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 ‰ÏÂÁ ‡‰È˘ Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈ„‰ ÌÂÈ· ÌÈ¯ÊÂ‚˘Î  
 ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÊÂ‚ Ì‡‰ Ì‚‡Ù¯˙È È˙Ó?  

 Ô˙˘¯Ù·ט''ח נ''כÌÈ�Ó‡�Â ÌÈÚ¯ ÌÈ‡ÏÁ .  
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' יסורין בשעה שמשגרין אותן 'ה עמוד א''עבודה זרה נ 
ולא תצאו , משביעין אותן שלא תלכו אלא ביום פלוני, על האדם

, ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני, שעה פלוניתאלא ביום פלוני וב
 רעים "ים רעים ונאמניםאחל"מאי דכתיב , ר יוחנן"והיינו דא
ל כשגוזרים על ''הנ' חזינן מגמ, ונאמנים בשבועתן, בשליחותן

גוזרים עליו עד איזה יום יהא חולה ומתי , האדם שיהא חולה
  .יתרפא

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:שהקשו לרבנן ד אז עמו''ראש השנה טתוספות  על ה 
, דסבירא להו דאדם נידון בראש השנה וגמר דינו ביום הכפורים

הרי , מה מהני מה שמתפללים בכל יום ברכת רפאנו בכל יום
בשם רבינו תם ' ומתרצים התוס, הגזר דין כבר היה ביום כיפור

לכן שפיר , מתי יתרפא לא נגזראבל , ג דנגזר מתי יחלה''דאע
אמרינן להדיא שאף מתי '  הרי בגמוקשה, אפשר לבקש על זה

וכן , ב''ב ע''א בספרו פתח עינים שבת י''כך מקשה החיד, יתרפא גוזרים על האדם

ת פני מבין ''וכן בשו, א''ז ע''ץ ראש השנה ט''וכן בהגהות יעב, ב''ב ע'''בישרש יעקב שבת י
 חכמים ראש וכן בשפתי, ט''וכן בספר פרשת נדרים על מסכת נדרים מ, נ''ח סימן ק''אור

  .א''ז ע''השנה ט
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:   
ולא לאחר צאתן בדרך ,  השבועה היא שלא להקדים ביאתן.‡

אבל להקדים יום , משל כגון יותר משנה אסור להם להישאר
, לכן שפיר מהני מה שמתפללים רפאנו, צאתן לא מושבעין הן

  .ט''וכן בפרשת נדרים מ, כך תירץ בישרש יעקב

י תפלה אפשר לבטל ''אבל ע, תפלה הם מושבעים דווקא בלא .·
  .ץ''וכן בהגהות היעב, כך תירץ בישרש יעקב, הגזירה

 דווקא בחלאים דאין רשומן ניכר כגון קדחת וכיוצא לא נגזר .‚
כך תירץ , אבל חולי שרשומן ניכר נגזר מתי יתרפא, מתי יתרפא

  .ב''ב ע''א בספרו פתח עינים שבת י''החיד

אבל , כ"ה ונחתם ביוה"דמתי יחלה נגזר בר, את הי"כוונת ר .„
אלא , על המתי יתרפא לא נגזר ולא נחתם בההיא עידנא

דבשעה שהחולי משתלח ובא על האדם באותה שעה הוא 
כ רק בבחינה של נידון אבל "וג, דגוזרין גם על המתי יתרפא
ז תפלה לשבור את "ולכן מועיל ע, לא גם בבחינה של ונחתם

  .ח''ת ציץ אליעזר חלק יד סימן מ"שוכך תירץ ,  יתרפאד הזה של מתי"הגז

אבל התפלה מהני שלא תכבד החולי ושירד ,  אף דמושבעין.‰
   .כך תירץ בשדה יצחק, קצת כל יום

  

 Ì�È‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ È�Ù·Â ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ¯ÂÎ· È‡È·Ó È�Ù· ÚÂ„Ó
‰ÂˆÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ Ì‰ Ì‚ È¯‰ ÌÈ„ÓÂÚ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ Ï˘ ?  

 Ô˙˘¯Ù·ו ב''כ'Á˜ÏÂ Â‚Â ‰Ó„‡ È¯Ù ÏÎ ˙È˘‡¯Ó ˙ ' ÏÎ· ˙ÁÓ˘Â
·ÂË‰.  

