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ְרֵאה �נִֹכי נֵֹת� ִלְפֵניֶכ� ַה�� ְ�ָרָכה "ישראל פרשת השבוע מתחילה במאמר האלוהי השמימי לבני 
המפרשי� . ' וגו"ְוַהְ&ָלָלה ִא� לֹא ִתְ�ְמע�', ת ֱאלֵקיֶכ� וגוֶאת ַהְ�ָרָכה ֲאֶ�ר ִ�ְ�ְמע� ֶאל ִמְצ, �ְקָלָלה

ונעמוד על אחת מה� , ומה שחילק בי� הבטחת הברכה לייעוד הקללה, הרבו לדקדק בלשו� המקרא
  . מוסר ונתיבות חיי�תללמוד ממנו אורחו

' את'שתיבת ', תשמעואת הברכה אשר 'עמד על אריכות לשו� הכתוב שפתח ' האור החיי� הק
באה תמיד ' את'פ הידוע שתיבת "ומפרש ע, 'הברכה אשר תשמעו'מיותרת לכאורה שהרי די שיאמר 

כאשר המושגת הכללית מלבד הברכה שלהעיר וכ� כא� בא הכתוב , להוספת דבר שאינו מפורש
נו כלומר שהכתוב מבטיח', אשר תשמעו'הו  וזיעוד טובנוס� לשמירת המצוות עוד ', דר� ההולכי� ב

כי השמיעה "ושכר זה גדול מאוד , ולהבי� דברי תורתו' מצוות ה שיחד ע� הברכה תזכו לשמוע אל
   ."בתורה הוא תענוג מופלא ומחיה הנפש

רגיש בטע�  לההמי שזכ"ומסיי� האור החיי� בדברי� נוקבי� על עריבות ומתיקות התורה 
ואי� צרי� לומר שאי� , טובה מופלאתעליו לשל� גמול טוב לנות� מתנה שנפשו אזי תאמר לו , התורה

  ".לתבוע שכר עליה

שבהבטחת הברכה פתח , נוס� שיש בלשו� המקרא דקדוק" קדושת לוי"ספר ועל זה הדר� ביאר ב
   .'א� לא תשמעו�'ובייעוד הקללה אמר ' אשר תשמעו'

יש  אמנ�, ' בהאי עלמא ליכאהמצוושכר ') :קידושי� לט(ל "חכמינו זומקדי� שהג� שכבר אמרו 
שכר ') ב אבות ד(מה שאמרו במשנה  זהו ו, על מעשיו הטובי�שאד� מקבל א� בזה העול�טוב שכר 
שזכה לעשות יותר מזה אי� צרי� שכר ש ,שעשהעצמה  ההמצוו הוא ההמצוושכר ש 'המצוו המצוו
  . זהתענוג שכר יותר מואי� ל� , ולהשלי� רצונו יתבר� שמו המצוו

איזה ברכה אני נות� לפניכ� רוצה לומר , 'ות� לפניכ� היו� ברכהראה אנכי נ' שאמר הפסוק ווזה
הא ותי ומה שתשמעו� לי ותעשו מצדבר זה עצמו  'אשר תשמעו�' , בעול� הזהחיי�בבעודכ� ' היו�'

  .'המצוו המצוושכר 'וכדברי חכמי� מזה גדול כי אי� תענוג גדול יותר , היה הברכהתגופא 
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  "לימודי היו�"והזמני� 

  "דבר בעתו"לוח  ובאדיבות מתו�
 ב" ב1119. ד.נית� להשיגו בת

באר  חיפה א"ת ��י
 שבע

הדלקת 
 7:01 6:52 7:00 6:44 נרות

מוצאי 
 7:58 8:00 8:00 7:57 ק"ש

 8:35 8:36 8:33 8:36 ת"לר

Exciting News! 
  

Beginning next week we will be publishing an English version of the "Heichlei Torah" bulletin! 
  

From now on, all of the quality material of Mesivta along with the accompanying columns will 
be available in English! 
  

If you wish to receive the English publication, please e-mail your request to tora10@nana.co.il. 
  

Join now, and notify your friends as well!! 
  

With Torah Greetings, 
The Heichalei Torah Staff 
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 ג"עיומא 

ìëì ø÷ôä äøåú øúë , äùåøé ïéãå
úåðáøá , íåçúì äñéðëååøáç 

ùãå÷ éøôñá  
אמר�רבי�יוחנן�שלשה�זירים�הן�של�מזבח�ושל�ארון�

�שלחן �ושל �ונטלו. �אהרן �זכה �מזבח �של �שלחן�, של
של�ארון�עדיין�מונח�הוא�כל�הרוצה�,�זכה�דוד�ונטלו
שמא�תאמר�פחות�הוא�תלמוד�לומר�.�ליקח�יבא�ויקח

���.'בי�מלכים�ימלכו�')משלי�ח�טו(
ם�"רמבוכן�פסק�ה,�מבואר�בזה�שכתר�תורה�הפקר�הוא�לכל

�פ( �תורה �ה"תלמוד �).א"ג ��ולמד �סי"יו(�ם"מהרשדמזה �ד �פה' הובא�,

שאף�שכתב�,��לענין�ירושה�ברבנות)ק�לג"נג�ס'�סימגן�אברהם�ב
�,�שכל�המנויים�על�הציבור�שמתו)ש'�א�סי"בתשובה�ח(�א"רשבה

