדרין ( ,בבני ברקעקיבא היה ' ר ומושבו של :)ב"ס
  ובני ברק. ויהוד ידועה עד היום בשמה ובמקומה, היא בין יהוד וגת רימוןברק 

  
מ ממנו לצפון מערב נמצא כפר ביש קראו "מ מצפונו נמצא כפר דכרין ושתי ק"ושמונה ק

' ש בגמ" ומ.בתחום הר המלךוגם ביתר ובית שמש היו , בשמותם עלי אדמות מאז ועד עתה

על רבוי התושבים בביתר אפשר שהיו יותר משישים ) ה"ד ה"וירושלמי תענית פ. ז"גיטין נ(

 בגיטיןש "ומ, ל בלבד"ריבוא אבל למאה ועשרים ריבוא לא הגיעו אלא שלשת הכפרים הנ
 הרב וכבר. י לשם"א שנתקבצו בזמן המלחמה מכל א"אלו בנ, ריבוא' שנהרגו בביתר ת) ז"נ(

פ שכתב שמרישה בצפון לוד שאינו כן אלא הוא מהלך חצי "תבואות הארץ העיר על הכפו

וזכור כי שישים ריבוא של ינאי המלך בהר המלך הם בתקופת הבית . שעה לדרום בית גוברין

ושישים ריבוא עיירות שהיו מגבת ועד אנטיפרס היו בתקופת השופטים וכמו שהביא , השני

א "וקשה לי על הרב תבוה. (י הפלישתים"שהושב ע'  שראו בארון הראיה מאנשי בית שמש

ובכתוב מפורש , וזה לא יתכן כי הוא על ההרים, שמסכים על המקום הנקרא כיום תל מרישה

. רוב עיירות אלו היו מוקפות חומה כדינם ולכן נקראו עיירותש ומסתבר.) שהוא בשפלה

 . י שהיו בהם כפליים מיוצאי מצרים"עפא, כפרוהמעטים ביניהם שלא היו מוקפות נקראו 
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היא כ אנטיפרס זו "וא, וכמו שיתבארקרובה אליה וסמוכה לבני ברק של ימינו 
מקום תלמידיו שגרו קרוב אליו במרחק מהלך חצי יום מכל צד של בני ברק 

ועד אנטיפרס שבצפון הקרובה לבני ברק , מגבת שהיתה בסביבות בית שמש
 שלצפון לוד בין ההרים הוא , כתב)א"פי(ור ופרח והכפת. מהלך שעות בודדות

י שנראה שאין זה "ואעפ, ל"כפר דיכרין לא נשתנה שמו וסמוך לו מרישה עכ
אמנם העיר מרישה .  כפר בישלידר בדרום יהודה המוזכמקום כפר דיכרין 

הלכתא , וגם אם נאמר שאין אלו המקומות הנכונים, אפשר שהוא במקום זה
שהבין שהר המלך הוא גם צלעות הרי אפרים במערב , רבתא למדנו מדבריו

 אין זאת ,י שלענין שביעית דינם כשפלה"שהם רכס ההרים הנמוכים שאעפ
ולכן גם כתב .  יהודה הםנחלת ,אבל במציאות, אלא בגלל שהמקום כולו צר

וזה מחזק את הסברא שאנטיפרס היא גבול . שמרישה שביהודה היא לצפון לוד
כי ,  ועד אנטיפרס מתאים מאדמגבתואומרו . במקום שזכרנויהודה לצפון לוד 

 ויהודה ואנטיפרס בקצה העמק )וכמו שיתבאר(גבתון היא בעמק בדרום דן 
אמנם לכאורה קשה כי אם . ובני ברק בעמק ביניהם קרובה יותר לצפון, בצפון

 והלא היא יותר למטה ,מאי שיאטיה דבית שמש עמהם, אנטיפרס בצפון
וצריך לומר . ואינה בין גבתון לאנטיפרס, בגבול יהודה בהר, מגבתון בדרום

והיותר נראה שגבתון . כללה עם חלק דןנשכיון שגם היא נכללת בגבול דן 
  .למזרח צפון, סמוכה לים ומנה את נחלת דן ממערב דרום

לוד ואונו וגיא החרשים מוקפות , יהושע בן לוי'  אמר ר.)'מגילה ד(ובגמרתין . כ
 שלוד ואונו וגיא החרשים )ה הא אלפעל"ד(' ומתבאר מהתוס, ן"יבחומה מימות 

' יעקב בן דוסתאי מלוד לאונו ג'  אמר ר:)א"כתובות קי(' ובגמ. סמוכות זו לזו
לוד ואונו הן , פנחס' חנניה בשם ר'  אמר ר)א"א ה"מגילה פ(ובירושלמי . מילין

  .הן גיא החרשים

וביהודה . 'וכו. י וגליל"הודה ועבהי,  שלש ארצות לביעור)ט"שביעית פ(ובמשנה 
מבית , ושפלת לוד כשפלת הדרום וההר שלה כהר המלך, ההר והשפלה והעמק

איזה הר שביהודה זה הר , וגרסינן עלה בירושלמי. חורון ועד הים מדינה אחת
יהודה ' אמר ר.  ועמק שלו מעין גדי ועד יריחו,ושפלתו זו שפלת דרום, המלך

מאמאוס ועד . הר, מבית חורון ועד אמאוס, ה ועמקושפל עוד היא יש בה הר
וכל שפלת לוד . י בן מלכי צדק"מהר' ופי. עמק, מלוד ועד הים. שפלה, לוד

, דגרסינן בירושלמי מבית חורון עד אמאוס הר, בבית חורון הואשאמרנו 
ג דאית תמן הר ושפלה "ואע, ומלוד ועד הים עמק, ומאמאוס ועד לוד שפלה

והמתבונן במפה רואה . ל" עכ.כי מעט הוא' כמדינה אחת וכו ןמ נדוני"מ. ועמק
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עד בית חורון הם שרשרת הרים גבוהים מעל לשש מאות , שמירושלים ללוד
ומבית . ובקו ישר מבית חורון ללוד מתחלק הגובה לשנים. מטר מעל פני הים

 ,גובה מעל פני הים'  מ300 בסביבות ,הרחורון עד מודיעין של ימינו הוא עדין 
ומלוד משתפל . מעל פני הים'  בגובה של כמאה משפלהומשם ועד לוד הוא 

י ועד אמצע השרון "כי מדרום א, וביאור המשנה הוא. עד גובה היםעמק 
, שבדרום וחלק מהמרכז עד בית חורון, מתמשכים שרשרת הרים גבוהים

,  הם הרי אפרים)מבית חורון ובשרון(ובחלק מהמרכז , נקראים הרי יהודה
רגלות הרים אלו לצד מערב נמצאים שרשרת הרים בגובה של כשלש מאות ולמ
ובמרכז , שבדרום נקראת שפלת דרום, השפלה, ולמרגלותם לצד מערב. מטר

ולוד יושבת על . וממערב לשפלה נמצא העמק היורד לים התיכון. שפלת לוד
ואמאוס יושבת על נקודת המעבר שבין , נקודת המעבר שבין השפלה לעמק

ואמר התנא ששלשת הארצות שביהודה לענין ביעור .  הנמוכים לשפלהההרים
וביאר בירושלמי . הן ההר והשפלה והעמק שאין אוכלין מן האחד על השני

י בן מלכי צדק שהכוונה להרי "שהר שביהודה הוא הר המלך ופירש מהר
והשפלה היא שפלת דרום . והמלאכת שלמה הביא שהם הרי יהודה. ירושלים

והעמק הוא מעין גדי ועד , א בין באר שבע במזרח לעזה במערבשמרכזה הו
וההר שלה שהוא שרשרת , ואמר התנא ששפלת לוד כשפלת הדרום. יריחו

לענין שביעית דינם כהר , י שהם הרי אפרים"ההרים הגבוהים שמולה אעפ
י ששרשרת ההרים הנמוכים שמדרום ועד בית חורון דינם כהר "ואעפ. המלך

מבית חורון ,  הרבה וגם המרחק שבין השפלה לים הוא גדולבגלל שהם רחבים
ועד הים כיון שהמקום צר שרשרת ההרים הנמוכים נחשבים כשפלה לענין 

יהודה '  ונקט ר.כי מעט הואי בן מלכי צדק "וזה מה שפירש מהר. הביעור
. הדרך שהיתה רגילה בימיו מירושלים ללוד שעברה דרך בית חורון ואמאוס

  . זו מוכרת ונקראת הדרך הרומיתועד היום דרך

 והוא גבול ,ל שבית חורון נמצאת ברכס ההר הגבוה"המובן מכל הנ. א"כ
וההולכים ,  וממנו יורדים אל ההר הנמוך שבו ממשיך חלק יהודה.יהודה בהר

'  ספר ד–וכן כותב ביוסיפון לרומיים (, ללוד יורדים באמאוס מן ההר אל השפלה

 ובסיום השפלה בתחילת .)ברות ההרים בדרך לירושלים שאמאוס עמדה במע–' פרק ח
שהוא (ז אמאוס הוא מקום בסביבות מודיעין של היום "ולפי. העמק נמצאת לוד

 ואמאוס היתה עיר גדולה )מקום קצה ההר ותחילת השפלה בדרך שבין בית חורון ללוד
 ג"כריתות פ(ומוזכרת במשנה , בזמן החרבן כמוזכר ביוסיפון שהיתה ראש פלך

, מ" והנה המרחק האוירי שמירושלים לבית חורון עליון הוא כאחד עשר ק.)ו"ט
ומשם ללוד רוחב . מ"ובין בית חורון למודיעין של היום עוד כאחד עשר ק



 אברהם                כד סימן               ברית
 

 

 קצא

 קצא
 
 

מ אוירי שהם כארבעים "ה כשלשים ושלש ק"ס. מ"השפלה עוד כאחד עשר ק
 בקצה הגבול ולוד גם היום עומדת .)כוון שחלק מהדרך הררית(מ הליכה בקרקע "ק

 שלוד )ב"ה מ"ש פ"מע( ומבואר במשנה .ש בירושלמי"שבין השפלה לעמק כמ
שהוא ) דרך בית חורון ואמאוס(מקומה מהלך יום אחד מירושלים לכוון מערב 

. כ לוד עומדת ודאי על מקומה הראשון"וא , מ"עשר פרסאות שהם כארבעים ק
, דבר אינו בכלל ספקח שכתב שאפילו אם יש רגלים ל"וכבר הבאתי לעיל הפר

ובפרט בימינו שלוד נתרחבה בהרבה על כל סביבות , ולוד עדיפה מרגלים לדבר
אבל מודיעין אינה מודיעין המוזכרת במשנה שהיא היתה מרחק . לוד העתיקה

מ " דהיינו כארבע ק:)ג"פסחים צ(' חמשה עשר מילין מירושלים כמבואר בגמ
  .מעל בית חורון בדרך לאמאוס

. נסתפקו אם לוד עומדת על מקומה הראשון, ננו שדברו מענין לודואחרוני זמ
ולא ראיתי שהביאו ראיה זו מירושלמי , ופסקו להחמיר ולקרות יומיים מספק

ולאחר שרואים אנו . דמוכח ממנה שלוד על הגבול שבין השפלה לעמק קיימא
 למה נחוש שזזה )בין מזרח למערב(שלא זזה ממקומה שבין השפלה לעמק 

ל שלוד ויבנה והערים סביבותיה "פ מבואר שפשיט"ומהכפו, ה או דרומהצפונ
 )ב"אות כ(ו שיובא לקמן "תצ' ח סי"י או"וגם מהברכ. במקומן הראשון קיימי

וגם אם היה עוד . ל דלוד ויפו ויבנה על מקומן הראשון עומדות"מוכח דפשיט
 בה בכל זאת מקום להסתפק לפני מאה שנה כשלוד היתה כפר קטן ואנשים

 בזמנינו זה שגדלה .לעשות יומיים מספק. א"ש סלנט זיע" ולכן פסק הגר,מעט
י יושבים על לוד "אין ספק שאחב. לוד ופרצה גבולותיה לכל רוחות השמים

כיון . ש סלאנט אינו אלא מן המתמיהין"וכל המביא ראיה מהגר. כ"קמייתא ג
  .אלא משתנית בהתאם למצב, שהלכה שפסק אינה יתד שלא תמוט

ימים ' כתב דמה שהנהיגו לקרות בלוד בב" כרכין המוקפין חומה"ובקונטרס 
זה היה בזמן ההוא שהישוב , כיון שהסתפקו אם לוד יושבת על מקומה הראשון

והיה יותר מסתבר שאינו על מקום לוד , החדש היה במקום מצומצם מאוד
 ואלפים אשר לא כן כהיום אשר כל שטח לוד עם כל סביבו הם בגבולנו, הישנה
לא יתכן בשום אופן לומר שבכל שטח לוד , י גרים מכל סביבותיו"מאחב

ולצורך הענין עשיתי ביקור בלוד העתיק . העתיקה אין שום יהודי דר שם
וראיתי את כל שטח לוד העתיק ונזדמן לי לראות גוי זקן יליד לוד ולפי דבריו 

בריו הסימנים הוא כמה דורות מילידי לוד ודרשתי וחקרתי ומצאתי מכל ד
לכן לפי דעתי כל דרי שטח לוד וסביבותיה הם נמצאים . פ"שראיתי בכפו

א " והלכה למעשה כבר הורה זקן הוראה שליט.ן"בשטח היקף חומה של יב
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כי . ואראה ולא אבין. ל"עכ. ימים' מודפס בראש הספר בהסכמה שלו לעשות ב
י תושבי "אל אחבל ו"ל כתב וז"ל בהסכמתו לקונטרס הנ"ז מינצברג זצ"הגרי

וכל שכן כהיום שדרים , ימים'  לקרות בבמזמןסביבת לוד כבר ניתנה הוראה 
וגם השכונות הסמוכין יזהרו , י בתוך לוד העתיק עליהם לדקדק ביותר"מאחב

ואף שלעיירות הספקות יש מחלוקת אם נותנים להם דין סמוך . מאוד בזה
 הם בתוך היקף חומה ליאו.  על שטח של עצמןספק גדולד "מ בנד"מ, ונראה
ימים כי עדיין בימיו שנת ' י מינצברג פוסק לקרות ב"כ הגר"וא. ל"עכ. ן"של יב

ב שרבו כמו רבו ישראל בלוד וסביבותיה היה הוא בספק אולי גרים "תשכ
שלא ואיך הרב כרכים המוקפין חומה שכותב , ן"ישראל בתוך היקף חומת יב

 .עתיקה אין שום יהודי דר שםיתכן בשום אופן לומר שבתוך שטח לוד ה
והחליט שלפי . פ שהיא לוד"ומוסיף שלוד העתיקה היא לוד שעליה כתב הכפו

כ מדוע "וא, ן"דעתו דרי שטח לוד וסביבותיה נמצאים בשטח היקף חומת יב
והרב מינצברג לא הסביר מדוע הוא . מינצברג' דחה ודאי שלו מפני ספק של הר

  .כשהישוב היה קטןמזמן  -כדבריו–ניתן ומדוע סומך הוא על פסק ש, בספק

בשנת (א "י רבה של לוד שליט" נשאל ע)א"ס' ח סי"ח(" מנחת יצחק"והרב 

ק והמקדש ובלוח "ט שכתב בעיה"מה דין לוד בימינו והביא דברי הרימ) ב"תשמ
והוסיף דאמנם . כרכים המוקפין חומה'  ודברי הר.שלו לעשות יומיים מספק

 לוד העתיקה בית הקברות שלם שבוודאי הם של  נמצא ליד)ב"בשנת התשמ(
כ הרי שלוד עומדת באותו מקום בו עמדה בזמן "יהודים מתקופת המשנה וא

ל וכאשר העיר גדלה ברצף אחד בודאי חלק ממנה עומד במקום לוד "ריב
ל דעדיין מידי "ג זצ"והשיבו הרה. מה דינה למעשה, העתיקה המוקפת חומה

דלמא של , יתה בית הקברות של לוד המוקפתספיקא לא נפקא דמי יימא שה
ולא . ולוד המוקפת לא היתה באותו מקום, עיר אחרת פרוזה שהיתה שם היא

ומקור מקומו , א"פ והחיד"נכנס כלל לבדוק ענין לוד אם זו היא של הכפו
דכמו שאין דין סמוך ונראה לכרך . וחדשה תורה דיליה דין חדש, ה"תמו

י גם כאשר "ש המשאת משה הובא בברכ"שו וכמדאין לך בו אלא חדו. מסופק
'  העיר מוקפת אלא שאינינו יודעים איזה חלק מהעיר היא המוקפת אפיודאי

ר "ואחר המחי. ד"את. אין לה אלא דין ספק מוקפת, גם בהשיושבים יהודים 
א "כבר חלק החזו דהרי על פסקו של המשאת משה. א. דבריו לא יכונו כלל

, דלימוד של סמוך ונראה הוא מקרא דמדינה ומדינהדכיון . במילתא אלימתא
ד פשוט שגם המשאת משה יודה דיקראו רק "דבנד. ב. גם בספקו שייך לדין זה

 משום דדין .לסמוך ונראה דספקותד אלא "ו דעד כאן לא אמר לקרא רק בי"בט
אבל דין מוקף גופו אינו חדוש כלל ואם העיר . דסמוך ונראה הוא לדבריו חדוש
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מ אם אינינו יודעים איזהו "ודאי כלולה בתוך העיר הפרוזה מאי נפקהמוקפת 
. והלא בעצם היותה מוקפת תליא מילתא, תליא מילתא, אטו בידיעתין, ן"מקומ

וכתב . א כבר נתבאר לעיל דבריהם בבירור"ש שם בענין קבוע ודברי הגאונים והגר"וכל מ(

אין דין סמוך אלא למיל מהחומה ט כי הוא לשיטתו ד"עוד דאין להביא ראיה מדברי הרימ

  .)וכבר נדחה קראו הפוסקים לסברתו. ואין המנהג כמותו

ואם יאמר השואל מה לנו ליכנס (. ו בלבד"ל נראה ברור דדין לוד לקרא בט"מכל הנ

ל כל "אף אתה תאמר לו כבר אמרו חז, נחייב יומיים ונצא מידי ספק. בספק ספיקא' אפי

ש "כי נח" ולא תגעו בו"ר לחוה "תוספת שהוסיף אדה צא וראה מה גרם גורעהמוסיף 

ימים ' תושבי העיר החרדים לא עושים ב' ג השואל שבלוד אפי"וגם כאן מעיד הרה, ש"ינח

ולדעת כל , ורובא דעלמא מבטלים מצוות הפורים ביום העיקרי שלהם, אלא מתי מעט

ה חומרא דאתיא לידי והרי ז, ל"ד כמש"ח כלל בי"ל לא יוצאים יד"הגאונים והראשונים הנ

  .)ו"ד אלא בט"ופורים דידהו אינו בי, מ לדין אבילות שאין נוהגת בפורים"וגם נפק. קולא
 החרשים צריכה אונו להיות מערבית גיאש בירושלמי שאונו ולוד הם "וממ

מילין ' וכן כתב בכפתור ופרח שאונו ג. מילין מלוד' ללוד בעמק במרחק ג
שעות ' פ שהוא מרחק ג" כפר לודים כתב בכפוואלו. מלוד לכוון צפון מערב

ובמקום אחר (. כ הוא מקום בית החולים תל השומר"מלוד לצד צפון מערב וא

גיא   ואם.)ס"כ הוא במקום אור יהודה של היום והוא ט"שעות וא' כתב שהוא מרחק ב
 גם הוא צריך .)'בבלי מגילה ד' כמובן מהגמ(החרשים הוא מקום מוקף בפני עצמו 

 לכוון מערב שהוא נקרא ).ה הא"שם ד' כמבואר מהתוס(. א בסביבת לודלהמצ
  .כיון שמשתפל לים" גיא"

. עקיבא לבני ברק' אחר ר, אליעזר ללוד'  אחר ר:)ב"סנהדרין ל(' ואמרו בגמ
' ב מיל כי אפילו אם נטל ר"כ חייבת בני ברק להיות רחוקה מלוד לפחות י"וא

ב מיל "לא יכל לעשות זאת בתוך י, תאליעזר ללמד ולהורו' עקיבא רשות מר
כמבואר , בחיי רבותיו(עקיבא לבני ברק '  ולכן הלך רב"רמ' ד סי"יוע "כמבואר בשו

ד " כדי שיוכל ללמד לתלמידיו שהיו כ)במעשה שבהגדה ואפשר שהיו מסובין בביתו
י "ו מילין בקו אוירי שהם כמו ח"ומלוד ועד בני ברק של ימינו הם ט, אלף

ב מילין מלוד " וי)כי האדמה מישור ואין הבדל גדול בין האויר לקרקע(ע מילין בקרק
כ בני ברק של "וא. לכוון בני ברק הוא רמת גן של היום שהוא בין יהוד לבין יפו

תבואות "וכתב בספר . עקיבא היתה בסביבות רמת גן או בני ברק של ימינו' ר
האגרת "קונטרס וב. לצפון מזרחית יפו כשעה וחצי הכפר בני ברק" הארץ
כתב שבני ברק הוא המקום בו עמד הכפר אבן אבראק והוא המקום " הזאת

  .)ג"וראה לקמן אות כ(". צומת מסובין"הידוע היום בשם 
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ויהי גבול נחלתם צרעה ', למטה בני דן וכו) ט"יהושע י(ואמר הכתוב . ב"כ
תקה ואשתאול ועיר שמש ושעלבין ואילון ויתלה ואילון ותמנתה ועקרון ואל

. וגבתון ובעלת ויהוד ובני ברק וגת רימון ומי הירקון והרקון עם הגבול מול יפו
ואקדים ואומר . וכדי להבין היכן מקומות אלו יש להבין את מקום נחלת יהודה

 שמרכזה לרוחב הוא מבאר שפלת הדרום, שנחלת יהודה יש בה שתי שפלות
, ית חורון במזרח דרוםוהשפלה השניה היא בין ב, שבע במזרח ועד עזה במערב

וכבר נתבאר ענין שפלות (. שפלת לודומרכזה לוד ונקראת . לירקון בצפון מערב

ונחלת דן השתלבה בתוך שפלת לוד והיתה בדרומה לרוחב ) 'אלו לעיל אות כ
ובעמק עלתה . הגבול הצפוני של יהודה שבין מזרח למערב מהשפלה עד העמק

  .מאלה לים במקום שפך הירקוןלכוון צפון עד גת רימון ומשם פנתה ש

י לארכה ולרחבה מקדש ברנע "ומבואר בכתוב שנחלת יהודה היתה כל דרום א
 ועד יבנאל )ואדי אל עריש(ומנחל מצרים , ועד קצה ים המלח הצפוני במזרח

והחתך שבין מזרח למערב אינו ישר אלא בעל מעלות . ואשדוד במערב
לה אדומים ועין שמש לירושלים ומורדות ויצא מקצה ים המלח למערב דרך מע

 וחזר )ו"יהושע ט(ומשם עלה צפונה לקרית יערים שהיא בהר , ועמק רפאים
 וחזר למזרח לתמנה )שבקצה המערבי של ההר(והדרים מעט לכסלון ובית שמש 

כי כל ערי הפלישתים היו (. שבהר ומשם עלה לצפון מערב לכוון עקרון שבעמק

 )שבין אשדוד ליפו(ליבנאל וממנה אל הים  וחצה את הר הבעלה והגיע )בעמק
מקצה הירדן הדרומי לכוון מערב עד קרית , ובנימין לקחו מגבול יהודה הצפוני

כי רכס ההרים הגבוה , מחוץ לחלק ההר שעולה מבית חורון לצפון, יערים
, שמבית חורון לשרון ניתן בחלקו הדרומי לאפרים ובחלקו הצפוני למנשה

יו המערביים היא שפלת לוד וגם לתוכה נכנס קצת והשפלה שמתחת למורדות
ושאר השפלה והעמק נתנו לדן עד אנטיפרס בצפון . מנחלת אפרים עד גזר

  .והירקון בצפון מערב. מזרח

 אשתאול וצרעה בשפלה )ו"יהושע ט(ובשפלה זו אמר הכתוב בנחלת יהודה 
ריים ואשנה וזנוח ועין גנים תפוח והעינם ירמות ועדולם שכה ועזקה ושע

וערים אלו הם חלק מגבולות נחלת יהודה . ועדיתיים והגדרה וגדרותיים
תמוה הוא כי מפורש , י שתפוח והעינם אחד הוא"שמה שפירש, אגב אומר(. בשפלת לוד

 )-.'סוטה י-. מקום הוא ששמו עינים וכן הוא אומר תפוח והעינם, חנין אמר רב' ר', בגמ
ואת תמנה מנה ,  והעינם בשפלהעדולםווהנה נזכרו בפסוק זה אשתאול וצרעה 

וכבר ידענו ממעשה יהודה ותמר שתמנה ועדולם , שבהרהכתוב בין הערים 
וצריך לומר שתמנה בהר בקצהו המערבי , קרובים הם והעינם בדרך תמנתה
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ובעלת , וגם את אלתקון מנה בין העיירות שבהר. וקרובה אל עדולם שבשפלה
יא בעלה ועיים ועצם הכתובים בערי גבול וה, היא קרית יערים כמפורש בכתוב

ולכן (והם ברכס ההרים הגבוה שליד בית חורון , יהודה בחלק שלפני השפלה

ש בירושלמי " וכמ)ח שכללו את שמעון"ט הערים של יהודה מתוך ל"כללם הכתוב בכ
 ובעלתאלתקה וגבתון , זמנין מיהודה וזמנין מדן,  בעלת)ב"א ה"סנהדרין פ(

ואין . ל"עכ. בתים מיהודה ושדות מדן, מימר. עיים ועצם מדןבעלה ו, מיהודה
לומר שגם גבתון בהר אלא לשון הפסוק הוא שהביא שבהם ' כוונת הגמ

 )ז" ט–ו "פרקים ט' מלכים א(אמנם גבתון מבואר בכתוב . מוזכרות בעלת ובעלה
כ גבתון היא " וא,וכל ערי הפלישתים היו בעמק בלבד, שהיה שייך לפלישתים

 שלא נתן )ה"ל, 'שופטים א(וגם אילון ושעלבים לפי המובן מהכתוב . בעמק
וגם מדברי יהושע . האמורי לדן לרדת לעמק ולא הורישו לערים אלו ולהר חרס

 נראה שהיו בעמק ונקרא כל העמק בעמק אילוןשמש בגבעון דום וירח 
 שמש ואפשר שהערים עיר שמש ואילון היו סמוכים לבית(, ש העיר שבה" ע"אילון"

.  סליקום ואקרא דסליקום- .'מכות י-' ש בגמ"וכמ, ולכן שמותם דומים מעט. ואילון

כך קדש היא עיר מבצר . ויש כפר סמוך הנקרא אקרא דסליקום, סליקום עיר מבצר, י"ופירש

  ).הנקרא על שמה, ועיר בינוני סמוכה לה

יששכר פרט ל', וכדו, ושב, ותאר, ונסב, וממה שבגבולות השבטים כתוב ועלה
, י גבול שכניהם"מסתבר שהטעם הוא בגלל שסמך הכתוב שיובן גבולם ע, ודן

, ובדן כתב ויהי גבול נחלתם צרעה ואשתאול שמפורש בכתוב שהיו בשפלה
' ומבואר בגמ. ותמנתה שהיתה בהר, ושעלבין ואילון שמתבאר שהיו בעמק

 לשפלה כי כ היא בהר בקצהו הגובל" שהיא תמנה הסמוכה לעדולם וא)'סוטה י(
וגבתון שמתבאר , ואלתקה ובעלת נזכרו בהר, עדולם נזכרת בערי השפלה

,  שהוא בעמק הסמוך לים)ו"מ, ו"יהושע ט(ועקרון משמע מהכתוב , שהוא בעמק
והצפון המערבי הוא מי הירקון ומסתבר שהערים שאינם נזכרים בנחלת יהודה 

וכה לו ויהוד ובני ברק כ גת רימון צריכה להיות סמ"נזכרים בכתוב על הסדר וא
 וגם אנטיפרס .ובאמת מקומות בשמות אלו נמצאים סמוכים לירקון. קרוב להם

שנתבאר לעיל שמקומה מול מי הירקון בקצה העמק המזרחי ומפורש במשנה 
 הדרומי ויהי גבול נחלתם, ז ביאור הכתוב הוא"ולפי. שהיא גבול יהודה והגליל

 בעמק בכוון ישיר בין ואילון ויתלהושעל,  בשפלהצרעה ואשתאול ועיר שמש
 במזרח בהר במקום הגובל לשפלה ותמנתהאפשר סמוכה לו  ואילון .למערב

ויהוד . במרכז העמקגבתון ו.  בהר בדרום מזרחואלתקה ובעלת. שלידה עדולם
 מי הירקוןעמהם בצפון  ו,מדרום לצפון בשפלה או בעמק ובני ברק וגת רימון

  .יפוו הירקוןמשם בקו ישר למערב ו, רקוןדהיינו העיר שעל מקורות הי
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הוא אנטיפרס של ימינו שממש בצידו נמצאים מקורות  מי הירקוןומקום 
קדמוניות (ולפי עדות יוסיפון היתה לפני כן במקום עיר בשם כפר סבא , הירקון

 שאמרו שם שקרובה )א"דמאי ה' מס( הנזכרת בתלמוד ירושלמי .)א, ו"ט, ג"היהודים י

כפר סבא שהיתה אלא אין זו אולי ו.) א"נדה ס (ולי היא גם הנזכרת בתלמוד בבליוא. לקסריה

כפר קטן בראש הר הצופים מול מקום המקדש שהזכירו יוסיפון בספרו קדמוניות היהודים 

שעליו התכוון כשסיפר שבכפר סבא נפגשו שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון כי לדעת 

גם היא היתה נקראת כפר סבא לפוגשו כמסופר יוסיפון לא הלכו כל הלילה לאנטיפרס ש

 כתב מפורש ביוסיפון ליהודים  בכפר סבא שבראש הר הצופים כי כןאלא פגשוהו, בתלמודין

דברי ' ובזה נתיישבה תמיהת הר(. שהפגישה היתה  מול ירושלים הרחק ממנה כמטחווי קשת

אה ואומרים שאנטיפרס  והחוקרים של ימינו שגו ברו) ש"ח עיי"דף ע' יוסף שווארץ פרק ג

ויצא להם טעות זו מחוסר הבנתם בדברי יוסיפון בספרו מלחמות . עומדת על תל אפק

וכראות גלוס כי תמו המורדים מארץ הגליל . "ט שכתב וזה לשונו"פרק י' היהודים ספר ב

אחד הנקרא אפק התלקטו היהודים ) מצודה(ועלה על אנטיפרס ובשמעו כי במגדל ' וכו

". 'מאנטיפרס עלה על לוד ותפש את העיר וכו' לח צבא שמה להלחם וכובחיל גדול ש

ובוערים אלו לא הבינו שכוונת הדברים שמגדל זה היה  בסביבת אנטיפרס  ולא בתוכו ולכן 

ומכל מקום למדנו . הוצרך לשלוח צבא שמה ולא עלה בעצמו כי היה בדרכו לאנטיפרס
נטיפרס כי תיאור העיר אפק  שמגדל אפק היה בקרבת מקום לא יוסיפוןמדברי

וסביר מאוד , וסביבתו כפי המתואר בסיפרו מתאים במדוייק לסביבת אנטיפרס
להניח שהמגדל הקרוב הנקרא היום מגדל צדק הוא מגדל אפק שהזכיר יוסיפון 

 וכידוע שהלשון הכנענית דומה בהרבה מילים "ראש העין"והוא בימינו גובל ב

ן למקום על שם קרבתה למקורות הירקון והוא מלשון לעיברית ואפשר שגם השם אפק נית

כי  .ו בלבד"ואם כנים הדברים תתחייב ראש העין לעשות פורים בט אפיקי מים 

   .ת חומהומוקפודינם כ, שני בתיםשלש חצרות של הם בהיו כל המגדלים והמצודות 

כי סמוכה היא לבני ברק כמו ,  ומקומה ידועה עד היום לא נשתנה שמהויהוד
  . מכן הכתובשס

כי הנמל העתיק .  שכן הואורגלים לדברבמקומה הקודם היא ש כמעט ודאי ויפו
. נמצא קרוב למקום זה והוא למטה ממי הירקון לכוון דרום בין הירקון לאשדוד

". כפר לובין זכרתיו למערב לוד כשתי שעות הוא יפו", ל" וז)א"פי(פ "וכתב הכו
לא היו דברים מעולם כי , ת היא יפוואם נבאר דבריו שלמערב לוד כשתי שעו

, ויפו רחוקה ממנה הרבה. שתי שעות למערב לוד אין ים כלל והוא מרכז העמק
והוא . זכרתיו למערב לוד, כפר לובין דהיינו כפר לודים. אמנם ביאור דבריו הם

גיטין ברישא אפילו מכפר לודים ' ומה שהזכירו מס.  וזה לשונו)'בפרק ז(ש "מ
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כ הייתי בלוד ושאלתי על כפר "אח, ר יהיה מערבי צפוני ללודאותו כפ, ללוד
דגושה הלכתי שם ומצאתי אל ' אמרו אין הנה אלא כפר לובין והב, לודים

כ הוא בערך "וא. ל" עכ.והוא מערבי צפוני ללוד כשתי שעותהמקום שכתבנו 
שעות ' א כתב שכפר לודים הוא במרחק ג" ובפרק י.מקום הישוב אור יהודה

ועתה יובנו דבריו שהקדים , ח תל השומר"כ הוא בערך מקום ביה"וא, מלוד
ובאמת . כי כוונתו שמכפר לודים כשתי שעות הוא יפו, להזכיר את כפר לודים

מ "שהם כשמונה ק(שעות ' בדיוק בקו ישר מתל השומר ליפו של היום מרחק ב

הליכה בערך פ מציין את ארבעים מיל של מהלך יום על כשמונה שעות "כי הכו, אוירי

שעות הם כעשר מיל קרקע והם בערך שמונה מיל בקו אוירי כי ' וב. והשאר לצרכים אחרים

 ).אולי היו עיירות וכפרים בדרך וחול המעכב את ההליכה ולא היתה הדרך ישרה בקו אחד
שעות מלוד נכון ' ונראה שהנוסח ג, ומאור יהודה לים בקו ישר הוא חוף בת ים

 כי היא מתאימה )שעות שבין כפר לודים ליפו' למעתיק בטעות מבשעות יצא ' וב(יותר 
ליפו של היום שבשם יפו מוכרת היא בכל הדורות לא פסקה רגל אדם ממנה 

 וכמבואר )ב שנה שלא עבר איש ביהודה"פרט לנ(מאז יהושע בן נון ועד היום 
 ועברה מיד ליד בין ישראל והאומות כל ,ביוסיפון שתמיד היתה מיושבת

 ומאז כל עולי הרגל בכל הדורות מזכירים אותה בשמה ,ת הבית השניתקופ
  .וחלקם גם דרכה הגיעו לארץ

, אם יתישבו בה ישראל' בעיר יפו וכו, כתב וזה לשונו .ו"תצ' ח סי"אוי "ברכבו
כיון שהיא סמוכה וקרובה ליבנה ולוד ט יום אחד "יש להסתפק אם יעשו יו' וכו

או דילמא כל דלא ידעינן שהיו , צה הן חסר ולירושלים מהלך יום ומח,מאוד
והנה מספר בן גוריון בכמה מקומות . ימים' השלוחים הולכין צריך לעשות ב

וכן איכא אמוראים שדרו , נראה דהוה איתדר להו לישראל ביפו בזמן בית שני
מ שהיו "ש, ומדקרי לקצתם רבי, נחמיה דמן יפו' ור, אבא דמן יפו' ביפו כגון ר
דפשוט בזה מוכח . ש"עיי', וכו, י הראיה" הסמיכה שהיו מקדשין עפעדיין בזמן

דאחרת כל ראיותיו אין , היא יפו קמייתאשיפו של ימיו , א"ון עוזינו החידלגא
ואולי יפו היתה רחוקה מעט ומקום זה , דאכתי מי יימר דזו יפו, מ"בהם נפק

לוד ויבנה ל ד"ומוכח נמי דפשיט. היה חרב או שדות ולא הגיעו שלוחים לשם
  .ונכנס לבית הספק, בדוכתייהו קיימי דאחרת למה הזכירם

בזכרון העיירות המוקפות .  וזה לשונו)ח"פ(וכתב בספר כפתור ופרח . ג"כ
', ערכין פרק בתרא כגון קצרה הישנה של ציפורין וכו' מס, ן"חומה מימות יב

מה ל לוד ואונו וגיא החרשים מוקפות חו" אמר ריב,מגילה פרק קמא' מס
ה בקצת עיירות שהם היום בארץ כיבוש אדון "מסתברא שה. ן"מימות יב

 ,ובהם היום קהלות, ה כגון סלכה ואדרעי וכיוצא בהם"הנביאים אדוננו משה ע
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ישמעאל ברבי יוסי וכי אין לנו מוקפות חומה אלא '  אמר ר)ערכין' מס(אמרינן 
י ברבי "כ מהא דר"א. 'הרי הוא אומר ששים עיר כל חבל ארגוב וכו. אלו בלבד

יוסי אית לן שכל העיירות המוקפות חומה שנזכרות למעלה שהם קדושות 
 .ו בלבד"אינם קורין המגילה אלא בטסלכה ואדרעי אם כן ', מכבוש שני וכו

ואני בבואי אל הארץ הקדושה בחסד עליון שמעתי כי בגוש חלב וירושלים היו 
ין הדין הוא כך כדאמרינן רב דאלו במקומות המסופק, ו"ד וט"קורין המגילה י

ן "ו מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות יב"ד ובט"אסי קרא מגילה בהוצל בי
אבל מקומות . ד בלבד"והברכה על הקריאה הוא בי. ל"מ ז"וכן פסק הר. או לא

, ל"מתתיה ז' וכתבתי על זה אל הר. ו לחוד"שהם ודאי מוקפות אין להם אלא ט
הייתי יוצא , ד והיו קורין את המגילה בפני" ביוכתב אלי אם הייתי בירושלים

וכן על טבריה אמרתי כי יש לה . מבית הכנסת פן יאמר לי הכסיל בחושך הולך
ועל גוש חלב . ל"עכ. והדין עמו. כ"ע .ה"דין מוקפת חומה מההיא דרבי ע

אפשר שבזמן , י שמפורש במשנה שחקרה שלה מוקפת" כי אעפ,הניחם בספקם
וכלפי . ימים' ומדת היא על מקומה הראשון ומספק קראו בהרב לא ידעו אם ע

  .ו בלבד"ירושלים פסק בסכינא חריפה לקרא בה בט

. פשוט לדינא שכן הוא, ו בלבד מהא דרבי"ש גבי טבריה שדינה לקרא בט"ומ
ומה גם . ש מתלמידו וחזקיה הוא תלמיד תלמידו"כי הלכה כרבי מחברו וכ

ומה גם , יה דימה חומתה לגבי מגילהדלחזקיה מספקא ליה ולרבי פשיטא ל
ו "יוחנן קרא רק בט' ולא עוד אלא שר, ד"דעשה מעשה רב בנטיעה שנטע בי

וזה היה המנהג הפשוט של כל התנאים והאמוראים בטבריה פרט . בצבור
ם "וזה אפילו להרמב. ד"קרא מחסידות גם בי, סתפק בהלכהשנלחזקיה שמכיון 

ים הוא בספיקא דמוקפת ולא בספיקא כי מה שפסקו לעשות יומי, ע"והשו
ראה (, ואפילו אם נאמר שגם בספיקא דדינא צריך לחוש לעשות יומיים. דדינא

יוחנן '  בטבריה אין ספק בדין כלל ועיקר לאחר שרבי ור,)ו"לקמן סוף אות כ
 צריך מדינא )ובחמתן הסמוכה לה(ולכן בטבריה . פשטו כן להדיא ועשו מעשה רב

יוחנן ' ור. ל" וז)ת"ה וכ"ד. מגילה ב(א "כן כתב הריטבו, ו בלבד"לקרא בט
, ערכין' דילן במס' והכי אסיקנא בגמ. בירושלמי, ו"פשיטא ליה דקורין בה בט

ובגמרא דילן בערכין אסיקו ,  וכתב.)ה ואחד"ב ד"ע' שם ג(ש "ה ופיר"ושנ. ל"עכ
 על כולו ושלישים. ו"וטבריה כיון דמיגניא קרו בט. יוחנן בירושלמי' בהדיא כר

אסקינן דספקיה דחזקיה בפרזים דקרא אי בעינן למימר דמיגלו ,  כתב:)'שם ה(
או דלמא מיגלו שהם פתוחים ליכבש , וטבריה הא מיגליא מצידה האחד

ו כיון "יוחנן פליג עליה בירושלמי וקרא ביה בט' ור. וטבריה הא מיגניא
י "ואעפ. ל"עכ. תראערכין בפרקא ב' דילן במס' ואסיקנא כוותיה בגמ. דמיגניא
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ס דילן הכי "דש, ש"העד העיד בנו האיש אדוני האר, ס דילן לא נמצא זה"שבש
ב "וזה לא כהמשנ. ס"וידוע הוא שבידי הראשונים היו נוסחי דווקני דש. אסיק

כל , ס"וכיון דכך מסקנת הש. א"ועוד אחרונים דאישתמיטיה מנייהו לריטב
בלי ברכה ד "ד יקרא בי"לקרות גם ביהרוצה לנהוג כחזקיה ולהחמיר ולהקדים ו

ולא יאמר על הניסים . ואין לענות אחריו אמן, ואם ברך ברכתו ברכה לבטלה
, ד לא עלתה לו"דקריאת י(ו יקרא בברכה "ובט. ו"ת אלא בט"ד ולא יוציאו ס"בי

ל לא "ומשום סב', א והמאירי הובאו דבריהם לעיל אות ו"בדיעבד וכמו שפסקו הריטב' ואפי

ז "ועדיף מהא שכתב הרדב. ברכה ממילא קא אתיא, ו" כי היות ומדינא חייב לקרא בט,שייך

  .ו כהלכתן" ויקיימו כל מצוות הפורים בט.)לגבי ספירת העומר
פ הביא לתשובת הגאון שהסביר דליכא לדמויי ערים דעלמא "י שהכפו"ואעפ

, יכסושספיקא תלוי בפירוש מוקפין אי מיגנו או מ להא דחזקיה דשאני טבריה
 הבין שאין כוונת הגאון לפסוק דבטבריה קורין .)ג"אות י הובאו דבריו לעיל(

ולכן פסק . ימים' אלא שהסביר מדוע קרא חזקיה ב, יומיים מהאי ספיקא
ולפלא על . ו בלבד מהא דרבי"מתתיה שטבריה דינה בט' פ כדעת ר"הכפו
ולפי זה . ה לשונו שלאחר שהביא תשובת הגאון הוסיף וז.)ב"רנ' א סי"ח(ז "הרדב

אבל מדינא קורין , וממידת חסידות היו עושין כן, ו"ד ובט"בטבריה קורין בי
. ו דמוקפת חומה היא"א דלעולם קורין בט"וי, ד דאזלינן בתר רובא דעלמא"בי

דמלבד , ודבריו תמוהים. ל"עכ. וקורין בשני ימים, והנכון אצלי דעת הגאון
ולא הוסיף ', ר דעת חזקיה כלשון הגמאלא הסבי, שהגאון לא גילה דעתו בזה

ולא רק שלא מצאנו אמוראים נוספים שקראו בטבריה . הגאון משלו כלום
 וחזקיה החמיר לקרא .ו"רק בטורבי יוחנן שקראו , אדרבא מצינו לרבי, יומיים

ל אין מקום להסתפק שטבריה "א הנ"פ לאחר הגלות דברי הריטב"עכ. ד" ביגם
ז אם היה רואה דבריו ועדותו שכן מסקנת "ם הרדבופשוט שג, ו בלבד"דינה בט

  .היה פוסק כן', הגמ
ולא נראית , י שאינה כלל טבריה ולא סמוכה לה"אמנם בטבריה עילית אעפ

כיון שבמציאות היא חלק מהעיר טבריה המוקפת (, חייבים לעשות יומיים מדינא, עמה

 גדולים בין השכונות ויש והמרחק שבינה לטבריה הוא כדרך עיירות של ימינו שיש רווחים

וכמו שיתבאר כל זה , וכן המנהג בירושלים. ו בלבד"סבורים דדי בזה לחייבם לקרא בט

  . ואינו בגדר חומרא בלבד.)לקמן

ו "וממה שכתב לגבי סלכה ואדרעי וכל העיירות שבעבר הירדן לעשות בט
, כי סמך על השמות הערביים של המקומות שהם המקומות הקדומים. בלבד

כי לא יתכן שבדיוק במקומות . הדין והאמת והשלום עמו .קומם הקדוםבמ
קוראים הערביים לכפריהם , ך אמורים להיות ערים בשמות אלו"שלפי התנ
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 )א"פ פי"בכפו(ש "וכמ.  אלמלי שמסורת עתיקה בידםבכל הארץבאותן שמות 
א ממעט "ו שאידעואזכיר המקום בלשון קודש ובערבי שעם זה , וזה לשונו

וכגון כפר , דהיינו שהערבי הוא שבוש השם העברי וניכר מתוכו(. ל"עכ. וי בקצתםשינ

,  ואני הכותב קבלתי מזקני)',דגושה וכדו' לודים שנקרא בערבי כפר לובין עם ב
שהבדואים הם צאצאי הפלישתים גרי הארץ מזמן האבות ועדיין בידיהם שמות 

פו שמות המקומות פרט  כי גם ישראל כשכבשו לא החלי,המקומות מאז האבות
' פ(ש נבו ובעל מעון מוסבות שם "ז וכמ"לבודדים אותם שנקראו על שם ע

אלא ', בית שמש וכדו, פ לגבי לוד" וברור שכן דעת הכפו)י שם"ועיין רש, מטות
' וכספקא דהוצל לפי פי(שבעיירות שיש ספק אם עומדות על מקומן הראשון 

  . יעשו יומיים וכרב אסי)א"הרשב

 קטנים בזמן כפריםש להעיר שמכיון שהמקומות המוזכרים היו אמנם י
 וביניהן גם גדולות מאוד עיירותכשבזמן יהושע ובית ראשון היו אלו , הערביים

, ואם כן כל כפר הנזכר בשם משמות אלו העיירות. ל"א כנ"שהכילו רבואות בנ
ם הוא בגדר אותו מקום ואינו מצטמצ, כל השטח שמסביבו בקוטר כמה מילין

ולכן לוד העתיקה לא רק היא מקום המוקפת אלא גם . לגבולות הכפר בלבד
גם לפי ( וכן הכפר בני ברק שעמד ).מ להחשיב מהם דין סמוך ונראה"ונפק(, החדשה

והוא המקום הנקרא היום ,  על המקום שהיה נקרא חיריה")האגרת הזאת"הרב 
עצמו רחוק עתה י שמקום הכפר "אעפ, שהוא סמוך לרמת גן". צומת מסובים"

כיון שהעיר בני ברק היתה בודאי גדולה יותר מכפר , ג"מעט יותר ממיל מבתי ר
ע "ד אלף תלמידי ר"ומסתבר שהיתה כרך גדול שהכיל מחוץ לאנשי העיר גם את כל כ(קטן 

י שאין זו הוכחה לזמן "ואעפ.  ללמוד ממנוב"ע לב"אחר רשבאו מגבת ועד אנטיפרס 

רי החומה נשארו בגדלם המקורי כדי לקיים בהם את הדינים פ מסתבר כי ע"עכ, יהושע

. ואינינו יודעים לאיזו כוון התפשטה ).המיוחדים שאין דינם מחוץ לחומה כלל
ע הוכרח לגור בעיר הרחוקה "כי ר, והסברא נותנת שנטתה לכוון צפון ומערב

ח "מקום ביה(ב מיל ומצידה במזרח נמצא כפר לודים "מלוד שבדרומה לפחות י

ואמנם במערב נראים היום חלק מחרבות בני ברק (.  ובסביבותיה העיר יהוד)תל השומר

 במקום -הוא צומת מסובים-העתיקה בהמשך כמה מילין מהמקום בו עמד הכפר בני ברק 

ב של "וסביר מאוד להניח שגם לצד צפון נתפשטה כמו כן והגיע בתוך ב. הנקרא היום חיריה

ונראה שכל השטח שמסביב לצומת . ית להאו לפחות סמוכה ונרא.) ימינו
 שהוא מקום שעמדה עליו בני גדולמסובין ולחיריה של היום הוא בגדר ספק 

א "ולהחזו. ע לעשות יומיים מספק"ולכן העיר רמת גן חייבת מדינא דשו, ברק
דהא , ונראים דבריו מדברי המשאת משה( ,שפוסק שגם לספקות יש דין סמוך ונראה

והא עדיפא דיתכן  .חייבים גם בבני ברק לעשות יומיים מספק .)ל"מקרא נפקא וכנ
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 שיש  סיבותוזאת מלבד שאר( *.ב המקראית עמדה על בני ברק של היום גופא"שב

   .)ו או לפחות יומיים כפי שיתבאר להלן"ג לעשות בט"ב ור"לחייב ב

המובן מכל האמור שיפו ולוד ודאי עומדות על מקומן הראשון ודינם לעשות 
פ "ויבנה לפי המובן מהכפו, הן והסמוך והנראה להן. ו בלבד"ם בטפורי

 אמנם כיון שאין .ו בלבד"ודינה לעשות בט.  במקומה הראשון עומדת,י"והברכ
, כדאי שיעשו יומיים מספק וליא, הוכחות מדוייקות על מיקומה כעל לוד ויפו

ו "בט יםת ואמירת על הניס"לעשותו עיקר בהוצאת ס, ו"אבל יחמירו ביותר בט
  .ו בשופי"ד יוכל לברך בו בט"ומי שלא ברך בו על המגילה בי. בלבד

ושאר הערים המוזכרים . והעיר בני ברק חייבת מדינא לעשות יומיים מספק
ע של ערים המסופקות שחייבות לעשות יומיים "בכתוב חוזרים לדין השו

יל  ובפרט שספק זה שאם העיר עומדת על מקומה הראשון נתבאר לע.מדינא
שלכל הפוסקים הגאונים והראשונים ללא יוצא מן הכלל חייבים לעשות יומיים 

ושמא אין זה מקומו כמבואר , ואין לעשות בזה ספק ספיקא שמא לא היו מוקפות(. מספק

וכל מי שלא מקיים מצוות הפורים במקומות אלו גם  )'י סעיף ט"ק' ד סי"ע יו"בשו
  .ע"ח לכו"ידו הרי הוא עוקר זמן כרכים ולא יצא "בט

כתב הרב תיקון . וזה לשונו. סתהון" ארץ חיים"י "כתב בספר מנהגי א .ד"כ
, א שהוא ספק"כך אנו נוהגין בצפת שבגליל העליון תובב, יששכר וזה לשונו

ובכפריה ביריה , ו"ושבצפת ת, י בכפריהון המסופקות"וכן נוהגין בכל ערי א
פת היתה מוקפת חומה מימי קדם  והגם דצ,ימים מפני הספק' ועין זתון קורין ב

' הרו. ל"ח מימי יהושע עכ" ספק אם מוק אך היו,א"רנ' ריש סיץ "ש המהריט"כמ
, י שנהג"ן הב"ומעיד בספרו על דברים שראה למרן "תקון יששכר היה בצפת בזמן מר

וכתב . ל ממצרים" בטרם עלה האריז,ן"ד בחיי מר"וספרו נדפס בשנת השכ
 וזה )ו"מהרח(ל "כתב אבא מורי ז,  אמר שמואל)ריםדרוש הפו(בשער הכוונות 

ס של אשכנזים ביום "ל בביהכנ"י הכהן שראה למורינו ז"שמעתי ממהר, לשונו
ו לא היה אומר על "ו לאדר שהוא יום השני של פורים בהיותו בצפת ת"ט

ל שביום השני של פורים בדמשק "גם אני ראיתי למורי ז, אמר שמואל. הניסים
                                                

, א שאמאוס היתה במורדות ההרים בגבול ההרים והשפלה"דנתבאר לעיל אות כ,  תדע *

ואם כפר זה הוא , מ מדרום מערב לגזר"ס בקצה העמק כחמש קוהיום נמצא כפר בשם עמאו

הרי שאמאוס התפשטה לרוחב כל השפלה מקצה ההר ועד העמק ברוחב של , חלק מאמאוס

למיחש בהו כל דיש ספק שמא , ודון מינה ואוקי באתרי אחריני, בערך. מ"ארבע עשרה ק

  .ובני ברק וביתר כיוצא בה, העיר היתה גדולה
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ד כי הטעם הוא כי בענין ההפסקה בעמידה "והנלע. על הניסיםלא היה אומר 
האמנם בשאר מצוות פורים כמו משלוח מנות ומתנות . לא היה מפסיק מספיקא

  .ל"עכ. לאביונים גם ביום השני היה נוהג לעשות כן מספיקא

י "ן הב"אתה הראת לדעת שהמנהג הפשוט בצפת בזמן עירין וקדישין מר
,  מספקלכל דבריהם עמהם נהגו לעשות פורים יומיים ל וכל קדושים"י ז"והאר

ויש להבין . ו"ל לעצמו הקפיד שלא לומר נוסח על הניסים ביום ט"ורק האריז
 שהיא )ז"י', שופטים א(למה נהגו כן דהא פשיטא שאין זו צפת הנזכרת בכתוב 

 וכבר העירו כן , ואלו צפת שבגליל בחלק נפתלי היא,בחלק יהודה ושמעון
ח "י או"וראה ברכ(ל " ובארץ חיים הנ,ד"אות ל' ב' סי ובפאת השולחן א"יפפ "הכו

ש שם משם פירוש ירושלמי ישן שהסתמך על הכתוב בשופטים "ומ', ו אות ח"תצ' סי

, נחלת נפתלי ב פשוט שאין כוונתו לומר שזו צפת שבגליל, שבנחלת יהודה".יושבי צפת"

היתה , וכמו שהיתה עיר בשם זה ביהודה, אלא כוונתו לומר שצפת בשם עיר מצאנו בכתוב

היא א להוכיח שצפת שם עיר "א זיע"ע החיד"והביאו ג. 'חצור ובית לחם וכדוכ, גם בגליל

 ובימי בית שני והמשנה היתה צפת זו קרויה בשמה כמבואר .)ולא שם מנורה
. וטלבלאחר שהמשואות היו ממשיכים שם להשיא  ש)א"ב ה"פ(ה "בירושלמי ר
אמנם בצפת . רובים לטבריה ושמחו שידעו את זמן קידוש החודשכיון שהיו ק
בגללה לא , אם חשבו שהיא מזמן בית שני'  ואפי)ו"מזמן גזרות תתנ(יש מצודה 

ואם בגלל .  ניכר בחומה זו שאינה מבית ראשוןהיה להם להכנס לבית הספק כי
ץ וזו גרמה להם "ש המהריט"שבצפת ידעו שבזמן קדם היתה מוקפת וכמ

למה בביריה ועין זתון שהיו , נס לספק שמא גם בזמן יהושע היתה מוקפתלהכ
' וממשמעות דברי הר. כ יומיים"כפרים ללא זכר של חומה כל שהיא קראו ג

ולא כמו . תקון יששכר נראה שהיו מסופקות מצד עצמן ולא מצד קרבתן לצפת
 הוא י שנראה שהדין"ואעפ, מי שכתב שקראו בגלל שהן סמוכין ונראין לצפת

א שנותנין דין סמוך ונראה גם לספקות וביריה היתה סמוכה בתוך מיל "כחזו
 אבל עין זיתון רחוקה כמה מילין מצפת ולא היתה לא ).פ"ש הכפו"כמ(לצפת 

כי צפת היתה משוכה לדרום העיר של היום ומצידה , רואה ולא נראית לצפת
והמקום . ר לו עוד היום"ל שמקומו מוזכ"כידוע מבית ההסגר של האריז(השני של ההר 

מסורת בידינו שהיה שדה מחוץ לעיר , י"ש האר"שבו עומדים עתה שתי בתי הכנסיות שע

, כרוספדאי בצפון' ג בסופו מציון אמיה דר"וכן מתבאר משעה. מקום שהיה מקבל בו שבת

  .)ש"עיי, דוסא בן הרכינס בדרום' ומציון ר

 )ד"אות ל(' ג' ובסי, בטבריהאית נר כתב דצפת זו )ד"ב אות ל"פ(ובפאת השולחן 
י שאינו סמוך ולכן "ל נראה אעפ" וקיימנראית בטבריהובאמת היא , ל"כתב וז
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ונראה עיר , נ מפני שיש פה מקום שנקרא יורפת הישנה"א. ימים' קורין בו ב
נראה דנסתפק לו אם נראה . ל"עכ. קדש אשר בהר נפתלי שהיא מערי מקלט

ושניהם . ורואה קדש,  נראה בטבריה,ט תרתימהמוקף או אל המוקף ולכן נק
דהמציאות שמטבריה לא רואים את צפת כלל ועיר קדש גם אם . קשים משמוע
וגם . והוא ספק בירושלמי. לא גרו בה אז יהודים) דבר שאינו ברור(נראית מצפת 

 וגם הוא )ז"ראה לקמן אות כ(היא ספק אם דינה כמוקפת כיון שהיא מערי מקלט 
ומה שכתב שיש מקום שנקרא יורפת . על מקומה הראשון עומדתספק אם היא 

וגם בה לא ישבו . הישנה לא שמיע לי כי יורפת אינה ליד צפת ולא נראית ממנה
ע שכתב דין כרכים המסופקין כלל בתוכו "ונראה שהשו. י"יהודים בזמן הב

. שכיון שידענו שהיו מאות עיירות מוקפין חומה בהם, י בדין זה"לרוב א
פים שמגבת ועד אנטיפרס וגם בלעדיהם כמסקנת הבבלי והירושלמי שלא מנה יהושע אל(

 כל מקום הוא בספק מוקף עד שיוודע לך שבוודאי לא ).אלא אלו שעל הגבולין
ל אזלינן בתר רוב "ל שרק בחו" וסבי)ואולי מדין קבוע נגעו בה(. היה מוקף

י שהעתיקה הרב וכמו שהבאתי לעיל תשובת הגאונים כלשונה וכפ. עיירות
ז ענו דאזלינן "ל וע"כפתור ופרח ומפורש בו שהגאונים נשאלו על עיירות חו

ועל כל  )ט בתשובותיהם לגבי השמיטה"י והמבי"ן הב" מרהביאוהווספר זה ( .בתר רובא
ת ואמירת "פנים המנהג הפשוט היה בצפת לעשות יומיים ואפילו בהוצאת ס

ו בתפילה באמירת על " שלא להפסיק ביום טל נזהר לעצמו"אלא שהאריז(על הניסים 

אמנם . ך כלל ועיקר"י שהעיר צפת הזו לא הוזכרה בתנ" ואעפ)הניסים מספק
תשובות ' וג. כ מאי רבותא דהוצל שקרא בו רב אסי יומיים"ז דא"קשה לי ע

שהוצל .  ב.שנקטו כדעת הראשונים שסוברים דהוצל זה היה בבבל. א. בדבר
לכן החזיקו היושבים בה שודאי מוקפת וקראו בה רק זה הוא הוצל דבנימין ו

 וקרא )א"ש הרשב"וכמ(ו ורב אסי נסתפק בה שמא אינה על מקומה הראשון "בט
שהוצל זו היה פשוט ליושבים בה שאינה על מקומה הראשון וקראו . ג. יומיים

 .י"ונקטו כרב אסי לגבי רוב א. ד ורב אסי נסתפק וקרא בה יומיים"בה רק בי
וכל גדולי צפת מאן ספין לא לחוש . י עצמו"מנהג שכזה שנהגו אותו הבולאחר 

ובפרט . י שאינו ידוע כודאי פרוז או כודאי מוקף"לעשות יומיים בכל מקום בא
אמנם . במקומות ששמן דומה לשם המקראי ושידוע לנו שהיה נמצא בסביבה זו

ערי הגליל י דברי אביי שאמר שכל "אפשר לומר שנהגו כן רק בערי הגליל עפ
  .)ו" לקמן אות כוראה(. ובהא יש לומר דרבא לא פליג עליה. ח הן"מוק

וכן .  למערב ירושלים דרומי כשלש שעות הוא ביתר)א"פי(פ " כתב הכפו.ה"כ
ב מיל מירושלים נמצא הכפר הערבי ביתר "הוא היום שבמרחק הקרוב לי

עט פשוט וכמ. יותר ממיל ממנו נבנה הישוב היהודי ביתר עיליתובמרחק 
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גדולה מאוד ביתר ל היתה " כי בזמן חז,שכולה עומדת על מקום ביתר האמיתי
 על שטח ).ט ובהערה שם"ראה לעיל אות י(' א כמבואר בגמ" בנכמליוןוישבו בה 

גדול ורחב עד שאמרו שכשנכנס האוייב והרג בצד אחד עוד היו יושבים 
 שביתר רחוקה )ה" הד"פ(ואמרו בירושלמי תענית . ואוכלים ושמחים בצד שני

 ובר כוכבא נתבצר בה בגלל ,והיא הגרסא הנכונה כי ביתר בהר(. מן הים ארבעים מיל

) ז"גיטין נ(ובבבלי ,  וכל השפלה והעמק מבדיל בינה לבין הים,גובהה וחומותיה הבצורות

והיום רחוקה ) ס הוא"ט. וגירסת המדרש ארבעת מיל. ונשאר מיל' ס תיבת מ"הושמט בט
מיל מן הים והוא בגלל שהכפר הוא חלק קטן מעיר גדולה שהיתה ח "היא מ

ר "והיא חלק מהר יהודה המלאה לה אמי. ברוחב עוד שמונה מילין לכוון הים
י שעדיפה "ואעפ. ש בקרבה"בספר יהושע בעיירות מוקפות שנמנו על גבולה וכ

 כי ודאי היתה לה חומה בזמן בית שני ונמצאת בהר ,ו מצפת"היא לענין ט
, ו"כיון שאין רגלים לדבר לחייבה רק בט, מלך שהיו בו אלפי ערים מוקפותה

וכן כל הערים שבשפלת לוד כולל הערים . ימים בשלמות' דינה כצפת לעשות ב
החדשות מודיעין וקרית ספר כיון שעשרות עיירות מוקפות היו שם בזמן 

  .מספקשדינם כצפת לעשות יומיים הדבר פשוט , יהושע בן נון ואבד מקומם

וקרוב אני לומר שהוא מוקף חומה , ז"פ פ"ולענין פורים בבית שאן כתב הכפו
. ל" עכ.ח הוא"וכרך לעולם מוק, שהרי חכמים קראוהו כרך, נ"מימות יב
 ואין לומר שבית שן אינו )'י, א"א  ל-שמואל( חומתה מוזכרת בכתוב הלאוותמיהני 

 מוזכר בכתוב בית שאן גםו .יאפ גופיה באותו פרק כותב שהיא ה"כי הכו, בית שאן
 בספר מקראי קודש ש"ומ) ט"ש לעיל אות י"כמ(ח "ה מוקתכ הי" וא,ובנותיה

 אוליו, אין דבריו מוכרחים. ל"עכ. כי אינו לשון ודאי, פ לא עשה מעשה"הכוש
יש וכי בכניסה לעיר נמצאים שרידי עיר גדולה ומפוארת עומדת על מקומה הראשון 

  )ו"וראה גם לקמן אות כ(.   או עיר אחרת, עיר זו היא בית שאןאםלנהוג יומיים מספק 

 תל גרישה הוא מה שנקרא בפי .וזה לשונו" האגרת הזאת"כתב בקונטרס . ו"כ
הר זה נמשך ברחובות הנקראים רחובות יואב ורחובות , הקהל בשם הר נפוליון

יש ברק -ומשם עד בני, גן לפני גשר ההלכה-ביאליק ברמת' איתמר בהמשך רח
'  מטר שיש בו ע45בוטינסקי שרחבו אמנם 'מפריד רק כביש ז. רצף של בתים

ץ וקרית הרצוג כביש "ולתושבי פרדס כ. א אמה"אמה אך אין בו קמ
יפו -אביב-בספר הארכיאולוגיה וההסטוריה של תלו .בוטינסקי אינו מפריד'ז

ר בתל גרישה ה, כתוב לאמר, 43'  בע1959אביב - תל. ר יעקב קפלן"מאת ד
נפוליאון נחשפו שרידי ישוב מבוצר אשר נוסד על גבי ישוב עתיק ממנו בן 

חומת לבני טין מיובשות בשמש שעבייה שלשה , התקופה הכנענית הקדומה
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וגם באנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ . מטרים הקיפה את העיר
תב עוד כ. מתוארת מבנה החומה הזאת, 577' ב ע"ח, א"ישראל ירושלים תשל

והנה לא מפיהם , מזור הציע לזהותו עם גת רימון המקראית'  דפר)'באנצי(שם 
אבל אם באמת היינו מחליטים שזוהי גת רימון המקראית היינו , אנו חיים

כי גת רימון היא מערי , יוצאים לרווחה מכל שאלה של סמיכות לאתר זה
כל ערי הלויים ל ד"והרי קיי, ד"א כ"ביהושע שם כ, הלויים שנתנו להם שבט דן

ובעיקר שם , ח"הל' רוצח פרק ח' ם הל"עיין ברמב, לא היו מוקפות חומה
א ובעיקר "תרפ' ב סי"ז ח"ת הרדב"ובשו, ה ודע"ד שם ד"מ ובאה"במשל

ואם כן החומה שהם , ב"ע' ש מגילה דף ה"ח וברש"תרפ' י סי"בסופו שם וברכ
אבל . ע לא היתהמצאו היא בודאי שריד קודם מימי יהושע וכבר בימי יהוש
וכמו שרוב ככל , לזהות מקום זה עם גת רימון אין זה אלא השערה בעלמא

ברק -כ יש לכאורה לחייב בני"וא, מחקריהם הכל בנוי על השערות בעלמא
ל "א זצ"לשיטת החזו, ח"פ ספק מוק"מדין סמוך לעיר מוקפת חומה או עכ

  .והפאת השלחן המחייבים בסמוך לעיר מסופקת
האם מקום שהוא . תפק בעיקרו של מקום כזה מבחינה הילכתיתאמנם יש להס

האם מי , בבחינת שדה נחרש אם יעידו שהיה במקום הזה כרך מוקף חומה
האם , או לא, ו"ו או לפחות גם בט"שנוטע שם אהלי אפדנו יתחייב לקרוא בט

ורק , נאמר דכמו שלא בעינן חומה שתהיה עכשיו הוא הדין דלא בעינן כרך
כרך , או דילמא נהי דחומה לא בעינן כעת, סגי, למא שכאן היה כרךבידיעה בע

מי סגי בהיה כרך ונחרב לגמרי עד , ל דכרך מיהא בעינן"ואת, מיהא בעינן
או דילמא כרך מימי יהושע בעינן ואף , שנעשה שדה ובאו ובנו אותו מחדש

 אבל בעינן דלפחות מקצת בתים שבכל דור, דלא בעינן אותן הבתים שהיו אז
  .יראו קודמיהם באופן שלא יתכן שהיתה תקופה שנחרב לגמרי

כרך שחרב ונעשה של , ונראה דיש לפשוט זה מדיוק לשון הירושלמי מגילה
שעצם הדין ההוא הוא נושא גדול ברבותינו הראשונים והאחרונים ', ם וכו"עכו

ומה דין , ו"מ אם קוראים בו בט"ונפק, ותלוי כפי הבנת הגירסא בירושלמי
ומשמע , ם"אבל בגירסא זו כולם שווים דגרסי ונעשה של עכו. וך אליוהסמ

ומשמע דאם גם עצם הכרך אינו קיים יותר ונעשה , דעצם הכרך עדיין קיים
  .ו"לא בו ולא בסמוכין קוראים בט, שדה בור

) ל ולא דבר משה"כצ(השיא כן בדעת המשאת משה ' ג' ד סע"קנ' א סי"ובחזו

ז "א בעצמו לא סבירא ליה דעי"ולקמן נביא דהחזו. דאין הדבר מוכרע, וכתב
ל "פ זצ"אך במקראי קדש להגרצ. ומכוח דיוק בגמרא ועיין לקמן, בטל הכרך

דהא דנעשה הכרך שמם היינו לא רק שיצא , ל"נטה לומר וז, ה"כ' פורים סי
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מרשות ישראל אלא שנחרב לגמרי ונהפך לשדה בור ולא ניכר כלל שהיה שם 
וספיקו של הירושלמי , ג דהסמוך גרירא בתר כרך"ומר בכהדלא שייך ל, ישוב

ומדוקדק בזה לשון הירושלמי חרב ונעשה , ם"הוא רק בחרב ונעשה של עכו
, ולא סגי ליה למימר חרב הכרך לחוד, ם"היינו שנעשה של עכו, ם"של עכו

ם גדר הספק הוא משום שבכרך עצמו אין "והיינו שבחרב שנעשה של עכו
אבל ,  יש עליו שם עיר והחסרון הוא רק משום שאין קורין בוקורין אבל עדיין

. ו"אם נחרב לגמרי ונהפך לשדה בור לא שייך למימר דהסמוך ישאר בקריאת ט
כזה על הסמוך והחליט דאינו  ואף שבמקראי קדש שם דן בעיקר באופן. כ"ע

ה הכרך עצמו "נראה דה, ועל הכרך עצמו שנחרב לשדה בור לא דן, ו"בדין ט
' ל סי"ובבאה. ד דבטל שם כרך משם"מצא בשדה בור ההוא קורא בישהנ
ם שאין בו ישראל כלל ישראל הנכנס "שכתב דכרך של עכו, ה או"ח ד"תרפ

שם מיירי דהכרך קיים אבל נעשה של , כ"ע, ו"לכרך זה בפורים קורא בט
, ב והפוסק שממנו הובא דין ההוא"ל דגם המ"אבל בנעשה שדה בור י, ם"עכו

ל הביא "ו הנה באותו באה"בטל דגם אז קורא "ואף את, ד"קורא בימודים ד
והרי על זה אנחנו , ד"מקדם דכפר הסמוך לכרך שנעשה שמם יקראו בכפר בי

  . ההואברק לכאורה סמוכה לתל- דנין שבני
ד מלשון "קנ' ל שיטה אחרת לו בדין הכרך שחרב שדייק בסי"א זצ"ומרן החזו

' שגם בחורבנו יש לו דין כרך ופסק כן בסי) עיין לקמן(ב "ע' הגמרא מגילה ג
. ו"וכן בדין הסמוך פסקו שם שיקראו בט' ח' וכן פסקו בשונה הלכות סע. ד"קנ

הגמרא שכרך שחרב ' כך ממה דדייק שם מל-ואף שלא זכיתי להבין ראייתו כל
ולבסוף ישב נדון ככרך מאי חרב אילימא חרבו חומותיו ישב אין לא ישב לא 

ל "ומקודם יצא ז. כ"ע. אלא מאי חרב שחרב מעשרה בטלנין' והתניא וכו
בהנחה דנראה דבבתי ערי חומה כשחרבו בטל דין מוקף וכשחזר ונבנה חזר 

ל בהנחה דלגבי הכרך שחרב אם חזר ונתיישב בודאי חזר "כ יצא ז"ואח. הדין
מכיון , ל דכרך שחרב"ואחר ההנחות האלה דייק בלשון הגמרא הנ, לדין מוקף
בטלנין ולא אמרה שחרב לגמרי וחזר ' ל מי"אמרה אוקימתא דחרב רשהגמרא 

ראשית , ויש להקשות. ק"עכד, משמע שאף בחורבנו נשאר עליו דין כרך, וישב
, דאולי אינו כן, כל אודות ההנחה דבבתי ערי חומה בחזר ונתיישב חזר הדין

 כן שוב ואם אין הדין, אולי במגילה אין הדין כן, ואף אם תמצי לומר שכן הוא
לא יכלה הגמרא לעשות אוקימתא שחרב לגמרי מדגם בחזר ונבנה אינו חוזר 

הכי עדיין יש לומר דבחורבנו  'ל שבחוזר ונבנה חזר הדין אפי"וגם את, לדינו
רק חרב ' בטל הדין ואוקימתת הגמרא שחרב מבטלנין לאשמועינן רבותא דאפי

  .ע בכל זה"וצ. ו בחורבנו"מבטלנין אינו בדין ט
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ה אף אם נסכים שגם בחרב ממש דינו ככרך בין לענין תוכו ובין לענין והנ
ל ורק בחזרו ונתיישבו "וגם אם נאמר דבחרב ממש בטל דין כרך וכנ, הסמוכין

ה דיש "חזר דין כרך ודלא כמו שכתבתי לעיל דאם נאמר דבחרב בטל דין כרך ה
מקומו כרך נראה דזהו הכל בידוע שכאן קנה , פ בחזרו ונתיישבו"להסתפק עכ

שהיה המקום , מה שאין כן בנידון כמו שלנו, פלוני והיה זה ידוע כל השנים
ההוא שדה בור לחייתו יער ויללת תנים במשך מאות בשנים אולי יותר 
מאלפיים שנה ובא אחד וחפר בקרקע ומצא במעמקי האדמה שיירי חומה 

מקום לא מסתבר שאדם שנטה שם אהלי אפדנו על , וסימנים שהיה שם עיר
וכמו כן גם אם נחליט , ו ואף לא לקרוא יומיים מספק"ההוא יצטרך לקרוא בט

ודלא כמו , שבחורבנו אין לו דין כרך אבל בחזרו ונתיישבו שם חזר דין כרך
הנה ראשית כל נראה דבמקום שכפי החפירות היה הכרך שם , שהסתפקתי לעיל

ואף אם , תיו בנו בתיםורק סביבו, עד היום אינו מקום ישוב והוא ריק מתושבים
מ אין זה נקרא "מ, נאמר שהבתים שבנו הם כאן על מקומו או על מקצת מקומו

, אחרי ששיירי הכרך ההוא הוא במעמקי האדמה ונשתכח שמו, חזרו ונתיישבו
ועכשיו כל הבתים ההם קראו בשמותם עלי אדמות בשם אחר ואין זכר 

. אתמהה, דשה לעתיד לבואוכי אמרינן כאן קדושה ראשונה ק. לראשונים למו
  .באופן דאין כאן אפילו בית הספק

י כן יש למקום ההוא שעל יד "ל ונאמר דאעפ"ועוד דגם אם לא נסכים לכל הנ
הנה מבדיל כביש , ברק-ויש כאן רצף בתים עד בני, החפירות דין סמוך

, אמה' א אמה אבל הוא יותר מע"שהוא אמנם ברחבו אינו קמ, בוטינסקי'ז
א אמה ואולי די בהפסק "חליט דבעינן לענין הפסק מגילה דוקא קמכ מי ה"וא
וכדלעיל , אמה לעשות הפסק מאחר דאין מעבירין כל דיני תחומין לכאן' ע

א נראה כמסתפק בזה וכתב "קנ' א בעצמו בסי"וחזו' ג ג"קנ' א בסי"בשם החזו
בוטינסקי לצד 'וכנראה דהבית ראשון מעבר לכביש ז .א אמה"אמה או קמ' ע

ש "א והפאה"וכל דברינו הם לסברת החזו(. ברק אינו גם בתוך מיל למקום ההוא-בני

כ לדעת האומרים דאין סמוך ונראה לעיר מסופקת כל "משא, שיש דין סמוך לעיר מסופקת

. וליכא שם, בטלנים'  וכן יש להוסיף עוד סברת המצריכים י).הנידון אינו מתחיל
דכמה ,  דין ספק על המקום ההוא'ובפרט דלאחר הכל לא נראה לעשות אפי

ואז שיירי החומה שמצאו שם , דאולי הוא באמת מערי הלויים, ספיקות יש בו
וגם אם הוא מערי הכנענים , היא מלפני ימי יהושע ובימי יהושע כבר לא היתה

כ היתה רק מלפני ימי יהושע ונחרבה בימי יהושע ואולי בכלל "אולי החומה ג
  .נבנתה אחרי ימי יהושע

י ישנם שלשה חלוקי דינים "דבאר, האריך לבאר', ח' ט סי"י להגרימ"בספר ארו
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עיירות עתיקות שכבר . ב. ו"ירושלים רק בט. א. לענין קביעת ימי הפורים
ו כגון "ד ובט"הוחזקו משנים קודמות לנהוג בהן דין מסופקות שבהן קורין בי

כתב ' ב'  בדברי יהוסף סיוגם(צפת וחיפה , יפו, טבריה, לוד, עכו, עזה, שכם, חברון

 ובזה כלולים גם )י נוהגים כבערי הספקות"דהמנהג הוא שכל הערים העתיקות באר
, י היהודים כגון אשקלון"הערים שלא היתה בהם ישוב יהודים ונכבשו ע

  .שמוחזקות כקרובות למקומן העתיק' אשדוד וכו
 לנהוג אבל שאר מקומות הגם ששמותם הוא כשמות הערים שבספר יהושע יש

והראיה שגם בעקרון וביהוד הגם שנזכרו שמותן בספר יהושע , ד"בהם רק בי
והטעם שכל זמן שלא הוחזק שהן הן שאנו מייחסים , ו"לא נהגו לקרא גם בט

. כ"ע. ו"צ לקרוא בהן גם בט"וא, אין לנו להחזיקן מעצמנו, אותן למקומותיהן
מרדכי גימפל יפה ' רדהרי ביהוד היה גר גדול הדור הגאון , ואני אוסיף(

ד בירושלמי "דהרי המ, ועוד. ו"ל ולא שמענו שקרא שם גם בט"מראזינואי זצ
ואיה , ל"שכל העיירות שבספר יהושע מוקפות חומה מנאן הוא דעת רשב

במקום , ומעתה כל שכן) נפסקה הלכה כמותו ונראה שאינו אלא דעת יחיד
א וחפר שם ומצא מה שהיה במשך אולי אלפיים שנה מדבר שומם ובא מי שהו

לספק ' ידי זה יהפך המקום ההוא פתאום אפי- האם על, שמצא חומה ובריח
ואם , וכדלעיל' אחרי כמה וכמה ספקות שיש בזה ממתי החומה וכו, ח"מוקפ

מחר יחפור מי שהוא במקום פלוני ומחרתיים במקום , הרי אין לדבר סוף, כן
 וכידוע שכמעט בכל הארץ ,אלמוני וימצא סימנים של כדי חרס ושיירי חומה

אין זה . האם כפי זה תהפך כל הארץ למסופקת, במקום שיחפרו ימצאו דבר מה
בוטינסקי שמפריד מחלק ההוא 'הרי קיים גם כביש ז, ולאחר הכל. סברא כלל

ברק לקרוא גם - אין לחייב את בני, ולסיכום. ברק וכמו שכתבתי לעיל-לבני
  :עמים כדלקמןו מחמת חפירות הר נפוליון מחמת ט"בט

ל דבטל דין "כ אולי י"סברת כרך שחרב שבטל דינו לגמרי ואף שנתיישב אח. א
אין זה אותו הכרך ופנים חדשות , וגם אם נתיישב אם נאמר שיהיה חייב. ב. כרך

ח מימות יהושע מחמת כמה "אין לחשוש שהיה שם כרך מוק. ג. באו לכאן
יש . ה. בטלנים וליכא' עינן ייש לצרף גם סברת האומרים דב. ד. וכמה ספיקות

. אמה' הגם שאינו אלא רק יותר מע, בוטינסקי שמפריד'לצרף גם רוחב כביש ז
ם ואין קוראין בו גם הסמוכין "יש לצרף גם סברת האומר שאם נעשה של עכו. ו

ד "ו והלואי שיקראו הסמוכים שם בי"וכאן שאין מי שיקרא שם בט. אין קוראין
  .ל"עכ. ם"ודומה לנעשה של עכו

 ).ב"ערכין ל(, והכי תנינן, וארוץ לדבר משנה, והנני להשיב על דבריו אחת לאחת
מוקפת חומה מימות , שלש חצרות של שני בתים, ואלו הן בתי ערי חומה"
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וגמלא , ויודפת הישנה, וחקרה של גוש חלב, כגון קצרה הישנה של צפורי, ן"יב
 שם עיר קטנה ,קצרהי "פירש ".וכן כיוצא בהן, וגדוד וחדיד ואונה וירושלים

, וצריך להבין כוונת התנא בדוגמאות עיירות אלו שמנה. ל"עכ, שמחוץ לצפורי
 דמה יש מיוחד בערים אלו שנלמד לכיוצא ,"וכן כיוצא בהן"ובמה שהוסיף 

