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מקראות ביאורי 
א. וכלה אהרן ובניו לכסות את הקדש ואת 
כן  ואחרי  המחנה  בנסוע  הקודש  כלי  כל 
יבואו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקודש 
מועד באהל  קהת  בני  משא  אלה  ומתו 

במדבר ד, טו).

וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר. אל 
מתוך  הקהתי  משפחת  שבט  את  תכריתו 
ימותו  ולא  וחיו  להם  עשו  וזאת  הלויים. 
ובניו  אהרן  הקדשים  קודש  את  בגשתם 
עבודתו  על  איש  איש  אותם  ושמו  יבואו 
את  כבלע  לראות  יבואו  ולא  משאו.  ואל 

הקודש ומתו (שם פסוק יז-כ).

באזהרת  לאווים  שני  כאן  נאמרו  ולכאורה 
נגיעה  הלויים  על  אוסר  אחד  שכתוב  מיתה, 
הלויים  על  אוסר  נוסף  וכתוב  הקודש,  בכלי 

ראיית כלי הקודש.

זה  מכתוב  למדו  נד.)  (יומא  בגמרא  ואכן 
אלא  הקודש,  כלי  את  לראות  אסור  שהיה 
מועד,  באוהל  רק  נאמר  זה  שאיסור  שחילקו 
בבית  'כלה  בבחינת  היו  וישראל  שהשכינה 
שהיו  עולמים  בבית  אבל  (ארוסה),  אביה' 

הותר  (נשואה)  חמיה'  בבית  'כלה  בבחינת 
הדבר. ולכן התירו לגלול את הפרוכת ולהראות 

לעולי רגלים את הארון והכרובים.

קכה  סימן  מועד  (או"ח  איש'  ב'חזון  ועיין 
'ולא  יגעו'  'ולא  אלו  שפסוקים  שכתב  ט)  אות 
וראיה  נגיעה  על  ללויים  אזהרה  אינו  יבואו', 
שחייב  בזר  אפילו  מצינו  לא  כי  הקודש,  בכלי 

מיתה על נגיעת וראיית כלי המקדש.

עצם  את  לאסור  בא  לא  שהכתוב  כלומר 
ה'נגיעה' וה'ראיה' בכלי הקודש, אלא הוא רק 
שנאמר  למה  ובדומה  הדברים,  כתיבת  סגנון 
לגבי הלויים - 'אך אל כלי הקודש ואל המזבח 
לא יקרבו ולא ימותו' (במדבר יח, ג). דפשיטא 
והמזבח,  הכלים  אל  להתקרב  איסור  שאין 
אלא הכוונה שלא יקרבו לעסוק בעבודה בכלי 
מום  בעל  בכהן  נאמר  וכן  ובמזבח.  הקודש 
(ויקרא כא, כג) 'ואל המזבח לא יגש'. שבוודאי 
הכוונה  אלא  המזבח,  אל  לגשת  איסור  אין 
כן  וכמו  בזה.  כיוצא  הרבה  וכן  להקריב.  לגשת 
כאן מה שנאמר 'לא יגעו' 'ולא יבואו לראות', 
אין הכוונה נגיעה וראיה כפשוטו, אלא האיסור 

מתורתו של רבינו הגאון רבי לייב מינצברג שליט"אביאורי תורהביאורי תורה

המשך בעמוד הבא

קהל עדת ירושלים'  יו"ל ע"י '

ביאורי תורהביאורי תורה
ביאורי מקראותביאורי מקראות

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

שיחת רבינו שליט"א בליל שבועותשיחת רבינו שליט"א בליל שבועות
'נעשה ונשמע''נעשה ונשמע'

'שבת איהו יומא דנשמתין''שבת איהו יומא דנשמתין'
שבת התאחדות - קהילת ביתרשבת התאחדות - קהילת ביתר

אחד המשתתפיםאחד המשתתפים

חקר ועיוןחקר ועיון
המשך המאמר 'אמירת פרקי אבות בשבת'המשך המאמר 'אמירת פרקי אבות בשבת'

הרב חיים יצחק פרושהרב חיים יצחק פרוש

בירורי הלכהבירורי הלכה
שתיית כוס ברכת אירוסין, נישואין, שבע ברכותשתיית כוס ברכת אירוסין, נישואין, שבע ברכות

הרב יואל יעקב פרידמןהרב יואל יעקב פרידמן

טנא מלא ברכוטנא מלא ברכות ת 
ברכת מזל טוב חמה ולבבית שלוחה בזה

לכבוד מורינו ורבינו שליט”א
ולחתנו הגאון רבי אשר ליכטנשטיין שליט"א

ר"מ בישיבת 'חיי משה'

לרגל שמחת הולדת הנין והנינה/הנכד והנכדה במז"ט ובשעטו"מ
יהא רעווא משמיא שיזכו לרוות מהם 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

א

ה

ז

ח

ט

הודעותהודעות
ניתן להשיג את

חמשת האוגדנים
 של גליונות תורה ודעת
תשס"ה-תשע"א עם מפתחות

_____________________

ניתן להאזין
לשיעורי רבינו שליט"א

_____________________בקול הלשון (לשה"ק)  בטלפון 03-6171111

טלפון המערכת: 050-4141741



שמצינו  וכעין  הכהנים.  על  שמצוותם  בדברים   הלויים  יעסקו  שלא  הוא 
איסור  יש  עצמם  בלויים  וכן  הלויים,  בעבודת  לעסוק  הכהנים  על  איסור 
למשורר לעסוק בעבודת השוערים, כדאיתא בחז"ל משורר ששיער חייב 

מיתה (ערכין יא:).
וכל איסור זה אינו אלא בזמן היות המשכן כשנסעו על פי ה', כי אז היה 
מצות עשה בסדר פריקת המשכן והמסעות, ועל זה הזהירה תורה שהלוי 
שעושה עבודת הכהנים חייב מיתה, ואין דבר זה נוהג לדורות, וכתב עוד 
ומפרקו  מצותו  בשעת  שלא  שהנכנס  'נראה  המשכן  היות  בזמן  דאפילו 

אינו בכלל אזהרה זו'.
ודבר זה שעיקר קרא אתי להזהיר את הלויים על עבודת הכהנים, עיין שם 
שכתב דהכי מוכח בספרי (פרשת קרח קט“ז), שעל פסוק זה ’אהרן ובניו 
וגו‘‘.  לראות  יבואו  ולא  משאו.  ואל  עבודתו  על  איש  אותם  ושמו  יבואו 
אמרו - ’אין לי אלא לויים שענושים על עבודת כהנים כו‘‘ אלמא דעיקר 

קרא על עבודה המסורה לכהנים. 
ושם באות י כתב החזו“א – ’עיקר המצוה הוא לדורות, שכל עניני עבודת 
המקדש המיוחדות לכהנים ולויים, חייבים זרים עליהם, וכהנים על עבודת 
הקמת  עניין  מיהו  זה,  על  זה  והלויים  הכהנים,  עבודת  על  ולויים  הלויים, 
בעבודות  ומ“מ  לדורות,  ולא  במשכן  אם  כי  שייך  אינו  וירידתו,  המשכן 
השייכות לדורות, חייבין עליהן לדורות כגון זר או כהן ששורר או ששיער 

במיתה, וכן משורר ששיער כדאמר בספרי‘, 
ומה שאמרו בגמרא שם שמכתוב זה נלמד שיש איסור ראיה כתב החזו“א 
איסור  שיש  ללמדך  ’ראיה‘  בלשון  רחמנא  מדאפקיה  שהוא  ’ונראה   -
גם  בהם  יש  המשכן  בפריקת  הלויים  שנאסרו  וכיון  הכרח,  בלא  בראיה 
איסור ראיה, ולפי שאין זה עיקר אזהרה דקרא, אמרו שם שלא היה נהוג 

רק במשכן שהיו ישראל בבחינת ארוסה‘. עיי“ש.
מוכח  עולמים  בית  בניין  בזמן  בכלים  להביט  שהתירו  ממה  כן  כי  הנה 
שאין פשטות הכתוב לאסור את הראיה, כי אם היה זה דין מפורש בתורה, 
פשוט שלא היו מפקיעין איסור זה מכח סברא כגון דא, שהיחס השתנה 
מבחינת ארוסה לנשואה. [וגם הרי ההלכה היא כרבי יהודה דלא דרשינן 
טעמא דקרא לגבי קביעות הלכות (עיין תוס‘ סוטה יד. ד“ה כדי).] אלא 
מכיון שהוא רק נלמד ממשמעות לשון הכתוב, קים להו לחז“ל מסברתם 
להתיר בזמן בית עולמים. דכל הטעם לאיסור הוא רק בזמן המשכן שאז 
לא היה דרך כבוד להביט, אבל בבית עולמים שאדרבה זהו כבודו, מותר 

להם לראות.
ועיין שם בחזון איש שכתב שלפי מהלך דבריו, ששני פסוקים אלו באים 
לאסור על הלויים לעבוד את עבודת הכהנים, תמוה למה הוכפל האיסור 
והעונש וגם מה פשר שינוי הלשונות בלשון ’נגיעה‘ ובלשון ’ראיה‘, וכתב 

על זה ’לא ידענא‘. 
הכתוב  שאין  כדבריו,  הוא  מקרא  של  פשוטו  וודאי  שאמנם  בזה  ונראה 
בא לתת איסור על נגיעה סתם או על ראיה סתם, אלא נאמר כאן איסור 
הכוונה  אין  אולם  המשכן,  ונשיאת  פירוק  בזמן  לעבודות  בנוגע  ללויים 
בשני פסוקים אלו כפירושו שמדובר בהם באותו האיסור, דהיינו שהלויים 
לא יעשו את עבודת הכהנים, אלא כל פסוק בא להזהיר על דבר נפרד, ויש 
כאן שני איסורים נפרדים. האחד בא להזהיר שהלויים יעשו את עבודתם 
את עבודת  דווקא בצורה הנכונה, והאיסור השני הוא שלא יעשו הלויים 

הכהנים.

דהיינו שהפסוק הראשון ’וכלה אהרן ובניו לכסות את הקודש וגו‘ ואחרי 
כן יבואו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקודש ומתו‘, בא להזהיר על הלויים 
שישאו את כלי הקודש בצורה הנכונה דהיינו בהיותם מכוסים, ואם יבואו 
זאת  לבטא  מתאים  וכאן  מיתה.  באזהרת  הם  אז  כיסויים  בלי  לשאתם 

בלשון ’נגיעה‘, כי בעת נשיאת הכלים נוגעים בהם.
והפסוק השני - ’ולא יבואו לראות כבלע את הקודש‘, כוונת הכתוב בזה 
היא להזהיר שעבודת הכיסוי תיעשה דווקא על ידי הכהנים בני אהרן, אבל 
מתאים  זה  ועל  מיתה.  אזהרת  עליהם  נאמרה  לכסות  יבואו  הלויים  אם 

הלשון ’ראיה‘, כי בעת הכיסוי רואים את הכלים, והבן.
את  להזהיר  בא  שהפסוק  הספרי,  מדברי  איש  החזון  שהוכיח  מה  ואכן 
הלויים שלא יעשו את עבודת הכהנים, הוא רק לגבי פסוק זה של ’אהרן 
ובניו יבואו וגו‘ כדאיתא שם. אולם הפסוק הראשון הוא איסור נוסף כמו 

שביארנו.

ישראל  בני  מתוך  הלויים  את  קח  לאמר.  משה  אל  ה'  וידבר  ב. 
חטאת  מי  עליהם  הזה  לטהרם  להם  תעשה  וכה  אותם.  וטהרת 

והעבירו תער על כל בשרם וכבסו בגדיהם והטהרו (במדבר ח, ה). 

ס.)  (גיטין  בגמרא  כדאיתא  ניסן  חודש  בראש  נאמרה  זו  פרשה  והנה 
ומובא ברש"י בפרשת נשא בפסוק 'ויהי ביום כלות משה' (ז, א).