  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' אמר רבי יוסי בר אבין בוא וראה  'ג עמוד א''קידושין ל
,  עומדים מביאי ביכוריםשהרי מפני, כמה חביבה מצוה בשעתה

  .מפני תלמידי חכמים אין עומדים
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי תלמיד חכם נמי הויא עוסק במצוה כל שעה  ,
ח בלא לימוד תורה דרך הילוכו דכתיב והגית "שר לתאי אפשהרי 

 שאסור לו לעמוד ב''ד ע''ברכות כ' וכן אמרינן בגמ, בו יומם ולילה
כ מדוע ''א, במבואות המטונפות שאין יכול בלי להרהר בתורה

ת נודע ביהודה מהדורה קמא אורח "שוכך מקשה ב ,אין צריך לעמוד בפניהם

  .ה מסכת מכות'' סופר פרשת כי תצא דוכן הקשה בחתם, ז''חיים סימן כ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:   
וגם אמת הוא שתלמיד ,  נהי דעסק התורה חשובה מצוה רבה.‡

מ הרהור לאו כדיבור ''מ, חכם אי אפשר לו בלא הרהור תורה
ולא מקרי זה עוסק בתורה שנעמוד מפניו כמו מצוה , דמי

  .מכותה מסכת ''כך תירץ בחתם סופר פרשת כי תצא ד, בשעתה

, לכן קמים, דמצוה שאינה נוהגת בכל יום חביבה יותר .·
אטו כ מצוה הנוהגת בכל יום אין צריך לקום מפניהם ד''משא

ש בעונתה הא "יקומו בעלי אומנות בכל יום מפני קורא ק
  .ז''נודע ביהודה מהדורה קמא אורח חיים סימן כת ''כך תירץ בשו ,ודאי ליתא

 מפני מביאי ביכורים היינו דבהאי שאני הכא דמה שהן עומדין .‚
שעתא גופא עסקי במצות הבאת ביכורים גופא והיינו 

ח אפשר דבהאי שעתא "כ בקימות ת" משא,דקאמר בשעתה
   .פני יהושע מסכת קידושין דף לג עמוד אכך תירץ ה, ח בתורה"לא עסיק הת

מה  ד'ג עמוד א''חידושי אגדות קידושין לא "מהרשפ מה שכתב ה'' ע.„
 במצוה זו בשעתה ולא אמרו לעמוד מפני העוסק טעם

ם בפירוש המשניות לפי שהפחות " כתב הרמב,במצוה אחרת
והסגנים וגזברין יוצאין לקראתן וכשנכנסים שוב היה קהל 

כ שאני הכא דהויא כבוד הציבור רק על כזה ''א, וכבוד צבור
שוב מצאתי , מעדני אשר, כ לתלמיד חכם''משא, מצוה היו קמים

  .שתירץ כן' סימן ד' ח חלק ג''ת מחנה חיים אור''בשו

‰�˜Ó‰ ¯ÙÒ· Ï·‡ א''ג ע''קדושין ל ·Ó¯‰ ÏÚ ‰Ó˙''Ì:דמהגמ  '
משמע להדיא דבכל מצוה בשעתה צריך לעמוד ולא רק 

בכורים פרק  È„·ÂÚ Â�È·¯· ‡È„‰Ï‰וכן כתב , משום כבוד הציבור

 אשר עיין בספר מעדני,  דעומדים לכל עוסק בדבר מצוה'משנה ג' ג

  .ט אריכות גדולה בענין קימה בפני עוסקי במצוה''פרשת כי תבא שנת תשס
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Ó‚· ¯Â˜Ó‰ ÔÎÈ‰ '„ Â„ÈÓ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ÏÙ�˘ ÈÓ  

˙Â�Ú˙‰Ï ·ÂÈÁ ÂÏ ˘È ÏÙ�˘ ‰‡¯˘ Â‡?  

 Ô˙˘¯Ù·ו''ז כ''כ˙‡Ê‰ ‰¯Â˙‰ È¯·„ ˙‡ ÌÂ˜È ‡Ï ¯˘‡ ¯Â¯‡ .  
  

Ó‚· ‰�‰ 'ב''ז ע''סוטה ל' מובא בתוס 'ד' ז הל"פ ירושלמי סוטה ˜ÂÒÙ ÏÚ ‰˘˜Ó 

�‰''Ï ש בן אליקים אומר זה "ר' ומתרץ הגמ, וכי יש תורה נופלת

, ן בפרשתן כמה פרושים בכוונת הירושלמי''וכתב הרמב, החזן

˘‡ÔÊÁ‰ ‰Ê , ‰¯Â˙‰ È¯ÙÒ ÌÈ˜Ó Â�Èל ''ואחד מן הפרושים כתב וז

ÂÏÙÈ ‡Ï˘ Ô�˜˙Î Ô„ÈÓÚ‰Ï.  
  

