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הרמב"ם בהלכות בית הבחירה פ"א הלכה א' כותב "מצות עשה לעשות בית 
לה' מוכן להיות בו מקריבים קרבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה שנאמר 
ועשו לי מקדש". הכסף משנה שם מביא שגם הסמ"ג במנין התרי"ג שלו מונה 
מצוה  זו אבל הוא מביא מקור למצוה זו מפסוק אחר. וזה לשונו של הכס"מ 
ם ֶאת  "וסמ"ג (מ"ע קס"ג) [כותב] לבנות בית הבחירה שנאמר (פ' ראה) ַוֲעַבְרתֶּ
ה  מָּ ם שָׁ מוֹ שָׁ ן שְׁ כֵּ ר ִיְבַחר ה' אלקיך ְלשַׁ קוֹם ֲאשֶׁ ָאֶרץ ... ְוָהָיה ַהמָּ ם בָּ ְבתֶּ ן ִוישַׁ ַהיְַּרדֵּ
רֵֹתיֶכם ּוְתֻרַמת  ר ָאנִֹכי ְמַצוֶּה ֶאְתֶכם עוֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ַמְעשְׂ ל ֲאשֶׁ ָתִביאּו ֵאת כָּ
רצה  לא  שהסמ"ג  הכס"מ  ומבאר  ַלה'".  רּו  דְּ תִּ ר  ֲאשֶׁ ִנְדֵריֶכם  ִמְבַחר  ְוכֹל  ֶיְדֶכם 
על  ולא  המשכן במדבר  על  שנאמר  מכיון  מקדש"  לי  מהפסוק "ועשו  ללמוד 
בית המקדש. והרמב"ם חולק על הסמ"ג משום שסובר שהפסוק שהוא מביא 

מפ' ראה אינו ציווי אלא סיפור דברים בעלמא.

לי  "ועשו  שהפסוק  הסמ"ג  בשיטת  הכס"מ  של  ביאורו  על  לשאול  ויש 
רש"י  מפרש  תעשו"  "וכן  הפסוק  המשך  על  והרי  לדורות.  נאמר  לא  מקדש" 
"לדורות", ומקורו בגמ' שבועות דף ט"ז. וא"כ יש גמרא מפורשת שמה שכתוב 
המקדש  בית  על  גם  אלא  שבמדבר  המשכן  לגבי  רק  לא  נאמר  תרומה  בפ' 
מקדש  לשון  בתורה  שכתוב  מה  מבאר  הק'  האוה"ח  לכך  ובנוסף  בירושלים. 
על  זו לדורות נאמרה  שרצה להורות שמצוה  למרות שמדובר במשכן, משום 
בית המקדש, ולאו דוקא למשכן שבמדבר. ולפי דבריו אלו מבאר את שיטת 
משום   זה  מפסוק  דוקא  לדורות  המצוה  את  למד  כך  שמשום  הנ"ל  הרמב"ם 

שכתוב כאן לשון מקדש ולא מהפסוק שהביא הסמ"ג. 

וכך כתב גם בספר קנאת סופרים על ספר המצוות של הרמב"ם להגן על שיטת 
הרמב"ם נגד הסמ"ג ומביא את הגמ' הנ"ל בשבועות שאומר מפורש שהפסוק 
בפ' תרומה נאמר לדורות. בנוסף לכך הוא  מביא מהספרי בפ' בהעלותך על 
לקיים  לי  שנאמר  מקום  כל  ישראל"  מזקני  איש  שבעים  לי  "אספה  הפסוק 
לעולמי עולמים ... (וכן) במקדש הוא אומר ועשו לי מקדש". אם כן יש ראיה 
כפי  שבמדבר  למשכן  רק  ולא  לדורות  איירי  תרומה  בפ'  שהפסוק  מהספרי 

שכתב הכס"מ בביאור שיטת הסמ"ג. 

לפי דברי הספרי הנ"ל יש לתרץ עוד קושיה בדברי הרמב"ם. הרי הרמב"ם מביא 
את הפסוק "ועשו לי מקדש" ולא לומד ממה שנא' בהמשך "וכן תעשו" לדורות 
להרמב"ם  לו  מנין  וקשה  בשבועות.  הגמ'  שדורשת  וכמו  רש"י   שמביא  כמו 
זו  למצוה  המקור  את  מציין  אינו  הרמב"ם  ומדוע  מקדש"  לי  מ"ועשו  ללמוד 
כמו שמובא בגמ'. אלא להנ"ל מוסבר שהמקור לדברי הרמב"ם הוא מהספרי 
בפ' בהעלותך ששם לומדים מ"ועשו לי משכן" ו"לי" כוונתו לעולמי עולמים, 
והרמב"ם הכריע כדברי הספרי ולא כגמ' בשבועות. [ושמעתי בשם האדמו"ר ר' 
נחום מצ'רנוביל זצ"ל שלפי זה יובן מה שאמר דוד המלך ע"ה בתהילים (קכ"ב) 
"שמחתי באומרים לי בית ה' נלך" שמכיון שכתוב "לי" שמחתי שאז יש מצוה 

לבנות בית המקדש לדורות ואם כן בית ה' נלך ודפח"ח].

בכדי לישב את שיטת הסמ"ג מקושיות אלו יש לומר שידוע שיש הבדל יסודי 
אבות  בפרקי  שכתוב  וכפי  השני,  המקדש  לבית  הראשון  המקדש  בית  בין 
שבבית הראשון היתה השראת השכינה והבית השני היה אמנם מקום לעבודת 
זה  לי  היתה.  לא  השכינה  והשראת  היה  לא  ארון  אבל  קרבנות  ולהקרבת  ה' 
יש לומר שהיה קשה לסמ"ג מאיפה יש מקור שיש מצוה לבנות בית המקדש 
לי  "ועשו  אומרת  תרומה  בפ'  הפסוק  הרי  השכינה.  השראת  בו  כשאין  גם  
מקדש ושכנתי בתוכם", ואם יודעים מראש שלא תהיה השראת השכינה בבית 
כמו שהיה ידוע בבנין בית שני מנין שיש בכלל מצוה לבנות בית מקדש כזה. 
משום כך הוצרך הסמ"ג להביא מפסוק נוסף שהוא כייתור לאחר שכבר נצטוו 
על בנין מקדש גם בפ' תרומה וגם בפ' ראה, לדרוש ממנו שיש מצוה לבנות 
בית מקדש גם כשאין בו השראת השכינה. ולא קשה על הסמ"ג מהדיוק של 
האוה"ח שכתוב דוקא מקדש ולא משכן להורות שהפסוק מתכוין גם על בית 

לבית  שהכונה  יסביר  שהסמ"ג  במדבר,  המשכן  על  רק  ולא  המקדש 
אין  שני  בית  ואילו  השכינה.  השראת  בו  שהיתה  הראשון  המקדש 

ללמוד מהפסוק הזה.
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בעבודת ביהמ"ק נשמח כולנו
הרב שלמה זלמן כהן

מצלינן במוסף דר"ח, מזבח חדש בציון תכין וכו', ובעבודת בית המקדש נשמח 
כולנו. והדברים זוקקים תבלין, מהו נשמח כולנו, אטו ס"ד דלאו כולנו נשמח 
המהרי"ט  בזה  מש"כ  [ועי'  מזו.  גדולה  שמחה  לנו  אין  הא  ביהמ"ק.  בעבודת 

