
אא  תורה ודעת גליון   150  מרחשוון תשע"ב

בגליובגליוןן

מרחשוון תשע"ב פרשיות ויצא - וישלחגליון 150 

קבוע שזמנה  מצוה 
השבת את  דוחה 

קרבן הקבוע לו זמן א. 
דוחה את השבת

שאין  מה  הציבור  בקרבנות  יש   - במשנה 
בקרבנות היחיד, שקרבנות הציבור דוחין את 
אינן  היחיד  וקרבנות  הטומאה,  ואת  השבת 
דוחים לא את השבת ולא את הטומאה. אמר 
יום  ופר  גדול  כהן  חביתי  והלא  מאיר,  רבי 
ואת  השבת  את  ודוחין  יחיד  קרבן  הכפורים 
פ"ב  (תמורה  קבוע  שזמנן  אלא  הטומאה. 

מ"א).

יחיד  קרבן  שאפילו  המשנה  מסקנת  הנה 
שזמנו קבוע דוחה את השבת. 

שאפילו  גיסא,  לאידך  בגמרא  איתא  עוד 
דוחה  אינו  זמן  לו  קבוע  אין  אם  ציבור  קרבן 
את השבת כמו שאמרו בברייתא - אמר לו רבי 
ושעירי  ציבור  של  דבר  העלם  פר  והלא  יעקב 
עבודת כוכבים וחגיגה דקרבן ציבור הוא ואין 

דוחין לא את השבת ולא את הטומאה.

כללא  האי  נקוט  אלא   - הסוגיא  ומסקנת 
ואת  השבת  את  דוחה  קבוע  שזמנו  כל  בידך 
הטומאה אפילו ביחיד, וכל שאין זמנו קבוע 
הטומאה  את  ולא  השבת  את  לא  דוחה  אינו 
ואפילו בציבור (יומא נ. ועיין תוס' פסחים ע: 

ד"ה הא ודאי.).

לו  קבוע  שאין  קרבן  כל  הרמב"ם -  פסק  וכן 
קרבן  וכל  וכו'  השבת  את  לא  דוחה  אינו  זמן 
שקבוע לו זמן בין קרבן ציבור בין קרבן יחיד 
דוחה את השבת (הלכות ביאת המקדש פרק 

ד). 

במה  תלוי  שבת  דחיית  שגדר  בזה  מבואר 
שהוא זמנו קבוע. 

קרבן  שהוא  משום  דכי  ביאור,  צריך  זה  ודבר 
שידחה  חשיבותו,  כך  כל  עולה  קבוע,  שזמנו 

שבת החמורה. 

מתורתו של רבינו הגאון רבי לייב מינצברג שליט"אביאורי ענייניםביאורי עניינים

המשך בעמוד הבא

ביאורי ענייניםביאורי עניינים
מצוה שזמנה קבוע דוחה את השבתמצוה שזמנה קבוע דוחה את השבת

מתורתו של רבינו שליט"א מתורתו של רבינו שליט"א 

חקר ועיוןחקר ועיון
אמירת "חזק חזק ונתחזק"אמירת "חזק חזק ונתחזק"

הרב חיים יצחק פרושהרב חיים יצחק פרוש

קהל עדת ירושלים'  יו"ל ע"י '

הודעותהודעות

ברכת מזל טוב חמה ולבבית שלוחה בזה

לכבוד מורינו ורבינו שליט”א
ולהגאון רבי משה שיינברגר שליט"א

רב קהילתנו ביתר עילית
לרגל הולדת הנין/הנכד במז"ט ובשעטו"מ 
בן להרב ישעיה שיינברגר שליט"א

יהא רעווא משמיא שיזכו לרוות ממנו ומכל משפחתם רוב נחת דקדושה ויאריך ה' ימיו על ממלכתו להנהיגנו, 
ולהפיץ מעיינות תורתו הברוכים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא הרחבת הדעת וכל מילי דמיטב.

קהל עדת ירושליםקהל עדת ירושלים
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הודעה משמחת
הננו להודיע כי ניתן להתעדכן 

בכל יום חמישי 
אם רבינו שליט"א מוסר 

את שיעורו הקבוע בליל שישי
במספר טלפון 02-567-28-32

השיחה מועברת לתא קולי 
ואח"כ תושמע ההודעה.

נ.ב. נא לשים לב לתאריך ההודעה
שתושמע בהקלטה

המארגנים
_____________________

ניתן להשיג את
חמשת האוגדנים

 של גליונות תורה ודעת
תשס"ה-תשע"א

_____________________עם מפתחות

טלפון: 050-4141741



מילה בזמנה דוחה את השבת

והנה גם מצוות מילה בזמנה דוחה את השבת, וילפינן לה מהא דכתיב 
קרא  אמר   - ובגמרא  ג).  יב,  ערלתו (ויקרא  בשר  ימול  השמיני  וביום   -
ביום - ביום אפילו בשבת (שבת קלב.). וגם זה צריך ביאור מה טעם דוחה 

את השבת. 

המצוות  שאר  על  יתר  במילה  חומר  שיש  קלב.)  (שבת  בגמרא  ועיין 
שזה  לומר  אין  אולם  בריתות.  י"ג  עליה  ושנכרתו  כרת  עליה  שחייבין 
הני  בה  יש  נמי  בזמנה  שלא  מילה  דהא  השבת,  את  שדוחה  הטעם  עיקר 
חומרות, ואינה דוחה את השבת. ועוד דהא איתא בגמרא דמילה בזמנה 
הוא  התם  מילה  אשמעינן  ואי   - כרת  עליה  שיש  כמצוה  נחשבת  אינה 
דמכשירי מצוה לא דחו שבת דליכא כרת, אבל פסח דאיכא כרת אימא 
לדחי צריכא. וברש"י - ליכא כרת לבו ביום, אם ימול מחר (פסחים סט:). 
הרי בהכרח שאין דחיית שבת משום חומרתם, אלא משום שזמנם קבוע.

דוחה  בזמנה  היא  ואם  השבת,  את  דוחה  אינה  בזמנה  שלא  מילה  והנה, 
את השבת. וזה צריך ביאור רב, שלכאורה הדברים מחוסרי הבנה, שהרי 
שיהיה  המצווה  מפרטי  אחד  אלא  אינה  בזמנה  המילה  לעשות  המצווה 
לדחות  בכוחה  שיהא  עד  המצווה  מתעלית  זה  מחמת  וכי  השמיני,  ביום 
מצוה  שחביבה  משום  וכי  וחטאת.  סקילה  עונשו  שהמחללה  השבת  את 

בשעתה היא נעשית כה חמורה עד כדי כך שהשבת נדחית מפניה.

מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת

להם  שקבוע  מצוות  לגבי  במשנה,  מקומות  בכמה  מצינו  כך  על  יתירה 
זמן -  כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לה לעשות מערב שבת, 
את  דוחה  שבת,  מערב  לעשות  לה  אפשר  ושאי  השבת.  את  דוחה  אינה 
השבת (משנה שבת פי"ט מ"א, פסחים פ"ו מ"ב, מנחות פי"א מ"ג)  ודבר 
זה צריך ביאור, מאי שנא אם אפשר לעשותם מערב שבת אי לאו. וכי גם 
בפיקוח נפש יהא כן הדין, שאם היה יכול להיעשות מערב שבת לא ידחה 
שתידחה  צריך  כן  אם  כך,  כל  המצוה  חמורה  אם  ולכאורה  השבת.  את 

השבת מפניה גם באופן שלא הכינם, וכי מדין קנס קאתו עלה.

איסור מלאכה – קביעת השבת ליום מלאכה

והנראה בביאור הדבר, שאין סיבת דחיית השבת משום שמצוה הקבוע 
לו זמן חמורה יותר, אלא שבעשיית מלאכת מצוה הקבוע לו זמן אין כאן 

חילול שבת כלל.

והטעם, שיסוד חילול קדושת השבת על ידי עשיית מלאכה היינו משום 
שעשיית המלאכה יש בה משמעות שהיום הזה עשוי למלאכה, ובזה הוא 

מחלל את קדושת היום, שמצוותו להיות יום מנוחה.

אמנם מצוה שזמנה קבוע לעשותה דווקא ביום הזה, אזי אין בעשייתה 
משמעות שהיום הזה הוא יום העשוי למלאכה, שהרי לא האדם בחר את 
היום הזה לעשות בו מלאכה, אלא מלאכה זו היא מצוות היום, והיום הזה 

עצמו הוא הגורם והמחייב שתיעשה בו מלאכת מצוה זו. והבן. 

המצווה,  את  שמצריך  הוא  היום  שעצם  שכל  בשבת,  גדול  כלל  והוא 
שנאמר  הגדר  ביסוד  העומד  והוא  השבת,  את  כמחלל  נחשב  זה  אין 
התובע  הוא  הזה  שהיום  שכיון  קבוע,  שזמנם  והמצוות  הקרבנות  בכל 
יום  חילול  משום  בעשייתה  אין  לפיכך  זו,  מלאכה  קיום  את  והמצריך 
השבת. וכדאמרו במשנה ובתוספתא האמורים – 'נקוט האי כללא בידך 

כל שזמנו קבוע דוחה את השבת'.

