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עד,וסודובשורשופעמיםאלפיהלכהבכלוחקרשדרש,סודפ"עוכן,נגלהפ"עשקבעבהלכותיסוד

שזכההדבהסודותעם,האדלדלוכתביק"זוהשעריפתוחיםשלפניולהתנהגהיאךלמעשההלכהשחידש
אבל,מעולםגילהולאוגנזשטמןסודותלוגילו,המדריגותלרוםמעלהמעלהעצמושהתקדשידיעל

,כמוהו'הלאורהחכינוחלקינוטובמהואשרינו,ליראיו'המסודונסתרמנגלהיסודותעלבנוייםמנהגיו

.יסודםשבקודשכמנהגיושנוהגמיואשרי



,המכרעתאחתדיעהרקשיביאוהיינו,להתנהגהיאךלמעשההלכהע"שלכתובמאדבוהפצירובניווהנה
אין,נמרקבקיצורלהםהשיבשפעםעד,כןלעשותנמנעלמהפעמיםוכמהכמהבניובוהפצירוזקנותוולעת

.מאומהז"עהוסיףולא,השמיםמןרשותלי
מהלומדיםשדרש,דיניםפסקיעםנפרדכספרולא,ע"השעלהגהותיוחיברל"זצשרבינודרכויורהוהאמת

לפסוקבאולא,להתנהגצריךהיאךבעצמואחדלכלויתברר,וראשוניםס"בשדיןכלבמקורהיטבלעייןע"בש
ס"השפשטותעלורקאךומיוסדיםשבנויים,דבריוצדקתלעצמובעלילרואהאחדוכל,דרךמורהרק

.וראשונים
ביתנכלננהוג,העולםממנהגאחרתשפוסקומנהגיול"זצא"הגרלדברילהםמההטועניםכאלוויש
כמנהגלסמוךיותרונוחקלרק,במקורוהלכהבכללייגעהרצוןחסרבהםוכיוצאולאלו,שינויבליישראל
ומהם,כזדונותאצלםושגגות,בשורשוההלכהללמודשעליהם,אחרקיוםדורשיםחכמיםמתלמידיאבל,העולם
,דוקאבמותוחכםתלמידאו,תורהלבןכראויהפוסקיםשיטתכפימצוהכלולעטרלהדרלרומםלפארתובעים

.ממשלצמאכמיםל"זצרבינולתורתאנוזקוקיםולזה
רחמיםשעריהספרעלולהוסיףולבארלפרש,"חדשאור"ספרחיברל"זצמלצןשמואלרביהגאוןוהנה

,לאורלהוציאוהחלטתילידיי"בכתהספרובבוא,דבריוכלהדפיסולאשוניםומטעמים,ל"זצא"הגרמנהגיעם

ביאוריםמקורותוהוספתי,תלמידיוי"ומכתא"הגרמספריומנהגיםדיניםהרבהעודוהבאתיהוספתיואני
ימצא"חדשאור"בספרהמעייןשכלומובטחני,לגמריחדשספרשנוצרעד,והלכההלכהלכלהרבהוחידושים

,במנהגיולידבקישתדלותורהובני,בעולםויתבדרויתפשטוומנהגיול"זצרבינושחידושיותקותי,הערותהרבה
.ש"וכממקובליםושארק"בזוהסודפ"עויסודם,הלכהבעומקעיוןעלשמיוסדים
רוחאכרמותלדידישזהוחושבואני,למעשההלכהעליהםלסמוךשלאלהקדיםהמחבריםדרךאמנם

ואסור,לפסוקאולהורותולאלהעירבאשהספרמתנהאניובפירוש,זהביאורמתוךיפסוקדמי,זהדברלכתוב
הרבהשכתבתי,כןשהדיןבעצמולושיתבררעדהדבריםבמקורעיוןבלי,שכתבתימהפ"עלפסוקאחדלשום

ואני,לשמעתתאדבעינןצילותאובלישונותטירדותמתוך,בספריםכראויעיוןובלימקופיאבהספרחידושים
מזהיראנינ"וע,הוראהכמורהולאהלכותועודא"הגרדברילמצוא,כמפתחבהספרישתמששהקוראסומך
ולידבק,במקורוהלכהללמודמרובהתועלתויביאיתפשטשהספרת"בעזהשימובטחנימ"מ,ומזהירוחוזר

ל"זצא"כהגרהיוםעדנהגושלאאלווגם,כאןבספרשהערנווהערותדיניםחידושיועודל"זצא"הגרבמנהגי
.כשיטתולנהוגלהשתדליזדרזואולי

שהעירואחרוניםהרבהשהשמטתיואומרבצדקטועןזה,ויבקרומומיןמחפשישיבואוידעתיוהנה
שהקדמתיבהקדמהאבל,בניןלייסדכדיבושאיןידחובסבראוכן,מהערותיהםהבאתיולאזהבעניןכבר

להעירועיקרויסודו"חדשאור"הספרדברישכל,להשגותיותשובההקוראימצא,לבדלהעירבאהזהשהספר
יתבררידישעלאזכהואם,והלכההלכהבכלשישוחששותהספיקות,ודיןדיןכלשורשעללעמודלהמעיין
.שכריזהוהיההלנהאיזהיותרויתלבן

מועדיםלספרי(דטשעביןד"הגאב)ל"זצויידנפלדב"רדהגאוןהדורפארמרןהסכמתשכשקבלתיובזכרוני
וסיפר,בקורתישספרלכלכללשבדרך,נסיוןמתוךטובהעצהלילמסורשרצונוליואמרהוסיף,וזמנים

להביאשעליוואומרטועןזה,הרבהמכתביםקיבלא"חמישריםדובבספרובפוליןעודלאורדכשהוציא
,לבדהלכהלענינילצמצםת"שובספרשעליוואומרטועןזה,והשמיטםשמביאבעניניםשדנואחרוניםעוד
ל"זצאחדגדולולבסוף,כלללהשיבלאהחליטוהוא,פלפולבדרךהםשדבריוטפיבעמקותשיכתובמייעץוזה

כ"שא,הלומדיםלכלנפשלכלשוהספרחיברלאשמעולםואמרוהשיב,תשובהעונהאינולמהאותושאל
שהספרבצידותשובתו,מבקראחדאםולכן,כזהמספרונהניןשמרוציםלאלוחיבררק,לאלפיםמדפיסוהיה
,ממנונהניןישואם,אותווישבחיהללואחדאחדשכלספרלחברנתכווןלאשמעולם,בשבילוחיברלא

טענותמיניבכלהספרולבקרלבטלשעלוליםמעיקראלידעעליך,ואמרהוסיףובזה,עבורםהספרלוכדאי
דורשיםשהם,הספרלחברנתכוונתלאשלהםתצייןולמבקרים,אחדלכלהספרחיברתלאאבל,ומענות

מספרשנהניןכאלוישדק,דוקאוהבנהעמקותעםאו,והוכחותבקיאותעם,אחרספרסוגומחפשים
לאשהספר,מעיקראלעצמךשתצייר,בבקורתלבבךיפולולאלעמודתוכלובזה,נתכוונתלבדולהם,זה

שאינואף,הספרלךכדאיכ"גלבדולהם,כזהמספרנהניןשכןמסוייםלחוגרק,אחדלכלחוברולאיתקבל
.הנחמדיםדבריוכ"ענפשלכלשוה



שמחפשיםולאלו,ת"בשומבוקשםיחפשו,ובבקיאותלמעשההלכהלידעשרצונםלאלואומראניולכן
שלכדרכהלהוסיףועליו,הערותרקהקוראימצאזהובספר,שוניםבמחבריםכןימצאו,לומדותאופלפולים

שלפנינוספרידיעלואם,האחרוניםרבותינובדבריולסיים,וראשוניםהגמראבעיוןללמודלהקדים,תורה
ופסקיו,יתפשטל"זצא"הגררבינושתורתת"בעזהשיאזכהאםש"וכ,שכריזהוהיהההלכהלברריתעורר
בנוסחשהלא,מזהיותרעבוריהרביםזכוילךאין,טפיהלכותיולקייםוישתדלו,בעולםיתבדרוומנהגיו

הרבהמצותוהחזיר,בסינינתינתוכיוםלעשותהגדילכיעד,גדולודברקטןדברהניחלאכתובשלומצבה
.ויסדןוחזרנשכחואשר

ויודע,ונסתריםעמוקיםשדבריו,ל"זצרבינובדברילדוןאנכימי,להתחילשיחבפצותייראתיאמנם

,ל"זצרבינופסקיבהזכירםורעדופחדוזחלול"זצעולםוגדולי,וכוונתודעתולסוףלירדנוכלשלאאני
אלכדשמאותוששני,לאמיתהזהואםגבולבליפעמיםוביקרעברמנהגאודיןאיזהשחידששלפני

,האחרוניםמרבותינואחדעללכתובכראוינזהרתילאאו,כהלכהשלאבתורהפניםמגלהבעוןו"ח
שצריךבמקוםקולאכאןבספרנמצאשמאדוילביוכן,יסודםשבקודשישראלממנהגיבאחדזלזלתיאו

נצאל"הנשבדברינו,בעניינחמתיזאתאבל,מאדרבהאחריותז"ובכ,להקלשראויבמקוםתומראאו,להחמיר

מסורהההכרעהאבל,לחפשאיפואבחושךמאירדרךכמורהוהיינולהעירבאשהספר,נקית"בעזהשי

,הלשוןלתקןשישובמקום,שהבאנוהערהאושאלהבכללפסוקשצריכיםהםולמעשה,לבדהוראהלבעלי
דבריםפלטתיובשגגה,כוונתיבעצםשזהוכראויובכבודהנאותללשוןהדבריםשיתקןהמעייןעלאניסומך

.טירדותימרובראוייםשאינם
,כרצונוונדפסומכווניםשהבאנושהדבריםואקוה,ב"ובעלייגןותורתול"זצא"הגרהגדולרבינווזכות

דבריולקבוערצהלאשהוא,והערותוחידושיםהפוסקיםשארדבריעם"חדשאור"הביאורלפסקיושחיברתי
,תורתומדרשאבבימזכירת"שתבשעהדובבותושפתותיו,לעילשהבאנווכמוהמכריעיםהלכותכפסקילבד
והתעוררות,כהלכתהמצוהכללקייםלהתעוררקוראכללביפתחל"זצרבינוותורת,מתפרסמיםכשדבריוש"וכ

מתוךש"יתאלקינומצותלקייםשנוכל,והצלחהברכהבשפעישראלביתלברך,לעילאהתעוררותיביאלמטה
לכךשנזכהרצוןיהי,אחרינוובנינואותנולקדשהרבהמצותלעודשנזכה,גאולתינוויחישה"הקבוימהר,נחת

.בקרובבימינובמהרה
ודרשויזלהסופרהידועהמשכילדכשקםוידוע,בזמנוהמיניםנגדומחסהמגןכחומהעמדל"זצרבינו

לשרוףשחייביןוהורהל"זצרבינועמד,קהילותראשיכמההסכמתבזהוהביא,ישראללילדיהשכלהגם
והזהירם,ועוזכחתוקףבכלנגדםללחוםלתלמידיווהורה,הוראתופיעלעשווכן,ואגרותיוכתביוברבים
דכשזירזקבלנווכן,המצותבקיוםולהתעטרתורהשלבאהלהלישבהיחידהוהעצה,ארץמכסהשחושך

וזנותמינותכפירהשהטומאה,טפישםולהתקדשליטהרהזהירם,ארצהלעלותשראוייםבתלמידיוהמיוחדים
התורהבלימודלהתחזקהחובה,הנצחילתורתינותחליףלעצמםשמצאוובזמנינו,מאדקדושבמקוםיתפשטו
עטרתשהחזיר,ותורתול"זצרבינודברילפרסםהיאגרמאשהזמןכמצוהולכן,זמןמכליותרובמצות

וגושרינו,ישראלבביתשנתפשטווטעויותשגגותוהסיר,כמצותןלקיימםודרש,כתיקונהליהוימצוהכל
.לאורוומזכינו

,א"חגמרלראותשזכיתיוכשם,הזהלזמןוהגיענווקיימנושהחיינוברוךומברךמסייםאניהספרובסיום
וזכות,ומועדיםעירוביןשבתבעניניהחלקוכן,והיתרואסורמצותבעודא"הגרבפסקיב"חד"בסיופיע
עלינובמרומיםימליץל"זצורבינומפיהפוהתורהימוששלאזרעיוזרעולזרעילייעמודל"זצא"הגרזקיני
.ברביםתורהולהרביץבכתוביםאתיאשרהחידושיםכלל"להוואזכה,וברכהלטובהישראלביתכלועל

קרניויגדע,לבהלהנלדולאלריקניגעשלאויראתואהבתובלבבינווישם,בתורתועינינויארה"והקב
כללעיני'הוכבוד,צדקינומשיחבקרובונראהונחיהונזכה,עמהםחלקינווישם,צדיקיםקרניוירומםרשעים

!אמןחי



רכ2נוןגיךהשחרבונותא"הגרהלכות

השחרברכות

.חצותתיקוןולעשותבחצותלקום.א
מקוםבכלמשונהחצותשזמןמבאר

.דוקאב"יבשעהואינווזמן
.דינים'בכאןשישדבריוומשמעות,ר"במע

בחצותממטתולקוםשצריך-הקימהאחד
לילהתצות"דמקראנלמדשזה,האריכהתגברות

שזהבחצותהחורבןעללקונן'ב,'וגו"אקום
"אשמורותלראשבלילהרוניקומי"דמקראנלמד
סעיף'אסימןע"ובשוברכותרישש"בראעיין

לעניןוהנה.חצותתיקוןאזלומרשישוכן.'ג

ב"יחצותשזמןהסכימוהפוסקיםחצותזמן
באמצעכשהחמההיוםחצילאחריבדיוקשעות

לידעוראוי,ו"סק'א'סית"בשע'ועי,הרקיע

דוקאעשרהשתיםשעהתמידאינוחצותשזמן

קירבתלפיוכן,וחורףן"בקשתלוי,השעוןלפי
לערךקילומטראלףבכל)שמשניןלמקוםהמקום

מהלפיתלויולחצות(בשעההשעוןמשנין

ויש,שעומדמקוםבאותורקיעבאמצעשהחמה

.שעומדבמקוםחצותזמןבדיוקולחקורלדרוש
בלוחותוהלילההיוםחצותשלהזמןנדפסוכבר

.והמדוייקיםהחדשים
שוותבשעותשתלוילהפוסקיםש"קזמן
.חצותלפנישעות'גוקתשעשעהאינו
ראה)הפוסקיםשיטתעלהערתיא"ובמק

,שוותבשעותתלוינמישמעשלקריאת(להלן
שנקטומהאחרוניםויש,זמניותבשעותולא

מלכיםשבני,יוםכלתשעבשעההזמןדלפירושם
שזמןתמוהיןודבריהם,זמןבאותותמידקמים

לפנישנתחדשבשעוןתלויאינודאורייתאש"ק
ולהפוסקים,ועומדשתלויהשמשכפיאלא,זמן

חצותלפנישעות'גהיינו,שוותשעות'גשהזמן

שוותשעותב"יאחדכלוהלילהדהיום,האמיתי

'וגהיוםלתהלתחצותקודםשעותששומוניל
כפירקלאותלוי,ש"קזמןהואכ"אחשעות

משתנההלאשחצות,הזמןלפיגםאלא,המקום
לפישעות'בגתמידקמומלכיםובני,ליוםמיום

שיטהלהאיולדידן,יוםכלשמשניןשמששעון
וזהו,דוקאהיוםחצותלפנישעות'גש"קזמן
חצותכפימסתובבולדידן,שמששעוןכפיתשע

ש"קשזמןלןקיימאלדינאהכיובלאו,ש"כמ
'סיע"בשוכמבוארזמניותשעותכפיהיוםרביע

לצאתמחמיריםישרק,שוותשעות'גולאח=נ

בשעותשתלויכהשיטהגםש"דקע"מבחורף

משכנות,ץ"גריעב,יהושעפני,ש"רא'תוס)שוות

יששביארנומהולפי(ועודחייםדברי,יעקב
י"באנעוהואחצותלפנישעות'גל"כהנלחשוב

שכברוראיתי,לתשעלרבעוחצישמונהבין
.בזההעירו

.בלילההשמשאור
מתי,שנמצאבמקוםמדינהבכללדקדקוצריך

בראששמהכשהשמשוהיינו,אמיתיחצותשמה
בשעה,השעוןלשנותרגיליםשהינםאדםכל

אלאקובעלאוהשעון,קילומטראלףכללערך
חצותמתיולחקורלדרושלשאולוצריך,השמש

נפלאביאורהבאתיא"ובמק)שנמצאבמקום
דיסקיןליביהושערביהקדושהגאוןבשם

לשתמהו,בהצותועברתיהפסוקשפירשל"זצוק

במשהומשתנההחצותשבעצםופירש,ועברתי
ביתביןואפילו,מסתובבכשהשמשכמשמעו

,ממשאמיתישתהאהחצותמכווןה"והקב,לבית

שפיר,לביתביתביןגםמשתנהשחצותכיוןולכן
כפיוביתביתלכלבחצותהזהבלילהעבר

לילהשאותודאףדבריםוהוספתי,ד"עכהחצות

באפרנסת"החייםאור"בהיטבעיין,כיוםהאיר

פסחלילסיפורחיובמיסודישזהוח-ג"י
היאךכ"וא,כיוםאזהאירשהלילהלספרלדורות

רק,כרגילנעשהשמשהאמתרק,חצותשייך

למצריםוהגיעממרחקהאורהגדילש"יתאלקינו

מולווכשהשמש,האירשכיוםעדהלילהכל

ה"שהקבנימאאםש"וכ,חצותזהוממשמכוון

שאזל"לעאצלוהגנוזאורלילהבאותוהוציא

ואוי,מעשיוכפימאורוליהנותאחדלכליאיר



רנחנהגיןהשחרברכותא"הגרהלכותב

בתורתולעצמואורהכיןשלאלמילבושה

אוראותוהגאולהבלילבמצריםוהאיר,ומצותיו

.כרגילנעשהשמשש"א
.כללזמןעניןשייךלאבשמיםלמעלה

ד"ולע,הפוסקיםרובלשיטתביארתיזהוכל
טובאנבוךשאני,ופלאחדשדברכאןלהעיר
שעותב"ביתמידתלויבאמתאםחצותבדמן
דלעניןדנראה,הרקיעבאמצעשהחמהאחרי
לילהחצותשזמןלחושישומצהש"קמעריב
חצותתיקוןלעניןאףרבינוולדעת,מארמוקדם
שדעת,נמרץבקיצורהדבריםואבאר,כןהוא

עייןהפוסקיםרובכןוהסכימו"יעקבשב"הספר
ה"סק'א'סית"ובשעז"ובהגר'אסימןי"בכרכ

ב"מ'ועיוישלח'פחיאישובן,שםאפריםוביד

תמידתלויחצותלתיקוןהלילהחצות,ט"מק

אבל,הרקיעבאמצעשהחמהאחרישעותב"בי
'לגהלילהמשךשמחלקיןנראה(.ג)בברכות

חציוהיינו,חצותזמןהואוחציובמשמר,חלקים

וכן,השחרעמודערהכוכביםמצאתהלילהמשך

לברכותשורבכורבספרוש"תבובעלז"אמסיק

רק,ל"הנכפוסקיםודלאחצותזמןשזהו(.ג)

שתלוימשמרות'גביןמחלק"יעקבשב"בעל

שעותב"בישתלויחצותלזמן,הלילהבמשך
לרכינואבל,ק"בזוהוכמבוארהיוםמאמצע

דילןלגמראגם,לאגדותבביאורול"זצא"הגר

לפיוהזמן,רצוןהזמןהואחצותלישנילתרי
הדברתלוישהרי,הלילהמשךחציהגמרא

עדהשחרמעלותהמתחיליןהלילהבמשמרות

גםשזהוומשמע,שםבגמראכמבוארכ"צאה

שלעניןלומרישלהחולקיןואפילו,רצוןהעת

בחצידתלוימודולחצותומצהומעריבש"ק

זהוולפעמים(א"הרשבבחידושיש"ע)הלילה

מצאתבחשבון,חצותלפניכשעהעדאפילו

ולאסתמווהפוסקים,השחרעמודעדהכוכבים

ומעריבבמצהש"כתבוכלללהחמירפירשו

ע"צהדברד"ולע,כמשמעוהלילהחצישהזמן

ב"וצבאתילבדולהעיר,מאדלהקדיםוראוי
"שלמהמנחת"בספרנדפסועכשיו).ל"ואכמ

מחצהלאפיקומןשחצות(ו"טק"סא"צסימן)

מזמןמוקדםוזהוש"עהעדמשקיעההזמן
.(בלוחותשמפרסמים

כלעםיחדשנבראבריאההואהזמן
.הברואים

,חצותתיקוןלומרל"זצרבינודעתובעיקר

,לארץבחוץחצותבתיקוןשסיקלמיוראיתי
,דוקאישראלכארץמכווןלמעלהחצותשזמן

ומקובליםוהפוסקיםל"זצרבינודעתכןואין
הדברוטעם,ל"בחוגםחצותתיקוןלומרשנקטו

במקום,נמיכ"יוהאוטובויוםשבתשבקדושת

ישראלבארץ,לאאחרובמקוםהזמןהגיעאחד
למעלהוהיאך,קודשעודאחרובמקוםחולכבר

הפיסיקאיםשחידשורמההאמתרק,עדןבגן
בעולמינובריאהרק,מציאותאינושזמןבזמנינו

זמןאותוכוכביםאוובלבנהבחללואין,דוקא
שהגיעועדנפלאותמזהובנו,מושגאלאשאינו

וירועיםומפורשיםברוריםהדברים,האטוםלסוד

פירשל"זצא"הגרשרבינועד,ל"זלחכמינוכבר

,בריאהשזהוזמןה"הקבשברא,בראשיתעל
למעלהאבל,לזמןזמןביןשנוינראהובעינינו

ממשהואכיוםשניםואלף,זמןמושגאין
שלנומושגיםלפיניתנווהמצות,כמשמעו
הארהזמןבאותומקבלים,לזמןשקשורים

הזמןמושגילפיממרוםשמעניקים,וקדושה
,אזלמעלהכפימקוםבכלכ"וא,שנמצאבמקום

בעולםשנמצאים,חומרכיצורימוגבלושכלינו

,בבהירותזהדברלהשיגלנואפשראי,לזמןרק
האורמשיגיםומקוםמקוםשבכלהאמתאבל
שכך,במקומוהזמןכפילמעלהאזרצוןועת
אוקושיאשוםבזהואין,בראשיתיוצרקבע

א"הגרז"דהיטבשביארראיתיושוב,סתירה

בנולחזקז"בכויש).ש"עיי'חסעיף'א'בסי

אנשירק,סוףאיןשהואש"יתבאלקינוהאמונה
בשיאבזמנינושהאדםומדמין,קלקלומדע

מעץשאכלומדמיןהקדמוניוכנחש,החכמה
שבקרובעד,ורעטובלעשותוכאלקיםהדעת
מלבדהבלשהכלונראה,נפלאותיראינוה"הקב

אותהשקידשנוהערךשלפי,הטהורההנשמה
.בזהודי(הנצחלאורנזכה



רמנהגיךהשחרבונותא"הגרהלכות

מנחהלפני3םלתפילהידיונוטל.ב
אזומברך,דוקאמיםברביעיתומעריב
גםולכתחילה,ידיםנטילתעלבנטילה

.לאכילהידיםכגמילתבכלינוטל
למנחהברביעיתבכרכהידיונוטל

.ומעריב

שפוסקויסודו,(ג"ס)ולהלןכאןר"מע

,ניתקנהלתפלה,בבוקרידיםשנטילתש"כהרא

מנחהלפניגםתפלהכללפנינטילהחייביןולכן
אשרהכרכהתפלהכללפניומברכין,ומעריב

י"ובכת,ידיםנטילתעלוצונובמצותיוקדשנו
ולחשוף(לישעיה)מקראשיטתורמזל"זצרבינו

'ב,נטילהשחייביןתפלות'גת"בר,"גבא"ממים

ברביעיתוכולם,אחרוניםלמים'וא,סעודות

קראשכהאי.פבשבתבמשנהוכמבוארדוקא

כ"וא,דוקארביעיתבשיעורמיםשצריךמרומז

,תפלהכללפניהנטילהעללברךנהגושלאאף

חיובלתפלההנטילהל"זצשלרבינוכיוןמ"מ
וזהו,לאכילהידיםנטילתכמומדרבנןגמור

לכלדראויפשיטא,ראשוניםועודם"הרמבשיטת

ידיוליטולליזהרפ"עכלהחמירתורהבן
דוקאכלילכתחילהצריךוכן,כדיןברביעית

ב"במועיין.('חק"ס)דסימןבביאורוכמבואר

להחמירשכתבואפילוה"רל"בביה'דבסימן
.ם"והרמבש"כהראשחריתי"בנט

למנחהונטלדעתוהסיחלאאםהדיןומעיקר
אבלבתורההפסיקאםאףלמעריבמועיל

.כטבילהנטילהדדיןנראה.סודףבברכות
בנטילהליטולנוהגיןהמדקדקיןהפסקוכשיש

למנחהכשנוטליםומעיקרא,כדיןבכליברביעית
נוטליםוהדר,דוקאלבדלמנחהמתכוונים

מעריבלפנימיוחדתמצוהמקיימיןשאזלמעריב
.פעםעוד

שאינהאףלמעריבומברךידיונוטל
.רשותתפילתגדרומבאררשותאלא

נוטלערביתלתפילתשאףמבואררבינודעת

ערביתשתפילתלכאורהלתמוהויש,בברכהידיו

קדשנואשרהנטילהעללברךשייךוהיאך,רשות

גופאערביתשתפילתבשעה,וצונובמצוותיו

ובתוספות,קודםהנטילהש"וכ,כללחיובאינה

מוולוזיןהייםרבימהגאוןעדותישנהרבמעשה
הללעללברךלאהחמירל"זצשרבינול"זצ

הדלקתגבישיטתומ"וכ,מנהגאלאשאינוח"בר

מברכיןשאיןי"תר'ובסיב"רס'בסיפ"יוהכנר
לפניהנטילהעלבירךלמהנמיוכאן,המנהגעל

חיובכשאינהוצונובמצותיוקדשנואשרמעריב

ידיםשקידושרכשםנראהאבל,רשותרקמדינא

שהתפילהאףגם,חובהנדבהלקרבןורגלים

הכוןמפנידוקאנטילהצריכיםכשמתפלל,רשות

שהואלתפילהקידושבגדראואלקיךלקראת

ועיין.וצונועלהלברךראויושפיר,כקרבן

הלכותם"הרמבעלמבריסקח"מרבחידושי
מ"ממדרבנןשתפלהלהסובריםדאףתפלה

.מהתורההואע"לכווענינהקיומה

.רכינולדעתלמוסףנטילהכדין

אםאףנטילהל"זצא"הגרהביאלאולמוסף
הפוסקיםשלרוב,למוסףשחריתביןצרכיועשה

במנחהשחייביןא"ולגר,למנחהמברכיןאין
ביןצרכיועשהאםנתבארלא,י"נטבברכת
דבריוומסתימת,מברךאםמהולמוסףשחרית
שטפל,כללברכהתיקנולאז"שענראה

וכקרבנות],"מוסף"נקראולכן,לשחרית

עלכטפלשהםמפנימוספיםשנקראיםהמוספים

ביןצרכיועשהאםומיהו.[העיקרשהםהתמידין
ורביעיתבכליליטולליזהרישלמוסףשחרית

נחלת"בצוואתאבל.כליצריךשלכתחילה,כדין

איתאא"הגראחיאברהםרבימנכד"אבות

קודםאףותפלהתפלהכלביןליטולשצריך

אבל,הפסקכשישמסתמאוסיירי).ש"ע,מוסף
.(חיובאיןבתפלההזמןכלעוסקיםאם

כ"ביוהלברךישא"להגראידיון
.כשנוטל

,ל"זצרבינועללכאורהתמהאניאמנם

פ"ביוהככלללברךלאמסכים(ג"תרי)שלהלן

,חיובשאינוידיםנטילתעלהברכהבבוקרגם

רעהרוחשאיןף"הרבשםעוזממגדלומייתי



ומינהגיךהשהוכנכותא"הגרהלכות

משוםרקהחיובאיכשלמאתמהואני,כ"כיוה
,חיובאיןכ"שביוהלומריששפיר,רעהרוח
כללפנימיוחדשהחיובגופאל"זצלרבינואבל
שהואלתפלהכ"ביוהויברךיטוללאלמה,תפלה
א"ברמשםדמבוארמכהןשנאומאי,מדינאחיוב

לפניפ"ביוהכע"לכשנוטל(ג"סג"תרי'סי)

השיגשלאל"זצלרבינוגםהואוכןכפיםנשיאת

תיקנומעיקראשלתפלהל"וצ,בביאורוז"ע

ע"צומיהו,לתפלהגםנטילהבליסגיכ"שליה

מנלי
ברחיצהאלאהדיןמןאיסוראיןוהלא,

לתפלההנטילהכ"ביוהביטלוולמהלתענוג
להסכיםל"זצלרבינוליהוהוה,אזגםדשייך
כשארידיםנטילתעלבבוקרפ"ביוהכלברך

.וכמנהגינופוסקים
קבעלאעודשבביאורוחשבתיומעיקרא

מוכחוכן,תפלהכללפנימדינאנטילהשצריך
כללפנילברךשלאומוכיחמסכים'זשבסימן
בביאורומ"וכ,(ב"צשםראייתו)ש"עתפלה
ובלאלחורתפלהמשוםע"דלכוג"סי'דבסימן
ל"סה"סב"צבסימןוכן,לברךאיןחדשהבריה

בסימןוכןברכהצ"אילתפלהידיםשסתםלרבינו

ליטולולמעשהלהלכהקבעבזקנותוורק,ג"רל
לברךראויבאמתואז,תפלהכללפניולברך
רבשבמעשהש"וא,לתפלהכ"ליוהגםבבוקר

,ידיםנטילתעללברךלאכ"ביוהשנהגמביאלא
שינהומעבירצרכילישעשהמברכתרקומביא
לברךנהגהואשגםלומרויש,לברךאזשנמנע

לתפלהעדיםנטילתעלכ"ביוהגםכךאחר
.ש"וא

,י"בכת)הליקוטיםשבספרלעוררישומיהו
החסידהגאון"בספרנדפסוממנווקטעים

אזכשהיה],א"תקכבשנתשנכתב("מווילנא

אצלשראהדבריםכמהמזכיר[שנה'מכבןרבינו
ידיםנטילתעללברךממנהגוומזכיר,ל"זצרבינו

שנהגומיחידיםעודומייתי,למנחהידיוכשנוטל
השםאתליטולהרוצהכלשלאצווחז"ועכמותו

נהגכברבנערותושגםמשמעמ"מ,ויטוליבוא
לפניעודכתבע"לשציוניושגםהאמתאבל,כן

וכמבוארכללכתבלאשמאז,ארבעיםבלשהיה

ליטולנהגואולי,"השולחןפאת"כהקדמת
ד"לעפ"ועכ,ש"וכמציוניושכתבלאחרולברך

עללברךישל"זצלרבינוגםשלמעשהיסודיש
צרכיושעשהלאחרכ"ביוהבבוקריריםנטילת
,וכמנהגינואצבעותיוראשישחריתלתפלתונוטל

גםנהגחובהלתפלהשהנטילהשקבעדמאחר
עלכ"כיוהבבוקרלברךמנהגינוש"וא,הכיהוא

להעירז"ובכב"וצל"זצלרבינוגםידיםנטילת

י"סה"קמכללאדםבחייועיין.באתילבד
.רבינור"עכ"מששםאדםובנשמת

.דוקאהידסוףעדלתפלהנוטלאי
אי,לתפלהנטילהחובתבעיקרנבוךאניעוד

,הידסוףעדבעינןאו,האצבעותסוףעדסגי

הראשוניםנחלקולאכילהידיםנטילתולענין
משמעבבוקראבל,א"קסס"סע"בשוכמבואר

סוףעדע"לכדסגי(ג"תרי)להלןע"בש

חיובשאינוכ"ביוהטפינוטליןשאיןהאצבעות

שחובתמאחרכפימשבנשיאותוקשה,כלל

הידסוףעדמדינאצריךדעבודהדומיאהנטילה

ש"ע)שםבפוסקיםוכמבוארכ"ביוהאפילו

,(שםצ"ושעהז"סקב"ומא"וחא"וברעמ"ברג

להלןשנביאא"לרשבהלאנמיבבוקרכ"וא

ככהןידיוומקרשחדשהכבריהבבוקרחייבין

כלכוותיהניכעיכ"וא,(דסימן)י"בבוכמבואר

בנטילהדסגיאצבעותבראשידסגיומנלןהיד

ל"זצורבינום"לרמבוגם,דוקארעהלרוח
וכדביארהפרקעדוהיינו,לתפלהנטילהשבעינן
וכמוהידסוףעדדסתמונראה,(ב"ה)בפרד

ופירשדעבודהדומיאדבעינןכפיםבנשיאות

,הפרקעדדבעינן(ההלכהו"טפרק)שםלהלן

שהוכיחז"ס'ד'סיא"הגרבביאורמבוארוכן
דיניככלצריךלתפלהי"שנטבחוליןמגמרא

,ש"עלשרתידיוהמקדשוככהןלאכילהי"נט

נאסורלמה,לתענוגאלאכ"ביהאסורשאיןוכיון
ככהןלקדשכשמכווןהידסוףעדבבוקררחיצה

כמוסטעםסודפ"שענראהאבל,ע"וצלעבודה

אצבעותראשיעדסגידוקאכ"ויוהב"שבת
ז"וע,(ר"יק"סדסימן)"החייםכף"בומביאו

עדנטילהכלשנוטלין,ישראלביתכלסמכו



ןכהשחרנינותא"הגרהלכות
~

הנהגיך

בשם(זק"ס)א"במוכמבוארדוקאהזרוע

להוסגיכ"ביוהלתפלהבשחריתמ"ומ,ל"האריז
ר"רומשוםהנידוןשאםע"צועדיין,באצבעות

אבל,פ"ביוהככ"כמקפדתר"רושאיןכתבוז"ע

שנאמאילעבודהידיוהמקדשככהןהנטילהאם

ל"וצ).כאןעורבזהלהאריךואין,פ"יוהכנטילת
להחמירממשכעבודההחמירולתפלהשבנטילה

ממשכעבודהשאינה,כ"ביוהכמולהקללאאבל
נשיאותכ"משא,ורגליםידיםקידושדיניעם

וכמבואר,בגבוליןגםממשכעבודהכפים
.(כדיןידיםקידושצריךפ"ביוהכגם:יחבמנחות

נפילתעלברכתלסמוךישבשחרית.ג
כשקםתיכףאותויאמרולא,לתפלהידים

שלאובלבד,מידלהתפללדעתוכשאין
ישכח

סמוךיריםנטילתעלבבוקרמברר
שמניחלפגילברךאיומפארלתפלה

.לאחריהאותפילין

להלכה(דסימן)ל"בבהומביאוכאןר"מע

,כאןמאריך(י"בכת)"חדשאור"ובספר,ש"ע

טעםשמפרשא"לרשבשאפילודבריוושורש

ידיוומקדשחדשהבריהשהואבבוקרהנטילה
כהןכמולתפלהסמוךצריך,לעבודהככהן

אםמועילולא,דוקאלעבודהסמוךשמקדש

ישולכן,דבריםבשארהפסיקאוצרכיועשה
נטלואם,ע"לכדוקאלתפלהסמוךבבוקרליטול
פעםעודלברךראויצרכיועשהושובובירךידיו

.ש"כמא"לרשבגםעיקרשניהשהנטילה
הנטילהלהסמיךהחובהל"הני"בכתומבאר
ואחרובירךונטלסומךאינושאם,דוקאלתפלה

במקוםנגעאוצרכיועשההתפלהלפניכך

וכשנוטל,ראשונהבנטילההועיללאמטונף
תקנתמקייםלתפלהנקיותשידיודוקאעכשיו

נכנסקודםהמברךכ"וא,לברךונתחייבל"חז
מסדרשיטהכהאיומוכיח,לבטלהברכהלחשש
שמסדר,(:ס)ברכותבגמראהמבוארכפיהברכות

אחראף,הברכותכלבגמרידיםנטילתעל

הדבריםכלשיעשהד"סוכי,ש"עתפיליןשהניח

ובפרט,ידיועלשורהרעהשרוחבעודהאלו

ש"הראלגירסתש"וכערומיםישניםשהיואצלם

יגעשלאי"סדהלדעתש"וכ,לעינויידיומנחכי
ע"הטושלסדרוכן,נטילהקודםבמלבושיו

ואיככה,הכסאביתדיניאחרינטילהדינישסידרו

בפיליגעושלאהנטילהקודםלקנחליזהריוכל
ועיין,נטילהבלאאמות'דילךושלאהטבעת

ט"פט"במעיעיין),ז"בכשנדחקובמפרשים
הגדולרבינודעתלפיאבל,(ג"כסימןדכרכות

ידיוליטולצריךכשניעורתיכףכי,ש"אהכל
צריךאיןהזאתהנטילהועל,רעהרוחמשום
מברכיןשאיןכשם,סכנהמשוםשהואכיוןלכרך
שניתיטולל"הנכלואחר,אחרוניםמיםעל

ליזהרקשהכי,תפיליןהנחתלאחראףלתפלה
המכוסיםבמקומותיגעשלאתפיליןבהנחת
הואלתפלהשמועילהזאתהנטילהועל,באדם
גםלומרצריךוכן,ידיםנטילתעללברךדצריך
(אק"ס)דסימןא"במשהובאא"הרשבלדעת

,עבודהקודםידיושמקדשככהןליטולשצריך
התפלהשהואלעבודההזאתהנטילהיחשבואם
צרכיובעשייתלתפלההנטילהביןיפסיקהאיך

היוםאורקודםכשמשכיםש"וכ,דבריםובשאר
כשיאור'בפעםידיוליטולצריךהכידבלאו
ק"ס)דסימןע"בשש"כמרעהרוחמפניהיום

שיכולמשמעלכאוראש"הראשמלשוןואף,(ר"י

אינורעהרוחנטילתקודםהברכותאלוכללומר

א"הגרבשםזהכלכתובמצאשכןומסיק,כן

שישואף.משלומרובהבתוספותל"זצ

סמוךעדליטוללאחרהסכימושלאמהאחרונים
שאין)כוותיהלןדקיימאא"שלרשב,לתפלה
כשקםמידהנטילהעיקר(למנחהבברכהנוטלין
ולכן,התפלהעדלאחרולאחדשהבריהשהוא

וליטולל"האריזבהקדושלנהוגראוילדבריהם
שהכרכהנראה,לילהבעודאףכשקםמיד

,כךאחרגםושייך,חדשהבריהעלא"לרשב
.ע"לכש"ואלתפלהמסמכינןושפיר

לכווןוראויכוונהצריכותשמצותונראה

לקייםשמכווןצרכיועשייתאחרידיוכשנוטל



הכנהגיךהשחרכונותא"הגרהלכות

ומיהו)לבדלנקיותולאכדיןיריםנטילתמצות
נשמהלאלקיידיםנטילתעללסמוךנוהגיןיש

נטילתעלומסמכי,חדשהבריהמשוםשהוא
.(נשמהואלקייצרלאשרידים

נטילתעליוםיוםולברךליטולדבריוובעיקר

הגמראוכסדרדוקאתפיליןשהניחאחריידים

לכןקודםידיםשנטללמי,כןלנהוגשאיןנראה

במקוםנגעלאשאםהכסאמביתהיציאהאחר

בברכהליטולחייבאינותפיליןכשהניחמכוסה

צרכיושעשהאחרא"להגרקייםהנטילהשעיקר

הנחתאחרילנגועצריךכ"וע,התפלהקודם

בנטילהמדינאשיתחייבמטונףבמקוםתפילין

בידהנגיעהפוסקיםשלכמהובפרט),ולברך

עייןנטילהמצרכתאינהההנחהבשעתשמגולה

טפיוראוי('הסימןא"חוהנהגותבתשובות
תפיליןשמניחקודםולברךליטולכמנהגינו

ליזהראפשרשבקל,ידיולשמורונזהר,ומתפלל
.לכךעינומשיםאם

היאךתורהבנימכמהלמעשההלכהוכשנשאלתי
בוקרכלידיםנטילתעלהברכהבעניןלהתנהג

א"להגרש"אל"בהכדברילתפלהשהסמיכות
אפילולדידןאבל,מנחהלפניגםשבירךל"זצ

עיקרכ"וע,מברכיןלאלתפלהסמוךצרכיועשה

וראוי,'הלעבודתחדשהכבריהשבבוקרהטעם

סמוךעדלאחרולאבבוקרמידולברךלהקדימה

.לעילש"כמנשמהלאלקילסמוךאלאלתפלה
כשמטילועדיף,חדשדברבזהנראהד"ולענ

,ידיםליטולמדינאחייבשאז,ידיולטנףמים

ידיולטנףשצריך'גק"סג"תרילהלןזהוכעין
והיינו,בנטילהחייבדוקאג"וכה,ש"עדוקא

שהנטילהש"כראא"להגרלןקיימאדאנןטעמא

במקומותנוגעכ"עשבלילה,בברכהבבוקר

שישניםלדידןאכל,ערוםישנושאזהמכוסים

בנטילהשיתחייבשנגעברוראינושינהבבגרי
לפניכבוקרידיושיטנףביארנושפיר,בברכה

רקותיקנו;בברכהבשחריתחייבואז,התפלה
כשרוחץ,שמטנפיםשמצויהברכהבשחרית
א"כגרנוהגיןאנוכןואם,מברךשפירידיוונוטל

אזמועילא"לרשבגםואולי,ש"כראלברך

רקלכרךחוששיםאנוומיהו,ל"בבהוכמבואר
ובודאישנוגעשמצויהנטילהשתיקנובשחרית

במקומותלתפלהסמוךלנגועראויולדידן,נגע

,חייבשפירש"לראואז,בברכהנטילהשצריך

כלבניעורהדיןוכן)ש"וכמא"לרשבגםואולי
לברךע"לכחייבצרכיועשהשאםהלילה

לטנפםוראוי(ט"כק"ס'דסימן)ב"במוכמבואר
.(ש"וכמ,דוקא

.בחצותאףכשקםלכרךל"האריזדעת

,ל"זצהגדולרבינושיטתזהשכללידעוראוי
שעלדעתםש"וגרשל"זי"הארהקדושאבל

כשקםהשחרברכותשארעםמברךידיםנטילת
מסדרנתקנהשעיקרה,חצותלתיקוןאפילו
,דוקאלתפלהאותהסומכיןואיןהשחרברכות
א"מרמומביאעודידיומנופףל"הני"ובבת

סמוךמטונפיםידיושאפילודנראה('זסימן)
מ"ומ,ידיםנטילתעלמברךאינוונטללתפלה

מברךאםל"זי"הארלקדוששגםכיוןנראה

לאלתפלהסמוךהשחרמברכותשהיאהברכה

סמוךמברךאינואםל"זצלרבינוכ"משא,הפסיד

באופןלברךלןויאהנאה,לבטלהמברךלתפלה

,הדיעותלכללבטלהברכהחששנדנודשאין

בבוקרויטול,ל"הנהלכהבביאורשכתבוכמו

עודונראה)ספקמכללצאתממשלתפלהסמוך

ולאדוקאלתפלהנטילהשהחיובל"זצשלרבינו

בבוקרמתפללתשלאאשה,השחרברכותמסדר

ח"בבעייןאבל.ידיםנטילתעללברךלהאסור

שלאכוללתהיאחכמיםדתקנתשכתב'דסימן
ה"ועהנשיםגםשהלואבתקנתםחכמיםחילקו

מברכיןמתפלליןואיןש"קקוריןשאיןפ"אע

.(בידםמוחיןואיןשחריתי"ענט

ל"האריזכהקדושהנוהגיןאלוגםאמנם

א"במעייןידיםנטילתעלכשקםמידומברכין
ידיולשמוריזהרוחרדיראשכהןט"סקח"רכ

כןואםכפיסינשיאותעדשחריתנטילתמעת

אויוםכלכפיםנושאיןשכהניםישראלבארץ
כדיןשיטוליזהרוכודאיהכהנים,ברגלל"בחו

ולכווןולברך,לתפלהסמוךצרכיםעשייתאחרי
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סמוךפעםעודשנוטליןאף,כפיםנשיאותעל

שסומךא"כמקש"וכמאולברךלהםואיןכ"לנש

.לתפלהשנטלמהעל

ידיםנטילתעלמברךהמלהכלבניעור.ד
נוטהדעתוניוטובישן,לתפלהכשנותל

.רעהרוחמשוםכשקםליכולשחייב
,בלילהישןלאאםל"שלהאריזמחדש

אינובבוקרצרכיושעשהלאחראף

.ידיםנטילתעלמברך
המחברמסתפק(ג"יק"ס)'דסימןע"בש

שחריתידיוליטולצריךאםהלילהכלבניעור

א"הרממסיקולכןרעההרוחלהעבירלהתפלל

הכרעתמביא'ב'סיר"ובמע,ברכהבליליטול

שהייביןשיטתופ"עלברךשחייבל"זצרבינו

ומעריבלמנחהואפילושינהבליגםנטילה

דיריםב"צסימןי"בבועיין,ם"הרמבוכשיטת

דעתוכן,לתפלהנטילהצריכיןהדעתהיסחשל

בסתםלברךצריךש"להראדאף'ד'סיח"הב

ומתבאר,פלוגלאמשוםשחריתי"בנטידים

ישןשלאאףלשחריתדכשנוטלרבינושיטת

.לברךחייב
ורבינוז"טי"הבפירשוהמחברספקושורש

פלוגלאחרשהבריהמשוםנטילהטעםאי,ל"זצ
שעיקרוש"לראכ"משא,חייבישןלאואפילו
איןהלילהכלבניעור,מטונףבמקוםשנגע

כלערשאםהאחרוניםהעלוזהפיועל,לחוש

חייבע"לכלתפלהסמוךצרכיוועשההלילה
וכןבברכהליטולצריךג"כהש"לראשגםלברך
.כ"במפוסק

הקדוששדעתע"צהאחרוניםדבריד"ולע

השחרכברכתידיםשנטילתברורל"זי"האר
לתפלההנטילהסומךשאינולעילשהבאנווכמו
עמודא"ד)כ"ובשעה,בחצותהשחרלברכתרק
כברשאומרהיוםאורקודםבקםדעתומביא(ג
מסיקמ"ומ,ידיםנטילתעלגםהברכותכלאז

חוץ,הברכותכלמברךנמיבלילהישןלאשאם
אםאלוברכותששתייצרואשרידיםנטילתמעל

בנהרמפורשוכן,מברךלאבהםנתחייבוא

.ל"זצשרעביש"מהרמקדוששלום

מברךידיםנטילתשעלנראהדעתםושורש

סביראולא,חדשהכבריהשהואהשחרכברכת

והואכשישןדוקאהחיובאלא,פלוגדלאלהו

השחרברכתעםמברךולכן,חדשהכבריה

דבריהםולפי,שישןדהיינודוקאכשנתחייב
אםלהתפללועומדצרכיועשהשאפילוד"נלע

,ידיםנטילתעליברךלאבלילהישןלא

שהחיובש"הראלסברתחיישילאשלדבריהם

ידיםנטילתעלומברךנוטלשהלא,תפלהמשום

אםשלדעתםפלוגללאחיישיולא,בחצותכבר
כ"וא,בישןורקאךוהחיוב,מברךלאישןלא

מיולכן,נתחייבלאצרכיוועשהערהואאם

עשהאפילובבוקרומתפללהלילהכלשער

הקדוששלשיטתלחושראוילתפלהסמוךצרכיו

כ"וע,לבטלהברכהבזהישוסיעתול"זי"האר

ק"ודוש"ואדוקאלהוציאומאחרשיבקשראוי
.ז"בכהיטב

שישןומי,שניעוריםשבועותבלילזהולפי
להוציאלוראוי,ספקבהםשישהברכותמוציא

דסימןב"שבמואף,ידיםנטילתעלברכתגם

ועשההלילהכלניעורשאםדעתו(לק"ס)

כיון,ידיםנטילתעלמברךבודאיצרכיו

,כלהדיןאיןל"האריזהקדושלדעתשלדברינו

גםאחרידיעללהוציאאופןבכללהחמירראוי
.זאתברכה

,ביוםבישןגםידיונוטלא"שלגרמבאר

.דוקאלמטהסמוךצריךשאיןמסיקרק

'ד'סיבביאורול"זצרבינו,ביוםישןובענין

ק"מזוהמוכיח(הכסאמביתהיוצאה"ד)ח"סי
רוחלהעבירבנטילהחייבביוםאפילושישן
ל"דצשרעביא"מהר"שלוםדברי"ובספר,רעה

דבריודוחה,ביוםבישןכללרעהרוחשאין

ל"זצו"הרחבשםי"סק'ד'סייוסףהברכי
החייםבכףועייןנטילהשצריךמהזוהרשהוכיח

בלילהישןשאפילושםשדעתוו"נק"ס'ד'סי

ידיםנטילתצריךואיןרעהרוחאיןחצותלפני



ומנהגיךהשחרברכותא"הגרהלכותח

כנטילתחייבנקיותמשוםרקכבוקרכמובדילוג
והחמירוחילקולאוהפוסקים,לאכילהידים

פ"גליטולליזהרדירןומנהג,אופןבכלבלילה
בלילהאבל,לן'וצכרבינוביוםבישןגםבסרוגין
'דלילךשלאנזהריןהחיצונייםששולטיםדוקא
לביתדומהרעהרוחמשוםביוםאבל,אמות
,אמות'ברנזהריןאיןאבלמידשנוטליןהכסא

אבלרעהרוחמשוםנוטלביוםבישןנמיוכאן
בערבכמולמטהסמוךמיםלהכיןנדהריןאין
.ש"כמש"וא(מבוטשאש)אברהםבאשלכ"וכ

ידלשחריתוביןלסעודהכיןידיםנפילת.ה
בשחריתומערה,הרבהובמיםתחילהימין
'דופעם,רעההרוחלהעביר*"ג,עמים*'ד

,שנטמאוהמיםלמהר

מיםשצריךא"להגרמגליהמתפלא
.כשחריתלנטילההרבה

מבוארתחלהימיןדירשפירשמה,ר"במע

,סובאבזהשהאריךש"וע,ק"הדוהבשםי"בב

(:סב)בשבתמקורו,הרבהבמיםשפירשמהאבל

חפנימלאליויהבומיאחפנימלאמשאיאנא"

ידיםבנטילתזההביאוהפוסקיםאבל,"טיבותא

ולאברביעיתדסגיאףבשפעליטוללאכילה

גםואולי,רעהרוחמשוםבבוקרידיםבנטילת

'דליטולשמדקדקגופאבהאל"זצלרבינו

.ויצאבשפענטלהדיןכעיקר'גולאפעמים
שלשיטתו,א"הגרבדעתמחמיריםושמעתי

לאמרביעיתופחות,ברביעיתאלאנטילהאין

ויש.לשיטתואחרוניםבמיםאפילוכללמועיל
ופעםפעםוכלדוקאפעמיםשששצריךלומר
וכל,לסרוגיןפעמיםבששרקונטהרומועיל
,שיבוארכמו'דפעםואזברביעיתונטילהנטילה
שחומראב"צז"וד,הרבהמיםפירששפירולזה

,ברביעיתפעמיםשמונהלשפוךיתירתא
מקוםלכלשיגיעהרבהמיםשנתכווןומסתברא

מבואר"הישרקב"כומיהו).הזרועעדביד

רביעיתשיעורופעםפעםבכלשצריךש"כמ
.(דוקא

,א"לגררביעיתפעםנוטללמהמסתפק

שמותרשנטמאוהמיםשמטהרומסביר

.בכיתלהחזיקם
דבעיל"זצרבינוכוונתאצלינתבררלאומיהו

חידשזהדבר)שנטמאוהמיםלטהרפעמים'ד

,(ל"זי"ובהארבפוסקיםמצינוולאמדיליה

שנייםמיםכמו,נטהרושבידיוהמיםרקדמסברא

נטלאיבידיוהמיםשמטהרלאכילהבנטילה
פעםעודבנטילהבזהנמיהכי,מרביעיתבפחות

בכליאובקרקעהמיםאבל,בידיוהמיםנטהרו

מועילשאזמיםברביעיתאלאנטהרולאששפכם

רביעיתדכשישנראהזהולפי,רגליםלמיאפילו

המילטהרגםמועילאז,שנטלרביעיתבפעם

.ב"וצש"כמנטילה
לא,שנטמאוהמיםלטהרדבעידבריוובעיקר

רעהדהרוחטהרההאימועיללמאיכוונתוביאר
ש"קלקרותדמיירינראהולא,פ"גאחרסרכבר
דמנהגיוסףבברכישכתב,בחדרתורהודבר

,נגדםולברךלקרותשלא'הלדברהחרדים
פעםלזהצריךואיןשריהכיבלאושמדינא
(י"בבמובא)וישבפרשתק"בזוהאבל,רביעית
,בביתלהחזיקםואיןמזיקיםהללושמיםמבואר

ודאירביעיתשיעורוישרביעיתפעםנוטלאיובזה

.ש"כמ,שבכליגםואולישבידיוהמיםלטהרמועיל

הנוגעיןמקטניםמזהיר
באוכליי

כלי
.נטילה

בקטניםליזהרמעוררכאן"חדשאור"י"ובכת
חששבזהישכינטילהבליבאוכליןיגעושלא
.מאסוראסכנתאחמיראכיבזהלהקלואין,סכנה

ליטולצריכיםגילמאיזההשיעורנתבארולא

שמידמנהגינואבלבזהנחלקווהפוסקים,ידים

אבלידיוליטולצריךבמאכליםלנגועשעלול

אומראומצוהשמקייםדמידנראההריןמעיקר
חיצונייםוכשישקדושהבונדבקשבחאיזה

"רבינוארחות"באבל,נטילהוצריךבומתדבקים
נזהרול"זצקנייבסקיי"הגרימרןשבביתמביא

ע"בשוכדאיתא),בעיניומכשנוגעלתינוקליטול
וזהו,(נטילהקודםבעינייםליגעשאסורג"ש

.חדשים'דאו'בגבערך



נוושנהגיךהשחרברנותא"הגרהלכות

פרשתקודםלאומרונתקןהתורהברכת.ו
שיאורקודםללמודרוצהואם,התמיד
ברכתאחרהתורהברכתיאמר,היום

.שלומדקודםהשחר
ברכתלהסמיךראויא"שלגרמבאר

לפרשתוהיינו,ממשללימודהתורה

בזהמביא,ללימודואווקרבנותהתמיד

מצותלקייםלהחמירושכדאימנהגים
.התורהלברכתסמוךדוקאלימוד

רבינוושיטת,ו"מי"סוסובביאורור"במע

צורךכדיד"לענתבארולא,מחודשתבזהל"זצ

מידלומרשנהגודאףשיטתוויסוד,בפוסקים

דבריםואלוכהניםברכתהתורהברכתאחרי

ללימודהתורהברכתלהסמיךמצוה,תורהכדברי

כהניםברכתבאמירתלהסתפקואין,ממשהתורה

כראויאזבזהמתכווניםשאיןלחורדבריםואלו

לברךלדקדקראויל"זצולרבינו,לימודבגדר

קטורתשלאחריההתמידלפרשתממשסמוך

תורהעלכברכהשפירניכרדאז,מקומןואיזהו

כמוקדמוניםבסידורהואוכן,טפיוחשובה

.ש"עבביאורוו"מס"בסשביאר
התורהשברכתל"דסשיטתושיסודונראה

כמתבארהשבחברכתולאהמצותברכתבגדר

עודשנביאוכמוד=וסיד"סז"מסימןבביאורו
צריךהתורהלימודמצותעלשעיקרווכיון,להלן
כשמכויןוהיינו,התורהלימודמצותמידלקיים
חשובהלדעתוולכן,לכךוניכרלימודלמצות

