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עיֹלית מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי עיֹליתבמה מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי במה

מ"ט שנה, במֹלאת בעמִדנו רינה, ושפתותינו תהֹלה בֹלבנו
שֹל תורה, עמֹלי רוממות שֹל ויצירה, חיִדוש שֹל ֱקִדושה שערי
ים מני תורה נפֹלאות שֹל בתשוֱקה, הנֱקראים חכמה ִדברי
משתאים הנורא, המראה עומֱק עֹל אנו משתוממים עמוֱקה.

הנה! עִד שעזרנו מתנה, ממִדבר התורה, נותן חסִד מעוצם

התורה, מתופשי מתפעמים רבנן, ממֹלכי מתפעֹלים
ִדאורייתא, בתמכין מתייֱקרים השמועה, ממעתיֱקי מתרוממים
ִדפרשה" "עומֱקא אשר הגִדוֹל הבית בכינון ונחֹלה חבֹל ֹלכוֹלם

וֹלתפארת. ֹלגאון יֱקרא,

שֹל כעומֱקה מימיה עמוֱקים אשר זו הבאר, שפת עֹל ובעמִדנו
באר שֹל עומֱקה תורה. שֹל בארה היא מרים שֹל בארה תורה,
הנביעה כח מצוי שבה מֱקום בכֹל אשר שבע"פ, תורה היא

משוטיה. תופשי ביִד מעמֱקיה וגיֹלוי האינסופית,

הֱק' האֹלשיך וכהארת פה, שבעֹל תורה כנגִד הבאר ושפעת
עֹל שבע"פ, תורה מעיין רוחנית, באר שהיא הפרשה באריכות
שֹל אמות ִד' הן אמות ארבע הסֹלע פני אֹל האסיפה היתה כן

הֹלכה.

ֹלעינינו מנהירים אשר ֱקִדישתא, חבורתא שרים, חפרוה באר
מעִדני ומעֹלים ִדפרשה בעומֱקא מחוֱקֱקים מעֹליא, בנהורא

גבוה. שוֹלחן עֹל מֹלכים

רבנו ֱקִדש כִדברי החיים, בעץ המחזיֱקים העם, נִדיבי כרוה
נצח ֱקנין ֹלעצמם ֱקנו אשר מכירה, ֹלשון -כרוה מווֹלאזין חיים
באר שֹל ֹלעומֱקה הגיעו ובמשענותם ִדרבים, ת"ת שֹל בזכות

התורה.

העם מים, ֹלהם ואתנה העם את אסוף ה' אמר אשר הבאר היא
את תורה באהבת שֱקיבֹלו בֱקרבו, שוכן ִדפרשה עומֱקא אשר
גִדֹל, ואומרים טופחים מימיה. את בצמאון ושותים פניה,

שירה. ואומרים רואים

חיים שפעת במתייך, עֹל התורה בני את ֹלהעֹלות באר, עֹלי
ֹלהשֱקות ומשענותייך. ֹלנִדיבייך כֹל ברכת ומחוֱקֱקייך, ֹלשרייך

ֹלהתעִדן. וביראה באהבה מעִדן, היוצא מנהר העם כֹל

ֹלהרוות מתוֱקים, מים ממעמֱקים ֹלהעֹלות ֹלה, ענו באר עֹלי
יפוצו מורשה, תורת וכנהר המתגבר כמעיין אפיֱקים, עֹל איֹל

ִדפרשה. ֹלעומֱקא חוצה המעיינות

עִדניך. ונחֹל ביתך מִדשן ירויון ֹליוִדעיך חסִדך משוך

תשס"ט תמוז ִד' תשס"טערש"ֱק תמוז ִד' ערש"ֱק

גֹליון
מ"ט

זצ"ֹל ֱקסֹלר הגר"ש זצ"ֹלמורנו ֱקסֹלר הגר"ש המערכתמורנו המערכתִדבר ִדבר

ִדֹליבא מעומֱקא

המערכת ִדבר - ִדֹליבא מעומֱקא

ֱקרבן כהֱקרבת חיִדו"ת כתיבת

ֱקרבן כהֱקרבת חיִדו"ת כתיבת

הזוהר בשם הביא תורה) חיִדושי (ענף תֹלפיות במִדרש
ֱקרבן מֱקריב כשאִדם ֱקיים שביהמ"ֱק "בזמן וז"ֹל: באִד"ר
חיִדוש איזו שֹלמִד מה בספר כותב וכשאִדם ֹלו מתכפר

ֱקרבן". במֱקום ֹלו עוֹלה היא הזאת הכתיבה

תֱק"ֹל סי' חסיִדים ספר עֹל (ֹלהחיִד"א) עוֹלם ברית בפי' גם
שביהמ"ֱק בזמן רז"ֹל בשם אריה ֹלב ספר מהֱקִדמת מביא
בספר כותב וכשאִדם ֹלו, ומתכפר ֱקרבן מֱקריב אִדם ֱקיים
ֱקרבן, במֱקום עוֹלה הזו הכתיבה חיִדוש איזה שֹלמִד מה
ֹלא ומנחה "זבח ח] מ, (בתהיֹלים הפס' את עוִד פירש ובזה
באתי הנה אמרתי אז שאֹלת, ֹלא וחטאה עוֹלה וכו' חפצת
ֱקרבן, במֱקום הוא ספר שמגיֹלת עֹלי" כתוב ספר במגיֹלת

עכ"ִד.

היא תורה חיִדושי המחִדש אִדם מעֹלת מִדוע הענין וביאור
הגִדוֹלה שהִדביֱקות האמור עפ"י י"ֹל ֱקרבןן כהֱקרבת גִדוֹלה
או חיִדוש שמחִדש בשעה תורה בִדברי ֹלאִדם שיש ביותר
תורה, בִדברי הם מחשבותיו ריכוז שכֹל ששמע, מה כותב
וישראֹל אורייתא - בהשי"ת ִדביֱקות היא בתורה וִדביֱקות
והעיון שהעסֱק פ"י] ִד' [שער החיים בנפש וכמש"כ חִד,
מאז"ֹל והוא יתברך, וִדיבורו ברצונו ִדביֱקות הוא בתורה
ֹלהם ואומר ֹלישראֹל תורה נתן הֱקב"ה פֹל"ג): (שמו"ר

ֹלוֱקחים. אתם ֹלי כביכוֹל

וכאיֹלו בהֱקב"ה והִדביֱקות ההתֱקרבות הוא הֱקרבן ענין גם
ויֱקרא) (פר' הרֱקאנטי כמש"כ הֱקב"ה, ֹלפני עצמו מֱקריב
ברצון ומתֱקרב השפֹל רצון מתעֹלה הֱקרבן בהֱקרבת "כי
ֹלו ֹלהֱקריב צריך השפֹל ֹלפיכך בשפֹל, העֹליון ורצון העֹליון
עֹליו מעֹלה ואז ֱקרבנו בנפש נפשו וֱקושר הֱקרבן, ע"י רצונו
הֱקרבן, הכהן בהֱקרבת כי וכו' נפשו הֱקריב כאיֹלו הכתוב
חיִדושי המחִדש גם וֹלכן וכו'". העֹליונה בנפש נפשו מִדביֱק
נפשו זוכה תורה, שֹל בעמֹלה העצומה היגיעה ע"י תורה
זוכה ביהמ"ֱק, שאין הזה בזמן וגם בהֱקב"ה, ֹלהתִדבֱק

התורה. חיִדושי ע"י בהשי"ת וֹלהתִדבֱק נפשו את ֹלהֱקריב

(צח) תורה שֹל שבחה אור- שביב

הציון הציוןשער שער

1

תורה חיִדושי כתיבת בענין
ִדפרשה ֹלעומֱקא שנה מֹלאת ֹלרגֹל

שבע"פ תורה כתיבת שבע"פהיתר תורה כתיבת היתר

חיִדו"ת כתיבת

שבע"פ בתורה ֹלכם כתבו ועתה מצות שבע"פבגִדר בתורה ֹלכם כתבו ועתה מצות בגִדר

ספריו ממכירת שכר נטיֹלת

וחובה זכות - חִדו"ת וחובהכתיבת זכות - חִדו"ת כתיבת

בחיִדו"ת התורה שכחת בחיִדו"תאיסור התורה שכחת איסור

ביִדו ביִדוותֹלמוִדו ותֹלמוִדו

ציצית בענין מ"ז ֹלגֹליון ציציתתגובות בענין מ"ז ֹלגֹליון תגובות



ברי' אר"א והא ֹלמישֹלחא, אפשר אי איגרתא הו"ֹל "ואי ב' י"ִד תמורה
נוטֹל אינו מהן והֹלמִד תורה, כשורפי הֹלכות כותבי יוחנן, א"ר ִדרחב"א
בכתב, ֹלאומרן רשאי אתה אי שע"פ ִדברים ֹלך ֹלומר וכו' ריב"נ וִדרש שכר,
שאני, חִדתא מיֹלתא ִדיֹלמא אמרי, וכו', ע"פ ֹלאומרן רשאי א"א ושבכתב
ֹלה' ֹלעשות עת הכי, וִדרש בשבתא, ִדאגִדתא בספרא מעייני ור"ֹל ר"י ִדהא
תורה תשתכח ואֹל התורה, מן] אחת [אות תיעֱקר מוטב תורתך, הפרו

מישראֹל".

ֹל"א הִדֹליֱקה, בפני בשבת אותן מציֹלין שאין התורה, "כשורפי פרש"י
הספרים. מתוך מהן, והֹלמִד היא. שבע"פ ִדתורה כתובים, ֹלשהותן שאסור

הברייתות". ֹלתרץ יוִדעין היו שֹלא חִדשה, חִדתא,

תורה תשתכח שֹלא כִדי המשנה כתב ִדרבי היִד, ֹלס' הרמב"ם בהֱקִדמת עי'
תורתך', הפרו ֹלִד' ֹלעשות 'עת בזה ִדראה הִדברים, ומשמעות מישראֹל,
ִדעצם צ"ע זה ומֹלבִד מרבי, וֹלא ור"ֹל יוחנן מר' מביאה שהגמ' ֹלפי"ז וצ"ע
ור"י אמרוה, יוחנן ִדר' משמי' תורה', כשורפי הֹלכות ִד'כותבי זו הֹלכה
ֹלפמש"כ רבי שבתֹלמיִדי הֱקטן הי' שהוא היה, המשנה רבי שחיבר ֹלבתר

שם. הרמב"ם

שרצה ִדימי מרב איירי האגרת, מענין בתמורה הגמ' שאֹלת עצם גם
מֱקשה ואפ"ה היו, אמוראים והם תושבע"פ, בִדברי אגרת יוסף ֹלרב ֹלשֹלוח

בכתב. ֹלאומרה רשאי א"א ִדתשבע"פ מאיסור הגמ'

אגרת כתב היכי כה"ג, מֹלהֱקשות הש"ס ִדשמר איריא ִדמאי צ"ע עוִד
אגרות שוֹלחין שהיו בש"ס אשכחן וטובא תמורה, מס' עִד בתושבע"פ,
רבנן "שאני א' ֹל"ו גיטין עי' ֹלהכא, ומהתם ֹלהתם מהכא בשו"ת תורה
"שטרי ופרש"י בִדיסֱקי", אפֱקעינהו במאי מעיֱקרא סימנייהו, ִדבֱקיאי
מרבנן, שואֹלים שהיו בהֹלכה שו"ת והיינו ושֹלומות", ותשובות, שאֹלות
יוחנן ור' הגאונים, בימי שהי' משו"ת הֱקִדמתו בסוף הרמב"ם ִדכ' וכעין
ֹלרב שו"ת אגרות ֹלשֹלוח רגיֹל היה רב ימי שכֹל ב', צ"ה בחוֹלין מבואר גופי'
ס"ט כתובות גם [ועי' מיִדי וֹלא הגמ' מֱקשה וֹלא ֹלשמואֹל, פטירתו ואחרי

ר"ח]. בשם שם ובתוס' א',

את ֹלגמרי בטֹל ֹלא ֹלעשות' ִד'עת שההיתר מבואר ִדמהנ"ֹל בעזה"י, ונראה
שֹלא בשביֹל מוכרח שהי' כמה כֹל אֹלא תושבע"פ, כתיבת שֹל האיסור
בגירסא ממשיכים היו הִדברים שאר אבֹל ֹלכתוב, התירו תורה תשתכח
כֹלשון תושבע"פ, ֹלרבים כתב שֹלראשונה זהו חיִדש, שרבי מה וכֹל ע"פ,
אעפ"י הגמ', ֹלא המשנה, כתיבת אֹלא התיר ֹלא הוא גם אבֹל שם, הרמב"ם
וכו' האמוראים סברות כי התֹלמוִד, וכֹל ברייתות עוִד ע"פ יוִדעים שהיו
בִדברי ֹלכאו' סתירות וע"פ וברמזים, נמרץ, בֱקיצור וטמון כֹלוֹל הי' הכֹל
סוכה (עי' וכו' מיחסרא החסורי ואת התירוצים, את ע"פ וֱקיבֹלו המשניות,
הי' ֹלא שכ"ז אֹלא ברש"י), וע"ש ורבא, ִדאביי בהויות בֱקי הי' ִדריב"ז א' כ"ח
ממיֹלא בֱקיצור, ֱקבֹלתם עפ"י המשנה ֹלֹלמוִד איך שיִדעו כיון שכחה, חשש

ֹלעשות". "עת בזה שייך הי' שֹלא

צורך שהי' מה ֹלפי ברייתות, עוִד ֹלהוסיף ראו רבי תֹלמיִדי הזמנים ובהמשך
ֹלא התֹלמוִד, וכן עִדיין, צורך הי' שֹלא הברייתות יתר אבֹל אח"כ, שעה
ונשכח, הוֹלך שג"ז שראו ֹלפי הגמ' כתבו ור"א רבינא בימי ואח"כ כתבו.
הכתיבה, ֹלאיסור תושבע"פ ִדיני עם תושבע"פ זה הי' ימיהם עִד אבֹל

וכנ"ֹל.

