
 שער העיון
  

ïîéåð éáö áøä  
  

  תוספת דלחודיה קאי
  

ד על מה שכפלה התורה עמ) ראה' פר(א באדרת אליהו "  הגר
דקרא ' ופי, ראה' ואתחנן וגם בפר' בפר, איסורא דבל תוסיף

ראה איירי ' וקרא דפר, דואתחנן קאי על הוספת מצווה חדשה
  .בשיעורה או בזמנה, במוסיף במצוה עצמה

י בענין בל "ואתחנן פרש' דבפר, י יישב לנו ענין זה"  ונראה דרש
. חוטין בציצית' מינין בלולב וה' פרשיות בתפילין ה' תוסיף כגון ה

ברכות ' מינין או ד' טוטפות או ה' י כגון ה"רש' ראה כ' ואילו בפר
ב שהשמיט את חוטי הציצית ומאידך הביא את "וצ. בברכת כהנים
ולא , טוטפות דהיינו בתים' ועוד ששינה לכתוב ה, ברכת כהנים
  ].א" סוף חג בפתיחה כוללת"וכבר עמד בזה הפמ [.בואתחנן' פרשיות כדכ

:) פח(הסוגיא דסנהדרין '   ונראה בזה דהנה נחלקו הראשונים בפי
לגבי זקן ממרא דחיובו רק בדבר שיש בו כדי להוסיף ואם הוסיף 

ד "למ[מינין בלולב ' שם דאם הורה להוסיף ה' ומבואר בגמ, גורע
משום דהאי לחודיה קאי והאי , לא נעשה זקן ממרא] צ אגד"לולב א

צ אגד אין "שם דענינו משום דלולב א' התוס' כו. לחודיה קאי
ת ולכן אינו נעשה זקן "התוספת מתייחסת לעיקר ולא עובר בב

ד "מבואר להדיא דאף למ:) מא(דהלא בסוכה ' התוס' והק. ממרא
אך . דהיינו מדרבנן' ותי, ת במין חמישי"צ אגד עובר בב"לולב א

אף בהאי ת מדאורייתא "דודאי איכא ב:) לא(בסוכה ' התוס' שי
הוא , בסנהדרין דאינו נעשה זקן ממרא' ומה דאי, לחודיה קאי 

משום דבהאי לחודיה קאי אינו מתגרע והרי יש תנאי שיגרע העיקר 
י "לד דייק כן ברש' ג סי"ובפמ. מ איכא איסור בל תוסיף"אבל מ
מ "משמע דבבל תוסיף מ, דאינו גורע- בהאי לחודיה קאי ' שפי
מפורש דהמוסיף בית חמישי .) פט (והנה בסנהדרין שם.  עובר

י והראשונים דאף בזה יש "רש' ולשי, בתפילין חשיב דלחודיה קאי
דהיאך ' ומקשה הגמ, הקיימים' מ הרי אינו מגרע את הד"ת מ"ב

ומשני דכיון שבית שאינו רואה האויר פסול הרי , יעשה זקן ממרא
  .וממילא שפיר נעשה זקן ממרא, פסל את הבתים

ל דבפרשת ראה נתחדש "ל דס"י די"היטב דברי רשש "ז א"  ולפי
ש "ולכן שינה לשונו ממ, ת אף כאשר האי לחודיה קאי"דעובר בב

' כגון ה, ואתחנן דכאן הדוגמאות הן דשפיר הוי מאוגד' בפר
' וה, ד דצריך אגד"מינין למ' וכן ה, פרשיות שהן מאוגדות בבתים

איירי אך בפרשת ראה ד. כ הבגד או הקשר אוגדן"ציציות ג
' טוטפות דמבו' י דוקא ה"הביא רש, דהתוספת לחודיה קאי

ל "נראה דר, מינין בלולב' וכן ה, בסנהדרין דחשיב לחודיה קאי
  .ברכות בברכת כהנים דאין דבר האוגדן' וכן ד. צ אגד"ד דא"למ

ל דיש "דמייתי ראיה לראשונים דס:) לא(א בסוכה "ריטב'   ועי
' דכהן שבירך ד:) כח(ה "רת כשהאי לחודיה קאי מדאיתא ב"ב

, א דחה דהנשיאת כפיים אוגדן"אמנם הריטב. ת"ברכות עובר בב
דבשלמא אגד בלולב , ח איגוד"ל פשוט דהך ל"י י"רש' אך לשי

אבל . וכן הציצית בבגד שכך צורת המצוה, הוא דין בעצם הלולב
כ הוא רק דין באופן הברכה אבל גוף הברכה לא "הא דבעי נשי
ולדעת  [.כ לא נעשה איגוד"י דעי"כן דעת רשול, משתנה בזה

