
  
  
  
  
  
  
  
  
  

‰Â¯Ú ‰˘‡· ÏÂ˜ È¯‰ ¯È˘Ï ‰‡È·�‰ ÌÈ¯ÓÏ ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡?  
Ô˙˘¯Ù·  ÂËÎ ' ‰„È· ÛÂ˙‰ ˙‡ Ô¯‰‡ ˙ÂÁ‡ ‰‡È·�‰ ÌÈ¯Ó Á˜˙Â

Â‚Â '‰Ï Â¯È˘ ÌÈ¯Ó Ì‰Ï ÔÚ˙Â 'Â‚Â ‰‡‚ ‰‡‚ ÈÎ'.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :ח סימן ''אורל ''הרי קימ, איך היה מותר למרים לשיר

וכן , ברהם בספרו זית רענן בפרשתןכך מקשה המגן א,  קול באשה ערוהה''ע

וכן בצפנת פענח , וכן בישמח משה בפרשתן, וכן בתפארת יהונתן, א בספרו חומת אנך''החיד
  .בפרשתן

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
 לכן לקחה תוף כדי שזה יעשה קולות כדי שלא ישמעו את .‡

  .וכן בתכלת מרדכי ליקוטים, כך כתב בתפארת יהונתן, קול הזמר שלה

Ó˘È·Â‰Ê ÈÙÏ ¯‡·Ï ·˙Î Ô˙˘¯Ù· ‰˘Ó Á: הא דכתוב ותען 
אלא הכוונה שהרי מרים , דלכאורה להם מיותר, מרים" להם"

היתה צריכה להרמת קול שהיא לשון עניה מפני התופים ואף 
  .מ היה רק להם דלא נשמע לאנשים''מ, שהיה בהרמת קול

·˙Î Ô˙˘¯Ù· ¯Á˘‰ ˙ÏÈ‡·Â דמשמע מזה שרק קול של אשה 
ומביא שפעם , שמנגנת בכלי זמר ליכא איסוראבל כ, אסור

אורח ערוך השולחן ל לחזון איש ומביא שב''שאלו שאלה הנ

ונראה דדוקא  כתב 'ה סעיף ח''חיים הלכות קריאת שמע סימן ע
כשמשוררות בפיהן הוה איסור ולא כשמנגנות על הכלי דבזה 

  .  לא שייך הרהור וערוה
כא דאיכא אימתא דשכינתא  דהיג''נדה י' פ מה דאמרינן בגמ'' ע.·

וכאן הרי היה גילוי שכינה כמו דכתוב , ליכא חשש הרהור
במדרש ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי 

ולכן היה מותר , לכן לא היה כאן חשש של קול באשה ערוה
א ''וכן החיד, כך תירץ בזית רענן לבעל המגן אברהם, למרים הנביאה לשיר

  .וכן בספרו חומת אנך, בספרו נחל קדומים
·Â¯Î˘˘È È�· הלל והודאה ' מאמרי חודש כסלו טבת מאמר ד ‰ÓÎ ‡È·‰

„ÈÁ‰ ¯‡È·˘ ÌÈ˜ÂÒÙ''‰Ê ˘Â„ÈÁ ÈÙÏ ‡: " ˙·˘ÂÈ È�Â¯Â ÈÏ‰ˆ
ÔÂÈˆ" והכוונה על בנות ציון ,  יושבת לשון נקבה'ב ו''ישעיה י

ואין לחוש ', ואין לחוש לקול אשה כי גדול בקרבך וכו
 ולא "¯�ÔÂÈˆ ˙· ÈÁÓ˘Â È"בזה בשם בנו ופירש , להרהור

ש עוד דברים 'ייע ,תחוש לקול אשה כי הנני בא ושכנתי בתוכך

  .נפלאים

 מרים והנשים יצאו רחוק מהמחנה של האנשים כדי שלא .‚
ישמעו האנשים את קול השירה של הנשים לכן לא היה 

  .כך תירץ באילת השחר בפרשתן, איסור בשירת מרים

 

, לכן היה לה מותר לשיר, פ הדיבור היה''ם שרה ע הא דמרי.„
ומדוע צריך " È·�‰ ÌÈ¯Ó Á˜˙Â‡‰"ולכן דייקה התורה וכתב 

דלכן היה , לכתוב שהיתה נביאה אלא התורה רצתה לגלות
שהיה , ולא חששה לקול באשה ערוה, מותר למרים לשיר

  . ה''ח סימן ע''ת אורח נאמן אור''כך תירץ בשו, פ הדיבור''ע

שמרים עם הנשים לא אמרו , י הצחות והמליצה אומריםאנש .‰
רק יצאו בתופים ובמחולות , שירה כי הנשים פטורות

ואז , ובאו כמה בחורי ישראל לראות בשמחתם, לשמוח
 לכו לאהליכם במקום שאומרים "Ì‰Ï ÔÚ˙Â"צעקה מרים 
ה פרשת "שלכך כתב ב, 'כי גאה' שירו לה'וגם אתם , האנשים שירה

  .בשלח

Â„ Ï·‡‰Ê ıÂ¯˙ ‰Á:מכילתא בשלח מסכתא   מהא דאיתא במדרש

שאמרו כמו שאמר משה רבינו ג "א רמז רנ"ילקוט שמעוני ח; דשירה י
כן אמרה מרים והנשים , ה שירה וישראל ענו אחריו"ע

  .אחריה
Â.ולא מהנשים שהם רק ,  מרים ביקשה רק מהגברים שישירו

, א'' פנינים משולחן הגרא מובא בספר''כך תירץ הגר, שרו בתופים ובמחולות
  .וכן בטעם ודעת בפרשתן, וכן באילת השחר בפרשתן

  
  

‰Â¯Ú ‰˘‡· ÏÂ˜ È¯‰ ‰¯Â˙· ‡Â¯˜Ï ‰˘‡Ï ¯˙ÂÓ ÍÈ‡?  
Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' תנו רבנן הכל עולין למנין שבעה'מ א''מגילה כג ע  ,

