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עיֹלית מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי עיֹליתבמה מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי במה

חוִדש ראש בענין - פנחס פרשת

מנחה (שחרית חִדשים ראשי בתפיֹלות התיבה ֹלפני יורִד אם אבֹל ש"ץ בענין הנה
האבֹל יכוֹל ויוהכ"פ בר"ה אי שם שנשאֹל ֱקכ"ח סי' מהרי"ֹל בשו"ת עי' ומעריב),
בהם שאין אֹלא שמחה, בהם ויש מיֹלי, ֹלכֹל כרגֹלים הם ויוהכ"פ שר"ה והשיב ֹלהתפֹלֹל,
אין שמחה ימי שהם וֹלפי ֹלפניו), פתוחים מתים וספרי חיים ִדספרי (מטעמא הֹלֹל,
יורִד האבֹל אין בר"ח) (כמו הֹלֹל ִדאיכא ִדביום מִדבריו ומבואר בהם. ֹלהתפֹלֹל ֹלאבֹל

עי"ש. תֱקפ"ב, בסו"ס הא"ר מִדבריו ִדייֱק וכן כש"ץ, התיבה ֹלפני

בר"ח, התיבה ֹלפני ֹלירִד יכוֹל שאבֹל משמע שע"ו) (סי' ביו"ִד הרמ"א ִדמִדברי אֹלא
ֹלהתפֹלֹל. נהגו שפיר ִדבר"ח משמע ויו"ט", בשבת ֹלהתפֹלֹל נהגו ֹלא "אבֹל מִדכתב

מאמר ֱקונטרס (בשיֹלהי ֱקֹל"ב סי' הֹלכה בביאור זצוֱק"ֹל הח"ח מרן כ' הֹלכה וֹלענין
העמוִד, ֹלפני ֹלהתפֹלֹל ֹלהאבֹל אין ואא"א ֹלמנצח בהם אומרים שאין ִדבימים ֱקִדישין)
ֹלא שהרי העמוִד, ֹלפני ֹלהתפֹלֹל ֹלו אין ומעריב במנחה שגם מִדבריו ומשמע עיי"ש.

בסמוך]. בזה עוִד [ועי' ההֹלֹל, באמירת הטעם תֹלה

מנחה בחנוכה האבֹל "ומתפֹלֹל וז"ֹל, סֱקמ"ִד תרע"א סי' במ"ב ממש"כ יֹל"ע אבֹל
ֹלמִדים ונמצינו עכ"ֹל. ג"כ", שחרית מתפֹלֹל האבֹל הֹלֹל ִדֹלית ושבט באב ובט"ו ומעריב,
ֹלהתפֹלֹל ִדההיתר הנ"ֹל: בבה"ֹל ֹלמ"ש ֹלכאורה הסותרים ִדינים חיִדושי ב' מִדבריו

ֱקֹל"ב, בסי' כמ"ש ואא"א בֹלמנצח וֹלא הֹלֹל, באמירת תֹלוי בשחרית העמוִד ֹלפני
ֹלגבי שכתב וכמו הֹלֹל, שאומרים בימים אף התיבה ֹלפני יורִד שפיר ומעריב ִדבמנחה

וצ"ע. החנוכה, ימי

"וכן וז"ֹל, שכתב ֹלגמרי, משנתו סתר ששם תֱקפ"א, בסי' המ"ב ממ"ש צ"ע וביותר
ִדהתיר הרי הֹלֹל", יאמר אחר אם שחרית ֹלהתפֹלֹל מותר תחנון אומרים שאין בימים
ובבה"ֹל תרע"א בסי' כמ"ש ִדֹלא וזה בר"ח, בשחרית אף העמוִד ֹלפני ֹלהתפֹלֹל ֹלאבֹל

ֹליישב. ומצוה הנ"ֹל,

וֹלא בשחרית, התיבה ֹלפני כֹלֹל האבֹל ירִד ֹלא הֹלֹל ִדאמרינן ִדביומי הנ"ֹל הִדין ובטעם
בסִדר הש"ץ שֹל הִדין הגִדרת עיֱקר ִדהנה ֹלבאר נראה ההֹלֹל, יאמר שאחר במה סגי
עיֱקר היתה וזו בתפיֹלתם, מחוייבים שהם מה בכֹל יִד"ח הרבים ֹלהוציא הוא תפיֹלתו
בעצמם, ֹלהתפֹלֹל בֱקיאים היו שֹלא הארצות עמי משום הש"ץ, חזרת שֹל התֱקנה
עִדיין בֹלחש, מתפֹלֹל אחִד שכֹל ֹלציין (ויש ס"א. ֱקכ"ִד בשו"ע כמבואר
ֹלֱקבֹל "יראה וז"ֹל, ססֱקי"ח ֱקכ"ִד סי' בא"א הפמ"ג וכמ"ש כבתחיֹלה, זו תֱקנה ִדין ֱקיים
ויוציא בהג"ה, ס"א ֱק"א כבסימן מכוונים אין ואנו יכוין, ואפשר טוב, ביותר חסיִד ש"ץ
ֹלציבור שראוי ֹלזמננו, אף גִדוֹלה הערה וזו עכ"ֹל. הש"ץ", ומוציא בֱקיאים כאין ִדהוי ֹלנו,

הש"ץ). חזרת ע"י זאת ֹלתֱקן יוכֹלו בֹלחש כוונו ֹלא שאם הש"ץ, ֹלחזרת היטב ֹלהאזין

פ"ג בסוכה כִדתנן הרבים, את מוציא שאחִד באופן נתֱקן בכֹלֹל ההֹלֹל אמירת גִדר והנה
וכמו בציבור, ֹלאמרו בִדוֱקא צריך בפרט ובר"ח "הֹלֹלוֱקה". אחריו עונין שהם מ"י
הסִדר מֹלבִד בר"ח וא"כ עיי"ש. סֱקט"ז, שם ובמ"ב ברמ"א, ס"ב תכ"ב בסי' שנפסֱק
ענין עוִד גם כאן יש תפיֹלה, חובת יִדי אותם מוציא שהש"ץ הציבור תפיֹלת שֹל התמיִדי
הֹלֹל גם כוֹלֹלת בר"ח הציבור תפיֹלת וצורת סִדר וא"כ בהֹלֹל, יִד"ח הרבים הוצאת שֹל
יִד"ח הציבור את ֹלהוציא הש"ץ, תפיֹלת בסִדר נכֹלֹלים ִדשניהם התפיֹלה, עם יחִד

ובהֹלֹל. בתפיֹלה

ע"י הֹלֹל ֹלומר אף הוא הציבור תפיֹלת שסִדר חִדשים ִדבראשי וברור פשוט שכן וכיון
באמצע יפסיֱק שהש"ץ ע"י הציבור תפיֹלת סִדר את ֹלֱקטוע שייך ֹלא א"כ הש"ץ,

ֹלשחרית. גם ֹלירִד ֹלו אין מֹלכתחיֹלה כן ועֹל תפיֹלתם, - תפיֹלתו וסִדר שֹליחותו

הראשון ההֹלֹל "ובשעת אמתני' התם ִדאיתא ע"ב), (ֹל"ב בר"ה מהגמ' ֹלעיין ִדיש אֹלא
הראשון הש"ץ הרי - מוסף וגם הֹלֹל שיש טובים שבימים והיינו ההֹלֹל", את מֱקרא
ביארו שם ובגמ' מוסף. שמתפֹלֹל הש"ץ וֹלא ההֹלֹל, את מֱקרא הוא שחרית שהתפֹלֹל
ההֹלֹל, אמירת את ֹלהֱקִדים שצריך ִדכיון והיינו ֹלמצוות, מֱקִדימין ִדזריזין משום הטעם
ִדאם הנ"ֹל, כהיסוִד ִדֹלא ומשמע ההֹלֹל. את מֱקרא הוא שחרית שהתפֹלֹל הש"ץ ֹלכן
שהראשון צריך זה מטעם א"כ שחרית, שֹל התפיֹלה מסִדר חֹלֱק היא ההֹלֹל אמירת
שייך ההֹלֹל שאין ומשמע מֱקִדימין. ִדזריזין ֹלטעם הוצרכו וֹלמה ההֹלֹל, את יֱקריא

שחרית. שהתפֹלֹל הראשון הש"ץ שֹל תפיֹלתו ֹלסִדר בִדוֱקא

הא אבֹל מֱקִדימין, זריזין משום היתה התֱקנה סיבת שבוִדאי שאף י"ֹל ִדאכתי אֹלא
י"ֹל וא"כ הראשון, ע"י רֱק נאמר ִדההֹלֹל תיֱקנו זו סיבה ִדמכח התם מבואר מיהא
א"א ושוב הראשון, שֹל תפיֹלתו מסִדר חֹלֱק הוא ההֹלֹל הרי התֱקנה אחר ִדהשתא