ֹלרבים, המשנה כתיבת זהו רבי שחיִדש ִדהחיִדוש הרמב"ם וֹלפמש"כ
מעוֹלם ֹלרבים, ֹלימוִד ֹלשם שֹלא אבֹל ֹלרבים, מתוכה שיֹלמִדו כִדי והיינו
ֹלברר כִדי ביניהם החכמים שהחֹליפו ִדשו"ת מובן ממיֹלא נאסר, ֹלא
שהיו מה בכֹלֹל וה"ז ֹלרבים, מזה ֹלמִדו ִדֹלא האיסור, בכֹלֹל זה אין ִדברים,
כֹלשון רבי, עִד רבינו משה מימות גם הי' שזה ֹלעצמו. כאו"א כותבים

שם. הרמב"ם

ִדהתם משום יוסף, ֹלרב ִדימי ִדרב באגרת הגמ' ֱקושית ִדכֹל מובן וֹלפי"ז
סברה, והגמ' ביום. ֹליֱקרב ִדרכה נסכים ִדמנחת ברייתא מפירוש מיירי
ֹלרבים ממנה שיֹלמִדו והיינו עצמה, הברייתא אגרת ֹלו שוֹלח ִדהוא
וע"ז הי'], סומא גופי' ִדר"י נשֹלח, הי' יוסף ִדרב ֹלבימ"ִד [וע"כ הברייתא
וביאר תורה", כשורפי ִד"כותבי יוחנן ר' מִדברי הגמ' מֱקשה
התורה, מן פסוֱקים כשורפים כותבי "פירוש, שם, בשטמ"ֱק
או ֹלכתוב, ניתן שֹלא כיון ֹלי', ִדמשכח ומאן וכו', ֹלכתוב ניתן ֹלא ִדהתֹלמוִד
ִד"ה ב' צ"ו שבת רש"י ועי' הנ"ֹל, תמורה ִדרש"י [וכֹל"א שורפו", או גונזו
שאני", חִדתא מיֹלתא "ִדיֹלמא הגמ' ומת' ה'], י"ג ב', ו' ומע"ש מגיֹלת,
בִדרגה זה שהי' ִדהיינו הברייתא", ֹלתרץ יוִדעין היו שֹלא "חִדשה, פרש"י
בבֹל מבני ישתכח שֹלא כִדי הברייתא, ֹלכתוב ֹלעשות' 'עת שהצריך
מעיינים שהיו ור"ֹל ר"י אצֹל ִדוֱקא מצאו וזה הברייתא, גירסת אמיתות
ֹלֹלמוִד א"א וזה ישתכח, שֹלא בשביֹל ג"ז שכתבו ִדהיינו אגִדתא, בספרי
ֹלעשות', ִד'עת בתֱקנת הוספה חיִדשו והם המשניות, רֱק כתב שהוא מִדרבי,
סֱקי"ג, תֱקמ"ה סי' או"ח ט"ז ועי' ס']. גיטין רי"ִד בתוס' היטב [ועי'

ואכמ"ֹל.

הֹלכות
תֹלמוִד

גוטֹליב מרִדכי גוטֹליבהרב מרִדכי הרב

שבע"פ תורה כתיבת שבע"פהיתר תורה כתיבת היתר
משה ישיב שו"ת בעמ"ח - טורעצֱקי משה ר' משההרב ישיב שו"ת בעמ"ח - טורעצֱקי משה ר' הרב

חיִדו"ת כתיבת

בגישה ישראֹל, גִדוֹלי אצֹל שיטות שֹלוש שֱקיימות ומפורסם יִדוע
בני שֹל רכושם החכמה אוצרות ראשונה, תורה. חיִדושי ֹלכתיבת
תורה חיִדושי עֹל שנבנו הִדורות, בכֹל חכמים ותֹלמיִדי התורה
שנמנעו ישראֹל חכמי הם שניה, שיטה זצ"ֹל. רבותינו ֹלנו שהנחיֹלו
את ֹלספח שהעִדיפו ויש חיִדושיהם, את וֹלפרסם חיבורים מֹלחבר
רבינו כמו כבר, שנתפרסמו ֹלחיבורים כתוספת שם בעיֹלום ִדבריהם
הבית תורת ספר עֹל הבית בִדֱק את שחיבר זצ"ֹל הֹלוי אהרן
רבו זצ"ֹל, אִדֹלר נתן רבי הגאון שיטת היא ושֹלישית זצ"ֹל. ֹלהרשב"א
הסתפֱק אֹלא ספרים, שום השאיר שֹלא זצ"ֹל, סופר החתם שֹל

רמזיו. הבינו תֹלמיִדיו שִדֱק שֹלו, הגמרות עֹל נֱקוִדות ברשימת

אצֹל שימוש ֹלעשות שנים כ"ה ֹלפני כשזכיתי עובִדא, הוה בִדיִדי
סתירה ֹלפניו והצעתי שֹליט"א, אֹלישיב הגרי"ש הפוסֱקים אביר
בשבת השימוש בנִדון זמננו. בספרי שנתפרסמו פסֱקיו בין גֹלויה
מפורסם שו"ת שבספר סתימה], [ֹלפתיחת ביתית גומי במשאבת
מתיר אחר ובספר סֱקיֹלה, חייב בה שהמשתמש מרן בשם כתב
ופסֱק בשניהם, וכפר והכחיש מו"ר ֹלי והשיב מרן. בשם ג"כ ֹלגמרי
ֹלתֱקנו, יכוֹל הִדיוט אם אזי ֹלגמרי סתום שהכיור שבאופן ֹלהֹלכה
ובאופן חטאת. חייב אומן מעשי צריכים ואם ִדרבנן, איסור רֱק הוא
ֹלהִדיוט איסור אין ֹלאט, יורִדים שהמים אֹלא ֹלגמרי סתום שאינו

עכתו"ִד. ֹלתֱקן,

ישראֹל כֹלֹל את ֹלהציֹל כִדאי אינו האם בתמימות, מרן את ושאֹלתי
מחבר אינו ומִדוע בשמו, הטועים שמפיצים המבוִדות מהסתירות
השיב אמת. מתורת יתבשמו כוֹלם שבזה ועוִד הֹלכה, ספרי בעצמו
אני ("אבֹל ֹלשונו במתיֱקות מרן ֹלי
הרבה מבטֹלין חיִדו"ת ֹלחבר שכִדי הטהורה וכוונתו ֹלֹלמוִד"). רוצה

טכניים. ִדברים בשביֹל הרגיֹלים וסִדרים משיעורים זמן

באגרות שכתב מה עפ"י ספרים, חיבור בענין ֹלמעשה ֹלהעיר יש עוִד
כֹל ֹלא חשוב ִדאִדם תורה, חיִדושי כותבי אצֹל כֹלֹל שיש הרמב"ם,
שמִדבר מה כֹל וֹלא ֹלאחרים, מִדבר הוא ומהרהר חושב שהוא מה
אומרת זאת עכתו"ִד. מפרסם. הוא שכותב מה כֹל וֹלא כותב, הוא
ר"ֹל ִדברים", הרהורי בזה ֹלי "יש בנוסח כותב מגִדים שכשהפרי
וראויים הרמב"ם, שכ' הנ"ֹל התהֹליך כֹל את החיִדושים עברו שכבר

ֹלפרסמם. הִדברים

רשימת שאֹל שהמו"ֹל ספרים במחברי בזמננו שמצוי מה וא"כ
הִדעת יישוב וֹלֹלא פֹלפוֹל, בִדרך או עצמו עבור הִדור, ֹלגִדוֹלי שאֹלות
כיוון ֹלא אוֹלי המשיב והגִדוֹל התורה. מֱקנייני אחִד שהוא
רשות ניתנה שֹלא זמן כֹל זו, בִדרך בספר הִדברים שיתפרסמו
אגרת תנאי עפ"י הִד"ת ֹלפרסם ראוי אם צע"ג ברבים ֹלפרסמם

הרמב"ם.

ֹלערנן", ִדאך וויֹל איך "אבער

ואומר, כוֹלם ספרים חבורי בעניני ִדבורי ארחיב ופה
בעוֹלם הִדפוס המצאת עֹל ֹלה' ֹלהוִדות אנו צריכים אמנם כי

בישראֹל ֹלפנים כי יכיֹלנו ומי מאוִד רב ההפסִד גם מ"מ רב, ותיֱקונו
הִדור חכמי אצֹל נתֱקבֹלו ואם ספר עֹל ִדבריהם כותבים עוֹלם גאוני היו
ומשפחה. עיר בכֹל ונעתֱקו ֹלהעתיֱקם צוו הִדור חכמי אז כוֹלם או רובם
אינש שִדי ִדֹלא ֹלהעתיֱק איש ֱקרב ֹלא ממיֹלא נתֱקבֹל ֹלא אם אמנם
בנפשו יִדע ֹלא אי חבר ֹלחבר איש ערב ֹלא נמי וממיֹלא בכִדי, זוזי
המצויי' הספרי' רוב הי' ואז ֹלהעתיֱקו רבים ויֱקפצו העוֹלם גִדוֹל שהוא
ואפי' ההעתֱקה נתבטֹל הִדפוס החֹל מאז ואמנם וישרים. טובים בעוֹלם
ע"י יתפשט ֹלא יִדפיסנו ֹלא אם מחברת נון בן כיהושע גִדוֹל יחבר אם
מֹלהעֹלות נמנעי' וגאונים צִדיֱקי' כמה ועי"ז העתֱקה שום בעוֹלם
ואיה הטורח וֹלכֹל הזה ֹלתגר יכניסנו מי אומרים כי וֹלהִדפיסם ִדבריהם
יעתיֱק... ֹלהעתיֱק והרוצה הכתב עֹל אעֹלה אם ִדי ככה עֹל נצטווינו
ראוי יהי' בין בעוֹלם ִדבריו שיתפשטו שרוצה מי כֹל מזה בהפך אמנם

כיון... אותם ועשה בִדפוס ֱקובעם מ"מ ֹלכך, ראוי יהי' שֹלא ובין והגון

סא סימן תשו') (ֹליֱקוטי ח"ו סופר חתם
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ִדהנה ריוח. בו שיש במחיר ספרו מוכר ספר שמחבר שנהגו במה ֹלעיין יש
שמֹלמִד מה עֹל שכר ֹליטוֹל תינוֱקות ֹלמֹלמִד ִדאסור אמרו, (ֹלז.) בנִדרים
אני מה אֹלֱקי, ה' ציוני כאשר וגו' אתכם ֹלימִדתי ראה ִדכתיב תורה,
ע"י מֹלמִד ֹלי ומה פה בעֹל מֹלמִד ֹלי מה וֹלכאו' בחינם
שעניני באופן אכן בשכר. וֹלא בחינם ִדוֱקא ֹלֹלמִד צריך בזה ִדאף כתב,
הרמ"א שפסֱק כמו שרי, בשכר ֹלֹלמִד אפיֹלו בזה ִדרבנן, תֱקנות הם הספר
מותר מִדרבנן שנתֱקן מה ִדהיינו סופרים חיִדושי ִדכֹל (רמו,ה) ביו"ִד
שכתוב שמה אף ִדאוריתא, הוא הֹלימוִד כשענין אבֹל ֹלֹלמִדו. שכר ֹליטוֹל
בשכר אסור מִדרש ֹלֹלמִדו אף מֱקום מכֹל שבכתב, תורה עצם אינו בספר
ֹלֹלמִד אסור שבע"פ ִדתורה שם, בשו"ע נפסֱק וכן שם, בנִדרים כִדאיתא
הספר בהִדפסת ֹלו שהיתה הטירחה כנגִד הריוח כשנוטֹל ואפיֹלו בשכר.
במה טירחא יש כן גם תינוֱקות במֹלמִד ִדהרי ִדשרי, ברירא ֹלא עִדיין
תינוֱקות] [ִדמֹלמִדי בטֹלה ִדשכר והיתר הכי. משום הותר וֹלא שמֹלמִד,
שמניח ִדמוכח, בטֹלה שכר ִדבעינן כתב, ִדהשו"ע בעניננו, שייך ֹלא בִדר"כ
כִדאיתא אחר באופן מוכח הוא אם (וה"ה ומתנו. ומשאו עסֱקיו כֹל
השו"ע שהתיר מה וכן ִדמוכח). בטֹלה אגר הִדין מֱקור ִדזה ֱקה., בכתובות
היתר ִדמֱקור בספרים, כ"כ שייך ֹלא זה ֹלהתפרנס, במה ֹלו שכשאין שם
נוטֹלין היו שכר בתורת ִדֹלא שכתבו גוזרי, ִד"ה ֱקה. כתובות בתוס' הוא זה
היה וֹלא מֹלאכה בשום עוסֱקים היו וֹלא בִדין יושבים היו שעה שכֹל אֹלא
בבכורות בתוס' וכן ֹלפרנסם. הציבור עֹל מוטֹל והיה ֹלהתפרנס במה ֹלהם
בשום עוסֱקים היו ִדכיון כתבו מה) (ִד"ה כט.
ה' סי' פ"ִד בבכורות שהרא"ש ואף ֹלהתפרנס. צריכין כרחן שעֹל מֹלאכה,
התוס' גם שרי, ֹלהתפרנס במה ֹלו אין ִדאם בסתמא כתבו שם והשו"ע
פירשו הִדיבור שבתחיֹלת ואף ֹלישנא, כהאי כתבו בסוה"ִד שם בבכורות
תינוֱקות ִדבמֹלמִד כיון וע"כ בזה, עסֱקו כשכֹל ִדוֱקא ִדההיתר ֹלהִדיא
מֹלמִדים שהרי אחר בִדבר עוסֱק שאינו הוא הכי ִדמיֹלתא סתמא מיירו,

