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בראשית ג, כא - ויעש ה' אלוקים לאדם 
ולאשתו כתנות עור וילבישם.

צדדים,  מכמה  ביאור  צריך  זה  פסוק 
את  דווקא  מדוע  להבין  צריך  ראשית 
כשאר  ודלא  לאדם,  ה'  עשה  הבגדים 
שהוא  בלבו  חכמה  ה'  נתן  אשר  צרכיו, 
עצמו יעשם ויכינם עבורו, וכמו שאמרו על 
ברוך  הקדוש  נתן  שבת  'במוצאי   - האור 
דוגמא  מעין  הראשון  באדם  דיעה  הוא 
זו  וטחנן  אבנים  שני  והביא  מעלה  של 
ומדוע  נד.).  (פסחים  אור'  מהן  ויצא  בזו 
דווקא הבגדים עשאם ה' לאדם ולאשתו, 
'וילבישם'  הכתוב  המשך  תמוה  וביותר 
אלא  ה',  עשה  הבגדים  עצם  את  רק  שלא 
גם הלבישה היתה על ידו, וזה וודאי אינו 
שה'  נצרך  היה  ומדוע  חכמה,  שצריך  דבר 

ילבישם. 
אלו  עור  כתנות  של  במהותם  והנה 
'רב  ובמדרשים,  בגמרא  דעות  כמה  מצינו 
ושמואל חד אמר דבר הבא מן העור, וחד 
אמר דבר שהעור נהנה ממנו' (סוטה יד:). 
נחלקו  במה  כוונתם  עומק  להבין  וצריך 

ומה משמעות ההבדל ביניהם.
כתיב  הדעת  מעץ  אכלו  טרם  והנה 
ולא  ואשתו  האדם  ערומים  שניהם  'ויהיו 
מעץ  אכילתם  ואחר  כה),  (ב,  יתבוששו' 
הדעת כתיב 'ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי 
עירומים הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם 
האדם  אל  אלוקים  ה'  ויקרא  וגו'.  חגורות 
שמעתי  קולך  את  ויאמר  איכה.  לו  ויאמר 
ויאמר  ואחבא.  אנכי  עירום  כי  ואירא  בגן 
אשר  העץ  המן  אתה  עירום  כי  לך  הגיד  מי 

צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת (ג, ז-י).

להם  שתפרו  שמאחר  לתמוה  יש  ובזה 
נתייראו  מדוע  תאנה,  מעלה  חגורות 
התחבאו  ומדוע  עירומים  היותם  מחמת 
בין עצי הגן, והרי כיסו את עצמם בחגורות. 
וכן צריך ביאור מדוע נצרך הקב"ה לעשות 
לעשות  בידם  שיש  אחר  עור,  כתנות  להם 
בעצמם  עשו  כבר  שהרי  כתנות  להם 

חגורות להתכסות בהם.
*

עניין  כללות  להקדים  יש  זאת  ולבאר 
הוא  ולמה  האדם,  כלפי  ומשמעותו  הבגד 

משמש. 
האמורים  הדברים  שכל  לדעת  ויש 
אלו  בפרשיות  שנאמר  מה  כולל  בתורה, 
של הבריאה ואדם הראשון אף שיש בהם 
עניינים עמוקים ורזי תורה, אמנם בהכרח 
כל  כי  פשוטו,  פי  על  גם  מתבארים  שהם 
במציאות  התרחש  בתורה  שכתוב  מה 
כפשוטו, אלא שלכל דבר יש גם משמעות 
על  באה  העמוקה  [והמשמעות  עמוקה, 

גבי הביאור הפשוט, ומשולבים זה בזה.].
אכילתם  שלפני  בתורה  מתואר  והנה 
ערומים  ואשתו  האדם  היו  הדעת  מעץ 
אחר  ורק  בכך,  בושה  חשו  ולא  לבוש  בלי 
וידעו  עיניהם  נפקחו  הדעת  מעץ  שאכלו 
תאנה  בעלה  עצמם  וכיסו  הם,  ערומים  כי 
ונחבאו בין עצי הגן. כלומר שבתחילה לא 
להם  היה  שלא  כיון  בושה  רגש  להם  היה 
זו  כי  הבינו  דעת  להם  שהיה  ואחר  דעת, 

בושה להיות ערומיםא.

כמו  והיינו  היה,  גפן  הדעת  שעץ  למ"ד  מ.)  (ברכות  איתא  והנה   . א 
שאמרו 'הרגיל ביין אפילו לבו אטום וכו' יין מפקחו' (בבא בתרא יב:) 
ואמרו 'חמרי וריחני פקחין' (הוריות יג:) וכיון ששתה אדם הראשון 
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ואמנם זה פשיטא שלא יתכן שמחמת חטאו זכה האדם לתוספת 
הדעת  להשגת  זוכה  היה  חטא  שאלמלא  ובוודאי  מעלה,  ויתרון 
ויבואר  המפרשים  בזה  (והאריכו  ובשלימות  מתוקנת  בצורה 
בצורך  שההבחנה  להדיא  מפורש  זה  אך  בעז"ה),  במקומו 
שהגיעו  הדעת  מכח  נבע  ערום  מלהיות  הבושה  ורגש  להתכסות 

אליו.
דהיינו  ונראה  ערום,  לילך  הבושה  שורש  מהו  לעיין  יש  והנה 
במציאותו  מתבייש  האדם  כלומר  בעצמו,  בוש  שהאדם  משום 
מאשר  וחשובה  נעלית  היא  האדם  מהות  כי  בשרי,  גוף  שהוא 
המציאות החומרית כבשר ודם, [שבזה הוא דומה לבהמה]. ולכן 
האדם מתבייש בגופו ומכסה אותו. ואכן עיקר הבושה הוא בבשר 
הערווה שבו מתבטאת ביותר חומריותו וגשמיותו כבשר ודם, וכל 
דבר שמתבטא בו יותר חומריותו ובשריותו הוא יותר מתבייש בו. 
שריריהם  ובכח  בבשרם  המתגאים  הפראיים  השבטים  [ואכן 

מתהלכים חשופים בלא לבוש, ודומים בזה לבהמה.]
וזה גם הטעם שמתבייש האדם לאכול בפני רבים, והאוכל בשוק 
דומה לכלב (קידושין מ:), כי האכילה היא מצרכי הגוף ומבליטה 
מבטא  לצרכיו  נזקק  שהאדם  מה  וכן  מגושם,  כגוף  מציאותו  את 

את החלק הגס והחומרי שבו, ולכן האדם בוש בה ביותר.
שלשה  אדם,  בבני  נאמרו  דברים  'ששה   - בגמרא  שאמרו  וכמו 
להם  יש  השרת,  כמלאכי  שלשה  כבהמה,  שלשה  השרת  כמלאכי 
השרת,  כמלאכי  זקופה  בקומה  ומהלכין  השרת,  כמלאכי  דעת 
אוכלין  כבהמה  שלשה  השרת,  כמלאכי  הקדש  בלשון  ומספרים 
ושותין כבהמה, ופרין ורבין כבהמה, ומוציאין רעי כבהמה'(חגיגה 

טז.). 
אמר  אלוה  עצמו  שעשה  שפרעה  ט,ח)  (שמו"ר  במדרש  ואיתא 
שאינו נזקק לצרכיו. וכן כשהנביא בא להוכיח את חירם מלך צור 
אמר לו 'מלאכת תופייך ונקבייך בך ביום הבראך כוננו' (יחזקאל 
עשה  שחירם  מה  כלפי  נאמר  זה  שפסוק  בגמרא  וביארו  יג)  כח, 
הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר  רב  אמר  יהודה  רב  'אמר  אלוה  עצמו 
לחירם מלך צור, בך נסתכלתי ובראתי נקבים נקבים באדם' (בבא 
מציאותו  את  לאדם  המוכיח  הוא  הנקבים  עניין  כי  עה.).  בתרא 
השפלה שאינו מן העליונים. ואכן הרבה מהלכות צניעות והרחקה 
נאמרו בעניין הצרכים, וגם טבע האדם הוא כן להיות צנוע בדבר 

זה כי מתבייש בזה מאד. 
'לחם  בחינת  נשמה,  אכילת  שהיא  קודש  אכילת  יש  (אמנם 
בושה  בה  אין  כזו  ואכילה  עה:),  (יומא  אוכלים'  השרת  שמלאכי 
נגינה,  כמו  לנפש  עונג  סוג  והוא  לאדם,  ויקר  כבוד  הוא  ואדרבה 
ואכן מצינו שאמרו במן שהוא נבלע באיברים ואין בו פסולת. עיין 

על  יתר  ממנו  שותים  כאשר  עצמו  שהיין  מצינו  זאת  לעומת  עירום.  בהיותו  להתבייש  והחל  נתפקח  יין 
המידה נוטל את הדעת וגורם לאדם להיות בגילוי ערווה, כמו שאירע בנח שנאמר בו - 'וישת מן היין וישכר 
ויתגל בתוך אהלה' (בראשית ט, כא). הרי שאותו דבר כאשר ניטל במידה הנכונה הוא משלים את הנפש 

במה שהיא חסרה, אולם כאשר מפריז ונוטל יתר על המידה מביא הדבר את ההיפך באותו הדבר עצמו. 
'קודם שיאכל אדם וישתה יש לו שני לבבות (רש"י - שאינו מסכים  וכן מצינו לגבי אכילה שאמרו חז"ל 
לדעת שלימה) לאחר שאוכל ושותה אין לו אלא לב אחד', כלומר שעל ידי האכילה בשיעור הנכון מגיע 
ליישוב דעת שהיה חסר לו. ואילו כאשר האדם אוכל יתר על המידה הדבר מביא טשטוש לאבד את הדעת 

הנכונה. וככתוב 'שמנת עבית כשית' 'וישמן ישורון ויבעט'. 
וזה עיקר החכמה בכל דבר ליטול ממנו במידה הראויה, שאם יחסיר תהא נפשו מחוסרת ולא תפעל על 
מתכונתה בשלימות, ומאידך אם מפריזים יתר על המידה גורם להיפך [וכעין שאמרו 'כל יתר כנטול דמי' 

(חולין נח:)]. 

מה שכתבנו בזה בספר 'בן מלך - חנוכה וט"ו בשבט' עמוד רא).
*

גופו, אמנם הראש והידים  בשר  בכל  אף שמתבייש האדם  והנה 
והטעם  בהם,  מתגאה  הוא  ואדרבה  בהם  מתבייש  האדם  אין 
כי  האדם,  של  חשיבותו  את  מבטאים  אלו  ששני  משום  פשוט 
בפניו של האדם נראית חכמתו כעניין הכתוב 'חכמת אדם תאיר 
פניו' (קהלת ח, א), כלומר שהראש והפנים מבטאים את המהות 
הנכבדה שבאישיותו שהיא הנשמה והדעת, ובכפות ידיו מתבטא 
כשרון פעילותו ועשייתו, [וגם יש בידים ביטוי לנטילה ובעלות], 
במקו"א  ונתבאר  כאדם.  המיוחדת  ממעלתו  נובעים  אלו  שכל 
וזיוו,  הפנים  תואר  הוא  שה'דמות'  ו'דמות',  'צלם'  בחינת  שזה 

כנגד החכמה, וה'צלם' הוא מבנה הגוף הזקוף והידים. 
שבהתבוננות  המקובלים  ובספרי  יתרו)  (פרשת  בזוהר  ומצינו 
להבחין  החכמים  גדולי  יודעים  פיהם  על  אלו  מקומות  בשני 
היד'.  ו'חכמת  הפרצוף',  'חכמת  והם  האדם,  של  וענייניו  במהותו 
והיינו כי בשני איברים אלו משתקפת מהותו הנכבדה של האדם. 
[ומסתברא שבפרצוף ניתן להבחין את חלקי החכמה והדעת של 
האדם, סגנון הבנתו, מבנה רגשותיו, וכדומה. ואילו בכף יד האדם 
מוכשר  הוא  מלאכות  ולאיזה  פעילותו  ענייני  את  להבחין  ניתן 

ומסוגל, וכן פעולות חייו.] 
מכוסים,  אינם  כאשר  האדם  מתבייש  גופו  חלקי  בשאר  אולם 
משום שבהם מתבטא מציאותו כגוף וחומר, והוא בוש בבשריותו 

המגושמת.
וכל עוד שלא היה לאדם דעת לא בוש להיות ערום, ונראה שאין 
זה רק משום שהיה חסר לו בהבנת הדבר, אלא שבאמת כל עוד 
ערום,  בהיותו  להתבייש  עליו  היה  לא  עדיין  דעת,  בו  היה  שלא 
הוא  הגופנית  במציאותו  בוש  הוא  שמחמתו  האדם  מעלת  כי 
משום הדעת שיש בו שהיא מעניקה לו את מעלתו היתירה, ורק 
כמלאכי  ונכבד  חשוב  נעשה  כן  מחמת  אשר  הדעת  בו  משניתנה 

השרת, אזי בוש בצד החומרי והבשרי שבו. 
*

הבושה  היא  היסודית  הדרגה  דרגות,  שני  זה  בעניין  יש  והנה 
בגילוי בשר ערווה, שבה מתבטא ביותר חומריותו ובשריותו של 
גוף האדם, ולכן גילויו הוא ביזוי וגנאי. [ועיין באבן עזרא ויקרא 
טו, ב ושם פסוק יט ש'בשר' הוא כינוי לערווה.] ואכן מיד כאשר 
לכסות  ומיהרו  בזה  הביזיון  את  חשו  תיכף  הדעת,  להם  הגיעה 

עצמם בחגורות.
להתלבש  אותו  שמצריך  האדם  בטבע  נוספת  דרגה  יש  אמנם 
שמוטבע  הכבוד  רגש  מחמת  נובע  והוא  גופו,  כל  על  בבגדים 
באדם, שמצד היותו נכבד וחשוב הוא חש צורך להסתיר את כל 
חלקי גופו (המורים על צד הבשריות שבו, כאמור). וכמו שאמרו 
אולם  'מכבדותי'.  לבגדים  קרא  יוחנן  שרבי  קיג.)  (שבת  בגמרא 
עניין לבישת בגדים על כל גופו אינו כמו הבושה בגילוי הערווה, 

והוא רק מעלה וחשיבות לאדם. 
אמנם בשעה שהוא עומד לפני המלך אזי מתחייב האדם להיות 

בצורה של כבוד, ואז הוא מחוייב לכסות את כל גופו.
מתהלך  ה'  קול  את  הראשון  אדם  שכששמע  מדוע  מיושב  ובזה 
בגן אמר - 'את קולך שמעתי בגן ואירא כי עירום אנכי ואחבא', 

המשך מעמוד הקודם
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ועיין  בחגורות.  עצמם  וכיסו  תאנה  עלה  תפרו  שהרי  שתמהנו 
בחזקוני שכתב - 'אף על פי שכבר תפרו עלה תאנה יש לומר שמא 

לא כיסו אלא בשר ערוה בלבד'. 
והדברים מבוארים עתה שפיר, שכן מצד הצניעות והבושה עבור 
שיגרת חיי האדם היה די בכיסוי ערווה בלבד, אולם כאשר שמעו 
את קול אלוקים ובאו לעמוד לפניו, אז נצרך לכסות את כל גופו. 

וכמו שנתבאר.
והנה מצינו חילוק זה להדיא בגדרי ההלכה, כי לגבי קריאת שמע 
ההלכה היא שאסור לקרות עד שיכסה ערוותו (ברכות כד: שו"ע 
ואינו  פחיתות  של  במצב  הוא  הערום  כי  והיינו  עד),  סימן  או"ח 
יכול להוציא מפיו דברי שבח לה' ודברי תורה, אולם לגבי תפילה 
ההלכה היא (ברכות כה. שו"ע שם סעיף ו) שצריך לכסות כל גופו. 
את  להראות  הוא  צריך   - לתפילה  'אבל  הטעם  כתב  שם  וברש"י 
עצמו כעומד לפני המלך ולעמוד באימה, אבל קריאת שמע אינו 
מדבר לפני המלך'. וכן אמרו בגמרא - 'רב כהנא וכו' לביש ומתכסי 

ומתעטף ומצלי אמר הכון לקראת אלוקיך ישראל' (שבת י.).
שלא  ארץ  דרך  אינו  המלך  לפני  בעומד  שדווקא  כאמור  והיינו 
המלך  לפני  עומד  כשאינו  אבל  גופו,  כל  בכיסוי  מכובד  להיות 

מתחייב רק כיסוי הערווה שלא יהיה במצב של ביזוי ופחיתות. 
ומצינו שני דרגות אלו גם בבגדי כהונה שבתחילת הציווי על בגדי 
ולתפארת'  'לכבוד  שניתנו  אהרן  בגדי  את  מפרט  הכתוב  כהונה 
המכנסיים  אולם  בגדים,  שבעה  רק  שם  ונמנים  ,ב)  כח  (שמות 
(שמות  כתיב  הבגדים  מצוות  פרשת  בסוף  ורק  שם,  נמנים  אינם 
כח, מב) 'ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה'. והביאור בזה 
הוא משום שהמכנסיים אינם באים 'לכבוד ולתפארת', אלא כמו 
משרת  להיות  הכהן  שעמידת  ערווה'.  בשר  'לכסות  בהם  שנאמר 
לפני ה' מחייבת ראשית כל כיסוי בשר ערווה, כלומר שלא יהיה 
בביזוי, אך נוסף על זה המעמד המיוחד מחייב אותו ללבוש בגדי 

יקר 'לכבוד ולתפארת' שהרי הם עומדים לפני המלך.
*

שמאיזה  'וילבישם',  שכתוב  במה  שתמהנו  מה  לבאר  נבוא  ובזה 
טעם הוזקק הקב"ה להלביש אותם.