מכל�מקום�,�מים�לכל�אדם�למלאות�את�מקומםבניהם�קוד
�ליטול� �הרוצה �וכל �לכל �הפקר �שהיא �כיון �כן �אינו בתורה

ע�"רמוכן�כתב�ה.�ואין�שייכים�בה�דיני�ירושה,�כתרה�נוטל
� �ח(מפאנו �דין �חיקור �מאמר �מאמרות �פי"עשרה �ט"ב �המינויים�) שכל

ומה�שהלל�הוריש�,�שהם�מכתר�תורה�אין�בהם�דין�ירושה
�ירושת�כתר�תורההנשיאות�לבני �ו�לא�היה�זה�מדין אלא�,

�כיון� �מלכות �ירושת �כנגד �הנשיאות �ירושת �אז שהעמידו
�הוגנת �מלכות �הורדוס �מלכות �היתה �לא �שבזמנם אבל�,

��.�ברבנות�וכתר�תורה�אין�ירושה
�את�ראייתם�של�)שיב�אות�מד'�ד�סי"יו(ת�אבני�נזר�"שווביאר�ב

�"מהרשדה �"רמוהם �ממלא�אם�וכהנים�דבמלכות�דאףע
�להיות�צריך�אלא�כן�אינו�בתורה�,די�חטא�ביראת�מקומו
�בהפלגה�,בתורה�גדול�חכם �ידעת�התורה �זו�,והיא �וזכות

�הרבנים� �לבני �דווקא �שמורה �אינה �התורה �כל �את לדעת
�וכל�אחד�יכול�לדעת�כל�התורה �למנות�, �פשוט�שאין ולכן

�הרבנים�אלא�את�מי�שהוא�מופלג� לרבנות�דווקא�את�בני
��.בידיעת�התורה

�ו �ההנה �"מהרשדדברי �מפאנו"רמוהם �כדעת�ע �שלא �הם
� �ברבנות �גם �ירושה �שיש �שפסקו �פוסקים �ת"שו(הרבה

'�ג�סי"ח�ך"ת�מהרש"שו�,ר'�ג�סי"ח�ט"ת�מבי"שו�,רעא'��סיש"הריב

�מו �ריבות"שו, �סי�ת�דברי �סו"ח�הגב"או�ג"כנה�,סח' �א"רמ�,ס�נג"י
�סי"יו �ד �סכ' �).ב"רמה �חת"בשו�וכתבו �סי"או(�ס"ת �ח ר�"ומוה�)יג'

�ר �הגאון �בן �שאול �בסוף(�העשיל' �הנדפסת ת�"שו�בתשובה
��בשם�אביו�שכך�פסקו�כל�הגאונים�הלכה�למעשה)א"הרמ

��.�שאין�לדחות�את�הבן�כשהוא�ראוי��������������
 

 úåéçåì éðù ìò áåúëä ùãå÷ä íù
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íúãøôäá íùä ú÷éçî  
� �פ(�ם"הרמבכתב �התורה �ה"יסודי �מן�,)א"ו �שם �המאבד �שכל
�הקבהשמ �בהם �שנקרא �הטהורים �הקדושים �מן�"ות �לוקה ה

ואבדתם��')דברים�יב�ג(בעבודת�כוכבים�והוא�מהנאמר�,�התורה
�כן�לה �'אלהיכם'�את�שמם�מן�המקום�ההוא�לא�תעשון ודן�.

�זכרון"בשו �אבני �סי"ח(�ת �ג �ב' �ישורון�והביאו, �טל��ביסודי מערכת

�ח �עמ"מלאכות �ב �בשם�)100' �השם �מחיקת �איסור �יש �אם
�כתובות�על�לוחיות�עץשאות �יותיו ,�על�כל�לוח�אות�אחרת,

ויש�לדון�,�ובעמדם�סמוכים�זה�לזה�נמצא�השם�כתוב�כתיקונו
אם�בפיזור�הלוחיות�יש�איסור�משום�מחיקת�השם�כיון�שעל�

��.�ידי�פיזור�זה�כבר�לא�יהיה�השם�כתוב
�להיתר �מסוגייתינו �להוכיח �וכתב �רבי�. �נחלקו שבסוגייתינו

�ב �לקיש �וריש �האורים�יוחנן �ידי �על �והתשובה �השאלה סדר
�המקדש �בבית �ותומים �היתה�. �שהתשובה �סובר �יוחנן שרבי

�בולטות �האותיות �שהיו �ידי �על �באה �אם�, �שאלו �אם וכגון
� �אותיות �היו �לא �או �למלחמה �עלה'לעלות �בולטות' כגון�,

�האות�ע �ל' �משמעון �וה' �מלוי �מיהודה' �יודעים�את�, וכך�היו
�אותיות�היו�מצטרפותוריש�לקיש�סובר�שה.�התשובה שהיו�,

�התשובה �מילות �את �ויוצרות �ממקומם �זזים �האותיות ולא�,
�אלא�האותיות� �ברוח�קדשו �לצרפם�מעצמו �צריך היה�הכהן

��.�מעצמן�היו�מצטרפות�כך
�מעתה �היה�אחד�משמות�ה, �אותיות�החושן �בין �הרי וכמו�',
�המקדש�פ(�ם"הרמבשכתב� �שהיה�מפתח�על�האבנים�)ז"ט�ה"כלי

