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המשך בעמוד נו



היום יום . . . נו

ה'תש"גיט מנחם אביום שישי

חומש: עקב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה באדם . . . לאברהם כו'.

"י ֹקֶדם  ל ֹראׁש ְדַרׁשִ ין ׁשֶ ל ָיד ּוְתִפּלִ ין ׁשֶ ִפּלִ ְך נֹוֲהִגים: א( ְמִניִחים ּתְ ין – ּכָ ִפּלִ ָעה זּוגֹות ּתְ ַאְרּבָ ְלִלים ּבְ ְתּפַ ַהּמִ
"י,  ַרׁשִ ל ֹראׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ יִקים" ּגֹו', ב( ְמִסיִרים ּתְ ֶהם ַעד ַאֲחֵרי "ַאְך ַצּדִ ְלִלים ּבָ ֶרק "ֵאיֶזהּו", ּוִמְתּפַ ֲאִמיַרת ּפֶ
ַמע ּגֹו'" "ַעד ֱאֶמת", ְואֹוְמִרים ִמְזמֹוֵרי  א, ְוקֹוְרִאים "ׁשְ א ַרּבָ ּמּוׁשָ ׁשִ ל ֹראׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ָרָכה – ּתְ ֹלא ּבְ ּוְמִניִחים – ּבְ
ְך ְמִניִחים  "י ּוְמצּודֹות. ג( ַאַחר ּכָ רּוׁש ַרׁשִ ִרים ָהיּו לֹוְמִדים אֹוָתם ִעם ּפֵ ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש. ְוַהְמַהּדְ ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ ּתְ
סּו  ְדּפְ ּנִ ִכירֹות ׁשֶ ׁש ּגֹו'" ְוַהּזְ ת "ַקּדֶ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ּפָ ָרָכה – ְוקֹוְרִאים "ׁשְ ֹלא ּבְ ם – ּבְ נּו ּתָ ַרּבֵ ִפִלין ּדְ ּתְ
ין  ִפּלִ ם, ּוְמִניִחים ּתְ נּו ּתָ ַרּבֵ ל ֹראׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ל ֶאָחד ְלִפי ֲהָבָנתֹו. ד( ְמִסיִרים ּתְ ָניֹות ּכָ ֶרק ִמׁשְ ּדּור. ְולֹוְמִדים ּפֶ ּסִ ּבַ
"י –  רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ת ֻחּמָ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ְולֹוְמִדים ּפָ ָרָכה – ְוקֹוִרים "ׁשְ ֹלא ּבְ ַרֲאַב"ד – ּבְ ל ֹראׁש ּדְ ׁשֶ

ה ב' ְוכּו'. ָרׁשָ יֹום ב' ּפָ ִני, ּבְ בּוַע: יֹום א' ַעד ׁשֵ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ ִמּפָ

ה'תש"גכ מנחם אבשבת

חומש: עקב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך . . . והמשכילים יבינו.

כשם שמצות תפלין, עד"מ, יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה של ראש 
וההידוק דתפלה של יד, כן הוא במצות אהבה ויראה, וכמ"ש הרמב"ם )יסודי התורה פ"ב ה"א(: "האל 
הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת את ה"א ונאמר את ה"א תירא", הנה 
שיעור מצות אלו הוא אשר יורגשו בהרגש גופני בבשר הלב ממש, וכמו אדם הפוגש את אוהבו 
הנאמן, ולא זו בלבד אז אים זָאל ווערען גוט פון דעם, שישכח על כל הדברים המעיקים אותו, אלא 
עוד שיתעורר בו חיות פנימי בתקוה טובה, כי לבו טוב עליו, וכן במדת היראה נופל עליו פחד גדול 
ומורא, כי בשעה ההיא הוא נזכר על כל עניניו הלא טובים במחשבה דבור ומעשה, ולבו יכאב בכאב 

מורגש מיראת העונש ביר"ש ולפעמים הוא ברגש של ירא בושת או גם יראת הרוממות.

