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אינההיאשגםאשהעשאנישלאשמברךפ"אעעבד

שלאלברךוצריך,גרמאשהזמןעשהבמצותחייבת

שיששכתבהרי.ל"עכטפיגרועשהואעבדעשאני

משוםבנפרדאשהעשניושלאעבדעשנישלאלברך

הברכותלדעתוגםמקוםומכל,מאשהטפיזילדעבד

פעריםכנגדולאהמצוותבחיובההבדליםכנגדנתקנו

כהלכותחייםארחותבספרנראהוכן.החברתיבמעמד

שפטורכותיעשנישלאל"וז,'ואותברכותמאה

כותיעלומברך'וכוואשהעבדכןוכמיהמצוותמן

ואומרמצוותבקצתשייכיואשהשעבדמפניתחילה

שתלההרי,ל"עכטפיזילדעבדמשוםלאשהקודםעכד

י"בפרשהשניכלשוןבמצוותבחיובהברכותטעם

למדכיצדיודעאינניורק,הראשוןכלשוןסייםאבל

.יעקבבראחארבמדבריהברכותקדימתסדר

שעשאנילברךהנשיםנהגול"וזהוסיףבטורומיהד

שמצדיקכמישהואכןשנוהגיםואפשרכרצונו

,באבודרהםהואוכןל"עכהרעהעלהדיןאתעליו

שעשאניהנשיםברכתעצםעלטעםנתינתוזוהי
עליהןלהצדיקכןמברכותהנשיםאםוהנה.כרצונו

לקרואחלילהעדייןהמצוותמקצתעלנצטוושלאאת

שאשהאתעליהןשמצדיקותמשמעאלא,רעהלזה

שאראוי"בפרשהראשוןכלשוןלבעלהכשפחההיא

הלשונותכשניתפסשהטורונמצאכחייםחסרונות

.יחדגם

ר"ביהודהלרבנווהברכותהתפילותבפרושהואוכן

שלאה"בד'בבחלקן"הרמבשלמרבותיויקר

כלבקיוםחייבתאינהשהאשהשפתח,אשהעשאני

המצוותלקיוםהקשוריםטעמיםכמהוהביאהמצוות

חברתייםבטעמיםהמשיךאבל,י"בפרשהשניוכלשון

חביבושאיןנקבהמתינוקתיותרזכרתינוקשמחבקים

נקבותשבניולמיאויאמרול"ושחזזכראלאה"לקב

,הירושלמידבריאתהביאושובהראשוןוכלשוןל"עכ

במהלהעירויש.ביחדהלשונותכשנישתפסהרי
במנחותדמקשהוזהוחטאיראבוראיןל"וזשסיים

'פיולאחטאכיראעצמךמניתשאתה'פיהאיכולי



טאבנימבניסימן

י"ברשוהלא,י"רשהיינוש"ורל"עככךש"ר
עצמודמשבחהראשוןבלשוןכזהנמצאשפירשלפנניו

י"ברי"שהרלהעירישועוד.ל"עכהארץעםשאינו

בשלאוקיצראשהעשנישלאלברכתבטעמיםהאריך

והאריךבאשהקיצראבודרהםבספרואילועבדעשני

.ל"ויש"עייבעבד

ולירושלמילתוספתאמודיםהראשוניםשכלוניוצא

שהאשההיאאשהעשנישלאהברכהשכוונת

,י"בפרשהשניכלשוןהמצוותמןבחלקנצטווהלא

הראשוןהלשוןלפיאחרותכוונותגםשהוסיפוויש

הואזהמכלליוצא.התוספתאטעםאתדחולאאבל

שלאנוסחשהביא'זפרקתפלהבהלכותמנוחרבנו

הלשוןלפירקבוודאיוהואל"עכלבריותעבדעשאני
השלושאלולברךשתקנועודוכתב,י"בפרשהראשון

וירחיקעמהםיתערבשלאהתראהכדמותברכות

.בראשוניםחברלוואיןל"עכמהםדעתו

אשהעשנישלאשמברךמיכל,להלכהוהיוצא

העולםלמלךלהודותתחילהלהתכווןצריך

טעםעיקרהואכןכיהמצוותברבוישנתברךעל

כאלההיוהדורותבמשך,עקאדאאבל.הברכה

ויש,הברכהבכוונתכןופרשוהנשיםעלשהתנשאו

ידעושלאוישעיקרוהטפלטפלהעיקראתשעשו

.במצוותהריבויעלבאהשהברכהכלל

ג

ובקהילותשבקהילתו,כבודולשאלתנבואהועתה

הברכהעלהמתמרמרותנשיםישנןאחרות

שהלשוןיודעהיההעולםכללוהנה.אשהעשנישלא

מברכיםהיוהגבריםכלולוהעיקרהואי"בפרשהשני
היהלאאזכיובמצוותיו'הבעבודתשמחהמתוך

שאנשיםהכתובגזירתהיאכןכי,זולהתמרמרותמקום

אבל.זהעללערערואיןמנשיםמצוותביותרחייבים

ובפרטהברכהבכוונתפיגולמחשבותשנתערבבוכיון

עליונותועלמברךשהאישי"בפרשהראשוןהלשוןלפי

,העיקרהואהשנישהלשוןפ"אעהחברתיבמעמד

בטורהסתירהאתכןלתרץויש.מקפידותהנשיםלכן

בפועלאבלהשניהלשוןהואהעיקראמנםכיל"הנ

הנשיםברכוולכן,הראשוןללשוןגבריםהרבהנטו

.הרעהעלהדיןאתעליהןוהצדיקוכרצונושעשני
אינווגםהדיןאתעליהןמצדיקותהןאיןהיוםברם

ובימינולהשתנותעשויבמציאותשתלוימהכי,דין

בחיובההבדלולעומת,לבעלהכשפחההאשהאין

.לעולםמשתנהשאינוהמצוות

יש.המצבאתלתקןהצעותמספרהועלוולאחרונה
איןאך,לגמריהברכהאתלבטלהרוצים

גדוללצורךלאאםל"חזשקבעובברכהידלשלוח

ואינו.רחבההסכמהלכךצריךוגם'להלעשותועת

'אסעיףג"קצסימןחייםבאורחשנפסקלמהדומה

דרבןזילותאשבגלל'וקטןסעיףאברהםובמגן

משוםכאןגםכןואםבשםהזימוןביטלוגמליאל

,אשהעשנישלאהברכהאתנבטלדנשיםזילותא

הזילותאוגםזמנירקהיההביטולשםכי,אינוזה

העמידולאשמכתחילהלשערוישצדדיתמסיבהנבעה

לברךכןשאיןמה,זהבאופןדבריהםאתחכמים

לאהםואםל"חזתקנתגופאהיאאשהעשנישלא

.נחושהיאךאנןלזילותאבהחששו

משלילההגבריםברכתאתלשנותמציעיםואחרים

ע"צאך,איששעשנישיברכווכגוןלחיוב

שטבעוהמטבעלפיאינוכיומלכותבשםכןלברך

יותרגרועהואשהשינויואפשר,אלהבברכותל"חז

לאפ"עכשםכיכרצונושעשניהברכהמהוספת

ישראלשעשנימהברכהראיהואין.קיימתברכהביטלו

בדבריגםונשתרבבהעתיקיםסדוריםבמקצתהנמצאת

אמברם,הצנזורהמפחדשמקורהידועכי,הגמרא

אישעשנישלאאואשהשעשנילברךרוצותנשים

.בעדןמעכבאיןומלכותשםבלי

ד

כהשפלההברכהאתהרואותנשיםשלצערן:מרוב

שלהפסיםלכתונתהעניןאתודימיתי-ו"ח
אהבשאביהםהאחיםידעוהכתונתכלישגם,יוסף

,מזהלהתעלםיכוליםהיואבלבניומכליוסףאת

תמידלהםוהזכירהבעיניהםנזדקפהשהכתונתאלמלא

-זוברכההדיןוהוא,יתירהבחיבהשפרשתיכמו

אולהחליפהלהתירצדדיםכמהד"בסאבארלבן

.למעשהולאלהלכהאבללשנותה

הברכותאתיעקבבראחארבשינהשלאעדהנה

ושלאבורעשניושלאגויעשנישלאברכוהכל

,והירושלמיוהתוספתאהברייתאכלשוןאשהעשני



ב3ימ'ב3סימן

ישולכן.כןמוכחעצמויעקבבראחארבומדברי

והלאמכברשנהגוממהי"ראבשינההיאך,לתמוה

שבאמשמעואינו,התנאיםידיעלנקבעוהברכות'ג

אלאבורבמקוםעבדולגרוסמעיקראבברייתאלהגיה

שנוסחל"וצ.הברכהאתלשנותנקטדנפשיהסברה

טיבןרקאלאבברייתאסופיתנקבעלאאלהברכות

,שםבמנחותההקשרמןמשמעוכן.מספרןאוהכללי

יוםבכלברכותמאהלברךאדםחייבמאיר'ראמר

בכלברכותשלושלברךאדםחייבאחריוומידל"עכ

ראשוניםועודף"בריהועתקהזווסמיכותל"עכיום

הקפידאברכותשכמאהשכשםונשמע,ערוךובשלהן

עלשתוקנוהברכות'בגהדיןהואהמספרעלהיא

כללותועלהמספרעלהיאהקפידאהאדםעשיית

י"רששסייםוהוא.המדויקהלשוןעלולאהענין

כדיעבדעשאנישלאובירךוהוסיףזילהשניבלשון

השמיטיעקבבראחאשרבכלומרל"עכלהשלים

למניןלהשליםשצריךמפניתחתיועבדוהכניסבור

.הברכותבמטבעלשנותהרשותניתנהאבל,'ג

כרצונושעשנילברךהנשיםממנהגראיהלהביאויש

ומלכותבשםשמברכותמשמעהראשוניםומסתימת

להןהותרוכיצד,חולקיםשישפ"אעהמנהגוכן

איןהאלהבברכותאלא,התלמודאחריברכהלחדש

ועיין.נשמרשהעניןכלהמטבעמןלשנותקפידא

בשםשכתב7צדחייםאורחחלקיושרלקטבספר

במקוםאומרתאשהל"וז,הדשןתרומתבעלרבו

והוסיףל"עכבהמהעשאנישלאאשהעשאנישלא

לאשההודהלאא"שמהרילושכמדומהיושרבלקט

כוונתולפרשויש,כרצונושעשנילברךשבקשהאחת

כשארבשלילהבהמהעשנישלאשתברךשעדיף

שעשנילברךולאועבדגויעשנישלאהברכות

בהמהעשנישלאהברכהגםהלאאך.בחיובכרצונו

ברכהבמטבעלשנותניתןואלמאל"חזמתקנתאינה

בהמהעשנישלאבגמראגרסשבאמתלאאם,זו

.שםבהערותוראהכזהנוסחעלשמענולאאבל

,כתבוטפיזילה"בדשםבמנחותהתוספותךה3ה

דהוימצוידאינומברכינןלאאבוראבלל"וז

,ארץבדרךולאבמשנהולאבמקראלאשאינוכל

כמותומצוויןשאינןואשהאעבדשמברךיותרונראה

רבהזכירהיכן,הראשוןהתרוץלפיוקשה.ל"עכ

קשהועוד?מצויאינושבורזהטעםיעקבבראחא

בורבעניניהלכותנאמרוס"בשמקומותבכמהכי

למהמצוייםהיולאשאםועוד,מצוייםשהיוומשמע

לאמרודוחק,מצוישאינומהעליוםכללברךתקנו

להםשנראההתוספותכתבועצמהזוקושיאשמפני

הראשוןבתרוץהתוספותכוונתאלא.השניהתרוץיותר

לבעליאלאל"חזוימייעקבבראחאלרבאיננה

שהביאהמנהגעללחלוקוכוונתם,דורםובניהתוספות

רביםשנהגו'בעמוד'סדףברכותבמסכתהמאירי

שהןהברכותארבעכללברךכלומרל"עכבארבעתן

שהרביםונראה.ואשהעבד,בור,גויעשנישלא

בבנורקהקפידיעקבבראחאשרבפרשוהאלה

הראשוןבלשוןמשמעוכןבורעשנישלאיברךשלא

לברךנהגוולכן,אחריםעלהקפידלאאכלי"כפרש

שהיוםהתוספותכתבוזהמנהגונגד,הברכות'דכל

.מצויאינוהבורכיבורעשנישלאלברךאין

גרסושהםהמאירישהביאהרביםלדעתלהטעיםויש

ל"עכטפיזיליעקבבראחארבדבריבסיום

אלהמליםלפרשניתןואמנם,ותוספותי"רשכגרסת

פרשוהאלהוהרבים,שכתבתיכמוהלשונותשנילפי

זילי"כפרשיותרוברךלךכלומראזילמלשוןזיל

בברכותלהוסיףשראויונשמעל"עכובירךוהוסיף

טפיזילהואבתוספותהמתחילהדבורולכן.אלה

טפיזילאלא,שםלדבריהםענינומהולכאורה

שאףהתוספותהשיגוולכןלהרבותשראוימשמע

שסיימוומה.בורעשנישלאלברךאיןכןפיעל

איןשאמנםנראהשיותרהיינו'וכונראהויותר

אלאמצוישאינומשוםלאאךבורעשנישלאלברך

בחיובחילוקיםכנגדנתקנואלהשברכותמשום

במצוותחייבהבורואילוי"כפרשהשניכלשוןהמצוות

בתרוץכי,מדויקהתוספותולשון.ישראלכשאר

כתבולכןבימיהםשלהםבמנהגבושדנוהראשון

שדנוהשניבתרוץואילו,רביםבלשוןמברכינןלא

בלשוןמברךכתבולכןיעקבבראחארבבדבריבו

.יחיד

עבדיםבינינושאיןהיום,הראשוןהתרוץלפיוהנה

ראויפינהובכלעברבכלמצוייםבוריםואילו

עשנישלאלברךושאיןלקדמותההברכהשתחזור

לברךישוביותר,בורעשנישלאלברךושישעבד

גרועואףהיוםשלהבורשהואמתבוללעשנישלא

פרשוגאוןעמרםורבגאוןנטרונאירבואולם.ממנו



יאאבניםבניסימן

בורעשנישלאהברכהאתדחהיעקבבראחאשרב

להחזירהאיןוממילא,הסוגיאפשטותהיאוכןלגמרי

וספרי"רשבסדורהןדבריהםוהובאו,לקדמותה

המנהיגבספרוהןטפיזילשגרסוויסריומחזורהפרדס

כתבוהתוספותהלאוגם.טפיזילעבדשגרס'אסימן

.יותרנראההשנישתרוצם

ה

אפשרהברכהאתלשנותאולבטלבלילמעשה

.ברביםלהשמיעהשלאאופניםבשנילתקן
ידיעלהשחרברכותאמירתלבטלהוא'האהאופן

,ברביםהברכהתישמעלאוממילאלגמריצבורהשליח

ו"מסימןחייםאורחערוךשבשלחןפיעלשאף

בקולהשחרברכותאתלסדרשנהגוכתב'בסעיף

כנסתבתיבהרבהמקוםמכל,אמןעוניםושהקהל

דרבנןוקדישאומרישמעאלמרבילהתחילנוהגים

ץ"תשבבספרעייןהראשוניםבימיכברבןונהגו

תרעומתישאםלכן.פרץרבנובהגהותז"ריסימןקטן

לשנותכבודויכוללתקלהוחששהנשיםמצדבקהילתו

שרביםלכךלהביאהשינויעלולברם,למנהגממנהג

.לגמריהשחרברכותעלידלגו

אשהעשנישלאיברךץ"שהשהוא'הבוהאופן

מאוריבספרשכתבמהלפיוהוא,בלחש

שלאלברךשאין'כדף'דבחלקט"תקעמשנתאור

ושאיןהגוייםשלאיבהמשוםבקולברביםגויעשני

.הנשיםפניהלבנתמשוםאשהעשנישלאלברך
אתמנה'אסעיףו"מסימןחייםשבאורהשםודייק

'וכועווריםופוקחבינהלשכויהנותןהשחרברכות

אבל,הכנסתבביתבקוללסדרןשישכתב'בובסעיף

ועבדגויעשנישלאהברכותאתלראשונההזכיר

לאמרהצריךלאשאותןהרי'דבסעיףרקואשה

.ש"עייבטוריותרעודובולטנאהדיוקוהואבקול

שמןאלא,נמיהכיאיןנשיםשםהיואםךהנה

לברכותהכנסתבביתהשכימולאהנשיםהסתם

התפילהבתחילתתדירבאולאגוייםובוודאיהשחר

היתהברביםפניםהלבנתאואיבהאיזוקשהולכן

כןמברכיםשגבריםמפורסםשהדברמשוםואם.שם

אותןיברכואםגם,בסידוריםנדפסותהברכותשהרי
אסורוגםבסדוריםנדפסותהברכותעדייןבלחש

מכל.לגמרילביטולןיביאשהדברמפנילהשמיטן

מאוריבעלעלבזהלסמוךאפשרהצורךבשעתמקום

בעניניםמדבריומביאיםאחרוניםכמהשראיתיאור

.שונים

כיבקולגויעשנישלאלברךצבורהשליחוצריך

גםויברך,לאיבהכךכלחוששיםאיןבימינו

יברךאשהעשנישלאורקבקולעבדעשנישלא

בלחישתווישהה,לאזניורקהברכהוישמיעבלחש

וגם.ניכרמקומהשיהיהכדיבקולהברכהכשיעור

ולסייםבקולה"אמי"באומלכותבשםלברךיכול

המסיימיםלחזניםדומהואינו,בלחשאשהעשנישלא

השליחחייבשםכיכהלכהשלאבלחשישראלגאל

הרביםאתלהוציאסוףועדמתחילהבקוללברךצבור

ברכותכןשאיןמה,ה"זצלהז"הגמושהחריעכמו

.מנהגאלאאינהץ"השידיעלהשחר

הכקיןהרצליהורה



ב[בניבבניסימןיב

בסימן

נשיםשלהתורהקריאתברכות

לתורהעולותשאינןובמנהג

א"תשסמשפמים'פרק"מוש,ה"ב

אחדלרב

כמהלפניבינינושהיתההחביבהלהתנתבותבהמשך

,נשיםידיעלהתורהקריאתבנושאשנים

הקושיא.שונותזוויותמשתיכעתהקשהכבודו

בעדותה"זצלהז"הגמודבריסיוםלפיהיאהראשונה

קוראקורא-שבעלמנהגנולפיל"וז,ז"סאותלישראל

לברךצריךהיה[התוספתאמדין],הפרשהכלאת

שלאבכדיאלא,עולים'זבמקוםפעמים'זבעצמו

משום'כלו)ל"הנמטעמיםוגםליחידבברכותלהרבות

היוהעוליםכי,תורהלומדיחיזוקומשוםשלוםדרכי

וכל,עוליםהרבהלכבדנהגו(זהבעדלנדברגילים

.ל"עכבברכתווהרביםהקוראאתויוציאיברךאחד
יכולותאינןשנשיםפשוטנראהזהשלפיכתבוכבודו

משוםאלאהצבורכבודמשוםרקולאלתורהלעלות

בברכותחובתםידיוהרביםהקוראאתמוציאותשאינן

במסכתף"הריעלן"הרכתבוכן.התורהקריאת

הפותחשרקהדיןעיקרשלפי'אעמודג"כדףמגילה

ולאראשוןקוריןאיןוקטןאשהלכןמברכיםוהחותם

האחריםלקוריןא"שאלפי,הברכהמשוםאחרון

.ל"עכבברכתםשיצאו

היוםשגם'טסימן'בחלקבניםבבניעייןואולם

הפותחשלהברכותידיעללצאתהחזןיכול

שלשהברכותראיהוהבאתיאחרוןוהחותםראשון

לאאשהן"הרלדעתולכן,הפסקאינןהעוליםשאר

ומברכתעולההיאשפיראבלואחרוןאוראשוןתברך

שנישםוהבאתי.הצבורכבודאלמלאבאמצעיות

בשווהמברכיםהעוליםשכלשתקנולמהפירושים

שמא'הא,ל"עכהנכנסיןומשוםהיוצאיןמשוםגזרה

יטעוהכנסתביתמתפללימביןוהנכנסיםהיוצאים

לאחריהאולפניהבתורהבברכהצורךשאיןלחשוב

שמא'והב,ראשוניםועודן"והרי"רשדעתוהיא

ולאויכנסוייצאועצמםהםבתורהלקרואהעולים

קוראיםונמצאווהחותםהפותחברכותאתישמעו

כספריפהמבואריםוהדברים.ברכהבליבתורה

איןהשנישלפרוששכתבמגילהמסכתעלהמכתם

מןחובהאלאגזרההיאאיןכי,גזרההמלהגורסים

.ש"עייהדין

עלהןהברכות'האהפירוששלפיעודובארתי

הקוראעלולאהתורהקריאתשלהחפצא

אתשמעולאהאמצעייםהקוראיםאםאפילוולכן

עצמההקריאהמקוםמכלוהחותםהפותחברכות

היוצאיםיטעושמאשגזרואלא,וסוףתחילהנתברכה

לאחריהאולפניהבברכהצורךשאיןלחשובוהנכנסים

לדעתשאפילוונמצא.אחרלזמןתקלהמזהותצאכלל

אשהולכןתורהתלמודבחיובתלויותשהברכותן"הר

מקוםמכל,גבריםלהוציאכדילברךיכולהאינה

החזןאיןכיהאמצעיותבעליותלכרךהיאיכולההיומ

.הברכותלאותןצריךבתורההקורא

ל"זכיד"לען"הרעלהחולקיםרבוהדיןובעיקר

חיובאבנילאווקטןאשה,שםג"כבדף

ברכהמשוםאחרוןולאראשוןקוריןאין'וכונינהו

,בברכתםשיצאוהאחריםלקוריןאפשרשאילפי

וקטןאשהכולםשיברכורבנןדתקוןהשתאומיהו

כתבלזהודומה.ל"עכואחרוןראשוןאפילוקורין

לאל"וז,שמפרשמיישבשםהשניבפרושהמאירי

אלאשבעהלמניןעולהשאשה'כלוהדבריםנאמרו

יכולהואשהברכהבלאאמצעייםקוראיןשהיובזמן

אשהאיןמברכיןשכולםעכשיואבל,באמצעלקרות

קריאתשעריהבתיםבספרהואוכןל"עככללקוראה

יכולהאינהאשהזוולדעה.'והלכה'בשערהתורה

שישאלא,ן"הרוכדעתבברכותיהאנשיםלהוציא

להוציאלברךהיאיכולהן"הרלדעתכיביניהםחילוק

שמפרשמיהישלדעתואילובקריאתהעצמהאת

.אסורזהגםבמאירי

ישבשםראשוןפרושהמאיריהביאזודעהכנגד

קוראקריאהבכלצריךמ"מל"וז,שאומרמי

משהתקנתנשלמהכבראחדוקראוהואילגדולאחד

שלא,עזראמתקנתאלאקריאהעודכאןואיןרכינו



בניםבניסימן

הקריאהגוףאלאמשהמתקנתהקוראיםמניןהיו

אבלקטןאואשהידיעלהקריאהלהשליםויכוללבד

ל"עכוקטןאשהידיעלהקריאהכלשתעשהלא

.התורהקריאתעלמברכותשפירנשיםזהולפיל"כצ

הראשוןכפרושהאםבאמתהמאירידעתהיאומה

יכולהשאינההשניכפרושאולברךשיכולה
הדיןשכןסייםהשניהפרושאתשהביאאחרי,לברך

מברךקטןמ"ומפטורהוהיאתברךאיךשהרינותן

מצוויןושאחריםתורהבתלמודשייכותלווישהואיל

אבלמברךקטןמסקנתולפיולכאורהל"עכללמדו

היאכיכןלאמרתימהאבל.השניוכפרושאשהלא

לברךיכולהאשההאםהראשוניםביןגדולהמחלוקת

המקומותובכל,עליהןמצווהשאינהעשהמצוותעל

וערוביןג"לדףהשנהראשבמסכתזובשאלהשדנו

אתהמאיריהביאבכולםא"לדףוקדושיןו"צדף

גם.כאןלהכריעראהומההכריעולאהדעותשתי

לפרושהלאתורהמתלמודפטורהשהאשהבכךמה

ועל,ת"מתפטוראובחיובתלויהדבראיןהראשון

להכריעכדיהביאראיהואיזודניםאנוזומחלוקת

ד"כבדףהמשנהבפרושכיקשהועוד.השניכפרוש

התורהשבקריאתהמאיריכתבבתורהקוראקטןלגבי

מצוהזוואיןהעםאתלהשמיעאלאהכוונהאין

'וכומחויבשאינוכלבושנאמרמצותכשארגמורה

והואת"בתפטוראובחיובתלוישאינוהרי,ל"עכ

במסכתכןכתבעצמווהוא,שנאמאיכילאשההדין

מצוההיאהתורהשקריאת'אעמודא"ידףברכות

.תורהתלמודבכללואינהעצמהבפני

אלאהשניכפרושהמאיריהכריעלאכרחךעללכן

השניהפרוששלפי'פינותןשהדין,קאמרהכי

להוציאהתורהקריאתברכותלברךיכולהאינהשהיא

הדיןהוא,תורהמתלמודפטורהשהיאכיוןאחרים

זולדעהעצמהאתלהוציאאפילולברךיכולהאינה

לדינאכןהחליטלאאבל,פטורהוהיאתברךהיאךכי

להוציאהמברכתביןלחלקשאיןלקבועאלאבאולא

כמוושלאאחריםלהוציאהמברכתלביןעצמהאת

שנולדן"הרעלקושיאמכאןאיןרק.ן"הרשחילק

כי,דבריואתראהלאוהמאיריהמאיריחייבסוף

שכןעשהמצוותעלמברכתשפירשאשהפסקן"הר

,שםובחדושיוהשנהראשבמסכתף"הריעלכתב

עצמהשלתורהתלמודעללברךהיאיכולהוממילא

.לדעתוטפימחויביםהםכיגבריםשלעללאורק

ברכותולדעתםחולקיםהראשוניםמןרביםואולם

ושלאת"בתתלויותאינןהתורהקריאת

ראשבמסכתבתוספותתםרבנודעתהיאכן.ן"כהר

ל"וז,יהודהרביהאה"בד'אעמודג"לדףהשנה

משוםלאוולאחריהלפניההתורהדברכת'וכות"ואור

נפטראונאהערבברכתברךשאפילו,תורהתלמוד

ש"בראועיין.ל"עכ'וכוומברךחוזררבהבאהבה

רבנובשםשהביא'כסימן'זפרקברכותבמסכת

מצותמשוםלאואלמאל"עכקאילשמיעהת"דסתם

.תורהתלמוד

אתדחוהשנהבראשבתוספותהדבריםובהמשך

למימרדאיכאועודל"וז,תםרבנודברי

לברךנוהגיםהיודלאבאמצעהיינועולהדאשהדהא

פותחדתנא,עומדהמגילהאתהקוראבפרקכדאיתא

כולהווהאידנא,לאחריהמברךוחותםלפניהמברך

ל"עכהנכנסיםומשוםהיוצאיםמשוםגזרהמברכין

יכולהאינהכיבתורהתקראלאאשהשלכןכלומר

אתהתוספותדחושובאבל.ת"כרושלאלברך

בסוףמשמעשבעהלמניןעוליןומיהול"וז,הדחיה

סימן'בחלקזרועבאורהעתיקוכןל"עכשבעה

שבברייתאשבעהלמניןשלשוןהיאוכוונתםו"רס

זהולפי,בסופםביןהקרואיםבאמצעביןמשמע

ואין.חותםאחרוןהעולהכימברכתהיתהבוודאי
עליותלשארולאלשביעידוקאתעלהשאשההכוונה

במסכתעיין,למניןעולההלשוןמשמעותזואיןכי
שבועלמניןעולהיובל'אעמודא"סדףנדרים

למניןעולההכל'בעמודקייטדףקמאובבאל"עכ

למניןעולה'אעמודד"מדףובכורות,ל"עכתכלת

דףוערכין,לטומאהאבריםצרוףלעניןל"עכה"קכ

מקומותועודל"עכלוייםלמניןעולים'בעמודג"י
מ"מהרגרסתולענין.ו"שכסימןש"הריבת"בשוועיין

בבניכתבתיל"עכשבעהלמניןמשלימיםהכלב"ב

.א"יסימן'בחלקבנים

קריאתשברכותראשוניםהרבהבעודמבוארוכן

בטורעיין,תורהתלמודחיובמשוםאינןהתורה

בשםברצלוניי"הרבשםט"קלסימןחייםאורח

הואוכןהתורהבבורמשוםנתקנושהברבותג"רס

בשלחןפסקוכןהתורהקריאתבדיניאבודרהםבספר

בחדושיא"והרשב.'חסעיףשםחייםאורחערוך

מבליתםרבנודבריהעתיקי"מכתהשנהראש



בניסימןיד

בפנימצוההיאהתורהשקריאתוהוסיף,להזכירו

כלומרל"עכבהכשרהאשהשאפילואמרווהםעצמה

אישבהוהשוומיוחדתחכמיםתקנתהיאשהקריאה

.גבריםגםלהוציאמברכתשפירולכןואשה

ב"יפרקתפלהבהלכותשכתבמנוחרבנודעתוכן

בתלמודנצטוולאשנשיםנהיל"וז,ז"יהלכה

לעסוקו"אקבלברךיכולותאינןהכיומשוםתורה

הכתובותבמצוותנצטוומ"מאבל'וכותורהבדברי

נתןואשרבנובחראשרלברךיכולותכ"וא,בתורה

צבורכבודמשוםלאואיכאנשיםבתורהולקרותלנו

.ת"בתנצטוושלאפ"אעמברכותשנשיםהריל"עכ
ל"עכבתורההכתובותבמצותנצטוומ"שמשכתבומה

ל"חזכןושעללתורהשייכותשנשיםטעםנתינתהוא

שנתקשוכמוושלא,כאנשיםבתורהשקוראותתקנו

.ש"עייבהערות

מפלייששמואלורבנושמחהלרבנונמצאכןכמך

עולההיתהשהאשההתוספותמבעליואחרים

,שם'אחלקבניםבבנישהבאתיכמושלושהלמנין

וחותמתולויכהןאחרילשלישיעולההיתההסתםומן

לאמרודוחק,הראשוניםהעוליםאתומוציאהבברכה

מברכיםהעוליםשכלשתקנואחרירקמיירישכולם

הדעהלפיהואוכן.והאחרוןהראשוןרקולאלעצמם

יכולהשרשותשםהשנהבראשבתוספותשהביאו

הדעהעיקרלפיואזיל,דרבנןתיובאברלהוציא

בספרועייןמדרבנןאלאאינןהתורהקריאתשברכות

.'בסימןרפאלתורת

ראשוניםשלרובםרובכדעתנקטינןד"לעדברסוף

קריאתבברכותגבריםלהוציאיכולהשאשה

משהודרכייוסףובבית.ן"הרכדעתושלאהתורה

דבריהביאולא'גסעיףב"רפבסימןא"וברמהארוך

נשיםהעוליםכלתהיינהשלאלעניןאםכין"הר

להוציאיכולותשאינןלאאבלש"הריבגםכתבושכן

.בברכותיהןאנשים

התלונןכבודוכיהשנימהכיווןהיא'הבהקושיא

ז"כהגמושלאלמעשההלכהשהכרעתי
הזכירלאז"הגמוהנה.לתורהנשיםעליותלענין

בברייתאכי,דבריולפיכןהעליתיורקנשיםעליות

אותעלהשלאולאבתורהתקראלאשאשהאמרו

תקנתכאןאיןקוראהחזןשרקהיוםולכןתברךשלא

נבנים

בכלללתורההעליותלגבינאמרוז"הגמוודברי,ל"חז

הצבורכבודמשוםלחושאיןשגםיוצאממילאורק

דיןלבעלמקוםישאך.ומתקבלנאהדיוקוהוא

קושטאולכןבעצמוקראעולהכלבימיהםכילחלוק

שכבודיתכןאבל,בתורהתקראלאשאשהקאמרו

וכדעתבלבדבקריאתהולאאחרבעניןתלויהצבור

תעלהלאאשהלמהטעמיםשהמציאואחרוניםמקצת

.ד"לענראיםשאינםאףלתורה

עליותלעניןהצבורכבודפרושבאמתמהואמנם

מגילהבמסכתא"שהריטבכיוןד"לע,נשים

ההרמןאברהםברבנובירורוביותר'אעמוד'דדף

'פימאירהשלעניןשהואמבואר'בעמודס"יבדף

גבריםדיאיןכאילושנראהלצבורהואשבזיון

פרשוכןנשיםהביאוולכןבתורהלקרואהיודעים

בראשוניםנמצאולא,'טאותב"רפסימןהדבירבפתח

להשגיחואין,נקטינןהכיבוודאילכןזהעלשחולקמי

ח"בבשנראהמהולדוגמהזהבעניןהאחרוניםבטעמי

מפניבתורהתקראלאשאשהג"נסימןחייםבאורה

.כבודפחותיידיעלחובתםידילצאתלצבורשגנאי
כהראשוניםשלאלפרשנדכמוהאחרוניםנצבוואילו

וחלוקיםמקצתאלאשאינםכיוןאבל,לדוןמקוםהיה

פשוט,בכהאומרוזהבכהאומרזהבדעותיהם

.משנהאינםראשוניםבמקוםשאחרונים

שכבודלאחרונהשהמציאובטעםממשאיןבפרט

הקוראתבאשההגבריםיהרהרושמאהואצבור

ד"שהגריכבודוששלחבדפיםוקראתי.בתורה

עלוהצטערתי,לתלמידיוכןלימדל"זיק'סולובייצ

מ"מהרתשובתמשמעותנגדהואכירבאגבראהאי

יקראשכהןכהניםשכולהבעירראשוניםועודב"ב

בדברהיהואם,נשיםתקראנהוהשארושניראשון

יבואוולאלגמריהקריאהשתתבטלמוטבמכשול

במסכתהמאורותבספרומפורש.הרהורלידיהגברים

בתורהתקראלאשאשה'אעמודד"מדףברכות

וכןל"עכליכאפריצותאאבלהצבורכבודמשום

,'זהלכה'הפרקברכותבהלכותמנוחברבנוהוא

מהמלמדהיהלאדבריהםאתס"הגרידראהואילו

'יסימן'בחלקבניםבבניהראיתיועוד.שלימד

באשהלקולעניןאינוהתורהבקריאתהצבורשכבוד

בקריאתוהכלבוחייםארחותבספרלושחששוערוה

.הדבריםאתלהעתיקפנאיאיןכיש"ועייהמגילה



סובבנימבניסימן

האשכולבספר,נשיםקריאתבנושאלעניןומענין

שיטהראיתי'טפרקופוריםחנוכההלבות

המגילהבקריאתגבריםמוציאהאינהאשהלמהחדשה

קבעוהמגילהקריאתתקנושכאשר,ג"בהלדעת

במשמערקוהאשההמגילהבמקראחייביהיהשהאיש

ש"עייבתורהלקרואגםלאשהלהתיריבואושלאכדי

ל"עכאנשיםתוציאשלאתקנולהכישכתבשזהו

בהלכותג"הסמשיטתעלוחולק.כןמנתעל'כלו

ל"הנמגילהבמסבתההרמןאברהםורבנומגילה

הדיןמעיקרמגילהבמקראשוויםואשהאיששלדעתם

משוםבמגילהגבריםלהוציאלקרואלאשהאסרוורק

אשהשבדיעבדמינהונפקא,התורהלקריאתהדמיון

רבנוכתבוכןבמגילהחובתםידיהגבריםאתמוציאה

מוציאםאינההאשכולספרלפיואילו,ההרמןאברהם

.תקנוכךכיבדיעבדאפילוהמגילהבקריאת
באמתלמה,ג"בהלדעתגדולהקישיאומתורצת

המגילהבקריאתשוויםאינםונשיםאנשים

ולפי.בחיובםלחלקומניןהנסבאותוהיוכולםהלא

כדיכןל"חזתקנושבכוונהאלאנמיהכיאיןהאמור

לקרואגבריםלהוציאהמגילהמקריאתתבואנהשלא

'יסימן'בחלקבניםבבניועיין.בצבובתורהגם

שקשהאלא.ם"הראתוספותבדבריכ"משא"מעמוד

שעלהקודםשניםח"יאירעפוריםנסכי,אחרתמזווית

,בשבתלתורהעולים'זתיקןאשרוהואי"לאעזרא

שבתחילהלאמרנצטרךג"בהבדעתהאשכולספרולדברי

ורקהמגילהבקריאתגבריםאתנשיםהוציאושפיר

תקראלאשאשהוגזרובשבתעולים'זתקנוכאשר

הדיןאתשיגוגםאזאוהצבורכבודמפגיבתורה

רקחייבתתהיהאשהשמעתהוחידשוהמגילהבקריאת

שלאמההגבריםאתתוציאשלאכדימגילהבמשמע

.['חסימןלהלןראה]פלאוהוא,מקודםכןהיה

'דסימן'אחלקבניםבבניכתבתיעוד,לעניננונחזור

,לתורהתעלהלאשאשהתורהישראלשמנהג

כיוןבטעותמנהגהויז"הגמודברישלפיכבודווהקשה

'בבחלקלווכתבתי,העוליםולאקוראהחזןשהיום

כןשאיןמהמעיקראטעותהויטעותשמנהג'זסימן

,קצתאבארולכןבזהנתקשהשובכבודווכעת.כאן

שאלהללאטעותמנהגלהתירישהאםהראשוניםנחלקו

'האוהדעהשאלהצריכיםפ"שעכאונדריםוהתרת

'והב'אסעיףסוףד"ריסימןדעהביורהבסתםהובאה

.א"הרמכתבוכן'אכדעהוהעיקרשאומרמיישבשם

שהביאוכמומעיקראטעותשהואבמנהגהואכןברם

ממסכת'אעמודא"נדףפסחיםבמסכתהתוספות

ירקשלעלהאכלמאירשרבי'בעמוד'ודףחולין

,ידועלכולהשאןביתאתרביוהתירשאןבבית

לעניןי"מאחלקהיאשאןשביתסבוריםהיוכי

שאיןמה.מעיקראגמורהטעותהיתהוזומעשרות

שלאנהגושפירכימעיקראטעותאינובעניננוכן

אחריורק,הצבורכבודמשוםלתורהאשהלהעלות

נשתנהכולםעבורקוראשהחזןהנהיגוכאשרכן

גליותשלשניטובליוםלדמותוישד"ולע.הענין

הספקמשוםכןשנהגו'בעמוד'דדףביצהבמסכת

,הספקנתבטלהחשבוןלפיחדשיםלקדששהתחילועד

מהתםשלחואלאבידםטעותמנהגשנעשהאמרוולא

המלכותדגזריזמניןבידיכםאבותיכםבמנהגהיזהרו

מהתםששלחולפרשוויש.ל"עכלאקלקוליואתיגזרה

'והבבידיכםאבותיכםבמנהגלהזהר'הא,תשובות'ב

שבטלכיוןהמנהגלהתירשישלאמרתמצאושאם

.לבטלואיןולכן'וכוהמלכותדגורווימניןהרי,הטעם

אבותיכםמנהגגליותשלשניטובליוםשקראוהרי

ובאופן,הטעםבטלשכברפיעלאףבידיכם

הסובריםלדעתאפילומאליוהמנהגנתבטללאכזה

כיון,בעניננוהואוכן.התרהצריךאינוטעותשמנהג

מפנישבעהלמניןנשיםלהעלותשלאנהגוששפיר

אפילו,מעיקראטעותואינואזשהיהכפיהצבורכבוד

,העוליםולאקוראהחזןשרקכיוןהטעםבטלהיוםאם

לזלזליבואוכןלאשאםוהתרהשאלהצריךעדיין

למתבולליםפתחנעשונשיםשעליותכיוןאך.במנהגים

בחלקהשלחןבערוךועייןד"לעברביםלהתירןאין

.ב"יאותד"ריסימןנדריםבהלכותהחדש

,עניניםשניישנםבתורהנשיםקריאתלגביוהנה

בברייתאשאמרומההיאהגזרה.ומנהגגזרה

ככלשהיאהצבורכבודמשוםבתורהתקראלאאשה

ואיןקוראהחזןשרקבאופןולכןל"חזותקנותגזרות

והמנהג.ל"וכנמעיקראגזרושלאל"יקוראיםהעולים

לתורהעולותאינןשנשים'הא,פניםבשתיהואגם

רקשהיוםפיעלאףלתורהאותןלהעלותשינוולא

לתורהנשיםלהעלותנהגושלא'והב,קוראהחזן

וכגוןהדיןמןשמותרובאופןהדחקבשעתאפילוכלל

שםשאיןאוב"במ"מהרלדעתכהניםשכולהבעיר

לאשכן,ץ"הריעבלדעתלקרואהיודעיםגבריםדי
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*לתורהשעלתהאשהשוםעלשמענוולאראינו

ראיההויראינושלאאפשרזהובכגון,אלהבדורות

ובאוריםז"לסימןסוףמשפטבחושןך"שועיין

באורחשהפרישהמהתביןובזה.מ"ואכשםוחומים

שנשיםטעםלמצואהתאמץ'גאותב"רפסימןחיים

שבעלמאפיעלאףש"עייכללבתורהקוראותאינן

.הצבורכבודמשוםפשוטהטעם

קשהכללנשיםלהעלותשלאזהמנהגגםואמנם

עלשהחמירומנהגאינופ"עכאבל,להתירו

אומריםיששאזאיסורמחששוסייגגדרבתורעצמם

,שבעהלמניןעולהאינהאשההברייתאלפי(הגש)*
ולאהעולים'זעלההוספותדיןנתבארלאאך

שהכאתיהראשוניםטעםלפיונראה.בזהשדןמיראיתי

היודעיםגבריםדיאיןכאילוייראהשלאהיינוצבורשכבוד

שבעתבמניןאלאזהאין,אשההביאוולכןבתורהלקרוא

שאינןהשבעהעלבהוספותלאאבלחובהשהםהקרואים

חלקקוראתשאשהשכללדחותישומיהו.רשותאלא

הצבורכבודמשוםאסורהרביםאתופוטרתהצבורמחובת

.עוליםמשבעהליותרהקריאהאתחילקואםואפילו
באורחא"והרמערוךהשלחןבמחלוקתתלויזהודבר

מותרהמחברשלדעת,'בסעיףב"רפסימןחיים

מהאתבברכהלקרואולחזורהעוליםמניןעללהוסיף

תעלהאםזהובאופן,הספרדיםמנהגוהואקראושכבר

לאקראושכברמהותקראהעולים'זעלבנוסףאשה

לקריאתהזקוקהצבוראיןשהריהצבורלכבודלחשוששייך

לברךלחזורשאיןא"הרממנהגלפיכןשאיןמה,כלל

.קראושכברמהעל

ג-נבנים

חייםבאורחחדשבפריועייןכלללהתירואפשרשאי

,והשמיניהשניבחילוקו"ותצ'דאותח"תססימן

בשיוריעייןבמנהגיםלהקלנראהכדברספקישואם

הנשיםשאיןלמנהגדומהואינו.שםדעהביורהברכה

חששושםכי,'אסעיף'אסימןדעהביורהשוחטות

.תשובהבדרכיש"ועיינבילהואיסורפסולהלשחיטה
באקראילתורהנשיםבעליותלהקלישאוליולכן

העולים'לזכהוספותאוהכנסתבביתולאבביתבמנין

.הרגילההתורהבקריאתמתחלפתהקריאהשאיןבאופן

הנקיןהרצליהודה

א"הרממנהגלפיאפילולהקלנראהתורהבשמחתברם

עדהקריאהאותהעלפעמיםכמהחוזריםהריכי

זכרכלשמעליםהמנהגלפישכןוכל,קדםאלקימענה

גבריםשישלטעותאפשראיאזכילתורהנ"שבביהכ

הכיבלאווגם.עוליםכולםכילעלותיודעיםשאינם

להעלותמזהילמדוולאתורהבשמחתהמנהגיםנשתנו

.השנהבמשךנשים
לכמהלהתחלקתורהבשמחתנוהגיםכנסתבתיובהרבה

לביתומחוץמבפניםבמקבילוקוראיםמנינים

להכנסמבלילתורהלעלותנשיםיכולותזהובאופןהכנסת

שבארתימהולפי.לבימהלעלותומבליהגבריםלעזרת

מעזרתלמניןצרוףבענין'זסימן'בחלקבניםבבני
גםהנשיםבעזרתלתורהלעלותשמותריתכןהנשים

אלאכןלחדשואין.ש"עייגבריםמניןבהשישהומבלי

נוטלותשאינםגדולעצבוןלנשיםכשישהצורךבמקום

בעלובפקוחלתורהלעלותורוצותהתורהבשמחתחלק

.אההור

גסימן

בדיעבדבתורהאשהקריאת

ד"תשסשמיני'פרק"מוש,ח"כ

אחדללמדן

ואפילו,חפוזבאופןלכתובאיןלדעתי.מכתבוקבלתי

יומייםאויוםלחכותראויהכתיבהאחרי

.מתוקןדברידומתחתלהוציאכדיהמשלוחלפני
ונפסלסברהאוחידושכתבתיפעמיםוכמהוכמה

פיעלאףויבאשתולעיםוירםבקרעד,בלינה

.מלכיםשלחןעלשעולהדימיתיכתיבתושבשעת

אתמוציאהאינהשאשהשכתבתמה,דבריךבגוף

ואםבדיעבדאפילוהתורהבקריאתהאיש

אין,ס"יעשהג"לסמוציינתעלתהלאכאילועלתה

מסכתל"וז.להפךנשמעהברייתאומןשםמפורשזה

למניןעוליןהכלרבנןתנו,'אעמודג"כדףמגילה

אשהאפילוא"נ)אשהואפילוקטןואפילושבעה

בתורהתקראלאאשהחכמיםאמרואבל(קטןואפילו

קריאתבהלכותם"הרמב.ל"עכצבורכבודמפני

שאשההסיפאאתהעתיקז"יהלכהב"יפרקהתורה
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הרישאאתהשמיטאבלגרסתולפיבצבורתקראלא

דהוהדמאיפשוטנראהוהטעם,'זלמניןעוליםשהכל

ח"לפרקהלקטושבליש"והראף"הריואולם.הוה

התורהקריאתבהלכותחייםוארחותהמנהיגוספר

העתיקוראשוניםועוד'בהלכה'בבנתיבירוחםורבנו

ערוךושלחןבטורהיאוכןבשלמותההברייתאאת

שצבורהאומריםלדעתוניחא.ב"רפסימןחייםאורח
שנוכןשעלנשיםולהעלותכבודועללמחוליכול

מחילהמהניאדלאח"הבלדעתאבל'וכועוליםהכל

'בחלקבניםכנית"בשוועייןלמימראיכאמאי

.א"יסימן

אשהכיהווהבלשון'וכועוליןהכלשנולהכיאלא

כבודמשוםלהשאסורפ"אעלתורההעולה

ואיןהקרואיםלמניןעלתהבדיעבדמקוםמכלהצבור

בבניועיין,קריאתהעלולחזוראחרלקרואצורך

בתוספתאדודהחסדיבדברי'דסימן'אחלקבנים

ובוודאי.בדיעבדנחשבאימתי'ההלכה'גפרקמגילה

ד"תרמזבגיטיןוהמרדכיב"במ"מהרלדעתהואכן

שכולהשבעירשםיוסףבביתוהובאוירותםורבנו

תקראנהוהשארושניראשוןקוראיםהכהניםכהנים

והיינוש"עייאחרבאופןאפשרשאימשוםנשים

שבדיעבדונמצאדמיכבדיעבדהדחקושעת,הדחקשעת

.הגזרהאחריאפילו'זלמניןעולהאשה

למסכתההרמןאברהםרבנובפרושמבוארוכן

לכתחילהודאיל"וז,'בעמודס"ידףמגילה

מאירהתבואשמתובמיכדאמרינןאחריםתוציאלא

בפרקואמרינן,לומברכיןובניושאשתולאדם

אואשהאפילושבעהלמניןעוליןהכלויושבעומד

מפניבצבורתקראלאאשהחכמיםאמרואבלקטן

המגילהקריאתשהשווההריל"עכהצבורכבוד

תוציאלאלכתחילהרקובמגילה,התורהלקריאת

למניןעולותנשיםהתורהבקריאתוכנגדהגברים

,מגילהבהלכותג"בסממשמעוכן.בדיעבדשבעה

מוציאותאינןמגילהבמקראחייבותדנשיםפ"אעל"וז

כמושהיאמגילהמקראדשאני'וכוהזכריםאת

,ל"עכהאישאתמוציאהאינהלכןהתורהקריאת

שנשיםשכתבומה.הקריאותשתיביןשדימההרי

,הגבריםלחיובבשווההיינומגילהבמקראחייבות

.במשמערקחייבותשנשיםג"בהמדעתולאפוקי

יזגבנים

ד"לעהראיתי'יסימן'בחלקבניםבבניוהנה

שםבמגילהההרמןאברהםרבנושלדעת

קריאתלעניןצבורכבוד'אעמוד'דבדףא"והריטב

היודעיםגבריםדיאיןכאילוייראהשלא'פינשים

בפתחכתבוכן,אשההביאוולהכיבתורהלקרוא

נשיםלמנועהפליגולמהטעםצריךזהולפי.הדביר

,המגילהבקריאתאפילולכתחילהגבריםמלהוציא

לאגבריםאםכ"כגנאיאיןעצמההמגילהובקריאת

ונקראתארוכההיאשהקריאהכיוןאותהלקרואלמדו

ועוד.אחדקוראידיעלוכרגילבשנהפעםרק

קריאתאסרותחילהכי,לגזרהכגזרהדהויקשה

לנשיםאסרוושובהצבורכבודמשוםבתורהנשים

ומאי,בתורהתקראנהשמאבמגילהגבריםלהוציא

.האיכולי

צבורשכבודקצתאחרבאופןלפרשנראהולכן

ייראהשלאכדירקאינונשיםקריאתלענין

כדיאלא,לקרואהיודעיםגבריםשםאיןכאילו

ויתעצלוהנשיםקריאתעלמראשיסמכולאשהגברים

ביןשייךוזה,בעצמםבטעמיםולנגןלקרואמללמוד

אחתגזרהוכולההמגילהבקריאתביןהתורהבקריאת

בסימןה"ראביכתבלזהודומה.לגזרהגזרהולא

כבודמפניבצבורכחומשיםלקרואשהאיסורד"תקנ

אולכתוביתאמצוולאיתרשלושמאהיינוהצבור

א"יסימן'בחלקבניםובבניתורהספרלקנות

ובחלק'יבסימןשםהערתיאמנם.ש"עיידעתובארתי

שהיוםה"זצלהז"הגמודבריבעקבות'דסימן'א

לתורההעוליםואילובתורהקוראקורא-הבעלשרק

כבודעניןבטלכןאםקוראיםאינםאבלמברכים

כדומהשחילקה"קנסימןח"הבת"בשוועיין,הצבור

עיקרשלדעתיפעמיםכמהוכתבתי.קטןלגבילזה

אלאצבורכבודמשוםאינוהיוםנשיםעליותאיסור

.למתבולליםפתחשהןמשום

הכנסתלביתאשהכניסתלמנועשכדיכתבתריקוד

הריכיהצבורבכבודצורךאיןשםלקרוא

תמוה.ל"עכ'וכוהפרדהעלהקפידוהתפילותבכל

לעזרהנכנסתאשההלא,זהדברלךפשוטמהיכןלי

בניםבבניועייןלצורךהויבתורהולקרואלצורך

המאורותבספרהלאפריצותמחששואם,שם'אבחלק

בהלכותמנוחורבנו'אעמודה"מדףברכותבמסכת



בניסימןיח

תקראלאשאשהכתבו'זהלכה'הפרקברכות

.ל"עכליכאפריצותאאבלהצבורכבודמשוםבתורה
עליותואיסורצבורשכבודיוצאדבריךלפיעוד

התורהבקריאתולאהכנסתבביתאלאאינםנשים

קריאתשעריהבתיםספרדעתזוהיואמנם,פרטיבבית

ד-גבנים

אבלהגדוליםמןישבשם'ואותשנישערהתורה

שציינתימקומותבכמהמזהוכתבתייחידאהדעההיא

.'זסימן'בובחלק

הנקיןהרצליהודה

דסימן

לזימוןבקריאהונשיםאנשיםצירוף

נשיםעבורהמזמןואיש

מ"וכשנחנוכה'ז,ה"ב

אחדארגוןלראשי

שלהנוסחאתשיכילברכוןלאורלהוציאלגבי
השלחןשלדעתכיוןהנה,לעצמןנשיםזימון

מזמנותנשים'זסעיףט"קצסימןחייםבאורחערוך

הואהזימוןא"והגרש"הראלדעתואילורשותלעצמן

עליהןתבואלכןלזמןנשיםמקצתנהגווהיוםחובה

לברךנשיםיותרתבאונההזימוןידיעלכיוגם,ברכה

נשיםשזימוןלהדגישצריךאך.כתיקונההמזוןברכת
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לעצמןלזמןכדאיותיחדשסעדונשים'שגולהזכיר

העניןקיצורשהואשאף,גבריםשלזימוןשםאיןאם

גבריםתשעהעדעםסעדואפילושהרימדייותר

מקוםמכללעצמןולזמןלהיחלקלחתחילהרשאיות

בדיניםלהוסיףאפשרואם,כןלכתובמכשולאין

.משובחזההריהקוראיםאתלבלבלמבלי

ונשיםאנשיםלכלולמותרוהאםהזימוןנוסחולגבי

ברשותאונברךורבותיגבירותיולאמרביחד

,באלהוכיוצאמשלושאכלנונברךורבותיגבירותי

ערוךשבשלחןוהגם.הדיןמצדקפידארואהאינני

כפריצותשנראהכתב'וסעיףט"קצסימןז"הרש

נברךאומרכשהמברךאנשיםעםנשיםצירוףכשניכר

במסכתף"הרישעלן"לרוצייןל"עככולנובצירוף

לחושישהמזמןבדבריגםואלמא'בפרקסוףמגילה

משמעוכן,בדיבוראפילונשיםעםאנשיםלצרףשלא

להצטרףאשהלזמןכפריצותדנראהשכתבבלבוש

,ז"ברשדיניםלהרבההמקורהואוהלבושל"עכאתם

ביןחילקאלאכןכתבלאעצמון"הרמקיםמכל

ביןהקריאהבעצםשינויבושאיןמגילהמקרא

במטבעשינוידהויזימוןלביןלנשיםוביןלגברים

למיחשאיכאנשיםשלצירופןשניכרוכיוןז"ברהמ

זימוןבליז"מברהמשהמעבר'פי,ל"עכלפריצותא

ז"ברהמבמטבעהשינויעצמוהואזימוןעםז"לברהמ

.אסורולכןהצירוףניכרידושעל

הכאדשאנין"הרדבריהעתיקשםיוסףבביתוכן

דאיכאברכהבמטבעשינויאיכאצירוףי"דע

שהזימוןהריל"עכז"ברהמבמטבעשינוידהויזימון

א"הריטבכתבוכן.בושנאמרמהולאהשינויהוא

והא]ל"וז,מורובשם'אעמוד'דדףמגילהבמסכת

דאיכאהתםשאני[לזימוןמצטרפיםונשיםאנשיםדאין

ברכתלהוסיףבשבילןז"ברהמשינוישישרבהצירוף

הזימוןהוספתהואשהשינויהריל"עכבשבילןהזימון

מינייהודברהיכאכלנמידהתםעודוכתבעצמו

ומזמנותמצטרפות,תלתאדהוובגבריזימוןאיכא

דלאהיכאכלצירוףחשיבדלאבברכתןלצאתעמהן

איכאמינייהודברלגמרידידהולצרוףגבריצריכי

.ל"עכזימון

לקרואאלאאסרולאז"והרשהלבושגםד"ולע

הואכןכילהצטרףונשיםלאנשיםבהדיא

ז"הרשולשוןל"עכלהצטרףאשהלזמןהלבושלשון

להםלקרואכןשאיןמה,ל"עככולנובצירוףנברך

שלשונותועוד.בהלןליתצירוףלהזכירמבלילברך

בדווקאואינםוההפלגההנימוסדרךעלכולםהםאלה

המזמןשלורבותיוגבירותיוהםהמטוביםאסוכי



בניסימן

האםורבותיורבנןמרנןברשותלאמרשנהגומהוכן

להימנעהראוימןוהיה,ורבותיוורבנןמרנןשםיש

.המנהגשכןאלאשאינםדבריםמלאמר

אואחדאישעםנשים'גסעדואםמקוםומכל

אונברךגבירותיתאמרשהמזמנתעדיףשנים

שאינםכיוןהגבריםאתלכלולבלינברךחברותי

לגבריםשמותרפ"ואע,כללהנשיםזימוןאחרינגררים

בניםבנית"בשושכתבתיכמוהנשיםלזימוןלענות

אבל.החדרמןלצאתלהםואין'אסימן'גחלק

מגבריםגםרשותליטוליכולה'וכוברשותכשאומרת

.הביתובעלתהביתמבעלובפרטמנשיםגברוכן
ודרךבתורהממנושגדולממיהיארשותנטילתעיקר

וגם,המסוביםמכלרשותנוטליםישהיוםאבלארץ

המסוביןוברשותנברךלןהבולומרלקצראפשר

.הםמילפרטבלימשלושאכלנונברך

למקרההזימוןנוסחגםבברכוןלכלולהאםברם

אואחדגברעםסעדויותראונשיםששלוש

מהוכפילכולםלזמןרוצההגבריםמןואחדשנים

שמותר'בבאותובסיכוםשםבניםבבנישהעליתי

ל"זאויערבאךז"הגרשדעתכןאיןהנה,כןלעשות

ב"יסימןביתההליכותספרל"וז.בדבריולעייןויש

דאםשמעתיז"הגרשמדודי,ר"יהערה'זסעיף

לכתחילהנכוןאיןהרילעצמןלזמןבקיאותהנשים

'סיב"מ'עי)לעצמולברךבקישהואלמילהוציא

הרילעצמןלזמןבקיאותאינןואם,(כק"סרעג

נאהלאוזהעמהןמצטרףהמזמןכאילוהדברנראה

.ל"עכ

כי,דומהאינוד"לעג"רעלסימןשצייןמההנה

שאזבעצמולקדששיודעבמימדוברשם

יצאשכברחברוידעללצאתלואיןלכתחילה

הדיןשמןהביאברורהובמשנה,קידושחובתידי

אךערבותמטעםאופןבכללהוציאוחברויכול

כלאך.בקיהואאםבעצמושיקדשמצוהלכתחילה

בעצמומברךאינוכשהשומעברכותושארבקידושזה

המזמןגםבזימוןכןשאיןמה,אמןעונהרקאלא

מהכיבשווהזימוןמצותמקיימיםהמזומניםוגם

עיקרהואחיינוובטובומשלושאכלנוברוךשעונים

.הזימון

יטדבנים

דףברכותבמסכתהמאורותבספרמבוארזהדבר

אוקטנים'ישגםשיטתוולפי'אעמודה"מ

שהצטרפומבוגרים'בגשםשדן,בשםמזמניםנשים

בשםזימןמהקטניםואחדפתאבלוובולםקטנים'לז

וכתב,כולםאתלהוצאבקולהמזוןברכתוברך

לאכיהמזוןברכתולברךלחזורצריכיםשהמבוגרים

כיוןמקוםומכלהקטןברכתידיעלחובתםידייצאו

משלושאכלנואלקינוברוךואמרולזימוןענושכבר

שאמרשהקטןפ"שאעהרי.ש"עיימינייהוזימוןפרח

דליתאכמאן'וכולאלקינונברך'וכונברךלןהב

עצמםשהםכיוןמקוםמכל,המבוגריםלגבידמי
.זימוןחובתידייצאו'וכולאלוקינונברךאמרו

שאכלנווברוך'וגושםיהיאמרו'גאםזהולפי

וברשותנברךלןהבאמרלאאחדואף'וכו

מאםגרעדלא,זימוןחובתידייצאומקוםמכל'וכו

יצאוכ"ואעפשאינוכמיהקטןדהוילהםזימןקטן

במסכתתלויהדברואולי.שענוכיוןזימוןתובתידי
כמקורשהובאובפסוקים'אעמודה"מדףברכות

גודלהבואקרא'השםכיהכתובמןכי,לזימון

גדלוואילועוניםוהאחריםקוראשאחדנלמדלאלקינו

מגדליםשכולםמשמעיחדיושמוונרוממהאתי'לה

.יחדומרוממים

מצדהיאא"הגרשזקושיתשעיקרנראהיותראמנם

שסעדלאישכי,המוזמנותמצדולאהמזמן

והיאךבזימוןלחיובןשייכותשוםאיןנשים'געם

מבוארזהדברגםברם.לכתחילהלזמןלהןיקרא

הברכותבשערמועדאהלובספרל"הנהמאורותבספר

דהווהיבאהמאורותספרל"וו,'אנתיב'ודרך

לומרנראה,נשיםוכןעמהםגדולואחדקטניםעשרה

שהואדכיוןבשבילםאלקינונברךמברךשהגדול

בשבילםלברךיכולהמזוןבברכתדחייבעמהןאכל

שמיהרי,ל"עכהזימוןמברכתלהוציאםיכולוכן

אףבזימוןנשיםמוציאהמזוןבברכתחייבשבעצמו

.הזימוןלחיובעמהןמצטרףשאינופיעל

ה"בדט"תרפסימןחייםבאורחח"בבנראהוכן

שנשיםד"והראבג"בהשיטתשהביאה"וב

אתמוציאותולכןהתורהמןהמזוןבברכתחייבות

אחתואשהאנשים'גאםזהשלפיוכתב,האנשים



בניסימןכ

יכולהוהאשהלזימוןמצטרפיםהאנשיםאזייחדסעדו

,ל"עכבצרוףהקפידאדעיקרהמזוןבברכתלהוציאם

תברךאשהואחרכךיזמןמהגבריםשאחדהכוונהשאין

.המברךגםהואהמזמןבוודאיכילכולםהמזוןברכת
אזילזמןהצטרפוגברים'גשאם,פירושוהכיאלא

והןבזימוןהןלהוציאםיכולהאשהד"הראבלדעת

בצרוףהקפידאדעיקרשסייםשזהו,המזוןבברכת

שהיאומשמעעצמובזימוןולאבצירוףכלומרל"עכ

'גאםלהפךשכןוכל.לכתחילהאפילולהםמזמנת

בזימוןלהוציאןיכולהאישאזייחדסעדווגברנשים

שלאומה,זימוןלחיובעמהןמצטרףשאינולמרות

ד"הראבבשיטתתלוישאינומשוםהואכןח"הבבאר

אתמוציאהאישהריכיהמזוןבברכתנשיםבחיוב

.עלמאלכוליהמזוןבברכתהאשה

בספרבקיצורהובאהמאורותספרשלזהדיןוהנה

,ד"הראבשהואאברהםרביבשםשםמועדאהל

'זנתיבשמעקריאתשערמועדבאהלכיוהעד

בהשגותונמצאאברהםרביבשםאחרדיןהביא

שעשרסוברד"הראבשגםהרי.ם"הרמבעלד"הראב

מעיריםראיתיולא,ם"כרמבושלאבשםמזמנותנשים

.בזה

הורהנשיםחבורתעםשסעדאחדשבאישובמיצא

בדעתוח"הבשפרשכפיבדיוקד"הראב

.שכתבתילמהוראיה,גברים'געםשסעדהאחתבאשה
ח"הבבושדיברשהאופןשכשםמכאןלהסיקאיןורק

ד"הראבלשיטתאלאאינואחתואשהגברים'בג

הדיןהואהתורהמןהמזוןבברכתחייבותשנשים

ואישנשיםבהרבהמועדאהלבספרבושדוברהאופן

זה,כןפוסקיםושאיןזושיטהלפיאלאאינואחד

שבספרוהעד.בזהזהלתלותישסברהאיזוכי,אינו

אתהזכירלא'בנתיבהמזוןברכתבדינימועדאהל

רקאלאהמזוןבברכתנשיםבחיובד"הראבשיטת

ברכותבמסכתהמאורותבספרוכן.ם"הרמבדעתאת

שנשיםהרעףדעתאתתחילההביא'בעמוד'כדף

שיטתגםשהיאהתורהמןהמזוןבברכתחייבות

חייבותספקהןשנשיםם"הרמבדעתוהביאד"הראב

ומשם.ע"בצוסייםהכריעולאדעהעודוהביא

בברכתחייבותנשיםהמאורותספרשלמסקנתכתבתי

גםהואכןוממילאמספקרקמדאורייתאהמזון

ותפסדעתואתשינהאםכי,ה"מלדףבפירושו

דבנים

המזוןבברכתנשיםבחיובד"הראבכשיטתדווקא

.לבארלוהיה

ד"הראבשהואאברהםרבישלשדינומסתברולכן

לכוליהואנשיםחבורתעםשסעדאחדבאיש

לדעתזולת,להןולברךלזמןיכולשהאישעלמא

בבניועייןשלוברכותבהלכותכמבוארא"הריטב

בזהנחלקוא"והריטבד"והראב.שם'גבחלקבנים

,התורהמןהמזוןבברכתחייבותנשיםשלשניהםפ"אע

ונשיםאנשיםצרוףאיסורשטעםפרשא"הריטבכי

נשיםצירוףלאיסורבדומהפריצותאמשוםהואלזימון

מחזיכשרקאפילולפריצותאלחושושיש,עבדיםעם

כמונשים'געבורהמזמןאחדאישולדוגמהכצירוף

תמיםבספרד"הראבואילו.שםבניםבבנישבארתי

אינןדנשיםמשוםהואשהטעםבאר'אסימןרעים

אנשיםעםקובעותאינןכלומרל"עכקביעותבני

.יחדלאכולשקבעו'גבעינןלזימוןואילו

חייבותאינןשנשיםשסוברשלמישםכתבתיןעןד
שאינןאומספקאלאהתורהמןהמזוןבברכת

עםמצטרפותשאינןהטעםאזי,מדרבנןאלאחייבות

עםנשיםשלפריצותאמשוםאינולזימוןהגברים

שכתבוכמושווהחיובםשאיןמשוםאלאגברים
כןראיתיושוב.ח"שמסימן'בחלקזרועבאור

ה"קנסימן'גחלק'אמהדוראומשיבשואלת"בשו

שלפנינוי"פרשביןהסתירהעלהעירוגם,ו"וקנ

ו"קנבסימןש"ועייבשמויונהרבנושהביאמהלבין

ובספרח"מסימןחייםאורחחלקסופרחתםת"ובשו

.'אעמוד'גדףערכיןבמסכתהישראור

דףברכותבמסכתיונהרבנודעתכןאיןואולם

רקהמזוןבברכתחייבותשנשיםשכתב'כ

מצטרפותאינןשנשיםכתבה"מבדףכ"ואעפמדרבנן

ולדברנו,נאהחברתןשאיןמפניבעליהןעםואפילו

בארחותוכן.שווהחיובןאיןהכיבלאוהלאקשה

ז"הרבשםכתבא"מאותהמזוןברכתבהלכותחיים

ואילומדאורייתאמחייבילאהמזוןבברכתדנשים

אנשיםעםעליהןמזמניןאיןשנשיםכתבג"מבאות

ז"הרשלדעתשמשמעלהעירויש.פריצותמשום

המזוןבברכתחייבותאינןנשיםהמאורבעלשהוא

ב"ריבבשיטתואילו,מדרבנןאםכיכללהתורהמן

.ספקשחיובןהמאורבעלדודובשםכתב



כאה-דבניםבניסימן

שאלמלאמשמעחייםארחותומספריונהמרבינווהנה

שפירנאהחברתןושאיןפריצותשלהטעמים

פיעלאףלזימוןאנשיםעםמצטרפותהנשיםהיו

שסוףמשוםהטעםל"וצ,שונההמזוןבברכתשחיובם

חיובםאםגםדרבנןבוימוןשוויםונשיםאנשיםסוף

יוסףהביתשכתבלמהובדומה,שונההמזוןבברכת

אברהםובמגןונראהה"בדז"קצסימןחייםבאורח

כזיתשאכלשמיאחרוניםושאר'יקטןסעיףשם

כדישאכלואחריםבזימוןחובתםאתלהוציאיכול

.המזוןבברכתלהוציאםיכולשאינופיעלאףשובעם
עלמאכולילאושםיוסףהביתשלדינוזהולפי

יונהרבנועםזרועהאורבמחלוקתתלויאלאהוא

בזימוןולהוציאלצרףאפשרהאםחייםארחותוספר

ומחלוקת,המזוןבברכתלהוציאואפשרשאימיאת

שנמצאמהביןי"בפרשנוסחאותבשינויתלויהזו

יונהרבנושהביאמהלביןשלפנינוערכיןבמסכת

.ודוקש"עייבשמו

כלעלחייםארחותוספריונהרבינולדעתהיוצא

לפריצותתוששיםונשיםאנשיםשבצרוף,פנים

המזוןבברכתחייבותספקשנשיםל"דקיימהלפיגם

שבכלשםבניםבבנישכתבתיכמוושלאמדאורייתא

שללטעםליכאגבריםלשלשווהחיובןשאיןמקום

שרבנויאמרמיכישינויאיןלדינאומיהו.פריצות

לחושא"הריטבכדעתסובריםחייםארחותוספריונה

.שםדעתושבארתיכפיצירוףשלעיןלמראיתגם
,בזימוןלהוציאןורוצהנשים'געםשסעדבאישולכן

ספרדעתוכנגדולאסורא"הריטבדעתאלאמצינולא

להתירהיאד"הראבבשםמועדאהלוספרהמאורות

צירוףאיסורי"רשבשםזרועהאורולדעת,בהדיא

ם"הרמבמשמעותוכןפריצותמשוםאינוונשיםאנשים

.רבוותאהניככללהורותישושפירהמכתםוספר

א"הגרשזכדבריושלאשכתבתיכמונראהד"לעלכן

ראויחדשדברשהואכיוןמקוםומכל,ל"ז

'וגוטובמהיותגם.דעתםאתח"תעודשישמיעו

משכילותנשיםעבורלזמןלאישהיוםישצורךואיזה

לכן.זילותאוהוילזמןיודעותאינןכאילוומראה

עבורמיוחדנוסחבברכוןלקבועשלאהיאעצתי

,שכתבתימהאתבנפרדלתרגםאולצייןודיזהזימון

ותןמעצמוהנוסחולהמציאלסמוךיכולשרוצהומי

.עודויחכםלחכם

השיןהרצליהודה

הסימן

נשיםבפניאשהשלהגומלברכת

ח"תשנכסלו'ג,ה"ב

אחתלאשה

לברךלאשהמותרהאםבשאלתךהאריכוהאהרונימ

ואכתוב,גבריםשלמניןשםאיןאםהגומל

'ילהצריךהמקור.ליהניחוומקוםד"לעשנראהמה

אבייאמר,'בעמודד"נדףברכותבמסכתהוא

וירוממוהו(קזתהילים)דכתיבעשרהקמילאודוייוצריך

בכללנשיםהאםמבוארואינקל"עכ'וגועםבקהל

.דוקאזכריםשיהיועשרהמלשוןראיהואין,לאאו

'בעמוד'זדףכתובותלמסכתצייןס"השובגליון

נחמןשרב,חתניםלברכתעשרהשהצריכו

העירמזקניאגשיםעשרהויקח'דפרקמרותדרש

מתהליםדרשאבהוורבידוקאאנשיםהריל"עכ'וגו

,ל"עכישראלממקור'האלקיםברכובמקהלותח"ס

והיינוקהלצריךמקורברכתשעלל"וזופרשיי

בפחותהקהלואין,העדהאתהקהל(כדבמדבר)

מתיעדמרגליםמעדתכדילפינןעשרהועדהמעדה

בארא"ובריטב.ל"עכוכלבהושע.יצאו,הרעהלעדה

מדכתיבוגבריםגדוליםשיהיובעיודאיל"וזיותר

קהל[ה]ואין,במקהלותמדכתיבאואנשיםעשרה

ל"זם"הרמבכתבוכןגדוליםאנשיםמעשרהפחות

חלקבניםבבניוראיל"עכחוריןובניגדוליםדצריך

עדייןאך.ם"הרמבבדעתשכתבתימהז"כסימן'ג

,חתניםמברכתהגומלברכתללמודמניןנתבארלא



מ"בנבניסימןכב

ממקור'ה'וגובמקהלותדרשנחמןרבהלאוגם

עלשירהאמרואמןבמעיעובריןשאפילוישראל

משםנלמדלאוממילאעשרהלעניןולאל"עכהים

בעיקראבייעלשחולקלאמרודוחק,הגומללברכת

.עשרהחיוב

,אחרבאופןבאר'ואותט"ריסימןהשלחןובערוך

ואין[הגומל]לברךשלאנהגוונשיםל"וז

בעתלברךהואשהמנהגמפניורק,טעםשוםבזה

בברכהחייבותהנשיםשאיןמדמיםלכןהתורהקריאת

עםבקהלדכתיבמפניואולי,שיברכונכוןולכןזו

מדרךאינואנשיםבפניולברךקהלמקרילאונשים

קהלשמלשוןהריל"עכמזהנמנעוולכןהצניעות

נלמדהגומללברכתהמקורשהואז"קשבמזמורעם

ביאורצריךועדיין.דוקאגבריםבפנילברךשצריך

שקהללאאבלקהלמיקרילאגריםשקהלמצינוכי

יבואלאתצאכיבפרשתוכתוב,קהלמקרילאנשים

בקהלממזרתתבואלאהדיןוהוא'וגו'הבקהלממזר

.נקבותוביןזכריםביןכולל'הקהללשוןכי'ה
גבריםוכןקהלנקראוגבריםשקהלתאמריואם

מנין,קהלנקראולאלבדןנשיםואילוביחדונשים

הזכריםכלשמתויצוירלועצמךהגעיוגםכןלחלק

לממזרמותריהיההאםנשיםרקונותרוהכשרים

,קהלמיקרילאלבדנהונשיםמאחרכשרהלישא

'הקהללשוןששונהלומרלךישמהאלא.אתמהה

במסכתשהריכןלאמרכרחךועל,סתםקהלמלשון

יעקבברביאחארבדרש'בעמוד'ודףהוריות

ש"עייאחוזהלושאיןכיוןקהלאיקרילאלויששבט

הדיןוהוא,לויבשבטלבואלממזרשמתירד"סוכי

קהלבוודאיאלא.בארץונחלהאחוזהלהןאיןנשים

עםקהלביןגםנחלקכןואם,לחוד'הוקהללחוד

ממנונגזרמקהלותשלשוןתחילהא"בההקהללבין

לעשות'פיוהקהל,א"בריטבגסהקהללגרוסויש

ואינוג"בהבשםד"ריתוספותשכתבכמוקהילה

הקהלנאמרמפורשכיועוד.בעלמאקהלללשוןענין

שכוללהריל"עכוהטףוהנשיםהאנשיםהעםאת

.הנשיםאתגם

פשוטהגומללברכתגבריםלהצריךהמקירד"ולע

השניהמקוםשהוא'כפרקשופטיםמספר

'וגוויתיצבול"וז,עםקהללשוןשנמצאך"בתנ

שלףרגליאישאלףמאותארבעהאלקיםעםבקהל

המהרקכיהזכריםפרושועםשקהלהריל"עכחרב

לברכתנצריךכןשאםלהקשותואין.החרבשולפי

,לצבאהיוצאיםכדיןומעלהשנהעשריםבניהגומל

בעלמאמילתאגילויאלאשוהגזרהאינוכי,אינוזה

לאחתניםשלברכתוכמו,ממנונלמדדברלכלולא

עדהשנלמדפיעלאףמישראלשאמםעשרההצריכו

מהועייןגריםביניהםהיושלאמהמרגליםעדה

.ה"בהג'טסימן'בחלקבניםבבנישכתבתי

וכן,דוקאגבריםעשרהשצריכיםלפקפקאיןלכן

עשרהביוכלשוןהראשוניםמסתימתמשמע

בוברבמהדורתתהליםממדרשוראיה.מקוםבכל

בעשרהלהתוודותוצריכיםיהודהר"א,ז"קבמזמור

צבורשהםעשרהאלא,בצבורומהול"עכבצבור

.ומעלהג"יבניזכריםמניןוהיינו

הגומלכברכתמנהגיםשלושה.שאלתךלגוףועתה

מברכותאינןנשיםשהרבה'הא,נשיםידיעל

אברהםובמגן/האחרוניםזהעלותמהוכללהגומל

רשותהןאלושברכותבדעתןפרשט"ריסימןתחילת

רשותהןהרואהשבפרקההודאהברכותשכל'פי

מגדיםובפריהשקלבמחציתועייןד"הראבכדעת

ברכתשרקנראהיותרד"ולע.שםאברהםאשל

והעד,לזימוןובדומהבלבדולנשיםרשותהיאהגומל

מזכיראינוהגומללברכתהמקורשהואז"קמזמורכי

נראיתהגומלבברכתנשיםלחייבשלאוהסברה.נשים

אשהלכלולאגבריםעשרהבפנילברךצריךכי

החוץמןגבריםלקבץואילו,ביתהבתוךעשרהיש

ויש.מלברךנשיםפטרוולכןהצניעותמדרךאינו

אינועשרהשבפניהפוסקיםלדעתאפילוכןלפרש

ולאעשרהצריכיםלכתחילהמקוםמכלכילעיכובא

הבדיעבדלהןשיהיהבאופןבברכהנשיםלחייברצו

אורחחלקנזראבנית"בשולזהדומהוקצת,לכתחילה

.ז"טסימן'בחלקבניםבבניועייןט"לסימןחיים

שנשיםבראשוניםנזכרשלאהואד"לעוהעיקר

נשיםעלשמענוולאהגומלבברכתחייבות

וגםיוםבכלמעשיםהווחייבותהיוואם,כןשברכו

עליהןכיצדלבארהראשוניםמכלאישתמיטהיהלא

הגומלברכתעללעוררהראשון.עשרהלעניןלעשות

הגדולהכנסתבספרובנבנישתיח"הרהיהלנשים

שתמהיוסףהביתבהגהותט"ריבסימןח"תימשנת



כגהבניםבניסימן

ואחריושחייבותופסקמברכותשאינןהנשיםעל

דברפשוטמניןיודעואיני.אחרוניםהרבהנמשכו

חיובישגםפיעלשאף,ובראשוניםס"בששאינוזה

זכרבלשוןאובסתםהובאוההודאהברכותשאר

לחלקסברהאיןשם,בבללנשיםגםכןפיעלואף

.כאןכןשאיןמה

ולאהגומלמברכותהיולדותשרקהוא'הבוהמנהג

ונהגו,סכנותשארעלולאנשיםשאר

לעזרתלהיכנסאפילואוהנשיםעזרתמתוךלברך

סוף'דחלקדעתיחוהת"בשוועייןלרגעהגברים

גםמברכותאינןלמהקשהבודאיוזה.ו"טסימן

,הגבריםכמו'וכוטיסהאוביםהפלגהאומחלהאחרי

יולדתשנאומאי'וגולהודותצריכיםארבעהוהרי
הגומלשברכתשכתבתימהלפיברם.נשיםמשאר

ואולי,זהמנהגיתכןחובהולאלנשיםרשותהיא

אתמולכילרביםניכריםהםולידהשהריוןמשום

ולכןבןחובקתהיאוהיוםשיניהביןבריסההיתה

.ברביםלהודותגסנהגו

אףהגומללברךליולדתושורשיסודישד"ולע

לפי,מברכתאינהעניניםשבשארפיעל

במקהלותח"סבתהליםשדרשאבהורבישלמאמרו

עסקיעלמקורמאי,ישראלממקור'האלקיםברכו

אמנםכי.ורביהפריההיינומקורועסקיל"עכמקור

שנושאבמהבעיקרגלויורביהבפריההאיששלעסקו

באשהאבל,בעשרהחתניםברכתלותקנוולכןאשה

היאולכןולידהמהריוןיותרמקורעסקילהאין

גםחובתידיויוצאתלידהאחריהגומלמברכת

'האלוקיםברכובמקהלותוגםעםבקהלוירוממוהו

חיובהוא'וגושבמקהלותלדברוסימן.ישראלממקור

אחרשריםקדמושלפניוהפסוקמןלברךלנשיםגם

,בכללשנשיםהריל"עבתופפותעלמותבתוךנגנים

ויש.בלבדגבריםנזכרוז"קבמזמורכןשאיןמה

ז"קממזמוריותרלברךמחייבת"סמזמורכילהעיר

'וגוברכובמקהלותציוויבלשוןהואח"סמזמורכי

חסדו'להיודועתידבלשוןהואז"קמזמורואילו

דבריםסיפורשהוא'וגועםבקהלירוממהו'וגו

הםחתניםבברכתשעשרהוניחא.יודוכיצדבעלמא

בעשרהומברךחוזרעשרהבלאברךואםלעיכובא

מה,קבלהמדבריגמורהמצוההיאכיומלכותבשם

.מברךאינושובעשרהבליהגומלברךאםכןשאין

הצלהכלאחריהגומללברךהוא'הגוהמנהג

בברכתחייבותשנשיםהגדולההכנסתוכדעת

דבריוהעתיקוהחייםוכףיוסףובברכי,כאנשיםהגומל

כלעללדעתולחושכתבואחרוניםוהרבהלהלכה

נוהגותאינןנשיםשלרובןרובואולם.לכתחילהפנים

באהוכאן.עשרהלכנסלהןשטירחהמשוםואוליכן

בפניומלכותבשםלברךרשאיותהןהאםשאלתך

.בלבדנשים

לדעתכי,ראשוניםמחלוקתישהגומלבברכתוהנה

ללאברךאםמועדאהלוספרוהטורה"הרא

רבינולדעתואילובדיעבדחובתוידייצאעשרה

וחוזרלבטלהברכההויאירוחםורבינווהמאירייונה

שאשההגדולהבכנסתשכתבומה.בעשרהומברך

הדעהלפינראהל"עכנשיםאואחדאישבפניתברך

הוילדידןכןשאיןמה,יצאעשרהללאברךשאם

ברכותוספק'גאותשםהחייםבכףשכתבכמוספק

.להקל

נשיםבפניהגומללברךלנשיםמותרמקוםומכל

במערכתדיניםאסיפתחמדבשדיהנהכי,ד"לע

הדבירפתחספרבשםב"יסעיף'בסימןברכות

אפילוומלכותבשםהגומללברךסברותכמההעתיק

שבולכןמחלוקתישבכולןכיאותןודחה,מספק

'גאותח"יסעיף'אבסימןברם.עדיףתעשהואל

עצמהשהיאשבברכהחילקמנחםדבריספרבשם

בוודאיחייבהמברךאם,הלבנהברכתכמוהמצוהגוף

ידיבהייצאהאםהברכהבאופןהואוהספקבברכה

,להקלברכותספקאמרינןלאבזהלאאוחובתו

בברכתהדיןוהוא.זהעלחולקהביאלאחמדובשדי

.ההודאהמצותקיוםהיאעצמהשהברכההגומל

שפוסקלמיגםשריריםהגדולההכנסתדברייהולפי
ידייצאספקרקעשרהללאהגומלשהמברך

והספקהגומללברךחייבתהאשהלשיטתוכי,חובתו

לאאוגבריםעשרהצריכההאםהברכהבאופןהוא

שאיןתאמרואם.להקלברכותספקאמרינןלאובזה

הגומלבברכתחייבותוודאישנשיםלשיטתואלאזה

,ספקאלאשאינוברורההמשנהלדעתכןשאיןמה

בברכתחייבותאינןשנשיםשצדדתימהלפישכןוכל

ברכהספקהוישובבלבדרשותהיאאלאהגומל

לברךהחיובכי,אינוזה,ומלכותבשםלברךואסור



ו-הבניכםבניסימןכד

להודותוחייבניצלשבעצמובמיאלאאינועשרהבפני

שמברךוכגוןרשותבתורהגומלשמברךבמילאאבל

.חברוהצלתעל

חלשיהודהרבל"וזשםבברכותבגמראמשמעכן

אמריורבנןבגדתאהחנארבלגביהעל,ואתפח

להואמר,לעפראיהבךולאניהלןדיהבךברוךליה

אמרוהאבגמראוהקשו,ל"עכמלאודויייתיפטרתון

עשרהבידהווותרצועשרהבאפיאודוייבעיאביי

ותרצומודהקאלאאיהווהאהקשוועוד,ל"עכ'וכו

יהודהרבעלשהקשוהרי.ל"עכאמןבתרייהורעני
אבלעשרהללאאותוכשברכוחובתוידייצאהיאך

בעצמםהםהיאךורבנןבגדתאהחנארבעלהקשולא

שלהיתהשברכתםמשוםכ"וע,עשרהללאברכו

שרבפ"אעבעשרהלברךצריכיםהיולאולכןרשות

,בהדיאיונהרבנופרשוכן.לעשרההצטרךעצמויהודה

עשרהבלא'אפילאומרהיכוליםשהםנראהל"וז

בניםבבניועיין.ל"עכבהנפטרהחולהשאיןפ"אע

שטבעוממטבעלשנותהאיסורשגםו"טסימן'בחלק

.חובהשברכתובמיאלאאינוהגומלבברכתחכמים

בברכתשעשרההדעהבעלהואיונהרבנווהנה

שיטתלפי,נפשךסמהולכן.לעיכובאהםהגומל

עשרהכינשיםבפניהגומללברךאשהתוכלהטור

לאסוףדרכהשאיןובאשהלכתחילהאלאאינםגברים

שעשרהיונהרבנולדעתואילו,כבדיעבדנחשבגברים

באשהולאחובהשמברךבמיאלאזהאיןלעיכובאהם

חייבתאשהשגםלאמרתמצאיואם.רשותהמברכת

כשהמצוהעדיין,הגדולההכנסתכדעתהגומלבברכת

שמברכיםבאופןאלאאינווהספקעצמההברכההיא

.להקלברכותספקאמרינןלאכאןכמו

טיסהאחריהגומללבררהרוצותנשיםד"לעלכן

'וכומנתוחאוממחלהשהבריאואובמטוס

בלבדנשיםבפניאפילולברךויכולות,בידןהרשות

המנהגאתלקייםליולדתראויאבל.כמאהותרי

כדיועוד,עדיףעםברובכיהכנסתבביתלברך

ממקור'האלקיםברכובמקהלותמצותידילצאת

.לעיכובאהםגבריםעשרהשבזהשבארתיכמוישראל

השיןהרצליהודה

וסימן

ברכותבשבעהראשונותהברכותשתיביןהפרדה

ב"השמארר'ח,ה"ב

אחדישיבה-לראש

מסדרשםהיהשכבודובחתונההייתישלשום
מהסביםשאחדתכננוהחתןהורי.הקידושין

הברכהאתיברךאחדושרבהגפןפריבוראיברך

לסבהורהכבודואך,לכבודובראשהכלהשניה

הואשכןבשמונמסרוהטעם,הברכותשתיאתלברך

.המנהג

האחרונים.הורהטובלאד"לעהמחילהבקשתואחר

הברכותשבעאתלחלקמותרהאםבשאלהדנו

שאינןהאחרונותבברכותובפרטמברכיםמספרבין

הברכותביןדווקאלהפרידלאסוראבל,בברוךפותחות

לאכזהומנהגשמענולאבברוךהפותחותהראשונות

אבןחלקאומרהללת"בשוועיין.בפוסקיםהובא

ומשנה'בסימן'דחלקאליעזרוציץב"עסימןהעזר

שמותרפשוטכדברשכתבוד"רלסימן'דחלקהלכות

.מברכיםשבעהביןאפילוהברכותשבעאתלחלק

שהמברךנוהגיםו"תבירושליםסוףשסוףיענהואס

המנהגאחרואיןהברכותשתיאתמברךהראשון

אסורשאזגדראוסייגמשוםכןשנהגומניין,כלום

בעלמאכבודשלמנהגאלאשאינונראהיותר,לשנות

לנישואיןהמיוחדתברכהאינההגפןפרישבוראכיוןכי
כתבוכן.לבדהזוברכהלברךרצולארביםלכן

ביןמלהפרידנמנעיםשישכהלכתםהנישואיןבספר

פרישבוראמפניהואוהטעםהראשונותהברנותשתי

ברכתלשםשהיאניכרתאינהעצמהבפניהגפן

כךעלמקפידיםלמהזהלפיומובן.ל"עכהנישואין



בניסימן

הסעודהשבסוףכרכותבשבעואילוהחופהתחתרק

,מברכיםלשבעהלאחתאחתהברכותכלאתמחלקים

הגפןפריבוראהמברךהואהמזוןלברכתהמזמןכי

הסרדויאומרוגם,גדוללכבודלווהיאלבסוף

.מיוחדתלברכהזקוקואינונישואיןלסעודותהמיוחד

כאלהכבודבשיקולילדקדקמעלהזושאיןוהגם

ורחמנאאחרתברכהלימהזוברכהלימהכי
יכולמוחלהראשוןהמברךאםמקוםמכל.בעיליבא

מצדקפידאואיןהשניההברכהאתלברךאחראדם

כללרצהלאשהסבהזהבמקרהשכןוכל.המנהג

.שניהברכהלברך

להקפידהראוימןוותיקיןמנהגזההיהאפילוברם

החופהתחתלבואלאאבל,כןלפניכךעל

.השמחהבערבובולהסתכןהמברכיםסדראתולשנות

כהז-1בנים

הנזכרהרבאתלכבדשביקשוההוריםמצדראשית

שאלוהחתונהשלפניעודומה,נבוכיםהםועכשיו

ושנית.הברכותביןלהפרידלהםוהתירהוראהממורה

שהיהחבריוידעושאם,לברךממנושנמנעזהמצד

ושלישית.פניםהלבנתעדלהגיעיכוללברךאמור

הכירלאכינוספתברכהלברךרצהשלאהסבמצד

שהכל"וברךהתבלבלעליונכפהוכאשר,הברכותאת

יודעואיני,ואיכסיףוגמגםוהסתבך"בדברונהיה

.כתיקונההברכהאתלברךלבסוףהצליחהאם

ואיןמרחוקבאהקידושיןמסדרכאשרהיוםד"לע

אתמכירואינוהחופהלפנילהקדיםפנאילו

להרבותוהעיקרבדיעבדנקראזהכעיןכל,המשפחות

.ורעותבשלום

הנקיןהרצליהורה

זסימן

באשתווהרהורוערוהנדה

בתולותשלוקולןברדיואשהוקול

ב"השמאבמנחםד"כ,ה"ה

אחדלמחבר

א

בחלקראיתיובדפדפי,הבהיריםספריואתרכשתי

שפרסמתידבריםשציטטח"קעמוד'ב

הלידהבחדרהבעלנוכחותבנושאז"בתשל"אסיא"ב

הקשהת"לעמוד'הבחלקאך.היולדתדעתויישוב

שבתלחללצריךיולדתשאצלם"הרמבכתבלמה

ולא,מלאכותבשארולאהשמןבהבאתרקבשינוי

בנית"בשווהואהנזכרבמאמרשבארתימהמרזכר

:שםל"וז.ה"קעמודג"כסימן'אהלקבנים

השמןהבאתאצלרקשינויהזכירהשהברייתאמה

ג"והסמם"הרמכדעתוכןהנרהדלקתאצלולא

כמוכןהיאוהאשכולק"הסמדעתוגם,והכלבו

לאוהאשכולק'"שהסמפיעלאףלמעלהשכתבתי

בחבליהצועקתביןם"הרמבשלהאחרהחילוקכתבו

ביןגדולהבדלשישד"לעפשוט,לילידלכורעת

ולכןהיולדתבפניאינהההבאהכילהדלקההבאה

הדלקהאבל,בשינויהחברהתביאאםמינהנפקאמאי

כלבשינויחברותיהתדלקנהאםאדרבהבפניהשהיא

שמהדרותשרואההדעתיישובליולדתיהיהשלאשכן

ידיעלעושותכןושעלעבורהשבתלחללשלא

מהלהתעשינהלאשמאיותרתפחדוהיא,שנוי

היולדתבפניהנעשותהמלאכותכלוכן,שתצטרך

שהיאהבאהכןשאיןמהשנויבלילהיעשותצריכות

ם"הרמבשדייקוכמו,בפניהואינההרביםברשות

סומאתשהיאפיעלואף.דוקאהבאהשעתלכתוב

שמאמקוםמכל,מדליקיןאופןבאיזהרואהואינה

המגןשכתבכמובשנויעושותשחברותיהתרגיש

יישובלהיהיהלאושובשםל"שבסימןאברהם

.כ"עהדעת



בניבןבניסימןכו

במסכתמהברייתאהביאו"עעמוד'הבחלקבספרך

למניןעוליןהכל'אעמודג"כדףמגילה

לאאשהחכמיםאמרואבל'וכואשהאפילושבעה

ל"לוהקשה,ל"עכצבורכבודמפניבצבורתקרא

וכתבערוהבאשהקולהכיבלאוהלאהצבורכבוד

בארוכהבודנתיואני.כךעלשהעירמיראהשלא

הספרהסתםומן'יסימן'בחלקבניםבנית"בשו

הדבריםעבורוגםזופרשהעלאחזורלכן,בידואינו

.ה"בבהשיתחדשו

מןאחתהיאנדההאםבשאלהפתחכבודווהנה

ז"יחלקאליעזרציץת"משווהביאהעריות

שהשיגמקומותושארו"לסימן'כוחלקב"לסימן

ספריםעלוכןז"יאותה"עבסימןברורההמשנהעל

פשוטכדברכתבשבכולםל"זח"החבעלשלאחרים

.יעבורואלובייהרגעריותגילויהיאנדהשביאת
סימן'בחלקיהושעפנית"לשואליעזקבציץוציין

מפקטורא"הגריושלם"מהרששלולתשובהד"מ

,כךכלמצוייםשאינםבספריםשנדפסול"זמקוונא

ואבניב"קפסימן'בחלקם"מהרשת"שולהוסיףויש

א"תסוסימןא"יאותט"קכסימןדעהיורהחלקנזר

ותורהט"כסימןדעהיורהחלקיואבוחלקת'יאות

דנושכולם,בביתאתיהנמצאיםד"תצסימןלשמה

בייהרגאינועליהושהבאהעריותבכללהנדהשאין

ה"קצסימןדעהביורהיוסףהביתואילו.יעבורואל

שלמהחכמתוהגהותז"יסעיףשםוהלבושא"והרמ

תשובהת"ושודעהיורהשבסוףבהשמטותז"קנבסימן

תפסואחרוניםועודא"קעסימן'אחלקמאהבה

היהכןושעלבנדהגםשייךיעבורואלשייהרג

חולהנדהבאשתוהדפקלמששלבעללאסורמקום

,עריותדגלויאביזרייהומשוםמסוכנתהיאאםאפילו

.לסייעואחראיןאםלהקלשהמנהגאלא

נראההיהבלבדהאחרוניםמחלוקתזוהיתהואילו

והאריכועמםונימוקםטעמםכיכהחולקיםעיקר

בלשוןכתביוסףשבביתועוד.התלמודמןבראיות

והביא,שםדעהביורההשלחןבערורועייןאפשר

סימןן"לרמבהמיוחסותא"הרשבת"משויוסףבבית

ל"עכדאורייתאקריבהרכלדאפשרשכתבז"קכ

.תקרבולאבאיסורם"הרמבלשיטתשכוונתוופרש
בארתי(7)ז"לסימן'אחלקבניםבבניואולם

הובאושדבריורבויונהרבנולדעתהתכווןא"שהרשב

בעלמאבנגיעהאפלויעבורואלשייהרגחייםבארחות

דעתוגםש"עייכןאינהם"הרמבדעתואילו,בערוה

.[א"יסימןלהלןראה]כןאינהא"הרשב

,להכריעוקשההראשוניםמחלוקתגםהיאואולם

עמודה"כדףפסחיםבמסכתא"הריטבכי

בייהרגהיאנדהשביאתה"הראבשםבהדיאכתב'ב

דףחוליןלמסכתא"הרשבבחידושיועייןיעבורואל

ם"הרמבוכןשבערוהדברמקרישנדה'אעמוד'י

א"כפרקביאהאיסוריבהלכותערוהלנדהקרא

מןשנידהד"שלכסימןן"ראבכתבוכן'גהלכה

כתבו"רצמצוההחינוךבספרואילו.היאהעריות

בהתופסיםשקדושיןבמייעבורואלייהרגשאין

תםלרבנוהישרבספרמשמעוכן,הנדהאתוממעט

ג"פעמודהחידושיםובחלק'פסימןהתשובותבחלק

דלאאלאערוהקוראהתלמודשאיןשכתב'דטור

במסכתהתוספותלדעתוכןל"עכוטבילהביומיתליא

דבראינההנדההויה"כד'כעמוד'בדףגיטין

.א"הרשבכדעתושלאשבערוה

איתמרבפרושלאווהתוספותתםרבנודעתךהנה

שהתלמודשכתבושכיון,איתמרמכללאאלא

דבראינהושהנדהערוהבשםלנדהקוראאינו

גילויבכללאינהנדהשביאתנלמדממילאשבערוה

,מפורשזהאיןאכליעבורואלייהרגבהואיןעריות

לביןערוהלשוןהגמראנקיטתביןלחלקישושמא

לכלכוללשםשהואעריותגילויאועריותלשון

,ותדע.דיןביתמיתתאוכרתבהםשישביאהאיסורי

בייהרגהםהאםונרבעברובענחלקושהראשונים

נופלאינוערוהלשוןשבודאיפיעלאףיעבורואל

פרקרוצחבהלכותם"הרמבמשמעותוכן,בהמהעל

ומכל.העריותמןאחתהיאשבהמהב"יהלכה'א

שהיאונמצאלהקלפשוטיםהחינוךספרדברימקום

היאנדהביאתהאםואחרוניםראשוניםמחלוקת

סימן'אחלקבניםבבניועייןיעבורואלבייהרג

וקידושיעבורואלייהרגספקבעניןה"קלעמודט"ל

.ייהרגואליעבורד"לעביאהבלאובאביזרייהו.השם

ג

דףברכותבמסכתשאמרולמהנוגעאינוזהכל

ערוהבאשהוקולושערושוקטפח'אעמודד"כ



'ב3סימן

,שבגוףמקוםלאותובדומה'פישםערוהלשוןכי

ביאהאיסורימצדערוההנקראתלאשהעניןזהואין

והיה.נשכבתערוהלהקראושהראשוניםכרתועונש

ובןדברערותבאשהטפחמקוםבבללכתובראוי

בכיבכתובכלשוןדברערותבאשהוקולושערשוק

שחכמיםאלאל"עכ,דברערותבךיראהולאתצא

יתבלבלואזכי,מועילתיקוןזהשאיןועוד.קיצרו

ערותבהמצאכיגרושיןלגביהאמורלביןבינו

.תצאכיבפרשתהואשאףל"עכדבר

באשהוקולושערושוקטפחאמרואשהובאיזך

הנשיםכלעלגזרוחכמיםלכאורה,ערוה

לאבתולהשנאלאאיזושהיאשההיינואשהולשון

לקרואלהתירלמנהגנוקשהזהלפיאבל.נשואהשנא

אםנפשךוממה,בתולותשלשערןכנגדהשמעאת

נגדגםשמעקריאתתיאסראשהבלשוןנכללותהן

אתלקרואנתיראשהבלשוןנכללותאינןואםשערן

שמיעתשכןוכל,שלהןמגולהטפחנגדגםהשמע

.קולן

יצחקרבאמרשםבברכותכי,י"לפרשנראהוכן

לאסתוכליאילימא,במאיוהקשוערוהבאשהטפח

באצבעהמתסכלכל'וכוששתרבאמרוהאבה

י"ופרש.ל"עכהתורףבביתכמסתכלאשהשלקטנה

זהולפיל"עכהיאאישאשתאםבהלאיסתכולי

בספרפרשוכןהנאהלשםבפנויהלהסתכלמותר

וכדעתי"רשבדעתשםברכותבמסכתלמשפטעינים
'זפרקסנהדריןבמסכתהמשניותבפרושם"הרמב

חסדארבשאמרמהעלוכן.בידבושחזרכמוולא

ואלמאל"עכאישבאשתי"פרשערוהבאשהשוק

חייםבאורחח"בבועיין,נדההיאאםאףבפנויהלא

.דחוקיםהדבריםד"ולעה"עסימן

כערוהדינו'וכושטפחאמרולאי"שלפרשהרי

ומשוםבנשואהאלאכנגדוש"קלקרואושאסור

היינואשהלשוןוסתםבפנויהולאאישאשתחומרת

ש"לקאסוריםערוהוקולשערשכןוכל,אישאשת

אףבשוקכןלפרששהוצרךומה.אישבאשתרק

ולישתוקמגולהטפחלגביכןכתבשכברפיעל

וקולושערושוקטפחכולםעלשקאינדעוממילא

מישעיהוהביאושבגמראלפינראה,ביחדשםשנימנו

ומייריל"עכ'וגוערותךתגל'וגושוקגליז"מפרק

כזזבנים

משםנלמדד"וקס,בכתובכמפורשבבלבתבבתולת

לכן,בבתולהאףש"קלעניןערוהבאשהששוק

.בנשואהאלאש"לקאסורהאינהשוקשגםי"פרש

'בעמודג"עדףסנהדרריןבמסכתלשיטתוי"ורש

אתהורגיםשאיןשפרשרבהאפגמהה"בד

חרפתהכןאםאלאלאונסהאשהאחרישרודףמי
אתלמעטובאש"עייממזרממנושהוולדמרובה

ה"הראבשםא"הריטבשקבעהכללולפי,הנדה

שלבנפשואותהמציליםשאיןשמישםבפסחים

יסבורי"רשגםיעבורואלייהרגבהאיןהרודף

יעבורואלבייהרגואינהערוהנקראתאינהשנדה

אינוומיהו,ושוקבטפחהחמירובנשואהרקולכן

ורק.א"הריטבשלזהכללסוברי"רשהאםמבואר

באשתש"לקאסוריםושוקשטפחלהפךלפרשאין

כי,בנדהגםאסוריםוקולשערואילובלבדאיש

.ושוקמבטפחיותרוקולבשערלהחמירסברהאין

זובסוגיא.י"כפרשכתבולאראשוניםשארברם

באחרוניםוהפירושיםבראשוניםהשיטותרבו
ל"זליכטמןצ"מהגרכציוןבניבספרבאריכותועיין

דרךלהוסיףד"לעשנראהמהואכתוב,ה"עבסימן

.הוראהדרךולאביאור

ד

צמתךגליציוויבלשוןפתחז"מפרקישעיהבספר

וסייםל"עכנהרותעברישוקגלישבלחשפי
חרפתךראה(י)תגםערותךגל(י)תנפעלעתידבלשון

תגלההאשהשכאשרפרושוהכיד"ולע,ל"עכ'וגו

היאהשוקכיערותהגםמאליהתיגלהשוקיהאת

והשיטהאלשביליא"הרכוונתוזוהי.לערוהסמוכה

הואשפעמיםפ"שאעשכתבושםבברבותמקובצת

ערוהלידימביאשהוא[מפני]מכוסהמקוםדינונגלה

לדעתראיהומכאן.הערוהמקוםלגילויכלומרל"עכ

העולםמנהגוכן'באותה"עבסימןברורההמשנה

קריאתשלעניןולפרשבשוקלהקלמדינותבכמה

עלאףהברךמןלמטהולאלברךמעלהיאשמע

.['טסימןלהלןראה]כןאינושוקענינישבשארפי
לזהבדומהבארתי(4)ו"כסימן'גחלקבניםובבני

ייראהשלאכדיהואהמרפקמןלמעלההזרועשכיסוי
איסורמחמתולאהשחיביתצדדידרךהאשהגוף

.עצמי



ב3ימב3יסימןכח

שלאוסייגגדרהואבאשההשוקשכיסויולפי
להחמירישכןעללההסמוכההערוהתתגלה

מעיןרבנןדתקוןכלכידברערותדיניככלבשוק

סומאוכגוןרואהשאינומיואפילו,תקוןדאורייתא

לקרואלואסורבלילהשהואאועיניושעוצםאו

שוקומולתורהמדיןמגולהערוהמולהשמעאת

תלויהאיסורואין.קבלהמדבריאשהשלמגולה

.בבתולותלהקלשייךולאבהרהור

משוםמדרבנןנאסרבאשהמגולהטפחגםד"ולע

והעדבלבדהרהורמשוםולאוסייגגדר

בגוףמקוםכלכי,אסמכתאשוםעליוהביאושלא

רקולאצניעותמטעמימכוסהלהיותשרגילהאשה
כיבערוהמתחלף'וכוהשמשאוהגשםמפנילהגן

ולכןמכוסהלהיותשדרכההואערוהשלעיקרה

איסורוגם,מקוםבכלערוהגילוילשוןעליהנופל

.בבתולותלהקלשייךולאבהרהורתלויאינוטפח
ואינםלערוהסמוכיםשאינםבאשהוקולשערורק

משוםאלאוסייגגדרמשוםאיסורםאיןבהמתחלפים

השיריםלשיראותםהסמיכובגמראולכן,בלבדהרהור

תאוהמינהשמעבגוהקראלהמדמשבחי"ופרש

כיוןהבתולותבשערלהקלנהגולכן.ל"עכהיא

ובקול,מהרהריולאשערןלראותאנשיםשרגילים

.ה"בבהמשךאכתובהבתולותשלזמר

ה

בהלכותם"הרמבלדעתיפהעוליםאלהדברים

בפרקל"וז.וקולשערשהשמיטשמעקריאת

שיחזירעדהערוהכנגדלקרותאסור,ז"טהלכה'ג

ל"עכערותןכנגדיקראלאקטןאוגויאפילו,פניו

לערוהוכוונתו,עיניםלעצוםמועילשאינוכלומר

וכל,ם"הרמבוהמשיך.וקטןגוילערותבדומהממש

כשהואהאשהבגוףיסתכללאלפיכךערוההאשהגוף

לאוכאן,מגופהשהובכלאפילוכלומרל"עכקורא

מגופהשהובכלכיהשמעאתלקרואשאסורכתב

ההסתכלותרקאלאדברערותמצדנאסרתהקריאהאין

באשתושאפילום"הרמבוסיים,הרהורמצדאסורה

ל"עככנגדהיקראלאמגופהטפחמגולההיהאם

,שמעקריאתבאיסורלדברוחזרם"הרמבי"כתלפי

אתלקרואאסורכערוהנדוןמגולהשטפחכיוןכי
מהרהרשאינופיעלאףבאשתוואפילוכנגדההשמע

.בה

בהלכותשכתבם"ברמבעיוןמקוםליישאמנם

להביטאסור'בהלכהא"כפרקביאהאיסורי

שלקטנהבאצבעאפילווהמסתכלאשהשלביופיה

התורףבמקוםמסתכלכאילוליהנותומתכווןאשה

ולשםבאצבעהרקשמסתכלפיעלשאף'פי,ל"עכ

,נדהבאשתוכןלהביט'דבהלנהשהתירלבהנאת

זנותלהרהורימזהיבואאחרתבאשהמקוםמכל

.התורףבמקוםמסתכלכאילו

ביןהפנויהבפנילהסתכלמותר,נתב'גובהלכה

היאאםשיראהכדיבעולהביןבתולה

אלאעודולא,איסורצדבזהואיןישאנהבעיניונאה

ל"עכ'וכוזנותדרךיסתכללאאבלכןלעשותראוי
שעושהכיוןבפניהדוקאההסתכלותלהתירודקדק

כןשאיןמה,לישאנהרוצהאםלראותלתועלתכן

בזהישתועלתאיזושלהקטנהבאצבעלהסתכל

בפנויהלהסתכלשמותרשכתבומה.פנויהשהיאאפילו

טהורהביןהדיןהואל"עכ'וכובעולהביןבתולהבין

ואףנדותהןהבתולותכלהיוםכילדידןטמאהכין

ומה.לראותהמבליאשהלשאתאסורכןפיעל

כברוהלאל"עכאיסורשלצדבזהשאיןשכתב

ערוךושלחןבטורוכןבזההוסיףומהשמותרכתב

,אלהמליםהשמיטו'גסעיףא"כסימןהעזראבן

אותהלישאכללאיסורשאיןהיאם"הרמבכוונת

שבסוףומה.המוסרדרךעלאפילויופיהעבור

בנויעיניךתתןאלהנשיםשרותעניתמסכתמשניות

ל"שחזומשמעל"עכ'וגוהיופיוהבלהחןשקר'וכו

אשהלישאשאיןהיאהכוונהשם,להןהסכימו

איןהשיקוליםביןכשיקולאבלבלבדיופיהלפי

עמודז"נדףברכותבמסכתשאמרווכמופקפוקבו

נאהואשה'וכואדםשלדעתומרחיביןשלשה'ב

.ל"עכ

כשהיאבאשתולהביטלאדםמותר,כתב'דובהלכה

פיעלואףערוהשהיאפיעלואףנדה

לומותרתוהיאהואיל,בראייתהלבהנאתלושיש

ויש.ל"עכמכשוללידיבזהבאאינוזמןלאחר

נחשושעדיין,עליהשיבואלחשוששאיןנהילדקדק

הרהורלךואיןנדתהבעתתשמישהרהורבהשיהרהר

שבאיהרהרשלאלאמרוצריך.מזהגדולעבירה

איסוראואכילהיתרגזשביקדלאנדתהבעתעליה

עליהשיבואיהרהראלא,בדםמגועלתשהנדהועוד



בנימבניסימן

כברהיאךשיהרהראובעתידטהורהשתהיהלעת

עבירההרהורזהואיןבעברטהורהכשהיתהעליהבא

שההרהורמסתברוכן.לואסורההיאשכעתפיעלאף

יראהולשמא,אשתושהיאכיוןמותרהיתרבביאת

ולא.בהרגילשהואבאשתוחיישינןלאבלילהקרי

.בזהמעיריםראיתי

קשיםכמהידועכי,לישהוקשהמהקצתונייצא

ובכלמעבירהיותרואפילועבירההרהורי

'בעמודד"קסדףבתראבבאבמסכתאמרוזאת

הרהורייוםבכלמהםניצולאדםאיןעבירותשלוש

דעתאסלקאהקשושלאוסמה,ל"עכ'וכועבירה

שמדוברמשמעש"עייהרעלשוןעלשהקשוכמו

תורהניתנהלאהלאוקשה.ממשעבירהבהרהורי

אפשרשאימהתורהאסרהוהיאךהשרתלמלאכי

אלחנןרבנוותוספותבתוספותועיין,ממנולהינצל

חייםתורתובספר'בעמוד'כדףזרהעבודהבמסכת

הרהוריאםואפילו.שםא"ובמהרשבתראבבבא

שאיגזרהגזרוהיאךמדרבנןרקאסוריםעבירה

מהעלנתפסאדםשאיןל"וי.בהלעמודאפשר

ולאדעתולהסיחמצווההואאבללאונסושמהרהר

ולכןאונסזהאיןשובמלבהוואםיצרואשללבות

.נענש

בהםמצוישההרהורהבחוריםיעשומה,קשהן"רעד

'בעמודו"כדףסוכהבמסכתי"שפרשכמו

מהרהריםשהבחוריםלומרויש,ליבויללאואפילו

הרהוראינוזהובאופןבהיתראותןלכשישאובבתולות

קרילראייתבאיםכיקשהעדייןאך,כךכלעבירה

עלייענשווהיאךלאנוסיםקרוביםוהםב"זלוהוצאת

והוצאתעבירהשהרהוריכתבתיאחרובמקום.זה

חתונתוביוםלאדםשמתכפריםהעוונותהםב"זל

.[ס"יסימןלהלןראה]