¯Â˜ÁÏ ˘Èספר תורה  מי שנפל לו ספר תורה מידו או ראה שנפל 

  .'האם יש לו מקור בגמיש לו חיוב להתענות ש

  

‰�‰Â˘· "˘‡ È¯Ó‡ ˙ ו' ח סי"ראו' ˘È˘ ·˙Î ÏÂ„‚ ÍÓÒ ‡È·‰Ï 

Ò‰ ˙ÏÈÙ� È‡Â¯ Ì‚ ˙È�Ú˙· ·ÈÈÁÏ ‰Ê ‚‰�ÓÏ" ÈÓÏ˘Â¯È‰ ÔÓ ˙

�‰''Ï  זה מי ן דהכוונה של הירושלמי ''של הרמבלפי פירושו

 הרי הוא בכלל ,בשוגג' ז נפל אפי"ת שלא כתיקנו ועי"שהעמיד ס

ת מידו שיתאמץ לתקן "כ הרי סמך גמור למי שנפל ס"ארור וא

ז יתכן דמפני זה "לפי, שיצא מכלל ארור ויהיה בכלל ברוך

ת לפני רבים שיתענו כולם כי כל אחד "מפורסם שאם יפול ס

 יכול להחזיק לבלתי המשגיח היטב היה לבו נקפו אולי אם הי

  .יפול לארץ
  

· Ï·‡Â˘"ÌÈÈÁ È¯·„ ˙ ט'' סימן נ'יורה דעה חלק א ÂÊ ‰È‡¯ ‰Á„: דכתב 

בעיקר הדבר שנוהגין אנו בני אשכנז להתענות בנפל ספר תורה 

ה "דב ''א ע''סוכה מ והכפות תמרים ,ס"או תפלין אין לו שום רמז בש

 וספר תורה בידו  רצה להסמיכו על הא דלא יתפלל אדםמיתיבי

 ,ין רמז בזה לתענית ואכתי א,חזינן דהויא זלזול, כדי שלא יפול

 אבל אם אפילו באונס ,ובודאי צריך ליזהר בשמירת ספר תורה

נפלה להתענות כל מי שהיה בבית הכנסת כאשר נהגין אין ראיה 

 משמע בהדיא א"ו ע"מועד קטן כלת תפלין נפי גבי 'גמ ואדרבה ב,מזה

י אדם להכעיס אין צריך כלל לא קריעה ולא "דבאונס שלא ע

  .תענית
  

Â˙Î˘ ‰Ó ·˘‡ È¯Ó‡ ˙Â·Â˘˙ ¯ÙÒ·: להחזיק המנהג משום הא 

 משם לא מוכח המנהג ,דירושלמי גבי ארור אשר לא יקים

 דאולי רק החזן שהוא אחראי לסדר שצריכים כולם להתענות

  .טוב את הספר שלא יפול אבל אין ראיה לכלל הציבור
  

¯ÓÂÏ ÈÏ ‰‡¯� Ì�Ó‡:ÌÚË‰„ א"ז ע" טתענית 'גמ הוא דמבואר ב 

מה שמוציאין התיבה לרחוב לומר כלי צנוע היה לנו שאמרו על 

ו "ונתבזה בעוונותינו הרי שעוונות גורמין לבזיון התורה ואם ח

נקרה סיבה לבזיון התורה ודאי מחמת חטא אנשי אותה העיר 

והיינו אותם שהיה להם הכלי צנוע ונתבזה ולכן כל בני בית 

הכנסת והחברות של אותה בית הכנסת ראוים להתענות 

לתשובה על עוונותיהם שגרמו הכלי צנוע הקדושה שנתבזה 

   .מחמת עוונותיהם
  

ÂÌÈÈÁ È¯·„‰ ˜ÈÒÓ:  לכן נראה לי לגזור תענית על אותן אנשי

ב ומי שאינו בריא בכחו יוכל לפדות התענית "בית הכנסת בה

לפי נדבת לבבו ולפי ערכו ויעשו איזה מצוה מהממון אשר 

 כגון להשיא א"ז ע"מגילה כ' עי לצורך מצוה זו מוכרין ספר תורה

יתום או להספקת לומדי תורה ובודאי תשובתם יעלה לרצון 

  .ועוונות יהפכו לזכיות
  

·ÂÂ˘" ¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ ˙סימן א'חלק ה ' ˘‡ È¯Ó‡‰ ˙ÈÈ‡¯ È¯Ó‚Ï ‰Á„ 

