
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ˘„Â˜ ÔÂ¯‡· ÏÂÒÙ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ÁÈ�‰Ï ¯˙ÂÓ ÍÈ‡  
¯˘Î ¯ÙÒÎ ˘Â„˜ Â�È‡˘ ¯·„ ÔÂ¯‡· ÁÈ�‰Ï ¯ÂÒ‡ È¯‰? 

 Ô˙˘¯Ù·א''ה כ''כÍÈÏ‡ Ô˙‡ ¯˘‡ ˙Â„Ú‰ ˙‡ Ô˙˙ ÔÂ¯‡‰ Ï‡Â .  
  

 ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â˘˜˙� ‰�‰˘¯ ÔÈÈÚ''·Ó¯ È''Ô  מדוע נכפל הציווי להניח את
נתת אל הארון את וו ''טהרי כבר כתוב בפסוק , העדות בארון

  .ש מה שתרצו''עי, העדות אשר אתן אליך
  

·ÂÌÈÈÁ‰ ¯Â‡ ה''שמות פרק כ  ı¯È˙ב ''ע' ברכות ח' פ מה דאמרינן בגמ''ע

' בלזה אמר , שהלוחות ושברי לוחות מונחים בארון ב''ט ע''מנחות צ
  .כנגד השבורים'  והב, אחד כנגד הלוחות השלימים,פעמיים

  

 ˙Ó‡ È¯Ó‡·Âמדוע מרמז כאן :  ‰˜˘‰פר ליקוטי יהודהמגור הובא בס
ומדוע , ודיה לצרה בשעתה, קודם שחטאו על שברי הלוחות

בשעת ציווי עשיית הלוחות והכנסתם לארון כבר מרמז על 
  .שבירתם

  

˙Ó‡ È¯Ó‡‰ ı¯˙ÓÂ :ל דאין מורידים מקדושה ''דכיון דקימ
ולכן אם היה נעשה הארון מתחילה רק , חמורה לקדושה קלה

ס שם לוחות שלימות היה אסור להכניס לארון שברי כדי להכני
לכן , שלגבי הלוחות השלימות הם נחשבים קדושה קלה, לוחות

מרמז כאן הפסוק שהם צריכים להתנות מתחילה בשעת עשיית 
  . הארון להכניס גם את שברי הלוחות וגם הספר תורה

  

ÓÈ˜ ‰�‰''Ï רה ארון קודש שמניחים בו את הספר תוד ''ח סימן קנ''אר
הוא קדוש ואין לאכסן בו כל חפץ אחר בעל קדושה פחותה 

  .כגון חומשים וסידורים, ממנו
  

¯Â˜ÁÏ ˘È ספר תורה שנפסל האם מותר להניחו בארון קודש או 
  .דילמא אסור דמוריד מקדושה את הארון קודש

  

Â˘· ‰�‰''‰„Â‰È· Ú„Â� ˙ מביא בתחילת דבריו כי  'ח סימן ט''ק אור''מ
ר יעקב טען שמותר להניח ספרי תורה ''רתלמיד חכם בשם ה

כשם שהניחו את הלוחות השבורות , פסולים בארון הקודש
  .שיועד ללוחות השניות ששלמות היו, בארון

  

ÂÊ ‰È‡¯ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙‰ ‰Á„ Í‡:  משום שהלוחות היה מעשה
אלוקים המה ומחמת קדושתם הנשגבה הניחום בצוותא עם 

 שמותר להניח ספרי כ אין להביא ראיה''א, הלוחות השלמות
  .תורה פסולים בארון הקודש

  

‰ÈÈÁ„ Â�È‡„ ·˙Î ‰„Â‰È· Ú„Â�‰ Ï·‡: כ איך ילפינן בגמ''דא' 
דחייבים להיזהר , מהא דשברי לוחות מונחים בארון ב''ט ע''מנחות צ

מאי הראיה מהלוחות שהיו , בכבוד תלמיד חכם ששכח תלמודו
  .קינןמ דלא מחל''אלא ש, מעשה אלוקים לתלמיד חכם

  

Ì˘Ó ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈ‡ ¯Á‡ ÌÚËÓ„ ·˙Î ‰„Â‰È· Ú„Â�‰ Ï·‡: 
, מ להכיל את ספרי תורה הפסולים''דארון מתחילה נעשה ע

  .כ בארון קודש שעשוי להניח ספר תורה כשרים''משא
  

˜ÈÒÓÂ: דאף דמצד הדין אין מניעה להניח את ספר תורה 
מ אסור לעשות כן משום ''מ, דנשארים בקדושתם, הפסולים

שש שמא בטעות יקראו בהם ונמצאו הרבים באים לידי ח
  .מכשול

  

Â˘·Â''ÔÂÈˆ ÔÈ�· ˙ כתב דתמוה על הנודע ביהודה שלא  ז''סימן צ
ל לוחות ושברי לוחות ''כתב וז ד''סימן תתקל ראה דבספר חסידים

, מונחים בארון אם יש ספר תורה פסולים יניחם עם הכשירים
מונחים בארון כך גם כפי שהלוחות הראשונים והשניים היו 
ומסיק דליכא למיחש , מותר להניח ספרי תורה פסולים בארון