 אבל אמרו חכמים אשה לא תקרא ,ואפילו קטן ואפילו אשה
  .מפני כבוד צבור, בתורה

  

Ó‚·Â'ÌÈ·¯· ‰‡È¯˜‰ ˙‡ ˙Â¯˜Ï Ì‚ ‰ÏÂÎÈ „·Ï ‰˘‡‰„ ÚÓ˘Ó .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כ מדוע לא ''א,  הרי קריאת התורה קוראים בנגינה
דהטעם שאשה אסורה לעלות לתורה משום דקול ' אמרינן בגמ
סימן ' וציץ אליעזר חלק כ, ד'' סימן י'ת שבט הלוי חלק ג"שוכך מקשה ב, באשה ערוה

   .ו''ל
  

ı¯˙Ó˘ ˘È:הטעם של כבוד הציבור ולא ' רינן בגמ דלכן אמ
דזה  עדיף 'של הגמ דטעם משום, אמרו משום קול באשה ערוה

 ל מקום מכ,גם כשקוראה בלא נגינה דנחשב דבור בעלמאשייך 
אבל בנגון וטעמים אסור מטעם קול , אסור משום כבוד הצבור

 'וב חלק בספר יפה ללו ,ד'' סימן י'ת שבט הלוי חלק ג"שוכך תירץ ב, באשה ערוה
ויש מחלוקת ,  כתב שאשה לא תקרא בתורה משום קול באשה ערוהב"רפ' ח סי"או

‰·‡˙È�„ÚÓ ¯ÙÒ·ÂÒ˘˙ ‡¯‡Â ˙˘¯Ù'' Ê È ‡˘¯ בפוסקים בענין קול בעלמא בלי נגינה האם אסור 
Ó‚· ‡˙È‡„ ‡‰ ÏÚ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ˙ÈÈ˘Â˜' שמהא דכתיב בחנה וקולה לא ישמעא ''א ע''ברכות ל ,

איך ילפינן מחנה שהמתפלל לא Â˘˜‰Ï ˘È˙ ד,  יגביה קולו בתפלתוילפינן למתפלל שלא
ולפי השיטות , דילמא הא דהתפללה בלחש משום דקול באשה ערוה, יגביה את קולו

  .ש עוד תרוצים''שבדיבור בעלמא ליכא איסור אתי שפיר עי
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 ÌÈ�È·Ó ÔÈ‡˘ ÌÈ¯·„Ï Û‡ ÂÏÂ˜Ï ÌÈÚÓÂ˘ ‡ÙÂ¯Ï ÚÂ„Ó  

 ÌÚË ÔÈ·‰Ï ÌÈÒ�Ó ˙ÂÂˆÓ·Â¯·„ ÏÎ?  

Ô˙˘¯Ù· Ë'' ÂÂ'‰ ÏÂ˜Ï ÚÓ˘˙ ÚÂÓ˘ Ì‡ ¯Ó‡ÈÂ  ' ¯˘È‰Â ÍÈ‰Ï‡

 ¯˘‡ ‰ÏÁÓ‰ ÏÎ ÂÈ˜Á ÏÎ ˙¯Ó˘Â ÂÈ˙ÂˆÓÏ ˙�Ê‡‰Â ‰˘Ú˙ ÂÈ�ÈÚ·

 ÍÈÏÚ ÌÈ˘‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙Ó˘"‰ È�‡ ÈÎ 'Í‡ÙÂ¯."  
  

„ÈÁ‰ ‰�‰'' ‡Ô˙˘¯Ù··˘¯‰ Ì˘· ‡È·‰ ''‡ל כי '' דבר נפלא מאוד וז

ר לו הרפואה סמים הנה מי שהוא חולה קורא לרופא והוא מסד

והחולה סביר , ועשבים וכיוצא ושלא יאכל זה ושלא ישתה זה

‰‚ÏÚ ÍÓÂÒ ‡Â‰ ÏÏÎ ˙Â‡ÂÙ¯‰ ÈÓÚË Ú„ÂÈ Â�È‡˘ Ì , וקיבל

‰ÁÓÂÓ ‡Â‰˘ ‡ÙÂ¯‰,והרפואה ,  והנה אנחנו חולי הנפש

ÈÎ ÈÙ ÏÚ Û‡Â , האמיתי סדר לנו מצותיו וחקיו לרפואת נפשינו

 Ë¯Ù·Â ˙ÂˆÓ‰ ÈÓÚË Ú„ÂÈ Â�˙‡ ÔÈ‡ÌÈ˜ÂÁ‰ , ÂÈÏ‡ ÚÓ˘�˘ ÍÈ¯ˆ

Í¯·˙È.  
  

¯Ó‡�˘ ‰ÊÂ :והאזנת למצותיו ושמרת כל ' אם שמע תשמע וגו

, הגם שנראה בעיניך שהם חוקים בלי טעם צריך שתשמע, חקיו

וכי תימא ואיך אעשה המצות ' וכשתשמור הכל כל המחלה וכו

, ¯È�‡ ÈÎ ¯Ó‡ ‰ÊÏ 'Í‡ÙÂ ‰, בפרט החוקים ושאיני טועם טעמו

Â˘ ‰˙‡˘ Ì˘ÎÂ‰Ê ‡Â‰ ÈÎ ¯Ó‡È ¯˘‡ ÏÎ ÏÚ ‡ÙÂ¯Ï ÚÓ , Û‡

ÂÈÏÚ ÍÓÂÒ ‰˙‡ ˜ÈÊÓÂ ÏÈÚÂÓ ‰Ê ¯·„ ÍÈ‡ Ú„ÂÈ Í�È‡˘ , ÏÈ„·‰ÏÂ

‰Ï ÚÓ˘˙ ÔÎ 'ÔÓ‡�‰ Ï‡‰ ˘Ù�‰ ‡ÙÂ¯ ‡Â‰ ÈÎ.  
  