ההֹלֹל. את יאמר שאחר ע"י תפיֹלתו סִדר את ֹלהפסיֱק

בשחרית התיבה ֹלפני יורִד שהאבֹל ֹלהנוהגים ִדאף הנ"ֹל, מהיסוִד ֹלִדינא נפֱק"מ ויש
שֹל התפיֹלה מסִדר הוא ההֹלֹל שֹלכאורה כיון מ"מ אבֹל, שאינו אחר יורִד וֹלהֹלֹל
ובע"כ ההֹלֹל, אמירת אחר נאמר וכו' שהֱקִדיש וכִדחזינן שחרית,

הוא אֹלא תתֱקבֹל, ֹלֱקִדיש שחרית בין שנכנסו בעֹלמא כמזמורים ההֹלֹל שאין
צריך ההֹלֹל ֹלאמירת היורִד שהשני נראה ע"כ שחרית, תפיֹלת מסִדר חֹלֱק

שחרית. שֹל הש"ץ חזרת בכֹל וֹלכוין ֹלשמוע
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ֹלסיצין יצחֱק ֹלסיציןהרב יצחֱק הרב

חוִדש בראש מֹלאכה איסור

חוִדש בראש מֹלאכה איסור

הֹלֹל אמירת בגִדר

הֹלֹל אמירת בגִדר

בר"ח אבֹל ש"ץ ובענין

מֹלאכה בעשיית אסור ִדר"ח ונ"ֹל) ִד"ה כב: (מגיֹלה אבן טורי כתב
שֱקרבין המוספין מפני ֱקיים שביה"ֱק בזמן ֹלזכרים אפיֹלו מִדינא
ִדמה"ט מירושֹלמי נ.) (פסחים תוס' כִדהביאו ישראֹל. ֹלכֹל שהן בו
ֱק"פ. זמן שהוא משום מֹלאכה בעשיית חצות אחר בע"פ החמירו
ֱקרבן מפני במֹלאכה ישראֹל כֹל שיאסרו ראוי היה יום כֹל וגם
מן הוציאה שהתורה תמיִד ִדשאני אֹלא ישראֹל, ֹלכֹל שהוא תמיִד
מי ובטֹלים יושבים ישראֹל כֹל ואם ִדגנך, ואספת ִדכתיב הכֹלֹל

עכ"ִד. ִדגן, ֹלהם יאסוף

כתבו משום) ִד"ה (כג. ר"ה ותוס' ר"ח) (כב:ִד"ה מגיֹלה רש"י והנה
פירו שֹלא בשכר בר"ח מֹלאכה ביטוֹל מצות ֹלנשים שניתנה
מחמת במֹלאכה אסורות בֹלא"ה הא הטו"א וֹלִד' ֹלעגֹל. נזמיהן
פרֱקו שֹלא בשכר ֹלהם ניתן החורבן ֹלאחר רֱק וכי מוסף. הֱקרבן

ֱקרבן. מחמת איסור כשאין נזמיהן,

נראה ִדֹלכאו' גם) ִד"ה ט' סי' (ח"א רעֱק"א בשו"ת ֹלפמש"כ
אין שוֱקֹלות היו ֹלא ִדנשים כיון מוסף מתפיֹלת פטורות ִדנשים
מחמת נאסרו ֹלא ִדנשים א"ש, (ע"כ). ציבור בֱקרבנות חֹלֱק ֹלהם

ֹלעגֹל. נתרצו שֹלא בשכר רֱק אֹלא ר"ח, מוסף

הזכרים נאסרים היו איֹלו תמיִד ֱקרבן מחמת גם ִדא"כ ֱק"ֱק אך
ואספת שנאמר ֱקאמר ומאי נאסרות, היו ֹלא הנשים במֹלאכה
בטו"א ִדכמש"כ וי"ֹל יאספו. שהנשים נימא יאסוף, ומי ִדגנך,
מחמת נאסרים שֹלא בֹליֹלות ואספת ֹלֱקיים שאפשר ִדאע"ג
נה. כבפסחים בֹליֹלה בֱקרֱקע ֹלעבוִד ִדרך שאין כיון מ"מ התמיִדין,
אנו אף במֹלאכה. מותרים בימים ִדגם מואספת ֹלמשמע איכא
פנימה מֹלך בת כבוִדה אֹלא הִדגן, ֹלאסוף נשים ִדרך ִדאין נאמר
ִדרכה וכי וכו' חובה ִד"ה פ. ב"ֱק [כבתוס' הבנים, בגיִדוֹל ועוסֱקות
והבעֹל צאן]. ֹלגִדֹל עוסֱקת אֹלא ֹלגִדֹלן עוסֱקת שאין בניה ֹלֱקבור
ֹלמשמע איכא וֹלכך סג., כביבמות מהשִדה, החיטין המביא הוא
ֱקרבן מחמת במֹלאכה נאסרים ֹלא האנשים גִדם מואספת,

התמיִד.

שנשים ִדאע"ג ִדסברי שם) ִדוִד צמח (עיין רעֱק"א עֹל וֹלהחוֹלֱקים
וֹלכך בעֹלים, הן גם ונחשבות עֹליהן תורמין מ"מ שוֱקֹלות, אינן
א"כ נשים. ֹלשם שיחשוב ע"י בֱק"צ בעֹלים שינוי משכח"ֹל ֹלא
בר"ח נאסרו וֹלהטו"א התמיִד, מחמת נאסרות היו הן ִדגם נראה
רֱק ֱקרב שמוסף ֹלר"י ִדאפיֹלו שהכריע וע"ש מוסף, ֱקרבן מחמת
שכרן מה הִדֱק"ֹל היום. כֹל הוא מֹלאכה איסור מ"מ שעות ז' עִד

ֹלעגֹל. נתרצו שֹלא עֹל המֱקִדש בזמן

זכו והנשים המוסף. מחמת ֹלאנשים איסור אין ִדבֹליֹלה וי"ֹל
וֹלהמור בעגֹל. נתרצו שֹלא עֹל ר"ח בֹליֹל גם מֹלאכה בביטוֹל
ִדאין כרעֱק"א סובר שמא במֹלאכה, מותרות שבֹליֹלה וֱקציעה
ביום. ממֹלאכה בטֹלות העגֹל משום רֱק וֹלכך במוסף, חֹלֱק ֹלהם

אם יוִדע "ואיני המו"ֱק עֹל שכתב תי"ז סו"ס ביאה"ֹל ועי'
ממֹלאכה. בטיֹלות בֹליֹלה גם אֹלא כִדבריו", נהגו

פרצוביץ מרִדכי פרצוביץהרב מרִדכי הרב

הכ"מ ב"ר הצִד' א"מ אריהֹלע"נ משה רחֹל אסתר

בעגֹל חטאו הנשים אם

חוִדש ראש ימי ב'

בר"ח התורה ֱקריאת

כיו"ט בר"ח הנשים שזכו בטעם



חוִדש אחר ובין שחסר חוִד אחר בין אחִד, יום רֱק הוא ר"ח התורה מן
"ויהיה ה"ח, בפ"ב וכן ה"ג פ"א ֱקִדוה"ח בהֹל' הרמב"ם ככתב מֹלא,
אבֹל ושֹלושים. אחִד יום אֹלא חוִדש ראש יהיה וֹלא מעובר החוִדש
ר"ח עושין הממוצע, המוֹלִד ע"פ הֱקבוע הֹלוח שנֱקבע אחר בימינו,
שני עושין מֹלא חוִדש אחר ואיֹלו בֹלבִד, אחִד יום חסר חוִדש אחר
ר"ח הוא בחוִדש א' יום ִדהא כך, נֱקבע ֹלמה ִדעת ֹלתת וצריך ימים,
כזה אחִד יום רֱק ויש החוִדש, ימי מונים שממנו הֱקביעה יום ונֱקרא
חִדא, ספיֱקא, מחמת ואם חסר, חוִדש אחר ובין מֹלא חוִדש אחרי בין
יש הספֱק משום ועוִד, ספֱק, ֹלנו ואין ִדירחא בֱקביעא יִדעינן ִדאנן
ראש ֹלגבי ה"ט בפ"ג הרמב"ם שכתב מה מעין ר"ח, בכֹל יומיים ֹלנהוג
יומיים, ר"ה נוהגין ֹל', יום את בי"ִד שֱקִדשו ֹלהם נוִדע ֹלא שאם השנה,
הֱקביעה. יום מהו ֹלהם ויוִדיעו השֹלוחין שיבואו עִד ֹל"א, ויום ֹל' יום
ֹלחוִדש ב' ויום א' יום חסר, חוִדש אחר ר"ח ֹלעשות מֱקום היה ןֹלפי"ז
תמיִד ננהוג כֹלומר בתשרי, וב' א' שנוהגים בימינו ר"ה כִדוגמת הבא,
יותר, וֹלא ֹל"א, ויום ֹל' יום שהם ר"ח, ֹלהיות האפשריים בימים ר"ח
אפיֹלו פעמים ג' אתם שנאמר שאפיֹלו אמור פ' בספרא כִדאיתא
הנ"ֹל, הימים משני אחִד בִדיעבִד שיֱקבע רֱק אֹלא זה אין וכו' שוגגין

