
  
  
  
  
  
  
  
  
  

‚ ÏÚ ¯Â·ÚÏ Â‰Ò
‡˘ Ì„‡ '˙Â¯ÂÓÁ‰ ˙Â¯È·Ú  
¯·ÚÂ ÔÈ„ ˙È·· ‚¯‰
 Ì‡‰ Ì‰ÈÏÚ?  

 Ô˙˘¯Ù·שמות ז' ÂÏÚÂ Â‡·Â ÍÈ˙Â¯‡˘Ó·Â ÍÈ¯Â
˙·Â Í˙È··.  
  

Ó‚· ‡˙È‡' מסרו יראו חנניה מישאל ועזריה שמה  ב''ג ע''פסחים נ
 נשאו קל וחומר בעצמן ,עצמן על קדושת השם לכבשן האש

 צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם כתיב ומה, מצפרדעים
 אימתי ,בביתך ובתנוריך ובמשארותיך  ובאו ועלובפרשתןבהו 

אנו , משארות מצויות אצל תנור הוי אומר בשעה שהתנור חם

Â„ÓÏ ÍÈ‡ ‡È˘Â˜‰ ÔÈ , שמצווין על קדושת השם על אחת כמה וכמהÚ·

 ÌÈÚ„¯Ùˆ‰Ó ˘Ù
‰ ˙‡ ¯ÂÒÓÏ ÌÈ·ÈÈÁ˘ ‰È¯ÊÚÂ Ï‡˘ÈÓ ‰È

Á„ÁÂÈÓ ÈÂÂÈˆ ‰È‰ Ì‰Ï È¯‰, 

ÔÈ , א''עיין במעדני אשר וארא תשעÚ·Â ˘Â„È˜ ÌÂ˘Ó ‚¯‰ÈÏ ·ÈÈÁ Ì‡‰ ÁÂ¯·Ï ÏÂÎÈ˘ Ì„‡

Ì˘‰,ח''מעדני אשר פרשת וארא תשס  עיין בספר.  
  

¯Â˜ÁÏ ˘Èל "עבירות דקימ'  אדם שאנסו אותו לעבור על אחד מג
 יהרג ואל יעבור האם חייב מיתת בית דין על זה שלא נהרג או

  .דילמא כיון שעבר עבירה באונס אינו חייב מיתת בית דין
  

ÒÂ˙‰ ˙ËÈ˘' ג דאם אנסו אותו לעבוד "בשם הסמה הא ''א ד"ד ע''ז נ''ע
הרי זה חייב מיתה , ועבר ועבד ולא נהרג, עבודה זרה בפרהסיא

דכיון דהתורה אמרה דיהרג ואל יעבור גילתה התורה , בבין דין
מיתה כמו כל אדם שעובר עבירה וחייב , דליכא כאן פטור אונס

  .עבירות' ש שם שהוא הדין בשאר ג"ועיין ברש, מיתהשחייב 
  

‰ Ï·‡·Ó¯"Ì הלכה ד'הלכות יסודי התורה פרק ה ' ‰Ê ÏÚ ˜ÏÂÁ:וכל ל '' וז
מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ועבר ולא נהרג הרי זה מחלל את 

ואם היה בעשרה מישראל הרי זה חילל את השם ברבים , השם
בטל מצות עשה שהיא קידוש השם ועבר על מצות לא תעשה ו


ÙÚ‡Â" Â˙Â‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ Ò, שהיא חלול השםÂ‡· ¯·Ú˘ È
ÙÓ Î
Ò
Â‡· ‚¯‰ ÂÏÈÙ‡ ÔÈ„ ˙È· Â˙Â‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â, 

שאין מלקין וממיתין אלא לעובר ברצונו ובעדים והתראה 
הוא מפי שנאמר בנותן מזרעו למולך ונתתי אני את פני באיש ה
ומה אם , השמועה למדו ההוא לא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה

עבודת כוכבים שהיא חמורה מן הכל העובד אותה באונס אינו 
קל וחומר לשאר מצות , חייב כרת ואין צריך לומר מיתת בית דין

, ובעריות הוא אומר ולנערה לא תעשה דבר, האמורות בתורה
מ ''בפרשתן עוכן בכלי חמדה , ל"חלוקת הראשונים הנו מביא מ''עיין במנחת חינוך מצוה רצ

  .ועיין באחרונים שהקשו מדוע אינו לוקה הרי עבר על לאו דלא תחללו את שם קדשי, ט''ע
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כתב ומתרפאין ש 'בהלכה ו 'הלכה ו' פרק דם " על הרמב
בודה זרה גילוי עריות בכל איסור תורה במקום סכנה חוץ מע

Ì‡Â ,  במקום סכנה אין מתרפאין בהןלופי שאושפיכות דמים
· Â˙Â‡ ÔÈ˘
ÂÚ ‡Ù¯˙
Â ¯·Ú"ÂÏ ÈÂ‡¯‰ ˘
ÂÚ „ ,הרי כתב  וקשה

עבירות חמורות ' דהיכא דהוא אנוס אין נענש על זה אפלו בג
עבירות נענש בבית ' כ מדוע כתב כאן שאם מתרפא באחד מג"א

הלא , ומה לי אונס הריגה או אונס חולי, הרי הוא אנוס, דין
כך מקשה ביד המלך על  ,יהם אונס נפשות דשניהם סכנת חיים הםשנ

ת אבני נזר "שווכן ב, ם"וכן באור שמח על הרמב, ם''וכן במרכבת המשנה על הרמב, ם"הרמב
  .ג"ל' ב סי"ע ח"ת עין יצחק אה"שווכן ב, ו''אבן העזר סימן ט

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
, לות עריותאו לג, וקא אם אונסין אותו שיהרוג את פלוני ד.‡

שרוצה שיהרוג את , רק ברצון אחרים, דאינו עושה מרצונו
כ מסיבת "א, ואם לאו יהרג על דבר שאינו הורג פלוני, פלוני