את  להלביש  נצטווה  רבינו  שמשה  כהונה  בבגדי  מצינו  הנה  כי 
את  עליו  כתיב בעשיה 'ויתן  וכן  ה)  כט,  ושם  מא,  כח,  אהרן (שם 
וגו'' (ויקרא  המעיל  את  אתו  וילבש  באבנט  אתו  ויחגור  הכתונת 

ח, ז). 
משמעותם  אלו  עור  כתנות  שעשיית  שמאחר  נראה  בזה  והטעם 
זה  שדבר  ראוי  לאדם,  ויקר  כבוד  ונתינת  מעלה  הענקת  כאמור 
כבוד  נוטל  האדם  שאין  הכבוד  דרך  כן  כי  זולתם,  ידי  על  יהיה 

בעצמו אלא הוא ניתן לו מזולתו.
שילבש  הראשון  לאדם  כבוד  לתת  הקב"ה  בא  כאשר  כן  וכמו 
'כתנות עור' לרגל חשיבותו, היה זה באופן שהקב"ה בעצמו עשה 

עבורו את הבגדים והלביש אותו בהם. 
ערווה'  בשר  'לכסות  שייעודם  המכנסיים  זאת  לעומת  ואכן 
לבשו בעצמם, כמו שכתב הרמב"ן – 'והטעם שהפריש המכנסים 
משאר הבגדים, כי כל הבגדים היה משה מלביש אותם כמו שצווה 
הם  היו  הערוה,  בשר  לכסות  שהם  המכנסים  אבל  'והלבשתם', 

לובשים אותם בהצנע' (שמות כט, ט). 

*
האדם  כבוד  של  זו  דרגה  כי  האמור 'וילבישם',  בטעם  נראה  עוד 
על  מאליו  אליהם  הגיעה  לא  במלבושים,  להתכבד  רצון  לו  שיש 
ידי עצם קבלת הדעת, אלא זה חידש להם הקב"ה בפעולה זו של 

'ויעש להם כתנות עור וילבישם'.
פעולה  משמעותה  אין  בראשית  במעשי  האמורה  עשיה  כל  כי 
משמעות  לה  שיש  נצחית  וקביעה  עשיה  אלא  לשעתה,  רגעית 
משמעותה  ולאשתו  לאדם  כתנות  עשיית  כאן,  כן  וכמו  לעולם, 

קביעת מציאות הלבושים למין האדם לדורות עולם. 
כלומר שבפסוק זה מבואר שחידש הקב"ה את עניין הלבושים על 
כל גופו של האדם. כי לפני כן היה בלב האדם רגש הבושה שחייב 
הכבוד  של  היתירה  המעלה  אבל  הערווה,  בשר  כלפי  רק  כיסוי, 
פעם  לא  עדיין  זה  חוש  מבשרו,  כלל  לגלות  ראוי  אין  שמחמתו 
באדם, ורק בעת עמידה לפני המלך הרגישו את הצורך להתכסות, 
אבל לא היה לו נטיה טבעית לרצות להתכסות ולהתכבד בכל עת. 
וזה המשמעות של עשיית ה' דבר זה יותר מכל שאר צרכי האדם, 
כי לפני כן לא היה כלל צורך לאדם בבגדים לכסות כל גופו תמיד, 
העניק  שבזה  ונמצא  לבוש.  שצריך  האדם  טבע  נקבע  זו  ובעשיה 
שצריך  כבוד  בדרגת  שהוא  היתירה  מעלתו  את  לאדם  הקב"ה 
מלבושים לכסות כל גופו, ומאז נעשה כן טבע האדם שעצם טבעו 
ונטייתו דרוש להם כבוד זה, והאדם חש רצון לבגד עליון שיבטא 

את כבודו וחשיבותו. 
והנה תיקנו חכמים לברך בכל יום 'מלביש ערומים', וצריך עיון על 
מה באה ברכה זו, שאם הכוונה על מה שניתן לאדם בגדים, מדוע 
נתייחדה ברכה דווקא על דבר זה יותר משאר צרכים שה' מזמין 

לאדם. וגם נוסח הברכה היה צריך להיות 'הנותן בגד ללבוש'.
שנתן  מה  על  היא  שההודאה  לבאר  נראה  כאן  האמור  פי  ועל 
באדם דעת וקבע בנפשו את הצורך להלביש עצמו, עד שחש בושה 
רבה להישאר ערום, והוא מעלה לאדם שהוא נכבד וצריך מלבוש.

*
וצומח  המחובר  לבוש  הקב"ה  ברא  והבהמות  החיות  לכל  והנה 
כהגנה  להם  משמשים  שהם  צמר  או  פרווה  כגון  גופם,  מעצם 
לא  שלאדם  הטעם  לדעת  וצריך  ונוי],  לכבוד  והחום [וגם  מהקור 

נברא כן לבוש מעצם גופו.
מעצם  הבושה  למנוע  כדי  די  בו  היה  לא  כזה  שלבוש  ונראה 
מציאות הגוף הערום, כי אילו היה הבגד חלק מגופו אזי היה נצרך 
לבגד נוסף להתכסות בו, ולכן מלכתחילה לא נברא עם כיסוי כיון 

שבלאו הכי יזדקק לכיסוי חיצוני. 
ועוד יש לומר שמצד חשיבות האדם אי אפשר שהעור שהוא חלק 
דומם וחסר חיות יהיה חלק ממציאותו, ורק החיה והבהמה מצד 
פחיתותה שבלאו הכי כולה גשם וחומר, יתכן שחלק מעצמיותה 
חשוב  שהוא  האדם  אבל  ונשמה,  חיות  וחסר  דומם  בגד  יהיה 
ורוחני אין ראוי שהבגד יהיה מאוחד בו. וכמו שלא נברא האדם 
עם ביתו על גופו, כי הוא דבר שמחוצה לו. [ויש בשרצים מין ה'צב' 
שביתו עשוי מגופו, וחיותו מועטת והוא ממש כגוש אדמה דומם.]

*
והנה יש להבחין כי בתוספת זו של כיסוי שאר חלקי הגוף נוסף על 

מתורתו של רבינו שליט"א
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'כיסוי בשר ערווה', יש בו שני עניינים, כי מצינו בתורה שני שמות 
למלבושים - 'כסות' ו'בגד', והם כנגד שני חלקים ותפקידים שיש 

למלבושים. 
הלבוש  זה  ומצד  הבושה,  מצד  כיסוי  של  עניין  בהם  יש  ראשית 
לבגדים  בעיקר  שייך  זה  ושם  כיסוי,  שהוא  כלומר  'כסות'  נקרא 
'כי   - שכתוב  וכמו  כיסוי.  אלא  אינו  עניינם  שכל  לגוף  הסמוכים 
היא כסותו לבדה היא שמלתו לעורו' (שמות כב, כו). הרי ששם 
'כסות' בא על בגד העשוי 'לעורו'. אמנם יש למלבושים עוד מטרה, 
כאמור, דהיינו שהם באים לכבוד ויקר, ומצד זה נקרא 'בגד', ושם 

זה שייך בעיקר לבגדים העליונים שהאדם מתכבד בהם.
ובלבוש ה'כתונת' ישנם שני העניינים גם יחד, כי מצד אחד הוא 
סמוך לגוף, אמנם הוא גם בגד נאה הנראה לחוץ ויש בו גם מעניין 

הכבוד.
אלו  עשויים  היו  ממה  אמוראים  שנחלקו  מצינו  בגמרא  והנה 
ה'כתנות עור' - 'רב ושמואל, חד אמר דבר הבא מן העור, וברש"י 
- 'דבר הבא מן העור - של צמר הוא', 'וחד אמר דבר שהעור נהנה 
ממנו'. וברש"י, 'שהעור נהנה ממנו - של פשתן שאדם לובש סמוך 
של  העור  עבור  כתנות  משמעותו  עור'  ש'כתנות  כלומר  לעורו'. 

האדם.
וכן הובאו שני דעות אלו במדרש 'א"ר יצחק ככלי פשתן הדקים 
הבאים מבית שאן, כתנות עור שהן דבוקים לעור וכו', רבי שמואל 
כתנות  עור  כתנות  היו,  ארנבים  וצמר  גמלים  צמר  אמר  נחמן  בר 

שהן באין מעור' (ב"ר כ, יב).
חומר  מאיזה  נפק"מ  ולמאי  הנידון,  משמעות  מה  להבין  וצריך 
נוצרו הכתנות עור, ובמה נחלקו. ולפי מה שביארנו נראה שנחלקו 
נהנה  שהעור  דבר  שהוא  המ"ד  שלדעת  עור,  הכתנות  גדר  בעצם 
מפשתן  לעשותם  שרגילים  לגוף  הסמוכים  בגדים  היינו  ממנו, 
[משום שאינם מזיעים ולכן הם מתאימים להיות סמוכים לעור], 
'כסות',  בחינת  היו  עור'  ה'כתנות  של  ומהותם  שעניינם  כלומר 
רק שנתחדש בעשיית הכתנות  בשר ערווה,  המשך לכיסוי  שהוא 
וההלבשה, שניתן חשיבות לאדם שגם שאר חלקי הגוף מצריכים 

כיסוי.
אולם לדעת המ"ד שהוא 'דבר הבא מן העור' היינו שכתנות העור 
לא באו רק לשם 'כסות', אלא הם באו כבגד עליון נכבד, שרגילים 
וגם  נאה,  יותר  הצמר  [כי  חשובים.  מינים  ושאר  מצמר  לעשותם 
הוא  ולכן  יותר,  לנאותו  ניתן  שבזה  הצבע  את  קולט  בטבעו  הוא 

מתאים לשימוש בבגדי כבוד.] 
דיקר',  'לבושין  עור'  'כתנות  שתרגם  אונקלוס  בתרגום  ועיין 

דהיינו מלבושי כבוד.
*

לבישת  תורה  שאסרה  'שעטנז'  לאיסור  הטעם  שורש  [וזה 
אריגים  סוגי  שני  כאמור  כי  יחדיו.  ופשתים  מצמר  העשוי  בגד 
מטרתם.  בעצם  מזה  זה  שונים  לבישה  סוגי  לשני  משמשים  אלו 
"כסות"  של  כלבוש  לשמש  מתאים  טבעו  מעצם  שהפשתן 
מתאים  טבעו  מצד  הצמר  ואילו  לבשר,  סמוך  הגוף  את  לכסות 
שני  של  העירוב  ולכן  וחשיבות.  כבוד  של  כ"בגד"  לשמש 
ורצון  ראויה,  שאינה  עירבוביא  הוא  אחד  בבגד  אלו  חוטים  סוגי 
התורה שהאדם לא ייצור עירבוביא של דברים המנוגדים ושונים 

זה מזה בעצם טבעם. 
ודומה איסורו לאיסור 'כלאי הכרם' דהיינו שזורע זרעי דגן בתוך 
כרם הגפן, כי דגן הוא מזון הבא לשובע ולקיום, ואילו הגפן הוא 
שהאדם  התורה  רצון  ואין  לקיומו,  הכרחי  ואינו  לעונג  הבא  דבר 

ייצור ערבוב בין שני דברים אלו.]  
*

משמע  וכן  גופינו,  שעל  העור  היינו  עור  שכתנות  שסוברים  ויש 
מלשון הגמרא - 'את זו דרש רבי יהושע בן חנניא ויעש ה' אלוקים 
ברוך  הקדוש  שאין  מלמד  וילבישם  עור  כתנות  ולאשתו  לאדם 
הוא עושה עור לאדם אלא אם כן נוצר' (נדה כה.) [ויש שמפרשים 
כן בכוונת רש"י שהביא אגדה שחלקים כצפורן היו מדובקים על 

בשרו].
שתחילה  כבוד,  הענקת  של  עניין  מאותו  הוא  זה  ביאור  וגם 
האדום (בדומה  הפנימי  הבשר  כמו  גופו  של  החיצוני  החלק  היה 
לשפתיים והלשון), והתקין לו ה' עור חיצוני מכובד, שהוא כבוד 

לאדם שלא יהיה ניכר כל כך בשריותו.
*

כהונה.  בגדי  היו  אלו  עור'  ש'כתנות  חז"ל  בדברי  מצינו  עוד 
של  בכורו  היה  הראשון  'אדם  ח)  ד,  (במדב"ר  במדרש  כדאיתא 
עולם וכיון שקירב קרבנו שנאמר (תהלים סט) 'ותיטב לה' משור 
(בראשית  שנאמר  גדולה  כהונה  בגדי  לבש  מפריס',  מקרין  פר 
בגדי  וילבישם',  עור  כתנות  ולאשתו  לאדם  אלוקים  ה'  'ויעש  ג) 
מסרן  אדם  שמת  כיון  בהם,  משתמשין  הבכורות  והיו  היו  שבח 
לשת שת מסרן למתושלח כיון שמת מתושלח מסרן לנח עמד נח 
והקריב קרבן שנאמר (שם ח) ויקח מכל הבהמה הטהורה וגו' מת 
בכורות  היו  'ובהם   - הנזכר  בב"ר  אמרו  וכן  וכו'.  לשם  ומסרן  נח 

משתמשין'
שהיו   - הראשון  אדם  של  'בגדו   – נד:)  (פסחים  ברש"י  ומובא 
חקוקות בו כל מין חיה ובהמה, והוא נמסר לנמרוד על כן יאמר 
כנמרוד גבור ציד (בראשית י), ועשיו הרגו ונטלו, לפיכך היה איש 
ואני  כז),  בבית (שם  אתה  אשר  החמודותב  בהן  שכתוב  והן  ציד, 

שמעתי בגדיו של אדם הראשון היינו כתנות עור שהיו לו'.
ובילקוט משמע שכתנות עור אלו ניתנו לאדם לפני החטא וניטלו 
כתיב  'מה   - בתורה)  ומאוחר  מוקדם  (ואין  החטא  לאחר  ממנו 
לו  שעשה  מלמד  וילבישם  עור  כתנות  אלוקים  ה'  ויעש  למעלה 
הקב"ה בגדי כהונה כענין שנאמר 'והנה איש לבוש הבדים', וכתיב 
'כתונת בד קודש ילבש' מכאן אתה למד שכהן גדול דומה למלאך 
'כי מלאך ה' צבא-ות הוא', למה הדבר דומה למלך שראה קרתי 
אחד והלבישו כבני פלטין, אמרו לו בני פלטין למלך, אפילו אותו 
שהוא קרתני הוא כמונו, כך אמרו המלאכים לפני הקב"ה אפילו 
אדם שהוא יציר עפר הרי הוא כמונו. הן האדם היה כאחד ממנו, 
למלך שחיבב עבדו ועשה לו מונייק של זהב, סרח נטלו ממנו ונתן 
העבירו  וכשחטא  כהונה,  בגדי  הקב"ה  לו  עשה  כך  כבלין,  עליו 

ממנו שנאמר ויתפרו עלה תאנה' (ילקו"ש בראשית רמז לד). 
שכתנות  מפורש  הרי  כהונה  בגדי  הכתנות  שהיו  זו  לשיטה  והנה 

מאחר  כי  לבשם,  שיעקב  מה  לנמק  בא  שהכתוב  'החמודות'  בכתוב  שנאמר  מה  יפה  מתבאר  זה  ולפי  ב. 
שקנה ממנו הבכורה דהיינו הכהונה והעבודה לה', אם כן היה שייך לו הבגדי כהונה הללו.

המשך מעמוד הקודם

ביאורי ענייניםביאורי עניינים
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עור היינו בגדים 'לכבוד ולתפארת'.
*

עוד איתא בחז"ל (ב"ר כ, יב) 'בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב 
כתנות אור'. 

לרגל  מכובדים  בגדים  לאדם  שניתן  רק  שלא  בזה  והביאור 
חשיבותו, אלא ניתן לו גם לבוש אורה בחינת 'חכמת אדם תאיר 
והדר  'וכבוד   - הראשון  אדם  לגבי  שנאמר  הכתוב  וכעניין  פניו', 
תעטרהו' (תהילים ח), ובמלך מצינו 'הוד והדר תשוה עליו' (שם 
כא). כלומר שה' עיטר את האדם בכבוד והדר, וככל שהאדם יותר 
גדול וחשוב זוכה למידה יתירה של אור זה, וכמו שמצינו במשה 
ונתעטר  פניו  עור  קרן  ה'  עם  ודיבר  למרום  שעלה  שאחר  רבינו 
בקרני הוד. וס"ל לרבי מאיר שזה ניתן לאדם הראשון שהלבישו 
הקב"ה בקרני הוד כי שלימות האדם מביא לו שהוא מקרין הוד 

והדר. 
ועיין ברבינו בחיי שכתב על זה - 'והכוונה שהלבישם הקב"ה מיני 
מעלות ומאורות מן האור העליון שהיו בגן עדן כעין משה שזכה 
להן בהר, וממעלת המלביש תוכל ללמוד מעלת הלבוש, כי הכוונה 

בהם לחיות לעולמים ולהיותם כמלאכי השרת'.
[ומסתבר שגם לפי שיטה זו שהיו 'כתנות אור', ניתנו להם לפני 

החטא, בטרם ניטל זיוו של אדם הראשון.]
*

ערווה.  בשר  לכסות  א.   – לבוש  של  מדריגות  ארבעה  ונמצא 
שהוא הדרגה היסודית, שכל בן אדם נזקק לה, שבלעדה הוא בזוי 

ומגונה.
הצניעות  בעניין  שלימות  שהוא  גופו,  כל  לכסות  'כסות'  ב. 

והמכובדות. וחייב בה כשעומד לפני המלך.
ג. 'בגד' יקר ותפארת, לרגל חשיבותו או לרגל חשיבות תפקידו, 

והוא עניין 'בגדי כהונה'.
המעלה  לאנשי  שניתן  מיוחד  וזיו  יקר  שהוא  אור'  'כתנות  ד. 
שפניהם מאירים באור החכמה, בחינת 'קרני הוד', וכעניין הכתוב 

'הוד והדר תשוה עליו'.
וככל שהאדם יותר נכבד וחשוב במעלות החכמה והצדקות זוכה 
הוא לדרגה יותר גבוהה של בגדי כבוד, כלומר שמציאותו דורשת 
ומחייבת בגדים אלו. ואף שגם אנשים פחותי מעלה באפשרותם 
הולמים  הללו  הבגדים  אין  באמת  אולם  כבוד  בבגדי  להתלבש 
אותם, וניתן להבחין שאין בגדים אלו מתאימים להם, וכדבר זר 
הם עליהם. וכעין שמצינו בכתר של דוד המלך - 'אמר רב יהודה 
וכל  הולמתו  למלכות  הראוי  שכל  דוד  לבית  הוא  עדות  רב  אמר 

שאינו ראוי למלכות אין הולמתו' (עבודה זרה מד.)
ניתן  זה  והדר  שהוד  אור'  'כתנות  הוא  ביותר  הגבוהה  והדרגה 
כתוב  שהיה  מה  והיינו  וקדושתם.  מעלתם  מצד  לזה  לזוכים  רק 
'בתורתו של רבי מאיר', כלומר שרבי מאיר הוא עצמו זכה לדרגה 
זו של 'כתנות אור'ג, שבעוצם תורתו וחכמתו קרן בקרני הוד, ולכן 
'גליה   - יוחנן  רבי  על  בגמרא  מצינו  וכן  מאיר'.  'רבי  שמו  נקרא 

ג . ועיין בספר 'נועם אלימלך' - 'הפירוש בתורתו של רבי מאיר שלפי הנהגתו של רבי מאיר שהיה מתנהג 
גדול'  אור  מאירים  והיה  ואבריו  גופו  את  שתיקן  לפי  כנ"ל,  באלף  אור  כתנות  לו  היה  הקדושה  בהתורה 

(פרשת תזריע). 