שמא יקראו בהם דיכול להניחם בצד במקום שלא יטעו לקרות 
  .בהם

  

 ‰„Â‰È· Ú„Â�‰ ˙ÈÈÁ„ ˙‡ ÔÂÈˆ ÔÈ�·‰ ‰Á„Â ‰˘Ú� ‰ÏÁ˙Ó Ì˘˘
‰�˙‰ ÂÓÎ ÈÂ‰Â ˙ÂÁÂÏ È¯·˘Ï Ì‚‡˘Ó ''ÏÂÒÙ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ· Î: 

ה להשים השברים "פ מדצוה הקב"כד אין זה תשובה דע"ענל
 מוכח דלהשברים קדושה כמו חדאצל הלוחות בארון א

 ועוד כיון דכבר נהגו העם להשים ,ת"ה בס"כ ה"להשלמים וא
ת הפסולים אצל הכשרים בארון הקדש הוי כמו התנה "הס

  .בתחלה גם בארון הקדש כמו גבי ארון דלוחות
  

Â˘·Â''¯˘ÂÈ È¯Ó‡ ˙ ם מותר להניח ספר תורה נשאל א ד''ג סימן נ''ח
פסול חוץ מארון קודש אם לא הויא הורדה מקדושה וכתב 

ועוד דמעיקר הדין ספר , דמותר משום דחיישינן שמא יקרא בהם
  .כ לא הויא הורדה מקדושה''תורה פסול טעון גניזה א

  

  בענין קדושת ספר תורה פסול - מטעמי אשר
ר  בספעהאם לגבי שבועה עם נקיטת חפץ אפשר להישב

  ו''חיי שרה תשס ?תורה פסול

  ה''נצבים תשס ?ספר תורה פסול שנפל האם צריך להתענות
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Á¯ ÈÁÂÓ ÚÂ¯È‡ ¯·Ú˘ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙'' „ÂÓÈÏ‰ ÏÎ ˙‡ ÁÎ˘Â Ï  

ÌÂÏÎ ÁÎ˘ ‡Ï ÂÏÈ‡Î Â„·ÎÏ ÍÈ¯ˆ Ì‡‰?  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' הזהרו בזקן ששכח ב''ט ע''וכן מנחות צ, 'מ ב'' ע'ברכות ח 

 דאמרינן לוחות ושברי לוחות מונחות ,תלמודו מחמת אונסו

  .בארון
  

·Â˘¯"È הזהרו בו , או שנטרד בדוחק מזונות,  שחלה' עמוד ב'ברכות ח

  .לכבדו
  

·ÂÏ˘"‰  ד ''ק י''סמסכת שבועות הגה פרק תורה אור ÔÈ�Ú· ‡ÏÙ� ¯·„ ·˙Î

‰Ê:אילו לא נשתברו הלוחות היו 'מ א''עעירובין נד '  איתא בגמהנה ד 

 וזהו הענין שאמרו הזהרו בזקן , היו שוכחיןלומדין תורה ולא

 ,שהרי שברי לוחות מונחים אצל הלוחות, ששכח תלמודו

כי השכחה באה מסיבת שבירת , הוא אינו חייב בשכחה, כלומר

  .הלוחות
  

¯˘‡ È�„ÚÓ: אבל אם הוא גרם שישכח כגון שהסיח דעתו 

' ע אינו צריך לכבודו וכמבואר בגמ''בכוונה מזה בכזה אופן לכ

  . דמורידין אותו מגדלותוב''ח ע''יומא ל
  

יש לחקור זקן ששכח תלמודו האם יש חיוב לכבדו כאילו לא 

  .שכח או דילמא יש חיוב לכבדו אבל לא כאילו לא שכח כלל
  

 ·˜ÚÈ ˙ÂÏ‰˜‰ ‰�‰ב אגרות ורימות הקהלות יעקב''בספר אמרות משה סימן מ 

 ·˙Îלמאלא נתבאר כמה יש לכבדו אי כמקודם או כבוד בע.  
  

