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ישיבת זהב מרדכי-איתרי
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מה בגיליון?
בית הרב / 

מורנו ראש הישיבה זצ"ל בעניין תרי 
הלכתא בהדי הדדי בדופן עקומה

דבר המערכת / אי אפשר לבית המדרש 
בלא חידוש

דרכי שמואל / הגאון הגדול רבי שמואל  
אויערבך זצ"ל בגדרי קול תקיעת שופר

בית ישי / הגאון הגדול רבי שלמה פישר 
שליט"א השמחה בשבעת ימי החג

בית יצחק / הגאון רבי יצחק ברטלר 
שליט"א נשים במצות הסוכה

בית היוצר / הגאון רבי אריאב עוזר 
שליט"א חציצה בארבעת המינים

שערי שמחה / הגאון רבי שמחה שיף 
שליט"א וידוי ביום הכיפורים

תמונות מספרות / לקט תמונות 
מאירוע היובל לישיבתנו הקדושה

בבי מדרשא / הגאון רבי מרדכי 
גלוסקינוס שליט"א בעניין תקיעת שופר

איתרי דבכל אתר ואתר - דבר בוגרי 
הישיבה / הרה"ג רבי ישראל אליאך 

שליט"א

שואלין ודורשין / הגאון רבי שלום 
גלבר שליט"א הליכה בשבת ע"ג לבנים 

משתלבות

בית המוסר / הגאון רבי יפרח פרלמוטר 
זצ"ל בעניין ה"בינונים"

זכרון להולכים / דברי פרידה מרבותינו 
ראשי הישיבה זצ"ל

בעניין תרי הלכתא בהדי הדדי
דופן  דאמרינן  הא  ה.  בדף  הר”ן  כתב 
לסכך,  מגיעות  דפנות  דווקא  היינו  עקומה 
אבל אם אין דפנות מגיעות לסכך לא אמרינן 
דופן עקומה. אמנם הטור בסימן תר”ל כתב, 
דופן  אמרינן  ג”כ  מגיעות  באין  דאפילו 
סימן  בתשובה  רע”א  הגאון  וכתב  עקומה. 
יא בביאור דברי הר”ן דלשיטתו אזיל לקמן 
יש לבוד  יז’ דאיתא התם פלוגתא אם  בדף 
הר”ן,  וכתב  באמצע,  לבוד  אין  או  באמצע 
הא דנקט פלוגתייהו דאין לבוד באמצע גבי 
לבוד  אין  דאמר  דלמאן  לומר  היינו  מיעטו 
כי  דווקא  הצד  מן  לבוד  אמרינן  כי  באמצע 
מיעטו מצד סכך אבל מיעטו מצד דופן לא, 

דלא תימה כיון דבפחות מד”א סמוך לדופן 
אמרינן דופן עקומה אפילו מיעטו מן הדופן 
דלא  משום  דלא  קמ”ל  הצד  מן  לבוד  הו”ל 
אמרינן דופן עקומה ולבוד כי הדדי הלכך כי 
מיעטו מצד הדופן אותו מיעוט סכך מיחשב 

ולא דופן והו”ל לבוד באמצע קמ”ל. ע”כ.

דווקא  דבענין  היכא  דכל  מדבריו  מבואר 
לא אמרינן משום  סוכה  דינים להכשר  תרי 
דתרי דינים בהדי אהדדי ל”א. ולכן גם באין 
דינים  תרי  הכא  בעינן  הרי  מגיעות  דפנות 
להכשיר, דופן עקומה וגוד אסיק, ולכן ל”א 
כוונת  דאין  רע”א  הגאון  וכתב  דינים,  תרי 
דינים  תרי  דבעינן  היכא  דכל  הר”ן כפשוטו 
להכשרה דסוכה לא אמרינן להו, אלא דיסוד 

בית הרב  מורנו ראש הישיבה הגאון רבי מרדכי אליפנט זצ"ל
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מברכים אנו ברכת “שהחיינו” על כל מצווה המתחדשת. אם זה 
בכל תחילת יום טוב, אם זה בקיום מצווה המתחדשת מזמן לזמן, אם 
בעת אכילת פרי חדש או לבישת בגד חדש וכדו’. המכנה המשותף 
לכל הדברים הללו, זו השמחה שיש לאדם בעת ה’התחדשות’. לכן 
מודים אנו בהודאה מיוחדת להשי”ת על “שהחיינו וקיימנו והגיעו 

לזמן הזה”.

היא  כי מטרת ההתחדשות  ה’( מבאר  אות  ג’  )מאמר  ה”כוזרי” 
להעניק לאדם ‘מזון רוחני’, כדי שיוכל להתמיד בעבודתו הרוחנית. 
רעננות  עמה  הסוחפת  והיא  שמחה,  עמה  מביאה  ההתחדשות 

להמשך עבודת האדם בעולמו.

הגמרא במסכת חגיגה )ג.( מספרת על רבי יוחנן בן ברוקא ורבי 
אלעזר חסמא שהלכו להקביל את פני רבי יהושע בפקיעין. שאל 
אמרו  היום?  המדרש  בבית  היה  חידוש  "מה  יהושע:  רבי  אותם 
לו: תלמידיך אנו ומימיך אנו שותין. אמר להם: אף על פי כן! אי 
הקיום  כי  חז”ל  אותנו  לימדו  חידוש".  בלא  לבית המדרש  אפשר 
עלול  חידוש,  שאין  ברגע  החידוש'.  'כוח  הוא  המדרש  בית  של 
האדם להתנוון רוחנית, ולהתקשות להמשיך בעבודת הבורא. רק 
באמצעות ההתחדשות בבית המדרש, יכולים התלמידים לשמוח 

בשמחת התורה ולהתעלות בעמלה.

אם נתבונן נראה כי כל הבריאה כולה מבוססת על ההתחדשות 
התמידית. הרי אומרים אנו בכל תפילת שחרית: “המחדש בטובו 
בכל יום תמיד מעשה בראשית”. אף שהעולם עומד במתכונתו כמו 
בעת בריאתו, שהרי אמר החכם מכל אדם )קהלת ה, ט(: “ואין כל 
חדש תחת השמש”, מכל מקום קיום הבריאה תלוי ברצונו התמידי 
של הבורא, ועל כן הבריאה מתחדשת בכל יום תמיד על ידי רצונו 
המתמשך של השי”ת. התפקיד שלנו הוא להשריש בלבנו עובדה 
זו, וכפי שאמר מרן המשגיח רבי יחזקאל לווינשטיין זצוק”ל, כי מי 
שאינו מתבונן ועוסק באמונה חושית, הרי הוא 'א-שטיקעל כופר'.

כך גם התורה מתחדשת בכל יום, שהרי על הפסוק )דברים כו, 
ואת  האלה  החקים  את  לעשות  מצוך  אלקיך  ה'  הזה  "היום  טז(: 
בעיניך  יהיו  יום  "בכל  חז”ל:  דברי  את  רש”י  מביא  המשפטים", 
חדשים כאילו בו ביום נצטווית עליהם". וכן הביא רש”י על הפסוק 
)דברים ו, ו(: "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך" 
– "לא יהיו בעיניך כדיוטגמא ישנה שאין אדם סופנה, אלא כחדשה 

שהכל רצין לקראתה". 

לשמחה  האדם  את  מביא  ההתחדשות  כוח  הדברים:  הן  הן 
אמנם  בתורה.  ועוד  עוד  לעסוק  רצונו  את  ומחזק  והתרגשות, 
סגולת החידוש היא כאשר היא מבוססת על הישן. כשם שהבריאה 
מתחדשת בכל יום במתכונת בו נבראה בששת ימי בראשית, כך 
גם התורה מתחדשת במתכונת בה ניתנה בהר סיני, כפי שהביא 
רש”י על הפסוק )דברים יא, יג(: "אם שמוע תשמעו” – "אם תשמע 
בישן – תשמע בחדש”. החידוש הוא ההבנה הנכונה בישן, והאדם 
הוא אשר יוצר את ההתחדשות בישן וזהו שעושה את ההתחדשות 
באדם. החורבן הגדול ביותר זה ההתיישנות – “ונושנתם בארץ”. כל 

התיישנות מובילה לחורבן. לכן צריך האדם להתחדש בכל יום, וכך 
יוכל לקנות קניין רוחני בתורה.

שלמה המלך לימד אותנו )קהלת ז, יד( כי "זה לעומת זה עשה 
האלקים". כשם שהתורה נקנית בכוח החידוש, כך גם לימדונו חז"ל 
יום". אלמלא  "יצרו של אדם מתחדש עליו בכל  )קידושין ל:( כי 
קיום.  לו  היה  לא  מחדש,  יום  בכל  עצמו  ממציא  הרע  היצר  היה 
כנגד כוח היצר דרשו חז”ל )ויקרא רבה כט, ד( על הפסוק )תהלים 
פא, ד(: "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו” – "בחודש – חדשו 
מעשיכם, שופר – שפרו מעשיכם”. כי הא בהא תליא, אם תחדשו 
בהלכות  הרמב”ם  למד  ומכאן  אותם,  תוכלו לשפר  אזי  מעשיכם, 
תשובה )פרק ב' הלכה ד'(: "מדרכי התשובה... ומשנה שמו כלומר 
אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים, ומשנה מעשיו 
כולן לטובה ולדרך ישרה..." הדרך לשוב בתשובה, היא להתחדש, 

להיות אדם חדש, זהו שנותן לאדם את הכוח להשתנות.

המציאות בעולמנו בו רבו החידושים בענייני העולם הזה, הוא 
התחדשות היצר בכל מיני אופנים, והאדם מידרדר בחסות אותה 
לאדם  קורצים  הזה  העולם  חידושי  משיכתה.  ומכוח  התחדשות 
ומטשטשים את המבט הנכון. הדרך היחידה לעמוד כצוק איתן מול 
אתגרים אלו, זו ההתחדשות בתורה, המביאה עמה שמחה אמיתית 
מכוח אמיתותה של תורה. ההתחדשות הרוחנית, סופה לדחות את 
ההתחדשות השקרית של העולם הזה, במיוחד בימים אלו של סוף 
שנה ותחילתה של שנה חדשה, בה אנו מצווים: “חדשו מעשיכם”.

אף אנו בבית מדרשנו, ישיבת 'איתרי' המעטירה, זוכים להתחדש 
בכל יום, ובכך לתרום את חלקנו במאבק הרוחני המתחולל למול 
עינינו. בשנה האחרונה זכינו לחדש את הקשר עם מאות מבוגרי 
הישיבה לדורותיה, ולחזור ולהיות חלק מ'חבורה' אחת גדולה של 
יושבי בית המדרש 'איתרי' די בכל אתר ואתר. כאן המקום להודות 
למאות הבוגרים שהשתתפו בכינוס הגדול לציון חמישים שנה של 
תורה )תמונות מהאירוע תוכלו לראות בגיליון זה(. ברכה מיוחדת 
הישיבה,  של  לקיומה  פעילים  שותפים  להיות  בחרו  אשר  לאלו 
וסמוכים ובטוחים אנו כי עוד רבים אחרים יצטרפו לאותה שותפות 

באחזקתו וקיומו של הבית הגדול והקדוש הזה.

עיה”ק,  בירושלים  אשר  המדרש  בבית  לקלוט  השנה  זכינו 
ארבעים תלמידים מצויינים, מבחירי המוסדות התיכוניים בארה”ק. 
כל מי שנכנס בימים אלו להיכלה של הישיבה הקדושה, אינו יכול 
שלא להשתכר מיינה של תורה, שנובע מכוח ההתחדשות של שנה 
חדשה ותלמידים חדשים. כוח ההתחדשות – הוא הסוד להצלחת 

הישיבה ולהצלחתו הפרטית של כל אחד ואחד.

יהי רצון שלקראת השנה הבאה עלינו לטובה, נזכה כולנו לכוח 
ישראל,  כלל  מצפה  אליו  הגדול  ולחידוש  פרטי,  באופן  החידוש 

שמיעת קול שופרו של משיח במהרה בימינו אמן.

כתיבה וחתימה טובה!
 המערכת 

אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש   חגיגה ג'

דבר המערכת
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הדין רק היכא דאי אפשר לומר דין אחד בלי השני, כגון הך דלבוד 
באמצע, דלמאן דאמר אין לבוד באמצע הרי בלי דין דופן עקומה 
מן  לבוד  מקרי  עקומה  דופן  דאמרינן  אחר  ורק  לבוד  לומר  א”א 
באין  וכמו”כ  לא אמרינן.  דין אחד בשני  הצד. בכה”ג דמתלי תלי 
דופן  לומר  אפשר  אי  אסיק  גוד  דין  דבלאו  לסכך  מגיעות  דפנות 
דכל  היכא  אכן  ל”א.  אהדדי  דתליא  וכיון  דופן,  כאן  דאין  עקומה, 
אחד מהדינים יש לאומרו בלי הדין השני שפיר אמרינן תרי דינים, 
וראיה לזה הביא מהא דלמ”ד יש לבוד באמצע אמרינן דופן עקומה 

אף דבעינן תרתי להכשר סוכה.

 

דינא דב’ הלכות לא אמרינן רק למאן  והקשה, דאף דהר”ן הביא 
דאמר אין לבוד באמצע מ”מ גם לדידן שייך הך דינא, היכי דמיעטו 
מצד הסכך ואיכא אויר בין סכך פסול לדופן הרי ג”כ בעינן התם 
דין לבוד ודין דופן עקומה. וא”א לומר דופן עקומה בלתי אם נאמר 
קודם דין לבוד, ובכהאי גוונא תרי דיני ל”א. וקשה למה לא הובא 

בבית יוסף ובשו”ע הך דינא לדעת הר”ן. 

עוד הקשה, על מה שפסק השו”ע בסימן תר”ל דהיכי דהדפנות 
אין מגיעות לסכך, וגם הרחיק פחות מג’ את הסכך מהדפנות כשרה, 
לעניין  אמרינן  ואח”כ  מחיצתא  אסיק  גוד  דאמרינן  משום  והיינו 
הרחיק פחות מג’ לבוד. והרי גם הכא הני תרתי דינא תליא אהדדי, 
דאם אין גוד אסיק לא שייכא לבוד דכל לבוד בעי מחיצה להיות לו 
לבוד. ולשיטת הר”ן ל”א כה”ג, ואיך פסקו השולחן ערוך בפשיטות. 

וביותר תמה, על המג”א שבסימן תרל”ב הביא דברי הר”ן כפשוטם 
מבלי חולק דתרי הלכתא לא אמרינן משמע דנקט כך לדינא ואיך 
דינא  לא השיג על מה דפסק המחבר בסימן תר”ל דאמרינן תרי 
היכא דהרחיק פחות מג’ את הדפנות וגם אין דפנות מגיעות לסכך.

במשנה  הובא  עקומה  דופן  בדין  יז.  דף  לקמן  במתניתין  והנה 
וכן  ואין ד”א מן הסיכוך לכותל,  ג’ דינים, בית שנפחת וסיכך ע”ג 
בסכך  שהקיפוה  גדולה  סוכה  וכן  אכסדרה,  מוקפת  שהיא  חצר 
לי, וקאמר אי אשמועינן בית  ובגמרא אמרינן כל הני למה  פסול, 
משום דהמחיצות לבית עבידן אבל חצר מוקפת לאכסדרה אינה 
עשויה המחיצות לאכסדרה, ואי אשמועינן הנך תרתי משום דסככן 
סכך כשר אבל סוכה גדולה דסכך פסול אימא לא קמ”ל. והקשה 
הריטב”א דאיזה ס”ד יש לומר דחלוק בין סכך פסול לסכך כשר 
דמעקמים  היינו  עקומה  דופן  דין  דיסוד  כיון  עקומה  דופן  לעניין 
הסכך א”כ מאי נפק”מ אם זה סכך כשר או סכך פסול, ועוד קשה 
לי דגם מה דקאמר דבעי לאשמועינן דאין מחיצות עשויות לבית 

הרי בלאו הדין דופן עקומה אין בזה שום חידושא דהסוכה כשרה 
בזה ומה ס”ד דווקא בדין דופן עקומה דל”א דאין עשויה למחיצה. 

תרי  מצינו  הדפנות  מן  הסיכוך  הרחיק  בדין  דהנה  נראה,  ואשר 
גווני, א, היכי דאין דפנות מגיעות לסכך, דכתב הריטב”א בדף יז. 
כנוגעות בסכך,  זה  והרי  גוד אסיק מחציתא  דיסוד הכשרו משום 
את  דהרחיק  היכי  ב,  למעלה.  מלמטה  דפנות  משלשל  דין  והוא 
דכאילו  לבוד  מדין  אלא  מכשר  לא  כן  דגם  הדפנות,  מן  הסכך 
דינים  תרי  הני  אי  לחקור  ויש  נינהו.  אהדדי  כי  והסכך  המחיצות 
וע”כ  אהדדי,  נוגעים  וסכך  דפנות  דבעינן  אחד  מדין  נובע  יסודם 
באין דפנות מגיעות בעינן דווקא דין גוד אסיק להכשיר ובהרחיק 
בעינן דין לבוד, או דנימא דחלוקים המה ביסוד דינם, דבעוד באין 
דפנות מגיעות לסכך נאמר בזה רק דין נוגעים אהדדי, דבעינן סכך 
ומחיצות סמוכים, הרי בדין הרחיק סכך מן הדפנות נאמרו בזה תרי 
וסכך סמוכים אהדדי,  דינא לבד מהא דבעינן לבוד משום דפנות 
בעינן נמי שהמחיצות יהיו שייכות לסוכה דכל שמופלגים מן הסוכה 
הרי אינם מן הסוכה וכאילו אין לסוכה דפנות, וע”כ בעינן דין לבוד 
דע”י זה נחשב הדפנות של הסוכה. ונראה להביא ראיה כהצד השני, 
דהנה הר”ן הקשה בדף ה’ מהא דחקק בה להשלימה לעשרה דל”מ 
אלא אם החקק סמוך בפחות מג’ למחיצות ואילו לעניין שבת מהני 
אפילו מופלג יותר. ותירץ דשאני שבת דבעינן רק מקום גדור, וזה 
איכא ע”י הנך מחיצות, אבל בסוכה בעינן מחיצות וכן בעינן דפנות 
סמוכות לסכך. ע”כ לא מהני הרחיק יותר מג’. והנה לכאורה תקשה 
מה צריך הר”ן להזכיר דין מחיצות סמוכות לסכך הרי יסוד תירוצו 
הוא רק לומר דחלוק שבת מסוכה דבשבת בעינן רק מקום גדור 
ואילו בסוכה בעי מחיצות בעצם וכהאי גוונא אין כאן צירוף להיות 

מחיצות, ודין דפנות סמוכות לסכך אינו שייך לכאן. 

וע”כ כדברינו דהר”ן מבסס תירוצו דבסוכה בעינן מחיצות בעצם 
דווקא  לאו  פסולו  דיסוד  לסכך  סמוכות  דפנות  דין  דאיכא  מהא 
משום אין דפנות מגיעות לסכך, אלא דנחשב כאין לסוכה מחיצות 
הרי זה לא שייכא אלא אם נימא דיסוד הכשרה דסוכה הוא משום 
דבעינן בה דפנות בעצם וכל שמופלגים ממנה אין לסוכה שייכות 
עם המחיצות. אבל אם נימא דדין מחיצות בסוכה הוא כמו בשבת 
דבעינן מקום גידור אין שייך שום פסול בזה שהוא מרוחק, דמ”מ 
דין  דיסוד  לפי”ז  איפוא  מבואר  המחיצות.  ידי  על  גדור  המקום 
הרחיק סכך מן הדפנות איכא בזה עוד פסול דחשיב אין מחיצות 

לסוכה, בר מהא דאיכא פסול דאין הדפנות והסכך נוגעים אהדדי.

ונראה דכן מבואר גם בריטב”א בחידושיו, דכתב דדין דופן עקומה 
לא  זה  דדין  וכלאים,  לדין שבת  ולא  סוכה  לעניין  נאמר אלא  לא 
נאמר אלא היכא דבעינן שהדפנות יהיו שלו, משא”כ בשבת דסגי 
במחיצות כ”ד ליכא דין הרחיק עכ”ל. וצריך עיון בדבריו, מה שייך 
דנימא  דין סכך  לית  בהו  דהרי  וכלאים  לעניין שבת  דופן עקומה 
דבעינן סכך ומחיצות נוגעות אהדדי, וע”כ צריך לומר דאיכא עוד 
דין הרחיק הסיכוך מן הדפנות דזה לאו מדין נוגעים אמרינן דופן 
עקומה אלא מדין שייכות המחיצות לסוכה, וא”כ היה מקום לומר 
דגם בשבת הוא אותו דין דבעינן מחיצות ממש והרחיק לא מהני 
בזה מחלק הריטב”א דבשבת לא בעינן מחיצות ניכרות היינו דאין 
כן  על  כ”ד  דסגי במחיצה  גדור  בעי מקום  דין מחיצות אלא  בזה 
מהני אפילו הרחיק אפילו הרחיק דהמקום גדור וכן מדויק בריטב”א 

 בית הרב 
מורנו ראש הישיבה הגאון רבי מרדכי אליפנט זצ"ל 

"

"

 בית שנפחת וסיכך ע"ג ואין ד"א מן הסיכוך לכותל,
 וכן חצר שהיא מוקפת אכסדרה, וכן סוכה גדולה

 שהקיפוה בסכך פסול, ובגמרא אמרינן כל הני למה
 לי, וקאמר אי אשמועינן בית משום דהמחיצות לבית

  עבידן אבל חצר מוקפת לאכסדרה אינה עשויה
המחיצות לאכסדרה.
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 מאי נפק"מ בין סכך כשר לסכך פסול אם אמרינן
 דופן עקומה, הרי לא קשה זה אלא אם נאמר דיסוד
 פסולה דהרחיק הוא רק משום נוגעים אהדדי, א"כ
 מקשה שפיר דאם אמרינן דופן עקומה להיות להם

 דין נוגעים ממילא מאי נפק"מ בין סכך כשר לפסול,
 אבל להמבואר דדין הרחיק אית ביה עוד פסול דאין

 המחיצות שייכים לסכך איכא למדו בג"מ דכמו
 באוויר מפסיק בין הסכך למחיצות איכא דין דאין

המחיצות שייכות ה"נ בסכך פסול הוא.

שכתב דלא בעינן מחיצות שלו, אבל לעניין סוכה דבעינן מחיצות 
ניכרות היינו שבעינן מחיצות בעצם וע”כ איכא פסול הרחיק ובעינן 

לזה דין דופן עקומה כדי שהמחיצות יהיו שייכים לסכך.

ועוד ראיה לדברינו, נראה מהא דכתבו האחרונים בביאור דברי 
דהא  הרי  וגג  בעמוד  בסוכה  אסיק  גוד  דל”א  דאחר  שכתב  הר”ן 
לא  אבל  לעניין שבת  אלא  זה  נאמר  לא  אסיק  גוד  בכלל  דנאמר 
לעניין סוכה, והקשו הרי באין דפנות מגיעות לסכך אמרינן דכשר 
מצד גוד אסיק כמו שכתב הריטב”א והרי דבעי גם בסוכה דין גוד 
אסיק. ותירצו, דבאמת לשיטת הר”ן לא בעינן דין גוד אסיק דלא 
מן  הסכך  הרחיק  דדין  חזינן  ומ”מ  לסכך,  מגיעות  מחיצות  בעינן 
ודפנות  אין סכך  לדידיה  והרי  הר”ן,  הדפנות פסול אפילו לשיטת 
ודפנות  סכך  דין  ליכא  אם  דאף  בזה  מבואר  וע”כ  אהדדי,  נוגעות 
דאין  אחר  פסול  מחמת  שזה  הרחיק  דין  איכא  אהדדי  נוגעות 

המחיצות שייכות לסוכה.

דינים  הג’  כל  לעניין  יז  בדף  הצריכותא  נראה  דברינו  יסוד  עפ”י 
דדופן עקומה. דנראה דמה דהקשה הריטב”א מאי נפק”מ בין סכך 
אלא  זה  לא קשה  הרי  עקומה,  דופן  אמרינן  אם  פסול  לסכך  כשר 
אם נאמר דיסוד פסולה דהרחיק הוא רק משום נוגעים אהדדי, א”כ 
מקשה שפיר דאם אמרינן דופן עקומה להיות להם דין נוגעים ממילא 
מאי נפק”מ בין סכך כשר לפסול, אבל להמבואר דדין הרחיק אית ביה 
עוד פסול דאין המחיצות שייכים לסכך איכא למדו בג”מ דכמו באוויר 
מפסיק בין הסכך למחיצות איכא דין דאין המחיצות שייכות ה”נ בסכך 
פסול הוא. וא”כ קאמר שפיר דס”ד דסכך כשר אינו חוצץ כ”כ כמו 
סכך פסול, כיון דיסוד הפסול הוא מדין חוצץ בין הסכך לדפנות, וע”כ 
בעי לאשמועינן תרוויהו דאמרינן דופן עקומה. וכן מבואר קושייתנו 
דמה הס”ד אם אין עשויות למחיצות דפסול דווקא בדין דופן עקומה 
ניחא דכיון דיסוד הפסול דהרחיק משום שהמחיצות אינם שייכות 
לסוכה הרי במחיצות שאינם עשויות למקום הסוכה הויא יותר מקום 
לומר דאינם מצטרפים לסוכה, ואשמועינן חידושא דגם בסכך פסול 

נאמר דין דופן עקומה.

ע”י סכך פסול אמרינן  ברחוק  דגם  יש לחקור מה הקמ”ל  אולם 
דופן עקומה, אם נאמר דנשאר במסקנא דגם סכך פסול משווה דין 

הפסק בין המחיצות לסוכה אם דין דופן עקומה מהני אפילו היכא 
דיש דין הפסק ולא רק לעניין דין דפנות מגיעות לסכך אמרינן דופן 
היכא  אלא  נאמר  לא  עקומה  דופן  דין  דבאמת  דנימא  או  עקומה. 
דבעינן להכשר מדין נוגעים אהדדי, והיכא דיש הפסק בין מחיצות 
לסכך דאיכא פסול דאין המחיצות שייכים לסוכה לא נאמר דין דופן 
הוי  עקומה, והא דמהני בסכך פסול היינו דקמ”ל דבסכך פסול לא 
הרחקה דאין זה מפסיק כמו אוויר ויסוד הפסול הוא משום דחסר 

נוגעים ןע”כ מהני דין דופן עקומה לדין נוגעים.

ונראה לכאורה להסביר, דזהו יסוד המחלוקת בין רש”י לי”מ, דהנה 
רש”י הביא י”מ דדין דופן עקומה היינו קירוב הדופן לסכך והקשה 
עליהם א”כ גם באוויר ג’ נימא דופן עקומה לקרב הסכך, וע”כ פירש 
ולדבריהם  כדופן,  דנעשה  פסול  בסכך  רק  עקומה  דופן  דאמרינן 
תקשה קושיתו, ונראה דרש”י למד דהקמ”ל בגמ’ בסכך פסול הוא 
דסכך פסול נקרא הרחיק את הדפנות כמו באוויר שזה מפסיק, אלא 
דע”י דין דופן עקומה אמרינן קירוב אפילו בזה. וע”כ לשיטתו מקשה 
מ”ש אוויר מסכך פסול אם נאמר דיסוד דין דופן עקומה הוא קירוב 
הדופן, דמאי נפק”מ בין אוויר לסכך פסול, וע”כ מפרש דדופן עקומה 
אך  באוויר.  זאת  שייכא  לא  וע”כ  דופן  דנעשה  למעלה  בסכך  הוא 
הי”מ למדו דהקמ”ל במסקנת הגמרא הוא שסכך פסול אי”ז הפסק 
וליכא כאן פסול דהרחיק אלא הפסול דאין נוגעות, וממילא רק בדין 
זה אמרינן דופן עקומה, וע”כ באוויר דיש דין הפסק לא אמרינן בזה 

דופן עקומה. 

אך א”א לומר כן דלפי מה שבארנו במק”א דגם בדופן דלא חזי 
אמרינן דופן עקומה, והתם הוא דין הרחיק דהרי חסר התם דופן כמו 
שנתבאר והרי חזינן דנאמר דין דופן עקומה אפילו על הרחיק ולא 

רק בדין נוגעות. 

עקומה  דופן  אמרינן  אם  והי”מ  רש”י  מחלוקתם,  דביאור  ונראה 
בקירוב הדופן או בעקימת הסכך אין זה מחלוקת בגדרי דופן עקומה 
גרידא, אלא יסוד מחלוקתם נובע מיסוד דין סכך פסול. דאם נאמר 
דזה דין מפסיק כמו באוויר ע”כ צריך לומר דופן עקומה מדין קירוב 
הדופן, דאם הדופן והסוכה מופלגים ואינם שייכים אהדדי לא יועיל 
כאן עקימת הסכך, דזה מהני רק לדין דפנות מגיעות אבל לעשיית 
קירוב  דין  בעינן  כרחך  ועל  מהני,  לא  המחיצה  עם  שייכת  הסוכה 
הדופן. אכן אם נימא דסכך פסול לא הויא הפסקה כמו אוויר א”כ מה 
דחסר כאן הוא רק דין נוגעות לזה לא בעינן קירוב כלל אלא מהני גם 
גדר עקימת הסכך. ואם כן מבואר דהי”מ למדו דין קירוב משום דסכך 
וע”כ  ל”א הכא עקימת הסכך  דין הרחיק הסכך ממילא  הוא  פסול 
בעינן קירוב דופן. אבל רש”י למד במסקנה שזה דין אין נוגעות אבל 

דין הרחיק ליכא כאן ממילא פשוט דמהני גם כן דין עקימת הסכך. 

ונראה דכן מבואר מדברי הרמב”ם, דלעניין סכך פסול כתב דרואים 
כאילו הסכך הוא מן הדופן כשיטת רש”י, ואילו בלמעלה מכ’ כתב דין 
קירוב הדופן. וע”כ כמבואר דסכך פסול אינו דין הרחיק רק חסר כאן 
מחיצות וסכך נוגעים אהדדי, ע”כ די בעקימת הסכך, אבל בלמעלה 
מכ’ דהוי דופן דלא חזי הרי פסול. משום הרחיק דאין הסוכה והדופן 

שייכים אהדדי ממילא בעינן דווקא קירוב הכותל. 

על  שהקשה  דמה  מתבאר,  הכא  הריטב”א  מדברי  דגם  ונראה 
אלא  כן  דלא הקשה  חזינן  לפסול  כשר  סכך  בין  נפק”מ  מאי  הגמ’ 
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דופן עקומה אבל לאומרים  על האומרים דעקימת הסכך הוא דין 
קירוב מחיצה לא הקשה, דודאי בעי צריכותא ומ”ש. אכן למבואר 
הרי למ”ד קירוב הכותל הרי ע”כ דנאמר דין דופן עקומה בהרחיק 
וממילא בעינן לחדש דגם בחציצה כהך דסכך פסול אמרינן דופן 
עקומה. אבל למ”ד דו”ע הוא על ידי עקימת הסכך בזה הרי ליכא 
שום נפק”מ בין סכך פסול לסכך כשר, דאין שום סברא דלא נימא 
עקימת הדופן. וע”ז מתרץ דקמ”ל דלא נימא דסכך פסול אית ליה 
סכך  דגם  קמ”ל  בזה,  עקומה  דופן  נאמר  לא  וממילא  הרחיק  דין 
פסול הוא רק חסרון בדין נוגעות אהדדי, ובזה שפיר אמרינן דופן 

עקומה. 

לפי יסוד הנך דברים נראה להסביר קושיית הגאון רע”א, דנראה 
דהוא למד דיסוד הפסול דהרחיק הסכך מן הדפנות מדין דפנות 
נוגעות בסכך הוא, ונמצא דבגוונא דגם אין הדפנות מגיעות לסכך 
וגם הרחיק הסיכוך כפסק המחבר בסימן תר”ל הרי בעינן דין לבוד 
ודין גוד אסיק לשוויי חלות דין דפנות נוגעות בסכך. דע”י גוד אסיק 
שייך  דלא  הקשה  וע”כ  אהדדי,  נוגעים  להיות  כדי  לבוד  אמרינן 
לבוד  לומר  שייך  דאז  גוד אסיק,  קודם  נאמר  אם  רק  לבוד  לומר 
דבהרחיק סכך  למבואר  אכן  לא אמרינן.  הלכות  ותרי  לדופן,  הגג 
מן הדפנות נאמרו בזה תרי דינים, דין דפנות נוגעות אהדדי, ודין 
דאין המחיצות שייכות לסוכה הרי דין לבוד בעינן בתרתי דינא, בין 
לעניין דין נוגעים אהדדי, ובין לעניין דין שייכות המחיצות לסוכה, 

דזה בעינן אפילו אם איכא מחיצות גבוהות. 

וא”כ נראה דמה דל”א תרי דיני היינו רק היכי דבעינן לשווי על 
נוגעים  דין  דין אחד, היינו לעשות ע”י שניהם  דינים חלות  ב’  ידי 
אהדדי. אבל אם איכא דין הרחיק דביה מהני דין לבוד לחוד, ולא 
דיני דהרי לא  בזה לא שייכא תרי  גוד”א כלל, הרי  בעינן לדידיה 
בעינן רק דין לבוד דלעניין דין שייכות המחיצה לסכך בעי רק דין 
לבוד ולא בעי כלל גם הדין דגוד אסיק, וכיון דכבר חל כאן דין לבוד 
לגבי דין הרחיק מהני זה אף לדין נוגעים, דרק אם כל הדין לבוד 
לא נאמר אלא לעניין דין נוגעים הרי כל שדין אחד מהם לחוד אינו 
פועל כלום בלי חברו לא אמרינן ליה. אבל אם יש דין דלגבי דידיה 
מהני לבוד מהני שפיר גם לגבי דין נוגעים, כיון דכבר חל הכא דין 
לבוד. וחלוק הך דסימן תר”ל ממה שמפרש הר”ן למ”ד אין לבוד 
ודופן  באמצע במיעטו מן הצד דהתם בעינן לתרי הדינים דלבוד 
לסלק  ל”מ  מינייהו  דחד  וכל  אהדדי,  נוגעים  דין  לעשיית  עקומה 
לבוד  דין  דמהני  הכא  משא”כ  צירוף.  ידי  על  ל”מ  בעצמו  הפסול 

מדין שייכות המחיצות לסוכה ובזה לא בעי לגוד אסיק וע”כ מהני 
גם לעניין נוגעים כיון דכבר חל דין לבוד.

ונראה ראיה לדברינו מחידושי הריטב”א שכתב דלעניין גוד אסיק 
בגג לא אמרינן ליה אלא אם הסוכה מכוונת נגד המחיצות, ומשמע 
דאפילו פחות מג’ ל”מ משום דבעינן לומר תרי דיני, דופן עקומה וגוד 
אסיק. והמשנה ברורה הביא זאת להלכה. וקשה הרי זה נסתר מדברי 
המחבר בסימן תר”ל, אכן למבואר ניחא דהכא דאין מחיצות בכלל 
לא שייך לומר לבוד אפילו מדין שייכות המחיצות לסוכה כ”ז שאין 
דין גוד אסיק דהרי ליכא השתא מחיצות כלל בסוכה, וכיון שכן לכו”ע 

לא אמרינן תרי דיני, משא”כ היכא דיש לסוכה מחיצות.

מן  הסכך  הרחיק  דין  דיסוד  ראיה  איכא  הירושלמי  בדברי  והנה 
הדפנות הוא ג”כ מדין נוגעים אהדדי, דהנה בפסול למעלה מכ’ כתב 
הירושלמי דפסול משום דלא הוה דירה בכה”ג, ומקשה על זה הרי 
וכל  במזוזה  חייב  יהיה  ודאי  אמה  כ’  גבוה  שהגג  כה”ג  בית  לעניין 
הדינים דאית ליה דין בית. ומתרץ, בית מקורה וסוכה אינה מקורה. 
מן  הסכך  את  הרחיק  דתניא  כקירוי  שהוא  סיכוך  מצינו  ומקשה 
הדפנות ג’ טפחים פסולה, מבואר בירושלמי דמחלק בין סוכה לבית, 
דסוכה לית ליה דין תקרה ואילו בית אית לגג דין תקרה וע”כ אין 
נפק”מ באיזה גובה הוא. וע”כ מקשה הירושלמי דגם סוכה אית ליה 
דין תקרה וראיה לזה הביא מהך דהרחיק. ולכאורה קשה מה יסוד 
הראיה מדין הרחיק דסוכה אית ליה דין תקרה. ונראה דזה יבואר רק 
אם נאמר דיסוד דין הרחיק הוא מדין דבעינן נוגעות לחוד, וע”כ זהו 
יסוד שם בית דהסכך והדפנות נוגעים אהדדי. ומיניה מוכיח שפיר 
דגם סוכה אית ליה דין תקרה. אך אם נפרש דדין הרחיק אית ביה גם 
דין סוכה בלי מחיצות הרי אין מכאן שום ראיה דבעינן תקרה. דיתכן 
דאף דלא נאמר בסוכה דין בית ותקרה, אבל זה דין דבעינן המחיצות 
שייכות לסוכה וכל דמופלגים מן הסוכה מקרי סכך בלי דפנות, וע”כ 
כמבואר דזה דין נוגעות שזה פסול ששייך רק במה דבעינן דין בית. 