ה"ב. פ"ב ת"ת בהֹל' הרמב"ם כמ"ש היום כֹל התינוֱקות את

הוא אם בחינם, אתם אף בחנם אני ִדמה ִדינא האי בעיֱקר יֹל"ע והנה
שמחויב וכיון התֹלמיִדים, ֹלֹלמִד הרב עֹל שמוטֹל והמצוה החיוב מחמת
ִדאינו צ"ֹל בטֹלה שכר ִדשרי הא גיסא, [וֹלהאי שכר עֹליו ֹליטוֹל א"א בִדבר
ניחא, חייו כִדי ִדבשֹלמא וצ"ע, תורה, ֹלֹלמִד כִדי מעסֱקיו ֹלהתבטֹל מחוייב
זה, חיוב ֹלֱקיים כִדי ועסֱקיו רוחיו ֹלהניח יתחייב ֹלא ֹלמה מזה ביותר אבֹל
או חייו]. מכִדי ביותר אפי' ִדמוכח בטֹלה שכר ִדשרי משמע הנ"ֹל ובשו"ע
ואף בשכר, תורה ֹלֹלמִד שאין גזה"כ אֹלא החיוב, מחמת אינו זה ִדִדין
ֹלא ִדזה היינו בטֹלה, ִדשכר היתר זה [וֹלפי בחינם. ֹלֹלמִד מחוייב שאינו
מֹלאכתו ביטוֹל עֹל תשֹלום הוא אֹלא שמֹלמִד, מה עבור שכר מיֱקרי
ֹלעניננו א"כ החיוב, מחמת שהוא א' כצִד נימא ואי עבורו]. שביטֹל
ֹלאִדם חיוב יש אם האחרונים בניִדון תֹליא ספרים, ומכירת בהִדפסת
ִדיש נימא ואי הציון") "שער במִדור (עיין תורתו חיִדושי וֹלפרסם ֹלהִדפיס
חיוב ִדאין נימא אי אבֹל הספר. עֹל שכר ֹליטוֹל אסור ֹלכאו' כזה, חיוב
שרי וִדאי א"כ תורה, ִדֹלֹלמִד המצוה בכֹלֹל ואינו כֹלֹל ספרים ֹלהִדפיס
עצם עֹל ִדִדוֱקא ֹלומר ִדיש ברירא, ֹלא אכתי אבֹל כרצונו. שכר ע"ז ֹליטוֹל
יהיה ֹלא ֹלמה מוִדפס, הספר אצֹלו יש שכבר אחר אבֹל חיוב, אין ההִדפסה
אמנם כתבם. מפי או מפיהם ֹלי ִדמה בו, ֹלֹלמוִד כִדי ֹלשני ֹליתנו מחויב
הוא שהשכר ֹלומר יכוֹל הספר, נתינת בעִד שכר ֹליטוֹל ִדאסור נימא אי אף
יש וביותר מחויב. היה ֹלא שבזה ִדמעיֱקרא, ההִדפסה שֹל הטירחה בעִד
ֹלימוִד שֹל החיוב ִדכֹל שרי, עצמו, הספר בעִד נוטֹל אי ִדאפיֹלו ֹלומר,
ֹלאחר, ספר נתינת עצם אבֹל ֹלאחרים, ממנו מֹלמִד כשהוא היינו ֹלאחרים,
שֹל ספר ֹלו כנותן והוי מהספר, ֹלימוִד אֹלא ממנו, ֹלימוִד מוגִדר אינו
ִדאי אֹלא בחינם. ֹלעשות מחויב ֹלא ִדזה בו, שיֹלמוִד משנה או מֱקרא
מעשה ִדהכֹל נמצא ֹלֹלמִד, מנת עֹל ספרים ֹלהִדפיס חיוב ִדיש נימא
הִדברים שכותב בכתיבה שמתחיֹל ֹלאחרים, ממנו ֹלימוִד שֹל אריכתא
החיוב, בכֹלֹל והכֹל האחר, בזה שֹלמִד שבסוף בֹלימוִד ומסתיים ממנו,
הספר נתינת עֹל רֱק ִדנים ִדאנו נמצא חיוב, אין ִדבהִדפסה ננֱקוט אי אבֹל
ֹלא עצמו בפני ִדזה עצמו, בפני בזה ֹלחייב אפשר ואי הוִדפס, שכבר אחר

ֹלֹלמִד. מיֱקרי

אֹלא ֹלֹלמִד, בחיוב תֹלוי אינו וכו' בחינם אני מה ִדִדין ב' כצִד נימא ואם
במחֹלוֱקת תֹלוי אינו ִדנ"ִד י"ֹל א"כ בשכר, ֹלֹלמִד שֹלא עצמו בפני ִדין הוא
המצוה בכֹלֹל והוא חיוב ִדיש נימא אי ִדאפיֹלו ֹלהִדפיס, מחוייב אם הנ"ֹל
מעשה עצם עֹל אֹלא שכר ֹליטוֹל נאסר ִדֹלא אפשר מ"מ תורה, ֹלֹלמִד
מכשירין אֹלא ִדאינו הספר, בהכנת טירחתו עֹל נוטֹל אם אבֹל הֹלימוִד,
בשביֹל זה כֹל ֹלעשות מצוה ֹלו יש אם (ואף זה. איסור נאמר ֹלא ֹלֹלימוִד,
שאין כיון שכר ֹליטוֹל יכוֹל הספר עצם עֹל ִדאפיֹלו י"ֹל, וביותר ֹלֹלמִד).

ֹלֹלימוִד, מכשיר אֹלא אינו עצמו והספר הספר, נתינת בעצם הֹלימוִד
בחינם. אני ִדמה ִדינא הך נאמר ֹלא הֹלימוִד מכשירי ועֹל

בחינם. אתם אף

וֹלא זה עֹל היה עסֱקם ִדכֹל

שבע"פ בתורה ֹלכם כתבו ועתה מצות שבע"פבגִדר בתורה ֹלכם כתבו ועתה מצות בגִדר

גֹלעזר אֹלֱקנה גֹלעזרהרב אֹלֱקנה הרב

ספריו ממכירת שכר נטיֹלת
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ס"ת ֹלכתוב ישראֹל איש ֹלכֹל היא עשה שמצות והשו"ע הרמב"ם כתב
הֹלכות ריש הרא"ש וכ' הזאת. השירה את ֹלכם כתבו ועתה שנא' ֹלעצמו
היא עשה מצות תורה, ספר מתוך ֹלֹלמוִד רגיֹלין שאין הֹלֹלו ִדבִדורות ס"ת
וגמרא ומשנה התורה חומשי ֹלכתוב משגת יִדו אשר מישראֹל איש כֹל עֹל
בה ֹלֹלמוִד היא התורה כתיבת מצות כי ובניו, הוא בהן ֹלהגות ופירושים
יִדע והפירושים הגמ' וע"י בפיהם, שימה ישראֹל בני את וֹלמִדה כִדכתיב
מצווה שאִדם הספרים הם הם ֹלכן בוריים עֹל והִדינים המצוות פירוש
ֹלפטור יתכן ִדֹלא יוסף הבית מרן והֱק' עכ"ֹל. וכו' ֹלמכרם ֹלא וגם ֹלכתבם
מוִדה הרא"ש ִדגם הב"י פי' אֹלא זה משום ס"ת כתיבת ממצות האִדם
אֹלא ובניו הוא בו ֹלֱקרות כִדי ס"ת ֹלכתוב הוא המצוה ֱקיום שעיֱקר
ואיסור ופירושיהם וגמ' ומשניות חומשים כתיבת חיוב ֹלנו והוסיף שחיִדש
שיטות כמה באחרונים ועי' ע"ש. ס"ת כתיבת מצות בכֹלֹל זה שגם מכירתן

ואכמ"ֹל. בזה

בכתיבה ִדווֱקא או ספרים, ֱקניית ע"י זו מצוה מֱקיים אִדם אם ֹלעיין ויש
כתב ע"ר סי' ִדהרמ"א הפוסֱקים, בזה נחֹלֱקו בס"ת והנה הרא"ש. כֹלשון
כתב סֱק"א בט"ז אבֹל חובתו, יִדי בזה יוצא אינו שֹלם, ס"ת ִדהֱקונה
ספרים ִדבשאר ברור ונ"ֹל (סֱק"ִד). הגר"א וכ"כ שיצא מוכח רש"י ִדמִדברי
בכתיבה ִדמצותה ֹלהרמ"א ס"ֹל בס"ת ִדִדווֱקא ֹלהרמ"א, גם יצא וִדאי
ֹלכתוב מצוה ס"ת אבותיו ֹלו הניחו ִדאפיֹלו ובפוסֱקים בגמ' ִדאיתא ממש,
שכֹל תורה הֱקפיִדה מ"מ ֹלֹלמוִד מהיכן ֹלו שיש ִדאע"פ מזה ומוכח משֹלו
ֹליכתב, אסורין הִדין מעיֱקר אִדרבא ספרים שאר אבֹל ֹלעצמו, יכתוב אחִד
שאר כתיבת הכוֹלֹלת המצוה ועיֱקר ֹלכתוב, רשאי אתה אי שבע"פ ִדתורה
ע"י בזמנינו מתֱקיים שזה התורה בִדברי הֹלימוִד צורך משום הוא ספרים
ֱקנה או בעצמו כתבן אם נפֱק"מ שאין פשוט הִדבר וֹלכן ספרים, שאר
בזה ֱקיים כבר בהן ֹלֹלמוִד ספרים ֹלו שיש ִדכֹל אבותיו, ֹלו הניחו או מחבירו
ישראֹל". בני את "וֹלמִדה ִדֱקרא מסיפא הרא"ש שֹלמִד המצוה שֹל החֹלֱק
שֱקונה בעת ֹלבו עֹל זה ִדבר ֹלשים במעשיו ֹלמִדֱקִדֱק שראוי נר' וֹלפ"ז
שוב וגו'. ֹלכם ִדכתבו עשה ממצות חֹלֱק בזה שמֱקיים בהם, ֹלֹלמוִד ספרים
גם יוצא ספרים שבשאר בהִדיא ִדכתבו ע"ר סי' יונה ובבני בֹלבוש מצאתי

כהנ"ֹל. ומוכח כהרמ"א, כתבו ס"ת שֹלענין אע"פ בֱקנייתן

מבואר הנ"ֹל הרא"ש שמִדברי שֹליט"א אוֹלמן הגרש"ז ממו"ר ושמעתי
והפירושים החיִדושים את וֹלאחרים ֹלעצמו ֹלכתוב אִדם עֹל שמצוה
יִדיעת ֹליִדי המביאים הפירושים בכֹלֹל זה (ִדגם בִד"ת, ֹלחִדש שזוכה
טעמא מהאי ברבים אותם ֹלהפיץ מצוה וכן בוריים), עֹל והִדינים המצוות
מו"ר ִדעת נר' ובניו", "הוא בהן ֹלהגות כתב שהרא"ש ואע"פ עכ"ִד.
ֹלֹלמִד מצווה איש וכֹל מישראֹל, ואיש איש בכֹל מִדבר ִדהרא"ש שֹליט"א
ֹלכתוב ג"כ חייב וֹלכן ת"ת, הֹלכות ריש ברמב"ם כמבו' בנו ובן ובנו עצמו
חיִדו"ת ֹלחִדש שזכה אִדם אבֹל הנ"ֹל הֹלימוִד ֹליִדי המביאים ספרים
ספרים בשאר נתבארו שֹלא סתומים ִדברים ֹלפרש המועיֹלים ופירושים
וִדאי הרא"ש, כמ"ש בוריים עֹל והִדינים המצוות פירוש מתברר ועי"ז
עֹל שמצוה שם הרמב"ם כתב כזה באִדם שהרי ברבים ֹלהפיצם עֹליו מצוה
בניו, שאינן אע"פ התֹלמיִדים כֹל את ֹלֹלמִד מישראֹל וחכם חכם כֹל