  ].צ שיהיה בגוף המצוה"ה חשיב איגוד דא"א אפ"הריטב

 שער הפלפול
  

ïéåì ÷çöé áøä  
  

  בגדר הבודה מצוה מלבו
  

äáá" ì)éñ 'ë÷"ëñ ç"æ(ãìã áúë  'áèéøä" à)àì (:á ïéà" ú
 ïåéë íéôë úåàéùðá äëøá óéñåî íà ÷ø íéðäë úëøáá

äåöîá áëòî äæù ,áåéà÷ äéãåçì éàäã ïðéøîà äæ àì ,
áîøäì ìáà" í)éô äìéôú"éä ã"á( åðéàù øáãá óà áééç 

áëòî ,éôà äëøá óéñåäì øåñàù íù áúëù 'ùçìá ,òà" â
àáåëéòì àåä íø ìå÷ã ,ä äéãéãì àîúñîå" úñéøô àìá ä

äëå íéôë"â â"øáåò ë ,öå"ò .  
öæ ïøîì éøæò éáàá éúéàøå"ìäá ì 'ð" ë)éô"éä ã"á(äîúù  

äáä ìò"áîøä úòãá ÷ôúñð äîì ì"í ,åàëìã ' èåùô
éàù óàù"éà÷ äéãåçì éàäå úéáåéç äåöîä êøãë æ ,î" î

 úåùòì åáìî äãáù äùãç äåöîî åæ äéùò àôéãò àì
áá øáåòù"ú ,îë"áîøä ù" ï)ã íéøáã ,á( , àéáäù äîå

äáä"áèéøä íùá ì"à , ïë àì ìáà íù úçà úèéù éäåæ
íéðåùàøä øúé íéøáåñ .ãåò÷ä  'îä ìò íù" øæì øéúäù á

ð àìá êøáì"ë , äåöî äãåáë éåäã íåùî øåñàã åì èåùôã
åáìî ,ò"ù .  

áèéøäù è÷ðù åéøáãî òîùîå  " éøáã ìò ÷åìçé à
áîøä"ðä ï"ì ,ëå"ñáã íù ë"îâã ã ')ø"çë ä (. åðéà úååöîã

ïðîæá àìà ïäéìò øáåò , äåöî äæéà åáìî äãá íà éàãå
áá øáåò åðéà"ú .öå"ò ,áîøä  éøáã éøäã"ôò ïä ï"îâä é '

 äìéâîá)ãé(. ,áîøá øàåáî ïëå" í)äåñé"ô ú"ä è"à( , çëåî ïëå
áùøá" à)ø"æè ä(.æç åìèéá êéà äù÷äù " øôåù úòé÷ú ì
úáùá ,òøâú ìá íåùî äæá ïéà äîìå , ìåèéááã çëåîå

òâøú ìá íåùî äá ùé äåöî ,äå" íåùî ùé äåöî óéñåîá ä
á"ú .)ä åéìò äîúù äîåàã ïáà éøåè"î ìèáîù éî ìëá ë" øåáòé ò

òøâú ìá íåùî ,é"úåèéùôá ì ,æçã"øá åð÷éú ì" äåöîä úà øå÷òì ä
òå÷úì äåöî ïéàù øîåì ,î ìèáîä ãéçé ìáà" äåöî ïéàù øîåà åðéà ò

äåöîä íéé÷ì äöåø åðéàù àìà ,éòå"ïìäì øàåáéù äî éôì ì( . ïëå
 åäéìà úøãàá øàåáî)äàø úùøô ( ìôë øåàéáá íé÷åñôä

á ïéðòì"ú .àå"ö ë"äæ ãåñé ìò ÷åìçì êééù êéà ò . êà
 íéø÷éòä øôñá éúàöî)î"éô â"ã( ,áîøä ìò ÷ìåçù"ðä í" ì

ñå"á íåùî äæá ïéàù ì"ú ,øäîä áúë ïëå" øåâ øôñá ì
 äéøà)ã íéøáã ,'á'( äìåâä øàááå )âé(.äéùôðãî  , àìù äîéúå

áîøä éøáã àéáä"áîøäå ï"í .òå"ðîá ò" ç)åöîðú ä"ã( , àìå
ðä ìë àéáä"ì . ìàðáøáàäì äðîà ùàø øôñá ïééòå)éô"â( 

íéø÷éòä éøáãì äçãù .ëò"é ô" éøáã ìò ÷åìçì ãö ùéã ì
áîøä"ï .  

