
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ˙Â¯È·Ú ÂÏ ˘È˘ ¯Ó‡˘ ÈÓÏ Â�ÈÓ‡‰ ÚÂ„Ó  

‰ÓÁÏÓÏ ˙ÎÏÏ ‰ˆÂ¯ Â�È‡˘ ÌÂ˘Ó ÔÎ ¯ÓÂ‡ ÈÏÂ‡?  

 Ô˙˘¯Ù·ח' כ'Â‚Â  Â˙È· Ï‡ ·Â˘ÈÂ ÍÏÈ ··Ï‰ Í¯Â ‡¯È‰ ˘È‡‰ ÈÓ ' .  
  

Ó‚· Â˜ÏÁ� 'ב''ד ע''סוטה מ  ‰ÊÈ‡· ··Ï‰ Í¯Â ‡¯È‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙�ÂÂÎ·

È¯ÈÈÓ „ÁÙ:ל לעמוד  רבי עקיבא אומר כשמשמעו שאינו יכו

רבי יוסי הגליל אומר , בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה

  .הירא מעבירות שבידו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כ כל אחד שלא ירצה ללכת למלחמה יאמר '' א

  .שהוא מפחד ויתפטר מללכת למלחמה
  

·Ó¯‰ ‰�‰''Ô˙˘¯Ù· Ô סוטה אמרו בירושלמי ל '' כתב וז'ח' דברים כ

כלומר שיביאו , ריהם שכולם צריכים להביא ראיה לדבט"ח ה"פ

עדים על הבית ועל הכרם והאשה לפני שר הצבא ואז יתן לו 

È·‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È·¯ ˙Ú„Ï Ì‚ Â¯Ó‡ ÔÎÂ‡ , רשות לחזור

Â„È·˘ ‰¯È·Ú‰ ÏÚ ‰È‡¯ , ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÚ‰ ˙È·¯Ó ÂÈ‰ ÔÎ ÈÏÂÏÂ

¯˜˘ ˙Â�ÚË·, אבל לדברי רבי עקיבא שאיננו יכול לעמוד בקשרי 

, אמר שאין צריך להביא ראיה, ופההמלחמה ולראות חרב של

  .ושעדיו עמ
  

·Â˙ÂÙÈ ÌÈ�Ù פסוק ה'פרק כ בפרשתן ' ‡¯È‰ ÚÂ„Ó ¯Á‡ ÌÚË ·˙Î 

ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ Â„È·˘ ˙Â¯È·ÚÓ :מי האיש אשר בנה וגול''וז  '

נראה דנפקא ליה מדהכריז מי האיש ולא אמר , כולן צריכין עדים

ידו עליו מי כ שצריכין עדים שיע" אע,סתם איש אשר בנה בית

וכן בירא ורך לבב היה צריך לראות שהוא נרתת מן , האיש

‡ÔÈ  'ח ב''כתובות יל "ד על העבירות שבידו דקי"ש דמ"כ, המלחמה

Ú Ú˘¯ ÂÓˆÚ ÌÈ˘Ó Ì„‡"ÌÈ„Ú· ÚÂ„È ‰È‰˘ Î‰¯È·Ú ¯·Ú˘ .  

  

 ‰·Â˘˙ ÂÈ˘ÎÚ ‰˘ÂÚÂ ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ ÈÓ  
‰ÓÁÏÓ ÈÎ¯ÚÓ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Ì‡‰?  

 ¯Â˜ÁÏ ˘Èירה ועושה תשובה האם אינו חוזר מי שעבר עב
מערכי המלחמה או דילמא אף שעשה תשובה חוזר מערכי 

  .המלחמה
  

ÍÏÓÏ ‰�˘Ó· ‰�‰ והנה בעת המלחמה ל ''כתב וז 'הלכות סוטה פרק ב
 הוא מעבירות ,יוסי דקרא דאמר מי האיש הירא' דאית ליה לר

 היינו דוקא בשלא עשה תשובה אבל אם עשה תשובה ,שבידו
   .זראינו חו

  

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ:דדרשינן על הא ב''ג ע''סוטה מ'  מהא דאיתא בגמ 
דרשינן פרט , דכתוב בפרשתן מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו

דלא , לימא' שמי שיש לו בית גזול אינו חוזר ומקשה בגמ, לגזלן
הא אמר ורך הלבב זה , כרבי יוסי הגלילי דאי רבי יוסי הגלילי

אפילו תימא רבי יוסי ' תרץ בגמומ, מעבירות שבידו המתיירא
אי הכי הוה ' ומקשה בגמכגון דעבד תשובה ויהבי דמי , הגלילי

כיון דמעיקרא בתורת גזילה ' ומתרץ הגמ ,וליהדר, ליה לוקח
חזינן להדיא שכיון שעשה תשובה אינו חוזר , אתא לידיה לא
    .מערכי המלחמה

  

¯·„Ï ÌÚË ·˙ÎÂ :הכתוב  אית לן למימר דלא הקפיד ל כרחךדע
 דכיון דעל כל עון אשר חטא היה חוזר ,עשה תשובהלא אלא כש

אפילו סח בין תפילה לתפילה חוזר  דב''ד ע''סוטה מ' בגמוכדאמרינן 
כ אי אמרינן דאפילו עשה תשובה " א,עליה מעורכי המלחמה