  

 ‰ÏÙ˙· ÌÈ¯Á‡Ó ÚÂ„Ó  

‰˘È‚ÙÏ ¯Á‡Ó ÏÂ„‚ ‡ÙÂ¯ ÌÚ ‰˘È‚Ù Ì„‡Ï ˘È˘Î Ì‡‰?  

 Ï˘ ÔÈ�Ú‰ ˙‡ Â�· ˘È¯˘‰Ï È„Î"‰ È�‡ ÈÎ 'Í‡ÙÂ¯"שמעתי בשנה  

 בעת רעוא דרעוון ‡''¯ ÎÓ''ÂÓ„‡‰ Ô¯Ó ˜''ËÈÏ˘ Ê�‡ˆÓשעברה 

  .רעיון נפלא בענין זה
  

‰˘ÚÓל '' באדם אחד שהיה גר בירושלים שהיה חולה מאוד רח

יום , וכבר ביקר אצל כל הרופאים ולא מצאו תרופה למחלתו

אחד שמע שלמחרת מגיע מחוץ לארץ לבני ברק רופא מומחה 

הל בבוקר משעה שמונה עד למחלה שממנה סובל ומקבל ק

  . עשר
  

¯˜Â·‰ ¯Â‡· „ÈÓ ÌÂ˜È ‰Ê Ì„‡ ‰�‰ ויסע הכי מוקדם שאפשר 

לבני ברק כדי להיות בפגישה עם הרופא מיד בשעה שמונה 

Ó ‰ÏÈÓ ÏÎ· ÂÏÂÎ ÚÂ˜˘ ‡‰ÈÂ‰ וכשיגע זמנו של הפגישה יכנס 

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„ ÏÚ ·Â˘ÁÈ Â�È‡Â ÂÈÙÓ ‡ÈˆÂÓ ‡ÙÂ¯‰˘, ומי מדבר 

È‡„Â·Â , א יוציא פלאפון לדבר עם אחריםשבאמצע הפגישה ל

‰˘È‚Ù‰ ÚˆÓ‡· ‡ˆÈ ‡Ï˘קודם זמן סיום הפגישה .  
  

 Ì„‡ ÏÎ ‰�‰ יש לו פגישה שלש פעמים ביום עם רופא מומחה

כל אחד יתבונן אם מתנהג , שאין כמוהו זה הרופא כל בשר

,  דהיינו שאינו מאחר לתפילה‡È‚ÙÏ ¯Á‡Ó Â�È‡ Ì˘‰, בהתאם

‡ÌÚ ‰˘È‚Ù‰ ÚˆÓ‡· ˜ÂÒÚ Â�È‡ Ì בזמן ואם כבר מגיע לתפלה 

ÌÈ¯·„ ¯‡˘, ואם יהא לו חשד שהטלפון שלו יתקשר יעזוב את 

ÊÂÚ ‰˘È‚Ù‰ ÚˆÓ‡·˘ ¯·„Ó ÈÓÂ· ‡˙ , הפגישה ויסתכל בטלפון

ÂÎ¯„Ï ÍÏÂ‰Â ¯ÂÒÙÂ¯Ù‰ ולכן צריך כל האדם שיחזק עצמו יותר 

  . רופאך ולהתנהג בהתאם' באמונה של כי אני ה
  

¯˘‡ È�„ÚÓ: בבית לבקר אסירים שהולך אחד עסקן לי סיפר 

 ובא לציון שבאשרי שם שחרית וראה התפלל שפעם הסוהר

  .התפילין שאל אותם להיכן אתם ממהרים עכשיו מורידים
  

¯˘‡ È�„ÚÓ :ב ''ב' נראה לציין בזה פירוש נפלא דהמאירי על הגמ

כל שיש לו חולה בתוך ביתו "פנחס בר חמא '  דרש ר'מ א''ז ע''קט

ילך אצל ביאר דהכוונה ד" חכם ויבקש עליו רחמיםילך אצל 

ואפשר ,  רחמים החולה חכם וילמוד הימנו דרכי התפלות ויבקש

  .לדעת איך להתפלל שצריך דהכוונה

ÔÓ‰ ÏÚ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· Í¯·Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰ ÍÈ‡  

ÌÈ�ÈÓ‰ ˙˘ÓÁÓ ‰È‰ ‡Ï ÔÓ‰ È¯‰ ?  

Ô˙˘¯Ù· דז''ט '‰ ¯Ó‡ÈÂ  ' ÔÓ ÌÁÏ ÌÎÏ ¯ÈËÓÓ È��‰ ‰˘Ó Ï‡

ÈÓ˘‰Â‚Â Ì'.  
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' אמר רב נחמן משה תקן לישראל 'מ ב''ח ע''ברכות מ 

' ח אות ד''ח סימן כ''עיין בחזון איש אור, ברכת הזן בשעה שירד להם מן

ÔÓ‰ ÏÚ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÂÎ¯· ÍÈ‡ ,ÓÈ˜ È¯‰''ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÏÂÎÈÚ ¯ÂÚÈ˘ ¯Á‡Ï„ Ï , È¯‰Âשהקשה 

„ÈÓ ÏÎÚ˙� ‰Ê Ô‡Îש מה שתירץ''נבלע באיברים עיה ש''יומא ע'  דאמרינן בגמ.  
  