וברש"י כאן פירש - 'הזה עליהם מי חטאת - של אפר הפרה מפני טמאי 
מתים שבהם'. ונראה שטעמו משום שלא מצינו הזאת מי חטאת אלא כלפי 
נאמרה  פרה  פרשת  שגם  מבואר  שם  בגמרא  והנה  מת.  מטומאת  טהרה 
בראש חודש ניסן, ולפי זה נמצא שגם מי שנגע במת לפני שנאמרה פרשת 
פרה, חלה עליו טומאה והיה חייב להיטהר באפר הפרה. שהרי וודאי לא 
שמי  מסתבר  [אכן  ניסן.  חודש  ראש  ביום  רובם  או  לוי  שבט  כל  נטמאו 

שנגע במת קודם מתן תורה, לא חל עליו טומאה.]
אמנם מרן החזון איש (או"ח מועד סימן קכה אות ח) כתב דנראה דלא 
אדומה  פרה  פרשת  שניתנה  אחר  רק  כי  הדיבור.  דקודם  אנגיעה  הוזהרו 
נתחדשו הלכות טומאת מת, ונגיעה במת שהיתה קודם לכן אינה מטמאה. 
טהורין,  ללווים  גם  היתה  חטאת'  מי  עליהם  'הזה  של  זו  שמצווה  אלא 
מצד מצות חינוכן, ואכן זה פשטות הכתוב שהיתה זו הוראת שעה, שלרגל 
מיני  בכל  ייטהרו  מועד,  אוהל  בעבודת  ה'  לפני  לעמוד  וכניסתן  חינוכן 
בשרם'  כל  על  תער  'העברת  חטאת',  מי  'הזאת  דהיינו  שישנם,  הטהרות 

[כטהרת מצורע], 'טבילה וכיבוס בגדים'.
רש"י  כתב  א)  משה (ז,  כלות  ביום  ויהי  בפסוק  נשא  בפרשת  לעיל  והנה 
שבראש חודש ניסן הוקם המשכן, בשני נשרפה הפרה, בשלישי הזו הזיה 

ראשונה, ובשביעי גלחו. 
עולם  דסדר  בברייתא  שאמרו  מה  שלפי  שהקשה  איש  בחזון  שם  ועיין 
אם  הרי  בשבת,  בראשון  היה  ההיא  בשנה  ניסן  חודש  שראש  פז:)  (שבת 
להן  דנדחה  לתרץ  ונדחק  לגלח,  להם  הותר  ואיך  בשבת  היה  ניסן  ז'  כן 
(פרשת  במלבי"ם  ועיין  לקרבנותיהן.  שנדחה  כמו  לגילוחן  השבת  יום 

בהעלותך) שתירץ שגילחו ביום שלאחר זה.
אמנם נראה שכל הקושי הוא רק לשיטת רש"י שפירש שהזאת הלוויים 
ובשביעי  בשלישי  הזאה  בעינן  ולפיכך  מת,  מטומאת  לטהרם  בכדי  היתה 
ורק אחר כך אפשר לקיים מצוות גילוח. אולם לפי דעת החזו"א שהזאת 
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בכדי  הלויים  את  לטהר  ציוותה  שהתורה  שעה  הוראת  היתה  חטאת  מי 
פשוט  נראה  מת.  בטומאת  נטמאו  שלא  אף  לעבודה,  ולקדשם  לחנכם 
שבהזאה זו לא היה צריך הזאת שלישי ושביעי, אלא היה די בהזאה אחת, 

ומיד אחריה היה ה'גילוח'.
בשני  המשכן,  הוקם  חודש  'בראש  בספרי -  מפורשים  הדברים  ולכאורה 
פיסקא  גילחו' (נשא  שנייה  הזאה  תחת  ממנו,  הזה  בשלישי  פרה,  נשרפה 
שניה  הזאה  'ואחר  בספרי  גרס  שרש"י  שם)  (נשא  במלבי"ם  ועיין  מד). 

גילחו'.
זו  הזאה  היתה  שלא  כאמור,  הכוונה  נראה  הנדפסת  הגירסה  לפי  אכן 
לטהרם מטומאת מת, ולכן לא היה עליהם דין הזאה שניה, אלא במקום 

זה היתה המצוה להוסיף בטהרתם על ידי גילוח.
רש"י  שכתב  כמו  ולא  ממנו'  הזו  'בשלישי  הוא  הלשון  בספרי  ואכן 
'בשלישי הזו הזיה ראשונה', כי רש"י פירש את הספרי כפי דעתו שהיה זה 
משום טמאי מתים שבהם, ואם כן יש עליהם כל דיני מי חטאת הכתובים 
מיוחדת  טהרה  היתה  זו  שהזאה  שביארנו  מה  לפי  אכן  חוקת.  בפרשת 

לקבלת עבודה, לא היה בה אלא הזאה אחת.
נשרפה  בשני  המשכן,  הוקם  חודש  'בראש   – גרסינן  שמעוני  ובילקוט 
פרה, בשלישי הזה ממנו, ברביעי גלח הלויים' (במדבר רמז תשיב). והיינו 

להדיא כמו שכתבנו.
אולם במדרש רבה איתא – 'בראש חודש ניסן הוקם המשכן, בשני נשרפה 
פרה אדומה, בשלישי היזה ממנה על הלויים כמה דתימא 'הזה עליהם מי 
כולם  שהיו  מפני  להזות  הלויים  צריכין  שהיו  שניה  הזיה  ותחת  חטאת', 
טמאי מתים, במה שהרגו בעובדי העגל, כמה דתימא 'והרגו איש את אחיו 
וגו' ויעשו בני לוי כדבר משה וגו' ציוה המקום לגלחם במקום הזיה של יום 

שביעי' (במדב"ר יב, טו).
שניה  הזאה  שהיה  רש"י,  כדעת  שלא  לכאורה  הם  זה  מדרש  דברי  והנה 
כהחזו"א  דלא  וגם  גילחו,  שניה  הזאה  שתחת  שם  אמרו  שהרי  בשביעי, 
שנטמאו  משום  שניה  הזאה  במקום  היתה  שהתגלחת  שם  כתוב  שהרי 
שנאמרה  לפני  להם  אירעה  זו  טומאה  והרי  העגל.  בעובדי  שהרגו  במתים 
פרשת פרה. ונראה שגם המדרש הוא כדעת החזו"א, שעיקר ההזאה היתה 
מצד החינוך לעבודה, כנ"ל, ומה שאמרו שטהרת גילוח היתה משום טמאי 
מתים שהרגו בעובדי העגל, אינו מעיקר הדין, אלא סלסול טהרה שנאמרה 
להם כהוראת שעה, ומשום כך היה די להם בתגלחת גם עבור טהרת הזאה 

שניה.

ג. ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה 
לו. וגו'. ואם גאל יגאל את השדה המקדיש אותו ויסף חמישית כסף 

ערכך עליו וקם לו (ויקרא כז, טו,יט).

וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לה' הוא קודש לה'. ואם 
גאל יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו (שם פסוק ל-לא).

פודה  עצמו  המקדיש  כאשר  רק  היא  חומש  הוספת  חובת  בהקדש  והנה 
וכמו  חומש,  להוסיף  צריך  אינו  הקדש  פודה  אחר  אדם  אם  אבל  אותם, 
שנאמר בהקדש 'המקדיש אותו'. אולם במעשר שני חיוב החומש הוא על 
כל מי שהמעשר שלו (רמב"ם הלכות מעשר שני פרק ה הלכה א), כדכתיב 

'איש ממעשרו', ולאו דווקא על מי שהפריש את המעשר.

למעשר  הקדש  בין  הבדל  ישנו  חומש  הוספת  שבחובת  בגמרא  ומבואר 
את  שמוציא  הראשונה  בפדייה  רק  חומש  מוסיף  הקדש  שבבפדיית  שני, 
שנתן  הדבר  אותו  את  ופודה  חוזר  כאשר  אבל  לחולין,  שהקדיש  הדבר 
מוסיף  ראשון  הקדש  שרק  כלומר  חומש.  שוב  להוסיף  צריך  אין  במחירו, 
כמו  חומש,  להוסיף  צריך  אין  ושלישי  שני  הקדש  אולם  בפדיונו,  חומש 
שדרשו זאת בגמרא (בבא מציעא נד). ואילו במעשר שני מוסיף חומש הן 
ותמורת  תמורתם,  את  כשפודה  והן  הפירות,  את  שפודה  הראשון  בפדיון 

תמורתם, בכל פעם כשפודה מוסיף חומש.
את  לפדות  כשבא  גם  שבהקדש  שני,  למעשר  הקדש  בין  הבדל  ישנו  עוד 
החומש צריך להוסיף חומש בפדיונו, אולם במעשר שני חובת חומש הוא 
רק על פדיון המעשר שני עצמו, אבל על פדיית החומש אין צריך להוסיף 

חומש (גמרא שם).
שכתבו  מה  עיין  אלו.  בהלכות  שנמצא  הפלא  את  מציינים  התוס'  וכבר 
'הקדש ומעשר - הפוכים זה מזה, דמעשר אין מוסיף חומש על חומש, ועל 
חלול שני מוסיף חומש כדאמר בהתודה, והקדש הוי איפכא' (שם תוד"ה 

הקדש). 
בספר  עיין  אלו.  דינים  חילוקי  טעם  לבאר  ונדחקו  המפרשים  נלאו  וכבר 
'חידושים וביאורים' להגר"ח גריינימן שליט"א (בבא מציעא סימן לב אות 
מעשר  (הלכות  שליט"א  קנייבסקי  להגר"ח  ח"ג  אמונה'  'דרך  ובספר  ז), 

שני פרק ה הלכה ג).
ויש להוסיף בזה עוד אופן שהוא שונה משניהם, והוא בזר שאכל תרומה 
בקדושת  שמתקדשים  פירות  שמשלם  דהיינו  תרומה,  בתשלומי  שחייב 
תרומה, וצריך להוסיף חומש כדכתיב – 'ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף 
חמישיתו עליו ונתן לכהן את הקודש' (ויקרא כב, יד). וכן המועל בהקדש 
שנהנה מן ההקדש, חייב לשלם קרן וחומש. כדכתיב – 'ואת אשר חטא מן 

הקודש ישלם ואת חמישיתו יוסף עליו וגו'' (שם ה, טז).
והנה בשני אלו - זר שאכל תרומה והמועל בהקדש, דינם שצריך להוסיף 
חומש גם על הקדש שני ושלישי, דהיינו כשבא לפדות את תשלומי התרומה 
וההקדש. וגם מוסיפים חומש על החומש אם מעל בחומש שנתן להקדש, 
או אם אכל מחומש התרומה. (גמרא שם, תורת כהנים סוף פרשת ויקרא).
נמצא שישנם שלשה אופנים שונים זה מזה בדין תוספת החומש - בפדיון 
טעמא  בעי  זה  וכל  ותרומה,  בהקדש  ובמעילה  שני,  מעשר  בפדיון  הקדש, 

רבה.
חומש,  להוסיף  חייבים  אין  שני  הקדש  שבפדיית  שהטעם  בזה,  והנראה 
היינו משום שהתשלום שנתן לגזבר כמחיר הדבר הנפדה אינו נחשב שהוא 
הקדישו, אלא מכיון שפדה בו את ההקדש נכנס התשלום לרשות הקדש 
הזה  התשלום  את  לפדות  בא  כאשר  ומעתה  הקדש.  קדושת  עליו  וחל 
 - שם  הגמרא  וכלשון  אותו,  'המקדיש'  הוא  שאין  כיון  בחומש  חייב  אינו 
'המקדיש ולא המתפיס'. הגע עצמך מי שקנה חפץ כלשהו מהקדש, ואחר 
כך יבוא לפדות את התשלום שנתן בתמורתו, אטו יתחייב לשלם חומש. 

ואותו הדין הוא גם כאשר המקדיש עצמו פדה את ההקדש. והבן.
אולם החומש שהוסיף בעת הפדיון, הרי אינו חלק מהתשלום שהרי הוא 
יותר ממחירו, אלא שמצוה עליו לתת חומש להקדש ואם כן הרי זה הקדש 
חומש.  הוספת  עליו  חייב  לפדותו  בא  כאשר  ולכן  הקדישו,  שהוא  משום 

וכלשון הגמרא שם - 'חומש כתחילת הקדש דמי'. 
לעומת זאת במעשר שני, שהתורה חידשה שניתן לפדות את הפירות על 

מתורתו של רבינו שליט"א
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הוא  הפירות  על  בתחילה  שהיה  מע"ש  גדר  שאותו  כלומר  אחר,  דבר 
שהופרש  ה'מעשר'  הם  הם  וכביכול  והשלישי,  השני  הדבר  אל  שעובר 
מהפירות, ונחשבים כולם ל'מעשרו', ולכן כשפודה אותם צריך להוסיף 
אין  הרי  הפדיון,  בעת  מוסיף  הוא  אשר  החומש  כן  שאין  מה  חומש. 
קדושתו נובעת מהפירות הראשונים ואם כן אף שחל עליהם קדושת 
והלכות מעשר שני, אינו נחשב ל'מעשר', שאין הם פירות שנתנו אותם 

בתור מעשר. והבן.
אמנם במעילה בהקדש ובזר שאכל תרומה, הרי שם לא בעינן שיהיה 
ותרומה  הקדש  של  מציאות  שהוא  כל  אלא  שלו,  והתרומה  ההקדש 
וגם  ושלישי,  שני  בהקדש  גם  חומש  חייב  ולכן  חומש,  עליהם  חייבים 

צריך להוסיף חומש על החומש.
והנה לכאורה יש לתמוה בזר שאכל תרומה הרי הפירות שנתן בתור 
תשלומי התרומה אין הם פירות 'תרומה' במציאות, כי אם שחל עליהם 
קדושת והלכות תרומה, ומאי שנא מתשלומי חומש על המעשר שאין 
שביארנו.  כמו  מעשר  של  פירות  הם  שאין  מכיון  חומש  דין  עליהם 
ונראה פשוט שלגבי חובת תשלומי תרומה לא כתיב בתורה 'איש כי 
יאכל תרומה' אלא 'כי יאכל קודש', ואם כן לא איכפת לן אם אין אלו 

'פירות תרומה', כי תלתה אותו התורה בדין 'קודש' שעליהם. והבן.
הרי נתבארו כל שלושת האופנים כמין חומר. תודה לה' יתברך.