áîøä çéëåäù äîå " äìéâîî åéøáãë ï)ãé(. íù åøîàã 
îã" åôéñåä àìå åúçô àìå ìàøùéì íäì åãîò íéàéáð ç

ùîò"î àø÷îî õåç úçà úåà åìéôà äøåúá ëäìéâ , éàî
åëå ùåøã ,'íäì äøåñà åæä äåöîä äúéäù éøä ,à" àéä ë

åéìò óéñåú àì ììëá ,ëò"ã .é"ñã ì" èåùô äàåáð àìáã ì
á íåùî äá ïéàù"ú ,ììë äôñåä àø÷ð äæ ïéàã ,îâäå '

î÷"ôò óàã ì"äæâî óéñåäì øåñà äàåáð é" äìàã ë
úåöîä .]öå"ìéâî òåá÷ì äàåáð úåàéöî ììë ïëúé äéä êéà ò äæ íà ä
ì øúåñ"úåöîä äìà" ,éå"êééù àì úîàáã ì , éøáã úðáäá åøòèöð ïëìå

éîìùåøéá øàåáîë äàåáðä ,äð÷úäì æîø åàöîù ãò.[  
éò  "áîøä éøáã íöòì åãåî éàãåã ì"ï , òîùîã äîã àìà

áîøä éøáãî" óàã ïיחידáá øáåò åáìî äåöî äãåáù "ú ,
ò"ñå íé÷ìåç æ"ìã ì"éá äåöî úôñåä úåàéöî ù åðéàå ãéç

úåèù äùòî àìà ,éá úð÷úá ÷øå" ãáìá íéáøì äàøåäå ã
á øåñéà êééù"åáìî äåöî äãåáá ú ,éå" ìöà äéä êëù ì

  ח"פרשת ואתחנן תשס, ד"בס
  

  :נושא הפרשה

   תוסיףבל
  

øáãä ìò åôéñåú àì ... àìå
åòøâú ...ã,á  



     

 שער ההלכה
øâøáðù äéîçð áøä  

  

  המקיים מצוה דרבנן ומכוון לדאורייתא
  

æçì øúåä êàéä äëåøàá åðã íéðåùàøä  " ùãçì ì
íéøåñéàå úååöî ,óéñåú ìáã åàì ììëá åðéà òåãîå .

ò ãîòå"áîøä æ" ä÷æçä ãéì åúîã÷äá í)ôãåî éðôì ñ

òãîä øôñ (..."éá åôéñåä íà ìáà" äéäéù àéáð íò ã
 êøã åà äàãåä êøã åà äð÷ú êøã äåöî ïîæä åúåàá

äøéæâ , úôñåú åæ ïéàה צוה לעשות "שהרי לא אמרו שהקב
ועל דרך זו היא כל מצוה '  åëעירוב או לקרות מגילה בעונתה

 .ëò"ì, "ומצוה שהיא מדברי סופרים בין עשה ובין לא תעשה
ãòå" åéúåëìäá íâ áúë æ)ô"ìäî á 'ä íéøîî"è (éò"ù .

 êøã ìò àø÷éòî äð÷úä úéùòðù ïåéëã äæá øàåáîå
 äøåúá áåúëä ìò úôñåúë äðéàù ä÷çøä åà äàãåä

óéñåú ìá øåñéà êëá ïéà .]éòå"áàøá ù" ïéåàì éáâìã áúëù ã
àìá äøåú ìù úøîùîìå âééñì íéîëç åøñàå åøæâù úåøéæâå" ä

 ììëá åðéàá"äøåú ìùë åäåàùòå úåøåãì åäåòá÷ åìéôà ú ,òå" ò
åà"ùî ù"äæá ë .[áîøä ïåùìî úö÷ òîùîå" ùùçäã í

á øåñéàì"úåð÷úä éð÷úî íéîëçä éôìë äéä ú ,òå" æ
åéøáã úà áúë , ïéãë íúð÷ú åãéîòä øáëù øçàì ìáà

íéé÷îä ìàøùéä ãöî àùùç àëéì áåù , äðåë äæéàì
äåöîä íéé÷î àåä .  