ממשלהסמיכהויאהונאה,ללימודלהסמיכה
או,מקומןואיזהוהקרבנותפרשתלאמירת
לסדרלהסמיךולומדהיוםאורקודםבמשכים
לנושנתןהשבחברכתעיקרהאיכ"משא.לימודו

בברכתוסגיתורהשלחפצאעליסודה,התורה

שאיןאףתורהעלשהברכהדבריםואלוכהנים

ד"נלעזהולפי,ש"וכמכראוילימודמצותבזה

התורהברכתלסמוךולדקדקלהחמירשכדאי
אמירתעללסמוךולאלקרבנותאוממשללימוך

שמביאקדוםכמנהגרק,לתורהלחורדבריםאלו

'הלמתפלהז"פם"שברמכפ"ואע,ל"זצרבינו

לשיטתום"הרמב,כהניםבברכתדסגימבוארא"י

וכמו"תורהדבריעל"והנוסחהשבחברכתדהיא

דהברכהלדידןכ"משא,'זסימןלהלןשיתבאר

וכמוא"הגרוכשיטתהמצוותכרכתוהיאלעסוק

המצוהעיקרעלהברכהבעינןבסמוךשיתבאר

דאלולומרויש.גמורללימודיסמיכהולכן
לומררגיליםשאנו,שיעורלהםשאיןדברים

צריךואיןאגדהדבריהם,התורהברכתאחרי
עיוןבוששייךמקראכןגםלומרוראוי,עסק
ששייךוכדומהבמשניותאוהתמידפרשתכמו
ראוישפירלאשכנזיםולכן,כפשוטועסקבו

,לימודולפניאו,התמידלפרשתסמוךלומר
להסמיךשמצותה,בהברכהונתחייבבפהשקורא
.ש"וכמעסקבוששייךללימוד
,'הבעבודתועיקריסודהתורהברכתוהנה

ל"זצמוולוזיןחייםרביהגאוןבפיומרגלא

מובטחובכוונהרםבקולהתורהברכתשהאומר

עדות)היוםאותוכללידוחטאיבואשלאלו

ליזהרויש(מסמרגאןראובןנחמןרביתלמידו
להסמיךצריךאבל,גדולהבכוונהלאומרהמאד
לאשאםרשמעתי)שנתבארוכמותורהרברילה
לזהישהתורהבברכתגדולהבכוונהלומרזכה

.(גדולהבכוונהרבהאהבהלומרתיקון

ת"לברהסמוךכהניםברכתלומר

.וטעמיםבנגינות

ת"מסת"לברכהשהיסודתמהאניומערלם
,לאלקינוגודלהבואקרא'השםכיהפסוקהיינו

ן"וברמב(.כא)בברכותלהדיאמבוארוכן
רקמבוארהתםהלואוקשה,מ"לסהבהגהותיו
כ"וע,בתורהבעוסקולאגופאבתורהכשקורא

שהתורהמקרארקהיינומהייתשהחיובנראה
ן"ברמבוכמבוארה"הקבשלשמותיוכולה

לברכהשסמוךמדקדקיןולכן,לתורהבהקדמה
בעלמאובעסק,כהניםברכתוהיינומקראאומרים

.מדרבנןרקהחיוב
בנגינותלומרשראוילכאורהנראהזהולפי
וכן,בתורהכקריאהשקוראמוכחשאזוטעמים
מדותג"יאמירתלעניןה"תקסס"סע"בשמבואר

,וטעמיםנגינותעםביחידכשהואלומרשצריך



ומינהגיךהשחובוכותא"הגרהלכותי

בבוקריוםכלכהניםברכתלומרמצוהכאןוגם

,מקראשקוראדמוכיחבנגינותת"ברכהאחרי
התורהכברכתכהלכתההמצוהאזומקיימין
אין,כןלנהוגבפוסקיםמצאתישלאואף,אורייתא

בכהניםנאמרגופאכהניםשברכתואף,הפסדבזה
אומראינוהתם,טעמיםבנגינותושלאפ"בע

כשאומרכאןהדיןוהוא,כברכהרקמקראכקריאת

לומרביארנוושפיר,כמקראולאכברכהזהוסתם
.ש"וא,התורהקריאתזהושאזבנגינות

ברכתלברךצריךקבעשינתנ14םמחן.ז
ברבריבהרהוראפילולעמורואיןהתורה
כלובער,התורהברנתשיברךעדתויה

.התורהברכתמברךאינוהלילה
מברכיןל"זצשלרכינולעיקרמסיק

.ביוםכשישןהתורהברכת
השיטהדוחה(א"יק"ס)ז"מ'סיבביאורו

עליותמהשכברהפסקאינהביוםקבעששינת
(י"בכת)חדשובאורב"ובמאדםבחייוכן,י"הב

וחוזרת"לברכההפסקביוםרשינה,כןשדעתו

תלמידועדותרבמעשה'בתוסומפורש,ומברך

כשישןל"זצרבינושבירךשראהכנימיןרבי
כאןל"זצהכהןשלמהרביכהגהותכיואם,ביום

ממנהגשינהלאולדעתובזהליהמספקאספוקי
הבאנו,ביוםשינהעלמברכיןשאיןהעולם

הואוכןש"כמבדעתוהסכימושהפוסקים

לצאתביוםבישןמדקדקיןויש)רבבמעשה
ת"ברהלצאתומתכוונים,ע"לכהתורהברכת

אחרידבריםאלוואומרים,במעריבעולםבאהבת
.(ג"יק"סב"במוכמבוארע"שמ

ברכתהויהתורהברכתאיחקירהמביא
.שבחאוהמצוות

אילעילשהבאנובחקירהשתלוינראהד"ולע

לימודמצותעלהמצותכברכתהתורהברכת

שלהחפצאעלהשבחברכתבגדראו,התורה

המצותברכתדעיקרהל"סל"זצשלרבינו,תורה

סימןלהלןראהד"סיו"מ'סיבביאורווכמבואר

אפילואועסקיוורק,הפסקהוישינהולכן'ח

תמירשמהרהר,הפסקאינוהמרחץבביתנמצא

שיסודהנימאאיכ"משא,לנהוגהיאךבתורה

פעםהשחרברכתשארכמותיקנוההשבחברכת

עודמברךאינוולכן,השחרוכברכתוסגיביום

.ביוםישןאיפעם

לעסוקאותורהדבריעלבנוסחתילה

.תורהבדברי
שנוסחת,הברכהבנוסחכ"גתלוישזהונראה

ל"זצרבינוונוסחתורהדבריעלם"ורמבף"הרי
ם"ורמבף"הרישלנוסח,תורהבדברילעסוק

פעםוסגיתורהדבריעלהשבחברכתעיקרה

עללעסוקשהברכהל"זצלרבינוכ"משא,ביום

עודלברךצריךבשינההפסיקאם,עסקמצות

.תלמודמצותעלפעם
יוםבכל"(א"יהלכה)דתפלהז"פם"וברמב

קוראכךואחראלוברכותשלשלברךאדםחייב
והיינויוםכלשחיובוהרי"תורהמדברימעט

ל"רסטעמאהיינו,ש"עהשחרברכותכשאר
.השחרברכותכשארהשבחברכתדהוה

."ברכהעמק"הראייתמביא
ברכתשהברכהמוכיח"ברכהעמק"ובספר

למקראאי(:יא)בברכותדנחלקומהאהשבח
,ש"עותלמודמדרשלמשנהגםאולברךצריך

מה,תורהתלמודמצותעלהברכהאיוקשה

והלא,ותלמודלמשנהמקראביןלחלקשייך
משמערק,תורהדתלמורע"ממקיימיןבכולהו

לומרישושפיר,השבחברכתבגדרשיסודו
אבל,טפידחשובהשבכתבתורהעלשתיקנוהו

אףהמצותברכתבגדרגםלעילדברינולפי
עללברךתיקנו,מצוהמקיימיןשבכולהו
המצוהעיקרעללברךשישוהיינוטפיהחשובה

מקראעלוהיינו,לברכהחשיבותטפיהוישבזה
שייךשהברכהאףוהיינו,לימודושארופוטר
תיקנו,המצותכברכתוהיאתורהדברילכל

.להחשיבהמקראעללברכה
הרהורעלמברכילשאיןהטעםמסביר

.לימודמצותבזהשמקייםאף
ברכתשמברךלפניתורהבדבריהרהורולענין



יאומנציגיךהשחרברנותא"הגרהלכות

יברךלאלמהתמהבביאורול"זצרבינו,התורה

היינוולדברינו,מצוהנמיבהרהורמקיימיןוהלא

נמיבהרהורהאלתמוהישהמצותברכתזהואי
זהואיאבל,ברכהניבעיכ"ואמצוהמקיימין

ובדיבור,אקרא'השםכייסודההשבחברכת

הרהורעלולאעלהשבחלברךתיקנוגרידא

ברכתשהיאם"כהרמבל"סע"דבשוהיטבש"וא

דבריעל"ה"סז"מ'בסינוסחתוולכןהשבח

.לעילת"וכמושנ"תורה
עלתיקנולאהמצותבברכתאפילוהכיובלאו

חמץביטוללענין(ו"תל)בטורוכמבוארהרהור

התורהבברכתנמיוהכי,הרהורעלמברכיןשאין

.כרכהעלהתיקנולאבהרהורמצוהדמורימיןאף
מברכיןשאיןשכתבי"הבעלתמהא"והגרע

במחשבהחלתרומהוהלוא,שבלבדברעל

ויש,ג"קצג"חוזמניםבמועדיםעייןומברכין

אלאהמחשבהעלמברכיןלאשבתרומהלומר

י"הבבזהמודה,בהפרשהלושהותרההחלות

חמץכביטולכ"משא,מברכיןבהרהורשגם

חמץלושאיןולאדתשביתוהמצוהעלמברכין

,ז"יק"סאד"יוז"טועיין)ברכהאיןבלבג"וכה
עייןומיהו(בהגהותיוא"הגרעעליותמהוכבר
אודוקאבמעשהקיומהתשביתואי('ט)ח"במ

.ת=בשוא

ת"דששכחל"זצא"מהגרמעשהתביא
.ת"ברכהלפנישהרהר

חייםרבימהגאוןדצניעותאלספראובהקדמה
א"הגררבינואצלשפעםמביאל"זצן'מוולז

בקודשכדרכומליאהשמחתוהיתהלאל"זצ
הלילהשבזוסיפרתלמידיוולהפצרת,טובביום
,(דרקיעממתיבתאאו)הנביאאליהואליובא

עלחקראיןנוראיםוחידושיםעניניםלווגילו
שהרהרדמכיוןהוסיףאולם,בנגבזהעלוהפסוק
כ"ואח,ממנונשכחוהתורהברכתלפניבהם

,איליווחזרובההרהרולאנתגברהתפלהבשעת
לפניכ"גהרהוראסורשלשטתושנענשוהיינו

המעשהואלולא).היטבש"ע,התורהברכת
כשבחחיובןהתורהשברכתלחלקרציתישסיפר

'השםכישנאמרדוקאבפהכשקוראוהיינו
בהרהורגםת"דתהמצוהמקיימיןאבל,אקרא
ולפי,המצוותברכתבגדראבל,ברכהצריךולכן
בהרהורכמוהמצותברכתשהברכהבמקוםזה

,איסורואיןכ"אחשמברךוציציתלסוכהדומה
כשזהורקוהאיסור,ע"מרגעבכלשמקייםאף

שסיפרבמעשהאבל,בפהוהיינושבחבגדר
ברכתלפניאסורבהרהורשגםל"דסנראה

ומודהכןדקדקבחסידותואוליומיהו,התורה
.(ב"וצאיסוראיןשמדינא

והיאך,ל"והאריזא"הגרמחלוקת
לפנילישוןוחוזרבלילהכסקסלהתנהג

.חצותלאחריאוחצות
שאינור"במעמפורשהלילהכלובניעור

המצותברכתל"זצלרבינושעיקרוכיון,מברך

זהואיכ"משא,לברךצריךאיןהפסקכשאין
לברךשתקנום"כהרמבל"ישפירהשבחברכת

.ישןשלאאףהשחרברכתככליוםכל
ברכותככלהתורהשברכתל"האריז'הקודעת

תורהדבריעלוהנוסח,יוםכלשתיקנוהשחר
(כ"בשעה)להדיאמפרשוכן,השבחכברכת

ברכותכשאריוםכלמכרךהלילהכלערשאפילו
ולשיטה,מברךבהםנתחייבלאשאפילו,השחר

כברכתשתיקנו,ביוםבישןלברךשאיןנראהזו
הרהורעלמברךאינווכן,דוקאביוםפעםהשחר

רקהמצותברכתזהשאין,מצוהשמקייםאף
וכן.דוקאכשאומרםתורהדבריעלהשבחברכת
.שנתבארוכמוע"בשומרןדעת

העולםעמודיביןפלוגתאמדברינוונתבאר

והקדוש(אשכנזוגדולי)ל"זצא"הגררבינו
שלרבינו(ע"ושום"ורמבף"הריוכן)ל"האריז
המצוהעלברכהבגדרהתורהברכתל"זצא"הגר

כלהשבחברכתל"האריזולקדוש,תורהדתלמוד
הלכהחילוקיםהרבהומזה,השחרברכתכמויום

ויש)חייםאלקיםדבריואלוואלולמעשהי
בלילהבקםל"האריזהקדושתלמידיביןמבוכה

לאחצותשקודםנוהגיןיש,לישוןויחזורולומד

אזלשיטתושאומריםחצותלאחרירקמברכין

בלילהקםשאםאומריםויש,השחרברכותשאר



ומינהגיךהשחרבונותא"הגרהלכותיב

,הפסקלילהדשינתחצותקודםמידחייבולומד
וערבלילהקבעישןשאםלהזהירמצוהמ"ומ

,פעםעודכ"אחלישןשדעתואף,והלאהמחצות
בליע"לכוללמודלואיןלרירןודאימחצות
ועיין,בבוקרפטורושובהתורהברכתשיברך
.(ז"מס"סהחייםבכףהיטב

רקחצותלפניישןשאםדנתיא"במקומיהו
שלוהקבעשינתועיקר,מעטללמודוקםקצת

ודברי,קבעשינתאחרירקמברך,זהלאחרי
.מ"ואכב"צמברךלילהשינתכלשעלב"המ

כמוהתורהברכתמהרכיןנשים.ה
.נחמאשהומןע"מכ5ע5שמנרמלן

שחייביןהתורהברכתמברכיןנשים
.גרמאשהזמןע"מככלאו,דידהובמצוות

מברכותשנשיםמפורש(ר"יק"ס)מרזע"בש

משוםשהטעםהאגורבשםא"ובס,התורהברכת

פרשתלומרוכןשלהןדיניםללמודשחייבות

חיובעלייהושאיןדוחהבביאורוורבינו,הקרבנות

,הכשראלאשאינו,ג"כהגםכללתורהתלמוד

ע"מעלנמישמברכיןמפניהטעםעיקראלא

ונראה,התורהברכתמברכיןולנן,גרמאשהומן

ברכתבגדרהתורהשברכתלשיטתובזהנמידאויל

מפרששפיר,ש"כמתורהתלמודעלהמצות

ם"ברמבכמבוארמצוהבזהומקיימתשבלומדת

איאבל,לברךלהשריולכןתורהדתלמודא"רפ

ע"מעללברכהדמילא,השבחברכתבגדרהברכה

ס"סא"במהיטבעיין,עלהשמברכיןגרמאשהומן

.ש"וכמלשיטתובזהל"זצרבינוכ"וע,ש"עו"רצ

.מכויסקחייםרביהגאוןדברי
סולוויציגזאביצחקרביהגאוןמרןאמנם

מביא(ברכותהלכות)ם"הרמבעלבספרול"זצ
עלשבחבגדרהתורהשברכתדמאחראביובשם

פטוריןדנשיםאף,התורהלימודשלהחפצא
ולכןתורהשלחפצאהוהלהוגם,מהמצוה

מביא"ברכהעמק"וב,לשבחחייביןכשלומדות
במגילהאבןהטוריקושייתבזהלתרץבשמועוד

ואפילושבעהלמניןעולהראשהבהא(ג"כ)

ומוציאהלאחריהומברכתשחותמת,בסוף
אשההריוהקשה,הקרואיםכלאתבברכתה
שאינוכלהאאותםמוציאהואיך,ת"מתפטורה
ניחאל"הנולפי,מוציאאינובדברמחוייב
אלאהמצותברכתבגדראינההתורהדברכת
נשיםגםכ"וע,ברכהצריכהגופאתורה

ושפירהתורהמןבברכהחייביןכשלומדות
דברכתל"זצולרבינו,ש"עאנשיםמוציאות
אבל,מוציאההיאךתיקשיהמצותברכתהתורה
בגררדיחידהתורהברכתל"זצשלרבינונראה
ברכתהגדרע"לכבציבוראבל,המצותברכת
בציבורקוראהאםל"זצלרבינווגם,השבח
.ש"ואש"כמבציבורהשבחברכתבגדרחייבת

"רפאלתורת"בוכן"יעקבמשכנות"ובספר

זהולפידאורייתאבציבורהתורהשברבתהוכיחו
הברכהלשמועמאדלדקדקשצריכיםהעלינו

רקפוסקיםועודם"לרמבבבוקרשהברכה,ת"דקה

שומעלאואם,דאורייתאבציבורועכשיו,מדרבנן

שרקלדחותויש,דאורייתאמצוהלבטלעלול
לעצמוקוראואפילומהייתחייבבציבורהקורא

.בציבוראףלברךת"מהחיובאיןלשומעאבל

ברכתאחריללמודצריכהאשהאימ"נ

.דוקאדידהממצוותהתורה
ורכינוא"וסי"הככיןלהלכהמ"נשישונראה

ברכתמבוכתאשהא"ומי"הבשלדברי,ל"זצ
לומרויש,דידהמצותללמודשחייבתמפניהתורה

לפניאוקרבנותפרשתכשאומרתרקשמברכת
אוכהניםברכתלומראבל,דידהומצותלימוד
אוליובזה,ת"תבגדראלאאינושזהדבריםאלו

,לברךלהואיןז"עכ"וע,ללמודחייבעלייהואין
גרמאשהזמןע"בממקיימתל"זצלרבינוכ"משא
להקלשהמנהגוכמדומני,ושריאופןבכלמצוה

שמברכיןאףוכן,לנשיםחיובהתורהברכתשאין
המנהגכ"וע,דוקאבהושחייביןמצותלומדיםלא

כשםאופןבכללברךלהדשריל"זצכרבינו
מרןכביאוראו,גרמאשהזמןע"מעלשמברכת

אכלת"דשלהחפצאעלשהברכהל"זצז"הגרי
שהזמןע"מעלמברכיןשאיןהמקפידיםלספרדים

לדקדקצריכיןמברכיןשאילומריש,גרמא



יגוכנהגיךהשחרברכותא"הגרהלכות

בהודשייךקרבנותפרשתלאמירתהכרכהלהסמיך
מצותבלומדתאו,האיכיבלימודכהקרבהדהוה
.הואנכוןכיבזההיטבק"ודוש"ואדידהו

שאוכלדבריםאלושמשנתלומרישומיהו
הוסיפוולכןלנשיםגםשייך'וכופירותיהם
יוצאותשפירונשים,התורהלברכתאותהלהסמיך

אותןגםשמזרזזאתלמשנהדשייכיג"לסמגם
.'וכואורחיםוהכנסתהמתלויתכלהלהכנסת

ברכתאחרימידתורהדבריאומר.ם
ברכתאחרימידלמדלאואם,התורה
יוצאאםוכן,הברכהיצאלאהתורה
,רבהבאהבה

~

wffתורהכדברימועיללא,
תורהלתלמודמכווןשאינוכיוןותחנונים

.התורהברכתבעילא
התורהכרכתצריךאיןא"לגרתחנונים

.ללימודמכווןשאינו

האלפרשמאריך(ז"מ)בביאורול"זצרבינו
והוא"רבהבאהבהשיוצאיןבירושלמידאיתא
כיוןהתורהשבברכתהכוונה,"אתרעלששנה

נמיש"קאמראפילו,לתורהשזהושמוכח

אם,ש"קכברכתשיסודהרבהאהבהאבל,מועיל

לומרצריך,התורהלברכתעלהלסמוךרצונו
לדברישהברכהמוכחראזתורהדבריבמיוחד

כרכתלהסמיךצריכיםמדינאולדבריו,תודה
כדברימועיללאש"קולכן,תורהלדבריהתורה

נראהשםלהמחברכ"משא,רבהלאהבהתורה

מספקאנמיש"ובק,להסמיךצורךאיןשמדינא

.באחרוניםש"ערבהלאהבהאפילודמועילליה
לפניס"לביהכלצאתשמותרראייה
להתנהגהיאךשמהרהראףת"כרכה

.מברךלאלתורהמכווןכשאינו

ובדרךכתחנוניםתורהפסוקיאומראםומיהו
,התורהברכתצריךשאין(ו"מס"ס)דעתותפלה
לפניצרכיולעשותיוצאדארם(ז"מ)כןומוכיח

להרהורל"זצלרבינוהלאוקשה,התורהברכת

עודהתורהברכתניבעיכ"ואלברךצריכיםנמי

ללימודמכווןשאינוכיוןרק,צרכיושעשהלפני
לאדתחנוניםמסיקשפירכ"וא,ברכהבעילא

.ש"ואהתורהללימודמכווןשאינוברכהבעי

תורהכדברימועילש"קהיאךתמיהה
.לתורהמכווןאינווהלא

לדברידסגימשמעממשהתורהבברכתאמנם

אינואםשיטתושלפיותמהני,ש"בקתורה

הויש"קמצותלשםרקהתורהללימודמתכוון

ברכתצריךלאשלרבינותפלהבדרךכפסוקים

מועילהיאךנמיש"קכ"וא,ש"כמכללהתורה

מכווןאינווהלא,התורהברכתאחריתורהלדברי

לומרלןוהיהש"דקע"מלצאתרקתורהלדברי
.תורהכדברימועילדלא

וממילאתורהדבריעיקרהש"שקמחדש

.יוצא
יסודהש"קמצותדעיקרהואבזהוהנראה

מיכעיאדלא,בתורהפרשההאייוםיוםלקרות

ובקומךדבשכבךלקראומוקידרבנןש"קר"למ

שהמצוההרי.בבברכותכדאיתאתורהבדברי
יסוד,דאורייתאש"קד"למאפילואלא,ת"ד

וכלמצותהשזהות"דבתורתלקרותההמצוה

בכלת"מהיוצאדרבנןש"קר"שלמרקמ"הנפק
ש"קד"למאבל'וכובםודברתח"ידת"ת

פסוקייוםכללקרואמיוחדחיובישדאורייתא

(:מג)שבמנחות,ת"תמצותמכללוהואש"דק

מפורש(.ח)בנדריםוכן
שיוצאיי

Y~Dת=דת

פרשההאילקרותשמצותהטעמאוהיינו,ש"בק

מבוארת"תמצותשעיקר,תורהכדברידוקא

,ועודפרשההאייוםיוםללמוד,ש"קבפרשת

לתלמודנמיהיינוש"דקע"למבמכווןכ"וא

שצריכיםבתורהמיוחדתפרשהש"שק,תורה

מצותמקיימיןשבכתבובתורה,יוםיוםללומדה

וכמבוארשאומרמהמכיושלאאףלימוד
ש"קאמראםולכן,תורהתלמודהלכותז"בגרש

שלמד,הברכהחובתיצאהתורהברכתאחרי
ש"בקמכווןשלאדאףש"ואהברכהאחריתורה

,תורהתלמודשעיקרהיוצאתורהתלמודלמצות
תורהתלמודמצותקייםלאלתחנוניםאבל



ומינהגיךהשחרנינותא"הגרהלכותיד

ש"קרבהובאהבה,התורהברכתבלישריושפיר
שיהאאחריהשילמודבעינןדבזה,מועיללא

דיןשזהו,תורהלדבריבברכהשמתכווןמוכח

אינואחריהת"דקוראשאינושכלעצמהבברכה
באהבהרקוזהו,התורהלברכתבהשכיוןמוכח
שהיאמוכיחהעצמההיאהתורהברכתאבלרבה

.התורהכברכתת"דעל
שמקפיד(אסימןא"ח)יצחקפרית"בשוועיין
הכישבלאו,ברכותיהעםש"בקלצאתמאוד

לחסרשלאכדיולכן,ברכהבליהמצוהמקיים
מצוהלכללהקדיםשצריךש"קמצותעלהברכה

להתפללזהמפנייצטרךאפילולדעתו,ש"לקוגם

בזמןברכותיהעםש"קלומרחייבביחידות

ש"קהפוסקיםשלרובנראההעיקראבל,ויתפלל

בברכתויוצאין,ש"עומקבלתעםתורהדברי

כפישעדיףואף,ש"לקהברכהגםבבוקרהתורה

להצריכוכ"כאליםלאהברכותעםשתיקנו

שחובתדכיוןאומריםויש]ביחידותלוהלהתפלל

בברכהתחלהשיתקדשכדיהמצוותעלברכה

ת"השימצותמפניעושהשהואויודיעויגלה

ש"בקלכן.זדףבפסחיםא"בריטבכמבואר
לברכהצורךאיןשמיםמלכותעולקבלתשהוא
יוצאאינואםש"שבקלהלןא"בגרועיין)[לפניה

.(לתפלהגאולהבסמיכותחסרח"ידבה

תורהבדברילעסוקאיל"וברבינודעת.י
לאברכותכשתיאואחתברכהוהערבעם

.ב"וצנתברר
ברכהוהערבלעסוקאיא"לגרמסתמק
.בדעתודיעותחילוקיבזהומביא,אחת

שמעתי"מביא(י"כת)"חדשאור"בספר
אומרשהיהל"זהגאוןאחיבערהרבא"מא

אחראמןוענה,'ובלינאהערבהתורהבברכת
ומוכח,ל"האריזבשםא"המש"כמלעסוקברכת
סימןא"הגרביאורועיין),ל"זצרכינודעתשזהו

משמעי"כתבסידוראבל(ה"בהגו"סז"מ

בדברימוכחוכן,אחתברכהוהערבשלעסוק
ועדיףע"לכויוצא"והערב"שלומרשםרבינו

אינובזהל"זצרבינושדעתהבאנוושפיר,טפי
אינולעסוקאחראמןענייתלעניןמיהו,ברור

ברכות'בהדיןרמעיקרלרבינול"רסל"די,מוכח

כמבוארע"לכושיוצאוהערבאומרמ"ומהן

עדותרקלנוישכ"וא,שםרבינוובביאורא"ברמ
.בזהל"זי"הארכשיטתלרבינול"דסל"הנ

אפילועומראיןהקרבנותלפניש"ק.יא

וגם,הברכותאומרשאינוראשוןפסוק
אומריםרק,לתפלהגאולהסומךאינו

'האו,לחודישראלשמעיוםנכלפעמיים

.לבדאחד'העולקינו
סומךכ"גהזמןאחריש"שבקמבאר

.מצותהכעיקרזהאיןרקלתפלהגאולה
.א"יסימןרבובמעשה,ו"מס"סבביאורו

ש"קלומרנכוןשאיןבביאורומבואררבינווטעם

סמיכתייחשבלאזהמחמתוגםברכותבלא

,שםי"בבה"הראכשיטתוזהולתפלהגאולה
זמןשעוברלחושכשיששמסתפקל"כבהש"וע

ויתפללבברכותאלאלצאתכדאילאכ"גש"ק

.באורך'בסימןיצחקבפריועיין,ש"עביחידות
קודםש"קיוצאשאםל"זצא"הגרדבריובעיקר

שישאף,לתפלהגאולהסומךנחשבאינוהתפלה

המשנהעליוגהברבינו,בקדמוניםיסודנמיבזה
שתנץעדלהתכסותיכולאםלטבולכירדג"בפ

שבתשלצליברבברכותריש'ובתוס,קוראהחמה
סומךאינובזהלמהע"וצ,שםש"ובראש"בע

אומרהישראלגואלברכתשהרי,לתפלהגאולה

כראויסומךשאינוהכוונהנראהרק,ע"לשמוסמוך

הגאולהשעיקר,מצותהכעיקרבזמנהשלאש"בק
:קדפסחיםם"רשבעיין),מ"ויצש"קעםכהלכתה

גאולהבזהגםסומךמ"מאבל,(וברכהה"ד
א"ברמו"סס"בסלהדיאמבוארוכן,לתפלה
.ש"כמכהלכתההמצוהמקייםאינורק,שםא"ובגר

ש"עומלקבלל"האריזמנהגמביא
ומסביר,הקרבנותלפנידוקאש"בק

.סתםיכווןאוליא"שלגר
דקרבנותש"שקל"האריזהקדושובכתבי



טדרכחנוןגיךהשחרברנותא"הגרהלכות

ברוךוכדמסיים,נפשולמסורלכווןוצריך,חובה

כוותיקיןבמתפללואפילו,ברביםשמוהמקדש

לומרשלנוהגיןונראה,כזהליזהרשצריךדעתו

להדיאויתכווןכןלנהוגיש,קודםהתורהברכת

רבינוומיהו,כמצותהבברכותיהאלאלצאתשלא

ש"קשלומר,כןלנהוגליהניחאלאל"זצ

,בכךבקיאחדכלאיןלצאתלאלכווןולדקדק

צריךאיןאייוצאצווחשאפילוה"הראשיטתוכן

ולכן,(ט"תקפ)להלןי"בבוכמבוארכוונהבמצות

אחדוכל,כללדקרבנותש"קלומרשאיןדעתו
.נוהגכמנהגו

ל"זצמבריסקח"דהגרשמועהא"במקוהבאנו

בברכותשמבוארואהבתבליש"קלומרחשש

פסקינןלאמשהפסקיהדלאפסוקרקשלא:יב

אומראםכ"וע,משהפסקיהדלאפרשהגםאלא
הקדושובדעת,ואהבתגםל"צישראלשמע

נחלקובקרבנותואהבתגםלומראםל"האריז

.ל"ואכמ

,בקומולאומרםשבחאםהשחרברכות.יב
חוץ,בלילהשכבועדלב41ךשהותיש

באהבהנפטרשכברמפניהתורהמברכת
אומריםשאין(ב"בתוכן)כ"ביוהולכן,רבה

,שינההמעבירוברכתצרכיכללישעשה
וכשרוחץמנעליוכשנועלבלילהיאמר

.פניו
מידהכרכותלומרהנוהגיןטעםמביא

.הכנסתבכיתהאומריםוטעםשקם
,הברכותאומרכשקםדתיכףמשמעבגמרא

,ל"זצרבינודעתוזהו,ל"בהאריזמבוארוכן
,הכנסתבביתרקהברכותלומרנוהגיןישומיהו

דינאשלכאורהע"וצ,דוקאתפיליןעםנוהגיןויש

במחברעיין)כשקםמידלומר(.וברכות)דגמרא
הברכותלומרשנהגושםא"וברמבק"ס1סימן

שעדייןהוששיןשלדידןלומרויש(הכנסתבכית
ממשהואשבקימתורבותופעמים,נקיהגוףאין

שינקהעדכללמברכיןאיןולכן"תשקצובל"
בגוףכברכשהואההכנותולאחרי,לגמריעצמו

כ"גאומריםלהתפללשמוכניםעד,ועודנקי
ולכן,ממשהתפלהמסדרשהםאלוברכות

אפילונוהגיןויש,התפלהעדדוקאמאתרין
שעוניןהכנסתבביתאומריםישוכן,בתפילין

שישלפיחשובההברכהואזאמןהברכותאחר
ישולכן,בירושלמיוכמבואראמןעםברכהלו

.לאחרנוהגין
דגמראמדינאלשנותאיןל"זצלרבינוומיהו
שישאלושהנאות,כשקםמידלאומרםוהעיקר
ואיןעלייהולברךחייביןביומויוםמדילאדם
שלמנהגועלהכרכהאיןרכינושלדעת,לאטר
ואחדאחדכלשלהנאתועלברכהאלאעולם
כללישעשהפ"ויוהכב"בתמברךאינוט"שמה

לאחראיןלכתחילהולכן,בפוסקיםכמבוארצרכי
לברכהנתקנההברכהועיקרהואילהתפילהעד

.[משוקץגופויהאשלאובלבר]ההנאהבשעת
,התפלהקודםלדבראולשתותכשנוהגובפרט

לכבודאלוברכותלהקדיםפ"עכנכוןבודאי
דלאחרי(גק"ס)ט"פ'סיא"ברמועיין,קונו

יששאמרברוךקודםברכותמקצתשאמרו

פ"ועכ,לדרךלצאתאובצרכיולהתעסקמקילין
מנהגוהואל"זצרבינולמנהגנאמןיסודיש

אלוברכותשקםמידלומרש"וגרשל"האריז
,הכנסתלביתשיבואעדלהמתיןולאקונולכבוד
שנהגובהטעם(ו"מסימן)בטורהיטבועיין

ותמצאהברכותדוקאהכנסתבביתולומרלאחר

.שהבאנוכהטעמים
צרכיכללישעשהלומרשאיןמחדש
ומצדד,במנעליםרקביתבנעליכבית
ביתנעליפ"ביוהכלובשאפילוא"שלגר
.צרכיכללישעשהמברךאינו'ןכרו

לאראםהאמסביר(י"בכת)חדשבאור
ששתי,מברךאינוכ"ויוהב"בתכמונתחייב
שינהומעבירצרכיכללישעשההללוברכות

שייךלאולכן,ופרטייחידבלשוןהםמעיני
,העולםמנהגעלשמברךלומרנתחייבכשלא
לדבריושלכאורה,לדינאגדולחידושהםודבריו

לאאיליזהרראויבחולאפילו,אחדככלדתלוי
עודעראידרךלבושואפילו,מנעליועודלבש



ולנהגיךהשחרברכותא"הגרהלכותטז

יברךלא,בחוץבהויוצאיןשאיןביתבנעלי
כללושישעדצרכיכללישעשהל"זצלרבינו
ראויאזשרקמנעליונמישנועלוהיינוצרכו
שרטובובמקומותהרביםלרשותבהולצאת
."צרכיכל"הויבזהורקומטונף

בחוץבשבתלצאתהותראםמסתפק

.ביתבנעלי
לברךאיכ"ויוהב"בתהפוסקיםונסתפקו

נעלינועלאיצרכיכללישעשהל"זצלרבינו

,בחולגםהיוםבהולצאתשרגיליםכיוןגומי
לדידןמנעלכמודהוהסגיבזהולכאורה
לדחותויש,עלהומברכיןכמנעלשמשמש

נעילתל"חזשאסרודמאחראפשוכ"דביוה
ברכההאיתיקנוולאכ"ביוהצרכוזהאין,הסנדל

כיוןביתבנעלישגםלומרישגיסאומאידך,כלל
מברךושפירצרכוכ"ביוההוהבהואזשרגילים

יומאסוףברייןמבוארזהוכעין,עלייתוגם
שכוליכיוןכ"ביוההרביםלנשותבסנדלשיוצאין
ולמעשה,וסגיבכךדרכםבהואזרגיליםעלמא

כ"ויוהב"בתהברכהכלללברךאימובאע"צ
לברךשלאסתםל"האריזהקרושוכן,ש"כמ
.ב"וצחילקולאכ"ויוהב"בת

אסורשבשבתמוכחיומאסוףשםובראשונים
בסנדלולאבהולצאתשהדרךבמנעלאלאלצאת

למעשהזהולפי(ז"סטא"ש'סיא"ברמועיין)
עכר,קצתלרוץביתבנעליבעלמאבשבתהיוצא
דמאחרביתבנעלילחלקויש,הוצאהבאסורבזה
בולצאתומותר,סגיבפניםומנעלמלבוששזהו
.מ"ואכבמפרשיםע"תבחוץ

שינההמעבירמברךאינוא"שלגרמביא
שהןרצוןיהימברךרקכ"ויוהב"בת

.ברכותשתי
ב"בתלברךשלאמוסיףל"זצא"הגרורבינו

עפעפירוחץשאינומעינישינההמעבירכ"ויוה
שםרוחץאינואםנמייוםבכלזהולפי,עיניו
לוחברמצאנולאובזה,ברכההאילברךאסור

ברכתלברךלאמביאשאינו,ל"האריזהקדוש
לשיטתול"זצשרבינוונראה,מעינישינההמעביר

לאמסיקשפירברכותשתירצוןויהישהמעביר
ל"האריזהקדושאבל,לחודהמעכירמשוםלברך
ושבחהודאהועיקרואחתברכהשכולהדעתו
.ש"ואתמידושייך

בלילהלברךא"לגרמגליהמתמה
.שישןעדשלאחריה

לישעשהשמברךל"זצרבינושיטתובעיקר
ע"צהצוםאחריבערבהמעבירוברכתצרכיכל

כלמברךלשיטתווהלא,מנליהידעתיולא,טובא
בערביומוכשעבראבל,ש"קברכותכמוהיום
ברכותלברךאזגםדשרימנליהאחריוםשכבר
יחידבלשוןשהםדוקאאלובברכותואולי,אלו

ביוםולאשלווקימהשכיבהלפיבדיריהתלוי
.ע"וצמברךבערבואפילותורהשלולילה

היוםחצותדלאחרשהעלוישהאחרוניםומגדולי)
ח"בדהעיין,לאומרםאסורש"קברכתזמןאו
בכףועיין,ב"נס"סול"וביהב"ובמ,'דאותז"רמ

ל"האריזהקדושבשםש"וע,'דק"סא"עהחיים
שמאחריםכאלוולא,דוקאהתפלהקודםשתיקונם
ולדברי,התפלהלאחרהברכותואומריםלתפלה
פסוקיברכותוכמו,אזלברכהמקוםאיןל"האריז
.(זמנםשעברהתפלהאחרידזמרה

אחריאסוריםומתירנשמהאלוקידין
.שחריתשהתפלל

כאן(י"כת)חדשבאורהעיריפהאמנם
ודלא,התפלהאחריגםנשמהאלקישאומר

אומראינוולכןהמתיםבמחיהשיוצאח"כפר

אסוריםמתירשגםהעירש"ובעה,התפלהאחרי
,עשרהבשמונהשיצאהתפלהאחרילומראין

בעמקועיין),שרידשפירמוכחל"זצולרבינו
הברכותלומרליזהרשכדאינראהומיהו,(ברכה
לדעתלבטלהברכהמחששלצאתשמתפללקודם

,עשרהשמונהאתריאומרםאםל"הנהפוסקים
.להוסמוךהקימהעםנתקןעיקרושלרבינוגםומה

לברכתנשמהאלקילהסמיךצריכים.י3
.לחברתההסמוכהברכהליהוייצראשר
אלקילהסמיך(ו"מס"ס)בביאורוהיטבעיין



יזומינהגיוהשחרנרנותא"הגרהלכות

ובסידוריםשםא"ולרמ,יצראשרלברכתבקומה

ואין,יצראשראחריהתורהברכתלומרדידן

שאינהכיוןסמוכהליהוינשמהבאלקימקפידים

'עיי,הודאהברכתשהיאמפניבברוךפותחת

איןהאלתמוהישעדייןאך,ג"ס'ו'סיע"בשו

אינהמלכותבהשאיןברכהוכלמלכותשם

וישבבזהשעמד(ד"רי)י"בבמצאתיאבל,ברכה

דכיוןל"צסמוכהשאינההאומריםדלדעת

בגוףונפחםהנשמותבראה"שהקבשמוכיר

ישמ"ומ,מזהיותרמלכותלךאיןומחזירונוטל

בודאימלכותבהשאיןשכיוןא"הרמעללתמוה

אשרנסמוךלאלמהכ"ואממשמלכותעדיפא

,טפיועדיפאל"זצכרבינונשמהלאלקייצר

ברכתלהסמיךבדוקאא"הרמהקפידולמה

ואין"ברכהבלינשמהואלקייצרלאשרהתורה

.ש"עו"מס"סוכלשונו"לשנות
נשמהאלקיסומךשאינוטעםמביא

.יצרלאשר
דמאחר,ש"אלעיליוסףהביתפ"שעונראה
,מלכותאומרואינועולםשלמלכושבחשמזכיר

שניכר,מלכותגופאהיאזאתשברכהסימן
ולכן,וכמלכותומחזירההנשמהשבראגבורתו

גופאהיאאדרבהרק,אחרתבברכהלטפולאין
סומךכשאינומוכחוזהבמלכותברכהחשובה
כ"משא,לשנותלאא"הרמהביאולכן,דוקא
מלכותבהשאיןגופאמהאמוכיחל"זצרבינו

[מלכותבעינןאלאל"הנכסבראל"סולא]

הקדושדעתוזהו,יצרלאשרלסמוךדוקאשצריך
יצראשרלסמוךשצריכיםסודפ"עהארשול

.דוקאנשמהואלקי

,כחליעףהנותןבירךשלאאומרםמש.4ד
.לברךלהמנהנשהמכיםהעיקראבל

,כחליעףהנותןבירדא"הגראיסתירות
.לאומרהשהסכיםומסיק

יעקברביהחריףמפישמעתי"ר"מע'בתוס
נזכרלאכיכחליעףנתןאשרבירךשלאכהנא

ברכהלחדשבידינוכחאיןכיואמר,בגמרא

ו"מ)משיגא"כשהרמבביאורואבל,"מדעתינו
שמנהגמציין,לאומרההאשכנזיםדמנהג(וק"ס

נמימבאר(י"בכת)בסידורווכן,הלכהעוקר

עםשתואמתי"בכתעדותהאיכ"וע,זאתברכה

דאףל"וצ).לאומרהשהסכיםלןעדיףביאורו
כשהנוסחהיינו,בעלמאמנהגעללברךשנמנע

בעלמאברכהאבל,וצונובמצוותיוקדשנואשר

.(לברךלמנועאיןישראלביתבוכשנהגו
מגביהיוטכללברךשיטותמביא

הטעםומביא,נופליםוסומךשפלים
.לבטלהברכהשאינו

קדמון,ל"זצהירץררבהמקובלובסידור
,הדורוצדיקיעולסגאוניבזהשהתפללומאוד

שהתפללל"זצאדלרנתןרביהקדושלרבות
ברכותעודיוםיוםלומרעודמוסיף,זהבסידור
,נופליםסומךוכןשפליםמגביה,השחרבברכות

כךלהוסיףשאיןמפורשז"סשםע"שבשואף

חוששיןאיןבדעתםל"צהנראהוכפי.הואוטעות
אשרבלשוןאומרשאינוכיוןלבטלהלברכה
ותהלהשכחכשהברכה,וצונובמצוותיוקדשנו
אףולכןשרילשבחאלאלבטלהאומרוואינו
'כרקלבטלהברכהשזהו'כלאל"הנע"השו

ברכותלהוסיףלנושאיןוהיינו,טעותזהשמנהג
הויאלאהברכהעצםאבלל"חזתיקנושלא

דבריםאריכותועחן).שבחוהיאהואיללבטלה
כחליעףהנותןבברכתולכן,(וסימןזהבבזר

ליעףהנותןומברכינןחיישינןלאלברכהשנהגו
.לשנותואיןוהמקובליםל"האריזפ"עה"וככח

,החמירלעצמובירךשלאהשמועהנכתואם)
מנהגעללסמוךישלדידיהגםמדינאאבל

.(לכרךהעולם

עם*והפולדעתווהסיחמים.המיל.םו
אלאיצראשרמברךאינואחרתן

.לברעם*
כששנתיצואשרלברךאםמביא

.לצאתמעטעודנתעוררועכשיו
ה"ד):קאפסחים'מתוסמייתי'זסימןבביאורו

ראשונהברכהפעםכלשמכרךבשמש(כשהן



רנחנהגיךהשחרברנותא"הגרהלכותיח

פעםרקאחרונהברכהאבל,הדעתהיסחמשום

פעםרקמברךיצראשרהדיןוהוא,בסוףאחת

במזוןעיכולדשיעוררבינודעתנראהמיהובסוף

,לברךיוכללאכ"שאחלומרלחומרארקהוא

בשאראבל,רעבוהואהשביעהעליברךדהאיך

אםנ"ממאזי,עיכולשעורמצינושלאברכות

לאלברךמהעללווישהברכהלברךיוכלעדיין
ז"ברהמדמברךעיכולשיעורבתוךמ"מברהגרע

הודאהשברכתמוכחשפיראכילותכמהעלאחת

דהתםא"בדמשש"וע.חיובים'בעלעולהאחת

ומצטרףעיכולשיעורתוךשניהפעםשאכלשאני
ברכתמחייבתהטלהכלהכאכ"משא'אלהנאה

ג"סשםע"השוכפסקודלא,לעצמההודאה

מביא(י"בכת)כאןחדשובאור,פעמים'בשמברך
יצראשרבירךולאמיםהטילשאם"אדםחיי"מ

תחילהיברךמיםלהטילהפעםעודרוצהכךואחר
דלאחולקוהוא,ויברךויחזורמיםיטילכךואחר

לנתעכלרמי,תאוהלונתעוררכבראםמיבעיא
רעבכשהואהברכהחיובעברשכברהמזון
כשהואתורהבדבריאסורוגם,אכילהמאותה
כ"וכמוש)תשקצובלמשוםועוברלנקביוצריך
אםאפילואלא,(האחרוניםבשםב"ובמת"בשע

ברכהיגרוםולאהברכהיאחרכ"ג,בדעתותלוי
,כןנראהלאב"במאבל,כ"עצריכהשאינה

תשיבולאחיובים'בחשיבע"דלכובזהוטעמם

יכולשבדיעבדרק,לעצמוחיוברכל,צ"שאברכה

שלדעתכ"וכש,אחתבברכהחיובים'בלפטור

ג"בכהכ"וא,פעמים'בלברךמחוייבלעילע"השו

והובאש"בתבונ"וכמוש,צ"שאברכההוילא

.ש"עיב"סקי'ח'סת"בשע



רכציציתמצותא"הגרהלכות
~

יטנזןגיך

ציציתמצרת

קטןנמליתבלילהלן.סי
עליומברך

.בבוקר
.ק"בבכשישןבכוקדלברדא"הגרדעת

בטליתודלןפסק(ז"טק"סחסימן)במחבר

חולקיןז"וטח"בוהטור,בבוקרמברךבלילה

,לברךשםבביאורול"זצרבינוודעת,לברךשאין

מדרמידמסקינן(.מג)ממנחותראייהומייתי
גרמאהזמןשלאע"מדהוהל"סב"לבציצית

,ציציתזמןשלילהומשמע,חייבותנשיםשגם
,ציציתזמןלילהוהלאצפראכלבירךלמהכ"וא

דמקודםומשמע,אחרבכסותשבירךומתרצינן
זמןלאולילהד"ולמאחרבכסותמיירידלאסבר

שלדידןמוכחכ"א,דמברךהאש"אציצית
עלהמברךבכסותובלן,ציציתזמןלאודלילה
.ש"עבבוקר

חייביוםשכסותהמסיקלאהלאמתמה
.כלילה

לאושלילהשאף,תמוהיןל"זצרבינוודברי
במחברמובאש"הראדעתהרימ"מציציתזמן

בלילהאפילוחייביוםשכסותח"יס"רלהלן
,בלילהגםחייבולילהליוםהמיוחדכסותואפילו
מצוהאזגםקייםבלילהבטליתובלןולדידיה
שםבביאורול"זצורבינו,בלילהגםשחיובו
רבינודעתוכןש"עמירושלמישיטהכהאימוכיח
יברךאיךכ"וא,ז"סקישםכ"במכ"וכמושלדינא
.לכאורהע"וצל"זצלרבינובבוקר

שכסותהשיטהעיקרעללתמוהישוביותר
יישןאחדשכלנימאלאלמה,בלילהחייביום

בכסותשנוהגורגערגעכלע"במלזכותבטליתו
.בזהנזהריןלאולמה,בלילהגסיום

מצוהאזאיןאבלכלילהשחייבמהדש
.ראייהבזמןשתלויקיומית

יוםשכסותהדיןבעיקרמחודשיסודונראה
דינים'בישציציתבחיובשבאמת,בלילהחייב

ל"קיידלדינאג"דאע,החפצאועלהגבראעל
מ"מ,גבראחובתאלאטליתחובתלאודציצית

גםאבל,לחודטליתחובתשאיןלתוספתרקזהו

וזה,הטליתחובתעלמוספתהגבראחובת

ח"מהרל'ובחיישואםה"ר'ח'סיח"בבמבואר
אותווראיתם"המצוהשעיקרנראהז"ולפי.שם

שהואביוםע"לכמיירי"'המצותכלאתוזכרתם
פרשתאומריםאיןולכן,פטורובלילהראייהזמן

נפטרלאביוםשנתחייבבגדמ"ומ,בלילהציצית
לחיובהתנאישזהו]כשלובשובלילהמחיובו

מנאחובתדלאול"דקיילמאיכשלובשודוקא

תכסהאשרכסותךכנפות'דעל"ו,[הואלחוד
גוףנפטרדוקאשאז,לילהכסותממעט"בה

לרדוףקיומיתמצוהבלילהאיןאבל,הכסות
ש"להראגםבלילההמצוהשגדר,ע"לכאחריה

המצוהקיוםזמןאבל,דוקאבציציתבלילהרשרי
שכיום,דוקאכיוםהואאחריהלרדוףלגברא
,'המצותכלאתוזכרתםאותווראיתםשייך
בדעתב"וז,ריתחאבעירןמענישה"והקב
הלכותסוף"פענחצפנת"בהיטבועיין,ש"הרא

.לכךשרמזציצית
הגדולרבינושיטתדזהואפשרולדברינו

שלא,בלילהבלןברכהשמחייבל"זצא"הגר
ש"שלראואף,ע"לכקיומיתמצוהאזמקיים
היינו,להלןלמחבריוםכסותעלבלילהמברך
,דוקאבציציתאלאהבגדללבושלוהותרשלא
ריקאביוםאחריהלרדוףהמצוהקיוםאבל
ע"לכבלילהק"סללבושהידוראיןולכן,ע"לכ
איןומיהו)בזההיטבק"ודוש"וא

התירווי
על

לזכותאפשרששוכבאףשבקיץ,מספיקהמנהג
.(השחרמעמודקיומיתע"כמ

דשיטת(טסימן)ב"חוהנהגותבתשובותועיין
בלילההפטוראיןשציציתהפרדסבספרי"רש
שלהפרדסספרולדעת,רואיםשאיןמפניאלא
בציציתחייבבחדראורשאםמשמעי"רש

יוםכסותאםא"הגרעולרעת,המצוהומקיים



ומנהגיךציציתמצותא"הגרהלכותכ

,בלילהק"בסע"ממקיימיןכןגםכלילהחייב
בזמןתלויהמצוהאבלבלילהחייביןולדברינו
.אותווראיתם

ק"בטבלילהלשכבל"מהאריזמביא
.מצוהאזשמקייםומוכיח

הקדושבשםמייתיא"כס"רלהלןא"ובמ

מהאק"בטבלילהלשכבמצוהשישל"האריז

המלךשדוד(:מג)דמנחותר"בפדאמריק

ליאויאמרהמרחץבביתערוםעצמוכשראה

,מילהבמצותשנזכרעדהמצותמןערוםשאני
שהיהכ"עאלא,כןאמרלאבלילהלמהוקשה
מזהולכאורה,מצוהאזגםוקייםבציציתשוכב
יוםשכסותש"כראל"סל"האריזשהקדושמוכח

,מצוהאיןפטורשלילהם"שלרמבבלילהחייב

אבל,כןשמוכיחשםא"רעבהגהותמצאתישוב
קיוםאזשאיןתיקשיש"להראגםלעיללדברינו

מסובבהיהולא,גרידאהיתררקכללמצוה
.בלילהבמצוה

כשעטוףהחיצונייםבזהשמבריחדוחה
.ע"ממקייםלאאבלמצוהבלבוש

בליערוםיהיהשלאדאגהמלךשדודונראה

ולאת"השיעבדשהואעליולהעידמצוהחותמת

בחותמתדעתוהניחולכן,מצוהשיקייםדוקא

מצוהרגעכלמקייםשאינודנימאאף,מילה

מסובבק"בטנמיוהכי,("הלויבית"בעיין)
ל"האריזוהקדוש,וסגית"השימצותשלבחפצא

בכסותם"ורמבש"הראבפלוגתתלהכריעבאלא
,אזעליודמצוהחפצאפ"עכע"שלכ,בלילהיום

שמטמאיןמחיצונייםלהצילולשיטתומסוגלולכן
.ש"ואלובשואםבלילה

רקשהותרבלילהבציציתכלאיםמתיר
.בכך

הותרהפשתיםבבנךבציציתכלאיםולענין
מצוהקיוםאזשאיןאףצמרבציציתבלילה

בושאיןביוםהותרשהבגדדמאחר,לדברינו
,בלילהש"הראלשיטתנאסרלאשובשעטנז
.ביוםרקמצוהקיוםאבל

מצוהאיןשבלילהמפרשם"ברמבומיהו
כשקיעתלפושטווצריךכלאיםשלללבושואסור
שחוששין(ז"ה)דציציתנ"פלשונואבל,החמה

איןלבושכברשאםומשמע,בלילהבהשיתכסה
,נדחהנדחהשאםמצוהשאיןאףלפושטוצריך
ם"שהרמבלומרישאבל,:לבבזבחיםעיין

ולאביוםשלבשאףלהתכסותשאסורנתכוון
וכן,נדחהנדחהמדיןכללמצוהכשאיןדחינן
.עיקרד"וכנלעכלאיםהלכותסוףמדבריומשמע

פליתע5כוברך.יי
שמתעטףעם*כ5

פשטוואפילו,ביוםפעמיםבמהאפילו

פעםעודלברךחייבמיד55ובשומ"ע
.כשלובשו

שמחזיראףמברךא"לגרטליתופשט

.כ"אחמברךטובלאםולכןמיד
,והחזירוטליתובפשטא"ורמהמחברנחלקו
וללובשולחזורדעתוהיהאפילוהמחברשלדעת

מברכיןאיןא"ולרמ,שהפסיקלברךצריךמיד
,קטןטליתלבושכשאיןגםלהחזירוכשדעתו

זמןדכלע"לששמסכיםא"הגרבביאורש"עאבל
(ו)יעקבבמשכנותוכן,חייבולובששפושט
להלכההעיקרשזהוומסיים,כןמראשוניםמביא
חייבמידלהחזירואפילוטליתופושטשאם
הקדושעלמובאהכוונותבספרוכן,לברך
לאחרשלוטליתעלבבוקרשבירךל"האריז

ל"דסומשמע,הטבילהאחרולבשושפשטו
אףלטבילהפשטואבל,הפסקאינושלילה
שאיןע"וצ,בברכהחייבכךאחרמידשלבשו

,כללבזהברכהחובתלצאתהיוםמחמירים
אושעהלחציפושטאםלחלקמקוםישד"ולע
.זהעניןשורשיבוארולפנינויותר

עלבירךשאםמסיק(ב"יסעיף)א"הרמוהנה
ורבינו,ברכהצריךאחרולבשופושטוקטןטלית

מעיקראעלהדעתושאם,פליגשםבביאורול"זצ
שלכאורהותמוה,ברכהצריךלאשפשטאף

מ"עפשטשלדבריו,עצמודבריסותרל"זצרבינו
כמחברבברכהחייבטליתאותו'אפימידללבוש
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רעתושאםמסיקוכאן,ש"וכמ
.לכאורהע"וצאחרק"לסואפילו

