
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÁË˘ „È¯Â‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ¯ˆ ÌÈ˘� ˙¯ÊÚ˘ ˙Ò�Î‰ ˙È·  

ÌÈ˘� ˙¯ÊÚ‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï È„Î ÌÈ¯·‚ ˙¯ÊÚÓ?  

 Ô˙˘¯Ù·ח''י' מÂ‚Â ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ ‰˘Ó Ì˜ÈÂ '.  
 

Ó‚·'מדלא ,  ילפינן מכאן דאין מורידין בקדושהא''ט ע'' מנחות צ

  .י שם לחד פירוש''עיין ברשסייעהו אחיו הכהנים 

  

‡˙ÙÒÂ˙· Ï·‡דבצלאל עשה את , יף מכאן דמעלין בקודש יל

א הביא ''ו ע''י מגילה כ''וברש, חזינן דמעלין בקודש, ומשה הקים, המשכן

י שבת ''וברש, דילן' י מהתוספתא ולא ניחא ליה בגמ''הביא רש והא דבמגילה, את התוספתא

ישא ד ר''באחרונים נתקשו בזה עיין בברכת אהרון לאב, שלנו' ב הביא את הגמ''א ע''כ

ח סימן ''ת דברי יציב אר''שו, הגהות הגאון רבי ישעיה פיק, טורי אבן שם, א''ח ע''ברכות כ

  . ט''מ

  