אחרי  וכללוהו  קבעוהו  חכמים  אלא  בתורה,  מפורש  אינו  זה  כלל  והנה 
שלמדו מהדרשות שנאמרו בכל הקרבנות ובכל המצוות שקבוע להם זמן, 

שדוחין את השבת. 

ואחרי העיון יש לראות בזה כמה דרגות, וכפי שיבואר להלן.

הקרבת מוסף השבת 

הדרגה הראשונה היא קרבן מוסף דשבת, שהוא בא מחמת חובת השבת, 
והשבת עצמה היא שמצריכה אותו , וכמו שנצטווינו - וביום השבת שני 

כבשים תמימים (במדבר כח-ט).

וכי  עצמך,  הגע  בשבת,  להקריבו  שמותר  והפשוט  המובן  האופן  והוא 
והרי  שבת,  לחילול  ייחשב  השבת  מוסף  קרבן  שהקרבת  הדעת  על  יעלה 
אדרבה, זו היא ממצוות השבת לעשות בה את קרבן היום, וא"כ אין זה 

חילול השבת אלא קיום השבת. 

ופשוט שאין זה גדר של 'דחיית' השבת, משום שכל שעצם השבת הוא 
יום  את  שקובע  משמעות  זו  בעשיה  אין  המצווה,  את  ומצריך  המחייב 

השבת ליום מלאכה, כיון שהשבת עצמו הוא שמצריך את העשיה. 

וכעין זה הוא גם לחם הפנים שהקטרת בזיכי הלבונה דוחה את השבת, 
שכך היא עיקר מצותו, שבשבת יערוך את הלחם ויקטיר את אזכרתה. 

נאמרו  כבשים'  שני  השבת  'וביום  יומת'  מות  'מחלליה   - [ובירושלמי 
בדיבור אחד מה שאי אפשר לפה לומר ולא לאוזן לשמוע. 'ערות אשת 
אחיך לא תגלה', 'יבמה יבא עליה', שניהן נאמרו בדיבור אחד וכו'. 'ולא 
אחד.  בדיבור  נאמרו  שניהן  נחלה'  יורשת  בת  'וכל  ממטה'  נחלה  תסוב 
וכן  נאמרו.  אחד  בדיבור  שניהן  שעטנז'  תלבש  'לא  לך'.  תעשה  'גדילים 
שמעתי  זו  שתים  בדיבור  אלוקים  דבר  אחת  סב)  (תהלים  אומר  הוא 
יום  את  זכור  פסוק  על  במכילתא  איתא  וכן  ה"ב,  פ"ג  נדרים  (ירושלמי 
השבת, פרשת השירה פרשה ז, והובא ברש"י בפסוק זכור את יום השבת).

ונתבאר בראשונים בשם רב האי גאון, דהכוונה בזה שאין סתירה במצוות 
אלו, אלא בדיבור אחד נאמרו. שבמצוות אלו התורה פירשה בעצמה, דיש 

בהם יוצאים מן הכלל, ובהני גווני אינם נכללים כלל באיסור.]  

על עולת התמידב. 

קרבן התמיד – מתחייב מצד עצם היום שהוא שבת

אינו  התמיד  והנה  השבת.  יום  של  התמיד  קרבן    - היא  השניה  הדרגה 
כקרבן המוסף, שהרי לא עצם השבת מצריכה אותו. אכן בכל זאת אמרה 
ותמיד   - בגמרא  שאמרו  וכמו  השבת.  ביום  קרב  זה  קרבן  שגם  תורה, 
גופיה מנלן דדחי שבת וכו' אלא אמר קרא 'עולת שבת בשבתו על עולת 

התמיד', מכלל דתמיד קרבה בשבת (פסחים דף סו.).

והיינו מאותו הטעם, דכיון שהוא בא מחמת עצם היום הזה, שהרי כל יום 
זה  דבר  נחשב  לא  שבת,  הוא  זה  שיום  אף  ולכן  תמיד.  קרבן  מחייב  ויום 
לחילול שבת מכיון שלא האדם בחר לעשות בו מלאכה, אלא היום הזה 

מצד עצמו הוא שמחייב מלאכה זו.

וכעין קרבן תמיד שהוא חובה בכל יום, הוא גם הדלקת הנרות ומעשה 
הקטורת, וכן הקרבת חביתי כהן גדול, שגם הם באין חובה בכל יום, ועל 
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המשך מעמוד הקודם

ביאורי ענייניםביאורי עניינים
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כן אין נחשב מלאכתם לחילול שבת, כי היום עצמו מחייב אותם. 

אימורין  שהקטרת  הרמב"ם  פסק  וכן  סח:),  (פסחים  בגמרא  [ואמרו 
ואיברים אע"פ שכשרים בלילה דוחין את השבת בזמנן ואין מאחרין אותן 
למוצאי שבת (הלכות מעשה הקרבנות פ"ד). כלומר דאפילו דבר שיכול 
את  דוחה  ביום,  בו  להקטיר  מצוותם  שעיקר  מכיון  אך  למחר,  להיעשות 
השבת, כיון שמצוותו קבוע בזמן השבת, והיינו כמבואר שאין בזה חילול 

שבת כלל.]

במועדיכםג. 

גדר קרבנות המועדים שחלים ביום השבת 

הדרגה השלישית היא - קרבנות המועדים וראשי חדשים שחל בשבת. 
והוא כבר יותר חידוש מתמידין. כי התמידים זמנם בכל יום, ועצם היום 
מצריך את הקרבן, אבל מוספי המועדים וראשי חדשים, הרי אין עצם יום 
זה נצרך לקרבן זה, אלא כך אירע שחל תאריך המועד ביום זה, אכן אמרה 
תורה שגם קרבנות אלו דוחין את השבת, כי התאריך של המועד גם הוא 
דבר שקבוע בסדר הזמנים, ולא נבחר על ידי האדם ונמצא שחובת היום 

הוא. 

ודבר זה נלמד ממדרש חכמים -  נאמר 'מועדו' בפסח, ונאמר 'מועדו' 
האמור  מועדו  אף  השבת  את  דוחה  בתמיד  האמור  מועדו  מה  בתמיד, 

בפסח דוחה את השבת (פסחים סו.).

וכן לגבי שאר קרבנות ציבור הקבועים להם זמן ילפינן מדרשא שדוחין 
את השבת - דתנו רבנן וידבר משה את מועדי ה', מה תלמוד לומר, לפי 
ואפילו  במועדו  במועדו,  בהו  שנאמר  ופסח,  לתמיד  אלא  למדנו  שלא 
שנאמר  מניין,  ציבור  קרבנות  שאר  בטומאה,  ואפילו  במועדו  בשבת, 

אלה תעשו לה' במועדיכם. (פסחים עז.).

[וצריך לעיין שהרי דבר זה מפורש בתורה, דהא כתיב בקרבן מוסף דחג 
המצות - כאלה תעשו ליום שבעת ימים. הרי להדיא דכל שבעת הימים 
מביאים את הקרבןא, ואף שאין שבעת ימים בלא שבת. ואם כן לא בעינן 
ממוסף  המועדים  מוספי  כל  ללמוד  אפשר  שהרי  מדרשא  זאת  למידרש 

של חג המצות, דמאי שנא. וה' יאיר עינינו.]

מדרשת  שלמדוהו  וקצירתו,  העומר  קרבן  והיינו  נוספת  דרגא  בזה  ויש 
קרבנותיו.  עם  הלחם  שתי  וכן  קרבנותיו,  עם  השבת  את  שדוחה  הכתוב 
הלחם  שתי  עמו,  והקרב  עומר  לרבות  מניין   - התם  בגמרא  וכדילפינן 
ישראל,  בני  אל  ה'  מועדי  את  משה  וידבר  לומר  תלמוד  עמם,  והקרב 
הכתוב קבעו מועד אחד לכולן (שם). [עיין שם בגמרא שהביאו צריכותא 

לכל אחד מהילפותות הללו שאי אפשר ללמוד חד מחבריה.] 

המצוה  שחובת  משום  היינו  השבת  לדחיית  שהטעם  פי  על  אף  והנה 
טבועה בעצם היום כמו שביארנו, בכל זאת גם קרבן העומר נחשב קבוע 
לו זמן. ואף שגדר חיוב קרבן העומר אינו מצד היום עצמו אלא כדכתיב 
'ממחרת השבת'. וכל שכן חג השבועות וקרבנותיו שלכאורה היה מקום 
בחודש.  בתאריך  קבוע  שאינו  מאחר  זמן,  לו  כקבוע  נחשב  שאינו  לדון 
וכדאיתא בגמרא (ר"ה ו:)  פעמים בה' פעמים בו' ופעמים בז'. בכל זאת 

א. ועיין פסחים ע: דילפינן בדרשא דאין קרבן חגיגה דוחה את השבת מהא דכתיב - וחגותם 
אותו שבעת ימים ולא כתיב שמונת ימים, והיינו משום דאיכא שבת שאין מביאים בו חגיגה.