אלגאזי בשלמי חגיגה דיני מוסף סו"ס ד].
והנראה בזה בעזה"י, דהנה כשנבנה ביהמ"ק השני, עם ישראל שמחו שמחה 
גדולה, אבל הזקנים אשר ראו את הבית הראשון, היו בוכים בקול גדול, משום 
דבבית שני היו חסרים חמשה דברים. וכמבואר בעזרא פ"ג י"ב, ובתמורה טו: 

וביומא כא:.
ומעתה מיושב היטב, דהא כשיבנה ביהמ"ק השלישי במהרה בימינו, הרי יחזרו 
בתחיית  שיקומו  הזקנים  אף  ישראל,  עם  כל  וממילא  דברים,  החמשה  כל 

בבנין  בתפארתו  כשהוא  בביהמ"ק  העבודה  במעלת  ישמחו  המתים, 
שלם, וזהו דמצלינן ובעבודת ביהמ"ק נשמח כולנו, כן יה"ר.

הרמב"ם בפ"א מהל' בית הבחירה ה"א מביא מצות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות 
מקריבים בו הקרבנות וכו'. ובהמשך בהי"ב, אין בונין את המקדש בלילה שנאמר "וביום 
הקים את המשכן" ביום מקימין ולא בלילה ועוסקין בבנין מעה"ש עד צאת הכוכבים 
ואין  המדבר  כמקדש  ונשים  אנשים  והממונים  בעצמן  ולסעד  לבנות  חייבים  והכל 

מבטלין תשב"ר לבנין ואין בנין מקדש דוחה יו"ט. עכ"ל.
נלמד  ביום  דדווקא  והדין  ושבת,  יו"ט  דוחה  ולא  בלילה  ולא  ביום  שבונים  ממה  והנה 
מקרא "וביום הקים את המשכן", נמצינו למדים דמצות בנין ביהמ"ק ביום דווקא וא"כ 
הוי מצות עשה שהזמן גרמא דיש לו זמן קבוע ביום (ולא שבת ויו"ט). וא"כ צ"ב מש"כ 
המדבר".  כמקדש  ונשים  אנשים  ובממונם  בעצמן  ולסעד  לבנות  חייבין  "והכל  אח"כ 

והיאך הוי דין על כל ישראל אנשים ונשים, והרי נשים פטורות ממ"ע שהז"ג.
הא אין בנין ביהמ"ק בלילה  צ"ע  וז"ל ולכאורה  בזה  ה). כבר התקשה  והמרחשת (כב 
כמו שכ' שם א"כ הו"ל מצות עשה שהז"ג שנשים פטורות. וצ"ל שהרמב"ם ס"ל כסברת 
הטו"א במגילה שמצוות כאלו שחיובן הוא בכל עת אלא שקיומן הוא ביום אינן מצוות 

שהז"ג. שלא כדעת תוס' בקידושין כט. עכ"ל.
המרחשת התקשה גם על הרמב"ם בהוי בנין ביהמ"ק מצות עשז"ג דזמנו ביום ומצד 
שני נשים חייבות. ומיישב ע"פ הטו"א שבעצם המצוה בכל זמן אלא שהקיום הוא רק 

ביום זה לא נחשב כמצות עשה שהז"ג.
המבואר  דלפי  לילה  הקמת  אכן  וז"ל  י'  בסימן  שבועות  יעקב  הקהילות  גם  וכה"ק 
אך  שהז"ג.  מ"ע  הוי  במה"ט  לדון  ראוי  לכאורה  ביהמ"ק  בעצם  פסול  הוא  בירושלמי 
זה ניחא הפשיטות דווקא הקמת ביהמ"ק וגמרו אינה בלילה אבל כל ההכנות לעבודת 
הקודש כאריגת יריכות ועשיית האבנים וכיו"ב ודאי כשרה גם בלילה וכו' והמצוה דבנין 
ביהמ"ק הוא ודאי גם על ההכנות והעשיות השייכים לצורך ביהמ"ק וזה נוהג גם בלילה. 

ומש"ה אין זה זמ"ג. (ומשבת ויו"ט מצוה כל זמן רק אריא דאיסורא מעכבו וכו').
מבואר בדברי הקה"י וכך בספר הר המוריה על הרמב"ם שמצות בנין ביהמ"ק כוללת כל 

ההכנות הדרושות וזה מצוותם בין ביום ובין בלילה. ולא הוי מ"ע שהז"ג.
אלו  כל  וכשתסתכל  וז"ל  כ'  עשה  מצות  בסוף  בסהמ"צ  הרמב"ם  ע"פ  לבאר  ונראה 
המצות שקדם זכרם הנה תמצא מהם מצות שהם חובה על הציבור לא לכל איש ואיש 

כגון בנין בית הבחירה והקמת מלך והכרתת זרעו של עמלק. עכ"ל.
וא"כ  כללית  מצוה  הציבור  על  חובה  שהם  מצות  שיש  יסוד  הרמב"ם  בדברי  מבואר 
החובה היא לכולם לאנשים ונשים ולא הוי מ"ע שהז"ג דהוי חובה על הציבור ומונה גם 
בנין בית הבחירה במצות הנ"ל, ולא משנה הבנין ממש ולא משנה לשאר ההכנות ולא 
צריך לחלק שהעבודת הבנין גם כל ההכנות הדרושות. דהבנין עצמו הוי מצוה כללית. 

וכך מסיים החינוך ונוהגת מצוה זו בזמן שרוב ישראל על אדמתן וזו מן המצוות 
במהרה  הבית  כשיבנה  כולן  הציבור  על  אם  כי  היחיד  על  מוטלות  שאינן 

בימינו יתקיים מצות עשה.

הסדר בבנין ביהמ"ק לע"ל

דין נשים בבנין ביהמ"ק

שער הציון

מלחמתה של תורה
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נשים בחיוב בנין בית המקדשבגדר זמן בנין ביהמ"ק
הרב אהרן קנובלהרב אברהם וינברג

נחלקו הראשונים אי נשים חייבות בבנין ביהמ"ק. דדעת הרמב"ם (פ"א מבית 
ובממונן  בעצמן  ולסעד  לבנות  חייבים  והכל  וז"ל  דחייבות  הי"ב)  הבחירה 
אנשים ונשים כמקדש המדבר. והיינו דיליף מהא דבמשכן הביאו גם הנשים 
תרומה. והרמב"ן והריטב"א בקידושין לו. כתבו דנשים פטורות דכתיב דבר אל 

בני ישראל ויקחו לי תרומה ולא נשים.
ויש לעיין דהנה בשבועות טו: אמרינן אמר אביי מנין שאין בנין בית המקדש 
בלילה שנאמר וביום הקים את המשכן ביום מקימו ובלילה אינו מקימו. ואם 
(הובא  ומלך  חיים  ובספר  גרמא.  שהזמן  עשה  מצות  חשיבא  לא  אמאי  כן 
בליקוטים על הרמב"ם הוצ' פרנקל) הקשה כן בשם ספר אחי וראש, והוסיף 