�השבט �ראובן�שמות �האודם �על �כותב �ונמצא �כתולדותם ים
�בנימין �ישפה �ועל �אברהם�, �מראובן �למעלה �בתחלה וכותב

�כל� �שיהיו �כדי �יה �שבטי �מבנימין �למטה �וכותב �ויעקב יצחק
�שם �מצויות �האותיות �על�. �באה �התשובה �כשהיתה �כן ואם
� �משם �האותיות �יה'ידי �ה' �משמות �אחד �שהוא שאינם�'

יות�זו�מזו�ומצטרפות�למילה�הרי�היו�נפרדים�האות,�נמחקים
��.והרי�יש�בדבר�משום�מחיקת�השם�לכאורה,�אחרת

�את� �נטלו �אלא �השם �את �מחקו �שלא �שכיון �מזה ומוכח
�אותן �והפרידו �לזו �זו �סמוכות �שהיו �האותיות �איסור�, אין

�מחיקת�השם�בדבר �לוחיות�עץ�. �יש�ללמוד�גם�לנידון ומכאן
�השם �שם �אותיות �עליהן �שכתובות �בה, �איסור פרדת�שאין

מאחר�ולא�מחקו�את�השם�אלא�רק�הפרידו�,�הלוחיות�זו�מזו
�נכתב �הוא �מהם �האותיות �את �האורים�, �במעשה וכמו

��.ותומים
וכתב�שיתכן�שבאמת�,��ראיה�זובאבני�זכרוןאמנם�שוב�דחה�

�זה �בענין �השם �מחיקת �איסור �יש �מבואר�, �בסוגייתינו שהרי
ה�אין�ובז,�שלא�היה�כתוב�בחושן�שבטי�יה�אלא�שבטי�ישורון

��.�שם�השם�הנמחק
�יהם"והרמב �שם�שבטי �שהיה�כתוב ��שפסק �פוסק�, �הוא הרי

�פ( �מקדש �הי"כלי �שלא)א"י �שאמר �בסוגייתינו �יוחנן �רבי ��כדעת
�לזו�אלא�רק�בולטות �היו�האותיות�מצטרפות�זו �אין�, ואם�כן

�בדבר�משום�מחיקת�השם �שלדעת�ריש�לקיש�. ולעולם�יתכן
�מצטרפות �האותיות �שהיו �כת, �היה �שבטי�אם �בחושן �וב

��.יה�היה�בדבר�משום�מחיקת�השם�������������������

 ב"עיומא 

:)עאיומא (  ' וכו ייתו� בני עממי� לשל� דעבדי� 

�הק �בתורתינו �לרמז �אפשר �ועוד '� �בגמרא �דאמרו �עא(הוא ):יומא
�והשיבו�לו'וכומעשה�בכהן�גדול�שיצא�בשלום�מבית�קודש�הקדשים�

�שלוםייתון �רודפי �שהם �דאהרן �עובדא �דעבדו �לשלם �עממין �בני
ואל�ייתון�בני�אהרן�לשלם�דלא�עבדי�עובדא�דאהרן�להיות,�כאהרן

�רודפי�שלום �ויקרא�כא�א(נמשך�מזה�. �יקרה,ואמרת�אליהם�לנפש)
�ואבטליון �שמעיה �כמו �וקדושה �בעיניהם, �ידמה �לא �יטמא לא

�לטומאה �מב,בעמיו, �שבא �על �היינו �עמיו �עממין�בשביל �ני כיון,
��.שהוא�נפש�קדושה�שבאה�אל�הקדושה�וגדלה�מעלתה
)äìëã àøâà,çìø óã (.
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  : דף היומי בבלי�

  :' דף היומי ירוש� 

  : משנה יומית� 

 

  דיומא ע

  כאמעשר שני  

  ו-ה, יבמות ד 

 

  :ם יומי" רמב�

  :ב העמוד היומי"מ� 

  :ץ חיים חפ� 

 

  י- חב תרי

  .זמ דף חלק ו 

  ט-ח, רכילות א 
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  : דף היומי בבלי�

  :'ש דף היומי ירו�

  : משנה יומית�

  היומא ע

  בכמעשר שני  

  ח-ז, יבמות ד 

 

  :ם יומי" רמב�

  :ב העמוד היומי"מ �

  : חפץ חיים� 

  ג-א גתרי

  :מזדף  חלק ו 

  יא- י, רכילות א 
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 ה"יומא ע ד"עיומא

 øåñéàäùà éðô úééàø 
מר�ריש�לקיש�טוב�מראה�עינים�באשה�יותר�מגופו�א

�ט(שנאמר�,�של�מעשה �טוב�מראה�עינים�מהלך�)קהלת�ו
���.נפש

� �בספר �הכפוריםופירש �יום �לקיש�תוספת �ריש �שכוונת
לבני�אדם�שכיון�שיש�הנאה�להסתכל�בנשים�מגופו�להזהיר�

��.של�דבר�צריך�להתרחק�שלא�להסתכל�בנשים
� �כתב �קכו(�ג"הסמוכן �אשה�פנויה�אסרו�)לאוין �בפני �שאפילו
)�איוב�לא�א(וכמו�שנאמר�,��להסתכל�דרך�זנות.)ז�כא"ע(חכמים�

�בתולה �על �אתבונן �ומה �לעיני �כרתי �ברית �הסמ, ג�"והביא
�של�התוספת�יום�הכפוריםראיה�גם�מסוגייתינו .��וכפירושו