ùìî íðîà  áîøä ïå" ï)ïðçúàå (øúåéá òîùî , óà ïðéòáã
íéîëç úåöî íéé÷ì àáä ãéçé ìë úðååë , äæ øáã ïéåëéù

äî äåöî ïàë íéé÷î àåä ïéàù" íä íéîëç ÷øå ú
íäéðéòá äàøðä íòè äæéàî åæ äåöî åð÷úù , íà

 äàãåäå ììä åá ùéù íåùî]íéøåôå äëåðçë [ íåùî íà
 ä÷çøäå âééñ åá ùéù]åéðù åà áåøéòëúåéøòì ú[ ,æã" ì

 íù"øãâ íåùî íéîëç åð÷úù äîå , úåéøòì úåéðù ïåâë
äøåúä ïî äåöî àéä åæ ïäá àöåéëå , ובלבד שידע שהם

á÷ä éôî ïðéàå"äøåúá ä ." øàåáîå משום הגדר הזה
ðä äòéãé íåùî àåä íéîëç úååöî íåé÷á øúéääã"ì ,

àì àä"óéñåú ìáã åàìá àåä øáåò ä.  
éôì àöîðå  "÷ôð æ" îäëìäì , úååöî íåé÷ úòùáã

 íîéé÷î àåä ïéàù øåëæìå òãéì íãàì éåàø ïðáøã
äî äåöî úøåúá"íéøôåñ éøáãî äåöîë ÷ø ú ,ìàã" ë

óéñåú ìá øåñéà ùùç ïàë ùé . úååöî íåé÷á ïë åîëå
äæá ÷ôñ íäá ùéù"äî íáåéç íà æ"ïðáøãî åà ú ,éùì '

áîøä"äî äåöî àåä íàã úåðúäìå ïååëì êéøö ï" ú
éåëîîì ï"îì ïéåëî ïðáøãî íàå àúééøåàã ò"ãî ò"ñ .

]ìéå" íàä äøåúä úåöî íéé÷ì äðååë êåúî ïðáøã äåöî íéé÷îá ò
 åúåöî ø÷éò ìë ìñôéú) ìñåôã úåèéùäì äøéáòá äàáä äåöî ïéãë

äåöîä ø÷éò( , àìà äåöîä äîøâ äøéáòä ïéàã àëä éðàù àîù åà
äøéáò åì äîøâ äåöîä äáøãà ,öå"ò[.ë ïééöðå  úåàîâåã äî

åæ äøòä éôì äùòîì úåòâåðä:  
à .ספירת העומר ,äæá äáåéç éà íéðåùàøä å÷ìçð" æ

äî"ãî åà ú"ñ . íãå÷ çñåðä áåúë íäá íéøåãéñ ùéå
 äøéôñä..." äøåúá áåúëù åîë äùò úåöî íéé÷ì

åë íëì íúøôñå' "åàëìå 'äî äáåéç ïéàù ãöäì" ú
äæá"á øåñéà ùùçì êëá íéñðëð æ"ú ,ù óéãòå åðúé

äî åúåöîù ãöäì ÷ø ïë åøîàéå"ú .éòå 'äîìù úåëéìä .  
á .ג"ע שהזמ"נשים במäîã "íä úåøåèô ú ,ùø éøáãîå" é

ø úëñîá" ä)è"æ (.á øåñéà êëá ùéã òîùî"ú .]éòå" ù

ùøäî"á êééù äî äù÷úðù à"äæá ú .[é øàåáîäì ìáà" ì
 áåéç çëî äåöîä úîéé÷î äðéàã àéãäá ïéåëúù éåàøã

 ÷ø äøåúääîöò ïåöøî , øåñéà ùùç éãéî êëá àöúå
áã"ú .  
â .מ"לולב בחוה ,éò ' á÷òé éøåëá)ðøú"à ç' ( éà ïåãì áúëù

äæá áìåì úåöî"äî íéìùåøéá æ" ïðáøãî ÷ø åà ú
úåîå÷î øàùë , íù íééñîå' íéìùåøéá øåãì äëåæù éîå

äéò"áåú ÷"æ ìë áìåì úìéèð úåöî íéé÷ì ïéåëé á '

 שער האגדה
 é÷ñðéìø÷ êåøá áøä  

  

  איסור התוספת במצוות
  

תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה לא "הזהירה התורה 
משלי (ה "ועוד הזהיר שלמה הע". אתכם ולא תגרעו ממנו

אל תוסף . צרופה מגן הוא לחוסים בו' כל אמרת אלו") ו,ל
והנה האיסור לגרוע פשוט הוא שהמצוה ..". .על דבריו

היה ' דלכאו, אך האיסור להוסיף הוא צריך ביאור, חסרה
. מקום לומר דמשובח במה שמהדר ומוסיף על המצוה

שהרי מצאנו שחכמים הוסיפו גדרים וסייגים מכח , וביותר
  .'כ מדוע הוספה במצוה אינה רצון ה"וא, התורה

אף , רע שמחלל מצוהמה גו, במדרש לקח טוב כאן איתא
ושמעינן . 'כגון החג שעשה ירבעם וכו, מוסיף שמחלל מצוה

, "חילול המצוה"מינה שמהות החסרון שבהוספה הוא 
בין , וביאור הדברים דכל שינוי בצורת המצוה הוא חסרון