˘‰ È�ÂÈÏ‚·Â'' Òהקשה מדוע היה  ב''ח ע''ברכות מ הגאון רבי יוסף ענגילל

הרי לא היה לחם של חמשת , חייבים לברך ברכת המזון על המן

משום , ואף שטעמו בו טעם לחם, רק בריה בפני עצמה, מיני דגן

  .טעם לבד אין סברא שיתחייבו לברך ברכת המזון
  

 ‡ÎÈ‡ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ:  

שכל  ה''ע יומא' גמ כמו שאמרו בבירא ליהצריך לומר דס .‡

כ הויא ממש מחמשת ''א, המינים טעמו במן טעמן וממשן

כך תירץ בגליוני , לכן היה חיוב לברך על זה ברכת המזון, המינים

  .ב''ח ע''ס ברכות מ''הש

בר וכל ''וז ז''אורח חיים סימן קצת חתם סופר "שופ מה שכתב ב'' ע.·

, שנה לא היה דבר חדש' ל שירידת המן במדבר מ" נההי

מעותד ' שהיה אותו הרוחנית ושפע אלקי מצינורי מעלה שהי

ואכלו מקבלי , י בעת ההיא"עממים שבא' לירד על תבואת ז

ל '' לפי הנ,תורה הפנימיות ולאמורים נשאר המוץ והקליפה

  .' בק''ט ס''ת ויצבור יוסף סימן י''כך כתב בשו, אתי שפיר

 צריך לומר דהיה הוראת שעה לברך עליו ברכת המזון אף דלא .‚

אבל לדורות אין חייבים לברך רק , היה מחמשת המינים

  .'כך תירץ בראשי בשמים אות ב, בחמשת המינים

  

Ú ‰ˆÓ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ÌÈÏÂÎÈ ‰È‰ Ì‡‰''ÔÓ ˙ÏÈÎ‡ È?  

·ËÈ¯· ‰�‰''‡ בשלמא'  כתב על הא דאיתא בגמב''ז ע''קדושין ל 

מקום שאתם יושבים משמע היינו דכתיב ויאכלו  כל מושב ד"למ

ממחרת הפסח אכול מעיקרא לא , מעבור הארץ ממחרת הפסח

ד לאחר ירושה "אלא למ, אכול אלמא אקרוב עומר והדר אכול

שנסתפקו מן י ''וברשומשני לא הוו צריכי , וישיבה ניכול לאלתר

אי ל קשיא לן מאי ה"א וז"וכותב הריטב, המן שבכליהם

דהא הוי צריכא ליה לחובת מצה , דמפרקינן הכא לא הוה צריכי

תרצו בתוספות , של ליל הראשון שאינה אלא מחמשת המינים

והדר אכלי , נ דאכלו מיניה בליל הפסח לחובת מצה כזית"דאה

ואחר כך יום ששה עשר אכלו , מן כל הלילה ויום חמשה עשר

  . בלא הפסקוקרא לא חשיב אלא ההוא דאכלי ,חדש בלא הפסק
  

Â·˙Î˘ ˘ÈÂ שלא היה יכולים לקיים בזה מצות מצה דהיה מצה 

ז מובא ''ת אמרי דוד סימן ס''כך כתב בשו, עשירה כדכתיב כצפיחות בדבש

  .'ט ו''וכן במנחה בלולה ראה כ, בפרדס יוסף בפרשתן

ÔÓ· ‰ˆÓ ˙·ÂÁ ˙‡ˆÏ ÌÈÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏ˘ ¯ÓÂÏ Âˆ¯˘ ˘ÈÂ 

 וכאן הרי ליום המחרת זה דבמצה בעינן שיהא ראוי לשבעה

א להגאון רבי ''ת אור המאיר סימן כ'''כך כתב בשו, והיה אסור להותיר, הבאיש

  .ד'' סימן י'חלק ג ת מנחת יצחק''ועיין בשו, מאיר שפירא
  

·˙Î ÌÚË „ÂÚÂ א לצאת בו ידי "דמן דלא אתי לידי חימוץ א

  .ל''ת אור המאיר הנ''כך כתב בשו, חובת מצה

  

˘„Â˜ È‡¯˜Ó·Â רצה לומר דלפי השיטות ב''סימן י' על פסח חלק ב 

כ המן מקרי דיכול ''א, שהיה יכולים להרגיש טעם איסור במן

ולדברי הספורנו המובא לקמן דהמן היה גדולי , לבא לידי חימוץ

ל שאי ''א הנ''כ אפשר לצאת אבל מביא את הריטב''קרע א

  .אפשר לצאת מצה במן
  

Ô˙˘¯Ù· ‰ÏÎ„ ‡¯‚‡· Ï·‡לים לצאת חובת מצה במן כתב שיכו.  
  



ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈÏ ¯È‡˘‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ˙·˘Ï „¯È˘ ÔÓ ?  

ÔÓ‰ ˙‡ ÂÏ˘È·˘ ÌÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ?  

 Ô˙˘¯Ù·ט'' יז''ט¯˜Â· „Ú Â�ÓÓ ¯˙ÂÈ Ï‡ ˘È‡ Ì‰ÈÏ‡ ‰˘Ó ¯Ó‡ÈÂ .  
  

 ¯Â˜ÁÏ ˘È מן שירד בערב שבת לצורך שבת האם היה מותר

 לשבת הותר להותיר את זה נמי ליום חול כיון דהותר להותיר

נמי ליום חול או דילמא רק לשבת היה מותר להותיר אבל לא 

  .לאחר השבת
  

Ô˙˘¯Ù· Â�¯ÂÙÒ· ‰�‰ כתב על הפסוק ה''ז כ''ט " ÈÎ ÌÂÈ‰ Â‰ÂÏÎ‡

‰Ï ÌÂÈ‰ ˙·˘' ובכלו מותר לאכול ', כי כל זה היום שבת להל ''וז

, Á‡Ï ‰Ê ¯˙ÂÓ ‰È‰È ‡ÏÂ¯ ‰˘·˙, את המן הנותר מערב שבת
דסבירא ליה שמן שירד בערב שבת לצורך השבת חזינן להדיא 