מסיבת שאינו רוצה , מי באה הריגתו אם יהרגנו המאנסו
אבל כאן החולי הבאה אליו הוא בלא סיבת , להרוג פלוני

ז " או בערק יכול להציל את עצמו בדם פלוני, שום דבר
וכמו שכל , כ זה מיקרי חפץ גמור מרצונו בחייו"א, פלונית

ולכן כאן חייב באם , רוצח רוצה לשפוך חמתו לראות נקם
וכן באור , ג"ה סימן ל"ת עין יצחק אע"בשו כך תירץ ,ד"נתרפא בכל עונשי ב

ויסוד זה מבואר , ו''ת אבני נזר חלק אבן העזר סימן ט"שווכן ב, ם"שמח על הרמב
   .ו"יכות במנחת חינוך מצוה רצבאר

אבל בחולה שיש בו ,  כשרוצים להרוג אותו זה אנוסשאני .·
יהבך והוא ירפאך אין זה בגדר אנוס כל כך ' סכנה השלך על ה

  .ם"כך תירץ במרכבת המשנה על הרמב, לכן נענש
 דבאונס הריגה , בין אונס ההריגה לאונס חלאיםחלקיש ל .‚

ובאם יעבור , באם לא יעבורדקם עליו האנס לרצחו נפש 
 ובאונס ,הרי דבעבירה זו הצלתו בטוחה וברורה, יניחו לו

, כזה אף דלכתחלה אינו רשאי לעבור ומחויב למסור נפשו
כיון דנאנס , בכל זאת גלי קרא דבדיעבד אם עבר ולא נהרג

כ באונס חולאים אף " משא,לעבירה זו אזי פטור מהעונש
ום אופן אין באפשרי פ בש"בכל זאת עכ, שיש בו סכנה

דמי יהיה ערב בדבר דאם , י העבירה ברורה"שיהיה רפואתו ע
ומי ירד , יעבור יתרפא בודאי ואם לא יעבור ימות בודאי

כך תירץ ביד המלך על , לכן אין זה אונס כל כך, לחדרי בטן החולי
  .ש אריכות גדולה"ם ועי"הרמב

ÓÈ˜ ‰ÎÏ‰ ÔÈ
ÚÏÂ''Ï מקום  כלבסופו' ק א" סז'' סימן קנד"א יור"רמ 

 ללישח פ"אע ,ולא נהרג עבר אם, יעבור ואל יהרג שנאמר

  .אנוס ופטור נקרא מקום מכל ,השם
  

 
ïåéìéâöù "è  
) äðùè'(   
 úùøôàøàåòùú "á  

  
é"ò ì"é  
 ïåëî"øùà éðãòî"  

íéìùåøé ïéùìà÷ ïéîéðá ìäà  

 áåùçä êøáàäì úåãåäì äæá éðððä  

ñîá äìéìå íîåé äøåúá òâåéä''ð  

úä éáåùçî''ç  

ãéñçä ïåàâä áøä ãìåâ äîìù éëãøîä ùøéèéìù'à   

åðììåë éãîåì éøåçáî äðîð øùà  

éàåäììåëä úìäðäì äáåè øéëäì åáåèá ì  

 úåâìî ú÷åìçá äøåúä ãåáë úáéñî úà úåçðäì   

åèåèá ãîòîä úà äçðäå äàøåää éðçáðì''ã  

äéëîåúå äøåúä ãåáëì íéôåö úôåðá äøåú úîëçá  

 åì ãåîòé äøåúä úåëæù íéîù åðéáà éðôì ïåöø éäéå  

 çéìöé äùòé øùà ìëå áèéîã éìéî ìëá êøáúäì  

ììåëä úìäðä  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäèåâ ìàåîù èéìù'' à  

ïéì÷åøá  

 úåááø éåëéæì  

 éåëéæ úåëæáù àåòø àäé

úåááø  éàöåé ìëî úçð äåøé

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäøãðìøáåà ìàéçé èéìù''' à

íéìùåøé  

åîà úîùð éåìéòì  

 úøîì÷éà  áøä úáãåãò '''ä  

ë äøèôð'''ñùú úáè ä''â  

ú.ð.ö.á.ä. 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäõøååù äùî íåìù èéìù''à 
íéìùåøé  

åîà úîùð éåìéòì  

äáåùçä äùàä  

 úøîäðç ò'' ä  
 áøä úááàæ éä''' ã  

ë äøèôð'''îùú úáè ä'' ç

ú.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 øîéåì ïúéà  åúçôùîååéçéù øãä ñåôã éìòá  

æîá ãëðä úãìåä úçîù ìâøì'' è  

 åðáì ïá øîëàéâ éä''å  
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  
 úåááø íùá åì äãåð úàæä úòáå  íéàøå÷ä  

ïåéìâä úàöåäá äàìôðä úåøéñîä ìò  
 òåáù éãî   øãäå øàô áåøá  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ'''åðéãéãé é  

 áøäùòø÷ ìãðî èéìù''' à  

÷øàô àøàá  

åúùà úîùð éåìéòì  

ä'' úøî ä ìèéâ áøä úáìôà÷ á÷òéò ''' ä

ùòø÷  

á äøèôð 'ñùú èáù''ú æ.ð.ö.á.ä.  

  



‚ ÏÚ ¯Â·ÚÏ Ì„‡Ï Â‰Ò
‡ '¯·ÚÂ ˙Â¯ÂÓÁ‰ ˙Â¯È·Ú  Ì‰ÈÏÚ  

˙Â„ÚÏ ¯˘Î Ì‡‰?  