להקשות דהרמב"ם גופיה בריש ההלכה כתב האי דינא דאין בונין בלילה. 
ויש ליישב דהנה במנחת חינוך מצוה צה (אות ה) כתב דהא דאין בנין ביהמ"ק 
בלילה אי"ז לעיכובא אלא למצוה. ובקה"י בשבועות סימן י' הוכיח מירושלמי 
דיומא (פ"ח ה"א) דפסול. ואפשר דאי"ז דאין מצוה בלילה. אלא דכיון דפסיל 
לא שייך לבנות בלילה, [ויש לדון אי כהאי גוונא לא חשיב הזמן גרמא. ועיין 
הויא  מילה  דמצות  שכתבו  שם  ובראשונים  אותו  ד"ה  כט.  בקידושין  בתוס' 
הזמן גרמא כיון דפסולה בלילה. ואולי יש לחלק דבמילה פסול בלילה דאין 
זה זמן המצוה, משא"כ בנין ביהמ"ק דהוא פסול. אמנם בקה"י שם נקט דהא 
דפסול בלילה הוא משום דאין זה זמן הקמה] ועיין בקה"י בקידושין סימן לב 
אות ב שדן לענין הא דקרבנות לא חשיבי מ"ע שהזמן גרמא, כיון דאף דפסול 
בלילה אי"ז דהיום גורם את החיוב על הגברא אלא הוא דין בחפצא דהקרבן 
דאינו כשר אלא ביום, עיי"ש. ולפי"ז יש לדון כנ"ל בבנין בית המקדש, דאי"ז 

דהיום גורם את החיוב אלא הוא דין במעשה הבנין ולא חשיב הזמן גרמא.
עוד יש לדון על פי מה שכתב במהרי"ט בקידושין כט. בהא דהקשו התוס' 
שם אמאי איצטריך קרא למעוטי נשים ממילה תיפוק ליה דהוו"ל מצות עשה 
שהזמן גרמא. וכתב המהרי"ט דכיון דמצות מילה נמשכת כל ימיו לא חשיבא 
הזמן גרמא אף דמעשה המצוה אינו אלא ביום. ויש לדון כנ"ל בבנין ביהמ"ק. 
עוד יש לדון כעין זה, דמצוה שעיקרה התוצאה ולא המעשה לא תלי במצות 
עשה שהזמן גרמא דאזלינן בתר עיקר סיבת החיוב. וכיון דמצות בנין ביהמ"ק 
עיקרה שיהיה בנוי ליכא למפטר משום הזמן גרמא. עוד יש לדון דכיון דאשה 
מאותו  אי"ז  ולפי"ז  המקדש  בית  בבנין  זה  מכח  מחויבת  בקרבנות  מצווה 
חיוב דעשה דועשו לי מקדש אלא מחיובא דקרבנות. ויש לדון אם חיוב קרבן 
מחייב בבנין בית המקדש. [ועיין בספר חיים ומלך שם בסוף דבריו ואפשר 

דלזה נתכוון].
מדין  ושיעבוד  כחיוב  הוא  המקדש  בית  בנין  דמצות  דאפשר  לדון  יש  עוד 
דמחויבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונן וכדברי הרמב"ם. וא"כ ליכא למפטר 

משום מצות עשה שהזמן גרמא.
עוד יש לדון דחיוב בנין בית המקדש רמי על הציבור ולא על כל יחיד ויחיד 
ובכה"ג ליכא למפטר משום מ"ע שהזמן גרמא דפטור זה קאי בחיוב דרמי 

על היחיד.
בית  בבנין  דלסייע  דכיון  כתבו  שם  בשבועות  בקה"י  וכן  ומלך  חיים  ובספר 
המקדש כשר אף בלילה א"כ לא הוי הזמן גרמא, ובבנין גופיה בלאו הכי לא 
כל הגברים נשתתפו (ובקה"י הוסיף דבמשכן הא ההקמה היתה ע"י הלויים) 

ונראה עוד ע"פ דרכם, דאף בבנין גופיה מחויבת, כיון דעיקר החיוב לא 
קאי על מעשה הבנין. ובהכשר לא חשיב הזמן גרמא דאי"ז מצוה 

בפנ"ע.

בדין הכל בכתב בבנין ביהמ"ק 

הרב בנימין י גודמן

מעכב  בכתב  הכל  דדין  חידש  ה"י  ביהב"ח  מהלכות  בפ"א  בספרו  הגר"ח 
במקדש, היינו דמידות הידועות ותבנית המקדש וכליו, הם לעיכובא. ובספר 
לב אהרן סימן ל"א הביא בשם הגרי"ד זצ"ל, דהיינו דוקא לענין דיני המקדש 
להכשירא  הקרבנות  מעשה  דיני  לענין  אבל  הבחירה,  בית  מהלכות  וכליו 
סתירא  הגרי"ד   יישב  זה  וביסוד  מעכב.   בכתב  הכל  אין  ודאי  דעבודה, 
המידות  על  להוסיף  דאין  כתב   ה"ג  דבפ"ב  משנתו  סתר  דלכאו'  ברמב"ם, 

הידועות, ושם הי"ז כתב דאינן מעכבין.
   

ולכאו' אפשר להביא ליסוד זה ראיה מהגמ' בסוכה נא: דאיתא שם שלצורך 
שמחת בית השואבה עשו תיקון גדול שהקיפו את העזרת נשים בגזוזטראות 
, ומקשה הגמ' היכי עביד הכי והכתיב הכל בכתב מיד ד' עלי השכיל ע"ש. 
נשים  דעזרת  דאע"ג  מכאן,  דמוכח  כתב  סק"ג   א  סימן  דוד  במקדש  והנה 
הוא ממחנה לויה ואינה מעכבת בבנין ביהמ"ק, מ"מ הוא בכלל בית הבחירה 

ושייך בה איסור להוסיף מדין הכל בכתב.

הרי יוצא לן מזה, על אף שהעזרת  נשים היא בכלל בית הבחירה, אך מאחר 
שהוא ממחנה לויה אינה מקום מוכן לעבודת הקרבנות, ומ"מ חזינן דאית בה 
דין הכל בכתב, מבואר א"כ כדברי הגרי"ד ז"ל  דהלכה זו דאסור להוסיף 

דין  ואינו  הבחירה,  בית  מהלכות  ותבניתו  הבית  בבנין  דין  הוא  בבנין 
לעכב לענין מעשה הקרבנות להכשירא דעבודה .