  .היה אסור להותיר לצורך יום חול
  

Ë‰ ‡È„‰Ï ·˙Î ÔÎÂ'' Êה ויבאש''בספרו דברי דוד בד ÊÂ'' Ï אם הותירו

דלא הותרה ההנחה , ממנו בליל מוצאי שבת היה בו באמת רמה

  .אלא מכח שבת בלבד כאילו ירד ביום השבת עצמו
  

‰¯Â˙ È·˙ÎÓ ¯ÙÒ·Â ו''סימן כ' ת חדות יעקב חלק ב''מובא בשו, מ''סימן ק ,

סימן ' ת מראה כהן חלק ג''ושו', ת גבעת הלבונה סימן ל''ושו, ח''ת צור יעקב סימן נ''ובשו

ל הסתפק במן '' מביא שרבינו השפת אמת זצובפרדס יוסף בפרשתן, ח''כ

שירד בערב שבת לצורך שבת קודש אם היה מותר להותיר ממנו 

ש לומר כיון דסוף סוף מותר להותיר ממנו די, בשבת קודש

דהואיל , שוב אין לאסור להותיר ממנו בשבת, מערב שבת לשבת

  . ואשתרי אשתרי
  

ÌÈÓÎÁ È�ÈÚ ¯È‡Ó ¯ÙÒ·Â חידש דמן שירד בערב שבת ו''סימן ס 

כ דהואיל ואשתרי ''לצורך שבת מותר להותיר לשבוע אח

  .אשתרי
  

ÓÁ ‡È˘Â˜ ‰Ê „ÂÒÈ ÈÙÏ ÌÈˆ¯˙Ó ÌÈ�Â¯Á‡·Â‰¯Â : על הא דאמרינן

, באדר כשמת משה רבינו פסק המן' דבזא ''ח ע''קדושין ל' בגמ

 ,ז בניסן"עד שהקריבו העומר בטונשתמשו מהמן שבכליהם 

Â�ÓÓ Â¯È˙Â‰ ÍÈ‡ ‰˘˜Â ,Â�ÓÓ ¯˙ÂÈ Ï‡ ˘È‡„ Â‡Ï ‡ÎÈ‡ ‡‰ אלא 

אדר ואז היה המן שירד ' על כרחך כיון דמשה רבינו מת בשבת ז

ÍÎ , לכן היה מותר להותיר, איסור להותירבערב שבת לא היה בו 

È·ˆ ı¯‡ ¯ÙÒ· ı¯È˙ וכן בספר אמבוהא דספרי פרשת ' בחדושי לביצה אות ט' חלק ב

  .ה''וכן במנחת סולת סוף מצוה פ, ז''מ קל''בעלותך ע
  

Ë „Ú ÔÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡ ÌÈˆÂ¯˙ „ÂÚ ˘ÈÂ'' È¯‰ ¯ÈÈ‡ Ê

¯˙Â� Ï˘ Â‡Ï ˘È:  

לע בכליהם ונדבק בתוכו כשהיו צריך לומר שהמן היה נב. ‡

כך תירץ במושב  ,מסתפק ממנו בשום כלי ומאותו מן נסתפקו

   .'זקינים לבעלי התוס
‰ÈÏ ‡¯È·Ò„ ÂÈ¯·„Ó Ô�ÈÊÁ : שלא היה איסור לבשל בכלים

שבישלו שם את המן אף שלכאורה היה חשש איסור של 

  .בליעות של איסור נותר של המן

˙Ó‡ È¯Ó‡‰ ÏÚ·Ï ‰¯Â˙ È·˙ÎÓ·Â כתב דיתכן א''ן קמסימ 

שהוצרכו לשבור כלי חרס ולהגעיל כלי מתכות שבישלו ואפו 

  .דומיא דבישול קדשים

ÛÒÂÈ Ò„¯Ù·Â ו''ח סימן ס''ת אור''מהד כתב דלשיטת הנודע ביהודה ,

דטעם כעיקר מן ט דחולק עליו ''ח סימן שנ''ת אבני נזר אור''ועיין בשו

 ולא התורה אסור הוא רק באיסורים שיש בהם מלקות

וכאן הרי אין מלקות על אכילת נותר דעל לא , כשאין מלקות

  .תעשה של של שתעבתי אין לוקין דהויא לאו שבכללות

דלפני זה , כיון שכבר פסק מלירד המן אין עוד קפידא להותירו. ·

וכן במנחת , על התורה' כך תרצו בתוס, נאסר כדי שיהיה להם בטחון

  .ה''סולת סוף מצוה פ

· ·˙Î ÔÎÂ„ÈÁÈ¯‚‰ È˘Â"Ê דלאו זה לא היה נוהג אלא ה''סימן צ 

 אבל משפסקה ירידת המן פסקו ,בשעה שהיה המן יורד

  . לא היה עוד איסור להותיר, דיניו

ז סימן "חידושי הגריכך כתב ב, י הדיבור שישאירו"אפשר דכאן היה עפ .‚

  .ה''צ

˘ÏÂ˙ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ¯·Ú Ì‡‰ ÔÓ ˙·˘· ÌÈ¯Ó‰?  
‡ ÂÈ· ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ'' ˘ÏÂ˙ È¯‰ ÔÓ‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Ï Ë?  
 Ô˙˘¯Ù·Ë''Î Ê''Â ‰È‰È ‡Ï ˙·˘ ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ·Â Â‰Ë˜Ï˙ ÌÈÓÈ ˙˘˘ 

Â·.  
  