לדרעיה ונפל נהורא', וברש"י 'שהיה בשרו מבהיק' (ברכות ה:).
השרת'  למלאכי  דומים  שבבבל  חכמים  'תלמידי  אמרו  ובגמרא 
(קידושין עב.) וברש"י – 'לבושים לבנים ועטופים כמלאכי השרת 
וכתיב (יחזקאל ט) והאיש לבוש הבדים, והכי נמי אמרינן בבמה 
מדליקין (שבת דף כה) על רבי יהודה ברבי אילעאי שהיה מתעטף 
ובנדרים  צבא-ות,'  ה'  למלאך  ודומה  המצוייצין  בסדינים  ויושב 
(דף כ) נמי אמרינן מאן מלאכי השרת רבנן ואמאי קרי להו מלאכי 

השרת משום דמצויינין כמלאכי השרת במלבושים נאים'.
ולפי זה מה שנאמר 'וילבישם' הוא הנהגה תמידית מאת ה', שכל 
אדם מלביש אותו הקב"ה לבוש בהתאם לדרגתו וחשיבותו, וככל 
יותר  מלבושים  אותו  הולמים  וצדקתו  במעשיו  מתעלה  שהוא 
וזיו  עליו  אשר  וההדר  ההוד  מידת  וכן  אותו,  המעטרים  נכבדים 

האור שעל פניו [ועל כל גופו] הם כפי מידת קדושתו וחכמתו.
ממצוות  שנלמד  שבת',  'בגדי  של  מצוה  מצינו  קודש  ובשבת 
שככל  הוא  העניין  ובעומק  נקיה.  בכסות  כבדהו  קודש'  'מקרא 
בבגדים  ומתחייב  בדרגה  מתעלה  האדם  אזי  קדוש,  יותר  שהיום 

יותר מכובדים.
וכמו כן בחינת 'הוד והדר' גם כן מתעלה אצל האדם ביום קדוש, 
וכדאיתא במדרש – 'ברכו באור פניו של אדם קדשו באור פניו של 
אדם לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כמו שהוא דומה 

בשבת' (ב"ר יא, ב). 
*

תפילין.  היינו  עור  שכתנות  איתא  סט)  (תיקון  זוהר  ובתיקוני 
בחינת  הם  אם  הבגדים  בטעם  האמורים  הדברים  ששני  ונראה 
שניתן  בטעם  אופנים  שני  הם  'תפילין',  בחינת  או  כהונה'  'בגדי 
לאדם בגדי כבוד ויקר. כי הנה נתבאר ששני המעלות העיקריות 
והחכמה  בידים),  (שמתבטא  פעולותיו  עשיותיו  הם  האדם  של 

ומעלות הנפש (שמתבטא בצלם הפנים). 
ונראה ש'בגדי כהונה' היינו כנגד מעלת העבודה שהוא כהן לה', 
בתפילת  שתיקנו  וכמו  ה',  את  לעבוד  הוא  האדם  של  שתפקידו 
לפניך'.  לעמוד  ותכירהו  מראש  אנוש  הבדלת  'אתה  נעילה 
ששורה  האלוקים,  בצלם  האדם  שנברא  מה  כנגד  הוא  ו'תפילין' 
עליו השכינה, וכמו שדרשו בפסוק 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' 

נקרא עליך' אלו תפילין שבראש.
[עוד איתא (מדרש תהילים מזמור צב ובתרגום יונתן) שמן העור 

שנפשט מהנחש עשה הקב"ה כתנות כבוד לאדם ולאשתו. 
טוב  שמש  היה  הנחש  כי  כהונה,  בגדי  דרך  על  שהוא  ונראה 
כדאיתא (ילקו"ש בראשית רמז טו)  'דתניא רבי שמעון בן מנסיא 
נתקלל  לא  שאלמלי  העולם  מן  שאבד  גדול  שמש  על  חבל  אומר 
טובים  נחשים  ב'  לו  מזדמנין  היו  מישראל  ואחד  אחד  כל  נחש 
סנדלכונין  לו  להביא  לדרום  משגרו  ואחד  לצפון  משגרו  אחד 
לאדם  ניתן  מעלתו  וכשנפגם  ומרגליות'.  טובות  ואבנים  טובים 
תפקיד השמש והכהן ולבש בגדי כהונה מהעור שנפשט מהנחש. 
וכמו שאמרו 'זכה צדיק נטל חלקו וחלק חברו' (חגיגה טו.). ואכן 
גם בגדי החמודות של עשיו זכה בהם יעקב אחרי שזכה בחלקו, 

ויבואר במקו"א.]
נכתב ע"י הרב י. מ. ו.

מתורתו של רבינו שליט"א
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משיח של  ותורתו  פה  שבעל  תורה 
האדם  זוכה  כאשר  היא  התורה  ידיעת  של  הגדולה  הדרגה 
והיינו  סודה,  על  ולעמוד  לעומקה  לרדת  ולהבינה  להשכילה 
המעלה הנשגבה של תורה שבע"פ שנטע הקב"ה בכנסת ישראל. 

וכבר ביארנו שבתורה שבעל פה ישנם כמה חלקים. 
התורה  לשון  עומק  את  'דורשים'  שהחכמים  מה  הוא  האחד 
אות  ובכל  בסגנון  הטמונים  הרמזים  לכל  לב  לשים  ומשכילים 
לחכימא  ו'די  לשונך',  תחת  וחלב  'דבש  בחינת  ויתירה,  חסרה 
נדרשת  שהתורה  מידות  בי"ג  דרשו  שהחכמים  וכפי  ברמיזא', 
לבבו  הכין  עזרא  'כי   - הסופר  עזרא  אצל  שמצינו  וכמו  בהם, 
במקרא'  ויבינו  שכל  'ושום  י).  ז,  (עזרא  ה''  תורת  את  לדרוש 

(נחמיה ח,ח).
ועוד יש חלק של 'סברא' דהיינו שהחכמים חידשו הלכות בתורה 
סמך  להם  ואין  בתורה  כתובים  שאין  בדברים  גם  סברתם  מכח 
של דרשא, אך היא סברא ברורה שתוקפה ודינה כמו דאורייתא.
נוסף לזה זכינו לדרגה עליונה של תורה שבע"פ דהיינו לדעת את 
'רצון ה'', כלומר שביד החכמים להשכיל ולהבין את רוח התורה, 
מה  מעצמם  החכמים  מבינים  קדושתם,  ומתוקף  לבם  וברוחב 
הוא רצון ה'. כי ישנם דברים שאינם חמורים עד כדי כך שהתורה 
תצווה עליהם במפורש, אמנם רצון ה' הוא שיהיו נוהגים כן, וכן 
להימנע מעניינים שליליים מסויימים. ומתוך שהחכמים ספוגים 
בדעת תורה יש בידם לקבוע מה המה הדברים אשר רוח ה' נוחה 

מהם.
בגזירותיהם  חכמים  שתיקנו  למה  והיסוד  השורש  וזה 
בהם  חייבים  אבל  מדאורייתא  אינם  שאמנם  ותקנותיהם, 
ידי  על  מעצמם  כן  לנהוג  ישראל  לעם  שראוי  כלומר  מדרבנן. 
שמשיגים שזהו רצון ה', וחז"ל קבעו ותיקנו זאת לכלל ישראל. 
הבורא' (הלכות  רצון  להפקת  'שהם  שמח' –  ה'אור  של  וכלשונו 
זצ"ל  ווסרמן  אלחנן  רבי  הגאון  כתב  וכן  ג).  הלכה  א  פרק  ק"ש 
(דברי  ה''  רצון  הוא  שכן  יודעים  אנו  חכמים  שציוו  מה  'וכל   -

סופרים סימן א בשולי הגליון).
אמנם למעלה מכל אלו ישנה דרגה נשגבה בתורה שבע"פ, והיא 
עליו -  שנאמר  מה  דהיינו  יא,ז)  רבה  משיח' (קהלת  של  'תורתו 
עצה וגבורה רוח דעת  ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח 
ולא  ישפוט  עיניו  למראה  ולא  ה'  ביראת  והריחו  ה',  ויראת 
למשמע אזניו יוכיח (ישעיה יא, ב). ואמרו בגמרא 'מורח ודאין' 

(סנהדרין צג:), כלומר שהוא קובע את הדין על פי חוש הריח. 
בהרגשת  ועמוקה  נעלית  בחינה  שזה  הדבר  בביאור  ונראה 
ה',  רצון  והרגשת  התורה  מסברת  ועדין  דק  יותר  והוא  התורה, 
אפשר  שאי  דברים  הם  כלומר  וטעם',  'ריח  של  עניין  הוא  אלא 
של  והריח  הטעם  הוא  כן  אלא  וההבנה,  השכל  בגדרי  לבארם 
הדבר. דהייינו שלעתיד לבוא יגיעו חכמי ישראל לדרגה כה רמה 
ידי  על  אלא  סברא,  בלי  אפילו  האמת  את  שיהיה בכוחם לדעת 
שירגישו בנפשם ויחושו מה היא ההנהגה הראויה כפי טעמה של 

תורה וכלבב ה' דהיינו בחינת ריח.
שמה  גיליון 112)  ודעת  (תורה  אחר  במקום  ביארנו  כבר  והנה 
שמצינו בש"ס בכמה מקומות שאיבעיא להו ונשארו בתיקו, אין 

הכוונה שהחכמים לא ידעו מה הסברא הנכונה בדבר, שח"ו לומר 
להורות  כדי  זו  הלכה  של  עומקה  לסוף  החכמים  כל  ירדו  שלא 
וכו'  עקיבא  רבי  ד"ה  לד.  דף  ע"ז  במסכת  בתוס'  [ועיין  בדבר, 
רבי  שאפילו  הרי  מסתפק'.  היה  לא  עקיבא  שרבי  ושלום  'דחס 
החכמים  כל  שכן  וכל  להכריע,  ידע  שלא  לומר  אין  לבדו  עקיבא 
כולם.] אלא משמעות הדבר היא שלאחר הדרישה והחקירה נמנו 
וגמרו ששני הצדדים שקולים לחלוטין, ואין שום יתרון לצד אחד 
על שכנגדו, וכיון שכך אין יסוד לקבוע הלכה כאחד מן הצדדים, 
מאחר ששניהם אמת וכל צד ראוי להיקבע להלכה במידה שוה, 
ומכיון ששני הצדדים שקולים בהשוואה גמורה לכן לא שייך בזה 
שנסתיימה  שאלה  שכל  האחרונים  דברי  שם  והבאנו  להכריע. 
על  כחולק  זה  שהרי  לפשטה,  חכם  לשום  רשות  אין  ב'תיקו' 

הגמרא.
בחז"ל  מקומות  בכמה  דמצינו  במה  שם  שהבאנו  מה  ועיין 
שאליהו יבוא ויתיר את הספקות [כן אמרו לגבי ספק בכור (עיין 
צדק  ויורה  יבא  'עד  באכילה  אסור  שהוא  שם)  וברש"י  כד.  בכורות 
אסור.  או  מותר  הוא  אם  ויורה  אליהו  שיבוא  עד  כלומר  לכם' 
קושיות  יתרץ  'תשבי  תיקו  בלשון  לרמוז  הורגלו  אף  ומכאן 

ואבעיות' (ראה תוי"ט עדויות פ"ח מ"ז. וכ"כ השל"ה חלק תושבע"פ)].
ולכאורה קשה שהרי נתבאר שספיקות אלו קבעו חכמים שאין 
יתחדש  מה  כן  ואם  זולתו,  על  אחד  לצד  בסברא  עדיפות  בהם 

לעתיד לבוא בהכרעות אלו. 
וביארנו בזה שההכרעות אז לא תהיינה בתורת גילוי דעת מהי 
הגזית  ללשכת  סנהדרין  כשתחזור  ההוא  שביום  אלא  האמת, 
סמכות  בעלי  יהיו  ישראל  חכמי  אזי  בישראל,  הדין  כח  ויושב 
ר"ת  שיטת  דדיינא" (כפי  בדרך "שודא  ולהכריע  לפסוק  ותוקף 
הלכה  הצדדים  כאחד  ולקבוע  שודא).  ד"ה  בתוס'  פה:  כתובות 
למעשה, אף על פי שאין עדיפות בסברא לזה על זה, וכך יכריעו 
השקולים  ספקות  לרבות  החכמים,  מעיני  יפלא  אשר  דבר  כל 

בצדדיהם שוה בשוה. עיי"ש בארוכה.
הסברא  שמצד  שאף  לבאר  נראה  כאן  דברינו  פי  על  אכן 
'מורח  לדרגת  כשיזכו  אבל  הן,  שקולים  צדדים  שני  ה'איבעיות' 
יותר  צד  איזה  לקבוע  ניתן  יהיה  הריח  בחינת  מצד  אזי  ודאין', 
תואם את 'טעמה וריחה של תורה'. וזאת תהיה מדריגת השגת 
שכל  עם  להתאחדות  שיגיעו  שמכיוון  לבוא,  לעתיד  התורה 
אכתבנה'  לבם  ועל  בקרבם  תורתי  את  'נתתי  ככתוב  התורה 
להרגיש  יוכלו  אזי  מעצמותם,  עצם  תהיה  והתורה  לא).  (ירמיה 
הלכות  לפסוק  בכוחם  שיהא  כך  כדי  עד  וטעמה,  ריחה  את 
[בספקות השקולים כגון 'תיקו'] לפי ריח התורה שהוא הרגשה 

דקה נעלית מסברא, 'מורח ודאין'.
שכאשר  פשיטא  הזה,  בזמן  לנו  מסופקים  שהם  בדברים  והנה 
תגיע ההכרעה מצד העומק של ימות המשיח, תהא ההכרעה דין 
דאורייתא. ונראה שמכח זה גם יהיה ביד החכמים לחדש הלכות 
גזירות  חכמים  שחידשו  וכמו  הריח,  הרגשת  מצד  מחודשות 
פשוט  בזה  אמנם  ה',  רצון  מהו  וההרגשה  ההבנה  מכח  ותקנות 
שתוקף חובתם יהיה רק מדרבנן. ויהי רצון שנזכה לכל זה בקרוב 

בימינו.
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שומרי מצוותיה ינחלושומרי מצוותיה ינחלו
והנה  היום.  קדושת  מצד  הבאים  עשה  מצות  הרבה  ישנם  קודש  בשבת 
טעמה  את  העשייה  בעת  ולכוון  עיקרה  לידע  הוא  המצוה  ומעלת  מחשיבות 
דעת  שידוע  שבדיבור  במצוות  [ובפרט  כוונה,  צריכות  מצוות  וכמ"ש  וענינה, 
הראשונים (עיין רבינו יונה ברכות ו ע"א) דבאלו לכו"ע מצות צריכות כוונה]. 
בחז"ל  שמצינו  כפי  בשבת  שיש  עשה  המצות  של  רשימה  בזה  ערכנו  כן  ועל 
שאפשר  ובאמת  יחיד],  דעת  שהם  שיש  [אפילו  הראשונים  המצות  ובמוני 
להאריך בכל אחד ואחד, אולם כאן הבאנו את עניינם וטעמם בקיצור רב, ובציון 

הדעות החולקות.

א] זכירת השבת בימות החול. 
לזכור  לב  תנו  פירש"י  לקדשו,  השבת  יום  את  זכור  ח)  כ,  (שמות  בפסוק 
תמיד את יום השבת. וברמב"ן שם, ועל דרך הפשט אמרו שהוא מצוה שנזכור 
תמיד בכל יום את השבת בכדי שלא נשכחהו, ולא יתחלף לנו בשאר הימים. כי 
בזכרנו אותו תמיד נזכור מעשה בראשית בכל עת, ונודה בכל עת שיש לעולם 
בורא. ובמכילתא (כי תשא), רבי יצחק אומר לא תהא מונה כדרך שהאחרים 
מונים, אלא תהא מונה לשם הימים עצמם וכו', וישראל מונים כל הימים לשם 
שבת, אחד בשבת, שני בשבת, כי זו מן המצוה שנצטוינו בו לזכרו תמיד בכל 
יום  בכל  לקיימן  ואפשר  בלב  התלויות  התורה  מן  במ"ע  וה'חרדים'  וכו'א.  יום 
(פ"ט אות לג), כתב, וז"ל ספרא, זכור את יום השבת, יכול בלבך וכו', הא מה 
אני מקיים זכור שתהא שונה בפיך, למדנו שמצוה לזכור בלב כל הימים את 
יום השבת, ובפי"ג מנאו גם במצות התלויות בפה. מצוה שניה והיא עיקרו של 
פסוק לזכור בכל ימי השבוע את יום השבת בכל עניני האדם שיכול להזכירו 
כשמזדמן  אם  ובמלבושים,  ובכלים  במאכלים  גם  זו  מצוה  ומתקיימת  וכו', 
לאדם דבר טוב, יזמין אותו ויאמר בפיו זה לשבת, כשמאי הזקן, ומודה לו הלל 
שכשעושה כן מקיים מצות זכור וכו' עיי"ש. וכ"כ ב'דרכי משה' (סימן רנ) בשם 
ה'אור זרוע', (והובא במג"א סימן רנ סק"א ובמשנ"ב סק"ב). וכ"כ מהרח"ו ב'פרי 
עץ חיים' (שער השבת פ"א), תאמר היום יום ראשון בשבת וכן בשאר הימים 
(פ"ד),  עולם  בשם  חיים  החפץ  שבת. [וכתב  להכנת  תשיג  ובזה  מ"ע,  היא  כי 
שמעתי על גדול הדור אחד שהיה לומד עם תלמידים בכל יום שיעור הקבוע 

לו, והיה מכוון להזכיר בתוכו קצת מענייני שבת, כדי לקיים מצות זכור]. 