ד יש מקום לדון בראיה זאת כי מלבד מה שסוף סוף " ולפענל''וז

 וגילוי לחיוב תענית כ בעצם שום ראיה"גם מירושלמי זה אין ג

ומי אומר שהכפרה תלוי בתענית , כי לא נזכר מזה כלל, בזה

  .אולי מספיק לזה שיפרוק חטאיה בצדקה
  

·ÂÂ˘"·ÈˆÈ È¯·„ ˙ כתב טעם אחר מדוע הרואים ד ''יורה דעה סימן קפ

ד יש למצוא סמך שהרואה צריך "ולפענל ''צריכים להתענות וז

אלעזר בן מתיא '  היה רג" הג סוף"שבועות פמהתוספתא , להתענות

ובמפרשים שם ', אומר הרואה עוברי עבירה מתחייב לראות וכו

ם "ושמעתי מהגאון מהר. נדחקו לפרש ועיין חסדי דוד שמה

ט הקדוש דמי "ק מהבעש"פ המבואר בספה"ל לפרש ע"אריק זצ

שרואה יהודי עובר עבירה בידוע שגם אצלו נמצא מעבירה זו 

ה וזה כוונת התוספתא הרואה עוברי וצריך לעשות תשובה עלי

ולכך נזדמן לו , עבירה אין זה אלא מפני שהוא עצמו מתחייב

ש "ז א" ולפ,ח"לראות העבירה כדי שיעשה תשובה עליה ודפח

ולפיכך , ת יש לו חלק בבזיון התורה"טובא דגם הרואה שנפל הס

  .צריך להתענות ולעשות תשובה
  

Ó‚· ¯Â˜Ó ÔÈ‡„ ‰Ê ÔÈ�Ú· ‰�‰Â '·ÂÈÁÏ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ÏÙ�˘Î ˙È�Ú˙  :

· ¯·Î ¯˜ÁÂ˘"Ï‡˘ ÌÈÈÁ ˙ ב'' סימן י'חלק א „ÈÁ‰ Â�È·¯Ï''‡שנשאל  

ת מן ההיכל להביאו לתיבה "שאירע מקרה למי שהיה נושא ס

והן בעודנו הלוך ונסוע אשתמוטי הוא דקא משתמיט מיניה 

ת והן בעון נפל לארץ ומעתה שאול ישאלו אם העומדים "הס

  .ת חייבים הם להתענות"נפל הסשם ועיניהם הרואות ש
  

„ÈÁ‰ ÂÏ ‰�ÚÂ''‡:ת עד שאתה שואלני אם הרואה חייב להתענו, 

 ËÈ˘Ù„ ‡‰‡ ‰È‰˘ ÈÓ˘ Ï‡¯˘È ÔÂÓ‰ ÏÎÏÂ ÍÏ א דדינאאעיקר

Ò‰ Â„È·"˙Â�Ú˙‰Ï ·ÈÈÁ ÏÙ�Â ˙, È˜ÒÙÂ „ÂÓÏ˙· ˘¯ÂÙÓ Â�È‡ 

˙‡ÂÂ·¯‡È‡Ó˜ , אמנם מנהג ישראל שגם אשר יפלו מידו 

 הוא א ובשגם סבר,ת"מי שיפול מידו הסש " וכ,התפילין מתענה

ס " לא נתבאר בדברי הש,ת על ידו"דצריך כפרה שבא זלזול לס

ח "או"  מובא במגב" ימןסישמואל  רק הרב משפטי ,והפוסקים ראשונים

 כשנופלים  ישנו בנותן טעם למנהג התפילין וכתבד"סימן מ

ל שהתפילין שנשרפו "התפילין מידו שייך בהם זלזול ואמרו ז

ת וכי "ואחרי שהם כס' ת וכו"כמו ס' בזרוע צריך לקרוע וכו

ל עיניך הרואות "ת מידו לא יתענה עכ"יסתפק אדם שמי שנפל ס

והרב כפות . ליה' ת יתענה ופשיט"קאמר שהנופל לו ס' דמסבר

ס דכשנופלים " כתב סמך לתפילין ויליף מהשב"א ע" מסוכה תמרים

ודבריו . ש"לכפר העון עכ נהגו להתענות "התפילין הוא זלזול וא

בכלל דברי הרב משפטי שמואל שהזכירו שם דגם הוא כתב 

ש מה ''עי, דכשנופלים שייך זלזול וזה אין צריך ראיה שהוא זלזול

  .א ויש עוד אריכות גדולה בענין זה''ג ע''ועיין בדברי שאול סנהדרין מ, שאריך

  
  