� �כתבו �ישניםוכן �לקיש�בתוספות �ריש �שכוונת �בסוגייתינו
תחילת�(�יונהורבינו�,�היא�לומר�שלכן�צריך�ליזהר�מזה�מאוד

�תשובה �כתב�שהמסתכל�בנשים�נקרא�משומד�לעבירה�)שערי
��.�אחת

שיש�)�ח"ג�פ"מורה�נבוכים�ח�(ם"הרמבובטעם�חומר�האיסור�כתב�
�נפ �לא�מאודבזה�ענין �בגופו, �יחטא�האדם�בפועל ,�שכאשר
�לא�המרה�אלא�מ"ממצד�חומריותו�אך�'�פי�האמנם�ימרה�

�בהמיותו �בחלק �הנכבד�, �בחלק �היא �האדם �מחשבת אבל
וכשהוא�מהרהר�בעבירה�נמצא�שחטא�בשכלו�שהוא�,�שבו

ואינו�דומה�חטאו�של�מי�ששיעבד�עבד�,�נכבד�שבוההחלק�
�שהעב �מי �של �כחטאו �וחשובסבל �נכבד �שר �יד �כתב�. וכן

��.ם"�בשם�הרמב)ז"מאמר�א�פ�(בחיבור�התשובההמאירי�
�בשו"והחיד �אומץ"א �יוסף �סי(�ת �)צז' �ק"מהרד�הביא�מדברי

� �יד �שבכתב �סי"אה(בהגהותיו �ע �ס' �דברי�,)א"כא �על �שכתב
�"השו �מאד)שם(ע �מאד �מנשים �להתרחק �שצריך ,��שאמר

ם�הנשים�ק�שמכאן�תוכחת�מגולה�למרקדים�ע"וכתב�מהרד
�פנויות�וכו �'אפילו �כלוהביא�בשם�ה. �סי(בו �סו' שכתב�בשם�)

שהטילו�חרם�על�כך�שלא�יהיו�אנשים�עם�ם�מרוטנבורק�"הר
יד�)�משלי�יא�כא(נשים�במחול�והיו�דורשים�על�כך�את�הכתוב�

ויש�לאדם�לימנע�מכל�דבר�שהגוף�נהנה�,�ליד�לא�ינקה�רע
��.ומכל�הענינים�המביאים�לידי�הרהור

ח�"או(�ת�מערכי�לב"בשואיית�אשה�דרך�מראה�כתב�ולענין�ר

�סי �ג' �פענח"שו�וראה, �צפנת �סי�ת �כזו�)יג' �שראיה �להוכיח
�שכתב�שבשעה�)ליקוטי�תורה�ויקהל(ל�"�זי"הארמדברי�,�מותרת

שהיה�אדם�מביא�קרבן�היה�הכהן�מסתכל�עליו�ורואה�על�
�מחטאו �והיה�מנקה�אותו �את�חטאיו �פניו וכשהיתה�באה�,

�ק �להביא �הכיור�אשה �דרך �עליה �מסתכל �הכהן �היה רבן
�נשמתה �את �מתקן �היה �וכך �ממראות �עשוי �שהיה ומוכח�.

מכך�שראיה�דרך�מראה�מותרת�שאם�לא�כן�כיצד�הסתכל�
��.�הכהן�על�האשה

� �מהאחרונים �רבים �"ושו�,שם(אך �מנחת �דחו�)ועוד�אלעזרת
�הקרבת� �בשעת �לכהן �מותר �היה �שבאמת �וכתבו �זו ראיה

ם�ששעת�הקרבת�הקרבן�בבית�הקרבן�להסתכל�באשה�משו
�שהכהן� �חשש �כל �בו �שאין �קדושה �של �זמן �הוא המקדש

ומה�.�ולכן�לא�היה�איסור�בהסתכלותו,�יהרהר�הרהור�אסור
�אף� �הכיור �דרך �אלא �האשה �על �מסתכל �היה �לא שהכהן

היה�כדי�שלא�ילמדו�ממנו�שמותר�,�שהותרה�לו�ההסתכלות
��).�ז�ב�גליוןשנה�קובץ�ועד�חכמים�וראה�עוד(להסתכל�בפני�אשה�

 

äùà úìéëà øåòéù  
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�בהלכה �אדם �סעודת �שיעור �נקבע �שונים �לענינים כמו�,
�שצריך�ה �עירוב�תחומין �כדי�לענין אדם�להניח�שיעור�מזון

�הוא� �רוצה �ששם �לעיר �מחוץ �מסוים �במקום �סעודות שתי
�שביתתו �את �סי"�אוע"שו�(לקנות �ח �ס' �)א"תח �לענין�, וכן

סעודות�לכל�'�עירובי�חצירות�שמניחים�כל�בני�החצר�מזון�ב
אחד�בבית�אחד�ועל�ידי�כך�נעשים�כולם�כאילו�דרים�הם�

�מבי �ומותרים�הם�מעתה�לטלטל �זה �ומבית�בבית ת�לחצר
� �"שו(לבית �סי"אוע �ח �ס' �הבעל�,)ג"שסח �חיוב �לענין �וכן

�ב �מזון �ביומו �יום �דבר �לה �לתת �שצריך �אשתו '�במזונות
��).�ג"ע�ס'�ע�סי"�אהע"שו(סעודות�

�ב �בשיעור �הפוסקים �ודנו �הוא' �כמה �סעודות והנה�.
� �סד(בכתובות �ב:) �ששיעור �מבואר �חיוב�' �לענין סעודות

יעור�ששה��ביצים�לדעת�רבי�הבעל�במזונות�אשתו�הוא�ש
��.�יוחנן�בן�ברוקה�וחמשה�ביצים�ושליש�לדעת�רבי�שמעון

� �בעירובין �פג(אך �כ:) �ביום �האוכל �שכל שיעור�מבואר
ואם�,�הרי�זה�בריא�ומבורךעשירית�העומר�שאכלו�במדבר�

�הוא�יתר�על�כןאוכל פחות�מכאן�ואם�אוכל��,�רעבתן�הרי
� �הוא �במעיוהרי �מקולקל �ששיעו. �בזה �האכילה�ומבואר ר

�הרבה�יותר �הוא�גדול �עשירית�האיפה�הוא�, �שיעור שהרי
�ג�ביצים�וחומש�ביצה"מ .�והוא�הרבה�יותר�מששה�ביצים,

�הרי� �זה �משיעור �פחות �שאוכל �שמי �בעירובין �אמרו והרי
��.�ולכאורה�היא�סתירה�בין�הסוגיות.הוא�מקולקל�במעיו
�מקובצת �סד�(ובשיטה �כתובות �רבני"ד: �והקשו �ה כתב�)

�בש �יונהלתרץ �רבינו �תלמידי �ם �שאינן�, �מתוך שהנשים
ולכן�שיעור�אכילת�,�עוסקות�במלאכה�אינן�אוכלות�כל�כך

�בב �ביום �האשה �ביצים' �כששה �רק �הוא �סעודות ושיעור�,
�כמ �הוא �במלאכה �העוסק �האיש �ביצים"אכילת �ג ולכן�.

�סעודות�האשה� �בשיעור �העוסקת �בכתובות סוגית�הגמרא
�ב �ששיעור �נקטה �כשש' �הוא �ביציםסעודות �ה �סוגית�, אך

�נקטה� �האיש �של �במזונותיו �העוסקת �בעירובין הגמרא
�כמ �שהוא �העומר �בעשירית �סעודה �ביצים"שיעור �ג ולפי�.

דבריהם�נמצא�שיש�חילוק�לדינא�בין�אשה�העושה�עירוב�
כיון�ששיעור�סעודתה�,�תחומין�לאיש�העושה�עירוב�תחומין

��.של�האשה�קטן�הרבה�יותר�משיעור�סעודתו�של�האיש
הקשה�וואלף�אלעסקר�מבראד�'�הרבני�המופלג�מוהמנם�א

�בסוגייתינו �מהמבואר �זה �תירוץ �על �מבואר�. שבסוגייתינו
�איש� שמשה�רבינו�היה�מכריע�על�פי�העומר�בדינים�שבין

�לאשתו �והוא�היה�, �משה�לדין �איש�ואשה�לפני שאם�באו
�סרח� �שהוא �טוענת �היתה �והיא �עליו �סרחה �שהיא טוען

�עליה �למחר�בבוקרהיה�אומר�להם�, �להמתין �ולמחר, אם�,
�עליו �סרחה �שהיא �בידוע �בעלה �בבית �עומרה �נמצא ואם�,
�עליה �סרח �שהוא �בידוע �אביה �בבית �עומרה �נמצא והרי�.

ואף�על�פי�כן�,�בסוגייתינו�עוסקים�בשיעור�המן�של�האשה
�עומר �הוא �ששיעורו �הסוגיא �נקטה �ששיעור�, �מבואר הרי

� �העומר �כשיעור �הוא �אף �האשה �של עשירית�האכילה
�ה �מהאיש �פחות �אוכלת �האשה �ואין �נודע�"שו(איפה �ת

��).לז'�ח�סי"�קמא�אוביהודה�����������������������
��

��>>בעמוד�אחרוןהמאמר�המשך�<<



  : דף היומי בבלי�

  :'ש דף היומי ירו� 

  : משנה יומית� 

 

  ויומא ע

  כגמעשר שני  

  י-ט, יבמות ד 

 

  :ם יומי"ב רמ�

  :ב העמוד היומי"מ� 

  : חפץ חיים� 

 

  ו-ד גתרי

  .חחלק ו דף מ 

  ב-א, ברכילות  

 

2006 באוגוסט22        ו  "אב תשסח "שלישי כיום 

  : דף היומי בבלי�

  :' דף היומי ירוש� 

  : משנה יומית� 

 

  זיומא ע

  כדמעשר שני  

  יב-יא,יבמות ד 

 

  :ם יומי" רמב�

  :וד היומיב העמ" מ� 

  : חפץ חיים� 

 

  ט-ג זתרי

  :חחלק ו דף מ 

  ד-ג,  ברכילות 
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�בן� �שמעון �רבי �את �תלמידיו �ששאלו �מסופר בסוגייתינו
�י�מפני�מה�לא�ירד�להם�לישראל�מן�פעם�אחת�בשנהאיוח

� �להם �ירד �ויוםאלא �יום �שמעון�,בכל �רבי �להם �והשיב
�אחדב �בן �לו �שיש �ודם �בשר �למלך �משל �לו�שאם, �פסק

�אלא� �אביו �פעם�אחת�בשנה�לא�היה�מקביל�פני מזונותיו
�בשנה �אחת �והיה�,פעם �יום �בכל �מזונותיו �ופסק �עמד