· ‰�‰ Â�¯ÂÙÒÔ˙˘¯Ù· ז'' כז''ט ·˙Îחלול  המן בשבת זהללקוט ד 
ל האי מאן דתלש "כאמרם ז, הדבר ממקום גדולודעוקר שבת 

  .'בז ''שבת קכשותא מהזמי והיגי חייב משום תולש 
  

˜È„ˆ È˙Ù˘·Â ז''בפרשתן אות ס ÂÈ¯·„ ˙‡ ¯È·Ò‰: דאין נגמר המן 
ולכך חייב , למאכל אנשים אלא לאחר ששהה על הארץ זמן מה

  .כ משום עוקר דבר מגידולו''אח
  

·ÂÂ˘"¯Ê� È�·‡ ˙ דברי ספורנו תמוה כתב ד אורח חיים סימן קל
י  דרשו אל יצא איש ממקומו לצאת בכלב"ז ע''עירובין יבגמרא ד

  .רק היציאה, ללקט המן משמע שלקיטה עצמה אינה מלאכה
  

˙ÏÂÒ ˙Á�Ó· ‰˘˜‰ ÔÎÂ משמע ב''ז ע''עירובין י'  שמהגמה''סוף מצוה פ 
  .ולא משום עוקר דבר מגידולו, שהאיסור רק משום הוצאה

  

˘„ÁÓ Ô˙˘¯Ù· ˘Â„˜‰ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡·Â:הכוונה בזה להזהירם ל '' וז
 לא יהיה בו מעשה זה של ופירוש לא יהיה בו, לבל יצאו ללקוט

ולזה , שאם על הויית המן כבר אמר לא תמצאהו בשדה, הלקיטה
להם עד אנה מאנתם לשמור ' כשיצאו מן העם ללקוט אמר ה

הרי שעברו על הלאו והיכן מצינו אזהרה זו שאמר ' מצותי וגו
, ואם כוונתו על דיוק הנשמע מאומרו ששת ימים לבד, להם כן

פסחים לא עשה כדין לאו הבא מכלל עשה לאו זה לא יקרא לאו א

 ולא יוצדק לומר להם עליו מאנתם לשמור כי לשון שמירה 'א א''מ
  .יאמר על הלאו

  

 ÌÈÈÁ È¯ÂËÈÚ ‡ÏÙ�‰ ¯ÙÒ·Â לאחי הגאון הנפלאËÈÏ˘ ı¯ÂÂ˘ ‰˘Ó È·¯''‡מ '' ר

 הקשה על האור החיים  ·Ô˙˘¯Ùבבית המדרש המרכזי אצקוביץ בבני ברק
משמע שהאיסור הוא ' ר על הספורנו דבגמכעין קושית האבני נז

  .ש מה שתירץ''משום תחומין ולא משום לאו עצמי עי
  

ÔÓ „¯È ·ÂË ÌÂÈ· Ì‡‰ ÌÈ˘¯„Ó· Â˜ÏÁ� ‰�‰.  
  

 ‡˙È‡ Ô˙˘¯Ù· ‡˙ÏÈÎÓ·„ ששת ימים תלקטהו "על הפסוק
ט נמי ''לא יהיה בו לרבות שביו" וביום השביעי שבת לא יהיה בו

  .לא ירד מן
  

¯·Ò˘ ˘¯„Ó ˘È Ï·‡ÂÈ· ÔÓ „¯È˘ ''Ë ,עירובין , ב''ע' ביצה ב' מובא בתוס

  .א''ז ע''א פסחים קט''ח ע''ל
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: לשיטת הספורנו שלקיטת מן בשבת זה איסור 
ח סימן ''אורל ''הרי קימ, כ איך היה מותר ביום לקצור''א, קצירה

, כך מקשה הכלי חמדה בפרשתן, דמלאכת קצירה לא הותר ביום טובה ''תצ

  . מה שתירץש''עי
  

ı¯˙Ï ‰‡¯�: הא דמלאכת קצירה לא הותר ביום טוב להרבה 
דמן התורה אף מלאכת קצירה מותר , שיטות זה רק מדרבנן

שהאריך באריכות אם זה איסור ', ק ב''ה ס''ח סימן תצ''עיין בדעת תורה אור, ביום טוב

לאים בענין הראכתי בדברים נפ ז''פרשת בא תשס È�„ÚÓ ¯ÙÒ·Â ‡˘¯, דאוריתא או דרבנן

ל אתי שפיר דמן ''לפי הנ ט האם אסורה מן התורה או מדרבנן''קצירה ביו
התורה אף קצירה מותר ביום טוב לכן היה להם מותר ללקוט 

ט זה איסור ''ואף שיש שיטות שקצירה ביו, את המן ביום טוב
ט ''מ שיטת המדרש דסבירא ליה שירד מן ביו''מ, דאורייתא

  .ועיין בכלי חמדה שתירץ באופן אחר,  אשרמעדני, יסבור דזה דרבנן
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íúöøúå äìåç äéäùë.  

  

íñøåôîä ïåàâä èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,òà ïúøéèô éðôì ïéìéôú åçéðä øæòéìà éáøå ùåã÷ä åðéáøã'' ïéøåèô ïäù ô

 éãëéúîà åéùëò àì íàã ïúøéèô éðôì úåöî ãåò óåèçì úåëæì ,øåèá ïééòã ãåòå ïîéñ 

ì'' æäåò ïá àåäù åì çèáåî ïéìéôú çéðîä ìë'' íåðäéâ ïéàù éðà áøòî åéáà øîàå á
ïúøéèô éðôì ïéìéôú åçéðä ïë ìò åá èìåù ,ò õøúì äàøð ãåò''åùá àúéàã äî ô'' ú

îø'' åðàôî òåçäì íééç øå÷îá àáåîì ïîéñ øéàé ú'' úåëìä øåöé÷á ç ïéìéôú ÷ø õìåç íééòî äìåçã
ùàø ìù ,ïúåöî ìèáúé íà ì÷äì ùé ãé ìù ïéìéôú ìáà ,à'' åðéáøã øîåì ùé ë

ãé ìù ïéìéôú ÷ø åçéðä øæòéìà éáøå ùåã÷ä.  
  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä'' àáàå áø''úëä éãéîìú ììåë ùàø ïåéö ìú ã''ñ ,øå''ëåñ úáéùéá îáåùè  
ïéìéôú çéðäì øåñà íééòî éìåçã íäøáà ïâîä íùá íúàáäù äî , ïééöì äàøð

åùáã''îøä ú'' òñ ïîéñ åðàôî ' äáø äéìàá àáåä òà íééòî éìåçã áúë'' ïéìéôúî øåèôù ô
íùáìì øúåî ,ùø úèéùìã äàøðå'' é÷ úåáåúë''ò ã'' à éðôî ïéìéôúä ïî øåèô íééòî éìåçã

øéãú ïöìçì êéøöù ,éôìåøéîçäì øùôà øéôùã øáúñéî äæ  , åáúëù äî éôì íìåà
ñåúä '÷ úåáåúë''ò ã'' à ïâîë øáúñéî æà é÷ð óåâî áèéä øäæéì øùôà éàã øåèôã íòèä

øéîçäì øåñàã íäøáà.  
  