שוב הראוני ב'אור שמח' (הלכות ערכין וחרמין פרק ז הלכה ב) שדן 
בזה, ודבריו קרובים לדברינו, עיי"ש.
*

'בשלמא   - שהקשה  לעיל  שהובא  התוס'  על  יהושע'  ב'פני  ועיין 
לפטורא  לא  קרא  לן  דלית  במעשר  אבל  כתיבי,  הכי  קראי  בהקדש 
דחומש על חומש, ולא לחיובא דחומש על חילול שני, וכו'. אם כן מנא 

לן לומר במעשר סברות הפוכות לגמרי מהקדש'. עיי"ש.
שאכן  ופרח.  כפתור  הדברים  ליישב  נראה  בדברינו  המבואר  ולפי 
הנותנת,  היא  ואדרבה  הקדש,  של  מחומש  מעשר  של  חומש  למדין 
זיל  כי  מזה  זה  שונים  שהלכותיהן  אלא  שוים,  שניהם  הדבר  שביסוד 
בתר טעמא. שהרי הטעם שחומש של הקדש מוסיף עליו חומש היינו 
אלא  הראשון,  ההקדש  ומחיר  כתשלום  ניתן  החומש  שאין  משום 
המקדיש,  שהוא  ראשון  כהקדש  החומש  נחשב  כך  ומשום  כהוספה, 

ולכן חייב עליו חומש, וכמו שביארנו.
כתמורת  החומש  את  רואים  אין  שני  במעשר  שגם  מזה,  ולמדין 
המעשר אלא כהוספה, ומשום כך אין הם מציאות של 'פירות מעשר', 
אלא פירות שיש עליהם 'הלכות מעשר', ולא קרינן בהו 'מעשרו'. ולכן 
פטורים מחומש. הרי שמאותו הטעם שבהקדש חייב לתת חומש על 
החומש.  על  חומש  לתת  במעשר  פטור  גופא  טעמא  מהאי  החומש, 

והבן.

ד. ויסף חמישית כסף ערכך עליו (ויקרא כז).

דין חומש מצינו בחמש מקומות - במעילה בהקדש (ויקרא ה, טז), 
בפדיון  יג),  כז,  (שם  הקדש  בפדיון  יד),  כב,  (שם  תרומה  שאכל  בזר 

מעשר שני (שם כז, לא), בשבועת הפקדון (שם ה, כד).

וצריך לבאר מה גדרו ומשמעותו של שיעור 'חומש'.
להוסיף  תורה  חייבה  אלו  שבכל  משום  היינו  הדבר  ששורש  ונראה 
מקח  בהלכות  מצינו  והנה  ומחירו.  לשוויו  מעבר  תשלום  'תוספת' 
בטל  לא  עדיין  שתות  שעד  משוויו,  ביותר  חפץ  המוכר  לגבי  וממכר 
מקח, כלומר שעד שתות עדיין יש לראותו כמחיר מופרז, אולם ביותר 
משתות כבר בטל מקח משום שיש בזה סטיה גמורה משוויות הדבר 

(בבא מציעא מט:).
ומעבר  מחוץ  כלשהי  תוספת  שיוסיפו  התורה  חידשה  כאשר  ולכן 
לא  עדיין  שתות  בהוספת  כי  ב'חומש',  שיעורו  תורה  קבעה  למחירו, 
ומכיון  גדוש,  כמחיר  אלא  הדבר,  שוויות  על  כתוספת  מתפרש  היה 
תורה  קבעה  לכן  'הוספה',  כאן  שיהיה  דווקא  היא  זו  בנתינה  שהגדר 
שיתן חומש, שהוא דרגה אחת יותר משתות, שאז כל החומש מתפרש 

כ'הוספה' יתר על שוויותו העצמית.

ה. ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו (שם פסוק לא).

מאיר  רבי  משום  אומר  אלעזר  בן  שמעון  'רבי   – דרשו  ובגמרא 
אשה'  ולא  רחמנא  אמר  איש  וכו',  חומש  בלא  שני  מעשר  פודה  אשה 

(קידושין כד.).
כשפודה  מחומש  פטורה  שאשה  ללמדנו  בא  שהכתוב  רש"י  ופירש 
ממעשר בעלה, כלומר שאף שאשתו כגופו דינה לגבי פדיון מעשר שני 
ככל אדם אחר שאינו המקדיש בעצמו. אולם התוס' (ד"ה ה"ג) נקטו 
אינה  וגרושה  אלמנה  היא  ואפילו  דידה  ומעשר  דידה  בזוזי  דאיירי 

מוספת חומש.
שלה  שני  מעשר  שפדת  'ואשה   – התוס'  כדעת  הרמב"ם  פסק  וכן 
ולא  ממעשרו  איש  למדו  השמועה  מפי  חומש  מוסיפה  אינה  לעצמה 

אשה' (הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק ה הלכה ב).
שלגבי  תורה  שקבעה  הדבר,  טעם  שפיר  מבואר  רש"י  שיטת  והנה 
בה  קרינן  ולא  דמיא,  כאחר  בעלה  במעשר  אשה  שני,  מעשר  פדיון 

'ממעשרו' ולכן פטורה מחומש.
והרי  זה.  בדין  מאיש  אשה  שנא  דמאי  ביאור  צריך  התוס'  דעת  אכן 

בכל חיובי חומש בתורה, לא מצינו הבדל בין אשה לאיש. 
תורה  קבעה  כן  על  הארץ,  מנוחלי  האשה  שאין  שכיון  בזה  והנראה 
פירות  לה  שניתנו  באופן  ואפילו  'ממעשרו'.  נחשב  שלה  מעשר  שאין 
במתנה או שירשה שדה מאביה, דמכיון שאין הנשים בני נחלה בארץ 

יש כאן חסרון בגדר 'ממעשרו' ולכן פטורה מחומש.
וכעין שמצינו בביכורים שהאשה מביאה ואינה קוראת אפילו בשדה 
שלה, כדתנן במשנה – 'אלו מביאין ולא קורין, וכו' והאשה וטומטום 
ואנדרוגינוס, מביאין ולא קורין, שאינן יכולין לומר אשר נתתה לי ה'' 
(בכורים פרק א משנה ד). וברע"ב שם 'שלא נתחלקה הארץ לנקבות'. 
נשים  אם  כ:)  בגמרא (ברכות  דאיבעיא  המזון  ברכת  לגבי  מצינו  וכן 
חייבות בה מדאורייתא. וברש"י שם ביאר - 'דכתיב על הארץ הטובה 

אשר נתן לך, והארץ לא ניתנה לנקבות להתחלק'.

נכתב ע"י הרב י. מ. ו.
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ונשמע נעשה 
באו  לנשמע,  נעשה  ישראל  שהקדימו  בשעה  סימאי  רבי  דרש 
קשרו  מישראל  ואחד  אחד  לכל  השרת,  מלאכי  של  ריבוא  ששים 
לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע וכו‘. אמר רבי 
קול  בת  יצתה  לנשמע,  נעשה  ישראל  שהקדימו  בשעה  אלעזר 
בו  משתמשין  השרת  שמלאכי  זה  רז  לבני  גילה  מי  להן  ואמרה 
וכו‘, למה נמשלו ישראל לתפוח, לומר לך מה תפוח זה פריו קודם 

לעליו אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע (שבת פח.).
בתוך המעמד הנשגב של מעמד הר סיני ומתן תורה שהם פיסגת 
שישראל  מה  במיוחד  מצויין  ישראל,  עם  הגיע  אליהם  המעלה 
וידועים  ונשמע'.  'נעשה  אחד  קול  והכריזו  וענו  עצמם  על  קיבלו 
של  המדריגה  עוצם  את  לשבח  האריכו  אשר  הרבים  חז"ל  מאמרי 
בעקבות  דורות  לדורי  ישראל  של  מעלתם  גדלה  וכמה  זו,  אמירה 

הכרזה נשגבה זו.
והמפרשים האריכו לפרש בדרכים שונות את יחודיותה של הכרזה 
אולם  לנשמע,  נעשה  בהקדמת  המיוחדת  ומשמעותה  זו  וקבלה 
עצמם  על  שקיבלו  דהיינו  פשוטו,  מידי  יוצא  המקרא  שאין  כמובן 
לעשות ככל אשר יורה עליהם, אף בטרם ששמעו את מה שמצווה 

עליהם.
הרשע,  עשו  בני  על  נגלה  בא,  מסיני  ה'  חז"ל -  שאמרו  מה  והוא 
כתיב  מה  ואמר להם מקבלים אתם עליכם את התורה, אמרו לו 
בה, אמר להם לא תרצח, אמרו לו הוא ירושה שהוריש לנו אבינו 
ועל חרבך תחיה. נגלה על בני עמון ומואב, אמר להם מקבלים את 
התורה, אמרו לו מה כתיב בה, אמר להם לא תנאף, אמרו לו והלא 
כולן בני מנאפים הן, שנאמר ותהרין שתי בנות לוט מאביהן. נגלה 
על בני ישמעאל, אמר להם מקבלין אתם עליכם התורה, אמרו לו 
לנו  שנתן  ברכה  זו  לו  אמרו  תגנוב,  לא  להם  אמר  בה,  כתיב  מה 
אבינו, שנאמר והוא יהיה פרא אדם וכתיב כי גונב גונבתי. וכשבא 
אשר  כל  ואמרו  כולם  פתחו  למו',  דת  אש  'מימינו  ישראל  אצל 

דיבר ה' נעשה ונשמע (ילקו"ש שמות רמז רפו)
מאומות  ישראל  נבדלו  ונשמע‘  ’נעשה  של  זו  שבאמירה  דהיינו 
העולם, כי כשהקב“ה נגלה לאומות העולם ושאלם אם הם נכונים 
בה‘,  כתיב  ’מה  שאלו  אלא  מיד  קיבלו  לא  הם  התורה,  את  לקבל 
קיבלו  לא  לטבעם,  המנוגדים  מצוות  בה  שיש  שמעו  כאשר  [ואכן 
כלומר  בה,  כתיב  מה  שאלו  לא  ישראל,  עם  כן  שאין  מה  אותה.] 
שהם מוכנים לקבל על עצמם ’לעשות‘ גם לפני ה‘נשמע‘, גם בטרם 
ידעו מה הם הדברים, דהיינו שמוכנים הם לקבל עליהם הכל, יהא 
עבור  נפשם  ולמסור  להם  אשר  כל  על  לוותר  ואפילו  יהא,  אשר 

התורה.
על  שקיבלו  שמלבד  נוסף,  דבר  זו  בקבלה  כלול  שהיה  נראה  אכן 
עצמם את עצם ה‘נעשה‘, לעשות ככל אשר יורה אותם, בין דבר קל 
קבלת  גם  ל‘נשמע‘  ’נעשה‘  הקדמת  במשמעות  יש  כבד,  דבר  ובין 
ההיגיון  את  בשכלם  להבין  דורשים  שאין  דהיינו  מוחלטת,  עול 
ה‘עשיה‘  את  עצמם  על  לקבל  נכונים  הם  אלא  שבציווי,  והטעם 
לדעתם  מנוגד  זה  יהא  אם  גם  כלומר  וההבנה,  ה‘שמיעה‘  לפני  גם 

וסברתם, מבטלים דעתם ונוהים אחרי התורה.