דאין לנו אלא קיום המצוה , כשגורע ובין כשמוסיף
ף גורע ש שכל המוסי"הרא' ובפי' כ בעלי התוס"וכ. כצורתה
י ההוספה הוא גורע את "שע, ב"כתפילין וכיו, מהעיקר

ז אין חסרון בסייג כיון שאינו שינוי בצורת "ולפי[. עיקר המצוה
  ].כ אינו גורע ממנה ואין כאן חילול"המצוה וא

ועיין באלשיך שביאר באריכות את סמיכות הפסוקים 
, שלא יחשוב האדם שיכול להוסיף' וכו" עיניכם הרואות"

י שחשבו להוסיף ולבזות את " עיניכם הרואות שעשהרי
  .הרי שההוספה היא גרעון. ז"עבדו ע, פעור

) יט(ר "י מה שדרשו בב"עפ, אכן נראה שיש בזה דרך נוספת
תני רבי חייא . ד אל תוסף על דבריו"הה' ומפרי העץ וגו

, שלא תעשה את הגדר יותר מן העיקר שלא יפול ויקצץ
, איסור הוא מפני סכנת העיקרוכאן מבואר ששורש ה. ש"עי
ממילא כשמתבטלת , י שמחשיב את התוספת כעיקר"שע

דגדר בל תוסיף הוא ' ת שכ"ש ביפ"ועי. נופל גם העיקר
נ "ץ לאדר"וכן בהגהות הריעב. לעשות את ההוספה לעיקר

שההוספה שלא נצטוה בה מביאה לידי גרעון דכיון ' כ) א"פ(
בא לבטל את , שאינו יכול לעמוד בתוספת שגדר לעצמו

' ועי. ז יפול העיקר ויקצץ"וזהו שאמרו במדרש שעי, העיקר
 - לא תוסיפו ' בכלי יקר שפירש בדרך זו את משמעות הפס

  .כדי שלא תגיעו ללא תגרעו
נ "וחסרון זה הוא שהביא לחטא עץ הדעת כדאיתא באדר

ל "ר עשה סייג ואמר לחוה יותר ממה שא"שאדה) ה,א(
צמו ואת חוה מן העץ אפילו שרצה לשמור את ע, ה"הקב

ר "סייג שסג אדה, מי גרם לנגיעה זו"וסיימו שם ' בנגיעה וכו
מכאן אמרו אם סג אדם לדבריו אין יכול . שעשה לדבריו
מכאן אמרו אל יוסיף אדם על דברים . לעמוד בדבריו

טפחים ועומד ממאה אמה ' יוסי אומר טוב י' ר. ששומע
ר שלא תעשה הגדר "י המ"ל עפ"והוא הדבר שנת." ונופל

  .יותר מן העיקר שלא יפול ויקצץ
אמר חזקיה מנין שכל המוסיף .) כט(סנהדרין ' והנה בגמ

. גורע שנאמר אמר אלקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו
. ש"עי' רב משרשיא אמר מהכא אמתיים וחצי ארכו וכו

. הדרכים שזכרנו' הלימודים הם סמך לב' ויתכן לומר דב
הדעת יש ללמוד שאין להוסיף מכיון ץ שהרי מההוספה בע

ד שהלימוד "אבל למ. שהתוספת גורמת לעיקר להתבטל
וזהו , היינו שהתוספת מקלקלת את עצם הענין, מאמתיים

  .דהחסרון מצד שינוי בצורת המצוה, נ בדרך הראשונה"מש
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  בובגדר הבודה מצוה מל 1' המשך מעמ
òå" åá ùé åáìî äåöî äãåáäã åøîà àìã äàøð ë

á íåùî" ìò äåöî óéñåäì åúðååë úîàá íà ÷ø ú
éøú"úåöî â ,éùäù åìéàë øîåì"éøú äåö ú"úåöî ã ,

åáìî âç äãáù íòáøéã àéîåã , øáåòù ïðéøîà äæá
óéñåú ìá íåùî ,äøåúä úååöî ìò äåöî óéñåäù ,

öåøù àìà äåöî íåù óéñåî åðéàù éî ìáà íéé÷ì ä
åúðáä éôì ùåáéùá äøåúä úåöîî äåöî äæéà , ïéà

á íåùî äæá" äåöîä éðéã ìò äôñåää ãöî ÷ø ú
äîöò . íåù óéñåäì ïäëä úðååë ïéà éàãåá ïàëå

ð úåöî íéé÷ì åúðååëù àìà äùãç äåöî" àéäù ë
 äéìò óéñåîù äîá ùåáéùá äøåúä úåöîî úçà