כ "דא, ח בעלמא"ודוחק לומר שבא התנא להשמיענו דוגמת עיירות מוק. בהן
והלא מדאשמועינן דינא , "ן כיוצא בהןוכ"למה למימני חלק ולומר על השאר 

ן ידעינן למיבדק אלו עיירות "דבתי ערי חומה שהן משלשה חצרות מימות יב
מה מצא למנות דווקא את אלו ולכלול האחרים בלשון , ותו. שייכות בדין זה

ולא אמר כלשון ". וכן כיוצא בהן"ולמה נקט בלשון ". וכן כיוצא בהן"
 לך במסורת בידך מאבותיך שמוקפת חומה וכן כל עיר שתעלה"הברייתא 
ד קדושה "ל לתנא דידן כמ"ואי סבי". ן כל מצוות הללו נוהגות בה"מימות יב

ז "וע, ל דהזכיר עיירות אלו מפני שקדשם עזרא"ל היל"ראשונה לא קדשה לעת
 ועדיין תקשי מדוע מנה לאלו וכלל )והעיקר חסר מן המשנה(. לומר וכן כיוצא בהן

 דמשמע דיש משהו מיוחד "וכן כיוצא בהן"עזרא בלשון האחרים שקדש 
והלא לוד .  עמהןלודכשהזכיר את חדיד ואונו מדוע לא הזכיר את , ותו. באלו

. כי בני לוד עלו עמו ולפניו וישבו בה, ובוודאי כבשה עזרא, ודאי מוקפת
. לז', ז, נחמיה. לג', ב, עזרא(עיירות אלו יחד כי סמוכות הן ' ובכתוב מוזכרות ג

יודפת וגמלא וחדיד  וקשה מכולן והלא בזמן התנא היו) יב', ז', א, דברי הימים
ספר . "תולדות מלחמת היהודים"ב(. ולמה הזכירם, תילי חרבות מזמן חרבן בית שני

ועל חרבן גמלא , לפני החרבן, י אספסיינוס ישחקו עצמותיו"על שריפת יודפת עכתב ז "פ' ד

 בתל ההרוס שבהר הקרוב ידועוחדיד מקומה , א"פ'  ספר די טיטוס ישחקו עצמותיו שם"ע

  .)כרים הדברים שבעת החרבן עבר עליה כוס גם היאיונ ,פ ועוד"בכפו' כנז. ללוד

ללמד בדווקא סוגי עיירות ' נראים הדברים שהתנא מנה ג, ולאחר ההתבוננות
א ללמדנו של, קצרא של צפורי וחקרא של גוש חלב והן .כיוצא בהן ועל עליהן

לענין (ודינן כמוקפות בפני עצמן , המוקפות גם הן, בטלו לגבי צפורי וגוש חלב

דהיינו אותה ויודפת הישנה  )',ושאין לסובב מת מן האחת לשניה וכדו, דין תחומיהן
 שהיה ידוע שהן כיודפת הרוסות וגמלא וחדיד, שנהרסה בידי הרומאים

ת ושוממות דין בתי ללמדנו שלמרות היותן חרבו, ועומדות כתל שמם בלבד
י "וכיון שהיו עיירות אלו כדינן בזמן בית שני אעפ, ערי חומה לא פקע מהן
ל "קדושתן לא פקעה מהן דקדושה שניה קדשה לעת, שעתה חריבות הן לגמרי

) י עזרא"וקדשו ע(אלא כל שהיו להן בזמן יהושע , עתהחצרות ' ולא בעינן ג

 בעיר עצמה אין הדין תלוי במגורי י שהמוכר והקונה לא גרים"ואעפ. שפיר דמי
 מסתבר שלאחר וגדוד ואונו. הקונה והמוכר אלא בדין העיר שבה נמצא הבית
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. החרבן כששממו הדרכים נעזבו ערים אלו מיושביהן והפכו לעיירות נכרים
כי כתב ביוסיפון לרומיים שמיד לאחר החרבן פנו . ולגבי גדוד נכרים הדברים שכן הוא(

מסתבר שיהודי , ומכרו את תושבי הסביבות לעבדים, י"מכור שבעבההרומאים להלחם ב

ולגבי אונו אפשר שבעת . גדוד ברחו על נפשם מפחד שמא יבואו גם עליהם בעלילות דברים

 .)ללוד שהיתה גדולה ומבוצרת ונשארה על תילה, ברחו יהודי אונו הקרובה, הריסת חדיד
. הן וכיוצא בהן, עומדתכ קדושתן במקומה "והזכירם התנא ללמדנו שאעפי
שהיו בנויות ומיושבות בידי יהודים שפשוט ' ולא הזכיר ללוד וציפורי וכדו

ואין צורך לומר על , שנוהג בהן דין בתי ערי חומה ואין שום חידוש במנייתן
  .דוגמתן וכן כיוצא בהן

וירושלים הקדושה , דתרי ירושלים הוו ביהודה' ולגבי ירושלים מסקנת הגמ
ש שאסר על היהודים "י אדריינוס ימ" בחלקה מחדש ע)חר חרבן ביתרלא(נבנתה 

יוסי ' והעיר התחתונה שלה נשארה בחרבותיה שאליהן נכנס ר, להכנס לתוכה
ועליה לא דיבר התנא .  וכך היה המצב בזמן תנא דמתניתין.)'ברכות ג(להתפלל 

דין שדינה כ, אלא על ירושלים השניה שביהודה. כיון שאין הבית חלוט בה
ומכיון שלא מצאנו שום מקום אחר ביהודה שנקרא . ח לגמרי"עיירות המוק

על השטח של ירושלים ' מסתבר דכוונת הגמ, בשום מקור שהוא, ירושלים
 והיתה משוכה מירושלים המקודשת :)ה"ב ע"ב(קמייתא שהיתה תלתא פרסי 

קפין חומה וראה גם בקונטרס כרכין המו(. לצד דרום ולצד מערב וכללה גם את ציון

 והנה כבר מתחילת המצור על ירושלים המקודשת עקרו והרסו .)ז"שכתב כיוצב
והעיר ציון , הפכה ירושלים קמייתא לשדה שממהו, כל סביבותיה תשעים ריס

והיתה , בגובה העיר העליונה, נכללה בזמן בית שני בתוך ירושלים הקדושה
ראה (', כילת קדשים וכדוחומה לפנים ממנה מבדילה בין ירושלים לציון לגבי א

 ובעת החרבן הרסו האוייבים את כולה פרט לשלשת )ג"תרל' ז סי"ת רדב"שו
 ולגבי ציון .הוא הנקרא בימינו בטעות מגדל דוד .והיפיקוס, פזאל, המגדלים מרים

נראה שמגדלים אלו הספיקו כדי שתשאר בדינה כי היו בהם שלש חצרות של 
אבל גבי ירושלים קמייתא הדרומית שהפכה . אמנם גרו בהם נכרים. שני בתים

בא התנא להשמיענו שגם היא בקדושתה קיימא לגבי דין בתי ערי , לשדה נחרש
י " כי אעפ.) אם יבנה בה וימכראחד' אפיובבית , בשאר קדושות השייכים בה(. חומה

דינה כשאר , ל"שאינה כירושלים הקדושה שקדושה ראשונה קדשה גם לעת
  . וקדושה בכדי לא פקעה'ל"שה שניה קדשה גם לעתבתי ערי חומה שקדו

ואין לומר שקדושת ירושלים קמייתא שהפכה לשדה היא בגלל שקשורה לציון 
, כי ציון היתה מוקפת חומה בפני עצמה כמבואר בכתוב, שנשארו מגדליה
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.  וירושלים קמייתא שכללה את יבוס היתה מוקפת בפני עצמה.)ז', ה', שמואל ב(
  .)ו"ט',  בראשית די"כמבואר ברש(

מאי . וחדיד ואונו וירושלים ביהודה, י"וגדוד בעבה, גמלא בגליל. תנא', ובגמ
וחדיד ואונו , י"עד גדוד בעבה, עד גמלא בגליל, ק"אמר אביי ה, קאמר

כל עיירות שבגליל עד גמלא היו , עד גמלא, י"ופירש, .וירושלים ביהודה
ד קדושה "ל כמ"ברייתא סביואם תנא ד. ל" עכ.נ"מוקפות חומה מימות יב

י "צריך לומר שקדש עזרא את כל ערי הגליל ועבה, ל"ראשונה לא קדשה לעת
ושני שליש , למרות שהיו שוממות וחריבות כי בזמנו היו כל הקהל ארבע רבוא

 )ט- ז' עזרא י(מהם מיהודה ובנימין שישבו בעריהם וגם האחרים משמע מהכתוב 
 ערי בכלג אלף מהשבטים ישבו "ן שיובכל מקרה לא יתכ, שישבו ביהודה

  .י שאמר אביי שמקודשות הן"הגליל ועבה

לאו לאפוקי עיירות ,  אביי שחדיד ואונו וירושלים ביהודהשדבריומוכרח לומר 
דהא ,  על הערים שביהודה נמי קאיוכן כיוצא בהןודברי התנא , אחרות אתא

 ובזמן עזרא ישבו ,לוד וגיא החרשים והעי ובית אל ויריחו שודאי מוקפות הן
ו מערי הגליל "ושאר ערי יהודה אתו בק, בהן ישראל ופשיטא שקדשן עזרא

ערי יהודה שמנאן , ל לאביי שהן מוקפות ומקודשות"שלא הוזכרו בקרא ופשיט
הכתוב בעשרותיהן ונמנו חלק מהן גם בעזרא ששבו הגולים לעריהם שודאי 

א שאלו הוזכרו ביהודה וצריך לומר דבזה יפרש כרב. שהן מוקפות וקדושות
כ לגבי גמלא וגדור שידע "משא, לאפוקי מקומות אחרות שנקראו בשמות אלו

ולרבא גם גמלא וגדור אתא . ולכן פירש אחרת, שאין ערים אחרות בשמות אלו
פ "ועכ. תנא דברייתא לציין מקומם לאפוקי אחרות שאולי יקראו בשמות אלו

כי אין ,  מוקפות ומקודשות הןאין הכרח שרבא חולק על אביי שערי הגליל
  )'ו סעיף ו"וראה לקמן אות מ(. אלא בביאור דברי התנא, מחלוקתם במציאות

. מקודשות' ן ואפי" מוקפות מימות יבכולןומדברי אביי נתברר שעיירות הגליל 
כי חששו שמא עומדת . ואפשר שזו הסיבה שנהגו בצפת וכפריה לעשות יומיים

וכן . ירושלמי שהיתה בזמן התנא בין ערי הגלילהיא על מקום צפת המוזכרת ב
או שנסתפקו אם רבא חולק על . על כפריה שמא עמדו על מקום עיר בזמן הבית

  .אביי גם בעצם הענין שערי הגליל מוקפות

כוונתה לגמלא שבגולן שמכיון שקרובה ,  שאמרה הברייתא שגמלא בגלילומה
 היתה גמלא שייכת ,היתה לטבריה שהיתה מטרופולין לכל ערי הסביבה

) 'פרק כ' ש ביוסיפון לרומיים ספר ב"כמ(. לתחומה בזמן בית שני ובזמן התנאים
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י כי היא בצד של מכור שממזרח לים המלח שהצד "כ גדור שנקראת עבה"משא
וגם אם . ודבר זה אמת הוא ונכון לכל מבין. י באותה תקופה"ההוא נקרא עבה

 אין זו גמלא שבגולן אלא אחרת יתעקש המתעקש להשיבני שגמלא דמתניתין
מה יענה מיודפת הישנה שאפרה צבור ומונח על , שהיתה בנויה בזמן המשנה

  .ה כמות שהיא"ומנאה התנא כול, גבי הגליל מאז חרבן בית שני ועד היום

ח בגליל אלא " וכי אין עיר מוק,מאי קאמר.  כתבו וזה לשונם)ערכין שם(' ובתוס
ויש לומר דשפיר , כ אמתניתין"אמאי לא פריך כמו. אלא גדור, י"ובעבה. גמלא

וגדור , בגלילפריך אברייתא לפי שדקדקה יותר דמיפרשא בהדיא גמלא 
וכוונתם דלכאורה גם על המשנה היה מקום להקשות מאי . ל" עכ.י"בעבה

, ש התנא עצמו"דפשיטא שאין אלו ערים המוקפות היחידות וכמ, קאמר התנא
ואז היתה תשובת , מר התנא שמנה לאלו בדווקא ומאי קא,"וכן כיוצא בהן"

על '  אמנם שאלת הגמ.)ואפשר כמו שפירשתי(. על הדגשת שמות ערים אלו' הגמ
 ,המקומותמאי קאמר התנא בהדגשת .  ערים אלומקומותהברייתא שהדגישה 

  .ל"ז השיבו אביי ורבא כנ" וע)העריםולא בהדגשת (

את למה מנו חכמים , יוסי' י בר" תניא ר.)ז"שבועות ט', מגילה י: ב"ערכין ל(' ובגמ
 המנויין את אלו, י"ופירש. ל"עכ.  אלו וקדשוםמצאו שכשעלו בני הגולה ,אלו

אלו כ מה השיב התנא שמצאו "דא, ודבריו לכאורה קשים. ל"עכ. במשנתנו
כ עוד " וא,וכן כיוצא בהןוהלא התנא כותב , וכי רק את אלו מצאו. וקדשום

מגילה '  ובמס.את אלולמה מנו חכמים , קושיא לדוכתאוהדרא . מצאו וקדשו
בתרא דערכין לענין בתי ערי חומה לומר ' עיירות נמנו בפ, את אלו, י"פירש

 והלא הרבה ,ולמה מנאום, ואין שם יותר מתשעה, נ"שהיו מוקפות מימות יב
הרבה היו ה דאם "ויגדל התימ. ל" עכ.והתם נמי תנן וכל כיוצא בהן, היו שם

ואת כולם ,  הרבה היו שםוהלאשאלו מצאו וקדשום  מתרץ התנא מה, שם
י "אמנם דברי התנא ורש". וכן כיוצא בהן"וכללם התנא בלשון . מצאו וקדשום

". דרך ביאתן, מצאו אלו". שבועות שפירש' י במס"י פירוש רש"יובנו עפ
דפשוט שעזרא מצא וקדש הרבה עיירות ובפרט , ועתה הכל ברור. ל"עכ

י "וגם כל עיירות הגליל ועבה. נימין אותם שישבו בהן עולי בבלביהודה וב
את אלו שמצאו אלא שהתנא הדגיש , ש אביי שרובן מוקפות ומקודשות"כמ

בחרבנן או בישיבת נכרים ' י שמצאום בשממונן או אפי" שאעפ,דרך ביאתן
י שהיו דרך ביאתן מבבל לירושלים ולא נתעכבו בהן לבנותן "אעפ, עליהן

ולכן מנה התנא ,  כי אין ישובן מעכב ולא בנייתן,קדשום כמות שהן ,וליישבן
הרוסות וחריבות ומיושבות בידי , את אלו שהיו דומים לאותן שבדרך ביאתן
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ומנאם התנא . ואפשר שהן עצמן היו כן בביאת עזרא ושבו לכמות שהיו, נכרים
  .לומר שהן וכל כיוצא בהן מקודשות למרות חרבנן או ישיבת נכרים בהן

ב והניחום " הרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כבשום עו.)'ז(. חולין' ובמס
מ "הרבה כרכים כבשו עו, י"ופירש. כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית

 ולכך לא כבשוםב לקדשם בשניה "ולא כבשום עו, וקדשום בקדושת הארץ
, וידוע דכבוש ראשון הוא במלחמה. ל"עכ. דקסברי הואיל והותרו הותרו

י שכבשום במלחמה "וכבוש ראשון ע. וכבוש שני אינו אלא בחזקה בלבד
ולא . נתקדשו בקדושת הארץ משום כל מקום שתדרוך כף רגלכם לכם נתתיו

ולכן גם בכבוש עזרא בחזקה כל מקום שהיו מחזיקים . שהוצרכו לקדוש בפה
ולכן לא כבשו בחזקה הרבה עיירות כדי שיסמכו . בו היה מתקדש מאליו

ז "י שבועות ט"וראה רש(. הם עניים בשביעית כשיבואו בתור יחידים לשבת בהעלי

היו  אלא שאם ולדעתו לא בכבוש בלבד קדשו, י"לא פורש לי במה מקודשים ערי א. שכתב

 ונראה .)ונמנעו מלכבשם כדי שלא יצטרכו לקדשן, כובשים היו חייבים לקדשם באיזה ענין
ואפשר . או לא, י חזקה" אם לכבוש ע.י דהדבר היה תלוי בידיהם"מדברי רש

ש שקדושת ערי "שגם ערי חומה אם לא כבשום לא קדשו בקדושת הארץ וכ
 ).ב"ח שלא כבשוה עו"ובית שאן שהתירה רבי היתה מוק(. חומה לא שבה אליהם

ם לכאורה משמע שרק בעיירות בעלמא יכלו לעשות כן אבל "י שמהרמב"ואעפ
דקאמר לאו דהכל מוכרחים לומר . כולן ן נתקדשו"ח מימות יב"הערים המוק

אין סומכין אלא על חומה המוקפת בשעת כבוש ". ם"וזה לשון הרמב. דווקא
י "אעפ, ח בשעה שכבש יהושע את הארץ"כיצד עיר שלא היתה מוק, הארץ

, ח בימי יהושע"ועיר שהיתה מוק. שמוקפת עתה הרי היא כבתי ערי החצרים
וכיון שגלו בחרבן ראשון בטלה . כמוקפתי שאינה מוקפת עתה הרי היא "אעפ

" בביאה השניה"כיון שעלה עזרא , קדושת ערי חומה שהיו בימי יהושע
מפני שביאתן בימי עזרא , נתקדשו כל הערים המוקפות חומה באותו העת

מה ביאתן בימי יהושע מנו שמיטין , כביאתן בימי יהושע" שהיא ביאה שניה"
אף ביאתם בימי עזרא מנו , חייבו במעשרויובלות וקדשו בתי ערי חומה ונת

ולכאורה עירוב ל "עכ. שמיטין ויובלות וקדשו בתי ערי חומה ונתחייבו במעשר
 ,עתהפרשיות איכא הכא בין קדושת עזרא לקדושת יהושע שתלה בה הדין 

הרי היא  עתהי שאינה מוקפת "ח בימי יהושע אעפ"ועיר שהיתה מוק"ואמר 
ם פשוטה דעזרא לא יכל לקדש "מנם כוונת הרמבא. ד"והשיגו הראב". כמוקפת

 דכבוש ביאה .אלא אותן שהיו מוקפות בזמן יהושע בלבד. ח שבימיו"מוק
, ואין כבוש ביאה ראשונה מספיק לאחר שבטלשניה תלוי בביאה ראשונה 

אבל כבוש עזרא לא יכול להיות ככבוש ראשון להפוך . כ"וצריך לכבוש שני ג
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מ להיות "ולא למה שלא כבשו עו, למוקפות, יהושעמה שלא היו מוקפות בזמן 
 למה שכבר כבשו  כבוש שניואינו אלא. בגלל כבושו. י"כבושות כדין א

ם בהוסיפו "וזה הדגיש הרמב. להשלים מה שנתבטל בחרבן ראשון, ראשונים
נתקדשו כל הערים המוקפות " בביאה שניה"דכיון שעלה עזרא ". והדגישו

ח מימות יהושע נתקדשו בעת הביאה " הערים המוקדהיינו" באותו העת, חומה
י שלא היו מספיק "אעפ, ד לכבשם בחזקה ולקדשם"והוצרכו עזרא וב. השניה

  .שיקימון מחרבותן' או אפי. א שישבו בהן"בנ

ח מזמן יהושע שהיו מוקפות בפועל "ם שרק הערים המוק"ואין כוונת הרמב
ח באותו " כל הערים המוקנתקדשו"ושלזה כוון באומרו . בזמן עזרא נתקדשו

 משמע )ולא מימות עזרא(נ "ח מימות יב"כי לשון התנא בערכין מוק". העת
מהני גם לאותן שלא היה להן חומה בזמן כבוש " אשר לוא חומה"דלמוד 

ודבריו המפורשים ,  על כבוש יהושעאלאוגם תחילת דבריו שאין סומכין . עזרא
ינה מוקפת עתה הרי היא י שא"ח בימי יהושע אעפ"עיר שהיתה מוק"ש

 מבואר דאין זה .ח גם בעת עליית עזרא"ולא התנה שהיתה מוק. כמוקפת
מזמן , ח"כל הערים המוק, "כיון שעלה עזרא בביאה השניה"אלא , כוונתו

  .והוצרך להחזיק בהן ולקדשן.  שעלה"באותו העת"י "יהושע נתקדשו ע

קדושה ראשונה ד "שהוא למ' י שלמוד אשר לוא חומה משמע מהגמ"ואעפ
 משום דפשטא דתלמודא )ה והתניא"ד' י במגילה י"וכמו שפירש(. ל"קדשה לעת

 :)'ג מגילה(ל "ל דלימוד זה הלכה הוא עד שהקשו מלימוד זה על ריב"סבי
הכי , בטלנים' ל שחרבה מי"מכח לימוד זה לפרש דברי ריב' והוכרחה הגמ

ומעולם לא .  זה להלכתאהביא לימוד במסכת מגילהף "וגם הרי. ל להלכתא"קיימ
 ,לגמרי ואם קדושת יהושע בטלה ,בלבדשמענו שתלו קדושת ערי חומה בעזרא 

וקדושת עזרא היתה מחודשת וללא קשר לכבוש ראשון היינו צריכים להעמיד 
ח " וכל המשניות והברייתות המציינות קדושת בתי ע)בערכין(תנא דמתניתין 

ולאפוקי . ודלא כהלכתא,  לא בטלהנ דכולהו סברי דקדושה ראשונה"מימות יב
י "ל שקדושה ראשונה בטלה מכל א"ג שקיימ"ם שאע" הדגיש הרמבמסברא זו

 לומר שאינה השניהוהדגיש (בביאה השניה כיון שעלה עזרא , פרט לירושלים

שנית ח מימות יהושע " המוק נתקדשו הערים)כ"מחודשת לגמרי ותלויה בראשונה ג
לימוד ,  והיות ועדיין צריכין אנו לכבוש יהושע,ורק עליהם סומכין. י עזרא"ע
מימות וכל עיר שהיתה מוקפת חומה ", במקומו עומד" אשר לוא חומה"

מ אם היתה מוקפת "ואין נפק( דינה כמוקפת "עתהי שאינה מוקפת "אעפ, יהושע

.  כיון שקדשה עזרא)ולכן לא כתב לתנאי זה אלא לתנאי דכבוש יהושע, בזמן עזרא
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ט "ואין זה כהבנת המהרימ .)ורה לקדושו מהיקש ירושתך לירושת אבותיךוהצריכה הת(

, ח מימי יהושע"ח חוץ מאותן שהיו מוק"וכתב דבימי עזרא לא קדשו ע, מ שהביאו"והמשנל

  .ם"ואין זה כוונת הרמב. והבינו שמוקפות מימות עזרא בעינן. ל"עכ

 החרבן י"אפשר לפרש שאבדו העיירות ע.  אלו וקדשוםמצאו' ש הגמ"ומ
ומצאו מקום העיירות וגבול חומותיהן וציינום . מקום יללת תנים, והפכו לשדה

  ).ל"י הנ"רש' ואין זה רחוק מפי(. וקדשום בחרבנן

' והלא ר. ח באותו העת"הערים המוקכל ם שקדשו "ש הרמב"ולכאורה תמוה מ
 מכיון, ופטרה מן המעשראשקלון  ונמנה על :)'חולין ו(, כולההתיר בית שאן 

יהושע (והלא בית שאן נמנית בין הערים שמנה יהושע . ב"שלא החזיקו בהן עו

ראה לעיל אות (. ח" ומשמע שהיתה מוק,ובנותיה וגם מוזכרת בית שאן )א"י, ז"י

ח ולכן "ם שבית שאן ואשקלון לא היו מוק"ל להרמב" וקשה לומר דסבי).ט"י
 שמעולם לא ומתחילה חשבתי לומר דשאני בית שאן. הניחום ולא קדשום

שופטים (". ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה"ה "וכמש. מ"קדשוה עו

 ולכן יכלו .)'חולין ז' מ וכו"הרבה כרכים כבשו עו. ותרצה' ומפסוק זה הקשתה הגמ', א
ואשקלון לא כתוב . ם"ערי חומה שכתב הרמבכל ואינה בכלל , לא להחזיק בה

. כ אשקלון ואת גבולה"אלא אמה, בשום מקום שהיה לה חצרים ובנותיה
אבל היות והכתוב כלל עם אשקלון וגבולה גם . ח כלל"ואפשר שלא היתה מוק

 ועזה ודאי היתה מוקפת כי מנאה יהושע עם )ח"י', שופטים א(את עזה וגבולה 
 אין ודאות שגם אשקלון לא נמנתה בחצריה כיון .)ו"יהושע ט(בנותיה וחצריה 

 שגם בעיירות צריך לומרו. אבל היתה מוקפת, שלא נכבשו אלא היא וגבולה
' ח מימות יהושע היו עיירות שהניחום מלהחזיק ולקדש ופטרום אפי"המוק

א "מ שם משם הרשב"ה ובכס"א ה"ם הלכות תרומות פ"ראה רמב(. ממעשרות לגמרי

  . לאו בדווקא אלא רובן ככולן,ם" עיירות שאמר הרמבוכל )ק"ודו. לחולין' בפי

טבריה וכיוצא בה שאין דינם ' ח שאפי"ין מגילה קיל מדין בתי עוכבר ידוע דד
כ "וא, דקיל הוא שהקילו בה, דינן כמוקפות למגילה, ח"כמוקפות לענין בתי ע

השדות שנחרשו במקום העיירות ' פשוט שתילי חרבות הערים המוקפות ואפי
  .ו מערי חומה"ק. המוקפות שדינם כמוקפות לדין מגילה

ואינו ענין , מוקפות דמגילה תלוי בכבוש יהושע בלבדוהדבר פשוט דדין 
בעיר ' ואפי, דגם מוקפין דחוץ לארץ. ולא לקדושת ערי חומה. לקידוש עזרא

ולא עוד אלא שדין מוקפות . ו"שמלכתחילה היתה רובה נכרים תקנו שיעשו בט
כי נס פורים .  לפני שעזרא עלה לארץ וקידש העיירותמרדכיי "דמגילה נתקן ע
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ועזרא עלה בשנת . שנים לפני מלאת שבעים לחרבן' ג, ה"א ת"שנת גהיה ב
 את קבעו וכש,שנים לאחר נס פורים' שנים לאחר בנין בית שני וח'  ה,ג"תי

 היו רוב ככל ערי ארץ ישראל המוקפות מזמן יהושע חריבות ושוממות פורים
  שכשישובוחכמים ועליהן תקנו .שדה בור לחייתו יער ויללת תניםובחלקן 

  .)א"ש לעיל בשם הרשב"וראה מ(. ו"לארץ יקראו בהם או בסמוך ונראה להם בט

והלא מפורש . ן שכתב שבזמן הנס רוב ישראל בארץ היו"ותמהני על הרמב
וישלח . "ז מדינות"במגילה שהיו ישראל מפוזרים בכל מלכות אחשורוש קכ

ברי ספרים אל כל היהודים אל שבע ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשורוש ד
ובזמן כורש עלו רק ". לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, שלום ואמת

.  ושליש משאר שבטים,ארבע ריבוא בלבד שהיו שני שליש מיהודה ובנימין
 ונתיישבו בערים מעטות שבחלק יהודה ובנימין הנזכרות )ד"ס', י עזרא ז"ראה רש(

ל ערי הגליל ושאר הערים עמדו בשממונן וביניהם כ. בספר עזרא ונחמיה
י בזמן הנס היתה "ן הוסיף וכתב שא"מ גם הרמב"ומ. י וחלק אף בחרבנן"ועבה

  ".ו למוקפין חריבין שבה"ולחריבה זו תקנו ט. ל"עכ.  שעדיין לא בנו בהחריבה

כ פשוט היה לפוסקים שכשדנו בענין פורים הסתמכו על מקומות "ודין זה כ
שון לדבר שבקדושה הלא הוא ורא, אלו החרבות וההרוסות כקיימות ועומדות

ו ולא עלתה על לבו חלוק בין עיר "פ שציין מקומות הרבה לחייבן בט"הכפו
 ולא עוד אלא שהפאת השולחן רצה לומר שבצפת קראו ,בנויה לחריבה עתה

יומיים מדין יודפת הישנה וקדש שבגליל שהם תילי חרבות ומקום יללת תנים 
 על כל פנים דעתו ),ד"ש לעיל אות כ"י שאין זו הסיבה וכמ"ואעפ(מאז החרבן 

 דין תילים אלו כמוקפות ועומדות לכל דבריהן כולל ע"דלכול "מבוררת דפשיט
ואולי (. י שבהן אין קורין"לחייב לקרא יומיים את הסמוכות ונראות להן אעפ

ל אם תילים אלו הנקראות קדש ויורפת הן הן "ו דמספק"לדעתו קורין יומיים ולא רק בט

ש "עצמו הביא דברי הפאה" האגרת הזאת" והרב .) במשנה ובכתובהמוזכרות
  .ולמד מהם את דעתו לגבי דין סמוך ונראה למסופקות' בקונטרסו אות א

ל "מאי קמ, בטלנין נדון ככפר' ל כרך שאין בו י" ואמר ריב:)'ג(מגילה ' גמוב
 כרך ,בטלנין פחות מכאן הרי זה כפר' תנינא איזו היא עיר גדולה כל שיש בה י

י דכל כרך אינו אלא מקום "ופירש. ג דמקלעי ליה מעלמא"אע. איצטריך ליה
ופירוש . ל"עכ. וגדול הוא יותר מעיר גדולה, שווקין שנכנסים שם מכל צד

י "ש רש"וממ. אלא עיר גדולה, ח"ל אינו עיר המוק"דכרך שאמר ריב, לפירושו
וף ישב נדון ל כרך שחרב ולבס"משמע דגם לדין הבא שאמר ריב, כרך דכל

 גדולהח אלא לעיר "ו לכרך מוקכוונתשאין , בטלנין' ואוקימנא שחרב מי, ככרך
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דאין זה אלא בעיר גדולה ' וכן כתבו התוס. בטלנין דינה ככפר' שאם אין בה י
ופשט . ו"ותמיד דינה בט. בטלנין תליא' אבל עיר המוקפת לא בי, ככרך

יר לגמרי או עומדת דינה הדברים נראים דלשיטה זו לא שנא אם חריבה הע
ולא שאלה אם , אילימא חרבו חומותיו, מאי חרב' ומה ששאלה הגמ. כמוקפת

דפשוט שאם חרבה העיר אין מי שיקרא בה ולא שייך לדון . חרבה העיר עצמה
לדין סמוך או נראה לה או לדין מי שנכנס שם ' ולא נחתה הגמ, בה כלל
בטלנין ' ובעינן י, המוקף אייריל דבכרך "ן והמאירי סבי"אבל הרמב. באקראי

ל דגם לסברתם שאני כרך שחרב לגמרי "וי. ד"דאחרת דינה ככפר לקרות בי
, ו"דכרך שחרב לגמרי דינו לא פקע ונשאר בדין ט. בטלנין' מכרך שאין בו י

וכעס ורוגז , כשמדת הדין בעולםכי , בטלנין חרבנו רוחני'  מיחרבשאבל כ
. ד" לא נותנין לה מעלת מוקפין וקוראת בי,אתשיבטלו ז' אין י, שרויים עליה

א פירשו דבכרך המוקף עסקינן ודינם ככפר הוא שיכולים "א והריטב"והרשב
 כדין כרך ו"בטאבל אם אינם קורים ביום הכניסה קורין , לקרא ביום הכניסה

בטלנין הרי היא ככפר ומקדימין ' שאין בה יעיר ם פסק שכל "והרמב. בעלמא
, מ בדעתו"וכן כתב המ. 'י והתוס"ומשמע דעתו כרש. ניסהוקורין ביום הכ

בכרך המוקף ' מ שיטה אחרת יש בזה דאפי"ומ, והוסיף. 'והביא סמך לזה מהגמ
א "ן והרשב"ז כעיר וזה דעת הרמב"בטלנין ואם לאו ה' נ בעינן י"מימות יב

, א הוא רק בענין דעסקינן בכרך המוקף"ן והרשב"ש שכן דעת הרמב"ומ. ל"עכ
והטור . ל"ו ככרך וכנ"ד כעיר או בט" אם קורין ביהם להלכתא חלוקין אבל

ע כדעתם "ם ופסק בשו"ש והרמב"י שכן דעת הרא"וכתב בב', פסק כהתוס
מ אם חרבה "דאין נפק' ולסברא זו משמע מהגמ. בטלנים' דבכרך לא בעינן י

  .ו"בטלנין שבה תמיד דינה ככרך לקרא בט' כולה או רק חומותיה או י

ן דתרי עניני באפי "הרמב' פי(, ם"חרב הכרך ונעשה של עכו. א"א ה"ושלמי פוביר

ל " איתא חמי בו אינן קורין ובחו.)ם"או נעשה של עכו, חרב הכרך. נפשייהו נקט
ואם , או חוצה לו, ל הוא חוץ לארץ"ת חו"ונחלקו הפוסקים אם ר. ל"עכ, קורין

שו לפי דעתו דכיון ן פיר"והרמב. חותאידברי הירושלמי הם בתמיה או בנ
בטלנין ובכרך ' דלמגילה מחמרינן יותר מבתי ערי חומה להצריך שיהיו בכרך י

ונסתפק , בטלנין פשיטא דדינא ככפר' שחרב או נעשה של גויים ליכא י
או , ו"אם יחזרו לדין ט, בטלנין' הירושלמי שמא גם כשיחזרו שם ישראל וי

בא וראה בחוץ לארץ , והשיבו. ד"ו מהם ישארו לעולם בדין י"כיון שפקע דין ט
י שהרבה כרכין בהם לא היו שם ישראל כלל בזמן "ו אעפ"קורין מוקפין בט

בטלנין ' ז עתה כשיש י" ובכ,תדירבטלנין ' ש שלא היו בהן י"אחשורוש וכ
. ו"ל דכרך שחרב ולבסוף ישב נדון ככרך לקרא בט"כ תפשוט כריב"א, קורין
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לומר שכרך שחרב או נעשה של גויים שיבטל ומובן מדבריו שאין סברא . ד"את
' אלא לדין מגילה דבעינן י, דקדושה בכדי לא פקעה. ו"מדין ערי חומה ח

ע "ם והשו"ן אלא כהרמב"ולדידן דלא פסקינן כהרמב. בטלנין לכרך קאתינן
דינן .  הדרינן לדינא דגם בחרבנן או בהיותן של גויים,בטלנין' דלא בעינן י

  .ו לכל דבריהם"בט

לדין שמוקפין דחוץ לארץ קורין (ואיכא דמסייע לה . א כתב וזה לשונו"הריטבו

 נמי מדאמרינן בירושלמי הכרך שחרב ונעשה של גוים אתמהה בו אין .)ו"בט
, וחוצה לו קורין בו אין קורין, ג"מיהו בעיקר נסחי ה, קורין בחוצה לארץ קורין

ל דאמר כרך "ו מדריב"כלומר דדינן קודם שחרב היה שקורין בו וחוצה לו בט
כיון דחוצה לו קורין , ועכשיו שחרב תוכו וחוצה לו קיים', וכל הסמוך לו וכו

אף תוכו קורין כתחילה שלא יהא הטפל , כתחילה שהרי נתחייב ולא נשתנה
והיינו דמתמה וכי תעלה על דעת שחוצה לו עיקר חיובו היה , חמור מן העיקר

אלא , ולפום האי נוסחא ליכא סייעתא. ןו ובו אין קורי"מחמת הכרך קורין בט
ואידך דייקא טפי דמדמינן כרך שחרב ונעשה של גוים . דנוסחא דחוקה היא

הרי מפורש יוצא מפי . ל"עכ, ובר מהא משמע טעמא כדכתיבנא, לחוצה לארץ
ג דכרך שחרב או נעשה של גוים הוא וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו קורין "כה
ומסתבר , כתב דהירושלמי הוא בלשון תמיה' ח אות ח"תרפ' י סי" ובברכ.ו"בט

י דהאי לישנא "ש הברכ"ומ. ת"א מצוה בחזר"דאם היה רואה לדברי הריטב
' סי(א "כבר כתב הגר, ה והוכיח זאת מעוד מקומות"בירושלמי הוא בתמי

ואפשר לפרש הירושלמי דהוא לשון פשיטות בו אין קורין .  וזה לשונו)ח"תרפ
וכן פסק . ל"עכ.  בחוצה לו קודם,מדלא נקט להיפך. יןאבל בחוצה לו קור

ישראל הנכנס , ם שאין בו ישראל כלל"וזה לשונו כרך של עכו, ל"ב בבה"המשנ
ש שם שכפר הסמוך לכרך שהיו קורין "אמנם מ. ו"לכרך זה בפורים קורא בט

ופשוט . ל"א הנ"הוא שלא כריטב. ד" בי)בכפר(ונהיה הכרך שמם יקראו , ו"בט
  .א ולקרא לפחות יומיים"וש לריטבשיש לח

ר נערה המאורסה שזינתה סוקלין אותה על פתח בית " ת:)ה"מ(ובכתובות 
ובעיר . אין לה פתח בית האב סוקלין אותה על פתח שער העיר ההיא, אביה

כיוצא בדבר אתה אומר על העובד , ד"ם סוקלין אותה על פתח ב"שרובה עכו
כל מי שמצוה לסקול אותה על , זה לשונום להלכה ו"ופסקה הרמב. 'ם וכו"עכו

. ד"ם סוקלין אותה על פתח ב"אם היתה עיר שרובה עכו. פתח שער העיר ההיא
ח שרובה "בעיר המוק' ופשוט שדין זה הוא לימוד גמור מהתורה שאפי. ל"עכ

דהא גוים מותרים להמצא במחנה (י שאפשר שדינה כמחנה ישראל "ם שאעפ"עכו
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 שעריךוליתא . ם" כיון שרובה עכו)ין מחנה ישראל ממנהכ לא מפקעי ד"ישראל וא
ד ואפילו שהוא בתוך מחנה "בשער בשעריך בשער העיר צוותה תורה דיקיימו 

קשה מברייתא ,  וזה לשונם.)ה אין"ד. ד"כתובות מ(' וכן הכריחו התוס. ישראל
דדריש בשעריך ולא בשערי . ד"ם סוקלין אותה על שער ב"דבעיר שרובה עכו

ד " שער בשעריךם הוי "ל דברוב עכו"וי, ואמאי לא פטרינן לה לגמרי, ם"עכו
נתקשה בזה כיצד ) ה על"ד: ה"כתובות מ' בתוס(י "אמנם ר. ל"עכ. ולא שער העיר

תיהרג בתוך מחנה ישראל הרי ילפינן מפרים הנשרפין דכל הנסקלין בעינן 
. חומהם בטלה קדושת היקף ה"ותירץ דבעיר שרובה עכו, מחנות' מחוץ לג

ח "דהא עיירות המוק, ואין צריך להוציאה מחוץ לחומה דחומה כמאן דליתא
ם אין משתלחים משום דבטלה "וכשהיא רובה עכו. משתלחין המצורעין מהם

 ,ל עיירות שמנתה"ולפירושו צריך לומר דהמשנה בערכין הנ. קדושת החומה
י שאם רובה "אמנם קשה מנא ליה לר. כוונתה בחריבין או שמעוטן נכרים בלבד

והלא גויים גופייהו לא מפקעי דין עיר . נכרים לא משתלחין מצורעים ממנה
כדי שנאמר , ואין להם טומאת צרעת כלל, חומה כיון דאין אסורים להמצא בה

מצורעי ישראל אם עברו ' ומה גם דאפי. דמצורעים שבהם מפקעי לדין חומה
ועיירות כאלה . מה ממנהח לא מצינו שמפקיעין דין עיר חו"וישבו בעיר המוק

 ולמה לא )כמבואר בספר שופטים וביוסיפון(היו רבים בזמן בית ראשון ושני 
ח לא נוהג בעיר שרובה "או פוסק לומר שדין בתי ע, אמורא, אישתמיט חד תנא

מ "אבל המשל. ם השמיט לדין זה"ולכן הרמב, י"ונראה דלא הבינו כר. ם"עכו
ד "לכאורה זה אתיא כמ.  וזה לשונו)ות שםלכתוב' בפי(ש "והשיגו הרש, הביאו

אין טעם לזה , ד אין קנין"אבל למ. י"ם בא"פ השולח דיש קנין לעכו"בס
מ "ז לא יפה עשה המשל"ולפ, ם"דיבוטל קדושת החומה מפני שרובה עכו

ם שפסק אין "הללו על הרמב' ל בית הבחירה בהעתקתו דברי התוס"ז מה"בפ
אולי לא אמרו אלא בדבר שתלוי '  וגם התוס.י"א מהלכות תרומות ה"בפ, קנין

וגם זה לא ידעתי . מחנות' במחנה ישראל כמו הנסקלין והמצורעין דבעו חוץ לג
  .ל"עכ. ם"מהיכן פסיקא להו דמצורעים אין משתלחין מעיר שרובה עכו

עיר שרובה נכרים ' י שאני מגילה מערי חומה שאפי"מ פשוט שגם לר"ומ
י " התקנה מתחילה בכל מוקפין שבעולם שאעפו כיון שכך היתה"קורים בט

  .ו"שיקראו בט, שהיו רובם נכרים
נראה דלענין בתי ערי חומה אם חרבו ולא . ד כתב וזה לשונו"קנ' א סי"והחזו

וכן אם , חזרו ונבנו חזרו לדין מוקף חומה, בתים בטל דין מוקף חומה' נשארו ו
ברוב ' דאפי' ה ב"בות מכתו' כ תו"ם בטל דין מוקף וכמש"חרב ונעשה של עכו

ואם , חזרו וישבו שם ישראל חזר לדין מוקף, ם מתבטל דין מוקף חומה"עכו
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והלכך , ל"דין הא דריב' בגמ' הדין כן גם למקרא מגילה יש לתמוה למה לא פי
, ו"מ קוראין בט"בתים מ' נראה דלענין מקרא מגילה אף אם חרבה ואין שם ו

  .ם"וכן אם נעשית של עכו
מבואר להדיא בירושלמי והביאוהו הראשונים , ם" נעשית של עכו דיןובאמת

ל "ם אית חמי בו אין קורין בח"ל דאיתא התם כרך שחרב ונעשה של עכו"ז
ישראל , ם"בנעשה הכרך כולו של עכו' א דמבעי לי"הריטב' ופי', קורין כו

דין מוקף בנעשה ' ח פקע מני"כיון דלענין בתי ע, ו"הנכנס לשם אם קורא בט
ופשוט דלענין מקרא מגילה אין הפסד , לענין מקרא מגילה מהו, ם" עכושל

' שהרי דין מוקף חומה לענין מקרא מגילה הוא אפי, ם"במה שיושביו עכו
י "י אעפ"נ בא"ה, ם"ח ויושביו עכו"שאין שם דין בתי ע, בחוצה לארץ
 ל"א דהאי ח"הריטב' עוד פי, ם דינו כמוקף לענין מקרא מגילה"שיושביו עכו

ו שהרי "ל דהסמוך ודאי קורא בט"ת חוצה לו ר"המוזכר בירושלמי הוא ר
ד ויהא טפל חמור מן "ו והוא לא נשתנה ואיך יתכן שבו יקראו בי"נתחייב בט

אבל , ד"ע דאם הטפל אינו חמור מן העיקר דין הוא שגם חוצה לו קורין בי"וזה צ(העיקר 

אמנם עדיין לא שמענו מה דין כרך  ו,)ש"יישב זה יעו, כ חוצה לו"ל דגרס ג"א ז"הגר
ישראל הנכנס לשם מה , ם"שחרב ואין בו יושבים כלל לא ישראלים ולא עכו

ל "ם ניחא הא דלא מוקי הא דריב"ואם דין חרב כדין נעשה של עכו, דינו
 כתב בשם דבר משה ח"תרפ' ל סי"בבהב "ובמ, כ לעיל"כשחרב מיושביו וכמש

הנה דין הכרך והסמוך לו הם לעולם בדין ו, ד"דכרך ששמם הסמוך לו קורא בי
ו הדין נותן שגם הסמוך לו "ואם הכרך ששמם הנכנס לתוכו קורא בט, אחד

דין מוקף אבל אין ' ל דכרך ששמם פקע מיני"ומשמע שדעתו ז, ו"קורא בט
  .הדבר מוכרע

אי אפשר לפרש דברי , ד"בטלנין זמנו בי' ן דמוקף שאין בו י" הרמבולדעת
הרי אין שם , ז שאין שם ישראלים"דכ, כשחזרו ונתישבו ישראלהירושלמי אלא 

ן דהירושלמי מיירי כשחזרו "בהדיא הרמב' וכן פי, בטלנין ואין לו דין מוקף' י
בירושלמי היינו אם זה שנפסק ' והא דמבעי לי, ישראלים ונתישבו בתוכו

, כוולא יועיל החזרת ישראל לתו, לעולם' בטלו דין מוקף מני, ם"בישיבת עכו
' ופשוט דאינו מפסיק דין מוקף מני, דידן כרך שחרב' ל בגמ"וכמימרא דריב

ואם אפשר , ם"ל בישיבת עכו"הוא גם בחו, שהרי דין מוקף לענין מקרא מגילה
אין לנו מקור , לפרש דברי הירושלמי דהנידון הוא כשחזרו ישראל ונתישבו שם

הוא בשעה ' דירוואמנם פשטא , ם"שיהא דין מוקף אף בשעה שיושביו עכו
ן דמוקף שאין בו "אלא דלדעת הרמב, א"הריטב' ם וכמו שפי"שיושביו עכו

, עשרה בטלנין אין לו דין מוקף סתמו כפירושו דהנדון הוא כשחזרו ישראל
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דין ' פ דמוקף שאין בו עשרה בטלנין לא פקע מיני"ל כדעת ש"אבל למאי דקיי
ופשוט , ם"ה שיושביו עכובשע' הירושלמי הוא כפשוטו דמבעי לי' פי, מוקף

ן לא קאמר "א דאף הרמב"ואין לנו מי שיחלוק על דברי הריטב, דדינו כמוקף
בטלנין אבל לא משום חסרון ' חסר התנאי די, ם"אלא משום דביושביו עכו

, ם"בשעה שיושביו עכו' כ הירו"ל בביאורו מפרש ג" זא"והגר .ישיבת ישראל
, ם ויש שם עשרה בטלנין"י ברוב עכון דהירושלמי אייר"לישב דברי הרמב' וכ

לענין מקרא , ם מבטלין דין מוקף"ח רוב עכו"ג דלענין בתי ע"ומסיק דאע
' עוד פי, ם"ה לדידיך בכל העיר עכו"ונראה דה, ם מבטלין"מגילה אין העכו

בו אין , ל קורין הוא בניחותא"א דהא דאמרו בירושלמי בו אין קורין ח"הגר
  .ו"בטלנין קורין בט' טלנין אבל הסמוך שיש בו יב' קורין מפני שאין בו י

כמו , ו"הסמוך לו קורא בט, ם"לדינא כרך שחרב ונעשה של עכונמצא 
  .ז"ולא מצינו מי שחולק ע, א"א והגר"הריטב' שמבואר בירושלמי לפי

ישראל הנכנס , ם"י דכרך ששמם ונעשה של עכו"ל שם בשם הבר" כתב בבהוכן
י לא החליט זה ודעתו שם נוטה דהנכנס קורא "ואמנם בברכ, ו"לשם קורא בט

ן ולא "י נכתבו בזמן שלא היה בידו לא הרמב"אבל כל דברי הברכ, ד"בי
  .א"ל החזו"עכ. י"כ הברכ"אבל כשזכינו לדבריהם אין מקום למש, א"הריטב

ח לא הביא ראיה לדבריו "בתים דבטל דין מוק' ש שאם חרבו ואין ו"והנה מ
דעתה כיון שקדושה שניה , וכבר הוכחתי לעיל ההיפך. נראהוכתב זאת בלשון 

ולזה כיון התנא שמנה ליודפת הישנה , קדושה בכדי לא פקעה, לא בטלה
ומה שכתב . שהיתה חריבה ושרופה באש כסוחה להחשיבה כמוקפת גמורה

י "כתובות הוא דעת ר' וציין לתוס, ם בטל דין מוקף"שאם נעשה של עכו
ם בפשיטות לא "ושהרמב. אין זו אלא דעת יחידשהבאתי לעיל וכבר הוכחתי ש

  .ש"ל כן וכמו שכתב הרש"סבי
 אלא לשון קדשו של .א כלל"אין אלו דברי הריטב, א"ש בדברי הריטב"ומ

 לא על ולא )א"ה והריטב"ד(א שהבאתי לעיל "והריטב. א"רבינו בפירוש הריטב
  .ם"נפק כלל לענין בתי ערי חומה מה דינם כשנעשו של עכו

ו בו ובסמוך לו כבר נתבאר "ם קורין בט"כרך שחרב ונעשה של עכוש ד"ומ
וכן עשו בירושלים הלכה למעשה כל זמן היות ירושלים בידי . באורך ענין זה

ד "אבל מי שיעשה רק בי, ב"ימים תע' פ המחמיר לקרות ב"ועכ. ממלכת ירדן
  .נראה שלא קיים מצות הפורים כלל

והנה מצטט הוא את דברי . זאת לדברי הרב האגרת הועתה נהדר אנפין
ג ישוב עתיק ממנו בן "ישוב מבוצר אשר נוסד עשנחשפו שרידי "החופרים 
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. דהיינו שהכובשים את העיר הכנענית בנו עליה ישוב מבוצר. התקופה הכנענית
כ היתה מבוצרת " ולא הרחיבו החופרים להסביר אם העיר הכנענית ג.לא כנעני

והוא . ותה מבוצרת כמות שהיתה הקודמתאלא שמסתמא הבונים עליה בנו א
דבר מצוי ושכיח כמעט ברוב העיירות שבחפירות שמוצאים כמה שכבות של 

ואמת ויציב שאין להאמין לחוקרים אלו בהשערותיהם הבנויים . ז"עיירות זעג
אבל בהבנת מציאות עיר כנענית ובהבנת ההבדל בין בית , על קורי עכביש

. ם בדברים הברורים ונכרים לכל מבין" טומאמסיחים הם לפי, מבוצר לחומה
ג העיר הכנענית נבנתה עיר אחרת ומסתמא ישראלית "ומדבריהם למדנו שע
והיות והמקום צמוד לנחל הירקון אפשר שהוא עיר הירקון או (. בזמן הכבוש דיהושע

  ).מ בזה כלל"אבל אין נפק, הרקון המוזכר בכתוב

כי גת רימון מערי הלוים , יוצאים לרווחהש דאם עיר זו היא גת רימון היינו "ומ
כי ערי הלוים כולם . אין בזה כלום. ח"ל דכל ערי הלוים לא היו מוקפ"הם וקיימ

ועד שציין . ז"ז וכמו שיתבאר לקמן אות כ"מוקפות חומה ודלא כהרדב
ח "ל' סי(ב "א בחיים שאל ח"היה לו לציין להחיד, ח"תרפ' י סי"א בברכ"להחיד

ב מנהג קדום לקרות המגילה "ק חברון תוב"בעיה. זה לשונו שכתב ו)ד"אות צ
ז והרב בירך יצחק דרוש פורים כתב "ו שלא כדברי הרדב"ד ויום ט"יום י

ל "והוא ז, ל שהיה תמיה על המנהג"י זאבי ז"ששמע משם מורינו הרב מהר
. תצוה' ש פ"הקשה עליו ע, חזון עובדיה שנדפס מחדש' ובס, ישנו בנותן טעם

ז כתב דלא יקראו " והגם שהרדב,ל דהדין עם הרב בירך יצחק"א נ"הטולפום רי
הרי המנהג קדום להיפך וצריך לתת טעם לראשונים רבנן קדישי , ד"אלא בי

'  ולא תקשי מהתוס.ויש חילוק בין בתי ערי חומה לקריאת המגילה. שנהגו כן
  .ל"עכ. ודוק היטב כי קצרתי

כ החומה שמצאו היא בודאי שריד "ולא ידעתי איך כתב שאם היא גת רימון א
 עלכשהחופרים מכחישים אותו ואומרים שהעיר שנבנתה . קודם ימי יהושע

  .העיר הכנענית היא מבוצרת

ומה שנסתפק אם מקום שהוא בחינת שדה נחרש אם יעידו שהיה במקום הזה 
ו או לפחות גם "ח האם מי שנוטע שם אהלי אפדנו יתחייב לקרא בט"כרך מוק

העיר דעיר זו אינה שדה נחרש אלא עיר שחלקה קבור מתחת לעפר יש ל. ו"בט
. מפולת ויש תחת מפולת זו הרבה יותר משלשה חצרות וששה בתים שלמים

והמתבונן בסביבות התל רואה שמסתבר מאוד שגם השטח שמסביב לירקון היה שייך לעיר (

 הארכתי בסעיף  וכבר.)שייכים לעיר זו ממש, זו ונראה שגם הבתים שברחובות הסמוכים
  . ו מיודפת"ק. זה להוכיח שדינה כמוקפת גמורה לכל דבריה
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. ם ולא שחרב ממש"ש שחרב ונעשה של עכו"ש דמירושלמי יש לפשוט ממ"ומ
וזה הפירוש . ם" שנעשה של עכואו, ן שפירש שחרב"ה להרמב"אישתמיטי

אלא , ם ולמה הוסיף שחרב"ל רק שנעשה של עכו"דאחרת היל. מוכרח הוא
  .תא באפי נפשא הוא ודלא כמקראי קודש שהביאמיל

. א"מתוך מה שכתבתי מתבארים יפה דברי החזו. א"ומה שנתקשה בדברי החזו
  .ל נתבארו לעיל באות זה"ב בבה"וגם דברי המשנ

.  זהו בידוע שכאן קנה מקומו כרך פלוני,ו"ח שחרב דינו בט"ומה שכתב דמוק
או בשמה של העיר . ליא מילתאאטו בידיעתנו ת, אין לדבריו שום בסיס כלל

והלא לא תלוי הדבר אלא במציאות אם מקום זה היה מוקף או . תליא מילתא
ו ואיגלאי למפרע "וכל שמתגלה עתה שהמקום מוקף חזר דינו להיות בט. לא

בעיר המסופקת אם על ' והרי אפי. ח פורים"ד לא יצאו יד"שהקודמים שעשו בי
ופשוט שבעיר מסופקת אין , ומיים מספקמקום מוקפת עומדת חייבים לעשות י

  .אנו יודעים שכאן קנה מקומו כרך פלוני

אמת הוא ששבעים אמה , אמה' י יותר מע"ש דכביש זבוטינסקי שר"אמנם מ
ובני ברק הויא סמוך . ט"ש לקמן אות כ"וכמ .א אמה" ולא בעינן קמ,מפסיקין

שלימה אלא אבל היות וברור לכל רואה את התל שאין תחתיה עיר , לסמוך
יש מקום גדול , והיות ובני ברק אינה רחוקה הרבה, ממש חלק קטן מעיר גדולה

פ כדי לחייבה "עכ, להסתפק שבני ברק גופא נמצאת בתוך מיל מסיום העיר הזו
ב אם נאמר שכן דרך הערים "וגם אפשר שהכל דין עיר אחת עם ב. יומיים

שלים ושכונותיה שנהגו שיהיה בתוכם כביש רחב וכמו שיבואר לקמן לגבי ירו
ו כיון שדרך עיר בימינו להיות לה כביש רחב בתוכה ואין דין "לעשות הכל בט

א "דעת הריטבלנתבאר לעיל שו. וכמו שיתבאר להלן .עיר דמגילה כדין עיר דשבת
  .ם"ו גם לכרך שחרב או שנעשה של עכו"מפורש שדין סמוך ונראה בט

שמוחזקות כקרובות למקומן כל העיירות העתיקות שט "ש בשם הגרימ"ומ
אבל שאר המקומות הגם ששמותם הוא כשמות הערים . העתיק קורין יומיים

ד והטעם שכל זמן שלא הוחזק שהן הן "שבספר יהושע יש לנהוג בהם רק בי
שאנו מייחסים אותן למקומותיהן אין לנו להחזיקן מעצמנו ואין צורך לקרא 

ט "וכל דברי הגרימ, למשה מסיניט כתב זאת הלכה "אטו הגרימ. ו"בהן גם בט
אלא , כי כל העיירות אין אנו מחזיקים אותן מעצמנו. אין להם מקום כלל

על שמא , כיון שלפי הכתוב סמוך למקום זה היתה עיר בשם כזה,  בהןמסתפקין
  .ואין הבדל בין עכו ועזה וצפת ליהוד ועקרון ובני ברק. מקומה עומדת עיר זו
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הוא דעת . ח הן" העיירות שמנה יהושע מוקד בירושלמי שכל"ש דהמ"ומ
כבר כתבתי . ונראה שאינו אלא דעת יחיד, ל ואיה נפסקה הלכה כמותו"רשב

י מלדעת "ח בא"יוסי בר חנינה יש יותר מוק'  דאדרבה לדעת ר.)ט"באות י(
ח אלא שהוסיף "ל שאותן שנמנו היו מוק"ח לא חולק על רשב"ושריב, ל"רשב

שאלה נמנו כי היו על הגבול שבין שבט לשבט וכן אלא , ח"שלא רק אלו מוק
 אבל פשוט שהערים שנמנו ביהושע היו מוקפות כי כתוב ,בבבלי" רב"דעת 
וכן פירשו רבינו . ח"לומר שהיו מוק". הן ומגרשיהן"או ". הן וחצריהן"בהן 

  .ש"עיי. א"ט והגר"יו' והתוס, גרשום

י חומה וכידוע שכמעט ש דאין לדבר סוף דכל פעם שיחפרו וימצאו שייר"ומ
האם כפי זה תיהפך כל הארץ למסופקת אין זו , בכל הארץ ימצאו דבר מה

ע בדיני עיר מסופקת וכל "לא הבנתי איך מתבטלים כל הלכות השו. סברא כלל
ולא מצאנו ענין שאין לדבר סוף , דברי הראשונים בזה בגלל שאין לדבר סוף

אבל בדבר פשוט כזה , ג"האלא בחששות מיעוטא דמיעוטא כאשה נוספת לכ
ח ודאי שיש להחזיק כל מקום שבגדר ספק "שכל הארץ רבו בה עיירות המוק

  .לגבי צפת. ו"ש לעיל אות כ"וכמ.  לעשות בו יומיים,שנמצא או שיתגלה

ל דבטל "כ אולי י"ומסקנותיו דכרך שחרב בטל דינו לגמרי ואף שנתיישב אח
. ן שהובאו לעיל"ם ובראשם הרמבוהוא כנגד כל הראשוני. אינו אמת, דין כרך

ש שגם אם נאמר שבנתיישב היה חייב אין זה אותו הכרך ופנים חדשות באו "ומ
והרב . ושהחיינו, ו מקרא מגילה ושעשה"כ נחייבו בשבע ברכות ארבע בליל ט"א. (לכאן

 אבל המקום ,לנו פשוט דאין זה פנים חדשות אלא )ו"ועוד שלש ביום ט. את ריבנו
ומה שכתב שאין לחשוש . ש לעיל" מוקף ודינו לא נשתנה וכמכל הזמן היה

אמת הוא שאין לחשוש אלא לומר . ח מימות יהושע"שהיה שם כרך מוק
ש לצרף "ומ.  כי החומה לפנינו כאן נמצאת וכאן היתה,בודאות שהיה שם כרך

 וגם רוב ,להלכה נפסק דלא כסברא זו, בטלנים' סברת האומרים דבעינן י
ש לצרף סברת האומר שאם "ומ. ומהיכא תיתי לצרפה. ל כן"ביהראשונים לא ס

וכאן אין מי שיקרא , גם הסמוכין אין קורין, ם ואין קוראין בו"נעשה של עכו
. ל"עכ, ם"ד ודומה לנעשה של עכו"ו והלואי שיקראו הסמוכים שם בי"שם בט

 ,ד" ומניין שאין ישראל קורין שם בסביבות התל בי,ו שיאמר כן על ישראל"ח
ו "א כותב מפורש כנגדו לחייבו בט"ולמה לצרף דין שהוא במחלוקת ושהריטב

ובכל אחת מהספקות שעורר כבר נתבאר . ו" כדי למנוע לקרא גם בט,בלבד
כ היה לו לפחות לחייב לקרא "וע. ו"שכתבו רוב הראשונים לחייב הקריאה בט

ש לה רחוב רחב ואולי גם בבני ברק וכמו שיתבאר לקמן בדין עיר שי(בסביבות התל 
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כיון , י דהוא ספיקא דדינא וספק דרבנן להקל"ואעפ.  יומיים מספק)שאינו מפסיק
היות , ו בלבד"א לחייב בט"א והחזו"א והגר"שהעיקר לדינא נראה כהריטב

  .ד בלבד"אבל פשוט שלא בי. יש להחמיר ולקרא יומיים. י חולק"והברכ

כי . בספיקא דדינא דפוריםא דמילתא לא פשוט לומר ספק דרבנן לקולא רובעיק
 נראה שמכיון שלא )'אות ב(מנא בירושלמי שהובא לעיל ' ש בדברי ר"לפי מ

ומה גם דדברי קבלה הם . מפסיד כלום כשמקיים יומיים אין ספיקו להקל
ואפשר שלכן פסק שכל הספקות עושים (.  פסק שהם כדברי תורה)ו"תרצ' סי(ע "ובשו

ד "ן ביו"כבר חזר בו מר. ת נוהגין בפוריםש שם שדברי אבלו" ומ)ל"יומיים כנ
  .א ופסק שאין לנהוג בו אלא דברים שבצנעא כשבת"ת' סי

ח או "על כן פשוט דתל גרישא וכן כל תל אחר שקבורה תחתיה עיר המוק
א וחלק מהאחרונים לעשות "ח דין כל הסביבה לפי הריטב"המסופקת במוק

והיות , ערכין וכמו שנתבאר' סוכן אזלא סוגיא דמתניתין במ, ו בלבד"פורים בט
והעושה רק ,  חייבים לעשות יומיים בה ובכל סביבותיה,ומידי ספק לא יצאנו

  .ד בלבד יקח בחשבון שיתכן שלא קיים מצות פורים מימיו"בי

.  דחברון אינה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון).א"תרפ' סי(ז "כתב הרדב. ז"כ
שגם היא ביהודה  לא מנתה את חברון .)ב"ערכין ל(וסימוכין שלו מהא דהמשנה 

. ד" את.משמע שלא היתה מוקפת חומה. עם גדוד וחדיד וירושלים שביהודה
דתנא אינו כי רוכלא דליזיל ולימני , ואחר נשיקת הרצפה אין בדבריו שמץ ראיה

 דלוד תדע". וכן כיוצא בהן"לכל העיירות המוקפות ומה גם שהתנא הוסיף 
.  ולא מנאם התנא,ן" ומוקפות חומה מימות יבוגיא החרשים הם ביהודה

  .)ו"וכבר נתבאר ענין משנה זו היטב לעיל אות כ(. ה"והיא נתמה, ונסתרה ראייתו

לפי שנאמר , ל"מה ת,  גאולת עולם תהיהדתנו רבנן: ג"וראייתו מערכין ל
. ל גאולת עולם תהיה ללוים"ת, במספר שני תבואות ימכר לך יכול אף זה כן

ל גאולת "ת, יכול אף זה כן', והיה השדה בצאתו ביובל קדש להלפי שנאמר 
, לפי שנאמר וקם הבית אשר בעיר אשר לו חומה לצמיתות. עולם תהיה ללוים

בשלמא הני תרתי ' ושאלה הגמ. ל גאולת עולם תהיה ללוים"ת, יכול אף זה כן
ן והתניא ערים הללו אין עושי, אלא בתי ערי חומה ללוים מי אית להו, לחיי

בלא , י"פירש(". אותן לא כפרים קטנים ולא כרכים גדולים אלא עיירות בינוניות

.  תרגמא רב יוסף בריה דרב סלא חסידא קמי דרב פפא כגון שנפלו להן".)חומה
 והא )כשהן מוקפות חומה. י"פירש(.  הן ומגרשיהן)י בגורל בימי יהושע"פירש(

אדמסתתרי מסתתרי אי א "סד,  אמר רב אשי איצטריך,למיסתרינהו קיימי
ז דכל עיר שיתברר שהיא מערי הלוים "והוסיף הרדב. ל"מיזדבני ליחלטו קמ
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מ אם " מאי נפק)שם(' וכתבו התוס. כיון שכולן קולטות לא היו מוקפות חומה
ותרצו שאני הכא כיון שהם . 'נסתרו כיון שהיו מוקפות חומה מעיקרא וכו

דושת חומה שהיה להם קודם ראויות שלא יהא להם חומה לא תועיל להם ק
ולכאורה ראייה אלימתא . ל"לכן והוי ליה כאילו לא היה להם חומה מעולם עכ

 כשכתב דין שלא תהיינה אלא )ח"ח ה"ן פ"הלכות רוצח ושמ(ם "אמנם הרמב .היא
מ דחק "ורק המל,  לא הזכיר דין זה שלא תהיינה מוקפות חומה,עיירות בינוניות

 )ג"פי(ו "ם בהלכות שמטוי"מדברי הרמבו. ם"לפרש כן בדברי הרמבמאוד 
וכשכתב שם דין ערי הלויים לא רק שלא כתב דין , משמע דאין דין זה להלכה

מגרשי הערים כבר נתפרשו בתורה שהם שלשת , אלא שכתב וזה לשונו, זה
מקיר העיר וחוצה אלף אמה ' שנא. מקיר העיר וחוצהאלפים אמה לכל רוח 

ולא עוד אלא . תור קיר זה שתהייה עיר בינוניתולא הוסיף שצריך לס. 'וכו
אחר כמה שנים ' אפי וגואלים בתי ערי חומה כל זמן שירצו )ז"שם ה(שכתב 

אחר כמה שנים ולא תלה דין זה ' ש אפי"וממ. גאולת עולם תהיה ללויים' שנא
 משמע ברור שיש דין ערי חומה ,בזמן שנפלה בגורל ועד שיסתרו חומתה

מ שציין "ן הכס"וגם מר. דרבי קרא, פרט לדין גאולת בתים באופן קבועללויים 
ם "ונראה דהרמב. ם ולא הביאה כלל"זו לרמב' בערכין לא הקשה מגמ' לגמ
אינה להלכה כי דין עשיית העיירות בינוניות מבואר ' ל דכל סוגית הגמ"סבי

 שהוא כדי שלא תהיה רגל גואל )י"וכמו שפירשו כל הראשונים כולל רש(' מהגמ
ואם כדי שיקל . מ אם יש לה חומה או לא לענין זה"ם מצויה שם ומאי נפקהד

. 'מכות י' ובגמ. לגמרימ והלא תחומה קולט כמותה "מאי נפק, לרוצח להכנס
ברמז ' כשאמרו דין עיר בינונית לא זכרו ואפי. ו"ב ה"ובירושלמי מכות פ

 )'מכות י( וגם המאירי. שהכוונה לעיר פרוזה שדבר זה היה לו להאמר בפירוש
שהביא דין ערים הללו שאין עושין אותן אלא עיירות בינוניות לא הזכיר מהא 

י שבכגון זה דרכו להביא מה שפירשו "אעפ, דערכין שהכוונה גם לענין פרוזה
י שנשאו ונתנו האמוראים בסברא זו "ן שאעפ"ואולי סברי מרנ. (במסכת אחרת בענין זה

. כ" שהוא לימוד ברור ולהעמידו בתירוץ דחוק כו רבנןדתנאין זו סיבה לדחות תלמוד ערוך 

ערכין שבידינו אינה גירסא אחרונה דמר בר רב ' ושגמ, ויותר נראה שלא גרסו לכל סוגיא זו

וראה . ערכין בנוסחאות אחרות ממה שבידינו' נדרים ומס' מס' ובידי הראשונים היו גמ, אשי

, רות אלו בינוניות הוא מדרבנן ונראה לכאורה שעשיית עיי)ק"ג ודו"לעיל אות כ
כי שילוח מצורעים מחוץ למחנה ישראל הוא (. ודין ערי חומה הוא דאורייתא

.  מלבד דין בתים שרבתה תורה , ולא הפקיעו חכמים דינם מערי הלוים).מהתורה
או לפחות אולי זו . ואולי לכן השמיט מר בר רב אשי סוגיא זו במהדורא בתרא

  . השמיטוהם והמאירי"הסיבה שהרמב
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שופטים (ולכאורה יש להביא ראיה משכם שהיתה עיר מקלט ומתבאר מהכתוב 

היה לכל , וזמן אבימלך זה.  שבזמן אבימלך בן גדעון היתה לה חומה)ד"מ' ט
, ח שנות יהושע"כ(. הפחות מאתיים וארבע עשרה שנים לאחר נתינת שכם ללויים

, ח שנים"הרי רכ. שנות גדעון' מ. דבורהשנות ' מ, שנות אהוד בן גרא' פ, שנות עתניאל' מ

לא היו , ואם למיסתרינהו הוו קיימי) ד שנים"ד שכבשו וחלקו הרי רי"הוצא מהם י
ל "ק. ומענין לענין באותו ענין(. כ הרבה שנים"מעכבין הענין יהושע והשופטים כ

 גואל וזה גרם שתהיה דריסת, והלא היא מערי הלוים, איך הניחו המשכן איזה זמן בגבעון

  .)וצריך לומר שעשו כן על פי הדבור .הדם שם

.  משמע דאזיל בתר איפכא)ד"שהובאו דבריו לעיל אות כ(ר פאת השולחן "ומה
 .)ט"וראה לעיל אות י(. דאדרבא מכיון שהם ערי מקלט ודאי יש להן דין מוקפת

  .ז לא מוכרחים לדינא"כ דברי הרדב"וא
ערכין היא להלכה אין ללמוד ממנה אם הסוגיא ב' דאפי, ומקום יש בראש לומר

י שלגבי בתי ערי "דכמו שלענין מגילה טבריה דינה כמוקפת אעפ, לענין מגילה
הכא נמי לענין מגילה כיון , דקל הוא שהקילו בקריאתה. חומה דינה כפרוזה

י שלענין דין ערי חומה דינה "דינה כמוקפת אעפ, שבזמן הכבוש היתה מוקפת
א בחיים "ע החיד"ואולי לזה נתכוון ג.  בקריאתהדקל הוא שהקילו, כפרוזה

 שכתב שהדין עם הרב בירך יצחק שנתן טעם למנהג )ד"ח אות צ"ל' ב סי"ח(שאל 
דיש חילוק בין בתי ערי "והוסיף , ז"שנהגו לקרות יומיים בחברון ודלא כהרדב

  .ל"עכ". ודוק היטב כי קצרתי', ולא תקשי מהתוס, חומה לקריאת המגילה

נראה שנסתפקו אם ערי מקלט , י דבחברון נהגו לעשות יומיים"ש הברכ"ומ
ואפשר שנסתפקו אם . ם"והלויים אפשר שיהיו מוקפות וכריהטת דברי הרמב

וממערת המכפלה אין ראיה כיון שלא היתה . חברון יתבא על חברון קמייתא
ואפשר שהיתה העיר בצדה השני של המערה , בתוך העיר אלא בקצה השדה

י היתה בצד השני של חברון של "ם אנו שחברון של זמן הברכוכמו שיודעי
י שצדה השני של המערה הוא סמוך ונראה שמא נסתפקו אם יש "ואעפ. היום

  .וראשון נראה עיקר. דין סמוך ונראה למקום שמם

 מתבאר שכל מה שהיה מוקף בשעת הכבוש .)ד"בערכין ל(ל "הנ' ומדברי התוס
כ העי ששרפה יהושע "וא. דינו כמוקףד, כ שלא לצורך הלכתי"ונותץ אח

וגם , וכן חצור ששרפה יהושע, ועשאה תל ולכאורה גם הרס את חומתה
כ " מסתמא שרפו גם חומתה ואח)'שופטים א(ירושלים ששרפוה בני יהודה 
ובכל אלו נהגו דין בתי ערי חומה כי בשעת . נבנתה מחדש עד שכבשה דוד

וכן משמעות ) יניה שונים בגלל מעמדהפרט לירושלים שד(כבושם היתה להם חומה 
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ו "הלכות שמטוי(ם "וכן לשון הרמב.  מה להלן עובדי כוכבים:)ג "ערכין ל(' הגמ

 אמנם .המוקפת בשעת כבוש הארץ שכתב אין סומכין אלא על חומה )ד"ב הי"פי
י שבשעת הכבוש היתה לה חומה שמא כיון שהשביע "ביריחו נסתפקתי דאעפ

ונראה דכיון שלא גזר , גם בזה כמאן דליתא לחומהיהושע שלא לבנותה אם 
 )ב"ד ה"סנהדרין פי(ש בתוספתא "לעולמים אלא לבניה ראשונה בלבד וכמ

ש באלישע הנביא "י חיאל בית האלי הותר לישב בה וכמ"שלאחר שנבנתה ע
, דלא הפקיע יהושע דינה) והבן. ב', ק מלכים ב"הרד' וראה פי(". והוא יושב ביריחו"

וכשעלו בני יריחו . ן לכל דיניה"דין כל עיירות המוקפות מימות יבונשארה כ
  . מסתמא קדשה עזרא ככל עיירות שמצא)ד"ל', עזרא ב(מהגולה וישבו בה 

 דכוונת הכתוב :)'מגילה ב(ל "ולמדו חז". מדינה ומדינה" ואמר הכתוב .ח"כ
ל "דאמר ריב.  מוקפת שתהא כמותהלמדינהפרוזה הסמוכה מדינה הוא שכל 

'  אמר ר,עד כמה' ושאלה הגמ.  נדון ככרךעמוכרך וכל הסמוך לו וכל הנראה "
, נדון ככרך, י"ופירש. מילחייא בר אבא כמחמתן לטבריה ' ירמיה ואי תימא ר

י שאינו סמוך הכי מפרש "נראה אעפ, י שאינו נראה"ו הסמוך אעפ"וקורין בט
א למה איכפל גם "טבא והרי"ושאלו הרשב(. ל" חשיב לה סמוך עכ,עד כמה. לקמן

 סמוך תנא'  אמרה הגמ:)'ג( ולקמן .)ל"ותירצו לחלק בין עיר לכפר עכ". עיר ועיר"
בשלמא נראה ' ושאלה הגמ. י שאינו סמוך"נראה אעפ, י שאינו נראה"אעפ
י "אלא סמוך אעפ, דיתבא בראש ההר י שאינו סמוך משכחת לה כגון"אעפ

ומתבאר מסוגיא .  שיושבת בנחלירמיה' אמר ר. שאינו נראה היכא משכחת לה
אלא , זו שלא רק כפרים קטנים שמסביב לכרך מתבטלים כלפיה להיות כמותה

דהא אמר קרא מדינה . דינה ככרך, כל שסמוכה או נראית, עיר גדולה' אפי
שסמוך אינו עבורה של עיר אלא מיל דאי סמוך הוא ,  וכן מתבאר.ומדינה

י שאינו סמוך דיתבא " נראה אעפלהעמיד' עבורה של עיר מה הוצרכה הגמ
י "והלא יכולה לעמוד לידה במרחק מאה אמה ותהיה נראית אעפ, בראש ההר

וכן מתבאר שלא יתכן שאחד מהפוסקים יחלוק על דברי . שאינה סמוכה
 שהוא לשון ברור ומוסכם שהיו שונים תנאבלשון ' דהרי הובאה בגמ, הברייתא

, דאסמוך קאי" עד כמה"רש ביאור י לפני שיפ"והנה רש. זה בלי שום חולק
י שאינו "י שאינו נראה ונראה אעפ"הקדים להביא דברי הברייתא דסמוך אעפ

, ומסתבר שהביא הברייתא כדי שנבין דעד כמה לא קאי אנראה דבסיפא, סמוך
, עד כמה' דאלמלא הברייתא אפשר להבין דשאלת הגמ, אלא אסמוך דברישא

אמנם . ך הוא כפשטו בעבורה של עיראמנם סמו, אנראה קאי והוא עד מיל
שיושבת בראש ההר ' י שאינו סמוך ופירשו בגמ"מדתנא בברייתא נראה אעפ

ובדרך . ומסתמא נראית היא לעיר היושבת בתחתית ההר או במישור שלמולו
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מוכרחים אנו לפרש דמיל דאמרה , כלל בין תחתית הר לראשו יש כמה מילין
  .אסמוך קאי' הגמ

, ג"י צבאות ישראל שדבריהם דברי קבלה רבינו חננאל והבה וגם שני שר.ט"כ
ל "וז. י"תרווייהו כחדא נפקין וכחדא שריין ושפתותיהם ברור מללו כפירוש רש

ואוקימנא ,  שיחשב כמו כרךהסמוך לווכמה יהיה מחוץ לכרך . "רבינו חננאל
או , י שלא נראה עמו כגון שיושבת בנחל" סמוך בזה השיעור אעפתנא. מיל

אלא יותר י שאינו סמוך כשיעור מיל "אה עמו כגון שיושבת בראש ההר אעפנר
ו שנידון "והשוכן חוץ לכרך כשיעור הזה קורא המגילה בט, נדון ככרך, מזה

ן ואית "ואי איכא כרכא דמוקף חומה מימות יב, ג"וזה לשון הבה. ל"עכ". ככרך
ד מילא כבני כל רוסתקי דמרחקין מן ההוא כרכא ע, לה רוסתקי הדר הודרני

ד דאמר "אבל ודאי מרחקין טפי מן מילא קארו בי. כרכא דמו וקארו בחמיסר
. מיל, וכמה סמוך לול כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נדון ככרך "ריב
ולנראה לא נתנו , הרי מפורש יוצא מפיהם ומפי כתבם דמיל קאי אסמוך .ל"עכ

, ג"ל דדעת הבה"ונ(. לה כלל ועיקר ולא הגב)'כגון שישתתף עמו בעניניו וכדו(תנאי 

א שנקלעה "אבל סיעת בנ,  דינם ככרךבאופן קבועשדווקא עיירות וכפרים הסמוכים לכרך 

כ יש "אלא א. ד"ועושים בי, בדרכה סמוך לחומה כיון שאינם קבועים שם אין דינם כסמוכים

 ברחבה מחוץ לעיר רוסתקי דהיינו רחבה שבני העיר משתמשים שם לצורך מסחרם ושבתו

ג להביא דברי הברייתא כיון שכבר כתב " ולא הוצרך הבה).שאז דינם כבני הכרך
ל "והברייתא שקדמה לריב. דנראה אין לו גבול, ומינה. מיל, וכמה סמוך לו

ל שאמר "אמנם ריב, הוצרכה לבאר החילוק שבין סמוך לנראה כדי שנדע הדין
נא דברייתא קא סמיך אדי, שכרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נדון ככרך

 ובכלל דבריו מובן דינא דברייתא שכל הסמוך לו בין ,ופשוט שאינו חולק עליה
 בין עמווכל הנראה , דהא מדין סמוך קאתי. נראה בין שאינו נראה נדון ככרך

  .שהוא סמוך ובין שאינו סמוך נדון ככרך דהא מדין נראה קאתי

י והביא רק את מימרת "צירף ההולך בעקבות הגאונים נקט נפשי בק"וגם הרי
ירמיה כמחמתן ' אמר ר, ועד כמה. ל"וז. בהוספת תיבה אחת', ל והגמ"ריב

דשיעורא ל "הא קמ, ולימא מיל' והוסיף את שאלת הגמ.  מיל והיינולטבריה
' ויש להבין למה הוסיף את שאלת הגמ. ל"עכ. כמחמתן לטבריהדמיל 

. ר זה שבין חמתן לטבריהף לא נשאר זכר לשיעו"והלא בזמן הרי, ותירוצה
ומה . למה הוסיף כל זאת, ף שמקצר ואינו מביא אלא מה שהלכתא בימינו"והרי

ף הביאה דנלמד "אמנם לאחר העיון נראה דהרי.  מילוהיינוגם שכבר הוסיף 
וכן דמיל הוא ממש המרחק האמיתי , משאלה זו דמיל ענינו לדין סמוך בלבד
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 של חמת ולא לוקחים בחשבון רבוע שמבית האחרון של טבריה לבית הראשון
ל "נאמר הא קמ' כי בגמ, וביאור הדברים הוא. העיר כמו לגבי תחום שבת