.לברךוצריךמרובהזמןבמרחץ
אחרבגדללבוששפשטמחלקא"ובדמש

שניהםללבושויכוללפשוטצורךלושאיןמאחר

כשצריךההואבבגדאבל,הפסקנקראלא
מתרחץאוהטובלזהולפי,לברךחייבלפושטו

(ז"טק"ס)משמעא"במאבל,לברךחייב

אוברכהבשעתז"עדעתוהיהאםהואשהחילוק
גםוללובשולפושטורעתוברכהבשעתואם,לאו

כ"במבשמומובאוכן,ברכהצריךאיןלמחבר

ה"דל"בביה'חובסימןג"מק"ס)ה"כלהלן

שאצלינומנהגינוש"אשבזהלומרויש,(אם

מרחץלאחריאףשיועילמכווניםברכהבשעת

למחברגםכשלובשמברךאינוולכןומקוה

מהנילאשםא"במנא"הרעלביאוראבל],ש"כמ

הריכ"שאל,לברכהסמוךכךעושהאםרקזה

ולבישההפשיטהערמהברכהגמורהפסקעושה

.[ש"עי
ומביא"רבינוארחות"ספרלידיהגיעועכשיו

חדשק"סכשלבשל"זצא"שהחזו(ח"כ)שם
קנייבסקיי"הגריאבל,החדשעלבירךלאלשבת

אףעיקרשכןונראה,לברךשנהגמביאל"זצ
לאמרובהולזמןלבגדדמבגד).כןנהגושלא
.(לכךשדעתואףמועיל

לצאתלאבבוקריכווןשאפילומביא
יועיללאבמרחזשפושטעדאלא

.שיברך

מהנימידללבושבפושטרקמועילזהוכל
וכמבוארמועיללאמידכשאינואבל,דעתו
ב"בממובאא"הגרובביאורח"יק"סשםא"במ
,גמוולהפסקמועיללאכבוקוועתוולכן,שם

אוביםלהתרחץכשהולךלדוכתאקושייןוהדר
ביןולובשוכשחוזרמברכיןאיןלמהבמרחץ
ואיןמרובהלזמןהפסיקהלאא"רמאולמחבר

שיח"ב,ק"סעליווישוהפשיטג"ובט)עליוק"ס
לרבינומועילדלארעתור"מעס"בס"אליהו

שנשארק"בסד"ולע,א"הגרכפסקיודלאל"זצ

ל"ובבה(ע"לכמועילואוליעדיףציציתבמצות

ולדעתו,במרחץק"בסהעירכבראםה"דכאן

,המרחץעדרקקאישהברכהיכווןשבבוקרכדאי
להומדמה,המרחץאחריכשלובשוע=לכויברך

,בשחיטהש"התבוארזבשםשםת"השעלדברי

לאחריפטורשלאבברכהלהדיאמכווןשאם

בזהכשנעמיקד"ולע,ברכהצריךע"לכשמסיח

מילהאושבשחיטה,סובאע"צב"המדברי
סיבההיאמילהאושהיטהכלבעצםוכדומה

ליהויפוטרראשונהברכהרק,לברךע"בפנ

הסיחבלאוהיינו,ופעםפעםכלבירךכאילו

שלאלהדיאמכווןאיאבל,בסתמאאודעתו

,מברךולכןנפטרולאברנהחיובחל,יפטור

,בובהלחיוברגעכלסיבהאיןק"בטאבל

זובברכהונפטר,כשמתעטףמעיקראשהחיוב

הסיחבלאא"לרמאו,עליושהבגדזמןגל

ולא,ברכהחיובאיןדעתוהסיחלאואם,דעתו

,מסוייםלזמןאלאלפטורדעתושאיןיועיל

הבגדאלאכבשחיטהרגעכלהחיובסיבתשאין

עלרקוהברכהבושלבושTDtכלנפטר

היטבועיין)בזההיטבק"ודוש"וכמהעטיפה
סחבעניןה"רסוףוראשוניםן"ורברטה

.(ל"ואכמבתקיעות
השיעורמהוגילויבפוסקיםמצאתיולא
רק,דעתוומועיללברךצריךשאיןסמוךשנקרא
שעדהפוסקיםהסכימוהמנחהתפלתגבילהלן

,הכינימאכאץגםואולי,סמוךנקראשעהחצי
וסיעתול"זצרבינושיטתלצאתהרוצהזהולפי
לובשאםואז,למחרתעדבבוקרלצאתיכוין
דיכוא,סגילרגעאפילושעהחציכלק"הס
ק"ודוברכהבליכךלאחרשלובשוחששמכל
.בזההיטב

ב"לסימןא"חוהנהגותבתשובותועיין
,ק"הטכשפשטהפסקבשיעורשונותשיטות
והלךביוםפשטלגבי(ב"מק"סח)ב"מועיין
(ג"יק"ס)שםע"בשועיין,הפסקנקראאםלישון

פ"ביוהכצידדנוולכן,הפסקמביתושהליכה
שראוימצטרפיהביתהוהלךכשעההפסקכשיש

.ג"הטעללברךג"כה

מועילעלה
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,ישמעאליםכעטיפתלעטוףצריךאין.יח
.קטןבמליתאףבציציתלהתעטףוהנשח
א"לגרלעטוףצריךאיןרקאם

אףשמותרומסיקאסוריאוכישמעאלים
.היוםכןהדרךשאין

לעטוףצריךואין"גירסאותתרירבכמעשה

'ח'לסיבביאורווכמבואר"ישמעאליםכעטיפת

בלאאףדהחיובבטעמוש"עיג"וסב"סריש

להתעטףואין"או,בלבדהכיסויעלורקעיטוף
לאשכדאידמשמעותו"ישמעאליםכעטיפת

שאיןשכוונתולפרשישלישנאולוואי,להתעטף
ו"טק"בסשנבארכמולפניוציצית'הרלהשליך

ששמעשמעתיל"זצף"הגרשזומזקיני,ש"ע

,ברוסיאבמינסקבשעתושדרשמשכילח"מח
,ישמעאלכעטיפתהיוםלהתעטףלאקפידאשיש

,בעטיפהשנהגוהישמעאליםביןשהיושבזמנם

א"בהגר'עי),לבישהדרךשזהולהעטףקפידא
,(בעטיפההיהשמנהגזלדידהושדוקא'שכשם
דרךואינו,בעטיפהנוהגיןאיןבמקומותינואבל

'בתוסוכמבוארואטלולאכחוכאדמיחזילבישה
באבלעטיפהלענין,(אלוה"ד.א"כ)ק"מ

איןולכןדוקאבעיטוףשלאלבישהדרךשבזמנם
נראההעיקראבל,ישמעאליםכעטיפתלעטוף
רכינוו"תנתכווןלא,זאתגירסאלפישאפילו

בזהשאיןרק,ישמעאליםכעטיפתלמנועל"זצ
גםויש,(ג"מחסימן)מביאורומוכחוכן,חיובא
רבינושמביאכמובראשהטליתבעטיפתסוד
ראשהפניםגמורהעטיפהוכישמעאליםשםל"זצ

משמעבביאורוג"במוגםדמצוהבטליתוגוף
,להתעטףישפ"עכהברכהשבשעתרבינושמודה

.לשנותואין

קטןלמהל"זצמבריסקהגאוןקושיית
.מתעטףכשאינופטור

בהאתמהל"זצסולווייציגז"הגריומרן
דוקאלהתעטףהיודעקטן(:ב)בערכיןדאיתא

כעטיפתדהיינושם'בתוסומפרש,בציציתחייב
קטןבשלמאל"זצמרןותמה,ש"עישמעאלים

לולבמצותשקיוםמפניהיינוחייבלנענעהיודע

לאהעיטוףאבל,רוקאבניענועכהלכתהגופא

הכיבלאומתחייברק,ציציתמצותלקיוםשייך
להתעטףיודעאינואפילוכ"וא,בהמצוה

המצוהוגוףבהמצוהשנתחייבכיון,כישמעאלים

והניחבהמצוהנחייבולאלמהבהלכתה

.בקושיא

בבגדהמצוהמקייםעיטוףשררךמחדש

.ובהידורחשוב

להמחייביןכישמעאליםשעטיפהמזהונראה

לקיימההידורוהיינו,ציציתבמצותהידורהוי
,בושמתעטפיםהעליוןבגדדהיינוחשובבבגד
בבגרהמצוהלקייםיכולשאינוקטןולכן

,כישמעאליםגמורהעטיפהבושמתעטפים
חשובהכיבבגדלקיימהמצוההידורשעיקר
מצותדשורשהדברוטעם,פטורג"כהדוקא
וכיון,כשיגדילהמצוהלקייםשיתרגלחינוך
חייבולאבהידורהמצוהלקייםראוישאינן

להתעטףכשיודערקולכן,כןשיתרגלבחינוך
אותומחנכיןמצותהכעיקרישמעאליםכעטיפת

.ש"וא

.ג"בטהעיטוףמהו
בהלכותד"ביושמבוארנראההעיטוףוגדר

עלקצתוומחזיקראשורקשמכסה(ו"שפ)אבל

העיטוףשזהוברורונראה,החוטםראשועלפיו

הפהלכסותבאבליםהקפידאשלעניןאף

דוקאבאבלהלכהשזהואומריםיש,בהעיטוף

לרירןאףהרימ"מ.יעטהשפםועלדכתיב

שטובשםא"ובהגרג"סשםע"בשומבואר

תמהווכבר).עצמההברכהבשעתלהתעטף
היינושעיטוףלומראפשרשאיהאחרונים

,כסומאאזשהולך,הפהעדהעיניםגםשמכסה

ראשעדהעיניםומניח,למעלההמצחמכסהרק
ג"וכה,ולמטההפהאזומכסה,גלויהחוטם

.(הישמעאליםעטיפתוזהולראותיכולים

הכרכהק"כסשגםא"לגרמסתפק
ומביאק"בסלהתעטףחייבאסלהתעטף

.בזהל"האריזדעת
ק"בטגםלברךל"זצרבינודעתובעיקר
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אבל,ר"במעכןמפורש,בציציתלהתעטף
גמורההכרעהבזהמצאתילא(ו"סח)בביאורו

כשיעורבושישמאחרהטעםלפרשויש,ה"עיש

ראשובעיטוףשאינואףורובוראשושמכסה

,להתעטףהברכהנוסחושייךעיטוףשפירנקרא

בשאילתותל"זצמוולזיןח"הגרלדעתובפרט

ח"ידבויוצאיןאיןלברכיםמגיעשאינוק"שס

הברכהנוסחבעיקרשתיקנומאחראו,עיטוף

כמוהואכךהברכהדנוסחלשנותאיןלהתעטף

אףידיםבנטילתוכן,בביאורוש"עיבסוכהלישב

א"הגרלדעתנוטלואינושמנקםמיםלוכשאין

ודלא],ידיםנטילתעלמברךפוסקיםועוד
וכן,[ידיםנקיותעלאזשמברך'די"סוסע"כהשו

בירךל"זצמוולוזיןח"שהגררבמעשהבתוספות

בליסגיאינתבארולא,דוקאלהתעטףק"טעל
משמעל"האריזובנתבי,בןהברנהשנוסחעיטוף

.נ"וכמשלהתעטףעלהמברךואזק"בסשנתעטף

פעיתכעיןבגדיותחת5בשע"וצרבינו.ים
.נפןצמרש5מבגדגדוע

שלק"בסנהגלאא"שהגרטעמיםמביא

.צמר

רבינולמהותמהו,אחתנוסחאלפיר"במע

שחייבצמרשלק"סללבושהחמירלאל"זצ

איהכריעלא(טס"ר)ובביאורו,מהייתע"לכ
העלווהאחרונים,לאאודאורייתאמיניםשאר
,צמרשלק"סללבושע"עיחמירשמיםדירא

שרבינומפרשל"זצמלנטשמואלרביוהגאון
ולכן,גדולטליתהיוםכלהכיבלאוהלךל"זצ

מיניםבשארדרבנןמצוהעודלקייםרצה
בצמרהיוםכלרצוילדידןורק,ס"דדחביבים
נפתלירביוהגאון,היוםכלדאורייתאע"מלקיים

ולא,פשתיםשלשלושהחלוקתירץל"זצהירו
מחששפשתןעלצמרשלק"סללבושרצה

לאלמהכ"אותמהני,ש"עישיטותלכמהשעטנז
היוםכללזכותכדיאחרממיןחלוקללבוששינה
.ל"זצס"כהגרשטפינראהלכאורהכ"ועע"במ

כעיןקטןטליתהיוםכלשלבשאפשרד"ולע

נמוהצוארבביתבנקבולא,שלנוגדולטלית
שלבששהבאנור"המעמשמעותוכן,היוםשלנו

כמובגדללבושלהחמירודעתו,גדולטליתכעין
גפןכצמרלבשוכאלוובגדים,ללובשושנהגו
בגדגפןבצמרשלובשיםכדרךלבשולכן,דוקא
.ש"ואדוקאל"כהנ

ציציתמצותמקיימיןאנואיךתמיהה
.בקיץכגוןמהלבישההנאהכשאין
מקיימיםאנוהיאךשתמהומצאתיובמפרשים

כדרכןלובשיןכסותלובשיוהלוא,ציציתמצות
בציציתוכן,הנאהלסושאיןחיישיולאכלאים
ואנן,ש"ע:א"סנדה'בתוסוכמבוארהנאהבעינן

,כבדחוםשישי"באבקיץובפרטהנאהלנואין

דלובשנראהאבל,המצוהמקיימיוהיאךכ"וא
נתחייבגופאובזהלהנאהכלובשחשובלמצוה

מלבושדרךללבושנהגל"זצרבינואבל,ש"וא

האש"אובדברינו)גפןמצמרגדולטליתכעין

,כלאיםאיסורבהוישמ"ומקשיןכהונהדבגדי
אבלוחשיבילמצוהשלובשםטעמאוהיינו
.(זהבעניןל"אכמ

ל"זצמוולזיןחייםרבימהגאוןובשאלתות
איןהכרכייםמןלמטהעדמגיעשאינוק"שט

אפילולהפשיטווטוב,ציציתידיבויוצאין
עלשלבשווהחנוב"טכעיןסייריואולי,בשבת
,דוקאבכךשדרכועליוןבגדכעיןצריךבגדיו

לבישתולדידןאבל.האיכיבבגדהחמירולכן
כדיגםבזהוישזהכשיעורמספיקחולצהכעין

עדצריךולאקטןשלורובוראשובולעטוף
.הברכתם

צריךדצפרשהציציתשלדידןטעם

.צמרשלתהאשהטליתלהחסיר
אפשראםלהחמירלדידןשראויוהעיקר

ואגורד"שבתה,אחרמטעםצמרשלק"טללבוש

בשארפוטראינושצמרמ"מהרבשםמייתי
איןתכלתשאיןובזמנינו,תכלתעםאלאמינים
ללבושישולכןמיניםבשארפוטרדצמרציצית
ישוכן,'ו'הק"ס'ט'סיכ"במועיין,צמרשל

בבגדאלאת"מהמצוהמקיימיןשאיןפוסקים
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שמוכיחיעקבבמשכנותועיין,ופשתיםצמר
ללבושע"עלהחמירדראוינראהולכן,כשיטתם

שלאל"זצורבינו,אפשראםצמרשלק"ס
'בתשועודועיין,ש"כמנראהז"עהחמיר
.בזהכ"משח"י'סיא"חוהנהגות

אךציציותשוםבויטילאלשתן*בגד.כ
ומם,צמרוציציתצמרשלק"מיעשה

במליתלהפילהורהל"זצשרבינומעשים
שלובבגד,שתים*ציציתשתים*של

.פשתןשלציציתבהםיפילמיניםשאר
ללבושמותרא"לגראםדעותמביא

.פשתןבציציתפשתןשלטלית

דעתומבואר(דק"סט)ע"לשא"הגרבביאור
וכן,פשתיםבבגדפשתןציציתלעשותדאסור

אבל,ל"זצמוולזיןחייםרבימהגאוןבשאלתות

שנתפשטמעיד(ב"יק"סא"יכלל)אדםבחיי
שלבציציתפשתןשלטליתללבוששםכקהילה

ץ"מ)ישראלרביוהגאון,ל"זצא"הגרפ"עפשתן
ל"זצא"הגרשלק"הסשראהמעיד(בווילנא
ז"כק"ס'ט'סיץ"בשעהועיין,פשתןשלוהיה

בעלמבן(י"כת)הליקוטיםובספר,ע"בצשהניח
בטליתלילךשהזהירל"זצא"הבדבשםהפרדס

,ימיוכללשמוריכולבזהכי(פשתן)קיטיאשל
בספרנוועיין.צורךכדיברוריםאינםוהדברים
.בזהכ"מש'ו'העהחדשרבמעשה

'פשתלמיניםבשארעירבוא"שלגרמביא
.בהםדצסרציציתללבושאילולכן

פשתןציציתיטילמיניםדבשארשהבאנוומה

שבזמנםטעמארהיינוונראה,ר"במעמפורש

פשתןלתערובותוחששו,מאודפשתןמצוי
צמרשלציציתלהטילאסורולכן,מיניםבשאר

וכן,פשתןבהבגרמעורבשמאמיניםבשאר

המנהגבזמנינואבל,רבמעשהבתוספותמבואר
מיניםבשאראוגפןלצמרדצמרציציתלהטיל

בציציתבעיקרהיוםונהגו,לתערובותחשששאין

.דוקאצמרשל

ס"יציצית.כא
אגודליי

היינושליוםוגאל,
זהר"והנקב,אנוהלאצבערוחבחוליהכל

אצבעות'מגלמעלהלא,בכנףשתהא
.בקקמאנודללמפהולא,בבגד

כאצבעיאואגודללקשרקשרביןאםיז
ומביאאחדינקבאונקביםשניוהאם
.כןנהגאיאחדמנקבק"בסלשנותשאין

(א"כק"ס)א"יסימןא"במעיין,ג"י'אור"מע

,אגודללקשרקשררביןמ"הרסבשםשמביא
מ"שהרעונראה,כאצבעהשיעורמבוארוכאן

דבעינןשפירשומה,ש"ואהקשריםעםסיירי
ק"סא"י)בביאורוקרןאובבגדולאבכנףהנקב

שנחלקו,ק"בסהנקבכאןלבארונראה,ש"ע(ט

בשניק"סנוהגזה,אגודותלאגודותישראל

הפרושיםמנהגוזהו,אחדבנקבנוהגוזה,נקבים

,ט"סקלא"י'סיב"מ'עיי,ל"זצכרבינוהנוהגין
שלנוהגיןחדשדברבזהלעוררנראהד"ולע

והקדוש,מדינאלשנותלהואיןאחדבנקבבטייק
,נקביםבשניק"בסלעצמושנהגאףל"האריז
בטליתדוקאכןלנהוגלשנותציוהלאמעולם

ומאיריםברוריםוהדברים,שיבוארוכמוקטן

קצתונאריךלפנינושיבוארכמות"בעוהשי
ב"חוהנהגותתשובותועיין).הדבריםבביאור
מצותלקייםהיאךקונטרסבאריכותד"יסימן
.(לכאןותדוןציצית

במנחותהגמראסוגייתדינאהאימקורוהנה
גדילאוהקרןעלשהטילל"סי"דראב(.מב)

גידלרבדאמרהאאזלאכמאןומוקמינן,פסול
הקרןעלנוטפתשתהאצריכהציצית"רבאמר

,ש"ע"י"כראבכמאןבגריהםכנפיעלשנאמר

,אגודלשיעורמהקרןלהרחיקשצריךשהדיןהרי
,אהדדיתלויים,הקרןעלנוטפיןשצריךמהוהדין

שעל(א"יסימןת"א)ג"הסמבשםי"הבומסביר

מפניפסולמאגודלפחותבשיעורדהיינוהקרן

אצבעות'מגולמעלה,קרןרקכנףשםשאינו

בשיעוררקושפיר,הבגדרקהכגףשאינופסול

נקראראזכשראצבעותשלושעדמאגודליותר

מדרגאבשםאו,ל"זצרבינודעתוזהו,כנף
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,כנףנקראאגודלשיעורשעדי"הבמפרש

רקכשרולכןהבגדכנפי"על"הואולמעלה

הקרןעלשנוטפתמפרשכ"וע,היטבש"עשמה

,לקרןונוטפתמהקרןלמעלהשהנקברבעיהיינו

כמוקרןשנקראאגודללשיעורעדוהיינו

.שיבואר
בזההביאולאשהאחרוניםתמהאניאמנם

לזוזואיןקבלהדברישדבריהםהשאלתותשיטת

ומסקי,(ח"רנ)ר"בתהוכמבוארמדבריהם
עלדבעינןפוסלי"דראב(ז"קכ)שלחבפרשת

ואתי,כנףעלוייפתילדתפולבכנפיולאכנפי
עלנוטפתשתהאדצריכהרבאמרגידלכרב

וכוונתו,היטבש"ערפויידלרפוייהיאמאיהקרן

ועלוליםרפוייםיהיושהציציתדבעינןמבואר

,הקרןעלנוטפתשתהאדבעינןלמטהליפול

לגמריליפולדמונעוהואאגורלבשיעורוההפסק

מפורשכאןכ"וא,ש"בראמבוארוכן,למטה

שאזאחדנקבתורהדיןמעיקרמדינאדבעינן

היסודוזהו,למטהליפולועלולרפוידוקא

מפורשהרי,ת"מהדבעינןאגודלבשיעורלהפסק

,נקביםבשניהעיטורבעלכשיטתלעשותשאין

ליפולועומדרפויואינולמעלהקושרוהלואשאז

מהדקואינולצדדיןכשקושרורקשזהו,למטה

בקדמוןמבוארכ"וא,אחדבנקבוכנוהגין

שהקשר,דוקאורפויאחדנקבשצריךהשאלתות

בפוסקיםשמבוארואף,ש"כמליפולועומדבצד

דוקאהקרןעלנוטפיןהציציתשיהיודבעינןדהא

שראוירפויצריךמ"מ,לבדלכתחילהאלאאינו

ציציתמצותמעיקרשזהו,ת"מהלקרןליפול

.ש"וכממהייתדבעינןאגורללשיעורוהיסוד
ל"וזמצאתינמי(ג"ק'בעמ)האשכולובספר
שנאמרהקרןעלנוטפותלהיותצריכותדציצית

אולצדאוכנפות'לבשראויוהיינוכנפיעל
רפויוהואאחדנקבכשישוהיינו,דוקאלמטה
אולצדלסבבושיכוליםבשאלתותכ"כמוש
כשיטתנקביםבשניולא,כנפישפירונקואלמטה
נקראולאהצדדיןלשניראוישאינוהעיטורבעל
.שיטהלהאיופסולכנפיעל

הקדמוניםמגדוליבכמהשמבוארדמהונראה

השיעורבכללוהואגדילנקראמהנקבשמיד

קושריםשלדבריהםומשמע,ציציתבאורךשצריך

דאינונראה,נראהדרפויל"סולאלנקבסמוך

לדעתםרק,רפויצריךכןגםולדידהוראיה

שאינואף,לנקבסמוךגםהגדילבכללהקשר

קושרשמהשגםכיון,שמהכורךאוממשקושר

בכללשכולושמהכשרגדילנקראלבגדהציצית

.נ"וכמשהקשר
וכן(ומעיילה"ד).מגמנהותי"רשועיין

מפרשיולא"נקב"בדמכניסשפירשושם'בתוס
,אחדנקבאלאשםשאיןלהדיאומשמע,בנקבים

נקברקשישמשמעציציתהלכותש"בראוכן
,אחדבנקבנהגושהראשוניםמבוארז"ומכ,אחד
אוכשאלתותרפוימדינאדבעינןטעמאוהיינו

בנקבוהיינו,כאשכולכנפותבשתידהיינובכנפי
שאינונקביםבשנילהוסביראולא,ש"כמאחד

מקיימיןאיןולדידהו,קרנותבשתיואינורפוי
יוסףובנמוקיביראיםוכן,ציציתמצותבכך

.אחדנקבשצריךמבוארציציתהלכות

הואשגםאףהעיטורבבעלגיסאומאידך

בעיטורמפורש,אחדבנקבהעולםשמנהגמעיד
הקרןשעלשמפרש,אחדבנקבפסולשלדיריה

,הקרנותלשתיראוישאזאחדבנקבהיינודפסול
לשניכללראויאינושאזנקביםשנידוקאוצריך

ציציתמצותעיקרוזהו,שהואכמותרקהצדדים
.ש"כמלדידיה

ובפרטנקביםבשניק"כסחששותמביא
.בשבת

האחרוניםמרבותינוכמהעלתמהאניז"ומכ
משוםבזהישרקכהעיטורלהחמירשהעלו

אלאאינווהמחמיר,כןנהגושלאמאחריוהרא

שתחתבטייקלהחמירנהגוולכן,המתמיהיןמן
שהנוהגותמוה,יוהראמשוםבזהואיןבגדיו

עיקרמקייםאינוראשוניםלכמההעיטורכבעל
ראוישאינווגרעלקרןנוטףשאינוציציתמצות

,ש"כמהצרדין'לבושראוירפוילזהדבעינן,לכך
,מיקלרקמחמיראינוהעיטורכבעלהנוהגכ"וא

,ציציתמצותעיקרכהלכתהלדידהומקייםואינו
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בזהישבחדאג"וטנקביםבשניק"סלובשואם

.דסתריתרתימשום
א"מהריבשםשהביאא"י'סיסוףי"והב

עלהשלאבדבריומבואר,העיטורכבעללהחמיר

שם'כאלא,נקבים'כברקלהקלדעתועל

חרא,ציציתפעמייםכנףשבכלק"טשילבש

תוסיףבבלעוברואינו,בשניםוחראאחדבנקב

י"הבעליותמהמ"ומ,להוסיףמכווןשאינוכיון
מןוהואיוהראאלאשאינומחמירזהשאין

לפרששרצהח"מהרל'ובהג],ש"עייהמתמיהין

נ"שממבעצמודחהככרטליתות'בעלדבריו

לנהוגאבל[ציציתמצותמקייםאינומהםבחד

לראשוניםכללמחמיראינולחודהעיטורכבעל

א"בסמובאח"והב,ש"כמהמנהגוכןשהבאנו
שסוברמפניהיינו,נקביםבשנילהחמירשפירש

שהבאנוכפיאבל,דוקאלכתחילהשהמחלוקת
,בדיעבדגםשהמחלוקתנראהשלפנינובראשונים

גדולהקולאהואלחודהעיטורכבעלהנוהגכ"וא

מדורוהמנהגהפוסקיםרובנגדציציתבמצות
חמורלחשששנכנסעודומה,ע"לכדורות
,ר"לרההטליתעםכשיוצאו"חשבתדחילול
והלובש,דברינולפיכדיןשלאחדאנ"שממ

בהויוצאבשבתכהלכתהמצוייצתשאינהטלית

בתשובותעייןמיהו].חטאתחייבר"לרה
עלזכותללמדשכתבנוד"י'סי'בחלקוהנהגות
,שבתחילולמשוםבזהעובריןשאיןהעולם

.[זהעניןבכלארוךקונטרסש"ועיי

הורהלאאבלנקביםבשנינהגל"האריז
.כןלעשותלשנות

מנהגלשנותמנהגםכןהנוהגיןתוליםובחנם

,כלשציוהל"האריזהאלקיפ"עשזהואשכנז

רבינובהגהותחזיפוק,אלודבריםלומרו"וח

ביתנאמןל"זצויטלחייםהרבבןשמואל

שם"בכמבוארלסמוךישלבדשעליו,ל"האריז

בנקבבטייקנהגשאביושםומביא,"הגדולים

הקדושעלשמיוסדים"אלבית"מנהגיוכן,אחד
נהגו,ל"האריזפ"עמנהגיושכלל"זצש"הגרש

כ"וע,"החייםכף"בוכמבוארק"בטאחדבנקב

וכמבוארכןנהגל"האריזשהקדושדאמתאף

,כןלנהוגציוהלאאבל,ל"האריזבשםא"במ

כאבותיוכןנהגרק,סודפ"עחובהלזהמצאולא

לסורלנואיןאשכנזבניאנואבל,כמקומואו

לפרשדרךליויש,דוראחרדורממנהגינו

,וביהמיניהלסתירהחששלאל"האריזבהקדוש

,ע"לכלצאתלצדנמיוהקיףנקביםבשנישנהג

אבל[ביאורביתרשםוהנהגותבתשובות'ועי]
בכתינושאין,מסמריםבזהלקבוערצוניאין

כוונותינווכל,הלכהבזהו"חלקבועאולערער

להחמירישנולאאחדבנקבק"בטשנהגודאלו

,נוהגכמנהגואהדוכל,ש"כמתומראזהשאין
.זובהערהודי'הדורשיםהלבבותוכל

.רפויאוהדוקלקשוראםאחדבנקבדן
ק"בטבקשרלהתנהגהיאךנבארואגב

שבסידור,ע"לכג"בטאואחדבנקבלהנוהגין
,חרשדברלמעשההלכההעלהל"זצהתניאבעל

יישארכ"גשהקשרבאופןלקשורשחייבין
,הבגדבצדהיטבמהדקכ"וע,מאגודללמעלה
והעיקר,אגודלבשיעורלמעלהאזוהקשר

ואינוהרוקבציציתהבגדמהדקשםשלדבריו

מקדמוניםהבאתישכברתמהאניז"ובזו,רפוי
המחמירכ"וא,דוקארפויאחדבנקבשצריך
לאאחדבנקבהדוקלקשורל"זצהתניאכבעל

.שהבאנוהראשוניםכפייצא
קשרשאיסברתועיקרעלתמהאניוביותר

אגודלשיעורבתוךשיהיהצריךדאורייתאעליון
לאאכתיעליוןבקשרשאפילוותמהני,דוקא
חוליותת"מהנמידבעינן,ת"מהעשייהנקרא

ב"במוכמבוארלקשרקשרשביןהכריכותוהיינו
ה"דל"בבהשםלעילועיין,(ד"סק"ס)א"יסימן
בעינןנמישהעשיהגימאואי,הערבמחוטיונתקו

קשרעםהחוליאנמיניבעי,אגודלשיעורבתוך
דוקאאגודלמשיעורלמעלהשיהיואחריה
שבלילחלקישמיהו,העשיהבכללשכולהו
,לגמרישמתפרקכללעשיהכאןאיןהקשר
גםשהיאאףשלאחריהוקשרהחוליותכ"משא

נתינהפ"עכישבלעדהגם,העשיהעיקרבכלל
אך,אגודלשיעורבתוךצריךלאולכן,להבגד

.בהכילחלקלןמנאזהכלב"צ
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.י"רששיטתמסביר.לקשורל"זצהתניאלבעלהוכחהמביא

התניאבעללשיטתברורהראייהמצאתישוב

שמביאים(קשרה"ד.לט)מנחות'מתוסל"זצ
עליוןהקשרשיהיהדבעינןי"רשבשםפירוש
שבלאולבגדסמוךוהיינו,ת"מהדוקאלמעלה

עושהאםשייךז"וכ,ש"עכלאיםאיסוראיןהכי

הדוקשקושראחדנקבאוכהעיטורנקביםשני
רפויאיאבל,מחובריםחשיבשבזההתניאכבעל

והלוא,דוקאלבגדסמוךעליוןקשרצריךלמה

מספיקכדיןקשוראםהחוליותלאחריגם

שמחובריי
דכלאיםהציציתלנתקאפשרואייהד

היהג"כהגםכ"וא,הקשרבהתרתאלאמהבגד

איןכ"וע,כלאיםאסורושישדיוצאיןלומרלן
לציציתקשורגופאכשהבגדאלאכלאיםאסור

שםמ"בשועיין,ל"זצהתניאכבעלוהיינו

היינודאורייתאעליוןשקשר(ואות)במנחות

ן"הרוכן,מהנילאבמרוחקאבלהסמוך

י"רששלאחדפירושמייתי(:פח)בסנהדרין
והיינודוקאממשלבגדסמוךקשרת"מהדבעינן

.ש"כמיחדשקושרם
הדבריםל"זצהתניאכעללשיטתלכאורהפ"עכ

לפניעודקשריםבשנינוהגיןשאנו,מאירים

קשררבעיי"רשלשיטתשחוששין,שכורכין
א"הגרכביאורוכמבוארת"מהממשלבגדסמוך

קשריםבשניקושריםשאנו(ר"יק"ס)א"יסימן
פירושלהאילחושהכריכותלפנילבגדסמוך
שםר"ובאונתקוה"דל"בבהש"וע,י"ברש

דלשיטתומינהמינהדוןושפיר,(א"יק"ס)

לבגדומחוברסמוךשהיהבעינןגופיהי"רש
שקושרמבואר('ט'עמ)יושרבלקטוכן,דוקא

רוחבשיכפלעדהחוראלהעליוןקשרבחוזק
א"החזורבינובהנהגותה"וכלגמריהבגד

ק"הגהגםנהגכןששמעתיוכפי,ל"זצ
טעמםועיקרל"זצמסאטמארר"האדמו

דרכינולפיאבל,לצדמוטיםהציציותשיישארו

ליפולשעומדדוקאשצריךלהיפךצדיש

בשיעורהנקבולכןשמונעוהואוהשיעור

לשנישראוירפוידוקאצריךאבל,דוקאאגודל

.הצדדיו

,י"מרשראייהשאיןבארתיא"מקאמנם
מגוףאינםלחודדציציתדצמרשבחוטיןל"רס

אםאבל,לבגדסמוךעליוןקשרבעיולכןהבגד

הציציתלקשורנעשההקשר,חוליותאחריקושר

אסורבזהאיןולכןלבגדלחברולאגופא

בענין(:יד)בביצהי"מרשוהבאתי,כלאים
ופירש,בשרועלנימאתיכרךשמאהגזירה

ולכןמחממושהנימאחרא,לשונותתריי"רש

מחמםהבגדשעיקרמפניאו,בלבישהעובר

שאםדמשמעקמאלפירושוקשה,עוכרולכן
ותקשי,עוברשאינומחממתאינההנימא

לנימיןדדומהאףכלאיםסיבתשהםמציצית

ויש,תכלתשל'אבחוטשעובריןמחממידלא

'דדהלבישהומתיריןהכגדצורךדציציתלחלק

ולכןמחמםדלאאףאוסרושפירוחשיביכנפות

לעניןלבגדמחוברעליוןהקשרשיהא'בעי
'בתשוונדפס,זהבעניןמאדוהארכתי,כלאים

.ד"י'סיב"חמיוחד'בקונוהנהגות

רפוידבעינןלומרישהדיןבעיקראמנם

ב"במכדמשמע,לבגדהדוקלקשורואיןדוקא

רוחביכפלשלארפוישיהאא"סקנא"י'סי
יצאתיכבראבל,ש"עייכשרבדיעבדורקהבגד

א"וכמקדברימיכאריכותכאןהביאורמגדר

'בתשועיין]ת"בעזהשיהיטבבארזהעניןנבאר

.[שםוהנהגות

כללציציתומןאינוהשחרעמוד.כב
.ללבןתכלתביןמשיכיראלא,ל"יצלרבינו

.היוםואורךבאופקתלוימשיכירזמז
ם"הרמבכדעתמסיקג"סח"יסימןבביאורו

ולא,משיכירצריךהוא,ציציתדזמןע"והשו
זמןאבל,ש"מעלוהשהזמןא"הרמכ"כמוש

שעהק"בעיהוהמנהג,בדיוקנתבארלאמשיכיר

בחורףוביןבקיץביןמשיכירזמןהואהנץלפני
ובכף,ל"זצט"להגרימי"אבספרשכתבכמו

שהמנהגכתב"נברשת"וב,ח"סקיח"י'סיהחיים

בששדסגיאומריםויש,הנץקודםדקותב"נ



רמנהגיךציציתמצותא"הגרהלכותכח

א"נסימןא"באג"פמ]השחרעלותאתרמינוס

וכן,באופקתלויאבלשוהביוםוהיינו[ב"סק
הסברתיא"ובמק,יותרצריךהארוכיםבימים

עםל"זצרבינובפלוגתתתלויהשחרעמודשזמן
עמורל"זצרבינושלדעת,וסיעתותםרבינו
ישראלוארץובבבל,האופקכפיתלויהשחר
.טפיצריךאחרבאופקאבלמיל'ברתלוידוקא

,ציציתזמןמדאיומקדימיןטועיםשרביםודע

שלשתעדלהמתיןישראלבארץלהחמירוראוי
כוותיקיןוהמתפללין,בחורףהנץלפנישעהרבעי

להדרלהםראויבודאי,במצוותלהדרשרצונם
.ע"לככהלכהשיהיוותפיליןדציציתבזמניםגם

תםלרבינוהשחרעמודשזמןמחדש

.מינוטכ"ערקכאופקתלויאינו

לעמודמקוםככלהשיעורתםרבינושיטתולפי
אבל,היוםבאורךגםתלוירק,מינוטב"עהשחר
,ל"זצכרבינולהחמירויש,בנשףתלויזהאין

כחודשייםישנםבאנגליאאובווילנאולדבריו
להקלאבל,השחרעמודהוימחצותשכברבשנה
וכבר,ולהאריךלהטעיםישז"ובב,כןלנהוגאין

,ש"ע(ה"קנ)ב"חוזמניםבמועדיםכזהנגענו

שתלויפוסקיםשישמובאט"פס"רל"ובבה

השחרעמודבעלהסגיולאהמזרחפניבהאיר

שמסיקש"ע[להבריקהשחרמשיתחילדהיינו]

.ביוםשמצותודברבכלזוכשיטהלהחמירשיש

הברבהמברניז(ותפיליז)בציצית.בג
הואאםרקבהעשייהכברשהחיינו
וגומרוכותבהציציתהעושהבעצמו
לעצמועושהלאואם,לעצמוהתפילין
,חדשבנרמדיןבמליתשהחיינוהחיוב
ראשונהפעםשמתעטףלפנילברךונהגו

.בהבגד
שהחיינובעניןא"הגרפסקיעלמתמה

ומסביר,ותפיליןציציתבעשיית

.הלבשמחתיששבעשייה
ועיין,(ב"כסימן)א"הגרבביאורהיטבעיין

תמוהיןשםשהרבריםכאן"א"הגרפסקי"בהספר

כמויראהגופאא"בגרוהמעיין,ומעורבבין

.כאןל"בבהגםועיין,שביארנו
ברכתשייךהיאךתמהאניהדיןבעיקרומיהו
עשייתןשאיןותפיליןציציתעשייתעלשהחיינו
אלאואינובלבישהרקמצוהשמקיים,כללמצוה
דברכותו"פתוספתאועיין,בעלמאהכשר

מנחות'ובתוס,העשייהעלשהחיינושמכרכים
,הלבשמחתעלשמברכיןל"וצ,ואלוה"ד:מב

,דוקאלעצמוהציציתכשעושהכברלוישוזה

לומרישבסוכהדבשלמאלינתבררולאוהדברים

,לךתעשההסוכותחגדכתיבמצוהדהעשייה

דכתיבוכיון,בעצמולעשותשהמצוהלומרויש

כשארבעלמאהכשרזהאיןבקראתעשהבלשון

איןתפיליןאובציציתכאןאבל,מצוההכשר

כןגםרבציציתג"ואע,יברךולמהבעשייהמצוה

,לדרתםבגדיהםכנפיעלציציתלהםועשוכתיב

,לציציתלכםוהיה'וגוקראמסייםהאמ"מ

לציציתלכםכוהיהרקמתקייםשהמצוהוהיינו

,מצוהישלבדבעשיהבסוכהכ"משא,בלבישה

שכיוןל"וצ.לךתעשההסוכותחגדכתיבכיון

שמחתמאזכברלוישומכינהבמצוהשמתעסק

שהחיינוברכתאזכברתיקנוולכןהמצוה

השמחהעלאלאהמצוהגוףעלרקשאינה

.ש"ואשבמצוה
הבוכהלפנישהחיינואיב"במסתירה

.ומיישבלאחריהאו
טליתעלשהחיינודוקאלברךהיוםומנהגינו

עשייהבשעתלברךנהגוולא,כשלובשגדול
,ב"במסתירהכעיןישרק,לעצמוכשעושה

ג"הפמבשםמביא(ג"סקב"כסימן)שכאן
ה"רכ)ולהלן,שהחיינוכךואחרלהתעטףשיברך

לברך,ג"הפמבשםגם,מסכים(א"יק"ס
הפסקלעניןוהרי,ש"עחדשבפריקודםשהחיינו

כ"כמשהנהניןמברכותהמצוותברכתטפיתמיר
שכאןונראה,מצהה"ד:ו"קטפסחים'התוס
ולכןמברךועליההמצוהשמחתמצרףבטלית
אחריתמידדשהחיינומברךכךואחרמתעטף
,עצמההמצוהעםשייךומישךהמצוהברכת



כטןנחנהגיןציציתמצותא"הגרהלכות

עלרקהיאשהברכהא"שיבפרימיירילהלןאבל
להקדיםראויהאכילהעלולאהראיהשמחת

.ת"בעזהשישפירומיושב,הפסקמשוםשהחיינו

שאיןל"זצרכינובשםערותישנה.כך

כמוסיףדהוהבסוףהציציתחומילקשור

,הקשריםעל

,הוסיףבלאיסורבזהשאיןמסביר
.בזהל"האריזהקדושדעתומביא

ל"האריושהקדושהכוונותספרבשםא"במ
ואדרבה,קפידאשוםבסוףבקשריםשאיןסובר

אבל,ש"עראשיהםבקשירתחפץשהיהנראה

ל"זצרבינובשםמעיד(י"בכת)הליקוטיםבספר

"קשריםעלכמוסיףדהוה"כסוףלקשורשאין
עליוןבקשרסגית"מהשהלאהבנתיולא

שייךוהיאך,תוסיףלבלחוששיןואיןומוסיפין
נראהאבל,תוסיףלבלבסוףבקשרדוקאלחוש

שציצית,דוקאקשרים'העלעלמקפידיםשאנו

חוטין'חעםמאותארבעוהיינו,ג"תריבגימטריא
הקשריםעללהוסיףאיןושפיר,דוקאקשרים'וה

כךלעשותואין,המכווןהמספרמבטלשאז

,בהנגעותוסיףבלמשוםלאוז"ולפי,לכתחילה
עשייתמכללז"שכהקשריםעללהוסיףשמותר
ל"ר"הקשריםעלשמוסיף"משוםרק,הציצית

הקדושכ"משא,הקשריםבמניןהמכווןשמבטל
שלאכדירקשנעשהבסוףשהקשרסוברל"האריז
כ"א,לחשבוןשייךולאלכךשנעשהוניכריתפרק
.ש"ואהציציתלחוקכןלעשותעדיף

שסתמאעליומברכיןשאולהמלית.כה
להביאלתתצריךואין,נולצאתלונתן

.דוקאלהחזירמ"עבמתנה
שאולאפילוקהלשלשבטליתמחדש

.ומכרךחייב
הכיל"סדלאז"בטש"וע,ד"יסימןביאורו

ד"ולע,להחזירמ"עבמתנהלולתתצריךרק

הלכהמאדשנוגעחדשדברבזהלהעירנראה

עלהמברךהנוטלוקהלשלשבטלית,למעשה

לחצרדומהוגם,שותפיןשלכטליתשדינו

אחדשנלחלוקהדיןבוכשאיןהשותפין

נשגוטלונמיהכי,לגמרישלוהיאבוכשמשתמש

שםל"ובהב"במוכמבוארעלהומברךשלוהויא
.שאולהה"ד

שאםכהפוסקיםהעיקרד"לעהדיןובעיקר
להחזירומ"עלוהקנהשלאאףבולצאתנוטלו
כלאמראםשבגטלדברוראיה,כןנתכווןבודאי
הלואוקשה(:עכתובות)מועיליכתובהשומע

גילהרק,שליחעשאוולאבכתיבהשליחותצריך

שלאאףכאןוגם,המועילבאופןשרצונודעתו

שנתנוכיוןמ"מלהחזירמ"עבמתנהלהדיאנתן

המועילבאופןנתכווןדבודאיאמרינןבולצאת
שתנאילומרישדלכאוראואף,להחזירומ"ע

מתנאיכדמוכחאומדנאמועיללאשלזהשאני
,דוקאוכפלברוריםדבריםלזהשצריךר"ובג"ב
גדריצריךלאמ"עלתנאידכאןנראהמ"מ

.ש"כמלומרישושפירהתנאים
מדברישלמדנוחדשדברחזיפוקאמנם

שמסיק(ו"סקא"תקפ)ה"רבהלכותכ"המ
משלאלאקהלשליקחלאץ"שהשבסליחות
ודבריו,לקנותוולאלכבודשנוטלוויתכווןחבירו

ליקחיכוללקנותושלאמתכווןאינ"דממג"צע

שלליקחלדקדקלוולמה,כןולכווןקהלשל

(א"יק"ס)ר"יבסימןמדבריומשמעוכן,חבירו
.ומברךתמידיוצאשבקהל
,בסבראמכווניםב"המשדברינראהד"ולע

כשלונוטלואינואםמחבירוכשנוטלדבשלמא
,מברךואינובציציתחייבאינובהשאלהאלא

,השותפיןכטליתשלוהואקהלשלטליתאבל

אפילואבל,לברךיכולאינועלהמקפידיםאירק

נמיוכאן,ממשבשלומועיללאלהשאלהמתכוון
,מקפידיםלאהלאוחבריו,שלונמיהויקהלשל

מתכווןאפילולברךוראויבציציתחייבכ"וא

.שלושהואכיון,בעלמאלהשאלה

אולתורהלעלייהקהלשלטליתהנוטל

ליטולואסור,לכרךחייבוגלילההנכהה

.לצאתלכווןולאטלית
ב"שבמ,נפלאההערהכאןלהעירישומעתה



ומינהגיךציציתמצותא"הגרהלכותל

נוטלשאםמסיק(א"ויה"דל"כבה'ססימן)
למאילמצוהמתכווןואינובציציתשחייבטלית

שכןוכיון,כוונהצריכותדמצותיצאדלאל"דקיי
,ש"עציציתבמצותעוברלמצוהמכווןכשאינו

ואף,סברתושיבחל"זצא"החזושרבינוושמעתי
אףעובראינוציציתלויששאםלצדדשיש
ולאציציתלעשותהמצוהשעיקר,מכווןשאינו

שאזלנמרישמ"מ,בבגרכברכשיששייך
.(ש"ואלצאתכדילכווןעליוהמצוה

קהלשלטליתהנוטלבעצמךהגעועכשיו
~rלהיותאו,לתורהלעלות w'להגבההוכן

,ש"כמכ"גשלוהויקהלדשלחייבכ"ע,וגלילה

ל"בביאוהמ"וכ,להשאלהשמתכווןיועילולא

הלואלמצוהיכווןלאואי,קודםה"ד'ח'סי
חייבקהלבשלכ"וע,ציציתבמצותעובר

במצותעוברהכישבלאועלהולברךלהתעטף
במנחתועיין].לדינאגדולחידושוזהו,ציצית
.[ל"הנל"הביאוה'בחישדןבמה'א'סישלמה

שבזמנינוהמדרשביתביןהחילוק
.לבזמנם

יש,לגמריהמצבנשתנההיוםבזמנינואמנם

הקהלשלשהםמדרשבתיאוכנסתבתימעט

שםלהתפללאחדלכלוהזכות,לכךשהוקרשו

מצויאבל,הזכויותכלעםוחברשותףולהיות

לאדםדשייכימדרשבתיל"בחוובמיוחדהיום

עםהמדרששהכית,וכדומהרבאור"אדמופרטי
רק,קהלשלטליתזהאיןכ"וא,שלורכושו

שלהמדרשבביתבושישתמשויחידמנדבת

להשאלהלכווןדמועילודאינראהובזה,יחיד

לציבורדשייךהכנסתבביתורק,שותףשאינו

.ש"וכמולברךלהתעטףוחייבשלוכ"דענראה

.בזמנינובישיבהבעלותגדר

לביתשייךמדינאאי,בישיבהנסתפקתיומאז
לבנינמישייךאו,גבאיםוהמנהליםישראל
טליתשנוטלבבחורמ"ונ,להושניתןהישיבה

אילהשאלהומתכווןהישיבהדהיינוקהלשל
לכווןפשוטשהמנהגכמדומניאבל,מועיל

.ב"וצלברךולאלהשאלה

יוצאבשוקלבדוהמתהלךשקמןבגד,בו
כ"גבויוצאגדולאםרק,בציציתנ"ח,בו

.לשוקבאקראי
בויוצאשגדולצריךק"סכשיעור

.חייבכוועסטשמשמשולדידןבאקראי
כויוצאכשגדולרקחייב'טכלשלטלית

ולא,ז"טסימןא"ברמכמבוארלשוקבאקראי

גדולואםטלבןורובוראשושלבשיעורסגי
רק,שםוהמחברם"הרמב'כשיחייבלובשו
לצאתלגדולבאקראיראוישצריךהשיעורמעיקר

לאלשוקכזהלצאתמתביישאםאבל,בשוק
רבינובביאורהיטבעיין,ציציתלחיובבגדחשיב

לאכישאםונראה,ב"סקשםב"ובמשםל"זצ
בתורתדירןקטןבטליתבשוקלצאתהיוםנהגו
ציציתבלאשהריציציתמצותמפנילאאם)בגד

נימאלכאוראכ"וא[כזהבבגדשיוצאיןראינולא

יוצאיןכשאיןרקהואהפטורבאמתאבל,רפטור

,לשוקה"דשםל"בבהוכמבוארקטנומפניבו
אפילומתביישוגדול,בולצאתשנעשהבבגדאו

לצאתנעשהלאדידןקטןוטלית,פטורבאקראי
,פטורבזהואין"וועסט"כעיןמשמשרקבו

שיהיהצריך'טבןבשיעורשאףנראהוהעיקר
כשמצדאבל,באקראיפ"עכבויוצאגדול

אחריםשאיןאף,עצמולגדולראויהשיעור

שעיקרנראהזהולפי.לןאיכפתלאבויוצאין
כשנמצאאבל,בגדכשזהורקציציתמצותקיום
ראויולכן,ופטורלמצוהרקכמשמשגופיהעל

בציציתחייביןשבזההחולצהעלטפילהניחו
אובגדצריךק"דטוכיון,כחולצהשמשמש
וכן).החולצהעלללובשוראוי,כבגדמשמש

ללבוששהקפידול"זצגדוליםכמהאצלראיתי
כחולצהשמשמשהחולצהעלתמידק"הס

.(בציציתחייבובודאי
ואחורהפניםשמצרפיןהעלווהאחרונים

הואטבןקטןשלורובוראשודשיעורלהשיעור

רק,לשיעורואחורפניםלצרף'כולכןוחציאמה

'סיא"בחזווכמבוארמהנקביותרכתףבכלבעינן

עלמרובהעומדמדיןלשיעורשמצטרףל"סק'ג
כלשהונקבאפילוכ"שאלכןוהוכיח,הפרוץ



דנציציתמצותא"הגרהלכות
~

אנהגיך

שיעורכאןשאיןנראהולדברינו,הבגדמפסיק

אוחשובבגדזהואםהיסודרק,שיעוריםמדין
שיעורבוישאםלדוןצריךלדידןכ"וע,לא

.ש"וכמכזהלבגדחשיבות

באורךשצריךלומרישבקומהבגדול
.מאמהיותרקצת

אמהעלאמהשצריךהעלווהאחרונים

קומהגדולבמיוחדהואאםל"הנולפי,מלפניו

מ"סשבעיםעדלהחמירמקוםישאולי,דוקא

חשובבדיריהדוקאשבזהראשית,באורך
בזהוגם,בשוקלפעמיםבושיוצאכתוגתלשיעור

שלורובוראשולשיעורואחורפניםלצרףצ"אי
ודאיישנומ"ס70-דב,ע"בשוהמבוארטבן

,ע"בשהמבוארורובוראשועםטכבןהשיעור

לצירוףצורךואיןהשיעורצדבכלנמצאואו

גםלרוחבאבל,לאורךרקהחומראאבל,כלל

ונתבארומאמהביותרלהחמיראיןקומהבגדול

להקלישלדברינוקטןולענין)ת"בעזהשידברינו

.(ל"ואכמבשיעורושתלוי
ל"זצמוולוזיןח"הגררבינובשםובשאלתות

בויוצאיןאיןמהברכייםלמטהשאינוק"שס"
נתבארולא,"בשבתלהפשיטווטובציציתח"יד

שלורובובראשוהדברתלובפירוששהריטעמו
לשוקבויוצאיןשאיןדכיוןש"אןלדברינו.קטן
,גופיהלגדולבגדשלבחשיבותתלויהכלכ"א

שמגיעחשובבגדשיעורדזהוח"להגרל"סולכן
ע"לכוסגישלדידןנראהמ"ומ.מהברכייםלמטה

בחליפותלצאתנוהגיןשאנואורךמ"ס70-בכ

אףכ"אארוכהבכתונתדוקאולאו'וכדוקצרות

.המנהגוכן,בזהיוצאיןע"ולכובגדשיעורזהו
א"שהגרטועןל"זצפיינשטייןמ"הגרומיהו

,נאמןמקורלזהואין,ז"דמעולםאמרלא

רקל"זצא"הגרבשםנאמרלאשמעולםותמהני
,כןחידשל"זצמוולוזיןחייםרביהגאוןתלמידו
.היטבלהונתבארלאונימוקווטעמו
ק"בסשצריךנקטושהפוסקיםדאףודע

פ"עכונוהגיןהיוםדריאכשורוכבר,כשיעור

כדעתנוהגיםויש,צדמכלאמהעלבאמה

ישד"לעמ"מ,הברכייםעדל"זצמוולוזיןח"הגר
,כללשיעורעלמקפידיםלאק"שבטלאלויסוד

להנאהק"כטבגדלובשיםלאאצלינושבעצם

למצוהרקק"הסלבישתעיקרוגם,בקיץובפרט

לברךוראויחשובדלמצוהל"וצ,רגילכבגדולא

בושאיןאףזהולפי,ללובשודרךשאיןאףעלה

חשובגופאבזהלמצוהשלובשוכיוןשיעור

והשיעור,בשבתבוויוצאעלהומברךדאחשביה

בשיעוררקחשוב,להנאתוכשלוקחהיינודנקטו

זהולמצוהרקכשלובשואבל,ג"כהוחייב
(הק"סז"ט)ש"בעהועיין,וחייבחשיבותו

ישדברינוובצירוף,שיעורצריךלאק"שבט

.למעשהלהלכהמקוםלהדברים

כדרכוללובשויזהרג"טכשלובשבשבת

.מעוטףגופורובשאיןבקיפולולא

גדולבטליתלשוקכשיוצאשבתשלעניןודע

אושלועליוןבבגדברחובומכסהומקפלורק
גוייםלפנישמתביישיםל"בחוכנהוגהמעיל
מעוטףלבישהכדרךללובשויזהר,ג"בטללכת

עללקפלהולאכדרכושתהאגופוברובאזגם
ו"חליכשללפעמיםעלולהכישבלאו,הכתף
מקופלתבטליתהיוצאכריןשבתחילולבעוון

.ל"ואכמט"סכא"ס'בסי'עיי

ותפר,שהואכלאפילוהכנףנקרע.בז
אוצמינחומי

כחומי
יש,הבנדכעין

9להסתפק
-

~ffwאבל,כשראיבדיעבדגם
הלאשנפמקלאחר'גתוךהכנףתפר
,כמותושמחמיריםגאוןעמרםלרבמועיל
אםאבל,מקויםשנעשולציציתהיינו

.מועילודאיהמילכךואחרתפר
ו"טסימןבמחברבאריכותמבוארזהדין

ושורש,שםא"הגרוביאורא"ובמג(ה-דסעיפים)

גאוןעמרםורבי"רשביןפלוגתאשישהענין

שנקרעהבטלית(.מא)במנתותהגמראבביאור

שמאחוששיןי"שלרשיתפורלאשלושתוך
כלזהולפי,לציציתבווישתמשמהחוטיןיישאר
תפרואם,לציציתשכשרבמיןרקשייכאהגזירה