כתב הרמב"ם (בית הבחירה א,יב) אין בונין את המקדש בלילה שנאמר וביום 
הקים את המשכן, ביום מקימין לא בלילה. ועוסקין בבנין מעלות השחר עד 
ונשים  אנשים  ובממונם,  בעצמן  ולסעד  לבנות  חייבין  והכל  הכוכבים.  צאת 
בית  בנין  ואין  לבנין,  רבן  בית  של  תינוקות  מבטלין  ואין  המדבר.  כמקדש 

המקדש דוחה יום טוב. 
והקשו האחרונים במה שכתב שגם הנשים חייבות במצוה זו, והרי זו מצות 
עשה שהזמן גרמא. (עי' בית יצחק או"ח סי' ג ז, מנחת אלעזר ח"ב סי' מז, 
בית שערים או"ח שנט, ויען יוסף או"ח ז, כלי חמדה כי תשא ה).  ויש ליישב, 
בנה  אם  גם  לכן  לבנותו,  חובה  שאין  ובוודאי  מצווה  אין  אלו  ובזמנים  היות 
בלילה או בשבת, והבנייה אינה פסולה (ראה מקו"צ מהד' רש"פ). אבל וודאי 
הוא, שהמצוה אינה בלילה. והיא אינה נגרמת בגלל הזמן אלא מתאפשרת 
בכל זמן הראוי לבנותו. והרי רש"י בקידושין (כט. ד"ה שהזמן) גדר את ענין זה 
וכתב, שההגדרה למצוות עשה שהזמן גרמא הוא, "שהזמן גורם לה שתבא". 
ובהיות ובמצות בניית בית המקדש, הזמן של הלילה רק גורם לה שתתעכב, 
הזמן  מחמת  החיוב  נגרם  לא  שאכן  נמצא  חייבים.  הזמן  שאר  בכל  שהרי 

המסויים הזה שבא. לכן גם הנשים מחוייבות במצווה זו. 
"אין  שם,  הרמב"ם  לשון  את  לבאר  יש  בנייתו  של  הזמן  חובת  גדר  פי  ועל 
בונין את המקדש בלילה וכו' ביום מקימין לא בלילה. ועוסקין בבנין מעלות 
דרך  על  הבנייה  זמן  את  כתב  מדוע  לדייק,  ויש  הכוכבים".  צאת  עד  השחר 
אכן  מדוע  צ"ב  ועוד  ההיפך.  נלמד  וממילא  בונים  מתי  כתב  ולא  השלילה, 
בונים בזמן של ספק יום מעלות השחר לפני נה"ח, וכן אחרי השקיעה בשעת 

בין השמשות ועד צאת הכוכבים. 
אלא עפ"י המבואר שאכן אין זמן מוגדר לבנייה, כלומר שבונים בזמן שהוא 
בגדר יום ממש. אלא להיפך, המצווה והחובה היא שחייבים לבנותו בכל רגע 
כל  לכן  מהמצוה.  המפקיע  הוא  'לילה'  של  שהשם  אלא  אפשרי,  זמן  ובכל 
זמן וכל עת שאינו מוגדר בשם 'לילה' ודאי, אינו פוטר מהחיוב. ומזמן עלות 

השחר כבר פקע שם לילה עד צאת הכוכבים שאז ודאי לילה. על כן י"ל 
בו  לילה בוודאות, נשאר  שם  חל  ולא  לילה  ספק  זה שהוא  דבזמן 

החיוב לבנות.     

הסדר בבנין ביהמ"ק לעת"ל
הרב נ. פלי

בברכה ד' בברכהמ"ז, רחם ה' אלקינו .. ועל ירושלים עירך, ועל ציון משכן 
שנקרא  והקדוש  הגדול  הבית  ועל  משיחך,  דוד  בית  מלכות  ועל  כבודך, 

שמך עליו.
דוד,  בית  מלכות  על  ואח"כ  ירושלים,  על  תחילה  שמבקשים  מה  הנה 
במגילה  כדאיתא  למב"ד,  קודמת  דירושלים  משום  ביהמ"ק,  על  ואח"כ 
יז: וכיון שנבנית ירושלים בא דוד, ומב"ד קודם לביהמ"ק, דאיתא בויקרא 

רבה [ט,ו] מלך המשיח יבא ויבנה בית המקדש. 
את  והשב  דוד,  צמח  את  ירושלים,  בונה  הברכות:  סדר  י"ח  בתפילת  וכן 

העבודה לדביר ביתך, הרי הסדר: ירושלים, מלכות ב"ד, וביהמ"ק.
וכן בסנהדרין כ: תניא רבי יוסי אומר שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן 
בית  להם  ולבנות  עמלק  של  זרעו  ולהכרית  מלך  להם  להעמיד  לארץ, 
מלך  להם  להעמיד  אומר  הוי  וכו'  תחילה  מהן  איזה  יודע  ואיני  הבחירה, 
לו  הניח  וה'  בביתו  דוד  המלך  ישב  כי  ויהי  אומר  הוא  בדוד  וכן  תחילה, 
מסביב, וכתיב ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית ארזים 
וארון האלקים יושב בתוך היריעה. ע"כ. ועפי"ז כתב המהרש"א במגילה 
יח. שגם לעת"ל יהיה כן, שתחילה ימלוך בן דוד ואח"כ יבנה בית הבחירה.

וכ"כ הרמב"ם בפי"א ממלכים ה"א: המלך המשיח עתיד לעמוד... ובונה 
המקדש. וב"תפילות השנה", הרחמן יזכנו לימות המשיח ולבנין ביהמ"ק. 

מבואר שמשיח קודם לבנין ביהמ"ק.
שמך  שנקרא  והקדוש  הגדול  הבית  ועל  כתב:  השנה"  דב"תפילות  וצ"ב 
עליו, ומלכות דוד משיחך תחזיר למקומה בימינו ע"כ. ולמה הקדים בנין 

ביהמ"ק למלכות בית דוד.
לבנין  קודם  שמלך  דוד  עשה  דכדין  ילפי'  דבסנהדרין  קשה,  דהנה  וי"ל, 
ביהמ"ק, ומאידך איתא בילקוט שמואל (רמז קמד): אתה הקדמת כבודך 
לכבודי שמשראית עצמך יושב בבית ארזים תבעת בנין בית המקדש, אבל 
שלמה בנך מקדים כבודי לכבודו שנאמר ..כלה הבית ואחר כך את ביתו 
ביהמ"ק,  לבנין  קודמת  המלוכה  שעצם  החילוק,  אמנם  ע"כ.  שלמה.  בנה 

אבל בנין בית מלכותו והתישבותו בה, צ"ל אחר בנין ביהמ"ק.
וי"ל שכן יהיה לעתיד לבא, שהמשיח ימלוך קודם בנין ביהמ"ק, אמנם לא 
יבנה בית מלכותו וישב בה עד שיבנה ביהמ"ק, ולכן לנוסחתינו שמבקשים 
אמנם  ביהמ"ק,  לבנין  קודם  זה  דוד,  בית  מלכות  עצם  על  ירחם  שה' 

לנוסחת הרמב"ם "ומלכות דוד משיחך תחזיר למקומה", שכלול בזה 
ג"כ שיחזור למקום בית מלכותו, זה דוקא אחרי בנין "הבית הגדול 

והקדוש".
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שער הציוןשער הציון

מצות בניית המשכן
הקרי"ס  וביאר  שעה.  לפי  היה  מש"ר  שעשה  דמשכן  כ'  שם  הרמב"ם 
הרלב"ג  בד'  וכ"מ  במשכן.  ולא  עולמים  בבית  רק  התקיימה  שהמצוה 
ואולם  המוריה...  בהר  ה'...  יבחר  אשר  במקום  המצוה  זאת  שכ'  (כה,ח) 
יתע'  השם  לעבודת  ישראל  לחנך  שעה,  לפי  היה  במדבר  שהיה  המשכן 

באופן שיהיו לו לעם וינחילם את הארץ. 
וכ"כ הסמ"ג להדיא (הובא בכס"מ) "זמן מצוה זו של בנין בית הבחירה לא 

הגיעה עד ימי דוד. (ועי' כתובות סב:).
והלח"מ בהל' מלכים נקט דהם ב' מצוות נפרדות והציווי של המשכן אינו 
להדיא הציווי של המקדש אלא כיון דשמענו מצוה גמורה במדבר ובשילה 

(לשכנו תדרשו), ודאי דבבית הבחירה היא מצוה.
אבל הכס"מ כ' בדעת הרמב"ם דועשו לי מקדש קאי על כל המקומות. 
וכ"כ המנ"ח דהמצוה כוללת משכן שעשה משה וביהמ"ק בירושלים, וכ"מ 
בקרן אורה זבחים קטז: (ד"ה בשילה) דכוללת כל מקום שירצו לעשות בו 

מקדש. (ועי' עירובין ב. דמשמע שהמשכן בכלל הציווי).