'ממחרת  להיות  זמנו  שזהו  זמן',  לו  'קבוע  נחשב  זה  שגם  תורה  אמרה 
השבת', וגם זה נחשב שהיום מצריך את המצוה. וכמו כן חג השבועות הוא 
קבוע בזמן מחמת חג הפסח שהוא תלוי בו, ולעולם חמישים יום אחר חג 
הפסח קבוע חג השבועות, ואם כן נחשב כמצוות היום עצמו, לעשות בו 

את שתי הלחם וקרבנותיו.

גדר הדחיה – 'במועדיכם'

והנה ממשמעות דרשת חז"ל דילפי להו מקרא ד'במועדו' ו'במועדיכם', 
משום  היינו  זמן,  להם  הקבוע  קרבנות  של  שבת  דחיית  דין  שגדר  משמע 
שדוחה  הטעם  גופא  שזה  כלומר  'במועדיכם',  'במועדו'  לבוא  שמצוותם 
שבת, וכמו שנתבאר, מכיון שעשייתם ביום זה היינו משום שהמועד הזה 

הוא המחייב קרבנות אלו. 

קרבנות הנשיאים דחו את השבת

וכעניין זה מצינו גם בקרבנות הנשיאים, דאיתא בחז"ל שדחו את השבת. 
לחנוכת  קרבנו  שהקריב  אפרים  בנשיא  מדבר  ראשי',  מעוז  'אפרים   –
מנין  וגו'  אפרים  לבני  נשיא  השביעי  ביום  שנאמר  השבת,  ביום  המזבח 
יום  הנשיאים  שהתחילו  יום  אותו  אמרנו  שכבר  לפי  היה,  השבת  שיום 
שלא  היה,  שבת  להקרבה  שביעי  שיום  למד  אתה  מכאן  היה,  ראשון 
השבת,  את  דוחה  יחיד  קרבן  אין  והלא  השבת,  את  חילל  היאך  תאמר 
למשה,  אמרתי  שאני  עשה,  פיו  על  לא  הקב"ה  אמר  בשבת,  הקריב  וזה 
המזבח',  לחנוכת  קרבנו  את  יקריב  ליום,  אחד  נשיא  ליום  אחד  'נשיא 
בלא הפסק יקריבו זה אחר זה, הוי 'אפרים מעוז ראשי', לכך נאמר ביום 

השביעי נשיא לבני אפרים וגו' (במד"ר יד - א).

עפ"י  בזה  הטעם  אלא  טעמא,  בלא  שעה  הוראת  זה  היה  שלא  ונראה 
יסודי ההלכה הוא, והיינו משום שהיום השביעי נחשב קבוע לו זמן. דכיון 
שקבעה תורה שהקמת המשכן יהיה זמנה באחד בניסן, וכן ציוותה תורה 
הוא  קבוע  זה  קרבן  שגם  נמצא  ממילא  זה,  אחר  בזה  הנשיאים  שיקריבו 

בזמן ולכן דוחה את השבת.

באחד  המשכן  להקמת  מיוחד  זמן  התורה  שקבעה  משום  דהיינו  ונראה 
בניסן, כמו שכתוב - ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן 
יום  באיזה  להקימו  מצוותו  היה  אילו  אולם  מ-ב).   (שמות  מועד  אהל 
שנגמר המלאכה (וכדאיתא בחז"ל שנגמר הרבה לפני כן, בכ"ה בכסליו.) 
זמן.  לו  שקבוע  כמצוה  הנשיאים,  קרבנות  נחשבים  היה  דלא  מסתברא 
הם  שאחריו  הימים  כל  וממילא  בניסן,  באחד  זמן  לו  שנקבע  משום  ורק 
השבועות  שחג  לעיל  שביארנו  [וכמו  אחריו,  ונגררים  המזבח  חנוכת  ימי 
זמנו נגרר אחר קביעות חג הפסח,] ולפיכך כל ימי חנוכת המזבח נחשבים 

כקבועים להם זמן.  והבן.

וביום השמיני ימול - ואפילו בשבתד. 

גם מילה נחשב שבאה מחמת היום

שלשה  ישנם  השבת,  את  שדוחים  בזמן,  הקבועות  שבקרבנות  נתבאר 
דרגות - א. מוסף של השבת עצמה. ב. התמיד של שבת שמצוותו מחמת 

ה'יום', ג. קרבנות המועדים שמצוותם מחמת 'התאריך'.

מתורתו של רבינו שליט"א
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המשך בעמוד הבא

והנה מצינו דרגה רביעית והוא מצוות מילה ביום השמיני שדוחה שבת. 
וכאן הוא יותר חידוש, שלמרות שאין עצם יום זה מחייב את המצוה, וגם 
לא התאריך, בכל זאת אמרה תורה שנחשב כקבוע בזמן כיון שהוא קבוע 
ב'יום השמיני' ללידתו. וכמו שדרשוהו מן הכתוב - 'וביום השמיני ימול' 
- ביום אפילו בשבת (שבת קלב. במסקנת הסוגיא כרבי יוחנן.). וברש"י 

- מדלא כתיב בשמיני ימול. 

ונראה הטעם בזה, שמכיון שיום הלידה לא נבחר על ידי האדם, אלא הוא 
סדר קבוע מצד דרכו של עולם בטבע הבריאה, ולכן היום השמיני מיום 
החיוב  סיבת  וכביכול  המחייב,  הוא  זה  זמן  שעצם  נחשב  הוא  גם  לידתו, 
כלומר  בשבת',  אפילו  'ביום  הדרשא  משמעות  גופא  והוא  בה'יום'.  נעוץ 

דמחמת שהוא דין בהיום השמיני, משום כך הוא דוחה את השבת.

הן  מצוה  במכשירי  נחלקו  עקיבא  ורבי  אליעזר  שרבי  מצינו  [והנה 
בקרבנות והן במילה, ורבי עקיבא מזכיר אותו כלל לעניין מילה (משנה 
שבת פי"ט מ"א) ולעניין קרבנות (פסחים פ"ו מ"ב, מנחות פי"א מ"ג), 'כל 
אחד  שטעם  להדיא  הרי  וכו''.  שבת  מערב  לעשותה  לה  שאפשר  מלאכה 

הוא במילה ובקרבנות לעניין דחיית שבת.]

דין יוצא דופן

אמנם כל זה הוא רק בלידה באופן רגיל, שמצד סדר העולם הטבעי באה 
נחשב  ולכן  השבת,  ביום  חל  השמיני  היום  וממילא  שנולד,  ביום  לידתו 
השבת  נקבע  העולם  טבע  של  שבדרכו  כיון  זו,  למצוה  נצרך  היום  שעצם 

ליום השמיני. 

ברצון  נקבע  מילה  חובת  חלות  זמן  ששורש  דופן,  יוצא  בוולד  אולם 
מקום  יש  הדופן,  דרך  הוולד  את  להוציא  זה  ביום  שבחר  ידי  על  האדם, 
לומר שבכגון דא אין נחשב יום השמיני כ'קבוע לו זמן'. דאף אם יש בו 
שבחר  הוא  שהאדם  כיון  אבל  שלו,  שמיני  יום  שהוא  כיוון  מילה  מצוות 
לו את הזמן, אין הוא נחשב למצוה הקבועה ביום זה לגבי דחיית השבת, 

והבן.

איפלגו  דהנה  זה.  בנידון  המפרשים  שנדחקו  מה  שפיר  יבואר  ובזה 
בגמרא (שבת קלה.) בוולד יוצא דופן אם נימול לשמונה, ואיתא בגמרא 
שם דבהא תליא נמי אם מילתו דוחה את השבת. עיי"ש. אולם ברמב"ם 
(הלכות מילה פ"א ה"ז וה"י) כתב שנימול לשמונה, ולגבי שבת כתב (ה"י 
משום  טעמו  שאולי  כתב  שם  ובראב"ד  השבת.  את  דוחה  שאין  והי"א) 
דנקט לחומרא בחול שנימול בשמיני, ובשבת נקט לחומרא שאין דוחה 

את השבת. וכן כתב הר"ן בדעת הרמב"ם.

אולם עיין בספר 'שפת אמת' בגמרא שם, וכן בחידושי הגר"ח הלוי על 
הרמב"ם שם שכתבו שדעת הרמב"ם כהני אמוראי דלא תליא הא בהא, 
אלא בתורת וודאי נקט דיש מצוה שימול בשמיני, ועם כל זה אינו דוחה 
את השבת כדליפינן מקראי. (יעוי"ש בארוכה ואכ"מ). והנה אף שלמדין 

זאת מקראי, בכל זאת טעמא בעי דמאי שנא יוצא דופן מכל וולד.

הדברים  השבת,  את  שדוחה  המילה  בגדר  שנתבאר  מה  פי  על  אולם 
מבוארים כמין חומר, שביוצא דופן לא נקבע זמן חיוב המילה על פי טבע 
הבריאה, אלא האדם הוא שקבע בעצמו את הזמן לזה, [ואף אם עשה זאת 
מחמת פיקוח נפש שנאלץ לעשות כן, בכל זאת מכיון שאין זה בסדר טבע 
הבריאה, אין זה נחשב שהמילה קבעה לה זמן ביום זה]. ולכן אף דנקטינן 

להלכה שבכל זאת יש לו מצוות מילה ביום השמיני, אולם בכהאי גוונא 
אין זה נחשב מצוה שקבוע לו זמן, כלפי זה שתדחה את השבת. 