מנת  על  שמיעה  האחת  משמעויות,  שני  בו  יש  ש‘נשמע‘  [כלומר 
לדעת עצם הדבר מהו מצווה אותם, והשנית הוא השמיעה העמוקה 
הן  החלקים,  לשני  לנשמע  נעשה  והקדימו  הדבר.  הבנת  שהוא 
וגם  הדבר,  עצם  מהו  שיודעים  לפני  עצמם  על  לקבל  שהסכימו 

שהסכימו לעשות אף אם לא יבינו את טעם הדבר.]
*

הרוממה  המעלה  גם  כלול  ונשמע‘  ’נעשה  משמעות  בעומק  והנה 
של ’נשמע‘, והיינו שעל ידי העשיה זוכה האדם בסופו של דבר גם 
דעתו  את  מכניע  האדם  דכאשר  כלומר  הדברים,  והבנת  לשמיעת 
אזי  ’נעשה‘.  בחינת  האלוקים,  הוראת  את  עצמו  על  ומקבל  כליל 
מתקדש  אישיותו  שעצם  זוכה  התורה,  מצוות  את  שמקיים  לאחר 
להבנת  שמגיע  ’נשמע‘.  בחינת  האלוקים  דעת  את  להשיג  וזוכה 

התורה בדעתו העצמית דהיינו ’תורה שבעל פה‘.
התורה  את  משיג  שהאדם  הוא,  פה‘  שבעל  ’תורה  של  עניינה  כי 
היושר  שמקור  ואף  התורה.  בחכמת  חכם  ונעשה  עצמו,  בסברת 
שסברתו  לדרגה  להגיע  האדם  יכול  אלוקי,  הוא  המוסר  וחובת 
אצלו  התורה  ואז  האלוקים,  דעת  את  בעצמה  תשיג  האנושית 

בחינת ’תורה דיליה‘ (קידושין ל:).
אך השורש לכל זה הוא דווקא כאשר יש תחילה ’נעשה‘, ורק על 
גביו מגיע ה‘נשמע‘. וכדכתיב - ’טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיך 
הפעולות  ’אחר   - החינוך  ספר  וכלשון  קיט).  (תהילים  האמנתי‘ 

נמשכים הלבבות‘ (מצוה טז).
ועוד איתא בחז“ל (עבודה זרה יט.) כי על ידי שהוגה האדם בתורה 

יומם ולילה מגיע לדרגת ’תורה דיליה‘.
וכיון שהגיע האדם לדרגה זו הרי הוא מקושר ודבוק עם התורה עד 
כדי כך שאמרו על זה ’קוב“ה ואורייתא וישראל חד‘ (זוהר פרשת 
רמה שדעתו תהא ’דעת תורה‘,  וביד האדם להגיע לדרגה  אחרי). 
מהמידות  ללמדם  אין  וגם  בתורה  נכתבו  שלא  דברים  ואפילו 
כלומר  ההלכה,  היא  כך  שאכן  לקבוע  בידו  בהם,  נדרשת  שהתורה 

שבטוח בוודאות שאכן כך הוא דעת האלוקים.
ואמרו בגמרא (עבודה זרה מ.) שהלכה שנתחדשה על ידי סברת 
בגמרא  איתא  ועוד  בקרא.  כתובה  כאילו  נחשבת  האמוראים 
שהקב“ה יושב ושונה את ההלכות בשם חכמי התורה ’אביתר בני 

כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומר‘ (גיטין ו:). 
בהרת  אם  דרקיעא,  במתיבתא  מיפלגי  ’קא   - מצינו  מזה  ויותר 
קודמת לשער לבן טמא, ואם שער לבן קודם לבהרת טהור, ספק, 
אמרי  דרקיעא  מתיבתא  וכולהו  טהור,  אומר  הוא  ברוך  הקדוש 
טמא, ואמרי מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמני, דאמר רבה בר נחמני 

אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלות‘ (בבא מציעא פו.).
במעשה  נט:)  מציעא  (בבא  בגמרא  דאיתא  מה  כולנה  על  ועולה 
תנורו של עכנאי שלא השגיחו בכל הסימנים מן השמים, ואף לא 
בבת קול, ואמרו חכמי הדור – ’לא בשמים היא, וכו‘ שכבר ניתנה 
תורה מהר סיני, אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני 
בתורה אחרי רבים להטות‘ ואמרו שם - ’אשכחיה רבי נתן לאליהו, 

שיחת רבינו שליט"א בליל שבועות תשע"בשיחת רבינו שליט"א בליל שבועות תשע"ב
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שיחת רבינו שליט"א בליל שבועות תשע"בשיחת רבינו שליט"א בליל שבועות תשע"ב
המשך מעמוד הקודם

אמר ליה מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא, אמר ליה קא 
חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני'.
*

הדעת,  עץ  חטא  של  הפגם  את  ישראל  תיקנו  תורה  במתן  והנה 
ואלמלא  מיתה,  מהם  שבטלה  ה.)  זרה  (עבודה  בגמרא  כדאיתא 

חטאו אחר כך לא היתה מיתה שולטת בהם והיו חיים לעולם. 
ונראה כי בחטא עץ הדעת פגם אדם הראשון בשני העניינים הנ"ל, 
חטא  לזה  ונוסף  ה',  לציווי  ציית  שלא  הדבר  בעצם  חטא  ראשית 
בתוכן הציווי שרצון ה' היה שהאדם יכניע את עצמו לדעת עליון, 
יקבע  שהאדם  ולא  הראויה,  ההנהגה  את  עבורו  יקבע  הוא  אשר 

לעצמו מהו טוב ומהו רע כפי דעתו האנושית.
מותר  זה  שהרי  דעת,  בעל  האדם  שיהיה  ה'  שרצון  בוודאי  והנה 
האדם מן הבהמה, וכדאמרו במדרש – 'מתלא אמר, דעה קנית מה 
חסרת, דעה חסרת מה קנית' (ויק"ר א, ו). ובגמרא – 'אמר אביי 
ביה,  כולא  ביה  דדא  אמרי  במערבא  בדעה.  אלא  עני  אין  נקטינן 
דלא דא ביה מה ביה, דא קני מה חסר, דא לא קני מה קני' (נדרים 
ש'דעת'  אלא  באדם.  שניתן  האלוקים  צלם  מתכונות  והוא  מא.). 
באופן נכון ומתוקן, היינו כשמשיג בדעתו את דעת האלוקים, עד 
שסברתו תואמת את דעת התורה. והדרך להגיע לידי כך הוא אך 
ורק כאשר תחילה הוא מכניע עצמו לגמרי תחת ציווי ה' ומתנהג 
דעת  הוא  האמת  סיבת  שיסוד  בתודעתו  ומשריש  התורה  ברוח 
ומסוגל  הוא  רשאי  אזי  בנפשו  מבוסס  זה  דבר  וכאשר  האלוקים, 

להשיג בדעתו העצמית את דעת האלוקים.
ואכן איתא בשם האריז"ל שאם היה האדם ממתין עד שבת היה 
מותר לו והיה מצוה עליו לאכול מעץ הדעת (שער הכוונות דרושי 
ממתין  היה  שאם  ז"ל  אמרו  'כבר   – הקדוש  החיים  ובאור  ר"ה), 
גפן]  שהוא  הדעת  עץ  [דהיינו  היין'  על  מקדש  היה  שבת  ערב  עד 
(בראשית א, כט). ומתוך דבריהם אתה למד כי לא נאסרה אכילת 
לשלול  ה'  רצון  היה  לא  כי  כאמור  והיינו  עולם,  איסור  הדעת  עץ 
מתוקנת,  בצורה  אצלו  שתהיה  שצריך  אלא  האדם,  מן  הדעת  את 
ובצירוף  האדם  את  מקדשת  היתה  השישי  ביום  ה'  לציווי  והציות 
קדושת השבת היה ביד האדם להשיג 'דעת' בצורה מתוקנת והיינו 

שהיא תואמת את דעת האלוקים.
אולם האדם לא עמד בנסיון, והעדיף את תאוותו לעץ אשר 'נחמד 
לו תשוקתו  ה', ובעיקר גרמה  פני ציווי  על  וטוב למאכל',  למראה 
המשובשת להיות הוא בעל הדעה הקובע את טיב הנהגתו, וכפיתוי 
כלומר  ורע',  טוב  יודעי  כאלוקים  'והייתם  לו  שאמר  הנחש  דברי 
מה  כפי  הנהגתו,  הליכות  את  לקבוע  עצמית  דעה  בעל  שיהיה 
שנראה לו בדעתו ובהבנתו האנושית. וכאשר חטא על ידי אכילת 
עץ הדעת, נפגמה מעלתו וירד מכל מדריגתו וניטל הודו וכדכתיב 
'ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו' (תהילים מט). ודרשוהו 

בגמרא (סנהדרין לח:) על אדם הראשון.
*

והנה תחילת התיקון לחטא זה היה באבותינו הקדושים ע"ה אשר 
כפפו את עצמם לציווי ה' אף כאשר לא היה הדבר מובן להם, ולא 
זה  דבר  התקיים  ובמיוחד  הקב"ה.  של  מידותיו  אחר  כלל  הרהרו 
כאשר אברהם מסר את נפשו על קדושת ה' לכבשן האש, ואחר כך 
אברהם,  של  הבנתו  לכל  מוחלט  בניגוד  היה  אשר  יצחק  בעקידת 

לשחוט  ה'  רצון  זה  ואין  ראוי  דבר  זה  שאין  הוא  האמת  [שהרי 
את בנו], ובכל זאת הכניע דעתו לעשות רצון ה' בלבב שלם, ללא 
בו  גלום  היה  כליל,  עולה  שהיה  ויצחק  עצמית.  דעה  של  שיור  כל 

המציאות של מסירות נפש והתמסרות גמורה לה'.
וכתוצאה מכך נולד יעקב אבינו בחיר שבאבות, שהגיע למדריגה 
של בחינת דעת מתוקנת, ועליו נאמר 'שופריה דיעקב אבינו מעין 
שופריה דאדם הראשון' (בבא מציעא פד.), דהיינו צלם האלוקים. 
כלומר שהיה לו צלם האלוקים באופן הנכון שהשיג בסברתו את 
'והייתם  בו  ונתקיים  ליעקב'.  אמת  'יתן  וכדכתיב  האלוקים  דעת 
כאלוקים' בצורה הנכונה, כלומר שהוא מציאות של קדושה, וכמו 
שאמרו - 'אמר רבי אלעזר מנין שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב 
[ועיין  יח.).  (מגילה  ישראל'  אלוקי  א-ל  לו  ויקרא  שנאמר  א-ל 
בספר 'מגלה עמוקות' פרשת ויגש שיעקב אבינו הוא בחינת תורה 

שבע"פ.]
*

נעשה  בכללות  שהתיקון  לבנים',  סימן  אבות  'מעשה  זה  והיה 
בעת מתן תורה, כאשר הכריזו כל ישראל בלב אחד 'נעשה ונשמע' 
כאמור, שכולל את שני החלקים שנפגמו בחטא עץ הדעת, הן את 
הקבלה בכל אופן גם אם יהיו הדרישות כבדות, ומוכנים להשתעבד 
לגמרי לקיום התורה עד כדי מסירות נפש עליה. והן את הנכונות 
ולהיכנע  העצמית,  להבנה  מנוגד  כשהוא  באופן  אפילו  לה'  לציית 

לגמרי לדעת האלוקים שהוא הקובע את הטוב ואת הנכון.
ועל ידי שקיבלו עליהם דבר זה בטלה מהם המיתה, כאמור לעיל. 
והיה אמור שינתנו להם הלוחות הראשונות דהיינו שיגיעו לדרגה 
רבי  'אמר   - וכדאיתא  שבע"פ,  תורה  בחינת  תורה',  'דעת  של 
לוחות  נשתברו  לא  אלמלי  הלוחות,  על  חרות  דכתיב  מאי  אלעזר 
כלומר  נד.).  (עירובין  מישראל'  תורה  נשתכחה  לא  הראשונות 
לא  ולכן  דיליה',  'תורה  בחינת  בנפשם  מאוחדת  היתה  שהתורה 

היה שייך שתשלוט בזה שכחה. 
גזירת  עליהם  וחזרה  זו,  מעלה  מהם  ניטלה  שחטאו  שאחר  אלא 
היחידים  רק  אז  ומני  דיליה'.  'תורה  של  לדרגה  זכו  ולא  מיתה, 
להגיע  זוכים  ולילה  יומם  בה  והוגים  התורה  על  עצמם  הממיתים 
אלו  יחידים  זוכים  וכן  דיליה'.  'תורה  בחינת  חכם  תלמיד  לדרגת 
לבחינה של 'והייתם כאלוקים', כמו שדרשו 'את ה' אלוקיך תירא 

– לרבות תלמידי חכמים' (פסחים כב:).
המשיח,  בימות  ישראל  עם  לכל  תהיה  זו  מדריגה  שלימות  אכן 
שהתורה תהיה מאוחדת בהם בחינת 'תורה דיליה' כדכתיב - 'נתתי 
ונאמר  לב).  לא,  (ירמיה  אכתבנה'  לבם  ועל  בקרבם  תורתי  את 
וגבורה  עצה  רוח  ובינה  חכמה  רוח  ה'  רוח  עליו  'ונחה   – במשיח 
ישפוט  עיניו  למראה  ולא  ה'  ביראת  והריחו  ה',  ויראת  דעת  רוח 
ולא למשמע אזניו יוכיח (ישעיה יא, ב). ואמרו בגמרא שיהא בידו 

לקבוע את הדין על פי חוש הריח - 'מורח ודאין' (סנהדרין צג:), 
וכמו כן יאיר בהם אז צלם האלוקים בשלימות, ואמרו בגמרא – 
'אמר רבה א"ר יוחנן עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"ה 
עשיתיו'  אף  יצרתיו  בראתיו  ולכבודי  בשמי  הנקרא  כל  שנאמר 
רצון  ויהי  כאלוקים'.  'והייתם  בחינת  דהיינו  עה:).  בתרא  (בבא 

שנזכה לכל זה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
נכתב ע"י הרב י. מ. ו.
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לעת  מעת  ירושלים'  עדת  'קהל  אנשי  נהגו  נאה  מנהג  זה 
ומתקופה לתקופה עורכים הם 'שבת התאחדות' רבתית בצוותא 
עבורם  הופכים  אלה  שבתות  שליט"א,  עט"ר  ומורם  רבם  עם 
מעיין השראה רוחנית 'מעין עולם הבא' לכל השנה. מוניטין כבר 
רוחנית  בברכה  החפץ  וכל  ולתהילה,  לשם  אלה  לשבתות  יצאו 
התעלות  החומרנות,  קרקע  מעל  ויותר  טפחיים  של  והתעלות 
עבר  אל  צעדיו  יחישה  ימהר  ומקום,  זמן  לגדרי  מעבר  שהיא 

שבתות קודש אלה, וטוב לו ולנשמתו.