וכנהגיךציציתמצוחא"הגרהלכותלב

ולכןזוגזירהאיןוכדומהמשיבחוטיצמרבבגד

משוםדפסולדהטעםגאוןעמרםרבושיטת,כשר

לושאיןבגדתורתלואין'גתוךהכנףשכשנקרע

פסוליןהציציתולכןחיבורחשיבלאותפירהכנף

.ש"עהבגדכנףבתפירהנקראדלא

מטילאםמועילאידכנפותתפירה

.כךאחרהציצית

בוותפרנקרעאיספקמביאה"בסובמחבר
א"במופירש,הדיןמהוציציתבוהטילכ"ואח

מועילאיגאוןעמרםלרבשהספק(ב"יק"ס)
מאריךל"זצרבינואבל,כ"אחשמטיללציצית

ע"לכוחיבורהוישתפירהומפרש'דבסעיף

גםשכשרספקאיןציציתהטילאישתפרולאחר
רקשייךלרבינוהספקועיקר,גאוןעמרםלרב

בחוטישתמששמאשגזרדוקאי"ררשאליבא
וזהו,בדיעבדטעמאמהאינמיפוסלאי,לציצית
,י"לרשבדיעבדגםלהסתפקשראוישהבאנו

מהדרקלפרשרבינומאריךעמרםלרבכ"משא

תעשהדהוהפסולכשנקרעהתפירהקודםשמטיל

גםהטילשנתפרלאחראיאבל,העשוימןולא

שאףשםז"לטשהסכיםהיטבש"עכשרש"לרא

גםהספקרבינו'פיה"שבסג"ואע,כן'פיהוא

,י"הב'לפיהיינו,עמרםלרבש"דהראאליבא
ספקאיןעמרםדלרבד"בסל"סעצמורבינואבל

.כ"אחשהטיללציציתדכשר

היוםשנהגומביא(ו"טס"ס)א"במאמנם
על'גבשיעורהציציתבכנפותבגדחתיכתלתפור

דלארקא"יס"בספוסקיםלכמהשאסוראף]'ג

ישבגדיםשברובהואילוהטעם[כותייהול"קיי
עלשלששלבחתיכהנוהגיןולכן,תפירהבכנף
עמרםלרבאףכשרובזהתפירהשוםבלישלש

.ש"עגאון
בצדשרקשהמנהגאצלינולכאוראתמהואני
איןשניבצדאבל,בגדחתיכתישק"הטשלאחד

שםהלא,ונתפרוקרעיםישאיב"וא,חתיכה
בצדהתפירהכלליועילולאמפולשהקרעחשיב
בגדתפרשאםלןדסביראמזהנראהרק,אחד
מחוברשנישבצדאף,ציציתוהטילאחדבצד

וכן,לחושאיןמפולשהנקבשאיןכיוןבתפירות
.ז"הגרשבסידורמשמע

על'מגפחותכנףבחתיכתשואוינוטה

.ע"לכויוצאואו'ג
בושנהגוהבגדבצדשחתיכההמנהגובעיקר

שישא"יי"סוסבמחברכמבוארהכנףלחזקהיום

הפוסליןבטעםבעצם,כמתיריןנהגומ"ומפוסלין

מפרשל"זצשרבינו,הפוסקיםנחלקוג"כה

בגדהאשםרבינותמהז"וע,הכנףממיןדבעינן

עיקרבתרדאזלינןמשוםחייבעורשכנפותיה
משכנות"וב,הכנפותבמיןלןאיכפתולאהבגד
אניבזהוגם,חציצהמשוםמפרשז"י'סי"יעקב

.חציצהשייךומהשםלעולםביטלוהאתמה
י"בבכ"לפמשבפשטותמבוארהטעםואמנם

היהובחתיכה,בגדיהםכנפיעלדבעינןא"יי"סס

י"למשכנל"סה"ומשודפסולדעלעלדהויפסול
רק,ח"סקל"הנשאלהבהעמקועיין,חציצהדהוי
חשיבותבזהאיןאצבעות'גשיעורעדד"לע

,רמעלעלמשוםלפסולבגדתוארעלהואין,כלל

בגדכולורק,כללבסוףתפריםאצלנושאיןוכיון
פחותבגדבחתיכתמחזקאםלכאורה,אחד

תפירהבליבגדכולואחדשמצד,עדיףמשלש

שנעשהכאןש"וכ,לחושאיןע"לככ"ואכלל

לחושאיןמשלשפחותשהחתיכהוכיון,לחזק

.ב"צז"ודכהלכהע"לכוויוצאדמעללעל
שהידורחדשדברהעלינודברינוכניםואם

פחותהנקבסביבבגדחתיכתלתפורמיוחד

דמעללעללחושאיןשאזדוקאשלשעלמשלש

.כןנהגוולא

מתלקבורנוטהע"וצרבינורעת.כח
גםמ"ומ,כשריםציציתעםבטלית

במליתלקוברואולהעבירוכשנוהגין
מתשלאמות'בהלצאתאמור,כשרה

.לרשלועגמשוםמגוליןבציצית
אך,ציציתעםמתלקבורא"הגרדעת

.כרצונובציציתנקברלאבקבורתו
המתלהלביששחייביןנוטהל"זצרבינודעת



לגומינהגיךציציתמצותא"הגרהלכות

כאןבביאורוהיטבעיין,התכריכיןעםבטלית

אליהועליותספרובסוף,(א"שנ)ד"וביו(ג"כ)

הרבלתלמידומסרל"זצשרבינומובאה"בהגה

אותויקברופטירתושבעתל"זסעדיה'רהחסיד

סיבהומאיזה,כהלכתםכשריםציציתעםבטלית

סעדיה'רתלמידובווילנאהיהלאפטירתובעת

איסתייעולאבאהקבורהאחרותיכף,ל"הנ

שיקוייםזאתהיתה'מהכיידעואז,מילתא

ץ"מול"זצישראלרביג"הרהסיפרוכן,המנהג

ש"עכזאתאזכ"גושמעבלויהשהיהדווילנא

מתמלבישיןלאשאנוהטעםפירשתיא"ובמק)

בכךנתביישל"ולע,ס'תכללנושאיןמפניבטלית

.(לכךראוייםאנואיןה"שבעותכלתשגנזו

.כטליתהקבורהעדישראלארץמנהג
המתשמעביריםהמנהגישראלבארץוכהיוון

מסיריןואז,הקברותביתעדטליתעםארוןבלי
לארץבחוץכ"משא,כללטליתבליוקובריןאותו

ונראה,הכנפותמלאחדכורכיןאוהציציתפוסלין
ציציתעםבטליתלקוברושציווהל"זצשרבינו
,הציציתלפסולל"חושמנהגל"דסמפניהיינו
,היוםכלבטליתבחייםנוהגיןשאיןטעמאהיינו
שלבטליתהיוםכלשהתעטףל"זצרבינואבל
,ש"ואבטליתנמילהלבישובפטירתוציותמצוה
ביתלחלקשאיןש"כממילתאאיסתייעלאומיהו

.לאגודותישראל
דאףכאןבביאורול"זצרבינודעתאמנם

אסורכ"ג,כדיןכשרבטליתהמתשמלבישין
,מגוליןבציציתמתשלאמות'דתוךלעמוד

ולכן,לרשלועגהוי,הואפטורשהמתכיון

בטליתלקבורההמתשמביאיםהקדושהבארצנו

מדינאמגוליןבציציתאמות'בדלצאתאין

ק"בסועיין)לרשלועגעלבזהשעובר
.(ז"שלאח

אףלרשלועגשייךאםאשההלוייתובענין
שמחמיריםהפוסקיםמגדולייש,סיקלב"שבמ

ל"זצקנייבסקייעקברביהגאוןמרןמסיקוכן
ע"מלאשהישאםלדוןויש,בנשיםלאסור

.ל"ואכמלרשלועגנראהכשמקיימת

'בדתהליםלומרלאל"זצא"החזדעת

.רמתאמות
עלגםהקפידל"זצא"החזושרבינוושמענו

לועגמטעםהמתשלאמות'דתוךתהליםאמירת

לטובתושמתכווניםתהליםלומרנהגואבל,לרש

ע"ובשוי"בבוכמבואר,נשמתולעילויהמתשל

ת"וד'פילומרשמותר,ז"סימ"שר'סיד"יו

ה"וה,ק"בביהאואמותיו'דבתוךהמתלכבוד

היהולא,מתשלנ"ולעלכבודושזהותהלים

אבל,המתמוללעצמובמצוהאלאלרשלועג

שרינןולכןמתשלדבריוהמתבפניאומרים

.ש"ואמתשלדבריוכדשרינןתהלים

להתירשאיןל"זצרבינובשםא"י.בם
כשריםשהםזמןכלמופםקיןציצית

.מצוהבזוימשום
מטליתציציתליטולשאסורהחידוש

.ל"זצמוולוזיןחייםרבימהגאון

ל"זצמוולזיןחייםרביהנהגותעםבשאלתות
מפישמעתי"מבואר(ידיתחתי"בכתבגירסא)

זמןכלמופסקיןציציתלהתירשאיןהגאוןרבינו

לווקשה,מבזןשהואמפנימדינאכשריםשהם

בבגדיםכשהםדנזרקיםשכתבוהפוסקיםעל

ומלשונו,כ"ע"מבזןשהואלזהחשוולא,בלויים

קאיולאל"זצא"הגרהיינוהגאוןשרבינומשמע

י"כתכעודעיינתיומיהי,ל"זצחייםרכילהגאון
,ל"זצמוולזיןח"הגרעלדקאינראהושםהרבה

מפיוכןששמעכתבל"זצמסלנטז"הגריי"ובכת

ו"ט'סיכ"במעייןהדיןולעיקר,ח"הגררבושל

להסירשמותרדנקטוז"וטהלבושבשםג"סק

לחדשםאונאיםיותרתחתיהםליחןהציצית

כשריםשאםאלא,כשריםשהםפ"אעכשנפסקו

.ש"עיייתירםאלאיהתכםלאאחרבבגדלינתן
חדשיםמטילאיאסורבזהשאיןמתמה

.במקומם
שאיסורסובאע"צדינוחידושעיקרד"ולע

שאסורהדםבכסויבקראמקורומצוהבזוי
ב"בפוכמבוארמצוהבזוידהוהברגללכסות



רכונהגיךציציתמצותא"הגרהלכותלד

מעשהדעכידוהיינו,(א"עב"כדף)דשבת
במסתפקוכן,רחמנאקאסרוזהבזיוןדרךהמצוה

סוכהלמצותבזויזהוכנוישממעטסוכהבנוי
אובפחותועכשיוהרבהבנוימקיימיןשמקודם
,למצוהשהוקצובנוייןההשתמשותבעצם
ולכן,גונזןרקבהןמשתמששאינוכאןכ"משא

מהנוייןיפיןנזייןלשיםשמותרפשיטא
הקודמיי לאורהמשתמששאםחנוכהבנרוכן.שגונזן

בפרסומיוחסרדוקאלמצוההודלקשלאמוכח

נהנהכשאינואבל,מצוהבזוישפירוהוהניסא

נשארשהמצוהאחרבנוימידומכסהמסיררק

בזוימשוםדאסורבזהמצינולאכמקודםבנוי
.מצוה

שאם(.סד)במנחותמפורשתגמראומצינו

אפילומדחהו,ממנושמנהומצאקרבןשחט

קרבןלהקריבשכדיומוכח,אחרושוחטבשבת

שכןוכל,שבתורוחיןקרבןפסלינןיותרמהודר

יותרשנאהבאופןהמצוהלקייםיכולאםבציצית

ואף,חיישינןולאנאיםדלאהציציתהחינן
והידורציבורקרבןשהתםלחלקיששלכאורה

רגעכלולקייםציציתלדחותנראהמ"מלרבים

.לחושואיןשמותרנראהבהידורעשהמצות

מהםנהנהכשאינובציציתתמהאניזהולפי
מצינוהיאך,במקומםאחריםומניחגונזםרק

ואסורדמצוהחפצאלעולםלישארשצריך

לאזהודבר,מצוהבזוידהוהלגניזהלהביאו

לאג"וכה,גרידאקדושהבתשמישיאלאמצינו

המצוהשגוף,וחנוכה,סוכהנוי,הדםלכסוידמי
בבזויחדשגדרלחדשומנליה,בבזוימתקיים

להפקיעואסורלמצוהמיוחדשהואשכלמצוה
א"כסימןכטורהיטבועיין,כשגונזוואףממצותו

במועדיםובדברינו,השאלתותבשםשמביאומה

.ש"ע'נסימןא"חוזמנים

צדיקיםבשם"הטהורשלחן"בספר

.לגמריבנפסלואלאציציתלהתירשאין

(ו"טסימן)"הטהורשלחן"בספרמצאתישוב
כמודעתוהואוגם,ל"זצמקומרנאר"מהאדמו

חוטנפסקשאפילו,ל"זצהגאוןבשםשהבאנו

מהבגדלהורידםאסורשכשריםזמןכל

לצדיקיםראהולדבריו,מקדושתםשמבטלם

בנפסלואלאציציתהתירושלאארץוגאוני

שאםנראההפוסקיםרעתאבל,שםעייןלגמרי
הציציתומתיר,הישנותמהציציתנהנהאינו

נקראלא,חדשיםציציתלהכניסבשבילמהבגד

,דעדיפיקדושהדבריעםכשגונזומצוהבזוי
כשהציציתנהגוושפיר,איסורבזהאיןולכן

ולהכניסלגניזהלהורידםקצתנפסקואובלויים

.יפיםחדשים

.שבת'מתוסז"עתמיהה

מדבריהערנודשבתב"פכשלמדנוומיהו

,שםוראשונים(סוכהה"ד.כחב)שם'התוס

בזוימריןהאיסורשמפרשינןסוכהבנוישתמהו

תריצריךולמה,למצותההוקצהומדיןמצוה

תירצולאלמהותמהני,שתרצומהש"עטעמים
אחריםמביאאימצוהבזוישמדיןבפשיטות

,למצותההוקצהאמרינןולכן,שריבמקומם

אחריםישיםאםאפילוממנוליהנותשאסור

סגילאלחודלמצותוהוקצהובדין,במקומם
אבל,גרידאהנאהאיסוריסודהלמצותהדהוקצה

מצוהדבזויהטעםצריךושפיר,שרינהנהלאאי
,ש"ואאסורהנויהורידאםנהנהלאשאפילו

גדרונמימצוהבזוישדיןמזהמוכחנראהכ"וע

ישבמקומםאחרישיםשאפילולמצוהכמוקצה
ולהעיר,למצותוהוקצהוכמומצוהבזוידיןבזה
.ז"בכבאתילבד

.בזהל"זצרבינובדעתסתירה
שדעתו,ל"זצרכינושלשיטתלהעירויש
כמוכןולקוברוכשריםבציציתמתלהלביש
שצריכימשרעתונימאוהיכא,לעילשהבאנו
אםהרי,להורידןואסורבמצותןציציתלהשאיר

,שריולמהלגניזהכמורידןהוהמתבהוקובר
בציציתלהלבישםטעמאאיכאדשםליישבויש

נדה'וכתוס.מאמנתות'עי]לרשלועגמשום

מידמעוטריםיתולתחיהולכשיקומו[:סא
הוילאה"ומשולכךמהשתאהןוראוייןכציצית
.ל"ואכממצוהביזויבכלל



הרכןנהגיךציציתמצותא"הגרהלכות

תםרבינושימתלקייםל"זצרבינודעת.ל
שלימיןשניםצריךתכלתשהיהשכומן
הזהבזמןגםולכן,דתכלתושניםדלכן
,מבפיקלאעניבהכדימכולןנשאראפילו
בנפסקולכן,שלימיןשניםפ"עכשצריך
לאעניבהכדיבהונשאראפילומשלשה

אבל,חוטין'בגשחסרהאפשרכיוןיצא
לעיקרסוברל"זצחרבינונראהלמעשה
אחדבחוםוסגיד"ראבאום"כהרמב

.תתבל
אחדשחוטם"הרמכשיטתכיאור

.תכלתהוימהשמונה

שיטתמביא(ואםה"ד)ב"יסימןרישבמחבר

שנישצריך(אלאה"תוד:ת"למנחות)תםרבינו

לדידןכ"וא,דתכלתושניםדלבןכפוליןחוטין
לגמרישלימיןחוטיןשניבעינן,תכלתלןדלית

שםמנחות'מתוסדמוכחי,אגודליןב"יבשיעור

בתכלתאומהםבאחדרקהואגרדומיןשדין

,שלםהתכלתונשארבלבןאו,שלםהלבןונשאר

השמונהמתוךחוטין'גנפסקואיולכן,ש"עיי
שהםלזמרכשיש,עניבהכדיבהםשנשאראף

כאןשאיןפסולחוטין'גדהיינושוניםחוטים

מחמירוכן,מלבןאומתכלתאובשלימותשנים

כדינשתייראם,מהןבשלושהדאףשםהמחבר

.ש"עייאפשראםת"כרדפסוללחושראויעניבה
כפוליםשניםדבעינןתםרבינושיטתושורש

דסגיל"סד"הראבכ"משא,דלבןושניםדתכלת

ל"סם"והרמב,לבן'וגתכלתכפולאחדבחוט

לאהריולשיטתםמתכלתואחדדלבןששבעה

אחדאיןשמא]ד"לראבחוטין'ברלפסולשייך

ורבינום"לרמבחוטין'בחאו[בשלימותמהן
משמעדגדילומפרש,ת"כרהאריךבביאורול"זצ

דהיינועבותדדרשינן,שלשאפילואו,שנים

איהללוביתשמאיביתונחלקו,גדילזהושלשה

שניםאו,תכלת'וגלבןכפולין'גציציתמצות

בספריכךומבואר,תכלתושניםלבןכפולין

בדבריושמבוארש"עייהןשויןולבןשתכלת

שלימיןשניםרבעיתםכרבינוהביאורעיקרשכך
.דלבןושניםדתכלת

תםכרבינול"סאיא"בגרסתירות

ד"כראבשניםאודתכלתארבעהשצריר

דלאשהעיקרומסיק,ם"כרמבאחדאו

ונשארשלשהובנפסקותםכרבינול"ס

.להכשירישעניבהכדי

(ח"רכפנחס)מ"ברעק"לזוהבביאורואמנם

רבינומייתי,שבציציתתכלתחוליאיחידהבת

חוטדבעינןד"כראבשזהושםבביאורול"זצ

וכביאורו,עיקרוכןומסיקדתכלתשלםאהד

בהא(:קעט)תרומהכפרשתדצניעותאלספרא

סהדותאסהדיןרהיטיןשבעהבהוצרירןדאיתא

'דזשםל"זצרבינוומבאר,בדוכתייהוקיימיןולא

כסוינגדתכלתשלאחדוחוטלבןשלחוטין

ומשמע,ם"כהרמבעליהןחופהותכלתהעין

,מכוכהלנוישכ"וא,ם"כהרמבלעיקרשסובר
דבעינן'ותוסי"רששיטתמחזקע"לששבביאורו

שהעיקרמחזקמ"לרעובפירושו,דתכלת'ד

שםמפרשדצניעותאלספראובביאורו,ד"כראב

רבינושיטתמחזקרקבביאורוואולי,ם"כהרמב

הסוגיותמפרשרקעיקרוכןשםכתבשלאתם

אחדחוטדבעיאצלוהעיקראבל,כדבריו

ממשחראאלאכפולבעילאאבל,ד"כהראב

ק"פ)"תכלתפתילמאמר"ובספר,ם"כהרמב

מקצתכ"גמביאל"זצמראדזיןר"מהאדמו

א"הגרדעתדעיקרודעתו,ל"זצא"הגרמסתירות

ח"פעדעתשזהושמביאש"וע,ש"וכמם"כהרמב

כספרהואוכן,ם"כהרמבל"האריזמהקדוש

נתכווןבביאורוכ"וא,ובחרדיםי"לבהמגיד

העיקרל"סלדינאאבל,תםרבינושיטתלהסביר

כדיכשנשארשפסוללחושאיןכ"וא,ם"כרמב

שיפסקוערחוטין'בזואפילו,חוטין'בגעניבה

מסקיהאחרוניםה"ובלא,ם"לרמבחוטין'החכל

שבגרדומיןועודש"הראכשיטתלדינאשהעיקר

שכןע"ובשוי"בבש"עייהחוטיןבכל'אפיכשר

.לדינאעיקר
,מאדנפלאבתכלתם"הרמבשיטתעיקרואגב
כלולכן,לכריכהרקמצותהעיקרשלדבריו



ומינהגיךציציתמצותא"הגרהלכותלו

סמוךדבעינןמראשונהחווןמתכלתהכריכות

ד"הראבכ"משא,בקודששמעליןואחרונהלכנף
ולכן,דתכלתשצריךגופאבחוטשהלכהל"ס

בזהלהכריעהיוםבידינוואין,שלםחוטצריך
הצעתלקבלשנמנעוהטעםוזהו,הכריכותובסדר
דאורייתאספיקאמפניל"זצמראדזיןר"האדמו
מלבדרק,הפסדבזהשאין,שמצאבתכלתלצבוע
ישוכן,עמונרתיקושאיןהדגשזהוידועשאינו

שאינואחרדגשזהווטועניםבצבעמפקפקים

היםגדותעלחמריםומשליך,כללמצוי
כמהלנוירועלאוכן,בשניםפעםכשמתגלה

גאוניבידימקובל,ש"כמהכריכהוסדרחוטין
חותםוהוי,הרקיעכמראהשתכלתל"זצישראל
,גלויהבהשגחהתמידעמנוברקיעשהמלך

ולכן,הסתרתוךבהסתרהכלה"בעוובגלותינו
עםבקרובשיתגלהעד,זאתחותמתמאתנונאבד
'בתשובזהעודוהארכנו.ש"וכמצדקינומשיח

.ו"כ'סי'אחלקוהנהגות

לומדשצריךהאףמחדשל"וצרבינו.לא
אםמ"מ,ציציתמצותלשםלהדיאבמוייה
בזה,לשמההציציתלעשותלאחראמר

.כללעומרצריךולאלשמהאצלוסתמא
,שותקוהלהלשמהלטוותלאחראמר

.ויוצאלשמהסתמא
הסוייהבהתחלתלומרשצריךא"יס"רע"בש
לטליתציציתליטווילאשהשיאמראו,לשמה
שאםשםבביאורול"זצרבינוופירש,סגיובזה
לשמהאמרהשלאאף,לשמהלטוותלאשהאמר

י"שעש"עייציציתלשםסתמאדאזמועיל
צ"ואילשמהכסתמאדהואעושההואאמירתו
לעשותואומרעומדאחרשאםומבואר,אמירה
ומועיללשמהבסתמאעשייתוממילאלשמה

.גרידאבמחשבה
לשםצועקב"שבעהלמנהגכזהיסוד
.יאמרושכולםמדקדקולאמצוהמצת
חסידיםלמנהגאיתןיסודשמכאןוכמדומני

צווחב"הבעההמצותשבאפיית,מעשהואנשי

,"מצוהמצות"או"מצהמצותלשם"ואומר
האפיהקודםשמזהיריםדאףטעמאוהיינו

כלעללעמודאפשראי,לשמהלומרהמסייעים
,לשמהלהדיאכשאומרממנולשמועואחדאחד
סתמאעשייתםבזה,ואומרצווחב"כשבעהאבל

,וסגינתכוונופ"עכאמרולאאפילוולכןלשמה
נחלקאוליומיהו)ג"כהמספיקב"בעהובאמירת
מפניטעמאוהיינו,לשמההשמירהצריךשבמצה
כשאומרדמילאאבל,יותרומעולהטפיששומר
אומריםששומעממהיותרשנזהרלשמהבעצמו
רקשצריך'וכדובציציתאבל,מספיקלאולכן
מכווןמסתמאלוכשאומרים,למצוהלשמהלכוון
.(ומספיקכן

.בזהמחלוקתמביא
הלכהבבאור,ל"זצרבינוחידושעיקראמנם

בשםלהיפךבפשיטותכתבשיאמרה=דכאן
,סגילאלשמהלאשהאמרשאפילובנעטמ"מהר
בפירושמחשבהלהישבעצמההיאאםאלא

לתמוהויש,המרדכיבלשוןשנדחקש"ועלשמה
עלבזהשפליגהרגיששלאהלכההבאורעל

המרדכידברילהדיאשפירשבביאורול"זצרבינו
לשמהסתמאמשוםדמועיל,כפשוטןע"והשו
בספרבזהעליותמהוכבר,בכללדעתוהביאולא

.בתימהוהניח"ברכהעמק"
.מהוציציתבטווייתלשמהבדיןחקירה
ישדבריואילולאל"זצרבינודעתובעיקר

צריךשאיןדמועיללשמהשסתמא,ולומרלחלק
כמולמצוהעומדגופאכשהדברהיינו,אמירה
איןעצמושמצדטווייהאבל,וכדומהבמילה
אמירהשצריךללמסתברא,רוקאלשמהטווייה
אומרשאחרמהיועיללאכ"וא,דוקאממש

עללשמהאמירהשחובת,לשמהלעשות
כמודוקאבדיבורלשמהצריךג"וכה,העושה
שעיקרוכיון,דיריהמסתמאלהוציאבפיגול
רוקאדיבור,קאילשמהלאובעלמאטוויה
מצותלעניןזהחילוקכעיןע"וע),ב"וצמועיל

'מ'בסיב"במומובא,"אדםחיי"בכונהצריכות
.ל"ואכמ,(י"סק



לזך13נהגיךציציתמצותא"הגרהלכות

ציציתמוסרשאםא"הרשבפ"עמחדש

אמירתמועיללאחרעיסתואושלו

.דוקאדכעליםלשמה

אומרשאם,ל"זצרבינודבריעודליישבויש

לומרהעושהצריךלא,לשמהלעשותאחרלו
שהעלה(:יב)בחוליןא"הרשבשיטתפ"ע,ש"כמ

שלאמפני,גביועלעומדמועיללאדבחליצה

דמועילבגטאבל,שליחותבחליצהמועיל

מדיןומועיללשמהאומרהאחר,שליחות

,לבדבדידיהתלויבשחיטהכ"משא,שליחות

מהנילאולכן,מועילברשותשלאשוחטשאפילו

ז"עפיעודלומרויש,היטבש"עאחרמחשבת

לאחרדידיהציציתמוסרשאםבציציתולחלק
בלעדירשותלושאיןדוקאבשליחותוטווהכ"ע

בעליםאמירתלשמהלגבייועילבזהכ"וע,זה

אינואיאבל,שליחותכבגדרהעושהמחשבתעם

שהסבראאףהדבריםלבססויש,מועיללאשלו

אינמיבמצהזהולפי,א"ברשבמבוארלא

בזהויש,אמירתומועילדוקאשלוהעיסה

.באתילבדולהעירל"אכמאבלדבריםאריכות

לסניושתיםהציציתשיהיוהיהיר.לכ
נשקןולא,דוקאתמידלאחריוושתים

rבשעת

~

npמאדהמצוהבשבחוהפליג.
.הציציתנשקלאא"הגרלמהמסתפק

ש"בקעיניועלהציציתלהעבירהמצוהבעיקר

יבואשלאמובטחשהואש"וריבג"בסממבואר

מביאל"זל"האריזהקדושרק,עיניםסמוילידי
,ט"ל'סיר"במעועיין,ומנשקםלפניושארבעתן
זהעלמאדהתרעםל"זצו"מהגרחובשאלתות

יהיוציציתשארבעע"ושס"בשיסודשוםשאין
לפניושניםאזגםצריךואדרבה,לפניוש"בק

ובילקוטבמדרשכמבוארדוקאלאחריוושנים
ד"ס'ח'סיא"הגר'בביוהובא'ובירותהלים

ר"במעשהוסיףמהומיהו.ש"עייג"סז"י'ובסי
להסתכלאזשנהגאףהיינו,כללנשקןשלא

לקדמוניםשקבלהעיניםעללהעבירוכן,בציצית
לידיבאשלאניצולעיניועלציציתמעבירשאם

וכן(זק"סד"כ)שםב"במוכמבוארעיניםסמוי
כ"משעל,ד"סד"כ'סיבביאורורבינורמזגם

ש"כמ"ל"וזבהםלהסתכלנוהגיןישע"בשו

מלמציץש"עציציתנקראולכךאותווראיתם

ש"וכמ.קעהמהימנאברעיאה"וכהחרכים

'"כומסתכליםשישראלבזמןש"ררהב"בספ

וכמנהגינולנושקםיסודשוםמצאלאמ"ומ

נוהגיןשכתבשםא"ברמעייןמצוהחיבובמשום

איןלדעתוואולי,בםשרואהבשעהלנשקןקצת

אףמ"ומ,ש"קבאמצעלכתחילהבזהלהפסיק

באמירתדוקאזהוגם,בזהנהגוכולםלאא"לרמ

מבוארל"בהאריזאבל,ש"עיי"אותווראיתם"
א"ברמוכן,שמנשקןוכןבידוארבעתןשאוחז

ו"תפש"ובריב)ש"עכןנוהגיןשקצתשם

גםאבל,ציציתפרשתכשאומרבהםלהסתכל
.(לנושקןהביאלאהוא

החזיקלפטירתושסמוךא"בהגרסיפור
.בהציצית

בשבחרבינומאריךזוהרלתיקוניובביאורו

ציציתמפרשתרמזמביאשםובדבריו,המצוה

[ב"עב"לדףשבתבמסכת]ל"חזשאמרולמה

שנילוומשמשיןזוכהציציתבמצותהזהירכל"
ומקובל,ש"יעועבדיםמאותושמונהאלפים
קשהואמרואחזןהציציתהוציאפטירתושבעת

[קטנהמטבע]"קפיקע"שב,מהעולםליפטרלי

כלוזוכין,השכינהפניבהשמקבליןציציתקונין
וכדאיתא,המצוותכלכנגדהשקולהע"למרגע

איןהעליוןובעולם,ב"עג"מדףמנחותבגמרא
בעד'אפימצוותולקייםלהשיגאפשרותעוד
.רבממון



ומינהגיךתפיליןהלכותא"הגרהלכותלח

תפיליןהלכרת
לחושואין,דוקאי"ררשתפיליןמניח.לג

ואם,י"כרששהלכהתםרבינולשימתכלל
צריךבתפיליןהשימותלכללחושבאנו

.יוםכלזוגותד"םלהניח
כ"שאא"לגרתםכרבינולהחמיראין

זוגותר"מ,השיטותכללצאתכדיצריך
.תפילין

לבארמאודהאריךתםדרבינותפיליןבענין

ואני,"חדשאור"י"בכתל"זצרבינושיטתעומק

.כמלואולשונוכאןאעתיק
חייםרביהגאוןשאלאחתפעםכתובמצאתי"

תפיליןמניחאינולמהלרבינול"זצמוולזין
שהביןהואמניחלמהוהשיב,תםדרבינו

'בספקלצאתכדיל"א,שמניחםמשאלתו

זוגותד"סלהניחצריךכ"אהשיבו,הדיעות

,תםורבינוי"רששלשיטות'בדהיינותפילין

תפיליןבהלכותד"הראבשלשהוא'גושיטה
תםדרבינואלא,באמצעדהויותתםכרכינול"רס

ד"והראב,המניחמשמאלקמייתאדברייתאל"ס

,יביאךכיוהיהקדשמימיןקמייתאדברייתאל"ס

,המניחמשמאלשמועאםוהיהכךואחר

להמציאישעוד,בקוראאיפכאדמיתנאוברייתא

רברייתאד"הראבכדעתהיינוחדשהשיטה
כדעתהפרשיותסדראךהמניחמימיןקמייתא

אםוהיהשמעיביאךכיוהיהקדשדהיינו,י"רש
מחלוקתישועוד,זוגות'דדהיינושמוע

הרימונחיןאועומדיןיהיוהפרשיותאיהפוסקים

לכתובאםהפוסקיםמחלוקתישעור,זוגות'ח

ישעוד,זוגותו"טהריבשראושערבמקום

הריוסתומותבפתוחותש"וראם"הרמבמחלוקת

הרי,הדיובעשייתמחלוקתישועודזוגותיב"ל

י"כרשמכרעתהלכהאלא,זוגותד"סלהניחשיש
הלאח"הברל"א,ן"ורמבי"רם"ורמכף"רי

עולםשהןתםדרבינותפיליןעלק"בזוהנמצא
שישלזוהרבפירושוכתבל"האריווגםהבא

ל"זצרבינולווהשיב,תםדרבינותפיליןלהניח

אחרשמהדרומי,הבאעולםאחרמהדראיניאני
פשטוגם,תםדרבינותפיליןיניחהבאעולם
שלק"מפח"הגרששמעומעת,כןאינוהזהר
ולפי,תםדרבינותפיליןלהניחפסק,ל"זצא"הגר

תוסיףדבלמחששלהניחןרוצההיהלאדבריו
."והמזרחימלךומעדניהלבושש"כמ

שאזכשםתםכרבינוהלכההכאלעולם

.שמאיכביתהלכה
א"הגרדבריבביאורל"הני"בכתומוסיף

שהןתםדרבינותפיליןעלק"בזוהש"דמ,ל"זצ

תםדרבנותפיליןעלדרקהכוונהאין,הבאעולם

מחלוקתעניןהואאלא,הבאלעולםשכרנותנין

אלקיםדבריואלושאלוהללוביתשמאיבית

שמאיביתכדבריאבל,הללכביתוהלכהחיים

שאיןהספריםכדבריוהיינו,כלללעשותאין

מפני,שמאיביתכדברילהתנהגכדאיהזהבעולם

הטובכלהואושם,הדיןממדתשהםמעלתםרום

הלכהיהיהלעתידאבל,וכידועלצדיקיםהצפון
,תחלהבמחשבהמעשהסוףכישמאיכבית

הדיןבמדתלברואבמחשכהעלהבתחלהש"וכמ

הואזהוכעין,'וכומתקייםהעולםשאיןוראה

ששםהבאבעולםדוקאשהואתםדרבינותפילין
רומזשהואבראשיהןועטרותיהםיושביןצדיקים

'דח"זתיקוניעלא"הגרביאורועיין,לתפילין

ל"וז,'וכותפיליןעיקראואיהוה"דג"עו"מ

בתפיליןתםורבינוי"רשביןשהואשהמחלוקת

י"רשרעתהואשימינא,ושמאלאבימינאהוא

באמצעהויותתםרבינודעתהואושמאלא,כסדר

מהלוקחשוםאיןראמצעיתאבעמוראאבל,'וכו

והואכידועלימיןמכריעוהואמכריעהואכי
ביתכמומחלוקתבכלהואוכן,'וכוי"רשדעת

חייםאלוקיםדבריואלושאלוהללוביתשמאי
שמאיוביתכימיןהללשביתהללככיתוהלכה

ושמאלאובימינא,לעילש"כמשמשמאל

בינהחייםאלוקיםדבריואלוואלומחלוקתן

בעולם]א"בעדהלכהאבל,אצילותןשמשם



רכתפיליןהלכותא"הגרהלכות
~

לטנהגיך

שהוא,ה"כבהלכהשלמקומהששם[האצילות

ה"דא"ער"י'דשםל"וז,ל"עכ'וכולימיןנוטה

בירושלמישאמרול"ר'וכוכקיאיןרלאובגין
רמזומהעלמביניםאיןוהן,באמצעהויות

אםוהיהיביאךכיוהיההפרשיות'שבוסוברים

דלאבגיןוהכל,'בתוסש"כמבאמצעשמוע

ה"נ'דמ"לרעבביאורווכן,ל"עכדארזאידעין
.ל"הנמספרכ"ע'וכובאמצעהויותה"דב"ע

כרבינוהעיקרהעליוןשבעולםביאורוויסוד
בעולםשהנוהגכשםאבל,מרובהשקדושתןתם
בעולםכמותםשהלכהאף,שמאיכביתהזה

בזמנינוועבר,טעהדדינאמסיטראשהםהעליון
נפסקשלדירן,הבתצרתבועלאםכרתבאסור
כלללהחמירמקוםואין,הללכביתהלכתא
לאשמאיכביתעשה"דברכותק"בפכדאיתא

לדידןזובפלוגתאגם,ש"עי"כלוםולאעשה
ואין,הזהבעולםתפיליןמצותוזהו,י"כרשהלכה
כמותושהלכהאףתםכרבינולהחמירמקום
ל"המהרבאריכותביארזהוכעין,העליוןבעולם
ובכל,מאדעמוקההקדושהשחורתינו,מפראג
ורמזיםבצירופיםהרבהסודותמרומזותגאות

כפיוהיינו"תורתולנונתן"ה"הקבאבל,שונים

ולכן,בתורתו,אדםבנידהיינוחומריצורמושגי
אף,לבןלשערקדמהבהרתבספק(.פו)מ"בב

ה"ספכתייקלןקיימאאנן,טהוראמרה"שהקב

לנוניתנהשהתורהטעמאוהיינו,דטמאדנגעים

ער,ש"יתרצונווזהו,אדםבנידעתכפילהתנהג

בביאתהפנימיבלבושוחדשהתורהלנושיגלה

כמים'האתדעההארץשימלא,צדקנומשיח

תםדרבינובתפיליןהסודוזהו,מכסיםלים

העיקרשבפנימיותואף,י"כרשהלכהשלדידן

לןצורךואין,לנוכןהדיןאיןתםכרבינו

לבארבזההארכנו,ל"זצלרבינובזהלהחמיר

אומריםויש).בזהל"זצרבינושיטתעומקתוכן
תפיליןקדושתגודלשמפניסודD"Yשדוקא

,להניחםאיןי"מרשיותרשבפנימיותתםדרבינו
הדעתמהיסחמאדבהוליזהרשצריכים
וחסידותבפרישותהמוחזקרקולכן,ובקדושתן

.(ב"וציניתם

י"רשמחלוקתאיןידשכשלמתמה

.כללתםורבינו
בראשוניםמבוארתםרבינושיטתובעיקר
אםוהיהשמעדהיינו,באמצעהויותשלדעתו
ובשלידבשלבין,וקדשיביאךכיוהיהשמוע

שמעדהיינוכסדרלכתובשצריךמודהרק,ראש
וכמבוארבתורהשכתוביןכפיוהיהקדשוהיה

ל"זצמבריסקחייםרביהגאוןותמה,בירושלמי
גםכשיטתול"דס,תםרבינועלנפלאהקושיא
ש"רא'התוסבשם(ג"ל)י"בבוכמבוארידבשל

פלוגתאשייךהיאךוקשה,ש"עת"וסהומרדכי
ולאנפרדיןעורות'ברנמיכשרוהא,ידבשל

,(:לד)במנחותלהדיאוכמבוארמחוברין

איןכ"עכ"וא,ש"עדתפיליןב"רפם"וברמב

אפילושהלא,לכתובהיאךמיוחדסדרידבשל

כשרי"רששלידבשלכ"וא,מועילקלפים'בד

י"כרשבעינןע"לכהלאהכתיבהדמעשה,ע"לכ
דכשרוכיון,כתובהיאךרקפליגתםורבינו,דוקא

י"דרשידשלכ"וא,סדראיןעורות'בדידבשל
שלאהראשוניםעלבתימהוהניח,ע"לככשר

.כןפירשו
שאיןהטעםמסביר

יוצאיי
כשמונחאלא

.בסדר
בשלודאידהא,קושייתוליישבנראהד"ולע

'בדכשכתוביןאבל,עורות'בדנמיכשריד

תםלרבינודוקאלהעמידםצריךבאמתעורות

ידהשלכתובאםורק,באמצעשהויותבאופן

הפרשיותדכשפותחכיון,אצלינוכמואחדבקלף

באמצעשההויותכדיןכתוביןלשמאלמימין
אבל,באמצעבהויותהשתאכמונחיןהוה,ת"לר

באופןמדינאלהעמידםחייבעורות'בד

ש"וא,באמצעהויותלשמאלמימיןדכשפותחן

שאיןפסוליןלשמאלמימיןי"כרשכתוביןשאם
לרבינופסולידשלבתפיליןולכן,כהלכתההסדר

,אחדבקלףבאמצעבהויותכתוביןאיאלאתם

י"רשמחלוקתושפיר,קלפים'בדכלמונחיןאו
וכמבוארראשושלידבשלביןתםורבינו

בזהשנסתפקד"לס"רל"בבהעיין)בקדמונים

וכדברינו,גופאל"זצח"הגרבזההעירא"ובמק



ומינהגיךתפיליןהלנותא"הגרהלכותמ

כ"ועכןנמיידבשלת"שלרבראשוניםמוכרח
.(ל"הנכסברא

ל"זצמבריסקחייםרביהגאוןחידוש
.ד"כהראבתפיליןצריךשאין

רבישהגאון,חדשבדברכאןלהעירורצוני
נחמירלאלמהעודשאלל"זצמבריסקחיים

רקבאמצעדהויותת"כרל"דסד"הראבכשיטת

לקוראהסדרולכן,הקוראלפיולאהמניחכפי
כךואחרשמועאםוהיהכךואחרלימיןשמע

נמינחמירלאלמהוקשה,וקדשיביאךכיוהיה
בדיעבדבזהקפידאשאיןותירץ,ד"כהראב

ג"סז"כ'סי'עי)מבוארשבפוסקים,ע"לכו
הניחאםגםשמדינא(המנהגה"דשםל"וביאוה
,מועיללמטהשהמעברתאבאופןהפוךי"התש
כלפימהופךהביתשבתוךהסדראזכ"שעאף

אולשמאלמימיןהסררכ"וע,הקוראאוהמניח
והיהעםשמעבהחליףורק,לןאיכפתלאלהיפך

להניחצריךשאיןש"וא,מעכבבפניםשמועאם
אפילולשמאלמימיןכשרע"שלכהמניתכימין
.מאיריםודבריולהיפךוכןהקוראלצד

שיטתגםלצאתשהעלוישומהמקובלים

המניחלימיןרקי"כרשל"רס,רבאהשמושא

דבעינןבשיעורשרקאומריםויש,ד"וכראב
,דידינוהתפיליןדמשוניןהואאצבעייםלעיכובא

שישמפאנוע"רמכתבוכןל"סל"זצו"הרחאבל

ח"ולהגר,המניחמימיןשיהאגםשיטתולצאת

י"רשכשמניחאופןבכליוצאיןבדיעבדל"זצ

רבאהשמושאשיטותגם,ת"ור[אצבעייםבגודל]
.ד"וראב

.כןל"סלאא"הגרשרבינומביא
ד"סשצריךל"זצרבינומפילשמועהאמנם

,רבאושימושאד"הראבשיטותנמילצאתזוגות
יצאכ"עתםורבינוי"דרשמניחאםהאוקשה

ומשמע,ד"וראברבאדשימושאנמיבדיעבד
גירסאויש,למהע"וצהכיל"סלאל"זצדרבינו

הגירסאוכן,שיטותב"לשישענהל"זצשרבינו
דשימושאכדברינוש"וא,רבמעשהבתוספות

תםורבינוי"רשרק,בחשבוןאינםד"וראברבא

פתוחות,ארבעהרישניםוזקופותשוכבות,שנים
בשרצד,שמונההרים"ורמבש"דראוסתומות

מיצריךאיבדיו,ז"טהרישערצדאודקלף
שםשמונהואף,ב"להריעשןרקאועפצים

ברוריםוהדברים,ש"כמלזמרישאחרבדרך

ישראלרביהגאוןאבל,ת"בעזהשיונכונים
גירסתומביאהשלחןפאתס"בעהממשקלאוו
אורי"בכתוכן,זוגותד"סאמרל"זצשרבינו
ושימושאד"להראבהלאותיקשי,שבידיחדש

.בחשבוןאינםכ"ואלעיכובאזהאיןרבא

איןד"שלראבבזהא"הגרשיטתמסביר
.התפיליןבהיפךכלליוצאין

צדבאיזהקפידאשאיןדמהדאפשרונראה
שתלוילדידןהיינו,להיפךאולשמאללימין
להופכושיכולמ"נפקאיןדלדידיה,הקוראמימין
אבל,קפידאאיןבדיעבדולכןצדלאיזהלקרוא
היינו,דוקאבמניחשתלוירבאושימושאד"לראב

יהפךואם,לעיכובאעכשיולדידיהשמונחיןכפי
רבינושיטתש"וא,שיטהלהאייועיללאבאמת

דשימושאלתפיליןשחששווהמקובליםל"זצ
נראהמ"ומ,ב"וצלעיכובאד"וראברבא

דהיינוהמניחכפיהפרשיותלעשותשלהחמיר
וכן,וכדומהעליוןבקדושאלאשייךלאכרידיה
.כאןז"בכודיבעצמםהמקובליםהעלו

דבלחראלעניןח"דרתפיליןבהנחת

.תוסיף
משוםתםדרבינובתפיליןלחוששהוסיפוומה

באריכותת"בעזהשינבאר,תוסיףבלאסור

סימןד"חוזמניםבמועריםברברינוועיין)א"במק
בבלשעובריןיניחה"דג"סד"לל"ובבה(י"ק

כרבינוהלכהאיןשאםלהדיאלכווןוצריך,תגרע

,תגרעבבלעובראינוואזלצאתרצונואיןתם

במספרבגורערקזהושאוליסובאע"צד"ולע

וישב"וצטעםמאיזהשפסולע"מבמבטלולא

.טזש"רהא"והטוא"הרשבבדבריבזהלהאריך
ולדבריו,פלאחידושהםב"המודברי).מ"ואכ
אוריבועאושחרותכמובתפיליןפרטחסראם

נחלקואולי,תגרעדבלבלאועוברפרודות



כנאומנציגיךתפיליןהלכותא"הגרהלכות

לדידןשזהויודעתםדרבינותפיליןשבמניח
וכמקובליםמצוהכןגםשזהומדמהמ"ומפסול
בחסרוןאבל,להניחןחששוג"וכה,מניחןולכן
ולאכהלכתהשזהוונתכווןטעההלואפרט

נאהד"לעמ"ומ,כלללגרועאולהוסיףנתכוון
וכמקובליםהםכרבינומחמירשאםויאההדבר

לכויןיהדר,הכישחובהשחוששמפני
בזהמכווןלאמצוהבזהאיןשאםכשמניחן

ש"ואהלכהכביאורשכתבוכמוע"המלקיים

.(טפי

להניחאחתברכהרקמברךבתפילין.לד
עלראששלעלמברךמחואם,תפילין

.תפיליןמצות
.אחתברכהלברךסודפ"עמביא

ף"ריי"רששדעת(ה"כסימן)וביאורור"במע

שינהוכן,לבדאחתכרכהשצריךעיקרם"ורמב

בביאורולבדאחתברכהצריךסודפ"שעושילש

לברךשאין(ד'עו"מדף)חדשזוהרלתיקוני
אחתברכהצריךכבליס"שלשאחתברכהאלא
א"עד"צשםבביאורווכן,סודפ"עומפרש,לבד
הקדושגםששמעתיוכפי)היטבש"עדאיהיה"ד
לברךכגרסאנהגוא"החווורבינו"חייםחפץ"ה
.(בתפיליןלבדאחתברכהרק

.ברכותשתיצריךלמהתמיהה
לדעתברכות'בצריךלמהקשהולכאורה

חדאברכהמברךלאולמהש"והראמ"מהר

שאינהברכהזהולכאורהוהלא,אתרוייהו

חדאכל,ע"מלשתישנמניןכיוןל"וצ,צריכה

נימאאיובפרט,עצמהבפנילברכהחשובה

והיוראשובשל,מצוההקשירהמעשהידדבשל

אםפירושםדלפיהאהואחידושרק,לטוטפות

,שתיהםאתלחודראששלעלמברךסח

סגיאחתבברכהם"ורמבי"לרשכ"משא

באמתאך,ראששלעלמברךבסחורקלשתיהן
הטעםמבוארג"י'סיתפיליןבהלכותש"ברא

קאיברכות'בשמברכיןלשיטותאףדבאמת
עלשברכתרק,ראששלעללהניחברכת

ולכןש"עיהמצוהגמרשזהומשוםהיאמצות

,ראששלעלבוכות'במבוךשבסחשםביאר

,המצוהגמרעלואחתההנחהתחילתעלאחת

.ש"וא

עלשמברךלכווןא"הגרעעצתמביא

.ז"עומתמהתנאי
ה"דשםל"בביאוההובא)ה"סא"רעובהגהת

,ע"לכולצאתראששלעללברךעצהמצא(וטוב

שאםידבשלשמכוון,לבטלהברכהבזהשאין

שללהוציאמכווןאינו,אחתברכהרקצריך
שתיםשמברךש"וא,ע"לכעלהמברךואז,ראש

כלללחושאיןג"וכה,האשכנזיםרובכמנהג

שאיןג"מהפמשהביאש"עיאך,לבטלהלברכה
לפקפקיבואשלאאוליטעמוידעולאכןלנהוג

.ש"עיישראלמנהגיעל
מובאש"התבוז"אבדבריהיטבעייןאמנם

שוחטשאם(ב"יק"ס)חסימןח"את"בשענמי
יפטורלאשהברכהומכווןבהמותעודולפניו

כיוןאםנמיוהכי,לפניוכשהםמועיללאאותם

תרוייהולפטורלא,וראשידהשלכשלפניו

ר"יק"סהסימןל"בבהועיין,הועיללאכמצותן
.ב"וצ

שהרי,ט"צלעא"הגרעדברישעיקרובאמת

,ברכות'בשמברכיןהטעםמבוארל"הנש"ברא
אשלנמיוקאיברכות'במברךהנחתושבתחילת

הואילמצותעלמברךראששלוכשמניח,ראש
מכויןאםהריז"ולפי.ש"עיהמצוהגמרוזהו

,בזהגורעבברכתוראשהשללפטורשלאלהדיא

קאיברכות'בשמברכיןזולשיטהאףשהרי
עלשמברכיןרק,ראששלעלדלהניחאברכה
כתבשפירולכן,המצוהגמרשזהומשוםמצוות
.כןלנהוגשאיןג"הפמ

.ל"האריזהקדושדעת

לברךאיןשלמעשהברורל"זצרבינוודעת

גםעיקרנראהוזה,לבדלהניחאחתברכהאלא

הנוהגיןנמישהביאאףל"האריזהקדושבדעת

.ברכותבשתי



ומנהגיךתפיליןהלכותא"הגרהלכותמב

,הזרועלג*רקידשלתפיליןמקום.לה
סמוךרלממהזרוערובעלאבוקיוהיינו

שאינם,דלמעלהורובעלאלנבויגען
.תפיליןלהנחתכשריםואינםבקיבורת
הזרועכחציכשרידשלשתפיליןמסביר

.פסולועליוןהתחתוןורבע
הקיבורתשכלר"ובמעז"כ'רסיבביאורו

אינםועליוןתחתוןשרבע,הזרועחציוזהו,כשר
ש"בגז'ילפי:ז"לובמנחות,כללבקיבורת
מגובהשבירהגובהבמקוםיהיושהתפילין

התפוחבבשרהקיבורתבמקוםוזהו,הראש
יהיוממשהתפיליןשכלליזהרוצריכים.דוקא
שקצהומצוי,דוקאלהנחההכשרבמקוםמונחין

כולוואין,לעלנבויגעןמאדסמוךידשלהתפילין
תפיליןמצותומבטלדקיבורתתפוחבבשרמונח

רבינובמחלוקתתלויהעצםמחציולמעלה,ו"ח
ז"בסשםע"השודעתוכןא"שלרמ,א"ורמל"זצ
ולאסובאשתפוחכשרדקיבורתהתחתוןחצירק

ויש,כשרהקיבורתכלל"זצולרבינו,בעליון
.במקומםלהניחםידשלבתפיליןמאדליזהר
ל"סודאירלכתחילהדאףד"סקשםב"במועיין

רקלושישמימ"מ,א"ורמכמחברלהחמיר
שלדעתהעליוןעצםבחציושהםגדולותתפילין
.בזהיוצארבינו

תפיליןבמקוםמעברתאצריךאימסתפק
.צריךם"ורמבי"שלרשונוטה,לעיכובא
בעינןהתפיליןשכלמפורשובאחרונים

והיינו,יק"סה"כו"בטעייןלעיכובאבמקומם
המעברתאומיהו,התיתוראגםאלאהביתרקלא

שתהאנמיבעיאי,ראשאוידבשללמעלה
מקוםלעניןומהראשונים,ב"צתפיליןבמקום
אינםשהמעברתאמשמעתפילין'בלהניחבראש

יחדתםורבינוי"דרשתפיליןלעניןוכן,בחשבון
לשיטתאבל,במעברתאחוצץאיהפוסקיםהביאו

אולי,מעברתאעםאחדעוררבעים"ורמבי"רש
תהאהיאשגםובעינן,התפיליןמעיקרזהו

ל"זצברבינומצינוולא,להנחההכשרבמקום

.זהבדיןגלוי

ו"חבזהלבטלעלוליםגדוליםשבתפיליןודע

רקשמקומהידבשלובפרט,דתפיליןע"מ

,התחתוןבחציורקלעיכובאא"ולרמ,בקיבורת

וראוי,קיבורתמקוםשאינולאלנבויגעןסמוךולא

שיהיוידבשלאוהראויבמקוםלהניחןלהזהיר

שלאשמונחיןנבשליןורבים,דוקאקטנים

במקומםשתהאראשבשלנזהריןויש,במקומם

אינםאםבזהגםאבל,ידבשלנזהריןולא

רובעא"לגרוגם)דמיבכיסםכמונחיןבמקומם
שללתפיליןפסוללמעלהזרועורובעלמטהזרוע

וכמבוארלתפיליןכשרהאמצעיפלגורקיד
.(רבההשימושאמדבריומקורור"במע

הראשבגובהשהםמהכלתפילין.לו
שפועתחתלהיותצריךוהקשר,משוכח

.הקדקד
שלמעלהראשבשלהקשרמקוםמביא
לסוףסמוךולמטהפסולהפדחתמול

.פסולהשערות
ראששללהניחשראוישפירשמה,ר"במע

יורדשמקצתדמצויטעמאהיינו,טפילמעלה

דתפיליןע"מומבטלתפיליןמקוםשאינולמטה
בסימןראה)במקומםיהיוהתפיליןשכלדבעינן
זוגות'בלהניחבראשישומקוםוהואיל,(הקורם
ירדושלאמחששלמעלהלהניחםעדיףתפילין
שמזהירמה(ג"לק"ס)ז"כב"במועיין,למצח

הקשרלכויןומצוה,עדה"דשםל"ובביאוהבזה
.במקומהכולהמונחיםיהיושהתפיליןולקצרם

.העינייםמולהשיפועלאחרימידמקומה
שצריךהקשרמקוםומבארמוסיףל"זצורבינו

למטהשלאוהיינוהקדקדשיפועתחתלהיות
מביאובעורףה"דשםל"ובבה,בגומאמזה

שצריךהכינמיל"דסהתרומהמספרומייתי
הצוארבמפרקתלמטהולאבעורףלמעלהלהיות

שמצותהאיתא.להשבמנחותטעמאוהיינו,ש"עי
ש"עלמטהולאלמעלהישראלשיהיולמעלה

שיהאכמהעדהראוימקומהנתבארלאואכתי

'יאותשםת"בשעמובאה"שלובקיצור,בגובה
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אםשלדעתם,עודמחמיריםמקדשבמוראוכן

כ"משת"בשעש"ועייצאלאבגומאלמטההקשר
זהאיןמדייותרלמעלהשגםנראהאבל,ז"ע

ם"ברמבועיין,הקדקדשיפועתחתשאינהמקומה

שהיאהעורףבגובהשהקשרשמפורשד"פריש

למטההקשרשאםוהיינו,דוקאהגולגולתבסוף

והוא,יצאולאמקומהזהאיןהשערותלסוףקרוב

רק,מצותהעיקרזהאיןהפדחתמוללמעלההדין

לאחרימידוהיינוהעיניםמולהמצוהשעיקרנראה
,דוקאדגומאהעליוןבצדשהואהשיפוע

ד"ולע,הקשרמקוםבעיקרנתחבטווהאחרונים

טפילמעלהלהניחהלאליזהרשיש,ש"כמנראה

.במקומה'דאותצורתשתהאלמטהולא
ב"חוהנהגותתשובותת"בשובדברינוועיין

שלדתפיליןא"הגרבשיטתשביארנוט"לסימן
בטוחדבזהכיוןהואיותרמשובחבגובהראש
במקוםגםאלאשערותבמקוםשהםרקשלא