חגיגה קבוע לו זמן לגבי יו"טה. 

חגיגה אין דוחה שבת כיון שיש לה תשלומין

בין הקרבנות הנזכרים בברייתא הנ"ל (יומא נ.) שאינן דוחין את השבת, 
מפני שאין קבוע להם זמן, נמנה גם קרבן חגיגה. והכוונה בזה דכיוון שאין 
הוא קבוע ביום מסויים בחג, אלא אפשר להביאו בכל ימי החג לכן אינו 

נחשב כקבוע לו זמן.

והנה לגבי 'יום טוב', לכו"ע מביאים שלמי חגיגה ביו"ט, כדתנן במשנה 
ויו"ט  הרגל  כל  את  חוגג  חג,  של  הראשון  טוב  יום  חג  שלא  מי  חגיגה - 
זה  קרבן  נחשב  אם  דממנ"פ  להבין,  וצריך  ט.).  (חגיגה  חג  של  האחרון 
כאינו קבוע לו זמן, אמאי דחי יום טוב. ואם הוי כקבוע לו זמן אמאי אינו 

דוחה את השבת.

[ואין לומר שהוא קבוע לו זמן רק ביום טוב ראשון משום שאז הוא עיקר 
מצוותו, שהרי דוחה גם את יו"ט האחרון, למרות שהיה יכול להביאו לפני 

כן. ועוד שהרי אין חגיגה דוחה שבת, גם כשחל שבת ביום טוב ראשון.]

ולא  השבת  את  לא  דוחין  אינן  חגיגה  ושלמי  ראיה  עולת   - וברמב"ם 
את הטומאה לפי שאין להן זמן קבוע כקרבנות הציבור, שאם אינו חוגג 
היום חוגג למחר כמו שביארנו, אבל דוחין את יום טוב  (הלכות חגיגה 

פרק א הלכה ח).

ועיין ב'לחם משנה' שם שהקשה כנ"ל אמאי אינו דוחה את השבת, והרי 
יו"ט,  דוחה  ולכן  זמן'  לו  'קבוע  דהוי  כ:)  (ביצה  בגמרא  אמרו  יו"ט  לגבי 
הבאת  איסור  שתלה  הרמב"ם,  דברי  על  ותמה  לשבת.  גם  לידחי  כן  ואם 

חגיגה בשבת במה שאין קבוע להם זמן. 

יעבור  שאם  משום  מקצת',  זמן  'קביע  נחשב  שחגיגה  הלח"מ  שם  וכתב 
הרגל שוב אינו חג. אבל אינו נחשב לגמרי 'קבוע לו זמן' כשאר הקרבנות 

הקבועים ביום מסויים שהרי יש לו זמן כל הרגל.

שנא  ומאי  מקצת'.  זמן  לו  'קבוע  זה  הוא  דמה  הבנה,  מחוסרי  ודבריו 
ואילו  מפניו,  טוב  יום  שתדחה  זמן'  לו  'קביע  האי  מהני  טוב,  יום  דלגבי 

לגבי שבת אינו דוחה כיון שהוא רק 'קבוע לו זמן מקצת'.

כפתור  הדברים  יבוארו  זמן'  לו  'קבוע  בגדר  דברינו  יסוד  פי  על  אכן 
מחייב  עצמו  שהיום  שכל  משום  הוא  ההיתר  גדר  כאמור,  שהרי  ופרח. 
את המצווה, אין זה חילול קדושת היום, משום שלא האדם הוא שהזמין 
מלאכה ליום זה, אלא הזמן עצמו הוא שקבועה בו מלאכה זו. ולפיכך קרבן 
זה של חגיגה, נחשב 'קבוע לו זמן' לגבי יום טוב, ואף שיכול להביאו בחול 
המועד, אבל 'חול המועד' וה'יום טוב' הכל הוא אותו חג, וכל הימים הללו 
יחדיו הם חטיבה אחת של זמן המצווה, ונמצא שכלפי כל ימי החג הוא 
'קבוע לו זמן', שאין יכול לעשות המצוה בזמן שאינו חג, וקדושת הימים 
הללו עצמם היא שמחייבת אותו במצוה זו. וזה הכוונה בסברת הגמרא - 
'אף זו קבוע לה זמן דתנן עבר הרגל ולא חג אינו חייב באחריותו'. אולם 
כלפי יום השבת, כיון שיכול להביאו בימים אחרים שבמועד, הרי אין עצם 
זמן  לו  קבוע  נחשב  זה  ואין  זה,  בקרבן  מחייבו  השבת  יום  של  הזה  הזמן 

לגבי יום השבת, ולכן לא דחיא שבת, והבן זאת.
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מכשירי מצוה ו. 

והנה הלכה זו של 'קבוע לו זמן', לא נאמרה רק לגבי קרבנות ומילה, כי 
אם גם כל המצוות שקבוע להם זמן דוחין את השבת, כדאיתא בסוגיא 
בפרק רבי אליעזר דמילה דלא פליגי חכמים ורבי אליעזר אלא במכשירי 
מצוה שאפשר לעשותם מערב שבת. אבל המצווה עצמה היתה דוחה שבת 
לכו"ע, אלא שכל המצוות הללו אין בהם מלאכות כנטילת לולב ומצה, וכן 

גבי שופר אמרו - תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכה (שבת קלא:). 

גם מכשירי מצוה שקבוע להם זמן דוחים את השבת

מכשירי  גם  זמן  לה  שקבוע  שבמצוה  הוא,  בזה  מחודשת  נוספת  דרגה 
וחכמים.  אליעזר  רבי  בזה  שפליגי  אלא  בשבת.  לעשותם  מותר  המצוה 
מערב  לעשותם  שאפשר  מצוה  מכשירי  שאפילו  אליעזר,  רבי  דשיטת 
שבת גם הם דוחין את השבת. כדתנן - רבי אליעזר אומר אם לא הביא 
כלי מערב שבת מביאו בשבת וכו' ועוד אמר רבי אליעזר כורתים עצים 
פליגי  ורבנן  קל.).  שבת  (משנה  וכו'  ברזל  כלי  לעשות  פחמין  לעשות 
עליו וס"ל שרק מכשירי מצוה שאי אפשר לעשותן מערב שבת דוחין את 

השבת.

עשיית  גם  להתיר  בכוחם  בזמן,  שקבועות  המצוות  כל  לכו"ע  והנה 
לעצם  ונטפל  נגרר  להמצווה  שנצרך  דבר  שכל  ומשום  בשבת,  מכשיריהן 

המצווה, ולכן גם מכשירי המצוה נחשבים כ'קבוע לו זמן'.

אפשר  שאי  מצוה  מכשירי  רק  זה,  בגדר  כלול  שאין  ס"ל  שחכמים  אלא 
'כל   - במשנה  עקיבא  רבי  שאמר  הכלל  וכלשון  שבת.  מערב  לעשותם 
ושאי  השבת.  את  דוחה  אינה  שבת,  מערב  לעשות  לה  שאפשר  מלאכה 
אפשר לה לעשות מערב שבת, דוחה את השבת'.  והטעם, דכיון שאפשר 
הם  אף  להחשיבם  המצוה  אחר  נגררים  הם  אין  שבת,  מערב  לעשותם 
למכשירי  המצוה  גוף  בין  בזה  הבדל  יש  [והנה  בשבת  זמן  להם  כקבוע 
לקיימם  שניתן  מצוה  חלקי  שאפילו  לעיל  ביארנו  המצוה  בגוף  כי  מצוה, 
לאחר השבת, כגון הקטרת אימורים של קרבנות הקרבים בשבת שאפשר 
שזמן  מכיון  בשבת,  לעשותם  מותר  זאת  בכל  שאחריו,  בלילה  להקטירם 
להיחשב  המצוה  אחר  נגררים  מצוה  מכשירי  אבל  בשבת.  הוא  המצוה 
רבי  אמנם  והבן.]  ביום.  בו  לעשותם  מוכרחים  כשהם  רק  היום,  שזמנם 
הם  גם  שבת  מערב  לעשותם  שאפשר  מצוה  מכשירי  דאף  ס"ל  אליעזר 

נגררים אחר המצווה לגבי דחיית שבת. 

הנה כי כן, לא פליגי חכמים ורבי אליעזר בכח של מכשירי מצוה לדחות 
את השבת. אלא פליגי בגדר מכשירי מצווה שאפשר לעשותם מבעוד יום, 

אם הם נגררים אחרי עצם המצווה שיחשבו גם הם שקבוע להם זמן. 

ועיין שם בגמרא - ת"ר במקומו של רבי אליעזר היו כורתין עצים לעשות 
פחמין לעשות ברזל בשבת (שם קל.). ושם -  אמר רבי יצחק עיר אחת 
היתה בארץ ישראל שהיו עושין כרבי אליעזר והיו מתים בזמנן, ולא עוד 
אלא שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזירה על ישראל על המילה ועל 

אותה העיר לא גזרה.