יש לחקור בית כנסת שהעזרת נשים צר מלהכיל האם מותר 

י שלוקחים שטח מהעזרת גברים או ''להרחיב את המקום ע

דילמא אסור להוריד מעזרת גברים לצורך עזרת נשים משום 

  . מקדושה דקדושת עזרת נשים פחותהדהויא הורדה
  

· ‰�‰Â˘"ÌÈÈÁ È¯·„ ˙ בקהילה גדולה  נשאלד'' סימן י'אורח חיים חלק ב 

 והוצרכו לסותרו וגם  תיוהאאשר ראו בבית הכנסת דאנשים

 לבנותו באופן שמצד עצהכופינהו משרי המדינה לסותרו וניתן 

ם אחד נשאר מקום פנוי הרבה ורצו איזה אנשים לספחו בעמודי

 משמש לבית הכנסת דאנשים ויהדר בזה הובתחבולות שיהי

הידור בית הכנסת ויש איזה כתות שרוצים לבנות על מקום זה 

  .בית הכנסת של נשים
  

ÂÌÈÈÁ È¯·„‰ ˜ÒÙ: לעשות מבית הכנסת דאנשים בית הכנסת ד

   . הוי הורדה מקדושה חמורה,דנשים
  

ÌÂ˘Óהכנסת  בית  בית הכנסת דנשים לכבוד דאין דומה כבוד

È¯·„ ÌÈ¯·„ ‰·¯‰ ˘È Ì‚Â , דאנשים כידוע לכל מבין בחוש

ÌÈ˘� ˙¯ÊÚ· ‡ÏÂ ÌÈ˘�‡ ˙¯ÊÚ· ‡˜Â„ ÌÈÚÂ·˜˘ ‰˘Â„˜ כמו 

' גמתקיעת שופר דקדושתו כעין פנים דקודש הקדשים כמבואר ב

 ונשים אין חייבים כלל בתקיעת שופר וכן הלל א"ו ע"ראש השנה כ

 בעזרת נשים ולולב ושמחה דהוא קבוע בעזרת אנשים ולא

 וכן קריאת מגילה ,שפטורים המה דהוי מצות עשה שהזמן גרמא

לכמה פוסקים נשים אינם חייבים בקריאה וכן נר חנוכה בבית 

הכנסת לפרסומי ניסא הוא רק בעזרת אנשים וקריאת ארבע 

 ועוד הרבה דברי קדושה ,פרשיות דארבע פרשיות נשים פטורות

 ולכן בודאי אין ,ן בו כללשאין עושין בעזרת נשים ואין חייבי

משנין וכן ראיתי כמה תשובות שאסור להוריד מעזרת אנשים 

  .לעזרת נשים ולא פלפלו רק באיזו אופן להתיר

· ÔÎÂÂ˘"‰ÓÏ˘ ÍÏ ÛÏ‡‰ ˙ המחלוקת נשאל על דבר ו'' סימן עח''אור 

 דרצו לעשות מעזרת  בעיר צאנזברי הקהלהבין הראשים ובין הח

לעשות ממקום שמתפללין שם ד ופסק, גברים עזרת נשים

אנשים לעשות ממנו עזרת נשים הוי הורדה מקדושה דודאי הוי 

 ואיך יעלה לומר דאין זה הורדה מקדושה לעשות ,שינוי גמור

מבית התפלה לזכרים בית תפלה לנקבות דבתפלת אנשים 

 בחזרת ל רםפורסים על שמע ואומרים קדושה וברכו ותפלה בקו

ש נשים "גם יש כמה מצות כגון קז אינו בנשים "התפלה וכ

פ רוב אין באים " גם בערבית ע,פטורות וגדול המצווה ועושה

ת וכמה אנשים "נשים ואנשים מתפללים בצבור גם יש קה

ג "ע שהז"מברכים עליו מה שאין בנשים גם יש כמה דהוי מ

' א דכלים משנה ח"פ  במשנהדנשים פטורות ואנשים חייבים ועיין

כ למעלה ממנו "ומונה עזרת נשים ואחדמונה עשר קדושות 

 גם ידוע ,טבול יום נכנס וחייבין עליו חטאת עזרת ישראל שאין

 מהר הדלא המקום מכבד את האדם וראי ב''א ע''תענית כל "משאחז

כ ודאי הזכרים עדיפי מנשים דהרי מברכין בכל יום שלא "סיני וא

  . עשני אשה לכך פשוט דהוי הורדה
  

· ÔÎÂÂ˘"˘¯‰Ó ˙"Ì ד''סימן ס' וכן בדעת תורה חלק ד א''ק י''ס ' סימן י'ק אחל 

  של אנשים לשל נשים הוי הורדהדלעשות מבית הכנסת כתב

 דעיקר ט''סימן נם מלובלין ''ת מהר''דכן  כתב בשו מקדושה ומביא

˙ ''Â˘· ·˙Î ÔÎÂ, קדושה הוא בבית הכנסת של אנשים ולא של נשים

¯Ê� È�·‡ק ה''ג ס''ח סימן ל'' אור'.  
  

· ÔÎÂÂ˘"‰ÓÏ˘ ˙È· ˙ בדבר הבית הכנסת נשאל א''אורח חיים סימן כ 

ובהגיע ימים הנוראים הנשים , אשר עזרת נשים דחוקה מאוד

ומן ההכרח להוסיף עוד עזרת , מתעלפות וממש סכנה בדבר

ובלתי אפשר להוסיף עזרת נשים חדשה אלא , נשים חדשה

ולבנות , באופן לסתור חצי כותל מבית הכנסת שהוא עבה מאד

ובשעת בנינה לפתוח בה , במקומה מחיצה דקה של אבנים

ואחר שדן  , אם רשאין לעשות כך,גראטיס לעזרת נשים החדשה

 כתב שאסור לעשות כן משום דהויא בענין איסור נתיצת בית הכנסת

  .הורדה מקדושה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:עלא"א סק"קנ' סי אשל אברהםי מגדים  הפר ממה שכתב  

 נשים בעזרת דגם תבכ ,נ"אסור לשחוט בביהכא ד" המגמה שכתב

  .מדמה עזרת נשים לבית הכנסת ג"הרי שהפרמ ,אסור
  

ı¯˙Ó˘ ˘È:כ גדול אסור לעשותו " שאולי מפני שהבזיון בזה כ

ג דטעם האיסור הוא " וכדכותב שם הפרמם בעזרת נשילואפי

  .משום דגנאי טובא
  

·ÂÌ„‡ ˙ÓÎÁ בו קדושת  כותב דעזרת נשים אין ו"ט' ו סעי"כלל פ

  .ש''עינ כלל וכלל "ביהכ
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ: כיון דכל הפוסקים מחמירים בזה אסור לעשות 

ויש אופנים , מעזרת אנשים עזרת נשים דהויא הורדה מקדושה

  .מיוחדים שמותר ובכל מקרה צריך לברר אצל מורה הוראה מוסמך
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ÌÈ¯·‚ ˙¯ÊÚ‰ Ï˘ ¯ÈÂ‡· ÌÈ˘� ˙¯ÊÚ ˙Â�·Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