שבת קודש 'פרשת אמור', זכרו לא יסוף מקרב כל אלה שזכו 
לקחת חבל בהתוועדות קודש זו. כבר ימים ושבועות לפני המועד 
מאות  פני  על  השפוכה  בהתרגשות  להבחין  היה  ניתן  הנקוב 
האברכים שיחיו, המתכוננים בדחילו ורחימו לעשות את השבת 
יחדיו עם חבריהם האברכים שליט"א ובצלא דמהימנותא דמורם 
אחד  כאיש  כולם  כאשר  שליט"א  מינצברג  הגר"ל  רבינו  ורבם 
על  זה,  אירוע  של  ודקדוקיו  פרטיו  כל  את  מתכננים  אחד  בלב 
מנת שאכן יפיקו הימנו את כל עוצם התרוממות הנפש העשויה 
להיות גלומה בו. מחזה מרהיב היה זה למתבונן ולמשקיף לראות 
איך וכיצד ניגשים האברכים שיחיו בראשות ראשיהם ומדריכיהם 
שיבוא  באופן  ההתאחדות,  שבת  הכנת  של  הקודש  עבודת  אל 

הוא על הצד היותר טוב ומשביע את רצון משתתפיו.

אחרי  שעת  היא  השעה  'אמור',  ש"ק  ערב  הששי  יום  אתא 
שבת,  בגדי  לבושים  כבר  ניצבים  כולם  האברכים  מאות  חצות 
מזוודותיהם בידיהם, והרי הם מוכנים ומזומנים ודרוכים לעלות 
על האוטובוסים אשר בס"ד יסיעו אותם אל עבר יעדם הנקוב: 
ישיבה לצעירים דחסידי בעלזא בקרית יערים טלז סטון הסמוכה 
לירושלים . שיגם ושיחם של האברכים בשעת הנסיעה היה מלא 
וגדוש דברי תורה וחסידות ואף שיחת החולין שלהם היתה מן 
לקראת  קדושה  של  ציפיה  מלאים  כולם  לימוד.  שצריכה  הסוג 

השעה היעודה של כניסת השבת קודש ושעת התפילה.

יש מן האברכים ששעתם לא הספיקה  בידם, והריהם אצים-
רצים עכשיו לבית הטבילה, לערוך טבילה של ערב שבת קודש. 
מוכנה  לפניהם  מצאו  כאשר  שליט"א  האברכים  הופתעו  ומה 
יפה.  ובעין  גדושה  במידה  טוב,  בכל  ערוכה  'טועמיה'  סעודת 
כולם מעלים על נס את טרחם ויגיעתם של הגבאים אשר עמלו 
ללא הרף על מבצע הקודש למען יעלה הוא יפה על כל ענפיו 
וסעיפיו. ואכן כפי שנוכחנו כולנו, חפץ ה' בידם הצליח למעלה 

מן המשוער, כדין המתעסקים עם הציבור לשם שמים.

רגעים ספורים לאחר זמן הדלקת הנרות, וכבר הציבור הקדוש 
תפילת  אחרי  הישיבה,  של  הנרחב  ההיכל  את  גודש  בהמוניו 
מנחה נלהבת, ניגש אל העמוד בעל תפילה מחונן, ובקולו הערב 
אחריו  פוצח  הקודש  קהל  כל  כאשר  נרננה'  ב'לכו  פותח  הוא 
בקול אדיר באמירת מזמורי 'לכו נרננה', כאשר האווירה טעונה 
התלהבות אש קודש והרגשות עילאיות שלא מעלמא הדין. על 
ההרים  פני  על  מתגלגלים  הדיה  אשר  דודי'  'לכה  שירת  כנפי 
שחקים  על, וממריאים  אל  המתפללים  מרקיעים  הרחק,  הרחק 
בהשתפכותם הנלהבת, השבת היא שבת פרוס הילולא דרשב"י, 
ו'אמר  יוחאי'  'בר  שירת  נשמעת  שבת  קבלת  לסדר  ובצמוד 

של  היוקדת  להתרגשותם  בהרבה  מוסיפה  זו  וגם  עקיבא',  רבי 
האברכים.

בדברים  פתח  רבינו  כאשר  הס  הוטל  ערבית  תפילת  בטרם 
הציבור  את  הכניסה  אשר  פתיחה  שיחת  השבת,  עבודת  אודות 
רבינו  מפי  נשמעו  בדממה  השבת,  קדושת  של  נעלית  לאווירה 
עניינים נשגבים במהותה של שבת קודש, אשר השבת מוספת 
את  מייצגת  ישראל  כנסת  השבת  ובעבודת  ישראל,  על  קדושה 
דברים  ועוד  בניך'.  יהיו  אבותיך  'תחת  בבחינת  בעולם,  הקב"ה  
עמוקים מענייני צלם האלוקים שניתנה לאדם, אשר הביאו את 

הקהל להשראה רוממה.

רבינו  לפני  בסך  עובר  כולו  הקהל  כאשר  התפילה,  נסתיימה 
האוכל  אולם  עבר  אל  מכאן  טבא'.  'שבתא  באמירת  שליט"א 
הרצה  הקידוש  אמירת  לקראת  קדישין'.  תפוחין  'חקל  לסעודת 
רבינו שליט"א דברי תורה, אשר עניינם הוא הסברת תוכן מצוות 
קידוש היום, גדרו ועומק עניינו, בדברי הסברה נוקבים עומד הוא 
דבריו  כאשר  קידוש,  מצוות  של  והספון  הנשגב  ערכה  גודל  על 
ואחרונים,  ראשונים  חז"ל,  דברי  יסוד  על  ומבוססים  מתובלים 
הדברים  לשמע  כאפרכסת  וקשוב  דרוך  ניצב  כולו  הקהל 

מפורשים יוצאים מפי רבינו.

בין מאכל למאכל, בסעודה הערוכה ב"ה כיד המלך, עוסק הקהל 
לגובה  הקהל  את  מרוממת  הזמירות  נעימת  זמירות,  באמירת 
ספירות רמות ונאצלות, ואז רבינו שליט"א גש אל השמעת דברי 
הדברים,  לשמע  קשוב  כולו  והקהל  באולם  הושלך  הס  תורה, 
יחודיותו  את  מסביר  בדבריו,  שליט"א  רבינו  מרחיב  מעמיק 
של עם ישראל ואת סוד 'קוב"ה אורייתא וישראל חד הוא' את 
עם  של  הרוחניים  בחייו  קודש  השבת  יום  של  המרכזי  עניינו 
ישראל, והדרישה הבלעדית המתמדת מתוך דבריו היא הדרישה 
וגוי  כהנים  'ממלכת  לשמם:  ראויים  להיות  לקהלו  והקריאה 

קדוש'!. הדברים חוצבים בלבבות ונשמעים בחרדת קודש.

רב הקהילה הגאון הגדול רבי משה שיינברגר שליט"א ייחד את 
דבריו על עניין מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם כהכנה לקבלת 
התורה, על עניין קדימת תפילין של יד לתפילין של ראש, שהן 
בחינת קדימת נעשה לנשמע, ועל עוד כיוצא בזה, דבריו נשמעו 

ברוב קשב.

אחרי ברהמ"ז בשעה מאוחרת בא תור ה'לופט-תורה', הנשמעת 
מתאימה  זו  כשעה  אין  ואכן  השמים.  כיפת  תחת  רבינו  מפי 
באפלולית  הרזים.  עולם  של  מכבשונו  שהם  דברים  להשמעת 
הלילה נשמע קולו של רבינו, כאשר הוא עוסק ב'יחודא עילאה 
הבריאה  מצב  וה'קו'.  ה'עיגול'  ה'צמצום',  עניין  תתאה'.  ויחודא 
המסקנא  אולם  עמוק.  מני  ועמקו  הדברים  ארכו  מיש',  כ'אין 
היחידה העולה מהם היא" 'את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור 

כי זה כל האדם'!".

שבת  קדושת  ובכיסופי  קודש  בלהט  הציבור  התאחד  לאחריה 
ל'באטע' של זמירות ותשבחות לכבוד שבת, הציבור כולו ניצב 
משורר ומרקד בשיר ושבח לא-ל מלך יוצר כל, ובין פרק לפרק 
שליט"א,  רבינו  מפי  נשמה  משעשעי  קודש  אמרות  נשמעים 
בהתאם לאווירה המיוחדת השוררת בשעה זו. הכל חשו ומששו 

שבת קודש פרשת אמור בחברתם שלשבת איהו יומא דנשמתין שבת איהו יומא דנשמתין 
 אנשי 'קהל עדת ירושלים' – ביתר

המשך בעמוד הבא
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את ה'נועם' וה'רצון' של שבת קודש, בחינת 'אהבה בתענוגים'.

על אף השעה המאוחרת מאד קם הציבור בשעה מוקדמת על מנת 
שלא לאחר חס ושלום את זמן ק"ש ותפילה. כמעשהו בתפילת 
והתלהבות  בלהט  תפילה  שחרית,  בתפילת  מעשהו  כן  מעריב 
ועריבות  נגינתו  טעם  בטוב  התפילה  בעל  מנצח  שעליה  שבתית, 

קולו, והלהיב את הציבור בנעימת נוסחו הלבבית והמרטיטה.

גם בסעודת 'עתיקא קדישא' ובמהלכה השמיע רבינו כמה פעמים 
את מדברותיו החוצבות להבות, בדברים העומדים ברום עולמו של 
האדם מישראל וחובתו בעולמו. תיבל את דבריו גם בדברי חידות 
לדבריו  מאזין  כולו  הקהל  כאשר  מלהיבים,  דאורייתא  ושעשועי 
ורתוק למקומותיו, ואף משתף פעולה בצורה עירנית וכדרכם של 
בצורה  דעתו  את  רבינו  השמיע  הסעודה  במהלך  כן  כמו   . ת"ח 
נחרצת בעניין  גזירת גיוס בני הישיבות ח"ו העומדת בעו"ה על 
הפרק, רבינו שליט"א קבע נחרצות כי עניין הגיוס לצבא הוא מן 
החמורות שבחמורות  ומן הדברים  שיש למסור את הנפש עליהם, 

והקהל שמע את הדברים באימה ובחרדת קודש.

בביהמ"ד  שיעור  מגיד  שליט"א  קירשנבוים  שמעון  רבי  הגאון 
את  וקרא  הלב  את  ומרתקים  מושכים  דברים  הוא  אף  השמיע 

הקהל כולו על יסוד דברי פרשת השבוע להתחזק בתורה, ביראת 
שמים ובכל מידה נכונה. דבריו עשו רוב רושם.

שליט"א  סירוטה  מאיר  רבי  הגאון  השמיע  המנחה  תפילת  לפני 
נושא  לביתר,  ירושלים  בין  תחומין  עירוב  בענייני  שיעור  מו"צ 

העומד כעת על הפרק.

שפע  עצמם,  על  חוזרים  הדברים  שוב  דרעווין  רעווא  בסעודת 
של זמירות קודש בשילוב דברי רבינו מפעם לפעם, כאשר קוטב 
הדברים נסוב תמיד על מקומה של כנסת ישראל כמבחר הבריאה 
ופסגתה, ועל כלל חובותיו של האדם מישראל, ודברים היוצאים 

מלב טהור בוקעים ויורדים חדרי בטן.

כללו של דבר: היתה זו שבת קודש מלאה ושבעה חוויות רוחניות 
שמעטים כמותה במחוזותינו. במוצאי שבת חזר הקהל איש איש 
בית  העולה  בדרך  להלאה  גם  להמשיך  נחושה  בהחלטה  לביתו, 
ק-ל, במסגרת 'קהל עדת ירושלים' ותחת צל ידו של מורינו ורבינו 

שליט"א, יאריך ה' ימיו.