ֹל"ב. ביום אח"כ או כ"ט ביום ֹלכן ֱקוִדם ֹלא אבֹל

מֹלא, חוִדש אחר אף ר"ח, ֹלעוֹלם ֹל' ִדיום בטעם הרמב"ם כתב והנה
נופֹל תמיִד ֹלא הרי וצ"ע, חוִדש", ראש ומֱקצתו "הואיֹל ה"ִד בפ"ח
זו וֹלכאו' מֹלא, חוִדש אחר ובין חסר חוִדש אחר בין ֹל' ביום המוֹלִד
הוא ור"ח יום, באותו נפֹל ִדהמוֹלִד ר"ח ומֱקצתו הואיֹל הרמב"ם כוונת
ֹל', ביום המוֹלִד אין הרוב ע"פ ִדגם ועוִד, והֹלאה, שמהמוֹלִד בחֹלֱק
אחִד יום וא"כ מיומיים, יותר שֹל בטווח הן המוֹלִד נפיֹלת ִדאפשרויות
יום בכֹל ר"ח ֹלעשות שייך ֹלא באמת אכן האפשרויות. מיעוט הוא
אך ֹל', ביום רֱק אֹלא כנ"ֹל, כ"ט, או כ"ח ביום כגון המוֹלִד בו שנופֹל
חוִדש אחר כֹלומר הֱקביעה, יום שאינו אף ר"ח ֹל' יום ֹלעוֹלם אמאי
המוֹלִד הרי ועוִד, אחריו. או ֹלפניו אֹלא בו נופֹל ֹלא שהמוֹלִד ואף מֹלא,
אף ר"ח, ֹלעוֹלם אינו ֹל"א יום אמאי א"כ ֹל"א, ביום גם ֹליפוֹל יכוֹל

ֹל'. ביום יהיה בחוִדש א' - הֱקביעה יום ורֱק חסר חוִדש אחרי

יום יהא מתי ניכר שיהיה חז"ֹל ִדרצו אפשר, בִדרך ֹלומר ונראה
ֹלכֹל שמיועִד הגֹלות ֹלימי בחשבוננו אחרים בִדברים כמו הֱקביעה,
ספֱק. וֹלא טעות, תיפוֹל שֹלא באופן שעשו ישראֹל בני שנפוצו מֱקום
יהא מֹלא ואחר ר"ח אחִד יום רֱק יהא חסר חוִדש שאחר עשו ֹלכן
בחוִדש א' יום הוא אחִד, יום הוא ר"ח שאם כוֹלם יִדעו ִדמעתה יומיים.

השני. היום הוא הימים מונים שממנו ר"ח יום יומיים וכשהוא

היה ר"ח יום ובאמת הממוצע, המוֹלִד חשבון הוא חשבוננו יסוִד ִדהנה
כ'., בר"ה רש"י וכִדפירש אחרים כשיטת בֹלבִד, המוֹלִד יום ֹלהיות צריך
ֹלעוֹלם". הֱקביעה יום הוא המוֹלִד "ויום - ה"ו בפ"ז הרמב"ם כתב וכן
הִדחיות ע"פ גם נוהגים אֹלא כרמ', ִדֹלא נֱקטינן ִדֹלהֹלכה כיון אכן
ביום הוא ר"ח תמיִד שֹלא נמצא ר"ה, ֹלגבי בפ"ז הרמב"ם שפירט
סוף וראב"ִד ברמב"ם ראה הִדחיות [ובטעם השנה. חוִדשי בכֹל המוֹלִד,
שיש כיון ר"ח, ֹלעוֹלם ֹל' יום ֹלֱקבוע בחרו ומ"מ, ואכמ"ֹל]. פ"ז
וִדי ֹלמחרת, נֱקבע בחוִדש א' שיום אף המוֹלִד, יום שיהא אפשרות
ֹלעשות ר"ח איזה הנ"ֹל האפשרויות שני מתוך שנבחר, כִדי בכח, בכך
שֹלא חסר, חוִדש אחר ֹל' יום שכשנֱקבע מנין א"כ תימה, ואי יומיים.
ֹלר"ח הוא אף שיֱקבע כִדי ֹל"א, ביום ֹליפוֹל ֹלמוֹלִד אפשרות יהא
כֹל שחשב ֹלבינה, עתים בספר מצאנו בזה הנה הנ"ֹל, מהטעם
ובכֹל החִדשים, וֹלכֹל השנים סוגי בכֹל המוֹלִד ֹלנפיֹלת האפשרויות
חוִדש אחר אף ֹלחוִדש, ב' ביום המוֹלִד שיפוֹל נמצא ֹלא האפשרויות
ֹליפוֹל המוֹלִד יכוֹל מעוברות, בשנים ושבט כסֹלו בחִדשים ורֱק חסר.
גם ר"ח, יום סוף את יאחר ֹלא ומ"מ היום, חצות אחר בחוִדש, א' ביום

בהם.

שיהא חִדא, ֹלמצוותיו, ר"ח ֹלֱקביעת תנאים שני ִדנֱקבעו ֹלפי"ז נמצא
יכוֹל שהמוֹלִד אף ֹל"א, או ֹל' יום רֱק והוא ר"ח, בו ֹלֱקבוע שראוי יום
יום ֹלפי המוֹלִד, בו שיפוֹל שאפשר יום שיהא ואיִדך, ֹלכן. ֱקוִדם ֹליפוֹל
כיון ר"ח הוא ֹל"א יום מֹלא, חוִדש אחר וֹלכן חוִדש. באותו הֱקביעה
שיש כיון ג"כ ר"ח ֹל' ויום הֱקביעה, יום והוא הבא בחוִדש א' יום שהוא
ֹל' יום חסר, חוִדש אחר אבֹל מֹלא. בחוִדש המוֹלִד בו שיפוֹל אפשרות
בחוִדש, ב' יום שהוא ֹל"א יום אבֹל הֱקביעה, יום שהוא כיון ר"ח הוא
ֹל"א. ביום המוֹלִד יפוֹל ֹלא ֹלעוֹלם חסר חוִדש שאחר כיון ר"ח, אינו
חוִדש אחר וֹלאפוֱקי ר"ח", ומֱקצתו "הואיֹל - הרמב"ם כוונת וזהו

ֹלר"ח ג"כ שיֱקבע כִדי ֹל"א יום עֹל כן ֹלומר אפשר ִדאי חסר,
כנ"ֹל. ֹלמצוותיו,

: ו י ש כ ע ר ש ֱק ת ה א ת ו ר ב ח 9141217ֹל

ֹלפי אֹליעזר, ִדרבי מפרֱקי מה בפרֱק "ואיתא כתב, תיז בסימן הטור
ֹלהם נתן ֹלכך העגֹל, במעשה ֹלבעֹליהם נזמיהם ֹליתן הנשים רצו שֹלא
כתבו וכן מהאנשים", יותר חִדשים ראשי משמרות שיהיו שכרן הֱקב"ה
במ"ב באריכות וע"ש סֱק"ג, ברורה במשנה וכן כב:, מגיֹלה ותוס' רש"י
ממֱקצת עכ"פ בר"ח ֹלפרוש ֹלנהוג מחוייבת ישראֹל בת שכֹל ובבה"ֹל

החוֹל. ימות ֹלשאר זה יום בין הבִדֹל ושיהא מֹלאכות,

הברכה וזאת בפרשת בתורה מפורש כתוב שהֹלא ֹלהתפֹלא, ויש
העגֹל, חטא עֹל ֱקאי זה ופסוֱק ראיתיו", ֹלא וֹלאמו ֹלאביו "האומר
בעגֹל, שחטאו ואמותיהם אביהם והרגו נפשם מסרו ֹלוי שבני והכוונה
(סו:) ביומא ועיין בעגֹל. חטאו הנשים והיינו "אמו" ִדגם ֹלהִדיא הרי
שמבואר זה מפסוֱק מֱקשה והגמ' בעגֹל, חטאו ֹלא ֹלוי שבט שכֹל
אמו באבי ִדהכוונה הגמ' ומתרצת בעגֹל, חטא הֹלוי שֹל ש"אביו"
עבִדו ובניו אחיו אביו "אֹלמא האומר, ִד"ה ברש"י וע"ש מישראֹל.
בתוס' מבואר וכן ע"ז, עבִדה הֹלוי שֹל ִד"אמו" מבואר ֹלהִדיא הרי ע"ז",