¯Â˜ÁÏ ˘È אסור לבנות עזרת נשים באמצע אויר של בית  האם

הכנסת של הגברים דהויא הורדה מקדושה או דילמא אויר של 

  .בית הכנסת לא הויא קדוש
  

· ‰�‰Â˘"˘¯‰Ó ˙"Ì בדבר מה שהקהל  נשאלה'' סימן ל'חלק א 

 ל גבי ולעשות רצפה בגובה ערת נשיםרוצים להוציא העז

 ברי חיים דבת תשוכבר ראו עיניו, ד"עמודים לתוך אויר ביהמ

 ג"ב כ" כמןב סי"ק ח"מהד ת שואל ומשיב''בשו כן ו,שמתיר' א סימן ד"ח

  . מתיר בפשיטות
  

ÓÂ‰˘˜‰˘ ‰ ‡‰Ó Ó‚· ‡˙È‡„' שם ומשנה למלך פרק ' תוס א''ז ע''שבועות י

מ שם העיר "גם בשו,  יש לה קדושת עזרהדאויר עזרה א משגגות''י

 והנה עוד ,ש בזה"ב מ"ח מצוה שס"במנ' ע, א"מכות ומהרש' ש מתוס"וגם מ, בזה

מ "מ,  דנהי דגגין ועליות לא נתקדשו משום דמפסיק הגגראה לינ

גם אם יעשו גג בינתים לא פקע , היכא דכבר נתקדש האויר

לא מקרי הורדה , כ אף שהנשים יתפללו שם" א,קדושה הקודמת

 הלא רק ,דאטו מקודם עמדו אנשים באויר בגובה והתפללו, כלל

 שגם ,ואין הורדה עתה כלל, של מטה פרחה גם באוירקדושה 

,  ודוקא שלא נתקדש בתחלה,עתה אין מחיצה של ברזל מפסקת

בקדושתו , כ אם כבר נתקדש" משאה"בפסחים פל "ל כריב"לא ס

,  ועתה נוסף שגם באויר הזה יתפללו הנשים מלמעלה,קאי

  . ואנשים מלמטה
  

·ÂÂ˘"˜ÁˆÈ ˙Á�Ó ˙ ם "מהרשה לדברי הי ראיא הב' סימן ח'חלק ז

 ל'' וז שכתב שםא"תמיד סופ' מסד "ממה שמפורש כן בפירוש הראב

היינו אותן שהיו באותו , ד דגגין ועליות לא נתקדשו"אפילו למ

אבל מכאן ואילך כל מה שיעשה באויר , שעה שנתקדשה העזרה

י בנינו להפקיע " עהדלאו כל כמיני, העזרה שום דבר הכל קדוש

דבשלמא הלשכות שהיו בנויים , שהקדושת העזרה שנתקד

 שהאויר שלמעלה לא ש לומרי, בשעה שנתקדשה העזרה

מפני שהפסיקה התקרה של לשכת בין האויר שלמעלה , נתקדשו

,  חלוק בעזרה באותו שעהה שהיםאבל באותו מקו, לא קדשו

' ב סי"ז ח" הרדבת''כתב גם כן בשו  וכן, אותו אויר נתקדש עד רום הרקיע

  .א"תרצ
  

ÔÎÂÂ˘· ''˜ÁˆÈ ˙È· ˙ הנה במה כתב  'אות ה' א' א סי"ב בקו"ד ח"יו

דאם ,  של נשים אין בו משום הורדהית הכנסתשעשו למעלה ב

 ולמעלה אין ת הכנסתלמטה יתפללו אנשים כמו בכל בי

  .מה אכפת לן אם למעלה יתפללו נשים, מתפללים
  

ÎÂÔ· Â˘''˙‰ÓÏ˘ ˙È·  בשאלה נשאל ס"ד מדה"ז ע"ח די"כ' א סי"ח ח"או 

לעשות עזרת דאין להחמיר ל של אויר בית הכנסת וכתב ''הנ

' הביאו האחרונים בסיל "דהא כתב רשנשים באויר של העזרת גברים 

 דמותר להניח שאר ספרים בארון הקדש משום שאינו ד''קנ

במה שמשתמש עוד תשמיש של , מבטלו מקדושתו הראשונה

סור להניח בשק  כתב לאב''סימן מורי זהב קדושה קלה ואף שהט

צריך לחלק בין תשמיש חול גמור , של תפלין עוד דברים של חול

דהא במה ,  ובנידון דידן עדיפא מהתם,לתשמיש קדושה קלה

שמתפללין שם הנשים אינם מבטלין הקדושה חמורה של אויר 

  .העזרה
  

Â˘·Â''¯È‡Ó‰ ‡‚¯˘ ˙הכרת הטוב לבנו הגאון המפורסם רבי  ז''סימן קכ'  חלק ח

רב קהילת מחזיקי הדת בעדזשווער שהמציא לי את ספרי אביו  א'' שנייבלג שליטאליעזר

, האריך באריכות בענין אויר עזרה האם הויא כעזרההנפלאים 

ומביא את הכרעת הפוסקים דבאויר בית הכנסת מותר לעשות 

  .ש''עזרת נשים עי

 ‰·¯ ‡�Ú˘Â‰· ˘„Â˜ ÔÂ¯‡‰ ÍÂ˙· ˙Â¯� ÁÈ�‰Ï ¯˙ÂÓ ÍÈ‡  

È¯Â‰Ï ¯ÂÒ‡ È¯‰‰Ï˜ ‰˘Â„˜Ï „?  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מקומות בהושענא רבה וכן  בהרבה סמכו מה על

בשמחת תורה שמוציאים את כל הספרי תורה מהארון קודש 

הרי אסור להוריד מקדושת הארון קודש , ומניחים בתוכו נרות

  .ל מעלין בקודש ואין מורידין''דקימ
  

¯Â˜ÁÏ ˘È ¯·„ ˙È˘‡¯דין ל דמעלין בקודש ואין מורי'' בהא דקימ

האם כשמוריד לפי שעה יש נמי איסור או דילמא רק כשמוריד 

  .באופן קבוע יש איסור ולפי זה מתורץ הקושיא
  

·‰ ‰�‰"Á כתב ד''ק י''ד ס''ח סימן קנ''ג מובא במגן אברהם אור''אורח חיים סימן קנ 

ת " מכרו חומשין לוקחין בדמיהן סבחדושיו לטורל "ל כתב מהרש''וז

מקדושתן לא נראה דאין קרוי הורדה אבל איפכא להורידן 

ת דהא עדיין "מקדושה אם מניחין שאר ספרים בארון אצל ס

בקדושתו קיים ותדע שהרי מעולם נהגו להניח בארון יריעות 

אכן צריך עיון היכא , פסולין והוא הדין חומשים ושאר ספרים

ת ממנו אם יכולין להניח בתוכו שאר ספרים "שהוציאו ס

  .ת איכא הורדה מקדושתה לפי שעה או לא"דמאחר דלית בה ס
  

·‰ ·˙ÂÎÂ''ÚÙÏÂ Á"¯ÂÒ‡„ ‰‡¯� „:מ א''ז ע"מגילה כ'  מדתניא בגמ' 