ִדיני וֹלהבין ֹלֹלמוִד יוכֹלו שעי"ז ספרים ֹלהם ֹלכתוב שמצווה וה"ה
כנ"ֹל. ֹלֹלמִדם עֹליו שמוטֹל כמו כראוי, התורה

המשך

עֹל שכר ֹליטוֹל ִדאין ִדאף אמרינן, נח: בֱקיִדושין והנה
ֱקרא מהאי כט. בבכורות ֹלה ויֹלפינן פרה, אפר וֱקיִדוש הזיה

ופירש"י שרי. ומיֹלוי הבאה שכר מֱקום מכֹל וכו', בחינם אני ִדמה
ֹליכא וֱקיִדוש והזיה עֹליה, רמיא ֹלא ורחמנא היא ִדטירחא ִדמיֹלתא
רש"י, מֹלשון ומשמע אסור). (וֹלהכי נוטֹל הוא מצוה ֹלימוִד ושכר טירחא,
ב. הנ"ֹל. א' וכצִד עֹליה, רחמנא ִדרמיא ממאי נובע בחינם אני מה ִדִדין א.
ֹלֹלמִד ִדהא צ"ב, אמנם זה. ִדין בכֹלֹל אינו טירחא בו שיש ִדִדבר
משמע, בבכורות רש"י ובֹלשון וצ"ע. טירחא, בו יש וִדאי ֹלתֹלמיִדים
גוף הוא והֱקיִדוש וההזיה המצוה, עיֱקר אינה ִדההבאה הוא שהחיֹלוֱק

ומיֹלוי. ֹלהבאה הספר הִדפסת ֹלִדמות יש וא"כ המצוה.

בחינם אני מה תורה שאמרה מצינו ִדֹלא הצִדִדים), (ֹלכֹל ֹלומר, יש ועוִד
הספר ֹליתן מחויב שאינו ֹלומר יש הכי ומשום ממון. נתינת בו שיש בִדבר
בהֱקנאה ֹליתנו מחויב שאינו רֱק וֹלא ההוצאות, ֹלו יתנו אם אף כֹלֹל שֹלו
ממון, נתינת הוי נמי ִדהשאֹלה מחויב, אינו בהשאֹלה אף אֹלא גמורה,
כמה זה עֹל ֹליטוֹל יכוֹל ממיֹלא בחינם, אני מה ִדין בזה נאמר ֹלא ואם

שחפץ.

ֹלֹלמִד משה נצטוה ֹלא בעֹלמא ִדפיֹלפוֹלא ֹלח. בנִדרים שאמרו ֹלמה ֹלציין יש עוִד
אפשר ִדפיֹלפוֹלא מיִדי כֹל שמא כן ואם ונתנה. עין טובת בזה נהג אֹלא ֹלישראֹל

שכר. עֹליו ֹליטוֹל



כֹל אומר ר"מ משום ינאי ברבי ִדוסתאי רבי מ"ח) (פ"ג באבות תנן
מתחייב כאיֹלו הכתוב עֹליו מעֹלה ממשנתו אחִד ִדבר השוכח
אחִד ִדבר המשכח "כֹל אמר איתא (צט:) ובמנחות וכו'. בנפשו
יסורו ופן ת"ֹל אנסו מחמת אפיֹלו יכוֹל וכו'", בֹלאו עובר מתֹלמוִדו

מִדבר. הכתוב מֹלבו במסירם מֹלבבך

נוהג התורה ִדשכחת ִדהאיסור נֱקט ת"ת הֹלכות הרב בשו"ע והנה
(אות ראש בכתר ז"ֹל מוואֹלוז'ין הגר"ח ִדעת אמנם בזמנינו, גם
הראשונים עֹל ֱקאי זה ממשנתו אחִד ִדבר ִדשוכח ִדהענין ס"ז)
שֹלא האיסור ִדיסוִד הביאור ובפשטות עכ"ִד. בע"פ, שֹלמִדו
ֹלא שוב בספרים מוִדפסת התורה כֹל ִדהיום וכיון התורה, תשכח

בספרים. ֹלעיין אפשר שתמיִד כיון התורה שכחת שייך

מכֹל באחִד תורה חיִדושי שחיִדש באִדם הִדין מה יֹל"ע וֹלפי"ז
[כשאין התורה שכחת איסור ישאר עִדיין ע"ז האם התורה, עניני
כתובים, שאינם כיון חיִדו"ת הני יאבִדו ישכחם ִדאם באונס], זה

ויאבִדו. ישכחו שֹלא בשביֹל ֹלכותבם יצטרך וע"כ

הגר"ח ִדברי ֹלבאר שכתב ואתחנן פרשת הגרי"ז בחיִדושי עי' אכן
תורה עֹל היא זו אזהרה ִדעיֱקר בזה, "והביאור וז"ֹל: ז"ֹל מואֹלוזין
ִד"א שכח ִדאם ִדתנן הוא ועֹלה ֹלִדור, מִדור הנמסרת שבע"פ
ממשנתו ִדתנן וזהו בנפשו, מתחייב זה הרי ֹלו, הנמסרת מהֱקבֹלה
ונפסֱקה התֹלמוִד שנחתם אחר אבֹל כנ"ֹל, שבע"פ תורה ִדהיינו
שוכח בכֹלֹל זה אין שוב איש, מפי איש שבע"פ תורה שֹל הֱקבֹלה
בע"פ המסורה המשנה עֹל היא זו אזהרה ִדעיֱקר ממשנתו, ִד"א
עֹל האיִדנא האיסור שייך ֹלא ֹלכאורה וֹלפי"ִד ע"ש. תשכח", שֹלא
מִדור מסירה שֹל ענין בזה ִדאין הֹלומִד, שמחִדש תורה חיִדושי
שֹליט"א שטרנבוך ֹלהגר"מ וִדעת טעם בספר שו"ר היום. ֹלִדור
שרצה ח"ב והנהגות תשובות ֹלספרו ובהֱקִדמתו ואתחנן פרשת
תורה חיִדושי מפרסם אין אם בזמה"ז שגם שיתכן ֹלחִדש
והִדברים הֹלאה, מוסרו ואינו מֹלכים, שוֹלחן עֹל ֹלעֹלות הראויים

וצ"ע. התורה, ִדשכחת איסור איכא משתכחים,

חיִדוש שכֹל שכתב ט"ו) אות כ"ב (פרֱק מוסר שבט בספר וע"ע
עֹל ויעֹלהו שיכתבהו ֱקטן, חיִדוש אפיֹלו בתורה, האִדם שיחִדש
כונת וזהו מהעוֹלם, ישכחו וֹלא רבים ימים יעמִדו ֹלמען הספר
בנפשו, מתחייב כאיֹלו ממשנתו אחִד ִדבר השוכח כֹל התנא
שחיִדש, משנתו שהוא ִדיֱקא, ממשנתו, ִד"א השוכח כֹל שהכונה,
(ואוֹלי ויזכור. רואה שישכח זמן שכֹל הספר, עֹל אותו יכתוב וע"כ

בזמה"ז). גם נוהג ִדהאיסור ס"ֹל

ֱקטן שהוא מחמת חיִדו"ת כותב שאינו ִדמי שכתב עוִד וע"ש
חוב אפיֹלו כותב בחשבונותיו שהרי וחשבון, ִדין ֹליתן עתיִד בעיניו
חצי בעיניך חביבי יותר וכי ֹלו, אומרים וא"כ פרוטה, חצי שֹל
תורה, שֹל מחיִדוש ֹלאבִדה, ֹלשכוח שֹלא אותה, שכתבת פרוטה
ֱקטן ִדבר כֹל ֹלכתוב תועֹלת יש וגם ֱקטן. חיִדוש הוא אם אפיֹלו
ִדאיתא ענין שזהו עוִד וע"ש שֹלם. ֹלבנין ֹלבסוף יגיע זה שע"י
כֹל יִדו שמביא ִדיֱקא, תֹלמוִדו ביִדו, ותֹלמוִדו ֹלכאן שבא מי אשרי

ע"ש. שכתבו, ע"י שכחו וֹלא וחיִדש, שֹלמִד מה

האיסור ִדענין ט) ִד, (ִדברים ִדברים בהרחב הנצי"ב מש"כ וע"ע
ישכחו שֹלא בתורה העוסֱקים ת"ח עֹל ֱקאי ממשנתו, ִד"א ִדשוכח
יהגה ובתורתו ִדאיתא וכענין העיון, מתוך במשנתם שהעֹלו מה
הוא אֹלא התורה מסירת הפסֱק מצִד האיסור אין וֹלפי"ִד ע"ש.

ויֹל"ע. תורתו ִדברי ֹלשכוח בעצם איסור

שנברגר נחמיה שנברגרהרב נחמיה הרב

וחובה זכות - חִדו"ת וחובהכתיבת זכות - חִדו"ת כתיבת בחיִדו"ת התורה שכחת בחיִדו"תאיסור התורה שכחת איסור
וייסמן מרִדכי וייסמןהרב מרִדכי הרב
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במעֹלות חשוב 'ואח"כ וז"ֹל כתב פ"ה) הבחינה (שער הֹלבבות בחובות
והנמצאים העוברים מעשי מחברים בהנה אשר והכתיבה המכתב אותיות
עמהם, נמצא שאינו מי ִדברי ֹלאנשים ומגיעים אחריהם, ֹלבאים ועניניהם
אֹליהם שבהגיעם שאפשר אחרת, בארץ אשר ֹלֱקרוביהם הרחוֱקים וִדברי

ושחיתותם, מרעתם והצֹלתם רוחם חיי
מעניני ביניהם שיש מה כותבין ובו בֹלבבות, המפוזרים הענינים ויתחברו
מהשֹלים', רב והענין וגרושין, ונשואין וֱקנין והֹלואה וסחורה ומתן משא
הכתיבה בריאת חיִדוש עצם עֹל הכֹל ֹלאִדון ֹלשבח עֹלינו כי מבואר עכ"ֹל.

בכֹלֹל. האִדם בחיי עצומה תועֹלת בה שיש

תתֱקיימנה 'ובו הוא ֹלכתיבה החוה"ֹל בעֹל שציין מהמעֹלות אחת והנה
רבוי הוא הכתיבה שממעֹלות ֹלומר, כוונתו כי ונראה בספרים'. החכמות
הראשונים ֹלנו שכתבו בזכות כי יִדה, עֹל הנעשה ובאיכות בכמות החכמה
וֹלהשכיֹל ֹלהבין אנו זכינו ספר, עֹל וסברתם חכמתם את והאחרונים
כתיבת בענין החת"ס שֹל החוצבים ִדבריו יִדועים ואמנם התורה. בֹלימוִד
במחשבתו ספר המחבר 'כֹל ר"ח) סי' ריש (אור"ח וז"ֹל חִדו"ת,
וֹלא שמא, אבִד שמא נגִד ִדאבות במיֹלי האמורה האֹלה רבצה שמו, ֹלגִדֹל
מומין מבֱקרי יבואו כי הפועֹל אֹל מחשבתו ֹלהוציא תושיה יִדיו תעשה
אי שבע"פ ִדברים ִדאורייתא איסור עובר שהוא מֹלבִד וימצאו, ויחפשו
איננו ואם ֹלה', ֹלעשות עת משום אֹלא הותר וֹלא ֹלכותבן, רשאי אתה
כֹל כי בעצמו היוִדע זה וֹלעומת ֹלה' עושה
חשש מפני בר מונע ורֱק וֹלהאִדירה תורה ֹלהגִדיֹל הי"ת ֹלשם מגמתו
וכשם ביִדו היא עבירה ה', במֹלאכי ומֹלעיבין ומֹלעיגין מומין מבֱקרי
ִדברים עשה אחז"ֹל הפרישה, עֹל יענש כן הנ"ֹל הִדרישה עֹל עונש שיֱקבֹל

עיי"ש. כו' ֹלשמן בהם וִדבר פעֹלן ֹלשם

ִדברים משום חִדו"ת כתיבת ענין כֹל ֹלאסור היה צריך הִדין ִדמן מזה ֹלמִדנו
ֹלכותבם התירו בתורת ורֱק בכתב, ֹלאומרם רשאי א"א שבע"פ
פעם בכֹל וֹלפיכך מעמ"י. התורה שכחת מחשש כו' ֹלעשות עת משום
הוא מה ֹלשם מחִדש עצמו ֹלבחון ֹלו יש הכתיבה ֹלמֹלאכת אִדם שניגש
שמים כבוִד ֹלהרבות אֹלא אינה כוונתו וכֹל נֱקי עצמו מצא אם והיה כותב,
מסירת מִדין ֹלכתוב הִדין מן אז מחויב שאף [ויתכן ֹלכתוב יכוֹל בעוֹלם
עצמו כבוִד שֹל פסוֹלות מחשבות אצֹלו מתערבות אם אך הֹלאה], התורה
ורגֹלנו יִדינו מצאנו היאך צ"ע מעתה עומִד. במֱקומו הראשון איסור שוב
מכֹל הם נֱקיים כי ע"ע ֹלהעיִד שיוכֹלו יש בנ"א כמה כי חִדו"ת בכתיבת
אין כבר משהו בתערובת ִדאפיֹלו משמע החת"ס ומֹלשון פסוֹל, תערובת