מצות עשיית הכלים
בסה"מ מצוה כ ועשו לי מקדש... וכבר בארנו (בשורש הי"ב) שזה הכלל 
מחלקי  הם  כולם  וזולתם,  והמזבח  והשלחן  ושהמנורה  חלקים  כולל 
החינוך  וכ"כ  עי"ש),  ד,  (ציבור  הבה"ג  וכ"ד  מקדש.  יקרא  והכל  המקדש, 

(צה) - "וזאת המצוה כוללת עמה הכלים הצריכים בבית אל העבודה".
וכה"ק  ארון,  עשו  לא  שני  בבית  למה  צ"ע  הבית,  מדיני  דהכלים  ולפי"ז 
הרש"ש ביומא נג:. והנה הרמב"ם בפ"ג הביא רק תבנית השולחן והמנורה 
והמזבח, אבל לא כ' על הארון, ודקדק מזה המנ"ח (צה,ט) דס"ל דלא שייך 

עשיית ארון מלבד מה שעשה משה, עי"ש. 
סגי  [דלהזאה  בארון  עבודות  מצינו  שלא  דכיון  א)  (ב,  דוד  מקדש  ועי' 
רק  היה  וזה  משיחה,  ע"י  אלא  אחר עשייתו  אותו  לקדש  א"א  במקומו], 

בכלים שעשה משה ולכן הארון יכול להיות רק מה שעשה משה.  
דלדעת  הגר"מ,  אחיו  בשם  שאמר  הובא  מא)  (ח"ב  הגרי"ז  ובליקוטי 
הרמב"ם הארון אינו מכלי המקדש ונעשה רק כדי להניח בו את הלוחות. 
ובלעדיהם אין דין בארון. וכעי"ז כ' הכלי חמדה (תרומה ג' קלז:). [וכעי"ז 
האורים  את  ונתת  כתיב  בחושן  גם  דהרי  הק'  אך  שם,  הרש"ש  הביא 
והתומים, וי"א שלא היה או"ת בבית שני. וכ' דשמא דוקא בארון שנכפל 
בו (פס' טז וכא, עי' רש"י ורמב"ן) "ואל הארן תתן את  העדת" שנה הכתוב 

לעכב]. 
אבל הרמב"ן במ"ע לג חולק, וס"ל דהם ב' מצוות [ואינן מעכבות זא"ז, 
ומקריבין בבית אע"פ שאין בו כלים אלו]. וביאר המנ"ח (צה,ח) דמצוות 
מדיני  שהמנורה  דהיינו  בהן,  הנעשות  המצוות  מדיני  הן  הכלים  עשיית 
המצוה של הדלק"נ, שההדלקה תהיה במנורה באופן זה. והשלחן מדיני 

עריכת לחה"פ, וכיור מדיני המצוה של רחיצת יו"ר. 

מצות הבנין לעתיד לבא
כ' החינוך (צה) ונוהגת מצוה זו בזמן שרוב ישראל על אדמתן... כשיבנה 
יתנו  אם  היום  דגם  (ט)  מנ"ח  [ועי'  עשה.  מצות  יתקיים  בימינו  במהרה  הבית 

המלכיות רשות לבנותו, מצוה לבנות.]
וכן מבואר בהקדמת הר"מ לפיה"מ (הביאו התוי"ט בהקדמת מס' מדות) 
שהתועלת במס' מדות היא "כשיבנה במהרה בימינו יש לשמור ולעשות 

התבנית ההוא...", ויש שדק' ממה שהרמב"ם הביא להל' את עניני הבנין.
אכן בשי' רש"י ותוס' צ"ב דרש"י בר"ה ל סע"א כ' ש"בנין העתיד לבא בידי 
שמים הוא". ובסוכה מא סע"א "מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל 
הוא יגלה ויבא משמים, שנא' מקדש ה' כוננו ידיך". וכן התוס' בשבועות 
שמים.  בידי  מאליו  עשוי  יהיה  עתיד  שביהמ"ק  מהתנחומא  הביאו  (טו:) 
ה"א  פי"א  באדר"נ  המקדש. [וע"ע  את מצות בניית  לפ"ז יפסידו  ולכאו' 

שהשראת השכינה תלויה במעשה].
וכ' בזה התפאר"י (מדות פ"א בועז א') דע"כ צ"ל דמ"ש התוס' מהתנחומא 
נס  בדרך  יסייעם  שהקב"ה  ר"ל  אלא  ממנה,  למדין  ואין  היא  אגדה  דברי 

שיבנוהו. 
ועי' בערול"נ סוכה מא. שהכריח מכ"מ דודאי יבנה בנין ממש בידי אדם 
[ולכן מתפללים שיבנה ביהמ"ק, ולא שיתגלה]. ומ"ש שירד משמים הוא 
ביהמ"ק רוחני שיבא לתוך ביהמ"ק הנבנה בגשמי, כנשמה בתוך הגוף. ועי' 

בכלי חמדה (כי תשא ה) מ"ש בזה. 
מן  בנוי  ירד  שביהמ"ק  דאף  בהעלתך)  (בפר'  ביאר  דיסקין  והמהרי"ל 
השמים, מ"מ השערים שנטבעו בארץ, יועמדו ע"י ישראל ובזה יהיה גמר 
"והראנו  מתפללים  וע"ז  בבנין.  שקונה  דלת  העמדת  כדין  בידיהם  הבנין 
בבנינו" הבנין שירד משמים, "ושמחנו בתקונו" התיקון שנעשה בעצמנו 

בהעמדת דלתות. 
וביאר  מהמהריל"ד  כנ"ל  ג"כ  הביא  ישראל)  אשי  (בסידור  יצחק  והשיח 

תהיה  ישראל  ששמחת  כדי  הוא  בארץ  טבעו  שהשערים  דהסיבה 
שלימה שלא יכלמו שנמנעה מהם מצות "ועשו לי מקדש", וע"ז 

אנו מתפללים ושמחנו בתקונו והראנו בבנינו.