 ¯Â˜ÁÏ ˘Èעבירות מאונס אינו נענש ' ל שעבר על ג"להלכה דקימ

  .או דילמא לעדות הוא אינו כשרבבית דין האם כשר נמי לעדות 
  

· ‰
‰Â˘"·È¯‰ ˙"˘ כתב  'ק ה"ב ס''ע סימן מ''א אה"מובא ברמ א''סימן קע

 עבד עבודת לוואפי, שמי שעבר על כל מצות התורה באונס


ÏÒÙ אם עבר ולא נהרג , גלולים שהדין שיהרג ואל יעבור ‡Ï

˙Â„ÚÏ ,ÂÈ¯·„ ÏÎÏ ‡Â‰ Ï‡¯˘ÈÎÂ כיון שעשה כן באונס ומפני 

דאנוס , ד עונשין אותו על כך" שהרי אין ב,מת מות נפלו עליואי

פ שבאותן עבירות " ואע,רחמנא פטריה מולנערה לא תעשה דבר

 אם עבר ולא נהרג לא קיים מצות ,שהדין בהם שיהרג ואל יעבור

אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ואם עשה כן ' ואהבת את ה

צות ונקדשתי בפרהסיא דהיינו בפני עשרה מן ישראל לא קיים מ

מ כיון "מ, ועבר על לא תחללו את שם קדשי, בתוך בני ישראל

ד "שלא חללו אלא מתוך האונס לא נפסל לעדות כיון שאין ב

 עני מרי ארבעין בכתפיה ב"ו ע"סנהדרין כ 'ל הגמ"וז, עונשין אותו

בעבירה שחייבין עליה מלקות נפסל חזינן ד,  בתמיהא,וכשר

 כל ם"הרמב ועוד כתב עדות' י מה"פל " זם''מבלעדות כמו שכתב הר

ד באונס אין ממיתין "מי שעושה דבר שחייבין עליו מיתת ב

פ שחלל את השם "היה מצוה שיהרג ואל יעבור אע' ואפי, אותו

זו , שנאמר ולנערה לא תעשה דבר, הואיל והוא אנוס אינו נהרג

ל וגם בדיני שמים פטור מן "ד שלא יענשו האנוס עכ"אזהרה לב

ל בנותן מזרעו למולך ושמתי פני באיש " כמו שדרשו רז,הכרת

  .לא אנוס ולא מוטעה, ההוא
  

·È¯‰ ‡È·ÓÂ''˘: ל כתב בתשובה ישראל שהמיר "א ז"גם הרשבש

פ שהיה לו ליהרג "ואע, פ שחטא ישראל הוא"מחמת יראה אע

מ כיון "מ, ואל יעבור מדכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל

כיון שאין , ד שלא יהרגוהול מפח"שמחמת יראה הוא עושה ר

, ד בשביל כך וכתיב וחי בהם ולא שימות בהם"עליו חיוב ב

וכן כתב ,כ"ישראל הם ושחיטתן מותרת ואין אוסרין יין במגען ע

ו ''ועיין מנחת חינוך מצוה רצ, ב''ת נודע ביהודה מהדורה קמא אבן העזר סימן ע"שוב

  .בסופו
  

·Â‰¯Â¯· ‰
˘Ó אם אנסוהו להרוג ח '' כתב בשם המהרנח''סימן קכ 

מ אם "ל דיהרג ואל יעבור מ"ג דברציחה קי" ואע,נושא את כפיו

  . בשביל זהשיאות כפיםעבר ולא נהרג לא מיפסל לנ
  

 ÂÏ ÂÏÈ‚˘ ‰‡ÂÙ¯ ‰Ï‚È ‡Ï˘ Ú·˘
˘ Ì„‡  

¯ÙÒÏ ÂÏ ¯˙ÂÓ ˘Ù
 ÁÂ˜Ù ˘È˘ ÔÙÂ‡· Ì‡‰?  

Ó‚· ‡˙È‡' אזל , רבי יוחנן חש בצפידנא  א''ח ע''ז כ''ע, א"ד ע''יומא פ

 חמשא ומעלי שבתא ילתאעבדא ליה מ, גבה דההיא מטרוניתא

 , אי מצטריכנא מאי, אמרה ליה לא צריכת,אמר לה בשבת מאי

 אישתבע לאלהא דישראל ,אמרה ליה אישתבע לי דלא מגלית

 לאלהא , והא אישתבע לה, נפק דרשה בפירקא,אלא מגלינ

א חלול  והא איכ,הא לעמו ישראל מגלינא, דישראל לא מגלינא

  .  דמגלי לה מעיקרא,השם
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי פקוח נפש , הא אשתבע ליה'  מאי מקשה בגמ

כ אפילו נשבע מדוע יהא איסור "א, דוחה כל התורה כולה

כך מקשה בעבודת , הרי איסור שבועה הוא לא יהרג ואל יעבור, לגלות

  .א''ח ע"כעבודה זרה עבודה 
  

ÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁ ˘„ÁÓÂ: דאמרינן דפיקוח נפש  דמכאן מוכח דהיכא

, דוחה כל המצוות שבתורה הוא דווקא היכא דליכא חילול השם

אבל היכא דאיכא חילול השם בדבר לא הותר גם מחמת פיקוח 

  . נפש

 ‰Ê ÏÚ ‚¯‰ÈÏ ÍÈ¯ˆ ‰¯Ê ‰„Â·ÚÏ ‰ÂÁ˙˘Ó˘ ‰‡¯
˘Î Ì‡‰  

Ú‡"‰¯Ê ‰„Â·ÚÏ ‰ÂÁ˙˘Ó Â
È‡˘ Ù?  