דראיית  שפירש  עדה  הקרבן  מדברי  נראה  זה  לפירוש  וראיה 
הירושלמי דהרחיק הוא לאו מרישא דהרחיק ג’ טפחים מן הדפנות 
דפסולה, אלא מסיפא דמתניתין דבעינן דו”ע היכי דיש סכך פסול. 
כמבואר  וע”כ  דבעינן תקרה,  מוכח משם  דלא  מרישא  מ”ש  וקשה 
דברישא יש מקום לומר דהפסול לאו משום נוגעים, אלא משום דהוא 
כסוכה בלי מחיצות ואין בזה ראיה כלל שזה דין תקרה. אולם מסיפא 
דהרחיק ע”י סכך פסול הרי נתבאר דאז הוא רק פסול נוגעות דפסול 
הרחיק ליכא רק באוויר, מזה מייתי שפיר ראיה דבעינן תקרה בסוכה 

כיון דיש בזה דין סכך ודפנות נוגעים אהדדי.

ונראה דבזה מבוארים דברי התוספות רי”ד שכתב, דלכן לא אמרינן 
גוד אסיק בעמוד כמו לעניין שבת דשאני סוכה דבעינן סככה משא”כ 
בשבת. מבואר דבעצם ההלכתא דמחיצות מהני גם במחיצות שאינם 
נכרות דיהיה להם דין מחיצות, אלא הכא בסוכה דבעינן סככה הוא 
פסול מיוחד. והביאור בזה דהיות ובעינן בסוכה דין בית הרי אין זה 
שייך אלא אם המחיצות והסכך נוגעים אהדדי דבזה הוא דחל ביה דין 
בית. וע”כ ע”י מחיצות דגוד אסיק לא מהני להיות דין בית, ורק בזה 

הוא חסרון במה שאין המחיצות נכרות. 

ונראה דגם בדברי הרמב”ם מבואר כך, שכתב בבנה עמוד בסוכה 
למעלה מכ’ דל”מ אם לא שייך לומר דופן עקומה משום דהרי זה 

 האור שמח הקשה דלפי הבנת הגרע"א בדברי הר"ן
 דכל תרי הלכות שתלויים בהדדי לא אמרינן להו

 תקשה הא דאמרינן במחצלת שבעה ומשהו סמוך
 לארץ פחות מג' דאמרינן לבוד והוי כמחיצת עשרה

 ואח"כ אמרינן גוד אסיק דהוי מחיצות מגיעות
 לסכך, והרי הכא א"א לומר גוד אסיק טרם דנימא

לבוד ואין לנו דין מחיצות.

5



כסכך כשר בלא דפנות. וקשה דלפי מה שמבואר בספר הגר”ח הרי 
דין עמוד הוא משום דלא אמרינן גוד אסיק אפילו לעניין שבת, וחסר 
וע”כ  בסכך,  פסול  הרמב”ם  הזכיר  ולמה  בעמוד,  בכלל  מחיצות  דין 
מבואר דלא כהגר”ח דגם בעמוד אמרינן גוד אסיק, אלא דיסוד הפסול 
משום דבעינן סכך ודפנות נוגעות אהדדי, וע”י מחיצות שאינן נכרות 
חסר כאן מחיצות לדין נוגעות. וזהו מ”ש הרמב”ם דחסר דין דפנות 

לעניין מה דבעינן להו לדין נוגעות בסכך.

והנה לפי”ד מבואר שפיר דינא דהמחבר בסימן תר”ל, אולם עדיין 
תקשה קושייתו הב’ דלמה לא הביא המחבר דין תרי הלכות ל”א אף 
לדידן דיש לבוד באמצע היכא דמיעטו מצד הסכך. דהרי גם התם הנך 
ב’ הלכות תלויים אהדדי ואי אפשר לומר דופן עקומה בלי דין לבוד. 

ונקדים, דהנה האור שמח הקשה דלפי הבנת הגרע”א בדברי הר”ן 
דכל תרי הלכות שתלויים בהדדי לא אמרינן להו תקשה הא דאמרינן 
והוי  לבוד  מג’ דאמרינן  פחות  לארץ  ומשהו סמוך  במחצלת שבעה 
כמחיצת עשרה ואח”כ אמרינן גוד אסיק דהוי מחיצות מגיעות לסכך, 
והרי הכא א”א לומר גוד אסיק טרם דנימא לבוד ואין לנו דין מחיצות.

ונראה דהמדייק בלשון הר”ן יראה דהא דל”א תרי דיני הוא דין בין 
דלבוד ובין בדופן עקומה. דלפי”ד הגאון רע”א הרי הא דל”א תרי דיני 
הוא רק מחמת דין לבוד דבעי גם דין דופן עקומה. אולם מדברי הר”ן 
מבואר דגם דין דופן עקומה לא אמרינן משום תרי דיני אע”פ דדין 

דופן עקומה לא בעי לדין לבוד.

 ונראה יסוד הדברים לפי”מ שנתבאר, דכל היכי דבעינן הנך תרי 
דיני לסלק פסול אחד, דא”א לסלק הך פסול מכוח דין אחד בלי השני, 
ובעי גם  דין מהם אינו מועיל לחודיה  דיני משום דכל  אז ל”א תרי 
לחבריה לא אמרינן להו. אכן נראה דהיכי דאיכא פסול דלגבי הך פסול 
לא בעינן תרי דיני רק דין אחד, הרי כיון דחל הך דינא לחודיה ולב’ 

השני אין כאן תרי דיני דכל דין הוא בפני עצמו. 

ולפי”ז נראה, דבמיעטו מצד הדופן הרי יסוד הפסול הוא בדין דפנות 
ודין דופן  דין לבוד  זה בעי תרי דינים לסלקו,  ופסול  מגיעות לסכך 
עקומה, ובכל אחד מהם לחודיה לא מסתלק הפסול דעל ידי לבוד 
לבד לא מהני להיות מגיעות דעדיין סכך פסול מפסיק, וכן ע”י דופן 
עקומה לא מהני דעדיין לבוד מפסיק, וא”כ בכל אחד מהם שנתחיל 
בעי גם לדין הב’ לסלק הפסול דדפנות מגיעות לסכך, וע”כ לא אמרינן 
להו. אכן כל זה למ”ד אין לבוד באמצע דלא אמרינן דין לבוד לסלק 

שום פסול ורק אם נימא גם דופן עקומה כדי לסלק פסול נוגעות נימא 
גם דין לבוד. אבל למ”ד יש לבוד באמצע הרי בהא דיש באוויר פסול 
הרחיק דאין לסוכה דפנות בזה הרי מהני לבוד לחודיה דלא בעינן 
בזה דופן עקומה, וכמו שנתבאר דסכך פסול אין בזה פסול הרחיק 
רק פסול נוגעות וא”כ הרי לעשות שייכות המחיצות לסוכה לא בעי 
תרי דינים למ”ד יש לבוד באמצע דדי בדין לבוד לחודיה, וכיון דכבר 
אמרינן דין לבוד לגבי דין הרחיק הרי אף דלגבי דין נוגעות בעינן תרי 
דינים להכשיר ע”י לבוד ודופן עקומה וכל אחד לחודיה ל”א, אבל הכא 
דכבר חל הדין לבוד מכח דין הרחיק דבזה הרי לא בעי רק דין לבוד, 
מהני כבר הך לבוד גם לדין דפנות מגיעות עם דין דופן עקומה. דהא 
כללא כל היכא דדין אחד מועיל בפני עצמו לאיזה פסול הרי הוא 

מועיל גם לגבי הפסול השני אע”פ דהתם בעי עוד דין להכשיר.

 ובזה מיושב ג”כ הך דמחצלת, דאף דבעינן תרי דיני להכשיר אבל 
דין לבוד לשוויה מחיצה לא בעי כלל לדין גוד אסיק, דלשם מחיצה 
נוגעות  ובזה מהני לבוד, ואף דלגבי דין  די גם בדין לבוד לחודיה, 
מחיצות,  דין  משום  כבר  חל  לבוד  דין  אבל  דיני,  תרי  בעי  בסכך 
דדפנות  הסוכה  הכשר  לעניין  אסיק  גוד  דין  גם  כבר  חל  ממילא 
נוגעות בסכך. ודברינו הם רק לפי הגרסא בגמרא דאיירי בפחות מג’ 
סמוך לארץ ואז מהני שפיר דין לבוד לחודיה לחלות שם מחיצה. 
אבל בגמ’ איכא עוד גרסא דמיירי בפחות מג’ סמוך לגג, והוא דין 
מחיצה תלויה, ונראה דבההיא גוונא באמת איכא החיסרון דתרי דיני, 
שהרי מחיצה תלויה אין לה שם מחיצה, א”כ לבוד לחודיה לסכך 
גוד  לדין  גם  ובעינן  מחיצה  שם  להו  אין  דעדיין  כלום  פועל  אינו 

אסיק, ואז ל”מ מדין תרי דיני.

ובדברינו נראה לתרץ קושיית הגרע”א בהך דעירובין, דאיתא בדף 
ט’. דבקורה דמבוי בעינן משוכה ותלויה, והיינו דלא תהיה מופלגת 
הדין  דהרי  בזה  הקשו  ובתוספות  טפחים,  מג’  יותר  הכתלים  מן 
דאמרינן חבוט רמי אפילו במופלג יותר מג’ ומה בעי הכא דווקא תוך 
ג’. והקשה הגאון רע”א דלכאורה אינו מובן קושייתם, דהרי הך קורה 
דמופלגת מן הכתלים ובעינן בה דין חבוט רמי, הרי בעינן תרי דינים 
להכשרה דקורה דין חבוט רמי ודין לבוד כדי שתהיה הקורה נוגעת 
בכתלים, וע”כ מוכח דהתוס’ פליגי על הר”ן וסוברים דאמרינן תרי 
דינים, אפילו אם הם תליא אהדדי. דהרי גם הכא א”א לומר דין לבוד 
אם לא נאמר קודם דין חבוט רמי ואז איכא לבוד לכתלים. והנה זה 
ניחא לפי מה שלמד הגרע”א בביאור דברי הר”ן בהא דתרי דינא לא 
אמרינן דזה תלוי אם אפשר לומר אחד לבדו או דהמה תליא אהדדי. 
אבל לפי”מ שנתבאר בדברינו אין שום הוכחה דהתוס’ פליגי על הר”ן. 

נוגעת  הקורה  דבעינן  דהא  כתב,  בספרו  הגר”ח  דהנה  ונקדים, 
בכתלים והא דבעינן קורה בתוך הכתלים מתרי דינים נפרדים נינהו. 
דהא דבעינן בתוך הכתלים היינו משום דדין הכשרה דקורה במבוי 
הוא רק אם נמצאת תוך המבוי ולא כשהיא נמצאת בחוץ, משא”כ דין 
קורה נוגעת בכתלים הוא דין אחר דבעינן נגיעה של הקורה בכתלים, 
ועפי”ז הרי ניחא מאוד לפי יסוד דברינו דהכי דהני תרי דינא כל אחד 
דקורה  הכשרה  אם  אפילו  דיני  תרי  אמרינן  נאמר  אחר  בדין  מהם 
בעי דווקא הנך תרי דינא וא”א לומר אחד בלי הב’ מ”מ לא נאמר הך 
כללא היכא דכל אחד מהם דין מיוחד בא לתקן, וע”כ דין חבוט רמי 
מסלק החיסרון דהקורה כבר בתוך המבוי, ודין לבוד מסלק החיסרון 
דהקורה נוגעת בכתלים, ובכה”ג לכו”ע אמרינן תרי דינא וכמש”נ.   

 ונראה דהמדייק בלשון הר"ן יראה דהא דל"א תרי
 דיני הוא דין בין דלבוד ובין בדופן עקומה. דלפי"ד
 הגאון רע"א הרי הא דל"א תרי דיני הוא רק מחמת

 דין לבוד דבעי גם דין דופן עקומה. אולם מדברי
 הר"ן מבואר דגם דין דופן עקומה לא אמרינן משום

תרי דיני אע"פ דדין דופן עקומה לא בעי לדין לבוד.

בית הרב / מורנו ראש הישיבה הגאון רבי מרדכי אליפנט זצ"ל 
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בדעת הרמב”ם בגדרי קול תקיעות השופר
א. ר”ה לג: במשנה שיעור תקיעה כשלש תרועות, שיעור תרועה 
כשלש יבבות, ובגמ’ תניא שיעור תקיעה כתרועה וכו’ שיעור תרועה 
כשלשה שברים, וברמב”ם פ”ג ה”ד שיעור תרועה כשתי תקיעות, 
שיעור שלשה שברים כתרועה ע”ש, וצ”ע דהרמב”ם שינה לגמרי 
בשיעור  וכן  בתרועה,  השיעור  וקבע  והברייתא  המשנה  מלשון 
שלשה שברים, ובראב”ד משיג דזה שיבוש המעתיק אלא ]כלשון 
והברייתא[ שיעור תקיעה כשלש תרועות שיעור תרועה  המשנה 
כשלשה שברים ע”ש, ושיטה אחרת לו בכל דין המשנה, אבל גם 
מה דתיקן כשלשה שברים לא מתפרש בדברי הרמב”ם, דהברייתא 
והרמב”ם מבאר תרועה דלשון דידן,  קאי בלשון תרועה דבתורה, 
והאנחה  תרועה,  קוראים  שאנו  היא  היללה  שם,  בה”ג  וכדביאר 
וכו’ שלשה שברים, ובזה המשך דברי הרמב”ם שיעור תרועה וכו’ 

שברים כנ”ל, ועיין במג”ע שהרבה להפליא על הרמב”ם ז”ל. 

השופר,  קול  דין  ביסוד  השיעור  מבאר  דהרמב”ם  בזה  והנראה 
וכמבואר בלשון הרמב”ם פ”א ה”א, מצות עשה של תורה לשמוע 
תרועת השופר בר”ה שנאמר יום תרועה וגו’ ע”ש, ונראה דהתרועה 
זה יסוד קול השופר, וגדר התקיעה כלשון הגמ’ וברמב”ם פ”ג ה”א, 
וכל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה עכ”ל, וזה ממהות דין 
קול השופר, דהתרועה זה קול עצמי דתרועת השופר, והתקיעות 
גדר  גם  דזה  לכאו’  ונראה  ולאחריה,  התרועה  לפני  דהם  מהותם 
ההלכה דכל השיעור דקול השופר דיסודה ועיקרה בקול התרועה, 
על  השיגו  ובר”ן  ]וברמב”ן  במ”מ  וכמ”ש  מבואר  הרמב”ם  דדעת 
הרמב”ם בזה וגם נכלל בהשגת הראב”ד[ דשיעור תקיעה כתרועה, 
תקיעה  וכל  ולאחריה,  התרועה  לפני  התקיעות  שתי  שיעור  היינו 
כחצי תרועה, וזה דאמרו בגמ’ שם תקיעה דכולהו בבי וכו’ חד בבא, 
דשיטת  הגר”א,  בבאור  וכ”ה  הבבא,  דכל  תקיעות  בפשוטו  היינו 
ונראה  וז”ש תקיעות דכולהו בבי ע”ש.  נכונה בפי’ הגמ’,  הרמב”ם 
בבי  דכולהו  תקיעות  דגירסתו  הרי”ף,  בדעת  כן  הבין  דהרמב”ם 
כתרועות דכולי בבי ]ולא כגירסתנו ותרועות[, דזה מתפרש דשיעור 
קול  שיעור  דין  וזהו  התרועה,  כשיעור  ואחריה  דלפניה  התקיעות 
השופר דנאמר בקול התרועה, דשיעורה כשתי התקיעות דיסודם 
תרועה  דשיעור  הרמב”ם  וכלשון  ולאחריה,  התרועה  לפני  דהם 
כשתי תקיעות, דממילא התרועה כתקיעות לפניה ולאחריה, וברם 
נראה דאף דגוף הדבר ניתן להאמר, ונראין הדברים דזה גם מכלל 
דלפניה  תקיעות  שתי  כשיעור  התרועה  דקול  מה  השיעור,  דין 
לפני  הם  והתקיעות  עצמי  יותר  זה  התרועה  וקול  הואיל  ואחריה, 
ואחרי, אבל ביסוד הדברים אין נראה דכל שיעור התרועה מסתעף 
מחמת התקיעות דלפניה ואחריה, וגם דא”כ כל יסוד השיעור זה 
לשון  גם  ואף  התקיעות,  שתי  כשיעור  התרועה  ואך  בהתקיעות 
רבנו הרמב”ם שיעור תרועה כשתי תקיעות לא משמע ולא נרמז 
הרמב”ם  לשון  ואין  ולאחריה,  דלפניה  כהתקיעות  דהמכוון  כלל 
כשתי התקיעות, דמשמען התקיעות דלפניה ולאחריה, אלא כשתי 

תקיעות דמשמען תקיעות בעלמא.

בענין ושמחתם לפני ה’ אלוקיכם שבעת ימים 
והבה”ג  ראה(  )פר’  הספרי  גרסת  הביא  כז  ס”ס  יואב  בחלקת 
והרי”ף סוכה )כז( בדברי רבי אלעזר כשם שאין אדם ייד”ח ביו”ט 
ראשון של חג בלולבו של חברו דכתיב לכם משלכם כך אין אדם 
יוצא יד”ח ביו”ט ראשון של חג בסוכתו של חברו דכתיב לך משלך. 

וכתב החלק”י דבגרסא זו א”ש כמה קושיות ע”ש. 

ביום  לכם  ולקחתם  כתיב  בלולב  דבשלמא  טובא,  לתמוה  ויש 
הראשון ולכן אינו יוצא בלולבו של חבירו ביו”ט ראשון אבל בסוכה 
לא כתיב בפס’ ביום הראשון ומהיכי תיתי יהא חומר זה נוהג ביו”ט 
ראשון בלבד )אמנם אשכחן חיוב מיוחד בליל יו”ט ראשון דהאכילה 
חובה, אבל אי”ז שייך כלל לדין לך וגוף הדבר דאכילה ביו”ט ראשון 

חובה נמי צ”ב(. 

והנה הח”צ סי’ ט’ כתב דמי שאין לו אתרוג שלם ביו”ט ראשון יכול 
לברך על אתרוג חסר, דלא גרע יו”ט ראשון משאר ימים ויש בו נמי 
חיוב דרבנן, ומצד חיוב זה הרי כשר אף אתרוג חסר ויקיים לכה”פ 

מצוה דרבנן. 

וכבר תמהו עליו דאין לדבריו שחר דבמקום חיוב דאורייתא לא 
בכל  ואטו  דרבנן.  חיוב  ומוסיפים  מחדשים  חכמים  שיהיו  אשכחן 
איסור תורה שהוסיפו בו חכמים סייגים יהא העובר על גוף האיסור 
נחשב עובר גם על איסור דרבנן אתמהה )ועיין חלק”י קד”ק קושיא 

ע”ה(. 

והנראה לפרש דברי הח”צ ע”פ מש”כ הגר”ח בביאור דעת הרמב”ן 
במלחמות )פ”ג דסוכה( דלא בעינן לכם בשאר הימים אף במקדש. 
ושמחתם.  ומצות  ולקחתם  מצות  בלולב,  הן  נפרדות  מצוות  דשתי 
מצות ולקחתם נוהגת בין במקדש בין במדינה, אבל אינה נוהגת אלא 
ביו”ט ראשון בלבד כדכתיב ולקחתם לכם ביום הראשון, ואילו מצות 
ושמחתם נוהגת כל ז’ אבל אינה נוהגת במדינה אלא במקדש בלבד 
וכדכתיב ושמחתם לפני ה’ שבעת ימים. ודין לכם ולקיחה תמה אינם 
דאף  ונמצא  ושמחתם.  במצות  ולא  ולקחתם  במצות  אלא  נוהגים 
במקדש לא בעינן לכם ולקיחה תמה בשאר ימים. והנה רבנן תקנו 
שאף בגבולין תהא נוהגת מצות ושמחתם וא”כ פשיטא דאף יו”ט 
ראשון בכלל תקנה זו וא”ש שיטת הח”צ דהכא אה”נ דרבנן הוסיפו 

חיוב דרבנן מדין ושמחתם בגבולין אף ביו”ט ראשון ודו”ק1. 

והנה האחרונים דנו האם המצוה בלולב היא הנטילה או האחיזה. 
ובחלק”י )סי’ יב( כתב להוכיח דמצות לולב היא בנטילה ולא סגי 
באחיזה מהא דקיי”ל דאין ממעטין ענבי הדס ביו”ט, ולכאו’ למ”ד 
ביו”ט הוי ל”ת גרידא אמאי אין ממעטין נימא דעשה דוחה ל”ת ויקח 

1. נראה להוסיף ביאור לפ”ז מ”ט באמת אין תנאי דלכם במצות ושמחתם לפני ה’. די”ל 
דכיון דמצות ושמחתם עיקרה במקדש א”כ ע”כ חלוק גדרה ממצות ולקחתם דבעינן דתהא 
שבמקדש  כקרבנות  הציבור  מצות  יסודה  במקדש  שעיקרה  דמצוה  כאו”א,  ביד  לקיחה 
והיינו שאלו שמקיימים מצוה זו במקדש הרי הם מקיימים אותה עבור כלל ישראל ולפי”ז 
כשתקנוה אף בגבולין לא שינו רז”ל את צורת המצוה להיות מצות שמחת כאו”א אלא הגדר 

הוא שחז”ל הטילו על כאו”א לעשות זכר למקדש.

בית ישי מורנו הגאון רבי שלמה פישר שליט"אדרכי שמואל מורנו הגאון  הגדול רבי שמואל אויערבאך זצ"ל

המשך בעמוד 13 המשך בעמוד 10 

דברי רבותינו ראשי הישיבה שליט"א

7



דברי רבותינו ראשי הישיבה שליט"א

בענין נשים במצות עשה שהזמן גרמא

א. אם נשים מברכות על מצות סוכה
כתב הטור ס’ י”ז נשים ועבדים פטורים )מן הציצית( וכו’ וכתב 
שפרש  לשיטתו  הולך  והוא  ברכה,  בלא  יתעטפו  ז”ל  הרמב”ם 
שנשים אין יכולות לברך בדבר שהן פטורים אבל רבינו תם כתב 

שיכולות לברך אע”פ שהן פטורות וכו’.

וכן כתב הטור בסי’ תקפ”ט ס”ג לענין תקיעת שופר וז”ל ואשה 
נמי אינה חייבת דהוה ליה מצות עשה שהזמן גרמא ובס”ו כתב 
מוחין  ואין  ולברך  לתקוע  יכולין  פטורין  וקטנים  שנשים  ואע”פ 

בידן, וכו’.

אמנם בסי’ ת”מ ס”א נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה, 
בסוכה  ליישב  יכולות  פטורות  שנשים  דאע”פ  הטור  כתב  ולא 

ולברך.

והישועות יעקב בריש סי’ תר”מ כתב, דהמנהג במקומו דמברכות 
על לולב ואינם מברכות על הסוכה. וכן בשו”ת להורות נתן ח”ו סי’ 
ל”ט הביא בשם החת”ס וצ”ב מאיזה טעם יש לחלק, והתוס’ חולין 
נשים  גם על סוכה  ד”ה טלית כתבו להדיא דלר”ת  ק”י ע”ב  דף 
מברכות אמנם החת”ס נקט דבסוכה נשים יושבות ואינם מברכות 

וכן נקט הישועות יעקב.

דידן  נשים  ורוב  וז”ל  בהשמטות  ס”א  מהדו”ק  רע”א  ובשו”ת 
שהזמן  מע”ש  רוב  לקיים  וזריזות  וזהירות  עצמן  על  מחמירות 
גרמא כגון שופר סוכה ולולב, וכן בקידוש ביו”ט והוי כקבלו עלייהו 
חובה, ולא חלק בין שופר ולולב לסוכה. ולשיטת ר”ת מברכות אף 

בסוכה, וצ”ב מחלוקתם בזה.

ב. אם נתנה תורה מצות עשה שהזמ”ג לאנשים 
חובה ולנשים רשות

ב’,  פרשתא  ויקרא  בתו”כ  הראב”ד  כתב  דהנה  בזה  והנראה 
אהא דתניא )חגיגה ט”ז ב’ חולין פ”ה א’(  בני ישראל סומכין ולא 
בנות ישראל סומכות רבי יוסי ורבי שמעון אומרים נשים סומכות 
רשות, שנחלקו הראשונים לרבי יוסי ורבי שמעון דנשים סומכות 
בקדשים,  עבודה  דהוי  אע”פ  כחן  בכל  סומכות  נשים  אם  רשות 
או דאין נשים סומכות בכל כחן אלא באקפויי ידא ועי”ש שכתב 
דלהשיטות שנשים סומכות בכל כחן אע”פ דהוי עבודה בקדשים, 
ע”כ ס”ל שכך נתנה תורה לאנשים חובה ולנשים רשות. דנשים 
)רשות( דומיא דאנשים לכל מצות עשה שהזמן גרמא אע”פ שיש 

בה איסור תורה כגון ציצית של תכלת לנשים.1

1. ועיין בקוב”ש קידושין אות קמ”ד שהוכיח מדברי הראב”ד האלו שהדין של עשה דוחה 
ל”ת נאמר אפי’ במצוה קיומית שלא יעבור בביטול עשה אם לא יקיים את המצוה ודלא 
כדעת הגרע”א בהגהו”ת לשו”ע או”ח סי’ ו’ דס”ל שהדין עשה דוחה ל”ת הוא רק במצוה 

חיובית, שאם יבטל המצוה יעבור על ביטול עשה.

בית יצחק מורנו הגאון רבי יצחק ברטלר שליט"א

המשך בעמוד 15

בית היוצר מורנו הגאון רבי אריאב עוזר שליט"א

גדרי דין חציצה בנטילת ד׳ המינים
א. 

סוכה לז: אמר להו רבה להנהו מגדלי הושענא דבי ריש גלותא: כי 
גדליתו הושענא דבי ריש גלותא, שיירי ביה בית יד כי היכי דלא 

תיהוי חציצה. רבא אמר כל לנאותו אינו חוצץ.

לקיחה  איניש הושענא בסודרא, דבעינא  לינקיט  לא  רבה  ואמר 
תמה וליכא. ורבא אמר לקיחה ע”י דבר אחר שמה לקיחה.

משמע לכאורה ששני נידונים שונים הם; בראשון האגד חוצץ בין 
היד למינים והשאלה היחידה היא האם דבר העשוי לנוי חוצץ אם 
לאו, ובשני מדובר שכורך סודר והשאלה היא רק משום לקיחה תמה 
ולא משום חציצה. ופירשו התוס' שבנידון השני אין שייך לדון משום 
חציצה ]וכמו”כ לאידך גיסא; בנידון הראשון אין לבוא משום 'לקיחה 
תמה', ]כי מדובר שעשה מן הסודר כמו בית יד ללולב ואין שייך בזה 
'חציצה' שהרי הלולב נתון חוץ מידו, ואוחזו ב'ידית' הבולטת הנעשית 
מן הסודר. פירוש דבריהם )עיין ב”י תרנא( בנידון הראשון, הלקיחה 
נעשית בלולב ולא בדבר אחר אלא שהאגד הצמוד ללולב חוצץ בין 
ידו ללולב, ועל כן אין שם חסרון 'לקיחה' אבל יש לדון משום חציצה, 
שהרי  ללולב  ולא  לסודר  מתייחסת  הלקיחה  השני  בנידון  משא”כ 
הלולב חוץ לידו, והרי בין ידו לדבר הנלקח דהיינו הסודר אין חציצה, 
'לקיחה  אך משום חסרון  חציצה אלא  בזה משום  לדון  אין  כן  על 
תמה’ שהרי אינו לוקח הלולב בעצמו, ועל זה אמר רבא לקיחה ע”י 

דבר אחר שמה לקיחה.

עשה  כאחת:  ההלכות  שתי  הכליל  ז,יא(  )לולב  הרמב”ם  ואולם 
זו גימון של כסף ושל זהב או שכרך עליה סדין ונטלה –  לאגודה 
יצא. לקיחה ע”י דבר אחר שמה לקיחה. והוא שיהיה דרך כבוד ודרך 
הדור שכל שהוא לנאותו אינו חוצץ וכו'. ומשמע שכרך הסודר סביב 
הלולב ממש בדומה לגימון, ודלא כהתוס', ויש לדון בדבר גם משום 
חציצה וגם משום חסרון לקיחה תמה. וצריך באור אם כן מה בין שתי 
המימרות, ומדוע באגד לא דנו בגמרא אלא משום חציצה ובסודר 
להבין  יש  וכן  ולא משום חציצה.  דבר אחר  ע”י  לקיחה  רק משום 
בסברא: כיון שהלקיחה מתייחסת ללולב, שהרי לשיטתו כרך הסודר 
סביב המינים, א”כ מדוע נחשבת זו לקיחה ע”י דבר אחר ולא נחשבת 
כלקיחת הלולב עם דבר החוצץ. וכבר עמדו על דבריו הלח”מ ושאר 

מפרשים.

ב. 
תלה(  תלג  תלב  ובאו”ח  רסו  )יו”ד  האבני-נזר  דברי  להקדים  ויש 
שכתב על פי דברי הרמב”ן )בדרשת ר”ה( שלכך ציפה פי השופר 
בזהב ותקע בו לא יצא ידי חובתו - משום חציצה בין פיו לשופר. 
ועמד האבנ”ז הלא קיי”ל כרבא דכל לנאותו אינו חוצץ ]וכבר הקשה 
כן המאירי, ולכך נטה מדברי הרמב”ן ופירש הפסול משום שנשתנה 
קולו[. ופירש שכל מקום שצריך נגיעה דוקא, כל שאינו נוגע פסול 
אף אם עשוי לנאותו ]וכן אם הוא מין במינו[. וכן בשופר, לא סגי בכך 
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שערי שמחה  הגאון רבי שמחה שיף שליט"א 

דברי רבותינו ראשי הישיבה שליט"א

תחל שנה וברכותיה

ברכת
שנה טובה
ומתוקה

 שנת שפע ברכה והצלחה 
ברוחניות ובגשמיות

שלוחה בזאת לתלמידי הישיבה, 
בוגריה וידידיה; 

הם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם

יפתח ה' את אוצרו הטוב מן השמים 
ויברך את כל מעשה ידינו

כתיבה וחתימה טובה!
הנהלת הישיבה * רבנן ותלמידיהון

שיעורו של מורנו ראש הישיבה
הגאון רבי אריאב עוזר שליט"א

בהלכה ובאגדה

יתקיים בע"ה ביום חמישי, ג' דחול המועד
בבית הכנסת חניכי הישיבות רח' ברנד 18, 

הר-נוף ירושלים
תפילת מנחה בשעה 5:50

השיעור יחל מיד לאחר מכן.
חג כשר ושמח!

בני הישיבה ובוגריה מוזמנים!

לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא 
לעסוק בהם בדברי תורה

השיעור יימסר לעילוי נשמת אמו של רה"י שליט"א, 
מרת רבקה בת הר׳ר אריה ז״ל

המשך בעמוד 24

במצות וידוי יום הכיפורים
שבתורה  המצוות  "כל  כתב  ה"א(  )פ"א  תשובה  בהל'  הרמב"ם  א'. 
בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין 
בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני האל 
ברוך הוא, שנא' 'איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם וגו' ואשמה 
הנפש ההיא והתודו את חטאתם אשר עשו' זה וידוי דברים, ווידוי 
זה מצות עשה" וכו' עכ"ל. וציין בלח"מ )שם( דכן אמרו בספרי )פ' 
נשא פיסקא ב'( על פס' זה. והנה הנצי"ב )על הספרי שם( הקשה על 
מש"כ הרמב"ם, מהא דכ' בספרי שם "והתודו למה נאמר, לפי שנאמר 
)ויקרא ה'( והתודה אשר חטא עליה, אין לי אלא חטאת הטעונה 
וידוי, אשם מנין, ת"ל ואשמה הנפש ההיא והתודו", והנה משמע דלא 
איתרבי אלא אשם, אבל עשה ול"ת בלא קרבן לא שמענו דטעונים 
וידוי, והרמב"ם הא כ' דמצות וידוי שייכי בכל מצוות שבתורה בין 
עשה בין לא תעשה, והוסיף הנצי"ב להראות דמקורו של הרמב"ם 
וכו',  הוא הגמ' ביומא )דף ל"ו( דמתודה על עולה עוון לקט שו"פ 
דמזה למד הרמב"ם דואשמה הנפש ההיא קאי על כל אשמת הנפש, 
עכ"ד, אכן הרמב"ם בסה"מ )מ' ע"ג( כתב "היא שצונו להתודות" וכו', 
ובתו"ד הביא את לשון המכילתא "לפי שנאמר והתודה אשר חטא 
וכו' מנין אתה מרבה שאר כל המצות, ת"ל דבר אל בנ"י והתודו", והוא 
לשון ה"ספרי זוטא" )פ' נשא אות ה'(, ]וכ"ה בילקוט שמעוני[, וכ"ה 
בחינוך )מ' שס"ד(, ולפי"ז נמצא דמקור דברי הרמב"ם בהל' תשובה 
הנ"ל, הוא מהספרי זוטא, וכמש"כ הר"מ בסה"מ. ]ועי' בכס"מ שם 
דכ' ומ"מ מאי דמפיק לה רבינו מכל חטאות האדם צ"ע היכא מייתי 

לה, ולפמשנ"ת כך הוא בספרי זוטא[.

וב"ספרי זוטא" )שם( איתא לפי שנאמר והתודה אשר חטא עליה 
יתודה על חטא אשר חטא, "עליה" על החטאת כשהיא קיימת לא 
כל  ומנין את מרבה שאר  ביאת מקדש,  וכו', אלא על  משנשחטה, 
המצוות, אמרת "דבר )אל בנ"י( והתודו", ומנין אף מיתות וכריתות, 
אמרת "חטאת חטאתם", "כל חטאת" לרבות מצות ל"ת, "כי יעשו" 
לרבות מצות עשה, אין במשמע וידוי אלא ליחיד, מנין אף לציבור 
וידוי, אמרת "דבר והתודו", יכול בזמן שהן מביאין מתודין, ומנין אף 
ומנין אף כריתות ומיתות  "בנ"י והתודו",  בזמן שאין מביאין, אמרת 
"כי  ל"ת,  מצות  לרבות  "כל חטאת"  "חטאת חטאתם",  אמרת  בי"ד, 
יעשו" לרבות מצות עשה, אין במשמע וידוי אלא בארץ, ומנין אף 
בגלות וידוי, אמרת "והתודו את עוונם ואת עון אבותם", ע"כ. ולכאו' 
דברי הספרי זוטא קצ"ע, דבתחילה ריבה וידוי לחייבי כריתות לל"ת 
לזמן  אף  וידוי  ריבה  ואח"כ  קרבן,  שמביאין  בזמן  דמתודין  ועשה 
שאין מביאין קרבן, ושוב חזר וריבה וידוי לחיי"כ לל"ת ועשה, וצ"ע 
למה הוצרך לרבות שוב וידוי לחיי"כ לל"ת ועשה, אחר שכבר נתרבו.

דין  דהוי  וידוי  דין  דיש  הם,  וידוי  דיני  דתרי  בזה  נראה  ולכאו' 
בסה"מ  הר"מ  )וכמש"כ  ויקרא,  בפרשת  שנא'  מה  והוא  ב"קרבן", 
שהי'  הקרבן  חיוב  עם  והתודו  שהוא  הצווי  זה  שבא  ובעבור  וז"ל 
עולה במחשבה שאין הודוי לבדו מצוה בפנ"ע, אבל הוא מן הדברים 
הנגררים אחר הקרבן(, והיינו דאמר ר' שמעון ביומא )דף מ.( דלא 
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לעצמה  הלכה  זה  התרועה  דשיעור  דאמנם  נראה  ואלא 
כלשון  השופר  תרועת  קול  מיסוד  שזה  וכאמור  ובעצמותה, 
הרמב”ם, וקול התרועה זה מהותה ושיעורה דהיא כשתי תקיעות, 
והתקיעה זה קול העברה, ושיעורה כחצי קול תרועה, וגם שיעור 
קול התקיעה לא נראה דזה מסתעף מקול התרועה, ושיעורו כחצי 
התרועה, אלא דזהו תחילת דינם ושיעורם דהתקיעה זה שיעור 
קול העברה, והתרועה היללה או האנחה זה קול יותר ארוך עצמי 
דשיעורה כקול שתי העברות, והר”ן השיג על הרמב”ם דקול קצר 
כחצי תרועה לא חשיב ואינו בכלל והעברת ע”ש, ודעת הרמב”ם 
דאה”נ דזה לא מהות קול התרועה, ורק דין העברת קול לפני ואחרי 
דתנאי  לפ”ז  ונראה  וכאמור.  קול  וזהו שיעור דהעברת  התרועה, 

בפועל  המצוה  וקיום  עשיית  כסדר  מתני  קא  וברייתא  דהמשנה 
דתוקע ומריע, ושונים לשיעור התקיעה דבתחילה, ואח”כ לשיעור 
בפועל,  התקיעה  לשיעור  גם  ידעינן  דמזה  וכטעמייהו,  התרועה 
ולא הזכיר גם  גוף השיעור בפועל,  ירד לבאר  והרמב”ם הרי לא 
לשיעור התרועה בעצמה, וכדיבואר בס”ד, ואלא דהרמב”ם מבאר 
יסוד שיעור התרועה דאף דקאי גם לתרועה דידן, מ”מ מבאר בזה 
כאמור ביסוד קול תרועת השופר דשיעורו בעצמותו כשני קולות 
שלשה  שיעור  הרמב”ם  דברי  המשך  ג”כ  דזה  ונראה  פשוטות, 
שברים כתרועה, והרי הרמב”ם כאמור לא ביאר כלל בגוף שיעור 
התרועה עצמה, ואלא דהרמב”ם מבאר יסוד שיעור קול תרועת 
השופר, ותנאי דמשנתינו לא נחלקו בשיעור התרועה דאורייתא, 
ופליגי רק בצורת הקול, וזה דמבאר הרמב”ם דקול האנחה וקול 
היללה שיעורו שוה, והרמב”ם נקט בתחילה דין המשנה, דהתרועה 
דמבאר  וזה  הברייתא,  דין  ואח”כ  תקיעות,  כשתי  היבבא  דהיינו 
דשיעור שלשה שברים כתרועה, דגם להברייתא שיעור התרועה 

כשתי תקיעות וכש”נ.