�מי�שיש�לו�ארבעה�,�כך�אף�ישראל.מקביל�פני�אביו�כל�יום
� �לא �שמא �ואומר �דואג �היה �בנים �למחר�וחמשה �מן ירד

�מתים�ברעב �כולן �מכוונים�את�לבם�,ונמצאו �כולן �נמצאו
��.לאביהן�שבשמים

� �כתב �סב"ח(�זוהרבוכן �יום�.)ב �דבר �שלמד�ממה�שירד�המן
�ביומו שאף�על�האדם�להתנהג�כך�שלא�יבשל�מזון�מיום�,

אלא�,�אחד�ליום�אחר�ולא�יותיר�מזון�מיום�אחד�ליום�אחר
��.ו�דבר�יום�ביומושיזמין�לו�מזונותי'�יהיה�בוטח�בה

�סי(�המגן�אברהםוהביאוהו�להלכה� �סק' �ג"קנז שם�(�ב"והמשנ)

�)ד"סק .� �כתב �תורהבאך �מהדו(�דברי �סט"מונקאטש �אות שלא��)ב
�מיום� �מבשלים �אלא �בזה �נזהרים �ואין �כן �שנוהגים ראה

��.)ש"ויעו(�אחד�לחבירו
�יקבלו� �ימות �שאם �ביטוח �תוכנית �בעשיית �הפוסקים ודנו

אם�יש�בדבר�חסרון�בטחון�שדואג�,�דוליורשיו�סכום�כסף�ג
שיזמין�'�היום�לכסף�שאחר�זמן�ואינו�סומך�עצמו�ובוטח�בה

��.�ליורשיו�מזונותיהם�כשיצטרכו
�שאין�בדבר�משום�)קיא'�ח�ב�סי"או(ת�אגרות�משה�"שווכתב�ב

ויכול�שפיר�לעשות�תוכנית�ביטוח�שירוויחו�,�חסרון�בטחון
�ממון �ידיה �פר�,על �עניני �לכל �דומה �שהאדם�והדבר נסה

וכיון�,�עושה�ומשקיע�במסחר�בכדי�להרויח�ממון�על�ידי�זה
ת�נתן�דעה�בבריות�בדורות�האחרונים�שיהיה�עסק�"שהשי

זה�של�ביטוח�בעולם�שעל�ידו�יהיה�ממון�לעת�זקנותו�או�
�טבעית �בדרך �ליורשיו �לאנשים�, �גם �וראוי �טוב �דבר הוא

ת�שהוא�הנותן�"ת�שבוטחים�רק�על�השי"כשרים�יראי�השי
וגם�מי�שקונה�תעודת�ביטוח�הוא�גם�,�עצה�לקנות�נכסים

�השי �עצת �כל�"כן �כמו �הזו �הביטוח �תעודת �את �לקנות ת
�ה �בעצת �באה �שקנייתם �הנכסים �שאר �לאדם�', �לו ואין

וגם��,לסמוך�על�הנס�שירוויחו�בניו�ממון�שלא�כדרך�הטבע
�השי �על �בטחון �צריך �חובותיו�"עדיין �את �לשלם �שיוכל ת

וזהו�הבטחון�שאנו�,�ע�הזמן�בכל�שנהלחברת�הביטוח�בהגי
��.חייבים�בו

� �כתב �סי"או(ועוד �ד �ח �ביטוח�,)מח' �תעודת �לעשות �שעדיף
�רב �בממון �יורשיו �יזכו �שכשימות �הוא �שענינה מלעשות�,

�יקבל�כל�חודש�סך� תעודת�ביטוח�שענינה�הוא�שבזקנותו
�מעות �של �שיהיו�, �עת �שכל �הבטחה �יש �שלזכרים כיון

� �מזונות �להם �יהיה �בצמצוםבחיים �אם �גם �כן�, �שאין מה
� �תלוי �והכל �כזו �הבטחה �להם �שאין �נקבות ראה�(בתפילתן

�ולכן�ראוי�יותר�לדאוג�לפרנסת�אשתו�אחר�מותו�,:)נדה�לא
�ת�שבט�הלוי"שו�וראה�עוד(.�מלדאוג�למזונות�עצמו�כשיזקין

��).ב-א'�ד�סי"ח�����������������������������

ò ïéáéùî ïéà äì÷ì÷ä ì-    
íéìáàì äøéèô úòãåä  

�מסופר�על�חטא�חמור�שעשו�ישראל�ונגזר�עליהם�עונש�'בגמ
�כך �על �אש�מבין�, �גחלי �לקחת�מלא�חפניו �גבריאל �על וגזרו

�ירושלים �העיר �על �ולזרוק �הכרובים �ואמר�, �גבריאל וכשחזר
��שלא�היה�לו�לומר�כן�כיוןשעשה�כאשר�נצטווה�טענו�עליו

�משיב �הקלקלהשאין �על �ין �לעשות�, �שנצטוה �ששליח והיינו
שליחות�של�קלקלה�אין�דרך�ארץ�שיחזור�ויספר�שעשה�את�

��.�'ומוציא�דבה�הוא�כסיל')�משלי�י�יח(�'שנא�,שליחותו
�שמי�שמת�לו�מת�ולא�)ב"תב�סי'�ד�סי"יו�ע"שו�(להלכהוכן�נפסק�
,��אם�מתו�לו�אביו�ואמו'ואפי,�אין�חובה�שיאמרו�לו,�נודע�לו