¯Â˜ÁÏ ˘Èאת הדין  האם על מראית העין של עבודה זרה נמי יש 

דיהרג ואל יעבור דהיינו אם יש דבר שדומה לעבודה זרה והשני 

יחשוד אותו שעובר עבודה זרה האם צריך ליהרג על זה או 

  .דילמא כיון שאינו עבודה זרה ממש אין צריך ליהרג על זה
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰
מעיין המושך לפני עבודת  'ב עמוד א''עבודה זרה י '‰

י שנראה כמשתחוה לעבודת מפנ,  לא ישחה וישתה,כוכבים

שם דהחידוש ' ובגמ,  מותר כמשתחוהואם אינו נראה, כוכבים

פילו הכי ת אמו יישתהדאי לא , דאיכא סכנהדאפילו מעיין של 

חזינן מזה ראיה ברורה שאף מראית העין שנראה , אסור

שמשתחוה לעבודה זרה אסור אף במקום דאיכא סכנה שאם לא 

  .ישתה ימות
  

·˙Î ÔÎÂ·˘¯‰ "‡ ÊÂ Ì˘" Ï מיהא שמעינן דאסור לשחות לפני

ז לעולם ואפילו במקום סכנת נפשות ואפילו אין אדם רואהו "ע

  .'ה א"פסחים כז "והרי זה בכלל בכל מתרפאין חוץ מע

  

¯‚‰ ¯Â‡È·· ·˙Î ÔÎÂ"‡ אפילו '  דמלשון הגמ'ק ד"נ ס''יורה דעה סימן ק

של מת משמע אפילו כשיש סכנה צריך ליהרג על מראית העין 

  .עבודה זרה
  

¯‰ Ï·‡"Ô ף"ב מדפי הרי"ע' עבודה זרה ג ·˙Îל היכא דאיכא סכנה " וז

לא , דאי לא שתי מאית נמי אסור' וכי אמרינן בגמ, ממש מותר

אלא שאפשר לבא לידי סכנה שאם לא ישתה , מת ודאי אמרינן

  . עכשיו שמא ימות בצמא קודם שימצא מים
  

Ó¯‰ ˜ÒÙ ÔÎÂ" ‡שאינו אסור אלא מפני מראית  דכלד"נ ס"ק' ד סי"יו 

 ואין בזה משום ,העין כגון אם ימות אם לא ישתה מותר לשתות

  .יהרג ואל יעבור
  

¯˘‡ È
„ÚÓ: נראה להביא ראיה דבמראית העין בעבודה זרה 

ג עמוד ''פסחים נ 'Ó‚· ‡˙È‡„ ‡‰Ó, ליכא החיוב של יהרג ואל יעבור

יה שמסרו רש תודוס איש רומי מה ראו חנניה מישאל ועזרד 'ב

 נשאו קל וחומר בעצמן ,עצמן על קדושת השם לכבשן האש

ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם כתיב , מצפרדעים

 ,בביתך ובתנוריך ובמשארותיך  ובאו ועלו'שמות ז·Ô˙˘¯Ù בהו 

אימתי משארות מצויות אצל תנור הוי אומר בשעה שהתנור 

  .וכמהאנו שמצווין על קדושת השם על אחת כמה , חם
  

ÒÂ˙·Â ' ÍÈ¯ˆ ÚÂ„ÓÂ ‚¯‰ÈÏ ·ÂÈÁ ˘È ‰¯Ê ‰„Â·Ú ÏÚ È¯‰ Â˘˜‰ Ì˘

˜''‰Ê ÏÚ ˘Ù
‰ ˙‡ ¯ÂÒÓÏ ÌÈ·ÈÈÁ ‡
È„Ó È¯‰ Â.  
  

 Â·˙Î ÌÈˆÂ¯˙‰ ÔÓ „Á‡·Â ÌÈ
ÙÂ‡ ‰ÓÎ· Âˆ¯˙Â שלא היו עבודה

זרה ממש אלא אנדרטא בעלמא שעל פי הדין לא היו צריכים 

  . את הנפשו מהצפרעים מסרו''למסור את הנפש ורק בשביל הק
  

‰¯Ê ‰„Â·Ú Â
È‡˘ ¯·„˘ Ì‰È¯·„Ó ÚÓ˘Ó אף שיש חשש משום 

מראית העין של עבודה זרה שאנשים יחשבו שזה עבודה זרה 

כ זה ראיה "א, מעיקרא דדינא אין צריך למסור את הנפש על זה

ליקוטים והשמטות ת דברי יציב "ווב מצאתי דבשש, ברורה להלכה הזו

ג לגבי להדליק "ס קל"ד סו"ת חתם סופר יור"יין בשו וע,ל"העיר מראיה הנ ג''סימן ע

  .ש עליו"ד מ"פ' ד סי"ובכתב סופר יור, ש"נרות בחלונות עיי



 ‰ÏÚÓÏ ÌÈ„È ˙ÙÈ˜Ê· ÏÏÙ˙‰Ï ÌÈ‚‰Â
 Â
‡ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó  

Ì„˜Ó ÌÈÓÈ· Â‚‰
˘ ÂÓÎ?  

 Ô˙˘¯Ù·ט''כ' ט ÈÙÎ ˘Â¯Ù‡ ¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆÎ ‰˘Ó ÂÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ  Ï‡

‰ ,'‡ÎÓ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ Ì‡‰ ÔÈ
Ú· Ï˘ ¯ÂÒÈ‡ ˘È ‡ÓÏÈ„ Â‡ ÈÂ‚ ‰ÏÂÁ ÏÚ ÏÏÙ˙‰Ï ¯˙ÂÓ˘ Ô

ÚÏ Ô· „ÏÈÈÓ˘ Â‡ Ì
Á˙ ‡Ï'' Êח"עיין בספר מעדני אשר פרשת וארא שנת תשס.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע אין אנו מתפללים בזקיפת ידים כמו שמצינו 

ובספרו בצדה לדרך , א''ת באר שבע סימן ע''כך מקשה בשו, במקרא כמה פעמים

ץ ''וכן הקשה היעב', ק א''ט ס''ח סימן פ''בהגהות רבי עקיבא איגר אורפרשת שופטים וכן 

ח ''וכן בדעת תורה אור, ט''וכן בפתח הדביר סימן פ, ט''וכן במקור חיים סימן פ, בסדורו

  . ה"וכן בנפש חיה סימן צ', ק ג''ה ס''סימן צ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