תניא בדלא ' ולכאורה תלתא הגמ. כמחמתן לטבריה, דשיעורא דמיל כמה הוי
כי שיעור מיל ידוע וברור שהוא . ל לומר דשעור חמתן לטבריה מיל"תניא והי

ולכאורה יש , ה לא ידוע לנו ובא להודיענואלפיים אמה ושיעור חמתן לטברי
ולימא מיל במקומה ' ועדיין שאלת הגמ. להבין מה ענין חמתן לטבריה למיל

. וכי בגלל שיש בדיוק מיל בין חמתן לטבריה היה לה להודיענו זאת, עומדת
.) ו"מ(וכמו שאמרה בפסחים , ולמה לא אמרה כמגדל נוניא לטבריה מיל

י שבימיו "כי אעפ, ף להדגיש"וזאת בא הרי, טבריהושינתה לומר בין חמתן ל
' מתשובת הגמ, ולא אכפת לנו מה היה המרחק. מחמתן לטבריה לא היה מיל
שהוא כמו שהיה בזמנם כמחמתן לטבריה שהוא ,למדנו באיזה סוג מיל מדובר

 .אוירי ולא כמגדל נוניא לטבריה שהוא ארוך יותר והוא מיל ,קרקעימיל 
יעורו עד שיחמיץ ארוך יותר והוא כמגדל נוניא לטבריה כ לגבי חמץ דש"משא

ל דשיעורא "ואמרה הא קמ' ולכן גם בפסחים שינתה הגמ. שהוא מיל אוירי
בלא תניא דשיעור מגדל נוניא , דמיל כממגדל נוניא לטבריא ותליא תניא דמיל

כדי שיהלך אדם מן מגדל נוניא לטבריה "ף בפסחים ציין "וגם הרי. לטבריה
ללמדנו , י שספק אם בימיו היתה מגדל נוניא בכלל קיימת"אעפ". מילדהיינו 

ולמדנו מכאן שחמת וטבריה עמדו באותו . עסקינן ומיל שלה אויריבמגדל דהא 
כ לא "וא )ח"ראה לעיל אות י(. קו גובה ולא עלו לחמתן כשם שעלו למגדל נוניא

 כמיל דתחום  ומיל מהחומה בדווקא ולא.מדין נראה נתנו מיל אלא מדין סמוך
  . שבת המתחשב מרבוע העיר

 בזה כנראה. ש דשיעורא דמיל כמחמתן לטבריה" דמ)ג"קנ' סי(א "החזווכתב 
דהמדידה היא טורח מרובה והלכך כשהיה מקום שטרחו , מסרו חכמים לדורם

 היתה הדרך המסומנת למיל ל"ובימי ר, מסרו להעם לסימנא דקל, בו חכמים
ואפשר , היתה מסומנת מחמתן לטבריהירמיה ' רובימי ממגדל נוניא לטבריה 

ועל פיה הוקל להעם לדעת בשאר דרכים שאם , שנמדדה לענין תחום שבת
הוצרכו לדעת מרחק מעיר לעיר שיערו אם הדרך קצרה מחמתן לטבריה או 

א "אב. ר הקדושה והטהורה אין דבריו נראים כלל"ובמכת. ל"ארוכה ממנה עכ
. ם"ם זמניה"ן זמנ"ר זמ"נראה דלא זכר ש, א קרא"אב. א סברא"אב, קרא

באותו מקום ובאותו , ירמיה היתה להם ישיבה אחת בעולם' ל ור"דמוכח דר
וכן , ירמיה אמר להו ישר' גבי כבלים דאיתער בהו ר: ג"זמן כמבואר בשבת ס

תלמיד רב אסי והנה . יוחנן' וכן שמעתי מריפה אמרת , י"ופירש. יוחנן' אמר ר
 ורב .)'מגילה ה( וחש רב להא דרב אסי )ו"י שבת קמ"בואר ברשכמ(הוא דרב חבר 
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 ורב אסי שאל .)ד"ק כ"מו(יוחנן '  ונפטר לפני ר.)'שבת ג(למד לפני רבינו הקדוש 
 ואין הוא תלמידו :)ד"גיטין מ. (ירמיה בעא מרב אסי'  ור:)ה"עירובין ס(יוחנן ' מר

 ירמיה'  ושלח ר:)ד"ין מגיט(. יוחנן' שנה לי ראבהו אמר ' דהא ר, אלא חבירו
זירא שהיה בימי רבינו '  וגם ר)ד"פסחים פ(. יוחנן' להקשות עליו מדברי ר

'  ומצינו בתלמוד כמה פעמים שהיה ר.)ה צער"שם ד' ובתוס: ו"ז ל"ע' מס(הקדוש 
ירמיה הוא בן דורם ' כ ר"וא :)א"מנחות פ. 'שבת י(ירמיה מצוי לפניו והקשה לו 

וגם הוא . יוחנן' ששמעו תורה מרוריש לקיש .  אבהו'ור,  של רב אסיוגילם
 .)והבן: ד"מ פ"ב' זמן מועט לאחר ריש לקיש כדמוכח מהגמ יוחנן נפטר' ור(. שמע ממנו

הרי כלל בידינו שמדה שנתנו חכמים אין לזוז ממנה וארבעים . א סברא"ואב
ה ומיל דמגילה נמי דחסר פסיעה או יתר פסיע. סאה חסר קורטוב אין מטהרין

ועוד איך . א להשאירו בידי העם שישערו לפי שכלם"וזה א. משנה כל הדין
אמר דאפשר שנמדדה לענין תחום שבת והלא מר גופיה הוא דאמר דאין דין 

ומשמע . כ במגילה"ובמיל דשבת מרבעין העיר משא. מיל דמגילה ודשבת שוין
 אין י שמקדרין בהרים לגבי שבת" דאעפ)ן"בישוב דברי הר(ל "מ הנ"מהכס

כ מיל דמגדל נוניא שהוא בקרנזיל ומיל דחמתן "וא, מקדרין במיל דסמוך
  .ודאי דלא דמו, שהוא בקרקע רגיל

ומצאתי את שאהבה נפשי , ל בינותי בספרים"ן א"י אני די"ועתה יצאתי לחפש
ל דשיעורא דמיל "הא קמ.  שכתב וזה לשונו)ו"פסחים מ(" נצוצי אור"בספר 

ל למינקט שיעור מבורר לכל היינו אלפיים "ורה הולכא, כמגדל נוניא לטבריה
ט כתב דאתי לאשמועינן "פ' ובספר נפש חיה סי: 'ודכוותיה במגילה ב, אמה

וספר . ל"עכ, ש באריכות"הני אלפיים אמה אי במישור או במקום עמק והר עיי
  .ש"א ונראה דהוא כמ"נפש חיה אמ

אחז , כמות שהיאם כדרכו בקודש להעתיק ההלכה מהתלמוד " וגם הרמב.ל
וכרך וכל הסמוך לו " וכתב ,כמות שהןלהלכה , ל"צדיק דרכו והעתיק דברי ריב

וכל הנראה עמו אם אין ביניהם יתר על אלפיים אמה הרי זה ככרך וקוראין 
י בן מיגאש לא זז מתורת "דרבו מהר, וכוונתו מסתמא כפירוש הגאונים". ו"בט
וכל ספר המצוות (ג היה מצוי עמו "הוהב, ף רבו ורבינו חננאל רביה דרבו"הרי

 ואם היה מבין אחרת מהם היה מפרש דבריו לבל יכשל )ג"נכתב בגלל הבה
 ואם נבא לדקדק בדבריו מדוע )וכמו שהעיר כמה פעמים נגד דברי הגאונים(. הקורא

ואם הגאונים לא דקדקו כן . ל"הקדים הסמוך לנראה נדקדק גם בדברי ריב
כ "ל ג"י שריב"ל הם על סמוך בלבד אעפ"ריבוקבלה בידם שפירוש דברי 

בסמוך לסיום דברי , "עד כמה"' י ששאלה הגמ" ואעפ,הקדים הסמוך לנראה
לא חששו הגאונים שמא אסיפא דנראה קאי ופירשוהו , ל דסיים בנראה"ריב
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ל לא פליג אברייתא דנראה אין לו "דפשוט להם דריב, אסמוך דקאמר ברישא
ם סמך דנבין דנראה "כמו כן גם הרמב.  בלבד הואוששיעור מיל אסמוך, שיעור

  .ומיל דקאמר אסמוך קאי, לא שייך בו שיעור
, ל קרא ספרו משנה תורה"ם ז" הרמב)ג"ט ע"ג דף נ"בית י(, ק"וזה לשון מהרד

אלא הביא דברי , ל לא הוסיף על התלמוד"וכתבו המפרשים על דבריו שהוא ז
וכל מי שידקדק של תלמוד ירושלמי או , או של תלמוד דידן, התלמוד מבוארים

כ אין לדקדק מדבריו משום " וא.ויסבור סברא בתלמוד יסבור נמי על דבריו
  .ודון מינה ואוקי הכא. ל"ש עכ"עיי' שכתב סתם וכו

וגדולי המחברים כתבו , ל"ם וכתב וז"אמנם המאירי לא הבין כן דברי הרמב
וגם נאמן . ל" כן עכואין הסוגיא מוכחת, שיעור תחום שבת אף לנראה עמו

ם "ם הרב המגיד משנה חשב בתחילה שלכאורה דעת הרמב"ביתו של הרמב
כתב ' ם וסוגית הגמ"ולאחר שהביא דברי הרמב, כמו שהבין דבריו המאירי

והכרח גמור , כ היינו סמוך"דבר פשוט הוא שאין שיעור מיל לנראה שא, ל"וז
וכן , כל זמן שהוא נראה, אבל אנראה. הוא לפרש האי ועד כמה אסמוך בלחוד

ואני תמיה לפי לשון רבינו למה הוזכר נראה שהרי אם . י ופשוט הוא"פירש רש
אין נראה עמו ' ואפי, אין ביניהם יותר ממיל שהוא אלפיים אמה הרי הוא סמוך

 ובאמת שגם בהלכות .נראה אין דינו כמוהו' ואם רחוק יותר אפי. דינו כמוהו
אלא מימרא שהזכרתי ראשונה אלא שסמכו להם היה להם לבאר זה ולא הביאו 

למה , דאי לא, דהכרח הוא לפרש דעד כמה אסמוך לו בלבד קאי, ש"על מ
ונראה לי דעיקר הנוסחא בדברי רבינו כרך וכל הנראה עמו . הוזכר נראה עמו

ואם אין ביניהם לא קאי אלא אסמוך בלבד וזה דבר מוכרח ', וכל הסמוך לו וכו
, ם"ה בהלכות יותר מאשר ברמב"בער ולא אבין מה נתפייס הואני  .ל"עכ. 'בגמ

לסיום " ועד כמה"' ל סמך שאלת הגמ"ף שהביא מימרת ריב"והלא גם הרי
כי הבין ששאלת עד כמה . ל"ולא סירס דברי ריב, ל שהם נראה"דברי ריב

 ולמה .)ה עצמו בדעתו"ש ה"וכמ(. למה הוזכר נראה עמו, דאי לא, אסמוך בלבד
' ומה שנבין בגמ, ל ומקדים נראה אסמוך"ם מסרס הוא דברי ריב"בדברי הרמב

 דפשוט דנראה לא שייך בו תחום ]ל"ק הנ"ש מהרד"וכמ[, ם"ף נבין בהרמב"וברי
וכמו שישב כן מרן (. אסמוך בלבד קאי' ם אם אין ביניהם וכו"ש הרמב"כ מ"וא

  .)מ בסברא ראשונה"הכס

ם דנראה אין לו "והרמבף "ל דדעת הרי"ה מפורש דפשיט"פ מדברי ה"עכ
י שאינו "ה לברייתא דסמוך אעפ"ם שמיט"ף והרמב"קראו הריולכן , שיעור

  .ומיל אסמוך בלבד קאי, משום דפשוט לנו דנראה אין בו שיעור', נראה וכו
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 לא חשב ולא עלתה על ,ם"ה ובדעת הרמב"מ שפלפל בדברי ה"ן הכס"וגם מר
 דמיל אנראה נמי קאי בגלל ם דסברי מרנן"ף והרמב"לבו להכריח דברי הרי

אלא . ל שעל הברייתא לית מאן דפליג"דפשיט, שהשמיטו למימרא דברייתא
ואני , ל"ה כתב וז"ולאחר שהביא דברי ה, שחשב לבאר הברייתא בחילוק אחר

אבל מה נעשה והטור כתב זה , אומר הרי תקננו דברי רבינו בשבוש הנוסחא
כגון שהם בעמק או  נם נראים עמהםאי' וכן הכפרים הסמוכים להם אפי. לשונו

אינם סמוכים כגון שהם בהר ובלבד שלא יהיו רחוקים ' שנראים עמהם אפי
ן "מה נעשה להר, ואם באנו לומר שגם נוסחת ספרי הטור נתקן. יותר ממיל

 דכי אמרינן ועד כמה דאפשרל דכרך וכל הסמוך לו "שכתב על מימרת ריב
ועלינו ליישב לשון . ין לסמוך לואכולא מילתא מהדר בין אנראה עמו וב

ה ראוי "ואמת הדבר שמה שספק ה. אשר מפיהם אנו חיים, הגאונים האלה
כ למה הוזכר נראה שהרי אם אין ביניהם יותר ממיל "לספקו כל מעיין והוא א

. ואם רחוק יותר אינו נדון עמו, אין נראה עמו דינו כמוהו' הרי הוא סמוך ואפי
ולפרש הפירושים אשר בטבע ' י להביא לשון הגמוליישב זאת הקושיא ראית

 לנו לפרש וכי אפשרכתב והנה . ' ולאחר שהביא לשון הגמ.החלוקה אפשרית
כיון , רחוק כמה' דאפי, דאנראה לא בעי מידי, בעי עד כמה לא בעי רק אסמוך

ואפשר היה לנו לומר . ה"ונראה שזה דעת ה.  נדון כמותודרואין אותו מן הכרך
וכשכתבו אם אין ביניהם אלפיים אמה ,  והטור זה הוא)ם"הרמב(ינו שגם דעת רב

אלא שזה , דאלו אנראה לא בעינן האי שיעורא, ארישא קאי דהיינו אסמוך לו
אחר נשיקת הרצפה ולחיכת עפר שתחת רגלי המלך , י"אמר הכותב שנ(ל "עכ. דוחק

. רישא ולא אסיפאי שקאי א"ל ואומר דאין זה דוחק כלל אעפ"א אוחי"ן זיע"הקדוש מר

ל שהקדים "ם והטור לשון ריב"ל שלא ישנה אדם מלשון רבו שנו הרמב"ומכיון שאמרו חז

ן "ש מר"וכמ. (סמוך לנראה וסמכו שנבין דפירוש מיל אסמוך קאי דבנראה לא שייך מידה

ל מקדים את הסמוך "ובשלמא אם לא היה ריב). 'י שכן דעת עצמו והבנתו בפשט הגמ"בב

 היו מקדימים סמוך לנראה שפשוט היה דדבריהם אסיפא קאי כדרך כל והם מצד עצמם

אבל עתה שכן דברי , ואז לבא לומר דדבריהם ארישא קאי היה דוחק שבדוחק, המחברים

ושני דרכים . נבין בדבריהם' מאי דנבין בגמ, עד כמה נסמכה אליו' ושאלת הגמ, ל"ריב

ע סמך על פירוש "ולכן בשו. יתבארן להלן יש בהם יותר דוחק וכמו ש"האחרים שכתב מר

שיובנו היטב דמיל אסמוך בלבד קאי וכמו , ראשון זה ותקן דבריו כנוסח הרב המגיד

דכי בעי ועד .  לפרשאפשרנ "א. מ וזה לשונו" וכתב עוד מרן הכס.)שיתבאר להלן
אלא , לא בעי אסמוך דסמוך משתמע סמוך ממש דהיינו בעיבורה של עיר, כמה

רחוק כמה פרסאות לפי שהוא נראה מן ' ן סברא לומר שאפידאי, אנראה בעי
אם אין ביניהם וזה נראה דעת רבינו והטור שכתבו . הכרך יהיה נדון כמוהו
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ה "א(. ל"עכ. י שאינו סמוך קאי"דהיינו נראה אעפ, אסיפא', אלפים אמה וכו

, ה"יח הכלל וכמו שהכר' פירוש זה נראה יותר דוחק מדוחק ואין זה במשמעות הגמ, י"שנ

י שאינו סמוך ואם בכוונתו לנראה שרחוק יותר "ובפירוש קאמרא הברייתא נראה אעפ

, י שאינו סמוך כגון דיתבא בראש ההר"לפרש דנראה אעפ' מה ראתה הגמ, מעבורה של עיר

, ויתבא בראש ההר, אם יתבא לידה במישור תראה ממרחק של מאה אמה ויותר' והרי אפי

וכמו .  רחוקה יותר ממיל ורק בגלל גובה ההר נראית עמהמשמע שהאחת בראשו והשניה

י הקדים דברי הברייתא כדי להכריח דפירוש ועד כמה אסמוך "ר הוכחתי שרש"שבריש אמי

שונה הברייתא ' ומה גם שהגמ. ל לברייתא למה לנו"ולעשות מחלוקת בחינם בין ריב. קאי

. מע דהברייתא הלכה היאמש. וביארה דבריה בפשיטות דיתבא בראש ההר" תנא"בלשון 

וסתם הר מראשו ועד , הוא דיתבא בראש ההר, ומה גם שהטור הביא להלכה הפירוש דרואה

ף שהביא לההיא דמחמתן לטבריא מיל "ומה גם שהרי. המישור שלפניו יש הרבה יותר ממיל

ל "מ הנ"ן בכס" וכתב עוד מר.)ש לעיל"מוכרח לומר שכתב זאת לומר דאסמוך קאי וכמ
לפרש בדרך אחרת דכי קאמר אם אין ביניהם אלפיים אמה אפשר עוד ו, ל"וז

ונכון הוא לדעת , כשתתן חבל מעיר לעיר באויר לא מדה בקרקע, הכי פירושו
ן מלכא דלימא "חס ליה לאבא קדישא מאור עינינו מר. י"ה שנ"א(. מ"ל הכס"ן עכ"הר

ודבר כזה , חלוקה אחרתן שפירוש מיל דאתרווייהו קאי הוא ב"להרדמי גילה רז זה . הכי

וכבר השיג הדרכי משה על פירוש . רמז לענין זה' אפי' ואין בגמ. צריכה לבאר' היתה הגמ

וכמו . ולא עוד אלא שבספר משמע להיפך. ל"עכ. ולפי דבריו העיקר חסר מן הספר, זה וכתב

בין מגילה לחמץ וכתבה דמיל דחמץ הוא ' שממה ששינתה הגמ) ט"אות כ(שכתבתי לעיל 

ובמגילה כתבה דמיל הוא מחמתן לטבריה . אוירישהוא מיל , מגדל נוניא לטבריה מילמ

ן דאין פירוש זה נכון לטור " ופשוט למר.) מתבאר שלא כפירוש זה.קרקעישהוא מיל 
ן בהחלטיות אלא לסברא שניה "וגם לא להר, ן בלבד"ם אלא להר"ולרמב

דיש מפרשים דנראה ן "כי בסברא ראשונה כתב הר.  בלבדאפשרשהביא בדרך 
והוסיף דהכי דייק לישנא דקאמר , וסמוך דקאמר היינו דמתחשב מתחומי העיר

מיהו הא והא נמי . ולא קאמר רואין אותו מן העיר, י שאינו סמוך"נראה אעפ
י "ן בב"וביאר מר. י"ל כפי שהובא בב"דרואין אותו מן העיר בעינן עכ, איתא

ותו כרך אם הוא סמוך דהיינו שהוא דכשהוא נחשב מתחום א, ן הללו"דברי הר
 כיון דנחשב מתחומי הכרך ,י שרחוק ממיל" או אם הוא נראה ואעפ,בתוך מיל

ן בחצאי "ובנוסחתינו הוסיפו המדפיסים בתוך דברי הר. י"ל הב"נדון ככרך עכ
מ דנראה וסמוך דקאמר היינו דמתחשב מתחומי העיר "וי. לבינה וכן כתוב

ודעתו בסברא זו . י"ומסתמא זו הוספה מכת. 'וכו] ואפילו מופלג כמה[דוקא 
ן ברור "י בדברי הר"ובין לנוסחתינו ובין לביאור הב. א"כדעת המאירי והריטב

שאין הסברא השניה שהביא דאכולא מילתא קאי מוחלטת אצלו ובפרט 
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ומה גם שכתב על הסברא השניה לשון , שתברא בצידה הסברא הראשונה
ן "לפסוק כדיעה שניה דהר, י הפוסקים הברוריםוברור שלא נעזוב דבר, אפשר

ן לפסוק "וכשבא מר .שאיהו גופיה לא אמרה אלא כסברא נוספת ובדרך אפשר
וכשהיה לו לבחור בין פירושא . ן לגמרי"ע פשוט שנטה מדעת הר"ההלכה בשו

לבין פרושא בתרא דסמוך הוא , ם והטור"קמא דאסמוך בלבד קאו הרמב
 קדישין דברה בו ופסק כפירושא קמא וכמו שהבין  רוח אלהין,עבורה של עיר

ף שהבינו דאסמוך בלבד "ה והרי" והי"וכדעת רש. י"ש בב"כמ', הוא את הגמ
שינה הנוסח וכתב , כדי שלא יסתפקו בדבריו, וכיון שישב על מדוכה זו. קאי
לברר הענין שדעתו  והקדים נראה לסמוך ,ה"כתקון הנוסח של הע "בשו

א שכתבו כן ולא נתנו "ג והרשב"ח והבה"וכוון אל דעת הר .כסברא זו בדווקא
ן את דעת הגאונים "ואין ספק שאם היה רואה מר. שום הגבלה או תנאי בנראה

ם רק בסברא זו ולקרא "היה ממשכן עצמו להעמיד את הרמב, א בזה"והרשב
י שנתעלמו דבריהם "ואעפ, י"כמבואר בהקדמתו לב ,נדחה לפירוש עיבורה של עיר

  . משמים רוח אלהין קדישין די ביה נטהו אל דעתם לפסוק כמותם,ממנו

י מתחילה הבין כן בפשיטות בדעת "בברכ. א"א זיע" וגאון עוזינו החיד.א"ל
ן פקפק מעט בדעת "ח שלא הבין כן את מר"ורק לאחר שהביא את הפר, ן"מר
ן סמך על שינוי הנוסח וכפשט "דיותר נוטה דמר אבל סוף דבריו הם ,ן"מר
נתיים ופסק ינטל אחת מב,  אבל כיון דפקפק מעט בזה.אה אף טפי ממילדנר

וכתב מפורש דטעמו משום . דנקטינן דגם הנראים לא יהיו רחוקים יותר ממיל
 והכי מוכחי דברי הרב צידה ,ן בהדיא"כ הר"ושכ, ם והטור סתמו"דהרמב

אין בזה די כדי לפסוק כמו , ר וכפיפת הקומה"ולאחר המחי. ל"עכ. לדרך
ן " ותמהני איך כתב שכן דעת הר),ל לחייבם יומיים מספק"ולפחות הי(, שפסק

ושינוי הנוסח , אפשרן לא כתב כן אלא בפירוש שני ובדרך "בהדיא כאשר הר
ואין ספק שאם היו . גילוי מילתא ברורה היא להיכן דעתו נוטה, ן"ששינה מר

א "הרשבג ו"ח והבה"א בדברי הר"ע החיד"שולטות עיניו הקדושות של ג
היה פוסק כמותם , א והמאירי דכולם סברי דמיל אסמוך בלבד קאי"והריטב

ר " לגבי הא-ח"צ תרפ"בשעה-ב בדין זה עצמו "ש המשנ"וכמ(. ולית דין צריך בושש

ר כל הראשונים שהבאנו דסברי דמיל אסמוך בלבד קאי "וברור אצלי שאלו ראה הא. ל"וז

  .)היה סותם כן לדינא

, ן מה כוונתם"ם והר" נשאל בדעת הרמב)י"ק' סי(שקאר מ אל א" והמהר.ב"ל
ם לברייתא הוא משום דדברי "ף והרמב"ונטה לומר דמהא שהשמיטו הרי

ופירש דבריהם כפירוש השני והשלישי , ם נראים דמיל אתרוויהו קאי"הרמב
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ש לעיל שאין בזה שום ראיה "י הקוד"וכבר ביארת. י"מ ובב"ן בכס"שכתב מר
ן "וגם מר. ה"ה דרבנן כי סמכו אדינא דנראה וכמו שפירש ה"ואינה שמיט, כלל

ף לא רק שלא העיר על דבריו אלא שלמעשה "ה בדעת הרי"שהעתיק לדברי ה
. ם"ה בדברי הרמב"ע כנוסח שהגיה ה"ושינה הנוסח בשו, ה בכך"הסכים עם ה

ל "וכבר נתבאר שאין מי שיחלוק על הברייתא ויעשה מחלוקת בחינם בין ריב
י שלא "דמחמתן לטבריה מיל אעפ' ף הוסיף להא דאמרו בגמ" ושהרי.לברייתא

  .ל"וכנהיה שייך דין בזמנו ללמדנו דמדין סמוך הוא 

 שלאחר שהביא שדעת )ח"נ' ז סי"ח(ג יביע אומר "ם בראותי להרה"ד פלאי"ואר
ם "הביא דברי הרמב, י והגאונים"ן כדעת רש"ז והראב"יהונתן מלוניל והריא' ר

ה לפירושו "קרא שמיטו. י"כ בב"מ ושכ"ן הכס"הם דברי מרה וצירף ל"וה
ם והטור לכל הראשונים דמיל אסמוך "ן שבו השוה דעת הרמב"הראשון של מר

ש מרן ששלשת הפירושים "והשמיט גם מ, ת דיבר"ובשתי שמיטו, בלבד קאי
אלא פירושים אשר בטבע , ולא מילתא פסיקתא.  קאמר להואפשרבדרך 

ן ונראה שזה דעת "י שעל פירוש שני כתב מר"ואעפ.  לאהחלוקה האפשרית ותו
ם "הרי גם בפירוש ראשון כתב דאפשר לומר שגם דעת הרמב, ם והטור"הרמב

הנה במסקנא דמילתא ". אלא שזה דוחק"ן "י שהוסיף מר"ואעפ, י"והטור כרש
ם ועשה "ע כהגהתו בדעת הרמב"ה ותקן הנוסח בשו"ך בדרך ה"ם הל"הסכי

כי כלל בידינו שיש לדחוק דברי הפוסקים להשוותם . אשוןעיקר לפירושו הר
ן שהוא "י שכתב מר"ומה גם שפירוש זה אעפ, ולא לעשות פלוגתא ביניהו

 יותר מרווח הוא בפירוש הגמרא מהפירושים ,ם והטור"דוחק בדברי הרמב
ומה . י"היא כפירוש רש' י שהבנת הגמ"וכמו שגילה דעתו בב, האחרים שהביא

כל ש, )א"ל' ם סי"לשונות הרמב(ז " הרדבוכתב. ה"ם ה"את הרמבגם שכן הבין 
, אני סומך על דברי הרב המגיד, ם"מקום שאני רואה מחלוקת בדברי הרמב

ועוד שכיון שהוא בא , א"ורוב שיטתו היא כשיטת הרשב, שהיה אדם גדול ובקי
והביאו ( .ח בכללי הפוסקים"והביאו השד. לפרש דבריו דקדק בהן כל הצורך

ם שהוא מרא "ן בדרך כלל פוסק כהרמב" והיות ומר.)ט"נ' ביע אומר עצמו שם סיבי
ז ואף גם זאת היתה לו לשנות "ן הבין כהרדב"י קרוב לומר שגם מר"דאתרא דא

 ולא הבנתי למה .ם בנוסחת הרב המגיד"כדעת הרמבע "הנוסח ולפסוק בשו
 .ן"מן התורה דמרר "ן העיקריים והסת"ן לדברי מר"ה שיטי"כר )הרב יביע אומר(

ם כשבתשובה הסמוכה ונראית לה הביא "ה בדעת הרמב"ולמה נטה מפירוש ה
וכבר (. ם"ה כמוסמכים ביותר בהבנת הרמב"ז להחשיב דברי ה"דעת הרדב

  .)י"מ ובב"פסק כפירוש הראשון שפירש בכס. ע"ן כאשר בא לפסוק בשו"נתבאר לעיל שמר
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ח להביא ראיה מהא דחזקיה שלא "בדברי הצל )הרב יביע אומר(וגם מה שפלפל 
ח אחר המחילה תמוהים "דברי הצל, ל כברייתא"סמך על חמתן משום דלא סבי

ולקח ברייתא מפורשת שאין . איך תלא תניא בדלא תניא, ומארי דאברהם, הם
נחתה ' ומה גם שהגמ, שהוא לשון מוסכם" תנא"בה מחלוקת ושנאמרה בלשון 

' אלא אפי, ולא עוד. י דיוק קל שכזה" עודחאה, לבאר דברי הברייתא בפשיטות
ל כברייתא למה היינו צריכים לדחות "אם היה חזקיה אומר מפורש דלא סבי

ו אפשר היה לומר "ובפרט שרבי שנהג בטבריה בט(. הברייתא מההלכה בגלל דעתו

ל דטבריה דינה כמוקפת "ו כיון דסבי"יוחנן נהג בט' ל כברייתא ולכן נהג כן ורק ר"דסבי

.  שחמתן ודאי דינה כמוקפתסברתווכל זה רק לפי , צמה ורבי וחזקיה הלכה כרבימצד ע

ל ללמדנו שדבריו משלימים "י שהקדים הברייתא לדברי ריב"וכבר הבאתי לעיל דברי רש

ן לא "וגם מר, ח והראשונים שפסקו כדעת הברייתא לא חשו לדיוק שכזה"וגם הר. לברייתא

ייתא בחילוק של עיבורה של עיר לאחת מהסברות אלא שניסה לבאר הבר. נטה מהברייתא

.  והאמת יורה דרכו דגם חמתן יתבא על כיף ימא דטבריה בחד גיסא)האפשריות
  ).ט"ש לעיל אות י"וכמ(. וימה חומתה ובהאי ספק דטבריה קיימא

, ג ולמד מדבריו שסובר דמיל אנראה נמי קאי" הביא דברי הבה)ט"נ' בסי(ושם 
ושכן ' ג דברי קבלה הם וכו"והוסיף שדברי הבה, חוז סמיכה בכל כ"וסמך ע

ר אין דבריו נכונים "ובמחילה מכת, ף שני עמודי ההוראה"ם והרי"דעת הרמב
 ".מיל, וכמה סמוך לו"ג שכתב מפורש "כי השמיט לסיום דברי הבה. כלל
שגם ג כדעת רבינו חננאל " ושמפורש בזה שדעת הבה)ט"אות כ(ש לעיל "וכמ

 ושני הגאונים שדבריהם דברי קבלה קיימו וקבלו מרבותיהם ,דבריו דברי קבלה
ג "ומסתבר שנוסחא מוטעית של הבה(. א דמיל אסמוך בלבד הוא"עד האמוראים זיע

ם כבר נתבאר שלא כן "ף והרמב"ש בדעת הרי" וגם מ).יביע אומר' נזדמנה לידי הר
ן "רושכן פסק מ.  אלא לאידך גיסא,ף"ם והרי"ן את הרמב"ה ומר"הבינו ה

ואת . דמיל אסמוך בלבד הוא, ם לפי נוסחת הרב המגיד"ע כדעת הרמב"בשו
א שהבין כן " שהביא להמג),ז"ח ה"תרפ(צ "ב בשעה"אחרונים הנה הוא המשנ

 שחזר בו ג"קנ' סיא "ואחרון אחרון חביב החזו. ב עצמו"ן וכן המשנ"בדעת מר
ל זכינו בדין "מכל הנ.  וכתב להדיא דשיעור מיל אסמוך קאיא"קנ' ש בסי"ממ

ודין , שלדעת הגאונים ורוב הראשונים וחלק מהאחרונים דין סמוך הוא מיל
ן את "ה ומר"ושכן הבינו ה. נראה הוא גם ברחוק ממיל ללא גבול וללא הגבלה

  .ויתד היא שלא תימוט, ע"ף וכן פסק בשו"ם והרי"הרמב

ף "יוהר' ומדברי הגמ,  עתה יש לדון מה משמעות עיר הסמוכה לכרך.ג"ל
משמע שאפילו עיר גדולה כננוה כל , "הסמוך לווכל כרך "ם שאמרו "והרמב
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וכן הוא בדין דהא ילפינן לה מקרא דמדינה . שסמוכה היא לכרך דינה ככרך
כל הסמוך לכרך כשיעור מיל הן עיר הן ,  וכן כתב המאירי וזה לשונו.ומדינה

אמנם . אחרת' מולא מצינו מי שיפרש הג', י שאינו נראה עמו וכו"כפר אעפ
י העתיק לשון "ן בב"ומר". הסמוכין להןהכפרים "הטור כתב וזה לשונו וכן 

ולא עוד . ולא העיר דכפרים לאו דווקא, ל"הטור ואת מקורו הערה מהא דריב
ג "וגם הבה. ם אלא לשון הטור"והרמב' ע לא העתיק לשון הגמ"אלא שבשו

ע "דגם לדעת הטור והשוומוכרח לפרש . כתב דכל רוסתקי הסמוכין בתוך מיל
אלא שקראו לעיירות שאינן מוקפות בלשון , ל אעיירות נמי קאי"דאמר ריבכל 

ג שכתב רוסתקי לאו לאפוקי עיירות אתא אלא "וגם הבה. השאלה כפרים
, א דרק עיר או כפר קבועים הסמוכים לכרך דינם ככרך"דהו, לעיולי רוסתקי

 העיר כיון דלא קביעי בהו אבל רוסתקי שהם רחבות המיועדות למסחר בני
ל דהני נמי כיון דקביעי לרוסתקי דמו לכרך "קמ, אינשי יהיה דינם כפרוזים

ג סיעת בני אדם שקנו שביתה בדרכם ליד חומת הכרך "דלדעת הבהדנראה וכבר כתבתי (

אין נגררין אחר , כיון שאינם קבועים במקום ואין המקום קבוע לבני העיר, אבל לא ברוסתקי

 וכן כתבו ).ונראה דיעשו יומיים מספק. ולמעשה צריך עיון. ושים כפרזיםהכרך וע
ה עיירות וכן פשוט המנהג "וה, ע לאו דווקא"האחרונים דכפרים שכתב השו

ט "ודלא כהרי(. ו בלבד"ת ירושלים דדהבא לקרא בכל העיר החדשה בט"בעיקו

  ).ולית דחש לסברתו כלל. ו"שפסק דרק הסמוכין מיל לחומה יקראו בט

אמנם יש לדון בענין השכונות בירושלים הרחוקות מצד עצמן יותר ממיל  .ד"ל
אמה ושיריים לשכונות הסמוכות לחומה ' ורחוקות גם יותר מע, מן החומה

כי (, או שמא דינם כעיר אחרת הסמוכה לסמוך, האם דינם כעיר אחת הסמוכה

 עיר להלכות שבת  ולכאורה הדבר תלוי אם דין).פשוט שאין דין כרך לסמוך דסמוך
ותחילה אומר דהאחרונים . שוה להלכות מגילה או האי כדיניה והאי כדיניה

ר אין "במכת, א אמות ושליש לחבור העיירות לענין פורים"שכתבו דין קמ
, אמה ושיריים לכל עיר' דעד כאן לא אמרו שנותנים ע, דבריהם נכונים לדינא

אבל ,  עיר יש לה כמו לחברתה וכל אחת דיןשדינן שוהאלא לחבר שתי עיירות 
לגבי מגילה שרק המוקפת היא העיקר והעיר הפרוזה היא בלבד מתחברת אל 

ובעלמא לא היה . אינה שוה לה לתת לה דין קרפף להתחבר עמה, המוקפת
וכאן הרחיבו , אמה ושיריים של הכרך בלבד' צריך להיות דין סמוך ביותר מע

 אין לצרף אל העיר הסמוכה שום עיר ולכן. ותו לא מידי, ל השיעור למיל"חז
טפחים המבדילה ' אם יש גדר בגובה י. אמה ושיריים' שהיא תוך ע' אחרת אפי

ואם אין גדר מבדילה ביניהם אפשר . בין עיר לעיר משום דהויא סמוך דסמוך
דהא עיר אחרת היא , כ אין מצטרפות ואין דין שבת ומגילה שוין כלל"שאעפי
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 וכל קבל דנא אם אותה עיר .ת ושם העיר בכתובה ובגטמבחינת מיסים וארנוניו
א אמות "י שבתוך העיר יש שטחים יותר מקמ" אעפ,ל"לגבי כל הנשוה היא 

גם כשהעיירות לא ואפשר ש. דינה כאחת לגבי מגילהאפשר ש, בין שכונותיה
אמה ' אין מחיצה מפרידה ביניהם כל שהיא תוך עאם ', מן וכושוות בש

אמה הוא מדין צירוף לא ' ודין ע( תצטרף אליה להיות כאחת ושיריים אל הסמוכה

. א אמות"אמה ושיריים דפרוזה להיותם קמ'  אבל לא בתוספת ע).רק לגבי שבת
א אמות "אמה ושיריים או גם בקמ' א נסתפק אם החיבור בע"ונראה דהחזו

וכן הבין בדעתו . א אמות" קמאואמה ' כתב ע, כי בכל מקום שהוצרך, ושליש
  .ד"ולקמן יתבאר ענין זה בס. א"שליט" האגרת הזאת"רב גם ה

ובירושלים צריך לקחת מדת החומה משער שכם בצפון שהיא עומדת על חומת 
. ולא משרידי חומת אגריפס הנמצאים צפונה לה, ירושלים של בית שני וראשון

כי מבואר ביוסיפון שהשטח שבין שער שכם לחומה זו נתיישב רק מאה שנה 
י " וחומתה נבנתה לראשונה ע.)זיתא-והוא המקום הנקרא בי(בית שני לפני חרבן 

כי , ובמערב מודדים לא ממקום החומה עתה אלא מסיום מורד הר ציון. אגריפס
כי חלק מהרובע היהודי , ועתה קורין בתוכה. ן"גם ציון היתה מוקפת מזמן יב

 ומעולם לא )א"תשל' ב סי"ח(. ז"ולא בירושלים כמבואר ברדב. יושב בעיר ציון
. היתה ירושלים קמייתא דתלתא פרסי משוכה לכוון הצפון והמערב יותר מזה

וגם במזרח . וקברי הלני המלכה והסנהדרין בצפון וגיא בן הנום במערב יוכיחו
' לא היתה ירושלים משוכה אלא עד סוף מורד הר הזיתים כמבואר במס

עליונה לא ,  נתקדשהבצעין שהיו בהר המשחה תחתונה'  גבי ב.)ז"ט(שבועות 
מדרום (, וזה בהר המשחה המכוון כנגד ירושלים העיר התחתונה. נתקדשה

והוא במקום מעיין השלוח הרחב כמבואר בכתוב שמנקבת השלוח . לנקבת השלוח מעט

, שהיתה מחוץ לירושלים הכניס חזקיהו את המים לעיר פנימה והיא ברכת השלוח הרחבה

ם מזמן חזקיהו וכתוב בו שהחוצבים פרצו חמש מאות וכך נמצא בלוח אבן שהיתה במקו

 אמנם בצד שכנגד הר הבית גם המורד התחתון של הר .)אמה והכניסו המים פנימה
וקברי בני חזיר ומערת . כמוכח מהכתוב שהמים היו מחוץ לחומה(הבית לא נתקדש 

ליו קברי בני ומע, ובתחתית קבר זכריה הנביא, יהושפט יוכיחו והם בכוון אחד מול הר הבית

חזיר ומעליו משוך מעט לכוון צפון בכוון ישר מעל למערת יהושפט הוא מקום שריפת 

ז נהרסו "בשנת תשכ(ם "ונסתר בקברי עכו, הפרה המכוון כנגד שער שושן והוא ידוע

ובית פאגי היה מתחת לחומת הר הבית ). י"שנ, קבריהם וזכיתי לראותו במלא הדרו
ושם עמדה חומת ירושלים ושרידיה נמצאים עד . במזרח עד כחצי גובה ההר

ואם כן צריך לומר שהיתה ירושלים קמייתא משוכה במערב רק כל הר , היום
ועד עתה לא היה . ציון ובדרום עד השלמת תלתא פרסי מתחילת צפון ירושלים
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. מ טובא" איכא נפק"הר חומה"אמנם עתה שנבנית השכונה , מ בזה"כ נפ"כ
י שודאי לא היתה בתוך ירושלים דבית שני כמבואר "עפ א"ארמון הנציב"' ושכ

ביוסיפון שהעיר התחתונה התפרסה על הגבעה הדרומית שמול הר הבית והגיע 
זו ' מכל מקום שכ. ארמון הנציב' לכל היותר עד מרגלות ההר שעליו עתה שכ

 אבל הר חומה ).סמוכה בתוך מיל' ואולי אפי(רואה ונראית לירושלים ולהר הבית 
  .אבל אפשר שהיתה בתוך ירושלים קמייתא. ה לא סמוכה ולא נראיתאינ

השכונות שבסביבות ירושלים . כתב וזה לשונו" מקראי קודש" ובספר .ה"ל
העתיקה אם אין ביניהם הפסק של שבעים אמה ושיריים לבתים המחוברים 

, י שהם רחוקים מחומת העיר העתיקה יותר מתחום שבת"אעפ. לעיר העתיקה
שכונה שהיא מופסקת מהבתים המחוברים . ו כירושלים עצמה"טקוראין ב

אמה ושיריים וגם רחוקה מחומת ' אם ההפסק הוא יותר מע, לעיר העתיקה
. ד"קוראין בה בי, העיר העתיקה יותר מתחום שבת וגם אינה נראית משם

השכונה המחוברת לעיר העתיקה ' ט שפסק דאפי"ונדחה קרא שם לסברת הרימ(. ל"עכ

.  וכסברת הרב מקראי קודש אחזו עוד כמה מפוסקי זמננו.)ורא אלא עד מילאינה ק
כ לדעה זו השכונות גבעת שאול והר נוף ובית וגן וגבעת מרדכי שבעבר היו "וא

א ושליש מהבתים המחוברים לעיר העתיקה ועתה חלקן "רחוקות יותר מקמ
 ישראל ראה מחנה(א אמות "וחלקן יותר מקמ, אמה ושיריים' רחוק יותר מע

ומעולם . ד"צריכות לדעתם לקרא רק בי. )ובמפות הרצופות שם' ח' דיזימטרובסקי סי
  .ו בלבד"אלא מאז הווסדן ועד עתה קוראים בהם בט, לא נהגו כן

אינו , ומה שנתנו שיעור מיל לסמוך. דדין שבת לחוד ודין פורים לחודונראה 
ים אמה מחומת תדע דלגבי שבת נתנו יותר מאלפי, בגלל שהוא תחום שבת

. וכל זה אינו בדין מיל להיותו סמוך', י רבוע העיר ומילוי קשתות וכדו"העיר ע
נראה , שיעור מיל דיהבו חכמים לסמוך,  וזה לשונו)ג"קנ' סי(א "ש החזו"וכמ

ואף אם יש בליטות בכרך דלענין תחומין מרבעין , דמבתי עיר לחומה משחינן
אף שהעיר ,  מקרי סמוך בשביל זהכ נותנים לה תחומה לא"לעיר מקדם ואח
וכן אם העיר נגד הזוית של הכרך ויש . י הרבוע שנתנו לכרך"בתוך התחום ע

וכבר (. ל"עכ. מ אין נותנים אלכסון לדין סמוך"מ, כאן אלכסון לתחום הכרך

 ועיר .)ף באמרם כמחמתן לטבריה מיל"והרי'  שזהו כוונת הגמ-ט"אות כ-כתבתי לעיל 
העיירות בזמן הנס היו כל , דאטו,  במשמעות בני אדם"עיר"דמגילה היא 

. וכי לא היו בעיירות גנות וקרפפין, אמה אחת לשניה' השכונות צמודות בתוך ע
ביותר ' ואפי, וכל עיר שהמרחקים בין השכונות במרחק סביר להיותם עיר אחת

או לבניית בתי . ממרחק זה כל שהניחו המקום לצורך מעבר לכלי רכב גדולים
כל שהעיר היא , או לגינות נוי ומשחק לילדים', כז לתפילה וקניות וכדומר
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שעניי עירם קודמין ומעות , אותה עיר לגבי מחוייבות אנשי העיר לעניני צדקה
שאם נשבע (ונקראת בשמה לגבי כתובות וגיטין ונדרים ושבועות ', חיטין וכדו

ואם אדם יושב . ך הוא עיר אחת לדין סמו.)שיגור או לא יגור כל הני במשמע
 .בירושלים דיתבא על מי שלחוכותב גט ומציין שנכתב " קרית יובל"בשכונת 

כיצד נוכל לומר שאין , אם גט זה כשר להתיר אשת איש ואינו מזוייף מתוכו
 ועיר שנפרצה .ושאני שבת ורשויותיה. דינו כעיר ירושלים לגבי מגילה

שיטא דדין עיר אחת יש לה פ, י שלענין שבת דינה כשתי עיירות"באמצעה אעפ
  .ל"לגבי כל הנ

, י שטחים נרחבים יותר מהרגיל" ובשכונה המרוחקת משכונות אחרות ע.ו"ל
ונראה לעין כל שאינה חלק מהעיר אלא נספחת אליה כי כן החליטו הרשויות 

 לומר שאפילו דאפשר יש להסתפק .)רמות והדסה עין כרם' ולדוגמא שכ(המקומיות 
ואפילו אם אנשי . 'עיר במסים וארנוניות וקניות וכדושמשתתפת היא עם ה
ולא אמרו כמה מהראשונים , אין דינה כחלק מהעיר. העיר נזקקין לשכונה זו

ואם , ולא להקל בדין סמוך, תנאי דמשתתפת עם העיר אלא להחמיר בדין נראה
שכיון ואפשר . ד"תעשה בי. אין שכונה זו נראית לכרך המוקף עצמו

עיר אחת , יות למלאות במשך הזמן כל המקום בבתים וחנויותשמתכוננים הרשו
א שבזה נותנים גבול "ואית גבן יקר סהדותא בשמא דהחזו. מקרי לכל דיני עיר

אמנם . של מיל מבתי השכונות החדשות לשכונה זו ועד מיל מצטרפת עמהם
  .ל רוח אחרת עמו בזה וכמו שיתבאר להלן"ז אוייערבך זצ"הגרש

. ל"כתב וז". כרכים המוקפין חומה" בהסכמתו לקונטרס ז מינצברג"והגרי
ל לפני "ק לובלין בעל התורת חסד זצ"וזכור אני מה שהורה גאון הגאונים אבד

אולי היה זה הבנין (שישים שנה כשהתחילו לבנות במגרשים של שכונת המערב 

כ הוראה נתנה "אף שאז היה קצת רחוק מהישוב אעפ. )של מושב זקנים המאוחד
 דהשכונות הרחוקות ביותר שדינם לקרות - והוסיף על דבריו- .ו"ת בטלקרו

, ד לא מועיל בהם כשיסדרו חוטי העירוב של העיר עד לאחר שכונות אלו"בי
מ בדין המגילה אינם נקראים סמוכין "מ, ואף שבדין השבת אפשר להכניסם

מתבאר מדבריו שהשכונות הרחוקות מהישוב באופן סביר דינם . ל"עכ. ז"עי
א "י שבנין מושב זקנים המאוחד היה אז רחוק בהרבה יותר מקמ"ו ואעפ"בט

נפסק לקרא . וכרם אברהם, ובית ישראל, אמות ושליש משכונות בית יעקב
ולכן גם חילק (וצריך לומר דמדין עיר בעלמא נגעו בה ודלא כהלכות שבת . ו"בט

ל דאין מצטרפות "סבי, כ בשכונות הרחוקות ביותר" ואעפי)בין דין עירוב למגילה
א על עדות רב "שליט" האגרת הזאת"ובזה יתיישב מה שתמה הרב . עם העיר
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א פסק לו להדיא לחשוב הסמוך לבית האחרון המחובר "אחד שהחזו
,  להדיא בזה שאינו נקרא סמוך)ג"קנ' בסי(א כתב "אם כי בספרו החזו. לירושלים

וא ברצף בתים שהבית או שה, ורק אם בתוך מיל לעיר העתיקה, ולאו כלום הוא
ש "והיות ואין בספריו שום חזרה ממ. הראשון הוא בתוך מיל לעיר העתיקה

הרי לדעתו קשה להתייחס לפסק שפסק לגאון ההוא יותר מאשר כהוראת , שם
ודבריו בספרו הקדוש חיים וקיימים כל , שעה דאין לך בזה אלא שעתו ומקומו

ל בקונטרס "ה הרב הנ"ר ושנוחז. ל הרב האגרת הזאת"עכ. שאין חזרה בכתב
וכן , א בריזל וזה לשונו"כתב הגר, וכתב וזה לשונו" ירושלים הרים סביב לה"

ובעת ,  רב בחוג חתם סופר בבני ברק)ל"זצ(א "ש אונגר שליט"שמעתי מהגרי
, ו"א לקרא שם בט"קיבל הוראה מפורשת ממרן החזו' שהיה רב בגבעת שאול ג

מוצא אזי גם במוצא ' ים עד סמוך לשכוגם אמר לו שאם נמצא בתים נמשכ
והוא אמר , א"ש אונגר שליט"ושאלתי את ידידנו הגר. כ"ע. ו"צריכין לקרא בט

א שאל אותו אם זה בתוך "והחזו, כ כדברים האלה ששאל את החזון איש"לי ג
א " ואחר שענה בחיוב פסק החזו,החדשהתחום שבת מהבית האחרון שבעיר 

כהיום סמוך להר ' והנדון היה על גבעת שאול ג. ו"בט' לקרא בגבעת שאול ג
א אודות בתים הנמשכים עד מוצא קיימת "אודות המשך הדברים של החזו. נוף

פ "עכ, ש אונגר"ל ובין מה שאמר לי הגרי"סתירה בין הדברים הנדפסים הנ
  .ל"עכ. 'בשלב זה אנו מתייחסים רק לדברים שנאמרו לגבי גבעת שאול ג

א כתב בספרו "דהחזו.  שריר ובריר ויציב ונכון וקייםהכל. י מה שכתבתי"ועפ
אמנם מהו גדר .  שאין סמוך יותר מתחילת העיר בתוך מיל מהחומה,סמוךדין 

,  וממשמעות דבריו נראה דאין דיני שבת ומגילה דומים,עיר כלל לא דיבר בזה
 )ל"זצ(ש אונגר "ולהר. ש שאין דין סמוך לצירוף קשתות ואלכסון ורבועים"וכמ

ואין בזה שום סתירה להוראת , שיש בה שכונות נפרדות, גופאסק מדין עיר פ
 ובכלל מה שייך מושג של הוראת שעה לפסק קבוע ,הוראת שעהספרו ולא 

  .ש"כמ. א"והרווחנו דגם דעת החזו. ו בשכונה מסויימת"לקרא לדורות בט

חומה בשכונות הרחוקות מיל מה(ו "ש בהאגרת הזאת שמנהג ירושלים לקרא בט"ומ

שבני תושבי פרוורי ירושלים " הוא משום .)אמה ושיריים מהבתים הסמוכים אליה' וע
כ " ועז גאוותם"ועו כבירושלים גופא "רבתי משתוקקים לקיים את הפורים בט

אמות ' יכולים להאחז בסברא דחויה של צירוף כל הבתים שמעבר לחומה לד
במחילה ".  ירושליםומאחר כולם לחשוב מיל לסמוך ולהפוך דבר זה למנהג

ר תמיהני איך תלה בוקי סריקי בגדולי ירושלים שמשום גאוה לקרא "מכת
כירושלמים יבטלו דין פורים ביומו הנכון לפי ההלכה וההגיון וילכו אחר סברא 

  .ולא חשב ולא עלתה על לבו דמדין עיר אחת נגעו בה, בדויה שאין לה שחר
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'  ואין גדר יכשכונה אחתת צמודות  יש לעיין אם שתי עיירו, כל קבל דנא.ז"ל
אמה ' ורוחב הכביש שבין עיר לעיר אינו עולה על ע(טפחים מפרידה בין עיר לעיר 

וגם אם יעבור גבול זה כיון שכן דרך השכונות בימינו שיהיו בתוכם כבישים רחבים , ושיריים

 אם דינם כעיר אחת בגלל מציאות מבנה )ולא לשם הפרדה. לצורך התחבורה
או שיהיו חלוקים בדין מגילה כיון שחלוקים הם כהלכות העיר לגבי , םהבתי
 .)א בזה"ש הרב אוייערבך שליט"וראה להלן מ(. כתובות וגיטין, שבועה, צדקה
ו מטעם היותה "א עשה מעשה רב לקרא בסוף ימיו בבני ברק גם בט"והחזו

יתה ב ה"וב. א ענינה מדין סמוכה ליפו"שכל ת. קרובה לבתים של תל אביב
יותר ' לכל היותר בדין סמוך לסמוך והבתים לא היו צמודים אלא רחוקים אפי

ומובן מזה . ובכל זאת קרא יומיים מספק שמא יפו על מקומה עומדת. ממיל
אפילו שהשמות והרשויות , שדעתו שכל שמרחק הבתים כעיר רגילה בימינו

חת ולפחות דינה כעיר א, שהמרחק בין השכונות יותר ממיל' ואפי, מחולקות
' כרכים המוקפים חומה בדעתו שאפי' ש הר"והדברים מתאימים למ. לחומרא

ש אונגר "וחזר בו ממה שהורה להר, ביותר ממיל בין השכונות כעיר אחת דמו
  .שרק עד מיל מצטרפות, ל"זצ

י "וחדשים מקרוב באו לומר שדין חוטי העירוב ההופכים העיר לרשוה. ח"ל
י "אעפ, וכל שיש עירוב. אחת גם לגבי מגילהלגבי טלטול הופכים אותה ל

הלא , ונחלקו בזה האחרונים. שמקיף שטחים נרחבים ביותר נדונים כאחת
ז "כרכים המוקפים חומה שהביא בהסכמתו את דברי הגרי' והר. בספריהם

כתב בקונטרס עניני עירובין שהוציא , מינצברג שאין לסמוך על חוטי העירוב
 שהדבר תלוי במחלוקת המשנה ברורה שרשאפ, לאור עם ספר האגודה

, פ אינו כמחיצה ממש"ב שמצדד לומר שהיקף של צוה"שלפי המשנ, א"והחזו
ודווקא להתיר אסור טלטול , אפשר לומר שחכמים תקנוהו רק לענין שבת

מסתבר , פ יש לו כח של מחיצה ממש"א כיון שצוה"אבל לפי החזו. דרבנן
עד , רא זו הררים התלויים בשערהובנה על סב. ה לענין מגילה"לומר שה

ח הדסה "בביה' שאפשר שלו הפך בעיניו לקבוע והחליט שאין להסתפק שאפי
הבין ) ז"אות ע' פרק ב(" קרית אריאל"ובספר . ו"כולם צריכים לקרא אך ורק בט

אין היקף העיר " קהילות יעקב" שכתב שלפי הרב ,א להיפך"בדברי החזו
א "וכן משמע בדברי החזו. י בלבד"שוהמרחיב את העיר אלא קובע מקום ר

אבל במחיצה ,  שאין דין חומת העיר אלא בחומה המגינה על העיר.)י כ"ק(
 לכאורה .)עירוב, קרי(ולכן בעיר המוקפת במחיצות שאינן מגינות , דמסיפס לא

ונראין . ל"עכ. אין מודדין קרפף העיר אלא מבתי העיר ולא ממחיצות העירוב
א אין ללמוד "ב וגם לחזו"כ גם למשנ" וא,א" בדעת החזוקרית אריאל' דברי הר
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 יש סומכים ויש ,ם בדין זה"וכבר האריכו האחרונים למענית. דין עירוב למגילה
. ו"ד ומט"ויש החוששים שמא יקרע העירוב בפורים ויצאו קרחים מי. חולקים

טעם נוסף ,  ועוד כתב שם משם ספר נועם)ב"ס' ח סי"ח(ש במנחת יצחק "וכמ
 דבמגילה נגרר הסמוך אחר הכרך משום דמוגן ,בדיל בין דין עירוב למגילהלה

ועוד . י עירוב אינם בגדר מוגנים בגלל מרחקם" והמחוברים ע,י הכרך"ע
פרט לסברא . (טעמים שאינם עומדים בפני הביקורת ויש להשיב על כל דבריו

נם יכולים להצטרף שכתב שכיון שעשו אנשי רמות עירוב לעצמם ונפרדו מעירוב הכללי אי

 וכתב עוד שאם נדון לגבי עירוב נבא ).בגלל העירוב הכללי המקיף גם הוא
, מכל מיני צדדים שיש לפסול בעירוב, למחלוקת הפוסקים אם עירוב זה מועיל

ד שאין לנו דין "ושבדיעבד אפשר שסומכין עליו רק באיסור טלטול דרבנן למ
 בכל דברים אלו רק להביא לידי ושיש, ומכאן ולמגילה ארוכה הדרך. ר"רשוה

ובספר קרית . ו בלבד"ז לעשות ט"אבל לא להסתמך ע. ספק לחייב יומיים
י "א בין דין סמוך שאינו נעשה ע" רצה לחלק בדעת החזו,בנספח שבסופואריאל 

והרב האגרת הזאת הבין ', י עשוייה כקשת וכדו"לבין דין חיבור ע, ריבוע העיר
ונראין דבריו מדברי . ין לדמות דין שבת למגילהא שבשום ענין א"בדעת החזו

ובספר מחנה ישראל הוסיף שמן על המדורה וחשב לחבר לכל . קרית אריאל
י חבור ריבועים " עפ)כולל שכונת רמות והדסה(ו "השכונות בירושלים לעשות בט

  .וכל דבריו הררים התלויים בשערה ואין להם על מה שיסמוכו, וקשתות

י " ואתא לקשר כל העיר כאחת ע,אחרת עמו ל רוח"רבך זצז אוייע"אמנם הגרש
ואדרבה נראה דעתו דאין לדמות , עירוב לא מפני שדומה דין שבת לדין מגילה

אבל היות שעשו אנשי העיר עירוב גילו דעתייהו שכל מקום זה הוא . ביניהם
אם אין ' ולכן אפי. בגדר עיר לגבייהו ומדין עיר גדולה הסמוכה לכרך נגע בה

כל שבדרך כלל , אם ודאי קרוע ביום פורים' ע ואפי"עירוב מועיל לכוה
מוגדר כל השטח שבתוך העירוב , מקפידים אנשי העיר שיועיל לשם עירוב

ת "עתה על ד.  וזה לשונו)ט"נ' סי(ת מנחת שלמה "ש בשו"וכמ. כעיר אחת
ח הדסה בנוגע לזמן קריאת המגילה "בשנה שעברה שאלוני מביה, באתי
מפני , ו"ד צריכים להורות להמון העם לקרוא בט" ואמרתי שלענ,ח"בביה

ע "ואני בעצמי שכבתי אז ל, הימים' רק יש מקום להחמיר ולקרוא בב(הנימוקים דלהלן 

ח לענין תחומין "שצ' ח בסוף סי"ע או" מבואר בשו).הימים' ח וקראתי בב"בביה
א "ת' א סי"ועיין במג, כ הוקפה מודדין מן החומה"בשבת דכל שישבה ואח

ומעתה כמו שלענין תחומין . כ חשיב לענין זה כישב ולבסוף הוקף"פ ג"דצוה
ח "שהרי ביה, נ לענין מגילה"ה, פ"חשבינן להו כעיר אחת ומודדין מהצוה

שהוא "צ דבעינן "ב בשעה"ש המשנ"וכמו, הדסה חשיב ודאי מעניני העיר
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יר ואלפי אנשים שהרי הוא דבר חיוני בשביל אנשי הע, "משתתף עמו בעניניו
ולכן לא ידעתי מה שכולם טוענים , נוסעים יום יום מהכא להתם ומהתם להכא

אבל לא לעיר ] היחיד) [הרבים(דצורת הפתח לא מהני אלא לעשותו רשות 
וגם לענין . אמות' וכמדומני דבתחומין מוכח שזה כעיר אחת וחשיב כד, אחת

וי כנדל הוא רק מטעם זה זה שאין נוהגים לעשות תיקון בכל מבוי עקום ועש
כי , ט"ט והמהרי"ש מהמבי"פ כמו"י צוה"שהעיר חשובה כמוקפת חומה ע

מפני שמבואות שלנו יש להם ) ה ואם"ל ד"ב ובה"סקי(ד "שס' ב בסי"ש המשנ"מ
ורק החצרות , הרי בזמננו יש הרבה בתים שפתוחים לחצרות, דין חצרות

והיינו מפני , בכל המקומותכ אין עושין שום תיקון "ואעפי, ר"פתוחין לרה
  .שהעיר היא כמוקפת חומה

חוץ ממה דלאו טענה היא , ומה שהם טוענים וכי אם יקרא העירוב ישתנה הדין
פ מפני שבני "נראה דיתכן דכיון שבדרך כלל הקיפו את המקום בצוה, כלל

לכן אף אם אירע שנקרא ממש , ט"העיר רגילים לילך שם גם בשבתות ויו
ד שפיר חשיב כעיר אחת גם "יתכן שלענין נד עומדים לתקנו מ אם"מ, העירוב

, פ"ואף אם אין סומכין ומחמירים לא לסמוך על צוה, בשעה שהעירוב קרוע
י "אבל מדאוריתא שפיר מהני לעשותו כרה, היינו דמדרבנן צריכים להחמיר

  .ל"עכ. וממילא חשיב כעיר אחת לענין מגילה
ים גופא הרחוקות כמיל מהבתים נראה מדבריו שלגבי השכונות שבירושל

" הדסה"ח "אבל לגבי ביה, ו מדין עיר"ל דעושים בט"המחוברים לחומה פשיט
היות ולא ידעינן עד , שהיתה מרוחקת בזמנו כמה מילין מקרית מנחם הסמוכה
העירוב מודיע שכל , היכן מרחק השכונה משכונות אחרות להקרא בגדר עיר

ושבכל זאת יש מקום . היה בגדר עירהבתים שבתוכו הסכימו בני העיר שי
א המובאים לקמן מבואר "וגם בדברי בנו שליט. להחמיר ולקרות בשני הימים

ה "ח חשיב מעניני העיר אם בלא"אמנם לא הבנתי למה הוצרך להא שביה. כן
  .העירוב מקיף והוא הקובע

לא ידעתי מה שכולם טוענים דצורת הפתח לא מהני אלא לעשותו  "ש"ומ
וכמדומני דבתחומין מוכח שזה כעיר אחת . יד אבל לא לעיר אחתרשות היח
בספרו " קהילות יעקב"בר פלוגתיה לכאורה הוא הרב ". אמות' וחשיב כד

י מושכל ראשון אמרתי "ועפ. "ל"ה שכתב וז"ק' ב סי"ח" קריינא דאגרתא"
י "דנהי שהכל רשוה, דמסתבר שהעירוב הכללי אינו מועיל לשוויי כעיר אחת

ב אות "הובא בקרית אריאל פ(. ל"עכ, י אחת איכא שתי עיירות"מ ברשוה"מ, אחת

ודברי המנחת ,  אמנם הקהילות יעקב לא כתב דבריו אלא במושכל ראשון).'מ
  .אמות נראין יותר' שלמה שהכל כד
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דהא בירושלים יש כמה גבולות עירוב , אכן קשה על סברת המנחת שלמה
ד של העדה החרדית "ולדוגמא לבי. המחולקים לפי קבוצות הסומכים עליהם

. ח הדסה עמהם"יש עירוב המקיף רק לכמה שכונות בעיר ואינן כוללות את ביה
ואם אזלינן בתר דעת אנשי העיר מצאנו עם מפוזר ומפורד כי אותם שעירובם 

כ "ח להעיר וא"ח הדסה גילו דעתם דאינם מצרפים את ביה"לא מגיע עד ביה
ח ובמיטה לידם ימצא אחד מאותם "הד בהיותם בבי"יצטרכו לקרא בי

 שלדעת המנחת שלמה ואפשר, ו וכדאי בזיון"הסומכים על העירוב ויקרא בט
ועד כאן לא סומכים כולם על עירוב זה רק לגבי איסור , ע מועיל עירוב זה"לכו

ר יש בו עיקולי ופשורי מבחינת הלכה וסומכים רק "ל דעירוב הרה"שבת דסבי
ח או "ד שלהם לא עשו עירוב המקיף את ביה" ובי,ד שלהם"על עירוב של בי

או משום דלא יכולים , משום שאינם צריכים לו בשבת דנפנים לשערי צדק
אבל כולם מסכימים שיקרא עירוב זה . מציאותית' לדעתם לצרף מקום זה מבחי

  .גדר וגבול לעיר ירושלים

 קרית"א בהסכמתו לספר "ש אוייערבך שליט" וברא כרעא דאבוה הגר.מ
ל העלה והורה לענין " זצ)א"שליט(ר "והנה אאמו. כתב וזה לשונו" אריאל

פ שנעשה לתיקון הטלטול בעיר חשיב "קריאת המגילה דכל שהוא בתוך הצוה
צ לזה שיהא ביום הקריאה כל "דא, ל עוד"ל י"ולהנ, כהמשך העיר המוקף

א אי ולא מיבעי, פ מתוקן כהלכתו בלי שום פירצה יותר מעשר"העירוב של צוה
' אלא אפי, ר"נימא שחצר ששבת בה מבעוד יום סגי בארבע מחיצות של עומ

, אי נימא דאין ההיתר של חצר אלא במתוקן כהלכתו בלי שום פירצה האוסרת
ויש , רוחותיו' ר מד"אשר סגי בזה בעומ, ל דחשיב כחומה המשמש את העיר"י

רים בפועל מה שהם נחשבים ומסוד, דאף דהמציאות של עיר אחת, לבאר עוד
, לענין כל הנראה עמו נידון בכרך: א מגילה ב"עיין לשון ריטב[כעיר אחת 

וכדחזינן בעיר , זה לבד לא מהני] 'דכיון שמשתתפי לכל מילי כדידהו חשיבי כו
אף שזה במציאות , דצריך לזה האופנים שמהני לצירוף עיר, העשויה כקשת

ג עומד מרובה "ל דבכה" דימ נראה"מ', עיר העשויה כו' כעיר אחת כלשון הגמ
עיר שאין לה ' ה רב הונא כו"ד. ז"עירובין נ' ועיין לשון התו, פ מחברם"דצוה

, וכלומר דצריך דבר המצרפם ומחברם, ה"עייש' חומה במה יתחברו כאחת כו
פ שנעשה "אז צוה, ג שבמציאות הדברים זה כעיר אחת"פ בכה"ל דעכ"כ י"וא

ומהני , י שפיר לחברם כאחת כעין חומהמהנ, לצורך כל העיר להיתר הטלטול
  .אף שיש פירצות יתירות מעשר, רוחות' ר מד"בזה כל שעומ

דמהני נמי מה דמשתתפי עם בני , ל"א הנ"י דברי הריטב"עפ, ויש לדון עוד
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מ בכמה "ע חו"דמסתמא פשוט דדיני בני עיר המבוארים בטוש, ל"העיר וכנ
אלא , ום המפסיקים בצירוף עיראין בזה הלכות מחיצות או שעורי מק, דוכתי

והיינו לענין , י שמחוברים ומצטרפים יחד בכל עניני העיר"חשיב עיר אחת ע
דטובי העיר יכולים לתקן , ג"מ שם או"ובד' ב' מ סי"ע חו"הא דמבואר בטוש

ג בהא דבני העיר כופין זה את "קס' וכן בסי, ש"ולמגדר בעיר כל מה שירצו ע
, ד זה יותר פשוט"ואולי בנ, ל"א הנ"לשון הריטבב בזה מהני כ"וכל כיו, זה

אלא זה תחילת , דחשיב כעיר אחת ממש ואין כאן חלק שצריך שיצטרף לעיר
שאסור לעבור על חומרי המקום , א"ח סל"ד רכ"א יו"ועיין רמ, ומציאות העיר

ובנודר מהעיר , כל הבשר' ומקורו מהמרדכי פ, כל זמן שהוא בתחום העיר
, ך"ש בש"וע, ט"ז סכ"רי' ע שם סי"ובשו' וכמבואר בגמ, רהאסור ליכנס לעיבו

' ח סי"ע או"א שם מביא פלוגתא דרבוותא אי מדמינן לה לדינא דשו"ובהגרע
ובזה יש נדון דשבעים , ונראה דכל זה כשיש עיר שקבוע מקומה, ש"ח ע"שצ

אם זה , כ"אח' ואפי, אבל אם זה כך מתחילתו, אמה ושיריים ותחום העיר
, ע בזה"הוי כעיר אחת וצ, ה חלק מן העיר ממש לכל מילי דמתאבאופן שז

אל יצא ] ס"או מד[ומעתה נראה דיש לומר דרק לענין תחומין דאמרה תורה 
וכדחזינן מעיר העשויה , בזה לא מהני קביעות בני אדם לשם עיר, איש ממקומו

אבל עיר שתקרא סמוך ומצטרף , וצריך לזה חלות ושם עיר, ל"כקשת וכנ
, צ כאן הלכות חלות שם עיר"ל, ל"אולי כל שזה עיר אחת כמציאות הנ, ףלמוק

וכל זה נקרא סמוך לכרך , ל"אלא זה עיר אחת במציאות והסכמת בני העיר כנ
ר נלקח "והן עתה בעוה, מ"ל הכ"ר ז"וכמדומה שכך היה נוטה גם דעת אאמו[

ננו כל שוכני ונזכה במהרה שיקיצו ויר' יתן ד, מאתנו לדאבון לב כל בית ישראל
יש לומר , ד וכמו לענין תחומין"ואך גם אם נאמר שזה לא מהני בנ, ]ר"עפר אכי

  .י"נ בעה"פ וכמש"ר וצוה"פ מהני עומ"דעכ

באופן דיש רציפות והמשך של עיר הסמוכה , ל בזה גם לאידך גיסא"והנראה די
ר ואז גם מה שנמשך יות, דהיינו רק בעיר אחת משותפת לכל מילי דמתא, לכרך

הם מחולקים בעניניהם , אבל אם בהמשך יותר ממיל, ממיל חשיב סמוך לכרך
ע ואינם "כיון שזה עיר בפ, אין זה בטל להיות נטפל וסמוך לכרך, לעיר אחרת

הך דינא ' וגם דהרי לא נתפרש זה בגמ, משתתפים עם בני העיר הסמוכה
נימא דאין ואלא אף אי , ומנלן לחדש אף בכגון דא, דהמשך העיר ביותר ממיל

, לחלק בין עיר לעיר, במה שאין עניניהם משותפים, יסוד לחלק בזה בלבד
ל דאם "מ י"נראה דמ', והכל נקבע במחיצות או בשיעור ריחוק כדנתפרש בגמ

תו לא , דיש כאן גם שם מחיצה המחלקת, פ לעצמו"פ זה גם מתחלק בצוה"עכ
כין לזה מדברי וכמדומה דמצאנו סמו, מהני ההמשך והרציפות ביותר ממיל
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שמבאר רבנו הא דנקט לישנא דמיל ולא אלפים , בסמוך תוך מיל, א"רבנו הטו
באופן דזה רחוק ממיל באמות , דהיינו דלא נימא לחומרא, ומבואר שם, אמה

וריהטת , דנחוש לחומרא לכאן ולכאן, וזה תוך מיל באמות שוחקות, עצבות
מ יש כאן "מ, ירייםשאף אם אין כאן הפסק דשבעים אמה וש, דברי קדשו

מ יש כאן "מ, ואף אם אין כאן הפסק דשבעים אמה ושיריים, עיירות מחולקות
שזה משתנה , ואף אם נאמר שאין כוונתו ברצוף ממש, עיירות מחולקות

פ "ועכ,ל"ע בדבריו ז"וצ, פ שם שני עיירות סגי לכך"עכ, משיעור מיל ואילך
פ מפסיק דבטל בזה דין "וגם צוה, ל דבמחולקין בעניניהם"נראה דשפיר י

הא דהעיר הרחוקה נבנית מתחילה וכבר , ויתכן דמהני בזה נמי[הסמוך לכרך 
וכיון שעדיין , כ נתחדש הרציפות"ורק אח, היתה עיר בתחילתה רחוק מן הכרך

מ טובא בעיר עוז לנו בני "ונפק, ]אין כאן דין סמוך, פ לעצמה"מחולקת בצוה
דסמוך , א"ל בחזו"ל רבנו הגדול זדאף להכרעתו הברורה ש, א"ברק יע

פ לעצמה "מ שפיר מהני מה דנחלקת בצוה"דמ, לספיקות נמי דין סמוך עלה
מתבאר מדבריו שנוטה דעתו לחלק בין עיר . ל"עכ. ד"וככל מה שנתבאר בס

. ע"והשאיר זה בצ. ל"דשבת לעיר דמגילה ושכך היתה נוטה דעת הרב אביו זצ
שהבאתי לעיל נראה דכך דעתו מבלי " מהבנין של"אמנם מתשובת הרב אביו ב

א אפשר שגם "ולדעת בנו הרב שליט, להצריך עיון אלא שהצריך עירוב המקיף
ע "ש בשו"מבלי עירוב תצטרף כל העיר כאחת כשהיא בפועל עיר אחת לגבי מ

וכבר כתבתי לעיל דנראה דכוון . והצריך עיון בזה. 'ג וכדו"קס' וסי' ב' מ סי"חו
' השכונות האלו לגבי כתובות וגיטין ושבועות ונדרים וכדודשם עיר אחת לכל 

א בסוף ימיו לקרא "וממעשה רב שעשה החזו. דין עיר אחת היא גם לגבי מגילה
ח "משמע דדעתו דדין עיר אחת יש גם לביה, ו בגלל קרבתה ליפו"ב גם בט"בב

  .רמות' הדסה ושכ

כה לכרך דהיינו דלאידך גיסא אם יש רציפות והמשך של עיר הסמו"ש "אמנם מ
ובהמשך יותר ממיל הם מחולקים , רק עיר אחת משותפת לכל מילי דמתא

אין זה בטל להיות נטפל וסמוך לכרך כיון שזה עיר בפני . בעניניהם לעיר אחרת
, פ בפני עצמם"ואינם משתתפים עם בני העיר הסמוכה ויש להם צוה, עצמה

א "כרעתו הברורה של החזומ לגבי בני ברק דאף לה"ונפק, שאין כאן דין סמוך
מ שפיר מהני מה שנחלקת "דמ, א דסמוך לספיקות נמי דין סמוך עלה"זיע

דהא . א כלל"דברים אלו לא ייתכנו לדעת החזו. ל"עכ". פ לעצמה"בצוה
ו גם בבני ברק מדין סמוכה ליפו וכאילו "א עשה מעשה רב לקרות בט"החזו

תר ממיל בין הבתים של י שהיה מרחק יו"אעפ, היא ברצף אחד עם תל אביב
ומשמע דעתו דעירוב , פ היתה לבני ברק לבד"בני ברק לבתי תל אביב וגם צוה
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ב " דלדעת המשנ)ח"אות ל(וכמו שכתבתי לעיל , פ אינם כלום לגבי מגילה"וצוה
  .א אין ללמוד דין עירוב למגילה לא לקולא ולא לחומרא"והחזו

 עיר דמגילה אינה כדין עיר המנהג הפשוט בירושלים דדין.  מסקנא דמלתא.מא
ולכן כל העיר כולל השכונות הרחוקות יותר ממיל מחומת העיר . דשבת

יותר ' אמה ושיריים ואפי' ומסיום הבתים הסמוכים לחומה יותר מע. העתיקה
א פסק "והחזו. ו בלבד"נהגו מאז הווסדן לקרות בט, א אמות ושליש"מקמ

ונה הקרובה לחומה דינם כעיר במפורש דעד מיל בין שכונה חדשה לסיום השכ
ו מטעם "וממה שנהג בסוף ימיו לקרא בבני ברק גם בט. ו"אחת לקרא בט

ב לבתי תל אביב הסמוכה ליפו יותר "י שהיה מרחק מבתי ב"דסמוך ליפו אעפ
כל שהם , דאף ביותר ממיל נראה שחזר בו וסובר )פ בפני עצמה"וגם צוה(ממיל 

י שנחלקות ברשויותיהן "אעפ, של ימינוכעיר אחת מבחינת מרחק הסביר בעיר 
רמות והדסה עין כרם דרחוקים יותר ' מ לגבי שכ" ונפק.מצטרפיןובשמותיהן 

דלדעתו דעת , ממיל משאר שכונות ונחלקו פוסקי דורנו מתי זמן פורים שלהם
א "י שיש מקום בראש לומר שלא נהג החזו"ואעפ. עליון דינם כירושלים גופא

ב לאחר "עצם הרעיון לצרף ב, ד"יקר דינא להפקיע יכן אלא לחומרא ולא לע
מוכיח דעתו דבעיר גופא שאין הבדלי , לחומרא' ואפי, ל"כל ההבדלים הנ

י "ואעפ. ו"דדינם רק בט, א קא גרים ושם קטן ושם גדול שוין הן"רשויות ושמ
 שיעשו יומיים פורים צריך ,כיון שהדבר שנוי במחלוקת, שכן נראה עיקר לדינא

ו בשום אחד מכל "ולא יזלזלו בפורים דט. ירות המסופקות לכל דבריהםכדין עי
  .כיון דהוא העיקר. ת ואמירת על הניסים"מצוותיו כולל הוצאת ס

קרית יובל . הר נוף ובית וגן, גבעת שאול(ל "בשכונות ירושלים הנ' ולא עוד אלא אפי

וסקים היות ויש פ. ו" שהמנהג הפשוט לעשות רק בט.)ב"גבעת מרדכי וכיוצ
ויש , כ העירוב אינו כלום"ושאעפי, הסוברים דדין עיר דשבת ודמגילה אחד הם

אינו מועיל כאשר יש עירוב נוסף גם , הסוברים שאפילו שעירוב בעלמא מועיל
ש כאשר השכונה המסופקת עשתה עירוב לעצמה "וכ. לשכונות בודדות בלבד

ו ונראים בחלקם י שסמוכים שכונות אל"ואעפ, שבזה הוכיחה שנפרדה מהעיר
 וחלקם מול ,"מנחת"מלחה העומדת כפי הנראה על מקום העיר ' לשכ

פ "עכ. ן"שהיו מוקפות חומה מימות יב" מי נפתוח"ששם עמדה " ליפתא"
ו " והמחמיר לעשות בהם יומיים מספק כשעיקר הוא יום ט,מידי ספק לא יצאנו

  .שיעשה זאת בצנעה ובלבד, ב"תע

' ה שיש רצף בתים בפחות ממיל ממנה לשכ נראנוה יעקבולגבי שכונת 
 .)וכן עיקר(. ו בלבד"כ דינה להרבה פוסקים בט"וא. הסמוכות לחומת ירושלים
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אמה ושיריים מהשכונות הקרובות ' וגם בזה כיון שיש הפסק של יותר מע
  .ב" תעבצנעההמחמיר לעשות יומיים . לחומה לשכונה זו

לגבי כתובות ' ין מירושלים ואפיבמציאות רחוקה היא כמה מיל, תל ציון' ושכ
 ועיקר )ולא לכתוב דיתבא על מי שלח(ל דצריך לציין גם את שם השכונה "וגיטין נ

א "כי דומה היא למה שנהג החזו, ו"ויש להחמיר בה גם בט, ד"דינא הוא יום י
ו בגלל יפו שרחוקה ממנה כמה מילין ושהיו ביניהם "ב גם בט"לקרא בב

דמתקריא , והא עדיפא מהתם,  לא מיושביםשטחים נרחבים יותר ממיל
ומה גם , ובעיני השלטונות והמיסים סדנא דירושלים חד הוא, ירושלים

   .ל"ח שאבדו וכנ"שסביבותיה היו עיירות מוק

י שיש ביניהן מרחק "אעפ, ולגבי העיירות בגוש דן הסמוכות ומעורבות זו בזו
ן עירוב בפני עצמן י שיש לה"ואעפ. אמה ושיריים' של כביש רחב יותר מע

היות ויש פוסקים שמחשיבים אותם כעיר אחת , י ששמותיהן חלוקין"ואעפ
ג של "ב העתיקה שודאי הגיע לתוך ר"ח כגון ב"הסמוכה לכמה עיירות המוק