' Ì˙Â‡ ÔÈÚÎ ‡Ï‡ ‰ÓÁÏÓ‰ Â˘ÚÈ˘ ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ‡Ï Î ‰„"‡ ,חוזר
‡Ï˘ ¯·„ Â‰ÊÂ ˘Á� Ï˘ ÂÈËÚ· Â˙Ó˘ÔÎ˙È , אלא ודאי שכל 

  .חוזראינו שעשה תשובה 
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:היה לו לבית דין , כ מדוע מי שעבר עבירות חוזר'' א
מאי שנא מהא , לומר לו שיהרהר בתשובה ולא יצטרך לחזור

המקדש אשה על מנת שהוא צדיק ונמצא רשע ' דאמרינן בגמ
כ שכאן נמי יעשה ''א, מקודשת שמא הרהור תשובה בלבו

וכן באילת , ועיין בפנים יפות בפרשתן, ו''ת ויצבור יוסף סימן מ''כך מקשה בשו ,תשובה
  .השחר בפרשתן
ı¯˙Ï ‰‡¯�:מ ירא ''אבל מ,  דמיירי באדם שעשה באמת תשובה

  .לכן חוזר, מעבירות שבידו
  

 
ïåéìéâôù "â  
) äðùç'(   
 úùøôíéèôåùòùú "à  

  
é"ò ì"é  
 ïåëî"øùà éðãòî"  

 ìù åúåëæì íéàöåé ìáú éáçøá úåðåéìâä  
 áøäêåøá  ïá íéøî úøîåãðééùì ëìîä úá äéç ôéàâé 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  ãáëðä ãéâðä  

 áøäêééø äùî èéìù'' àíéìùåøé  

 úîùð éåìéòìåéîç  

áøä ÷çöé á÷òé  áøä ïáéåìä äîìù æ''ì  
áìð"æ ò 'àúù éàä áà  

ú íéùåìùä íåé ìâøì çöðåä.ð.ö.á.ä.  

åðãéãéì áåè ìæî úëøá ìàøùé éìåãâ ìù íðåîà ùéà ïðáøã àçåìù   
ìàøùé éùã÷ ïòîì åùôð øñåîå íçåìä  

 ãéñçä áøä ñæåî øæòéìà íçðîèéìù''à  

 îä úéá úëåðç úçîù åáì úçîù ìâøìùîù úéáá õéðæéå éãéñç ìù øàåôîäå ìåãâä ùøã  
àìåìéää ìòá ìù åøëæ ìòå åîù ìò   

äøä'' ÷"øæòéìà ÷ùîãä "àöéðæéåîéæ ''ò  
áá ìçä ' ìåìà  

 àìôðä øôñä úàöåäá äçîùä ìâøìå"éøæòá éáà " àìåìéää ìòá ìù úåãìåúîå åúøåúî  
àìåìéää ìòá ìù äìåãâä åúåëæù àåòø àäé  

á éðá ìòå åéìò ïâúöåéå åúé''äçìöäå äëøá íééç òôùá êøáúäì ç  

ãáëðä ãéâðä åðéãéãéì áåè ìæî úëøá 

 áøä ãåãøâä èéìù'' àâðà ñåì' ñì 

â ÷ìç øùà éðãòî øâä úøåãäî ìòá ' 

 åðá éàåùð úçîù ìâøì  

äáä'' çäùî éð''áò å''æîá â''è  

íéøéáëä åéùòî úåëæáù àåòø àäé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð úåàøì äëæé  

àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî  



 ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ˜˘�Ï ‰„Â‰È ÍÏÓ ËÙ˘Â‰ÈÏ ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡  

ÏÂÁÓ Â„Â·Î ÔÈ‡ Â„Â·Î ÏÚ ÏÁÓ˘ ÍÏÓ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ו''ז ט''יÍÏÓ ÍÈÏÚ ÌÈ˘˙ ÌÂ˘    .  
  

Ó‚·' ילפינן מכאן שמלך שמחל על כבודו אין כבודו א''ז ע''כתובות י 

  .שתהא אימתו עליך, מחול דדרשינן שום תשים
  

˘¯·Â''È שלפיכך הרבה הכתוב שימות הרבה לומר שאין כבודו 

  . מחול
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:על הפסוק   'אמ ''ד ע''מכות כ'  על הא דאמרינן בגמ" ˙‡