 ‰¯Â˙ ¯ÙÒ· ‰·‚‰ ˙Â˘ÚÏ ‡Ï ÌÈ‚‰Â�˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘È ÚÂ„Ó  

¯‰ÌÂ˜È ‡Ï ¯˘‡ ¯Â¯‡ ÏÚ ¯·ÂÚ È?  

·Ó¯‰ ‰�‰''Ô בירושלמי דסוטה ארור אשר לא  הביא עוד פירוש

ן זה החזן שאינו מקים ספר " ופירש הרמב,זה החזן' יקים וכו

  .תורה על הצבור להראות כתיבתו לכל

„ÈÁ‰ ‰�‰''‡ שבעיר אחת לא נהגו ד''ברכי יוסף אורח חיים סימן קל  

יהם מכח הירושלמי ומסכת להקים ספר תורה וערערו על

והוא האריך להוכיח שאין בזה ', ן הנז"סופרים ודברי הרמב

ולא עבדי , ן אסמכתא בעלמא הוא"ואף לדעת הרמב, איסור

ואדרבא יש לדונם לזכות , איסורא בהעדר הקמת ספר תורה

וסוף דבר הסכים דיחזיקו , ו הספר תורה"דחשו שלא יפול ח

  .במנהגם
  

· Ï·‡Â˘"¯ÙÂÒ Ì˙Á ˙ ת " סתגבהכתב ה ו''יורה דעה סימן רע

כי ' ן בפ"ש רמב"היא וכמ' ולהראות חזותו לעם קרוב לדאוריי

  .תבא על פסוק ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת



 ÛÒÎ Ï˘ ÌÈÏÒ· ÌÈ¯ÂÎ· ÌÈ‡È·Ó ÌÈ¯È˘Ú‰ ÂÈ‰ ÚÂ„Ó  

 Â˘˘Á ‡Ï ÚÂ„ÓÔÂÈÊ·ÏÌÈÈ�Ú‰ Ï˘ ?  

· ‡˙È‡‰�˘Ó מביאים בכוריהם  העשירים 'משנה ח' ביכורים פרק ג

בקלתות של כסף ושל זהב והעניים מביאין אותם בסלי נצרים 

  .של ערבה קלופה והסלים והבכורים ניתנין לכהנים
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע לא חשו שמא העניים יתביישו כמו דאיתא 

, תנו רבנן בראשונה היו מוליכין בבית האבל א''ז ע''ק כ''מו' בגמ

 ועניים בסלי נצרים של ,עשירים בקלתות של כסף ושל זהב

התקינו שיהו הכל מביאין , והיו עניים מתביישים. ערבה קלופה

כך מקשה , מפני כבודן של עניים, בסלי נצרים של ערבה קלופה

וכן , ץ בספרו לחם שמים''וכן היעב', משנה ח' תוספות יום טוב מסכת ביכורים פרק גב

  .בבכוריםוכן בהגהות אהבת איתן שם , ס''במעיל צדקה סימן ת
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