את  לעשות  מצוה,  וחיבוב  הידור  בזה  יש  אליעזר  רבי  שלשיטת  כלומר 
חביבות  שמרוב  מתבטא  שבזה  והטעם  בשבת,  דווקא  המצוה  מכשירי 
המצוה אפילו המכשירין כבר נחשבים אצלם כחלק מן המצווה, וזה היה 

שכרם שלא גזרו בעירם על המילה, מחמת רוב חביבותם למצוה.

כל שעתא ושעתא זימניה הוא ז. 

גם מצוות ציצית ומזוזה בכוחם לדחות את השבת

ועיין שם בסוגיא שישנו עוד אופן בגדר 'מצוה שקבוע לו זמן'. דאמרינן 
התם לגבי ציצית ומזוזה שלכו"ע אין דוחין את השבת - ושוין שאם צייץ 
לפי  יוסף  רב  אמר  טעמא  מאי  חייב,  שהוא  לפתחו  מזוזה  ועשה  טליתו 
כל  זמן  להם  קבוע  מדאין  אדרבה  אביי  ליה  אמר  זמן.  להם  קבוע  שאין 

שעתא ושעתא זימניה הוא (שם קלא.). 

שאין  דאף  זמן,  לו  שקבוע  דמצוה  כללא  בהאי  נוספת  מדריגה  זה  והנה 
על  המוטלות  תמידיות  מצוות  הם  שהרי  היום  חובת  של  מצוות  אלו 
נכללים  הם  אין  לכאורה  כן  ואם  הזמן,  למציאות  קשורים  ואינם  הגברא 
בגדר 'קבוע לו זמן', וכסברת רב יוסף. ובכל זאת חידש אביי שכל מצוה 
החיוב  זמן  הוא  ושעתא  שעתא  שכל  נחשב  הזמנים,  בכל  תמידית  שהיא 
של המצוה, ולכן נחשבים גם הם שיום השבת הוא זמנם, והיה להם לדחות 

את השבת. 

ומה שבכל זאת אין דוחין את השבת היינו מטעם אחר וכדאיתא שם - 
אלא אמר רב נחמן בר יצחק ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע, הואיל 

ובידו להפקירן (שם קלא.).

הבית  את  מחזיק  כשהוא  רק  עליו  אלו  מצוות  חיוב  שאין  דכיוון  כלומר 
ואת הבגד לעצמו, ואם כן אין זמן השבת מחייבו בהכרח למצווה זו, שהרי 
שהוא  נחשב  החזקתם  בעצם  וא"כ  מהמצוה,  ולהיפטר  להפקירם  בידו 

מזמין מלאכה זו ליום השבת, ולכן אינו דוחה את השבת. והבן.

ונראה דסברא זו שייכת רק כלפי מצוות תמידיות כציצית ומזוזה, שכל 
רואים  התמידי  חיובם  שלרגל  משום  הוא  זמן  להם  קבוע  שנחשבות  מה 
שיכול  שמכיון  אמרו  זה  ועל  זימניה,  ושעתיה  שעתיה  כל  כאילו  אותם 
אבל  היום.  עצם  ולא  החיוב  את  קבע  שהאדם  נחשב  מחיובם  להיפטר 
מצוות שעצם חיובם קבוע ביום זה כמו מצוות המועדים מצה סוכה ולולב, 
מסתברא שאף אם יוכל להיפטר מהם באיזה אופן, לא הפסידו בשל כך 
גדר 'מצוה שקבוע לו זמן'. וכגון הבא ליטול לולב במקדש בשאר ימי חג 
הרי  כן  ואם  במקדש,   נמצא  הוא  אם  רק  בה  חייב  האדם  שאין  הסוכות, 
בידו להיפטר מחיובו. אמנם נראה שלרבי אליעזר שמתיר מכשירי מצוה 

בשבת, יהא מותר לו לקצוץ לולב בשבת לצורך מצוה זו. והבן.

*

נתבארו בזה כמה וכמה דרגות בגדר זה של 'קבוע לו זמן'. א. קרבן המוסף 
שבא מצד חובת השבת עצמה. ב. קרבן תמיד של יום השבת שהוא חובת 
היום. ג. מוספי המועדים שחלו בשבת. ד. עומר ושתי הלחם וקרבנותיהם 
שחל יום הבאתם בשבת.  ה. מילה ביום השמיני שחל בשבת. ו. מכשירי 

מצוות שקבוע להם זמן. ז. מצוות תמידיות שאין להם זמן קבוע.

לבקש  בגמרא  הוצרכו  זאת  עם  אלו  דרגות  חילוקי  למרות  אמנם 
צריכותות אחרות בטעם שהתורה הוצרכה ללמדנו דין זה בכל אחד מהם 
ואי אפשר ללמוד חד מחבריה. והיינו משום שבסברת חז"ל ניתן ללמוד 

כולם זה מזה בבניין אב, אלמלא הני צריכותא שנאמרו בגמרא. 

נכתב ע"י הרב י. מ. ו.

מתורתו של רבינו שליט"א
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ועיוןבירורי הלכה / בעריכת הרב ברוך ויספיש ועיוןחקר  הרב חיים יצחק פרושחקר 

 אמירת 'חזק חזק ונתחזק' אמירת 'חזק חזק ונתחזק'
לומר  האשכנזים  קהילות  בכל  כהיום  נהגו 
מחמשה  חומש  כל  בסיום  ביחד  הקהל  כל 
'חזק  מסיים  קורא  כשהבעל  תורה  חומשי 
חזק ונתחזק' . ויש לברר מקור המנהג וכוונתו 

וסדר האמירה.
המקור הראשון שנזכר מנהג זה, הוא לאחד 
[הלכות  המנהיג  בספר  הראשונים,  מרבותינו 
ובפרובינצא  בצרפת  שנהגו  מה   , נו]  סימן  שבת 

שאומר  כשמסיימין,  בתורה  הקוראים  לכל 
'חזק' מצאתי סמך לדבר  להם החזן בקול רם 
בבראשית רבה [סוף פ"ו] , לא ימוש ספר התורה 
הזה מפיך [יהושע א, ח] , אין אומרים חזק אלא 
ספר  שהיה  מלמד  בידו,  החפץ  שתולה  למי 
תורה בחיקו של יהושע ואומר לו הקב"ה 'חזק 
ואמץ', מכאן למסיים בתורה אומרים לו 'חזק'. 
[וכן הובאו הדברים במנהגי מהר"ם מרוטנברג 

בשם רבינו יהודה החסיד].
ולכאורה אין במדרש שום רמז למנהג שהביא 
הקשו  וכבר  למסיים.  חזק  שאומרים  המנהיג 
נגלה  דכשה'  הוא,  במדרש  שהפשט  וי"ל  כן. 
ליהושע מצאו שמחזיק את ספר משנה תורה 
והכוונה  ואמץ.  חזק  בברכת  בירכו  ואז  בידו, 
להחזיק  שימשיך  'חזק'  במלת  לו  שאמר  היא 
וכמו"כ  מלימודה.  יפסיק  ולא  ויאמץ  בס"ת 
או"ח  בשו"ע  היא  דההלכה  התורה  בקריאת 
[סימן קלט סי"א] דהמברך צריך לאחוז בידיו את 

בארחות  כדאיתא  ברכה,  בשעת  התורה  ספר 
הקורא  צריך   , יט]  אות  וחמישי  שני  [הלכות  חיים 
מהר  עכשיו  קיבלה  כאילו  בה  לאחוז  בתורה 
סלקי  כד  בון  בר  יוסי  ר'  אמר  ירושלמי  סיני, 
עמודא  נקיט  דמברך  מאן  האי  לברוכי,  דוכנא 
דתורה בידיה, שנאמר [דברים לא, כו] לקוח את 
הספר התורה הזאת ע"כ. א"כ כשאוחז הקורא 
את הס"ת, צריכים העומדים לידו לברכו לחזקו 
ולאמצו בברכת פיהם, כמו שה' בירך ליהושע 
אז. [ועיין במג"א שם ס"ק יג-יד ובביאור הגר"א 
ובמקור  אליעזר  בדמשק  בו  שביאר  ומה  שם 
חיים להחוו"י]. ועוד יש לפרש, דמברכים את 
ויחזיק  שימשיך  בס"ת,  אוחז  בעודו  המסיים 
ויהגה בתורה ויהא דבוק בה תמיד. וזה כוונת 
הסמך שהמנהיג הביא מהמדרש, לכל מסיים 

שצריך לומר לו חזק.
יצא  מכאן    - מסיק  הנ"ל  חיים  ובארחות 
המנהג לומר למסיים לקרות בתורה 'חזק', וכן 
אין  בספרד  אבל  ובפרובינצה,  בצרפת  המנהג 
אומרים אותו אלא בסיום התורה בלבד, והכל 