øôñì åì øúåî ùôð çå÷ô ùéù ïôåàá íàä åì åìéâù äàåôø äìâé àìù òáùðù íãà  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'ô àîåé''ò ã''à ,ò''ë æ''ò ç''à äéä ïðçåé éáøù 

 äìâé àìù òáùéù åðîî äù÷éáå äàåôø åì äìéâå àúéðøèîì êìä íé÷æç íéáàë åì
îâá äù÷äå äàåôøä úà ïðçåé áø äìâå äàåôøä ãçà óàì 'òáùð éøä , äî úåù÷äì ùé

äøåúä ìë äçåã ùôð çå÷ô éøä àéùå÷ä ,úåìâì øåñéà àäé òåãî òáùð åìéôàå ,
íúöøúå.  

  

èéìù õøòä äéîçð áøä'' à÷øá éðá  
õøúì äàøð , íéðéò äôéáã øùôà êøãáô àîåé'' ã äòîùù øçàìù éîìùåøéäî àéáä

 äìâúðù øòö áåøî äîöò úà ä÷ðç íéáøá äàåôøä äìéâ ïðçåé éáøù àúéðåøèî äúåà
äàåôä ,àå''úåìâì åì øúåî äéä ùôð çå÷éô íòèîù åìéôà ë , àéä íâù úåéä ìáà

òøòö áåøî úåîì äìåì ,à''éôè ÷îåñ äìù íã àîìéã éôè ÷îåñ êîãã úéæç éàî ë.  
  

äìéî úéøáá úåøð ÷éìãäì åâäðù âäðîì íòèä äî  
äìéî úéøáá úåøð ÷éìãäì ìàøùé âäðîá íéðåùàøä íùá íéîòè äîë íúàáäù äî.  

  

äøä''èéìù øìä éåìä äùî â'' àíéìùåøé øåâ ìàøùé úéá ììåë  
äøä'''øáà ìàåé âèéìù õéáå÷ùåî íä'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  

ò âäðîäì íòè ãåò ïééöì äàøð''åâå äøåà äúéä íéãåäéì ÷åñôä ù 'îâáå ïåùùå 'è äìéâî'' æ

ò'' áäøåà ÷éìãäì åâäð ïëì äìéî åæ ïåùù ïðéùøã ,úéøá øåëæ øôñá áúë êë , áúë ïëå
áòéä'' õ÷úú úåà íéâäðîä éîòèá àáåä''ã.  

  

òîù ïá á÷òé áøäèéìù ïå'' à  
ðä âäðîì æîø ãåò ïééöì äàøð''íééç ùôð øôñá ìç úëøòî éâìàô íééç éáø ïåàâäì ' ð úåà'' å íäù

 åðééäã êùç íéæîåøîù úååöîä úà ìèáì íéðåéä åöøç äëåðù úáë íé÷éìãî ïëì äúåø
êùåçä úà ìèáì úåøð.  

  
íòô åâäðù åîë äìòîì íéãé úôé÷æá ììôúäì íéâäåð ïéà òåãî  

äù äî àø÷îá åðéöîù åîë íéãé úôé÷æá íéììôúî åðà ïéà òåãî íéðåøçà íùá íúù÷
íéîòô äîë ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  

  
èéìù âøáãéøô á÷òé éëãøî áøä'' àíéìùåøé øåâã ìàøùé úéá ììåë  

 ñçðô éøîàáã ïééöì ùéäøäì''ø ÷ 'éæ õøå÷î ñçðô''ò åéãé íéùøôð äìôúä úòùá íàáã áúë 
ã áåè ïîéñ äìòîìçåø úçðì äìåòå úìáå÷î äæ íãà ìù åúìôú ,ìùá ïëå'' ä äìôú éðéðò

 úåéúåàä øòùåîù úëøá ìù íééòöîàáã áúë'' íãà êøãë äìòîì åéãé ñåøôì êéøö ò
ù÷áîå ìàåùä ,àå åðéáø äùîáå íäøáàá àúéàãëå''åéøáãì âäåð íåéä íâ ë.  

  
 ïéîé ãéá ïéìéôú çéðäì êéøö íàä ïéîé ãéá ÷úåùî äùòðù éîääëä ãéä åéùëò äæù ïåéë  

 äìåçá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî íà åðéîé ãé ÷úúùðå ÷åúéùä úìçîá äìçðù
åìöà ääë ãé àéä úåéä åðéîé ãéá çéðé åéùëòíãà ìë åîë ìàîù ãéá çéðé àîìéã åà .  

  

äøä''èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç â'' àçî ïéì÷åøá øåâ ììåë''íééç ç÷ì ñ  
 úîùð øôñáã øéòäì äàøð íäøáàøåà''ë ïîéñ ç'' øôñî æ4ùøâä íùá àéáî '' êàáøòéåà æ

öæ'' äãéúòù íéàôåøä úòã êà ìàîùá åúëàìî ìë äùåòå åðéîé ãé äùìçù éîã ì
úéìàîùä åãé ìò çéðäì êéùîî àéøáäì åðéîé , çéðî åãéì äôåøú ïéà íúòãì íà êà

äááøî ìåâãä íùá äøåøá äðùîä úòãë ïéîé ãéá ïéìéôú.  
  