הערוכה  משנתינו  הרמב”ם  רבנו  דהשמיט  הא  טובא  וצ”ע  ב. 
שיעור תרועה כשלש יבבות, וכן בפיה”מ לא הזכיר זה, ובמ”מ שם 

מבאר בשיעור התרועה, ומסיים ולא נתבאר זה בדברי רבנו יפה 
ע”ש ובלח”מ שם, וכן במג”ע הרבה לתמוה בזה כנ”ל, וברמב”ם שם 
ה”ג, היללה היא וכו’ תרועה, והאנחה וכו’ שלשה שברים, ותוקע 
תקיעה ואחריה שלשה שברים ואחריה תרועה וכו’ ותוקע תקיעה 
ואחריה שלשה שברים וכו’, ואחריה תרועה עכ”ל, והרי דבכל דבריו 
נקט הרמב”ם לשלשה שברים ותרועה סתם, וכן בה”ד ובה”י שם, 
וכן בפיה”מ, ונראה דמקור דברי הרמב”ם בהגמ’ דאתקין ר’ אבהו 
תקיעה שלשה שברים תרועה, וכן בכל המשך הסוגיא שם נקט 
לתרועה ולשלשה שברים, ולכאו’ הו”ל למינקט נמי שלש יבבות, 
דמ”ש שלשה שברים דברייתא משלש יבבות דמשנתינו, והרי דר’ 
אבהו ובגמ’ שם לא נקטו ללשון משנתינו דשלש יבבות ומאידך 
הרמב”ם  לשון  מקור  וזה  שברים,  שלשה  הברייתא  כלשון  נקטו 
כלישנא דשמעתא דר’ אבהו דוה אליבא דהילכתא, ובאמת דצ”ע 
יבבות  לשלש  נמי  נקטי  לא  דמ”ט  אבהו  דר’  בשמעתא  טובא 
דר’  בלישנא  דמתמה  ריב”ב  בשיטת  ראיתי  ]הלום  דמשנתינו 
אבהו, אבל נראה עיקר תמיהתו במה דנקט ר’ אבהו לשון תרועה 
כלשון התורה עייש”ה[, ויש לבאר דתרועה חשיב יותר קול אחד 
כעין תקיעה, מכיון שהן קולות דבוקים זה בזה, וכדיבואר לפנינו 
בס”ד, באופן דשלשה שברים זה לא רק שיעור אלא גם מספר של 
שלשה קולות, ולזה שייך לשון דשלשה שברים, ולא כן בתרועה, 
ועכ”פ לשון הרמב”ם כלשון הגמ’ בהא דר’ אבהו, שלשה שברים 
]וברוקח הלכות ר”ה הביא מספרים ישנים דלא גרסינן  ותרועה, 
שלשה אלא שברים סתם ונקט לפ”ז דיוצאים בשני שברים וזה 
דלא ככל הראשונים ז”ל והרמב”ם כגירסת הרי”ף ושאר ראשונים 

וספרים דידן דהגי’ שלשה שברים[.

והנראה עוד דדעת הרמב”ם במשנתינו דתרועה כג’ יבבות, לא 
שהן,  כל  קולות  שלשה  דהיינו  ופיר”ח  כפירש”י  דמפרש  נראה 
פעם,  אחר  פעם  האדם  שיאנח  כדרך  בשברים  מבאר  דהרמב”ם 
והרמב”ם מבאר  כך,  כל  קול קצר  דזה  ביאר בקול התרועה  ולא 
דשיעור  כלל  נראה  לא  וא”כ  כתרועה,  שברים  שלשה  דשיעור 
נראה  ]ולא  יבבות  שלש  השברים  גם  דלפ”ז  קצר,  כ”כ  התרועה 
בלשון הרמב”ם דההבדל רק בהפסק הקולות וגוף הקול חד הוא, 
וצ”ע בזה[, וגם הרמב”ם לטעמיה דשיעור כל תקיעה כחצי תרועה, 
וכבר נתבאר לעיל במה דהשיג עליו הר”ן בזה, והרמב”ן בדרשתו 
הביא להתו’ ]הר”ש[ דלא יאריך בשבר כג’ יבבות דנעשית תקיעה, 
והרמב”ן מסכים להסברא בזה, ומתמה להרמב”ם דשיעור תקיעה 
ומוכיח  תקיעה,  יהא  שלא  מאד  קצר  השבר  דיהא  וחצי,  יבבא 
דהוא  אלא  הקול,  שבירת  רק  לא  זה  דהשברים  כשיטתיה,  מזה 
שונה בעצם צורת הקול כעין אנחת שבר ע”ש, ובשאר הראשונים 
וכמפורש  השברים  בצורת  הרמב”ן  כסברת  נראה  לא  והפוסקים 
בריטב”א ע”ש, וכן בלשון הרמב”ם לא נראה כ”כ, וצ”ע בזה. וצ”ע 
נמי לע”ד בסברת הרמב”ם דיהא שייך לקבוע שיעור של קול כ”ש 
וחצי כ”ש אתמהה, ובפשוטו נראה מוכרח בסברת הרמב”ם כנ”ל, 
וריב”ם לא  ונראה דגם הריב”א  ג’ יבבות כ”ש,  דאין התרועה רק 
ניחא להו לפרש כפירש”י כפשטות לשון המשנה דיבבא כ”ש, דזה 
מחודש דשלש יבבות כ”ש חשיב תרועה ושיעור תקיעה, ומה”ט 
מבארים דכל יבבא ג’ יבבות כמבואר בתו’. ונראה דהרמב”ם לא 
דלא  יבבות,  ג’  יבבה  דכל  התו’  כסברת  לקבוע  נמי  ליה  פסיקא 

דרכי שמואל / מורנו הגאון  הגדול רבי שמואל  אויערבך זצ"ל

המשך מעמוד 7 

הרמב"ם מבאר יסוד שיעור קול תרועת
   השופר, ותנאי דמשנתינו לא נחלקו בשיעור

 התרועה דאורייתא, ופליגי רק בצורת הקול, וזה
 דמבאר הרמב"ם דקול האנחה וקול היללה שיעורו

 שוה, והרמב"ם נקט בתחילה דין המשנה, דהתרועה
 דהיינו היבבא כשתי תקיעות, ואח"כ דין הברייתא,
 וזה דמבאר דשיעור שלשה שברים כתרועה, דגם
להברייתא שיעור התרועה כשתי תקיעות וכש"נ.
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דרכי שמואל / מורנו הגאון  הגדול רבי שמואל  אויערבך זצ"ל

נתפרש בגמ’ דידן, ובהכרח להרמב”ם דיבבא לא חשיב קול כ”ש 
אלא כמה קולות כעין קול אחד חשיב שיעור יבבא וכנ”ל, ואשר 
לפ”ז לא מוגדר כ”כ שיעור ג’ יבבות, ויש גם לומר דקול השברים 
דזה שלשה קולות היה יותר מוגדר, והראב”ד בדרשתו כ’ דשיעור 
וזה  דברייתא,  שברים  משיעור  יותר  מבואר  דהמשנה  תרועה 
לטעמיה כפירש”י דתרועה ג’ יבבות כ”ש, ולפ”ז שיעור התרועה 
י”ל  הרמב”ם  לדעת  אבל  השברים,  קול  ומשא”כ  היטב,  מבואר 
של  מקול  יותר  מוגדר  קולות  שלשה  דזה  דהשברים  דאדרבא 
צירוף יבבות, וזהו דנקט ר’ אבהו ובשמעתא דשם שלשה שברים 
מצירופי  יותר  מוגדרים  השברים  קולות  נמי  דלדידהו  ותרועה, 

היבבות וכש”נ. 

ונראה עוד בדעת הרמב”ם, דקול התקיעה דלא היה שום ספק 
התקיעה  דשיעור  להרמב”ם  וביותר  שיעורו,  גם  ידוע  היה  בזה, 
קצר, ולא מצינו שום פלוגתא בזה ]וכן שיעור התקיעה בתשר”ת 
בשיעור  דמבאר  הרמב”ם  דברי  יותר  ומבואר  בס”ד[,  וכדיבואר 
וכדהרחיב  בזה,  ונחלקו  הקול  צורת  גוף  בזה  דנשתכח  התרועה, 
הרמב”ם לבאר, ולזה צריך לבאר יותר שיעור התרועה, וזה דשינה 
התקיעה,  בשיעור  דשונים  והברייתא  המשנה  מלשון  הרמב”ם 
והרמב”ם מבאר במה דנשתכח ומספקא לן, וזה דמבאר דשיעור 
תרועה כשחי תקיעות, ושיעור שלשה שברים כתרועה, ומתבאר 
הכל, ואיך שהוא מבואר הא דהרמב”ם לא הזכיר לשלש יבבות, 

ומקורו נאמן מסוגית הגמ’ דאתקין ר’ אבהו וכש”נ.

ג. והנראה יותר בדעת הרמב”ם, ביסוד דין קול השברים והתרועה 
דלשון הרמב”ם ה”ב תרועה וכו’ נסתפק לנו וכו’ אם היא היללה וכו’ 
או האנחה כדרך שיאנח האדם פעם אחר פעם, ובה”ג שם, היללה 
היא שאנו קוראים תרועה, והאנחה זו אחר זו וכו’ שלשה שברים 
ע”ש, ונראה יותר דרק שכרים זה קולות מופסקים זו אחר זו, ולא 
בשברים  הרמב”ם  דמבאר  דכמו  וכאמור  היא,  דאחת  היללה  כן 
שזה זו אחר זו, הו”ל לבאר גם בתרועה שזה זו אחר זו או דבוק 
יותר, ואלא נראה דזה לא רק קולות דבוקים אלא קול אחד ממש, 
ואך לא קול תקיעה אלא קול יבבא דנשמע חילוקי הקול, אבל לא 
גיאות דמביא להירושלמי חד  וכ”ה ברי”ץ  בהפסקות ממש כלל, 

אמר כהדין טרגמיטא קול המתרעם, וחד אמר תלת רקיקין, והיינו 
שברים עיי”ש, והובא במג”ע שם, ]ולשונו שזה מרב שרירא ורב 
האי, אבל ברי”ץ גיאות נראה שאין זה מדבריהם עייש”ה, ונראה 
ברמב”ן  וכ”ה  בס”ד[,  וכדיבואר  שרירא  ורב  ר”ה  שיטת  זה  דאין 
בחי’ כז. עפ”י הירושלמי, דתרועה זה קול המתרעש, וכן בסידור 
רב סעדיה גאון דהתקיעה היא קול ארוך ממושך והשברים שלשה 
קולות קצרים כל אחד מהם כשליש הקול הארוך, והתרועה קול 
נראה דעת הרמב”ם בקול  וזה  רועד כאורך הראשון ע”ש,  ארוך 
ותרועה  שברים  שלשה  דהגמ’  לישנא  מאד  ומבואר  התרועה, 

וכש”נ.

ונראה נמי דעת הרמב”ם, דשלשה שברים אין זה בדוקא בכח 
אחד, וכלשונו כדרך שיאנח האדם פעם אחר פעם, וי”ל שכן גם 
וג’ שברים הם בניחותא ומעט הפסק בינתים,  דעת ר”ח לג: דכ’ 
]ומיהו  ע”ש,  ביניהם  והפסק  בניחותא  שברים  הגמ’  בהמשך  וכן 
לענין תרועה נראה דהרמב”ם חלוק מפיר”ח, וכן בשיעור השברים 
והתרועה ע”ש[, ונראה ג”כ בדעת הרמב”ם דל”צ דוקא בנשימה 
אחת, כי פעם אחר פעם מתפרש ג”כ בכדי נשימה, ]והרי לרש”י 
ותוס’ סוכה נג: נד. כדי נשימה חשיב ולא כלום[ וי”ל רכן גם דעת 
הר”ח כנ”ל דמפסיק בין כל שבר בנשימה לבד, והרמב”ן בדרשתו 
סוף פ”ח, מבאר בדעת הר”ח כשיטתו שיפסיק הקול בשבר ניגון 
ע”ש, אבל דעת הרמב”ם נראה יותר כש”נ, ועיין ברא”ש במעשה 
דג’  ראב”ן,  וחתנו  אליקים  ר’  בדעת  דהבין  דמבואר  דמגנצא, 
נראה  וזה  ב[  ובסי’  ]וע”ע להלן  שכרים א”צ בנשימה אחת ע”ש 

דעת הרמב”ם. 

ד. והרמב”ן ז”ל בדרשתו כנ”ל, מתמה בדעת הרמב”ם דשיעור 
השבר  אריכות  בקצת  דא”כ  וחצי,  כיבבא  תרועה  כחצי  תקיעה 
כבר חשיב תקיעה ולא שבר ע”ש, ובאמת אף להמבואר בעניותנו 
בדעת הרמב”ם דתרועה אינה ג’ יבבות כ”ש, אלא יותר מזה, אכתי 
כיון דשיעור תקיעה כחצי תרועה, א”כ לעולם קרוב מאד שהשבר 
קול  בשיעור  יותר  לבאר  להרמב”ם  הו”ל  ועכ”פ  לתקיעה,  יהפך 
דכל שבר, והנראה מזה לדעת הרמב”ם דהתקיעה כחצי תרועה, 
תקיעה,  כשיעור  ארוך  יותר  קצת  דהשבר  במה  לן  איכפת  דלא 
פעם  האדם  שיאנח  כדרך  הרמב”ם  כלשון  השברים  קול  דעיקר 
דתרועה  השברים  קול  זה  זו  אחר  זו  קולות  דשלשה  פעם  אחר 
לא  ברמב”ם  אבל  אחת,  בנשימה  זה  אם  יותר  ומבואר  שבתורה, 
מצינו שיעור של נשימות בדין קול השופר וכש”נ, ונראה דצריך 
קולות  ושלשה  לעצמה,  מובדלת  דהתקיעה  ניכר  שיהא  רק 
השבורים סמוכים יותר זו לזו, ואין כל חשש במאריך יותר בקול 

כל שבר ושבר וכש”נ.

ה. ונראה נמי דעת הרמב”ם דשיעורי כל התקיעות שוין, ותנאי 
דמשנה וברייתא לא פליגי בשיעור התקיעה, וכדמבאר הרמב”ם 
התקיעות,  כשתי  תרועה  ושיעור  שוים,  והיללה  האנחה  דשיעור 
וכסוגית הגמ’ דהמשנה והברייתא פליגי רק בצורת התרועה, ולא 
נראה להרמב”ם דאין שיעור הגנוחי והילולי שוין וממילא פליגי 

"

"

  הרמב"ם מבאר במה דנשתכח ומספקא לן, וזה
 דמבאר דשיעור תרועה כשחי תקיעות, ושיעור

 שלשה שברים כתרועה, ומתבאר הכל, ואיך שהוא
  מבואר הא דהרמב"ם לא הזכיר לשלש יבבות,

ומקורו נאמן מסוגית הגמ' דאתקין ר' אבהו וכש"נ.
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נמי בשיעור התקיעות, דאך מפורש בגמ’ דבהא ודאי פליגי בצורת 
קול התרועה, ולא בשיעור התרועה והתקיעה, וביותר נראה מבואר 
בלשון הרמב”ם, דלעולם אין שום הבדל בשיעור תקיעה וגם בסדר 
שברים תרועה כדאתקין ר’ אבהו, שיעור התקיעה לפניה ולאחריה 
שברים  זה  התרועה  דאם  די”ל  ואף  הסדרים,  דבכל  כהתקיעות 
תרועה ממילא דשיעור התקיעות ג”כ כשיעור כל התרועה, מ”מ 
אין נראה בלשון הרמב”ם דיש תקיעות חלוקות בשיעורן, ונראה 
דזה מבואר ללשון הרמב”ם רלא ביאר כלשון המשנה והברייתא 
כשתי  תרועה  שיעור  ולשונו  וכנ”ל,  תקיעה  לשיעור  דנקטי 
מבאר  והרמב”ם  ע”ש,  כתרועה  שברים  שלשה  שיעור  תקיעות 
שיעורי השברים והתרועה, וממילא מתבאר ג”כ דאף אם תרועה 
קול  דכל  השיעור  דגם  ברמב”ם  נתפרש  לא  ותרועה  שברים  זה 
מתמעט, והשיעור ע”י שני הקולות יחד, ואלא אכתי כל קול בפ”ע, 
ועדיין שיעור התקיעה  דתרועה מוגדר בשיעורו כשתי תקיעות, 
היא  והתקיעה  התרועה  בשיעור  הרמב”ם  לה  תלי  דלא  במקומו 

קול העברה דזהו שיעורה בכל גוונא וכש”נ. 

ובמ”מ בשם רמב”ן ורשב”א דשיעור התקיעה שוה ]בין בתש”ת 
תשר”ת  של  בתקיעה  שהחמיר  מי  ויש  עיקר,  וכן  בתר”ת[  ובין 
שצריך להאריך כשיעור ג”ש ותרועה ואין זה עיקר אלא שיעור 
כל התקיעות אחד ע”ש, ומש”כ המ”מ דתקיעה דתשר”ת שוה לכל 
התקיעות, זו שיטת רבו הרשב”א ז”ל ואין כן שיטת רוב הראשונים 
התו’  וכן  ובדרשתו,  בחי’  ז”ל  הרמב”ן  דעת  מסקנת  ובכללם  ז”ל 
והרא”ש והריטב”א והאו”ז וכ”כ הר”ן בשם הגאונים ז”ל דהתקיעה 
דתשר”ת כשיעור ג’ שברים ותרועה ולא נחית כאן המ”מ לבאר 
בדעת הרמב”ם בזה ולע”ד רכן דעת הרמב”ם דתקיעה דתשר”ת 

שיעורה ככל התקיעות וכש”נ.

דהיינו  אבהו  דר’  דתרועה  הרמב”ם,  בדעת  עוד  והנראה  ו. 
שברים תרועה הם קולות נפרדים, והמ”מ מבאר בדעת הרמב”ם 
דשברים תרועה אין חייב לעשותו בנשימה אחת, ודקדק כן מלשון 
]וכן דקדקו הראשונים  הרמב”ם דנקט דמנין התקיעות שלשים, 
והריטב”א  דקדק  לא  דהרמב”ם  כ’  והרמב”ן  גיאות[,  רי”ץ  בדעת 

דשגג  הרמב”ם  על  משיג  אחת  בנשימה  צריך  דש”ת  נמי  דס”ל 
דכן מבואר  בעניי  מנין התקיעות שלשים, אבל  דנקט  בזה  מאד 
יותר בלשון הרמב”ם ה”ג, סדר התקיעות וכו’ מברך ותוקע תקיעה 
ואחריה שלשה שברים ואחריה תרועה ואחריה תקיעה וכו’ ע”ש, 
תרועה  ואחריה  שברים  שלשה  מדוקדק  הרמב”ם  דלשון  ונראה 
דהן קולות נפרדים וכעין תקיעה ואחריה שלשה שברים ותרועה 
ואחריה תקיעה, ה”נ שלשה שברים ואחריה תרועה, ובודאי דאם 
ואחריה  דנקט  כמו  ואחריה תרועה  ל”ש לשון  בנשימה אחת  זה 
שברים וכו’, הלום ראיתי שכ”ה בפר”ח, ויותר נלע”ד דאף אם זה 
ולשון  כן,  לבאר  להרמב”ם  הו”ל  נמי  אכתי  בצימצום  נשימות  ב’ 
נשימות  ב’  דוקא  דלאו  וכו’, משמעותו  תרועה  ואחריה  הרמב”ם 
בצימצום אלא אף קצת יותר כל דנראה סמוך ומתחבר, וכן לשון 
גנוחי  דילמא  שברים  ושלשה  תקיעה  עברינן  קמא  בבא  הבה”ג 
המ”מ  דגם  ואפשר  ע”ש,  הוא  ילולי  דילמא  תרועה  ועברינן  הוא 
אין כוונתו בדעת הרמב”ם דרק בב’ נשימות בצימצום ולא יותר, 
ומסתמא כמובן כל דלא מופסקים בהפסק זמן לגמרי ועכ”פ זה 
משתייך למעין תקיעה ואחריה שלשה שברים נפרד מהתקיעה, 
דלפני  התקיעות  יותר  להסמיך  צריך  לכתחילה  בזה  גם  והרי 
חייב  אין  דרק  הרמב”ם  בדעת  הבין  והמ”מ  ואחריה,  התרועה 
דזה  הרמב”ם  דלשון  בעניי  לו”ד  אבל  אחת,  בנשימה  לעשותן 
ומה”ט  לגמרי,  דחלוקין  לזמר  ומסתפינא  נפרדים,  קולות  בודאי 
ככל  דחלוקין  הרמב”ם  לשון  כאמור  וכן  התקיעות שלשים,  מנין 
חילוקי הקולות כמו תקיעה ושברים ותרועה, וה”נ בתרועה דש”ת 

הם כשני קולות נפרדות לגמרי וכש”נ.

ונראה בדעת הרמב”ם, גדר הדברים בשברים תרועה דר’ אבהו, 
בשני  להריע  בזה  נכלל  להריע,  התורה  מצות  דהיינו  דתרועה 
וגם  להריע,  הקיום דמצות  וזהו  והיללה,  קולות התרועה האנחה 
כאמור דהם שני קולות תרועה נפרדות, ובלהריע נכלל להריע בכל 
קול וקול בפ”ע, ולא נאמר בזה שום הלכה דשני קולות התרועה 
יצטרפו לקול אחד ממש, ואלא זה יסוד דין תרועה דצריך להריע 
בשני קולות של תרועה וכל קול זה מסוים בפ”ע, ואך נאמר בזה 
אין טעם לשברים  ולזה  מריע,  ואח”כ  נאנח  כדרך שהאדם  סדר 
לפניה  בתקיעה  כמו  במחולקים  גם  מהני  אבל  תרועה,  אחרי 
ולאחריה דמהני נמי בנפרד, וגם דבכל קול בפ”ע מתקיים בשתי 
ההלכה  וה”נ  ולאחריה,  התרועה  לפני  התקיעות  דין  התקיעות 
דשיעור תרועה כב’ תקיעות מתקיימת בכל קול וקול דהתרועה 
בפ”ע, וכל קול דנכלל בפרשת ודין תרועה, זהו כשיעור ב’ קולות 
פשוטות, דזה מעצם שם קול דאנחה ושם קול דיללה בפ”ע, דהם 
פשוטות  תקיעות  שתי  כשיעור  בפ”ע  קול  וכל  עצמיים  קולות 
וכש”נ, ונראה עוד במקור דברי הרמב”ם בזה, מהא דלא נזכר כלל 
בגמ’ דידן בדין התקיעות ענין של נשימה אחת או שתי נשימות, 
והכירא[,  במנהגא  זה  דשם  דחולין  דסופ”ק  בסוגיא  רק  ]ומצינו 
דמשום כך נקטינן דצריך רק שיהא ניכר שזה המשך של שברים 
שזה קול אחד, אבל לא מגרע בהפסק נשימה בין שבר לשבר, וכן 
להמבואר  גם  ומה  תרועה,  דשברים  בקול  נשימה  דין  מצינו  לא 

דהם קולות נפרדים וכש”נ בס”ד.   

)נמסר ע”י מכון “אליבא דשמואל”( 

דרכי שמואל / מורנו הגאון  הגדול רבי שמואל  אויערבך זצ"ל

"

"

 שיעור תרועה כשתי תקיעות שיעור שלשה
 שברים כתרועה ע"ש, והרמב"ם מבאר שיעורי

 השברים והתרועה, וממילא מתבאר ג"כ דאף אם
 תרועה זה שברים ותרועה לא נתפרש ברמב"ם

 דגם השיעור דכל קול מתמעט, והשיעור ע"י שני
 הקולות יחד, ואלא אכתי כל קול בפ"ע, דתרועה

 מוגדר בשיעורו כשתי תקיעות, ועדיין שיעור
 התקיעה במקומו דלא תלי לה הרמב"ם בשיעור

 התרועה והתקיעה היא קול העברה דזהו שיעורה
 בכל גוונא וכש"נ.
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הד’ מינים בידו ואז ילקט מעליו את הענבים ויהא בעידנא. אע”כ כיון 
שלקחו כשההדס לא הוה הדס שוב אינו יוצא באחיזה לבד וצריך 

לקיחה חדשה ושוב לא הוי בעידנא2. 

ושמחה  לקיחה  נפרדות  מצוות  שתי  דאיכא  לפמשנ”ת  ולכאו’ 
א”כ הרי במצוות שמחה לא הוזכר תנאי זה דיצטרך מעשה נטילה 

ומסתמא דסגי ליה באחיזה והדק”ל. 

והנראה ליישב ראייתו דהנה בחידושי הגרי”ז עה”ת )פר’ אמור( 
כתב לפרש מש”כ הרמב”ן לפרש דברי הבה”ג דהלל דלולב דאורייתא 
עפמשרז”ל )פסחים קיז( אפשר ישראל שחטו את פסחיהן ונטלו 
לולביהן ולא אמרו הלל, וביאר הגרי”ז דזהו ביאור הפס’ ושמחתם 
לפני ה’ שבעת ימים ר”ל דעם לקיחת הלולב תהא גם השמחה דהיינו 
גבי  כמו  והרמב”ן  בה”ג  דהוא מהתורה לדעת  והלל,  אמירת שירה 

שחיטת הפסח. 

ולכאו’ דבריו סותרין לדברי הגר”ח דכתב דמצות ושמחתם נוהגת 
כל ז’ במקדש ורבנן הוא דתקון שתהא נוהגת מצות ושמחתם אף 
במדינה. ולכאו’ אי נימא כהגרי”ז דשמחה זו אינה אלא הלל נמצא 
לפ”ז דאין שום ענין ליטול לולב בשאר ימים בלא אמירת הלל, וזה 
דבר שלא ניתן להאמר, דהא שנינו בברכות )ל( השכים לצאת לדרך 
מביאין לו לולב ומנענע ועוד דאמרינן קטן היודע לנענע חייב בלולב 
את  לקרות  יודע  שאינו  אע”פ  הנטילה  בתחילת  שמנענע  משמע 

ההלל )ועיין רא”ש פרק לולב הגזול סי’ כ”ו(. 

וס”ל דהלל אינו אלא  ועו”ק להנך פוסקים החולקים על הבה”ג 
מדרבנן הא כתיב ושמחתם. 

וע”כ צ”ל דהך שמחה דושמחתם אינה דוקא באמירת ההלל אלא 
ענין אחר הוא. דהנה בתוס’ )לז, ב( הוכיחו דמלבד בשעת ההלל צריך 
הנטילה.  עיקר  והריטב”א שזהו  הר”ן  וכתבו  נטילה.  לנענע בשעת 

וצ”ב מה ענין נענוע זה דשעת נטילה. 

והנראה דהנה כתיב בשמואל )ב, ו( ודוד וכל בית ישראל משחקים 
ובמנענעים  ובתופים  ובנבלים  ובכנורות  ברושים  עצי  בכל  ה’  לפני 
ישראל  בית  וכל  ודוד  כ(  ה,  )במב”ר  במדרש  ואמרינן  ובצלצלים 
משחקים לפני ה’ וגו’ זה לולב שאדם מנענע בו. וחזינן דנענוע הלולב 
הוא ענין שמחה )ויעו”ש ברד”ל שכתב מנענע בו לשמחה לפני ה’ 

כמש”כ ושמחתם לפני ה’(. הרי דנענועים הוו מצות ושמחתם. 

2. והנה בחזו”א הל’ לולב נסתפק נמי אי מצוות לולב מעשה הלקיחה או להיות אוחז, ונ”מ 
מי שהיה אוחז ועומד מלפני עלות השחר אם צריך להניחו וליטלו מחדש. ובאמת שהדבר 
בירך אם מצוה שעדיין עשייתה  ולא  )פי”א ברכות ה”ה( העושה מצוה  מפורש ברמב”ם 
קיימת מברך אחר עשייה ואם דבר שעבר הוא אינו מברך. כיצד, הרי שנתעטף בציצית 
או שלבש תפילין או שישב בסוכה ולא ברך תחילה חוזר ומברך אחר שנתעטף ולהתעטף 
בציצית ואחר שלבש להניח תפילין ואחר שישב לישב בסוכה. אבל אם שחט בלא ברכה 
אינו חוזר אחר שחיטה ומברך. ובהט”ו שם כתב נטל את הלולב מברך על נטילת לולב 
שכיון שהגביהו יצא ידי חובתו. אבל אם בירך קודם שיטול מברך ליטול לולב כמו לישב 
בסוכה. מכאן אתה למד שהמברך אחר שעשה מברך על העשיה. ותמה הראב”ד ממ”נ אי 
ואי דומה לציצית  יברך כלל  דומה לשחיטה שא”א לברך לאחר שעשה המצוה א”כ לא 
וסוכה שאפשר לברך אף לאחר שעשה המצוה אזי גם בציצית יברך על עטיפת ציצית ולא 
להתעטף, ואמאי כתב הרמב”ם שמברך להתעטף. וע”כ צ”ל דג’ דברים הם, ציצית מצוותה 
נמשכת כל זמן שהוא לבוש בה ולכך מברך להתעטף ב’ל’. משא”כ לולב אה”נ דבהגבהתו 
קיים המצוה ויצא יד”ח אבל סוף סוף לא דמי לשחיטה דבשחיטה המצוה היא המעשה 
ואע”פ  בו  לולב שמצוותו להיות אחוז  ודיו, משא”כ  והמעשה לא נעשה אלא פעם אחת 
שיוצא ברגע אחד שאחוז בו אבל סו”ס כל זמן שהוא אוחז בו עדיין עסוק במעשה הנחשב 

מעשה מצוה אלא שכבר יצא ולכך מברך על נטילת לולב ודו”ק. 

כדי  טפחים  ג’  בו  שיש  לולב  דאמרינן  הא  נמי  א”ש  ובדברינו 
לנענע בו כשר, והקשו המפרשים דהנענועים אינם אלא מדרבנן 
דבמקדש  א”ש  ולפמשנ”ת  לולב.  שיעור  עפ”ז  לקבוע  שייך  ומה 
אה”נ דהנענועים דאורייתא ממצות ושמחתם ושיעור הלולב אחד 

הוא בכל מקום במקדש ובגבולין. 

יב( דנטילת  )סי’  ומעתה א”ש מה דהקשנו על ראיית החלק”י 
ממעטין  דאין  מהא  האחיזה  ולא  הלקיחה  מעשה  פירושו  לולב 
נימא דסגי באחיזה א”כ ימעט ביו”ט למ”ד  ואי  ענבי הדס ביו”ט 
דיו”ט הוי ל”ת גרידא ונימא עדל”ת דהוי בעידנא, והקשנו דאה”נ 
לענין מצות ולקחתם לא סגי באחיזה ולא הוי בעידנא אבל לענין 
ושמחתם מנלן דלא סגי באחיזה ולענין מצוה זו שפיר הוי בעידנא. 
סגי  לא  ושמחתם  אף  א”כ  נענוע  פירושו  דושמחתם  ולפמשנ”ת 

באחיזה בעלמא ושוב לא הוי בעידנא. 

ובסוכה )לז, ב( נחלקו ב”ה וב”ש דלב”ה אין מנענעין אלא בהודו 
לה’ תחילה וסוף ובאנא ה’ הושיעה נא ולב”ש אף באנא ה’ הצליחה 
נענעו  העם  שכל  יהושע  ורבי  בר”ג  הייתי  צופה  ר”ע  אמר  נא, 
אמאי  וצ”ב  נא.  הושיעה  ה’  באנא  אלא  נענעו  לא  והם  לולביהן 

באמת לא לנענע אף בהצליחה נא. 

והנראה דהנה אשכחן ב’ טעמים למצות לולב, חדא הא דאמרינן 
מינין  ארבע  לאלו  שא”א  כשם  הגשמים  על  לרצות  תענית  ריש 
בלא גשמים כל א”א לעולם בלא מים, ואידך הא דאמרינן בסוכה 
)לז, ב( לעצור רוחות רעות וטללים רעים. וע”ש בסוכה דזה ע”י 
הנענועים דמוליך ומביא לעצור רוחות רעות ומעלה ומוריד לעצור 

טללים רעים. 

והנה אותם ב’ דברים אשכחן נמי בסוכה3 דהנה אמרינן בנבואת 
ירושלים  הגויים הבאים על  הנותר מכל  כל  והיה  )יד, טז(  זכריה 
ועלו מדי שנה להשתחות למלך ה’ צבאות ולחוג את חג הסוכות 
וגו’ ולא עליהם יהיה הגשם. ועוד כתיב  וגו’ והיה אשר לא יעלה 
התם וזאת תהיה המגפה אשר יגוף ה’ את כל העמים אשר צבאו 
על ירושלים המק בשרו וגו’ ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא 
באה ולא עליהם תהיה המגפה. ופירשו הא”ע והרד”ק דהמגפה זהו 
המגפה הכתובה לעיל, המק בשרו. וכו’ ובישעיה )ד, ו( כתיב וסוכה 
ולהט  ברשעים  שנא’  הבא  היום  מלהט  להגן  ופרש”י  לצל  תהיה 
וכו’  אותם היום הבא )מלאכי ג( שהקב”ה מוציא חמה מנרתיקה 
מזרם אש המקלחת מנהר דינור וכו’ וממטר וכו’ כענין שנא’ ימטר 
על רשעים פחים אש וגפרית וגו’ עכ”ל ואילו לישראל תהיה סוכה 

לצל להנצל ממגפה זו. 

הרי שחג הסוכות סגולה לגשמים ולהנצל ממגפה )טללים רעים 
ורוחות רעות(. 

3. בסוכה לו: אמר רב יהודה אין סוכה נוהגת אלא בד’ מינים שבלולב והדין נותן ומה לולב 
שאין נוהג בלילות כבימים אינו נוהג אלא בארבעת מינים סוכה שנוהגת בלילות כבימים 
אינו דין שלא תהא נוהגת אלא בארבעת מינין. ותמוה א”כ כל המצוות שנוהגות אף בלילה 
יצטרכו להיות מד’ מינים, אתמהה. ולפמש”נ י”ל דסוכה ולולב דמי להדדי דשניהם לרצות 

על הגשמים ולהגן מן הפורענות י”ל דיהו שווין ויצטרכו להיות מד’ מינים ודו”ק. 

ויעוין ילקוט תהילים )רמז תרפ”ב( אין מלך המשיח בא אלא ליתן לאו”ה שתי מצוות כגון 
סוכה ולולב. והוא תמוה ולפמש”נ א”ש ודו”ק. 

בית ישי / מורנו הגאון רבי שלמה פישר שליט"א
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ונראה באור הענין דהנה רש”י ויקרא )כג, מב( וכן הטור סי’ תרכ”ה 
פירשו הטעם לסוכות זכר לענני הכבוד, ותמה הרא”ם דהלא בסוכה 
)יא, ב( נחלקו ר”א ור”ע דלר”א סוכות כנגד ענני הכבוד ולר”ע סוכות 
ממש והיאך פסק הטור כר”א דשמותי הוא ולא כר”ע )ועיין בערל”נ 
ובחלק”י דכתבו דהרוקח גריס איפכא דר”א ס”ל סוכות ממש ור”ע 

ס”ל כנגד ענני כבוד(. 

ור”ע ותרוויהו מודו בב’ הטעמים,  והנראה לומר דלא פליגי ר”א 
וכל מחלוקתם הוא רק בפירושא דקרא למען ידעו דורותיכם. דהנה 
מצינו שתי טעמים למצות סוכה, חדא מה דאמרינן בגמ’ צא מדירת 
קבע ושב בדירת עראי, ואידך מאי דאמרינן בזהר דסוכה הוי צלא 

דמהימנותא, דהוא סוכתו של הקב”ה כדכתיב כי יצפנני בסכה. 

ובאמת דב’ ענינים שונים הן. דהנה כתב הרשב”ם ויקרא )כג, מג( 
וז”ל למען ידעו דורותיכם פשוטו כדברי האומר )סוכה יא, ב( סוכה 
מגרנך  באספך  לך  תעשה  הסוכות  חג  דבר  של  טעמו  וזה  ממש, 
ומיקבך באספך את תבואת הארץ ובתיכם מלאים כל טוב דגן תירוש 
ארבעים  במדבר  בנ”י  את  הושבתי  בסוכות  כי  תזכרו  למען  ויצהר 
שנה בלא ישוב ובלא נחלה ומתוך כך תתנו הודאה למי שנתן לכם 

נחלה ובתים מלאים כל טוב עכ”ל. 

מלאו  אשר  האסיף  בשעת  וז”ל  כתב  טז(  )כג,  משפטים  ובפר’ 
הגרנות בר והיקבים תירוש ויצהר צווה הכתוב לישב בסוכות לזכרון 
כי במדבר ישבו באהלים ולא היה להם קרקע ולא דגן ותירוש ויצהר 
עכ”ל. ולטעם זה סוכה באמת כנגד סוכות ממש דירת עראי. וע”ע 
בפרמ”ג )א”א תרל”ח ס”ק ב’( שכתב דהטעם דהסכך צריך להיות 
מדבר קל שיראו את הכוכבים, ע”ש הפסוק כי אראה שמיך מעשה 
אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננתה מה אנוש כי תזכרנו וכו’ )וכ”כ 
היערות דבש(. והיינו כנ”ל, יציאה לגלות, ולהכיר שכל הטובה שיש 

בידינו היא מאתו יתברך. 