אםאישבאשתהמהרהרגםזהלפי,תשאלראם

לאחראושתתגרשלאחרעליהשבאמדמיין

לאוכימותרתתהיהשהביאהבאופןבעלהשימות

נמיהכיאיןאוליאך,אתמההעבירההרהורייקרא

'והכזהמוגבללהרהורמציאותשתהיהרחוקומיהו

בספרועייןתתאוהלאעלשעוברועוד.ללבביראה

ובלוחותתחמודללאוהוקשו"רסתעשהלאהמצוות

לןאיכפתמאיולכן,רעךאשתכתובהשניות

,כתב'באותה"עסימןזהבמשבצותמגדיםבפרי
שרישמעקריאתבשעתשלאבפנויהזמר

בכללנדהדפנויהויראה,א"כהעזרבאבןשכתבכמו

סעיףא"כסימןהעזרלאבןוכוונתול"עכהויערוה

,הטורלשוןוהואל"עכערוהקוללשמועאסור'א

.ערוהשאינהאשהשלקוללשמועמותרואלמא
באצבעמלהסתכלשונהיהיהבמהכיתמוהזהאבל

ברורהבמשנההוסיףולכן,ממנהליהנותכדיקטנה

להתכווןשלאצריךטהורהבפנויהשאףז"יאות

זהוד"ולע.הרהורלידייבואשלאכדיממנהליהנות

אבלנדהראתהשכברמבוגרתכמעטאובמבוגרת

לשמוערשאיבהשיהרהרמצוישלאכלבקטנה

מגילאסרה"עבסימןהלכהשבביאורומה,שירתה

ולאשמעולקריאתמגולהבטפחשםמדובר,שלוש

אורחאישבחזוןועייןל"וכנבלבדהרהורמשום

.'כאותו"טסימןחיים

באשהשעראמרששתרבשםברכותבמסכתויקנה

שעראואשהשערולאח"בביל"עכערוה

אסורלאשהמחוברהשערכאשררקכי,אשהשל

ערוההשעראיןשערותיהאתקצצהאםבןשאיןמה

שבתבמסכתהגיבוריםשלטיולדעת.ממנהבמנותק

נכריתכפאהאותןולבשהחזרהאםאפילוד"סדף

נכריתפאהבנושאמאדהאריכווהאחרונים,ערוהאינן

להעירויש.שםהעזרבאבןהפוסקיםבאוצרועיין

בקלתהלשוקהיוצאתאשהראשוניםכמהשלדעת

שהקלתהמשוםיהודיתדתעלעוברתראשהעל

בניםבבניבזהוכתבתינשואהלהיותהסימןאינה
נכריתהפאהנראיתאםשכןוכל,א"כסימן'גחלק

.סימןאינהטבעיכשיער

קולולאל"עכערוהבאשהקולאמרשמואלוכן

הקשורקולשרקומשמעאשהשלקולאואשה

ישבזהומיהו.ממנההמנותקקולולאאסורלאשה

בשםכתבו"עסימןה"בראביכיהראשוניםמחלוקת

להביטשדרכומפניערוהבאשהדקולמפרשיםיש

אינהאםואלמאכשמזמרתכלומרל"עככשמנגנתבה

השלחןבספרנראהוכן,קולהלשמועמותרנראית

עוברהואלאואיזה

.ע"וצ

כסן

,התורהמןעוברסוףסוף



בנימבניסימן

באשהטפחשכתבהשלישיבשערא"הרשבלתלמיד

.ל"עכאותהלרואהערוהבאשהוקולשערוכןערוה
ומראךערבקולךכיהכתובמןלזהסמךויש

הרי,ערוהבאשהלקולהאסמכתאשהואל"עכנאוה

.המראהבנאוותתלויההקולשעריבות

ב"יובקצרב"שצמצוההשלםיראיםבספרואילו

נשיםבשמיעתמללמודנזהריםאנושאיןכתב

במרדכידבריווהובא'להלעשותעתמפניארמיות

ובאליהוו"כסימןהריקנטיובפסקישםברכותבמסכת

מתוךזימרולאהארמיותובודאי,השלחןובערוךרבה

לאוהלומדיםהחוץמןקולןנשמעאלאהמדרשבית

הוצרכוכןפיעלואףאותןהכירולאהסתםומןראו

אינהאםגםערוהבאשהשקולהרי,'להלעשותלעת

אורחחלק'אחלקאומריביעת"כשוושלא.נראית

כלאשהשלזמרקולשהתיר'גאות'וסימןחיים

.היראיםדבריזכרולאאותהראוולאמכיריםשאין

ממסכתלהקלראיההביאאומריביעת"שבשוונוה

רחברחבהאומרכל'אעמודו"טדףמגילה

,ובמכירהביודעהשזהווהסיקול"עכ'וכוניקרימיד

אושמהבהזכרתשםמדוברכיד"לעראיהאינה

,בזהשייךותאוההנאהאיזוובעלמאדיבורהובשמיעת

השומענהנהשפיראשהשלזמרבקולכןשאיןמה

'חדףסוטהבמסכתשאמרוומה.רואהאינואםגם

במהאלאשולטהרעיצרשאיןגמירי'אעמוד

החושיםלראייתהכוונהלפרשישל"עכרואותשעיניו

פרשתסוףבספרישאמרווכמובכללאוזןשמיעתוגם

התועבותכלאתהעושהסומאישלאוכישלח

השמיעהשלפעמיםבחושרואיםוכן,ל"עכבעולם

ערבזמרקולשומעשאדםויש,הראייהולאמגרה

והיאלראשונהאותהשרואהעדבהותושקאשהשל

.יפהאינה

,חכמיםדיברושבזהממשאשהשלבקולזהכל

אוהרדיודרךקולדימויאלאשאינובמהאבל

ורכים.יודההיראיםגםד"לעמפיהולאהקלטה

כשהיאברדיואשהשלשירקוללשמועמקילים

שיריאלאעגביםשירישרהואינה,לפניהםאינה

תלויואינובהשיהרהרוורחוקבאלהוכיוצאמולדת

סוף'גחלקבניםבבניועייןלאאומכירהבאם

.(יא)ה"לוסימןד"לסימן

בתולותשלשירקוללשמועמותרמדינאד"לעועוד

לראייתזההשמיעתןשאזבקולןרגילאם

מטפתיותרקלקולשמעקריאתלעניןהנה.שערן

ורקלעיניםנראהאינוהקולכי,באשהושערושוק

כמודברערותבךיראהולאבושייךבהשאלה

אשהלקולחששלאש"הראולכן,ה"הראבישהקשה

שלאראשוניםועודם"לרמבבנוסףשמעבקריאת

שםחייםובאורח.לקולולאלשערלאש"בקחששו

אשהזמרלשמועשלאלהיזהרשישפסק'גסעיף

כפיאיסורכלשוןנקטולאל"עכשמעקריאתבשעת

.בשארשנקט

שהואבמהתלויהבתולותשערלראותוההיתר

שערןאתרואיםשהאנשיםמכיוןכישכיח

קוללשמועכןשאיןמה,מהרהריםאינםלכןתמיד

מהונתבארולא.כךכלשכיחהיהלאשלהןזמר

נקראבוודאייוםבכלמעשיםאבלשכיחשלהשיעור

מזומנותלעתיםשקורהשמהעודומסתבר,שכיח

שלזמירותוכגוןיוםבכלאינואםגםשכיחנקרא

ואין.(2)ה"כסימן'גחלקבניםבבניועייןשבת

מפתחיוצאשאינומיולדוגמהביחידיםתלויהדבר

אתרמיאםמקוםמכלכללבתולותרואהואינוביתו

כנגדש"קלקרואלומותראצלובתולהשנכנסה

אינושערןלכסותדרכןשאיןשיודעכיוןכישערה

,שםבברכותהמאיריכתבמזווגדולה.בהןמהרהר

ובלבדש"קלעניןערוהבאשהזמרשלוקולל"וז

בקולהרגילאםואלמאל"עכבהרגילשאיןבמה

מהזהואין.שמעולקריאתחברובאשתאפילומותר

לכווןיכולשאםגאוןהאירבבשםיונהרבנושהביא

כימותרמנגנתאותהשומעשאינובעניןבתפלתו

כיילכללאהמאיריואילולבולכווןביכולתתלהשם

למהומכאן.מהרהראינוהסתםמןבהרגילשאם

שדשושבמהבניםבנית"בשומקומותבכמהשכתבתי

ראה]יהרהרשלאלסמוךהיחידיכולשפיררביםבו

.['בומאמר(ז)ג"יסימןלהלן

אינהשמיעהשגםהואכךהראשוניםלשוןודיוק

הנהכי.הבתולותבקולשרגיללמיאסורה

ליזהרשישכתב'גסעיףה"עסימלערוךבשלחן

ל"וזא"הרמוהגיהשמעקריאתבשעתאשהזמרבקול

,ל"עכערוהאינובוהרגילקולאבלבאשתוואפילו



יאזבניםבניסימן

שמהנלמדזמרקולבאיסורהמחברשפתחוממה

ל"עכמותרבוהרגילקולאבלא"הרמשסיים

קטןסעיףברורהבמשנההביןוכןדיבורהקולהיינו

.ח"י

א"ברמנראהכיבזההרבהלדקדקישאיברא

לקרותשאסור'הא,שונותדעות'בשהרכיב

והואאשתושלאפילוזמרקולבשמעוהשמעאת

נתיב'הדרךשמעקריאתהלכותמועדאהלמספר

רגילשהואשקול'והב,שםיוסףבביתוהובאה'ה

שמעקריאתבהלכותמיימוניותמהגהותוהואמותרבו
הגהותל"וז.חננאלרבנובשם'סאות'גפרק

מיהאהרהורלעינייםנראהדאיןג"אעוקול,מיימונינת

אבללהיגלותרגילותשאיןדוקאאלהוכל,איכא

דליכאחיישינןלאשערבגילויהרגילהבתולה

שהתירומשמעל"עכבוהרגילבקולוכןהרהור

רגיל'פיבורגילשיהיהבתנאיזמרקולאפילו

קולדהיינובוהרגילקוללפרשאיןכי,הקולבאותו

מותרשהרי,שלהבקולרגילשהואאשהשלדיבור

רגילאיננואםאפילואשהשלדיבורקוללשמוע

.בקולה

אלאמיימוניותהגהותכוונתזושאיןלדחותואין

והיינושלההרגילהקול'פיבוהרגילקול

שהיאהקולזהשאיןזמרקולולמעטדיבורהקול

שהואמהסוגהקוללפרשושישאו,להשמיערגילה

נראהאינוזהכל,דיבורהקולדהיינולשמוערגיל

בהגהותגרסוהארוךמשהודרכייוסףבביתכי
לאבוהרגילקוללכלהדיןוהואל"וזמיימוניות

לרבותמשמעאלא,קולבלומהול"עבחיישנן

וראיה.בורגילשהואכלזמרשלקולאפילו

ההגהותלדבריהמקורשהואו"עסימןה"מהראבי

לאשערבגילויהרגילהבתולהאבלל"וז,מיימוניות

,ל"עכ[בולרגיל]בקולהוכןהרהורדליכאחיישינן

ואלמאשלהלשיערבתולתשלקולשהשווההרי

לראותשמותרכמולשמועמותרבקולהרגילאם

דיבורהקולכיזמרבקולסייריובהכרח,שלההשער

.בורגילאינואפילומותר

אשתושלזמרקוללהתירשכןבמכלמכאןרבלמד

אהלספרדעתהפךשלהבזמררגילאם

.ע"צהדעותשתיאתשהרכיבא"הרמודברי,מועד
קריאתלעניןהניכלל"וז,יוסףבביתשכתבומה

באשתואפילוזמרדקולמועדבאהלכתובוכןשמע

ל"עכ[ח"ר](ת"ר)בשםמימוןהגהותכ"וכערוה

איןכיכןאינו,א"הרמלדבריהמקורהואולכאורה

שספרמהכתבוח"רבשםמיימוניותשהגהותפרושו

באשתואפילואסורזמרשלשקולכתבמועדאהל

אלפניקאיאלא,מזהדיברלאמיימוניותבהגהותכי

כ"ושכנאמרושמעקריאתלעניןגםהנידכלפניו

.מיימוניותבהגהות

שלזמרקוללשמועמותרהאםנחלקו!והאהרוניב

ה"קצסימןדעהביורהועייןנדהאשתו

יורהעלהלכהבירורובספר'יאותתשובהבפתחי

בקולהרגילאםל"הנולפי,א"וס'סעמודדעה

אפילומותרתאזיתמידבכיתמזמרתשהיאוכגון

זמרקוללשמועלהקלסניףהואוכן.שמעלקריאת

לראותשמותרוכשםבשירןשרגיללמיבתולותשל

שלבשערןלהקלשנהגווכיון.שנאדמאי,שערן

,בקולןהדיןהואלטהורותנדותביןחלקוולאבתולות

יראיםשבספרומה.מהרהרואינובורגילשהואכל

ומשמעארמיותנשיםשלשירלקולללמודאסר

,'להלעשותעתלולאאסורתמידמזמרותאםאפילו

עגביםושיריז"עשירישרותארמיותסתםד"לע

.עניןבכלאסורזהובאופן

לכתחילהלהתירמעשהנעשהמדמיםשאנומפניולא

אבל,לבדהלפננוהמזמרתאשהקוללשמוע

אינהדיןפישעל'וכורמקולדרךאוברדיובשירה

['במאמרלהלןראה]טעמיםעודובצרוףממשקולה

.*להקלפשוטנראהעגביםשלאינהשהשירהובתנאי
.ומשוגהממכשוליצילנו'וה

הכקיןהרצליהודה

חלקבניםבבניועייןה"זצלהן"הגמודעתוכל(ח"הג)*
.ז"לאותא"רעמוד'ב



חבניםבניסימןלב

חסימן

המקראטעמיבניגוןאשהקול

ב"תשםאבמנחםד"כ,ה"ב

ל"לנהמשך

במסכתבברייתאכבודושהקשהמהאלנבואועתה

למניןעוליןהכל'אעמודג"כדףמגילה

לאאשהחכמיםאמרואבל'וכואשהאפהקשבעה

איריאומאי,ל"עכצבורכבודמשוםבתורהתקרא

בניגוןבתורהלקרואצריכההיאהלאהצבורכבוד

.ערוהבאשהוקולהטעמים

עללהקשותאפשראיךכיביאורצריכהוהשאלה

הראשוןבדורשחישמואלמדבריהברייתא

כשהתקינונימא,ערוהבאשהקולואמראמוראיםשל

ברם.באשהקולעלגזרולאעדיין'וכועוליןשהכל

בהלכההאיסורנקבעשטרםשהגםהיאהשאלהכוונת

,להרהורתביאששמיעהשאפשרחכמיםידעובוודאי

אפשרותבהשישבאופןמצוהלקבועלהםהיהולא

.מכשולשל

ז"הגרש*זמננומגדוליתירוציםהביאךכבנודך

ולדינברגי"הגראא"ויבלחל"זאויערבאך

פוסקשאפילוכתבמספרו'דלחלקבפתיחההז"הנ)*
הלכהלהורותלואסורמובהקחכםותלמיד

והביאל"עכהדורגדולידעתנגדדעתוולפרסםלמעשה

כרבונחשבהדורשגדולד"רמסימןדעהמיורהראיה

לעמודכבודבחלוקתמדוברשםכיראיהואינה,המובהק

לעניןולא'וכוהסדרבליללפניולהסבושלארבומפני

,בהוראההעוסקב"רממסימןלהביאלוהיהויותר.הוראה

נאסר'וד'גבסעיףכימדבריוההפךנלמדמשםברם

בסוףאפילולהורותאולמדרשעצמולקבועלתלמיד

ואם,ימותאורשותלויתןהמובהקשרבועדהעולם

עצמךהגעממשהמובהקכרבודינםהדורשגדוליאיבא

אחריםקמיםהדורגדולימתיםואםישראלאלמןלא

עצמולקבועח"תלשוםאסורשלעולםונמצאתחתיהם

,דוקאהדורמגדולירשותמבלימקוםבשוםלהוראה

.הוארבביקריוזילכןלאמרותמוה
מכלתסורלאו"ותצה"תצמצוההחינוךספרלפיומיהו

כלגדוליעלחלושמאלימיןלךיגידוישר

אחיזהאלהלתרוציםאיןד"לעאךאלישיבש"והגרי

היכיאיזהקייםהאםאיננההשאלהכי,בברייתא

קולחששללאבתורהלקרואתוכלשאשהתימצא

הברייתאנקטהכיצדהיאהשאלהאלא,ערוהבאשה

ודוחק.אשהואפילושבעהלמניןעוליןשהכלבסתם

טהורותבפנויותרקעוסקתשהברייתאלאמרגדול

,מקוםבשוםאשהלשוןמשמעותזושאיןוכמדומה

שלבמניןהקוראתבאשהשמיירילפרשדוחקוכן

כעיןכלכיהטעמיםניגוןבליאובלבדביתהבני

הלא,בברייתאכןתפרשואפילו.לבארלתנאהיהזה

למעשההלכההורהת"קסימןכ"במ"מהרת"בשו

יקראוושובפעמייםקוראכהןכהניםשכולהשבעיר

ד"תסימןגיטיןבמסכתבמרדכיוהובאל"עכנשים

חייםאורחיוסףובבית'גחלק'בנתיבירוחםורבנו

עלתהיהשהקריאההיתהכוונתםואסו,ה"קלסימן

'וכובלבדאחתמשפחהלבניאוטהורותבתולותידי

.כללהזכירושלאמה

שישלכבודופשוטכךכלמנייןיודעאינניובעיקר

עדערוהבאשהקולמשוםהטעמיםבניגון

שהביאומה.ממשמעותההברייתאאתלהוציאשנדחק

'באותופוריםמגילהבהלכותחייםארחותמספר

בהלכותהאשכולבספרהואוכן,ה"מסימןוהכלבו

לאשאשהמפרשיםישבשם'טפרקופוריםחנוכה

באשהקולמשוםהמגילהבקריאתאנשיםתוציא

דבר'אהלכהז"קככללאדםבחייכתבוכןהדורות

בלאולשנותאמור'וכושבזמננוהגאוניםאפילושתקנו

המקורנתבארלאאך,ל"עכתסורלאדכתיבדאורייתא

ועייןכןאינהן"והרמבם"הרמבודעתהחינוךספרלדברי

ובחידושי.(ה)ג"כסימן'בחלקבניםבבנישכתבתימה

ל"קדףשבתבמסכתקוקהרבמוסדבהוצאתא"הריטב

רבכלעלחלתמורשלאד"הראבבשםכתב'אעמוד

אבל,לזהגםל"בחזהמקורנתבארולאל"עכבעירו

שאיז"שגזהאלאהחינוךספרכדעתשלאד"לעכוונתו

תסורלאאזי'וגוהמקוםאלועליתוקמתלקייםאפשר
בימיםיהיהאשרהשופטהואכיבעירורבכלעלנדרש

כלעלמרותםלתתהדורגדוליעלנדרשואינוההם
.ודוקהעולם



לגחבנימבניסימן

משםמוכחואדרבההתורהלקריאתראיהאינו,ערוה

'יסימן'בחלקבניםבנית"בשווהארכתי,להפך

.אקצרוכאן

כי,חייםהארחותעלחולקיםראשוניםששארהדא

א"וריטבז"וריאהמאורותוספרזרועואורי"רש

גבריםלהוציאלאשההתירוערוךוהשלחןוהמאירי

באשהלקולחששוולאהמגילהבקריאתחובתםידי

.א"ורשבן"וראבם"ורמבף"ברימשמעובןערוה
וספרחננאלרבינושהםוסייעתוג"בהואפילו

והמרדכימיימוניותוהגהותורוקחה"וראביהעיטור

גבריםמלהוציאאשהשפסלוא"והרמראשוניםועוד

משוםאלא,פסלוערוהבאשהקולמשוםלא

לאאךהמגילהבשמיעתחייבתאשהג"בהשלשיטת

גםשחייביםגבריםמוציאהאינהולכןבקריאתה

.בקריאה

בקריאתערוהכאשהלקולחששושלאוהטעם

כידדףברכותבמסכתכי,נראההמגילה

שיר)שנאמרערוהבאשהקולשמואלאמר'אעמוד

ופרשל"עכנאוהומראיךערבקולךכי(בהשירים

קולךכיב"יובקצרב"שפמצוההשלםיראיםבספר

במסכתבמרדכיהואוכןל"עכשירשלקול'פיערב

בהלכותהאשכולובספר,ראשוניםועודשםברבות

הואוכןזמרקולנקט'זפרקשמעוקריאתתפלה

סעיףה"עסימןחייםבאורחונפסקמועדאהלבספר

,זמרשלאושירשלקולאלאנאסרשלאהרי.'ג

אינוהטעמיםשניגוןהאלההראשוניםכללדעתל"וי

סימןהחייםבכףכתבוכןו"חזמראושירבגדר

.ג"יאותט"תרפ

ספרוגםחייםארחותשספרבאחרוניםמנסכםוהנה

,מלונילהכהןאהרןרבנוידיעלחוברוהכלבו

אךהמגילהבקריאתערוהבאשהלקולחששוהוא

מפרשיםהישזולתראשוניםבשארכומצינולא

מגילהבהלכותהעיטורבספרועיין.האשכולשבספר

באשהקולהזכירלאאבלג"בהדעתאתשהביא

ש"עייזהטעםלוייחסלאחייםובארחות,ערוה

הארחותדברישיהיוואיך.כןשהביןכמיושלאהיטב

,יחידאהכמעטשהיאזוכדעהלתפוסראיתמהחיים

לקולחששושלאהראשוניםכלשארכדעתתפוס

.המגילהבקריאתערוהבאשה

בקריאתערוהלקוללחשושתמצאאםואפילו

.התורהבקריאתכןלחשושמנייןהמגילה
ה"מדףברכותבמסכתהמאורותבספרכי,ותדע

הלכה'הפרקברכותבהלכותמנוחורבנו'אעמוד

כבודמשוםבתורהתקראלאשאשהמפורשכתבו'ז

פריצותאליכאכלומרל"עכליכאפריצותאאבלהצבור

,הצבורכבודאלמלאבתורהלקרואמותרתוהיאכלל

וקולליכאשפריצותאלפרשאפשראיבוודאיכי

דףסוטהבמסכתבפרשייועייןאיכאמיהאערוה

.בנעורתכאשבדיה'אעמודח"מ

בציבורהתורהקריאתשסתםדפליגמאןליתוהנה

המאורותספרלדעתולכן,הטעמיםבניגוןהיא

בניגוןהתורהבקריאתשאיןלאמרמוכרחיםמנוחורבנו

עלחולקנמצאולא,ערוהבאשהקולמשוםהטעמים

שבספרמפרשיםוהישחייםהארחותגםד"ולעזה

והטעם.החמירוהמגילהבקריאתורקמודיםהאשכול

הואשפוריםמשוםנראההמגילהכקריאתלהחמיר

לחשושויש'וכולבסומיאינשוחייבומשתהשמחהיום

חלקבניםבבנישכתבתימהומעיןלפריצותיותרבו

טעםועוד.רגלאדשתאסקבאבעניןה"לסימן'א

אפילואותהשקוראיםמפניהמגילהבקריאתלהחמיר

הדעתלקירוביותרלחשושוישפרטיובביתליחידים

.הכנסתבביתהתורהבקריאתכןשאינומהולייחוד

במסכתל"הני"שפרשמהלפינראהטעם3וד,ך

כךלשמועדעתואתנותןשאדםשככלסוטה

כמסכתוהרי,ערוהבאשהלקוליותרלחשושלויש

שמרובאמרוקליתרילענין'אעמודא"כדףמגילה

המגילהקריאתלשמועדעתואדםיהיבחביבותה

ידילצאתכדימלהלבללהקשיבשצריךגםומה
,זהחילוקמעיןכתבחייםארחותובספר.חובתו

גםערוהבאשהלקולחששולאלמהלושהוקשה

משוםחביבהמצוההיאשגם'פיחנוכהנרבברכות

נרדמדליקותגבעלואףל"וזותרץ,הנספרסום

שםשיהיוצורךשאיןלפידמילאומברכותהנוכה

.ל"עכ*ההדלקהבעתהאנשים

ה"תרעסימןחייםבאורחהאחרוניםכדבריושלא(ח"הג)*
.ש"עיי'טקטןסעיףברורהובמשנה'גסעיף

שאסורחייםארחותספרבדעתהרבהלדקדקישוהנה

קולמשוםהמגילהבקריאתגבריםלהוציאלאשה



בניםבביסימןלד

לקריאתהמגילהקריאתביןבקשר,לעניןומענין

האשכולבספרחדשהשיטהמצאתיהתורה

פטורותשנשיםשהביא,30צדופוריםחנוכהבהלכות

אנשיםמוציאותאינןולכןג"בהלדעתמגילהממקרא

מנרש"מקשיאואיל"וזעודוכתב,חובתםידי

שאניל"י,הביתאתומוציאהמדליקהדאשהחנוכה

שלאתקנולהכיהתורהלקריאתשדומהמגילה'מ

.ל"עכאנשיםתוציא

,התורהלקראתשדומהמפניתקנולהכימהווקשה

במקראחייבותאינןנשיםג"בהלדעתהלא

עניןומההגבריםאתמוציאותאינןוממילאמגילה

המגילהקריאתביןישדמיוןאיזהוגם,לכאןתקנה

אתאיןשבשניהםחנוכהונרהתורהקריאתלבין

ספרכוונתהיאכךאלא.למשמעמקראביןההבדל

מעיקראשתקנוהטעםכלומר'וכותקנולהכי,האשכול

למנועכדיהיהמגילהבמקראחייבתאינהשאשה

תבואנהבמגילהחובתםידיגבריםשמהוצאתאפשרות

.בצבורבתורהלקרואגם

והלאש"עיימחנוכהשהקשהזההואמה,ערוהבאשה

ערוהניגוןוללאחנוכהנרותבברכותטעמיםניגוןאין

שלאמשמעבפשטותכןחילקשלאממהואכן.מניין

באשהקולניגוןללאושגםבהנגעהטעמיםניגוןמשום

שלאג"שיסימןחסידיםבספרעייןבזהוכיוצא.ערוה
ואחדטעמיםכמהלכךוהביאבתולותללמדלבחוריתכן

אוניגוןשלבקולמייריואינוערוהבאשהקולמהם
קדושיןבמסכתכןנמצאבתלמודגםובאמת.דוקאזמר

הכיליהאמר,לילתאשלמאמרלישדי,'אעמוד'עדף

בקולמדוברואיןל"עכערוהבאשהקולשמואלאמר

שנדחקשםנברכותבמאיריועיין,כללזמראוניגון

.ביאורצריכיםוהדגרים.בזה
קולל"וז,שםבקדושיןי"שפרשנראהזושאלהולתרץ

קולךאתהשמיעני(בש"שה)שנאמרערוהבאשה
הפסוקאותווהואל"עכתשיבניבשלומהאשאלואם

,ערוהבאשהלקולכאסמכתאשםבגרכותשמואלשהביא

ומראיךערבקולךכימסופוהיאהאסמכתאשבברכותאלא

והשמיעני,קולךאתהשמיענימאמצעוכקדושיןואילונאוה

וזהוקולהאתלהשמיעהאשהמןמבקששהאישהיינו

הרישלוםלהישלחאםכי,לילתאשלמאמרלישדי
ולכןכהשמיעניוהוישלוםלולהשיבאותהכמזמיןהוא

הפסוקכיקשהסוףסוףאך.י"רשבכוונתל"נכך,אסור

שכתבוכמוזמראושירשלבקולמייריהשיריםבשיר

והשבתולדרישתדיבורהלקולממנונלמדוכיצדהראשונים

באמתלמהג"בהלדעתקשהשהיהמהומתורץ

במקראולאמגילהבמשמענתחייבונשים

בספרועיין,הנסבאותוהיוהןאףוהלאמגילה

מקראביןשחילקתיומהכיבסימן'אחלקמרחשת

לפיאמנם.'זסימןסוף'גחלקבניםבבנילמשמע

ראויותהיונשיםאכןכישפיראתיהאשכולספר

שחכמיםאלמלאהמגילהבקריאתלגבריםשווותלהיות

ורבנומגילהבהלכותג"הסמכדעתזוואין.גזרו

כי,'בעמודס"ידףמגילהבמסכתההרמןאברהם

חייבתאשהולשיטתםג"בהדעתהזכירולאהם

תוציאשלאגזרוחכמיםורקהאישכמומגילהבמקרא

,בתורהגםלקרואתבואשלאכדיבמגילהאנשים

אברהםרבנומדברימבוארוכן.לבדיעבדמיניהונפקא

מאשההמגילהקריאתששמעאיששבדיעבדההרמן

גםהאשכולספרלפיכןשאיןמה,חובתוידייצא

.תקנוכךכייצאלאבדיעבד

דבריובתחילתהמקנהבספרהעירוכן.בעלמאשלום

בקדושיןדבריוכי,דשמואלמימריתריהוושלכאורה

.בברכותדבריועםאחדבקנהעוליםאינם
באשהבקולשוניםמאמריםשנילשמואלנמצאוואכן

במסכתהראשון,משלואסמכתאאחדולכלערוה

חלהמסכתבירושלמיוהשניערבקולךמכיל"הנברכות

,ערוהבאשהקולאמרשמואלל"וז,'אהלכה'בפרק

הארץאתותחנףזנותהמקולוהיה(גירמיהו)טעםמה

בקולמייריבברכותכי,זהכראיזהראיולא.ל"עכ'וגו

הרהורמשוםואיסורוערבקולךלכיונסמךוזמרשירשל

מתפרשבירושלמיואילו,שםבברכותא"הרשבשכתבכמו

שגורםכלדיבורהקולואפילולזנותהמביאכקול

.לערוהלהתקרבות
יהודהרבחשששםבקדושיןכיד"בסהכלניחאזהולפי

ילתאעםהדעתלקירובתביאשלוםשאלתשמא

,שםבברכותא"הרשבבחדושיועייןהרהורמשוםולא
הבחורביןהדעתלקירובהואההששחסידיםבספרוגם

וכן.דווקאבשירהתלויואינומלמדןשהואלבתולות

יותרהדעתלקירובחששלךשאיןל"יהמגילהבקריאת

אלהוכל.במגילהחובתוידיגברתוציאשאשהמזה

שנאמרערוהבאשהקולבירושלמישמואלממאמרנלמדים

תלוייםואינםדעתקירובומטעם'וגוזנותהמקולוהיה

.בהרהור
המגילהבקריאתאשהקוללדמותאיןשכןכלזהולפי

שלאנפלאתיורק.התורהבקריאתאשהלקול

,ו"עבסימןה"ראבימלבדזוירושלמישהביאמימצאתי

ולאאלהשמואלמדבריעיןהעלימוהירושלמיומפרשי

.ע"וצדברכתבו
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שבעהלמניןקדמהבפוריםהמגילהקריאתוהנה
אתשתיקןעזראכי,בשבתלתורההעולים

לאחרשניםח"יישראללארץעלההעוליםמספר

ליהוארועכשיובזהנתקשיתיומקודם,פוריםנס

כ"עהאשכולספרפרושלפי.['בסימןלעילראה]

לנסאפילוקדמהבתורהתקראלאשאשההגזרה

גבריםתוציאלאשאשהתקנולדעתושהרי,פורים

גםלהוציאםתבואשלאמנתעלהמגילהבקריאת

קודםבתורהלקרואהנשיםנאסרוכברואלמאכתורה

לאאשהחכמיםאמרואבלהברייתאולשון,לנן

פרושוהכיל"עכצבורכבודמשוםבתורהתקרא

העולים'זמניןשתקנולפניעודכןחכמיםשאמרו

.ראשוןביתמימיאפילואוציוןשיבתמלפניויתכן

לאעזראתקנותקודםכי,מאדמדויקיםוהדברים

ואפילובתורהקוראיםשלקבועמספרהיה

חובתםכלאתהרביםאתמוציאהיהאחדעולה

'אעמודב"פדףקמאבבאבמסכתועיין,בקריאה

תלתאגבריתלתאנמיאיפסוקיתלתאגבראחד

קוראידיעלהמגילהשקריאתונמצא.ל"עבפסוקי

אחדעולהידיעלהתורהלקריאתלגמרידמתהאחד

.ז"זבתתחלפנהשמאתששוושפירעזראתקנותקודם
.ודוקגזרהחדאכולהאלאלגזרהגזרהאינהוגם

כי,יפהעולההצבורכבודמשוםהגזרהטעםגם

ידיהרביםאתהוציאאחדקורארקכאשר

שדוקאלכבודםהיהלאבוודאיהתורהבקריאתחובתם

ז"הגמובארזהומעין.לבדהשתקראהיאאשה

אחרוניםושארב"רכסימןיאירחותת"שבשוה"זצלה

מנהגםלפיאלאאשהידיעלקדישאמירתאסרולא

בבניועייןפעםכלקדישאומרהיהאחדאבלשרק

מןהיהלאכןושעל,ה"בהגז"כסימן'גחלקבנים

.אשהתהיההיחידישהאומרהראוי

ממשמעותההברייתאאתלהוציאאיןולעניננו

באשהלקולחוששיםאיןהתורהשבקריאת

ואפילוחכמיםשאסרוזמרמיןזהאיןכי,ערוה

הילכתאהיתהוזו.עיקרזהחששאיןהמגילהבקריאת

הצבורכבודמשוםנאסרונשיםעליותכילמשיחא

שישאלמלא,א"יסימן'בחלקבניםבבניועיין

עיקרברם.הצבורמחילתמטעםהיוםמערערים

מפניאלאד"לעמהילהמשוםאיננהלהקלהסברה

ואמרוהעוליםולאבתורההקוראהואהחזןשהיום

,תברךלאשאשהולאבתורהתקראלאאשהחכמים

דבריעלעבירהאוהצבורכבודמשוםכאןאיןולכן

העליותבעניןז"הגמוהסברלפישדייקתיכמול"חז

'דסימן'אחלקבניםבבניבזהוהארכתי.לתורה

עליותלאסורהטעםשעיקרוהסקתי'יסימן'בוהלק

לאותולמתבולליםפתחשהןמפניהואהיוםנשים

.מידי

הנקיןהרצליהורה

טסימן

באשההשוקאברשלמקומה

ג"תשסאייר,ה"ס

ד"כדףברכותבמסכתשאמרומהאודותנשאלתי

,ערוהבאשהשוקחסדארבאמר'אעמוד

סימןברורהבמשנה.זהאבראיזהוהאחרוניםשנחלקו

היאששוקכתבז"טאותח"קוסימן'באותה"ע

חייםאורחהלקאישבחווןועייןהברךמןלמעלה

מדינותבכמהנפוץהמנהגוכן,'חאותז"טסימן

.לברךשמתחתהרגלאתמגלותכשרותשנשים

מקומותבהרבהמבוארכיזהעלהתרעמורביםאך

,הקרסולועדלברךמתחתהיאששוקס"בש

ח"רמל"וז'חמשנח'אפרקאהלותבמסכתעיין

חמשהבשוקשניםבקרסולעשרה'וכובאדםאברים

'בעמודז"נדףובנדהל"עכבירךאחדבארכובה

פשוטוכן.רבותוכהנהל"עכפרסותיהועלשוקהעל

קיטעחליצתלגבי'אעמודג"קדףיבמותבמסכת

ואילו,לארכובהומתחתרגללכףמעלהיאששוק

טעותויש.ירךאלאשוקנקראתאינהלארכובהמעל
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באבןיוסףבביתוהועתקהשםש"הראכפסקיסופר
יכולשאינול"וז,הלצהבדיהט"קססימןהעזר

ל"עכהארכובהמןלמעלהבשוקואלאהסנדללקשור

הסנדללקשוריכולשאינול"וצמליםשתיסדרונהפך

הואוכןל"עכהארכובהמןלמעלהאלאבשוקו

למטההיאבתלמודשוקולעולם.ש"הראבתוספות

.הברךשהיאהארכובהמן

עתיקיםודפוסיםיד-בכתביומאיוריםמציוריםגם

לפניעד,ארוכותשמלותלבשושנשיםעולה

המלכושיםנשתנושאזשנהמאותשלושאוכמאתיים

.הגוייםבאופנתשינוייםעקבהשמלותונתקצרו

ח"הבדעתלפיבאשההשוקהיאאיפהמינהונפקא

אםהשוקכנגדש"קלקרואלאיששאסור

בשארכןשאיןמה,שהוכלאפילוממנהמגולה

אסוריםאינםהפוסקיםרובלדעתהמכוסיםמקומות

ישועוד.['גמאמרלהלןראה]טפחבגילויאלא

שמאחר,האשכולספרבדעתשנראהמהלפילחלק

בהישקבלהמדברילכןערוהלשוקקראוישעיהו

הנשיםכלאםואפילודברערותבךיראהולאמשום

ז"טפרקביחזקאלבזהוכיוצא.שוקיהןאתמגלות

ואתצמחושערךנכונושדיך,עריהלשדייםקרא

כנגדןהשמעאתלקרואאסורולכןל"עכועריהערם

באייםכמודדיהןלגלותהנשיםכלמנהגאםאפילו

בהלכותם"ברמבומיהו.חזהחשופותשםהלכושפעם

אורחערוךובשלחןז"טהלכה'גפרקשמעקריאת

לדעתםומוכרח,בנפרדשוקהזכירולאה"עסימןהיים

טפהושיעורההמכוסיםמקומותשארכדיןשוקשדין

.השלחןבערוךכתבוכן

אתלגלותהנשיםלמנהגועיקרשורשישד"ולע

חכמיםשלשוןידוע.הברךמןלמטההרגל

מןל"חזדורשיםוכאשר,לחודמקראולשוןלחוד

והנה.במקומוהכתובלשוןאתלבררישהכתוב

השוקאברמקוםאתלקבועאיןהמקראמלשונות

,השוקיםועלהברכיםעלח"כפרקבדבריםעיין,באיש

השיריםשיר,ירצההאישבשוקילאז"קמתהלים

מפסחשקיםדליוו"כמשלי,ששעמודישוקיו'ה

אוהיאשהשוקלפרשאפשרשבכולםל"עכ'וגו

שופטיםמספרואפילו.לברךמתחתאולברךמעל

איןל"עכירךעלשוקאותםויךו"טפרק

הלשוןמליצתתפארתדרךעלהואהביטויכי,הכרע

בפרושונדחקווהמפרשיםידועהמדויקמובנוואין

.ש"עיי

השוקהיכןהכתובמןלהוכיחאפשרשאיהגםברם

ברכותבמסכתכי,באשהכןלהוכיחניתןבאיש

ישעיהו)שנאמרערוהבאשהשוקחסדארבאמרשם

וגםערותךתגלוכתיבנהרותעברישוקגלי(ז"מ

:הואדברוהלאלבלשיםויש.ל"עכחרפתךתראה

וטחנירחיםקחיציוויבלשוןכולההכתובתחילת

נהרותעכרישוקגלישכלחשפיצמתךגליקמח

גל(י)תנפעלעתידבלשוןהואהסיוםואילול"עכ

פשוטהוהמשמעות.ל"עכחרפתךראה(י)תגםערותך

שוקיהאתלגלותתיאלץשהאשהידישעלד"לע

ללאואפילומאליהערותהתיגלהנהרותלעבורכדי

אתמגליםואםלערוהסמוכההיאהשוקכירצונה

מעלבשוקמדוברובהכרח.נחשפתהשניהגםהאחת

ולאהערוהמןרחוקההיאלברךמתחתכילברך

ושלאכפשוטהממשוערוה,ידהעלהערוהתיגלה

חלקבניםככניוראה.ציוןבמצודתשםשנדחקכמו

גילוישאיסורלזהבדומהשביארתי(4)ו"כסימן'ג
גוףייראהשלאכדיהואמהמרפקלמעלההזרוע

.עצמיאיסורמחמתולאהשחיביתצדדידרךהאשה

ערוהבאשהששוקהמקורהואוישעיהוךמאחר

השוקהיאהיכןגםממנונלמדממילא

בןקראיוסףרבנובפרושכןראיתיושוב.באשה

העליונהירךהיא,שוקגליה"בדי"רששלדורו

לנשותלהןהנחולכן.לדעתושכיוונתיושמחתיל"עכ

להןוישהןנביאותבנותנביאותאינןאם,ישראל

ואחרוני.הארכובהעדהרגלאתלגלותלסמוךמהעל

א"ויבלחל"זקוקי"הרצכמובזהשהחמירוזמננו

העירולא'אסימן'אבחלקהלוישבטת"שובעל

.הנביאמדברי

מן,לברךמעלהיאבישעיהושהשוקסימןעודויש

נהרותעברישוקגלישובלחשפישםהכתוב

הלובשתבאשהמדובראםכי,ל"עכ'וגוערותךתגל

הלאנהרותאיריאמאיהקרסולייםעדהמגיעהשמלה

.שלוליתלעבורכדיאפילובגדיהלהגביהתצטרך
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שיבולתמלשוןשובל'שפיחזיתממדרשהביאק"והרד

שבארכמוהמיםמרוצתחוזקמקוםוהיאהנהר

נאמרט"סמזמורבתהיליםוכןז"כפרקבישעיהו

ובוודאי,ל"עכשטפתניושבלתמיםבמעמקיבאתי

ליי-טבנים

להגביהבליהנהרשיבולתלחצותלאשהאפשראי
שוקשגלימשםונלמד,לברךמעלהרבההשמלהאת

.הארכובהמעלהיא'וגו
הנקיןהרצליהודה

יסימן

זריםלעיניבביתהאשהשיערגילוי

א"תשסטבתא"כ,ה"ב

אחדלאברך

חלקבניםבנית"בשובזההערתיוכברשאלתיפה

כתבב"עדףכתובותבמסכת.(5)ה"כסימן'ג

ראשבפריעתבחצרותהולכותהנשיםשרובא"הריטב

לאשהשאסורומכאן,ל"עכרואיןשםשאיןכיון

ז"הטכתבווכןזרשוםבפניראשבגילוילהיראות

חלקהדשןבתרומתכןמשמעאינוואולם.והאחרונים

אינההאשהשלשבחצרשכתב'יסימןהתשובות

פריצותמשוםאלאאיננודהתם'וכוכיסוישוםצריכה

ל"עכקפידאאיןרביםשכיהאדלאוהיכאדגברי

מותרבחצרמצוייםזריםמקצתרקשאםומשמע

בחדושימשמעוכן.ראשכיסויבליבהלצאתלאשה

רביםראיןשבחצרשכתבשםבכתובותיוסףנימוקי

.ל"עכממשראשבפריעתחוששתאינהשםבוקעים
ורק.ע"וצדוקאלאוששניהםל"צהאחרוניםולדעת

,דוקאלאוהםשדבריוהואא"שהריטבלאמראין

הריעצמולשוןונקטחכמיםלשוןשהניחכיוןכי

.לפרששכוונתו

המשותפתרחבההיאחצרס"בשמקומותבהרבהוהנה

הנקראיםוהםמסביבהדרותמשפחותלכמה

בהשכיחידלאדחצרפרשתיזהולפי,החצרבני

אנשיםולאשםמצוייםהחצרבנישרקהיינורבים

שםלצאתלאשהלהתירוהטעם.החוץמןהבאים

לפיל"יבלבדבקלתהפניםכלעלאוראשבגילוי

שלדעתא"בסימן'גחלקבניםבבנישבארתימה

הפרושלפיהואוכןיוסףהנימוקיהעתיקוכןי"רש

עלניכרשאיןהואבקלתההחסרון,במאיריהשני

להסתירפריצותדרךוהויש"עיינשואהשהאשהידה

שהיאשיחשבונעריםבהיתגרוושמאנשואהשהיא

כולםבהנמצאיםהחצרבנישרקבחצרואולם.פנויה

ולכןנשואההיאזושאשהויודעיםזהאתזהמכירים

.מעליאכיסויבלישםלצאתמותרת

אחדגדולבשםשנמסרמהאתזהלפילתרץויש

ברחובראשןאתלכסותהיוםנשיםשעלל"ז

בפניאפילובבתיהןראשבגילויללכתמותרותאבל

כיל"הנלפילתרץישכןהורהאכןשאם,זרים

ואם,פנויהשהיאלחשובאורחשוםיטעהלאבביתה

השלחןהערוךדעתעלסמכינןערוהבאשהשיערמצד

כאןאיןראשבגילויהולכותנשיםשהרבהשהיום

לאשהאלאאינוזההיתרשגםמסתבראבל.הרהור

בבתימבקרתהיאכאשרולאבלבדביתהבתוך

.אחרים

עצמוהדשןתרומתבעלובןראשוניםשארו13יהך

שוניםבאופניםבקלתההחסרוןאתפרשו
בפניבחצרראשגילוילהתירטעםצריךולדעתם

בפנישערןלכסותהיהישראלנשותומנהג.אחרים

סנהדריןבמסכתשנראהכמוהביתבתוךאפילוזרים

,פלתבןאוןשלאשתועלבסיפור'בעמודקיטדף

שבןוכלהיוםהבשרותהנשיםרובמנהגהואוכן

זריםלעינישלאפרטיתבחצראובביתורק,בחצר

סימןשםבניםבבניועיין.ראשבגילויהולכותאזי
ביתהבתוךאשהם"הרמבלדעתשגםשהראיתיד"כ

.כללראשכיסויצריכהאינהזריםנוכחותללא

סימןהעזרבאבןל"זכיהטורבדעתנראהוכן

בלאתצא'כורדידעליהשאיןכיון,ו"קט



יא-י(בניבבניסימןלח

שאיןוחצרמפולששאינובמבויאבל'וכוכתובה

שאמנםח"הבודייק.ל"עכתצאלאבהבוקעיןהרבים

שאינודברמקוםמכלאבלכתובהבלאתצאלא

הרכיםשאיןבהצרהואזהכלד"ולע,הואהגון

שבזהבהמצוייםאנשיםקצתמקוםומכלבהבוקעין

שרואהמיבחצראיןאםכןשאיןמה,הדברמגונה

וכן.לכתחילהראשבגילוילצאתמותרתכללאותה

שמיירי'ההלכה'זפרקכתובותבירושלמילפרשיש

לצאתצריכהולהכיאנשיםמקצתבהשמצוייםבחצר

צורךואין,רואיםשםאיןאםכןשאיןמהבקפילטון

ד"לעבזהלירושלמיהבבליביןמחלוקתלעשות

ו"קטסימןהעזרבאבןשמואלכביתושלאש"עיי

.'טקטןסעיף
האיןהרצליהודה

יאסימן

ם"הרמבלדעתבעלמאבגועה

ד"תשסחנוכה'ה,ה"ס

אחדלעורך

ומפתחיסודהואוהנדוןמאחראחתבנקודהאעיר

למהכוונתי.צניעותבענייניהוראותלהרבה

העזרבאבןשמואלהביתשלדעת[אחדרב]שציין

שישם"הרמבשיטתולפי'אקטןסעיף'כסימן

סתמיתנגיעהאפילואזי,תקרבולאשללאואיסור

ביורהך"כשושלאהתורהמןאסורהערוהבאשה

.'כקטןסעיףה"קצסימןדעה

שמכלז"לסימן'אחלקבניםבנית"בשוהעליתי

ובפרושהמצוותבספרם"הרמבלשונות

יתירהואף,ך"השכדעתבבירורנראהובידהמשניות

הנאהמקצתאוחיכהשלהמגעיהיהאפילו:מזו

כןאםאלאם"הרמבלדעתהתורהמןאסוראינו

כחיבוקתשמישלקראתהמביאותהפעולותמןהוא

.לתשמישקשרלהשאיןידלחיצתולמעטונישוק
ז"ידףזרהעבודהבמסכתבמאיריכןראיתיוכעת

תורהפרשהקריבהשבאיסורפ"אעל"וז,'אעמוד

שלאשקריבהמוכיחשהדבר,ערוהלגלותתקרבולא

שמותרתהיינול"עכ'וכושמותרתערוהגילויבכוונת

איסורשישם"הרמבכדעתשנקטהרי.התורהמן

קירבהשרקבארמקוםומכלתקרבולאשללאו

.בלאואסורהתשמישישבכוונת

אםגםביאהלקראתלעשותהשרגיליםכלומר(ח"הג)"
וראה,בביאהלסייםמתכווןאינופעםבאותה

.ס"יסימןלהלן

שכלהסוברהואיונהשרבנוד"לעשםהראתיעוד

מאבריהאברבכלאובפניהאובידיהנגיעה

מןאסורההמגעמןליהנותכדיערוהאשהשל

ת"בשוא"שהרשבוהראתי,יעבורואלובייהרגהתורה

הדפקמשושבעניןז"קכסימןן"לרמבהמיוחסות

עצמוא"ושהרשביונהלרבנוהתכווןנדהבאשתו

סימןדעהביורהיוסףכביתושלא.כןסובראינו

הביתודברי,ם"לרמבהתכווןא"שהרשבשתפסה"קצ

.שמואלהביתלדבריהבסיסהסאלהיוסף

יונהרבנוהחמירצניעותענינישבכמהלהעירויש

היראהבספרעיין,בהלכהשנתקבלסמהיותר

יהודיתביןאשהכגוןערוהבדברפגעשאםשכתב

קטנהביןגדולהביןפנויהביןנשואהביןארמיתבין

יראנהשלאכדילצדפניויסובבאועיניויעצים

ועוד.בלכתוכללאותהיראהשלאכלומרל"עכ

,קולהיינולשבחהשיריםבשירהאמורכל,כתב

בברכותואילול"עכערוה-צוואר,שינים,שיער

בגדרינכללולאושיניםצוואר'אעמודד"כדף

.לתרץשבקששםהיראהמקורבהערותוראה.ערוה

מןמותרתבעלמאשנגיעהברורהראיהויוצאתי
שנגיעהושישראשוניםכמהלדעתהתורה

ה"כדףביצהבמסכת.מדרבנןאפילומותרתלצורך

אאלונקילמיפקלילתאשראנחמןרב,'בעמוד

כתפועלוחברוחברוכתףעלזרועושנותןי"ופרש

זהולפי,ל"עכ'וכוזרועותםעליושבבכסאווזה

עלישבהוהאשההנושאיםזרועותעלנישאהכסא



טיאבניםבניסימן

לנוהגיםסמךומכאן,בנושאיםנגעהשלאואפשרהכסא

ויש.גבריםידיעלאפילובנסאהכלהאתלהרים

אחאשרב'אעמודז"ידףבתובותממסבתלהעיר

מובןאינוולבאורה,עמהורקדכתפיועלבלההרביב

כללעלהלמהעדייןככשוראעליהדדמיאנהיכי
להריםהיהשהמנהגל"יאלא,כןלעשותדעתועל

אחארבואילוכךעמהולרקודכסאעלהכלהאת

.כסאללאאותהוהריםהפליג

יושבתשהיתההיינושבאלונקיפירשבמאיריברם
ש'"עיכסאללאאותההנושאיםזרועותעל

מרדעתהיאשאלונקישכתבחננאלברבנומשמעוכן

שהביאאחריאלנקיערךובערוך.ל"עבבתפיםשל

דבעיתאאתתאל"וז,כתבחננאלרבנודבריאת

ראשיהןעלידיהשסומכתלכתףשרילהכינפלהדלמא

ריששלבתושהיתהשילתאהרי.ל"עכנפלהולא

כשהיאבאלונקייצאהנחמןרבשלואשתוגלותא

פרושלפיאותההנושאיםראשיעלבידיהסומכת

לפיכסאהפסקללאזרועותםעלויושבת,הערוך

והנה.כפהרסיאכלשעשועודומההמאיריפרוש

,התורהמןקריבהאיסורשישם"כהרמבסוכרהמאירי

הנושאיםאוילתאשמאחששלאכןפיעלואף

איסורעלעובריםונמצאוהמגעמןייהנואותה

הטועניםלפיבעלמאבמגעתקרבולאשלדאורייתא

17לטענתםליתאבוודאיאלא,מ"הרמבבדעתכן

.שמואלכביתושלאך"כשוהעיקר

,נזכרשלאמהבגדבהפסקהיהששםלדחותואין

כמגעאלאבגדבהפסקלהקלאיןד"לעוגם

ונשענתיושבתהאשהכאשרלאאבלהצדמןבעלמא

רבאצלוגם.עליהםמשקלהוכלאותההנושאיםעל

הסתםמןכיבגדהפסקשםהיהשלאיימרמי,אחא

היהאסורכןפיעלואף,מכוסיםהיווראשוגופו

דוחקגם.ככשוראעליהדדמיאאילמלאאותהלהרים

טרידיהזמןכלהיואותהוהנושאיםשילתאלאמר

עלידיהשסמכהכיוןכיתיפולשמאבעבידתייהו

לאמראיןשכןוכל.נופלתהיתהלאשובראשם

צדיקיםבגדרהיועצמםהםאותהוהנושאיםשילתא

'עדףקדושיןבמסכתועייןמהרהריםשאינםגמורים

.[ג"יסימןלהלןראה]'אעמודסוף

'בבחלקך"הששללרבויהושעפנית"בשוךהנה

כשארבעלמאנגיעהשאולינסתפקד"מסימן

.מדרבנןאפילואסורהאינהנדהבאשתושלאעריות
דהאשכתבו"תרטסימןהייםבאורחזהבבטוריועיין

בנגיעהומותר'אבמטהלישוןדאסורחברואשת

יהושעפנית"לשומסופקשהיהשמההרי,ל"עכ'וכו

.'ז"לטפשוטהיה

צורךוכשישהדיןמעיקראלאסיירילאזהוכל

'אחלקזרועבאורועיין.בדברמצוהאוחיוני

מקבלתהכלהנדהשבחופתשכתבא"שמסימןסוף

נתקדשהלאדעדייןדכיוןהתתןשלמידיהטבעתאת

בידהיגעאםבהלןליתעליהלבואמותרתואינה

מגעכלאסרונדהבאשתורקמדינאכי,ל"עכ'וכו

לצורךשלאאבל.בעלמאבנדהולאדברהרגלמשום

ההוצאהושונה.אשהאוילדהבשוםלגעתאין

שרביםשםהתוספותכתבווכןלצורךשהיתהבאלונקי

היהנושאיהשמצדל"יועוד,לילתאצריכיםהיו

סימןהעזרבאבןועייןטפיוקילשרותדרךהמגע

שהיהזרועבאורל"יוכן.'גאותבדרישהא"כ

.כיסופאמשומנדההיאשהכלהלפרמםשלאצורך
ן"הרמבלדעתהלאוגם,ביצרולהכירלאדםויש

משומולאכלללעריותקירבהשללאואיסוראין

.בעריותהקילכך

'דסימן'בחלקחייםלבת"בשוראיתישוב

בעלמאשנגיעהם"הרמבבדעתשמענושלא

תניינאמהדוראאיגרעקיבא'רת"בשועיין(ח"הג)'
ל"וז,צחוקשלקידושיןבעניןו"נסימןסוף

איןדפגויותאףהחופהאחרבידהאותה[החתן]נישקגם

תיכףנזכרותכולןמ"מ,נידותןבזמןבאדםבנגיעהנזהרות

סברההבתולהאילוולכןכלומרל"עכהנישואיןאחר
אחריבונוגעתהיתהלאממששלק"חואלהשהיו

ה"בדשםלמעלהכתבוכן.נדהשהיתהכיוןשנתקדשה

דאדרבאאמינאבעיאיוהנישוקל"וז,ד"דבנכ"רומעש"מ

נדההיאהנישואיןהיואםדהא,לצחוקדהויראיהזהו

'וכולנדתןטבלילאשלנופנויותהכיובלאותימודמחמת

איןנדהדחופתלכלידועוזה,החופהאחרבונגעהואיך

כ"כבזמנוהקפידושלאהרי.ל"עכבזהזהליגערשאים

שמיירילאמרואין,נדהבאשתושלאבעלמאנגיעהלאסור
הקפידושפירוגםסתםפנויותנקטהריכיבפרוצותרק

תוכחהכלהזכירלאוגםשנישאואחרינדהנגיעתעל

חיבוקבגדראינוהידעלשנשיקהמשםנלמדעוד.בדבר

.(ב)ג"יסימןלהלןוראהלעריותוקריבהונישוק



בניסימןמ

מערכתחמדבשדידבריוהובאו,התורהמלאסורה

ומה.'זכללף"הקוומערכתב"יאותוכלהחתן

יוסףהכיתהבנתפיעלהואעליותמהתמדשבשדי

שוסשאיןכתבתיוכבר,ל"הנא"הרשבבתשובת

יג-יב-יאבנים

ם"הרמבושדעתמ"לרמבהתכווןא"שהרשבלכךגילוי

.כןאינהא"הרשבשלוגם

הכקיןהרצליהורה

יבסימן

ברחובידייםאחיזת

אחדלאכרך

פשוטיםהםהדבריםד"ולעהדףבצרוףמנתבךקבלתי

'אחלקבניםבבניכתבתי.נכוןחילקתולא

צדבהישואפילוידשלחיצת'מוסימןט"לסימן

ם"הרמבלשיטתדאורייתאאיסורבהאיןחיבהשל

אלאאינוהלאוכי,התורהמןלאוהואתקרבושלא

כמולתשמישוהקדמההכנהשהןתאווהשלבפעולות

מכל.כזהקדמוניוכברד"בסנכוןוהוא,ונישוקחיבוק

חיבהלאותידייםלהחזיקנשוישאינולזוגאסורמקום

ד"כדףברכותבמסכתשאמרווכמוכוהזהלנגועאו

כדיערוהשלקטנהבאצבעאפילושהמסתכל'אעמוד

ומה,ל"עכהתורףבמקוםמסתכלכאילוממנהליהנות

הכלל.באצבעהלהחזיקלימהבאצבעהלהסתכללי

בכלהערוהמןחושניתהנאהליהנותשאיןהוא

.מדבריהםאלאהתורהמןאסוראינואבלשהואאופן

ידייםשלהחזיקמספרישהביאומהאותךהטעהאולי

שלכןלתשמישההתקרבותמפעולותאינהברחוב

גםזה.שלפוהסקת,'וכולעשותהמתביישיםאין

אדםבנישרובאלאהתכוונתילכךלא.לכלמותר

התקרבותשלפעולותבחוצותעושיםאינםנוכריםואף

אישברחובידייםאוחזיםשרכיםממהולכן.לתשמיש

אסורשלנופיעלאףחברתועםוחבראשתועם

מכל,טהורהאינהאשתואםאונשוישאינולמי

הפעולותמןאינהברחובידייםשאחיזתנשמעמקום

בהצנענעשיתאינהוגם,לתשמישהתקרבותשל

ראשועםשוכבכשהאישכניםלפלייתדומהואינה

ולכן,ושרהאברהםלגביבגמראכמובאאשתובתיקת

אסורלעולםאבל.טהורהכשהאשהנשוילזוגמותר

ביןבביתביןחיבהלשםערוהשלידהלהחזיק

.לאובהשאיןפ"אעהרחקהמשומכרחוב

הנקיןהרצליהודה

יגסימן

משפחהלקרוביונישוקחיבוק

אס"תשטבת,ה"ע

ובפרטמשפחהלקרוביונישוקהיכוקאתותנשאלתי
משפחותיהםבניכי,בתשובהחוזריםידיעל

כאשרונעלביםנפגעיםוהםההלכהמדעתנבערים

לאחותאולאחמנשקאינובתשובהחוזרתאוהחוזר

.אצלםבנהוגוקרובותקרוביםולשאר

עולא,'אעמודג"ידףשבתבמסכתהדבריםיסלד

לאחוותיהלהומנשקהוהרבמביאתיהויכי

דידיהופליגא,ידייהואבילהואמריחדייהואבי

משוםאסורקורבהשוםאפילועולאדאמראדידיה

תקרבלאלכרמאסחורסחורלנזיראאמרילךלך

.ביאורצריכיםוהדברים.ל"עכ



מאיגנימ:נבניסימן

סחורסחורמשארכאןששונהלדקדקישותחילה
דףפסחיםבמסכתעיין,תקרבלאלכרמא

עמודניודףויבמותחמץתערובתלגבי'בעמוד'מ

'אעמודט"נודף'בעמודח"נדףזרהועבודה'א

לגבי'אעמודב"צדףמציעאובבאיינםסתםלגבי

במאכלמיירישכולם,ולבניולאשתוהמאכילפועל

ישולכןאחריהםונמשךמהםנהנהשהאדםומשתה

.סחורסחורלוואומריםהמכשולמןלהרחיקוצורך
שללבושאיןלקרובותונישוקבחיבוקכןשאיןמה

שכתבכמומהןהנאהלוואיןעליהןנוקפואדם

'והלכהא"כפרקביאהאיסוריבהלכותם"הרמב

דלאדאהני'בעמודט"סדףיומאבמסכתועיין

.לחשושישלמהל"עכבקרובתאלאינשליהמיגרי
שמאלקרובותיולנשקיתרגלשאםהואשהחששל"וי

היוםשרואיםוכמונשיםלשארגםלנשקיבוא

מבחיניםאינםלשלוםלאשהאישלנשקשהרגילים

המשלוזהו.וידידותידידיםלביןוקרובותקרוביםבין

במקוםאפילולכרםלהתקרבלנזיראסורכי,לכרם

לכךיתרגלשלאכדי,ענביםשםשאיןבשעהאו

.ענביםשםשישבשעה

מנשקהוהשעולאהלשוןלפילדקדקישולצוד

חדערךובערוךל"עכחדייהואבילאחוותיה

וקדושין'אעמודז"ידףזרהעבודהבמסכתי"וברש

ביזהולפיהחזההואשחדיאפרשו'בעמוד'עדף

טיבהמהותמוה,החזהאתהמכסההבגדהואחדיא

וכלקטנההיאהאחותכאשראפילוזונשיקהשל

אורחולאונכונושדייםשאזמבוגרתכשהיאשכן

אסילהואמריאידייהונגרוסואם.שםלנשקארעא

הידיםבתיעלאוהידיםעלכלומרל"עכידייהו

המשניותבפרושהואוכןשפיראתיהשרווליםשהם

שמנשק'דמשנה'זפרקסנהדריןבמסבתם"לרמב

לפיאבל,ל"עכידהאוממנוהגדולהאחותוידיבתי
.קשהחדייהואבישגרסווהדפוסיםי"ורשהערוך

החזהאתשמכסהמפניהחזהביתנקראשהבגדל"וי
היולאאבלשבגוףהעליוןהחצישארעםיתד

כתבוכן,הכתףעלאלאהחזהמקוםעלמנשקים

פיהומנשיקותישקניהשיריםבשירהכתובעלי"רש

הכתףועלהידגבעלשנושקיןמקומותשיש'וגו

הכתובעלויצאבפרשתן"הרמבפירשוכןל"עכ

עלאוראשהעלאותהשנשקלרחליעקבוישק

ובאבןמצויהאינההכתףעלנשיקהוהיום.כתפה

זונשיקהוגםהצווארעלנשיקההזכירשםעזרא

מהדבריםהםהנשיקההרגליכי,בינינומצויהאינה

כךעללבשמוולאוהדורותהזמןבמשךשנשתנו

(7)ז"לסימן'אחלקבניםבבנילזהבדומהועיין

שנקטהראשעלונשיקה.הדפקמישושלעניןח"ול

ל"בחזמקוםבכלהואוכןהמצחעלפרושהן"הרמב

לפהמפהנשיקהולמעט,בימינוכנהוגהלחיעלאו

.שםהשיריםבשירי"כפרשוכלהחתןדרךשהיא

,פניהעלולאידיהעללקרובהלנשקעדיףבוודאי

שהםהידייםבתיעללנשקעדיףויותר

אחתלגרסהמקוםומכל,גופהעלולאהשרוולים

.הידייםביתעלאפילולנשקעולאאסרבגמרא
באיזהפרטלאביאהאיסוריבהלכותם"והרמב

לאסורשכוונתומסתבראבללנשקאסוראופן

בפרוששבארכמוהשרווליםעלואפילועניןבבל

.המשניות

ב

'גישנןאדידיהדידיהפליגדעולאהגמראבבאור

ם"הרמבשכתבמהותחילה.ד"לעשיטות

מןאחתהמחבקל"וז,שםביאהאיסוריבהלכות

שנשקאועליהןנוקפואדםשללבושאיןהעריות

מהןוכיוצאאמוואחותהגדולהאחותוכגוןמהןאחת

זההריכללהנאהולאתאוהשםשאיןפיעלאף

,הואטפשיםומעשההואאיסורודברביותרמגונה

לבתווהאבלבנהמהאםחוץכלללעהוהקרביןשאין

סימןהעזראבןערוךושלחןבטורוהובאל"עכ'וכו

אדידיהדיריהפליגאעולאם"הרמבלפי.'זסעיףא"כ

בוחזרואתרכךלאחיותיולנשקהתירשבתחילה'פי
ל"וז,שםסנהדריןלמסכתהמשניותבפרושכתבשכן

מתעוררהתורהאנשיטבעשאיןהקרובותנישוק

הבתובתהאבואחותהאםואחותהאחותכגוןאליהן

חיובבושאיןאלאואסורמאדמתועב,הבןובת

,אסורכןפיעלואףליהנותנתכווןלאאםמלקות

הגדולהאחותוידיבתימנשקהיהה"עהחכמיםואחד

ונמנע,המדרשמביתבאשהיהבשעהידהאוממנו

לךואמרו,להתירודרךשאיןוראהממנוונזהרמכך

ל"עכתקרבלאלכרמאסחורסחורנזיראאמרין

שכתבמההבנתילאורק.ל"זקאפחי"הרבתרגום

אליהןמתעוררהתורהאנשיטבעשאיןם"הרמב

.בזהלהוסיףרצהמה,ל"עכ



בנימבניסימן

בדרךלעריותומנשקהמחבקם"הרמבלדעתוהנה

תקרבולאשלתעשהלאמצותעלעוברתאוה

ג"שנתעשהלאהמצוותבספרכמבוארערוהלגלות

ן"והרמב,'אהלכהא"כפרקביאהאיסוריובהלכות

(9-7)ז"לסימן'אחלקבניםובבני.חולקבהשגות

לחיצתוכגוןבעלמאנגיעהם"הרמבשלדעתהארכתי
מןשאינהכיוןדאורייתאאיסורשלסרךבהאיןיד

ש"עיי,תשמישלקראתאותןעושהשאדםהפעולות

.ו"קכעמוד'אלחלקבהערותה"רלעמוד'בובחלק

שאפשרד"מסימן'בחלקיהושעפנית"בשון"רס

אפילואסורהאינהבערוהבעלמאשנגיעה

עמודה"כדףביצהבמסכתמצאתילזהוראיה.מדרבנן

י"ופרשאאלונקילמיפקלילתאשראנחמןרב,'ב

בכסאווזהכתפועלוחברוחברוכתףעלזרועושנותן

פרשבמאיריאבל,ל"עכ'וכוזרועותםעליושב

הפסקללאהזרועותעליושביםשהיוהיינושאלונקי

שאלונקישכתבחננאלברבנומשמעוכןש"עייכסא

אלנקיערךובערוך.ל"עככתפיםשלמרדעתהיא

לכתףשרילהכינפלהדלמאדבעיתאאתתא,כתב

שילתאהרי.ל"עכנפלהולאראשיהןעלידיהשסומכת

נחמןרבשלואשתוגלותאריששלבתושהיתה

ראשיעלבידיהסומכתכשהיאבאלונקייוצאתהיתה

זרועותיהםעלויושבתהערוךפרושלפיאותההנושאימ

שעשועודומההמאיריפרושלפיכסאהפסקללא

אוהיאתתכווןשמאחששולאוהיאך,בפהרסיאכן

עלעוברונמצאהמגעמןלרגעליהנותמנושאיהאחד

בדעתכןהטועניםלפיתקרבולאשלדאורייתאאיסור

.[א"יסימןלעילראה]ליתאבודאיאלא,ם"הרמב

כנהוגידהכףעללאשהשמנשקבמילההסתפקויש

עוברהאםולהנותליהנותומתכווןארצותבכמה

,עליהנשיקהששםכיוןם"הרמבלדעתתקרבולאעל

הנעשותהפעולותמןאינההידעלנשיקהשמאאו

והשני,אופןבשוםלאובהואיןתשמישלקראת

חיובבושאיןבפרושושכתבמהזהולפי.נראה

עלקאיל"עכ'וכוליהנותנתכווןלאאםמלקות

ידימנשקעלקאיאינואבלוהפניםהגוףעלנשיקה

דרךשאינוכיוןמלקותבואיןהכישבלאואחותו

הלחיעלהפהנשיקתכיןלחלקישוכן.ביאהתאוות

מפהנשיקהלביןארצותבכמההנימוסדרךהיאשאף

זהוכל.שםבתהליםי"כפרשוכלהחתןכדרךלפה

נמצאלזכרזכרכיןואילו,לנקבהזכרביןבנשיקות

'דופרק'ההלכה'אפרקברכותמסכתבירושלמי

מרובהפהעללשניאחדנשקושחכמים'אהלכה

כלהבמסכתוכןשהשמיעותורהמדבריהתלהבותם

לאחאחביןלפהפהנשיקותהזכירו'גפרקרבתי

ישראלנחשדושלאבימיהםהיהוזה.לאבבןובין

לנשקזכרלשוםחלילההיוםאבל,זכרמשכבעל

.תחשדמשוםהשפתייםעלזכרלשום

ג

בתוספותנראיתעולאמעשהבבאורהשניההשיטה

יודעהיה[עולא]ל"וז,שםשבתבמסכת

היהגמורדצדיקהרהורלידייבואשלאבעצמו

אהבהבראדאדרב(.יז)דכתובות'בבפרקכדאמרינן

,ומרקדאכתפיהלהמרכיב(אחארב:שלנובדפוסים)