ע"ז. שעבִדו היינו הפסוֱק שֹל ש"אמו" שם ישנים

זו, פשוטה שאֹלה שיעורר מי הש"ס ובמפרשי בפוסֱקים מצאתי וֹלא
מרן את זו שאֹלה ששאֹל רנב עמ' חוִדש" "ראש בספר מצאתי אמנם
היה אבֹל העגֹל, עבִדו ֹלא הנשים רוב "כנראה ֹלו וענה שֹליט"א, הגרח"ֱק
מהנשים שחֹלֱק כן ֹלומר ִדוחֱק וֹלכאורה עכ"ִד. שעבִדו", נשים מיעוט
פ"ב רבה וויֱקרא השירים ושיר ֱקהֹלת שבמִדרש ועוִד, בעגֹל. חטאו
מצאתי, ֹלא אֹלה בכֹל ואשה משה, זה מצאתי, מאֹלף אחִד "אִדם אמרו:
ישראֹל. אֹלהיך ב"אֹלה" חטאו שֹלא והיינו המִדבר", ִדור נשי אֹלו
אשה שום היתה שֹלא - מצאתי ֹלא שאשה כפשוטו ֹלהִדיא ומשמע

העגֹל. בחטא

א. העגֹל, בחטא שונות עבירות שתי שהיו מזה שמוכח ֹלומר וחשבתי
נתנו שֹלא השתתפו, ֹלא שהנשים אמרו זה ועֹל העגֹל, עשיית עוון
אֹלהיך ב"אֹלה השתתפו שֹלא הנ"ֹל במִדרש מִדוייֱק וכן ֹלעגֹל, נזמיהן
שעבִדו ֹלעגֹל ההשתחויה שֹל החטא ב. תמוז. בט"ז היה וזה - ישראֹל"

הנשים. השתתפו אכן זה שבחטא ויתכן בתמוז. בי"ז ע"ז

שבכֹל יעב"ץ החסיִד בשם המפורסם פי עֹל ֱקצת הִדברים ֹלהמתיֱק ויש
מיִדת ֹלהם שיש משום מהגברים, יותר נפש מסרו הנשים הִדורות
ומשונות, שונות היתר בהוראות מתחכמים וֹלא והפשטות התמימות
ֹלהביא בעצמו אמר שאהרן גִדוֹל, נסיון היה העגֹל עשיית בחטא וכן
היה מ"מ אבֹל שמים, ֹלשם היתה שכוונתו והגם העגֹל, ֹלעשות הנזמים
הנשים אבֹל התכשיטים. ֹלהביא אמר אהרן שהרי היתר, ֹלהוראת מֱקום
יתכן שֹלא החֹליטו ֹלבבם ובתמימות האמת, ִדרך שזה יתכן שֹלא יִדעו
בעשיית חטאו ֹלא באמת וֹלכך עגֹל, יעשו שישראֹל רוצה שהֱקב"ה
אחר, חטא שהיה ֹלעגֹל בהשתחוויה אבֹל העגֹל, בעשיית זה וכֹל העגֹל.

ֹלעגֹל. ֹלהשתחוות תאוה היה ֹלנשים גם אוֹלי שם

אומר, "רבי שם, המִדרש ִדברי המשך עֹל כהונה במתנות שמצאתי אֹלא
מיִד ֹלבעֹליהם שאסורות ששמעו כיון היו, כשירות המִדבר ִדור נשי
ובמתנות ע"כ. ֹלי", עומִדין ביוֱקר ישראֹל הֱקב"ה אמר ִדֹלתותיהם, נעֹלו
חטא עֹל המִדרש ֹלמש"כ המשך שזה המִדרש, כוונת מסביר שם כהונה
ֹלכך השתחוו, ֹלא והנשים ע"ז עבִדו שהגברים ִדמאחר וכוונתו, העגֹל,

נכשֹלו. ֹלא השתחוויה שֹל בחטא שגם ִדנֱקט הרי בעֹליהם, עֹל נאסרו

שכיון כוונתו שֹלכאורה מאִד, מחוִדש כהונה המתנות פירוש אמנם
אסורות נכשֹלו שֹלא והם גוי, כמו שִדינו כמומר ִדינם ע"ז שעבִדו
במִדרש הרִד"ֹל בחיִדושי ומצאתי גוי. עם ֹלהיות שאסור כמו ֹלבעֹליהם
ותֹלי ברור, אינו העגֹל ֹלעובִדי שנאסרו זה שִדין ִדבריו עֹל שהעיר שם
המִדרש עֹל פירושים ובעוִד וע"ש ע"כ. בזה, ואמכ"ֹל רברבי באשֹלי
והכוונה, הוא, עצמו בפני ענין אֹלא העגֹל, חטא עֹל ִדֱקאי מפרשים שאין
הנשים אז ביומא, כמבואר בכו והגברים עריות פרשת שכשנאמרה
שהרי כהונה, המתנות ֹלפירוש צ"ע ועוִד באהבה. הִדינים את ֱקבֹלו
שֹל שהמעֹלה נמצא העובִדים, כֹל את הרגו כבר בתמוז י"ח ממחרת
י"ח ֹליֹל - אחת ֹלֹליֹלה רֱק היה ֹלא ִדֹלתותיהם את שנעֹלו ישראֹל בנות

נהרגו. כבר ובי"ח מומרים, ונעשו ע"ז עבִדו י"ז ביום שהרי תמוז,

שמציין ֱקנב סי' מאיר בבית מצאתי באשתו, אסור מומר אם וֹלענין
שבעצם ֹלהִדיא ומשמע ֹלהוציא, אותו כופין מומר אם ֹלענין ֱקכט ֹלסי'
ומתשו' מהרמב"ם מִדייֱק שם מאיר והבית עֹליו, אסורה אשתו אין
עם בם תתחתן ֹלא איסור שיש הִדבר שֱקרוב ֱקסב) אֹלף (סימן הרשב"א
ששאר כתבנו שכבר אֹלא כהונה, המתנות כוונת זו ואוֹלי מומר,
וֹלפ"ז העגֹל, חטא עֹל ֱקאי שֹלא המִדרש כוונת מסבירים המפרשים

עשיית בעוון השתתפו ֹלא שהנשים שמבואר שהגם ֹלומר יתכן
האנשים, כמו נכשֹלו אוֹלי העגֹל עבוִדת בחטא אבֹל העגֹל,

וצ"ת.

ואמו

בעגֹל חטאו הנשים חוִדשאם ראש ימי ב'
ֱקרויס שמעון ֱקרויסהרב שמעון הסגֹלהרב משה הסגֹלהרב משה הרב



מועִד נֱקרא ר"ח

ר"ח ֱקִדושת

ואמרי' במועִדיכם" ֹלה' תעשו "אֹלה (כט,ֹלט) פנחס בפר' כתיב
נמי "ר"ח מועִדיכם בכֹלֹל ור"ח כוֹלן. המועִדים כֹל הוֱקשו י. בשבועות
(עי' תמוז חוִדש מיֹלוי עֹל מועִד עֹלי ֱקרא מהפס' ִדנִדרש מועִד", איֱקרי

מועִד. איֱקרי ר"ח י: בערכין וכן כט.). תענית

ובמועִדיכם שמחתכם "וביום ִדכתיב ֹלמועִד ִדאיתֱקש כ' תיט והטור
בפתח החיִד"א וכ' בסעוִדה]. ֹלהרבות מצוה [וֹלכן חִדשיכם" ובראשי
ִד"ת ִדעִדיפא מועִד, עֹלי מֱקרא מועִד ִדנֱקרא מייתי ִדֹלא י) (ערכין עינים
מועִד איֱקרי ר"ח ִדהרי הֱק' ח"ב) יו"ִד (סוף ֹלב ובחֱקרי ֱקבֹלה. מִדברי
עי"ש. כא: ר"ה בתוס' מוכח וכן בשבועות. כִדאי' מִדאורייתא יֹלפו' הוא

ופירש"י טו: בתענית כִדתנן תענית ֹלאיסור מועִד, ִדנֱקרא במה ונפֱק"מ
בשו"ע עי' בר"ח, ֹלהתענות הנשבע זה ובכֹלֹל מועִד. ִדאיֱקרי בר"ח
(נִדרים הרמב"ם וֹלִד' שבועה, עֹליו חֹלה מִדרבנן המועִד ִדאם תיח,ִד
ֹלענין וכן תֱקע,יִד]. מ"ב [ועי' חֹלה, ֹלא מִדאורייתא מועִד ִדר"ח פ"ה)
ֹלמִדנו ִדמההיֱקש כ' [ֹלֱק'] והחרִדים וֹלֱק'], בטור, [כנ"ֹל סעוִדה ריבוי
כחוה"מ. מֹלאכה איסור בו ִדיש הריעב"ץ בסיִדור ועי' כחוה"מ, שִדינו

תכ. טור עי' הִדין, ציִדוֱק אמירת ֹלגבי וכן

י מ"מ בר"ח, מֹלאכה התורה אסרה ֹלא ִדאמנם (תיז) הֹלבוש כ'
מוספין ֱקרבנות בו שמביאין כיון החוֹל, ימי משאר יותר
ֱקִדש פירש"י חוִדש וֱקִדש ימים מנה יז: בחגיגה מרש"י ֹלה"ר ויש כיו"ט.