אחד מן המשתתפים

לל ל ל ל

שבת קודש פרשת אמור בחברתם שלשבת איהו יומא דנשמתין שבת איהו יומא דנשמתין 
 אנשי 'קהל עדת ירושלים' – ביתר

המשך המאמר ’אמירת פרקי אבות‘המשך המאמר ’אמירת פרקי אבות‘
משנת כל ישראל יש להם חלק

נהגו להתחיל כל פרק במשנת כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב 
ולא  בסנהדרין  חלק  פרק  בראש  שנויה  היא  זו  שמשנה  הגם  וכו', 
באבות, אבל כבר נתפשט המנהג מימות רבותינו הראשונים. ונתנו 

טעמים שונים לזה. 
במחזור ויטרי [סימן תכד], הנהיגו להתחיל בה כל ישראל יש להם 
חלק, כלפי שהתחלה יפה הוא, וכדי להמשיך לב עמי הארץ שלא 
מחמת  תקותם  שאבדה  לומר  הגאולה,  ומן  התשובה  מן  יתיאשו 
קצת עבירות שבידם. [וזה לשיטתו דלעיל דהטעם פרקי אבות הוא 
לפי שאז עמי הארץ נאספים בביהמ"ד]. וכ"כ בהמנהיג [הנ"ל], שלא 
להרפות ידי בעלי תשובה ועמי הארץ שאינם עוסקים בתורה ומצות 
כראוי, שלא יאמרו אבדה תקותינו, שיש שכר לפעולתם ושבו בנים 

לגבולם. ועוד הרבה ראשונים מביאים טעם כעין זה. 
משה  רבי  בשם  נפלא  טעם  הביא  תפו]  [אות  משה  ובמטה 
אלמושנינו, כי לכל פעולה שיפעל האדם ראוי להקדים אליה התכלית 
המכוון בה אשר הוא תחלת תכלית המחשבה, וזולת זה הוא פועל 
בטל. ומלבד זה אם ירצה האדם להנהיג לחברו בדרך אחת, אם לא 
יודיעהו תחלה תכלית הדרך ההוא, לא ילך בה בשמחה ובטוב לבב, 
רק בדאגה ובעצבון, בהיותו בלתי מצייר תכלית פעולתו. וצריך עוד 
לידע בתחלת הפעולה השלימה קלות השגתה, כי כפי קלות השגת 
השמחה,  וגודל  שיעור  וכפי  אותה.  הפועל  שמחת  תגדל  התכלית 
המסכתא  קריאת  מתקני  ראו  כן  על  אליו.  והתנועה  הזריזות  יהיה 
הזאת להקדים התכלית וקלות השגתו, בעשיית הפעולות השלמות 
הנזכרים.  מהפרקים  ופרק  פרק  בכל  המסודרים  המוסרים  וקיום 

איש  שכל  ואמר  הבא,  עולם  חיי  והם  הנצחיים  החיים  השגת  והוא 
הבא,  העולם  השגת  ממנו  נמנע  יהיה  לא  יכונה  ישראל  בשם  אשר 

וזה אומרו כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. 
וראוי  נפלא,  טעם  ג"כ  כתב  חיים  דרך  ספרו  בראש  והמהר"ל 
להתענג בזה בשבת, ועוד כי ראוי לזה השבת, כי השבת אין ספק 
נתן  שלא  מנוחה  יום  להם  שנתן  ישראל  מדריגת  על  מורה  שהוא 
נתתו  ולא  משה  ישמח  בתפלת  אומרים  שאנו  וכמו  האומות,  לכל 
ישכנו  לא  ובמנוחתו  פסילים,  לעובדי  הנחלתו  ולא  הארצות,  לגויי 
ערלים כי אם לזרע יעקב אשר בם בחרת, זכר ג' דברים שלא נתן 
השבת לגויי הארצות, ולא לעובדי פסילים, ולא לערלים, כי השבת 
הוא קודש להשי"ת, ולכן מי שהוא נוטה וסר מן השי"ת אינו ראוי 
יעקב  לזרע  כי  ברורים,  הם  כי  האלה  הדברים  והבן  וכו',  השבת  לו 
שייך  שמאל  לצד  ולא  ימין  לצד  לא  נוטה  שאינו  ישורון  שנקראו 
בלי  שהיא  יעקב  נחלת  לו  נותנין  השבת  המענג  כן  ומפני  השבת, 
מצרים. ומפני כי השבת מורה על מדריגת ישראל, לכך נהגו לומר 
גם  ישראל  מעלת  על  מורים  שהם  שאמרנו  דברים  ג'  אלו  בשבת 
כן, ובפרט במנחה בשבת, שזמן מנחה של שבת מורה על המעלה 
דברים,  ג'  אלו  בזה  לומר  ג"כ  נהגו  ולכן  עליונה.  היותר  והמדריגה 
שבת  של  מנחה  עליו  שמורה  העליונה  ישראל  מעלת  על  להורות 
בפרט, ובודאי כאשר האדם ישים אל לבו דברים אלו יאמר הנה זה 

קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. 
פי"ט]  ח"א  דין  [חקור  מאמרות  בעשרה  מפאנו  ברמ"ע  [ועיין 
שמפקפק באמירת המשנה כל ישראל, עי"ש שמחדש דהמנהג היה 
כשיש שבע שבתות בין פסח לעצרת היו אומרים בשבת אסרו חג, 
החסידות  ובספרי  הטעות].  נשתרבב  ומזה  בסנהדרין,  חלק  פרק 
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המשך בעמוד הבא

ישראל,  כל  במשנת  לפתיחה  הפרד"ס  בדרך  טעמים  הרבה  ניתנו 
ותדרשנו משם. 

משנת רבי חנניא בן עקשיא 
שזו  וכו',  עקשיא  בן  חנניא  רבי  משנת  לומר  נהגו  פרק  כל  בסיום 
משנה בסיום מסכת מכות. והמקור הוא ג"כ בחלק מספרי המנהגים 

של רבותינו הראשונים. 
במחזור ויטרי כתב הטעם, וכמו"כ הנהיגו לסיים בכל פרק ופרק 
כל  בסוף  לומר  העם  נהגו  נאה  סיום  בה  שיש  לפי  וכו',  חנניא  רבי 

פרק ופרק. 
בסיום  לאומרו  העם  ונהגו  כתב,  לאבות  פירושו  בסוף  הרמב"ם 
על  אלא  המשנה  על  דרבנן  קדיש  אומרים  שאין  לפי  הפרקים, 
דאגדתא  רבא  שמיה  ואיהא  ע"א]  מט  [סוטה  מר  שאמר  האגדה, 
עיי"ש. [וכ"כ בפירוש המיוחס לרש"י בסוף אבות, אף שיש הרבה 
פקפוקים אם רש"י חיברו, אבל זה ברור שחיברו אחד מהדור של 

הראשונים]. 
עצמו  הרמב"ם  מדברי  שנתקשה  שם  בסוטה  שבע  בבאר  [ועיין 

עסק  כל  על  קדיש  דאומרין  דפסק  תפלות]  בסדר  אהבה  [בספר 
בתורה שבעל פה ואפילו כשלומדים רק אגדה או מדרש, אבל לא 
ליישב  כתב  סק"ג]  נד  [סימן  והמג"א  באגדה,  סיום  בדוקא  שצריך 
הסתירה עיי"ש, וסיים, וכן מנהג כל ישראל לומר אחר פרקים ואין 
כשלומדין  גם  א"כ  וכו',  חנניא  רבי  הגדת  מדליקין,  ובמה  כאלקינו 
משניות י"ל הגדה אחריו כדי לומר קדיש. ועי"ש במחצית השקל. 
ובבאר שבע שם האריך להקשות עוד על דברי הרמב"ם וסיים בסוף, 
הרמב"ם  מדברי  זה  שאין  אומר  הייתי  מחבראי  דמסתפינא  ולולי 
ז"ל כלל, אלא איזה תלמיד טועה ומשובש כתב זה בגליון, זה נ"ל. 

והאחרונים ישבו קושיות הבאר שבע]. 
בסוף  לה  ונקט  כתב,  לאבות  פירושו  בסיום  ישראל  והתפארת 
הם  שגם  וקמ"ל  לחבירו,  האדם  מחיובי  מדברת  מדרובה  אבות, 
נצטוינו לזכותינו בעוה"ז ובעוה"ב, והיינו דנקט תורה ומצות, ותורה 
לנו,  יפה  כן  כי  אומר  שכלנו  שגם  לחבירו,  אדם  בין  חיובינו  היינו 
ורק הקב"ה יורה לנו כביכול באצבע זה הדרך לכו בו, ומצות היינו 
חיובינו להקב"ה שנשמרם כי מצות המלך היא. [ועוד הרבה טעמים 

ניתנו בזה]. 

הרב חיים יצחק פרוש חקר ועיוןחקר ועיון

ברכות ושבע  ונישואין  אירוסין  ברכת  כוס  שתיית 
המנהג שהחתן והכלה שותין
מכוס שבירכו השבע ברכות

והכלה  לחתן  הכוס  לשלוח  ברכות  שבע  בסעודת  העולם  נהגו 
תצ"ו  סימן  ויטרי  במחזור  הוא  זה  מנהג  ומקור  מהיין,  לשתות 
שכתב - ומניח כוס של ברכה (היינו הכוס שבירכו עליו ברהמ"ז) 
לפניו על השולחן ונוטל כוס של חתן (היינו הכוס שמיוחד לברך 
עליו שבע ברכות) בידו ומברך עליו שש ברכות וכו' ומניח כוס 
ברהמ"ז  עליו  שבירך  שלפניו  ראשון  כוס  ונוטל  וחוזר  חתן  של 
ונוטלו ומברך עליו בפה"ג, וטועם המברך ומערה ממנו על כוס 

החתן ושותה החתן, ואח"כ תשתה הכלה אחריו.
אחד  כוס  דנותנין   - סק"א  ק"צ  סימן  החיים  בכף  הוא  וכן 
אחר,  אדם  לפני  אחר  וכוס  זימון  שאומר  ברהמ"ז  המברך  ביד 
וכשגומר המברך ברהמ"ז ואומר עושה שלום וכו' לוקח האחר 
הכוס שלפניו בידו ואומר עליו ו' ברכות וחוזר המברך ברהמ"ז 
ואח"כ  ברהמ"ז  עליו  שבירך  שבידו  הכוס  על  בפה"ג  לומר 
והמברך  ברהמ"ז  המברך  ושותין  זה  עם  זה  הכוסות  מערבין 
חתנים  ברכת  של  ומכוס  שבידו,  מכוס  אחד  כל  חתנים  ברכת 
הוא  וכן  למסובין.  נותנין  ברהמ"ז  ומכוס  והכלה  לחתן  נותנין 

ב'ערוך השולחן' אבהע"ז סימן ס"ב סי"ח.
ובספר שולחן העזר סימן ט' ס"ה סק"ז כתב דמנהגינו שהמברך 
הללו.  ברכות  של  מכוסות  שותין  המסובין  וכל  והכלה  והחתן 
ולפי דבריו יש לומר דאין ענין בשתיית החתן והכלה יותר משאר 

המסובין אלא הם בכלל כל המסובין ששותין מהכוס.
אכן כמדומה שמנהג העולם להקפיד יותר שהחתן והכלה ישתו 
הנ"ל,  ויטרי  מהמחזור  משמע  וכן  המסובין,  משאר  יותר  מהכוס 

שתו  כבר  הברכות  או  ברהמ"ז  המברך  אם  דהא  הטעם  וצ"ב 
מהכוס ונתקיים כבר דין שתיית הכוס משום מה צריכים החתן 

והכלה לשתות יותר משאר המסובין.

אין לומר שהוא כדי שיתברכו ע"י כוס של ברכה
משגרו  ברהמ"ז  דכוס  השו"ע  כתב  ס"ד  (או"ח)  קפ"ג  ובסימן 
לאשתו, ומקורו מהגמרא ברכות נ"א ע"ב דאמרינן התם 'ומשגרו 
לאנשי ביתו במתנה כי היכי דתתברך דביתהו'. וכ"כ במשנ"ב שם 
ס"ק י"ט 'שע"י כוס של ברכה מתברכת האשה ואפילו לא אכלה 

האשה עמהם.
ולא מסתבר שהענין שהחתן והכלה ישתו מהכוס הוא מענין זה 
כדי שיתברכו ע"י הכוס דמשום מה דאגו שהחתן והכלה יתברכו 
לאשתו,  רק  דהוא  מבואר  זה  דענין  ועוד  המסובין,  משאר  יותר 
עיין שם בגמרא. ולשון המחזור ויטרי משמע שיש ענין מצד עצם 

דין שתיית הכוס שישתו החתן והכלה, וצ"ב הטעם.

בברכת אירוסין ונישואין אין שותה המברך רק 
החתן והכלה

האשכנזים  נוהגים  החופה  תחת  שמברכין  אירוסין  ברכת  ובענין 
שאין המסדר קידושין (שהוא המברך הברכה) שותה כלל מהכוס 
אלא נותנין רק לחתן והכלה, וכבר האריכו בזה האחרונים בטעם 
הדבר דהא לכאורה ברכת בפה"ג שמברכין אז, הוא ברכת הנהנין 
שצריך שהמברך דוקא ישתה מהכוס וכמבואר בסימן קפ"ז סעיף 
כ"א)  סימן  אחרון  בקונטרס  (כתובות  יהושע  בפני  בזה  עיין  י"ט, 
ובעוד אחרונים שביארו בזה כל אחד לפי דרכו שנחשבת הברכה 
כחובה שיכולים להוציא את המחוייב בה אע"פ שאינו שותה ממנו. 
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ובטעם הדבר שהנהיגו כן שלא ישתה המברך, כתב הגרשז"א במנחת 
שלמה (ח"א סימן י"ח בהערה 4) בשם שו"ת מאזנים למשפט להגר"ז 
הוא  קידושין  המסדר  כלל  שבדרך  משום  דהיינו  זצ"ל  סורוצקין 
להיות  ת"ח  של  שבחו  ואין  ברחוב  עושין  הרי  והחופה  חכם  תלמיד 
אסור  הקידושין  עצם  גם  דא"כ  עליו  הקשה  והגרשז"א  בשוק.  אוכל 
להיות ברחוב דהא 'רב מנגיד אמאן דמקדש בשוקא', ולכן כתב הוא 
ישתה  שהמברך  הוא  יפה  ולא  למלך  דומה  דחתן  דכיון  הטעם  ז"ל 
אין  לכן  לאחריהם  רק  שישתה  הוא  גנאי  וגם  (החתן)  המלך  לפני 
שותה המברך כלל. ויש להעיר על דבריו דא"כ גם בכל ז' ימי המשתה 
נראה  ויותר  למלך.  דומה  שחתן  כיון  החתן  לפני  המברך  ישתה  לא 
שהחתן שייך יותר לשתיית הכוס מהמברך ושאר המסובין ולכן נהגו 

שהוא שותהו, וצ"ב הטעם.