‰ È‡¯È '„·ÎÈ"שבשעה שהיה רואה ,  זה יהושפט מלך יהודה

אבי  היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וקורא לו, תלמיד חכם

הרי , דקשה איך היה מותר לזלזל בכבודו, מרי מרי, אבי רבי רבי

כך מקשה , דמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, עובר איסור

וכן במשך חכמה פרשת וילך בתחילת , כן בערוך לנר שםו, א''ד ע''א מכות כ''המהרש

  .הפרשה

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

זה רק  ,אין כבודו מחולמלך שמחל על כבודו אף על גב ש .‡

, אבל לאביו ולרבו מותר למחול על כבודו, לסתם אדם

א חידושי אגדות "מהרשכך כתב הפרק קמא דקדושין ' כדאמרינן בגמ

   .'מ א''ד ע''מסכת מכות כ

˘¯‰Ó‰ ÏÚ ‰Ó˙ ¯�Ï ÍÂ¯Ú· Ï·‡''‡ :ולא ידעתי מקומול ''וז 

 אדרבא ,היכן כתוב שמלך מותר למחול על כבודו בשביל אביו

  .אף לאביו, נראה שם דאסור למחול על כבודו מפני בשר ודם

· .Ú'' Ì˘ ‡˙È‡„ ‰Ó Ùמה "מרי מרי" "רבי רבי" "אבי אבי" 'בגמ 

ש י, וא אדוןשמות אבי רבי ומרי שה' ששילש לקרוא לו בג

 דרצה לפרט כל המעלות שיש לתלמיד חכם שהוא כמו לומר

כן העולם ניזון בזכותו והוא הרב , ז"אב שנתן לו חיי העה

והוא אדון שהושוה כבודו , ב"שלמד תורה ומביאו לחיי העה

 והזכיר זה ,ל ומורא רבך כמורא שמים"לאדון הכל כדאמרו רז

שמחל על כבודו ליתן טעם שלא יחשדוהו שעושה עבירה על 

' אכן כבר דרש ר, ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול

כ כבוד "וא, אלקיך תירא לרבות תלמיד חכם' עקיבא מאת ד

, ה ואין בזה מחילת כבוד"ח הוא מצות הקב"זה שעושה לת

יכבד להשמיענו דמשום ' ולכן תלה דרשה זו בואת יראי ד

, שם דמותר' מפני כבוד השכינה כתבו התוס ומכבדם' יראת ד

ולכן קרא אותו מרי להראות שהושוה כבודו לכבוד השכינה 

   .'ד עמוד א'' כותערוך לנר מככך תירץ ב, ולכן מותר

 על "ıÓ‡Â ˜ÊÁ Ï‡¯˘È ÏÎ È�ÈÚÏ"פ מה שכתוב בפרשת וילך '' ע.‚

 בפרשתן" לבלתי רום לבבו"כי גם המלך נצטוה , דרך צחות

חכם היה עומד כשהיה רואה תלמיד , ויהושפט מלך יהודה

אבי אבי רבי רבי מרי מרי "מכסאו ומחבקו ומנשקו וקורא לו 

 מלך שמחל על -" לעיני העם"אבל ,  אבל זה רק בצנעה,תמכו

,  ומפני מה נענש שאול'מ א'' עז''כתובות יכבודו אין כבודו מחול 

 ז''ו י'' ט'שמואל אמה שכתוב  וזה 'ב, ב''יומא כעל שמחל על כבודו 

וירא וחרד מפני כל ונמוך בדעתך , "בעיניךאם קטן אתה "

לא , " חזק ואמץ-לעיני כל ישראל "אבל , לכבד כל אדם

רק היה קשה כברזל , תתנהג בענוה ולא תראה להם מורך

   .א''משך חכמה דברים פרק לכך תירץ ב, וגבור כארי נגד העם

ÏÂÁÓ Â„Â·Î ÔÈ‡ Â„Â·Î ÏÚ ÏÁÓ˘ ÍÏÓ È¯‰ ‰·Â˘˙ È�‰Ó ÍÈ‡?  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: הרי מי שעובר , איך מהני תשובה על עבירות

כ איך מהני ''ה א''עבירה מבזה את מלך מלכי המלכים הקב

כך , ל מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול''תשובה הרי קימ

בני יששכר מאמרי חודש וכן ה, לשבת תשובה'  אהבת דוד דרוש ד בספרוא"חידמקשה ה

  . ימי הגבלה'ש סיון מאמר במאמרי חודב וכן,  מהות החדש'אלול מאמר א

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

ל מלך "דקיי, י משפטי התורה נראה דתשובה לא מהני"עפ .‡

 אבל בישראל הנה 'כתובות יז אשמחל על כבודו אין כבודו מחול 

 , הנה אנחנו בנים'ד א''דברים י אלקיכם 'הכתיב בנים אתם ל

 ל אב שמחל על כבודו"ה נקרא עלינו אב והנה קיי"והקב

  בספרוא"חידכך תירץ ה, לכן מהני תשובה 'קדושין לב אכבודו מחול 

מאמרי וכן ב' ק ה''ס' וכן בספרו מדבר קדמות אות כ, לשבת תשובה' אהבת דוד דרוש ד

  . מהות החדש'חודש אלול מאמר א

‡ÏÙ� ÔÙÂ‡· ¯È·ÒÓ ‰Ê ÈÙÏÂ: הא דאיתא במדרש דתשובה 

ראל מנכרים וקשה מאי שנא יש, מהני רק לישראל ולא לגוים

ל אתי שפיר דרק לגבי ישראל מהני תשובה משום ''לפי הנ

מה שאין כן באומות העולם מלך אלקים על גוים , דאנו בנים

  . ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול'ז ט''תהלים מ

�‰ ÈÙÏÂ''ÌÈ˘˜·Ó˘ ‰Ó ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ÌÈ¯‡·Ó Ï: "Â�ÎÏÓ Â�È·‡ "

אתה אב שהוא דהיינו כיון ש, החזירנו בתשובה שלימה לפניך

דאם היית רק מלך לא , לכן אפשר לבקש ממך תמחל לנו, מלך

  .היה מהני תשובה דמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול

„ÈÁ‰ Ï·‡'' ‡ק ה''ס' בספרו מדבר קדמות אות כ'‰Ê ıÂ¯˙ ÏÚ ‰Ó˙  :