ומאידך הטעם שכתב הזהר דסוכה הוי צלא דמהמנותא כמש”כ 
כי יצפנני בסכה, וכמש”כ האריז”ל דדפנות הסוכה שתים כהלכתן 
תחבקני  וימינו  כמש”כ  מחבקת  יד  בבחינת  טפח  אפי’  ושלישית 
וכמו שהאריכו הספה”ק, וזה כנגד ענני הכבוד. ומעתה י”ל דהטעם 
הראשון הוא לרצות על הגשמים שמתוך שמכיר טובה להקב”ה בחג 
כן אף  לו  ויתן  ה’  יוסיף  רוב טובו עמו  ומודה להשי”ת על  האסיף 
צילא דמהימנותא, בצל  ואילו הטעם השני דהסוכה  לשנה הבאה, 
כנפיך תסתירני, טעם זה בא להגן מפורענות מרוחות רעות וטללים 

רעים וכו’. 

ענין  שהם  שהנענועים  שבלולב  המצוות  שתי  הם  נמי  וכנגדם 
שמחה בה’ ואהבתו מגינים מן הפורענות וזהו אנא ה’ הושיעה נא 
שזהו הגנה ושמירה. ואילו הנטילה זהו לרצות על הגשמים ולהתברך 
ד’  בנטילת  סגי  דבהא  החדשה,  השנה  ברכת  נא  הצליחה  ה’  אנא 
ד’  לאלו  אפשר  שאי  כשם  תענית  בריש  וכמו שאמרו  לבד  מינים 
מינים בלא גשמים כך א”א לעולם בלא מים. ולכן אין מנענעין אלא 

בהושיעה נא. 

והנה בקרא כתיב בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל 
ישבו בסוכות ונראה דהפס’ יש בו שני חלקים חדא בסוכות תשבו 
כדרך  ימים  ז’  וזה  דמהימנותא,  צילא  בחינת  דזו  ימים  שבעת 

ז’ ימים. ואידך כל האזרח בישראל ישבו בסוכות הוא  שהנענועים 
ידעו  למען  בסיפא  ור”ע  ר”א  נחלקו  והשתא  עראי.  דירת  בחינת 
דירת  ממש  לסוכות  זכר  והיינו  לפניו  נדרש  מקרא  אי  דורותיכם 
עראי, או דמקרא נדרש לפני פניו דסוכות כנגד ענני הכבוד צילא 

דמהימנותא ודו”ק4. 

ומעתה י”ל דמצות דירת עראי הוי מצוה ביום הראשון כדרך מצות 
והבה”ג דכשם שאין אדם  גרסת הספרי  בזה  וא”ש  דלולב.  נטילה 
יוצא יד”ח ביו”ט ראשון של חג בלולבו של חברו כך אין אדם יי”ח 
ביו”ט ראשון של חג בסוכתו של חברו דכתיב לך משלך, והקשנו 

דבשלמא גבי לולב כתיב ביום הראשון משא”כ בסוכה. 

ולפמש”נ י”ל דמקשינן סוכה ללולב דענין צלא דמהימנותא דהיינו 
להגן מפורענות הוי כעין הנענועים דהוא מדין ושמחתם אה”נ דהוא 
וע”ז כתיב  נמי כל שבעה צילא דמהימנותא  הוי  כל שבעה, הלכך 
בסוכות תשבו שבעת ימים. משא”כ דין דירת עראי שהוא להתברך 
גשמי שנה בזה סגי ביו”ט ראשון כדרך מצות ולקחתם שהוא כנגדה, 
וע”ז כתיב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות ולא כתיב שבעת ימים. 

]ואין להקשות על דברינו מ”ט שמחת לולב מצותה רק במקדש 
אף  נוהגת  כנגדה  שהיא  שבסוכה  דמהמנותא  צילא  בחינת  ואילו 
בגבולין, די”ל דכיון שחל שם שמים על הסוכה אין לך מקדש גדול 

מזה, ופשוט[   

4. ויעויין בעוניו”ט סי’ ה’ בהגה”ה דכתב וז”ל, נראה לי לפרש הא דאמרינן בסוכה )לא( 
סוכה גזולה ר”א פוסל וחכמים מכשירין ואמר ר”נ מחלוקת שתקף חברו והוציאו מסוכתו 
והו”ל סוכה  נגזלת  ורבנן סברי קרקע אינה  גזולה  והו”ל כסוכה  נגזלת  דר”א סבר קרקע 
שאולה, והאי לישנא דאמר תקף חברו והוציאו מסוכתו לישנא יתירא הוא דהוי ליה למימר 
מחלוקת שגזל סוכה מחבירו וכו’ אבל לפי שיטת הראשונים דרמי רחמנא קדושה אסוכה 
שיוצא בה ע”כ א”ש דאפשר לומר דאם אין הסוכה ראויה ליתפס בה קדושה אין יוצאין 
בה כלל, א”כ כשגזל סוכה מחברו אם לא התחיל חברו לקיים בה מצוות סוכה כלל אינו 
יוצא בה שהרי במה שהגזלן מקיים בה מצות סוכה לא תחול עליו הקדושה דלא עדיף מה 
שמקיים בה מצות סוכה מאילו הקדישה וקיי”ל אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו וכו’ וכיון 
דלא מצי לחול עליה קדושה אינו יוצא בה ולא משכחת לה דמכשירי חכמים אלא בהוציא 
עליה  דחייל  בה  לצאת  והתחיל  סוכה  מצות  בה  קיים  כבר  דהיינו שחברו  מסוכתו  חברו 
קדושת כל שבעה ובא זה והוציאו ורוצה לצאת בה דבזה סברי חכמים כיון דקרקע אינה 
נגזלת הוי שאולה ושפיר יוצא בה וא”ש לשון הגמ’ תקף חברו והוציאו מסוכתו וכו’ עכ”ל. 

ולכאו’ נראה דהאריך לפרש כך ולא כתב בפשיטות דכל סוכה שלא חל עדין שם שמים 
עליה אין יוצאין בה יד”ח דא”א לפרש כן דהא קיי”ל דאין הסוכה מתקדשת אלא בישיבה 

)רמ”א תרל”ח ס”א( ודוחק לומר דהקידוש וקיום המצוה באים כאחד. ויבואר לקמן. 

ומעתה א”ש הא דכתב העוניו”ט דבעינן ישיבה לחול ש”ש על הסוכה וכדפסק הרמ”א דאין 
הסוכה מתקדשת אלא בישיבה, ושאלנו היאך חל הדין בתחילת הישיבה ודוחק לומר שהוי 
מדין באין כאחד. ולפמשנ”ת י”ל דבישיבה הראשונה מקיים צא מדירת קבע ושב בדירת 
עראי דלענין זה לא צריך קדושה ואעפ”כ בישיבתו מתקדשת הסוכה ומקיים אח”כ מצות 

סוכה צילא דמהימנותא. 

בית ישי / מורנו הגאון רבי שלמה פישר שליט"א

"

"

  ומעתה י"ל דמצות דירת עראי הוי מצוה ביום
 הראשון כדרך מצות נטילה דלולב. וא"ש בזה גרסת

 הספרי והבה"ג דכשם שאין אדם יוצא יד"ח ביו"ט
 ראשון של חג בלולבו של חברו כך אין אדם יי"ח
 ביו"ט ראשון של חג בסוכתו של חברו דכתיב לך

  משלך, והקשנו דבשלמא גבי לולב כתיב ביום
 הראשון משא"כ בסוכה.
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המשך מעמוד 8

קיום  יש  שבעשייתן  כלומר  רשות  המצוה  להם  דנתנה  וכיון 
במקום  גם  כך  ומשום  דאנשים  דומיא  שנשים  כאנשים  מצוה 
איסור דאורייתא כמו לסמוך בכל כחם בקדשים דנשים דומיא 
דאנשים מבואר בזה דיש בעשייתם מצוה גמורה. אלא שלאנשים 
נתנה חובה ולנשים רשות. וכתב דאיכא מאן דס”ל דאפי’ לדעת 
רבי יוסי ור”ש, לא שרינן להו לנשים למעבד איסורא דאורייתא 
בנשים  שמעון  ורבי  יוסי  לרבי  דשרי  וסמיכה  דידהו,  משום 
אינה אלא להקפות ידיהם כמעשה דאבא אלעזר וכדמפרש לה 
באקפויי ידא, וכן היא שיטת התוס’ בחולין דף פ”ה ע”א דנשים 
סומכות רשות לרבי יוסי ור”ש באקפויי ידא כדאמר באין דורשין 
)חגיגה ט”ז ב’( אבל בכל כחן מודה רבי יוסי דאסור ולא התירו 
אלא תקיעה דליכא אלא איסור דרבנן ומייתי הכא )חולין פ”ה 
דנראה  אע”ג  ידא  לאקפויי  לנשים  יוסי  רבי  דשרי  היכי  כי  א’( 

כעבודה ה”נ תקיעה עיי”ש.

ג. הטעם לשיטת ר”ת דנשים מברכות
והנה באור זרוע הלכ’ ר”ה סי’ רס”ו מספקא ליה לר”י בר אשר 
זצ”ל אליבא דר”י ור”ש אם יכולות לברך על שופר או על שאר 
מצוות שאינם מחויבות  אי חשיב ברכה אי לא הואיל דשרינן להו 
לתקוע אע”ג דשבות היא משמע בטוב הן עושות ומקבלות שכר, 
להכי נמי מברכות דלגמרי רשות היא להן לקיים כמו לאנשים, 
או דלמא האי דשרינן להו היינו משום שבות ותקיעה בר”ה כיון 
שהותרה לאנשים, דהא אפי’ אם רצה לתקוע כל היום הרשות 
בידו ואע”פ שכבר יצא להכי נמי בנשים אינה שבות, אבל האיך 

תברך אשר קדשנו וצוונו והיא לא נצטווית, עיי”ש.

ומבואר בדבריו דיסוד מחלוקתם אם נשים מברכות אם נתנה 
ולר’  לנשים רשות דלגמרי רשות היא להן לקיים כמו לאנשים 
יוסי ור”ש דנשים סומכות לא רק שבות התירו אלא דיש בעשייתן 
קיום מצות סמיכה כבאנשים או דלא ניתנה להם המצווה לגמרי 
רשות ומה שסומכות לא מפני שסמיכה בנשים אלא כדי לעשות 
יכולות  ואינם מברכות דהאיך  ב’(  )חגיגה ט”ז  נחת רוח לנשים 
לומר וציוונו. ומבואר באור זרוע דדין זה אם נשים מברכות על 
לגמרי  סומכות  נשים  אם  תלוי במחלוקת  מצות עשה שהזמ”ג 

רשות או דסמיכה בנשים כדי לעשות נחת רוח לנשים.

מצוה  קיום  לנשים  דיש  ס”ל  דמברכות  ר”ת  דלשיטת  נמצא 
וכ”כ  בקדשים  עבודה  דהוי  אף  כחן.  בכל  דסומכות  כאנשים 
הריטב”א בסוכה כ”א וקיימ”ל נשים סומכות רשות ואפי’ במצוות 
שיש בהם צד איסור שלא במקום מצוה, רשאות לעשותן אע”פ 
שאינם חייבות בדבר יש להם מצוה ונוטלות עליהן שכר ולפיכך 
אם רצו לברך הרשות בידן וכו’ וכ”כ בקידושין ל”א וכ”כ הרמב”ן 
קידושין ל”א וז”ל יש מביאין ראיה שהן מברכות מהא דגרסינן 
חכמים  בידה  מיחו  ולא  תפילין  מנחת  הייתה  שאול  בת  מיכל 
משום דקסבר נשים סומכות רשות. ומשמע דלר’ יהודה דאמר 
אין סומכות מיחו, ואם אינם מברכות למה מיחו אלא ש”מ דלר’ 
יהודה הוא דאין מברכות ולרבי יוסי ורבי שמעון דאמרי רשות 
לנשים  ור”ת מתיר  רס”ו  סי’  ר”ה  הל’  זרוע  באור  וכ”כ  מברכות 
לברך על כל מצות עשה שהזמ”ג אע”פ שפטורות ומביא ראיה 
משמעתין דרבי יוסי מתיר לנשים לסמוך וכו’ ואינה ראיה דבפ’ 

וכו’  כלל  לסמיכה  דליתא  ידייהו  דאקפויי  לה  מוקי  דורשין  אין 
עיי”ש.

ד. בשיטת הרמב”ם דאין נשים מברכות
ס”ל  ליה בדעת הרמב”ם אם  ק”ה מספקא  סי’  אריה  והשאגת 
כרבי יוסי ור”ש דנשים סומכות רשות אף במקום איסור או דס”ל 
בגוונא  הותר להם לעשות מצוה שהזמ”ג אלא  ולא  יהודה  כרבי 
בדעת  נקט  שבת  מה’  פ”ט  והשעה”מ  איסור  צד  בעשייתן  דאין 

הרמב”ם דס”ל כר’ יהודה דאין נשים סומכות רשות.

ומיד בעלה  ובמתני’ סוכה דף מ”ב א’, מקבלת אשה מיד בנה 
לאו  ואשה  הואיל  דתימא  מהו  ומשני,  פשיטא,  פריך  ובגמ’  וכו’, 
בת חיובא היא אימא לא תקבל קמ”ל. ופירש”י, אימא לא תקבל 
דלגבה איכא איסור טלטול, קמ”ל כיון דראוי לנטילת אנשים תורת 
כלי עליו, ומותר בטלטול לכל עיי”ש. וכתב באור זרוע הלכ’ סוכה 
סי’ ש”ד הו”ד בהגהות אשרי דמכאן מוכח דאין נשים מברכות על 
מ”ע שהז”ג. דאי יכולות לברך, מאי איריא משום דראוי לאנשים, 
שפי’  רש”י  ומיהו  ולברך.  ליטול  לעצמה  לה  דראוי  ליה  תיפוק 
ר”ה,  בהל’  כדפרישית  לברך  להן  אוסר  אזיל שהוא  לטעמיה  כך 
והיינו דס”ל לרש”י שרבי סתם במשנה זו כרבי יהודה דאין נשים 
סומכות רשות. אבל ר”ת מתיר להן לברך, הוא יפרש דאשה לאו 
בת חיובא היא ואסורה לטלטלו שלא לצרכה, קמ”ל כיון שהרשות 
בידה ליטלו ולברך עליו, הו”ל תורת כלי עליו לגבי דידה, ומיהו 

נראין דברי רש”י, עכ”ל.

וז”ל ואשמעינן  והרמב”ם הביא המשנה כצורתה וכתב הכס”מ 
דאפי’ אשה דלאו בת חיובא היא מטלטלא ליה כיון דראוי לנטילת 
אנשים ומבואר דנקט בדעת הרמב”ם דרבי סתם במשנה זו כרבי 
יהודה כמו שפירש”י כהשער המלך דפסק כר”י דאין נשים סומכות 
זרוע  האור  כן  שפי’  כמו  מברכות  אינם  מה”ט  ולשיטתו  רשות. 
דרש”י פי’ כן לטעמיה אזיל שהוא אוסר להן לברך כדפרישית בה’ 
ר”ה. אכן המ”מ בפ”ו מה’ סוכה כתב דטעמו של הרמב”ם משום 
שאינם יכולות לומר וצוונו, וכ”כ בביאור הגר”א או”ח סי”ז סק”ה 
אין  שמדאורייתא  דס”ל  לומר  א”א  והגר”א  המ”מ  בדעת  והנה 
נשים סומכות בכל כחן, ורק באקפויי ידא דא”כ למה להו לטעם 
דאינן מברכות משום דאינם יכולות לומר וציוונו, תיפוק ליה דהוי 
דכיון  הר”ן  דכתב  ואף  צריכה,  שאינה  ברכה  או  לבטלה  ברכה 
גזרו,  לא  והכא  מדרבנן,  אלא  אינו  צריכה  שאינה  ברכה  דאיסור 
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ברכה שאינה  דאיסור  מה’ שבועות  בפ”ב  הרמב”ם  שהרי שיטת 
צריכה הוא איסור דאורייתא וע”כ צריך לומר דס”ל שיש בעשיתן 
מעשה מצוה, ושייך בהו ברכה אלא שאינם מברכות משום שאינם 

יכולות לומר וציוונו.

נמצא שנחלקו הכס”מ והמ”מ והגר”א, אם הרמב”ם פסק כרבי 
יוסי ור”ש דנשים סומכות בכל כחן ונתנה להם המצוה רשות או 
יהודה דאין נשים סומכות  דתנא דמתני’ בסוכה מ”ב סתם כרבי 

רשות בכל כחן.

ונראה שנחלקו בזה הטור והמחבר בדעת הרמב”ם דהנה הטור 
בה’ ציצית מצוה י”ז כתב וז”ל נשים ועבדים פטורים וכתב הרמב”ם 
אינם  דנשים  שפי’  לשיטתו  הולך  והוא  ברכה  בלא  יתעטפו  ז”ל 
פטורים  ועבדים  נשים  י”ז  בסי’  כתב  המחבר  אכן  לברך.  יכולות 
הטור  שכתב  מה  כתב  ולא  שהזמ”ג  עשה  מצות  שהיא  מפני 
דהרמב”ם כתב דיתעטפו בלא ברכה ונראה שנחלקו בזה דהטור 
כהמ”מ והגר”א דיש לנשים מצוה קיומית וזהו שכתב שיתעטפו 
דאף דפטורות יש להם מצוה כשמתעטפות אלא שאינה מברכות. 
שפטורות  נמצא  מצוה,  בעשייתן  שאין  )כהכס”מ(  השו”ע  אכן 

לגמרי, ולכן לא כתב ויתעטפו.

ה. הטעם דנשים מברכות ואומרות וציוונו
שאינם  אע”פ  וציוונו  ואומרות  מברכות  דנשים  הטעם  והנה 
מצוות כתב הרמב”ן קידושין ל”א וכן הרטיב”א שם והר”ן, דטעמו 
של ר”ת דשייך לומר וציוונו כיון שהאנשים נצטוו גם הם יש להם 
שכר. כלומר כיוון שהם בכלל קיום המצווה שנצטוו ישראל ויש 

להן שכר, הרי הם בכלל הציווי.

והנה הטור שהביא לדברי ר”ת בסי’ י”ז לא הביא לא להרמב”ן 
ולא להריטב”א ולא להר”ן. ומסתימת דבריו משמע שלא מטעמם 
שרי לר”ת לומר וציוונו, וכ”כ הפרישה וז”ל דכיון שמקבלות שכר 
ועושה אבל  ועושה ממי שאינו מצווה  גדול המצוה  שהרי אמרו 
לדברי  הרי שהביא  וציוונו  למימר  שייך שפיר  איכא  מיהא  שכר 
שנוטלות  בזה  סגי  שלא  הראשונים  דבריו  שפי’  למה  ולא  ר”ת, 
שכר, ובעינן לטעמא דהם בכלל מה שנצטוו האנשים. וכן משמע 

באור זרוע דהעיקר תלוי אם נתנה להם המצוה רשות.

ובביאור מחלקותם אם נשים יכולות לומר וציוונו משום שנתנה 
של  לטעמם  דבעינן  או  רשות,  ולנשים  חובה  לאנשים  המצווה 
קיומית, דהנה  נראה שנחלקו אם מברכים על מצוה  הראשונים. 
הקשו הראשונים מה הטעם שמברכין על הסוכה כל שבעה, מה 
שאין כן במצה. והשואל בשו”ת הרשב”א סי’ רפ”ז כתב דאף דמצות 
אכילה כל שבעה אינה אלא רשות מצות ישיבה בסוכה יש בכללה 
דברים הרבה וצריך שיתקיים אחד מהם, ואם לא קיים אחד מהם 
כבר ביטל המצווה. אלא אם כן ביטל אותן מחמת אותן הדברים 
הפוטרין מן הסוכה. והרשב”א שם חולק על השואל שבסוכה יש 
בכללה דברים הרבה, ואם לא קיים כבר ביטל, קיום זה וביטול זה 
לא ידענו. והטעם דמברכים על הסוכה כל שבעה משא”כ במצה, 
כתב הרשב”א דאף שגם בסוכה אם אינו רוצה לאכול א”צ ליישב 
בסוכה מ”מ כשאוכל הוא חייב לאכול בסוכה. נמצא כשאוכל יש 
עליו חיוב לאכול בסוכה ומשום הא חשיב כמצוה חיובית. ושיטת 

המאירי סוכה דף כ”ז וז”ל הא לעניין ישיבה ושינה ודאי כל שבעה 
חייב בה שהרי אף בביתו אי אפשר לו בלא הן, ומבואר במאירי 
ישיבה  לענין  אבל  אכילה  לעניין  אלא  אינו  שבעה  כל  דהפטור 
הוא  ע”כ מצוה  זה  בלא  כיון שא”א  חייב  כל שבעה  ודאי  ושינה 
בזה. וכ”כ הבעה”מ פרק ערבי הפסחים כהמאירי, וכן הוא בחינוך 
מצוה רפ”ו וז”ל ונוהגת בכל מקום וכו’ ועובר ע”ז ולא אכל אכילה 
של פת בסוכה או שלא ישן בה אפי’ שינת עראי וכו’ בטל עשה. 
ומבואר  באבודרהם,  וכ”כ  כ”ז  בדף  הריטב”א  מדברי  נראה  וכן 
דחשיבא  משום  ורק  מברך,  אינו  קיומית  מצוה  דעל  מדבריהם, 
וציוונו, ובעינן  יכול לומר  י”ל דאינו  מצוה חיובית מברך. והטעם 
לטעמא דהאנשים נצטוו וגם הן נוטלות שכר. )עיין בב”י סוכה סי’ ל”ט( 
אמנם האור זרוע נראה דס”ל שמברכין על מצוה קיומית והטעם 
אכילתו  שאין  משום  בכל שבעה  מצה  אכילת  על  מברכין  שאין 

מוכיחה שאוכל משום המצווה.

ו. בשיטת השר מקוצי דנשים מברכות כיוון שרצו 
לחייב עצמן

והנראה עוד בזה דהנה כתבו התוס’ ברכות י”ד ע”א ד”ה ימים 
שהיחיד גומר בהם את ההלל, דימים שאין גומרין בהם את ההלל 
אין חובה לאומרו, ומה שאנו אומרים אותו אינו אלא משום מנהג 
לא מברכין  כיון שאינו אלא מנהג בעלמא  ויטרי  וכתוב במחזור 
עליה כדאמר פרק לולב וערבה )סוכה דף מ”ד ע”ב( אין מברכין 
שרצו  דכיון  אומר  היה  מקוצי  השר  מיהו  מנהג,  שהוא  דבר  על 
אלולב  דהוה  מידי  לבטלה  ברכה  זו  ואין  מברך,  עצמן  לחייב 

ואתקיעות דהני נשי מברכות אע”ג שאינן  חייבות.

ובביאור דבריו נראה דהנה הטעם שאין מברכין על מנהג כתבו 
התוס’ )סוכה מ”ד ע”ב( משום שאין יכולים לומר וציוונו דמנהג 
בעלמא שהנהיגו וכן פירש”י שם מ”ד ע”א ד”ה הנהיגו את העם 
ולא תקנו להם ונפקא מינה דלא בעיא ברכה דליכא למימר וצוונו 
דאפי’ בכלל לא תסור ליתיה אכן בדעת השר מקוצי נראה דס”ל 
כהרמב”ם שגם על מנהג עובר בבל תסור כמו שכתב כן להדיא 
בהקדמתו  להדיא  הרמב”ם  וכ”כ  ל”ב  הל’  פ”א  ממרים  בהלכות 
מנהג  על  מברכין  דאין  והטעם  ברכות.  ה’  בהגרי”ז  דבריו  הובאו 
לברך  בהו  מצוה  תורת  דלאו  שלהם  החפצא  בעצם  דין  זה  הוא 
עליהן, דרק על מצות מברכין ולא על המנהגות וכן דייק הגרי”ז 
הלכות ברכות מלשון הרמב”ם בפ”ג מה’ מגילה וחנוכה ה”ז שכתב 
וז”ל אבל בר”ח קריאת ההלל מנהג ואינו מצוה וכו’ ואין מברכין 
עליו עכ”ל. הרי דהא דאין מברכין על המנהג, הוא משום דבעצם 
דינו אין בו שם מצוה וברכות לא נתקנו רק על מצוות בלבד, וזה 
שם אחר לו בעצם החפצא, שם מנהג ולא שם מצוה. דכך היתה 
בתורת  ולא  מנהג  בתורת  בזה  שיתנהגו  מעיקרא  התקנה  עיקר 
יסד  ובזה  ולכן אין מברכין עליו  תקנה מחודשת מדברי סופרים 
אלולב  דהוי  מידי  מברך  עצמו  לחייב  שרצה  כיוון  מקוצי  השר 
והתקיעות, דהני נשי מברכות אע”פ שפטורות מדאורייתא ונראה 
דיסד לנו השר מקוצי דהטעם דנשים מברכות על לולב ותקיעות 
דבריו  ובביאור  עליהם,  חובה  ושווינהו  עצמן  על  שקבלו  משום 
להם  ניתנה  לא  דלעולם  רשות,  לנשים  שנתנה  ס”ל  דלא  נראה 
לא חובה ולא רשות והטעם שמברכות משום שהן יכולות לחייב 
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עצמן ובזה שמחייבות עצמן הרי הם בכלל החיוב ומינה למד השר 
ונראה  עצמו.  לחייב  יכול  מנהג,  אלא  אינו  שההלל  דאף  מקוצי 

דס”ל דהוי כתפילת ערבית שיכול לחייב עצמו, כדלהלן.

והנה כתב הטור או”ח סי’ תקפ”ט וז”ל, ואע”פ שנשים וקטנים 
פטורים יכולים לתקוע ולברך. וכתב הב”ח נראה דדוקא נשים כיון 
דבריו  והובאו  וכו’  בחיוב  עצמן  להכניס  יכולות  דעת  להם  שיש 
דרק  מקוצי  כהשר  בדבריו  ומבואר  השו”ע,  על  זקנים  בעטרת 
מה”ט דהנשים קיבלו על עצמן, ומכניסות עצמן לחיוב ושווינהו 

חובה עליהן מברכות. ונראה דהב”ח ס”ל דטעמו של ר”ת דנשים 
חובה  ולאשווי  עלייהו  לקבל  רצו  כוונתו שאם  רצו מברכות,  אם 
עליהם מברכות. ונראה דהכריחו להב”ח לפרש כן ולא פי’ מטעמם 
של הראשונים כיון שנתנו לאנשים חובה וגם הם מקיימים מצוה. 
מדהביא הטור בסי’ י”ז לדברי ר”ת ולא הביא לדברי הר”ן שביאר 
הנשים  וגם  נצטוו  שהאנשים  משום  שמברכות  ר”ת  של  לטעמו 
ומכיוון  שמברכות,  לר”ת  ס”ל  מה”ט  דלא  משמע  שכר  נוטלים 
דס”ל שעל מצוה קיומית אין מברכין ע”כ הטעם שמברכות משום 

דשווינהו חובה עליהם.

וכ”כ הב”ח או”ח סי’ רצ”ו על דברי הרמ”א דכתב על כן לא יבדילו 
לעצמן רק ישמעו הבדלה מן האנשים וז”ל ושארי ליה מריה למה לא 
יבדילו לעצמן וכו’ ואפי’ אינם חייבות כלל אפי’ מדברי סופרים וכו’ 
מכניסות עצמן בחיוב כמו בשופר ולולב. ומבואר בדבריו דרק משום 

דשווינהו חובה עליהן ומכניסות עצמן בחיוב מברכות.

עצמן  על  לקבל  יכולות  מדחזינן שנשים  מקוצי  יסד השר  ובזה 
ולהכניס עצמן לחיוב ה”ה דיכול לקבל על עצמו דבר שניתן בתורת 
מנהג, ולאשווי כדבר שבחובה. )כדין תפילת ערבית.( וכן ס”ל להב”ח 
דכשם שיכולות לקבל על עצמן מצות עשה שהזמן גרמא כלולב 
ותקיעות ה”ה יכולות לקבל על עצמן מצות הבדלה ושווינהו חובה 

על עצמן אף ע”פ שבאנשים אינו אלא מדרבנן. 

ז. בדברי המג”א סי’ תפ”ט לענין ספירת העומר
והמג”א או”ח סי’ תפ”ט סק”א כתב דנשים אע”פ שפטורות ממ”ע 
שהזמן גרמא, מ”מ כבר שווינהו חובה, כלומר דמה”ט דשווינהו חובה 

נראה דגם להמג”א  ולכאורה היה  עלייהו חייבות בספירת העומר. 
דשווינהו  משום  שהזמ”ג  עשה  מצות  על  מברכות  דנשים  הטעם 

חובה עליהן.

ובמנ”ח מצוה ש”ו תמה על דברי המג”א וז”ל שהוא דבר חדש 
דנשים אם קבלו עליהן לעשות מצות עשה שהזמן גרמא שהם 
פטורות יתחייבו מפני דשווינהו עליהו חובה ולא ראיתי כן בשום 
מקום ואינו דומה לתפילת ערבית. וכן יש דעות בראשונים דאסור 
לעשות מ”ע שהזמ”ג ולכו”ע אינו מצוה כלל והאיך ישווייהו חובה 
ולא ידעתי מוצא הדברים של המג”א. ויש להוסיף בזה דמדברי 
מקיימת  האשה  אין  גרמא  שהזמן  שבמצוה  דס”ל  עולה  המנ”ח 
מצוה כלל בעשייתה, וע”ז תמה מה מהני מה שמקבלות עליהן. 

ובפרמ”ג באשל אברהם כתב דהוי כתפילת ערבית. 

אמנם בדעת המג”א נראה דאינו חולק שמקיימות מצוה אלא 
לקבל  דיכולות  ס”ל  הא  ומשום  רשות.  ולנשים  חובה  שלאנשים 
ולאשווי חובה עליהן אכן מדברי השר מקוצי שגם בהלל של מנהג 
יכול לחייב עצמו משמע שלא מה”ט דנתנה לאנשים חובה ולנשים 
וכן  יכולות לחייב עצמן. והטעם דמצי לחייב עצמו בהלל  רשות 

נשים במצות עשה שהזמן גרמא משום דדמו לתפילת מעריב.

אמנם נראה דאף שלהשר מקוצי וכן הב”ח סברי שנשים יכולות 
לחייב עצמן אף שלא ניתנה להם המצוה רשות י”ל דהמג”א פליג 
עלייהו בזה דהנה מבואר מדברי השר מקוצי והב”ח שהטעם שיש 
שקבלו  משום  מברכות,  דנשים  הטעם  וכן  לנשים  מצוה  מעשה 
עלייהו ושווינהו חובה עלייהו. אכן בשיטת המג”א נראה דלא ס”ל 
קיום  להם  יש  חובה  דשוויינהו  משום  מברכות  דנשים  דהטעם 

מצוה ומברכות.

כתב  רצ”ו  בסי’  הב”ח  לדברי  שהביא  רצ”ו  בסי’  המג”א  דהנה 
וז”ל וב”ח כתב אפי’ למ”ד שפטורות מ”מ יכולין להבדיל לעצמן 
כמו בשופר ולולב, ולא כתב להא דקבלו עלייהו ושווינהו עליהו 
חובה. ומשמע דלא ס”ל שהטעם דנשים מברכות משום שקבלו 
י”ז  בסי’  המג”א  שהביא  ממה  מוכח  וכן  חובה.  ושווינהו  עלייהו 
מצווים  דהאנשים  כיון  וציוונו  שאומרות  שהטעם  הר”ן  לדברי 
כן משום דהרמ”א  פי’  ונראה דהמג”א  נוטלות שכר.  וגם הנשים 
הביא את שיטת ר”ת ושיטת הר”ן שנשים מברכות משמע דס”ל 
להרמ”א שטעמו של ר”ת כמו שפירשו הר”ן. ומה שכתב המג”א 
אלא  אינו  חובה,  ושווינהו  עצמן  על  דקבלו  העומר  ספירת  בה’ 
זה  אין  אבל  עצמן,  על  שקבלו  כיון  לספור,  שחייבות  זה  לעניין 

טעם מדוע מברכות.

ובשו”ת רע”א מהדו”ק סי’ א’ בהשמטות וז”ל שרוב נשים דידן 
שהזמ”ג  מע”ש  רוב  לקיים  וזריזות  וזהירות  עצמן  על  מחמירות 
עלייהו  כקבלו  והוי  ביו”ט  בקידוש  וכן  ולולב  סוכה  שופר  כגון 
חובה. ועיי”ש שכתב שבמקום שמשועבדות לבעלה או לאחרים 
אין בכוחן להחמיר על עצמן בדבר שאין מחוייבות מהדין להפקיע 
בזה זכות אחרים. והגרע”א לא כתב הא דקבלו עלייהו חובה לעניין 

מה שמברכות. אלא רק למה שקבלו עליהן חובה לקיים המצות.

בית יצחק / הגאון רבי יצחק ברטלר שליט"א

"

"

 יש דעות בראשונים דאסור לעשות מ"ע שהזמ"ג
 ולכו"ע אינו מצוה כלל והאיך ישווייהו חובה ולא

 ידעתי מוצא הדברים של המג"א. ויש להוסיף בזה
 דמדברי המנ"ח עולה דס"ל שבמצוה שהזמן גרמא
 אין האשה מקיימת מצוה כלל בעשייתה, וע"ז תמה

 מה מהני מה שמקבלות עליהן. ובפרמ"ג באשל
 אברהם כתב דהוי כתפילת ערבית.

המשך בעמוד 20

17



תמונות מספרות / כנס היובל לישיבתנו. סיוון תשע"ט

1

3 2

5

4
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תמונות מספרותתמונות מספרות / כנס היובל לישיבתנו. סיוון תשע"ט

6

7

8

9

12

11

10

הנהלת הישיבה מודה לכל המארגנים, המסייעים ולכל 

המשתתפים הרבים בכנס לציון "חמישים שנה של תורה" לישיבתנו.
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בזה דהנה על מה שכתב הב”ח בסי’ רצ”ו לעניין הבדלה, שנשים 
הרמ”א  המג”א דטעמו של  כתב  כהרמ”א  דלא  לעצמן  מבדילות 
שאין נשים מברכות לעצמן אף דס”ל שבשאר מצות עשה שהזמ”ג 
ומברכות  לעשות  רשאיות  עשיה  בה  שיש  במצוה  דרק  מברכות 
אבל בדבר שאין בה אלא הברכה כגון כאן אין רשאיות ואפשר 
דמה”ט לא נהגו לקדש הלבנה. ומעתה י”ל דרק במצות שאין בהם 
אלא ברכה הצריך המש”ב שיקבלו על עצמן. ומשום הא לא כתב 

טעם דקבלו עלייהו אלא לענין ברכות ק”ש והבדלה. 

ט. בדברי המש”ב לענין ספירת העומר בנשים
אע”פ  דנשים  א’  ס”ק  תפ”ט  בסי’  המג”א  מש”כ  על  והנה 
לספור  חייבות  שהזמ”ג  מצוה  דהוי  העומר  מספירת  שפטורות 
משום דשווינהו חובה עליהן כתב המש”ב וכמדומה דבמדינותינו 
אלא  מברכות  שאינן  רק  לא  )כלומר  לספור  כלל  נשי  נהגו  לא 
כתב  הפר”ח  גם  וז”ל  כתב  הציון  ובשער  כלל.(  סופרות  שאינם 
בפשיטות דנשים פטורות ולא הזכיר ממנהגא דנשי בזה וכן הח”א 
יוסף  ובברכי  יוסף מש”כ בזה.  ועיין בברכי  השמיט האי מנהגא. 
כתב בזה דאין כונת המג”א שנהגו הנשים להדיא לספור דלעולם 

אין לנו מנהג מסוים לענין ספירת העומר.

אלא דכונת המ”א דאי נוהגות בלולב וכיוצא כר”ת גם בספירה 
ינהגו כי אורחייהו. אכן המשנ”ב לא ניחא ליה בזה דאין דין ספירת 
העומר גריר אחר מנהג הנשים בשאר המצוות וי”ל דהטעם בזה 
קבלו  א”כ  אלא  מברכות  אינם  ברכה,  אלא  בה  שאין  דבמצוה 
וכיוון שבמדינתנו לא קבלו  ושוויוה כחובה כמו שנתבאר  עליהן 
אין  נהגו, שמברכות  שהזמ”ג  מצות  ואף שבשאר  מברכות  אינם 
וצ”ע  כן גם בספירת העומר.  מנהגן בשאר מצוות מחייבן לנהוג 
אם ספירת העומר לא חשיבא שיש בה מעשה, שהרי הברכה באה 
על הספירה. ובדרך אחרת י”ל הטעם שבמצות אלו, ברכות ק”ש 
דכיוון  עלייהו.  קבלו  אא”כ  עושות  אינן  העומר,  וספירת  הבדלה 
להמש”ב  ס”ל  הבדלה,  או  ק”ש  ברכות  כמו  תמידית  מצוה  דהוי 
וכן  יום לברך ברכות ק”ש,  ודעתן בכל  דרק אם קבלו על עצמן 
להבדיל בכל מוצאי שבת. יכולות לברך ולהבדיל אבל אם אינם 
מקבלות עלייהו לברך ברכות ק”ש בכל יום וכן אם אינן מקבלות 
שלא  עדיף  בכה”ג  שירצו,  מתי  רק  מוש”ק  בכל  להבדיל  עליהן 
יברכו. וכן ספירת העומר שהיא מצוה נמשכת, אם אינן מקבלות 

יום אין להם לספור גם אם מצות ספירת  על עצמן לספור בכל 
עומר אינה מצוה אחת וכל יום הוא מצוה בפנ”ע. ועיין.