משום כבוד בית אלהינו ומשרתיו לא חשו על שיתביישו  .‡

  .ט שם''יו' כך תירץ בתוס, העניים

 דשאני גבי בכורים שהוא ס''סימן תוכן כתב בספר מעיל צדקה 

הידור מצוה וכבוד לבית אלוקינו להביא בקלתות של כסף 

ת עשה סוכה וזהב כאמרם זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצו

וכן תירץ בהגהות , ולכך לא חששו לבזיון העניים, נאה לולב נאה

  .ץ בספרו לחם שמים''וכן היעב, אהבת איתן

,  גבי אבל דאחרים הם העושים השינוי בין העשירים לעניים.·

דלעשירים מוליכין לבית אבלם בקלתות של כסף ושל זהב 

ים שייך ביוש שרוא, ולעניים מביאים בסלים של ערבה

מה שאין , העניים שלעשירים מכבדים בכלים נאים ולא להם

כאן גבי בכורים שכל אחד היה מביא בעצמו כפי יכלו לא 

דאי לא תימא הכי גם לא יבואו עשירים לבית , שייך ביוש

כך תירץ במעיל , הכנסתבלבושים נאים כדי שלא יתביישו העניים

  . ס''צדקה סימן ת

אבל הכא מטעם זה היו , אבל התם לא היו נותנים הסלים ל.‚

נותנים לכהנים שמעתה אין כאן בושה אדרבה שבח הוא 

ולפי זה אפילו אם , לעניים שהכהנים זוכים גם בסליהם

מ ''מ לק''מ, תמצי לומר דבכהאי גוונא נמי שייכא בושה

א שאלמא היו מחזירין להם הסלים היינו אומרים שבושה הי

אבל מחמת זה היה תקנת חכמים בסלים , להם לעניים

אף דאיתא ליה פסידא , לטובת העניים להחשיב מתנתם

ניחא להו בהכי לקיומי מצוה ולעשירים לא רצו , פורתא

ולא רצו לתקן שיביאו גם הם ביכוריהם , להפקיר ממון הרבה

בסלים משום כבוד המצוה יוצא דלא דלא חשו לכבוד עניים 

ץ בספרו לחם שמים ''כך תירץ היעב, עשו תקנתא להםאלא שחשו ו

  .'משנה ח' בכורים פרק ג

  

 ÌÈÏÒ· ÌÈ¯ÂÎ· ‡È·‰Ï ÌÈÈ�ÚÏ ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡ÌÈ¯ˆ� Ï˘  

‰ÂˆÓ ÔÂÈÊ· ‰Ê È¯‰?  

Ó‚· ‡˙È‡' י של נצרים פסולה " שכפיפה מצרית פירשב"ד ע"סוטה י

  .ד דשל עץ כשר"לכלי שרת משום הקריבהו נא אף למ
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: איתא שהיו מביאים ח"ג מ"בביכורים פ דאיתא מהא 

 והרי גם בשארי מצות איתא סברא ,הביכורים בסלי נצרים

ת דברי "שוכך מקשה ב ,ד"ח סימן קנ"ג באו"ש הפמ"דהקריבהו נא כמ

  .' סימן א'מלכיאל חלק ד
  

ı¯˙ÓÂ: דדוקא כשגוף הדבר יש בו קדושה וכגון כלי שרת או 

נ או לחנוכה שייך הקריבהו "כמצוה כגון יין לקידוש ושמן לביה

אין . ק"אבל בבכורים שהסל היה רק כלי לשאת אותם לביהמ. נא

  .בזה משום הקריבהו

  

Ì˙Á�‰ ˙Ú· ˘‡¯ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙‰ ÏÚ ‰ÒÎÓ ÁÈ�‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·Î''Á ‰ Ì˘ ÈÎ ı¯‡‰ ÈÓÚ ÏÎ Â‡¯Â 'ÍÓÓ Â‡¯ÈÂ ÍÈÏÚ ‡¯˜� 

Â‚Â'.  
  

Ó‚· ‡˙È‡ 'אלו תפילין  הגדול אומרתניא רבי אליעזר  א''ע' ברכות ו

  .שבראש
  

ÓÈ˜'' Ïתפילין של ראש טוב להיותם ז''אורח חיים הלכות תפילין סימן כ 

  .גלוים ונראים
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי ששכח להסיר התיק של תפילין של ראש בעת 