מוסף. ֱקרבן מחמת ר"ח ִדֱקִדושת מבואר ֹלמוספין. חוִדש

שמתחיֹלה יו"ט כשאר אינה ר"ח ִדֱקִדושת שחיִדש (יא,ב) יצחֱק זכר ועי'
ועי' ביום. וזמנו בֱקרבן ִדתֹליא כנ"ֹל וטעמו ביום, רֱק היא אֹלא מהֹליֹלה,
החוִדש ֱקביעות בֱקה"ח, ִדינים ב' ִדאיכא כה,ח) (יו"ִד יעבץ משנת

ר"ח. בֱקִדושת היום וֱקיִדוש

ֹלחשוב צריך וי"ט שבשבת חסִד אהבת שבסו"ס טבא במרגניתא עי'
יו"ט הוא כי נכון בר"ח "ואף וכ' היום. בֱקִדושת
ֱקִדמה ר"ח ִדֱקִדושת (ג,יב) ֱקִדמות במִדבר החיִד"א כ' ִדאורייתא."
חת"ס ועי' בתשרי. א' ר"ה היה האִדם שנברא הששי יום שהרי ֹלשבת
וֹלכן מֱקוִדש, יום שהוא מפני בר"ח חטאת שצריך ִדהטעם בפר' (תו"מ)

עי"ש. ממנו, הפחות הזמן עֹל מירוֱק צריך

נשמה ֹלאִדם יש המוסף יום שבכֹל (ט,י) שֹלמה באבן והובא בתֱקו"ז אי'
פ"ב) הצאן (שער היסו"ה וכ"כ רוה"ֱק. תוספת והוא יתירה

בו ומצינו ֱקִדושה, בו יש כי ר"ח בסעוִדת ֹלהרבות ִדמצוה תיט ברכ"י עי'
ו בשבת, כמו בר"ח שוֹלט גיהנם שֹל אור שאין מיו"ט יותר מעֹלה

שהוא ר"ח ֹלכבוִד "ֹלובש ֱקנא) (במע"ר הגר"א הנהגת
ֹלחִדשו בחוִדשו" חוִדש עוֹלת "זאת (שם) ביסו"ה ועי' ִדאורייתא".
וסימנם חשוב, מֹלבוש איזה האִדם שיֹלבש בר"ח בגִדיו ֹלשנות בשינוי,
שמֹלותיו. יחֹליף שבת מועִד חוִדש ר"ת חמ"ש שמֹלות", חֹליפות "חמש

וחוה"מ, ֹלר"ח מיוחִד בגִד שיהיה כ' (תיט,ו) ובכה"ח

ֹלכבִד שחייב שכשם צִדיֱקים מהאור הביא (תיט) ברכה ובמחזיֱק
ֹלהחֹליף יש וכן נפש", הארת יש בו "שגם ר"ח ֹלכבִד חייב כך המועִדים

הבגִדים.

כמו בֹליֹלה ֹלכבִדו נוהגין שיש הביא (תרפג) אומץ היוסף
שינוי ֹלעשות (תיט,ז) כה"ח [ועי' ֹלהוסיף, ֹלכה"פ ִדטוב ומסיֱק בשבת,
שבערבית שם במע"ר וכ"כ נרות. ֹלהוסיף (תיט) הפר"ח וכ"כ משבת].

בנרות. ֱקצת מרבים ִדר"ח

ראשי "וי"ב תיז סו"ס טור ועי'
מועִדים..." נֱקראים הם שגם השנה חִדשי

הֹלבוש כמ"ש הֱקרבנות מצִד הא' ִדאיכא ֹלבאר ויתכן
שמחה, שֹל ב' ִדין ואיכא בשבועות. כִדאי' המוספין ִדפר' מההיֱקש יֹלפי' זה וִדין [ֹלֱק'].
הטור הביא סעוִדה ֹלגבי וֹלכן שמחתכם. מביום יֹלפי' וֹלזה מהֱקרבנות, יִדעינן ִדֹלא
ִדראשי גיאות הרי"ץ ִד' הטור שהביא תכ בסי' ועי' ֹלשמחה. כמועִד ִדר"ח הֹלימוִד
ה' עשה היום זה בהֹלֹל בו ואומרים וכו', שמחתכם וביום ִדכתב שמחה, ימי הם חִדשים

בו. ונשמחה נגיֹלה

שֹל"ה ועי'
יתירה. ֱקִדושה בו ִדיש אחר טעם ז) תו"א פסחים (הגהות

סב. סי' שאג"א ועי'

ִדנֱקרא ֱקיט:) (ח"ב צִדיֱק בפרי וכ'
בו. כֹלוֹלות החוִדש ֱקִדושות שכֹל מפני חוִדש, תחֹלת וֹלא חוִדש ראש

נפש מִדרגת ִדהיא א) (תו"א פנחס בפר' שֹל"ה ועי'
רבו פני ֹלהֱקביֹל חיוב איכא יתירה נפש בו שיש ִדמכיון תיט,ח כה"ח ועי' כבחוה"מ.

בר"ח.

מֱקורו
בשבת צ"צ שא"א א' ביום שחֹל ר"ח ֹלגבי (ֱקה.) פסחים במרִדכי גם והובא בפסיֱקתא,

בו. שוֹלט גיהנם שֹל אור שאין כיון ֹלִדינן חוזרות אינן הנשמות שבמוצ"ש משום

ג' שיהיו שראוי [עי"ש
חוֹל]. בגִדי מֹלבִד בגִדים מיני

והזהירות החיוב בגוִדֹל הפר' עֹל מ"ש ר"ח" "כבוִד ֱקֹלה מא' ח"א ומוסר חכמה עי'
חוִדש". בכֹל ֹלו זכינו אשר המכובִד "המועִד בכבוִד

היום, ֱקִדושת בר"ח, מועִד ִדיני ב'

שיש ום
הוא ֱקִדושה בו

ֱקִדושתו ֹלזכור

שבר"ח
יתירה. נשמה ֹלאִדם ניתנת

שבת כובע

נרות ֹלהִדֹליֱק

ר"ח כבוִד

בר"ח שמחה

בר"ח אכיֹלה מצות

אב חוִדש ראש

בעירך הנשמעים עבִדך ִדוִד שירי

מביום יֹלפי' שהרי שמחה בִדין הוא ע"כ ֹלמועִדים, הוֱקש שר"ח הטור בִדברי
י. בשבועות ההיֱקש עפ"י ִדהוא רכז היראים וכ' שמחתכם.

שמחה בר"ח שייך אם ִדגמ' ספיֱקא ִדביאר רא"ש ובתוס' מט. ברכות ועי'
ִדמסתבר וסיים איפשיטא. וֹלא מועִד, ִדנֱקרא ומצִד הנ"ֹל ההיֱקש מצִד

ִדאף שכ' טו: תענית ברש"י וכ"נ
סח: פסחים מאירי ועי' ושמחה. משתה יום מֱקרי ֹלא מ"מ מועִד אֱקרי ִדר"ח
משמע (תיח) ובֹלבוש באכיֹלה]. מצוה אין [וֹלכן רשות בר"ח ִדהשמחה

אסמכתא. הוא ֹלשמחה ֹלמועִדים ִדההיֱקש ִדכ' מִדרבנן, ִדהשמחה

ִדגִדר והטור הרא"ש בִדעת שביאר ִד) פתיחה ח"ב (עה"ת אהרן בית בס' ועי'
ותֱקעתם כִדין הוא אֹלא בחגך, ושמחת במצות כביו"ט אינו השמחה
מפאנו הרמ"ע בשו"ת משמע וכִדבריו עי"ש. שמחה, אות שהוא בחצוצרות
בִדעת אכן עי"ש. החצוצרות, ֹלתֱקיעת רֱק הוא ֹלשמחה ִדההיֱקש (עט)

ֹלֱק']. [עי' ויין בבשר ִדמתֱקיים שכ' גמור שמחה ִדין ִדהוא נראה היראים

שמחה]. [ומִדין ֹלמועִד מִדאתֱקש ר"ח, בסעוִדת ֹלהרבות מצוה (תיט) הטור כ'
שהיו ֹלסעוִדה זכר כ' ועוִד ֹלישראֹל. כפרה שהוא היום כבוִד מפני כ' בו והכֹל
מהפסיֱקתא בטור ועי"ש הראיה. ע"פ מֱקִדשין שהיו בזמן הֹלבנה ֹלעִדי עושין