וחומשין במטפחת נביאים , גוללין ספר תורה במטפחת חומשין

ולא , אבל לא נביאים וכתובים במטפחת חומשין, וכתובים

ורישא דגוללין ספר תורה במטפחת , ת"חומשין במטפחת ס

ואחר כך חוזרין , ודאי מיירי דגוללין לפי שעה קאמר, חומשין

דאין לפרש דבמייחד אותה מעכשיו והלאה , וגוללין בה חומשין

, הא לא איצטריך ליה למיתני, שלא לגלול בה אלא ספר תורה

ת לפי שעה "אלא בעל כרחך דבגוללין בה ס, דהא פשיטא דשרי

כן נימא נמי ואם , קאמר דשרי אחר כך לחזור ולגלול בה חומשין

ת בגוללין לפי שעה "דסיפא דאסור לגלול חומשין במטפחת ס

  .ואפילו הכי אסור, היא
  

ÛÒÂÈ ˙È· ·˙Î˘ ‰Ó ÍÂ˙Ó Ì‚ ל ומיהו איכא למידק " וזד"סימן קנ

שהרי מניחין סדורי תפלה וספרים אחרים על גבי בגד הפרוס על 

  .אלמא דסבירא ליה דלפי שעה נמי הוי הורדה' התיבה וכו
  

 ÔÎÂ¯‰ ·˙Î˘ ‰ÓÓ ÁÎÂÓ"Ô דאי בעינן עילויא אסור ה אין"ב ד' ח 

ה "שעג ד' ד עמ"י בסימן קנ"ומביאו בת אחר "ת זה במטפחת של ס"לגלול ס

  . אלמא דלפי שעה נמי אסורן"כתב הר
  

‰�˜Ó·Â העלה ',ז דשקלים וכו"ב בפ"ה והנה הרע"א בד"ה ע"קידושין נ 

, רושלמי מותרדהירושלמי ובבלי מחולקים בדין זה ולשיטת הי

ם חלק "ת מהרש"ועיין בשו, ג"אסור בכה, ל כוותיה"דקיי, ולשיטת הבבלי

  .'סימן י' א
  

‰Ú˘Ï ÂÏÈÙ‡ „È¯Â‰Ï ¯ÂÒ‡„ ‰È‡¯ ‡È·Ó˘ ˘È:מהא דאיתא בגמ  '

 מנלן דאין מורידין אמר רבי דאמר קרא ויקם משה א''ט ע''מנחות צ

ו י מעיקרא ויקם משה את המשכן דהיינ''ופירש רש, את המשכן

היריעות שבתחילה פרס את היריעות ולא הורידם בהקמת 

אלא אחז את היריעות בידו עד שהקים את , העמודים ואדנים

  .חזינן דהורדה לשעה הויא הורדה, כולן
  

·ÂË"Ê לא יפה עושים ח ''דלפי דברי הב  כתב'ק ז'' סד'' סימן קנח''אור 

  ושמים שםפרי תורהקצת שביום הושענא רבה שמוציאין כל ס

˘ ‡È˘ ‡Ï, נר דולק והוי דופן ארון הקודש תשמיש לאותו נר

¯ÓÂÏ:תורה אור דהיינו רמז מן כיון שעושין כן לכבוד התורה לסי 

ת צריך לאור הנר כן נראה כוונה למי שעושה "בזה כשאין שם ס

 אבל אין זה מספיק כיון שיש איסור להוריד הקדושה של ,כן

  .הארון



¯Â˙ ¯ÙÒ‰ ˙‡ ÌÈÁÈ�Ó ÔÈ‡ ÚÂ„Ó˙ÂÁÂÏ· ÌÈÁ�ÂÓ ÂÈ‰˘ ÂÓÎ ‰·ÈÎ˘· ‰?  

 Ô˙˘¯Ù·כ' מ'Â‚Â ÔÂ¯‡‰ Ï‡ ˙Â„Ú‰ ˙‡ Ô˙ÈÂ Á˜ÈÂ '  
  

· ‰�‰Â˘"·„¯ ˙"Ê שאלת למה נהגו ל'' הקשה וזל'' סימן תק'חלק ג 

 והלא מושכב הוא יותר טוב שכן היו , מעומדספרלהעמיד ה

   .הלוחות בארון
  

‰·Â˘˙:ין ת למה אין משכיב"י והר" שאלה זו נשאלה לפני הר

 בתשובה שכך רשת פי" יפה שאלת ור,ת בארון כמו הלוחות"הס

 ואלו נזכרתי כשעשיתי הארון ,הוא יותר טוב מטעם זה

  . הרחבתיו
  

·„¯‰Â''Ì˙ Â�È·¯ ÏÚ ‰Ó˙ Ê : אני רואה בכל גלילות ישראל

ממזרח שמש עד מבואו נהגו להעמידו עומד ומנהג אבותינו 

  .תורה היא
  

� ÍÎÈÙÏÈÏ ‰‡¯:ולפיכך , לאו לקריאה קיימי דבשלמא לוחות 

 לקריאה עומד ומשום הכי ספר תורה אבל ,מושכבות בארון

  .בעינן שיהיה מונח מוכן לקרות בו
  

Â„ÂÚ:  בשלמא לוחות מנח להו כי ארחייהו ארחבן ולא אחודן

  .ת עגול הוא וזה דרך הנחתו"אבל ס
  

Â„ÂÚ:  לוחות כל היכי דמנח להו נקרא שפיר דמכל עבריהם היו

ת אין נקרא אלא מלפניו צריך שיניחנו פניו " אבל ס,נקראים

  .כנגד פניו
  

Â„ÂÚ:ת "ת אזיל לה לשיטתיה דאמר נמי במזוזה מושכבת כס" דר

 וכי היכי ,ל ורוב מפרשים חלוקים עליו"ם ז" והרמב,ולוחות

ת דלא שייך למימר "דפליגי עליה במזוזה פליגי עליה בהנחת ס

   .בה פסול
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כ מדוע ''א, מושכב היהנמי  שבארון רהספר תו  הרי