�ועל �נאמר �כסיל'�זה �הוא �דבה �מוציא �להזמינו�', ומותר
��.לסעודת�אירוסין�ונישואין�וכל�שמחה�כיון�שאינו�יודע

� �חסידיםוכתב �סי(�בספר �שאין�,)תתב' �זה �כלל �נאמר �שלא
�שלא�תבא�תועלת�לעתיד� �הקלקלה�אלא�בדבר �על משיבין

אך�אם�תבוא�תועלת�מידיעת�הקלקלה�,�אם�יוודע�מהקלקלה
�דב �את �להודיע �את�ראוי �להביא �שיוכלו �כדי �הקלקלה ר

�התועלת �לדבר. �דוגמאות �כמה �והביא �שהפליט�, �ממה כגון
� �לוט �שנשבה �על �אבינו �לאברהם �יג(הגיד �יד �כדי�)בראשית
�כך�תועלת�ההצלה�ללוט �ידי �שתבוא�על �מה�שאמרו�, וכגון

�חולה� �א(ליוסף�שאביו �מח �עמו)בראשית �שיביא�בניו ��כדי וכן�,
או�,�כדי�שידאגו�לרפואה�עבורובכל�חולה�יש�לספר�לקרוביו�

וכן�יכולים�להעיד�על�המת�.�לצדיק�כדי�שיתפלל�על�החולה
��.כדי�להשיא�את�אשתו

�על�פסק�השו �שמת�לו�"ע�הנ"והנה�האחרונים�הקשו ל�שמי
�אירוסין� �לסעודת �להזמינו �גם �מותר �מזה �יודע �ואינו מת

כתבו�הפוסקים�שמותר�לבעל�לשמש�על�מה�שוכן�,�ונישואין
'��סיש�הלוי"מהר(�לה�קרוב�והיא�אינה�יודעת�עם�אשתו�שמת

�פוסקים �הרבה �והביאוהו �)כז �לכאורה�יש�בדבר�משום�לפני�, שהרי
שכיון�שהלה�מחויב�באבילות�ואסור�,�עיור�לא�תיתן�מכשול

�באיסור� �אותו �מכשילים �הרי �בסעודות�שמחה �להשתתף לו
כשמזמינים�אותו�ואין�מספרים�לו�שהוא�אבל�ואסור�לו�לבא�

�מה( �שם"לשו�א"רשגליון �ע �זקנים, ��עמסתירת �מח' �בית�"שו, ת
�יו"�חיהודה �סי"א �ד �שכיון�,ת�בית�יהודה"בשו�וכתב�לתרץ�).יז'

�על�הקלקלה�אף� �משיבין �שאין �זה�המבואר�בסוגייתינו שדין
�האבילות �חיובי �על �לעבור �האיסור �כמו �איסור �הוא אין�,

המספר�צריך�לעבור�על�איסורו�שלו�ולספר�את�הקלקלה�כדי�
�אבילותלהצי �של �שלו �מאיסורו �את�השני �ל �אומרים�, שאין

�ולדבריו�).ש�עוד"ויעו(לאדם�חטא�כדי�שיזכה�חבירך�ולא�יחטא�
�איסור� �הוא �הקלקלה �על �משיבין �שאין �זה �שאיסור נמצא

�ארץ �דרך �הנהגת �רק �ולא �הדין �מעיקר �גמור �שתירצו�. ויש
�אחרים �באופנים �אלא�, �האבל �על �חלה �אינה שאבלות

�מת �חייב�באבילות�,מששמע�שמת�לו �וקודם�השמועה�אינו
�כלל �אפילו�, �איסור �שום �על �עובר �אינו �מתאבל �אינו ואם

�הוא �גמור �היתר �אלא �ובאונס �(�בשוגג �חסידים �סיספר �,תתג'
ולכן�אין�חיוב��,)ב"תב�סק'��סיפתחי�תשובה,�קצא'�סי�פנים�מאירות

�גם�,מאחר�וכשאין�מספרים�לו,�לספר�לו�כדי�למנעו�מאיסור
�עוב �אינו �אבילותכן �מנהג �נוהג �במה�שאינו �איסור �בשום �ר

��).ז�ועוד"צ'�סי�ת�שער�אפרים"שו�(�������������������
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�ברגליו�בסוגייתנו �מנעלים �אדם �שינעל �יתכן �שלא �מבואר

�עצמו �הכיפורים �ביום �ברגליו �וישארו �הכיפורים �יום ,�מערב
�ינעל� �מיתה �טעם �לטעום �שרוצה �שמי �שמואל �שאמר כיון

��.�מנעלים�ברגליו�וישן
�ובכף�החיים�)פנחס�אות�טזשנה�ב�(��חיבבן�אישוכן�כתבו�להלכה�

�סי"יו( �ד �ריא' �אות �עם�נעליים�לרגליים)קטז �לישן ��שאין לקט�וב.
�יושר �הדשן�לתלמיד �עמ"ח(�תרומת �א �ג' �ענין �מג �שזכור�) כתב

הוא�שרבו�התרומת�הדשן�היה�ישן�ביום�עם�גרביים�לרגליו�
וציין�סמך�למנהגו�זה�מהגמרא�בסוגייתינו�,�אבל�לא�במנעלים
��.ין�לישן�עם�נעליים�לרגלייםשמבואר�בה�שא