לכןדמיאאיל"אהכילמעבדמהואנןרבנןל"א

לפרשחשלאוהספרלאלאואילחייכשוראכי

וקצת.התוספותל"עכעושההיהלמהכאןולהאריך

'אעמודז"ידףזרהובעבודהשםפרושםלפיקשה

ככשוראעליהדדמיאכיוןלעצמומקילהיהשעולא

כןאם/'וכוסחורסחורמפנילאחריםמחמיראבל

.א"מהרשהעירוכןאדידיהדידיהפליגלאבאמת
כןלפרשועדיףהתוספותלדעתהואכןשאכןונראה

דידיהופליגא,עצמודבריאתעולאיסתורשלאכדי

בחידושילזהבדומהועייןדוקאלאוהואאוידיה

וחידושי'בעמודח"סדףשבתלמסכתן"הרמב

שגםשמואללגבי'בעמוד'מדףבנדריםא"הרשב

.אדידיהדידיהופליגאאמרועליו

לפרשחשהלאשהגמראהתוספותשכתבווכוה

לאשבגמראהיינועושההיהלמהולהאריך

חיווריכקאקיאוככשוראעליהדדמיאעולאעלאמרו

טבילהאשערידיתיבגידלרבעצמםעלשהעידוכפי

כינראהוהטעם.כתפיועלכלהשהרכיבאחאורב

וקשיםיותרחמוריםהיואחאורבגידלרבמעשי

'וכוככשוראעלןדדמיאלהסבירהוצרכוולכןלהרהור

ומכל,עולאשלכמויותרקליםבמעשיםכןשאיןמה

.גמוריםכצדיקיםלכולםשווהומעמדאחדדיןמקום

ד

שיטהן"לרמבישהתוספותושלם"הרמבשיטתמלבד
קדושיןמסכתל"ז.שאבארכמוד"לעאחרת



מגיגמ"בנבניסימן

רבגורסיםוישאבאבראחארב,'בעמודא"פדף

לבתשקלא,חתנוחסדארבלביתאיקלע,רבאברחנן

בתובתאתהושיב'פיל"עכבכנפיהאותבוהברתיה

רבותמה.מקודשתכברהיתהוהיא,בתיקוהקטנה

איןשמואלשאמרמהעלעברהיאךחותנואלחסדא

דשמואלכאידךאנאא"ראבלווהשיב,באשהמשתמשים

.ל"עכשמיםלשםהכלשמואלדאמרליסבירא

בשםאבאבראחארבמאמרהתוספותלדעתוהנה

דדמיאאמרבאילושווהשמיםלשםהבלשמואל

במסכתבתוספותועיין,חיווריכקאקיאוככשוראעלי

דידיהופליגיה"בדז"ידףזרהעבודהובמסכתשבת

עבודהבמסכתאלחנןרבנובתוספותכןומבואר.אדידיה

והיתההואיללעצמומתירהיהעולאל"וז,שםזרה

גבי(.יז)דכתובותב"פכדאמרינןככשוראעליודמיא

ל"סדשמואלכאידךאנאקדושיןבסוףואמרינןכלה

עולאביןשהשווההריל"עכשמיםלשםהכלדאמר

אחא'רולביןככשוראעלידמיאשאמראחא'רלבין

התוספותבעלי"רשלבנוהיהאלחנןורבינו,אבאבר

התוספותדבריהםוהםאביומדבריהםדבריוורוב

.זרהועבודהשבתבמסכת

נ"שנתעשהלאהמצוותלספרבהשגהן"הרמבברם

לפירבאברחנןרבשלהמעשהעלכתב

התורהמןגמורלאובקריבההיהאילול"וז,גרסתו

אלא,שמיםלשםהעדשיםלחסידיםאפילוהותרהלא

שאינושמוחזקלמיבקרובותומותרוסייגגדרהכל

והואל"עכנשיםמשארונמנעכיעורלעשותחשוד

כילעריותקריבהשלדאורייתאלאושאיןלשיטתו

ובחדושיושםשהאריךכמובלבדביאהאיסוראם

לאכזהלאוהיהשאילולאמרובא,שבתלמסכת

לעשותלהסתכןגמוריםלצדיקיםאפילומותרהיה

בקשובכך,הלאועללעבורלהביאהעלולהפעולה

שכתבזההואמה,תמוהאבל.מדרבנןשהכללהוכיח

רבוהלאמותרבקרובותרקוכי,בקרובותשמותר

קרובתושהיתהנזכרולאכתפיועלכלההרכיבאחא

והנשיםטבילהשעריבפתחישבויוחנןורביגידלורב

.דווקאקרובותיהםהיולאמשםשיצאו

שמותרשכתבבמההיטבדייקן"הרמבד"ולע

איןכי,בקרוביםדוקא'כלו'וכובקרובות

פחותהאלאככשוראעליודדמיאשלהמדרגהזו

שאיןשבקרובותלאמרן"הרמבובא,בהרבהממנה

שאינומוחזקשיהיהדיועליהןנוקפואדםשללבו

נשיםולנשקמלחבקושנמנעכיעורלעשותחשוד

שעולאבגמראנקטושלאשפירואתי.קרובותיושאינן

כדיכי,ככשוראעליודמיאושאחותוגמורצדיקהיה
להיותצריךהיהלא'וכוידיהאבילאחותלנשק

התוספותכדעתאםכי,כןלחלקוראיה.זובמדרגה

שאסורלאחריםומחמירלעצמורקמקילהיהשעולא

נקראזהאיןכי,קשה.לאחיותיהםכןלנשקלהם

עושהגמורשצדיקמהכי,אדידיהדידיהדפליגא

ולכן.הכללעלחולקנקראאינוהכללמןכיוצא

עסקינןככשוראעליהבדדמיאשלאן"הרמבפרש

לקרובותיולנשקלומותר'וכושמוחזקמישכלאלא

ויש,בחיקוהקטנהנכדתולהושיבאוידייהואבי

דפליגאלאמרשייךשפירולכןכאלהרביםאנשים

.אסיראבעולםקריבהכלשאמרבמהאדידיהדידיה
סותראינושעולאכהתוספותסוברן"הרמבזהולפי

.בוחזרולאעצמודברי

שעולאן"הרמבכתבובחידושיושםבהשגותוהנה

ידייהואביושינויבהפסקלאחיותיומנשקהיה

ולאבדווקאידייהואביוגרס,הנושקיםכדרךשלא

כי,י"כתבכמההגמראגירסתהיאוכןאידייהוגרס

בשינוינשיקהנחשבתהשרווליםשהםידייהואבינשיקה

כמואצלםרגילהשהיתההידגבעלנשיקהולעומת

מידהכנסתמביתכשיוצאיןאדםבנישדרךשפרשיי

אובארכובה*ממנוולגדולולאמולאביונושקהוא

המנהגשאיןהיוםאמנם.ל"עכ[כבודמשום]ידיובפס

ופשוט,שינוימהווההידגבעללנשיקהגםכןלנשק

.עדיףלקרוביםבנשיקהלשנותשאפשרמהשכל

היהשעולאהמשניותבפרושם"הרמבכתבוכן(ח"הג)*
שחובהומכאן,ממנוהגדולהאחותוידימנשק

יוסףבברכיעייןהגדולהאחותואתלכבדהאדםעל

וכן,שםכחולקיםושלאב"כאותמ"רסימןדעהכיורה

כמהלפישהריממנוהגדולותאחיותיוכלאתלכבד

ושוב.רביםבלשוןלאחוותיהמנשקהוהעולאנוסחאות

ולאהגדוליםאחיוכלאתלכבדאדםשחייבמשםנלמד

.הככורהאחאתרק
הקשהבסוגריים'גאותשםדעהביורהשלוםובמשמרת

ומשמע'וכואדםבנידדרךכתבי"רשדאדרבה

צריךאמנםכיד"לענכוןואינו,ל"עכמהחיובדאינו

לכבדשצריךמניןאבלהגדולהאחותואתלכבדאדם



בניסימןמד

ה

ל"זכיד"לעונישוקחיבוקבהלכותפליאהיש

קרביןאין,שםביאהאיסוריבהלכותם"הרמב

מותר,כיצד.לכתווהאבלבנהמהאםחוץכלללערוה

וכןבשרבקרובעמוותישןולנשקהבתולחבקהאב

ונעשההגדילו,קטניםשהםזמןכלבנהעםהאם

והיאבכסותוישןזה'וכוגדולהוהבתגדולהבן

לאבשמותרהבינוהפוסקים.ל"עכבכסותהישנה

גדוליםביןקטניםביןלבנהוהאםלבתוולנשקלחבק

לעניןרקשייךמשהגדילולביןקטניםביןושהחילוק

סימןהעזרבאבןעיין,בשרבקירובעמהםלישון

השלחןובערוךשמואלובבית'זאותכפרישהא"כ

המשניותכפרושכים"הרמבבדעתנכוןואינו.שם

לאםמותרל"וז,מזהההפךמבוארשםבסנהדרין

עשרהשתיםלושישלמועדולחבקולבנהלנשק

האבוכן,העריותכשארעליהייאסרכןואחרשנה

שניםתשעלהשיימלאועדומחבקהבתואתמנשק

וגםקאפחהרבבתרגוםל"עככךאחרעליוותיאסר

גםאסוריםשמשהגדילוהרי.כןהואהישןבתרגום

תורהבמשנהגםוממילא,ולבתלבןונישוקבחיבוק

נראהוכןו"קכתעשהלאג"ובסמש"עייכןכוונתו

.בארנוכברה"בדקדושיןמסכתבסוףבמאירי

'ואותם"הרמבבכללימלאכיידבספרשכתבךכוה

וסומךתורהבמשנהדבריוסותםם"הרמבשאין

מיירישםכילכאןעניןאינובפרושושכתבמהעל

במקוםכןשאיןמה,לגמריהלכההשמיטם"כשהרמב

ברוריםאינםתורהבמשנהשדבריואלאהלכהשהביא

.בידכוונתולבררפרושועללסמוךישבוודאידים
במשנהבהדיאשהתירומהשרקהיאם"הרמבודעת

בתועםלישוןלאב'בעמוד'פדףקדושיןבמסכת

,אחרבאופןולאהידייםעלנשיקהידיעלדוקאאותה

.לגדוליםכבודלחלקהעולםדרךהיתהשכךי"פרשולכן
שאחיותיופרששםזרהעבודהבמסכתץ"הריעבבהגהות

נזכרשלאכמדומהאך,אותוגידלועולאשל

שאחיותיונראהיותרולכןיתוםהיהשעולאמקוםבשום

כוונתוזוהי.לאמןלעזורהבנותוכדרךלגדלולאמועזרו

גידלהשמריםשכתבצרעתטומאתהלכותבסוףם"הרמב

היהבתחילהוהלאכןעשתהומתי,ברכיהעלמשהאת

שמרים'פיאלא,פרעהבביתואחרכךאמואצלמשה

.בכבודהחייבהיהמשהולכןבגידולוסייעה

יגבנים

בזה,קטניםהםכאשרבנהעםולאםבשרבקירוב

להםולנשקלחבקגםמותרוממילאלאסורשייךלא

אבל,בשרבקירובמשינהשכןבמכלבקטנותם

.בכלאסוריםמשהגדילו

לבתוומנשקמהבקשהאבהעולםכלמנהגולמעשה

וכמשמעותגדוליםביןקטניםביןלבנהוהאם

ושלא'זסעיףא"כסימןהעזרבאבןערוךהשלחן

דעתועלעמדושלאהאחרוניםעלולפלא,ם"כרמב

לשוןעלבנוישםערוךהשלחןשלשוןוהגם.בזה

דעתלפילפסוקערוךהשלחןהתכווןאם,ם"הרמב

חיבוקולאסורהמשניותבפרוששמבוארכפים"הרמב

ועוד.לפרשצריךהיההמבוגריםובנותלבניםונישוק

מןישירותולאמהטורלשונוהעתיקערוךשבשלחן

כיהטורבידיהיהלאמ"שפרהוכמדומהם"הרמב

ערוךבשלחןהתכווןולאמקוםבשוםאותוהזכירלא

המשניותשפרושפיעלאף,הטורשהתכווןלמהאלא

סימןבאותואותושהזכיריוסףהביתבידיהיהשפיר

.שםם"הרמבלדברילבשםשלאע"וצגופא

אבביןחילוקישם"הרמבלדעתגםמקוםומכל

איסוריבהלכותכי,קרוביםשארלביןואם

דברהואקרוביםלשארונישוקשחיבוקכתבביאה

ונישוקבחיבוקואילוטפשיםומעשהביותרמגונה

גנאימלתשוםמלכתובנמנעלילדיהםהוריםבין

עליותקשהלאולכן.כןלעשותשאסוררקאלא

לאבינאאשקהאלישעשאמרס"יפרקא-ממלכים

מגונהשהואדברלעשותביקשוהיאךל"עכולאמי

מגונהאינולהוריםונישוקחיבוקכי,טפשיםומעשה

משוםכןלעשותאסרוחכמיםורקם"הרמבלדעת

ואילו.גזרולאעדייןאלישעובימי'וכוסחורסחור

ביןונישוקחיבוקנאסרלאמעולםהתוספותלדעת

.כפשוטומובןאלישעומעשה,לילדיהםהורים

שנשיקתם"הרמבלדבריהמקורמהונתבארלאורק

ומעשהביותרמגונההיא'וכולאחותוהאח

יחנךמי'חפרקהשיריםמשירלהעירויש.טפשים

לאגםאשקךבחוץאמצאךאמישדייונקליכאח

היאלאחותאחביןנשיקהשאם,ל"עכלייבוזו

ואולם.להיבוזושפירטפשיםומעשהבעצםמגונה

במדרשכי,ם"לרמבמקורמשםואדרבהלדחותויש

רקואלמא,ליישובמחוץבמדברהיינושבחוץפרשו



מהיגבניםבניסימן

שאיןמהלהיבוזולאאותםשרואהמישאיןבמקום
זהלפיכיקשהעדייןאך.בעיריתנשקואםכן

שאחריםמפנירקאלאבעצםמגונהאינההנשיקה

.כןחילקלאם"הרמבואילורואים

ל"וז,'אאות'הפרשהרבהמשמותלהעירישועוד

נשיקה'מגחוץהןתפלותשלהנשיקותכל

פרקיםשלנשיקהפרישותשלנשיקהגדלותשל

שנאמרגנאיבהאיןקריבותשלנשיקהאףא"וי,'וכו

הרי,ש"עייל"עכקרובתושהיתהלרחליעקבוישק

והגם.גנאיבהואיןתפלותאינהקרוביםביןשנשיקה

יעקבשלדודובתהיתההיאכימרחלראיהשאין

שנשיקהסתםשהמדרשממהמקוםמכל,לוומותרת

ביןחילוקשאיןמשמעתפלותשלאינהקריבותשל

חיבוקכיניחאהתוספותלשיטתאכן.לקרובהקרובה

מגוניםאינםקרוביםולשארלאחותאחשלונישוק

ורק,לאחיותיולנשקלעצמועולאהתירולכןבעצם

.סחורסחורמשוםלאחריםאסר

ו

ד"לענראהכןבארולאשהראשוניםאלמלא

להתרגלשלאאלאהקפידלאשעולא

משמעותוכן,קפידאאיןבאקראיאבללאחיותיולנשק

שעשהל"עכלאחוותיהלהומנשקהוהעולאהגמרא

עבודהבמסכתפרשייובן,מלימודיוכשחזרתמידגן

מידהכנסתמביתכשיוצאיןאדםבנישדרךשםזרה

.ל"עכ'ובוממנוולגדולולאמולאביונושקהוא
ולאמולאביונשקשלאמאלישעקשהאינווממילא

שהיתהועוד,אליהואחרישהלךלפניאתתפעםאלא

ל"הנבמדרששהביאוכמופרישותשלנשיקהזו

תלמידי.גנאיבהואיןל"עכלחמותהערפהותשק

שמותרבמהאףונישוקבחיבוקלהמעיטנהגוחכמים

ה"זצלהז"הגמושהביאוכמולהםהראויבזמןלאאם

מעבר'גחלקבניםבבנידבריווהעתקתי,המדרשמן

הירושלמיעלתמרבעליוראה.'גבאותהספרלשער

מנהגיםכמהשרשם'ההלכה'אפרקברכותבמסכת

.נשיקותבענין

היאלקרוביםונישוקבחיבוקההקפדהעיקרזהולפי
בראחאשרבומה.בקביעותכןלעשותשלא

רקכןשעשהומשמעבחיקובתובתהושיבאבא

פ"עכשם,חסדארבהקפידכןפיעלואףאחתפעם

באקראישהואמהאבל,זמןלאיזההמעשהנמשך

כמסכתבתוספותועייןיותרקללרגעאלאאינווגם

מןשהביאומניחוכהןה"בד'אעמודס"ידףסוטה

שכתבתיובמהלשעהמצויהרעיצרשאיןהירושלמי

.(4)ז"לסימן'אחלקבניםבבני

ז

אבל,לילדיהםהוריםביןונישוקבחיבוקזהכל

גםקרובותולשארלאחותואתביןבנשיקה

אלאכןלנשקהותרלאולשיטתם,אוסריםהתוספות

ורקאבאבראחאורבכעולאגמוריםלצדיקים

שינויידיועלבכשרותשמוחזקלמימתירן"הרמב

ישמקוםומכל.גמורצדיקאינואםאפילול"כנ

היוםלקרובותיהםומנשקיםהמחבקיםעלזכותללמד

במסכתהגמראל"זהנהכי,התוספותלדעתאפילו

שקליהאבאבראחארב,'בעמודא"פדףקדושין

דשמואלכאידךאנא'וכובכנפיהאותבוהברתיהלבת

.ל"עכשמיםלשםהכלשמואלדאמרליסבירא
אנוזהועל,שמיםלשםהכלה"בדהתוספותוכתבו

כתבוכןל"עכבנשיםמשתמשיםשאנוהשתאסומכים

בספרכתבלזהובדומה.ו"קכתעשהלאבסוףג"הסמ

,ד"הראבבשם'אעמודד"כדףבברכותההשלמה

,שלוםלשאלתואפילו'וכודבריהלשמועואסורל"וז

לשםוהכלצורךובדברישלוםבשאלתנהגווהאידנא

בעלירקולאשכולםהיאוכוונתם.ל"עכשמים

בנשיםשימושלהתירזהעלסמכוח"תושארהתורה

נהגולכןשכתבשםהעזרבאבןא"ברמהואוכן'ובו

.ל"עכאלהבדבריםלהקל

שרבפרשוהתוספותכי,כללמובןאינוולכאורה

עליודדמיאגמורצדיקהיהאבאבראחא

ממנוללמודשייךומהלמעלהשהבאתיכמוככשורא

הביאקדושיןבסוףא"ובריטב.העםלשארלהתיר

אלאבזהלהקלראוישאיןוסייםהאמוראיםמעשי

הםהעולםכלואסול"עכביצרושמכירגדולחסיד

עלשאףל"צכ"וע.ביצרםהמכיריםגדוליםחסידים

אלאאלהבעניניםלעצמולהקלרשאיאדםשאיןפי

,א"הריטבכלשוןביצרוומכירגדולחסידהואכןאם

יכוליםרביםבוודשושנתפשטבדבראבל,ביחידזהו

לידייבואולאהרגלםרובשמתוךלסמוךהרבים

שמיםלשםהכלשעלהתוספותשכתבווזהו,הרהור

.כנשיםמשתמשיםשאנוסומכיםאנו



בניסימןמו

שכתב37'עמדעהיורהבחלקטובלקחבספרועיין

שמותרואמרל"וז,הדשןתרומתבעלרבובשם

הזהשבזמןמשוםאמואחראוחבראשתאחרלילך

וקשה.ל"עכאשהאחרימלילךכ"כמוזהריןאנואין

ברכותבמסכתמפורשאשהאחריההליכהאיסורוהלא

הלשוןוגם,זהאיסורלהםהתירומי'אעמודא"מדף

כךאלא.ביאורצריךל"עככךכלמוזהריןאנושאין

הורגלוכברהדשןהתרומתשבימי,ד"לעפתרונוהוא

לאולכןהאנשיםולפניהאנשיםביןללכתהנשים

חלקאליעזרציץת"בשופרשוכןכ"כבהןהרהרו

המופיעל"זא"מהגרשזובמכתב.'גאות'נסימן'ט

קצתשונהבאופןפרשאבלזהפרושדחהלאשם

שהןכיוןנשיםאחרימללכתלהימלטאפשראישהיום

מוזהריןאנואיןלשוןד"לעאבל,מקוםבכלנמצאות

לילךיושרבלקטשהתנהומה.כןמשמעאינול"עכ

באמושמיירינראהאמואחראוחבראשתאחרדוקא

נראהוהטעם,ההולךהאיששלבאמוולאחברשל

ולהתנועעבפסיעותיהןלדקדקחשודותאינןשאלהמשום

תרדיוןבןחנינא'רשלמבתוולהבדיל,מגרהבאופן

.'אעמודס"ידףזרהעבודהבמסכת

שלמהשליםבספרל"מהרשכתבבירורוביתר

,ה"כלסימןבהקדמה'דפרקקדושיןבמסכת

ביצרושמושלוגםרואותשעיניומההכליבוארל"וז

בערוהולהסתכללדברלומותרעליולהתגברויכול

שמשתמשיםהעולםכלסומכיםזהועל,בשלומהולשאול

ההקדמותובענין.ל"עכבנשיםומסתכליםומדברים

סימן'אחלקבניםבבניעייןשלמהשליםשבספר

שתלהכיון,וקשה.ג"רלעמוד'בובחלקה"בהג'ח

סומכיםזהשעלכתבהיאךביצרושמושלבמיההיתר

הםביצרםמושליםהעולםכלאסוכי,העולםכל

אתהעתיקשםדיונוובגוף.בתוספותשהקשינוונמו

.כסותריםונראיםא"הריטבדבריאתוגםהתוספותדברי
.להיתרסומכיםלכןבודשושרביםכיוןאלא

תלמידויפהם'מהה4שחיברהלבושבספרכןרכופורש

אורחחלקשבסוףשבמנהגים,ל"מהרששל

במעונושהשמחהלאמרשאיןחסידיםמספרהביאחיים

כיוןז"זארואיםונשיםאנשיםאםהנשואיןבסעודות

איןל"וזהלבושוכתב,עבירההרהורישםשיש

מורגלותדעכשיומשוםואיפשרבזהעכשיונזהרין

עבירההרהוריכאןואיןאנשיםביןהרבההנשים

כינינוהרגלןמרובתיווראכקאקיעלןדדמייןכ"ב

יגבנים

.שכתבתיהדבריםהםוהםל"עכדשושדשווכיון
בערוךלצאתנשיםהרגללגביזהחילוקומעין

באוצרועיין.ב"כאותג"שסימןחייםאורחהשלחן

בענין'גאותז"סקטןסעיףב"מסימןהפוסקים

בחתונותונשיםאנשיםוישיבתבמעונושהשמחהאמירת

.ה"לסימן'אחלקבניםבבנישכתבתילמהומשם

כ"כעבירההרהוריכאןשאיןהלבוששכתברכזה

הרהורימקצתגםוהלאכ"כמהווקשהל"עכ

דהכיל"יהלשוןשיגרתאיננהאםאסורימדעבירה

לידילהביאשקרובמהאלאחכמיםאסרושלאקאמר

אפשרשאידברהואלגמריהרהורלמנועואילוהרהור

במסכתאמרווכבר.השרתלמלאכיהתורהניתנהלאכי

אדםאיןעבירותשלש'בעמודד"קסדףבחראבבא

ובפרטל"עכ'וכועבירההרהוריוםבכלמהןניצל

במסכתשפרשייכמואצלםמצוישההרהורבחורים

דדשוכיוןהלבושדבריוסוף.'בעמודו"בדףסוכה

במסכתכמו'הא,אופניםבשנימתפרשל"עכדשו

מתרגליםשאנשיםשדברש"עיי'בעמודו"נדףגיטין

ממציאיםהיינושלא'והב,לבלושמיםאינםשובלו

עשוישעשוימהאבלמדעתנוונשיםאנשיםתערובת

.כךכלהיוםמהרהריםאיןההרגלמפניסוףוסוף

'אפרקכתובותבמסכתשלמהשלביםכיאפס

אתשיבחח"יסימן'אפרקוגיטין'כסימן

קלקוליםכמהשראהכלבובכתובותהסידיםספר

סותרזהאיןאבל.ביחדונשיםאנשיםמישיבתשנבעו

בסעודותמייריכי,ד"לעקדושיןבמסכתעצמודברי

והוללותשתייהבהןשישזמרעםומשתאותנישואין

שםגיטיןבמסכתשהאריךכמוהבתולותעםורקודים

כןשאיןמה,לקלקוליותרלחשושישכןושעל

ועוד.יוםיוםבענינימיירישםקדושיןבמסכת

החתןבמדינתוהמקומותשברובכתבשבכתובות

שושביניםעםוהכלהאחדבביתאוכלווהשושבינים

לשבתרובםנהגולאשעדייןהרי,אחרבביתשלה

עלזכותללמדלוהיהלאוממילאבחתונותיחד

שאיןמה,נתפשטשטרםונשיםאנשיםתערובתמנהג

בארולכןמזהנזהרולאכברהלבוששלבאתריהכן

אינםהאנשיםביןלהיותהנשיםשהורגלושכיון

.דשודדשווכיוןכ"כמהרהרים

באורחהשלחןבערוךכתבהלבושמדבריוכמצא

שמעקריאתבענין,'יאותה"עסימןחיים



בניסימן

ה"שבעואלהבדורותנשיםשלמגולהשערבפני
והביא.הדיןנגדראשבגילויהולכותהנשואותרוב

דוקאלערוהשהזכרנוהדבריםשכלה"ראבידברי

הרגילהבתולהאבללהיגלותרגילותשאיןבדבר

ה"ראכיל"עכ'הרהורדליכאחיישינןלאשיערבגילוי
הרהורליכאממילאכןהנשואותגםשאצלנווכיון

ועל.שכתבנוהדרךעלוהוא,השלחןערוךל"עכ

בבניראהברורההמשנהעםהשלחןהערוךמחלוקות

ובהערות(7)ו"כסימן'גוחלק'חסימן'בחלקבנים

.'גחלקבסוף

ד"היבשואהלהכחדתןעדגרמניהיהודיבקהילות

בכמההקהילותבשאריתכךאחרוגם

וישיבהלנשיםידבנתינתלהקלנהגובעולםמקומות

וכיוצאמקוםובכלתורהושעוריבחתונותמעורבת

שלמהשלהיםועלהתוספותעלסמכוובוודאי,באלה

והיינו.שםהעזרבאבןמאירביתבספרועייןוהלבוש

ד"הראבשכתבכמוקצתצורךבהםשישבדברים

במצוותשמדקדקיםובמקום.ל"עכצורךובדברי

עתיםוקובעיםלילדיהםתורהבתלמודומקפידים

מןההרחקותבמקצתשמקיליםמהאזילתורה

היתרשוםאיןורק,שמיםלשםהכלבושייךהנשים

חשופהתלבושתידיעלבעלילהרעיצרלגרות

מזיד-יגבנים

מועיללאלאלהכיוכדומהמעורבתושחיהורקודים

ופשעיםבםילכווצדיקים'הדרכיוישרים.הרגלשום

.בםיכשלו

ח

עםואםאבשלנ"חומלבד,ד"לעלדינאתברא

בשעת,המנהגלפיעניןבכלשמותרובןבת

משפחותיהםאצלהמבקריםתשובהלבעליובפרטהדחק

קרוביםולשארלאחיותאחיםולנשקלחבקלהתיריש

העולםומנהגהתוספותשיטתפיעלוהוא.הצורךלפי

,להרהורכ"בלחשושאיןהרביםבושדשושבמה

לבושאיןשבקרוביםן"ברמבהנראיתהשיטהפיועל

יחידילהיותצורךואיןכשרותבחזקתדיעליהןנוקפו

.שאפשרככלבשינויוינשק,נוטההדעתוכןסגולה
ואינובאקראיאלאונישוקהחיבוקשאיןמפניועוד

בתית"שודעתאתגםכסניףלצרףויש,בזמןנמשך

קטןסעיףא"כסימןהפוסקיםבאוצרשהובאהכהונה

ונישוקחיבוקאיסוראיןוהטורם"הרמבשלפיא"נ

בביקוריםזהוכל.ש"עייאזהרהדרךאלאבקרובים

תדירקרוביהםעםנפגשיםאםאבל,רחוקותלעתים

.בכךדרכינושאיןלהםלהסבירצריך

הנקיןהרצליהודה

ידסימן

בתוליםמדםלפטורבהצעה

ג"תשסאלול'י,ה"ב

אחדלחוקר

שעתהחדששבספרבתוליםלדםההיתרהצעתבדבר

שפרישההמכשוליםמןחרדאניגם,לאוריצא

בפנימציבהמצוהבעילתלאחרמידיוםא"ישל

היאלהלכההצעתומקוםומכל,הטרייםוהכלההחתן

שקרוםבלההמחברטענתלפי.ד"לעהאמתמןרחוקה

היאשבוודאיבאופןרופאעדותפיעלקייםבתוליה

טהורהתהיההבתוליםמנשירתדםלראותאמורה

יותרבבתולהלאסוראיןכי,שותתהדםאםאפילו

מקוםבאותומכהלהשישידועדאבדעלמאמאשה

כןלאאך.ב"שלבעמודהספרל"עכלבעלהמותרת

היוםועדהתלמודמימיישראלבכלונוהגנפסק

הכונסג"קצסימןדעהיורהערוךהשלחןכלשוןאלא

ופורשביאתווגומרמצוהבעילתבועלהבתולהאת

רקשמדוברמקוםבשוםנזכרולא,ל"עכ'וכומיד

נשיםרובהספרדברילפי.נבדקושלאבבתולות

ואילובתוליםדםמחומרתעצמןאתלפטורתוכלנה

החמירורביםבי,מזהההפךנשמעוראשוניםבגמרא

.הלכהוכןדםמצאהלאואפילוהבתולותבכללאסור
אשתומםאחראוזהבפרטשנפלפלקודםובאמת

אינםכךכלזהבעניןהספרדבריכיחראשעה

.להםלהתיחסשקשהעדהפוסקיםמדברימשתמעים



בניסימןמת

אעשהלאלישיעשורוצהשאינימהמקוםומכל

.דיוןללאשלהםת"שולבטללאתרים

יותרבבתולהלאסורשאיןבספרשטועןמהוהנה

היסודהנחתוהיאדעלמאכאשהמאשר

א"הרשכת"משוהביאט"שכבעמודעצמוהוא,להצעתו

שראוישכתבהשניכתירוץא"קססימן'זחלק

לשעהאלאאינהשמכתהלפייותרבבתולהלהתמיר

'דשער'זביתהביתובתורתל"עכאחתופעםאחת

טהרהובסדרי.היחידהתירוץהוא'אעמודג"כדף

מחמתברואהשגםהקשהב"יאותז"קפסימן

אלאשאינהלמרזתעוברתבמנהמזליםתשמיש

בדםהחמירוכ"שאעפא"הרשבלדעתותרץ,לשעה

כןשאיןמהעוברתמכתהתמידכייותרבתולים

וכיון,לאולפעמיםעוברתהמכהלפעמיםמכותבשאר

כדיבמכההדםלתלותמוכרחיםעוברתשאינהשבמכה

הדיןהואעולמיתבעלהעלהאשהאתלאסורשלא

ג"קצובסימןש"עייפלוגדלאעוברתבמכהגםתולים

.'אאות

'אחלקדעהיורהחלקמשהאגרותת"שבשוומה

אינוא"ברשבהשנישהתירוץכתבז"פסימן

זהתירוץאיןא"הרשבלדעתושאפילוההלכהלפי

בבתולהשחוששיםלמהנוסףטעםהואאלאעיקר

א"הרשבכיזהכללומניןבארלאהנה,חימודלדם

ראשוניםשאררובוכןכללתימודהזכירלאשם

בעמודהספרוגם,בתוליםלדםחימודביןקשרולא

'דחלקיצחקמנחתת"בשוע"ועבזההעירשליב

ט"שיבסימןן"הראבשכתבומה.'האותח"נסימן

בתוליםדםאגבנמיהכינידהדםאתיאחימודדאגב

דםוגםחימודשגםהיינו,ל"עכנידהדםאתיא

שלובדרכואחדכללבואנדהלדםגורמיםבתולים

ובספר.לבואבתוליםלדםגורםשחימודלאאבל

הבודדיםהראשוניםמןשהוא(אויערבך'הוצ)האשכול

בהלכותכתבעצמוהוא,בחימודבתוליםדםשתלו

אלאאיסורושאיןבדבררבנןדאחמרוז"מפרקנדה

וכןא"ברשבהשניהתרוץוהואל"עכ'וכו'אפעם

דעשויהבתולהדשאניח"מבפרקהאשכולבספרכתב

.ל"עכלהתרפאות

רובםאוראשוניםהרבהלדעת/להעירישוננוד

ולכןמאליהםכליםאינםבוגרתשלהבתולים

ידבנים

באבןעיין/כתובתהלהפסידהדמיםטענתלבעליש

שיטתולפי.יוסףבבית'גסעיףת"ססימןהעזר

אותהנחזיקמקוםמכל,נבדקהשלאמיגםהספר

דיןשבטלונמצאדםלראותשאמורהכמירובמכות

ז"הגרשהקשהדומהובאופן.מעיקראבתוליםום

ל"וז,ד"לכסימןבספרהמובאבמכתבל"זאויערבאך

רקלמהדבריולפיכימסקנתואתלקבליכולאיני

גם,כתוליםלנערהשישלקבוערופאבדיקתידיעל

להשישלומרנאמנתתהאבוגרתאונערהכל

להביןויש.ל"עכבזהומרגישהיודעתהיאכיבתולים

,בתוליםמדםעצמןאתתפטורנההבתולותאםבכךמה

זביםלמסכתבדומהעליהןזוהלכהאחדידתאיןהלא

היאד"לעא"הגרשזכוונתאלא.'במשנה'בפרק

אתפוטרותהיוכלותהרבהאזיכזהדיןהיהשאם

שאינןרואותעינינוואילובתוליםדםמחומרתעצמן

לאהפוסקיםמןאחדששוםיתכןלאגם.כןעושות

.זהדברמזכירהיה

ניסיונושלפיוכתבבקשא"הגרשזדברידחהךבכופר

אחתאפילואיןבאמריקהנשיםבשאלות

בעניןלשמאלהימינהביןשיודעתוהכלותמהבוגרות

ל"חזדבריאתלשקולהמדהמןזואיןאך.ל"עכזה

הנותנתהיאאדרבהוגם,שלנוהדורתעתועיפיעל

בחזקתלבתולותדילכןבבדיקהתועלתשאיןכיוןכי

,בתוליםדםעלנקיים'זותשבנהבדיקהבליבתולים

אותןלפטורמועילההיתהבדיקהאילוכןשאיןמה

.לבדוקכיצדלומדותהיומזמןבתוליםדםמחומרת

רופאידיעלדווקאלאוהואהבתוליםבדיקתוהנה

והגונותבקיאותנשיםידיעלהדיןהואאלא

סימןהעזרבאבןועיין,א"שלבעמודבספרכתבוכן

בזההפוסקיםמחלוקתהפוסקיםובאוצר'דסעיףת"ס

ג"לכללש"הראת"שול"וצבציוןטעותשםויש

כשאיןפ"עכנשיםבבדיקותלהקלונהגו.'בסימן

מרבינשיםעזרתבספרועיין.פיהןעלממוןמוציאים

השניבשערש"הריבשלדורובןמבוניולשיעקב

שהיהכפיעץמוכתעלעדותשטרטופסשהעתיק

דחזייןבקיאתאנשיאואתוהשטרל"וז,אצלםנהוג

דאתברראקדמנאואמרומילתאבהדיןעלייהולמסמך

חותמיםוהיול"עכ'וכודברתיהבתולתאדנפללהון

למעשההלכהכןשנהגוהרי.'גשלדיןביתעליו

מוכתשלהבתוליםנשרוהאםבדקובקיאותשנשים



מטידבניםבניסימן

ת"שוכדעתושלא,דיןבביתעדותןונתקבלהעץ

חכמניותנשיםעדותשדחהב"צסימןאלשקרמ"מהר

נאמנת'גסעיףז"קפסימןדעהוביורה.וכלמכל

אחרוניםוכתבומקוםבאותוליישמכהלומראשה

שישלאמרנאמנתהדיןוהואזולתהעלאףשנאמנת

זהוכל.לינראהכן,שנאמאיכיבתוליםלזולתה

להםהיושלאלמרותהראשוניםבדורותאפילוהיה

הבתולותאיןאםגםולכן.ימינושלראייהמכשירי

להיבדקנהגולאלמהעדייןבעצמןלבדוקיודעות

הבדיקהשאיןמשוםבוודאיאלא,בקיאותנשיםידיעל

.בתוליםדםמשוםנאסרותהןועדייןפוטרתן

ש"הראעלנשענתהספרהצעתעניןשללגופו

ל"שחזשפרש'אסימן'יפרקנדהבמסכת

לטעותאנשיםיבואושלאכדיבתוליםדםלאסורגזרו

ז"שכבעמודובספר,המקורמןהבאדםלביןבינו

כיבדףהביתבבדקה"הראמדבריגםכןדייק

השלםיראיםבספרם"הראלהםקדםאמנם.'בעמוד

דםל"וז,ב"קצמצוהובקצר44בצדו"כמצוה

אסרוהווטהורבאהצדדיםשמןפיעלאףבתולים

מקורבדםתטעהשלאכדישניהבבעילהחכמים

.ל"עכ

משוםהטעםפרשווראשוניםגאוניםהרבהואולם

ולפי,המקורמןטמאדםבונתערבשמא

שיטהמקור.כמובןהספרלהצעתמקוםאיןזהטעם

כלה,ל"וז'והלכה'בפרקברכותבירושלמיהואזו

שלכוסממנהליטולואסורשבעהכללביתהאסורה

,אליעזרדרביטעמאמאי,אליעזררבידבריברכה

.ל"עכבתוליםדםעםנידהדםיצאשלאאיפשראי
רביאמרולאל"עכאליעזררבידברימהלשוןהנה

כלהבמסכתועייןשחולקמישישמשמע,אליעזר

בשאלהיהושעורביאליעזררבינחלקושאכן'בפרק

,בתוליםדםעלנקיים'זלשבתצריכהאשההאם

הלכהאליעזרורבייהושערביבמחלוקתובעלמא

,הואשמותיאליעזרשרביעודומהיהושעכרבי

רבידבריאתרקהביאושבירושלמיממהמקוםומכל

סימןה"בראביועיין.הלכהשכןמינהשמעאליעזר

.בכוונתוע"וצבזהאחרתדרךלושישג"קפ

נדהדםיצאשלאאיפשראיבירושלמישאמרומה

יצאשמא'כלואלאדווקאלאוהואל"עכ'וכו

חששאלאממשספקאינוזהאףד"ולע,נדהדם

אוסרתנידהדםשלטיפהאפילוהנהכי.בלבדרחוק

אפשרל"וז,ז"תלסימןש"הרשבת"בשושכתבכמו

המקורמןדםבאצעראמחמתבתוליםדםשעם

כטיפתאפילוהמקורמןדםשבאוכלעמוונתערב

וממילאל"עכבכרתובועלההתורהמןנדההיאחרדל

מןאסורהנדהספקהדםבאמהיכןספקאםגם

בקולותלהקלאפשרואיכרתבספקובועלההתורה

ש"הרשבשכתבשמהל"ועכצ.כללבתוליםדםשל

מןדםבאבתוליםדםשעםאפשרראשוניםושאר

מכתםת"כשוושלאשקוללספקהכוונהאיןהמקור

כלללספקלאואפילו,ה"כסימןדעהיורהחלקלדוד

ת"בשוכתבוכןמדרבנןוכולובלבדרחוקלחששאלא

.'אאות'יסימןדעהיורהחלק'דחלקאומריביע

אאריךבראשוניםלשונותהרבהבזהשישוכיון

סימןתשובהשעריהגאוניםבתשובות.קצת

חשותינוקתל"וזגאוןנטרונאירבבשםהובאה"קס

לבואאפשראיבתוליםדםטורחעםשמאחכמיםלה

לכתובודייקל"עכזיבהצחצוחיללאבתוליםדם

שםאמנם.אפשראישודאיולאאפשראישמא

,כןנראהאינוגאוןהאימרבבתשובהח"קסבסימן

,ממנהופורשמצוהשהיאראשונהבעילהבועלל"וז

נקייםשבעהשתספורעדשניהבעילהלבעולואסור

נדהלדםגורםבתוליםשדםמפניחייםבמיםותטבול

אוחזתראשונהבעילהנבעלתוכשהיא,עמושיצא

היאמתחלחלתשאשהובזמןוחלחלהרעדהאותה

המלכהותחלחלבאסתרשכתבומהוכעניןנדהפורשת

שמייריומשמעאפשרבלשוןכתבולאל"עכ'וכומאד

בספרגםנמצאבחלחלהוכלשונו.ממשנדהבדם

ל"וז,חתניםברכתבהלכות(אלבק'הוצ)האשכול

מצוהבעילתבועלשנשאתתינוקתדכלל"קיוהא

שמפני,הנדהלדם'מרגילי'בתולישדםמפניופורש

דכתיבנדהפורסתהיאתחילההבעילהמןשנרעדת

.ספקשהואולאל"עכ'וגוהמלכהותתחלחל

מבוארגאוןהאירבבשםאחרותבתשובותברם

הואכן.ספקאלאאינם'וכונדהדםשצחצוחי

הוצאתהגאוניםבתשובותגאוןהאירבשלבתשובה

נטרונאירבדבריאתתחילהשהביאז"ססימןהרכבי

שתחתיהמשכבאנומטמאיןשאיןל"וז,והוסיףגאון

אקילו'וכוהיאוודאינידהדלאמשוםבעילהבשעת



ידבניםבניסימן

שריוהימצוהבעילתדהיאראשונהביאהבההיארבנן

לאיויחבאלפרושכןבתרוחיבוהי,ביאתולגמור

וכן.ל"עכהרגליהאשלאכדינידותכשארגימא

הביאהפרישהשערסוףהנפשבעליבספרד"הראב

ומושבמשכבמטמאיןאנושאיןגאוןהאירבתשובת

ספקאלאהיאודאינדהדלאובעילהבשעתשתחתיה

סימןשםנדהבמסכתש"הראהעתיקובןל"עכ'וכו

שדםמפניתשובהבשערישםשכתבמהכ"וע.'ב

שחוששיםהיינול"עכעמושיצאנדהלדםגורםבתולים

בעילהשבועלשכתבומה,ודאיאיננואבללכך

מצוהשמשוםכלומרל"עכ'וכומצוהשהיאראשונה

אפילולהחמירראויהיהמצוהללאואילוהתירו

.נידותאיסורחומרתמשוםרחוקבחשש

ויסריבמחזורעיין,הראשוניםדברינביןזהולפי
מצוהבעילתבועלל"וז,שכתבו"תססימן

פורשאלאנדהכאשהממנהלהרחיקלא,ופורש'וכו

טמאהדאינהבכסותהוהיאבכסותוהואמתשמיש

נקיים'זומשמרת,טהורבתוליםדםשהרידרבנןאלא

מפניליהתשבינןנידותכדםבתוליםדםדהאי'וכו

ואם.ל"עכזיבהצחצוחיבלאלמכהאפשרשאי

נדההיאהרינדהדםבלאאפשרשאיכלשונו

וגםדרבנןאלאטמאהשאינהכתבוהיאךדאורייתא

בבגדהוהיאבבגדוהואלהתירבהרחקותהקיללמה

הואוכן,דוקאלאוהואבוודאיאלא,זושיטהלפי

ף"בכל"עכליהחשבינןנידותכדםהלשוןדיוק

.כןאינואבלנידותכדםנחשבכיהדמיון

,כתבד"יעמודעהרנרייךמהדורתהפרדסובספר

גזרושחכמיםאלאטהורדםבתוליםדם

ואפילו,עמוטמאדםללאאפשרשאילפיוהחמירו

כרתנדותדדם'וגותמאסאלבני'המוסראפשר

עיקרהשנייםודבריול"עכביתהפתחאלתקרבואל

גזרוחכמיםורקעמוטמאדםללאאפשרשפירכי

שלמדרשומביתספריםבשארהואוכן.והחמירו

וספרל"הנהפרדסוספר177צדהאורהבספר,י"רש

ולותירצרפתחכמיותשובותה"רעסימןהגדולפרדס

,ח"עמימןי"רשבתשובותקצתובשינויב"נסימן

ושחכמיםמדרבנןהיאבתוליםדםשטומאתכתבושכולמ

במחזורשכתבכמוההרחקותהתירוולשיטתםבההקילו

וסיימו,בבגדהוהיאבבגדוהואיחדשישניםויטרי

ש"עייזיבהאונדהצחצוחיללאלמכהאפשרשאי

נמצאוגםהקילווהיאךמדאורייתאטמאההיאכןואם

,וביהמיניהעצמםאתסותריםהאלההראשוניםכל

הוא'וכוזיבהצחצוחיללאאפשראיכרחךעלאלא

.ומדרבנןחששאלאואינודוקאלאו

סימןסוגיותוביאוריהתשובותבחלקה"ראביגס

וכןטמאדםצחצוחישלהטעםכתבד"תתקצ

בעליבספרד"והראב.ש"עיינדהבהלכותהרוקח

בועלהאיל"וז,דאמרמאןאיכאבשםכתבהנפש

דםומצאדבעלהיבאשנאלאופורשמצוהבעילת

שמאדחיישינןדםמצאולאדבעלהיכאשנאלא

ל"עכטמאשהואהחדרדםאחאהבתוליםמצער

.הישניםבדפוסיםוחסרי"כתפיעלהחדשהבהוצאה
טמאדםלתערובתחששא"הרשבשגםמשמעוקצת

'הבדף'בשער'זביתהביתבתורתשכתבממה

ביאתויגמורלאנפשבעלמעתהאלאל"וז,'אעמוד

.ל"עכנדהמשוםתינוקתלכלחוששואתהאחרכלומר

'טסימן'אפרקכתובותבמסכתש"הראואפילו

ל"וז,נדהדםתערובתשלהטעםהביא

דםלטמאיתירהחומראהאחרוניםהכמיםהחמירו

ומיהו.ל"עכנדותדםבונתערבושמאמשוםבתולים

וכסדרי,ידייםבשתיזהטעםש"הראדחהנדהבמסכת

לשניש"הראשנזקקתרץ'גאותג"קצסימןטהרה

במסכתבוהזרש"שהראנראהיותרד"ולע.הטעמים

ובפרטכזהנמצאוהרבה,בכתובותשכתבממהנדה

אתריםשלדעותבסתםשמעתיקש"הראבתוספות

בכתובותכיוהעד,שלודעתואתמגלהאחרובמקום

הואמקומוועיקראגבדרךרקבתוליםדםהזכיר

.לינראהבלשוןש"הראכתבושםנדהבמסכת

נטרונאירב,וראשוניםגאוניםשחבללנוהיוצא

והאורהוהפרדסהאשכולוספרהאיורב

י"רששלמדרשומביתחיבוריםושארויטריומחזור

חששוכולםש"ורשבד"וראבורוקחה"וראבין"וראב

הראשוניםולכל,הירושלמיכדעתנדהדםלתערובת

ישאםואפילו.הספרשללהצעתומקוםאין*האלה

טמאדםלתערובתלחשושישלשיטתםוהאם(הגש)*
וטבלהנקיים'זשספרהלאחרשניהבביאהגם

מכתנתרפאהשלאכלהלאהוכןשלישיתבביאהוכן

גאוןהאירבלדבריכי,מחלוקתשישנראה,הבתולים



בניסימן

קושיאמפניהראשוניםדברידוחיםאיןבלשונםקושי

.אחרבאופןאושכתבתיבדרךלתרץכשיששכןוכל
ש"הראכדעתשהעיקרהספרלמחברנודהאפילוועוד

לטהרשישכדעתוש"הראשדעתהוכיחלאעדיין

לפרשאולישניתןרקאלאמכהכדםבתוליםדם

ש"הראבדברישמאטענתאלאלואיןולכן,כן

לאסורבריהםהחולקיםרביםואילוראשוניםומקצת

מהמלבד,הבריבמקוםהשמאלתפושלנוואין

ואינוהדורותבכלשנהגוממהההפךהיאשהצעתו

.הראיהועליול"וכנכללמשמע

בתוליםשדםהגאוניםלשונותשהביאמהובפרט

רעדהאותהושאוחזתלבואנדהלדםגורם

אלאכןכתבושלאבכוונתםוהעמיס'וכווחלחלה

בדםמחמיריםאנוהיאךהרביםיתמהושלאליישב

ששייךהזכירוושלכך,בתינוקתאפילוכךכלבתולים

לתמוהשאיןלאמרכאלהבאופניםאפילודםלראות

לאסורהטעםבאמתשהואלאאבלהחמירושחכמים

כןידיעלשביקשא"שלבעמודש"ועייבתוליםדם

כןמשמעאינוכ"במח,כעיקרש"הראדעתלהעמיד

בכוונתםנביאותדבריהםודבריוהראשוניםבדבריכלל

.לירושלמייענהמהוגם

(אלבק)האשכולוספרצדקשעריהגאוניםבתשובות

רעידהאותהאוחזתראשונהבעילהנבעלתאשהשכאשר

בשנייהולאראשונהבבעילהדוקאל"עכ'וכווחלחלה

שכתב(אוירבאך)האשכולבספרנראהוכן,ושלישית

טיפתויבאהמקורנפתחראשוןתשמישחמודשמחמת

לדעתהואוכן.לאשניבתשמישואלמאל"עכחמודדם

צריכהאלמנהשאפילו'יפרקנדהבמסכתהאגודהספר

שהחששהאחרוניםופרשוראשונהביאהאחרילפרוש

בעלכלאצלראשוןתשמישחימודמשוםדםשתצאהוא

'בחלקחייםארחותלספרכןמצייניםוראיתי,מחדש

בביאהזהולפי.מקומומצאתילאוכעתנדהבהלכות

ראתהאם,הראשונההביאהאחרינקיים'זכשספרהשגיה

שהואמוכיחותבאופןישידיםכאבמתוךתשמישבשעתדם

כבעלתודינה,למידילחושאיןשובהבתוליםממכתהמשך

.לגמרישטהורהדםהמוציאהמקוםכאותובעלמאמכה
סימן'גחלקמאירותפניםת"בשוהשואלכדעתוזוהי

.ש"עייא"כ
ת"ושודאמרמאןבשםד"וראבגאוןנטרונאילרבואילו

עקבאובתוליםדםטורהשעקבשכתבוש"רשב

בביאהגםוהריעמקטמאדםגםיצאשמאבתוליםצער

והאשהנתרפאהשלאכלוצערטורחישושלישתשניה

דםמשוםלטמאהיששוסדםתראהאםולכןכואבת

3אידבנים

ראויבתחילהשהזכירהמכשרליםלנוכחמקוםומכל

ורשמתי.האפשרבמידתבתוליםבדםלהקל

:ד"לפעהוראותכמהבקיצור

'וכואחותאורופאאללפנותלבתולהמותר.א

לאאזואם,שנשאתלפניבתוליהלהסיר

.מבעלהלפרושצריכהאינהמצוהבבעילתדםתראה
דאמר'בעמודד"לדףיבמותממסכתנלמדזהדבר

י"ופרש'וכורביביתשלמועכותכליצחקרבי

הסתםומןל"עכבאצבעותיהןבתולותיהןהמשירות

הנפשבבעליד"הראבשכתבוזהו.בהיתרכןעשו

ליודומהל"וז,הפרישהשערבסוףהחדשהבהוצאה

שלארביביתשלמעוכותנהגוהזההחומרמפניכי

ועיין,ל"עכמצוהבבעילתהיההספקלידייבואו

מדעתושכיוון'יפרקתהילתנדהבמסכתלנרבערוך

.ד"הראבלדעת

,החתןמןרשותתבקשמאורסתאומשודכת.ב

.לחופהקודםלהודיעוישמקרהובכל

כדיהבתוליםהסרתאתלהקדיםישלכתחילה.ג

'זספירתלקראתבטהרהשתפסיק

.בתוליםלדםגםהספירהותעלהחימודדםשלהימים
.נקיים'זללאהמתירים.עללסמוךישובדיעבד

דםאיסורשטעםש"והראיראיםספרלדעתוכן.בתולים

ממשנדהדםלהתיריטעושמאגזרהמשוםהואבתולים

בדםלטעותחששואם,טמאדםתערובתמתששולא

לראותשרגילהיודעיםשהכלהחופהבלילראשונהמביאה

שניהמביאהבדםלחושיששכןכל,בתוליםדםאז

פניםת"שודעתוזוהי.המכהחייתהכשלאושלישית

הראשונהכבפעםטמאהשהאשהש"הראעלשסמךמאירות

.עיקרוכן
בביאהגםואםכנדוןלהיותהדיןמןלבואדיוואולם

ביאתולגמורלבעללהתיריששותתהדםשניה

'זותספורימים'דאשתותחכהושוב,חיבאברולפרוש

להחמירמנייןכי,המכהשתחיהעדחלילהוחוזרנקיים

ומה.מעיקרהבתוליםמדםיותרושלישיתשניהבביאה

משוםאלאכתוליםבדםהקילושלאראשוניםשכתבו

לילהבאותהחוזרותכיאותלמעטבאמצוהבעילתשהיא

היאאףוטבלהשספרהלאחרכןשאיןמה,למחרתאו

לאשאםחששושכגמראומה.עוגהמצותביאתתיחשב

בביאהגםשייךלגמרייפרוששמאביאתולגמורלונתיר

.שטבלהלאחרשניה



ידבניםבניסימן

נקיים'זצריכהאינהבתוליהשנשרועץמוכת.ד

והרידםראתהלאאםמצוהבעילתאחרי

ישכאשרבספקגםלהקלונראה.רגילהכאשההיא

הרגישהשלאבבתולהומעשה/לדבררגלייםקצת

בתאונהונזכרה,מצוהבבעילתדםראתהולאכאב

אופנייםעלכשרכבהשניםמספרלפנילהשאירעה

שלאפיהעלוהתרנו,מקוםבאותודםאזושראתה

בחוריםעצמהאתלבדוקלהויש.נקיים'זתספור

דעותאתלצרףכדימצוהבעילתלאחרמידובסדקים

בדקהלאואם,דםראתהלאאםאופןבכלהמתירים

.כןאחריתבדוקמיד

צריכה,הבתוליםשנשרולתלותבמהלהאיןאמ.ה

בעילתאחרינקיים'וזימיםארבעהלשבת

קודםנבדקהאםאפילו.דםראתהלאאםגםמצוה

,(נמצאאםשכןוכל)בתוליםקרוםלהנמצאולאלכן

עלוידוע.רבנןפלוגלאעליהבתולהששםכיון

:כךעללהזהיראחדרבליוכתב(ה"הג)*

להסירלרופאתלכנהשהכלותהצעתועלנוקפילבי
הדיןמשורתכיואם.לאישתהיינהבטרםבתוליהם

מבוארלכאורההלאמ"מ,לאסורמוחלטטעםליאין

מעיינה'שתחיהיאישראלבתדממעלותל"חזמדברי
,[מנהכתוכחהעץמוכתוגם],מצוהבעילתעדחתומה

האשהאיןל"שאחזמהבושידוברביוםנעשהומה

מקוםבכלשמשמעו]כלישעשאהלמיאלאבריתכורתת

אשר")המיוהדתהברכהאתנפרנסואיך,[ממשכפשוטו

דםומוצאמצוהבעילתלבועלשתקנו("'כואגוזצג

,זוכרכהלומרשלאעלמאנהוגשכברואף,בתולים

לכתחילהל"צהנעולהגןשפתיחתמתקנתםלשמועישמ"מ

!אומןידימעשהואבניםעציםי"עולאהחתןי"ע

כלהלא:כי,תקלהלידיתביאשההצעהיראאניועוד

מתגבריצרהכאשרגם,יודעתכשרהישראלבת

עצמהאתשהפקירהמתמתבתוליםלהאיןשבאם,'עלי

ידיעה.וחסרוןלפגםנחשבזההרי,'פנויכשהיתהלזנות
שאילוליבמצביםגםמשמרתהעללעמודלהמסייעתזו

,"תחטאשלאהבתתעשהמה"אומריםהיינויוידיעה
בחורותגםמסויימיםשכחוגים'ראיצ"איהמפורסמותכי]

המתבונניםעםאהבהעבותותבחבלימתקשרותלפשעדתיות

תתקבלאםאבל.[לעריותאפוטרופוסואין'וכובתולותעל

אמתלאישנהשובכ"א,ר"כתשהציעההנהגהותתפשט

שתחשוב,'פנויכשהיאלהבעלהרוצהאהבהחולתלכל

דוחקולאדםלאימצאולאש"-הלבחורתתחתןשבאם

והואלרופאשהלכה-להמוכנתתשובתההריב"וכיו

ביוםבעלהעללחבבהכדימיוחדבכלי'בתוליהסיר

.לחופהשתכנס

מאליהןכלושבתוליהןהזמניםבכלבתולותהרבה

ביאהאחרינקיים'זישבושלאשמענולאומעולם

ידיעלהבתוליםנשרואםכןשאיןמה.ראשונה

ונכנסהבתולהמשםיצאהשאזביאהאו'וכומכה

וכתובתהבעולהאועץמוכתשלאחרשםתחת

.פלוגלאאמרולאזהבאופן,מנה

לכתחילה,שנשאיתלאחרבתוליהלהסירבאהאם.ו

עםנקיים'זלספורשתוכלבאופןכןתעשה

מכתהמתירימעללסמוךישובדיעבד,כרגילווסתה

.נקיים'זללאעץ

ממנויצאשלאבמקוםאלאאמורזהכלאין.ז

הבתוליםשמירתערךאתלהחלישחורבא

לעשותלפנויהלהתיראיןולכן.*הזנותבפניכתריס

.לחתונהתאריךונקבעמשודכתשהיאמיאלאכן

הכקיןהרצליהודה

ר"כתיצאשמחמתםהטעמיםממנינעלמולאכיואם

י"עהבתוליםשהוצאתשסברויתכן,כדבריולייעץ

זהדברומניעת]במיעוטוהרעבחירתבגדרהוארופא
שהמדוברכיוןמ"מ,[קולאלידידאתיחומראבכללז"הר

מקדמתצ"תומשומריעולםשלמנהגוושינויהדשבדבר

.ל"עכ,יבחרוהבוחר.בזהלהעירולנכוןראיתי,דנא
:הצעתובנחיצותהספרמחברכתבומנגד

הכלולותבלילהראשונהביאהאחרהפעמיםברוב...

לפחותלחכותוהכלההחתןצריכיםעליושנאסרת

אתהכלהמקבלתכברואז,שתטבולעדיוםעשראחד

כשניםעודלוקתלהטהריכולהשהיאועד,הרגילוסתה

נמצאיםהםהזההארוךהזמןוכל.יותרלאאםיוםעשר

מזהויתרמנגיעהעצמםלשמוריכלולאואם.לבדביחד

איך.הזההפרוץבדורהרביםבעוונות-החתונהלפני

וכלהיוםכלביחדשהם,הזההארוךבזמןעצמםישמרו

.אחדבחדרוישניםהלילה
נכשליםואינםפניהםעל'השיראתיחידיםשישוודאי

לאהרהורמידימקוםמכל.דברבשוםושלוםחס

הרובעלדברינואופןוככל.(א"סעד"סדףשבת)יצאו

.יניילנו'הדעריותאביזרייהומהנייצאושלאאמורים
אדםשעברכיון(א"ע'כדףקדושין)אמרול"חזוהנה

חסואם,כהיתרלונעשית-בהושנהעבירה

,כאיסוריםויקלוהחתונהלאחרמידכבריכשלוושלום

שדםקורהפעמיםוהרבה...מכאןלאחרעליהםישמורמי
נאסרתוכשטובלת,ראשונהכביאהכולויוצאאינובתולים

ייותריוםלעשריםנאסרתושוב,וסתהבאכ"ואחשוב
-ויותרוארבעהשלושהכןשהיהמקריםוהיו.ל"כנ

.מאודהנסיוןגדלכ"וא,זהבשטחההוראהלמוריוכידוע



סיבניםבניסימן

סוסימן

הנישואיןבתחילתורביהפריהדחיית

ג"תשסקרחפרשתש"מוצ,ה"ב

אחדלרב

,בשבתעליוועברתיהמאמראתבתודהקבלתי

להוכיחבקששכבודומהואולם.כוחוויישר

אינומצוהששיהויז"מסימן'בחלקט"מהרית"משו

אחריורביהפריהלהשהותמותרכןושעלכביטולה

רקהתשובהמןהעתיקוגםדקלאכ"במח,הנישואין

שנשבעבמישםדןט"מהרית"בשו.חלקיבאופן

,שתגדלעדהקטנהארוסתועלאשהלשאתשלא

:פיסוקובתוספתלעניננונוגעשאינומהבהשמטתל"יז

שנהעשריםעליומשעברואיכאמצוהביטולוודאי

ה"הקבשנהעשריםעדדקדושיןק"בפ'כדאמרי

ו"טבפרקל"זם"הרמבוכתב.'וכוומצפהיושב

נשאולאשנהעשריםשעברוכיון,אישותמהלכות

לפקפקויש.עשהמצותומבטלעוברזההריאשה

מצוהביטולעלחלהשבועהשאיןאמרולאשמא

באלוששנינוכאותה,לגמרימתבטלתכשהמצוהאלא

,'וכונוטלשאינילולבעושהשאיניסוכה,מותרין

אבל,המצותעללעבורנשבעיןשאיןמותרבשבועות

ורביהפריהמצותומקייםנושאהואולבסוףהואילזה

ימיכלהיאאחתר"פומצות.'וכוביטולמיקרילא

בהמשנתעצלהלכך,הימנהנפטר'ומשקיימיחייו

לבסוףעשתהאםשהרי,ביטולולאהיאמצוהשיהוי

מבטלעתהמצווהוהואמאחרומיהו.המצוהאתקיים

ל"זחהמלשוןשהוכיחכמו,מצוהשלקיוםהוא

ת"שול"עכ,עשהמצותומבטלעוברזההרישכתב

.ט"המהרי

בהוצאתכבשליםמ"מ,בנגיעהנכשליםשאינםאלווגם

להםנגרםזהוכל.יודעיןובלאביודעיןלבטלהזרע

...קאיבהרהורימיושכלוודאי.האיסורזמןאריכותמפני
והגם-הידועהמהאמתונתעלם,כמחרישיםנהיהמתיעד

לעםומרפאארוכהנחפשולא,היאאמת-היאשכואבת

...ונטמינהוראשונהנכבושמתיועד.אלהישראלבני
כמהאולם,האברכיםתורהבניעלדברתיזאתוכל...

כךכלשאינםחתניםוהרבה,ישראלנעםכתות

החתונהאחרמידולפעמיםהחתונהולאתר,תורהבני

המצוהקיוםאתשמשההמישבודאילאמרורצונו

ומכל,ם"הרמבדבריאתהביאולהניעובר

כנשבעאינוהמצוהאתלהשהותהנשבעשמאמקום

היאר"פוכי,בטלהשבועתושאזהמצוהעללעבור

יקיימהמסויםלזמןאותהיקייםלאואםנמשכתמצוה

אתלגמרימבטלתאינהשהשבועהונמצא,מכןלאחר

בצדדיםמייריהתשובהוכל.חלההיאולנןהמצוה

אינההיאשמאאוחלההשבועהשמאולכאןלכאן

לעקורכחבנושאיןדבריםשלכללןשסייםעד,חלה

ל"עכ'שביאר'הטעמימןעליותחולשלאזושבועה

עלאשהלשאתלוואיןעדיףתעשהואלשבולכן

אסורלעולם,שכופתושבועהבהעדראבל.ארוסתו

.להשהותהוביןר"פומצותלבטלבין
הרכתבושפירן

נועםבשנתוןבמאמרל"זאלינסוןא"
פרומצותל"וז,ח"רנ'עמ(ז"תשל)ס"יכרך

שהתירומצינואם,'וכולדחיהניתנתאינהורבו

ועדמסויםלגילעדנישואיואתלדתותלאדםחכמים

היתרמזהללמודאין,המתאימההזוגבתאתשימצא

עליוומוטל,נשאשכבראחריהמצווהקיוםלדחות

וציין,ל"עכנוספתדחייהללאחובתואתלקיים

.ל"הנט"מהרית"לשו
חוברתפרסםז"תשלשנהבאותה,פלאוהראהאך

בהוכתבהריוןומניעתהמשפחהתכנוןבשם

הזכירלאובמאמר,כבודווהביאהאלהמדבריוההפך

בתבתי.המאמראתהזכירלאובחוברתהחוברתאת

בקצרהוענה,והיפוכודברכתבכיצדלשאולאזלו

איךאך.נימקלאאבלבשנתוןשכתבממהבושחזר

וביבוחזרהואואם,חייםאנומפיולאשיהיה

?בהםחזרוט"ומהרים"הרמב

הואמיואז,כביכולדבשירחשקוריןלמהביחדנוסעים

כלוודאי.המקומותואותםהימיםנאותםעליהםהשומר

וצורבארבכלעלקדושהוחובה,לזהזהערביםישראל

באיסורולאבהיתרשיחיוהדרךלהםלהורותמרבנין

גדולוזכות,מהשמיםומכופלכפולושכרו,ההםבזמנים

ואם,הראשיתאחרהולךדהכל,האיסורמןלהצילם
היושלאהגםבאיסורחייהםכליהיובאיסוריתחילו

.ל"עכ,בכךרוצים



סו[בניבבניכריכוןבד

שלדעתמאמרובשוליכתבאלינסוןהרבכיפלארערד
אשהלשאתשלאשנשבעמיט"מהרית"שו

שנחשבתמפניבטלהשבועתוהקטנהארוסתועל

.שבארתיממההפך,ל"עכהמצוהאתלבטלכשבועה
'אסימןהפוסקיםבאוצרכןשראהל"יבזהאמנם

כי,יותרמהםנפלאתיאבלש"עייז"יקטןסעיף

ת"שומכוונתההפךוכתבוברואהשגולכאורה

ואצליא"מסימןצביחכםת"בשועייןועוד.ט"מהרי

ט"מהרית"שודברישהביאהשניבטור52בצדהוא

לאמרט"מהרישביקששכתבתיכמובהםוהביןאלה

אינותגדלשארוסתועדאשהלשאתשלאשהנשבע

שםצביחכםת"בשואך.המצוהאתלבטלכנשבע

בלשוןאותוהביאוהפסוקיםבאוצרוהיאךעליוחלק

.אתמהה,מסכימיםהםכאילו"צ"החככ"וכ"

שהנשבעט"במהריהבנתםלפיאם,מקוםךמכל

המצוהאתלבטלכנשבעהויהמצוהאתלדחות

לחלקאיןשכןכל,ד"לעט"במהרינכוןשאינומה

הפוסקיםובאוצר.עצמההמצוהבקיוםלביטולשיהויבין

מצותקיוםשהמשההשכתבואחרוניםחבלהביאושם

א"הרשבת"שבשוומה,כמבטלההויר"פושלעשה

לעניןרקהיינוש"עייחולקא"צסימן'דחלק

כפיט"מהרית"שווכדעתהמצוהאתלבטלהשבועה

מודיםהכלעצמההמצוהבקיוםכןשאיןמה,שפרשתי

.להשהותהשאסור

אמרו'בעמודט"כיףקידושיןבמסכתהנהאבל

ומצפהה"הקביושבשנהחהעד,בברייתא

שנהלעשריםשהגיעכיוון,אשהישאאימתילאדם

וכתב.ל"עכעצמותיותיפחאומראשהנשאולא

מאימתי,'בהלכהו"טפרקאישותבהלכותם"הרמב

[אושנהעשרהששמבן]זובמצוהנתחייבהאיש

נשאולאשנהעשריםשעברווכיוןעשרהשבעמבן

לפיל"עכעשהמצותומבטלעוברזההריאשה

שתיפחשפרשהרי,['כסימןלהלןוראה]י"הכתנוסח

במאיריואילו.ר"פומצותקייםשלאמשוםעצמותיו

העשריםלגילשהגיעשכיוןכתבשםקדושיןכמסכת

כיוןמהרהוריםימיוכלניצלאינואשהנשאולא

לפיכיביניהםמינהונפקא.ש"עייבהםשהתמיד

אבלהעשריםלגילקודםאשהנשאאםם"הרמב

סוףסוףכיעצמותיובתיפחהואהרימלהולידנמנע

עצמותיובתיפחאינולמאיריואילו,ר"פוקייםלא

סוףסוףהעשריםשנתקודםאשהשנשאכיוןכי

מה,המאירידעתלפיהםכבודוודברי.מהרהראינו

ר"פוקיוםאתהשההאםם"הרמבלדעתכןשאין

בתיפחהואועדייןכלוםהועיללאהנישואיןלאחרגם

.עצמותיו

מכשיליםיוצרתהיוםהנישואיןגילדחייתאיוורא

,טעםבטובכבודושהאריךכמועצומים

אתולהקדיםלזרזכדינפשןלאדחוקיעלינוומצוה

לעשותעתלאמרליוקרוב,שאפשרככלהנישואין

לזמןר"פוידחואםגםשיישאותורתךהפרו'לה

.'וכושחוטותתמותותבשרשיאכלוומוטב,כדיןשלא
לששהעדהריוןלמנועלזוגלהתירנוהגאניכןעל

להיותלבחורהחתזרשאישכןהנישואיןאחריחדשים

העזרבאבןעייןחדשיםבששהפעםשעונתומלח

סעיףשמואלובבית'ווסעיף'אבסעיףו"עסימן

ואף,זמןפרקבאותור"פויקייםלאוממילא'בקטן

ששהשלבשיעורודי.כמובןלחלקשישפיעל

לקראתוהפחדיםההיסוסיםרובעללענותחדשים

יעלולאשמאשחוששת,הכלהמצדוכפרטהנישואין

.יפההנישואין

שנקטועשריםלגילהטעממהומבואראינו;נד;ךד
שאמרומהלפישהואונראה,בקדושיןבברייתא

דלאשנהעשריםדל'בעמודט"פדףשבתבמסכת

דיןביתשאיןבמדרשיםנמצאוכןל"עכעליהםענש

ועייןומעלהשנהמעשריםאלאעונשיןמעלהשל

הדיןוהוא.ה"בהגט"רי'עמ'בחלקבניםבבני

ביטולעלנענשיםאינםהעשריםלגילשהגיעוקודם

אבןחלקלבחקרית"בשוכתבווכןורביהפריה

רווקגםברם.השלחןובערוך'אסימןסוףהעזר

מכל,עצמותיובתיפחוקאיהעשריםגילאתשעבר

כמומתפקקיןעוונותיואשהנשאלבסוףאםמקום

מתחילוכאילו'בעמודג"סדףיבמותבמסכתשאמרו

.מחדש

,אמרו'גהלכה'גפרקביכוריםמסבתובירושלמי

חתן'וכומכפרתגדולהנשיאחתןחכם

מחלתאתויקחישמעאלאלעשווילך(כתבראשית)

אלא,שמהבשמתהלאשמהמחלתוכי,ישמעאלבת

מעשושדרשווממה.ל"עכעוונותיוכללושנמחלו

תשובהללאאפילונמחליםשהעוונותמשמעקצת
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.כןלאמרישסברהאיזוע"צאבלהחטאמןוחזרה
אותםאלאמתפקקיןהעוונותכלדווקאלאוד"ולע

והםהטבעבדרךאותםמונעיםשהנישואיןעוונות

שאמרווזהו.ל"זוהוצאתעבירהוהרהוריר"פוביטול

בלשוןל"עכעוונותיולוושנמחליםמתפקקיןשעוונותיו

שייכיםאינםאלהעוונותכי,החתןעלוקאיזכר

החתןשרקראשוניםבמקצתשנראהמהוניחא,לבלה

הירושלמיעלתמרעליבספרועייןהבלהולאמתענה

.שם

עדלאדםמצפהה"הקבבקדושיןהברייתאלפיוהנה

.עצמותיובתיפחשמקללולפניעשריםגיל
עמודא"לדףהשנהראשבמסכתלזהדומהומצינו

שכינהנתעכבהחדשיםששהיוחנן'ראמר,'א

אמרחזרושלאכיון,בתשובהיחזרושמאלישראל

.עצמותיותיפחהךוהיינול"עכ'וכועצמןתיפח
עלאףחדשים'ושללשיעורמקוראיזהישובודאי

עלשהשיגמהלנרבערוךועיין,לנוידועשאינופי

לפניה"הקבשלאפייםבארךמדבריםהמאמריםשני
שהםוכמדומה,העברייניםעל'וכותיפחשמכריז

נוקטה"שהקבבמדרשיםאוס"בשהיחידיםהמקומות

האחדמןוללמודביניהםלהשוותישכ"וע.זהבלשון

העשריםגילעדממתיןה"שהקבמזהויוצא,השניעל

הואואם,עצמותיותיפחהאדםעלשאומרלפני

אזיעוונותיוונמחלוומתהתןהעשריםמגיללמעלה

יתעסקהאםלראותשנהחציעודה"הקבממתין

להתירכלשהוסמךוהוא,בןעליושאומרלפניר"בפו

.הנישואיןלאחרחדשיםששהעדר"פולדחות

הנישואיןאחרישניםלכמהורביהפריהלדחותאבל

כיבחזקהלמחותאיןורק,לזהיסודיודעאיני

אוב"במגילפחותהואהחתןואם.דריאיכשרלא

'לדףשםקדושיןבמסכתלדעותבהתאםשנהד"כ

י"פרשמשמעותלפילהקלהרוציםיש,'אעמוד

אבלאשהלהשיאולעניןגםנאמרואלהששיעורים

.בפוסקיםהובאלאהדבר
הלקיןהרצליהודה.שםא"המהרש

טזסימן

המיטהתשמישבהלכותהעיסוק

הוולדבלידתוהסתכלות

ב"תשסמרחשון'ב,ה"ב

אחדלרב

א

אבלעולםשלברומועומדותהמיטהתשמישהלכות

מתעמקיםומעטים,הארץבקרבהעזובהרבה
בימיכבר.מלכיםשולחןעללדיוןעולותואינןבהן

ועייןאלהבעניניםמלשאולרתיעההיתההגמרא

דעהביורהו"ובט'אעמוד'חדףבתובותבמסבת

נבלהדברהוצאתלענין'אקטןסעיףד"קכסימן

מסופר'אעמודב"סדףברכותובמסכת.הפהמן

דשתשמעיה,דרבפורייהתותיהגנאעלכהנאשרב

ליהאמר,מיטתוששימש'פי'וכוצרכיוועשהושחק

תורהלואמר,ארעאאורחדלאופוקאתהכאכהנא

כהנאלרבלוהיהראוי.ל"עכצריךאניוללמודהיא

,תשמישבשעתמתנהגיםאיךבפניורבאתלשאול

.שאללאולכןזהעללשאולארעאאורחלאואך

שחכמים'בעמוד'כדףנדריםממסכתתשיבניואל

,יפיפיןבניךמהמפנישלוםאימאאתשאלו

ולאהלילהבתחילתלאעמימספראינולהםאמרה
טפחומכסהטפחמגלהמספרוכשהואהלילהבסוף

בפרושלשאולשלאהקפידושם,אדרבה.ל"עכ'וכו

דעתעלכןלהםהשיבההיאורקתשמישעניניעל

עיקרהגמראונוסחת,מוסווהלשוןנקטהוגםעצמה

מפניבהדיאאותהששאלוכלהמסכתכגרסתושלא

נראהועוד.אצלךמהותשמישובשעתיפיםבניךמה

לאלהםאמרהכלהבמסכתכימחלוקתכאןשאין
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היתהכברכי,עברבלשוןל"עכ'וכועמימספרהיה

רביהיהאילוכימסתברוכן,אלמנהאףואוליזקנה

כאלהשאלותשישאלוחיתימהיכיבחייםאליעזר

הווהלשוןשנקטההגמראלפיכןשאיןמה.מאשתו

קודםבצעירותההיהזהל"עכ'וכועמימספראינו

ולאיפיפיןבניךמהמפניאותהשאלוולכן,שבלתה

ארץדרךזואיןבודאיכיבהדיאתשמישהזכירו

בשעתבהווהנוהגהואכיצדאשהאואישלשאול

.ולנשאללשואלכיסופאוהויתשמיש

בהלכותהעיסוקנתמעטד"לעאחרתמסיבהגס

כוחגדולההלכהמקצועותברובכיתשמיש

פוקשלבדרךשונותדעותביןלהכריעאם,המנהג

ביןלכאורהסתירותלהציגואםדברעמאמאיחזי

גורמותאלהוסתירות,שנהוגמהלביןשנפסקמה

ושארוחילוקיםמושגים.חידודידיעלהדיוןלהעשרת

תשמישבעניניואילו.ננעליםשאינםתירוציםשערי

ומאןהדריםבחדרינעשיםהדבריםכיחזיפוקליכא

לחקוראמנם.אחריהםלחקורהצניעותמןואינוידע

בעניניהיוםכנהוגשאלוניםידיעלאלמוניבאופן

איןכיתשמישבעניניגםדמידשפירנראההעולם

זובדרךהלכוטרםאך,פריצותולאכיסופאבזה

יהיה'ולאבנקלבתוליםדםלראותיוכלשהבעלכדי
בשימושכןשאיןמה,בעולההיאשמאנוקפולבו

שלהשיקולשםאיןכאשר'וכוומעוברתקטנהעם

משנהת"ובשו.הנרלאורלשמשאסורבתוליםדם

לאורבתולהלבעולשהנהיגולזהבדומהתירץהלכות

כבתולהבעולהלהציגינסושלאהרמאיםנגדהנר

כילשמהתורהת"שולדעתוכיוון,תחבולותידיעל

הדבריםקיצוראתרקאלאת"השואתראהלא

ההלכותבסוףויראפרשת'בחלקחיאישבןשבספר

אליעזרציץת"בשווגם.בתוליםדםהזכירלאששם

ראוה"בבסימןהפוסקיםובאוצרג"יסימן'יחלק

.חיאישבןהספראתרק

משנהת"ושולשמהתורהת"שושלדעתר3מצא

להנהיגאחדמקוםלחכמיכוחישהלכות

.חידושוהוא,הנרלאורהמיטהלתשמשזמניהיתר
במסכתשנאמרוהשוניםהטעמיםפיעללבארויש

ולהלן,הנרולאורביוםהתשמישבאיסורשםנדה

לזהחשובבגדאדרקלמהע"צומיהו.ה"איאאריך

מסכתעלבסתרמתןבספרועיין.מקומותבשארולא

יודעאינישבמרדכיע"למהרשצייןמהורק,שםנדה

.מקומו
.הלכתיתחוםבשום

תשמישבעניניאחדחריגמנהגעלרקליידדע

בגדאדשבעיר,הפוסקיםידיעלשנדוןהמיטה
לאורראשונהלילהלשמשנהגובתולהעםבנישואין

מנהגאתהצדיקד"קסימןלשמהתורהת"בשו.הנר

תתעברולאבהריוןאינהשהאשהשכיוןוהעלהעירו

,לוולדיזיקושהמזיקיםסכנהאיןלכןביאהמאותה

לגמריי"הארדבריעלסמךכינפלאיםדבריואך

מלשונותוהתעלםסכנתאעניןהואהנרלאורשהשימוש

עליוהשיגוכבראיסוראעניןשהואוהפוסקיםס"הש

.ז"קצסימן'דחלקהלכותמשנהת"בשו

עלנשאלבעצמוה"קבסימןלשמהתורהמ"ובשך

לאורלשמשמותריהיהדבריושלפיזה

שאינהכלזקנהאומינקתאועקרהאוילדהעםהנר

הגמראמןאיסוריששבאלהוהשיב,הריוןלידיבאה

לדוכתאקושיאהדראזהולפי.ז"ידףנדהבמסכת

אותהמכוחהראשוןבלילהבגדאדמנהגגםשייאסר

הואהמנהגשטעםביארד"קכסימןכרס,הגמרא

בהלכותהעיסוקנתמעטכךמשוםבשלישיתזאתועוד

שלעניןהואהמיטהשתשמישכיון,ד"לעאלה

בעליבספרד"הראבשהאריךכמויתירהקדושה

חרדיםוספרה"ושלובטורהקדושהבשערהנפש

שממעיטכמילהצטיירירצהומי,חיבוריםושאר

לביןבספריםשנכתבמהביןרבמרחקויש?בקדושה

בכמהלתפוסנדרשוהמורההעםרובאצלשמצוימה

מלהתעסקנמנעיםרביםולכן,עיןלהעליםאוקולות

אחדבספרראיתי.הצילונפשםאתוהםאלהבהלכות

זמננוגדוליפיאתושאלהאחרוניםמדברישהביא

בושישערוךהשולחןחלקי'בדוסעיףסעיףבכל

הלכותזולת,ולרפואהלבריאותשייכותאיזושהי

העזרואבןמ"רסימןחייםשבאורחהמיטהתשמיש

לדוןרצהלאואולי.לגמריהשמיטשאיתןה"כסימן

ולדוגמה,הטבענשתנהמהםברביםכיאלהבענינים

ס"יהלכה'דפרקדעותבהלכותם"הרמבשכתבמה

שכבתל"וז,ד"יסעיףמ"רסימןחייםבאורחוהובא

שתצאוכלהעיניםומאורוחייוהגוףכחהיאזרע
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אמרו,'וכואובדיםוחייוכלהוכחוכלההגוףביותר

והאלףחלאיםבשארמתמאלףאחדהרופאיםחכמי

.כןאומריםהרופאיםאיןוהיוםל"עכהתשמישמרוב

אותםשללול"שחזהמיטהתשמישאופניבכמהוהנה

בריאותגדרימשוםהיאהשלילההאםלברריש

התנאיםנחלקווכבר.והיתראיסורמשוםאוורפואה

קייבדףפסחיםבמסכתכי,הנרלאורתשמישבענין

נכפההויערוםהנרבפניהעומדתניא'בעמוד

ל"עכנכפיןבניםלוהוייןהנרלאורמיטתווהמשמש

,כלהבמסכתמשמעוכן.בונגעוסכנהשמשוםהרי

היאוזואחילואוחזתומעומדמיטתוהמשמשל"וז

מיטתוהמשמש,'וכורפואתוהיאואיזועצמותשלאש

מיושבמיטתוהמשמש,נכפיןבניןלוהוייןהנרלאור

הרי,ל"עכ'וכורפואתוהיאואיזודלריאאוחזתו

עניינישארבתוךנמנההנרלאורהמיטהשתשמיש

תנו'אעמוד'עדףגיטיןובמסכת.ורפואותסכנות

שימשואם'וכוישמשאלהכסאמביתהבארבנן

עניןהםנכפיםובניםל"עכנכפיםבניםלוהויין

שאסורז"שיסימןהרוקחבספרכתבוכן,סכנתא

ועייןל"עכנכפיןבניויהושלאהנרלאורלשמש

ומפורש.במזיקיןשתלה82עמודהזוהרבהקדמת

ולאינשקולאיסתכללא,שכתבה"רפמצוהק"בסמ

פןחסידותמידתזהוכל'וכוכדרכהשלאישמש

.ל"עכהדיןלשורתלאאבלמוםלידיהילדיםיבואו
סיוםהעתיקכתובותבהלכותחייםארחותובספר

סכנהמשוםורקדיןפיעלשמותרהרי,ק"הסמדברי

להיותלילדיםשגורםכיון,וקשה.בונגעולילדים

.רחוקחששאלאשאינול"וצ?מותרלמהמומיםבעלי

פ"אערבנןתנו'בעמודז"טדףנדהבמסכתואילו

זההריהנרלאורמיטתוהמשמששאמרו

והואבונגעוגנאישמשוםהריל"עכ'וכומגונה

פרקביאהאיסוריבהלכותם"הרמבוכן.איסוראענין

נכפיםבניםהזכירולאערוךובשלחן'טהלכהא"כ

איסוריםביןחילקם"והרמב,הנרלאורתשמישלענין

רפואהענינילביןביאהאיסוריבהלכותכתבשאותם

'דפרקדעותבהלכותכתבשאותםהגוףושמירת

עמודז"ידףנדהבמסכתעייןגם.ש"עייס"יהלכה

ביוםמיטתולשמשלאדםאסורחסדארבשאמר'א

ישראלהונארבאמר,'וכוכמוךלרעךואהבתשנאמר

ל"עכביוםמיטותיהםמשמשיםואינםהםקדושים

שדנווהגם.סכנתאולאאיסוראהוישניהםולדעת

לאורבתשמישולאביוםהמיטהתשמישלעניןשם

ומוכחהשניעלהאחדמןהקשושםבגמרא,הנר

במסכתף"הריעלן"הרכתבוכןשווהשניהםשדין

.'אעמודכ"כדףביצה

דהבאיבןיוחנןרביאמר,שםנדריםבמסכת;והנד

מפניחיגרין,השרתמלאכיליסחודברים'ד

מפניאילמים,שולחנםאתשהופכיםמפניהוייןמה

מפניחרשים,מקוםאותועלשמנשקיםמפניהוייןמה

מפניסומין,תשמישבשעתשמספריםמפניהוייןמה

וממה.ל"עכמקוםבאותושמסתכליםמפניהוייןמה

בצורתבקיאיםהשרתשמלאכיאמימרעליושאמר

כמומומיםבעליבניםבהולדתשמיירימבוארהוולד

מהלפישהואונראה,ל"הנפסחיםבמסכתבברייתא

האחרוניםלתקופתועדל"חזבימיהעולםכלשסברו

עושיםתשמישבשעתוהסתכלותומחשבותשמעשים

בכתובכןמפורשולכאורה.הטבעבדרךבוולדרושם

אפילואמנם.והמקלותיעקבבמעשהויצאבפרשת

כמוהטבענשתנהשמאזל"יעדיין,כןהדברהיה

.ומציאותרפואהעניניבהרבה

שהקשיתימהלפימיעקבהראיהאתלדחותישאיברא

תורההאריכהלמה"יתירהחיבה"בפרושי
אופןלהורותוכי,והעמדתםהמקלותבפרטיכךכל

.לקצרהכתובשדרךובפרט?באההיאבהמותגידול
מקנהאתאלקיםויצלאמרעצמויעקבכיקשהועוד

.שגרמוהםהמקלותשלאהריל"עכליויתןאביכן
במקלותהאמיןלאיעקבכיהנותנתשהיאוכתבתי

פיעלהטבעבדרךלפעולאדםחייבמקוםומכל

שהידעשיודעאףהנסעללסמוךולאדורושלהידע

מאמריםבקובץשכתבתימהועיין,מספיקאינובטבע

בניםבנית"שושבסוףא"יעמוד"וקשוטטבון"
האמונה,שיהיהואיך.והשתדלותבטחוןבענין'גחלק

נולדיםתשמישבשעתומעשיםמחשבותידישעל

ושארהיווניםחכמיביןגםנפוצההיתהמומיםבעלי

במנורתועיין.שנהמאותכמהלפניעדהעולםאומות

(ד"קפסימן)'דפרק'וחלק'וכלל'גנרהמאור

ללאהוולדציורמציירתהחיבורשכוונתשהאריך

'טאותג"עפרשהרבהבבראשיתנראהוכן,ספק

מילפניאלהדבריםלומרואין.ל"חזמאגדותועוד

.בתורההארץעםשהוא



טזבניםבניסימןנה

דבריזו,יוחנןרכיאמרשם'כדףנדריםבמסכת

הלכהאיןחכמיםאמרואבלדהבאיבןיוחנן

לעשותרוצהשאדםמהכלאלאדהבאיבןכיוחנן

רצההטבחמביתהבאלבשרמשל,עושהבאשתו

שלוק,אוכלומבושל,אוכלוצלי,אוכלובמלחלאכלו

דהבאיבןיוחנן'שרלפרשנראהוהיה.ל"עכאוכלו

שאסרוהםל"חזכי,סכנתאולאקאמראיסורא

עלאמרווהםתשמישבשעתאלהמעשיםלעשות

עלשייענשראוידבריהםעלשהעוברהקללהדרך

,כןנולדיםשבאמתולאמומיםבעליבניםהולדתידי

המסתכלאמרושםשלמעלהוכמו.ל"הנככלושלא

מהוגניםשאינםבניםליההוייןאשהשלבעקבה

שאינםבבניםלהיענששראויהמאיריופירשל"עכ

שאמרוזהו.כןנולדיםשבטבעולאל"עכמהוגנים

מלאכיתימאדאירבנןהשרתמלאכימאןאמימר

הלכהאיןיוחנןרביאמראמאיממשהשרת

הוולדבצורתבקיאיאינהוהא,השרתכמלאכי

בעניניםכיטבעיעניןשאינוכלומרל"עכטפי

מאיתנויותרבקיאיםבוודאיהשרתמלאכיטבעיים

ל"חזגזירותענייןהואאלא,כמותםהלכהאיןולמה

.חכמיםהיינוהשרתומלאכיסכנתאולאאיסוראשהן
סוברדהבאיבןי"שרבמציאותנחלקושלאוניחא

שאינםסובריוחנןורבילמומיםגורמיםאלהשדברים

.למומיםגורמים

בעליבספרד"הראבלדעת,הראשוניםנחלקולהלכה

לאה"כסימןהעזראבןבטורוהובאהנפש

שהובאוכמעשה,בלבדהשולחןהפיכתאלאהתירו

רבילואמרהדרבילקמיהדאתאיההיאשםבגמרא

התירתךתורהבתילהאמר,והפכושלחןלוערכתי

הדבריםבשארכןשאיןמה.ל"עכלךאעשהמהואני

ישוכן,אוסריםחכמיםגםדהבאיבןי"רשמנה

הואוכןב"תשלרמזנדהבהלכותבמרדכילדייק

'טנתיב'ידרךוהיתראיסורשערמועדאהלבספר
באותושהמסתכלד"הראבוהוסיף.('בעמודב"לדף)

באותווהנושקאלוקיךעםלכתוהצנעעלעוברמקום

ההימנעותכי,נפשותיכםאתתשקצולאעלעוברמקום

ואינובלבדורפואהבריאותמשוםאינהאלהמדברים

ורק.קאמרואיסוראאלאמומיםבעליבהולדתתלוי

והמנשקשהמסתכלד"הראבכתבלמהלהביןצריך

והלאל"עכחמורדיןעליונדוןאינומקוסבאותו

שמכלל"וי,מדאורייתאאסורשםהנישוקלדבריו

,שבכללותלאושהואכיוןמלקותדיןבואיןמקום

שמןהדעהולפימדרבנןתשקצובבלשמייריאו

ועיין,ומשתהבמאכלאלאאינותשקצובלהתורה

.בערכוהתלמודיתבאינצקלופדיה

א"כפרקביאהאיסוריבהלכותם"הרמכואולם

כתבשהריד"כהראבסובראינו'טהלכה

בכללהמקוםאותווגםל"עכשירצהאכרבכלומנשק

בפרושועייןחסידותמידתאינוזהשכלשסייםפ"אע

.ה"עסימןהכלבובספרהואוכן,שםקאפחי"הר
,'זפרקבסנהדריןלמשנהבפרושום"הרמכוביאר

מןבזהשישלקבועהחכמיםאחדרצהכברל"וז

'וכואלומעשיםאשתועםעושההאדםשיהאהגנאי

מסויימיםמקומותונישוקהפוךמשכבשהזכרנומהכגון

אומריםוחכמיםעליוחולקיםאמרו,בזהוכיצואבגוף

ופסקעושהבאשתולעשותרוצהשאדםמהכל

ככלשהנישוקהרי,ל"עככחכמיםהלכהבזההתלמוד

ד"אבא"הרדעתוכן.דיןפיעלמותרהמקומות

אייערבךבהוצאתהאשכולבספרד"הראבשלחמיו

מאכלישארבעתשפירש61צדו"כפרק'אחלק

הםושלוקמבושל,צלי,מלוחשהםשבמשלהבשר

וחכמיםדהבאיבןיוחנן'רשאסרהדברים'דכנגד

חלקאלבעקהוצאתהאשכולבספרהואוכן,התירום

אלאהתירושלאד"הראבלדעתואילו.96צד'א

כנגדהםשבמשלהמאכלים'שדל"צהשלחןהפיכת

מןאברהםרבנוגם.תשמישבשעתשונותתנוחות

יוחנןרבישאמרשמהפירששםנדריםבמסכתההר

הסיפורעלגםקאי'וכודהבאיבןי"רדבריזו

פשוטנישוקהזכירשלאפיעלואף,וההסתכלות

והארחותק"הסמדבריהבאתיוכבר.עליוגםשקאי

העזרבאבןוהטור.מותרהכלהדיןשורתשלפיחיים

.ד"הראבבדבריוסייםם"הרמבבדבריפתחה"כסימן

ם"ברמבדייקשםהעזרבאבןיוסףבביתוהנה

העתיק'דסעיףשםחייםבאורחאבלל"כנ

וכלמקוםבאותולהסתכלשאסורד"הראבדבריאת

.ל"הנהראשוניםחבלהזכירלאאך,לנשקשכן
נראהאבלשםחייםבאורחהגיהלאא"והרמ

'בסעיףה"כסימןהעזרבאבןשכתבמהעלשסמך

בכלומנשק'וכושירצהמהבאשתולעשותשיכול

וכן,ד"הראבעלהחולקיםכדעתל"עכשירצהאבר



נטיז-טזבניםבניסימן

.שםשמואלכביתושלאא"הרמבדעתא"הגרהביל
,האחרוניםסתמווכןד"כראבפסקעצמוא"הגראכן

פשוטמנהגבמקוםאולהקלצדדיםעודכשישאבל

וספר(אויערבך)האשכולוספרם"הרמבעללסמוך

והארחותההרמןא"ורק"והסמ(אלבעק)האשכול

.חיים

ד

סימן'אחלקבניםבנית"בשושכתבתילמהומכאן

,הלידהבחדרהבעלנוכחותבענייןג"ל

ואםמלהסתכלעצמואתלשמורלבעלשיששהיסקתי

פיקוחבפניעומדזהאיןעדייןנשמרשאינונמצא

האמורולפי.ש"עייאשתועםלהיותשצריךנפש

לדעתלכתוהצנעעלעברלאהסתכלאםאפילו

ד"הראבשגםונראה,ל"הנראשוניםותבלם"הרמב

הוולדיציאתאתלראותהבעלשכוונתכיוןכייודה

ערותאתגםרואהממילאורקהבריאהמפלאישהיא

,לכתהצנעבזהשייךלאלכךכוונתואיןאבלאשתו

להסתכללאחלופיאתיולאבצורתההערוהשאיןועוד

מסורההיולדתאיןהלידהובשעת,לידהבשעתשלא

שםלהיותהבעלעללאסוראיןפ"ועכ.כלללביאה

.לצדהשיהיהרוצהאשתואם

הכקיןהרצליהודה

יזסימן

ערוםותשמישהנרלאורהמיטהתשמיש

ל"לנהמשך

א

לשמשהרוציםצעירזוגאודותכבודולשאלתועתה

קשה.מזהשיהנואומריםכיהנרלאורמיטתם

שבמסכתפיעלאףכי,הגמראסוגיותלפילהםלהתיר

המשמשבברייתאאמרו'בעמודב"קידףפסחים

כתבוכןל"עכנכפיןבניםלוהוייןהנרלאורמיטתו

בעליבניםהולדתבסכנתהמניעהאתותלו,הרוקח

דבריםהרבהכמוהטבעשנשתנהאפשרובזהמום

ז"טדףנדהבמסכתבברייתאמקוםמכל,ברפואה

מיטתוהמשמשאמרוהסוגיאעיקרהואששם'בעמוד

נכפיםבבניםתלוולאל"עכמגונהזההריהנרלאור

.אינוערוךובשלחןם"ברמבוכן
התשמישאסרוטעםמאיזההאמוראיםמחלוקתריש

רבינחלקושםנדהבמסכת.הנרולאורביום

לאדםאסוריוחנןרביאמרל"וז,לקישורישיוחנן

(גאיוב)שנאמר,קראמאי,ביוםמיטתושישמש

לילה,גברהורהאמרוהלילהבואולדיוםיאבד

רישואילו,ל"עכלהריוןניתןלאויוםלהריוןניתן

י"ופרשימותדרכיוובוזה(יטמשלי)מהכאאמרלקיש

דברבהיראהשמאבזיוןלידיבאביוםשהמשמש

נחלקו'אעמודז"יובדף.ל"עכעליוותתגנהמגונה

לואסורחסדארבאמרל"וז,הונאורבחסדארב

,כמוךלרעךואהבתשנאמרביוםמיטתושישמשלאדם

מגרנהדברבהיראהשמאאבייאמר?משמעמאי

ואיןהםקדושיםישראלהונארבאמר.עליוותתגנה

אפלביתהיהואםרבאאמר,ביוםמיטותיהןמשמשין

.ל"עכומשמשבכסותומאפילת"ות,מותר

רבדבריאתהביאו'אעמודפיודףשבתבמסכת

דכתיבי"ופרשהםקדושיםשישראלהונא

ל"עכיסתכלודלאצניעותאדבעיימותדרכיוובוזה

לפי.שםבנדהלקישריששהביאהפסוקאותווהוא

אבלאחדמכתובדרשוהונאורבלקישרישזה

שלאהואהטעםלקישלרישבי,האיסורבטעםנחלקו

ואילו,קדושהמשוםהונאולרבבעלהעלתתגנה

כדיחסדאורבלקישרישהסכימוהאיסורבטעם

רישכי,במדרשונחלקואבלבעלהעלתתגנהשלא
ואהבתמןחסדאורבימותדרכיוובוזהמןדרשלקיש

הביאוומהבזהי"רשכוונתהבנתיולא.כמוךלרעך

שאינומההונארבבדעתימותדרכיןובוזהלהכניס

אמרהונארבכיועוד,שםנדהבמסכתמבואר

קדושיםעלולהסמיכול"עב'וכוהםקדושיםישראל

בשבתהתוספותגםאיברא,אחרקראלוולמהתהיו

הונארבשלבדעתוימותדרכיוובוזההביאושם



יזבניכןבניסימןם

,בגמראאחרנוסחותוספותי"לרשהיהואולי.ל"וי

דרכיונבחההובירשלאשמש"הראבתוספותועיין

הדפוסיםנוסחלפימסתברוכןהונארבאצלימות

.שלנו

מצדי"פרשעלהקשהב"לנצישדהמרומיובספר

הונאורבחסדארבעלהקשושבגמרא,אחר

,הנרלאורשמשמשיםובברייתאבמשנהששנוממה

שמשמשיםולאהנרלאורשבודקיםלגרוסשישודחו

מקודםכןהקשולאלמהב'"הנצוהקשה.הנרלאור

י"כפרששלאהעלהולכן,לקישורישיוחנןרביעל
שאסודאמרונדיוקאלקישורישיוחנןשרביאלא

היוםבשעותאסורלדעתםכיביוםמיטתולשמש

לאוראפילוהלילהבשעותומותראפלבביתאפילו

שפירולכן.ש"עיילנרהערוךכפרושושלאהנר

,הונאורבחסדארבעלרקוהברייתאמהמשנההקשו

מכלביוםלשמששאסורנקטושהםפיעלאףכי

דוקאלאוהואשיוםמוכחשהביאוהטעמיםמןמקום

וביןביוםהיוםלאורביןלאורלשמשאסיראלא

.בלילההנרלאור

לקישורישיוחנןרביכיןשהמחלוקתד"לעונראה

האםבשאלההיאהונאורבחסדארבלבין

סכנתאמשוםהואהנרלאוראובידםהתשמישאיסור

מןלקישריששדרשממהכי,איסוראמשוםאו

יומתולאהקרילפיל"עכימותדרכיוובוזההכתוב

לויהיושלאאומאליושימותוהיינו,הכתיבכפי

.סכנתאעניןשהואומשמעמיתהנקראזהשגםבנים
ששייךשפרשושםשבתבמסכתהתוספותכוונתוזו

עלאףכיתורהמתןקודםאפילוימותדרכיוובוזה

בכללותוהעניןמקוםמכלמשליספרנתחברשטרםפי

מצינולאכיסכנתאמשוםהואכרחךועל,ידועהיה

מןשדרשיוחנןרביוכן.זהכעניןנחלבניאיסור

בדרךמייריל"עכגברהורהאמרוהלילההפסוק

רביששםד"ספרשהרבהמבראשיתוראיה,הטבע

ובבקרבאההיאבערבבאסתרהכתובמןלמדיוחנן

ואורחהטבעדרךהיאכךכיל"עכ'וגושבההיא

משמעגברהורהאמרוהלילהומן.כןלעשותארעא

עשויהאובהריוןהיאהאשהכאשראלאהקפידשלא

אומזיקיןמשוםהואהחששואלמאלהריוןלהיכנס

רככןשאיןמה.סכנתאמשוםוכולו,נכפיןבנים

שאמרהונאורבכמוךלרעךואהבתמןשלמדחסדא

.ובצניעותאבאיסוראמיירישניהם,הםקדושיםישראל
וכאבייהונאורבחסדאכרבלהלכהשהעיקרוכיון

,לקישורישיוהנןרבינגדדבריהםשפרשוורבא

ל"יוכן,נכפיםלבניםוהחששסכנתאטעםגםנדחה

העניןכלאתשהשמיטוערוךוהשלחןם"הרמבבדעת

.מומיםבעליבניםשל

ב

,הונאכרבאוחסדאכרבהאםלפסוקראויוכמי
עמודכ"כדףביצהבמסכתף"הרישעלן"הר

במחלוקתהלאוקשה.חסדארבדבריאתרקהביא'א

וכןרבושהיההונאכרבהלכההונאורבחסדארב

דףסוףשבועותלמסכתבחידושיועצמון"הרכתב

דבריופירששאביישכיוןלתרץויש,'בעמודז"מ

כאבייוהלכהדעתושכןמינהשמעחסדארבשל

אתפירשרבאאדרבה,לדחותואין.בתראשהוא

,כרבאהלכהורבאאבייובמחלוקתהונארבשלדבריו

דבריעלגםקאישרבאאלאכילאיפרשן"הרכי
כמוושלאש"עייהונארבדבריעלוגםחסדארב

.מ"רסימןחייםבאורחתורהדעתבספרשפרש

הונארבדבריאתרקהביאוראשוניםהרבהברם

במסכתהגמראוכסתימתהםקדושיםשישראל

במצותג"הסמ,'בעמודה"סדףוכתובותשםשבת

בשערהנפשבעליבספרד"וראבו"קכתעשהלא

כתובותבמסכתא"והריטבן"הרמבוחדושיהפרישה

וכן,מ"רסימןחייםבאורחוהטור'אעמוד'הדף

ויהאשכתבאלבעקהוצאתהאשכולבספרמשמע

ל"עכהנרלאורישמששלאתשמישכשעתקדוש

ף"הרי,הטעמיםשניאתשהעתיקוויש.הונאוכרב

'קדףערוביןבמסכתכולםש"והראהמאורותוספר

'בפרקריששבועותבמסכתף"הריומיהו.'בעמוד

קדושיםשישראלהטעםאתרקהביאנדהבהלכות

תתגנהשמאהואשהטעםכתבבנדהוהמאירי.הם

שבתבמסכתואילון"הרוכדעתחסדאכרבבעלהעל

ואלמאל"עכוהפרישותהקדושהמדרכישהואפירש

פירשוכן.הונאוכרבהםקדושיםשישראלמשום

לושהיתהמיל"וז,'אעמודב"כדףביצהבמסכת

קדושתומתוךאורואתלהעליםורצהכחצרודולקתנר

אלהראשוניםבדעתונראה.הונאוכרבל"עכ'וכו

פליגילאהונאורבחסדאורב,אמתהטעמיםששני
.תברולטעםמודהאחדכלאלא



סאיזבניםבניסימן

לפיותחילה,הטעמיםשניביןמינהנפקאהרבהויש

מגונהדברבהיראהשמאחסדארבשלטעמו

לאוראוביוםלשמשלסומאמותריהיהעליוותתגנה

משוםשאמרהונאלרבואילו,רואהאינושהריהנר

.*קדושהבעיסומאגםהםקדושיםישראל

ולפי,מחילהתועילחסדאשלרבחילקלנרובערוך

ראשונהלילהלשמשבגדאדמנהגניחאזה

יחשודשלאכדימוחלתהכלההסתםמןביהנרלאור

תורהת"בשוכיוהעד,בתולהשאינהבעלהבה

רקהביאבגדאדבמנהגשדןה"וקד"קסימללשמה

ביצהממסכתקשהומיהו.חסדארבשלטעמואת

מחיצהלהעמידיכולשאינושמיאביישהורהשם

לאכליעליולכפותאוט"שויבלילהנרבפני

מוחליםהזוגבניהסתםשמןפ"אעכללמיטתוישמש

שפרשהואואביי,עונהמצותתתבטלשלאכדי
יותרולכן.חסדארבשלטעמואתנדהבמסכת

כמוךלרעךואהבתמןל"חזשדרשושמהנראה

במסכתועיין.למהולאפשרואיקבועהכתקנהעשוהו

'בעמוד'חדףוסוטה'אעמודה"מדףסנהדרין

לוברורכמוךלרעךואהבתשדרשומקומותועוד

טפיעדיףבזיוניההאםבוונסתפקול"עכיפהמיתה

אתנשאללמחולבידוואם,להפךאודגופיהמצערא

יהודהרבאמר'אעמודא"מדףקדושיןוכמסכת.פיו

שמאשיראנהעדהאשהאתלקדשאסוררבאמר

אמרהוהתורהעליוותתגנהמגונהדברבהיראה

שנקטהלשוןאותווהואל"עככמוךלרעךואהבת

ומניין,ביוםתשמישכעניןחסדארבבדעתאביי

לראותהאפשראיאםורק,למחוליכולהשלכתחילה

.בדיעבדהוי

בהראהולאושימשעברשאםאפשרעוד(ח"הג)*
איןשובוקיבלוסברשראהאומגונהדבר

ואילו,חסדאלרבהנרלאוראוביוםעמהלשמשאיסור

.להבאבקדושהלהתנהגעליהםמוטלעדייןהונאלרב
והאםתשמישבשעתמגונהדברמהובשאלהתלויזהאך

מהומקוםבשוםמבוארמצאתיולא,עצמועלחוזרהוא

לפעמיםנצפההואמגונהשדברמשמעבוודאיורק.ע"וצ

,הגנאיהיאהתשמישראייתשעצםולאתשמישבשעת

מאבימלךקשהואינו.שמאלשוןמהוכןלאאםכי
היהבוודאיכיאשתורבקהאתמצחקיצחקאתשראה

בבעלכןשאיןמהאותםיראהזראישששוםגנאי
אותםראהלאאבימלךד"לעועוד.אשתואתהרואה

איסוראליכאהונאשלרבעודחילקלניובערוך

לשמששלאנהגובלבדצניעותמשוםורק

שכתבשםביצהבמסכתבמאירימשמעוכן,הנרלאור

אתלהעליםורצהבחצרודולקתנרלושהיתהמי

,ברצונותלויואלמאל"עכ'וכוקדושתומתוךאורו

כתבולאראשוניםושארכןמשמעלאבגמראומיהו

קלהואהאיסורהונאשלרבמסתברמקוםומכל.כן

הםקדשיםישראלהלשוןשכןאחריםמאיסוריםיותר

שישראלאלאמעיקרואסורשאינומשמעל"עכ'וכו

במסכתהנשהגידשללשומןובדומה,איסורבונהגו

באותואמרוששםש"עיי'אעמודא"צדףחולין

איסוריםמשארקלוהוא'וכוהםקדשיםישראלהלשון

.ו"סקטןסעיףה"ססימןתשובהבדרכיועיין

לשואליולהשיבמתילדעתישכילבבודובןרעל

לאחכמיםכגוןרפהבלשוןומתיאסורבלשון

ומתיאלהמלשונותוכיוצאיפהבעיןהדבראתראו

.כלוםלהשיבלא

ג

בקדושהגדלולאשרביםהדורתנאישלפיני:והךשב

נכבידאם,הרחובשללפריצותחשופיםוהם

לכןו"חאחריםבשדותלרעותילכושמאעליהם

אלהבנסיבות,בתיהםבתוךסיפוקלהםלמצואמצוה

סימןחייםבאורחא"הרמכדבריהעיקרלתפוסיש

בפניחוצצתטפחים'ימחיצתשאםא"יסעיףמ"ר

שאינוכיוןמותרדרכהנראההאורמקצתאםגםהנר

מדיףיותר.הלבושדעתוכןישירותעליהםמאיר

מגיעמהאורומקצתסמוךבחדרדולקיהיהשהגר

'אחלקהביתטהרתבספרהתירוכןהמיטותלחדר
מה,תשמישבשעתוזהו.ש"עיי'זסעיף'יסימן

יכוליםתשמישלקראתונישוקחיבוקבשעתכןשאין

.כרגילהאוראתלהדליק

לקראתונישוקחיבוק'פימצחקאלאתשמישבשעת

ל"עכהבעילהשלפניצחוקהחזקוניפרשוכןתשמיש

לדברוסימן.שםבבראשיתם"בראועייןי"כפרשושלא

.לצחקוישכבוולאל"עכלצחקויקמוהעגלחטאאצל
ראייתשמחשששכתבשםהאורהלבושעללהעירויש

החלוןבסתימתצורךאיןוהנישוקהחיבוקאתשכנים
ואינותקנתםהיאהרביםקלקלתהיוםה"ובעו.מ"ואכ

.ל"ודעליההואאועליוהיאשתתגנהמצוי



בניסימןסב

במסכתשאמרוממההואא"הרממקור,ד"בסואבאר

מרתאבראבאמיניהבעאל"וז,ל"הנביצה

דברמשוםטובביוםהנראתלכבותמהומאביי

,אחרביתלואין.אחרבביתאפשרליהאמר,אחר

,מחיצהלעשותלואין.מחיצהלעשותאפשר?מאי

?מאי,כלילואין.הכליאתעליולכפותאפשר?מאי

סדיןשפורספרשי"רשוהנה.ל"עכאסורליהאמר

נראהואורדקהואסדיןשסתםא"הרמודייקכמחיצה

שזוהימניןלדחותואין.מותרמקוםומגלהשנימעברו

וערבשתימחיצתלאסורכוונתודילמא,י"רשכוונת

סדיןנקטולכןהחריציםדרךלגמריגלויהנראזכי

ת"שוממשמעותולהוציאוחריציםחוריםבושאין

קודשבספרימיירישאלמלאט"קיסימןאפריםשער

תאמראפילו.לבודמטעםמועילההיתהסורגיםמחיצת

כיוןולכן,סתםוילוןאובדלכתובי"לרשהיהכן

מעברונראהוהאורדקלהיותשרגילסדיןשנקט

.תרתימינהשמעהשני

לאמחיצהמאחוריעומדשהנרכלא"הרמולפי

וכן.בחדרמאירמאורומקצתאםלןאיכפת

נראהל"וז,שםביצהבמסכתשלמהשלביםכתב

לפניכמובעלמאהפסקאלאלעשותצריךדאיןבעיני

מןלמעלהאורויבהיקשלאלאאבלתורהספר

שמכלשסייםומה.ל"עכ'וכוהצדדיןומןהמחיצה

אורמלאשהחדרמאחרבטליתולהאפילצריךמקום

סותראינוד"לעל"עכביוםמיטתומשימושגרעדלא

מלאשהחדרשתארבאופןמייריאלאעצמודברי

,אסורבוודאישזהמחיצהמאחוריכיאףמהנראור

כמיושלאא"לרממודהבחדראורבמקצתאבל

שלאמקפידיםשרביםוהגם.ביניהםמחלוקתשעשה

בהגהותלהודמסייעותנאבחדראורשוםיאיר

הנראתלכבותשצריךשכתבה"רפבמצוהק"הסמ

מחמתאורהשוםתיראהשלאכךכללהאפילאו

וסתםמחיצהלשוןנקטההגמראהלאאבל,ל"עכהנר

איזהובשיעוררוחב'ודגובהטפחים'יהיאמחיצה

היאוזוהצדדיןומןמלמעלהאוריבהיקשלאאפשר

.שלמהשלהיםכוונת

ד

ביוםבטליתולהאפילח"לתהתירשםק"הסמוהנה

בהגהותכתבוכן,הנרכגגדבלילהלאאבל

בשם'דאות'דפרקטוביוםהלכותמיימוניות

יזבנים

בשערד"הראבובשםשלפנינובתוספותואינוהתוספות

והיתראיסורשערמועדאהלבספרדעתוכן,הפרישה

הטורבלשוןגםכןלפרשויש'בנתיבא"ידרך

.שםמ"רסימןחייםאורחערוךבשלחןפסקוכן
שאבאכיוןכי,ל"הנביצהממסכתכןדייקד"והראב

כיצדאופניםבכמההשיבוואביישאלמרתאבר

עלהולאהנרכנגדבלילההמיטהתשמישלהתיר

היתרשאיןנשמע,בכסותומאפילח"שחלומרבדעתם

זהשאיןפיעלואף.ח"לחאפילובלילהלהאפיל

מאפילח"שתרבאדברישמעושכברל"יכימוכרח

כיכלילההדיןשהואלהםפשוטוהיהביוםבכסותו

אבאשאללאולכן,שכןכלהואואדרבהשנאמאי

לוהותרשלאהארץעםיעשהכיצדאלאמרתאבר

.עצמועלולאשלישיבגוףהכלששאלוזהולהאפיל
מינמצאולאאסרול"הנשראשוניםכיון,מקוםמכל

.נקטינןהכילכןכןלעשותבהדיאשהתיר

רשאיח"תאםכיכללמובןהעניןאיןך37דיין

שכןכלהחזקהיוםאורנגדבכסותולהאפיל

.בהרבההחלשהנראורנגדהאפלהלושתועיל
הפוסקיםבאוצרועייןשתרצומהתרצווהאחרונים

נראיםהדבריםואין,ג"וכ'כקטןסעיףה"בבסימן

.ובסדקיםבחוריםחמץלבדיקתדומהואינולמעיין

אובכסותומאפילח"שתאמרובגמראהנהאבל

מהועלההאפלהאופןנתבארלאאךבטליתו

אבלבכסותועצמושמכסהתופסיםוהעולם.מאפילהוא

להחשיךשפרושולהאפיללשוןוגם,מבוארזהאין

:אופנים'בגפרשוובראשונים.הגוףכסויעלנופלאינו

חכםתלמידג"הסמשכתבמהלפי,'האהאופן

בלשוןהואועליהל"עכבטליתועליהמאפיל

שישמקודםשםשהזכירהמיטהעלומוסבנקבה

בהשייךושפירתחתיהלהחשיךשאפשרכילהעליה

.האפלהלשון

במסכתיהונתןרבינושכתבמהלפי,'הכוהאופן

בכסותומאפילח"ת'בעמוד'קדףערובין

כיסויהיאההאפלהזהולפי,ל"עכומותרראשועל

שייךבזהוגםלראותיוכלשלאכדיוהעיניםהראש

איןהגוףעלבגדלשיםכןשאיןמה,האפלהלשון

.כיסויאלאהאפלהזו



ניביסימן
אהלבספרשכתבמהלפיהואד"לע'הגוהאופן

[אלא]ביוםמיטתולשמשאסורל"וז,מועד

הביתלהאפילדיוחכםותלמידאפלבבית('אפי)