ל ֹראׁש  ה ׁשֶ ִפּלָ יׁש ּכֶֹבד ַהּתְ רֹוַע, ּוַמְרּגִ ֹראׁש ּוַבּזְ ל, ֵיׁש ָלּה ָמקֹום ָקבּוַע ּבָ ֶרְך ָמׁשָ ין, ַעל ּדֶ ִפּלִ ְצַות ּתְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ֶרק ב' ֲהָלָכה  "ם )ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה ּפֶ ַתב ָהַרְמּבַ ּכָ ִמְצַות ַאֲהָבה ְוִיְרָאה, ּוְכמֹו ׁשֶ ן הּוא ּבְ ל ָיד – ּכֵ ה ׁשֶ ְתִפּלָ ְוַהִהּדּוק ּדִ
ֱאַמר "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך", ְוֶנֱאַמר "ֶאת ה'  ּנֶ ה ִמְצָוה ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֹותֹו, ׁשֶ ד ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ְכּבָ א'( : ָהֵאל ַהּנִ
ׁש, ּוְכמֹו ָאָדם ַהּפֹוֵגׁש  ב ַמּמָ ר ַהּלֵ ְבׂשַ ׁש ּגּוָפִני ּבִ ֶהְרּגֵ ׁשּו ּבְ ר ֻיְרּגְ עּור ִמְצֹות ֵאּלּו הּוא ֲאׁשֶ ה ׁשִ יָרא". ִהּנֵ ֱאֹלֶקיָך ּתִ
א עֹוד  ָבִרים ַהְמִעיִקים אֹותֹו, ֶאּלָ ל ַהּדְ ח ַעל ּכָ ּכַ ׁשְ ּיִ ה, ׁשֶ ְהֶיה לֹו טֹוב ִמּזֶ ּיִ ְלַבד ׁשֶ ֱאָמן, ְוֹלא זֹו ּבִ ֶאת אֹוֲהבֹו ַהּנֶ
דֹול ּומֹוָרא,  ַחד ּגָ ְרָאה נֹוֵפל ָעָליו ּפַ ת ַהּיִ ִמּדַ י ִלּבֹו טֹוב ָעָליו, ְוֵכן ּבְ ִתְקָוה טֹוָבה, ּכִ ִניִמי ּבְ ְתעֹוֵרר ּבֹו ַחּיּות ּפְ ּיִ ׁשֶ
ְרַאת  ׁש ִמּיִ ְכֵאב ֻמְרּגָ ה, ְוִלּבֹו ִיְכַאב ּבִ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ל ִעְנָיָניו ַהּלֹא טֹוִבים ּבְ ר ַעל ּכָ ָעה ַהִהיא הּוא ִנְזּכָ ּשָׁ י ּבַ ּכִ

ם ִיְרַאת ָהרֹוְממּות. ת אֹו ּגַ ל ְיֵרא ּבֹׁשֶ ֶרֶגׁש ׁשֶ ַמִים, ְוִלְפָעִמים הּוא ּבְ ִיְרַאת ׁשָ ָהֹעֶנׁש ּבְ

            

ה'תש"ע אב מנחם י"ד ראשון יום   

        
    

עם מנישואין להמנע יש האם השאלה את מעלה זו הלכה
'פגום'? הוא הרי ממזר שאינו שאף טהרה, שמרה שלא לאם בן
כי סוברים יש הדעות: נחלקו זה 'פגם' של בגדרו והנה,

הרמב"ם שכתב ואף כהונה. לפסול ה"ו)הכוונה פי"ט שכהן(להלן
עבודה לגבי כוונתו חלל, ואינו כשר הולד הנדה על הבא

לכהן להינשא הבת את לפסול כוונתו וכאן שו"תלמזבח, (עי'

ו) סי' .מהרש"ל
של באישיותו לפגם רק היא שהכוונה הפוסקים רוב דעת אך
פסול כאן אין אך פנים, ועז רעות מידות בעל שהוא הנדה, בן

קסב)לנישואין סי' ח"ד הלוי שבט .(ראה
או עצמו הנדה בבן רק הוא הפגם האם הדעות נחלקו וכן
המבוארים מדות' תשע ל'בני זאת שדימו יש לדורות: אף

הי"ב)בגמרא פכ"א להלן אך(ראה לדורות. נמשך אינו הפגם כן ואם ,

מהם" להרחיק וראוי מיוחסת משפחה ש"אינה כתב הרמ"א
לדורות שהוא נראה שם)ומדבריו הלוי .(שבט