Ó‚· ‡˙È‡„ ·˙ÎÂ' שהלוחות , תני רב יוסף מלמד 'מ א''ט ע''מנחות צ

לתלמיד חכם ששכח תלמודו ,  מכאן,ושברי לוחות מונחין בארון

 והנה זה ברור שאין ,˘‡ÔÂÈÊ· ‚‰�Ó Â· ÔÈ‚‰Â� ÔÈ, מחמת אונסו

אלא , דלמה יעלה על הדעת שיבזהו, הכוונה כאן על בזיון ממש

ומיהו עדיין אין מוכח מזה , כבדועל כרחך באו לומר שיש ל

דיש לומר שאם אין מכבדים כבתחילה קרי ליה , שיעור הכיבוד

  .מנהג בזיון
  

 ÈÓÏ˘Â¯È·Âאיתא דזקן ששכח תלמודו נוהגין בו 'הלכה א' ק פרק ג''מו 

ובקרבן עדה שם כתב דנוהגין בו כבוד כקדושת , כקדושת ארון

   הארון שעשה משה ששברי הלוחות היו מונחים בו
  

·„ ‡È·ÓÂÈ¯È‡Ó זקן ששכח תלמודו מחמת ל '' כתב וז'מ ב''ברכות ח ע

‡Ï ÂÏ‡Î Â‰„·Î�˘ ‡Ï‡ אנסו מוזהרים אנו שלא לנהוג בו בזיון 

ÁÎ˘ש מה ''עי,  אמרו חכמים לוחות ושברי לוחות מונחות בארון

  .שהאריך לפני דברי הנודע ביהודה דלעיל
  

Â˘· ‰�‰Â'' ¯˘ÂÈ È¯Ó‡ ˙ס ''בהגהות על הש' חלק ג ל'' זצלהגאון רבי מאיר אריק

 דאיתא :Ó‚ È¯·„ ÈÙÏ ·˘ÈÈÓ '�‰''‰¯ÂÓÁ ‡È˘Â˜ Ï ב''ח ע''פסחים ס

רב יוסף ביומא דעצרתא אמר עבדי לי עגלא  ב''ע' פסחים ח' בגמ

אמר אי לאו האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא , תילתא

והקשה הבאר , עכשיו אחר מתן תורה אין הרבה יוסף, בשוקא

 לא 'ט ב''סוטה משאמר ,  והלא רב יוסף היה עניוד''ח סימן תצ''ראו היטב

  .ואיך היה מתפאר בתורתו, תתני ענוה דאיכא אנא
  

ˆÊ ˜È¯‡ ¯È‡Ó È·¯ ÔÂ‡‚‰ ı¯˙ÓÂ''Ïנדרים ' פ מה דמבואר בגמ'' ע

כ מן הסברא לא היה חיוב ''א,  דרב יוסף חלה ושכח תלמודוא''מ

אלא , מה שהיה פעםלכבדו דהרי שכח תלמודו ומה איכפת לנו 

שיש ליזהר בכבודו , ל למדו מה ששברי לוחות מונחים בארון''חז

נמצא דאם לא היום זה שניתנה תורה , של זקן ששכח תלמודו

לא היה לו כל , שממנו למדים שצריך לכבד זקן ששכח תלמודו

ורק מחמת יום , חשיבות שהרי שכח והרינו ככל עם הארץ בשוק

ויש עוד הרבה , אינו יודע מה שלמדתיפ ש''זה יש לי חשיבות אע

  .ל ואין להאריך''הנ' פרושים בגמ

 ÌÈ„·‰ ˙‡ „È¯Â‰Ï ¯ÂÒÈ‡ ‰È‰ ÔÂ¯‡· ˜¯ ÚÂ„Ó  

ÌÈÏÎ ¯‡˘· ‡ÏÂ ‰˙Â‡ ÌÈ‡˘Â� ÔÈ‡˘ ‰Ú˘·?  

 Ô˙˘¯Ù·ו''ה ט''כÂ�ÓÓ Â¯ÂÒÈ ‡Ï ÌÈ„·‰ ÂÈ‰È ÔÂ¯‡‰ ˙ÂÚ·Ë· .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : מדוע רק בארון נאמרה איסור זה שאסור להוריד

דהנה במזבח כתוב , ומדוע לא נאמרה בשאר כלים,  הבדיםאת

כ בארון ''משא' ה ח''כוכן בשלחן , והיו הבדים בשאת אותו' ז ז''כ

וכן במשך חכמה , כך מקשה בחזקוני בפרשתןהבדים הם קבועים בו תמיד 

  .וכן בקדושת לוי בפרשתן, בפרשתן
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