  .ל''ז הנ''כך מקשה ברדב, היום שלא יעשו כמו שהיה בארון

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ :   

ג דארון רומו כרחבו והיה "לא הוה אפשר אלא מושכב דאע .‡

יכול להניחו מעומד לאו אורח ארעא שיהיו הלוחות 

  .ת בצדם עומד וגבוה מהם"מושכבות וס

עומד לקרות בו תמיד אלא פרשת הקהל וכהן גדול לא היה  .·

 לפי שקורין בו בעזרה וכן כתב הכ והוא הנקרא ספר עזר"ביה

ל והתוספות חולקים שהרי הקשו עלה דהא דאמרינן "י ז"רש

ת והלא לא היו " וא,ת יוצא ונכנס בדוחק"בבתרא שלא יהא ס

מוציאין אותו מן הארון דהא אסור ליכנס בבית קדש 

ל דלצורך "כ לא אשכחן בסדר יומא שמוציאו וי"יההקדשים וב

מ לאו לקריאה תדירה קאי מה שאין כן " מ,כדי לתקן שרי

  . בספרים שלנו

' ת היה מושכב הוי לדעת ר"דסוגיין דבתרא דמוכח מינה דס .‚

ת היה מונח בארון משום דכל אמה בת ששה "ל דס"מאיר דס

לים בת ל דפליג ואמר דאמת כ"יהודה ס'  ואנן כר,טפחים

ת לא היה בתוך הארון כדאיתא בסוף "חמשה טפחים הילכך ס

ק דבתרא אלא הוה מונח קודם ששגרו פלשתים את הארגז "פ

ת עלה ואחר ששגרו הארגז הוה מונח "היה יוצא דף ויתיב ס

בארגז ופשטא דמלתא משמע דמעומד היה ולא מושכב 

' מ אין לנו הכרח דלר"ואפילו תימא דמשמע הכי והכי מ

  .דה היה שוכביהו

ת " כיון שהאדם מתפלל ופניו לנגד ההיכל צריך שיהיה ס.„

ב ''מ ק''וכן ב, א''ג ע''מנחות ל' עיין תוסת "מעומד כדי שיהיה פניו כנגד ס

   .א''ע
  

· ÔÎÂ˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ ˙Â‰‚‰ כתב ' הלכה י' הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק י

ארון כמו לוחות   וששאלתם למה אין משכיבין ספר תורה בל ''וז

ת כתב בתשובות שכן היה יותר טוב מטעם זה "יפה שאלת ור

  .ועוד כתב אלו נזכרתי כשעשיתי ארון הרחבתיו

˘‰ ˙Â˙ÎÒÓ ‡¯˜� ÚÂ„Ó''‡˙ÎÒÓ ÔÂ˘Ï· Ò?  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ס נקראים בלשון מסכתא'' מדוע מסכתות הש ,

ד ''שבת קי, א''ע' שבת גבכמה מקומות שזה נקרא מסכתא ' ומצינו בגמ

 וצריך להבין על שם מה ,ט''מ צ''ב, ב''ט ע''א קדושין מ''ג ע''עירובין נ, א''ע

' וכן בתוס, וכן בראשון לציון שם, ט בהקדמה למשניות''יו' כך מקשה התוס, נקרא כן

  .ח בהקדמה''וכן הצל, אנשי שם
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