‡ .·Â˘"Ú·˘ ¯‡· ˙ ין אנו מנעורי תמהתי למה א כתב א''סימן ע

נוהגים להתפלל בזקיפת ידים למעלה כמו שנהגו אבותינו 

תרגום  ו"Ï‡ È„È È˙ÂÓ¯‰ 'ÔÂÈÏÚ ‰"מעולם כמו שנאמר 

פרשת ובבראשית רבה ' וכו'  ארימית ידי בצלו קדם האינקלוס


ÁˆÈ ˙‡ ‡¯˙Â ‰È˜" בפסוק חיי שרהÈÚ ˙‡ ‰˜·¯ ‡˘˙Â" 

 שידו שטוח בתפלה אמרה ודאי שראתהאיתא אמר רב הונא 

È˙‡ˆÎ ‡˙ " לכך שאלה עליו  וכמו שנאמר ,אדם גדול הוא

‰ Ï‡ ÈÙÎ ˙‡ ˘Â¯Ù‡ ¯ÈÚ‰' וכמו שנאמר " ÌÈ¯È ¯˘‡Î ‰È‰Â

Â‚Â Â„È ‰˘Ó '˘Ó˘‰ ‡· „Ú ‰
ÂÓ‡ ÂÈ„È È‰ÈÂ" רגוםות 

ÂÏÎÎ È‰ÈÂ˙ " והואה ידוהי פרישן בצלו וכמו שנאמר אינקלוס

‰ Ï‡ ÏÏÙ˙‰Ï ‰ÓÏ˘ 'Â‚Â 'ÌÈÓ˘‰ ˙Â˘Â¯Ù ÂÈÙÎÂ" ותניא 

ץ " שצריך להעמיד אחד לימין שד"מ' בפי רבי אליעזר בפרק

ואחד לשמאלו כדכתיב ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד 

ו ובהלכות יום "ח בהלכות תענית בסימן תקס"אוהביאו הטור , ומזה אחד

 ולכן ,וכן המרדכי ביומא והגהות מיימוני ושאר פוסקים ט"הכפורים בסימן תרי

צריך להעמיד אחד לימין כשם שאנו למדין מתפלת משה ש

כ מתפלת משה " למה אין אנו למדין ג,ץ ואחד לשמאלו"ש

  .שצריך להתפלל בזקיפת ידים למעלה

¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ È‡Â: שלא היו נוהגין להתפלל כך בזקיפת ידים 