, דהרי על בזיון גם אב אינו יכול למחול כמבואר בפוסקים

ה ''הם זלזול להקבכ איך מהני תשובה על חטאים ש''א

  .אלא יתורץ בתרוץ דלקמן, בזה' שנאמר עלהם כי דבר ה

הרב שמחל  רב יוסף אמר א''ב ע''קדושין ל' פ מה דאיתא בגמ'' ע.·

 הולך לפניהם 'ה וג''שמות ישנאמר , על כבודו כבודו מחול

ה עלמא דיליה "התם הקדוש בד , דוחה ראיה זורבאו ,םיומ

ל אתי '' לפי הנ,ליה ליקריה מחיל ,הוא ותורה דיליה היא

כך , שפיר איך מהני מחילה כיון דכל העולם שלו יכול למחול

  .ל''א בספרו מדבר קדמות הנ''כתב החיד

‡ÏÙ� ¯·„ ÌÈ¯ÙÒ· Â·˙Î ‰Ê ıÂ¯˙ ÈÙÏ : בראשית פרק י "רשדהנה

י '' ופירש רש גדול עוני מנשואה '' כתב שקין אמר להקבג''י' ד

ועוני אי אפשר , תוניםאתה טוען עליונים ותח, בתמיה

ל אתי שפיר כיון שאתה ''לפי הנÂÎÈ˘‰ ‰Ó ‰˘˜Â˙ , לטעון

ע דיליה אתה שפיר יכול למחול '''כ כ''מושל בכל העולם א

 .כך מביא בספר פננים יקרים בשם האור פני משה, אף שאתה מלך

ה במעשה בראשית אם לא יקבלו "הנה תנאי התנה הקב .‚

שבת ' כמבואר בגמ תוהו ובוהו ישראל את התורה יחזור העולם ל

אם ,  והנה קבלו ישראל את התורה וקיימו את העולם'ח א''פ

על כן לא שייך , כן הרי הם כביכול כשותפין במלכותו

אומות בכ "משא', בישראל אותו הדין מלך שמחל על כבודו כו

  .'מאמרי חודש סיון מאמר בכך תירץ הבני יששכר ב ,העולם

ראל התורה והמצות ודקדוקי המצות י הרבה ליש"היות שהש .„

וענפיהן לאין משער בכדי לקדש כל אבריהן וגידיהן וכוחות 

והנה האדם יצור חומר , גופותיהם עד שיהיו כמלאכי קדש

ואין צדיק בארץ אשר יעשה , תכבד עליו משא מלאכת הקדש

, מה שאין כן הגוים, טוב ולא יחטא על כן חשובים כאנוסים

 אם לא ישמרו מזידים הם נגד כבוד המעט מצות הניתן להם

כך תירץ הבני יששכר , ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, המלך

   . ימי הגבלה'מאמרי חודש סיון מאמר בב



ÔÈ˘Â„˜‰ ÏÚ ‰ÙÂÁ· „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ ÌÈÏÂÎÈ ÍÈ‡  

‰ÏÎ‰ ˙‡ ÌÈ‡Â¯ Ì�È‡ È¯‰ ?  

 Ô˙˘¯Ù·ו''ט ט''י¯·„ ÌÂ˜È ÌÈ„Ú È�˘ ÈÙ ÏÚ .  
  

 ˙ÂÓÂ˜Ó ‰·¯‰· ‰�‰הגו שמכסים את פני הכלהנ‰ÙÂÁ‰ ˙Ú·  ,

 נוהגין לכסות פני 'א סעיף ב''אבן העזר סימן ל א''פ מה שכתב הרמ''ע

  .תהכלות הצנועו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : איך יכולים העדים להעיד בחופה על הקדושין הרי

  .אינם רואים את הכלה
  

Â˘· ‡˙È‡ ‰�‰''·˘¯‰ ˙''‡ ב''ע סימן מ''פ מובא בבית יוסף אה''סימן תש 

ושמעו שאמר ראובן  ,בשנים שהיו עומדים אחורי גדר בית אחד

אפילו ראו , ללאה התקדשי לי באתרוג אבל לא ראו נתינה ממש

ואפילו היה , האתרוג יוצא מתחת ידה אין כאן חשש של קידושין

כ לפי ''א, דעדות ראיה ממש בעינן, מודה שלקחתו לשם קידושין

  .ותה אינה מקודשתה כשהכלה מכוסה ואין רואים א''דבריו ה
  

Â˘·Â'' ˙È·Ó‰"Ë באחד שקידש אשה אחת שהיו נשאל  ט"קי' ב סי"ח

כ "אלא אח, פניה מכוסות בשעת קידושין ולא ראו אותה

כשהלכה לה החזירוה וגילו פניה כדי שיוכלו לדעת ולהעיד מי 

דהוי , ט דאין לחוש כלל לקידושין"והשיב המבי, היא המתקדשת

  .כמקדש בלא עדים
  

·Â˘ Â�È·Ó‰ Ï'' ËÈ¯‰Ó È˘Â„Á"Ë ק ה"א ס"ל' ת סי"ד בפ"הו', קידושין פרק ב' 