ÏÚ ˙ÂÎÒÂ " 'ג' שמות מבפרשתן על שם פרוכת המסך דכתיב בה  .‡

¯‡‰ÔÂ" שהיתה סוככת על תורה שבכתב שהן הלוחות שהיו 

כן תורה שבעל פה סוככת ומגינה על תורה , מונחים בארון

כי היא , שבכתב להגין עליה שלא ישגה שוגה ופתי בפירושה

סתומה מאד ואי אפשר לעמוד על כוונתה כי אם על ידי 

 כשם שאין שום דרך אחר להכנס Ì‚Â ,תורה שבעל פה

ושם לפנים , ימה כי אם דרך פרוכת המסךלקדשי קדשים פנ

כן אי אפשר לקבל השכינה , מן הפרוכת השכינה שורה

כך כתב , לעתיד אחר מותו כי אם על ידי לימוד תורה שבעל פה

  .ס''ח בהקדמה לש''הצל

 דומה לצמר ופשתים שעומלים בה ואורגים רה שבעל פהתו .·

 "ÎÒÓ‰ ÌÚ˙" לכך נקראת מסכתא לשון אריגה כמו ,בה

הלכות דהיינו שכנס את ה ג"ז י"שופטים טדכתיב גבי שמשון 

כך , לפרקים שמקבץ כל הדברים של ענין אחד זו היא מסכתא

  .ח''ספר חסידים סימן תתקככתב ב

Ó¯‰ ÏÂ˜· Ï·‡''‰Ê ÏÚ ‰Ó˙ ˙ÂÈ�˘Ó‰ ÏÚ Ê: דאין מסכת לשון 

אלא השתי הנמתח וכרוך על העץ כמו דאיתא , אריגה

  בנפש המסכת הוא הערב הנכנס 'נה טא מש''נגעים פרק יבמשנה 

  .בתוך השתי

ı¯˙ÓÂ:שהמשנה ,  דאפשר לומר לפי דרכו של הספר חסידים

דאין , שהוא נפש המסכת ,והתלמוד הוא הערב, הוא השתי

  .מורין הלכה מפי המשנה

 ¯˘‡ È�„ÚÓל ''וז 'מ א''ב ע''סוטה כא "מהרשיש לציין את דברי ה

Ó ‰ÎÏ‰ ÔÈ¯ÂÓ˘ Ô˙Â‡Â˘ ÍÂ" ÔÈ‡ Ì‰ È¯‰Â Ú˙ובדורות הללו 

 ¯·„· ‰ÏÁ˙Ó Â˜„˜„È ‡Ï Ì‡ ¯·„ ÏÎ Ï˘ ÔÈ�Ú‰ ÌÚË ÔÈÚ„ÂÈ

‡Â‰˘ „ÂÓÏ˙‰ ÍÂ˙Ó ˙ ˘ÂÓÈ˘"Áוטעות נפל בהוראותם , 

  .והרי הן בכלל מבלי עולם ויש לגעור בהן

 שהוא לשון מזיגה 'ב' משלי ט "�ÈÈ ‰ÎÒÓ‰"מסכת הוא מלשון  .‚

כך כתב , יםכי כל מסכת מזוגה ומעורבת בדינים שונ, ועירוב

   .ט בהקדמה''בתוספת יו

Ïˆ‰ ·˙ÎÂ''Ì˘ Á  גם לדינא השמיענו רבינו הקדוש שונראה

בקריאת שם זה ולומר לך שהמסכתות מעורבות ולא נשנו 

והורה לנו בזה כי בתרי מסכתות אין סדר למשנה , על הסדר

, ועל שם שקרא לרבים מסכתות, כ מחלוקת"לענין סתם ואח

  .קרא לאחת מסכת

 'ז ט''דברים כ "‰Ï‡¯˘È ÚÓ˘Â ˙ÎÒ" מלשון שמועה מלשון  מסכת.„

כלומר , כי דברי תורה היו הם מקובלים משמועה אל שמועה

כך , וכן בערוך פירש שמסכתא הוא מלשון שמועה, במסורת

  .ט בהקדמה''יו' כתב בספר ראשון לציון על תוס

 שתורה שבעל פה ה''שמות ל"Á˙Ù‰ È�ÙÏ˘ ÛÒÓ" מסכת מלשון .‰

היינו כמו שמסך שלפני , ח ליכנס לתורה שבכתבהוא הפת

הפתח משתמשים בו כדלת ודרכו נכנסים לבית כמו כן המסך 

י נכנסים להבנה ''הרוחני תורה שבעל פה הוא הדלת שע

כך כתב בלקט הקמח מובא בתוספת אנשי שם על , אמיתית בתורה שבכתב

  .המשניות

Â. מסכת מלשון כיסוי כמו "ÌÈ ÌÈ˙Ï„· ÍÒÈÂ"  כלומר 'ח ח''לאיוב 

כך , שתורה שבכתב היא אפשר להבינה בלי תורה שבעל פה

  .כתב בספר תוספת אנשי שם

Ê.ז על המשניות''כך כתב בקול הרמ,  מלשון נסיכה ושררה.  



  
  

øçî øôñä úà äéâäì éãë øôñá úáùá àåø÷ì øúåî íàä øôñ øáçî  
á áúëù äî ìò úåøåà ìèä íùá íúù÷äù äîåù"áãø ú"á ÷ìç æ'øú ïîéñ ''ö 

áåúëé àîù ìù ùùç äæá àëéì úáùá øôñ äéâäìã , ì÷ øáã øðä úåèäì àîìùáã
åøæâ êëéôìå úåùòì àåä,îìå÷ä àéáäì ìáà åïðéùééç àì åéãäå ñ ,íåùî éúàã 

éøåëãàì, éøäù úåøåà ìèä åéìò äù÷äåæçì åðàöî " ìì äöéá''ò æ'' à ç÷î åøñàù
áåúëé àîù äøæâ íåùî øëîîå ,àìã ïðéæçòöîàá øëæéù ïðéøîà  ,íúöøúå.  

  

ïåàâä èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 
 íéðôåà äîëá õøúì äàøðà{ áåúëé àîù ïðééùéç ïë ìò åðåîî ìò ìåäá íãàã åðéöî 

 ïðéùééç àì äâäá ìáà ïåîî åì áéåçîù éî çåëùì àì éãëá{' àîù ïðéùééç àì äéâäì 
òì ìåëé éøäã áåúëéù ïîéñ ïééòã úáùá ïîéñ úåù''ñ î''ç ÷ ' øôñä ìò íåùøì øúåîã

éòå  ïîéñì'' åì ùé éøäã áåúëé àîù ïðéùééç àì ïë ìò äëìä øåàéááå äøåøá äðùîá ù
 øúéä êøãâ{'àå úáùä øçà øùôà éøäã áåúëé àîù ïéùùåç ïéà äéâäì'' ìåäá åðéà ë

ééç áåúëé àì íàã ìåäá àåäù øëîîå ç÷îá ìáà êë ìëáåúëé àîù ïðéù.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
õøúì äàøð , ùùç ùéå áåúëì úåðîà êéøö ïéàù øëîîå ç÷îì äáéúë ïéá ÷åìéç ùéã

øäî áåúëé àîù , úåøéäîá áåúëì øùôà éàå áåúëì úåðîà êéøöù øôñì äáéúë ïéáå
øåñàù áåúëéù íãå÷ øåëæéå.  