ב] הכנה בערב שבת לשבת. 
ואמרו  יביאו',  את  והכינו  השישי  ביום  'והיה  כתיב,  ה)  טז,  (שמות  בתורה 
בגמרא (שבת קיז ע"ז) 'לעולם ישכים אדם להוצאות שבת, שנאמר והיה ביום 
בהשכמה  והבאה  הכנה  לאלתר,  [ופירש"י  לאלתר',  יביאו,  את  והכינו  השישי 
היא דכתיב וילקטו אותו בבוקר]. וברש"י ביצה (ב ע"ב ד"ה והכינו) יליף הכנה 
בידים שיאפו ויבשלו מבעוד יום, דבהדיא כתיב 'את אשר תאפו אפו'. ועיין אבן 
שבת,  הוא  יום  איזה  ישכחו  שלא  השבוע  ימי  שישמרו  ושמרו),  (פסוק  עזרא 
והנה  יחללנה.  ולא  השבת  שישמור  כדי  השישי,  ביום  ודרכיו  צרכיו  ושיתקן 

פירוש לעשות השבת, כמו וימהר לעשות אותו (בראשית יח, ז). 
ובספר 'סדר היום' (בסדר ההכנות לשבת), והביאו להלכה המג"א (סימן רנ"א 
סק"ו), על דברי הרמ"א ויש לאדם למעט קצת בלימודו בערב שבת, כדי שיכין 
צרכי שבת, כתב ואם רגיל ללמוד דבר שיש לו קצבה או שלומד עם רבים, אל 
יבטלנו וכו', ואם לא ימצא אח"כ לקנות אזי לא יקבע הלימוד בבוקר, ואם לא 
ימצא לקנות אחר התפילה, אזי יקנה ואח"כ יתפלל, שזו מצוה עוברת וגם היא 

וכמ"ש  השבת,  בוא  לקראת  ולכסוף  לצפות  הענין  בגודל  בספרים  שהאריכו  ומצינו  א. 
בספר 'אור החיים' בביאור הפסוק ושמרו בני ישראל, פירוש ע"ד ואביו שמר את הדבר, 
פירוש ממשיך ומצפה מתי יבוא. והכוונה לצוות שלא יהיה השבת כדבר טורח וכו', אלא 
צריכין לשמוח בו בשלימות הרצון וחפץ הדבר, ותמיד יהיה ממתין ומצפה מתי יבא. [וכן 
תשא),  כי  (פרשת  ישראל'  'אוהב  ובספר  השבת].  יום  את  שמור  בפסוק  בחזקוני  פירש 
למתנה  ומשתוקק  ונכסף  מקוה  ולהיות  הקדוש,  השבת  יום  יגיע  מתי  מאוד  להתלהב 

חמודה זו הגנוזה הבאה ביום השבת. 

מדאורייתא, ובלבד שיקרא ק"ש קודם, [ולומד זה מדיוק והיה 'ביום' השישי, 
והובא  השישי.  ביום  מיד  להיות  דצריך  מכאן  בשישי,  והיה  למימר  דהו"ל 
רנ].  סימן  הלכה  וביאור  במשנ"ב  וכן  בזה  הרבה  והאריכו  בפוסקים,  להלכה 
ועיין בביאור הלכה שם כתב בתו"ד, עכ"פ סעודה בשבת וההכנה לזה מבעוד 
יום הוא דאורייתא לכמה פוסקים, וא"כ אפשר דגם השכמה לזה בבוקר [יום 
שישי] הוא מן התורה. ובספר חסידים כתב, זכור את יום השבת, עשה דברים 
שתהיה זוכר את יום השבת, לרחוץ בערב שבת, וללבוש בגדים, ולתקן עונג 

שבת. 

ג] הדלקת נרות בערב שבת. 
כבוד  (ופירש"י  חובה'.  בשבת  נר  הדלקת  רב  'אמר  ע"ב)  (כה  שבת  במסכת 
'ותזנח  בהמשך,  ושם  אור).  במקום  אלא  חשובה  סעודה  שאין  הוא,  שבת 
משלום נפשי (איכה ג, יז), אמר רבי אבהו זו הדלקת נר בשבת' (פירש"י במקום 
שלום  ד"ה  ע"ב  כ"ג  ובדף  באפילה.  והולך  ונכשל  שהולך  שלום,  אין  נר  שאין 
פירש, זו הדלקת נר בשבת, שבני ביתו מצטערין לישב בחושך). ושם בדף ל"ד 
מנא  חננאל  רבינו  פירש  הנר',  את  הדליקו  לומר  אדם  צריך  שבת  'בערב  ע"א, 
לן דצריך הדלקת נר בשבת, שנאמר (איוב ה, כד) 'וידעת כי שלום אהלך, ואין 
שלום אלא באור', שנאמר (בראשית א, ד) 'וירא אלוקים את האור כי טוב'. על 
שלש עבירות נשים מתות, ושלשתן מן התורה, הדלקת הנר דכתיב (ישעיה נח, 
יג) 'וקראת לשבת עונג', זו הדלקת נר בשבת, ואם תאמר לישב בחושך, אין זה 

עונג, שאין גיהנום נדונים אלא בחושך.
וה'יראים' (סימן תכט) מנה הדלקת נר בשבת דאורייתא, ויען אמרו נביאים 
בשבת  נר  להדליק  וצוו  חכמים  אמרו  דרכיך',  מעשות  'וכבדתו  שם)  (ישעיה 
ישעיה  אתא  דלא  ועד  אהלך'.  שלום  כי  'וידעת  אקרא  ואסמכוה  שבת,  לכבוד 
גמרא גמירי לה ואסמכוה אקרא. וכן כתב ב'הלכות גדולות' ועוד מוני המצות. 
שם  פמ"ג  [ועיין  מדאורייתא  שהוא  כתב  סק"ב)  תרעא  (סימן  רבה'  וב'אליה 

משב"ז סק"ב מה שהקשה עליו]. 
אבל הרמב"ם (שבת פ"ה ה"א) כתב, הדלקת נר בשבת אינה רשות וכו', אחד 
קודם  לברך  וחייב  בשבת.  דלוק  נר  בבתיהן  להיות  חייבין  נשים  ואחד  אנשים 
סופרים.  מדברי  בהם  חייב  שהוא  הדברים  כל  על  שמברך  כדרך  וכו'  הדלקה 
[וכ"כ בהלכות ברכות פי"א ה"ג], וכ"כ הסמ"ג והמאירי ועוד, ועיין בב"י סימן 
רסג. [ובדעת הרמב"ם יש מחלוקת באחרונים, ועיין בחת"ס שו"ת או"ח סימן 
קסח שסובר דדעתו דהוי מדאורייתא, וקרי ליה דברי סופרים בגלל האסמכתא. 
ויש נידון ארוך אם זה משום כבוד שבת או עונג שבת]. ובהזדמנות אחרת אי"ה 

נרחיב בכל ענייני ההדלקה כי רבו פארותיה.

ד] תוספת שבת בערב שבת ובמוצאי שבת. 

'בחריש  דתניא  מנלן,  הקודש  על  מחול  ודמוסיפין  ע"א)  (ט  ר"ה  במסכת 
לתוספות  ילפינן  דלר"ע  שם  התוס'  [וכתבו  וכו',  אומר  ר"ע  תשבות',  ובקציר 
ערב  עד  מערב  וכו'  ליה מדתניא  נפקא  ישמעאל  ורבי  ויו"ט משביעית],  שבת 
על  מחול  מוסיפין  שבות  בו  שיש  מקום  כל  כיצד,  הא  וכו',  שבתכם  תשבתו 
הקודש. [ועיין בראשונים שהאריכו הרבה מהיכן ילפינן עיקר תוספות שבת, 
ובמשנ"ב ובביאור הלכה סימן רסג ס"ק יט האריך בזה]. ובמכילתא (יתרו פ"ז), 
בכניסתו  זכרהו  בו,  הכל  [ופירש  מלאחריו  ושמור  מלפניו,  זכור  ושמור,  זכור 
שתקבלהו קודם שקיעת החמה שיהיה מתוקן הכל. ושמרהו ביציאתו כאדם 
יד)  (ט,  ובב"ר  לעכבו]ב.  שיוכל  זמן  כל  מעמו  שילך  רוצה  ואינו  עמו  שאוהבו 
ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, זו שעה יתירה שמוסיפין בה מחול על הקודש 

ב. ובאור החיים (שם), שצריך להוסיף מחול על הקודש, ולא לימנע ממלאכה אחר שיגיע ויתנוצץ 
יום השבת, אלא צריך להכין עצמו בקדושת שבת, ויצא כחתן לקראת כלה, ויהיה יושב ומשמר עד 
שיגיע השבת וכו'. כי מה שיוסיף מחול על הקודש, יסכים ה' לקרותו שבת. ונמצא זה האיש עושה 

שבת ממש, כי שעות מיום ו' וגם מיום א' שהם חול, בני ישראל עושים אותם שבת.

הרב חיים יצחק פרוש חקר ועיוןחקר ועיון
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חקר ועיון
[פירוש ה' יתירה לרבות שעה אחרונה של יום השישי שתהא שעה ראשונה 
של שבת]. ובפסיקתא רבתי (פכ"ג) ויום השביעי שבת לה', זו שעה שמוסיפין 

מחול על הקודש שבו נגמרה מלאכתו של עולם. 
ודעת רוב הראשונים שהיא מן התורה, ובדעת הרמב"ם יש אריכות גדולה 
אם סובר דהוי מדאורייתא או מדרבנן. ובשו"ע (סימן רסג ס"ב) כתב בלשון 
י"א שצריך להוסיף מחול על הקודש. וכן יש אריכות גדולה בפוסקים כמה 
ואכמ"ל,  התוספת  מקבלים  והאיך  ומאימתי,  התוספות,  להיות  צריך  זמן 
ותוספת שבת הכוונה הפשוטה היא דמוסיפין גם ביציאת השבת. וכתב הפרי 
הקודש  על  מחול  והמוסיף  בראשו,  עיניו  והחכם  בא"א],  רנו  [סימן  מגדים 

מוסיפין לו חיים. 

ה] קידוש השבת.
יום  את  לקדש  התורה  מן  עשה  מצות  ה"א),  פכ"ט  (שבת  הרמב"ם  כתב 
'זכור את יום השבת לקדשו', כלומר  השבת בדברים, שנאמר (שמות כ, יח) 
וביציאתו  היום  בקידוש  בכניסתו  לזכרהו  וצריך  וקידוש.  שבת  זכירת  זכרהו 
שציונו  לא),  במצוה  החינוך  והעתיקו  קנד,  (עשין  המצות  ובספר  בהבדלה. 
לקדש את השבת ולאמר דברים בכניסתו וביציאתו, שיהיה בהם זכר גדולת 
'זכור  שנאמר  ואחריו,  שלפניו  הימים  משאר  לשבח  והבדלתו  ומעלתו  היום 
את יום השבת לקדשו'. כלומר זכרהו זכר קדושה וגדולה. ומשרשי המצוה 
אמונת  בלבבינו  ונקבע  היום  גדולת  לזכור  זה  מעשה  מתוך  שנתעורר  כדי 
בו  עוד  לרבותינו  אבל  גדר,  עוד  מוסיף  (הנ"ל)  וברמב"ן  וכו'.  העולם  חידוש 
ממלת 'לקדשו', שנקדשהו בזכרון כענין 'וקדשתם את שנת החמישים שנה' 
(ויקרא כה, י), שהיה טעון קידוש בב"ד לומר ביובל בב"ד מקודש מקודש, אף 
כאן צוה שנזכור את יום השבת בקדשנו אותו. וכך אמרו במכילתא, לקדשו, 

קדשהו בברכה. [ובראשונים יש עוד לימודים למצוה זו]. 
מדאורייתא,  הוא  היין  על  דהקידוש  סוברים  ופוסקים  ראשונים  והרבה 
והרבה  בכניסתו,  היין  על  בזכרהו  הוא  דהדיבור  למדנו  ע"א)  (קו  ובפסחים 
רק  הוא  היין  על  וקידוש  התפילה,  בדיבור  יוצאים  דמדאורייתא  סוברים 
סימן  ריש  הלכה  וביאור  במשנ"ב  אלו  בשיטות  שהאריך  מה  ועיין  דרבנןג, 
על  ואחד  בתפילה  אחד  מדאורייתא  מצות  שני  דיש  סובר  [והבה"ג  רעא. 
הכוס. והרבה חולקים עליו. ועיין בחתם סופר בגליון השו"ע ריש סימן רעא, 
שכתב, ובשבתות דעלמא לא יכון לצאת בתפילה, כדי שיצא ידי חובת קידוש 

דאורייתא מן המובחר במקום סעודה על הכוס, וכתיקון חז"ל]. 
והחתם סופר בתורת משה (פ' כי תבוא) מחדש, נ"ל דהשובת בשבת בשב 
ואל תעשה, ואינו מקדש היום בכניסתו לומר 'הריני שובת לשם מצות שבת' 
לא עשה כלום, וע"כ זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, והיינו ושמרו בני ישראל 
את השבת, לעשות את השבת שמירה שע"י עשיית קידוש, ועיין מ"ש בגליון 

השו"ע סימן רעא.

קידוש במקום סעודה 
אין  שמואל  דאמר  ע"א)  (קא  בפסחים  מקורו  סעודה'  במקום  'קידוש  ודין 
קידוש אלא במקום סעודה, וכתבו הראשונים דהטעם דכתיב וקראת לשבת 
דהוי  משמע  שם  והרא"ש  ומהרשב"ם  עונג.  תהא  שם  שקראת  במקום  עונג, 
מדאורייתא, [ועיין רעק"א ריש סימן רעא (אות ב) ופמ"ג סימן רסט במשב"ז 
ומנחת חינוך מצוה לא מה שהאריכו בזה]. אבל מרוב הראשונים משמע דהוי 

מדרבנן. 

היום  קידוש  וכן  מדאורייתא.  היום  קידוש  רצה),  סימן  (ח"ד  בשו"ת  הרשב"א  וכתב  ג. 
פני  ונקבל  נצא  אומר  שהיה  חנינא  רבי  כענין  וקילוס,  שבח  כעין  בכניסתו  אותו  לזכור 
שבת מלכתא (שבת קיט ע"א), וכיו"ב בקריאת פסוקי ויכולו או ושמרו בני ישראל וכו', 
וכל אחד ואחד אומר כפי שיזדמן לו מעניני שבחו וקדושתו והזכרת קדושתו. ובעל פה 
ובלא נקיטת שום חפץ לא כוסו ולא פתו, באו הם [כנסת הגדולה] ותקנו לכל נוסח אחד 

במקום סעודה, ובחפץ [בכוס], ותקנו שיזכירו קדושתו על היין וכו' עיי"ש שהאריך. 

קידוש ביום השבת 
בראשונים.  גדולה  מחלוקת  בזה  יש  מדאורייתא  הוי  אי  ביום  הקידוש 
יום  את  'זכור  דמצות  למדו  כהנים,  התורת  בפירוש  משנץ  והר"ש  והראב"ד 
השבת לקדשו', הכוונה דצריך ללמוד הלכות שבת. והחפץ חיים בסוף ספר 
אהבת חסד, כתב, לעלות במחשבתו בכל שבת קדושת היום ולא ישכח, כמו 

שכתוב זכור את יום השבת לקדשו.

ו] לחם משנה. 
שתי  על  לבצוע  אדם  חייב  בשבת  אבא  רבי  אמר  ע"ב)  (קיז  שבת  במסכת 
ככרות דכתיב (שמות טז, כב) 'לחם משנה', וכתב הט"ז (סימן תרעח סק"ב) 
צרכי  שאר  היינו  סעודה,  לצרכי  קודם  דקידוש  רע"א  בסימן  דאיתא  דהא 
סעודה, אך הפת דלחם משנה הוא קודם ליין קידוש, דהא לחם משנה לכו"ע 
מו,  סימן  או"ח  סופר  חתם  בשו"ת  [וכ"כ  וכו'  אבא  רבי  כדאמר  דאורייתא, 
רנד  וסימן  סק"י  תריח  (סימן  המג"א  אבל  ס"א].  רעא  סימן  השולחן  ובערוך 
סימן  משנ"ב  [ועיין  שם.  הט"ז  על  הפמ"ג  וכ"כ  מדרבנן,  דהוי  סובר  סקכ"ג) 
רעא סק"ז ובשער הציון ס"ק יא]. והרבה האריכו האחרונים בזה, ויש שהביאו 

שבזוהר פרשת פנחס מוכח ג"כ דהוי מדאורייתא. 

ז] אכילת שלש סעודות בשבת. 
שלש.  בשבת,  לאכול  אדם  חייב  סעודות  כמה  ע"ב)  (קיז  שבת  במסכת 
וילפינן זה מהפסוק (שמות טז, כה) 'ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום 
המצות  ומוני  'היום',  פעמים  ג'  ביה  דכתיב  בשדה',  תמצאוהו  לא  היום  לה' 
ה'יראים' (סימן צב) וה'חרדים' (במ"ע מה"ת התלויות בוושט) מנו זאת למ"ע 
שם,  בשבת  רש"י  דעת  שכן  והביא  לא)  ה'כל-בו' (סימן  דעת  וכן  התורה.  מן 
וה'שבלי הלקט' (סימן צג) וה'מחזור ויטרי' וה'לבוש' (סימן רמט וסימן רצא) 
שלש  דחיוב  ה"ה)  (פ"ל  הרמב"ם  דעת  אמנם  פוסקים.  הרבה  ועוד  והט"ז 
הרמב"ם  בדעת  שמבארים  [ויש  מדרבנן  והוה  עונג  מדין  רק  הוא  סעודות 
פוסקים.  ועוד  ג)  סימן  ח"ה  (שו"ת  הרשב"א  וכ"כ  מדאורייתא].  הוא  שעונג 

[ועיין משנ"ב סימן ש' סק"ב]. 