הנחת תפילין והיה מונח התיק על הבית עד לאחר שהסיר 

החיצון התפילין האם צריך לחזור ולהניחם משום דבעינן שבית 

  .יראה את האויר או דילמא אין צריך להניחם עוד הפעם
  

· ‰�‰Â˘"·˘˙ ˙"ı כתב שמותר להניח הטלית על ' סימן ל'חלק א 

   .תפילין של ראש
  

·˘˙‰ ‰˘˜ÓÂ''ı:ודרשינן אלו  וראו כל עמי הארץג דכתוב'' ואע 

  .כ צריכים לראות את זה''א, תפילין של ראש
  

ı¯˙ÓÂ:  כל עמי הארץ שפיר דמי כיון שהוא במקום וראו

 בתפילין של יד דמקום לך לאות ואם ב"ז ע"מנחות ל 'נן בגמכדאמרי

  .נתגלה זרועו שפיר דמי
  

ı¯È˙ „ÂÚÂ:ה מבטיח לישראל שיבואו האומות בארצם " אין הקב

לראות תפילין שעל ראשם אלא שישמעו וראו כל עמי הארץ 

  .הוא ושמעו כמו כל העם רואים את הקולות
  

·Â˘˙ È¯Ú˘‰·Â דכוונתו  הביא את דבריו ומסביר'ק ז'' סז''סימן כ 

ראיה לדרשא '  בלהפשטא דקרא על שמיעה נאמר ומפיק ליד

נ בהא דוראו כל עמי הארץ שיהיה השמיעה ברור אצלם "וה

  .כאלו ראו בעיניהם ממש
  

‡''·˘˙‰ È¯·„ ÈÙÏ Î''ı ליכא שום שאלה שאין צריך להניח עוד 

  .כסותוהפעם ומותר אפילו לכתחילה ל
  

 Ï·‡‰¯Â˙ ˙Ú„· ז ''ח סימן כ'' אורם מברעזאן"הגאון מהרשל  ‰Á„Ó ˙‡ È¯·„

·˘˙‰"ı:  וירא " על הפסוק 'ב א'' ממקץבפרשת י "רשממה שכתב

והלא לא , י מהיכן ראה''הקשה רש" יעקב כי יש שבר במצרים

חזינן מדברי '  הנה שמעתי וגו'ב ב''להלן מראה אלא שמע שנאמר 

  .הויא שמיעהי דראיה לא ''רש
  

Á‡Â''‰¯Â˙ ˙Ú„‰ ·˙ÂÎ Î:ץ מהא '' דיש להחזיק פסק התשב

ל כיון דבולטין "י,  גבי ראשי הבדיםא"ח סע"מנחות צ' דאיתא בגמ

  .ל גם בתפילין כן"תחת הסודר הוה כנראה בחוץ י
  

· ‰�‰Â˘"˜ÁˆÈ ÁÈ˘ ˙ ל וכותב דלפי '' נשאל בשאלה הנו''סימן ט

כ כתב ''ואח יח עוד הפעםץ בודאי שאין צריך להנ''דברי התשב

יש לחלק בין פרס סודר עליהם שאינו אדוק ודבוק בהם לא ד

כ כהבית הזה למשמרת אשר נעשה בדיוק כמידת "נקרא כיסוי כ

, ארכו ורחבו של התפילין ודבוק על הקציצה יותר חשוב כיסוי

כ לחקור דנימא דכליין בטל לגבייהו כיון דמיוחד להן ולא "ויש ג

   .נחשב כיסוי כלל
  

Â˜ÈÒÓ:יש צדדים לכאן ולכאן אמרתי מהיות טוב יניח  דכיון ד

ה "כ' ש כבסי"עוד הפעם תפילין בברכה ויאמר בהם פרשת ק

ש "פ ביום וק"כל אימת שמניחן מברך עליהן אף כ, ב"סעיף י

  . ל"הנ' בסי' יאמר בהם מהא דסעיף ד

Â˘· ÔÎÂ''Ì‰¯·‡ ‰ÊÁÓ ˙נסתפק בזה'סימן ד'  חלק א  ,Â˘· ÔÎÂ'' ˙

‰¯˜È Ô·‡ מ''מהדורא תליתא סימן ק.  



.    

  
  

äãåú ïáø÷ àéáäì áåéç åì ùé ïúç òåãî  
 áúëù äî ìò íúù÷äù äîáééçá åðéáø å ÷øô àø÷éå 'äãåú ïáø÷ àéáî ïúçã , íúù÷äå

äãåú ïáø÷ àéáäì ïúç áééç òåãî , ïúçå äãåú ïáø÷ íéàéáî íéùðà äòáøà ÷ø éøä
íäî ãçà åðéà ,íúöøúå.  

  

ä ïåàâäèéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôî'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
ò õøúì äàøð''îâá àúéàã äî ô 'ò úåçðî''ò è'' áùø ùøéôå äáåç úãåú ùéã'' íù é

úëá''ã ìò é 'úåãåäì ïéëéøöù ,éùäì úåãåäì äöåøù éî ùåøéô úåùø úãåú ùéå'' ìò ú
åì åùòðù úåáåèä ,à''ùø ùéã ééçá åðéáøä úðååëã øîåì ùé ë àéáäì äìëå ïúçì úå

íäì åùòðù äáåèä ìò äãåú ïáø÷ ,ïî÷ì àáåîä õåøú õøúì ùé ãåòå.  
  