 אלא דוקא אנשים רשומים חשובים וגדולים כגון ,למעלה

ל האבות ונביאים ומלכים ולכן אין אנו נוהגין עכשיו להתפל

  .כך בזקיפת ידים למעלה משום דמחזי כיוהרא

‡˙ÈÏ ‡‰„:ל אחר " שהרי בפרקי רבי אליעזר בפרק הנ

ץ אסור להתפלל אם אין שם "דקאמר מכאן אתה למד שש

ıÂÁ ÌÈ„ÓÂÚ Ï‡¯˘È ÏÎÂ ל "אמר וז' שנים עומדים וכו

 ÌÈ˘¯ÂÙ Ì‰Â ÌÈÓ˘‰ Ï‡ ÂÈÙÎ ˘¯ÂÙ ‰˘ÓÏ ÌÈ‡Â¯Â Ì‰ÈÏ‰‡Ï

ÌÈÓ˘‰ Ï‡ Ì‰ÈÙÎל אסור לאדם "רא אמרו חז ובגמ,' וכו

 ובזוהר נמי מצינו ,לעמוד שלש שעות כפיו פרושות השמים

  .בהרבה מקומות רבי פלוני זקף ידיה ומצלי

ÂÈ
ÈÚÓ ÌÏÚ
 ‡Ï:רבא פכר ידיה  א"ע' ישבת ' גמ הא דאמרינן ב

א מהלכות "בפם " ולכן כתב הרמב,ומצלי אמר כעבדא קמי מריה

ית על השמאלית ועומד  מניח ידיו על לבו כפותין הימנתפלה

 אמנם כבר תמהני טובא על ,כעבד לפני רבו באימה וביראה

כ בזקיפת "רבא גופיה וכל הנגררים אחריו למה לא התפלל ג

כ "ידים למעלה כמו אבות העולם וכי הם לא התפללו ג

 ם הייתי" ולולא דברי הרמב,כעבדא קמי מריה כמו רבא

 למעלה אלא על כל פנים בזקיפת ידים התפלל דרבא מפרש

  . ומצליהשעם זקיפת ידיה פכר ידי

Ú·˘ ¯‡·· ı¯˙ÓÂ:  מאחר שנמצאו נוהגים אומות העולם

ם להתפלל כך בזקיפת ידים למעלה כמפורסם לכן אין "עכו

ל בפסוק לא "ג אמרו רז"וכה, אנו נוהגים עכשיו להתפלל כך

אלהיך אף על פי שהיתה ' תקים לך מצבה אשר שנא ה

ה בימי האבות עכשיו שנאה מאחר "קבאהובה לפני ה

  .עבודה זרהשעשאוה אלו כנעניים חק ל

 Í¯„Ï ‰„Èˆ Â¯ÙÒ· Ú·˘ ¯‡·‰Âפרשת שופטים „Á‡ ÌÎÁ„ ‡È·Ó 

‰Ê ıÂ¯˙ ÏÚ ‰˘˜‰ :על הא  'מ ב''ב ע''סנהדרין נ 'מהא דמקשה הגמ

דאיתא התם במשנה מצות הנהרגין היו מתזין את ראשו 

הרי כתוב ' בגמומקשה , בסייף כדרך שהמלכות עושה

כיון דכתיב סייף ' ומתרץ הגמ ,תיהם לא תלכווובחק

כ הכא כיון דכתוב "א, באורייתא לא מינייהו קא גמרינן

זקיפת ידים למעלה בתורה כמו שמוזכר לעיל לא מינהו קא 

כ הדרא קושיא לדוכתא מדוע אין אנו מתפללין "א, גמרינן

  .בזקיפת ידים

Ú·˘ ¯‡·‰ ı¯˙ÓÂ : ב ''נתוספות סנהדרין העל פי מה שהקשו

ג דחוקה היא כיון דכתיב " תימה דמשמע הכא דאע'מ ב''ע

פריך ושריפה חוקה  א'' עא''יז "ק דמסכת ע" ובפ,באורייתא שרי

היא והכתיב ובחקותיהם לא תלכו ומסיק לאו חוקה היא 

ל דהתם קאמר לאו חוקה היא לשם עבודת כוכבים דאי "וי

 לא הוה אה כתוב באורייהוי חוקה לעבודת כוכבים אפילו הו

מהני אבל הכא איירי בחוק העובדי כוכבים שלא לשם 

עבודת כוכבים דומיא דסייף דכיון דכתיב באורייתא לא 

ל אתי שפיר דחזינן דהיכא ''לפי הנ, מינייהו גמרינן ושרי

, דהויא חוק לשם עבודה זרה לא מהני מה שכתובה בתורה

מת חוק כ מה שהם פורשים כנפיים בתפלתם זה מח"א

  .עבודה זרה לכן לא מהני מה דכתוב זקיפת ידים בתורה

Â˙˘‡ " בפסוק בפרשת חיי שרהבבראשית רבה פ מה שכתב '' ע.·

˜ÁˆÈ ˙‡ ‡¯˙Â ‰È
ÈÚ ˙‡ ‰˜·¯"שראתה אמר רב הונא  

חזינן דרק , שידו שטוח בתפלה אמרה ודאי אדם גדול הוא

ולכן אין נוהגים להתפלל , אדם גדול מותר להתפלל כך

  .'ץ בסידורו סולם בית אל אות ה"כך כתב הריב, קיפת ידים היוםבז

Ú·˘ ¯‡·‰ ‰˘˜‰˘ ‰Ó ‰Á„Â : רבי ד בפרקי מהא דאיתא

וכל ישראל עומדים חוץ לאהליהם ורואים  ה''פרק מ אליעזר

למשה פורש כפיו אל השמים והם פורשים כפיהם אל 

  .דחזינן דכל ישראל מתפללים בזקיפת ידים, השמים

˙ÂÁ„Ï ˘È„ : דדור המדבר נמי דור דעה אליהם נאמר אספו

  .לי חסידי הם ודאי היה כוחם יפה בכך

 כי הפורש כפיו צריך לכוין בו ענינים נפלאים וסודות עמוקים .‚

ואם אינו בר הכי ונמצא עושה כן בחנם נענש כמו שמבואר 

בזוהר ואנו לא כל אחד יכול לכוין לכן אין מתפללים בזקיפת 

  . ה"ח סימן צ"וכן בנפש חיה אור, ר חייים לבעל החות יאירכך כתב במקו, ידים

 הפורש כפו צריך שידע שהם נקיות מכל חשש אבק גזילה .„

, וגניבה ואם לאו אדרבה מזכירים עוונותיו לכן אין נוהגים כן
  .ט"ח סימן פ''כך כתב בפתח הדביר אור

  
  

  "ותומכיה מאושר"

   400לקראת גליון 
  ה בשבוע הבא פרשת בא''שיופיע אי

  אנו פונים בקריאה נרגשת לרבבות הקוראים 

די בכל אתר ואתר הנהנים מהגליון המופיע 

  במשך תשע שנים רצופות מידי שבת בשבתו

  עקב ההוצאות המרובות המסתכמות בשנה

בכמה מאות אלפי שקלים אנא תבואו לעזרתנו 

  שנוכל להמשיך בעבודת הקודשכדי 

  400 לתרומות לרגל הופעת גליון :טל

05731-66560  
  



    

  
  

 òåãîä åúùà úøåá÷á áééçù íéîëç ïå÷éú êéøö òåãî áééç äøåúä ïî éø 
 úøåá÷á íãà áééçù ï÷úì íéîëç íéëéøö äéä òåãî íéðåøçàä íùá íúù÷äù äî

 åúùàîâá øàåáîë 'î úåáåúë''ò æ'' áåéáåø÷ úà øåá÷ì íãàì áåéç ùé äøåúä ïî éøä ,
íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

íñøåôîä ïåàâä èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,ò''ôîé÷ã '' ìäàá''ñ ò'' á äøáå÷å øçà ãîòå äøáå÷ì ìòáä äöø àì íàã

 äæ áåéçå ìòáä ïåîî éôì äúåà ïéøáå÷å äæì ïéðúåðå úåàöåää äìòáî ïéàéöåî ïéã úéá
ìòáä ìò ÷ø íéáåø÷ä ìò åðéà éàãå.  

  

éáá äúéî áééçúîä''ã åúåà íéâøåä ïéà íéáåè íéãìé åì àäéù ïëúéùë  
éðåùàøä íùá íúù÷äù äîùø ìò í'' åéçàî éøáò ùéà äëî éøöî ùéà àøéå áúëù é

åâå ' ùéà åðîî úàöì ãéúò ïéà ùéà ïéàå áúëå éøöîä úà êéå ùéà ïéà éë àøéå
øééâúéù ,éáá úúéî áéåçîä úåù÷äì ùé'' åéä àì íéáåè íéãìé åðîî àöéù ïëúé íà ã

åúåà íéâøåä ,à''äù÷ ë  ïàë éøäàðéãî äúéî áééçúð ,ùöîä øáò éøä úùà ìò éø
 ùéàùøá øàåáîë' éî éåâåúåéøòä ìò øäæå , äúéî áééçù ìàøùé úà äëä ïëåîâá øàåáîë ' ïéøãäðñ

ð''ò ç" á à''÷éãö åðîî úàöì ãéúò íà ÷ãá òåãî ë ,íúöøúå.  
  