רה שהוא מונח לכל מדרש שהארון רומז לכתר תוהעל פי  .‡

 והנה התלמיד חכם צריך סעד לתומכו שיהא ,הרוצה ליקח

ובזה תורתו , עשיר מטיל מלאי לכיסו וכתודוס איש רומי

 'דברים י כתוב ,על הארון ב''ב ע''יומא ע' בגמ וכן אמרו ,מתקיימת

ועשו ארון עצי  "'ה י''שמות כוכתוב " ועשית לך ארון עץ "'א

 שבני עירו מצווין לעשות לו מכאן לתלמיד חכם, "שטים

שלעולם הבדים הם המחזיקים ,  ולזה באו הבדים,מלאכתו

' שהוא הארון לעדות ה, הם הסומכים ידי התלמיד חכם, בה

לא "ומהראוי שיהיו תמיד אוחזים בארון הברית , ותורותיו

 'דסוטה הלכה ד' פרק זל בירושלמי "וכמו שהפליגו חז" יסורו ממנו

לא שמר ולא עשה ולא היתה בידו ולא לימד , לא למד

לכן באו הבדים קבועים  "ברוך"הרי זה בכלל , להחזיק והחזיק

   .כך תירץ במשך חכמה בפרשתן, בו תמיד

ם דצריך להדליק הנרות גם ביום שזהו " הנה נודע שיטת הרמב.ב

דכמו שאמרו ,  ושיטתו מושכלת,בכלל הטבת הנרות לדידיה

ה הוא צריך אלא עדות היא לבאי  וכי לאור'מ ב'' עב''שבת כ' בגמ

 ולהראות כי הוא אין צריך ,עולם שהשכינה שורה בישראל

כמו , להאור רק שזה חוק דתי הוצרך להדליק גם ביום

שלשניהם , שההדלקה ביום אינו להאיר כן ההדלקה בלילה

 'מ א'' עה''סוטה ל כן הארון שהוא נושא את נושאיו ,ענין אחד

כי הוא , וא נושא את עצמו שה,ואין הבדים לשאת אותו

 לכן צוה כי הבדים בל יסורו ,משכן כבוד הנושא העולמים

להורות כמו שאין ענין להבדים בעת היותו מונח , ממנו

ככה בשעה שנושאים אותו על הכתף אין זה , באוהל מועד

לכן לא יסורו הבדים , ענין הנצרך להכבוד הנשוא כביכול

כ בשאר כלים ''משא, דכמו שהנרות דולקים תמי, ממנו תמיד

   .כך תירץ במשך חכמה בפרשתן, לא היו צריכים את זה

פי הפשט אין צורך בבדים אלו להסירם כי אין בהם שום  על .‚

טירוד ודוחק בהם לפי שהם בקדש הקדשים שאין יוצא 

אבל , פעמים ביום אחד בשנה'  דן גדולונכנס בו רק כה

צאין בו אם במזבח הנחשת הנתון בחצר שהכל נכנסין ויו

יהיו הטבעות תדיר בו יהיו טרודין ודוחקין הנכנסים 

והיוצאין לפיכך אין צריך שיהיו שם אלא בשעת המסעות 

חזקוני כך תירץ ב, בשאת אותו' כדכתיב והיו הבדים בטבעות וגו

  שמות פרק כה

לפי שהארון משכן התורה והיא  ו''מצוה צשכתב החינוך  פ מה'' ע.„

ונתחייבנו לנהוג בו כל כבוד וכל הדר , כל עיקרנו וכבודנו

פן , על כן נצטוינו לבל נסיר בדי הארון ממנו, בכל יכלתינו

ואולי , נהיה צריכים לצאת עם הארון לשום מקום במהירות

מתוך הטרדה והחפזון לא נבדוק יפה להיות בדיו חזקים כל 

אבל בהיותם . ושמא חס ושלום יפול ואין זה כבודו, הצורך

נעשה אותן חזקות הרבה , עולם ולא יסורו ממנובו מוכנים ל

ÙÒ·Â¯ , מעדני אשר, ל אתי שפיר'' לפי הנולא יארע תקלה בהן

ËÈÏ˘ Ò�¯Ù ¯Â‚È·‡ È·¯ ÔÂ‡‚‰ È„È„ÈÏ ¯Â‰Ë ·Ï ‡ÏÙ�‰''ÌÈ‡ÏÙ� ÌÈ¯·„· ‰Ê· ÍÈ¯‡‰ ‡.  



˙·˘ „Â·ÎÏ ˙·˘ ·¯Ú· ˙ÂÏÁ „·Ï ˙ÂÙ‡Ï „ÈÙ˜‰Ï ÍÈ¯ˆ Ì‡‰?  

Ô˙˘¯Ù· ה ל''כ' ÌÁÏ ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ˙˙�Â„ÈÓ˙ È�ÙÏ ÌÈ�Ù .  
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰ 'דאחד מהתקנות שתיקן עזרה שתהא  א''ב ע''ק פ''ב

  .אשה משכמת ואופה
  

Ó‚· ‰�‰ ' אינו מבואר באיזה יום מיירי ונחלקו המפרשים

   .'בפירוש כוונת הגמ
  

 ·˙Î Ì˘ È¯È‡Ó·„תהא אשה משכמת ואופה באיזה יום ש

חים מצד שתאפה בכדי שבזמן שיבאו עניים לפתח לא יהיו נד

  .שאין הפת אפויה
  

 Ì˘ ˙ˆ·Â˜Ó ‰ËÈ˘· Ï·‡ ל "כתב וזשל "ר יהונתן ז"ההביא בשם

ושתהא אשה משכמת ואופה יש מפרשים בכל יום כדי שתהא 

 ויש מפרשים משכמת ,פת מצויה לעניים המחזרים על הפתחים

ואופה ביום ששי בשבת לכל ימות השבוע כדי שתהא פת מצויה 

Â˜" ÌÈÏÎ‡� ÂÈ‰˘ ÌÈ�Ù‰ ÌÁÏÓ ËÂÈ„‰Ï Â ,לעניים לכל ימי השבוע

ÌÈÓÈ ‰�ÂÓ˘Ï.  
  

Ó¯· ‡˙È‡ ‰�‰''‡ נוהגין ללוש כדי שיעור חלה ב ''ח סימן רמ''אור

והוא  ,ט" לעשות מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ויוידכ, בבית

  .ואין לשנות, ט"מכבוד שבת ויו
  

· ·˙ÎÂ‰ÎÏ‰ ¯Â‡È· ויש לזה רמז בכתוב והיה ביום הששי שם 

משמע דיש ' אשר יביאו את אשר תאפו אפו וגווהכינו את 

ש להכין לשבת גם בזמן הגמרא היה מנהג קבוע לזה "לאפות בע

‰ ‰ÂÚ·Â" ˙È·˘‰Ï ÌÈ˘� ‰ÊÈ‡ ÂÏÈÁ˙‰ ÌÂÈ ,א"כמו שהביא המ

 ‰Ê· ÌÈ�ÈË˜Ó„ È„·Ú ¯ÈÙ˘ Â‡ÏÂ ‰ÙÂ‡‰ ÔÓ ÔÈÁ˜ÂÏÂ ‡Â‰‰ ‚‰�Ó‰

˙·˘ „Â·Î.  
  