ועשו לי מקדש
ל)עבודה...  (הבחירה  בית  לבנות  שצונו  היא  כ  עשה  בסה"מ,  הרמב"ם  כ' 
והוא אמרו ית' ועשו לי מקדש. וכ"כ בריש הל' בית הבחירה שנא' ועשו לי 

מקדש. וכ"כ החינוך צה. 
אך בהל' מלכים (א,א) כ' ולבנות להם בית הבחירה שנא' לשכנו תדרשו 
למקדש  בא  מקדש  לי  ועשו  דהפס'  יישב  שם  ובלח"מ  שמה.  ובאת 

שבמדבר, וקרא דלשכנו תדרשו אתא למשכן שילה. 
מקדש,  לי  מועשו  הלימוד  עיקר  דבאמת  ביאר  מלכים  הל'  האזל  ובאבן 
אך כדי שלא נאמר שהפס' מדבר רק על המשכן, לזה מביא הפס' לשכנו 
תדרשו, (שהוא גילוי דהקרא ועשו לי מקדש כולל גם בנין בית הבחירה).

והגרי"מ תירץ בשם הגרי"ז (מעתיקי שמועה ב' צט) עפ"י המבואר בזבחים 
נד: דבבית עולמים נאמר דין מקום, ובעינן לדרוש ולחפש מקום בנייתו, 
ודין זה ילפי' מקרא דשכנו תדרשו, והוא דין נוסף מלבד עיקר מצות הבנין 

שנא' בועשו לי מקדש.
בר"פ ראה (יב,יא)  קסג) דמקור המצוה מדכתיב  אך דעת הסמ"ג (עשין 
דלא  הכס"מ  וביאר  וכו',  שם  שמו  לשכן  ה"א  יבחר  אשר  המקום  והיה 
ניח"ל כד' הר"מ שהציווי הוא בפס' ועשו לי מקדש מכיון דמיירי במשכן 
ציווי  אינו  דהתם  משום  כהסמ"ג  ניח"ל  לא  הרמב"ם  ומאידך  שבמדבר. 
אלא סיפור בעלמא הוא שיביאו קרבנות למקום שיבחר ה' אבל לא מצינו 

שם ציווי לבנות בית הבחירה. 
ועי' אוה"ח בפס' "ועשו לי מקדש", שפי' לשון "מקדש" אע"פ שמיד חזר 
בין  הזמנים,  כל  את  כוללת  שהמצוה  מכיון  וקראו "משכן",  הבא)  (בפס' 

במדבר בין בכניסתן לארץ.

תכלית המצוה
בסה"מ עשה כ היא שצונו לבנות בית (הבחירה ל)עבודה, בו יהיה ההקרבה 
והבערת האש תמיד, ואליו תהיה ההליכה והעליה לרגל והקבוץ בכל שנה, 
והוא אמרו ית' ועשו לי מקדש. [וברמב"ם הל' בית הבחירה רפ"א "לעשות 
פעמים  שלש  אליו  וחוגגין  הקרבנות  בו  מקריבים  להיות  מוכן  לה'  בית 
בתורה  שצוה  דכיון  שביאר  בקרי"ס  ועי'  תמיד.]  אש  הזכיר  ולא  בשנה". 

להקריב בו הקרבנות ולראות בו לפני ה', משמע דלהכי צוה בבנינו.
מנוחת  מקום  הוא  במשכן  החפץ  "עיקר  כ'  תרומה  ר"פ  הרמב"ן  אבל 
הרמב"ם  שבפלוג'  קלח:)  ג'  (תרומה  חמדה  כלי  ועי'  הארון".  שהוא  השכינה 

והרמב"ן כאן, לכאו' תליא גדר מצות עשיית הארון.

קרבנותינו  שם  מקריבים  שנהיה  וכ'  הרמב"ם  בשי'  אזיל  (צה)  והחינוך 
ובאריכותו  שנה.  בכל  ישראל  כל  וקיבוץ  לרגל  העליה  תהיה  ושם  אליו, 
בשרשי המצוה ביאר "כי בנין בית לשי"ת ועשותינו בה תפילות וקרבנות 
בין  לשבת  צריך  מהיותו  לא  יתעלה,  לעבודתו  הלבבות  להכין  הכל  אליו, 
אנשים ולבוא בצל קורותם... ועל כו ציונו לקבוע מקום שיהיה טהור ונקי 

בתכלית הנקיות, לטהר שם מחשבות בני איש ולתקן לבבם אליו בו.
וכמפו'  וקרבנות"  תפלות  בה  "ועשותינו  נוספת  תכלית  מבואר  ובדבריו 
בתפילת שלמה בעת חנוכת הבית. וכ"כ בס' הבתים (שערי ביהמ"ק ש"א) 
וענין מצוה זו שנצטוינו לבנות בית לשם אלקינו לראות שם ברגלים... וכן 
יהיה בית זה מוכן לתפלה ולתחנה לכל ישראל, עי"ש.  ושם בספר המצוה 
(מגדל דוד) האריך יותר וביאר דכוונת מצוה זו לב' ענינים והכל שב לכונה 
זה  שיהיה  כדי  והב'  ויחודו,  ית'  מציאותו  אמתת  דעת  למען  הא'  אחת. 
מקום מיוחד להתפלל ולעבוד את ה', [וכ' דהציווי להראות בו ג"פ בשנה 

הוא כדי לחזק דעתנו בעניני הבית הנ"ל].
עי' קה"י יבמות סי' ה שכ' (בדעת תוס') דתכלית המצוה שיהא ביהמ"ק 
בנוי ועומד ולכן מצות הבנין נמשכת כל זמן שהוא בנוי. (ועי"ש מ"ש גדר 

אחר בשי' הרשב"א).

גדר המצוה
ה'".  לשם  בית  "לבנות  כ'  והחינוך  לה'.  בית  לעשות   - הרמב"ם  לשון 
ומלשונו משמע דעצם הבניה היא המצוה, וחקרו בזה אם בנין המקדש 
הוא עצם המצוה או שהוא הכשר מצוה, והמקדש דוד סי' א' הנקט דהוא 

מכשירי קרבן (עפ"י הירוש' בשבת פי"ט ה"א).
וכ"כ המש"ח (קדושים יט,ג) דגדרו הכשר מצוה, כלומר דאע"ג דהוא גוף 
מצוה מתרי"ג מצוות, מ"מ תכלית המצוה אינו הבנין אלא מצות העבודה 

שתתקיים בו אחר שיהא בנוי, עי"ש.
וכן הוכיח הכלי חמדה (כי תשא ה) מדרש"י שביהמ"ק העתיד ירד בנוי 
משמים, והלא צריך שיבנה ע"י ישראל בר חיובא, אלא ע"כ שהבניה אינה 
מגוף המצוה. אך מסיק לא כן דודאי צריך עשיה וגם בביהמ"ק דלעתיד 
חשיב שנעשה ע"י ישראל (עי' לק'). ועי' בזה במקדש דוד סי' א סק"א (ד"ה והנה 
בההיא) דאף לרש"י ותוס' שבנין העתיד יהיה בידי שמים, אינו כולל את המזבח, 

דאם יבנה המזבח בידי שמים יהיה פסול, כיון דבעינן בנין לשם מזבח, כמבו' 
בזבחים קח. 