תחת החופה שותין רק החתן והכלה ובשבעת ימי 
המשתה שותה גם המברך

לא  הנישואין)  ברכת  (דהיינו  החופה  שתחת  הברכות  בשבע  וכן 
קצת  (ויש  אותו  שותין  והכלה  החתן  ורק  שותהו  שאחר  נוהגים 
שבכל  ברכות  ובשבע  לשתותו).  מהנמצאים  לאחד  שנותנים  נוהגים 
סימן  אחרון  קונטרס  (קידושין  המקנה  ספר  דעת  המשתה  ימי  ז' 
ס"ב סקי"א) דהמברך ברהמ"ז יברך בפה"ג ויוציא לזה שבירך השש 
ברכות על הכוס השני, ודעת המהרש"ל (יש"ש כתובות דף ח') שאין 
נוהגים  המשתה  ימי  שבז'  וכמדומה  כלל,  שותה  ברכות  שש  המברך 
שגם המברך השש ברכות או זה שבירך ברכה אחריתא ישתה וכדעת 
המקנה, וכן צידד בספר שולחן העזר (סימן ט' ס"ה סק"ה), אף שבז' 

הברכות שתחת החופה לא הקפידו ע"ז כ"כ, וצ"ב הטעם.

ברכת אירוסין חיובו על החתן
בשו“ע אבהע“ז סימן ל“ד סעיף א‘ כתב המחבר ’כל המקדש אשה 
ומקורו  וכו‘,  העריות  על  אקב“ו  מברך  שליח  ע“י  בין  עצמו  ע“י  בין 
חיוב  שהוא  משמע  זה  ולשון  אישות.  מהלכות  פ“ג  סוף  מהרמב“ם 
וככל  אירוסין  ברכת  לברך  צריך  אשה  מקדש  שכשהוא  החתן  על 
כתב  שהרמ“א  אלא  עליה,  מברך  המצוה  שהעושה  המצוות  ברכת 
מברך  קידושין  שהמסדר  היום  שנוהגים  וכמו  מברך  שאחר  שנהגו 
ולא החתן. וכתב הבית שמואל שטעם הדבר הוא כדי שלא לבייש מי 
למנהג שנוהגים  שאף  והיינו  מהפרישה),  לברך (ומקורו  יודע  שאינו 
של  הוא  החיוב  עיקר  אירוסין  ברכת  מברך  קידושין  שהמסדר  היום 
החתן, ובאמת צריכים החתן והכלה לכוין לצאת בברכת המברך ידי 
חובתם. וכן כתב להדיא בנודע ביהודה (תנינא סימן א' הובא בפתחי 

תשובה סק"א) שברכת אירוסין על החתן לברך.
שאחר  הרמ"א  למש"כ  מקור  שהביא  סק"ג  הגר"א  ביאור  [ועיין 
בירך  שלא  והיינו  רבקה'  את  'ויברכו  בה  שכתוב  מרבקה  מברך, 
אליעזר שהיה שלוחו של יצחק, אלא אחי רבקה בירכו אותה, ומשמע 
סתימת  אכן  החתן,  על  דוקא  לאו  הוא  החיוב  דלרמ"א  מדבריו 

הפוסקים ולשון הרמב"ם והשו"ע אינו כן].

בין אם זה ברכת המצוות בין אם זה ברכת השבח הרי זה 
חיובו של החתן

אלא  המצוות  ברכת  שאינה  ז‘  דף  בכתובות  הרא“ש  לדעת  ואפילו 
שציונו  העמים  מן  שהבדילנו  על  להקב“ה  שמשבחין  השבח  ברכת 
גם  שהוא  הרא“ש  מדעת  מוכרח  מ“מ  המותרת,  אשה  רק  לקדש 

הקידושין.  בשעת  שם  העומדים  אחרים  על  ולא  המקדש  על  חיוב 
דהא הב“י הביא מהרי“ף שצריך לברך אותה קודם הקידושין כשאר 
הרא“ש  שכ“כ  הב“י  והביא  לעשייתן,  עובר  אותן  שמברכין  ברכות 
בתשובה כלל ל“ו (ועיין קרבן נתנאל על הרא"ש פ"ק דכתובות סימן 
י"ב סק"ב מש"כ בדעת הרא"ש) ואם נימא שהוא ברכת השבח שלא 
שייך כלל להחתן המקיים המצוה מה שייך לומר שצריך לברך אותה 
קודם המצוה ככל ברכה שמברכין קודם לעשייתן, אלא משמע שהוא 
חיוב על החתן לשבח לקב"ה. (אכן מדברי הריטב"א כתובות דף ז' 
שם,  הנמצאים  משאר  יותר  החתן  על  כלל  מצוה  שאינה  משמע  ע"ב 
וכן מהט"ז ביו"ד סימן א' סקי"ז מבואר דהוא לא חיוב על החתן, אכן 
סתימת לשון הרמב"ם ושו"ע מבואר כנ"ל). וכן כתב להדיא באגר"מ 
השלחן  הערוך  מדברי  מבואר  וכן  יעו"ש.  פ"ז  סימן  ח"א  אבהע"ז 
אהע"ז סימן ל"ד שהביא בסעיף א' לשון השו"ע שהמארס אשה צריך 
לברך, ואח"כ הביא דעת הראשונים שאי"ז ברכת המצוות אלא ברכת 
השבח, ובסעיף ה' הביא דברי הרמב"ם שכל המקדש אשה צריך לברך 
קודם הקידושין, ומשמע שאף אי נימא שהוא ברכת השבח מ"מ הוא 
מוטל על המקדש. (ועיין בזה בשו"ת בית שלמה אבהע"ז סימן פ"א 
על  חיוב  שאי"ז  וס"ל  הרמב"ם  על  חולקים  ראשונים  דהרבה  שכתב 
שהוא  הסוברים  ראשונים  משאר  מוכרח  דאין  וצע"ק  דוקא,  החתן 
ברכת השבח שיחלקו על הרמב"ם בזה שהוא חיוב על החתן, וצ"ב).

ברכת חתנים שתחת החופה הם חובה
על הנמצאים שם

ובסימן ס“ב כתב השו“ע צריך לברך ברכת חתנים בבית החתן קודם 
מאישות,  פ"י  הרמב"ם  מלשון  ומקורו  ברכות  שש  והן  הנישואין 
חתנים  ברכת  לברך  שם  הנמצאים  על  חיוב  שהוא  משמע  זה  ולשון 
ולא חיוב של החתן, והוא משום שברכות אלו הם תפילה שמתפללין 
רש"י  כמש"כ  ימיהם,  כל  בהצלחה  שיהיו  והכלה  החתן  את  ומברכין 

כתובות דף ה' ע"א ד"ה משמח חתן וכלה.
וכן כתב בערוך השולחן סימן ס"ב ס"ט וז"ל אע"ג שבברכת אירוסין 
משמע  נישואין  בברכת  מ"מ  יברך  בעצמו  שהחתן  הרמב"ם  כתב 
היא  אירוסין  דברכת  פשוט  והטעם  מברך,  שאחר  י'  בפרק  מדבריו 
כשארי ברכת מצוות ועל העושה לברך משא"כ ברכת נישואין שהם 
ברכות להחתן והכלה שיצליחו בהכרח שאחרים יברכו אותם, עכ"ל.
נישואין  וברכת  החתן  על  חיוב  הוא  אירוסין  דברכת  מהנ"ל  העולה 
הוא חיוב על הנמצאים שם, [וא"כ יש באמת ענין שכל העומדים שם 
ישמעו את הברכות דהא זהו חובתם, ושמעתי שיש מדקדקים בזה].

שבת  של  קידוש  לגבי  המחבר  כתב  סי"ד  רע"א  סימן  באו"ח  והנה 
דמצוה מן המובחר שיטעמו מהכוס כל השומעים, והיינו דאף שכבר 
נתקיים דין שתיית כוס של קידוש מ"מ יש מצוה שיטעמו כולם, וזה 
נראה פשוט שהמצוה מן המובחר הוא רק למי שיצא ידי"ח בקידוש 
זה, דמי שלא יצא עכשיו ידי"ח אין שום מצוה שישתה. ולפי"ז בברכת 
מוציאו,  רק  קידושין  והמסדר  כנ"ל  החתן  על  חובה  שהוא  אירוסין 
מובן פשוט דיש ענין שהחתן והכלה ישתו, כיון שהם מקיימים מצות 
קידושין, וצריך ע"ז ברכה, אך בשבע הברכות שאינם חובה על החתן 

והכלה יותר משאר הנאספים עדיין צ"ב למה ישתה החתן.

שבעת הברכות מתירים לחתן והכלה להינשא
ומבואר  לבעלה,  אסורה  ברכה  בלא  שכלה  הוא  הדין  דהרי  ונראה 
לשבע  היא  דהכוונה  די“א  בפוסקים  ס“ג  ס“ב  סימן  אהע“ז  בשו“ע 
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שנחלקו  בב"י  [עיי"ש  לבעלה  אסורה  בירכו  לא  שאם  הברכות 
הראשונים בזה די"א דאין הכוונה על הברכות אלא על החופה וי"א 
דהכוונה היא על הז"ב, ועיין בבית שמואל שם סק"ד], וא"כ י"ל דהז' 
אחרים  על  הוא  אמירתם  שחיוב  אף  לינשא  המתירים  שהם  ברכות 
הרי  אלו  ברכות  בלא  לינשא  אסורים  שהם  כיון  מ"מ  שם  העומדים 

הם כיוצאים ידי"ח בברכות אלו, ולכן שותים החתן והכלה מהכוס.
הותרו  אלו  ברכות  שע"י  החופה  שתחת  הברכות  בז'  שייך  זה  וטעם 
להנשא, אכן בז' הברכות שבכל שבעת ימי המשתה לא שייך כ"כ טעם 

הנ"ל.

גם הברכות שבימי המשתה שייכים יותר לחתן והכלה
ואולי י“ל דכיון דהז‘ ברכות שבכל ז‘ ימי המשתה הם אותם ברכות 
שהתירו  ברכות  אותן  ואומרים  שחוזרים  החופה  תחת  שמברכים 
אותם להנשא מה“ט הברכות שייכים לחתן והכלה יותר, ולכן יש לזה 

דמיון לברכה שיוצאים בזה ידי“ח.

הברכות בז' ימי המשתה הם כברכה אחרונה על דבר 
שנהנה ממנו

וסמך לדברינו מצאתי בספר טעמי המנהגים עניני אישות ס‘ תתק“צ 
דנהגינן  טעם  וז“ל  זיע“א)  יששכר  (להבני  תעלומה  מגיד  ספר  בשם 
ובסעודה  הברכות  ואח“כ  בפה“ג  לברך  החופה  תחת  חתנים  בברכת 
מברכין  אנחנו  דהנה  משום  הברכות,  אחר  עד  היין  ברכת  מאחרין 
ברכת חתנים בשביל החתן שנהנה בלקיחת אשה [כוונתו דהא כלה 
רוצה  הוא  והנה  בדבריו]  להלן  כמבואר  לבעלה,  אסורה  ברכה  בלא 
ליהנות, וכן ברכת היין רוצים ליהנות ומקדימין ברכת היין דתדירא 
החופה  אחר  הנה  בסעודה  אח"כ  אבל  לכל,  הנייתה  קריבא  וגם 
הותרה לו הכלה להחתן ואם כן ברכת חתנים אז על מה שכבר נהנה 
וברכת היין על מה שרוצים ליהנות על כן מאחרין ברכת היין עד אחר 
הברכות, עכ"ל. הרי שכתב דברכת חתנים שתחת החופה הוא כברכה 

הם  המשתה  ימי  בז'  חתנים  וברכת  ממנו  שנהנה  דבר  על  ראשונה 
כברכה אחרונה על מה שכבר נהנה. ומה"ט י"ל דברכות אלו שייכים 

יותר לחתן ולהכלה.
בסעודה  ברהמ"ז  לענין  זמנינו  פוסקי  דכתבו  מהא  מבואר  וכן 
לדעה  דחוששין  כיון  ברהמ"ז  כוס  כלל  בדרך  שותין  שאין  שלישית 
קודם  לשתותו  שנוכל  חובה  הכוס  ואין  כוס  טעונה  ברהמ"ז  שאין 
הבדלה. ובסעודת שבע ברכות יש נוהגים שהחתן ישתה אף שלא הוא 
יותר  שייך  שהחתן  לן  הרי  וישתה,  יזמן  שהחתן  וי"א  הכוס,  על  זימן 
לחיוב כוס זה משאר המסובין. והוא משום שגם בכל ז' ימי המשתה 
קודם  לשתותו  יכול  שלכן  חובה  כעין  לחתן  שייכים  אלו  ברכות 
שהתירו  ברכות  הם  אלו  דברכות  הנ"ל  משום  דהוא  ונראה  הבדלה, 

להם להנשא.
ולפמש"נ יש להטעים המנהג שתחת החופה שותין רק החתן והכלה 
לחתן  גם  ומטעימין  אחרים  גם  שותין  ברכות  השבע  ובסעודות 
והכלה, דכיון שבלא ברכות אלו שתחת החופה אסורים לינשא הרי 
הם שייכים יותר רק לחתן והכלה משא"כ בשאר ימי המשתה שכבר 
הותרו אלא שחוזרין ומברכין ברכות אלו אין שייך כ"כ דוקא לחתן 

והכלה, ולכן שותין גם אחרים ורק מטעימין לחתן והכלה.
סימן  גאון  שלום  שר  רב  הגאונים (תשובות  בתשובות  הראוני  שוב 
מהכוס  לשתות  רוצה  אינו  המברך  שאם  מילה  של  כוס  לגבי  קט"ז) 
עליו  שנאמרה  מפני  אמו,  ולמה  וז"ל:  תינוק  של  אמו  אותו  שותה 
שרגילין  כמו  אמו  ועל  התינוק  על  רחמים  ציבור  ובקשו  שירה 
לומר כשם שהכנסתו לברית כך תכניסנו לתורה ולחופה ותשתלח 
שמחה  לכך  ולרפואה  לרחמים  וצריכה  היא  חולה  ואמו  אסוותא 
ברכה  שהיא  כיון  חתנים  ברכת  דה"נ  י"ל  ולדבריו  עכ"ל.  עמו,  אמו 
לחתן והכלה שיצליחו וכמש"כ רש"י, לכן נותנים להם לשתות, אלא 
דלפי"ז אין זה כעין חובה על החתן והכלה, ולפמש"נ הוא כעין חובה 

ויותר מובן למה התירו לחתן לשתות לפני הבדלה.