י. בסתירת דברי הטור מסי’ י”ז לסי’ תקפ”ט
דהרמב”ם  ור”ת  הרמב”ם  לפלוגתת  הביא  י”ז  סי’  באו”ח  והטור 
כתב בפ”ג מה’ ציצית ה”ט שנשים אינם יכולות לברך. ודעת ר”ת 
שיכולות לברך, אע”פ שהן פטורות וכתב הטור דיותר טוב שלא 
לגבי  תקפ”ט  בסימן  ממה שכתב  מקשין  ויש  הב”ח  וכתב  יברכו. 
מוחין  ואין  ולברך  לתקוע  יכולות  פטורות  שנשים  דאע”פ  שופר 
בידם וכן הקשה בעטרת זקנים )ועיין בב”ח ובחידושי הגהות מה 
ר”ת  של  שטעמו  לשיטתו  הקשה  שהב”ח  ונראה  בזה.(  שתירצו 
בציצית  א”כ  עלייהו.  שקבלו  מה”ט  וציוונו  ואומרות  שמברכות 
נמי איירי שקבלו עלייהו, ושיטת הרמב”ם להמ”מ והגר”א דאינם 
יכולות לומר וציוונו. ומסתימת דברי הרמב”ם משמע שגם במקום 
שקבלו עליהן אינם מברכות דלא מהני מה שקבלו עליהן להחשיבן 

כמצוות וכבנות חיוב.

אמנם בשיטת הטור י”ל דלר”ת מברכות משום דס”ל שעל מצוה 
וע”ז פליג הרמב”ם דעל  והפרישה.  זרוע  קיומית מברכים כהאור 
ציצית  בה’  והטור  וציוונו.  לומר  דא”א  מברכין  אין  קיומית  מצוה 
לא איירי כלל שקיבלו עליהן כחובה. דאין דרך נשים לקבל עליהן 
מצות ציצית כחובה שהרי אף אלו שלובשות ציצית לקיים מצות 
ציצית אינם מקפידות ללבוש בגד של ארבע כנפות בלא ציצית. 
וע”כ דלא קבלו עלייהו כחובה אמנם בסי’ תקפ”ט לענין תקיעות 
הטור  מחלק  דמה”ט  י”ל  ומעתה  כחובה.  עלייהו  מקבלות  בסתם 
בין מצות עשה שהזמ”ג שלא קבלו עלייהו שבזה יש לנו לחשוש 
לשיטת הרמב”ם דכיוון שאינם מצוות לא יברכו אכן במצות שקבלו 
שבחובה  כמצוה  חשיבי  עליהן  שקבלו  דכיוון  י”ל  שבהם  עלייהו 
וציוונו. ואף שמסתימת דברי הרמב”ם משמע שגם  יכולות לומר 
בכה”ג שמקבלות עליהן אינם מברכות כיון שיש שיטות מלבד ר”ת 
שאף במקום שלא קבלו אינם מברכות במקום שמקבלות עלייהו 

מברכות, כתב דיכולות לתקוע ולברך ואין מוחין בידם.

יא. אם נשים מברכות על מצות סוכה
אינם  נשים  שבסוכה  הטור  מדברי  דייקנו  דברינו  בריש  והנה 
מברכות אף שבתקיעות אם רוצות מברכות וכ”כ הישועות יעקב 

והחת”ס.

ובביאור הדברים נראה למה שיסד הב”ח הטעם שמברכות משום 
שקיבלו עליהן ושוויינהו כחובה. נראה הטעם שבסוכה אינם מברכות 
בסוכה  ליישב  כחובה  עליהן  מקבלות  אינם  נשים  שסתם  משום 
שהרי אינם מקבלות עליהן לא לאכול כשיעור חוץ לסוכה. ומאחר 
דאינם מקבלות עליהן אינם מברכות. וכן להטור להמתבאר דאינם 
מקבלות  שאינן  בסוכה  עליהן,  שמקבלות  במקום  אלא  מברכות 
עליהן אינם מברכות. ומה שכתב בשאלות ותשובות רע”א מהדו”ק 
וזהירות  עצמן  על  מחמירות  דידן  נשים  שרוב  בהשמטות,  א’  סי’ 
וזריזות לקיים רוב מצות עשה שהזמ”ג, כגון שופר סוכה ולולב, והוי 
חובה  קיבלו עליהן  חובה, הרי שכתב שגם בסוכה  כקיבלו עלייהו 

נראה דכוונתו לכזית ראשון, ולא לישיבת סוכה בכלל.  

בית יצחק / מורנו הגאון רבי יצחק ברטלר שליט"א

המשך מעמוד 17

"

"

  ונראה שהב"ח הקשה לשיטתו שטעמו של ר"ת
 שמברכות ואומרות וציוונו מה"ט שקבלו עלייהו.

 א"כ בציצית נמי איירי שקבלו עלייהו, ושיטת
 הרמב"ם להמ"מ והגר"א דאינם יכולות לומר וציוונו.

  ומסתימת דברי הרמב"ם משמע שגם במקום
 שקבלו עליהן אינם מברכות דלא מהני מה שקבלו

עליהן להחשיבן כמצוות וכבנות חיוב.
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בית היוצר / מורנו הגאון רבי אריאב עוזר שליט"א

המשך מעמוד 18

שאין שם דין חציצה הפוסל באופן חיובי אלא צריך שפיו יגע בשופר 
הלכך כל שציפה פיו ולא נגע בו בתקיעתו לא יצא. ובכך מובן גם כן 
מה שהוכיח הרמב”ן מדין ציפהו זהב, שאם הרחיק את השופר מפיו 
ותקע לא יצא. ולכאורה אין מובן מה ענין חציצה להרחקת השופר, 
הלא האויר אינו דבר החוצץ. אך לעולם מצד חציצה המהוה דבר 
הפוסל באופן חיובי - אין לפסול, שהרי הזהב בא לנאותו וכל לנאותו 
אינו 'חוצץ', ורק משום העדר נגיעה אתינן עלה,  וסוף סוף לא נגע 
- הרי שמדין זה מוכח שבשופר צריך נגיעה ושפיר יש ללמוד שכל 

שלא נגע השופר בפה לא יצא.

ואמנם לא פורש היכן שמענו דין מסוים בשופר שצריך בו 'נגיעה', 
אך כן נראה מוכח לכאורה מדברי הרמב”ן כאמור.

בכורות  בהל'  גופיה  הרמב”ן  מדברי  זה  יסוד  האבנ”ז  והוכיח 
)פ”ג( גבי ילדה שני זכרים דאמרינן בגמרא )בכורות ט( כיון דמין 
במינו אינו חוצץ - נתקדש הבכור. ואילו בחולין )ע( מספקינן בגמ' 
כרכתו אחותו לבכור והוציאתו מהו. ומאי מספקא ליה והלא מב”מ 
נגע  הבכור  כיון דלא  ופירש הרמב”ן דלהכי מספק”ל,  אינו חוצץ. 
ברחם לא נתקדש ]ומ”מ יתכן שמקצת רחם מקדש ולהכי מספקינן 
להכשיר[. ומדויק מלשונו משום דשמא נגיעת כתלי הרחם מקדשים 
ליה ולא אויר הרחם ]כדמספקינן בגמרא שם[, להכי אף מב”מ חוצץ. 
הרי למדנו מדבריו שני דברים: האחד, לולא דמין במינו אינו חוצץ, 
והטעם, משום  נגיעה.  צריך  אין  אם  אף  זכרים  בשני  חציצה  הויא 
שיש כאן דבר החוצץ בין הבכור לרחם, והוא מהוה פסול חיובי. ועוד 
הויא  במינו  מין  אפילו  לקדש,  כדי  נגיעת-רחם  צריך  שאם  למדנו 
חציצה. והיינו כנ”ל דהיכא דבעינן נגיעה לא מהני 'מין במינו' וכד’, 
שאעפ”י שאין כאן פסול ‘חציצה’ באופן חיובי, סו”ס לא נגע )וע”ע 

חלקת יואב ג ועוד(.

ג.
 וכבר כתב כדברים האלו בספר ברכי יוסף; דהנה דייק המשנה-
למלך )עיוהכ”פ ב( מלשון הרמב”ם שהסתפגות הכהן הגדול בעלותו 
מן הטבילה קודם לבישת הבגדים – מדינא היא ואינו תאור מעשה 
לדברי  הגרעק”א  וציין  לבגד.  בשרו  בין  חציצה  ומשום  בעלמא, 
הברכ”י בהל’ תפלין )כז( שהקשה מדאמרינן )בפסחים סה:( דלח 
אינו חוצץ, שלכך מהלכים הכהנים על רצפת העזרה כשהיא מלאה 
דם הגם שאסור שיהא דבר החוצץ בין הכהן לרצפה. ותירץ הברכ”י 
דבבג”כ בעינן ‘על בשרו' )כדאמרינן בזבחים יט.( הלכך אף דבר לח 
בשרו  על  הבגד  אין  אכתי  מ”מ  חיובי,  באופן  חציצה  מהוה  שאינו 

ממש. והיינו סברת האבנ”ז.

והרי  ידכה’,  ‘על  בהו  דכתיב  בתפלין  לפי”ז שאף  הברכ”י  וחידש 
הרא”ש השוה דין חציצה בתפלין לחציצה בבגדי כהונה, הלכך צריך 

לנגב ראשו הרטוב קודם הנחת תפלין.

ויש לפרש בזה מה שהביא המשנ”ב )כז סקי”ד( דמשמע בלבושי 
שרד שנכון להחמיר לכתחילה שלא תיכנס הרצועה בין התפלין לגוף 
משום חציצה, ודלא כדברי רביד הזהב שאין זו חציצה משום דמין 
במינו אינו חוצץ. וטעמו מובן לפי דברי הברכ”י והאבנ”ז, שהואיל 
ובתפלין צריך שיהיו על הבשר ממש כבגד”כ, הלכך יש להיזהר אף 

במין במינו.

חציצה  לענין  )יט.(  בזבחים  דמספקינן  הא  לפי”ז  ליישב  ויש 
בבגד”כ, הכניס ידו לחיקו מהו. והלא ביומא )נח( רצו להוכיח מהא 
דעומד על גבי רגל חברו ועבד פסול דמין במינו חוצץ, ודחו שאני 
שאינו  חברו  רגל  דוקא  ומשמע  ליה.  מבטיל  מצי  דלא  חברו  רגל 
מבטל את רגלו עד שיגמור עבודתו )ערש”י(, אבל ברגל שלו עצמו 
כשר. וא”כ מדוע הכניס ידו לחיקו ייפסל. אך לפי האמור לא קשיא, 
דשאני בגדי כהונה שצריך שיהיו על בשרו ממש, שלא כדין עמידת 

הכהן בעזרה, הלכך אף מין במינו חוצץ בבגדים.

ולכאורה עיקר חילוק זה מתבאר בגמ' בזבחים )כו.(: נתלה הכהן 
וקבל פסול משום דאין דרך שירות בכך. ומשמע שאין צריך 'נגיעה' 
ברצפה, אלא שלא יהא חוצץ בין הכהן לרצפה הלכך אויר אינו דבר 
החוצץ, ולכן לא פסלו בנתלה אלא משום שאינו דרך שירות אבל לא 
משום חציצה. ואילו בבג”כ מספקינן )שם יט.( בנכנסה רוח בבגדו 
דפסול משום דבעינן על בשרו וליכא ]והצד שכשר - משום שדרך 
לבישה בכך[. הרי מוכח שבבגד”כ מלבד פסול חציצה באופן חיובי, 
בעינן שיהא הבגד על בשרו ממש. וכן הוכיח בשו”ת אגרות משה 
)יו”ד ח”ב פו(. וכיוון לחילוק הברכ”י דשאני בגדי כהונה שנאמר בהם 

'על בשרו'.

ולפי זה היה מקום ליישב דברי הרמב”ם בלולב, דפירש בכוונת 
רבה דבדין 'לקיחה תמה' נאמר שצריך נגיעה ישירה במינים, ולכך 
הדין  ומשום  חיובי,  באופן  חציצה  משום  חסרונות;  שני  בדבר  יש 
הנוסף של חסרון נגיעה, והיינו 'לקיחה תמה' שאמרו בגמרא. ורבא 
נחלק בתרתי; כלפי החסרון הראשון אמר רבא כל לנאותו אינו חוצץ, 
וכלפי השני אמר שעל ידי דבר אחר שפיר חשיבא 'לקיחה', כלומר 

אין צריך נגיעה ממש כסברת רבה.

גם  הלא  כי  בגמרא,  הנידונים  חלוקת  מובן  אין  סוף  אלא שסוף 
בנידון הראשון של אגד המפסיק בין ידו ללולב, לכאורה ישנם לשני 
הנידונים הללו, של חציצה ושל לקיחה תמה, ומדוע הובאו בגמרא 
לדון  אין  הראשון  שבנידון  ומשמע  מחולקים.  הללו  הנידונים  שני 

אלא מצד חציצה ולא משום חסרון לקיחה תמה.

בבגדים לחציצה  דין חציצה  בין  חילוקו של הברכ”י  עיקר  והנה 
בעמידת הכהן העובד, לכאורה הוא נסתר מדברי הגמרא בזבחים 
)כד.( דילפינן חציצה ברצפה מחציצה בכלי שרת. ופירשו שם התוס' 
בדין  שוים  הרי שהם  כהונה.  בגדי  היינו  שרת  דכלי  כרש”י[  ]דלא 
החציצה, דהא עיקר דין חציצה בכהן העובד ילפינן מבגדי כהונה. 
לגמרי  ילפינן  דלא  לומר  שצריך  וכתב  שם,  באג”מ  בכך  והרגיש 
מהדדי דהלא בבג”כ אפילו עפר חוצץ ]ואפילו באבק עפר מספקינן 
בגמ' שם יט[, ואילו בין רגל הכהן לרצפה ודאי אין חוצץ גרגר עפר, 
דאטו ילקט עפר מהעזרה במלקט ורהיטני. וא”כ על כרחך דלא לכל 
מילי ילפינן לה, ודוקא בבג”כ בעינן ‘על בשרו' ממש. ואם כי חילוקו 
מוכרח מצד המציאות, אבל הלא אין מובן גדר הדבר וטעמו כיון דכל 

עיקר חציצה בין העובד לרצפה ילפינן מחציצה דבגדי כהונה.

עוד יש להקשות על דברי האבנ”ז, ממה שכתב הריטב”א )בר”ה 
כז: ד”ה נסדק לרחבו( ששופר שנסדק לרחבו כשר כשנשאר טפח 
שלם לאחר הסדק אעפ”י שאין שיעור שופר בין פיו לסדק, משום 
דמין במינו אינו חוצץ. הרי שנקט הריטב”א שאף בשופר לא אכפת 
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לן בחציצת מין במינו, והרי הוא עצמו כתב )לעיל מינה בד”ה צפהו( 
כהרמב”ן דצפהו זהב פסול מטעם חציצה. והרי לפי הסבר האבנ”ז 
היינו משום דבעינן נגיעה ממש, וא”כ מהו שכתב גבי נסדק דמין 

במינו אינו חוצץ והלא סו”ס בעינן נגיעה.

ד. 
בהא  ב,טו(  )מקואות  הגרי”ז  דברי  בהקדם  הענין  לבאר  ונראה 
דאמרינן ביבמות )עח( גבי טבילת מעוברת שאעפ”י שרובו שאינו 
מקפיד עליו אינו חוצץ, מ”מ בכולו חוצץ הלכך לא עלתה טבילה 
לעובר. ופירש הטעם, כיון שכולו מכוסה אין כאן ביאת מים כלל, 
ומשו”ה לא דיינינן בזה כלל דיני חציצה, ולא נאמרה בזה ההלכה 
דאינו מקפיד אינו חוצץ, דאין אנו דנים דיני חציצה אלא כשיש את 
עיקר הדבר, וכגון בחציצה ברובו שיש עכ”פ ביאת מים, שם נאמרו 
דיני חציצה ובאה ההלכה שרובו המקפיד חוצץ, משא”כ כשכולו לא 
נגע במים, חסר בעיקר המעשה דביאת מים. ]והגרא”ו )בהשמטות 
כחציצה  נידונית  תהא  ברובו  חציצה  שכל  הקשה  הערות(  לקובץ 
'רובו  זו לאור גדרי  ויש לפלפל בקושיא  'רובו ככולו'.  בכולו משום 
ליכא, דבכולו  ואולם לדברי הגרי”ז קושיא מעיקרא  ואכ”מ.  ככולו' 
לא מדין חציצה אתינן עלה אלא חסר במהות הטבילה במציאות, 
משא”כ ברובו דיש מהות 'טבילה'. וכן לא קשה קושיתו השניה, הלא 
האם היא ממין הולד ומדוע היא חוצצת – דלאו משום חציצה הוא 

כאמור[.

ובזה יש לפרש דברי התוס' בסוכה )לז.( שחילקו בין בכור שכרכתו 
אחותו שלא נגע אפילו במקצת רחם, ובין שני זכרים שיצאו שלא 
היתה החציצה בכולו. ומה חילוק בדבר והלא בשניהם הוי מין במינו 
– אך כשלא נגע כלל ברחם אין כאן עיקר מציאות הדבר המקדש 
דלידת רחם ולאו מדין חציצה אתינן עלה, וכמו הטובל שלא באו בו 

מים כלל.

ולפי”ז יש לבאר דברי הריטב”א הנ”ל, דבציפה פיו זהב הרי תוקע 
בעיקר  חסר  כן  ועל  רע”א(,  )כז  שפירש”י  כמו  בשופר  ולא  בזהב 
'נגיעה'  של  מיוחדת  הלכה  אין  ]ולעולם  בשופר  התקיעה  מעשה 
שנאמרה בתקיעת שופר כפי הנראה לכאורה באבנ”ז, שכאמור לא 
נודע מקור לכך[, שסברא כללית היא בכל התורה, וכדוגמת טבילת 
התקיעה  בעיקר  חסר  כאן  אף  כלל,  מים  ביאת  בו  שאין  העובר 
פיו  בצד  לרחבו  שנסדק  שופר  ואולם  בציפוי.  נוגע  כשפיו  בשופר 
כשר להריטב”א ]אם כי אין כן דעת הרמב”ן גופא[ משום דמין במינו 
אינו חוצץ, כי בעצם הוא תוקע בשופר אלא דמקום הסדק פסול 
והוא חוצץ בינו ובין המקום הכשר אבל הכל באותו שופר, ועל כך 
מהני סברת 'מין במינו' שאינו חוצץ, ואולם בעיקר מציאות התקיעה 
בשופר לא חסר כלום. ואין להתעקש ולומר דייחשב כתוקע בגוף 
אחר, דהא מפורש בריטב"א )בד”ה דבק( דאין בזה חסרון ד’שנים 
ושלשה שופרות' כי בעצם שופר אחד הוא אלא שחלקו אינו כשר 
לתקיעה. וכיון שכן הרי רק משום פסול חיובי דחציצה קאתינן עלה 

– הלכך מהני טעמא דמין במינו דלא ליחוץ.

ה. 
ובזה יתפרשו דברי התוס' בזבחים )קי. ד”ה מין במינו( המופלאים, 
שפירשו הא דעומד ע”ג רגל חברו פסול והלא מב”מ אינו חוצץ – 

משום דאין דרך שירות בכך. ותימא הלא כבר הקשו זאת בגמרא 
עמד  )וכבר  ליה  מבטיל  מצי  דלא  רגל  שאני  ותירצו  )נח(  ביומא 
ממה  אחר  טעם  זהו  ולכאורה  בגה”ש(.  בציונו  הגרעק”א  כך  על 
שכתבו התוס’. ואמאי נאדו התוס' מהטעם המפורש בגמרא וכתבו 

מדנפשייהו טעם אחר.

דלא  שבמקום  בתוס'  לכאורה  דמשמע  עוד  להקשות  יש  והנה 
מבטל ליה חוצץ אף במין במינו. והרי כבר הוכיח האבנ”ז )ביו”ד רסו 
בהגהה( מכמה מקומות שאינו חוצץ, ודלא כמוש”כ בעל ההפלאה 

בשו”ת גבעת פינחס.

דרך  ד’אין  בקיצור  קי(  כו  )בזבחים  הגרי”ז  פירש  כבר  הנה  אך 
שירות’ אינו טעם העומד בפני עצמו אלא מהוה טעם שלכך חסר 
בעמידה על הרצפה, דמשום דאינו דרך שירות ממילא הוי חציצה. 
ואף על פי שמצד הלכות חציצה לא פסל דהא מין במינו הוא, מ”מ 
כיון דאינו כדרך שירות חסר עמידה על הרצפה. ונסתייע כן מרש”י 

בשבת )צג( והדברים טעונים באור.

אכן לפי מה שנתבאר הדברים מיושבים היטב, שבמקום שחסר 
נוגע כלל בשופר, לא  עיקר השם, כגון שאין ביאת מים או שאינו 
מהני אף במב”מ וכד' כי חסר עיקר תורת המעשה. וא”כ כשעמד ע”ג 
רגל חברו שחסר ב’דרך שירות', היינו שאין זה מעשה של עמידה על 
הרצפה. וזה גופא פירוש הגמרא ביומא שאעפ”י שמין במינו הוא אך 
צריך עמידה על הרצפה, ועמידה על רגל חברו אינה צורת עמידה 

של שירות.

והרי זו כוונת התוס' בזבחים הנ”ל, דהוקשה להם סו”ס מין במינו 
מכמה  האבנ”ז  שהוכיח  ]וכמו  ליה  מבטל  בדלא  אף  חוצץ  אינו 
ליה  מבטל  לא  דחברו  דכיון  ביומא  הגמרא  כוונת  ]ומה  מקומות, 
דרך  זו  אין  ליה  דלא מבטל  לומר דמשום  ותירצו שהכוונה  חוצץ. 
שירות ]משא”כ אילו היה מבטל רגלו שם, הרי זה כמו חלק מהרצפה 

ובכלל עמידה דרך שירות.

לעיקר מעשה  לבישה'  ‘דרך  צריך  כהונה,  בבגדי  אומר  וכן אתה 
הלבישה ולא משום דין 'חציצה' הפוסל באופן חיובי, וכל שיש שם 
צורת לבישה א”צ נגיעה. וכשיש משקים על גופו ליכא 'לבישה על 
ובכל  חוצץ.  אינו  לח  דבר  דבעלמא  הגם  ]לדעת המשל”מ[  בשרו' 
דין נקבע הדבר לפי ענינו, הלכך עפר על הרצפה אינו חוצץ שהרי 
ודאי כך דרכה של רצפה שיש עליה גרגר עפר )וכמוש”כ באג”מ( 
לדם  הדין  והוא  העפר,  בגלל  עליה  עמידה  בשם  חסר  לא  ובודאי 
כהונה  בבגדי  משא”כ  הכהן,  לרגל  הרצפה  בין  וחוצץ  שם  הנמצא 
חסר ב’דרך לבישה' במים או בעפר הנמצאים בין בגדו לבשר. ואפילו 
באויר ]באופן שאינו כאופן הרגיל של לבישה[ מספקינן שמא פוסל. 
ולעולם ילפינן דין חציצה זה מזה אלא שה'דרך' משתנה בכל דין 
לדבר  הגוף  בין  דברים המפרידים  א”כ שישנם  ]נמצא  צביונו.  לפי 
שנעשה בו המעשה, שרק אם הם נמצאים בכל הדבר חסר בעיקר 
צביונו כגון טבילה, ויש דברים שאפילו בכולו לא חסר בעיקר הדבר 
כגון הליכה על דם לח בעזרה. וישנם דברים שאפילו במקצתם חסר 

בעיקר צביון המעשה, כגון מים ועפר בין גופו לבגד[.

ו. 
מעתה מיושבים דברי הרמב”ם בלולב ומיושבת גם סוגית הגמרא 
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במקצתו  במים  נגיעה  שאפילו  מהגרי”ז  למדנו  שהרי  שיטתו,  לפי 
מהני ליתן שם מעשה ביאת מים, וכמוש”כ התוס' הנ”ל לענין נגיעת 
בכור ברחם במקצת, וא”כ כשנוטל הלולב ומחזיק באגד הלא נוגע 
גם בלולב וכמוש”כ בתוס’ בסוכה, משא”כ בכורך סודר על הלולב 
בעיקר  שחסר  רבה  שאמר  הוא  בזה  וא”כ  בלולב,  כלל  נוגע  אינו 
הלקיחה אף בלא הלכות חציצה, ודומה זה לציפה פי השופר בזהב 
דחשיב כתקיעה בזהב ולא בשופר. והשיב רבא שגם לקיחה בלא 
נגיעה בלולב כלל חשיבא שפיר לקיחה, ואם משום הנידון הנוסף 

דחציצה מפסיקה באופן חיובי הרי כל לנאותו אינו חוצץ.

וכן משמע לחלק בין נגע כולו למקצתו, מהמשך דברי הרמב”ם 
)ז,יב( שאם הבדיל בין הלולב ובין ההדס במטלית וכיו”ב – חוצץ. 
הבדיל ביניהם בעלי הדס – אינו חוצץ, שמין במינו א”ח. הרי דמיירי 
רק בדין ‘חציצה', ולא בלקיחה ע”י דבר אחר. והיינו טעמא, שבאופן 
זה שיש דבר החוצץ בין המינים, החסרון הוא בכך שלא אוחז בכל 
ידו בכל המינים, כיון שיש דבר החוצץ בין היד להדס, וכמו שפירש 
הרש”ש ]ומה שפרש”י שחסרון הוא באגידה צ”ע דהלא קיי”ל לולב 
נידון כלל משום חסרון בעיקר  א”צ אגד מדינא. ואכ”מ[, אבל אין 
מעשה הלקיחה, שאין שם אלא חציצה במקצת שהרי רק צד אחד 

בתפיסת ידו מופרד ע”י החציצה אבל הצד האחר אינו מופרד.

המשנה-למלך  פי  על  )לז(  אור  בעמודי  שדן  במה  מינה  ונפקא 
הנ”ל שאם המינים רטובים במים, יש לדון משום חציצה. ואולם לפי 
מה שנתבאר אין חסרון בדבר, שהרי לח אינו חוצץ ורק משום חסרון 
בצורת לבישה אתינן עלה בבגדי כהונה, אבל במקום שאין חסרון 
שם  רטובים  שהם  שאעפ”י  שמסתבר  כאן  וכגון  המעשה,  בצביון 

מעשה לקיחה עלה, יש להכשיר.

ובזה יש לפרש דברי האגודה )ספ”ד דפסחים( המובאים ברמ”א 
)תרנא,ז( דמדינא אין צריך לחוש להסיר כריכות התפלין או הטבעות 
ואין כל היד מכוסה בהם. והאחרונים  בשעת נטילת הלולב הואיל 
תמהו הלא מוכח מכמה מקומות )ע’ סוף עירובין ועוד( דאף חציצה 
כהר”ן  דס”ל  האגודה  דברי  פירש  והגר”א  פוסלת.  המגע  במקצת 
כגון  הכתוב  שגילה  במקום  אלא  חציצה  פסול  דליכא  והריטב”א 
בבגדי כהונה ובעמידת הכהן ובטבילה, אבל לא בנטילת ד' מינים. 
אך תימה א”כ אפילו בכולו נמי יהני, וכמוש”כ הר”ן והריטב”א דליכא 
הרמ”א  דברי  מסתימת  משמע  והרי  ידים.  בתי  ע”י  בנטל  חציצה 
שמודה לשו”ע שכרך ידיו בסודר פסול. אך לפי המבואר אתי שפיר, 
שאין  והר”ן  כהריטב”א  סובר  החיובי  'חציצה'  פסול  לענין  דדוקא 
לפסול בד’ המינים, אבל אם אין נגיעה כלל, מודה לסברת הרמב”ם 

שאינו מעשה נטילה.

אלא שאם כי ניתן לפרש כן בדעת הרמ”א, אך עתה שזכינו למקור 
והריטב”א  כהר”ן  כלל  ס”ל  דלא  מבואר  האגודה,  בספר  הדברים 
במקצת  אף  חציצה  חסרון  שיש  כהתוס'  וס”ל  הגמרא  בפירוש 
מהאחיזה. ועל כן נראה שביאור טעמו כמוש”כ השפת-אמת שהחלק 
המכוסה שבידו אינו מעלה ומוריד כלל בעצם הנטילה, הלכך אינו 
מהוה חציצה. וכן מוכח משבת )צג( ברגלו אחת של הכהן העובד 
הרגל  על  עמידתו  שעיקר  דכל  הכלי,  על  אחת  ורגלו  הרצפה  על 
עבודתו   - הרצפה  על  עומד  יישאר  הכלי  יינטל  שאילו  שברצפה, 
כשרה. וה”נ הרצועה או הטבעת שעל אצבעו אינם מגרעים בעצם 

מעשה הלקיחה כלום, דדל מהכא אותה אצבע סו”ס איכא לקיחה 
גמורה. ואולם בישוב דרך הגר”א בדעת האגודה צריך לומר כנ”ל, 
דאף דס”ל דאין חציצה פוסלת בד' מינים, צריך שיהא עכ”פ נגיעה 

במקצת ]או ברוב[, דבלא”ה חסר בעיקר מעשה הנטילה.

עיקרי דברים
אינו  ואם  בחפץ,  בנגיעת האדם  מצוות שצורתם  ישנן מעשי  א. 
בלא  אף  המבוקש  המעשה  צורת  בעיקר  חסר  עצמו,  בחפץ  נוגע 
דיני ‘חציצה', הלכך אפילו חצץ בינו ובין החפץ בדבר העשוי לנוי או 
במינו – לא יצא ידי חובתו. ואולם חציצה חלקית, אינה מהוה חסרון 

בצורת המעשה.

כן הוא דין שופר שציפה את פיו זהב ]לרש”י ורמב”ן[, או הנופח 
בשופר ללא נגיעת פיו. וכן בכור שאינו נוגע כלל בכתלי הרחם, יתכן 

שאינו מתקדש. משא”כ כשנוגע במקצת ]לדהתוס' בסוכה[.

מועילה  הטבילה  אין   - לגירותה  שטבלה  המעוברת  זה,  מטעם 
לעובר, מפני שאינו נוגע במים כלל ]כהסבר הגרי”ז[.

ב. כיוצא בזה, הנוטל לולב כשהוא כרוך בסודר, לדברי הרמב”ם 
מעשה  בעיקר  נידון  כאן  יש  חציצה,  דין  מלבד   – כהתוס'  דלא   –
הלקיחה. אלא שבזה נחלקו אמוראים האם לקיחה ע”י דבר אחר 

שמה ‘לקיחה’ אם לאו, וקיי”ל שמה לקיחה.

ואם נוגע בלולב, אלא שיש דבר החוצץ במקצת מהנגיעה – בזה 
אין חסרון בעיקר הלקיחה אלא הנידון הוא רק משום דיני חציצה, 

אם הוא דבר העשוי לנוי, אם הוא מין במינו וכד’.

פוסלת  חציצה  שאין  הראשונים  לדעת  שאפילו  יתכן  זה  לפי 
בנטילת לולב אלא רק חסרון 'לקיחה', אם יש דבר החוצץ לגמרי בין 
ידו למינים פסול משום חסרון לקיחה, ורק אם נוגע במקצת כשר. 

]כן נראית דעת האגודה לפי הגר”א[.

ג. אף על פי שדבר לח אינו חוצץ, ישנן הלכות בהן הוא מהוה 
]לדעת  רטוב  גוף  על  כהונה  בגדי  לבישת  כגון  לפסול,  חציצה 
המשל”מ, ]וכן בתפלין ]לדעת הברכי-יוסף[. וטעם הדבר, כי עיקר 

צביון המעשה חסר, שאין זו דרך לבישה על בשרו.

לעומת זאת ישנם דברים שאין חסר בצביון המעשה כשדבר לח 
חוצץ, כגון כהן המשרת במקדש ודבר לח חוצץ בין רגליו לרצפה; 
נטילת ד' מינים כשהם רטובים. ואין בדבר כלל אחיד אלא כל דבר 

נידון כפי דרכו וצביונו.

ישנם  חוצץ,  אינו  דבעלמא  הגם  במינו’,  'מין  חציצת  לענין  וכן 
לתוך  ידו  כהן שהכניס  כגון  ובצביונו,  הדבר  בצורת  דברים שחסר 
כהן העובד במקדש כשהוא  זו דרך הלבישה הראויה;  אין   – חיקו 
עומד ע”ג רגל חברו; רצועת התפלין החוצצת בין הבית לגוף ]לדעת 

הלבושי-שרד[.

ד. אף על פי שדין חציצה בין הכהן לרצפה נלמדת מחציצה בבגדי 
כהונה ]לפי התוס’[, אין זה מחייב שפרטי דיניהם שוים, מפני שכל 
ענין נידון כפי צביונו כאמור, וכגון: מעט עפר אינו חוצץ בעמידה 

וחוצץ בבגדים.  
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והיינו  ומצוה בפנ"ע,  דין  וידוי דהוי  דין  התודה פסול, והתרבה עוד 
תשובה(,  הל'  בריש  הרמב"ם  )וכמש"כ  מחטאו"  החוטא  "כשישוב 
והוא מה שנא' בפרשת נשא, וע"כ איצטריך תרי רבויי למצות ל"ת 
הוי  ל"ת  מצות  ובהא  דהקרבן,  הוידוי  בדין  דאתרבי  חדא  ועשה, 
בחטאת ואשם, ומצות עשה הוי בקרבן עולה, וכן איצטריך לרבויי 
אף מצות וידוי דהוי דין ומצוה בפנ"ע, והיינו וידוי בכל המצוות, בין 
עשה ובין ל"ת, ואף שלא בזמן הקרבן, ובזה ריבה הספרי לאחר מכן 
"מכל חטאת האדם" מה שבינו לבין חבירו, על הגניבות על הגזילות 

ועל לשה"ר.

ועי' בלח"מ שם "ואין להקשות למה לי קרא דוהתודה עליה גבי 
את  דוהתודו  מקרא  )דהיינו  מהכא  ליה  תיפוק  ואשמות  חטאות 
וכוונתו  חטאתם(, דכבר איצטריך להרבה דרשות שדרשו בספרי", 
להדרשא דעליה "על החטאת כשהיא קיימת לא אחר שנשחטה", 
וידוי דעל האדם  בדין  הוידוי דהקרבן, דהא  בדין  הוי  ודאי  זה  ודין 
וא"כ  הקרבן,  הבאת  בשעת  גם שלא  לצאת  יוכל  מחטאו  כשישוב 
מבואר בדברי הלח"מ, דהא דבעינן לקרא דפ' ויקרא )והתודה עליה( 

אינו אלא בשביל הדין וידוי דהקרבן.

]והנה אין לומר דמדברי הספרי הנ"ל והספרי זוטא הנ"ל משמע 
נשא  דפרשת  דהקרא  נקט  דהספרי  והיינו  הם,  חלוקים  דמדרשים 
בא לרבות דין וידוי מדין הקרבן, ואילו לספרי זוטא הפרשה איירי 
בדין וידוי של שאר כל המצוות, זה אינו, דהנה עפ"י משנ"ת בספרי 
זוטא הנ"ל מבואר דהפרשה לא איירי רק בדין וידוי של תשובה, אלא 
אף איירי בדין וידוי דהקרבן, וכך נראה אף ממש"כ רש"י בשבועות 
יג.( בד"ה חטאות ואשמות אין מכפרים אלא על השבין כתב  )דף 
אשר  והתוודה  ה'(  )במדבר  וגו'  חטאתם  את  והתוודו  דכתיב  וז"ל 
חטא עליה )ויקרא ה'(, עכ"ל. הא חזינן דרש"י כלל אף את פרשת 
וידוי דהקרבן, ועכ"פ נמצא דהספרי והספרי זוטא אינם  נשא בדין 

חלוקים[.