 òåãîíå÷î ìëá áåùçä ãé àåäù ïéîé ãé ìò àìå ìàîù ãé ìò ïéìéôú ïéçéðî  
 ìò åúåà íéçéðî ïéìéôú úåöî åîë äáåùç úåöî òåãî íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî

äáåùç úåçôä ìàîù ãé ,íå÷î ìëá áåùçä àåä ïéîé ãé éøä ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
âäèéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåà'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
äáä''éð ÷åøã äçîù øéàî ç'' åíéøéòöì ìàøùé øåà úáéùé  

äøéù÷ä äæ ïéìéôúá äåöîä ø÷éòù úåèéùìã äàøð ,ðä éôì'' ø÷éòã øéôù éúà ì
ïéîéá äùåò äåöîä.  

  

èéìù éæðëùà äîìù éáø ïåàâä'' àíéìùåøé ïåèñåá ììåë ùàø   
â ïåàâäèéìù õéáåðáø ìàéìî'' àçî ÷øá éðá''êãåà éðà íâ ñ  

õøúì äàøð , áéúë äðäãè úåîù''å å '"ä êðéîé 'ä êðéîé çëá éøãàð 'áéåà õòøú " áúëå
ùø''æå íù é'' ìàîùä íå÷î ìù åðåöø úà ïéùåò ìàøùéùë íéîòô éðù êðéîé êðéîé ì

ëò ïéîé úéùòð''ì , áåúë äðäåé úåîù''è â'' æ"ò úåàì äéäå éë êéðéò ïéá úåôèåèìå äëãé ì
ä åðàéöåä ãé ÷æåçá 'íéøöîî " ãé ÷æåçá éë øåëæì ìàîù ãéá ïéìéôú íéçéðîù àöîð

ä åðàéöåä ïéîéì êôäð ìàîùä íâù åðééä 'íéøöîî , ïéìéôú ïéçéðîù øéôù éúà äæ éôìå
íéøöî úàéöéá ïéîéì êôäð ìàîùäù æîø íöòá äæù ìàîù ãéá.  

  

ù õéáåðéáø ñçðô áøäèéì'' àãåå÷ééì  
õøúì äàøð ,æçù åðéöîã'' äøåúáù ììëä éô ìò úåëìä åòá÷ ì"íòåð éëøã äéëøã "

ì äëåñ''è úåîáé á'' å ììåë íåéä ìë íäá úëìì äúéä äøå÷îá ïéìéôúä úåöîå ìéàåäå
äîçìîìå íé÷ñòì , úåìåòôì íéòéøôî åéä ä÷æçä òåøæ ìò ïéìéôúä åéä åìéà

 éàãåáå íãàä ìù úåéîåéîåéäéåàøë íçìäìå áøçá æåçàì áø÷ì àöåéì íéòéøôî åéäù ,
 åðééäã úåëàìîä áåø úà äá íéùåò ïéàù òåøæä ìò åçðåé ïéìéôúäù äøåú äãéô÷ä ïëì

ääë ãé ,ðä éôìå'' ìàîù åà ïéîé úîééåñî ãé äøåúä äðééö àì ïàë òåãî øéôù éúà ì
äùìçä ãéä à÷ååã àìà .  

  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àçî íéìùåøé''ñçðô éøáã ñ  
øîåì äàøð , íåéä ìë íòô åëìä ïëå íåéä ìë êìéì àåä ïéìéôú áåéç ø÷éò àìäã

äëàìî åùòù úòùá ïëå ïéìéôúá , íãà ééçä ìò êåøá úéáä íùá éúàöî ïëåé ììë'' ã

ñ''ö ÷'' å ïéìéôúá íéøèåòî åéä äîåãëå ççôäå øìãðñäã èåùô øáã äéä ãéîìúä ïîæáã
î úòùáäëàì , ïëìå äëàìîä úåùòì çëä åì ùéù ïéîé ãéá íéùåò äëàìîä éøäå

ìàîù ãéá ïéìéôú åçéðä.  
  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé  
áã ïééöì äàøðééçá åðéáøàá úùøô  ÷äã áúëìáä ù àåä ìàîùáù ïéìéôú úçðä

ïéîéä ãâðë ,øîàðù åîì úã ùà åðéîéî.  
  

áééç åéãé éúùá èìåùù éî òåãîïéìéôú çéðäì  ïéìéôúî øåèô àäé ääë ãé åì ïéàù ïåéë éøä  
îé÷ã àä ìò øâééà àáé÷ò éáøäå øôåñ íúçä íùá íúù÷äù äî'' ìøåà''ë ïîéñ ç''ñ æ''å ÷ '

åéãé éúùá èìåù íà ,íãà ìë ìàîùá çéðî úåù÷äì ùéã  äëãé áéúëã ïåéë ïðéùøãå
 ìò çéðäì ïðéòáã ääë ãéà''ëðé àì åéãé éúùá èìåù éì úéì àäã çéä  ääë ãé

íúöøúå.  
  

äøä''èéìù õéáå÷øá íåìù åäéìà éáø â'' àú éðçåø ìäðî''ùîù úéá àæìòá ú  
äøä''èéìù øâéâ ÷çöé éåì â'' à÷øá éðá  
à .à .â .èéìù'' àäå÷ú çúô  

ò õøúì äàøð''îâá øàåáîã äî ô 'î úåøåëá''ò ä'' à åéãé éúùá èìåùä ïäë ïéðòá å÷ìçðã
 ãåáòì øùë íàäîìå ùã÷îä úéáá''úåäë íéãéä éúù åìéàë àéåä ìñåôã ã ,à'' ùé ë

ìàîùá íéçéðîã íìåòä øúá ïðìéæàå ääë ãé åì.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
èéìù ïîöìåä ìàøùé áøä'' àãåãùà  

 éøîâì ìèáúéù ääë ãé åì ïéà íàã øáúñéî àì úéáåéç äåöî àéåäã ïåéë õøúì äàøð
äåöîäî.  
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