ראה (וכן לתל נפוליון , ב של ימינו"ימינו וסביר מאוד להניח שהתפשטה עד ב

כיון שכן דרך . א אמות ושליש"רחב יותר מקמי שכביש איילון "אעפ(. וליפו) ו"לעיל אות כ

ומי . א לקרא בהם יומיים מספק וכן עיקר להלכה" נראה דדעת החזו)עיר בימינו
יחוש לעצמו שמא לא קיים , ו"שאינו מקיים בהם מצוות הפורים גם ביום ט

  .מצות פורים מימיו

. ו"א לאיצטרופי העיר אליה ולידון בט"וחזי,  של הכרךראייתה וטובה .ב"מ
 דאם כוונתו שתראה "עמוכרך וכל הנראה "ל דאמר "אמנם יש להבין דברי ריב

 הוא באדם "עמו"ופירוש הנראה " מעמו"ל וכל הנראה "העיר מן הכרך היל
וכמעט כל הראשונים נקטו . הנמצא מחוץ לשתי העיירות ורואה שתיהן כאחת

כתב וזה ן "אמנם הר, "מעמו" ולא שינו הנוסח לכתוב "עמו"ל "לשון ריב
 והכי ,מתחומי העיריש מפרשים דנראה וסמוך דקאמר היינו דמתחשב . לשונו

 ,מן העירולא קאמר רואין אותו , י שאינו סמוך"דייק לישנא דקאמר נראה אעפ
ולכאורה באמרו . ל" עכ".דרואין אותו מן העיר בעינן", מיהו הא והא נמי איתא

,  גם במתחשב מתחומי העירכ"וא". כרך. ל" כוונתו לפרוזה דאחרת היל,עיר
וצריך . דאפכא מסתברא. וזה לא ייתכן, הכוונה שתהיה הכרך מצטרף לעיר

 קצת ,"דרואין אותו מן העיר בעינןאמנם הלשון . לומר דעיר דקאמר אכרך קאי
א מצאנו שקורא לכרך עיר ומוכרחין לפרש דבריו "אמנם גם בריטב. קשה

דמגנו בתוך דכיון ', וכועמו ראה וכל הנ. "שכתב וזה לשונו, שכוונתו לכרך
כדידהו חשיבי לענין מקרא מגילה , בשעת צרה ומשתתפי לכל מילי העיר
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וכן מתבאר . כ כוונתו לכרך"ן דעיר דקאמר ג"וצריך להדחק בלשון הר. ל"עכ
והנה , ן כתב וזה לשונו"מ שבסמוך ונראה לדברי הר"ן הכס"לכאורה ממר

, עי רק אסמוך דאנראה לא בעי מידיאפשר לנו לפרש וכי בעי עד כמה לא ב
ולא חילק . ל"עכ,  נדון כמוהוכיון דרואין אותו מן הכרך, דאפילו רחוק כמה

וגם . ן אכרך קאי"נראה דגם הוא הבין שעיר דקאמר הר. ן"בין דבריו לדברי הר
, "הרואים אותם" ולא אמר שהכפרים ".שהכפרים הנראים עמהם"ע "בשו

  ".מעמו"הוא , עמושפירוש ומדבריהם למדנו . משמע הכי

שאמרה כגון שיושבת בהר ולא פירשה אם הכרך יושבת '  ומפשט הגמ.ג"מ
מ "דלכאורה יש נפק, הכרך בעמק דינא הכי' בהר או הפרוזה משמע דאפי

גדולה בזה דאם הכרך יושבת בהר אולי צריך שתראה את כל העיר הפרוזה 
שבת בעמק והפרוזה אבל אם נפרש שהכרך יו, שאפשר מן ההר לראות כולה

 אינו אלא אפילו למקצתה כי אם העיר הפרוזה נראיתבהר מוכרח שפירוש 
נמצאת בהר מסתמא מסתעפת היא סביבות כל ההר ויושבי העמק לא יכולים 

וכן מבואר . זה י מיקרי גם במקצת"ר חז"ושפי. אלא לראות הצד שמולם בלבד
." בהרשהם סמוכין כגון אינם ' אפי,  עמהםהנראיםוכן הכפרים , ע שכתב"בשו

א "כפר אם יושב הוא בראש ההר שא' כ אפי"וא. הרי מפורש שהכרך בעמק
ולא הטיל תנאי לומר דמדובר . דינא הכי, ש עיר גדולה"לראות אלא מקצתו וכ

  .בעיר קטנה שכולה כנגד הכרך שבעמק קיימא

י " אעפהן עיר הן כפרכל הסמוך לכרך כשיעור מיל . "ל"אמנם המאירי כתב וז
י שאינו סמוך לו " אעפוכל הנראה עמו, שאינו נראה עמו כגון שיושב בנחל

שעומד "ל ושגרת לשונו "עכ. ו" נדון ככרך וקורין בטכגון שעומד במקום גבוה
בששטח כל אותו ויש לפרש "ובכל זאת הוסיף וכתב . במקום גבוה אפרוזה קאי

,  בעיר וסיים בכפרולא הבנתי למה פתח. ל"עכ". נראה להדיא, כפר הנראה עמו
א " א,עיראבל , ותינח כפר דיש לידחק ולומר דנמצא בשפוע ההר ונראה כולו

לראותה מהמוקפת שבעמק אלא צדה האחד ומוכרחים לבאר דברי המאירי 
, ל"הנראה עמו דאמר ריבשכל ש המקראי קודש שכוונת המאירי לפרש "כמ

כ שנראים "ית מרחוק כולא בנרא(,  דהיינו בצורה ברורה,דנראה להדיאפירושו 

דאחרת ,  וכן הוא האמת בביאור המאירי).הבתים כקרני חגבים בגלל המרחק
ק "וזה לא כמו ציץ הקודש ועיה. דקאמר מיותרים והבן" נראה להדיא"המילים 

הביא ) ב"ס' סי(והמנחת יצחק (. והמקדש שהבינו מהמאירי דבעינן שיראה כולו

דאם כוונת המאירי שצריך . ותו.)  ביניהםשתי הדיעות בביאור המאירי ולא הכריע
אף החלק , ד"ביכולה תקרא , מסתבר דאם לא נראית כל העיר, שתראה כל העיר
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, ותו.  והיה למאירי לבאר כל זה,שתראה כולהדהא לא נתקיים התנאי , הנראה
וכשם שסמוך אין צריך שתהיה כל העיר , דדין סמוך ונראה בדבור אחד נאמרו

כולה נמשכת אחריה ,  גדולה כל שמתחילה מיל מהכרךעיר' ואפי, סמוכה
בנראה הכי נמי כל שנראית מעט מן העיר תמשך כל העיר . ו"להיות דינה בט

ויש . ולפוסקים לחלק בין סמוך ונראה בדין זה' דאחרת היה לגמ. אחריה
לא שרואה כולו אלא אפילו , רואה שאמרו, לדמותה להא דאמר רב פפא

  .:)ח"זבחים קי(. מקצתו

 נסתפק אם מקצתו נראה אימתי )ג"א אות ק"קו(א "ל דיסקין זיע"ת מהרי"ובשו
כיון דכל העיר , ו"וכתב דמצד הסברא נראה דכולם קורין בט, קורין את המגילה

  .א חשיבי"כד

ונראים הדברים דלא ברירא ליה , ודברי המאירי חדוש הוא דחדשה תורה דיליה
ונראה שכיון .  הדבר כדרכו ולא החליט,"ויש לפרש"ולכן כתב , טובא

כיון , שהמאירי הוא מאותם ראשונים שמצריכין לתנאי שיהיה העיר טפל לכרך
שתראה העיר  "לכן הוסיף גם לתנאי זה, דחדוש גדול הוא כל דין נראה

א ועוד ראשונים שלא הצריכו לשום תנאי "ג והרשב"ח והבה" אבל לר".להדיא
ששינו הנוסח , ע"עקבותיו בשון ב"ה ומר"וגם ה, וכתבו דין נראה בסתם

, לא יצריכו שתראה העיר בהדיא, לא הטילו שום תנאי בדבריהם, ם"בהרמב
  .ו"וכל שנראית מרחוק בכל צורה שהיא תצא בהינומא דט

ולכן כתב , מי היא הרואה למי,  שהרב פאת השולחן נסתפק בדיןונראה לי
ד לעיל "הו(.  לקדש היאורואה, היא מטבריהשנראית כיון , ו"שצפת עושה גם בט

  .)ד"אות כ

דפשוט ,  שדעתו כדעת הרב עיר הקודש והמקדש)שם(וכתב במנחת יצחק  .ד"מ
, דאם מספיק בעומד ורואה מעל גגות, דצריכים לראות דווקא משטח הכרך

בכל פעם שיגביהו גגי הבתים או , נמצא שדין הנראה ניתן להשתנות מזמן לזמן
שאם יבנו בזמן מן , כ אין לדבר שיעור"ועוד דא, מגדלי העיר ישתנה הדין

ודאי דלא ניתן , הזמנים מגדל גבוה מאוד הרי אפשר לראות ממרחקים גדולים
י שההגיון הוא "ואעפ. ל"להאמר שישתנה דין נראה לפי גבהות מגדלי העיר עכ

 מהא דבעי רב )שם(בזבחים ' וכן מהגמ. דבעינן ראיה משטח העיר ולא גגותיה
וסלקא בתיקו מוכח שרואין משטח ". ושב ואינו רואהי, עומד ורואה"פפא 
 ולא עוד אלא שספיקו דרב פפא .)דעומד ורואה עדיף מיושב על הגג( ,בלבדהעיר 

דמה בכך . אבל טענותיו וראיותיו אין בהם ממש. שייך שפיר גם לגבי מגילה
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הדין לא ישתנה דהרי באמת , אם יוגבהו או יונמכו גגות הבתים וישתנה הדין
.  ותשנה דין העיר מדין מוקפת לפרוזה או להיפך.המציאות היא שתשתנהאלא 

או , ומאי שנא מעיר הסמוכה לכרך בתוך מיל ונהרסו בתיה ונתרחקה ממיל
כלום תעלה על . להיפך שהיתה רחוקה ממיל ונתוספו בתים ונתקרבה לתוך מיל

  .דעת פוסק כל שהוא שלא ישתנה דינה כיון שנשתנתה המציאות

ובנו מגדל גבוה המסתיר את , אם משטח הכרך נראית העיר, לעייןאמנם יש 
או יהרס , או בכל פעם שיבנה בנין שיסתיר. העיר אם עדיין היא בדין נראית

ומסברא היה נראה לומר דאין בבנינים לא כדי , בנין שהסתיר ישתנה הדין
והראיה מקרקע הכרך כשהשטח פתוח . להסתיר ולא כדי להראות מעל גגיהן

ש דל עשתרות קרניים "וכמ,  הקובעת דדל מהכא בית איכא לשטח הרואההיא
 מפורש דרואה שאמרו רואה :)ח"קי(בזבחים ' אמנם מהגמ, איכא לצל סוכה

ובעינן כדוגמת כנישתא דמעון דרואה לטבריה . כולו ולא המפסיק בינו לבינו
א דכולו דברי הבריית  וביאר רב פפא)ח בהערה"וראה לעיל אות י(בלי שום הפסק 

 ולאפוקי דבר המפסיק "להדיא"אלא ביאורו , במקצתו סגי' אינו כל העיר ואפי
כ בראיה דהבנין "משא, ושאני עשתרות קרניים דהתם מיהא איכא לצל בסוכה(. ביניהם

יושב ואינו , עומד ורואה,  וספיקו דרב פפא.)ישתנה הדין, מסתיר ואינה נראית
ומספק זה למדנו דהראיה ,  הכא נמיאיכא לאיסתפוקי, דסלקא בתיקו". רואה

  .ועליות, גגין, היא משטח העיר ולא מחלונות
דראיית . ומסתבר שכל שרואין בתיה של העיר הפרוזה סגי בהכי ודינא כנראית

ואין צריך ) אמנם ראיית המגדלים בלבד אינה נקראת ראייה(. בתיההיא ראיית עיר 
כלום , ם ואין קרקעה נראיתהגע עצמך עיר שבתיה צפופי, לראיית קרקע העיר

ומסתבר שאין צריך שהעיר תראה מכל . זה אין הדעת סובלו, לא תקרא נראית
  .שטחי הכרך אלא כל שנראית מאיזה מקום בקרקע הכרך סגי

דמתרגמינן מירא , מר דרור. קח לך בשמים ראש, ואם אל סודו תדרוש. ה"מ
וגם אמנה אחותי בת  .3ר"ל שישנו באסת"כ. 2דמדייר בי דיירא, דרור. 1דכיא

מר . 7ץ"בחכמה יסד אר' כי ה. 6ת הדר"חיב. 5לבית, ותהי לו לבת, 4אבי היא
ן האיש "כי ה. 8ר מרדכי"ויעבו. כדכתיב ומרדכי יצא מלפני המלך. עובר

 וירא". "לי נראה' מרחוק ה", כמה דאת אמר. 11 למרחוק10יצא בדרך, 9בביתו
ושלום שלום לרחוק , 13"ותתצב אחותו מרחוק. "12"את המקום מרחוק

וכפל תיבת שלום כי הוא . ולקרוב הוא הסמוך, לרחוק הוא הנראה, 14"ולקרוב
 השלום אביכם", כמאי דכתיב, 15שלום הבית ושלום האב. שלום בתוך שלום

   19וכי הוא. 18ם"את בריתי שלו. 17ש ושבתי בשלום אל בית אבי"וכמ. 16"הזקן
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ויקרא את שמו נח . ץ יסדה"קדם על ארויסודתו מימי , 21 בכל ארץ20ל"מוש
  ושלום. ונוח בחמשה עשר בו, ונוח בארבעה עשר בו, 22לאמר זה ינחמנו

  
כי ראש לכל הבשמים הוא מר דרור דהיינו ספירת החכמה שהוא ' וכוונת הגמ :'מגילה י. 1

וכל קודש הוא , קדוש' ודרור בגי. בעלה של הדרור שהיא הבינה בסוד וקראתם דרור בארץ

ושמן המשחה הוא בחכמה סוד השמן העליון . חכמה כי קדוש בחכמה וטהור בבינהב

והכוונה שיסוד : 'ה ט"ר' י לשון הגמ"מליצה עפ .2 .ונשמת מרדכי גם מהחכמה מיסוד שלה

. 4".אסתר"שישנו בשכינה הנקראת , "יסוד"הוא ה" כל". 3 .דאבא דר בתוך יסוד דמלכות
שממילא כשהאיר בה הארת מרדכי עבר הוא " דורמיטא"' כי נס פורים היה כיון שהיה בחי

ורצה המאציל העליון שגם כאשר יש יחוד תפארת ומלכות שאז הם בבחינת , מלפני המלך

י פסוק זה כמפורש "שעל זה המליץ רשב, "אחותי בת אבל אך לא בת אמי ותהי לי לאשה"

עשיה דקדושה בסוד וגם אמנם במצב זה יאיר יסוד דאבא עד עולם ה: 'אמור ק' בזוהר פ

וכוונתה שיסוד דאבא האיר . ג"מגילה י' כן דרשה הגמ .5 ".ומרדכי יצא מלפני המלך"

ל שאמרו "מליצה על דברי חז .6 .בתוך יסוד דמלכות ללא מחיצה של יסוד דתפארת

כי " אבא הוליד ברתא"והכוונה הוא בסוד ש. במזוזה שהוא חובת הדר ולא חובת הבית

. ויגש על הפסוק ואת דינה בתו' י פ"י החכמה והוא סוד שהביאו רשהמלכות נבנית על יד

. לשון הכתוב משלי .7 .והוא מחבבה ודר בתוכה. שתלה הזכרים באם והנקבה באב

והמשך ". ארץ"בספירת החכמה יסד את המלכות הנקראת , המאציל העליון' והכוונה שה

ים כונן אותו המאציל העליון דהיינו שהתפארת הנקרא שמ" כונן שמים בתבונה"הכתוב הוא 

י "והוא הסוד שכתב רש". תבונה"בחלק השני שבה הנקרא " אמא"דרך הבינה הנקראת 

 להאיר עד המרדכי שבפורים עובר ויוצא מהמלכות החוצ' שהוא יסוד דאבא בחי. 8 .ל"הנ

בכל השנה גנוז בתוך יסוד . 9. כמבואר בשער הכוונות דרוש הפורים. סוף העשיה דקדושה

 יצא בדרך. 10 ,אבל בפורים". דורמיטא"כשאין , פארת הנמצא בתוך יסוד המלכותהת
שפסוקים אלו מורים  .12. "מרחוק"שאור החכמה נקרא  .11. להאיר מחוץ ליסוד השכינה

החכמה ' מרים אחות משה התייצבה עם בחיוגם  .13. על ספירת החכמה שהאירה בשם זה

החכמה ' מתייצבת השכינה ומאירה את בחיוגם עתה . הנקראת מרחוק להציל את משה

כי  .15 . לסמוך ולנראהוהוא מאיר) .ב"שבת קנ(כי היסוד נקרא שלום  .14."מרחוק"הנקרא 

. 16. ויסוד התפארת ביסוד השכינה, מתלבש יסוד דאבא ביסוד התפארת, כשאין דורמיטא

, התפארת' שאמר יעקב בחי .17 .אב זקן הוא החכמה וגם יסוד שלו אפשר שנקרא שלום

 צדיק, יוסף .19 . הוא יסוד התפארת הנקרא ברית עולם.18 .והמלכות היא ביתו ובית אביו

היא המלכות יחוד קודשא בריך " ארץ"הוא היסוד ו" כל". 21 ,אותיות שלום. 20  .יסוד עולם

כי שלשת " קדם"וכל זה ביסוד התפארת אמנם יסוד החכמה נקרא יסוד , הוא ושכינתיה

 יסוד החכמה והיסוד' ונח הוא מבחי. 22 ".ימי קדם"נקראים ,  חכמה בינההספירת כתר
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ויהי . 25י שהוא כמו איש נעמי"ופירש, 24 איש האדמה23לאבינו נח איש צדיק
וגם מצאת חן "ש " כמ26ואמרו משה בהקמת המשכן, אלקינו עלינו' ה נועם
 ב"כי טווכמאי דכתיב ותרא אותו , 27'ש ונח מצא חן בעיני ה"וכמ, בעיני

ואמר אליהו זכור לטוב למשה , עלה למרום 29ובטובו חיינו כי טוביה, 28א"הו
 בבחינת 30ופתחיה על הקינין. ד ומרדכי ידע"הה. יש כמותך בחיים ומרדכי שמו

כאמה . 33וקן מפורשת, 32קן סתומה, 31ואת צנועים חכמה, ה"ניקוד פתח ושם י
ונשתמש . אלקים את הצלע'  הויבן, 35כי ישן המלך מלכו של עולם. 34כבתה

  .36המלך בשרביטו

כל הלילה קורא לה , 38היא ליל שבת מלכתא,  יצא מלפני המלך37ומרדכי
 ותעש", ם"ם בתוך חות" חות40שהיא העיר המוקפת בחומת בת ציון. 39רחל

. 44ן"סמוך על שולח 43 ויאר לנו42ויצא מרדכי. 41"ככל אשר צוותה עליה חמותה
  ,ותחומו עולה עמו, לאחוז בכנפות הארץ, 45העיר וחוצהאלפיים אמה מקיר 

   
ואין . 23 ,ורמז יסוד החכמה שבא ומאיר בימי הפורים וכמו שכתוב. והוא ינחמנו" זה"גקרא 

 .25 ,המלכות' וכדי שלא נבין שהאדמה היא בחי .24. ונח איש האדמה, צדיק אלא יסוד
י משה הוא יסוד דאבא כמו נח וגם כ. 26,  הכתובבסודהנקראת נועם ונעמי שהיא הבינה 

עלי כתבת בתורה שמצאתי חן בעיניך בגלגולי הקודם כשהייתי ' ואמר משה לה. 27 .גלגולו

הבינה המחוברת ' א זו בחי"והו, "אמרו צדיק כי טוב"טוב נקרא היסוד בסוד הכתוב . 28. נח

 כן כי היסוד  וקראוהוב אמרו שמשה שנקרא כן"סוטב י' בגמ. 29 .אל היסוד הנקרא טוב

'  מבחיזה מרדכי ונקרא פתחיה על סוד נשמתו שהיא .30. הנקרא טוב ראוהו מתוקן ומאיר

ומבחינת שמות הקודש המאירים . קמץ בכתר ופתח בחכמה, ספירת החכמה שבסוד הנקודות

ובהצטרף שם הנקוד . 31. ה מאיר בחכמה"ושם י, ה מאיר בכתר"שם אהי, בכלי הספירות

מליצה מלשון המשנה  .32. נשמתו שהיא מהחכמה' ונגלה בחי.  פתחיה ושם הספירה נעשה

מלכות שהיא גלויה '  שדהיא סתומה ונעלמת לעומת ספי,בינהוהכוונה לספירת  .קינים' מס

. בינה ומלכותוהכוונה ל .וישלח' מליצה מלשון המדרש דבה פ .34 .מלכות .33. ומפורשת

על ' שהוא סוד התרדמה שהפיל ה" הדורמיטא"בסוד  .35 .אם למלכות' כי הבינה היא בחי

כי העריות . 36 .ועתה היתה דורמיטא לבנות בית המקדש. אדם הראשון כדי לבנות את חוה

רמזתי שמה על פי  .39. "רחל"השכינה ' בחי. 38. יסוד החכמה. 37 .הם שרביטו של מלך

 ובת ציון, סוד חמתההיא בסוד חומה למלכות וב" בינה"כי ה. 40 .ויצא'  פלשון המדרש רבה

   חותם בתוך חותם כמבואר בשערשומרת עליה בסוד" בינה"היא יסוד השכינה רחל שה

 .42 .הבינה' המלכות ונעמי בחי' רות בחי, י דוגמתןכ. 41 .רבאהכוונות ענין הושענא 
. 45 .יסוד השכינה נקרא שולחן. 44". סמוך"' הארת פורים בבחי. 43. מהמלכות החוצה 

   .שיעור מיל
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 ואם בחלקו, 47ויוסף יסוד עולם, 46ומרדכי הוא יסוד קדם. קולט כל הנמצא בו
ו דפורים חלקו של מרדכי הוא "ש וק"כ, 48ל הרואה"של יוסף אכלו קדשים בכ

, 50ורק מקדש מכון חלקו של בנימין בעטרה שעטרה לו אמו, 49ל הרואה"בכ
  .51אורו מאיר בתוך העיר המוקפת בלבד

ומזרעא דיוסף יסוד , 53ק באמונתו ובנבואתו"צדי, ע בן נון ביהוש52ותלו הדבר
אזלינן בתר . 54האיש כובש את האשה, וכבש הארץ בסוד וכבשוה, עולם קאתא

כי הוא . ע נהורין עילאין האירו בו"וש. ו דשמא קדישא"דאותיות יה, 55א"שמ
 הדג הגדול והקדוש יסוד היסודות ועמוד החכמות רב המנונא. .56ן"בן של נו

והאיר שם , א מלכים"וכבש ל. 58ם בארץ מלכותא קדישא"ונתן שלו. 57סבא
, וגילה החסד דבפום אמה וקנה הארץ בכבוש". חסד אל כל היום"ד "כמ, 59אל

כי האשה נקנית , בביאת הארץ הכתוב מדבר, כי תבואו אל הארץ"ואמר קרא 
בקדושת וביאת יהושע היא ביאה ראשונה ועשאה כלי ראוי להתקדש . 60בביאה

ולכן קדשה לשעתה ולא , ואין האשה מתעברת מביאה ראשונה. ערי חומה
 61ם לראש גבר"ם רחמתיי"פרט לירושלים ולמקדש דאיהי רח, ל"קדשה לעת

 בגווה י ההוא רוחא דשבק" ואפשר שהוא ע62ל"שקדשם לשעתם וקדשם לעת
ה קדשה לשעת, וקדושת עזרא איהי ביאה שניה הראויה לילד. בביאה ראשונה

  .ל"וקדשה לעת

' ויבן ה, 63ישן הוא האלוה שלהם". אלקים תרדמה על האדם וישן' ויפל ה"
  לםרבה המשרה ולשלום אין קץ להכינה ולסעדה לבנות לה, אלקים את הצלע

   
י "ת נה"כי שבעת הספירות חג. 47". ימי קדם"נקראים , בינה, חכמה, כי ספירות כתר. 46

משכן שילה אכלו בכל הרואה כי כל הוא היסוד הקשור ב. 48". ימי עולם"מלכות נקראים 

יסוד ' שהוא בחי. 50. ולא אמרו מיל אלא לסמוך בלבד, ללא הגבלת גבול. 49. לעיניים

. 53,  של דין המוקפין.52 .חותם וחומת' כיוון שהיא בחי, לאכילת קדשים. 51. המלכות

ראה שער רוח הקודש , היסוד' וגם נבואתו היתה מבחינת ספי, "יסור"צדיק נקרא ה

ושם יהושע הוא אותיות . 55. היסוד כובש את גבורות המלכות כדי למתקם.54 .בתחילתו

ופירוש המנונא הוא הדג החם . 57". יסוד"' נון בארמית הוא דג שהוא בחי. 56. ע"ו ש"יה

, כ רב המנונא סבא סודו ביסוד החכמה"וא". סבא דסבין"והכתר " סבא"והחכמה נקרא 

ש בו הארות יסוד החכמה ויסוד התפארת גם יחד כדוגמא העליונה כאשר אין ויהושע י

. וזווג עולמות הקודש. 58". וכבשוה"ולכן רק הוא יכל לכבוש את הארץ בסוד , דורמיטא

 כמבואר בזוהר .61 ".ביאה"' וכבוש יהושע הוא בבחי. 60. הוא בחסד" אל"ששם . 59

  .ב"ז אות י"אסתר רבה פ. 63 .' פרק ום הלכות בית הבחירה"ראה רמב. 62 .האזינו
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וגדול יהיה כבוד הבית האחרון ירום ונשא וגבה . ובחכמה יבנה בית ,64בית
ובלילה ההוא נדדה שנת המלך . ן דדין"ין דדין כאתוו"אתוו, ה"ה אמ"מאוד מא

ויקץ כישן אדני כגבור מתרונן מיין המשמח יין המשומר , 65מלכו של עולם
 ,ויכו היהודים בכל אוייביהם. ויך צריו אחור, 66שיתבענביו מששת ימי ברא

  . מיין המשמח אלקים ואנשיםקבלוו,  את הימים האלה ימי משתה ושמחהועשו

. 69ש ותלבש אסתר מלכות"כמ, 68 בלבוש מלכות67ומרדכי יצא מלפני המלך
כמו , זהב גדולה, 72ועטרת. 71דמתרגמינן חרי חרי כי יובל היא, וחור, 70תכלת

י תשובתם נעשה פורים "כי ע, ותכריך בוץ. 73כתוב ועשו ארון זהבשאמר ה
הלא היא , 74את הברכה חיים עד העולם' ככפורים ובאו אל המקום אשר צוה ה

כתונת בד , ומשם יצא מרדכי לבוש כמלאך משרת. 75יסוד ציון ודרשו בשלומה
באה ורחל . כדכתיב ודלת ראשך כארגמן, וארגמן. בגדי קודש הם, קודש ילבש

 מבלי בית 76ולכן חלקו כבוד לירושלים שהיתה חריבה, עם הצאן אשר לאביה
ציון נחם כל '  ובנאה כי נחם ה77ומבלי חומת בת ציון עד שבא התרשתא

  .נחם יה, חרבותיה

י תשובתם קמו "כי ע, 79כדוגמת הפרח אשר במנורת הקודש, 78ועשאוה כשושן
 פת על פני המים ונצוצותורוח אלהים מרח, 80ר"ת עפ"רבים מישיני אדמ

 דורש היה לה ועלתה מבין 81והעיר שושן, ח חזור ושושן"ח הפכו לפר"מהרפ
 ה דביתהו" הלא היא חומ83 מחמתה82כי קבלה החומה. החוחים וצהלה ושמחה

  על, 85כמא דצלינן תקע בשופר גדול לחרותינו, 84י"השותה יין בשופריז, דאביי
  

היא ספירת  .66 :ו"מגילה ט' גמ. 65. בנה בית המקדשכי היה בסוד דורמיטא כדי שי. 64

הוא יסוד . 67 ".אשר ישלטו היהודים המה"ה הנרמזת בראשי תיבות "ששמה אהי" בינה"ה

כי אין העולם יכול לקבל גודל אורו אלא אם . 68. דאבא שיצא דרך השכינה הנקראת המלך

זוהר  .דוחה את החצוניםה. 70. שהוא רוח הקודש: ד"י 'ואמרו בגמ. 69. כן מלובש בה

סוד העטרה  .72. כי עובר בתחילה ויוצא דרך יסוד אמא. בינה' ספי' בחי. 71: ג"במדבר קס

. ולכן קבלו התורה באהבה, כי גם הארון הוא בסוד יסוד דאבא. 73. ת כמנין מגילה"הויו' ג

. 'ה ל"ר' וכמו שאמרו בגמ. 75. כמבואר בסוף אדרא זוטא קודש הקדשים' שהוא בחי. 74

הוא נחמיה . 77. א"ירושלמי מגילה פ. 76. מכלל דבעיא דרישה, ציון היא דורש אין לה

ם הלכות בית הבחירה "ראה רמב. 79. ' ירושלמי מגילה פרק א.78 .שנרמז בשמו נחמה זו

. 82 . הנקראת שושנה בין החוחיםהיא השכינה. 81 .נתעלו הנצוצות. 80. 'הלכה ט' פרק ג

 כי אביי הוא אבא שהוא החכמה ולאשתו קראו חומה. 84 .הבינה' בחי .83 .המלכות' בחי

   סוד הבינה אשת החכמה ואמרה לרבא ובית דינו שהיה אביי משקה אותה יין שהיא
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היושבים בערי הפרזות , 86ה בגווייהו"דהוי' כן היהודים הפרוזים דאיכא ו
כי , דרעושים את יום ארבעה עשר לחודש א, 87כדכתיב פרזות תשב ירושלים

ן ולהורות ולהורות "שמחה ומשתה ויום טוב כי זכו להבי, 88ד הוא הקטן"דו
  .ש רעך ורע אביך אל תעזוב"כמ, ומשלוח מנות איש לרעהו. 89לשעה ולדורות

את "כאמיתה של תורה שנאמר בה ". את הדברים האלה"ויכתוב מרדכי 
. לו בסיניכי קיימו בפורים מה שקב". אל כל קהלכם' הדברים האלה דיבר ה

, לקיים עליהם להיות עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר כי פרוזים הם
שנאמר , ואת יום חמשה עשר בו". 'אדיר במרום ה"כמאי דכתיב , ודין הוא אדר

אלהים ' בין כאשר יפיל ה, בכל שנה ושנה. 90השיר יהיה לכם כליל התקדש חג
כי מרדכי דובר שלום , 91ובין כאשר נודדת שינת המלך, םתרדמה על האד

דכתיב ,  תוך–וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים אתיא תוך. 92הוא
 94ושרביטו ,93וגם כאשר מלכו של עולם ער. ונקדשתי בתוך בני ישראל

 דאינהו תרי סמכי" בני ישראל"ומרדכי נקדש בתוך . 95ה"מתארכת ששים אמ
 ,99ורה כאמיתה של תורהל ושמ" ערוכה בכ98 בברית עולם97 ובריתו96קשוט

ף מזרעם כדמתרגמינן "כ וזכרם לא יסו"אעפי, 100וכתפארת אדם לשבת בית
 לצאת. ו"ם ברית"ר לעול"זכ, ר עשה לנפלאותיו"כי זכ. ולא פסקו, ולא יספו

   קא103 מבנימין102 אביו101ומרדכי היהודי. מלפני המלך להיות סמוך ונראה
  

י "כי שופריזי הוא אותיות שופר ז. 85. ה"תובות סכ' גמ. בשופריזי שהם גביעים ארוכים

' כי הבינה סוד השופר ממתקת הדין ועושה אותו טוב כי ממתקת הגבורה בחי. כמנין טוב

כי יומתקו כל . 87. ' ולכן נכתב מלא ו.86 ".יין המשמח"' והופכתו לבחי". יין המשכר"

ך " גבורות שכמנין מנצפר"זי שהם פ-שאפשר שהוא אותיות פר" פרזי"הדינים בה ותהיה 

ד כמנין דוד הוא קטן בערך "י' בחי. א"מגילה י' גמ. 88". י"ז"כמנין , "טוב"שבמיתוקן יהיו 

לדור ודור המליכו לאל כי הוא לבדגו "בסוד " דורות"הן רחל ולאה הנקראות  .89 .ו"יום ט

 ו"טים לוהעלו דרגת הפור. 90 .כמבואר בשער הכוונות עניין ראש השנה". מרום וקדוש

 מאיר יסוד החכמה ישר ,וכשמפיל תרדמה. 91 .השכינה במילואה' שבה הלבנה בחי

מרדכי הוא . 92, ויסוד התפארת מלביש את יסוד החכמהוכשנודדת שינת המלך , במלכות

יסוד החכמה ויסוד נקרא שלום ומשמיע שלום לצאת מהמלכות להאיר בפורים בכל מצב 

 :ו"ט מגילה' גמ. 95. היסוד' בחי .94 ,את יסוד החכמהויסוד התפארת מלביש . 93.. שהוא
שהם הספירות נצח והוד שהיסוד נסתר  .96 .כל אחד כלול מעשר ,י"ת נה"של חגוהם ששים 

. יסוד התפארת. 98 ,יסוד החכמה ".קדם"ברית  .97 .ישראל י נקראים בני"והנה .ביניהם

כי התפארת נקרא אדם . 100 ."כל"א הנקרא "שבו נמצא יסוד דאבא מלובש ביסוד דז. 99

   בנימין. 103 .שהוא יסוד דאבא. 102". יסוד"כשם ה" שדי"' בגי. 101 .ובית היא המלכות
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ודובר , ד" לעמו בי105דורש טוב, 104ם קדמתא"ד לכם את בריתו מקד"ויג. אתא
  .ו"בט, 106ל זרעו"שלום לכ

 יין 108ה"דחומדאיהו בעלה , 107יי"א בי אב"ואלמלי האי יומא דקא גרים גרמ
קנני ' וה. 109הן יוכבד ואלישבע כלה וחמותה. ה"ן לטברי"כמחמת, המשומר

ועל . כמה יוסף יסוד עולם איכא בשוקא, מפעליו מאז" קדם"דרכו " ראשית"
חכמה ' י. 111ם"ל קג"ביע. יי נינהו" כוליה הלכתא דהאי יומא כוותיה דאב110כן

חכמה היא , מגילתא די חכמתא ביההדין . 112ש המחשבה"ע' אז ישיר י, קדומה
' ק. לא למספד ולא להתענאה בהו' ל. על הניסים למימר ביה' ע. ואינה מלאכה

ושש ושבע . משלוח מנות' מ. גומל דלים במתנות לאביונים' ג. ת ביה"קריאת ס
ולמיחד , להיות כחדא. ולא מתפרדין משלוח מנות מסעודת פורים, כחדא שריין

ן צעי "שיתי ,113עודתא אמר אביי קריבו לי לשמידעל האי ס, א"ביה לחד
 ובישולא בתרייתא הוו קרי לי, ן פלוגי"ואכלי בהון שיתי, ן מיניה קדרה"דשיתי

 ן" ונראה דשיתי,115"ועלהו לא יבול. "114צלי קדר ובעאי למיכס צעא אבתרא
  כי חמוקי ירכייך אלו, ן"בשעה שכרה דוד שיתי, 116א"דקאמר עד היסוד ב

  ויבן מגדל בתוכו זה מזבח דפתח בו וסיים בשולחן הסעודה דדמין"השיתי
 ויהי, 117י בראשית"ת ימ"ן שנבראו משש"וגם יקב חצב בו אלו השיתי, למזבח

, א ערב רב בישי"ן עירוב"לברורי להדי 118רעווא דבזכותא דהאי יומא ניכס צעא
   .א"בב' ולהביא המנחה הטהורה בכלי שלם וטהור בית ה

. 104: ב"מגילה י' וראה גמ. סוד המלכות שממנה יצא ובא אלינו יסוד דאבאי' הוא בחי

 .הוא לשון המשכה שמשך והאיר את אור יסוד דאבא הנקראא ברית קדם" ויגד"ופירוש 

הם שמות היסוד וכפל הכתוב לומר שהארת " כל"ושלום ו. 106, כי היסוד נקרא טוב. 105

כי אביי הוא אבא שהוא החכמה והוא סוד . 107 .לעולם ועד. מרדכי מאירה בשני הימים

. י"ת נה"רוח חג, בשר. מלכות, נפש , עור' העצם בהתחלקות דוגמת העולמות באדם לבחי

כי הבינה היא אשת החכמה . 108 . יחידה,מוחין.  חיה חכמה,עצמות.  נשמה בינה,גידים

ולא לחינם , ומהואשתו של אביי נקראה ח, והיא סוד חומת ירושלים יהיא סוד יין המשומר

שסוד . 110. הן הבינה והמלכות. 109. את שמה בתובעה יין מבית דינו של רבא' הזכירה הגמ

וגם סימני הלכות , שבהם הלכה כאביי כשנחלק עם רבא. 111. אביי' יום פורים בחכמה בחי

' י פ" וכמו שפירש רש.113 .בשלח' י פ"ראה רש. 112. ם כדוגמתן"ל קג"פורים הן יע

. חיצוניות'  ושם אביי הוא יסוד דאבא שסעודת פורים הוא למשוך דרכו האור בבחי,תרומה

. א"ל סוכה כ"שדרשוהו חז. 115. רב אשי אלא להבין סודו ולא לחינם הביאו: 'מגילה ז. 114

ת הכלולה "כי היא הספירה הששית מהז. 116 .ששיחת תלמידי חכמים צריכה תלמוד

  . ח בכלים" להוציא כל מה שנשאר מהרפ.118 .ט"סוכה מ' ראה מס.117.מעשר
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, תוכו כברו, מכל האמור לעיל, ך"ך תו"ועביד תו, א בהינומא"ותצא דינ. ו"מ
והיא . ר כחי"ו עלו על צוארי הכשי"השתרג, ן"לשירוגי, הני פיסקי פיסקי

מענין . ן לא הובא בקודש פנימה"הולך ומוסיף את אשר אי, כפורחת עלתה נצה
  .לעיני כל ישראל, ן קרית מועדנו"י ציו"תא חז, לענין באותו ענין

. וזמנו של זה לא כזמנו של זה כלל, ן עיר ובן כרך חלוקים לגמרי בדיניהםב. א
וכן דעת שני התלמודים , א"לשון הריטב(. ולפיכך אין אחד מהם מוציא לחבירו כלל

ד " לי ובני כרכים שקדמו.)ש"א והרא"ף הרשב"וכל הגאונים והראשונים וביניהם הרי
ד הרי הם בכלל "ובני עיירות שלא קראו בי. וחוזרין וקורין, לא יצאו כלל

  .)לשון המאירי(. מעוות לא יוכל לתקון

במקומות שספק בידינו אם , כיון שזמנו של זה לא כזמנו של זה הוא לעכובא. ב
בכל סוג של ספק בין בארץ ובין בחוצה לארץ חייבים , דינם ככרך או כפרוזה

אלא שלא יברכו על קריאת המגילה אלא , יים את כל דיני הפוריםלעשות יומ
מלבד עונשו החמור , ד בלבד"ומי שאינו עושה בהן אלא בי. ד בלבד"בי

יקח בחשבון שמא ביטל , שעובר על פסק השולחן ערוך שפסק לעשות יומיים
שבכל ספק "ש "מ(. מצוות הפורים ביומם הנכון ולא קיים מצוות פורים מימיו

דהיינו דלא מיבעיא בעיר שודאי היתה מוקפת אלא שמסופקין אנו אם עיר זו , "שהוא

שבזה . וכן עיר שעומדת על מקום שספק עמדה שם עיר מוקפת, עומדת על מקומה הראשון

אם ידעינן שודאי ' ולא זו בלבד אלא אפי, דעת כל הגאונים והראשונים לעשות יומיים מספק

אנו אם בקרבתה של עיר זו וסמוכה אליה היתה עיר אלא שמסופקים , עיר זו פרוזה היא

חייבים לעשות יומיים ) ,ן"פרט לרמב(ח שגם בזה לדעת כמעט כל הגאונים והראשונים "מוק

י שלדעת הגאונים "שאעפ, נ"ח בזמן יב"בעיר שספק אם היתה מוק' אלא אפי, מספק

חייא ' י את דעת רוכן פירש המאיר, ד בלבד"פ יוצאים בספק כזה בי"ן והכפו"שהביאו הר

ם שגם בספק כזה חייבים לעשות "פסק כהרמב ע"בשו, ד"שעל ספק כזה אמר שיוצאין בי

  ולא, וגם בספקא דדינא צריך לעשות יומיים. ע"ופשוט שאין לזוז מפסק השו. יומיים

ד "יו, ו"תרצ' ח סי"או(, ת דמו"ע שפסק שדין פורים שהוא מדברי קבלה כד"מיבעיא לשו

מבואר בירושלמי דלא , אפילו לסוברים שדין פורים הוי בגדר מצוות דרבנןאלא ) א"ת' סי

ש בין "ומ. שכיון שלא מפסיד כלום כשמקיים יומיים אין ספקו להקל. אמרינן ספק לקולא

א שמחלק בין "ודלא כרשב, והשולחן ערוך. ל כן דעת רוב ככל הפוסקים"בארץ ובין בחו

  .ל"בארץ לחו

גם הערים הסמוכות להן והנראות עמהן , יים מספקכל העיירות שעושות יומ. ג
א שכתב דכיון דלמוד של "כיון דהעיקר להלכה כחזו(. חייבות לעשות יומיים מספק

  .)ודלא כמשאת משה. גם בספקו שייך לדין זה, סמוך ונראה הוא מקרא דמדינה ומדינה
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 ולא )ט"ראה בפנים אות י(, כל העיירות שנמנו בספר יהושע מוקפות חומה הן. ד
ויש עוד הרבה , י אלא שבגבול שבין כל שבט ושבט"ח שבא"נמנו כל המוק

והגר במקום שיש ספק שמא עמדה שם אחת מעיירות . י"ח בא"מאוד ערים מוק
  .חייב לעשות יומיים מספק, או שנראה אליה, או בסמוך לה, אלו

כ " וכ,ם"כן נראה בדעת הרמב(, ח"ח העיירות שנתנו ללויים דינן כמוק"גם מ. ה

 אבל היות ויש חולקין וסוברים שאין דינן )ח"ל' ת חיים שאל סי"א בשו"החיד
  . יש לעשות בהן יומיים מספק)ז"ורדב, בערכין' תוס(, ח"כמוק

ח ומקודשות " כל עיירות שבגליל היו מוק)ג"ערכין ל(' לפי דברי אביי בגמ. ו
לא נראה שחלק עליו , י שרבא חלק עליו בביאור הברייתא"ואעפ(. בדין בתי ערי חומה

וחלק עליו רק בענין קידושן כדין בתי , בעצם היותן מוקפות שהיא מציאות שיכלה להתברר

מ "ואולי סבר דכיון שמפורש בכתוב שחלק מעיירות הגליל לא נכבשו לפני עו, ערי חומה

ל שקדשום "נ סבי"א, ולאביי כבשום בזמן יותר מאוחר וקדשום, לא קדשום )ב"ז י"יהושע י(

 ועל כן יש לחוש )ש בפנים"וכמ. בכתובות' ודלא כתוס. בהיותן בידי יושביהם הכנענים
  .לכל הגליל לעשות בו יומיים מספק

ח ועתה אבדה העיר ואינינו "יש אומרים שבסביבה שהיתה בה עיר המוק. ז
שדין מקום העיר , שחייבים לעשות בכל הסביבה יומיים מספק, יודעים מקומה

כן דעת מקראי (,  וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי מדאורייתא,שאבדה כדין קבוע

ה "ז ושכן משמע מהרא"ך והט"ח הש"ג שכן דעת הב"וכתב הפמ, קודש אבועלפייא

ח מלובלין הבין "והתו, ג והפרישה כשאבד המקום הוי קבוע מדרבנן"ולדעת הפמ. ה"והרמ

א זו כל הר המלך  ולפי סבר )- ח " אות י–ש בפנים "וכמ. שכן דעתם גם בדין מגילה
ועד ירושלים שהיו שם ,  בדרום)ואדי אל עריש(שהם הרי יהודה מנחל מצרים 

כ הרבה "ן וכן כל שפלת לוד שעמדו בה ג"ח מימות יב"אלפי עיירות המוק
ז הערים "ולפי. ח יש לחוש ולהחמיר בהן לעשות יומיים מספק"עיירות המוק

יש , ב"וכיוצ, קרית ספרו, מודיעין, שמירוחם ודימונה כולל ביתר עילית
  . להחמיר ולעשות בהן יומיים

היו ברובן הגדול , שהם מוקפין' כל המקומות הנזכרים בכתוב ובמשנה ובגמ. ח
, ר להן על כפר קטן או תל מצומצם"עיירות גדולות מאוד ועתה מקומן מוזכ

הוא בספק גמור שמא הוא חלק , ולכן כל המקום שסביבות הכפר או התל
ואין דין סמוך ונראה . ו מדין עיר המוקפת"ת להתחייב לקרא בטמהעיר המוקפ

 יש לחוש לפחות גם למיל או שניים  אלא. מתחשב מהכפר או התל בלבד
ובמקומות שידענו שהעיר היתה גדולה ביותר כבית שמש , נוספים שסביבתה
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יש לחשוש גם לכמה מילין סביבתה שמא הם מן העיר המוקפת ' ובני ברק וכדו
  .  מהם ספק סמוך ונראה ולעשות יומיים מספקולהחשיב

ע כרך "ש והשו"ם והרא"והטור והרמב' א והתוס"א והריטב"לדעת הרשב. ט
ש "ומ. ד"ן קורין בו בי"ולהרמב(. ו בלבד וכן הלכה"בטלנין קורין בו בט' שאין בו י

אחר , ן"א כדעת הרמב"א והמאירי והריטב"שדעת הרשב' ח אות ב"צ תרפ"ב שעה"במשנ

. ו"י שהקריאה היא בט"אלא שלדעתם אעפ, ד"ו לי"ר אין זה לגבי שינוי הקריאה מט"יהמח

' א סי"וכבר עמד בזה החזו. אם רוצים להיות כבני הכפרים יכולים הם וכמבואר בדבריהם

  ).א"ד והעלה כן בדבריהם והעיר על דברי הגר"קנ

או , ת תניםאם חרב הכרך והפך לתל ואפילו לשדה בור משכן לחיתו יער וילל. י
ו והסמוך והנראה קורין "א שבו קורין בט"י. אם הפך לעיר של גויים בלבד

ו בלבד "א שהוא והסמוך לו והנראה עמו קורין בט" וי.)י"א בברכ"החיד(ד "בי
 וכן נהגו .)א"א והחזו"א והגר"כ הריטב"וכ, כן משמעות המשנה בערכין(. וכן עיקר

שינו בהיותה עיר שכולה נכרים ה נפ"ת ירושלים דדאב"הלכה למעשה בעיקו
 לומר א"וא(. ו בלבד"ז וקרו בעיר החדשה מדין סמוך בט" תשכ-ח"בשנים תש

כי לא דרו . ט"ויס קבוע שהתפללו בו שבתות "ו בגלל הר ציון שהיה בו ביהכנ"שנהגו בט

ר "א הד"י רואה את דברי הריטב"ופשוט שאם היה הברכ. ם"בכל ההר ישראל כלל אלא עכו

ע לא איפסיקא הלכתא כוותיה בדין "דהא בשו, ן"ואין לצרף לזה את סברת הרמב, כתיב ביה

ד " והמחמיר לחוש גם לדעת הסוברים שדינו בי. ולדידיה הא בהא תליא. בטלנין' י
  .ד טפל לו"וי, ו עיקר"ולעשות יומיים אין מזניחין אותו ובתנאי שיעשה יום ט

 בכל דיני הפורים בשני הימים יש לנהוג. בכל מקום שעושים יומיים מספק. יא
וכאילו לא עשו בו מצוות , כי מה שעושים באחד הימים אינו בזמנו, בשלימות

ד בלבד שהוא "אלא שלענין ברכות המגילה אין מברכין אלא בי, פורים כלל
ז בשני "אבל יאמרו על הניסים בתפילה ובברכהמ. זמן קריאה לרוב העולם

. ם וישלחו מנות ומתנות לאביונים בשניהםת בשני הימי"וכן יוציאו ס. הימים
ו "ו בהגהת מהרש"ש בשעהכ"ומ(. ויקיימו מצות הסעודה ובסומי בפוריא בשניהם

אין זה אלא להם , ד"ו נהגו שלא לומר על הניסים בצפת ובדמשק אלא בי"ל ומהרח"שהאריז

 שאם ומכיון. שהיו מכוונים בכל התפילה ביחודי שמות הקודש והויא ספק הפסק לגביהם

אבל אנשים . ו דהויא לגבייהו כדיעבד"נמנעו לכתחילה מלאמרו בט. בדיעבד יצא, לא אמרו

כמבואר בירושלמי . ל לעשות כל הדינים יומיים"רגילים צריכים לאמרו יומיים כתקנת חז

שכתב . 'ח' ת יוסף אומץ סי"א בשו"ן החיד"ומה גם שהעיקר כפסק מר. ע"וכמו שנפסק בשו

נ "ש עה"וכ, בתפילה עיקרית אם הוסיף בה מאורע יום אחר שאינו חוזר' ן אפי"שלדעת מר

ן עצמו הוא בצדקו מתחילתו ועד סופו היה אומרה בצפת כל השנים "וגם מר, ד"את, ו"בט



 אברהם                כד סימן               ברית
 

 

 רסג

 רסג
 
 

ומי יבא , הימים' ת בב"ל וכל קדושים עמם הוציאו בצפת ס"ן והאריז"ומר. בשני הימים

א לבטל שאר "גדול מזה שודאי יגרום לבנואין לך זלזול יותר . אחריהם למנוע הוצאתו

נ "ו לא יאמרו עה"שביום ט. תצוה' ח פ"ש בבא"ומ. מצוות הפורים אם ימנעו מהוצאתו

אין , ואחר נשיקת הרצפה, ר"במחילה מכת". מפני חשש הפסק וכן מפורש בשער הכוונות

ל "ו שהאריז"אלא שהעיד מהרש. נאמר שלא לאומרו ו לא"כי בשעהכ. דבריו מדוייקים

ו "ל ומהרח"ומתבאר שמעולם לא מנעו האריז, ו הם בלבד לא אמרוהו מחשש הפסק"ומהרח

ו לאינשי דעלמא ברור "ל ומהרח"והחילוק בין האריז. מאחרים שלא לאומרו מחשש הפסק

הימים ' פשוט שחייב לעשות בב. מ וסעודת פורים"ולגבי מתנות לאביונים ומל.) ש"וכמ

. אם היום הוא פורים לא יצא כלל במה שעשה אתמול, של זהדכיון שזמנו של זה לא כזמנו 

ו שחל בשבת דאין לעשות "ש לגבי ט"ף והרא"ש הרי"וכמ. דאכתי לא מטא זמן חיובייהו

. ג"ודלא כפרמ. ז אכתי לא מטא זמן חיובייהו"ז כש"ד דמכיון שאין זמנו ש"הסעודה בי

ד " שאין מברכין אלא בי שכתב שבעיר המסופקת כיון–ה "תרצ' סי. ח"והתימה על הפר

ד דומיא דרוב "ה לענין סעודה שאינם עושים אלא בי"ה, משום זמן קריאה לרוב העולם

ז " דזמנו של זה לכש–ח "תרפ'  סי–ש "והלא הוא עמד ויכונן אר. ל"העולם וסגי בהכי עכ

ומה דמיונו יכסוף להשוות מקרא , ב למישור"הוא לעכובא ואיך לגבי סעודה הפך העכו

, ו אלא שלא בברכה לסעודה שאינו מצריך לעשותה כלל" שסוף סוף קורין גם בטמגילה

בסעודה ' ז כשחל בשבת מוכח שאפי"והלא מהירושלמי שפסק לדחות הסעודה ליום ט

ל מבואר שהמנהג הפשוט בצפת "ו הנ"ומהגהת מהרש. אמרינן זמנו של זה לא כזמנו של זה

ח בפשיטות להיות עושים את שני הימים "וכן פסק בבא. ובדמשק היה לעשות הכל יומיים

ל "ומה שאמרו חז. האלה ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים

כיון . דמתנות לאביונים הוא חלק מהמגילה דעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה

מ " ומשלל שהיות"ולא עוד אלא נ. דלא פלוג רבנן, דקורין יומיים עיניהם נשואות יומיים

ד על תנאי שאם "אינו יכול ליתנם בי, ומתנות לאביונים הוא כדי לקיים מצות שמחת היום

דהרי צריך לשמוח בו המקבל . היום יומו יזכה בו ואם למחר יומו שלא יזכה בו עד למחר

  .ותרוויהו איתנהו משום ספק, ולמחר לא ישאר ממנו מאומה, בשמחת היום שקיבל

א שבאקראי כזה "י, ו"ח מגילה בט"א יוכל לצאת ידו אנוס של"אם בן ט. יב
. חייא' א ועוד כמה אחרונים שהבינו כן בדעת ר"הגר(. ד"יוצא בקריאת המגילה של י

חייא בכל גוונא ושדין זמנו ' א דהלכה כר"ש כמה מהאחרונים בשם הגר"ומ. ופסקו כמותו

היתה להם כי לא ראו את וזאת , אין זו דעתו, ר"אחר המחי, ז הוא רק לכתחילה"ז לא כש"ש

חייא אלא באקראי ' א בפירושו לירושלמי שקלים שכתב מפורש דאין דברי ר"דברי הגר

, א"הריטב(. ד כלל"א שגם בדיעבד שכזה אינו יוצא בקריאת י" וי.)ובדיעבד שכזה

חייא אלא על עיר ' וכן נראים דברי המאירי שלא פירש את דברי ר', הובא לעיל סעיף א

ואם ימצא . ד בלי ברכה"יקרא בי  ולכן.)ן בלבד"ה מוקפת בזמן יבשספק אם הית
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ד " וכשקוראה בי.)בלי ברכה(חייב לחזור ולקרא , ו"כ מי שיקרא לו בט"אח
  ).דמגילה שלא בזמנה בעיא עשרה לכתחילה(. ישתדל לקראה בפני עשרה

, ד לבן עיר כשאין אחר שיוציאנו"נסתפקו בירושלמי אם בן כרך מוציא בי. יג
א "הריטב(. א שאינו מוציא" וי)המאירי(, א שמוציא"ולהלכה י. לא אפשיטאו

ד שיוציאנו חייב לחזור "כ בן י"ואם ימצא אח.  ולכן יקרא לו בלי ברכה)ח"והפר
 ולכן אם אין מי. ח"ו יד"ע לא מוציא לבן ט"ד לכו" אבל בן י).בלי ברכה(. ולקרא

מגילה כשרה מילה במילה ישתדל השומע לקרא ב, ד"ו אלא בן י"שיקרא לבן ט
.  ויצא בקריאת עצמו)ו"ד השומע מבן ט"וכן יעשה לכתחילה גם בן י(, ד"אחרי בן הי

י שאינו "אעפ. ד את קריאתה זכר לקריאת המגילה"ישמע מבן הי, א"ואם א
חייב ,  ולכן גם אחרי שישמע)'סעיף ח ח"תרפ' ע סי"ש בשו"ומעין מ(יוצא בה כלל 

  .אנו בברכהו שיוצי"לחזר אחרי בן ט

אבל לא . בן עיר המסופקת שקורא יומיים אינו מוציא אלא לבני עירו בלבד. יד
וכל בני עיירות גוש דן אינם . לבני כרך או פרוזה וגם לא לבני מסופקת אחרת

א "ז אלא לאנשי עירם בלבד כיון שיש ספקות רבות בנפרד לכ"מוציאים זל
  ).וכמו שיתבאר(. מעיירות אלו

ולא , באונס גמור' ד אפי" יוצא ידי חובת שאר מצוות הפורים ביו לא"בן ט. טו
ואם בגלל אונסו שמע .  אלא על קריאת המגילה בלבד)ז"לעיל סעיף כ(נחלקו 

ואונסו דמי (. הדבר ספק אם מתנות לאביונים נסמכת לקריאה זו, ד"מגילה בי

נשואות למקרא ד כיון שעיני עניים "ו שחל בשבת שנותנים מתנות לאביונים בי"לבני ט

כ באנוס "משא, ג אמרינן הכי"י כנה"או דווקא התם שקריאתם נתקנה עפ, והא קרא. מגילה

ד לא עלתה לו ועוד דבירושלמי אמרו שעיני עניים נשואות "א שקריאת י"ומה גם שי, זה

אבל שאר מצוות . הימים'  וצריך להחמיר ולתת בב).כל אחד כאתריה. ו"ד וט"לי
ו בשבת נפסקה ההלכה "כשחל ט' דהא אפי(. ו"לו כלל אלא בטהפורים אין שייכים 

ש הטעם משום דאכתי לא "ף והרא"ז ונתנו הרי"כירושלמי שאין לעשות הסעודה אלא בט

הוא , ד גם ביחיד ולא בעינן עשרה"ד דכשחל בשבת קורין בי"למ' ואפי. מטא זמן חיובייהו

אבל לא לגבי שאר מצוות , ובייהושפיר מיקרי זמן חי, משום דלגבי קריאה כיון שכך תקנו

. ש האנוס"וכ, ד פרט למתנות לאביונים התלוייה במקרא מגילה"שלא תקנו להם לעשותם בי

, ה בשאר המצוות"ח מגילה דה"ד יד"ש בני העיירות הספקות דכשם שלא יצאו בי"וכ

 ו"נסתפקתי מתי יעשו בני ט, א דפליג על הירושלמי"אמנם לרשב. ו"ש לעיל סעיף כ"וכמ

ד "א יעשו בי"ומסתבר דלדעת הרשב. ו בשבת"או ביום ט, ד עם הקריאה"הסעודה אם בי

א "כ בשבת שיש לחשוש שמא יעבירנו ד"משא, דכיון שהוקדם למקרא מגילה הוקדם לכל

י שיש לחלק בין בני "ואעפ, ומה גם דכן הוא דרך המשלוח ויש לחוש לו ביותר, ר"ברשוה
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ע לגבי "ש בשו"ד ומעין מ"מ טוב לעשותם בי"י דמכתבת, ו שחל בשבת לאנוס בעלמא"ט

  .)ז"ז לכש"ג דזמש"ו בלא ברכה אע"ד שלא קרא בזמנו שיקראנה בט"בן י

א "א והמאירי והריטב"ה והרשב"ם וה"ף והרמב"ג והרי"ח והבה"לדעת הר. טז
אבל , דין מיל הוא לסמוך בלבד, ב"א והמשנ"א והמג"ע והחזו"ן בשו"ומר

אלא שלמאירי , רחוק כמה מילין דינו ככרך' וך ואפיי שאינו סמ"נראה אעפ
ולמאירי צריך גם , א צריך תנאי שתהיה העיר משתתפת עם הכרך"ולריטב

ולשאר , ולא מטושטשת בגלל המרחק, דהיינו בבירור גמור, שתראה להדיא
י שכתב דיותר נוטה "א אעפ"ן החיד"ומר(. וכן עיקר. פוסקים אין שום תנאי בזה

פסק דנקטינן דגם הנראים לא , שינוי הנוסח וכפשט דנראה אף טפי ממילן סמך על "שמר

ן "כ הר"ושכ, ם והטור סתמו"וכתב מפורש דטעמו משום דהרמב, יהיו רחוקים יותר ממיל

לשיטה אחת  ן לא כתב כן אלא"והנה הר, ל"לדרך עכ והכי מוכחי דברי הצדה, בהדיא

א "ג והרשב"ח והבה"א דברי הר"א זיע"ואין ספק שאם היה רואה החיד, ובדרך אפשר

  .) ולית דין צריך בושש, היה פוסק כמותם, א והמאירי"והריטב

וזה אפילו (. אלא מספיק שתראה מקצתה, אין העיר צריכה להראות כולה. יז

 וכן אין )עיין בפנים. למאירי ולא כמו שהבינו כמה אחרונים בדעתו שצריך שתראה כולה
ובלבד , נראית ממקום אחד בכרך סגיצריך שתראה מכל הכרך אלא כל ש
ואינו נראה , ואם נראה כשהוא עומד, שתראה לאדם היושב על קרקע הכרך

ואם רואה כשיושב על כסא שעל (. הויא ספק ויעשו יומיים מספק, כשהוא יושב

אלא ברואה את , העיר ואין צריך לראות את קרקע. ע"וצ, לכאורה סגי בהכי, קרקע הכרך

כוונת  ומסתבר שזו.  אינו רואה אלא את מגדליה נראה דאינו כלוםאבל אם. בתיה סגי

  ).המאירי שכתב שתראה להדיא

ד "לכאורה נראה שנשתנה דינה לי, י בנין"כ ע"ונסתר אח, אם נראה. יח
כי לכאורה דומה דין מגילה לדין . ע"והדבר צ(. ו"וכשתראה שנית יחזור דינה לט

  .)ואין בידי להחליט, קדשים במשכן שילה

עיר גדולה כננוה כל שתחילתה עד מרחק ' סמוכה שדינה ככרך היא אפי. יט
  .ו בכולה"רחוקה כמה פרסאות דינה כט' אפי, מיל מהכרך

ואינו אלא מיל קרקעי ממקום ', מיל זה אין דינו כשבת לגבי רבוע העיר וכדו. כ
  .חומת המוקפת עד בתי העיר בלבד

ים בין סוף השכונה הקרובה אם יש בעיר הפסק של שבעים אמה ושירי. כא
וגם מהשכונה האחרת יש יותר ממיל בינה לבין מקום , לחומה לשכונה אחרת

כי לדידהו דין עיר דמגילה , דהויא סמוך דסמוך(ד "א שקורין בה בי"חומת הכרך י
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י שהמרחק בין שכונה "א שכל שבמציאות היא עיר אחת אעפ" וי)כדין עיר דשבת
וכן , דאין דין עיר דמגילה כדין עיר דשבת(. עיר אחתלשכונה גדול עד מיל דינם כ

 וכן המנהג הפשוט בירושלים למן הווסד )ל"ש אונגר זצ"א למעשה להגר"פסק החזו
  .השכונות החדשות ועד עתה שלא השוו דין עיר דמגילה לדין עיר דשבת

נחלקו האחרונים אם דינם ', לשכ' ובשטחים הרחוקים יותר ממיל בין שכ. כב
א בסוף ימיו שנהג "דמהחזו(,  כעיר אחת או שמא בזה דינם כסמוך דסמוךבכל זאת

ב "דהא בין ב, משמע שחזר בו מהגבלת מיל שפסק, ו בגלל ספקא דיפו"ב גם בט"לקרא בב

ז חשש לקרא "א היה מרחק יותר ממיל ובכ"ג לת"וגם בין ר. ג היה המרחק יותר ממיל"לר

ה ובהלכותיה לגבי נדרים וכתובות וגיטין דאם היא עיר אחת בשמ, ולכאורה נראה. ו"בט

י שהם רחוקות יותר ממיל " אעפ,עיירות בימינולכל שהמרחק בין השכונות הוא סביר ' וכדו

רמות שבזמנם ' ושכ, ועיקר מחלוקת האחרונים היתה לגבי הדסה עין כרם. דינם כעיר אחת

  .ם מספק ויש לעשות בהן יומיי.)היה המרחק גדול מאוד מהרגיל בשאר עיירות

כשהוא כשר . הרחוקות מאוד לעיר אחת' א שהעירוב מצרף השכונות אפי"י. כג
י "א שאעפ"וי, ויש חולקים שאין העירוב מעלה ומוריד בדין מגילה, כדינו

' כאשר המרחק הוא גדול ביותר בין שכ, שאין דין עיר דמגילה כדין עיר דשבת
שאין דין עירוב לחבר י "ואעפ, אם יש עירוב המחברן דינם כעיר אחת' לשכ

דהעירוב מגלה שהסכמת בני העיר , י שהעירוב קרוע בפורים"ואעפ, השכונות
  .לצרף מקום זה כחלק מהעיר

', וכדו י רבוע וחבור קשתות"יש מהאחרונים שמחברים בין שכונות העיר ע. כד
   .)ן"וחבל על דעבדי(. ואין דבריהם נראים כלל

, דין עיר דמגילה אינה כדין עיר דשבתי שהמנהג הפשוט בירושלים ש"אעפ. כה
הקרובה לחומה ' המרוחקות מהשכ' המחמיר לעשות בשכ, היות ויש חולקים

, ד"גם בי, כ יותר ממיל ממקום החומה"ורחוקות ג. אמה ושיריים' יותר מע
  .ואת צנועים חכמה, ובלבד שיעשה בצנעה. ב"תע

יש , ד"א לעשות בה ביי שעיקר הדין הו"אעפ, תל ציון שליד ירושלים' בשכ. כו
בבני  ל לקרא"כי דומה היא למה שנהג החזון איש זצ(. ו"להחמיר ולעשות בה גם בט

ו בגלל יפו שרחוקה ממנה כמה מילין ושהיו ביניהם שטחים נרחבים יותר ממיל "ברק גם בט

שלא היו מיושבים כי סבר שהכל במשמעות עיר אחת כי כן דרך ערים גדולות בימינו ומה גם 

   .ומציב גבול אלמנה יבנם בקרוב. בותיה היו עיירות נוספות שאבדושסבי

ל וכל קדושים עמם לעשות "י והאריז"המנהג הפשוט מזמן רבותינו מרן הב. כז
י שצפת זו לא מוזכרת "ואעפ(. פורים בצפת ובכפרים ביריה ועין זיתון יומיים
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ואפשר שחששו לדעת , תי שעין זיתון לא היתה לא סמוכה ולא נראית עם צפ"ואעפ, בכתוב

 ויש ללמוד מהם לפחות לכל ערי וכפרי הגליל לחשוש בהם לעשות .)ל"הנאביי 
י במקום שאינו ודאי פרוז לעשות יומיים "והמחמיר בכל שטחי א. יומיים מספק

אפשר שחששו מדין קבוע דלא אזלינן בתר רובא וספק קבוע לחומרא כי  .ב"מספק תע

כיון שהיו כאלה . ח"מקום שאבדו בו עיירות קבועות המוקי כדין "וחששו לכל א, מהתורה

  .ל"כ בחו"י יש להחמיר בספק מוקפת משא"ל דבא"א סבי"גם הרשבו .י"מפוזרים בכל א

י יומיים "המנהג מאז שנים קדמוניות לקרא בכל הערים העתיקות שבא. כח
 אחת  עד שיתברר דין כל)ו"ש הרב האגרת הזאת הובאו דבריו בסעיף כ"וכמ(. מספק

  . 'וכדו, עקרון, חיפה, עכו, וכן דין הערים עזה, מהן בפני עצמה

כל גוש דן הכולל עיירות גבעתיים חולון בת ים וכדומה חייבים לעשות . כט
יש , שהעיירות חלוקות בשמותיהן אבל צמודות הן כעיר אחת כיון(. יומיים מספק

א שנהג בסוף ימיו לעשות "זווממנהג הח. (להסתפק אם דינן כעיר אחת או כעיירות נפרדות

ב יומיים בגלל יפו משמע דלא חש לשנוי שמות העיירות ולא לעירוב שהיה בנפרד "בב

וכן יש להסתפק בכל אחת מהן בפני עצמה אם יש לה דין סמוך ונראה לגבי יפו  .)א מהן"לכ

בגלל מיקומה ומעמדה והבדלי הדרכים כשכבישים מסויימים חוצים ( .ולגבי תל גרישא

א "י ת"ואם בת ים בגלל שמה נשתנית מיפו ע, רווח של יותר משבעים אמה ושירייםבמ

ימים '  בכולם בחייבים לקרותולכן  .'או חולון מצידה השני מתחבר ליפו וכדו, המבדיל

וח ויקפידו לתת המתנות לאביונים ומשל,  ואין בן עיר אחת מוציא לשניהמספק
   . לאנשי עירם בדווקאמנות

א "כיון שבתוך העיר נמצא תל גריש(. ו בלבד"ר רמת גן קורין בה בטנראה דהעי. ל

ג זו "ח זו ע"הנקרא בשם תל נפוליאון שהחופרים מצאו בו שרידי שתי עיירות המוק

נאמנים , י שאינם נאמנים לקבוע את שם העיר"ואעפ. כשהתחתונה היא מתקופת הכנענים

,  לשאר ערי הכנעני שנחשפו בארץם לומר שעיר זו התחתונה דומה"הם במסיחים לפי טומא

עוד לפחות ולא עוד אלא ששרידי התל מראים שהעיר התפשטה מעבר לתל לאורך ורוחב 

מ שדין סמוך ונראה לא מצטמצם לתחום "ונפק, ושבים היום בידי ישראלמיכמה רחובות ש

הכפר שנשאר ממנה , ומה גם שהעיר בני ברק המקראית. 'ש לעיל סעיף ט"התל בלבד וכמ

ולא עוד אלא שמסתבר , והוא רואה לרמת גן, צא במקום הנקרא היום צומת מסוביםנמ

וזאת מלבד הספק שיש . ש בפנים"ג של ימינו וכמ"ב המקראית התפשטה לתוך שטח ר"שב

א אינו מפסיק שכן דרך עיירות "לדונה כמחוברת ליפו למרות כביש אילון שלדעת החזו

. ג וסביבתה יומיים"החמיר לעשות בר לובט ו.ב"לגבי ב ש בסעיף הבא"וכמ, בימינו
העיקר הוא יום כש )עיר התחתונה מהתקופה הכנענית וטעו החופרים בדדמיהשמא אין (

   .) ומחיריחוגם מדין נראית מצומת מסובים. כנעני נמצאים לפנינו כי חומה ועיר בסגנון. ו"ט
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עשות רק י שקרוב לודאי שדינה כדין סמוכה למוקפת ל"העיר בני ברק אעפ. לא
 ),ו בלבד"א שיובא בסמוך מתבאר שבימינו דין בני ברק לעשות בט"ומהחזו(ו "בט

והוא ספק שדעת כל הגאונים והראשונים . חייבים לעשות בה יומיים מספק
וכל מי שנמנע מלעשות בו , מסכימים לשולחן ערוך לחייב לעשות בו יומיים

 לעצמו שמא לא קיים יחוש, מלבד שעובר על דין מפורש בשולחן ערוך, ו"בט
ן נמצא "ח מימות יב"ו הוא כיון שתל גרישא המוק"ב בט"חיוב ב(. מצות פורים מימיו

א שפסק במפורש "ולדעת החזו, ג וסמוכה אליה ברצף בתים והויא כעיר אחת עמה"בר

א "וכבר נתבאר לעיל סעיף י. הוא והסמוך והנראה לו, ו"כרך שחרב דינו לעשות בט' דאפי

 מה גם שנראה - ו מדין סמוך"חייבת בני ברק לעשות בט, א ושכן הלכה"טבשכן דעת הרי

י "ואעפ. י ברחובות הסמוכים לתל"י אחב"ברור שחלק מאותה עיר מיושבת בימינו ע

אמה מפריד בין רמת גן לבני ברק אין דינו כסמוך דסמוך שכן דרך העיירות ' שכביש של ע

י "ן עיר דמגילה וכמו שנהגו בירושלים עפא אין דין עיר דשבת כדי"ולדעת החזו, בימינו

 ש לקמן סעיף"וכמ(הוראתו שעד מרחק מיל בין השכונות החדשות הכל חשוב כעיר אחת 

ולכן . א אינו חושש לחילוק השמות של העיירות ולא לעירובין נפרדים" מה גם שהחזו),ו"ל

ב " ממיל בין בי שהיו הבתים בזמנו רחוקים יותר"אעפ, עשה יומיים בבני ברק מדין יפו

י שהיה "ואעפ. החשיב הכל לעשות כאחת עם יפו, דכיון שכן דרך עיר, א"ג לת"ובין ר, ג"לר

א תתחייב "וגם מדין יפו גופא נראה שלדעת החזו. א ושמות מחולקים"ב עירוב נפרד מת"לב

ורק בזמנו שהיתה ספק בעיניו אם עומדת יפו על מקומה הראשון . ו בלבד"ב לעשות בט"ב

אמנם עתה שיפו נתפשטה עד שפך הירקון וודאי שעל . ב"גם בב, עשות יומיים מספקחשש ל

וכביש איילון אינו חוצץ כיון שרחבו . ח ודאי"הדר דינא להיות הכל כמוק. מקומה יתבא

א כמעט פשוט לחייב היום את בני "החזו' כ לפי"וע. וכן דרך העיירות בימינו, פחות ממיל

י שיש הסוברים לחלק בין העיירות לפי שמותיהן או "ואעפ. ו בלבד"בט" רק"ברק לעשות 

כ נקרא רמת גן ובני ברק "הרי תל גרישא היא רמת גן והסמוך לה ג, לפי חלוקת העירוב

 וגם אם העירוב מחלקן נחלקת להעשות כדין עיר ,"רמת גן"שחלוקה בשמה סמוכה גמורה ל

ז אפשר "ה דמיין אהדדי ולפיכיון שיש הסבורים דדין עיר דשבת ודמגיל, אמנם. הסמוכה

א שאין דין עיר דשבת "י שבירושלים נהגו כדעת החזו"אעפ, דבני ברק דינה כסמוך דסמוך

או אם היה רצף של בתים בין יפו , א יודע מענין תל גרישא"ודמגילה שוין ואם היה החזו

טוב , עתה שאין המנהג כן, ו בלבד"ב בט"היה פוסק לעשות בב, לשפך הירקון כהיום

מה גם שלענין חיוב . ו הוא העיקר"כשיום ט, פ יומיים"לחשוש גם לסברא זו ולחייבם עכ

ה ציינוה "שכל מצייני מקומה כולל הרב תבוא, ב העתיקה גופא"יומיים יש עוד מקום מדין ב

ג וספק קרוב "שהוא נראה לר. בכפר אבן ברק שעמד במקום הנקרא היום צומת מסובין

כי היתה . ב"א בב"החזו' כוון רמת גן של היום שמצד סוף רחב גופא התפשטה ל"לודאי שב

ולא לכוון , ב מיל דלוד"עיר גדולה ולא יכלה להתפשט לכוון דרום שאז נכנסה בתוך תחום י
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ב "כ ספק סמוכה ונראית לב"ב א"וב. מזרח שהעיר יהוד עמדה שם אלא לכוון צפון ומערב

ועוד צד יש לחייב בני ברק . ן יומייםא שגם בספק מוקפת עושי"וכבר פסק החזו, המקראית

ד בלבד קרוב לודאי " והעושה בי.)' סעיף חבפניםש "לעשות יומיים מדין קבוע וכמ
ע דמחייב לעשות יומיים "ועובר על דין השו. שלא קיים מצות פורים מימיו

ומי שעיניו בראשו יודע כמה . ל"ואין לך ספק גדול יותר מכל הנ, כשיש ספק
  .ויעשה יומיים כאמיתה של תורה,  ויסיר עקשות פה ומחמן האמת יש בזה

ע ודאי "העיר יפו בימינו שכל סביבותיה מיושבת עד שפך הירקון לכו. לב
ל דיפו העתיקה עמדה "א פשיט"מה גם שלדעת החיד(. שיושבת בתחום יפו המוקפת

ו בלבד היא וכל הערים " ולכן דינה לקרא בט)כל השנים על מקום יפו המוקפת
ומעיקר הדין כן הוא גם לגבי חלק תל אביב , כות לה והנראות עמההסמו

כוון שכן דרך עיירות בימינו שיהיו רחובות גדולים חוצים אותן (, שמעבר לכביש איילון

מעבר לכביש פ "עכ ו.)א שעד מרחק מיל בין השכונות דינם כעיר אחת"וכפסק החזו
  .חמיר לעשות יומייםיש להאיילון 

ו "נ ויושבת ודאי על מקומה הראשון ודינה בט"ח מימות יב"העיר לוד מוק. לג
ומקום שאינו נכלל בתוך העיר לוד החדשה . היא וכל הסמוך ונראה לה, בלבד

וכן , מ מלוד העתיקה"אלא רק סמוך לעיר לוד החדשה בלבד ונמצא מעבר לק
דלא ידעינן עד  .צריכים לעשות יומיים מספק, כל הנראה עם לוד החדשה בלבד

, ובפרט בצפון מערב לוד שבה עמדה העיר אונו המוקפת, ן היתה גודל לוד המוקפתהיכ

ועתה שנתרחבה העיר . המוקפת" גיא החרשים"ובמערבה בגיא המשתפל לכוון הים עמדה 

וראה בפנים בארוכה . פ אפשר שנסמכו לה ביותר"ועכ, אפשר שנבלעו בתוך לוד החדשה

בן ציון אבא שאול ' ג ר" ספר אור לציון להרהסנדפעתה ( .ש על דברי המנחת יצחק בזה"מ

ואמנם יש מקום לברר שאפשר שכמעט בכל ערי המרכז וגוש דן יש  .כתב וזה לשונוו' כרך ד

 מוקפות  לוד ואונו וגיא החרשים.'מגילה ד' י הגמ" בברכה והוא עפו בלבד"לקרא ביום ט

 אינה ממש באותו מקום של והנה אף אם העיר לוד בימינו.  הווחומה מימות יהושע בן נון

כ כיון שכל האיזור שם מיושב היה מן הראוי "וא, כ רחוקה "לוד הקדומה ודאי שאינה כ

כ כל הסמוך "וא, לבדוק שמא בכל מקום אפשר שהוא לוד הקדומה והסמוך לו מיושב הוא

ו ואפשר שבאופן זה כל אזור המרכז סמוך הוא זה לזה כשיעור זה ויקראו בכל "קורא בט

  .ל" עכ.ו ודבר זה מצריך בירור ובדיקה במקומות אלו"ומות האלו בטהמק

א מתבאר שעל מקומה הראשון עומדת "פ והחיד"העיר יבנה מדברי הכפו. לד
וטוב להחמיר ולעשות בה ובסמוך ונראה . וכן עיקר להלכה. ו בלבד"ודינה בט

ה פ אין זו מקומ"חשש שמא עכמ(. ו"עמה יומיים מספק כשהעיקר הוא יום ט

  .)ד בלבד" יוצאים בילא ובספק כזה נתבאר בפנים שלדעת כל הגאונים והראשונים ,המדוייק
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י שהשביע יהושע "דאעפ(. ו"לעשות בט, יריחו מסתבר שדינה כמוקפת גמורה. לה

ולא דמיא לעיירות הלויים לדעת , שלא לבנותה מסתבר שלא עקרה מדין מוקפת לכשתבנה

כי אפשר שעקרה מדין עיר (. ת בה יומיים מספק ואולי צריך לעשו.)בערכין' התוס

   .)וכשנבנתה מחדש פנים חדשות באו לכאן, לגמרי

כי מפורש בכתוב שדוד ישב (. צריכים לעשות יומיים מספק" עין גדי"בישוב . לו

ודינן , חצרות וששה בתים' ובכל מצודה היו יותר מג) כט, ג"א כ"שמו" (עין גדי"במצדות 

 ונראה ) עומדת היא על מקומה הראשון או אפילו סמוך ונראה להוספק אם, כעיר מוקפת
  .דהוא הדין לכל המצודות הנזכרות בנביאים

כי ודאי היתה מוקפת  . יומיים מספקת לעשות בה ובסמוך להבית שאן חייב. לז

, ב"ה עושלא כבשו, ן המעשרי שפטורה מ"ואעפ .שמא עומדת על מקומה הראשון וחומה

אפשר שאינו , ח"ם שעזרא קדש כל המוק"ש הרמב"ומ, ח" מוקנראה מהכתובים שהיא

 כיון שלא ם בדקדוק נאמרו ועזרא לא קדשה"רמבואפשר שדברי ה, בדווקא אלא רובו ככולו

  .' ראה לעיל סעיף ו–. מ" עוהכבשו

פ "כן פסקו הראשונים הכו(. ו בלבד"ח לעשות בט"העיר טבריה דינה כמוק. לח

 .)יוחנן' ערכין וכר' ס בבלי מס"מעיד שכך נפסקה ההלכה בשא ו"וכן פסק הריטב. ורבותיו
 יקרא בלי ברכה ואם ברך ברכותיו )כחזקיה(ד "והרוצה להחמיר ולקרות גם בי
דהעיקר (נ "ת ולא לומר בו עה"ואין להוציא בו ס. לבטלה ואין לענות אחריו אמן