·ÂÌ„‡ ÈÈÁ המנהג בכל ישראל תב דכ ג הלכות שבת ומועדים כלל א-חלק ב

 ומלבד הטעם כדי שתטול האשה ,לאפות לחמים לכבוד שבת

, שבערב שבת נברא אדם הראשון שהיה חלתו של עולם, חלה

 ולכן הנוהגין לאכול פת ,עוד טעם אחר כדי לאכול פת ישראל

מכל מקום יש ליזהר שבשבת יאכל דוקא , פלטר של נכרי בחול

   .פת של ישראל
  

Â ‡È‰˘ Â·˙Î˘ ˘È „Â·ÎÓ˙·˘לאפות את הלחם בערב שבת  ,

דוגמת לחם הפנים שנאפה בערב שבת , כדי שיהא חם בשבת

וכן כלבו שם ב וכן, כך כתב בארחות חיים, ואין ראוי לאפותו ביום חמישי

  .ץ מוסך השבת"סידור יעב
  

Â˘·Â'' ˙ÔÂÈˆÏ ¯Â‡ דבזמננו שאופין כתב  'ז א"ב פמ" חלץ אבא שאו"להגרב

אין צריך להקפיד לאפות , דות לכבוד שבתבמאפיות חלות מיוח

ב קרא תגר דוקא בזמנם "ומה שהמ, חלות בבית לכבוד שבת

שהיו לוקחים מן האופה לחם רגיל אך בזמננו שיש חלות 

מיוחדות לשבת אף במאפיות והן מעולות בטיבן ובטעמן שפיר 

  . צ לאפות בבית"יש בזה כבוד שבת וא
  

ÂÈ¯·„ ÏÚ ‰Ó˙˘ ˘È Ï·‡:  דאין הטעם של כיבוד שבת שאם

החלות מעולות בטעמן או פגומות בטעמן אלא כיבוד שבת הוא 

ב "קידושין מ' מה שאופין בבית ומכבדין את השבת והוא מגמ

השתא בשלוחו מקדש בו מבעיא אמר רב יוסף מצוה בו יותר 

מבשלוחו כי הא דרב ספרא מחריך רישא רבא מלח שיבוטא 

,  דכי עסיק גופו במצוות מקבל שכר טפי'י מצוה בו וכו"ועיין רש

י הזקן מצוה בו כל מצוה שמוטלת עליו יעשה בגופו "ר' ובתוס

וזה , י שליח ופלא שהביא דוקא כבוד שבת לדוגמא"ולא ע

שאומר שאותן נשים שאינן אופות לכבוד שבת ואינן מטריחות 

מן ו סי''ת משנה הלכות חלק ט"שוכך מקשה ב, לכבד השבת חסר בכיבוד שבת

  .ה''צ

ÌÈ�Ù‰ ÌÁÏ ˙‡ ÏÂÎ‡Ï ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÌÈÓÈ ‰ÓÎ?  

· ‡˙È‡ ‰�‰·Ó¯Ï ‰�˘Ó‰ ˘Â¯ÈÙ"Ì  לחם הפנים מסכת מנחות פרק ב

כלומר כל יום שבת כמו , אינו נאכל אלא ביום השבת בלבד

  .שבאר הכתוב ביום השבת ביום השבת יערכנו
  

ÂÈÂ˙·"Ë ולא הבינותי ראיה זו שהרי זה עלל ''תמה עליו וז ב"ב מ"פ 

  .הסידור נאמר
  

ÂÈ ˙ÙÒÂ˙‰ ˜ÈÒÓÂ''Ë: ל דילפינן לה מדכתיב ואכלהו "לכן נ

 ומדקרייה קדש קדשים ,במקום קדוש כי קודש קדשים הוא לו

איכא למילף דזמן אכילתו נמי כאכילת קדש קדשים שהוא ליום 

   .ולילה
  

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ:שחל ' א משנה ז'' מהא דתנן במשנה מנחות פרק י

ואיך מותר , ת מתחלקות החלות לערבלהיות יום כיפור בשב

מ שמוצאי שבת נמי הזמן דנאכלין ''אלא ש, לאכלם שלא בזמנם

  . ליום ולילה
  

 Ô˙� ˜Á· ·˙ÎÂל דמשום דלא ''דליכא לדחות ראיה הנ ב''ג ע''מנחות י

דמנא , אפשר לאוכלן ביום מפני התענית לכך חשיב לילה זמנן

  .לך הא
  

Ô˙� ˜Á‰ ˘„ÁÓÂ:נמי חזר בו וסבירא ליה ם '' דמיסתבר שהרמב

והראיה לזה שהרי בחיבורו לא ביאר כלל , שנאכל ליום ולילה

מזמן אכילת לחם הפנים ואם איתא דיש לזה זמן  חלוק משאר 

ולא מיסתבר לומר שסמך על מה שכתב , קדשים היה לו לפרש

  .מ שחזר בו''אלא ש, בחבורו על פירוש המשניות דאין דרכו בזה
  

 ‰�ÂÈ Â�È·¯·Â משנה ה' פרק האבות'‰ÂÓ˙Â ÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁ ·˙Î : על הא 