úôñåð äëøá ,áèéøä áúë êëìå"åá ùéã àäã à 
á íåùî"äîöò äåöîä ìò óéñåîù íåùî àåä ú ,

 שער הציון
  

  איסור בל תוסיף
ב לא תוסיפו על הדבר אשר ,ואתחנן ד' פר: פעמיים בתורה' נא

א אותו ,ראה יג' ובפר. אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו
  . ממנותשמרו לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע 

 שהזהירנו מהוסיף בתורה לא בכתוב ולא -ת שיג "מ ל"בסה
נשיאת כפים ' אך בהל... [והוא אמרו לא תוסף עליו, במקובל

  ]. ראה[וכן החינוך תנד ] ע"וצ, ואתחנן' ד יב מייתי קרא דפר"פי
  

במנין או [הוספה במצוה ' הא: דינים' בכלל בל תוסיף איכא ב
' מ בד"וכ. 'ן בפר"כ הרמב"כ. הוספת מצוה חדשה' והב] בזמן

ן "פ הר"וכ) ה שמעתי"ד. (ובסנהדרין מו) ה הא"ד. (ה לג"י ר"רש
שאין לחכמים לחייב מיתה על איסור של דבריהם "שם בדבריו 

  =א"מ ברשב"וכ". ת"לפי שזה כמוסיף על ד, כדרך תקנה עולמית
ÔÈÂ‡Ï·,ד "והראב, דעובר) ט,בב"פ(ממרים ' ם הל" דעת הרמב

  .ד הרמך והחינוך"וכ, ת אלא במצוות עשה"בהשיגו דאין 
‰ÂˆÓ‰ ÏÂÒÙו פוסל"א הט"ם ציצית פ"לרמב, י ההוספה" ע ,

  .ד שם דאינו פוסל"אך דעת הראב] ע"מגד' ועי[
  

  עשיית מצוה פעמיים
, פעמים' דאין שייך בעשיית מצוה אחת ב' כ: ה טז"ר' תוס

ת "ז איכא ב"לומשמע דב, ת"דכשתקנו לצורך אין ב' התוס' קו' א תי"והרשב
 אך ש"עי' א על התוס"דבזה לא נחלק הרשב' כ' ח תנד ג"אך המנ. בפעמיים

א להתפלל פעמיים "דא) ברכות יג(' דכ, ף דשייך בזה"דעת הרי
' בב. חגיגה ז' תוס' ועי[ת "תמידין והוי ב' דהוי כמקריב ב

י "תפילין עפ' לד בענין הנחת ב' טור סי' עי]. קרבנות ראיה
ת "הכריע דעובר בב) ג(א "והמג, ח שם"וב, יןהסוגיא בעירוב

  .א"ז ורעק"לבוש וט' ועי. ת"מה
א טז "מו על המג' א סי"רעק' עי, קיום מצוה פעם נוספת מספק

  .שיכוון בדרך תנאי
  

  מלקות
ח "המנ. הישן בשמיני ילקה: ה כח"מ בר"וכ.  לוקה-חינוך תנד 

ד "וכ. ]הוא מכת מרדות' ש בגמ"ומ[ם דאין לוקין "הרמב' בד' כ
  .ת בכלל הלוקין"מהא דלא נמנו ב) א אות לז"כ ח"פת(ג "הפמ

  
  ג"ע שהז"נשים במ

' תוס' ועי[ג "ת במעשהז"דעוברות בב' כ) ה הא"ד. (ה לג"י ר"רש
ת אלא בעושה מצוה "דלא שייך ב' א הק"והמהרש]. דפליגי

המכריע סי עח דאשה ' ד בס"הרי' שי. ש"עי, ומוסיף עליה
ב נד "ש ב"קו' עי. ת"עוברת בב" וצונו"ג "המברכת על מעשהז

  ח כז"א או"דברי חיים ח' ועי, ת"הראשונים אם עוברת בב' במח
  

  ת"ענינים דמצינו בהם חשש ב

ÂÈ"‡· È�˘ Ë"Èי ועושה "ל הנמצא בא"צ קסז דבן חו"החכ'  ד
.. ב תצו יג"פ המ"פ אינה כן וכ"רוה' אבל ד. ת"עובר בב' ט ב"יו

א דאין "הביא בשם הגריש) קסח' עמ(ט שני כהלכתו "יו' ובס
ת "ע משום דעבר בב"י בקו"ט שני בא"להחמיר מספק לנהוג יו

  . ז חומרא הבאה לידי קולא"וה
˙ÂÎÂÒ Ï˘ È�ÈÓ˘כיון דישב , דאף שאין מכוון' י כ"והפנ: ה כח" ר