.רופסתינוקשלשמוחו
תפיליןשואלשאםגזרהאבניחידוש

.יצאולאלזמןקשרהואהקשרומשנה
דיןהעלה(ג"קפח"א)"נזראבני"ת"ובשו

ששואלבאופןכגוןוהיינולזמןשקשרחדש

כךואחר,להניחוכדיומתקנותפיליןמחבירו
שלאלשעהקשרהוא,כשהיהומתקנוחוזר

רבינושיטתשהביאממרדכיראייהומייתי,מועיל

,ידבשלקשירהיוםכלמדינאשהצריךאליהו

ולמהקיימאשלאינוכ"שאהמרדכיעליווהקשה

בכלחדשקשרדכשעושההריבשבתעליוחייבין

תשיבולאקיימאשלשאינוקשרהוייום

לשעהשמצותהכיוןשאניהתםד"ולע,וקשרתם
מחבירובשואלגםאוליומיהו,וגרעדוקא

להתירוצריךכ"שעכיון,מתוקןבחזרהודורשו
הארכתיומיהו,קיימאבראינוומיקרי,גרע

חשובגופאבזהלמצוהקושרושאםא"במק

שעיקראליהולרבינוכ"משא,כקבועומועיל

קשירהאסורעלהליהויחשובלא,יוםכלהמצוה

בעלהגאוןבנודבריהבאתיהכיובלאו,בשבת

מאריכואוהקשרמקצררקשאם"משמואלשם"
.להקלהמנהגש"וא,לחושאיןל"זצלאביוגם

אינובימינותפיליןשמניחידאיטר.לז
מלאכותברובאלא,א"כרמבכתיבהתלוי
שמאלושאם,שמאלואועדיףימינואם

הואבימיןשכותבאףלמלאכותעדיף
.איפר

במלאכותתלוישאיטרא"הגרדעתמביא
.ככתיבהולא

ל"דסא"הרמעלחולקו"סז"כסימןכביאורו

תלוישאיטרומפרש,בכתיבהתלויאיטרשדין
שכותבאףבשמאלמעשיורובואם,מעשיוברוב

ק"שלתשיטתוויסוד,בימיןתפיליןמניחבימין
כתיבדלאהיכאבשמאלידסתם(:לו)במנחות

,דוקאבכתיבהתלוידלאפשיטאכ"וא,ימין
וקשרתםמקראדיליףשםנתןלרביואפילו

בימיןקושרכךבימיןשכותבכשםוכתבתם

דרבישםבסוגיאלהדיאמבואר,בשמאלוומניח

קאמררק,ק"החעללדינאלחלוקבאלאנתן
,שםבלשונוכמבוארק"התדרשתצריךדלא

,דוקאבכתיבהתלוישאינופליגלאלהלכהכ"וא

בימיןכותביןאדםבנישרובמכתיבהדרישרק

תלויהכלולדינא,להדיאשםי"ברשוכמבואר
שיבחותלמידיוותלמידיותלמידיו,מלאכתוברוב

,ש"ובעה,שםבמנחותאורהבקרןעיין,סברתו

מקייםיעקבבמשכנותאבל,בפסקיםאליהווביד

.בכתיבהשתלויא"הרמפסק

דניןכמלאכותדתלויא"שלגרמחדש

תלויולאבעצםיותרונוחחזקידאיזה

.בכתיבהכ"משאעצמושהרגילבמה
העלושהפוסקים,חדשדברבזהנראהד"ולע

נעשהאוכןנולדאםבאיטרחילוקדאיןלדינא

ק"ס)ז"כסימןא"במעיין,בימיןמניחכךלאחר

רקש"אשזהד"ולע,שםובאחרונים(ט

בשמאלכותבראם,בכתיבהדתלוילהפוסקיס
מפנישכותבאף,בימיןומניחבשמאלנמיקושר

ל"זצלרבינואבל,לחלקאיןעצמושהרגיל

אף,במלאכותדהיינודיריהכההבידשתלוי
כיון,בימיןמלאכתועיקרלעבודעצמושהרגיל

כןשהריטפינוחהיוםגםבשמאלעובדשאם
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היד,החזקההיאזושידובתולרתוטבעוהוא

.ל"זצלרבינובימיןמניחולכןהימיוהואכהה
.ב"ומא"הסשיטתמביא

,בימיןמעשיורובשאם(יק"ס)ז"כא"ובמ

בשמאליניח,בשמאללכדלכתובעצמווהרגיל

,ז"עשחולקיןומהאחרונים,בכתיבהכזהתלויולא

הדפיסאיטרדיניפרטיבלעםבאריכותשלםוספר

,א"שליטהורכתןהלויאברהםהרבהגאוןידידי
.בזההפוסקיםדיניומאסףשמקבץהיטבש"וע

ל"זצשלרבינו,ש"כמעיקרנראהד"ולע

ולכןעצמוהרגילהיאךתלוילאבמלאכתושתלוי
בטבעועדיףידאיזהתלוירק,הרגילומפנינוח
תמידלונוחולכןעצמוהרגילואפילו,כחומצד

בימיןטפיכחמרגישאם,בשמאללעבוד
כ"משא,בשמאלומניח,ועדיףמתולדתו
כפישתלוינראה,בכתיבהשתלוילהפוסקים

תמידכותבולכןבשמאלהתרגלרקואם,הרגילו
אצלונמישמועילאף,לושנוחדוקאבשמאל

שהתרגלכיון,עדיףאפילואובימיןהכתיבה

שדינולחושראוי,לכתוביוקאהשמאללושנוח
,לבדבהרגלתלוישהכלבימיןומניחכאיטר

שולטברין(ד"סק"ס)ז"כסימןכ"כמועיין
ידיובשתיושולט,לוניקלמהשתלוייריובשתי
איאבל,ש"עדוקאבשוהתרוייהולודנותהיינו
תלוישאינונראהרבינווכשיטתבמלאכהתלוי
מועילידאיזהרק,כןשהרגילטפילוכנוה
היטבק"ודונ"וכמשטפישתזקלמלאכהבעצם

והנהגות'בתשוזהבעניןכ"משעוד'ועיי,בזה

.א"מ'סי'אחלק

האצבעטביבבמרינותליזהרראוי.לח
מקורלזהשישידבשלכךאחרוהקשירה
סמוךיהיהר"שהיוההעיקוהא,מדינא
סמךלזהישע"וצלרבינולתפיליןממש

.דגמהאהריפא
שמניחלפניבאצבעאפילולכרוךנוטה

.ראששל
(:לה)ממנחותמייתי'חק"סז"כבביאורו

רנחנהגיוזפילין

מתליתכךואחרהאצבעעלמקטרהיהי"דראב
ידבשלהאצבעעלשקושרלאחרוהיינו,להו

דידןכמנהגוזהו,שםלחזקוהירבכףקשרעביר
ככףממשקשרכעיןלעשותנוהגיןויש,היום

שכרךמהבגמרהרצועהשמשימיןוהיינו,היד

מדברימוכחוכן,ש"ואשמהלחזקוהידבכף
'גלאצבעוממנהויכרוך"'שכב"הינ"פם"הרמב
צריךאלאבכריכהסגידלאהרי"ויקשורכריכות
.דוקאקשירה

נוהגיןשאיןצווחח"כ'סייעקבובמשכנות

והלא,ראששלשמניהלפניהאצבעסביבלקשור

ומשמע,לעיכובאידבשלהשיעורמעיקרזהו
בעינןכ"וא,וקשרתםמצותמקיימיןשבזה

,ראששלשמניחלפניהדיןמעיקרהכילמעבר
באצבעהכריכותלאחררקידשלמצותשמקיים
שמניחקודםהכילמעבדוצריךכךאחרוקשירה

ב"היג"פם"הרמבמדברימוכחוכןראששל
דלאמסקי(ג"ל)שםבאחרוניםאבל,ש"ע

נקרעאםמועילשתפירהל"רסהשקלכמחצית
שאפילומסקירק,כריכות'הגלאחררקהרצועה

,מועילותפרהאצבעסביבכריכותכללכרךלא
הזרועעלכריכהבלישיוכלשיעורשישומאחר
באצבעהכריכהשאיןומבואר,סגיבאצבעלכרוך
ישל"זצלרבינוומיהו,ב"וצהמצוהחובתמעיקר
לזהשישוקשירההאצבעסביבבכריכותליזהר
'בתשובזהכ"משי"וע,ס"כשמדינאשורש

כדברישהעיקרת"ל'סי'אחלקוהנהגות
ושכן,ם"להרמכד"פאה'בתשומ"ושכי=המשכנ

.ש"עיל"זצמבריסקח"הגרנהג
ולאלתפיליןממשסמוךר"שהיונוטה

.עליה

תזוזשלאליזהרשיש(בק"ס)ז"כע"ובש

משמעי"ובכ,מהתפיליןידבשלהקשרשלד"יו
שםל"זצרבינואבל,ק"מזוהסודפ"עשזהו
שלדקשרה"למנחותרגמראדינאשזהומפרש

יהיהשלאוהטעם,למעלהשיהיהצריךתפילין
,ש"ע,הלבכנגדשיהיהצריךדתפיליןלמטה

ידכשלד"שביו(ר"יסימןח"א)נזרובאבני
ההפיליןעללהניחוואין,לתפיליןסמוךבעינן
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שצריךמשמעל"זצרבינודבריבמקורוכן,גופא

מונחשתהאמצינולאאבלד"היולתפיליןסמוך

עלכשמונחשחוששנ"באבש"וע,התיתוראעל

.חציצהדהוההתפילין

ואפילוהיוםבלבהםללבתישתפילין.לט
מאדוהצטער,מותרומתןמשא

שמבטליי שנכוןואמר,אטורבמליםודברים,המצוה

חוששואם,יוהראמשוםנזהואיןללובשן
שלטובמ"ומ,לבדידבשליניחליוהרא
מלילךהרצועותעםומכוסותקטןראש
מצוהלדברהולךואם,לבדידבשל

אפשראםישקולתפיליןממצותויתבטל
.('מק"מלהלןועיין)באחריםלמצוה
בהידוריוהראשייךלאשבזמנינומבאר

.במצוות
ז"שבזהא"הגרבשםל"זצמוולוזיןח"והגר

מיגםלפרסםנכוןואדרבהיוהראשייךלא

ברחובותיצעקהעולםמןלפרוששרוצה

רביהגאוןובשם,ולהצטדקלפרוששרוצה

חפץ"ההקדוששלחתנו)ל"זצלווינזוןהירש

שאמרל"זצש"הגרמר"מומפישמעתי("חיים

,דורבכלנסתריםצדיקיםו"ללנושהובטח

ו"ללגלוייםגםלהתפללצריכיםשהיוםוטען
כבודויתרבהמהםוילמדויראושאז,צדיקים

.שמים
כלתפיליןאיהפוסקיםמחלוקתמביא
.ביוםפעםמצותהאות"מהחובההיום

הגאוןמביאבשאלתותועיין,רחמיםבשערי
ל"זצא"הגררבובשםל"זצמוולזיןחייםרבי

עיקרשמבטליןהזההדורעלמאדשהצטער

שבעלוכידוע,היוםכלשמצותהדתפיליןהמצוה
ישראללכללהזהירהעולםמסבבהיהג"הסמ

אלוכך,ציציתעםכנפות'דבתבגדשילבשו
להחזירהעולםאתסובבהיהבכוחותיוהיה

,היוםכלתפיליןישראלשיניחוליושנהעטרה
שלאליזהרהואהדעתבהיסחהאיסורועיקר

ליזהריכולובניקל,ו"חלהפיחולאבהםלישן
שמונההלובשןמקייםשעהובכלהמצוהולקיים
כלששתרבאמר(ר"ממנחות)ל"כדחזמצות

וליוהרא,עשיןבשמונהעוברתפיליןמניחשאינו

ואמר,כןיעשוהרואיםשגםוהלואי,חיישינןלא

,יוהראשייךלאהזהדבזמןל"זצרבינובשםעוד

'כפרקישריםבמסילת'עי],לפרסםנכוןואדרבה

לחוששייךלאבהםשחייביןהמצוותדבגופי
מנהגאלאחובהשאינםבדבריםרק,ליוהרא
שלכללו:שםוסייםבזהשהאריךש"עיחסידות

כללפנייעשהובמצוהעיקרישהואמהכלדבר
שחוקגורםוהואעיקרישאינומהוכל,מלעיג

בפרישותלהתנהגוהרוצה[יעשהולאוהתול

לאזהוזולת,ולהצטדקלפרוששרצונויפרסם

כאלובפרישותלהפליגשלאאך,מהםיפטר

ש"לשהכלשיהיהוהעיקר,העולםמןמובדל

שהבאנומה'סק"סלהלןהיטבועיין,ל"עכ

.בזהל"האריזהקדושבשיטת
בהאנפלאדברביאר(.מט)לשבתובביאורו

כךעליהמגינותכנפיהיונהמה"שםדאמרינן
ונחהכאחתפורחתשהיא'בתוסש"ע"תפילין
שישראלל"זצרבינוביארוהנמשל,בשנייה
עושין,כתיקונהמצוהלקייםיכוליםאיןאפילו

ואף,בתפיליןהיוםכללילךישולכן,שיוכלומה
לא,בטילהמשיחהעצמוישמורלאלפעמיםאם

ושומרושמניחורגערגעכלפ"דעכ,אותהיבטל
.ע"ממקיים

חובהדתפיליןע"מעיקראיהדיןובעיקר
פעםהחיובבעיקרת"מהסגיאו,היוםכלת"מה
,קיומיתמצוהאלאאינוטפימניחואי,יוםכל
ז"רססימן)ג"חוזמניםבמועדיםהיטבעיין

שמביאז"ל'רסל"הבהדברישהבאתי(ה"בהגה

[י"וישועג"הפמ]ל"זבהאחרוניםפלוגתאבזה

דשבתר"בפא"ורשבן"הרדברישםוהבאתי
בעלמאלישעשהקשודסנהדריןח"פיוסףונמוקי
היושהתפיליןאף,יעבורואליהרגנימאכנפים

מצותיוםבאותוקייםכברכ"וא,ראשועל
,ש"עהיוםכלת"מהשהחובהומבואר,תפילין

שמצותןמשמע(אחדה"ד.ה"ס)סוכה'בתוסוכן



ךכתפיליןהלכותא"הגךוללכותמר
~

נהגיך

מוכחהתורהדיסודיה"פמ"בכאבל,היוםכל

לכךראייהד"ולע,ביוםפעםאלאחיובשאין

מניחןמאימתי"דברכותו"פמהתוספתא

ומשמע"היוםכלמניחןהניחןלא,בשחרית

,ביוםאחתפעםאלאהיוםכלאינוהחיובשעיקר

ואולי,דרבוותאבפלוגתאתלויהדברהנראהוכפי
אמרינןתפיליןזמןלאות"מהלילהד"למ

בתשובות'עי,ש"עביומויוםכלתלוישהחיוב

.ד"בסהיטבז"כשביארנו'ל'סב"חוהנהגות

.ל"זצמבריסקהגאוןשיטת

דבריסקהגאוןלמרןבזהישאחרתודיעה
רק,ת"מהחיובאינויוםכלשגםל"רס,ל"זצ
שאםוכשם,בתפיליןתמידמעוטרלהיותע"המ
אםכך,ע"מביטלביוםשעותלכמהמניחאינו
מדרבנןבעינןרק,ביטלשלםיוםהניחלא

אבל,בבוקרותפלהש"קשאומרבשעהתפילין
עתבכלתפיליןמניחשיהיהת"מתהחיוביסוד
פ"סאורהבקרןכ"וכדוקאבימיםתלויולא

'לס"סע"דבשכדבריוהוכחתיא"ובמק)התכלת
תפיליןיניחלאמעריבהתפללוהקהלשאםכתב

שהריק"וצע,ש"עעודהניחולאיוםרעודואף
מהדוחהבודאיתפיליןלהניחמהייתחיוב

מדרבנןאלאאינושזהבתפלתולילהשעשאו

ב"סו"קצ'סיד"ביול"קידהא,כלילהשנראה

עושיןבדיעבדהשקיעהלפנימעריבאחרשאף
שאיןש"אל"זצולמרן,ך"בשש"עי,ט"הפס

ומהש"כמדוקאיוםבכלתלוית"מההחיוב

כלעלמהשתאוהחיוב,לתקןיוכללאהניחשלא
איןמדרבנןולכן,הניחלאביןהניחביןהוארגע

.(ש"ואתפיליןלהניחכעתלו

ת"לתרדומהבדבריולפרשישד"ולע

'התורתתהיהלמעןדתפיליןבקראוכדכתיב

מעתורגערגעכלשחייביןאינות"תוגדר,בפיך
הואוישןאוכל,בפרנסהשעוסקובשעה,לעת

הנהגמפרשינןדגנךואספתמדכתיברק,אנוס

בתורהלעסוקהחיובויסור,ארץדרךמנהגבהם

החיובעיקרלדוגמאב"ולבעה,יכולתוכפי
ביטולאצלומתחילומאזשעותששלפעמים

כפיהחיובששורש,שעותב"יתורהובבן,תורה
ברוךרביהצדיקהגאוןביארוכן,ש"וכמיכולתו

ברכת'עידקמניץמ"הרל"זצליבוביץדוב

,ג"כההתפיליןע"מוגדר,קידושיןסוףשמואל
שמצותן,הדעתמהיסחלשמוריכלתוכפילהניח

וכמבוארטהורותבמחשבותהיינוהיוםכל
גדרשפירומבואר,תפיליןהלכותסוףם"ברמב
שהאריך(ת"ל)רבינובביאורועיין,ש"כמע"המ

דוקאבתורהשעוסקדבשעהכמרדכישהעיקר
שינוןדזההמצוהמןפטורבתורהשהעוסקפטור

אבל,י"כרשבאומנתובתורתוורקשינוןוזה

אםד"ולע).ולהניחןמלימודולהפסיקישלרבנן

ם"הרמבוכשיטתת"מהאסורבלילהתפילין

גםהחיובאםאבל,יוםכלשהחיובמסתברא

יותרמסתברא,פטורט"ויובשבתותורק,בלילה

חיובורקשבועאוביוםתלוישלאל"זצכמרן

.(נ"וכמשתמיד
טהורותומחשבותנקיגוףדבעינןמאחרפ"עכ

,התפלהלשעתאפילוכןלצמצםלנווקשה,דוקא

חללאהחיובועיקר,היוםכלבתפיליןנוהגיןאין

בערכיןמבוארוכן,תפיליןלשמורכשיכולאלא

האש"וא,דוקאלשמורכשיכולחייבשקטן(:ב)

לשמורבידינושאיןהיוםכלעצמינופוטריןדאנו

,לגמרינמנעורביםטעמאמהאיהראשוניםובזמן
שרקדברכותב"פובמאירי,הלקטבשבליש"ע

נהגויתירהבקדושהשהםתשובהימיבעשרת

שאין(גק"ס)ז"לסימןא"ובמ,תפיליןלהניח

'ועי,ש"עהרמאיםמפניבזמנינוהיוםכלמניחין

יודעדאפילו,מזהיותר'שכב"סקז"ל'סיא"בס

מפניהיוםכליניחםלאנקיגוףלושישבעצמו

וכןעליוחולקרבה'דהאליאך,ש"עיהרמאים
.ז"לי"רסהלכהבביאורנקט

כלתפיליןהניחלאל"שהאריזמתמה

.היום
שכלל"האריזהאלקישגםלתמוהישומיהו

כלתפיליןהניחלא'להקדושותמחשבותיו
א"ורשבש"הרא'התוסכשיטתל"דסל"וצ,היום

דדרישכמכילתאבפשיטותשנקטו'לש"רה

תהיהלמעןדכתיבמתפיליןפטורבתורההעוסק



רכתפיליןהלכותא"הגרהלכות
~

לוזנהגיך

משוםולאמיוחדפטורושהואבפיך'התורת

העוסקולכןקמייריבתפיליןוקרא,במצוהעוסק
מפרשל"הנכביאורול"זצורבינו,פטורבתורה

בתורהדעוסקאףפטורדוקאבתורהדכשעוסק
כדיתורהשניתנה,אחרתממצוהפטוראינו

עוסקשאםילפינןקראמהאימ"מ,מצותלקיים
אבלשינוןבגדרשזהמתפיליןפטורבתורהכבר

ק"בספכמבוארתפיליןלהניחישהלימודלפני
אמרוהדרתפיליןהניחיוחנןשרבי(.יו)ק"רב

ל"האריזהקדושבדבריועיין)תורהדברי
'וד'גביוםבמלאכהשיעסוקלאבותבפירושו

דכשעוסקותפיליןבטליתמעוטףהיוםמחצי
.(טפישהחיונמודהבמלאכה
שמקיימיןע"מבהאילזכותראויודאיאמנם

(י"מכת)"חדשאור"ובספר,ש"כמורגערגעכל

לדברללכתצריךשאםל"זצרבינובשםמביא
היטבלשקולצריךמתפיליןמזהויתבטלמצוה

שהבאנומההיטבעודועיין)באחראפשראם
.(סק"בסלהלן

'דעםלקשריטוראיןל"יצלרבינו.מ
רק'מכעיןראשומאחוריראשבשלכפול

.כמשמעופשוט'דצורתצריך
כעיןכפול'ודכפולולאפשוט'דהקשר

.יוצאיןאיספקתשבץ
עםראשיןדארבעשין"פנחספרשתק"בזוה

'דמאחוריתפיליןולקשר,בתילארבעהרמז'ד
המקובליםופירשו,"כפולה'שהכיאוף,כפולה

כךהתפיליןצדדיבשניכפול'ששצריךרכשם

בכוונותל"זצרבינואבל,דוקאכפול'דצריך

בתים'רהיינודלתין'שבק"בזוהמפרשהתפילין
למעבדק"בזוהיסודאיןאבל,'דבצורתקשרעם

.דלתין'בגופאבקשר

שצורתחללוכאמצעכפולהניחל"האריז
.עלה'ד

היינוכפול'דשדרשוהמקובליםגםאמנם

,חללבאמצעשיש,צדדין'מבעלה'דכשצורת

'דהצדדיןמשנידהוהסביבקרנות'דכמורק

"חייםעץפרי"בספרמפורשוכן,ממש

אינםהאהרוןבזמןאבל,ללמדהוקשהל"מהאריז

תשבץכעיןתאים'דועבדי,כפול'ברבקיאים

ותמוה,סתומהמ"מרקכלל'דצורתשםשאין

צורתע"לכולעשותזהבדברמקיליןאיךסובא

,המצוהחוכתומעיקרמ"הלמשיסודה'דאות

ע"וצ'דהאותלמעבדהרצועותעלוסומכין

קשהל"האריזפ"עשנהגוכפול'דוצורת,טובא

שםחסראבל,מרובעתחתיכהעשוכ"וע,ללמרה

.ש"כמ'דצורתעיקר

.ל"זצארלרנתןרביהקדוששיטת

בספרול"זצמבריסקז"הגרימרןבדבריועיין
עלהאין'דדצורתשמבארתפיליןדהלכותג"בפ
מ"שהלמהקשרבצורתהלכהזהורק,אותדין

גםל"זצשלרבינוומאחר,צורהכהאילהלמעבד
ותלמידי,כפולאפילולמעבדהכרחאיןק"בזוה

ל"זצאדלרנתןרביהקדושוכןל"האריזהקדוש
דוקאבאמצערחבבחללהיינוכפולה'בדשנהג
לבד'דעםשהקשרנראה,'דצורתשניכרש"כמ

ף"הגרשהדפיסהאחרוןובזמן,לשנותואיןעיקר
שאין"חייםתפארת"שלםספרל"זפראנק
ומיהו,עליוחולקיןויש'מבצורתבקשריוצאין

לנוהגיןש"וכ,ש"כמעיקרנראהלכתחילה
פ"עגם'הרלכפולשורששאיןל"זצכרבינו

,ומעכבתמ"הלמדוקא'דוצורת,ש"כמקבלה
דאורייתאשחששלשנותהשלאמאדליזהרויש
בזההיטבק"ודואבותיומנהגזהאיןאם,היא

ויש,מ"הלמפוסקיםלהרבהידדשלד"ביווגם)

שיעורעם,ר"יוצורתשםשיהיהמאדליזהר

צורתעלהשתהאעדארוךלאאבל,ר"ליולמטה
.('ו

צריכיםהבתיםראששלבתפילין.מא
.בדבקמדובקותולאפתוחותלהיות

שכדיבוקמפניהחסרוןאםמסתפק
ניכרשלאמפניאוכאחדנתחברו

.כפרודות
חייםרביהגאוןהנהגותעםבשאלתותעיין



וכנהגיךתפיליןהלכותא"הגרהלכותמח

מרובעשאזמדובקעדיףשלדעתול"זצין'מוולז

והגאוןל"זצרבינושדעתמביאאבל,טפי
כשלהואשבדיבוקדפסולל"זצ"אריהשאגת"ה
ל"זצרבינובדעתונראהדוקאפרודותובעינןיד

אלא,כאחדלמיהויחיבוראינודיבוקשאפילו
אףובדיבוקנפרדיםשהםניכריםבתים'דבעינן
פרודותבעיולכןבתים'דכאןאיןכאחדשאינם
שלאמהנילאבדבקמאודמהודקיםהיושאפילו

להיותצריכים"לשונואבל,בתים'דניכר
לכאורהמשמע"בדבקמדובקיםולאפתוחות
.מחברםשדבקמפנישפוסל

.ז"וגרשל"האריזדעתמביא
חדסכיןשיקחדבעיז"הגרשבסידורועיין
שםשישהפירודלמטהעדניכרשיהיהלהפריד

דבעינןל"מהאריזח"בפעמשמעוכן,בתים'ד
,דברשםשאיןאףזהולפי,דוקאממשפרודות

'דשהםניכרשלאעדהיטביחדמהודקיםאם
דרובארובאכמולמעלהלחודבחרקואלאבתים

,דוקאלהפרידםשצריך,סגילאהיוםדתפילין
וצריך"פוסק(א"יהלכה)דתפיליןנ"פם"וברמב
ההרצןהיהואם,התפרמקוםעדהחריץשיגיע

עלאף,לכלניכרראשיןארבעהשיהיוכדיניכר

,כשרותהתפרמקוםעדמגיעהחרקןשאיןפי
נראהוכוונתו,ש"ע"פסולותניכרהחריץאיןואם

אףואז,לכלניכרנמיבעימ"ומ,בחרצןדמיירי
לחודבחריץאבל,יצאהתפרלמקוםמגיעשאינו
ש"כמוהיינויצאלא,הפירודגםניכרכשאינו

.דוקאפרורותדבעינן
ל"זצמוולזיןחייםרביהגאוןדעת

.סופרהחתםושיטת
מוולזיןם"מהיראבותעל"חייםרוח"ובספר

בתים'דסודל"זצרבינובשםמביאב"רפל"זצ

ראייהחושים'דיששבראש,ראשבשלדתפילין

אזנים,מפורדותוכולםודיבורריחשמיעה
,מריחאף,מדברהלשון,לראותעינים,לשמוע

ירשלובתפילין,ראששלתפיליןסודוזהו
,מביןלבהאדםלגוףדרומזדוקאמחוברים

,המישושוחוש,שוחקטחול,יועצותכליות

וכולם,ידשלתפיליןבסודאחדכסיכורוכולמ

בעינןפ"עכאבל,ש"עהעליונותלספירותרומזות

.וניכרותפרודותשיהיו
ראםשםל"זצמוולזיןח"מרשחוששומה

בשאלתותכמובאמרובעהוילאפרודותהוי

פירושיםלהרכה(:לד)מנחותשכגמואתמהני
פוסלאינוהבתיםביןמשיחהאודחוסמוכחשם

דמשהונימאדאפילונראהוכן,ריבועמשום

אפילווניכרלכךצורךכשאיןהיינו,בריבועפוסל
במעטאבל,מכווןהריבועשאיןמידבמדידה

בגמראמוכחהפירודהיטבלהדגישכדיאויר

בכךומצותה,מרובענחשבועדייןלחוששאין
נמי"ושלוםחייםאות"ובספר,נפרדיםבתים'בר

כוונתוואולי,מרובעשאזבדבקאפילומעדיף
האחרוניםשנסתפקועדהרבהבפירודכשניכר

מאדבמעטאבל,לאאוהאוירעםהריבועאי
אינוהואגםהפירודלהדגישחוטכשיעור
ב"ל'סית"בשעועיין)בכךדסגילריבועחושש
וכשיהדקםפרודותשאםי"הברכבשםח"סקנ

מרןדעתגםכךששמענווכפי,סגימרובעין
במכתבוברם,(דבריסקד"הגאב)ל"זצס"הגריז

שאם(א"כ)הסופרבקסתל"זצס"התק"המ

אינו,סידקיתמחטכמלאביניתםואוירנפרדו
פ"שעכ'ה'סיס"בת'בתשוגםועיין(מרובע

שיהיהוליזהרבדבקולאלגמרימובדלותשיהיו
ב"ל'סיהלכהבביאורעודועיין,קייםריבוע

.חריץה"ד
בדבקמדובקיםהבתיםשאםמדברינומתבאר

שאינועדובמהודק,אסורל"זצלרבינוודאי
מבוארלאמדובקשאינואףכללהפירודניכר

ע"במלהחמירוראוי,ב"וצלהדיאבדבריו

.כשאפשרדאורייתא
אף"פרודות"מתאריםהיוםבתיםשעושיודע

להעבירשיכולבאופןתמירפרודותשאינם

שלכמהונראה,למטהמלמעלהחוטעכשיו

,ש"וכמתפיליןמצותיצאולאהפוסקיםמגדולי
אםולנסותחוטלהעבירצריךומהררוהמדקדק

בסידורוכמבואר,ממשלמטהעדמלמעלהיורד
.ש"עז"הגרש



ט'צומינהגיךתפיליןהלכותא"הגרהלכות
,אהדמעורמעיקראששלבתים'הרמבי
מדובקיםאםהקפידשלאמעידיםויש

תמירהורק,ומועילהיבורדחשובבדבק
.והטולכאחדליהוימועיללא
.אחדעורא"לגרבעינןאיסתירותמביא

בביאורומפורשאחדמעוריהיובתים'הד

י"כרשאחדעורשצריך(ח"לק"ס)ב"לסימן
לעורלעשותםתפירהדמהנישכתבו'כתוסודלא

ח"פיכליםלמשניותבביאורואבל,ש"עיי'א

עורצריךשאיןלהיפךשםמהמשנהמוכיחח"מ
וצירפואחרביתהביאאםשאףדוקאאחד

אתזהסותריןשדבריוג"וצע,ש"עמהניותיקנו
ובמור(אסימן)אורעמודית"שוועיין,זה

.ל"הנממשנהנמישהעירווקציעה

וכדבקמועיללאכתפירהשחיבורמיישב
.מועיל

סתירהל"זצרבינובדברישאיןנראהד"ולע

,אחדכעורוהוהחיבורחשובשדיבוקל"רס,כלל
מהמשנהשמוכיחוזהו,מועילדלאל"סותפירה
שאםהתםדמוכח,ממשאחדעורצריךשאין

דמועילבדבקגמורחיבורוהיינו,מועילחיברם
אחדעורשצריךבביאורודמסיקוהא,ש"כמ

לחיבורמיעילדלאתפירהבליהיינוממש

ל"בבהועיין,ש"ע'כהתוסדלאשםוכדמסיים
צנזערח"הגרבשםכןשמביאיעשהה"דשם
אבלמועיללאאולישתפירהבהגהותיול"זצ

'שכ'ה'בסיס"כחתודלא]מועילודאידיבוק
ביןוהחילוק,[דיבוקולאמועילדתפירהאיפכא
חיבורהואשהדיבוקהואמבוארלדיבוקתפירה
אחדכדברשנעשהעדמקוםובכלהעורבעצם
אינםתפירהי"עכ"משאעורות'בכאןאיןושוב

אפשרשאיהידוקכאןשישרקבעצםמחוברים
ממילאהחוטיתירואםהשניבלאאחדליטול
.עורות'בכאןישעדייןולכןיתפרדו
עםבשאלתותכדברינוראייהמצאתישוב

אתששאל,ל"זצמוולזיןחייםרביהגאוןהנהגות
והשיב,אחרעורבתפיליןבעינןאיא"הגררבו

כללנזכרלאובגמרא,כללז"עלהקפירשאין

י"רשורק,חיבורחשובברכקומחובראחרמעור
כעידלאהרי,ש"עאחדעורבעיעשייתןבסדר

וזהו,חיבורחשובדדיכוקומסייםאחדעור

היינוממשאחדעורבעיאיהשאלהעלהמעיד

צורךשאיןוהשיב,לאאולזהמועילדיבוקאי
תפירהאבל,מועילדדיבוקממשאחדלעור

שאיןש"וא,בביאורוכמבואריועיללאבאמת

.ת"בעזהשינכוניםוהדבריםכללסתירה
פרודותשאינםתפיליןעלזכותלימוד

.אחדעורולא
ביתהמוןעלזכותללמדאמרתיא"ובמק

אחדעורשאינםפשוטיןבתפיליןשנהגוישראל

הארץברחביהיוםמפיציםוכן,פרודותולא

שפסולין(ה)מ"חתת"בשוותמה,כאלותפילין
כאחדבתים'הדהלאחיבורדיבוקאי,נ"ממ

אינוריבוקגימאואי,בתים'דכאןשאיןופסול
בהסכמתוומביא,ופסולעורותשתיהוהחיבור

אלותפיליןפסלושרבותיוהסופרקסתלספר

איןישראלביתרובו"חז"ולפי,ש"עבדיבוק

.תפיליןמצותכהלכהמקיימין
שנתבארכמויסודודהמנהגנראהד"לעאמנם

כבתיםשאינםמועילשדיבוקא"מסימןלעיל

ש"וא,בזההיהלאנמיממשחראאבלנפרדים

אינםשובזהלעניןהיבורשדיבוקבעצםל"רס

הבתיםכשדיבקמ"ומ,ש"כמעורותכשתי
התפיליןבכךפסללאכנהוגהריבועלהחזיק

חדאאבל,כשריםאינםשבדיבוק,ידכשלליהוי
בעינןדלאל"סזהדלמנהגהוהלאנמיידכשל

בזהודי,אחדביתיהיושלארקדוקאפרודות

כשריםשהתפיליןישראלביתעלזכותללמד

מוולוזיןח"להגרל"סוכןידכשלואינםבדיבוק

בפרודותמאדדקדקגופאל"זצשרבינואףל"זצ

וניכריןממשפרודותבעינןרבינודלשיטת,ממש

אותשהםבתפיליןלדקדקנכוןוכן,למטהעד

ועורבפרודותע"לככשריםשיהיוהמלךוחותם

ב"ותעהמדקדקיןהיוםנהגווכן,דוקאאחד
אחדעורשיהיוכשאפשרלעצמילהחמירונהגתי)

לבדלהעמידאחרמעורטלאיבלי,מעברתאעם
עורבעינמיהמעמידדאולי,בתיםעושיכמנהג



ומינהגיךתפיליןהלכותא"הגרהלכות

מעברתאדיןעיקרראשוניםלכמהוגם,אחד

.(כמעמידגםאחדעורבעינןכ"וא,להעמיד
מכרובתיםעושישכמהדנוזמנינוורבני

מעורהנעשהבדבקשסותמיןבתיםכמהודרים

אובדבקהוכשראוכשמעמידולדעתי,הנקבים

תפיליןלתקןוחייביןעורותמשתיגרעאחרעור

י"שהגר"רבינוארחות"במצאתיוכעת,אלוגסות
כללעוראינומהותךשעורל"סל"זצקנייבסקי

ודלאופסוליםאחרכדבראלאעורותכשתיואינו

.בדיעבדשהכשירםל"זצווייסי"כהגרי

בהםאיןמדינאהבתיםורוחבאורך.מג
עלוליםגדוליםתפיליןאבל,שיעור
פ"אע,כשרשאינולמקוםבמקצתלישמם

.להניחםלמנועיש
כפחותתפיליןלהכשיראםסתירות

.מאצבע
הבתיםורוחבשאורך(א"מק"ס)כ"לע"כש

שםבביאורול"זצורבינו,שיעורלואיןוגובהן

ל"וס.צהבעירוביןז"עחולקין'שהתוסמביא

דכובעסמהכןומוכיחים,אצבעות'בשהשיעור

הדיוטכהןושלמצנפתקרויגדולכהןשל

שישמאחרגדולכהןדשלהטעםוביארומגבעת

וכהן,שקצרמצנפתקרויתפיליןבמקוםציץלו

תפיליןבמקוםשציץוכיון,מגבעתלוישהדיוט

גם,.הבסוכהכמבואראצבעות'בושיעורה

רבינודוחהז"וע,אצבעות'בשיעורהתפילין
היינומצנפתהיינון"והרמבם"הרמבדלשון
ובאמת,שונהשבהםהצניפהשצורתרקמגבעת
וכמבואר,תפיליןבמקוםולאבמצההיהשהציץ
מצנפתביןחילוקואין:ג"סושבת.ס"יבזבחים

אצבעות'בשיעורבזהאיןולכן,ש"עמגבעתאו
.ש"כמאחרבמקוםשזהוכבציץ

לזהשאיןל"זצורבינוע"השמשמעותוהנה

רביהגאוןהנהגותעםובשאלתות,שיעורשום

ולאכאצבעתפיליןלושהראול"זצמוולזיןחיים

הועתק)שלפניי"ובכת,שכשריםואמרפחות

כאצבעכתוב(ל"זצמסלאנטזונדלרבימהצדיק

בפחותכשראיותיקשי,שכשריםואמרפחותאו
מקוםאמרינןלמהשיעורלתפיליןשאיןמאצבע

,זוגזוגמכניסיןולמהתפילין'לבבראשיש

תפילין'לגמקוםכ"גישוהלאתפילין'גיכניס

בסררקטנות'בהלי"רבשםש"הראשתמהכמו

.תפיליןעשיית

ר"האדמוק"הגהוקושיותכ"המדעת

,עליומסאטמר

להניחלהכשירשאיןמסיקל"בבהכאןב"ובמ
,וחציאצבעות'כדולפעמיםוהציאצבעלפעמים

'לגשיעורוחצי'בריש,וחציבאצבעכשרשאי
ש"הראוכראיית,דפסולבגמראומוכח,תפילין

אפילותרוייהולהכשיראפשראיכ"ועל"הנ

דסתריתרתילכתחילהשרינןדלא,ימיםבשני
אצבעאואלאלהתירוליכא,ימיםבתריאפילו

.ש"עוחציאצבעות'דאווחצי
מסאטמרר"האדמוק"הגהתמהיפהז"וע

ספיקאזהוהלאספקיששאם,מיוחדבקונטרס

לנהוגתורהבאסורדשרימצינוולא,דאורייתא

'בסהמנתהתפלותלעניןורק,דיעהכחדכרצונו

לעניןרקז"עשסמכו.בברכותש"וראב"מג"רל

בשללהחמירראוירק,ש"קלעניןולאתפלה

,ע"לכלכתחילהדכשרבאופןלעשותתורה

שכשרל"בבהשמסיקבמהתמהוביותר

,וחציאצבעות'דעדאצבעות'מגלכתחילה

,דפסוללחושראויאצבעות'בגהלאוקשה

תפילין'גבזהכברישבארבעדכשרשלפוסקים

לכתחילהמתירלמהכ"וא,דפסול'בגמומוכח

לאואנןב"כמדלאמסיקכ"וע,אצבעות'דעד

בקטניםשכשרדאףתפילין'דגלהוכחהחוששין

הביאולאהפוסקיםושאר,כ"כבקטניםנהגולא

ז"ולפי.ש"ואלהוכחה'גמכשרינןדלאמהא

א"ופקטניםא"פמניחאםלהחמיראיןלדעתו

בתרתידשריליישבונראה)היטבש"עיגדולים

רקכתפיליןהשיעורע"שלכדסתרי
מדרכני כמבוארמדרבנןאלאשאינומציץלהדילפינן

.(ואלה"ד.הסוכה'בתוס
שהביאוהוכחתוי"הרדבריליישבונראה
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נאנהגיך

ללמבעיאמהתמוהשבעצםל"הנש"הרא

וכןתפיליןשנילהניחבראשמקוםאיבעירובין

מקוםעדהשערותמהתחלתנמדוד,ש"עביד
דכשרהשיעורשהיארופסתינוקשלשמוחו

וניחי(.לז)במנחותוכמבוארראששללתפילין

רק,לאאולשניםבראששיעורישאיוניתזי
מקוםסוףעדלכווןהתירולאל"שחזנראה

ולאלמעלהקצתלישמטאזשעלוליםהתפילין
שנילהניחבראשמקוםאיהשאלהוזהו,יצא

לחושמקוםישאיוהיינו,לאאוברווחתפילין
.שישמטהוששיןואיןדכשרומסקינןשישמט

.אצבעות'דיהיולאשהתסיליןמזהיר

ישאידבשלמאשמוכיחי"הרדבריש"וא

שפיר,בציץכמואצבעות'בלתפיליןשיעור

קרובאצבעות'שבד,שריאיכשניםלןמיכעיא

אבל,ש"כמשישמטלחושוראויהשיעורלסוף

'כבאפילוישהלא,באצבעדכשרנימאאי
ברווחשיעורעודויש,תפילין'לגמקוםאצבעות

ישדמקוםלומרלןוהוה,שישמטלחוששאין

שיעורדישמוכיחכ"וע,תפילין'לגבראש

'לגמקוםאיןושפיר,אצבעות'בלתפילין

,לתפיליןשיעורשאיןעליוולחולקין,תפילין

התירולאהכיבלאו'שגהוכחהזהשאיןדעתם

ולמטהלמעלהישמטושלא'גלשמורדקשה

רקשההיתרהתירולאודאיג"וכהולצדדין

.דוקאממשתפיליןבמקום
'בשהשיעורל"רסבגאוניםישזהולפי
אצכעות'כדבעיחומרא,וקולאחומראאצבעות

תפיליןדשרינןמוכחהובחתםשלפיוקולא,דוקא
לחולקיןאבל,שישמטחיישינןולאאצבעות'בד

כשם,ע"השוכפסקלתפיליןשיעורשאין
שאינודהוששין'בגהתירולאכ"עשלדידויו

בזוגכן,ש"כמלישמטועלולים'גלשמוריכול

'בדדהיינוהשיעורלסוףקרובתפיליןשל

התירולאל"דחזלומריש,ויותראצבעות

תמידשיישארוולדייקלשמורשקשהלצמצם
.תפיליןבמקום

מתירשאם,מאיריםב"המרבריומעתה

כ"וע,אצבעות'מבפחותלפעמיםללבושלעצמו

אצבעות'בדכעינןהגאוניםלסכרתתוששאינו

תפילין'לגבראשמקוםהלאתיקשיותו,דוקא

'בגדחוששיןל"צכ"וע,לחודבאצבעברווח

כ"וא,תפיליןבמקוםאלאהתירוולא,שישמטו

האיישאצבעות'מדיותרבשיעורבאחדאפילו

'ברבעיהגאוניםסברתליהדליתל"וצ,חששא

'לגבראשמקוםהלאתיקשיותו,דוקאאצבעות

דחוששיןל"צכ"וע,לחודבאצבעברווחתפילין

ראוינמי'מדביותרבאחדכ"וא,שישמטו'בג

להתירלןולית,השיעורלסוףשקרובכיוןלחוש

.להתירס"בשיסודשאיןג"כה

שספיקאשהקשינומהכלק"לושוב

שמאמדרבנןרקהחשששאין,היאדאורייתא

שטחבכלכשרודאית"מהאבלממקומוישמט

לומותרהאיכיובחשש,רופסתינוקשלדמותו

אבל,למיחשדליכאל"דס,הגאוניםעללסמוך

ולובש,לגאוניםלפעמיםחוששאינושאםמסיק

,באצבענמידכשרל"דסאצבעות'מבפחותנמי
כ"ערק,תפילין'לגבראשמקוםדישתיקשיהלא

שעלוליםלשומרןיכולשאינו'בגהתירולא

'מדיותרכשגדולבחדאהדיןהואכ"וא,לישמט

ודברילהתירלןוליתלישמטעלולאצבעות

.מאיריםכ"המ
לסברתחוששיןאיןשאםנראהדברינוולפי

'בשיעורדוקאבתפיליןדבעירבאהשימושא

למיחשלןולית,לחודבאצבענמישרי,אצבעות
דקשה'בגהתירושלאתפילין'בגמקוםשיש

ביותרבאחדלחוששאיןש"וכ,לשומרן
אלאהחששואין,לישמטעלולשאינומאצבעיים

.לישמטדקרוכאצבעות'בד

.מליסאהגאוןקושייתמיישב
שמצותמתלבטמליסאהגאוןובתשובות

י"ברששמבוארמאחר,היוםבידינורפויהתפילין

ראשרשלשלישידשלשתפילין(.נח)גיטין
הלאאצבעות'בראששלואי,בתים'דשםשיש

'לגמקוםישאצבעותובשתי,ממנושלישידשל

כ"וע,'בגדליתאבגמראומוכח,ידבשלתפילין



ומנהגיךתפיליןהלכותא"הגרהלכותנב

אנוולדברינו,ש"עתפיליןשיעוראצלינונשתכח

'גשיעורשישואף,פקפוקבליהמצוהמקיימין

שאיכלל'גהתירולאדלדידן,חוששיןאין

ש"כמתפיליןבמקוםשישארולשומרםאפשר

ל"זא"הגרמרבינואחר'פיאליהובקולגם'ועי]

ידדשלמצינולאדלפירושו,ל"הנדגיטיןבסוגיא
בשלשלמעשהנראהזהולפי,[ראשמשלשליש

או,ולמטהתפוחבשרבחצירקשהשיעוריד
דלמטהרובעלאפוקיתפוחבשרכללרבינו
,השיעורלסוףקרובלהתיראין,ולמעלה
ידבשלכ"וע,ש"כממדינאשישמטדחוששין

ראשובשל,אצבעות'בבאלאלהתיראין

ולאאצבעות'דעדלהתירישטפישהשיעור
שישמטוחיישינןכגאוניםלןדליתשלדידן,יותר
.ת"בעזהשירבתאהלכתאזהוכיהיטבק"ודו

תפיליןהלכותסוףש"הראבלשוןועיין
'בגופאבבתיםצריךרבאשלשימושאדמשמע
שצריךונראה,ומעברתאמהתיתוראחוץאצבעות
ליכשלעלולגדוליםשבתפיליןמאדלקצרם
אבל,ידבשלובמיוחדתפיליןמצותלבטל

בראשדמקוםומהאמציץשמוכיחיםבראשונים
עםהיינואצבעות'שבמשמע,תפיליןשנילהניח

'לבמקוםבראשאיןשהרי,ומעברתאהתיתורא
,ומעברתאתיתוראבלאאצבעות'דבתפילין

ושיעור,ט"במביש"ועישםש"בראכמבואר

ף"וברי(:ו)עירוביןי"ברשהמבוארכפיאצבע
מהוותלוי,טפחחמישיתציציתהלכותש"ורא

חלוקיםבזהוהמנהגיםואמהטפחשיעור
.ל"ואכמ

אצבעות'בדבעי,רבאבשימושאמצאתישוב
כשלתפיליןומקום,דציץדומיאדוקאראשבשל
דמקוםאףידבשלאבל,אצבעות'דכ"עראש
,(.צה)בעירוביןוכמבוארתפיליןשנילהניחשם

לאז"שע,אצבעות'מבביותרדכשרראיהאין
שפירידבשלכ"וא,אצבעות'בשהשיעורקאמר
בבתיםשםיהיהשלאסובאלהחמירביארנו
כברעלולשיותרלבדאצבעות'באלאשיעור
אולמעלהשיפולתפיליןמצותויבטללישמט
אדלרנתןרביק"המעלשמעתיוכן,למטה

,במאדמאדקטניםהיושלושהתפיליןל"זצ

מאדליזהרראויפ"ועכ,ידבשלמייריואולי
היטבק"ודואצבעות'מביותריהיושלאידבשל
ל"זצ"חייםחסץ"ההקדוששגםושמעתי).ז"בכ

לשיעורשיתאימוקטניםידשלתפליןהזמין
בתגיןליזהרקשהמדאיבקטניםומיהו,ש"וכמ

,משקפתבליבעיניוכדיןהכלולקרוא,ובנגיעות

חשש(דבריסקד"הגאב)ל"זצס"הגריזומרן

שהכתבשיטין'דרקידבשלודרשטעמאמהאי
שיטותדששמובאבטוראבל,ומתוקןגדול
,גדולסודגםבזהויש,אישמפיאישקבלה
,בזהסיקלשלפעמים(ה"ל)ב"במש"עומיהו
מדאילאאבלקטניםשיהיוליזהרראויאבל

.(לעיןמאירותיהיווהאותיות

למשההלכהכ"גשחורותבתים*מד
שגםהירהשבוקנותוא"וי,בסיני

ונראה,שהורהתהיהעממההמעברתא
ראוישנראיםכיוןהרצועותצדדישגם

.להשחירםלהקפיד
להשחירראויא"לגרשלכאורהמחדש

.הצדדיןברצועות

לעשותןמצוהשהבתים(מק"ס)ב"לע"בש
ם"הרמב'וכשילעיכובאשאינוומשמע,שחור
שנקטא"הגרבביאורש"וע,ח"בבכ"וכ'והתוס
(ד"הימתפיליןג"פי"ממ'עי)והתרומהג"כסמ

נראהוכן,ש"עמ"מהלמכןהדיןשמדינא

בריבועמ"דהלמדמגילהק"ספבירושלמי
י"בכתנמימובא)אבניםילקוטובספר,ושחורות

הידרשכזקנותול"זצרבינוכשםמביא(חדשאור
שדיוקוומסיים,שחורהשתהיהלמטהבמעברתא
לנויברצועותדבעיד"היג"פם"הרמבמשיטת
במקוםפ"עכולדידן,ואחורפניםשחורותשיהיו
ד"לעהדיןוהוא,להשחירצריכיםהנראה

,שחורותמ"מהלמבהובעינןע"שלכברצועות
הואם"שלרמבדאף,שנראיןהצדדיןנמישישחיר

בצדדיואךנראהשאינוהאחורבצדזהולנוירק

שצדדיושחורותשיהיוצריךהדיןרמעיקרל"י



רכתפיליןהלכותא"הגרהלכות
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בגנהגיך

שמיםמלאכתבספרמפורשוכן,כלפניושלפניו

עולםגאונימכמהושמעתי,מ"מהלמשזהוונוטה
.בזהשדקדקול"זצ

להשחירלאל"זצדבריסקהגאוןמנהג

.לשיטתווסמוכין
שהביאאףל"זצדבריסקהגאוןמרןאמנם

נהגולא,להקלבזהדעתו,בזהמחמיריםשיש

שחוששלדעתווחזיתי,הצדדיןלהשחירלהחמיר

השניבצדמלכלךהצדדיןמשחירשאם,לחציצה

שחורותנמישניבצדשמצריךם"שהרמב,וחוצץ

אבל,בדבריווכמבוארלרצועותנוישזהוהיינו

נמיברצועותקפדינןהלאמלוכלךאלאכשאינו

(הק"ס)ז"כסימןא"במכמבוארחציצהמשום

בצדהמלוכלךהיבשהדיוואולי,שםואחרונים

שלאישראלממנהגשינהלאולכן,חוצץהשני
לא"שאמרברוך"בספרוכן,הצדדיןמשחירים

.כלהלן,חיתוךהצדדיןאתרילהשחירהביא

פניםהשחירל"זצדיסקיןל"הגריק"הגה

.ואחור
דעתוכ"בשעהל"האריזהקדושאמנם

וכשיטתדוקאואחורפניםברצועותלהשחיר

שראוק"עיהותיקיליהעידווכן,ם"הרמב

ליביהושערביוקדושהגאוןמרןשלהרצועות

ואחורבפניםושחורותרחבותוהיול"זצדיסקין

האחורצדגםלהשחירדקדקוואולי,ם"כהרמב

חציצהעלמקפידיםאנואיןהכיובלאו,נוידרך

בזיעהשמתלכלכיןדרצועותשניבצדדלכלוך

,הצרריןלהשחירשראוינראהכ"וע,בווכיוצא

ז"בספוכמבוארדמיכלפניושלפניווצדדין

לחציצהלחושואין.פקפוקבליויצארסוסה
אמרינןולא,לעולםג"כהשםשביטלומאחר
להקפידדרכושאיןדברהואשהרידעתובטלה

מסהלזהוראיה,חוצץשאינוובמיעוטא
במהחוששיםואיןבצדדיםהבתיםשמשחירין

ומוכרח,בצבעמלוכלךלמטהשגםמאדשמצוי
ישוכן).חציצהבזהשאיןשנוהגיןכדברינו
רקאם,שחורהכולהרבעיל"זצלרבינולפקפק
שםכחסרדהוהשחורהאינהבאמצעמקצת

שכולהליזהרישכ"וע,הרצועהרוחבבשיעור
.(לשמהבעצמווישחירשחורה
ברצועהשמביא"שאמרברוך"שבספרודע

צריךדלאל"רסמוכחחותךכ"ואחלהשחירם

,שתלוינראהאבל.המנהגוכן,הצדדיןלהשחיר

אלאע"וכשבבתיםאינודשחורותמ"הלמראם
אבל,מספיקשחורותשתוארםכיוןברצועותרק

שצריךלומריששחוריםכולוהבתיםגםאם

שבכללבצדדיןואףשחורממשהכלשיהיה

לבןממשמקצתלעניןמזהמ"נויש,התפילין
אםלדברינווהיינו,ל"הנבחקירהשתלויבאמצע

מפרשינןאזבתפיליןאלאברצועותהלכהאינה
בכללפ"שעכהרצועותצדדיגםבכללהנראהכל

וכןל"זצא"החזוורבינו,ונראיםהםתפילין

שחורשיהיהמאדהחמירול"זצקנייבסקיי"הגרי

שנופלדמצויעודהחמירל"זצי"והגר,לגמרי
אפילומועילדלאוחששכמתעסקוהוהצבע

ת"בשובזהבדברינוע"וע.כדיןכךאחרצבעו

.ה"לסימןא"חוהנהגותתשובות

בשלאוידבשלביןפוסלחציצה.מה
אפשראילמעשהברצועותוגם,ראש

.בחציצהלהקל
פוסלחציצהאיהראשוניםשיטתמספיר

.כתפילין
י"מרשרמייתיש"ע,דק"סז"כבביאורו

תפיליןלהניחאפשרשאי(:ג)בערכין'ותוס

עלידשלתפיליןמניחשאם,כהונהבבגדי
ולאלאותלךוכתיבבגלויהוהכהונההבגדי

מוכחשבזבחיםדוחהל"זצורבינו,לאותלאחרים
המצוהעיקרדהתםאףפסולראשבשלשגם

הבגדיעללהניחםשאיןהטעםכ"וע,לאחרים
שםכתברצועותולענין,חציצהמשוםכהונה
בקציצהרקחציצהשאיןנראהשלהלכהדאף

בשלביןברצועותלהקלאיןלמעשהמ"מ,עצמה
.ש"עיראשבשלביןיד

'ותוסי"רשפירושעללתמוהראויולכאורה
בשלכהונהבבגדילהניחםהפסולשמפרשיןשם
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איןוהא,לאותלאחריםולאלאותלךדכתיביד
ע"המקיוםבכךמעכביןולאלכתחילהאלאזה