ב'. והנה אחר שנתבאר דאיכא ב' דיני וידוי, קרבן ותשובה, ואף חזינן 
מה שאמרו בגמ' שבועות )שם( דחטאת ואשם אינן מכפרין אלא על 
השבין, נמצא דהוידוי שנא' בקרבן תרי דיני אית ביה, חדא מדינא 
ועוד מדינא דתשובה דוהתודו  דהקרבן דהתודה אשר חטא עליה, 
את חטאתם, וכ"מ ברש"י )שם( דהביא תרי קראי הנ"ל, קרא והתודו 
את חטאתם, וקרא דוהתודה אשר חטא עליה, אכן בסה"מ )שם( כ' 
וז"ל ודע שאפילו החטאים שחייבים עליהם אלו המינים מן  הר"מ 
הנה  לו,  נתכפר  יתעלה שמי שהקריבם  הנזכרים, שאמר  הקרבנות 
לא יספיק לו עם הקרבתם בלתי הודוי, עכ"ל. ומשמע מדברי הר"מ 
דהיה מקום לומר דלא צריך וידוי בהקרבתם, וצ"ע דהא תיפוק ליה 
זה דבעי תשובה, דאין מכפרין אלא על השבין.  וידוי מעצם  דבעי 
ואשר מוכח מזה, דהא דתשובה צריכה וידוי, אינו דין בעצם התשובה 
דבל"ז לא מקרי תשובה, דודאי עיקר תשובה הוא בלב, כמו שנא' 
בפרשת התשובה "והשבות אל לבבך" )דברים ל(, ואף בגמ' קדושין 
מקודשת שמא  גמור  רשע  אפי'  צדיק  שהוא  מנת  על  ע"ב(  )מ"ט 
הרהר תשובה בלבו, אלא כיון דתשובה הוי מד' חלוקי כפרה, א"כ 
וידוי הוי דין ב"כפרת התשובה", והיינו דאין התשובה מכפרת אלא 
בדברים  המתודה  כל  ה"ג(  )פ"ב  תשובה  הל'  בר"מ  ועי'  וידוי,  עם 
ולא גמר בלבו לעזוב הר"ז דומה לטובל ושרץ בידו, שאין הטבילה 
דתשובה,  מהחפצא  אינו  דהוידוי  הרי  השרץ,  שישליך  עד  מועלת 

דא"כ אין כאן טבילה כלל, דהנה הגע עצמך, הרי זה שלא גמר בלבו 
לשוב, אין לו תשובה כלל, ואם הוידוי הוא מהחפצא דתשובה א"כ 
אף הוידוי לא הוי כלל וידוי, וממילא טבילה מאן דכר שמיה, ומ"מ 
הרמב"ם החשיבה דאיכא עלה שם טבילה, אלא מבואר דכיון דוידוי 
הוי מדין הכפרה, א"כ הוידוי באמת חשיב כטבילה שמטהרת, אלא 
דמ"מ אינו פועל את הכפרה והטהרה, כיון דהוי כטובל ושרץ בידו, 
ונמצא דהוידוי אינו דין בעצם התשובה גרידא, אלא הוי דין ב"כפרת 
התשובה". וא"כ נהי דקרבן חטאת ואשם באין על השבים, מ"מ אינם 
צריכים יותר מאשר "תשובה" גרידא, דהא לדינא ד"כפרת התשובה", 
הא הקרבן הוא המכפר, וע"ז שפיר הו"א דלא בעי בהקרבתם וידוי, 
וכ"מ ממש"כ רש"י )יומא פה:( אהא דחטאת ואשם ודאי מכפרין )עם 
התשובה( דמסתמא תשובה איכא שאם לא היה מתחרט לא היה 

מביא קרבן, עכ"ל. והיינו דסגי בתשובה בלב מבלי הוידוי.

וע"כ מש"כ הר"מ דאף בקרבן צריך וידוי, היינו דלכפרת הקרבן בעי 
וידוי ובל"ז אין הקרבן מכפר, וכ"כ הר"מ )פ"א ה"א( וכן בעלי חטאת 
ואשמות וכו' אין מתכפר להם בקרבנן עד דיעשו תשובה ויתודו וכו' 
וכן כל מחוייבי מיתות בי"ד ומחוייבי מלקות אין מתכפר להם וכו' עד 
שיעשו תשובה ויתודו, עכ"ל. ואם נימא דוידוי הוי דין בתשובה, מה 
זה דכ' וכן בעלי חטאות ואשמות וכו' וכן כל מחוייבי מיתות בי"ד, 
דבעו וידוי לבר מן התשובה, הרי כיון דצריך תשובה ממילא שמעינן 
דצריך וידוי, אלא נראה דר"ל דוידוי הוי דין בכפרת הקרבן, או בכפרת 
המלקות, וכיון דהקרבן או המלקות הם המכפרים, לכן לא בעי וידוי 
מדין כפרת התשובה, וע"כ כתב דאף כפרתן צריכה וידוי כשאר כל 
המכפרין שצריכים וידוי עם כפרתם, וזהו דבספרי זוטא הנ"ל איתרבי 

וידוי למחוייבי מלקות דהיינו לדין הכפרה דמיתה ומלקות.

וביסוד משנ"ת דהוידוי הוי דין ב"כפרה", יבואר היטב מש"כ ב"ספרי 
זוטא" הנ"ל, דהוה ס"ד דדין וידוי אינו שייך אלא בארץ, ע"ש, ולכאו' 
תמוה הוא, דמאי שנא א"י משאר ארצות לענין וידוי, אלא מבואר 
בחינוך )שם( דעיקר הכפרה בא"י הוא, וצ"ל כמשנ"ת, דכיון דנתבאר 
דוידוי הוי דין בכפרה, הו"א דרק בא"י בעי' וידוי, דשם עיקר הכפרה, 
ומשו"ה איצטריך לרבויי דאף בגלות )והיינו בשאר ארצות( בעי וידוי.

ועי' בר"מ הל' תשובה )פ"ו ה"ז( יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל 
ליחיד ולרבים והוא קץ סליחה ומחילה לישראל, ולפיכך חייבים הכל 
לעשות תשובה ולהתודות ביוהכ"פ, עכ"ל. מבואר דאית ביה ביוהכ"פ 
ב' חלקים, א' זמן של תשובה הוא, ב' הוא קץ סליחה ומחילה לישראל, 
והנה כנגד זה דהוי זמן תשובה כ' הר"מ דחייב לעשות תשובה, וכנגד 
מה דהוא קץ סליחה ומחילה לישראל כ' דחייבים להתודות, וחזינן 
מדין  אלא  דתשובה,  דינא  מצד  דוקא  בא  אינו  ביוהכ"פ  וידוי  דדין 
הכפרה של יוהכ"פ הוא בא, והיינו כמשנ"ת בהנ"ל דהכפרה טעונה 

וידוי, וא"ש.

והנה בסוף יומא )פז:( מבואר דמתודה בכל תפילות יוהכ"פ, ערבית 
משנ"ת  ולפי  ומתודה,  מתפלל  בכולן  ונעילה  מנחה  מוסף  שחרית 
דהכפרה טעונה וידוי, נראה דמשו"כ צריכים להתודות בכל תפילות 

היום, וזהו מצות הוידוי של יוהכ"פ.

מהרמב"ם  וכדמוכח  היא,  חדא  וידוי  דמצות  הנ"ל  מכל  והיוצא 
שע"י  בהכפרה  הן  וידוי,  טעונה  חטא  כפרת  דכל  הנ"ל,  והחינוך 
וזהו  יוהכ"פ,  והן בהכפרה שע"י  והן בהכפרה שע"י קרבן,  תשובה, 

מצות עשה דוידוי, דעי"ז מתכפר לו.  

שערי שמחה / מורנו הגאון רבי שמחה שיף שליט"א
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בדין הפסק בתקיעות 
דר’ אבהו לעשות תשר”ת  הגמ’ אתקנתא  לד. מקשה  ר”ה  בגמ’ 
מספיקא אי תרועה הוא גנוחי או יליל, “מתקיף לה רב עוירא ודלמא 
ילולי הוה, וקא מפסיק שלשה שברים בין תרועה לתקיעה”. ומבואר 
לתקיעה  תרועה  בין  או  לתרועה  תקיעה  בין  מפסיק  דאם  בגמ’ 

מקלקל הסדר, אמנם להלכה נחלקו בזה הראשונים.

דלכאורה קשה על דברי הגמ’ מהא דאמר ר”י שם בסוף העמוד 
בין  הפסק  שאין  הרי  יצא”,  ביום  שעות  בט’  תקיעות  ט’  “שמע 
התקיעות מפסיד. ושיטת ר”ת1, דמה שהקשו לרבי אבהו דמפסיק 
בין תקיעה לתרועה באמת אינו להלכה, ואנן קי”ל דשמע ט’ תקיעות 
בט’ שעות ביום יצא2. ולהכי לא חייש ר”ת להלכה לאתקפתיה דרב 
עוירא והנהיג לעשות בכל הברכות רק תשר”ת, כמבואר בתוס’ לג: 

ד”ה שיעור.

אבל הרמב”ן3 פירש, דאם שהה בין התקיעות יצא, אבל אם הפסיק 
באמצע בתקיעה אחרת של מצוה קילקל. והרשב”א ביאר, דאמנם 
שהה ט’ שעות ביום נמי הפסיק מסתמא בדיבור ושאר קולות, אבל 
דוקא תקיעה לשם מצוה מקלקלת וכענין “דמינה מחריב בה דלאו 
מינה לא מחריב בה”. ועפ”ז כתב הרמב”ן בדרשה לר”ה, דאם עשה 
ג’ שברים ואח”כ הפסיק והוסיף עוד שבר הוי הפסק בין השברים 
מזה,  יותר  כתב  והרשב”א  הסדר.  וקלקל  שלאחריה  לפשוטה 
הסדר  לתחילת  חוזר  בתרועות  או  בשברים  כל שטעה  דלהרמב”ן 

כיון שהטעות היא הפסק בין הקולות. 

קושיות בפסקי השו”ע
ובשו”ע סי’ תק”צ ס”ח פסק כד’ הרמב”ן, ז”ל, “אם הפסיק בתרועה 
בין תקיעה לשברים, או שהפסיק בשברים בין תרועה לתקיעה, וכן 
תקיעה  התרועה  אחר  או שתקע  זו,  אחר  זו  תרועות  ב’  הריע  אם 
כמתעסק שלא לשם תקיעה והפסיק בה בין תרועה לתקיעה; או 
שברים  תקע  ואח”כ  והפסיק  שתק  שברים  שלשה  שתקע  לאחר 
אחרים, ואפילו שבר אחד, בכל אלו הוי הפסק והפסיד גם תקיעה 

ראשונה”.

בט’  תקיעות  ט’  שמע  דין  כתב  ס”ב  תקפ”ח  בסי’  בשו”ע  והנה 
בקול  ביניהם  הפסיק  שלא  דדוקא  “וי”א  וכתב,  דיצא,  ביום  שעות 
שופר שאינו ראוי באותו בבא”. ועי”ש בביה”ל שהקשה דבסי’ תק”צ 
הביא השו”ע בסתמא את ד’ הרמב”ן דקול אחר מפסיק, ולא הביא 
כלל את שי’ ר”ת דאין קול אחר מפסיק, וכאן כ’ דעת הרמב”ן רק בל’ 

י”א. וצ”ע בזה.

עוד יש להקשות בפסק השו”ע, דבסי’ תק”צ ס”ז כתב, “אם טעה 
בתשר”ת ואחר שתקע ב’ שברים טעה והתחיל להריע, אם נזכר מיד 
בה  שהתחיל  התרועה  שגמר  עד  נזכר  לא  ואם  אחר;  שבר  יתקע 
בטעות, לא הפסיד התקיעה הראשונה שתקע, אלא חוזר ותוקע ג’ 

1. בתוס’ לג: ד”ה שיעור, ובספר הישר סי’ ס”ח סק”ה, והובאה בראשונים.
2. וביאור קו’ הגמ’ לפי דרכו, ע”ש ברשב”א וריטב”א.

3. בחי’ שם, ובדרשה לר”ה.

שברים ומריע ותוקע; אבל אם אירע בתש”ת או תר”ת, הפסיד גם 
תקיעה ראשונה”.

מבואר בשו”ע, דאם אחר תקיעה ראשונה תקע ב’ שברים ותרועה 
אינו הפסק, ודיו שיתקע עתה ש”ת ויתקע באחרונה. ולכאורה סותר 
דבריו בס”ח דכל קול שופר אחר מפסיק בין התקיעות, ואפילו מריע 

וחוזר ומריע.

אמנם מקור דברי השו”ע בזה מדברי הרא”ש )סי’ יא( המה. שהביא 
בתשר”ת  טעה  דאם  הראב”ן  דפסק  במגנצא,  שארע  מעשה  שם 
ואחר ב’ שברים התחיל להריע יחזור מתחילת הבבא, דהוי הפסק 
ולא  חוזר.  דאינו  הרא”ש  עליה  ופליג  לש”ת.  ראשונה  תקיעה  בין 
דמי לאתקפתא דרב עוירא על ר’ אבהו דתקיעה מפסקת בתקיעות, 
“דהתם אי ילולי הוא וכו’ אין השברים מעין התרועה כלל והוי לגמרי 
כדפירשתי  אחר,  קול  הפסק  בלי  לפניה  פשוטה  ובעינן  אחר,  קול 
לעיל. אבל קשר”ק וכו’ הוי הכל תרועה אחת וקול אחד אלא שקיצר 
בתרועה שלא עשה שלשה שברים כה”ג לא הוי הפסק, דאין כאן 

הפסק קול אחר”. 

א”כ דעת הרא”ש דרק קול אחר שאינו שייך לאותו בבא מפסיק 
ופוסל. וזהו פסק השו”ע בס”ז, דבתשר”ת אינו מפסיק מה שטעה 

בשברים תרועה, אבל בתש”ת כה”ג פוסל.

וכתב הטור, דהתוספתא4 דאם הריע וחזר והריע הוי הפסק, נמי 
לא קשיא לדברי הרא”ש. דכיון שהריע בכשרות יצא ידי תרועה ומה 
אבל  מפסיק.  וזה  בה,  תרועה שמחוייב  אינו  ומריע  עתה  שמוסיף 
במעשה דמגנצא דעדיין לא הריע הוי מענין מה שמחויב בו. וא”כ 
מיושב פסק השו”ע גם עם מה שפסק בס”ח דגם מריע וחוזר ומריע 

הוי הפסק.

ועדיין היה מקום להעיר, דמ”מ אותם ב’ שברים שעשה מתחילה, 
ואינם אלא קולות בעלמא, למה אין פוסלים  שהם פסולים לגמרי 
דיעוי’  ל”ק,  ג”ז  אמנם  פוסל.  אחד  שבר  עשה  דאפי’  בס”ח  כמ”ש 
במג”א בסקי”א שכתב דגם בתשר”ת אם עשה תרועה לפני השברים-
תרועה הוי הפסק, ודוקא כאן כשר שהריע מתוך השברים. ומבואר 
שברים- הם  וביחד  מהתרועה  כחלק  שברים  הב’  את  גם  דדייני’ 
תרועה מקולקל, וכיון שהוא מעין חיובו בבבא זו אינו מפסיק. וכן 

מבואר בלשון הרא”ש, ע”ש5.

עלה בידינו דפסקי השו”ע מחוורים היטב, ומקורם טהור מדברי 
כחילוקו  דלא  להדיא  מבואר  ובר”ן  דברשב”א  אבל קשה,  הרא”ש. 

של הרא”ש.

דהרשב”א הביא ד’ הרמב”ן דהפסק בתקיעה פוסל, וכתב דלדעתו 

4. פ”א הי”ב, עי’ רמב”ן ורשב”א.
5. ועי’ בשעה”צ ס”ק ל”ב דדוקא אם עושה השברים בהמשך אחד עם התרועה, אבל אם 
שהה בינתיים מפסיק דהוי כשבר א’ דס”ח. וכתב דזו כוונת המג”א בסקי”א שכתב ע”ד 
הוי הפסק,  ג”ש אחרים  ואח”כ תקע  ג’ שברים הפסיק  השו”ע בס”ח דאם לאחר שתקע 
“אבל אם הכל נעשה בתקיעה אחת אפילו התחיל להריע כשר, כמ”ש בס”ז”. ובפמ”ג )א”א 
אינו  נמי  סקי”א( שם הבין מדברי המג”א דאם עשה בתקיעה אחת, אפי’ הריע בתש”ת 
מפסיק. ולפ”ז ביאור דברי השו”ע במהלך אחר לגמרי, דאם לא הפסיק ועושה בתקיעה 
אחת אינו הפסק, ובס”ח מיירי הכל שהפסיק ועשה שבר אחד לעצמו בין התקיעות וזה הוי 
הפסק. אמנם השעה”צ הביא דחולקים עליו, והוא פי’ דברי המג”א דבא רק לבאר החילוק 
בין ב’ השברים לשבר אחד דס”ח, וכמ”ש בפנים. ואמנם ל’ המג”א נוטה יותר לדברי הפמ”ג, 

אך מדבריו שהבאנו בפנים נראה דכונתו כהשעה”צ.

בבי מדרשא
הגאון רבי מרדכי גלוסקינוס שליט"א

בבי מדרשא / רבני הישיבה
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כל שטעה בתקיעות חוזר לתחילת הסדר, דאפי’ תקיעה בטעות 
האריך  דאם  הסוברים  על  שהק’  )י:(  בר”ן  מבואר  וכן  מפסקת. 
בתקיעה א’ כשתים כדי לעשותה גם אחרונה לסדר זה וגם ראשונה 
לסדר הבא לא עלתה לו כלל, דא”כ תפסיק ויצטרך לחזור לראש 
שנפסלה  אלא  בו,  המחויב  מענין  הוי  הרי  ושם  הראשון.  הסדר 

מחמת כוונתו.

ובאמת נראה שכל סברת הרמב”ן סותרת דברי הרא”ש, דהבאנו 
בט’  קולות  ט’  בשמע  דגם  הרמב”ן  על  שהק’  הרשב”א  דברי 
שעות הפסיק בדיבור וב’קול שיר וקול נביחות’ ואינו מפסיק. ותי’ 
הרשב”א דרק תקיעה למצוה מפסיקה, כענין ‘דבת מינה מחריב בה 
ודלאו בת מינה לא מחריב בה’. הרי דדוקא תקיעה דמצוה שהיא 
להפך  וזהו ממש  המפסיקה,  היא  המחוייבת  דהתקיעה  מינה  בת 

מסברת הרא”ש.

מתחיל  שהתוקע  רבות  “דפעמים  דבריו,  הוכיח  הרא”ש  אמנם 
לתקוע ואין הקול עולה לו יפה ופוסק ומתחיל לתקוע או להריע 
ולא מיפסיל בשביל שהפסיק בקול קצר שהשמיע בשופר”. וא”כ 
יפה  עולה  שאינו  קול  בין  לחלק  צ”ע  באמת  והר”ן  הרשב”א  לד’ 

לטועה בתקיעתו. 

בביאור עיקר מח’ התוס’ והרמב”ן
בתוס’ ר”ה לד: ד”ה לדידי פסקו כרבי אבהו דשהה כדי לגמור 
את כולה חוזר לראש, וכתבו: “וצריך לדקדק בתקיעות וכו’. אבל 
ולרבנן  קר”ק,  לגמור  מכדי  פחות  לשהות  יכול  לקר”ק  קר”ק  בין 
דחשבי תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה אין לשהות בין זה 

לזה כדי תקיעה אחת או תרועה אחת”.

מבואר בתוס’, דגם בין קר”ק לקר”ק הוי הפסק, אם שהה כדי 
בעלי  בשם  לר”ה  הרמב”ן  בדרשת  הביא  וכן  הקר”ק.  כל  לגמור 
א’  חיסר  ובשלישי  כהוגן  דתשר”ת  בבי  ב’  תקע  דאם  התוס’, 
מהשברים והריע, כמעשה דמגנצא, סתר כל הסדר וחוזר לראש6. 
ותר”ת,  ברכה תשר”ת תש”ת  בכל  לתקוע  דאין  הביא בשמם  וכן 
דאם האמת שתרועה היא תשר”ת נמצא מפסיק בין סדר לסדר 

בתש”ת ותר”ת. 

כדי  שהיה  אין  לר”א  דגם  פשיטא  דהא  כתב  הריטב”א  אמנם 
לגמור את כולה פוסלת אלא בתוך הסדר, אבל אין עיכוב אם שוהה 
בין סדר לסדר. וכ”כ הרמב”ן שם דבין בבא לבבא לא שייך הפסק. 
פוסל,  כולה  את  לגמור  כדי  דשהה  מ”ד  איכא  דהא  כן,  והוכיח 
לברכה  שיתקע  עד  הרבה  שוהה  ואח”כ  למלכויות  תוקעים  והרי 

שאחריה. וצ”ע ביישוב ד’ התוס’.

בדרשת הרמב”ן הביא דעת התוס’ דאם תקע ב’ שברים או ב’ 
אמנם  חוצץ’.  אינו  במינו  ד’מין  לחברו,  הפסק  אחד  אין  תקיעות 
תקיעה  בין  שופר  בקול  שהפסיק  שכל  עליהם  חולק  הרמב”ן 
לתרועה או שברים הפסיק. וכבר הבאנו דברי הרשב”א בביאור ד’ 
הרמב”ן, ‘דמינה מחריב בה דלאו מינה לא מחריב בה’. ונראה דיש 

כאן ב’ סברות הפוכות. 

ונראה מכל זה דנחלקו הראשונים בגדר ‘הפסק’ בתקיעות, אם 

6. והוא ד’ הראב”ן המובא ברא”ש.

גדר הפסול הוא מדין ‘הפסק’, דמפסיק במעשה המצוה, ונפסל עי”ז 
שאין קיום המצוה במעשה אחד שלם. או דפסולו משום דנאמר 
סדר בתקיעות ‘פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה’, ואם תוקע קול 
אחר בינתיים נמצא סדר התקיעות ‘פשוטה קול תרועה פשוטה’, 

וביטל הסדר שחייבה התורה.

ונחלק  שנפסק  הוא  ההפסק  דגדר  התוס’  דדעת  נראה,  מעתה 
מעשה המצוה, ומטעם ‘הפסק’ הסברא היא דמין במינו אינו חוצץ 
הפסק.  אינו  פעמים  ב’  מריע  דאם  התוס’  סברי  ולכן  ומפסיק. 
או בשהיה  בין הפסק בתקיעה  חילוק  אין  ומאידך מטעם הפסק 
בעלמא. וכן סברי התוס’ דשייך הפסק גם בין סדר לסדר, דהכל 
הוא מעשה מצוה אחד. אמנם ל”ק להו איך שוהה כדי לגמור את 
כולה לאחר תקיעה דמלכויות במה שאומר הזכרונות, דזהו ודאי 

אינו ‘הפסק’, כיון שזהו עיקר סדרן ודינם של תקיעות.

הסדר’,  ‘ביטול  מצד  נידון  ההפסק  דגדר  חידש  הרמב”ן  אמנם 
וכמ”ש בדרשה דנאמר סדר של ‘פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה’, 
רק  זו  ולדרך  הסדר.  נתקלקל  באמצע  אחרת  תקיעה  נכנס  ואם 
מינה מחריב בה ונמנה מהסדר ומבטלו, אבל אינו מינה לא נחשב 
מכלל הסדר. ולכן סובר רמב”ן דשהיה בעלמא בשמע בט’ שעות 
מריע  ואפילו  פוסל  התקיעות  בין  תוקע  אבל  פוסלת,  אינה  ביום 

וחוזר ומריע בתר”ת וכן ב’ שברים בתש”ת פוסלים.

‘שומען  שאמרו  מה  בכלל  “והוא  בדרשה,  הרמב”ן  מש”כ  וזה 
על הסדר’”. ועי’ בדברי המ”מ בפ”ג משופר ה”ג שכתב הדין דאם 
נכלל  דהוא  וכתב  פסול,  לשברים  תקיעה  בין  אחר  בקול  הפסיק 
ובלח”מ  הסדר.  על  לשמעם  שצריך  ה”ה(  )שם  הרמב”ם  בדברי 
תמה, דבה”ה לא כתב הרמב”ם אלא שצריך פשוטה לפניה ופשוטה 
לאחריה ולא שיעשה ב’ תקיעות ואח”כ תרועה, וא”כ אין זה שייך 
בדרשת  המגיד  הרב  לדברי  מקור  מצאנו  אמנם  דהמ”מ.  לדינו 

הרמב”ן שכתב שהוא בכלל מה שאמרו שומען על הסדר.

ולפי דרכנו בד’ הרמב”ן הוא מובן מאד, דהוא ממש הדין דפשוטה 
כאן  ההפסקה  דין  כל  נובע  זה  דין  מכוח  ורק  ולאחריה,  לפניה 

שעניינו הוא ביטול הסדר, ובאמת מתורת הפסק אין נפסל כלל. 

דמפסיד  הבבא,  בתוך  בתוקע  אלא  אינו  זה  דפסול  איברא 
בתוצאת המעשה דמקלקל הסדר דפשוטה לפניה ולאחריה. אבל 
אם תוקע בין קר”ק לקר”ק אינו פוסל כלל, דבה לא שייך ביטול 

הסדר. ולכן חולק בזה הרמב”ן על בעלי התוס’.

ביאור מח’ הרא”ש והרשב”א ויישוב פסקי השו”ע 
מעתה נבוא בס”ד לבאר במה נחלקו הרא”ש והרשב”א בהפסיק 
פסק  דהרא”ש  הבבא.  באותה  המחויב  מענין  שהיא  בתקיעה 
במעשה דמגנצא דאין התרועה המקולקלת מפסיקה, ויוכל לחזור 
ולעשות ש”ת ופשוטה שלאחריה. ואילו הרשב”א כתב לד’ הרמב”ן 

דגם טעות בתקיעות מפסיקה.

ששייכת  דתקיעה  לחלק  הרא”ש  דסברת  לעיל  הערנו  והנה 
לאותה הבבא אינה מפסקת, סותרת עיקר סברת הרשב”א בדעת 
הרמב”ן. דאדרבה אם הוא ‘בת מינה’ יותר מחריב ופוסל בה. אמנם 

עתה נבין דהן הן הדברים. 
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דהרמב”ן חידש דפסול הפסק בתקיעות הוא משום ביטול הסדר 
מינה  דבת  הסברא  דנאמרה  הוא  ובזה  ולאחריה,  לפניה  דפשוטה 
מצטרף טפי לסדר ומבטלו. אמנם הרא”ש ס”ל כמ”ש בדעת התוס’, 
דגדר דין הפסק בתקיעות הוא מדין ‘הפסק’, ובאמת כן הוא לשונו7. 
וא”כ מובן דרק אם מפסיק מעסק התקיעה ותוקע לשיר או לדבר 
אחר הוי הפסק במעשה המצוה, אבל אם עוסק בתקיעה דהכשירא 

אלא שטעה, אי”ז הפסק.

דפעמים  מהא  הרא”ש  הוכחת  הרשב”א  לד’  קשיא  לא  וממילא 
רבות שהתוקע מתחיל לתקוע ואין הקול עולה לו יפה. דכשנתקל 
בתקיעתו אין כאן תקיעה כלל אלא קול בעלמא שאינו מפריע, כמ”ש 
הרשב”א לגבי ‘תקיעות של שיר או של נביחות’, דלאו בת מינה לא 
מחריב בה. אבל אם באמת יאריך באותו קול כמו תקיעה או שבר 
אולי יפסול להרשב”א8. אמנם הרא”ש לשיטתו מדמה להו, דמתורת 
הפסק יש לומר דכל קול בעלמא הוי נמי הפסק, וע”כ אינו פוסל כיון 

שנעשה בתוך תקיעתו.

ובזה יש ליישב קושית הביה”ל דבסי’ תק”צ הביא השו”ע בסתמא 
את ד’ הרמב”ן דקול אחר מפסיק, ולא הביא כלל את שי’ ר”ת, ובסי’ 

תקפ”ח ס”ב הביא שי’ הרמב”ן בלשון י”א, וכדיבואר.

במג”א תקפ”ח סק”ג הביא דברי הלבוש דאפילו לדעת הי”א, אם 
פעמים,  כמה  אפילו  שאוחז  לבבא  הראוי  קול  התקיעות  בין  שמע 
יצא. ומה שכתב השו”ע בסי’ תק”צ ס”ח דאם הריע ב”פ הוי הפסק, 
זהו דוקא בתוקע. ובמג”א הקשה ע”ד, דהר”ן הקשה מדין שמע בט’ 
שעות ביום על הגמ’ דפריך דמפסקי תרועה בין שברים לתקיעה, ולא 

תי’ דשאני תוקע משומע.

יוצא  בין  לחלק  הלבוש  כוונת  דאם  בהגהותיו,  הגרע”א  וכתב 
בשמיעה או בתקיעה, אכן קשיא מדלא תי’ הר”ן דבשמע בט’ שעות 
ביוצא  נמי  מיירי  תשר”ת  ובתוקע  מעכב,  לא  ולכן  בשמיעה  יוצא 
או  בתקיעה  מפסיק  בין  הוא  דהחילוק  לפרש  יש  אבל  בתקיעה. 
בשמיעה, והיינו דתקיעה הוי מעשה והוא הפסק אבל שמיעת קול 
אינה הפסק. ובשמע בט’ שעות מסתמא יצא אפי’ תקע, וזה הק’ הר”ן.

העולה מכל זה, דבסי’ תקפ”ח ס”ב בשמע בט’ שעות ביום ההפסק 
ובסי’ תק”צ ס”ח ההפסק הוא בתקיעה,כהה  ומעתה יש  בשמיעה, 
הוא  בתקיעה  ס”ח שהפסיק  תק”צ  דסי’  דדינא  הביה”ל.  קו’  לתרץ 
מוסכם בין לד’ הרמב”ן ובין לד’ הרא”ש, אבל דין הפסיק בשמיעה אינו 
מוסכם. דרק לד’ הרמב”ן דהחסרון הוא בביטול הסדר, גם שמיעת 
קול אחר פוסלת. אבל לד’ הרא”ש דפסולו מטעם ‘הפסק’, שמיעה 
בעלמה אינה הפסק. ואם כנים הדברים נוכל להבין, דדין זה שאינו 
מוסכם כלל דגם לר”ת וגם להרא”ש אינו מפסיק ורק הרמב”ן מחמיר 
בו, שפיר כתבו השו”ע בשם י”א. אבל דינא דסי’ תק”צ ס”ח דהוא 
מוסכם בין לעיקר ד’ השו”ע כהרא”ש ובין לדעת הרמב”ן מטעמיה, 

ורק לר”ת לא הפסיק, כתבו בסתמא9.

וכתב  סיים  לתקיעה,  התקיעות  בין  שהיה  בין  לחלק  הראב”ן  דעת  שהביא  דאחר   .7
‘ולדבריהם ההפסק פוסל בה’. וכן בסי”א “כה”ג לא הוי הפסק, דאין כאן הפסק קול אחר”.

8. ועי’ במשנ”ב תק”צ סק”ל בשם הפמ”ג בא”א סק”ב שהחמיר בזה אם עושה קול ארוך 
כמו שבר בתחילת התרועה או בסופה. ולפ”ד הוא רק לד’ הרשב”א ולא לד’ הרא”ש, ובדעת 
השו”ע נתבאר דפוסק כהרא”ש כמבואר מסתירת דבריו בס”ז ובס”ח שם, וכמש”נ בשם 

הטור. וא”כ למעשה לד’ השו”ע יש להקל בקול ארוך הנ”ל, וצ”ע בזה לדינא.

עוד נ”מ בזה
בין תקיעה  “אם הפסיק בתרועה  כתב המחבר בסי’ תק”צ ס”ח, 
לשברים וכו’, או שתקע אחר התרועה תקיעה כמתעסק שלא לשם 
הוי הפסק  אלו  בכל  וכו’,  בין תרועה לתקיעה  בה  והפסיק  תקיעה 

והפסיד גם תקיעה ראשונה”.

תקיעה  הרמב”ן  לד’  דגם  הר”ן,  בשם  שהביא  סק”י  במג”א  ועי’ 
הר”ן  בלשון  דיוקו  שביאר  במחה”ש  ועי’  הפסק.  אינה  כמתעסק 
שכתב ד”תקיעה של מצוה” הוי הפסק. אמנם בדרשה כתב הרמב”ן 

להדיא דגם במתעסק הוי הפסק, וא”כ צ”ע דברי הר”ן.

האריך  דאם  י”א  ד’  הביא  דבס”ה  השו”ע,  בד’  לעיין  יש  עוד 
בתקיעה אחרונה של תשר”ת כשיעור ב’ תקיעות, כדי שתעלה לו 
גם בשביל הראשונה של תש”ת, אפילו בשביל אחת לא עלתה לו. 
ובמג”א סק”ה הביא דברי הלבוש דלד’ הי”א תקיעה ארוכה זו הרי 
היא כתוקע מתעסק שפסק השו”ע בס”ח דמפסיקה בין השברים 
לפשוטה שאחריה, וא”כ צריך לחזור מראש הסדר10. ולכאורה צ”ב 

אמאי לא כתב השו”ע פרט זה דלהי”א צריך לחזור מראש הסדר.

ועי’ ל’ המג”א בביאור ד’ הר”ן דתקיעה כמתעסק אינה פוסלת11. 
ונראה כוונתו ע”פ מה שכתב הר”ן )יא: בדפי הרי”ף( ד’מתעסק’ פי’ 
שתוקע למצוה אחרת כגון לחינוך הקטנים. וא”כ לטעמיה דהרמב”ן 
דהחסרון הוא דמבטל הסדר, רק כשתוקע תקיעה של מצוה דשייכא 
לסדר תקיעותיו מתקלקל הסדר, אבל אם תוקע לחינוך הקטנים, לא 

מתקלקל הסדר בזה. 

כמתעסק  תקיעה  דגם  להדיא  שכתב  דהרמב”ן  מעתה,  אמור 
מקלקלת מפרש ‘מתעסק’ דלא כיוון לדבר אחר12, ולכן כיון שהוא 
כוונה  צריכות  כיון שמצוות  למצוה  עולה  אף שלא  שופר,  תקיעת 
עכ”פ מקלקל הסדר. אבל הר”ן פירש מתעסק דמכוון למצוה אחרת, 
ובכה”ג הוא דאמר לד’ הרמב”ן דתקיעה כמתעסק לא פוסלת כל 

הסדר, וכנ”ל. 

ולפ”ז מתיישבים פסקי השו”ע, דהשו”ע פירש גדר מתעסק כדברי 
הר”ן, אמנם לשיטתו נפיק מזה לאידך גיסא. דהשו”ע פסק כהרא”ש 
דפסול הפסק בין התקיעות אינו משום דמבטל הסדר, אלא מטעם 
הפסק. ולדידיה מתעסק ודאי פוסל, דאדרבה אם מתכוון לענין אחר 
ודאי פוסל דיותר הוי הפסק. אמנם במאריך תקיעה כשתים באמת 
אינו מתעסק, אלא דחסר בכוונת המצוה, וא”כ הוי רק כטועה בין 

התקיעות ולא הוי הפסק. 

9. אמנם אינו מרווח. דהשו”ע תקפ”ח שם כתב דרק קול שאינו ראוי באותו בבא מעכב, 
ולכאורה זהו רק לשי’ הרא”ש, וכאן מתבאר דדין זה אינו לד’ הרא”ש אלא רק לד’ הרמב”ן. 

וצ”ע.

ועי’ בביה”ל בסי’ תק”צ ס”ח ד”ה כמתעסק שהביא בשם החיי אדם, דיש להחמיר אם שומע 
תקיעות מביהכנ”ס אחר באמצע תקיעותיו דמפסיק וצריך לחזור לראש, ואף דלא מתכוון 

לצאת בהם לא גרע ממתעסק דג”כ מפסיק.

אמנם לדברינו יל”ע דהגם שפסק השו”ע דקול אחר מפסיק ואפי’ שתקע כמתעסק, זהו רק 
בתקע דהוי הפסק, אבל בשמע בעי’ לבוא לד’ הרמב”ן, ובד’ הרמב”ן יש לומר דשמיעה כזו 
שאינו רוצה כלל לצאת בה אינה מבטלת את הסדר דאינה נמנית כלל במנין תקיעותיו, ולכן 

לא יהיה הפסק אם שומע קול מביהכ”נ אחר.
10. וכ”כ הרא”ש סי’ י’ בשם ראב”ן.

11. “דהא קי”ל שמע ט’ תקיעות בט’ שעות ביום יצא אטו מיירי שישב כל היום ולא דבר 
בנתי’ או שלא שמע קול אחר וכו’, והאי נמי כיון דקי”ל מתעסק לא יצא ה”ל כאלו שמע 

קול אחר”, עכ”ל.
12. וכן מבואר בדברי הר”ן שם, עיש”ה.
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תוספת ביאור בד’ הרא”ש ופסקי השו”ע
טועה  דאם  הרא”ש,  כסברת  פסק  דהשו”ע  מדברינו,  העולה 
דהרשב”א  ונתבאר  מהתקיעות.  כחלק  דהוי  הפסק  אינו  בתקיעה 
חולק על סברת הרא”ש, ויסוד מחלוקתם היא דהרא”ש ביאר כהתוס’ 
דהפסול הוא מטעם הפסק ולכן תקיעה בטעות אינה הפסק. אבל 
הרשב”א כתב לדרכו של הרמב”ן דהפסול הוא בקלקול הסדר, ואף 

בטעות סו”ס הרי נתקלקל הסדר. 

דגם השו”ע  וכן ההנחה  כהתוס’,  סובר  זו דהרא”ש  הנחה  אמנם 
פוסק כן לכאורה אינן מכוונות.

דהנה נתבאר נ”מ ממחלוקת התוס’ והרמב”ן, במה שנחלקו בעלי 
התוס’ והרמב”ן בתוקע ב”פ תשר”ת כהוגן וטעה בשלישי אם חוזר 
לראש הסדר. דהתוס’ לטעמייהו אמרו דיחזור לראש, דאיכא הפסק 
כתב  הרמב”ן  אבל  אחד.  מצוה  מעשה  הוא  והכל  המצוה  במעשה 
דל”ש הפסק אלא בתוך הסדר ד’פשוטה לפניה ולאחריה’ ולכן אי”צ 
לחזור אלא לראש הבבא האחרונה. ובשו”ע תק”צ ס”ט פסק להדיא 

בזה כהרמב”ן, דאין חוזר אלא על הבבא האחרונה.

ראבי”ה  דברי  הביא  י’,  בסי’  עצמו  הרא”ש  גם  דלכאורה  ועוד 
לחלוק על ר”ת דהפסק בתקיעות פוסל. וכתב, “דהא דתיקן רבי 
אלא  בשהייה.  שהפסיק  בשביל  לא  קר”ק  קש”ק  קשר”ק  אבהו 
פשוטה  דבעינן  אחר  בקול  התקיעות  סדר  שהפסיק  בשביל 
לפניה ופשוטה לאחריה בלא הפסק קול אחר ואם שינה בסדר 
התקיעות אפי’ לא שהה כדי לגמור כולה חוזר”. ולכאורה היינו 
סברת הרמב”ן כפי שנתבאר, דהפסול אינו מדין הפסק אלא מדין 

ביטול הסדר ד’פשוטה לפניה ולאחריה’.