א שמעיד "יטבב לעשות יומיים הוא כיון שלא ראה הר"ש המשנ"ומ, דאין זה זמנו כלל

באונס גמור דאין זה זמנו ' ד בו אפי" ואין יוצאין בי.)ס פסק דלא כחזקיה"שהש
דטבריה עילית אינה (. ובטבריה עילית חייבים לעשות כל דיני הפורים יומיים. כלל

אמנם כיון שהיא חלק מהעיר טבריה המוקפת , סמוכה ואינה נראית לטבריה כלל ועיקר

ת רווחים גדולים בין השכונות ויש סבורים דדי בזה כדי לחייבם וכדרך עיירות בימינו להיו

לכן חייבים מספק . ש לקמן"ו וכמ"ובירושלים סומכים בזה לקרות רק בט. ו בלבד"בט

  .)בלבד. לעשות יומיים מדינא ואינו בגדר חומרא

. פ כותב דרמלה היא העיר גת"כיון דהכפו(. העיר רמלה חייבת לעשות יומיים. לט

  .)'ש בסעיף ב"הפכה להיות ספק מוקפת וכמ. א"דכ החי"וכ

כיון (. העיירות רמאללא ואל בירה הסמוכה לה חייבות לעשות יומיים מספק. מ

וספק אם עומדות על מקומם , ובארות המוזכרים בכתוב" גבעת האלקים"שהם מקום 

  .)הראשון וכדרב אסי

ח כמבואר " מוקי שהיא ודאי"דאעפ(. העיר שכם חייבת לעשות יומיים מספק. מא

כיון . ומקומה לא נשתנה דהרי גריזים ועיבל וקבר יוסף מעידים עליה' בכתוב שופטים ט
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 וכן העיירות .)ש לעיל סעיף ה"כמ. נכנסה לבית הספק. דנתנה ללויים לעיר מקלט
חבל , גזר, בית חורון, ענתות, גבעון, בית שמש, סמוע, יתיר. והיישובים חברון

. חייבים לעשות יומיים מספק, נהלל,  יקנעם,)ליד טבריה(רחוב , ינין'ג, תענך
  .) 'ל סעיף ה"ח ערי הלויים וכמש"דהא הם ממ(

דהא מנויה . ו"בטהישוב יהוד הוא והסמוך לו והנראה עמו חייבים לעשות . מב

ומה שלא עשו עד היום (. ל מקומה יושבתנתפשטה בכל סביבותיה ודאי דגם ע ו,היא בכתוב

או שחשבו , דאפשר דלאו אדעתייהו ענין מחקר הארץ, ח"אם גרו בה ת' פיאינה ראיה וא. כן

 וראה דברי האור לציון .)שקלים' כיון שלא ראו דבריו במס. ד"מ סגי בי"א דמ"שדעת הגר

  .ו עיקר"כשיום ט .לעשות יומייםוהחמיר טוב לו.  שהובאו בסמוך שכתב מעין זה

עיקר הדין חייבות לעשות אלעד ראש העין אולי מ. העיירות פתח תקוה. מג
בדקתי וראיתי שמקרקע תל אנטיפרס שמסתבר שהוא תל אפק נראית קרקע עיירות ו "בט

מגדל ל צמודהן שוכנת וראש העי,  נראים גם ממגדל אפק ופתח תקוה ואלעד,אלו בבירור

פ יש שם "אם אין זו אפק עכ' ואפי. 'פרק כ'  א–מלכים (חומתה מוזכרת בכתוב שאפק 

ת יושבת על המקום פגאי "ה בתוך פ'ה מלפני אלפי שנים ומה גם ששכונת פיגשרידי חומ

מספק שמא  ויש לעשות בהן יומיים .שהיתה לדעת החוקרים חלק מהעיר אפק גופה

סוברים שלעיר חריבה לא ראש העין אינה יושבת על אפק אלא סמוך לה ולחשוש לדעת ה

  . ים דין סמוך ונראהנותנ

ו בלבד "י שנראה שעיקר הדין בט"יומיים מספק אעפעפולה חייבת לעשות . מד
אמנם איננו ) 'פסוק א' שופטים פרק ו(גם בגלל שצמודה היא לגבעת המורה שמוזכר בכתוב 

ע לעשות יומים וגם בגלל העיר "יודעים אם היתה מוקפת ודינה ככל הספקות המוזכריפ בשו

קרבתה ושעל שמה היא כד שהיתה במקומה או ב) 'ב ה–מלכים (עופל המוזכרת בכתוב 

נקראת אבל היות ובלב העיר יש תל של עיירות עתיקות זו על גב זו וניכר הדבר שהיו 

  .ו  יותר כי הוא נראה עיקר"בעיירות אלו יש להקפיד על יום ט

 כי בלב העיר יש עיר הדיןהעיר מודיעין עילית חייבת לעשות יומיים מעיקר . מה

שנמצאו בהנ בית כנסת ומקוה ובתים ואין ספק ) סאחורבת בית עי(עתיקה מזמן בית שני 

שכל מודיעין יושבת על גוף עיר זו אלא שאיננו יודעים אם היתה מוקפת חומה והרי היא 

שביעית שהבאתי בפנים ' וכפי שנהראה מהמשנה מס.ע לעשות יומיים"ש בשו"בכלל מ

  " אמאוס" נראה ששוכנת היא על העיר

אום "כי בלב העיר יושבת על מיים מעיקר הדין העיר נתניה חייבת לעשות יו. מו

שנמצאו בה שרידי עיר מלפני אלפי שנים אלא שאיננו יודעים אם היתה מוקפת " חאלד

  . ע לעשות יומיים"ש בשו"חומה והרי היא בכלל מ
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כי נמצאת בתוכה מצודה מזמן . העיר ראשון לציון חייבת לעשות יומיים מספק. זמ
   .ל"וכנ, וגם בגלל סמיכותה לערי גוש דן.  בימי יהושעפתמסתבר שהיתה מוקו בית שני

 ושמא לא , עתיקהשרידי עיר  כי נמצאו בתוכההוד השרון חייבת לעשות יומיים  .חמ

  .היתה מוקפת

היא על כי יושבת העיר כפר סבא חייבת מעיקר הדין לעשות יומיים מספק . מט

קדמוניות היהודים ספר (וסיפון  ובי.)א"נדה ס('  ומוזכרת בגמ,מקום עיר בבית שני בשם זה

   .ט מזכירו כעיר בשם זה"כ' מלחמות היהודים  א, 15פרק 13

כי העיר העתיקה סמוכה לה והומתה . ו"העיר אשקלון עיקר דינה לעשות בט. נ

סוברים שלעיר חריבה לא לחשוש לדעת ה והמחמיר לעשות יומיים .העתיקה עוד קיימת

  .ניחין אותואין מז ים דין סמוך ונראהנותנ

  כי היא בהר המלך שהיו בה.העיר ביתר חייבת לעשות יומיים מעיקר הדין. אנ

כי בדרום מערב העיר נמצאו שתי מצודות ,  זאת ועוד, עשרת אלפים עיירות המוקפות חומה

שניכר עליהם שהם מזמן הבית ומצודה דינה כעיר המוקפת כיון שיש בה חומה ושלש 

  .דחצרות של שני בתים בכל אח

סמוכה לה אשדוד ים כי העיר העתיקה . ו"עיקר דינה לעשות בט העיר אשדוד. בנ

סוברים שלעיר לחשוש לדעת ה והמחמיר לעשות יומיים .והומתה העתיקה עוד קיימת

   .אין מזניחין אותו ים דין סמוך ונראהחריבה לא נותנ

  .  "דיהו"כיון שהיא גובלת עם העיר אור יהודה חייבת לעשות יומיים .  נג

כי שמא יושבת העיר מעלה אדומים חייבת מעיקר הדין לעשות יומיים מספק . נד

כ יושבת על "שאולי ג" עיר שמש"על מקומה הראשון ומה גם שקרוב לה נמצאת העיר 

  .מקומה הראשון

 . העתיקההיא נראית בבירור מהעיר חדידכי . ו"עיקר דינה לעשות בט העיר שוהם. נה
ים דין סמוך סוברים שלעיר חריבה לא נותנלחשוש לדעת ה והמחמיר לעשות יומיים

  .אין מזניחין אותו ונראה

כי היא . ו עיקר" כשיום ט,חייבת לעשות יומיים מספק גבעת זאבהישוב . נו

יב שהוא גבעון המקראית שהיתה מוקפת חומה בימי יהושע בן 'נמצאת סמוך ונראה לכפר ג

, מצפה". שכתב וזה לשונו'  יוסף שווארץ פרק ג'לר" דברי יוסף"וכמו שמציין בספר , נון

ובכל מקום שנזכר אצל , "נאבי סאמואל, ראמה"היא לפי דעתי מה שקוראים בלשון ערבי 

ולכן שמה , שהיא על ראש הר גבוה, היא עיר זאת, שמואל הנביא שקבץ ישראל למצפה

ול ירושלים כי מצפה מ, וזה לשונו, ו"מ', ג', י א"ומצאתי במכב. מצפה שנראה למרחקים
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והוא מצפה הנזכר שהוא מול ירושלים . ל"עכ, במצפה היה בימי קדם מקום תפילה לישראל

) נוטה מעט מזרחה(לצפון מצפה גבעון . וכתב עוד שם. ל"עכ) נוטה מעט מערבית(, צפונית

וביוסיפון , על גבעת סלעים גבוהים) רוצה לומר גבעון, יב'ג(יב 'בערך חצי שעה הכפר ג

יב 'והוא מכוון לכפר ג, מירושלים)  שעות וחצי2(,  שטאטיאן50נזכר גבעון , 7, 10ת קדמוניו

גם הכפתור ופרח כתב שיש ללכת אחרי השמות הערביים של המקומות כי . (ל"עכ. הנזכר

וכל תנאי הסביבה , וכאן לא צריך לזה כי מפורש הוא ביוסיפון. הם נגזרו משמותם העתיקים

', פסוקים י' יהושע פרק י(תוב שגבעון סמוכה למעלה בית חורון וכן מוכח מהכמוכיחים כן 

וגם אם לא היתה סמוכה ממש היה חיוב מן הדין לעשות יומיים כי )  . וכן הוא עד היום.)יא

יהושע " (כי עיר גדולה גבעון כאחת ערי הממלכה"יב הוא כפר קטן ובכתוב מפורש 'היום ג

וכמו שהוכחתי , יתה משוכה לכוון גבעת זאבומאן יימא לן שבהיותה עיר לא ה.) ב', י

אבל בעניין דידן אין צורך . ש"עיי" אמאוס"ל ממקומות אחרים וכגון העיר "בתשובה הנ

, אם היתה רחוקה' ואפי, מ מגבעון המקראית" ק1המקום סמוך בתוך להכנס לעניין זה כי 

י "ל נראה אעפ"ימ ולהלכה קי.הנה גבעון יושבת בראש הגבעה וגבעת זאב רואה ונראית לה

רואים " גבעת זאב"ומה גם שקרקע . שאינו סמוך וכפי שהארכתי להוכיח בפנים התשובה

ו מדין נראה "שהוא לעצמו מחייב לעשות בט, בבירור את הקרקע של הר נאבי סאמואל

. כי בלאו הכי סמוך ונראה הוא לגבעון, ד איננו צריכים לזה"אלא שבנד, י שאינו סמוך"אעפ

' בגלל מחלוקת הפוסקים בפיו .ל אות מא"בגלל שהיא מערי הלווים כנ, קונכנסת לספ

בה אין קורין מחוצה לה קורין שנחלקו הפוסקים אם זה לשון תמיהא או לשון , הירושלמי

י שהעליתי שהעיקר כדעת הפוסקים שהוא "ואעפ. ו"אות כלעיל ניחותא וכמו שהארכתי 

ושלים החדשה כשהעיר העתיקה היתה תחת וכן נהגו ביר, ו"לשון ניחותא וקורים רק בט

הוא , "זמנו של זה לא כזמנו של זה "דהיות וכל הראשונים פסקו שלימו, ממשלת ירדן

ע שכל המקומות "ש בשו"וכמ, רצוי לעשות את שני ימי הפורים ככתבן וכהלכתן, לעיכובא

פק במציאות ע הן בס" שכוונת השווכבר נתבאר, המסופקים יעשו יומיים את כל דיני הפורים

ועתה אין קוראין . ש"ובין בספק הנובע ממחלוקת הפוסקים עיי, אם המקום מוקף או פרוז

, ו אין מזניחין אותו"והעושה רק בט .המגילה לא בגבעון עצמה ולא בנבי סאמואל
           . פשוט שלא יצא ידי חובתו כלל ועיקר,ד"אבל העושה רק בי

פ השדה במקום " תוך מיל מהכרך עסיעת בני אדם שקנו שביתה בדרכם. זנ
 ,)רוסתקי(, וגם אינו מקום רחבה המיועדת למסחר לאנשי העיר, שאינו יישוב

למקום  לא אמרו דין סמוך אלא. ד בלבד"ג נראה שדינם לעשות בי"מהבה
מ צריכים לעשות יומיים "ומ. קבוע ככפר או עיר או רוסתקי הסמוכים בלבד

וכל שהוא ,  בדין זה בין עיבורה של עיר למקום אחרג חילוק"ונראה דאין לבה( . מספק

אלא כן מתבאר בדבריו ולא הובא , וכיון שלא כתב זה בפירוש. מחוץ לחומת העיר דינה הכי

 .)דין זה במקום אחר יעשו יומיים מספק
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  הסימן כ
  .ה"טבת תשמ

  .הבאים מכוש לגבי כשרותם הן כיהודים והן ליוחסין" פלאשים"אודות ה

  .חלקת לכמה עניניםשאלה זו מת

באם דינם , דין עשרת השבטים בכללות אם הוא כישראל או שעשאום כגויים
ואם כן אם יש לחוש שמא נתערבו , כישראל האם הפלאשים הם מזרע ישראל

ושמא יש לחוש בהם לממזרות או , ם"ם או שנשאו בנות עכו"בהם עכו
  .ד"ועתה נבא לברר דברים אלה בס. לעבדות

עובד כוכבים שקידש ,  אמר רב יהודה אמר רב אסי:)ז"ט(ות גרסינן ביבמ. א
והא כל דפריש מרובא , שמא מעשרת השבטים הוא, ז חוששין לקדושיו"בזמה
וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן , אבא בר כהנא' דאמר ר, בדוכתא דקביעי, פריש

מדן נהר גוזן זו גנזק וערי מדי זו ח, וחבור זו חדייב, חלח זו חלזון, וערי מדי
חברותיה מאן אמר שמואל כרך מושכי , ובנותיה ואמרי לה זו ניהר וחברותיה

ל "כי אמריתה קמיה דשמואל א. יוחנן וכולן לפסול' אמר ר, חידקי ודומקיא
, ם קרוי בנך אלא בנה"בנך הבא מן הישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן העכו

גמירי , קרוי בנךם "מ בן בתך הבא מן העכו"והאיכא בנות ואמר רבינא ש
איכא דאמרי כי אמריתא קמיה דשמואל , איצטרויי איצטרו, דבנתא דההוא דרא

כי בנים , בגדו' שנאמר בה, ם גמורים"לא זזו משם עד שעשאום עכו, אמר לי
ם "ם וקסבר דעכו" שנשאו עכו,מעשרת השבטים הואי "פירש. זרים ילדו

 בני ,בדוכתא דקביעי. וחוששין לקדושי ממזר, שילדה מישראל הולד ממזר
כדכתיב וינחם , והיכא קביעי. עשרת השבטים וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי

 רובן ממזרים שנטמעו עשרת השבטים ,וכולן לפסול', בחלח ובחבור וכו
בעובדות כוכבים ובניהם הרי הם כישראלים ונוהג בהם איסור ממזרות ונשאו 

 להא דרב אסי , קמיה דשמואלכי קאמריתא. זה אחותו או בתו והרי הן ממזרים
מ דאי נמי " ש.'בנך הבא מן הישראלית קרוי בנך וכו, אמר, דחוששין לקדושין

הלכך . לא בנך מיקרי ולא קרינן בה כי תסיר את בנך, יולדת בן לעבודת כוכבים
. ם והולידו מהם" שנשבו ונשאום עכובנות והאיכא. עובדי כוכבים גמורים הם

נבקע רחמן מלקלוט , השבטים איצטרויי  איצטרו דעשרת בנתיה דההוא דרא
ובהתבונן בפירוש הגמרא נראה שלא אמרו כן אלא . ל"עכ. זרע ונעשו עקרות

שהיה חשש לקדושין מחמת דאזלינן , ם השרויים בין עשרת השבטים"על העכו
, בתר רובא וידעינן שנטמעו מעט מעשרת השבטים בין גויים שביניהם

 או דקביעי והוו כמחצה על )'כפירוש התוס(א ממש ובמקומותיהם או דהוו רוב



 אברהם                כה סימן                    ברית
 

 

 רעה

 רעה
 
 

 ועל גויים אלה אמר שמואל דלא חיישינן לקדושיהם )י"כפירוש רש(. מחצה
אבל , ם קאי"באותן שנבעלו לעכו, ובנותיהם אצטיירו דקאמר', דבנך הבא וכו

בנותיהן שנשארו בכשרותן לא אצטיירו אלא ילדו לעשרת השבטים והמשיכו 
, ולא לאבדון גמור בכילוי זרע,  דלגלות נדונו עשרת השבטים,צאצאיהם בעולם

איכא דאמרי דאותם שנטמעו בין הגויים הופרשו לגמרי מקהל עשרת . ו"ח
ונשאו גויות ובנים זרים ילדו ואין לחשוש לקדושי הבנים הללו , השבטים

אבל עשרת השבטים עצמם הטוענים שהם בני אברהם יצחק ויעקב . וזרעם
  .הרי הם ישראלים גמורים לכל דבריהם,  נטמעו בין הגוייםולא, שבטי יה

גוי שקדש , וזה לשונו,   והדברים יוצאים כמעט ברור בלשון המאירי שכתב.ב
ושמא תאמר לחוש שמא , ז אין חוששין לקדושיו לומר שמא ישראל הוא"בזמה

כל , "שנשמדו הרבה מהם ונטמעו"מעשרת השבטים שגלו בימי סנחריב 
בדוכתא דקביעי כגון חלח וחבור , ושמא תאמר,  פרישדפריש מרובא

הרי מכל מקום נכריות נשאו , "דהא רובא נינהו"מאי איכא  למימר , וחברותיה
שבא הגוי , ושמא תאמר שמא מן הבנות הוא, ושפחה ונכרית ולדה כמוה

שהחליאו עצמן , קבלה היתה בידם על אותן הבנות שגלו באותה שעה, עליהם
והוא ענין איצטרויי איצטרו ,  שלא יהא שום אדם קופץ עליהןעד שעמדו בנוול

 ויש מפרשים ששתו כוס של ).י"שנ, וכמו אצל אנשי גבעון, התחפשו, פירוש איצטרויי(
ויש מפרשים נבקע בית קליטתן לענוי הדרך עד לא . שלא לילד מהם, עיקרין

אותם שכל "ולא עוד אלא שקבלה היתה בידם . היו ראויות לקלוט ולהתעבר
ד שבאותו הדור עשאום "נטמעו לגמרי אנשים ונשים עד שב, שנטמעו בהם

מבואר מדבריו . ל" עכ".כגויים גמורים שלא להיותם בכלל דיני ישראל כלל
ואחרים שנטמעו , דהחשש לגוים שביניהם הוא משום בנות ישראל שנאנסו

ולא (, דבנותיהם שנאנסו איצטיירו, מרצון ועליהם קאמר שמואל דלא חיישינן
מיבעיא לפירוש דאיצטיירו התחפשו והחליאו עצמן דלא שייך זה אלא כדי 

אלא אפילו לפירוש דנבקע , אבל ביניהם נשאו וילדו, ם"שלא תבעלנה לעכו
, ומהן, רחמן מעינוי הדרך מוכרחים אנו לומר דלא בכולן קרה זה אלא בחלקן

בקע וילדו בנים אבל נשארו הרבה נשים שרחמן לא הו, ם"באותה שנבעלו לעכו
ואולי הקטנות שבהן שלא נבעלו קודם לכן או המבוגרות , לעשרת השבטים

ומוכרחים אנו לזה , יותר שרחמן כבר היה מספיק חזק ונשאר רחמן בשלמותו
, ואלו אותם שנטמעו מרצון) אלא לגלות בלבד, כי ודאי לא לכילוי זרע נתנו
אבל . ום יהודים כללם ולא חיישינן להם מש"נטמעו לגמרי ועשאום כעכו

עשרת השבטים שלא נטמעו בין הגויים ועמדו ביחודם ושמרו תורתם עד 
ודאי , ומיהו לא נתערבו בגויים. שנשתכחה מהם במשך הזמן ובאונס הגויים
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 דדוקא בניהם של ,ז"מ' ג סי"חץ "כ התשב"וכ. לכל מילי, דישראלים גמורים הם
אה לי ראיה מוכרחת דלשמואל ונר. ם"אותן נשים של אותו הדור עשאום כעכו

, מהא דירמיהו החזירם, לא עשו כגויים אלא לדור ראשון או לאותם שנטמעו
דהא גלות השבטים היה בשנת , והיה זה למעלה מתשעים שנה לאחר גלותם

ט שנים ואחריו "ומלכות חזקיה כ, תשע להושע שהוא שנה שישית לחזקיה
ג שנים של מלכות יאשיהו עד "שנים וי' ה שנים ואחריו אמון ב"מנשה בנו נ

שנים ראשונות של חזקיה הרי ' ט שנים צא מהן ו"תחילת נבואת ירמיהו הרי צ
ובשלמא אי אמרינן דעשאום כגויים לדור הגלות בלבד או להני , ג שנים"צ

אבל אם . דהא ישראלים ננהו, שפיר קאמסיק ירמיהו לבניהם לנחלתם, שנטמעו
וליכא למימר שעשאום , בעי ירמיהו גבייהומאי , עשאום כגויים לכל הדורות

בגדו ' בה, דהא נבואת הושע, כגויים להני שנשארו לבתר דאסקינהו ירמיהו
 )'הושע א(. כמבואר בקרא, היתה בימי ירבעם בן יואש ולפני גלות השבטים', וכו

ולדורות , ולא מסתבר דדור ראשון שהיו רשעים השאירום כדין ישראלים
  .ישראל  הוציאום מכללהבאים שהיו שוגגין 

. ע"דברי ר'  עשרת השבטים אינן עתידין לחזור וכו.)י"סנהדרין ק(ובמתניתין . ג
אף עשרת השבטים שאפילה להן , א אומר כיום הזה מה יום מאפיל ומאיר"ר

היינו לימות (ב "רבי אומר באים הם לעוה' ובגמ, כך עתידה לחזור ולהאיר להם

ע "ולכאורה דעת ר. ' יתקע בשופר גדול וכו שנאמר ביום ההוא)י"רש, המשיח
ולא , כשמואל דלא זזו משם עד שעשאום כגויים גמורים ואכולא שבטים קאי

י משם רבו דעשרת השבטים אינם עתידין "אמנם פירש, רק באלה שנטמעו
לא בבניהם ובני בניהם קאמר אלא אותם שגלו עצמן אין להם חלק ' לחזור וכו

ופירוש זה . יהם ודורות הבאים זוכים ומזכים הםשרשעים גמורים הם אבל בנ
היה לו לומר שעשרת השבטים אין , דאם במתים קאעסיק תנא, מוקשה הוא

ב וכמו שאמר גבי דור המדבר ומאי לשון אינם עתידים לחזור "להם חלק לעוה
ח דשבקיה "מדקאמר רבב, ע"ומהגמרא מוכח דאכולהו דורות קאי ר, דקאמר

ע קטני בני רשעי "דלר, ג"ע ור"תלמודא דבהאי פליגי רע לחסידותיה וקאמר "ר
י "ורש. ע"ג אין להם והיינו חסידותיה דר"ב ולר"ישראל יש להם חלק לעוה

, ב"רשעי ישראל עצמן פשיטא דאין להם חלק לעוה, ל"גופיה פירש וז
 רפאים בל יקומו במי שמרפה עצמו :)א"קי(בתרא דכתובות ' כדאמרינן בפ

ואם כן אדרבה . ל"עכ. פליגי בהו, הם קטנים ולא חטאואבל בנים של, ת"מד
ע רק אותו דור אינם חוזרים לא רק דלא שבקיה לחסידותיה אלא "אם לר

ע מודים דרשעים עצמן לא קמים וכל "דהא כו, בההיא חסידותיה דקאמר קאי
, חסידותיה הוא לגבי בניהם ואף כאן מודה הוא בבני עשרת השבטים שבאים
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ועוד יש , ידותיה משמע דאבניהם קאמר דאינם שביםאלא מדשבקיה לחס
ש "ע וקאמר משום ר"ש בן יהודה איש כפר עכו אר"להוכיח כן מהא דפליג ר

ופשוט דאבניהם קאמר דהא אותו דור . ואם מעשיהם כיום הזה אינם חוזרים
אלא על דור ', שגלו כבר מתו ולא שייך למימר בהם אם מעשיהם כיום הזה וכו

י  נדחק לפרש כן מהא "והיה מקום בראש לומר דרש. קאמרקיבוץ גלויות 
ואם אינם חוזרים איך ינהגו שמטה , ל"ל דשביעית ויובל ינהגו לעת"דקיימ
דהא חלק מעשרת השבטים מעורב בינינו דהיינו אותם , אך זה אינו, ויובל

ה "ד. גיטין לו(' שהחזירן ירמיהו ושפיר קרינן בהו כל יושביה כמבואר בתוס

דלא בעינן רוב דכל שבט ומקצת כל שבט מספיק ' י מודה לתוס"ואף רש )בזמן
 והא ).ה אין עתידין"ד: י"ק(וכמו שמבואר מדבריו בסנהדרין . ויו"לענין שמט

הוא משום דלא ישבו , י בבית שני"וסובר דלא נהגו שמטו' י אתוס"דפליג רש
ועוד א "א והריטב"ן הרשב"ש הרמב"בנחלתם והיו מעורבין אלו באלו וכמ

 ובזמן הגאולה אותם שירמיהו החזירן ישבו בנחלתם ברורים ושפיר .)ו"גיטין ל(
י גופיה לא סבירא ליה כרביה ומפרש פשוט "ונראה לי דרש, י"ינהגו שמטו

שבטים אין עתידים לחזור ' ולכן פירש במתניתין די, ע"דאכולהו דורות קאי ר
  . אלא בבניהם, ופשוט דלא שייך לומר זה באותם שמתו.ממקום שגלו

עשרת השבטים אינם עתידים , ל"ן בחידושיו לסנהדרין כתב וז"איברא דהר. ד
ל "ר, נראה ודאי שעל אותו הדור הרע בלבד אמרו שאינן עתידין לחזור, לחזור

, וספרו בגנותה של ארץ ישראל' לפי שסרו מאחרי ה, ב"שאין להם חלק לעוה
ואם יש להם , ב" להם חלק לעוהל אם יש"והכי מוכח דהאי אין עתידין לחזור ר

ב שנאמר והיה "מדפליג רבי ואמר באין הם לעוה, חלק יחיו בתחית המתים
אבל לענין זרעם , אלמא דהא בהא תליא', ביום ההוא יתקע בשופר גדול וכו

והם נדחי ישראל ' ודאי אם מעט ואם הרבה ישובו לימות המשיח ויעבדו את ה
ואף בספר יחזקאל מזכיר , א כלא שבטאדגמירי דל, ת"אשר יאסוף אותם השי

. ו"כל השבטים ומחלק להם את הארץ ולא היה בישראל מי שחלק על זה ח
ע לחסידותיה ולהא "ודבריו פליאה ממני דאיך יפרנס להא דשבקיה ר. ל"עכ

ב דקאמר היינו לימות המשיח "פשוט דעוה, ואי משום הא דרבי. ל"י הנ"דרשב
ב ולא אמר דיש להם " הם לעוהבאיםו ואמר ולכן שינה לשונ. י"וכפירוש רש

. ב"ל דקראו לימות המשיח בשם עוה"ומצינו פעמים רבות לחז. ב"חלק לעוה
ב ושם לית " הם לעוהדבאיםש בן מנסיא על דור המדבר "ובדף זה עצמו אמר ר

ישובון ' מאן דפליג דפירושו לימות המשיח דהא דריש לה מקרא דופדויי ה
וראיתו מספר יחזקאל אין . ב"קרא לביאת ציון בשם עוההרי ש,  ברנהובאו ציון

  .בה כדי סיוע דאיכא למימר דקאי על אותו חלק שהחזירן
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 כתב דמיד אחר זמן יאשיהו חזרו .)ו" לןגיטי(א בחידושיו "הן אמת דהריטב. ה
הנה לא הביא , עשרת השבטים למקומם כשידעו שהבית היה ראוי ליחרב

,  עומדת כנגדו.)ג"ל(ופשטא דגמרא בערכין סייעתא לדבריו ממדרש כלשהוא 
וצדקיה בימי החורבן הבית היה , ומבואר שם דבזמן צדקיה עוד נהג היובל

כ מבואר דעד זמן " וא)ה ושבע לנרצע"ד. ג"י שם ל"וראה רש(כמפורש בכתוב 
ל דגם בבית "ושאר מפרשים הנ' החרבן ממש היו השבטים ולכן כתבו התוס

ונראה דכוונת . ל"וכנ, וררים ויושבים בנחלתםשני היו אלא שלא היו מב
שכתב דעשרת השבטים ) שם, בחדושיו לגיטין(ן "א היא כדעת הרמב"הריטב

ושם , שהחזירן ירמיהו לא גלו לבבל מעולם אלא חזרו למקומן הראשון
ל "עכ. נשתקעו כולם ולא נתערבו עם ישראל ובבית שני לא היו מעולם

דברי הימים ' בריו מהא דעזרא דהיה בבית שני כותב בסונראה לי קצת ראיה לד(. ן"הרמב

 ומוכרחים אנו לומר דלדעת )ק" ודועד היום הזהדגלותם בחלח וחבור ) 'פרק ה. א(
דאי אכולא דורות איך ינהגו , ע אלא לדור ראשון"א לא קאי ר"ן והריטב"הרמב
  .בביאת המשיחי "שמטו

אין הלכה , וזרים לעולםהשבטים אינם ח' ע י"אמנם אף אם נאמר דלדעת ר. ו
. וקראי קא מסייעי להו, כמותו בזה אלא כחכמים דפליגי עליה דרבים הם

ם בדוכתא "ולכאורה יש מקום להביא ראיה מהא דחייש רב אסי לקדושי עכו
ע דמתניתין "ובודאי דידע מר,  ומשמע דדין ישראל להם:)ז"יבמות ט(דקביעי 

ינו דאפשר לומר דלענין חומרא אך זה א, ע"אלא דפשיטא ליה דאין הלכה כר
ש והטור לגבי "וכדעת הרא, דקדושין נשאר דינם כישראל ולא לשאר מילי

והאמת יורה דרכו . חיישינן לקדושייהו, ג דעשאום כגויים גמורים"כותים דאע
אליעזר הוא ' ג דבמתניתין ר"ואע. אלא הלכה כרבים, ע מחבריו"דאין הלכה כר

אלעזר עדיין ' ואף אם נגרוס ר. ע"א הלכה כר"ע ור"ל דר"דפליג עליה וקיימ
י "ש  פליגי עליה ואעפ"הנה גם רבי ור. ש מתלמידו"ע מחברו וכ"הלכה כר

מה גם דבעלמא פעמים (וודאי הלכה כמותם , שגם הם תלמידיו הנה רבים הם

אות ' א מערכה ה"עיין עין זוכר להחיד. דהלכה כתלמיד כאשר לא נחלק עם רבו פנים בפנים

ורבותינו אמרו אלו ואלו יש להם  ")ג"סנהדרין פי( וזה לשון התוספתא )ק"ווד' ס
ובאו האובדים בארץ , ב שנאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול"חלק לעוה

אלו , והנדחים בארץ מצרים אלו דור המדבר, אשור אלו הם עשרת השבטים
ע " רהרי דעשה מחלוקת. ל"עכ. בהר הקודש בירושלים' ואלו והשתחוו לה

ומדהשוום לדור המדבר ובחדא מחתא מחתינהו נראה קצת (א מחלוקת יחיד ורבים "ור

כ פירוש עשאום כגויים " וא).י דבדור הגירוש קא עסיק"ראיה לפירוש רביה דרש
, גמורים דקאמר שמואל ודאי דרק אאותם שנטמעו קאמר או על דור הגירוש
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ואף אם נאמר , ד לבאדהא הלכה כחכמים דחוזרים הם לעתי, ולא על בניהם
ל ועשו לכל עשרת השבטים כגויים ולכן אינם עתידין "ע סבי"דשמואל כר

ולא עוד אלא . ע כך אין הלכה כשמואל בזה"ל כר"לחזור הנה כיון דלא קיימ
יוחנן פליג עליה וקאמר דכולם ' דוודאי אין הלכה כשמואל בזה מהא דר

ם " שגלו השבטים נטמעו עכוכל מקום, ל" וז.)ב"ע(י בקדושין "ופירש, ליפסול
פגום , ד ממזר לא הוי"למ' ם ועבד הבא על בת ישראל אפי"בבנותיהם ועכו

יוחנן דיהודים גמורים הם ולא אסורים משום ' ל לר"כ סבי"וא, ל"עכ, מיהא הוי
יוחסין אלא איכא בהו פגם בלבד ולא אמרינן דבנותיהם אצטרויי איצטרו ולא 

סדר תנאים (יוחנן ' יוחנן הלכה כר' ל ורל דשמוא"וקיימ. ם"עשאום כעכו

 ומפורש בתלמודא דמערבא .).א אות ש"ועין זוכר להחיד, א"ואמוראים אות ל
. שבותם ויבואו וישכנו בארץ הקודש' ובמדרשים דעשרת השבטים ישיב ה

שמואל בר ' חלבו בשם ר' ברכיה ור'  ר).ה"י ה"סנהדרין פ(וכדאמר בירושלמי 
ו ישראל אחד לפנים מנהר סמבטיון ואחד לדפני של לשלש גלויות גל, נחמן

וכשהן חוזרין הן חוזרין . 'אנטוכיה ואחד שירד עליהם הענן וכסה אותם וכו
לאמור לאסורים צאו אלו שגלו לפנים מנהר , מה טעמא, משלש גלויות

סמבטיון לאשר בחושך הגלו אלו שירד עליהם הענן וכסה אותם ועל דרכים 
ר "וכן הוא בבמד, אלו שגלו לדפנא של אנטוכיא, יתםירעו ובכל שפיים מרע

 ושם )ט"תס(ט "ומעין זה נאמר בילקוט שמעוני ישעיה מ. ב"ר פ"ובאיכ, ז"פט
ובילקוט שמעוני . ש"עיי. מבואר דהענן כסם ולקחם לרכיבה של רבלתה

אף ערשנו רעננה אלו עשרת השבטים שגלו לפנים מנהר סמבטיון . ש"שיה
 ובנימין לילך אצלם להביאם כדי שיזכו עמהם לימות שעתידין גלות יהודה

 )'ירמיה ג(', שנאמר בימים ההם ילכו בית יהודה וכו, ב"המשיח ולחיי העוה
עינייך יונים מה היונה הולכת וחוזרת כך יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ 

השבטים לישראלים ' ולכן עשו מעשה הפוסקים והחשיבום לי. ל"עכ. אשור
  .מו שיתבאר להלןגמורים וכ

גרסינן בפרק חמש עשרה ,  וזה לשונו)האומר' בקדושין פ(ף כתב "אמנם הרי. ז
כ שקדש בזמן הזה חוששין לקדושיו "אמר רב יהודה אמר רב אסי עו, נשים

 כי אמריתא קמי "ודווקא בדוכתא דקביעי"חיישינן שמא מעשרת השבטים הוא 
הא גמירי דבנתא ', בינא וכווהאיכא בנות ואמר ר', שמואל אמר לי בנך וכו

איכא . נבקע הרחם שלהם ונעשו עקרות' פי, דההוא דרא אצטרויי איצטרו
ם "ל לא זזו משם עד שעשאום עכו"דאמרי כי אמריתא קמיה דשמואל אמ

שינה בלשונו וכתב בסלקא . ל"בגדו כי בנים זרים ילדו עכ' גמורים שנאמר בה
.  כשמואל דעשאום כגוייםנראה דסבר" ודווקא בדוכתא דקביעי"דעתין 
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וכדעת (. ם שביניהם משום חומרא דקדושין"כ חיישינן לקדושי עכו"ואעפי

 ומאידך יש לומר ).ף כמותם"כ אפשר שדעת הרי"וא, ש והטור לגבי קדושי כותים"הרא
ועל כל . דדעתו דלא חיישינן לקדושי הגויים שביניהם כיון דעשאום כגויים

ף כוונת שמואל רק על אותם שנטמעו בין "הריפנים מוכרחים אנו לומר דלדעת 
דאם כוונתו על שבטים , שבטים גופייהו בקדושתייהו קיימי' ם אבל י"העכו

יוחנן אלא ודאי ' והיה לו לפסוק כר, יוחנן פליג עליה כאמור' גופייהו הרי ר
ועשאום כגויים למטומעין ולא חיישינן , יוחנן לא פליגי' קסבר דשמואל ור

ל "שבטים עצמם סבי'  אבל י)נ חיישינן משום חומרא דקדושין"א(לקדושייהו 
ואדרבא . 'יוחנן דישראל הם וכולם ליפסול משום פגם וכדו' לשמואל כר

משמע ' לפירוש זה לא מפשינן פלוגתא בין רב אסי לשמואל דהא פשט הגמ
ולא עוד אלא אף , השבטים קדושין גמורים הם' דרב אסי פשיטא ליה דקדושי י

 שביניהם חשש לקדושיהם משום מטומעין שבהם ועל מטומעין אלו על גוים
אבל בקדושי השבטים עצמם מודה שמואל לרב , קאמר שמואל דעשאום כגוים

, ם סבר כן"וגם הרמב. אסי דקדושין גמורים הם דישראלים הם לכל דבריהם
ם ועבד שקדשו אין קדושיהן " דעכו)ד מהלכות אישות"פ(ולכן כתב בסתם 

א חילק בין דוכתא דקביעי בהו עשרת השבטים וגם לא כתב דקדושי קדושין ול
משמע מדבריו דאותם שנטמעו כבר , עשרת השבטים גופייהו אינם קדושין

דינם כיהודים , השבטים המודים שהם יהודים' נטמעו ועשאום כגויים ואלו י
. ואם במרוצת הזמן שכחו התורה יהיה דינם כתינוקות שנשבו, לכל דבריהם

וראה זה חדש מצאתי תשובת . פ כישראל מומר שקדושיו קדושין"ועכ
ושהשבטים יודעים , הכותב שלביאת עשרת השבטים אנו מחכים, ם"הרמב

  ).ראה נספח(. משפטי התורה וסודיה

  אנו דקביעי עשרת השבטים אם באים קהל ואומריםאאמור מעתה דבדוכת. ח
ים הודמסתברא דדינם כי, סביבותיהםשגויי הארצות בים ואינם מתערבים הודי

ואף אם אינם שומרים התורה . קדושין לכולי עלמא, גמורים וקדושיהם בפנינו
והמצוה כמותינו דינם כתנוקות שנשבו מאורך הגלות וריחוקם מקהילות 

אבל שלא בדוכתייהו אם יבאו חבורה ויאמרו ישראלים אנו . ישראל הידועות
 ישראל הידועות אפשר דרק ואינם נוהגים כמותינו בגלל רחוקם מקהילות

ושמא אינם אלא מגויי הארצות שנתגיירו , חיישינן לקדושין שמא ישראלים הם
ד טועים או שבאו לכלל ישראל ללא גרות כלל ומחזיקים בקצת מצוות "י בי"ע

 כשנשאל )ז"ט' ב סי"ח(א בתשובותיו "אכן הרשב. שלמדו אבותיהם מיהודים
וזה אין פקפוק וספק כלל  ",זה לשונו כתב ושבאו מארץ רחוקהגבי יהודים 

שכיון שהם מחזיקים עצמם כישראל אין מדקדקים אחריהם והרי הם ישראלים 
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" גמורים כמיוחסין שבישראל ואין אומרים לישראל הבא ראיה שישראל אתה
אמנם . הרי דדעתו דבכל גוונא ובכל דוכתא לא חיישינן שמא גויים הם. ל"עכ

א וכמו "ם דשומרים תורה ומצוות קא עסיק הרשביש ביד הדוחה לומר דביהודי
שכתב דכשרים כמיוחסין שבישראל ולא אמר לחשוש לפסולי יוחסין אם יש 

דלפחות היה לו , וליכא למימר דמטעם משפחה שנטמעה מכשירם. ביניהם
ואם תאמר אם ביהודים השומרים . להזהיר לבדוק פסולים שאפשר להכיר בהם

ושמע צבע עורם ומבנה גופם , קא איכא לשואלמאי ספי. תורה ומצוות קאמר
, א שאין לחוש"היה שונה מישראל הידועים ולזאת חשש השואל והשיבו הרשב

דחיישינן דגרים הם שקבלו אפשר אבל כשאינם שומרים התורה כמותינו 
א זה מוכח דעשרת "ומרשב. עליהם רק חלק מהמצוות ולית להו חזקה כישראל

דאי לאו , כשרים הם ולא חיישינן להו למידי, השבטים הטוענים שהם יהודים
הכי היה לו לחוש ביהודים שבאו מארץ רחוקה שמא מעשרת השבטים הם 

ע עשרת השבטים בדוכתייהו "ועל כל פנים לכו. ופשוט, ם"שעשאום כעכו
  .ל"וכנ. איכא חזקת ישראל לאותם שלא נטמעו בין הגויים

וערי , נהר גוזן, חבור, חלח, רודוכתייהו דקביעי מפורשים בכתוב דהם אשו. ט
 וגם גלות ראשונה דראובני וגדי וחצי שבט .)ח"י, ז"י, ו"פרקים ט' מלכים ב(. מדי

. )'פרק ה. ה א"דב(. המנשה גלו לחלח וחבור והרא ונהר גוזן עד היום הזה
וחבל ארץ זה הוא כל אפגניסטאן , וידועים הם במקומותם למושבותם עד היום

והעיר הראט . ואוזבקיסטאן, סין, ועמו חלקים מהודוופקיסטאן של ימינו 
ונהר גוזן ידוע בשמו , וחלח היא העיר בלח, שבאפגניסטאן היא הרא שבכתוב

 והוא נמשך מקנדהאר שבאפגניסטאן ועד )רד, תרגום נהר בפרסית הוא(וזן 'רד ג
אמו "והוא אחד מיובליו של הנהר הגדול . י שבאוזבקיסטאן'קרוב לקראצ

ומסתבר שכל הנהר נקרא בכתוב . שבאוזבקיסטאן, צא מימת ארלהיו" דריה
שכן אחינו בני השבטים שוכנים עד היום לאורך כל הנהר הגדול הזה , בשם גוזן
 הרבה )בפרט בידי העם הפאתני המונה למעלה מחמש עשרה מליון נפש(ובידיהם 

 ספרי ועל כולם בידי רבים מהם, ממנהגי אבותינו המבדילים בינם לבין שכניהם
ומחולקים לשבטיהם קראו בשמותם . יוחסין עד יעקב אבינו עליו השלום

' ושמרו תורת ה' וכדו, י'ג'ג, שנאוורי, ובשפתם ראובני', ראובן שמעון גד וכו
ולאחר שהרג רבבות , ו"תמימה עד שאולצו להתאסלם ביד המשוגע מחמד ימש

וה מאונס ועד קבל, בראותם שאין עבודת אלילים בתורתו', מהם על קדוש ה
. ולא מתערבים בגויים כלל, ה"היום אינם נשבעים אלא במשה רבינו ע

 ובידי .מקפיד ללכת עם בגד הדומה לציציתוחלקם , ונימולים לשמונה ימים
שוכני הכפרים המרוחקים מהדרך הראשית יש ספרי תורה עד ימינו הנשמרים 
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מתחננים לאלקי ובעת צרתם הולכים הם עד לחדר שבו ארון הקודש ו, בהסתר
  עונדים עליהם קמיע שכתובצעירושבט גד כולם החל מגיל , השמים שיושיעם

ואינם יודעים מהו אלא שמסורת זו בידיהם , באשורית" שמע ישראל "בו
ב חלות בליל "וי, ושומרים על פאותיהם וזקנם ומדליקים נר שבת. מאבותיהם

. ל בחשבונםשבת ויש מהם שצמים יום אחד בשנה ביום הכיפורים שח
ויש מתלמידי . ועוד) וללא שבעה נקיים, כדין תורה(, ומקפידים על טהרת המשפחה

ואותם שבקשמיר מקפידים . ל"ספרו לי עליהם מעין הנשיוצאי אפגניסטאן 
ואף אחינו הבוכרים . (ל ומעברים את השנה כדי שחגם יחול באביב"בחלק מהנ

כי כל חבל אוזבקיסטאן נקרא בעבר , םעמהם יחשבו אף הם ועל שבט נפתלי יקראו בנחלת

א "ובהודו ובבורמה הסמוכה נמצאים כמה מליוני בנ.) בשם ארץ נפתלי
וחלקם מתייחס , ה"ושמו דומה לשם ההוי, המאמינים באל אחד שאין לו גוף

 והיה ביום ההוא ובאו האובדים ,ב אמר הכתוב"ועל אלה וכיוצ. על שבט מנשה
  .א"בב', בארץ אשור וכו

 ארץ כוש אינה מאשור ואף לא סמוכה אליה ולא מצינו שגלו אליה אכן. י
א "ישעיה פי(אמנם הנביאים נבאו על נדחי ישראל שישובו מכוש , השבטים

ולכאורה יפלא הדבר ". הודו" אבל בכולם תרגם יונתן לכוש )ג"וצפניה פ, ח"ופי
ה לה וכמבואר בילקוט שהי(דכוש היא שכנה של מצרים , דהא לא קרב זה אל זה

וכמו שתרגם . והודו הוא באסיה,  והיא באפריקה)סכסוך בגבול המשותף עם מצרים
ועד מערבה , ממדינחא דהינדיא רבא, המתרגם על מגילת אסתר מהודו ועד כוש

אמנם יש קרבה ביניהם דרך ערב הסעודית אבל . והים מבדיל ביניהם. דכוש
התרגום להפכם ומה ראה . מצרי הורמוז ובאב אל מנדב חוצצים ביניהם

 נמצא ישוב .)א"מגילה י( ובהתבונן בגמרא .לאחדים ומה ענין השבטים לשם
 וכוש ,והוא בהא דפליגי רב ושמואל חד אמר הודו בסוף העולם, ד"נכון בס

ולכאורה במאי .  וחד אמר הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי.בסוף העולם
וכן מה הלשון . קיםקאמפלגי נחזי אנן גופא דעובדא אם קרובים הם או רחו

דברי ואמנם אלו ואלו , כ ונפרדו" לשון עבר וכי ברחו אחהוו קיימיאומרת 
חד אמר לפי המצב היום שהודו וכוש בשני קצות העולם העגול , אלהים חיים

וחד אמר דבזמן אחשורוש לא היה ים זה קיים . כשהים הערבי מפריד ביניהם
מו לשון הפורץ מן האוקיאנוס ונכר שאין זה ובאמת ים זה הוא כ( .קיימי הוווגבי הדדי 

 והנה דוד הראובני קרא למדבר הגדול שבחצי האי ערב הסמוך ).מקומו הטבעי
 כי העיר ,והמתבונן במפה יראה דבר מענין והוא. לעיר חייבר בשם מדבר חבור

פש (דהיינו מעבר חבור . פשבר שבאפגניסטאן הנקראת בפי התושבים פש חבור

ואמנם . עד היום" מעבר חייבר" לידה יש דרך המלך הנקראת )בשפתם הוא מעבר
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 יהו, דרך זו אינה מובילה לחייבר הנמצאת בחצי האי ערב אלא לים הפתוח
 ובזמן קדם היה מעבר יבשתי בין הודו לכוש דרך חצי ,אומר שחייבר היא חבור

 אינה. חדיב,  שתרגמה חבור:)ז"יבמות ט(כ הגמרא "וא. האי ערב דהיינו חבור
שאותה נמצאת , המדינה עליה מלכה הליני המלכה כמבואר ביוסיפון לרומיים

נ אותה "א,  והיא אחרת.)ב"ע( וזו הדייב כגירסא בקדושין ,על שפת נהר פרת
היא והיא על נהר פרת בפתח חצי האי ערב ומשם פשטו חלקם לתוך מדבר 

כאשר יובא ו(וכמו שציין אלדד הדני ששבט זבולון יושב סמוך לנהר פרת , האי

והיא היא חייבר הידועה שהיתה בחצי האי ערב ושידוע בפי כל מספרי  ).לקמן
ההסטוריה על שבטים יהודיים צדיקים שהיו בה ושנלחמו בגבורה עם מוחמד 

הם הם אותם ,  ואם כן.המירו דתם ולא, השם ונהרגו על קדוש. ש"הרשע ימ
פך יבשה לתהומות והבדיל בין כזאת וה' ומי יודע למה עשה ה(. מהשבטים שגלו לחבור

בהא ,  והא דקמפלגי רב ושמואל בהודו וכוש).השבטים והרחיקם אלו מאלו
קאמפלגי דלחד כבר בזמן אחשורוש היו מופרדים הודו מכוש עקב הים 

 וההפרדה , קיימי להדדיהווד השני בזמן אחשורוש הודו וכוש "ולמ, המבדיל
ע הודו וכוש חטיבה " היו לכוכ בזמן גלות השבטים ודאי"וא. כ"נעשתה אח

ובזה יבואר היטב איך הנהרות (. אחת ואיכא לשבטים בארץ כוש והיינו דוכתייהו

ראה תרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל , היוצאים מעדן מתפשטים הן להודו והן למצרים

  ).ל"ק ואכמ"ודו. 'בראשית פרק ב

 מקומות ל שחלקו הגלויות לשלשה"ועתה יובנו דברי המדרשים הנ. יא
וכשם שיש , ואחת גלתה לפנים מסמבטיון, אחת גלתה לסמבטיון, וכלשונם

 והנה הסמבטיון ).ט"ילקוט ישעיה תס( .לשם י לסמבטיון כך יש מסמבטיון"מא
נמצא בכוש כפי שהעידו רבים וטובים וביניהם אלדד הדני ואשרו את דבריו רב 

להלן ראה (. דורות ועודם וחכמי ירושלים בכמה "אברהם בן הרמב' צמח גאון ור

 ומשם לנהר גוזן הוא )אתיופיה(י לרמת כוש " ובאמת המרחק בין א)נספחיםב
ן בפירושו "וזה דלא כהרמב(. כלשון המדרש). מ אוירי כל כוון" ק3,000-כ(שוה 

  . ) שכרך נהר גוזן והסמבטיון והפכם לאחד–האזינו '  פ–לתורה 

וכבר  (. אודות אלדד ואשר השיבםוזה תורף שאלת אנשי קירואן לרב צמח גאון

  ).'אות צ" שם הגדולים"א ב"רמזם החיד

ראש , אביר הרועים, פטיש החזק, עמוד הימיני, לפני רכב ישראל ופרשיו
אזור וחגור בכל כלי זיין להבין , חמוש ושלוח במלחמתה של תורה, הגבורים

, יהולפענח רזי תעלומ, ולפרט ולפרש מסתריה. 'ולהתבונן בספר מלחמת ה
, ולפרש סתרי עניניה לידע טעמה לבאר פתרוניה, ולגלות ולפרסם עמקי צפוניה
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לפתוח לבבות , להוציא סגורים ממסגרותיהם, לפקוח עינים עורות מעורוניהם
והוא אדונינו , דבר דבור על אפניו, להעמיד דברים על בורייהם, מאטומיהם

אלופנו ,  עטרת תפארתנו,כתר ראשנו, הודנו והדרנו, הדר זיוונו, מאור עינינו
  .'מר רב צמח גאון יעקב וכו, ומאליפנו

וספר , נודיע לאדונינו כי נתארח בינינו אדם אחד ושמו אלדד הדני משבט דן
שם המקום חוילה , דן ונפתלי גד ואשר, לנו כי ארבעה שבטים הם במקום אחד

ית ודנין בארבע מיתות ב, ויש להם שופט עבדון שמו. הקדומה אשר שם הזהב
, ונלחמים עם מלכי כוש, דין ויושבים באהלים ונוסעים וחונים ממקום למקום

ואין קורין מגילה ממעשה , יש להם המקרא כלה, ומהלך ארצם שבעה חדשים
וכל , ולא מגילת איכה כדי שלא לשבר את לבם, כי לא היו באותו הנס, אסתר

  .בורהתלמוד שלהם אין שם שום חכם אלא אמר יהושע מפי משה מפי הג
, ואינם זזין ממלאכתם, וכל איש זרוע מהם נותנים אותו לחלק המלחמה

חדשים ידועים רודפים אחר ' גבורי דן להם ג. וכשיוצאין אין יוצאין מעורבין
ולערב שבת יורדים בכל , מלחמתם על סוסיהם ואין יורדים מעליהם כל השבוע

 עליהם האויבים ואם לא יבואו. וסוסיהם עומדים בכלי זייניהם, מקום שהם
ואם יבואו עליהם האוייבים יוצאים בכל כלי זיינם , שובתים השבת כמשפט

ויש שם מגבורי בני שמשון מבני . והורגים בהם רבים כגבורת השם עליהם
והרמת , והקטן שבהם ירדוף רבים מהם, והם רצים לקראתם למלחמה, דלילה

' לה: בקולו הגדולוקורא , קול כל אחד מהם בקול ענות גבורה כקול הארי
ועומדים במלחמה עד משלם . הישועה על עמך שבטי ישורון גבורתך סלה

ומשלם שלשה חדשים באים עם כל השלל למלך עזיאל ומחלק , שלשה חדשים
וכשהמלך מקבל חלקו נותן אותו לחכמים לומדי . הכל בשוה לכל ישראל

  .יםוחוזר, וכן גד וכן אשר ונפתלי עד משלם שנים עשר חדש, תורה
וזה אלדד הדני אפילו דבור אחד , א לשון הקדש בלבד"ואין להם לשון אחר כ

ק שהוא "ולה. ק לבד"אינו מבין לא בלשון כוש ולא בלשון ישמעאל אלא לה
ציפור , כמו ליונה קורא תינתרא, מדבר יש בו דברים שלא שמענום מעולם

ו מראים לו שהיינ, כגון אלה כתבנו מפיו הרבה, פילפל דרמוש, קורא ריקות
ואחר ימים חזרנו ושאלנוהו על , ק ואנו כותבין אותו"הדבר ואמר לנו השם בלה

  .כל דבר ודבר ומצאנו אותו בדבור הראשון
ואינו מזכיר בו שום חכם לא מבעלי משנה , ק מצוחצח"התלמוד שלהם בלה

כך למדנו מפי יהושע מפי משה : אלא כך אומר בכל הלכה, ולא מבעלי תלמוד
אלא בקצתם , ובא לומר איסור והיתר וראינו שתורה אחת היא. רהמפי הגבו
והוצרכנו לפרש לפני מעלת אדונינו הלשון הזה מה שכתבנו במקצת . מחליפים
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פה (' ולפי שיעיין בו אדונינו וכו, התלמוד שלהם לפי שיש בו תמיהא גדולה

  ).מביאים אנשי קירואן ההלכות של אלדד

עמדו הכשדים על בני משה , גלו ישראל לבבלק "כשחרב ביהמ, ועוד סיפר לנו
ה "עמדו בני משה וגעו בבכיה לפני הקב, שירו לנו משיר ציון, אמרו להם

ק האיך "האצבעות שהיו מכין בהן בביהמ, וכתתו אצבעותיהם בשיניהם לומר
ובא הענן ונשאם עם אהליהם וצאנם ובקרם והוליכם , נכה בהן בארץ טמאה

ספרו לנו אבותינו ואבותינו ,  ועוד אמר לנולחוילה והורידם שם בלילה
והסב , מאבותיהם ששמעו באותו הלילה רעש גדול ובבקר ראו חיל גדול וכבד
והנהר , להם את הנהר שגולל אבנים וחול במקום שלא היה שם נהר מעולם

שאלמלא היה פוגע בהר , ההוא עדיין גולל אבנים וחול ברעש גדול וקול גדול
.  והנהר גולל כל ששת ימי השבוע אבנים וחול ובשבת נח.של ברזל היה מנפצו

ואין אדם יכול ליגש , ובשעה שיעריב יום השישי בין השמשות תרד עליו ענן
או (והוא ששמו סמבטיון ואנו קוראין אותו סבטינו , אליו עד מוצאי שבת

והם , כששים אמה] אלא[ויש מקומות באותו הנהר שאין להם רוחב , )סנבטיון
והם אסורין מפני . בצד הנהר משם ואנו מכאן ומספרים אלו עם אלועומדים 

. ולא אנו יכולין ליכנס אצלם ולא הם יכולין לצאת משם, שהנהר מקיף עליהם
אבל נפתלי וגד ואשר . ולא היו יודעים בני דן מאומה, וספרו להם מחורבן הבית

שכר מפני שבתחלה היו יושבים עם יש, לאחר חורבן בית ראשון באו לדן
ונסעו , והיו מתקוטטים עמהם ונתיראו אלו שלא תפול מלחמה ביניהם, בעריהם

  .שבטים במקום אחד' והלכו עד שהגיעו לדן ונעשו ד

 והרי התשובה שהשיב להם מר צמח גאון יעקב
ספרו לנו חכמים , ואשר שמעתם ממנו, אלדד הדני ששלחתם לפנינו' בעסק ר

אלדד הדני זה והיו ' חה שראו רורבנא שמ, ששמעו מן רבנא יצחק בן מר
שהיו במקצתן נראים כדברי חכמים שלנו ומקצתם היו , תמהים מדבריו

  .מופלגין

לפי שעלה , בדברנו בדבר זה ראינו מקראות שיש בהם סיוע לחכמים שלנו
וכיון שראו בני דן , לאחז המלך' סנחריב והגלה שבטי זבולון ונפתלי בשנת ה

יצאו מארץ ישראל לכוש , אשור לשלוט בישראלשהיו גבורי חיל שהתחיל מלך 
ארץ רחבת ידים מלאה כל , להיותה ארץ גנות ופרדסים שדות וכרמים, וחנו שם

והועיל להם , ולעשות כל מצותיו באהבה, ביראה' ונתנו לבם לעבוד את ה, טוב
  .אלדד הדני זה' כאשר ספר ר, בתורה ומלכות, כי נכתרו בשני כתרים
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ואחת , י נבוכדנצר"ע' י סנחריב וד"ע' ד, ליות גלו ישראלושנו רבותינו עשר ג
לפי , ולא הוזכר שבט דן בכל הגלויות, י אנדריינוס"י אספאסינוס ואחת ע"ע

נראה לו שאין פגם בדבר זה . ה שנה"שמעצמו הלך לכוש קודם החורבן קל
  .שמא לא נסע דן עד גלות שלישית

וחכמים דרשוה , הרג וחנקסקילה שרפה : מיתות' אלדד שדנין בד' ואומר ר
  .)ב"ב ע"סנהדרין נ(ואמרו כל מיתה האמורה בתורה אינה אלא חנק 
ל "שכך אומרים חז, אמת אמר, וכי בני משה אצלם ונהר סמבטיון מקיף עליהם

במדרש שהגלה נבוכדנצר לויים בני משה ששים רבוא וכיון שהגיעו לנהרות 
  . אלדד'בבל הם וכינוריהם אירע להם כמו שסיפר לכם ר

וקודם ביאת אבותינו לארץ כנען הם נתעסקו במלחמות ושכחו המשנה שלקחו 
ה אמרו עליו שנולדו לו ספקות אחר מיתת משה "מפי יהושע ואפילו יהושע ע

שבטי יהודה ובנימין החזיקו ,  ובכל השבטים שהיו בכל הארץ:)ד"תמורה י(
  .בתורה על כלם

שהרי חכמי בבל , י אלדדואל תתמהו על השנוי והחלוף אשר שמעתם מפ
ולפעמים , ואין פוחתין ואין מוסיפין, י שונים משנה אחת בתיקון רב"וחכמי א

כמו שני חכמים , תלמידים הללו אומרים טעם אחד והללו אומרים טעם אחר
זה נראה לו טעם אחד וזה נראה לו טעם . היושבים להבין במקרא או במשנה

י בחסרות "ב יש שנוי בהן בין בבל לאואפילו במקראות שהן קבועין בכתו. אחר
וכל . ובמסורת בחתוך הפוסקים, וביתרות ובפתוחות ובסתומות ובפסקי טעמים

ויש לומר שאינו כלל , עמוק עמוק מי יכילנו, שכן המשנה שהיא דבר מסותם
רחוק שאלדד זה שגג והחליף מרוב צרותיו שעברו עליו וטורח הדרך המענה 

, עליה אין להוסיף וממנה אין לגרוע,  אחת היאאבל המשנה תורה. גוף האדם
אלא , לא חלוף בדבר גדול ולא חלוף בדבר קטן, ואין אתה מוצא חלוף

י לשונם תרגום "שאנשי בבל גורסין אותו בלשון ארמית ובני א. בתלמוד
. ק שהם מכירים אותה"ואף החכמים שגלו לכוש פתרו התלמוד בלה). סורסי(

כל משנה שהיו ישראל דורשין במקדש סתם היתה וזה שאין בו שם חכם לפי ש
והתורה אחת היא בין במשנה בין בתלמוד וממעין אחד . ולא היה בה שם חכם

   .שנאמר כבוד אלהים הסתר דבר, ואין נכון לפרש כל דבר, הכל שותין

 וזה הכתב אשר כתב אלדד למדינת ספרד
בספינה קטנה עם נכנסנו אני ויהודי אחד משבט אשר . יצאתי מעבר לנהרי כוש

רוח גדול וחזק מאד ונשברה ' ויהי בחצי הלילה וישב ה, אנשי הספינות
ויהי כראות חברי כזה ויתפוש גם עמי על , ותפשתי לוח אחד' וימן ה, הספינה
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אותו הלוח והיינו עולים ויורדים בו עד שהשליך אותנו הים אצל אומה אחת 
בלא בגד ובלא שמלה והם כושיים שחורים בעלי קומה , ששמה רומרנוס

, וכשבאנו לארצם תפשו אותנו. כי כבהמות נמשלו ואוכלים בני אדם, עליהם
ויצעק אוי לי , ושחטו אותו ויאכלוהו, וראו את חברי בריא ושמן ומעונג

ויטלו אותי כי חולה הייתי , שהכרתי לאומה זו שהכושיים יאכלו את בשרי
יאו לפני כל מאכלות טובות בספינה ושמו אותי בקולר עד שאשמן ואבריא והב

והיו שואלים אם אכלתי ואמרתי , והטמנתי האכילה, אסורות ולא אכלתי דבר
י עשה עמי נס ובאו עליהם חיל גדול "עד שהש, והייתי עמהם זמן רב. כן אכלתי

עד . ובתוך השביה שבו אותי עמהם, ושבו אותם ובזזום והרגום, ממקום אחר
נה אותי בשלשים ושנים זהובים וחזר עמי שמצאני סוחר אחד משבט יששכר וק

: והם שרוים בהררי תהום תחת ארץ מדי ופרס והם מקיימים פסוק זה. לארצו
א עול " ואין להם עול מלכות כ,)'יהושע א(לא ימוש ספר התורה הזה מפיך 

והם , א בתורה"ועמהם שרי חיילים אבל אינם נלחמים עם אדם כ, התורה
והם חונים מהלך עשרה ימים על עשרה .  פגע רעבשלוה והשקט ואין שטן ואין

. ויש להם מקנה הרבה מאד וגמלים וחמורים ועבדים ואין מגדלים סוסים, ימים
ואפילו אם , וגם אין בידם עושק וגזל. א מאכלת לשחיטה"ואין בידם כלי זיין כ

ויש קרוב להם רשעים , ימצאו בדרך שמלות או ממון לא יושיטו ידיהם לקחתו
אבל אינם מזיקים להם ואין , ש וישאו אמותיהם ואחיותיהם לנשיםעובדי א
וארבע מיתות , ויש להם שופט ושאלתי עליו ואמרו לי ששמו נחשון, מועילים

  .ד בידם ומדברים בלשון קדש ובלשון פרס"ב
ונוטעים ]. של בני יששכר[ובני זבולון חונים בהררי פארן ומגיעים בשכונתם 

ומגיעים עד נהר פרת ועוסקים ,  ממדינת ארמיניאאהלים של שיער הבאים להם
  .ד על אופניהם"ויש להם ארבע מיתות ב. בפרקמטיא

ואלו . ויש ביניהם שלום ואחוה וריעות, ושבט ראובן נגדם מאחורי הר פארן
והולכים , וכל שללם ביחד יחלוקו, הולכים ביחד למלחמה וכורתים הדרכים

ועמהם מקרא ומשנה , בלשון פרסק ו"ומדברים בלה, בדרך מלכי מדי ופרס
וכל שבת ושבת פותחין טעמי תורה בלשון הקדש והסברא , ותלמוד ואגדה

בלשון פרס ושבט אפרים וחצי שבט המנשה שם נגד מדינת מכה טעות 
ובעלי סוסים וכורתים הדרכים , והם אלו זעומי נפש וקהויי לב, הישמעאלים

והם אלו גבורי מלחמה , שללא מה"ולא יחוסו על שונאיהם ואין להם מחיה כ
ושבט שמעון וחצי שבט המנשה הם בארץ כשדים  .אחד מהם יוציא באלף

ולוקחים מס מעשרים וחמשה  ואלו הם מרובים מכולם, רחוקה ששה חדשים
   .מלכיות וקצת מהישמעאלים פורעים מס
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ויש לנו קבלה איש מפי איש שאנחנו בני דן היינו בתחלה בארץ ישראל יושבי 
וכשעמד .  ולא היה בכל שבטי ישראל בעלי מלחמה גבורי חיל כמונו,אהלים

עליהם ירבעם בן נבט שהחטיא את ישראל ועשה שני עגלי זהב נחלקה מלכות 
אמרו . בית דוד ונקבצו השבטים ואמרו קומו והלחמו עם רחבעם ועם ירושלים

 ,לו למה אנחנו נלחמים עם אחינו ועם בן אדונינו דוד מלך ישראל ויהודה
באותה שעה אמרו זקני ישראל אין לך בכל שבטי ישראל כמו ! חלילה וחלילה

אמרו לו בחיי . מיד אמרו לבני דן קומו והלחמו עם בני יהודה. שבט דן גבורים
מיד נטלו בני . ראש דן אבינו אין אנו עושין מלחמה עם אחינו ולא נשפוך דמם

כי ראינו ,  ישראלדן חרבות ורמחים וקשתות ונתנו עצמם למות לילך מארץ
ואם נמתין עד לסוף יוליכו , נלך מעתה ונמצא לנו מנוחה ומקום. שאין לעמוד

אמרו לנו . ונתנו לב ונתיעצנו לבא מצרים להחריבה ולהרוג כל יושביה. אותנו
 , ואיך תצליחו)ד"שמות י(נשיאינו והלא כתיב לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם 

אמרו נשיאינו . ב להשמידם ונשב במקומםאמרו נלך על אדום או עמון ומוא
לסוף נתנו עצה לילך . ה מנע את ישראל מעבור בגבולם"כתוב בתורה שהקב

למצרים ולא על הדרך שהלכו אבותינו וגם לא להחריבה אלא כדי לעבור לנהר 
ויהי כי הקרבנו למצרים ויקחו רעדה כל מצרים . לארץ כוש) נילוס(פישון 

נעבור בארצכם !  ונאמר להם לשלום.ואם לשלוםוישלחו אלינו אם למלחמה 
ויהי כי לא האמינו ויעמדו על . כי שם נמצא מקום מנוחה, לנהר פישון

ומצאנו אותה ארץ , משמרתם כל מצרים עד שעברנו ארצם והגענו לארץ כוש
ולא מנעו לבני דן לשבת , ובה שדות וכרמים גנות ופרדסים, טובה ושמנה

ויהי כי רצו להרוג לכולם ויהיו למס פורעים . רץעמהם כי בחזקה לקחו את הא
  .לישראל וישבו עמהם שנים רבות עד שפרו ורבו עד מאד ויהי לנו עושר גדול

כ עלה סנחריב מלך אשור והגלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה "ואח
 ועוד עלה סנחריב פעם ).ו"כ' א ה"דהי(ויוליכם לחלח וחבור והרא ונהר גוזן 

ו " טב- מלכים(לשבט אשר ולשבט נפתלי והוליך אותם לארץ אשור שניה והגלה 

שבטים מישראל והם נפתלי גד ואשר '  ואחרי מות סנחריב נסעו להם ג).ט"כ
לארץ כוש והיו נוסעים וחונים במדבר עד שבאו אצל גבולם והרגו באנשי כוש 

  .והם נלחמים עד היום הזה עם בני מלכיות של כוש, עשרים ימים, מהלך
לו ארבעה שבטים שהם דן ונפתלי גד ואשר חונים בחוילה הקדומה אשר והל

שם הזהב והם מקומות טובים וקיימים במלכות פרויים ממשלת הורינוס 
והשבטים האלה שמו ידיהם בעורף . ובוטחים בקונם תחלה והאל בעזרם

שבטים יש להם זהב וכסף ואבנים ' ואלו ד. והם מעבר  לנהרי כוש, אויביהם
וזורעים וקוצרים ויושבים , צאן ובקר וגמלים וחמורים הרבה מאדטובות ו
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וכשירצו נוסעים וחונים עם אהליהם מגבול לגבול מהלך שני ימים על . באהלים
א "כ] שתכנס שם רגל ואינם חונים[ובמקום שהם חונים אין לך מקום , שני ימים

  .בשדות וכרמים
ודגלו , אהליאב למטה דןושם הנשיא הגדול אליצפן מבני , ושם מלכם עוזיאל
ובעת אשר יבקש לצאת . אחד' אלהינו ה' שמע ישראל ה: לבן כתוב בשחור

למלחמה יצעק הצועק בקול השופר ויבא שר הצבא ויצאו החיילות מאה 
וכל שלשה חדשים יוצא שבט אחד למלחמה . ועשרים אלף דגלים לבנים קטנים

 אויביהם יחלקו עם וכל מה שיביאו משלל. והשבט עומד בחוץ שלשה חדשים
אין בורחים כלל כי בושה , ומבני שמשון שבט בן דן אלו על כלם. שבט שלהם

ובעת שילחמו , א מלחמה"והם כחול הים עתה ואין להם עסק כ, גדולה אצלם
ואומרים ', יחזק לבו אל ה, ימות בחור ואל ינוס, לא טוב לגבור שינוס, יאמרו

ואז ישמרו , אחד' אלהינו ה' אל השמע ישר, כמה פעמים וצועקים כולם יחד
ומביאים כל השלל למלך , חדשים וחוזרים' וכך הם עושים עד משלם ג .כולם

והמלך . וזה החוק להם מהמלך דוד עד היום. עוזיאל ומחלק הכל עם כל ישראל
עוזיאל לוקח חלקו ונותן המלך לכל החכמים בעלי תורה יושבי אהלים חלקם 

וכן עושים בשלשה חדשים . נשיא על המלחמהכ כולם נוטלים חלקם וה"ואח
ב חדש וחוזרין "וכן כולם עד תשלום י, בשלשה חדשים יוצא גד, יוצא נפתלי

  .חלילה
ונקרא שמו אצלנו שבט ינוס שנס ', ה הצדיק עבד ה"ועוד שבט משה רבינו ע

והים סובבו מהלך שלשה חדשים על שלשה חדשים . 'ז ודבק ביראת ה"מע
, ארים ובבנינים הדורים וצאנם יולידו שתי פעמים בשנהושוכנים בבתים מפו

ולהם גנות ופרדסים , וזורעים וקוצרים, וגם זרעם יזרעו שתי פעמים בשנה
וזיתים ורימונים ותאנים וכל מיני קטניות ואבטיחים וקשואים ובצלים ושומים 

  ].שערים[ושעורים וחטים ומכל אחד יצא מאה 
ככה : וכך הם שונים, לו לשון הקדשותלמוד שלהם כו, והם בעלי אמונה

ואינם יודעים . למדונו רבותינו מפי יהושע בן נון מפי רבינו משה מפי הגבורה
, א בלשון הקדש"ואינם יודעים לדבר כ. בחכמים כי בבית שני היו ולא השיגום

ומי שזוכר השם לבטלה , ואינם נשבעים כלל, וכולם טהורים בעלי טבילה
בעוון שבועה בניכם ימותו קטנים והם מאריכים ימים יצעקו עליו ויאמרו כי 

וישיגו לשלשה , ולא בן ימות בחיי אביו, ויחיו מאה שנה או מאה ועשרים שנה
לפי שאין להם עבדים ] בעצמם[והם זורעים וקוצרים , או ארבעה דורות

והולך , ואין סוגרים בתיהם בלילה כי בושה הוא להם. וכולם שוים, ושפחות
וכולם . ה מהלך עשרה ימים ואין מפחד לא מלסטים ולא משדיםנער עם המקנ
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בקדושתו של משה רבינו ] עומדין[לויים ואין להם לא כהן ולא ישראל ועדיין 
  .'הצדיק עבד ה

להם אלא ארבעה שבטים הללו ] רואים[ועוד אינם רואים בני אדם ולא בני אדם 
דברים בצעקת אדם ויש מקום שרואין אלו לאלו ומ. היושבים מעבר לנהר כוש

והם הודיעו , ואומרים כזה אירע לנו במלחמה, ביניהם) סמבטיון(ונהר סבטינו 
יש להם מין , כשהם רוצים לדבר או לעסק גדול. לכל ישראל מה שאירע להם

, יונים ידועים ביניהם וכותבים אגרותיהם וקושרין בכנפיהן או ברגלי היונה
ועוד יש להם . נות למלכיהם ולשריהםוהולכין ועוברים נהר סבטיון ובאות היו

ויזרעו פשתן ומגדלים תולעת שני ועושים , אבנים טובות הרבה מאד וכסף וזהב
ורוחב . והם כיוצאי מצרים חמשה פעמים כי אין מספר. בגדים נאים עד אין קץ

והנהר מלא אבנים גדולות וקטנות , אותו מקום הנהר מאתים אמה כמטחוי קשת
ויש . ובלילה ישמע קולו מהלך יום, ול ברוח סערה ביםוקולן ירעם כרעש גד

ושם ישרצו , אצלם ששה מעינות ויקבצו כולם לאגימא אחת וישקו מהם ארצם
וביום , והנהר הולך והאבנים והחול ירעימו ששת ימי המעשה. בה דגים טהורים

ומעבר לנהר מצד לארבעת השבטים . השביעי ישבות וינוח עד מוצאי שבת
  .כמהלך מיל] במקום[תלהט בשבת ולא יוכל אדם לנגוע הללו יש אש 

אלדד בן מחלי בן יחזקאל בן חזקיה בן עלוק בן אבנר בן שמעיהו בן , וזה שמי
חתר בן חור בן אלקנה בן הלל בן טוביה בן פדת בן עינן בן נעמן בן טעם בן 
טעמי בן אונם בן גאול בן שלום בן כלב בן עמרם בן דומם בן עובדיהו בן 

הם בן יוסף בן משה בן יעקב בן כפור בן אריאל בן אשר בן איוב בן שלם אבר
ה ושלום לכל ישראל "בן אליהוא בן אהליאב בן חושים בן דן בן יעקב אבינו ע

  .אמן
 וזה מר ).ג"א תרמ"ד(שגר אגרות הללו מר אלדד זה לספרד שנת ארבעים ושלש [

ב לא יפסק לשונו ואם ישב אדם עמו מבקר ועד ער, אלדד מלא תורה ומצות
ה יתן לו "הקב. ומתוקים דבריו מדבש ונופת צופים, מטעמי תורה בלשון קדש

  ].שכר טוב בעולם הזה ובעולם הבא
  תם ספר אלדד הדני

ם אודות השבטים ואמיתות ענין אלדד "אברהם בן הרמב' והרי תרגום תשובת ר
  ).המקור בערבית ראה נספח, ח"נדפס בקובץ על יד תרמ(הדני 

לת על הדבר אשר נודע בישראל על אודות השבטים ושהם נמצאים וששא
ל כבר "התשובה שרבותינו ז. ל או לא"בקצה הארץ אם הזכירוהו רבותינו ז

אמרו . הזכירו זאת ומה שמצאתי עליו בדבריהם בזה הענין אני אזכירהו לך
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. 'ובהגדה דשיר השירים אף ערשנו וכו' ויצא יעקב וכו' הושעיה בפ' ר דר"בב
ובתורת . 'אמרו לשלש גליות וכו' בתלמוד של הבבליים בפרק כל ישראל וכוו

ובתוספתא סנהדרין אמרו מעשרת . 'כהנים אמר בפירוש ואבדת בגוים וכו
וספור . אלה הדברים הם כלם אשר מצאתי על אודותם בספריהם. 'השבטים וכו

ו ממנו הדני והאגרת שלו ושחיטת חולין אשר נמסר ממנו וגם המלות אשר נזכר
  .הם כלם ראיה אמתית על זאת

ועד עתה דורות יעידון ויגידון . ו"א תרל"ומאז אלדד הדני שהיה בשנת ד. יב
גדולי ישראל אודות שבטי יה הנמצאים בכוש בבירור גמור ובלי ספק ומנייהו 

וזה . ל"אליהו פירארה ז' ר. ח"מ בשנת קצ"ק ור"ג דיין בירושלים עיה"הרה
  :לשונו

הקדמתי להודיעכם מה שספר לי בחור אחד יהודי על אודות כמדומה לי ש"
אנשי מקומו שהם אדונים לעצמם ואינם ברשות אחרים וסביבותיהם אומה 
גדולה נקראים חובש ומתנצרים בשתי וערב על פניהם ותמיד נלחמים הם בהם 
רק לעיתים והעברים ההם להם לשון בפני עצמם לא עברי ולא ישמעאלי ויש 

. עליה על פה ואין להם לא התלמוד ולא הפוסקים שלנו' ירולהם התורה ופ
וחקרתי ממנו בכמה מצות בקצתם נוטים לדעתינו ובקצתם נוטים לדעת 

... חדשים' הקראים ויש להם מגלת אסתר אבל לא חנוכה ורחוקים ממנו מהלך ו
וספר לי הזקן שהיה בהודו והוא בקצה המזרח וכוש כּנגדו במערב וים ומדבר 

 בארץ הודו מלך אדיר ליהודים לבדם ויתר הגליל לאומות כופרים מכל .ביניהם
, הדתות ואינם הורגים נפש חיה לאכלה ועיקר עבודתם לשמש לירח ולכוכבים

מעבר לנהר שבתיון דן , בני משה באי קרוב לנהר שבתיון ונגדם שבט מנשה
יששכר במדינה לבדם ודבר אין להם עם אדם ומופלגים . ונפתלי גד ואשר

בתורה וסביבותם עובדי האש ולשונם עברי וערבי ופרסי שמעון בקצה הדרום 
זבולון וראובן על נהר פרת אלה מפה ואלה מפה ויש . וגם הם מולכים לעצמם

אפרים דרומיים לבבל גיבורים אנשי . להם משנה ותלמוד ולשונם עברי וערבי
א "כמים לרדברי ח' נדפס בס(": מלחמה ומתפרנסים מהשלל לשונם לשון עברי

  .ץ"תר, מיץ. אשכנזי

גילי מאד בת ציון הנה  ".וזה לשונם. ו"ואחריו בקודש רבני ירושלים משנת רט
 מבשר טוב םמלכך בא אמרו מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלו

בעלי משנה . אליכם אישים אקרא. לציון מלך אלהיך' משמיע ישועה אומ
ביום ' יענכם ה, נתנה לכם למורה. בזאת התורה. משיבי מלחמה שערה. וגמרא

 םבהיותכם מלובשים במדת הצדקה בהיותכ. כאשר למשה מהסנה קרא. צרה
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בני אברהם שהראה מדת החסד לכל באי העולם היא המדה אשר בה נברא 
וזה . ביעקב אשר חלם סולם. זכות צדקו שלם בין המזבח והאולם. העולם