זה. היתר

אִדֹלר הגר"נ במעֹלת המשוֹלש חוט בספר ִדהנה בזה, ֹלהשיב יש ואוֹלי
הִדף, עֹל חִדושיו כותב שאינו טעם ע"ע שאמר החת"ס) שֹל (רבו זצ"ֹל
כתיבתם. ֹלגביו הותר ֹלא שוב הִדברים היטב שזוכר בעצמו שמכיר ִדמכיון
וכֹל 'ִדחויה' בגִדר ִדהכתיבה החת"ס תֹלמיִדו כִדעת סבר הוא ִדגם והינו
ֹלהבין יש [ואמנם ֹלגביו. אסור ה"ז ֹלכתיבה המתרת הסיבה את שאין
ֹלהתיר יש עִדיין תורתו ישכח שֹלא בעצמו מוחזֱק אי ִדאף זו טענה
אין משום כאן אין ובוִדאי אחריו, ֹלִדורות רבים ימים יעמִדו ֹלמען כתיבתם
גם הותר ה"ז ֹלה' ֹלעשות עת משום כאן ויש ִדמאחר ֹלו וֹלא חוטא אִדם
הִדֹל"ת מערכת (כֹלֹלים חמִד בשִדי ֹלמש"כ הראוני ואוֹלם וצ"ע]. כֹלפיו,
מ"מ ֹלה' ֹלעשות עת משום הוא הכתיבה היתר שעיֱקר ִדאע"פ כ"ב) כֹלֹל
והביא ֹלגברא. גברא בין רבנן פֹלוג וֹלא אִדם ֹלכֹל הותר שהתירוה ֹלאחר
חסיִדים, ממשנת ִדהוא וכתב הנ"ֹל זצ"ֹל אִדֹלר הגר"נ שיטת את שם
והיראה מוסר ספרי שהחמירו ֹלפי"מ בכך ִדעתו נתֱקררה ֹלא ואעפ"כ
וֹלִדורות ִדורו ֹלבני ֹלהועיֹל השי"ת יחננו אשר כֹל ֹלכתוב האִדם בחובת

התורה. שר ויֱקירא רבה ֹלגברא בחִדו"ת ובפרט הבאים

הִדברים נכתבים שאין ִדכֹל החת"ס הערת עֹל ֱקצת ֹלהשיב יתכן ֹלפי"ז
פֹלוג ֹלא אמרינן בזה ִדגם ִדי"ֹל ֹלכותבם, היתר אין ֹלש"ש טהורה בכוונה
ֹלכם חציו תערובת שֹל ִדרגה אף נכֹלֹל ֹלה' עת שֹל ההיתר ובכֹלֹל רבנן
הרבה ימנעו פסוֹל תערובת כֹל נאסור ואם ִדמאחר י"ֹל, וביותר ֹלה'. וחציו
ִדעת היתרא בהך אכניס זה כֹל א"כ בצִדֱק] שאינו וחֹלֱק בצִד [חֹלֱק חִדו"ת

הכותבים. בין חכמים חיֹלֱקו וֹלא ֹלה', ֹלעשות

[ִדמסתמא הפרטית במחברתו חיִדושיו שכותב במי ֹלהסתפֱק יש וֹלסיום,
וֹלהפיצם ֹלהִדפיסם בא זמן וֹלאחר גריִדא], התורה זכירת ֹלשם כוונתו
שייך בזה גם האם פסוֹל], מחשבת תערובת יותר יתכן כבר [ִדאז בישראֹל
ִדברים ֹלהיות נהפכו וכבר מאחר שמא או שבע"פ, ִדִדברים איסורא הך
(ציֹלום שמצֹלם במי ֹלִדון יש עוִד מיִדי. וֹלא בה ֹלן ֹלית שוב שבכתב
כִדי יצטֹלם שֹלא היתר את ֹלכסות מחויב האם ֹלו, הנצרך עמוִד מסמכים)

צורך. באין שבכתב בִדברים ֹלהרבות שֹלא

שבע"פ ִדברים יצטרכו ֹלא ושוב צִדֱק, גואֹל ֹלביאת במהרה שנזכה יה"ר
ומֹלאה הבטחת בעז"ה בנו תתֱקיים כאשר שבכתב כִדברים ֹלהופיע

אמן. מכסים, ֹלים כמים ה' את ִדעה הארץ

בספרים החכמות תתֱקימנה ובו

ומתערב

עומִד, במֱקומו איסורו הרי

ִדיחוי



תורה ִדברי כתיבת

כתיבה עֹל התורה ברכות

הברכ"י [הביאו התוס' מבעֹלי יעֱקב ֹלרבינו ֹלב) (סי' השמים מן בשו"ת
והשיבוהו בחוה"מ ִד"ת ֹלכתוב מותר אם ששאֹל כ' תֱקמה] בסי' והשע"ת
שמחִדשין בהֹלכה המצויינים שערים ציון שערי ה' "אוהב השמים מן
ֹלפני נאהבים שערים אותם ביאור, עֹל אותם ומעמיִדין בהֹלכה חיִדוש
בחוֹל התורה התירה כסף אביִדת עֹל ואם יעֱקב... משכנות מכֹל יותר המֹלך

אביִדת עֹל ֹלחוש שיש וכ"ש כ"ש מֹלאכה המועִד
וכֹל

עֹליהם. שכר מֱקבֹל אותם הכותב

שֹלא העוֹלם ֹלצורך או ישכח, שֹלא הֹלומִד ֹלצורך היא הכתיבה אם ויֹל"ע
אומרים שהיו י: בב"ב ִדאי' הא עֹל המהרש"א ִדברי ויִדועים הִד"ת. יאבִדו
ושנעשה הֹלימוִד עיֱקר כי ֹלפרש "יש ביִדו. ותֹלמוִדו ֹלכאן שבא מי אשרי
חכמים נֱקראו כן עֹל אשר יִד מכתיבת הבא הֹלימוִד הוא רושם בו
שם יהויִדע בבן ועי' היא הכתיבה וֹלפי"ז סופרים".

אותם כותב ואינו חיִדו"ת שהמחִדש
שכבר ביִדו", "ותֹלמוִדו מ"ש בזה ופי' תורה. שֹל הונה מאבִד ה"ז

ֹלמשמרת. ונשאר ביִדו כתבו

הֹלימוִד "והעיֱקר - ֹלזכור כִדי ִדהוא מבואר ִד') (שער משה ובמטה
ֹלִדבר ורמז ִדבריו כשכותב הוא אִדם, כֹל ביִד המֱקויים

נטריֱקן בס' הפמ"ג וכ"כ "כתב". ר"ת בבטנך תשמרם כי
שיעֹלה מה כֹל ֹלרשום יתירה זהירות שצריך
ועי' רב. והון יֱקר ִדבר ֹלשכוח יבא וִדאי והמתעצֹל הטהור, ֹלבו בזכרון
ֹלכותבם מחוייב חיִדו"ת ֹלחִדש ה' שחננו מי ִדכֹל שֹלמה הבנין בהֱקִדמת

מסיני. ֹלו הניתן חֹלֱקו זה כי ישכחם, שֹלא

והוא בטבע, שכחה גורמת ִדהכתיבה שכ' כת"ס עי' אך
ֹלכותבם. רשאי אתה אי שבע"פ ִדִדברים הִדין טעם

שאינו אע"פ בִד"ת ִדהכותב האבוִדרהם] [עפ"י ס"ג מז סי' השו"ע פסֱק
ובהרהור כהרהור, רֱק היא כתיבה ִדהרי הנו"כ והֱקשו ֹלברך. צריך ֱקורא
טעמים, ה' בזה הפוס' וכתבו ֹלברך. צריך ִדאינו (ס"ִד) בסמוך השו"ע פסֱק

הכתיבה, בשעת מפיו תיבות ֹלהוציא הכותב ִדִדרך הא'

מהכא וראייתו ושבועה] נִדר [ֹלענין כִדיבור ִדכתיבה (ֱקצִד) החו"י ִדעת הב'
ִדברם". כאיֹלו הוי המֹלות "ִדכתיבת ֹלברך צריך ִד"ת ִדכותב

משום הרהור עֹל מברכים ִדאין בטעם ִדתֹליא ביאר (מט) יעֱקב שב בשו"ת
וֹלכן ֹלבניו, ֹלֹלמִד שייך ֹלא ובהרהור ֹלבניך, מושננתם יֹלפי' ִדת"ת ִדהמ"ע
כתיבה, ע"י ֹלאחרים ֹלֹלמִד ִדיכוֹל בכתיבה משא"כ הרהור, עֹל מברכים אין

כתיבה עֹל מברכים וֹלכן
המעשה בגִדרי תֹלויה ת"ת מצות ִדגִדר ומבואר

המ"ע. ֱקיום שֹל צורה היא כתיבה וֹלכן ֹלאחרים, ֹלימוִד בו ִדשייך

במ"ב]. [והובא הפמ"ג וכ"כ כתיבה, מעשה שעושה מכיון ִדהוא כ' הֹלבוש

וֹלא התורה, ֱקיום עיֱקר זהו שהרי שאני "ִדכתיבה כ' (מז,י) ובערוה"ש
ֹלכותבה, שהתירו אחר שבע"פ תורה אפי' אֹלא שבכתב תורה מבעיא

ואֹלמֹלא
מישראֹל." תורה נשתכחה כבר כתיבה

שהם היֱקרות המרגֹליות
ויאבִדו, ישתכחו שֹלא ֹלכותבם שיש היֱקרה התורה ומחשבות סברות

הֹלימוִד. מעצם חֹלֱק
וֹלִדורות ֹלעוֹלם ֱקיימים שישארו כִדי

אחרים,

זוכרם, כך שמתוך

הוי
כתיבה, ע"י היא התורה ֱקיום עיֱקר שהרי ֹלרבים, תורה כמֹלמִד

מיוחִד חיבור [והוא

ֹלשה"ֱק] ועניני הכתיבה במעֹלת

כתיבת ֹלגבי הריטב"א מ"ש ועי'

[ֱקיִדושין] (חיִדושין) שיטת ֹלכתוב רבותי ֹלי התירו ועוִד - יח:) (במו"ֱק בחוה"מ חיִדו"ת
וכיו"ב ֹלומִד שהייתי שֹלי

ומ"ש) ִד"ה ֱקו (יו"ִד

שוִדאי באופן ֹלפי"ִד ויֹל"ע

(ויֹלנא שֹלום השאיֹלת ובהֱקִדמת מוִדה. ִדֹלכאו' יכתבם, ֹלא אם מהעוֹלם יאבִדו
כתב תרס"ִד)

תר"י בשם במ"ב הובא

וִדאי, שאינו כיון ֹלברך אין זה ִדבשביֹל (סֱק"ב) ט"ז ועי' תפט. בסי' הברכ"י וכ"כ וח"א,
אחר. ענין עֹל נאמרו יונה רבינו וִדברי

רעֱק"א ֹלזה וציין

רכז. יו"ִד חת"ס ועי' עֹליו. שהשיג מה יעֱקב שב ועי' בשו"ע.

בכתיבה, ספיה"ע ֹלענין כט סי' רעֱק"א בשו"ת [והו"ִד

השו"ע]. בהגהות גם וציינו

כתיבה. מעשה כאן ִדיש ֹלי ומה בהרהור, מתֱקימים הִד"ת סו"ס ִדהא זה בטעם וצ"ב
ויש בִדיבור ת"ת שיש ִדכשם ת"ת, שֹל אופן הוא ִד"ת כתיבת ִדמעשה בזה וחזינן
שיש [כיון מהרהור יתר הוא אך כִדיבור אינו אמנם שהוא גם יש בהרהור,

מעשה]. בו

כֹלומר ִד"ת, כותב ִדֱקא' השו"ע וֹלשון האבוִדרהם ִדברי ִדֱקִדוֱק עפ"י ֹלהוסיף ויתכן
אופן כאן יש אֹלא כתיבה, ע"י ת"ת שמֱקיים הִד"ת ֹלעצם מתייחסת הכתיבה שאין

שֹל צורה היא שהכתיבה ִדהיינו הִד"ת שכותב
ֹלבִד בהרהור מצוי שאינו ֹלכתיבה, שיש המיוחִד הבירור מצִד והוא
מתחייב אינו בעֹלמא ִד"ת המעתיֱק ִדבאמת א"כ ונמצא בִדיבור]. ֹלא שגם [ויתכן
ֹלימוִדו, בתוך הִדברים שמתבררים באופן ִדוֱקא אֹלא המג"א] ֹלהִדיא [כמ"ש בברכה
בעצם מעֹלה [וזו עצמו, מצִד עֹליו ֹלברך ראוי אשר התורה עסֱק שֹל מיוחִד אופן והוא

חיִדו"ת]. כתיבת

אשכח. שֹלא

ֹלשריפת ומוסרו בית ֹלבונה ִדומה ספר, עֹל כותבו ואינו ִדבר המחִדש "כֹל
אפר".