äøä''èéìù ãéøô äùî éáø â'' àñ ãåîìúä øåàî ììåë ùàø .ìéæøá àìåàô  

øäî áúëù ùåãéç øáã ïééöì äàøð'' äôé ùáùøãîä ìò øàåú äôé ùåøéô åòðîé àì ïéøãäðñäã 
 åðîî àöéù éàãååá íéòãåé íðéàù åðîî úàöì ãéúòä òøæ éðôî äúéî áééç úâéøäî

øùë òøæ ,ïéã úéáá âåøä úçëùî àì à÷éôñì éùééç äåä éàå , ìåëé äéäù äùî ìáà
åéøáãá ïééòù ãò åâøä àì øùë òøæ éøöîäî úàöì ãéúò íà ùãå÷ çåøá úòãì ,å éôì

øäã àáéìà éîð áùåéî åéøáã''ï , çåø éìòá íä ïéøãäðñ íà ìåãâ ùåãéç åéøáãî àöåéå
àìô äæå åäåâøäé àì úîàá øùë òøæ äúéî áééçäî àöéù éàãååá íéàåøå ùãå÷ä. 

  

íãà éãéá äúéî áééçúä àì éøä éøöîä úà âåøäì äùîì øúåî äéä êéà  
èéùì éøöîä úà âåøäì äùîì øúåî êéà íúù÷äù äî éãéá ÷ø äúéî áééçù úå

íéîù ,åúåà âåøäì øúåî íéîù éãéá äúéî áéåçîä éëå.  
  

äøä''èéìù éåì ïáåàø â" àùîù úéá íåìù ìëéä ììåë   
õøúì äàøð , øéàî úéáä úèéùìäà"é ïîéñ ò'' æïðáøãî ÷ø äæ éåâ âåøäì øåñéàäù , éôì

ðä''åâøä ïëì êøåö åì äéäù ïåéë øéôù éúà ì.  
  

ì øúåî äéä êéà àðéã àúåëìîã àðéã éøä äëäù éøöîä âåøäì äùî  
éøáòä úà äëä òåãî ìàùù éìá éøöîä úà äùî âøä êéà íúù÷äù äî , çð ïáã óàå

äúéî áééç ìàøùé úà äëîä ,î''îé÷ éøä î'' ìåç''ñù ïîéñ î'' èàðéã àúåëìîã àðéã ,
åãáòé àì íàù íéùâåð íäéìò äðéîå åãáòéù ìàøùé ìò øæâ äòøô éøä àëäå íúåà åëé 

íúåà äëéä ïëì êìîä úåöî ìò éøáòä øáò øùôàå ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
õøúì äàøð ,ò''îøá øàåáîã äî ô" àåç"ñù ïîéñ î'' èáùøä íùá" àðéã ïðéøîà àìã à

îä éðá úð÷úì àåäù åà êìîì äàðä åá ùéù øáãá àìà àðéã àúåëìîãäðéã ,åïàë 

ìëú ìëù äãéòä äøåúäéíúåìáñá åúååðò ïòîì äúéä äãåáòä ú.  
  

èéìù âøáãéøô á÷òé éëãøî áøä'' àíéìùåøé øåâã ìàøùé úéá ììåë  
õøúì äàøð, ò"áîøä áúëù äî ô'' ïð àøúá àáá''ò ä''à î'  ïðéøîà éëã íéøáãä ïéàøðù

úåëìî ìëá êìîì ïéòåãéä ïéðéãä ïåâë àðéã àúåëìîã àðéã øùà íéëìîä ìëå àåäù å
íéëìîä é÷åçáå íéîéä éøáãá íéáåúë íäå íéøáãä åâéäðä åéðôì åéä , êìîäù äî ìáà

úåáàä éîéá åâäð àìù äîá íòä ñåð÷ì äùåò àåäù ùãç ÷åç åà äòù éôì äùåò ,
ïéãä åúåàá ïéðã åðà ïéàå àåä àëìîã àúåðñîç,ðä éôì '' íãå÷ä êìîäã øéôù éúà ì

 ïë âäåð äéä àìàðéã àúåëìîã àðéã ïàë êééù àì ïëì.  
  

èéìù øòðìòôà÷ íåçð íçðî áøä" àíéìùåøé  
èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

õøúì äàøð ,äøåúä ãâð øáã úåùòì øîåàùë àúåëìîã àðéã êééù àìã , äæùë ÷øã
àðéã àúåëìîã àðéã ïðéøîà äøåú ïéãì øúåñ ïéà.  

  

èéìù ïîöìåä ìàøùé áøä'' àãùàãå  
õøúì äàøð , àöåéå úåéøæëàå òùø éðãà ìò ãñåéîä àúåëìîã àðéã ó÷åú êééù àìù

êøôá íäá åãáòå òöåîîä å÷ úøåùî .  
  

 á÷òé áøäèéìù õðàéàæ'' àìéæøá  
äáä"éð ïééèùøåîøî áééì ïîìæ ç" åäéðúð æðàö úáéùé  
äáä''éð éåì äãåäé ìàéúå÷é ç" åäéðúð æðàö úáéùé  
äáä"÷ äãåäé ìàéúå÷é çéð øâåì" éäéðúð æðàö úáéùé  

õøúì äàøð ,ò"ùø áúëù äî ô"íåéä ìë åäëäù é , ììâá äéä àì äæ éàãåá ïëì
àðéã àúåëìîã àðéã êéééù àì ïëì äãåáòä.  

  

éåùî àø÷éäì êéøö äéä éøä äùî íù ìò åðéáø äùî àø÷ð òåãî  
å äòøô úáì åäàáúå ãìéä ìãâéå áåúëã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî äì éäé

åäúéùî íéîä ïî éë øîàúå äùî åîù àø÷úå ïáì , åàø÷ù íòèäã ïåéë úåù÷äì ùéã
 úà äùî àåäù òîùîã äùî íùá àø÷ð òåãî åäéúùî íéîä ïîù íù íù ìò äùîì

íéøçà, äéä êéøö éåùî àø÷äì åúåà åàéöåäù ,íúöøúå íéðôåà òáøàá.  
  