את אבינו אברהם לצוות את ' כי לכן ידע ה. המדה אשר בה נשיג חיי העולם
זרעו אחריו ולכן מי החכם ועיניו בראשו ירוץ אל יוצרו להדמות וללכת בדרכי 
אבות הקדושים אשר בגלל הדבר הזה ישאר אחרנו ברכה לזרעינו ובגלל הדבר 

ראשי . לבי לחוקקי ישראל. זרע איתנים' בני רחמני' הזה אנו נקראים רחמני
וכל הקהלות . אשר ימינם פשוטה לכל ישראל. העולות בית אל. קהלות אריאל

ונפש בני ' כחפץ נפשכ' צבאות תתברכו מהאל יתב' הקדושות אשר לבני ה
באנו . יצילכם ויצילנו מכל צרה וצוקה אמן' ה, ב"ק ירושלם תוב"בריתכם ק

להודיע ולגלות ולבשר אליכם ולכל בני ישראל בשורות טובות ונאמנות ברשום 
מני הגאולה והישועה הגדולה אשר לכל בני ישראל מסי, אמת הם כתובות

  .זה קוינו לו, הנה שמענו' מקוים בעזרת ה
מודיעים לכם אנחנו אחינו אנשי גאולתנו השמועות , אנחנו בני בריתכם

י "והבשורות הטובות אשר שמענו ואשר ידענו וראינו בעינינו אשר בשנת דר
דולה והעצומה והטובה כי השנה השנית אשר בה נתקיימה הנבואה הג, ן"עי

עוץ שהוא ... לסמן גאולתנו שנבא ירמיהו על פסוק שאומר באיכה שישי
ימים ' ובשנה ההיא בג. להגלותך... קושטנטינא נשאר לקיים במהרה בימינו תם

מארץ ' וזקנים ונכבדי' בחדש ניסן באו הנה בעיר הקדש ירושלם אנשים חכמ
די ומהודו ומארץ סיני ומארץ מארץ בבל ומארץ פרס ומ' בני קדם וגם אנשי

י בעשרים 'ר'תמן מהם שבאו בזה הזמן האמור למעלה ומהם שבאו בשנת ד
' חדשי' לחדש מרחשון והוא רחוק מירושלם עד מקום שבני קדם מהלך ה

מראשי הקהלות ' חדשים והביאו לנו כתבי' ומשם עד אחינו בני נהר סבטיון ה
ף הארץ שמענו זמירות אל צבי מכנ, הנמצאות בארצות האמורות וכן אומרים

ציון פצחו ורננו ' קול צופיך נשאו קול יחדו ירננו כי בעין יראו בשוב ה, לצדיק
מי כאלה כעב תעופינה וכיונים אל ' עמו יש' יחדו חרבות ירושלם כי נחם ה

' וטופס הכתבי. ארבותיהם סורו טמא סורו צאו משם טמא אל תגעו צאו מתוכה
' לכו באור ה' אים בפז אחינו ובני בריתנו גדולים וקטניבני ציון היקרים המסול

לכם בשורות ושמועות טובות ונאמנות מסימני הגאולה והישועה ' אנו מודיעי
דעו לכם כי . שפתינו... 'קחו עמכם דברי' הגדולה שמחו תחזקו ותהיו לאנשי

בתחלת השנה ביום תשרי ממש ואחינו  י'ר'ד לגמרי בשנת נהר סבטיון נפסק
ויש להם מלך גדול מאד ולוחם מלחמות ' ית' מלחמות ה' אים שם נלחמהנמצ

והמלך בכל יום ויום עם המלך הגדול הנוצרי פרישטו יואני מאינדיאה ' ה
הגדול החסיד מעמנו כבש ממנו הרבה מקומות והרג מהם אלפים ורבבות מן 
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מפרישטו יואני וקבץ כל החיילות והמלכיות אשר הם תחת ממשלתו ' הנוצרי
מגוג ובני הנפילים והענקים ומשפחות ] ו[בפרט המשפחה הארורה של גוג ו

רבות אשר אין חקר ומספר להם הם כחול אשר על שפת הים ועומדים כנגד 
בעזרתם של ' ית' כי ה, המלך החסיד של ישראל ועם כל זה איננו שוה להם דבר

כות ובכל יום ויום הורגים מהם הרבה וכבר כבש חלק אחד מששים ממל' יש
כי ' ית' בשם ה' פרישטו יואני הנוצרי וזה רשום אמת ותחזקו ותחזיקו אחרי

ולברר ולצרף וללבן אותנו ' ית' נגלה הגואל והוא קרוב לגאלנו בעזרת ה
  ...םושלו

  .ה'י'ר'שנת א' וילך אברם כאשר דבר אליו ה' נכתב פ
  .ה"מרדכי זלה' שמואל בכר    .ה"חלפון זלה' יוסף בכר

  .ה"יצחק מבית אל זלה' אברהם בכר  .ה"דיה זלהעוב' צדקיה בכר
 ונדפס בקובץ על 402' י פארמא מס"הועתק מכ( .חיים סופר הקהל ירושלם עתה' יוסף בכר

  ).ודע כי פריסטיר יוהאני הוא שם כינוי לכל מלכי חבש וכפי שכנום הנוצרים, ח"יד תרמ

 שכיהן מפרש המשניות. עובדיה מברטנורא' הלא הוא ר. ואל השלשה לו בא
  . ל"ן כותב הוא וז"במכתביו משנת ר. כראש הרבנים בירושלים

ודרשתי מענין נהר סבטיון ואשר תשמעהו אתם שם הוא אשר שמעתיו אני פה "
אכן מה שנתברר אצלי וידעתי . בשגם אין לי דבר ברור כי אם שומע מפי שומע

ים  כי בא אחד מגבולות ממלכת הפרישטי יואני ארץ הרים וההרמאין ספק
 חונים בני ישראל שם בוודאישהם דרך עשרת ימים לארך ' גבנונים מאד ואומ

כי יש יותר ממאה שנה שנלחמו עם ' ואומ. ויש להם חמשה נשיאים או מלכים
הפרישטי יואני מלחמות גדולות ועצומות ובאחרית בעוונות גברה יד הפרישטי 

ם והשמיד יואני עליהם והכה בהם מכה רבה ועצומה מאד ונכנס בארצות
והחרים וכמעט אבד זכר ישראל מן המקומות ההם והנשארים בהם גזר עליהם 
. גזירות משונות להפר דתם כעין גזירות שגזרה מלכות יוון בימי החשמונאים

ובסוף ריחם האל ועמדו מלכים אחרים באינדייה שלא היו קשים כמלך הראשון 
והם . תם ופרו ורבוכמעט שהעטרה חזרה ליושנה ושבו לקדמו' עד שעתה אומ

וזה ארבעים , נותנים עדיין מס לפרישטי יואני אך אינם כפופים כאשר בתחלה
שנה התגרו מלחמה בני ישראל עם השכנים אשר סביבותיהם וישללו ויבוזו 
המה בשונאיהם ושונאיהם שבו בהם כמה נפשות אנשים ונשים ומכרום לנכרים 

ואני ראיתי שנים . הודים ממצריםלגוי רחוק והובאו מהם למצרים ופדו אותם הי
מהם במצרים והם שחורים מעט אבל לא כבני כושיים ולא יכלו להבחין מהם 
אם הם שומרים תורת הקראים או תורת הרבנים כי בקצת דברים היו נראין 
כשומרין תורת הקראין במה שאמרו שלא היה נמצא אש בבתיהם ביום השבת 
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בנים והם אומרים שמתיחסים לשבט ובשאר דבריהם נראין כשומרין תורת הר
זה מה . שרוב הפלפל והתבלין שמוכרים הכושיים באים מארצם' ואומ. דן

ואזני שמעתי אף כי שני האנשים לא היו יודעים לשון הקדש , שראיתי בעיני
דבר ... גם לשון ערב שלהם בקושי אנשי הארץ מבינים אותם. אלא מעט מזער

ה כי הישמעאלים הנושאים ממצרים ללכת זה מפורסם וידוע בכל גלילות האל
ותמיד הם לפחות , בבית תרופתם באלמיקה עוברים דרך מדבר גדול ונורא

ארבעת אלפים גמלים ולפעמים באים עליהם במדבר ההוא עם גדול ורם כבני 
בני אל ' ענקים אשר אחד ירדוף אלף וקוראים להם הישמעאלים אלאריביס פי

י מפני שבמלחמתם מזכירים תמיד אל שדי הערביים בני אל שד', פי. סדי
ומעידים הישמעאלים עליהם שאחד מהם ישא משא גמל על כתפו האחד וידו 

עליהם ' ומפורסם הוא שדתם דת יהודים ואומ. האחרת מחזקת השלח להלחם
  :ל"שהם בני הרכבים עכ

  .ובמכתבו השני לאחיו כתב וזה לשונו
 הארץ אשר בה הגן המפורסם היא, ובימים האלה באו פה יהודים מארץ עדן

והיא ארץ דרומית מזרחית . אך מקום הגן לא נודע אצלם כלל, הידוע גן עדן
וספרו היהודים ההם שבמדינה ההיא . אלא שהים סוף ביניהם, מול ארץ כוש

ואחד ממלכי ישמעאלים מושל עליה והוא , היום קהלות גדולות ורבות מישראל
נה גדולה ויפה מאד ובה מיני פירות והמדי. מלך כשר ואוהב ישראל ביותר

והם זורעים באדר וקוצרים בכסליו וימות הגשמים , רבות שאינם מצוים אצלינו
ומשם יוצא נהר למצרים וממנו עולה הנילוס באב מרבוי . שלהם מפסח עד אב

ואין ליהודים , ואנשיה נוטים אל השחרות מעט. הגשמים היורדים בארץ ההיא
. ל"ם ז"פר רב אלפס ופירושים עליו וספר הרמבא ס"שם ספרי התלמוד  כ

ם כי אינם עוסקים בספרים אחרים "וכולם מגדולם ועד קטנם בקיאים בהרמב
אלא בו וספרו לנו אלו היהודים כי מפורסם אצלם וברור בפי סוחרי ישמעאלים 

כי רחוק מן הארץ ההיא מהלך חמשים יום במדבר נמצא הנהר הידוע , נאמנים
והוא , סובב ומקיף כחוט את כל הארץ אשר שם יחנו בני ישראלוהוא , סמבטיון

וזה גורם שאם ילך יהודי , יורה אבנים וחול כל ימי החול ואינו נח אלא בשבת
ומסורת בידם שהם כולם מבני משה . בארץ ההיא שלא יחלל את השבת

ומעבר לנהר סמבטיון . טהורים ונקיים כמלאכי השרת ואין מהם עוברי עבירה
אך אינם קדושים וטהורים , בני ישראל כחול הים ומהם מלכים ושריםרבים מ

והנה היהודים האלה אומרים הדבר הזה , כאלה אשר הנהר מקיף עליהם
. ואמרו שאין בזה שום ספק וברור הדבר אצלם כשמש, בפרסום ובבירור רב

כי זכור הוא בימי , וסיפר לי רב אחד זקן אשכנזי שנולד ונתגדל במדינה הזאת
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פו כאשר באו יהודים אחרים מארץ עדן כדרך שבאו אלה וסיפרו כדבר הזה חר
כי בני ישראל , ואמרו עוד אלו היהודים מארץ עדן. בשוה בלי תוספת וחסרון

שנלחמים הם על , אשר בקצה גבול כוש הם אשר כתבתי לכם במכתב הראשון
 הם אלה. הפריסטיר יואני והובאו מהם בשבי אל מצרים וראיתי בעיני מהם

רחוקים מהלך חדש ימים דרך המדבר מן היהודים האחרים השוכנים מעבר 
וכל היום מגידים אצלנו נוצרים הבאים מארצות הפריסטיר , לנהר סמבטיון

שאלה היהודים הנלחמים היום בקצה גבולם הכה בהם הפריסטיר יואני , יואני
' ה. זק מאדכי הקול הולך וח, ו השמועה אמת"ויראים אנו פן ח, מכה רבה מאד

  .יגן על עמו ועבדיו אמן

הלוי ממקובלי ספרד בדור ) ר אליעזר"ב(אברהם ' ר, ו אשיבנו"ה ל"ועל ארבע
יצחק שולאל בירושלים מחבר הספרים ' הגירוש שכהן כראש ישיבת הנגיד ר

נובלות "' י בענין הספירות והביאו ישר מקאנדיא בס"כ" מסורת החכמה"
 ).ע"קוסטאנטינא ר(על ספר דניאל ' פי" טריןמשרא ק"וספר . ה"דף קצ" חכמה

  .ח וזה לשונו"שכתב בשנת רפ
ם "סואקי' מענין עשרה שבטים יש לאדוני לדעת שיש ממצרים למקום אחר נק

ה והדרך קשה "לפלאס' ימים ויש אומר ה' ומשם יש אומר מהלך ג' מהלך נ
 באהלי 'ה היא מלכות חזקה של יהודים גבורי כח נוסעים וחוני"ופלאס, מאד

שער לרעות מקניהם כי אנשי מקנה הם והארץ רחבת ידים לפניהם והיא על 
גדולים וגבוהים ואין מי יוכל לעלות שם למלחמה ומשם יורדים הם לארץ ' הרי

ה ובלשון הקדש שלם והיא מלכות אחרת תחת ממשלת "סלימ' אחרת נק
ה והיא ארץ זבת חלב ואצל אלו המלכיות יש מלכות אחרת של "פלאס

ה ולא נתברר לנו עדיין "מס למלך פלאס' גובאר והם נותני' ס נק"טשמעגל
עד עתה חשבנו שהיו גד ודן לפי , מאיזה שבט הם אותם היהודים

ר אמרו לנו שהם שכנים לגד ודן ועתה מקרוב "שהישמעאלים הבאים מגיב
אותה ארץ גד ודן על שם שני אחים שמושלים עליה המלך נקרא ' נודע לנו שנק

ויש זמן שמת דן במלחמה ונתברר לנו מפי , דן והוא נשיא' חיו נקגד וא
ש שאביהם של אלו היה "ר וערלים מכוש שנקרא אלחבי"ישמעאלים מגיבא

ש גבורותיו שפתרון בן הארי הוא מפרק "שמו פנחס והיו קורין לו בן הארי ע
' מבני אלחביש מתו במלחמותיו והוא מת על חניתו והניח ג. ומשבר מלכים

ם גד ודן וטודרוס ונתעוררה מלחמה ביניהם וברח טורדוס מפני אחיו והלך בני
ש ונשתמד והביא משם חיל גדול וצבא רב כיד המלכים שהיו "אל ארץ אלחפי

אלף מתו ' ה ועשה הרג רב ביהודים כק"בעוזריו ונכנס פתאום במלכות סלימ
ימים נפל ה לא יכלו כי כל העולים לא יוכל לעלות אליהם ולאחר "אבל בפלאס
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' כ נתחזקו הב"ד אח"ל היה בשנת רס"אחיו ויהרגוהו וההרג הנ' טודרוס ביד ב
אחים ויצאו על אויביהם ויתחזקו ויעשו בשונאיהם כרצונם והמלחמה רבתה 
מאד ורבתה המכה בבני אלחביש ובפעם אחרת נתפש המלך גד במלחמה ביד 

פ "כבדהו אעש והמלך ההוא נהג עמו כמשפט המלכים וי"ממלכי אלחבי' א
אונקיות והם ' ונתפשרו ביניהם המלך גד יתן לו בכל שנה מ. שהיה תפוס בידו

י לכנוס בארצו מפני שמשם היו באים "על תנאי שלא יניח מקום לפורטוגיש
  )ח"קובץ על יד תרמ' נדפס בס( :כ"ע

ישראל אשכנזי מפירושא שהיה מחכמי ירושלים ' ש הלא הוא ר"ש את אר"וחמ
  .וזה לשונו. אברהם מפירושא' בו לרפ במכת"בשנת ר

הלוא הוא אביר גביר , יורה דעה יבין שמועה ראש הגבורים אשר מעולם
למעלה לשם ' המשביר בר אוריין ודחיל חטאין אדון אשר בו אתפאר יתנך ה

היא של ' ישיבות הא'  בעניני הישיבה והלימוד דע שיש כאן ב....ולתפארת
ולומדין עמו וגם אלו מתקבצין ' או ו' ליו הו מתקבצין א"ר דוד שושן יצ"כמהר

ו אדם גדול בקי "ר פרץ יצ"א ובא אלינו חכם אחד ושמו מהר"כמו עשרה כ
' כי הלימוד שלמדנו בפירושא היתה יותר א. בתורה חבל דאבדין ולא משתכחין

ביום ממה שלומדין כאן חדש כי אין כאן תלמיד דנחית לעומקא דשמעתתא 
ר יעקב בירב "ה בכאן חכם גדול עוקר הרים ושמו כמהרכי הי. ובפרט התוספות

ו והלך למצרים וכל התלמידים החשובים יצאו מכאן להציל נפשם מרעב כי "יצ
בירושלם אין אדם מרויח פרוטה וכמה פעמים אמר אלי ללכת לישיבתו 

ומאשר כתבת אלי אם . למצרים והבטיחני גדולות ולא אביתי לצאת מירושלם
דע כי היותר שלם בעל מעלה ומדה טובה . ובעלי מעשה' דינמצא פה אנשי חסי

 ועשיר ותורתו אומנותו יומם ולילה לא אדונינו הנגיד הוא חכם גדול וענוהוא 
יצחק ' הוא ר(.  שפל ברךו כהן צדק"ר יצחק יצ"כמהרימוש מתוך האהל ושמו  

 י"ובהיותו במצרים חלק לחכמי א) שני, ז במצרים"ד של הרדב"הכהן שולל מב
ואחרון אחרון חביב כי בשבוע שעברה בימי חנוכה היה ... למאות ולאלפים

אותו יהודי שהיה שבוי בים ונמכר מיד ליד עד שנמכר באלכסנדריא של מצרים 
והיהודים נתנו שוחד גדול עד שפדאוהו והוא כמעט כמו כושי ספר לנו 

יום שבארצו יש כמה אלפים ורבבות יהודים ויש להם מלך גדול שעשה בכל 
מלחמה עם הנוצרים הסמוכים אליו והוא בצד נילוס הנהר נילוס של מצרים 

יום שיש תחתיו ישמעאלים ' זולת מלך אחר שיש בסינגלן שהוא רחוק מעדן מ
מעידין על ' רבים מעירו וכל אנשי ירוש' ונוצרים וזה ודאי כי דברתי עם אנשי

ו מעניין עשרת "יצוהיום דברתי עם אדונינו הנגיד משפחות ' זה שיש להם מ
 כי נתאכסן בביתו יהודי אחד שהיתה לו לשון כושי לשון פסוק רהשבטים ואמ
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 כי בארצם אין ספר בכתב מתורה שבעל פה ובכל דיניהם רולשון עברי כי אמ
שבטים שבט '  ושבארצו יש ד. אמר יהושע מפי משה מפי הגבורהריםאומ

 םשבט יששכר עוסקיו.  שנים אינו זוכר מי הםודשמעון ושבט יששכר וע
וכל שאר השבטים יש מהם עוסק בתורה ויש במלחמה כי . בתורה יומם ולילה

ויש הרבה מגדלים עומדים על הגבול ובכל מגדל . שכנים לנוצרים' הם שבטי
וכל זמן , היותר הגבורים הנמצאים' ומגדל מקובצים בתוכו בחורי ישר

ומיד מתאספין כלם , אשובלילה , שמתקרבין ביום עושין עשן במגדלים לסימן
הנשיא . ואמר כי בשעת הדחק שואלין ועונין להם מן השמים. להלחם עמם

וכשהן , משבט יששכר מתעטף בטליתו והולך בקרן זוית בבית הכנסת מתפללין
נענין מיד אש יורד מן השמים ונראה לכל ויורד על ראש הנשיא אבל התשובה 

הביאו הכושים יהודי מפורטיגאלו ופעם אחד . אינן שומעין כי אם הנשיא בלבד
 להם כי ר ועל המקדש ואמליםלהם ושאלו ממנו על אנשי הגולה ועל ירוש

אנחנו בצרה גדולה והולכים מגוי אל גוי בשבי ובצרה והמקדש הוא חרב 
שממה ביד זרים מיד קרעו בגדיהם ובכו בכי גדול ימים רבים והסכימו ' וירוש

הנשיא אמר להם המתינו עד שאשאל  בחזקה עד שליםלהתאסף לבוא לירוש
מה שיורוני מן השמים ושאל כדרכו והשיבו לו מן השמים עדיין לא הגיע זמן 
הישועה ולא יצא איש ממקומו אבל הישועה קרובה לבוא ואז קפצו עשרה 

 ליםעשירים ונדבו ללכת ממלכה אל ממלכה ומגוי אל גוי עד שיגיעו לירוש
ת שכבש המלך מפורטיגאלו והמלך והלכו בספינות עם הכושי עד הארצו

פורטיגאלו שלח אחריהם וכאשר ספרו לו כבוד עשרם וענייני תקפם וגבורתם 
היה מתבייש , י ושהן עונין מן השמים"י יואנ"שיש להם בא להלחם עם פירשט

 ולא רצה שישמע במלכות )י"שנ. שגירש את היהודים מארצו(, שעשה גרושין
 ,שראלית מיד גזר שלא יהיו יוצאין ליבשהשעדיין יש תקנה ושארית לאומה י

והיו באין עליהם סוחרי המדינה עד שהרחיקם מן הישוב באי אחד והניחם 
אמרו לו דעתנו לילך , אחר שלח אליהם לאמר מה דעתכם. לשם כמה חדשים

וכשבאו , כ תכנסו בספינה שלי ואוליך אתכם לירושלם"אמר להם א, לירושלים
ו נשיהם וטפם ובזזו כל אשר להם ונמכרו לעבדים בים באו עליהם שוללים ושב

ולשפחות עד אחר זמן בא אחד והיה מחזר למצוא אשתו ובניו ונתאכסן בבית 
 גנבים והיו ארבעהואמר לנו הנגיד פעם אחד באו בלילה על הגג . ו"הנגיד יצ

.  ספרו לו הדבר, להם זה האכסנאי מדוע פניכם זועפיםראמ, מבוהלין הרבה
 ר בידו וקפץ כארי הוא יחידי אחריהם עד שברחו על נפשם ואממיד לקח חרב

עשרה בעיני כאחד כי בכל יום ויום אנו הורגים מהם כמה וכמה ' להם אפי
  .כשבאו להלחם עמנו



 אברהם                כה סימן                    ברית
 

 

 רצח

 רצח
 
 

ז "ע עמו הלא הם פארי ישראל והדרו הרדב"ומלך שב. ש מעלות לכסא"וש
  .ז"ל הרדב"וז. ש ראשי רבני מצרים הקרובה לכוש"ומהריק

ושנתברר שהם  )'ה' דברי דוד סי( באים מארץ כוש הם משבט דן בלי ספקאלו ה
 ).צ"אלף ר' ז סי"ת רדב"שו(מזרע ישראל משבט דן אשר שוכנים בהרי כוש 

ושהדבר מפורסם שלעולם יש מלחמה בין מלכי כוש שיש להם שלשה מלכויות 
 ).'ט' דברי דוד סי( וקצתם ישראלים משבט דןקצתו ישמעאלים וקצתו נוצרים 

ד "ל אב"יעקב קאשטרו זצ' ג ר"ואחריו החזיק והורה הלכה למעשה הרה
י שנוהגין כקראים אנו מצווין "שהיהודים החבשיים אעפ )ש"המהריק(מצרים 

ד "ערך לחם יו (לפדותם ולהחיותם כי משבט דן הם ולא למדו מצדוק ומבייתוס

ם ולכן לא נהגו העבדים החבשיים אין צריכים גט שחרור כי יהודים ה ).ח"קנ' סי
ערך ( להטבילן בעת שחרורן והגט שחרור הנתן להם אינו אלא לראיה בעלמא

 ושנעשה מעשה במצרים חבשיא יהודית שהיתה נשואה ).ז"רס' ד סי"לחם יו
בארצה וילדה במצרים בן מאיש יהודי שבא עליה בשוגג ונשא שפחה וטהר 

  ).א"י' ת אהלי יעקב סי"שו(. זרעו בזמן חכמי הדור שלפנינו

אברהם בן ' ש ר"האיש אדוני האר. והדר הוא לכל חסידיו המלך השמיני
  . וזה לשונוד"דף קכ) ה"קוסטאנטינא שמ(" כבוד אלוקים"בספרו . מיגאש הלוי

ואמנם שאר הגלויות שגלו בני ישראל מארצם ככתוב בספר מלכים ובדברי 
ו בין הגוים ובעוונותינו מהם נטמא. הימים וענה בם חובם ככתוב שם במשפטם

והיו שם מלכים ושרים כמו בארץ פלאסה אשר בארץ , ומהם פנו והלכו אל ארץ
וכן בארצות תימן . החבש שאומרים עליו שהוא מלך גדול ואדיר בין המלכים

מעידים שרים וכנעני ארץ שיש שם מלכות גדול ועצום ליהודים ומעידים על זה 
. בשער המלך הבאים משםשרים ושופטים וסריסים רבים ונכבדים היושבים 

רוצה . ומהם היו ראשי שרים ופחתים באפיס מקום יושבים באהלים כאהלי קדר
לומר שאין עליהם שר ושופט ודבר אין להם עם אדם ואינם נותנים למלכי 

וכן בואדי אל קרניין צפוני , הארץ לא מס ולא ארנוניות אפילו שוה פרוטה
ויש להם שלשה ,  במדבר בארץלמיכה מהלך שני ימים יש שם פחת ליהודים

וכבר ראיתי אחד מהם שהיה בא לארץ הצבי וטבעה הספינה וטבעו , מגדלים
בים סוף חבריו והוא ניצל על לוח אחד וכבר בא לביתי וישב שם כמו שלשים 

וכולם . ק בתים בקרוב ועליהם נשיא אחד"יום ויותר ואמר שהם כמו אלף ות
 יש בין ערב בצרה למכה משפחות בני  וכן. ויש להם ספר היחס. משבט מנשה

והנה אלה אשר שמענו שמעם באלה . וקוראים להם בני אלאשבאט. ישראל
  .הזמנים מקרוב באה שמועתם לאזננו
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ראה (ישראל משאקלוב ' וכמוהם כתבו רבני ירושלים האשכנזים ובראשם ר

  . ועוד רבנים בכל הדורות)נספח

 כתבו ישראל בעולם על קיומם ז לאחר שנודע לחכמי"ואף גם זאת בשנת תרס
גאוני ישראל שבכל העולם מכתב לאחינו בני אברהם יצחק ויעקב היושבים 

וביניהם הגאון , ועליו חתומים למעלה מארבעים מגאוני ישראלבארץ חבש 
, ד טבריא"אהרון אלחדיב אב' והרבנים ר, יוסף קאנוביץ מצפת' ז והר"הרידב

אליהו ' ועל כולם הראשון לציון ר. ד מצרים"רפאל אהרן בן שמעון אב' ור
  ).ראה נספח. (ל"יל ז'משה פאניז

וברובם נשמרים , ל"והשבטים יחזרו לעת, ע"ל כר"המורם מדבריהם דלא קיימ
ורק המטומעין שבדור ראשון . ו"ם ח"הם מגויי הארצות ואין דינם כעכו

והפלאשים . ושישנם להשבטים בארץ כוש והיינו דוכתייהו. ם"עשאום כעכו
  .וכדכתיבנא, ודינם כישראלים גמורים לכל מילי, מהם והסמבטיון עמהם

 )א"ד הי"פכ(ם הלכות סנהדרין "ז בפירושו על הרמב"וגדולה מזאת ראה להרדב
שכתב בפשיטות דבני ראובן עתידים לבא ולעשות מלחמות לפני ביאת 

  .ש"עיי. המשיח

י בדוכתייהו ועתה לאחר שביררנו שהפלאשים הם מעשרת השבטים דיתב. ג"י
ודינייהו כישראל הכשרים בני אברהם יצחק ויעקב אשר עליהם התפללנו 

 .יש לדון בענין יוחסיהם, אלפיים שנים שישובו לציון
רובן ממזרים  ")שם יבמות( ,י"פירש, וכולם ליפסוליוחנן ' וגבי הא דאמר ר

שנטמעו עשרת השבטים בעובדות כוכבים ובניהם הרי הם כישראלים ונוהג 
". ונשאו זה אחותו או בתו והרי הם ממזריםוהם לא נזהרו ם איסור ממזרות בה

כל מקום שגלו השבטים נטמעו  ",וכולם ליפסולאמנם בפירושו לקדושין כתב 
ד הולד ממזר לא "למ' ם ועבד הבא על בת ישראל אפי"ועכו, ם בבנותיהם"עכו
יון דביבמות כ, י בפירושו"ומסתברא דשינה רש. ל"עכ". פגום מיהא הוי, הוי

. ם"ובקדושין לפי המסקנה דהוי עכו, ם הוי ישראל"ד דבנו מעכו"הוי לפי הס
  .ודברים גדולים ונכבדים למדנו מכאן

 ורק בני ,שהבנים מבנות השבטים גדלו בתוך ישראל שנזהרו מנשואי עריות. א
ה "דאל(. ם לא נזהרו ונהגו מנהג אמותיהם ונשאו עריות"השבטים מבנות עכו

יאמר , ונשאו עריותלא נזהרו  ובניהםם "ש ביבמות שנטמעו השבטים בבנות עכולמה פיר

. י לומר והם לא נזהרו"והיינו דדייק רש. אלא הא בהא תליא. נשאו עריות כי  בסתם דנאסרו 

  .ם נשאו עריות"פירושו ליבמות שבני בנות השבטים מעכוכלמה לא פירש בקדושין , ותו
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ה למה "דאל(. או שנשאו גרושות שלא כדיןדאין חשש שבאו על אשת איש . ב

היה לו לומר דהפסול משום ממזרות , נדחק לפרש בקדושין דהפסול משום פגם בלבד

ל " ופירושו משום פגם הוא דחוק מאוד משום דהוא לא כמסקנא דקיימ).א"דא
כ אין כלל מצב של בני בנות "וא, דבנותיהם שנבעלו לגויים איצטרויי איצטרו

י לפרש כן ולא מצא בהם צד פסול של "ובכל זאת נדחק רש, ם"השבטים מעכו
וגם אם נתערבו בהם כמה , י דנזהרו מעריות"ל לרש" נראה מזה דסבי,ממזרות

 וליכא ,ונכשרו מדין משפחה שנטמעה, ממזרים לא יתכן שבמזיד נתערבו
נ סבירא ליה שגם קדושיהם היו פסולים דהרי "א.  ליפסולוכולםלמימר עליהו 

ובר מן דין נפסלו , י ובודאי לא הקפידו לקדש כדין"ם עוד בא"ועבדו עכ
וליכא למיחש לראשונים . א ולא לממזרות" וממילא לא חיישינן לא,לעדות

שבדור ירבעם שנשאו כדין וגרשו שלא כדין ובניהם ממזרים דאיכא כמה 
שמא בעדים , ל גירש"ואת, שמא לא גירש אחד מהם את אשתו, ספיקות בזה
שמא אותה גרושה לא נשאה , ל בגט בטל ועדים פסולים"ואת,  כשרכשרים וגט

ל ילדה שמא סריס ואילונית ילדה או "ואת, שמא לא ילדה, ל נשאת"ואת, לאחר
ל הגיעו להיות בנים יאמר כל אחד מהם אני " ואת,שמא מתו הבנים בקטנותם

ולכן ניחא  )ג גבי הקראים"ע' ז סי"ש הרדב"וכמ(. איני מהם וכל דפריש מרובא פריש
ואפשר . י להדחק ולפרש דכולם ליפסול הוא משום פגם בלבד"ליה לרש

י לפרש כן גם בגלל הא דאמר רב חננאל אמר רב דחלזון ונהוונד "דהוצרך רש
הם כגולה ליוחסין ופליגא אדרב אדא בר כהנא דקאמר דחלזון ונהוונד הם 

 מסתבר דמחלוקתם לא, יוחנן וכולם ליפסול' ועלייהו קאמר ר. 'חלח וחבור וכו
יוחנן הם '  ולר,מן הקצה אל הקצה דלרב אנשי חלזון ונהוונד מיוחסים כבבל

יוחנן '  ומסתברא דמחלוקתם מצומצמת יותר ופסולים דקאמר ר.ספק ממזרים
ומה שאמרו בגמרא ופליגא אדרב אבא בר כהנא לא מסתבר . הוא משום פגם

היו ' דכפי הנראה מהגמ'  וכודפליגי במציאות אם חלזון ונהוונד הם חלח וחבור
ברר אם הם ו לויכל. ולרב איקא בר אבין היתה שם יבמה, נושאים נשים מחלזון

ומחלוקתם היא ', הם חלזון וכו' ע חלח וכו"אלא ודאי דלכו. מעשרת השבטים
 ואם כנים דברי מצינו מקום דעשרת השבטים .כך נראה לי. לענין יוחסין דילהו

יוחנן פיסולם רק משום פגם ושפיר נכללים ' לו לרפ אפי"ועכ. מיוחסים כבבל
.  הארצות בחזקת כשרות הן עומדות והכין איפסקא הילכתא"כל"ל "במאמר חז

ה סברי דמי שאין משפחתו ידועה לא רמינן עליה חזקת "י ורמ"דרש' ואפי
  .כשרות הנה שבטי יה אלו ידועים בשבטיהם ומשפחותם טפי מאנן

 עקב , ממזרות או עבדות בשבטי יה דבק בהםנמצאנו למדים דאין חשש. יד
ומיהו כידוע . וגם לא לאחר גלותם בזמן סנחריב. התנהגותם בהיותם על הארץ
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פ שהיתה להם במסורה מפי יהושע "שבאלף שנים האחרונות אבדו הם תושבע
והפכו להיות לפחות בחלקם לעמי הארצות שטעו . מפי משה מפי הגבורה

ולכאורה איכא למיחש לפיסול , בגלל בורותםונהגו בחלק מהתורה כקראים 
' ז סי"והנה מרן בבית יוסף אבהע. יוחסין כיון דלא בקיאי בטיב גיטין וקדושין

ג שהשיב רבינו שמשון על הקראים "ל' מצאתי כתוב בתשובה סי. ל"כתב וז' ד
שאסור להתחתן בהם לפי שנשותיהן מקודשות להם בכסף או בביאה ומגרשין 

ין ומשנים ממטבע שטבעו חכמים בגיטין ונשאות לאחרים נשותיהם שלא כד
יוחסין ' י' וכן משמע בפ. ל"עכ, א"בחיי הבעלים נמצאו הבנים ממזרים מא

, וכהנים שנטמעו בהם כשרים היו, ד גרי אמת הם" דקאמר דכותים למ:)עה(
ע " ור,מפני שהיו מיבמים את הארוסות ופוטרים את הנשואות, מפני מה אסרום

, י"ויש להתבונן בדברי הב. י"ל הב"עכ, אמר יש ממזר מחייבי לאויןלטעמיה ד
ומאי ראיה איכא , 'ש עד שהביא ראיה לדבריו מהגמ"מאי קשיא ליה בדברי הר

שיש גרושות ' למה יאסרו הקראים ואפי, י" דהא קשיא ליה לבונראה, מהתם
ת עדיין יותרו הקראים דהרי רק מיעוט מגרשים ולא כל הגרושו, שלא כדין

וכמו (' נשאות ולא כל אותן שנשאו ילדו ולא כל אלו שנולדו חיו וגדלו וכו

כ הוו מיעוטא דמיעוטא ולמה נחוש " וא).גבי סנבלט החורוני. 'שם ע' ששאלה הגמ
ולזה הביא , לאוסרן והלא כל דפריש מרובא פריש ומשפחה שנטמעה נטמעה

התם לא הוו י שגם "י ראיה מהא דכותים דנאסרו משום ממזרות ואעפ"הב
הממזרים אלא מיעוטא דמיעוטא נאסרו וטעמא דלא אמרינן משפחה שנטמעה 

 דבידועין .)עא(' וכמפורש בגמ, אבל לא במזיד, אלא כשנטמעה בשוגג', וכו
ופירוש ידועין הוא , כגון אותה שבן ציון קירבה בזרוע יבא אליהו לרחקם

י "ואעפ) אר לקמןוכאשר יבו(דבשעת הטמעתן ידועים היו ובמזיד הטמיעום 
, כיון דמזיד עירבום קנסום חכמים ואסרום, ל דכל דפריש מרובא פריש"דקיימ

והשתא אתי שפיר פסקו של . אבל משפחה שנטמעה בשוגג נטמעה וכשרה
ש לדמויי הקראים לכותים ולאוסרם דגם הקראים מזידין הם בעירוב "הר

כ נפסלו " וע) את גיטןל ומכשירים"דהא במזיד חולקים הם על חז(ממזריהם בתוכם 
ל ולא "כמותם דבכל קבוצה המערבת בתוכה ממזרים במזיד אינם נטהרין לעת

דלמסקנא ' ואפי. דקנסום כדקנסו לכותים', אמרינן בהן משפחה שנטמעה וכו
 ואין ,ע בהא"ל כר"דלא קיימ, לא גזרו על הכותים מפני ממזרות דבן יבמה

ם " סתם דעתו כהרמב)ט"קנ' סי( ע"י עצמו בשו"ואף הב, ממזר מחייבי לאוין
ש דהוא ממזר "א הביא לדעת הרא"דבן יבמה לשוק אינו ממזר ורק בסברת י

או , דאסרום או משום ממזרות דאחותו ואשת אח' הנה מתבאר מהגמ, מדרבנן
כ הדרא "דאל, ומוכרחים לומר דבמזיד ערבום, משום דשפחה נתערבה בהם
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, יעוטא וכל דפריש מרובא פרישקושייתן למה אסרום והלא היו מיעוטא דמ
כ "דא, בכגון דא' וליכא למימר דמשום מעלת יוחסין לא אמרינן כל דפריש וכו

 דמאי :)'ע(היה להם לאסור כל הכהנים משום עבדי פשחור שנתערבו בהם 
ל דקים להו "ועבדי פשחור צ, אלא כל שנתערבו בשוגג אזלינן בתר רובא, שנא
ושפיר ילפינן דין הקראים . ם במזיד אסרוםוכשערבו, ל דבשוגג נתערבו"לחז

',  אין להביא ראיה דאמרינן כל דפריש וכו:יבמות טז' ל דמהגמ"ונ(. מדין כותים
דאיכא למימר דדוקא בקידושי גוי לא חיישינן לקידושין ואמרינן כל דפריש 

' אבל בפסולים שנתערבו ואפי, משום דלא שייך התם ענין מעלת יוחסין', וכו
מי יימר דלא עשו מעלה ליוחסין , יכא מעלת יוחסין לפרוש מהםבספיקם דא

אינו אלא לענין דלא , ראיה מהא דיבמות' ה' ז סי"י אהע"ומה שהביא הנוב
  ).ק"ודלא כמי שטעה בזה ודו. 'גזרינן שמא יקח מן הקבוע וכו

ומתחילה עלה במחשבה לומר דאפילו במזיד לא קנסו ואסרו אלא בכותים . טו
וכהנים שנטמעו בהם , ד"ל אי משום דהוו גרי אריות למ"על חזשהיו שנואים 

ואי משום דלא החזיקו בכל המצוות ורובן היו לא בני תורה ומצינו , פסולים היו
 וכמו  משום דמות יונה שמצאו בהר גריזיםמ היה מהדר לאסרם לגמרי "שר

 .)'ין וחול(אמי ורב אסי כגויים גמורים ' שלבסוף לא  זזו  משם  עד  שעשאום ר
וממילא , שנטמעו במזיד לא גזרו על הכהנים בגללם' ולכן בעבדי פשחור אפי

ז דמתיר הקראים " וייתי שפיר הרדב,ש"י ולפסקו של הר"ית הביליתא לרא
אבל לאחר העיון .  והיכא דלא גזרו מוקמינן להו בעיקר דינא,דהיכא דגזרו גזרו

. לו דידועין יבא אליהו לרחק כגון א.)א"ע(אין חילוק זה אמת דהא אמרינן התם 
 ויש להבין .שנתקרבו בזרוע שהכל מחזיקים אותם בפסולים דידועיןי "פירש

אם דבזמן ביאת אליהו הם ידועים והכל מחזיקים אותם , מאי ידועים דקאמר
הא אנן נרחיקם אף , כ מאי שיאטיה דאליהו התם"בפסולים שנתקרבו בזרוע א

ואם כשיבא אליהו כבר יתערבו ולא נדע ) 'ב' ז סי"וכמבואר באהע(, בלי אליהו
אלא על , כ יכנסו בגדר משפחה שנטמעה ויטהרו ולמה יגלם אליהו"בהם א

 ועירבום במזיד וכהא ,דהוו ידועין בשעת עירובם, כרחך דפירוש ידועין הוא
י דעכשיו איננו יודעים בהם "ואעפ, י"דפירש" שנתקרבו בזרוע"דבן ציון והיינו 

כיון ', לם ויפרישם ולא אמרינן בהו משפחה שנטמעה וכוכשיבא אליהו יג
דהא אותה משפחה  , כ אינו ענין לכותים בלבד"א. דבשעת העירוב ידועין היו

. י ראיה מכותים לקראים"ושפיר מייתי הב. שקרבה בן ציון לא היתה כותית
   .'ופירוש זה מוכרח הוא וסמוך ונראה מלשון הראשונים שכן הבינו לגמ

 כל שיש בו צד ממזרות אין פיסולו נפקע לעולם .)א"ע(ירי לקדושין ל המא"וז
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נתבלבלו מ כל שלא נודע בבירור עד שלאורך זמן " ומ,י נשואי שפחה"כ ע"אא
 ,מודאי לספק מצד עשרם משפחות זו בזו עד שנשתנה הענין ונתערבו הדורות

 ,י שעדין יש בדבר הרהורי קבלות ומסורת מזקנים וסרך ערער בענין"אעפ
ועל כיוצא בזה ,  ועל כיוצא בזה אמרו משפחה שנטמעה נטמעה.מניחין אותן

 הותרו י ספק"ע שמאחר שהותרול "כ אמרו למטה ממזירי ונתיני טהורין לעת"ג
בפירושא איתמר דכשנשתנה הענין . ל"עכ, לעולם ואף בזמן שהנבואה מבררת

והיינו ', חה וכוי בלבול הדורות ועירובם בכגון דא אמרינן משפ"מודאי לספק ע
 ונראה בעיני שבזמן הזה )ד"הובא בשלטי הגבורים קדושין פ(ז "ל ריא"וז. כדאמרן

שאף במקומות , לאורך הימים נתערבו הפסולין עם הכשרים ברוב המקומות
,  בימי חכמי התלמוד והיו נזהרין מהםהיו שם פסולין ידועיםבבל בהמיוחסין ש

והרי היא , ל משפחה שנטמעה נטמעה ואמרו חכמים כ,ולאורך הימים נתערבו
 ואין מגלין משפחות .מדעת כשרה הואיל ולא נתערבו בפסולין בחזקת

המטומעות אבל מגלין הפסולים שלא נטמעו ומכריזין עליהם כדי שיזהרו 
לפיכך אין לו לאדם ליזהר בזמן הזה אלא מן הפסולין הידועים , הכשרים מהם

ד וכמבואר בשם "רי' נכד התוס, ישעיה האחרון'  רז זה הוא"ודע דריא. (ל"עכ. לו בימיו

, ז"כ בפי הפוסקים ריא"יצחק אור זרוע המכונה ג' ואינו ר, ד"שצ' סי' א אות י"ח, הגדולים

הילכך דעתי נוטה דרבא סובר "וזה לשונו , ואדרבה דעת האור זרוע מנוגדת לכל זה

נם ידועות ולדידי מ שיש להתרחק ממשפחות שאי"ל ונפק"דממזרים אינם טהורים לעת

צריך להתרחק , ל"מ דאין טהורין לעת"הואיל דסבירא לי דרבא פליג אדשמואל וסבר כר

י "ח הובא בקצרה בב"ז הלכות יבום וקדושין אות תר"ל או"עכ, "ממשפחות שאינם ידועות

הרי . ע שם"ופסקו להלכה בשו' ב' מ סי"א בד"ז הביאו הרמ"ולשון ריא.) 'ב' סי
כ ידועין דיבא "וא, ל"דועין שנתערבו בשוגג טהורין לעתמבואר מדבריהם די

ולכן אותה משפחה שקרבה בן ציון בזרוע , אליהו לרחק בשנתערבו במזיד קאי
ואינו ענין , יגלה אליהו פסולה, י דעתה מטומעת היא"אעפ, דהיינו במזיד
, יותם ישראל הוא ובאו על ער"ד דיבמות דבנך מן העכו"ובזה מיושב לס(. לכותים בלבד

ע לא "משום דבמזיד ערבום עם הכשרים ובהא לכו, יוחנן וכולן ליפסול' אמאי אמר ר

  ).'אמרינן משפחה שנטמעה וכו

תו מיבמה לשוק דאינה יוהנה מדהוצרך להביא ראי, ל"י הנ"נהדר אנפין לב. טז
ולא , וכאמור לעיל, להלכה ועלינו ללמוד מהא לגבי איסור ממזרות ושפחה

' רום לפי שאין בקיאין בטיב גיטין וקדושין וכדעת רהביא בפשיטות דאס
ל שבכשאין בקיאין בתורת גיטין וקדושין לא "משמע דסבי', אליעזר שם בגמ

וכן הוא . 'אסרינן להו וכשוגגין דיינינן להו והדרינן לכללין דכל דפריש וכו
ואי משום דיחיד , אי משום דשמותי הוא, אליעזר' ל כר"דהרי לא קיימ, בדין
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, ישמעאל' ור, ע"דנקטי בה ר,  נגד הסברא דמשום פסולים שנתערבו אסרוםהוא
ועל כולם רבא דהוא אחרון והלכה כמותו נמי סבר דמשום , ורבה בר אבוה

. אליעזר כלל ועיקר' כ פשיטא דליתא להא דר"וא. שפחה שנתערבה אסרום
. וקהל שאין בקיאין בטיב גיטין וקדושין ונתערבו בהם מחמת כן ממזרים

  .'ומשפחה שנטמעה וכו. 'שוגגים הם ואזלינן בתר כללין דכל דפריש וכו

 דכתב דאיסור )'ד' ז סי"ע אבהע"שו(א בביאורו "ונוראות נפלאתי בראותי לגר
ונרגש , אליעזר' וכר, הקראים הוא משום שאין בקיאין בטיב גיטין וקדושין

' דר, ליעזרא' ל בהא כר"וכתב דקיימ, אליעזר' מהשאלה איך יתכן לפסוק כר
ם "ש הרמב"ה לצדוקים כמ"וה. ז"אליעזר הולך לשיטתו דאוסר ספיקות זב

' איך עירב דעת ר, ושותיה דמר לא גמירנא. ל"עכ, ז"ז סמ"רס' ד סי"ע יו"ושו
' והלא ר, והכריח מתוך כך הלכה, אליעזר בן הורקנוס' אלעזר בן שמוע בדעת ר

,  בקיאין בטיב גיטין וקדושיןאליעזר בן הורקנוס הוא שאסר כותים משום שאין
 .)ז"ל(ביבמות ' אלעזר בן שמוע הוא האוסר ספקן בספקן וכנוסח הגמ' ואלו ר

ונוסח , אלעזר בן שמוע' ה פשיטא דהוא ר"ד: ד"יבמות י' וכמפורש בתוס
מלאכת ' וכבר הגיה הנוסח הר, מוטעה הוא, אליעזר'  ר.)ד"ע(המשנה בקדושין 

בקידושין ' ס מנוסח הגמ"ריח כן המסורת השוהכ, בקדושין שם, שלמה עדני
 ובספרו ראשון לציון על המשניות הגיה כן וכתב דהוכיח זאת )ה"ע(גופא דף 

' אלעזר וכנוסח הגמ' ואין לומר דגרסת הגאון בשניהם ר. בספרו כלי שרת
אליעזר ' ל בהא כר"אליעזר ולכן כתב דקיימ'  דפשוט דהגאון גרס ר.)'י(בגיטין 

' אליעזר ואם הוא ר' כי נרגש איך יתכן הלכה כר' יטתו וכוא הולך לש"דר
' וראה בתוספתא פסחים פרק ב. אלעזר אין מובן לדברי הגאון האלה הנוספים

. ולא הגיה הגאון שם כלום, אליעזר' דהגירסא גבי הא דכותים אין בקיאין ר
וא אליעזר עדיין תימה ה' אפילו אי יהיבנא ליה כל דיליה דהנוסח הוא ר, ותו

תדע שכן הוא , למה קישר בין שתי ההלכות כשהגמרא גופה מפרידה ביניהם
. א דספיקן בספיקן אסור כמפורש שם ביבמות"מהא דרבא גופיה הוא דסבר כר

 ורבא הוא מארי ,והכא סבר דכותים אסורים משום שפחה שנתערבה ביניהם
 מטעם כ פשוט הוא להלכה דלא חיישינן"וא, דתלמודין ואחרון והלכה כמותו

ק וספיקן בספיקן אסורים מעירוב ממזרות וכמו שהבין "שאינם בקיאים בטוג
'  דקרי בחיל שר)'קדושין פרק ד(וראה להמאירי . א כלל ועיקר"ודלא כגר, י"הב

, אליעזר אסר הכותים מפני שאין בקיאין' ור, אלעזר הוא שאוסר כותים בכותים
ז "א דכותים מותרים זבאליעזר מוכרח הו' ולא עוד אלא דפשיטא ליה שלר

כותי לא ישא כותית אינה אלא לדעת האומר ' י שאמרו בגמ"ואעפ: "וכלשונו
  .ל"עכ". שממזרות בודאי נתערב בהם
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ע כותים בכותים מותר מכיון דלא שמעינן האי "דלדעת ר"א כתב "אמנם הריטב
ואיהו נמי דקתני ספיקן , אליעזר בלחוד' סברא דכותי בכותי אסור אלא לר

התנאים  א אלא בדעת"צריכים אנו לומר דלא אמר כן הריטבו". קן אסורבספי
א "דספקן בספיקן אסור לאו מטעמו דר, אבל למסקנא דמלתא מודה הוא בהא

י "א בעצמו שם דר"ש הריטב"וכמ, אלא מטעמיה דרבא המפריד בין הדבקים
  .ש"א עיי"ע איירי בפיסול כותים בפני עצמם ומאיזה טעם פסלם ר"ור

ק דאינם "א מודה בקהל שאינם בקיאים בטגו"להלכה נראה דגם הגרומיהו 
אסורים וסבירא ליה דהגזרה היתה על כותים בדווקא ולא על קהל אחר שאינם 

, ולכן ציין, ק ושאני צדוקים דאסורים כיון שעשאום ככותים"בקיאים בטגו
  .ק"ודו, ז דמבואר בו שהשוו צדוקים לכותים"ז סמ"רס' ד סי"ליו

תקע : א בסידורו שכתב וזה לשונו"א ראיתי לציין כאן לדברי הגרואגב גרר
ואחד מעבר לנהר , אחרי הרי חשך' מפני ששלשה גליות גלו ישראל א. בשופר

ומפני שגלו כמה מאות שנים קודם לכן יש להם חירות מכמה מאות שנים ויש 
וכן כשיבוא משיח צדקנו יבואו תחלה , להם מלכים רק הם בארץ לא להם

ש ובאו האובדים בארץ אשור "כמ, כ יהודה ובנימין יעלו" השבטים ואחעשרת
כ והנדחים בארץ מצרים הם פליטת בית " ואח,תחלה הם עשרת השבטים

 בימים ההם ילכו בית יהודה על בית )ח"י' ג(וכן אמר ירמיה . יהודה ובנימין
בתחלה יבואו בית ישראל הם עשרת ' פ, ישראל ויבואו יחדיו מארץ צפון

בטים ואחריהם יבואו בית יהודה ויתקבצו יחדיו לארץ צפון ומשם יבואו הש
 והנדחה אקבצה ,לעהואספה הצ'  ביום ההוא נאום ה)'ו' ד(וכן אמר מיכה . י"לא

אותם שגלו להרי חשך קראם , אמר נגד שלש גלויות אלו, ואשר הרעותי
כו שיש להם רק תורה אחת שבכתב ולא זלעה שהם צולעים על ירך אחת והצ

ושבט יהודה , מ חולין"ומובא במרדכי ראלדד הדני ' פ כידוע מס"לתושבע
ואותן שאחורי נהר סמבטיון אמר , ובנימין קראם נדחה לארבע כנפות הארץ

ם "א בן הרמב"ערך לחם שר' ז וס"כידוע מתשובת הרדבתי ועליהם ואשר הרע
תן שגלו על או". תקע בשופר גדול לחרותנו"לכן אמר . גייר מהן כמה אלפים

על אותם שמעבר ". ושא נס לקבץ גליותינו. "אחורי הרי חשך שיצאו לחירות
יש מהם כמה מדינות שמה כידוע בקצה הודו מזרחית מעבר לנהר לנהר 

על ". וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ"". סורמאטיעואכין"בארץ ] גאנגעס[
י מקבץ "אב: "שבט יהודה ובנימין הנדחים בכל הארץ מקצה השמים ועד קצהו

לא הזכיר אלא הנדחים מפני שהן יתקבצו באחרונה כאמור ". נדחי עמו ישראל
ונכלל . ואז כבר יהיו הצולעה ואשר הרעותי נגאלים ויחדיו יבואו מארץ צפון

כי הגאולה אינה בידי אדם כלל רק , מושיע' בברכה ראשונה בתואר מלך כו
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. ל"עכ: ה אדון זהש אליהו על אימתי יבוא משיח לכשירצ"בידי שמים כמ
' דהא לקראים גייר ר, איך החליף הקראים בשבטים, ואשתומם ואין עוזר

ופשיטא לי דחלו בכתבי . ז"כמבואר ברדב, ם ולא לשבטים"אברהם בן הרמב
 אין הכוונה לגירות במילה וטבילה אלא הכוונה ,שגיירש "ומ. א ידים זרות"הגר

  .ז שם"ואר ברדבפ כמב"שהסכים לקבלם בדת חבירות לשמור תושבע

דכל שנתערבו ממזרים או עבדים בשוגג אמרינן משפחה . הרי מבואר א
ולכל . כשרים, קהל שאינם בקיאים בטיב גיטין וקדושין. ב. שנטמעה נטמעה

היותר אינם אלא בכלל ספק נתערב בהם פיסול ולא שייך למימר בהו כל הקבוע 
 וחזרינן לכללין כל ).'סעיף ה' ב' ז סי"ע אהע"ראה שו(דספק אינו בכלל קבוע . 'וכו

דבוודאי נתערב איסור בקהל מסויים אפילו אם שמם עליהם כל . ג. 'דפריש וכו
וכשם . רות וכפרים אין דינם כקבוע אלא אזלינן בתר רובאישנתפזרו בכמה עי

אין , י ששם כהן עליהם"דודאי נתערבו בין הכהנים אלפי עבדי פשחור ואעפ
דכל דלא ידעינן בבירור איפה היו . ה היאאיסור לישא כהנת שמא שפח

אלא הדרינן לכללין ' ולא אמרינן כל הקבוע וכו. הפסולים לא אזלינן בתר שמא
 והכא גבי הפאלשים ).ק"ודו' ז' ד סי"ת דרכי נועם יו"וראה שו(. 'דכל דפריש וכו

דמעיקרא אינם אלא בגדר ספק נתערבו . במותב תלתא לטיבותא אינהו קיימי
ולא הוו ספק קרוב לוודאי דכשם שלא ידעו בטיב גיטין כך לא ידעו בטיב (ם בהם ממזרי

ושהיו מפוזרים .  ואף אם נתערבו בהם ממזרים הוו בשוגג).קדושין וכלדהלן
בכמה עיירות וכפרים וברור שלא בכולם גרשו נשותיהם ונשאום אחרים וילדו 

עלו לארץ מכל כ כיון שנתערבו ביניהם ו"וא, להם בנים שגדלו והיו לאנשים
. 'א בטלה קביעותם וחזרו לדין דכל דפריש וכו"המקומות בהדין עירוב

  .'ומשפחה שנטמעה וכו

 ולא ,ופשוט דכל האמור לגבי חשש ממזרות שייך נמי לגבי חשש עבדות. יז
, עוד אלא דחשש עבדות קיל טפי דמעיקרא מי יימר דהיו להם עבדים

 גבי הא דאמר :)'ע(יו לקדושין ן בחדוש"ומהא דהרמב, ושעבדיהם גלו עמהם
אי קשיא נמי "שכתב , שמואל כל דאמר מדבית חשמונאי קאתינא עבדא הוא

כ "וא, הרי אמרו עבד הבא על בת ישראל הוולד כשר ושמואל הוא דסבר הכי
א שאין בהם אחד שנשא "לא קשיא שא, למה פסלום הרי נשאו בנות ישראל

עיסה כיוצא בזו ו, הם עבדיםאשה כיוצא בו מקרובותיו ונמצא שנטמעו ב
ולא עוד אלא דאפשר דרובינהו נמי נשאו כיוצא בהם , אסורה לבא בקהל

אין להקשות על . ל"עכ". ומשעה שפסקה גדולתם לא רצו לדבק בהם ישראל
דהתם ודאי נתערבו בהם . דשאני עיסתם של בני חשמונאי. נדון דידן
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נ שאני עיסת עבדות " א.אבל הכא מי יימר דנתערבו בהם עבדיהם. שפחותיהם
ולכן כתב דעיסה כיוצא בזו אסורה לבא , ל"ן שאין להם טהרה לעת"להרמב

ל אין "ם דפליג וסובר דגם עבדים מטומעין כשרים לעת"אבל להרמב, בקהל
ן "ואחר כל זאת נראה דגם הרמב. ודין ממזר ועבד שוים, לחלק בין העיסות

ולכן התם כל . ו כיוצא בהםעיקר סמיכתו הוא על טעמו השני דרובינהו נשא
' אבל הכא ודאי כל האומר מי, האומר מדבית חשמונאי קאתינא עבדא הוא

נקראים שהם הפלאשים רוב יש לציין שכל נידוננו הוא לעניין  (.שבטים אנא כשר הוא

 יש ריעותות בענין , הבאים עמהם")נאדה"או (הבריה  אבל לגבי שבט". ביתא ישראל"

  ) ובהם יש להצריך גיור לחומרא,עירוב העבדים ביניהם

 שהיתר ,ג"ע' סיז "מבואר ברדב. ז וסיעתו"ועתה נבא להבין דעת הרדב. יח
ובא לו , וקדושיהם בפני עידיהם אינם קדושין, הקראים הוא משום פסולי עדות

כללא דמלתא איני רואה שיהיו הצדוקין כשרים "ו וכתב ד"תשצ' בארוכה בסי
שאינם " ,והוסיף ".תקנתם שלא יהיו ממזריםז וזו היא "לשום עדות בזמה

נדונים כשוגגים או כמוטעין אלא כמזידין גמורים מפני שאנו מתרין בהם כמה 
ולאחר שפקפק בעיקר . ל"עכ, וכולם בני כיפה הם. פעמים ולא אבו שמוע
י "ואעפ( .דיהם פסוליםמ עיקר הטעם הוא מפני שע"מ, קדושיהם הוסיף וכתב

ולא אמרינן על דעת , א" כותב אם יש עדי יחוד כשרים דינא כאז"מ' ג סי"ץ ח"שהתשב

ל דשאני התם דאין אכפת לו אם עדיו כשרים או לא ולכן "י, הקדושין פסולין הוא בועל

ולא עוד התם באנוסין אפשר דאכפת להם שנשואיהם יהיו , כשעדי יחוד כשרים הוו קדושין

א נעשו ודאי כדין ניחא להו שעדי יחוד על צד הדין וההלכה והיות ויודעים הם שקדושיהם ל

. אבל הקראים פשיטא דאדעת סהדין דידהו מקדשי ולא חיישי לסהדין דידן, יחשבו אף הם

ש שאסר לדור ראשון ודכוותייהו הוא "ור) שני. ואין כאן אלא עדי יחוד פסולים
' ז סי"ת ח"ומעתה שפיר כתב בשו, דאסר דהתם הקידושין הוו בסהדי כשרים

י היהודים החבשיים דמפני שנוהגים כבני מקרא חושש הוא להם לענין לגב. 'ה
ש הדרים בארץ כוש הם מתנהגים ככת "כל אלו החבשי, יוחסין וכלשונו

מ "מ. הקראים שהם צדוק וביתוס ואין אנו מצווין לא לפדותם ולא להחיותם
מסתברא לי דהני מילי אלו שהם דרים בתוך הרבניים ורואים דברי חכמים 

והם . על אלו וכיוצא בהם אמרו מורידין ולא מעלין, יבין ומלעיגים עליהםומלע
אבל אלו הבאים מארץ כוש הם . ל"ם ז"המשפחה הארורה אשר כתב הרמב

ומפני שלא היו ביניהם חכמים בעלי קבלה תפסו להם , משבט דן בלי ספק
וו פשטי הכתובים אבל אם היו מלמדים אותם לא היו פוקרים בדברי רבותינו וה

תדע שהרי צדוק וביתוס בבית שני היו ושבט דן . ם"כתנוק שנשבה לבין העכו
אבל לענין יוחסין אני , ל שהדבר ספק מצוה לפדותם"ואפילו את, גלה קודם
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ל שהרי אינם יודעים בטיב "חושש שמא קדושיהם קדושין וגיטם אינו כתקון חז
ים דקראים קיל  הרי פשוט חילוקו בין קראים לפלאש.ל"עכ, גיטין וקדושין

, וכל המדמה פלאשים לקראים לא מצא מוחו בבית המדרש, דינם לענין יוחסין
ז התיר לקראים יתיר "ואין ללמוד שמאותה סיבה שהרדב. ז"ואין סתירה ברדב

כ קדושיהם קידושין "דאדרבה הפלשים יהודים כשרים הם לעדות וא. לפלשים
, ז"מ' ג סי"ץ ח"עשו התשבוחילוק זה עצמו (. ותקנתם קלקלתם לגבי ממזרות

, שאנוסים שהקלו עול גם בינם לבין עצמם פסולים לעדות, גבי אנוסים', ד' ש סי"והריב

  ).ש"ואותם שבאונס גמור עושים כן הם כשרים לעדות עיי

עוד יש טעם כללי לכלל " שכתב )'ט' ז סי"ח(אבל יש להתבונן בלשונו שם 
ל "ין גיטם כתקנת רבותינו זואוקדושיהם קדושין הקראים שהרי ישראל הם 

 כולםמ מודה אני שאם היו מסכימים "ומ…  הם מדאורייתאוכולם פסולי עדות
 ולקבל עליהם קבלת רבותינו להיות כמונו הייתי מתירם לבא לדת חברותלבא 

כי כל קדושיהם בעדים מהם שהם והטעם . ו"בקהל עם הסכמת החכמים נר
ל הגיעו לכלל בנים כל אחד "ואת',  וכמו שכונסה כך פוטרה וכו,פסולי עדות

שאין האיסור כללא דמלתא דכיוון . לבא בקהל לבדומהנמצאים מהם מותר 
לשוב אלינו ולקבל דברי חברות הוה ממטינא כולם  אם היו מסכימים ,מבורר

ולכאורה דבריו סותרים . ל"עכ, שיבא מכשורא בכלל חברי להתירם לבא בקהל
ד תברא לגזיזיה וכתב "שיהם קידושין ותוכדכתב בתחילה דהקראים קדו, ז"זא

עוד מוכן הוא להתירם רק בדיעבד ובתנאי , כי קדושיהם בעדים פסולים
ובתוך הדברים כותב דניתן להתירם רק לכל אחד בפני , שישובו כולם ביחד

והפתרון לכל זה נמצא בסיכום דבריו שכתב שאין . עצמו מדין כל דפריש
ואפשר , דושי הקראים כשרים ואפשר שלאדהיינו אפשר דק, האיסור מבורר

דאיכא בינייהו ממזרים מדור ראשון ואז אין להתירם אלא כל אחד בפני עצמו 
 ועוד דהרי , ואין לומר בהם כל הקבוע דלא איקבע איסורא,מדין כל דפריש

ולא .  הלכוהיכןמפוזרים הם בהרבה מקומות ואיננו יודעים ממזרים שביניהם ל
וכמו שהוכחתי לעיל ( לשווי כולהו כנבילה ואסורים איםדקראזלינן בתר שמא 

 וממזרים שביניהם דינם כשאר , כיון דקראים ישראל הם).מכהנים ועבדי פשחור
 והא דלא התירם משום משפחה שנטמעה .ממזרים שאיסורם איסור עצמי

, ל דאינם ממזרים"פשוט הוא דכיון שבמזיד מתערבים בממזריהם דלדידהו סבי
ולא . ל גיטם בטל וממזרים הם"ם בהלכה דהא ידעי דלדעת חזואינם שוגגי

כ בבוא יחידי קשה " וע,ובכגון דא יבא אליהו לרחק. ל"חיישי לדברי חז
ולזה . אבל כשיבואו רבים מהם אז משום תקנתא דרבים יש לקבלם, לקבלו

דהיינו ,  מהם וגיירםקהל גדולם שקבל "אברהם בן הרמב' הביא ראיה מר
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ולא גיור ממש קאמר וכדקאמר בתחילה שיסכימו לבא , חברותהחזירם לדברי 
והביא כל זה בתשובתו בענין הפלשים כדי שנתיר הפלשים . לדת חברות ופשוט

 ,כ ואף אם איכא בינייהו ממזרים"דלפי זה הפלשים יש ספק בקדושיהם ג, ו"מק
הרי בשוגג נתערבו ולכן אף יחידים מהם יש לקבל בשופי דבהם אין אליהו 

  .ש רבים מהם כשבאים דיש לקבלם משום תקנתא דרבים"לם וכפוס

וצריך לומר , ז כלל לא דן מהא דכותים להשוותם לקראים"והנה הרדב. יט
דסבירא ליה דלכותים היתה זו גזירה בפני עצמה כיון ששרשם לא היה מישראל 

עילה מצאו , ג דגרי אמת הם" ואע,וגירותם היתה תחילתו באונס דאריות
כ בקראים דהם בני "מו שלבסוף הוציאום לגמרי מכלל ישראל משאופסלום וכ

דבהם היינו דנים דין משפחה , ולא ידח ממנו נדח, אברהם יצחק ויעקב
ולכן הכותים נאסרו . ל"שנטמעה אלמלא דבמזיד מערבים הם ממזריהם וכנ

ושאר , ואלו הקראים הממזר בלבד אסור כדינו, כולם בתורת ודאי וכדין נבילה
ז יש "וראיה גדולה לרדב. ומספק הוא דאסרינהו לכולהו.  כשריםהקראים

ולכאורה אם אינו ענין , ם דהשמיטו דין זה דכותים"ף והרמב"להביא מהרי
ל להביא ענין זה דכותים "לכותים בלבד אלא לכל קהל מישראל כוותייהו הי

ם "ף והרמב"אלא דפשיטא להו להרי, כדי שנלמד ממנו למקום הדומה לו
ולכותים , כותים לגבי פסול יוחסין אין ללמוד ממנו דין למקום אחרשענין ה

והשתא אתי . ם גמורים"כ כעכו"גופייהו לא צריכינן לזה שהרי עשאום אח
ולכן כתב ,  שמתיר הקראים)ג"ע' ז סי"שהובאה ברדב(ם "שפיר תשובת הרמב

 ם בחבורו שהצדוקי בזמן הזה ככותי של אותו זמן"ש הרמב" דמ,)שם(ז "הרדב
ק "ן פ"ובזה אתו שפיר דברי הר. ל"לשאר דברים קאמר ולא לענין פיסול עכ

ל דכותים גרי אמת הם אלא דחייש שאין "למאן דסבי", ל"דגיטין שכתב וז
. ל" עכ"חששא דרבנן בעלמא היא", בקיאין בדקדוקי מצוות כדאיתא בגמרא

 כזופסול בחששא  ולכן לא שייך ל)א שאינם בקיאים בטיב גיטין וקדושין"והוא דעת ר(
  .ולא כלפי קהל אחר מישראל, אלא לכותים בלבד דעילה מצאו לאוסרם

 גבי מאיימנין שפירשו )'ד' ז סי"י אבהע"הובא בב(ורב נטרונאי גאון בתשובתו . כ
לא אסרם אלא מחשש שמא , י שאסר לקרבם משום ממזרות"מדת ישראל אעפ

דאם באים לכן כתב ו, יתערבו בממזריהם כיון דאינם חוששים לדעת תורה
ורק צריך להפריש ממזרים , בהם מקבלים אותם ואת בניהםאבות וחוזרים 

אם באים אבות וחוזרים בהם ומקבלים עליהם עול מצוות : "וכלשונו. שביניהם
ונולדו בכשרות ובדקו , שנולדו מטיפה קדושה, קבלו אותם, כשאר ישראל

 הכריזו עליו והפרישוהו בוולדותיהם ודקדקו בהם וכל מי שיש לו שמץ פיסול
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ל הרי דרק הידועים בשמץ פיסול נאסרו ולא עשה "עכ". ויהיה מובדל מישראל
אלא , שאין למדין מדין כותים כלל, ז"וגם זה ראיה לכאורה לרדב. דינם ככותים

ל יש לומר דרב נטרונאי לא התיר אלא בגלל שהם דור ראשון "ן ז"שלדעת מר
 מתבאר מרב נטרונאי שאין לאוסרם פ"ועכ. וקל להבדיל ממזרים שבהם

  ).י דלקמן"ודלא כנוב(. כ גם לדור ראשון היה לו לאסור"כנבילה שא

דיש לומר ספק שמא לא היו . ובר מן דין יש בנדוננו ספק ספיקא להתירם. כא
הרי אינם . י שהם כשרים לעדות כדין אנוסים ושוגגין"הקדושין כשרים ואעפ

וכן שמא קדשו בפני עדים . המועיל לקדושיןבקיאים בטיב קדושין ולא בלשון 
יחדים עדים כשרים יובודאי שאינם מ. 'פסולים משום קרבה ומשום גזל וכדו

והם , ד"והוו עדים כשרים ופסולים מעורבים בחופתם והיו קדושין פסולין למ
ץ שלא אמרינן על "ועד כאן לא אמר התשב, בעלו על דעת קדושיהם הפסולים

ם הוא בועל אלא באנוסים דידעי שיש לתורה ומצוות דעת קידושין ראשוני
. כהלכתם אלא שהם אינם בטוחים בכשרות קדושיהם ולא בועלים על דעתם

ודאי דאדעת , כ הכא דפשיטא להו שתורתם אמת וקדושיהם מהודרים"משא
ן דגם ממזרים ידועים אין "ושמא הלכה כהרמב. קדושין פסולים אלה בעלו הם

וכל דין ספק ממזר הוא מדרבנן . ל"שרים הם לעתמפרסמים אותם כיון דכ
  .).ג"ע(' דמדאורייתא הרי הוא כשר כודאי גמור כמבואר בגמ

ל " אבל סבי, לא נחת להשוות הקראים לכותים)'ה' ז סי"אבהע, קמא(י "והנוב. כב
וחדש לומר דכל מקום שהקראי , דאין איסור הקראים אלא משום כל הקבוע

ורק כאשר הקראי פירש מבלי לידע שהוא ,  לפנינויודע שהוא אסור הוי כפריש
ל מפורש להיפך דכל אחד "ז הנ"ומהרדב. אסור הוי כפירש שלא בפנינו ומותר

י הוו כל הקראים "נראה דלהנוב. מהקראים יכול לפרוש ולומר אני איני ממזר
, ואין ללמוד מדבריו לעניננו, י"כנבילה משום דדינם ככותים וכמו שהבין הב

ע לא נעשו "דהם לכו, רר לעיל החילוק שיש בזה בין קראים לפלשיםדכבר נתב
כ "כיון דמעיקרא היה להם חזקת כשרות ככל ישראל הכשרים ורק אח, ככותים

באונס הגוים וריחוקם ממקום תורה טעו בגיטם ודיינינן להו כשוגגים וכדין 
ועד כאן לא , דודאי מותרת אף לכתחילה, ספק משפחה שנתערב בה ממזר

תרו אלא בדיעבד אלא משפחה שנתערב בה ספק ממזר דודאי יש במשפחה הו
 אבל במשפחה שספק נתערב בה ).'סעיף ה' ב' ז סי"ע אבהע"ראה שו(זו ספק פסול 

 הנה ודאי כאשר באים קהל ,ואף להמתעקש להשוות ביניהם. ממזר קיל יותר
ולא . ז דלעיל"גדול אף לכתחילה יש להכשירם מדין תקנתא דרבים וכהרדב

ע כתב "עוד אלא נראה דמדינא יש להכשירם בפשיטות אף לכהונה דהא בשו
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דהיינו כשהמשפחה נתערבה באחרות מקרי , ולא קהל' שנתערב וכו" משפחה"
, ולכן כשהפסיקו לבדוק משפחות שבארץ ישראל מחמת סכנה, נטמעה ומותרת

' ור, י שודאי נתערבו ממזרים בכמה משפחות"לא אסרום אלא התירו כולם אעפ
  .אף לכהונה, השאירם בהיתרםכיון שלא גילה , יוחנן שאמר שבידו לגלות

פ דנשמרו הם מגויי "דאע. עתה נבא לדון בענין גוים שנתערבו ביניהם. כג
י גרים בפועל "מסתברא שנתערבו בהם גוים בזמן בורותם ע, הארצות כידוע

כדין עבד ואפשר שגם הגוים ששבו הם במלחמה כבשום לעבדים שלא , שקבלו
ובזה אין לומר משפחה , ובמשך הזמן נתערבו בהם. 'כנעני בטבילה וכו

דהעיקר הוא דאין דין משפחה מדין רוב אלא דין בפני עצמו ', שנטמעה וכו
אלא שיש לומר .  ולכאורה יש לחוש להם).ל"ש רוזובסקי זצ"וכמו שהעלה הגר(

כתב ומעט תורה שגרים אלה וגוים שנטמעו בהם כיון שקבלו עליהם תורה שב
 והאשה ודאי טבלה לנדתה והגברים לקריים ועשו זה לשם ,פ שידעו"שבע

הרי הם גרים , ם טבלו"ם כמנהגם שכל פעם שנגעו בעכו"פרישות מעכו
  ).'ג' ח סעי"רס' ד סי"יו(ע "כמבואר בשו

 ,פ שכן לא ידעו ממנו"אמנם קבלת עול מצוות שלהם לא היה לתושבע
תורה ל מסתברא שכיון שלא נמנעו בפועל מלקבל אב. ולכאורה אין זה גיור

ש "וכמ( מקבלים ואם היו מלמדים אותם ודאי היו, עה אלא מחוסר ידיפ"שבע

ולא ,  הוי כקבלת מצוות על דעת כל מה שנצטוו ישראל)ז בתשובה לעיל"הרדב
 .גרעו מגר רגיל שאינו יודע כל המצוות שנצטוו ומקבל עול מצוות בכללות

כ שנתנה במשך "פ ואף לא כל התושב"לא ידעו כל התושבע, יני בגירותםישראל בס' ואפי(

 ובודאי דלא ).נעשה' ארבעים שנה ומספיק היה קבלתם באופן כללי לכל אשר יאמר ה
כי קבלו לקיים כל , גריםשרינם כ .)א"שבת ל(גרעי משלשת הגרים שגייר הלל 

י "אעפ, המצוותמ קבלה כללית לכל " ראיה דגיור עואין להביא. מה שילמדום
מהא דכותים דאפסיקא , שאינם מקיימים אלא חלק מהם הוו גרים בדיעבד

היו יראים ואת אלהיהם היו '  והתם את ה:)ד"יבמות כ(הלכתא דכולם גרים הם 
בכמה ' ולא בכל מצוות החזיקו כותים כמבואר בגמ. כמבואר בקרא. עובדים

ד גרי " דלמ.)ה"קידושין ע (א"פירש הריטבי כ, כ החשיבום כגרים" ואעפי,מקומות
  . אלא שחזרו לסורם ודינם כישראל מומר, לכל התורהאמת הם סבר דגרים הוו

והטור דטבילת גר לנדה ולקרי ' כדעת התוס,  פסק בסתםח"רס' ד סי"יוע "ובשו
. ם"ף והרמב"כ הביא לסברת הרי"ורק אח, בדיעבד הוי גרשלא בפני שלשה 

א " והרשב:)מה(ן בפירושו ליבמות " הרמבוגם. שדינו כסתם, והוי כסתם ויש
 הסכימו דבדיעבד טבילה בינו לבין עצמו עלתה לו :)סב(בפירושו לקדושין 
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ת והיכן מצינו "וא. ש"עיי. ן אף הביא ראיה מירושלמי"והרמב. לשם גרות
ל "וי. שקבלו עול מצוות בפני שלשה שלדעת רוב ככל הפוסקים הוא לעיכובא

כנסת בציבור וקבלו עליהם עול מלכות שמים דקריאת שמע שאמרו בבית 
וגם הנשים כשקיימו המצוות לשם תורת . כישראלים גמורים הוי קבלה דידהו

  .ישראל בפני צבור הוי קבלה דידהו

רבני מדינת "ואין ללמוד מכאן להקל ולהכשיר הגרים גרורים שמגיירים 
ומצוות ורק  לאלה שאינם מעונינים לשמור תורה ואפילו לא בדיעבד ,"ישראל

, ואין דינם כגרים מחמת פניה שהלכתא גרים הם, למראית עין אומרים הם הן
אבל אלה , מסכימים הם ומקבלים באמת עול תורה ומצוות, דהתם בגלל הפניה

ובשעת טבילתם במקוה , ידעי אינהו וידעינן אנן דכל גיורם הוא למראית עין
 על כל התורה כולה וקבלתם עול מצוות דעתם מיד לצאת מהמקוה ולעבור

ודין . וקוצים מכניסים רבנים אלה בכרם בית ישראל. ופיהם ולבם אינם שוין
והא בורכא דלגוים גמורים מכשירים הם בגירות . גרים אלה כגוים לכל מילי

עליונים למטה , וליהודים כשרים אלה בני השבטים מצריכים הם גרות, מזויפת
  .'וותחתונים למעלה ותחת שלש רגזה ארץ וכ

לדינא כל האמור בזה אינו אלא לרווחתא דמילתא ולכן לא אאריך בענין זה כי 
י "ן בב"ש מר"וכמ. 'וכוגם בעירוב גוים אזלינן בתר רובא ואמרינן כל דפריש 

ץ בתשובה דאין חוששין שמא אמו של "ש בן הרשב" משם הר)'ג' ז סי"אהע(
א חיישינן למיעוטא ולם "שכל האנוסים נזהרים מלהתחתן בעכו, האנוס כותית

מעיקרא נתערבו אם ד ספק "ומה גם שבנד. ל"עכ, וכל דפריש מרובא פריש
,  ומיהו מהיות טוב כדאי ללמדם שיקבלו עול מצוות בפני שלשה.בהם גוים

  .ה הנשים טובלות לנדתן" ובלא,יםיוירגילום להמשיך במנהגם לטבול לקר

כמצוה לדחות את בני ם כי קמו בימינו רבנים הרואים "והנני מן המודיעי
ושבטי יה . השבטים בטענות שוא ומדוחים ולחייבם בגירות והטפת דם ברית

ל ושנודע בבירור "קדושים אלה שגדולי ישראל אשרו והעידו על יהדותם כנ
ושעד עלייתם ארצה היו מקפידים , בכל הדורות' שמסרו את עצמם על קדוש ה
ואחר שיחה . םי טבלו לקריומקטנם ועד גדולם, בטומאה וטהרה יותר מאתנו

הפכום לגויים , עם גוי היו טובלים מחשש שמא נתזה צנורא מפיו עליהם
וגרמו להם להתמרמר ולהתנגד , גמורים הצריכים גירות והפכו הקערה על פיה

' וחלקם אפי, והגיעו הדברים עד שנמנעו מלטבול כמנהגם, לגיור משפיל זה
י טבילה " יחשבו לגרים גרורים עאת נשותיהם מנעו מלטבול לנדתן כדי שלא

וכולם שכשבאו ארצה וראו יהודים מחללים שבת נזדעזעו עד עומק . זו
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הדתיים דוחים אתכם , הפכו טרף קל בידי החילונים שאמרו להם, נשמתם
. ואנחנו נקרב אתכם ולקחום למשחטות הנשמות בקבוצים ובבתי הספר שלהם

י התורה והמסורת "כותם עפ שבמקום שידונו בזוהקולר תלוי ברבנים אלו
דחאום לצד , ללא כל ספקשבידינו מגדולי עולם שהעידו בגודלם על יהדותם 