ויו"ט. שבת כהוצאות

באכיֹלת ִדהוא והיראים הרוֱקח כ' בר"ח, ֹלאכוֹל חיוב ִדאין מט: בברכות ומ"ש
ֹלאכוֹל חייב ִדאינו או"ז ועי' ויין. בבשר ֹלשמוח יכוֹל בֹלעִדיה שגם כיון פת,

משובח. ה"ז בטוב ושותה ואוכֹל ר"ח סעוִדת המוסיף מ"מ פת
הר"ן אך
סעוִדה ֹלֱקבוע חייב שבר"ח יהונתן ה"ר ִדעת הביא ואת"ֹל) (ִד"ה כִד. בשבת

בהמ"ז. וֹלברך הפת עֹל

וכ"מ וכו'. בתורה ִדאיתֱקש במועִד, כמו בר"ח ֹלאכוֹל ִדמצוה (רכח) הרוֱקח וכ'
מִדאורייתא. היא האכיֹלה ממיֹלא מה"ת שמחה ִדין ִדאיכא (הנ"ֹל) ֹלראשונים

מִדאורייתא, האכיֹלה מצוות בכֹלֹל ה) (פי"ִד החרִדים וכמ"ש
ִדֱקרי משום נִדרים מהֹל' פ"ג מהרמב"ם נראה ִדכן

ו כחוה"מ. ִדינו וא"כ מועִד

וא"כ מועִד. עֹלי ֱקרא נאמר שעֹליו אב מר"ח הוא מועִד נֱקרא שר"ח המֱקור
שחייב היראים ֹלהִדיא וכ"כ אב, בר"ח גם הוא שמחה ִדין ִדאיכא ֹלראשונים

מועִד. מיֱקרי אב ִדר"ח כִדאמרינן בר"ח ֹלשמוח אִדם

שֹל ֹלחוִדש ראש שהוא כיון בשר באכיֹלת ִדאסור כ' (עט) בסִדה"י אך
מותר ואב ניסן ִדבר"ח היעב"ץ בסיִדור ועי' הכהן. אהרן בו נפטר וגם פורענות
באכיֹלת ִדאסור ראיה הביא ובזה) ִד"ה שמא (יו"ִד שאוֹל ובִדברי ֹלהתענות.
מהפס' מר"ח כיבוס ֹלאסור ִדִדרשו כט: מתענית ר"ח, שהוא אע"פ בשר
החג. השבתת נא' ִדבז"ג הרי חג, שנֱקרא ר"ח ִדהיינו חגה, משושה והשבתי

בבשר. אֹלא שמחה ואין בשמחה, ממעטין אב משנכנס ִדאמרו וגם

ִדֹלא היעב"ץ בסיִדור וכ' ִדוֱקא, ֹלר"ח ענינו מה ִדר"ח במוסף זה נוסח צ"ב
ישראֹל מֹלך ִדוִד וסימנו הוא. זמנו כי בר"ח, אם כי היחיִד, תפֹלת בשום נזכר

וֱקיים. חי

ֹלפני האמורים שיר, בכֹלי זה בעירך ִדנשמעים ג,ב) המֱקִדש (כֹלי או"ש ועי'
ומועִדים בשבת שייך ִדֹלא הנ"ֹל גם בזה ומבואר הִדוכן. עֹל בפה זה מזבחך
(כא). שֹלמה בבנין וכ"כ שבת, ִדוחה ואינה עבוִדה ֹלאו שיר ִדכֹלי ֹלמ"ִד
הוי מ"מ שבת, שִדוחה [ֹלהֹלכה] ֹלמ"ִד ִדאף ביאר נא. סוכה עמ"ס ובהערות
ערכין עי' כֹלים, (בב' הצורך כִדי רֱק בכֹלים מנגנים היו וֹלכן הותרה וֹלא ִדחויה

בעירך". "נשמעים היו וֹלא י.)

העיר עֹל ההוספה עֹל הכוונה ביאר יג*) מא' האיתנים ירח (ֱקונ' יצחֱק ובפחִד
רפ"ב). (שבועות ובשיר תוִדות בשתי

ומעֹלה ִדחשיבות הכהן, בצֹלאֹל הג"ר אחיו בשם שם שֹלמה בבנין ועי"ע
בזמנו ר"ח ִדהוֱקבע העיר בכֹל יוִדעין היו ִדע"י ר"ח, שֹל בשיר היה גִדוֹלה

ר"ח ֱקִדושת ִדכֹל ֹלישראֹל ושבח גִדוֹל ענין ִדזהו נִד, בסוכה כמבואר
ר"ח. שֹל השיר ע"י נתפרסם וזה הגִדוֹל, בי"ִד ע"י המועִדים וֱקביעת

מִדאורייתא

ִדֹלא
בר"ח. שמחה שייך

ר"ח ִדהוצאות

וֹלשתות ֹלאכוֹל
תורה, ִדבר שהוא בר"ח,

וכ"מ
בר"ח. ֹלהתענות מִדאורייתא ִדאסור (תנג) מהאו"ז

כג]. פ"ז בפסֱקים [וכ"ה

בִדרכ"מ [מובא

פת.] ֹלאכוֹל ראוי ִדֹלכתחיֹלה מהאו"ז ִדמשמע כ' תיט,א ובשעה"צ תיח,

כִדי פת, סעוִדות ג' ֹלאכוֹל מנהג שהביא (תרצִד) יוס"א ועי'
כ' (תיט,ב) ובכה"ח יעו"י. עם בהמ"ז ֹלברך

אבֹל ביום ִדוֱקא היא ר"ח ִדסעוִדת ע: סנהִדרין ערוֹל"נ עי'
בֹליֹלה.] ר"ח ֱקִדושת ִדֹליכא ֹלעיֹל יצחֱק בזכר [ועי' יִד"ח. יצא ֹלא בֹליֹלה

באכיֹלת ִדהוא שם ומשמע
בשר.

רש"פ שיחות ועי' וִדוִד]. האבות כנגִד ִדר"ח ֱקרואים ִדִד' יעֱקב תוֹלעת [עי'
ֱקיב. עמ' חנוכה

נשמעים בין הֹלשון חיֹלוֱק בביאור ועי"ש
ֹלאמורים.

ככרות. ב' עֹל ֹלבצוע

הציון הציוןשער שער הציון הציוןשער שער
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ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או

מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת
בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

כֹלים טביֹלת - מטות
החורבן אבֹלות - ִדברים

והנפש הגוף שמירת - ואתחנן

כב-כג) (ֹלא,

ט) (ִד,

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות ע"ינושאי נתרם זה ע"יגֹליון נתרם זה גֹליון

אֹליעזר" אֹליעזר""ִדברי "ִדברי
שֹליט"א רבי הגאון בראשות שמואֹלביץאשר שֹליט"אמרִדכי רבי הגאון בראשות שמואֹלביץאשר מרִדכי

זצ"ֹל ר' הגאון מרן זֱקנו פינֱקֹלֹלע"נ יהוִדה זצ"ֹלאֹליעזר ר' הגאון מרן זֱקנו פינֱקֹלֹלע"נ יהוִדה אֹליעזר
מיר ישיבת ומייסִד בארה"ֱק תורה שֹל עוֹלה מירמֱקים ישיבת ומייסִד בארה"ֱק תורה שֹל עוֹלה מֱקים

תורה חיִדושי ואמירת כתיבת ובחומר ברוח עוִדִד תורהאשר חיִדושי ואמירת כתיבת ובחומר ברוח עוִדִד אשר
ועמֱקותה התורה עיון ועמֱקותהועיסוֱק התורה עיון ועיסוֱק

ֹלִדורות שהנחיֹל התורה עמֱקות פירות פירותיו, ומהמשך ֹלזכרו זה גֹליון ֹלִדורותיהי שהנחיֹל התורה עמֱקות פירות פירותיו, ומהמשך ֹלזכרו זה גֹליון יהי

תמוז י"ט שב"ֱק יום היארצייט תמוזיום י"ט שב"ֱק יום היארצייט יום

עִד רֱק [יתֱקבֹלו ֹלהנ"ֹל ִד"ת
חמִד שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה עומֱקא בתיבת