חיוב אכילת פת 
ובדין חיוב אכילת פת בשבת מן התורה, יש ג"כ נדון רחב מאוד בראשונים 
ואחרונים, ורובם סוברים דיש חיוב מן התורה. וכתב הסמ"ג (עשין כז) והביאו 
הב"י (סימן רעד) דהטעם דצריך שלש סעודות בפת, דבההיא קרא דדרשינן 
מיניה שלש סעודות, כתוב לחם, דכתיב (שמות טז, טו) 'הוא הלחם אשר נתן 
ה' לכם לאכלה'. והרשב"א והמאירי (ברכות מט ע"ב) כתבו דהטעם, דכתוב 
קפח),  הרב (סימן  ובשו"ע  בלבוש  וכ"כ  פת.  אכילת  בלא  עונג  ואין  עונג  ביה 
ואכמ"ל. [ויש נידון דאם סעודות שבת מדאורייתא למה אין מברכין ברכה על 

מצות הסעודות]. 

ח] עונג וכבוד שבת. 
לכם,  נמי  דבעינן  בשבת  מודים  הכל  רבה  אמר  ע"ב)  (סח  פסחים  במסכת 
שבת  עונג  מנו  המצות  מוני  ועוד  והבה"ג  עונג'.  לשבת  'וקראת  דכתיב  מ"ט, 
למ"ע מדאורייתא. וכתב הרמב"ן (בשמות שם), וטעם 'לקדשו', שיהא זכרונינו 
בו להיות קדוש בעינינו, כמ"ש 'וקראת לשבת עונג', והטעם שתהא השביתה 
בעינינו בעבור שהוא יום קדוש, להפנות בו מעסקי המחשבות והבלי הזמנים, 
ולתת בו עונג לנפשנו בדרכי ה'. וכתב ב'יראים' (סימן תיב) מצות עונג שבת 
'וקראת לשבת  גמרא גמירי לה עד דאתא ישעיה ואסמכה לה אקרא דכתיב 
עונג', כל דבר מאכל הערב לאדם קרוי עונג וכו', וכשם שיש עונג באכילה, כך 
יש עונג בהנאת גופו. ומצוה לאדם לענג עצמו בהנאת גופו שגם היא נקראת 
עונג וכו'. וכ"כ הסמ"ק (מצוה רעט), להתענג בשבת כדכתיב 'וקראת לשבת 
אדם  יכול  ואיך  מלאכתך',  כל  'ועשית  דכתיב  בתורה  משה  רמזה  וכן  עונג', 
שבת  בכל  לאדם  שיראה  לומר  רצה  אלא  אחד,  בשבוע  מלאכתו  כל  לעשות 

הרב חיים יצחק פרוש חקר ועיוןחקר ועיון
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מהתנחומא  מפורש  וכן  מזה.  גדול  עונג  לך  ואין  עשויות,  מלאכותיו  שיהיו 
בני  'וינטרון  ישראל  בני  ושמרו  הפסוק  על  יונתן  בתרגום  וכ"כ  לעיל.  שהובא 
(צג  וביבמות  עלם'.  קיים  לדריהון  שבתא  תפנוקי  למעבד  שבתא  את  ישראל 
ע"א) למען תלמד ליראה את ה' כל הימים (דברים יד, כג) אלו שבתות וימים 
טובים, ופירש"י, הוי למד להזהיר שלא יבטל עונג שבת, משמע דהוי מה"ת, 
ויש  כתב,  רמב)  סימן  (ריש  והמשנ"ב  ואחרונים.  ראשונים  הרבה  עוד  וכ"כ 
בכלל  הוא  שהשבת  התורה  מן  שעיקרו  דס"ל  ו)  כג,  אמור  (הרמב"ן  פוסקים 
ומקרא  וגו',  קודש  מקרא  שבתון  שבת  השביעי  וביום  שנאמר  קודש,  מקראי 
בעונג  ולענגו  נקיה  בכסות  ולכבדו  לקדשו  דהיינו  בספרא  חז"ל  פירשו  קודש 
עיי"ש  וכו',  זו  במצוה  מאוד  ע"א)  קיח  (שבת  חז"ל  והפליגו  ושתיה,  אכילה 
שהאריך בזה. ומהרמב"ם הנ"ל משמע דהוי מדרבנן [ועיין בחת"ס הנ"ל], וכ"כ 

הסמ"ג (עשין ל) וכ"כ המג"א והפמ"ג ושו"ע הרב ועוד אחרונים. 

ט] אכילה בשבת. 
כתב ה'חרדים' (פי"ד אות ב), מצוות עשה לאכול ולשתות בשבתות ובימים 
טובים, וראיה מפסחים (שם), ומבואר שם דדרשה זו דבר תורה ולא אסמכתא. 
במאכל  מקדשו,  אתה  במה  'לקדשו',  הדברות)  דעשרת  (פ'  רבתי  ובפסיקתא 
רמב].  סימן  ריש  המשנ"ב  והביאו  הנ"ל,  ברמב"ן  נאה. [ועיין  ומשתה ובכסות 
רפח  סימן  טוש"ע  עיין  בשבת,  להתענות  מותר  אם  הגדול  הנדון  נובע  ומזה 

ועוד. 

י] שמירת ומורא שבת. 
ממי  מורא  לתת  ה'  הזהיר  כאשר  שבת,  שמירת  תיא)  (סימן  ה'יראים'  כתב 
שהזהיר על השבת, כך צוה לתת שמירת שבת על לבו, כדכתיב ושמרתם את 
השבת, וכתיב שמור את יום השבת, ושמירה היא בלב וכו'. ואע"פ שפירשנו 
מלאכה  מלעשות  שישמור  יוצרנו  שצוה  המקרא  מזה  גם  למדנו  לב,  שמירת 

בשבת. 
לתת  ה'  שצוה  כשם  שבת,  מורא  תשמורו',  שבתותי  'את  כתב,  תי  ובסימן 
מורא וכיבוד למקדש, כך צוה לתת לשבת. שהרי הוקשו זה לזה, דכתיב את 
שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, ומהו מורא שבת, שיחשוב אדם בלבו לכבוד 
את השבת, ולהיות חרד על הדבר. ולא מן השבת אתה ירא, אלא ממי שהזהיר 
על השבת. וכ"כ הבה"ג, וכ"כ בסמ"ק (עשין ו) ובעוד ראשונים. [ויש ראשונים 

שמנו את שמירת השבת ללאו ולא לעשה]. 

יא] שמחה בשבת. 
איתא בספרי (פרשת בהעלותך), 'וביום שמחתכם' (במדבר י, י) אלו שבתות. 
[ומפרשי הספרי שם ביארו דהשמחה היתה מפני התקיעה בחצוצרות בשבת, 
ויש שביארו משום קרבן מוסף.]. והבה"ג ועוד מוני המצות מנו דשמחה בשבת 
הוה מ"ע, והב"י (סימן רפא) מביא בשם שבלי הלקט (סימן עו), דלכן אומרים 
בשבת 'ישמחו' בך ישראל מקדשי שמך. והאבודרהם מוסיף גם דלכן אומרים 
פניהם  על  נופלין  אין  דלכך  גם  שם  ומבאר  שבת.  שומרי  במלכותך  'ישמחו' 
בשבת, דנקראו ימי שמחה כנ"ל בספרי. והאריכו הרבה מאוד בנושא זה בספרי 

הראשונים והאחרונים, ומרוב הפוסקים משמע דאין דין שמחה בשבת.

יב] תפילה בשבת ויו"ט 
מדין  תפילה  טוב,  ויום  שבת  י"ל  כוללת,  פתיחה  בסוף  מגדים  הפרי  כתב 
תורה להרמב"ן. וכ"כ בביאורו על שו"ע (או"ח סימן קו א"א סק"ג) יש אומרים 
(אמור  להרמב"ן  דהכוונה  וביארו  התורה.  מן  תפילה  טובים  וימים  בשבתות 
קרואים  כולם  הזה  ביום  שיהיו  קודש',  'מקראי  וטעם  דכתב,  לעיל)  הובא 
ביום  האלקים  בבית  להקבץ  ישראל  על  היא  מצוה  כי  אותו,  לקדש  ונאספים 
מועד, לקדש היום בפרהסיא בתפילה והלל לא-ל וכו'. משמע דיש מצוה מן 

התורה בשבת ויו"ט להתקבץ בבית ה' לתפילה והלל. 
ולפי"ז חידש הפרי מגדים (סימן תצ משב"ז סק"ב) עוד חידוש, והנה טעם 

מקראי קודש עיין ב"י סימן תפז בשם הרמב"ן הנ"ל, דאף דתפילה בחול דרבנן, 
ביו"ט י"ל תפילה דבר תורה להקבץ בבית ה' לקדש היום בתפילה בפרהסיא 
יעו"ש, משמע דבעינן מן התורה עשרה גדולים בני י"ג שנה י"ב שערות וכו', 
וכו',  שערות  שתי  שהביאו  שיודע  גדולים  אחר  ולהדר  לזה  לחוש  ראוי  ולפ"ז 
דבדבר תורה בעינן בידוע שהביאו שתי שערות עכ"ל. [ועיין בפתיחה כוללת 

שם מה שמחדש עוד לפ"ז]. 
יש  ע"א)  (יג  בשבועות  דלרש"י  נד]  [שאילתא  שאלה'  ב'העמק  הנציב  וכ"כ 
(סימן  תורה'  ב'דעת  המהרש"ם  וכ"כ  התורה.  מן  להתפלל  ויו"ט  בשבת  חיוב 
תצ). [ולמעשה כל הפוסקים לא הביאו החידוש הזה להלכה. וכנראה שלמדו 
ורש"י,  בתו"כ  כדפירש  ושתיה  באכילה  לקדשו  הוא  קודש,  מקראי  דהפירוש 
או לקדשו באיסור עשיית מלאכה. ומ"ש הרמב"ן הכוונה דאפשר גם לקדשו 

בקיבוץ לתפילה והלל]. 

יג] קריאת התורה בשבת. 
כתב הב"ח (סימן תרפה) ומ"ש התוס' דקריאת התורה אינה מן התורה אלא 
אמרו  ע"ב)  עג  מרובה (ב"ק  הוא דתיקן, איכא לתמוה דבפרק  מדרבנן ועזרא 
ור"ח  טובים  ובימים  בשבתות  בתורה  קורין  שיהיו  במדבר  תיקן  רבינו  משה 
וחולו של מועד שנאמר וידבר משה את מועדי ה' וכו'. והשתא לפי"ז כל קריאה 
[בתורה] בשבתות מן התורה כפירוש רש"י, אלא שלא היה סדר מיוחד לכל 

קריאה מלבד פרשת זכור, ובא עזרא ותיקן הסדר לכל הקריאות ע"ש. 
רק  משה  מתקנת  אף  התורה  מן  אלו  דאין  קלה)  סימן  (ריש  הפמ"ג  וכתב 
(וה"ה  התורה  מן  שבת  קריאת  הוה  לרש"י  כתב  הב"ח  אבל  נביאים.  תיקון 
הפרי  וכ"כ  ע"כ,  אסמכתא  וקרא  דרבנן  דהוה  הפוסקים  סתימת  ומ"מ  ביו"ט), 
שכתב  ע"ב)  (יז  מגילה  בריטב"א  גם  מצינו  למעשה  אבל  סק"ח).  (שם  חדש 
בשבתות  בציבור  בתורה  דקריאה  וי"ל  וכו',  דאמרינן  הא  בד"ה  הב"ח,  כדעת 

וימים טובים עי"ש. 

יד] הבדלה במוצאי שבת. 
דחיוב  שם]  משנה  במגיד  [ועיין  הרמב"ם  לשון  ה)  (אות  לעיל  הובא  כבר 
הבדלה ביציאתו הוא מ"ע מן התורה. והוא בכלל 'זכור את יום השבת לקדשו' 
מובדל  שהוא  לומר  ביציאתו,  ובין  בכניסתו  בין  ולקדשו  אותו  לזכור  שצריך 
בקדושה בראש ובסוף משאר ימים [לשון המשנ"ב ריש סימן רצו]. וכ"כ הרבה 
ראשונים, [וכמ"ש בגמרא פסחים (קג ע"א) משל למלך שיצא ואפרכוס נכנס, 
מלווין את המלך ואח"כ יוצאין לקראת אפרכוס]. והסמ"ג כתב דהלימוד הוא, 
ואחת  לכניסה  אחת  'וזכרת',  ובאחרונות  'זכור'  כתוב  הראשונות  דבדיברות 
ינהג  שלא  ביציאתו,  שייך  שמור  דלשון  מ'שמור',  זאת  שלמדו  ויש  ליציאה. 
בקדושת קודש מנהג חול עד שיקדישנו. ויש ראשונים שהיה לפניהם הגירסא 
בפסחים (קו ע"א) אין לי אלא בכניסתו, ביציאתו מנין, ת"ל 'את יום'. ויש עוד 

לימודים בראשונים בזה.
ונחלקו הראשונים אם הבדלה מן התורה הוא דוקא על הכוס או דמן התורה 
וסוברים  חולקים  ראשונים  והרבה  מדרבנן.  רק  הוא  הכוס  ועל  בתפילה  הוא 
(סימן  לדוד  והתהלה  לא)  (מצוה  [והמנ"ח  מדרבנן.  הוא  ההבדלה  חיוב  דכל 
רעא סק"א) תמהו למה אין מזכירין יציאת מצרים בהבדלה, דכיון דשניהם הוא 
מענין הזכירה. ועיין בביאור הלכה רע"א ס"א דמן התורה יוצא במה שמזכיר 

בתפילה סמוך להבדלה, והאריכו בזה]. 
*

בשבת כגון  לכמה דעות, ומתקיימות  יש מצוות שנמנו במניין המצוות  עוד 
שביתת בניו, שביתת עבדים, שביתת בהמתו, [ושביתת כלים לבית שמאי] וכן 
יש מצוות שנוהגות רק במקדש דהיינו הקרבת המוספין, לחם הפנים, תקיעת 

חצוצרות. ויש להאריך בכל אלו ואכ"מ.
ודקדוקיהם  פרטיהם  בכל  השבת  מצוות  כל  את  לקיים  שנזכה  רצון  ויהי 
וכוונותיהם. ויקויים בנו 'שומרי מצוותיה ינחלו ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי 

עולמים'. 

הרב חיים יצחק פרוש חקר ועיוןחקר ועיון
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מאתי  מאמר  נדפס  (גליון 63)  תשס"ח  לך  לך  פרשת  ודעת'  ב'תורה 
בענין זכויות יוצרים, וצדדתי להתיר העתקות, והיות שנתחדשו לי בזה 
בס"ד,  זה  פרק  ולשנות  לחזור  אמרתי  לאיסור,  נוספים  צדדים  עתה 
זה  ובמאמר  יוצרים,  זכויות  ענין  על  שלמים  ספרים  נתחברו  וכבר 

נשתדל רק להציג את עיקר הנדונים כראשי פרקים בלבד.
ושכיחה,  מעשית  שאלה  בזמנינו  נעשה  יוצרים  זכויות  של  הנדון  הנה 
צילום  ודיסקים,  תוכנות  העתקות  שכיחות:  שאלות  כמה  ולדוגמא 
בניה  תוכניות  העתקת  חוזה,  נוסח  העתקת  פטנט,  חיקוי  מספרים, 

ושיפוצים וכדו', שימוש במאגרי מידע.
ויש לדון בשאלה זו בכמה נדונים, שמצד כל אחד מהם די בו לאסור, 
אלא שכמובן יש בפרטי ההלכה מצד מה הוא האיסור, ונשתדל להציג 

בקצרה את הנדונים, ודעת פוסקי זמנינו.

א. גזילה
דעת כמה פוסקי זמנינו (הגר"ש וואזנר שליט"א במכתב שהובא בספר 
'עמק המשפט', וכנראה שחזר ממש"כ בשו"ת שבה"ל, וכן באג"מ כתב 
רשות  בלי  והמעתיק  רוחנית,  יצירה  על  ובעלות  קנין  שיש  גזל)  שהוא 
כיון  קונה  דסיטומתא  מהא  זה  דין  ללמוד  שרצו  ויש  גזלן,  הוא  הרי 
בעלות  שיש  קובע  המדינה  ומנהג  חוק  וכמו"כ  המדינה,  מנהג  שהוא 
על רעיון רוחני. ולכאורה אין הנדון דומה לראיה, כי בקנין העבר תלוי 
בגמירות דעת, אבל מהיכי תיתי ששייך בעלות על דבר שאינו ממשי. 
יצירה  על  בעלות  שיש  נניח  אם  שגם  זה,  מהלך  על  לפקפק  יש  עוד 
רוחנית, אכתי הא זה נהנה וזה לא חסר, ובהמשך נבאר עוד שאלה זו. 

והנה לדעה זו אסור להעתיק אפילו באופן שלא היה קונה.