בטליתומאפיל'ואפיהנרלאורלשמשואסור,בטליתו

החדרכלומרהביתעלקאישהאפלההרי.ל"עכ

,אפלהביתונמצאמבחוץהנכנסהאורנגדומאפיל
לכלמותר:העניןהואוכך.ד"לעמחוורפרושוהוא

שחלונותיווהיינואפלבביתביוםמיטתולשמשאדם

פרקנגעיםבממנתועיין'וכותריסיםידיעלפקוקים

פקוקשאינוחלוןישאםבןשאיןמה,'גמשנה'ב

נכנסודרכומכסהללאאחרפתחאותריסלוואין

,בטליתואובכסותואותולסתוםוצריךלהדרהיוםאור

,דרכיםשתיעלנראהוהטעם.ח"לתרקהתירוזהאת

באופןכסותידיעל'וכוחלוןלסתוםאפשרשאי'הא

ח"לתרקולכןהחדרתוךאלאורמקצתיחדורשלא

וכן,לאחריםולאזהחלקיבאופןלהאפילהתירו

יסתכלולאצנועשהואח"תשםשבתבמסכתפרשיי

ניתןשאמנם'והב.ל"עכבטליתובמאפילליהסגי

לעשותעצמואתיטריחח"תרקאבלהיטבלהאפיל

בספרפירשובן,לאחריםולאלוהתירוולכןבן

צניעותרובמפניח"תל"וזת"קעבסימןהמאורמנורת

.ל"עכאחראדםיעשהשלאמהצרכוכלמאפיל

אתאוהחלוןאתלסתוםצורךישכאשרזהוכל

הנראםברם.מבחוץאורכניסתלמנועהארובה

כסותוידיעללהאפילאפשראיהחדרבתוךדולק

ביצהבמסכתולכן,הבגדאתישרוףפןטליתואו

לצדהעומדתמחיצהידיעלמיטתולשמשהתירושם

כפייתידיעלאונשרפתאינהולכןמעליוולאהנר

שהיהמהומתורץ.נשרףאינוהכליביהנרעלכלי

שכןכלהיוםאורנגדמאפילחבםתלמידשאםתמוה

שלהאפילדעתןהסלקאלפיקשההיהוהכי,הנראורנגד

כןשאיןמה,ראשואתאועצמואתלכסותפירושו

,החדראתבמאפילשמדוברמועדאהלספרפרושלפי

.הנרלכיסויביוםחלוןסתימתדומהאינהשוב

בלילהבכסותולהאפילח"לתשאסורשמהלדיןךזכינך

כןשאיןמה,החדרבתוךהואכשהנרהיינו

המיטותחדרלתוךמאירומשםהסמוךבחדרהואאם

שנישביןהפתחאוהחלוןאתלסתוםהואוהצורך

בפניבכסותוהחדראתכמאפילממשזהוהחדרים

מאפילאמרושבדווקאועוד.ח"לתשמותרהיוםאור

סגייבנים

הנרבפניקבועוילוןאודלתלסגוראבלבכסותו

היוםאבל,בימיהםזהוכל.אדםלכלשמותרפשיטא

עליהןלהאפילואפשרחשמלשלהןהמנורותשכל

להאפילאדםלכלמותרלשרפהלגרוםמבלימקרוב

.פלוגלאמשוםלאסורשייךולא,המנהגוכן

ה

להםמותרהאםאחדמזוגהטלפוןדרךנשאלתיעוד

שחושששמיוהשבתי,ערומיםכשהםמיטהלשמש

באופןפתוחיםכשהכפתוריםחולצהללבושלודימזה

ערוםמיטתולשמששלאהקפידה.מכוסההגבשרק

רביאמר,'חאותא"כפרשהרבהבויקראמקורה

'וכושונאןה"הקבדבריםארבעהיוחאיבןשמעון

שלפנינובגמראואילו,ל"עכערוםמיטתווהמשמש

בדבריזהדברחסר'אעמודז"ידףנדהבמסכת

וכןמיטתולפניערוםלהשתיןנאסרובמקומוי"רשב

.א"רמסימןחייםבאורחנפסק

שגורסיםספריםשישהביאושםהתוספותאמנם

בספרנראהוכן,ערוםמיטתווהמשמשבגמרא

שלאנזהרויהישכתבאויערבךבמהדורתהאשכול

ל"עכערוםולאהנרלאורולאהיוםלאורלאלשמש

לאסורכתבווכן,האיסוריםשלושתביןשהשווההרי

נדהבמסכתוהמאיריאלבעקבמהדורתהאשכולבספר

ג"וסמם"הרמבברם.א"כסימןהמאורמנורתובספר

השמיטוערוךושלחןוהטורראשוניםושארק"וסמ

הרוצהאבל,באיסוריםנוסיףדלאוהבוזהדבר

למעלההיאואם.מיטתובמצעייתכסהיותרלהתקדש

.ל"כנחולצהילבשבמצעיםלהתכסותאפשרשאי'וכו

דילהוסטריןל"וז,28עמודהזוהרבהקדמתוראיתי

בגלוייאערסייהומשמשידקאאינוןכלוחמאת

מיטותיהםשמשמשים'פידבוצינאלנהוראדגופיהון

מתמןדנפקיןבניןאינוןכל,הנרלאורגופםבגילוי

והעירניל"עכדשמושאגלוייאעל'וכונכפיןהוו

יראההרואה.נדהמסכתעלבסתרמתןנספרלזה

ליהדהוייןהנרלאורמיטתושמשמשבמידןשהזוהר

ומפרשפסחיםבמסכתהברייתאכדברינכפיןבנין

וגםערוםגםמיטתולשמשהואשהאיסורהזוהר

הסולםפירושלפיהואוכן,לרעותא'בשהםהנרלאור

לאוהםהזוהרשדברישכתבזוהרכניצוציושלא

מבוסהגופואםזהולפי.ראיהכלהביאולאדוקא

נקראאינובודאישאזולמטההכתפייםמןבסדין



בניסימןסד

רואהוהואמוארשהחדרפיעלאףניזוקאינוערום

מוריםשאיןוהגם.גדולחידושוהוא,לכסותומחוץ

אתלפרשאפשרכאןאבלהגמראנגדלהקלכהזוהר

הנרלאורלשמששאסרושמה,הזוהרלפיהגמרא

הנרלאורתהיהלאוהדישהעצמהשהביאההיינו

מכוסיםאשתווגוףגופואםוהלא,ממנומוסתרתאלא

.הנרלאורגלויהתשמישאיןבסדין

לגמריערוםמיטתולשמשמותראפלבביתזהולפי

שםביצהממסכתשקשהומה.י"רשבלדעת

כינרבושישבחדרלשמשלהתירעצהמצאושלא

הזוהרכהקדמתואםכליכפייתאומחיצהידיעלאם

יה-יזבנים

נמיהכיאיןל"י,בסדיןלהתכסותהורולאלמה

,להתכסותבמהלוהיהשלאשםמפורששכמעטאלא

וכתבל"עכ'וכומחיצהלעשותלואיןאמרושהרי

פריסתידיעלהיאהמחיצהשעשייתהרוקהבספר

'ימחיצתלפרוסבכדיבבגדיוהיהלאואם,בגדו

כדיבוהיהלאשכןכלרוחבודיגובהטפחים

להתכסותלוהציעולאולכןואשתוהואלהתכסות

אבלהנרלאורלשמשלהתירזהעללסמוךואין.כן

הזוהרהקדמתלפישמותראפלבחדרערוםלשמש

.להקלפשוטערוךבשלחןאיסורוהובאולא

הנקיןהרצליהורה

יחסימן

אבריםודרךכדרכהשלאתשמיש

ל"לנהמשך

א

~

לטבולהעומדתאשהאודותאחדמרבנשאלתינןד

חיסוןשתקבלעדלהתעברעליהאסרווהרופאים

בתחילתרקינתןוהחיסוןבעובריםהפוגעתמחלהנגד

למניעתבגלולותלהתחיללהאסורוגם,הבאהמחזור

האשה.טהרתהבקמיולאמחזורבתחילתאלאהריון

הריוןמניעתאמצעיושארם"דיאפרלקנותמצאהלא

האםבשאלהבאההיאכןועל,בידהאינםזמנית

פידרךכדרכהשלאבעלהעםלשמשלהמותר

.תתעברשלאכדיהבאווסתהעדהטבעת

עדפעמיםכמהאפילוכןלשמשלהםמיתרד"לע

ה"כסימןהעזרבאבןא"ברמעיין.ווסתה

,כאקראיכדרכהשלאתשמיששהתיר'בסעיף

בדיה'כעמודה"נדףסנהדריןבמסכתובתוספות

אלאכדרכהתשמישורובשאםכתבואיכאמי

הריל"עכשריכדרכהשלאלהמתאווהשבאקראי

,הרובשאינםכלבאקראינקראפעמיםבמהשאפילו

-ואהרהווסתעדרקכדרכהשלאשישמשוכיוןוכאן

פ"אעבאקראימקרישפירכדרכהלשמשישובכך

ובפרט.כדרכהשלאתהיינההביאותכלחודששבאותו

להתעברהאשהתוכלכך-שאחרכדיכןשעושים

,מודיםשהכלל"יתאוהמשוםולאבריאוולדוללדת

להתירי"רדברישהביאאחרישםיוסףבביתכי

קשהמקוםשמכלסייםעמוהסכיםש"ושהראבאקראי

אפילולבטלהזרעבהוצאתלהיכשללבעללהתיר

עצמודבריוהםל"עכמזהירחקנפשוושומרבאקראי

הדרישהשהביןכמוושלאכןסייםש"שהראולא

ביבמותש"הראעלח"הבבהגהותועיין.'גבאות

שהעתיקושםשלמהשלובים'בעמודד"לדף

הסיוםואם,שלנובדפוסיםהחסריםש"מהראדברים

נמנעיםהיולאש"הראמדבריהואיוסףבבית

שאילוהביתבבדקיוסףהביתוהוסיף.מלהעתיקו

לאל"שזהמוציאבעונשהזוהרשכתבמהי"רראה

באופןהואזהכלאך.ל"עכשכתבזהכותבהיה

למהולכןירצהאםכדרכהעליהלבואהבעלשיכול

לדעתכ"ואעפ,באקראיאפילוכדרכהשלאלולהתיר

להחמיריוסףבביתחוכךובזהבאקראימותרי"ר

הסכנההשמצדכאןברם,לוהודולאפוסקיםוהרבה

.יודהיוסףהביתגםכדרכהלשמשיכוליםאינם

ל"וז'אחלקג"כבנתיבירוחםרבנושכתבומה

דרךאבלתדיראלאכדרכהשלאאסורדאינו

כדרכהשלאאחתפעםלאשתומתאוהאםמקרה

אםגםברם,לסיפארישאקשיאהנהל"עכמותר



סהיחבניםבניסימן

אינואחתפעםרקושהתירכהסיפאהעיקרנתפוס

שיעורמצינווהיכןקאמרבחייםאתתשפעםמבואר

וסתביןאחתפעםלפרשנראהויותר,באישותכזה

שאסורמקודםשהביאמהעלשקאינראהועוד.לוסת

אבלאשתורצוןללאלילהבאותוולשנותלבעול

שזהוש"עייזכריםבניםלושיהיוכדימותרלרצונה

אפשרשאיכדרכהבשלאכןשאיןמה,כדרכהבביאה

ולשנותלבעוללוהתירולאזומביאהבניםלושיהיו

הפוסקיםבאוצרנתבוזהובעיןאשתוברצוןאפילו

.ש"עייבהערהב"יקטןסעיף'בסעיףה"כסימן
עליהלבואלושמותרמודהירוחםרבנוגםולעולם

.אחרבלילהופעםזהבלילהפעםכדרכהשלא

ב

שלאביאהשהתירומשמעבגמראהדבריםבמקורגס

נדריםבמסכתהנהכי,אחתמפעםיותרכדרכה

דרבילקמיהדאתאיההיא,אמרו'בעמוד'כדף

'פיל"עכוהפנושולחןלוערכתירבילואמרה

ישכיכדרכהשלאעליהשבאבעלהעלשהתלוננה

שנראהכמוהנאהמקצתבצדמזהוכאבעינוילה

מהה"בד'בעמודב"פדףיומאבמסכתבתוספות

שההנאהכתבט"רצסימןלשמהתורהת"ובשו.רוצח

מהביאהלאאבלז"זבבשרםדיבוקמצדרקבאה

דינהעלשבאשכםושונהבזהלפקפקויש,עצמה

מהכללהנאהלהשאיןואפשרטפיוכואבבאונס

חישבהצערשלהטעםבליואפילו.בהסכמתהכןשאין

הפיכתלשוןשזהולבזיוןכדרכהשלאהביאהאת

השיבורבי.לושהכינהבמהשמאסבלומרהשלחן

,ל"עכליךאעשהמהואניהתירתךתורהבתילה

לקמיהדאתאידההיאדומהמקרהעלמסופרושוב

להאמר,והפכושולחןלוערכתירבילואמרהדרב

למהוכוונתודגמיןשהואל"עכביניתאמןשנאמאי

,עושהבאשתולעשותרוצהשאדםמהכלשםשאמרו

אוכלובמלחלאכלורצההטבחמביתהבאלבשרמשל

הבאדגוכןאוכלושלוקאוכלומבושלאוכלוצלי

וכוונת.הדייגמביתגורסיםוישל"עכהציידמבית

הכתובכלשוןלאוכלנמשלהמטהשתשמישהיאהמשל

אשתועלשדרשוהו'וגואוכלהואאשרהלחםאםכי

מןבשרפניםלשתיהמשלאתותילקו,פוטיפרשל

כדרכהביאהדרכישתיכנגדהציידמןודגהטבח

התנוחותהן'וכוובצליבמלחוהאכילה,כדרכהושלא

.'וכולמטהוהואלמעלההיאהשונות

,התירתךהתורהבשלמאכירביבדברילדקדקויש

דבריםאיןוכי,ל"עכלךאעשהמהואנימהואבל

כיון,קאמרהכיאלא*?אסרוםוחכמיםהתירתםשהתורה

שחכמיםמצינוולאכדרכהשלאביאההתירהשהתורה

לחדשלמהראיןכילאסוררוצהאיניאניאףאסרוה

לדקדקישועוד.לאשתובעלשביןבדבריםאיסורים

המשלשפרשתימהולפי,רבידבריעלרבהוסיףמה

שלאלבעולשמותרחושביםהיינורבישמדבריל"י

למעלההיאגםעתובאותהכדרכהשלאאבלבדרכה

.ל"קמ,אסורלימאלרעותאשנייםדהוי'וכולמטהוהוא

שלאאשתועללבואלבעלהתירולאאםוהנה

לההורוהוראהאיזואחתפעםאםביכדרבה

שבעלהמסתברוגם,הוהדהוהמאיכיהמעשהאחרי

פעםעלכיכדרכהשלאפעמיםכמהעליהבאכבר

בוודאיאלא.דיןבביתלהתלונןממהרתהיתהלאאחת

גםכדרכהשלאלשמשהתירוורבשרבימשמע

'בפרקהתשובהמצותחרדיםכספרושלאלעתיד

ש"והראי"רבכוונתלפרששנדחקה"בשלוהובא

אחתפעםרקכדרכהשלאאשתועללבואשמותר

'ואותמ"רסימןחייםבאורחרבהובאליהו,בחיים

דבריודחושםה"כסימןהעזרבאבןמקודשובעזר

עםלשמשלאשהלהתירישד"לעדברסוף.ש"עיי

.נדהשתפרוסועדזוטבילתהמלילכדרכהשלאבעלה

ג

להוציאואולם,כדרכהשלאאוכדרכהבביאהזהכל

פשוטונראהטפיגרעבוודאיאבריםדרךזרע

לבאויכול,שםהעזרבאבןא"הרמל"זכילאסור

אבריםדרךאוכדרכהשלאביןכדרכהביןאשתועל

ואומריםמקיליןויש,לבטלהזרעיוציאשלאובלבד

עושהאםזרעהוציאאםאפילובדרכהשלאשמותר

להוציאשהתירהריל"עכבכךרגילואינובאקראי

.אבריםדרךולאכדרכהשלאבביאהרקזרע
שלאשתוה"בבסימןל"וז,יותרמבוארובטולי

לעשותשירצהמהכללפיכךלומותרתאדם

כדרכהשלאביןכדרכהביןעליהובא'וכועושה

י"ור,לבטלהז"שיוציאשלאובלבדאבריםדרךבין

'מעמה"ככרךתלמודיתבאנציקלופדיהעיין(ה"הג)*
מהלאסורלחכמיםכחישהאםבערךח"תרמ

.להיתראותופרשהשהתורה



יחמ"בנבניסימןסו

שלאלשמשמותרנמיז"שבהוצאתאפילופרש

בעלמאאקראיאלאכןרגיליהאשלאובלבדכדרכה

להיותאסוראלאכדרכהשלאלשמשלאשתושמתאוה

וכתבהדבריםשכפלהרי.הטורל"עכבכךרגיל

שלאבביאהזרעלהוציארגיללהיותשלאפעמיים

ובפשוטו,אחרלעניןממנושדייקח"בבועייןכדרכה

י"רהתירכדרכהשלאבביאהשדווקאלהדגישבא

ואפילו.אבריםדרךלאאבלבאקראיזרעלהוציא

הזכירלאסוףסוף,ס"סהואהדבריםשכפלתאמר

בדעהולאהראשונהבדעהאםכיאבריםדרךהטור

כדרכהשלאביאהביןלהשוותאיןובוודאי.השניה

דףסנהדריןבמסכתאשהמשכביהכתובמןשנתרבה

שאינהאבריםלדרך,מקומותושאר'אעמודניד

פריצותאהיאאלאבעריותעליהלהתחייבביאה

אמרוכן,'בעמודה"נדףביבמותעייןבעלמא

.כללביאהאינההפהדרךשביאהה"זצלהז"הגמו

י"ורל"וז,'גבאותשםשכתבכהדרישהושלא

לעשותרוצהשאדםכלחכמיםמדאמרותירץ

לבטלהז"שמוציאאפילומשמע,עושהאשתועם

דערכמעשהבכךרגיליהאשלאאלאבהלןלית

שכלללמודישומכאן,'וכולכךמתכווניםשהיוואונן

כדרכהשלאבשםנכללהארץכלכדרךשאינותשמיש

וכללינהושמותראבריםאדרךגםפליגי"רשהרי

י"רהדרישהלדעתהנה.ל"עככדרכהשלאבשם

והבין,אבריםדרךאפילובאקראיזרעלהוציאהתיר

כדרכהשלאביאההטורהציב'אשבדעהממהכן

כדרכהשלארקהציב'בבדעהומולןאבריםודרך

ממההפךשניהןאתכוללתכדרכהשלאואלמא

הזכירולאוהתוספותי"רכיתמוההואאבל.שדייקנו

ועיין,'בבדעהולא'אבדעהלאכללאבריםדרך

ש"הראותוספותל"הנובסנהדריןביבמותבתוספות

ן"הרוחדושיובסנהדריןביבמותהאגודהוספרביבמות

ואילוכדרכהשלאביאהרקהזכירושכולםבסנהדרין

ורק.ג"צעהדרישהודברישמהדברמאןאבריםדרך

'טהלכהא"כפרקביאהאיסוריבהלכותם"הרמב

יונהרבנובחדושיוהביאוהו,אבריםדרךשהזכירהוא

.א"לרמומעזםהעזראבןובטורבסנהדרין

ד

שתלהבמהנדחיםדרישהשדבריהגםמקוםומכל

שכתב,נדחתהלאסברתווהטורי"רבדעת

אפילואשתועםלשמשמותר'אאותג"כבסימן

זרעשמוציאפ"דאעאבריםדרךואפילוכדרכהשלא

ולאשימושדרךזרעדמוציאהתםשאנילבטלה

מה,ממילאשבאאלאלבטלהזרעלהוציאנתכוון

להוציאדנתכווןמבחוץוזורהמפניםדשכןשאין

הוצאתביןשמחלקדבריופרוש.ל"עכל"וקלכטלה

אשתועםלצחקאלאמתכווןכשאינואבריםדרךזרע

מבפניםדשלבין,באהממילאהזרעוהוצאתלהנאתו

זרעולהשחיתבכוונהפעולהעושהששםמבחוץוזורה

עלואדרבהתשמישדרךואינהתלדלאשאשתוכדי

,גדולחידושוהוא.בהנאתוממעטבחוץשזורהידי

והטוריונהורבנום"הרמבזולתהראשוניםכלכי

.ל"וכנאבריםדרךהזכירולא

שלאבביאהזרעלהוציאמותרי"רלדעתוהנה

והדרישה,אסורתדיראבלבאקראיכדרכה

'בעמודג"ידףנדהבמסכתשאמרומהשגםיפרש

כןבעושהמייריל"עכנינהומבולבניאבריםדרך

כימהכתובמשמעוכןמותרבאקראיאבלתמיד

שדרכםל"עכהארץעלדרכואתבשרכלהשחית

כולותלויההיתרד"ריתוספותלדעתואילו.כןהיתה

טועיםוישומאחר.כללבאקראיהזכירולאבכוונה

ת"בשוכראויפרשתיםלאאניואףהדבריםבפרוש

סוףעדאזראיתילאכי'לסימן'אחלקבניםבני

לדינאמינאנפקאהיהשלאפ"ואעד"הרידברי

.קצתאאריךלכן,ל"תה

,'אעמודב"ידףיבמותבמסכתד"ריתוספותל"ז

האיךקשיאואי'וכובמוךמשמשותנשים'ג

,ואונןערכמעשהלעשותזרעולהוציאחכמיםהתירו

כל,תורהשאסרהואוןערמעשההואאיזה,תשובה

ואינה'יופייכחיששלאכדיתתעברשלאשכוונתו

תבואשלאכוונתואםאבל,ממנהר"פולקייםרוצה

יצרולתאוותמתכווןאםנמיוכן,מותרסכנהלידי

ק"בפ)'כדאמרימותרתתעברשלאמתכווןואינו

דרכי'לקמידאתאההיא[דנדריםב"בפ](דכתובות

ואונןערוהא.והתירווהפכושלחןלוערכתיל"א

ודאיאלא,במסכתלקמן'כדאמרישמשוכדרכהשלא

מיאבלעובריםהיותתעברשלאכוונתםשהיתההם

מהשכל,עובראינויצרותאוותלהשליםשכוונתו

משחיתיקראולאעושהבאשתולעשותרוצהשאדם

והמעוברתהקטנהעםאדםישכבאלכןשאילו,זרעו

:הערות'זואעיר.ל"עכ[וזקנה](וקטנה)ועקרה



סזיחבניםבניסימן

להוציאחכמיםהתירוהאיךקשיאואישכתבמה(א

בברייתאלחכמיםהכוונהאיןל"עכ'וכוזרעו

במובמוךלשמשאסרוהםכיבהשמיירינשים'דג

פ"אעסבריוחכמיםל"וז,שםבסוףעצמוהואשכתב

דומהה"אפסכנהמשוםהיאתתעברשלאשכוונתו

והלכהזרעוישחיתולא'בהויבטחא"עולמעשה

שכתבמהאלא.ל"עכיחידדהואמ"כרולאכחכמים

דעתןדסלקא,בעלמאלחכמיםהכוונההתירושחכמים

ואונןערמעשהשלתורהאיסורבמוךבשימוששיש

ל"מחזאחדשוםדעתעלעלההיאךקשהכןואם

לשמשהנשים'לגשהתירמאירלרביוכוונתו,להתירו

שהתירשםד"לבדףאליעזררבישכןוכלבמוך

שכלד"הריתירץלזה.מבחוץולזרותבפניםלדוש

עובראינוורביהפריהמצותלבטלמתכווןשאינו

אסרוחכמיםנמיהכיאיןאבל,תורהאיסורעל

.סכנהבמקוםואפילועניןבכלבמוךלשמש

בדעת'אחלקבניםבבנישכתבתילמהחיזוקובכאן

מוךלהתירשאיןש"והראתםורבינוי"רש

ישמשושלאדמוטבסכנהבמקוםאפילותשמישבשעת

חלקהעזראבןחלקמשהאגרותת"כשוושלא.כלל

נדהבמסכתש"הראשתוספותשםשכתבג"מסימן'א

בבניש"עייכןאינוד"ולע,טועהתלמידדבריהם'גדף

ם"הדיאפרכימינהנפקאאיןהיוםמיהו.באריכותבנים

,שםשכתבתיכמוהתלמודשבימילמוךדומהאינו

שלאשכוונתוכלשעוברד"הרישכתבומה(ב

רוצהואינו'יופייכחיששלאכדיתתעבר

כדיכי,קאמראואול"עכ'וכוממנהר"פולקיים

ביבמותכמבוארערשלחטאוהיהיופיהיכחיששלא

חטאוהיהר"פולקייםרוצהושאינו,שםד"לבדף

.בכתובכמפורשאונןשל

סכנהלידיתבואשלאכוונתושאםשכתבומה(ג

'גוהןמדאורייתאמותר'פיל"עכמותר

חכמיםומיהו,מאיררבילדעתבמוךהמשמשותהנשים

.במוךהשימושאסרו

יצרולתאוותמתכווןאםנמיוכןשכתבומה(ד

'כדאמרימותרתתעברשלאמתכווןואינו

חילקלא,ל"עכוהתירו'וכודרבי'לקמידאתאההיא

ושלאמותרעניןשבכלומשמעלתדיראקראיביןבזה

מהנשיםשמוכחכמומדרבנןאפילוומותר.י"רכשיטת

בקונטרסז"הריאנכדופירשוכן,ורברבילפנישבאו

ולפי.זקנודעתאתשםח"נדףבסנהדריןהראיות

להיתרשהזכירהמניעיםמשאריצרותאוותשונהזה

חשלאמקוםומכל,מדרבנןפ"עכאסוריםהשארכי

.מותריםכולםשמדאורייתאכיוןיחדמלהזכירם

לשמשלכתחילהמותרשיהיהאפשרהיאך,תאמרואס

ואילךהמכוערתיצרותאוותמשוםכדרכהשלא

שהקשהכמואסורהסכנהמןלהצילכדיבמוךלשמש

ד"הרילדעתל"י,ד"ססימןשםמשהאגרותת"בשו

ועלהעציםעלזרעולמטילדומהכיטפיחמורשמוך

שאיןמה,סכנהבמקוםאפילובותחמירוולכןהאבנים

.אשהממשכבינתרבתהשבפרושכדרכהשלאכן

אשתועללבואשמתחשקהיינויצרותאוותוגדר(ה

מחשבאםכןשאיןמהעליוחזקויצרובהווה

כןכי,אסורלעתידתאוותולספקתוכלאופןבאיזה

שלאכדיתתעברלאשתמרשביקשערשלחטאוהיה

.להבאגםממנהמהנאתולגרועושלאיופיהלהכחיש

באשתולעשותרוצהשאדםמהשכלשהביאומה(ו

דוקא,שםנדריםממסכתוהואל"עכעושה

הואשגםפ"אעשאסורלבדוהמאונןולאפוקיבאשתו

.יצרולתאוותאלאעושהאינו

כיע"צ'וכוומעוברתמקטנהראיהשהביאוכוה(ז

כןשאיןמהלבעולאחרתדרךלואיןשם

עליהיבוא,כדרכהשלאעליהלבואמכריחומיכאן

יצרותאוותעלמוסבאינוהלשוןואולי.כדרכה

,מדאורייתאשהתירמהבלעלחוזראלאלוהקודמת

ההיתרשאין'וכוומעוברתמקטנהראיהמביאשלזה

.להולידביכולתתלויהתורהמן

ולאכלבדבכוונהההיתראתתלהד"שהריהרי
ז"הריאנכדודעתוכןבאקראירקשיהיההתנה

בסנהדדיןיונהרבנובחדושיהואוכן.הראיותבקונטרס

שהיועלאלאואונןעראיענושאלמאל"וז,שם

ואינוכהנאתועליהבאאםאבלהזרע'משחיתי

,ל"עכהרבכתבוכןאיסורבכךאיןהזרעמשחית

להנאתואךכשמתכווןכדרכהשלאלשמששהתיר

.בזהמעיריםראיתיולא.באקראיהזכירולא



יחמ"בנבניסימןסח

,שםביאהאיסוריבהלכותם"הרמבדפוסיל"וז

מהכללפיכךלוהיאמותרתאדםשלאשתו

עתבכלבועל,עושהבאשתולעשותרוצהשאדם

כדרכהביןעליהובא[ואבר]אברבכלומנשקשירצה

יוציאשלאובלבד[אבריםדרךבין]כדרכהשלאבין

לפניהיתהכברזווגרסהל"עכלבטלהזרעשכבת

חייםואורחותמשנהוהמגידחייםעץוספרז"ריא

ל"זהוצאתעניןליכאם"הרמבי"בכתואולם.והטור

שלאביןכדרכהביןעליהובא,הגרסההיאוכך

י"הרבמהדורתהואוכןל"עכאבריםדרךביןכדרכה

תיקנושלאפ"אעפרנקלבהוצאתהעירווכןקאפח

.בפניםהנוסחאת

שגם'זפרקסנהדריןבמסכתהמשניותבפרושו37יין

מותרל"וז,זרעיוציאשלאהתנהלאשם

אואכריןודרךכדרכהשלאאשתועללבואלאדם

לאשההחכמיםאחדתשובתהיתהוכןשירצהאיך

ל"עכלוהתירתךהתורהלהאמר,כךעלששאלת

.קאמרזרעבמוציאהסתםומן,קאפחי"הרבתרגום
,ל"עכשירצהאיךאוכתבעניןלאיזהקשהוקצת

ל"עכשירצהמהוכפיהישןהתרגוםמובןויותר

.ודוק

ביןם"הרמבהשווהביאהאיסורישבהלכותמהולפי

מתורץ,אבריםודרךכדרכהושלאכדרנהביאה

שםבסנהדריןהראיותבקונטרסז"ריאשהקשהמה

מותרתאדםשלאשתו,לפניושהיהם"הרמבנוסחלפי
יוציאשלאובלבדכדרכהשלאביןכדרכהביןלו

זהל"וז,ז"ריאזהעלוהקשה.ל"עכלבטלהזרע

לכתחילהלהתירלואפשרדהיכאלינראהאינו

ולאמותרהכלבוודאיאלא,ז"שיוציאולאלבעול

.ל"עכה"מזנמיכהפרישלכךהמתכווןאלאנאסר
כשבאיםאדםבניסתםבודאיכי,אלימתאקושיאוהיא

לעולםכדרכהשלאוביןכדרכהביןנשותיהםעל

יוציאושלאובלבדלהתנותשייךומהזרעיוציאו

דחוזוקושיאשמפניונראה,הטבענגדשהואזרע

ואין.ובטורבתוספותהראשוןהתרוץאתהפוסקים

זרעויוציאוימרקואבלכדרכהשלאשידושולאמר

כעיןכלכילהזריעהראויבמקוםכדרכהרקלבסוף

ם"הרמבי"כתנוסחלפיאכן.לפרשצריךהיהזה

שלאבביאהזרעלהוציאמותרכימעיקראקשהאינו

גםשפירואתי,לאקראיתדירביןחילקולאכדרכה

.ד"הרילשיטת

מחטאבחדאאבריםדרךם"הרמבשהזכירממהוהנה

ששוויםמשמעכדרכהושלאכדרכהשמושעם

קאפחי"הרודחה.לדרישהוראיה,זרעהוצאתלענין

שאסורח"יבהלכהשכתבמהעלסמךם"שהרמב

בילקוטפרנקלבהוצאתהעירווכןלבטלהזרעלהוציא

הביאמלאכיידשבספרמהלפיוהוא,נוסחאותשינוי

לסמוךם"הרמבשלשדרכוו"לאותם"הרמבבכללי

ם"הרמבל"וז.פרקבאותוכךאחרשיכתובמהעל

לפיכךלבטלהזרעשכבתלהוציאאסור,ח"יבהלכה

קטנהישאולאמבחוץוזורהבפניםדשאדםיהיהלא

בפניםלדושואם,ל"עכ'וכולילדראויהדאינה

כי,אבריםדרךאסורשכןכלאסורמבחוץולזרות

עמודה"נדףביבמותי"שפרשכמובחוץדשגםשם

.בחוץזורהוגם'כ

,שכןכלכאןאיןהדרישהשלחילוקולפיומיהד

להשתיתמתכווןמבחוץוזורהבפניםהדשכי
המחכךכןשאיןמהתלדלאשאשתוכדיהזרע

הזרעוהוצאתלהנאתורקשעושהאבריםדרךבאשתו

ולאח"יבהלכהם"הרמבשהמשיךומה.ממילאבאה

תמהוורביםל"עכלילדראויהדאינהקטנהישא

דשעםקלשאיסורוזהדברם"הרמבכרךלמה

שישם"הרמבכוונתאין,החמורמבחוץוזורהבפנים

אסורשלכתחילהאלאהקטנהאשתובבעילתאיסור

אלאהביאהמעשהחומרתמשוםולא,אותהלשאת

.ר"למושלאזרעלהוציאמראשכמתכווןדהוימשום

בהלכהשכתבמהעלסמךם"שהרמבלאמרודוחק

גופאהאכילבטלהזרעלהוציאשאסורח"י

'אלדעהוהרי,לאומהלבטלהנקראמהקשיא

כללכדרכהשלאכביאהזרעלהוציאאסורבתוספות

עדייןח"ימהלכהנלמדאםגםולכן.לבטלהדמקרי

זרעלהוציאמותרהאםם"הרמבלדעתלמדנולא

לשונופשטאלאלנואיןולכן,כדרכהשלאבביאה

ודרךכדרכהושלאכדרכהביאהשהשווה'טבהלכה

מתעוררהייתיולא.זרעלהוציאאסרולאאברים

מהשכתבכיוןאבל,הדרישהדבריאלמלאלזה

.ם"ברמבכןלדייקיששובשכתב



בניסימן

מקוםומכל.עםההמוןעלזכותשלימדתיליותיתי
ם"הרמבדבריוגםבזהיחידאההואהדרישה

אבריםדרךאשתועםהמשמשולכן,מפורשיםאינם

,אשתוגוףעלזרעוישחיתולאכדרכהלסייםייזהר

.בהלןליתמתכווןבלאבאקראיזרעהוציאאםורק

סטיט-יחבנים

..לרביםהנחוציםדבריםכמהלכבודושכתבתיהרי
אבלשאפרסמםעדהדבריםאתלפרסםואין

.חבריוה"לתלהראותםיכול

הכקיןהרצליהודה

יטסימן

ר"בפוחייבוממתיהחופהגילקודםזרעהשחתת

כ"תשסאדרז"כ,ה"ע

אחדלאברך

ובשיטתב"זלהוצאתאיסורבעניןמכתבךקבלתי

כיוןזרעלהשחיתמותרתשאשהתםרבנו

הדיןמהורביםדנווכבר.ורביהבפריהמצווהשאינה

שהואאוורביהפריהקייםשכברוכגוןבזכרזהלפי

הפוסקיםבאוצרועיין'וכולהולידיכולואינוסריס

פרקוישבבפרשתשלימהובתורה'אסעיףג"כסימן

הגיעשטרםבחורשגםהצעתועתה.ג"מאותת"ל

מותריהיהורביהבפריהנצטווהלאועדייןח"ילגיל

שניוןלהטעיםויש,ת"רלפיזרעולהשחיתהתורהמן

.זהלעניןכקטןדינוחיובלשעתהגיעשלא

סימןהעזרבאבןמקודשבעזרכתבמזוגדולההנה

בזמןדאורייתאדרראאיןל"וז,'בסעיףכיה

אשהלישאשאסוראלובמדינותוכאן,טמאהשאשתו

לידההרחקתולאלידההשתתתשאינוכיוןאשתועל

דרךלואיןולכן'פי,ל"עכזהידיעלעיבוראו

אבל.זרעוכמשחיתאינווממילאר"פולשםלבעול

גם,טמאהאשתואיריאומאילזהגבולשםמיקשה

לואיןעקרהאוזקנהאומעוברתאוקטנההיאאם

אפילואלאעודולא.ר"פולשםכעתעליהלבואדרך

והיאוהואטהורהוהיאאלהמכלאחתאיננההיאאם

ממששעהבאותהלתשמישלוזמינהאינהורקבעיר

וכבר,זרעולהשחיתהתורהמןלומותראסווכי

.ל"זא"הגרשזבשםמזהמקצתעלתמהו

לובדומהוראהכ"כתימהכאןשאיןנראהאיברא

שמןשכתבתיג"כסימן'גחלקבניםבבני

בעילתלאחראלאאינוראשבכיסויהאשהחיובהתורה

שנכנסהפ"אענבעלהלאכשעדייןלאאבלמצוה

כיפטורות'וכוסומאואשתסומאהאשהוכן,לחופה

שכיסויוכיוןשותותואינןסוטהבדיןאינןאלהכל

פרטיהלפיאםכינלמדלאמסוטהנלמדהראש

זרעהשחתתאיסורנלמדכאןהדיןוהוא.ודקדוקיה

דעתוזוהי.לגמרישדומהבמהרקואונןערממעשה

ונכדו'בעמודב"ידףיבמותבמסכתד"ריתוספות

'בעמודניחדףבסנהדריןהראיותבקונטרסז"הריא

אלאמתכווןאינושאם[הקודםבסימןראה]ש"עיי

משוםבואיןתתעברלאשאשתוכדיולאיצרולתאוות

לאסורד"ריבתוספותשסייםומה.ואונןערמעשה

פ"שאעהיינו,בברייתאחבמיםכדעתבמוךתשמיש

אלאהכוונהשאיןכיוןבמוךלשמשהתורהמןשמותר

כיוןאסרוהוחכמיםמקוםמכלתסתכןלאשהאשה

.האבניםועלהעציםעלזרעולמטילשדומה

שעהבאותהשאםמקודשבעזרכתבשפירזהולפי
מדאורייתאאזיר"פולשםלבעולאפשרותלואין

כוונתושתהיהדבעינן,זרעהשחתתעלעובראינו

דברימקוםומכל.וליכאואונןערלכוונתשווה

בהוצאתדןהואכילדבריוראיהאינםאלהראשונים

ערבמעשהדנוז"וריאד"ריואילו,בידייםב"זל

יבמותבמסכתהגמראלפיכדרכהשלאששימשוואונן

כביאורמבחוץוזרובפניםשדשואו'בעמודד"לדף

במשמשתמייריתםרבנווכןהכתובופשטהמדרש

באופןלארקאשתובגוףדשהאישובכולםבמוך

בידייםב"זלמוציאאינואבלממנולהתעברשתוכל

איסוריבהלכותם"ברמבועיין.נפרדאיסורשהוא

שהוצאתמלשונושנראהח"יהלכהא"כפרקביאה



יטבניםבניסימן

אסורל"וז,ואונןערממעשהיותרחמורהבידייםב"זל

דשאדםיהיהלאלפיכךלבטלהזרעשכבתלהוציא

לילדראויהשאינהקטנהישאולאמבחוץוזורהמפנים

להםדילאזרעשכבתומוציאיןבידשמנאפיןאלואבל

.ל"עכ'וכוגדולאיסורשהוא

זרעושמשחיתמיאתפטרד"ריכתוספותכיוהעד
בידייםב"זלמוציאכלוהלא,עצמולהנאת

,נשוישאינומישכןכלולאעצמולהנאתעושה

ב"זלומוציאלחודואונןעורמעשהבוודאיאלא

זכותצדמשכחתלאבידייםל"ובמוצז.לחודבידיים

חסידיםספרבשםהאחרוניםשכתבובאופןלאאם

יותרגדולמעווןעצמואתלהצילשבאו"קעסימן

להצילהדיןשהואונראה,ערוהאונדהבעילתשל

פנויהשביאתם"הרמבלדעתזנותמבעילתעצמואת

וזורהבפניםבדשכןשאיןמה.התורהמןאסורה

שהיאעדאשתובטןעלששההעסקינןלאמימבחוץ

ושמחעונהמצותבזהקייםשבודאיתחילההזריעה

,בשכרוזכריםבניםלהולידראויוהיהאשתואת

.ארצהושיתתבחוץזרהלבסוףאלמלא

כתבכ"ואעפבידייםב"זלכמוציאדלמקודשךה37זר
טמאהשאשתובזמןדאורייתאדרראדאין

הויואונןערמעשהשרקבדעתול"צכ"וע,'וכו

להקיםלבעוליכולשהיההנזכרובאופןמדאורייתא

לאסורשדרשומהואילו,זרעוושחתוהזידזרע

ניאוףבךיהאלאתנאףלאמןבידייםב"זלהוצאת

למבולמביאכןושהעושהל"עכברגלביןבידבין

ושארג"ידףנדהבמסכתל"חזמאמריועודלעולם

אבלואסמכתאהפלגהבדרךנאמרוכולם,מקומות

צידדשבאמתוכמומדרבנןאלאאינוהאיסורלדעתו

מכלואין.תנאףלאלגבי'בסעיףג"כבסימןכן

.בנדוןהראשוניםדעתמהיגילויזה

סעיף'כבסימן,מקודשהעזרבדברילעניןךנ372נין

ונישוקשחיבוקם"הרמבשיטתלפיכתב'ב

זהאיןל"וז,בלאואסוריםתאווהחיבתדרךבעריות

כןשאיןמהלביאהאליהלהתקרבכשדעתואלא

מאיזהזהיהיהאליהמלבואהדעתבהיסחכשהוא

.ל"עכע"לכותורהאיסורחששבזהאיןשיהיהטעם
א"כפרקשםביאהאיסורימהלכותכןשהביןונראה

גילוילידיהמביאיןלדבריםתקרבולא'אהלכה

באותוערוהגילוילידישמביאיםופירשל"עכעריות

.תחילתועלסופוהוכיחומעיןמעמד

כתבג"שנתעשהלאהמצותבספרכיד"לענכוןואינך

העריותמכלבאחתלהתענגשהוזהרנום"הרמב

מהןוכיוצאוהנישוקהחיבוקכגוןביאהבלאואפילו

בתחילתהמצוותבמניןכתבוכןל"עכההתעלסותממעשי

לאחתאדםיקרבשלאז"למצוהביאהאיסוריהלכות

שעוברמפורשהרי,ל"עכבעלשלאפ"ואעהעריותמכל

במסכתהמשניותבפרושמשמעוכן.ביאהללאגם

מןערוהעלשהבאשכתב'דמשנה'זפרקסנהדרין

שחיבקאוהעריותאחתשנישקאואבריםדרךהעריות

י"והר.ביאההזכירולאל"עכמלקותעליהםחייב'וכו

בשםהביא'באותסוףשםביאהאיסוריבהלכותקאפח

כתבלאל"וז,מקודשהעזרמדבריההפךגרשוןא"מהר

במתכווןאלאלוקהאבריםדרךהערוהעלשהבאם"הרמב

אבל,ביאהאגמרדעתיהולאבלבדבשרבקירובליהנות

דרךבשרבקירובנהנהאינוהריהביאהעלשדעתוכל

כלכןתאמרלאדאםתקרבודלאלאוביהוליתאברים

משוםחד,שתיםילקהלמלקותבווהתרוהערוהעלהבא

ומיהו.ל"עכמצינולאוזהדיריהמלאווחדתקרבולא

בלאאפילושכתבשםהמצוותבספרמשמעאינוזהגם

דווקא,אפילומהוגרשוןא"מהרכפרושואםל"עכביאה

.מבעיא

הנה,התורהמןר"בפוחייבמאימתילעניננוונבוא

פרקבאבותכילימספקאלךדפשיטאמה

ויתכןל"עכלחופהח"יבןאמרוא"כמשנה'ה

ח"ימבןאלאאינוורביהפריההדיןשהואלפרש

הלכהשהםהשיעוריםככלחכמיםקבלוושכןשנה

בהלכותל"זקאפחי"הרפרשוכן.מסינילמשה

מחוקקבחלקתומקורו,'בהלכהו"טפרקאישות

הרבהוהעתיקוהו'בקטןסעיף'אסימןהעזרבאבן

ל"חזשקבעושכתבמזהנשמרבלבושורק.אחרונים

ולדעת.בקבלהכןשקבלוולא'וכוזולמצוהזמן

והולידאשהונשאהקדיםשאםנראהמחוקקהחלקת

עדועושהמצווהאינוהואהריח"יגיללפניבנים

המצוהכי,למפרער"פומקייםונמצאח"ילגילשיגיע

מפריהשפטורוכיון.לווישבניםלושיהיוהיא

שגםכהצעתךלאמרמקוםיש,שנהח"יקודםורביה

רבנולשיטתזרעהשתתתעלמדאורייתאעובראינו

.תם



עאיטבניםבניסימן

ל"וז,'אסימןהעזראבןבטורכןנראהאינוברם

ולרבותלפרותכדיאשהלשאתאדםכלחייב

ח"יבןכשהואאשהלישאהאדםעלמצוה,'וכו

כשהואלישאהמקדיםאבללחופהח"יבןדתנןשנים

השלחןהעתיקוכןל"עכהמובחרמןמצוהג"יבן

מצוהישמקוםומנלח"יבגילשמצוההרי.ערוך

לאמרואין.המובחרמןמצוהוהיאלכןקודםגם

מקייםלכןוקודםח"ימגילרקהיאר"פושמצות

איןכי,ר"פולאאבלהרהורמניעתשלאחרתמצוה

מצוותשתיביןלהשוותהמובחרמןמצוהמשמעותזו

מצוההיאהרהורשלמנועמנייןוגםלגמרישונות

מקייםח"יבגילאלא.ולרבותמלפרותיותרמובחרת

גםואזקודםלקיימויכולגםאךורביהפריהמצות

לדעתונמצא.המובחרמןמצוההיאולכןהרהורמונע

ח"יגילקודםזרעולהשחיתהתורהמןאסורהטור

.תםרבנולשיטתגם

לשאתחייבהאםהראשוניםבמחלוקתתלויזהודבר

המצוותבספרכי,ורביהפריהלקייםכדיאשה

ב"רימצוה'האעשהמצוותשתים"הרמבמנה

שגצטויגוג"רימצוה'והבולרבותלפרותשנצטוינו

בהיתרר"פולקייםאפשראיולדעתו,בקדושיןלבעול

תהיהלאמשוםאסורהפנויהביאתכלכיק"חוללא

אישותובהלכותה"שנתעשהבלאשבארכמוקדשה
בקדושיןתלויר"פושקיוםונמצא.'דהלכה'אפרק

איבחופהחייבח"יבןרקמדאורייתאאםוממילא

לדעתכןשאיןמה.לכןקודםר"בפושיתחייבאפשר

שאפשרב"יסימן'אפרקכתובותבמסבתש"הרא

פלגשידיעלוכגוןק"חוללאבהיתרר"פולקיים

עניןמה,אשהלישאהתורהמןמצוהאינוכןושעל

ר"בפושמצווהאפשרושפירורביהלפריהנשואין

הטורדעתוכן,לחופהה"ישבןפ"אעג"ימגילהחל

.ש"הראאביוכדעת

פרק)'אחלק'וכלל'גנרהמאורמנורתובספר

הואלזיווגהראויוזמןל"וז,כתב(ו"קס

יצרועליושיתגברקודםלהקדיםשיכולמהכלהטוב

בןהואביצרושטוףשאינולאישהבינוניוהזמן'וכו

'הפרקאבותבמסכתאמרווכן'וכועשרהשמונה

שיתגברקודםבחורשהואלפילחופהעשרהשמונהבן

ורביהפריהמצותהזכירשלאהרי.ל"עכיצרועליו

לישאיצרומחמתהבינונילאיששראויכתבאלא

אלאמסיניקבלהשאינוומשמע,ח"יגילעדאשה

התורהמןאםואפילוהאדםטבעלפיחכמיםקבעוכך

כחויש.מצוותכשארג"ימבןורביהפריהמקיים

וכלתעשהואלבשבהתורהמןדברלעקורלחכמים

,סתירהאיןהמשנהומן.שניםלבמהלדחותהשכן

האדםשלבחייםדרךסימנילמנותאלאבאהאינהכי

למצוותג"יבןתורהדיןמצדאם,ענינולפיאחדכל

טבעמצדאולמקרא'הבןחכמיםקביעתמצדאו

ח"יבןוכן'וכולרדוףעשריםבןאדםבנירוב

.לחופה

אלאכלללחופהח"יבןהזכירשלאם"ברמבועיין

מאימתי,שםו"טבפרקאישותבהלכותל"ז

שנהעשרהששמבן[ר"פו]זובמצוהנתחייבהאיש

ם"הרמבי"בכתהואכן.ל"עכעשרהשבעמבןאו

,קאפחי"הרבמהדורתהואוכןהישניםובדפוסים

שלאפיעלאףבהערותבזההודופרנקלובמהדורת

הדפוסיםכגרסתושלא,בפגיםם"הרמבלשוןאתתקנו

ז"הרחבהערותוראהש"עיימשנהבמגידשמקורה

חלקבסוף'אחלקהפוסקיםבאוצרל"וגרוסברג

שםאבותבמסכתהמשניותבפרושועיין.ההערות

ובהערותא"כמשנהאתשהשמיטקאפחי"הרבמהדורת

ידו-בכתבשנשמרהמשנהבנוסחחסרהשהיאצייןשם

בהלכותגםקאפחהרבפרושוראה,עצמום"הרמבשל

כילפניםצריךאינוזהדברובאמת.שםאישות

המשנהמןחלקאינהא"כשמשנהיראההרואה

וסיוםהפרקסיוםהיה'כמשנהושסוףהמקורית

שתבנהא"יאום"ירבתפילהסיימוהשלבן,המסכת

ועייןל"עכבתורתךחלקנוותןבימינובמהרהעירך

.טוביוםבתוספות

מבןם"הרמכשנקטלשיעורהמקורמהולבארנותר

ל"עכעשרהשבעמבןאושנהעשרהשש

תואמיםאינםאלהגיליםכי,זובכפילותרצהומה

רבאמר'בעמודט"כדףקדושיןמסכתאתלא

ואיבשיתסרדנסיבנאמחבראידעדיפנאהאיחסדא

בעיניךגירילשטןאמינאהוהבארביסרנסיבנאהוה

.שםהמימרותשאראתולאל"עכ

בתלמודפעמייםנמצאז"יכבןז"טכבןהלשוןוהנה

'אעמודא"כבדף'הא.בתראבבאבמסכת

שיהוהתקינול"וז,לילדיםתורהתלמודסדרילענין



יטבניםבניסימןענ

כבןאותןומכניסיןופלךפלךבכלמלמדיןמושיבין

א"הריטב'ופיל"עכעשרהשבעכבןעשרהששי

הפלךבקצהלהוליכםכדי[מ]היוקטניםלכןקודםכי
דיומבוגרהנערנעשהאלהבגיליםשרק'כלול"עכ

,ש"עייתורהללמודלמקוםממקוםלבדוללכתכדי

אתלעזובגםאזשיכולהדיןשהואל"יוממילא

כד,בבבראשיתונרמז,אשהולכנסאמוואתאביו

באשתוודבקאמוואתאביואתאישיעזובכןעל

ז"יכבןז"טכבןהגיליםלכפלוהטעם.ל"עכ'וגו

,מאחריםושלהתבגרמקדימיםשישמשוםנראה

.רבותוכהנהשבעכברשיתכברלחינוךלהגיעוכלשון

יוחנןרביאמרל"וז,'בעמודא"צבדף'הבךהפן3מ

כברבשוקאוטליתאטליאמטייליןהווכד

.ל"עכחטאיןהווולאעשרהשבוכברעשרהשית
אבלז"יוכברז"טכברוקאמרל"וזא"מהרשוכתב

ח"יבןששנינוכמונשואיןלזמןהגיעוכברח"יבני

הנוסחולפיהמשנהלשוןלפיואזילל"עכל"וקלחופה

לבארישעדייןאך.ל"וכנם"ברמבמשנהלמגידשהיה

.עיקרשהואי"הכתנוסחלפים"הרמבמקור

.אחרתהיאהגמראשכוונתוראיתיעיני'הוהאיר
יוחנןשרבינהי,מאדקשההיההנהכי

היאךעדייןבצעירותםחטאולאוחברותיווחבריו

בהםמיחוולאבשוקיחדלטיילונערותנעריםיצאו

שיפהיוחנןרבימדברימשמעאלאעודולא,חכמים

מטייליןם"הרשבפרושלפיקשהשכןוכל.עשו

דףיבמותבמסכתהלשוןמבוארוכןל"עכמשחקין

והגם,ח"קססימןחסידיםבספרועיין.'אעמודד"קי

קרובותהןמקוםמכלל"חזמדבריאינןשדרשותיו

.לדברעריםהיול"חזובוודאילפשט

עדיחדיוצאיםשהיואמרלאיוחנןרביהנהאבל

בדוקאאלאעשרהשבעאועשרהששגיל

,לראושנהיחדיצאואלהלגילימשבהגיעםקאמר

הותרלכןלהנשאלפרקםהגיעושאזמפניכרחךועל

כדיז"זאיכירוובנותשבניםהואהצורךכי,להם

עלנישאוהדורותבכלואסו.זוגובנותבנישימצאו

בטעםחייםארחותבספרועיין,ושדכניםקרוביםידי

בנושאשכתבמהבאבתשעההלכותשבסוףבאבו"ט

הואוהוא.ב"סבסימןהואובכלבו,במחולותהיציאה

ששמכןהואחופהליכנסשהגילם"לרמבהמקור

לצאתלהםהותרשלכן,עשרהשבעמבןאועשרה

ייחודחשששםשאיןגלוימקוםשהואלשוקיחד

'.שיכירוכדי

להלכה.אדיריםבמיםצוללשהנךידירותחזקנה

האםהפוסקיםבמחלוקתלהכריעקשה

אלאאינוואם,לאאוהתורהמןהואל"הוצזאיסור

בתוספותי"רוכשיטתדרבנןשהיאמסתברבאקראי

שדברישכתבתומה.'בעמודד"לדףיבמותבמסכת

אצלהכתובפשטהואכןהנה,גדולחידושהםי"ר

ל"עכארצהושחתאחיואשתאלבאאםוהיהער

ויהילכתובצריךהיהכןלאשאםבכךרגילשהיה

אתבשרכלהשחיתכיהמבולבדורוכן.באכאשר

הואוכן,בקביעותמשמעל"עכהארץעלדרכו

ל"עכ'וכובידשמנאפיןאלואבלשכתבם"ברמב

.כןלעשותרגיליםכיהווהבלשון

מלבד,לתלמידיךתשובהדרךלהורותניצדאיברא

'בחלקבניםבבניכתבתילכךראוישאיני

ש"ועיימכירשאינילמיליעץיכולשאיניא"מסימן

הצבוררובוהיום.אלהבדורותכ"זלוהוצאתנידויבענין

אינםרביםולנןושתיהאכילהלעניןאיסטניסיםהם

נגדשהואפ"אעהתפלהקודםבבוקרמלטעוםנמנעים

בתעניותעליהםלהרבותאפשראישכןוכל,הגמרא

עלשמענוולאראינוולא.תשובהלצורךאפילו

לחושויש,אלהבדורותקרחבמיאובשלגישיבה

בוויתורכרוכההיאאםממוותתצילוצדקה.ליוהרא

.ותענוגיםהנאותעל
הכקיןהרצליהודה

בניםבנית"בשושכתבתיממהביהדרגאמכאן(ה"הג)*
להושיבראוישבחתונותה"לסימןסוף'אחלק

הנשואיםהזוגותאםאפילולכדוהרווקותלבדהרווקיםאת

שעדייןוצעירותבצעיריםהואכןשאמנם,ביהדיושבים

מצוהאדרבהלפרקםהגיעואםאבללהנשאבדעתםאין

בחתונותכמוייחודחששבושאיןבמקוםז"זאשיכירו

דבריודיוק.והוללותבשכרותבהןרגיגליםשאיןאצלנו

כמנהגבנפרדזוגכלולאביחדשיצאוהואיוחנןרבי

למקוםולאלשוקשיצאווכן,ז"בלעט"דייהיוםשל

כדילנהוגכיצדלהשמיענובאיוחנןשרביוניחא.מוסתר

הדורותשנתקלקלוא"מהרשלפירושואילו,לחטואשלא

אבלחוטאיםהיולאיוחנןרבישלבדורושרקל"ור

שרביומה.הספרמןחסרהעיקרכיקשהאסורהיום
.ודוקקאמרקושטאנעוריובימישהיהמהזכריוחנן



עגכבניםבניסימן

כסימן

לבטלהז"מהוצנערגמילת

ח"תשנתמוזח"י,ה"ב

אחדלמכון

בידייםב"זללהוציאשרגילז"טבןהנערבדבר

להםוהואלוהםכןלעשותחבריוולהדיח

עבירהשעוברשיודעפ"אעיצרועליוומתגבר,ל"רח

,מעשיועקבהחרדיתבקהילתומקוםלויהיהושלא

עליואסרואחרתובישיבהאחתמישיבהסולקוכבר

.בפנימיהללון

דימוילוהקנייתשלבשיטהבושטיפלווכתבתם

הכוחלושיששירגישכדיחיוביעצמי

היאהתשובהשממדרגותהגםואכן.ביצרולשלוט

ם"הרמבשכתבכמורוחושפלנכנעהשבלהיות

יונהורבנו'זפרקוסוף'בפרקתשובהבהלכות

לאחרזהכל,'זעיקרהראשוןבשערתשובהבשערי

הואצריךלשובכדיאבלשבוכברהחטאאתשעזב

שישוממילאבתשובתוורוצהמחשיבוה"שהקבלחוש

לרעךואהבתבכתובנרמזזהוכעין.לעצמוערך

אתגםלאהובצריךאחריםלאהובכדיכיכמוך

אתלהביאמצוהברם,בתורהגדולכללוהואעצמו

במעלותיעלהלאאםגםממעשיולחדולהנער

.כללהתשובה

ב"זלשיוציאהפסיכולוגיתעליושצוותהכתבתםרקורד

ויטבולבשבועימיםוכמהביוםפעמיםכמה

היתהומטרתה,האלהמהימיםיוםכלאחריבמקוה

לוולונטרייםיצרומצדמכפייתייםמעשיואתלהפוך

הפסיכולוגיתבידיהשליטהתהיהשתחילהידיעל

האםושאלתם.ביצרולמשוליוכלואזבידוכךואחר

עלאףאיסורלעשותעליוצוותהשהריעבדהשפיר

.לטובתוכןשאמרהפי

ולפניעלעברהלאעליושצוותהמהבעיקרהנה

בציוויעורולפניששייךפ"אע,מדאורייתאעור

בפרושם"הרמבשכתבכמומעשהללאגםדיבוראו

וכמו'גמשנה'ופרקתרומותבמסכתהמשניות

שבתובמסכתקדושיםבפרשתכהניםבתורתשנראה

מוחזקשהנערכיוןכי,ש"עיי'אעמודנ"קדף

ציוויהבליגםכןשיעשהספקואיןב"זללהוציא

זרהעבודהבמסכתדנהראעבראבחדכקאיזההרי

.*'אעמוד'ודף

לאם"הרמבאבלהפוסקיםרובלדעתהואכן(ח"הג)*
תרילביןדנהראעבראחדביןהחילוקהזכיר

אחרוניםועודב"רלמצוהחינוךובמנחת,דנהראעברי

סימן'גחלקג"לרסהמצוותובספר.ע"בצדעתוהניחו

ממסכתלמדם"שהרמבפערלאי"הרתרץח"רעמודז"נ

בהמותרועהביןשםשחלקו'בעמוד'הדףמציעאכבא

בהמותרועהלביןאחריםבשדותלרעותשחשודעצמושל

הכיתאמרלאדאם,לוולאלחטואחשודשאינואחרים

לאעורולפניכתיבוהאמסרינןהיכילרועהחיותאאנן

כשיכולדנהראעבראבחדואם.הגמראל"עכמכשולתתן

ראיהאיזועורולפניעלעובראינובלעדיוגםלעבור

שלבהמותגםלרועהישהסתםמןכימשםהביאו

עלחולקתמציעאבבבאהגמראבוודאיאלא,אחרים

ולפניעלעובראופןשבכלוסוברתזרהבעבודההגמרא

קשהתרוצואך.מציעאבבבאכסוגיאם"הרמבופסקעור

שםכמובאיסורשבמרבהאלאמשםלדייקאיןכיד"לע

שלמשדותיותריגזולבהמותיותרשירעהידישעל

בחדגםעורולפניעלעוברלוהמוסרבזה,אחרים

אינובאיסורמרבהאינושאםלדייקאיןאבל,עברא

.זהחילוקם"הרמבהזכירלאלמהקשהושוב,עובר
בבןדוקאדמייריחננאלכרבנומפרשם"שהרמבוהנכון

עבודהבמסכתחננאלרבנול"זכי.אנסונזירנח

ואוקימנאמכשולתתןלאעורולפנימשוםדילמא,שםזרה

וליטוללכפותויכולואינוביניהםמפסיקשהנהרכגון

יושיטלא'מדקתניודייקינןדעוברהואכרחובעלממנו

מ"שביניהןמפסיקהנהרכימ"שיתןלאקתניולא

שאינומההלוקחבאנסהגמראאתשפרשהריל"עכ

רבנושלומקורו.מניןה"בדשםכתוספותושלאשלו

שםשנקטו'אעמודז"קידףקמאבבאממסכתחננאל

לרבאבהורבאיתיביהל"וז.באנסומייריהלשוןבאותו

אשכולאוזהעמירפקיעליהושיטאנסלואמר,אשי

דקאיכגוןעסקינןבמאיהכא,חייבלווהושיטזהענבים

תןתניולאהושיטדקתנינמידייקאנהראעבריבתרי

הואזרהעבודהבמסכתהפרושזהולפי.ל"עכמ"ש

'פיאיהושקליליהיהבינןלאדכיהכיוהאשהקשו

ולפניעלהמושיטקעברכ"ואעפבחזקהבעצמושיקח

יכולואינונהראעכריבתרידקאיבאופןשרקודחו,עור



בניבםבניסימןעד

פעמיםכמהכןלעשותבפירוטעליושצוותהמהאך

כןעושההיהלאעצמומדעתאם,ימיםבכמה

מספראתלהפחיתשבקששכתבתםסמהשמשמעוכמו

מרבהזההרילכאורה,ב"זללהוציאשנדרשהפעמים

א"הריטבלדעת.הראשוניםמחלוקתבווישבאיסורו

שכןדאורייתאעורולפנימשוםהאיסורבריבויאין

רמציהיכאכלל"וז,שםזרהעבודהבמסכתכתב

עורולפנימשום'ליתידינועלשלאאיסורעביר

חיישינןלאידינועלבאיסורמרבהשהואפ"ואע

לוגורםמ"שמפ"אעהמאיריכתבוכןל"עכ'וכו

.ל"עכ'וכומכשולנתינתבזואיןבאיסורלהרבות
בהמהישם"לעכושאםשםבגמראמקורםונראה

עלעובראינובהמהלוהמוכרישראלאזימשלו

להקריבם"העכויכולהמכירהבלישגםכיוןעורולפני

ונמצאשניהןאתיקריבשמאחששוולא,שלואת

.באיסורוהרבהלושהמוכר

יותרלהקריבם"העכודרךשאיןלדחותישואולם

כןשאיןמהחששולאולכןאחתמבהמה

משוםבאיסורבמרכהלחושיששפירענייניםבשאר

'בעמודד"יבדףהתוספותדעתהיאזו.עורולפני

רביעהחששמשוםפרושל"וז,שנהגומקוםה"בד

איתביןהכאמפליגומדלא'וגועוראלפניועבר

דאפילומשמעאלמאבהמהליהליתוביןבהמהליה

וקשה.אסוראחרניתאבהמהכוכביםלעובדליהאית

תקרובתלגבי(.ו)מדלעילשנאמאיאלחנןר"להר

והכאעורדלפניללישנאשרילדידיהליהאיתדאי

יהודה'רותרץ,'דפריכמולישנאלאותוקיימינן

לכוףשיכולבאנסשדוקאהרי,דעוברהואבחזקהלקחת

שבידכיוןכיעורולפנימשוםבמושיטאיןהמושיטאת

יכולאינואםכןשאיןמה,עבירכלוםלאולכופוהאנס

,שיכוףשייךלאוממילאאנסשאינובמישכןוכללכופו

כחדאפילועורולפנימשוםהמושיטעוברשפירבזה

.מ"הרמבדעתוזוהידנהראעברא
שבאנסוהו'בהלכה'חשרקומזיקחובלבהלכותועיין

לשלםחייבבידונתןונשאחברוממוןלהראות

לבןהחימןאברלהראותאנסוהואםבאיסוריםוכנגדו

,עורולפנימשוםעברלהםוהושיטלנזירייןוכוסנח

וייןהחימןאברמושיטביןלחלקשייךלאובאיסורים

,פטורההושטהעלאנסוהואםורק,חברושללביןשלו

פשיטאכילהודיענוצריךם"הרמבהיהלאזהאתאבל

דנהראעבריתריעניןהשמוטולכןפטריהרחמנאאונס

.עורולפנילגבי

.ל"עכובהמהבהמהלכלמתאווהשהוארביעהדשאני
,משלובהמהם"לעכושישפיעלאףשלדעתםהרי

במהרביעהבאיסורמרבהם"שהעכוכיוןמקוםמכל

המוכרעוברשובנוספתבהמהלומוכרשישראל

שכתבכמומדאורייתאשעוברומשמע,עורולפניעל

סימןחייםאורחחלק'אחלקשלמהביתת"בשו

א"הריטבמחלוקתהויבאיסורהמרבהזהולפי.ת"ל

ולפנישלדאורייתאאיסורבספקהתוספותעםהמאירי

.ולחומרא,עור

אלאבאיסורומרבהבנערהטיפולאיןד"לעואולם

עצמומדעתאםולדוגמה,באיסורומקדים

ציוויידיועלבחודשפעמיםמספרב"זלמוציאהיה

עד,הראשוןבשבועמהרגלויותריוציאהפסיכולוגית

יצמצםאוויפסיקלזרהלווהיהמאפויצאאשר

הוצאותמספרבאותויסתכםהחודשסוףשעדבאופן

שהקדימההרי,הכיבלאולבטלהמוציאשהיהזרע

שהמקדיםמשמעובגמרא.באיסורוהרבתהולאבאיסורו

אדםיושיטשלאמניןאמרושהריעובראינובאיסורו

ולפניל"תנחלבניהחימןואברלנזירייןשלכוס

עבריכתריואוקימנאל"עכמכשולתתןלאעור

עלאףעובראינודנהראעבראבחדואילו,דנהרא

לידוהכוסאתממהרבוודאיההושטהידישעלפי

ואלמא,נחהבןשללידוהאבראתאוהנזירשל

הקדמתליומהעורולפנימשוםהאיסורבהקדמתאין

חלקדברמשיבת"שבשווהגם.הרבהאומעטזמן

משוםעוברבאיסורשהמקדיםכתבא"לסימן'ב

,ש"עיימדרבנןאלאזהאיןעבירהלעוברימסייע

התוספותבדעתאבלי"רשבדעתכןשכתבועוד

דהויבאסורולהקדיםמותרדנהראעבראשבחדבאר

.ממשבושאיןמסייע

שהטיפולכיוןיודהרשיישגםל"יהנערשלובנדון

בוודאיכילעתידמלחטואממנולמנועבא

להוציאומאשריותרחמורזמןלאורךב"זללהוציא

ועריותלזנותידרדרבהרגלוימשיךשאםועוד,לשעה

שמצוייםבמקומותלבקרהתחילשכברשכתבתםוכמו

לחברךלסייעהתירואחרוניםוכמה.וזונותזוניםשם

וישחמורהמעבירהלהצילוכדיקלהעבירהלעבור

שישוהגם,מדאורייתאעורבולפניאפילוכןשצידדו

הפוסקיםואילוואפשראוליבלשוןרקשכתבומהמקילים

ביורהא"רעבהגהותועייןלאסורבבירורכתבוכנגדם



עהכבניםבניסימן

ו"הוימערכתחמדושדי'וסעיףא"קפסימןדעה

דעהיורהחלקנזראבנית"ושוא"יאותו"ככלל

אותב"יסימןשביעיתהלכותאישוחזוןו"קכסימן

עורלפניובספר,ה"לסימןשלמהמנחתת"ושו'ט

כאןמקוםמכל.הדעותאתליקטו"קנ-ב"קנ'עמ

והטיפולהחטאובאותותדירעוברהנערהכישבלאו

לגמרילהצילובנסיוןבאוגםבאיסורומקדיםרק

מכשילשהנערשכתבתםובפרט.טפידקילד"נלע

לאדםאומריםשפירהרביםאתלהצילכי,אחרים

שכתבוכמוחבריושיזכובכדיקלבאיסורלחטוא

.כופיםה"בד'בעמודא"מדףגיטיןבמסכתהתוספות

מועדבמסכתשאמרולמההנדוןאתלהשוותויש

'אעמודז"טדףוחגיגה'אעמודז"ידףקטן

אומראילעאי'רתניא,'אעמוד'מדףוקידושין

אם,הזקןאליעזראוהזקןאילעאי'רגורסיםויש

שאיןלמקוםילךעליומתגברשיצרואדםרואה

ויעשהשחוריםויתעטףשחורימוילבשאותומכירין

.ל"עכבפרהסיאשמיםשםיחללואלחפץשלבומה
שםקטןבמועד'הא,בראשוניםשיטותכמהבזהויש

גאוןהאירבבשםרבובשםי"לרשהמיוחסבפרוש

ה"ובדלמקוםה"בדשםף"הרישעלי"ברשהואוכן

אילעאי'רהתירשלאש"עייהראשוןבפרושט"מ

שילךידישעלהתכווןאלאכלשהיעבירהלעבור

אתיכניעשחוריםוילבשאותומכיריםשאיןלמקום

חפץשלבומהשיעשהשאמרומה,יחטאולאיצרו

לבובודאי'וכושהוריםשלובששכיוןהיינול"עכ
הסיוםקשהקצתזהולפי.כלללעבורשלאהפץ

יחטאלאאםכיל"עכבפהרסיאשמיםשםיחללואל

'רדבריתחילתעלשקאיל"וצ,מנייןהשםחילול

אלעליומתגברשיצרושרואהמיכלומראילעאי

.'וכולמקוםילךאלאבפרהסיאשמיםשםיחלל

ךיךר
~

בהלכות'בחלקהאשכולספרכגרסתנראהר4

בשם155צדו"מפרקואבלותקטןמועד

ואכסנאותהדרךיגיעתל"וז,גאוןהאירבשהואהגאון

לאואם,יתחילוכךר"יצהישברו'שחוריולבישת

טובפ"עכבשחוריםאףמתגברויצרומעשיואהני

'רזהשלפיל"עכאותומכיריןשאיןבמקוםשיעשה

עליושמתגברשמי'הא,דבריםשניאמראילעאי

שחוריםוילבשאותומכיריםשאיןלמקוםילךיצרו

מתגבריצרועדייןשאם'וב,יצרואתיכניעואולי

ונמצא.בפהרסיאשמיםשםיחללאללפחותעליו

ואילויצרואתלהכניעכדיבאההשחוריםשלבישת

כדיהןבאהאותומכיריםשאיןלמקוםההליכה

אינואםהשםחילוללמנועוהןיצרואתלהכניע

.יצרואתלהכניעמצליח

ללכתלויששחוריםלבישתבליאפילוזהולפי
הואהסתםמןכיאותומכיריםשאיןלמקום

להפךוכן,יצרואתויכניעבדרךויתיגעמביתומרוחק

ללבושלוראויאחרלמקוםילךלאאםאפילו

שההליכהלפרשאיןאבל.יצרואתלהכניעכדישחורים

חילוללמנועכדירקהיאאותומכיריםשאיןלמקום

בסתרנעשותעבירותהרבהכי,ברביםשמיםשם

אפילוהשםחילולבהןואיןועריותזנותובפרט

.אילעאי'רדיברלאאלהבעבירותואטובמקומו

מכיריםשאיןלמקוםללכתנוסףטעםישד"נלע

שכתבדרךעלוהואשחוריםוללבושאותו

ל"וז,'דהלכה'בפרקתשובהבהלכותם"הרמב

שמוומשנה'וכוצועקהשבלהיותהתשובהמדרכי

אותןשעשההאישאותוואיניאחרשאניכלומר

חטאאםולכן.ל"עכ'וכומעשיוומשנההמעשים

וללבושמהרגלולשנותלוראוילבניםלבושכשהיה

שחטאזהכישחטאמיאותושאינולאמרשחורים

לדורלוראויבמקומוחטאאםוכן.לבניםלבש

היההלהכיהאישאותושאינולאמראחרבמקום

הדיןוהוא.אחרבמקוםדיהואואילופלוניבמקוםדר

כתחילהילךיצרועליושמתגבריודעשאם,להפך

יחזורשכאשרכדי,שחוריםשםוילבשאחרלמקום

אדםאותואינוכאילונמצאלבניםוילבשלמקומו

.שחטא

אילעאי'רגאוןהאירבבשםהדעותלשתיוהנה

י"רששהביאמהשלפירקממשבעבירהמיירי

לפיואילו,בפועלעבירהשיעבורהכוונהאיןבשמו

לוישקושטאעליומתגבריצרואםהאשכולספר

הפרושדעתוכןברביםש"שלחללולאבסתרלעבור

י"ורשהראשוןבפרוששםקטןבמועדי"לרשהמיוחס

התוספותכתבווכןאחרינאבלישנאשםף"הרישעל

וכןחגיגהבמסכתוהמאיריההרמןאברהםורבנו

קדושיןבמסכתא"והריטבש"הראבתוספותכתבו

רביבמשמעותשאיןבארש"הראובתוספות.שם



כבניםבניסימןעי

שיעשהמוטבכלומראלאעבירהלעבורהיתראילעאי

במיעוטוהרעבחירתוהיאבפרהסיאולאבסתרעבירה

הובאץ"והריקטןבמועדף"הריוגם.היתראינואבל

שיעבוראילעאירביבכוונתפרשוהאשכולבספר

ף"הריכתבשכןדבריושדחואלא,ממשעבירה

ליתוביהליהמיבעיעליויצרושמתגברפ"שאע

שמיםמיראתחוץשמיםבידיהכלל"דקייבדעתיה

ואסו,התנאדבריאתבכךסתרהיאךע"וצ.ל"עכ

מיראתחוץשמיםבידישהכלאילעאירביידעלא

.שמים

מועדבמסכתחננאלרבנושלוהואאחרפרושויש

לאאילעאישרבישכתב'אעמודז"ידףקטו

המביאיםלמעשיםאלאכללהמצוותעללעבירההתכוון

למקוםשילךאמראלהכגוןשעלל"וז,עכירהלידי

ויעשהשחוריןויכסהשחוריןוילבשאותומכיריןשאין

וכיוצאזמרבמיניושתיהאכילהכגוןחפץשלבומה

אואדםדיןבהשישעבירהדברכןשאיןמה,בהן

ש"וכעשהחייביאולאויןחייביואפילושמיםדין

אלעאירבישהתירו"חעולםאיסורשאיסורןלמעלה

שאמרהואלמעלהשאמרנודבראלא,בסתרואפילו

אמראלאלוהתירלאהללודבריםואפילו,לעשות

,תאוותולהשליםיצרולהבריחכדיעצהכמשיאלו

משתברשחוריןועטוףשחוריןלבושעצמושרואהוכיון

בתוספותבקיצורוהובאל"עכעושהואינוונמנעיצרו

שמיירילאמרוצריך.מקומותבכמההאגודהובספר

כמויותרחמורידועלהשםשחילולחכםבתלמיד

הלכה'הפרקהתורהיסודיבהלכותם"הרמבשהביא

שלאחגיגהבמסכתחננאלרבנוכתבוכן,א"י

פ"ואעעבירהדליכאבמהאלאאילעאירביהתיר

ומיהו.ל"עכהואשמיםחילולמרבנןלצורבא[כן]

וגםכןמשמעאינואילעאירבישנקטאדםלשון

,ממשבעבירהשמיירימשמעבגמראהענייניםמסדר

אתדחושםבקדושיןש"הראותוספותבתוספותולכן

.דבריו

שאםמודיםף"והריחננאלרבנושגםד"לעופשוט

באופןשיחטאעדיףלחטואעומדאדםאכן

שלאעליושיקלובאופןשמיםשםחילולבושאין

,באיסורבעצמוימעיטשלאחיתימהימיכיעודלחטוא

משיבת"בשוועייןכןלוליעץמותרהאםנחלקוורק

ף"והריחננאלרבנוכי,ד"ומג"מסימן'בחלקדבר

לחטואלאדםלאמרשאסורסובריםדרכולפיאחדכל

חמורהמעבירהעצמואתלהצילכדיקלהבעבירה

שכתבכמולעבורולאיצרואתלכוףעליואלא

'אעמוד'דדףשבתלמסכתדומהואינו.ף"הרי
התנורמןפתלרדותלאדםשמותרף"הרישפסק

שםכיסקילהאיסורלידילבואשלאכדיבשבת

שייךולאלעולםהעבירהובאההפתאתהדביקכבר

לאלחטואלואיןכאןכןשאיןמה,יצרואתלכוף

שםחננאלרבתלדעתשכןוכל,בחמורהולאבקלה

האירבואילו.איפשטאדלאבעיאהיאהפתשרדיית

במסכתוהתוספותהאשכולבספרשמובאכפיגאון

האומרשכוונתשכיוןסובריםראשוניםועודחגיגה

לעבורלוליעץמותרחברובעבירתלהמעיטהיא

.יותרקלהבצורהאותה

שאיןשםבקדושיןש"הראבתוספותשכתבמהולפי

עבירהלעבורהיתרמשמעותאילעאירביבדברי

זהשבאופןמסתברבמיעוטוהרעבחירתרקאלא

חננאלרבנוושגם,כןלוליעץשמותרמודיםהכל

משמעאילעאירבישלשלשונומפניאלאקאמרלא

שסתםכיוןוגם,בעבירהיתכןלאוזהגמורהיתר

אפילוכןלהורותשישמשמעדבריואתאילעאירבי
.['חסימןלעילראה]חורבהמזהתצאושמאברבים

מצישלאלנוברוראם,ליחידלהורותכןשאיןמה

להיתרנהפךהאיסורשאיןלוומבהיריםליצרוכייף

ישזהבאופןפניםכלועליודהחננאלרבנוגם

.המקיליםעללסמוך

עדלמעשהלאעדייןאבללהלכהזהבלכתבתי

ועיין,*מובהקהוראהבעלאתישיסכים

איסורשלהתירשםדבריובסוףדברמשיבת"בשו

דעתולצרףהרבהמתוןלהיותצריךאיסורבשביל

ממקרהללמודואין.חורבהמזהתצאשלאכדיגדולים

.מחדשפעםכללשאולישאלאאחריםלמקריםזה

הנקיןהרצליהורה

.עשווכן(הגה)*



עזכאבניםבניסימן

כאסימן

ואדושםאלוקיםל-קבכינוייםהשימוש

ט"תשנניסן'ה,ח"כ

אחרלרב

שאילס"יסימן'גחלקבניםבבנישהערתימהוקל

לקראושכוונתופיעלאףל-אבמקוםקללכתוב

כקריאתוח"בפתלקראומצויההתקלהכי,ה"בציר

עצםוגםמעלהכלפיכןלאמרו"וחמקוםבבל

אודות'באותה"לבסימןש"ועיי,כזיוןהויהכתיבה

שלאדבריאתלחזקכתבוכבודו.קלנבוהאלילשם

ממסכתוהביאה"בצירקאללבטאובכוונהקללכתוב

קלאומרה"שהקבי"בפרש'בעמודו"טדףחגיגה

אותםכןואם,ח"בפתף"הקול"עכקלאיני,לית

ולקרותלטעותיכוליםקאלולבטאוקללכתובהנוהגים

רחוקחששהואברם.כבודול"עכו"ח"קאלאיני"

כלועל,בקריאתוושיטעוזהי"לרשדוקאשיזדמנו

גםליתאל-אבמקוםקלמלכתובנימנעאםפנים

.זהלחשש

ה"בצירקאלבפיולאמרלאסורביקששכבודווכזה

כפיף"בקוואלוקאלוקיםלאמרלאסורוכן

בעצםבזיוןשישכדעתואםהנה,האשכנזיםשנוהגים

ף"בקולכתבםגםלאסורישאזיף"לקוא"מהיהשינוי

יקראהקוראשמאלחשושישוגם,שנאמאיכי

גםהלאאך.מכשולוהוישכתובמהכפיבקול

ואלודאלודיםבשינוילכתובלפניםנהגוהספרדים

ערוךהשלחןשלישניםבדפוסיםהואוכןת"בדל

דברנולפיואכן.'טסעיףו"רעסימןדעהביורה

.ל-אבמקוםדללכתובגםאסוריהיה

אינות"לדלאוף"לקושהשינוילאמררכווכרחים

לכתובאסורהיהאזכיעצמומצדבזיון

כגוןאחרמבזיוןהכתובאתלהצילכדיאפילוכן

מלהנוצרתהשינויידישעללאאם/לאשפהזריקה

הקפידאאלא,דלאוקלכמובזיוןבעצמהשהיא

שינויידיעלמקדושתוהשםאתלהורידשלאהיא

.בזיוןנחשבאינולצורךכןשאיןמהלצורךשלא
לשנותצורךראוהספרדיםכי,המנהגיםנחלקוובזה

אבללאשפההשםייזרקשמא'וכואלודיםולכתוב

ואילו,פהבעללהים-אבאמירתלתקלהחששולא

.לאמירהגםחששוהאשכנזים

כתיבתעללערערהמיםמקוהת"משושהביאוכיה

נתקדשושכברהטעםמן'וכואלודיםאואלוקים

ף"הקוהוסיףוכאשרכתיבתןמשעתר"למף"האל

ואסורהראשונותשלקדושתןנתבטלהלאת"הדלאו

ולכןכמחיקההויקדושתןנתבטלהנמיואי,למוחקן

ש"שמתבואותת"בשועיין,כןלכתובאיןנפשךממה

כללסתורשהאריךז"ועו"עסימןדעהיורהחלק

לאבשינוילסייםמראששהתכווןכיוןכיראיותיו

ואפילו,ד"לענראהוכן.הראשונותהאותיותנתקדשו

ממנהגלהוציאואיןדרבנןספקהויספקבדברהיה

והיום.ולגדרלסייגכןשנהגוכיוןובפרטהעולם

שיחהוכןקליליםדפוס-דבריושארעת-כתבישנתרבו

ה"בעומאדנתפשטוהקודשבלשוןפהוניבולבטלה

בכתבהקדושיםהשמותלבזיוןלחשושישבוודאי

ת"בשושכתבכמוושלא,פהבעללבטלהולאמירתם

ורק.רחוקהמציאותהיאבזהשהתקלההמיםמקוה

אתלבטאראוילימודכדיתוךפסוקיםבהזכרת

להםהנחאבל,הספרדיםכמנהגכצורתםהשמות

יבואושלאכדיעניןבכללשנותשנהגולאשכנזים

.לאומתילשנות.מתיביןלטעות

סימןאליהואמרית"משותצלוםשלחכבודווהנה

אוסףשהואאומץיוסףמספרהביאושםו"כ

,ה"השלשלדורומבןפרנקפורטק"קומנהגידינים

חייםאורחחלקאומריביעת"בשוכןהביאוכבר

להזכיראכןט"שמבסימןל"וז,'האותד"יסימן

דשרילינראהובפוסקיםבגמראהמוזכריםהשמות

אדושםלכנותולאלימודבשעתבפירושלהזכירומצוה

שהריכךלכנותמעלהכלפיכבודדרךשאינןוכיוצא

ל"עכמהקדמוניםשמעתיובןבזייןהוילאדםהכנוי

ואלוקינובאלוקיםגםמייריולכאורה.אומץיוסףספר

זהאיןאבל.לשנותולאכהוויתםלהזכירםשמצוה

המיוחדהשםבכינויישמיירינראהויותרד"לעמוכרח



כאבניםבניסימןעת

המיוחדבשםשמיירישםהקודםמהסימןונמשךבלבד

אומץיוסףספרודעת,ש"עייחטאת'להלאמרשלא

'אעמודה"לדףשבועותבמסכתהתוספותכדעת

להחמירוישהמיוחדכשםהואאדונותששםח"רבשם

הדשןבתרומתשכתבוכמושמותמבשאריותרבו

להשתמשאיןולכן,ש"עייא"קעסימןהפסקיםהלק

עניןאינואבלר"אמשםשנוישהואאדושםבכינוי

.שמותבשארלשנותלאסור

אורחחלקמשהאגרותת"שושלדעתלהעירויש

הנדפסשםלמחוקאיןה"נסימן'בחלקחיים

לצורךאםכיא"הבמקוםף"קואודים"יובשני

אלוקיםלהשוותלופשוטמניןיודעאיניאבל,גדול

צורךהצריךלאהדשןבתרומתכימהיקהלעניןי"לי

.'וכולאלקיםלאאבלהמיוחדהשםבכינויאלאגדול
תמידואלוקינואלוקיםנרשםאומץיוסףשבספרוהעד

ב"תע,ס"תמ-ח"תס,ח"שע-ו"שעבסימןש"עייף"בקו

בכתבאלאכןלשנותהתירשלאתתעקשואם.ועוד

כדילבארלוהיהזהכעיןכל,פהבעללאאבל

.פהבעלגםלהתירהרביםיטעושלא

אדושםהזכיראומץיוסףכספרהלא,תאמרואס

אלוקיםלאאםכיוצאהםומהל"עכוכיוצא

אפשרכיד"לעמוכרחאינוזהגם,'וכוואלוקינו

ובדומהאדונותלשםאחריםכינוייםלהםשהיו

אלוקינואלוקיאלוקיםבמקוםשמויינושמוילשמויים

מגילהבמסכתהירושלמיעלתמרעליבספרועיין

,עתיקיםספריםמכמהכןשהביא'טהלכה'אפרק

ת"בשוראיתישוב.לגמרימאתנונשכחואלווכינויים

טהרתספרכשםשהביא'טאותשםאומריביע

ואמרים'הבשםמכניםהיוההמוןשפעםהמים

."המוני"