  

äáä''éð ÷éù ïøäà ç'' åàã úáéùé÷øá éðá âø  

áãøä áúëù äî ìò íúù÷äù äî'' êéöôç íåùî úáùá øåñà äéâäì ÷ø àøå÷ íàã æ
íéøåñà ,íéîù éöôç äæ ãåîìì éøä íúù÷äå ,áãøäã õøúì äàøð'' éøôñ äéâîù éøééî æ

äøåú éøáã íðéàù ìåç.  
øùà éðãòî:åùáã øéòäì ùé ''é ïîéñ íùåá äð÷ ú ' ïë õøúì øùôà éàù áúåë

áãøä úåòîùîã''äøåú éøáã ìù øôñá éøééîã òîùî æ.  
  

ùìåú àåäù åîë àéåä äæ éøä úáùá íéáùòä éáâ ìò åúîäá úà ãéîòäì íãàì øúåî êéà  
îé÷ã àä ìò íéðåøçàä íùá íúù÷äù äî'' ìøåà'' çëù ïîéñ''ãñ ''ì ÷''â  íãà ãéîòî

íéøáåçî íéáùò éáâ ìò åúîäá,àäî úåù÷äì ùéã é÷ã î" ìåç"éñ îïîñ ãöù " âîòîä ãé
ò åøéáç úîäá åà åúîäá"ä÷éæäù äî íìùì áééç åøéáç úî÷ â, åìéàë éåäã àîìà 

íéãéá äùåò,àå "ò åúîäá ãéîòäì ïðéøù éàîà ë"úáùá íéáùò â , äîëá íúöøúå
íéðôåà.  

  

èéìù ãìôðøà íåìù á÷òé éáø ïåàâä'' àäéðúð æðàö äëìä ììåë ùàø  
øâä øåàéáá ïééòã ïééöì äàøð''øåà à''ù ïîéñ ç''ñåúä éøáã ùøéôã ä 'ë÷ úáù''ã á'' ä

åúîäá úúéáù íåùî àëéìå äîöòá äîäáä úëàìîã íåùî àåä øúéääã ãéîòî , êà
àøä éøáã ìò ìàðúð ïáø÷ä''ì ïîéñ àî÷ ÷øô úáù ù'' äéì àøéáñå ìò äù÷ä å

äîöòì äùåò åìéôà àëéà äúîäá úúéáùã.  
  

èéìù àååãàô ìéùä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
øðøéòäì äà ,äôé äìåò ïåéîãä ïéàã , ùåøéôä ïéà åøéáç úî÷ éáâ ìò äîäá ãéîòîá éë

 úìéëà úåàöåúù àåä ùåøéôä àìà äàåáúä úà ìëà ãéîòîä åìéàë íéàåø åðàù
ò äàåáúä''äîöò äìéëàä àì ìáà ãéîòîä ìà ñçééúî ÷æéðä åðééäã äîäáä é ,

àùî''à øåñéà áùòî äìéëàá ïéàù úáùá ë''àë ïéà ëøåñéàä ï.  
  

 íéøéùë íéãò íù åéä àì éøä íéøöîá óñåé ìù ïéùåã÷ä ìç êéà 
 àì éøä íéøöîá óñåé ìù ïéùåã÷ä ìç êéà áéöé éøáãä íùá éçéå úùøôá íúù÷äù äî

íéøùë íéãò íù åéä ,ò õøéúå''îâá ïðéøîàã äî ô 'ñ ïéùåãé÷"ò ä" á ãçà ãòá ùã÷îä
åéùåãé÷ì ïéùùåç ïéà ,åî íäéðùá åìéôàåùøôå éðéøçàì áééç à÷ã íåùî íéã" é

äá ïéøñàð åéáåø÷å åá åøñàð äéúåáåø÷ù ,àùî'' íúàáäå íéáåø÷ åì äéä àì íéøöîá ë
 úëøòîì íéáúëî øåãîá äåöú úùøôá ìù äøòääáä''øçù ïîìæ äîìù çøéòäì ùéã  ,

 íäéìò äøåñà úðñàå íéøöîì àåáì íéìåëé åéä óñåé éçà éøäù àðéøçàì áç äæ ïééãòù
ò'' ìò äúåà øñåàù àðéøçàì áç àåä úðñà úà óñåé ùãé÷ùë àöîð óñåé éùåã÷ é

åéçà.  
  

äáä''éð èåøáëééå ïúð øéàî åðøåî ç'' åäéðúð æðàö úáéùé éøéçáî  

ò õøúì äàøð''ä åáúëù äî ô úåôñåúî àøúá àáá''ò ã''á î 'ãá''ã ä àòøà äéì äåä àì

 íìåòî áåúëì øèùá åâäð ïëìã òáøà åì éúúðå éøöçá úåîàã åì ùéù äãåîù ïåéë
ò÷ø÷ ,íéãò äàîë ïéã ìòá úàãåä éøä åúåà íéùéçëîù íéãò äîë ùé åìéôàïîàðå  ,

 åéìèìèî øåëîéùë ïîæ øçàì ìáà áåç äæ ïéà åéùëòù íâä ïàë éøä ïîàð òåãî äù÷å
éò áâà ïéð÷á åìù åáåç ìòá éðôî åàéöåäì ìëåé øçàì''àå àéâåñá ù'' äéäé ïîæ øçàì ë

ìéòåî éëä åìéôà àðéøçàì áåç ,ñåúä úèéùã øîåì êéøö êçøë ìòå ' ìòá  úàãåäã
ïéã ìòá úàãåä éðäî áåç äéäé êùîäáù óà íéøçàì áåç äæ ïéà åéùëò íà ìéòåî ïéã ,

áùøá ïééòå'' úàãåä éðäî àì íéøçàì áåç äéäé êùîäá íà íâã øáåñå ÷ìåçù íù à
ïéã ìòá ,ðä éôì''ä ìò àéùå÷ä õøåúî ì áç ïéùåã÷ä äéä àì åéùëòã ïåéëã áéöé éøáã

òà éðäî éðéøçàì''çàù ô''àðéøçàì áåç äéäé ë.  
  