לחברותא התקשר עכשיו: 9141217



עשה תרומתך קבע
תורמים לעניי העיר ורואים ישועות

ד"ת מתאימים [עד 700 מילים] אפשר להניח בצירוף 
שם מלא וטל', בתיבות "עומקא דפרשה" שבפתח 

אוצה"ס "בית יוסף" רח' שד"ח,  
ובברכפלד ליד ביהכ"נ "בני הישיבות" שד' יחזקאל.
 gal200@neto.bezeqint.net  או לשלוח בדוא"ל
חומר יתקבל בכל שבוע עד יום שלישי בערב  [ד"ת 

בכת"י עד יום א'].
אין המערכת אחראית להחזיר כתבים או דיסקים.
תגובות יתקבלו בציון שם מלא בלבד, [בפרסום 

התגובה אפשר להשתמש בר"ת]

נושאי הגליונות הבאים

תצוה - הדלקת המנורה
כי תשא - חטא העגל

ויקהל - תרומות לביכ"נ וביהמ"ד
פקודי - ארבע פרשיות

9141217לקביעת חברותא
ה מ מ י ב ת  ו ע ש  2 4

דרושים לחברותות

קר
                                            ערב                                                                אחה"צ                                                          בו

נושא                          מקום                       שעה                טלפון
נשים

דף היומי
ברכות בבבקיאות מהירה ויסודית

חו"מ לטוען רבני
פסחים, באנגלית

כתובות פ' ראשון, [לבחור מצוין]
גמ' בהספק (לפחות עמוד)

פתוח
שיעור דף היומי

מס' שבת פ"ב ותחילת כירה
פסחים גמ' רש"י

הלכות שבת
גמ' מועד

גמרא
דף היומי

גמ' עדיף ברכות, רש"י ותוס' 
גמ' נשים/נזיקין [ללמד אברך]

דף היומי
גמ' חולין - עמוד ליום

מגילה
יהודי שעובד באזור 

דף היומי
פתוח

טוש"ע שהייה והטמנה
דף היומי

הלכה
הלכות שבת

דף היומי
איסור והיתר

הלכות מקוואות
מחפש שיעור דף היומי

מ"ב הלכות פסח
שיעור במס' יומא

דף היומי
הלכה / מוסר

גמיש. להשאיר הודעה

חולין בבקיאות מהירה
דף היומי (רצוי אברך מבוגר)

ברכות דף ליום
הלכות סת"ם
בבא מציעא

כתובות
עדיף מס' ברכות עמוד ליום

הלכות סת"ם
שיעור דף היומי

מ"ב הלכות שבת
תענית, בחור ללמוד עם בחור

נשים או נזיקין
7  דפים בפעם אחת

פ' כירה, שהייה, בישול, הטמנה

עדיף שד"ח
בית תפילה/משובב נתיבות

נאות שמחה
כולל קול יעקב

זכרון משה
אפשרות לדתות

קמח
נתיבות המשפט 111

זכרון משה
זכרון משה
ברכפלד

זכרון משה
חפציבה, בביתי

משך חכמה
ברכפלד

קמ"ח
זכרון משה
גרין פארק

קרית ספר
גבעה דרומית
כולל סורוצקין

בביתי
ברכפלד
ברכפלד

ברכפלד

נאות הפסגה
בביתי, נתיה"מ
שאגת אריה
זכרון מאיר
זכרון משה

זכרון משה/היכל יצחק
בביתי בחשמונאים

ברכפלד
בביתי/היכל הגרי"ם

ברכפלד

גרין פרק
גמיש

בביתי בברכפלד
ברכפלד ר"ע

אוה"ח 27 - חניכי הישיבות
חפציבה

חכמת התורה ברח' מסי"ש

אוהל מנחם

7:00 - 6:00
11:00-1:00

בוקר וגם אחה"צ
11:30 - 9:00

10 עד 1 בהתמדה
7:05

12:00 - 11:00

12:30 - 10:00
פעמיים בשבוע 11:30-1:00

יש ימים בוקר ויש אחה"צ
5:30 - 4:00

5:00 - 3:00
פעם בשבוע
5:00 - 4:00

7:00 - 5:00

עד 10:00
10:15 - 9:15

10:00 - 9:00

10:30 - 9:30
11:00 - 9:00
10:30 - 9:30

10:30 - 9:00
יומיים מתוך א'ב'ג'ד' 8:30-11:00

שעה מ 9:00
10:30 - 9:00

7:45
חצי שעה מתוך 9:00-11:30

8:45 - 7:45

שלש ארבע שעות
שעתיים שלוש

למען עתיד ילדיך
תכנית "שמח תשמח"
הלוואות בפריסה של 200 תשלומים
לפרטים: הרב א. ארנפרוינד 050-4150605

*לילדים עד גיל שנה.

ברגע האחרון!! לפני שיהיה מאוחר

קושיא

דהא  טעמא  מאי  פטור  חבירו  של  מטבע  השף  רבה  צח. "ואמר  ב"ק  בגמ' 
הדבר  בגוף  חיסרון  בו  שאין  דבנזק  רבה  דדעת  ומבו'  מידי",  ולא  עבד  לא 

פטור מלשלם.
משמיה  קטוספאה  חייא  בר  רבה  "והאמר  אי'  צד.  צג:  ב"ב  דבגמ'  וקשה 
דרבה בורר צרור מגרנו של חבירו נותן לו דמי חטין" ובתוס' שם (ד"ה נותן) 
מבו' דלדעת הר"י הוא חיוב גמור לכו"ע כדין מזיק, ולכאו' דברי רבה סתרן 

אהדדי דכאן מבו' דגם בנזק שאין בו חיסרון חייב, ובב"ק מבו' דפטור.

הרב חנניה הסגל

הלומדים מוזמנים לשלוח את תשובותיהם בקצרה
לפקס: 9740267   או למערכת

ארגון משובב נתיבות
רוחנית להצלה  מרכז 

  057-3133330     057-3102044/8/9     057-3140000

סח לי אחד הנותן שעורי תורה באחת מעירות המרוחקות – לאנשים המתקרבים ליהדות, ובפרשת נח כשהגיע לדבר על המבול 
ועל נח, ראה שרמת ידיעותיהם ממש זוועה. לא ידעו כמעט כלום. וראה זה פלא והפלא. כשהגיע לדבר על נושא הצדקה, כולם 

ידעו בעל פה את מאמר חז"ל "עשר בשביל שתתעשר" וכו' וכו'. ועוד כמה מאמרי חז"ל בנושא.
בש"ק האחרונה, פ' משפטים קבלתי סטירת לחי מצלצלת. לא זוכר פעם בחיים כזו סטירה. ממי??? לא פחות ולא יותר ממרנא 
ורבנא החת"ס. ראיתי בבאורו על הפסוק "אם כסף תלווה" וגו' דבר מבהיל, מחריד ומזעזע מאין כמוהו. כותב שם על המשנה 
באבות פ"ו שאין מלווין לו לאדם בשעת פטירתו לא כסף ואל זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. וכי מה החידוש בכך פשיטא הוא. 
וכתב על זה החת"ס הכוונה היא על כסף וזהב של הצדקות שאדם עושה בימי חייו זה לא מלווה את האדם לבית עולמו. ולמה? 
מפני שבדרך כלל אדם עושה את הצדקות בגדר הלואה על מנת שיחיה בני, על מנת שאתעשר, על מנת...וכו' וכו'. זה בגדר 
הלואה לה'. כדי שיחזיר לו כהנה וכהנה. זה לא המובחר, ולא מלווה את האדם לבית עולמו. אך ורק הדברים והצדקות שאדם 

עשה לשם שמים בלבד הן הן המלווים שלו לבית עולמו. 
מחריד!!! דברים נוקבים ויורדים עד התהום!!!