לאלוקיםאדושםביןלחלקשישהגם,תאמרראם

לחלקמניןמקוםמכלהמחיקהעונשמצד

ששינויכתבתיכברהנה,הבזיוןאיסורמצדביניהם

,אדושםככינויישצורךאיזהברם.בזיוןאינולצורך

לאלוקיםדומהואינו"השם"לאמרישיותרכי

תינחהאועוד.אחרתחליףלהםשאין'וכוואלוקינו

סימןחייםבאורחז"הטהלאאבלאומץיוסףספר

כתבו'יאותשםרבהואליהו'בקטןסעיףא"תרכ

רקואלמא,וכיוצאכתבוולאאדושםלאמרשאין

.הקפידובאדושם

מצינוכי,אדושםבכינויהגריעותאלבארך3ראה
:אופנים'בגקודשלשמותכינויים

קטןשינויעםלשםדומהכשהכינויהוא'האהאופן

.אלוהיםבמקוםואלודיםאלוקיםוכגוןביניהם
רקלשנותנהגוולכןעדיףלשםקרובשהכינויוככל

א"השהואף"לקודוקאא"ההשינווגםאחתאות

ולארגלחסרא"השהואלדליתאוארוכהרגלעם

אלוקיםלאמרבאמירהשינווכן.אחרותלאותיות

נהגווכןלזהזהקרוביםשניהםכיאלוהיםבמקום

.א"להקרובנשמעשהואה"בציר"קה"ד"יולבטא
'בעמודה"נדףסנהדריןבמסכתה"רמבידועיין

השםאותיותהגושםשגםיוסהאתיוסהיכהבענין

אלאהשםאותיותהואה"הויוכן.אחתאותבשינוי

משמעב"קצסימןל"מהרית"ובשו,כסדרןשלא

.ש"עיינמחקה"שהוי

עלמצביעהכינוישלכשמובנוהואהבידהאדפן

"המקים"ו"השם"וכגוןצורתוולאה"הקב

נקראיםאלהאופניםבשניוהכינויים,'להכינוייםשהם

נקראאינוכשהכינויהוא'הגוהאופן.שנכתביםכפי

וכגוןלשםבעלמאסימןהואאלאנכתבשהואכפי

.יקי

הואנכתבשהואכפיהנקראשאדושםיובןושכנילא

,הראשוניםהאופניםשנישלגרועערבוב

כאחתולאאותיותבשתיד"אמשםשונההואכי

ן"נובמקוםהבאותמ"מן"שישהאותיותועודבלבד

מההבנהשוםאיןוגםכלללהןדומותאינןד"יו

שמיאכלפיכבודזהאיןבוודאיולכן,"אדו"זה

רוציםשהחזניםומה.כזהלקויבכינוילהשתמש

בקצבשוויםדני-ואהואכינגינתםלצורךבאדושם

שישה"זצלהז"מהגמוושמעתי.מספיקטעםזהאין

ואפשר,הכלתיקןובזה"שםאדון"במקומולאמר

.נשתבשהדורותובמשךבראשונההכינויהיהשכך
.מעליאכינויהוי'וכואלודיםאואלוקיםאבל

הנליןהרצליהודה



עטכבבניםבניסימן

כבסימן

המצוותלקייםהתכווןשלאגר
תנאיעלקטניםובגיור

ח"משככסלוו"ט,ה"ב

אחדמ"לר

א

ו"לסימן'בחלקבניםבבניכתבתים"הרמבבדעת

אתלקייםבלבוהתכווןלאהגראםשאפילו

איסוריהלכותל"וז.בדיעבדהגיורמועילהמצוות

נשיםשלמהשגיירולפי,ז"טהלכהג"יפרקביאה

שלאידועוהדברונשאגיירשמשוןוכןונשאןהרבה

דיןביתפיעלולאדברבשבילאלאאלוחזרו

,עומדיןובאיסורןגויותהןכאילוהכתובחשבן,גיירום

עבודהעובדותשהןתחילתןעלסופןשהוכיחועוד

כאילוהכתובעליווהעלהבמותלהןובנושלהןזרה

שכתבהרי.ל"עכבמהשלמהיבנהאז'שנבנאןהוא

כונוושלמהשמשוןשלנשותיהםלמהתרוציםשני
ושלא"ועוד"לשוןשזהו,שנתגיירופ"אעגויות

.אחדתרוץהואשהכלכבודוכדעת

אואחריובדקושלאגר,שםז"יבהלכההואוכן

כפניוטבלומלועונשןהמצוותהודיעוהושלא

אחרדברדבשבילנודעואפילו,גרזההרישלושה

'וכוהגוייםמכלליצאוטבלומלהואילמתגיירהוא

,משומדבישראלהואהריזרהעבודהועבדחזרואפילו

שנגלהפ"ואענשותיהןושלמהשמשוןקיימוולפיכך

שניישכי"ואפילו"פעמייםשכתבהרי.ל"עכסודן

להתחתןכדידברלשםשנתגיירוהאחד,לרועטעמים

.זרהעבודהנטשולאשמעיקראסודןשנתגלהוהשני
התכורןואםל"עכסודןשנגלהשכתבממהכןומוכח

שייךסודמאיאחרדברבשבילשנתגיירובזהגם

נתגיירולאהמלכיםשבנותלכלגלויהיההלא,לכאן

ונתגיירובאותחילהאסולשלמהלהינשאכדיאלא

סודןאלא.אתמההלהינשאכוונתןנודעהאחרכךורק

,שכתבתיכמוזרהעבודהלנטושבלישנתגיירוהיה

.בזהכבודודבריכאריכותושלא

ד"כדףיבמותבמסכתא"מהריטבהביאוכבודו
שקבלתשמשמעאריותגרילענין'בעמוד

עניןזהאיןאבלבגדולמעכבתבלבאפילוהמצוות

ם"הרמבבדעתשכתבתימהוראה,ם"הרמבלדעת

ולאחרונה'גגליון"קשוט"בשהופיעהמצוותבהודעת

.ו"טסימן'גחלקבניםבבני

ב

שקבלתא"הריטבבדעתפרשתי,קטניםובגיור

שלדעתומשוםבקטןמעכבתאינההמצוות

שאיןל"צוממילא,מקטנותומדאורייתאגרהויקטן

ואינו.בקטןקבלהשייךלאכימעכבתהמצוותקבלת

עמודא"ידףכתובותבמסכתא"הריטבלדבריקשור

וכמדומה,המצוותהודעתלגביהונארבאמרה"בד'א

והודעתהמצוותקבלתביןכבודובדבריבלבולשיש

שיטהבשםשהביאמקובצתכשיטהועיין.המצוות

והגם,בקטןמעכבתאינההמצוותשקבלתישנה

לפיפשוטהדבראבלבהדיאכןכתבלאא"שהריטב

.שיטתו

,בלבקבלהדבעינןמקטןראיההביאכבודורהנה

אינוקטןלמהבלבדבפהקבלהמועילהדאם

והקשה,דעתלואיןאםגםבפהמצוותלקבליכול

התוספותבדברימפורששאינושהערתימהעלכן

אינובלבואחדבפהשאתרערוךוהשלחןש"והרא

להקשותיכולהיההדיןוהואהמצוותבקבלתמועיל

התחלהאיןד"לעאך.ם"ברמבפרושיעלגםכן

,לואיןאמירהגםדעתלקטןשאיןכיוןכילקושיתו

לקייםשהתחייבכיוןולכןדעתלושישגדולדשאני

,בלבושהיהבמהמשגחינןלאששובאפשרהמצוות

.קבלהבראינוקטןכןשאיןמה

משום,מצוותקבלתברהקטןאיןאחרמטעםויצוד

בקטנותושיתחייבתאמרואם.במצוותחייבשאינו

א"הרשבבזהחילקכבר,לכשיגדילמצוותשיקיים

לשאלההשלישיבתרוצושםמקובצתבשיטההובא

גרולא'וכומטביליןקטןגרהונארבנקטלמה

טבילהנקטדלרבותאמשוס,א"הרשבל"וז.מליןקטן

ויתרצהכשיגדיללושתעלההואדיןדמילהמשום



כבב3ימבניסימן

שבשעתהטבילהאבל,רצונובשעתבעולםדישנה

בעולםהיהלאשנתרצהובשעהדעתבןהיהלא

למחותהואיכולשהרימסופקשגירותוכיוןלאאימא

רושםמשאירהשהמילהכלומר,ל"עכל"קממשיגדיל

דעתברונעשהכשנתבגרקייםהרושםואותובגופו

כוונתוזו,רושםמשאירהאינהטבילהכןשאיןמה

למחויוידעגדולכיליתאטבילהשכתבא"הריטב

המצוותקבלתשכןוכל.ל"עכ'וכולועולהה"ואפ

מועילהשפירשלמסקנהואף,רושםמשאירהאינה

מהבגופומעשהנעשהפ"שעכטבילהשאניהטבילה

כןמחלקיםשישוכמו,בפההמצוותקבלתכןשאין

מערכתחמדבשדיעייןכוונהצריכותמצוותבענין

.ז"סכללמ"המ

ג

דעתעלקטןמטביליןביןחילקתישםבניםבבני

לאדםוזכיןלוהואדזכותמשוםשהואדיןבית

במאילהודניחאאביועםנתגיירלבין,בפניושלא

א"ידףכתובותבמסכתשאמרוכמואבוהוןדעבידי

הגיוראיןאביועםביחדשבנתגיירוכתבתי.'אעמוד

,לאאוהקטןשללזכותוהואהגיורבהאםתלוי

ה"בדשםא"בריטבנראהשכןכתבתיהתשובהובסוף

זכותמשוםהטעםאיןאביועםשבנתגיירל"קממאי

מהובארתילאאך.בפניושלאלאדםוזכיןלוהוא

.א"מהריטבהלימוד

א"הריטבשכתבלמהשהתכוונתילנכוןהבילודו:רכב

מןלהמייתילאואמאיתאמרואםל"וז

דהתםל"וי'וכוקטניםכמהשםשהיוכסיניהעומדים

דעבדובמאילהווניחאאבותיהםדנתגיירומשום

שדבריבדעתישפירשמהואולם.ל"עכאבוהון

מקודםשהביאהתוספותדבריעלמוסביםא"הריטב

לאזה,כאחדבאיןוזכיותוגירותאשבגויבסמוך

מוסביםא"שבריטבומייתינןמייתיהלשונותכייתכן

.ראשוניםשארדבריעלולאל"חזדבריעלמקוםככל
רבדבריעלחוזרתשהשאלהכבודושלהפרושוגם

כי,נכוןאינודיןביתדעתעלקטןשמטביליןהונא

כלומרל"עכ'וכולהמייתילאאמאיהקשהא"הריטב

שייךומה,בסינימהעומדיםלזהמקורמביאלאלמה

כתובותבמסכתוהלאהונארבדבריעלכןלהקשות

רקאלאלדינוהמקורמהולדעתשאלולאכללשם

א"הריטבשדבריהואהנכוןאבל.ל"קממאישאלו

קדושיןממסכתשםלמעלהשהביאמהעלמוסבים

דכתיב,התורהמןלאדםשזכיןמנין'אעמודב"מדף

שעלל"עכהארץאתלנחולתקחוממטהאחדנשיא

בסיניהעומדיםמןראיההביאולאלמההקשהזה

והיזואותםוטבלושמלוקטניםכמהביניהםשהיו

משוםותירץ,בפניושלאלאדםשזוכיםומוכחעליהם

מטעםולא'וכולהווניחאאבותיהםעםשנתגיירו

.הוכחתיהיתהוזאת,זכות

ה"דסוףשםכתובותבמסכתש"הראבתוספות[ךגב

דמטביליןראיהלהביאיששכתב,כןנראהקטן

במילהלבריתשנכנסוהמדברמדורהתורהמןקטןגר

,ל"עכקטניםיתומיםכמהבהםוהיו'וכווטבילה

הקטניםמכלולאיתומיםמכמהלהוכיחשהוצרךשממה

איןאביועםשבנתגיירנשמעאבותיהםעםשנתגיירו

א"הרשבדבריהםוכן.לוהואדזכותמשוםהטעם

בפרקכדאיתאלגויזכיהדאיןל"דקייג"ואעל"וז

,כאחדכאיןוזכיותושגירותושאניהכאנשךאיזהו

ומדנקטל"עכלקטניםגדוליםשזכולאבותינומצינווכן

במישמיירימוכחלבניםאבותולאלקטניםגדולים

פרשוא"והרשבש"הראורק.אביועםנתגיירשלא

דעתעלשמטביליןבסיניהעומדיםמןנלמדששפיר

,א"הריטבמדבריהפך'וכולוהואדזכותדיןבית

יש,כןלמדולאבגמראלמהא"הריטבשהקשהומה

דברשהואהמטותמראשיללמודלגמראשנוחלתרץ

היובודאיכי,קשהא"לריטבואילו.בתורההמפורש

עלנתגיירוכרחךועלקטניםיתומיםכמהגםבסיני

ושוב,בפניושלאלאדםשזוכיםומוכתדיןביתדעת

ויש.משםראיההביאולאקדושיןכמסכתלמהקשה

ידיעלאומצומצריםביציאתהיתומיםשכללתרץ

דעבידיבמאילהוניחאשלעניןמסתברוכן,אחרים

הוריםלביןטבעייםהוריםביןהבדלאיןאבוהון

קטנים"כמה"שהיושכתבקשהלשונוורק.מאמצים

.ל"וי,בסיניאבותיהםעםנתגיירוקטניםרבבותוהלא

זכותא"והריטבא"והרשבש"הראשלדעתלמצא

הםאבוהוןדעבידיבמאילהווניחאלוהוא

דעהשאיןכבודושכתבכמוושלא,שוניםעניניםשני

הואזכותכי,נראהלחלקוהטעם.בראשוניםכזאת

לעתידממנווהנאהטובהלושתהיהענינובגיירלו

למסכתובדומה,הזכיהבשעתנהנהשאינופיעלאף

דזכותלאשתוגטבמזכה'בעמודח"קידףיבמות



בניסימן

במהאלאהגירושיןבשעתאינההזכותששםלההוא

מציעאבבאבמסכתוכן.אתרכךיבםבפניתיפולשלא

ידמתחתשיוצאלעבדהואזכות'בעמודס"ידף

ובמסכתחוריןבתלישאשיבולי"ופרשלחרותרבו

ששםהארץחלוקתלענין'אעמודב"מדףקדושין

כשיבואורקאלאלהםשמזכיםבשעהאינההטובה

דיןביתדעתעלקטןבטבילתהדיןוהוא,לנחלתם

בניחאכןשאיןמה.כשיגדילאחרכךרקהיאהטובה

לונוחהגיורמשעתכבראבוהוןדעבידבמאילהו

גדוליםועבדם"לעכוובמקביל,אביוכמושעושה

להוניחאהשתאוכברדהפקיראטעמאשטעמושם

כיבהוהאלאשאינוסהדיאנןכעניןוזהו,בהפקירא

מעצםלקטןשנוחוכיון.העתידעלעדותשייךלא

והאםלטובתויהיהאחרכךהאםדניםאיןשובהגיור

רבותאלשוןהראשוניםנקטוולכן.לאאוירצההוא

הזיקהשםכי,למחותיכולאביועםבנתגיירשאפילו

וסלקאלוהואזכותמטעםמאשריותרחזקהלגיור

.למחותיכולשאינודעתן

עמודג"כדףקדושיןבמסכתא"הריטבלדבריולכאן

אובפניושלאלאדםזיכושאםשםשדן'א

והביא,מוחהאםלמפרעהזכיהלעקוריכולכרחובעל

,אפשיאיאומרוהלהלחברומתנההנותןאתכדוגמא

למחותשיבולדיןביתדעתעלקטןגרטבילתואת

הכוונהאלאדוקאלאולאלתרולשוןכשיגדללאלתר

פועלתבפניושלאשבזכיהשכיוןכתבוכבודו.למפרע

יכולקטןשגרוכיון,הזכיהעקירתידיעלהמחאה

אםוביןדיןביתדעתעלטבלוהואםביןלמחות

אביועםשנתגיירבמיגםלכן,אביועםנתגייר

שרקלומרשאין,הזכיהעקירתידיעלפועלתהמחאה

עלכגילויפועלתהמחאהאבללאהמתגיירבקטן

פועלתהמחאהאביועםהמתגיירבקטןואילו"זכין"ה

יכולא"הריטבהיהלאהואכןשאם,אחרמדין

הבנתיולא.כבודול"עכזכיותלשארמסוגיתנולהוכיח

ללמודא"הריטביכוללאולמהלזהזהענייןמה

ואם.אחרבמקוםלאדםלזכיןאחדבמקוםלאדםמזכין

הא,למחותיכולאביועםשנתגיירקטןשגםמשום

.שונההמחאהטעםגםל"וכנשונההזכיהשטעםכיון

ד

מוכרחאינום"הרמבמדבריכבודושהביאמהגם

כתב'גהלכה'יפרקמלכיםבהלכותכי,ד"לע

פאננבנים

בשעהלמחותיכולדיןביתכשהטבילוהוקטןהיהואם

כתבכאילואותופרשוכבודול"עכ'וכושיגדיל

שלאכיוןכןושעל,דיןביתדעתעלשהטבילוהו

שלדעתמינהשמעאביועםשנתגיירהאופןהזכיר

ומטעםדיןביתדעתעלהןקטןטבילותכלם"הרמב

"דעתעל"כתבלאם"הרמבהלאאבל.לוהואזכות

אםשדוקאבכוונתול"וי,דיןבביתאלאדיןבית

אםכןשאיןמהלמחותיכולבקטנותוהטבילוהו

ובדומה,משהגדילוהטבילהבקטנותוהיתההמילה

לשאלהמקובצתבשיטהשהובאא"ברשבהשנילתרוץ

ולשון.מליןנקטולאמטביליןהונארבנקטלמה

'גצריכהגרטבילתשכלמשוםהואשנקטדיןבית

.בגמראי"שפרשכמו

הגיורפועלדרךבאיזום"ברמבנתבארשלאוהעיקר

לשארממנוללמודאפשראיולכןבקטן

שלאם"הרמבבדעתנתקשווהאחרונים,ראשונים

בהלכותרקאלאביאהאיסוריבהלכותמחאההזכיר

סימןדעהיורהחלקסופרחתםת"בשועייןמלכים

דנתיבניםבנית"ובשו,המלוכהמשפטוספרג"רנ

דיןביתדעתעלהזכירביאהאיסורישבהלכותבמה

.ש"עייאביועםנתגיירהזכירולא

ה

שבנתגיירא"בריטבחידושיעלכבודושהעירךכוה

,דיןביתתנאימכוחהיאהמחאהאביועם

אמרו'אעמודד"עדףכתובותבמסכתהלאוהקשה

אינוהקטןוכאןבתנאיאינובשליחותשאינוכל

לקיימהאפשרשאיבפעולהמיירישםהנה,בשליחות

חלוץליבםאמרואםולכןחליצהכמושליחידיעל

נתנהולאוחלץזוזמאתייםלךשתתןמנתעללה

וטבילהבמילהמייריכאןואילו,כשרההחליצההכסף

ולהטביללמולשליחיםממניםדיןביתושפירתנאיעל

לכשיגדילימחהשאםלהתנותיכוליםולכן,הקטןאת

התנאייועילשליההצעהלפיואמנם.הגרותתתבטל

שהאבבכךגיוראתלהתנותהצעתיכיהכיבלאו

בוודאיוהאב,קטנהלישיבההבןאתישלחהיהודי
ומהנכונהלינראיתהצעתידברסוף.בשליחותשייך

.אחרותשיטותבצרוףרקא"הריטבדעתשהבאתיעוד
.הדבריםלליבוןשהביאלמרותיתי

השיןהרצליהורה



כגמ"בנבניסימןפב

כגסימן

קלהעבירהקודםחמורהעבירהביטול

ש"ועייל"עכאסורממשלהתיראבל,שניהםלבטלג"תשסא"מנכ"כ,ה"ב

.ל"ויר"מסימן'אבחלקאחרלמחכר

וחיפשתי,בוטיםבדבריםעלישהשיגשמעתיזמןלפני

לינשלחכעת.מצאתיולא'בחלקספרואת

בנית"בשושכתבתימהבעניןט"קלסימןתצלום

בעיקרלאכיאף(6-5)ז"לסימן'אחלקבנים

האריךוכבודו,יושבאיננימליציםבמושב.הדברים

.לראיהתחליףהיאהמליצהכאילוהשנוןבלשונו
.בקצרהואשיבו

לבחסרמיוכן'וכויביןולאפתימיכתבכבודך

וכאלה'וכופאדוכהתכסימתקנותלהוציא

ראיהשאיןהואדבריוותורף.לעייפהעדלשונות

שהבאתיפאדובהוחכמימינץי"מהרשתקנוממה

ירקדושלאגזרנול"וז,שםבניםבבניהתקנהלשון

אמנם,הפוריםבימימלבד'וכוהנשואותהנשיםעם

כבודוופירש,ל"עכ'וכולרקודיוכלוהפנויותעם

אלאנשיםעםריקודשוםלרקודמניחיםהיושלא

לגמריהריקודיםאתלבטלבכוחםהיהשלאמפני

ח"מדףסוטהלמסכתוציין,במיעוטוהרעבחרולכן

.האימקמיהאילבטולי'אעמוד

לבטללנושומעיןאיןשאםשםי"פרשכידקולא

כאששהואזהאתלבטלנקדיםשניהםאת

ולשתוקהחמורהאיסוראתלבטל'פיל"עכבנעורת

האיסוראתלהתירכתבלאאבלהקלהאיסורמן

אורחחלקמשהאגרותת"בשוכןראיתישוב.*הקל

ל"וז,גופאריקודיםלעניןה"לסימן'דחלקחיים

האמקמיהאלבטוליח"מדףבסוטהדאיתאומה

לעסוקאלאאיסורלהתירהמראהמעשהבלאהוא

א"כשאקצתהקלבבטולמלעסוקולמנועזהאתלבטל

י"מהרלדעתשחילקתישםבניםבבניעיין(הגש)*
נכשליםכברשהיווחמורהקלהעבירהביןמינץ

לחדשלבין,בקלהלהמשיךלהתירסכרשבזהבשתיהן

.קלההיאכיאףחדשהעבירה

שהביא,ג"נסימן'אחלקדעהיורהבחלקכתבוכן

לראות'"ד"הבשעלוסייםשםבסוטהי"רשדברי

האחריםמאיסוריםשישתקואףשיכוליןהאיסוריםלתקן

מןשישתקודוקאוהיינול"עכלתקןיכוליןשאין

לאכןועל.שיתירוהולאאבלבוימחוולאהאיסור

עםלרקודשאסורתקנתםלנסחפאדובהלחכמיהיה

יוכלוהפנויותושעםהפוריםבימיזולתהנשואות

וזהגמורהיתרהויאלהשבתנאיםשמשמעלרקוד

,דעתםלבארהארכתיולכןלרביםתקלהוהויאינו

.הדבריםלעומקירדלאוכבודו

עבודהממסכתשהבאתימהעלבקולועלינתןךעךך

רבישלבתושלבמעשה'אעמודח"ידףזרה

רומיגדוליכלבפנימהלכתשהיתהתרדיוןבןחנינא

שהיהץ"ריעבמהגהותוהבאתי,בפסיעותיהודקדקה

ץ"שבריעבהשיגוכבודובמתכווןהרעיצרגירוישם

כיבאמתזוטרתאמילתאוזו.במתכווןהמלהאתאין

לגרותכללהתכוונהלאאםהרעיצרגירויעונשמהו

אחרפרוששהביאומה,ץ"הריעבדבריבהמשךש"ועיי

דבריםשניוזולת.ץ"הריעבלפיאינויהוידעבןמספר

בהינףאותםודחהכלללדבריכבודוהתייחסלאאלה

.שאמרהממיהאמתשיקבלאברכהולכן,פהוהבליד

הנליןהרצליהודה

ליחידיםכןלייעץאלאדיןבביתשלאאבל(ה"ה)**
העזרבאבןועיין,יוםבכלמעשיםהםבצנעה

כדיל"להוצזלאדםשיששמואלבביתג"כסימןריש

ק"תסימןחסידיםמספרוהואנדהאשתועללבואשלא

דףקטןמועדובמסכת.חסדבמקורו"קעבסימןש"ועיי

שיצרואדםרואהאםאומראילעאירבי'אעמודז"י

שחוריםוילבשאותומכיריןשאיןלמקוםילךעליומתגבר

שםיחללואלחפץשלבומהויעשהשחוריםויתעטף

אמרבדווקאהאםהראשוניםונחלקול"עכבפרהסיאשמים

.['כסימןלעילראה]דווקאלאואוהאיסורעללעבור



פגכדבניםבניסימן

כדסימן

חיממזרכמהועדלממזריםהיחס

א"תשסכסלוא"כ

אחדלרב

א

בקהלתהכתובאתדרשווהם,ל"חזידעולאאדעמה

מגחםלהםואיןהעשקיםדמעתוהנה'דפרק

שלממזריםל"עכמנחםלהםואיןכחעשקיהםומיד

ת"שבשוומה.הבאלעולםה"הקבזולתמנחםאין

התוהיםנגדהתריסז"רטסימן'זחלקהלכותמשנה

ששאלותוכתבהוריוחטאתבגללהוולדנענשלמה

מהוריויורששהבןפשוטכידבריםפטפוטיהןאלה

והאםבגופוחולההאבאםוהלא,דאבוהכרעאוברא

הגםד"לע?שנאומאיחוליםהילדיםגםבגופה

הטבעחוקיעםלהשליםבאמונהפגםהואשבודאי

הכתובגזירתהיאוממזרותהתורהחוקיעלולערער

עלמערעריםאנושאיןכשםעליהלערערלנוואין

ביןלחלקישהרבהמקוםמכל,הפיזיקהיסודות

אינםבטבעהמומיםרוב.בטבעמומיםלביןממזרות

ישמהםולהרבההאדםשלצאצאיולכלמועברים

זרעפסולכןשאיןמה,בימינוובפרטותיקוןתרופה

לוואיןמזרעואחדכלעלוחללעולםשהואהממזר

התפלמסלאהלכותמשנהת"שבשווכמדומה.מרפא

באאבלממזרשאינומיעםאלאעצמםממזריםעם

אתכןלנחםסברלאאבל,שמיאכלפיבטרוניא

.הממזרים

.נשמותגלגולמסודז"מהרדבהסברשהביאש"''רלנ
מהאך,החטאעצםהואשהממזרכתבועוד

לאחרונישאהבעלהשמתאמועלשהעידולמייענה

למרותממזריםמהשניבניהשאזהראשוןבעלהובא

ממזרתינחהאועוד.גמוראונסאלאזדוןכאןשאין

ל"חזבלשוןממזרוסתםכרתואיסורמניאוףשנולד

מישראלאוישראלובתמממזרהנולדאבל,כןהוא

איכאמאילאואיסורעלאלאעברושלאוממזרת

ממזראוממזרתשנשאמגרהנולדשכןוכל,למימר

מממזרהנולדוכן,כללאיסורעברושלאגיורתשנשא

ת"בשועייןלכתחילהלשדכםמותרשאותםוממזרת

.ט"לסימן'בחלקבניםבני

להודיעםיש.הםישראלכיפניםלהםלהאירוצריך

מטפהשנולדכיוןולגרלנתיןקודםשממזר

'אעמודג"ידףהוריותבמסכתשאמרוכמוכשרה

לאאבלאיסורמשוםהואושפסולו,מקומותושאר

אגרותת"בשוכתבוכןישראלקדושתבושאיןמשום

שכבודוומה.א"יסימן'אחלקהעזראבןחלקמשה

השכינהשאין'בעמוד'עדףקדושיןממסכתהביא

שםש"הראתוספותלדעתזוהי,הממזרעלשורה

וכן'בסימןהעזרבאבןוהטורף"הריעלן"והר

ה"הקבשאיןאמרו'זאות'טפרשהרבהבבמדבר

בשםוהתוספותי"רשאבל,ממזריםעלשמומיחד

פרשוהוז"קטתעשהבלאג"והסמשםבקדושיןי"ר

שבגמראהעניניםמסמיכותמשמעוכןגריםלענין

.י"רשכתבכמו

וצייןרעותתכונותלממזרשישכבודושכתבמהגם

הואהלשוןשם,'בעמודג"פדףמציעאלבבא

ולאל"עכהוארשיעאמינהשמעהאיכולימדחציף

משםנלמדאיןלממזרהכוונהאםואפילו,ממזרנקט

שכללאאבללממזרותסימןהיאשהחוצפהאלא

וסגולהאופיבעניניהפגםועיקר.חצוףהואממזר

,בצאצאיוולאהניאוףמןשנולדבממזרהואאלה

.הלכהבעניניביניהםחילוקשאיןפ"אע

שםערוךושלחןה"רססימןדעהיורהבטורוהנה

שלשבבריתוהגאוניםתשובתהביאו'דסעיף

ל"מהריובמנהגי,רחמיםעליומבקשיםאיןממזרתינוק

הילדאתקייםהנימולממזרעללהתפללשאיןכתב

לקייםלישראללהוניחאדלאמפנילאמולאביוהזה

שכאשרל"מהריסיפרועוד,ל"עכשביניהםממזרים

לושלחושניםעשרבגילממזרילדאותונפטר

והובאל"עכמתוכנוונאסףשנסתלקטובהלבשורה

להתפללשאסורכבודוהסיקזהולפי,שםז"בט

חידושואלאמשםללמודאיןד"לע.ממזרלרפואת

זכותלואיןשעדייןקטןממזרבעדלהתפללשלא

,אביהםבעווןמתיםקטניםשבניםעודומהעצמית

אםמבוגרממזרלרפואתלהתפללשאסורמניןאבל



כדבניםבניסימןפד

אנואיןוהלא,ישריםבדרךשהולךרואיםאנו

היותומצדאלאממזרהיותומצדעליומתפללים

הבריתשעתשונהכיועוד.במעשיוכשרישראל

עלאזנתפללואםממזרשהואהתינוקעלשמכריזים

ופשוט.ממזריםבלידתלנונוחכאילונשמעקיומו

שמענולאגם.עצמובעדלהתפללהממזרשרשאי

כידורכמוגנאיבשםלממזרשקוראיםראינוולא

עמודג"פדףיומאממסכתוהואל"מהרישכתבכפי

שחיברואנשיםשמותשלהרשימותשבכלוהעד,'ב

ת"בשוועיין.כזהשםנמצאלאגיטיןלעניןהאחרונים

גנאיבשםלולקרואנכוןשלא'עסימןבידחיים

הפוסקיםובאוצר,יגדלכאשרצדיקיהיהשמאכי

.ו"טסימןימיןבןלספרכןציינו

'בעמודח"עדףיבמותממסכתקשהאינוולכן

לךנתתיחייםלממזראמירבישאמרבמה

משמעוכןהממזרשיחיהלונוחשהיהומשמעל"עכ

שלבמעשהב"יהלכה'גפרקקדושיןבירושלמי

כשריםהסתםומןבגדוליםמדוברשםכי,ברכיהרבי

ברכיהורביאמירבינמיהכיואיןבמעשיהםהיו

בירושלמישמסופרממהסתירהאיןגם.בקיומםרצו

תינוקושכאשראביןרבילפי'אהלכה'חפרקיבמות

התענההאבשפכהכרותנעשהאהבהבראדא'רשל

מלבואשנפסלמפניהעדהבקרבןופרששימותעליו

ואינואביוברשותבקטןמדוברשםגםכי,בקהל

כי,בגרסאותתלוישהדברועוד.מבוגרלממזרראיה

נתענההואהנוסח'בהלכהס"יפרקשבתבירושלמי

.ל"הרדבפרושש"ועייל"עכומיתעליו

וראיתיוחסידותקבלהספריבשםכבודושהביארכזה

שאדם,הפלאהספרבעלשלאביובשםכן

בתשובהיחזוראםממזרוהולידהערוהעלשבא

מדוברבזהגםד"לע,הממזרבנוימותאזישלימה

ולאוברשותואינובגדולכןשאיןמהקטןבממזר

תמרעליובספר.מותואתלקרבלאביוכמיניהכל

תעניתלמסכתצייןשםשבתבמסכתהירושלמיעל

שבתוביקשיקרתדמןיוסי'שר'אעמודד"כדף

שהיתהומשמעאדםבניבהיכשלושלאכדיתמות

דמןיוסי'רעלהקפידאבוןר"ביוסי'ור,מבוגרת

תורהללמודהפסיקולכןזרעועלחסשלאיקרת

תינוקושלהמעשהאתסותרזהאיןל"הנולפי,ממנו

ואילובקטןמיירישםכיאהבהבראדארבשל

תעניתבמסכתאבוןר"ביוסי'רואם.במבוגרתכאן

'שרנמצאשבירושלמיאבין'ראותושלבנוהוא

כאשרשימותקטןבןעללהתפללשמותרגרסאבין

עלכןלהתפללשאסורגרסובנולמכשוללחושיש

זהבליגםברם,פליגיולאגדולהבתאוגדולבן

.השוניםהמכשוליםביןלהבחיןיש

ג

ונקדשתיבושייךכיעשרהלמניןמצטרףממזררהנה

צבורשליחלהיותויכול,ישראלבניבתוך

בדרךלאאבלארעיחובתםידיהרביםאתלהוציא

כמולזימוןומצטרף'וז'גלמניןלתורהועולה,קבע

בהשלמות'בחלקהדבירפתתבספראלהבכלשהאריך

ופשוט.חולקיםשישפ"ואעה"נסימן'אלחלק

ורק.לתורהעולהכלכמושברך-מיעליושאומרים

איןבהכרחאזיממזרשהואלפרסםצורךישכאשר

יבמותבמסכתהמעשהוהואמלביישונזהריםאנו

הואשובממזרשהואשנתפרסםאחריאבל,ל"הנ

אונאתמשוםלביישוהתורהמןואסורישראלככל

לכתובלכבודווחלילה.פניםהלבנתומשוםדברים

.ולהכלימולפרסמותמידיחיובשיש

פ"קבסימןתשובהבדרכישהובאאמתזרערז"רבשך

כתובתנכריי"עלעשותהציע'אאות

למקוםילכושלאכדילסימןממזריםשלבמצחםקעקע

לולאאבל,באיסורכשריםוישאואותםמכיריםשאין

היאההצעהכיאפס.לבזותםחושבהיהלאזהחשש

'בעמודה"מדףבכורותבמסכתועייןד"לעזרה

דומהואינו.הםולאסימןיעשהה"שהקבשביקשו

ז"קעסימןסוףהעזרבאבןא"הרמשהביאלמה

שזנתהאשהשלחוטמהאתשחתכוש"הראמתשובות

מילתאלמיגדרשעהכהוראתכןעשוכי,הגויעם

הגמראובימי.בממזרכןשאיןמהחטאהעצמהוהאשה

מילתאלאוושאברביםפעולהידיעלפסוליםפרסמו

'בעמודח"כדףכתובותבמסכתהחביתשבירתכמו

וכן'אסעיף'בסימןהעזרבאבןא"הרמכוונתוזוהי

לעשותדעתםעלעלהלאאבל,משהבדרכיכתב

הרישוםהואהפרסוםעיקרוהיום.הממזרבגוףמעשה

אוהעירטובילביקורתהנתוניםהקהילהבפנקסי

אחדלהודיעצריכיםהדיןובתי,הדיןביתברשומות

.למקוםממקוםשהלכוממזריםעללשני

כישראלהואהממזרהחיתוןמפסוללבד,דברסוף

החינוךבספרכתבוכן,ויוםיוםלענינידברלכל



פהכדבניםבניסימן

מקומותבכלהממזריםעםלהכנסל"וז,ם"תקמצוה

מותרהדבריםבכלעמהםוליתןולישאמושבותיהם

שממזרל"חזאמריוכברישראלמבניכאחדבאמת

הארץעםלכהןהתורהבקריאתקודםחכםתלמיד

.ל"עכ

ד

שםבניםבבניעייןורביהפריהבעניןששאלרכנה

המנחתסברתאתלחזקהירושלמימןשדייקתי

,ורביהפריהבמצותחייבאינושממזר'אבמצוהחנוך

עלבסתםהנאמרתממצוהלפטורקשהמקוםומכל

עוזיאלח"הגרבצמבהערותועייןוקושיותסברותידי

לישאמוצאאינוואם.'אכרךסוףהפוסקיםבאוצר

אונסמשוםמלהולידפטורבניםבתגיורתאוממזרת

שלשלמותקהילותלעומתמעטיםגריםשישובימינו

לישאלממזרמותרד"לעל"חזבימישהיוגרים

איניורק.לכתחילהבניםבתשאינהגיורתאוממזרת

בניםבתאשהישאשאםלכבודופשוטמניןיודע

.ממנובניםתרצהלאהיא

לישאורוצהמשפחתואתמכיריםואיןשבאואיש

הפוסקיםנחלקושבאהאשהאוכשריםבת

באבןהשלחןבערוךכי,במנהגשתלויונראהבזה

שישלדינאשפשוטכתבג"יאות'בסימןהעזר

בחזוןואילו,בדיקהבליאתםלהתחתןשלאלהיזהר

שאנוכתב'כאות'בסימןהעזראבןחלקאיש

ידועהאינהשמשפחתןאףהבאיןבאנשיםהיתרנוהגין

בזהמיעציןשאיןרקבדברמוחיןשמענוולאכלל

.ל"עכ'וכו

ה

ממזרהאםד"לעאבארד"בסלכאןשהגענוכיון

יבמותבמסכת.ל"חזפ"עחייומשךומהוחי

לאחרממזרתאליעזררביאתשאלו'בעמודח"עדף

שלישידורלייתןמילהםאמר,מהודריעשרה

רבאמרוכןחילאממזראקסבראלמא,ואטהרנו

אסיריןממזריןתנןאנןוהא.חילאממזראהונא

מפרשאלדידיזירארביאמר?עולםאיסורואיסורן

,חילאיריעדלאחידידיע,יהודהדרבמיניהלי

.ל"עכחיילאטפיחיידריתלתאעדידיעולאדידיע
דלאודורותיוהואחייבברורלכלדידיעי"ופרש

שלא,הואאפילוחילאכללידיעדלא.ביהמיטמעי

דזהירידריתלתעדידיעולאדידיע.כשרהישא

הואברורדברדלאודכיוןחיילאטפי,חייאנשי
שבידועדבריוופרוש,י"רשל"עכמילתאמשתכחנא

הכשריםונזהריםהממזריםעלקוליצאאמנםידועולא
נשכחברורההידיעהואיןמאחראבל,אתםמלהתחתן

לאינםהממזריםנהפכיםוממילאדורות'געדהקול

שלאכדימתיםהםולכן,מהםנזהריםואיןידועים

.*בכשריםייטמעו

ומתיידועשאינוממזרשלחייואורךמהודעותריש

הלכה'חפרקיבמותבירושלמי.למותאמורהוא

'אהלכה'דופרקב"יהלכה'גפרקוקדושין'ג

יוםמשלושיםיותרחיאינוממזרהונארבאמר

ששלושיםלאמרוצריך.ידועשאינוממזר'כלול"עכ

שיצאמיוםאוהממזרמלידתאונמניםאלהיום

חיהיהכןושעלכממזרידועשהיהממקוםהממזר

ימותכןושעלכממזרידועשאינולמקוםובאשם

הממזרבמעשהקדושיןבירושלמישנראהכמו,שם

שאלמלאברכיהרבילוואמרי"לאשהגיעהבבלי

.יוםשלושיםתוךמתהיהממזרשהואעליופרסם

ל"וז,אחרבאופןפרשק"תסימןחסידיםפר(רבכ

ורביהפריהמצותקייםלאממזרהמוליד

דלאמבעיאלאממזרלמולידלומרישמכאן'וכו

,חילאממזרדקאמרי'וכוורביהפריהמצותקיים

כטריפהחיידלאבניםיולידלאשמולידממזרואותו

שכתבמה.שםחסדבמקורועייןל"עכ'וכוחיידלא

שכאשר'פיורביהפריהקייםלאממזרשהמוליד

האבקייםשלאלמפרענמצאבניםבליימותובניו

'אסימןהעזרבאבןשנפסקכמוורביהפריהמצות

במסכתשאמרומהלפילהטעיםויש.א"ברמ'וסעיף

'וכוכמתחשוביםארבעה'בעמודד"סדףנדרים

כיחיאינוממזרכןשעל,ל"עכבניםלושאיןומי

.כמתנחשבהואלכןכלהוזרעומאחר

'בחלקהעזראבןחלקמשהאגרותת"בשו(הגש)*
שהאיסור'האבאופןפרש'גאות'טסימן

אםכןשאיןמה,ביודעיןאתולהתחתןרקהואבממזר

כעוברלאואפילואיסורשוםאיןממזרשהואידועאינו

,ביבמותהסוגיאאתהביאשלאש"עייובאונסבשוגג

ידועשאינובממזרישמכשולאיזהדבריולפיב"וצ

.חיאינוולמה



בנסימןפו

ל"עכ'וכושמולידממזרואותוחסידיםספרולשון

האחרוניםונחלקומיאתהולידמימבואראינו

חלקקמאמהדוראומשיבשואלת"בשובי,בפרושו

הממזרבןשהואבממזרשמייריפרשא"רסימן'ג

שלראשוןדורזהולפי,הערוהמןשנולדהראשון

נמחקולכןמולידאינושניודורומולידחיממזרים

לטריפההדמיוןלפיקשהאך,שלישידורלהםואין

באותושמיירינראהויותר.כזוטריפהמצינוהיכןכי

זהשהוא,הולידוהערוהעלשהבאראשוןממזר

כ"יתוךימותלטריפההדימויולפימולידשאינו

'בסימןהעזרבאבןשמואלהביתכוונתוזו,חודש

השיעורחסידיםספרשלדעתשכתבח"יקטןסעיף

.שיעוראנקטלאחסידיםשכספרפ"אעחודשב"יהוא

רבבירושלמיכי,ביאורחובתידייצאנולאועדיין

משלושיםיותרחיאינושממזראמרהונא

.הירושלמיעלחסידיםספריחלוקוכיצדחולקואיןיום
ממזרהונארבאמרח"עדףיבמותבמסכתהנהאבל

עמודז"נדףובחוליןשיעוראנקטולאל"עכחיאינו

ויש,ל"עכחודשב"ילטריפהסימןהונארבאמר'ב

עייןבבהמהמטריפהיותרחיבאדםשטריפהסוברים

איןאבל,זבחיםמסכתבסוףהתוספותפסקיבקצור

,מבאדםיותרחיהבבהמהשטריפהלהפךשסוברמי

בבהמהטריפהשסימןבבבליהונארבשלדעתונמצא

ולפי,חודשכ"יחיבאדםטריפהשכןכלחודשב"י

בבבליהונארבסוברלממזרבאדםטריפהביןהדימוי

בירושלמיהונאכרבושלאחודשב"ישלהשיעוראת

חלוקיםהתלמודיםאםלהתפלאואין.כהבבליוהעיקר

.בזהכיוצאישהרבהכיהונארבבדעת

בדבריסתירהאיןוגםלזהצורךאיןד"לעאמנם

שהובאבירושלמימקוםבכלכי,הונארב

שרבבצדובארבהעידבשמויום'לשלהשיעור

וכן,הונארבשלרבושהיהרבבשםכןאמרהונא

שאמרהוארב'ואותב"לפרשהרבהבויקרא

ובאותל"עכיום'לעליותרחיממוראיןלעולם

סברואולי.בשמוכןאמרוהונאורברבאשם'ז

רביכדעתיוםשלושיםרקחיהבבהמהשטריפהרב

.לממזרהדיןושהואז"נדףבחוליןש"עיירבושהיה
רבורבדבריאתהונארבמסרשבירושלמיונמצא

סתירהכאןואיןשלודעתואתאמרבבבליואילו

כתלמידהלכהשאיןוהגם.האמוראיםמחלוקתאלא

כדבנים

דףברכותבמסכתהתוספותכתבווכןרבובמקום

הונאורברבשבמחלוקתמברךה"בד'אעמודט"ל

נפסקבבהמהבטריפהכיכאןשונה,כרבהלכה

טריפהשסימןלהדיא'אעמודח"נדףחוליןבמסכת

.הונארבכדעתחודשב"י

,שםביבמותשכתבמהלפיאחרתשיטהי"לרשויש

הואאפילוחילאכלליריעדלאממזרל"וז

אזכיאשהישאשאם'פיל"עככשרהישאשלא

בעודומתהואזאתלמנועכדיולכןפסוליםיוליד

כמסכתעייןמולידאינושקטןלשיטתוי"ורש.קטן

ממזרזהולפי.קטנהבדיה'אעמודד"קדףסנהדרין

.לנקבהב"וילזכרשנהג"יעדחיידועשאינו

שאננוממזרשלחייומשךהואמהדעות'דונמצאו

רבכדעתיום'לתוךמתשהוא'א,ידוע

שנהתוךמתשהוא'ב.בירושלמירבאמרהונא

חסידיםבספראחרוניםושארשמואלהביתכהבנת

בניוורקומולידחישהוא'ג.לטריפההדמיוןולפי

בספרומשיבשואלת"שוכהבנתלהולידבלימתים

יולידשלאכדיקטןבעודומתשהוא'וד.חסידים

.אלהבעניניםבמציאותנדוןולהלן.י"פרשלפי

שלישידורלייתןמיאליעזררביאמרשםביבמות

ידועואינושידועשממזר'פיל"עכואטהרנו

חיואםזהולפי,דורות'געדוצאצאיוהואחיאינו

כתבוכן.ממזריםהיושלאלמפרעהוכחמזהיותר

אות'חפרקיבמותבמסכתשלמהשלביםל"מהרש

'מגיותרחיאינוידיעולאדידיעממזרל"וז,ו"כ

זוכרשאדםהיכאכלהילכך,בזהחולקאיןדורות

'וכועצמומצדממזרשהואאחדעלשמרנניםוידוע

ספקנדנודכאןאיןדורות'מגיותרחיכךואחר

לאהפוסקיםאך.ל"עכמעיקרוהקוללמפרעומכחיש

וכן,למשפטעיניםבספרהעירוכןדבריוהביאו

הזכירושלאראשוניםושארם"הרמבמסתימתמשמע

נפקותאמזהאיןואלמאמתאוחיממזרהאםכלל

.*ל"כמהרשושלאלהלכה

שבממזרהיאשמיםגזירתשלמהשלהיםלדעת(הגיה)*
,דורות'גתוךוצאצאיוהואכליםידועולאידוע

ממזריםהיושלאלמפרעמוכחמזהיותרהתקיימואםולכן

דרכוי"לפרשואילו.פסקלאאםאפילוהקולאתומבטלים



פזכדב3ימבניסימן

מפורסםממזרביןחילקושםביבמותובירושלמי

דהיינומפורסםאינולביןידועדהיינו

ולאידועשלהשלישיהסוגהזכירוולאידועלא
,הירושלמילדעתגםזהסוגקייםבהכרחברם.ידוע

אחתאמרוב"יהלכה'גפרקקדושיןבירושלמיכי

ומכלהבעולםדברמביאה"הקבשנהושבעיםלששים

לפרסםשלאכדיעמהםהכשריםאתונוטלממזריהן

שהםנודעלאאם,נפשךממהוקשה.ל"עכחטאיהם

הכיבלאוכיאתםיחדכשריםימותולמהממזרים

שובממזריםשהםנודעואם,בהםחושדאינוהעולם

לפיגםבוודאיאלא,הכשריםמיתתלהםתועילמה

והטעם.ידועולאידועשלבינייםסוגקייםהירושלמי

רקיששבפועלמשוםנראהבנפרדאותומנושלא

נהפכושנשכחוכיוןדורות'גתוךלהישכחקולשל
,מתיםהםולכןבהוידעידלאלממזריםממילאהצאצאים

מילתאמשתכחנאהואברורדברדלאודכיוןשכתבשזהו
ידועולאידועהלשוןאתלהטעיםאפשרי"ולפרש.ל"עכ

.יישכחהקולכיידועלאלבסוףשיהיהבאופןידועכלומר
במקוםידועואינואחדבמקוםידועלהטעיםישועוד

י"רשולפי.וכדלהלןאשהלישאכדילשםשהלךאחר

ימשיכואזידורות'גאחריגםנמשךשהקולאתרמיאם

כתרדזיל,יחיוולכןידועיםולאידועיםלהיוההממזרים

.בכשריםמיטמעיםאינםשעדייןטעמא
בספקכי,לטריפהממזרבהשוואתל"ומהרשי"רשונחלקו

יצאהחודשג"מייותרהבהמההתקיימהאםטריפה

פרקחוליןבמסכתשלמהשלהיםכתבוכןהספקמכלל

ולאידיעממזרלגביביבמותדבריוהםוהם'פאות'ג

דורות'געדאלאחודשב"יאינושםהשיעורורק,ידיע

ממזרמשווהאינוי"ורש.בברייתאאליעזררביכדברי
שאינובממזרוניניהםהשווהשלאוכמו,זהלעניןלטריפה

.שיגדילעדהואבממזרשהשיעורשפרשנומהכפיידוע
חודשב"ישלשהייהבחוליןשלמהשלהיםלפיוהנה

בספיקאביןלגמריבבהמהטריפהספקמתירה

אףשמועילהומשמע,ש"עיידדינאבספיקאוביןדעובדא

זהולפיההלכהאתולקבועלדינאהספקאתלהכריע

בניויחיואםבדיןספקמצדממזרבספקגםלכאורה

ואולם.ע"וצש"הישלדעתההלכהתוכרעדורות'מגיותר

בחלקל"מהרסשלדורובןט"מבית"שודעתכןאין

אמרולאדדינאשבספיקאשכתבא"ידףז"לסימן'א

מותרממזרשספקהואוהטעם,חיאינוידיעדלאשממזר

מןשאסורטריפהלספקאותונשווהוהיאךהתורהמן

לגמראהיהוגם,ם"מהרמבחוץהפוסקיםלרובהתורה

ידיעולאידיעלשוןשנקטהוכיוןלספקוודאיביןלחלק

ולאלאאוממזרהואהאםבידיעההואשהספקמשמע

.בדיןספקמשום

הןכוללידועכי,ידועלא'ובידוע'אסוגיםשני

עליויצאשרקמיוהןממזרשהואבוודאישידועמי
כי,שבבבליידועולאהידועשהואממזרשהואקול

עםולאממזריםוודאיעםלאמתחתניםאינםהכשרים

אלאחלוקיםאינםוהירושלמישהבבליונמצא.ספק

.אחדוהכל'במונהוזהסוגים'גמונהזהכי,בלשון

ז

ידועולאידועממזראלאהכשירלאל"מהרשואכן

שאיןמה,לדעתובבהמהטריפהלספקהשווה

פניםבשוםנכשרתאינהבבהמהטריפהוודאיכן

הדיןוהואשםבחוליןשבארכמולעולםחיואפילו

וודאישנולדולמפרעהתברראםגםולכן.ממזרוודאי

פ"אעלהכשירםאין,לאחרונהרקהדברונודעממזרים

.חיווהםחיאינושממזר

שממזרל"חזדברינתקיימולאהיאךקשהסוףוסוף

עלכןהקשוהאחרונים.חיאינוידועשאינו

שמשפחה'אעמודא"עדףקדושיןבמסכתשאמרומה

והלאייתכןזהדברכיצד,נטמעממזרבהשנטמע

ידועאינוואםאתויתחתנולאממזרשהואידועאם

שמואלבביתותירץ.חיאינוידועשאינוממזרהלא

,חיהואולכןכממזרידועהיהשבמקומושאפשרשם

ונשאהכירוהולאששםאחרלמקוםשהלךפ"אע

.ונטמעובניםוהולידבמרמהאשה

מהלפיד"לאותמ"הממערכתחמדבשדיוהקשה

הלכותם"הרמבעלהמלךבשערשהביא

צייןלאאךהילקוטבשם'אטור'לבדףמתטומאת

ואולםאדםכלכשארחיממזרהתורהשמן,מקומו

השדילפידינווביתעזראאוהמלךשערלפינביאים

פסוליםירבושלאכדישימותועליהםהתפללוחמד

התפללולאלמה,קשהשמואלכהביתואם.בישראל

למקוםוהלךבמקומוהידועכזהממזרגםשימות

פסוליםוירבהכשרהישאושמאאותומכיריםשאין

לגדולקטןממזרביןשחילקנומהלפיברם.בישראל

ממזרואילוהקטניםאלאשימותוהתפללושלאל"י

,עליוהתפללולאולכןידועהיהקטןכשהיהזה

לאונעשהאותומכיריםשאיןלמקוםהלךוכאשר

.מתלאולכןקטןהיהלאכברידוע

הקשהד"לאות'אסימןהעזראבןחלקאישובחזון

שמסופרממה,אחרמצדשמואלהביתעל



כדבניםבניסימןפח

אמירבישלבשכונתוהוהאחדממזריבמותבמסכת

חייםליהאמר,ואזילבכיהוה,דממזראעליההכריז

אמילרביידועהיהשהממזרהרי.ל"עכלךנתתי

ישתקעשמאחששואבלחיהיהכןושעלדינוולבית

ישתקעאםידועשממזרמשםונלמד,וימותהדבר

אםהדיןוהוא,וימותידועדלאממזרלהיותישוב

שםיודעשאינואחרלמקוםוהלךבמקומוידועהיה

ושנאשנאד"ולע.שמואללביתוקשה,שנאמאיכי

לאגלויידעבידימילתאהויידועהואשבמקומוכיוןכי

קושיאהתחלתכאןאיןברם.אחריםבמקומותגם

ושעלל"עכבבירורלכליריע'פידידיעי"פרשלפי
דינוולביתאמילרבירקידועשהיהממזראותוכן

ידועולאידוערקאלאידוענחשבלאלכללאאבל

.דורות'געדכלההיהזרעוורקבעצמומתהיהלכן
שעלהיינולךנתתיחייםאמירבילושאמרומה

ויחיולכללידועאותוהפךברביםעליושהכריזידי

.בניוגם

,שםקדושיןבירושלמיכןלפרשאפשראיואולם

להכאבבלאיחדסלקברכיהדרביביומיל"וז

זכוןאחונןלוןאמר'וכוממזרדהואביהידעוהוה

יהביתההיןחייךליהאמר,'וכוממזרדהואהדיןעם

חיממזראיןרבבשםהונארבבארבידאמר,לך

עצמולממזרשאמרהרי,ל"עכיוםשלושיםאלא

פ"אעונמצא,בבניומייריואינויום'לתוךשימות

שאינוכממזרנדוןהיהעדייןבוהכירברכיהשרבי
ושלאאמירבישלהמעשההפךוזהומתוהיהידוע

שהיאלאמרודוחק.שמואללביתוקשה,י"כפרש

כיוגם,כבבליוהלכהלירושלמיהבבליביןמחלוקת

לתרץויש.י"באהיושניהםברכיהורביאמירבי

ביתואפילוואחריםידעלבדוברכיהשרכימשמעכי

נחשבלכןאחדיעדרקשהיהוכיון,ידעולאדינו

ביהידעוהוהשאמרווזהו.י"לפרשגםידועלאינו

'בעמודג"קידףפסחיםבמסכתשאמרוומה(ח"הג)*

אינויחידישעדמנגידוזיגודחטאטוביהלגבי
ובדברדיןבביתבמעידזהו,בעלמארעשםכמוציאאלא

מצוההשלםביראיםשכתבכמומאיסורהפרשהבושאין

להגידמצוהבונכשליםשאחריםבחטאכןשאיןמה,ה"ר

ועוד.ש"עייל"עכיחדלוהחדלישמעוהשומעולפרסם

כמותריכביעירובניעלמהימןהיהברכיהשרבי

ס"השבגליוניועיין'אעמודא"סדףגיטיןבמסכת

שאינהעדותשלהאיסורד"לעועוד.שםפסחיםבמסכת

רביכיוהעד.ידעברכיהרבישרק'כלול"עכ'וכו

ביתהכרזתוהיינול"עכדממזראעליההכריזאמי
אלאעליוהכריזלאברכיהרביואילוובשופרותדין

ממזרדהואהדיןעםזכוןאגבכבדרךהדברגילה

להכריזכדישניםשלעדותהיתהשלאכיוןל"עכ

.דיןבביתעליו

ח

נודעכשלאהיוםרביםמקריםתרצנולאועדיין

ממזרותמהיכללידעושלאאומלידההממזר

בניובניאובניובימירקולפעמיםשניםאחריורק

כיצדלדוכתאקושיאוהדרא,למפרעהדברנתגלה

השאלהואין.הגמראדברינגדאלהממזריםהתקיימו

ש"ועיישנטמעוממזריםלגלותמותרבהאםתלויה

אלאמ"ואכא"ברמ'הסעיף'בסימןהעזרבאבן

.חייםאינםנודעושלאשממזריםל"חזדבריבהבנת
יעלהיהודהת"לשוכבודושצייןמהלפילתרץודוחק

שכלהמחברמבןבהגהה'פסימןדעהיורהחלק

מתיםשאינםממזריםמאלףאחדמאותםהםאלה

טריפהלעניןשםבחוליןשלמהשלהיםדעתולפי

אמרשםביבמותועיין.לממזרהדיןושהואבבהמה

ופרשייואטהרנושלשידורלייתןמיאליעזררבי

מציאותלזהשאיןומשמעל"עכהואאפשרשאידבר

(באדם)טריפהבערךתלמודיתובאנציקלופדיה,כלל

.26ציוןובסוף

ל"חזבימיהיהכן,חיאינושממזרשמהל"וצ

החזוןכדברייותרגלויההשגחההיתהכאשר

מורידיןלגביז"טאותסוף'בסימןדעהביורהאיש

מהלפילהטעיםויש.היוםכןאינואבלמעליןואין

ממזרהתורהשמןהמדרשבשםהמלךבשערשהביא

עליושהתפללוהםנביאיםורקחישפירידועשאינו

מהולפיבישראלפסולזרעלערבבשלאכדישימות

עמוד'עדףקדושיןבמסכתהגבוריםבשלטישכתב

לאורךהזהשבזמןבעינינראהל"וז,ז"ריאבשם'ב

במקומותשאף,הכשריםעםפסוליןהתערבוהימים

לבסוףהעדותתאומתאותושלםכשלארקהואגמורה

כדילבבלשולחיםהיוברכיהרביאצלכןשאיןמה

חדסלקשםשאמרושזהו,ממזרזההיהשאכןלברר

אלא,באהואמאיפהלןאיכפתומאיל"עכלהכאבבלאי

.זהותולבררכדילבבלשולחיםהיו



פטכה-כדבנימבניסימן

חכמיבימיידועיןפסוליןשםהיושבבבלהמיוחסים

.ל"עכנתערבוהימיםולאורךמהםנזהריןוהיוהתלמוד
המשפחותבכלפסוליםזרענטמעכברשהיוםוכיון

הממזריםאיןולכןהנביאיםהתפללוכזומציאותעללא

במסכתבמשנהשאמרוממהשכןכלוהוא,מתים

המיםפסקוהמנאפיןמשרבו'אעמודז"מדףסוטה

כיוןל"עכהפסיקןזכאיבליוחנןורביהמאררים

.מטרתםאתהשיגולאוהמיםהמציאותשנשתנתה
למהבזהכיוצא'המאמר'כחלקבניםבבניועיין

.זמנםקודםמתיםכרתחייבירואיםאנואיןהזהבזמן

הנקיןהרצליהורה

כהסימן

י"איישובמצוות

ח"השכמרחשון'ו,ה"ב

אחדלרב

סימןהעזרבאבןתשובההפתחיבשםהביאכבודו

ואחרוניםראשוניםהפוסקיםשכל'ואותה"ע

.התורהמןמצוההואי"אשיישובן"כהרמבדעתם
חולקיםשכולםאלאכןכתבלאתשובהבפתחיואולם

כתובותמסכתבסוףבתוספותהכהןחייםרבנועל

אפילוהיוםישראלארץיישובמצותשאיןשסבר

דבריודחוכולםכי,לעלותכופיםאיןושלכןמדרבנן

הואוכן.ן"כהרמבסובריםשכולםלאאבלאלה

לדבריהכסיסשהואו"כסימןצדקהמעילת"בשו

שכופין'מחזיקי'הפוסקיכלל"וז,תשובההפתחי

כפשטאהפוסקיםכלשכתבועמושתעלההאשה

ט"מהרי'בתשוב'האחרונימןוגס'דכתוב'דמתני

ל"סחהסודאיהאכ"אלבבןי"ומהרם"והרשד

ן"הרמבדעתהביאומקודם.ל"עכ'וכוהכהןח"דרהא

פרטיתמצוההיא"אם"ש"מכבלשוןכתבובהמשך

לשארן"הרמבדעתאתייחסלאפ"ועכש"עיי'וכו

.הפוסקיםכל

הכלמהמשנהכבודוהביאראיהאיזוהבנתילאגם

הכלהואהמשנהפגתההמשךכי,י"לאמעלין

אינהלירושליםשהעליהוכשםלירושליםמעלין

שמכלשהשיבומה.י"לאהעליההדיןהואדאורייתא

הגה,מהמשנהראיההביאוט'"ומהרן"הרמבמקום

הקושיאסוףסוףאבלדבריהםלתרץלנסותמצוה

ומה.הוכחהמתרוץלעשותאפשרואיעליהםהיא

לגורמיוחדתמצוהשישבעצמותירץשכבודו

הארץיישובמצותשלמיוחדתמדרגהבתורבירושלים

וממה.זומדרגהשלטיבהומהלומנייןיודעאיני

אתנחייבדאורייתאהיאלירושליםהעליהאם,נפשך

קושיאהדראדרבנןהיאואםשםלדורישראלכל

.לדוכתא

לדעתנוטהצדקהמעילת"שושדעתסבוראניגם

שהבאתיוכמוכןמלהחליטנזהרהואאבל,ן"הרמב

מצותשישן"הרמבדעתשהביאלאחרכי.מלשונו

גדולששבחהדשןתרומתמדבריהביאלעלותעשה

להורותדעתוואם,ישראלבארץהדרלאדםומעלה

מצוההיאהלאומעלהשבחאיריאמאין"כהרמב

הבאתיב"מסימן'בחלקבניםבנית"ובשו.ג"מתרי

התלויותמצוותקיוםכמוטעמיםשכתבוראשוניםחבל

זהיריהיהבאםהעליהמצותאתשהתנואובארץ

גם.פרטיתחובהשהיאטענוולאמצוותשארלקיים

הארץיישובמצותאתהשמיטוהמצוותמוניכל

שורשילפימנושלאיראיםוספרג"רסואפילו

שנדחקוהתירוציםאצלםיועילולאולכןם"הרמב

חולקיםראשוניםרובד"לע.מ"הרמבכדעתהאחרונים

סובריםכולםלאבוודאיפניםכלועלן"הרמבעל

תשובההפתחיבדבריכןלהעמיסחיתיומהיכיכמותו

.צדקהמעילת"ושו

הנקיןהרצליהורה



כז-כובניםבניסימן

כוסימן

המשיחשהואבפלוניהמאמין

ג"תשסתמוזג"כ,ה"ב

אחדלשואל

היתהואם...לתורהנאמןעבדלהיותהאזנההלוואי

עדייןשכתבתיכדבריםדשמיאסייעתאלי

ובשארלשעתווניבא'הרוחעליושצלחהכמיאני

חיבורביןמבחיניםאינםהעולם.אדםככלהואזמנים

מדמיםבזמןאובמקוםמהמחבררחוקיםהםואםלמחבר

אליוקרוביםהםואם,לילהואשיומםמעליו'השענן

בקולמוסואובפיונהיה'הרוחהיאךלהפךתוהיםאזי

איןהפתגםכוונתוזו.כמונוונשמענראההואוהלא

בדבריואינו,בפוסקיםשהוכאלעירואובעירונביא

הטהורביןלהבדילהחדשהבבריתהואאבלל"חז

צרימעטובספרבקודשמקורלולמצואוטרחו,לטמא

.בנביאיםשאולהגםשנאמרממהכןלדייקשישהביא

'גחלקבניםבבניכתבתילמשיחהצפייהבדבר

הואשהחיובה"זצלהז"הגמוובשם'גמאמר

כלשיבואלצפותדווקאולאושיבואיוםכללצפות

שנוחויש,בזהאףלעמודמתקשיםרביםאך.יום

השפהמןרקהיאלמשיחוהצפייהומקומםמצבםלהם

עדהמשיחשיבואכךכלרוציםאחריםואילוולחוץ

.באכברשהואלעצמםשמדמים

הואל"זש"רממשהגאוןמדמיםמחסידיושרביםמה

יודעאיניאבלושטותהבלהואהמשיחמלך

מצפיםהםהלא,בזהישואפיקורסותמינותאיזו

היהכברחהשלדעתםלןאיכפתומאילמשיח

מצפיםהםסוףסוף,ולמלוךשובלהיותועתידומת

סנהדריןבמסכתהיללמרביועדיפאשיבואלמשיח

שכברלישראלמשיחאיןשאמר'בעמודח"צדף

,כאפיקורסכךעלנידוןולאל"עכחזקיהכימיאכלוהו

שמדמהכמיאלאאינוהמשיחבזהותטועיםשהםומה

שיערלושישמיאלאיהיהלאשהמשיחלעצמו

הבלדבריהםאלהשכלוכךכךוששוקלאדום

אםאלהבטועיםולכן.איןאפיקורסותאבלושטות

ושארמשחיטתםלאכולחששאיןבמצוותמקפידיםהם

.במכתבושהזכירהעניינים

הואל"זש"שרממהטועניםלגבירקזהנלברם

ניצוץשוםאצלושישמיאבל.כביכולהמשיח

שלוהרביביןגבולותוערבובבלבולשלכלשהו

,ה"בעוכותביםשראיתיכמוו"חעצמוה"הקבלבין

לכלולצרפומשחיטתולאכולואסורמיןהואהרי

התורהככל'וכוולהורותלדוןופסולשבקדושהדבר

עדייןהםבזהשהנכשליםכמדומהרק.בספרהכתובה

אםאבל,להםלחשושצורךואיןדמיעוטאמיעוטא

עמולמצותצריךשכזהמיןהואמסויםשאחדמתברר

.הדיןאת

הנקיןהרצליהורה

כזסימן

נחבנימצוותבשבעמוותעונש

ט"תשנחנוכה'ג,ה"ב

אחרלחוקר

לבצעחיובישהאםבשאלהם"הרמבלדעתבבוגע

בספרךהבאת,לאאונחבבנימדותעונשי

פרקמלכיםבהלכותהדפוסיםנוסחאת108בעמוד

שלהיד-כתבינוסתמולאותווהעמדתר"יהלכה'ט

ואולםביניהםסתירותלחפשאיןלדעתי.ם"הרמב

נוסחאתהעדפתלמהלינתבררלאסותריםהםאם

לאמיניםהמוחזקיםהיד-כתבישלזהעלהדפוסים

בדבריוישלחבפרשתן"הרמבשנוסחובפרט,יותר

.היד-כתבילנוסחיותרקרובשכםאנשיבעניןם"הרמב



צאכזבניםבניסימן

בהלכותובפרטבדפוסיםשלטההצנזורהשידעודומה

שבפרק40בהערהכתבתכןכמו.מלכיםוהלכותרוצח

ולא"הדפוסיםנוסחביןהכרעאיןא"יהלכה'ח

אבל,"מחכמיהםאלא"היד-כתבינוסחלבין"חכמיהם

איזוכיהיד-כתביכנוסחלהכריעיששבודאיחושבני

עיונומתוךנוחבנימצוותשמקייםשמיהיאסברה

.האומותמחכמיייקראלא

ד"יהלכה'טבפרקהדפוסיםנוסח,עניןשללגופו

חייבין,הדיניןעלהןמצוויןוכיצד"הוא

מצוותבששלדוןפלךבכלושופטיםדייניןלהושיב

ייהרגאלומצוותמשבעאחתעלשעברנחובןאלה

שהריהריגהשכםבעליכלנתחייבוזהומפני.בסייף

נראיםהדברים."דנוהוולאוידעוראווהםגזלשכם

היאנחלבנידיניםשמצותכתבבתחילהכי,כסותרים

,בעצמםלדוןצריכיםאינםהםואלמאדיינימלהושיב

שלאמפניהריגהנתחייבושכםשבעליכתבובסוף

.בעצמםלדונוצריכיםשהיוומשמעשכםאתדנו
שופטיםמעושלא"דנוהוולא"לפרשאפשרוהנה

"דייניםלהושיב"לפרשאפשראיאבלאותולדון

הראשוןכרחךעלולכן,בעצמםידונושכםשתושבי

הושיבושלא'פי"דנוהוולא"שכתבומההעיקרהוא

.*אותולדוןשופטים

וכיצד",היד-כתבינוסחלפישאתוביתרהדיןהדא

דייניןלהושיבחייבין,הדיניןעלמצוויןהן

כימלךהיהלאשחמוריתירהבחיבהביארתי(הגש).

העליונהוהסמכות,בכתובשנזכרכמונשיאאם

שמצויכמוהעירתושביהאזרחיםכלאסיפתבידיהיתה

שכםאתלהעמידיכלורצוואםקטנותבעריםהרבה
אנשיולא"שכםבעלי"ם"הרמבכתבכןושעל,לדין

שאסיפתואפשר.העירשלהבעליםהיוהתושביםכישכם

דינישדנהמשפטיתכערכאהשימשהעצמההיאהאזרחים

.סוקראטיסשלבמשפטואתונהוכדוגמתנפשות
מדויקהדפוסיםנוסחאזים"הרמבבכוונתכןנפרשואם

"דנוהולא"שמפנינתחייבושכםשאנשיבמהיותר

שאיןמה,שופטיםבגדרהיושכולםכיוןבעצמםלשכם
אינםלכךומוכשריםמוסמכיםשאינםבעלמאאנשיםכן

לפיואילו.דייניםלהעמידאםכיבעצמםלשפוטמצווים

וממשיך"דייניןלהושיבחייבין"בהפותחהיד-כתבינוסח
אנשיעלמוסבואינו"והרגודנוולא...אחדשראהאו"ב

'פיאלאדוקאלאוהוא"דנוולא"של"צ,דוקאשכם

.לדונודייניםהעמידושלא

ולהזהירמצוותבששלדוןופלךפלךבכלושופטים

אחתעלשעבראחדשראהאו...כיצד...העםאת

ומפני.בסייףייהרגזההרי,והרגודנוולאאלומכל

גזלשכםשהרי,הריגהשכםבעליכלנתחייבוזה

לפרשישכאןשגם,"דנוהוולאוידעוראווהם

שופטיםהושיבושלאכלומר"דנוהוולא...דנוולא"
מה109בעמודשהקשיתמהומתורצת.אותולדון

,'וכומשפטיהליךלקייםיחידשלסמכותוומהכוחו

להעמידרקאלאבעצמולדוןחייבהיחידאיןבאמתכי

.דיינים

הבאת113בעמוד,שכםבאנשים"הרמבבדבריוננוד

התלמודלשוןביןחילקבהם"הרמבתשובת

איןאבלמוותלעונששראוישפירושו"מיתהחייב"
שמוצאיםשפירושו"נהרג"לביןבפועלאותוהורגים

נתחייבו"ששכםשאנשיוהסקת,ממשלהורגאותו

בכוחמיתהשנתחייבוהיינום"הרמבבלשון"הריגה

איןלדעתי.אותםלהרוגחיובהיהלאבפועלאבל

מקוםישפריורי-אשהיאהלנהבקביעתכי,נכוןזה

בפועלנהרגלביןבכוחמיתהחייבלשוןביןלחלק

אנשישלדינםהיהמהלמפרעבתיאורלאאבל

שהיובלשוןלהשתמששלאאפשראיבזהכי,שכם

ם"הרמבששינהממהואדרבה.נתחייבואוחייבם

נתחייבושלאלהוציאבא"הריגה"שנתחייבווכתב

ללשוןומקבילממשהריגהאלאבלבדבכוחמיתה

.שבתלמודנהרגיםאונהרג

לשוןאת115בעמודשפירשתמההבנתיולא

כלומרהריגהנתחייבושכםשאנשים"הרמב

ולוישמעוןאלאדיןבביתמוותעונשנתחייבושלא

"נתחייבו"לשוןשייךמה,משפטללאאותםהרגו

חיובשישם"ברמבמצאנווהיכן?משפטללאבהריגה

'זעלעבראםמשפטללאנחבןלהרוגהיתראו

בששלדון"הואשהחיובמדגישהואוהלא,המצוות

אתשראומפנינתחייבושכםושאנשי"אלהמצוות

היד-בכתביוכן,"דנוהוולא"דינהעםשכםמעשה

"דנוהוולא"המצוות'זעלעובראחדשראהמי

לשיטתבזהשווהם"הרמבשיטת.חייבבעצמוהוא

ד"סדףזרהעבודהבמסכתי"אשרוהגהותהתוספות

וממילאמוותבןאינודיןבביתנידוןלאנחשבןשכל

חלקבניםבנית"בשובזהוהארכתי,להרגואסורגם

חילוקשאיןהיאם"הרמבומשמעות.(ג)'דמאמר'ג



אבניםבנימאמרצב

נהרגלביןמשפטללאישראלידיעלנהרגביןבזה

היאם"הרמבכוונתבוודאיאלא.אחרנחבןידיעל

משפטוללאמשפטיבהליךהריגהנתחייבושכםשאנשי
כעסשלכןואפשר,להורגםרשותאומצוההיתהלא

שכםאנשיאתשהרגומפניולוישמעוןעליעקב

.אחרבאופןפירשתייתירהובתיבה.תחילהלדונםמבלי

ם"הרמבדבריאתלהוציאשניתןהשתכנעתילאלכן

חייבהמצוות'זעלשעברנחשבןממשמעותם

ן"הרמבכהבנתחובההואזהושעונש,בפועלמיתה

איןכיאפס.ם"הרמבבדעתהמפרשיםכלוכמעט

הםאלהוענייניםלמעשהשאינובמההלכהלקבוע

שיבואקודםמעשהיארעואם,למשיחאהילכתא

יואבחלקתת"שוכדעתלהורותיהיהבהכרחהמשיח

נחבןלהרוגחובהשאיןואחריםה"זצלהז"והגמו

ולהימנע,בלבדרשותאלאהמצוותשבעכלעל

במשפטולהורגולדונושיהיןמיהזהבומןכי,מלהורגו

הרביםאתמסכןיהודיםבושדניםמהמשפטהשונה

.ישראלכללאתורודף
הנקיןהרצליהודה

אמאמר

יל"זצהענקיןהגרידאלפטירתשנהשלושים

מתל"זצהענקיןאליהויוסףרביהגאוןז"מך

,המוסףתפילתלאחריורקבניובדירתונשיקהמיתת

הוא.במותוהיה92בן.ג"תשלאבג"ינחמובשבת

ומגאוניאמריקהליהדותהדורוצדיק2אחרוןפוסקהיה

צנועההיתההלווייתו.עולמיממבטהדורוצדיקי

ב"בארה.ארונואתליוואלפיםעשרותוכמה,יחסית

מים"והרריקותעומדותהישיבותאוגוסט-אבבחודש

ובפרטעברלכלמתפזריםרביםועודוהתלמידים

והגאוניםהרבניםגדולי.בהריםהנופשלמקומות

ל"זקמינצקיי"והגרל"זפיינשטייןמ"הגר:הספידוהו

בטורחכרוךהיהממרחקיםלהגיע,ברם.רביםועוד

.השבעהבימיהמשפחהאתלנחםגםבאוומעטים,רב

מהורהרל"זיק'סולובייצד"הגריישבבהלוויה

זוכריםרבים.מלהספידנמנעאך,הראשונהבשורה

,אלחנןיצחקרבנובישיבתלכןקודםשניםשראומה

הישיבהמראשילאחדההספדיםבעתחורפיבבוקר

,קומה-נמוךזקןלבדונכנסהאולםאחוריאל.ע"שנלב

אתשכיסהופרווהעורהעשויבכובעהקורנגדחבוש

הבימהעלשישביק'סולובייצהרב.אוזניוואתראשו

אחוריאלומיהררגליועלקםהקהלאלפניועם

הואאףקםהקהלכל.הבימהאלללוותוכדיהאולם

.הענקיןהרבזההיה.למיידעושרביםמבלי,רגליועל
--
"המעין"בנדפס

פרייםא"הגראמןבטורונטושמעתישניםכעבור

חסידיםספרעל"אברהםמשנת"ספרימחבר,ל"ז

,ומושלגסוערשהיהאחרחורפיבוקרעל,ג"והסמ

לאקדישלומרצריךהיהאלמלאפרייסהרבולדברי

במורדקטןכנסתבביתזההיה.מביתויוצאהיה

הדלתנפתחה.מניןשםהתאסףבקושי.יורקניוהעיר

עבורהמתפלליםאתלהתריםבא.הענקיןהרבונכנס

פרייסהרב.בראשושעמד"תורהעזרת"הצדקהמוסד

אחדיםדולריםבשבילהאם,רבי,אותוושאלהתפלא

?שכזהאווירבמזגולצאתעצמואתלטלטלצריךהיה

אניהאם.עבודתיזו",בחמיהלוהשיבהענקיןהרב

3"?לחינםמשכורתמקבל

בקהילותלבקרזכיתישנהעשריםלפני

הכריתארצותשלילרתבללאורכןאורתודוקסיות

מזקנים,הדבריםארתםאתשמעתיעירבכל.וקנדה

קבעהענקיןהרב.כזהליענההענקיןהרב:ורבנים

הרב.גיטיןכתיבתבהואיפשר,העירשםאתלנו

לינאמראחתלא.כךהורה,כךהשיבהענקין

ששמוהרב,המאהשלוהחמישיםהארבעיםשבשנות

.הענקיןהרבהיהבאמריקהבתיםבאלפילרובהוזכר

,1881-בהלבנהכרוסיאבקלימוביץנולדהוא

שייסדבישיבהבעיקרכךואחרשלובעיירההתחנך

לרבנותשהוסמךאחרי.בסלוצקל"זמלצרזלמןאיסר'ר



בנימאמר

עשרשימש,ואחרים"השלחןערוך"הבעלידיעל

בסמאליאן4כרבנבחר1914-ב.מ"ורכרבבגרוזיהשנים

היגרומשפחתוובניהענקיןהרב1923-ב.מולדתובארץ

כןואחרימזכירנתמנה1925-וב,הבריתלארצות

עדשנה48שמילאתפקיד,תורהעזרתשלמנהל

רבניםעםבקשרעמדהואתפקידובתוקף.מותויום

בעניניהעולםובכלאמריקהבצפוןחכמיםותלמידי

למרות,בדורוכגדוליצאשמו.יחדגםוהלכהצדקה

שיגדילותלמידיםלוהיוולאישיבהראשהיהשלא

.ידועללהתגדלכדיאותו

השלושיםביוםבירושליםשהתקיימהבאזכרה

כמעט.חשוביםישיבה-ראשיתריסר-חצינאמו,לפטירתו

המדרשובית,"תורהעורת"מתמיכתנהנוהישיבותכל

הישיבה-ראשסיים.מלאהיה"מיעקבכוכב"בישיבת
ויצאו,ויצאקםמה-זמןולאחר,דבריואתהראשון

ועזבדבריואתהשניהישיבה-ראשסיים.עמותלמידיו

האזכרהשבסוףעד,הלאהוכן.תלמידיועםהואגם

אחלקבניםבנית"בשוהערכהודבריחייםקורותראה1

אכרך"הענקיןא"הגריכתבי"לובהקדמה,אמאמר

בניםבבניה"הגריאאמרותוראה.תורהעזרתבהוצאת

.'אמאמר'בחלק
אליהויוסףרביהגאון".מעליוהלכתיתסמכותשאין2

הוראהיצאהומביתו...הדורפוסקהיהל"זצהענקין

,יורקניו,"צביקול"קובץ)"אמריקהתפוצותלכל

פיינשטייןמ"הגרושכנולידידוביחסלמעמדובאשר.(ס"תש

ממנוצעירוהיה1937-ביורקלניומאירופהשהיגרל"ז

הרחבבצבורדרךפיינשטייןהרבשלכוכבו,שניםד"בי
,ד"תשכ-ט"תשיבשניםמשהאגרותת"שוהדפסתעם

.עיניווכהולגבורותהעגקיןהרבהגיעעת
אימתכל:בחייולאגדהנהפכה"תורהעזרת"להתמסרותו3

דרךאופ"בעהעבודהבשעותבהלכהלשאלהשהשיב

הזמןאתהיוםבסוףוהשליםהשיחהמשךאתרשם,הטלפון

צגאבנים

ללמודשזכיתיהצעיראנינאמתיאז.מעטיםרקנותרו

.המשפחה5בשם,שניםהרבהאתו

אתלהעריךישכיצד,מותולאחרשנהשלושים

?הענקיןא"הרי,והצדיקהגאוןזקנישלופעליוחייו

."יוסףאתידעלאאשר"דורקם,הטבעמדרך
שלבהלכהבדעתםהעוסקיםבמחקריםנתקלתיפעמים

מלפניהבריתבארצותשחיוישיבה-וראשיגדולים

אזהיווהמיהכירושהדניםמבלי,שנהחמישים

.הלכה-לפסקהכתובת

רובם,בפרטיםבקיאיםהםתמידשלאהגםאבל

שאכןזוכריםלהמחוצהורביםאמריקהמגלותככולם

הרבניםגדוליעםהנמנה,זהרבביניהםחיהיה

וביניהם,סגולותיואתשהכירוולאלה.דורשבכל

הדעת-צלילות,תעוזהעםבהלכהתקיפותשלצרוף

ללאוהתמסרותספורללאחסדמעשי,ענווהבצד

ולהכוונהלהשראהמקורמהוויםעודודמותוזכרו,גבול

.תמורתויתןמי.ברוךזכרו.בחיים

העלאהלקבלסירבשניםולמשך.העבודהמןשהחסיר

תורהעזרתשלהנאמניםועדוכאשר,הדלהבמשכורתו

הרבכי,השנהבסוףבבנקיתרהגילו,עליוהעלאהכפה

.ההעלאהלותגיעשלאכדימהמשכורתחלקמשךלאהענקין
הקדיםשם,מהולנאבעיירהכרבמשרהחיפשלכןקודם4

כאשרנושאיםשרבניםהדרשותסוגיבניתוחדרשתואת

הענקיןא"הגריככתבינדפס.כרבמשרהמחפשיםהם

.קדסימן,בחלק
האחרונהאשתו:לנשיםהנוגעים,שניםאזכירהזכרונותמן5

ברכתשבסוף"הרחמן"בקשותאתבקולאומרתהיתה

נחתלהלעשותכדי"?למה.אמןעונההיהוהוא,המזון

אשתילואמרהפטירתולפנישנההסדרואחרי."רוח

סיפרהוא."פסחסידורחסל"למניגונונהנתההיאכמה

עבורהאותוושר,בסלוצקז"מהרידבהניגוןאתשלמדלה

.סוףועדמהתחלהשנית

~ב"ארהלצבאהתנדבותבדברלבנוה"מהגריאמכתב

.ב"תשויגש,'גיוםה"ב

חנההכבודה'וזוגי"נהללאברהם'רבני'לכב

לחופה,לתורהשיגדל,'יחיואבגילובנם,'תחי

.ולעמולהוריוולתפארתלנחת,טוביםולמעשים

טרודאבל,תיכףלהשיבךחשבתי;קיבלתיאיגרתך

.כהעדהספקתיולא,לראטשעסטער2בנסיעתיהייתי

ישלדעתי:לצבאהמתנדביםביןלהימנותדברעל

באמריקאמקודםשהיתההצבאחוקתבילחילוק



ב-אבניםבנימאמר

כשכל,מקודם.עכשיושלהצבאחובתובין,'ואנגלי

היומלחמהובעת,ממתנדביםרקמסודרהיההצבא

המסירותרגשסמךעללמתנדביםוקוריןמכריזים

להכניסאחדכלצריךהיהבוודאיאז-ולארץלעם

והחובה-העבודהחובתשישעתהאבל;בעולעצמו

איני-התועלתולפיהצורךלפיומסתדרתמשתנית

זהידישעל,ללכתמתנדבעצמויכניסלמהרואה

-למחנהישוקצבגבולהריכי,תחתיואחריפטור
וכידוע)זייןוכליומאכליםמלבושים,מקוםבעדםצריך

היורובם,השנהבמשךלעבודהשנכנסואלהשגם

לומריוכלומי.(הכנהחוסרמפנימעבודהבטלים

לחופשישיצאמהאחריותרלעבודהמסוגל'יהישהוא

בעבודהנוסושלא,"רוחניים"אנשיםובפרט?תחתיו

שהעבודה,עכשיולתועלתיהיואםספק,כבדהגופנית

אווירואוניות"טאנקים"לנהלנשתניתהחייליםשל

.ענקיתוסבלנותחזקיםעצביםדורשיםאלושכל-

מלאכתוהעושהאחדשכל,זהגםלזכורצריך

-למדינהעוזרהוא,דגלוועלעבודתועל,באמונה

נחלשהניצחון"כרעלאמרושכבר,מוריםוביחוד

קטניםהוראתרקלאבעבודתוהכוללוהמורה;"המורה

עללהמדינהמועילהואבוודאי,גדוליםגםאםכי

מכוונתהקהלדעתהיתהלו,בדעתךושער.דרכופי

שהטביעוהאוניותעלחסיםוהיו,המלחמההחלהבטרם

והיו,בכוונהששרפוההיתרההתבואהועל,בכוונה

כמה-להגנההדרושיםהחומריםאתלקמציםמקבצים

חפציביןנתגלההמכתב.השניההעולםמלחמתבעתננתב1

.ח"בתשנשנפטר,ל"זהנקיןהללאברהםר"דא"אבנו
נסעה"הגריא.יורקמניונסיעהשעות'גבמרחקעיר2

כמו,"תורהעזרת"עבורכספיםלאסוףשנהמדילשם

.אחרותרבותלעריםשנסע

כשהחלה,כ"אחוגם!לארץמביאיםהיותועלת

הארץאתשהפריעוכאלההיולולא,מבחוץהמלחמה

שונההיהכמה,הדרושהמזהירותהצבאואת,מהכנה

.שהואממחלטובהמצב
יכולהואפונהשאדםפינהבכל,גופאעתהוגבן

אתידעתוהרי.בדיבורווהןבפעולותיוהןתועלתלהביא

,קלקלו3"האיזאלאציאניסטים"אלהרקשלא,שיטתי

קלקולגרמונגדםשהרעישוי"מאחבאלהגםאםכי

שהיהודיםלומרתואנהמצאוהנאציםכי-צדדיתבדרך

,מטוביהםאפילו,האומותדרךוכן;אחיהםדמידורשים

.ורובםבראשםבונכנסיםשהיהודיםבדברלקוץ

כל:הממוצעהואהנכוןהדברעתהגםכןועל

יכווןוגם,מהממשלהעליוהמוטלתחובתוימלאאחד

לא,בועובדשהואועסקענייןבכללמדינתולהיטיב

.האומותנגדהתלהבותלאואף-קרירותלהראות
היינו,השמירהבחלקאולם.עודויחכםלחכםותן

,למתנדביםהממשלהקוראתשבזה,4"הווארדענס"

ומובן,בזהעצמולהכניסלכךשהגוןמילכלראוי

,עבודתווכלמעשיויזניחשלא

השלוםוישוב,רשעיםקרןויגדעעריציםימגר'וה

.א"בבמכונועלוהטוב
ל"זאליעזרר"ב'אלייוסף,מברכךאביך

לבואחושבהוא.מאליעזר5איגרתקבלנואתמול

.ויחיק"שקודםאחדיםימיםעל

3ISOLATIONISTS,ב"ארהשלבהתבודדותהשדגלואלה

.בעולםהנעשהמן
4

WARDENS

.א"הגפקחי,
הוא.ב"ארהלצבאשגויס,ה"הגריאשלהצעירבנו,י"נדודי5

.המלחמהתוםעדוצרפתאיטליה,אפריקהצפוןבזירותשירת

במאמר

והרגלהרהור

שהכללבכךאיסוריםמהרבהשוניםהרהורענייני

ולאנשיםמסוימותובנסיבות,עליהםחלאינו"פלוגלא"

.לשארהאסוריםמעשיםל"חזהתירומסוימים
------

,כ)זרהעבודהבמסכתמיוחדותלנסיבותדוגמה

עםזוהמזדווגותבבהמותלהסתכלשאסורשאף(ב

בעבידתיה"שמפנימותרההרבעהבמלאכתעוסקאם,זו

(א:ג)סוטהבייושלמידוגמהועוד.מהרהרואינו"טריד

אין"ש,הסוטהשלידהתחתידוהמניחכהןלגבי 'צהר"כנדפס



צהנבניםבנימאמר

סימן)אחלקבניםבבניוראה."לשעהמצויהרעיצר

.העניניםשניביןשקשרתי((4)לז

שלאמהלהםשהותרמיוחדיםלאנשיםודוגמה

אחאשרבמסופרשם,(א,יז)בכתובותלאחריםהותר

דמי"שמפניעמהורוקדכתפיועלכלהמרכיבהיה

וכן)גידלשרבמסופר(א,כ)ובברכות."ככשוראעלי

כשהנשיםהמקוהשערלפנייושבהיה(יוחנןרבי
כקאקיעלידמיין"שוהסביר,טבילתןלאחריצאו

.הרהורלידיבאואינו"חוורי
האישייםההיתריםבהיקףהראשוניםונחלקו

.בלבדהתלמודבימילאישיםמוגבליםהםוהאםהאלה
מותרהיהל"לחזשרקכתב(קפחמצוה)החינוךבספר

:כןלהקל

עסקןהיהשלא,כמלאכיםהיולברכהזכרונםשהם

והיתה,ובמצוותבתורהאםכיקלהשעהאפילו

מרגישיםהיוולא,כשמשהעולםלכלכוונתםמפורסמת

ואילו,במצוותדבקותםמרובדברבשוםרעהרגש
.אלהבעניניםקטןגדרכללפרוץעכשיולנואין

דמייןאי":בסתםכתב(למצוה)ק"הסמאבל

שלאוממה,"שריחיווריקאקיכיאוכשוריכיעליה

.התלמודלאחרגםכןהואשהדיןנלמדדבריואתסייג
:(א,ע)בקדושיןהמאיריכתבוכן

למיאלאאסור...שלוםשאלתאפילואישואשת

הרהורבסרךחשודיצרותרבותשאיןבעצמושיודע

.בללאלודבריםעל

מהרהרשאינובעצמומבירשאכןמיזהולפי

:קדושיןבסוףא"הריטבכתבוכן.להקלייכול

להסתכללומותר...לווכפוףנכנעשיצרובעצמומכיראם

אלא...אישאשתבשלוםולשאולהערוהעםולדבר

.ביצרושמכירגדולחסידאלאבזהלהקלראוישאין

ב
סגולהביחידיאלאנגענולאעדייןאלהבדברינך

א"והריטבהמאיריכלשונות,מיוחדתתודעהבעלי

"בעצמוהמכירגדולחסיד"ו"בעצמושיודעלמי"
נמצאהרחבלצבורמיחידיםהמעבר.יהרהרשלא

(ב,פא)שםבגמרא.(א,פב)קדושיןבמסכתבתוספות

בתובתאוובחיקולקחאבא4בראחאשרבמסופר

,הקטנהאבי,חתנוחסדארב.מאורסתשהיתההקטנה

."באשהמשתמשיםאין"שמואלמדבריעליוהקשה
דאמר,ליסביראדשמואלכאידךאנא"לוהשיבהלה

דעתיואין":י"ופרש,'"שמיםלשםהכל'שמואל

וכן.בהמהרהרשאינוכלומר,"אישותלחיבתאחריה

והמאירי(ה:כא)ביאהאיסוריבהלכותם"הרמבכתבו

(כאסימן)העזרבאבןוהטור(א,עובדףשם)בקדושין

.הרהור2משוםהוא"באשהמשתמשיםאין"שטעם

זהועל",שמיםלשםהכלבדיההתוספותךכוזבך

כתבוכן"בנשיםמשתמשיםשאנוהשתאסומכיםאנו

הצבורעלנופלהלשון.(קכותעשהלאסוף)ג"הסמ
א"ברמהואוכן,לבדםהתוספותבעליעלולאהרחב3

."אלהבדבריםלהקלנהגולכן"שכתב(ה:כא)העזרבאבן

אבאבראחאמרבהביאוראיהאיזולתמוהויש

שצדיקנאמר?הרחבלצבור,האמוראיםמןאחדשהיה

כמוהרהורלידייבואשלאבעצמווהכירהיהגמור

מתירשהיהעולאלגבי(א,יג)בשבתהתוספותשפרשו

עודוראה.לאחריםואוסראחותיוידילנשקלעצמו

ה"בד(א,יז)זרהעבודהבמסכתאלחנןרבנובתוספות

לשםהכל"שמואלשאמרשממהלאמרואין.ופליגא

השימושלעצמםלהתירכולםשרשאיםנלמד"שמים

השימושאתבתחילהשמואלאסרמיעלכןשאם,בנשים

ששמואלסבראבאבראחאשרבלאמרואין?בנשים

כאידך"זהאיןכןשאם,בנשיםהשימושמאיסורבוחזר

כלשון"אדידיהדיריהפליגי"אלא"לימביראדשמואל

זהועל"התוספותשכתבושממהועוד.שםשבתמסכת

ולא,כןסמכושלהםבדורותשרקנשמע"סומכיןאנו

.ל"חזבימי
להקלרשאיאדםשאיןפיעלשאףלאמרצריךאלא

ויודעגדולחסידשהואלאאםאלהבענייניםלעצמו

אבל,גדרותלפרוץלושאסורביחידזהו,ביצרוששולט

לסמוךהרביםיכוליםשפיררביםבוודשושנתפשטבדבר

.הרהור5לידיבאיםאינםהרגלםרובשמתוך

תרומתבעלרבובשםטובלקחבספרועיין

:(37צדדעהיורהחלק)הדשן

משוםאמואחראוחבראשתאחרלילדשמותרואמר

.אשהאחרימלילךכ"כמוזהריןאנואיןהזהשבזמן

מפורשאשהאחריההליכהאיסורהלא,וקשה



בניםבנימאמר

הלשוןגם?זהאיסורהתירומי(א,מא)ברכותבמסכת

.ביאורצריך"כךכלמוזהריןאנושאין"
,הדשןהתרומתבעלדבריאתלהסבירישכראלא

האנשיםביןללכתהנשיםהורגלוכברשבימיוכיוןכי

ת"בשופרשוכן.כךכלבהןמהרהריםהגבריםאיןשוב

א"מהגרשזובמכתב,(גאותנסימןטחלק)אליעזרציץ

באופןפרשאבלזהפרושדחהלאשםשנדפסל"ז

אחרימללכתלהימלטאפשראישהיום,קצתשונה

לשוןד"לעאולם;מקוםבכלנמצאותשהןכיוןנטיס

בלקטשכתבומה.כןמשמעאינו"מוזהריןאנואין"
פרשתי"אמואחראוחבראשתאחר"דוקאלילךיושר

ההולךשללאמוולאחברשללאמוהיאשהכוונה

ואשתואמועלשחזקהמשוםהואושהטעם,דוקא

באופןלהתנועעבפסיעותיהןמדקדקותשאינןחברשל

'רשללבתווהשווה,הרואהשליצרואתהמגרה

וראה(א,יט)זרהעבודהבמסכתתרדיוןבןחנינא

יראהשלא"(770)תשעסימןבחלקז"הרדבת"בשו

היאשהכוונהפרששםא"הגרשזואילו."תנועותיה

ללנהחברולאותלהלתתושמותרההולךשללאמו

ד"לעקשהקצתאבל,כבודלהןלחלוקכדילפניו

.(ב,מו)בברכותשאמרוכמו"בדרכיםמכבדיןאין"כי

ג

שלמהשליםבספרל"מהרשכתבבירורביתר

:בהקדמה6(כהאותדפרק)קדושיןבמסכת

ביצרושמושלוגםרואותשעיניומההכליבואר

בערוהולהסתכללדברלומותר,עליולהתגברויכול

העולםכלסומכיםזהועל,בשלומהולשאול

.בנשיםומסתכליםומדבריםשמשתמשים

ביצרושמושלבמיההיתרשתלהכייל,וקשה

שהקשינווכמו,העולםכלסומכיםזהשעלכתבהיאך

התוספותדבריאתהעתיקשםדבריוובגוף,בתוספות

בודשושרביםכיוןאלא.א"הריטבדבריאתוגם

שימושרקשהזכירוהתוספותולדברי,להיתרסומכים

דיבורלגביגםכןהואשהדיןל"מהרשהוסיףבנשים

.בנשיםוהסתכלות
בסוףל"מהרששלתלמידוהלבושבספרושפורש

חסידיםמספרשהביא,חייםאורתהלקשבסוףהמנהגים

רואיםונשיםנשאנשים"במעונושהשמחה"לאמרשאין

:עליווכתב.עבירההרהורייששאזכיוןזהאתזה

דעכשיומשוםואיפשר,בזהעכשיונזהריןאין

הרהוריכאןואיןאנשיםכיןהרבההנשיםמורגלות

הרגלןמרובתיווראכקאקיעלןדדמייןכ"כעבירה

,"דשושדשווכיוןבינינו

סימן)הפוסקיםבאוצרועיין.שבארנוהדבריםהםוהם

בנושאהמחלוקתבענין(גאותמזקטןסעיףמב

,ונשיםאנשיםוישיבת"במעונושהשמחה"אמירת

.שםשציינו(להסימןאחלק)בניםבנית"ובשו

(כ:א)כתובותבמסכתשלמהשלשביםאמתהן

חסידיםספרדבריאתשיבח(יח:א)בגיטיןובקיצור

אנשיםמישיבתשנבעוקלקוליםכמהשראהוכתב

,הלבושכתלמידושלא,בחתונותאחדבחדרונשים

בקדושיןש"בישעצמודבריהפךגםהםולכאורה

ד"לעואולם."שמיםלשםהכל"עלסמכושהעולם

נישואיןסעודתשונהכיל"המהרשבדבריסתירהאין

ויותר,ושמחהשתייהריבוישםשישברכותושבע

שלשאינםיוםיוםבענינימאשרלקלקוללחושיש

בסעודותעוסקיםשםבגיטיןדבריו.והוללותשמחה

עםאחדבמחוליוצאים"ו"זמרבמינישותים"שבהן

גילאל,ישראלתשמחאלעל"ועוברים"הבתולות

שהעולםבקדושיןשכתבלמהעניןואינו,"בעמים

ששםבשלומהולשאולבערוהולהסתכללדברסמכו

.ומשתאותבסעודותעוסקאינו

שהשמחה"ואמירתברכותשבעבעניןואפילו

לביןל"המהרשביןכךכלמחלוקתאין"במעונו

...במדינתי"העידבכתובותשלמהשלביםכי,הלבוש
אחדבביתאוכליםוהשושביניםהחתןהמקומותברוב

שבמקומוהרי,"אחרבביתהשושביניםעםוהכלה

בחתונותיחדיישבוונשיםשאנשיםנהגולאעדיין

שטרםכזהמנהגעלזכותללמדלוהיהלאוממילא

כברהלבוששלוזמנובמקומוכןשאיןמה.נתפשט

הנשיםשהורגלושכיוןבארולכן,בזהנזהרולא

מהרהריםאינםבחתונוהאפילוהאנשיםביןלהיות

.דשודדשווכיון,כ"כבהן

,עה)חייםבאורחהשלחןבערוךראהבזהכיוצא

אשהשלמגולהשיערבפנישמעקריאתבענין(ז

הולכותהנשואותהנשיםרובה"בעושבהםבדורות

כל"ה"ראכיבשםשהביא,הדיןנגדראשבגילוי



בנימאמר

רגילותשאיןבדברדוקאלערוהשהזכרנוהדברים

חיישינןלאשיערבגילויהרגילהבתולהאבל,להיגלות

הנשואותגםשאצלנוכיון"שוסיכם,"הרהורדליכא

.שכתבנוהדרךעלוהוא7"הרהורליכאממילאכן
ימימאזפסיקהשלשלשלתשקיימתלמדיםנמצאנו

אםהרהורמשוםשנאסרודבריםלהתירהראשונים

מקוםתופסתזושיטהשאיןוהגם,בהםדשוהרבים

ספקאין.ממנהלהתעלםאפשראיבפוסקיםנרחב

וגםלשואהעדבגרמניההחרדיתהיהדותשמנהג

חתונותלקיים,לאחרונהעדפזוריהםבמקומותאחריה

וכןונשיםאנשיםשלמעורבתישיבהעםומסיבות

ואפילו,יוםיוםבענינישכןוכלמעורביםתורהשעורי

מפורסמיםהםהדברים-לנשיםאנשיםביןיד-נתינת

מסורתעלנשען-נאמניםעדימידיעלנתבררווגם

.זואשכנזיתפסיקה

ד

הסייגיםאתלהבהירנחוץמכשוללמנועבכדיאך

:הבאים

ניתןולאבהרהורתלוייםאינםרביםאיסורים(1

ראשגילויהיאלכךדוגמה.אופןבשוםלהמתיקם

באשהשיער"מאיסורנפרדאיסורשהואבנשים

נפרדותמסוגיותנלמדיםהאיסוריםושני,"ערוה

כלאםאפילו.(א,כד)ובברכות(א,עב)בכתובות

אתלקרואמותרשאזראשבגילוייוצאותהנשים

היציאהעצם,השלחןהערוךלדעתשערןכנגדהשמע

להיכשלממשיכותוהןלהןהותרהלאראשבגילוי

נאסראשהעםייחודכןכמו.בדבריוכמפורשבאיסור

איסוריבהלכותם"הרמבשכתבכמולביאהמחשש

ולכן,להרהורמחששיותרחמורוהוא(א:כב)ביאה

גם.נשים9עםייחודמתירהאינה"טרידבעבידתיה"

עבירההרגלמשוםהםנדהמאשתוההרחקהדיני

.זהבסיסעללשינויניתניםואינםהרהורמשוםולא

ף"לרייונהברבינומובא,גאוןהאירבמדבריעולהוכן1

קריאתשהתיר,ערוהה"ד,ף"הרילדפיז,יבברכות

לאהקוראאם,אשהשלזמרקולשנשמעבזמןשמע

.אליהלבשם
הלכותת"שווראה,אחרבאופןפרשא,עבקדושיןי"רש2

.צגסימןבחלקקטנות

בשםא,כהבברכותהמאורותבספרכתבלזהובדומה3

,צורךובדברישלוםבשאלתנהגיוהאידנא",ד"הראב

."שמיםלשםוהכל

צזנבנים

בכללדוןישאלא,למנהגמנהגלדמותאין(2

לגביהשלחןבערוךכי,והעד.לגופווהרגלמנהג

סבסימןהעזרובאבןל"כנכתבנשיםשלשיער

דבריאתהזכירלא"במעונושהשמחה"אמירתבדיני

איסורבדיניכןפיעלואף,כללחסידיםספר

.קולאשוםרשםלאכאבסימןבנשיםההסתכלות

שבמהותןפעולותלגבירקאמוריםהדבריםכל(3

וישיבהלנשיםגבריםביןומתןמשאכמו,תמימותהן

היצרגירויבהןשאיןבאלהוכיוצאביחדואכילה

ביןהקירבהשעצםהואהחששכאשר.עצמןמצד

שאיןאףלהרהורתביאאשרהיאונשיםאנשים

לעומת.הרהורלמנועההרגליכול,לכךהכוונה

גירויבהןשישבפעולותניתןאינוהיתרשום,זה

רקודיםלהכשיריתכןלאולכן.היצרשלברור

אינםהרוקדיםאםאפילודיסקורקודיובפרטמעורבים

חושפנייםיםבבגדיבפרטמעורבתשחיהאו,נוגעים

ארוכהשורהועודארוטיותבהצגותצפיהשכןוכל

נאמרוכבר.כולםאתלמנותאפשרשאיגירוייםשל

יכשלוופשעיםבםילכווצדיקים'הדרכיישריםכי"

."בם

אלאמסורהאלהבעניניםהמעשיתההכרעהאין(4

ומכיריםהבריאותעםבדעתםהמעוריםהוראה-לבעלי

אלהמשיקוליםהמתעלםפוסקואכן.קהילותיהםאת

,מסוימתקהילהלאופילבשםאינואומכירואינו

.קהילהלאותהלהורותיכולאינו

,נהגושכברבמקוםאלאאמוריםהדבריםאין(5

כוונתוזוהי.נהגושלאבמקוםכןלהנהיגהיתרואינם

שלאכלומר,"דשודדשווכיון":הלבושדבריסיום

רק,מדעתנוונשיםאנשיםתערובתממציאיםהיינו

נעשה,בהןמהרהריםאיןושובבנשיםשהורגלומאחר

.היתרהדבר

.רבאברחנןרב:אחרתלגרסא4
כי,בשניאחדתלוייםוהרגל"טרידבעבידתיה"שנראה5

ת"שוועייןאחרמטעםלחוץאונסיוןחסרשהואמי

,בעבודתושקועשיהיהאפשר,בהלכהיטבללש"הרא

שפועלמעידהחוש?למימראיבאמאיומנוסהבקיאכל

רופאוכןהרבהלהתבונןבלימלאכתועושהמנוסה

שלבדיקותשארלהועושהאשהשלהדופקאתממשש

כשהאשהובפרטהרבהלהתרכזאולהתאמץבלישיגרה

שהיהל"וצ.בהשיהרהרנחשוש,וקשה,אצלורגילה



ג-נבניםבנימאמרצח

אףמהרהראינובהרגילשאדםשבמהל"לחזפשוט

ומנוסהבקישנעשהקודםורק,בעבודתוטרודאינושכבר

לידיבתחילהאותושתביאבמלאכהלעסוקלוהתירמי

ואינוטרידבעבידתיהשבתחילהתרצוזהועל?הרהור

.מהרהר
ל"מהרששלהןשההקדמותומנין,בהקדמהנכתבוהדברים6

שכמהממה,ברם?טועהמדפיסשכתבהוספותואינן

ראשוןבלשוןבווכיוצא"בארנו"בלשוןנכתבוהקדמות

ליסבהקדמותלדוגמהראה:ל"מהמרשהןשגםמבואר

,לאאותדפרקגיטין,ופרקסוףביבמותשלמהשל

עמודאחלקבניםבבניוראה,כואותבפרקוביצה

.בהלקשבסוףובהערותה"בהגלה
דבריאתהתואמים,במנהגיםהלבושתלמידודבריגם

שאכןהחזקהאתמאשרים,בקדושיןש"הישהקדמת

ההקדמהדברי,להפךוכן.ל"מהרשמדבריהיאההקדמה

שבעיםלפנישכתבכמיושלא.לבושדבריאתמחזקים

ואינםטועהתלמידשלהםהלבושמנהגישדברישנה

.להוסימןזסימןשםאחלקבניםבבניראה,מהלבוש
שדבריםהנמנעמןשכמעטעדהואשרחוקלהעירויש

בשניםמאותלמשךישראלכללידיעלשנתקבלובכתב

האחרוניםנסיונותכלכמעט.טועהתלמידכדברייתגלו

ט"מהרית"בשולכךדוגמה.מוכרחיםאינםכןלהוכיח

למסכתבחידושיווכןכחסימןדעהיורהחלקבהלק

,קיבכתובותבתוספותחייםרבנושדברישכתב,קדושין

מצוותכמהדישי"באלדורמצוהאינועכשיו"שב

מןאינם"בהםלהיזהריכוליןאנודאין...בארץהתלויות

הפוסקיםשכלהגם,ברם.כתבםטועהתלמידאלאהתוספות

,מההלכהאלהחייםרבנודבריאתדחוואחרוניםראשונים

לאמרמהםאחדבדעתעלהלאט"למהריקודםמקוםמכל

ט"מהרישלאביוכוללהתוספותדבריבאמתשאינם

אומץיוסףת"בשווראה.קמהסימןאחלקס"מבית"בשו

ובמהחייםרבנועלט"מהריקושיותאתשתרץנבסימן

,מבסימןבחלקבניםבבנישהארכתי

אחלקהעזראבןחלקמשהאגרותת"בשו:נוספתדוגמה

לעניןא,גנדהבמסכתש"הראתוספותעלכתבסגסימן

אך,טועהמתלמידאלאשאינםתשמישלאחרהמוךהנחת

כתבשםשגםב,יבביבמותהראתםתוספותראהלא

אתשתרצתילסימןאחלקבניםבבניוראה.כןש"הרא

ש"הראתוספותדבריביןהחילוקידיעלוהסתירותהקושיות

.עצמודעתלפידבריםלביןאחריםדעותבבאור

,עיניולנגדשהיהשםברורההמשנהעלחולקהשלחןהערוך7

שםברורהבמשנהועיין.(7)כוסימןגחלקבניםבבניוראה

לילךמקוםבאותווחברותיהזואשהדרךאםאפילו"שכתב

ביארלאאך,"אסור,הפרוצותכדרךבשוקהראשבגילוי

.ראשבגלויהולכותהמקומותברובהנשיםרובאםהדיןמהו
גלוישלתורהבאיסורעוסקברורהשהמשנה,עודשםוראה

,"משהדת"רקבדבריוהזכירולכן,שםשבארכמוהראשכל

שגםאפשר"יהודיתדת"שהואהראשמןמקצתבגלויואילו

.יודהברורההמשנה
כיסוילעניןיהודיתודתמשהבדתהראשוניםשיטותבבאור

הערוךובמחלוקת.כב-כאסימניםגבחלקכתבתי,ראש

בבחלקכתבתי,עדיףמהםומיברורההמשנהעםהשלחן

.גחלקבסוףבהערותוראה,חסימן
ומאירידבעיתכיוןה"דא,יגנדהבמסכתא"ריטבראה8

.רווקפירושה"דב,פבקדושין

גמאמר

בערוהטפחבשיעורהערות

טפחמודריםכיצד.א
בשערטפח.ב

מטפחוסחותטפח.ג

טפחמודריםמיצר.א

טפח"יצחקרבאמר(א,כד)ברכותבמסכת

טפחשיעורמהונתבארלא,ברם."ערוהבאשה

מכמהטפחלמדודניתן.אותומודדיםוכיצדזהלענין

:סוגים

-----
"תהומין"בנדפס

לסמנוואפשר,אחדבממדשהואטפחשלאורך(א

.1:כך

,רוחבעלאורך,ממדיםבשניטפחשלשטח(ב

.12וסימנו

ברוםטפחעלטפח,ממדיםבשלשהטפחשלנפח(ג

.13שסימנו,טפת

:דרכיםשתיכןגםישנן,טפחשלשטח:רבחישרב

,השבורתידיעלאפילו12שעולהמהכללחשב(א

מטפחיותרהואכשהאורךשבריםבחישובדהיינו



צטגבניםבנימאמר

:כמו,להפךוכןמטפחפחותהואהרוחבוכנגדו

אםהדיןהוא.12עוליםשכולם,31%31/1.21%21/1

השווהשטחלצרףניתןאבלכללמלבןצורתשםאין

.שונותמצורית2ן

שלאורךדהיינו,בריבועטפחעלטפחלחשב(ב

שהוא,לפחותאחדטפחרוחבעללפחותאחדטפח

.תעבורתללא1%1

(עו'עמכאסימן)בחלקבניםבנית"בשורעיין

באשהטפח"לעניןטפחמהודעותשתישהבאתי

ל"זטייכהאלש"הרישלהיא'האהדעה."ערוה

הבניםאםוספרשכירמשנהת"שומחברד"הי

סימן)השםמקדשית"בשושנדפסהבתשובה,שמחה

סימן)חייםבאורחח"הבהסבראתשםוהביא.(צז

שמקוםמפניבטפחהגוףערותשיערושחכמים,(עה

:ממנווהסיק,מטפחפחותאינובאשההתורפה

דלאזהלעניןכןגםנלמדשבאשממקוםפשוט

הוילאאשהשלהתורפהדמקום,מרובעצריך

לעניןכןוכמושהוכלורוחבטפחאורךרקמרובע

.ד"לפעלדינאופשוטברורוזה,גופה

לכסותהמבקשערוםשאדם,דומההסברליונראה

שיערוהולכן,ידוכףאתעליהשםערוותואת

.הידכףכרוחבשהואבטפח

,"מרובעהוילא"באשהשטפחשכתבמההנה

שלבשטחצורךאיןלדעתוכי,מרובעדוקאלאו

אלא,בריבועשכןוכל,בתשבורתאפילוכללטפח

הציגשכן.כלשהושניוכיווןטפחשלאחדבכיווןדי

:השאלהאתשם

אפילוורוחבוטפחארכוהאם,טפחשיעורכמה

וכן,במשמעטפחעלטפחדילמאאושהואכל

עלומשמעואורךבלשוןשיעוריםבעלמאמצינו

,ריבוע

שפרשמהלפיקשהיקצת.הראשונהכאפשרותוהכריע

באשהטפח"שלשטעמושםברכותבמסכתא"הרשב

טפחעללהרהרשייךמה,הרהורמשוםהוא"ערוה

.ליישבויש?נראהואינוכמעטהלא,כלשהושרוחבו

אבןחלק)משהאגרותת"שושלהיא'הברהדעה

משעריםשםשלדעתו(נחסימןראשוןחלקהעזר

:וכתב,בגופהשמשעריםכמובטפחהאשהשערגילוי

בערךהןהפניםכיגובהאצבעות'בערךהיינו"
ייותר,מטפחפחותבצרוףויהיהטפחים'באורך

.21%21/1והיינו,טפחחציהןאצבעותושתי,"אסורה
בגודלשטחהוא"ערוהבאשהטפח"ששפירשהרי
מקורהביאולאפשוטכדברכןוכתב,בתשבורת2ן

שנמדדזהכדוגמתטפחמצאנוהיכן,ע"וצ.ראיהאו

?בתשבורת

טפחכחישובישלאשלישיתדעהישנהד"לע

במסכתהנהכי.טפחבכינויל"חזדרךהיאאבלל"הנ

:הןואלו,טפחשיעורןחמשה...תניא":(א,כו)נדה

."והאזובסוכהדופןשדרהשופרשליא

לאולמהטפחשלענייניםעודשישהקשובגמרא

:וביניהם,לגופואחדכלותרצו,בברייתאנמנו

מביא,מרובעטפחרוםעלטפחעלטפח:והאיכא...