יראה דלא כתב דהפסול הוא  אמנם המדקדק בלשון הרא”ש 
צריכה  “שהתרועה  בדרשה,  הרמב”ן  וכל’  הסדר,  דמבטל  משום 
פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה ואם הפסיק ביניהם בכל דבר של 
תקיעת שופר וכו’, קלקל כל הסדר וחוזר לראש”. וכל’ הרשב”א, 
“דאנן פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה בעינן והא ליכא דהא תקע 

ביניהן תקיעה אחרת לשם מצוה”.

קש”ק  קשר”ק  אבהו  רבי  דתיקן  “דהא  כתב,  הרא”ש  אבל 
קר”ק לא בשביל שהפסיק בשהייה. אלא בשביל שהפסיק סדר 
לאחריה  ופשוטה  לפניה  פשוטה  דבעינן  אחר  בקול  התקיעות 
הוא  הפסול  גדר  דבאמת  מבואר  ונראה  אחר”.  קול  הפסק  בלא 

‘הפסק’ כמו שכתבנו בדעתו לעיל. 

והנה יש לדון אם גדר ‘הפסק’ היינו שמפסיק מעשה המצוה. 
וכגון שדנו האחרונים בהפסק בבדיקת חמץ בין בדיקת בית א’ 
לחבירו13, דאם עשה דבר המפסיק אי”ז המשך של מעשה מצוה 
אחד. או דההפסק מפסיק את ‘תוצאת המעשה’, היינו שהנפעל 
ממעשהו אינו מצורף. דרך משל בהפסק באמירת ההלל, שלימות 
האמירה יוצרת מציאות חדשה של ‘הלל’. אבל אם אומר באמצע 
בלי  תהלים  פרקי  אלא  ‘הלל’,  כאן  נאמר  לא  אחר  דבר  ההלל 

המשך וסדר, ובזה אין תורת אמירת הלל14. 

13. עי’ סי’ תל”ב ס”ב בח”י והג’ הגרע”א שם אי הילוך הוי הפסק.
14. נבאר יותר, דלהרמב”ן פסולו משום דמתערב התקיעה בסדר תקיעותיו, ונעשה בהם 
סדר אחר. אבל כאן המכוון דהחסרון הוא בגדר ‘הפסק’, דכשיש הפסק בין התקיעות אין 

צירוף ביניהן ליצור סדר מסוים. 

ויש להביא מקור לזה, דהנה שי’ התוס’ ר”ה לד: ד”ה לדידי ובתוס’ 
חוזר  כלגא”כ  שהה  דאם  אבהו  כר’  דהלכה  אלא,  ד”ה  כב:  ברכות 
כדי  שהיה  ותקיעות  ותפילה  דבק”ש  הרי”ף  דעת  אמנם  לראש15. 
לגמור את כולה לא הוי הפסק, ורק בתפילה הוי הפסק16. והרא”ש 
וסי’ מב הביא חילוקו דהר”ש מקוצי דרק אם  בברכות פ”ג סי’ כג 

שהה באונס הוי הפסק, דאז הוי גברא דלא חזי, וכ”פ הטור17. 

ויש לומר, דלד’ התוס’ פסול ‘הפסק’ מתייחס למעשה המצוה, ובזה 
יש לומר דשהיה ארוכה כדי לגמור את כולה הוי הפסק בעשייתו. 
אבל להראשונים אין פסול אלא כשמפסיק את המצוה. לד’ הרי”ף 
רק שהייה באמצע התפילה הוי חסרון בעיקר מעשה התפילה, וכמו 
והכבוד.  היראה  מפני  אפי’  כלל  להפסיק  היתר  בה  דאין  שרואים 
לפני  ובעמידה  המלך  לפני  עומד  הוא  התפילה  דמעשה  והביאור, 
המלך לא שייך הפסקה. ולהרא”ש שהייה מפסיקה כשהגברא לא 

חזי דאז קיום המצוה בב’ זמני חיוב לא מצטרף.

אם כנים הדברים בע”ה, ארווחנא ביאור דברי הרא”ש אל נכון.

דבאמת סובר הרא”ש כדעת בעלי התוס’ דפסול הפסק בתקיעות 
הוא בגדר ‘הפסק’. אבל חולק עליהם לשיטתו גבי הפסק שהיה כדי 
המצוה  צורת  את  דבעינן הפסק המפסיק  וסובר  כולה,  את  לגמור 

עצמה. 

וע”כ, אמנם התוס’ סברי דשייך הפסק גם בין תשר”ת לתשר”ת, 
 דהכל מעשה מצוה אחד. אבל הרא”ש יחלוק, דלא נאמר הפסק אלא 
בתוך הסדר דוקא, וכמו שכתב בלשונו הנ”ל, “דבעינן פשוטה לפניה 
ופשוטה לאחריה בלא הפסק קול אחר”. ומיושב פסק השו”ע בס”ט 

עם דברינו בע”ה.   

15. ובתוס’ במגילה יח: כתבו להפך דהלכה דא”צ לחזור לראש כר”י וכר’ מונא התם.
16. וכ”נ ד’ הרשב”א בברכות כג., וכ”פ הרמב”ם פ”ב ק”ש הי”ב, ובפ”ד תפילה הי”ג.

17. ויש מהראשונים שחילקו גם לדעה זו בין תפילה לק”ש ואינך, עי’ בריטב”א בר”ה לד. 
וברשב”א ברכות בשם הראב”ד. ועי’ ב’ הדעות מבוארות בב”י בסי’ סה וע”ע בפרישה סי’ 
פח, ובשו”ע פסק בסי’ סה ובסי’ קד כד’ הרי”ף והרמב”ם, והרמ”א בסי’ סה פסק כהרא”ש 

והטור. 

בבי מדרשא / רבני הישיבה

"

"

 אם עשה דבר המפסיק אי"ז המשך של מעשה
מצוה אחד. או דההפסק מפסיק את ‘תוצאת

  המעשה‘, היינו שהנפעל ממעשהו אינו מצורף. דרך
  משל בהפסק באמירת ההלל, שלימות האמירה
 יוצרת מציאות חדשה של ‘הלל‘. אבל אם אומר

  באמצע ההלל דבר אחר לא נאמר כאן ‘הלל‘,
 אלא פרקי תהלים בלי המשך וסדר, ובזה אין תורת

 אמירת הלל.
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"

רה
או

ז ו
לנו עו

נגיל ונשיש בזאת התורה כי היא 

בשבח והודיה להשי"ת
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

הננו להזמין בזאת את בוגרי וידידי הישיבה
ליטול חלק ולשמוח עמנו בשמחת 

הכנסת ספר תורה
תרומת ידידינו  משפחת הרצליך תחי'

לע"נ ראש משפחתם 

הר"ר יצחק צבי רצרסדורפר ז"ל

ובעת סעודת המצווה

נחגוג אי"ה ברוב עם הדרת מלך

סיום הש"ס
אשר למדו בני הישיבה ובוגריה לעילוי נשמת 

מורנו ראש הישיבה
הגאון רבי מרדכי אליפנט זצ"ל

במלאת עשור שנים לפטירתו

האירוע יתקיים אי"ה 
ביום שני כ"ז חשוון תש"פ

פרטים נוספים ישלחו בע"ה לאחר החגים

שמרו את התאריך

חמישים שנה של תורה



 תמונות מספרות

1

2

3

56

4

ראש הישיבה זצ''ל במסיבה  בחדרו - חנוכה תשס''ד

ראש הישיבה זצ''ל בימים ראשונים. מדבר בלימוד עם תלמידים

הגר''ש גלבר שליט''א בהיכל בית המדרשהגר''ש שיף שליט''א עם הגר''א עוזר שליט''א בהיכל בית המדרש

הגר''ש פישר שליט''א בחדרו בישיבה

ותיקי בית המדרש_ הגר''א שטיינמץ והגר''י דז'מיטרובסקי שליט''א
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 תמונות מספרות תמונות מספרות

7

8

9

10

12

11

אתה מזהה את עצמך או  את חברים שלך? 
 

 itri.kenes50@gmail.com :נא שלח לנו את המידע למייל

הגר''ש גלבר שליט''א בהיכל בית המדרש

הגר''ש פישר שליט''א בחדרו בישיבה

ותיקי בית המדרש_ הגר''א שטיינמץ והגר''י דז'מיטרובסקי שליט''א

הגר''ש אויערבאך זצ''ל עם תלמידים בישיבה

שיעורו של הגר''א עוזר שליט''א בבית המדרש הישן

ראש הישיבה זצייל עם ידידו הגר''נ וכטפויגל זצ''לראש הישיבה זצ''ל עם הגר''א וייס שליט''א

הגר''ש אויערבאך זצ''ל עם הגר''ז גצל שליט''א

אלול תשע''ט - שיעור כללי של הגרי ברטלר שליט''א
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איתרי די בכל אתר
הרה"ג רבי ישראל אליאך שליט"א 

 איתרי די בכל אתר / דבר בוגרי הישיבה

בביאור שיטת הגר״א בענין אכילה בסוכה

-א-

מחלוקת בירדו גשמים בלילה הראשון

בשו"ע סי' תרלט, ירדו גשמים, הרי זה נכנס לתוך הבית. וכ' הרמ"א, 
וכל זה דווקא בשאר ימים או לילות של סוכות, אבל לילה הראשונה 
צריך לאכול כזית בסוכה אף אם גשמים יורדין )טור ור"ן והרא"ש(. 

ומבואר דנחלקו המחבר והרמ"א בדין ירדו גשמים בלילה הראשון, 
שלד' המחבר אף בכזית הראשון אינו יושב בסוכה בירדו גשמים, 
והרמ"א פסק כד' הטור הר"ן והרא"ש שכזית ראשון חייבים אפילו 

בירדו גשמים.

ביאור הגר"א

וכתב בביאור הגר"א, וז"ל, וכ"ז דוקא וכו' ממ"ש אי בעי אכיל והא 
חובה לאכול בי"ט פת ממ"ש בברכות מ"ט ב' שבתות וי"ט דלא סגי 
ותי' הר"י דנ"מ  וע"כ פת קאמר דלהתענות אפילו בר"ח אסור,  כו' 
שאם ירדו גשמים דבלילה הראשונה אף אם ירדו גשמים חובה וע' 
ברא"ש שם וכ"כ בסמ"ק, אבל בתוס' כתוב שם כגון אם ירדו ואכל 
דכשיורדים  הרשב"א  וכמ"ש  שחייב  הגשמים  ופסקו  לסוכה  חוץ 
גשמים אין שם סוכה עליו, ושו"ע השמיטו, לפי שהרשב"א וסמ"ג 
וא"ז וש"פ חולקים ע"ז ואמרו משום י"ט סגי כזית ואפי' בכביצה פת 

דלא בעינן סוכה, ודעת התוס' עיקר, עכ"ל.

שלוש שיטות בראשונים

ומבואר בד' הגר"א שעל קושיית הראשונים מהו החידוש של ג"ש 
טו טו מחג המצות שיש מצוה לאכול בליל סכות, והרי בלא"ה יש 
הרא"ש  א( שיטת  שיטות,  ג'  איכא  יו"ט,  מצות  מצד  לאכול  מצוה 
והר"ן שהחידוש שכזית ראשון יש לאכול אפילו כשיורד גשם, והיינו 
שאם בלילה הראשון יורד גשם, מצד מצות אכילה ביו"ט יכול לאכול 
בביתו ואינו מחוייב לאכול בסוכה כיון שיורד גשם, וע"ז יש את הג"ש 
ללמדנו שבלילה הראשון חייב לאכול בסוכה ואפילו כשיורד גשם. ב( 
שיטת התוס' שאם ירד גשם ואכל בביתו, ואחרי סעודתו פסק הגשם, 
שמצות אכילה ביו"ט כבר קיים בביתו, ומהג"ש למדנו שצריך לחזור 
ולאכול כזית בסוכה. ג( שיטת הרשב"א שמצד מצות אכילה ביו"ט 
יכול לאכול כזית מחוץ לסוכה )שאין חיוב סוכה בפחות מכביצה(, 
ומהג"ש למדנו שיש מצוה לאכול את הכזית בלילה הראשון בסוכה. 

והגר"א סיים ודעת התוס' עיקר, והיינו שפסק כשיטת התוס'.

צריך ביאור בדברי הגר"א

והנה במ"ש הגר"א וז"ל, אבל בתוס' כתוב שם כגון אם ירדו ואכל 
דכשיורדים  הרשב"א  וכמ"ש  שחייב  הגשמים  ופסקו  לסוכה  חוץ 
גשמים אין שם סוכה עליו, עכ"ל, נראה דכוונתו לבאר שיטת התוס', 

שהרא"ש  והיינו  הרא"ש,  כתירוץ  תירצו  לא  שהתוס'  הטעם  מהו 
תירץ שהחידוש בג"ש הוא שיש מצוה לאכול בלילה הראשון אפילו 
כשיורד גשם, והתוס' שלא תירצו כן היינו משום שכשיורדים גשמים 

אין שם סוכה עליו.

אך צ"ב, א( מהי הסברא דכשיורדים גשמים אין שם סוכה עליו 
)ועיין תוס' סוכה ב א שכ' שאם אין הגשמים יכולים לרדת בסוכה 
היא פסולה, והרי זו סברא הפוכה לד' הרשב"א שהביא הגר"א, דלאו 
שם סוכה עלה כשיורדים גשמים(. ב( מה המקור לדין זה, והגר"א 
כתב שמקורו הוא מהרשב"א, וצ"ע שלכאורה לא מצאנו ברשב"א 
דבר זה דכשיורדים גשמים אין שם סוכה עליו. ג( עוד צ"ב לפי מ"ש 
הגר"א בדעת התוס' שלא תירצו כן משום דכשיורדים גשמים אין 
שם סוכה עליו, עדיין קשה שהתוס' יכלו לתרץ כעין תירוץ הרא"ש, 
והיינו שמהג"ש למדנו באופן של מצטער אחר כגון שיש יתושים 
וכדומה, שאע"פ שפטור מהסוכה, בלילה הראשון יש מצוה לאכול 
בסוכה. ד( צ"ב בעיקר הדבר שהוצרך הגר"א לבאר מ"ט התוס' לא 
יותר  תירוץ  היה  שכיון שלתוס'  י"ל  בפשטות  והרי  כרא"ש,  תירצו 
פשוט )שאכל בביתו כשירד גשם ואח"כ פסק הגשם שחייב לאכול 
בסוכה(, לכן לא תירצו כרא"ש שהוא חידוש דין שיש מצוה לאכול 
דין  חידש  שהרא"ש  ובודאי  גשם,  כשיורד  אפילו  הראשון  בלילה 
זה רק מהקושיא מה מלמדנו הג"ש, וא"כ לתוס' שהיה תירוץ יותר 

פשוט לא הוצרכו לחידוש של הרא"ש.

כשיורדים גשמים אין שם סוכה עליו

אין  גשמים  דכשיורדים  במ"ש  הגר"א  בדברי  דהביאור  ונראה 
כוונת הגר"א לומר שיש טעם מיוחד בגשם  שם סוכה עליו, דאין 
שאין שם סוכה עליו, אלא כוונתו על כל פטורי מצטער, והביאור 
דמצות כזית הראשון אינה מצוה חדשה, אלא המצוה היא לאכול 
על  דנים  הרי פשוט שכאשר  והנה  סוכה,  מצות  בזה  ולקיים  כזית 
דפנות  כמה  לנו שאלה  אין  בסוכה  לאכול  שצריך  הראשון  הכזית 
וכמה סכך וכדומה, דאין מקום לדון על דיני סוכה דהכזית הראשון 
דינו לאכול בסוכה, וסוכה היינו סוכה ככל דיניה ומצוותיה ופרטיה, 
וסובר הגר"א, דמצות סוכה היא ישיבה בסוכה, וישיבה כעין תדורו, 
ולכן כשיורדים גשמים אין זה קיום ישיבה בסוכה, ולכן כשיורדים 
היא  כיון שהמצוה  בסוכה,  הראשון  כזית  אפילו  מצוה  אין  גשמים 
לאכול כזית במצות סוכה עם כל דיני סוכה, וכשיורד גשם לא מקיים 
מצות סוכה, ולפי"ז אין נ"מ אם זה גשם או כל מצטער אחר, כל שיש 
לו פטור מהסוכה לא שייך לקיים בכזית ראשון שיסודו קיום מצות 
סוכה, וזוהי כוונת הגר"א לאו שם סוכה עליו. )וכן מבואר בערוה"ש 
סי' תרלט סי"ז וז"ל, דהפוטרים סוברים דבעינן תשבו כעין תדורו, 
יורדים שם, ואי משום דאתקש לחג  ואין אדם דר בבית שגשמים 
המצות זהו שיאכל בסוכה כשראוי לישב בסוכה, וגם לילה הראשונה 

לא נפקא מכלל תשבו כעין תדורו, עכ"ל(.

אמרי נועם

וכן משמע באמרי נועם ברכות מט ב וז"ל שם )על ד' התוס' שם 
שאם אכל בביתו כשירדו גשמים חוזר ואוכל בסוכה(, והרא"ש כתב 
בשעה שיורדים גשמים, ומחמת זה כ' הרמ"א ג"כ שיאכל בליל א' 
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של סוכות כזית בסוכה ואפילו בשעה שיורדים גשמים. וזה טעות 
גדול הוא, דממ"נ אי הוי שם סוכה בשעה שיורדים גשמים א"כ מה 
עליו  סוכה  הוי שם  לא  ואי  ימים,  לילה ראשון לשאר  בין  החילוק 
בשעה שיורדים א"כ מה מועיל מה שיאכל בסוכה, עכ"ל. ומבואר 
שתמיהת הגר"א על הרא"ש שאין חילוק בין כזית הראשון לשאר 
הימים, וזה כדברינו שבכזית הראשון אין חידושים יותר במצות סוכה 
)והרי אם טעמו  אלא צריך לקיים מצות סוכה כמו בשאר הימים. 
של הגר"א שישנה סברא מיוחדת בירדו גשמים שאז אין שם סוכה 
עליו, אבל בשאר מצטער מודה הגר"א שחייב בכזית ראשון, א"כ מה 
הקשה הגר"א דממ"נ אי הוי שם סוכה בשעה שיורדים גשמים א"כ 
מה החילוק בין לילה ראשון לשאר ימים, והרי הוא עצמו סובר כן 
בשאר מצטער, שביום ראשון חייב ובשאר ימים פטור, וע"כ שהגר"א 

סובר שאין חילוק בין ירדו גשמים לכל מצטער(.

ביאור הגר"א סימן תרמ

וכ"מ בביאור הגר"א סימן תרמ סעיף ד, בדין מצטער שפטור מן 
לאכול  חייב  אפי' מצטער  ראשונה  בלילה  אבל  הרמ"א  כ'  הסוכה, 
שם כזית, כ' בביאור הגר"א, כמ"ש בסי' תרל"ט ס"ה בהג"ה, והנה 
אם הגר"א כאן השיג על הרמ"א רק בדין ירדו גשמים אבל בשאר 
והרי  כ' הגר"א כמ"ש הרמ"א בסי' תרלט,  חייב, א"כ מ"ט  מצטער 
זה דין אחר, שהרמ"א בסי' תרלט מיירי בירדו גשמים וכאן בשאר 
מצטער וחילוק גדול יש ביניהם, שאף החולקים על הרמ"א בירדו 
הוא  כאן  הרמ"א  נמצא שמ"ש  מצטער,  בשאר  הם  מודים  גשמים 
לאו דוקא לשיטתו שם אלא אליבא דכו"ע, ומוכח שלפי הגר"א אין 
חילוק בין סוגי מצטער. )וכן בדמשק אליעזר כ' וע"ש בדברי רבינו 

דיש חולקים שם וה"ה כאן במצטער(.

וא"ש מה שהקשינו אם כוונת הגר"א שכשיורד גשם אין שם סוכה 
עליו, א"כ התוס' יכלו לתרץ באופן של מצטער אחר, ולדברינו אין 
כוונת הגר"א דוקא על גשם אלא על כל מצטער, מטעם שכל שהוא 

מצטער לא מקיים מצות סוכה, ובכזית ראשון בעינן מצות סוכה. 

בדברי הרשב"א

שכוונתו  ונ'  הרשב"א,  שכ"כ  הגר"א  מ"ש  היטב  מתבאר  ולפי"ז 
לשו"ת הרשב"א )חלק ד סימן עח(, וז"ל שם, עוד שאלת ליל ראשון 
פנים  כל  על  חייב  אם  המצטער,  או  הגשמים,  שירדו  סוכות  של 
לאכול כזית או כביצה בסוכה, כיון שאין כל כך צער באכילת שיעור 
ואשר  המצטער,  שאין  הדברים,  לי  נראים  תשובה,  לא.  או  ביצה, 
ירדו עליו גשמים, חייבים עד כדי שתסרח המקפה לאכול בסוכה, 
דמלת תשבו, כעין תדורו אמרינן, ולעולם לא חייבה התורה לאכול 
בסוכה, אלא כדרך שעושה אדם בביתו, דאם איתא, לא אפשר דלא 
לימרו הכי בגמ'. והא דילפי רבנן ט"ו ט"ו, מחג המצות, לאו למימרא 
שיהא חייב על כל פנים לאכול בסוכה לילה הראשון, אפילו במקום 
צערא. דמצטער פטור הוא. אלא דהיכא דלא מצטער, חייב לאכול 
בלילה הראשון, ותו לא מיחייב. ודלא כרבי אליעזר. ותדע לך דהא 
לר' אליעזר, חייב אדם לאכול י"ד סעודת בסוכה. ובין לדידיה ובין 
בלילה.  פטורים  ובלילה  ביום,  פטורים  ביום  מדברות  הולכי  לרבנן, 
ואם  והלילות.  הימים  לשאר  ראשון  לילה  בין  שחלקו  ולא שמענו 

איתא, לא סגיא דלא לימרו במה דברים אמורים בשאר הימים, אבל 
לילה ראשון חייב, שהכתוב קבעו חובה. אלא ודאי אינו חייב כלל. 
כעין תדורו.  ומיניה דרשינן תשבו  שהכתוב פטרו, מדכתיב תשבו, 
ואפילו שומרי גנות ופרדסים בלילה, פטורים מן הסוכה בלילה. ומי 

שמחייב, עליו הראיה. ואנו לא שמענוה ולא ראינוה, עכ"ל.

והנה ד' הרשב"א צ"ב שהאריך לבאר שלא יאכל כלל כשיורד גשם, 
והביא את יסודות הדין של גשם ושל מצטער, והרי גם השואל ידע 
בכזית ראשון  שכשיורד גשם פטורים מסוכה, אלא שסבר שאולי 
מחוייבים גם כשיורד גשם, )והרשב"א בתשובה רמז לזה שיש חיוב 
מיוחד בכזית ראשון( וא"כ היה לו לרשב"א לבאר מדוע גם בכזית 
מצטער.  פטור  לבאר  הרשב"א  האריך  ולמעשה  פטור,  יש  ראשון 
אלא ודאי שכוונת הרשב"א לבאר שבלילה הראשון לא התחדשה 
ראשון.  כזית  ה"ה  סוכה  מצות  אין  שבמצטער  וכיון  חדשה,  מצוה 
לא  ולעולם  אמרינן,  תדורו  כעין  תשבו  דמלת  הרשב"א  מ"ש  וזהו 
חייבה התורה לאכול בסוכה, אלא כדרך שעושה אדם בביתו, היינו 
שהרשב"א מבאר את הסברא שלילה הראשון הוא בגדרי המצוה 
של סוכה. ונראה שלזה התכוון הגר"א שכ', שכשיורדים גשמים אין 
שם סוכה עליו כמ"ש הרשב"א. )והנה אם כונת הגר"א שהביא את 
הרשב"א שיש דין מיוחד בירדו גשמים שאין שם סוכה עליו, אבל 
בשאר מצטער מודה הגר"א, צ"ע טובא מד' הרשב"א הנ"ל שמפורש 

שכל מצטער פטור בלילה הראשון(.

-ב-
תמיהה בדברי הגר"א

ועוד תמהנו בדברי הגר"א שהוצרך לבאר מ"ט התוס' לא תירצו 
פשוט  יותר  תירוץ  היה  י"ל שכיון שלתוס'  בפשטות  והרי  כרא"ש, 
)שאכל בביתו כשירד גשם ואח"כ פסק הגשם שחייב לאכול בסוכה(, 
לכן לא תירצו כרא"ש שהוא חידוש דין שיש מצוה לאכול בלילה 
רק  זה  דין  חידש  שהרא"ש  ובודאי  גשם,  כשיורד  אפילו  הראשון 
מהקושיא מה מלמדנו הג"ש, וא"כ לתוס' שהיה תירוץ יותר פשוט 

לא הוצרכו לחידוש של הרא"ש.

ודעת התוס' עיקר

והנה כ' הגר"א ודעת התוס' עיקר, והיינו שפוסק כשיטת התוס'. 
והנה התוס' )ברכות מט ב( תירצו את הקושיא מהו החידוש בג"ש, 
שאע"פ שאכל בביתו סעודת יו"ט, אם פסק הגשם צריך לאכול כזית 
בסוכה, וצ"ב איזה דין למדנו מתוס' שכותב על זה הגר"א ודעת תוס' 
עיקר, ולכאורה הדבר פשוט שאם כשירד גשם אכל בביתו, אם פסק 

הגשם יש לו לחזור ולאכול בביתו. 

ושלחן ערוך השמיטו

והיינו שהשו"ע השמיט  'ושו"ע השמיטו',  כ'  וביותר שהגר"א גם 
את הדין של התוס' שאם אכל בביתו כשירד גשם שיהיה מחוייב 
לאכול בסוכה כשפסק הגשם, וצ"ב כנ"ל מהכ"ת שיהיה פטור. ואין 
יורד גשם  לומר שכוונת הגר"א למה שיוצא מתוך ד' התוס' שאם 
אוכל בביתו ואינו יכול לקיים מצות סוכה, שהרי הגר"א עצמו כ' שגם 
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הרשב"א סובר כן, וכן מהראשונים שלא תירצו כרא"ש משמע דס"ל 
כן שא"א לקיים מצות סוכה כאשר אוכל כשיורד גשם. ואם כוונת 
לומר  להגר"א  היה  לא  גשם  כשיורד  ראשון  בכזית  לפטור  הגר"א 
ודעת התוס' עיקר, אלא ודעת התוס' והרשב"א ועוד ראשונים עיקר, 

ובלא"ה ד"ז של ירדו גשמים השו"ע לא השמיטו.

הראשונים לא תירצו כתוס'

ועוד יש לעיין מ"ט הראשונים לא תירצו כתירוץ התוס', שלכאורה 
הוא התירוץ המחוור והפשוט שאכל מחוץ לסוכה כיון שירד גשם 

ואח"כ פסק הגשם שמחוייב לאכול בסוכה.

שתי סעודות בלילה הראשון

ונראה לבאר, שאין דרך לאכול שתי סעודות בלילה, א"כ בלילה 
מסברא  הגשם,  ופסק  בבית,  סעודתו  ואכל  גשם  ירד  אם  הראשון 
כעין  תשבו  זה  שאין  כיון  בבית,  ולאכול  לחזור  מצוה  דאין  נראה 
תדורו, שאחרי שכבר אכל בביתו סעודת הלילה, שוב לא שייך לאכול 

סעודה נוספת, וי"ל שזה הטעם שהראשונים לא תירצו כתוס'.

מחלוקת חכמים ורבי אליעזר

דהנה בסוכה )כז א( איתא פלוגתא רבנן ור"א כמה סעודות חייב 
לאכול בסוכה, דלר"א חייב י"ד סעודות אחת ביום ואחת בלילה בכל 
איתא  ובגמרא  ראשונה,  בלילה  רק  חייב  ולרבנן  החג,  ימי  שבעת 
דר"א יליף מ'תשבו' דחייב לשבת ואופן ישיבה הוא כדרך דירה אחת 
ביום ואחת בלילה, ורבנן פליגי וס"ל דתשבו כעין תדורו והיינו אי 
בעי אכיל ואי בעי לא אכיל, מלבד לילה ראשונה דיליף מחג המצות, 
ומשמעות הסוגיא דלר"א לא בעי ילפותא מחג המצות, וא"כ נראה 
דאליבא דר"א מי שאכל בלילה ראשונה בבית כגון שירדו גשמים 
נוספת בלילה, דהרי  ואח"כ פסקו, דודאי אינו חייב לאכול סעודה 
לא נתחייב אלא כעין דירה דהיינו אחת ביום ואחת בלילה, ולר"א 
הרי ליתא לילפותא דט"ו ט"ו )כך מבואר מפשטות הסוגיא(. והנה 
במשנה משמע דכל מחלוקת רבנן ור"א רק בשאר הימים, ובלילה 
לאכול  חיוב  אין  ראשונה  בלילה  דגם  ע"כ  וא"כ  נ"מ,  אין  ראשונה 
סעודה נוספת אחר שפסקו הגשמים. וטעמא דמילתא דחיוב תשבו 
אינו אלא כצורת דירה דהיינו אחת בלילה ולא יותר, וכל הילפותא 
לרבנן דט"ו ט"ו היינו דמש"כ תשבו היינו באופן חיובי דחייב לשבת, 
ואינו נפטר מחמת דאי בעי לא אכיל, אבל סעודה נוספת אינה בכלל 
התשבו כלל, ולפי"ז י"ל שזה הטעם שהראשונים לא תירצו כתוס', 

דאין חיוב באופן זה לאכול בלילה הראשון.

להלכה

אכל,  שכבר  אפילו  לאכול  מחוייב  הראשון  שבכזית  סובר  ותוס' 
ועל זה כ' הגר"א והשו"ע לא הביאו, היינו שהשו"ע סובר שאם אכל 
בביתו כשירד גשם, אם פסק הגשם שוב אינו מחוייב לאכול כבר 
בסוכה כיון שאין זה תשבו כעין תדורו, והרי התוס' כתבו חידוש זה 
מכח הקושיא למה לי ג"ש טו טו מפסח והרי בלא"ה מחוייב לאכול 
מצד יו"ט, והשו"ע סובר כתירוץ הרשב"א שהחידוש בחיוב אכילת 

כזית וכמ"ש הגר"א, וממילא אין לו מקור לחייב כזית ראשון אפילו 
שחסר בתשבו כעין תדורו. 

וכן מבואר בדמשק אליעזר וז"ל, ומה שהשמיט המחבר עכ"פ 
הגשמים  כשיפסקו  לאכול  מחוייב  ראשון  דבליל  להשמיענו 
בסוכה, היינו משום דס"ל כרשב"א וסמ"ג, דמעיקרא לק"מ דהלא 
חיוב מחמת יו"ט אינו רק בכזית, משא"כ מחמת חיוב סוכה מחוייב 
לאכול יותר מכביצה בסוכה דזהו חיוב הסוכה, וא"כ לא מוכח כלל 
דאף אחר שיפסוק מחוייב לחזור ולאכול בסוכה, וע"ז כ' דהעיקר 
עכ"ל,  בסוכה,  ולאכול  לחזור  מחוייב  שיפסוק  דלאחר  כתוס' 
ומבואר כנ"ל שלד' השו"ע אם אכל כשירדו גשמים אינו מחוייב 

לחזור ולאכול בסוכה. 

ולפי"ז א"ש מ"ט הרשב"א ושאר ראשונים לא תירצו כתוס' כיון 
דס"ל שכל פטורי סוכה א"א לחייב בכזית ראשון )וכמו שמפורש 
בשו"ת הרשב"א הנ"ל(, והוא הדין בפטור של תשבו כעין תדורו 
וא"א לחייב לאכול שתי סעודות. והרא"ש שתי' שהחידוש בירדו 
גשמים, לא תירץ כתוס', י"ל דאה"נ הרא"ש היה יכול לתרץ כתוס', 
אבל הרא"ש סובר שאין נ"מ בין הפטורים של סוכה, ואם התחדש 
שחייב בכזית ראשון אף בפטורי סוכה, שוב אין נ"מ אם זה על 
חיוב שתי סעודות או חיוב ירדו גשמים. )ואף שהגר"א כ' וכמ"ש 
שכ'  לסברא  אלא  הרשב"א  שיטת  לעיקר  כונתו  אין  הרשב"א, 
הרשב"א וכמו שהבאנו, אבל לדינא יש חילוק בין הגר"א לרשב"א, 
שהרשב"א סובר שבכל פטורי הסוכה אפילו בפטורים של תשבו 
סוגי  בין  מחלק  והגר"א  הראשון,  בלילה  חיוב  אין  תדורו  כעין 

הפטורים(.

קושיא בהסבר הגר"א

אך צ"ע הרי ביארנו שהגר"א כ' שאין לומר כד' הרא"ש שחייב 
שאי"ז  וביארנו  עליו,  סוכה  שם  שלאו  כיון  גשם  כשיורד  לאכול 
והיינו בכל פטורי סוכה, ומטעם  דוקא בגשם אלא בכל מצטער 
דכיון שהדין בסוכה הוא תשבו כעין תדורו, בירדו גשמים )ושאר 
סוכה  זו  ואין  תדורו  כעין  תשבו  זה  אין  מצטער(  של  פטורים 
למצוה,  הכשרה  לסוכה  בעינן  ראשון  כזית  וגם  למצוה,  הכשרה 
וא"כ צ"ע טובא דס"ל כתוס' שאם ירד גשם ואכל סעודתו בבית 
ופסק הגשם חייב לחזור ולאכול עוד סעודה, והרי כיון שאין דרך 
לחייב לאכול  כעין תדורו א"א  זה תשבו  ואין  ב' סעודות  לאכול 
בכזית ראשון, לפי מה שנתבאר שגם כזית ראשון תלוי בדין תשבו 

כעין תדורו.

פטור מצטער

ונראה לבאר, ונקדים דאיכא תרי גווני של מצטער, יש מצטער 
בעצם הישיבה בסוכה, ויש שאינו מצטער בעצם הישיבה בסוכה, 

אלא מצטער בהליכתו לסוכה.

בדברי הירושלמי שנכנס ויוצא כל הלילה

בירושלמי ספ"ב דסוכה, תני כשם שמפנים מפני  דהנה איתא 
הגשמים כך מפנים מפני השרב ומפני היתושים, רבן גמליאל נכנס 

 איתרי די בכל אתר / דבר בוגרי הישיבה
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ויוצא כל הלילה, רבי ליעזר נכנס ויוצא כל הלילה, חד תלמיד מן 
עליו  מטריחין  אין  יצא  דנשייא  קריבוי  מן  לחד  הורי  מנא  דרבי 
שיחזור, ולא שמיע רבן גמליאל נכנס ויוצא כל הלילה, רבי ליעזר 
נכנס ויוצא כל הלילה. ומבואר דר"ג ור"א כשירדו גשמים נכנסו 
פעמים  הרבה  אפילו  לסוכה,  חזרו  הגשמים  וכשפסקו  הביתה, 

באותו לילה, וזהו שאמרו נכנס ויוצא כל הלילה.

קושיית החלקת יואב

ותמה החלקת יואב )דיני אונס ענף ז בהגה(, ממ"נ אם ר"ג ור"א 
ס"ל דמצטער חייב בסוכה היה להם לישון גם כשיורדים גשמים, 
ואם יצאו מהסוכה בזמן הגשמים כיון דס"ל דמצטער פטור, א"כ 
למה כשפסקו הגשמים חזרו לסוכה, והרי אז הוא מצטער דקיי"ל 
דאין מטריחים אותו לחזור כיון שהוא מצטער )ויצא לחדש שאם 
יורדים גשמים אין הפטור מטעם מצטער אלא מטעם חולי, ופטור 
היינו  גשמים  כשירדו  מהסוכה  שיצאו  ור"א  ור"ג  המצוות,  מכל 
משום חולי, אבל כשפסקו הגשמים דאין חולי חזרו, ואע"פ שאז 

יש פטור מצטער, ר"ג ור"א ס"ל דמצטער חייב בסוכה(.

שתי הלכות בדין מצטער

א(  הלכות,  שתי  נאמרו  מצטער  דבדין  בעז"ה  לבאר  ונראה 
מצטער בעצם הישיבה בסוכה, ב( מצטער בהליכתו לסוכה. ושתי 
בסוכה  הישיבה  בעצם  א(  תדורו,  כעין  מתשבו  נלמדו  ההלכות 
מצטער  ב(  צער,  של  ישיבה  שאינה  בביתו  כמו  ישיבה  שצריך 
על  גם  נאמר  תדורו  כעין  תשבו  שמצות  היינו  לסוכה,  בהליכתו 
החיוב של המצוה, שאין חיוב לקיים מצות סוכה, אם יש לו צער 

לקיים את המצוה.

והנה כשיורדים גשמים פטור משום שמצטער בעצם הישיבה 
בסוכה, אבל אם פסקו הגשמים דהדין דאין מטריחים אותו לחזור 
משום מצטער, אין זה משום שיש לו צער בעצם הישיבה בסוכה, 
דאחרי שחוזר לסוכה אין לו שום צער, אלא שפטור משום שיש 

לו צער בהליכתו לסוכה, שאף בזה פטור.