ועיניהם לא ראו ולא הביטו לפנים להבין שהשטן הציוני עומד על , החילוני
בני "וכמו שחששו והביטו וראו בגודלם רבני צפת וטבריה בנדון (ימינם ואורב לטרף זה 

שלאחר ,  עד היכן הגיעה עוות הדין של אחד מהםא וראהב .)כמובא להלן" ישראל
ז שכותב דבלי ספק הפלאשים הם יהודים משבט דן ושהדבר "שהביא להרדב

ספר (" אוצר ישראל" הביא ראיה מספר ,ברצונו לחפש איך לאוסרם, ברור לו

כי הפלאשים " חוקרי זמנינו" שמביא בשם ).המלא כפירה כידוע לכל מי שמעיין בו
 ופתח ,והגביר כח הפונדקית מכח הכהנת. רץ כוש אינם מעדת ישראליושבי א

נגד רבותינו חכמי ישראל המקובלים " חוקרים בני זמננו"פתח לפסוק הלכות מ
ובאותה תשובה מסתייע הוא ומתהדר במכתב שקבל מאותו רב ששנה . עלינו מדור דור

כתוב ) 65עמוד " (ימיםילדי טהרן מאש"שבספר , י"ל מימון שר.ר הדת הראשון י"ופירש צ

כי מעדיף הוא לשלוח את ", אביב במעמד רבם הרצוג- ג בתל"שרב זה הצהיר בשנת תש

י הפגום "השלם מבחינה לאומית על פני חנוך אגוד" השומר הצעיר"לחנוך "  ילדי טהרן"

  .ש"ג החה"ולרב זה מכנהו שם בתשובתו הרה ,"מבחינה אנושית ולאומית

מהודו מעולם לא " בני ישראל"ש מדעתו שובא רעהו ועשה כמשפטו וחד
,  כמונו ודינם כקראים וכותים והחליט דאליהו לא יטהר לאלו'השמרו מצוות 

  .הבאתי בתשובתי זאתשולא ידע החילוק בין מזיד לשוגג ובין קראים לאחרים 

ז שמחזיקם "ולפלא על גאון גדול בדורנו שכתב דלדינא קשה לסמוך על הרדב
 אמנם אפריון .ז ידע היטב המציאות אודותם" אם הרדבכי לא ברורכיהודים 

אך איך יתכן שרב כמוהו , נמטייה שכתב לקרב הפלאשים ולעזרם ולתומכם
א אשר משאתו יגורו "ז זיע"יבא לפקפק ולהטיל דופי בקדוש ישראל הרדב

אלים וכל חכמי ישראל ספרדים ואשכנזים מפלפלים בתשובותיו בכבוד 
,  שהדבר ברור לו בלי ספקבמפורשעמים מספר ואם הוא כותב פ, וביראה

ז כתב זאת בחוסר " הייתכן לומר שהרדב,שהפלאשים ישראלים משבט דן
  .אתמהה. ז כותב זאת לדינא הלכה למעשה" מה גם שהרדב,ידיעה

ודינם כיהודים גמורים לכל , כלל העולה שהפלאשים הם מעשרת השבטים. כד
ומעיקר דינא כשרים הם . ת וכיוצאמילי דמיטב ואין לחשוש בהם משום ממזרו

ולכתחילה . ב"וכהן המחמיר באופן פרטי שלא לישא מהם תע. אף לכהונה
ואין זה . ראוי שיקבלו עליהם עול מצוות בלבד  בפני שלשה לרווחתא דמילתא
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ביתא "יש לציין שכל נידוננו הוא לעניין רוב הפלאשים שהם נקראים  (.לעיכובא כלל

יש ריעותות בענין עירוב ,  הבאים עמהם")נאדה"או (הבריה  אבל לגבי שבט". ישראל

  )ובהם יש להצריך גיור לחומרא, העבדים ביניהם

, ודע כי עשרת השבטים יתקבצו ויבואו בזמן הגלות ולפני ביאת המשיח.  כה
ודווקא זמן זה בו אנו נמצאים בגלות קשה בידי זדים עריצים מפריצי בני עמינו 

ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד " ברוח קדשו ואמר שעליהם כבר חזה דניאל
מגילה (' הוא הזמן המתאים לבואם וכדקאמר בגמ) א"דניאל י". (חזון ונכשלו

כ יעשה "ואח, כ יתקבצו גלויות"ואח, דתחילה ישאו הרי ישראל פריים:) ז"י
כ יבקשו את דוד "ואח, כ תבנה ירושלים"ואח, בפושעים ובזדים, דין ברשעים
, להתקיים' ובזמננו זה זכינו והחלו דברי רבותינו שבגמ. א" בבמלכם ויבא

ועתה לאחר , ולאחר כאלפיים שנות שממה הרי ישראל החלו לתת פריים
ובאו לאלפים , שנותנים הרי ישראל פריים מתחילים לשוב השבטים לארצנו

ונתקיים , מארץ כוש אשר מסורת בידינו שמשבט דן הם אלה וכאשר נתבאר
גוי ממושך … ביא הוי ארץ צלצל כנפים אשר מעבר לנהרי כושבהם מאמר הנ

ומבוסה אשר בזאו נהרים ארצו . ומורט עם נורא מן הוא והלאה גוי קו קו
ובאו לכאן בחוסר כל ממושכים ומורטים לאחר מבוסה אשר , )ח"ישעיה י(

בזאו הגויים אשר מסביבם נהרים ארצם והפכום למרמס והרגו מהם מאות 
. ובוודאי שבקרוב יתקיימו גם המשך דבריהם.  מעט מהרבהואלפים ונשארו

נס הרים כל יושבי תבל ושוכני ארץ כנשא "ר שיקויים עתה המשך הנבואה "ויה
  ".תראו וכתקוע שופר תשמעו

  )שבתאי. (יוסף שני   א"הכותב וחותם לכבוד שבטי יה זיע                              
  

  נספחים

למען , ה חלה התעוררות גדולה בין יהדות העולםלפני כמאה ושלשים שנ. א
. ב. התגברות הפעילות המיסיונרית בין הפלאשים. א, משתי סיבות. הפלאשים

ו לירושלים לביקור "הפלאשים דניאל בן חנניה ובנו משה הגיעו בשנת תרט
וקבלו . ובשובם למקומם שלחו רבני ירושלים מכתב בידם, וספרו את קורותם
אבן ' המכתבים רצופים בזה בנספח מס(, בו התחננו על נפשם. תשובה מהפלשים

  . מכתבם התפרסם בעולם כקריאת עזרה דחופה)ספיר

. עזריאל הילדסהיימר רבה של אייזנשטאט' ראש המתעוררים לענין היה ר
ד מכתבים לרבנים בעולם ועוררם לפעילות מעשית להצלת "ששלח בשנת תרכ

הוא . ועדויות מסיונרים, ים אחריםחוקר, ז"כשבהסתמך על הרדב, הפלאשים
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נודע לנו בבירור כי הפלאשים אחינו בשרנו הם וכי מחוייבים אנו "כי . קבע
  ."כי כל ישראל ערבים זה לזה, להצילם ולהחיותם

  .פייטלוביץ מאמר אודותם שעורר מחדש את ענינם. ד פרסם י"בשנת תרס
למנות שליח , ח"הריץ מכתב לראשי חברת כי. ם בשהותו בפריס"גם המלבי

שאין לו ספק , ח אמר הוא"ובעדותו לפני אחד מראשי כי. הצלה אל הפלאשים
עקב כך נשלח מכתב זה בחתימת רוב . כי הפלאשים בכוש הם מזרע ישראל

  .ז"בשנת תרס, רבני ישראל אל הפלאשים

 אלהי ישראל' בשם ה
  .שלום לכם אחינו בני אברהם יצחק ויעקב היושבים בארץ חבש

אנחנו לכם כי בא אלינו מכתבכם אשר שלחתם לנו על ידי אחינו מודיעים 
ו וגם הוא ספר לנו את אשר "ר יעקב בן משה פייטלוביץ יצ"התייר הנכבד כמ

ראו עיניו ואשר שמעו אזניו מצרת נפשכם ומעצבון רוחכם על אשר זה ימים 
רבים אבדו מכם ספריכם הקדושים ומורים אין לכם אשר יורוכם את הדרך אשר 

ויהי בשמענו את דברי אחינו הנזכר : תלכו בה ואת המעשה אשר תעשו
: ובקראנו את מכתבכם המה לבנו ונכמרו רחמינו עליכם כי עצמנו ובשרנו אתם

אלהי ישראל אשר לא עזב חסדו ואמתו מעמכם ויתן לכם ' מודים אנחנו לה
אחינו חזקו ואמצו : רחמים לפני המלך הגדול החסיד והישר מיניליך ירום הודו

אל תיראו ואל ירך לבבכם כי אלהי אבותינו אשר פדה אתכם ואותנו בכוחו 
הגדול מצרות רבות ורעות אשר סבבונו עד הנה לא יעזוב ולא יטוש אתכם גם 

זכרו את דבר קדשו אשר שלח לנו ביד נביאיו לאמור כי ההרים : לימים הבאים
: מי לא תמוטימושו והגבעות תמוטינה וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלו

לא : האמינו בו ובטחו בו בכל עת והוא יעמוד לימינכם ולא יתן למוט רגליכם
תאבו ולא תשמעו לקול המסיתים אשר פיהם דבר שוא ולשונם לשון שקר 

אלוהינו האל האחד יחיד ומיוחד עושה ' והמבקשים להדיח אתכם מאחרי ה
ועשה נסים שמים וארץ אשר הוציאנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה 

ונפלאות עד אין מספר לאבותינו ולנו ואשר נתן לנו את תורתו הקדושה על ידי 
ואנחנו אחיכם נעשה את כל אשר בכוחנו להחיש עזר : משה עבדו נאמן ביתו

לבדו כל ' לכם ולהמציא לכם מורים וספרים למען ילמדו בפיכם ליראה את ה
כה כולנו לראות בבוא ונז: הימים ולשמור את תורתו אשר לא תשתנה לעולם

אשר בו ישפוך את רוחו על כל העמים ויעשו כולם אגודה אחת לעשות ' יום ה
רצונו בלבב שלם ויקבץ אותנו מארבע כנפות הארץ ויביאנו לציון עירו ברנה 

  .ע"ב לב"נכתב בחודש מר חשון התרס:  ית מקדשו בשמחת עולםולירושלים ב
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  .א בארץ איטאליא"ד וראש ישיבה בפרינצי יע"ע מרגליות אב"ר יונה נ"שמואל צבי במו

  .ד בעיר רומא רבתי בארץ איטליה"ל ראב"ר משה דוד קסטליוני ז"יצחק חיים בן כמ' הצ

  .א"ק טריאסטי יע"ד דק"ט אב"ר יוסף מילי ס"הצעיר שבתי רפאל בכ

  .א בארץ אוסטריא"ק ווין יע"ד דק"ר יוסף גידעמאן אב"משה בן כה' הק

  .ק ברעסלוי"ד דק"פייש ראזענטהאל אב

  .א"ק גינובה יע"ץ בק"ט מ"יוסף יצחק מנחם סונינו ס' הצ

  .א במדינת גערמאניא"ק ברלין יע"ד דק"ר יצחק מייבוים אב"זרח בן כה' הק

  .ק לונדון והמדינה"ל חונה פק"ה נתן אדלר הכהן זצ"ג מו"ו הרה"נפתלי בן לאאמ' הק

  .א"נ מיין יע"ק פרנקפורט ע"ד ק"ל הלוי הורוויץ אב"ר יוסף חיים ז"מרדכי בן מה

  .א"שמואל אבואלאפיא משרת בקדש בעיר טורינו יע' הצעיר יעקב בן כ

  .ד בוולאצלאוועק במדינת פולין"ל רב אב"ה נחמן קאוואלסקי זצ"יהודה לייב בן הרב מו

  .ק ספרדים"ד דק"ט החכם הכולל ואב"משה די אברהם מנחם גאסטער ס

  .א במדינת אונגאריאצבי אברהם אברהמזון רב בסאבני

  .ד בעיר פירסבארג במדינת פענסנלווייני אמעריקא"אהרן מרדכי בן נחמן הלוי אשינסקי אב

  .ק ברעסלוי"ד דק"משה גוטטמאנן אב' ה ר"א סע"יעקב בן לא

  .ק פאקשאן במדינת רומניה"ד דק"יעקב בן שלמה נאכט הכהן אב

מבערגער רב דקהל שומרי דת ל בא"ו שמחה הלוי זצ"ו הגאון מה"א מ"שלמה בן לא' הק

  .פה בריסל בארץ בלגיא

  .ד של עיר טריאסטי"צ אב"אשר ברעטטהאלץ מ' הצ

  .ק עדת ישראל בבערלין"ו אליהו הכהן מונק רב דק"עזריאל בן מה' הק

  .א"י ליוורנו יע"ץ בעוב"ט מ"ח שמואל קלבו ס"ע

  .ינת שוויץק באזיל במד"ר חיים הכהן שומר משמרת הקדש ק"אשר מיכאל בן כה' הק

  .א"ק פראג יע"ד דק"נחום עהרענפעלד אב' הק

  .ק לידא ברוסיא"ד דק"יצחק יעקב ריינעס אב

  .יצחק יעקב ניעמירובער רב הכולל ביאסי במדינת רומניה

  .ק האג במדינת האללאנד"ד דק"משה אברהם צבי פרץ לוהן אב

  .ק סונדרלנד במדינת אנגליא"שמואל רייכעס רב בק' הק

  .ק קאפנהגין והמדינה"ד דק"ל סימנסען מלפנים אב"י סג" ברדוד הוא הקטן

  .א"ק צפת תובב"ז פה עה"יעקב דוד רידב

  .ו"ק צפת ת"מ בעה"יוסף קאנוויץ רב ר

ש הרבנים למעלה וגם אני ידי תכון עמהם ואני אומר להחברה "ראה ראיתי מ
ד "ב נאם אהרן אלחדיב א.עליהם ומעשה ידיהם יכונן אמן' הנכבדה יהי נועם ה

  .ו"ק טבריא ת"בעיה
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ק קאפינהאגין ומדינת "ד דק"ו אב"ר משה לעווענשטיין יצ"בן הרב מוהר' נאום טובי

  .דאנמארק

  .דאנמארק' ק קאפינהאגין במדינ"ר יהודה שארנשטיין רב דק"מרדכי בן מוהר

  .ק גוטנבורג בשוידן"חיים בן אפרים רב דק

  .א"יה יעק מצרים ואגפ"ד דק"שמעון אב' הצעיר רפאל אהרן ן

  .א"ק ראטרדאם והמדינה יע"ד דק"ריסטער אב' דוב ארי

פה . ה"ניסן תרס' ל ולאפושי גברא קאתינא היום ד"כן בא לפני גם כן השליח הנכבד הנז

  .ט"אליהו חזן ס' אלכסנדריאה הצ

  .א"ק של ספרדים אמשטרדם יע"מ דק"ד ור"י אב'יצחק די פאלאצ' הק

ק ספרדים הנקרא חונן דל "מ של ק"ד ור"יריירה אבשלמה רודריגז פ' הצעיר אהרן בן המ

  .בהאג הבירה בהוללאנד

  .ק אשכנזים באמשטרדאם"מ דק"ד ור"יוסף צבי הלוי דיננער אב' הק

  .ק לייציג והגליל"ו יששכר פארגעס רב דק"נתן בלאאמ' הק

' העיר את רוחכם הקדוש לזכור את תורת משה עבד ה' ראיתי ושמח לבי כי ה
' ת אלהי אביכם ולעובדו בכל לבבכם חזקו ואמצו ויהי הותבקשו לדעת א

עמכם ויעזרכם על דבר כבוד שמו ויקוים בנו דברי הנביא והיה ביום ההוא 
והשתחוו  יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים

אליהו משה ' כאות נפשכם וכעתירת הצ. בהר הקודש בירושלם אמן' לה
  .א"ירושלם תובב' מ חכם באשי וראשון לציון בעיר הק"ט מ"יל ס'פאניז

 .ר שמואל קליין רב דקהל שאקהאלם בארץ שוועדען"גדליהו בן כה
  
  .'פרק כ, ג"א תתקל"בשנת ד, בנימין מטודלה' ממסעות ר. 2

ומשם שמונה ועשרים יום להרי ניסבור ויש שם אנשים מישראל מארץ פרס 
ושבט זבולון , שבט דן, בטים מישראלשאומרים כי יש בהרי נסיבור ארבעה ש

ומהלך , ושבט אשר ושבט נפתלי מגלות הראשון שהגלה שלמנאסר מלך אשור
ויש , ואין עליהם עול גויים, ויש להם מדינות וכרכים בהרים. ארצם עשרים יום

וזורעים . וביניהם תלמידי חכמים, יוסף אמרכלא הלוי' להם נשיא אחד ושמו ר
ויש להם ברית עם בני . מה לארץ כוש דרך המדברותוקוצרים והולכים במלח

לפני חמש עשרה שנה באו לארץ פרס בחיל גדול ולקחו את , כופר אל תורך
. מדינת רגים והכו אותה לפי חרב ולקחו את כל שללה והלכו להם דרך המדבר

וכששמע מלך פרס חרה אפו . וכמה שנים לא נראה כדבר הזה בכל מלכות פרס
ועתה אלך , ימי ולא בימי אבותי לא יצא חיל מן המדבר הזהעליהם ואמר לא ב

וקבץ את כל חיילותיו , והעביר קול בכל מלכותו. ואכרית את שמם מן הארץ
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ונמצא שם איש אחד ואמר למלך , ובקש תייר אחד להראותו הדרך אל תחנתם
אנכי אראה לך מקומם ונדר לו המלך להעשירו אם יראה לו ואם יעשה הדבר 

אמר ? מר לו המלך כמה אנו צריכים הוצאה לדרך ולמדבר הגדול הזהויא. הזה
לו קחו לחם ויין לחמשה עשר יום כי לא תמצאו שום מחיה בדרך עד אשר 

ולא , והלכו במדבר חמשה עשר יום ולא מצאו כלום, וכך עשו, תגיעו אל ארצם
עד שהתחילו למות האדם והבהמה , נשאר בידם מן המחיה אלא דבר מועט

ויקרא המלך לתייר ויאמר לו איה דבריך שהבטחתני . מהם ברעב ובצמאאשר ע
ויחר אפו עליו ויצו להתיז את , ויען ויאמר תעיתי בדרך? למצוא את אויבינו

ויצו המלך בכל מחנהו לאמר כל איש שיש לו מחיה יחלוק עם חבירו . ראשו
 אל והלכו עוד שלשה עשר ימים עד שבאו, ואכלו כל מה שבידם וגם הבהמות

והם באו ביום השבת וחנו בגנות , הרי ניסבור במקום שיהודים יושבים שם
והימים ימי הפירות ויאכלו . ובפרדסים ועל מעינות המים אשר מצד לנהר גוזן

אבל היו רואים על ההרים מדינות , ואין אדם יוצא אליהם, וישחיתו את כל
 מן האומה ויצו המלך לשני אנשים מעבדיו ללכת לשאול, ומגדלים הרבה

היושבת בהרים והיו צריכים לעבור אליהם את הנהר בספינה או לשוט על פני 
, והם פשפשו ומצאו גשר גדול ועליו שלשה מגדלים ופתח הגשר סגור, המים

ויצעקו לפני הגשר עד שבא אדם אחד , ולפני הגשר מאותו הצד עיר גדולה
תורגמן שהיה ולא הבינו אותו עד שבא מ? ושאל להם מה תבקשו ומי אתם

יודע לשונם ושאל להם ואמרו לו אנחנו יהודים ואין עלינו לא מלך ולא שר מן 
וישאלו אותו על דבר הכופרים שהם בני גוץ מן . הגוים אלא שר אחד יהודי

. בעלי בריתנו הם וכל המבקש רעתם מבקש רעתנו: ואמר להם, כופר אל תורך
, פחד המלך פחד גדול מהםוי, וישובו שני האנשים האלה ויגידו למלך פרס

והוא השיב להם אני לא , ויום שני שלחו אליו היהודים לערוך עמו מלחמה
ואם אתם נלחמים אתי אני אקח . א בכופר אל תורך אויבי"באתי להלחם בכם כ

כי אני יודע שאתם . נקמתי מכם להרוג את כל היהודים אשר בכל מלכותי
וצמאים כי יצאו מן המדבר הגדול וכל חיילי רעבים , חזקים ממני במקום הזה

אבל אתם עשו עמי חסד שלא להלחם בי והניחו אותי עם כופר אל תורך . הזה
והיהודים לקחו עצה . ותמכרו לי מזון מה שאני צריך לי ולחיילותי, אויבי

ביניהם והסכימו להתרצות למלך פרס בשביל היהודים אשר במלכותו שהם 
וכבדו אותו ,  וישב שם חמשה עשר יוםונכנס בארצם הוא וכל חילו, בגלות

תורך בעל בריתם והודיעו אותם הדבר -אל-אך שלחו כתב לכופר, בכבוד גדול
כל החונים במדבר , והכופרים עמדו כלם על מעברות ההרים בחיל כבד. הזה

וכשיצא מלך פרס להלחם עמהם ערכו עמו מלחמה בדרך ונצחו אנשי , ההוא
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וינס מלך פרס במתי מעט אל . חללים רביםכופר אל תורך והרגו בחיל פרס 
משה ' ופרש אחד מעבדי מלך פרס רימה יהודי אחד מארץ ההיא ושמו ר, ארצו

ויום אחד מימים באו דורכי קשת , ולקחו עמו לארץ פרס ושם כבש אותו לעבד
ושאל אותו , משה זה' לשחק לפני המלך ולא נמצא בכולם רובה קשת כמו ר

מיד עשה ,  לשונו ויגיד לו כל אשר עשה לו הפרשי מתורגמן היודע"המלך ע
ויאמר לו אם , אותו המלך בן חורין וילבש אותו בגדי שש ומשי ונתן לו מתנות

והוא , תרצה לחזור לדתנו אעשה עמך חסד ותהיה עשיר גדול וממונה על ביתי
אז לקחו אותו וישימהו בבית הרב , אדוני לא אוכל לעשות הדבר הזה, ענה לו

משה ספר לי ' והוא ר. ויתן לו הרב את בתו לאשה,  של קהל איספהאןשר שלום
  .כל אלו הדברים

מהודו היתה מבודדת מיהדות העולם ורק במאות השנים " בני ישראל"כת . 3
התשובה (, ג נשאלו חכמי בגדאד מה דינם ליוחסין"בשנת תר. האחרונות נתגלו

  .ל" תר וזו תורף תשובת חכמי הספרדים בצפת משנת)לא נמצאה

  .ק"לפ] ל"תר[ם בכנפיהם "ו תשרי שנת פרשי"היום כ
מודע לבינה שהאיר וזרח אל עבר פנינו אחת בכתב מידידנו ואור עינינו הרב 

ו "חיים עבו הי] אברהם[א "א כמוהר"ק ירושלם תובב"ר מעיה"העצום משד
מגיד אומר שכמה בני אדם מקהל עדתם נתעוררו לרחק את העם הנקראים בני 

אפילו שמקיימים , ת"שלא להצטרף עמהם לעשרה ולא להעלותם לס, ישראל
וכל מעשיהם כהלכת גוברין , פ"תורה שבכתב ותורה שבע, כל מצוותיה

ו שיכתוב "ו לצ"צוו אותו בצ, שרי צבאות ישראל, השרים' והנה מע. יאודאין
והטעם . פ התורה אם יכולים לקרב או לרחק"ל לדעת ולהבין ע"לנו אנן דח
ו היה פעמים "הרב החותם ראשון הי' יען וביען מע, תוב לנו דוקאשבחרו לכ

  .והודה שחקר ודרש מה טיבם של האנשים האלו', ת הנז"בעי
שלפי דעתו האנשים האלה , ו"הי' והנה אחר שחקרנו ודרשנו ממעלת הרב הנז

יען היו , ולפי רבות השנים נטמעו בין האומות, אלו הן הגולין מזמן בית ראשון
, הברית' מה שמביא בס, וראייה לדבר.  עם גויי הארץ עובדי אליליםמעורבים

מצא אנשים הרבה , א"ין יע'כי כאשר הלך קולומבו לערי הודו ופגע בקג
באיזה פרטים דומין לעם בני , ומנהג אבותיהם בידיהם, הנקראים בני ישראל

 א ושלחו להם"ושלח והודיע לאמשטרדם יע, ת לא היה להם"ואפילו ס, ישראל
ת "ותלי. ועשו שמחה גדולה, ספרי תורה והגיעו לידם סמוך לשמחת תורה

תורה שבכתב ותורה , מנהו והלאה ידועים בשם ישראל ושומרי מצות האל
ו המה "שמא ח, לא נכנסו לבית הספקומעולם . ואין פוצה פה ומצפצף, פ"שבע
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כי במקומות האלה ובערים האל לא נשמע מעולם שהגיעו , מעם בני מקרא
עם אשר , שגם האנשים האלו, דון מינה ואוקי באתרין, אם כן .ראים שמהק

ויען שהמה יושבי . ודאי שהם מגלות בית ראשון, כחול אשר על שפת הים
לא הגיעו אליהם אנשים אשר יחזירו אותם , מדברות רחוקים משפת הים

א במביי ל' ואפי, לא לכד כי אם את חוף הים' כי קולמבוס הנז, לשורשם ועקרם
הלא המה חונים מבמביי והלאה , וידוע הדבר שרוב ככל מהאנשים האל. לכדה

ואחר שלכד מלכות בריטנייא את במביי ונעשה ישוב מעם בני . בדרך המדבר
וברוב ... התחילו להדריך את האנשים האל לחסות תחת כנפי השכינה, ישראל
נת שבפעם ראשונה בש, ו"הרב החותם ראשון הי' לפי עדות מע, הימים
כי אם , לא היה להם לא בית כנסת ולא מוהל ולא שוחט, ה שהיה שמה"התקצ

והיו אופין ומבשלים , לפי דבריהם שהיו שומרים שבת בביטול מלאכה דוקא
, ת בפעם שנייה עיניו לו ראו"ותלי.  דבר שאין עושים אותו הקראים,בשבת

 הכנסת מבני וחזן, וגם ספרי תורה לרוב, שיש להם בתי כנסיות שתיים בברקוט
ולקחו אותו עד שהלך וראה , ל"פ התורה כתקון חז"ומקוה טהרה עשו ע, בבל

ולא יבצר כי משנת , פ תורתנו הקדושה"אופן עשיית המקוה בסילון כשר ע
ודאי שהוסיפו , ועד עתה', הרב החותם ראשון הנז' שהיה שמה מע, ט"תרי

וחושבי ' אי המשמרת על משמרת לעשות ככל אשר יורו אותם חכמי לב מיר
כל הבא שהאנשים האל , כי על כל אלין הננו מבארים דעתנו באר היטב .שמו

לחסות תחת כנפי השכינה ומקבל עליו באמונה שלימה תורה שבכתב ותורה 
דהיינו שמירת שבת וימים ,  ועושים ככל אשר אנחנו עושים היום,פ"שבע

ר משוחט מומחה ואוכלים בשר כש, ומלין בניהם לשמונת ימים, ח"טובים ור
ונשיהם שומרות נדה וטובלות בטהרתן , ונוהגים כל דיני טרפות, ומוסמך

והנשואין על , וסופרים שבעה ימי נדה כמשפט בנות ישראל הכשרות והצנועות
באופן שאינם גורעים אפילו כקוצה , ידי חופה וקדושין ושבע ברכות וכתובה

 שאסור לרחקם ולגרום בודאי. ד בכל אשר עושים קהל עדתם הכשרים"של יו
אלא אדרבה , ו וחלילה לכם מעשות זאת"ח, י כן יחזרו לסורם"שע, להם בזיון

מצוה רבה לקרבם ולהשתדל עמהם להורותם הדרך אשר ילכו בה והמעשה 
ללמדם ספר ולהורותם ,  ואשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה.אשר יעשון

ת המסיתים חלילה וחלילה ובפרט בערים ההם אשר נמצאים שמה כ', דרך ה
 ויען שהוא דבר .וילכו אחרי ההבל, תמימה' תהיו אתם גורמים שיעזבו תורת ה

ה בקרב "ומצפים אנחנו שבע, אינו מן ההכרח להאריך יותר, פשוט עד למאד
שכן עשו וקרבו עם רב מישראל הנדחים , ימים יהיה לנו ידיעה ברורה

, דבר הזה תאריכו ימים ושנות חייםוב. והאובדים וכולם חסו תחת כנפי השכינה
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ונזכה כולנו לראות בבנין ציון וירושלים בבא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב 
ק "ף עה"ה המתפללים תמיד בעד הצלחתם החו"ד נא"הלכ .א"כיר', נאום ה

. ט"סיעקב סקלי הצעיר .    ט" סשמואל עבוהצעיר .      עז ושלוםברוב , ו"צפת
  .ט" סיוסף הלויהצעיר       .ט" סמרדכי משההצעיר     . ט" סמשה הכהן הצעיר

  .הסכמת חכמי האשכנזים בצפת

עינינו לו ראו כל הכתוב מקצה בחוברת מפום אריוותא רבנן קדישי רבני וחכמי 
לקרב דברים המוצדקים הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים , ו"ק הספרדים הי"ק

ינו אלה אליכם אישים קדש ויהיו דבר, אלהינו' כאשר צונו האת המרוחקים 
איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר , בגבורים' קומו השרים לעזרת ה: קדשים

חזקו ואמצו לבבכם להורותם הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר . חזק
ובאו האובדים : לקיים מקרא שכתוב, ולהכניסם תחת כנפי השכינה, יעשון

.  רבים לחסות בצל כנפי אלהינווחלילה לכם למנוע. 'מארץ אשור והנדחים וכו
כ כל האנשים ונשים "כי ע. ו"ו יחזרו לסורם ברע חלילה ותהיו גרמה ח"וח

מצוה עליכם לצרפם , גדולים וקטנים אשר יקבלו עליהם כדת משה וישראל
צריך ואדרבה , אין נגרע דבר מישראל הכשרים, ת"לעשרה ולקרותם לס

בטחנו שתקבלו . וב בספר התורהככת, וחבה יתירהלהראות להם פנים צהובות 
ומצוה . דברינו מאהבה ובדבר הזה תאריכו ימים ושנות חיים בעושר וכבוד

  .כזאת מקרבת את הגאולה לשם ולתפארת ולתהלה
' ו בחו"ק צפת ת"פ עה"ו החו"ק האשכנזים הי"ד רבני וחכמי ודייני ק"הלכ

  .ברוב עז ושלום]  ל"תר[ק "ם נשקף לפ"ק משמי"תשרי שנת וצד
  .ש מרודניק" משה במוהר'הק. ין"מרדכי רומ' הק. שמואל העליר' קה

  .ר"א כי"ק צפת תובב"ק אשכנזים פה עה"ד הצדק ק"חותם בי

  .הסכמת חכמי טבריה

, ח"ו הבאים עה"ד זו טבריה ת"אנחנו אלה פה יושבי המכתש העיר הזאת חמ
 מעידין בגודלן, ההולכים להתם' שמועה שמענו מאת כמה שלוחי אדמת הק

של עם בני ישראל האבודים הנמצאים  בערי הודו ונקראים בשם עם בני 
כי תמיד תאותם וחשקם להכניס עצמם בתורת משה וישראל וללכת , ישראל

כי , בדרכי התורה והם דורשים וחוקרים לידע ולשמור ולקיים את דברי התורה
ובעת אשר ראו מעם . מסבת גלותם מכמה מאות שנים נשתכחה התורה מהם

י ישראל הבאים לשם בחרו בדרכיהם לחזור ליושנן להיות בתוך עם קודש בנ
י שרצונם "ועל זה באזנינו שמענו כי יש מאחב. בני אברהם יצחק ויעקב
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ז אמרו "וע, ולא זו הדרך ולא זו העיר. להרחיקם מלהכנס תחת כנפי השכינה
לא , ומי יערב אל לבו לגשת להרחיק להאנשים האלה בזרוע. לקרב ולא לרחק

ולהדריכם כל המקרב להכניסם תחת כנפי השכינה , ואדרבה. הוא זה' מן ה
. ז מזכה את הרבים"אשריו ואשרי חלקו וה, בדרך ישרה ובחקי התורה והמצוה

  .אין חקר לשכרו
עליכם , מנהיגי ופרנסי כל קהלות אשר בערי הודו, אתם הרי ישראל, הנה כי כן

פר חק ומשפט בין דין לדין המצוה להשתדל לקרבם ולא לרחקם וללמדם ס
ז " ואם על המקים נפש אחת מישראל בעה.כדת מה לעשות וכבוד מגיד דבר

 הנה שכרו אתו ,ב"כל שכן המקים נפשות רבות לעוה, אמרו קים עולם מלא
  .מעל פניהם שיקבלו דברינו אלה מאהבה' בטחנו ביראת ה. ופעולתו לפניו

בא , ל" בחודש חשון שנת התרו"ק טבריה ת"ח פה עיה"ץ באנו עה"ד אמו"וע
  .והיה זה שלום. ק"ם ככוכבים פ"קי הרבי"ט ומצדי"ס

  ט" סמשה הללהצעיר ט  " סעזרא גבאיהצעיר ט   " סחיים שמואל הכהןהצעיר 
  ט" סיצחק אבואלעפיאהצעיר     ט" סיעקב אבואלעפיאהצעיר 
  ט" סאברהם דודהצעיר     ט" סיוסף דוד אבואלעפיאהצעיר 

מאיר בעל הנס ' פרדים בבית מדרשו של התנא האלהי רחותם אמת עדת הס
  .מדרש רבי מאיר בעל הנס. ב"ק טבריא תוב"ע בעיה"זי
ו בכסלו "ביום ט, שיצא בבומבאי" דורש טוב לעמו"התשובה וההסכמות נדפסו בעתון (

 549' י ששון סי"על פי העתק שבכ, ב"ירושלים תשכ" בני ישראל"ונדפסו בקונטרס , ל"תר

  )206' עמ,  חלק א,אהל דוד(

. ת של רבנו אברהם בן מימון בלשון ערבי אודות אלדד הדני"והא לך השו. 4
  .נכתב לעילתרגומו בעברית 

וסאלת ען אלקול הו פי מא בין אלאמה מן אכבאר אלשבטים ואנהם מוגודין פי 
ל קד דכרו "ל דלך או לא אלגואב אן רבותינו ז"אלסהרא הל דכרו רבותינו ז

קאלו פי : קפת עליה פי אקאוילהם פי הדא אלמעני אנא אדכרה לךואלדי ו. דלך
יהודה בר סימון לא ' הושעיה בפרשת ויצא יעקב אמר ר' בראשית רבה דר

עשרת השבטים גלו . למקום שגלו עשרת השבטים גלו שבט יהודה ובנימין
ופי הגדה : שבט יהודה ובנימין מפוזרין בכל הארצות. לפנים מנהר סמבטיון

אלו עשרת השבטים שהם לפנים מנהר . ירים אף ערשנו רעננהדשיר הש
ופי תלמוד אלשאמיין בפרק כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא : סמבטיון

אחת פנים מנהר סמבטיון ואחת לדפני של . לשלש גלויות גלו ישראל. קאלו
וכשם שגלו לשלש גליות כן גלו . אנטוכיא ואחת שירד עליהם הענן וכסה אותם



 אברהם                כה סימן                    ברית
 

 

 שכג

 שכג
 
 

בדרך אחותך הלכת , מה טעם. ן וגד וחצי שבט מנשה לשלש גלויותשבט ראוב
לאמר . מה טעם. וכשהן חוזרין הן חוזרין משלש גלויות. ונתתי כוסה בידך

אלו שירד . ולאשר בחשך הגלו. אלו שגלו לפנים מנהר סמבטיון. לאסורים צאו
ופי : אלו שגלו לדופני של אנטוכיא. על דרכים ירעו. עליהם הענן וכסה אותם

עקיבא אומר אלו עשרת ' ר. תורת כהנים קאל פי תפסיר ואבדתם בגוים
אומר ' תוספת סנהדרין קאלו ען עשרת השבטים ר' ופי: השבטים שגלו למדי

והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו ' יש להם חלק לעולם הבא שנ
הדה : אלו עשרת השבטים. האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים

ואלרסאלה אלתי . וקצה אלדני. יל הי גמלה מא וקפת עליה פי דואוינהאלאקאו
ואלאלפאט איצא אלמאכודה . ושחיטת חולין אלתי חפטהא ענה ונקלת. לה

  )ח"תרמ. נדפס קובץ על יד(    .מנה  פהי אצח אלדלאיל פי דלך

  :ז"ד לחדש רחמים משנת התר"י' וזה נוסח מכתבו של שליח טבריא מיום ג. 5

א וטרם "עדן שמה יע' חדשים אני מגיד כי הייתי בעיר א, ים רבותתזכו לשנ
לכתי משם הלכתי עם איש יודע לדבר בלשון אנגלי כדי לחתום הפספורטו 

ובהיותי אצל המושל של עיר הנזכרת ונתן לי כסא לשבת והתחיל לחקור . שלי
ב לקבץ מעות נדבה "מהיכן אני ומה עסקי אמרתי לו אני שליח מטבריא תוב

וענה ואמר לי ולמה לא תלך אצל מלכות ישראל . עליהם יחיו' חינו המא
א והיהודים הנזכרים הם "הנמצא מחדש ואני מצאתים וכבר כתבתי ללונדרא יע

קרובים לכאן דהיינו דרך ים סוף שהים סוף מפסיק עם האפריקא הנקראת 
באדען ברבארי ומשם מהים סוף שלשים יום ביבשה עד עיר גדולה נקראת 

אר ומשם עד מלכות ישראל עשרה ימים ויש להם לערך כמו מאתים אלף האר
ואמר לי המושל הנזכר . יספרו' אנשי חיל ובעלי כח וזהב וכסף הרבה תהלות ה

עליהם יחיו הנזכרים גם הוא מאמין בביאת משיחנו ' שהוא בראותו היהודים ה
  :אמן ויחזור המלכות לישראל

  )ח"קובץ על יד תרמ(  : ישראלכ לשון האגרת של שליח טבריא לארץ"ע

  ).'פרק י, יעקב ספיר בספרו' מדברי ר(, היהודים בכוש. 6
זה לא כביר באה לפה מצרים אשה זקנה מהיהודים אשר בכוש ופניה מועדות 

. י דפה כתוב בכתב ולשון כושי"ד נ"ירושלימה ובידה מכתב מליצה להרב אב
שגן הכתב הלא תזכרו ובטרם תשמעו פת. ואחר הטורח נעתק המכתב לערבית

ו איש אחד מהם עם בנו זה שמו דניאל בן חנניה "שלפני שנה בא לירושלם ת
אשר קראו לאביו על שם בנו אבו משה מראיתם שחרחורת חומי . ובנו משה

. שערותם קצרות מסולסלות כילידי הארץ ההיא וערומים מכל לקח חכמה ודעת
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להציל מפיהם דבר ברור וגם אחרי החקירה והבקורת לא יכולנו להתברר ו
אשר אין מכיר בה ) אמאהרי(מעניניהם כי לא יכלו דבר זולת שפת הכושיי 

בירושלם ואיזה מלות מלשון ערבי למדו בדרך נסיעתם ומלשון הקדש לא ידעו 
ואחרי ישב בירושלם ששה ירחים . מאומה אף תמונת האותיות כי אין אתם

לט בהבנתו שב לעירו ומדינתו ולמד מעט להתפלל ויאסוף איזה ידיעות אשר ק
ך "וידענו ממנו שיש להם ספר התורה או תנ. לספר לאחיו את אשר ראה ולמד

. שלם בכתב ולשון כושיי ומשארי דתיהם ומנהגיהם ועניניהם לא נדע עד היום
ונתנו בידו אגרות ותעודה ובקשוהו שיתחקה על שרשי מוצאם ומובאם תורתם 

זיר להם תשובה על כל אשר יעדו עמו עד והנהגתם ולשוב עוד לירושלם להח
והלך לעירו וסיפר להנשיא שלהם את אשר ראה . 'אשר נדע במה יעבדו את ה

 אלה הדברים לשם )י האשה הזקנה הזאת"ע(עתה כתב הנשיא . והבין בירושלם
הרב של מצרים ומחלה פניו לעזור להאשה על הוצאות הדרך לירושלם כי עניה 

  .אברהם הנשיאו וחתם שמו "ק ירושלם ת"דרכה לעה' היא ונוכח ה
ק "ד דק"י האב"ה נתן אדלער הכהן נ"בימים ההם התעורר הרב הגאון מו

לאנדאן לשלוח אנשים חכמים אל היהודים אלה שבכוש וכתב אל הרב הגאון 
' ק אלכסנדיא להתחבר עמו בזה כי מאליכסנדרי"ד דק"ל אב"ה משה חזן ז"מו

מצאים שמה ויכול להתברר את הדרך אשר הדרך יותר קרובה ואנשים מכוש נ
ויבחר הוא משם אנשים חכמים אשר יהיו ראויים לשליחות מצוה . ילכו בה

הזאת והיה אז שם איש חכם נכבד ירושלמי אשר נטל עליו הנסיעה והשליחות 
באמרו ' לא מילא אחרי דעת הרב אדלער הנז' ל הנז"אך הרב חזן ז. הזאת

. כ הוסג אחור"אינו כדאי להטפל עמהם ועשלדעתו הם כולם מכת הקראים ו
ג "ו קיץ תרכ"ועתה אספרה נא את אשר נודע לי מהם בשובי לירושלם ת

) כושיי(לידי מהנשיא שלהם בכתב ולשון האמארי , ופתשגן האגרת אשר באה
  .שיצא בירושלים" הלבנון"ע "אשר כתבתי במ, וזה. ק"והעתקתיו ללה

ית ישראל צפונות וכלואות ונדחות בארץ ימים רבים יושבים רבבות אלפי זרע ב
ומי משלנו אין גם . כוש ועקבותיהם לא נודע לאחינו הגלוים ונודעים בתבל

אחד ירהיב לבבו או יחלץ חוש להודע ולהגלות מה היה לאלה אשר בכוש 
' מה שורש מדברי תורתינו הק? במצב דרך ארץ ואיכה יעבדו המה את אלהינו

אך חברת המסיאנארי . י מימי יהודה יצאונמצא במו ובמה יודע איפה כ
השולחים ציריהם לכל פאתי תבל ופינותיה נסו לשלוח צירים וחבלים גם שמה 
ומהם נתגלה לנו אפס קצה מהם מהמהם ומנהגיהם לא אעתיק דבריהם רק 
אציגה עם הספר ידיעה קטנה אשר על ידה יובנו דברי האגרת השלוחה מהם 

 מודיעים ומספרים שנמצאו יהודים בארץ כוש  הצירים ההם).היא הבאה הלאה(
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אולי על תוצאותם מארץ ( פלשתכשני מאות וחמשים אלף הנקראים שם בשם 

ורחוקים המה מאד מחברת עמי הארץ ההיא נוצרים שונים דבר אין ) פלשתים
להם עמהם כי הגויים ירחיקום ויתעיבום זרה הלאה ושפלים המה ונבזים 

עו במלבושיהם ויבשו לדבר עמהם סורו טמא קראו בעיניהם עד כי לא יוכלו יג
למו על כן רובם ככולם עניים ודלים באין להם מסחור וקנין עם עמי הארץ ההם 

ספר התורה בכתב . וכל עבודתם לבדם בשדה ובמקנה ומתפרנסים זה מזה
 פרטי )האמארי(ולשון הקדש אין להם רק יודעים את התורה בכתב ולשון כושי 

אשר ( התורה והמצוה לא נוכל להתברר כי גם הצירים ההם מנהגיהם בשמירת

 על שרשיהם ואף לכנוס )בראשיתם(עוד לא יוכלו להתחקות ) מטרתם למגמתם
לבתיהם ולדבר עמהם בשער כי כל הנכנס לבית פלשת כלימות עולם ישיג 

וזה מקרוב נסו הצירים דבר גם אל הפלשת וידיחו . מהגויים ונסוגים גם ממנו
והנה עדיין הפלשת עושים סדר הקרבנות . )ככה יתפארו(אמונתם כמה מהם ל

האמורים בתורה וזובחים על הבמות לאלקי אמת ויש להם כהנים ונזירים 
ואחרי אשר הביאו הצירים איזה . 'מתבודדים בבתי תפלות מיוחדות לעבודת ה

מהפלשת במסרת ברית החדשה התקרבו גם אל הכהנים להתוכח עמהם בשער 
ל ובהתוכחם קפץ הציר המדיח " על הקריבם באיסור הבמות ובחווטענו להם

וזה דבר . אשר בירושלם' חוץ למקדש ה' ונשבע בחיי המלך שאסור לזבוח לה
החוק שמה שמי שנשבע בחיי המלך מחוייב לברר ולאמת דבריו בפני המלך או 

וכאשר הגיע הויכוח לפני המלך ואחרי כל התעצמות הכהנים . לחייב את ראשו
ל "קני הפלשת לא יוכלו להגיד שיש מצוה בתורה להקריב קרבנות בחווז

והמלך השבית סדר עבודתם בהקרבנות והפלשת מתעצבים מאד על הדבר ועוד 
  . מהתורהם בתחבולות למצוא יסוד למנהגם מתבוססים בדיעותיהם ומתהפכי

אלהי ' ברוך ה. ק דבר בדבר"וזה נוסח מכתבם אשר עמלתי להעתיקו ללה
אלהי כל בשר ואלהי הרוחות זה המכתב שנשלח מן אבא טצאגגא נא ישראל 

לו ) ?(הכהן הגדול של כל העברים ) ?(שיגיע אל הכהן שבירושלים כאכה יוסף
אה אחי העברים שלום יהיה לכם מכתב הראשון שלחנו ... יגיע לידכם על ידי

אליכם על ידי דניאל בן חנניא אבו משה אנחנו שואלים אם בא העת אשר 
נחנו עם דל ואין אתנו לא שופט ולא נביא ואם הגיע העת באמת תשלחו לנו א

מכתב אודות זה כי על נכון אתם ממנו הגידו לנו מה יקרה בעת הזאת כי באה 
יען יש אומרים שהעת הנה באה להיות מופרדים . בקרבנו הרגש גדול בלבבינו

ב קרבנות מאת הנוצרים וללכת לעירכם ירושלם ולהתאחד עם אחיכם ולהקרי
שלום יהיה לכם שלום יהיה לכם במאד מאד . אלהי ישראל בארץ הקדושה' לה

אני . למשה עבדו בהר סיני' שלום יהיה לכם אחינו אשר הם בארץ אשר נתן ה
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 7354אבא טצאגגא נשיא שלחתי לכם זאת האגרת בחדש השני לשנת הבריאה 
ז " ויש עודף ע5508נוצרים הקאפטיס מונים שנות הבריאה עד זמן תחילת מנינם לה) [?(

  ]. שנים17החשבון 

ועמו ועירו ' מכתב הדל והרזה הזה תעיד על תומת לבבם וחוזק אמונתם בה
וארצו ועל מערומיהם מתורה וחכמה וידיעת התבל ועל דלות נפשם ושפלות 

ומדברי הצירים לא נחה דעתם כי חזקים המה באמונת ביאת הגואל . מצבם
ועל כן .  לא תומר ולא תופר ולא תתחלף לעולםואשר תורת משה לא תתנסח

. המה רובצים בין המשפתים וחפצים לשמוע מה בפי הכהנים אשר בירושלם
ועמינו ויבחרו ' ומי יתן ויתעוררו שלומי אמוני ישראל להתחבר בעוז אהבת ה

שנים שלשה בני חיל גבורי כח התורה וביראה ובחכמה לבא לאחינו אלה 
ולהביא רבבות אלפי ישראל התועים כשיות ' עם דבר ההאובדים הנדחים להודי

ו מרוח "אובדות בישימון דרך אל התורה והמצוה בטרם יודח עליהם הרעה ח
אחרת הסוער עליהם בחזקה ובטרם יולכדו בהרשת ופח יוקשים הטומנים 

ו הנקל זאת לזכות ארחות יושר לנדחי "לרגלם ולא יוכלו לצאת ולבא עוד ח
' בר עשו אחינו ברוסיא וזכו לנדחי ישראל בבוכארכאשר כ? ישראל אלה

ואך זה שנים לא . דאגיסטאן וקאפקאז וגלילותיהם אשר היו ערומים מכל
ל גדלו והצליחו "כבירים שלחו להם ספרי תורה וספרים ומלמדים ועתה תה

וכולם יודעים את התורה ומהם חכמים וסופרים אשר לא יבושו בשער בין כל 
 יודע אם גם לאלה אשר מעבר לנהרי כוש הגיע העת ומי. קהל עדת ישראל

אחד לעבדו ' לזרוח עליהם אור התורה ונר המצוה אשר יקראו כולם בשם ה
אחד ושמו אחד ' שכם אחד כי בא העת לעת ערב ויהי אור ביום ההוא יהיה ה

צבאות ' ה. בהר הקדש בירושלם אמן' ויאספו נפוצות יהודה ופזורי ישראל לה
  .ה" אלהי יעקב סלעמנו משגב לנו

כ בארוכה והתעוררות דברים יוצאים מן "אלה הדברים אשר כתבתים אז ואח
י באשכנז "ע אשר לאחב"ומ. הלב הכו שורש בלבבות כמה גדולי ישראל

העתיקו דברי בכל לשון והתלהבו והוסיפו משלהם ורבים מגדולי ישראל 
ק אייזענשטאדט "ד דק"י אב"ה עזריאל הילדעסהיימר נ"וביחוד הרב הגאון מו

וחברת כל ישראל חברים בפאריז נתנו ידים להתאמץ בכל עוז ומבקשים אנשים 
  .בידם יצליח' עליהם וחפץ ה' יהי נועם ה. ואופנים להוציא הדבר לפעלו

ע "מרבני אטליה וחברו של הרמ(. יגל. חנניה גאליקו' אברהם בר' מדברי ר.  7

  )ח"נדפס קובץ על יד תרמ, מפאנו

אמר שני שבטים ' ה' א פ" שכתב היוסיפון אשר לרומיים ספר יראה מה... 
בלבד המה המפוזרים באסיאה ואיברופא והם הנושאים בעול מלכות רומי 



 אברהם                כה סימן                    ברית
 

 

 שכז

 שכז
 
 

אמנם עשרת השבטים גם עתה הם מעבר לנהר פרת אלפים אשר אין להם 
זה החלק של האפריקה היה בלתי ידוע ' ,תכלית ועם רב אשר לא ימנה וכו

כירו את מוצא נהר נילוס אשר הוא מתחיל בהרים לקדמונים כי לא ה
ת ועל "שהקדמונים היו קוראים אותם הרי הלבנה והיום קוראים אותם הרי בי

ההרים ההם שוכנים מספר עצום ורב של יהודים הפורעים מס אל מלך 
כ אשר נוכל לשער אותם מעשרת השבטים "האיטיאופה הנקרא פריטו יואנו ע

יא היתה למלכי אשור וקויים הדבר הזה בספר יען כי הפיאה הצפונית הה
ז ושם זכר היותם משבט אשר ואתה כבר "הנקרא טיאטרו דילמונדו בקלף מ

 אשר קרא בגרון היותו שלוח מן דוד הראובני' רידעת כי בימינו בא אלינו 
הגלילות ההם ומימים קדמונים נמצא זכרון דברי אלדד הדני אשר העלה קצת 

ל "ל אשר לא באו בדפוס נמצא כתוב וז"ם ז"רות הרמבובאג. הליכותיהם בספר
ואשר שאלת על עניין השבטים דעו לכם שזה עניין אמתי ועל ביאתם אנו 

ובאמת שנהר , מחכים אשר הם אחרי הרי חשך ונהר גוזן ונהר סמבטיון גנוזים
זה מושך חול כל ששת ימי המעשה וביום השביעי הוא נח וכבר הביאו בימי 

ל צלוחית אחת ובא מהחול והיה מסבב כל "גיד אבי אבא זהזקן הצדיק הנ
גם מבני רכב באו אנשים בימי . ששת הימים ונח בשביעי והדברים אמתיים

ל דבריהם כי הם עד עתה מקיימים מצות אביהם "הזקן והגיד לי אבא מרי זצ
מצפים ומקוים ומיחלים ' ית' והם עם רב כחול הים יושבים ומחכים ולישועת ה

סוף דבר אין שום ספק אל מי . ל"התורה וחוקיה וסודיה יודעים עכומשפטי 
אשר לא יתעקש אל האמת כי נמצאים המה ועתידים לחזור בבוא לציון גואל 

הם ' כ נמצאים השבטים האלה בשלש מקומות כפי שלשת גליות הא"והנה א
אשר לפנים מסמבטיון ואולי הם אשר גלו ראשונה שעליהם כתוב הקל ארצה 

אלהיהם ' והם היושבי בטח ואין להם שר ונגיד אלא ה'  וארצה נפתלי וכוזבולון
המולך עליהם ומקרב אחיהם שמים עליהם ראש ונשיא ומארבע רוחות הם 
מוקפים בפיאה הצפונית מהנהר סמבטיון וים החול כי האמנה בקצה תבל 
ומדבר שממה מקום שהכוכב שבתאי מושל ומנהג אופן וגלגל הרוח באותו 

כל ששת ימי המעשה בחזקה עד שמסיע עמו אבנים גדולות ובקצה המחוז 
מהמחוז ההוא ילכו מעינות ונהרות ההולכים אל הים המקיף המערבי ומדי 
עברם יתנועעו גם המה לקול המון תנועת החול מהים ההוא הנה כי לחול 
שבאותו הגבול התנועה והשביתה טבעות לה ועל כן אם יוקח ממנה וישאו 

ת אחרות טעמה וטבעה כפי מקורה נשאר בה כמו שהעיד אותם במקומו
ל ושמעתי כי בימינו איש ספרדי נשא ממנה והייתה נחה בשביעי "ם ז"הרמב

בהכנסת כלה והייתה מצמצמת שביתתה בכניסה וביציאה כחוט השערה ואתה 
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אל תתמה על פעולת שבתאי פעולה זו בארץ ההיא כי בזו ובזו נפלאים מעשה 
ארץ פעולות הכוכבים כפי חלקם וממשלתם אם במחוזות שרצה יתראו ב' ה

בארצות ובימים באבנים בעשבים ובבעלי חיים והלא המה יקראו פעולות 
הרצועה . הטבע הנסתרים והנה זכרנו שברם וטעמם בספר בית יער הלבנון

הזאת מנהר סמבטיון וים החול מתעקמת והולכת לאורך ארצם מן המזרח 
אה ולצד מערב סגור תסגר הארץ מן הים המערבי למערב ומקפת כל אותה הפי

המקיף הוא ים אוקיונוס במקום אשר מתעקם בתחתיות ארץ ואבד יאבדו 
הטרמונטינה האניות אשר ילכו שמה ולפאת מזרח ודרום הרים רמים אשר לא 
יוכלון עבור והם הנקראים מפני גובהם הרי השמש והלבנה ועליהם כתבו איזה 

מוקדון בעוברו בהרי חשך הסמוכים להם סגר כל בית סופרים כי אלכסנדרוס 
דרך ומבוא לעבור אותם ועליהם כתוב לאשר בחשך הגלו כי הם מהלאה להרי 

והחלק השני היושבים לסמבטיון היינו אותם אשר הם מעבר לנהר לצדנו . חשך
והם אותם שגלו שנית בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה והם להלאה לבבל 

פוצו באפריקא ומהם שקרובים לבבל כמו מהלך שמנים יום ומהם בערי מדי ונ
דוד הראובני ולעבור דרך ארצם צריך לעבור ימים ונהרות ' בא אלינו ר

ומדברות ויש להם שרים ואלופים מבני עמם אך קצתם פורעים מס למלך 
האטיאופיאה והם עמוסים במלחמות ועומדים על נפשם ונלחמים בשונאיהם 

ם "ד החזקה להרמב"נהגנו ומקרוב בא להם משנה תורה מהיוקרוב מנהגם למ
וקבלוהו עליהם גם יודעים המשנה והתלמוד בבלי ומתפשט ארצם עד ארץ עדן 
ובארצות כוש ולמקום מוצא הנהר נילוס בהפרדו סמוך למקורו מפרת והם 
בראש תור קרן זוית אשר בין נילוס ופרת ועליהם סופר מהמלך דניאל המולך 

עם רב ככוכבי השמים וחובר עליהם בני רחביה ובני משה אשר עליהם והם 
פרו למעלה מששים רבוא ובימי האפיפיור קלימנטו השביעי שלח שלוחים 
אליהם וקצתם מתו בדרך וקצתם חזרו וספרו מגדלותם וממשלתם והתפשטותם 

עם מלך האטיאפיאה ומצד ' באותם המקומות ואיך תאר גבול ארצם מצד א
ואליהם רמז יונתן בן עוזיאל בתרגום פסוק נגד כל עמך . אחד עם מלך פרס

ל קבל כל עמך אעבד להון פרישן בזמן דיהכון "אעשה נפלאות שכתב וז
בשביתא על נהרות בבל ואסלקינון מתמן ואשרינון מן לגו נהר סמבטיון 

כי על שני ' וכאינון פרישן לא אתבריאת בכל דיירי ארעא ובכל עממיא וכו
אה לנהרות בבל ואשר מהלאה לסמבטיון רמז המתרגם כי החלקים אשר מהל

ה שנית ידו לעשות עמהם אותות ומופתים אשר לא נבראו בכל "יוסיף עוד הקב
ה להציב גלי המים עד יעברו גאוליו כדברי "הארץ ובכל הגוים כי עתיד הקב

ספר העזרא אשר נזכיר בסוף הפרק או לעשות להם מחילים למטה לארץ עד הר 
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שעליו יזרח כדברי הפסיקתא ' ציצו ממנו כעשב הארץ מפני אור ההזתים וי
הם לסמבטיון מצדנו ובני . ואם כן שבט ראובן וגד וחצי שבט המנשה. רבתא

רכב ובני משה עמהם שבט זבולון דן נפתלי גד ואשר הם מהלאה לסמבטיון 
שבט אפרים וחצי מנשה ' והם גלות ראשונה שעליהם כתיב הקל ארצה זבלן וכו

עון ויששכר הם לרכיבה של רבלתא שבט יהודה ובנימין הם אשר נפוצה שמ
בגלילות האסיאה והאירופא כדברי היוסיפון שזכרנו ורוב שבט לוי עמהם ואין 
ספק שבכל גלות וגלות מארבע גליות אלו משבטי ישראל אספסוף וערב רב 
מכל השבטים שנתערבו אלו באלו כפי הזדמן היות נחלתם וקורבתם 

ב "תם בעריהם ואם כן נוכל לומר שכל גלות וגלות הוא בלול מילמשכנו
ל בני "שבטים לבד מרבים מעמי הארץ שנספחו להם בכל דור ודור באופן כי ת

ישראל פרו וישרצו וירבו ובארבע רוחות השמים נפוצים להשמיע בעמים שם 
ד סבת הגליות והטלטולים הרבים שקרה לאבותינו "אלהינו ואחדותו וזהו לפ

ואחדותו וממשלתו וכח ידו ' נו כדי שממזרח השמש ועד מבואו יודע שם הול
אחד ושמו אחד וכלם יכירו וידעו כי לו לבדו ' על ידינו עד כי יהיה בארץ ה

ואני הצעיר בעוניי . 'יאתה הגדולה והגבורה לא לזולת וחפרה הלבנה וכו
עבד שבוי שמעתי בלוצירה מאיש נוצרי שמו ויצינצו מילאנו שהאיש הזה היה 

ה שנה ועבר מעברות ואורחות ישמעאלים בהרים "ביד התוגרמים סביב לכ
ובגבעות וספר כי פעם אחד נסע מאלזירו הוא עם הבאסא שמו באסאן ביי 
מברבארושא בימי המלך שולטן שלים ועמו סביב לארבעים אלף תוגרמים 

עיר ב יהודים רובם מה"כ י"שולפי חרב מלומדי מלחמה ובמחנה ההוא היה ג
ו ומשם אל קצות האינדיאה עד "אלזירו והלכו דרך הברבריאה ומשם דרך הפיס

נקרא נהר סמבטיון שמעשה תוקפו וגדולתו ספר שכל ימי ' שהגיעו אל נהר א
החול הוא מלא מים על כל גדותיו והולך כל כך בעצמה שמסיע עמו אבנים 

בו ותנועתו זאת גדולות וחול הרבה באופן שצי אדיר לא יעברוה ואפילו לראות 
כ בחוזק רב החול שעל שפתו וכן הולכים כל ימות השבוע עד יום "עושה ג

הששי לעת שקיעת השמש שאז עד שקיעת השמש ביום השבת נח ושקט מזעפו 
ונהר יחרב ויבש ממים אדירים עד שבו יעברו ברגל ואפילו נער קטן ינהג בו 

 ובאיזה מקומות כמו מיל מילין' וד' ואמר שרוחבו הוא באיזה מקומות סביב לג
וחצי ודרך הילוכו לאורכו הוא בין צפון לדרום ומניח לצד ימינו מערבו של 

ואחרי . עולם ושמאלו מזרחו וגם הוא הולך כמו שאר הנחלים אל הים המקיף
שעברו ביום השבת את הנהר הבאסא הנזכר וקצת חילו כי אפס רוב המחנה 

צאו ערים נושבות ומדינות טובות הניחו מעבר לנהר הלכו מהלך יום אחד ומ
ארץ שמנה לא יחסר כל בה מעינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהרים ובגבעות 
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וכל המקומות הם מיושבים מאנשים עברים יהודים והם יפי הקומה והמראה 
אנשים ונשים בעלי צורה טוב תאר מאד והולכים לבושים מבגדי משי וארגמן 

רבלהון עד העקב כמנהג ארץ הטורקיאה ובגדי צמר טובים והם מעוטפים בס
וכמו כן הנשים והבתולות שערותיהם פרועים מפוזרים על . בבגדים ארוכים

כ מפוזרים על הכתפים אלא שצניף משי "כתפיהן והנשאות השערות שלהם ג
שש ורקמה מכסה אותם והצניף הוא גדול כגודל השערות והולך על כתפיהן 

ופן שאפילו חוט השערה אינו נראה וקשור מלמטה ומלמעלה על מצחם בא
בהם כי כל העדה כלם קדושים ואמר שהם בני חורין ואינם משועבדים לשום 
מלך שר או נגיד וכי מקרב אחיהם שמים עליהם מלכות ושלטונים שרי מאות 

  ...וחמישים

ב "וזה תורף האגרת השלוחה מחכמי ורבני האשכנזים שבארץ ישראל תוב. 8
מסודרת ונערכת על ידי הרב הגאון .שרת השבטיםה וע"לבני משה רבנו ע

בעל . ו"ר ישראל נר"המאור הגדול החכם המובהק בנגלה ובנסתר מוהר
ק אשכנזים הנקרא מדרש "ממונה ומשגיח דק. המחבר ספר תקלין חדתין

  .א"ק צפת תובב"שבעה. ו"פרושים הי

ץ באר. ע"א לב"אלפים ותקצ' ח מרחשון ה"ר. יתברך אלהי הארץ' בעזרת ה
הקדושה ארץ ישראל ערי הקדש ירושלים וחברון וגליל הקדש העליון צפת 

  .ב"תוב
. היא מתנה ונחליאל. שלחו בני ארץ ישראל הדבקים והאחוזים בתורת יקותיאל

המה אחינו . בן יצחק בן אברהם אשר גלה אמונת האל. לפני אחינו בני ישראל
החונים מעבר ' בד דהקדושים והטהורים צדיקי יסודי עולם בני משה רבנו ע

הוא מלך ישראל . ואומרים אנו מעשינו למלך. לנהר שבטיון הנקרא סמבטיון
. עשרת השבטים. יושב על כסא מלכותו רם ונשא עלי גדלות אחינו בית ישראל
הלא המה חונים . אשר אחוזת נחלתם בארץ צלצל כנפים אשר מעבר לנהרי כוש

בט יששכר יודעי בינה לעתים וש. גד ואשר. שבט דן ושבט נפתלי. על דגלם
ונגדם שבט . ן"עוסקים בתורה הקדושה תמיד ושבט זבולן חונים בהר פריא

עליהם יחיו וירומו וישאו מעלה ' ה. ושבט שמעון. ראובן ושבט אפרים ומנשה
חרבו יחגור על ירך . והמלך יתרומם ויתנשא. והוד מלכותם. מעלה בגדלותם

. ותורתו נוראות ימינו. בר אמת וענוה צדקיצלח וירכב על ד. גבור הודו והדרו
כסאך אלהים עולם ועד שבט . חציו שנונים עמים תחתיו יפלו בלב אויבי המלך

. תשיתמו לשרים בכל הארץ. תחת אבתיך יהיו בניך. מישור שבט מלכותך
ואל כבוד אחינו בני ישראל הישרים . תבלנה בשמחות וגיל תבאינה בהיכל מלך



 אברהם                כה סימן                    ברית
 

 

 שלא

 שלא
 
 

לכן . אשר נבא ירמיהו הנביא עליהם. בני יהונדב בן רכבהצדיקים בית הרכבים 
צבאות אלהי ישראל לא יכרת איש ליונדב מן רכב עמד לפני כל ' כה אמר ה

  .הימים
שארית הפליטה הנמצאה משבט . שלום כנהר קחו מאת אחיכם בני ישראל

ומאת אחיכם . יהודה ובנימין ומלוי הנפוצים בעולם בארבע רוחות השמים
אשר מרוב שלהבת חשקת נפשם . ישראל מגלות החל מארץ אשכנזאשר בארץ 

י המקודשת מכל "א. ארץ חמדה חמדת עליונים ותחתונים. בארץ הקדושה
ויסעו דרך ימים . מסרו נפשם ויעזבו ארצם ומולדתם ובית אבותם. הארצות

ואל מקום קברת אבותינו היא חברון . ומדברות עד עלו אל עיר קדשנו ירושלם
מסתפחים בנחלת . ב"ואל גליל הקדש מוסבה שם העיר צפת תוב. בארץ כנען

יושבים באהלי בתי מדרשות וישיבות של תורה ועבודת . ומתגנדרים בעפרה' ה
לאחים ידידים . והנה כולם שולחים שלומים רבים כטל וכרביבים. צבאות' ד

נפשנו . נפשנו צמאה. נפשנו חשקה. אהובים אלופים מסובלים בתורה ובמצות
נפשנו משתוקקת לראות פני קדשם לחבק ולנשק עפרות . נפשנו כלתה. תהאו

ולשמוע משלומם . ולראות בנועם זיו אדונינו המלך טהור וקדוש. רגליהם
. ציון' ותחזינה עיניהם ועינינו עין בעין מישרים בשוב ה. ומקום תחנותם בברור

. הגלוויקוים המקרא שנבא ישעיה הנביא לאמר לאסורים צאו לאשר בחשך 
ואומר בעת . והנביא צפניה אמר מעבר לנהרי כוש עתרי בת פוצי יובלון מנחתי

ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי 
  .'הארץ בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר ה

אשר בראש מקדמי . מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל. כה אמרו אחיכם
בהם ויחסם בצל כנפיו ולא הסיר שבט המושל ' בחר הארץ שמועה שמענו כי 

ולצדק ימלוך מלך עליהם ואין עליהם . והוד מלכות ישראל נגה עליהם. מאתם
ורבותינו הקדושים העידו . כאשר אבותינו ספרו לנו. קול נוגש מאומות העולם

אשר בא לפניהם בזמן שש מאות וארבעים לאלף החמשי איש אחד צדיק וישר 
והוא ספר והודיע יקר תפארת גדולתם וצדקתם . דד הדני משבט דןשמו רבי אל

אלהי אבותינו מסבבם בחסדו בבטחונם בו ' ועזרת ה. באמונתם וקדושתם
בל יוכלו לנגוע בהם . והיה להם למחסה מכל הגוים אשר סביבותם. בנחלתם
ה מסיני כפי "ודרכי תורתנו הקדושה ברורה בידם מפי משה רבנו ע. ובעדתם
וברוכים באורך .  ודנים דיני קנסות ודיני נפשות בסנהדרין בפקודתם.קבלתם

ה ארך ימים "כאשר אמר המלך שלמה ע. ימים ועושר וכבוד מפרי עסק תורתם
  ...בימינה בשמאלה עשר וכבוד כברכתם

הוא בסבת דבר . והן עתה אשר נתעוררנו בדבר לבקש ולדרוש שלום אחינו
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אבותינו ספרו לנו כי באלף החמשי היתה . אשר באזנינו שמענו מפי עדי ראיה
על ידי גוי אחד רשע מכשף כי . י בארץ אשכנז"ל במדינת אחב"גזרה קשה בחו

י שלוחים נאמנים למחנה שכינת "וישלחו כלל אחב. רצה לאבד היהודים
. וישיגו אותם חונים מעבר לנהר סמבטיון. ה"קדושת אחינו בני משה רבנו ע

שחבר שירת אקדמות שאומרים ביום מתן (איר חזן מ' ויעבור איש צדיק ושמו ר

נ הדוחה שבת "את הנהר סמבטיון בשבת בשביל פקו) תורתנו קודם קריאת התורה
. דן' וישלחו משם איש צדיק אחד ושמו ר. ויקרב אל אחינו הקדושים. החמורה

הציל . ש"ובגבורות נפלאות אשר עשה והראה וקידש שמו הגדול והקדוש ית
ועוד . ם ומלכותם]ת[ויספר להם מגדולת יקר תפאר. בארץ ההיאי "את אחינו ב

בא איש אחד מהם שמו . אשר בשנת שני מאות ושלש ושמונים לאלף הששי
וזה מקרוב כמו שנתים היו . דוד בן שלמה שר צבא ישראל לארץ איטליא ורומי

ובעיניהם ראו שם איש אחד משבט דן ושמו . משולחים שלנו בארץ תימן
 להם מקום ארצם וגדולתם ותוקפם וקדושתם ורב עשרם יששכר ויספר

  .ומלכותם
כי על כן נשעננו בדברי רבותינו הקדושים התנאים אשר הורונו אל תהי מפליג 

י קדש הקדשים גלה לנו בזהר קדשו כי "כי אדוננו התנא רשב. לכל דבר
לעתיד לבוא כשעתיד ... בעקבות משיחא יתגלו מאחינו מעשרת השבטים

ראשון הוא מקבץ את שבט מנשה שנאמר לי גלעד לי . ץ את ישראלה לקב"הקב
אי לזאת התגברנו והתחזקנו כולנו כאחד אנחנו כנסת ישראל קהל ... מנשה

והננו שולחים שליח ישר והגון החכם השלם רבי . י"קדש אשכנזים אשר בא
מסר נפשו לנוד בארצות בימים . ברוך בן שמואל מעיר קדש גליל העליון

  .עד יעזרהו הרחמן לבא לפני כסא גדולתםומדברות 
כה דברי אחיכם העומדים על הפקודים וראשי ישיבות בארץ ישראל ירושלם 

ב המעתירים הדואבים החושקים הנכספים הצמאים "וחברון וצפת תוב
. ולשמוע משלומם ומצפים לתשובתם במכתב יד קדשם. המשתוקקים לראותם

  )ח"ד תרמנדפס קובץ על י(     .הבאים על החתום

  .ברוך' קורות השליח ר
ב "מודעת זאת בארץ אשר שלחו חכמי ורבני האשכנזים שבארץ ישראל תוב

ק "ל יושב עה"ר שמואל זצ"ר ברוך בכמהר"ק את מהר"א לפ"בחרף שנת תקצ
ה ועשרת השבטים כמבואר באגרת "ב בשליחות אל בני משה רבנו ע"צפת תוב

ו ממונה "ר ישראל נר"מהרג "הדפוסה פה אשר סדרה הרב הגאון המאוה
. ב"ק צפת תוב"ב אור לו בעה"י תוב"ק אשכנזים פרושים שבא"ומשגיח דק

ק בו "ה לפ"ו מחדש אדר שני תקצ"עתה קבלנו כתב מן הרב הגאון הנזכר נר
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והאמנם כי לא בשורה היא כאשר צפינו ' בסופו של השליח הנז' הודיענו מה הי
 אשר נכספו לדעת זאת לצות להדפיסו מצאנו נכון להפיק רצון רבים וכן שלמים

  :וזה פתשגן הכתב
ש כידוע מאגרתנו "ה ועשה"השליח רב ברוך אשר שלחנו אל בני משה רבנו ע

אליהם חפש כשתי שנים ולא מצא מה שבקש בדרך אשר הלך בה וישת פניו 
לדרך אחרת ויבא אל עיר המלוכה בארץ תימן שם העיר צנעא ושם מלך נער 

בים הוא ומשנהו וכל בני ביתו בחולי ידוע במדינת מולדתנו והיה חולה ימים ר
ורבי ברוך ידע רפואה לחולה זה ויועץ עם רב העיר איש חכם וצדיק אם ילך 
ויתקרב אל המלך בידעו לרפאותו וישאלהו הרב לאמר מי אתה ומאין תבא ומה 

ש ויראה אגרתנו "מ ועשה"מלאכתך ויספר לו היותו שליח מאתנו אל אחינו ב
דולה ויתפעל הרב מאד ועיניו זלגו דמעות ויאמר לו זאת חובתך ותעשנה הג

ללכת בשליחותך ואל תעשה דבר אחר וגם אני מוכן ללכת עמך וכן עשה ויקח 
ו יום "יוסף בן ציון מודעי  וילכו דרך מדבר מהלך ט' גם משרת עמו שמו ר

גמל ק ירד רבי ברוך על הארץ לקנות שביתה ויבא עקרב גדול כראש "בעש
באבירות לבו שלף את חרבו וינתח את העקרב בתוך , וינשכהו ברגלו עד חציו

וגם בשר רגלו חתך ויגדל כאבו מאד וישא את עיניו וירא הנה שה הולך תועה 
ויחזק בו וישחטהו ויקרעהו וישם רגלו בקרבו ויהי לו למזור ולרפאות תעלה 

 יישוב בני אדם ויתבונן רבי ברוך מאין בא שה במדבר מקום אשר אין שם
ויבקש וימצא עדרי צאן ורועיהם עמהם וישאלם אמר מאין אתם ויענו רועי צאן 
בני דן אנחנו ויאמר להם הוליכוני נא אליהם כי את אחי בני דן אנכי מבקש דעו 
נא כי שליח כל ישראל אנכי מארץ הקדושה וישיבוהו לאמר לא נוכל לתתך 

חלה שב פה עם האנשים אשר אתך לעבור אף כי להביאך אליהם עדי נשאלם ת
עד נלך ונשוב אליכם גם כי יעברו כמה ימים עדי  נשובה ויעזבום הרועים וילכו 
להם ורבי ברוך עם הרב ומשרתו עמדו במדבר אשר היה שם ויקוו מיום ליום כי 
ישובו אליהם הרועים ויהי כאשר עברו ימים הרבה ולא שבו והמים אשר הביאו 

לעמוד שם ' ם היה הלוך וחסור ויפחד הרב החכם הנזרבי ברוך וסיעתו עמה
עוד כי אמר פן נמות בצמא ובמורך לבבו הפחיד גם את השליח רבי ברוך 

  ...והגיעו לשוב אתו וישובו לעיר צנעא
בשובם העירה שמע רבי ברוך אשר המלך עודנו חולה ויתקרב אל המלך לאמר 

' ר כן עשה ובמשך זמן גיש לאל ידי לרפאותו ויאמר המלך יבא ויהי כאשר אמ
חדשים רפאהו וישב המלך לאיתנו ויאהבהו המלך מאד ויגדלהו וינשאהו 
ויעשירהו ויתן לו בית גדול ועבדים לשרת אותו ויקנא בו רופא המלך וידבר 

ויצו את ... ברוך וינתחהו לנתחים' ויהרוג המלך את ר... עליו סרה אל המלך
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ולקברו בכבוד ולבנות נפש על , ד"יב הנהרג ה"יהודי צנעא ללקט את נתחי ר
ה לתת הכל ליורשיו כי שמע "ברוך ע' גם נתן להם תיבה עם כספיו של ר, קברו

  :ממנו אשר יש לו בן ובת בארץ ישראל
אחר הדברים האלה בא רכב מבני דן לעיר צנעא וישאל את היהודים על השליח 

  : מכל עין רואיב ויאמרו לו איננו כי הרגוהו מיד פנה אליהם עורף ונעלם"ר
' ח ובנו שהי"שלמה פ' לר' יוסף בן ציון מודעי הנז' כל זה סיפר לי ר

' ר טובי"ו כמהר"ק צפת ת"ר ספרדי מפה עה"באלכסנדריא וכן סיפר לי השד
בנסעו עמו מתימן ' יוסף הנז' ל מפי ר"ששמע כל סיפור המעשה הנ' הנז

דות עד מפי עד פ ע"ה ע"לאלכסנדריא והתירו בבית דין אשת רבי ברוך ע
צר לנו מאד כי לא עלתה בידינו מגמת פנינו ולשמע אזן דאבה נפשנו על . ת"כד

פ נודע לנו עתה בברור מקום מלכות "ד אכן עכ"ה הי"ב ע"הריגת השליח ר
ש אולם צריכים ללכת שמה בעלי זכיות מלובשים מגיני ברזל במעשיהם "עשה

תו לבדו ביראה יעבדו ולא וגדולים ביראת השם שאו, להנצל מנחשים ועקרבים
ייראו ולא יפחדו ולא ירך לבבם מפני שום סבה מקרית ולא יפנו לשום דבר 

על פי ידידי תנהגו אם נוסיף לשלוח אנשים שמה אם ' ועצת ה, זולת המבוקש
  :ה בעזרתנו"נחדל מחשבה בעצה תכון והמקום ב

  ע"תושלב

*  
  תולדות הפלשים

  ) שניי המחבר יוסף"ערוכים בקיצור נמרץ ע(

מ בערך הופיע אלדד הדני בבבל ובצפון אפריקה וספר על "א תר"בשנת ד
ועל הסמבטיון , מוצאו משבט דן השוכנים יחד עם עוד שלשה שבטים בכוש

כשנשאל בתלמוד ובהלכה סיפר כי . דבריו נשמעו כדמיוניים. הנמצא בשכנותם
הם מפי וכל תורה שבעל פה שלהם נמסר ל, אינם מכירים את התלמוד וחכמיו

ושנן להם הלכות רבות בעיקר בנושאי שחיטה . יהושע מפי משה מפי הגבורה
. ולמד להם טעמי תורה ופירושיה לפי המסורת שבידי שבט דן. וטרפות

ושלחו מכתב לרב . בראותם שתלמיד חכם הוא הסתפקו בדבריו הדמיוניים
יקום בתשובתו נתן הגאון אישור מלא לדברי אלדד על מ. צמח גאון אודותיו

השבטים והסמבטיון ושאר דבריו עם הסתייגות חלקית מהלכותיו שלא 
והליץ בעדו שטרדות הדרך ויסורי שביו השכיחוהו את . מותאמות לתלמוד

  .ההלכה וגרמו לו לטעות בה
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 סמכו )'לתורה שמות פרק ב' בפי(, ע שפקפק באמינות דברי אלדד"בנגוד לראב
חסדאי בן שפרוט במכתבו למלך ' ם רביניה. שאר גדולי ישראל את ידיהם עליו

". באהבתה תשגה תמיד"המפרש את הפסוק . יהודה בן קריש' ור, הכוזרים
" שגוייה"האומר יש לי , מענין התעסקות ומביא ראיה לדבריו מאלדד

י "ורש, משה הדרשן'  וגם ר")שגג"נח ערך 'ספר השרשים לאבן ג. (כשכוונתו לעסק
שטעם אסור השהייה ,  מסביר)ח"רמ' סי(ס י בהפרד"רש. פירשו כן בעקבותיו

. בשחיטה הוא משום הבלעת דם באברים שטעם זה מוזכר רק בדברי אלדד
 מביא הלכה שמקורה בדברי ).'הלכות שחיטת חולין פרק ב(האשכול ' ד בס"והראב

שמואל גמא בהלכות שחיטה שלו מביא את דיני ' ר. אלדד בשם הלכות ישנים
ם סומך על אלדד ודבריו "אברהם בן הרמב' ר. השחיטה וטרפות של אלדד

  .כראיה מוצקת לענין עשרת השבטים

הנוסע המפורסם . מאז אלדד נמסרו למקוטעין ידיעות נוספות אודות הפלשים
 ומציין שהם יהודים טובים בעלי מצוות )א"בפרק ע(בנימין מטודלה מזכירם 