א " הרשבבות תשוכתב דהחידוש של אביו אפשר ללמוד מדברי

כ "אף על פי שראו אח, ל שכל שלא ראו הנתינה ממש"הנ

  . האתרוג יוצא מתחת יד האשה לא הוי קידושין
  

È·Ó‰ È¯·„ ÈÙ ÏÚÂ"ÂÏ‡‰ Ë: יש שפקפקו על המנהג שנהגו 

 שהרי יש 'ב' א סע"ל' א סי"שהובא ברמלכסות פני הכלה בשעת חופה 

' ותנינא סי', כ' ק סי"ועיין ספר חסד לאברהם מהדו, חשש שזה מקדש בלי עדים

  .ז"כ
  

 Ï·‡Â˘˙·˙Â·‰ÓÏ˘ ˙È·  מרעיש עולמות שחלילה 'ט' ז סי"אהע 

, א לכסות פני הכלה בשעת החופה"לשנות המנהג שהביא רמ

  . ה שחששו גדולים בזהואין לחוש כלל למ
  

·˜ÚÈ ˙Ï‰˜ ¯ÙÒ· ÔÎÂ ד "ולפעכתב   הגאון מליסאלא "לא ס' קידושין סי' הל

כיון דמהני , נראה בפשיטות דהכא שפיר חשיב ראיה וידיעה

שאם יראו עדים אחד שפניו מכוסים , עדותן גם בדיני נפשות

שמכיון שלא , וכי לא יכולים להעיד שהאיש הלזה רצח, שרצח

וכן הסכים  ,ה ראיה וידיעה"תוך ידה עד שראוה בודאי הזזה ידם מ

מן א וסי'' למן סי' המקנה' ע בס" וע'ח אות ד' ע סי"ת תורת חסד אה"הגאון מלובלין בשו

  .ד"ד ס''מ
  

ÂÔÎÏ‡ÈÎÏÓ È¯·„ ¯ÙÒ·  לענין קידושין שהכלה כתב  מ"ק' ג סי"ח

מ כיון שהכל יודעים "דמ, מכסה פניה והעדים אין רואים אותה

וכן , שהרי הלכו עמה אביה ואמה והשושבינים, הי הכלהשזו

הרי זה כאילו העידו הנשים לפני , אחר החופה הולכת לביתה

  .ד''ת הר צבי אבן העזר סימן פ"שוועיין ב, עדים שזוהי הכלה של חתן זה

  

·ÂÂ˘"˘¯‰Ó ˙"Ì מביא דברי השיטה מקובצת ט'' סימן רע'חלק ג 

י "ל תלמידי הר"וז ל בפני הכלה להסתכאסורבהא ד א''ז ע'' יכתובות

ת כיון שאינו מותר לראותה היאך נוכל למצוא עדים שיראו "וא

 דכיון שרואין ש לומר י,אותה יוצאת בהינומא וראשה פרוע

הינומא או שאר הדברים שדרך לעשותן לבתולה ואומרים כל 

ל " דהא קייההעולם זו כלה פלונית אותה חזקה הוי כמו ראי

  .על החזקותדסוקלין ושורפין 
  

ÌÈ‡ÂÏÓ È�·‡· ·˙Î ÔÎÂ ל מיהו במנהג שנהגו '' וז'ק ד''א ס''סימן ל

  . הכלהעכשיו לכסות פני הכלה ליכא חשש כיון שהוחזקה

 ÂÈÏÚ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ‰ ˙‡ ˙ÂÏ˙Ï ÍÏÓÏ ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡  

‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˙ÂÏ˙Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ח''ז י''י˙‡Ê‰ ‰¯Â˙‰ ‰�˘Ó ˙‡ ÂÏ ·˙ÎÂ .  
  

Ó‚·' כותב לשמו שתי ל דמלך '' ילפינן מפסוק הנ'א עמוד ב''סנהדרין כ

ואחת שמונחת לו בבית , אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו, תורות

ותולה ,  אותה שיוצאה ונכנסת עמו עושה אותה כמין קמיע,גנזיו

לנגדי תמיד כי מימיני בל '  שויתי הז"תהלים טשנאמר , בזרועו

  .אמוט
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי איתא בגמ, ורה עליו איך מותר לתלות ספר ת' 

וליכא לחלק שרק , שאסור לתלות ספר תורה 'ד עמוד א''ברכות כ

שם משמע שבספר תורה בכל ' ביתד אסור אבל ביד מותר דמגמ

  .ב''א ע''ש סנהדרין כ''כך מקשה הרש, אופן אסור שיהא תלוי

  

¯˘‡ È�„ÚÓ:ם לא הביא האי הלכה שהספר תורה '' הנה הרמב

הלכות כסף משנה וב,  להיות תלוי בזרועוהשני של המלך צריך

 למה לא כתב רבינו שאותה  הקשה'תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ז

שיוצאה ונכנסת עמו עושה כמין קמיע ותולה בזרועו כדאיתא 

ל דאסור ''ע ואולי הוא משום קושיא הנ'' ומניחו בצבברייתא

מ על הגמרא קשה איך אמרינן שהמלך ''מ, לתלות ספר תורה

  .ה תולה את הספר תורההי
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 ספר תורה שניה לא היה תורה שלמה אלא מספר המצוות .‡