לג דדוקא שינה דאין היכר ,ת שמות יג"תו' עי. ימים רצופים' ח
ע תרסו א שצריך "בשו' פ' לולה. ה אין מברכין עליה"כיון דבלא

ושלא בזמנו בעי [לעשות היכר שיושב שלא לשם מצות סוכה 
  ].ז"א וט"מג-כוונה

‰ÏÈ‚Ó ˙‡È¯˜ו מספק "א דאין קורין בט" המרדכי מגילה רפ
  ).ה נמצא"ד: (י במגילה ה"כ הפנ"וכ. ת"משום ב

דהמוסיפים ענויים ' ב דרוש ג כ" היערות דבש חÂÈ ÈÂ�È"Î‰ע
  .ת"בבכ עוברים "ביוה

  
  

 שער הבירור
  

áéåè ìàåé áøä  
  

  בגדרי בל תוסיף ובל תגרע
  

 àåä òøâú ìáå óéñåú ìá øåñéà íà øå÷çì ùé
ðôá ãîåòä éììë ïéã" òåøâìå óéñåäì àìù ò

úååöîá ,åà"ááã ã" ìåìë äåöî ìëáã ùãçúð ú
äðîéä òåøâì åà äéìò óéñåäì àìù øåñéà íâ.  

 óéñåú ìá ïéã ãåñéá àéìúã åðééäå òøâú ìáå
]äåöîä é÷ìçá[ , øéñçîå óéñåîù åðéðò íà

äøåúä úååöîá , éåðéù íåùî àåä åøãâã åà
äåöîä úøåö.  

 ïáà éøåèä äðä)ø"ðáàá çë ä"î ( úòã àéáä
áùøä"òøâú ìáá øáåò äåöî øéñçîäù à ,

÷äå 'ò"àã æ"î ìèáî ìë ë" ä÷ìé ò]îì" ã
äùòî åá ïéàù åàì ìò ïé÷åìã [ åðéàã ÷éñîå

øáåò .ìååàë 'ðäá àéìú"ì.  
âåìô äæá àéìúã äàøð ãåò ' ìôåëá íéðåùàøä

 úøåöá éåðéù ïàë ïéà íðîàã íééîòô äåöî
óéñåú ìá àëéà éììë ïôåàá ìáà äåöîä .

áùøäå"ã àéáä úåëøáá à 'éøä"á àëéàã ó" ú
á úáø÷äá 'ïéãéîú ,ðë åúèéùì éà÷å" àåäã ì

äøåúä úååöî ìò äôñåä ìù éììë ïéã.  
 àåä íà äðäåà äåöîä óåâá éåðéù" øåñéàä ë

ðôá äåöî ìëá ÷ìç àåä"ò , åðéðò íà ìáà
éøä úååöîä ìò óéñåîù"ùãç øåñéà æ .÷ôðå" î

 éåä éà úáù úåöîá òøâ åà óéñåäùë äæá
éò äøåúä ìëì øîåî"æ] .÷òø åðãù ïéòë" à

úáùá øåò éðôì ïéðòì úáù ùéø íéðåøçàäå.[  
éòå 'ñåú '÷ ïéáåøéòá .)ã"ïúî ä (éðòìá ï" éåäã ú
ì"ùã÷îáù ú ,åèáå"øá à" êéøàä íù ä

åúåäîá åà íøåâ äùòðù íå÷îä íà ÷ôúñäì .
éòå 'ä÷" è÷ðã àñ úåîáéå ïéáåøéò éäìù é
áã"úåðáø÷ éðéãî ÷ìç àåä úåðáø÷ã ú , àåäå
ðë" ì]àä ãöë' [úååöîá éåðéù àåäã .éôìå" æ

ùøì"ñåú ìò âéìôã é ,'ñã øùôà"áã ì" åðéà ú
 ïëìå éèøô åàìúåðáø÷ì êééù åðéà,] éùëå '

áùøä"ðä à"ì.[  
åàëìå ' ìá éáâì øå÷çì ùéã äî äæá àéìú ãåò
òøâú , øåñéàä àåä äùòðù äåöîä ÷ìç íà

äøñçä äåöîä éäåæù øáåò åáå . øåñéàäã åà
äùòð àìå òøâðù ÷ìçá àåä .÷ôðå" äåöîì î

äøéáòá äàáä , àåä äùòðù äåöîä ÷ìç íàã
éøä øåñéàä"áäî æ"ò.  
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ñá íéàáä úåðåéìâä éàùåð"ã:  

   מזוזה-פרשת עקב 

   מחיקת השם-פרשת ראה 

   בל תשחית- פרשת שופטים

   מעקה- פרשת כי תצא

   והלכת בדרכיו- פרשת כי תבא

  

ת למדורים השונים יתקבלו "ד

 ,בשמחה
  

 áåúëì íéðééðåòîä íéëøáà  
øîåçä úà øåñîì íéù÷áúî  

 ]ò óéãò"÷ñéã â[   
ïåôìèå íù óåøéöá ,  

 úáéúá"äùøôã à÷îåò "  
äöåàì äñéðëä ïéîéîù"óñåé úéá ñ.  