ל לא ''דאיתא במשנה שם דלא נמצא פסול בלחם הפנים וז

ביוצא ולא בלינה שהיו צריכים לאכול אותו בשבוע שאחר 

השבת שהסירוהו ואם נשאר לשבוע אחרת הוא נפסל ולא אירע 

  .להם תקלה מעולם
  

לחם הפנים נאכל  שא''ע' מעילה ט ברבינו יונה :Ê ˘Â„ÈÁ ·˙Î ÔÎ‰ו

  . משבת לשבת
  

· ‰�‰Â˘"¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ ˙ הקשה על הרבינו יונה   א''ב סימן נ''חלק י

א דאיתא דאם הקטיר אחד מן "ז ע"מנחות טממשנה מפורשת 

הרי שנפסלו בלינה , סדרים למחר נעשה פגול' הבזיכין לאכול ב

  . למחרתו
  

ı¯˙ÓÂ:ומר ול, לחומר הקושיא יש לדחוק ולפרש אליבא דידהו ד

דומיא דכי ישאלך בנך , דהכוונה של למחר הוא למחר לאחר זמן

לשבוע , סדרים לאחר זמן אכילה' והיינו שכיוון לאכול הב, מחר

ל שכוון לאכול "או שנפרש הכוונה של למחר דר, האחרת

   .ת אגרות משה חלק קדשים וטהרות סימן יא"שו, למחרתו מזמן האכילה

  

¯˘‡ È�„ÚÓ:משנה מסכת  במשנה  יש להעיר מהא דאיתא

שתי הלחם נאכלות אין פחות משנים ולא  'משנה טפרק יא מנחות 

יתר על שלשה כיצד נאפות מערב יום טוב ונאכלות ביום טוב 

לשנים חל יום טוב להיות אחר השבת נאכלות לשלשה לחם 

ולא יתר על אחד עשר כיצד נאפה ' הפנים נאכל אין פחות מט

 יום טוב להיות ערב שבת בערב שבת ונאכל בשבת לתשעה חל

נאכל לעשרה שני ימים טובים של ראש השנה נאכל לאחד עשר 

ואם אפשר לאכול , ואינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב

  .כ יש עוד שבוע''א, שבוע ימים



    

  
  

äðéáâ íò íéâã ìåëàì äðëñ ùé éøä íéâã íò äðéáâ ïçìùä ìò çéðäì øúåî òåãî  
åôä úèéùì íúù÷äù äîäðëñä éðôî äðéáâ íò íéâã ìåëàì øåñéà ùéã íé÷ñ , ùéã

 äðùîá àúéàã àäî úåù÷äì÷ ïéìåç''ò â'' á ïçìùä ìò äðéáâä íò øùá úåìòäì øåñàã
øúåîù íéáâçå íéâã øùáî õåç ,äðëñ äæ éøä øúåî òåãî äù÷å , àúðëñ àøéîçå

àøåñéàî ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

íñøåôîä ïåàâä ñàøâ úä÷ éàîù éáøèéìù '' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  

õøúì äàøð , éëäì ùùç ïéà äæ øçà äæá ìáà ãçéá ìåëàì ÷ø øåñéàä äðéáâå íéâãáã
åøæâ àì ,äçãäå çåðé÷ êéøö ïéàå äæ øçà äæá ìåëàì ìåëéã , øåñàã äðéáâå øùá ìáà

ì àì åøæâ ïëì äæ øçà äæá åìéôà ìåëàìïçìåùä ìò íäéðù úåìòä.  
  

èéìù ãðéå ïðçìà éáø ïåàâä'' àçî ãåãùà''ã äëìä íòåð ñ 'íéëøë   
õøúì äàøð ,ò'' äáåùú éçúôá áúëù äî ôøåé''ô ïîéñ ã''ñ æ''ã ÷ ' áøòúð íà ãáòéãáã

øñàð àì áìç íò íéâã ,øëéä êéøö ïéà ïëì , øáã ìò øëéä ïðéòáã åðéöî àì éë
øúåî ãáòéãáù ,ñá ïééòåë ÷øô áìçá øùá äëìä íòåð éøô''ä.  

  

èéìù øòééìá êåðç áøä'' àíéìùåøé  
åùá áúë ãçà ïçìåù ìò íéâãå øùá éáâìã ïééöì äàøð'' éåìä èáù úå ÷ìç 'é÷ ïîéñ'' à

 äáåùú éëøãá áúëù äîì ùåçì ïéàù èåùô øáãñ''é ÷'' â øåñàù äãåäé ìä÷ øôñ íùá
ãçà ïçìåùá øùá íò íéâã úåìòäì ,é÷ä ïëåúåøåãä ìë äæá åì , àìù àåä âåäð ìáà

àøîåç êøãáá íàéáäì ïéãä ïî.  
  