חשבתי, איך אפשר לומר כזה דבר היום בצבור שלנו, כל התיבות דואר וכל הדפים הזועקים זעקת נפשות כולם מלאים תפיסת 
מחשבה הפוכה לגמרי. כמה שיותר תקבל אם תתן וכו' וכו'. אבל כשישבתי אצל בעל הבית אחד פשוט (לכאורה) בעיר נתיבות 
הגר"ח  מרן  אצל  שהיה  מספר  שליט"א  זילברשטיין  שהגר"י  שם  והראני  וישלח  פ'  נפשי  ברכי  ספר  על  שם  ישב  הוא  ובדיוק 
קניבסקי שליט"א כשאחד ממחזיקי התורה הגדולים והמעולים שבדור. והוא שאל בדיוק את מרן שליט"א על המשנה הזו באבות 
שאין מלווין לו לאדם בשעת פטירתו לא כסף ולא זהב וכו' מה החידוש, פשיטא. וענה הגר"ח שליט"א ששאילה זו שואל מרן 

החת"ס וזהו תירוצו כנ"ל – ומכך קבלתי את הגיבוי לומר דברים כדורבנות אלו אף בדורינו אנו..
ואולי זה הפשט ויקחו לי תרומה לי לשמי כיצד אפשר להגיע לדרגה כזאת לשמי שאומרים לנו חז"ל יותר ממה שהעשיר עושה 

עם הבעה"ב, העני עושה עם העשיר. א"כ הוא לוקח ולוקח. וכשיחדיר ללבו הרגשה זו בנקל יגיע לי לשמי.
יש לציין שאותו בעה"ב מנתיבות ספר לי שמאז שראה את הסיפור 
נשגבות  לצדקות  שמגיעים  פעם  כל  חדשה.  בהנהגה  החל  הזה 
[בדברים  המלא  הסכום  את  נותן  הוא  מסוים,  סכום  ומבקשים 
כדי  שקלים  עשרות  כמה  עוד  מזה  חוץ  הוא  מוסיף  אבל  מסוימים] 
שעל סכום זה יהיה נקרא משהו לכל הפחות לשם שמים בלבד. ואולי 
אפשר להמליץ על כך חכם לב יקח מצוות ולוקח נפשות חכם. ודו"ק.  

מוגש ע"י:

 ארגון "משובב נתיבות"
מרכז להצלה רוחנית

 057-3133330     057-3102044/8/9     057-3140000
ת. ד. 23399 ירושלים, מיקוד 91233

בלתי לה' לבדו

ברכת מזל-טוב
לכבוד ידידנו 

הרה"ג ר' שלמה זלמן כהן שליט"א
לרגל הולדת בתו שתחי'

יה"ר שיזכה לגדלה בנחת לחופה ולמעש"ט
בדרך התורה והיראה

מלחמתה של תורה
בקושיית הרב יעקב לשינסקי (בגליון הקודם) היאך שייך קנין כסף בעכו"ם, 
כיון דיסוד קנין כסף הוא מהשעבוד שנוצר על המוכר ע"י קבלת הדמים, 
והרי בגוי אי תבע ליה בדינא לא אמרינן ליה זיל שלים, דהפקעת הלואתו 

שריא, וממילא תו ליכא קנין כלל.
לדין  בעינן  לא  גוי  אצל  כסף  שקנין  בפשיטות  די"ל  בר  אברהם  הרב  כתב 
כסף החוזר, וקונה משום שכך היא הסכמתם, ועי' שו"ת חת"ס יו"ד סי' שיד 
שאפי' אם לא ניתנה תורהולא נתחדש קנין משיכה, הכנסה לרשותו ממש 

היתה קונה, ולכאו' כך י"ל בקנין כסף.

וציין דקו' זו כבר הק' המהרי"ל דיסקין, בשו"ת מהריל"ד קונ"א סי' ז סק"ג. 
עבורו,  אחר  לישראל  משלם  כשישראל  כסף  קנין  דשייך  לתרץ  שם  ורצה 
דמהני מדין עבד כנעני, אלא שהכ"ת זאת תלויה במח' קצות ונתיבות עי"ש.

והרב יחזקאל נויבירט תירץ דהרי ודאי מי שמחזיר הלואת עכו"ם אינו עובר 
בלא תחנם מפני שיש חוב, אלא שאין חיוב לשלמו, ולכן שפיר שייך קנין 

כסף החוזר גם בגוי כיון דיש חוב לשלם לו אלא דמותר להפקיעו.

כתב  הי"ב  מלולב  בפ"ח  שהרמב"ם  קכז)  (בגליון  רוח  משה  הרב  בקושיית 
לפני  ד'ושמחתם'  מקרא  במקדש  שהיתה  השואבה  בית  לשמחת  שילפינן 
ה' א' שבעת ימים' וכ"כ שהשמחה היא גם בלילה, ואילו בסוכה מג ילפינן 

מהאי קרא לענין נטילת לולב שהיא רק בימים.
כתב הרב יחיאל איביליצקי עפ"י העמק ברכה (בענין שמחת בית השואבה), 
לענין  פסוק  אותו  את  הי"ג)  (בפ"ז  לעיל  הביא  עצמו  שהרמב"ם  שהקשה 
שילפינן מיניה שלולב ניטל במקדש כל שבעה וא"כ היכי דריש לה לשתי 
לרמב"ם  מנ"ל  הק'  ועוד  השואבה,  בית  שמחת  לענין  גם  דהיינו  דרשות 
הדרשה שכתב כאן שאינה נמצאת בחז"ל, ותי' שכוונת הרמב"ם כאן שכיון 
שעיקר השמחה במקדש היא משום נטילת הד' מינים דילפי' נטילתם מהאי 
להגיע  כדי  זה  השואבה  בית  שמחת  את  שעשו  מה  א"כ  ד'ושמחתם'  קרא 
לשמחה גדולה בנטילת הד' מינים, ולא שילפינן לשמחה מהאי קרא, עי"ש. 

וממילא מתורצת גם הקו' הנ"ל.      
יו"ט  לילי  לרבות  בד"ה  עא.  בפסחים  לתוס'  ציין  נויבירט  יחזקאל  והרב 
האחרון מוהיית אך שמח, דכ' ריב"א דהו"א ללילות אחרים ואיצטריך ריבוי, 

דדרשינן  ימים  שבעת  אלקיכם  ה'  לפני  דושמחתם  קרא  דהאי  משום 
והתם  ימים,  שבעת  דלולב  נמי  מיניה  דרשי'  שמחה,  שלמי  מיניה 

אך  דוהיית  הרמב"ם  בד'  גם  י"ל  ולפי"ז  לילות.  ולא  ימים 
שמח מרבה לילות.

בשורה משמחת!!!
מעכשיו בתחנת קול הלשון

גם קול הדף
בסניף ספריית בית יוסף
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