הולך אחר המנהג ע"כ.
ובאבודרהם [שחרית של שבת עמוד קעא] , מביא 

מנהגם  המנהיג]  בעל  [הוא  הירחי  אבן  וכתב   -
בתורה  המסיים  לכל  ופרובינצא  צרפת  בכל 
'חזק',  רם  בקול  החזן  לו  אומר  מהקוראים 
אלא  לאמרה  נהגו  לא  ובספרד  וכו',  סמך  ויש 
התורה,  מחומשי  וספר  ספר  כל  כשמסיימים 
ואולי סוברים למסיים בתורה מן הספר ממש 
העתיק  תנב]  [סימן  משה  [והמטה  ע"כ.  קאמר 

דברי האבודרהם].
נמצא שיש בראשונים שני מנהגים באמירת 
'חזק', דיש שאמרוהו בסיום קריאת כל חומש, 
התורה.  כל  קריאת  בסיום  רק  שאמרוהו  ויש 
להעולה  אומר  היה  החזן  שרק  המנהג  וכן 

'חזק'.
את  העתיק  קלט,  סי'  סוף  או"ח  בב"י  והנה   
בלשונו,  ומסיק  הנ"ל,  חיים  הארחות  דברי 
מכאן יצא המנהג לומר למסיים לקרות התורה 

'בכל פעם' חזק עכ"ל. 
רק  כלל,  הב"י  העתיקו  לא  שם  ובשו"ע 
לומר  נהגו  ומזה  וכתב,  העתיקו  הרמ"א 
ע"כ.  חזק  פעם'  'בכל  התורה  לקרות  למסיים 
משמע שכל הציבור היו אומרים כך לכל עולה 

בתורה בסיומו 'חזק', ולא רק למסיים.
אשכנז  מנהגי  ספרי  שבכל  הוא  והמעניין 
הזכירו  ורק  הזה,  המנהג  כלל  מוזכר  אינו 
למסיים  תורה  בשמחת  'חזק'  שאומרים 
הרמ"א  כדברי  נוהגים  והספרדים  התורה. 
בתורה  עולה  לכל  וברוך'  'חזק  שאומרים 
בסוף  הגדולה  הכנסת  שכתב  וכמו  כשמסיים, 
לכל  לומר  מנהגינו  הב"י,  דברי  על  קלט  סימן 
קורא אחר שיקרא 'חזק ברוך', והקורא משיב 
'חזקו אמצו' ע"כ. וכן העתיקו ב'יפה ללב' שם. 
כל  בסיום  רק  כן  נוהגים  אין  האשכנזים  אבל 
את  בדבריו  מצטט  שהרמ"א  [ואפשר  חומש. 
דברי הב"י, אבל אין הכוונה שכן נהגו באשכנז 

וצ"ע].
[ועיין שם בסימן קלט בהגהות רעק"א דכתב 
על דברי הרמ"א 'ומזה נהגו' דכן איתא במסכת 
סופרים פי"ג ה"ח, וכן כתב שם בביאור הגר"א, 
והדברים צ"ע דבמסכת סופרים שם איירי רק 
לענין אחיזה בס"ת שהובא בראש הסעיף ולא 

לענין אמירת חזק, וצ"ע].
הטעמים לאמירת חזק

המדרש  מדברי  הטעם  הבאנו  כבר  לעיל 
התורה  של  החיים  בעצי  מחזיק  שהעולה 

וכשמסיים מברכין אותו בברכת 'חזק'.
והמהר"ם מינץ בשו"ת סימן פה נתן עוד שני 
סיום  דלאחר  נהגנו  אנו  וכן   - וכתב  טעמים 
הספר עונים הקהל בקול רם 'חזק'. וטעמא של 

אותו מנהג, כמו שכתוב אחר כל פרק או סיום 
דסיימו  מאחר  כלומר  עלך',  'הדרן  מסכתא 
תשכח  פן  לך  השמר  המסכתא,  או  הפרק 
או  תשכח.  שלא  בהן  חזור  וכו',  הדברים  את 
כלומר  כוחך',  'יישר  לחזן  לומר  שנהגו  כמו 
יתר  לגמור  שתזכה  רצון  יהי  מצוותך,  גמרת 
מצוות. [ולכאורה זה המקור לברכה השגורה 
למצוות'].  'תזכה  מצוה  עשיית  אחרי  כל  בפי 
א"כ  כוחך,  יישר  החומש,  סיימת  פירושו  וה"נ 
הקהל קוראים בקול רם שנסיים החומש עכ"ל 
[והעתיקו האליה רבה סימן קלט ס"ק יד, ועיין 
פרי מגדים שם א"א ס"ק יד שהביא דברי הא"ר 

והעיר בדבריו].
אולי   - הטעם  כתב  יא]  ס"ק  [שם  חדש  והפרי 
יצא מנהג זה, משום שהתורה נקראת תושיה, 
 . ע"ב]  כו  [סנהדרין  אדם  של  כוחו  שמתשת 
ע"ב]  לד  [ברכות  עומדין  אין  פרק  דאמרינן  ועוד 
התורה  הן,  ואלו  חיזוק  צריכין  דברים  ארבעה 
ואמץ,  חזק  רק  שנאמר  וכו',  טובים  ומעשים 

חזק בתורה, ואמץ במעשים טובים ע"כ.
ובשבלי הלקט [סימן שעב] ובתניא רבתי ענין 
לגבי  כתב   , פח]  [סימן  חג  של  האחרון  יו"ט 
תורה,  שמחת  נקרא  והיום   - תורה  שמחת 
ואחרי שהשלים קריאתו עד לעיני כל ישראל, 
אינו חותם מיד, אלא מנהגנו לעמוד כל הציבור 
על רגליהם, והחזן אוחז ס"ת בזרועו ואומר ג' 
פעמים, 'זכינו להשלים לשלום, נזכה להתחיל 
כן  אחריו  עונין  והציבור  בשלום',  ולהשלים 
תורה]  [בשמחת  לומר  נוהגין  ויש  פעמים.  ג' 
חזק, זכינו וכו'. ונראה שלפיכך נהגו לומר כן, 
באימה  לעמוד  לו  צריך  בתורה  שהקורא  לפי 
הבאימה  [וענין  עליו,  הקב"ה  ואימת  וביראה, 
במנהגיו  מרוטנברג  למהר"ם  מצינו  ויראה, 
שבסוף  אחרונים  פסוקים  ושמונה  דכתב, 
ישראל,  כל  לעיני  עד  משה  וימת  מן  הספר 
יחיד קורא אותם באימה וביראה]. וגם יש עליו 
החזן  אומר  מלקרות  כשגמר  הציבור,  אימת 
לאותו  'חזק'  ג"כ  עונים  והציבור  'חזק'  לקורא 
כנגד  פניהם  ונותנים  בתורה,  לקרות  שגמר 
לחזן  גם  מעתה,  ואמץ  חזק  כלומר  הקורא, 
תהיה',  ה'  וברוך  'חזק  לו  שאומרים  הכנסת 

נראה שמזה הטעם אומרים לו כך כמו כן.
ובנוהג כצאן יוסף [מיסודי מנהגי אשכנז] כתב - 
רם  בקול  הקהל  אומרים  הש"צ  שסיים  ומיד 
'חזק', ואח"כ קורא החזן ג"כ 'חזק'. ונ"ל הטעם 
קשה  וזה  הזה,  הספר  בסוף  שעומד  מפני 
חזק  רק  יהושע  גבי  דכתיב  ומצינו  לשכחה, 
אצל  לשמור  וכתיב  וגו',  לשמור  מאוד  ואמץ 
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חזק, ומצינו לשון שמירה אצל האזהרה שלא 
כלומר  תשכח,  פן  לך  השמר  דכתיב  ישכח, 

השמר מלשכחו, וכן נמי לשון חזק ע"כ.
בשם  הטעם  מביא  (ליברזהון)  החיים  ובארץ 
דאם  זצוק"ל,  מטשרנוביל  אהרן  רבי  הרה"ק 
יסייעו  בודאי  פעם,  אחר  פעם  מתחזק  אדם 
ונתחזק  וזה  אותו,  ויחזקו  השמים  מן  אותו 

שיהיה מתחזק מן השמים.

כמה פעמים אומרים והנוסח
הרבה  מצאנו  חזק  אומרים  פעמים  וכמה 

הבדלים במנהגים.
אמרו  שלא  נראה  הנ"ל  המקורות  בכל  דהנה 
הקהל רק פעם אחת 'חזק', וכמו שכתב מפורש 
הלבוש [סי' תרסט] , ואז החתן קורא אותו פסוק 
עד לעיני כל ישראל, והקהל מסיימין לעיני כל 
ישראל והחתן עמהם, ועונין ואומרים בקול רם 
'חזק' [והוא מועתק ממנהגי רבי אייזיק טירנא].
שהקהל  שנהגו  כתוב,  וורמיזא  ובמנהגי 
אחת,  פעם  החזן  ואח"כ  אחת  פעם  אומרים 
אחרון  פסוק  קורא  בעצמו  תורה  החתן  וז"ל, 
והקהל קוראין 'חזק', ואחר כך החזן ג"כ, כמנהג 
רכה,  עמוד  שמש  יוזפא  ר'  [מנהגי  הספר  סיום  בכל 

מנהגי קירכום עמוד קצה, נוהג כצאן יוסף עמוד קצ] .