�כתב�שמי�שחלה�עליו�איזו�)קכב'�ב�סי"ח(�ת�שלמת�חיים"ובשו
�לרגליו �נעליים �עם �שישן �כן �יעשה �מיתה �של �קללה כדי�,

�הקללה �לטעום�בזה�טעם�מיתה�ותתקיים�בו �זכירה�. ובספר
�.�כתב�ששינה�בנעליים�קשה�גם�לשכחה)נטילת�שחר�וענין�שכחה(

� �חיים"בשווכתב �שלמת �גם�)םש(�ת �בזה �להיזהר �שצריך
�בנעליים �ישנו �שלא �בקטנים �העוסקת�, �בסוגייתינו וכמבואר
�קטנים �של �הסנדל �בנעילת �הקטנים�, �שאין �אמרו �זה ועל

�יום�הכיפורים�ושישאר�ברגליהם� יכולים�לנעול�סנדל�בערב
ואם�,�עד�יום�הכיפורים�עצמו�כיון�שאסור�לישן�עם�הנעליים

��.ור�זהכן�הרי�מוכח�שגם�בקטנים�שייך�איס
� �התרומהאמנם �סי(�בספר �תלמידי�)רמג' �של �שמנעל �כתב

�מדרבנן �בשבת �קשרו �את �להתיר �אסור �חכמים �שהם�, כיון
�חולצים� �ואינם �אותו �מתירים �שאינם �חזק �קשר קושרים

שיז�'�ח�סי"או(�הבית�יוסףוהביאו�,�נעליהם�כי�אם�משבת�לשבת
���).ק�ב"שם�סז�"טוה,�ה�ולצורך�מצוה"ד

� �עליו �בסוגייתינו�)גייתינובסו(�ש"הרשותמה �מבואר �שהרי
�החכמים� �תלמידי �ישנו �ואיך �הנעליים �עם �לישן שאסור
�לשבת �משבת �אם �כי �אותם �חלצו �ולא �ברגליהם .�ונעליהם

� �החייםותירצו �יד �צז(�באוצר �שדך"ושו�)אות �פאת �סי(�ת )�לז'

� �תורה�מתקיימים�:)שבת�פג(שבאמת�על�זה�אמרו �דברי �שאין
�עליהם �עצמו �שממית �במי �אלא �דברי�ו, �של �שקיומם היינו

תורה�הוא�רק�במי�שמוסר�עצמו�עליהם�כל�כך�עד�שאין�לו�
�וטועם� �עמהם �ישן �הוא �כך �ידי �ועל �מנעליו �את �לחלוץ זמן

ומחמת�רוב�מסירות�נפשם�על�דברי�תורה�הרי�,�טעם�מיתה
���.הם�מתקיימים�בהם

� �תירץ �שדך"בשוועוד �פאת �ת �בנעליים�, �שינה �נאסרה שלא
�עראישינת�א�כשהיא�אלא�כשהיא�שינת�קבע�ול �לא�ח"ות,

היו�ישנים�שינת�קבע�משבת�לשבת�ולכן�לא�היה�להם�שום�
�בנעליהם �לישן �איסור �ישן�, �שלא �בדבר �תימה �שאין וכתב

�אף �שהרי �אדם�כל�השבוע�שינת�קבע�אלא�רק�שינת�עראי
��.א�לא�היה�ישן�שינת�קבע�אלא�רק�שינת�עראי"�הגר����
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  1800-22-55-66 : למוקד המנויי�חייג
  

  ע� מתיבתא לומדי�סוכהב

�)ז�אב"ליום�שני�כ( ��>>>ה"עמדף�המשך�<<<�
�שם�סי(�בעל�הנודע�ביהודהאך� �לח' וואלף�'�דחה�דבריו�של�ר)
�ל"הנ �לכל�, �לגולגולת �עומר �במדבר �יורד �היה �שהמן וכתב

ואף�התינוקות�שאינם�יכולים�כמעט�לאכול�היה�,�אחד�ואחד
�לגולגולת �עומר �עבורם �יורד �כשיעור�, �דווקא �זה �היה ולא

�כל�אחד �של �אכילתו �דינים�. �המן �ידי �מבררים�על �היו והרי
�ומשפטים�וכמבואר�בסוגייתינו שאם�היה�אחד�אומר�עבדי�,

�הוא �ששלו �טוען �היה �והלה �גנבת �כמות�, �לפי �מודדים היו
�מכריעים� �היו �וכך �זה �לעבד �המן �ירד �מי �אצל �ורואים המן

�הדין �משוה�את�מיד, �לכל�אחד�ואחד�ואם�לא�היה�המן תו
�היו� �לא �הרי �אכילתו �שיעור �כפי �אחד �לכל �יורד �היה אלא
יכולים�לברר�על�פיו�את�הדינים�כיון�שצריכים�לברר�לצורך�

.�עור�האכילה�של�כל�אחד�ואי�אפשר�לברר�זאתיכך�כמה�ש
�נפש �לכל �עומר �שיעור �וירד �ומאחר �פחות�, �שאכל �למי גם

�מזה �אשה, �של �אכילתה �ששיעור �מכאן �להוכיח �הוא�אין
�ודברי�הראשונים�חיים�וקיימים,�כשיעור�אכילתו�של�האיש

��).וראה�שם�עוד(ואין�לדחות�דבריהם��������������������
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