,קאמרינןטפח?הטומאהבפניוחוצץהטומאהאת

טופחומסגרת:והאיכא...קאמרינןלאטפחעלטפח

.מייריקאלאבדכתיבן

בנפחחללבדין(ז,ג)אהלותממסכתהקשו,כלומר

למה,למקוםממקוםהטומאהאתהמביא13טפחשל

רקמונהשהברייתאותרצו?בברייתאזההוזכרלא

בשניםולא,אחדבממדהואשלוטפחשהשיעורמה

שהקיפהטפחמהמסגרתעודוהקשו.ממדיםשלושהאו

למה,תרומהבפרשתשכתובכמובמשכןהשלחןאת

מהרקמונהשהברייתאותרצו?בברייתאהוזכרהלא

הדיוןובסוף.בתורהמפורשאינושלוטפחשהשיעור

ענייניםרקמונהשהברייתא,כוללבאופןתרצושם

,טפחהואאמנםשלהםוהשיעורבתורהכתוביםשהם

.בכתובמפורשאינוהשיעוראבל

,בריבועהואתרומהבפרשתהאמורפח(ו)הטוהנה

,רחבוואמהארכואמתייםהיוהשלחןמדותשהרי

אמותששוהקיףמסביבטפחבגובההיתהוהמסגרת

אצבעחסרה-לדוגמה-ואם,טפחיםו"לשהן

פיעלאף,טפחמסגרתבדיןאינההמסגרתמגובה

טפחיםז"כשלשטחלחשבכדיבהנשארשעדיין

.בתשבורת



גבניםבנימאמרק

"מסגרת"שכתובמפניאלאזהשאיןלדחותואין

,כןאם-כןמורהאינולבדטפחלשוןאבל,טפח

תרוץותרצוטפחממסגרתהברייתאעלהקשולמה

תרצוכברהלא,"מיידיקאלאבדכתיבן"חדש

רקאלא"טפחעלטפח"בעוסקתאינהשהברייתא

עוסקתאינהשבברייתאנתרץהדיןוהוא,"טפת"ב

נופללבדוטפחשלשוןמשמעאלא?"טפתמסגרת"ב

."מסגרת"המלהללאגם,טפחמסגרתשלהציורעל

הדומהציורלתארטפחבמלהנוסףשימרש

בנוגע(ב,כג)ברכותבמסכתנמצא"טפחמסגרת"ל

:צריכיולעשותכשבאמגופוהמגלהלאדם

ולפניוטפחלאחריומגלה,נפנהכשהוא:חדאתני
...כלוםולאולפניוטפחלאחריו:אידךותניא.טפחיים
הא,באישהא-קשיאולא,בגדוליםואידיאידי

.באשה

החייםובכף,אלהבשיעוריםמקפידיםאיןהיומ

הטעםבארחיאישבןספרבשם(יגאותגסימן)

,סגורהוהדלתמחיצותישהכסאבתישלרובמשום

הגמראבימיואולם.צניעותשלבעיהכךכלאיןולכן

בטפחמדוברשהיהאפשראי,בכךהקפידוכאשר

.בריבועלאשכןוכלבתשבורתלא,בלבד12השווה
דעתושכןירושליםומנהגל"זנאהח"הגרלדעת

8הואמקוםבכלטפחשלשאורכוה"זצלהז"הגמו

קטןהואבוודאיזהשיעור,'מ"ס64ובריבועמ"ס

הואטפחשלשאורכואישהחזוןלדעתואפילו,מדי

לאדםאפשראי,מ2"ס5.93-כובריבועמ"ס67.9

כזומידהגילויידיעלהגדוליםצרכיולעשותלכוון

אתלמשוךניתןכיצד,ועוד.להתלכלךמבליבלבד

גילויאלא?אלהשיעוריםדוקאלגלותכדיהבגדים

'וכוטפחשמגלה:פרושוהואכךטפחייםאוטפח

אופילפי)למעלהאולמטהבגדיושמפשילבכך

.מאתוריואולפניוגופורוחבלכלטפחבגובה(הבגדים
לחשבכדיבושישפיעלאף,טפחגילויהנקראזהו

.ל"הנטופחמסגרתשלהציורהואוהוא,טפחיםכמה

צניעותלעניןהגוףבגילויהטפחשיעורשהואוכיון

שבגילויהטפחשיעוראותושהואמסתבר,הכסאבבית

שםבגמראהמובא,ערוהשלצניעותלעניןהגוף

מגילויגילויללמודישבוודאיכי,שאחריובעמוד

.אתרמעניןולא

רקבטפחלמדודהתלמודדרך:עודלהסבירובראה

ידושעל,העיקריהמשתנההכיווןשהואאחדלכיוון

לולבאובשופר:ולדוגמה.קצראוארוךהחפץנהיה

גידולםדרךהואשלהםהמשתנההכיווןאזובאו

לו.כיווניםבשארולא,בטפחמשעריםזהובכיוון

,מאורכואפילווגדולטפחשרוחבואזובאולולביצויר

דרךשלבכיווןרקנמדדהטפחשיעורמקוםמכל

לאוואםכשרטפחשיעורזהככיווןישואם,גידולו

.הערביאוהרוחבמשיעורלןאיכפתולא,פסול

קאמרינןטפח"הברייתאלעניןשתרצומהזהלפי

מנושלא,כפשוטוהוא"קאמרינןלאטפחעלטפח

בשניולאאחדבכיווןטפחשיעוריאלאבברייתא

ל"זטייכהאלש"הרילדעתוחזרנו.שלשהאוכיוונים

עברלאכיאפס,כדברינוגםבדבריולהעמיסישכי

ח"הבבפרושלתלותלולמהכי,בהשהלכנובדרך

.ס"השמסוגיותיוצאיםהדבריםהלא

ואילולחומראטייכהאלש"הרישכוונתנראהגס

באשה:ולדוגמה.לקולאביןלהומראביןבזהדננו

במקוםהצווארמאזורלמטהמגולהמגופהשקצת

ועדהצווארמאזורמגיעהגילויאם,להתכסותשדרכו

אםגם,וערוהבאשהטפתזההריממנוטפחלמרחק

אם:להפךוכן.מטפחפחותהואהמגולההמקוםרוחב

פחותאלאהצווארמןטפחלמרחקמגיעאינוהגילוי

מקיףהמגולההשטחאםאפילו,טפחדיןבואיןממנו

רקכי,טפחיםכמהלחשבשניתןבאופןהצוואראת

טופחלמסגרתובדומהבטפחנמדדהאחדהכיוון

בתשבורתהטפחושיעור.צרכיולעשייתטפחולגילוי

ולפי.כללכאןנכנסאינומשהאגרותת"בשושסבר

חושפותשמלותלובשותאינןאםהיוםנשיםסתם,זה

איסורשלטפחגילויכדיעדתגענהלא,במיוחד

.לצווארמסביב

באשהשיער"בגםנוהגטפתששיעורנאמרואס

מטעמולאאבלמשהאגרותת"שוכדעת"ערוה

שלברצועהלהקלשניתןיוצא,האשהבגוףרקולא

מאחוריאולצדעמצדעלמצחמעלטפחבגובהשער

עלנוסףמדיגדולהקולאוהיא.לאוזןמאוזןראשה

וכל,במשהוולאבטפחהשערלמדודהקולאעצם

שיערשלהטפחלשערבשלישיתלהקלאיןשכן

.מ"ס8-בלשערישאלאמ"ס67.9-ב



בנימאמר

בשערממח.ב

מגולהטפהשלהשיעורהאםבגמראנתבארלא

שמותרראשוניםרובדעתלפיואולם,בשערגםנוהג

באשתוביןמגולהמטפהפחותכנגדש"קלקרוא

אשהשלשעריהיהלאד"לע,חברובאשתובין

ועייןמבשרההמכוסהממקוםהרהורלעניןיותרחמור

.((4-5)כווסימן(3-4)כהסימןגחלק)בניםבבני
אתלכסותהאשהחייבת"יהודיתדת"משוםאםוגם

הדורותברובנהגווכןמטפחפחותאפילושערהכל

אחריםמטעמיםאלאערוהמשוםזהאין,לאחרונהעד

"תחומין"בגםונדפס(כאסימןשם)שבארתיכמו

.(יא)

רבהנה,שערלעניןטפחהוזכרלאשבגמראדמה

שוק"אמרחסדאורב"ערוהבאשהטפח"אמריצחק

,"ערוהבאשהשער"אמרששתורב"ערוהבאשה

.האמוראיםשלוהשלישיהשניבדורחיוושלושתם
חסדארבושלראשוןיצחקרבדבריהובאובגמרא

ששתורבחסדאשרבלפרשויש,אחריוששתורב

ולעולם,תחילהיצחקרכשאמרהשיעורעלסמכו

ושערקול,שוק,טפחהגמראסדרשלפיוהגם.בטפח

הא,שערלביןשוקביןבאמצעהפסיקקולהרי

כיבסוףקוללסדרהיהראויכיקשיאגופא

ה"בראביעייןכולםמביןהקלהואערוהלענין

,בתחילהקוללסדרהיהראוילחלופיןאו.(עוסימן)

בדורחי"ערוהבאשהקול"שאמרשמואלכי

חסדאורביצחקלרבוקדםהאמוראיםשלהראשון

.*ששתורב

מצוה)השלםיראיםובספרגדולותבהלכות,ברם

וכן,וקולשער,שוק,טפח:אחרסדרהביאו(ב"שצ

,מסתברוכןש"הראבתוספותהדיבוריםסדרלפיהוא

(קלגסימןאחלק)זרועובאור.שפיראתיזהולפי

.ש"עיישמואלאמרמהבלבולאיזהיש

עודקוללאסורלהקדיםעצמושמואלראהמהע"צ*
אדרבהל"וי.שבכולםהקלהואוהרי,השארשנאסרולפני
הקדיםולכןבוזלזלורביםקלשהואשכיון,הנותנתהיא

מביאכיכערוההואבאשהקולשגםלהכריזשמואל

.להרהור

קאגבנים

ח"מוסחותטפח.ג
:אמרו(א,כד)ברכותבמסכת

לימאאי?למאי.ערוהבאשהטפח,יצחקרבאמר

באצבעהמסתכלכל...ששתרבאמרהא,לאיסתכולי

אלא!התורףבביתמסתכלכאילואשהשלקטנה

.שמעולקריאת,באשתו

טזסימןחייםאורחחלק)אישחזוןבספרךכרזב

:שמעולקריאתבאשתוה"בד,(זאות

,שמעקריאתלעניןאלאלמימרל"הו[לא]לכאורה

ש"בקאסורשמסתכלכלאחרתשכאשהונראה

לןמשכחתלאוהלכךקטנהבאצבעמסתכלאפילו

.באשתואלאטפחשיעור

יצחקרבדברילפרשיכלושבגמרא,דבריופרוש

בלבדשמעבקריאתשמדובר"ערוהבאשהטפח"

.בכללתהיינההנשיםכלואזי,אשתולהזכירמבלי
נלמד"שמעולקריאתבאשתו"שאמרוממה,לכן

קייםעניןבאיזהלבארישולכן.מדוברבאשתושרק

באשתולא,כאשתורקמטפחלפחותטפחביןחילוק

באשהבהסתכלותשמדובראישהחזוןופירש.חברו

באשתלהסתבלאמורכי,כהולהתבונןלהביטכלומר

קייםאשתולגביורקשכהקטנהבאצבעאפילוחברו

מטפחבפחותלהסתבלמותרש"קשבשעת,חילוק

.אסורכטפהאבלשבהמגולה

:אישהחזוןכתבוערד

במסתכלאלאאסרודלאי"הרכדעתמוכחז"ולפי
גםכ"אבראיהאףאסרודאי,בראיהלאאבל

ש"קלעניןטפחשיעורלןמשכחתחברובאשת

באשתומטפחפחותזהולפי,מסתבלואינוובראיה

.שרימסתבלואפילו

בפרוששהובאהגאוןהאירבשלדעת,דבריופרוש

לקרואמותר,שםברכותבמסכתיונהרבנותלמידי

,להסתכלבליבאשהבעלמאראייהכדיתוךהשמעאת

ומכאן.חברובאשתמגולהבטפחאפילומותרוזה

אסורהבעלמאראיהאפילואםכי,זולדעההוכחה

רבדבריאתפרשולמה,חברובאשתמגולהבטפח

ומותרתבטפחשאסורה,ובהסתכלותבאשתודוקאיצחק

בוהחילוקיהיהחברובאשתגםהלא?מטפחבפחות



בניםבנימאמרקב

בפחותומותרתבטפחאסורהשתהיה,בעלמאבראייה

וכדעת,הראייהמותרתבטפחשגםמוכחאלא.מטפח

.גאוןהאירב

:אישהחזוןכתבועוד

ל"רבאשתובגמראדאמרוהאלפרשאפשרומיהו

חברובאשתוגם,שמעקריאתולעניןבאשתואפילו

בראייהואפילוש"קלעניןדינאבהאינפקותאיש

באשתאפילומטפחפחותראייהומיהו,אסורבעלמא

.מותרחברו

בתחילהשהניחממהבוחזרשעתה,דבריופרוש

היינו"שמעולקריאתבאשתו"בגמראשאמרושמה

,חברובאשתולאמגולהבטפחמותרבאשתודוקא

אפילואסורמגולהשבטפחלהפךלפרשאפשרכי

בראייהמדוברזהולפי.חברובאשתשכןוכל,באשתו

שכןוכלבאשתואפילושאסורמטפחביותרבעלמא

באשתומותרמטפחבפחותראייהאבל,חברובאשת

.תברוכאשתוגם

:אישהזוןבספרוסיימ

ראייהראיןאסורצנועשבמקוםלומרישומיהו

דאיתאהאזהולפי.הסתכלותבליצנועבמקום

פחותאפילוחברובאשת(א"סעהסימן)א"ברמ

דעבידדכיון,בזהדפליגמאןליכא,אסורמטפח

ל"קיימדלאכתבח"והב.טרדאאיכאבוודאיאיסורא

מאןליכאולהאמורמיימוניותהגהותשהביאג"כבה

אסורדמסתכלכתבעצמוח"והב,זהעלדפליג

טפחדדיןכיוןאבל,קיימינןבראייההכאכתבאלא

כלל"הומכוסהלהיותשדרךבמקוםאלאאינו

.ואסורבנעורתכאשראיה

עתהזהשכתבממהגםבוחזרשעתה,פרוש

שאיןופרש,מטפחבפחותמותרתבעלמאשראייה

המגוליםכמקומותאלאהסתכלותלביןראייהביןלחלק

שבאלה,קטנהאצבעוכדוגמתורגליהוידיהפניהכמו

,מותרתבעלמאוראיהאסורהחברובאשתההסתכלות

ואסורחילוקאיןהמכוסיםבמקומותכןשאיןמה

.לזהמקורשוםהביאלאאך.מטפחבפחותאפילו

מאןבהודליתאלההםמילנובארלאוהנה

בעלמאבראייהעבידאיסוראיזהבארלאוגם,דפליג

משוםוהארכתי.טרידשבוודאיומניןמטפחבפחות

שבמקומותהוכיחל"זאישהחזוןכאילוכותביםשראיתי

טפחביןהבדלשאיןשחולקמיאיןבגוףהמכוסים

הוכחהשוםכאןשאיןיראהוהרואה.מטפחלפחות

ואין.אפשרכלשיןשנקטעודומה,בלכדפרושאלא

שכפחותראשוניםרובמדעתלהוציאכדאייםהדברים

באשתביןבאשתוביןש"בקמותרמגולהמטפח

פחותבגילויאיסורישמקוםשמכלכתבוולא,חברו

ל"הניונהרבנובתלמידימובאגאוןהאירב:מטפח

והגמראף"הריממפרשי,ה"והראהמאורותוספר

(יחעשין)ג"וסמל"הניראיםוספר;שםבברכות

חייםעץספר;המצוותממוני,(פגמצוה)ק"וסמ

מועדאהלוספרמנוחורבנווכלבוחייםואורחות

הריקנטיופסקי;שמעקריאתהלכותממחברי,והטור

הזכירלאכילמעייןם"הרמבלשוןפשטוכן.ועוד

בסימןערוךהשלחןפסקוכן,תברובאשתחילוק

ג"בה:מגולהחברומאשתבכלשהואסרוונגדם.ה"ע

ורבנו,שלפנינוג"בבהואינובשמושהביאוכפי

והגהותהאשכולוספרזרועואורה"וראביחננאל

.מיימוניות

בשםא"הרשבדברילפינראיתלהתירהסברה

,ומהרהרדטרידמשוםערוהבאשהשטפחד"הראב

טרידשאינול"לחזלהוקיםמטפחבפחותואלמא

וכיון.ופשוט,תליאבהאדהאערוהאינוגםוממילא

יהיהלמהכערוהנדוןואינוטרידאינומטפחשבפחות

קטנהכאצבעאלאיהאלא,מטפחפחותלגלותאסור

אצבעותיהמכסהשאינהבמהכלוםעושההאשהשאין

הדיןוהוא,בהלהתבונןשלאמוטלהאישעלורק

.טעמאבתרדזיל,כאן

'גפרקשמעקריאתהלכות)מנוחמרבנוורואיה

:שכתב,(טזהלכה

...כצואההואהריערוההאשהמגוףמגולהוטפח
.הואכלוםלאומטפחפחותאבל,טפחודוקא

חוששיםשאיןמורהבוודאי"היאכלוםלאו"לשון

ראשוניםלשארנשמעמנוחומרבנו.הרהרלידישיבוא

טעםמאיזהכי,חברובאשתגםבטפחהמשערים

.ביניהםמחלוקתנעשה

בקונטרס(עהסימן)ז"הרשערוךבשלחןעייןערד



בנימאמר

פחותאפילוהאוסריםעלשהקשה,(באות)אחרון

:ל"וז,חברובאשתמטפח

כיוןליתסרהמגוליםבמקומותגםדכי,זהלפיע"צ

אשהגוףשכל,יסתכלאםהרהורלידילבואשיכול

.טעמאמהאיאלאערוהאינה

איןמטפהשבפחותלופשוטשהיה,דבריופרוש

הואהחששאלא,בעלמאבראייהלהרהורחוששים

להסתכלגםיבואמטפחבפחותשרואהמתוךשמא

במקומותגםבןשאםהקשהזהועל.יהרהרואז

.להסתכליבואאותםשרואהמתוךשמאנחשושהמגולים
המכוסיםבמקומותמגולהמטפחשפחותבדעתוומבואר

קגד-גבנים

ומותרכללערוהואינו,הגלוייםלמקומותלגמרישווה

.בזהשחולקמישאיןאישהחזוןכדבריושלא,לגלותו

אשתוביןהשווהאחרוניםמגדולירביםגםלדינא

ואליהוח"ובהלבוש:מטפחפחותלעניןחברולאשת

שדחהש"ועייהשלחןוערוךז"הרשערוךושלחןרבה

בנשמתדכלל)אדםובחיי,ידיםבשתיהאוסריםדעתאת

שבפחותהפוסקיםכלכתבוכן"שכתב(באותאדם

רובוכדעתעליהםלסמוךישובוודאי."מותרמטפה

ואחריםמגדיםופריחדששהפריפיעלאף,ראשונים

להחמירהעולםמכלוהדורש.החמירובימינוובפרט

.אחריםבמקומותלאאבלמונחבמקומוכבודוכדבריו

דמאמר

מיליםוספירתברוריה

"מליםלספור"שצריךט"באינטרנשהשיבמייש

,נג)עירוביןלמסכתוציין,לנשיםגבריםביןבשיחה

:(ב

אשכחה,באורחאאזילקאהוההגלילייוסירבי

אמרה?ללודנלךדרךבאיזו,להאמר.לברוריה

(אאבות)הכמיםאמרוכךלא,שוטהגלילי,ליה

באיזו,לומרלךהיה?האישהעםשיחהתרבהאל

!ללוד

רביביןבמחלוקת,ראשית.ד"לענכוןזהואין

ואיןכברוריהושהלכהמניןלברוריההגלילייוסי

לאממה,לדבריההודההגלילייוסישרבילהוכיח

שלאוכמולהשיבחשלאהסתםמןכי,לההשיב

."!שוטהגלילי"העלבוןדבריעלהגיב

אלהברוריהדבריאתשהביאמיראיתיולא

משנתשמשנתוהיראהבספריונהרבנוזולתלהלכה

למסכתבפרושואותההזכירלאעצמווהוא,חסידימי
חייםאורחחלק,וחלק)אומריביעת"ובשו.אבות

שהקשהפקודיךדרךמספרהביא(האותיגסימן

לפיותירץ,ברוריהלדברילבשמיםאיןהיוםלמה

מורגלותהנשיםשהיוםחייםאורחבסוףהלבושדברי

.2"כךכלעבירההרהוריכאןואין"בינינו

תפשואומריביעת"ובשופקודיךבדרךאמנם

,כןנוהגםאיןצדדיתמסיבהורקכברוריהשהלכה

הלבושדברי,ועוד.כברוריההלכההאםפקפקתיוכבר

אנוזוועל"(א,פב)בקדושיןהתוספותלשיטתהם

כתבוכן"בנשיםמשתמשיםשאנוהשתאסומכין

בספרכתבלזהובדומה,(קכותעשהלאסוף)ג"הסמ

נהגושהיוםד"הראבבשם(א,כה)בברכותהמאורות

."שמיםלשםוהכלצורךובדברישלוםבשאלת"
הלכושלאראשוניםושארם"הרמבלדעתואולם

דבריאתהביאולאלמה,התוספותשלוובדרך

עצמהשהיאאו,כברוריההלכהשאיןל"וצ?ברוריה

.חסידותכמידתאלאכןאמרהלא

ותחילה.לגמריאחרתהיתהברוריהכוונתד"ולע

כמההגלילייוסירבישאמרמשוםוכי,להביןיש

?"שוטהגלילי"בפיהנהיהכבר,מדייותרמילים

ממנהמבוגרשהיהעודומהח"תשיחתדרךזואין

בחריפותלדברהיהשסגנונהלדחותואין.בהרבה

הטיחהשם,אדרבה;(א,י)ברכותבמסכתשנראהכמו

אבל,פהשבעלבתורהשכפראפיקורסבצדוקידברים

יוסירבילדבריבחריפותכךכלהגיבהלמהכאן

ורק,הגיבהולכןממשהונפגעהבוודאיאלא?הגלילי

.נפגעהממהלהביןעלינו



בנימאמרקד

יוסירביעםלשוחחרצתהשברוריהאה~רנר

חכמיםתלמידילשניכיאותתורהבדבריהגלילי
מפורסמתח"תהיתההיאהלאכי,זהעםזההנפגשים

יוםבכלשמועהבעלי300-מהלכות300ששיננה

בודאיברוריה.(ב,סב)פסחיםבמסכתשאמרוכמו

"גלילי"לולקרואידעהשהרייוסירביאתהכירה

.טעםנטולהספורכלאחרת,היאמיידעהואוגם
הוראותלבקשמלבדעמהלדבררצהלאכאשרולכן

.בחריפותוהגיבה,נעלבההיאלדרך

,הגלילייוסירבי,אתהאם:בדבריההתכוונהוכך

רוצהשאינךעדנשיםעםלדברשלאכךכלמקפיד

לך,שכמוניח"תעםתורניתשיחהאפילולקיים

מיליםבארבעלאשהתאמראל.הקצהעדזובשיטתך

שבאמתהתכוונהולא!בשתיםלהלומרשניתןמה

סוברהגלילייוסישרביאומיליםלספורחיוביש

.להפךאלא,כן

סברהלאבעצמהשברוריהלפרשסמוכיןוקצת

זרהבעבודהי"רששהביאמהמעשה"מליםספירת"
לנסותהמתלמידיואחדשלחבעלהמאירשרבי(ב,יח)

,"שנתרציתעדרביםימיםבהוהפציר",עבירהלדבר

מחמתמאיררביוערקעצמהאתחנקהלהוכשנודע

לאשגבריםהקפידהבאמתברוריהואם.כיסופא

עםאפילועמהשיחהתרבהואל",היראהספרל"ז1

ששאלכאותו,שיחהריבוי(ומהו:ל"צאולי)וזהו,אשתך

לספורשישמשמע."...ללודנלךדרךבאיזולברוריה

באבותהמשנהוכפשטאשתועםבשיחהאפילומלים

,אמרובאשתו-האשהעםשיההתרבהואל"ה,א

בספראכן.שםבמאיריועיין,"חברובאשתוחומרקל

ואם"שכתב,ענייניםבכמההדיןמןיותרהחמירהיראה

בין,ארמיתביןיהודיתביןאשהכגוןערוהדברפגע

אועיניויעצים,קטנהביןגדולהבין,פנויהביןנשואה

יראהשלאכלומר"יראנהשלאכדילצדפניויסובב

השיריםבשירהאמורכל"כתבועוד.בלכתוכללאותה

ואילו,"ערוה-צוואר,שינים,שיער,קולהיינולשבח

צווארנכללולאא,כדבברכות

"
ערווהבאיסורשינים

ספרעלהיראהמקורבהערותוראה,שמעלקריאת

.שםהיראה
חלקבניםבנית"בשושכתבתיובמההקודםבמאמרראה2

.(3)ז"לסימן'א
ושארמקורונודעולאל"חובדברינמצאאינוזהסיפור3

אועם-סיפורבאיזהיסודוושמא,הזכירוהולאראשונים

ש4,4אילח

יתכןלא,מליםספירתידיעלאםכיעמהידברו

לפקפקשישאלא.רביםימיםבההפצירתלמידשאותו

.הזה3בספור

חובהשישבאמתהתכוונהאםאפילו,ולבסוף

כדבריהושההלכהמליםלספורהגלילייוסירביעל

שכךאלאמשםלהכריעאין,ד"לענראהשאינומה

רביכמווצדיקלגדולהגונהועצהנאותהדרךהיא

לבנילאובפרטאדםלכללאאבלהגליליוסי

לתתכדי.ט"האינטרנדרךרבעצתהשואליםנוער

לחשושויש,השואלאתלהכירצריךכזועצה

מרובהותפסת"בכךלעמודיוכלשלאאוליוהרא

."תפסתלא

ב"הנצישללבנוחייםנשמתת"בשובמקבילוראה

אלאנאסרלאכשוקאשהעםולדבר",(קלהסימן)

,חכםבתלמידמוחזקשאינולמיולאחכםלתלמיד

בזהגורםבשוקאשהעםהמדברחכםשתלמידוכשם

הנזהרחכםכתלמידמוחזקשאינומיכןהשםחלול

כיהוראמחזיהבריותלעיניאשתיעםלדברשלאבזה
יומא)ל"חזאמרווכבר,השםחלולכןגםבזהויש

מתאהבשמיםשםשיהאאלקיך'האתואהבת(א,פו

עםמעורבתאדםשלדעתותהאולעולם,ידךעל

.(א,יזכתובות)"הבריות

י"רשועל,לתוכוברוריהשלשמהשנשתרבבאחרמקור

להשוותשאיןוהגם.ששמעמהרשםהואכיתלונהאין

ישראלבתפארתלזהדומהנמצא,לאחרוניםי"רשבין

סיפורבאהדהשהביאסזאותקידושיןמשניותבסוף

היההסיפורשמקורהתבררומאז,רבנומשהעלמוזר

.אריסטואודותהגוייםסיפור
נכשלהלאאךלעבירהנתרצהשברוריהפרשורבים4

לתלמידויורהמאירשרביהדעתעליעלהלאכי,באמת

בןובספר.אשתועםשכןכלולאאישאשתעםלנאוף

רביהכשילכיצדעדיין,הקשהס"השאגדותעליהוידע

עבירההרהורייהרהרהתלמידהלא,תלמידואתמאיר

סריסהיהשהתלמידותרץ?ברוריהאתכשישדלאסורים

שמותר)התגיירשטרםלגיורמועמדהיהלחילופיןאו,חמה

גחלקבניםבבניראה,תלמידונקראולכןללמדוהיה

זרותמלבדואולם.בהרהוריםמותרהיהולכן,(יגסימן

הבעיהוכי,ד"לעקשה,לכךרמזי"בפרשושאיןהפרוש

היאסחות-לאחזקהקושיאהלא?התלמידמצדרקהיתה

אשתובנפשכךכללחטואלעצמומאיררביהתירכיצד

!מכשולתתןלאעיוורולפניעלולעבורבכךלנסותה



קהה-דבניםבנימאמר

האמתגרעיןניכראבל.ד"לעמסתבראינוהסיפורולכן

בדברילשוחחמיעםלברוריההיהשלאבושיש

בעלהואילומלומדותהיולאאחרותנשיםשהריתורה

נאותהולכן,המדרשבביתזמנםרובהיוח"תושאר

כחלקבניםכבניוראה.תכופותאצלהיבקרשהתלמיד

כשרביכךכלהתאכזבהגםולכן.בהערהמסימןסוף

.עמהלשוחחסירבהגלילייוסי
בדורשחינסיםלרבנו"מהישועהיפהחיבור"בוראה5

עמוושלקחלבבלברחמאירשרבישכתב,י"רששלפני

אםורק.י"רששהביאהסיפורהזכירולא,ברוריהאת

שציינההגמראכוונתנודעהלא,אמתאינוהסיפוראכן

.ע"וצ,ידועדברכאל"דברוריהמעשה"ל

המאמר

במגילהלנשיםנשיםקריאת

ויכוחשללמערבולתנקלעתההלכהלפעמים

ההלכתיוהפןלעיקרהפולמוסיהפןונהפך,ציבורי

עללנשיםהמגילהקריאתהיאלכךדוגמה.לטפל

,ד"לעפשוטהנראהההלכתיהצדאתאבאר.נשיםידי
.הכוללתילתמונהבקיצוראתייחסואחרכך

נשיםשלחיובן

?מאילאחויי-המגילהאתלקרותכשריןהכל

נשים,לויבןיהושע'רכדאמר,נשיםלאתויי
באותוהיוהןשאף,המגילהאתלקרואכשרות

.(ב,בערכין)"הנס

(ד,במגילה)התוספתאוסביבזומימראסביב

אתאתמוציאיןואינןפטוריןוקטניםועבדיםנשים"
,בסתירהעומדותלכאורהאשר"חובותןידיהרבים

חיובןמהותלגביבראשוניםגישותשלושהתגבשו

שללחיובםובהשוואההמגילהבקריאתנשיםשל

:גברים

,גבריםשללחיובםזההבקריאהנשיםשלחיובן(א)

זוהי.במגילהחובתםידיגבריםמוציאותנשיםולכן

אורספר,ז"ריא,המאורותספר,ם"רמכ,י"רששיטת

~ראשונימועודיוסףנימוקי,המאירי,א"ריטב,זרוע

תרפטסימן)חייםבאורחערוךהשלחןדעתוהיא

.(אסעיף
גברים:זהיםאינםונשיםגבריםשלהחיובים(ב)

רקחייבותנשיםואילוהמגילהבקריאתחייבים

"הצופה"בנדפס

גבריםמוציאותאינןנשיםולכן,הקריאהבשמיעת

(ג"בה)גדולותהלכותספרדעתזוהי.חובתםידי

,העיטורבספרדעתווהעתיקו,שלפנינוהדפוסיםלפי
.ן"ורהאגודהספר,ש'"רא,מרדכי,ה"ראבי,האשכול

ישבשם'בבסעיףשםערוךבשלחןמובאתהיא

שישלהלכהמוסכםהאשבנזיםובאחרונים,אומרים

.זולדעהלחוש
,זהיםאמנםבקריאהונשיםגבריםשלהחיובים(ג)

.חובתםידיגבריםלהוציאלנשיםאיןזאתלמרותאך
מפניהואהטעםההרמןאברהםורבנוג"הסמלדעת

ספרולדעת,התורהלקריאתדומההמגילהשקריאת

ראה]"ערוהבאשהקול"מפניוהכלבוחייםארחות

.'[חסימןלעיל

גרסהלהםשהיתהנראהראשונייםבכמהואכן

גבריםשחיובסוברג"בהגםלפיה,ג"בבהאחרת

אתמוציאותאינןנשיםכןפיעלואףשווהונשים

,שכתבט"תרפבסימןבטורנראהכן.חובתםידיגברים

אינןמגילהבמקראדחייבותגבעלאף,כתבג"ובה"

נראהוכןג"הסמלשוןוהוא"האנשיםאתמוציאות

.בשמיעהרקולאבקריאהשחייבותומשמעבמאירי

נשיםוצבוראשה

גבריםמוציאהאשההאםבשאלההדעותכאןעד

היאשאלתנוואולם.המגילהבקריאתחובתםידי

בקריאתתורחאנשיםמוציאהאשההאם,אחרת

הנשיםכלכי,לספקמקוםכאןאיןלכאורה.המגילה

.השניהאתאחתמוציאותובוודאיבחיובןלזוזושוות



בנימאמרקו

נתנאלבקרבן.בזהגםמחלוקתנפלהשבאחרוניםאלא

התיר(מאותאפרק)מגילהבמסכתש"הראשעל

להואסרבקריאתהבודדותנשיםלהוציאלאשה

שםמהתוספותהואמקורו.נשיםשלצבורלהוציא

שאינןבנשיםשדנו(באמתה"דא,לת)סוכהבמסכת

:וסיימוהמזוןבברכתהאנשיםאתמוציאות

מגילהדהרי,מילתאבהוזילאדרביםמשוםנמיאי
מוציאותנשיםדאיןג"בהופרשבהחייבותנשים
.במגילהחובתןידיהרביםאת

ולאנשיםהיינו"הרבים"שנתנאלבקרבןובאר

מוציאיןאינןהכיבלאו-אנשיםלהוציא"כי,אנשים

מחוייביןראין,אחדלאישאשהאפילו[אנשיםאת]

ולדעת,ג"בהדבריהביאוהתוספות,כלומר."בדבר

המגילהבקריאתונשיםגבריםשלהחיוביםג"בה

ידיגבריםמוציאותאינןנשיםולכןמזהזהשונים

."מילתאבהוזילא"מפנירקולאהדיןמעיקרחובתם
בהוזילא"שלהטעםכתבוהתוספותאם,כןעל

אלאגבריםעבורהקוראתלאשהכוונתםאין"מילתא

שיכולהפיעלשאף,נשיםצבורעכורהקוראתלאשה

מקוםמכלהמגילהבקריאתבודדותנשיםלהוציא

."מילתאבהוזילא"דמשוםנשיםצבורלהוציאלהאסור

בלשוןנכנסיםואינםדחוקיםהדבריםוככזה

אברהםהמגןהאחרוניםמגדולירביםוכן!התוספות

רבהואליהו'בקטןסעיףא"רעסימןחייםבאורח

שבתוספותפרשו'האותהשולחןוערוך'גקטןסעיף

שלעומתםאלא.גבריםלהוציאאסורלהן,בנשיםמדובר

הקרבןדבריאתהביאט"תרפבסימןברורהבמשנה

בשעררקאלאפרושובגוףלאכיאף-נתנאל

בעולםברורההמשנהשלמעמדווידוע-הציון

4.התורה

שמתקשהמי.זובהלכהלספקמקוםאיןנאמתאבל

בתוספותלהסתכללוראויהתוספותדברילהבין

מעטעםהתוספותעלבנויותהןברובןכי,ש"הרא

מ"מהרבהגהותועיין.ביאורתוספתאולשוןשינוי

נמצאהגהתוולפיבתוספותשהגיהשםסוכהבמסכת

,לגמרילתוספותמקבילותשםש"הראשתוספות

כתבושהתוספותבמקום,והנה.צעדאחריצעדבמהלך

חייבותדנשיםמגילהדהרי,מילתאבהוזילאדרבים"
מילתאבהוזילא"ש"הראבתוספותכתב"...בה

הבנים

דגשיםאמגילהדהוימידי,נשיםשיוציאוםלאנשים

בתוספותהביןש"שהראומבואר,"...בהחייבות

שאסור,חובתםידיאנשיםלהוצאתהיאשהכוונה

,לאנשים"מילתאבהוזילא"משוםכןלעשותלנשים

ושלאאחרותנשיםעבורהמגילהבקריאתמדוברואין

.נתנאלהקרבןכפרוש

שכתב,שםסוכהבמסכתהאגודהבספרנראהוכן

שעורדאכלואנשיםמוציאיןאיןנשים,י"רפרש"
עלאףממגילהאנשיםמוציאיןאיןוכן,דאורייתא

התוספותבעלהינוי"ר".כאנשיםחייבותשהןפי

התוספותמסקנתתמציתהםהאגודהבספרדבריוואכן

אתלקרואלהןשאיןבנשיםשמדוברהרי,במקום

.עצמןעבורהקוראותבנשיםולא,גבריםעבורהמגילה

פרושואתהוכיחנתנאלהקרבןהלא,תשאלראם

שהבאנווכפי,ג"בהדעתהזכירושהתוספותממה

התוספותשכוונתסברנתנאלהקרבן:נשיבלזהלמעלהו

,שמנינו(ב)שיטהלפיג"לבההיאסוכה5במסכת

.גבריםשללחיובםזההאינונשיםשלשחיוכןדהיינו
היאהתוספותשכוונתמוכח6ש"הראמתוספותואילו

לחיובזההנשיםשלשחיובן,(ג)שיטהלפיג"לבה

גבריםמוציאותאינןנשיםכןפיעלואףהגברים

.נתנאלהקרבןהוכחתנעלמתזהולפי.המגילהבקריאת
איןוכן",הנזכרהאגודהבספרי"רמדבריוראיה

חייבותשהןפיעלאףממגילהאנשיםמוציאין[נשים]

מקביליםודבריו,בעליל(ג)שיטהשהיא"כאנשים

פשוטיםוהדברים.ג"בהבשםשםהתוספותלדברי

נתנאלהקרבןנגדבתלונהלבואאיןרק.ומאירים

אתראולאהםכי,שהביאוברורההמשנהנגדולא

נדפסנתנאלהקרבןכי,סוכהלמסכתש"הראתוספות

ש"הראתוספותואילו1883-בברורהוהמשנה1766-ב

אתראואילו.1903-ברקלראשונהנדפסולסוכה

ספרגם.שכתבומהכותביםהיולא,ש"הראתוספות

בידיהיהלא1571בשנתאחתפעםשנדפסהאגודה

.האחרוניםרוב

נוספיםשיקולים

באחרוניםלראיהולאבראשוניםמקורשאיןהגם

נוספיםשיקוליםישנם,לעצמןנשיםקריאותלאסור

:הכנסתבביתהרגילההמגילהקריאהאתלהעדיף



קיהבניםבנימאמר

האםברוראינו,ברם."מלךהדרתעםברב"(1

.זה8להידורשייכותנשים
.עשרהבנוכחותהמגילהלקריאתעדיפותקיימת(2

לצורךמועילותנשיםעשרגםדעותלהרבה,ברם
.זה9

עדלחכותשלא,"למצוותמקדימיםזריזין"(3

.הגבריםמקריאתמאוחרתהיאאםהנשיםלקריאת

ישנןהכנסתבביתהרגילהבקריאהאם,שנימצד

ומחסרות'וכוהרעשמפנילשמועיכולותשאינןנשים

מסיבותלהגיעיכולותשאינןאו,אחתמלהאפילו

נוספתקריאהלהןלסדרההכרחמןאזי,שונות

יתירה.לנשיםנשיםשתקראנהמניעהאיןזוובקריאה

,לט-לז'עמבחלקבניםבנית"בשואלהדבריםליבנתי1

EQUALITY[ןESSAYS05בספרובאנגלית,מב-מא

TORAH COMMENTARY, HALACHA, AND JEWISHאו

THOUGHT.
,מועדואהלהלקטשבולי,ן"ראב,ף"הרימדברימשמעבן2

ביןחילקוולאבסתםלויבןיהושע'רדברישהעתיקו

במגילה(החדשות)א"הרשבבחידושיועיין.לנשיםגברים

דברישדחושסח'סיבחלקזרועובאורשםובמאיריא,ד

.היאמשבדותאדתוספתאא"הריטבכתבוכן,התוספתא
נשיםלהוציאלנשיםהתירההגמראג"בהדעתלפיואילו

.מחלוקתכאןואיןגבריםלהוציאעליהןאסרהוהתוספתא
יצאוגבריםעבורהמגילהאתקראהאשהאםזהלפי3

,ברם.ההרמןאברהם'רכתבוכן,בדיעבדחובתםידי
דמיוןשלשהטעמיםפרש30עמודבחלקהאשכולבספר

ג"בהשלדעתהסיבותהםבאשהוקולהתורהלקריאת

להכי")בקריאהולאבשמיעהרקחייבתשאשהל"חזתקנו
יצאולאהגבריםזהולפי,("אנשיםתוציאשלאתקנו

.(ג)בשיטהולא(ב)בשיטהומדוברבדיעבדאפילו
השולחןשהערוךהעידל"זצהענקיןא"ריהגאוןוזקנימורי4

כחשגדולואמר,ברורהמהמשנהיותרבדורוגדולהיה
ושבמקוםברורההמשנהמכחיותרבהלכההשולחןהערוך

גדליהר"והג.השולחןכערוךלפסוקישחולקיםשהשניים

שגםליאמר"ישורוןיסודי"ספרימחברל"זפעלדער

,לדעתויש.כןשסברוגדוליםעודויש,כןהיאדעתו
שניםכעשרלאוריצאחייםאורחעלהשולחןערוךספר

בעללעיניהיהב"והמשנ,ברורההמשנהשנדפסאחרי
הרבהאותומזכירהואשכןכתיבתובשעתש"הערוה
ת"בשווראה,"בחרא"הואש"הערוהזהולפי,פעמים

.חסימןבחלקגניםבני
כתבונשיםלאתוייה"דא,גערכיןבמסכתבתוספות5

מתוספותלהקשותאיןאבל,(ב)היאג"בהששיטתמפורש

במסכתותהתוספותכיאחרתבמסכתלתוספותאחתבמסכת

סיבהמאותה.שוניםתוספותבעליידיעלנתחברוהשונות

התיכוןמןבחורשאיזההיאשהאלטרנטיבהבמקום,מזו

מלומדותלנשיםמילתאבהוזילא,בשבילןיקרא
.בעצמןלקרואיודעותאינןכאילולהיראות

.צבורייםאלאהלכתייםאינםהיוםהשיקולים
התפתחהנשיםידיעללנשיםהמגילהקריאת,בפועל

כעתלתופעהלהתנגדישהאם.הפמיניוםשלבעידן

האםאו?שליליותלהתפתחויותפתחלסתוםבמטרה

התבטאותלנשיםלאפשרכדילעודדהראויאדרבה

למנועובכך,ההלכהפיעלהמותרתאוטנטית-דתית

שבשמאאו?יותרהרבהבעייתייםלאפיקיםפנייתן

?לעודדןלאואףאותןלמנועואין,עדיףתעשהואל

הקהילהלפיוהכל,ויחידאחדמענהאיןאלהלשאלות

.והמקוםהזמן,והרב

ג"בהדעתשפרשבסוכהש"הראתוספותביןסתירהאין

דעתשפרשמגילהכמסכתש"הראפסקילבין(ג)כשיטה

דעתלפיפרשש"הראבתוספותכי;(ב)כשיטהג"בה
.עצמודעתכתבבפסקיוואילובמקוםהתוספות

בברכתחייבותנשיםהאםבשאלהדןש"הראבתוספות6
מוציאותנשיםשאיןהתוספתאמןוהביא,מדאורייתאהמזון

.המזוןבברכתחובתםידי(האנשים:כלומר)הרביםאת
שזוהי,מדאורייתאחייבותשאינןראיהמשםישושמא

זוראיהדחהש"הרא?אנשיםמוציאותשאינןהסיבה

בהוזילא,נמיאי":כתבהשניהובדחייה,טעמיםמשני
שיוציאוםלאנשים(כבודפחיתותהואהדבר,כלומר)מילתא

ג"בהוקאמר,בהחייבותדגשיםאמגילהדהוימידי,נשים
."במגילהחובתןידיהרביםאתמוציאותנשיםראין

מאותוהמזוןבברכתגבריםמוציאותאינןנשים,כלומר

בקריאתגבריםמוציאותאינןהןג"בהשלדעתהטעם

נשיםג"בהשלדעתש"הראתוספותסברואם.המגילה
אלאחייבותשאינןמפניבמגילהאנשיםמוציאותאינן

"מילתאבהוזילא"לזהעניןמה,בקריאהולאבשמיעה

נשיםשלשחיובןמשםהביאראיהואיזו?המזוןבברכת
ג"בהלדעתוהרי,גבריםשללחיובםשווההמזוןבברכת
עלאלא?המגילהבקריאתשוויםאינםוגבריםנשים

החיובשאכןהיאג"בהדעתש"הראתוספותלפי,כרחך

ושרק,המגילהבקריאתשוויםנשיםושלגבריםשל

אתמוציאותאינןהן"מילתאבהוזילא"שלצדדימטעם

.המזוןבברכתהדיןהוא,כןואם,הגברים
האחיםשלמאמרםראהבנדוןהאחרוניםדעותלסיכום7

2:32חוברת,TRADITIONעת-בכתבפרימרהרבנים

.222-220הערות,107-104'עמ,(1998)
במקום.כהפרק,הביתפתח,ביתההליכותבספרראה8

במניניםומרבים"עםברב"עלמקפידיםאיןהכישבלאו

קריאותעלדוקאזהכלללהחילאין,השנהבכלקטנים

."זריזים"לעניןהדיןוהואבפוריםנשים
.כזוהערהיזסעיף,כדפרק,ביתההליכות'ס9



בניםבנימאמרקח

ואמרמ

מסבלוסובללהתיר

.אוהרב.ר'פרופהתווכחושבועותכמהלפני
מניווןהסובלסופנילחולהמוותגרימתשלבשאלה

באאינני.ALSהנקראהסוגמןמתקדםשרירים

.הנחותיופיעלצודקמהםאחדוכל.וניניהםלהכריע
אמונהכוללותשאינןהנחותיופיעלצודק.ר'פרופ

שכמובןאף,מסינימוחלטיםצוויםהמצוהעולםבבורא

צווללאהאנושיהמצפוןלפי.בזהעליוחולקאני

ייסוריהסובלחולהמולמנגדלעמודאפשראי,עליון

לסבולהחולהאתלהניחהייתכן.שתיארכפיתופת

החייםקדושתשלהעיקרוןמוקדעלקורבןולהעלותו

?מדוברכאלהבחייםוכי-שכזהקיצוניבמקרה

למנועכדיברורקולמתוחשנחוץ,צודק.אהרבוגס

מודעיםאנו."תרצחלא"האיסורשלהדרגתיכרסום

,להידרדרהאדםיכוללתוכוהמוסרילתהוםהיטב

צריך.קובע'בעצמושהואמוסר-כלליעלבהסתמכותו

תיהפךלאחולהשלחסד-שהמתתכדיזהירותמשנה

ראוי,איזוןולשם.אותוהסובביםעבורנוחיות-להמתת

סופניחולהאודותלארחרונהשהופיעהכתבהלקרוא

שוםלושאין,ומונשםכולומשותק,ALSבמחלת

דףבוקרכלאתולומדמחותני.בקרובלמותעניין

.גמרא

.בקצרהאכתובההלכתיהדיוןשללגופו

לביןמעשהעשייתביןהואהבסיסיהחילוק

חברואתלהרוגישירהפעולהשעושהמי.עשייה-אי

למותוגורםואם,רוצחהואמותואתלקרבאו

אינואםאבל.שמיםבדינירוצחהואבעקיפיןרק

אינומאליולמותלחולהנותןורקפעולהשוםעושה

הצלהחיובעלשעבררשעשהואהגם,כרוצחנידון

-הלכתיתבאנציקלופדיההדבריםותמוהים.התורהמן

שהמונעשכתב,359בהערהלמותנוטהבערךרפואית

נקראתעשהואלשבשלבדרךואפילומזוןמאדם

:ג)רוצחהלכותם"ורמב(א,עז)לסנהדריןוצייןרוצח

והניחוחברואתהכופת"כתבשםם"הרמבהלאכי.(י
חברוכפיתתכי"רוצחהואהרי...שמתעדברעב

אתמלהאכילשנמנעמיכןשאיןמה,רבהפעולההיא

בולאפעולהשוםעושהואינומרעבהגוועהברו

שהואפיעלאףכרוצחנידוןאינובסביבתוולא

.כאמוררשע

ואלשב"שלבדרךהנמנע.סופניבחולההדיןהוא

,החולהשללקיומוהכרחיםמפעולהאפילו"תעשה

אינו)שנתרוקןחמצןבקבוקלומחליףשאינוולדוגמה

כמו,חמצןשלמרכזיתאספקהכשישהיוםמצוי

וורידי-תוךעירוישלשקיתאו(.אהרבשהעיר

כתוצאהאםגםרוצחדיןלואיןד"לע,שנתרוקנה

.במהירההחולהנפטרמכך

ייסוריםהנה.קשיםייסוריםשלבמקרהלעייןויש

שאםאמרו(ב,לג)בכתובות:ממוותקשיםהם

היוהםועזריהמישאל,חנניהאתמעניםהיוהבבלים

(א,פו)מציעאבבבאלזהודומה.לצלםמשתחווים

נגידיואי,מגלינאלאגבראלההואקטלומקטלאי"
להורגועליומאיימיםהיואם,כלומר,"ליהמגלינא

אותומעניםהיואםאבלהסודאתמגלההיהלא

.מגלההיה

לקצרמקוםישקשיםייסוריםשלבמקרהשמא

נקראלדעתעצמוהמאבד?מעשהידיעלאפילוחיים

מפניהתאבדהמלךשאולזאתובכל,דמיםשופך

ותחילתא-שמואלבסוףכמסופרבושיתעללושפחד

כליומנושאביקששתחילהשםומסופר.ב-שמואל

שאולנפלכןלעשותפחדכשהלהורקאותולהמית

וראה-כהלכהפעלששאולנניחאם.חרבועל

זקניםדעת"ובשםרבהבמדרש(ה,ט)בבראשית

,להתאבדרשאישהיהשכשםיוצא-"התוספותמבעלי

,ומכאן.שימיתהואחרמאדםלבקשרשאיהיהכך

שאולאתלהרוגרשאיהיההאחרשאותו,לכאורה

.מעינוייולהצילוכדי,בקשתופיעל

(נח,חפרקקמאבבא)שלמהשליםבספראמנם

אזכיבשביחיייפולשמאחששששאולפירש

שחילצוכמו)לחלצוינסומישראלורבבותאלפים

ובניושאולגופותאתכךאחרגלעדיבשאנשי



בנימאמר

שאולזהולפי,פלשתיםבידויפלו(שאןביתמחומות

בגללולאהרביםאתלהצילכדילהתאבדביקש

שהזכיר,זולהשערהבכתוברמזאיןברם.ייסורים

הנער,ועוד.לאותוהתעללותמפניהחששאתרק

שכבראחרילהורגוממנוביקשששאולסיפרהעמלקי

לא,כןואם.יחיהשלאברורוהיהחרבועלנפל

פצועהיהשהריאותוהניעבחיימיישארפןהחשש

.מותוקודםשיסבולהעינוייםרקאלא,למותוקרוב
ששאולפירש(שטו,פארמאי"כת)חסידיםובספר

,בישראלשמיםשםחילוללמנועכדילהתאבדביקש

.בכתובמבואראינוזהגםאך

לדעת(ואלה"דא,יח)זרהעבודהבתוספות

יעבירועינוייםידישעלמפחדאדםאםתםרבנו

משםשלמדוויש,להתאבדמצוהאזיהמצוותעלאותו

עלאותושיעבירולאאבלמעינוייםרקמפחדשאם

נראהאבל.משאולוקשה,להתאבדלואסורהמצוות

בלשונושדקדקכפיאלא,תםרבנוכוונתזושאין

לחבל"מצוה"דתועלאותושיעבירומפחדשאם

איןבלבדמייסוריםמפחדאםכןשאיןמה,בעצמו

.שאולשלוכמעשה,להתאבדרשותלוישאבלמצוה

תרדיוןבןחנינארבישלבמעשהלדוןישערד

אתיגבירהרומאישהתלייןשהסכיםשםזרהבעבודה
כדילבומעלהרטוביםהספוגיםאתויסירהאש

יוזמןכןיעשהשאםלוהבטיחואף,במהרהשימות

זכהאיךאיסורבדברהיהאם.הבאהעולםלחיי

כהלכהפעלשהרומאימשמעאלא?ידועלהרומאי

.מייסוריםלהצילוכדיחנינארבימיתתאתלקרב

נראיםתרדיוןבןחנינארבישלדבריווהנה

לקרברצהלאשתחילהשםהמסופרלפיכסותרים

לושיעצוכפילאשפיופתיחתידיעלמיתתואת

.מיתתואתיקרבשהרומאיהסכיםבסוףואילו,תלמידיו
בייסוריםלעמודשיכולסברשבתחילהאפשרכיואם

קשהעדיין,יותרבהםלעמודיכולשאינוראהולבסוף

פיואתלפתוחיכולהיההרי,לרומאיהוצרךלמה

שפרשוישומכאן?בראשונהלושיעצוכפיולמות

מיתתאתלקרבתרדיוןבןחנינאלרביהיהשאסור

מותרהיהלרומאיורק,ייסוריםבמקוםאפילועצמו

יודעאינניאבל.חסד-המתתעלמוזהרהגויאיןכי

ולאסרהגויידיעלחסדהמתתלהתירהמקורמהו

קטיבנים

נפשותדיניכי,להפךנראהובסברה,ישראלידיעל

חייבהגוישהרי,ישראלמשליותרחמוריםהגוישל

טריפההרגאםאובשגגהרצחעלאפילומיתה

.'וכואמובמעיועובר

אתשהקיפובגמראסיפרושלכןלתרץישושמא

כי,האשאתבהןוהציתוזמורותבחביליחנינארבי
ובפרטעשןהרבהנוצרבתחילהאשכשמציתים

שיפתחתלמידיולושיעצוומה,לחותשהןבזמורות

הכוונהאלאדוקאלאוהוא"האש"בוותיכנספיואת

שעהבאותהברם.וייחנקעמוקאותושינשוםלעשן

חנינארביסבללאעדייןהיטבהאששאחזהקודם

האשכשהתגברהואילו,לעצהסירבולכןכךכל

היהולכןעשןהרבההיהלאשוב,רבסבלווהיה

.מיתתולקרבכדילרומאיצריך

בלחנינאלרביהיהשמותרמשמע,פניםבלעל

היהומותרהמוותאתלושיקרבולבקשתרדיון

חלק)משהאגרותת"בשוועיין.כןלעשותלרומאי

מסקנהשדחה(גענףעדסימןבחלקמשפטחושן

מהביארלאאך,שעההוראתשםשהיתהוכתבזו

.כןהורוצורךולאיזהזושעההוראתשלענינה
להקלמיוחדצורךל"חזראוהגזירותבשעתואולי

,בייסוריהםהקלהידיעלהשםקדושעלהמתיםעל

.סופנילחולהחנינאמרביראיהאיןוהולפי

להתירראיהאיןעצמושאולממעשהאפילוךבאמת

ל"חזכי.ייסוריואףעל,חולהשלמיתתולקרב

לאאבל,להתאבדשניסהבמהשאולאתהצדיקו

,פשוטההבדל.שיהרגהוכליולנושאפנייתואתהצדיקו

שוםאיןאבל,הייסוריםידיעלאנוסהואהמתאבד

הכתובסיפראשרוהוא.להמיתושבאמיעלאונס

לעשותפחדכי"מאדיראכיכליונושאאבהולא"

אתלהבליטהכתובובא,שאולאתלהרוגכדיןשלא

ממוצאהנערשלרשעותולעומתכליונושאשליושרו

.בקשתופיעלשאולאתשהרגשטעןעמלקי

שלמיתתולקרבלהתירמקורלנואיןעדייןזהלפי
מעשהידיעלשלא,מקוםומכל.מעשהידיעלחולה

דיןלבעלמקוםישאוסריםשישהגם,שכתבתיובאופן

באנציקלופדיהשהביאהנוספתלראיהומכאן.לחלוק

למותלחולהלהניחלאסורל"הנבהערהרפואית-הלכתית

מדברי,עשייה-איידיעללגמריבאההמוותאםאפילו



בנימאמרקי

(שבספרבציוןד"טהויש,א,כה)בשבועותן"הר

נשבעכאילודינו,יאכלשלאשנשבעשמישכתב

דיברמלאדמקרא,ממשתורהדבריעללעבור"

הרי.'"אדרושלנפשותיכםדמכםאתאך'הכתוב

דםכשופךנחשבמלאכולשנמנעמין"הרשלדעת

כזואם,פעולהשוםעשהשלאפיעלאףעצמושל

מרעבהגוועחברואתמאכילשאינומיהדיןהוא

עשהשלאפיעלאףחברושלדמולשופךנחשב

.שםבאינצקלופדיהשבביאהראיהזוהי.פעולהשום

עניןשוםואיןלראיהדומההנדוןאיןד"ולע

הגורםאלאעיקרהפעולהלא.לכאןן"הרמדברי

שלולאשלולאלמוותלגרוםלאדםאסורכי,עיקר

לחברואדםשביןבדבריםכללשבדרךאלא,זולתו

לעצמואדםביןברם.גורםאיןגםפעולהאיןאם

עלשליטהואהאדםכי,פעולהללאאפילוגורםיש

,עצמךוהגע,דברכללעשותלאאולעשותעצמו

ונשארלהיפנותומסרבלקרוסעומדשהבנייןשיודעמי

שלאפיעלאףבראשודמובודאיונהרגבמקומו

מיכןכמו.למותלעצמושגרםכיון,אצבעהזיז

ימותואםעצמועלרעבכפההרילאכולשמסרב

ז-יבנים
חברואםכןשאיןמה.עצמושלדמוכשופךנחשב

שלצדשוםבואין,מאכילואינווהואברעבגווע

.פניםבשוםעליוהשפיעלאכיחברולמיתתגורם

האכיללאאם,רוצחדיןלואיןאםגםאמנם

עלשעבררשעהואהריברעבהגוועחברואת

והשבתו"ו"רעךדםעלתעמודלא"הצלהמצוות

מייסוריםהסובלסופניחולהשלבמקרהאך."לו

,הצלהחיובבושאיןסובריםישלמותומבקשקשים

ורבים.מחייומותולוטובכאשרהצלהזואיןכי

בכלתמידלנקוטחיובאיןפניםכלשעלסוברים

,בייסוריםחייםבמעטאךלהאריךהאפשרייםהאמצעיים

חולקיםשישפיעלואף.כןלעשותאסורשגםויתכן

.עדיףתעשהואלשב,זהבכל

,התורהמןחסדגמילותמצותבזהשישלילראה

לרעךואהבת"'(א,מה)בסנהדריןשדרשובמהונכלל

בכללדוןישלמעשה."יפהמיתהלוברור-'כמוך

בבחינתהחולהאצללבקרצריךוהפוסק,לגופומקרה

שצריך-"רואותשעיניומהאלאלדייןלואין"
.עמולחולישלמהרפואהישלח'ה.בעיניולראות

זמאמר

"שנשבהתינוק"בהשימוש

ללמדכדייותרושימושיגורףטיעוןהיוםלראין
;"שנשבהתינוק"המושגמאשרישראלפושעיעלזכות

.למדימוגבלהיהזהבמושגהשימושבמקורו,ברם
המחוייביםעלבדיון(ב,סח)שבתבמסכתמופיעהוא

טיפוסישוגג.בשגגהשחטאוחטאעלחטאתקרבן

מלאכהאיסורושקייםשבתשישנה,לדוגמה,ידע

הואולכן,מלאכהועשהשכחאוטעהאבלבשבת

אויותרלהיזהרלושהיהמשוםחטאתלהביאחייב

ביןשנתגיירוגרשנשבהתינוק"ואילו.ללמוד

ולכאורה,זהמכלמאומהידעולאמעולם"הנוכרים

,ליהדות"שנשבהתינוק"חוזרכאשר.גמוריםאנוסיםהם

האמוראיםנחלקו?חטאתקרבןלהביאחייבהואהאם

לקישורישיוחנןורבישכןסברוושמואלרב:בדבר

וכן,ושמואלרבכדעתהכריעוהפוסקים.שלאסברו

:(ו,ב)שגגותבהלכותם"הרמבכתב

יודעאינווהואוגדלם"העכולביןשנשבהתינוק

ואכלבשבתמלאכהועשהדתםולאישראלהםמה

ישראלשהואלוכשיוודע,בהןוכיוצאודםהלב

כלעלחטאתלהביאחייב,אלוכלעלומצווה

.בזהכיוצאכלוכןועבירהעבירה

לענייניקשור,איפוא,"שנשבהתינוק"המרשוי שכברקרבן
לאחרמעשייםהיולאהאמוראיםבימי

אחרי:וחולףזמנימצבשיקףאףהוא.הביתחורבן

אינושוב,במצוותחייבושהואהואמילושנתוודע

ואפשר.בעתידשיעשהמהעלשנשבהתינוקבגדר

נודעשלאבמקרהאלאנאמרלא"שנשבהתינוק"ש

מהילונודעשלא,לחלופיןאו,כלליהודישהואלו

עלאףיהודישהואלונודעאם,כןלעומת.היהדות

בדומה,ללמודלוהיה-שבתמהיידעשלאפי



קיאזבניםבנימאמר

ומקורו(א,י)מלכיםבהלכותם"הרמבשפסקלמה

מפניחברואתשרצהשנכרי(ב,ט)מכותבמסכת

מפני",כשוגגנידוןאינולרצוחשאסורידעשלא

אנוש-ילידהיותועובדת."למדולאללמודלושהיה

שהעולםובכדי,התנהגותשלמסוייםברףאותומחייב

."ידעתילא"בטענהעצמואתלפטוריכולאינו,יתקיים

מחייבתבקבוצהאדםשלשהולדתוהיאהתפיסה

האחריותועליו,הקבוצהאותהשלבנורמותאותו

חייב,אדםבהיותו,אדםשכלכפי.ולקיימןלגלותן

בנישלהאוניברסליותהמצוותשבעאתעליולקבל

עליויהודינולדשהואלונודעשאךמיכך,נח

.בוחייביהודישכלמהאתעצמועלולקבלללמוד
כנוצריםשגודלוונשיםאנשיםראינובימינוואכן

יהודיםילידישהםלהםנודערבותשניםולאחר

שלובסופואשבהםהציתהוהידיעה,בשואהשנספו

היהלאשמקודם,ולתורתוישראללעםחזרודבר

.כללקשרשוםאיתםלהם

כאשר.אחתיהדותישכאשררקאפשריזהאך

הקראיםכמו,יהדותשללכתרהטוענותכמהיש

/קונסרבטיבים/האורתודוכסיםאום"הרמבבימיוהרבניים

תינוק"היידעמנין,ב"בארהובפרטהיוםרפורמים

שמציאותנדמה?לחזורעליויהדותלאיזו"שנשכה

תינוק"מושגאתלהרחיבם"הרמבאתהניעהזו

אצלחולפתמציאותשלמתיאורולהפכו"שנשכה

חייהםכלעליונמניםאדםשבניקבועלמעמד,בודדים

ממריםבהלכותכתבכן.לבניהםאותומורישיםואף

:והקראיםהצדוקיםצאצאילענין(ג:גפרק)

אותםשהדיחובניהםובניהאלההתועיםבני...

הןהרי,עליהאותםוגדלובמינותונולדואבותם

,דעתםעלהגויםוגדלוהוהגויםלביןשנשבהכתינוק

שהואכךאחרששמעפיעלואף.אנוסשהוא

לפיכך...כאנוסהואהריודתםהיהודיםוראהיהודי

.שלוםבדרכיאותןולמשוךבתשובהלהחזירםראוי

"שנשבהתינוק"המושגאתהחלנולאועדיין

שלהםבקהילותהנוהגיםודומיהםהקראיםעלאלא

עולפורקייהודיםעללאאבל,הםתורתםפיעל

המושגהרחבת.עצמןהיהודיותהקהילותבתוככיהחיים

רבנישלתרומתםבעיקרהיאאלהאתגםלכלול

בתגובה,19-ההמאהשלהשניהבמחציתגרמניה

מציאותהיוהםשאףבפרהסיאהשבתמחללילריבוי

השבתאתשחיללומהבצד,החדשיםהפושעים.חדשה

עלולקדשנרותלהדליקהמשיכו,ובמלאכהבמסחר

.לעבודהצאתםקודםבשבתהכנסתלביתבאוואףהיין
"החדשותציוןבנין"ת"בשועטלינגרי"הרוכתב

:ג"כסימן

,בהםאדוןמהידענאלאבזמננוישראללפושעי
שברובםעדלרובהבהרתפשתהה"שבעואחר

נחשבשבתמחללוהרי...כהיתרנעשיתשבתחילול

בבריאהכופרבשבתשהכופרמפניבלבדכמומר

.וקידושתפילהידיעלמודהזה[ולאילו,ובבורא
ולאידעושלאתחתיהםשקמובבניהםגםומה

נחשבודלאלצדוקיןממששדומיםשבתדינישמעו

אבותיהןשמעשהמפני,שבתשמחלליןי"אעפכמומרים

.כוכביםעובדילביןשנשבהכתינוקוהםבידיהם

מלמד"ת"בשוהופמןצ"הרדתלמידוהביאגןכמך

את(נבסימןבוחלק,כססימןאחלק)"להועיל

ת"שומחבר)מפורסםפוסקציטטוגם,רבודברי

אינםבאמעריקאשהאנשיםשקבע("ומשיבשואל"

כתינוקת"שהםמפנישלהםשבתחילולידיעלנפסלין

."הנכריםלביןשנשבה

,כזהירותהדבריהםאתניסחואלהפוסקיםאמנמ

תשובתונדפסהאףציוןבניןת"ובשו,חידושםבגלל

מכל."למעשהלהלכהשלאפסקים"הכותרתתחת

"שנשבהתינוק"בהשימושמאדנשתרשבימינו,מקום

שמחללמיאפילוכמומרלפסולשלאמרכזיכטעם

ולהעלותולמניןלצרפולהמשיךאלא,בגלוישבת

שלחידושועלמסתמכיםזמננוגדוליכל.לתורה

הםאופייניים.יותרומיפחותמי,ציוןבניןת"שו

הענקיןא"הגריכתביבספרל"זזקניהגאוןדברי
:(חסימןבחלק)

מחללילעניןציוןבניןבעלהגאוןתשובתידוע...

וצדקהתורהבענייניכשמשתתפיםשבדורנושבת

-אותםמצרפים-מצוותהרבהועושיםומתפללין

ריפארמערשהכתותובדורנו...במגעםייןאוסריםואין

,בחרמםלצודויהודיכלעלרשתפורשיםלמיניהם

...כאנוסיםאותםודניםלהרחיקםשלאלהיזהרישיותר

לזהלתתשצריךמביןדעת-ברכל,זהכלר37ם

המשתחוויםהלא.דברכללהצדיקאפשראחרתכי,גבול



ח-זבניםבנימאמרקיב

ספגושם,במצרים"שנשבותינוקות"היוהזהבלעגל

?בטענותעליהםלבואישומה,ואורחותיהתרבותהאת

תינוקות"היוהםגם,ראשוןביתבימיהבעליםועובדי

.האזורארצותבכלאזששלטההתרבותבידי"שנשבו
יטעוןהדתי.סוףלדברואין,ודברדברבכלוכן

בגללהחילונייםלבין"שנשבהתינוק"הואשהחילוני

תינוק"ההואהדתישאדרבהיטעוןוהחילוני,חינוכו

.חינוכובגללהדתייםלבין"שנשבה

מהקשרו"שנשבהתינוק"המושגאתהמוציא

האדםעלהפועלתהשפעהלכללמליצהאותווהופך

וגם,תוכןמכלאותומרוקן,וסביבתורקעומצד

וביטולמעשיועלהאדםאחראיותרעיוןבביטולמסתכן

משתיהמשמרעללעמודישולכן.החופשיתהבחירה

:בחינות

תינוק"שלמקומואתלהרחיבשלא,ראשית

והנה.היוםתופםשהואלמהמעברבהלכה"שנשבה

,תשריחודש,ב"ארהליוצאיכידוע:פעוטהדוגמה

הוא,הסוכותוחגהנוראיםהימיםחודשהיותומלבד

,הבייסבולמשחקישל"סיריזוורלד"החודשגםכ"בד

יורקמניואחדשואלוהתקשר...מאדלהםהחשוב

אושבתבמוצאישהבדיללאחרהאםלדעתובקש

וורלד"הלמשחקחיבשידורלהאזיןלומותרחג

הזמןכאשר,בקליפורניהשעהבאותההמתקיים"סיריז

בין?שבתשלצהרייםאחריעדייןהואבקליפורניה

.שבתמחללייהודיםנמניםוהמפעיליםהקריינים

יהודהורבימאיררביבמחלוקתתלויהזישאלה

.(א,שיח)חייםבאורחהמובאה(א,סו)חוליןבמסכת
לומותרבשוגגבשבתשבישלמימאיררבילדעת

רבילדעתואילו,ביוםבומהתבשיללאכולולאחרים

.שבתמוצאיעדממנולאכולולאחריםלואסוריהודה
בניושבתבמוצאיהמאזיןהאם,יהודהרבילדעת

מסתבר?בקליפורניהשבתמוצאיעדלחכותצריךיורק

הרי,שנשבהכתינוקהקרייןאתנדוןאםאבל,שכן

ליהנותמותריהיהשמאמאיררביולפי,שוגגהוא

שלכתחילההפוסקיםוכתבו?עצמהבשבתאפילוממנו

לסמוךאפשרצורךישכאשראבליהודהכרביהלכה

'הא,טעמים'מבההאזנהאתאסרתי.מאיררביעל

ישולכןלצורךאינה"סיריזוורלד"לשההאזנה

,לעניננוהעיקרוהוא'וב.יהודהכרבילכתחילהלהחמיר

עלציוןבניןת"שושלחדושואתלהחילשאין

.עליהםהסכימוטרםשהפוסקיםבהלכהנוספיםתחומים

"שנשבהתינוק"המושגאתלפרששאין,רשנית

וזהו.מופחתלעונשכטיעוןאםכיוהצדקהכזיכוי

אתלדוןשלאלהזהרהאדםעלאבל.אחריםכלפי

בטלה,החטאבטלאזכי,שנשבהכתינוקומצע

.בתשובהלחזרהמקוםאיןושובהאשמה

חמאמר

ם"הרמבודעתישראלארץיישובמצות

ואחרע"ישרבניבגליון.רהרבשפרסםבמאמר

ועשית"למאמרי,הנראהלפי,מגיבהוא"הצופה"בכך

בסוף,"וקשוטטבון"מאמריםקובץ]"והטובהישר

:כותבהואוכך.[גחלקבניםבנית"שו

ן"כהרמבהלכהאיןאםשגםברורותלקבועיש

ארץיישובמצותאתעשהכמצותהמונהל"ז

...ישראלארץענייןמחשיבותמורידזהאין,ישראל
ישובמצוותאתהמצוותג"בתרימונהאינום"הרמב

הנוגעפרטידיןבשוםן"הרמבעלחולקאינו,י"א

אתלהלכהפוסקהוא,אדרבה.הארץיישובלחיוב

וקובעהארץיישובבענייןל"חזשמנוהחיוביםכל

.הזהבזמןגםחייביםשהםבבירור

ארץיישובחיובי.אחרתשטועןמייאין,אמת

האםלקבועחשוב,ברם.בגמראמפורשיםישראל

און"הרמבכדעתהתורהמןבמצוההדבריםיסוד

רקכי,ראשוניםושארם"הרמבכמשמעותמדבריהם

חלקיכלשלכיבושםלחייבבכוחהדאורייתאמצוה



קיגתבניםבנימאמר

יחידיםשלנפשבפקוחלהתחשבבליישראלארץ

ובשאלה,יישוביםלפנות*פקודהסירובלהצדיקוכן

הנסיבותשלפיהסקתיאמנם.דניםאנוזואחרונה

ראשיכתבתיהתורהפיעלשאינןפקודותמילויבנושא*
שרביבעמודפגדףמציעאבבאבמסכתעיין:ענינים

מטעםנתמנויוסיברביישמעאלורבישמעוןברביאלעזר

ורבי,למיתהאותםולמסוריהודיםגנביםלתפוסהמלכות

חומץלווקראשמעוןר"באלעזרגרבימחהקרחאבןיוחנן

עלשאףיוסיר"בישמעאלברבימחההנביאואליהו,ייןבן

למלאולאלברוחעליוהיהדמלכאהורמנאלושהיהפי

ממידתשרקמשמעעבריינאלהםקראושלאוממח.זומשרה

מידתעללהקפידהנביאאליהודרךוכן,בהםמחוחסידות

שאליהו'חפרקסוףתרומותמסכתבירושלמיעייןחסידות

מסירהבעניןבחסידותנהגשלאעללויבןיהושעברבימחה
.כהלכהשעשהפ"ואע

משפטבחושןיוסףהביתשהעתיקבתשובהא"הרשבוכתב

בדיניםגמוריםכטועיןלחונשווילאל"וז,שפחסימןסוף

מלהרוגלהימנעלהםהיהחסידותןשמחמתאלאמפורשים

ייןבןחומץשקראוהווזהומיתהתורהחייבהשלאמהעל

לךתדעועוד'וכוכאבותןבחסידותנוהגיןהיושלאלומר

דמלכאהורמנאאעבידמאילאליהוישמעאלרביליהמדאמר

היהואילו,'וכולעסיאברחאבוךאליהוליהואהדרהוא

ואלליהרגל"ההואדמלכאהורמנאקאמרמאיגמוראסור

דדמאחזיתמאי(:כהפסחים)ליהלימאנמיואליהויעבור

עלממונהשהואשכלכדאמרןודאיאלא,טפיסומקדירך

מלךכיהמלוכהבמשפטיכאלוועושהדןהמלךמןכך

.א"הרשבל"עכארץיעמידאלובמשפטים
מציעאבבבאמקובצתבשיטהמובאא"הריטבדעתוכן

,סנהדריןבזמןושלאוהתראהעדיםבלאדדאיןהאל"וז,שם

בלילהרוגהמלכותומדיניהואדמלכאדשליחאהכאשאני

שהרגבדודשראינוכמוהעולםאתלייסרוהתראהעדים

ששלוחיונמצא.ל"עככמותומלךשלושלוחועמלקיגר

פ"אעחוקותיופיעלהמלךרצוןלבצעמותריםהמלךופקידי
המלכותמדיניהיהולולאכןלעשותאסורשבעלמא

מכל,ש"עיישסייםכמויעבורואלבייהרגהיההקבועים

ת"בשועייןועודמותרדמלכאהורמנאידיעלמקום

שכתבמההבנתילאורק.קטסימןגחלקא"הרשב

הסנהדריןבזמןיהאלוכי,"סנהדריןבזמןושלא"א"הריטב

מיתהחייביםהגנביםאיןהלאתורהמדיןוהתראהובעדים

.ע"וצ
שהצטדקיוסיברביישמעאלרביביןחילקא"ובמהרש

לבין,כורחובעלשנתמנהואפשרדמלכאהורמנאלושיש

הכרםמןמכלהאניקוציםשאמרשמעוןר"באלעזררבי
ושלא.לכתחילהכןושעושיםקעבידשמצוהשסברומשמע

שגםתגסימןיבהלקהלכותמשנהת"בשושכתבכמו

אינוד"ולע,כורחובעלנתמנהשמעוןר"באלעזררבי
הזמיןכמעטשמעוןר"באלעזרשרבימהלפיכןמשמע

במדעיותשישלושברורמי,(1995/ה"תשנ)היוםשל

שיסרבראויישראללכללסכנהמשוםהממשלה

.ש"עייייענשאםגםהדיןמשורתלפניםפקודה

כיצדעצהוהשיאלרשותהתוודעשהריהמינויאתלעצמו

.בגמראשמסופרכמוגנביםלתפוס
לאחרתיגחהאכי,מהראשוןקשההאחרוןזהאמנם

לדברשליחשאיןפ"אעאזאוהמלךשליחונעשהשנתמנה

א"הריטבשכתבכמולהרוגהמלכותמדיניכישונהכאןעבירה

שמותרשכתבמילדעתסיועומכאן.עבירהזואיןולכן

ניתןהחטאושקולריישוביםלפנותלפקודהלצייתלחיילים

סימןגחלקבניםבבניועיין,בחייליםולאהממשלהבצווארי

אבל.מ"ואכבזהעודלהאריךוישהממשלהסמכותבעניןלג

ללכודכיצדלשלטוןעצהנתןשמעוןר"באלעזררביהלא

מיתהחייביםהיולאשהגנביםוכיון,נתמנהבטרםעודגנבים

,נתמנהטרםכידמלכאהורמנאלוהיהלאועדייןתורהמדין

.ו"חגמורכמוסראלאיהאלא
שכןעברשמעוןר"באלעזרשרביהמאירידעתכןואכן

מעשהואנשיוחסידיםח"תל"וז,שםמציעאבבבאכתב

לרשותלהתודעשלאעצמםלהרחיקפניםכלעללהםראוי

ושארוליסטיםגנביםלתפושמינוימהםלקבלשכןוכל

ליהרגגורםכןהעושהשכללהריגהלמסורהדוררשעי

שמסבבוכלתורהכדיןשלאהמלכותמדיןנפשותהרבה

והמסירההמלשינותממיניאחדזההריתורהבדיןשלאמיתתו

שלעמומוסראתהמתיעדמגדוליהםלאחדשאמרווכמו

קוציםואמרזהעלשהתנצלפיעלואף,להריגהאלקינו

ויכלההכרםבעליבואהשיבוהוכברהכרםמןמכלהאני

בהםנודעכןאםאלאמניחםהואאףתאמרואם.קוציואת

וטכסיסיוהמלכותחקיעלעוברהרי,ישראלמדינישמתחייבים

אעבידומאימגדוליהםאחדשאמרוכמולואסורזהואף

להתרחקאלאבהאיןשכןאחרי,אנאדמלכאהורמנא

ברחאביךמהםלאחדהשיבוכברכוחובכלעליהולהשתדל

שרבילדעתומבואר.המאיריל"עכלאסיאברחאתללודקיא

ועברוטעובאמתיוסיר"בישמעאלורבישמעוןר"באלעזר

יעבורואלבייהרגשהןוהמסירותהמלשינותממיניאחדעל

,המלכותחוקילקייםהחובהאתדוחהזהשאיסורופשיטא

איןולכןהמלכותחוקיעללעבורגםאסורמקוםומכל

.יחטאנפשךמתהכיכזהמינוילקבללאדם
למסורשאיןבעמוד1דףגיטיןבמסכתלשיטתווהמאירי

הגמראלשוןזהכי,אופןבשוםגוייםלידימישראלאדם

העומדיםאדםבניאלעזרלרביעוקבאמרליהשלח,שם

אמרתיליהוכתבשרטט,מהולמלכותלמסרםובידיעלי

רשעבעודמחסוםלפיאשמרהבלשונימחטואדרכיאשמרה

ליהשלח.מחסוםלפיאשמרהלנגדישרשעפ"אע,לנגדי

דוםליהשלח,בהודאיקוםמצינאולאסובאלימצעריקא

'וכוחלליםחלליםלךיפילםוהוא'להדוםלווהתהולל'לה

בכללשהואפ"אעגמורבמוסרשאףהמאיריוכתב.ל"עכ

המוסריםאףכ"שא,למלכותאותומוסריןאיןמ"ממורידין



חבניםבנימאמרקיר

אינום"שהרמבפיעלשאףבמאמרוכתבועוד

,המצוותג"תריביןישראלארץיישובאתמונה

...יותרועמוקכוללניחיובשישמסבירם"הרמב
כיסודמציעהשהתורהבעיקרוןהנובעחיובוהוא

,המצוותלספרבהקדמתוהחמישיבשורש.למצוות

.כמצוההמצוהטעםלמנותשאיןם"הרמבכותב

שנשמטמהאתהשורשיםדרךלהחדירהנסיון

לעשותאחרוניםניסווכבר,חדשאינוג"תריממנין

אין"שם"הרמבקבעבו,הרביעיהשורשדרךכן

"כולההתורהאתהכולליםהצווייםלמנותראוי

מצוותשהרבהישראלארץיישובהדיןהואולטענתם

בדברינכוןזהאיןאבל.בותלוייםתורהוגופי

:שםבהמשךשכתבם"הרמב

ומרוחקיםמכועריםמסורותמיניוכלעליומסורותנעשו
.ל"עכנקמהדרךאפילו
עוקבאמראתשציערושהאנשיםבגמראמבואראינוהנה

אחלקא"הרשבת"בשווכן,דוקאומלשיניםמוסריםהיו

במוסריםמדוברשלאפירששסזסימןגוחלקקפאסימן

כתבוכןאותםלמסורמצוהואףמותרהיהכןהיוושאילו

אףשמותרכיוןכיטסעיףשפחסימןמשפטבחושןא"הרמ

נראהאמנם.למוסרושמותרשכןכלבידיםהמוסראתלהרוג

מרהזכירלמהבמוסריםמדוברלאאםכיהמאיריכפירוש

למסורשאסורידעלאהואוכי,למוסרםשבכוחועוקבא

בעצמםבמוסריםמדוברבודאיאלאגויימולידיישראלנפש

רביוהשיבואותםלמסורשמותרעוקבאמרסברכןושעל

מורההיהשלאהמאירישכתבוזהו,אסורכ"שאעפאלעזר

.ל"עכבזיונותומינידבריםצערמחמתבכךהיתרלעצמו
ששלחושמשמעכתבצטסימןמינץמ"מהרת"בשוברם

לאוהאולשתוקחסידותמידתלעשותלושישעוקבהלמר

אתלמסורמותרזהולפיל"עכנקמתולנקוםמציהויהכי

מינץמ"שמהרש"ועיי.כהמאיריושלאדיןפיעלהמוסר
הלכהחפרקומזיקחובלבהלכותם"הרמבשלדעתהביא
שישוכתב,אותושמצערמילמסורפרטילאדםאסוריא

.ליישב
אלעזרשרביא"והריטבא"הרשבלדעתקשהסוףוסוף

?שנתמנהקודםלשלטוןיעץהיאך,עבירהעברלאשמעוןר"ב

כי,מדעתשלאאףרודפיםהיוגנביםשאותםלתרץונראה

צריךהיהגנביםלכידתעלהממונההשרשהואהפרהגונא

אלהגםתפסהםמיידעשלאומפנילהריגהגנביםלהמציא

הנקייםאתכרודפיםהיושהגנביםונמצא,גנביםהיושלא

שמעוןר"באלעזררבייעץשפירולכןבמקומםשהומתו

הפרהגונאכוונתוזוהי.באמתהגנביםאתלתפוסכיצד

מוכרהשהיהכלומר"הואדמלכאהרמנא,עבידומאי"שאמר
להעירויש.לאאוגנביםהםיהיוהנפשותמכסתלתפוס

אבלמיוחדבדבראינןואזהרותצווייןבתורהיבואו

מהכלעשהיאמרכאילוכולןהמצוותיכללו

מצוההזההצווילמנותפניםואין...לעשותשצויתיך

מיוחדמעשהלעשותיצוהלאשהוא,עצמהבפני

.עשהמצותשיהיה

מיוחדמעשהבושאיןבציווידןמ"הרמב

אתומלתם","תהיוקדשים"שםשהביאוכדוגמאות

ישהארץיישובכןשאיןמה,ועוד"לבבכםערלת

לגבולמעברשנמצאומיבהלדורמיוחדמעשהבו

הןומכלל,לארץולהיכנסהגבולאתלחצותעליו

ם"הרמבסבראילו.לעזבהשלאלאושומעאתה

,למנותהצריךהיההתורהמןמצוההואי"אשיישוב

.הרביעילשורשענייןזהואין

מאי"הלשוןאותותפסויוסיר"בישמעאלורבישהפרהגונא

,שוניםלדבריםהתכוונומקוםומכל"הואדמלכאהרמנא,עביד

גנביםרקלמיתהמסריוסיר"בישמעאלרביבוודאיכי
משוםכןלעשותמחויבאורשאישהיההצטדקולכןבאמת

כאחדוכשריםגנביםלמסורכןשאיןמה,דמלכאהורמנא

ואלובייהרגגמוראיסורהוא,הפרהגונאכמעשהלמיתה

.להתירומועילדמלכאהורמנאואיןיעבור
שהשיאבמהמצוהקייםשמעוןר"באלעזררביזהולפי
בןיוחנןשרביומה.הנקייםאתלהצילכדילפרהגונאעצה

ישמעאלברבימחהאליהווכןשנתמנהלאחרבומחהקרחא

למסורמפורסםת"לתראוישאינומשוםהואיוסיר"ב

לעשותלאחריםלהניחלוישאלא,עניןבשוםלמיתהנפשות

ועייןל"הנתרומותבמסכתהאחרוניםשפרשוכמובמקומו

רבהבבראשיתומפורש.ז"ובטח"בבקנזסימןדעהביורה

מילתאליהמיבעיא,היאחסידיםמשנתוכיל"וזב"צפרשה

.ל"עכידךעלולאאחריניי"עמתעביד
לאתורהמדיןמיתהנתחייבווהגנביםמאחר,תאמרואם

מנין,רודפיםשלבגדרשהיומשוםאלאשגנבומשום

למסורמותרדמלכאהורמנאשמשוםא"ולריטבא"לרשב

אינוזה?התורהבדיניחייבשאינומיאתאפילולמיתה

גנביםביןלהבחיןידעלאהפרהגונאבתחילהכיד"לעקשה

שמעוןר"באלעזררביאותושלימדאחריאבל,גנבים-ללא
חדלווממילאבאמתגנביםרקתפסהואגםגנביםללכודכיצד

,תורהמדיןמיתהנתחייבולאושובכרודפיםמלהיותהגנבים
ומסרהמינויאתשמעוןר"באלעזררביקבלזאתבכלואם

שמדיןלמרותכןלעשותשמותרמוכתלמיתהיהודיםגנבים
אלעזררבישהצטדקממהמשמעוכן.נהרגהגנבאיןתורה

ר"בישמעאלורבי"הכרםמןמכלהאניקוצים"שמעוןר"ב

עדייןואם,"הואדמלכאהרמנא,אעבידמאי"אמריוסי

לטעוןלהםעדיףהיהממיתהכשריםיהודיםלהצילכדיפעלו

.כ"ע.שמתהכפימוחהקרחאבןיוחנןרביהיהלאוגם,כן



בנימאמר

שאין"כתבם"הרמב.החמישילשורשהדיןהוא

פעמים,עצמהבפנימצוההמצוהטעםלמנותראוי

דוגמהוהביא."..,לאויןדמיוןהמצוהבטעמייבואו

שלחהאשרהראשוןבעלהיוכללא"תצאכימפרשת

ולא"כאשר"הארץאתתחטיאולאלקחתהלשוב

טעםאלאנפרדתמצוהאינה"הארץאתתחטיא

תזנהולאלהזנותהבתךתחללאל",כןוכמו.למצוה

אלאמצוהאינה"הארץתזנהולא"כאשר"הארץ

גדולותהלכותספרעלבהשגהם"הרמבוסיים.טעם

מיבושואמנם",נפרדותכמצוותאלוטעמיםשמנה

מאיזההלואזה,לוויאמרוכשישאלוהו,אותםשמנה
."כללמענהאזלויהיהולא?מזהירדבר

הןהחמישיבשורשם"הרמבשהביאהדוגמאות

אםברם,(מדועלעייןויש)תעשהלאמצוותשל

ם"הרמבשאלתאזיעשהלמצוותגםדבריונתרגם

סובר,ואם?מצווהדבראיזהעלהלא,תהיהג"לבה

התורהמןהיאישראלארץיישובשמצוותם"הרמב

היהולכןל"וכנמעשהבהישבי,כללשאלהזואין

בשורשם"הרמבלדבריאיןלדעתילכן.למנותהצריך

ש"הרשבת"בשוועיין.לעניננושייכותשוםהחמישי

קשוט-חבנים

יישובם"הרמבשלדעתפשוטכדברשכתבאסימן

בחלקבניםבנית"ובשו,מדרבנןהיאישראלארץ

לעילוראה]בזההפוסקיםבדברידנתימבסימן

.[כסימן

ולא"אתמנהגדולותהלכותשבעללצייןויש

שלדרכוולפי,ג"מתריכמצוה"הארץאתתחטיא

יישובמצותאתגםלמנותג"בהעלהיה.רהרב
אותהמנהלאג"בהאך.המצוותג"תריביןהארץ

מוניושארהיראיםבספראוג"רסמנוהלאוכן

.ם"הרמבשלהשורשיםפיעלמנושלאהמצוות

שעניןראויכי,תמוההדברבעיניגםכיאפס

כיישובלדורותיוישראלעםובקורותבמקראמרכזיכה

הלכהמוריםאיןואולם.התורהמןמצוהיהיההארץ

התורהראתהלאואולי.להיותשראוימהבסיסעל

בריאשאדםכשםכי,י"איישובעללצוותצורך

בריאהאומהכך,מצווהוהתורהואיןיוםכלאוכל

.לצוותוצורךואיןאבותיוובנחלתבארצולחיותרוצה
.בריאיםאינםהיוםהיהודיתמאומתנורביםה"בעואך
.וירפאיכפרהטוב'ה

טמאמר

"חטאשדודהאומרכל"

כל:יונתןרביאמרנחמניברשמואלרביאמר

א-שמואל)שנאמר,טועהאלאאינוחטאשדודהאומר

."עמו'וה,דרכיולכלמשכילדודויהי"(יד,יח
אנימהאלא?עמוושכינהלידובאחטאאפשר

'הדבראתבזיתמדוע"(ט,יבב-שמואל),מקיים

,נושבת)עשהולאלעשותשביקש?"הרעלעשות

.(א

.תורהשלכדרכהמדוקדקניתוחידורשזהמאמר
רבישלענינובמרכזכאןאינהההיסטוריתהאמת

מסורת2אוקבלהמצטטאינוהוא.נחמניברשמואל

וממילא,בלבדהפסוקיםמדרשאלאחטאלאשדוד

אחרתלפרשהרשותאתמאחריםלשלוליכולאינו

שהאומרקובעהואלכן.לתורהפניםשבעיםכדרך

רשעאינוכןהאומר;מזהיותרולאטועהחטאשדוד

מיעלחולקהוא.בלבד3טועהאלאואפיקורס

.עליומתרעםאינואבל,כפשוטםהכתוביםאתשמפרש

טועהבמהמפרשאינונחמניברשמואלרבי

היאשהטעותטועןאינוהוא.חטאשדודשאומרמי
אם.וכאמור,לכךקבלהלואיןשהריהמקראבהבנת

,אלא?טועהכןשהאומרקובעהואמהסמךעל,כן

,שלאלפרשואפשרחטאשדודלפרששאפשרכיון

.בסמוךונבאר.חטאשדודלפרשהיאהטעות

למימתייחסאינואףנחמניברשמואלרבי

שאומרלמירקאלאחטאשדודלעצמושמחליט



בנימאמרקטז

לרבלואל.לאחריםכןהמלמד,היינו.חטאשדוד

הכתוביםפשטלפי!אלהענייניםעללהתבייתולמורה

,והשארודודראובןבמעשישערוריותעללהצביעניתן

אנשיםלשאולישוכן?מזהתצמחתועלתאיזואבל

:ך"התנבלימוד"מיתוסיםלנפץ"היאשמגמתםהיום

?מזהתצמחתועלתאיזו

,האמוראיםשלהשניבדורחינחמניברשמואלרב

אתהזהירההתורה.החורבןלאחרשנהכמאתיים

,לבבויסורולאנשיםלוירבה"לבלהמלך-המנהיג

ואמנם.(יז,יזדברים)"מאדלוירבהלאוזהבוכסף

,שמואלולבניעלילבני,לראובןהמיוחסיםהחטאים

נכשלוכולםכי,זואזהרהאתמאשריםולשלמהלדוד

כפיבדיוק,לבהסרתאוכסףבצעאונשיםבענייני

,לחטואיכוליםהאומהגדוליאפילו.הכתובשהזהיר

,הרומיהדיכויבימילישראלזוהיאבשורהאיזואך

?ומנהיגותמלךהנטולבדור

שכאשרמודהנחמניברשמואלרביאפילו,ברם

.כפשוטםהכתוביםאתלפרשישבדברתועלתיש
אתלסוטההזכירואיךמתואר(ב,ז)סוטהבמסכת

כדי,חטאםעלוהודושהסאוויהודהראובןמעשי

המיםמןלשתותולאבחטאלהודותאותהלשכנע

חזרשראובןבתורהמבואראינואמנם.המאררים

ברשמואלרבישלמאמרהביאוולכן,בתשובה

.הודהאכןשראובןהדורשיונתןרביאמרנחמני
(ב:ג)סוטהבהלכותם"הרמבכתב?במההודה

."פשטועלאביובפילגשראובןמעשהלהמגידים"ש

ב

כל:יונתןרביאמרנחמניברשמואלרביאמר

שנאמר,טועהאלאאינוחטאשראובןהאומר

,"עשרשניםיעקבבניויהיו"(כג,להבראשית)

מקייםאנימהאלא.כאחדשקוליםשכולןמלמד
מלמד-?"אביופילגשבלההאתוישכב"(כב,שם)

כאילוהכתובעליוומעלה,אביושלמצעושבלבל

(ב,נהשבת).עמהשכב

אםאפילותועלתשלזהלשיקוללהגיעניתן

ושלמהודוד,שמואלבני,עליבני,שראובןנפרש

.חטאו4כאילו"הכתובעליומעלה"ורקחטאולא
אושחטאחטאשלאמיעלהכתובמעלהכיצדכי

טבנים

עבירהעברכאילובלבדקלבחטאשחטאמיעל

צדיקיםעללעזיוציאך"שהתניתכןלא?חמורה
.לחינם5

תועלתשישמפניכןעליהםמעלההנתוב,אלא

שאפילוללמדנו,ראשית:בשתיםהיאוהתועלת,בדבר

כי,חמורכעווןנתפשהאומהגדוליאצלקלעוון

,ושנית.השערהכחוטצדיקיועםמדקדקה"הקב

לבל.לחטואמסוגליםאכןהאומהשגדוליללמדנו

!עליהםאנחנוולא,עבירהבדברעצמםעלהםיסמכו

אףעבירה"לעשותבקש"המלךשדודדי,זהלפי

.עשהכאילועליולהכריזבכדי,עשהשלאפיעל

הכתוביםפירושאתהיטהנחמניברשמואלרבי

ואילו,התועלתמפני'וכוודודראובןעםלהקלכדי

עםלהחמירכדיהדבריםהצגתאתמטההכתוב

לזהביןאך.התועלתמפניזהוגם,'וכוודודראובן

ודודראובןחטאיאתלהבליטתועלתאין,לזהבין

רבישלדורומאז.ומלךשלטוןלושאיןבדור'וכו

לזכותנחוץהיהלאחרונהועדנחמניברשמואל

אתלחזקכדי,היושכברהאומהגדוליאתולרומם

.יורשיהםבצללחסותנשובשעודוהכמיהההתקווה

ג

להעדיףנלמדממנו,ל"חזבדברימופלאמקוריש

-ללאהאמתפניעלהתועלתיהשקראתלפעמים
:תכלית6

הנגנבזה,אומרהוי?הנגנבאוהגונב,גדולמיוכי

מצינווכן.מחרישוהואנגנבשהואיודעשהוא

דעתלגנובבקשוסיניהרעלכשעמדובאבותינו

,"ונשמענעשה'הדבראשרכל"אמרו,העליונה

,בידן(ה"לקבכינוי=)דיןביתלבונגנב.כביכול

זהלבבםוהיהיתןמי"(בו,הדברים)שנאמר

,לפניווידועגלויהכלשאיןתאמרואם."להם

לאולבםבפיהםויפתוהו"(לז-לו,עחתהלים)ל"ת

.(יגמשפטיםמכילתא)"עמונכון

הגמראללגישתגמורבניגודהםאלאדברים

ישראלעלשבחיםהמרעיפה(א,פח)שבתבמסכת

המכילתאלפיכןשאיןמה,"לנשמענעשהשהקדימו"
כאילו,מקוםשלדעתולגנובניסיוןאלאזההיהלא

ה"הקב.כביכול,סייגללאהתורהאתמקבליםישראל



קייטבניםבנימאמר

,לגלותהולאלהחרישבחראבל,במרמההכיראמנם

.היענותםעלהעםאתשיבחואפילו

,המכילתאלפיה"הקבשלגדלותוהיתהזאת

העמדתאתלהוקיעהיהיכול."מחרישוהואשנגנב"
אך,האמתאתמשרתהיהזה;ישראלשלהפנים

כמחנךהאלוקים,אלא?מכךיוצאהיהרווחאיזה

ידיעל:עקרהאמתפניעלתועלתישקרהעדיף

בניאתשיבחואףבשמולשקרלקרואשסירב
פניםלהעמידלהמשיךה"הקבאותםאילץ,ישראל8

כך.פניםהעמדתזוהיתהשבכללשכחושלבסוףעד

יסוד-לאבן"ונשמענעשה"שלהמקוריהשקרנהפך

.לדורותיוהעםבתודעת

ד

למחלוקתעניןאינםנחמניבןשמואלרבידברי
אישיכלפי"הביקורתית"הגישהשמכונהמהסביב

שהאישיםבמפורששכתובבמקומותדןהוא.ך"התנ

הואאין.חמורותבעבירותחטאושלאופרש,סרחו

ביקש"דודדבריולפיגםהרי.כללחטאושלאטוען

וחייבתחטאבעצמההיאלחטואובקשה,"לעשות
חטאשדודשםבגמראדעותיש,כןכמו.כפרה9

.מפיבושתעלהרעלשוןבקבלת

שלגבםובאישיםבמקומות,היאהנשאלתהשאלה

אותםגםלבחוןמותרהאםבמקראמפורשחטאאין

המגמהאיןכאשר,פגמיםעללפעמיםולהצביע

בחשיפתמדובראין,אחדמצד?דוקאפגמיםלחפש

ודודלראובןמייחסשהכתובכאותםחמוריםעוונות

התורהמצוותעלבעבירותלארובפיועל,'וכו

דוגמה.זמניותומעידותאישייםמחדליםאםכיכלל

בו(כה,לבבראשית)"יקרכלי"הפירושהואלכך

נוסחאותועלפעמים'וחזרנחמניברשמואלרבי1

והשווה."טועהאלאאינוחטא...שהאומר",שבשלילה

פעמים'זחזרוששםב,למציעאובבאב,קיטשבת

"...בשבילאלאירושליםחרכהלא"שבשלילההנוסחעל

.המאמראחלק,בניםבנית"שווראה
,יבב-בשמואלדודאלהנביאנתןמדבריהקשובגמרא2

ליקוחין"שהיאשהכוונהותרצו,"לךלקחתאשתוואת"ט

,יונתןרביאומרנחמניברשמואלרבידאמר,בהלךיש

."'לאשתוכריתותגטכותבדודביתלמלחמתהיוצאכל'
רביאמרנחמניברשמואלרביעלקושיאשתרצוהרי

יתר-התעסקותעלאבינויעקבאתקשותמבקרהוא

בחפשולבדובשגותרעצמיסיכוןכדיעדבממון

י"פרששהביאל"חזכדברי,0י"קטניםפכים"אחרי

כלשהןמגרעותולייחסלבקרלמה,שנימצדאך.שם

?העולםלאבות

הקונוטציהעם"העינייםבגובהבהםלהביט"הביטוי

אומללביטויהואלמבוקרמבקרביןשוויוןשל

שקר.שקרייםלפסיםהויכוחלהטייתהגורם,ומטעה

שקר.ממנוגדוללבקרמסוגלאינושקטןלטעוןהוא

עצמואתמעמידבהכרחשמבקרשמילטעוןהוא

שללרמההידרדרהויכוח.המבוקרעםאחתבמדרגה

אנואדםבניראשוניםאם...":ומשליםסיסמאות

.ועוד"והפילהנמלה",יי"כחמורים

להביטלא:לגמריאחרדימויאימצוהראשונים

צווארעלהרוכבכננסלהיותאלא,העינייםבגובה

רוכבשהואמהענקיותרמגובהמביטהנגס.הענק2י
נשארהואאבל,רואהאינושהענקמהורואהעליו

אתללמודורחימובדחילושבאמי.ענקוהענקננס

להקטיןיבואלאשמיםלשםכוונתואם,אבותמעשי
.חשבונםעלעצמואתלפארולאאותם

להשגתנונגישיםהםהאומהגדוליהאםלשאלה

בעיההיאולדעתי,יחידהתשובהאין,והשגותנו

שחשובמייש.פרקטיהואופתרונהחינוכית-תועלתית

השינויבתכליתממנוכשוניםהאבותאתלראותלו

לראות,ההפךלושנחוץמיויש,ממעשיהםללמודכדי

,בטיבםלאכיאםבטבעםאליוכקרוביםהאבותאת

יבחיןהנבוןהמורהאוהרב.ממעשיהםללמודכדי

ולא,אותוולסובביםלוהמועילההיאגישהאיזו

.י~אחדאףעםבנדוןסרק-וויכוחייתווכח

נחמניברשמואלרביאותושלאחרמאמרידיעליונתן

אוקדוםמקורלונמצאלא,משמע.יונתןרביאמר

.יותרסמכותי
נחמניברשמואלרביאמר":ב,סובחראבבאהשווה3

אינוהיתהאשהשבאמלכתהאומרכל,יונתןרביאמר

.(,)"טועהאלא
ואמוראים,ראובןלגביכןאמרנחמניברשמואלרבי4

ואילו.ושלמהשמואלובניעליבניעלכןאמרושונים

שכבכאילו"עליומעלה"שהכתובאמרולאדודלגבי
שחטאהודהוגםעמהשכבבוודאיכי,שבעבתעם



י-טבניםבנימאמרקיח

.מדוברחטאשלדרגהבאיזורקהיאוהשאלה
לאטמאהבהמהבגנותאפורוכי":א,קכגבחראבבא5

"?הכתובדיברצדיקיםובגנות...הכתובדיבר

היאהתועלתלעומתהמקראיתהאמתלבעייתבמקביל6

בניםבבניוראה,התועלתלעומתההלכתיתהאמתבעיית

,(12)לזסימןאחלק

וילקוטז,גקמאבבאבתוספתאגםהובאהמכילתאמאמר7

ומפרשיל"חזמדרשישארואולם,תתכרמזשמעוני
דבריעםיפהעוליםהדבריםאמנם.ממנוהתעלמוהתורה

הרעליהםכפה"א,פחבשבתחמאבראבדימי'ר

בכנות"ונשמענעשה"עליהםקבלושלאכיון:"כגיגית

ומהשםהתוספותדבריוהשווה,עליהםלאייםצורךהיה

.יתרובפרשת"יתירהחיבה"בשכתבתי
המכילתאשלהנועזהפירוששעלולהזעזועאתלהמעיטכדי8

שתקאלאו"חשקראמרלאה"שהקבלצייןיש,לגרום

כה,הבדבריםשנאמרמהזהולפי,השקרמולוהבליג

אשרכלהטיבו...הזההעםדבריקולאתשמעתי"
בגלויישראלבנישאמרולמהורקאךמתייחס"דברו

יתןמי"שבסמוךהפסוק,כןכמו.בלבםשהיהלמהולא

מצותיכלאתולשמראתיליראהלהםזהלבבםוהיה

לבםיהיושאזהעתידעלכתפילהמתפרש"הימיםכל

.שוויםופיהם
.ב,פאקדושין9

[על]עברכאשר.לבדויעקבויותר":יקרהכלילשון10

אצלדעתובטלהכי...לבדוויותר[לכן]ההסתפקותחוק

דברבעבורעצמולסכןהנהיסורפתימיכי.אדםכל

אורחמניהטהוהותללבאםכיזהאין,כזהמועט

."ממעללוה-אשכחתהגורםהממוןכךכללחבבמישרים
זותכונהבחיובראול"שחזא,צאחוליןבמסכתוראה

,מיעקבולמדוה"קטניםפכים"עללהקפידצדיקיםשל

.המידהעליעקבשהפריזהיאיקרהכלידעת,ברם
.ב,קיבשבת11
."הפילוסוף"בשםהלקטשבלילספרהקדמה12
מותרהאם:יותרעמוקהלמחלוקתהוויכוחמתחברלעתים13

היבה"לבהקדמתיוראה.התורהבפשטחידושיםלחדש

.ה"זצלהז"הגמובשםהתורהעל"יתירה

ימאמר

הבתברכתנוסח

בליליוהבנותהבניםאתלברךיומיןעתיקמנהג

אלוקימישמך",לבנותהמיוחדתהברכהואולם,שבת

רקלראשונהמוזכרת,"ולאהרחל,רבקה,כשרה

מחבר,בכרךחייםיאיררכי.17-ההמאהכשלהי
בפרושואותההזכיר,1702-בשנפטריאירחוותת"שו

בכלהברכההתפשטהטרםבזמנואך.חיימיאורחעל

שהדפיס"יעקבבית"בסדורו,עמדיןיעקברבי.הארצות

לברךישראלשלמנהגם"כתב,1748-בבאלטונה

אלקיםישימך'המברכיםואומרים...שבתבלילהילדים

,לבתינפרדתברכההזכירולא"'וכמנשהכאפרים

.מכןלאחרשנדפסוסדוריםבכמהגםהועתקוודבריו

ולא,הבניםאתרקלברךנהגעמדיןי"הרהאס

אתלברךשכתבוממה,מסתברזהאין?הבנותאת

והבנותהבניםאתשברכוונראההבניםולא"הילדים"
כאפריםאלקיםישמך"יעקבברכתבאותהכאחד

(טז,מחבראשית)הכתובמשמעותוכן."וכמנשה

כלעלהיאשהברכה,"...לאמרישראליברךבך..."