ויש שנהגו שהקהל אומרים פעם אחת ואח"כ 
החזן פעם שניה ואח"כ הקהל חוזרים ואומרים 
במחזור  כן  מופיע  ולראשונה  שלישית.  פעם 
שנדפס  תורה  [לשמחת  צדק  מעגלי  פירוש  עם 
בשנת שטז] , קורין לחתן מעונה אלהי קדם עד 

הפסוק האחרון, ואומרים אותו הקהל בקול רם 
ואומרים 'חזק', והחזן חוזר לומר אותו, והקהל 
עונין 'חזק'. רמז למשה רבינו ע"ה, כי ג' פעמים 
חזק בגימטריא משה ע"כ. [והביאו האליה רבה 
להרבה  הועתק  וממנו  יח,  ס"ק  תרסט  סימן 
'שער  בספר  ג"כ  איתא  זו  וגימטריא  ספרים]. 
הפסוקים' למהר"ח ויטאל על הפסוק ביהושע, 
במאור  ועיין  התורה.  לסיום  מקשרו  אינו  אבל 
טעם  נאה  בדרוש  שהסביר  ויחי]  פ'  [סוף  ושמש 
באר  בשו"ת  [ועיין  חזק.  פעמים  ג'  לאמירת 

משה ח"ד סימן כח מה שתמה ע"ז].
פעמים  ג'  אומרים  שהקהל  כהיום  והמנהג 
מופיע  אינו  זה  ונוסח  ונתחזק',  חזק  'חזק 
ולראשונה  כלל,  הנ"ל  הראשונים  במקורות 
פרנקפורט  מנהגי  קהילות  בדברי  כן  מופיע 
מחמשה  חומש  סוף  שהוא  ולפי   -  [89 [עמוד 

בקול  האחרון  פסוק  קורא  תורה,  חומשי 
'חזק  הקריאה  חזן  לו  שהשלים  אחר  וכו'  רם, 
וכ"כ  ע"כ.  יאמרנו,  לא  השביעי  אבל  ונתחזק', 
בקצות השולחן [סי' פד אות יג] , המסיים לקרות 
נוהגין  וכו'  תורה  חומשי  מחמשה  אחד  ספר 
ברכה  שמברך  קודם  ונתחזק'  חזק  'חזק  לומר 

רם  בקול  תחילה  אומרים  והקהל  שלאחריה, 
בערוך  וכ"כ  ע"כ.  הש"צ  אומר  ואח"כ  ובניגון 
השולחן [סי' קלט סט"ו] , ודע דבקרא דלא ימוש 
כתיב חזק ואמץ, ומזה נהגו לומר למסיים ספר 
'חזק חזק ונתחזק'. ויש שרוצים שיאמרו 'חזק' 

ג' פעמים שהם במספר משה, ונכון הוא, ע"כ.
ובליקוטי חבר בן חיים תלמידו המובהק של 
שמעתי  וז"ל,  הביא   , כט]  עמוד  [ח"א  החת"ס 
'חזק'  פעמים  ג'  לומר  שיש  זצוק"ל  מרן  מפי 
פעם  לומר  שנהגו  כמו  ולא  משה,  בגימטריא 
הג' ונתחזק, ופשוטו של ענין משום אל תעמוד 
[ועיין  ע"כ.  תקלה  ח"ו  יארע  שלא  הפרק  על 
הפרק',  על  תעמוד  'ואל  בפסוק  יד  בעובדיה 
שפירש רש"י מכאן שאסור להפסיק בק"ש בין 

פרק לפרק].
פעמים  ג'  לאמירת  הטעם  שמסבירים  ויש 
'חזק', עפ"י דברי הרא"ש ביומא [פ"ח סימן כח] , 
שכתב - ומה שאומר [כל נדרי] שלש פעמים, 
שכן מצינו שכל דברי חכמים משולשים, מגל 
זו  קופה  זו  קופה  זו  קופה  זו,  מגל  זו  מגל  זו 
ביהושע  דבפסוק  ביארו  ועוד   . ע"א]  סה  [מנחות 

שם דמשם המקור לכל האמירה, מוזכר שלש 
פעמים חזק ואמץ. 

עפ"י  שנוסף  כנראה  'ונתחזק'  המלה  ומקור 
האמור בפסוק בשמואל [ב, י, יב] 'חזק ונתחזק' 
בעד עמנו. [ושם בפסוק הניקוד הוא 'ונתחזק' 
בפת"ח ולא בציר"י. והגר"ש דבליצקי שליט"א 
שם  דבשמואל  בקמ"ץ,  ונתחזק  דצ"ל  כותב, 
הוא באמצע הפסוק ולכך הוא מנוקד בפת"ח, 
החפץ  ובשם  בקמ"ץ.  וצ"ל  סיום  זהו  כאן  אבל 
הראשון  חזק  דאמר  מביאים,  ראיתי  חיים 
הכוונה  דהראשון  בציר"י,  השני  וחזק  בפת"ח 

לעצמו, והשני לאחרים].
ויש ליישב דהכוונה של הנוסח 'ונתחזק' הוא, 
דהציבור רוצים לכלול עצמם בברכת החיזוק, 
שהרי גם הם גמרו את החומש בשמיעה ושומע 
כעונה, וסמך לזה מהאמור בדניאל [י, ט] ויאמר 
חזק  לך,  שלום  חמודות  איש  תירא  אל  אליו 
וחזק, וכדברו עמי התחזקתי. ועוד סמך לדבר 
יוציא  אל  לעולם   , מט:]  [ברכות  הגמרא  מדברי 
אם  המזון  ברכת  לגבי  הכלל,  מן  עצמו  אדם 
אומרים ברכו או נברך. [ועיין לעיל הטעם בשם 

הרה"ק מטשרנוביל].

אם גם העולה אומר 'חזק'
גם   - כתב  [בהוספות]  ח"ג  בסוף  הרב  בשו"ע 
וכן  ונתחזק',  חזק  'חזק  אומר  לתורה  העולה 
בסיום שאר הספרים. ובספר כרם שלמה סימן 
'חזק', כי אסור  קלט כתב - העולה אינו אומר 
לו להפסיק, ועוד ביאר כי הרי הקהל מברכים 
לעצמו.  הוא  כן  שיאמר  שייך  ולא  חזק,  אותו 

וכ"כ בקצות השולחן [סימן פד ס"ק יג ובבדי השולחן 
אות כב] . וכ"כ בלוח לארץ ישראל שלא לענות 

משום הפסק. ובשו"ת רבבות אפרים [ח"ד סימן 
שליט"א,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  בשם  הביא  ה] 

דאין לומר, ואם הבעל קורא קיבל את העליה, 
בשו"ת  וכ"כ  הפסק.  משום  לומר,  לו  אין  ג"כ 
שבט הלוי [ח"ז סימן רב] - יראה דאין לו לחזור 
על זה, דזה נאמר בלשון נוכח על העולה ולא 
שייך כלל להגיד על עצמו. ואין לומר דהכוונה 
'חזקו'  'חזק', דא"כ צריך לומר  שעונה להקהל 
בלשון רבים, וכמו שהוא מנהג התימנים. ואולי 
לכל  יחיד  בלשון  הקהל  לכל  שאומר  הכוונה 
הלכות  משנה  בשו"ת  [ועיין  'חזק'  ואחד  אחד 
אמר  ואם  לענות,  לעולה  דאין  כב  סימן  ח"ז 
באר  בשו"ת  עוד  ועיין  הפסק.  הוי  לא  בדיעבד 
משה [ח"ג סי' נח] , ובשו"ת נשמת שבת [ח"ב סי' 

רנג] .
מביא  שיג]  עמוד  [ח"ב  רבינו  [ובארחות 
לחתן  עולה  כשהיה  זצוק"ל  דהסטייפעלר 
שבירך  לפני  'חזק'  אומר  היה  בשמח"ת,  תורה 
הברכה האחרונה. וכן הביא בספר 'שיח הלכה' 
[סי' קמ סק"ה] בשם הגרא"י זלזניק זצ"ל שהעיד 

י"ל  ואולי  אומר]  היה  זצ"ל  בענגיס  דהגרז"ר 
אבל  בתורה,  קורא  גם  העולה  היה  דבזמנם 
חזק  אמירת  אולי  קורא,  בעל  שיש  בזמנינו 
לומר  להעולה  גם  מותר  וא"כ  אליו,  מכוונת 
[ובכף  הפסק.  משום  דאסור  לא  אם  'חזק', 
צריך  דבשמח"ת  כתב  סק"ו]  תרסט  [סי'  החיים 
לאומרה אחר קדיש שאומרים אחר קריאת פ' 
התורה  סוף  בין  להפסיק  שלא  בכדי  בראשית, 

לתחילתה].