øàåãá åà :ú.ã .183úéìéò ïéòéãåî .  
]ïåéìâä êéøàú éðôì íééòåáù ãò[ 

 

 .המערכת, בברכת התורה

  

 

 שער הדעת
  
כי כאשר ידע השם יתעלה שמשפטי זאת התורה ...

, יצטרכו בכל זמן לפי התחלף המקומות והחדושים
להוסיף על קצתם ולגרוע , ולפי הנראה מן הענינים

ואמר לא , הזהיר מן התוספת ומן המגרעת, מקצתם
ביא להפסד כי היה זה מ, תוסיף עליו ולא תגרע ממנו

  ...סדרי התורה ולהאמין בה שאינה מאת השם
  א "ג פמ"מורה נבוכים ח

  
ראוי שיהיה בלי תוספת , כי הדבר אשר הוא שלם...

כמו שנאמר בתורה לא תוסיפו ולא תגרעו , וחסרון
שתראה מזה כי תורת משה לא תקבל בעצמה , ממנו

ולזה יראה כי התורה אינה משלמת . תוספת וחסרון
אשר מקיים כל המצוות כולם ולא חסר האדם רק כ

אמנם בודאי כך הוא כי תורת משה שלמה בלי ... אחת 
אמנם במה שהאדם פרטי די לו , תוספת וחסרון כלל

  ...בשלמות פרטי ואף מצוה אחת זוכה בה
  א"תפארת ישראל פנ, ל"מהר

  
לשמור "אפילו , "ולא תגרעו ממנו' ש לא תוסיפו וגו"ז...

 תהיה כוונתכם בזה לשמור את אפילו, "'את מצוות ה
מ אין רשות לאדם לעשות בשכלו דרך "מ', מצוות ה

כי . "רק לעשות כמו שכתוב בתורה', חדש לעבודת ה
, "בבעל פעור' עיניכם הרואות את אשר עשה ה

כי כל האיש אשר הלך אחרי ", העובדים לבעל פעור
אפילו אותן שכיוונו לבזותה גם " בעל פעור השמידו

  ... הזהיר שלא לילך אסור' ן שהנענשו דכיו
  ואתחנן ' פר, א"בשם הגר

  
שהרג להבל משום שהציץ , קין עבר על לא תוסיף

ועל זה לא נצטוו בני , בשכינה או משום תאומתו שלקח
ונתקללה . בנגיעה, וגם חוה עברה על לא תוסיף. נח

  ".לא תוסיף תת כחה"אדמה 
  ]א"קראקא ת[' אהבת ה

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  . אנו נערכים לסידור החברותות לזמן אלול
  כל המעונין בחברותא מתבקש להקדים פנייתו 
 .כדי שנוכל להתאים לו חברותא מבעוד מועד

  

9141217  
  קובעי עיתים

  !השאר הודעתך ונחזור אליך
  
  

  , דרושים מתנדבים ללימוד עם מתחילים
  גם לזמן קצרכל מי שיש בידו לתרום מזמנו וכוחותיו 

  .מתבקש להתקשר עמנו
  

  
  
  

  
  

החיבור , ים של בני תורהוהנה ברב
וההתקרבות מביאים תועלת לאין 

כי דבר שהאחד עמל עליו בכמה , שיעור
ואחרי היגיעה והעיון והחיפוש , שעות

הרי חברו , מצא בירורם של דברים
המתדבק אליו מקבל זה ממנו ורוכש 

ולפעמים . הידיעה על ידו בשעה קלה
, אפילו הערה שצריך לעמוד עליה

עורר בזה מחשבתו כשמוסרה לחברו מ
ולפעמים . לעיון ולעמוד על בירור הענין
  .בדיבור אחד מאיר עיני חברו

והיא חובה קדושה שכל קושיא והערה 
כדי שיתבררו ויתלבנו , תמסר לרבים

ולא שכל יחיד צריך להודיע . הדברים
, רק בדיבוק חברים והתקרבות, לכל אחד

ומתוך הרגילות הנה חברך חברא אית 
  ...ליה

  .רבי אהרןמשנת 

  

 ì úåîåøú /úåçöðä  úåòãåîå   4122753 
- 050  
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