בכתיבה ת"ת

ב

מוסיף אשר מיוחִד התורה עסֱק בתוך
הֹלימוִד, בעצם

הציון הציוןשער שער ביִדו ביִדוותֹלמוִדו ותֹלמוִדו
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בשבירת נעוצה תורה חיִדושי כתיבת ששורש נראה נתבונן כאשר
בחינות. משני והוא ע"ה, רבינו משה ע"י הֹלוחות

התורה, שכחת מפני אֹלא אינו תורה חיִדושי ֹלכתוב ההיתר כֹל
שאמרו וכמו הֹלוחות, שבירת מחמת אֹלא אינה התורה שכחת ועיֱקר
נשתכחה ֹלא הראשונות ֹלוחות נשתברו ֹלא "אֹלמֹלי (נִד.) בעירובין
תֹלמוִדו ששכח בזֱקן "הזהרו אמרו (ח:) ובברכות מישראֹל", תורה
הרי בארון", מונחות ֹלוחות ושברי ֹלוחות ִדאמרינן אונסו מחמת

התורה. שכחת עֹל רומזין ֹלוחות ששברי

שתֹלמיִד מה ואפיֹלו תורה, חיִדושי כֹל היו הֹלוחות נשתברו ֹלא איֹלו
היה שבאמת וכמו עצמם הֹלוחות עֹל בנס כתובים ֹלחִדש, עתיִד ותיֱק
והביא יח), (ִדרוש הֹלוי בבית ֹלבאר שהאריך וכמו הראשונות, בֹלוחות
כתוב היה וִדיבור ִדיבור כֹל ִדבין (פ"ו) בשֱקֹלים הירושֹלמי מִדברי
גם כן והוכיח טו), יג בבמִד"ר (וכ"ה תורה שֹל ואותיותיה ִדֱקִדוֱקיה

שהאריך. וע"ש (ֱקִד.), משבת

היא שהתורה ֹלהתבטאות רגיֹלים שחז"ֹל מה ֹלפרש אפשר זה ֹלפי
שבא מי "אשרי שאמרו וכמו התורה, ֹלזכירת ביטוי והוא אִדם, שֹל
(אבות ומע"ט" תורה שיש "אע"פ י:), (ב"ב ותֹלמוִדו ֹלכאן
ישתכח שֹלא עמִדי, "והיתה אמרו (טז.) ובתמורה מי"א), פ"ג

"נפשי המֹלך: ִדוִד מש"א גם ֹלפ"ז ֹלפרש ויש מֹלבי". תֹלמוִדי
התורה, הוא ִדנפש ֱקט), ֱקיט, (תהֹלים שכחתי" ֹלא ותורתך תמיִד
היינו בכפי" ו"נפשי החיים), בנפש (עיין התורה עבור הנשמה שעיֱקר
הם היִדים ֹלמה ֹלהבין ויש שכחתי". ֹלא "ותורתך כי - ביִדיו שהתורה

התורה. ֹלזכירת ביטוי

שני כנגִד הם אִדם שֹל יִדיו ששני מבואר כי היטב, מובן וֹלִדברינו
חז"ֹל אמרו וכן הִדברות, עשרת כנגִד הם אצבעותיו ועשר הֹלוחות,
בתנחומא וכ"ה הברית", ֹלוחות אֹלו זהב, גֹליֹלי א) ה, (שהש"ר
יִד] [מֹלשון זה כעין אמרו טו) יג, (במִד"ר ובמִדרש ט). סי' (עֱקב
כשני הם שהיִדים וכיון הֱקב"ה", שנכתבו הֹלוחות כנגִד אחת,
הֹלוחות, שבירת ע"י שנשתכחה התורה את שזוכר מי הרי הֹלוחות,
היא שהתורה נֱקרא וֹלכך מֱקומה, אֹל התורה את כביכוֹל מחזיר

ֹלעמֹלות ביטוי הם אִדם שֹל שיִדיו שמצאנו מה גם ֹלהסביר יש ומעתה
ֹלפניך ויִדוע "גֹלוי (ֱקִד.) בכתובות הנשיא יהוִדה רבי אמר וכן בתורה,
אמרו בשֹלח) (פ' ובמכיֹלתא ,
התורה", מן שרפו "מפני ברפיִדים, שהיתה עמֹלֱק במֹלחמת
(ז:) ובסוטה יב)]. יז, (שמות כבִדים" משה "ויִדי גם שם נאמר [וֹלכך
ומטרח משֱקֹל יהוִדה יִדע ִדהוי ז), ֹלג, (ִדברים ֹלו" רב עה"פ אמרו
עה"ת). וערש"י תורה, שֹל מֹלחמתה (מֹלשון רבנן בהִדי בשמעתא
"באותה פכ"א): (תִדב"א במִדרש אמרו שהרי היטב, מובן הענין וֹלהנ"ֹל
מתוך תורה שיֹלמִדו ישראֹל עֹל גזירה נגזרה הֹלוחות] [שנשתברו שעה
הִדוחֱק ומתוך הטירוף ומתוך הטֹלטוֹל ומתוך השעבוִד ומתוך הצער
מכח רֱק נגזרה תורה שֹל עמֹלה שעיֱקר הרי מזונות", ֹלהם שאין ומתוך
תורה שֹל עמֹלה ֹלכך הֹלוחות, הם אִדם שֹל שיִדיו וכיון הֹלוחות, שבירת

אִדם. שֹל ביִדיו ִדוֱקא מתבטאת

"מעשה חז"ֹל וכמש"א ביִדים, היא הפרנסה עבוִדת עיֱקר גם והנה
וֹלכך ב), ֱקכח, (תהֹלים תאכֹל" כי כפיך "יגיע שנאמר וכמו יִדים",
"ביִדיו", ֹלפרנסתו ֹלעמוֹל שוב צריך אינו "ביִדיו" בתורה העמֹל
נעשית ומֹלאכתו ארץ, ִדרך עוֹל ממנו מעבירין תורה עוֹל עֹליו ִדהמֱקבֹל
יִדי והיִדים יעֱקב ֱקוֹל "הֱקוֹל שכתוב מה בזה ֹלפרש ויש אחרים. ע"י
- מֹלאכתו אז בֱקוֹלו, תורה ֹלומִד יעֱקב אם כי כב), כז, (בראשית עשיו"
צעיר" יעבוִד "ורב ִדכתיב כמו עשיו, ע"י נעשית היִדים" "מעשה
שעשיו ה), סא, (ישעיה צאנכם" ורעו זרים "ועמִדו כג), כה, (בראשית

יעֱקב. שֹל מֹלאכתו יעשה

ֹלכאן שבא מי "אשרי י:) (ב"ב חז"ֹל מש"א עֹל המהרש"א ִדברי ויִדועים
עיֱקר שהוא יִד, מכתיבת הבא הֹלימוִד עֹל ִדֱקאי ביִדו", ותֹלמוִדו
הם היִדים שהרי עומֱק, בזה יש וֹלִדברינו רושם. בו ושנעשה הֹלימוִד
מה ואפיֹלו החיִדושים כֹל כתובים היו הראשונות ובֹלוחות הֹלוחות,
מפורסמים החיִדושים כֹל היו כן יִדי ועֹל ֹלחִדש, עתיִד ותיֱק שתֹלמיִד
כֹל מהֹלוחות שנמחֱקו הֹלוחות שבירת אחר אבֹל ישראֹל, ֹלכֹל
שחיִדשו מה כֹל נמסר שֹלא בוִדאי בכתיבה, ונאסרו תורה החיִדושי
החיִדושים. אֹלה התפרסמו שֹלא ונמצא ישראֹל, כֹל אֹל התֹלמיִדים
ביִדינו הרי ופרסומם, החיִדושים כתיבת ֹלנו שהותרה כעת אבֹל
ואשרי הראשונות, בֹלוחות ֹלהם שנאבִד ממה ֹלישראֹל ֹלהחזיר

ֹלכך. שזכה ֹלמי חֹלֱקו

א.

ב.

ביִדו
ביִדו ביִדו"
יִדך

בכפי

"יִדיו
"כף

מיִד

"ביִדו".

בתורה" אצבעותי בעשר שיגעתי
יִדיהם

"יִדיו

ֹלוין יצחֱק ֹלויןהרב יצחֱק הרב

הבא בעמוִד המשך



וֹלֹלמִד ֹלֹלמוִד ִד"ת פרסום

ֹלבניך, ושננתם שנא' ֹלאחרים ֹלֹלמִדה מ"ע איכא ת"ת מצות בכֹלֹל
בשו"ת וכ' רמה,ג]. יו"ִד ובשו"ע ה"ב פ"א ת"ת הֹל' הרמב"ם [וכמ"ש
גם זו מצוה ִדמֱקיים בשו"ע] רעֱק"א [ציינו מט סי' יעֱקב שב

בכתיבה,

ואינו תורה הֹלומִד אומר מאיר רבי היה תניא צט. בסנהִדרין איתא
וז"ֹל ע"ז בהגהותיו הריעב"ץ וכ' בזה. ה' ִדבר הוא זה מֹלמִדה,
עֹל יעמִדו והתֹלמיִדים יבינו המשכיֹלים ֹלמען אותה ומבאר והכותב

טוב, ֹלֱקח ויוסיפו האמת

אם בזה"ֹל עוז במגִדֹל שכ' היעב"ץ ִדברי הובאו [ובכ"מ
וזכות
הכתיבה "וע"י שכ' כתיבה) (ע' יועץ פֹלא ועי' בו.] תֹלוי הרבים
ישראֹל". אֹלפי רבבות בתוך ִדורשו כאיֹלו הוא והרי הִדבר מתגֹלה
כֹל איש יבאר "ואֹלו נבוכים ֹלמורה הרמב"ם בהֱקִדמת ומֱקורו
בבני ֹלאֹלפים ברבים אותם ִדורש נמצא ספר, עֹל ההם הענינים

אִדם".

תתֱק"ס וז"ֹל כ' יום ארבעים עה"פ תשא כי בפר' אפרים רבינו כ'
ֱקוץ כֹל יום מ' באותן הֱקב"ה ֹלו מסר כי תֹלים תֹלים גי' שעות
עֹל ִדבר ֹלחִדש יכוֹל אִדם ואין טעמים, שֹל תֹלים תֹלי שבתורה
עטרה ֹלגִדֹל כִדי ֹליכתב ניתנו וֹלא ֹלמשה, הכֹל נמסר ֹלא אם התורה
ונכתבים תורה רזי השמים מן ֹלו שמגֹלין שבִדור וצִדיֱק צִדיֱק ֹלכֹל
אֹליעזר ה"ר כתב וכן אמרן. אחִד רועה וכוֹלם שמו עֹל ונֱקראים
ואינו השמים מן תורה רזי ֹלו שמגֹלין מי שכֹל זֹלה"ה מגרמיישא

הִדין. את עֹליו ֹליתן עתיִד כותבן

ואינו ִדבר הֱקב"ה ֹלו שגיֹלה מי וכֹל כ' (תֱק"ֹל) חסיִדים בס' וריה"ח
אֹלא ֹלו גיֹלה ֹלא כי ֹלו, שגיֹלה מי גוזֹל זה הרי ֹלכתוב, ויכוֹל כותבו
יפוצו וכתיב וגו' ֹלהוִדיעם ובריתו ֹליראיו ה' סוִד ִדכתיב ֹלכתוב,

וגו'. נעֹלם כֹל עֹל במשפט יביא שכתוב וזה וגו'. חוצה מעיינותיך

כותב שאינו שמי כ' האריז"ֹל) (ֹלתֹלמיִד כהן שפתי ֹלס' ובהֱקִדמה
הנביא כמו נענש שהוא ֹלי "נראה ֹלו שנתחִדש מה

ֹלאמר, הזאת התורה את באר עה"פ כ' ִדברים בפר' ושם
יעשה, התורה עֹל ביאור ֹלעשות שיכוֹל מי שכֹל ֹלישראֹל "ֹלאמר
כפי אֹלא עה"ת ביאור יעשה אם א"כ מסיני... ֱקיבֹלו שכוֹלם

נשמתו...". שֱקבֹלה מה

כֹל מ"ח) (פ"ג המשנה את אבות בחסִדי החיִד"א פי' זה וכענין
את ֱקיבֹל שכ"א ִדכיון בנפשו, מתחייב כאיֹלו ממשנתו ִדבר השוכח

ֹלחִדשו, יכוֹל אחר אין נשמתו שֱקבֹלה והחיִדוש מסיני, חֹלֱקו

נא' וע"ז
בנפשו. מתחייב ה"ז חֹלֱקו, ִדהיינו שֹלו, ממשנתו ִדהשוכח

שֹלא פטירתו ֱקוִדם שציוה גִדוֹל אִדם בענין כִד ח"א ִדבר משיב עי'
ויכוֹל שֹלו היא ִדהתורה ִדאע"פ ֹלו ֹלשמוע ִדאין חיִדושיו, יִדפיסו
שהרי ֹלאבִדם רשות ֹלו אין אבֹל שירצה, ֹלמי חיִדושיו זכות ֹלהוריש
תרומה וכמו ֹלעצמו. ֹלכבשם וֹלא ֹלאחרים וֹלֹלמִד ֹלֹלמוִד הוא מצווה
"וה"נ ֹלאבִדה, רשות ֹלו אין אבֹל שירצה כהן ֹלכֹל ֹלתת שיכוֹל
ִדוֱקא אבֹל המחִדש... שֹל שמו עֹל ִדנֱקראת ִדאע"ג התורה ֱקִדושת
רוצה ואם שבהם, הֱקִדושה חֹלֱק בטֹל יהיה וֹלא ֹלאיבוִד יֹלכו שֹלא
ֹלֹלמִד התורה ִדעת נגִד שהוא רשות, ֹלו אין ֹלגמרי שיאבִדו

ֹלאחרים."