ב. נהנה
חיוב  של  אופנים  כמה  נתבארו  ט)   - ו  סעיפים  שס"ג  (סימן  בשו"ע 
חבירו.  בבית  הדר  ולדוגמא;  חסר.  וזה  נהנה  זה  א.  בנהנה  תשלומין 
וגברא דעביד למידר, וביתא דעביד למיגר חייב בתשלומין. ב. אפילו 
חייב  נכנס  ואם  מלהכנס,  לכתחילה  לעכבו  בע"ב  יכול  חסרון  בלא 
אלא  הבית  להשכיר  שיכול  דווקא  דהיינו  הרמ"א  דעת  אמנם  לשלם, 
יכול  אין  לכתחילה  אפילו  להשכיר,  שייך  כשלא  אבל  רוצה,  שאינו 
לעכב, והנודע ביהודה חולק וסובר שלדעת הרא"ש לעולם יכול לעכב 
לכתחילה (הובא בפנ"ש סק"ג שם). ג. במקום שהגר בבית גילה דעתו 
שאם בע"ב יבוא להוציאו, הוא יתן שכר הדירה, נתחייב מיד בתשלומין, 
וטעם דין זה מבואר בגרש"ש וקה"י שהוא מדין קא משתרשי ליה שע"י 
רס"ד  (בסימן  הרמ"א  פסק  ד.  ואכמ"ל.  המעות,  מרויח  הוא  הדירה 
סעיף ד') אדם שעושה עם חבירו פעולה או טובה, לא יוכל לומר בחינם 
ממש,  חבירו  מממון  בנהנה  הוא  זה  כל  והנה  לו.  לשלם  וצריך  עשית, 
אבול בנו"ב תניינא כ"ד נתחדש שהנהנה ממלאכתו של חבירו ג"כ חייב 
באופנים הנ"ל. (עיי"ש בפרטי המעשה במי ששילם בעד סידור אותיות 
שם בהגהות  ועי'  הדפוס ליהנות ממלאכת הסידור.  בעל  ובא  הדפוס, 
הגרב"פ שחולק וסובר שמותר לבעל הדפוס ליהנות מסידור האותיות, 
עם  מסתיימת  מלאכתו  שהנאת  משום  רק  היא  טענתו  לכאורה  אבל 

ההדפסה, ולא קיבל זכות יותר מזה עיי"ש).
מיבעיא  ולא  נהנה,  מדין  המעתיק  את  לחייב  לדון  יש  זה  לפי  וא"כ 

לדעת הנו"ב שיכול לעכבו מליהנות בע"כ של בע"ב, אפילו כשאין חסר 
כלל, לפי זה אסור להעתיק אפילו באופן שלא היה קונה.

לכתחילה,  ליהנות  מותר  להשכיר,  יכול  שכשאין  הרמ"א  לשיטת  וגם 
לא  וזה  נהנה  זה  דהו"ל  קונה,  היה  שלא  במקום  להתיר  נוכל  זה  ולפי 
חסר, אבל במקום שהיה קונה מבואר שם בנו"ב שזה מיקרי חסרון מה 
לכאורה  קונה  אינו  עצמו  שהוא  שמה  כי  ואם  פחות,  שמוכר  שמפסיד 
אינו נדון כחסר, וחסר הוא רק שע"י הנאתו נתחסר קונה אחר (דאל"כ 
כל זה נהנה וזה אינו חסר, ייחשב כחסר ממה שהוא עצמו לא משלם), 

אבל עכ"פ יש לאסור להעתיק בשביל אחר שהיה קונה.
היה  לא  אם  משלם  שהיה  דעת  שמגלה  במקום  לאסור  יש  ועוד 
גם  די  דעת  שגילוי  נתבאר  פ"א  ב"ב  במשניות  וברעק"א  בחינם.  לו 
קטן,  סכום  לשלם  שרוצה  דעת  מגלה  ואם  להתחייב.  בלב  במחשבה 

לכאורה יתחייב לשלם התשלום הזה. 
לאור  התוכנה  או  הדיסק  והוצאת  שפעולת  לאסור  לדון  יש  ועוד 
פעולה  כעושה  ייחשב  וא"כ  ליהנות,  שיבוא  מי  כל  בשביל  נעשתה 
הפעולה  כשכל  חסר,  שלא  לומר  שייך  ולא  לו.  לשלם  שצריך  לחבירו 
נעשית בשבילו. (עיין תוס' ב"ב דף ה' ע"א ד"ה אע"פ, וב"ק דף כ' ע"ב 

ד"ה הא קמתהנית).
לפי  לכאורה  נהנה,  דין  בזה  שיש  להלכה  כן  שנקטו  הוראה  בעלי  יש 
מהלך זה המעתיק אף יתחייב בתשלומין כדין נהנה, ולא יועיל השמדת 
הדיסק הצרוב, משא"כ אם האיסור משום גזילה, גזילה חוזרת בעיניה 

ובנד"ד היינו השמדת הדיסק.

ג. קא משתרשי ליה
ובאופן  ההעתקה,  לולי  קונה  שהיה  במי  דן  המשפט'  'עמק  בספר 
שהמו"ל לא קיבל עדיין את ההוצאות, שיחוייב מדין קא משתרשי ליה 
כמו הדין בשו"ע סימן קצ"ד שנכסי גוי הרי הם כמדבר דמי קנה מגוי 
ושילם כסף ועדיין לא החזיק ובא אחר ותפס הקרקע שהרי הוא שלו, 
הוא  שהחיוב  בראשונים  פירוש  שם  ויש  לראשון  מעות  לשלם  וצריך 
הוציא  שהראשון  מזה  ומרויח  משלם  אינו  שהוא  משתרשי  קא  מצד 
מעות, ואף כאן המשתמש חוסך המעות מתוך חסרון חבירו, ולפמש"נ 
בחיוב נהנה, הרי שיש להרחיב את החיוב של קא משתרשי לגבי נהנה 

ממלאכתו של חבירו במקום דגלי דעתיה וכנ"ל.

ד. השגת גבול
מבואר בכמה אחרונים שאדם שחידש מלאכה, והוא מתפרנס ממנה, 
הוא  הדין  ומקור  זו,  במלאכה  להתעסק  גבולו  להשיג  לאחר  אסור 
באיסור פריסת מצודות דגים ליד מזונות חבירו, (פת"ח הלכות גניבה 

פרק ט' סעיף י"א).
מצד  מועתקים  ותוכנות  דיסקים  להפיץ  שאסור  פשוט  זה  ולפי 
כ"ז)  הערה  ט'  פרק  גניבה  שבפת"ח (הלכות  אלא  גבול,  השגת  איסור 
כתב שבנותן בחינם מותר אם אינו כמות מסחרית, ולא ידעתי מנ"ל, 
ולכאורה איסור הסגת גבול הוא גם בחינם, ורק בדין שאסור לבני עיר 
אחרת לבוא לסחור בעיר ולהשיג גבול בני העיר מצינו היתר כשמוכרים 
בזול, שהוא טובת בני העיר. (רמ"א סימן קנ"ו סעיף ז') אבל במצודות 

דגים לא מצינו היתר בזה.

זכוי בענין 
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ויש לדון במעתיק לעצמו אם שייך בזה איסור השגת גבול. ולכאורה 
ע"ט  חו"מ  חת"ס  בשו"ת  שמצינו  מה  וכדוגמת  מותר,  שלעצמו  נראה 
מדין  אצלו  לקנות  שיבא  בחנות  לקנות  העומד  לקונה  לשכנע  שאסור 
מהחנות,  לצאת  מותר  עצמו  שללוקח  פשוט  ואעפ"כ  דגים,  מצודות 
הוראה  בעלי  יש  אמנם  לחבירו,  רווח  ליתן  לחייבו  שייך  שלא  והיינו 
שדעתם בזה שכיון שאם כל אחד יעתיק לעצמו, שוב לא ירויח המו"ל 

כלל, שייך בזה איסור השגת גבול.
כמובן שאיסור זה שייך רק אם היה בדעתו לקנות לולי ההעתקה.

ה. דינא דמלכותא דינא
והנה  דינא,  דמלכותא  דדינא  ו')  סעיף  שס"ט  (סימן  בשו"ע  נפסק 
כתב  אבל  דמלכותא,  דינא  יש  ישראל  בארץ  אם  הראשונים  נחלקו 
אבל  המלך,  טובת  שהם  מיסים  לענין  רק  הוא  שהמחלוקת  החת"ס 
לדינא  להגיע  ואי"צ  בא"י  גם  יש  לכו"ע  המדינה  בני  תקנת  שהוא  מה 

דמלכותא.
ולפי"ז אף שיש לפקפק מכמה טעמים אם שייך היום בא"י דין דדמ"ד, 
וא"כ  החוק,  מחייב  המדינה,  בני  תקנת  שהם  שבדברים  אפשר  אבל 

החוק אוסר העתקות.

ו. תקנת השוק
לכאורה היה מקום לאסור העתקות מצד תקנת השוק, שיהיה כדאי 
כזו,  תקנה  שאין  עוד  כל  אלא  ודיסקים,  תכנות  בהוצאת  להשקיע 
בעלי  ויש  בחוק,  בזה  שנתחשב  לא  אם  לעשות,  איסור  אין  לכאורה 

הוראה שדעתם שחוקים שיש בהם תקנת השוק יש להם תוקף.

ז. איסור לכתחילה
יש בעלי הוראה שדנו שאף אם אין בהעתקה משום גזילה, עכ"פ הוא 
אסור לכתחילה, דאף דלא קיי"ל כר' יהודה שהמשנה מדעת בע"ב הוא 
הפקדון  לתת  רשאי  השומר  אין  ולכן  יש,  לכתחילה  איסור  אבל  גזלן 
שנותן  מי  מדין  ראיה  ומביא  ע"א)  כ  דף  ברי"ף (ב"מ  וכמבואר  לאחר 
מתנה לחבירו וא"ל אחריך לפלוני, שמצד הדין מותר הראשון לכלות 
את הקרן, ואעפ"כ אסור לעשות כן לכתחילה מכיון שהוא מעביר על 
שבת (דף  בגמ'  מצינו  ועוד  ע"א)  קל"ז  ב"ב  ורשב"ם  הנותן (גמ'  דעת 
סעודות,  ג'  מזון  רק  להציל  ומותר  בשבת  דליקה  כשנפלה  ע"א)  ק"כ 
לוקח  אינו  שמים  שירא  בגמ'  ואיתא  אחרים,  שיצילו  בשביל  ומפקיר 
לעצמו, כיון שההפקר היה רק לצורך ההיתר להציל בשבת. ולפי זה יש 
יעתיקו,  שלא  הוא  המו"ל  דעת  שכן  לכתחילה  עכ"פ  העתקות  לאסור 
ויש שרצו לומר שזה שייך רק במתנה, שאז אנו מתחשבים יותר בדעת 

הנותן, אבל לא במכירה ויל"ע.

ח. איסור מוסרי
שהמו"ל  שכיון  תעביד"  לא  לחברך  סאני  דעלך  "מאן  מצד  לדון  יש 
השקיע כסף, כח וזמן ביצירה, אין ראוי לאחרים להפסדו הרווח שראוי 

להרויח מזה, ויל"ע בזה.
והנה כל מה שכתבנו עד כה הוא במכירה בלא תנאי ושיור, ויש לדון 
ע"מ  היא  שהמכירה  תנאי  בלשון  שכותבים  שיש  אופנים  בג'  עוד 

זכות  את  משייר  שהמוכר  שיור  בלשון  שכותבים  ויש  להעתיק,  שלא 
המשפט')  'עמק  ספר  של  הצעתו  פי  (על  שכותבים  ויש  ההעתקה, 
שהדיסק רק מושכר, ונשאר בבעלות המו"ל, והמו"ל אוסר להעתיק, 

ויש לדון בדרכים אלו וכדלהלן:

ט. לשון תנאי
ואינו  מילי  פיטומי  שזה  ר"ל  ובפת"ח  מועיל,  במכירה  תנאי  לכאורה 
רציני, והרי אם אחד יעתיק ואח"כ יבא להחזיר המקח ולבקש המעות 
זו  בטענה  לפקפק  וקלס. (ויש  ללעג  שיהיה  ודאי  והעתיק,  שעבר  כיון 
דהוי דברים שבלב, ולא גרע מתוקף היתר עיסקא ומכירת חמץ, וד"ל).

י. לשון שיור
משייר  שהמוכר  שיור  ששייך  מבואר  סקכ"ד  תמ"ח  סימן  במשנ"ב 
מבואר  וכן  מהגר"ז  ומקורו  למוכר,  רק  לאחר  ימכור  לא  שהלוקח 
שלא  ס"ל  י"ח)  ע"ג,  (באבה"ע  וחזו"א  סק"ג.  קי"א  סימן  בקצוה"ח 
שייך שיור באופן שלילי שלא למכור, ולכאורה במחלוקת זו תלוי אם 
להעתיק  הנפוץ "אין  בלשון  לדון  יש  ועוד  להעתיק,  שלא  לשייר  שייך 
בעלמא  כאיסור  שהוא  נראה  ויותר  שיור,  לשון  הוא  אם  רשות"  בלי 

שסובר המו"ל שבידו לאסור, ואין דעתו לשייר, וצ"ע.

יא. לשון שכירות
לאסור  בידו  יש  המו"ל  ברשות  נשאר  הדיסק  שגוף  כיון  לכאורה 
הוא  האיסור  שלכאורה  הנ"ל  האופנים  בכל  לדון  יש  ועדיין  ההעתקה 
רק על הדיסק המקורי. אבל לכאורה אין איסור להעתיק ממועתקים 
ובלשון  שיור  בלשון  יל"ע  ועוד  ושכירות,  שיור,  תנאי,  בזה  שייך  ולא 
שכירות שאע"פ שנשאר של המו"ל אכתי י"ל שמותר להעתיק מצד זה 
נהנה וזה לא חסר, ונצטרך אכתי להגיע בזה למשנ"ת בסעיף ב', וא"כ 

באופן שלא היה בדעתו לקנות אפשר שיש מקום להתיר.

לסיכום הדברים:
לאסור  לדון  יש  קונה  היה  מעתיק,  היה  לא  שאם  באופן  ההעתקה 
דמלכותא  דינא  גבול,  השגת  ליה,  משתרשי  קא  נהנה,  גניבה,  מצד 
דינא, תקנת השוק, איסור לכתחילה, איסור מוסרי וקשה להתיר את 
כל הנדונים. ופעמים שמצטרף גם שיור, תנאי, ושכירות. ובאפן שלא 
מטעה  שאדם  שפעמים  היטב.  בזה  להבחין  טפי (ויש  קיל  קונה  היה 
עצמו בזה לומר שלא היה קונה) ועדיין נשאר חלק מהנדונים. בפרט 
אינו  ועדיין  טפי.  קיל  ממועתק  וכשמעתיק  מהמקורי,  כשמעתיק 

פשוט להיתר, ובוודאי ירא שמים יחמיר בכל אופן.
את  להשמיד  יצטרך  מהצדדים  חלק  לפי  כשהעתיק  ובדיעבד 
בממון  נתחייב  שכבר  יתכן  משתרשי  וקא  נהנה  חיוב  ולפי  המועתק, 
ושכירות,  תנאי,  שיור,  מצד  שנאסר  ומה  שישמיד,  מה  יועיל  ולא 
לכאורה א"צ בדיעבד לזרוק את המועתק, אם כי מגונה הדבר ליהנות 

ממה שנעשה שלא כדין.
ויל"ע מה הדין בהעתקות תוכנות בבעלות גויים, שיש מקום להתיר 
מצד הפקעת הלואתו (יש דעות שגם פקדון נכלל בהפקעת הלואתו) 

אבל בימינו בדרך כלל חלק מהמניות הם של ישראל. 

יוצרים יות 
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  בנר שהודלק בשבת שייכים שבעה סוגי מוקצה, ואלו הן: א. 
מוקצה מחמת גופו. ב. מוקצה מחמת איסור. ג. מוקצה למצותו. 
ו.  כיס.  חסרון  מחמת  מוקצה  ה.  לאיסור.  שמלאכתו  כלי  ד. 

מוקצה מחמת מיאוס. ז. מנורה של פרקים.
לפי  ודינו  אפניו,  על  דבור  דבר  אחת  אל  אחת  בס"ד  ונבארם 

אפיו.
א. מוקצה מחמת גופו

בגמרא  כמבואר  (כאבן)  גופו  מחמת  כמוקצה  דינה  השלהבת 
שאין  משום  בזה  הסברא  (ובפשטות  שם),  וברש"י  מז.  (שבת 
לו תורת כלי ודומה לבקעת, וע"ע באחרונים מש"כ בזה). והנר 
לשלהבת  בסיס  להיות  ומתבטלים  טפלים  והפתילה  והשמן 
גופו  לצורך  אפילו  כלל  לטלטלו  שאסור  ודינו  העיקר.  שהוא 

ומקומו.
עמו  להשתמש  שמותר  כיון  מוקצה  השלהבת  הוי  לא  וביו"ט 

לצורך בישול ולהאיר.
ב. מוקצה מחמת איסור

מן  להסתפק  שאסור  כיון  איסור,  מחמת  מוקצה  הוא  השמן 
השמן בשעה שדולק משום איסור כיבוי, ונחשב למוקצה מחמת 
הוא  עדיין  השלהבת  שכבתה  לאחר  הנותר  השמן  ואף  איסור. 