èéìù ÷éìî á÷òé áøä'' àäå÷ú çúô  
ò õøúì äàøð''äôñá àúéàã äî ô'' éåä ùãå÷ä úøäè ìò äìëå ïúç íéðúçúîùëã ÷

èòî ùã÷î úééùò úðéçá ,îâá àúéà äðäå 'è úåòåáù'' å ìòå øéòä ìò ïéôéñåîùë
øæòäúåãåú éúù íéàéáî úå ,à''äã øîåì ùé ë'' äãåú ïáø÷ àéáäì íéìåëé äìëå ïúç ä

àîòè éàäî.  
  

äøä''èéìù øâéöðã äùî äãåäé ìàéçé â'' àúéìéò ïéòéãåî  
ééçá åðéáøì äéàø úö÷ àéáäì äàøð , øæòéìà éáøã é÷øôá àúéàã àäîé ÷øô'' æ

  êìîä äîìùù äðá ùã÷îä úéá äðáùë íéðúçì ãçåéî øòùå ïéáùåé ìàøùé åéä
åììä íéøòùä éðù ïéá úåúáùá , åéäå ïúç àåäù íéòãåé åéä íéðúçä øòùá ñðëðäå

éøîåàíúåðááå íéðáá êçîùé äæä úéáá ïëåùä åì  , êéøö éøä íù ïäëä ùôéç äî äù÷å
äìëä åúùà íò çåîùì , àá ïëì äãåú ïáø÷ àéáäì áåéç åì ùéã æîø úö÷ äæî àìà

íùì.  
  

äáä"ë ãåã äùî çéð ïä" åá àæìòá úáéùé"á  
 àôåâ âìô àåä ïúç éøäù ééçá åðéáø éøáã úà øéáñäì íòô éúòîùù äî ïééöì äàøð

àå íìù óåâ äéäé ïúçúîùë"äãåú ïáø÷ àéáäì êéøö ïëì àôøúðå äìåçë éåä ë.  
  

úåëøá òáù êøáì ìåëé íàä ìëà àìå úåëøá òáùá àöîðù éî íàä  
úùäù éîá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äîìëà àìå úåëøá òáù úçîùá óú , íàä

úåëøá òáù êøáì ìåëé .  
  

èéìù ïèøâðæåø øéàî éáø ïåàâä'' àíéìùåøé  
ëì úåðåæî ìëà íàù äèéù ùéã íúáúëù äî''úåëøá òáù êøáì ìåëé ò , ïééöì äàøð

äáëùø ìåãâä øåàîäù éúéëæ éìù úåëøá òáùáù áø äùòî''öæ øòìôééèñä â'' ì
ì ÷ø ìëàå äçîùá óúúùäúåëøá òáùä êøéáå ïúô , êéøöù øáñ íà òãåé éðéà

åäùî ìåëàì ,ïúôìä ìëàù úåàéöî äæ ìáà ,ëò ìáà''úô ìëà àì ô.  
  

äøä''èéìù ãéåååàã íçðî ñçðô éáø â''à çî íéìùåøé"ñçðô éøáã ñ  

öæ ïéáòùèî ïåàâä íùá íúàáäù äî'' úåëøá òáù úëøá êøáì àì âäåð äéäù ì
ìëà àìùë ,äæá ïééöì äàøðë úéáá úåëøá òáù úãåòñá íòô äéäù äî '' ïøî ÷

åîãàä''èéìù øåâî ø''ø ïéáòùèî ïåàâä ãéîìú íù äéäã à ' é÷ñáùéø÷ ïáåàø
èéìù'' äéä àì åáøù åøîàá áøéñå äðåùàø äëøáá åäåãáéëå äãåòñì åéãé ìèð àìù à

åéãé ìèð àìùë êøáî ,ë äæ ìò øéòäå''åîãàä ÷''èéìù øåâî ø''à ,ì ùé éìåàã ÷ìç
ïéãä äðúùé äðåùàø äëøááù øîåìå ,ò''ùø áúëã äî ô'' éç úåáåúë 'ò'' à úëøáã

å ùéã ïåéëã àìà íéùðàä úôéñà úòùá ãéî êøáì éåàø åãåáëì àøá ìëäù ' úåëøá
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