,יצאכיסהולאבגלויי"התשהניחאםאףשהרי
שהןאףכהונהבבגדימלהניחםיפטרולמה

לך"דזהבדיןשישנראהד"ולע,ע"וצמגולים

שלאראשית,דיניםשני"לאחריםולאלאות
,ש"כמלכתחילהרקוזה,אחדלכלבחוץיתראה
עלחתוםשיהיה,לאות"לך"הלכהבזהישועוד
גםוזהבגדיועלפסלינןולכן,כאותדוקאבשרו

בכסוילכסותאפשרדאינמיש"וא,בדיעבד

משוםבזהואיןבגדשאינושלשעלמשלשפחות
דנראה,לאותלאחריםאינוותובגדיםייתור

אינובחציצהרקלאחריםדגלויאינושהחסרון
'ותוסי"רשלשיטתולדברינוש"כמלעצמואות
מהאויסודוחציצהמשוםפסולונמיידבשל
.ש"ואל"וכנלאותלךדוהיה

.דוקאבגלויציץשמצותמביא
'ותוסי"רשעלל"זצרבינושתמהומה

דבזבחיםמהאלאותשלאחריםמטעםדמפרשי
ביןנראהמקוםאלולאראשבשלשגםמוכחק"פ

עיקרודבזהאף,חציצהפוסללמצנפתשערו
אפשראיהכיבלאודהתםנראה,לאותלאחרים

ומצותההציץשמכסההציץעלשיהיולתפילין

עללהניחםשאיןועוד,דתפיליןדומיאבגלוי
הואבתפיליןשםכ"משא,המגולההמפורשהשם

.מחופה

.ראשבשלחוצץאיגדולותשערות
גדולותבשערותחציצהלעניןרנווהאחרונימ

השקלבמחציתוכמבואררביתיהשאינםבראשו

רקהחששדעיקרונראה,ו"סקטב"ובמכאן

גםהכישבלאו,כללרביתיהשאינובאופן

לחושראויהרבהבשערותראשומאחורי
לנוילצדדיןכשסורקמיירירק,בקשרלחציצה

אלאחוצץאינושלנאותוכלאמרינןולא,דחוצץ

משוםולהקלגופולנאותכשבאולאבהתפילין

ו"חכללנויזהשאיןש"וכ,לתפיליןבחציצהזה
שמלךל"חזאמרווכבר.להאומותחקוירק

תחזינה"ביפיו"מלךמשוםיוםבכלמסתפר

לאומותשבחיקויהפוסקיםביארווכבר.עיניך
אסורחששבזהישוגאוהשחץבזהכשיש

ליאמרוכן,תלכולאכחוקותיהםשלדאורייתא

מבעלזאר"האדמו)ל"זצרוקחאהרןרביהקדוש

ספיקאמכחאיסורישג"שכהמאביוששמע(ל"זצ

להוציארצהלאקדושתומפניוכנראה)דאורייתא

כ"וע,לאואיסורו"חעובריםמישראלדרביםמפיו

ע"וע.(דאורייתאספיקאולזמרלדקדקנהג

.ב"מסימןא"חוהנהגותתשובותת"בשובדברינו

שנהגודמהמאדהזהירל"זצרבינו,סו
עם'צאותהאריזתןפ"עלכתובהיום
תפיליןטצותכלליוצאיןאיןהפוךד"היו

אשכנז*גרולממורתנפיזהשאין,ומזוזה
שכלשאמרברוךבמפרהמבוארדורדור

צורתזהאיןולדידן,קבלהדברידבריו
עלמאדוצווח,'צחמרוכמוהאות

פרשיותחתךהשסועהשלפיעדהמשניו
.כאלו

מסורתלפיא"לגריוצאיךאיןהפוך'צ

.דילן
וכן,ר"מע'ובתוס"אבניםילקוט"בספר

מייתיל"זצמלצןש"הגרי"מכת"חדשאור"ב

כפוףשבוד"שהיוהצדיקפוסלהיהל"זצשרבינו

חתנולפניודהביאשראועובדאוהוי,לאחוריו

בשיןכתוביןפרשיותיול"זמשה'הרהמנוחהרב

דגמיראאומרוהיה,בעצמווחתכול"כהנוצדיק
הצביתלמידייריעלבכתביםטעותדכאליה

.ש"על"האריזי"כתבתוךכןשהעתיקושבור
ביתשרבבותל"זצרבינועללתמוהויש
לרבותהפוךד"יועם'צבאותנוהגיםישראל

מדורכןונהגו,עליוןוקדושיצדיקיםעולםגאוני
,ל"ובחוכאןישניםת"סשמוכיחיםכמודורות
תפיליןמצותיצאולאשכולםנימאוהיאך
שנוהגיןהחסידיםכלהיומנהגווכן,ומזוזה
כולםל"זצשלרבינונימאוהאם,ל"האריזכשיטת
כמנהגווהנוהגין,ומזוזהתפיליןמצותביטלו

.זאתמצוהמקיימיןלברבאותיות
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צורתשבתוך,ל"זצרבינושיטתעומקונבאר
בעולמותסודותאלפיוגנוזטמוןהאותיות
נקודהובכל,הבריאהובסדריבספירותהעליונים
קבלנואשכנזבניואנו,רמזיםישאותבצורת

קיבלוהספרדיםוכן,ואותאותכלצורתכמסורת
והקדוש,"וועלישכתב"המכונהדידהומסורת
וגםלספרדידבריםלכמהעצמוהחשיבל"האריז
וכמופסללאכדירהוובצורה,האותיותלצורת
.להלןעודשנבאר

מסורתוכסילשנותציוהלאל"האריז
כזהשישאומריםולשואכשרדיליה

.ל"והאריזא"הגרביןמחלוקת
שכלמאחרל"זצרבינודעתלדידןומעתה

עוקץד"יובאותחסרשאםהסכימוהפוסקים

בלעדההיטבשניכראף,פסוללמטהשמאלבצד

צורתמעיקרדהוכלשנוילדידןכ"ע,ד"יוצורת

ודאייותרשמשונההפוךד"יוש"וכ,פוסלהאות

ל"האריזשהקדושל"זצרבינודעתכ"וא,פוסל

אבל,הפוך'לצטעםומצאנהגריליהמסורתלפי
לאל"האריזוגם,יוצאיןואיןלשנותאסורלדידן
ספרדישהיהי"הבואדרבה,ו"חלשנותציוה

ברוך"ספרלידוכשהגיעוועלישבכתבונהגו

רקהביאבקודשלמעלהדבריושכל"שאמר

דברידבריושכל,אשכנזכתבדהיינודבריו

.קבלה
האלוקימנהגילבטלו"חבאלאל"זצורבינו

דצניעותאלספראבהקדמההיטבעיין,ל"האריז
ל"זצמוולזיןחייםרביהגאוןתלמידושמעיד

בעיניל"האריזקדושתתפארתיקרראועיני"
כולאאירתעאודותיובודברימדיכי,ע"נרבינו
איש'המקדושונדברנוראמהואמר,גופא

תעלומותלוונגלוכמוהוונוראקדושאלקים
,פסולהאותשלדילןדעתומ"ומ,ש"ע"החכמה

כפילנהוגחייבאחדשכלהתורהנותןרצוןוכך
.דיליהמסורת

שאםל"סהספרדיםבשיטתגופאל"והאריז
לצורתישתנהשלאוהעיקר,כשרעלהצורתה
,למעלהשורשבאותצורהלכלויש,אחרתאות
בתשובתוכמבוארכשרצורתהניכראםולכן

שלקוצוחסרלדידןל"זצלרבינואבל,ש"הרא
ל"האריזוהקדוש,פוסלשנויכלכ"ועפסולד"יו
שבמשנת,ד"יושלקוצובחסרגםפסללא

קוצים'גצריךשיודמפרשיח"ופעחסידים
,שמאלבצדמהקוץהביאוולא,ורגלגוףהעליון

אבל,מעכבשלדידןאףכןנהגולאשהספרדים
כלכ"אמעכבתחתוןיודשלקוצודאףלדידן

,הפוךד"מיויותרשנוילךואין,פוסלבאותשנוי
ל"זצשלרבינוהםש"ימצבישבתיתלמידירק

זהשאיןבמקוםאףלקבלהלשנותהתחילו

בדידןאנןאבל,הלכהכפידילןלמסורת
אףלשנותלעולםציוהולא,בדיריהל"והאריז
שתולההמשנהטועןולשוא,המנהגיםשיישב

ציוהלאאיהושגם,ל"האריזהאלקיגדולבאילן
המצותטעמיבספרמבוארוכן,ש"כמבזה

לקחיכמטרדיערוף,האזינופרשתל"מהאריז

לכלטובאינווהמטר,הריגהלשוןשעריפה

סודפ"עבחלקוכן,בומציריםדרכיםשהולכי

ויטוליבואהשםאתליטולהרוצהכללאבתורה

ד"הנלעביארתיכ"ע,הורגולוראוישאינוומי
.בדברינוהיטבק"ודול"זצא"הגררבינובשיטת
תלמיד[בלוך]"שלמה'רהצדיק"ספרל"יוכעת

ח"שהחמעידוהואל"זצחייםהחפץרבינו

.הפוכהי"צדתהאשלאבזהמאדהקפיד
.א"לגרגםלהקפידאיןת"בס

,זהבעניןמאדהארכתי"היוםמצות"ובספר

בתפיליןדקדקוותלמידיול"זצשרבינווהעליתי
ת"בסאבל,דוקאאשוריתכתבשצריךומזוזות

לאבושנהגוכתבה"ה,לשוןבכלכשרדמדינא

שרינןלאשלדידןואף,שיוצאיןאחרמכתבגרע

כלשוןדידהולמסורתלהוכשמקובל,אחרבכתב

לןשריכ"וא,אחרמכתבגרעדלא,שרינןהקודש

נהגווכן,ל"האריזפ"עת"סעםבתורהלעלות

בכתבת"סעללהקפידלאל"זצרבינותלמידי
רביהגאוןעלומעידים,בוובירכווקראווועליש

ל"זצרבינותלמידיוכןל"זצמוולזיןהיים
כתבבאיזהת"בסלבדוקהקפידולאשמעולם

י"שבכתאניתמהומיהו,ש"כמוהטעםנכתב
רביהצדיקק"מכתישהועתקשלפנישאלתות



ומינהגיךתפיליןהלכותא"הגרהלכותנו

ת"לסכשריםהאותיותשכלל"זצמסלנטזונרל
דוקאגדולשנוישאיןמייריואולי,ותפילין

איתא"מסלנטזונדל'רהצדיק"ובספר.ש"וא

כשריםספרדיםשתפיליןל"זצח"הגרבשם

.ב"וצלאשכנזים

.ת"בסגםהקפידל"זצא"החזו

והוא,אחרתשיטהל"זצא"חזולרבינואמנם
גםוהחמיר,פסולולדעתוהפוך'צלגמרישלל
בטעותנתפשטרקאחרכתבזהשאיןת"בס

אבל"שאמרברוך"לספרה"בהגהוכמבואר
,שנהמאותלפניעודהפוך'בצת"סאלפילפנינו

,כןשנהממאותישניםת"סבצפתראיתיובעיני
סלימןר"מהרידמכתבת"סשםהיוםעדונמצא
י"דמהרת"סוגם,ל"האריזמגוריל"זאוחנא
אוסףעםבמוזיאוםוכן,הפוך'בצועודאבוהב
שזהונראהכ"וע,ג"כהככולםרובםת"סעתיקות
ת"ובס,ל"האריזמתלמידיכמהוגםספרדמסורת
בדיעבדכשרע"שלככתבהאימאדנתפשט

וכפי,ג"כהלכתוביותרוקל,ש"כמת"בס

שישל"זצאישהחזוןהודהבסוףששמעתי
סופרחתםתשובותלוכשהראוג"כהמסורת
דמיהודה,כןל"זצאדלרנתןרביהקרושממנהג

א"הברנשביארנומהולפי)שריכןשלושמסורת
בנוסחוממשכספרדיםלגמרישנהגשאניל"זצ

עלכמוסטעםלוהיהובודאי,במבטאואפילו
.(באותיותשנהגשינוייםכמה

ולהוציא,ל"זצרבינושיטתלבארהארכנו
'בצהחזיקל"זצרבינושגםהטועניםאלומלב
(א"פ)דצניעותאלספראשבביאורוהפוךד"יועם

צריךאנתאבלאנתוצדיקאנתצדי"מביא
לאדםה"הקבבראכדדאורזא,טמיראלמיהוי
ד"דיואנפויכךובגין,בראופרצופיןדוהראשון
אבל,הפוךד"יודבעיומשמע,"לאחוראמהדר
,לאחוראולאלאסתחראאחרשנוסחהעידוכבר
האותבשורשרקלכתובהיאךקאילאוכן

מוכחוכן,שוניםבפרצופיןהעליוניםבעולמות
ולאבתפיליןרקכן'צצורתפירשל"האריזשגם
ל"זצרבינותלמידיעדותחזיופוק,ת"בס

כןלשנותלןשאסורברורוהדבר,ומנהגם

ולהביאבזהלהאריךהרבהעודליויש,לשיטתו
בשיטתאבל,ודבריהםל"זצעולםגאוניממנהגי
דברינוובעיקר)ל"ודבדברינונסתפקל"זצרבינו

יישבנו,פסולמ"ובתוכשרת"שבסלחלקלעיל
ת"שבסב"הדתפיליןא"פם"ברמבנפלאדיוק
ובתפילין,פסולאחתאותחסרדוקאפירש

דבתפילין,פסולבאותקוץחסראפילוומזוזות
ניכראםת"ובס,האותצורתשניכראףקפדינן
שניכרדכשראחרמכתבגרעדלאסגיהצורה
.(ל"ודמתכווןלמה

ל"האריזככתבנהגושאבותיומיולמעשה

שלהםכמסורתכללנוהגאינווהוא,כחסידים

לוראויבתפיליןש"דכנראה,וכדומהבתפלה
'בצשחששופוסקיםועודא"כגרע"במלהחמיר

מסורתעלדוקאלבדבזהלסמוךיכולולא,הפוך
יעקברביהגאוןמרןששמעתיוכפי,שלו

שעליודוקאג"כהכןגםחששל"זצקנייבסקי
,דאורייתאכספיקאלהניחולאהפוך'בצלהחמיר

בתפיליןגם,תמידאבותיוכמסורתכשנוהגאבל

שלאזמןרכל,תורהדיןעיקרשכךלסמוךיכול
כמנהגנוהגאחדלכלומכריעיםלמניןנכנסו

ע"לככשרבדיעבדי"בכתבשלדעתיאף,אבותיו
גם

לנוהגיי
לנוסחלשנותיכולולכןל"כהאריז

.מידיבזהלחשושואיןי"הב

כפוףעממה'לאותלכתובליזהרש'.מז
עשהואם,'ככמוולא'מכמומעםרק

.אטולל"זצלרבינו,כנהוג'כצורת
.פסולא"לגר'ככמו'ל

מביא,ועודאבניםבילקוט"חדשאור"י"בכת

אותיותבתמונתיהיהשהכתבמהררהיה"
ברוךספרפ"עב"לבסימןי"בהרבשדקדקו
כמולמטהיהיהלאד"שהלממזהירוהיה,שאמר

,'כפוףיהיהוזנבה',ש"כמכפוףמעטרקף"כ
שפוסלהרי"פוסלהיהף"ככמוכתבוואם
לשוןכאןנעתיקוביותר,'כצורתעםד"בלמ
ס"בעהממהגאון'ד'סי"יעקבקהלת"הספר



נוומינהגיךתפיליןהלכותא"הגרהלכות

ומבוארפשוטזהדברל"וז"יעקבמשכנות"
סימןי"הבשכתבמההיאבזהסופריםשטעות

אבל,'וועליוכפופהף"ככמו'לשתמונתו"ל
שיהיהכתבשלאלהדיאיראהבדבריוהמדקדק

ימיןוצד,עגולראשהשיהיהלעניןרק,ף"ככמו
שאמרכברוךשאמרכמווכפוףעביהאוזנבה
אםכיכתבשלאוראהנאהבט,הפוסקיםוכל
מבוארד"הלמותמונת,ממשף"כולאף"ככמו

תמונתכעיןשהואהשיריםשירחדשבזוהר

הואת"ובטילמעלהעומדהואו"שהוארק,ת"טי
הסופריםשנהגוכמוודלא'וכובשוהעומד

צריךאלא,העליוןכמורחבהתחתוןגגלעשות

כמומעטלפניווכפוףעבהתחתוןהגגלהיות
ר"יוכעיןרקשאינה,ת"טישלהעליוןהגג

התחתוןהגגצריךכן,לפניווכפוףבימיןלמעלה

,ף"ככמונראהשיהיהלפניווכפוףעבד"למשל
כללשוהאיןכ"דא'וועליוממש'כלאאבל

מווילנאאליהורכיהגאוןבשםושמעתי,ת"לטי
'כהלמדיןנכתביםכשהיותפיליןשפסלל"זצ

מבוארוכןלדבריוראיהל"הנומזוהר,ממשו"וי
.ל"עכבזהליזהרישולכן,ל"האריזכתבימתוך

ז"עהקפידשלאל"זצא"החזועלתמיהה
.שיטתוומיישב

שהרעישל"זצא"ההזורכינועלתמהואני
כןונתפשטשמקובלאף,הפוך'הצנגדעולמות

ולא,ישראלביתהמוןורובהספרדיםכלאצל
,שנתפשט'ככמולמטהשעושין'הלעלערער
ק"בזוהגםל"זצלרבינוהמיוחסמלברשבזה

,האותצורתזהשאיןנראהל"האריזוכתבי
תמוהוהיה,ת"טיכמורקלמטהשיהיהשצריך
ל"זצא"החזודרכינואחדשתלמידעדבעינימאוד
,ל"זצא"החזורבינושאלבעצמושהואליסיפר
בקיצורוהשיב,ל"כנ'לאותעלצווחאינולמה

באלאשהואוכוונתו,שפסוללינראה'שבצנמרץ
שראוימהאו,ל"זצא"הגרשיטתלפרסם

אהדשכלוהתיקוניםהזוהרפ"עלהיותלכתחילה
גופאלדעתוהפוךד"ביו'צרק,ש"ואנוהגכמנהגו
ברוך"הז"עשצווחוכמוכללהלכהכעיקראינו

עיקרשינויחשיבשזהל"סובזה,גופיה"שאמר

שלכתחילהפ"אע'לבאותכ"משא,האותצורת
שינוישזהוא"לחזול"סלא'טכמולהיותצריך
.הכילמעבדלאפירסםלאולכן,האותצורתעיקר

הרחיבאםממש'כאינושאפילומחמיו
לחושראוי'לכרדומהמחציויותרלמטה

.דפסול

שפוסל,ל"זצא"הגררבינובכוונתמסופקואני
דוקא'טכשיעורובעילמטה'כבצורת'לאות
נפסללא'מסיותרהרחיבאםודאידהא,ש"כמ

במהאלא'טשאינובמההפסולראין,בהכי
ונקראשנראההרחיבאילימיבעירק,'ככשהוא
שישמאחראי,למעלהממששוהשאינואף'ככ

בשוהאלאנפסללאאו,פסול'כצורתעלה
אמרתיומסברא,'כצורתכעיקרולמטהלמעלה

הלא,'כקוראושתינוקבשיעוררחברקשאם
.ג"כה'לפוסלא"הגרכ"וא,'ככשצריךכשר

,כדברינוברורהדברשאיןמצאתיאמנם

כאותלהלכהפוסק(דק"ס)ג"רעד"ביוז"שהט

כפלייםשיעורכהצדלעיכוכאשצריךפשוטה'כ

לכופפהראויאזשרקטעמאוהיינו,דוקאמהגג

כפלייםאינושאםומשמע,ש"עכפופה'כליהוי
כשרהלאולדברינו,פסולולכןף"לכראויאינו

דוקאשוהרבעילכאורהומוכח,שוהשאינואף

בעידלאחולקיןהפוסקיםרובאבל,ש=כמודלא

דגול"ב,להפוסליןוגם,לכתחילהאלאכפליים
משמע(ו"כק"סב"ל)א"המעל,"מרבבה

הוההכישבלאומפנירקכפלייםדבעידמפרש

עיקרודאידבאמת,כללראייהאינוכ"וא'רכמו

,'לרשרומה'כמשוםשפסולורק,'כצורתו

.פסול'ככאותנראהרקשאםלחושנראהושפיר

אימהכפוףכפולפשוט'הכאיןאםדיון
.בדיעבדכשר

משמע,ונהגוה"דסופריםבמשנתל"ובבה
גםפסולד"יושיעוראפילושםואיןכפףשאם

אבל,הכשרד"נלעחציועדהרחיבואם,בדיעבד
קוראושתינוקלחושמקוםישכברמחציוביותר
וכן,בדיעבדגםפסולל"זצולרבינו'ככאות

לקושאין(ז"טאותו"ל)שמביאש"בעהמצאתי
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א"הגרלרבינושפסוללעליוןשוהלהיותהתחתון
ומושכיןמהעליוןלקצרוהסופריםנהגווכן,ל"זצ

והיינו,ש"עייהעליוןשל"מחציתו"עדאותו

לחושמקוםכברוהלאהמחציוד"שלעטעמא

שליהסופראתהזהרתיוכן)'ככדהוישפסול

דוקאחציועדלמטהלהרחיבומזוזותלתפילין

.(יותרולא
שמצויומזוזותבתפיליןלבדוקצריךומיהו

,ד"יוכמואלא'וכשיעורלמעלהשאינו'לבאות
בדיעברגםשהחמירוהפוסקיםמגדוליויש

שאמרברוךי"רבשםליעקבאמתובספר)
גםפוסללישראלאורת"בשווכן,להחמיר

מכריעולאהמחלוקתמביאב"ובמ(בדיעבד

מצויוהדבר,מאדליזהרמסיקרקבדיעבדלענין
ומיהו,ז"דלבדוקצריכיםמ"תווהבודקים,מאד

עםהאחרוןבזמןל"שי"רבינוארחות"בספר

ל"זצקנייבסקייעקברביוצדיקהגאוןמנהגי
ו"וואכהמשךהכףגגקצהלצרףמסיק

מקולמוסיותרבמשהולפעמיםאפילוומכשירים
,כןשמסיקהסופרקסתוכדעת,ל"כהנשמצדדים
,מדרבנןאלאאינולפוסליםאפילוולדבריו
.להחמירראויד"לעולמעשה

במנהגעממהמושבעםשיןנתב.מה
.כטוללדידןהםפרדימ

"כמו'ש
.פסוללרכינולמטהכ

בתמונותדמשניןדשיןי"וכתאבניםבילקוט
למטהמושבעםבשיןדנהגונראהוכוונתו,פסול
הדיןכעיקרכרעאאחדקאיולאבדפוסכשין
רברי"ת"בשווכן,שפסולל"זצרבינוודעת
כשמושכבדפוסלמשמע(מצאנזק"מהגה)"חיים

שבת)א"במהרשועיין,כרעאחדעלקאיולא

בדיעבדאפילופוסלבתשובהע"הרמוכן,(קד
במשנתב"במועיין,סיקלעיגוןבמקוםבגטורק

.ע"בצז"דשהניחג"הסמבשםשהביאסופרים

כתבשהכשירוהאחרוניםעלמתמה

.במושבשהשיןפסלוולאוועליש
כתבמכשיריםשהאחרוניםלתמוהויש

שפסולבמושבאצלםשהשיןהעירוולא,וועליש

כאלכסוןשהמושבמדקדקיןאצלםויש,לדידן
,בכךלהררלהוראויוכן,ש"ואקאידלאקצת
שוהככולםרובםשראיתיוועלישבכתבאבל

חתםובתשובות,שפסוללמיחשוראוילמטה
רביוקדושהגאוןתשובתמעתיקא"רסד"יוסופר

כתבעלשםמעוררבאמתוהוא,ל"זצאדלרנתן
בצדקוץבליד"היווכןבמושבשהשיןספרדי
.ש"ואש"עשמאל

שיןאותאחתפעםרקאית"בסמסתפק
.ת"הסלהכשיראםמושכב

ת"שבסו"מבאותלעילדברינוסמךעלומיהו

באיזהבמסורתנהגואם,כתבבכלכשרשמדינא

המנהגש"א,דכשראחרמכתבגרעלאכתב

ולאחדשת"הסאםהספרדיםאצללתורהלעלות

ד"יושלקוצושחסרמקפידיםולאמטושטש

דכשראחרבכתבת"סשזהו,במושבוהשין

אומושכבהשיןאחתאותרקאםומיהו,ש"כמ

ככהשאותלדוןשישנראה,ד"יושלקוצובלי
ג"וצעת"בסכתביםתריכאןישככהואות

.באתיולעורר

שמאלבצדלמתהד"יושלקוצו.מם
מאדליזהרויש,האותמעיקרד"יובאות
מחייתנראהשאזשםבהקוץלהאריךלא

.קמץ
.פסולד"ביובשמאלקוץכחסרון

שלבקוצולהאריךשלאהזהירל"הני"בכת

רמייתיואף,'חכעיןהיהדאזשמאלבצדד"יו

ליזהרישהתם,ה"הויבשםד"היולעניןהתם

דעתואבל,לתקנודאסורכיוןכתיבהבשעתטפי

שלשקוצוביותרבזהליזהרוצריך.ד"יובכלכן
ישמ"ומלעשותוהדיןמעיקרחיובבשמאליוד

ברוךבספרמבוארוכן,ל"כנלהאריךשלאליזהר

לואיןכמזידקצוותכליד"יושהמניהשאמר
לעולםהיאפסולהכיעליהאישיברךאםכפרה

וידוע.בערפוטפסלתיםוכן,הקצוותתקנתבלי
קוץצריךשלאה"רסד"יוס"החדשיטתדאף
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נטנהגיך

פ"עכמספיקעגולשאינומרובעזויתואפילו
ת"סבהלכותל"זצא"החזודחהכבר,בדיעבד
ואף,ממשקוץשצריךהראשוניםכלנגדשדבריו
מכלגרעשלאת"בסרקשהיקללומרישלדבריו

סימןה"ח)כתבענגילש"מהרת"ובשו,לשון
ואמנם].לתקנושצריךמודהס"דהחת(א"פ

שניכרכלבהאריךמיקלו"סקמ"י'סיא"בחזו

קצרההשמאליתשרגלכלוהיינו,העוקץשהוא

ויש.ש"עייג"בכהכשראינות"בחישאףמהימנית

שלאכדימשוםדבפסוליםבדבריוסובאלדון
כלאלאהשניהאותשתהאצ"אילאותאותתדמה
.[בפוסקיםכמבוארפסולכברלהשדומה
לקוצורקלאלהקפידשצריךהעליתיא"ובמק

בלימידלעיןנראהשיהאצריךאלא,ד"יושל

אףכןואם,האותצורתמעיקרשהו,משקפת

אבל,קטנה'חשיראעדלהאריךלאליזהרשיש

כפשוטונראההקוץשיהאצריךגיסאמאידך

כמיןשמספיקמסיקשבמסבואף,מידלעין

דוקאלבדלעיןכשנראההיינולדברינו,נקודה

כותבאותנוסחדשנויש"בבספרוכן,ש"כמ

ולא,ש"כמוהיינולמטהמעטלירדשצריך

.בנקודהמספיק
כסדרןשלאפסולאיןלמהסובאע"צובעצם

ואף,בפוסקיםכמבוארד"יושלקוצובחסר
והלאבכךלחלקמנלןתמוה,עלההאותשצורת
והיומדכתיבילפינןכסדרןשלאפסוליסוד

נמידמעכבקונןובחסר,כהויתןהאלההדברים
נראהרק.כהויתןהכתיבהשאיןלפסוללןהוה

שמתקןבמהגופאבאותאינוכסדרןשלאשפסול
כתיבתהבשעתהכשרותשאי,כךאחראותה
דכל,לןאיכפתלאשזהלפסולסיבהאינה
,כתיבתוזוהייריכותבחקבגופומתקנוכ"שאח
שהקדיםשלאחריהבאותיותהואהפסולרק

אותלמפרעככותבוהויעודנכתבשלאללפניה
צורתהאםולכן,קודמתאותכ"ואחמאוחרת

למפרעכתיבהאינושזהבמאוחרפסולאיןעלה

שאחריההאותלגביעלההאותצורתשניכרדכל

ושפירהכשראיןגופאשבאותפ"אעדמישפיר

.כסדרןשלאפסולאין

כסדרןשלאפסולשאיןפירשוהאחרונים

.ד"יושלבקוצו

כדיןנכתבשאפילוהעלוהאחרוניםאמנם
משוםלתקנואפשראיכךאחראותונתקלקלה

היהלאשאחריהבאותהריובזה,כסדרןשלא
ומשמע,למפרעולאכסדרןנכתבשהריקלקול

שכבראחרלהכשירהשאיןגופאבאותשהחסרון
ועיין,ש"כמשלאשלאחריהאותיותנתכשרו

וכהתם,לאואםה"דו"טק"סכ"לסימןל"בבה
ודלאדילןכסבראמשמע(ו"רנד"יו)סופר

מצותבספריועיין,ש"ע(ט"קפ)מ"בחכדבריו

.בזהשהארכתיה"סעמורהיום

איןד"יושלקוצודבחסרוןנראהוהעיקר

וכמבוארתמהכתיבההוהדלארקבהאותפסול

חסרוןכאןשאיןהרי,ש"ע('דק"ס)ב"לא"ברמ

כסדרןשלאשפסוללומרויש,גופאבכתיבה

חסרוןאלאכשאינוולאגופאבכתיבהרקהיינו

דפסולאל"יאחרובנוסח.ש"ואתמהבכתיבה

האלההדבריםמוהיוהנלמדכסדרןדשלא

האותיותוצורתנקראיןשהדבריםכל,כהויתן

תלויזהשפסול,האלההדבריםבכללהויעליהן

.בהןלקרותראוייןשהדבריםבמה
.כטבמנחותהגמראבדבריטובאע"צועדיין
ומקשינן,ד"יושלקוצוהיינומעכבןאחתשכתב

,'ותוסי"ברשהיטבש"ועשמעכבדפשיטא

,מעכבד"יושלשקוצופשיטאזהמהותמוה

שמההקוץבליגםעלההאותצורתוהלוא

זהושלדברינועודומה,שמעכבגדולוחידוש
,פוסלאינות"ובסלבדומזוזותבתפיליןחידוש

,שמעכבבמשנההשמיענוגדולחידושכןואם

בזהורקהאותצורתשכךשקנלנוכיוןל"וצ

פשוטואיןעלהשצורתהאף,תמהכתיבהנחשב

.ש"ואשמעכבפשיטאמ"מ,כסדרןשלא
בשמאלקצתבאלכסוןשתהאלהחמירדן

.כסדרןשלאבעוקץגםפוסלה"שבלא

וכמבוארהפוסקיםהסכמתלפיכותבאניז"וכ
בקוצוכסדרןשלאפסולשאיןשאמרברוךבספר
בקדמוןחדשדברזהראהאבל,ר"יושל
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קוץצריךשאיןדאף(הסימןאטור)ץ"בתשב
מיהתהיכראיזה,כךאחרנמידמתקןמעיקרא

משוםפסולהכיובלאוקורםבשמאלובעינן
בסוףד"היוכותבשאםנראהד"ולע,כסדרןשלא

קוץצריךולאסגימדינאקצתבאלכסוןבשמאל
,ע"לכוכ"אחהקרןתיקוןמועילשבזה,קודם
האותשבגוףד"היושצורתד"בסנוהגאניולכן
והקוון,עלהצורתהשאז,קצתלשמאליורדכבר
לומרישוגם,צורךכשישכ"אחגםלסדריכול
.ש"וכמשיורדד"דיוצורתהעיקרשכך

בכללבדוקובודקיםלסופריםאזהרה
.שמאלבצדהקוץניכראםד"יו

לבדוקמאדליזהרשצריכיםנראהמ"ומ
בכלשמאלבצדהעוקץניכראיומזוזותבתפילין

ה"ובעו,ל"וכנתיקנוהולאאםמעכבשזהד"יו

,ומזוזהתפיליןמצותומבטליןבזהנכשליןרבים
,ויגרורה"דסופריםבמשנתהלכהביאורועיין]

.[בזהמאדשהחמירוג"סק'ט'סיא"ובחזו
לעניןאףלכתחילהלחושמקוםישולדברינו
כתיבתבעתשיהיההסופראתלעוררויש,כסדרן
הכישבלאו,עוקץכעיןשמאלבצדהיכרד"היו
.ש"כמכסדרןשלאפסולישבזהאפילואולי

מומקיםומביא,מאדליזהריוםבתגין.נ
באותיותתייגלאאםשפוסליוהרבה
צורתבעיקרהלכהשזהוץ"גז"שעטנ

.האות
שיהאבתפיליןלהחמירשכדאימביא

הסובריםעלומתמהתניןרבתיםלשין
ל"שלהאריו

לתגיי
המנאבשריטותסגי
.להן

הרבהועודת"רבשםמייתיו"לס"סבביאורו
ואפילו,:קהמשבתוכדמוכחמעכבדזיוןפוסקים

צריךאיןשבגטחולקת"וסה,זיוןבליפוסלבגט

צריךבמזוזהשרקם"הרמבודעת,זיון
תגיי

,

אומעכביתגיןאיל"זצרכינוהכריעשלאומוכח
האגורדברימביא(ו"לח"או)י"ובב,ש"עלא

ץ"גו"שעטנתייגכשלאלפסולתםרבינובשם

ל"סאנןאבל,ש"עד"יושלמקוצוגרערלא
כ"משא,מעכבולכןהאותמעיקרד"יושלדקוצו
מיוחדתהלכהרקהאותצורתמעיקראינוזיון

,להושמדמיתםרבינואבל,מעכבולאמ"בסתו
חסרובלעדההאותמגוףשזיוןל"רסמוכחכ"ע

.ופסולהאותבגוף
האשכנזיםלמנהגבבתיםשהשיןונראה

בדפוסשפסוליונהורבינוא"כהרשבשמחמירים
,גמורהכתיבהרבעיטעמאוהיינו,י"בבוכמבואר
,רבתיםבשיןתגיןדוקאנמיצריךתםולרבינו
מ"מהלמדבעינןשיןהאותצורתמעיקרשזהו
ז"רימרןבחידושיהיטבעיין,עלהכתיבהודין
כ"וא,בזהשביארמהתפיליןהלכותם"הרמבעל
צורתמעיקרשתגיןוסיעתותםשלרבינוד"נלע

השין,ל"זצרבינושביארוכמולגטואפילוהאות
כתיבהדיןבזהדבעינןתגיןנמיצריךדבתים
אףבזהלהחמירמדינאיסודויש,ש"כמראות
חייםאות"ובספר,להקלהרבהצדדיןשיש

.נ"וכמשמאדבזהמיקל"ושלום
כמושתגין(ה"ה)דתפיליןב"פם"ברמבועיין
,זוהרותיקוניע"ברמכןומבואר,זקופותזיינין
שלפי'שכ(גק"סו"ל)ק"הדעעלתמהואני
,האדמנליה,לתגיןבשריטותסגיל"האריזכוונת

קרי'ובגמתגיןבחובתהפליגל"האריזאףוהלא
זייןאותצורתדבעינן'הפווביארו,זיונילה

בכוונתדקדוקמכחהפוסקיםכלנגדלהקלומנלן
.לכתחילהגםזיוןבליבשריטהדסגיל"האריז

אףבתגיןשמכשירא"החזועלמתמה
הגאוןדעתומביאבהאותנוגעיןשאינם

.ל"זצדבריסק
בגוףנוגעיןשאינםאףבתגיןמיקלא"ובחזו

לקדשםנתכווןאם(ח'סיסוףח"א)האות

בתגיןמחמיריםשאנודיסודע"וצ,ש"עולחברם

לסברתדחוששיןל"זצרבינובדברימבואר

בנפסקלהקלאיןכ"וא,האותמגוףשזהות"ר

מצורתהםדתגיןהאותבגוףכהפסקדהוה
שגםבדבריוהיטבש"וע,פוסקיםלהניהאות

הגאוןשמרןגםושמעתי,ע"וצכשרח"לר

,ל"הנמטעםבנפסקמאדהתמירל"זצדבריסק
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סאנהגיך

נפסקו,אותכיתרדהוהע"דרמחששבליגם

.ש"כמפסולהתנין

קלףעלחולדברילכתובאסור.נא
היאמלתארהזמנהת"סלשםהמעובד

.הקדושהבנוף
.היאמלתאא"לגרהקדושהכגוףהזמנה
הקדושהשבגוףנוטהב"מסימןסוףבביאורו

שהזמנהבסייגשםא"כרמהיאמלתאהזמנה

עליולכתובואסור,היאמלתאהקדושהבגוף

פליגשםא"ובמ,ש"עחולדבריעיבודלאחרי
ה"הרזשיטתמיישבל"זצורבינו,א"הרמעל

ומביא,היאמלתאהקדושהדבגוףיוסףונמוקי
להקלקשהלדבריוכ"וא,א"הריטבדעתגםשכן
.מילתאה"דשםל"בבהשמבארכמובזה

שתנאיוהמנהגהאחרוניםבהרעתמפקפק

ודוחה,דברלכלבושישתמשמועיל
.מהגמראראייתם

וכמבוארמועילשתנאיהעלווהאחרונים
ראשמשללשנותיכולשבהחנה(:לר)במנחות

מועילשבהזמנההאחרוניםוהסכימו,ידלשל

המנהגוכן,חוללדברבולהשתמשאפילותנאי
ומזוזותתפיליןת"סבושכותכיןשהקלףהיום

ובתנאי,ת"סקדושתלשםתנאיעלמעבדים

,שירצהמהאוומזוזותלתפיליןלשנותושיכול

הדברנאהולדעתי,זהבתנאימפקפקשאניוהיות

תנאיבלילבדלשמהלקלףלהדראפשראםויאה

.הדבריםשורשאבאר
שצריךשמפרשהואל"זצשרבנוואקרים

שבקודשדדכר,לשמהייהודוהיינולשמהעיבוד
שיכולבתנאיכ"וא,מקודםלכךלהזמינוצריך

הקדשכמולקודשמיוחדאינוכשירצהלשנותו
שיכולוכיון,ערופהדעגלההזמנהוכמולהקרבה
ולאדקודשהזמנהאינוכשירצהלחוליןלשנותו
שאםל"זצאדלרנ"הגרפירשזהוכעין,מועיל
חסריבטלושירצהראימתומתנהתעניתמקבל
להקדשדמיולא,לצוםחייבשאינו,בקבלה
לקודשמיוחדולאטפידגרעכאןש"וק,לקרבן

.בזהתנאימהנידלאכתבט"יבעונגוכן,דוקא
דחמורת"דסלשמהאימפקפקאניוביותר

לשמהעשאוכאילושיחשבדהיינו,לקלמועיל

הקדושהשיזכירבעינןשאולי,מזוזהאודתפילין

ואםה"דב"לסימןי"בבאמנם,דוקאשצריך

ת"סלשםדקלףדעיבודט"סקשםא"ובמגעיבדו

,חמיראת"סדקדושתתפיליןעליולכתובמועיל

ובתשובותה"כסימןהגרשוניבעבודתמ"מ]
,מורידיןדאיןמשוםבזהפקפק'ג'סיא"רע

וצייןדמהניפסקו"כק"סב"ל'סיב"ובמ
ודלאוהאחרוניםי"הככהסכמתדהואצ"בשעה
.[דמחמירג"כעה
שחמורי"כבמוכיחז"מ'סי"אריהשאגת"וב

עושיןשבלהת"דס(:לב)ממנחותלקלמועיל

לשמהעיבודדחסרחיישינןולא,מזוזהאותו

חמורקדושהלשםבעשאוכ"וע,מזוזהלשם

.לשמהעשאוכאילולקלמועיל
פ"דאע,ראייהאיןשמהגמראנראהד"ולע

שישנהזמןכלהיינו,לקלמועילבחמורדלשמה

כלאבל,לקלהגםמועילבכאןהחמורהלקדושה

לא,החמורהלקדושהדלשמההעשייהשבטלה

הכאכ"וא,הקלהלשםעשאוכאילומועיל

כ"אחשכתבכל,ת"לסשעשאולחודדבעיבוד

כאןאיןושובהראשוןמיחודונתבטללתפילין

שכברהקלההקדושהלגביגםלשמההזמנה

:לבבגיטיןבגירסאותתלוידוקאשבגט,נתבטל

ודאיהזמנהאלאשאינובעיבודאבל,'בתוסש"ע

ביטולמהנישלאנימאאפילואו,ביטולמועיל

עלהלכתובמעשהעשהאיאבל,בפההיינו

הלשמהנתבטלהת"לסראוישאינולתפילין

מהגמראראייהשוםאיןב"וא,ת"לסשאמר

כתיבהלאחרמיירידהתם,שבלהת"מסבמנחות

מהניולאת"סקדושתעלהלעולםשנשאר

ביטלהלתפיליןוכתבת"לסבעיבדאבל,ביטול

שאמרהלשמהונתבטלהת"לסמייחודהבכך

ומזוזותלתפיליןגםפסולכ"וא,מעיקראת"לס

ת"סלשםלומרדידןמנהגכ"וא,לשמהשחסר

,דמהניוקדמוניםס"משהכרחואין,סובאע"צ

כללהדיאמפרשבאמת"שאמרברוך"ובספר



ומינהגיךתפיליןהלכותא"הגרהלכותסב

ועיין,לחודת"לסשאמרמהניולאהקדושות

.בזהכ"משד"קע'סיד"יותניינאי"בנוב
תפיליןלשםשהקלףלהחמירשטובמסיק

.תנאיבלי
לכפולאוכלולא,סובאז"בכהארכתיא"ובמק
ומקורותנאילעשותשמקובלאףאבל,הדברים

ד"לע,(בסימן)בתשובותא"רעהגאוןמדברי
מזוזותאותפיליןאות"סלשםלשמההמחמיר

.פקפוקמכלבזהשיצאב"העתנאיבלי
מהגאוןמביא"ליהודהמשכיל"ובספר

לעבדלסופרשמזהירול"זצס"הגריזדבריסק

להתנותשיכולשמסיקואף,דוקאתפיליןלשם

שעיקרמפניהיינושירצהמהכלעליולכתוב

אזלדידיהומספיקדוקאלתפיליןרקעיבודו

לאמגילהאולמזוזהבוהמועילואם,לתפילין
לשנותהתנאילמקיליןרק,אחדלכלהכריע

,לצאתלהקלויכוליםאיסורבזהשאיןמועיל

דוקאלתפיליןשהואכמוהעיבודלדידיהואיהו

שמרןשטועיםכמוולא,ל"זצח"הברוכשיטת

בעיקרתנאישמועילמיקלל"זצס"הגריז

בשבילשהורה,וכנהוגת"סלשםגםהקדושה

תפיליןלשםלשמהלעשותלהדיאלהזהירעצמו

להתנותשיוסיףשהסכיםואף,שלותפליןעבור

מפניהיינו,שירצהמהעליולכתובשיכול

ההוספהמועילדלאלחשושישלדידיהשאפילו

לתפיליןפ"שעכחששלאמיליפטומיוהוה

הסופרהניתרק,פקפוקבלייצאצריךשהוא

.ש"וכמלונוגעשאינולקלהמחמורהלשנות

אוליהפרשיותעלקלףאוהממלית.נב
בזהצריךאםמסתמקאבל,לעיבובא
עלשנכרביןובשערות,מהורהמבהמה

הקלףתחתהםאםקפיראאיןהפרשיות
.מעליהםאווהמטלית

.מ"הלמם"להרמבהפרשיותסביבמטלית

מייתי(ר"מק"ס)ב"לבביאורול"זצרבינו
סביבמטליתלעיכובאשצריךם"הרמבשיטת

ובמחבר,קלףשצריךרבאובשימושא,הפרשה
,דוקאטהורהמבהמהשיהיהמקפידיםשיש
ע"בצומניחדשבתב"מפמשיגל"זצורבינו

תיקוןבכלה"ר)ט"לסימןל"בביהועיין,ש"ע

לעיכובאצריךהמטליתכריכתשאפילו(עשייתן

,לשמהגםשצריךפשוטונראה,חיובאברי"ע

המניחלהזהירוראויהמטליתבכריכתהדיןוהוא

קדושתלשםשהכלשמתחיללפנישיאמרכבתים

.מדינאחיובאשזהותפילין
.קצתרקאוהפרשהכללכרוךאםמסתפק
הואם"הרמבשלשיטתמטליתחובתובעיקר

נבוך,כוותיהמחמיריםואנו,מסינילמשההלכה

לדקדקנהגתיומעיקרא,לכורכוהיאךסובאאני
ב"ל)המחברבלשוןשמדוייקדוקאקטןבקלף

טעמאוהיינו,"קטןבקלףוכורכו"(ד"מק"ס

איןסביבבקלףדהלאבמרדכיתמהשבעצם

ם"דלהרמבאמנםהן,ופסוללפרשהסביבהשין

פוסקיםלשאראבל,לחושואיןבמטליתמצותה

מהאיואולי,הפרשהסביבלכרוךלהתירקשה

שאזקטןקלףלהצריךהמחברדקדקטעמא

שראיתיוכמדומני,ש"אג"וכהמכורךלאעיקרו

,שאמרברוךהספרבלשוןועיין,אחדבספרכן

קטןבקלףלדייקשראוילכאורהנראהזהולפי
.רוקא

מכתבילזהוהוכחהכולהלכרוךנוטה

.ל"האריז
לנהוגראויאםאנינבוךהאחרוןבזמןאמנם

להניחושצריך,בפרשהמטליתחובתשאולי,כן
במטליתהלכהזהואין,במטליתסביבבבית

אלא,קלףאומטליתשםשתהאשצריךגופא

צריךכ"וא,מכורכתשתהאבפרשהדיןהוא

סביבבקלףנהגתימ"ומ,כולההפרשהלכרוך

אףהביתבגוףמונחכולהשהפרשהברוחב

ביארולאוהפוסקים,כךאחרלהוציאהשקשה

אחדוכל,מטליתככריכתלנהוגהיאךצורךכדי
ה"סבדרושהכוונותבספרועיין,נוהגכמנהגו

סביבמקיףכאורהמטליתסודדמבאר'וררוש

.ב"וצבכולהלכרוךשצריךנמיומשמעהפרשה



סגוכנהגיךתפיליןהלנותא"הגרהלכות

.ולאחריההפרשיותלפנישערות

שאיןשםל"זצרבינודעתהשערותובענין

,לאחריהאוהמטליתקודםכורכןאםמ"נפק
.שםא"ברמכמבואר,בשניהםומנהגינו
עםהפרשהלהניחלהחמירמקוםשישונראה

ויש,רוקאכסדרןהתפיליןלתוךושערותהמטלית

כךעלהבודקיםלעוררוראוים"ברמביסודלזה

(ג"כסימןב"חוהנהגותבתשובות)א"ובמק

.ביארתי

ם"הרמבבמחלוקתוסתומותבפתוחות.נג
חלקלהניחז"מהתרבינודעת,ש"והרא
ולפנישמעפרשתבפוףאותיות'מאפחות
פתוחהעשאהאםאבל,שמועאםוהיה

ואלאבהיעבררכשרדעתולגמרי
.ם"כהרמב

לכתובאםבתפיליןוסתומותפתוחות

'באלהפסיקס"כרמבאוא"וגרז"כט

.גדולותאותיות
נכנסיםאנולכתובהיאךתפיליןבפרשיות

ראשונותפרשיות'בגשבעינן,רכהלמבוכה

וכמבוארמעכבוזהסתומהואחרונהפתוחה

ם"הרמבנחלקווסתומהפתוחהומהו,ם"ברמב
,ב"סה"ער'סיד"ביופלוגתתןכמבואר,ש"ורא

שיעורבסוףשמניחע"לכעצהישפתוחהולענין
ע"לכשזהומידלאחריהומתחילאותיות'ט

לצאתאפשרת"בסאמנם,בסתומהאבל,פתוחה
ואזשורהבאותהוכותבומפסיקשכותבע"לכ

שורהשצריךבתפיליןכ"משא,ע"לכסתומה

אותיות'טשיעורשמניחם"להרמב,חדשה
ש"ולראסתומההוהוכותברביעיתפרשהבראש

ב"ל'סיע"בשופסקכ"וע,ופסולפתוחהוהו

שהעיקרם"הרמבעלסומכיןבתפיליןשאנוו"סל

וכן,דוקאם"להרמבכשריםשלנוותפיליןכוותיה
.ם"כרמבלדינאשהעיקרכתבשםד"ביוא"ברמ

ועודל"זצרבינו,מפאנוע"הרמ,ז"הטאמנם
שמדייקי,ע"לכלצאתתקנההמציאואחרונים
,שמעסוףאותיות'מספחותמניחשאםם"ברמב

,שמועאםוהיהבראש'מטפחותושיעור

רובנהגווכן,סתומהע"לכובזהלשיעורמצטרפי
פרשיותלהכשירנוטהק"דעשבספרעדהסופרים

האיעלחולקז"הגרשבסידוראבל,ג"כהרק
מקלקלכ"וא,מועיללאצירוףולדבריועצה
העלהכ"ועוגרעסתומהאופתוחהכאןשאין
הלכהבביאורועיין,ש"עם"הרמבעללסמוך

מרדכיהמאמרובשםבשמושהביאלדעתוה"ד
מהמחברמוכחושכן,צירוףמועיללאשלדעתם

רביעיתשבפרשהוכתב,זועצהמצאושלאועוד
ישראלונחלקו,ם"כרמבלעשותרקעצהאין

ב"במעיין,למעשהלנהוגאיךאגודותלאגודות
ל"זצומרן),ופשטיהנהראנהרא'שכד"קסק"ס

להחליטיכולשלאל"זצח"הגראביועלסימר
ט"בבאהואמנם!שניהםלהניחלושאמרעדבזה

זוגות'בוהבשביללעשותשאיןי"הבבשם

.(שםת"בשעוהובאם"כרמבשהעיקר,תפילין

ולאם"כהרמבלהעדיףטעמיםכמהמביא

.ז"כהטכהמנהג
תפיליןלהעדיףטעמיםכמהלהוסיףד"ולע

:דוקאם"הרמבפ"ע

ידשלבתפיליןאות"בסמועילהצירוף(א
בקלףפרשהשכלראשבשלולא,שמחוברין

הריוחצירוףשייךדלאל"ישלזהעצמהבפגי
נמישצריךאףכסתומהלמיהויהפרשיות'בב

רפאלרבישהגאוןבאמתושמעתי,סתומה
.לבדידבשלו"כטנהגל"זצמוולזין
אי,אותיות'טבשיעורהפוסקיםנחלקו(ב

אשרכמוממשגדולותבאותיותאוווין'בטתלוי
'מטפחותלצרףונוהגין,ווין'גאותכלששיעור

אבל,והיההתחלת'מטופחותשמעסוףווין
דוקאשצריךמבואראשרבןתיקוןקדמוןבספר
בשלחןוכן,ווין'גאחדשכלגדולותאותיות
פחותז"כטהנוהגולדבריהם,כןפוסקהטהור

אותיות'טשיעורכאןאיןבשניהםווין'מט
.ופסולבצירוףגדולות

מאריךל"זצז"הגרידבריסקהגאוןמרן(ג
סתומהביןהחילוקלהסבירתפילין'בהלבספרו



רכתפיליןהלכותא"הגרהלכותסד
~

נהגיך

דמ
~

יסודהרבתפילין,תפיליןלגבילסתומהוזה
שהיאכמוסתומהפרשהובעיגופאבפרשה

,שלפניהלפרשהשייכותבלאבתורהסתומה

מהפרשהרווחדבעירקעיקרהבמזוזהכ"משא
הפרשיות'מבהנוצרריןוהואכסתומהשלפניה

ויש,דבריוומבארשמבססהיטבש"עייביחד
היותדצירוףו"הטעצתמהנישפירת"שבסלומר

מהניולזההפרשיותשביןריוחמריןיסודווכל

שצריךבתפיליןאבל,ריוחכאןוישצירוף
וכצורתהסתומהשתהאבעצמותהבפרשה

לפנישיעורגופאבהבמניחוהיינו,בתורה
כ"כמוכחאינוזהמיהו].דוקאם"להרמבשכותב

הפרשיות'מבהמצטרףשיעורשישרכלל"די
סתומהנעשיתעצמההפרשהממילא,לריוח

.[בתורהוכצורתה
בפתוחותם"כהרמבשהעיקרכיוןומעתה

ר"סלב"ל'סיע"בשוכמבואר,ע"לכוסתומות

א"הרמכ"וכ,ם"כהרמבעושיןאחרונהשפרשה

ורק,ם"כרמבשהעיקרב"סה"ער'סיד"ביו

ידילצאתראשונותפ"בגמחמיריןלכתחילה

,כוותיההעלהל"האריזהקדושוכן,שניהם

עשאהשאםל"זצלרבינוהלאש"לראואפילו

שםב"ל'בסיא"הרמפוסקוכן,כשרנמיפתוחה

עצמינולהכניסללומה,כשרפתוחותרכולם

,ל"וכנראששלבתפיליןובפרט,ופשורילעקולי

והיהבהתחלתלהניח,ע"לכבסתומהלנהוגוראוי
טפיעיקרשזהו,ברווחגדולותאותיות'טשיעור

.ש"כמאופןבכלויוצאין
לתלותגדולאילןלהוישז"כטהנוהגיןאמנם

רבינו,האחרוניםגדוליהרבהדעתוזהו,עליו
אחדכלכ"וע,ג"פמ,א"רע,מפאנוע"הרמ,פרץ
.נ"וכמשרבהבזהוהמבוכה,כמנהגובזהנוהג
ט"ל'סי'אחלקוהנהגותבתשובות'ועיי

.בזהשהארכנו
לוילנאששלחומביא"רבינוארחות"ובספר

חייםרכיולהגאוןל"זצא"החזולרבינול"מחו
,ם"כהרמבישראלמארץפרשיותל"זצעוזר

וכפי,ו"כטכאןל"זצא"לחזושעשווהפרשיות

מצרואישימדוקדקפיקוחשהיהי"בארקהנראה

.לעילש"וכמז"כטנהגארצהשעלהעצמו
יודפסה"ואיכזההארכנוהיוםמצותובספר)

.(ם"סתתורתבספרבקרוב

ורק,ובתיםבתפירותריבועצריך.נר
להחזיקרקהתפירותריבועי"לממ

עםאחדמעורהםאםולכן,הבתים
.ההואלצדלתפירהצורךאיןהתיתורא
פסקיעלותמיההמ"הלמהתפירותריבוע

אםהתפירותריבועצריךשלאא"הגר

.המעברתאעםאחדמעורעשויין

(ט"לק"סב"ל)בביאורול"זצרבינודעת
ותפירותהבתיםריבועש"וראהמרדכישלשיטת
שרקסוברי"רשברעתרק,מסינילמשהמהלכה

ולאמ"מהלממרינאריבועצריכיםהבתים

עםאחדעורלדיריהבעינןרק,התפירות

רקהתפירותריבועלדידיהצריךולכן,התיתורא

בריבועכללצורךואין,הבתיםריבועלהחזיקכדי
מעורשהואהתיתוראשלצד,להחזיקרוחות'לד

בעלעלותמהני,כללתפירהצריךלאאחד

שצריךל"זצרבינושדעתשסותם"א"הגרפסקי"
עםאחדעורכשאינורקהתפירותריבוע

,התפירותריבועצריךלאלדידןכ"וא,מעברתא

גםבעינןהפוסקיםשלרוב,בזהמכשילכ"ובמח

בכלוהיינוהתפירותריבועמדינאל"זצלרבינו

ורק,לאאואחרמעורעשאןאיחילוקואין,אופן

כדירקמרובעיןתפירותשצריךשמפרשי"לרש

הטעםל"זצרבינומסביר,הבתיםלהחזיק

מעורהתיתוראאםולכן,דוקאבבתיםמ"שהלמ

,צדדין'בגרקצדדין'ברלתפירהצורךאיןאחד

יסודורקמ"מהלמאינוהתפירותריבועי"ולרש

להמעייןהיטבמבוארז"וכ,לבדהבתיםלהחזיק

רבינודעתולהלכה)ל"זצרבינובשיטתהיטב

מ"הלמהתפירותשריבועהפוסקיםככלל"זצ

ויתקלקלינודושלאמאדקטניםהנקביםויעשה

טובוכן,ה"בעומאדמצויזהודבר,הריבועבזה

כמווהתפירותהפסקאיןשאזמאדקטןשהנקב
.(מרובעתטבלא
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.כחוכפיריבועשיעור