מוקצה מטעם מיגו דאיתקצאי בבין השמשות.
טלטולו  שאין  כיון  בטלטול  זה  משום  אוסר  אינו  דינו  ומיסוד 
דשמן  המשניות  בפירוש  רעק"א  כתב  שכבר  אלא  כיבוי,  גורם 
המטפטף בשעה שדולק או השמן לאחר שכבתה השלהבת כיון 
ונאסר  לאבן  הוא  דומה  שוב  ולסיכה  לאכילה  ראויים  שאנם 
משום זה בטלטול אף לצורך גופו ומקומו, משא"כ השמן שבנר 
בשעה שעדיין דולק לא נאסר בטלטול כיון שעדיין הוא משמש 
במ"ב  ומובא  מהרעק"א  הוא  (ע"כ  לבישול.  או  להאיר  לייעודו 
בקיצור, ויש חולקים ומתירים בטלטול אף השמן הנותר לאחר 

שכבתה, אלא שאסרו משום בסיס לשלהבת בלבד).
כנ"ל  ביו"ט  מוקצה  השלהבת  שאין  דאף  יו"ט,  לענין  ונפק"מ 
באות א', מ"מ עדיין יש לדון משום השמן באופן שאסור לגרום 
ואם  השמן).  מותר  ד"ה  (רע"ט  בביה"ל  עיין  ביו"ט  אף  כיבוי 
שלא  כיון  שכבה  לאחר  נאסר  לא  וודאי  עצמו,  ביו"ט  הודלק 
שצריך  בסיס  לענין  איכא  נפק"מ  עוד  השמשות.  בבין  הוקצה 

שיהא ההיתר חשוב אף נגד השמן.
ג. מוקצה למצותו

חנוכה,  או  ויו"ט  שבת  נר  הדלקת  מצות  לצורך  שהודלק  נר 
הוקצה למצותו לכל השבת, ואסור משום זה להסתפק מן השמן 

מפני שמבטל מצותו ע"י שמגרע מן השמן.
טלטולו  שאין  כיון  בטלטול  זה  משום  אוסר  אינו  דינו  ומיסוד 
מטעם  בטלטול  לאסור  בביה"ל  שכתב  אלא  המצוה,  מן  מגרע 

הנ"ל במוקצה מחמת איסור.
ד. כלי שמלאכתו לאיסור

הוא  נחשב  מ"מ  מלאכה  שום  עושה  שאינו  אף  דנר  לן  קיימא 

הקערה  נחשבים  זה  ומשום  פרמ"ג.  לאיסור,  שמלאכתו  לכלי 
לשלהבת  המשמשים  כל  וכן  הפמוט  או  השמן  בה  שנותנים 
גופו  רק לצורך  ככלי שמלאכתו לאיסור, ודינו שמותר לטלטלו 

ומקומו.
השלהבת  שאין  כיון  להיתר,  שמלאכתו  לכלי  נחשב  וביו"ט 

מוקצה וכנ"ל.
מצדד  כלל  בהם  נשתמשו  לא  שעדיין  חדשים  פמוטות  וגם 
כיון  מ"מ  היא  מילתא  לאו  הזמנה  דקיי"ל  אף  לאסור,  הפרמ"ג 

שעשויה רק לצורך איסור, הרי היא אסורה.
ה. מוקצה מחמת חסרון כיס

שלא  מלטלטלם  שנזהרים  וחשובים  יקרים  הם  הפמוטות  אם 
אף  לטלטלו  ואסור  כיס,  חסרון  מחמת  כמוקצה  דינו  לצורך, 

לצורך גופו ומקומו.
וביו"ט לא הוי מוקצה כיון שביו"ט הוא כלי שמלאכתו להיתר 

א"כ תו לא שייך בזה מוקצה מחמת חסרון כיס.
ו. מוקצה מחמת מיאוס

כלי שנמאס לאחר שימושו כגון נר של חרס לאחר שהדליקו בה, 
פליגי בזה רבי יהודה ורבי שמעון, דלר"י נאסר משום זה בטלטול 
אף לצורך גופו ומקומו ולר"ש אין מוקצה מחמת מיאוס. וקיי"ל 
עדין  מיאוס. (ומ"מ  מחמת  מוקצה  ליה  דלית  שמעון  כרבי  בזה 

דינו ככלי שמלאכתו לאיסור, וכנ"ל).
וביו"ט להמחבר אסור בטלטול ולהרמ"א מותר.

ז. מנורה של פרקים
היא  אם  קטנה  בין  גדולה  בין  מנורה  ס"ז)  רע"ט  בשו"ע (  כתב 
של פרקים אין מטלטלים אותה דחיישינן שמא תיפול ותתפרק 
בה  יש  אלא  פרקים  של  אינה  אם  ואפילו  כלי,  עושה  ונמצא 
וכתב  ע"כ.  לטלטלה,  אסור  פרקים  לשל  ודומה  סביב  חריצים 
ואסור  מעולם.  בה  הדליקו  שלא  חדשה  היא  דאפילו  המ"ב 
לטלטלה אפילו לצורך גופה ומקומה. ויש לדון בכל מנורה לפי 

עניינה אם היא של פרקים או עכ"פ דומה לשל פרקים.
*   *   *

דין בסיס
והנה אף שנתברר לעיל דאסור לטלטל את הנר מכמה טעמים, 
גם  בסיס  הוא  באם  שלו  הבסיס  ע"י  לטלטלו  היתר  יש  עדיין 
ולהיתר  לאיסור  בסיס  דין  כללי  בקצרה  ונקדים  היתר,  לדבר 

ונפיק מיניה הלכה למעשה.
בין  קודם  שבת  מערב  כבר  עליו  מונח  להיות  צריך  ההיתר  א. 

השמשות.
לפי  הוא  ונמדד  מהאסור,  חשוב  יותר  להיות  צריך  ההיתר  ב. 
ערך וחשיבות החפץ לבעלים עכשיו, דהיינו איזה חפץ מביניהם 
(כן  מהן  אחד  לעולם  להפסיד  צריך  היה  באם  עכשיו  לו  חשוב 

מבואר בגמרא וראשונים ובפוסקים, וכן כתב הגרשז"א זצ"ל).
בשעת  הבסיס  על  מונח  יהא  שההיתר  צריך  לכתחילה  ג. 

הטלטול.

בנר המוקצה  סוגי 
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הרב חיים יוסף מינצברג
מורה הוראה בקהילתנו

ד. אם אפשר צריך לנער את איסור מהבסיס קודם הטלטול. 
לצורך,  שלא  ההיתר  אגב  המוקצה  לטלטל  לסמוך  שלא  כדי  (והוא, 
גמרא ורש"י. ונראה לפי"ז דאף אין לטלטלם שלא לצורך כלל באופן 
שאינו יכול לנער), ואם א"א לנער משום חשש טינוף או קלקול 

אפילו של המוקצה, או משום איסור כיבוי, אין צריך לנער.
אלא  מותר  אינו  הבסיס  את  לטלטל  שמותר  באופן  אף  ה. 
לצורך  לטלטלו  אסור  אבל  הבסיס,  של  מקומו  או  גופו  לצורך 

גוף המוקצה, כגון שלא יגנב או בכדי להאיר במקום אחר.
היתר,  דבר  הנחת  ע"י  טלטול  היתר  שום  אין  המנורה  בגוף  ו. 
כיון שהוא מיוחד לשמש רק לשלהבת, אין ההיתר – אף שהוא 
עומד  שעיקרו  המנורה  של  ייעודו  לבטל  יכול   – ביותר  חשוב 

הוא לשלהבת.
וכן במגש שהוא מיוחד ומיועד רק ליתנו תחת הנרות לא מהני 
להניח עליו דבר היתר אף חשוב ביותר, אם לא שדרכו לשמש 

גם לשאר חפצים.
ע"י  לטלטלו  שרי  שפיר  הנרות  מונחים  שעליו  השולחן  אבל 
הנחת דבר היתר עליו מערב שבת, כיון שעשוי הוא לכך להניח 

עליו הרבה חפצים.
סיכום לדינא

עי"ז  אף  טלטולו  להתיר  אופן  שום  אין  הנר  או  המנורה  גוף 
שיהא בסיס להיתר החשוב ממנו.

שבת  מערב  עליו  מונח  היה  באם  מותר  השולחן  טלטול 
חשוב  יותר  ההיתר  שיהא  צריך  ולכן  חשוב,  יותר  שהוא  דבר 

מהשלהבת והשמן שהם הם המוקצים האסורים בטלטול.
שצריך  דבר  להניח  שצריך  האחרונים  בשם  הביא  במ"ב 
הודלק  שהנר  מכיון  הוא  דסברתם  ונראה  שבת,  לסעודת 
המצוה  מן  יותר  ויקר  חשוב  דבר  לך  אין  א"כ  שבת  נר  למצות 
החביבה, ולכן צריך להניח נגדו ג"כ דבר של מצוה דהיינו דבר 
הנצרך לסעודת שבת (מבוסס על רעק"א בשם הריב"ש), אולם 
במג"א ופמ"ג מבואר דסגי בכל כלי החשוב יותר מהשלהבת, 

וכן משמע בתוס'.
ואם המנורה חשובה ויקרה שדינה כמוקצה מחמת חסרון כיס, 
יש להניח דבר שחשוב יותר מהפמוט, ולא סגי במה שיניח דבר 
אף  מהחלה,  לבעליו  יותר  חשוב  הפמוט  סוף  שסוף  כיון  מצוה 
דצורך  זו  סברא  שאין  (ובפרט  מצוה,  לדבר  משמשת  שהחלה 
שבת מוזכרת בראשונים ומג"א ופמ"ג, א"כ וודאי שאין לסמוך 

ע"ז להחשיבו יותר מהפמוט יקר).
וכן אם יש בפמוט משום איסור 'מנורה של פרקים', צריך ג"כ 
המנורה  שגוף  מכיון  מהפמוט,  יותר  חשוב  שהוא  דבר  להניח 

היא מוקצה צריך שההיתר יהא חשוב יותר מהמוקצה.
אבל אם הוא רק כלי שמלאכתו לאיסור, אין צריך להניח כלל 
היתר נגד הפמוט, כיון שגוף הפמוט מותר בטלטול לצורך גופו 

ומקומו, וסגי בדבר היתר נגד השלהבת והשמן.
טינוף  מחשש  הפמוט  או  הנר  לנער  א"א  כלל  שבדרך  מכיון 

או קלקול הנר, או חשש כיבוי, א"כ אין צריך לנער הנר קודם 
טלטול השולחן.

מותר  הרי"ז  הנר,  עם  השולחן  לטלטל  שמותר  שבאופן  ודע, 
רישיה  פסיק  יהא  שלא  באופן  עדיין,  דולק  שהנר  בשעה  גם 
של חשש כיבוי או הבערה, (בפתיל צף כתב בעל שבט הלוי שאין 
השמן  מן  מתרחק  ואינו  השמן  עם  שצף  מכיון  והבערה  כיבוי  חשש 
ע"י ניענועו. וכן נר של שעוה מבואר בסימן רע"ז שליכא חשש כיבוי 

בטלטולו).
דין המפה

משמש  השולחן  שאין  כיון  היתר  לדבר  נחשבת  אינה  המפה 
נחשב  לא  ולכן  לשולחן,  משמשת  המפה  אדרבה  אלא  למפה 
לבסיס להיתר. וטלטול המפה במקום שאין מונחים שם הנרות 
שאין  כיון  השולחן,  על  היתר  דבר  כלל  מונח  באינו  אף  מותר 

חלק זה משמש לנרות א"כ אינו נחשב לבסיס לאיסור.
מביא  הנרות,  שהוסרו  לאחר  הנרות  מונחים  שבו  והמקום 
יש  הצורך  דבמקום  וכתב  בזה,  האחרונים  מחלוקת  במ"ב 
להקל בזה, והיינו מטעם הנ"ל שאין המפה משמש לנרות אלא 

לשולחן.
או  בגופו  הנרות  שעליו  השולחן  להזיז  מותר  אופן  דבכל  ודע, 
ברגליו, ובאופן שהנרות עדיין דולקים יזהר שלא יגרום הבערה 

או כיבוי.

בשבת שהודלק  ר 

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

הרב דוב קולסקי שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו בהכנס בנו לעתומ"צ

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

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

הרב דוד דז'יאלובסקי שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי בתו תחי'

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

טנא מלא ברכות
נשגר בזה למע"כ האי גברא רבה ויקירא, ראש וראשון לכל דבר 

שבקדושה,  הפועל לילות כימים במסירות מופלאה
למען קיומם וביסוסם של הישיבות הקדושות

הרב אהרן תפילינסקי שליט"א

לרגל השמחה במעונו בהכנס בנו היקר נ"י
לעול תורה ומצוות בשעטו"מ  

יה"ר שיזכה הוא ומשפחתו החשובה הי"ו
לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה אמן
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הרב מאיר מינצברג מעשה רבמעשה רב

 נר אלקים טרם יכבה בחודש סיון האחרון הפציע אורו של הספר 
מסכת "ברכות" (מהדורת  על  אלישיב"  הגרי"ש  מרן  הנכבד "שיעורי 
שליט"א,  קוק  הגרב"צ  תלמידו  של  ובסידורו  בעריכתו  שטרן), 
על-ידו  שנתלבנו  יקרות  והארות  ביאורים  סנסני  של  נופך  ובתוספת 

מתוך מו"מ עם מרן זצ"ל.
מן  פטור  במצוה  "עוסק  ענין  על  מדרשו  בבית  שנאמר  בשיעור 
במצוה,  לעוסק  פרט  בביתך -  בשבתך  הגמרא (יא.)  בסוגית  המצוה" 
כמה  שהעלה  לאחר  זצ"ל  מרן  חידש  לחתן,  פרט   - בדרך  ובלכתך 
מצד  אינו  שמע  קריאת  ממצות  חתן  פטּור  כי  מכריחות  ראיות  וכמה 
של  מיוחד  פטּור  אלא  המצוות,  מכל  פטור  שהוא  במצוה'  'עוסק  דין 
שהכוונה  בלבד  שמע  קריאת  מצות  ולגבי  כאן  שנו  דמצוה'  'טירדא 
מעכבת בה ועיקרה מצוה שבלב, ותמצית דבריו כי דין 'עוסק במצוה' 
ודין 'טירדא דמצוה' הם ב' דינים נפרדים, הן בעיקר מהותם והן בדין 
פטורם, דין עוסק במצוה לא נאמר אלא במקום עסק הגוף, ואילו דין 
טירדא דמצוה נאמר דוקא במקום טירדת הלב, ובעוד אשר דין עוסק 
במצוה פוטר מכל מצוות התורה, דין טירדא דמצוה אינו פוטר אלא 
אינו  במצוה  עוסק  דין  מאידך,  בלב,  התלויה  שמע  קריאת  ממצות 
פוטר אלא אם אינו יכול לקיים שניהם, ואילו דין טירדא דמצוה פוטר 

אפי' אם יכול לקיים שניהם. 
בדבריו שם הוכיח מרן זצ"ל שכן מוכרע בדעת התוספות (סוכה 
כה. ד"ה שלוחי מצוה ; ב"ק נו: ד"ה בההיא) לפי המתבאר בדבריהם 
טז:)  (ברכות  במאירי  ו),  (סי'  שם  ברא"ש  שם,  בריטב"א  [וכ"ה  שם 
וברבינו ירוחם (נתיב יג ח"ג)], אם כי בדעת רש"י (ד"ה ובלכתך בדרך) 
ולפי  כן,  נקטו  שלא  מוכח  הרי"ף)  מדפי  יא.  (סוכה  הר"ן  בדעת  וכן 
שהוא  הגם  במצוה  עוסק  מדין  הוא  גם  מק"ש  חתן  פטּור  דבריהם 
יושב בטל ואינו אלא טרוד במחשבתו [ויכול לקיים שניהם כדמוכח 
במתני' שם (טז:) שנחלקו בדין חתן הרוצה לקרות], ולדבריהם כך כל 
עוסק במצוה שהוא פטור מכל מצוות התורה היינו נמי כשיכול לקיים 

שניהם.
כי  זצ"ל,  למרן  שליט"א  הגרב"צ  הקשה  זה  גדול  חידוש  על 
מדברי הרמב"ם (הלכות ק"ש פ"ד הל"א) עולה בבירור שלא כדבריו, 
שכתב כי 'מי שהיה לבו טרוד ונחפז לדבר מצוה פטור מכל המצוות 
ומקריאת שמע, לפיכך חתן שנשא בתולה פטור מקריאת שמע.. לפי 
שאין דעתו פנויה', הרי דברי הרמב"ם מפורשים כי פטּור חתן ממצות 
מה  וזהו  המצוות,  מכל  פטור  שהוא  במצוה  עוסק  מדין  יסודו  ק"ש 
שהקדים לומר דכיון שמי שהיה לבו טרוד לדבר מצוה פטור מקריאת 
שמע ומכל המצוות, לפיכך חתן פטור מקריאת שמע, ומבואר בדבריו 
שטירדא דמצוה ועוסק במצוה היינו הך ופטורים מכל המצוות, ולכן 
חתן פטור מכל המצוות ומק"ש, וכן מבואר בכס"מ שם שפירש דברי 
הרמב"ם וכתב 'וסובר רבינו דה"ה ש[חתן] פטור מכל המצוות דעוסק 
של  דפטורו  הרמב"ם  בדברי  אפוא  מפורש  המצוה'.  מן  פטור  במצוה 
חתן מקריאת שמע הוא מדין עוסק במצוה שהוא פטור מכל המצוות, 

וכדעת רש"י והר"ן.