וכמו שפרשו קצת מפרשים הפסוק דכתבתם על , בקיצור

ג ''ואע, האבנים את כל דברי התורה הזאת דמזבח הר עיבל

דגדולה מזה מצינו , אין ראיה, דהתורה קורא לזה ספר תורה

ומיסתבר נמי , ו ספר תורהנשה ציוה לדקרו לפסוק תורה מ

משום שקשה הדבר לשמוע שספר תורה שלמה , לומר כן

כך , טפחים ישא המלך תמיד בזרועו' דשיעור ארכו והקפו ו

  .ב''א ע''ש סנהדרין כ''כתב הרש

¯˘‡ È�„ÚÓ:בדעת ל כבר מוזכר בראשונים ד'' הנה חידוש הנ

ולבלתי סור מן , ל"וזכתב  'ז כ''יבפרשתן ' זקנים מבעלי התוס

 ,ת התלוי בזרועו ויוצא ונכנס עמו"זו נתינת טעם לס, המצוה

ת התלוי בזרועו לא היה כתוב בו כי אם "כי אותו ס, ושמעתי

ג אותיות " ולפי שיש מן אנכי עד לרעך תרי,עשרת הדברים

  . ת"ג מצות קרוי ס"כנגד תרי

ן  בכל אתר את אמר הולכיז"יומא ריש פ דברי הירושלמי פ'' ע.·

אחר התורה והכא את אמר מוליכין את התורה אצלן אצל 

י שהן בני אדם גדולים התורה מתעלה "אלא ע, ג וסגן"כה

ר "א, והא תמן מייבלין אורייתא אצל גבי ריש גלותא, בהן

י שזרעו של דוד משוקע שם אינון "יוסי ברבי בון תמן ע

 הרי דמשום כבוד, עיין קרבן עדה, עבדין לון כמנהג אבהתהון

נ כבוד הוא לתורה "ה, המלך רשאים להביא התורה אצלו

לכן ליכא איסור , ת קשורה ותולה על זרועו"שהמלך הס

   .א''ת שיח יצחק סימן תנ"שוכך תירץ ב, לתלות את זה

˜ÈÒÓ Ï·‡: משום דתלוי על זרועו , אמנם זה קצת דוחק

, ת אצל המלך או הכהן גדול"זלזול יותר ממה שמוליכים הס

  . סתבר שמותר לעשות כן בשביל המלךכ לא מי''א

צריך לומר דלתלות על הגוף ליכא בזיון דאדרבה הוא יותר  .‚

ל שמחק לא מובן דהוא "ומהרש, ולכן פשוט שמותר, חביבות

ל לא פליג "ולדינא אף מהרש, כנגד כל המפרשים שגרסו כן

דהא כתב על מה שמוחק דאין כאן מקומו משמע שגורס כן 

   .א''ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קמ"שו בכך כתב, במקום אחר



.    

  
  

åéìò úåôëì øúåî íàä ä÷ãö úúì äöåø åðéàù éî  

îâá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî' ç àøúá àáá'á ãåîò '  ïîçð áø øîà
äåáà øá äáø øîà òá åìéôàå ä÷ãöä ìò ïéðëùîî úáù áø áøì äéôëà àáøã àä éë

éîà øá ïúð ,÷ùåä÷ãöì éæåæ äàî òáøà äéðéî ìé , ìò úåôëì øùôà êéà úåù÷äì ùéã
ä÷ãö ,îâá ïðéøîà éøä '÷ ïéìåç'' éî ìëäùò úåöá ïéà äãöá äáåúë äøëù ïúîù " ã

äæ ìò ïéôåë, äæä øáãä ììâá éë áéúëå åì êãé úà çúôú çåúô éë áéúë ä÷ãö éáâå 
êëøáé ,à''ä÷ãö ìò äôë òåãî ë ,íéðôåà äùùá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
á ãåòá õøúì äàøð ' íéðôåàãçàä{ íéëéøö ìåëàì äî åì ïéàù éðòäì òâåðã àëéäã 

áòøá òåâé àìå ìåëàì äî éðòì äéäéù åôåëì ,òà ïéôåë ïë ìò''äãöá äøëù ïúîã ô ,
éðùä{ò ''çã äàø úùøôá ùåã÷ä íééçä øåàä áúëù äî ô éðòäì êééùù äî óñëä ÷ì

á÷ä åãé÷ôî''éðòä ãéì ïåã÷ôä øéæçäì áééçå øéùòä ìöà ä , ïéôåë éëä íåùî øîåì ùéå
å÷ùò ãéî óñëä àéöåäì ïéôåë ïéã úéá éàãå äæ ìòå éðòäì êééùù óñëä åãéá ùéã ïåéë.  

  

èéìù ñééåå ãåã áøä'' àíéìùåøé  

éøäîäã ïééöì ùé'' ÷î÷ ùøåùá'' çåðéáø íùá õøéú úáùçð äðéà ä÷ãö úåöîù åäéìà 
äãöá äøëù ïúî ,íéîé úåëéøà äá øîàð àìù éôì , àåä øëùäù äåöîá à÷åãã

äãöá äøëù ïúî éø÷î íéîé úåëéøà.  
  

èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé áøä'' àúéìéò ïéòéãåî óñåé øàá ììåë  

á áúëù äî õåøú ãåò ïééöì äàøð ïùåçä úåö÷ø ïîéñ''ñ ö"â ÷ 'æå''ìì î éô" ä÷ãöáã ù
àå ä÷ãöì åðåîî ïúéì éñëð ãåáòù äéá úéà" íäì áééç åìéàë àåä äéáâ íééðò ïåîî ë

ùîî áåç ,à" éàãå äæáå íäì áééçù äî íìåò ééðòì øéæçäì åðééä åúåà ïéôåë åðàù äæ ë
áä ìò ìèåî éîð åãöá äøëù ïúî åìéôà"åãáòúùð éäåñëðã ïåéë áééçù äî øéæçäì ã ,

ò úåöî à÷åãå ïéà åãöá äøëù ïúîã ïåéë éøîàã àåä éñëð ãåáòù íåùî åá ïéàù äù
á"áèéä ïåëð äæå ïéôåë ã.  

  

äæ úà áãð àåäù úñðëä úéáä ìò åîù úà íñøôì øúåî íàä úñðëä úéá áãðù éî  
îøä éøáãá úåëéøàá íúðãù äî'' àîø ïîéñ ä÷ãö úåëìä äòã äøåé''èñ ''é ÷''â ã àì

ïúåðù ä÷ãöá íãàä øàôúé,å øëù ìá÷î åðéàù éã àì øàôúî íà , åìéôà àìà
 äéìò åúåà ïéùéðòîîøä ÷éñîå'' àîå"ä÷ãöì øáã ùéã÷îù éî î , áåúëéù åì øúåî

ïåøëæì åì àäéù åéìò åîù ,ïë úåùòì éåàøå.   
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  

áîøä éøáã úà ïééöì äàøð''ì ìä÷éå úùøôá ï''æå ä''ä ìò ì ÷åñô ìëå" óéðä øùà ùéà
áäæ úôåðú "- äáåøî áäæä úàáä äúéä àìå úùçðäå óñëä éîéøîë íéáø åéä àì 

úùçðäå óñëë ,äîåøú åæå äôåðú åæ àø÷ú ïë ìò , úåáéùçì åãé óôåðé áäæ àéáîä éë
äáãðä ,åúåàøäì áäæä åôéðé íéç÷åìä åà ,åúáãð ìò àéáîä çáùì .  

  

èéìù ïééèùôà ïøäà áøä'' à  

ùéåùáã ïééöì ''øåé øîééäñãìéä ìàéøæò éáø ú''éø ïîéñ ã''ðä äìàùá ïã è'' áúëå ì
 ìëåð àì äæã áúë àéøèå àéì÷ù øçàå øäéúîå øàôúî íåùî ïéà úåîùä íåñøôáã

ò éë ùéçëäì''úåáãðä ãåàî äáøúð íåñøôä é.  
  

áø à÷ååã òåãî åððò øéàîã àäìà íéøîåà ä÷ãö íéðúåðùë íéâäåðù ùé òåãîøéàî é  
 øéàîã àäìà íéøîåà ä÷ãö íéðúåðùë íéâäåðù ùé òåãî íéðåøçà íùá íúù÷äù  äî

åððò ,íé÷éãö øàù àìå øéàî éáø à÷ååã òåãî ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

äøä''èéìù ãéøô äùî éáø â'' àñ .ìéæøá àìàô           
äøä''èéìù êééø ïîçð óñåé â'' àíéìùåøé  

ù àìôð íòè ãåò ïééöì äàøðò íéøôñá áåúë''îâá øàåáîä ô 'á''é á 'ò''à ä÷ãöã 
íå÷îì íéðá åðàù íåùî ÷ø äåöî àéåä íééðòì ,îâáå 'ì ïéùåã÷''ò å'' à éáø úòãã àúéà

íéðá íéåø÷ íå÷î ìù åðåöø íéùåò ïéà åìéôàã øéàî , úåå÷ì ùé åúèéùì à÷ååã ïë ìò
ç íå÷î ìù åðåöø ïéùåò ïéàùë íâ ä÷ãöä ìò áåè øëùì''å.  

  

äøä''èéìù âðåé ÷çöé â'' àø''ùîù úéáá î          
äøä''âéáà âãèéìù øâéâ äîìù øå'' à÷øá éðá  

èéìù øòììéî ïåéö ïá áøä'' àìåàù úéá ììåë íéìùåøé        
èéìù ïåì÷ùà øéàé áøä'' à÷øá éðá  

èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  
ò õøúì äàøð''ä áúëù äî ôùøäî" àé óã äøæ äãåáò úåãâà éùåãéç''á ãåîò ç ' äù÷äù

æå''ìø ãçéé êàéä ÷ã÷ãì ùé "á÷ä ìù åîù î"á÷ä ïéà åøîà éøäù åééçá åîöò ìò ä" ä
åâå ÷çöé ãçôå íäøáà éäìà øîàðù íäééçá íé÷éãöä ìò åîù ãçééî 'éå" øîà àìã ì

åë øéàîã àäìà ' ìò ø÷éò ìë ïéåëúð àìå åîù ìò àîìòá ïîéñì ÷ø ïéåëúð ÷ø åîù
åððòé àåä äéìò íéøãìå õøàì øéàîã àäìà ,à''ðä éôì ë''øéôù éúà ì.  

  

äáä''éð øãìëéå äéøà ìàøùé ç'' åíéìùåøé  
ãéçäã ïééöì äàøð'' àò íéðéò çúô åøôñá''é æ''ò ç'' áøéàî éáø à÷ååã íéøîåà ïëìã áúë ,

ïë åøîàéù äöøúð àåäã íåùî ,ååë äéä øéàî éáøìã íåùî ãåòåêëá úãçåéî äð , ìòå
åððò øéàîã à÷ìà íéøîåàùë íéëîåñ åðà äðååëä äæ.  