]

הרב יואל יעקב פרידמן 
מורה הוראה בקהילתנו

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו
'קהל עדת ירושלים' משגרת בשמחה ובהתרגשות את ברכתה מעומקא דלבא

לחברי הקהילה אשר בשכונת 
'התמר' - ביתר עילית 

לרגל מעמד
הנחת אבן הפינה

לבנין בית המדרש
יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם ויהי ה' עמכם להצליח דרככם בכל 

ענייני הקהילה ברוח ובגשם מתוך הרחבת הדעת. 
ותזכו  להרחיב גבולות הקדושה לרומם כבוד שמים ולהגדיל תורה ולהאדירה 

וברכת ה' תשרה עליכם בכל מילי דמיטב

ההנהלה         רבנן ותלמידיהון

קהל עדת ירושלים - ישיבת המתמידים

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו
'קהל עדת ירושלים' משגרת בשמחה ובהתרגשות את ברכתה מעומקא דלבא

לחברי הקהילה אשר בשכונת 
'חפציבה' - בית שמש 

לרגל חנוכת בית המדרש החדש
לרווחת בני הקהילה הקדושה

יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם ויהי ה' עמכם להצליח דרככם בכל 
ענייני הקהילה ברוח ובגשם מתוך הרחבת הדעת. 

ותזכו  להרחיב גבולות הקדושה לרומם כבוד שמים ולהגדיל תורה ולהאדירה 
וברכת ה' תשרה עליכם בכל מילי דמיטב
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וראו כל עמי הארץ כי שם 

בשבח והודיה לבוכ“ע

מתכבדים אנו להזמינכם 

להשתתף בשמחת הבר מצוה

של בני העלם היקר

אליעזר דוד נ“י

שתתקיים אי“ה ביום חמישי

א' תמוז תשע"ב פרשת קורח

באולמי "עסטרייכער"

רח' רשב"י 1, בית שמש

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

שלמה קורנבליט

טוב
בסימן טוב ובמזל 

בשבח והודיה לבורא עולם

מתכבדים אנו להזמינכם

להשתתף בשמחת נישואי בנינו היקרים

      החתן                                                   הכלה                                               

שלמה                                             בת שבע

 שתתקיים אי"ה בשעטו"מ
ביום חמישי פרשת חוקת

ח' בתמוז תשע"ב

באולמי ארמונות וולף ב'

החופה בשעה 6:00

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

יונה מרדכי סגל                     יהושע בקר

בסימן טוב ובמזל טוב

בשבח והודיה לבורא עולם

מתכבדים אנו להזמינכם

להשתתף בשמחת נישואי בנינו היקרים

      החתן                                                   הכלה                                               

מרדכי זאב                                   חי'ה רייזל
 שתתקיים אי"ה בשעטו"מ
ביום שלישי פרשת חוקת

ו' בתמוז תשע"ב

באולמי תמיר  היכל ב'

כביש רמות ירושלים

החופה בשעה 6:00

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

משה מינצברג                     בעריש קורנבליט

בסימן טוב ובמזל טוב

בשבח והודיה לבורא עולם

מתכבדים אנו להזמינכם

להשתתף בשמחת נישואי בנינו היקרים

      החתן                                                   הכלה                                               

ברוך יוסף                                חאשא חסיה

 שתתקיים אי"ה בשעטו"מ
ביום ג' פרשת קורח

כ"ט בסיון תשע"ב

באולמי ארמונות וולף ב' 

החופה בשעה 6:00

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

שלמה זלמן כהן                 יצחק אייזיק פרוש

טוב
בסימן טוב ובמזל 

בשבח והודיה לבורא עולם

מתכבדים אנו להזמינכם

להשתתף בשמחת נישואי בנינו היקרים

      החתן                                                   הכלה                                               

אברהם                                           בת שבע

 שתתקיים אי"ה בשעטו"מ
ביום שני פרשת קורח

כ"ח סיון תשע"ב

באולמי 'ארמונות וולף' (א)

החופה בשעה 6:15

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

יעקב ויסנשטרן               שלמה זלמן ויספיש

טוב
בסימן טוב ובמזל 

בשבח והודיה לבורא עולם

מתכבדים אנו להזמינכם

להשתתף בשמחת נישואי בנינו היקרים

      החתן                                                   הכלה                                               

נחום יצחק                                   בת שבע

 שתתקיים אי"ה בשעטו"מ
ביום שני פרשת חוקת

ה' בתמוז תשע"ב

באולמי ארמונות וולף 

החופה בשעה 6:00

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

שלמה הרצל                        בנימין חשין

ברכת התורה
לבננו היקר והחשוב, היגע בתורה

הבה"ח יוסף מינצברג הי"ו

לרגל התעטרו בכתרה של הלכה

משפחת מינצברג

ברכת התורה
לבננו היקר והחשוב, היגע בתורה

הבה"ח אליהו לוי הי"ו

לרגל התעטרו בכתרה של הלכה

משפחת לוי

ברכת התורה
לבננו היקר והחשוב, היגע בתורה

הבה"ח שמואל רוזנברג הי"ו

לרגל התעטרו בכתרה של תורה

משפחת רוזנברג

ברכת התורה
להחתן היקר והחשוב, היגע בתורה

הבה"ח שלמה כהן הי"ו

לרגל התעטרו בכתרה של תורה

משפחת שטרן

m
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טנא מלא ברכות
נשגר בזה להני גברי רבה ויקירא,

אנשי השם כלילי המעלות המוסרים נפשם למען תלמידי הישיבה

הגאון רבי ירמיהו דושינסקי שליט"א
ר"מ בישיבת תורת ה'

הגאון רבי צבי לוי שליט"א
ר"מ בישיבת אור התלמוד

לרגל תת ה' שמחה במעונם
בשמחת נישואי צאצאיהם במז"ט

יהי רצון שירוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה, מתוך אושר
וכל מילי דמיטב ואך טוב וחסד ירדפם כל ימי חייהם אמן.

ההנהלה                רבנן ותלמידהון

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב דוד דז'יאלובסקי שליט"א

על השתתפותו בהוצאות הגליון
לרגל שמחת אירוסי בתו במז"ט

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב יוסף חשין שליט"א

על השתתפותו בהוצאות הגליון
לרגל שמחת נישואי בתו במז"ט

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב אברהם יצחק קרישבסקי שליט"א

על השתתפותו בהוצאות הגליון
לרגל שמחת אירוסי בתו במז"ט

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב יהודה דייטש שליט"א

על השתתפותו בהוצאות הגליון
לרגל שמחת הולדת בתו במז"ט

ברכת מזל טוב 
לידידי היקר והחשוב,

אשר ידיו רב לו בחינוך ילדי ישראל
הרב דוד דז'אלובסקי שליט"א

לרגל שמחת אירוסי בתו במז"ט
יעקב הולצמן

ברכת מזל טוב 
לידי"נ החשוב, האי גברא רבה, בקי בד' אמות של הלכה

הגאון רבי יואל יעקב פרידמן שליט"א
לרגל שמחת נישואי בנו במז"ט

ברוך וייספיש

ברכת מזל טוב 
לידיד נפשי וגיסי החשוב, רב המעלות ופאר המידות

הרב יהודה דייטש שליט"א
לרגל הולדת בתו במז"ט

נחמן פישר

ברכת מזל טוב 
לידידנו החשוב, כליל המעלות, מופלג בתורה ויר"ש

הרב דוד לוי הי"ו
לרגל נישואיו במז"ט

יהודה קרויזר, שניאור רבינוביץ, נחום רוזנברג

בשמחה וגיל נרים קולנו בעוז ונשגר 
קמיה האי גברא רבה, העושה למעננו בכל עת, 

מחותננו היקר
הגאון רבי

אברהם יצחק קרישבסקי 
שליט"א

לרגל אירוסי בתו עב"ג בשעטו"מ
תערב נא ברכותינו אשר מקרב לבנו נובעות 

שיצליח בכל אשר יפנה אמן ואמן

המברכים במאוד: משפחת הומינר

ברכת מזל טוב
שלוחה בזה לקדם ראש כוללנו הנערץ, חו"ב טובא, המנחנו בארחות יושר

בנתיבות התורה וההוראה, ונושא על שכמו את משא הקודש

ה"ה הגאון רבי יואל יעקב פרידמן שליט"א
מו"צ דקהילתנו

לרגל שמחת נישואי בנו הנעלה אהרון הי"ו עב"ג בשעטומ"צ
יתן ה' לו ולב"ב רוב נחת מתוך הרחבה וברכה עד בלי די.

כעתירת

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 באירוסי בתו בשעטו"מ

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

ברכות מאליפות לראש משביר
 להני גברי רבה צנועים ומעלי אשר באהבתם ונאמנותם לתורה, 

מובילים את הקרן לעידוד העליה בתורה

הגאון רבי חיים שטרן שליט“א
והגאון רבי יוסף חשין שליט“א

יהי רצון שיזכו לתורה וגדולה אושר ונחת, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר 
וכבוד, ויראו הצלחה בכל פעולותיהם לזיכוי הרבים ובכל מעשי ידיהם.

המברכים

חתני התורה וחתני ההלכה

ג"א מצטרפים:
ברוך ויספיש, שלמה זלמן שטיינברג

אברכי הכולל
"יגדיל תורה"- ביתר 

ברכת התורה
לבננו היקר והחשוב, היגע בתורה

הבה"ח אברהם אייזנבך הי"ו

לרגל התעטרו בכתרה של תורה

משפחת אייזנבך

ברכת התורה
לבננו היקר והחשוב, היגע בתורה

הבה"ח אברהם חיים חשין הי"ו

לרגל התעטרו בכתרה של הלכה

משפחת חשין

ברכת התורה
לבננו היקר והחשוב, היגע בתורה

הבה"ח ישראל בר"א הירשמן הי"ו

לרגל התעטרו בכתרה של תורה והלכה

משפחת הירשמן

ברכת התורה
להחתן היקר והחשוב, היגע בתורה

הבה"ח ישראל בר"ח הירשמן הי"ו

לרגל התעטרו בכתרה של תורה

משפחת הירשמן

ברכת התורה
לבננו היקר והחשוב, היגע בתורה

הבה"ח חיים רבינוביץ הי"ו

לרגל התעטרו בכתרה של תורה

משפחת רבינוביץ

ברכת התורה
להחתן היקר והחשוב, היגע בתורה

הבה"ח ישראל בר"ח הירשמן הי"ו

לרגל התעטרו בכתרה של הלכה

משפחת לזנובסקי

ברכת התורה
לבננו היקר והחשוב, היגע בתורה

הבה"ח אלכסנדר רוזנבלט הי"ו
ר"י נר הגר"ז - שבת

לרגל התעטרו בכתרה של תורה

רבנן ותלמידהון

ברכת מזל טוב
שלוחה בזה להאי גברא רבה, איש חיל, רב פעלים לתורה ולחסד, ראש וראשון לכל דבר 

שבקדושה, הפועל רבות למען המפעל הקדוש "מפעל חתני תורה והלכה"

הרה"ג רבי יוסף חשין שליט"א
לרגל שמחת נישואי הבת בשעטו"מ 

יהי רצון שיזכו לרוות רוב נחת דקדושה מהם ומכל יו"ח
מתוך אושר עושר וכבוד, בהרחבת הדעת כל הימים.

מפעל חתני התורה וההלכה