úáùá õåøì äåöî ùé äåöî øáãì íàä  
ä áúëù äî ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîáîø"ë ÷øô úáù úåëìä í''ãã  øúåî

ùøãîä úéáì åà úñðëä úéáì õåøéù ïåâë äåöî øáãì úáùá õåøì , úåù÷äì ùéã
 òåãîáîøä áúë'' õåøì äåöî ùéù áúë àìå úáùá äåöî øáãì õåøì øúåîù ÷ø í

ç ÷øô äìôú úåëìäá áúëù åîë 'á äëìä 'úñðëä úéáì õåøì äåöîù ,íúöøúå.  
  

äøä''èéìù øâéöðã äùî ìàéçé éáø â'' àúéìéò ïéòéãåî  
äåöî øáãì úáùá õåøì ïéà äìéçúëìù úáùá íéîòô ùéù õøúì äàøð , ïåâë

éàåø íéøçàùäåöî øáãì õøù íéòãåé íðéà íäå õø åúåà í , íéãéîìúä åìà åàáéå
úáùá õåøì øúåîù åøîàéå åãîìéå ,úáùá íéðåù íéðéðòì åöåøé íä íâå , áúë ïëìå

äåöî øáãì õåøì øúåîù ,åúòã ìå÷éù éôì ìëäù åðééäã ,àùî'' õåøì äåöîù ìåçá ë
äéðéî àáøåç ÷éôð àì éë úñðëä úéáì.  

  

ãðñ ìà÷æçé áøäéìù é÷ñøéîå'' àúéìéò ïéòéãåî  
ìöäã ïééöì ùé''å úåëøá ç 'ò'' ÷éôñé àìù ìåäá åðîæù ïôåàá ÷ø õåøì øúåîã áúë á

õåøì øúåî æà äöéøä àìá äùøãä úà.  
  

íùâ ãøåéùë úáùá õåøì øúéä ùé íàä  
îé÷ã àäá íúðãù äî''øåà ì''ù ïîéñ ç'' íùâ ãøåéùë íàä úáùá õåøì øåñàã à
ì øúåî íàä úáùáäñçî íù ùéù íå÷îì øäî òéâäì éãë õåøì å , äîë íúàáäå

úáùá íùâä éðôî õåøì íéøéúîù åððîæ é÷ñåô íéðåøçà.  
  

èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç áøä'' à÷øàô àøàá øåâ ììåë    
ðä øúéäã ïééöì ùé''äøäì íäøáà ìùàá íéã÷ øáë ì''ù ïîéñ ùèàùèåáî ÷'' à

å úáùá õåøì øúåîù úåàîâåã äîë íù àéáäù øúåî íéîùâä éðôîã áúë íäî ãç
úáùá õåøì.  

  

  בערב בלבד ' תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג
  א"להרב אשר אנשיל שוורץ שליט

   il.net.017@levib: או למייל  7961607-057:  המערכתלפקס
˙Î¯ÚÓ‰ È�ÈÈ�Ú ÏÎ· ÌÈ¯Â¯È·Ï ,ÏË· :057-3166560  

  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת

ò áãåð äæ ïåéìâ''íéðúåçîä åðéãéãé é  

áøä øãðìøáåà óñåé äùî èéìù'' à  
íéìùåøé  

 àæìòá úåãñåî æëøî ìäðî  
 åúá éàåùð úçîù ìâøìéçú 'æîá'' è  

áò''â äáä'' çóñåéïîìæ  éð"å  
 áøä ïá ïîééð éìúôð èéìù'' à÷øá éðá  

 úçð ååøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
åðôé øùà ìëá åçéìöéå íäéöìç éàöåé ìëî  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

èéìù åîù íåìòá õôçä áøä''à  

úåááø éåëéæì  

 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

ôé øùà ìëá çéìöéåäð  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäøðôâ ùéáà èéìù" àíéìùåøé  

 úçîù ìâøì åðá éàåùéð  

äáä" øîë çø ìãðî íçðî ïáåàéð" å  

áò"éçú â 'æîá''èåèòùáå "î  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäøàåãðìâ éáö íééç èéìù'' à  
íéìùåøé  

åðéãéãé åðáì ïá åãëð úãìåä úçîù ìâøì  

 áøäøàåãðìâ ïåòîù èéìù'' à  
ùîù úéá  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäìâéà óñåé á÷òé èéìù''à   
ùîù úéá  

åðá éñåøéà úçîù ìâøì  

äáä'' çìãðî íçðî éð'' å  
áò'' âéçú 'æîá''èåèòùáå "î  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''ãáëðä áéãðä åðéãéãé é  

 áøäðîêåìá ìãðî íç èéìù'' à  

äéðúð æðàö úéø÷  

äáä åðá éàåùð úçîù ìâøì'' çíäøáà éð'' å

áò'' áøä úá âõë äãåäé óñåé èéìù'' à  

 ÷øá éðá  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôéé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

  