äøåúá ÷åñòé åùàøá ùçä àøîâá ïðéøîà êéà äøåú éøáãá úåàôøúäì øåñà éøä  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'ð ïéáåøéò''ò ã''à î' à éåì ïá òùåäé éáø øî

 äøåúá ÷åñòé åùàøá ùçåëå ,'î êéà úåù÷äì ùéã éøä äøåú éøáãá úåàôøúäì øúå
îâá ïðéøîà 'è úåòåáù''ò å'' áäøåú éøáãá úåàôøúäì øåñà ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

ã áøä''èéìù ïøèù éëãøî äéìãâ ø'' àíéìùåøé  
äøåúá ÷åñòé åùàøá ùçä øîåà íìåòä äðä ,ùàø åì ïéàù äàøéå , äî ìò êì ïéàå

íéáàëä ìåçì .  
øùà éðãòî:äåð äéä äæ øáã éæ æðàöî áéöé éøáãä øîåì â''ò.  

  

äøä''èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç â'' àçî ïéì÷åøá øåâ ììåë''íééç ç÷ì ñ  
 õøúì äàøðò'' éøéàîä áúëù äî ôñ úáù''ò æ'' áäøåú éøáãá úåàôøúäì øåñàã àäã ,

ä''äøåúäî õåç äôåøú íåù äùåò åðéàùë î , øúåî äøåúäî õåç äôåøú äùåò íà ìáà
ôøì éîð ãåîììäàå ,ðä éôì''à ì''ãåîéìäî õåç äôåøú éîð äùåòù éøééî  ïàëã ù.  

  

äøä''èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé â'' àïåãðåì  
èéìù õéáåðáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àçî ÷øá éðá''êãåà éðà íâ ñ  

èéìù éåì éìúôð áøä'' àíéìùåøé  
îâä éøáã ùøôì áúë øñåî èáù øôñáã ïééöì äàøð 'åñòé åùàøá ùçääøåúá ÷ ,

òàù åðééä''áîøä éøáãì øå÷î äæå äøåúá ÷åñòì áééç åùàøá ùçù ô'' í ãåîìú úåëìä

à ÷øô äøåú 'ç äëìä ' øéôù äæ éôìå ïéøåñé ìòá ïéá äøåú ãåîìúá áééç ìàøùéî ùéà ìëù
àéùå÷ä õøåúî.  

  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé   
õøúì äàøð ,øá íâô íà úéðçåø äàåôø àåäã äøåúá ÷åñòé íéøáéà øàùá åà åùà

úéðçåø äàåôø äéäéå.  
  

äáä''éð øôéåôô éëãøî ç'' åíéøéòöì ìàøùé øåà úáéùé  
õøúì äàøð , äùîì úøàôú øôñáãøåé''ò÷ ïîéñ ã''è ,ãéçä àéáî äæ ïéòëå'' úåòåáù íéðéò çúô åøôñá à

è''ò å'' áò äàáä äëîá à÷åãã õøúî''åú éøáãá úåàôøúäì øåñà íãà é éìåç ìáà äø
äøåúá ÷åñòé åùàøá ùçä ïëìå øúåî íéîù éãéáù.  

  

íìùì ìàåùä êéøö ïéà äìàù úòùá ìàåùä íò äéä ìéàùîä íà òåãî  
 äìàù úàùá åîò åéìòá íàù àøáñä äî íéðåøçàå íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî

ìàåùä øåèô ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

äáä''éð øîìà ïøäà ç'' å ìàøùé øåà úáéùéíéøéòöì  
õøúì äàøð ,ò'' á÷òé úìä÷á áúëù äî ôá''ì ïîéñ ÷'' á éøäã øîåùì øñîù øîåù øãâá

÷éæé àìù íðåîî úøéîù áåéç ùé íéìòáä ìò , íä øîåùì íðåîî úà åøñî øùàëå
øîåùä ìöà øåîéù ú÷æçá àöîð ïåîîä úòëù ïåéë äøéîùäî íîöò å÷ìéñ , àìéîéî

 ìá÷î øîåùä ïéà æà åîò åéìòá øùàë ìò êîåñ àéäù éðôî ïé÷æð úøéîù åîöò ìò
 äøéîù áåéçå åøèôð àì íéìòáä æà äøéîù åîöò ìò ìáé÷ àì øîåùäù ïåéëå íéìòáä

íäéìò øàùð.  
  

äòéùôá óà øåèô åîò åéìòá éøä úåøéáò ìò íéîùá íéùðòî òåãî  
 åîò åéìòá éøä úåøéáò ìò íéîùá íéùéðòî òåãî ùåã÷ä íééçä øåàä íùá íúù÷äù äî

ôäòéùôá óà øåè ,á÷ä éøäå''éãåäé ìë íò ä ,à''íéðôåà äîëá íúöøúå åîò åéìòá àéåä ë.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
 íéìäà áùåéä íùá íúöøúù äî êìéå úùøôëì íéãéá ÷éæîáã''åîò åéìòáá óà áééç ò ,à'' éî ë

àëéì ïëì íéãéá ÷éæî àåä úåøéáò äùåòùåîò åéìòá ìù øåèô  , íâ íéùéðòî éøä øéòäì ùé
äùò úåöî ìåèéáá åà äøåú ìåèéáá äùòú ìàå áù ìò ,íéãéá ÷éæî àéåä àìã.  

  

èéìù íééäèøòåå áàåé ìàëéî ïåòîù áøä'' àãìôëøá  
 êìà éë íâ ÷åñôä äæ ìò õéìîäù éðåùøâä èå÷ìéá éðîåãîë éúéàøù äî ïééöì äàøð

 úåîìö àéâá"úåøéáò "à àì òø òøé"ùðåòäî " äúà éë"á÷ä''ä "éãîò ,à'' àéåä ë
øåèôå åîò åéìòá .  