  
 ä÷ãöì óñë øåãðì úáùá íìåòä åëîñ äî ìò  

îé÷ éøä''ä÷ãö êøåöì óà íéøãð úåùòì øåñàã ì  
áèéøä íùá íúù÷äù äî''åéå úáùá óà øåãðì íéâäåðù úåîå÷îá à'' åëîñ äî ìò è

îé÷ éøä'' ìø ïîéñ äòã äøåé''ã óéòñ â' ãøáã íåù øåãé àìù øäæéì êéøö , ïéà ä÷ãö åìéôàå
åãéá åðùé íà àìà øåãéì áåè ,åàì íàå ãéî ïúé ,åì äéäéù ãò øåãé àì , íúöøúå

íéðôåà äîëá.  
  

èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç áøä'' àøåâ ììåë ÷øàô àøàá  

èéìù õìåäðôéèù ìà÷æçé áøä'' àíéìùåøé  
ò õøúì äàøð''á áúëù äî ô òåøæ øåà øôñç"ð ïîéñ úáù úåëìä á 'æå'' ìù âäåðù äî" ö

ñá úáùá àøå÷ùë" íäøáà êøéáù éî øîåàå äøåúá àøå÷ä úà êøáî íéîòôå ú
öæ éáà éøåî äéä äøåúä ãåáëì øãð ïúéù éðåìô úà êøáé àåä á÷òé ÷çöé" ìò äéîú ì

ô ïðúã âäðîä 'ë ïéîéøçî àìå ïéëéøòî àì ïéùéã÷î àì äåöî íåùî ïä åìéàå ïéìéùîå '
éøîàå 'øëîîå ç÷î íåùî äøéæâ àîòè éàî àøîâá,îå àðù éàïæçì øãð øãåð , 

ùéã÷îäî,øåñà äåáâì øåãéì àúùä ,ë "èåéãäì ù ,î" øáçîä éðà éðéòá äàøð î
 æà êì ïúéì øãåð éðà ïåùìä äæá øîåà àø÷ù åúåà äéä íà éàãåã àåä øúéä ìù âäðîã

ëä ìáà êéøòîå ùéã÷îì äîåã äæ éë øåñà äéäù à" åðéàå ÷úåù àåäå åëøáîù àåä ö
ùì àø÷ù åúåà øîåàùë åìéôà øãåð"î éðëøáú ö" ïåùìä äæá àéöåî åðéàù ìéàåä î

øåñéà ïàë ïéà êì øãåð éðà ,ðä éôì'' ùé éøä øåãðì øúåî êéà àéùå÷ä áùåéî éîð ì
øãð ïéãî øåãðì øåñéà ,ðä éôì''øéôù éúà ì.  

  

äøä''èéìù øâøáîì ïîìæ äîìù éáø â'' àø''äéðúð æðàö úáéùéá î  
ãéçä áúëù äî ùåãéç ïééöì äàøð'' à  úåèî úùøô ãåã ùàø åøôñáøàä íùá''òàã é'' â

ä÷ãöì óà øåãðì øåñàù ,î''øúåî ä÷ãöì íéøçà åøãéù éãë ïë  äùåò íà î , äæáå
 ÷åñôä ùøéô"äì åîìùå åøãð 'àøåîì éù åìéáåé åéáéáñ ìë íëé÷åìà "åøãð äðåëä , éëå

îàúåøãåé àìù áåè àìä ø ,åìéáåé åéáéáñ ìë øîà äæì ,øúåî åðúé íéøçàù øãðù äæ .  

  

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

   com.gmail@leviber: 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''åðéãéãé é  

 áøäøëøá ãåã íééç èéìù'' à  
÷øá éðá  

áò åúá éàåùð úçîù ìâøì''æîá â'' è  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

ïåéìâò áãåð äæ ''åðéãéãé é  

äøä'' éáø âïîãéøô ãåã èéìù''à  
ø''îäéááå íéìùåøé àæìòá úáéùéá î''ùîù úéá àæìòá ã  

 éáø íñøåôîä ïåàâä åð÷æ úîùð éåìéòìãòéøô ïäëä ìàðúð öæ''ì  
áà''øå ã''÷ã î''ùàøàååéåàæ àîìàá ÷  

åù ìòá''ïéáî éðô ú  
ãá ìçä àìåìäã àîåé ìâøì 'ú ìåìà.ð.ö.á.ä.  

éàìåìéää ìòá ìù äìåãâä åúåëæù àåòø àä  
öåéå åúéá éðá ìòå åéìò ïâú''äçìöäå äëøá íééç òôùá êøáúäì ç  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäøòëééø äîìù ÷çöé èéìù'' àíéìùåøé  
éçú åúá éàåùð úçîù ìâøì'  

áò''äáä â'' çééçâøáðéå ãåã í éð'' å  
 áøä ïááééì ìàøùé èéìù''æîá à''èåèòùáå "î  

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

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäòéìàêééø øæ èéìù'' à  
ïåãðåì  

äáä åðá éàåùð úçîù ìâøì'' ç äîìùéð''áò å''æîá â''è  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  