ביאור דברי הירושלמי

הלילה,  כל  ויוצא  נכנס  שהיה  ר"ג  על  הירושלמי  א"ש  ולפי"ז 
יצא  למה  א"כ  חייב  מצטער  אם  ממ"נ  יואב,  החלקת  והקשה 
כשירדו גשמים, ואם יצא משום שמצטער פטור, למה חזר אחרי 
דפטור  ס"ל  ור"א  דר"ג  א"ש  ולהנ"ל  מצטער,  הוא  והרי  שפסקו 
אם  אבל  בסוכה,  הישיבה  בעצם  כשמצטער  אלא  אינו  מצטער 
רק מצטער בהליכתו לסוכה אינו פטור, לכן כשירדו גשמים יצאו 
מהסוכה, שאז הוא מצטער מעצם הישיבה בסוכה, אבל כשפסקו 
הגשמים שאינו מצטער מעצם הישיבה בסוכה, אין פטור מצטער, 
לח(  ס"ק  תרלט  )סי'  יעקב  בבכורי  )שו"ר  לסוכה.  חזרו  ולכן 
שכתב לבאר ד' ר"ג כעין שכתבנו שיש ב' סוגים של מצטער, אך 
הוא כתב די"ל דר"ג מודה שפטור והוא רק החמיר, וביאר שרק 
כשמצטער בזמן הישיבה בסוכה לא שייך להחמיר, אבל מצטער 

ללכת לסוכה בזה שייך להחמיר, עי' ביה"ל סו"ס תרלט(.

ביאור שיטת התוס' לביאור הגר"א

שייך  שלא  שסובר  הגר"א,  לביאור  התוס'  בשיטת  נ"ל  ולפי"ז 
לחייב בלילה הראשון כשיורדים גשמים, ומאידך סובר שאם ירדו 
גשמים ואכל סעודתו בבית ופסקו הגשמים, שחייב לחזור ולאכול 
בסוכה עוד סעודה, וקשה הרי כמו שבירדו גשמים לא שייך לחייב 
לאכול בסוכה משום שאז יש פטור של תשבו כעין תדורו, ה"ה אם 
אכל כבר סעודה א"א לחייב לאכול עוד סעודה שאין זה תשבו כעין 

תדורו, שאין דרך לאכול שתי סעודות בלילה אחד.

הפטורים,  שני  בין  לחלק  דיש  היטב,  א"ש  שנתבאר  מה  ולפי 
בעצם  פטור  א(  הלכות,  ב'  נאמרו  תדורו  כעין  שבתשבו  דביארנו 
שס"ל  הגר"א  והנה  לסוכה.  בהליכתו  פטור  ב(  בסוכה,  הישיבה 
שביורדים גשמים לא שייך לחייב בלילה הראשון ביאר משום שאז 
לאו שם סוכה עליו, וא"כ אין זה אלא בפטור של דבר שהוא מעצם 
הישיבה  גשמים שיש צער מעצם  כשיורדים  ורק  בסוכה,  הישיבה 
בסוכה לא שייך לחייב בלילה הראשון מטעם דלאו שם סוכה עליו. 
בסוכה,  הישיבה  מעצם  פטור  שאינו  לסוכה  בהליכה  בפטור  אבל 
שיש  הראשון  שבלילה  נראה  בזה  סוכה,  מצות  בקיום  פטור  אלא 
חיוב של סוכה, אין את הפטור של תשבו כעין תדורו, שפוטר מללכת 

לקיים מצות סוכה.

בסוכה  הישיבה  בעצם  פטור  בין  דהחילוק  עוד,  להוסיף  ויש 
פטור  שאינו  לסוכה  בהליכה  לפטור  הראשון,  בלילה  אף  שפטור 
בלילה הראשון, הוא מוכרח, שהרי זה גופא שיש חיוב לאכול בלילה 
הראשון מוכרח שאין את הפטור של תשבו כעין תדורו לענין הליכה 
לסוכה, דהרי מצד תשבו כעין תדורו לא שייך לחייב לאכול כלל כמו 
דאיתא בגמרא )סוכה כז א( דאי בעי אכיל אי בעי לא אכיל, וא"כ 
איך חייבים בלילה הראשון לאכול בסוכה, והרי חסר בתשבו כעין 
תדורו, ובע"כ שבזה גופא שיש מצוה לאכול בלילה הראשון נאמר 

שאין את הפטור של תשבו כעין תדורו בהליכה לסוכה. 

ונראה שזה הטעם של הראשונים דס"ל שבלילה הראשון חייבים 
לאכול אפילו כשיורדים גשמים, מטעם שמזה שחייבה תורה לאכול, 
מוכרח שבלילה הראשון אין פטור של תשבו כעין תדורו, והגר"א 
מחלק שזה ראיה רק שאין אם הפטור של תשבו כעין תדורו בהליכה 

לסוכה, ולא כשחסר בעצם הישיבה בסוכה וכמשנ"ת. 

בלילה  לחייב  א"א  גשמים  כשיורדים  דרק  דס"ל  הגר"א  וא"ש 
באופן  בסוכה, אבל  הישיבה  זה פטור מעצם  הראשון משום שאז 
עוד  לאכול  חייב  הגשמים  כשפסקו  בביתו,  ואכל  גשמים  שירדו 
סעודה, אע"פ שאי"ז תשבו כעין תדורו, שהרי הוא מצטער ללכת 
לאכול עוד סעודה, שאחרי שאכל אכילה בלילה זו כבר אינו צריך 
של  בחיוב  לסוכה,  ללכת  כמצטער  אלא  שאינו  כיון  אבל  אכילה, 
הלילה הראשון אין את הפטור של תשבו כעין תדורו שפוטר מללכת 

לסוכה וכמשנ"ת. 

הסוברים שבלילה הראשון יש חיוב 
אפילו כשיורדים גשמים

ונראה דהראשונים דס"ל שבלילה הראשון יאכל אפילו כשיורדים 
ב' הפטורים של תשבו  בין  לחלק  דאין  דס"ל  הוא מטעם  גשמים, 
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כעין תדורו, וכיון שנאמר בלילה הראשון שאין פטור של תשבו כעין 
תדורו, נאמר אף לאכילה בזמן שיורדים גשמים.

כו א,  ושו"ר שהדברים מבוארים בכמה ראשונים, במכתם סוכה 
כתב וז"ל וכתב הרב ר' שלמיה ז"ל מלוניל, דמצטער נמי אינו פטור 
אלא בשאר הימים אבל בלילה הראשון לא, שהכתוב קבעו חובה 
דטעמא  לדבר  וראיה  הוא,  דמסתבר  וטעמא  חייב,  לעולם  כמצה 
בגמ'  חזינן  ובהדיא  תדורו,  כעין  הוא משום תשבו  פטור  דמצטער 
דלגבי ליל ראשון לא דרשינן ליה, דמפרש טעמיה דרבנן מה מצה אי 
בעי אכיל אי בעי לא אכיל, אף סוכה אי בעי אכיל אי בעי לא אכיל, 
גמר חמשה עשר חמשה  ותריץ  נמי,  לילה הראשון  הכי  אי  ופריך 
עשר מחג המצות, מכלל דלגבי ליל ראשון לא דרשינן תשבו כעין 
מבואר  וכן  לוניל,  חכמי  בשם  שם  המאירי  כתב  וכן  עכ"ל.  תדורו, 

ברבינו מנוח הל' סוכה פ"ו ה"ב.

כשיורדים גשמים ימתין עד שיפסקו

והנה כ' במעשה רב )הל' סוכה אות ריז(, לילה הראשון של סוכות 
חובה לאכול בסוכה כמו לילה הראשונה של פסח, ונ"מ אם יורדים 
בסוכה,  לאכול  הכושר  שעת  עד  בסעודתו  להמתין  צריך  גשמים 

ואסור לישן כל הלילה שמא יהיה עת ראויה לאכילה.

ומובא שם בהערות מספר עמודי אש שתמה שהמעשה רב הוציא 
ד"ז מביאור הגר"א הנ"ל, ותמוה שהגר"א לא אמר אלא שא"א לאכול 
וכ' שם  מנין שיש להמתין עד שיפסק הגשם,  גשם, אבל  כשיורד 
דודאי לפי הגר"א אף שאין לאכול בסוכה כשיורד גשם, אבל כשיורד 

גשם יכול לאכול בביתו וכשיפסק הגשם יאכל כזית בסוכה.

ועוד מובא שם מספר אור חדש שכ' להצדיק מ"ש במעשה רב 
בסעודתו.  להמתין  יש  לכן  לתיאבון  לאכול  שצריך  שכיון  וטעמו 
חובה  ויהיה  לאכול  לאדם  אסור  שיהיה  תמוה  זה  טעם  ובפשטות 

להתענות ביו"ט בשביל לקיים את המצוה של סוכה לתיאבון. 

הטעם שימתין עד שיפסקו הגשמים

לא  גשמים  שכשיורדים  רב  מעשה  של  שהטעם  נראה  ויותר 
יאכל עד שיפסקו הגשמים, כיון שכאשר יפסקו הגשמים הרי הוא 
מחוייב לקיים מצות סוכה וכמ"ש שם בביאור הגר"א, נמצא שעכשיו 
בתחילת הלילה אסור לו לאכול, מטעם שאסור לאכול לפני קיום 
מצוה )ואע"פ שזה רק ספק שיפסקו הגשמים, צ"ל שגם על הספק 

אסור לאכול קודם המצוה(.

קושיית שער הציון

רב, ממ"נ  )סי' תרלט סק"ע( תמה על המעשה  והנה בשעה"צ 
אם מצטער חייב בסוכה א"כ יכול לאכול בסוכה בזמן הגשם ולמה 
ואם מצטער פטור, הרי עכשיו הוא מצטער להמתין  לו להמתין, 

ופטור מסוכה.

ישוב בדעת הגר"א

סובר  שהגר"א  שעה"צ,  תמיהת  ליישב  יש  שנתבאר  מה  ולפי 
שבלילה הראשון יש פטור מצטער רק כשמצטער מעצם הישיבה 
בסוכה, ולכן בירדו גשמים אינו יכול לקיים מצות סוכה, כיון שאז 
הוא מצטער מעצם הישיבה בסוכה, אבל מצטער בהליכתו לסוכה 
אין פטור בלילה הראשון, ולכן חייב להמתין, ואע"פ שהוא מצטער, 
כיון שאינו מצטער מעצם הישיבה בסוכה אלא רק מההמתנה, ובזה 

יש חיוב בלילה הראשון.

שיטת המשנה ברורה

ולכן  המצטער,  סוגי  בין  חילוק  שאין  דסובר  צ"ל  המ"ב  ובד' 
לסוברים שאין חיוב בכזית הראשון בירדו גשמים, ה"ה גם כאשר 
מצטער ללכת לסוכה, ולכן אין חיוב להמתין, אלא יאכל בסוכה בזמן 
הגשמים כזית, ואז ממ"נ יכול להמשיך סעודתו בבית, שאם מצטער 
מקיים בכזית ראשון הרי קיים בזמן הגשם, ואם מצטער פטור הרי 

עכשיו הוא פטור מהסוכה ויכול לאכול ואף ללכת לישון.

ונראה עוד דודאי המ"ב מודה להגר"א שבתוס' מבואר שיש לחלק 
בין ב' סוגי מצטער וכמשנ"ת, אך דס"ל שלהלכה לא פסקינן כתוס' 
כתוס'  פסק  לא  שהשו"ע  מודה  הגר"א  דאף  יחידאה,  דעת  דהוא 
)רק דהגר"א חולק על השו"ע(, ולדעת השו"ע יוצא שאין לנו מקור 
ולכן להלכה לא פסק המ"ב כד' הגר"א,  לחלק בין סוגי המצטער, 
ופסק דממ"נ, אם מצטער חייב שיאכל בזמן שהגשמים יורדים, ואם 

מצטער פטור א"כ הוא פטור אף בהליכה לסוכה.

ביאור בתוס' ברכות

והנה ז"ל התוס' )ברכות מט ב(, ומיהו אומר רבינו יהודה דנפקא 
לכבוד  אם  דהשתא  לסוכה,  חוץ  ואכלו  גשמים  שירדו  כגון  מינה 
יו"ט שפיר, אבל אם בשביל סוכה ביו"ט ראשון צריך לחזור ולאכול 
בסוכה לאחר שיפסקו הגשמים דילפינן ט"ו ט"ו מחג המצות, אבל 

בשאר ימים אינו צריך. 

וצ"ב לפי הגר"א, הרי מחוייב להמתין עד שיפסקו הגשמים, ומ"ט 
כתבו תוס' שירדו גשמים ואכל חוץ לסוכה, והול"ל שירדו גשמים 

שמחוייב להמתין עד שיפסקו הגשמים.

מחג  טו  טו  ג"ש  ל"ל  הקושיא  את  ליישב  כתבו  שהתוס'  וצ"ל 
זה  שאיסור  כיון  להמתין,  שיש  שהקמ"ל  לומר  א"א  וא"כ  המצות, 
לאכול קודם המצוה אינו אלא מדרבנן, לכן כתבו באופן שמחוייב 
הגשמים  יפסקו  שכאשר  וקמ"ל  לסוכה,  חוץ  שאכל  והיינו  מה"ת, 
חייב לאכול עוד סעודה, ושמעינן שאין פטור של תשבו כעין תדורו 
בגברא וכמשנ"ת, וממילא יוצא שכיון שיש איסור דרבנן לאכול לפני 

קיום המצוה, מדרבנן אסור לו לאכול בביתו.  

"

"

 נראה שהטעם של מעשה רב שכשיורדים גשמים לא
  יאכל עד שיפסקו הגשמים, כיון שכאשר

 יפסקו הגשמים הרי הוא מחוייב לקיים מצות סוכה
 וכמ"ש שם בביאור הגר"א, נמצא שעכשיו בתחילת

 הלילה אסור לו לאכול, מטעם שאסור לאכול לפני
קיום מצוה

 איתרי די בכל אתר / דבר בוגרי הישיבה
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הליכה בשבת על גבי לבנים משתלבות
ישנם רחובות המרוצפים ע”י לבנים משתלבות. דרך הריצוף היא 
שלאחר סיום  הנחת הלבנים מפזרים חול על גביהן וע”י הילוך בני 
את  וממלא  הלבנים  שבין  בחריצים  החול  נכנס  זה  במקום  האדם 

החריץ וגם נדחס בו ועי”ז מתחזק הריצוף ומגיע לחוזקו הרצוי. 

ויש שדנו לאסור הליכה במקום זה בשבת, בשלב זה שהחול מפוזר 
ע”ג הלבנים ועדיין לא נשלם חיזוק הריצוף, דאף שאין האדם מתכוין 
בהילוכו לחיזוק הריצוף אלא מהלך הוא לדרכו, מ”מ הוי פ”ר שע”י 
וזה חלק מתהליך גמר הריצוף,  יכנס מעט חול בין הלבנים  הילוכו 
והוי גם פ”ר דניחא ליה, שהרי האדם מעוניין שהריצוף ברחוב בו הוא 

מהלך יהיה חזק ותקין, ויש לאסור משום מלאכת בונה או מב”פ.

]ואין לומר דמשום הניחותא הנ”ל יחשב כמתכוין ממש, דסו”ס אינו 
עוסק בחיזוק הריצוף כלל רק בהילוך גרידא, ואטו כל פ”ר דניח”ל 
יחשב מתכוין. ונפק”מ בזה באמירה לנכרי, דבמקום הצורך שרינן פ”ר 

בנכרי אף באופן דניחא ליה, ולא שרינן מתכוין ממש[.

הילוך של  דכיון שבכל  בית מיחוש,  זה  בנידון  דאין  נראה  אמנם 
אדם לא ניכרת  תוספת חיזוק כלל, דכמה גרגרי חול שנכנסו בחריץ 
אין בהם תועלת משמעותית כלל, ורק בצירוף הליכה של כמה מאות 
בנ”א ניכרת תועלת, כל כה”ג לא חשיבא מלאכה כלל כשאין כוונתו 

אלא ללכת לדרכו.

לחזק  כדי  תחילה  בכוונה  זה  במקום  יהלך  האדם  אם  ואמנם 
ונתן דעתו  , הואיל ואחשבה לפעולתו  הריצוף אפשר שיש לאסור 
על התועלת המועטת שיש בהילוכו, אך כשאינו מהלך למטרה זו אין 

מקום לאסור.

כותלו  דמי שהיה  כב:  דף  ב”ב  להיתר מהגמ’  ראיה  ויש שהביאו 
סמוך לכותל חבירו ברחוק ד’ אמות ונפל לא יסמוך לו כותל אחר 
אא”כ הרחיק ד”א, משום דדוושא דהכא מעלי להתם. ופירש”י וז”ל מה 
שדשין ברגל בין שני הכתלים תמיד מועיל לשני הכתלים להקשות 
קרקעית יסודות הכתלים ולא ימוטו עכ”ל.ועיי”ש בגמ’ דבעיר חדשה 
שעדיין לא נידושה כל סוגי הכתלים צריכים דישה ברגל. ולא שמענו 

מעולם שבעיר כזו יאסר לילך בשבת בתוך ד’ אמות לכתלים . 

אמנם יש לחלק קצת, דהתם לא ניכר שום שינוי בפעולתו אלא 
טפי,  המלאכה  קלישא  ובכה”ג  בהילוך,  תועלת  שיש  יודעים  שאנו 
משא”כ בנידון הריצוף הנ”ל שאפשר לראות תוך כדי ההילוך שנכנס 
קצת חול  בחריצים,  ויתכן שתהא בזה נפק”מ בחילוק זה, במקרה 
שכל עיקר כוונתו בהילוכו יהא לחיזוק הכתלים והריצוף, דגבי דוושא 
ולא מידי  עינינו לא עביד  בזה איסור כלל, דלמראית  אפשר שאין 
ולא שייך בזה אף אחשביה, משא”כ בנידון הריצוף הנ”ל שנסתפקנו 
לאסור באופן זה משום שיש איזו פעולה הנראית לעין ויש לדון מצד 

סברא דאחשביה.

אין  הריצוף  לחיזוק  מכוין  ואינו  לדרכו  שמהלך  באופן  מ”מ  אך 
לאסור, וכנ”ל. 

בית המוסר שואלין ודורשין
 הגאון רבי יפרח פרלמוטר זצ"להגאון רבי שלום גלבר שליט"א 

בעניין ה"בינונים"
בראש  נפתחים  ספרים  שלשה  יוחנן  א"ר  כרוספדאי  "א"ר 
השנה... צדיקים גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים... בינונים 
תלויים ועומדים מראש השנה עד יום הכיפורים, זכו נכתבין לחיים 

לא זכו נכתבין למיתה" )ר"ה ט"ז:(.

ולא  לחיים  לא  נכתבין  אינם  שבינונים  הגמרא משמע,  מדברי 
שנכתבים  ורשעים  בצדיקים  השמועה  מלשון  אמנם  למיתה. 
ונחתמים, משמע לכאורה שיש מי שנכתב ולא נחתם עדיין, וכן 
משמע בדברי הברייתא )ר"ה ט"ז.( שאדם נידון בר"ה וגזר דין שלו 

נחתם ביוה"כ, משמע שכבר קודם היה גזר דין, ונחתם ביוה"כ.

ואמנם גרסת הר"ח שצדיקים נכתבין לאלתר לחיים ולא הוזכרה 
חתימה כלל, וגרסת הרמב"ם )פ"ג מהלכות תשובה ה"ג( שצדיקים 
והבינונים  אחת  פעולה  רק  שיש  משמע  לחיים,  לאלתר  נחתמין 
אינם נכתבים כלל אלא תלויין. אבל גירסת תוס' נכתבין ונחתמין 
כלפנינו, וגם הברייתות שבדף ט"ז. משמע שיש שני דברים. ולפי"ז 
מסתבר שיש בינוני שנכתב לחיים ויש שנכתב למיתה ויש אינו 
נכתב כלל עדיין, ומ"מ בכולם שווה הדבר שאין דינם מוחלט וניתן 
ממי שעדיין  לחיים  נכתב  מי שכבר  אך פשיטא שעדיף  לשינוי, 

לא נכתב.

והנה בגמ' מבואר שזכו נכתבין לחיים, לא זכו נכתבין למיתה, 
וכן  – לעשות תשובה.  זכו  ועשו תשובה, לא   – זכו  ופירש הר"ח 
אף  במצבו  נשאר  הבינוני  שאם  בבירור  ומשמע  הרמב"ם.  נקט 
שלא עשה עבירות נוספות הרי נכתב הוא למיתה. והטעם לכך, 
בכלל  ומי שאינו  זכות,  צריך  לקבל שפע,   – לחיות  משום שכדי 
מקבלי השפע הרי ממילא הוא בכלל מיתה. )ואין המיתה פעולה 
והחיים הם הפעולה החיובית- חיובית, המיתה היא העדר חיים, 
עוון  היא  התשובה  שמניעת  העובדה  מלבד  ]וזאת  אקטיבית!(. 

חמור שבגינו נכתב למיתה כפי שאיתא ב"כוכבי אור" מאמר ה'[.

ולא בעשה עוד מצוה  אמנם צ"ע מדוע דוקא בעשה תשובה, 
כלשהי והכריע עצמו לכף זכות. ונראה פשוט שבינוני אינו מחצה 
בינוני  שיהיה  מאד  רחוק  שא"כ  במדוייק,  זכויות  ומחצה  עוונות 
בינונים.  היו  עלמא  שרוב  התפילה  מלשון  מסתבר  והרי  בעולם, 
אלא בינוני הוא בעצם, וכפי שהארכנו במקו"א, וכן כתב התניא. 
אלא  בינוניותו  מכלל  אותו  תוציא  לא  מצוה  עוד  עשיית  כן  על 
דוקא תשובה ושינוי דרך שבזה הוא עומד עכ"פ עכשיו במצב של 

שב אל ה', וזה אינו עוד בינוני. 

ובאמת רבים הם מאוד שבכל השנה עומדים במצב של בינוני, 
ואילו בעשרת ימי תשובה עולים הם למצב של שבים ומתקרבים 
"זכו"  וזה  ימים.  באותם  לגמרי  עצמם  מכלל  הם  ויצאו  ה',  אל 

שבגמרא. 
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בחודשים האחרונים הלכו לעולמם שניים מרבני הישיבה 
כיובל שנים. לקראת ראש  לפני  שהיו ממקימי הישיבה 
השנה, נביא סקירה קצרה אודותם. תכלה שנה וקללותיה, 

תחל שנה וברכותיה.

הגאון רבי נתן קמינצקי זצ"ל
נתן קמינצקי  בשבת קודש, ערב חג השבועות הלך לעולמו רבי 
ישיבתנו  בהקמת  זצ"ל  הישיבה  ראש  מורנו  לצד  עמד  אשר  זצ"ל, 

הקדושה. 

רבי נתן זצ"ל נולד בתמוז תר"צ בציטביאן שבליטא לאביו הגאון 
'רבי יעקב' קמנצקי זצ"ל  ולאמו הצדקנית מרת איטא עטיל ע"ה, בתו 
של רבי דב צבי הלר זצ"ל, משגיח ישיבת "כנסת ישראל" בסלבודקא. 

הכולל  עבור  כספים  לגייס  לאמריקה  אביו  הפליג  תרצ"ז  בשנת 
ילדיה  עם  לבדה  נותרה  ע"ה  הצדקנית  והאם  בקובנא-סלבודקא, 
עם  וחצי,  כשנה  לאחר  נפש.  במסירות  גידלתם  שם  בציטביאן, 
להביא  יעקב'  'רבי  העולם השנייה, החליט  קולות מלחמת  הישמע 
התשע  בן  נתן  רבי  הפליג  תרצ"ט  בשנת  לאמריקה.  משפחתו  את 
עם  המשפחה  התאחדה  שם  שבקנדה,  לטורונטו  ואחיו  אמו  עם 
אביהם זצוק"ל. חמש שנים אחר כך קיבל 'רבי יעקב' את הצעת הרב 
מנדלוביץ זצ"ל להצטרף לראשות ישיבת "תורה ודעת", והמשפחה 

היגרה לניו-יורק שבארה"ב. 

אז החלה צמיחתו התורנית של רבי נתן. את ראשית משנתו מרבו 
בספרינג- עליון"  מדרש  "בית  בישיבת  זצ"ל  גרוזובסקי  ראובן  רבי 
מלימודם  אביו  של  נעוריו  ידיד  שהיה  זצוק"ל  ראובן  רבי  וואלי. 
בסלבודקא, חיבבו מאד ואף קבע עמו לימוד בחברותא. עד סוף ימיו 
החשיב רבי נתן את רבי ראובן כמו גם את אביו כרבו המובהק. לאחר 
פטירת רבי ראובן עבר ללמוד אצל הגאון הגדול רבי לייב מאלין זצ"ל 
בישיבת "בית התלמוד", שם התיידד עם מורנו ראש הישיבה הגאון 

רבי מרדכי אליפנט זצ"ל.

הרבנית  רעייתו,  את  לאשה  נשא  תשי"ד,  בשנת  לפרקו,  בהגיעו 
שולמית תחי' בת רבי דוד ליפשיץ זצ"ל, מחשובי הרבנים באמריקה, 
בארה"ב.  הרבנים"  "אגודת  נשיאות  וחבר  יורק,  בניו  תורה  מרביץ 
הרבנית עמדה לצדו כל השנים במסירות בל תתואר, ומסרה כל אשר 
לה עבור הרבצת תורתו. לאחר נישואיו החל לכהן כרב בית הכנסת 
באיסט ניו יורק. לאחר תקופה עבר לכהן כרב בית הכנסת "ניו לאטס 

תלמוד תורה". הוא זכה להערצה רבה כרב בית הכנסת והקהילה.

שיעור  כמגיד  תחילה  תורה,  להרביץ  המשיך  כרב  כהונתו  לצד 
בישיבת "בית התלמוד", ולאחר מספר שנים הרביץ תורה בישיבות 
הקודש  לארץ  עלה  תשכ"ח  בשנת  שבארה"ב.  ביץ'  ולונג  קמניץ 
לבקשת ידיד נעוריו, מורנו ראש הישיבה רבי מרדכי אליפנט, שעה 
שייסד את ישיבת "איתרי" בירושלים. עם רבי נתן זצ"ל הגיעו לישיבה 
עשרות תלמידים מאמריקה. מאז ועד יומו האחרון היה שקוע בתורה, 
ולצד זה היה איש אשכולות. ביתו היה תל תלפיות. הוא היה כתובת 
נאמנה לכל שוחר דעת, מוסר, תורה וגם היסטוריה יהודית ורבנית. 

היותו 'בנו של רבי יעקב' שיוותה לו כמובן משקל סגולי.

ראש ישיבה ב'איתרי'
ישיבתנו הקדו' מזוהה יותר מכל עם מורנו ראש הישיבה זצ"ל, אבל 
הדמות הבולטת לצדו הוא רבי נתן קמנצקי זצ"ל. במשך שנים רבות 
היה רבי נתן מרביץ תורה בישיבה, בה העמיד תלמידים הרבה בעיקר 
מבני חו"ל, רבים מהם רואים את עצמם תלמידים שלו והוא 'הרבי' 

שלהם. 

כמה שנים קודם לכן, ייסד רבי מרדכי זצ"ל כולל לאברכים מצוינים. 
הצלחתו  כמובן  נזקפה  האברכים  טובי  בגיוס  הגדולה  להצלחתו 
הגדולה בגיוס כספים שאפשרה לו לשלם לאברכים בשיעור גדול 
ימים.  באותם  אחרים  בכוללים  לשלם  מקובל  שהיה  מזה  בהרבה 
באותה עת נהג לפקוד את אמריקה לעיתים קרובות, והיה מתאכסן 
בביתו של רבי נתן זצ"ל. באותם ביקורים היה מפציר בידידו לעלות 

ארצה ולפתוח יחד עמו ישיבה.

העלייה לירושלים
ואת  נתן כשנטל את הרבנית שלו  רבי  היה  בן שלושים-ושמונה 
אברך  ירושלים.  הקודש  בעיר  תורה  להרביץ  ובא  ילדיו  ארבעת 
בישיבת תורה ודעת שאביו "רבי יעקב" משמש בה כראש ישיבה. 
מן  חלק  תלמידיו.  ולמען  הישיבה  למען  ונפשו  לבו  את  נתן  הוא 
האברכים שלמדו קודם לכן בכולל שהקים רבי מרדכי, הגאונים רבי 
חיים ברנד, רבי מיכל זילבר, רבי בערל אייכינשטיין זצ"ל )שאף נחשב 
שותף להקמת הכולל( ורבי איתן גרין, השתלבו בישיבה עם הקמתה 

בתפקידים תורניים. 

עם  יחד  ארצה  עלה  עת  התשכ"ח,  אלול  של  הימים  אלו  היו 
עשרות  בת  קבוצה  הצטרפה  המצומצמת  משפחתו  אל  משפחתו, 
אך  ירושלים,  במזרח  הישיבה  השתכנה  ראשונים  בימים  תלמידים. 
כעבור כחודש רבי מרדכי קיבל את השטח בבית-צפפה, באותם ימים 
זה גבול תחומה הצפוני של העיר. למרגלות הישיבה חלף קו  היה 
היום  כידוע, עד  ירדן. שם שוכנת הישיבה,  לבין  ישראל  בין  הגבול 

הישיבה.

ישראל  לארץ  מגיעים  כשהיו  שבאמריקה  ישראל  מגדולי  הרבה 
הגיעו לבקר בקרית ישיבת איתרי. אביו של רבי נתן,  מרן הגאון רבי 

יעקב קמנצקי זצ"ל כמובן ביקר גם הוא בישיבה כמה פעמים.

נתן כשהגיע לארץ  רבי  בנו  היה מתגורר בבית  יעקב כמובן  רבי 
ישראל. הבית היה הופך באותם ימים בו שהה בו 'רבי יעקב' לבית ועד 

לחכמים, שהרי גדולי ישראל בארץ ישראל עלו למעונו.

הקשר המיוחד בין רבי נתן לאביו הגדול השפיע עליו רבות. ייתכן 

זכרון להולכים

רבי נתן קמינצקי - יושב 
ראשון - בחנוכת בית 

המדרש החדש של 
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שכאן הסוד לאותו 'דקדוק בהלכה' של רבי נתן. דקדוקו בהלכה היה 
להפליא, תפילותיו היו במתינות ובישוב הדעת ועניין החסד היה אצלו 

בנפשו.

ימיו האחרונים
ייסוריו  בחג הפסח האחרון התגלתה בגופו המחלה הנוראה. את 
והאיר  מפניו  מש  לא  החיוך  ייסוריו  חרף  בדומיה.  נשא  הנוראים 
פניו לכל אחד. אצילותו והתנהלותו הנסיכותית בלטה דווקא בימים 
הקשים שפקדו אותו. בליל שבת האחרון לחייו היה שרוי בתרדמת, 
מילותיו  בברכה.  והשלים את ספירתו הפרטית  לפתע התעורר  אך 
דבר  מתוך  להפטר  וזכה  בעומר".  שבועות  "שבעה  היו  האחרונות 
מצוה שהיה הדבר האחרון לחייו. נשמתו יצאה בטהרה בשבת קודש.

הותיר אחריו משפחה מפוארת: אחיו הגאון רבי שמואל שליט"א 
ראש ישיבת פילדלפיה וחבר מועצת גדולי התורה בארה"ב, אחותו 
הרבנית רבקה דיסקינד, בניו רבי יוסף ראש כולל בא"י ובחו"ל, רבי 
חיים  ישראל  רבי  חתניו,  נועם",  "דרכי  בישיבת  שיעור  מגיד  ראובן 
באהמאן מראשי הקהל בלוס אנג'לס, ורבי מאיר טריבץ מרביץ תורה 
עשירה  מורשת  הותיר  בנוסף  נינים.  ובני  ונינים  נכדים  בירושלים, 
של יבול תורני, מאמרים וחידושי תורה, ואלפים רבים של מעריצים 

המבכים את פטירתו.

הגאון רבי דב בער אייכנשטיין זצ"ל
בעש"ק פרשת שופטים, ראשית ימי הרחמים, הלך לעולמו הגאון 
רבי דב בערל אייכנשטיין זצ"ל, אשר עמד לצד מורנו ראש הישיבה 

זצ"ל בהקמת ישיבתנו הקדושה. 

רבי בערל זצ"ל נולד בלובלין בשנת תרצ"ה לאביו הגאון רבי מנחם 
צבי זצ"ל אב"ד סנט לואיס ולאמו הרבנית ע"ה בת הרה"ק רבי משה 
מרדכי מטריסק הי"ד, מגזע קודש בית טשרנוביל. בהיותו כבן שמונה 
היגרו הוריו לארה"ב. בילדותו התחנך בסמיכות לביתו, ואביו השקיע 

בו כל מרצו בתורה ויראה. 

עם הגיעו למצוות נשלח ללמוד בישיבת תורה ודעת,  מאוחר יותר 
עבר ללמוד בישיבת ליקווד, בה למד כשש שנים, שם התקרב מאוד 

למרן הגר"א קוטלר זצ"ל  שאף חרג ממנהגו והסמיכו להוראה.

קבע מושבו בארץ הקודש
לאחר מכן, נישא לרעייתו הרבנית אסתר מלכה תחי', בתו של הג"ר 
בארה"ב.  במיניאפוליס  ברבנות  שכיהן  זצ"ל,  גינזבורג  מנחם  חיים 
זמן קצר לאחר נישואיהם החליטו לקבוע מושבם בארץ הקודש, 
הם אכן עלו והתיישבו בירושלים עיה"ק. את מקום לימודו קבע 
בישיבת מיר, שם שקד על תלמודו ושמו נישא לתהילה. כעבור 
ברבנות,  בה  כיהן  שאביו  הקהילה  בני  ידי  על  נקרא  שנים  כמה 
ישיבת  ראש  בעצת  אך  בתפקידו.  לאביו  ולסייע  לארה"ב  לשוב 
מיר מרן הגרא"י פינקל זצ"ל, אשר הביע הערכתו כי עתיד הוא 
מושבו  קבע  ישראל,  בארץ  שיישאר  ראוי  ועל-כן  בתורה  לגדול 

ונשאר לשקוד על תלמודו בארץ ישראל.

סולובייצ'יק שליט"א,  דוד  רבי  להגאון  היה שכן  ימים,  באותם 
והיה נכנס בקביעות לשוחח בלימוד עם אביו, מרן הגרי"ז זצ"ל.

השותפות עם מורנו ראש הישיבה זצ"ל
מרדכי  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  למורנו  שותף  היה  לימים, 
אליפנט זצ"ל בהקמת הכולל "תפארת אברהם". הכולל היה כידוע 
ולמדו בו תלמידי חכמים מופלגים בתורה אשר  כולל למצוינים, 

רבים מהם גדלו להיות מגדולי מרביצי התורה בימינו.

את  הקים  זצ"ל  הישיבה  ראש  מורנו  שכאשר  היה,  טבעי  אך 
ישיבת איתרי, הצטרף אליו הגאון רבי בערל זצ"ל. במשך שנים 
היה מראשי הישיבה, שיעוריו היו לשם דבר בבהירות בלתי רגילה.

אחד מבוגרי הישיבה, מהמיוחדים שבחבורה, אשר רבים-רבים 
מבני הדור הצעיר בימינו סופגים מתורתו, התבטא ואמר כי אם 

הוא יודע ללמוד רש"י, הרי זה בזכות רבי בערל זצ"ל.

היה  בישיבתנו,  הרבה  תלמידים  העמיד  שנים  למעלה מעשור 
מיוחד בכך שהן תלמידים מבני ארץ ישראל והן תלמידים מבני 
לקבל  ויכלו  )"שפראך"(  שפתם  את  מכיר  הוא  כי  הרגישו  חו"ל 
ולספוג מתורתו. תמיד היה מעודד את התלמידים לחשוב בתורה, 
שזהו חלק המלמד עד כמה אדם נמצא בתוך "עסק התורה", ובכל 

עת כשפגשוהו היה מיד שואל את בן שיחו על חידושיו בתורה.

משכן  ישיבת  את  הקים  בישיבתנו,  שימש  בהם  שנים  לאחר 
וכראש  כרב  שונים  בתפקידים  כיהן  ולימים  חו"ל,  לבני  התורה 

ישיבה במקומות שונים בחו"ל.

בקיץ האחרון ביקרו בביתו חברי הנהלת הישיבה אשר הזמינו 
אותו לבוא ולהשתתף בכינוס היובל של הישיבה, רבי בערל זצ"ל 
הביע שמחתו ליטול חלק במאורע המרגש, אלא שלמרבה הצער 

זמן קצר לפני הכינוס אושפז בבית החולים.

משפחת מרביצי תורה
עיסוקו כל ימי חייו בתורה ובהרבצת התורה, הותירו חותם לא 
בהשפעתו  אלא  קונטריסין,  גבי  על  העלה  אשר  בחידושיו  רק 
הניכרת על בני משפחתו המפוארה, עד שהותיר אחריו משפחה 
יהושע  רבי  הגדול  הגאון  אחיו,  בראשם,  תורה.  מרביצי  של 
שליט"א ראש ישיבת יד אהרן בירושלים, בנו בכורו כ"ק האדמו"ר 
מטריסק שליט"א, חתנו הגאון רבי דניאל וולפסון שליט"א ראש 
ישיבת נתיבות חכמה, ועוד בנים ובנות הם וצאצאיהם הממשיכים 
בקהילות  הפזורים  הרבים  תלמידיו  עמם  ויחד  אבות,  במורשת 

הקודש בארץ ישראל ובחו"ל. 

במרכז  התמונה - 
רבי בערל אייכנשטיין בישיבת רבנים בימיה הראשונים של הישיבה
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כל הזכויות שמורות
לישיבת זהב מרדכי - אתרי

עורך: הרב יונתן צוקר
עיצוב: נעמי קרוסקל

הנהלת הישיבה מודה 
לכל העוסקים במלאכה!

נשמח לקבל תגובות 

למאמרים, הערות והארות

6733166@gmail.com :למייל

חמישים שנה של תורה