הוא המצוה ִדגִדר משום כתיבה עֹל ִדמברך ברכה"ת מהֹל' ִדמוכיח ֹלעיֹל עי'
בהֱקִדמתו. שֹלמה החמִדת וכ"כ כתיבה. ע"י ֹלֹלמִד ואפשר ֹלבניך" "ושננתם עפ"י
עכ"פ אך ואכ"מ, מפיו, ֹלִדרוש בא תֹלמיִד כשאין גם החיוב אם האחרונים נס' [אמנם

בזה.] יש מ"ע ֱקיום

שֹלא יתכן ִדכשנכתב בִדבור, ִדוֱקא הוא ֹלאחרים ִדמֹלמִדה שם מהרש"א עי' אך
עִדיף, שִדבור וִדאי ִדבריו ביאור ִדֹלענין ואחר) ִד"ה רכז (יו"ִד חת"ס ועי' צרכו, כֹל יבין
הכתב, ע"י יותר שמובן באופן ֹלפ"ז [ויֹל"ע חברו. ֹלֹלב נכנסים מהֹלב היוצאים וִדברים
ומחשבתם, כוונתם מבֹלבֹל שהִדיבור אנשים שיש ב') (ֱקו נטריֱקן בס' הפמ"ג וכמ"ש

ביותר.] מבין בספר כשמעיין אבֹל

שכֹל הכרעת ֹלפי אמת שהוא ִדכֹל בהֱקִדמתו הֱקצוה"ח כ' כבר אמת, חיִדושי ובגִדר
העֹליונים. השגת ֹלפי תורה שֹל ֹלאמתה אינו אם אף אמת שֹל חיִדוש חשיב אנושי

יעו"ש.

[כִדאי'
ִדבר ֹלחִדש יכוֹל אִדם ואין חברו, שֹל בתחומו ֹלכנוס יכוֹל אִדם "ואין הגִדוֹל ר"א בצוואת

נבראת."] שהתורה מיום ֹלפניו מוכן הכֹל כי ֹלחִדשו, מזומן שחבירו בתורה

גִדוֹל ֹלתורה כבוִד ואין מזה גִדוֹל ֹלימוִד אין
ממנו.

חיִדו"ת כותב
מזה, גִדוֹלה תורה הרבצת ואין ֹלשכרו, ֱקץ אין ֹלרבים ומוסר

שכובש
נבואתו...".

שֹלו אינו

חיִדושים פרסום חובת

חיִדו"ת והפצת הִדפסה

חיִדו"ת בהִדפסת ס"ת כתיבת מצות

שבע"פ תורה הִדפסת

נזכר ֹלא אבֹל וחובתה, הכתיבה בענין רֱק הוא הראשונים ִדאיירי הנ"ֹל בכֹל
ִדֹלא הביאו יו"ִד ֹלתשו' החת"ס בני ובהֱקִדמת כתביו. ֹלהפיץ מחוייב אם
ֹלהִדפיס החיוב יִדעתי "ֹלא במכתב כמ"ש חיבוריו את ֹלהִדפיס ברוחו עֹלה
כֹל עם ֹלֹלמוִד מוכן הריני כח ֹלי ויתן ה' שיחייני עוִד כֹל ֹלרבים, ִדברי וֹלפזר
הן בהֹלכה הן הי"ת שיחנני מה כֹל ובִדיו ספר עֹל כותב והנני ֹלשמוע... הבא
וכן ויעתיֱקם, יבא ֹלהעתיֱקם שרוצה מי כֹל הפֱקר מונחים והמה באגִדה

מחוייב". אינני יותר הִדפוס, ֱקוִדם ֱקִדמונינו עשו

בהֱקִדמת ועי' ספריו, ֹלהִדפיס אִדם ִדחייב כ' בהֱקִדמתו חי איש הבן אבֹל
גִדוֹלה מצוה בזה יש ִדוִדאי החת"ס ִד' עֹל שהשיג ֹלב"ֱק משה הִדברות
שעי"ז נג בעירובין חז"ֹל ששבחו מסכתא גֹלי בכֹלֹל הוא והמִדפיס ִדֹלֹלמִד,
ֹלתֹלמיִדים בשיעורים מסכתא ִדגֹלי מי ואף ביִדו. התורה מתֱקיימת
ֹלבוא יכוֹלים שאינם אֹלו גם יתרבו בהִדפסה מ"מ ֹלשואֹלים, ובתשובות

ֹלעוֹלם. ֱקיים הוא וגם בע"פ, וֹלשמוע

ומחוייבים ֹלֹלמוִד אנו "ומצווים כ' עזרי ֹלאבי ובהֱקִדמה
יתרבו ספרים ע"י ואם משובח, ה"ז בזה המרבה כֹל ובוִדאי ֹלאחרים, ֹלֹלמִד
בעשיית ווִדאי וִדאי חוצה, מעיינותיו ויפוצו התֹלמיִדים
שנרמז הנוב"י בִדרשות ועי' ספרים..."
ֹלִדורי בו מתֱקיים חיבר אשר ספר שע"י אִדם" תוֹלִדות ספר "זה בפס'

אִדם. תוֹלִדות ִדורות

היא ס"ת כתיבת מצות ֱקיום עיֱקר שבזה"ז הרא"ש ִדֹלשי' האחרונים כתבו
ֹלכתוב וא"צ מוִדפס ספר בֱקניית יוצאים בהם, שֹלומִדים ספרים בשאר
ח"ִד (או"ח אג"מ ועי' ס"ת. מכתיבת חֹלוֱק מ"ט תמה (ער,ז) והִדע"ֱק בעצמו,
שצריך הספרים כֹל את יכתוב שאִדם שייך ִדֹלא מפני ִדהוא שביאר ֹלט)

בהם. ֹלֹלמוִד

המצוה מֱקיים אין מוִדפס ספר ִדכשֱקונה עה) סי' (יו"ִד חיה הנפש ִד' אך
שֹלומִד ִדמי וכ' יצא]. ִדֹלא ע"ר בסי' הרמ"א [שכ' מהשוֱק ס"ת כֱקונה ִדהוא
כאיֹלו אחת אות בה הגיה שאם כס"ת מֱקיים, שפיר אותם ומגיה בספרים
ומכ"ש אחת. אות מהגהת גרע ֹלא בהם ומחִדש שמוסיף מי ומכ"ש כתבה.
"אפשר כבר, שנִדפסו הספרים עפ"י שֹלמִד חיִדושיו ֹלהִדפיס שזוכה מי
ישראֹל" בני את וֹלמִדה הזאת השירה את ֹלכם כתבו ועתה מֱקיים ִדבזה
מתחיֹלה שֱקנה הספרים בכֹל יִד"ח יוצא ִדעי"ז ִדיתכן שכ' בהֱקִדמתו ועי"ע

ֹלֹלמוִד.

כ"ש הרא"ש ִדֹלשי' שומע הֹלב וכ"כ
המצוה. מתֱקיימת חִדש ספר שבחיבור

עובר ה"ז בֹלבִד, ֹלשמה אינו הספר חיבור שאם רח או"ח בתשו' החת"ס שי'
הותר וֹלא ֹלכותבם, רשאי אתה אי שבע"פ ִדברים שֹל ִדאורייתא איסור עֹל
עומִד. במֱקומו איסורו הרי ֹלה' עושה אינו ואם ֹלה', ֹלעשות עת משום אֹלא
ובחתן ֹלה' שעושה בתנאי הוא ֹלעשות עת משום ֹלכתוב ִדההיתר ז"א
הִדבר כשעושין שכ' עת) (ִד"ה יִד: תמורה מרש"י ֹלִדבריו ראיה הביא סופר

תורתך. ֹלהפר ראוי השם ֱקִדושת ֹלשם

מת"ת חֹלֱק והוא ֹלכתוב חיוב ִדאיכא הנ"ֹל והאחרונים הראשונים ומכֹל
ֹלשמה שֹלא כשעושה ִדגם וממיֹלא אֹלא ִדאינו חזינן כמש"נ,

המצוה. מֱקיים הרי

יראים עי' אך ִדאורייתא. ִדרשא ִדהיא סח סי' באו"ח ֹלשי' החת"ס ואמנם
בעֹלמא, אסמכתא שהיא ֱקכח סו"ס

כן הביאו ֹלא אמאי ִדא"כ החת"ס עֹל הֱק' (ב) ִדעניא אפרֱקסתא בשו"ת
ת"ת כִדין ִדהוא וע"כ ֹלכותבם, רשאי אתה שאי ֹלהֹל' והשו"ע הרמב"ם

ֹלשמה. בא ֹלשמה שֹלא שמתוך

שבע"פ ִדִדברים האיסור ִדבכֹלֹל ִדכיון החת"ס עֹל הֱק' מוע"ז ובהֱקִדמת
ֹלֹלמוִד ייאסר ֹלשמה שֹלא ֹלימוִד גם א"כ הכתב, מתוך ֹלֹלמוִד שֹלא גם הוא

ספרים. מתוך

כנ"ֹל ִדהוא פשיטא וֹלכאו'
חיוב אין אמנם זה בֹלא אבֹל ֹלפניו, היושבים בתֹלמיִדים ֹלאחרים ֹלימוִד שמֱקיים
ֹלאחרים, ֹלֹלמִד ֹלמ"ע איכא אבֹל וריה"ח, הרוֱקח שכ' החיִדושים גיֹלוי מצִד ֹלהפיץ

ֹלרבים]. ֹלֹלמִד העצומה בחובה שהאריך חותם בפתוחי בהֱקִדמה [ועי"ש

ההִדפסה במעֹלת הנוב"י בהֱקִדמת ועי'
שהִדפיסו ִדיש הֱקִדמונים בשיטות מז) נ' גִדוֹלים (מער' הגִדוֹלים שם ועי' עוֹלם. ֹלזכרון

ִדבריהם. ואבִדו מזה שנזהרו ויש

הפֹלאה) ס' (ֱקמא,

בשמו) הנוב"י ֹלבן ט', ִדרוש ציון (אהבת

הספר] שבראש מחיים ִדפיסה [בֱקונ'

ִדרבנן ובארעא מט. וברכ"י מחב"ר ועי'
בזה. הסתפֱק

ֹלשמה. שֹלא הותרה הספר הפצת גם אם ויֹל"ע

ֹלִד סי' הרמ"א בתשו' מ"ש עפ"י רש"י, בכתב ספריהם ֹלהִדפיס שהֱקפיִדו יש
שֹלִד,יז), במג"א (הו"ִד אשורי בכתב רֱק הוא שבע"פ ִדברים ֹלכתוב ִדהאיסור

רֱק אֹלא הכתב, גוף נשתנה שֹלא כיון אשורי ככתב הוא שֹלנו בִדפוס [אבֹל
ֱקפג. סי' ח"ז הֹלכות משנה ועי' התגין]

ֹלהרבות החובה

מצוה, היתר
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ציצית בענין מ"ז ֹלגֹליון ציציתתגובות בענין מ"ז ֹלגֹליון ציציתתגובות בענין מ"ז ֹלגֹליון ציציתתגובות בענין מ"ז ֹלגֹליון תגובות

בציצית תכֹלת בענין

בציצית שותפות בענין

וֹלא בזה, שֱקו"ט יפה ֱקרח, פר' בגֹליון תכֹלת בענין שנכתב במה הנה
שֹל מעשה עוִד ונזכרתי מעשה שראיתי אֹלא בזה. הענין בפרטי אכנס
פסח הֹלכות שֹלמה בהֹליכות (מובא זצ"ֹל אויערבאך בהגרש"ז הֹלכה
ֹלפניו הבחור והציע ִדרשתו, עֹל מצוה בר בחור ששאֹל ספה"ע), בעניני
שיפה הגרש"ז והפטיר הספירה, באמצע שנתגִדֹל ֱקטן בענין מו"מ
מברכים. שכן הוא המֱקובֹל שהמנהג ֹלסיים צריכים אמנם בזה, הפֹלפוֹל
שֹלכֹל אֹלא מנהג, בזה שיש במסמרות אֱקבע ֹלא תכֹלת, ֹלענין ובאשר
ֹלרב ֹלשאוֹל יש מעשה שֹלענין שמעתתא" "ֹלאסוֱקי שצריך נראה הפחות

תכֹלת.) ֹלֱקיים צריך שֹלפמ"ש סתם ֹלהסיֱק (וֹלא ֹלהכריע. כיצִד מובהֱק

ֹלך הא בזה), ֹלהביא (שמרבים ראיות בבִדיֱקת הנצרכת הזהירות ובענין
זצ"ֹל, סֹלנט הגר"ש בזמן ירושֹלים (מגִדוֹלי זצ"ֹל כהניו הגרמ"נ ִדברי
את שיטה אִדם כֹל טבע כי "...שיִדוע השֹלום): נתיבות ֹלספר בהֱקִדמה
חביֹלות ויביא ֹלעֱקוב... המישור את יעשה וברצותו הרצון, אחר השכֹל
רצון אפ"ֹל ובנ"ִד [א"ה, בִדבר פניה איזה ֹלו שיש מי כֹל וֹלזאת ראיות...
אינו ישר, כי ֹלו יאמר ששכֹלו אף הגאוֹלה], ֹלֱקרב התֹלהבות או ֹלחִדש
שחבירו עִד בִדבר ֹלבו נכון ואינו יטנו. הרצון כי האמת, בִדרך שאוחז בטוח
ישרה ִדרך איזוהי מ"א) פ"ב (אבות התנא וכמאמר הוא, כן כי עֹליו יעיִד
בטוח ֹלבו נכון ואינו וִד"ֹל... האִדם] מן ֹלו [ותפארת וכו' האִדם ֹלו שיבור
או ֹלהימין אם בשוה הצִדִדים ב' בעיניו שיהיו עִד האמת, ִדרך יאחז אם

ֹלהשמאֹל."