.ישראל

בברכההצורךהורגששלבבאיזשהו,פניםגלעל

.הנוכחיתהכרכהאתהמציאומישהולבנותמיוהדת
זוהברכותשתיאתבושסדרושמצאתיהראשוןהסדור

נדפסאחריו.1836-בבוויעןנדפס,ולנקבהלזכר,זובצו

לשיגרההברכותשתינעשוומאז,1852-בברעדלהייםכן

.ונתקבלהנתפשטההבתוברכתהסדורים3בדפוסי

ישמך"הברכהמןדעתינחהלאכןפיעלואף

:בחינותמכמה,"ולאהרחל,רבקה,כשרהאלקים

בדבריולאך"בתנלא,זולברכהניכרמקוראין(א

שופטיםמספרדרשו(ב,קה)בסנהדריןאמנם.ל"חז

מאןבאהלמנשים-'תבורךבאהלמנשים'":(כד,ה)

אםאבל."ולאהרחלרבקהשרה?(הןמי)נינהו

מנשים"לברךצריכיםהיינולברכההמקורמשם

רחל,רבקה,שרהכברכתתבורך"או"תבורךבאוהל

רחל,רבקה,כשרהאלקיםיברכך"לפחותאו,"ולאה

,רבקה,כשרהאלקיםישמך",אלולעומת."ולאה

.לשונותערבובהוא"ולאהרחל



בנימאמר

חוזרת"וכמנשהכאפרים"ב:סגנוניתהקבלהחסרה(ב

רחל,רבקה,בשרה"בואילו,פעמיים"כף"האות

.אחתפעםרקמופיעההיא"ולאה

מברכיםאיננו.לגמרישונההברכותשתיתוכן(ג

אתלברךומנין,האבותכשלושתשיהיההבןאת

האמהותוכארבעשתהיההבת

שמקורהבברכהבנותיאתלברךהנהגתילכן

בשעראשרהעםכלויאמרו"(יא,ד)רותבמגילת

,ביתךאלהבאההאשהאת'היתל,עדיםוהזקנים

."...ישראלביתאתשתיהןבנואשרוכלאהכרחל
:הכלמתוקןובזה

.ך"בתנמפורשמקורה(א

,"וכמנשהכאפרים"-מלאהלשוניתהקבלהקיימת(ב

."וכלאהכרחל"

.231עמוד'בחלק,חייםמקורספר1
,הברכותשתימופיעותץ"הריעבסידורשלהחדשהבהוצאה2

.לסתירהלבשםל"שהמומבלי

קיטיא-יבונים

אינובתורה.מפתיעבאופל,דומההברכותתוכן(ג

אבל,וכמנשהכאפריםלהיותהיאסגולהאיזומבואר

,ואחווהאהבהביניהםששררהלכךקשורההיאכנראה

רחלביןוגם.בראשיתבספרהאחיםכמרביתשלא

שרחלל"חזמדרשילפי,ואחווהאהבהשררהולאה

במרמהיכירלאשיוסףכדיללאהסימניהאתגילתה

.הכלולותבליל

אלקיםישמך"בניאתמברךאנילכךבהתאם

(ישמך:או)אותךיתן"בנותיואת,"וכמנשהכאפרים

ביתאתשתיהןבנואשרוכלאהכרחלאלוקים

שלאהקפדהאיןרשותשהןאלהבברכות."ישראל

להוסיףיכולמכךשחוששמי,ברם,הנוסחייאתלשנות

יעקברבישכתבכמו,הישןעלהחדשהנוסחאת

צחותכפימשלוברכהלהוסיףיוכלאחדכל"עמדין

אשתי:הברכותשתינשמעותבביתנוואכן."לשונו

.בשניואניהאחדבנוסחבנותנואתמברכת

ולאלבןלאברכהכולליםאינםהסדוריםרובאמנם3

.מהתפלותחלקאינןכי,לבת
נוסחלגביו"טסימן'בחלקבניםבנית"שוהשווה4

.רשותשל"הגומל"ברכת

יאמאמר

לשאוליודעשאינורשע

הזאתהעבודהמהבנינםאליכםיאמרוכיוהיה

עלפסחאשר'לההואפסחזבחואמרתם,לכם

ואתמצריםאתבנגפובמצריםישראלבניבתי

(כז-כו,יבשמות).וישתחווהעםויקד,הצילבתינו

-"לכםהזאתהעבודהמה",אומרהואמהרשע

כפרהכללמןעצמואתשהוציאולפי,לוולאלכם

בעבור",לוואמורשיניואתהקההאתהאף.בעיקר

לי-(ת,יגשם)"ממצריםבצאתילי'העשהזה

ושאינו...נגאלהייתלאשםהייתאילו,לךולא

(ח,יגשם)שנאמר,לופתחאת,לשאוליודע

עשהזהבעבור,לאמרההואביוםלבנךוהגדת"
(פסחשלהגדה)."ממצריםבצאתילי'ה

שמותמספרנלמדתהרשעשאלת:פלאזהראה

אליווהתשובה,"לכםהזאתהעבודהמה"(כו,יב)

בצאתילי'העשהזהבעבור"שאחריומהפרק

יבבפרקהכתובהמשךואילו,(ח,יג)"ממצרים

תשובהלכאורהשהוא"...'לההואפסחזבחואמרתם"

כללנזכראינו,הקודםשבפסוקהבניםלדבריישירה

!הבנים'לדבקשרכהגדה

"...'לההואפסחזבחואמרתם"שהואההסבר

החכםבבן.ונמצעלאלאהרשעלבןמענהאינו

נאמרבתם,(כא,ודברים)"...לבנךואמרת"נאמר

יודעשאינוובמי,(יד/יגשמות)"...אליוואמרת"

בפרקואילו,(ח,יג)"...לבנךוהגדת"נאמרלשאול

"להם"ואמרתםנאמרלא(ים)הרשע(ים)הבנלגביב"י



בנימאמרקכ

אפילו,כלומר,בלבדואמרתםאםכי"לבניכם"או

.שמקשיבמיאיןאם
הקדושכלאתתוקףוהמנוכרהמופקרהבןכאשר

וכדברי"הזאתעבודה"במזלזלהואכאשר,לנו

שאתםהזההטורחמה"(ד:יפסחים)הירושלמי

אנוכזאתבשעה,"ושנהשנהבכלעלינומטריחים

אתלהזק,לעצמנותשובהלהשיבתהילהצריכימ

.לאפיקורסלהשיבכךאחרורק'בהובטחוננואמונתנו
חדותרשעשלשיניו-"שיניואתהקההאתהאף"
שלאכדילהקהותןוחייבים,מסוכניםודבריוהן

.מהןניזוק
אליכםיאמרוכיוהיה"שאכןנוספתראיהמכאן

.הרשעלבןמכוון"לכםהזאתהעבודהמהבניכם
ממהכןמדייקיםישנם(א:לכךניתנוטעמיםהרבה

הרשעכי,ישאלוכיולא"יאמרוכי"שכתוב

מטיחאלאתשובהלקבלמעוניןואינושואלאינו

אליכםיאמרו"מןמדייקיםויש(ב.בלבדדברים

בכנופיאןבאיםהרשעיםכי,רביםבלשון"בניכם

.אישיבאופןהסברשמבקשכמיולא,ובהפגנתיות
הכללהשהיא,"הזאתהעבודה"מןכןהלומדיםויש(ג

,ואבירםדתןלגביקורחבפרשת"יהירהחיבה"בראה1

.ביחידותמשהעםלדוןשסרבו

יב-יאבנים

ההגדהמדרש(ד.לפרטיםלרדתנכונותללאמזלזלת

."לוולאלכם"

תשובהלהשיבאלנופונהאינהשהתורהממהאכן

שמדוברנלמד,אליוואמרתםולא"ואמרתם",לבן

לצורך.רשע:והיינולולהשיבכדאישאיןבמי

איןאבל,לרשעגםמענהההגדהממציאההסימטריה

(היה)הייתאילו,לךולאלי":לדחותובכדיאלאזה

נגדלהתגונןהיאהמגמה."נגאל(היה)הייתלאשם

.למוטבלהשיבונסיוןכאןואין,ולהרחיקוהרשע

הרשעהבןעםמגעלנתקצורךישלפעמים

אפילועמולקייםולאלדחותו,בננושהואלמרות

אתאואותנולקלקלמנסההואעודכל,הידברות

.נחוץאך,כואבמסרזהו.אחיושאר

לבנרוהגדת",הפסוקאותו.אחרמסרגםישאך

בצאתילי'העשהזהבעבורלאמרההואביום

והןהרשעלבןהןכתגובהבהגדהמשמש,"ממצרים

ביןהגבוללפעמים:לאמר.לשאוליודעשאינולמי

שואלשאינומיביןלטעותאפשר.מטושטשהשנים

שאינומילבין,תשובהלקבלמעוניןשאינומשום

ושעליו,לשאולואיךמהיודעשאינומפנישואל

שנדערצוןיהי.לקרבוומצוה"לופתחאת"אמרו

.לבןבןביןלהבחין

יבמאמר

ומצוהשוויון

בבתחוהואתהאדםאתלברואה"הקבהיהיכול

בבראשיתהמסופרלפי,ברם.זהאחרבזהמידאו,אחת

:שניהםבריאתביןהפרידוהתפתחויותוכמהכמה,בפרק

בגןוינחהו(סו)...האדםאתאלוקים'הויצר(ז)

ומעץ(יז)...האדםעלאלקים'הויצו(טז)...עדן

אלקים'הויאמר(יה)...תאכללאורעטובהדעת

הצלעאתויבן(כב)...לבדוהאדםהיותטובלא

.האדםאלויבאהלאשההאדםמןלקחאשר

,הדעתמעץלאכולהאדםעלשאסרלאחררק

וברא"לבדוהאדםהיותטובלא"כיה"הקבקבע

?עדןבגןלאדםטובהיהלאמה,ואכן.האשהאת

האתגרבפנישהועמדעד-עליוהעיבלאענןשום

,אומרהוי.העץמןלאכולשלא,שלווהיחידהראשון

כליצליחולאיעילאינו,טובשאינואמרהאלוקים

האדם.האיסורעםלבדולהתמודדלאדםלהניחניסיון

סקרנותועל,יצרועללהתגבריוכללאהבודד

.עזרהצריךהיהלכך.ותאוותיו

?קלקלהאלאעזרהלאהאשההלא,תתמהואס

נקודת,ברם?העטאלוקים'ההאם:אתמהאניאף

לאשבעלהעירבוןאיננהשאשהרקאינההתורה



בנימאמר

אלא-הבשילתוהיאחוהשלבמקרהשהרי-יחטא

תורהדברהלכן.יחטאשלאסיכויאיןאשהשבלי

בחיובולא"לבדוהאדםהיותטובלא"שלילהבלשון

אשהעםלאדםטובשיהיהאפשר."...יהיהטוב"
.הכרחיהואהטובהיעדראשהבליאבל,שלאואפשר

לשמורלאדםלעזורהאשהשלשתכליתהוכיון

"כנגדו".אליושווהנבראההיא,'המצוותאתיחדיו

שאדםדבריםאלו"ל"חזכלשון,שוויוןשללשוןהוא

פאה)"כולםכנגדתורהותלמוד...פרותיהםאוכל

קנאיג-ינבנים

האדםקראהעץמןלאכולעליושנאסרכיון.(א:א

,השדהחיתולכלהשמיםולעוףהבהמהלכלשמות

.(כ,שםבראשית)"כנגדועזרמצאלאולאדם"אך
אתלהפיגיכוליםמחמדעופותאוסוסיםאוכלבים

עליולהשפיעלאאבל,האדםשלהבדידותתחושת

מי,כןלעשותיכולהאשהרק.לרעהאולטובה

'המאתמחוננת,מבשרוובשרמעצמותיועצםשהיא

.העינייםבגובהמולוועומדתובכשרוןבשכלכמותו
הייעודאללהגיע,בעלהעםביחד,תוכלאשרהיא

.נצטוועליוהאלוקי

יגמאמר

בראשיתבספרותוצאותיוהזלזול

,הזלזולממלאבראשיתבספרפעמיםארבעה

.ומרכזימזיקתפקיד,לזולתהאדםשלכבודיחסיחוסר

האדםבריאתלאחרמידהיאהראשונההפעם

טובהדעתומעץ",האדםעלצוהה"הקב.והאשה

"תמותמותממנואכלךביוםכי,ממנותאכללאורע

להמסרהוא.לאשתוהאדםמסרכןלאאך.(יז,ב)

היא:ידועותוהתוצאות,הנגיעהאתגםאסרה"שהקב

.תמותולאלאכולגםשתוכלוסברה,מתהולאנגעה
גםהואלדעתיזהשבמקרה,המדרשלפיהואכך

.המאורעפשט

ביןהמוזרשיח-לדוההסברמהו:מזויתירהאך

?הנחשלביןהאשה

בתוךאשרהעץומפרי...הנחשאלהאשהותאמר

פןבותגעוולאממנותאכלולאאלוקיםאמרהגן

ונפקחוממנואגלךביוםכי...הנתשויאמר.תמתון

(ה-ב,ג).ורעטובידעיכאלהיםוהייתםעיניכם

בתוךאשרהעץ"אתבעקיפיןהאשהתיארהלמה
הנחשלההוסיףומה?בשמולעץקראהולא"הגן

זהדברהלא?"ורעטובידעי...והייתם"להכשאמר

!"ורעטובהדעתעץ",העץבשםכלולכבר

מפני,ידעהלאהיא.העץשםאתידעהלאהאשה

עזר",לוכשווהנוצרההיא.להסיפרלאשהאדם

ילדהכאלאליההתייחסהאדםאבל,כמותו"בנגדו

להנחוץשאינושחשבמידעממנהוהעלים,קטנה

מדה,ידהעלנכשלהואבהזלזלשהואכיון.לדעת

הזלזולמתוצאותסובליםעדייןואנחנו.מדהכנגד

.הזההקדמוני

היא,לדעתי,גורםהווהשהזלזולהשניההפעם

לספורוכהקדמהמביאהכתוב.המבוללאחרנחאצל

היוצאיםנחבניויהי":אביוערוותאתשראהחםשל

,ט)"כנעןאביהואוחם,ויפתוחםשםהתבהמן

באומה,התבהמןהיוצאיםשהםידענוכבראך.(יח

?ללמדנוזה

בכבודשזלזלחםשמעשהמרמזהכתוב,אלא

קשרנמצאואכן,התבהמןכולםליציאתקשוראביו

התבהמןצא",לגחאמרה"הקב.העניניםשניבין

אשתו,(טז,ה)"אתךבניךונשיובניךואשתךאתה

נחויצא"אלא,כןעשהלאנחואילו.לבניוקודמת

בניושהקדים,(יח,שם)"אתובניוונשיואשתוובניו

חםלכן,בניולעיניבאשתוזלזלשהואכיון.לאשתו

בהשהתנהגהיאהאבבהשהתנהגוהמידה,בוזלזל

.הבן

לוטאצלנמצאת,כמעטזהה,השלישיתוהפעם

בנותשתיותהרין",במערהעמושכבוהן.ובנותיו

"לוטבנותשתי"בהקשרו.(לו,יט)"מאביהןלוט

עםלקשרובאהכתוב,אלא.לחלוטיןמיותרנראה

...בנותשתילינאהנה":אחרשבמקום"בנותשתי"



יד-יגבנימבנימאמרקכב

,יט)"...כעיניכםכטובלהןועשואליכםאתהןאוציאה

.בוזלזלוהןולכן,בבנותיוזלזללוט.(ח

:יותרקצתמורבכת,הרביעיתוהפעם

וישכבראובןוילך,ההיאבארץישראלכשכוןויהי

בניויהיוישראלוישמע,אביופילגשבלההאת

.(כב,לה)"עשרשניםיעקב

אבל,ראובןעשהבדיוקמהשוניםפירושיםישנם

וכך.אביובכבודחמורהפגיעהשפגעשחולקמיאין

,"ההיאבארץישראלבשכוןויהי":המעשהפרושהוא

הישישאביופניאתלהקבילמיהרולאשםששכן

יודעיםאיננו.בשניםעשרותראהלאאותו,בחברון

אבל,לכנעןחזרשכבראחרילהתעכבליעקבגרםמה

בכיבודבוטהכהעדרנראהשהיהמהשלהתוצאות

כשםי."...וישכבראובןוילך":לבואאיחרולאאב

.אותוכיבדלאראובןכך,אביואתכיבדלאשיעקב

שניםיעקבבניויהיו"לביןזהביןהקשרמהד

ואם,הבכורהיהראובן?הפסוקאותושבהמשך"עשר

בניושארעלוליםאביואתיכבדולאיעקבימשיך

וישמע"-בסכנההבחיןיעקב.ראובןבעקבותללכת

ויבא"כךאחרמידולכן-שהביןפירושו"ישראל

."...אביויצחקאליעקב

אירעוהויצחקאצללחברוןבאשלאעד",י"פרשוכל1

."אלהכל

ידמאמר

שיפוטיתוסמכותלהים-אצלם

אדרשנוחיהכלמידאדרשלנפשתיכםדמכםאתואך

.האדםנפשאתאדרשאחיואישמידהאדםומיד
להים-אבצלםכיישפךדמובאדםהאדםדםשפך

(ו-ה,טבראשית).אדםאתעשה

אתעשהלהים-אבצלםכי"הכתובאתלראותניתן

רוצח,זותפיסהלפי.החטאלחומרתכהסבר"האדם

כך.להים-אבצלםשנבראאדםשרצחמפנינהרג

אתממעט"שהרוצח,עקיבארבישלדעתוהיא

:ה"הקבשל"הדמות

עליומעליםדמיםשופךשהואמיכל,ע"רדרש

(?הטעםמה=)ט"מ,הדמותאתממעטהואכאלו

כי"?מהמפני,"ישפךדמובאדםהאדםדםשופך"

.י"האדםאתעשהלהים-אבצלם

,קודששםהוא"להים-א"בצלםזהפרושולפי

.ה2"הקבעלומוסב

להים-אבצלםכי"שלמקומו,כןהדבראםאך

'הפסוקבסוףלהיותהיהראוי"האדםאתעשה

בסוףמיקומוואילו."האדםנפשאתאדרש"אחרי

על,לדעתי,מצביע"ישפךדמובאדם"אתרי'ופסוק

אדםלבנימותרלמהמסבירההתורה.אחרתכוונה

וכי,לתהותיכולנוכי.רוצחשלנפשואתליטול

?נהרוגאנוגםאדם-נפשוהרגעברשהרוצחמפני

?הריגהעלהריגהלהוסיףלנוהתירמי

שאףטועןמוותעונשהטלתכלעקרוניתששוללמי

כנגד.להורגואסורולכן,להים-אבצלםנבראהרוצח

דמובאדם,האדםדםשופך"הכתובבאזוטענה

ידיעלרוצחשלנפשונטילתומחייבומתאר"ישפך

,אדםשלדמוששופךמי.דיןביתדהיינו,אדם

,יישפךשלודמו-אדםבידי,כלומר-"באדם"
כשם."האדםאתבראלהים-אבצלםכי"?ולמה

בצלמוהנבראהאדםכך,בדיןנפשותנוטלה"שהקב

.בדין3נפשותנוטל

ופרושו,חולהוא"אלהיםבצלם"זהפירושלפי
עדיםידיעל"י"פרשוכן,אונקלוסתרגםוכן.דיינים

הסיוםכאשר,"'וגובצלםכי?למה.אתםהמיתהו

לעשותהאדםשלשבסמכותומטעים"...בצלםכי"
ישקודשהוא"להים-אבצלם"אםאפילו,ברם.כן

שלבצלמונבראהואשהאדם:דומהבאופןלפרשו

בעליוןלהים-אהואה"שהקבוכשם,העולמיםדיין

ודןבתחתוןאלהיםהואהאדםכךהשמייםמןודן

.בארץ



בנימאמר

.בכללותו"להים-אצלם"המושגאתגםכןלפרשיש
,ודם-בשרדייניםהם"אלהים"בתורהמקומותבכמה

ואכן."...תקלללאאלהים"(כז,כב)בשמותולדוגמה

עשהלהים-אבצלםכי"נפרשאם,נחבפרשתכאן

יודעיםאיננועדיין,ה"הקבעלכמוסב"האדםאת

שאלהאותה.'השלבצלמוהאדםנעשהבחינהמאיזו

(כז)אפרקבבראשיתהאדםבריאתלגבינשאלת

האדםדומהבדיוקבמה-"אתובראלהים-אבצלם"
הסמכותהוא"להים-אשיצלםנפרשאם,ברם?לבוראו

,ומענישדןשהבוראכפיולהענישלשפוטלאדםהניתנת

.היטבמוסברהדימוי

והייתם"(ה)גבפרקלאשההנחשאמראשרוהוא

"יתירהחיבה"בפרשתי."ורעטובידעיכאלהים

טוביודעי"ש,ך"בתנמקבילותהרבהעלבהסתמך

הםהדיינים-האלהים.ורע4טובמודיעיפרושו"ורע

גדריאת,כולהולחברהלעצמם,והקובעיםהמודיעים

.והרעהטוב

,"ורעטובהדעתעץ"שלגםפרושונגזרמכאן

אמרעקיבארבי,טרפוןרביעםביחד.לד,רבהבראשית1

לא,בסנהדריןהיינואילו"י,אמכותבמסכתבמשנה

כי"שכאןלפרושומתאימהזועמדה."מעולםאדםנהרג

ערךאתלהחשיבבא"האדםאתעשהלהים-אבצלם

.האדםחיי
יתעבדי-דיבדיוקנאארום",ע"יבבתרגוםהואכך2

KWSK".שםשלימהבתורהנוספיםמקורותוראה.
ב,נובסנהדריןבמסכתהברייתאדרשתמבוארתזהלפי3

דיניםמצותלמדיצחקרבי.כעיקרתפסם"הרמבשכנראה

כלומר"...האדםעללהים-א'הויצו"מןדייניםוהקמת

דייניםשיעמיד,האדם"על"דייניםשהם"אלהים"שיהיו

במיגםמוותעונשנלמדמזה.לשפטוסמכותעםמעליו

שדמוגילההכתובכי,נחבנימצוותשארכלעלשעובר

הצוויגםוממילא,דיןביתידיעליישפךהרוצחשל

להםשניתנההדייניםלאותםמכווןודייניםדיניםשיהיו

.נפשותדינילדוןהסמכות
אדםבנייכלוא,טמלכיםבהלכותם"הרמבלשיטת4

השכלמכוחנחכנימצוותשבעמתוךששלהמציא

נתפרשולאאלהמצוותלכן.להןנוטההדעתכי,וההגיון

שהאדםכדי"...ויצו"מןאותןדרשול"חזורק,בכתוב

יוצא.בלבדאנושחכמתמתוךולא'הכמצוותיקיימן

קכגייבנים

אתממנו5לאוכלהמקנה,ורעטובהודעתעץכלומר

האישיתוטובתוהפרטייםשיקוליופיעללקבועהיכולת

הדעתמעץהאכילהקודם.רעומהטובייקראמה

האכילהאחריאבל,חטאשהואויודעחוטאהאדםהיה

.מצוהלחטאויקראיחטא

המבולשקודםהואמהאמורהעולהאחתאפשרות

דיןלביתניתנהלא,"ישפךדמובאדם"והציווי

שעברמיאתלאגםוממילא,רוצחלהמיתהרשות

אדםלהמיתהאיסוראולי.נחבנימצוותשארעל

כלנפשליטולהכלליהאיסורמןנבעבמשפטאפילו

,הרוצחיםרבוזהמשפטיבמצב.המבול6קודםחי

חששולארצחשלמך(כג)דבפרקשנראהכפי

וכן."לחברתיוילדלפצעיהרגתיאישכי",מעונש

הענישושלאמפני"חמסהארץותמלא",(יא)ובפרק

משפטיתמערכתהיעדרשלהיאהתמונה.הגזלעל

בואשרחברתיובוהותוהושל,אכיפהכחבעלת

ציוההמבולשלאחרעד,בלעוחייםרעהואתאיש

בצלםכי,ישפךדמובאדם":ההענשהעלהכתוב

."האדםאתעשהלהים-א

להמציאהיהאפשרשאיהחימןאבראיסורהואזהמבלל

את,ברם.במפורשאותוכתבההתורהולכן,השכלמכוח

ולמה,השכלמכוחלהמציאיכלוכןדמיםשפיכותאיסור

נראהנחובנימצוותשארולאבכתובזהאיסורנתפרש

מיתתעונשעלללמדאלאיצאאיסורולצורךשלאלי

מצוותשארעלגםכןלהענישנלמדשממנו,יצאדיןבית

.נחבני
צורתשלהדקדוקיתהבעיהאתגםפותרזהפרוש5

."ורעטובדעת(של)עץ"להיכתבצריךשהיה,הסמיכות
ולחוהלאדםהיתהלאהדעתמעץהאכילהקודםהאם6

בצלם"נאמרכברהאדםבריאתבשעתהלא?זויכולת

אתכולל"ויברא"שהיאהתשובה!"אותובראלהים-א

תהליך,ואישיותואופיוועיצובהאדםבריאתתהליךכל

העץמןאכלווחוההאדםכאשרגבפרקרקשהסתיים

תנחומאהמדרשכוונתוזו.הגןמןוגורשועיניהםונפקחו

"עלילה"היתההדעתמעץשהאכילה(ד)וישבבפרשת

היהוכשלונוהאדםנסיון.א.ז,ה"הקבידיעלשרוקחה

לראותישלכן.מראשידועותתוצאותעםמראשמתוכנן

תולדותיואשר,האדםמבריאתכחלקהעץמןהאכילהאת

.מהגןצאתולאחררקחחלו
.שלימהותורהי"ברשכט,אבראשיתראה7



טז-סובניםבנימאמרקכד

טואמרמ

אברהםבימיבינלאומיותתנודות

הסטוריהלאובודאי,היסטוריהספראינההתורה

רמזיםמגלההשורותביןקריאה,זאתעם;כללית

גםלהאירהמסוגליםהעתיקהתיכוןהמזרחלקורות

אברםויעבר"נאמרלךלךבפרשת.האבותצעדיאת

אזוהכנעני,מורהאלוןעדשכםמקוםעדבארץ

ובשובו,מצרימהאברהםירדכןאחרי.(ו,יב)"בארץ

מקנהרעיוביןאברםמקנהרעיביןריבויהי",נאמר
,בינתיים.(ז,יג)"בארץישבאזוהפרזיוהכנעני,לוט

שלתקופהזוהיתה.הפריזיגםשםנתווספו,משמע

,אטאטנכבשהאונתיישבהכנעןוארץ,עמיםנדודי

הפריזיידיעלגםכךואחר,הכנעניידיעלתחילה

.כנעןעמישארידיעלובהמשך
שלוםרצופההיתהזושהתיישבותלהניחאין

אושנמחצויותרותיקיםעמיםבארץחיו.ושלווה

אברםויאמר",כןעל,טבעי.הפולשיםידיעלסולקו

רעיוביןובינךבינימריבהתהינאאל,לוטאל

הזמןאינהעמיםתהפוכותעת.(ח,יג)"רעךובין

מריבה."לגנבקוראתפירצה"בבחינת,לחיכוכיםהנכון

,עויניםגורמיםמצדרצויה-לאהתערבותלמשוךעלולה

.(ט,יג)"...ואימנההשמאלאם"ולכן

פרשהלהאירכדיגםעמיםנדודישלזהבציוריש

ושלש,כדרלעמראתעבדושנהעשרהשתים".עמומה

כיכרערישלענינןמה.(ד,יד)"מרדושנהעשרה

,אולי?הרחוקיםושנערעילםמלכיאתלעבודהירדן

כרתו,ההראתשכבשוהכנעניםהשבטיםפלישתבוכח

עליהםוקבלו,מרחוקשליטיםעםבריתהכיכרערי
סבירהסברנראהאך.הגנתםתמורתמסלהםלשלם

,ושנערמאפדבאועצמםהםהכיכרעריתושבי.יותר

אימוניםושמרו,מושבותשםויסדוכנעןלארץהיגרו

הםרקלמהיסבירזהדבר.שמרדועדמוצאםלערי

רקלמסעכדרלעומריצאולמה,כדרלעומראתעבדו

אתלהוציא,והפריזיהכנעניכנעןעמינגדולאנגדם

.מסעובנתיבשהיומפנישהוכו'וכווהזוזיםהרפאים
להשתלטעילהלכדרלעומרהיתהשלא,היאהסיבה

להשליםמוכןהיהלא,זהלעומת.כנעןיושביכלעל

מאזעבדיושהיו,הירדןבכיכראזרחיומרדעם

.ומתמיד

הצועד,בודדכנוסעאברהםאתלצייראנורגילים

.היאולא,ורכושוביתובניעםלבדורחוקהדרך
אברהםבאהבאיםבתוך.עמיםנדודישלעידןאזהיה

תודעהובעלהאלוקיהצוידיעלנפעם,כנעןלארץ

כניםואם.המהגריםשארשלמזולחלוטיןהשונה

מאורבאאברהם.מאלףניגודמהםנלמד,הדברים

לעשות'הדרךושמרו"עםלייסדכנעןלארץכשדים

היגרוועילםמשנערשכניו.(יט,יח)"ומשפטצדקה

הירדןבכיכרויסדו,ארץחבללאותותקופהבאותה

לא,אכן.אדמותעליהמושחתותועמורהסדוםאת

!גורמיםהאנושיוהגזעהמקום

טזמאמר

הכנעניםודתהאבותדת

של'הבעבודתדרכועלבתורהנאמרמאדמעט

שלשאלתוומן,מזבחותבנההוא.אבינואברהם

השהואיה,והעציםהאשהנה"לעקידהבדרךיצחק

אתהיטבהכירכאביושהבןנלמד(ז,כב)"?לעולה

הקריבוהאםמספרתאינההתורהאך.הקורבנותעבודת

נודעלאגם.השנהולמועדיקבועותלעתיםקורבנות

בשםויקרא",ויצחקאברהםשקראוהקריאותתוכן

אומזבחבנייתאתליווואשר,(ועודח,יב)"'ה

מתכונתאלהלקריאותהיתה,הסתםמן.אשלינטיעת

.קבועה

פולחנםאודותדבריודעיםואיננוכמעט,במקביל



קכהטזבניםבנימאמר

בןהיהאברהם.האבותבימיכנעןעמישלואמונתם

.אבימלךעםבריתוכרתוממראאשכל,ענרשלבריתם
תקיניםיחסיםמלקייםממנומנעולאדתייםניגודים

באברהםהכירואשר,הארץיושביעםידידותייםואף

שלםלאכי".(ו,כג)"בתוכנואתהאלקיםנשיא"כ
שבזמן,לדעתי,מתפרש(טז,סו)"הנהעדהאמוריעוון

הבעליםפולחןהכנעניםאצלהתפתחטרםהאבות

ביןהפער.זה2פולחןשליווהתועבהומנהגיוהמולך

הכנעניםשלזולביןאברהםשלהדתיתעולמותפיסת

.האבותתקופתאחרישנהיהלמהיחסיתקטןהיה

במישורשכניולביןאברהםביןהבולטהמפגש

:מלכיצדקעםהיה,הדתי

כהןוהואוייןלחםהוציאשלםמלךומלכיצדק

ל-לאאברםברוך,ויאמרויברכהו.עליוןל-לא

מגןאשרעליוןל-אוברוך.וארץשמיםקנהעליון

.(כ-יח,יד)"מכלמעשרלוויתן;בידךצריך

:סדוםלמלךבמענה,ךבהמשך

שמיםקנהעליוןל-א'להידהרימתי,אברםויאמר

מכלאקחואםנעלשרוךועדמחוטייאם.וארץ

"אברםאתהעשרתיאניתאמרשלא,לךאשר

.(כג-כב,שם)

:דבריםשניללמודישמכאן

.עליוןל-באבאמונהשותפיםהיוומלכיצדקאברהם(1
"עליוןאל"שהיהידועקדומיםממקורות,ואכן

ידיעלהצדהנדחקשפולחנואלא,הכנעניבפנתיאון

,מלכיצדקאצלולפחותאברהםבימי.הבעליםפולחן

.אירעהלאעדייןזודחיקה

הוא'שה,ידעשאברהםמהידעלאמלכיצדק(2

הרימתי"להדגישאברהםהוצרךלכן.עליוןל-אאותו

הזכירשלאלמלכיצדקבניגוד,"עליוןל-א'להידי

.'האת

חי-כולםהכנענים,ובהרחבה-שמלכיצדקמכאן

ה-אלוקיוםאתזכרושעודאלהשללמעגלמחוץ

דרךובפרטובניונחדרךנשמרהזומסורת.'הבשם

מיוגם,הזה4הזיכרוןהועםהדורותבמשך.שםבני

אחדכאלרק'האלהתייחסשמואתזכרשעוד

.ליושנהעטרהוהחזיראברהםשבאעד,רביםמיני

לוה-אשקייםמסורתהיתהלא,זהלעומת,לכנענים

.כלל'הבשם

פרשיותלכמהלהתייחסרצוני,זוהנחהבסיסעל

.נוספותהנחותהנחתכדיתוך,האבותבסיפורעמומות

(ג,כד)"הכנענימבנותלבניאשהתקחלא".א

,באמתדבריוהםכדפרקבתחילתאברהםדברי

למשפחתסיפרכאשרהעבדשהכניסהשנוייםולעומת

הוא.משפחתואתבציוויוהזכירלאאברהם.רבקה

נותרואםקרוביואללא,ללכתמעבדוביקשלא

כל.בחרןאביוביתאלולא,בשדים5באורכאלה

"תלךמולדתיואלארציאלאםכי"היהשציווהמה
,בשלילהרקהזכיראביוביתאתואילו,(ז,כד)

.שםבנואתלהשיבשאין

שיצאהמקומותבנותאתאברהםהעדיףלמה,כןאס

!זרהעבודהעבדוואלהאלה?כנעןבנותעלמשם

שאיןמה,כלל'העלשמעולאבכנען,כאמוראך

,לבןלדברסימן.משםבאשאברהםבמקומותכן

שעזבאברהםאתפגשלאומעולםאליליםשעבד

כןולמרות-לכןקודםשנהמששיםיותרתרןאת

לבן.(לא,כד)6"'הברוךבא"אברהםלעבדאמר

בינוהמשפחתיתהקירבהאתדבריובראשהעמידלא

הכרה.'בההמשותפתהכרתםאתאלאאברהםלבין

הואשאמרוכפי,לבןביתעלמקובלתהיתהזו

.(נ,כד)"...הדבריצא'מה"בהמשךובתואל

מביתאשהלהביאציוהלאשאברהםנוספתעדורן

אתלויראה'שההעבדמבקשתעולה,דוקאאביו

תהיהשהיאהתנהלאהוא.ליצחקהמיועדתהנערה

אליהאמראשר[הנערנהוהיה":אברהםממשפחת

"ליצחקלעבדךהכחתאותה...ואשתהכדךנאהטי
בדרךאנכי"בהשתאותהעבדהגיבלכן.(יד,כד)

ציפהלאכי(כד,כד)"אדוניאחיבית'הנחני
אלדווקאללכתמתחילההתכווןאם,ועוד.לכך

הלא?'מהאותביקשמהלשם,אברהםשלמשפחתו

...לאמרלאברהםויגד",לפנותעליוכתובתלאיזוידע
,כב)"אברהםאחילנחורמלכהילדהאלהשמונה

שהכירוממקוםהאשהשתבואהיההעיקר,אלא.(כג-כ

.הכנענימבנותולא,'הבשםה-אלושיש



יז-טזבניםבנימאמרקבו

(כב,כח)"לךאעשרנואעשרליתתןאשרוכל".ב

וכוהניםמשכןבהעדר'להמעשריעקבייתןכיצד

נתינתמשמעאינו"לךאעשרנו"הלשון?ולוויים

להקריבנדרשיעקבמסתבראינוגם.לענייםצדקה

,יב-בלאאבל;כה,כו;לג,כא;ד,יג;ה,יכבראשית1

.יח,יג;ז
הכנעניםהיוכברהאבותשבימיק"הרדכמשמעותושלא2

אפשרהיהועוד.אפוהאריך'שהאלאלגמרימושחתים

הבעליםאתהכנעניםרובעבדואברהםשבימילפרש

מלכיצדקוכןוממראאשכל,ענרכמויחידיםולהוציא

.כןמשמעאינוהפשט,ברם.עליוןל-לאשעבדועירוובני
הצווארוןאתהמהדקבחוטשמדובר"יתירהחיבה"בפרשתי3

.שברגלנעל-לשרוךבמקביל,הצווארסביב

מוגזמתהקרבההיאכי,המזבחעלמנכסיועשירית

שהתכווןיתכןאבל."?וזבחיםבעולות'לההחפץ"ו

ששימשושלםמלךמלכיצדקשלליורשיומעשרלתת

לוויתן"אברהםשעשהוכפי/עליוןל-לאכהנים

.(כ,יד)"מכלמעשר

.'אפרק,זרהעבודההלכות,ם"רמבהשווה4
ולאןללכתלעבדואברהםציוהלאן"יתירהחיבה"בראה5

.לאמהועלהעבדלונשבעמהועל,הלךהעבד
אדוניאלקי'הברוך"אמרשהעבדמרבקהשמעלבן6

לוה-אשישמקודםגםהכיראלמלאאבל."...אברהם

(מסוגלתהיתהלארבקהוגם)מסוגלהיולאזהבשם

כשאמרו,בהמשךוכן.כךכלרהוטבאופן'האתלהזכיר

מוכרהיהשהשםמשמע"הדבריצא'מה"ובתואללבן

.להם

יזמאמר

*שכםעירושלםיעקב

(יה,לג)"שכסעירשלשיעקשויבא".ג

:בשכםאבינויעקבשלבספורותהיותכמהישנן

חלקתאתויקן",עודומה,שמהדווקאהלךלמה(1

,לג)"קשיטהבמאה...אהלושםנטהאשרהשדה

קרקעהאבותרכשוכוהיחידהמקוםהואשכם.(יט

.לקבורהרקשנועדההמכפלהמערתמלבד,כנעןבארץ
ונשאלת,קבעישיבתשםלהתיישבהתכווןשיעקבניכר

?שםדווקאלמה,השאלה

בני,יעקבובמעמדשכםאביחמורלהצעתבמענה(2

כמנותהיואם,לכםנאותבזאתאך"אמרויעקב

בנתיכםואתלכםבנתינואתונתנו.זכרכללכםלהמל

.(טז-סו,לד)"אחדלעםוהיינואתכםוישבנולנונקח
אך.העירתושביאתלהרוגוזממובמרמהדיברוהם

?להצעתםשתקולמה,למזימתםשותףהיהלאיעקב

עםיתחתנויעקבשצאצאיחמורלהצעתהסכיםהאם

?העירבתוךויתמזגושכםובנותבני

י"שלם"היההעירששםפרשם"הרשב,ברם

הקודםמהמאמרהמשר*

שכםשלמגוריומקוםהיתההעיראמנם;שכםולא

פרושו.שמועלנקראהכןאחרירקאבל,חמורבן

שהכתובמסתברשלאמפניגם,הדעתעלמתקבל

2"ובממונובגופושלם"שבאכמייעקבאתיתאר

שפניומקודםשמענוולאמשםיצאלאשכלללעיר

.אליהמיועדותהיו

:האבותבזמןהיו"שלם"בשםעריםשתיזהלפי

.שכםשלושלםירושליםשהיאמלכיצדקשלשלם
מוכרתאחדשםהנושאותעריםמספרשלזותופעה

אלוניאצל"שהואבאזורגםנמצאהגלגל:ך"בתנ

יהושע)"יריחומזרחבקצה"וגם(ל,יאדברים)"מורה

,וא-הימיםדברי)אחתמקדשיותרהיווכן,(יד,ד

.(מא,נז

דמיוןהיההשםאותושנשאושלעריםלהניחסביר

אברהםבימימלכיצדק-של-ששלםכשם.הדדיתזיקהאו

שכם-של-שלםכך,עליוןל-לאבהשעבדועירהיתה

.עליוןל-לאבהשעבדועירהיתהיעקבבימי

הוא.שכם-של-בשלםלהשתקעיעקבהחליטלכן



בנימאמר

עיר3לוובחר,מקוםבאיזשהולהתיישבצריךהיה

היה,כןכמו.לאמונתויחסיתקרובההיתהשאמונתה

נשיםעבורלחרןלשלוח;לבניונשיםלמצואעליו

חמורלהצעתהסכיםולכן,בחשבוןבאהיהלאכבר

חמורשהציעהתוכנית.(יט,לד)"...אתנווהתחתנו..."

,יעקבבניבהשהכניסוהתיקוניםולפישכםאבי

.תוכניתוגםהיתה

אחרתנראותהיוההיסטוריהפניאיךלשעררקניתן

התכווןהוא.לפועליעקבשלתוכניתויצאהאילו

במקום.אחרתהתכוונההאלוקיתההשגחהאבל,לכך

,ארץבקרבובניויעקבייאחזושכם-של-שלםשדרך

לאןמלהידרדרהכנעניםמןוימנעוישפיעוואולי

בנישללהתנתקותםהביאשכםחורבן,שהידרדרו

.כנעןמארץישראל

האנשים"עירםלתושביושכםחמורדבריאתלפרשאפשר1

בעלי,פולמיים,כלומר(כא,לד)"אתנוהםשלמיםהאלה

.כמונושלמיתתודעה
.לגדףבשבתי"כפרש2

קכזיח-יזבנים

...הארץבישבלהבאישניאתועכרתם",התריעיעקב
.(ל,לד)"וביתיאניונשמדתיוהכוניעליונאספו
להים-אחתת"נפלהכי,התממשלאהשניהחשש

החששאבל.(ה,לה)"סביבותיהםאשרהעריםעל

בעינייעקבשלריחוהובאש.במלואוהתממשהראשון

אחדאףעםבריתכרתשלא,לדברוסימן,הכנענים

משפחהנשארוובניויעקב.ויצחקכאברהםושלא

.למצריםירדוולבסוף,ומבודדתבודדה

,כליהונתחייבוהמדרגהלשפלירדוהכנעניםואילו

חהחחמלכיצדקשלהמסורת."נשמהכלתחיהלא"
ותפש,הזמןבמשךונעלמהדעכהבכנעןעליוןל-א

אשרהםיעקבבניואולי.הבעליםפולחןמקומהאת

העירתושביאתבהורגם,אנושהמכהאותההיכו

.שלם

מלכיצדק-של-שלםשימשהעודיעקבבימיהאםנתבארלא3

-של-שלםשלהאזור,מקוםמכל.עליוןל-אלעבודתכמרכז

אחיווילכו"הכתובכעדות,למרעהיותרנוחהיהשכם

.(יב,לז)"בשכםאביהםצאןאתלרעות

יחמאמר

רבקהשלייחודה

שלאכזוגורבקהיצחקאתמצייריםראיתי
והקטינהשהתבטלהכמירבקהואת,זהעםזההתקשרו

להתווכחהעיזהולאממנופחדה,בעלהבפניעצמהאת

אתמשקפתואינה,לדעתי,מעוותתתמונהזוהי.אתו

מתארשהכתובכפירבקהשלהפעלתניאופייה

מביןהייחודיתהיתהרבקה,להפך.בהרחבהאותה

.האמהות

כמסופר,ותעוזהיוזמהובעלתעצמאיתהיתההרי

:כדבפרק

.עשתהוכך,(יט)"אשאבלגמליךגם"הציעה(א
,עמנורבמספואגםתבןגם"אברהםלעבדאמרה(ב

כדירשותליטולצריכהשאינהכמי(כה)"ללוןמקוםגם

.אורחיםלהכניס

אלא,יצחקשללביתופסיביבאופןנלקחהלא(ג

"פיהאתונשאלהלנערהנקרא"אמרומשפחתהבני
.(נח)"אלך"החליטהאשרוהיא(נז)

,אתתנו"להניבאו/וברכו,ממנההתפעלומשפחתהבני(ד

"שונאיךשעראתזרעךויירש,רבבהלאלפיהייאת
הכתובהיהלא,שיגרתיתברכהזוהיתהאילו.(ס)

.(יז)כבבפרקלאברהם'הלברכתוהשווה,לנומספרה

הואשפירושו,(סד)"הגמלמעלותפל"אפילו(ה

עדלחכותמבליהגמלמעלעצמהאתשהפילה

.באחריםתלותה-איעלמראה,(!)אותושיבריכו

,קללתךעלי")והנועזתהחרוצהתוכניתה,לכלומעל(ו

התחפשותידיעלהברכהגניבתשל(יג,כז-"בני

הביטהכאילוהטענהאתלגמרימפריכה,כעשויעקב



יט-יחבניםבנימאמרקכת

סימנהאשרושזומוגזמת"הרוממותיראת"בבבעלה

דווקאואולי-כןפיעלואף.אתויחסיהכלאת

.(מז,כד)"ויאהבהלאשהלוותהי"-כךמשום

לאשהרי,זהעםזהשוחחושלאלטענהבאשר

,כה)"...בבטנךגויםשני"הנבואהעלליצחקסיפרה

בשנימתפרשתנבואהאותה.לכךהכרחכלאין,(כג

עשוזהולפי"הלצעיראת]יעבדורב"או:אופנים

הולאת"או,יעקבאתיעבוד

~

ולפי,"צעיריעבדרב

אתהעלימהלארבקה.עשואתיעבודיעקבזה

הראשוןלפירושנטתההיאאבל,מבעלההנבואה

הואבןאיזהבשאלהביניהםהמחלוקת.לשניויצחק

אותההכריעהשרבקהעד,הוכרעהלאלברכההראוי

.יעקבשלוידיוידיהבמו

יטמאמר

יוסףשלהאחריםבניו

,ומנשהאפריםמלבדאחריםבניםליוסףהיובודאי

,מח)"..,אחריהםהולדתאשרומולדתך"יעקבכמאמר

תולידאם"עתידבלשוןשפרשי"רשלדעתאפילו.(ו

נולדושאכןלומרצריך,אונקלוסוכתרגום"עוד

דבריםתורהסיפרהלמה,אחרת.כאלהבניםלבסוף

?בלבדתיאורטייםאלאהיושלאיעקבשאמר

לבניםזכראין.גדולההיאהתעלומהראשוןבמבט

לאוגם,במקראאחרמקוםבשוםיוסףשלנוספים

במדברבפרשתמופיעיםאינםהם.ל"חזבדברי

לאוכנראה,ממצריםשיצאוישראלבנישלברשימות

.אבדוועקבותיהםבמצריםנשארו,התבוללוהם.יצאו

:יעקבדבריאתנביןחהלפי

בואיעדמצריםבארץלךהנולדיםבניךשניועתה

ושמעוןכראובןומנשהאפרים,הםלי,מצרימהאליך

,יהיולךאחריהםהולדתאשרומולדתך.לייהיו

(ה-ד,מח).בנחלתםיקראואחיהםשםעל

צאן,וזהבכסף:ניידרכושהיהולבניוליעקב

כךלמצריםזהרכוששהכניסווכשם,וגמליםובקר

היו,הארץעלהשליט,ליוסףואילו.להוציאויוכלו

-טובכלמלאיםוארמונותיוכתים,וכרמיםשדות

.לטלטלםאפשרשאיניידי-דלאנכסי

לךהנולדיםבניךשניועתה":יעקבאמרוכך

אפרים,הםלימצרימהאליךבואיעדמצריםבארץ

אפרים,כלומר."לייהיוושמעוןכראובןומנשה

אתויחלקודברלכליעקבשלכבניויהיוומנשה

אחיושארשמעון,ראובןעםבשווהסבםירושת

בניושאריירשויוסףשלעושרואתואילו,אביהם

על"אמראשרהוא.ומנשהאפריםולאיוסףשל

"ייקרא...שםעל"."בנחלתםיקראואחיהםשם

בדבריםכמו,לירושההשניבמקוםהאחדשיבואפרושו
אחיושםעליקוםתלדאשרהבכורוהיה"(ו,כה)

יירשושאםחששיעקב.בירושהמדוברששם,"המת

יוםובבוא,ברכושוייאחזואביהםאתומנשהאפרים

למנועיעקבביקשזהואת.לצאתירצולאהגאולה

.דרךבכל

למה,לשאולנותר.מדרשנובביתנתגלהזהכל

התרכזולכןייטמעויוסףשלבניוששאריעקבציפה

:הואוחומרקלוהלא?בלבדומנשהאפריםבהצלת

בעודחינוךלגילוהגיעושנולדוומנשהאפריםמה

,ובניויעקבשלבואםטרם,במצריםלבדויוסףהיה

אחיהם,ולתורתולישראלנאמניםנשארוזאתבכל

,סבאלהםהיוכברבמצריםכאשרשנולדוהצעירים

?וכמהכמהאחתעללא,לרובדודיםובנידודים

הסבריםוכמה,הפלאמןזהשאיןדומניאך

:לדבר

אפריםאתלחנךדאגבמצריםלבדויוסףכשהיה(1

?מלבדוכןיעשהמיכי,אביוביתבמורשתומנשה

התמסרלאלמצריםמשפחתושהגיעהאחריואילו



בנימאמר

ההשפעהעלסמךאלאבניושארלחינוךמדהבאותה

יוסףכי,הועילהלאזוהשפעה,ברם.המשפחתית

ולאוהשריםהמלךמקוםמצריםבבירתגרוובניו

.גושןבארץובניויעקבעם

במצריםיוסףהרגישואחיואביושלבואםקודם(2

לשנישקראהשמותמןשעולהכפי,ומבודדגלמוד

,ולמנשהלאפריםהקנההזאתהניכורתחושתאת.בניו

,ברם.המצריםביןלהתמזגלאלהםהועילהוהיא

והקלהרווחיוסףהרגישיעקבביתשלבואםאחרי

קכטכ-יטבנים

התמזגוולכן,יותרהצעיריםבניוהרגישווכךבמצרים

.נטמעוולבסוף

בהיותם,התבוללויוסףשלבניוששאראינוהפלא(3

לאומנשהשאפריםהואהפלא.במצריםהאליטהבני

אתוחיווראוומנשהאפרים,ברם.הםאףנטמעו

אליוסףבהיוודעאביהםעלשעברההנפשיתהסערה

אלהחוויות.מצרימהאליויעקבשלובבואואחיו

נגדכתריסושימשובנפשםעמוקרושםהשאירו

.האחריםיוסףלבניחסרשהיהמה,התבוללות

כמאמר

"נשיזמרי"והיםשירת

בידההתףאתאהרןאחותהנביאהמריםותקח

להםותען.ובמחלותבתפיםאחריההנשיםכלותצאן

.(כא-כ,סושמות)"...גאהגאהכי'להשירו",מרים

השימושעללעמודישלמישרמילבררכדי

שדרכוידוע.זכרבלשון"להם"ויחידבלשון"ותען"ב

תפקידשממלאלמיראשוןפעללשייךמקראשל

בבראשית:ולדוגמה,עמואחריםשישפיעלאףראשי
כאשר,".,.לוותאמרנהולאהרחלותען"(יד,לא)

וכן.העיקריתהדוברתשהיתהרחלעלמוסב"ותען"

ובשירת,"...ואהרןמריםותדבר"(א,יב)בבמדבר

שופטים)"...אבינעםבןוברקדבורהותשר"דבורה

אביחילבתהמלכהאסתרותכתוב"ובמגילה,(א,ה

.(כס,טאסתר)"...היהודיומרדכי

.("ותען")לבדהשרהשמרים,כןאם,הכרחאין
,"...[והנשים]מריםלהםותען"כתובכאילולפרשויש

ושכתוב,אתהיחדענומריםאחרישיצאושהנשים

.הובילהשהיאמשוםיחידבלשון"ותען"

הואהפשוטהפירוש,בוודאי,כאל?הנשיםענולמי

שפתחוישראליובנילמשה,לגברים"להם"שענו

ותען"שאפשרותלשלולאיןאמנם.תחילהבשירה

פרשוכןכי,לנשיםרקשרהשמריםיתפרש"להם

ביןמחלוקתשיששלימהבתורהוראה,במכילתא

,ועוד."להם"כתובסוףסוףאך.זהבעניןהמדרשים

הפעלאינו"ותען"אזיבלבדלנשיםזמרהמריםאם

."ותשר"לכתובהיהוראוי,הנכון

ישראלובנישמשה,והעניןהלשוןפשטלפיונמצא

צורתעלבדיוק,ברם.ענוישראלונשיומריםשרו

גבריזמרי"(א,מח)סוטהבמסכתערערוכזושירה

עלישראלשכלליתכןואיך,"פריצותא-נשיועני

2?פרוץבאופןוענוזמרוהים

כך.שםי"רשידיעלהיטבמתפרשהדבר,אלא

:הגמראלשוןהוא

זמרי.פריצותא,נשיועניגבריזמרי,יוסףרבאמר

?מינהנפקאלמאי.בנעורתכאש,גבריוענינשי

.האמקמיהאלבטולי

ינ"ופרש

אתלשמועאזנומטהשהעונהלפי,בנעורתכאש

,הנשיםלקוללבםנותניםהאנשיםונמצאוהמזמר

"קולךאתהשמיעני"כדכתיבערוהבאשהוקול

.בנעורתכאשיצרואתומבעיר(יד,בהשיריםשיר)
דקולישפריצותקצתנשיוענייןגבריזמריאבל

שאין,כךכליצרומבעיראינואבל,ערוהבאשה

האילבטולי.העוניםלקולאזנםמטיםהמזמרים

,שניהםאתלבטללנושומעיןאיןאם,האימקמי

.בנעורתכאששהואזהאתלבטלנקדים



בניםבנימאמרקל

למיהיטבלהקשיבצריךהעונה,י"רשלדברי

זמרי"בולכן.בשירהלולענותמהלדעתכדישמזמר

זימרתאתלשמועאוזןהגבריםהטו"גבריוענינשי

זמרי"בואילו.בנעורתכאשבהםגירהוהזמר,הנשים

כללהקשיבהגבריםהצטרכולא"נשיועניגברי
.4"פריצותמקצת"אלאשםהיתהלאולכן,כך3

קולבאיסורשונותמדרגותשישי"משולימדנו

ערוהבאשהוקול"המשיךלחנםולא.ערוהבאשה

כי"הפסוקסיוםכי,"'קולךאתהשמיעני'כדכתיב

(א,כד)בברכותמובא"נאוהומראיךערבקולך

הכתובפירוק."ערוהבאשהקול"לכאסמכתא

קולשלהתכונותאת,לדעתי,מגלהלמרכיביו

להםתתןנתן,דברתצלפחדבנותכן"ז,בזבמדברראה1

צלפחדבבנותשמדובר"...אביהםאחיבתוךנחלתאחזת

והעברת"הואהפסוקאותוסיוםאך."להם"שכתובלמרות

"אביהם...להם"גםשנאמרהרי."להןאביהןנחלתאת
בפסוקוהכל,נקבהבלשון"להן...אביהן"וגםזכרבלשון

,מיוחדותנסיבותשםשהיולפרשההכרחמןולכן.אחד

בניםבהיעדרשבירושהכיון:יקרהכליכפרושומסתבר

."להם"לגבןנאמרלכן,דברלכלכבניםהןהבנות
ותען"לגביכןשאיןמה.הירשר"רשפרשלזהובדומה

ושלא,מפשוטו"להם"אתלהוציאהכרחאין"מריםלהם

הגיעוהיםעלשהנשיםלפרששנדחקשםיקרככלי

ושלכן(אלהלמדרגותהמקורפרשולא)גבריםלמדרגת

."להם"ותעןנאמר
יונהובכנפיבשלחבפרשתא"לחידדודראשבספרראה2

שירתששונהשתרצולוסימןבחלקמפאנוע"לרמ

לאולכןהיםעלהשכינהוגילויהנסלאתרשבאההים

היהלאאםגם,ליקשהאך.עבירההרהורישםהיו

עללכתחילהלוותרשכינהגילויבשעתמנין,מכשולשם

?הצניעותגדרי

בהלכהופוריםמגילהבהלכותחייםארחותבספרראה3

גבריםעבורהמגילהאתלקרואלאשהאסורדעתושלפי

גבריםההוציאלהמותראבלערוהבאשהקולמשום

:והן,ביותרוהמגרההחריפהבצורתהערוהבאשה

קולהאתהמשמיעה(ג)יחידה(ב)אשה(א)

יחידלגבר(ולהנאותבכוונה(ה)הערב(ד)

ונהנה(ט)מקולהוליהנות(ח)לשמועהמתכוון(ז)

.מראייתה

.להקלצדדיםושכנגדם,להחמירצדדיםהםאלהכל
שלהשלילההוא"משתמעילאקליתרי":לדוגמה

מקצתנשיבזמרייששעדייןפיעלואף."יחידה"
כמהצירוףידיעלמקוםמכל,י"שפרשכמופריצות

,כלל5פריצותשםתהיהשלאאפשרלהקלצדדים

.היםעלישראלונשיובנותמריםבשירתהיהוכך

שיהיוצורךשאיןלפי",חנוכהנרותבברכותחובתםידי

שםיהיואםגם,כלומר."ההדלקהבעתהאנשיםשם

שםלהיותחייביםואינםמאחר,ההדלקהבשעתאנשים

,ערוהלקוללחושישפחותולכןלשמועאוזןנוטיםאינם

יסימןבחלקבניםבנית"בשוראהזודעהבביאור

.הסימןולעיל
כ"ושאעפ"משתמעילאקליתרי"הכלללפילפרשנראה4

"דעתיהיהיבליהדחביבהכיון"כייכוללשמועהמתאמץ

לכן.ב,כאומגילהא,כזהשנהראשבמסכתוראה

זמרושנשיםפיעלאף,"גבריוענינשיזמרי"ב

כמולשמועאוזניהםהיטוהגבריםמקוםמכלביתד

"משתמעילא"המצדהקולאנדחהולכן,י"שפרש

זמרי"בכןשאיןמה.בנעורתכאשוהבעירהגירויונשאר

כךכלאוזןמטיםהגבריםאיןשאז"נשיועניגברי
,משתמעילאקליתריבזהלאמרמקוםישלנשיםלשמוע

מקמיהאלבטולי"שםבגמראאמרוהרימקוםומכל

,השנימןקלשהאחדפ"אעאסוריםהאופניםששני"הא

מקצת"נשיועניגבריזמרי"ביששעדייןי"פרשולכן

.פריצות
לאאשה"א,מהברכותבמסכתהמאורותבספרראה5

"ליבאפריצותאאבלהצבורכבודמשוםבתורהתקרא

.'זהלכה'הפרקברכותבהלכותמנוחברבנוהואוכן



קלאכב-נאבניםבנימאמר

כאמאמר

לויקראשמותחומשביןהמעבר

הגיוניותהןהחומשיםביןהמעברנקודותרוב

מתחילאומסתייםהחומשלמהלהבחיןוקל,למדי

סיפורסוףהואבראשיתספרשלסופו.שנקבעבמקום

אתוויחנטו,שניםועשרמאהבןיוסףוימת",האבות

בניסיפורמתחילכךואחר,"במצריםבארוןויישם

.שמותבספרבמצריםישראל

המצותאלה",סיכוםבדברימסתייםויקראספר

,"סיניבהרישראלבניאלמשהאת'הצוהאשר

'הוידבר",חדשוענייןבמקוםמתחילבמדברוספר

"...סיניבמדברמשהאל

והמשפטיםהמצותאלה":במדברספרלסוףהדיןהוא

מואבבערבתישראלבניאתמשהביד'הצוהאשר

מתחילכךואחר,ענייןגמרהוא"ירחוירדןעל

הדבריםאלה",דבריםבספרמשהשלהאישינאומו

."...הירדןבעברישראלכלאלמשהדבראשר

לביןבינוהרצף.שמותספרסוףהואזהמכלליוצא

להפרידסיבהואיןמושלםנראהויקראספרתחילת

המשכןחנוכתאתמתארשמותספרסוף.ביניהם

לבאמשהיכללאכי",המשכןאת'הענןושמילא

על'הענןכי...הענןעליושכןכי,מועדאהלאל

ביתכללעיניבולילהתהיהואשיומםהמשכן

מהווהיקראספרתחילת."מסעיהםבכלישראל

מצוה-ברבמסיבתדברים

אליו'הוידברמשהאלויקרא",לכךישירהמשך

פרקאפילוכאןלפתוחסיבהאין."לאמרמועדמאהל

!חומשיםשניביןלהפרידשכןכלולא,חדש

מהוראה,גדולדברכאןמלמדתהתורה,ברם

פיקדמשה.ויקהלבפרשת"יתירהחיבה"בשפרשתי

,לצפותאפשרהיה.המשכןבנייתשלביכלעלופיקח

מגיע.האהלמתוךלויקרא'שה,מאליוהמובןכדבר

ידישעללעצמולדמייןהאדםעלול!להיכנסלמשה

על"בעלים"ההואנעשהמקדשאומשכןבניית

החפרדהבאהלכן.לושייךהקודשכאילו,הקודש

יכללאכי"בין,ויקראלחומששמותחומשבין

משהאלויקרא"לבין"מועדאהלאללבאמשה

קראשמרצונולאמר,"מועדמאהלאליו'הוידבר

יקרא'שההכרחאין.הכרחמתוךולא,למשה'ה

.כמשהגדולהואואפילו,כלשהואדםאלקדשוממקום

ג"ילמשך.מצוה-לברהדבריםאתלהמשילויש
,שלהםכולוהואהבןכאילוולאםלאבנדמהשנים

יכלולא"פתאוםאך.אותווטיפחוגידלוהםהלאכי

ונעשהמתבגרהנער,"מועדאהלאללבאמשה

ולאעליושליטהלהוריוואין,עצמובפניאישיות

נאמנהעבודתםאתעשואםאכל.לבולמכמניגישה

וידברמשהאלויקרא"שכשם,השמיםמןלסיועוזכו

הוריואלבחזרהיפנההבןכך,"מועדמאהלאליו'ה

.בחייםבדרכואתויחדשותפיםלהיותאותםויזמין
.ובניםאבותבגאולתשנראהר"ויה

כבמאמר

?טמאהיולדתלמה

היאומההטומאהמהותאתלנובארולאל"וחז
לטומאהשייחסוהראשוניםמגדוליויש,שבההסמליות

בספרגאוןסעדיהרבכתבכך.בלבדתועלתניערך

:(ב,ג)ודעותאמונות

מעצמוהאדםשייכנע,והטהרההטומאהמתועלות

ממנהשפסקלאחרהתפלהבעיניוושתייקרומבשרו

שנמנעאחרוהמקדשהקודשבעיניוושייקר,ימים

.שמיםליראתלבוושישיבימיםממנו



כג-כנבניםבנימאמרקלב

:(מז,ג)נבוכיםבמורהם"הרמבכתבלזהובדומה

ושלאהמקדשמןלהתרחקסיבהכולוזהויהא

."עתבכלבוידרכו

עלשהצביעהראשוןאוליהיההלוייהודהרבי

.מתטומאתלביןהשוניםהטומאהסוגיביןהזיקה
הגוףשהפסד,כךעלעמדהוא(ס,ב)הכוזריבספר

:הטומאהסוגירובאתמאפיין

כי,מתבטומאתתלויותוהזיבותהצרעתכייתכן

המצורעוהאבר,לגוףהכלליההפסדהואהמות

....הנפסדבזרעוכן,למתדומה

כי,זותפיסהלפיהיטבמובנתהנדהטומאתגם

ודי.הופרתהשלאביציתכאובדןכרוכהנדהדם

שלהפסדואומותולביןוקייםחיל-אביןבניגוד

אתכהמרחיקיםלמהלהביןכדי,בצלםהנבראהאדם

.וקודשיולמקדששקשורמהמכלטומאותושארהמת

הכי.היולדתטומאתאתמסביראינוזהכל,ברם

?מלידהיותרלמוותהמנוגדאירועיש

למהלהסבירכדינאמרוומשוניםשוניםתירוצים

:מקוצקהרביבשםנמסראחדהסבר.טמאהיולדת

;הוולדביצירתה"הקבשלשותפתוהיאבהריוןאשה

,בקדושהירידהחלההלידהידיעלהשותפותסיוםעם

בהריוןשאשהגורסאחרהסבר.טמאההיולדתולכן

לאחר.והעוברהיא,חיימיצוריםשניבתוכהמכילה

בשבילהולכן,שלההחיותרקעםהאשהנותרההלידה

שלידתוהוצעלאחרונהי."מיתה"שלסוגהיאהלידה

יילודכלסוףכי,מותותחילתגםהיאהאדםשל

מןרחוקיםכמהאך.טמאהיולדתכןושעל,למות

!כאלהמפולפליםפירושיםהםהרגשומןהשכל

.מראשיתהכראויהוצגהלאהשאלהגללדעתי
המוותלא.נולדלאגםהואאבל,מתאינוה"הקב

אלא,לעדהקייםהבוראלרעיוןבניגודעומדתלבדה

עומדת,כאחתומיתהלידה,כולההדורותהשתלשלות

.טמאהיולדתולכן.יתברךלנצחיותובסתירה

.הטומאהלמושגמעברגםחשיבותזאתבהבנהיש
הקדיםאך,כביכולנולדלהים-שאטוענתהנצרות

עובדי.קדםבימיבכנעןששלטהבעליםפולחןאותה

ונולדמתושהוא,הגשם-אלהואשהבעלהאמינוו"ע

אמונותכנגד.הגשמיםעונתלקראתשנהכלמחדש

לטומאהמקורהיאשהלידההתורהקבעהאלהנפסדות

.לאלוהותולא

עודביארתיתזריעבפרשת"יתירהחיבה"בפרושי

החמץבאיסורהסמליותהיאמה.זוברוחדבריםכמה

ונפסדמתעפשגםאבלבמהירותוגדלטופחחמץ?בפסח

מצה,לעומתו.החולפיםאנוש-חייאתמסמלוהוא,מהר

מסמלתוהיא,מתקלקלתואינהשניםאפילומעמדמחזיקה

חגהואשעיקרובפסחולכן.ה"הקבשלנצחיותואת

.מצהרקואוכליםמחמץבדליםאנחנו,2'בההאמונה

.490גליון"שבועידף"ראה1
,גחלקבניםבנית"שושבסוף"וקשוטטבון"ראה2

.כבמאמר

כגמאמר

אדםלנפשוהטמאיםצלפחדבנות

,חגלה,נעה,מחלה-צלפחדבנותשלשמותיהן

בפרשתפעמייםבמדברבספרמוזכרים-ותרצהמלכה

מסעיבפרשתשלישיתופעם(א,כז-ולג,בו)פנחס

שהתורההחשיבותאתנכוןלהעריךכדי.(יא,לו)

המעמדואתזהחוזראיזכורידיעללהןמקנה

צלפחדבנותפרשתביןלהשוותיש,זכולוהמיוחד
:מאדלהדומהלכאורהאשראחרתפרשהלבין

לעשותיכלוולאאדםלנפשטמאיםהיואשרהאנשים

:(ח-ו,ט)בהעלותךבפרשתהפסחאת

."אהרןולפנימשהלפניויקרבו...אנשיםויהיו"(1



בנימאמר

אלעזרולפנימשהלפניותעמדנה",צלפחדבבנותובן

"...הכהן

קרבןאתהקריבלבלתינגרעלמה",אמרוהם(2

מתוךאבינושםיגרעלמה",אמרווהן."...'ה

"...משפחתו

'היצוהמהואשמעהעמדו",להםאמרמשה(3

משפטןאתמשהויקרב",נאמרצלפחדובבנות."לכם

."'הלפני

דיניבתורהנוספוהאנשיםשלמפנייתםכתוצאה(4

דינינוספוצלפחדבנותמפנייתוכתוצאה,שניפסח

.הבתירושת

,הפרשיותשתיביןהרבהדמיוןאףעל,ברם

אתיודעאישאין;לגמריאלמונייםנותרוהאנשים

שבטיםמאיזהאומספרםאתלאואפילושלהםהשמות

ונראה.פעםאחריפעםנמנוצלפחדבנותואילו.היו

"...נגרעלמה"אמרוהאנשיםאמנם:לדברטעםלתת

אבל,הפסחקרבןאתולהביאמצוהלקייםובקשו

בפיתרוןמסתפקיםוהיוהםטובתםהיתהמטרתם

קלגכד-כגבונים

ויקרבו"כןעל.אותםרקיקיףאשרפעמי-חדמאולתר

,לעומתם.ובצנעאבשקט,לבדם"אהרןולפנימשהלפני

למה",אביהןשםאתלהנציחבקשוצלפחדבנות

שמוייגרעשלאוביקשוומאחר,"...אבינושםיגרע

ייגרעוולאבתורהנקבעוכשמושמותיהן,צלפחדשל

כל",(א,צב)קמאבבאבמסכתאמרווכן.לעד

בלבדזוולא."תחילהנענההוא...חברועלהמבקש

לאכןשעל,הנשיםכלעלבוןאתתבעוהןאלא

לפניותעמדנה"אלאבלבדאלעזרואלמשהאלפנו

."העדהוכלהנשיאיםולפניהכהןאלעזרולפנימשה
.וציבוריגלויהיהמאבקם

עדהתמהמהובהעלותךבפרשתהאנשים,רעוד

משמע"טמאיםהיואשראנשיםויהי".האחרוןהרגע

.יוםבאותולפתענטמאוולא,מכברטמאיםשהיו
ביוםהפסחלעשותיכלוולא"מדגישההתורהלכן

כי,"ההואביוםאהרןולפנימשהלפניויקרבוההוא

האנשיםנתעוררו,בניסןד"ייוםבעצם,ההואביוםרק

שהיתהלבעייתםפתרוןלמצואואהרןמשהאללפנות

זמןמשהאלפנוצלפחדבנות,לעומתם.מכברקיימת

.ונשכרוזריזותהיוהן;וחלוקתהלארץהכניסהלפנירב

כדמאמר

שמעוןשבטשלההנהגההדחת

שבטייחדעםראשיבהתאסףמלךבישרוןויהי

(ה,לגדברים).ישראל

החל,בתורהפעמיםד"ימופיעה"יחדו"המלה

,יגבראשית)"יחדולשבתהארץאתםנשאולא"מן

.(יז,לגבדברים)"ארץאפסייחדוינגח"בוכלה(ו
יחד"באחתפעםרקמופיעהו"ויללא"יחד"ואילו

,בעניןחיסרוןעלמרמזהאותחסרון."ישראלשבטי

לפיישראלבניאתברךמשה:חסרמהלהבחיןוקל

.שמעון-פינחסבפרשתאחדמשבטחוץ,שבטיהם
.הפרשהבכלכללמוזכרואינו,נתברךלאשבטו

שהיהמהלשמעוןחסרהיהאחרבמקוםגס

פינחסבפרשתישראלבניבספירת.השבטיםלשאר

זכר-בשלוםדברים

,ושבטשבטכלאצל"לפקדיהם"או"פקדיהם"נאמר

שבטכלשחיילי"יתירהחיבה"בבארתי.משמעוןחוץ

וזהו,שבטםבניקציניםשלפיקודםתחתשרתו

שמעוןשבטשלהעצמיהפיקוד,ברם."לפקדיהם"

העםזנוכאשרישראלעלשעברהזעזועעקבבוטל

בןזמריעמדהזוניםבראש.בשטיםמואבבנותאל

הושהתהמכךוכתוצאה,לשמעוניאבביתנשיאסלוא

קציניםשלפיקודםתחתהושמווחייליוהשבטהנהגת

נעדרלכן.השבטשללשיקומועד,אחריםמשבטים

ואילו-פינחסבפרשתשמעוןאצל"פקדיהם"לשון

אף-מופיעכןהוא,במדברבפרשת,הראשוןבמנין

.לפרטיםנכנסתהתורהאיןשכרגיל

מלךבישרוןויהי":הברכהוזאתלפרשתומכאן

.השבטיםונשיאיראשישהם,"עםראשיבהתאסף



כדבניםבנימאמרקלך

:מוריםוההיסטוריההנסיוןשגםמהמזהכמדנךכי,שםהיולאשמעוןשבטונשיאיראשי,ברם

אינווגס,אינוכאילושלםצבורנחשבהנהגהבהיעדר"ישראלשבטייחד"וזהו,כאלההיולאשעהבאותה

לושישבדוריגדלהנולדשהרךרצוןיהי.מתברךהשבטכאילונחשבלשבטהנהגהוהיעדר."יחדו"ולא

ובימינובימיו.מנהיגיוביןבעצמולהיותויזכה,מנהיגיםלאכי,שמעוןאתמשהברךלאלכן.בטלעצמו

.גואללציוןובאלבטחישכוןוישראליהודהתיוושע.לברךמיאתשעהבאותההיה

04,

כלליעניניםמפתח

עמודעמוד

גיורנחבני
עטהמצוותלקייםהתכווןשלאגרישהאם,מצוות'זעלעברו

עטסורןנגלהושלמהשמשוןנשותצב/צרשותרקאולהורגםחיוב

עטבמצוותקבלהבראינוקטןב-צאמשפטללאלהרוגאסור

פומאמציםהוריםצאלדוןדייניםשיעמידומצוה

פא-פליהניחאלביןזכותביןחילוק*צאלדוןיכלהשכםאנשיאסיפת

פאתנאיעלקטניםגיור

ק"שבלילהבתברכת

ו-עגזרעמהשחתתגמילהקיחידועאינומקורה

ד-עגעורולפניט-קיחהנהוגהבברכהחסרונות

עדבאיסורומרבהקיטחילופיתברכה

עדבאיסורומקדיםקיטברכההוספת

קלאיסורעללעבורייעוץ

'פב,ז-עהמחמורלהינצלכדינשיםשלהגומלברכת
זרעהשחתתע"עב-כאגבריםעשרהלהצריךמקור

ג-כבלברךהאםנשיםמנהגי

בתוליםדםכד-כבחייבותנשיםהאם

*נא,מחתימודודםד-כג,כא"אלוקיםברכובמקהלות"מצות

ט-מחנשיםי"עבדיקהאיןהברכההיאכשהמצוה

מחעץמוכתשטרכגלהקלברכהספקאומרים

נא-מטשאסרוטעםד-כגלברךכדי'יצריכההאם

נאי-*נשניהבביאהד-כגביולדת

ב-נארופאי"עהקרוםהסרת
*נג-*נב,מחממכשוליםחששותאשהעשנישלאברכת

נובתולהבבעילתבגדאדמנהגט-זהברכהפרוש

יא-טלשנותמותרהאם

הרהורומניעתהרגליאהשחרברכותהשמטת

לא-לבתולותשלזמרבשמיעתיא,זבלחשהברכהסיום

לאנדהאשתושלזמרבשמיעת
לאחברואשתשלזמרבשמיעתעמודבאותוהערהאוה"בהגפרושו*כזהכוכב



קלהכלליבניסבנימפתח

סופניחללהמז,מה,מאקרוביםונישוקבחיבוק
קי-קחמיתתוקירובלבורגילשהיחידדבר

קי-קחקשיםייסוריםכשישז-צה,ו-מה,לרביםבושדשודבר

קי-קחמעשהעשיית-אילשכיחנקראמה

קי-קטלהמתההתאבדותביןחילוקו-צה,מואשהאחריבשוקהליכה
ז-צו,ז-מוונשיםאנשיםתערובת

ורביהופריהחדפה*צח-*צז,צגטרידבעבידתיה

ה-נגר"פולדחותמותרהאםצזלאובמההרגלמועילבמה

עב-ע,נדובחופהר"בפוהחיובגיליגםאסוריםדיסקוריקודי

נשאשלאעצמותיותיפחצזנגיעהללא

נד'כגילעדבאשהקול,הרהורע"ע

ה-נדחדשים'בור"פולדחותסמך

ז"טכבןם"הרמבלשיטתמקורהרהור

ב-עאז"יכבןט-כחהיתרבביאת

ט-כחלכשתיטהרנדהבאשתו

ותיקונוחטאכסבבתולותבחורים

ביוםלאדםמתכפריםעוונותאילוכטלאונסוהרהורעלנתפסאדםאין

ה-נדחתונתועוברלכשתתגרשאישבאשת

נהמתענההחתןשרקלנוהגיםטעםכטתתאוהלאמשום

עבבתעניותלהרבותאיןובפרטלגמרילמונעואפשראי

קד,עבליוהראלחושמובבחורים

אותומכיריםשאיןלמקוםילךה-צדפלוגלאאומריםאין

ו-עהשחוריםוילבש,מה,ג-מבגמורבצדיקהיתר

אפילווילבשילבשלאאפילוילךו-צה

ו-עההולךאינוצההתלמודלאחרהיתר

קודםחמורהעבירהביטולצהמהרהרשאינובעצמומכיר

*פב,פבקלהעבירההרגלע"ע

*פב,פבלהתירולאאךקלמאיסורלהתעלם

בונכשליםשאמריםחטאלפרסםזרעהשחתת

*פחאחדעדרקישאפילוע-סטזמינהלאאוטמאהכשאשתו

גמילהע"עעב,ע-סטמדרבנןאומדאורייתא

ע-סט,ז-סוואונןערמעשה

ונישוקחיבוקע-סט,ז-סועצמולהנאת

,לחי,ט-לחביאהתאוותדרךעב,ז-סובאקראי

ע,מבסחלהשחיתבכוונה

*מד-מגי,מקרוביםושארואחותבאח

מהזימון

,*לט,לטבגוףהנשיקהמקומותיחלזמןולנשיםלאנשיםקריאה

מה,ב-מאכא,ט-יחלנשיםזימוןנוסחהפצת

קרובותמנישוקיבואשלאיחרשותנוטליםממי

מאאחרותנשיםלנישוקיטלזימוןקריאהבליזימנו

מה,מבת"בתכא-יטלזמןיכולהאם,נשים'געםאיש



כלליבניםבנימפתתקלי

עזהמיוחדהשםכינויי,*מד-*מג,מבהידעלנשיקה

עחכינויאופני'ג*לט

עח"אדושם"לתחליפיםמגשינויידיעלנשיקה

מז,מדוילדיםהוריםנשיקת

וגיטיןכתרבותה-מדמגונההאם

קמא-קלטבכתובההאםשםכתיבתמחובאקראירחוקותלעתיםנשיקה

קלטהגוייםמחוקותאינהבאורתשמישע"ע

קםבגיטיןלשנותאין

קמא-קמבגטפלוניתבןכתיבתבאשהטפה

קמופלוניתפלוניבןכתיבתכזגזרונשיםבאילו

סימןהיאפלוניבתהאםכחהערוהגםתתגלהשלא

קמא-קמשמעוןבןיוסףבשניכחבהרהורתלויאינו

קמאהמיניםחיקוימשוםלאסורמתיכחבבתולותלהקלאין

ט-צחטפחשלסוגים

תסורלאק-צטמודדיםכיצד

*לבהיוםחלמיעלקג-קאמטפחפחותלגלותאסורהאם

*לבהמובהקכרבואינםהדורגדולישוקע"ע

ממזךיעבורואלהרג"
פגפניםלולהאירז-כונדהבביאתהאם

פז,ד-פגלקטןגדולביןחילוקדיןפ"עלהורגהמוציאבממונה

פדלרפואתולהתפלל*קיד-'קיגתורהכדיןשלאמלכות

פדגנאישםלונותניםאין

פדלתורהועולהלמניןמצטרףישראלארץיישוב

פדלחינםלביישואיןפטהפוסקיםרובדעת

פהורביהבפריהקטו-קינם"הרמבדעת

פהבניםבתשאינהגיורתלישאמותרקיגיישוביםלפנותסירוב

ז-פהחיממזרכמהעד*קיד-'קיגתורהכדיןשלאמדיניותביצוע

*פה,ח-פהידועואינוידוע

*פז-*פו,פז-פהלטריפהממזרביןדימוינשיםבעלייתצבורכבוד

אפילוממזרוודאילהכשיראיןגבריםאיןכאילוייראהשלא

*פז,פזחיהואאםק,יז,ידלקרואהיודעים

מתיםממזריםרואיםאיןלמהיזנשיםעלויסמכויתעצלושמא

פט-פחל"חזכדברימברךכשהעולהנוהגאינו

לח,יז,סוקוראואינו

מנהג*טזתורהבשמחת
טוכלללתורהאשהלהעלותשלאלהראשוןביתמימישהגזרהאפשר

טומעיקראבטעותרקמאליובטלנשיםעלייתע"ע

טוגלויותשלשניטוביום

קלטמנהגשינוי[כ"3ך'ל

,ברכותשבע,הגומלברכתע"עעזדלאוקללכתובשלא

באורהמיטהתשמישעזואלודיםאלוקים



קלזכלליבנימבנימפתת

שוניםענינים,צניעךתפלונימשיה

האםלדעתנדהבפנויהלהסתכלשטותהיאמשיחשהואהאמונה

כחלישאנהצאפיקורסותולא

לטבבסאבלההרמתצמיןהואאלוקותלוהמייחס

נטהוולדביציאתהסתכלותיוםבכללואחכה"הפיוטלשון]

בניםיוצאיםהיוגילמאיזהאחכהשיבואיוםשבכל'פי"שיבוא

*עביחדובנות[.פניוואקבללו

עוהיתראינובמיעוטוהרעבחירת

בשיחהמליםלספורצריךהאםבאשהנגיעה

ד-קגאשהעםב-מא,ט-לח,כזבעלמאנגיעה

קמארגלייםפיסוק*לטבבתולות

מב,ט-לחבאלונקייציאה

באשהקולבנגיעהרקבגדבהפסקלהקל

,ג-לב,ידהתורהבקריאתהאםלטקלה

ל-כסנראיתכשאינהלטבכסאכלהלהריםלנוהגיםסמך

לא-לברדיוממערוהחושניתהנאהליהנותאין

לא-לבתולותשלמברחובאשתועםידייםאחיזת

לאבושרגילקולונישוקחיבוקע"ע

לה,לגזמראינםהמקראטעמי

משום,אסמכתאות'מבנלמדלתורהנשיםעליית

*לד-*לגהדעתקירובומשוםהרהוריד-יבלברךיכולותהאם

קכט,פבגבריוענינשיזמרילג,יז,ידפריצותאבהאין

קל-קכטישראלונשימריםשירתלה,סונאסרהממתי

קלבאיסורדרגותטוכלללהעלותןשלאמנהג

*קל,לגמשתמעילאקליתרילה,יז,טולמתבולליםפתחמשוםאסור

יז-טזהגבריםאתמוציאהבדיעבד

אשהי"עהמגילהקךיאתח"אוהשלחןבערוךהואוכן]

ו-קהנשיםוצבוראשהמוציאהברבנוועיין,'יאותב"רפ'סי

ו-קהג"בהבדברינוסחאותשתי,א"כדףבמגילהההרמןאברהם

קזעםברוב['אעמוד

קזמקדימיםזריזים*טזהקרואים'זעלבהוספות

קוצבורייםשיקולים*טזתורהבשמחת

יקראשנערמילתאבהוזילאבאשהקול,צבורכבודע"ע

קזמלומדותנשיםלהוציא
הפוסקיםנספריפוסקים

ברכותשבעידאומרהיהלאאותםראהאילו

כדמברכיםלמספרחלוקהמראשוןשניהםוהכלבוחייםארחות

ה-כדהראשונותברכות'בלצרףמנהגלגדעות'בואינםאחד

עניניבכמההחמיריונהרבנו

באשהשוקלחצניעות

ו-לה,כזלערוהסמוכה*צחכתבטועהשתלמידרחוק

ו-לה,כזלברךמתחתלגלותהנשיםמנהג*קזהשלחןערוךלעומתברורהמשנה



בלליבניםבנימפתחקלח

ז-סולהנאתובמתכווןלו,ח-כזהערוהתתגלהשלאכדי

כחבהרהורתלויאינוהאיסור

בערום,המיטהתשמישלו,כחטפחלעומתבשוקחומרא

סגחולצהלבישתלושוקכדיןשדייםדין

סדאפלבחדרערום
באשהשיער

כדרכהשלא,המיטהתשמישכסבמחוברערוה

סו,סדבאקראילבתולותשל

סהאחתמפעםייתרח-לזזריםבפניגילויו

ו-סהזרעבהוצאתח-לזבחצרגילויו

סההנאהלאשהישהאםקאבטפחנמדדהאם

באשהטפחע"ע

שוניםכפרושיםשונות
לההודולאשנשבהתינוק

1לאהשבאהעד' בתלמוד
לליכלוקי

טהכתונתאלמלאליסףיעקבקיאשבתומחללילקראיםהרחבתו

,גויעשנישלאלברךנהגוב-קיאבוהשימושלהגביל

יאואשהביי,עבדתפילה
בגלנשיםזכראיןו"קבתהליםן;י וקלטהתפילהאחרידזמראפסוקיהשלמת

כודברערותבאשהטפחלכתוב;יי קלטלבתאולבןשםקריאתביוםתחנון
כחיופיהעבוראשהלישאמותרןין קמאבחלוןבבואהמולתפילה

במהאלאשולטר"יצהאין

לרואותשעיניוהמיטהתשמיש

לתקנתקדמההמגילהקריאתז-נהתשמישבהלכותהעיסוק

להלתירהעולים'זו-נהכיסופאמשוםקושי

שבתלמודסחורסחירריבנוהמנהגיםהםמהידועאינו

מומשתהמאכלבענינינאמרוט-נזמקוםבאותווהסתכלותנישוק

מאאדידיהדידיהפליגס-נואיסוראאוסכנתא
*מגהגדוליםואחיותיואחיולכבד

מודשודדשוכיוןבאור,המיטהתשמיש

שלום-אמאבדברינוסחאות'בבתולהלבעולבגדאדמנהג

ו-נההמיטהתשמישבעניניסא,נוהנרלאור'אפעם

בסיפורהתורההאריכהלמה*סא,סאהנרלאורונישוקחיבוק

נזוהמקלותיעקב'סאמגונהדברהואתשמישהאם

יצחקאתראהלאאבימלךב-סאמחיצהמאחוריאור

*סאתשמישבשעתורבקהסג,סאאחרמחדראור

עאהמשנהמןאינולחופהח"יבןג-סבבהאפלהשיטות'ג

דנהראעכריתריהשמיטם"הרמבסגתריסיםסגירתידיעלחדרהאפלת

*עד-*עגעורולפנילענין
צבעירונביאאיןאבריםדרך,המיטהתשמיש

קמטלנקבות"להם"בלשוןשימושט-סח,ו-סהזרעבהוצאת

קמא-קםפלוניתאמוושם(סט),סוביאהאינה



קלטכחבניםבניסימן

(הוספה)כחסימן

בכתובההאםשםוכתיבתבקצרהעניינים

התפילהאחרישמראפשקיהשלמת.א

אחדלרב

שייךשלאהיתהו"קצעמוד'גבחלקסברתי

.עיקרלינראהוכןסתםתהיליםאמירתעללהקפיד
שמבוארה"רפסימן'גחלקא"הרשבת"בשוועיין

עםדזמראפסוקילומרשלאהיאשהקפידאשם

לןליתהברכותבליאבל,התפלהאחריהברכות

.בה

הישיבהלמנהגמנהגושינוי.ב

אחדלרב

כמנהגולנהוגאבותיוממנהגלשנותהרוצהתלמיד

'גסימן'גחלקבניםבבניעיין,בהשלומדהישיבה
לאשםברם,ל"המהריבדברישדנתימה(ז"יעמוד)

מחזיקיםשהוריומיכןשאיןמהמהוריהםהתפרנסו

ובאלהוהיתראיסורבמנהגימייריששםועוד.אותו

ודעתולמקוםממקוםההולךמצדופוסקיםס"בשדנו

במנהגכןשאיןמהלחזורדעתושאיןאולחזור

כמומפורסמיםדבריםביןלחלקישועוד,בעלמא

אותושלחוכןדעתשעללאמרשישהתפלהנוסח

פרטייםמנהגיםכןשאיןמהכןשינהגביודעיןלשם

ובדורנו,שוויםהמנהגיםכלולא.הישיבהראששל

אתלחזקתועלתבשינויישואםהמנהגיםכוחנחלש

.העניןלפיוהכליותרלהקלישבדתאדיקותו

לבתשםקריאתביוםתחנון.ג

,לבתשםקריאתביוםתחנוןלבטלנראהולא

אותולמולבלישםלוקוראיםאםלבןלאואפילו

להדליקנראהלאגם.מילהמחמתאחיושמתווכגון

מיאלאנשיםשלמדרשבביתבברכהחנוכהנרות

קודם'וכובחדרהאובביתהלהדליקעתידהשאינה

.השוקמןרגלשתכלה

*במתוךהאםשםכתיבת.ד

בכתובההאםשםאתלכתובשאסורכבודושכתבמה

שהדברכיוןהגוייםחוקותמשוםהאבשםעםביחד

egalitarianismהמיניםלהשוואתמהשאיפהנובע

ק"ומהריתוספותלדעתראשית,ד"לענכוןאינו

דברשרק'אסעיףח"קעסימןדעהביורהא"והרמ

טעםללאוריקהבלשהואאופריצותמשוםבושיש

אתלהזכירטעםנראהוכאן,בחוקותיהםמשוםאסור

נופלאינולחופהבניהבגידולהאשהחלקכיהאם

השמותשכתיבתפ"ואע,עליועולהואףבעלהמחלק

להייחשבלכבודמקוםמכלכבודלשםאינהבכתובה

הכתובהאתשקוראיםמנהגנולפיובפרטבהלהיזכר

ששםהתורהלקריאתדומהזהואין.רםבקולבחופה

אינההאםכיבלבדאביושםלפיהעולהאתמעלים

בהםשאיןכאלהענייניםאיברא,תורהללמדומצווה

אומריביעת"בשוועייןלעיכובאאינםאיסורצד

שם'וובאות,א"יסימןחייםאורחחלק'בחלק

אתרקמזכיריםשישבהשכבהשוניםמנהגיםהביא

האבאתמזכיריםואחריםהאםאתרקואחריםהאב

.יחדגםוהאם

שהצריךא"הגרלדעתאפילו,העיקרוהואושנית

הקודשבכתבינזכרדהיינובאורייתאכתיבאשיהיה

מצינוהרבהכי,בחוקותיהםמשוםהאםבהזכרתאין

וימלוךפלונימלךוימתהימיםודברימלכיםבספר

מנייהודלאוהריפלוניתאמוושםתחתיואלמוני
,לכאןודננו'לסימן'בחלקבניםבבניועיין.גמרינן

למדוהמלכיםמשרפותהזכירשירמיהופיעלאףכי

שהעניןכיוןמלכיםשלשאינןלמשרפותגםממנו

ושםשנכתבשבמקומותפיעלאףהדיןוהוא,דומה

נלמדמקוםמכלמלךשלבאמומדוברפלוניתאמו

שםבהודעתאיןולכן,אחדכלשללאמוגםמשם

מאנגליתתורגם,



כחמ"בנ'2:3סימןקמ

שלהשערבדףה"זצלהז"והגמו.בחוקותיהםאיסורהאם

ואתאביואתהזכיראיבראולבאיבראפרושיספריו

בבניועיין.בתשובותיוכןחתםולפעמיםבשווהאמו

אליעזרר"ב'אלייוסףשחתםו"רעמוד'גחלקבנים

שהואזהובאופן,ל"עכשפרהפרומהאמיושםל"ז

לכתובואפשרפקפוקבואיןבוודאיהכתובבסגנון

.בכתובהגםכן
איןוגםכלוםלשנותשלאהקפידובגיטיןורק]