äøä''èéìù ãéåååàã íçðî ñçðô â'' àçî íéìùåøé''áã ññçðô éø  
èéìù õéáøåä äùî áøä"à  

äáä"éð ïàîìåà ïîçð óñåé ç" å÷øá éðá á÷òé úìéä÷ úáéùé   
ò õøúì äàøð''á áúëù äî ôéáìî" í ãìéä ìãâéå ÷åñôä ìòæå'' ì éãåäéä ïåìéô áúë øáëå äéäù

 éðù úéá éîéá àéøãðñëìàá ïî áëøåî äùî íùù äùî ééç øôñá"åî" éøöî ïåùìá íéî àåäù 
á éåî åîë ïîå éîøà ïåùì"äù"éøöî ïåùìá äèìîäå äàöåä ïåùì àåäù  , ïåôéñåéä áúë ïëå

á øôñ åìù úåéðåîã÷á 'è ÷øô' , äùî úøåúá øôåñ íúçä áúë ïëå.  
  

èéìù ïéåì äùî áøä'' àäå÷ú çúô  
èéìù ïîøáéì äîìù äùî áøä'' àáìñøá ììåë ÷øá éðá  
èéìù ïîèåø áééì äéøà áøä'' àçî íéìùåøé''éøà áì ÷øéî úáéùé ä  

õøúì äàøð ,ò''ãìé äùî äìéîä íéøöîáù øáã ÷îòá áúëù äî ô ,àå'' äòøô úá ë
ãìé åì äàø÷ , äòøô úá äìåëé êéà äøåàëìù äðååëä åäúéùî íéîä ïî éë áåúëù äîå

 éàãåì áåø÷ù åäéúùî íéîä ïî éë íåùî ïî ÷ø àìà äì êééù åðéàù ãìéì íù àåø÷ì
òøô úáå åééçî åùàéúä åéøåäùíù åì úúì äìåëé êëìå åúìéöä ä ,àå" ìù äøéîàä ë

 äòøô ìù úìåëéä ìò äáéñ àìà äùî íùä úøéçáì íòè äðéà åäéúùî íéîä ïî
ãìéì íù àåø÷ì ,äîéîú äøåúä ìòáì íéðîàðì äôù ñøèðå÷á áúë ïëå .  

  

äøä"èéìù øòììéî ïåéö ïá â" àíéìùåøé  
ò õøúì äàøð"á áúëù äî ôéðå÷æç  úà ãáëåé àø÷úå äòøô úá äì øîàúå äùî åîù

 ïë åúàø÷ äôé äòøô úá äøîà æàå äëùîä ïåùì àåäù äì àéä äãéâäå äùî ïåùì åäî
åäúéùî íéîä ïî éë . ïë åäéúéùîù íùë øîåì äùî àìà ïàë áéúë ïéà éåùî äùî

éô íéøçà äùåî àåä äéäé 'íéøöîî ìàøùé äùåî äéäé.  
  

 ìù åéîç äùòù øãðä åøéúä êéàø"òðäé àìù  äø"òãìåðá ïéçúåô ïéà éøä åéñëðî  
îâá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî 'ñ úåáåúë''ò â'' à øéãä òåáù àáìëã

ìåãâ íãà äùòðù äàøù ïåéë åéñëðî àáé÷ò éáø úà , àì äáø àøáâã àúòãà øîà
øãðä úà åì åøéúäå àðøãð ,îé÷ éøä úåù÷äì ùéã''à ãìåðá çåúôì øåñàã ì" êéà ë

ëì åçúôäáø àøáâ äùòðù åðééäã ãìåð  øáãá òåáù àáì ,íéðôåà äòáùá íúöøúå.  
  

èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  
 ïééöì äàøðäî ùúé éøéàîä õøñ úåáåúë'' âò"à  íùáéúåáøå ã àøáâã àúòãà äåùøéô

àáø àøáâ úåéäì ïëåî àåäù ,åéäì ïëåî äéä ãéî éøäù ãìåð àéåä àì äæåäáø àøáâ ú.  
  

åøá÷ì áåéç ùé íàä éåâ úî àöåîù éî 
ìåçá åäðîèéå ùéà ïéà éë àøéå áåúëã àä ìò íúù÷äù äî ,áîøä áúëå'' ïëìã ï

øôòá åîã úåñëìå åøá÷ìå çöøðä âåøäì íéøúñî éçöåø âäðîë åðéîèä , íúù÷äå
éåâ úî øåá÷ì áåéç ùéã íé÷ñåôä úèéùì ,äøåá÷ íåùî åðîè àì òåãî äù÷ ,öøúå íú

íéðôåà äîëá.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø"à  
õøúì äàøð ,áîøäã" àì úåáàä õøàì õåçáã äéì àøéáñ àåäã øéôù éúà åúèéùì ï

äøåúä úà åîéé÷ ,ðä éôì'' ìà"ùõøàì õåç äéä ïàëã  ,äøåá÷ úåöî íéé÷ àì ïëì.  
  

èéìù ùèéåã óñåé áøä" à äøåú ììåë ÷øá éðáãñçå  
õøúì äàøð ,åùá àúéàã''áãøä ú'' æá ÷ìç 'öøú ïîéñ'' å äøåúä úà åîéé÷ úåáàä ÷øù

äùî àìå ,ðä éôì"øéôù éúà ì.  
  

åá òâôù ìò äáåùú úåùòì ãåò êéøö íàä äìéçî åðîî ù÷éáå åøéáçá òâô íãàùë  
ìùä íùá íúàáäù äî"ä úùøô éçéå  úà ñééô íà óà åøéáçì íãà ïéáù äøéáòáã

åøéáç ,öá÷äî äìéçî ù÷áì ïééãò êéø''ä.  
  

äáä''éð ÷åøã äçîù ç'' åíéøéòöì ìàøùé øåà úáéùé   
 äðùîäî ïëì äéàø íòô éúòîùô àîåé"ò ä" á íéøåôéëä íåé ïéà åøéáçì íãà ïéáù úåøéáòã

åøéáç úà äöøéù ãò øôëî , íåé úøôëì ïééãò êéøö åøéáç úà äöøéù øçàù òîùî
øåôéëä ,úìéçî øçàì óà ïðéæçäøôë êéøö åøéáç .  
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