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

וטֹל']700 מֹלא שם [בצירוף ֹלהניח מיֹלים]אפשר

בר"ח התורה כיו"טֱקריאת בר"ח הנשים שזכו בטעם

שמונה בה שיש פנחס, שבפרשת 'צו' פרשת שֱקוראים בר"ח ִדנה (כא:) במגיֹלה הגמ'
ופשטו יֱקראו. איך פסוֱקים, ג' ֹלֱקרוא צריך וכ"א עוֹלים, ג' בה וֱקוראים פסוֱקים
עֹל חוזר פי' ִדוֹלג, אמר: ִדרב פסוֱקים, ה' יש בראשית שבפרשת מעמִדות מֱקריאת
ֹלשנים, האמצעי הפסוֱק חוֹלֱק פי' פוסֱק, אמר: ושמואֹל הֱקוִדם. שֱקרא הפסוֱק
ואמצעי ִדוֹלג, הֹלכתא והסיֱקו, שֹלשה. שהם פסוֱקים וחצי שנים ֱקורא שכ"א ונמצא
פסוֱקים, ג' ֱקורא הכהן וֹלכן ר"ח ֹלענין גם היא זו פשיטות הראשונים וֹלִדעת ִדוֹלגן.
פסוֱקים שני עוִד וֱקורא הכהן, שֱקרא 'ואמרת' פסוֱק חוזר והֹלוי 'ואמרת'. 'צו', 'ויִדבר',
תכג (סי' בשו"ע וכ''פ השבת]. וביום גם שמוסיף [ונהגו אחרונים, ג"פ ושֹלישי אחריו,
[ֹלפי הִדוֹלג הוא שהשֹלישי ה"ט) (פי"ז סופרים מסכת ע"פ הגר"א ִדעת אוֹלם ס"ב)

שם]. גירסתו

כיון בכה"ג אם במֱקומו, שוב ֹלֱקרוא הכהן שצריך בבהכ"נ ֹלוי כשאין הפוסֱקים ִדנו
פחות ֱקריאה ואין חִדשים ב"פ רֱק שֱקורא ונמצא ֱקרא שכבר פסוֱק עֹל ֹלחזור שצריך
ובתורת פסוֱקים. מג' פחות יֱקרא שֹלא רֱק בברכה הֱקפיִדא שאין נימא או מג"פ,
הִדין ִדבֹלא"ה משום ֹלחוץ, הכהן שיצא מסתבר ויותר יג) ס"ֱק ֱקֹלז (וסי' סופר חיים

ס"ח). ֱקֹלה (סי' חיה הנפש וכ"כ ביִדינו. רפוי ב"פ ומברך ֹלוי במֱקום עוֹלה שהכהן

השע"א כ"כ שוב. הכהן שיֱקרא מסיֱק, ג) אות ט סי' (ח"ב יושר אמרי בשו"ת אוֹלם
סז). סי' (ח"א צבי הר ס"ִד). ֹלח (סי' חיים ספר סח) ס"ֱק (ס"ו אמת ֹלִדוִד ס"ח) (שע"ח

זה. ִדין ביאר ֹלא במ"ב אמנם

ֹלֱקרות שמותר פִד) (סי' הריב"ש בשם רפב) (סי' הב"י מש"כ ֹלפי ֹלפשוט יש וֹלכאו'
והוכיח כֹלום, בכך אין ומברך וחוזר זה שֱקרא מה זה שֱקורא אע"פ הרבה עוֹלים
אפרים כר' ִדֹלא נהגו וכן זה. שֱקרא מה זה ֱקורא ִדסוכות ובחוה"מ חנוכה בימי שהרי
ב כֹלֹל (חאו"ח ורִדים גנת ובשו"ת ֹלבטֹלה. ברכה שהוי שסבר מגיֹלה) סוף (במרִדכי
חובת הוא וחנוכה שבסוכות אפשר, משאי אפשר ֹלמִדים שאין ֹלִדחות כתב כב), ס"ס

היום. חובת אינו בש"ת אבֹל אחר, באופן וא"א הציבור וחובת היום

מֱקיֹלים. בש"ת ורֱק אפרים כר' ס"ֹל וברמ"א כריב"ש, פסֱק ס"ב) רפב (סי' והשו"ע
נראה ִדהיה אחר ֹלבהכ"נ ונזִדמנו כבר שֱקראו וֹלוי בכהן ֹלפי"ז (סֱק"ו) הפרישה וכתב
המג"א וכ"כ שוב, וֹלברך ֹלֱקרוא מותר הציבור כבוִד שמשום ונ"ֹל שוב, ֹלֱקרוא ֹלאסור
כן משמע ֹלא ִדבפסוֱקים הרמ"א עֹל ֹלחֹלוֱק כוונתו אם ֹלִדון ויש טו). ס"ֱק (שם
ֹלר"א שאף פי' ואם ֹלב), (בס"ֱק אח"כ הביאו אֹלא פֹליג שהמג"א כתב ֹלא ִדהמ"ב
הפרישה פֹליגי ִדֹלא אפשר וֹלכאורא החיֹלוֱק. מה ביאר ֹלא ֹלברך שיכוֹל מוִדה
בבהכ"נ ֹלנמצאים חִדשה אינה וגם היום חובת שאינה בֱקריאה מיירי שהגו"ר והגו"ר,
אבֹל ֱקראו, כבר והֹלוי שהכהן שאף מיירי המג"א אבֹל זו, ֱקריאה שמעו שכבר
ברכתו שאין ֹלריב"ש ִדאף ועוִד היום. חובת גם והיא חִדשה ֱקריאה היא ֹלנמצאים
בֱקראו שרֱק ס"ו) ֱקֹלז (סי' השו"ע כמש"כ הֱקרואים ֹלמנין עוֹלה אינו מ"מ ֹלבטֹלה
ֹלוי בכהן מיירי והמג"א הֱקרואים, ֹלמנין עוֹלה אז כשא"א פסוֱקים ב' או חִדשים ג"פ
ִדהמ"ב ועוִד שרי, ֹלציבור חִדשה ֱקריאה שזו כיון אע"כ הֱקרואים, ֹלמנין עוֹלים וע"כ
אם ֹלֱקרוא שאין (בס"ב) כרמ"א פסֱק ומאיִדך המג"א, ֹלִדברי הביא ֹלב) ס"ֱק (רפב
הביאו סח) אות (ס"ו אמת והֹלִדוִד סב) (אות אֹלגאזי ֹליעֱקב באמת אמנם ֱקראו. כבר

ִדפֹליגי. שסברו הרי ֹלגו"ר המג"א בין זו מחֹלוֱקת

יֱקראו, ֹלא ֹלכתחיֹלה אבֹל ויברך יעֹלה שֱקראוהו בִדיעבִד מיירי שהמג"א י"ֹל [ושמא
ֱקרא. שכבר מה יֱקראו ֹלא שֹלכתחיֹלה הרמ"א ִדברי שכתב (ס"ִד) בגר"ז משמע וכן

ֹלכתחיֹלה]. אף המג"א שִדברי כתב שיֱק במהר"ם אמם

ִדפסֱק מהמג"א גרע ֹלא אחרת, אפשר ואי זו בֱקריאה הציבור שחייב בר"ח וא"כ
כמג''א]. ס''ֹל מ''מ ִדפֹליגי ֹלשיטות [ִדאף ֹלברך. יכוֹל ֹלרמ"א אף כוותיהוא"כ המ"ב
ֹלמנין עוֹלה ֹלא אבֹל ברכה ֹלענין מיירי [ִדהריב"ש הֱקרואים ֹלמנין עוֹלה ואף
מה עֹל הוסיף שאם ראשון, בתורה הֱקורא ס"ו) ֱקֹלז (סי' השו"ע כמש"כ הֱקרואים]
ואם המנין, מן עוֹלה שני אותו אפשר, ִדֹלא במֱקום שנים אפי' או ג"פ הראשון שֱקרא
ִדהחוֹלֱקים ואפשר עוֹלה. - וא''א חִדשים ב"פ ֱקורא הכא וא"כ מהמנין. עוֹלה אינו ֹלאו
וֹלכן ֹלעֹלות מוכרח ואינו מבהכ"נ הכהן שיצא ִדאפשר אופן ִדנחשב ס"ֹל ִדפֹליגי

פעמיים. ֹלֱקרוא ֹלכהן אסרו

ֱקֹלו) סי' (ח"ִד יוסף ויֹלֱקט ֱקונט' ִדברי הביא יח), אות (ש"ח השע"א עֹל חיים ובשערי
ֹלפסוֱק יִדֹלוג והישראֹל חִדשים פסוֱקים ג' שניה פעם הכהן יֱקרא ֹלוי, אין שאם שיעץ
מהגר"ח תשובות ישראֹל אשי בספר עי' ִדבריו. וִדחה הגר"א, כִדעת תמיִד, עוֹלת

הנוהגים אף ֹלוי כשאין בר"ח אם שנשאֹל, שכז) (תשובה שֹליט"א ֱקניבסֱקי
ֹלו. ֱקראו שכבר מה שנית ֹלכהן ֹלֱקרוא שֹלא כִדי כהגר"א, ינהגו כשו"ע

יתכן. והשיב:

ֹלזה והמֱקור חוִדש, בראש מסוימות מֹלאכות עושות אינן שנשים הוא המנהג כיִדוע,
בו ֹלנהוג החֹלו זה ִדמנהג כתב, ובשיבוֹלי-הֹלֱקט א). תיז (סי' הטוש"ע, מִדברי הוא
השתתפו ֹלא ִדהנשים ִדכיון הטור, שם כמש"כ הוא ֹלזה והטעם רבינו, משה מימות
משמרים שיהיו טוב, כיום ר"ח ֹלהן ניתן ֹלכך תכשיטיהן, את נתנו וֹלא העגֹל, בעשיית

מהאנשים. יותר חוִדשים ראשי

מיִדה כנגִד המיִדה ומהו כיו"ט, ֹלהיות ר"ח יום ִדווֱקא ֹלהן ניתן מִדוע בזה, ֹלהתבונן ויש
רש"י, וכמש"כ בעגֹל, חֹלֱק נטֹלו ֹלא ג"כ ֹלוי שבט ִדהנה ֹלהבין, צריך עוִד בזה, זכו שֹלכן
השתרש מִדוע ֹלהתבונן יש עוִד זה, שכר ֹלהם גם ניתן ֹלא מִדוע וא"כ כו). ֹלב (שמות

ֹלבגִד. הֱקשורים ִדברים שהם וכִדו', וסריגה תפירה ממֹלאכות ֹלהמנע המנהג

הגיעו ואיך העגֹל, חטא פשר את ֹלבאר רבות ִדנו שהמפרשים יִדוע ִדהנה ֹלבאר, ונראה
ומִדברי ע"כ. וכו'. חטא ֹלאותו ראויין ישראֹל היו ֹלא ִד: ע"ז גמ' ועי' זה, נורא ֹלחטא
וֹלעבוִד בה' ֹלכפור כפשוטו כוונתם היתה ֹלא שוִדאי מתבאר, צז) א (מאמר 'הכוזרי'
ארון, ֹלהם וֹלעשות הברית, ֹלוחות ֹלהוריִד ֹלמרום עֹלה שמשה שיִדעו שכיון אֹלא ֹלעגֹל,
ֹלהֱקב"ה, עמ"י בין הברית ניכרת תהיה שבו מוחשי, ִדבר ֹלפניהם שיהיה כִדי וזאת
הזהב, עגֹל - מוחשי ִדבר ֹלעשות עצמם ִדעת עֹל החֹליטו מֹלרִדת, משה בושש וכאשר
איסור עֹל עברו ועי"ז ֹלִדעתם, והזֱקנים אהרן את שאֹלו שֹלא בכך היה, חטאם ושורש

ע"כ. ע"ז.

וישב וכו' ממחרת וישכימו ו): ֹלב (שמות בפסוֱק נאמר העגֹל, את שעשו ֹלאחר והנה
כאשר ֹלשכרה, ושתו ֹלשבעה ֹלאכוֹל שישבו הרמב"ן, וכתב ע"כ. וכו'. ושתו ֹלאכוֹל העם
בחטאם, נוספת חומרא בזה ֹלומר באה שהתורה ונראה ע"כ. ובמועִדים. בחגים יעשו

בחגים. עושים כאשר איתו שחגגו אֹלא העגֹל, את שעשו במה הסתפֱקו שֹלא

שהנשים זה ִדכנגִד כיו"ט, בר"ח הנשים זכו מִדוע הראשונה, התמיהה ֹלנו יתבאר ובזה
שעיֱקר וכיון מהאנשים, יותר בו ֹלחגוג יו"ט ֹלֱקבֹל זכו בו, חגגו וֹלא בעגֹל, חטאו ֹלא
ר"ח את ִדווֱקא הנשים ֱקבֹלו עצמם, ִדעת עֹל זאת שעשו במה היה האנשים שֹל חטאם
נֱקבע יִדם עֹל שרֱק בי"ִד, כח את מיוחִד באופן מסמֹל ור"ח היות אחר, יום וֹלא

ה"ח). פ"ב ֱקִדה"ח (הֹל' ברמב"ם, כמבואר ומתֱקִדש

הגמ' ִדברי את שהביא פנחס). (פר' חכמה', 'המשך ִדברי ובהֱקִדם ֹלומר, נראה עוִד
אחִד עיזים "ושעיר טו). כח (במִדבר בר"ח, הנאמר הפסוֱק את שִדורשת ס: חוֹלין
זאת וביאר ע"כ. הירח, את שמיעטתי עֹלי כפרה הביאו הֱקב"ה אמר :" ֹלה' ֹלחטאת
וֹלעבוִד ֹלטעות ֹלגויים שגרם ִדמה ו). רבה (בראשית המִדרש, ִדברי ע"פ המש"ח
אור שווה הי' אם אבֹל ֹלארץ, המאיר והיחיִדי הגִדוֹל המאור שהוא משום זהו ֹלשמש,
היו וֹלא בזה, טועים היו ֹלא הירח, שנתמעט ֱקוִדם שהי' כמו החמה ֹלאור הֹלבנה
יום זהו ִדר"ח ֹלפי"ז, נמצא עכ"ִד. כביכוֹל. ֹלהֱקב"ה שנצרך הכפרה וזו ֹלשמש, עובִדים
נכשֹלו וֹלא בניסיון שעמִדו הנשים וא"כ בעוֹלם, ע"ז ריבוי עֹל ֹלכפר שענינו מיוחִד
ֱקבֹלו ֹלפיכך ישראֹל, מעם ובפרט בעוֹלם, ע"ז עובִדי שֹל ריבוי מנעו ובכך העגֹל, בחטא

כיו"ט. ר"ח את

עֹל יב"ע בתרגום ִדהנה ֹלבאר, נראה זה, ֹלשכר זכה ֹלא ֹלוי שבט מִדוע שתמהנו ומה
ירכו עֹל חרבו איש שימו ישראֹל אֹלוֱקי ה' אמר כה ֹלהם "ויאמר כז): ֹלב (שמות הפסוֱק
ע"כ. ִדא". חובא ֹלכון ִדישתביֱק ה' ֱקִדם מן "ובעוי כתב: אחיו". את איש והרגו וכו'
מיחו שֹלא עֹל שזה כוונתו, ֹלפרש ויתכן כפרה, צריך היה ֹלוי ִדשבט מִדבריו ונראה
שאע"פ נשים, משא"כ כיו"ט, ֹלר"ח זכו ֹלא ִדֹלכן י"ֹל וא"כ העגֹל, את שעשו בעת בבנ"י
בִדברי כמבואר האנשים, ֹלגבי 'ערבות' ִדין ֹלהן שאין כיון עכ"ז מיחו, ֹלא הן שגם

זאת. טענה עֹליהן אין ֹלכן יג). ג (ברכות הרא"ש,

ֹלעגֹל, ישתחוו שֹלא בעם מתרין היו כן ֹלוי שבני שם, הרמב"ן ֹלִדברי יֱקשה עִדיין אוֹלם
ֹלא ֹלוי שבני ִדהטעם מבואר שם, התוס' ֹלבעֹלי זֱקנים' 'בִדעת ִדהנה ֹלומר ונראה
רצו וֹלא ֹלוי, משבט שהוא רבנו, ֹלמשה ֱקרובים שהיו משום הוא העגֹל, בחטא נכשֹלו
ֹלא וֹלפיכך בתורה, עוסֱקין היו ֹלוי שבני ברמב"ם, שאיתא ועוִד במֱקומו, מנהיג ֹלהמיר
ֹלר"ח הנשים שזכו ִדמה ֹלומר נראה וֹלפי"ז ע"כ. הציֹלתם. ותורתם במצרים, נשתעבִדו

הנ"ֹל. הטעמים ב' בֹלי גם בניסיון, עמִדו שהן משום הוא כיו"ט,

'הנשים' משא"כ 'האנשים', מכֹלֹל רֱק היו חטאו, שֹלא ֹלוי שבט ִדהנה י"ֹל עוִד
זכו. וֹלכך חטא, אינו הכֹלֹל שאצֹלן

הפסוֱק עֹל ִדהנה זאת, ֹלבאר נראה הנ"ֹל, מהמֹלאכות נמנעות שהנשים שתמהנו ומה
בפירוש רש"י כתב מסכה". עגֹל ויעשהו בחרט אותו ויצר מיִדם "ויֱקח ִד) ֹלב (שמות
העגֹל עשיית ִדצורת ומתבאר ע"כ. סוִדר. ֹלשון 'בחרט' ֱקשירה, ֹלשון 'ויצר' הראשון:

ואפשר העגֹל, נוצר וכך באש, ונתינתם סוִדר, בתוך התכשיטים ֱקשירת ע"י היתה
בבגִד. הֱקשורות ממֹלאכות נמנעו ִדֹלכך

חֹלֱק
כֹל

ֹלוי אשר ֹלויהרב אשר פריִדֹליסהרב ישעי' פריִדֹליסאברהם ישעי' אברהם
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