בעמידה
'חזק',  אמירת  בעת  לעמוד  כהיום  נהגו 
לעיל  שהבאנו  כמו  שבזמנם  לפי  הוא  והמקור 
האחרון  הפסוק  את  קורא  הקהל  שכל  נהגו 
ואח"כ  קורא,  הבעל  אותו  שקורא  לפני  בקול, 
לכבוד  לעמוד  נהגו  כן  ועל  קורא,  הבעל  קרא 
מנהג  שנתבטל  אף  וכהיום  הפסוק,  אמירת 
והגר"ש  נשאר.  לעמוד  המנהג  הקריאה, 
את  לסגור  דצריך  כותב,  שליט"א  דבליצקי 
הס"ת ואח"כ לומר 'חזק'. כדי שלא יחשבו שזה 
כתוב בתורה, כמו שנפסק לגבי ברכה אחרונה 

בס"ת.
כח"  "יישר  ברכת  לומר  שנהגו  מה  והנה 
ולכהנים  בתורה  ולקוראים  ציבור  לשלוחי 
היא  כוונתה  דברים,  ובעוד  הדוכן  מן  ברדתם 
'חזק חזק', ובהזדמנות אחרת אי"ה  כמו ברכת 

נאריך בזה.

זז  תורה ודעת גליון   150  מרחשוון תשע"ב



גליון   150  מרחשוון תשע"בח  תורה ודעת toravadaat@gmail.com מערכת 'תורה ודעת'  *  טלפקס: 5631864 - 02  *  למנויים והנצחות: 050-4141741  *   דוא"ל  חחחח

m
d 

 0
52

-7
67

-3
00

9

יך
על

קרא 
וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נ

בשבח והודיה לבוכ“ע

מתכבדים אנו להזמינכם 

להשתתף בשמחת הבר מצוה

של בני העלם היקר

אליעזר דוד נ“י
שתתקיים אי“ה ביום רביעי פרשת וישלח 

י"א כסליו תשע"ב

באולמי ’הכתר' חיי עולם

ככר השבת, ירושלים

קבלת אורחים משעה 8:15

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

מרדכי מינצברג
הזמנות פרטיות לא נשלחו

המרכז הגדול לחינוך
קהל עדת ירושלים - ישיבת המתמידים

ברכת מזל טוב
שלוחה בזה אל מע"כ האברך החשוב, המחנך הדגול

המדריך אותנו על דרך אמת, ה"ה

הרה"ג רבי חיים שטרן שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי בנו במז"ט

יהא רעווא שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה מהם ומכל יו"ח מתוך אושר עושר 
וכבוד כל הימים, ואך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים.

קהל עדת ירושלים - ישיבת המתמידים

כוס תנחומין
הרינו להביע את רגשי תנחומנו לידידנו החשובים
הרה"ח רב הפעלים והמעש למען קדשי ישראל, 

המסור בלו"נ לקהילתנו הקדושה ומפעליה

הרב  בן ציון קופרשטוק שליט"א

ולאחיו היקר הרב יהודה שליט"א
ולאמם הרבנית הצדקנית תליט"א

וכל המשפחה החשובה הי"ו
על פטירת אביהם האי גברא רבה, עמוד התורה והיראה, צדיק 

נשגב, פאר והדרה של עיר הקודש מחבר ספרי 'מאורות נתן'

הגאון הגדול רבי יצחק נתן קופרשטוק זצ"ל

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים,
ובהמשך דרכו בקודש תנוחמו

ברכת מזל טוב 
למחנך הדגול והנכבד, ידידנו בלו"נ

הרב דוד דז'יאלובסקי שליט"א
לרגל שמחת הולדת בנו שיחי'

דוד קירשנבוים, נפתלי הרצל, אריה הולצמן

ברכת מזל טוב מקרב לב
להאי גברא יקירא

המסור בלו"נ למען ישיבתנו הקדושה
הרב אפרים אייכן שליט"א

לרגל הולדת הבן במז"ט ובשעטו"מ
ויהא רעווא מן שמיא שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים 

טובים, מתוך נחת והרחבת הדעת. אמן.

ההנהלה                רבנן ותלמידהון

ברכת מזל טוב
שלוחה בזה לידידנו הדגולים, רבי הפעלים והמעש במסירות ונאמנות למען התורה ולומדיה ה"ה

הרה"ח רבי חיים יוסף גפנר שליט"א
ממנהלי ישיבתינו הקדושה

ולמע"כ המשפיע הרוחני הדגול, דולה ומשקה לעדרים
מבארות התורה ויראת ה'

הרה"ג רבי חיים שטרן שליט"א
לרגל שמחת נישואי צאצאיהם היקרים הי"ו במז"ט ובשעטו"מ

ויהי רצון שיקימו בית נאמן בישראל לתפארת המשפחות החשובות, ויראו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת 
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות מתוך אושר וכל מילי דמיטב אמן.

ההנהלה                רבנן ותלמידהון

מיטב הברכות
אשגר בזה לידיד נפשי, ברוך הכשרון ורב התבונות, 

מאיר פנים לכל אדם, נושא חן בעיני אלוקים 
ואדם ה"ה

הרב אברהם וובר שליט"א
לרגל שמחת הולדת הבן במז"ט

יה"ר שירווה רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יו"ח
ויצליח בכל מעשי ידיו, אושר עושר וכבוד 

ירדפוהו כל הימים.
דוד רוטמן

המרכז הגדול לחינוך
קהל עדת ירושלים - ישיבת המתמידים

ברכת מזל טוב
שלוחה בזה אל מע"כ האברך החשוב, המחנך הדגול

המדריך אותנו על דרך אמת, ה"ה

הרה"ג רבי דוד דז'יאלובסקי שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו בהולת הבן במז"ט

יהא רעווא שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יו"ח מתוך אושר עושר 
וכבוד כל הימים, ואך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים.

כוס תנחומים
מביעים אנו את מיטב תנחומינו לידידנו החשוב, 

רב הפעלים לתורה ולחסד
הרב בן ציון קופרשטוק שליט"א

ולאחיו הרב יהודה שליט"א
על פטירת אביהם החשוב, מיקירי קרתא 

דשופריא, האי גאון וצדיק הגאון הגדול
רבי יצחק נתן קופרשטוק זצ"ל

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
וירושלים, ובהמשך דרכו בקודש תנוחמו

דוד רוטמן
וצוות מעדני מלך
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על

קרא 
וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נ

בשבח והודיה לבוכ“ע

מתכבדים אנו להזמינכם 

להשתתף בשמחת הבר מצוה

של בני העלם היקר

אריה מרדכי נ“י
שתתקיים אי“ה ביום שני פרשת וישלח 

ט' כסליו תשע"ב

באולמי ’סאטמר'

עזרת תורה, ירושלים

קבלת אורחים משעה 7:30

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

שמעון רבינוביץ

יך
על

קרא 
וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נ

בשבח והודיה לבוכ“ע

מתכבדים אנו להזמינכם 

להשתתף בשמחת הבר מצוה

של בני העלם היקר

עקיבא יוסף נ“י
שתתקיים אי“ה ביום שני פרשת וישלח 

ט' כסליו תשע"ב

באולמי ’פאר' 

בית יעקב הישן, ירושלים

קבלת אורחים משעה 8:00

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

יצחק דוד חשין
הזמנות פרטיות לא נשלחו

ברכת מזל טוב
שלוחה בזה לדידנו הדגול, רב הפעלים והמעש במסירות ונאמנות 

למען התורה ולומדיה ה"ה

הרה"ח רבי חיים יוסף גפנר שליט"א
ממנהלי ישיבתינו הקדושה

לרגל הכנס בנו לעול תורה ומצוות
ויהי רצון שירווה ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת, בנים ובני בנים 
עוסקים בתורה ובמצוות מתוך אושר וכל מילי דמיטב אמן.

ההנהלה                רבנן ותלמידהון

ברכת מזל טוב 
לידידנו היקר והחשוב, נחמד למעלה 

ואהוב למטה
הרב משה אהרן פרידמן שליט"א

לרגל שמחת הולדת בנו שיחי'
דוד קירשנבוים, דוד דז'יאלובסקי

ברכת מזל טוב 
לבנינו אחינו וגיסנו היקר והחשוב, 

כליל המעלות ורב התבונות, מוכתר 
בכל מידה נכונה

הרב משה אהרן פרידמן שליט"א

לרגל שמחת הולדת הבן שיחי'
יה"ר שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה 

ממנו מתוך אושר עושר וכבוד כל הימים

ההורים האחים והגיסים
לבית משפחת פרידמן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
נשגר קמיה ידידינו ורענו הנשגב, איש חמודות ואיש האשכולות,

בר דעת ובר לבב, אהוב למקום ולבריות,

הרה"ג רבי משה אהרן פרידמן שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בנו בשעטו"מ

יתן ה' ותזכו לגדלו ולחנכו לתורה לחופה ולמעש"ט מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת
נחת ואושר כל הימים, אמן.

המברכים ומאחלים מעומק לב
ידידך מקהל עדת ירושלים ברכפלד

משה אייזן, יוסף חיים בלוי, יצחק לייב בלוי, צבי בלוי, אברהם ברגמן, מנחם גוטפרב, שמעון זיידל גולדברג
מאיר ויינטרויב, משה ויינשטוק, ברוך וייספיש, עקיבא וייס, מרדכי וייס, מרדכי ולנשטיין, חיים לזנובסקי
דוד מינצברג, דוד סופר, יוסף צבי סלנט, יונה זאב פרוש, יעקב פרוש, שמעון קלצקין, יוסף בנימין רובין
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