רבתוארבוכותביםשאיןוהעד,כבודשלעניןבגט

י"מהרת"בשוועיין.בכתובהכןשאיןמהחכםאו

שאחדמשוםגטשפסלמישישז"מסימןרבבי

פלוניבןולאעדפלוניתבןפלוניחתםמהעדים

כבראםלפסלואבהלאעצמושהואוהגם,כמקובל

כלשינוילהכניסשאיןהסכיםמקוםמכלהגטניתן

.בגיטיןשהוא
שםבונכתבאפילוד"לעפסולהגטאיןבדיעבד

פלוניתבתפלוניתהאשהושםפלוניתבןפלוניהאיש

בזהישפסולאיזהוכי,האבותולאהאמהותשהזכירו

אחרוניםועודהלבושולדעת.מעכבאינוהאבשםוהלא

בשדיועייןלכתחילהפלוניתבןפלוניכותביםבשתוקי

ובאוצר(44צד)א"יאות'גסימןגטמערכתחמד

ובתלמוד,ז"וקכו"קכקטןסעיףו"סבסימןהפוסקים

חלקסופרחתםת"בשוועייןרחלברמרירבנמצא

בילדחותישומיהו.א"מסימן'בחלקהעזראבן

רחלברמרירבוכןהאבמיהוידועאינובשתוקי

בגויותואמועלבאאביוכיאבלושאיןכמינחשב

עמודז"טדףברכותבמסכתי"כפרששהתגיירקודם

שכותביםכיוןואדרבה,אפשרמאיאפשרדניםואין,'א

שאינובמיכןלכתובאיןבשתוקיפלוניתבןפלוני

.באחרוניםכתבווכןשתוקי
שםבליהאםשםאתלכתובבאנואםזהכל

לכאורהשניהםשמותאתלכתובכןשאיןמה,האב

שנכתבגטעלשמענולאמעולםואולם.חששבזהאין

בשניוכגוןהצורךבמקרהואפילוופלוניתפלוניבןבו

שאסורשוויםנשיהםושמותאחתבעירשמעוןבןיוסף

שיהיהעדהשניבפנישלאאשתואתלגרשלאחד

בחראבבאבמסכתועיין,ביניהםלהבחיןסימןבגט

סימןאיןשאם'אעמודג"וקע'אעמודב"קעדף

ארבעהעדי'ופרשהאבמצדדורותלכתובישאחר

דהיינודורותחמישהעדפירשגרשוםורבנודורות

עדאברהםבןיצחקבןיעקבבןשמעוןבןיוסף

אמרולאלמהאיתאואם.בשמותהבדלשיימצא

פשוטשהואהאםופלוניתהאבשמעוןבןיוסףלכתוב

'העדיכירואנשיםשסתםרחוקכיעודומה,יותר

שלהאבותשכןוכלשלהםהאבותאתאפילודורות

'אמאמר'אחלקבניםבבניוראה.אחרתמשפחה

'דשהםאביואביאביעדהכירה"זצלהז"שהגמו

שיששאף,הכירלאהדורותשלמעלהוכתבדורות

,שמותיהםאתידעאבלמחייםאותםהכירשלאלפרש

ונאבדובמחברתוהשמותאתרשםלאמקוםמכל

.בניומזיכרון
'בסימן(ה"תרע)יצחקשדהת"בשוהעירוכן

,כסימןאמושםאתשכותביםמקוםבשוםנזכרשלא

ועולהפ"פבבוחותםהבןכיהאבשםששונהוביאר

אםכללניכראינואמושםכןשאיןמהלתורהבו

הויבוודאישאזאמובשםאותוקוריןשהכללא

הכלאםזהולפי.ל"עכרחלברמריכרבסימן

שהואבגטלכתוביכוליםאמושםעלאותוקורים

ומיהו,בלעדיווביןאביושםעםביחדביןפלוניתבן

אבלוהיהלאכי,ראייהאיןרחלברמרימרב

.וכאמור
סימןאינופלוניתשבןנאמראםגם,להעירויש

בתמקוםמכליצחקשדהת"שווכדבריהבעלאצל

שניישאםולכן,האשהאצלסימןהוישפירפלוני

בתחנהנקראתזהשלואשתובעירשמעוןבןיוסף

הויד"לעיעקבבתחנהנקראתזהשלואשתויצחק

שגםהפוסקיםורוביוסףהביתלדעתמעליאסימן

העזרבאבןש"עייסימןהויהנשיםבשמותשינוי

שנישלהאבותשמותגםואם.'וסעיףו"קלסימן

באבותדורותיכתבואוישלישואזיזהיםהנשים

שלאבותיהםבאבותשעושיםכמוהזכריםאבותיהן

נקטושלאומה.שנאמאיכי,שמעוןבןיוסףהשני

היתהשאשהמהלפיי"נאשתיתרצה,בגמראכן

בעלהבמקוםלדורועוברתאביהמקוםאתעוזבת

לכתובהיהאפשראילכן,ה"עסימןהעזרבאבןועיין

שלבמקומומתגרשתהיתהכיאבותיהבאבותדורות

.אבותיההיומיהכירולאושםהבעל
יוסףשבשניגיטיןסדרבשםהביאא"הרמוהנה

אינומזהזהשוניםנשיהםשמותאםאפילושמעוןבן

סברהאיזותמהוורבים,נוסףסימןצריךאלאמועיל

חנהנקראתהאחתהאשהכאשרד"ולע.כןלאמריש

ואין,סימןשהואמודועלמאכוליפנינהוהשניה

חנהנקראתכשהאחתאלאגיטיןסדרכדעתלהחמיר

לדעתוכייעקבבתחנהנקראתוהשניהיצחקבת



קמאכחבניםבניסימן

ויתכן.שכתבתיכמוושלאסימןאינופלוניבתגם

חלקהואפלוניבתאובןהאםבחקירהתלוישהדבר

אותוהולידמיהמציאותתיאורשהואאוהאדםמשם

בניםבבניועייןעניניםלכמהמינהונפקאאותהאו

להאריךויש.ד"ללסימןבהערהד"רלעמוד'בחלק

[.י"ואכמ

היאבכתובההאםשםשכתיבתכבודוכתבועוד

ולכןרפורמיםאוקונסרבטיבייםלנישואיןמובהקסימן

והביא,והאפיקורסיםהמיניםחיקוימשוםלאסרהיש

שלכןז"טסימןחייםאורחחלקלהועילמלמדת"משו

שלבתפילותאפילוהכנסתבביתבעוגבלנגןאסר

לקונסטלציהפתחשימשהעוגבשםברם.חוליום

בפרהסיאשבתשחיללואלהמצדהרסנייםחידושיםשל

בעמודש"עייהמשיחבביאתוכפרוהתפילותאתושינו

יצהלוהעוגבאתנתירשאםשםכתבועוד,18

.להםמודיםהחרדיםשהרבניםהרפורמים

שכעתבכתובההאםשםלכתיבתשייךאינוזהכל

נעשהלאאםכןתהיהולאלפולמוסנושאאינה

האםברם,לחינםמנהגיםלחדשאיןבוודאי.כןאותה

בכתובה(פלונילבית)המשפחהשםלכתיבתגםנתנגד

מנהגיםשגםהאםשםאתהבןמציבתעללחרוטאו

במשאתועלתרואהאיני.שלנובדורותנתחדשואלה

שתצוירמבוקרת-לאבהתנגדותרבנזקויש,נגדן

אבודקרבוהוא"האמהותנגדאורתודוקסיה"כ

.מראש

בחלוןבבואהמולתפילה.ה

אחדלשואל

'הא,לאסורטעמים'בישמראהמולבתפילה

וציוריםתמונותשארכמובתפילהכוונתוהאתשמבטל

חייםבאורחשנפסקכפיהדעתאתשמסיחדברוכל

'והב.עינייםעצימתמועילהולזה,ג"כסעיף'צסימן

בבארשהביאכמושלולבבואהכמתפללשנראה

ולזה,חשדאמשוםשאסורז"הרדבת"משושםהיטב

זהשאיןמסתבראבל.מועילהאינהעינייםעצימת

ולמהמראהשהוארואיםשהכלממשבמראהאלא

מה,בולחשודמקוםישולכןמולולהתפללבחר

מראהשאינורגילהזכוכיתשלחלוןמולכןשאין

זוויתלפיבמראהכמובבואהבורואיםשלפעמיםאלא

כללאחריםגלויהדבראין,האורועוצמתהתאורה

פשוטוזהעינייםבעצימתומותרחשדאוליכאכך

חששהיאלבבואהשתפילהבימינוובפרט,ד"לע

ערוךהשולחןבשםשהביאאחדככותבושלא.רחוק

מראהבפנילהתפללשאיןברורהומשנהע"שוקיצור

הםכידקולא,שלובבואהשנראיתכלחלוןאו

.בלבדמראהאםכיחלוןהזכירולא

רגלייםפיסוק.ו

שהאשהופרושורגלייםפישוקנקראהואבמקרא

עיין,הזכראתעליהלקבלכדירגליהביןמרחיבה

מןואינו.ובמפרשיםה"בפסוקו"טפרקביחזקאל

מותראבל,צורךללאזותנועהלהזכירהצניעות

עללרכבוכגוןלצורךרגליהביןלהרחיבלאשה

.סוסאוחמור
משוםמכנסייםללבושלאשהשאסרמיוראיתי

'גדףפסחיםלמסכתוצייןרגליהפסיקתרואיםשאז

האשהאיןאם.במאיריש"ועיינכוןואינו,'אעמוד

פיסוקזהאיןכרגילהולכתאלארגליהביןמרחיבה

היאואם,מכנסייםלובשתהיאאםאפילורגלים

ואינורגליםפיסוקזההריהרבהרגליהביןמרחיבה

ולענין.ארוכהשמלהלובשתהיאאםאפילוצנוע

א"ריעמוד'בחלקבניםבניראהבאשהמכנסיים

.ח"לסעיף



קמב

יתירהחיבהלקונטרס(ב)הוספות
'גחלקבסוף(א)והוספות'בחלקבניםבנית"שובסוףהברוך

שרהחיי

פרעהוכן.ולךקחלפניךרבקההנה(נא,נד)

בטירוניאשםמה,ולךקחאשתךהנה(יב)אמר

.שמיאכלפיבטרוניאכאןאףשמיאכלפי

ממם

עומד.היארעלעמדוהנהחלסופרעה(א,מא)

הואפרעהלאכיסימן,כלוםעושהואינוורואה

פרעהיראועתהולכןהרעבמןמצריםאתשיציל

.'וגווסכםנבוןאיש

ויניס

ואילו,אחותםדינהולא.בתודינהואת(סו,מו)

שמעוןכי,אחותםופרחנאמראשרבתשרחאצל

שזהו,ונטמאהמאחרלדינהואחוהאהבהגילולאולוי

עלוראהאחותנואתיעשההכזונה(לד)שאמרו

.שםהכתוב

ויחי
גילושלאכשם.נפשיתבאאלבסרס(ו,מט)

.שכםאנשיאתלהרוגכוונתםאתלו

שמות

בתיבנולא.לפרעהמסכנתעריויפן(יא,א)

שעבדותדע,יעבורואלבייהרגשהםזרהעבודה

מאבןנבנובמצריםהמקדשיםואילוובלבניםבחתר

.ושיש

כיון.תשליכהוהיארההילרוהבןכל(כב,א)

לנתיניוקרובוהיההבריותעםבדעתמעורבשהיה

אפילוכי,ותדע.וטףנשיםאנשיםלהשמידבקשלא

באוואחר(ה)שנאמרכמו,אליולגשתיכלוישראל

שטריוינאו(שם)וכן,פרעהאלויאמרוואהרןתשה

באחשוורושוהיפוכו.פרעהאלויצעקוישראלבני

כל(ד)באסתרשנאמרכמוהבריותמןמנותקשהיה

יקראלאאשר'וגוהתלךאליבואאשרואשהאיש

המןאםלואכפתהיהלאולכן,להטיתדתואחת

.כולםאתיהרוג
אנשיםשניוהנהומיד.המצריאתויך(יג,ב)

התחילוהגויהנוגשמעליהםשהוסרכיון,נציםעברים

.זהעםזהלריב
שאלמשה.מרעהאלאלךכיאנכימי(יא,ג)

שישלחפרעהאללדבריצליחכיצד'הא,שאלותשתי

וזה,שלחתיךאנכיכיה"הקבוהשיב,ישראלאת

וכימשהשאל'וב.השליחותעלהאותלךהסנה

שפרעהאחריכי,ממצריםישראלבניאתאוציא

לצאתויוכלובמשהעודיצטרכולאלשלחםיסכים

העםאתבהוציאךה"הקבהשיבולזה,בלעדיוגם

ואתההזהההרעלהאלקיםאתתעבדוןתצרים

.ההראתלמצואאותםתנחה
.ביתהומגרתמשכנתהאשהושאלה(כב,ג)
השכנהאצלהגרהומאת,הקבועההשכנהמאת

.ארעיתואפילו,בשכירות

וארגז

.מצריםסבלותמתחתאתכםהמוציא(ז,ו)
,הגאולהלשונותשארעלחזרולאוהוצאתיעלהזר

.העיקרלהםהיתהמעבדותהיציאהכי

בשלח

ישראלבני.העתאתמרעהבשלחויחי(יז,יג)

ידיעלנשלחואלאבמצריםאנרכיהמתוךיצאולא

ולאישלחםחזקהבידכי(ו)וזהו,ועבדיופרעה

,המכותעקבקרסלאבמצריםהשלטון.רפהידמתוך

תצריתהושבומלחמהבראתםהעםינחםפןולכן

וראויהיציבשלטוןעםמסודרתארץשהיא,דווקא

,אלקיםאמרכי.המלחמהמןלמפלטלהםלהיות



קמגיתירהלחיבההוספות

?ללמדנוזהבאומהלגמרימיותרותאלהמליםלכאורה

בראתםהעםינחםפןאלקיםאמרזהאתאלא

הסתיראלאאמרלאאחרדברואילו'וגותלחמה

אחריהםלרדוףמצריםאתלפתותשבכווונתו,העםמן

.בפרעהואכבדה

.העםאלועבדיופרעהלבבריהפך(ה,יד)
טרודיםהיווגם,מהםדעתםאתהמצריםהסיחותחילה

.להחזירםשאפשרהתבוננוושוב,הבכורותבקבורת
שלאהמצריםשלשבחםלמדאתהגנותםומתור

זאתמהלעבדיואמרלאפרעה,זהאתזההאשימו

אלא,עשיתזאתמהאליואמרולאוהםעשיתם

.בשווהאשמיםכולנועשינוזאתתהויאמרו

אתהפעיללאפרעה.רכבואתויאשר(ו,יד)

שאןמה,במצריםעבדיםישראלכשהיונגדםצבאו

.אויבככלהיושיצאואחריכן

היווקשתנהג,קצין.כלועלושלשם(ז,יד)

.מרכבהבכל

האמינו.עבדוובמשה'בהויאמינו(לא,יד)

.אהרןללאגםבמשה

כיוןלהשמעו.הנביאהמריםותקח(כ,סו)

ולכן,תשתענואליו(טו)בדבריםכמו,נביאהשהיתה

פ"אעובתחלתבתפיםאחריההנשיםכלותצאן

לאהרןשוה,אהרןאחות.הצניעותבגדרהיהשלא

.למשהשווהלאאךבנבואה

חלקבניםבניראה.מריםלהםותען(כא,טו)

.'כמאמר'ד

ייערן

אחרינולדזהבנו.פרעהמחרבויכולני(ד,יח)

האנשיםכלתתוכי(ד)ואחריתצריםתלךושת(ב)

להצלהנחשבלאשמתועדכי,נפשךאתהמבקשים

.גמורה

,בניוולאבניה.עמהבניהושניואשתך(ו,יח)

.שמהעלנקראולכןלגדלםסייעשלאכיון

כמו,באוואשתומשה.האהלהויבאו(ז,יח)

התיחדמשה.האהנהיצחקויבאה(כד)בבראשית

כבוד,לחתנותשהויספרכןאחריורקאשתועם

חמיובכבודחייבאדםכלום,חמיולכבודקודםאשתו

?אשתומשוםאלא

קדשים

ינאףאשראישאשתאתינאףאשר(י,כ)

אףרעהואשתאתשנואףמי.רעהואשתאת

,אטפוךדאטפתעל(ב)באבותכמו,נואפתאשתו

.מנאפיםכלם(ט)בירמיהושנאמרוהוא

בהעלותך

יתרוראה.ישראלעלטובדבר'הכי(נט,י)

,להרעהדוראותושלשסופו,ראהלאשמשהמה

כילרעותציפהלאמשה.ארצואתלשובבחרולכן

,ישראלבניראשיושארוהנשיאיםהזקניםעםהתעסק

אומריםהיומהידעולאהעםמפשוטימנותקוהיה

.בקרבואשרוהאספסף(יא)

קוררן

עודכל.'הקהלעלתתנשאוומדוע(ד,טז)

ערערולאכנעןארץאתלכבושישראלבניציפו

לצורךחזקמנהיגשדרושידעוכי,משהסמכותעל

ויצאתלכנוושפטנו(ח)א-בשמואלוכמומלחמה

עליהםשנגזרכיוןאבל.מנחתתנואתונלחםלפנינו

משהבהנהגתתכליתראולאשובבמדברלמות

.'הקהלעלתתנשאוומדועשאמרושזהו,ואהרן
במדברלהתיתנוהטענהאתהקדימוואבירםדתןוכן

.השתררגםעלנותשתררכיאמרוכךאחרורק
אוכללא(יאבמדבר)משהשאמרכיון,אחרפרוש

אליוהסנהדריןוצורפוהזההעםכלאתשאתלבדי

מריםולכן,משהשלממעמדונגרע,אתךונשאו

עלתתנשאוומדועאמרוקורחנגדודברוואהרן

לכםרבואהרןלמשהאמרו,אחרפרוש.'הקהל

שנאמרכמוביניכםמסוכסכיםאתםהרי,לכםריב
טוביםואינכםבמשהואהרןתריםותדבר(יבשם)

.'הקהלעלתתנשאוומדועמאתנו

12לק

ישראלבנות.מואבבנותאללזנות(א,כד)

להתחרותיכלוולאושזופותשדופותמהמדברבאו



יתירהלחיבההוספותקמד

בבראשיתוראה,והענוגותהרכותמואבבנותשלביופין

.(ה,יח)רבה
תינחם

שמותיהןולאאביהןשםלא"המליםעל(ד,כז)

'וכוחברועלהמבקשכל(צב)קמאבבבאכמו."הן

בבניראהצלפחדבנותעל.ל"עכתחילהנענההוא

.ג"כמאמר'דחלקבנים

שפמים

.הואמאכלעץלאכיתדעאשרעץ(כ,נ)
שאסורמאכלעץספקלמעט,בבירורתדעאשר

.התורהמןלחומראדאורייתאספקנלמדמכאן.לכרות
רקפרותשיניבעץלרבות,תדעאשר,אחרפרוש

לרבות,תדעאשר,אחרפרוש.לכרותשאסור,בעתיד

בהםשנשתבחההפרותמןואינםבעתידשינטעועצים

.תורהמתןבשעתישראלארץ

תצאכי

אבותיומתולא.יומתובחטאואיש(סו,נד)

איןלמותרשעשהואאדם,להפךוגם'וגובניםעל

בחטאואישאלא,בניואואביובגללאותולחון

.יומתו

נצבים

לימודיאלה.השמימהלנויעלהמי(יב,ל)

.ס"פרד

הוויותאלה.היםעבראללנויעברמי(יג,ל)

.התלמודביםורבאאביי

הברכהוזאת

.ישראלשבטייחדעטראשיבהתאסף(ה,לג)
.ד"כמאמר'דחלקבניםבניראה



קמה

אך.בפניםלעייןמבליזהקיצורעללסמוךאין.ג-אבחלקיםלהלכהשהעליתידבריםנמרץבקיצוררשמתיהמעייניםלתועלת

בכלהספרכפניםיראההמשכילהקוראולכן.לאאונכוניםהדבריםהאםבעצמולהעריךשיודעמיאלאהדשספרעללסמוךאיןביותר

.שיודעאחראצלילךלהעריךיודעאינוואם,כהערהאוכהוראהנכתבוהאסרבאםהואהמעט,ומשקלוטעמיואתודיןדין
המהבר

'אהלקבניםבנית"שופסקיקיצור

הכנסתביתשער

רשותלהבדילצריכהנ"ביהכמחיצת.1.אסימן

שתהיהדהיינו,הנשיםלעזרתהגבריםעזרתבין

וקשורהלקרקעולבודהלפחותטפחים'יגבוהה

הוילוןאםאפילו,תלויבוילוןדיאין.2.מלמטה

עללסמוךיש,אחרנ"ביכלואיןואם].הסתכלותמונע

בתנאי,רוהשאיןכמקוםבפניםמותרתלוישוילוןהדעה

מחיצהלהקיםאסור.3[מהקרקעטפחים'גלתוךשיגיע

.בשבתכזו

קבועכנסתבביתגםכמחיצהחייבים.1.בסימן

שלמחיצהעללסמוךישגדוללצורך.2.בארעיוגם

והבנותמקדימהיושביםנשהבנים]גובהטפופים'י

.גדוליםהורווכן,[מאחורה

קבלהמדבריואילו,מדרבנןהמחיצהחיוב.גסימן

דלא]מחיצהללאכנפרדונשיםאנשיםבישיבתדי

.שיטחוןבכלם"כאג

לעזרתשתיםאואחתאשהנכנסהאם.1.דסימן

וזהו.2.התפילהאתמעכבהדבראין,הגברים

הגבריםבעזרתלנשיםספסללקבועאיןאבל,באקראי

מרכריאסורהגבריםכעזרתנשיםהרכהישיאם].לזקנותאפילו

משוםבתורהתקראלאאשה.3[.באקראיאפילוקבלה

איןכאילוהדברייראהשלאכדיהיינו,הצבורכבוד

,דדףמגילהא"ריטבראה]לקרואהיודעיםגבריםמספיק

-שהבעלהיום,ולכן.[ב,יטשםההרמןאברהםורבנוא

וראה]הצבורכבודשייךלא,המכרךולאקוראקורא

לאאשה,מקוםמכל.4.[א"יסימן'בחלקבניםבני

פתחהואשהדברמפניהיוםלתורהתעלה

אפשרשאיבמקוםנדחההצבורכבוד.5.למתבוללים

התפילהכשעת,ארעיכנסתבבית.6.אחרבאופן

תפילהבשעתושלא,הכנסתביתדיניכלשםתלים

חייבים.7.[בזוילצורךבולהשתמשאיןאבל]הליםאינם

שעהבאותהלתפילהמיוחדהואהמקוםאםבמחיצה

ולהוציא,הגבריםעםלהתפללמתכוונותוהנשים

נשמתפלליםשמחותבאולמיומעריבמנתהתפילת

.'וכוהאולםבפינת

.הכנסתלביתלבואאמהותלעודדיש.הסימן

ותורהתפלהשער

.לתפיליןחוצצותאינןארוכותשערות.1.ז-וסימן

קלועותאוקשורותשהשערותדהיינו,בלורית.2

מקוםומכל,לתפיליןהוצצת,הטבעיבמקומןואינן

ולאראששלהביתהנחתבמקוםהואהחששעיקר

המצחשעלבלוריתהיוםשקוראיםמה.3.בעורף

היוםשלבאופנהאין.4.הקדמוניםז"עמחוקיאיננה

שעושיםמהבכלולא,תלכולאובחקתיהםמשום

שחץמשוםסתםשערותבגידולאין.5.וליופילנוי

.ובחקתיהםמשוםאסורואינו,וגאווה

ועוד,ותקנוהטעותבושנמצאהת"ס.1.חסימן

.כולולהגיהצריך,ותקנוהטעותועוד,ותקנוהטעות

בונמצאהכךואחרת"מסזכורפרשתקראואם.2

אחרת"סלהוציאצריכים,כתיבתומשעתטעות

כמהאחריאפילו,[ברכהבלי]שניתזכורפרשתולקרוא

.ת"סלהגיהכדימומחהבמגיהצורךאין.3.הדשים
לפניכולואתלהגיהפנאיואיןטעויות'גבותקנו.4

מכתיבתהןהטעויותאם,אהרת"סשםואיןהשבת

ואם,בולקרואאסורמזקנהבלוית"שהסאוהסופר

מכתיבתטעויותסוגיכל.5.מותרפסוליםמשאר

.סופריםמכמהטעויותוכן,'לגמצטרפותהסופר



בניםבנית"שופסקיקיצורקמו

בכתיבהת"בסלקרואלאשכנזיםמותר.1.טסימן

,לזהזהשלתפיליןלהניחוכן,ולהפךוכןספרדית

.תינוקידיעלהאותיותבקריאתשינויישכןאםאלא

בכתיבהלעצמםת"סלקנותלאשכנזיםיש.2

.ספרדיתבכתיבהוספרדיםאשכנזית

דוםולעמודמלימודולהפסיקמרתי.1.יסימן

סימן'בחלקבניםבניוראה]הזיכרוןבימיהצפירהבשעת

בוללמודשמקפידים]מדרשבכית.2[.ובחקתיהםלענין'ל

בקולהלימודאתלהפסיקישהצפירהבזמן,[תמיד

.בלימודולהרהרולהמשיך

ט"ויושבתשער

שכריסוחוםהואבוסולדתידשיעור.ן.יאסימן

והוא,בעלמאבמגעממנונכוויתיומובןתינוקשל

בוידואתלהכניסיכולממוצעשאדםכטמפרטורה

קרמאכללהניחאין.2.שמהלהניחהלאאבללשניה

יכולממנוחלקאםבשבתלאשסמוך(גוש)מוצק

שםלהניחמותראבל,סולדתידלשיעורלהגיע

.ב"יסלשיעוריגיעושלאתמידויבדוק,בכלינוזלים

דברכלעלאושולחןעללתופףאסור.1.יבסימן

ויוםבשבתוזמרהשירהללוותאוכלככלילהקישאו

מקוםעלאוידעלידומספקיםמטפחים.2,טוב

איןאבל,בשינויכןעושיםוהמדקדקים,בגוףאחר

אסור.3.בשינויאפילו'וכוהשולחןעללתופף

וריקוד,קוללהשמיעברגלייםדריכהכדיתוךלרקוד

.מותראחר

ולחברריקיםדפיםעלב"בעלהחתיםאין.יגסימן

.חמץמכירתשטראוהרשאהלשטראתרכךאותם

קודםלאכוללבריאיםאסור.1.סו-ידסימן

שצריךמי.2.הישיבותממנהגללמודואין,התקיעות

ויצאשבמיושבהתקיעותאחריעדיחכהלאכול

אינושחואם]לצורךשלאמלשוחחויימנע,ויקדש

עושיםז"בכאם.3.המוסףתפילתעדויחזור,[מעכב

סמוךולאהתורהקריאתקודםלהפסיקיש,הפסקה

שולחןעלבטליתמכוסיםת"סלהניחאין].התקיעותלפני

.[לארוןלהחזירםישאלא,נ"מביהכהקהלכלולצאתהקריאה

מיאלא,לרביםקידושלערוךאיןמפסיקיםאםגם.4

.ושתייהןבאכילהיכבהולא]לעצמויקדשלכךשצריך

בשמחהז"בעוהשחיקפיולמלאמיתר.1.טזסימן

בניגוןלהתפללאיןתורהשמחתבליל.2.מצוהשל

צריך.3.וליצנותצחוקדרךהנוראיםהימיםשל

.המתפלליםציציותאתלקשורמהילדיםלמנוע

ערוביןשער

כבישעלמועילהאינההפתחצורת.1.ים-יזסימן

צ'"ענעשהההיקףרובאם]יישוביםכיןהמהכר
,פן"ה~

אינהקבועהפ"צוהגם.2.כבקעהשנחשבמפני

פחותז"זמרחוקיםהעמודיםאם.3.בבקעהמועילה

ביןנפרץאם.4.בבקעהגםפ"צוהמועילה,אמות'מי

,אחדכהיקףנידוןשהכלבאופןהיישובלביןהכביש

.כבקעהעודנחשבאינו

שיהיווגםקבועהלהיותצריכהפ"צוה.1.יטסימן

אחתלשבתפ"בצוהלהקיףאבל,ההיקףבתוךדיירים

לרשותבנוגע.2.ביישובאפילומועילאינובלבד

יותרלחושישולכן,מנהגאין,לעיירותמחוץהרבים

צורךאין.3.ריבוא'סצריכהאינהר"שרהלדעה

יש,מקוםמכל.4.כסרגלישריםיהיופ"צוהשחוטי

עשרהמתלקטאםולדוגמהגדול"בטן"בלאסור

'מגיותרהחוטיםאתתסיטלאשהרוחצריך].ארבעמתוך

[.שלהםהתנוחהממקוםטפחים

אפילואחדקבועדיירישאם.1.כב-כסימן

ולאדירהכמקוםהשטחכלנדון,גדולמוקףבשטח

,בבקעהפ"צוהי"עלטלטלשאסורכשם.2.כבקעה

מחשבה.3.שבתמתחוםיותרשםלטיילאסורכך

לדירהמוקףאותועושהאינהלעתידכמקוםלדור

ונמחתבצדומסמרשנתקעעמוד.4.מעכשיו

מןכצוהייפנידוןאינוישריבקופ"צוהחוטמהמסמר

להתירקבועיםלדייריםשייראשלדיןאין.5.הצד

.גרועותבמחיצותטלטול

'מגיותרז"זמהמרוחקיםתילחוטי.1.כגסימן

לבקועיכולהגדישאיןפ"אע,מחיצהאינםטפחים

מחיצהידיעלשלאסתוםהיההשטחאם.2.שם



קמזבניםבנית"שופסקיקיצור

לפרוץדי,מעליוהפתחצורתלמתוחובאל"כנ

גדרותשתיאם.3.טפחים'דשהואפתחכשיעורבו

החוטים,טפחים'גתוךזומולזועומדותתיל

.מחיצהלהשליםמצטרפים

'מגיותרז"זממרוחקיםשעמודיהגדר.1.כדסימן

דינה,הערבחוטינמתחיםועליהםטפחים

מחיצהביןחכמיםחילקולא.2.גרועהכמחיצה

נידוןמבצעיצבאימחנה.3.חוקהלביןחלשהגרועה

והן,גרועותמחיצותי"עטלטוללהתירכשייראהן

.פ"צוהי"עלהתירכיישוב

פ"צוהחללבאמצעחבלמתתאם.1.כהסימן

להתירישד"בשעה.2.פ"צוהאתביטללא,לצדמצד

.אחרבאופןלהקיףא"כשא,ביישובגרועותמחיצות

והיתראיסורשער

לחוםהכליהגיעאםהיינוקלליבון.1.כוסימן

אבל,מבפניםכשהאשמבחוץדופנועלקששנשרף

ולאשורףקלליבון.2.מועילאינוכלבדסולדתיד

והגעלהקילוףי"ערחתוהכשירעבר.3.פולט

עירוי.4.בדיעבדאוסראינו,בפסחבווהשתמש

ייןכלילהכשירמועילגלגולבליראשוןמכלי

.הזפתרפייתכשיעורהואב"יסלשיעור.5.מזופתים

.בעוףפקועהבןאין.כח-כזסימן

עמוקן"ברויבצבעבכתםלהקלאין.כטסימן

.נקייםימי'גלאחראפילו,שחורכקפהאוכערמונים

ולידההריוןשער

שבגמראבמוךהשימושלהתיראין.1.לא-לסימן

ד"ריבתוספות].סכנהבמקוםאפיליתשמישבשעת

.ואונןערכמעשהאינובמוךשתשמישכתגא,יבביבמות

תתעברשלאשכוונתופ"אעסבריוחכמים",שםסייםואולם

כדרכהמשמשאלאא"עולמעשהדומהה"אפסכנהמשוםהיא

מאירכרביולאכחכמיםוהלכהזרעוישחיתואל'בהויבטח

ישאםאפילוכמוךלשמשאסרשלמסקנההרי,"יחידשהוא

היאךקשיאואי"שפתחומה.תתעבראםלאשהמכנהחשש

אין,"ואונןערכמעשהלעשותזרעולהוציאחכמיםהתירו

,בעלמאלחכמיםאלאשבברייתאמאירדרבילחכמיםהכוונה

איסורבמוךבשימוששישדעתהדסלקאפירושווהכי

לשמשמאיררביהתיראיךכ"ואואונןערכמעשהדאורייתא

בפניםלדושהתיראיךב,לדבדףאליעזררביוכן,במוך

עושהאינושאםד"הריתירץלכן.מינקתבביאתמבחוץולזרוע

אותסתכןלאשאשתוכדירקאלאר"פומצותלבטלכדיכן

מקוםומכל,תורהאיסורעלעוכראינותאוותולמלאכדי

[ואונןערכמעשהשנראהמפניכןלעשותאסרוחכמים

.שבתלמודלמוךדומהאינו(קרומית)ם"דיאפרא.2

אחרייותראושנתייםהריוןלמנועלאשהמותר.3

קייםלאואפילו,בוולדלטפלהיאהכוונהאם,הלידה

[.ח"לסימן'בחלקיאה].ורבופרומצותעדייןהבעל

בזרעומלאכותיתהזועהלעשותמותי.1.לבסימן

'גרקעברואםאפילוכןלעשותמותר.2.הבעלשל

לא.3.המורהעיניראותלפי,הנישואיןמאזשנים

.זרעהשחתתאיסורהךהיינוברגלביןבידביןתנאף
שפירשע"וצ,'גאותה"כסימןהעזרבאבןבדרישהראה]

,האבריםדרךבביאהבאקראיז"שהוצאתלהתירי"רבדעת

וראה.'אאותג"כבסימןשםבדרישהוראהלהפךנראהובטור

[.ט,כאביאהאיסוריבהלכותם"הרמבשלהידכתבינוסח

בחדראשתועםנוכחלהיותלבעלאין.1.לגסיימן

מפחדתהיאאם.2.שםשיהיהצורךאיןאםהלידה

משוםעמהלהיותחייב,עמהיהיהשבעלהורוצה

,היולדתדעתליישבשבתמחללים.3.נפשפיקוח

שבתמהללים.4.סכנהלכללשהגיעהקודםעוד

ואין,רעתהליישבכדידאורייתאבאיסוראפילו

אםאלא]דרבנןבאיסוראלאחולהבשארכןמחללים

צורךאיןוביולרת,לויעשולאאםשיסתכןאומדנאישכן

אם,דעתהליישבכדישבתנשמחללים.5.[באומרנא

לעשותישבפניהושלא,שינויללאלעשותישבפניה

היולדת,הוולדיציאתאחרי.6.חולהכבשארבשינוי

בשבילשבתמחלליםואיןס"שיבוחולהכשארהיא

קיסריבניתוחתילדשאשהמראשכשידוע).דעתהיישוב

[.ס"שיבוחולהמשארשונהדינההאסע"צ,מורדמתותהיה

טבעיתלידהלקראתחברהעםלהתאמןלאשהיש.7

עםלהתאמןיכולהחברהלהאיןואם.(לאמאזשיטת)

בחדרעמהלהיותיצטרךמכךכתוצאהאםגם,בעלה

עמהשיישארמבעלהלבקשצריכההאשה.8.הלידה

גםהציריםכחדולהיותלומותראבל,הלידהבהדר

ישאםהלידהכחדרלהיותלואין.9.ביקשהלאאם
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היולדתאין.10.שמתביישותאחרותיולדותשם

ליציאתסמוךאלאדםבליק"לפהא"אמשוםטמאה

ולאהציריםבחדרנבדקההיולדתאם.11.הוולד

שוכבתשהיאפיעלאףטהורההיאעדיין,דםנמצא

הוולדאתלדחוףצורךמרגישההיאאם.12.בציריה

דינה,הלידהלחדרהציריםמהדראותהשהעבירואו

.המשברעלכיושבת

,מלידהשאימצוהותינוקשלבברית.1.לדסימן

האבישמה"ועלואמואביואיזכורעללדלגיש

הזההילדאתקיים"רקולומר'וכו"חלציוביוצא

עללהכריזאין.2."פלוניבישראלשמוויקרא

מינוישהאימוץמןיום'לעברולאאםכאביוהמאמץ

.["המאמץפ"פבכישראלשמווייקרא"להכריזוהנכון,שחולק

ונשיםאנשיםשער

ונשיםאנשיםלהושיבהמקיל.1.לו-להסימן

הפסקבליאתרבאולםנפרדיםבשולחנותבחתונות

באלהברוראיסורלומראיןגם.2.הפסירלא,מחיצה

ואסיפותבמסעדות.3.בערבוביאלשבתשהתרגלו

באלולהקלהמנהגוגן]בערבוביאלשבתמותר'וכו

ונשיםאנשיםבתערובתמקיליםורבים.בשמחותולהחמיר

וראה,בסעודהרקביניהםומפרידיםהחופהעריכתבשעת

שבעבסעודת.4[ז"קמסימןד"חהלכותמשנהת"שו

הכלהשמחתאתלקפחאין,פרטיבביתברכות

מתערובתבמיוהדלהיזהריש.5.החתןשמחתלעומת

.[סמיםש"וכ]ושיכרותשתייהשםכשישונשיםאנשים

עליוהטהורהואשתולבעלמותי.1.לט-לזסימן

לרקודלהםאסור.2.ברחובבהליכהידיםלהחזיק

אלאצניעותאין.3.אתריםלעינילגוףגוףצמודים

טהורותבחזקתהןנשיםורוב]טבילתהלילבהסתרת

שלהםבמעגללרקודלאנשיםמותר.4.[לבעליהן

להעמידנהגואבל]מחיצהכלישלהןבמעגלונשים

אין.5.[בערבוביאסועדיםאסגםהריקודיםבשעתמחיצה

ונישוקחיבוקכמובפעולותאלאתקרבולאאיסור

אין.6.תשמישלקראתתאווהדרךאותןשעושים

עםבריקודיאין.7.תקרבולאמשוםידבלחיצת

משוםל"הנבכלאין.8.תקרבולאמשוםומעגל

התפשטהכבר,מקוםומכל.9.יעכורואלייהרג

ריקודיכללאסורהתפוצותבכלבשניםמאותהתקנה

דרבנןאיסורעללהפליגאין.10.נשיםעםגברים

חתןלהרכיבאיסוראין.11.התורהמןשהואלומר

.הכתפייםעל

בהםשישלדבריםלצאתלאשהמיתר.מסימן

פעמייםאופעםשלהגבלהבזהואין,ומצוהתועלת

כחוןפעם-יא,יגאישותבהלכותם"הרמבלשון].בחודש

[.בזנותשםומדובר,יב,זממשלילקוח"ברחובותפעם

נפשותשער

ואלבייהרגאינהחברופניהלבנת.1.מאסימן

.כיחידוביןכרביםבין,פניםלהלביןאסור.2.יעבור

אסור.4.מתחוורותפניואיןאםגםחלהאיסור.3

והבושהלביישמתכווןשאינופ"אעפניםלהלבין

אבל,שלובעניניםוזהו.[מתמרננלמדממילאבאה

בצנעאתוכחהקבללאהעובראםדשמיאבמילי

עיקר.5.יתבייששבודאיפ"אעברביםאותומוכיחים

ידיעלגםאסוראבל,דיבורידיעלהיאפניםהלבנת

.[מתמרנונלמדורמזסימן

גם,לסרוחשבקש'ארבכעניןלספראין.מבסימן

.תלתאכבאפיהוישאזבעיתונותהדברנתפרסםאם

כדיעלביתרשבוייםלפדותאסור.1.מגסימן

שעהבאותהאם.2.ממוןשאינםבדבריםגםדמיהם

בניחוטפילדרישותלהיענותהעולםמדינותנהגו

,(אנטבהבזמןכמו)כלואיםמחבליםלשחררערובה

להיענותומותרדמיהםכדיעליתרנקראאינו

ל"חזכתקנתבספק.3.אסור-לאוואם,לדרישות

,לקולאדרבנןספקאומריםאיןתיקנועניןבאיזה

אין.4.,תקלהלמנועוכדיתעשהואלבשבובפרט

אפילודמיהםכדיעלכיתרהשבוייםאתפודים

סכנהחזקתביןבזההבדלואין,נפשותסכנתבמקום

ליגרבולדלאלחשוששאיןבמקום.5.סכנהלוודאי

כדיעלביתרפודיםנפשותסכנתישאם,ולייתו

לבחורצריך,דרכיםבנמהלהצילניתןאם.6.דמיהם

חייבאדםאיןתורהמדין.7.ביותרהבטוחהבדרך

.מכירוואינורואהוואינולפניושאינומיאתלהציל
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במלחמהאבל,מלחמהגדרבהצלהאיןאםזהכל.8

מלחמתתיתכן.9.השבוייםבחיילהשגיחחובהאין

הםוהחייליםבמלחמהרוצההעםאםז"בזההרשות

גאוןנסיםרבפרשב,גוכברכות.שכיריםאומתנדבים

להתפרנסכדיכמלחמההעםרצוששםאף,בסנהדריןשנמלכו

ושיתפללועצהליטולכדיבסנהדריןשנמלכול"וי.הביזהמן

כדירשותשנטלואו,רשותליטולכדיולאי"כפרשעליהם

אינהמלחמה,בדיעבד.10[.כרחםבלהגדודחיילילגייס

ן"הרמבדעת].כהוגןשלאבהפתחואםגםרציחה

מןמצוהשישנוטהת"ללמצוותבהוספותהמצוותבספר

למלחמתהןהיציאהקודםוחומיםבאוריםלשאולהתורה

שדודכתבעקבפרשתבסוףואילו,מצוהלמלחמתוהןהרשות

ולאוחומיםבאוריםשאלשלאנפשומרצוןסוריהאתכבש

מלחמההיתהרודמלחמתכןפיעלואף.בסנהדריןנמלך

.הועיללאהארץקדושתלעניןורק,יחידכיבושהיהוכיבושו

כאילוהקרעותבאותםשנפלוהחייליםשלדינםאיןוכודאי

ושם,כהוגןשלאשעשהפיעלאף,ו"חדודידיעלנרצחו

.בעולםכשאינםהיוםשכןוכלבעולםהיוותומיםהאורים

מעכבתבילהאיןלבילההראויכלבזהמצאנוולא

הואהארץשכיבושכתבשםעשהלמצוותובהוספות.'וכו

ואיןהיוםסנהדריןשאיןפ"אע,הדורותבכלמצוהמלחמת

ותומיםאוריםאיןוכן.מענביםשאינםהרי,ותומיםאורים

בניםבניוראה,עליהםשכאצרמידישראלבעזרתמעכבים

עדייןאבללתקוףרוצהכשאויב.11[.'גמאמר'כחלק

מתכנןאינואבלהיכולתלושישאו,היכולתלואין

היכולתלוישואם,רשותהיאנגדוהיציאה,לתקוף

כשם.12.מצוההיאנגדוהיציאהלתקוףמתכווןוגם

כך,ן"הרמבלדעתישראלארץאתלכבוששמצוה

חלקויאה].גוייםידיעלבחזרהכיבושהלמנועמצוה

[.'לסימן'גוחלקב"מסימן'ב

.מעשהבליחברלחבורתורהאיסוראין.מדסינרן

'עמ)בקול"ישראלגאל-לסייםצריךץ"הש:סימןמספרללא

.(שם)ערביתלאחרעדכ"יוהבמוצאיהתקיעהלדחותיש.('ג
פניועםפתוחלהניחואו,ראשועלהפוךספרלהעמידאסור

.(ט"ר'עמ)למטהכשפניוסגורלהניחומותראבל,למטה

'בחלקבניםבנית"שופסקיקיצור

םייחחרוא

האותיותכלאתשמבטאמיהיוםאין.1.אסימן

כשריםהמבטאיםכל.2.בסיניישראלשביטאוכפי

לחווראין.3.חובתםידיאחריםולהוציאבהםלצאת

והרוצה,שוניםכמבטאיםבצבורזכורפרשתלקרוא

לושאיןמי.4.ברכהןבלי]התפלהגמראחריכןיעשה

.כפיואתישאולאצבורשליחיהיהלא,קבועמבטא
אבל,אבותיוממבטאוברכותבתפילותלשנותאין.5

.יתבלבלשלאובתנאי,ידועיםשיבושיםלתקןצריך
להתפלללווקשההספרדיתלהברהשהתרגלמי.6

השםאתכשמבטא.7.לשנותיכול,אבותיובמבטא

.ח"לפתץ"קמביןלהבדילראויי-אדנ

מנוסחוברכותבתפילותלשנותאין.1.בסימן

,מסויםכנסתבביתמקומוקבעאם.2.אבותיו

.המקוםלנוסחלשנרתמותר

אובצנעאטליתללבושאשהרשאית.3.1סימן

הלובש.2תפיליןלהניחלאאבל,לבגדיהמתחת

פטור,השמשאוהגשםמןלהגןכדיאשהשלבגד

.בציציתוחייבאשהשמלתמשום

נ"בביהכלהישאראדםצריךלכתחילה.1.דסימן

נאלזאם.2.בלעדיומניןישאםגם,התפלהגמרעד

הראשוןהקדישאחרייצא,כלעריומניןואיןלעזוב

אתרימידיצאד"בשעה.3.ץ"השחזרתשלאחר

חזרתהתחילואם.4.באמצעלאאבל,ץ"השחזרת

ואומרחזרתואתגומר,מקצתםויצאובעשרהץ"הש

אינושוב,קדישחציאזאמראם.בלבדאחדקדיש

במקוםשלםקדישיאמרולכן,שלםקדישלזמררשאי

קדיש-החציעלידלגאו,אשריקודםקדישהחצי

היו.5.לציוןובאאחריבמקומושלםקדישויאמר

אין,מקצתםויצאוהלחשתפילתבתחילתעשרה

יסייםהתחילאםובדיעבדץי"השחזרתלהתחיל

.האחרונימןכהבנתשלאד"תרהכדעת]אחדקדישויאמר

,בקדישלסייסיכוליםמקצתםיצאושאםזהדבר.6

חזרתבאמצעהעשירייצא.6.חובהולארשותהוא
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ולשמינילתשיעיאסורמניןאיןשכברפ"אע,ץ"הש

'מופחותנשארואם.7.לצאתולשישיולשביעי

.בהשעומדבברכהמפסיקץ"הש,מתפללים

לאמרמותר.2.הקדישלשונותביאור.1.הסימן

מןלשנותואין,ה"בציראוח"בפתאוויתקדשיתגדל

.ה"בצירלאמרוטעםיש,מנהגאיןאם.3.המנהג

עשרהשמונהבתפילתחייבותנשים.1.רסימן

בילדיםבטיפולהטרודותנשים.ב.[ומנחהשחרית]

.עשרהמשמונהפטורות,לכווןיכולותואינןובבית

,הנשיםבעזרתקדישלאמרלאשהמותר.1.זסימן

מניןכשיש.2.קדישהאומריםהגבריםאםביחד

כמקוםנידונההנשיםעזרתאף,הגבריםבעזרת

המחולקיםבהדריםבשבתהלניםדיירים.3.עשרה

אחדוגגלתקרהמגיעותשאינןמחיצותידיעלז"זמ

האוכלים.4.חצרותבערובחייביםאינם,לכולם

מצטרפים,אלואתאלוורואיםנפרדיםבהדרים

תשעהישאם.5.ביניהםמעברישאםרקלזימון

דרךרואהנ"ביהכמאחוריואחדנ"בביהכאנשים

,לעשרהמשליםהואביניהםמעברישאם,החלון

.ס"ביהכנלחללראשולהכניסצריךמעבראיןואם

.ב"המשנמןיותרבהלכהש"הערוהגדול.חסימן

נופר]התורהלקריאתכופרלהעלותאין.1.טסימן

,בכךמפורסםאולכפירהבגלוישמטיףמינקראזהלעניו

אין,לתורהכופרשעלהבדיעבד.2.[רפורמירבוכגון

צריכיםאםד"בשעה.3.הקריאהעללחזורצורך

י"עלצאתקורא-הבעליתכוון,הכופראתלהעלות

לאחריהוהברכההראשוןהעולהשללפניההברכה

או,להוציאויתכוונוהםוכן,האחרוןהעולהשל

מצטרףאינומומר.4.בלחשקורא-הבעליברך

ז"לעבמומרמלבד,בזהלדקדקשלאנהגוהיום].למנין

.'הלקידוש'לימצטרףאינוכזוכך.5.[וכופרומשומד

כהדלקתאובמגילהנשיםבקריאתאין.1.יסימן

קולמשוםט"ויושבתשלבקידושאוחנוכהנרות

אבל,בקידושאנשיםמוציאותנשים.2.ערוהבאשה

.בעלהאתלהוציאמקדשתאינהנשואהשאשהנהגו
שבתבלילייחדסועדיםורווקותשרווקיםמקום.3

,מקדשתאשהופעםיכולםמקדשאיששפעםונהגו

נשיםמוציאהאשה.4.מנהגםאתלקייםיכולים

ציבורוביןכודרתאשהבין,המגילהבקריאתאחרות

ואינןבצבורבתפלהחייבותאינןנשים.5.נשים

אבל,התורהקריאתלשמוענ"לביהכלבואצריכות

ואסורלקריאהלהאזיןצריכותשםנמצאותהןאם

להתירלעשרהמצטרפותאינןנשים.6.לצאתלהן

נשיםמקצתנהגומקומותבכמה.7.התורהקריאת

דבריםאמירתבליביחדלהתפללבבתיםלהתאסף

משוםבזהואיל,[ברכותבליבתורהולקרוא]שבקדושה

.הכנסתביתמנהגישינוימשוםולא,הגוייםחוקות

.יעבורואלבייהרגאינוהתורהזיוף.8

אוגנאילמנועהואהצבורכבוד.1.יאסימן

משוםבתורהתקראלאאשה.2.הצבורמןטרחה

לאהאנשיםכאילוייראהשלאכדיהיינו,צבורכבוד

אינוזהחשש].אשההביאוולכןבעצמםלקרואלמדו

חלקוראה,בתורההקוראהואקורא-שהבעלמנהגנולפישייך

שחוזריםמנהגנולפיתורהבשמחתלהתירע"וצ.'דסימן'א

אפשראיוממילא,לתורהעוליםהזכריםשכלעדהקריאהעל

הצבוךכבוד.3[,למדולאהאנשיםכאילוהדברשייראה

עבד.4.בביתבמניןוביןנ"בביהכבצבורכיןשייך

כשאינדחההצבורכבוד.5.שבעהלמניןעולה

במהלמחוליכולהצבוראין.6.אחדבאופןאפשר

נשיםבעליותאין.7.שמיםבכבודפגיעהבושיש

פתחנעשוהעליותמקוםומכל.שמיםבכבודפגיעה

.תרדעלתהאשהאםאפילוולכן,למתכוללים

'דבתורלהתפלללאישאסור.[.יג-יבסימן

אסור.2.מחיצההפסקי"עלאאם,אשהשלאמות

וילוןישאםאפילוצואהשלאמות'דתוךלהתפלל

שםשאיןכל,ריחןממנהיאין]נראיתאינהוהצואה

לפנילעבוראולעמודאיסוראין.3.רשותהפסק

.עיניוכמלאאמותיו'לדמחוץהמתפלל

נשקבכליהמדרשלביתלהיכנסאסור.1.ידסימן

הואשהאיסוראפשראך,[מפינחסונלמד,מכוסהאפילו]

כביתולאההלכהאתשםשמכריעיםבמקוםרק

ביןהכנסתלביתלהיכנסאסור.2.בעלמאמדרש

איאם.3.מותרמכוסההואואם,באקדחוביןברובה
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.4.המחסניתאתממנולהוציאישלכסותואפשר
.נ"לביהכנשקבכלילהיכנסמותרכוננותבשעת

בנורפואתעלהגומללברךמותר.1.טז-טוסימן

שטבעוממטבעלשנותהאיסור.2.הקטניםובתו

המברךאבל,הגומללברךשחייבמיעלחלהכמים

והודאהומלכותבשםדירשותאלאשאינהחכרועל

הגומלבלשוןבנועללברךיכולהאב.3.שהיאכל

לפי.4.אביועלהבןלאאבל,טובותלחייבים

לברךאין,במטוסטיסהאחריהגומללברךהמנהג

וחברוחברועלברךאם.5.חברואובנוטיסתעל

אפילוהגומללברךחובתוידייצאחברו,אמןענה

.לצאתשלאהתכווןשלאכל,לצאתהתכווןלאאם
.ברכותבשארהדיןשהואשהואואפשר

מצוהסעודתנקראתמצוהברסעודת.1.יזסימן

מניחאולמצוותנכנסשהנערביוםמתקיימתהיאאם

הנעראםהדיןהרא.2.[כחובה]לראשונהתפילין

שהצבורובתנאי,לראשונהברביםבתורהדורש

דרשתאתששוסעיםהמנהגאתלבטליש.3.מקשיב

,מצוהשלהסעודהשתהיהלהקפידצריך.4.הנער

.המצריםוביןהספירהבימיבפרט

מברךהאבומתי,שפטרניברוךפירוש.יחסימן

.ומלכותבשם

.רשותערביתבתפילתהשיטותביאור.1.יטסימן

לקוםרבטורחוישערכיתהתפללשלאשנזכרמי.2

לסמוךיכול,אתרכךלהירדםלוקשהויהיהממיטתו

ולארשותהיאערביתשתפילתהגמראדיןעל

.ערביתמתפילתפטורותנשים.3.להתפלל

לספרהסמוכהבעירהקילוחכמים.1.כסימן

'גחלקויאה]י"אכיבושמשוםולאנפשפיקוחמשום

שביןהגבולליד'פילספרסמוך.2.[ה"מסימן

בתוככיואפילו,נכריתלאוכלוסיהיהודיתאוכלוסיה

עירעלשצרונכרים.3.ל"בחואובבבלאוהארץ

אסורממוןעסקיעלבאואם,לספרסמוכהשאינה

הטילואםהיינו,נגדםלהילחםהשבתאתלחלל

אבל.ממנהוכניסהיציאהומונעיםהעירעלמצור

.השבתאתעליהםמחלליםויוריםמלחמהערכואם
.נלחםשאינולמיגםסכנהישהעירכיבושכשעת.4

יישובבשבילשבתלחללהתירולא.1.כאסימן

הצבאמןלהתקשראסור,ולכן.2.בריאיםשלדעתם

מפקד.3.שלוםשלחייליםלמשפחותלהודיעבשבת

.בשבתמלהתקשרמפיקודיולמנועחייבאינודתי

בשעתאלאהמזיקיןמןשומריםהתפיליןאין.4

לטלטלאיןבשבתחירוםבגיוס,ולכן.5.הנחתם

בתרמילכברהםואם]תינוקאוכיכרידיעלאלאתפילין

להכניסאסור.6.[התרמילליכוליכולחפציושארעם

לתוךצורכוכלמבושלבשדשימורישלקופסאות

הרוטבבישולומפני]הטמנהמשום,בשבתרותחיםמים

מהקופסאחלקרקמכסיםהמיםאם.7.[שבקופסאות

.שמוסיףכיוןהיכרצריךאבל,הטמנהמשוםמותר

לעומראוח"בביבעומרלספורמיתי.1.כבסימן

יש,מנהגאיןאם.2.המנהגמןלשנותואין,ד"בלמ

.ת"בבילברךטעם

זיכרוןיוםלקבועי"אלבנימותר.1.כגסימן

כיון,ניסןבחודשלקובעואיסוראין.2.לשואה

ניסןבחודשההספדאיסור.3.תעניתקבעושלא

ביאור.4.הפטירהלאתרהראשונההשנהבתוךהיינו

שלהסמכותעניןביאור.5.חכמיםשלטעויותענין

הוראותעלחלתסורלאהאםמחלוקתיש.6.חכמים

בשםכתבא,קלשבתהשלםא"בריטב].הדורותכלגדולי

[.ע"וצ,בעירורבכלהוראתעלחלתסורשלאד"הראב

בחורבנןיהודהעריעלהקריעה.1.כדסימן

עריעלולא,ל"חזשבימייהודהעריעלנתקנה

ששולטהיינובחורבנן.2.ראשוןבביתיהודהמלכות

הרבותשהןאו,בנויותשהןפ"אעזרשלטוןבהן

עלהיוםקורעיםאין.3.ישראלבהןששולטפ"אע

אין.5.ירושליםעלהיוםקורעיםאין.4יהודהערי

.המקדשביתמקוםראיתעלאלאקורעים

כלבמשךבתשובההחוזר.1.כהסימן

אתולפרטבפהלהתוודותחייבתורהמדין,השנה

כיפורביוםלהתוודותצריךמדרבנן.2.חטאיו
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אינואבל,השנהבמשךוהתוודהבתשובהחזראפילו

.שניתחטאיולפרטצריך

עלגםחלהתוכיחהוכחמצות.1.כוסימן

ערכיןראה].עבירותשאינןאףומזיקותרעותהנהגות

שאיןשאמרוומה.רעותבהנהגותמתפרשתהסוגיאשכלב.טז

בתוכחההיינו,תוכחהלקבלאולהוכיחשיודעמיהזהבדור

[.העבירותעלמלהוכיחלפטורבאאינואבל,רעותהנהגותעל

אםערבותמצדואילו,בדיבורהיאתוכחהעיקר.2

,מנעולאשהיאדרךבאיזוהחטאלמנועיכולהיה

.['אמאמר'גחלקבניסבנישאה]עווןבאותונתפס

שוגגיןשיהיובמוטבהשיטותביאור.1.כוסימן

אתיקבלולאהעובריםאם.2.[ב"נעמוד'אחלקוראה]

מוטב,אותםלכוףהכוחדיןלביתואיןהתוכחה

שםאם.3.בתורהשכתובכמהאפילושוגגיןשיהיו

באיםופרטיהביאורהאבלבתורהמתובהמצוה

.בתורהכתובהנקראתעדיין,מפורשיםואינםבקבלה

תוכההשיקבלואפשר,בספריםכתובשהכלהיום.4

שמאשקולספקאוקרובספקישאם.5.בדרבנןגם

,שוגגיןשיהיומוטבאומריםאיןהתוכחהיקבלו

.העניןלפיוהכל

דעהיורה

שלאטחוןכשרלצלותמותר.1.כס-כחסימן

לפניגמורהמליחהלמלוחישלכתחילה.2.נמלח

צונןדםעליושנפלנמלחשלאצונןבשר.3.הטחינה

.מרובהבהפסדמותר,הדחהבליוצלוהואחרממקום

אין,אחדבעניןבתורהכתובמעשהאם.1.לסימן

לשםקימה.2.אחרבעניןהגוייםחוקותמשוםבו

ובנביאים"תקוםשיבהמפני"בתורה]כתורהכתובכבוד

ולכן,["עמדוקמווישישים"ובכתובים"וקמויראומלכים"

,הגוייםחוקותמשוםולזיכרוןלכבודבקימהאין

חברותכמוטעםשכולודבר.3.א"הגרלדעתאפילו

דברי.4.תלכולאובחקתיהםמשוםבואין,ם"באו

בהםאין,כאחדויהודיםנכדיםעבורשמיצריםאופנה

.תלכולאובתקתיהםמשום

,להינשאשתבעוהפנויהמעוכרת.1.לאסימן

לדםחוששיםהאםדעותיש.2.תימורלדםחוששת

אין.3.[להחמירההוראהומנהג]גרושתובמחזירהימוד

ק"חובליביחדשדרובזוגתימודלדםחוששים

נשואיםהיואםשכןוכל,י"כדמולהינשאבאוועתה

להינשאורוציםשנתגיירונכריםזוג.4.בערכאות

היתההאשהואם,חימודלדםחוששיםאין,כדמוייי

הדיןהוא.5.אבחנהחודשיצריכיםאינסמעוברת

בישראליתאפילו,ונתגיירהנכריהשנשאבישראל

נדותבדםמשגיחיםאין.6.ונתגיירלנכרישנישאה

בהריוןגיורת.7.הגיורקודםשהיוחימודובדם

'דתוךהחופהאתערכואם,מידלהינשאהרוצה

ואם,בדיקהצריכהאינהלגרותמהטבילהימים

נכתב.נשיםכשארהחופהעדיוםכלתבדוק'דלאחר

כתבולא'וכוש"במוצ"תיבעל"לאראםב,קצבד"ביוא"הרמ

תהיהשהחופהמראשקבעושאסוכוונתו,"נבעלה"לאואם

כבריוםכלתבדוק,לגרותמהמכילהימים'מדיותרמרוחקת

[.הטבילהממחדת

בבשרהנדבקותוהערוההגוףניני.1.לבסימן

כיני.2.(טיק)קרציתשכןוכל,לטבילהחוצצות

אינההאשה.3.חוצצותאינןוביציותיהןהראש

פעםאחריפעםלחפוףאושערותיהלגזוזחייבת

להשתמשחייבתאינהכןכמו.4.הכיניםמפני

.הכיניםאתלקטולרעיליםבתכשירים

בעלהכשאיןלטבוללאשהמותי.1.לגסימן

שחששוויש,ממזיקיןלסכנהשחששוויש,בעיר

כלילאתומזדווגתואינהכעירכשנעלהרקלמזיקין

לזמןמזמןמשתנהממזיקיןהחשש.2.הטבילה

אםלטבוללאשהאין.3.במנהגותלוי,למקוםומקום

יש.4.נדהתפרוסששובעדכעלהיבואלאבוודאי

אםוכגון,להוריעמבלישיבואיתכןאםלטבוללה

עומדשבעלהיודעתאם.5.מהצבאחופשהלותזדמן

.בואושלפניבערבאובזמנהלטבוללהיש,לבוא

לאמרצריךבשמוצדיקמזכיראם.1.לדסימן

בפעםדיפעמיםכמהמזכינוראם]ל"זצאול"זעליו

אורבכמוכבודשלתוארהוסיףאם.2.[הראשונה

אס.3.[להוסיףנהגואבל]ל"זלהוסיףצריךאינו,רבי

בעלכגון]ל"זלהוסיףצריךאינו,כינויואתרקמזכיר

.[כשמונעשההכינויאםובפרט,להוסיףנהגואבל.פלוניספר

אלא,בלבדבשמולרבואולאביולקרואאסור.4
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להוסיףצריךאינו.5.רביפלוניאואביפלונייאמר

שמועהדברכשאומראלאמשכבוכפרתהריניאול"ז

זהבכלחילוקאין.6.[ח"רל'עמ'בחלקניראהבשמו

בןפלונישמוכשחותם.7.בכתבאובפהמזכירואם

צורךאין.8.ל"זאותוארלהוסיףצריךאינו,פלוני

וכל,מפורסםצדיקכשמזכירל"זצאול"זלהוסיף

מהשאמרמובהקח"ת.9.ל"חזאוך"התנאישישכן

אבלדבריואתדוהים,מינותכדברילאחריםשנשמע

גדולואפילוח"ת.10.ככופראותומחזיקיםאין

אבל,נידויחייבאחריםח"תמבזההואאם,בדורו

להזכיראיסוראין.11.בפרהסיאאותומנדיםאין

.גריםבןאוגרהואשפלוניכבודבדרך

לביןבינם,לרבניםבתאריםהמפליגים.1.להסימן

אבל,וכנימוסמוסכםכשקרהןההפלגותעצמם

מיעללסמוךיבואושאחריםמפנימכשולהןברבים

כמופלגאותושמחזיקיםח"ת.2.לכךראוישאינו

צריךאינוכבודשלהנאהנהנהאם,כזהואינובתורה

.להודיעםצריךממוןשלהנאהואם,להודיעם

,מצוותעולעליווקבללהתגיירהבא.1.לוסימן

,אונסמחמתמקצתןלקייםיוכלשלאדימהאבל

בקבלתחיסרוןכאןאיןאונסאינושבאמתפ"אע

מקצתןלקייםצורךשאיןסבראםאבל.2.המצוות

אותןמקיימיםאינםיהודיםשהרבהורואהמאחר

תחילתועלסופוהוכיחאם.3.חיסרוןזההרי,ה"כעו

ם"הרמבמחלוקתיש,ז"עלנטושהתכווןשלא

קטןלגייראין.4.גרהנובדיעבדהאםוהתוספות

תינוקלגיירמותר.5.הוריורצוןאורצונונגד

תלויואינו,גרהנואביועםשנתגיירקטן.6.מושלך

בנואתהמביאבאב,הדיןהוא.7.לוהיאבזכות

אמועםהגדלקטןלגייראין.8.להתגיירמהנכריה

שוםלגיירדיןביתעלחיובאין.9.אבללאהנכריה

.מידלהטבילומצוה,לקבלוהחליטוכבראםורק,גר

לרעתאולרעתויהיההגיוראםקטןלגייראין.10

שיחנכומאמציואוהוריועםלהתנותיש.11.הצבור

.בטלהגיור,התנאינתקייםלאואם,במצוותאותו

עברבאמתאם,בהלוםשנידוהומי.1.לזסימן

פשפשאם.2.התרהצריך,נידויעליהשחייבעבירה

נידוהובודאיאם,כזועבירהמצאולאבמעשיו

אובחלוםנידוהוספקואם,התרהצריךבחלום

צריךאינו.3.התרהצריךאינו,לוהתירוגםשבחלום

.ההתרהקודםבנידוילהתנהג

העזראבן

,ורביהפריההבעלשקייםפיעלאף.1.לחסימן

משארקלההיאזוומצוה,בניםעודלהולידמצוה

עיקר.2.[ם"כרמבושלאראשוניםנליובדרבנןמצוות

מסתבר.3.שניהמאשתוגםבניםלהולידהואהמצוה

,ובתבן,התורהמןכשיעורהואמדרבנןשהשיעור

חונתוידייצאבנותושתיבניםשניהולידאםולכן

ומזמןלמקוםממקוםמשתנההמשפחותגודל].מדרבנןאף

בניוראה,שנים'בג'אפעםילדוחודשד"כוכשהניקו,לזמן

מילכההיאבתורהפורייההכיהאשה.א"לסימן'אחלקבנים

ששרהכמו,להרבהנחשבובנים'זוגם,לנחורשמונהשילדה

לךטובההיאאשר"לנעמיואמרו"שבעהילדהעקרהעד"חנה

לךטובאנכיהלוא"לחנהאמראלקנהאמנם."בניםמשבעה

מגפרקר"בפסהואוכןלפנינהוהתכוון,"בניםמעשרה

.חנהבשירת"בניםרבת"האשהוהיא,עשרהילדהשפנינה
שנים'בג'אפעםשיולדתשאשהמפני,עשרהשנקטל"יועוד

מיואילו,שלההפוריותשנות'לבמשךפעמים'יתילד

.כנים'זרקללדתתספיק,שנים'ילמשךעקרההיתהשבתחילה
מחלוןבצרוףעשרהיהיוהםכיבנים'זרקהזכירונעמיואצל

ישאם,בילדיםלהרבותשלאמותך.4[.ורותוכליון

להרבותשלאמותרוכן.5.רבלידהצערלאשה

שלאומותר.6.ביתלשלוםלחשושישאם,בילדים

אופגומיםשיהיואומדנאישאם,בילדיםלהרבות

.ישרהבדרךילכושלא

ומצוה,לכתחילהממזרתנושאממזי.1.לטסימן

להינשאשבאווממזרגיורתאווממזרתגר.2.לשדכם

כל]לכתחילהאותםלשדךאיןאבל,אותםמשיאים

.[כשריסלישאולגיורתלגרסיכויישעוד

בלילהלנסוענשים'וגאחדלאישמותר.1.מסימן

יש.2.לטייללאאבל,מצוהלצורךליישובמיישוב

ב"מעפחותהיאהנסיעהאם,לטיילאףלהתירלצדד

מקוםמכל,מהרהרשאינוגדולחסיד.3.דקות

בדרךיחדללכתואשהלאישאסור.4.בייחודאסור

מתרחקשאדםכשיעורז"זממרוחקיםאם.5.לבד



בניסבנית"שופסקיקיצורקנך

ושל,כיוםיוםשלהרחקהשיעור]צרכיולעשותמחברו

אלהשיעוריםובין,אסוראמות'דותוך]מונרך,[בלילהלילה

כוונהבליבאקראיזהלידזהלעבורמותך.6.[ע"צ

משיעורפחותהואייחודשיעור.7יחדלהתלוות

.ביאה

,כלללנדותנוהגיםשאיןהזהנזמן.1.מאסימן

]מאליומנודהאינול"זהמוציא

ז"לסימן'כחלקראה~
ייכשלשאםונדרייכשלשלאסבר.2.[ז"יסימן'גוחלק

אם.3.בנידוילהתנהגצריךאינו,ונכשל,בנידוייהיה

בנדרומזלזלנקראואינו,הנידויעלישאלנוקפולבו

שלאשנדרמי.4.ההתרהקודםבנידוינהגשלאבמה

נדרואתלקייםיכולאינואם,איסורעללעבור

נשארוהאיסור,למכשוללויהיהשלאכדילומתירים

לומתיריםל"זלהוציאשלאנדראםז"כזה.5.כעינו

.בעינונשארוהאיסור,הנדראת

המצוותומוניהראשוניםדעותביאור.1.מבסימן

כבימי]כיבושהבליי"איישוב.2.ישראלארץכיישוב

לדעתהתורהמןמצוהאינוכסיופןושלא,הגלות

י"אאתהעוזב.3.['לסימן'גחלקויאה]ן"הרמב

.מדרבנןאוהתורהמןמצוהמבטל,ל"בתךומתיישב
כדי,ולירושליםי"לאמעליםשהכלתקנוחכמים.4

.ישראללכלותועלתצורךשהואיהודיםשםלהרבות

משפטחושן

עשןהעמידמהםאחדשכלשכנים.1.מגסימן

דינו,תדירהואהעשןכולםבצירוףאבלתדירשאינו

מילדיםלמנועיכולאינוזקן.2.תדירשאינוכעשן

זמניםלקבועישאבל,לגמריהבניןבחצרלשחק

כלעדיולחברואפשרשאיבדבר.3.לכךוסידורים

היאהעולםשדרךאו,אחרבמקוםלעשותויכולואינו

חולההואאםאפילולמחותיכולהאחראין,כן

חולהאו,חלהכךואתרבריאשהיהמי.4.ואיסתניס

לושקדםבשכןלמחותיכולאינו,לדורשבאמעיקרא

.בביתובפטישלעבודוהחזיק

אין,צדקהגבאישהואישיבהתלמיד.1.מדסימן

אסור.2.מלימודוולהתבטלהענייםעםלהאריךלו

.גזלהדרךאחרמספרשצולםספרלקנות

.כבודולפיואינובזקןהשיטותביאור.1.מהסימן

להשיבטורחיםאינםאדםבנירובמקוםבאותואם.2

אבידההמוצא,לעצמםאפילומסוייםמסוגאבידה

להניחמותר,אבידההרואה.3.להחזירחייבאינוכזו

ליטולשליחלהיעשותמותר.4.בהלטפללחברו

ב"ילאחרבעליםייאושסתם.5.חברועבוראבידה

עדחינםכשומרדינואבידההמוצא.6.חודש

הרואה].שכרכשומרכ"ואח,לביתוארתהשהכניס

ראה,אותהליטולכדיהוצאותלהוציאחייבאינןאבידה

וצריךעליהשומרנעשהאותהנטלאסאבל.א,עגסנהדרין

ונוטל,פיקדוןבכלכמו'וכולהאכילההוצאותעליהלהוציא

למסוראבידהשנטללמימוניך.7[.הבעליםמןהוצאותיו

נפטרוהראשון,בהלטפלהסכיםאםלאתראותה

במעותלהשתמשצריך,אינפלציהבזמן.8.מאחריותו

ולאלבעליםהודיעאם.9.שיוויןאתולהחזירשמצא

להחוירלטרוחצריך,מדעתןאבידהואינה]לקחתהבאו

כעיר].להמחוצהאללאאבל,בעירוהאבידהאת

להוציאצריךאינוגדולהובעיר,להחזירהברגלילךקטנה

שלאבידהמחזירהיהשלאמי.לבעליםלהוליכהכדיהוצאות

כןלטרוחצריךאינו,לביתולהביאהדבטורחלזהיהאםעצמו

[.לבעליםמביתולהולידהכדיחברובאמידת

ולאבהלהסתכלכדיאבידהשהריםמי.מרסימן

שאינופ"אעלמקומהוהחזירה,לבעליםלהשיבה

.באחריותהחייבאינו,רשאי

מןחפציםלהחריםלמורהאסור.1.מזסימן

לגנובאסור.2.להחוירםמנתעלאפילוהתלמידים

אוהנגנבשללטובתולגנובאסור.3.מצוהלצורך

שמצערוכל,וחמשהארבעהאוכפללולשלםכדי

אםאפילוצחוקדרךלגנובאסור.4.הגניבהבשעת

למחרתעדלוהחזירלאואם,שעהלאחרלויחזיר

גניבהביןחילוקאיןאלהבכל.5.אדאורייתאעבר

כידישיהיושאסורדבריםלהחריםמותר.6.לגזילה

אין.ך.תועבהתמונותאומשחיתכליכמו,התלמיד

.גזילהאולהתירמועילה"ס"ביהמדיניות"

הותרלא,להכותושהותרמיגם.1.מט-מחסימן

שנפלוכגוןבנושלרכוששלקחאב.2.ממונולקחת

לחפשאין.3.לתובעוהבןיכול,אחרממקוםלו

תלמידיםלהכותואסור,תלמידיםלהכותאמתלא



קנהבניסבנית"שופסקיקיצור

מעל]ותלמידיםהוריםהסכימואפילו.4.,כמדיניות

ולאחפציםלהחריםס"לבילהתיר[מצוהברלגיל

לחיבוטדומהואינו,אסמכתאזוהרי,להחזירם

.בפוריםדבריםלחטיפתאותינוקותמידחריות

.לושהזיקמיעלברביםלהתרעםמותר.נסימן

אלאהאומותבפנילהפגיןאין.1.נאסימן

צריך.2.בותלויהישראלשנפשדברלצורך

.נשיםאונכריםואפילובמומחיםלהתייעץ

ידינותחתכבושהנקראתישראלארץ.1.נבסימן

העולהככלכהלעשותיכולההממשלהאיןאםגם

צבורדין.2.[(ד)ו"לסימן'גחלקנושהרוחהעל

אינהאבלרשאיתהממשלה3.יחידכדיןאינוומלכות

לגוייםי"אשטחילמסורשלאלןקיםלאמרחייבת

.[ג"לסימן'גחלקויאה]נפשפקוחבמקוםאפילו

הברכהקודםבהבדלההנרבאורלהסתכליש:סימןמספרללא

דברבאומראלאמ"הכמזכירשאינוהדעהלפי.(ח"רל'עמ)

.(שם)אמובשםתורהדברבאומרהדיןהוא,אביובשםתורה

'גחלקבניםבנית"שופסקיקיצור

ומועדתפילהשער

החדרמןלצאתצריכיםאינםגברים.1.אסימן

קולמשוםנשיםבזימוןאין.2.מזמנותשנשיםבשעה

נשיםעםשסעדושניםאואחדאיש.3.ערוהבאשה

ברוך"ו"שםיהי"עמהןיענו,לעצמןהמזמנות

'גלעצמןשזימנונשים.4.'וכו"משלושאכלנו

הסועדיחיד.5.לעצמןמנהגקבעו,רצופותפעמים

..להןלזמןרשאינשים'געם

הופכתאינהטוביוםאושבהתוספת.1.בסימן

התולמןהוספההיאאלא,לקדושהולאוללילהיום

לקבלהמקדים.2.מלאכהאיסורלעניןהקודשעל

לישםמלברךפטוראינו,הלילהקודםעצרתשמיני

והקידושהתפילהזמןאתלאחרצורךאין.3.בסוכה

בליללהתפלללהקדיםיש.4.השבועותחגבליל

לאשהתינוקותכדי,חשכהעםמידלקדשכדיהסדר

.ישנו

גליותשלשניט"ביוהשיטותביאור.1.גסימן

כלכפיואתנושאי"באהמבקרל"מחוכהן.2.י"בא

רבניהוראותלפיינהג,לחזורשדעתול"חובן.3.יום

שיטותכשתימספקלהחמירצריךאינו.4.ל"חו

י"באהמבקריםל"חולבנימותר.5.["וחציט"יו"]

י"אלבנילאאבל,שניט"ביושלהםבמניןלהתפלל

.ל"שבחו

בתשעתבשרלהאכילמותר,צורךכשיש.דסימן

.ירושליםעללהתאבליודעשאינולקטןהימים

כפוריוםבערבלטבוללנשיםמותר.1.הסימן

לבתולותמותר.2.בנידתןכשהןגם,תשובהלשם

.לתקלהלחשושואיןכ"יוהבערבלטבולולפנויות
.כ"יוהבענינילמלאכיםלהידמותנשיםיכולות.3

המקבלכדברסכךמעמידשלwwnאין.1.וסימן

והדפנותעץדפנותעלנשעןכשהסכךטומאה

חששאין.2.מסמריםידיעלהצדמןלזוזומחוכרות

חוטיבתוכםשאיןביטוןכותליעלסכךלהעמיד

ידיעלמבחוץנתמכיםהכוחליםאםאפילו,ברזל

גדוליםומסמריםברגים.3.ברזלשלזוויות

מקבליםאינםבמחוברלקובעםמנתעלהמיוצרים

אבלטומאהמקבליםקטניםומסמרים,טומאה

,עשלקורה.4.למחוברחיבורםעםנטהרים
הקורהועל,ברגיםידיעלמצדהלקירהמחוברת

אתמלחציםוהברגיםהכלונסאותקצוותמונחות

שמחזיקהואהקורהעלהקירולחץהכותלאלהקורה

.וכשרבלבדצדדיםזההרי,הברגיםולאהקורהאת

קריאתלצורךצבורנקראותנשיםעשר.1.זסימן

אתלקרואישבירושליםמשולשבפורים.2.המגילה

שהוקדמהקריאה.3.נשיםלעשרבברכההמגילה

.המנהגןוכן]בדיעבדעשרהצריכהאינהד"ליו"מט
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והוראהלימודשער

,להתיררשאיחברושאיןשאסרחכם.1.חסימן

אלאזהאיןדאיסוראחתיכהדשוויההטעםלפי

דשוויהאמרולא.2.לפניהםשבאמסויםבמעשה

הטעםלפי.3.הפצאבאיסוראלאדאיסוראחתיכה

השניאיןהראשוןשאסרמהדאיסוראהתיכהדשוויה

יכולאינוהראשוןשאפילואומריםויש,להתיריכול

שלהטעםלפי.4.בעלילטעהכןאםאלאבולחזור

אםלשנילשאולמותר,ראשוןהנשאלבכבודפגיעה

הואאםשכןוכל]השואלשלהמובהקרבוהואהשני

בתורהגדולשהשנישמפורסםאו,[הראשוןהרבשלרבו

,והתירלראשוןנשאלאם.5.מהראשוןיותר

טעהלא'האנאםלאסוררשאיהשניאיןלכתחילה

חתיכהלאסוריכולאינוגדולח"תאפילו.6.[בעליל

היאתוכחהמצות~]לולהורותממנובקששלאמישל

שלאלחכםלצייתחייביםאינםצבוך.7.אחרןענין

לשאולמותר.8.עליהםאותוקבלוולאפיואתשאלו

ומהמהראשוןששאללשנימודיעאם,אחרמרביותר

ויודיע]כאחדרבניםכמהלשאולמותר.9.לוהורה

,[לולהשיבחייביםאינםוהם,רבניםפיכמהאתששואללהם

.קדםמהםמילהוראתעדיפותאיןואז

כמולחברואדםשביןמעשיותמצות.טסימן

.כוונהצריכותאינן,צדקה

הירושלמיובלשוןתסורלאבמצותביאור.יסימן

.ושמאלימין"ללכת"

רשותלהיותיכולהלעירשמחוץדוד.1.יאסימן

לפחותמצטמצמתהיאמקומותבכמהאםגם,הרבים

לכללעשרהמומרלצרףאין.2.רוחבאמותז"מט

בנרלהסתכלצריךבהבדלה.3.שבקדושהדבר

ובלקט.ח"רל'עמ'גחלקיאה]לברךכךאחרורק,תחילה

אמירתכדיתוךבציפורנייםלהסתכלכתב57'עמח"אויושר

יבואוודאיכאילויוםכללצפותחובהאין.4.[הברכה

.['גמאמר'גחלקראה]יוםבאותוהמשיח

בעצמהגמראללמודלאשהמיתי.1.יבסימן

להקשיבלהמותר.2.וללמדןאחרותמנשיםוללמוד

לגבריםשיעורהמגיד,ולכן.3.לומדיםכשהגברים

ללמדלאבאין.4.אשהנכנסהאםלהפסיקצריךאינו

הבאותמבוגרותללמדמותר.5.הקטנהלבתוגמרא

פ"שבעתורה,בדפוסשהכלהיום.6.מרצונןללמוד

דוקאבנותללמדיש,ולכן.7.שבכתבכתורהדינה

.פהבעלולאספריםמתוך

הבאלנכריתורהללמדמותך.יד-יגסימן

.להתגייר

מדייותרשהקיל'ארבעלהועדאם.1.טוסימן

שגיירגריםלפסוללמפרעעדותזואין,גריםכקבלת

לשלוחאסור.2.בכשרותמוחזקכשהיהשניםלפני

לוהודיעולאאם.3.הרפורמיםאצללהתגיירנכרי

.כללגיורכאןאין,זרהעבודהושלילת'הייחודעל

לקייםעצמועלוקיבלמצוותמקצתלוהודיעואם.4

.בגיורחיסרוןזהאין,כעתידלוכשיוודעוהשאראת
לבטלאין,מצותמקצתלוהודיעוהאםספקישאם.5

.[ו"לסימן'בחלקבניםבניראה~]למפרעהגיור

לשםפ"שבעתורהללמודלנכריאסור.1.טזסימן

בנימצוות'זפרטיללמודלומותר.2.בעלמאידיעה

לגוית"תדיניכמו,לוהשייכיםדיניםושארנח

לומותר.3.הגיורותהליךשכתשמירתואיסור

לקבלכדילקיימןרוצהאםמצוותשארפרטיללמוד

לושאסורמהנכרישמלמדמי.4.לשבתפרט,שכר

שומרלמרצהמותר.5.עיורולפניעלעוכרללמוד

,באוניברסיטהלנכריםהיהדותלימודיללמדמצוות

לימודימלמדכברמומריהודיאונכרישםישאם

.מהםיותרטובמלמדהדתישהמרצהפ"אע,היהדות
מותרלצבוראוהיהודיםלתלמידיםתועלתישאם.6

מהלבררהוראהמורהעםלהתייעץויש,שםללמד

.ללמדומהתועלתנקרא

כתביםשער

מיעלחלאינוגרשוםדרבנוחים.1.יזסימן

מכתבשקוראמיעלולא,נכרישלמכתבושקורא

שפתחמיעלולא,(קארדפוסט)גלויהכמופתוח

לקרואשאסורשכחאם.2.בוקראולאחברומכתב

"ג"חדר"לרשוםנהגוולכן,ג"חדרעליוחללאבו

שאיןהזהבזמן.3.המעטפהעלאוהמכתבבראש
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ניראהנידהלאגרשוםרבנוגם,כלללנדותנוהגים

חברומכתבקראאם.4.[א"מסימן'בחלקבניםבבני

.'גידיעלהחרםלהתיריכול,ג"מחדרוחושש

שעושהרבעלהרעלשוןלספרמותר.1.יחסימן

למערכתשנשלחמכתב.2.בעםופילוגיםחילוקים

לושיאמרעדיאמרבל"משוםבוואין,לפרסוםעומד

".אמורלך

.ל-אבמקום"דל"או"קל"לכתובאין.יטסימן

אם,בהםשלמדוצילום-דפילמחזראסור.1.כסימן

שםלמחוקאסור.2.נמחקיםשאינםשמותעליהםיש

נכתבשבכוונהכל,לקדשוכוונהבלישנכתבפ"אע

הםמהידעולאהדפוסשפועליוכגון,נדפסאו

לכתבוהתכווןלאאםשםלמחוקמותר.3.מדפיסים

האותוהשמיטיהודהלכתובשהתכווןכגון,כלל

(אייתיעסט)מיןשכתבשםלמחוקמותר.4.ד"דל

למסוראסור.5.כללאלוקיםשקייםמאמיןשאינו

שאיןדפים.6.ימתקםשהואמנתעללנכרישמות

לנכרילצוותמותר,בהםלמדואםואפילושמותבהם

יקחוהנכריהאיסוףבתחנתאותםלהניחויש,לאבדם

בהםשישספריםלצלםדרךיש.7.בעצמואותם

.שמותבהםשאיןצילום-דפיולקבלשמות

ונישואיןצניעותשער

אסורהקרחתשהיאנשואהאשה.1.כב-כאסימן

אםאפילו,ערוהבאשהשוק.2.ראשבגילוילצאת

שוקגלי",ו"מפרקבישעיהו].לגלותהנהגוהנשיםכל

ציוויכלשוןפותחהכתוב."ערותךתגלגם...נהרותעברי

תצטרךבבל-שבתכיון.פרושווהכי,עתידבלשוןומסיים

ערוותהגםתתגלהממילא,בנהרלעבורכדי,שוקהאתלגלות

הרגלהיאשמעקריאתלעניןששוקראיהמכאן.שבסמוך

לענין.3[.לערוהסמוכהשהיא,הברךמןלמעלההעליונה

ביותרערוהבאשהלשיערלחושישיהודיתדת

אין.4.גידולןלמקוםמחוץבשערותגם,מטפח

אם.5.הדיןמןיותרלכסותהיוםנשיםעללהחמיר

אובכפהראשהמכסה,בביתעמהזריםאנשיםיש

שערותיהאם,מכוסהשראשהפ"אע.6.מטפחת

.ראשפרועתנקראת,[קליעהללא]כתפיהעלגולשות

,לגמריראשפרועותלצאתלנשואותהיתראין.7

הראשרובאם.8.ערוהכאשהכשיערתלויואינו

.יחודיתדתמשוםלצאתאסורהעדיין,בקלתהמכוסה

,הכיסויבאיכותהואהחסרון,בראשונים'אלדעה

הואהחסרון,'בלדעה.9.קלועהשהקלתהכיון

כלאתמכסהאינהשהקלתהכיון,הכיסויבכמות

,הכיסויבזהותהואהחסרון,'גלדעה.10.הראש

זהולפי].נשואהשהאשהסימןאינהשהקלתהכיון

מחלוקתביאור.11.,[נכריתבפיאהגםלצאתאסורה

לפי12..יהודיתודתמשהדתבהגדרתהראשוינם

נשיםמנהגרק,במנהגתלויהיהודיתשדתהדעה

כיסויאובבגדלרחובלצאתאסור.13.קובעכשרות

.לביתמחוץלהיראותמיועדשאינוראש

אתמכסהאינהשהכלהלמנהגמקוי.כגסימן

.הייחודאחריאפילוהנישואיןבסעודתראשה

בביתהביןראשפרועתללכתאשהיכולה.כדסימן

.ביתהבניאלאשםשאיןכל,בחצרהובין

הגוייםחוקותמשוםאיסוראין.1.כהסימן

המנהגשאיןבמקום.2.ארוכותשמלותללבוש

שבתזמירותלשירונשיםלאנשיםמותר,לאסור

זמירותשרותשהנשיםבמקוםשמתארחמי.3.ביחד

שישירהיאהעצה,לכךרגילאינווהואהגבריםעם

.טפחעדמותרבאשהשיער.4.אתןיחד

שלקטנהבאצבעלהסתכללאישאסור.1.כוסימן

אסור.2.אצבעותיהלכסותצריכהאינהאבל,אשה

ללכתלהמותראבלבשוקאשהאחריללכתלאיש

יושרלקטישה]מגרהכאופןפוסעתאינהאם,לפניו

כדיבביתלהישארצריכההאשהאין.3.[37'עמד"יו

כלעיורולפניכאןואין,בהיסתכלולאשאנשים

ושארדנהראעיבראחד.4.לבתשמותמושכתשאינה

איסור.5צניעותבעניניתקפיםעיורולפנישלפרטים

כשאיןעיקרו,אדםלבניזרועותיהבמראהיהודיתדת

.ככולהדרוכה]מגולההזרועשרובאוכללשרווליםלה

ללבוששנהגובמקום.6.[שברגללשוקשווההזרועואין

המכוסיםכמקומותהזרוענעשתה,ארוכיםשרוולים

במקום.7.מטפחיותרממנהלגלותואסורהשבגוף

פיעלאף,לגמריראשפרועותיוצאותהנשיםשרוב
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כנגדשמעקריאתלקרואמותרעבירהשעוברות

ברורהובמשגה.עהסימןחייםבאורחש"עוהכדעת].שערן

וחברותיהזואשהדרךאם"כנגדןש"קלקרואאסריק"ס

הנשיםרובבאסדןולא,ראשפרועותלצאת"מקוםבאותו

העוברותאתרקשהזכירשםוראה.כןיוצאותהמקומותברוב

[.מודההואגםיהודיתדתעלרקבעוברותאבל,משהדתעל

להקליכול,מהרהרשאינוביצרוהמכירגדולחסיך.9

העולם.10.באחריםהרהורלידיהמביאיםבדברים

כעניניהרהורלמנוענשיםעםהרגלםרוכעלסומכים

קדושיןוראה.(4).ז"לסימן'אחלקבניםבניראה].יום-יום

שאנוהשתאסומכיםאנו17ועל"שכתבובתוספותא,פב

."שמיםלשטהכל"שםהגמראעלומוסס,"בנשיםמשתמשים
בתאתכשלקחכןאמראבאבראחאיבהלא,תמוהולכאורה

שכתבוכמוגמורצדיקשהיהנאמרלאולמה,בחיקובתו

אלחנןרבינובתוספותוראה,א,יגבשכתעולאעלהתוספות

,יזבכתובותאחארבוביןעולאביןשהשוהא,יזזרהבעבודה

ואיך.בקדושיןאבאבראחארבוביןכתפיועלכלהשהרכיבא

מתיריםשהעולםלמהלעצמםהתירואלהשצדיקיםממהנלמד

עללסמוךהעולםיכולשפירשנתפשטשבמהל"וצ?לעצמם

עוד.ח"אובסוףבמנהגיםהלבושלדברימקורוהוא,ההרגל

בחיקקטנהלקחתלעצמםהאמוראיםשהתירושמהל"י

יצרהמגריםמעשיםהםאלהכי,לגואסור'וכוכלהולהרכיב

הכל"מ"ומ.גמוריםצדיקיםהאמוראיםהיואלמלאביותרהרע

לומותראחדכלכלומרשהכללתוספותמשמע"שמיםלעס

לפיהקילוהאמוראיםולכן,מעלתוכפישמיםלשםלעשות

שלהםהפחותהבמדרגהמקיליםהעולםושארשלהםהמדרגה

שלהיםכלשון,"בנשיםומשתמשיםומדבריםמסתכלים"ש

].DWבקדושיןשלמה

בפנילדברוגילותשנשיםבמקום.1.כזסימן

בחופההכתובהאתלקרואלאשהמותר,גבריםצבור

'וכווהעדיםקדושיןהמסדרהםמילקהלולהודיע

ברכות'זלברךלנשיםלהתיראין.2.הודעותושאר

חתןשםוישלעצמןהמזמנותנשים.3.החופהתחת

האומרתאשה.4.בראאשרלברךיכולות,כלהאו

דאה]האבליםעםביחדנ"בביהכהנשיםבעזרתקדיש

איששםשאיןמזדמןאם,['זסימן'בחלקבניםבני

וכן].באקראילבדהקדישלאמריכולה,קדישהאומר

שמיהויהאאמןיענושהאנשיםכדיכקולאזותאמר.ביארצייט

אםאבל,הגבריםעםהקדישיםכלאתלאמרויכולה.'וכורבא

.עלינושלאחרהקדישאתרקתאמרלבדהקדישאומרתהיא
קדישלאמרמהמתפלליםאחרצריךאבליםשםאיןאם,ברם

[.אתויחדותאמר,בסעיףקלב'סיח"באוא"הרמשכתבכמו

סמךעלנידתהעתבלאהנערהעלהבא.כחסימן

.כרתאיסורעלעוברספק,כיםשהתרחצה

נפטרתשאשההואהעולםמנהג.1.כטסימן

מ"ומ.2.בעלהכמנהגיונוהגתאביהביתממנהגי

כינהשאינובמהאביהביתכמנהגילהמשיךיכולה

צריכהאינהאשה.3.נפשעינויבוואיןבעלהלבין

.בעלהשלבעלמאחומרותעצמהעללקבל

ישראלארץשער

כיבויםבמצותן"הרמבבדעתבירוי.לא-לסימן

.[ב"מסימן'בחלקיראה]ישראלארץ

.גורםל"חוכעווןהשיטותביאור.לבסימן

המלךמןלמנועלסנהדריןרשותאין.1.לגסימן

שייהרגשאומדיםלאאם,הרשותלמלחמתלהוציא

.כמלךדינועדייןרשעמלך.2.מששמאחדיותרבה

אםגם,כמלךדינההעםידיעלשנבחרהממשלה.3

יהודיםאונכריםבקולותנתמכתאונבהרההיא

שמאבדתדברעלממשלהלהרשיעאין.4.עולפורקי

חברילדוןאין.5.שלהמהמדיניותכתוצאהנפשות

יהודיהרואה.6.מוסריםאוכרודפיםהממשלה

עליולברךיש,התורהמחכמתשלאבחכמההמופלג

.[ומלכותשםזבליודםלבשרמחכמתושחלק

ז"עשער

גם,אדםבתבניתפסללעשותאסור.1.לדסימן

אלא,קצת(אבסדאקט)מופשטתאוגולמיתבצורה

מןלשנותשהתכווןהמוכיחבאופןשינהכןאם

שישאמנותבספריולעייןלרכושמותר.2.הטבע

,מצילומיםלהבדיל.3.זרהעבודהשלצילומיםבהם

ליהנותכדישלאאפילועצמהז"בעלהסתכלאסור

בעלמאראייהאבל,עשייתהאופןעללעמודכדיאלא

לביןבעצמהבאשהקולביןחילוקיש.4.מותרת

ראייתהלביןאשהראייתובין,ברדיוקולה

.בעיניםלראייהשווהבמראהראייה.5.בטלביזיה

שלהגישוםהואזרהעבודהעיקר.1.להסימן

[."האלוקיהמקובל"כמומכינוייםלהתרחקיש].האלוקים
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עבודההיאהנצרות.3.ז"עאינההאיסלאםדת.2

שאיןבכנסיה.4.הכנסיותביןהבדליםישאבל,זרה

האישאותושלהצלםאפילו,לצלמיםבהסוגדים

שעלובנההאשהצורותוכן,ז"עאינוהקירעלהתלוי

האישאותוקבלתאובשילושהאמונה.5.הכלים

מהםשאחדהמאמיניםיהודים].ז"עזוהרי,כאלוהעליו

למניןלצרפםאין,שהואצדכלעל,אלוקיםהואשנפטר

בקדושיםנוצריםלהשביעמותר.6[.נבילהושחיטתם

,העולםמןעברשפולחנואליל.7.(סיינטס)שלהם

מקדשיומנויוליהנותולהסתכלשמולהזכירמותר

השנהוחודשיהשבועימילהזכירמותר.8..וכליו

שעודואלילשלשמולהזכיראסור.9.הלועזיים

מותר.10.גנאישלכינוילכנותומותראבל,נעבך

עלהנקראים'וכוורחובותעריםשלשמותלהזכיר

מותר.11.לאלילולאלמקוםשכוונתוכל,ז"עשם

להזכירומותר,סט"כריילכנותובליו"ישלהזכיר

ו"אנלכתובאולאמראיןאבל,מלידתוהשניםמנין

נכריאויהודי.12.לאדוננושנותשפירושוני"דומי

אין,ז"עעובדאחריםובנמנים'האתעובדשלפעמים

אפילו]ז"עעמשוםותייבכללבשיתוףעבודהזו

שברעהוכן.13.[בשיתוףמותריםנחשבנילסוברים

,אחתבשבועהאחרובדבר'בהשנשבעהיינובשיתוף

מחלוקת.14.ז"בזאשבועותבשתילאאבל

שאינםנכריםעלחלתחנםלאאיסורהאםהראשונים

טובהשעשוז"עעובדילשבחמותר.15.ז"עעובדי

נהניםשאנחנודבריםעללשבחםמותר.16.לישראל

גםשישטובותמידותעללשבחםמותר.17.מהם

בשיריפיושמנבלממיץ"שלעשותאין.18.בנו

הכנסתבביתלזמראסור.19.נ"לביהכמחוץעגבים

,ניגוניםבשארלזמרמותר.20.ז"בעשמקורובניגון

.התפילהמןהמתפלליםדעתאתיסיחושלאבתנאי

ביןבכנסיהבין,כנסייתיתמוסיקהלשמועאסור.21

כנסייתיתמוסיקהלשמועמותר.22.בקונצרט

.הלשוןמביןאינואם,תקליטאוהרדיודרךבאקראי

פיעלאף,ז"עעובדיל"שבחוגויים.1.לוסימן

ישיום"].בהאדוקיםשאינם
אינםהתושביםשרובארצות

לנכרימותר.2[.הרובאחרבזהוהולכים,כללדתשומרי

בני.3.להשביעולישראלאסוראבל,ז"בעלהישבע

ולהענישלדוןאין.4בשיתוףעבודהעלמוזהריםנח

לבנותלישראלאסור.5.הזהבזמןז"עעלנחבני

ביתשכןוכל,מזבחכמוז"עשלדתשמישתשמיש

ז"לעמיוחדשאינובנין.6.תשמיששהואז"לע

שאראתלבנותמותר,ן"לעהמיוחדתכיפהובתוכו

כדילגוילהלוותאסור.ד.הכיפהאתלאאבלהבנין

בניןשםהיהאפילו]ז"לעבניןלבנותלולאפשר

אםלולהלוותמותר.8.לתרוםאסורשכןוכל,[מקודם

.לתווםאסוראבל,ההלוואהבליגםלבנותיוכלהגוי
בהסוגדיםשאיןכנסיהלבנייתלתרוםמותר.9

,[בכולםוכן,תחתלאמשוםבמתנהאיןאם]לצלמים

ראוי.10.הרובאחרהולכיםכנסיותלכמהובמגבית

אוהצנרתלבנייתהיאההלוואהאושהמתנהלהתנות

מותראלהבתנאים.11.להיכלולא,החניהמגרש

.וקונסרבטיביםרפורמיםשלנ"ביהכלבנייתלתרום

לאאםלאיבהלחשוששישבמקוםרק,זהכל.12

.יתרום

בציבורהתפילהשעתאתלאחרמיתר.1.לזסימן

אתלאחרמותר.2.ב"בארהההודאהיוםשלבבוקר

.כןלעשותראויאיןאבל,המולדבחגאפילוהתפילה

,בולשמוחמותר,דתיולאאזרחישהואלאומיחג.3

לכמהאחת.4.לאלוהיהםבומודיםהגוייםאםגם

.ההודאהביוםהנהוגההסעודהעללדלגיששנים

נפשותשער

מתחילתיוםארבעיםקידם.1.לט-לחסימן

נשמתבוואיןנחשבהמתהווההעובראין,ההריון

פחותעוברלהצילכדישבתלחללאסור.2.האדם

,פעמיםהרבהבקלותשילדהיולדת.3.יוםמארבעים

איסוראין.4.יולדתכבכלהשבתאתעליהמחללים

לדעתאפילו,יום'מקודםעוברעלחלרציחה

שלההפוריותשנותבסוףלאשהמותר.5.ן"הרמב

cvsבדיקתידיעליימצאשאםדעתעללהתעבר

ועדיף,יום'מקודםתפילהיאפגוםיהיהשהולד

הדברלפרסםואין]כללתתעברלאמאשרכןשתעשה

הבדלאין,יום'מקודםפגוםעוברבהפלת.[ברבים

.ישראלאוגויי"עהפלהבין



בניסבנית"שופסקיקיצורקם

חכמים.2.התורהמןאסורהגוירציחת.1.מסימן

לגרוםהתורהמןשאסורואפשר]למותולגרוםגםאסרו

שבגוייםטובאמרולא.3.[ב"מסימן'גחלקראה,למותו

,רובפיועל,בגבריםורק,מלחמהבשעתאלאהרוג

הורגיםאיןהזהכזמן.4.כחובהולאטובהוכעצה

התורהמןמצוהאיןהגנהבמלחמת.5.זכרכל

.זכרכללהרוג

דיןבביתו"עהעוברנידוןלאאם.1.מאסימן

כפעולתלאאם,להרגוואסורמיתהחייבאינו

אותולדוןכדי.2.[(ג)'דמאמר'גחלקוראה]מלחמה

.ודייןעדצריכים

אתהורגיםהאםהראשוניםמחלוקת.1.מבסימן

עיקריעלמצווהאינונחבל.2.בידיםהמינים

.אפיקורסאומסיתדיןבוואין,האמונה

,יעבורואלבייהרגאסורהגוירציחת.1.מגסימן

נשיםעלנכריםאיימואם.2.אביזרייהומשוס

יהרגולביאהמהןאחתתמסורנהלאשאםישראליות

ולאלמסורלהןיש,אותןיטמאורקולאכולןאת

גדרךחכמים.3.[מהן'ארקלהרוגאיימואםע"וצ]ליהרג

למסרומותר].גוייםלידימישראלנפשלמסורשלא

ע"נז"עשהםעוונות'בג.4[.ע"וצ,ישראלשלטוןלידי

אסור.5.להקלובאביזרייהו,להחמירמפיקםר"ושפ

לאכולכדיאו,אבריםהשתלתלצורךנכרילהרוג

חלבלפניווישמרעבשגוועמי].מרעבלמותשלאמבשרו

מבשרולאהחלםמןיאכל.מתאדםובשרבכרתשהואכדמה

ועלתקברנוקברכיועלתשקצובלעלגםבושעובר,המת

[.'החילול

אושרצחבגללגויסשהרגוהויהודי.1.מדסימן

בגדראינו,יהודישהיהמשוםולא'וכוגנב

והגוי,להורגוגויאחרישרדףיהודי.2.הקדושים

נאנסאם.3.פטורהגוי,עצמיתהגנהמתוךאותוהרג

נכרי.4.חייבהנגרי,אחריהודילהרוגיהודיידיעל

,גרמאידיעללהורגוזולתואחריהרודףיהודיאו

בודאיאם,להרוגלאחריםהמצוה.5.כרודףדינו

חובההיאהרודףהריגת.6.כרודףדינוכדבריויעשו

אתלהרוגלהשכיםמותר.7.נחלבניורשותלישראל

אלאכןלעשותלהתירואין,הרדיפהקודםהרודף

האומראבל,ברודףוזהך.8.[העניןלפיוהכל]לנרדף

להורגוומותרמסירהכתחילתנחשב,ואמסוראלך

הרבה(ה)'דמאמר'גבחלקוראה.למסורהיכולתבידוישאם]

נכריאחריהרודףיהודי.9.[ומוסררודףבדיניפרטים

ויכול,הנכריאתלהצילאחרליהובייש,להורגו

אסרהאם.10.להורגואיןאבלהרודףאתלפצוע

מורדוהרודףנכריםלרצוחישראלשלןאפילו]מלכות

.להורגווחייליםשוטריםיכולים,במלכות

למקוםעצמואתלהכניסלאדםאסור.1.מהסימן

להיכנסמותראכל,קרובהבסכנהוזהו.2.סכנה

שאינהסטטיסטיתלסכנהשכןוכל,רתוקהלסכנה

,רחוקהאוקרובהלסכנהשנחשבמה.3.מורגשת

להצילמצוה.4.והתודעהוהמקוםהזמןלפימשתנה

שאיןכל,סכנהצדבהצלתושישפיעלאףחברואת

ודרךפרנסהלצורךלהסתכןמותר.5.קרובההסכנה

אוכשוטרלהתפרנסמותר,ולכן.6.עולםשליישובו

מדברותישב-ולביצותולייבש,ציידאוכבאי

להתיישבמצוה].לספרהסמוכהבעירלדוראו,וכדומה

להצילכדילהסתכןלאישמותך.7[.ושזמרםביהודה

להסתכןמותך.8.ן,מיעקבונלמד]בניוואתאשתואת

להצילכדילהסתכןמותר.9.הרביםאתלהצילכדי

[.נפשלמסורגםמותרובאלה].בותלוייםשהרביםמיאת

לא,בבגיםצורךלוואיןהאסאתשלחאם:סימןמספרללא

יכול.('המאמר)תשחיתבלעלועברהקןשלוחמצותקיים

מותר.(ו"קצ'עמ)התפלהלאחרדזמראפסוקילהשלים

.(ט"ר'עמ)בשבתבאחדשחלבאב'טבמוצאיהייןעללהבדיל

'הקויתילישועתךו"ת