(או"ח השֹלחן הערוך שֹל המצֹלצֹלים ִדבריו את אציג נגִד משֱקֹל ובתור
אנו ואין תכֹלת ֹלנו אין שנתפזרנו מזמן "ובעונותינו י"ב): סעיף ט' סי'
שנים שזה וִדע כתֱקונה... המצוה מֱקיימים אנחנו ומ"מ כֹלֹל... מזה יוִדעים
אחריו והמשיך תכֹלת ממנו ועשה החֹלזון שמצא התפאר שאחִד ספורות

ישראֹל ומכֹלֹל אך אנשים איזה
בב"א."

ֹליסוִד נפֹלאה ראיה שיש נראה הִדור, מגִדוֹלי שומע ֹלו היה שֹלא (ובמ"ש
הֱקב"ה ע"י שנשֹלח רבינו ממשה הִדבר, ֹלֱקבֹל צריכים הִדור שזֱקני זה
"ֹלך ִדרכו: בראשית נצטוה זאת ובכֹל ישראֹל, את ֹלגאוֹל ובעצמו בכבוִדו

וִדוֱק.) העם, אֹל ֹלך וֹלא טז), ג, (שמות ישראֹל" זֱקני את ואספת

תשובות בפסֱקי ֹלעיין יוכֹל הנושא, שֹל הצִדִדים שני עֹל ֹלעמוִד והרוצה
שם. שצוין ובמה 2 הערה ח' סי' ח"א

האשה והֹלא ֹלברך, שאין המ"ב עֹל שהֱק' מה בציצית, אשה בשותפות
ִדֹלטעם נ"ֹל גרמא. שהזמן מ"ע עֹל שמברכות כיון ֹלברך, יכוֹלה עצמה
שהאיש הכא א"כ החיוב, עצמן עֹל ִדמושכות משום מברכות ִדנשים

ופטור. עכו"ם כשותפות וה"ז האשה, שֹל התחייבות כאן אין ֹלובש,

כיון מעריב אחרי הציצית עֹל ֹלברך שֹלא הרמ"א בִד' שם עוִד ומש"כ
משום כ' שם ִדבמ"ב ונ"ֹל תֹליא. ובזה אור עִדיין הרי וֱק' ֹליֹלה, שעשאו
נראה מ"מ אור שעִדיין אף וֹלפי"ז ציצית, זמן ִדֹליֹלה כסובר שנראה

בֹליֹלה. כמברך ֹלעֹלמא

שאין סֱקי"ז) (יִד המ"ב עֹל שתמה בציצית ואשה איש בשותפות במ"ש
ֹלמש"כ ִדאף ֹלהעיר יש שהז"ג. מ"ע עֹל מברכות נשים ֹלִדיִדן והא ֹלברך,
ֹלסמוך ֱקבֹלו ֹלא מ"מ וסיעתיה, ר"ת כשי' מברכות ִדנשים יז בסי' הרמ"א
שהאיש ס"ו תֱקפ"ט בסי' הרמ"א וכמ"ש האנשים, ֹלענין ִדר"ת שיטתו עֹל
טֹלית עֹל יברך שֹלא המ"ב כ' שפיר כן ועֹל בכה"ג. האשה בשביֹל יברך ֹלא

ואשה. איש שֹל

ֹלחשוב אברכים ֱקצת אצֹל נטיה שנראה מה עֹל ֹלהעיר המֱקום כאן (ואין
ת"ח ששימשו מבֹלי ֹלמעשה ֹלהכריע שיוכֹלו הסוגיות בֹלימוִד ִדעתם עֹל שעמִדו שאחר

ההוראה.) בִדרכי

ונתבטֹל הִדור מגִדוֹלי שומע ֹלו היה ֹלא
צִדֱק גואֹל יבא כי עִד הִדבר

פ. נ.

פ. א.

פישר י.

ֹלציצית יצר אשר ברכת הֱקִדמת בענין

הציצית בבגִד מצוה יש אם בענין

כבר ֹלִדינא אך מפֹליא, בטוטו"ִד שנכתב במה רבנן מֹלכי ֹלפני יתייצב מי
שתִדירה. כיון ֱקוִדמת יצר אשר ִדברכת מבואר (ֱקסה,ג) שבמג"א רש"ֹל כ'
שתי השתא ִדמ"מ וטעמא האחרת, בברכה ֱקוִדם נתחייב אם אף והיינו
ִדֹלב"ה (נא:) ִדברכות רפ"ח בסוגיא מבואר וכן ֹלפניו. חיוב הן הברכות
מֱקרי ִדאורייתא הציצית עֹל ִדברכה וֹלִדון התִדירה. הברכה ֹלהֱקִדים עִדיף
ִדֹלא סוגיא מההיא ֱקשה (ֹלט), הנוב"י שכ' וע"ִד יצר, אשר כֹלפי מֱקוִדש

ֹלשיטתו. שם הצֹל"ח נִדחֱק וכבר היין, ֹלברכת היום ֱקיִדוש ב"ה הֱקִדימו

אחרונה ֹלברכה ֱקוִדם יצר שאשר רש"ֹל בשו"ת מ"ש עֹל שהֱקשה במה
חטאת ֹלגבי תִדיר חשיבי ֹלא חובה תִדירותם שאין ִדשֹלמים צא. מזבחים
תִדירותו שתהא שצריך הגמ' כוונת ִדאין י"ֹל ֹלענ"ִד יצר. אשר וה"נ
אִדרבה וא"כ ֹלהיות. מוכרחת שתהא אֹלא התורה, חיובי ע"י מחוייבת
אחרונה, ברכה משא"כ הטבע, מצִד יותר מוכרחת תִדירותה יצר ִדאשר
ֹלברכת יצר אשר תֱקִדים גם ומה"ט אחרים. ִדברים ֹלאכוֹל ִדאפשר
בו וישן שכשֹלובש וגם כנפות, ִד' בגִד ֹלֹלבוש מחוייבים ִדאין , הציצית
כמו מוכרחת תִדירותה שאין נמצא (ח,מב) המ"ב כמ"ש בבֱקר ֹלברך א"צ

יצר. אשר

ומה ברכה, צריך ציצית שֹלבוש רגע כֹל שעֹל ִדכיון שי"א כמִדומה אך
זו ברכה ֹלהחשיב יש א"כ שֹלבוש, הזמן כֹל עֹל עוֹלה בתחיֹלה שבירך
וכִדאי' יצר, אשר כֹלפי ותִדיר הרבה מצוי וחשיב שֹלבוש, רגע בכֹל כמצויה

מה"ט. ִדמיא כתִדיר פסח ֹלגבי שםִדמיֹלה בגמ'

הציצית, ֹלברכת יצר אשר ֹלהֱקִדים זמננו מפוסֱקי אחִד שהכריע ושמעתי
גם חוזרת הציצית שברכת חיִדוש ע"פ ֹלעשייתן, עובר בזה אמרינן ִדֹלא
ואף ח,כִד), (מ"ב ט"ֱק וֹלפטור ט"ג עֹל ֹלברך מִדנוהגים ֹלבש, שכבר מה עֹל
חזינן אֹלא בט"ג, שהתעטף עִד בט"ֱק ֹלבוש שהיה הזמן עֹל ברכה שחסרה
עובר מצִד ֹלהֱקִדים סברא כאן ֹליכא וֹלכן ֹלמפרע. גם הברכה ִדעוֹלה

יצר. ֹלאשר הציצית ברכת את ֹלעשייתן

ֹלִדון יש וֹלע"ִד המצוה, בכֹלֹל ִדהבגִד ראיות ז' הביא שֹליט"א הכותב הרב
כִדֹלהֹלן: ברובן

מצותו, ֹלֱקיים ֹלבעֹל שמסייעת כיון פו"ר מֱקיימת ִדהאשה הר"ן מִדברי א.
[ובז"ג מזוזה ממצות חֹלֱק אינו ִדבית פשיטא בזה ִדהרי כֹלֹל, ראיה אין
ִדמסייע מה כֹל ִדֹלא הרי ֹלציצית], מזוזה בין ֹלחֹלֱק המחֹלֱקים ִדנתייגעו
היא שהאשה נא' ֹלא הר"ן ִדִדברי וע"כ ממנה. חֹלֱק נחשב המצוה ֹלֱקיום
וֹלא בגברא רֱק שייך וִד"ז מצוה, ג"כ שהיא אֹלא מהמצוה,

בחפצא.

ִדהרי ֹלהיפך ֹלהוכיח איכא מהתם נאה, טֹלית ִדֱקא' בב"ֱק רש"י מִדברי ב.
ֹלהזכיר ֹל"ֹל מהמצוה, חֹלֱק הבגִד ואם נאה, ציצית נאה, טֹלית ֱקא'
הוא ציצית במצות ִדההיִדור משמע אֹלא מצוה. באותה היִדור פעמיים
מצוה. בהכשר גם היִדור יש זה ִדמֹלבִד רש"י ואשמועינן נאה, בציצית
(ח"ב אברהם ִדבר ועי' מינה]. ראיה ֹליכא מ"מ אך איפכא גם ִדי"ֹל [ואף
ִדס"ת. כשיראין הוא בטֹלית היִדור רש"י ִדמ"ש הציון בשער שהובא ג) כה

אם ִדגם הכרח, אין הציצית, בבגִד מגונה תשמיש ֹלעשות ִדאסור מהִדין ג.
מצוה. תשמיש היותו מצִד ייאסר מהמצוה חֹלֱק אינו

המצוות ִדזכירת וִדאי ִדהא ֹלִדחות יש ג"כ בגִדיו מעֹל הבגִד מֹלבישת ִד.
מצִד הוא אם בין בראשונים השיטות ֹלכֹל בציציות מהסתכֹלות באה
נזכר ִדעי"ז מצִד היא הבגִד ִדראיית וע"כ וכו', התכֹלת או הֱקשרים

עצמו. מצִד וֹלא בציציות

מעשה ִדזהו וִדאי ִדהרי ראיה אין ֹלהתעטף שתֱקנו הברכה מנוסח גם ה.
וֹלעוֹלם מהמצוה], חֹלֱק אינו אם [אף בבגִד ציצית חייבה ִדהתורה המצוה,

ִדמצוה. החפצא עֹל וֹלא המצוה מעשה עֹל היא הברכה

ִדמחמת ֹלהוסיף ויש היא, נפֹלאה ראיה יֱקר, מהכֹלי האחרונה הראיה
בעצם שהרי המהמצוה, חֹלֱק ייחשב הבגִד שגם זכו ִדשמֹלה, גופא זו זכות
ִדבֹלא ז"א מצוה. כאן ִדנתווספה וע"כ נעֹל, שרוך בזכות זכו ציצית מצות
הבגִד ִדגם זכו השמֹלה ֹלֱקיחת וע"י ִדמצוה, החפצא היו הציציות רֱק זה

מצוה.

פישר י.

ֹליסיצין יצחֱק

מֱקיימת חֹלֱק

ה. ש. ב.

טֹל'. או שם ֹלֹלא ֹלתגובות מתייחסת אינה המערכת
בֱקשת ֹלפי בר"ת, ֹלהשתמש אפשר התגובה [בפרסום

הכותב.]
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בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום
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חמִד שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה עומֱקא בתיבת

ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או

וטֹל']700 מֹלא שם [בצירוף ֹלהניח מיֹלים]אפשר
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ֹלטֹל' ֹלפנות נא 4122753-050ֹלפרטים,
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