נראהמ"מהלמדבעינןריבועדיןובעיקר

'ברריבועשצריךבמדידהממשמכווןדבעינן
אפשרואי,פסולהביובלאוואלכסונןצדדין
כחוכפיחייבהאדםרק,כמשמעובצמצוםלכוון

דבכורותב"בפוכמבוארמרובעיןשיהיולהשתדל

ר"בפש"בפיהמם"וברמב,לצמצםאפשראיגבי
שאילפימרובעתכטבלאואמרו":ל"וזדעירובין

ולפיכךבדיוקמרובעלעשותבמלאכהאפשר

האדםיכולתלפיכמרובעשיראהלנושדיהודיע

הריבועבהםשהכוונההמרובעותהלוחותכמו

אינםשהתפירותקמאיצווחווכבר."היכולתכפי

הריבועלעשותדבעינן,ע"מומבטליןמרובעין

,הזויותשמתקלקלמצויוכן,ל"וכנהיכולתכפי

ע"כשוכמבוארלעולםמרוכעיןשיישארוובעינן

לחושכ"גבזהוראוי,ב"במש"ע(ט"לק"ס)ב"ל

.תפיליןחובתדמבטלין
שעובדיםמהודריםבתיםעושיהרבהויש
צריךריבועומיהו,ממשבדיוקלכווןבמכונה
הארכתיובתשובה,שניכחהויובמכונהלשמה
ולאן"שיעדייןאיןאםבדיעבדאבל,בזה

לפסולאיןבמכונהומרבע,בפניםהפרשיות
גסותבתפיליןהמהדריןורבים,ד"לעבדיעבד
ואף,במכונהגםאצלםומרבעים,ביותרמהודרים
כיוןמספיקשלאאפשרלמכונההתפיליןשמקרב
למחמיריםוישכאןמעורבשנידכחאחרשכבר

,דוקאתיובאברופעולתכלשמהשחסרלחשוש
הארכתיג"בחוכן,ח"כסימןב"בחובתשובה

.זהבדין

.פוסלאלףה"מכאחדבפגימהבמזבח
קטנהשפגימהמסיק(ט"לק"ס)ב"לל"ובבה

רקפוסלשהמזבחראייהומייתי,פוסלתאינה
,ריבועדבעינןאף(.יח)בחוליןוכמבוארבטפח

,דוקאניכרשיעורצריךבתפיליןהדיןהואכ"וא

ב"לשיעורודבמזבח,כללדבריומביןלאואני
'החשבוןלפיאפילווהיינו,אמהב"לעלאמה

היינו,שםי"וברש.דעירוביןעיין,לאמהטפחים
,טפחיםוששיםמאהעלטפחיםוששיםמאה

,טפחיםאלףוחמשכעשריםהחשבוןריבועולפי
בעשריםאחדלערךוהיינו,טפחפסלזהובתוך

,בריבועהפוסלשזהונימאאיכ"וא,אלףוחמש

'דכתפיליןלרבעצריכיםהיאךבעצמךהגע

והמשלעשריםאחדתוךמכווןשיהיו,אצבעות

,אמותכעשרהגובהנמינחשובאיש"וכ,אלף
,דנפסלהואובזהניכרטפחרקבמזבחכ"וע

כשיטתוזהו,שיעורוולאדניכרמההפסולויסוד

.בניכרתלויריבועבפסולשהשיעורל"זצא"החזו

כלגםגופאכ"שהמדרכויורההאמתאמנם

,פוסללאניכרשטפחדאףלהוכיחרקמתכוון
,פוסלאינוטפחשיעורדעדלומרבאלאאבל

הכוונהטפחשיעורשכתבל"הביאוהדודאי
דהא,אחרבמקוםולאל"הנשיעורתוךבטפח

טפחכשיעורשריבוע,בתפיליןע"לכפוסלודאי
שרבינושמעתיוכן,סובאניכראחדבמקום

כמרובעהעיןבראייתשתלויהורהל"זצא"החזו

לפיבמחוגומכווןמודךואי,כרחבוארכוממש

תלויהפסולאכל,עדיףויותרמ"מעשירית
מרובעשםעודעלהשאין,מרובענראהכשאינו

.נ"וכמשעדיףיותרשמרבעמהכלאבל,ש"כמ

תפלתושהעושהם"ברמבחדשביאור

.מצוהבהואיןסכנהעגולה

במגילהדאמרינןבהאשהערתימהכאןואביא
בהואיןסכנהעגולהתפלתוהעושה"(:כד)

מוכחהלאכ"שאמקשינןשםובגמרא,"מצוה

דכאןומתרצינן,מ"מהלמדבעינןריבועדיןמכאן

למהכ"שאותמהני,ש"עדוקאכאגוזסיירי
דסכנהעגולהתפלתובעושהמפרשינןבמשנה

חסררקעגולהאינהאפילווהלא,מצוהבהואין
אלאפסולשאיןומשמע,מצוהבזהאיןבריבוע

.עגולהכשעשאה
מסיקג"שברפם"הרמבעלתיקשיוביותר
מניהיןבהיאךכשעוסקד"ובפ,מ"הלמשריבוע

איןעגולהתפלתושהעושה(ג"בה)מביאתפילין

להנחהשייךזהאיןהאוקשה,כללמצוהבה

רקמיירים"הרמב'בובפרק,לעשייהאלא

,'גבפרקביארשזהבעשייתןולאההנחהבפסולי
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מרובעשאינוניכראםאלאכעגולהרקלאוכן
.לעילשביארנווכמופסול

בכתביםל"זצז"הגרידבריסקהגאוןומרן
דמייריבאמתודעתו,כזהמעירבשמושהדפיסו
,במקומושאינובעגולאחרפסולוישבמרובע

אינושבעיגולראשית,מבורריםאינםוהדברים
חסרוןמשוםפסולכ"וא,סובאוניכרכ"גמרובע
תוךוכשרסובאמרווחתפיליןמקוםוגם,ריבוע

עגולהנפסולולמה,ורוחבלאורךאצבעות'ד

.הראויבמקוםמונחשאינומפני

רבינושלדעת,הדבריםלהסבירנראהד"ולע

צריךאיןתיתוראאבלמ"הלמהבתיםריבועל"זצ
,בדיוקואלכסונןהןלבדהבתיםרקמדינאריבוע

מצותמקייםאינועגולהאםבתיתוראמ"ומ

בהנחהדיןוזהו,ל"וכנבמקומםשאינם,תפילין
טעמאוהיינו,ר"בפמ"הרהביאוולכןדוקא

שתהאלכווןוצריך"עיניךבין"ראשבשלדבעינן
.דוקאממשבאמצע
והנהגותתשובותת"בשובדברינועודועיין

הגמראשכוונתדרךבעודשביארנוו"יסימןב"ח
אחרומייפהרךהבתיםשלהעוראךכדיןשריבע

שביארנומהש"ויעופסולמ"דמלעגלהריבוע

.בזה
עלי"דרשרלתפיליןמפרשז"הגרשובסידור

בגוףלאהיינומימיןוהיהדקדשהאכרחך
יהיהשבראשבהנחההיאהלכהאלא,התפילין

כיוהיהקדששבזהממשהראשבאמצעמכוון

,משמאלשמועאםוהיהושמעמימיןיביאך

אפשרואי,כולהבתפיליןתלויושמאלוהימין
ולכן,בראשושחדכאגוזעגולכשסביבלכוון
תוכחהנמימכאןזהולפי,ופסולבאמצעאינו

באמצעשיהיוראששלהתפיליןלכווןמגולה
קדשדבעינן,יצאלאאוליהכישבלאומכווןממש

.ז"הגרשכ"וכמשמשמאלוהיהושמעמימיןוהיה
תהיהשהתפירהבדיעבדגםמהמיריםושמעתי

חוששיןכ"אחתיקנושאם,בעשייהמידמרובע

לאחרהחוטיםמותחואם,העשוימןולאלתעשה
.ע"צז"דד"ולע,לדעתםמועיללאשנתפרו

בקריאהסגילאהכתבמתוךכשכותב.גה
תינהכלבכיולקרואצריךרק,בעיניו
נראהאותכתכאם.שכותבולפני

,עייפותהעליהלחוורמותרל"יצשלרבינו
אינוועליוןהתחתוןרמוחקאמרינןולא

.בהכשירונשאררקכתב
בתפיליןגםשכותבלפניכפיולומרשריר

שהאמירהומסיק,הטעםמביא,ומזוזות

.מעכבלא
קוראדאםמשמעא"סלב"ל'סיע"בשו

ואמנם,בפיולהוציאצ"אהכתבמתוךהסופר

דוקאדלאול"ס(ב"סא"תרצ)בביאורורבינו
בתפיליןגםאלא,דוקאבפיולקרואצריךת"בס

ג"מסמשמדייקאלכסבדריי"מרומביא,ומזוזות
להוציאצריךרקמספיקלאלומקריאדבאחר
קוראבעצמוהואשאםמזהומדייק,בפיוהסופר
,בפיומוציאשאינופ"אעמספיקהכתבמתוך
ג"בסמקאמרדלרבותאמפרשל"זצרבינואבל

מןדעדיףאף,בפיולהוציאצריךקוראשבאחר
כהניםבברכתוכמולטעותלמיחשדליכאהכתב
סגידלאג"הסמכתבכ"ואעפ,וסגימקראשאחר
ש"וכ,בפיולהוציאוצריךלומקריאבשאחר
וצריךלחודבקריאהסגידלאהכתבמןבקורא
[ועודח"הב]מפרשיםויש,בפיולהוציא

ממשיךרק,יטעהשלארקאינובפהשהקריאה
אםמועיללאולכן,שכותבלאותיותקדושהבכך
רובדעתוזהו,בפיואומרכשאינובעיניוקורא

,מעכבלאודאיהאמירהומיהו,הפוסקים
.הפוסקיםכ"וכמוש

.כתכג"עכתבבענין
הגאוןמרןבשםשמעתי,כתבג"עכתבבענין
להזהירלעצמולהחמירמנהגול"זצדבריסק
עללעבורלא,ומזוזותתפיליןלושכותבהסופר
כתבדהוהדחשש,שגמרהמאחרלייפותהאות
מיהתמוחקלדעתומ"ומ,כתבשאינוכתכג"ע

דהוהעליוןולאתחתוןכתבכאןאיןכ"וא,הוה
גדולהחומראוזהו,כתבשאינוכתבג"עכתב
נהגוולא,שכתבהמידאותעללעבורלאמאד
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מזנהגיך

לזהחששלאל"זצא"הגרשרבינוונראה,כן

.שיבוארוכמו
(סטנסיל)ח"הגר'בחינתבארהדבריםויסוד

ל"זצח"הגרחקרדשם,כתבגביעלכתבבענין
חייבכתבגביעלכתבאידאמוראיבפלוגתא

חייבכתבג"עכתבפלוגתאדהאיל"דיכשכת
התחתוןכתבתשיבאיגופאבהאתליאבשבת
איןואם,עליוןכתבכאןישממילאכמחוק
דנימאאו,כתבהעליוןהכתבאיןמחוקהתחתון

איהפלוגתאורקמחוקהתחתוןהכתבע"דלכ
ו"פמ"מהבהומוכיח,כתבהויבעליוןכתב

בקדושהשלאשנכתבדשםשמסיקהתורהדיסודי

(.כ)מגיטיןכןומוכיח,מחיקהאסורבזהאין

מעבירבקדושהשלאהשםכתבשאםדאמרינן

ד"שפיכתבג"עדכתבומקדשוקולמוסעלה

בואיןבקדושהשלאשנכתבדשםומוכח,ש"ע

קולמוסבהעבירחיישינןשלאמחיקהאסור

כתבג"עדכתבמזהומוכח,נמחקשהתחתון
הויאיהעליוןבכתבהנדוןורקהואמוחקע"לכו

לחושדאיןדחזינןי"הגמראייתוזו,כתב
הסבירז"וע,לשמהשלאשנכתבבשםלמחיקה

שמעבירמהמהנידהתםלומרשישדאףח"הגר

כתבולכןלשמהדהוהדעדיףומקדשוקולמוס
.יט)לעילשם'בתוסוכמבוארכתבהוהכתבג"ע
,מחיקהכאןיששובוממילא,ש"ע(דיוה"ד

כתבהוהכתבגביעלדכתבסבראשהאינראה

לעניןמועיל,לשמהדהוהמתקןהעליוןאם

איבתחתוןמחיקהלגביאבל,כתבדהוההעליון

אינוכתבאותוששניהםכתבג"עבכתבבעלמא

יועיללאלשמהבעליוןגם,מוחקנחשב

בכתבכ"וע,מוחקמשוםהתחתוןעלשיתחייב

אםרקוהשאלה,נמחקתמידהתחתוןכתבג"ע

ומזה,הדבריםלהסבירוהאריך,כתבהעליון

אותעללעבורלאומזוזותבתפיליןהחמיר

.ש"וכמכתבאינווהעליוןנמחקשהתחתון
(ז"כסעיף)ב"לת"אע"בשבמחבראמנם
קולמוסעלהמעבירניכררישומושאםמפורש

וקשה,ניכרשרישומוכיוןכסדרןשלאנקראולא

נימא,כתבאינוכתבג"עדכתבל"כהננחמיראם

,כתבג"עכתבלכתובשאסוראחרמטעםדפסול
ראייהמצאתישוב,לכךלחוששאיןמבוארכ"וע

כיוןשתמהשםל"זצא"הגרבביאורמפורשת

בזהנימאטפישיתקייםמתקןהעליוןשהכתב

דהעליוןדהיכאדומיאכתבהוהכתבג"עכתב

כסדרןשלאהוהכ"ואכתבוהוהדעדיףלשמה

וכלקיוםלויששעכשיוכיוןותירץ,ופסול

אזלינןהשתאבתרבזהזמןלאחררקתועלתו

ש"עכסדרןשלאפסולאיןושפירכתבדהוי
.הנפלאיםדבריו

,כתבג"עלכתובשמותרמוכחמדבריוומעתה

שאי,כללמוחקנקראולאקייםנשארדהתחתון

אזלינןהשתאבתראיאףכ"אמוחקדהוהנימא

תועלתוכברשהעליוןוכיוןכתבליכאהשתאהא

לרבינוופסולכסדרןשלאהעליוןנמצא,מעכשיו

,נמחקולאבהכשירונשארהתחתוןכ"וע,ל"זצ

,זמןלאחרישיתקייםמועילהעליוןאםואפילו

,כסדרןשלאנקראלאולכןנמחקלאהתחתון

סתימתוזהו,ל"הנחומראליהדליתומפורש

.היטבק"ודושהבאנוע"כשוכמבוארהפוסקים
ל"זצשלרבינונראהאותכתבאםת"ולמשנ

ולא,לייפותהעליהלחזורומותר,חוששאינו

כתבג"עכתבוהעליוןהתחתוןדמוחקאמרינן

.בהכשירונשארהתחתוןכתכג"עבכתברק,דפסול

כתבג"עבכתבליזהרונהגתינתיישבתישוב

האותאםלחלקישרק,ל"זצמרןכדברי
ראויג"כה,האותלעבותוכותבוחוזרבשלימות

,חוששיןאנוולזה,כתבג"עכתבשאיןלחשוש

או,לחשושאיןתיקוןצריךמדינאהכתבאםאבל

דוקאג"כהטפיניכררישומושמעכשיושמתקן

כלללחשושאיןבאמתוכזהשמועילמוכה

.ושרימתקןאלאמוחקנקראשלאש"כמ

'ובב,לבדלמעלהבתפיליןשרטוב.נו

.מעכבאינוצרדיז
בתפיליןשרטוטצריךאיןא"שלגרמביא

.צדדין'בר

,ו"סב"ל'בסיא"והרמהמחברנחלקו



רנמנהגיךתפיליןהלכותא"הגרהלכותסח

בשרטוטרקסגידלמחברבתפיליןבשרטוט

למעלהשרטוטצריךא"ולרמ,העליונההשיטה

ביארולאפתיםא"והרמ,צדדים'ובולמטה

שרטוטת"בסצריךאיןשאירבינווביאר,שמעכב

שאםסופריםבמסכתאדאיתאהאמפרשינןאז

למעלהשרטוטין'בדמייריפסולהמסורגלתאינה

דשוהלתפיליןהדיןוהוא,הצרדיןומןלמטה

שירטוטת"בסדבעינןלדידןאבל,ת"לסלדעתם
שדינםל"וכנלתפיליןה"והושיטהשיטהבכל

דתיומסתברא'דשצריךיסודאיןכ"אשוה

,צדדין'בבשרטוטמעכבלאפ"ועכ,לבדלמעלה
למעלהבשירטוטבדיעבדסגילמעשהכ"וא

.בתפילין

ת"לרשרטוטא"שלגרב"המעלמתמה

.מגליהמעכבצדדין'בדבתפילין

רבינובדעתשהביןנראהשםל"ובבה
בכלת"בסשרטוטצריךשאיןתםרבינושלשיטת

לדבריומייריפסולסירגלדלאוהאושיטהשיטה
פוסלבתפיליןגםכ"וא,שפוסלצדדיז'בד

בזהמצאתילאובעניי,ש"עצדדין'מדהשרטוט
חסרוןמפנילפסולהיאגדולהוחומרא,הכרח
,תורהדברימפנירקשעיקרהצדדין'דשרטוט

מסורגלתשאינהדיריעהפ"במששנינוומה
שאפילוומסתברא,ת"סלעניןרקנאמרפסולה
לדברישעיקרות"בסרקהיינוצדדין'בדפוסל
אבל,כמצותהתורהדבריתוארעלהאין,תורה

שרטוטצדדין'בדשצריךנימאאיאףתפילין

אבל,ת"סבכתיבתרקדיןזהו,תורהדברימפני
איןדהאבתפיליןמעכבזהואיןתפיליןבדינילא
בדיעבדוכשרע"לכתפיליןבפרשתפסולזה
צריךאיןגופיהב"דלממהאמבוארוכן.ע"לכ

ה"דל"בביהכ"וכמשע"לכולשמהשירטוט

.וכדלהלן,א"וי

קדושתלשםבפהלומרבמזוזהמזהיר
להרבהשמעכבהשרטוטלפנימזוזה

.כןנוהגיןשאיןומתמהפוסקים

,ג"הפמבשםא"ויה"דשםל"בביאוה'ועיי
זהוכל,לשמהצ"אע"לכודתפיליןבשרטוט

שיטהרכלשרטוטדבעינןבמזוזהאכלבתפילין
,לשמהשצריךפוסקיםהרבההסכימו,מ"מהלמ
קדושתלשםבפיולומרשצריךנראהד"ולע

סתמאאיןשבשרטוט,יצאלאהכיובלאומזוזה

שכשרכאופןשמעבדיםלהמנהגובפרטלשמה

,שירצהדברוכלומזוזותתפיליןת"לס

לשםבפיוקודםלומרחייבלמזוזהכשמשרטט

,נזהכללנזהריןשאיןושמעתי,מזוזהקרושת
פוסקיםלהרבהלחושוראויש"כמנראהד"ולע

.בזההיטבק"ודודמזוזהע"מלביטול

ואיןתפיליןזמןאינוהמועדחול.נז
.ס"בשועיקריסודלמניחין
.תפיליןזמןאינומ"חוה

לדעהעיקרשאין(א"ל)בביאורול"זצרבינו
בזהנחלקוובעצם,מ"בחוהתפיליןלהניחשיש
,אגודותלאגודותישראלביתוכלהעולםאבות

יוסףונמוקיואשכולחינוך,ן"רמב,א"שהרשב
,מ"בחוהתפיליןלהניחשאיןפירשוד"רי'ותוס
ומנהג,ל"האריזהקדוש,ספרדגאונידעתוזהו
בגולההחסידיםמנהגגםוזהו,ישראלארץכל

שגםדבריהםושורש,מ"בחוהמניחיןשאין
או,ת"מהבמלאכהשאסוראותנקראמ"חוה

,ג"סמ,ש"הראוכנגדם,וסוכהרמצהאותמפני
ל"המהרש,צרפתומנהג,'תוס,ת"סה,מ"הגה

אשכנזכנימנהגוזהו,להניחשישל"סא"ורמ
.היוםעד

הניחולאודאיהביתשבזמןמבאר

.קורשמקראשהיהתפילין
הניחולאע"לכהמקדששבזמןנראהד"ולע

בחגיגהוכמבוארקודשמקראאזשנקראתפילין
עודנקראלאקרבןשאיןהזהבזמןורק,(.יח)

כיבודחיובאיןהזהבזמןולכן,קודשמקרא
ק"סט"תקנ)ברורהבמשנהוכמבואר,ועונג

קודשהמועדדהולהמקדשבזמןנמיוהכי,(ז"כ

דוקאהזהבזמןכ"משא,תפיליןבולהניחאין
הערותהרבהבזהליישבויש,להניחדעתם
.מ"ואכ



סטרמנהגיךתפיליןהלכותא"הגרהלכות

במלאכותמתנהגאםמ"שבחוהמפרש

איסורולכןת"מהאטורע"לכחולכיום

.בתפיליןאותמלאכה
מפניתפיליןלהניחשלאהפוסקיםודעת

במלאכהמותרמ"שחוהולפי,אותמ"שחוה

דמצהאותמפניהטעםהפוסקיםביארות"מה

הםואפילו,אותשהםמצינוהיכןע"וצ,וסוכה

בסוכהיושבאומצהשאוכלבשעההיינואות

אואוכלכשאציואבל,דפטורלומריששפיר
דמידלא,דחייבלומרלןהוהבסוכהיושב

,ע"וצבמלאכהשאסורהיוםכלשהאותלמלאכה

(ו"רצסימן)ד"חוזמניםמועדיםבספרעייןאבל

מ"חוהבמלאכתלשיטותשאפילושהוכחתי
מתנהגאיאבל,גרידאמלאכהאסורהיינודרבנן
תורהבאיסורעוברכרגילבמלאכההיוםכלכחול

ולכן,אותת"מהשזהוש"וא,היטבש"עייע"לכ

.מ"בחוהתפיליןלהניחאין

.לאאוטוביוםנקראמ"חוהאידל

טובויוםשבתמבעטינןאיגםלהעירויש
,טוביוםנקראמ"חוהאיע"ילימימהמדכתיב
,טוביוםדנקראמורובשם.לחסוכהא"שבריטב

יוםדנקרא(ו"רט)ה"חא"הרשבבתשובותוכן
לאמ"דחוה(ח"תרס)ז"וט(ץ"ת)א"במועיין,טוב

מ"שבחוהג"ברפמגילהכמשנהוכן,ט"יונקרא

יוםואינומוסףבושישכלהכללזה",ארבעקורין
הקראלשוןביןלחלקויש,ש"ע"ארבעקוריןטוב

אוט"יוקרוישאילומרישומיהו,אדםבניולשון

מיעוטאובכללמיוחדכולוהיוםשעצםהיינולא

אותפיליןבומניחיןאיתלויובזהימימהדימים

ל"סשפירט"יודקרניא"וריטבא"ולרשב,לא

הראשוניםשארכ"משא,תפיליןבומניחיןראין

.טוביוםקרוידאינול"סל"ז

אסורתנאיעלמ"כחוהתפיליןלהניח
.ם"להרמבת"מהכ"ג

טעםעודט"רצ'בסיוזמניםבמועדיםועיין

שמניחיןכפוסקיםלהחמירנימאלאלמההגון

פ"עלפרשויש,תנאיעלתפיליןולהניחתפילין
,ה"ל'סייעקבבמשכנותבאמתשצווחמה

ג"כהאפילוא"הימתפיליןב"פם"שלרמב

הזאתהחוקהאתושמרת"לאובאסורעוברין

חששבזהישכ"וא,ש"ע"ימימהמימיםלמועדה
דהוילומרכאןשייךלאולכך,לפוטריןלאואסור

,הכרעההלכהפ"עשאיןובמקום,חומרא

'הפוכ"וכמושהמכריעיםהםל"והאריזק"הזוה

ביןפלוגתאשישדבמקוםז"והרדבג"הכנהבשם

ה"כ'סיכ"מ'עיי]יכריעוקבלהדבריהפוסקים

.מידילאותו[ב"סקמ

מעומדוהנחתםידשלתפיליןברכת.נח

.כרצונומיושבאו
מיושבש"קכברכתידשלתפיליןברכת

.מעומדאו
מבוארק"שבזוה'כ(א"יק"סה"כ)א"ברמ

רבינואבל,שם'עיימיושבמניחןידשלדתפילין

אםהיינומיושבבזוהרשהכוונהמפרשל"זצ

,מעומדדוקאשצריךראששללאפוקיירצה

דתפיליןבמדברפ"סק"שבזוההדבריםוביאור

במקוםראשושל,וברכותיהש"קבמקוםידשל

אומרוברכותיהש"שבקוכיון,עשרהשמונה

ידשלבתפיליןגם,כרצונומעומדאומיושב

דוקאמעומדראשרשלהזוהרוכוונת,כןהדין

אבל,ירצהאםכ"גמיושבמצותהידשלכ"משא

מעומדצריךאיןל"זצלרבינוהמצוותברכת

מעומרחוץ,'ח'סיברישגםכ"וכמושדוקא

בעינןלכםדכתיבבקראסמךדישושופרוציצית

כשמונהדסודוראששלתפיליןוכן,מעומד

.ש"ואדוקאמעומדבעיעשרה

שקטןעיקרנראהל"שרכינודעת.3ם
בןכשהואורק,לחינוךתפיליןמניחאינו

שחייבומניחתפיליןלוקונהאביונ"י
תפיליןלמצותחינוךאיןאכל,מדינא

.שמירהברלאווקמןשמירהשצריך
תפיליןלהניחלקטןאסורהעיטורלבעל

.כקדושתןזלזולשזהו

אבל,דעתולהדיאביארלאל"זצרבינו



ןכתפיליןהלכותא"הגרהלכות
~

נהגין

,שיטתושזהויראהבדבריוהיטבהמעיין
קטןשאיןהעיטורבעלמביאז"לס"סא"שהרמ
ומסייםשנהג"יבןכשהואאלאתפיליןמניח
ל"זצרבינומצייןז"וע,לשנותואיןנהגושכן
שקטנים(כ)ברכותבמשנהי"רשכשיטתשזהו

,לחינוךשהגיעאףמפרשי"ורש,ש"מקפטורין
כשיכולחייבשקטןמתפיליןתמהו'והתוס

העיטורכבעלל"דסומפרש,תפיליןלשמור

ולהלן,לחינוךכשהגיעחיובאיןגופאשבתפילין
ל"רסמתפיליןק"ולי"כרשלהלכהמסיק'עסימן
ל"סי"כרששפוסקמאחרכ"וא,העיטורכבעל

.כןוהלכההעיטורכבעל
דבתפילין,העיטורבעלשיטתלבארונראה

מימיםלמועדההזאתהחוקהאתושמרת"כתיב
וקטנים,הקראמיירישכתפיליןל"וס,"ימימה
בהושייךלאולכןנינהובתפיליןשמירהבנילאו
ובתנחומא,בדבריוהיטבש"עתפיליןמצותקיום

בעשייהישנובשמירהשישנוכלבאפרשת

ואף,ש"עמצוהבנישאינםקטניםלאפוקי

קטניםשגםמבוארדתרומותא"פשבירושלמי
נראה,ש"עמחשבהבכללליתנהורקשמירהבני

וכןדעתויסיחשלאהואכתפיליןשהשמירה
וכן,שמירהבנילאוקטניםשבזהוחמירמהפחה
לאוקטניםהפוסקיםלרובמתחמץשבקלבמצה

דמקואותא"ספ"שמחאור"ועיין,שמירהבני
להניחלקטןאסורולכן,שםבזהשביארומה

ולאבשמירהשאינוהעיטורבעללשיטתתפילין

.תפיליןלהניחלושרי
היורעדקטןהעיטורבעלמפרשומעתה

גדולכברשהואהכוונה,שחייבתפיליןלשמור

בכלשחייבואף,ש"כמלשמורראויאזשרק

תפיליןמצותבזמנםהלא,ג"יבןכשהואהמצות

,ראשוניםועוד(.יז)ה"ר'בתוסוכמבואררפויה

,המצוהלקייםיתירהשמירהשצריךשדימו

ששומרואומרגדולהואשאםל"קמועכשיו

לשמוריכולאינושהבןהאביטעוןולא,לוקונה

אוב"כעדרקלבדג"יבןעדאינווחינוך,ופטור

המצותבכלרק,(.ל)בקידושיןכמבוארכיד

שבעצמוכיוןלחנכוצורךאיןלגדולכשהוא

במהחינוךמצותלאבאזגםשייךאבל,חייב

לבנולקנותעליווהטילו,לקייםיכולהבןשאין

תפיליןלו"לוקח"שדאמרינןהאומדוייק,תפילין

ופשיטאבגדולדמייריבתפיליןשחייבקאמרולא

לולקנותאזמייכשאביול"קמרק,בעצמודחייב

.ש"כמ

לזכותםמותראסכעברייניםמסתפק

.תפיליןבמצות

שאוסרהעיטורלבעלסובאנסתפקתיא"ובמק

לאסורראויאי,שמירהברשאינולקטןתפילין
והוי,שמירהבנישאינםתפיליןבמצותלעבריינים

שלכאורהואף,להולמוסרןבקדושתןזלזול

ירדעכשהמניחרקהואהקיום,ע"במאותםמדכה

,ש"וכמושמרתבהודכתיבבמהליזהרמקדושתן

רק,רפויההמצוההיתההראשוניםבזמןולכן

אפשרשבקללהניחהזהירוותפלהש"קלשעת
הכיובלאו,לעברייניםלהניחאיןאבל,ליזהר

אםשאפילושפוסק(חק"סה"כ)ש"בעהעיין
מצותעניןלהביןצריךכוונהצריכותאיןמצות

ש"יתלבוראאותנוולשעבדאותשהואתפילין

כללמצוהקיוםבזהאיןמניחןאפילוהכיובלאו
במומרש"וכ,ש"עייבעלמאקוףמעשהאלא

אצלוהכלרקבמצוהומאמיןמביןשאינול"ר

אולישבזהלהוהמניחיןטועניםרק,וטקסמסורת

שיטתפ"עבזהבאתיולהעיר,סובאע"וציתקרבו
,בשיטתוקיימיל"זצורבינוא"שהרמהעיטורבעל

.ב"צז"וכדוקאקטניםממעטבתנחומאאבל

עלל"זצדבריסקמהגאוןם"ברמבביאור

.בתפיליןקטן

ציוןבןאשרהמופלגבנילימסרזהובענין
מפי)ל"זצס"הגריזמרןבשםששמעדיוקי"נ

ר"פם"ברמבשדייק(א"שליטד"הגרמבנו
לשמורשיודעקטן"שפוסק(ג"יהלכה)דתפילין

"במצוותלחנכוכדיתפיליןלולוקחאביותפיליו

(.מב)סוכההגמראמלשוןששינהמרןודייק

ודייקתפיליןלשמורהיודעקטןדאיתא

שיכוללעניןמיירישכאןוהסביר,"תפיליו"
יכניסםאויגנבואויאבדושלאתפיליולשמור



רכתפיליןהלכותא"הגרהלכות
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ונאנהגיך

מהיסחעצמולשמורמיירילאאמל,הכסאלבית

נגעוהתפיליןקדושתשמירתמשוםולאהדעת
בהנגעושלוהתפיליןשמירתמשוםאלא,בה

רקבהנחתןכללמיירילאוגם,"תפיליו"וזהו
לוקחשאביוקאמרושפיר,תפיליןלצרכולוקח

לשמורוהיינולשומרןיכולאם,לעצמותפיליןלו
לשמורביכולתלוילהניחןהחיובאכל,תפיליו

ש"וא,ושמירההדעתהיסחבליתפילין
לוקחשאביודקאמרהגמראשמדוייקם"להרמב

וכמובתפיליןשחייבקאמרולא,תפיליןלו
שלמרן,(אביוה"ד:ב)בערכין'התוסשתמהו

אםלושקונהאלא,כללבחיובמיירילאל"זצ
ברוריםודבריוש"וכמייגנבושלאלשומרןיכול

.ת"בעזהשי
הדעתמהיסחשמירהבחיובנסתפקתיא"ובמק

מפניאו,תפיליןמצותמפניזהואם,בתפילין
מקייםכשאינומ"ונ,דתפיליןהחפצאקדושת

חייבאםבלילהאולשומרןבמניחכמוהמצוה

נראהד"ולע,דעתולהסיחלאלשמוראז

יכולאינושאםבקטן"תפלין"דייקם"שהרמב
אבל,לוליקחאיןלחפצאהצורךכפילשמור

הלכהזהודעתושמסיחלשמוריכולכשאינו

ז"ודמצווהשאינובקטןלןאיכפתלאבגברא
.ב"צ

איןשלעיטורכיוןיברךקטןאסמסתפק
.חינוךמצותבזה

אוחודשלהניחנהגוהאשכנזיםרובאמנם
ונראה,ואחרוניםא"במוכמבוארקודםחודשיים

העיטורשלבעל,לבטלהלברכהלחוששאין
לאכ"ואחינוךמצותבתפיליןאיןורבינוא"רמ

דנשיםא"כרמדנוהגיןשלדידן,לברךלהושרי
אףישראלבנישנצטווהמצוהעלמברכות
ש"כ,מצוהשלגבראכיוןלהוושרינן,שפטורות

.מברךאםלחושאיןשחייבאומריםשישג"כה
מצוהברשנעשההיוםבאמצענולד
אם,היוםבאמצערקפוסקיםלכמה
לשיטתםלחושתפיליןבצהריםלהניח

.לעתמעתשצריך
הבאתי(ה"בהגהח"רמד"ח)וזמניםובמועדים

רקמצוהברשהואל"רסהפוסקיםמגדוליכמה
נולדאםכ"וא,לעתמעתדתלוישנולדבשעה

להניחלוראויבבוקרתפיליןוהניחהיוםבחצי
בעינןהלאסובאנתקשיתירק,בצהריםפעםעוד

ג"יבןשהואאחרבכשעורשגדלושערות'ב
כ"וא,שומאשהואמהנילאקודםשגדלדמה

בשעורחדשותשערותגדלולאעודבצהרים

מקודםליגדלשהתחילולעיקרןראשןלכוף
צריךזהוענין,גדולשהואאחרילשיעורוהגיעו
,היוםמצותובספריהיטבש"עמקיףבירור
.באתילבדולהעיר

להניחאסורשקטןאחדחכםחידוש
.שיטתוודוחהדגרולתפילין

חדשבדברשיצאאחדחכםבדבריואסיים
דרומה,דגדולתפיליןללבושלקטןשאסור
מפנילהדיוטשאסורגדולכהןשלבשלבגדים
וכמבוארלקלהחמורהמקדושהמורידיןשאין
לובששגדולתפיליןנמיוהכי,(:יב)ביומא

שילבשלהורידןאין,דאורייתאע"מכהושמקיים

ומדייק,בעלמאחינוךמצותבולקייםקטןאותם
תפיליןלולוקחשאביודאיתאמהאכדבריו

כשהואלצאתיכולשאינולוליקחדוקאשצריך

.ש"ואבאחרקטן
שימוששרק,כללנכוניםדבריואיןד"ולע

בפרוכתאוכהונהדבגדילבישהכמוממשמיוחד
וכן,ומורידוג"כהמלבושדחשיבזהמטעםאסור

ומורידות"סארוןשל'וכדופרוכתבשימוש

תפיליןאבל,קלהקדושהשלאחרלתשמיש

כללמתייחסואינוכלללבוששםעליושאין
כללשייךלא,דמצוהחפצאהוארקמיוחדלאדם

רקועוד,המניחוהאדםכלפיהורדהדהוילומר

לפרוכתאולעבודהכגוןלקודשבוכשמשמשים

ולא,גרידאלמצוהבושמשמשיןבמהולא,אסור

לקטןושרי,בזהאסורחששבפוסקיםמצינו

.ב"וזמידילמיחשוליכאדגרולבתפיליןלהתחנך
והנהגותתשובותת"בשובדברינועודועיין

בעניןהפוסקיםמדברישהבאנוג"נסימןא"ח
עודיתבארשםובדברינובתפיליןקטןחינוך

.ה"יעושא"הגררבינובשיטת



ומינהגיךתפיליןהלנותא"הגרהלכותעב

שיעורעדבתפיליןעראישינתישן.ם
ברכיוביןראשוובמניח,אמה'קהילוך
לאסוראזחושששאינוונראה,דוקא
ראשוקלותבשחוקשעיקרההדעתהיסח

.דוקא
.מהוהדעתהיסח

דשינתל"זצרבינובשםד"מס"רל"בבה

'קהילוךשיעורעדהיינובתפיליןרשריעראי
והמפרשים,ש"עדוקאברכיועלובראשואמה

לךואיןהדעתהיסחאסורישכתפיליןהאנתקשו

,עראישינתשרינןולמהמשינהיותרהדעתהיסח
ראשוקלותבשחוקאלאאסורשאיןותירצו
משוםרקהדעתהיסחמשוםבהאיןעצמהושינה
חשששאיןעראיבשינתולכןהפחהחשש

דברכותג"פש"כראזהכלוכמבוארשרילהפחה
עלתמה(ט"ל)אריהובשאגת,יונהרבינובשם

כמשמעופשוטוהדעתהיסהולדבריו,זושיטה

תמידלחשובשצריךדהיינו,אופןובכל

ישבשינהואףמהםרעתולהסיחולאמהתפילין

אמה'מקאלאד"היסהאסורשאיןאלא,ד"היסה

,שריאמה'קעדעראידשינתש"ואולמעלה

ל"זצורבינו,(אחדמינוסלערךאמה'קשיעור)
אף,מלאכהלבעלגםהיוםכלתפיליןשמחייב

ביותראףתפיליןמקדושתמלחשוביפסיקשודאי
לעיקרשתופסנראה,במלאכתוכשעסוקמרגע

וכןראשוקלותשחוקאלאהדעתהיסחשאין
זהשאיןשריבמלאכתואבל,אסורבטליםדברים
.ש"ואהדעתהיסח

איתא(יב)דבשבתתמה"אריהשאגת"בוהנה

ט"מחשיכהעםשבתערבבתפיליןאדםיוצא"
למשמשאדםחייבהונארבבררבהדאמרכיון

,ש"ע"דכירמידכרמציץו"קשעהכלבתפילין

אלאאסורשאיןוסיעתויונהכרבינונימאואי
עלתמידלחשובצ"וא,ראשוקלותשחוק

עליושהתפיליןמידכרהיאךקשהכ"אהתפילין
אסורואיןבעסקיולעסוקיכולוהאבהםיצאולא
דילפינןתמהוביותר,לבדראשוקלותשחוקאלא

בשחוקרקהאסורנמיבציץכ"וע,מציץתפילין

אסורזההכיבלאוהאוקשה,ראשוקלות
.ש"עתיראוומקדשידכתיבכמקדש
חדא,הםנפרדיםדינים'דבנראהד"ולע

חיוב'ב,ראשוקלותבשחוקוזהוד"היסהאיסור

קדושתדזכירתמצוהדהיינובתפיליןמשמוש

היסחשמצדמ"לקז"ולפי,מצקןהנלמדהתפילין

שבשחוק,תפיליןבהנחתאסורתמידאיןהדעת

לקיוםומיהו,אסורבזהישדוקאראשוקלות

מקדושתהלזנורשצריךמציץילפינןהמצוה

,כתיקונההמצוהמקייםשאינופטורהכיוכלאו

ראשוקלותבשחוקהדעתהיסחהאסורכ"וא

שקיוםמקדושתהזוכרכשאינוהפטוראבל,דוקא

.אסוראיןאבלפטורכשינהולכן,בכךמצותה
עםשבתשבערב,א"השקושיותק"לושוב

בתפיליןאזגםיוצאשמסתמאיוצאחשיכה
,דוקאמקדושתהבזוכרוהיינו,המצוהלקיים

מלבדובציץ,דכירומידכרממשמששפירולכן
תמידלזכורצריך,ראשוקלותשחוקאסור

,תמידמצחועלדוהיהמקראכדילפינןקדושתה
,בתפיליןהדיןוכן,מצוהאיןזוכרוכשאינו

ק"ודובהאיתנמיאסוראראשוקלותובשחוק
.בזההיטב

.הטורסתירתמיישב
סתירהשהקשוהטורדבריכזהומיושב

הדעתהיסחשאיןפוסקר"משבסימןבדבריו

פוסק(ח"ל)ולעיל,ראשוקלותשחוקאלא
פטורעליומיושבתדעתושאיןומידמצטער

שהוקאיןבמצטערהאוקשהtw~Yמתפילין
,הדעתהיסחמשוםפטורולמהראשוקלות

מצוהקיומיברדלאודבמצטערניחאולדברינו
מקרושתלזכורמסוגלשאינוהואדתפילין
היסהאסוראבל,מהמצוהפטורולכןהתפילין
ש"כמדוקאראשוקלותבשחוקהיינוהרעת

.המפרשיםזהמעיןהרגישווכבר,ש"וא

.א"המנעלתמיהה

(גק"ס)ד"מסימןא"המעלתמהאניומעתה

כיוןתפלהבשעתלמשמשחיובדאיןשפירש
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נג

,ראשוקלותשחוקאלאאינוהאסורשיסוד

איןבהואסורהכיבלאוהואהתפלהובשעת

לאמשמושחיובהאוקשה,ש"עלמשמשצורך

אלאליכאואסורא,הדעתהיסחלאסורשייך
לזכורמשמושחיובאבל,ראשוקלותבשחוק

שעהבכלוחיובהמציץילפינןתפיליןקדושת

דינים'דבכדברינול"סא"המבדאףונראה,ע"וצ
משמושחיובריסודא"למגל"רסאלא,הם

ד"להיסהיבואושלאכדיהואמציץהנלמד
וזכירתבמשמוששישולא,ראשוקלותבשחוק
רכלא"למגל"סולכן,עצמומצדחיובקדושתה

כבתפלתראשוקלותלשחוקלבואשייךשלא
מצוהאיןשובהמלךלפנישעומדע"שמו

.התפיליןקדושתוזכירתבמשמוש

היסחבגדרל"והאריזא"הגרביןמחלוקת

.הדעת

רבינושיטתביןהחילוקלןיבוארומעתה

כלל"זצשלרבינו,ל"האריזהאלקיושיטתל"זצ

ואף,ע"ממקייםתפיליןשמניחורגערגע

איןזוכרכשאינוגם,קדושתהלזכורשמצותה

היוםכלתפיליןלהניחראויולכן,איסורבזה

כ"משא,התורהמןע"מיקייםתכופותולעתים

מרובמצותהשמעיקרסובאמחמירל"האריז

דעתולהסיחולאהתפיליןתמידלזכורקדושתה

מלאכהבעליולשיטתו,אריההשאגתוכשיטת

שמסיחמלאכתןבשעתתפיליןהניחולאמעולם

וגם,(ל"זצכרבינודלא)מדינאואסורדעתו

עשרהבשמונהורק,למשמשחייבתפלהבשעת

ועיין,פטורולכןאפשראיכ"עהתורהועסק

ש"אלשיטתוכ"וא,:לומנחותמקובצתבשיטה
שאין,היוםכלתפיליןלהניחלאישראלמנהג
למיחמורוהערנש,קדושתהבזוכראלאמצוה
אלאלהניחנמנעו,דעתומסיחרקמכווןשאינו
מקייםשזוכררגעכלל"זצולרבינו,לבדבתפלה

לזכותהיוםכללהניחןהיוםגםוראויע"מ
ל"ביאוהעיין]קדושתןכשזוכרהרבהבמצות

.ז"בכהיטבק"ודו[ז"ל'רסי



ומינהגיךוברכותיהשמעקריאתא"הגרהלכותעד

רכרתיה:רבוטמעקריאתמצרת

,וממותשעות'געדרקש"דקע"מ.מא
עדהשחרעמודכפיבשעותתלויולא
עדמנץהיינושעות'גרק,הכוכביםצאת

.דוקאשעותב"דישוהביוםשקיעה
,תםכרבינוהכוכביםבצאתהנוהגים

כשיטהבשחריתשמקיליןמהםישש"בק

.שקיעהעדדנץבשעותשתלוי
א"במאבל,ט"תנח"אבביאורורבינוכתבכן

היוםשעותבעלמאאםשאפילוכתבח"נס"ר

מעמודשעות'גהויש"קלענין,שקיעהעדמנץ

'הגש"קלעניןשגםל"זצרבינודעתאךהשחר

והמנחתהלבושדעתוכן,שקיעהעדמנץשעות

ט"לתויל"סוכן,הדיןבעיקרעמוהסכיםכהן

שגםונראה,ז"והגרבברכותנ"פט"במעדי
ב"עהכוכביםצאתשזמןתםכרבינולמחמירים

מנץלחשובישש"קלענין,השקיעהאחרימינוס

מפניאלומשעותדיברושחכמים,שקיעהעד

כדמבוארשעותב"ישקיעהעדמנץשוהשביום

לכלניכריםושקיעההנץוכן,שםרבינובדברי
מבוארוכן,כאלושעותל"חזתפסוולנןאחד

ולשעות,תםכרבינוהכוכביםבצאתל"דסבלבוש

הגאוןמרןוכן,שקיעהעדשמנץדעתוהיום

צאתלעניןתםכרבינוסובאהחמירל"זצדבריסק

גםלהקלדעתוהיהש"קולענין,הכוכבים

,ראורייתאש"שקג"אעשקיעהעדמנץלכתחילה

בספרמתבארוכן,בזהזהתליאדלאל"ועכצ

יוסףרביהגאוןמפיושמעתי).ש"ואכהןמנחת
ל"זצמבריסקח"הגרשזקנו,ל"זציק'סולוויצדוב

,א"כמש"לקלהחמיראםשניםכמהפקפק
כשיטתהכוכביםלצאתמאדשהחמיראףולבסוף
בנץדתלוינקטהיוםשעותלעניןמ"מתםרבינו

.(דוקאושקיעה

להחמירלתואיןהכוכביםבצאתלמקילין
.ש"קזמןלהקדים

הכוכביםבצאתשלמקיליןד"נלעומיהו

שכתבי"אוכמנהגהגאוניםכשיטתלכתחילה

ולא,א"רס'סיח"אוברכהובמחזיקי"בברכ
,כ"ויוהשבתבמוצאיאפילותםכרבינומחמירים

שהזמןש"קלעניןלהקללסמוךלהוראויודאי
כפישהזמןלדחוקילןדלמה,שקיעהעדמנץ
ובודאי,התורהמדינייסודלזהשאיןהנשףסוף

,שקיעהעדמגץשהשעותלומרטפילןמסתברא
ק"למוצשאפילולהקלנתפשטישראלבארץאבל

ולענין,תםכרבינומחמריולא,הכוכביםבצאת
עדהשחרמעמודשהשעותמחמיריםדוקאש"ק

(ט"נ)א"כמל"דסטעמאוהיינו,הכוכביםצאת

,השחרמעמודהשעותמנינןע"ולכשאניש"שלק
וזה,כלדעתוח"מפרשימשידביבקונטרסוכן
דאזלישםח"והפוא"למגדבשלמא,טובאע"צ

לילההויח"דרכ"דצהונמצאתםרבינובשיטת

אבל,ז"לפיהשעותמנינןשפירתורהלדיןונשף

לילהזושעהואיןכגאוניםשנוהגיןלדידן
שנאמרחיתימהיכי,תורהלדיןהנשףותחילת

ת"למשנש"וכ,פיהןעלהיוםשעותל"חזשמנו

מהנץששוניןל"יודעימיהת"ר'לשידאף

שכשאמרוכהןוהמנחתוהלבושרבינווכשיטת

ל"דחזלשעותנתכוונוזמניותשעות'געדל"חז

לדידןמ"ומ,ש"כמשקיעהעדמנץרהיינו

ב"עבשעורת"ר'כשיבדאורייתארמחמירין

שפירדאורייתאבמלאכותהשקיעהאחרמינוט

בזמןדאורייתאש"קלעניןאףלהחמירמקוםיש
מבוארכןפ"ועכהואיללעילוכנתבארא"המג

.להלןויתבארל"זראשוניםועור'ובתוסד"בתה

להקלק"עיהירושליםדמנהגתמיהה
מסביר,ש"בקולהחמירק"במוצש

.ז"עותמיההא"המגכשיטתשדעתם

זמןבלוחותשפורסםמהבדברלהעירישעוד
שלש"עלוהזמןי"עפשחישובו,א"במנש"ק

ב"כשלמילוכשיעורהנץלפנידקותתשעים
ונראההרואהיתבונןלדברינוואמנם.וחצימינוט

השיטהכפיבעצםישראלארץשמנהג,נפלאדבר
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כשאמרוולכן,שקיעהעדמנץבעלמאשהיום
כיוםכינוניאדםמהלך(.צד)בפסחיםל"חז

הכוכביםצאתעדהשחרמעמודפרסאותעשרה
הואשעותב"דישהיוםשעותב"מייותרשזהו

שקיעהעדמנץז"לפיכ"וא,השקיעהעדמנץ
ב"כשפירמילכ"ואשעותב"לימיליןב"ל

החמירוש"ובק,וחצישעהמילין'וד,וחצימינוס
לזמןושפירכ"צאהעדש"מעלוהלמנותא"כמנ

השחרעמודכפיהיינובלוחותשפורסםש"ק
וחצישעההנשףגמרעדנץלפניוחצישעה

ע"צזהאך],(השנהתקופתכפי)שקיעהאחרי

המנהגאבל[כגאוניםבשבתדמקיליןלמאיל"כנ

בדאורייתאלהחמירל"רסמפנירקלהחמירדילן
אחרימילין'דעדלילהשאינותםכרבינו

מוכרתאינוהיוםשעותדלעניןאף,השקיעה
וכן'שבתוסכיוןמ"מ,לעילת"כמושנהכיל"רס

היוםשעותלעניןשגםמפורשא"ורשבן"ברמכ
הכוכביםצאתעדהשחרמעמודיוםכלמנינן
מבוארוכן,מילין'דבסוףהיוםגמרשהוא
שיטהלהאיאבל,כןלהחמירנוהגין,ד"בתה

מינוטב"דעהשחרבעלותתלוישהזמןמסתברא

לאחרימינוטב"עדהיינוכ"צהעדהנץלפני
'מהואשעותב"ישלהיוםשלדבריהם,השקיעה

מילוכל,הכוכביםצאתעדנשחרמעמודמיל

השעותכפימחמיריםאנוכ"וא,ש"כממינוטח"י
והזמן,הכוכביםצאתעדנץלפנימינוטב"ע

נ"כעתלויהשחרעמודכפילמחמיריםגםש"ק
מהזמןרגעיםעשרהלערךמאוחרכ"וא,מינוט

למחמיריםאףש"קלזמןכאןבלוחשמפרסמים

המנהגוכן,אזעדולקרותלאחרויכולים,א"כמהי
לאחרונהפירסםוכןל"בחוהמקומותברוב

rDtבלוחותיוא"שליטמנתידידיה'רג"הרה

ושתיםשבעיםלפידהיינוזהשיעורכפיש"ק

ועיין,ש"ואשקיעהולאחרהנץקודםדקות

.ד"סקג"י'סיא"חזו
.ש"בקהמחמיריםשיטת

עלצווחל"זצקטלראהרןרביהגאוןוהנה
ק"במוצשאפילוהכוכביםלצאתק"עיהמנהג

א"כממחמריש"ולק,כגאוניםלהקלטפידחמיר

(ג)מועדלשלמהאשרובספר,הכוכביםצאתעד

לחשבלהחמירמקוםדישומסיקהמנהגמיישב
אדרבהכןואם,שקיעהעדש"מעההיוםשעות
להחמידראויבלילהולאשקיעהעדתלויאם

ש"קזמןלהקדיםשעהמרבעיותרעודולהוסיף
ש"מעההזמןשלדבריהם,א"הסכזמןמהמקובל

בארץהיוםהמקובל,הכוכביםכלצאתעד
ולחשובלהקדיםראויא"כמש"קולזמן,ישראל

עתיקהמנהגוזהו,לבדכוכבים'גצאתעד
,כןמחמירים"אהרןתולדות"וחסידי,ק"בעיה
לןוחביב,האחרוניםמגדוליבכמהלזהיסודויש

.סקפוקיםבלילצאתש"דקע"מ

מאריך
שלנוהגיי

כדאורייתאלהחמיר

ומביא,תנאיעלאומריםש"קלהקדים
ל"זצסלנטרישראלרביהגאוןדברי

.כפולתנאישצריך

ש"קלהתפלללהקלנוהגיןרביםאמנם

עדמנץשהזמןל"זצכרבינומאוחרבברכות

כהאישםל"זצא"החזורבינודעתוכן,שקיעה

ש"דקדאורייתאע"מעיקרלעניןאבל,שיטה

דרבנןבברכותיהש"קולענין,ע"לכלצאתרצונם

המצוהלקייםשיוכלווכדי,רבינועלסומכים

ש"קקוריןרבינווכדעתבברכותיהדאורייתא

שאםתנאיעללצאתומתכווניןהתפלהלפני
לצאתמתכווניןאיןמאוחרש"קשזמןהלכה

,התפלהסדרעלכשקוראהכךלאחררקעכשיו

(ס"תפ)י"בבמבוארלמצותתנאישמועילוהיסוד
'לסיבגליונול"זא"הגרעכ"וכ,אבודרהסבשם

,מאבודרהםמקורווהביאתנאיד"עשיקראו"מ

בתנאיליתאבשליחותדליתארמלתאואף

,'ג'סיט"יובעונגעיין,בשליחותליתאוהמצוה

בתשובותועיין]ל"ואכמ,שאנידכוונהתנאימ"מ
דבעינןנראהאבל,[באורךב"נ'סיא"חוהנהגות

כסידורמבוארוכן,ללאוקודםוהןכפולתנאי
ישראלרביוצדיקהגאוןבשםבהגההא"הגר

כלהורהלמעשהשהלכהושמעתי,ל"זצסלנטר

האומרפרקקידושיןבירושלמיוכן,ל"זצא"החזו

תנאיצריךלעצמובמתנהשאפילומשמע(ג"ה)

.דוקאכפול
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.ללאוקודםהןבוהלומרהיאךמסתפק
ללאוקודםהןלתנאישצריךכיוןאניוממופק

הןשלכאורה,ש"בקלהתנותהנוסחהיאך,דוקא
שיוצאבאופןויאמרשיקדיםהיינוללאוקודם
יוצאאינושאםלומרעליוכ"וא,הןשוהועכשיו
לאחריוצאואם,עכשיולצאתמתכווןכךלאחר

קודםהןשפירהיהובזה,לצאתרוצהאינוכך
.סבבקידושין'התוסמדברילהעירישאבל,ללאו

אםמקדיםגופאשבסוטהשתמהו(בשלמאה"ד)
נקראשרוצהדמהותירצו,אותךאיששכבלא
ולפי,מקדימוכ"ועשכבלאאםרוצהוהתם,הן
לצאתרצונואיןהלאנמיש"בקלכאורהזה

ב"וא,המצוהכעיקרבברכותכךלאחררקעכשיו
איניכךלאחריוצאאניאםולומרלהקדיםראוי
ולסיים,עכשיולצאתלארצונושזהועכשיויוצא
וזהועכשיולצאתרוצהכךלאחריוצאאינושאם
.נפלאההערה