  .ויודעים תורת משה והנביאים ודבר מועט מתלמוד והלכה

ל מתחילת האלף השישי עקב כשלונות הפלשים במלחמותיהם נשבו רבים והח
מהם ונמכרו כעבדים בכל אפריקה ומהם הגיעו למצרים ונפדו על ידי יהודי 

ושבויים אלה ספרו על מקומם ומלכיהם , שהכירו ביהדותם. המקום
שהיה רחוק " מעבר להרי החושך"ויצרו קשר דק לעולם ש. ומלחמותיהם

  .ידע ומושגים יותר מאשר מבחינה גאוגרפיתוחשוך מבחינת 

, התפשטה הנצרות בין החבשים והפכה לדת השלטת, לפני כאלף שנה בערך
דבר שגרם , והפלשים בנצחונותיהם נהגו כדין תורה והשמידו כנסיות ומנזרים

  .לאתיופים שבנוסף למלחמה עם הפלשים על רקע מדיני גם שנאה על רקע דתי

, קיסר חבש אז, לו הפלשים להפסיד בשדה הקרבהח, בתחילת האלף השישי
דהיינו איש הצלב " גברא מססקל"שהיה נוצרי קנאי וכינה עצמו " עמדא ציון"

. כשנצח את הפלשים הצר את רגלם בקיום המצוות ומנע מהם לעסוק בתורה
יצא למסע צלב מוחץ נגד הפלשים בו הרס את בתי , הנגוס דוד, ונינו של עמדא

כנסיות נוצריות ושרף את כל תשמישי הקדושה שהיו הכנסיות והפכם ל
ובזה הפכם מיהודים יודעי תורה ומקיימי מצוות . לפלשים והרג את חכמיהם

לבורים ועמי הארצות ובתקופה קצרה עקב מחסור בתשמישי קדושה , כהלכתם
  .נשתכחה מהם התורה שבעל פה לרבות המצוות המעשיות, ורבנים
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רדף את הפלשים עד חרמה על יהדותם "  יעקבזרע"הנגוס , גם בנו של דוד
, והכריחם לענוד על מצחם קלף בו כתוב כי הם שייכים לאב והבן והרוח

  .והפלשים הקריבו את חייהם לאלפים על קדוש השם ולא מלאו את פקודתו

, את הפלשים להתנצר" באדה מרים"י בערך אלץ הנגוס "אלפים ר' בשנת ה
בסרבם לקיים . לקם נהרג על קדוש השםאמנם חלקם הגדול ברח להרים וח

ועד היום ידועים . ויצר בעיה של אנוסים. אך חלק התנצר מפחד המות. גזרתו
  .השומרים את הנצרות והיהדות כאחד, בחבש" נוצרים משונים"זרעם כ

התארגנו הפלשים מחדש והקימו מלך בשם ) ס בערך"ר(לאחר כחמישים שנה 
ונלחמו נגד הקיסר " אחמד גראן"שות ובזמנו פרצו המוסלמים ברא, גדעון

וכבשו בין היתר את חבלי סמין ודמביה שהיו , ובנו קלאודיוס" לבן דנגל"
המלך יורם . ושבו רבים מהם. מאוכלסים בפלשים והרגו את המלך גדעון

שהצליח בנתיים למגר את (י הקיסר קלאודיוס "שהוקם תחת אביו נלכד במארב ע

" רדאי"במקומו קם מלך חדש לפלשים בשם .  והוצא להורג).הפולש המוסלמי
בסוף ימיו יצא הקיסר . שהצליח במלחמתו ונתן מנוחה לעמו כשלשים שנה

ונשבו נשים רבות . במלחמה נגד הפלשים בו נוצחו הפלשים" שרצא דנגל"
כל הנשים התאבדו כדי לא להטמא בידי הנכרים ידועה ביניהם , למות ולקלון
כשעברו שניהם ליד עמק . בידה אל יד שובהשכשנשבתה נכבלה . האשה שרה

ומשכה את השבאי ". היה בעזרי' ה"השליכה שרה את עצמה לתהום בקריאת 
לאחר שנים מועטות התאוששו הפלשים והקימו להם מלך בשם . עמה למות

בסוף ימיו הובס גושן . שנצח בקרב והנחיל מנוחה לעמו לתקופה קצרה" גושן"
ם שהפכו לנכבשים ניסו כל פעם לצאת לקרב והפלשי, בקרב והוכרח להתאבד

  .וגם הצליחו בזה פעמים אחדות. ולהחזיר את חירותם

הקימו להם הפלשים מלך בשם גדעון וכשהוא , בערך. מ"אלפים ת' בשנת ה
  . הקיץ הקץ על עצמאות הפלשים)נ"בערך בשנת ת(הובס בקרב 

  "קטע מתפילות הפלשים"

גים ומועדים טהורים וקדושים למען אשר נתן לי שבתות למנוחה וח' ברוך ה
... 'ועתה יתקדש ויתפאר שם ה. ולמען נברך את שם המכובד, נשיר לשם קדשו
במועדם ובמשמרתם ויאמר נוצח ' העומדים לפניו יפארו את ה. מחנות מלאכים

  .ונצח המרחם אשר לא יומת לעולם הללויה, בן תמותה
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  ענין ברכת החמה

', ח שנה והתקופה בתחילת ליל ד"ח לכ"והוא מכ, הרואה חמה בתקופתה"
 וכן מברך ".ברוך עושה מעשה בראשית", בבוקר אומר' כשרואה אותה ביום ד

דהיינו כשתחזור , כשרואה לבנה בטהרתה וכוכבים במשמרותם ומזלות בעתם
 חודש ולא תהיה נוטה לא לצפון ולאהלבנה בתחילת מזל טלה בתחילת ה

 כוכב מחמשה הנשארים לתחילת מזל טלה ולא יהא וכן כשיחזרו כל. לדרום
וכן בכל עת שיראה מזל טלה עולה מקצות . ולא לדרום לא לצפון נוטה

  .ט"רכ' שולחן ערוך אורח חיים סי ".המזרח

 ואף על פי שלא שייך. "וזה לשונו  .ל"י סופר זצ"למהר" כף החיים"כתב בספר 
אפילו , אחשבון רב אדא  והאידנא סמכינן,מר שמואל זו אלא לחשבון ברכה

דהא לענין השנים קיימא לן , זו ולא הוו תרתי דסתרן אהדדי ברכההכי יש לברך 
'  ולענין חשבון התקופות קיימא לן כר,אליעזר דאמר שבתשרי נברא העולם' כר

והביאו , א"ק' משאת בנימין סישאלות  ותשובות  ."יהושע דאמר בניסן נברא העולם

    .'ק ברכה בסימן זה אות גל בספרו מחזי"א ז"החיד
תלה  כי בליל רביעי של ששת ימי בראשית בתחילת הלילה, וביאור הענין הוא

 בראש "טלה"כשמזל , ברקיע את החמה והלבנה והכוכבים והמזלות' ה
 ,והוא הנקרא תקופת ניסן ,המזלות מול מרכז מזרח כדור הארץ כי היה זה בניסן

יהושע שסובר ' שרי נברא העולם לראליעזר שסובר שבת' ובמחלוקת שבין ר
שמנין התקופות מתחיל  .ב"ראש השנה י ,'שבניסן נברא העולם נפסקה הלכה בגמ

  .יהושע' מניסן כדעת ר
מסתובבים שנים עשרה מזלות , כי היות והארץ היא כדורית, וענין התקופה הוא

) כתשהם כוכבי שבת הנמצאים בגלגל השמיני שמעל שבעת גלגלי כוכבי הל (השמים

, מאזניים, בתולה, אריה, סרטן, תאומים, שור, טלה, ששמותם וסדרן הוא
מסביב לכדור הארץ הנחלק לשלש מאות וששים ,  דגים, דלי, גדי, קשת, עקרב

כשראש העיגול , כשכל מזל תופס שלשים מעלות באורך עיגול המזלות, מעלות
חלקים הם ונ. צידו הימני בצפון והשמאלי בדרום, במזרח ותחתיתו במערב

כשכל , תקופת תשרי ותקופת טבת, תקופת תמוז, תקופת טלה, לארבע תקופות
בחודש ניסן כשהשמש בראש מזל . תקופה מתפרסת על שלשה מזלות על הסדר

טלה מתחילה תקופת ניסן ואז היום והלילה שוים בכל העולם והשמש עולה 
לה מתארכת מעלה אחרי מעלה ומתארך היום ליושבי חצי הכדור הצפוני והלי

ליושבי חצי הכדור הדרומי עד שבחודש תמוז בתחילת מזל סרטן נראה השמש 
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במרכז צפון הכדור ונעשה היום הארוך ביותר ליושבי צפון הכדור ולילה ארוך 
וממנו מתחיל השמש להראות . והיא תקופת תמוז, ביותר ליושבי דרום הכדור

שנית עד שבחודש תשרי יורד למטה לכוון מערב הכדור ומתחיל היום להתקצר 
. בתחילת מזל מאזניים חוזרים היום והלילה להיות שוים והוא תקופת תשרי

וממנו מתחיל השמש להראות עולה בצד דרום הכדור ומתחיל היום להתקצר 
ולהתארך ליושבי דרום הכדור עד שבחודש טבת בתחילת , ליושבי צפון הכדור

כדור והיום הארוך ביותר ליושבי מזל גדי הוא היום הקצר ביותר ליושבי צפון ה
וממנו . דרום הכדור כי השמש נראה במרכז דרום הכדור והוא תקופת טבת

מתחיל השמש להראות עולה לכוון מזרח הכדור ומתחיל היום להתארך ליושבי 
צפון הכדור ולהתקצר ליושבי דרום הכדור עד הגיעו שוב לתקופת ניסן שבו 

בסמוך לציר הצפוני והדרומי של הכדור היום ( .וחוזר חלילה, היום והלילה שוים

  .)והלילה ארוכים עד ששה חדשים ליום או ללילה ואין זה קשור לעניינינו כלל
  

  
 364-והיות ו,  ימים ושש שעות365ולחשבון שמואל האמורא שנת החמה היא 

כל שנה השמש מתרחקת ביום ושש שעות מהמקום , ימים מתחלקים לשבועות
 אליו רק לאחר שהצטרפות כל השאריות של יום ורבע ותשוב, בו נתלתה

ובכל עשרים ושמונה שנים מתחברים כל השאריות . יתעגלו לשבועות שלמות
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וחוזרת היא , שהם שבועות שלמות) 35= 28כפול 1.25(לשלשים וחמש יום 
  .בליל רביעי, להראות בשעה ובמקום בו נתלתה דהיינו בתקופת ניסן

 יום 365כי כשנחלק  (. יום ושבע שעות וחצי91ה הוא לפי חשוב זה זמן כל תקופ

וזמן כל מזל הוא .) י שם"וברש. ו"וראה מסכת עירובין דף נ. וחצי לארבע נקבל חשבון זה
.)  יום וחצי לשתים עשרה נקבל חשבון זה365כי כשנחלק  (.יום ועשר שעות וחצי' ל

מות הוא יום והיות וכאמור ההבדל בין שנה לחברתה לאחר חלוקת שבועות של
ואם . גם המזלות ההולכים לפי השמש נדחים משנה לשנה ביום ורבע, ורבע

עלה הוא בשנה שניה , בשעה שש בערב' בשנה הראשונה מזל טלה עלה ביום ד
' ובשנה השלישית ביום ו, לאחר יום ורבע שהוא יום חמישי בחצות הלילה

ו כשעה שנתלה ובשנה החמישית בליל שני בתחילתו דהיינ, בשעה שש בבוקר
כי אז נתלה בליל רביעי ועתה , המזל בפעם הראשונה אבל לא כיום שנתלה

ובמחזור . כיון שחזר לתחילת הלילה, ונקרא זה מחזור קטן. עלה בליל שני
שנים שוב תקופת ניסן שהוא מזל טלה תתחיל בתחילת הלילה ' נוסף של עוד ד

כל אחד שהם עשרים וכן עד שבעה מחזורים בני ארבע שנים , של ליל שבת
ושמונה שנים ואז נשלם מחזור גדול של השמש שלאחריו שוב יגיע תקופת 

ומתחיל מחזור גדול של , ניסן דהיינו מזל טלה ויתחיל מתחילת ליל רביעי
  .עשרים ושמונה שנים נוספות

ט "אלפים תשס' ועתה שנת ה, חשבון זה מתחיל משנת בריאת העולם
מתחיל המחזור ,  שנים כל אחד28 של שנסתיימו מאתיים ושש מחזורים

' עולים בליל ד, העשרים ושבע שבו השמש ותקופת ניסן שהוא מזל טלה
מדוע חמה מגיעה פעם , ל"עתה מובן הקטע הראשון של ההלכה הנ .בתחילתו

בתקופת ניסן דהיינו כאשר מזל טלה נמצא במרכז ' ח שנים לתחילת ליל ד"בכ
  .ומדוע חל זה בשנה זו, מזרח הכדור

ואינו מתאים לחישובי ההלכה בענין , אמנם כל זה אינו אלא לחשבון שמואל
 כי את חישובי ,עיבור השנה וקביעות המועדים ולא למציאות הגשמית בכלל

ההלכה בענין עיבור השנה וקביעות המועדים מחשבים אנו לפי חשבון רב אדא 
דהיינו  (. יום וחמש שעות וארבעים ותשע דקות365האומר ששנת החמה היא 

ועשרים ושמונה רגעים , חלקים שיש בשעה) 1080(ף "חלקים מתתר 82שש שעות פחות 

וההפרש , והוא החשבון המציאותי) ף" רגעים שיש בכל חלק מחלקי התתר76 מתוך
ה חלקים בכל מחזור "בין חשבונו לחשבון שמואל הוא פחות בשעה אחת ותפ

ובחשבון שמואל . ים שנים ושמונה עשרה שעות בכל מאה שנ19קטן של 
מתעלמים ממנו ואין מכניסים אותו בשום חשבון של תשלומים ממחזור 

כמו שנהוג בחשבונות אחרים בעיבור שלווים מזמן אחד ומחזירים , למחזור
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שלאחר אלפי שנים , ם"קדוש החודש להרמב'  וכבר שאל מפרש הל.בזמן שני
שיב שדבר זה יהיה וה, שיתקבצו שעות אלו לימים תיפול תקופת ניסן באייר

בהקדמתו לסדר מועד " תפארת ישראל"' ודברי הר, לאחר שיבא מורה צדק ויודיענו

וחראיה השלישית שהביא . ע"צ, שרצה ליישב דבר זה על פי הלוחות המצויירים בטור
, כלשונו, כנגד דעת שמואל היא".) סוד העיבור"בספרו (אברהם בן עזרא ' ר

אברהם בן ' דהיינו שבזמן ר (,א יום"ור קרוב מיח בכל מחז"שהתחברו מן שעה ותפ

ח של כל המחזורים מזמן הבריאה וגרמו לריחוק תקופת "עזרא כבר התחברו שעה ותפ

' ב א"ובפירושו על התורה שמות י. שמואל מהתקופה במציאות בקרוב לאחד עשרה ימים

ודיעונו אוהבי אולי י)  י"שנ. ימים' כתב כי היום יש בין תקופת האמת ותקופתו קרוב מט
של רב  (וכתוצאה מחשבון זה. עד כאן לשונו. תקופת שמואל מה נעשה בהם

 619 שעות ו7 יום 91גם ההבדל בין תקופה לתקופה משתנה בהתאם והוא ) אדא
 חלקים 533 -שעות ו'  י,יום' וזמן כל מזל ברקיע הוא ל,  רגעים31-חלקים ו

ניסן ' ב' דשה התקופה ביום וולדעה זו כבר עלה מזל טלה ונתח. ועשרה רגעים
מתוך שבעים ושש  ( שעות וחמש דקות ושמונה חלקים ושבעים ושתים רגעים11

  .ולכאורה אין ענין לברכה זו כלל) רגעים שיש בכל חלק

דבר זה הלכה . וזה לשונו) 'מהלכות קדוש החודש הלכה ב' פרק ה  (ם"כתב הרמב
ובזמן שאין שם ,  פי הראיהשבזמן שיש סנהדרין קובעין על, למשה מסיני הוא

' פרק ט (,וכתב עוד. סנהדרין קובעין על פי החשבון הזה שאנו מחשבין בו היום

שנת החמה יש מחכמי ישראל . וזה לשונו) 'מהלכות קדוש החודש הלכה א
ויש ) הוא דעת שמואל  (,ה יום ורביע יום שהוא שש שעות"שאומרים שהוא שס

' פרק י (,וכתב עוד) הוא דעת רב אדא  (.םמהן שאומרים שהוא פחות מרביע היו

שנת החמה למי שהוא אומר שהוא פחות ) ' ו-'מהלכות קדוש החודש הלכות א
, ח רגע"ז חלקים ומ"ה יום וחמש שעות ותתקצ"יש מי שאומר שס, מרביע היום

ונראין לי הדברים שעל חשבון תקופה זו היו סומכין . ו בחלק"והרגע אחד מע
בעת שבית דין הגדול מצוי שהיו מעברין מפני הזמן ומפני לענין עיבור השנה 

גם הלוח . עד כאן לשונו. מן הראשון לפי שחשבון זה הוא האמת יותר, הצורך
  .שבידינו בנוי על חשבון רב אדא

ואלו חשבונו של רב אדא , והנה חשבונו של שמואל מופיע בגמרא ובברייתא
ואחר כך נכתבה בברייתא (. הלא מופיע בשום מקום והוא קבלה בידינו בעל פ

ם שדעת רב "וכתב המפרש את הלכות קדוש החודש על הרמב) הנקראת על שמו
גם חכמי ספרד . אדא נמסרה בצנעה ובסוד ולפיכך נשתכחה מן הדורות

יצחק ' והר,  "ספר העיבור"אברהם הנשיא ב' שבתקופת הראשונים וביניהם ר
ש וחבר "תלמיד הרא, א"פרק י' ר דמאמ ("יסוד עולם"יוסף הישראלי  בספרו ' בר
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כותבים " סוד העיבור"אברהם בן עזרא בספרו ' ור.) ש"ספר זה לפי בקשת רבו הרא
ם "והרמב. שדעת שמואל נמסרה בפרהסיא ואת דעת רב אדא מסרו בצנעה

 למרות ,בהלכותיו מאריך להביא את דעת שמואל ולהסבירו כהלכה ברורה
 המציאותית ושלפיה נהגו הסנהדרין שכתב לבסוף שדעת רב אדא היא האמת

הלכות ברכות  (ולא עוד אלא שפסק להלכה את דין ברכת החמה. בעיבור השנים

אין ענין , למרות שכתב שחשבון רב אדא יותר אמיתי ואם כן) ח"הלכה י' פרק י
  .לברכה זו כלל

אל תשים אל לבך אל ". סוד העיבור"אברהם בן עזרא בספרו ' וזה לשון ר
כי אל שאומר כי תוספת רביעית היום הוא בלי תוספת ומגרעת תקופת שמו

ויתכן ששמואל ידע זה ותקן זה בדרך קירוב לאנשי , איננה תקופת אמת כלל
והעד .... , ואני אתן לך שבעה עדים נאמנים מכחישים תקופת שמואל.... דורו

ולא יתכן , שאמרו תקופת שמואל בפרהסיא ותקופת רב אדא בצנעה, השני
דהיינו שתקופת  (נה שתי התקופות אמת כי יש ביניהן קרוב לשמונה ימיםשתהיי

והשנה ההבדל בין התקופות , רב אדא מקדימה את תקופת שמואל בסביבות שמונה ימים

ג "ניסן בבוקר ותקופת שמואל ביום י' קרוב לשנים עשר ימים כי תקופת רב אדא חלה ביום ב

דעוה אפילו התינוקות שהיא ורחוק הוא שתהיה התקופה שי.) י"שנ. בערב
ואשר היא בצנעה ולא ידעוה כי אם חכמים , היא האמת, בפרהסיא והיא קלה

הנה כל חשבון עיבורנו , דע שאם היתה תקופת שמואל אמת.... מעט היא שקר
הלא טוב היות עיבורנו , חלילה חלילה, ומועדינו ותעניותינו כזבים כולם, שקר
ביאור  (.עד כאן לשונו.  לא תטיב ולא תרעומה נחוש לתקופת שמואל כי, אמת

דבריו שכל מועדינו ותענית יום הכפורים נקבעו בלוח שבידינו על ידי הלל הנשיא נינו של 

ואם נחוש לתקופת שמואל אז כל המועדים שבלוח אינם , רבינו הקדוש כדעת רב אדא

  .) נכונים ומכאן ההכרח שאין להתחשב בתקופת שמואל כלל

ם והשולחן ערוך לברך ברכת החמה לפי "יצד פסקו הרמבולכאורה קשה כ
תקופת שמואל כאשר אין זו תקופה מציאותית ולכן איננו חוגגים את החגים 

שלמרות , ל"על זה השיב הרב משאת בנימין שהביא הרב כף החיים הנ. לפיה
כי לענין השנים , זאת יש לברך ברכה זו ואינם שנים הסותרים אחד את השני

ולענין חשבון התקופות , אליעזר שאמר שבתשרי נברא העולם'  כרהולכים אנו
דהיינו שהשיב על סתירה ". יהושע שאמר שבניסן נברא העולם' הולכים אנו כר

בסתירה נוספת שגם בה אנו נוהגים במכוון ובענין , זו שאנו נוהגים בה במכוון
י אליעזר שבתשר' מולדות הלבנה ומנין השנים שמתחילים מתשרי כדעת ר

יהושע שלדעתו ' למרות שאת חשבון התקופות מחשבים אנו כר, נברא העולם
דרך אגב גם את ברכת החמה אנו מברכים בניסן ולא בתשרי בגלל  (.בניסן נברא העולם

  .)    יהושע שבניסן נברא העולם' שפוסקים אנו כר
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איך , ולכאורה אין לדבריו ביאור והגיון כי ראייתו עצמה נמצאת באותה שאלה
פוסחים אנו על שני הסעיפים ובונים מערכת שלמה של חשבונות מולדות 

כאשר מוסכם עלינו להלכה שאת חשבון , אליעזר' המתחילים מתשרי כדעת ר
  . יהושע שלדעתו בניסן נברא העולם' התקופות מחשבים אנו כר

יהושע וההשלכות הנובעים מהם ' אליעזר ור' וקודם אסביר את ענין מחלוקת ר
 אשיב את התשובה הברורה לפרדוכסים הלכתיים אלו ויובהר איך ואחר כך

ואלו ואלו דברי אלהים חיים שניתנו בסיני ועוד לפני כן לאדם , שכולם אמת
  .   הראשון מפי הגבורה

לפי שהמונה מבריאת .  וזה לשונם.)מסכת ראש השנה דף ח(כתבו התוספות 
ם הראשון ובשעה לא מונה ראש השנה עד יום ששי שנברא בו אד, העולם

 ומסתמא אז קדש :)ח"סנהדרין ל, כדאמר באחד דיני ממונות( ,תשיעית נצטוה
כי שש שעות , שעות קודם' ומשקדש החודש על כרחך היה המולד ו, החודש

ו דהיא שעה שלישית "ונמצא המולד בתחילת שעה ט, ראשונות מתכסה הירח
ומאחר שלא , היה המולד ד"י בסוף שעה 'וביום , פירוש, ד"וסימן וי, של יום

נמצא שנברא , שקידש אדם הראשון את החודש' היה ראש השנה עד יום ו
משום דיום אחד בשנה חשוב , ואותה שנה של תוהו שמונין. ה אלול"העולם בכ

וכשתדקדק על מולד ניסן של תוהו שלפני תשרי של ישוב שבו נברא , שנה
שאתה צריך , לקיםב ח"תמצא מולד ניסן ברביעי בתשע שעות תרמ, אדם

ומולד , ח חלקים"שעות תל' ימים ד' דהיינו ב, ח לאחריו"תל' ד' להשליך ב
מניסן של תוהו מונין , ולתקופה. ד"ר' ה' תשרי של תוהו שלפניו נמצא ב

ונמצאת תקופת תשרי של ישוב של , שהיתה התקופה בתחילת ליל ארבעה
 אין בין .)ו"עירובין נ(, ו שעות כדאמרינן בפרק כיצד מעברין"ט' אחריו ביום ד

נמצא דשתי , תקופה לתקופה אלא תשעים ואחד יום ושבע שעות ומחצה
פירוש יום אחד , ג"כ' ו שעות ונמצא דקדמה תקופת תשרי למולד א"תקופות ט

דל חצי שעה , ב"תרמ' ט' ג שעות ונמצא דקדמה תקופת ניסן את המולד ז"כ
ב "שעות תרמ' ימים י'  ה,ב פירוש"תרמ' י' עודפת התקופה על המולד ה

והרי עכשיו , ב"תרמ' ט' עולה ז, ג"כ' ב עם א"תרמ' י' וכשנצרף ה, חלקים
, ולתקופת ניסן. נוהגין למנות מתשרי של תוהו כי יום אחד בשנה חשוב שנה

  .עד כאן לשונם. ב"תרמ' ט' וזקוקים להסיר ז, ד"ר' ה' מונין מולד תשרי ב
את ' כבים ומזלות תקופות ומולדות לימד השכל ענין הכו, וביאור דבריהם הוא

ובו ביום עמד וקדש את הלבנה בשעה תשיעית מיום , אדם הראשון ביום הבראו
ד "בסוף שעה י' ד דהיינו ביום ו"בתשרי במולד וי' הששי לבריאה שחל בא

וכיון שיום אחד . ה אלול"כי העולם נברא בכ, שהוא שנה שניה לבריאת העולם
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נחשבים הם כשנה , אש השנה קדמו חמשת ימי בראשיתולר, בשנה חשוב שנה
וראש השנה הראשון שבו נוצר אדם הראשון נחשב כשנה שניה , שלמה

ב "ט י"והיות ויודעים אנו שמהלך הלבנה בחודש הוא כ. לבריאת העולם
 חלקים )1080(ף "ג חלקים מתתר"ב שעות ותשצ"ט ימים י"דהיינו כ, ג"תשצ

ה "ן אחורה לראש השנה הדמיוני שלפני כלכשנעשה את החשבו, שיש בשעה
היה מולד הלבנה שלו , נמצא שאם היתה אז בריאה, אלול שבו נברא העולם

ף "בחמש שעות מהלילה ומאתיים וארבע חלקים מתתר' צריך לחול בליל ב
והוא נקרא .  ד"ר' ה' וסימן ראשי התיבות שלהם ב,  חלקים שיש בשעה)1080(

יטה זו צעיר בשנה ממה שאנחנו מונים באמת והעולם לפי ש. מולד של תוהו
' וכל זה רק לדעת ר, ח ועוד חמשה ימים"אלפים תשס' ועכשיו אינו אלא שנת ה

יהושע שבניסן נברא העולם לא ' אבל לדעת ר, אליעזר שבתשרי נברא העולם
כי אדם הראשון לא נברא אלא בניסן ולא קידש את ראש השנה , שייך כל זה

כי , והעולם אינו צעיר בשנה אלא בחצי שנה, טרם נוצרד כי "שחל במולד וי
אליעזר והמנין לשנים הוא מתשרי ' נברא בניסן שלאחר ראש השנה של ר

ט ואותה חלקנו לעשרים "אלפים תשס' ולכן שנה זו היא ה, שלפניו בלבד
בניסן שנה זו מסתיים מחזור , והיות ובניסן נברא העולם במציאות, ושמונה

ומתחיל מחזור , ח שמתחלקת לעשרים ושמונה" שנת תשסגדול של השמש של
  .גדול נוסף של השמש שבו מברכים ברכת החמה

ולפי הדעה שבתשרי נברא העולם לכשנעשה את החשבון אחורה לראש השנה 
היה , נמצא שאם היתה אז בריאה, ה אלול שבו נברא העולם"הדמיוני שלפני כ

ר שאין בין תקופה לתקופה מולד הלבנה שלו צריך לחול לדעת שמואל שסוב
בחמש שעות מהלילה ' בליל ב, אלא תשעים ואחד יום ושבע שעות ומחצה

וסימן ראשי ,  חלקים שיש בשעה)1080(ף "ומאתיים וארבע חלקים מתתר
וממנו אנו מחשבין את .   והוא נקרא מולד של תוהו.ד"ר' ה' בהתיבות שלהם 

  .ה חשוב שנהכי יום אחד בשנ, כל ענייני המולדות של הלבנה

והמולד הראשון שממנו  ")'הלכה ח' הלכות קדוש החודש פרק ו(ם "וזה לשון הרמב
והוא היה בליל שני חמש , תתחיל הוא מולד שהיה בשנה ראשונה של יצירה

וממנו תחילת . ד"ר'ה'סימן להם בשעות בלילה ומאתים וארבעה חלקים 
אליעזר שבתשרי ' וכדעת ר,  תהודהיינו שמנין השנים מתחיל ממולד תשרי של(. "החשבון

כל תשע עשרה שנה שיהיו מהן  ")'שם הלכה י(,   וכתב עוד)י"שנ. נברא העולם
ולמה סמכנו על מנין . נקרא מחזור, שבע שנים מעוברות ושתים עשרה פשוטות

, שבזמן שאתה מקבץ מנין שתים עשרה שנה פשוטות ושבע מעוברות, זה
וכל ארבע ועשרים ,  ושמונים חלקים שעהותשליך כל אלף, ושעותיהן וחלקיהן
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ותוסיף למנין הימים תמצא הכל תשע עשרה שנה משני החמה שכל , שעות יום
ולא ישאר ממנין ,  בשוהושש שעותשנה מהן שלש מאות וחמשה וששים יום 

חוץ משעה אחת וארבע מאות ושמונים , ימי החמה בכל תשע עשרה שנה
וכבר נתבאר לעיל שחשבון . אן לשונועד כ. ה"סימן להם אתפ, וחמשה חלקים

ם שהבאתי לעיל שסובר שחכמי "וזה הוא אותו הרמב. זה הוא לשמואל בלבד
ובכל , הסנהדרין עברו שנים לפי רב אדא שחשבונו יותר מציאותי משל שמואל

וגם פסק לברך ברכת החמה בניסן , זאת סדר את חשבון המולדות לפי שמואל
בניסן '  את השמש והכוכבים בליל רביעי ד'כי בו נברא העולם ובו תלה ה

ח שנים שזה "ושזמן זה חוזר על עצמו כל כ, יהושע' בתחילת הלילה כדעת ר
  .       היש אבסורד גדול מזה, אינו אלא לפי חשבון שמואל

כי אלו ואלו דברי אלהים חיים שניתנו בסיני ועוד לפני כן , התשובה לזה היא
י ורבינו תם בסדר "נם מעין ענין מחלוקת רשיועני. לאדם הראשון מפי הגבורה

אך בטרם ארחיב . הנחת פרשיות התפילין ששניהם ניתנו בסיני וכמו שיתבאר
    .מספרי שער יוסףקטע בביאור הדברים אצטט כאן 

, כי החדשים מתחילים מניסן, חדש תשרי הוא השביעי בשנים עשר החדשים"
וכל ". א לכם לחודשי השנהראשון הו, החודש הזה לכם ראש חדשים"ככתוב 

ולמרות זאת , ימצוות המועדים שבתשרי מוזכרים בתורה על החודש השביע
 לכאורה דבר מוזר שהחדשים )'משנה א'  פרק אה"ר' מס( .םהוא ראש השנה לשני

ה לשנים יהיה בחדש הראשון "וההגיון מחייב שר, והשנים לא הולכים יחד
 יתר על כן ההגיון אומר שלנו ,ומדוע אין הדבר כן, לשנה ולא בחדש אחר

, ה צריך להיות קשור בזמן הבריאה"ר, היהודים המאמינים בבריאת העולם
י שכולם "אעפ, אך לא כן הוא. כשתחילת הבריאה תקבע כראש השנה לשנים

  ):' יה"ר' מס(נחלקו חכמי ישראל , ה לשנים"מודים שהראשון לתשרי הוא ר
 ולא עוד אלא שהמסקנה שבניסן נברא .מתי נברא העולם אם בתשרי או בניסן

'  מסראה( . ולכן ברכת החמה נעשית בניסן ולא בתשרי) .ב" דף ישם( .העולם

, כ מניני השנים שאנו מונים מתשרי אינו מכוון לזמן הבריאה" וא):ט"ברכות דף נ
אליעזר שסובר שבתשרי נברא העולם ביאור דבריו הוא שהעולם ' לר' ואפי

תשרי מקביל ליום בריאת האדם ' וא, ה באלול" לכנברא בתאריך המקביל
לראש '  הכוונות דרוש אשער(. ולא ליום ראשון לבריאה, שהוא יום השישי לבריאה

ה את הקטע "ל קבעו בנוסח תפילת המוסף של ר"חז,  ואם לא די בזה).השנה
למרות שנוסח זה , "זכרון ליום ראשון, זה היום תחילת מעשיך"הקובע ואומר 

)  .ז" דף כה"ר' מס(, אליעזר הסובר שבתשרי נברא העולם' אם לדעת רהוא מות

יהושע שבניסן נברא ' ולכאורה פלא הוא שלמרות שהמסקנה למעשה הוא כר
  .וכל זה אומר דרשני, קובעים אנו למעשה בתפילה עמדה מנוגדת, העולם
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בין עירו' מס(. "אלו ואלו דברי אלקים חיים"ל "אכן כבר נאמר לגבי מחלוקות חז

וגם כאן לא נחלקו .  וכל הסברות והדעות ממקור האמת חוצבו).ג"דף י
אליעזר '  וגם ר,ו במסורת שעולם גשמי זה נברא בניסןקבלכי כולם , במציאות

כי זה דבר שבמציאות שהחמה חוזרת למקומה . היה מברך ברכת החמה בניסן
 קבלהבפי האך העניין הוא שעולם גשמי זה נקרא . המקורי בניסן ולא בתשרי

שבהדרגה הולכים  רוחניים  ברא עולמותשהבורא,   דהיינו,בשם עולם העשיה
  . הוא העולם הזה, ומתגשמים יחסית עד שהתוצאה הסופית בהתגשמותה

נקרא בשם נעלם רוחני מאד השהם עולם , ז הם חמשה"העולמות שמעל לעוה
 ,מאין- והעולמות שנשתלשלו ממנו נקראים בשם ברואים יש. אפס ובשם אין

ובכל עולם , עשיה, יצירה, והם לפי סדרם ידועים בשמות אצילות בריאה
מעולמות אלו יש פירוט גדול של עולמות הנכללים בשמות חמשת העולמות 

, עשיה שבעשיה ז הנקרא"הכוללים כשההשתלשלות בסופה הגשמי הוא העוה
 בניסן אך מקור ההשתלשלות שבסופה אועולם גשמי זה לכל הסברות נבר

" ז"הריון העוה"והוא הנקרא באופן יחסי גם בכנוי , החל בתשרי, ז"נברא העוה
 עד למוצר )המחשבה(=שכן הוא דוגמת ההריון שמפתח את העובר מטיפת המח 

וכן . ואז באה הלידה שהיא התגלות המוצר המוגמר, מוגמר של עובר מושלם
ז שהוא "ובניסן נברא העוה, בתשרי החל המקור וההשתלשלות של העולמות

ל היא אם "ומחלוקת חז. בבחינת הלידה וההתגשמות של העולמות הרוחניים
או אם , ואז נאמר שבניסן נברא העולם, להתייחס רק למוצר המוגמר והגשמי

. ואז נאמר שבתשרי נברא העולם, להתייחס לכל תהליך הבריאה מראשיתה
 ישראל ולכן חכמי, יהושע שבניסן נברא העולם' המציאות הגשמית היא כר

זה היום " בתפילה אומריםאך למרות זאת אנו . קבעו את זמני התקופה כדעתו
כי תחילת המעשים וזכרון ליום ראשון של , "תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון

ולכן גם . בריאת העולמות כולם נעשה לכל הדעות ביום המקביל לאחד בתשרי
כי , "היום הרת עולם"ה וקבעו לומר "ל בנוסח תפילת המוסף של ר"הוסיפו חז

שער ראה (. יום זה מקביל לתחילת ההריון של העולם והרת הוא מלשון הריון

ולכן מנין  ). כמאןה"ד',  עמוד אז" דף כה"ר' מס' בתוסו',  דרוש אה"הכוונות ענין ר
אך מנין השנים נמנה . החודשים מתחיל מניסן שבו נברא העולם במציאות

   .ז"למציאות העוה ות הרוחניים שגרמומתשרי שבו החלה התפתחות העולמ

הנה כבר נפוץ בכל ישראל . א. ואקדים ואביא שתי דוגמאות להבהרת הנושא
י ורבינו תם בסדר הנחת הפרשיות בתוך בתי התפילין "ענין מחלוקת רש

ולרבינו תם . והיה אם שמוע, שמע ישראל, והיה כי יביאך, קדש, י הסדר"שלרש
ומחלוקתם בביאור . שמע ישראל,  והיה אם שמוע,והיה כי יביאך, קדש, הסדר
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, מימין, והיה כי יביאך, קדש לי, כיצד סדרן,  תנו רבנן:)ד"מנחות ל(הברייתא 
, י הכוונה שכל הארבע על הסדר"שלרש. והיה אם שמוע משמאל, שמע

ולרבינו תם באור הדברים להקדים את והיה אם שמוע לפרשת שמע והיא 
 כיצד נפלה מחלוקת בדבר שנוהג בכל יום בכל והתקשו הפוסקים. הרביעית

והתשובה היא כי אכן פתחו תפילין . יפתחו תפילין ויראו הסדר הנהוג, ישראל
י וחלק כדעת רבינו תם ולכן נסתפקו בסדר "ומצאו חלק מסודרים כדעת רש

ולא עוד אלא שחלק מגדולי ישראל הראשונים העידו שפתחו את . הנכון
וחלק מגדולי ישראל הראשונים , י" ומצאוהו כדעת רשתפיליו של רב האי גאון

ם "והרמב. העידו שפתחו את תפיליו של רב האי גאון ומצאוהו כדעת רבינו תם
ואחר כך מצא , ת"בתשובתו כותב שהתפילין שהיו לו בתחילה היו כדעת ר

, י"י ושכן מצאו את תפיליו של רב האי גאון בסדר רש"שהלכה כסברת רש
ד מעיד שתפיליו של רב האי גאון "והראב .שי ארץ ישראלושכן מנהג כל אנ

והשאלה עולה מאליה כיצד נכתבו שתי שיטות שונות . נמצאו כדעת רבינו תם
ולמה הברייתא נכתבה בלשון המשתמע . בתפילין ומדוע הגיעו לבלבול זה

ולפחות מר בר רב אשי שהביא את , לשתי פנים ולא כתבה ברור כסברא הנכונה
מרא מדוע לא הסביר את כוונתה בצורה חד משמעית והיה מונע הברייתא בג

ולפני כשבע מאות שנה כשהתגלה . בזה מחלוקת בענין חשוב ומצוי כל כך
וגילה רבינו , הזוהר נמצאו שתי הסברות כתובים בו באמרו ששניהם אמת

, העליונה" בינה"י סודם מספירת ה"ל את סודם שתפילין של רש"האריז
ושניהם אמת ונתנו . העליונה" חכמה"ו תם סודם מספירת הותפילין של רבינ

שמשה רבינו לימד בפרהסיא את , ופירשו המקובלים את דבריו. למשה בסיני
קורא חכמי ישראל לימד בצנעה ' ולשרידים אשר ה, י"סדר הנחתם כדעת רש

ולכן לא כתבה . ת כדי שיניחו שניהם ויגרמו ליחוד חכמה ובינה"גם את סדר ר
 ולא מר בר רב אשי את סדרם במפורש כדי להשאיר פתח לשני הברייתא

וכך לאחר שנים נמצאו שני סדרים שונים של תפילין , הסברות כי שניהם אמת
ולא ידעו ששניהם אמת דבר שנמסר בצנעה ונסתפקו בסדר הנחתם בבתי 

ושמאז גילוי הזוהר יש חובה לכל אחד להניח שניהם ושזו אחת . התפילין
  .ה הזוהרהסיבות שנתגל

ינעל מנעל ימין . "נפסקה הלכה וזה לשונה' ב' בשולחן ערוך אורח חיים סי. ב
ואחר כך ינעול של שמאל ויקשרנו ויחזור ויקשור של , תחילה ולא יקשרנו

. יוחנן שדימה הנעליים לתפילין' א מדברי ר"שבת דף ס' ומקורו ממס". ימין
ם תור לתפילין שקדושוהדבר תמוה כיצד ניתן לדמות נעליים שהם חול גמ

ומה אכפת להלכה איך ננעל ונקשור הנעליים ומה בכך אם , גדולה עד מאוד
  .נעשה כרצוננו בנעילתם ובקשירתם
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וביאור זכר . כי בצלם אלהים עשה את האדם וזכר ונקבה בראם, והתשובה לכך
ונקבה מתפשט על כל הבריאה שכל חלקיק ממנה בנוי מתרכובת זכר ונקבה 

גם . חיובי ושלילי, כוחות מנוגדים ומקבילים הנקראים ימין ושמאלדהיינו שתי 
ולכן המוח בהתפשטותו משנה עצמו ומח , מחו וכחו של אדם בנויים בדרך זו

ימין מפעיל את החלק השמאלי של הגוף ומח שמאל מפעיל את החלק הימני 
ל ויד שמא, ויד ימין היא ימנית במבנה הגוף ושמאלית בכחה הפנימי. של הגוף

י שאת המצוות המעשיות "ואעפ. היא שמאלית במבנה הגוף וימנית בכחה
צריכים אנו לעשות ביד ימין כי אנו בעולם העשיה בחינת הגוף וממנו אנו 

 את התפילין שהם בסוד המוחין )ן"בסוד מ(מעלים את הרוחניות ללמעלה 
  והמוח)הבינה( והמוח הקטן )החכמה(וארבעת פרשיותיה כנגד המוח הגדול 

.  ולגידי הדם)חסדים דדעת( המתפצל לשנים לורידי העצבים )דעת(המוארך 
וכמו כן .  צריכים אנו להניח על מח ימין הנמצא ביד שמאל,)גבורות דדעת(

בנעליים שסודם גדול בסוד אור המקיף המגן על האדם מהדברים השליליים 
נו ולגודל חשיבותם תק, השורים על האדמה מאז שנתקללה לאחר מות הבל

צריך לנעול אותם לפי ימין ושמאל של , "שעשה לי כל צרכי"עליהם את ברכת 
אבל קשירת הנעליים סודם בסוד נפש האדם , העולם הזה שממנו באו להגן

והתקשרותו אל הגוף ודומה עניינם לתפילין ולמח הנמשך ממנו ולכן יש 
הגוף וראיה שסוד קשר הנעל בסוד קשר הנפש אל . לקשרם לפי קשר התפילין

הוא ממצות חליצה שצריכה היבמה להתיר את קשרי המנעל שעל רגל החולץ 
ואחר כך לשמוט את הנעל מרגלו והטעם על פי הסוד הוא כי חלק מנפש המת 

היות שאין לו ילדים שתשרה חלק זה , שניתן בחייו לאשתו על ידי החופה
קשר ועל ידי התרת הקשרים מעל הנעל ניתר , עליהם מתקשרת היא אל האח

  .הנפש וניתן לצאת על ידי חליצת הנעל ויריקת האשה

הבריאה הראשונה המוזכרת בתורה ענינה בסוד הבריאה . ועתה נבא לנדוננו
העליונה סוד המחשבה הבאה מעולם החכמה ולכן פתחה התורה בבראשית 

וכתב בתקוני ". חכמה, ראשית"ואמר הכתוב . בחכמתא, ותרגם יונתן בן עוזיאל
אזדרע שמא " ש.)בראשית דף א(וכתב בזוהר . תשרי' ת אותיות באזוהר שבראשי

וביאורו שמעשה בראשית ". ב אתוון דעובדא דבראשית"גליפא מפרש במ
ב שמות אלהים המוזכרים בהם כנגד ארבעים "נעשו בעשרה מאמרות ול

וכשנתחיל מתיבת בראשית לקרא  בדילוג . ושתיים כחות המאירים בסוד הזווג
 שהוא המולד הראשון ".ד"בהר"יים אותיות נקבל את השם של ארבעים ושת

, אליעזר שממנו מונים את חשבונות המולד' של תשרי של שנת התוהו וכדעת ר
שם עמוד (וכתב בזוהר "  אלה"והבריאה השניה מתחילה באותיות . וכנזכר לעיל
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שהיא ספירת " מי"ש, "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" סוד הכתוב .)ב
. שהוא בחינת התפארת" אלה"ממנה נברא העולם בסוד , ה העליונההבינ

וחשבון רב אדא , ובהלכה למשה מסיני נתנו חשבון שמואל ללמדם בפרהסיא
קבלה מסנהדרין ,  העיבור שנמסר בסודבסודלאומרו לחכמים בצנעה 

יהושע שבניסן נברא '  נפסקו כר"השנה"תקופות , וכשנתבונן. לסנהדרין
ואת מולדות , אליעזר'  אנו מונים מתשרי כדעת ר"השנה"את למרות ש, העולם

אליעזר שבתשרי נברא העולם '  מונים אנו כדעת ר"החדש"הלבנה לקדוש 
והרי שילוב תשרי בניסן , למרות שאת החדשים אנו מונים מניסן ולא מתשרי

". זכר ונקבה בראם"וכמו שביארתי לעיל בסוד , וניסן בתשרי בסוד הזווג
רי סוד המחשבה הרחיבה בו התורה בכל מעשי ששת ימי בראשית ובבריאת תש

ואת , וכנגדו לימדה את חשבון שמואל לכל ישראל בפרהסיא. והשבת עמהם
וכנגדו את חשבון , הזכירה כמעט בהסתר, בריאת ניסן שהיא הבריאה הגשמית

כי הוא סוד . רב אדא המתאים יותר לבריאה הגשמית לימדה בהסתר ובצנעה
ואכן בשנה זו . ל כבודה בת מלך פנימה כלה נאה חסודה וצנועההשכינה שכ

 11ניסן ' ב' כבר עלה מזל טלה ונתחדשה התקופה ביום ובמציאות הגשמית 
מתוך שבעים ושש (שעות וחמש דקות ושמונה חלקים ושבעים ושתים רגעים 

באהבה וביראה ונברך את ברכת   ובכל זאת נעמוד כולנו)רגעים שיש בכל חלק
ד ניסן כאשר תכנס תקופת טלה הרוחנית בסוד המחשבה "ביום רביעי יהחמה 

ואדרבה מסתבר שערך ברכה זו הוא גדול באלפי , אל תקון שרשה העליון
, כיון שנתקן על דבר רוחני כל כך בסוד שורש הבריאה, פעמים משאר ברכות

  ". במחשבה איתבריר כולא"וכמו שאמר בזוהר , עולם המחשבה

ן שמואל הוא סוד המחשבה העליונה ולכן נלמד מה שכתבתי שחשבו
ואלו חשבון רב אדא הוא סוד בריאת העולם הזה ולכן נמסר , בפרהסיא

הם בבחינת ' דע כי כל חשבונות וגימטריאות וכדו. ביאור הדברים הוא, בצינעה
, ושתי בחינות שכינות הן, "עינייך ברכות בחשבון", בסוד הכתוב" שכינה"ה

והיא נובעת מהמחשבה העליונה סוד התפילין ורמוזה " הלא"הראשונה נקראת 
שהיא השכינה " ראית את אחורי"של קשר של תפילין ועליה נאמר ו' באות ד

בחלקו העליון ועליה " תפארת"העליונה העומדת כביכול מאחרי ספירת ה
ונקראת היא אספקלריא המאירה שבזה ". שקשר תפילין הראהו", ל"אמרו חז

' יאים שלא ראו אלא בבחינת אספקליא שאינה מאירה בחינבדל משה משאר נב
בכל ביתי , לא כן עבדי משה"לאהרן ומרים ' וזה מה שאמר ה" רחל"השכינה 

'  והנה השכינה בחי)בהעלותך' י פ"להאר" ליקוטי תורה"ו, י"ראה רש(". נאמן הוא
אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר "רחל היא סוד הלבנה שקטרגה ואמרה 
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וראה . 'י בראשית א"וראה רש: חולין ס(". לכי ומעטי את עצמך'  ואמר לה ה,אחד

. לתקן עניין זה'   ובראש חודש הקריבו שעיר חטאת לה)ח"שער הכוונות ענין ר
' ח משתמשים שני מלכים בכתר אחד בבחי" ובמוסף ר)וחולין שם. 'שבועות ט(

דשים חאשי רם ח מתחיל במילי"ולכן מוסף ר, מסויימת בפנימיות העולמות
ונראה שכיון שטרם נתקן עניינה של , עמך נתת שראשי תיבות שלהם רחלל

, רחל בשלמות והיא בראש עולם הבריאה בסוד ראש לשועלים' הלבנה בחי
  .העיבור" סוד"נעשה כל ענין תיקונה בצנעה ולכן נמסר בצנעה ב

סת ואסביר את סוד המזלות הרוחניים שעבורם אנו מברכים ברכה זו כשנכנ
תקופת ניסן בשמים העליונים על פי חשבון שמואל שניתן למשה בסיני בסוד 

  . והקשרם אל המזלות הגשמיים, בשעת כוכב שבתאי' בליל ד, המחשבה

וכוכבים , לבנה בטהרתה, הרואה חמה בתקופתה, תנו רבנן", אמרו בגמרא
 אמר אביי, ואימת הוי. אומר ברוך עושה בראשית, במשמרותם ומזלות בעתם

באורתא דתלת נגהי , ונפלה תקופת ניסן בשבתאיח שנין והדר מחזור "כל כ
' שם שעה ראשונה של ליל ד, שבתאי", י" פירש:)ט"ברכות דף נ' מס(". ארבע

 ל"ם חנכ"שצ,  ושבע שעות הן וחוזרות חלילה,שבאותה שעה נתלו מאורות
, כוכב, נוגה, חמה, מאדים, צדק, שבתאי, ראשי תיבות שמות שבעת כוכבי הלכת לפי סדרן(

, ם"ש חל" תמצא בהיקף סדרן של עולם סימני שעות תחילת הלילות כצנ.)לבנה
', תחילת ליל ד. נוגה', תחילת ליל ג. צדק', תחילת ליל ב. כוכב, מוצאי שבת

, תחילת ליל שבת. לבנה, תחילת ליל ששי. חמה', תחילת ליל ה. שבתאי
  .עד כאן לשונו. ש"ם כצנ"חל, וסדר תחילת הימים כעלות השחר. מאדים

חישובי תקופותיהם ו הכוכבים והמזלות והלוכם ברקיע סדרכי , והענין הוא
 הוא סוד גדול בשרש הבריאה ,וחלוקת זמנם לימים ושעות וחלקים ורגעים

, נצטוה על קדוש החודשש כ,והוא הלכה למשה ממצרים, הרוחנית והגשמית
ף חלקים "חלוקת השעה לתתר, מאולדוג. וכבר ניתן לאדם הראשון ביום הבראו

ף אלו יפול דבר מתי יחולו מועדי "כשעל חלק אחד מתוך תתר, קובעת מאוד
ובגלל אחד מחלקים אלו יכולים ראש השנה והמועדים לזוז ממקומם , ישראל

והוא הלכה בסודות . הנכון ולהקבע אפילו לאחר יומיים מזמנם במציאות
 וביאורו שאם יבא ".ן בל תדרושמולד זק, ו ראש"לא אד"העיבור האומרת 

קובעים , ף חלקים אלו"מולד תשרי לפני חצות היום אפילו בחלק אחד מתתר
ף חלקים אלו "ואם יאחר אפילו בחלק אחד מתתר, את אותו היום לראש השנה

, דוחים את ראש השנה למחרת היום, ויגיע בחצות היום ממש וכל שכן לאחריו
ידחה ראש השנה ועמו כל , בשבוע'  או ו'או ד' ואם למחרת היום חל יום א

  ) 'ם הלכות קדוש החודש פרק ז"רמב(. ו ראש"כי לא אד, המועדים בעוד יום נוסף



 אברהם                כו סימן                    ברית

 

 שנ

 שנ
 
 

, "תפארת"' ף עם הכולל בגי"ותתר, "תפארת"וכוכב השמש שרשו מספירת ה
 .)ח"ברכות נ". זו חמה ולבנה שעמדו לו ליהושע, והתפארת"ורמזוהו בגמרא באמרם (

, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסדהספירות נמצא במרכז ששת " ארתתפ"וספירת ה

. ר כוכבי הלכת מקיפים אותושא, י שאינו במרכז היקום" וגם השמש אעפ.יסוד
פועלים את כח הבורא בעולמות כולם וכל אחד מהם כלול אלו ספירות וששת 

גם , י חוליות שבשדרה"דרך ח" דעת"וכולם מושפעים מה, מעשר וביחד ששים
ז "שורש הנהגת העוה" תפארת"ועל ספירת ה, ף"תתר' י בגי"שים פעמים חש

סוטה (צבאות ' כי שמש ומגן ה' ה שמש שנא"ל ואמרו שמו של הקב"רמזו חז

  . והמבין יבין,  ואולי יש קשר בכל ענין זה.)'י

ב "שהעולם נברא בסוד כ, בספר יצירה השלום וכתב אברהם אבינו עליו
. ג. ב ושבע כפולות .ש. מ. אמתחלקים לשלש אמות  ו, אותיות התורה הקדושה

 וכוונתו .ק. צ. ע. ס. נ. ל. י. ט. ח .ז. ו. ה,  ושתים עשרה פשוטות.ת. ר. פ. כ. ד
מנחים ומשפיעים על העולם באמצעות שסוד עשרים ושתיים האותיות 

 המכוונים כנגד שלשת היסודות אש מים אמששלש אמות . הכוכבים והמזלות
, ושבע הכפולות כנגד שבעת כוכבי הלכת,  ללא יסוד העפר)רוח, יראו(= שמים 
ושתים עשרה הפשוטות כנגד . לבנה, כוכב, נוגה, חמה, מאדים, צדק, שבתאי

 כוכבי שבעת אברהם אבינו על מדבר רביעי בפרקשם ו. שנים עשר המזלות
 מביא הוא 'ה ובפרק. הרקיעים ושבעת ,השבוע ימי לשבעת והקשרם, הלכת

 .אדם של אבריו וכנגד השנה חדשי ב"י כנגד וסודם המזלות עשרה יםשת את
  שם את לצרף אפשר צירופים עשרה לשנים כי ד"הראב דבריו את וביאר
 ושבט בשנה חודש יש כנגדו ו,בעולם אחר מזל נובע צירוף ומכל, ה"ההוי
 וראובן ,בחדשים ניסן כנגד הוא במזלות טלה :לדוגמא .ישראל בעם

 .הרגילה בכתיבתו ה"ההוי בשם ונכתב ,החיים מזל נמשך ומשם ,בשבטים
 שם הוא וצירופו ,בו תלוי לאדם הממון השפעת = שמעון = אייר = שור מזל

  .הדרך ז"ע וכן 'ו-'ה- 'ה-'י זה בסדר ה"ההוי
שנרשמו בו " יסוד"ל כי שורש שבעת כוכבי הלכת הוא מספירת ה"וכתב האריז

והיות וספירת היסוד , "בינה"פירת השמקורן מס, מ"ת נהי"שבע הספירות חג
והיו ", גם הכוכבים נקראו אותות וכמו שכתוב, מכוונת כנגד אות ברית המילה

' ב המזלות שרשם מהיכל הרצון של מעלה שהוא מבחי"וי". לאותות ולמועדים
סוד " מלכות"בספירת ה, "יסוד"ומאירים דרך ספירת ה, "תפארת"ספירת ה
שעליה אמרו " מלכות"רה שמקורם מספירת הוהשעות הם שתים עש. השכינה

כי כל חשבון ומנין , ונקראות חשבון ותקופות". מזל שעה עומדת לו", ל"חז
אבל , "יסוד"והמזלות מצד עצמם מקורם מצד הרחמים שב". מלכות"הוא ב
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ב "וכמו שיש כ". מלכות"לשון תוקף ודין מצד חשבון שב" תקופות"נקראים 
' וז. מים, רוח. שלשת היסודות אש'  שהם בחיהתחתון" יסוד"ב ב-אותיות א

העליון " יסוד"כנגדם הם ברקיע העליון וב, כוכבי לכת ושתים עשרה מזלות
  .)ויצא' לקוטי תורה פ(. 'ב שבטים וכו"ב המזלות הם י"וכנגד י" דעת"הנקרא 

 הצירופים מסוד כי ודע" לשונו וזה "פז כתם" בספרו לביא שמעון 'ר וכתב
 וגזרה שחייבה מה כפי לבא המסורות העתידות כל קדמונינו יםיודע היו האלו

 בהם ישלטו אשר האמיתיות השעות לכוון הזוכה כי וקבלנו ,יתברך חכמתו
 כי ,דבר ממוצא וישכיל ידע ,וחדש חדש בכל ממשלתם והתחלת המזלות

 תחתיו אשר וכוכב מזל אותו ועל מצב באותו המושלת ה"ההוי שם בהשכילו
 חכמת היתה וזאת ,העתידות יגיד ,יתחלק אליו אשר לכתה כוכבי משבעת
 ואמרו ,העמים לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי" ,נאמר עליה אשר ישראל

 ,והכוכב המזל חיוב יודעים הם האומות כי וגם .ומזלות תקופות אלו ,ל"חז
 מה כפי שופטים והם ,עליהם אשר ת"ההויו סוד שהם העיקר חסרים הם

  .ל"עכ ,העיקר היא כי ,המחייבת ה"ההוי שם פיכ ולא המזל שיחייב
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:) ה"כ ק"מו(". במזל אלא ,הדבר תלוי בזכות לא ומזונות חיים בנים" ואמר רבא

מקובל בידינו שהכל תלוי במזל , אלעזר'  שאל ר.)ד"במדבר דף קל( ובזוהר
וכיצד יתכן שספר תורה שקדוש בכמה , ואפילו ספר תורה שבהיכל

כי , ומאותות השמים אל תחתו"ומה גם שכתוב , תקדושות יושפע מהמזלו
שאין הכוונה , והשיב. הגוים יחתו ולא ישראל". יחתו הגוים מהמה

אלא במזלות העליונים המאירים , למזלות התחתונים הנראים בשמים
במידה השמינית ובמידה השלש עשרה משלש עשרה מידות של רחמים 

  חסדהספירות כנגד ווניםמכושבעה כוכבים אלו . הנובעים מספירת הכתר
 יסוד ,)כוכב(= הוד ,)נוגה(= נצח ,)חמה(= תפארת ,)מאדים(= גבורה ,)צדק(

  ).לבנה(= מלכות ,)שבתאי(=

 תולדות בספרו ,)ע"השו מחבר ל"ז קארו יוסף 'ר של דודו( קארו יצחק וכתב הרב
 במזלו שקורן ,ישראל של כוכבם הוא "שבתאי" .לשונו וזה ).בראשית 'פ( יצחק

 ראשונה משעה וכבר ,בשבת ומסלולו ,ומלואה הארץ ועל האדם על ומשפיע
 ,המחשבה כח על גם והשפעתו ,בעולם שליטה לשבתאי יש שבת ביום

  .האלקים ועבודת ,הרזים ידיעת ,הבינה

 לכוכבים שיש הכח שלפי ,כתב יצירה לספר "חכמוני" בפירושו דונולו שבתאי 'ור
 אדם בני של התולדות וכח שיהםמע וכח ממשלתן אף יהיה כן ,האלה

 ממונה הוא שבתאי ,כיצד .עליהם ממשלתם אשר הארצות וכח ,בהם הנולדים
 החיים על ממונה צדק וכוכב .בשבת ושולט העצלות ועל העוני ועל המות על

 והברזל והחרב הכעס על ממונה ומאדים .בשבוע 'ה ביום ושולט והשלום
 והממשלה המלכות על ממונה מהח .בשבוע 'ג ביום ושולט ,ושממה ומפולת

 וחסד וחן והשמחה התאווה על ממונה נוגה .'א ביום ושולט מלאכה כל ועל
 וכשרון ושכל חכמה על ממונה ,כוכב .בשבוע 'ו ביום ושולט ,ואהבה

 כוכב כל השפעת ומקבלת חסרון על ממונה לבנה .'ד ביום ושולט ,מוסיקאלי
  .'ב ביום ושולטת ,בדרכה הנקרה

ועוד ". בשביל ישראל שנקראו ראשית נברא העולם, בראשית", ל"ואמרו חז
ולכן ) 'אות ב' בראשית רבה פרשה א (".ישראל עלו במחשבה תחילה", אמרו

הוא כוכבם של " יסוד"הכוכב העליון שהוא שבתאי המכוון כנגד ספירת ה
" יסוד"ישראל וכל כחם וקדושתם קשור בשמירת הברית שהוא בספירת ה

ושבתאי שולט בחודש העשירי הוא .  בת זוגם של ישראלהשבתולכן , שכנגדו
ב ומשתווה ליום הכפורים "בטבת בצד מה חמור יותר מט'  יולכן ,חודש טבת

בטבת חל ' אבל אם היה י', ב בשבת נדחה הוא ליום א"כי אם חל ט, בערכו
הלוח את ל סדרו " ולכן חז.)דרהםו בשם אב"ית יוסףב (".בשבת היו מתענים בו
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והענין הוא כי בקדושה המספרים שבע . בטבת ביום שבת' לם לא יחול ישלעו
כי בעשרה מאמרות , למעשי מרכבה ובראשית ועשר בכמה ענינים רומזים

ושבע מדות יש  )'וספר יצירה פרק א', פרקי אבות פרק ה (,ועשר ספירות נברא העולם
ויום . י השבע והעשר קשורים למעשי בראשיתמספרו, ז"ה בעוה"בהנהגת הקב

, ג"ויקרא כ( .השביעי לחודש בעשורהוא , "יום אדיר בימי שנה"הכפורים שהוא 

ויום זה נפל בחטאי ישראל . העשירי לחודש בעשיריועשרה בטבת חל   ).ז"כ
ולכן בו סמך נבוכדנצר את . וטרם חזר אל הקדושה, בבית ראשון בידי הקליפה

ואמר  .לתו בידי הקליפהומהווה עד היום יום אבל על נפי, ידו על ירושלים
 העשיריבחודש , ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו", הכתוב

) .ד"מגילה י (כי אסתר שהיתה נביאה, " למלכותושבעהוא חודש טבת בשנת 

בנפילתה סימלה את גלות השכינה  )".פורים"דרוש , שער הכוונות (,וכנגד השכינה
שנקרא כן מלשון , א אחשורוששלה שהו הראש מלכות דקליפה בצד בידי
 והיות . טבתחודש הוא ונפילתה היתה בחודש העשירי ).א"מגילה י (,ראש

  . למלכותושבעבשנת , והשכינה היא סוד השנים והשמיטות

וכשישראל תחת , כוכב קשה הוא , שהוא כוכבם של ישראל"שבתאי"כוכב 
ו על מצות שבת ונצטווינ. שליטתו יורדים עד עפר כי הוא מיסוד העפר והחרבן

יצחק קארו ' תולדות יצחק לר( .בין היתר גם כדי להנצל ממנו, שזה יום שליטתו

, שער הכוונות ענין ראש השנה (שבט קשים מאד וטבת חדשי ו).פרשת בראשית

כאשר ישראל שומרים תורה ו. "שבתאי"כי כוכבם .) א"להחיד" עבודת הקודש"ו
י "ו נשלטים הם ע"אים חאך כאשר חוט. הם למעלה מהכוכבים, ומצוות

על  "שבתאי" את כוכב משליטפגם הברית ו .)ז" רטפנחס' פ זוהר  (,הכוכבים
 ."שבתאי" כוכבהחרבן שב' בחיכחרבן הזרע ' רע לבטלה הוא בחיז כי ,החוטא

ם "ולכן בחדשים טבת ושבט שבהם שולט כוכב שבתאי חלים ימי השובבי
  )קודששער רוח ה". (יסוד"המסוגלים מאוד לתיקון ה

ל מתברר מעט מהענין הרוחני המשפיע בכוכבים ומזלות שנתלו "מכל הנ
ושזמן עליית מזל טלה הוא בתחילת ליל רביעי שבו החלו הכוכבים , ברקיע

והמזלות לפעול החל מכוכב שבתאי בדווקא למרות שהכוכב המשפיע בחודש 
עים יש שלשה כוכבים ר .א וזה לשונו"א זיע"וכתב החיד. ניסן הוא מאדים

' לבטל ג, ה צוונו במצוות שבת חודש ומילה"והקב, לבנה מאדים שבתאי
   )כסא רחמים סופרים(. כוכבים רעים האמורים

כי בכל ראש השנה חוזר האצילות ) ה בהקדמה"שער הכוונות ענין ר (ל"וכתב האריז
חשבון ) 'שם דרוש א(, וכתב עוד.העליונה לכמות שהיה בתחילת בריאת העולם

וחשבון החדשים מניסן כי ששת חדשי החורף הם סוד , לין בתשריהשנים מתחי
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ואחריה , ולכן הם בסוד שנה" תפארת"עולם ה' קצוות מחסד עד יסוד שבבחי' ו
וששת קצותיה הם ששת חדשי הקיץ מניסן ועד ".מלכות"מתחיל בנין הנקבה 

של הנקבה ונהפך לדוה " הוד"ונמצא כפי זה כי חודש אב הוא בספירת , אלול
 יצחק' וגם בזה תבין מה שאמר ר. א"לכן נחרב בו בית המקדש שיבנה בבו

ההודש "לא היה צריך התורה להתחיל אלא מ) י תחילת ספר בראשית"הובא ברש(
לכן היה ', לפי שניסן הוא ראש חדשי הנקבה הנקראת זה השער לה, "הזה לכם

עולם אם יהושע מתי נברא ה' אליעזר ור' ונחלקו ר. ראוי להתחיל בה התורה
וחס ושלום , שנראה שחולקים במציאות חס וחלילה, וקשה, בניסן או בתשרי

אבל האמת היא כי אלו ואלו דברי . וזה תימא גדולה, דברי אחד מהם אינו אמת
אחד .... וזה מדבר בדרוש אחר, אלהים חיים אלא שזה מדבר בדרוש אחד

ת שהוא ענין בבהינת החצוניות של העולמות בעצמם ואחד בבחינת הפנימיו
הנקבה תחילה ובבחינה אחרת נכנס הזכר ' ובבחינה אחת נכנסת בחי, הנשמות
ובאיזו , ל באיזו מהם נכנסת הנקבה תחילה"ולא קבלתי ממורי ז, בתחילה

אליעזר מדבר בפנימיות העולמות שהוא ' והדבר פשוט שר.) עד כאן דבריו (.הזכר
' ואילו ר, בראש השנהאדם הענין הנשמות כי על פיו מסודר כל ענין בריאת 

היום "ונוסח התפילה . יהושע מדבר בבחינת חצוניות העולמות ובריאתן בפועל
מורים כן כי הפנימיות היא קודמת "  מעשיךתחילתזה היום "ו"  עולםהרת

יהושע מוצא ' אליעזר ור' והמתבונן בכל מחלוקות ר (.בבחינת הריון ובבחינת תחילה

וכן הוא בכל . יהושע בתוצאת הענין' מדבר בשורש הענין וראליעזר ' שר, בכולן דבר זה

וזו , מחלוקות בית שמאי ובית הלל שבית שמאי מדברים בשורש הענין ובית הלל בתוצאה

אלו ואלו דברי אלהים חיים והלכה כבית "ולכן יצאה בת קול ואמרה , מחלוקת עקרונית

דהיינו שנוטה אחר , שמותי הואאליעזר ' יהושע מתלמידי בית הלל ור' וזכור כי ר". הלל

מה  שכתב בזה ' משנה א' וראה בתוספות חדשים על פרקי אבות פרק א. דעת בית שמאי

  .)א"וב זיע'לוי יצחק מברדיצ' בשם ר

' ובזה יובן מה שכתבתי לעיל לגבי ראש השנה שהוא סוד בראשית אותיות בא
ן פנימיות עולם המחשבה שהיא החכמה הנקראת ראשית והוא עני' תשרי בחי
. לניסן עולם המעשה בו הוא נברא והוא ענין חצוניות העולמות, העולמות

ובברכת החמה כאשר מברכים על החמה הנראת בפועל מתייחדים עולם 
  . המעשה עם עולם המחשבה סוד חשבונו של שמואל

כן כתבו  (ופשוט הדבר שגם שמואל ככל חכמי ישראל ידע מחשבונו של רב אדא

, וגם נהג לפיו) ד"קל' ב סי"ץ ח"והתשב', ב א"זרא בפירושו לספר שמות יאברהם בן ע' ר
שודאי ) :ה"חולין צ (יוחנן סדר לוח העיבורים שסידר לששים שנים' ושלח לר

יוחנן שהיה ראש הישיבה ' היה בסוד העיבור וכדעת רב אדא שלפיו נהגו ר
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שכתב וכמו  (,הגדולה בטבריה והסנהדרין שעמו בקידוש החדשים והשנים

ואמרו . ושמרו בצנעה שלא יודע לחכמי אומות העולם)  ם שהבאתי לעיל"הרמב
ל חכימא דיהודאי בישא מי " לשמואל דגני בשמשא אאשכחיהאבלט  "בגמרא

 היא אלא איכא יומא דמעלי בה שמשא ולאל יומא דהקזה הוא "הוי טבא א
.) ט"שבת קכ(".  ליהאיגליבכוליה שתא יומא דנפלה ביה תקופת תמוז וסבר לא 

אבלט שם אדם שהיה חכם גדול מחכמי הגוים וחוזה בכוכבים , תרגום
וממכיריו הטובים של שמואל ראה את שמואל משתזף בשמש באמצע הקיץ 

שמש זה שמזיק בקיץ , חכם היהודים, שאלו, כשקרני השמש מזיקות לבריאות
 דם ענהו שמואל יום זה יום של הקזת, כלום הפך לטוב עד שהנך משתזף בו

ואומרת . הוא ומי שהקיזו דמו קר לו וזקוק להתחמם אפילו מול קרני השמש
יום תקופת תמוז היה שבו השמש בריא , הגמרא שאין זה אמת אלא אותו יום

ו אלא אמר לו דבר "ולא שיקר שמואל ח (.מאוד למשתזפים בו ולא רצה לגלות לו

 שלפי הכוכבים סכנה להקיז בהם כי יום זה יום הקזה הוא כי יש ימים, המשתמע לשתי פנים

וחשב אבלט מעצמו ששמואל הקיז בו ולכן נצרך לחום ,  וזה היה אמת-'ראה שם עמוד ב-

 :)ו"שבת קנ (וגודל חכמת אבלט נראה ממעשה אחר המוזכר בגמרא) השמש

ל אבלט לשמואל " הוו יתבי והוו קאזלי הנך אינשי לאגמא אואבלטשמואל "
ל שמואל אי בר ישראל הוא " ליה חיויא ומיית איקטרהאי גברא אזיל ולא אתי 

 שדיה לטוניה אשכח ביה חיויא דפסיק אבלטאזיל ואתי אדיתבי אזיל ואתי קם 
 הוה מרמינן ריפתא יומאל כל "ל שמואל מאי עבדת א"ושדי בתרתי גובי א

 הוה קא ריפתאבהדי הדדי ואכלינן האידנא הוה איכא חד מינן דלא הוה ליה 
להו אנא קאימנא וארמינא כי מטאי לגביה שואי נפשאי כמאן מיכסף אמינא 

וצדקה "ל מצוה עבדת נפק שמואל ודרש " מיניה כי היכי דלא ליכסיף אדשקילי
שמואל ואבלט , תרגום".  ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה"ממותתציל 

וראו קבוצת אנשים , ישבו יחד.) נכרי היה וחוזה בכוכבים, שם חכם, י"פירש רש(
הצביע אבלט על אחד מהם ואמר לשמואל , שהולכים לשפת האגם ללקט עצים

אם הנו יהודי הוא , ענהו שמואל. אדם זה לא ישוב כי יוכש למות על ידי נחש
לאחר ששבו עוד היו שמואל ואבלט נמצאים באותו מקום וראו איך . ישוב

ת והוריד מעליו את חביל, נדהם אבלט, ששב אותו יהודי בחיים עם כולם
שאל שמואל את היהודי מה , העצים וחפש בהם ומצא נחש קטוע ראשו מגופו

כל אחד מאתנו מביא דבר מאכל ומכולם מכינים , ענהו, עשית שניצלת מהנחש
וראיתי שאחד מחברי לא הביא היום את חלקו בשותפות , אנו ארוחה כללית

 ומכינו ולקחתי על עצמי להיות התורן האוסף את האוכל מכולם, אכילת האוכל
לסעודה הכללית וכשהגעתי אליו עשיתי עצמי כלוקח ממנו דבר מה כדי שלא 

יצא שמואל ודרש את , אמר שמואל מצוה זו שעשית בגדר צדקה היא. לביישו
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שגרם לעצמו בחוסר ממיתה משונה רק  ולא ,הפסוק וצדקה תציל ממות
 שלא וקשה לומר".  שנגזרה לאדם מלמעלהממיתה עצמהאפילו אלא , זהירות

רצה לגלות לו סוד רפואה זו שאין בו ענין להסתירו ממיודעו עמו שוחח שעות 
 ומסתבר שהיה זה יום התקופה האמיתי כדעת רב, ארוכות בענייני חכמה ומדע

כי הוא דבר , ולא רצה שמואל לגלות לו כי היום יום התקופה האמיתי, אדא
      .)   ג"לסנהדרין י" מרגליות הים"ראה (. שנמסר בצנעה

ה "יהושע בכ' ולא כמי שסובר שלר (,בניסן החלו ששת ימי בראשית' נראה שבא

 בעת שנתלו המאורותבניסן ' ולכן ברכת החמה היא בליל ד) באדר נברא העולם
היה משה , ובניית המשכן שהיה דוגמת בריאת העולם הזה. ח אדר"ולא בליל כ

,  בסוף חודש אדרמקימו ומפרקו בכל יום משבעת ימי המילואים שנסתיימו
ואפשר ששבעת ימי , בניסן' והקימו באופן קבוע עד למסע המחנות בא

בניסן סוד הבריאה ' ובא, המילואים נעשה במשכן סוד בורא עולמות ומחריבן
ל משמע שנצטוה משה על "אמנם מדברי חז. יהושע' וכדעת ר. המתוקנת

ושבר הלוחות ז בתמוז "וירד בי, המשכן בארבעים יום הראשונים שישב בהר
ומסתבר שאלמלא העגל היו בונים המשכן עד תשרי ומחנכים אותו , ועלה שנית

אליעזר ומתקנים בסוד שורש האצילות ' ה באלול וכדעת ר"תשרי או כ' בא
ולעומת זאת . ניסן' ומשלא זכו וחטאו בעגל נדחה העניין ונחנך בא, העליונה

' לא בא אבל,  העולםאליעזר שבו נברא' בנין שלמה נחנך בתשרי כדעת ר
אלא בשמונה בו דהיינו מיד לאחר שבעת ימי , בתשרי שבו נברא העולם

ובבית שני החלו הקרבנות לאחר חמישים ושתיים שנים מהחרבן . בראשית
ד בכלו יום שבו נסתיימה "והחלו בבנין הבית בכ, בתשרי' בא, מבלי בנין בית

ובה אחת לכל השאלות ובטרם אשיב תש. אדר' מלאכת המשכן ונחנך הבית בג
 שיש לנו בעיקרים .)א"הלכות קדוש החודש פרק י(ם "כי כתב הרמב, אקדים ואומר

והוא סוד , אלו קבלות מפי החכמים וראיות שלא נכתבו בספרים הידועים לכל
העיבור שהיו החכמים הגדולים יודעים אותו ואין מוסרין אותו לכל אדם אלא 

ששבעת כוכבי הלכת מהלך כל אחד מהם  )שם(, וכתב עוד. לסמוכים נבונים
אין הארץ , ואף על פי שהם מקיפים את העולם, בגלגל שלו מהלך שוה וקבוע

לפיכך אם נערוך מהלך כל אחד מהם לגלגל המקיף את העולם . באמצע
ישתנה הלוכו ונמצא מהלכו בכל יום , שהארץ באמצעו שהוא גלגל המזלות

המהלך ", וכלשונו. מהלך השוהשונה בגלגל המזלות ולכן מחשבין לפי ה
, השוה שמהלך הכוכב או השמש או הירח בגלגלו הוא הנקרא אמצע המהלך

הוא המהלך , והמהלך שיהיה בגלגל המזלות שהוא פעמים יתר ופעמים חסר
מה שכתב שאין הארץ (. ובו יהיה מקום השמש או מקום הירח האמיתי, האמיתי
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 הם ברקיע ם עומדיםאינ, ל אחד מהם הוא כדוריביאורו שכוכבי הלכת אף על פי שכ, באמצע

וכתב ) י"שנ, אלא בצורת ביצה כשהשמש והארץ אינם במרכז אלא קרובים לצד,  בעיגול
עוד שטעם כל אלו החשבונות מפני מה אנו מוסיפין וגורעין היא מחכמי יון 

לא הגיעו , אבל הספרים שחברו חכמי ישראל שהיו בימי הנביאים מבני יששכר
  .)ז"קדוש החודש סוף פרק י' הל(. אלינו

ומצאנו ראינו שנחלקו רבותינו עם חכמי אומות העולם שלדעת רבותינו גלגל 
וחכמי , ולחכמי אומות העולם גלגל חוזר ומזלות קבועין, קבוע ומזלות חוזרין

ישראל אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה מהרקיע 
 ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה ,וחכמי אומות העולם אומרים

שביום מעינות צוננין , ונראין דבריהן מדברינו, אמר רבי, למטה מן הקרקע
דהיינו שדברי , "תנו רבנן"בלשון  )א"פסחים צ(' ונאמר זה בגמ. ובלילה רותחין

שאמר רבי שנראין ' ולכן אפי, חכמי ישראל נאמרו במסורת ולא מן הסברא
א שינו הוא וחכמי ישראל את דעתם בגלל ראיה כביכול דבריהם מדברינו ל

כי כל ראיה ומופת לא ישנו לנו את , מהמעינות הרותחין בלילה" ברורה"
ועתה רואים אנו בבירור שחכמי ישראל צדקו והשמש אינה (. הקבלה שקבלנו בסיני

מהלכת תחת קרקע אלא למעלה מן הרקיע שלנו והוא חציו השני של הכדור ומאירה שם 

 ודבריהם הם חלק מסודות העיבור .)בגובה השמים על הקרקע כמו בחצי הכדור שלנו
  .שקבלנו בסיני

וחכמי יון הלכו אחרי דעת שמואל בענין תקופות השנה כי דברים אלו נמסרו 
בפרהסיא וחכמי יון קבלום מחכמי מצרים ובטלמיאוס האלכסנדרוני בראשם 

ואת חכמת ". יוסיפון" שכתב בספר וכמו(שקבלום במסורת מיעקב אבינו והשבטים 

 אבל בסוד )  במאמר גלגול נשמותש"מכהיסודות קבלו מדוד המלך עליו השלום ו' ד
ואומות . נמסר חשבון רב אדא וענין סבובי המזלות ועמידת הגלגל, העיבור

 וחכמי ישראל לפי חשבון רב אדא ,העולם הלכו בתקופות לפי חשבון שמואל
כבר החל להראות השינוי בבירור בין שני החשבונות תקן להם וכש(. שהיה בידיהם בסוד

ובמשך השנים נתברר לעין כל ההבדל בזמן התקופה שבין , יוליוס קיסר לוח מתוקן יותר

ואז ראש הקליפות , שמואל לרב אדא כי המציאות הראתה הבדל של כעשרה ימים ביניהם

 המציאות שנראתה בימיו ברומא סדר להם הלוח כחשבון הדומה לחשבון רב אדא על פי

 וענין הקפת הארץ אולי גם הוא היה )  בחודש15 ל1582 באוקטובר 5והפך את יום 
  .נמסר בצנעה בסוד העיבור

כי , חשובי תקופות החמה נמנים מניסן, י ששנות החמה נמנים מתשרי"ואעפ
. לבנה שחודשיה מניסן מולדיה מתחשבים מתשרי. הוא סוג הזווג העליון

 ואולי זווג ניסן בתשרי . תקופותיה מתחשבים מניסן,תיה מתשריוהחמה ששנו
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בסוד יחוד . והמעשה במחשבה, ותשרי בניסן הוא זווג המחשבה במעשה
. ה ביחודא שלים"ה בו"יחדו אותיות ייויהי רצון שית. ו תפארת במלכות"קובה

  . אחד ושמו אחד' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' והיה ה

***
.  
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