כל ביד הבחירה כוח יש שבודאי הפוסקים כתבו למעשה,
בעל שהוא במישהו רואים וכאשר מידותיו. את לתקן אחד
מאמר על כתב ז"ל והאר"י מידותיו. תיקן בודאי טובות מידות
שאברהם תרח", בן אברהם זה – מטמא טהור יתן "מי חז"ל
של הטוב ושכשיגבר אמו, של נדתה בימי נתעבר עצמו אבינו

לה הקרובים את ומתקנת בעצמה נתקנת היא הרי (ראההנשמה

ריא סי' ח"ז הלכות משנה שם. הלוי .ואילך)שבט
אינה וטבילה מאחר חדשה: סברה העלה פיינשטיין והגר"מ
בים, רוחצות נשים כי מצוי והרי לבעלה, להתירה כוונה צריכה
מזה להסיק ויש טבלה. למעשה האם רבות פעמים כי נמצא
לנדתה טבלה אכן שאמו ולהניח טובות, מידות בעל הוא שאדם

יד) ד, אבהע"ז משה .(אגרות

ה'תש"ע אב מנחם ט"ו שני יום   

       
           
         
        

   
ב)להלכה ס"ב, אהע"ז שו"ע כאן, היהודיות(רמב"ם המשפחות כל ,

גויים. בהן נתערבו שמא חוששים ואין ככשרות, מוחזקות
המעיד אחד בעד די כלל בדרך מאומצים, ילדים לגבי
שאומצו בילדים אך יהודית. ממשפחה מגיע המאומץ שהילד
יהודיה אימם כי עדים שני צריך גויים, תושביו שרוב ממקום

התגיירו שהילדים ז)או ח"א אהע"ז משה .(אגרות
יש בקביעות, ומתקוטטות שמתגרות משפחות ולגבי
המחלוקות נתרבו הגלות שבעקבות שכתבו מהאחרונים
מוחלט באופן המשפחה יהדות את לקבוע אפשר ואי בישראל,

אלו סימנים פי טו)על ב, ערוה"ש ד', סי' פ"ד קידושין זאת(יש"ש ועם ,
אלו. ממשפחות להתרחק עדיף

חכמים שמנו נוספות תכונות שלוש הובאו ערוך בשולחן
להינשא האם לשקול יש בהם, מאופיין שאינו שמי ישראל, בבני

חסדים וגמילות ביישנות רחמנות, א)לו: עט, יבמות פי .(על

ה'תש"ע אב מנחם ט"ז שלישי יום      

       
          
          


גירושין בהלכות כבר הובאה זו הכ"א)הלכה ובשינויי(פ"י ,

לשון.
פשר ומה המקומות, בשני ההלכה הובאה מדוע לעיין: ויש
ודעתו אשה אדם ישא "לא כתב גירושין בהל' א. השינויים:

" הלשון כאן ואילו וכתבלגרשה" הוסיף כאן ב. לאדם...".
ואילו מותר", לימים אותה נושא שהוא בתחלה הודיעה "ואם

זה. היתר הזכיר לא גירושין בהל'
וההסבר:

קניין שמהותם - הנישואין גדר מתבאר גירושין בהלכות
הגירושין, הוא והיפוכם באשתו"). ("ודבק תמידית ודביקות
קשר יצירת בעת וכאשר הנישואין. את וכורתים המנתקים

זה הרי - זה קשר של היפוכו את אליו מצמידים הנישואין
"דעתו הנישואין בזמן אם ולכן, הנישואין. בעצם חסרון

זאת. לעשות אין בדבר איסור שאין אף לגרשה",
לדינים הקשור נוסף, דין הביא ביאה איסורי בהלכות כאן אך
הנובע דין לאשתו, איש בין ובכללם לחבירו', אדם ש'בין

כט)מהכתוב ג, לבטח(משלי יושב והוא רעה רעך על תחרוש "אל
איסור. אלא טוב מנהג רק שאינו אתך"

אותה נושא שהוא בתחילה הודיעה "ואם ההיתר כי נמצא
בני להתנהגות הקשור האיסור כלפי רק נכון מותר", לימים,
כאן אין לגרשה, שדעתו מראש לה מודיע שכאשר לזה, זה אדם
קשר לעניין אבל לבטח, יושב חברו בעוד רעה חרישת
על מראש מודיע כאשר גם בקשר חסרון שיש וודאי הנישואין,

לגרש. כוונתו
  (18 עמ'
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