בלשון  אבל  כן,  מפורש  בכס"מ  'אמנם  זצ"ל:  מרן  לו  והשיב 
שמע'  מקריאת  פטור  חתן  'לפיכך  דבריו  דסיום  לדון,  יש  הרמב"ם 

משמע דוקא מקריאת שמע פטור, וראש דבריו הוא ענין אחר'.
הטור  דברי  העתיק  בשו"ע  המחבר  גם  כי  ציין  דבריו  לחיזוק 
שלדעת  בכס"מ  עצמו  מדברי  והתעלם  שמע,  מקריאת  פטור  שחתן 
אם  אפי'  במצוה  עוסק  מדין  התורה  מצוות  מכל  פטור  חתן  הרמב"ם 

יכול לקיים שניהם.
והנה כל רואה דברי מרן זצ"ל יתמה מאד על הדברים הללו, שכן 
כאשר  אחר,  ענין  הם  הרמב"ם  של  דבריו  שראשית  לומר  ניתן  כיצד 
[ומה  דבריוא.  בהמשך  שכתב  מה  כתב  ש'לפיכך'  מפורשים  דבריו 
משום  היינו  שמע',  'קריאת  אלא  דבריו  בסיום  הרמב"ם  הזכיר  שלא 
שכל נידון דבריו שם הוא בהלכות קריאת שמע, אלא שהקדים לבאר 
המצוות  מכל  פטור  מצוה  לדבר  טרוד  שלבו  מי  דכל  דבר  של  טעמו 
ואף ממצות ק"ש הגם שאינה צריכה כוונה אלא בפסוק ראשון ויכול 

לקיים שניהם (ראה ריטב"א סוכה כה: ד"ה ת"ר ובר"ן שם)]. 
גופא  דהא  היא,  תמוהה  בשו"ע  המחבר  מדברי  ההוכחה  גם 
קשיא, כיצד העתיק להלכה דברי הטור והתעלם מדברי הרמב"ם כפי 

שביארם הוא עצמו בכס"מ.
הנה כי כן פליאה גדולה היא מה ראה מרן זצ"ל להעמיס בדברי 
פשוטה  דרך  לפניו  היתה  כאשר  זה,  מיסתבר  בלתי  דוחק  הרמב"ם 
וסלולה להעמיד את דברי הרמב"ם כפי שיטת רש"י והר"ן אשר לפי 
דבריו כאמור אינם נוקטים כדעת התוס', ולפי דעתם חתן פטור מק"ש 

ומכל מצוות התורה אפי' יכול לקיים שניהם כדין כל עוסק במצוה.
מכריעות  העלה בראיות  אפוא, כי לאחר אשר  הוא  הכרח ברור 
לפי דעת תורתו כי דין פטורו של חתן ממצות ק"ש הוא פטור מסויים 
העובדא  ולנוכח  בלבד,  שמע  קריאת  ולגבי  דמצוה'  'טירדא  של 
שמע  קריאת  במצות  חתן  דין  לגבי  מיוחדת  הלכה  קבע  שהרמב"ם 
שדעת  כשמש  לו  ברור  היה  ודעתו,  לבו  בטירדת  הדבר  את  ותלה 
מלהעלות  מוחלטת  שלילה  כדי  עד  דבריוב  ליסוד  מסכמת  הרמב"ם 

א  עורך הספר הגרב"צ שליט"א שהיה ער לקושי גדול זה, נדחק להעמיד דבריו והעיר בשולי הגליון 
כי מצאנו כמה פעמים ברמב"ם שכותב "לפיכך" ואין זה בגלל מה שכותב קודם לכן, ולדוגמא ציין ב' 

מראי-מקומות המוכיחים דבר זה, א. בהל' תלמוד תורה פ"ג הל"ג, ב. בהל' אבל פ"ב הלט"ו.
האמנם, לו יהא שכך מצאנו באמת כמה פעמים ברמב"ם, התמיהה אינה אלא מתעצמת ביתר שאת, 
של  לגופם  כאשר  וכך,  כך  וכותב "לפיכך"  דברים  מקדים  שהרמב"ם  לומר  הדעת  על  יעלה  איך  שכן 

דברים אין זה כלל מחמת אותם דברים שכתב קודם לכן. אתמהה.
ובאמת המעיין נכוחה באותם מקומות ברמב"ם שציין להם הגרב"צ שליט"א יווכח בשופי כי ה'לפיכך' 

שנכתב בהם מתפרש במישור כנתינת טעם.
[אמנם יש בדברי הרמב"ם שכותב 'לפיכך' כדבר בפני עצמו, וטעם הדבר בא בהמשך דבריו, וכך הם 
דברי הרמב"ם בהל' ת"ת שם (הל' ה) 'תחילת דינו של אדם אינו נידון אלא על התלמוד ואחר כך על 
שאר מעשיו. לפיכך אמרו חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה בין לשמה בין שלא לשמה שמתוך שלא 
לשמה בא לשמה', וכבר נתקשו רבים בהבנת הדברים, שכן מה טעם הוא זה שאדם נידון בתחילה על 
ת"ת לומר שלפיכך אמרו חכמים שלעולם יעסוק וכו'. ובאמת ב' דברים נפרדים הם, א. תחילת דינו 
של אדם וכו'. ב. לפיכך אמרו חכמים לעולם יעסוק.. שמתוך שלא לשמה בא לשמה (ראה שו"ע יו"ד 

סי' רמו יט-כ ובלבוש שם)].

ב. שהרי לפי"ד הר"ן לא שנה לן תנא דמתניתין דין חתן לגבי ק"ש אלא לאשמועינן דעוסק במצוה 
פטור מן המצוה גם אם יכול לקיים שניהם כמבואר בדבריו שם, ותו ליכא מידי בין חתן לשאר עוסק 

תֹו ַעל ְלׁשֹוִני י ּוִמּלָ ר ּבִ ּבֶ רּוַח ה' ּדִ
(שמואל-ב כג,ב)

נר זכרון לאיתן אדונינו רשכבה"ג מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
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אפשרות אחרת בדעתוג. 
ועל-כן, כאשר נשאל על דברי הרמב"ם אשר כפי שהם מבוארים 
לפנינו מורים הם שלא כהנחת יסודו, היתה למעשה תשובתו - בשפתו 

הוא - ש'אין כזה רמב"ם'ד..
*

הלום, שיעורו של מרן זצ"ל בענין זה נמסר לשומעי לקחו באותם 
ימים בהם עדיין לא ראו אור עולם כל ספרי "משנה תורה" להרמב"ם 
במהדורתם המתוקנת ע"י 'הוצאת שבתי פרנקל', לא ספר 'אהבה' ואף 

לא ספר ה'מדע'.

במצוה.

ג. אכן יש להעיר דהגם אשר פטּור 'טירדא דמצוה' דין מסויים לעצמו הוא כפי דברי מרן זצ"ל, מ"מ 
הוא נמשך מדין עוסק במצוה שהוא פטור מכל המצוות, אלא שמצד עיקר דין עוסק במצוה אינו פטור 
אלא אם אינו יכול לקיים שניהם, ואילו באופן שעסק המצוה גורם לו טירדת לב הרי זה פטור מק"ש 
מדין טירדא דמצוה אף אם יכול לקיים שניהם, וזהו מש"כ הרמב"ם להלן שם לגבי הנושא את הבעולה 
ד'אע"פ שעוסק במצוה' חייב לקרות. וע"ע בסהמ"צ (מצוה ריב) ובפיה"מ (שם פ"ב מ"ה) שתלה דין 

פטורו של החתן מק"ש משום עוסק במצוה, וכוונת הדברים כמשנ"ת, יעוי"ש היטב, ודו"ק.

ד. ראה "מעשה איש" ח"א (עמ' פד) שכאשר שוחח פעם הגרא"מ שך עם החזו"א במו"מ שהיה ביניהם 
שיש  הירושלמי  בשם  מביאים  התוספות  הלא  דבריו,  בתוך  הגרא"מ  לו  אמר  שמחה',  'שלמי  בדין 
היקש של שמחה לחגיגה, השיב לו החזו"א על אתר 'אין דבר כזה', והוסיף הגרא"מ - עם החזו"א לא 

מתווכחים, כשהחזו"א אומר שאין כזה תוספות, אז אין כזה תוספות!..
ולא  ענבים  ומיץ  יין  משתיית  הרבה  סבל  בזמנו  כי  פוברסקי  הגרי"ד  שסיפר  קיא)  (עמ'  שם  ובח"ב 
כוסות  ד'  במצות  חובתו  ידי  יוציאו  אחר  שאדם  ע"ז  לסמוך  יוכל  אם  החזו"א  את  ושאל  לשתות,  יכל 
כשיטת התוספות בפסחים (צט: ד"ה לא יפחתו), אמר לו החזו"א שאין דבר כזה וכי אי אפשר להוציא 
אחרים במצות ארבע כוסות, שאלו הגרי"ד הלא התוספות אומרים כך, השיב לו החזו"א 'סאיז ניטא אזא 
תוספות', הגרי"ד הראה לו שיש כן תוספות כזה, ושוב אמר החזו"א 'סאיז ניטא'.. והוסיף הגרי"ד שלא 

היה מה להתווכח עמו בכלל משום שאין כזה תוספות..

של  להשלמתה  התורה  עולם  כידוע  זכה  האחרונות  בשנים 
כדי  ותוך  ישנים,  ודפוסים  כת"י  על  המושתתת  זו  דווקנית  מהדורא 
לנגד  נגלה  מהדורא,  אותה  של  ה'מדע'  לספר  ב'מבוא'  מזדמן  עיון 

עינינו רוח הקודש שהופיעה בבית מדרשו של מרן זצ"ל.
דבריו הידועים של גאון ישראל בעל ה'תומים' (קיצור תקפו כהן 
סו"ס קכד) כי – 'במטבע הקצר של השולחן ערוך והגהת הרמ"א, אין 
בקרבם  נוססה  ה'  רוח  ידם..  על  השכיל  ה'  מיד  בכתב  הכל  כי  ספק 
הם  גם  נחשפים   - הכותב'  כוונת  בלי  להלכה  מכוון  לשונם  להיות 
במלא הדרם, ויתנו עידיהן בפשר העלמת עין המחבר בשו"ע מדברי 

הרמב"ם בנידון.
הן כך הם דברי המולי"ם במבוא לספר המדע שבמהדורא זו: 

נביא כאן, לדוגמא, לשון הרמב"ם כפי שבא 
האמיתית  הגירסא  את  ונציין  שלפנינו,  בדפוסים 
כפי שהיא בכה"י ובדפוסים ישנים.. בפ"ד מהלכות 
"מי    - הוא  שלפנינו  בדפוסים  הנוסח  ה"א  ק"ש 
מכל  פטור  מצוה  לדבר  ונחפז  טרוד  לבו  שהיה 
ובשלשת  בכה"י  ואילו  שמע".  ומקריאת  המצוות 
דפוסי ספרד (שאינם תלויים אחד בחבירו) הנוסחא 
היא - "מי שהיה לבו טרוד ונחפז לדבר מצוה מכל 

המצוות פטור מקריאת שמע"! 

כמה גדולים דברי חכמים, ברוך שבחר בהם ובמשנתם.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

שבת התוועדות אברכי "קהל עדת ירושלים"
אתרא קדישא 'מירון' - פרשת לך לך תשע"ג

לקראת שבת לכו ונלכהלקראת שבת לכו ונלכה
זמנים וסדר היום לשבת קודש

• מאכלי 'טועמיה' בין השעות 2.30 - 12.30 ברחבה ליד בית הכנסת.
• שתיה חמה במשך כל השבת ברחבה ליד בית הכנסת.

4.05  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . בשעה  האוכל  באולם  הנרות,  הדלקת   •
 4.25 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . בשעה   הכנסת  בית  מנחה,בהיכל  תפלת   •
• ברכת המזון בסעודת ליל שב"ק, בשעה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00

• הפסקה קצרה, 'שבת אחים' תחת כיפת השמים.
3.00  .  .  .  . שעה  עד  האוכל,   אולם  ליד  הישן  בביהכ"נ  שב"ק,  ליל  התוועדות   •

• תפלת שחרית, בהיכל בית הכנסת בשעה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 
• ברכת המזון בסעודת 'צפרא דשבתא', בשעה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
• תפלת מנחה, בהיכל בית הכנסת בשעה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10 
• ברכת המזון בסעודת 'רעוא דרעוין', בשעה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.30

• תפלת מעריב, תפלת רבים, הבדלה ו'ריקוד המבדיל', במערת הרשב"י.
• שמחת ה'חלאקה' בליווי תזמורת, בשעה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
 9.15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . בשעה   חזרה,  האוטובוסים  יציאת   •

הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחדהנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד
והנחילנו ה' אלוקינו באהבה וברצון שבת קדשך

לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת
שבת שלום ומבורך

הרב מאיר מינצברג מעשה רבמעשה רב

בעזהש"ת
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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

משה נ"י

שתתקיים אי"ה ביום שני

אור לכ"ח חשוון תשע"ג

באולמי "עסטרייכער"

רח' רשב"י 1, בית שמש

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

מאיר אליהו אקער
ג"א מתכבד להזמינכם: זעליג ראובן אקער

בסימן טוב ובמזל טוב
בשבח והודיה לבורא עולם
מתכבדים אנו להזמינכם

להשתתף בשמחת נישואי בנינו היקרים

      החתן                                                  הכלה                                               

שלמה                                              גיטל
 שתתקיים אי"ה בשעטו"מ
ביום רביעי פרשת תולדות

כ"ט חשוון תשע"ג
באולמי 'פארהאנד' 

רח' רשב"י 7 רמב"ש ב'

החופה בשעה 6:30

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

פנחס בר"א גוטפרב           משה קלצקין

העליה לתורה תתקיים אי"ה
בשב"ק פר' חיי שרה
בת"ת מאה שערים

רח' מעזריטש ביתר עילית

בסימן טוב ובמזל טוב

בשבח והודיה לבורא עולם

מתכבדים אנו להזמינכם

להשתתף בשמחת נישואי בנינו היקרים

          החתן                                              הכלה                                               

חיים שלום                               חיה חנה 

שתתקיים אי"ה בשעטו"מ

ביום ראשון פרשת וירא

י"ב חשון תשע"ג

באולמי 'תמיר' (א)

החופה בשעה 4:20

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

יוסף שמואל קרישבסקי           דוד דז'יאלובסקי

m
d

05
2-
76
7-
30
09

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב דוד רוטמן שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל שמחת הולדת בנו במז"ט

כולל בוקר "הלכות שבת" 
 שכונת הגפן ביתר עילית

ברכת מזל טוב
נשגר בזה קדם ידידנו הדגול, איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה, אשר לבו
רחב כפתחו של אולם לצרכי הכלל והפרט, ומקים עולה של תורה בקהילתנו

ה"ה הרב דוד רוטמן שליט"א

ראש ומייסד הכולל
לרגל הולדת בנו שיחי' למז"ט 

יתן ה' וירוו הוא ומשפחתו הרוממה רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח, ובכל אשר יפנה 
ישכיל ויצליח, ויזכה להמשיך בעוז ובתעצומות בכל פעליו הברוכים, וברכה עד בלי די.

כעתירת

אברכי הכולל

קהל עדת ירושלים 
 שכונת הגפן ביתר עילית

מיטב הברכות
לידידנו היקר והחשוב, האי גברא רבה ויקירא, מחשובי ופארי אברכי קהילתנו, ליבו 

לב זהב, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, מקים עולה של תורה, איש האשכולות ורב 
התבונות, אהוב למקום ונחמד לבריות,  ברוך הכשרונות, מעמודי התווך של קהילתנו 

הקדושה, העומד תמיד לימננו בכל עת ועונה

 הרב דוד רוטמן שליט"א
לרגל הולדת בנו שיחי' למז"ט 

יהי רצון שירווה רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יו"ח, ויזכה להמשיך בפעליו הברוכים 
להגדיל תורה ולהאדירה, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, תורה וגדולה יאחדו 

על שולחנו, ואך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים.

כעתירת
בני הקהילה         הגבאים             ועד הבנין

ברכת מזל טוב
לידידנו היקר והחשוב, מאיר פנים לכל 

אדם, אהוב למקום ולבריות, טוב ומטיב לכל, 
מחשובי ופארי אברכי קהילתנו, 

הרב דוד רוטמן שליט"א
לרגל שמחת הולדת בנו 

יתן ה' ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה
ממנו ומכל יוצ"ח.

יהודה שיינברגר, יוסף שיינברגר שמואל מ. גוטליב, 
יעקב שיינברגר מתתיהו דייטש

ברכת מזל טוב
לידידי היקר והחשוב, אציל הנפש וזך הרעיון

הרב דוב קולסקי שליט"א
לרגל היכנס בנו לעול תומ"צ

יהודה רובין

ברכת מזל טוב
לידידי ורעי החשוב והיקר, לבו פתוח כאולם,

אהוב למקום ונחמד לבריות 

הרב דוד רוטמן שליט"א
לרגל שמחת הולדת בנו במז"ט

יה"ר שירווה נחת ממנו ומכל יוצאי חלציו
בידידות נאמנה:

נחמיה ברב"ז חשין

קהל עדת ירושלים 
 שכונת גרין פארק מודיעין עילית
התודה והברכה

להאי גברא רבה ויקירא, ידיד קהילתנו, רב הפעלים לתורה ולחסד

הגה"ח הרב עמרם יוסף דייטש שליט"א
אשר התנדב להכניס ספר תורה מהודר לבית מדרשינו

מן השמיים יתברך הוא וכל משפחתו בכל הברכות, ויראה ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו

ברכת מזל טוב
לידיד הקהילה הנגיד הדגול העומד לימין קהילתינו

הרב דוד רוטמן שליט"א
לרגל הולדת בנו למז"ט

יה"ר שירווה רוב נחת ממנו ומכל יוצ"ח

כעתירת בני הקהילה

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב יהושע קרישבסקי שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל שמחת הולדת בנו במז"ט

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב שמעון בקר שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל שמחת הולדת בתו במז"ט

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב חיים ברנדוויין שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל שמחת הולדת בתו במז"ט

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב יואל יעקב ברא"ח חשין שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל שמחת הולדת בתו במז"ט

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב שמחה קורנבליט שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל שמחת נישואי בתו במז"ט

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב אהרן תפילינסקי שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל הכנס בנו לעול תומ"צ

ברכת מזל טוב
לגיסי היקר והחשוב, מוכתר בכל מידה נכונה

הרב דוד רוטמן שליט"א
לרגל הולדת בנו

ברוך שטרן

ברכת מזל טוב
לאחינו וגיסנו היקר והחשוב, כליל המעלות

הבה"ח דוד זעליג גבירץ שליט"א
לרגל אירוסיו בשעטו"מ
משפחת גבירץ

בסימן טוב ובמזל טוב

בשבח והודיה לבורא עולם

מתכבדים אנו להזמינכם

להשתתף בשמחת נישואי בנינו היקרים

            החתן                                        הכלה                                               

שלמה זלמן                      אסתר רבקה

 שתתקיים אי"ה בשעטו"מ
ביום רביעי פרשת חיי שרה

כ"ד חשוון תשע"ג

באולמי 'ארמונות וולף' (א)

החופה בשעה 5:30

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

אברהם אביש פרוש        אברהם יצחק קרישבסקי

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב שלמה דושינסקי שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל שמחת הולדת בנו במז"ט

ברכת מזל טוב
לאחי היקר והחשוב, אהוב למקום ולבריות

הרב שלמה בלוי שליט"א
לרגל הולדת בנו

אחיך ישעיה בלוי

ברכות והודאות מקרב לב
לידידינו היקרים האברכים הנעלים הני תרי צנתרי דדהבא

רבי פעלים והמעש, המסורים בלב ונפש ומשימים לילות כימים
למען קיומה וביסוסה של "קהל עדת ירושלים  - ישיבת המתמידים"

הרב יהושע קרויזר שליט"א

הרב עמרם בלוי שליט"א
מנהלי ישיבת המתמידים

על עמלם הגדול במסירות בתבונה ובדעת 
למען הצלחת השבת המרכזית של אברכי קהילתנו

על ציון הרשב"י זיע"א במירון
יצו ה' את הברכה בכל מעשי ידיכם  וחפץ ה' בידכם יצליח

 להגדיל תורה ולהאדירה כשאיפתכם, ותתברכו ממקור הברכות
 בבני חיי ומזונא רוויחא, אושר ונחת, ומילוי כל משאלות לבכם לטובה

 ו'ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת'

כעתירת וברכת
אברכי הקהילה

, ך

ל
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