  
êøãä úìôú øîåì äì øúåî íàä úáùá íéìåç úéáì úòñåðù úãìåé  

 úéáì åéåìîå àåä úáùä íåéá òñåðä äðëñ åá ùéù äìåçá íé÷ñåôä íùá íúðãù äî
ä÷åçø øéòáù íéìåç ,éììôúî åéäù êøãë êøãä úìôú ììôúäì íéëéøö íà åéä íà í

ìåç íåéá íéòñåð ,åéëøö äá ìàùì øåñàù úáù éðàù àîìéã åà , éøä êøãä úìôúå
àéä åéëøö úìéàù ,åéå úáùá äøîåàì ïéà ïë ìò"è.  

  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä''àøúñùèðàî   
øéòäì äàøð , éøä åöôç æåçîì òéâé àì íàã åöôç æåçîì òéâéù ììôúäì áåéç ùéã

áùä úà ììéçêøåöì àìù ú.  
  

èéìù éñâà ÷çöé éëãøî áøä'' àçî ÷øàô àøàá''êìîä êøãá ñ  
 äëìäá íéðéåöî íéøòù øôñ íùá éúàáä êìîä êøãá éøôñáã ïééöì äàøðñ ïîéñ''ñ ç'' ÷

à 'åù íùá ïëå'' äîëçä ìöá úä ÷ìç 'î ïîéñ'' à úìôúá úáééçîä øåòéù òñåðã ïåéëã
êéøö úáùá òåñðì åì øúåîù ïåéëå êøãä úù÷á ììëá äæ ïéàå êøãä úìôú øîåì 

úáùá åéëøö.  
  

úáùá úåù÷á ù÷áì øåñà éøä úáùá úåøð ú÷ìãä éøçà úåù÷á ù÷áì äùàì øúåî êéà 
 ú÷ìãä øçàì úåù÷á ììôúäì íéùðä åâäðã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî

úáù ìù úåøð , úáùä úà äéìò úìá÷î úåøð ú÷ìãäá éøä øúåî êéà äù÷å øàåáîë

éøáãáîøä "éñ à 'ñø''é óéòñ â 'ù÷áú ãöéë úáù íåéë äãéã éáâì àáéùç íà àìéîîå , éøä
úáùá åéëøö ù÷áì øåñà ,íúöøúå.  

  

èéìù âøáðæéà êåðç áøä'' àäå÷ú çúô  
õøúì íéàøå÷ äîë íùá íúàáäù äî ò''ñåúä åáúëù äî ô 'î úåáåúë''ò æ'' à úôñåúã

ãáìá äëàìî øåñéàì ÷ø àåä úáù ,àå''ù éúà ë úôñåúá úåù÷á ù÷áì øúåîã øéô
ò åöøú íéøçà íéàøå÷å''ùá øàåáîã äî ô'' òøåà''îù ïîéñ ç'' á íéøåñàù íéøáãä ìëù

äåöî øáã íù àäéù àåäå úåùîùä ïéáá íäéìò åøæâ àì íéøôåñ éøáãî ,à äæ éôìå'' ù
úåùîùä úéá åøæâ àìã ïðáøã øåñéà àéåäã úù÷áì åøñà àì ïàë ïëìã , øéòäì ùé

òé äîù÷áì øúåî òåãî áåè íåéá ìçù úáù áøòì åð .  
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ò áãåð äæ ïåéìâ''ðéãéãé é å  

äøä'' âøôéù ïéîéðá ìàåîù èéìù'' à
 íéìùåøé  

 úéð÷ãöä úéðáøä åúð÷æ úîùð éåìéòì  

 úøîøôåñ øáééøù äðç øúñà ò''ä  
äâäì øáç úùà'' ÷  

÷åöæ øôåñ áùçä ìòá'' ì  
ãáà'' âøåáùøô ÷  
á äøèôð 'ú øãà.ð.ö.á.ä.  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäõéáå÷ùøä äùî èéìù'' àùîù úéá  

 åðá úãìåä úçîù ìâøìéð" åæîá''è  
 åéáàì áåè ìæî úëøáå  

äøä'' âäçîù íäøáà èéìù''à  
åù''íéìùåøé àæìòá úáéùéá î  

äøä åéîçìå'' â øëéøèñà éáöèéìù'' à  
ø''îäéáá î''ùîù úéá àæìòá ã  
 àäé úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 éáø ïåàâäìåàéðø÷ ìøòá èéìù'' à  
ø''ïåèñìè àæìòá úáéùéá î  

åðá éàåùð úçîù ìâøì  

äáä'' çáééì äãåäé äùî éð''áò å'' â  

 áøä úáãìôðøà á÷òé øéàî èéìù'' à  
÷øá éðá  

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

ò áãåð äæ ïåéìâ''ãáëðä áéãðä åðéãéãé é  

 áøäåäððè ÷çöééæ èéìù'' àíéìùåøé  

úåááø éåëéæì  
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  úçð äåøé  

åéöìç éàöåé ìëî äðôé øùà ìëá çéìöéå  
  