'התוסעלתמהד"יועלו"לטבהקרמהאמנם
בגיטיןמפורשתמגמראשתמוה,שיטתםודחה

קודםהןדהוהגטיהאמתיאםבתנאי(עה)

כ"ואלחיותרקלמותרצונואיןהאוקשה,ללאו
,גטאינואמותלאאםלהקדיםמדינאלןהוה
.גוונאבכלללאוקורםדהןמשמעכ"וע

אלא'התוסכתבולאכאןשעדנראהד"ולע

בבירוררק,אופןבכלהתעשהלעשותכשרוצה
בסוטהולכן,בכךשרצונוהמעשהלהקדיםצריך

נטמאהאם,אופןבכלויועילבהשקאהרוצה

מעשהכאןשישוכיון,הנקיטהורהואםחנקי
ראובןובניגדמבניילפינן,אופןבכלהשקאה

איששכבלאאםוהיינו,מקדיםשרוצהדמה

לאהכיובלאוגטתהאאמותאםבגטאבל,אותך
אםוהיינוגטדליהויהצדאתמקדים,גטתהא
כיהיטבק"ודובכךרוצהשאינואףימות

.יהושעבפניש"ועת"בעזהשינכוניםהדברים
ש"כקע"למומתנהבבוקרכשקוראזהולפי

ע"מקיוםבזהדליהויבאופןמקרים,לאאו
שתלויכיון,בכךרצונושאיןאף,דוקאש"דק

באופןמקדים,ש"דקע"מבקריאתוישאיועומד
איןאםאומרולכן,ש"קמצותקיוםבוהשיש

אניואם,עכשיולצאתרצוניכךלאחריוצאאני
הוארקעכשיולצאתרצוניאיןכךלאחריוצא

'לסיא"הרעבגליוןהואוכן,נ"וכמשתורהדברי

.ש"עייו"מ
.להתנאימדוייקנוסח

לצאתולכווןבבוקרש"קלקרואשאיןונראה

בתנאילצאתראויאלא,ברכותבלאא"מגבזמן
עםכתיקונהש"לקעודיזכהאולישאז,דוקא

ל"זצלרבינווכן,המצוהעיקרשזהוברכותיה

לתפילהגאולהסמיכותמצותו"מי"ססבביאורו

,דוקאש"קבזמןעיקרהלברכותיהש"קלהסמיך

ואף,ברכותרישש"ורא'בתוסהיטבעיין
לשיטתיצאכ"גלצאתרוצהשאינוצווחשאפילו

ש"דקכיוןאולי,(ט"תקפ)י"בבמובאה"הרא
י"תרכ"וכמוש,תנאיבהמועיל,שבדיבורמצוה

כעיע"לכשבדיבורדבמצוותדברכותק"ספ

,ש"עייהמצוותבכללאדםבחייכ"וכ,כוונה
דמועילכןל"יה"הראדלשיטתכ"כשכ"וא

יתנהאםיועילשכאןנראהוהעיקר,הפוכהכוונה

רקדמתנה,תורהלדברילאוואםש"לקשיהיה

ג"וכה,לרשותמתנהולאמקייםמצוהלאיזה

(:לח)בפסחיםלהדיאמבוארוכן,מועילודאי

,ש"עייומועילתודהלחמיאולמצהשמתנה

.מועילוהתנאיתורהאוש"לקיועילנמיוהכי
בבוקרלומרהתנאינוסחבדיוקנתבארהרי

ש"דקע"מבושנהכךלאחריוצאאניאיןאם"

יוצאאניואם,ש"דקע"המעכשיולצאתרצוני
עכשיולצאתרוצהאניאיןבברכותיהכךלאחר
התורהברכתשאמרולאחר,"תורהכדבריאלא
ויש],שמיםמלכותעולעליוקיבל,ל"כהנש"וק

שלוםושאלתחמיןבשתייתמכןלאחרמקילין
.[מ"ואכב"וצ

וחלילהובצבורבוותיקיןלהתפלל.סב
.ביחידותלהתבע

דוקאכוותיקיןתמידלהתפללהרגיל

.ביחידותגםכןמתפלל
אחריםובדפוסים,רבבמעשההואכן
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מניןעםובלבדכוותיקיןבשחריתלהתפלל"
ליהפשיטאח"נס"רל"בביהאבל,"דוקאעשרה

להתפללוזהיררגילאםביחידותלהתפללדמותר

בזהירדמייריבלשונושדקדקונראה,כוותיקין

למבואררמזומקורוכוותיקיןלהתפללתמיד

ש"ועיי"כותיקיןודלמא":כהברכות'בגמ

למידדוקאשםלציוןבראשוןכ"וכ,י"ברש

עםתמידשמתפללשבזהומשמע,כותיקיןשרגיל

ז"שעיאףהותרולזההותיקיןמעלתעיקרהנץ

ל"זצא"החזורבינונהגוכן,ביחידותיתפלל

שחריתגםביחידותאפילוכוותיקיןלהתפלל

.כ"ביוה
,רגילמשאינורגילשנאמאיב"צואמנם

טובההנהגהאצלםדהוהבכךדהרגיליםואפשר
יבטללאמניןאיןבאקראיאםולכן,ממשוכנדר

אזכותיקיןדןקאמתפללאינואםאבל,הקביעות

דהויבצבורתפלהדוחהואינוהידוראלאאינו

שחלילהרבינושלשיטתושורשוזהו,טפיתיובא

פ"וכ,ד"כנלעמדינאשחיובובצבורתפלהלבטל

.'ב'סייצחקבפרי
מעלתאםשהשאלה,ביהדרניהאחרוןובזמן

נראה,לאאוותיקיןלמעלתקודמתבציבורתפלה

מעלתעיקראם,להלןכאןבדברינושתלוי
ם"ורמבף"כריהנץלפנישקוראש"בקוותיקין
ראוי,בדיעבדרקכ"ואח,ש"קזמןעיקרשזהו

,כהלכתהש"קלצורךבציבורתפלהלדחות

הנץקודםלכתחילהזמנהעיקרדאורייתאש"דק

ועודא"ורשבן"שלרמבואף,בדיעבדרקכ"שאח
הידורהאי,בהנץמידלהתפלללתפלהשהידרו

אםלדעתיולכן,בציבורתפלהלדחותאליםלא

עדיפאבצבורהתפלההנץאחררקמניןיש

אזשאם,בתנאיהנץקודםוקורא,וותיקיןודחינן

אזרוצהבברכותשאינואףהמובחרמןמצוה

ש"דקע"משמקייםואף,לאאזלאשאםלצאת

ע"מקיוםעיקרא"במקביארתי,הברכותבלי
כפרשתהתורהדלימודע"מקיוםיסודהש"דק
וכמבואר.תורהתלמודבהיוצאיןולכן,ש"ק

המצוותברכתל"חזתיקנולאולכן,(.ח)בנדרים
דירןבנידוןולכן,בבהייתשיוצאיןמפני,ש"לק

הויואז,ש"כמבתנאילקרואהעצהנראה

תפלהיבטלולאם"ורמבף"לריגםכמצותה
.בציבור

הארכנוומעלתהלוותיקיןש"קהזמןובעיקר

,היטבש"ע(א"שכסימן)ד"חוזמניםבמועדים
הנץלאחרש"קזמןעיקרשאדרבהפוסקיםויש

ת"ורח"רבשם(:לו)יומא'בתוסוכמבוארדוקא

כותיקיןלדקדקכךמשוםנמנעיםויש,ש"עיי
וכמבוארלובסמוךהנץקודםש"קהקורין
אינודנץהזמןעיקרוכן,"יעקבמשכנות"ת"בשו

.שנבארכמוצורךכדימבורר
דקדקוהותיקיןאיהראשוניםנחלקווהנה
זמנהבהתחלתעשרהשמונהלהתפללבעיקר

גאלעדש"קקודםמידסמכוולכן,בנץתיכף
אדרבהאו,להתפללהתחילודנץוברגע,ישראל

עולקבלתאחרכבריהיהשבנץאצלםהעיקר

דקדקווותיקיןאיוהיינו,ש"בקשמיםמלכות

ף"הרישדעת,תפלהמשוםאוש"קמשום

זמןשעיקרה"וראכלבוח"אי"ותדרם"ורמב

ודעת,הוותיקיןדקדקוובזההנץקודםש"ק

ש"קשזמןועודש"ראא"רשבן"רמב'התוס

אמות'דברחוקחבירומשיראהלכתחילה

דנץברגעלהתפללכדיאיחרווהוותיקין,ויכירנו

.לתפלהגאולהלסמוךורצו
ש"קזמןשעיקר,פלאבחידושדנתיא"ובמק

,דוקאנץזמנםשעיקרשביוםמצותככלמנץ
,דמגילהב"ספבמשנהוכמבוארגמוריוםשאז
רקשתלויבמקראנתפרשלאדבוקרש"שקואף

ייראוךאבל,ש"כמדיוםש"קעיקרה,"ובקומך"
דיןרק,דעלמאבנץתלוילאלתפלהשמשעם

בגמרבזהרתווהיינוהשמשעםלהתפללמיוחד

:לושם]:כסושם:טמרכותשאמרווכמי,הנץ

עםמצותההמנחהתפלתלענין[שםי"וברש

,"ירחולפנישמשעםייראוך"'שנאחמהדמדומי
והיינו,החמהזיהרוריעםהשקיעהקודםוהיינו
רק,ושקיעהנץשלולילהיוםבדיניתלוישאינו

,השקיעהוקודםהנץאחרהבאיםהחמהבזיהרורי
היוםכשאורהנץבהתחלתזמנהש"קכ"וא

ותפלה,גמוריוםהואדאזמתחילרקשהשמש
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השקיעהומהתחלת,לגמרייצאכשהשמשמתחיל
'הגמהיטבמבוארובזה],מינוס'דסופועד

והיינו,חמהדמדומיעםדמצליאמאןדלייט

גמרעדהשקיעהתחילתדאחרהללורגעיםבתוך
אלא,השעהליטרוףשלאלייטז"וע,שקיעתה

,מאיריםוהדברים,השקיעהקודםאותהמתפללין
תפלהלהתחיללגמורש"בקממהרכ"עכ"וא

וכמבוארלכווןמאדקשהוהדבר,זמןבהתחלת
פעםזכהשאםברונארבעל(:ט)בגמרא

,ש"עמחוכאפומיהפסקלאכותיקיןלהתפלל

כוותיקיןלהתפללנמנעיםולכן,ש"כמוהטעם

כ"ועלהפסידועלוליםמבורראינושהזמן
ויש)נץשוראילשעהוברכותיהש"קמאחרים
זהוולכןהנץלפניקמואדםבנירובשאזטוענים
ב"צז"ור,בזמנינוכ"משאובקומךמצותעיקר

.(ע"וצדוותיקיןדגמראדינאבזהלעקור
ל"זצמוולזיןחייםרבימהגאוןמביא

.ליזהרלמעשהמ"ונ,מוקדםשהזמן
בתוספותשמצאתיחדשדברחזיפוקאמנם

מוולזיןחייםרביהגאוןבשםכאןרבמעשה

ושיעורו,הנץהואהחמהשתראהדקודם,ל"זצ

ה"בהגהח"נע"בשש"כמודלאשעהעישור

שתשקעאףבשקיעהוכן,השמשגוףבכלדתלוי
,ש"עהשיעורזהאחריהואיוםעדייןהחמה

כפירקדידןבראייהתלויאינודנץנראהוכונתו

הנץלפנימינוטששוזהוהריםבראשיהנראה

לעינינושקעהואפילובהריםתלויבשקיעהוכן
להאריךישומאך,ז"הגרשבסידורועיין,סגילא

שלדיןדאף,דברינוהיטבמבואריםז"ולפי,בזה

מ"מ,באיחורהואבשקיעהוכןלכןקודםהואנץ

'ושזהו,ממשהשמשעםהיאח"יתפלתמצות

השיטותכלח"ידיצאנוובזה,מכןלאחרמינוט

תפלתלעניןוכן,דידןכוותיקיןבתפילהאף
להמתפלליםבזהגדולזכותלימודישהמנחה

.ל"וכנחמהששקעהאחרמיד
ין'מוולוזח"הגרלדבריגיסאמאידךומיהו

ש"קקוראיםאםכוותיקיןהמתפלליםל"זצ
ששנץכברלשיטתו,הנץלפנידקותכחמש

וביטלוהנץאחרוקראו,הנץהתחלתקודםמינוט

שצריךפלאחידושוזהו,לכתחילההמצוהעיקר
זמןעיקרשזהוהנץקודםפרשיות'הגכללגמור
מצותעיקרביטלום"ורמבף"ולרי,ובקומך
אינםוהדברים,הנץלאחרש"קשקראווותיקין

ס"הגריזממרןושמעתי,צורךכדימבוררים
היול"זצח"הגרשלאביו(דבריסקד"הגאב)

.נמנעולכןכוותיקיןש"קבזמןהרבהספיקות

וליכנסמלהקדיםלאחרשטובמביא
.הגץאינושזהלחשש

לומריש,מוקדםנץדשיעורג"אעונראה

ואז,דוקאהנץלגמרמינוטששמאחרשלתפלה

נהגוק"עיהובירושלם,השמשעםייראוךנקרא

המתאתרלעינינוהנץקודםלוותיקיןלהקדים

אבל,ל"הנח"כהגרשזהוונראה,ההריםבגלל

שארשלנץדיןלגביקאישהואלומרישאולי

ייראוךלדיןאבל,ולילהביוםשתלויהתורהדיני
השמששגוףעדלאחרראויבתפלההמיוחד

ולאחרלהחמירנכוןוכן,הנראההנץשזהונראה

התפלהלהקריםכוותיקיןהידורמפנישעלולימ

בדיעבדאלאהתפלהעיקראזיוצאיןשאיןלנץ
מכווןואינומאחראםאףמ"ומ,פוסקיםלהרבה
ולהתפללשמעלקרותמקדיםפ"עכאםהנץלרגע

ז"בכהיטבק"ודוזריזיןלמצותזכהלנץסמוך

ועיין)ת"וכמושנמלהקדיםלאתרמוטבולכן
באדמומיתשהחמהזמןשכל;קיחשבתי"ברש

אומינוטעללהקפידאיןכ"וא,שמשעםנקרא

.(אדמומיתכשעדייןשניים

האפשרכפיש"קלהקריםליזהריש.סג
.הנץלאחרכבראםאף
למיהשםחילולגודליבארמאריר

לאחריבברכותיהש"קואומרשמתפלל

להתפללטובשיותרומסיק,הזמן
מלאחרבזמנהבברכותיהש"קביחידות

.בציבורשמתפללאף

מפורשירושלמימייתידברכותא"פא"בשנו
[שעות'גדעד]יהושע'כרהלכה,(ב"ה)א"פ

.הזמןסוףעדלאחראיןשלכתחילההרי,בשוכח
אם'כירודפליגישמפרשונראהא"בשנוש"ועי
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עטנהגיך

ויש,בשוכחאמרורבנןרקאובשוכחמדאורייתא

ש"קבזהוהפסידו,בבוקרמידלצאתש"קקורין
,ש"קעלכברכהמועילש"קשכרכתבברכותיה

בזמנהש"קבליתפיליןכמניחגםוהוא

גאולהסומךאינווכן,כמצותהכברכותיה

מאריך(אסימן)"יצחקפרי"ובספר,לתפלה
בברכותיהש"קלומרביחידותלהתפללשעדיף

אורובספרברכותבליש"קמלצאת,ולהתפלל
וחילולהחטאגודלעלכאןמאריך(י"בכת)חדש
אחריבברכותיהש"קאומריםתורהשנניהשם

תורהובני,היוםגםמצויזהודבר,ש"קזמן
ולאג"כהביחידותיתפללואםטפישכריקבלו
זהסמךעלמתפלליןשאחריםש"שחילוליגרמו
תורףכאןונעתיק,ש"קמקדימיןולאמאוחר
:דבריו

,השחרעמוד,ש"לקזמניםעשרהמביא

מיד,הנץקודםמעט,וותיקין,חבירומשיראה

בליהיוםכל,דשעהעד,שעות'ג,הנץאחרי
כוכבביןהחילוקומסביר,ותשלומין,ברכות

תראהשמזהמפרשואו'וכוהשחרועמודהשחר

החונףבימותהמקדימיןאותןברואהשגוכמה

וגם,יוצאיןאיןבדיעבדשגםלילהבעודלהתפלל

,ס"בשהמבוארהזמןקודםותפיליןטליתמניחים

כיבאומרםנפשכשאטלקרותההמאחריםוכן
דמפורשא"בשנווכתוב,גדולהזמןעוד

אםשםופליגי,בשוכחדדוקאבירושלמי
וכך,בשוכחאמרודרבנןאובשוכחמדאורייתא

כי'וכוכךלואומרהיוםהרעיצרשלדרכו

עלוסומכיןש"קזמןלאחרמתחיליןבתחלה

ע"בשש"כמכןלעשותנכוןאיןאשרקטנהש"ק

עבירהגוררתועבירה,(ס"יק"ס)ו"מסימן
הזמןעבורעדלישןהרעהיצרמרגילכךשאחר

שלשינהנ"באדרש"וכמהעולםמןשמוציאםעד
עדלישןאדםיתכווןשלאמלמדכיצדשחרית
.ש"קזמןשתעבור
האדםאתלבטלהרעיצרשלמגמתווכל

כלשליסודשהואבזמנהש"קשלזוממצוה

ח"רמכנגדתיבותח"רמבהישכ"וע)התורה

תורהתלמורממצותאףגדולהוהיא(איברים

להרוגפיות'בשלחרבוהיא,(:י)בברכותש"כמ
ש"בממרומזשזהק"בזוהש"כמהרעהיצרבה

לעניןבגמראש"וכמ)להורגוהשכםלהורגךהבא

דודשמלחמתק"בזוהכ"וכ(המטהשעלש"ק
'וה,היצרלמלחמתרמזהואהפלשתיגליתעם

תיבות'להרמזהואדודדלקתאבניםחלוקי
דודהרגשבהםישראלשמעשבפרשתראשונות

לגביל"חזש"דמלומרנוכלזהולפי,הרעליצר
רמזהואכ"גש"קמהםלבטלשנתכווןגלית
.ש"קלבטלהואמגמתווכל,הרעליצר

גליתנתכווןכ"שעלומרישפשטד"עוגם
מפניהמלחמהבעתש"קמצותמהםלבטל

ש"כמהמלחמהבעתעלינומגינהזושמצוה

המצוהעולמעליהםלהקלרוציםויש,מבבסוטה

,לעולםחולשהירדההזאתבעתכיבאמרםהזאת

גוזריןואין,הקיץבימותכ"כלהשכיםאפשרואי
אבל,בהלעמודאפשרשאיהציבורעלגזירה
לדעתנשכילאזפקיחאבעינאכשנשקיףבאמת

רואיםאנוהלאכי,הרעיצרעצתהיאזהבלכי
שישכימוחלשיםאנשיםכמההזהבזמןגם

מצינולאואנו,מאומהלהםיזיקולאלעסקיהם
אדםכלאיןאבלבאיסטניסאלאחכמיםשהקילו

הקילולאזאתגםואף,אניאיסטניסלומריכול
ג"כהדאורייתאע"במלאאבלדרבנןבמילירק
היהשלאמיהביתבזמןביידועהלא,ש"דק

עדאותומכיןהיודאורייתאע"מלקייםרוצה
.ל"חזש"כמנפשושתצא
לאשמיםדיןאדםדינישבטלועכשיווגם
כמהבעצמךוהגע,בסנהדריןוכמבוארבטלה

,זומצוהלקייםכדילסבולצריךהיהייסורים

לבטלהרעמיצרלהתפתותניבושלאוהיאך
מניעתשלמועטצערמפניזוחמורהמצוה
אבלבהתחלהרקאינוזאתגםואף,השינה

עליויקלאזלהשכיםמעטעצמוכשירגיל
.לומסייעיןלטהרהבאוגם,ההשכמה
חסרוןמפניכראויזומצוהמקיימיןשאיןויש
בזמנהש"קלקרותמקדימיןכ"ועהגוףנקיות

בברכותיהש"קקוריןכךואחרברכותבלי
נכוןאינוזהדרךגםאבל,לתפלהגאולהוסומכין
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אבל,אונסאיזהמקרהדרךלושאירעלמיאלא

שלאעלייענשענושודאיכןלעשותשרגילמי
שיוכלבנפשועצותלשיתמתחילההשתדל
תיכףולהתפללברכותיהעםבזמנהש"קלקרות
כגון,ל"זחכמינוכתקנתנקיבגוףכךאחר

באנילתוולמעטהערבסעודתלהקדיםשיראה
הוהכ"וא,טבעוכפיאחדכלעצותשארוכן

לושאירעמיואף,באונסוסופובפשיעהתחלתו
לבדש"קלקורתשמוכרחלפעמיםאונסאיזה

שיותרלומרנראהאזיכךאחרולהתפללבזמנה
בזהיהאשלאבביתוכךאחרשיתפללהואטוב
,באנסומכיריןהכלשאיןמפניהשםחילולו"ח

וילמדובזמנהש"קקראשכבריודעיםאיןוגם
והובאבירושלמיש"וכמש"קזמןלאחרממנו

ציבוראאתו"דק"סח"נסימןא"הגרבביאור
מימחיא"רבעי,שעות'גבתרש"קוקרו

בעונתהש"קקראוכברוהלאי"רל"א,בידיהון
קוריןבעונתהיאמרושלאההדיוטותמפניל"א

'וכוהשםחלולדמיהיכיו"פיומאעיין)"אותה
ובלאתורהבלאאמות'דדמסגינאאנאכגון

שנחלשתייודעיםהכלשאיןי"ופירשתפילין
ובעינינו(ת"מתלבטלהימניולמדיןבגירסתי
ועוסקיםלמלאכתםשמשכימיןאנשיםכמהראינו
אףאותםיוכיחווכאשר,ש"קומןשתעבורעדבו
,התפללולאעדייןופלוניפלוניגםהלאיענוהם

השםחילולמעוןלהתרחקאדםצרידוכמה
שםהמבוארכפרהחילוקי'בדהחמורהשהיא
להתפללטובשיותרברורנראהכ"ע,ביומא

.(י"בכת)ד"עכביחידות
תורהלבניובמיוחד,איגרימרפסןדבריווהנה

והעם,בציבורולהתפללש"קלומרשמאחרים

והםש"קשקראידעוולא,בכךשמספיקמדמין
והוא,ש"קלקרואבליאבלכמוהומאחרים

מניןיהיהלאאםשהריאחריםלהחטיאהגורם

ומתפלליםמקדימיםהיושמעקריאתזמןאחרי
בזהישולדבריו,בזמנהשמעקריאתואומרים

,מכפראינוהכיפוריםשיוםהשםחילולעון

ורואהזוכההזהבעולםאורחותיווהשם
.ה"הקבשלבישועתו

לאחרמידבתנאיש"קשיאמרמחרש
מועילרבהשאהבהוכשם,התורהברכת

.כןהתורהברכתגםש"לקכברכה
,ש"כמדוקאבברכותיהש"קחובתועיקר
כברכהמועילרבהדאהבהדכמולומרישומיהו
כיון,דוקאלכךמעיקראניתנהשלאאףש"קעל

,כברבהמהניומצוותתורהעלומשבחשמזכיר
מכלבנובחראשרהתורההברכתלומרישה"ה

כ"גמצוותיהעםהיינותורתולנוונתןהעמים

,לכךמכווןאםובפרט,ש"קעללברכהמהני
הואש"קמצותדיסוךא"כמקוכ"למשכ"וכש

ומוקידרבנןש"קד"לסמיבעיאלא,תורהבדברי
ש"קד"למאףאלא,תורהבדבריבםלודברת

אבל,אלופרשיותדוקאלקרואהיינודאורייתא
רבהאהבהתקנוושפיר,ת"דקוראבתורתזהו

כברכהבזהמועילהתורהשברכת,ש"קעללברכה
בתשובותבזהכ"משבאורך'עי],ש"קעל

מידש"קאומרולכן,[ז"מ'סיב"חוהנהגות
.ומועילש"קעלכברכהוהוההתורהברכתלאחרי

הגוףנקיותשמפניל"זצעולםמגדוליושמעתי
לומרדקדקומ"ומ,להתפללאיחרוסיבותועוד

ובריםאלוואמירתהתורהברכתלאחרמידש"ק
טעמאדהיינוונראה,הפסקבלישיעורלהםשאין

בזהויש,ש"כמש"קעלכברכהנמישמועיל
'דרא"הדברכותר"בפבירושלמינאמןיסוד

תלתלבתרש"קקוראדהיההכיעבירברכיה

ואילךמכאןהקוראונותנןופריך,ומתפללשעי
עולעליוקיבלכברומשני,בתורההקוראכאדם
קוראשהיהמ"בפנש"וע,בעונתהשמיםמלכות
הצבורעםלהתפללוממתיןברכותבלאבעונתה
א"כרמכ"וכ,ש"עומתפללבברכותיהוקוראה

אםבחורףומיהו,שםורבינוא"ובמגו"סי"סס

אתאין,התורהברכתואומרהשחרעמודקודםקם

בזמנהאומרכ"עהרידשחריתש"דקל"הנהעצה

הרבההכיובלאו)ברכהחסרכ"ואביוםדוקא

אורקודםשקםבשבתותובמיוחדבחווףנכשלין

שעודיוצאואינוש"וקבתורהברכתואומרהיום

ש"דקע"מומבטלמאוחרומתפלל,לילה

.(לעילש"וכמהאיחורמסיבתזהוכל,החמורה



פארכונהגירוברכותיהשמעקריאתא"הגרהלכות

עללברכההתורהברכתשמועילמצויומיהו

ראויואז,ש"קואומרהשחרעמודכשכבר,ש"ק

ומצד,ש"כמש"קעלהתורהבברכתלכוון
זמןכשאינוגםמקיימיןלתפלהגאולהסמיכות

ש"עייא"ברמו"ס'סיסוףע"בשוכמבוארש"ק

נראהו"מס"סשלעילואף)א"הגרבביאור

גאולהסומךבזהאזנחשבשאינול"זצלרבינו

ובזה,ד"כנלעכתיקונהשםכוונתו,לתפלה

(ל"ואכמעליושהקשוקושיותהרבהמיושבין

.בזהשהעלינובמההיטבק"ודו

כלתלויולאהיוםשלישעדתמידש"ק
.ותקופהמקוםכאותושכיבהבזמןדור

גימאלאלמהשנתקשובמפרשיםוראיתי
,מלכיםדבניקימהבזמןתמידתלויש"שק

שריכ"וא,בקיץובפרטמאוחרהזמןובימינו
בקומךתלויכקראדהעיקר,ש"קזמןלאחר
דערביתש"קשלדידןכמונראהד"ולע,ש"וכמ

,ש"ביהשמובדיני,הכוכביםדצאתברגעתלוי
מספקיוצאאיןלילהספקש"ביהשמשאם

תלוישזמנההרי,להלןשיובא'בירוכמבואר

,בשכבךדכתיבג"אע,בשכיבהולאהלילהבדיני
,בלילהתלוישזמנהדקכלנוכ"עטעמאוהיינו

ובקרא,היוםברביעתלוישבבוקרקבלנווכן
מקבלשבזהלרמזהוא,וקימהשכיבהדכתיב
שייךאלוזמניםועל,שמיםמלכותעולתמיד

וקימהשכיבהאיןאבל,ל"כהנוקימהשכיבה
ועיין)היוםורביעדלילההזמןרק,המצוהסיבת
וכן(שםובמפרשיםש"דקא"ספמ"בכהיטב
קימהזמןשאינואףשעות'דגהשיעורמעיקר
.ש"כמנראהלבדמלכיםלבניאלא

.כירושלמילזההוכחה
.טברכות'בגמדקאמרכדברינומוכחונראה

בשכבךנאמרלמהובערבבבוקרקראלימא

וקימהשכיבהדבעינןמזהש"בדדרשיובקומך
וערבבבוקרהזמןתלויה"לבשאףומוכח,ממש

,הזמןתלוילבדוקימהבשכיבהולאהתורהבדיני
קוראשאםברכותרישבירושלמימבוארוכן

,יצאלאהשמשותבניןהכוכביםצאתקודם

וקוראחוזרש"קקראדספקהוכחהמזהומייתי
תלוידערביתש"ק,הראייהמהווקשה,ש"ע

רגעכ"וא,הכוכביםבצאתוהיינושכיבהבזמן
ומה,שכיבהזמןשאינוכלליוצאאינוקודם
תלויהחיובכשאיןהשמשותדביןספקכאןשייך

אינוהשמשותשבביןוכיון,בשכיבהאלאבלילה

ש"כמנראהכ"עאלא,יצאלאודאישכיבהזמן
סיבתאינהושכיבה,בלילהשזמנהשקבלנו

שקיבלנוכפישוההזמןומקוםזמןובכל,המצוה

בבוקרש"וקהכוכביםבצאתדלילהש"קדזמן
וראיתי)נ"וכמשזמניותשעותלפיהיוםרביעעד

בזמנינוקימהאיחורעלנמישסומךאחדבספר
ע"במולהקלכןלומרו"וח,מאוחרשקמים

.(ב"וזדאורייתא

אחרכשאומרלכווןשצריךהכוונות.מר
באחדהיטבידגישאבל,דוקאכסוףיכוון
'הראשוןבפסוקוכשאומר,'ור'הח

,ויהיההוהשהיה'בהיכוון,'העולקינו
הכוחותובעלתקיףשהואובאזיקינו

.בולם
להאריךולאאחדכשגומרלכווןמאריך

עיקרמבטליםכןוהמאריכים'דאו'בח

.וסגולתהש"כקכוונהמצות
הכלשיכווןפ"ושי"רשבשם'ס'סיבביאורו

וכאן,ותיקוניםק"הזוהבשםכןומייתי'בדרק

התורהמעיקרישהואזהשבעניןלבאררצוני
וטועיםה"בעונכשליןרבים,יוםכלש"דקע"מ

בזהשאיןדוקאדאחדבקמץשמאריכים,בזה
אחרתכתיבהדנראהעודומה,ש"כממצוה
להאריךשאיןוהאמת,אחטאפילואוד-א-אח
לכווןישובכוונה,היטבלהרגישורק'בחכלל

אישזה'בדשמאריךהכוונהואין,'בדבסוף
הכוונהעיקררק,תחתיהנקודהשאיןאפשר

'הרשגומראחרולהאריך'הרהיטבלהרגיש

א"ס)ז"הגרשע"בשמפורשוכן,דוקאבמחשבתו
'הדהמדגישיםעושיםיפהשלא(זק"ס

נקודה'הדכאילוונראהמדייותרומאריכים



רמנהגיךוברכותיהשמעקריאתא"הגרהלכותפב

למשוךאמרולא'ברלהאריךשאמרוומה,בשוא

נקודהבליתיבהבסוףאותכלשהרי'הדבקריאת

לפנידוקאבמחשבהוהאריכות,לגומרונחטפת

מבוארוכן,ש"עמלכותוכבודשםברוךשאומר

ק"בזוהוכן,לחטוףשלארקשהעיקרבגמרא

ושנותיוימיומאריכים'כדמאריךשאם(ו"רנ)
לאחריומיד'בחלהאריךהיוםשנהגווהמהפכים

קיימולאמלכותוכבודשםברוךאומרים'ד

גודלוהפסידו,כמצותהישראלשמעמצותעיקר

.ז"על"חזלנושהבטיחוהשכר

.ישראלבשמעככוונההזהירות
בפסוקולכווןלומרהיאךרביםלעוררומצוה

מלכותעולוקבלתהמצוהעיקרשהואראשון
בשמיםמלךשהואבכוונההאריכותועיקר,שמים

מכווןל"זצלרבינוהעולםרוחותובכלובארץ
'בחשלישמכווןעליולחולקיןואף,בסוףהכל

(ח"יק"ס)כ"במוכמבואר'בדשלישושני
ועיין,ש"כמדוקא'בדבסוףהכוונהשעיקר

'בדלהאריךשאיןשצעקא"יק"סא"כא"בח

יכויןואזבנשימהיאריךרק.אחדענשמעז"שעי
הבנתילא,דאחדבנשימהשיאריךכ"ומש,ש"ע

המשךהואהנשימהאסו,בנשימהשתלוידבריו
אלא,להמשךנחשבשבזהלומרודוחק,הדיבור

כמוהתורהלדינידחשיבד"כתוכשהואל"צ
ש"וע,מחשבתומהניהדיבורגמרלאשעדיין

אחדלומרדכשגמרק"הזוהבשםא"בחייעוד

.השםקדושתעלנפשולמסורמכוון

.ש"בקלכווןשצריךהכוונהמסביר
ל"זצרבינוביאר(הסימן)שלעילודע

שםכשמזכירמדינאחייבש"דקראשוןשבפסוק

היהיתבייששהואגםבמחשבתואזלחשובאדני
שהואיכווןאלקינושאומרובשעה,ויהיההוה

כולםהכוחותובעליכולתובעלתקיףש"ית

יכווןאחדוכשיאמר,ש"עהעולםשמנהיגוהיינו

שהואאזויכוון,מאתוהכלרקבלעדואחרשאין

וכשגומר,העולםרוחות'ובדובארץבשמיםמלך

כולםבעולמותיחידשהואויתבונןקצתישהה

כשאומרוכן,בכלשמושלכמוהוייחודואין

שכבוד,ש"יתהבוראלברךיכוון,שםברוך

כוונהצריךבזהשגם,ועדלעולםמלכותו

בלבושכמבוארראשוןלפסוקדשייך,לעיכובא

ועיין,ש"ע(א"יק"ס)ג"ססימןב"ומא"ומ

'ס'סי'אחלקוהנהגותבתשובותז"עכ"מש

.ו"נבשכמלהכוונהבענין

ושהואויהיההוההיהכוונתאימסתפק
ומביא,ראשוןבפסוקמעכבהיכולתבעל

עצםכשאומרשיכווןסודפ"עהכוונה
.ש"וקראשוןבפסוקפעמייםש"יתשמו
כוונהבעינןראשוןשבפסוקאנימסופקומיהו
פירושהיינוהכוונהאינתבארולא,לעיכובא
כשאומרלעיכובאלכווןדוקאוצריך,המלות
כוונותגםואלקינואדניהשםראשוןבפסוק

שמעכבשמיםמלכותעוללקבלתדשייך,ל"הנ
יודעאםל"הנבליאפילויוצאאו,ראשוןבפסוק
ז"וד,ש"יתאלקינואלאאחרשאיןהמלותפירוש

רקלעיכובאהכוונהשאיןומסתברא,ב"צ
אין'הקדהשמותהמלותפירושוכוונת,ש"בעומ

יונהברבינוכ"וכ,לכתחילהורקלעיכובאזה
פירושלכווןשצריךהמקורששםהיראהבספר

ומסיק,ראשוןבפסוקוקריאתםככתיבתםהשמות
שהוא'היכווןכךכללכווןיוכללאואם:שם

'ועיי.ל"עכ,אהדלהיותעתידאלקינועתה
עוד'ועיי,כןשפירשואתחנן'פרח"עהי"ברש

הכוונהביאורה"נ'סיה"חא"הרשבבתשובות

,אלובכוונותכ"כליזהרנהגוולא,ראשונה'בפר

ב"וזל"הנלכווןצריךבודאילכתחילהומיהו

אחרביןמעטלהפסיקר"יק"סא"סא"רמועיין)
בגמרהכישבלאוביארולא,כבודשםלברוך
טפיהפסקצריךואולי,ל"וכהנלכווןמפסיקאחד
.(ב"וצ

לכווןשראויבסודלהוסיףעודונראה

ש"דקראשוןבפסוקש"יתה"הויהשםכשמזכיר

(בחולם)ד"יובמלואוהשםאזשיכוון,פעמיים

,(בקמץ)ואו,(בצירי)הה,ל"האריזהקדושלפי
במלואוד"יוהאותבמחשבתוויצייר,(בצירי)הה

נפלאסודבזהויש,האותיותשארוכן,ל"כהנ
בגדולתוכשמופיעש"יתשמועצםשזהו,מאד



פגומנהגיךוברכותיהשמעקריאתא"הגרהלכות

שםברוךמירעונהשפירכןוכשמכוון,וגבורתו

כשמופיעש"יתשמווהיינו,מלכותוכבוד

כעתרק,ויהיההוההיה,ועדלעולםהואבכבודו

הואאבל,דרכיומביניםלאבעניותינואנו

כמוהושאיןומיוחדיחידכבגלויבסתרהמנהיג

אבל,שליםבייחודאאזש"והק,בייחוד

מספיקהדיןדמן,הדבריםהביאולאהמפרשים

.לעילש"וכמכפשוטוהכוונה

ואומריםהכנמתלביתונאש"קקרא,מה
צריךרקישראלשמעשיאמרדילא,ש"ק

,ש"קכלעמהםעומר

ואומריםהכנסתלביתכשבאא"הגרדעת
.פרשיות'הגכלעמםלומרצריךש"ק

בשםמייתיה"ס'סיסוףא"הגרבביאור
בשעהכשבאעמםש"קכלשקוראהרוקח

ומפרש,ויצאקראכברשהואאףקוריןשהציבור

,ג"בבהוכמבוארטובהיותרצדעלשזהוי"הב

,הדיןמעיקרחיובאשזהודעתול"זצרבינואבל

מבעל.כאבברכותמקורוהריןרשורשכןומוכיח

בועוסקיןהעולםכליהיושלאש"קשקוראקרי
כאןכ"וא,ש"קכלקוריןוהתםובטליושבוהוא

עמםקוראטעמאמהאיהציבורעםשקוראנמי
עיקראש"קשם'הגמלמסקנתוכן,ש"עהכל

כלקוראכ"ועעמםלהשתתףוצריךדאורייתא
.ש"עיצאשכבראףעמםפרשיות'הג

קאידהתםתמוהיןל"זצרבינורבריד"ולע

מ"ברהש"קמצותקייםלאשעדייןקריבבעל

שיהרהרסגילאמ"ומ,במצוהומחוייבותפלה

צריךולאשימתיןאות"סהשמחוייבבמהרק
בועוסקיןהעולםשכלכיון,כולהש"בקלהרהר

ישתףהואכ"ועשמיםמלכותעולבקבלתוהיינו

פרשיות'בגויהרהר,מצוותומידויקייםעצמו
שכברמייריכאןאבל,ש"קמצותמדרבנןשזהו

,שקוריןלציבורעצמומשתתףורק,ש"קקרא

משוםרקדהטעםלחודישראלבשמעסגיולזה

עייןשם'בגמכמבוארהציבורעםש"עומ

.א"ברמש

עודמקייםפעמייםש"קשהקוראמסביר
.לכךצורךשאיןאףע"המפעם

הבאנושכבר,ל"זצרבינופסקלקייםונראה
דברי(ה"רססימןג"ח)וזמניםבמועדים

לולבאורמצהע"שבמופוסקיםהירושלמי
ממשיךאי,בנטילהאובכזיתשיצאאףוכדומה
ויש,קיומיתמצוהמקייםעודנוטלאולאכול

דברירקועכשיוסגיפעםקראאםש"שבקלומר

בזהישפעםעודש"לקקוראאםמ"ומ,תורה
והנהגותבתשובותכ"למשובפרט)קיומיתמצוה

ת"דמשוםהואש"קמצותשיסודז"מ'סיב"ח

שזהאותהשקוראכלמקייםשפירכ"וא,ש"עיי
'שפסכיוןשפירולכן(בםדודברתקיומיתמצוה

התחילאיש"עוממשוםהצבורמחוייביםראשון

.המצוהלקייםלגמורלוראוי

.ע"המבהומקייםפרשיות'גקוראאם

דאף"ספרקרית"בשםש"דקא"פמ"לחועיין

מקייםפרשיות'גקוראאיראשוןבפסוקדסגי
כלש"קמצותויסוד,היטבש"עבכולםע"המ

עולמוסיףואםשמיםמלכותעולקבלתיום

יציאתבזכירתואמונה,שמועאםבוהיהמצות

.טפיותיקונהכהלכתהזאתמצוהמקייםמצרים

וכותלהישראלשמעפסוקאמר.סו
,אותומשתקינןתיבהתיבהאמר,מגונה
.להיפךל"זצרבינובשםאומריםויש

תיבההיינואימגונהש"בקדכופלבהא
הרבהסתירותמביאפסוקפסוקאותיבה

.א"בגר

ף"רי,'תוסדעתשזהו(טק"ס)א"סבביאורו

,אותומשתקיןתיבהבתיבהשדוקאהפוסקיםוכל
שמעהאומראיתא:לגשבברכותהדבריםביאור
,אותוומשתיקיןדמימודיםמודיםכאומרשמע
הריוכופלהשמעאתהקוראוהאמקשינןז"וע

ותנימלתאמלתאדאמרהאומתרצינן,מגונהזה
,ש"עליהותניפסוקאפסוקאדאמרהא,לה

לאאבל,מגונהתיבהתיבהי"רשופירש
רמילאאבל,מתלוצץאלאשאינוליהמשתקינן



ומינהגיךוברכותיהשמעקריאתא"הגרהלכותפד

,ליהמשתקינןפסוקיפסוקי,רשויותשתילמקבל
פסוקידפסוקילהיפךח"ורג"בהבשם'ובתוס

תיבהתיבהכ"משא,ליהמשתקינןלאאבלמגונה

לאהגמראשלשון'בתוסומסיימי,ליהמשתקינן
.כןמשמעלאלמהפירשוולאסתמו,כןמשמע

דברס"בסבליקוטים)ל"זצרבינווביאר
ותנינקבהלשוןאמרמלתאדבמלתא(אליהו

שמעאתהקוראנקבהלשוןכ"גובמגונה,"לה"
,"ליה"ותניזכרלשוןקאמרובפסוקי,"כופלה"ו

קאמרשפירנקבהלשוןדתיבהש"אי"ולרש

,מגונה,נקבהלשון,וכופלהשמעאתהקורא

קאמרזכרלשוןשהואבפסוקדמייריומשתקינן

דבפסוקח"ורג"לבהאבל,ליהותניפסוקיפסוקי
שמעאתהקוראלומרליההוהמגונהפסוק

.י"רשכשיטתמוכחכ"ועמגונה"וכופלו"
סוגייתמעיקרי"רשכשיטתמוכיחא"ובשנו
דעתיהכיוןלאמעיקראודלמאהתםהגמרא
שמיאכלפיחברותאומשנינן,דעתיהכיוןובסוף

לאמעיקראדלמאדמקשהדמאי,ש"עאיכאמי
משתקינןשתוקיעלדקאיכרחךעל,דעתיהכיון
,דעתיהכיווןלאמעיקראדלמאמשתקינןלמה

,מגונההואהכיאפילומקשהמאימגונהעלדאי
בפסוקיהיינודמשתקינןי"רשכפירושומוכח
כיווןלאדלמאמשתקינןלמהמקשהשפיר
תיבהשאומרתיבהעלקאיאיאבל,דעתיה
נוכלהיאךוכופלהתיבהאומרוהדרוכופלה
נזכרראשונהבתיבהוהאכיווןשלאמפנילומר
כיווןלאלמהכ"ואפעםעודאמרמ"ומ,ואמר
הגמראומקושיית,בכוונההחסרוןשםאיןכ"וע

.י"רשכשיטתמוכח
ל"זצרבינובשם"נועםאמרי"בביאוראמנם
,י"כרשולא'כתוסמוכחגמראשמהאילהיפך
מחינןלמהפסוקיבפסוקידמשתקינןי"דלרש
,טעההלאאיכאשמיאכלפיחברותאומאיליה

שפירוכופלהבתיבהדקאי'התוסלפירושאבל

.במרזפתאליהומחינןבולמחותראוי

.'התוסכשיטתהחליטשבזקנותומסיק
,'כהתוסהפוסקיםדשיטתמביאובביאורו

דעתושזהוונראה,עיקרשיטתםדתופסומשמע

תיבהבתיבהכ"וע,נועםבאמריכמבוארבזקנותו
מעיקראלכווןלהשתדלוראוי,ליהמשתקינן
כיווןלאאםומיהו,פסוקיכפסוקיאפילודמגונה
מ"בכוכמבוארחוששואינוחוזרלחזורומוכרח

ד"ולע,ש"עא"הרבשם(א"יהלכה)ש"דקב"פ

שמבואר,י"רשכשיטתמוכחשבירושלמינראה

בציבורולאביחידמייריאותודמשתיקיןהאשם

ובשלמא,(אמרה"ד.לדכאן'בתוסמובא)
ולכןרשויותכשתימיחזיפסוקידפסוקיי"לרש

דהיינובירושלמימחלקשפירליהמשתקינן
אבלאסוררשויותכשתילשומעדמיחזיבציבור

תיבהבתיבהדמשתקינן'לתוסאבל,שריביחיד

ופסוקי,לאסורראויביחידגם,דמתלוצץמשום

נראהכ"וע,מגונהביחידגםדמגונהפסוקי

הסכימוהפוסקיםרובאבל,י"כרשמהירושלמי
ש"וא,דילןס"בשהובאשלאכירושלמידלא

י"דלרשל"ובהב"במועיין)ו"ככהפוסקיםדברי
וגם,כמתלוצץהואדמגונהתיבהבתיבהוסיעתו

ר"ולע,כללש"קחובתיצאלאאוליבדיעבד

בזהכ"מש'ועיל"ואכמסובאג"צעבזהדבריו

.(ח"ג'סיא"חוהנהגות'בתשו

תשלומיןלזהאיןבוכנהש"קביטל.סו
.תורהדברכקוראאלאואינובערב

ש"לקשישהפוסקיםשיטתמסביר

תשלומיי
ואגב,בערבפעמייםואומר

שאיןהתפללולאשבמזידמחדש

.תיקןאכלחיובשאיןהיינותשלומין
אםדיעותשתימובאע"בש,ח"נס"סבביאורו

ל"זצרבינוותמה,לאאוש"לקתשלומיןיש

הלאישאסורומה,תשלומיןש"קעלשייךהיאך
בשמוהבאנושפירכ"וע,תורהכדבריאלאאינו

כקוראלקרותושמותררקתשלומיןבזהשאין
.בתורה
שתשלומיןהשיטהלהסבירנראהד"ולע

עודשקוראמדרבנןזהוודאידהא,ש"לקמועיל

שנקטור"ואח"בפרעיין],לתשלומיןבערבפעם

ע"משבכל,הדבריםלהטעיםונראה[שיטהכהאי
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פהנהגיך

ע"ממקייםפעםעודענידאיחיובושיצאאף
אחרושופר,כזיתשאכלאחרמצהוכגון,קיומית
עיין),(שבותמשוםלימנעדישלאואי)שתקע

שהגביהלאחרולולב,(ג"יק"ס'הסימןז"במועו
ג"חז"במועעיין,'וכוראייהבקרבנותאו,ויצא

שאיןאףנמיש"ובק,זהדברשביארנוא"רנ'סי

אי,פעמייםשמיםמלכותעוללקבלחיובשום
ת"וכמשנקיומיתע"ממקייםאוליהכיעביד

קורא,ש"קזמןועברבשכחכ"וא,ה"סאותלעיל

בתורהכקוראואינו,חיובובזמןבערבהפעםעוד

היהולכן,ש"דקתפצאשםעלהישרקלחוד

ע"המהפעםעודדמקייםהאדמועיל,קצתתיקון

'אמצוהלושחסרבמהלתשלומיןש"דקקיומית

לתקוןיכולשלאמעוותדהוהאף,ש"קשל

.בכךישתיקוןקצתמ"מלגמרי

.ל"כמהמגיהדברימסביר

ל"במהמגיההרבדבריבזהלבארואמרתי
לעניןראייהשמביא(ט"התפלהמהלכותג"פ)

דאמרינןמהאש"לקנמימועילאיתשלומין
אוש"קשביטלמיזהלתקוןיוכללאמעות
שאיןמהתםהראייהמהועליוותמהו,תפלה

וכמבוארדוקאבמזידמייריוהא,ש"לקתשלומין
,ש"תפהפ"סבברכותלהוכדמוקיהתםבברייתא
.ע"וצתיקוןאיןלתפלהגםובמזיד
היינותשלומיןשאיןדבמזידנראהד"ולע

,בשוגגכמולגמרייועילשלאכיוןחיובשאינו

וזהו,חיובוגוףיצאדלארק,במקצתמועילאבל

יוכללאמעוותבמזידתפלהשביטלמידקרי
יוכללאזהקלקולואת,מעוותאלאשאינולתקון
כביטלהוהולא,לוישתיקוןמקצתאבללתקן

ע"בשהמחברדבריהדברומקור,חיובולגמרי

אםאבל,תשלומיןמהנילאדבמזיד(וק"ס)ח"ק
לאאםכ"משא,חידושבליאףמתפללרצה

מנחהבתפלתהשליםולאבשחריתהתפלל

מהניולאסמוכהאינהבערביתנמצאלההסמוכה

כתפלתחידושובעינן,תירושבלאלהתפללואין
רמפורשבמזידאיל"זצרבינוותמה,נדבה

כ"א,חידושבעידלאל"וקיי,מהנידלאבגמרא

בזהונחלקו'בגמנתפרשדלאסמוכהאינהלגבי
צריךלאדודאילומרללהוהלכאורה,הראשונים

סמוכהשאינהשבתפלהמבוארע"ובש,חידוש
.חידושבעידוקא

להדקרינןבמזידדאדרבהש"אדברינוולפי
תיקןלארקתשלומיןבעצםדשייךמשמעמעוות
משהובזהשמתקןכיוןכ"וע,מעוותשעדייןהכל
כפוסקיםל"דקיילדידןאבל,חידושצריךלא

הסמוכהבתפלהאלאכללתשלומיןשייךשלא
נדבהעיקרהולכן,כללתשלומיןשםזהעלואין

.בחידושאלאואסור
כוליי"המהרהמגיההרבדברישפירומיושב

תשלומיןנמיש"לקדשייךמוכיחדשפירל"ז

רקבמקצתדמתקןומוכח,מעוותנמילהדקרי

מעוותשאינוע"מלביטולדמיולאמעוותהיה

.ע"המג"כהלגמריביטלרק
דמועילל"דסהקדמוניםשיטתליישבהארכנו

בסתמאדבריהםמביאשהמחברתשלומיןקצת
לדינאפוסקיםכמהנקטווכן,עיקרשזהוומשמע

גםשישהשיטההסברנו,צ"ונתר"אח"פר'עי
לדינאל"זצרבינודעתאבל,בגמראמקורלזה

נקטוכן,ש"וכמכללש"לקתשלומיןמועילדלא
.א"והחידרבינובשםשםב"במ

לקייםשרצונוש"קלפנילכוווצריך.טח
.ש"דקע"מ

לפנילכווןדוקאצריךש"שבקהטעם
.שקורא

ידילצאתש"קקודםלכווןשצריךר"במע
החיידברימביא'סס"סב"ובמ,ש"עש"קחובת

היינולעיכובאכוונהרבעינןדהאח"סכללאדם
לשםהיתהלאשהעשייהלתלותשישבמקום

ש"בקאולהתלמדשהיתהכתקיעהכגוןמצוה

ש"קקוראאםאבל,וכדומהלימודודרךשהיתה

ונטלתקעוכן,התפלהכסדרקוריןשאנוכדרך

שהרי,יצאלצאתכיווןשלאפיעלאף,לולב

שאינופיעלאףלצאתכדיעושהדהמשום

העניןלפישמוכחדהיכאכ"המומסביר,מכוון
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כיוןשלאפיעלאףלצאתכדיהואשעשייתו
כדאיתאיצאלאבודאיבסתמאאבל,יצאבפירוש
לכתחילהאבלדיעבדלעניןז"וכ,סוכה'בתוס
רבינואםנתבארולא,ש"עלכווןליזהרצריך
רקלצאתלכווןשצריךנתכווןנמיל"זצ

.שמעכבל"סאודוקאלכתחילה
משוםש"בקלכווןהזהירל"זצשרבינוונראה

שהברכההרילפניהברכהשישהמצותשכל
ופשיטאלצאתשרוצהכאמירההיאעצמה
ו"דאקבברכהעלהתיקנולאש"בקאבל,שמכוון

הזמןלאחרשקוראלפעמיםמצויוכן,ש"קעל
ש"דבקלומרישולכן,תורהכדבריאלאשאינו

שצריךבמצוהתנאישזהו,דוקאשיכווןבעינן
ולכן,ש"דקע"מלשםשקוראשיכווןכוונה
שחובתאףש"בקלהזהירל"זצרבינודקדק
.כולםבמצותכוונה

מעשיותוךניכרתמחשבתומועילאם
.המצוהלכווןצריךשאינו

אומעכבש"בקהכוונהאיהשאלהולעיקר

מתוךניכרתשמחשבתומבואר(:יב)בחולין,לא
ע"משהיאש"קכ"וא,בדרבנןרקמהנימעשיו

דהתםלחלקישומיהו,ז"עלסמוךאיןדאורייתא

סגילאכללמחשבהברשאינודוקאבקטן
אבל,'ותוסי"ברשש"עמעשיומתוךכשניכר

ג"פירושלמיעיין,סגיהואדעתדברבגדול
נראהאכל,כיווןחזקהשעמדכיווןה"דר

מעשיומתוךמוכחאינוש"שבקל"הנכדברינו

התפלהקודםש"דקע"מיוצאיןשהרבה,כלל
בברכותיהרקוראאףתפילהבשעתמוכחואינו

,ת"דלשםשקוראדאפשרלצאתאזשמתכוון

מאדלדקדקוישלהקלש"בקלסמוךאיזולכן
.ל"זצרבינושהזהירכמוע"המלצאתלכוון

.אנירוצהלותרצריךאםלמצוהבכפייה
שרקכתבדממריםד"ספ"שמחאור"וב
חובבעלבפריעתכגוןכוונהצריךשאיןבמקום

כוונהצריךשלאכהונהמתנותנתינתאומצהאו
נפשושתצאעדד"בבישלאאףאותוכופין
שצריךוסוכהלולבבשופראבל,המצוהלקיים

ד"ביבלאאותוכופיןשייךלאלעיכובאכוונהבהן
דוקאריןביתצריךבאלוולכן,כוונהאזלושאין
דעבדימהליהדניחאלרצוןנחשבידםרעל

.ש"עדוקאממשדיןביתצריךאבלחכמים
לשםכוונהשצריכהשבמצוהדבריוובעיקר

,דוקאדיןבכיתומהניאנירוצהלומרצריךמצוה
לדקדקצריךע"למשבכפייהמוכרחאינוד"לע

עלהדיןמעמידיםאנורק,לצאתכונהלושיהא
לכופולנוישכןועלהפקרהמצוותשאיןתילה
אםאףואז,ישתמטשלאהמצוהמעשהלקיים
ואיזנומצוויןאנואיןז"ע,יצאולאיתכווןלא

.לנפשיהמקלקל
דחשיבמועילדיןשבביתדבריוובעיקר
כפייהשמועילשבגטדנראה,צרבכ"גשמכוון

רקלצאת"כוונה"שםצריךשאיןהיינוד"בבי
דיןבביתלגרשאותווכשכופין"רצון"צריך

ברצוןסגילאבמצוהאבל,לכךבלבבומסכים
צווימפניכןשעושהלצאתכוונהצריךאלא

מפנילקייםמכווןאינוובכפייה,ש"יתהבורא
,סגילאוזהלכךמסכיםרקש"יתרצונושזהו
עלאלאלכפויינאמרהדלאכדברינומוכחכ"וע

שהוא,בכוונתולןאיכפתולא,המצוהמעשה
.ש"כמלעצמומקלקל

שיטת,מהווהיסבכפאוהובמצה
.ופוסקיםם"הרמב

ניכרתשבמחשבתו"אדםחיי"לקשהולכאורה

לאכולדכפאומהא,כוונהצריךאיןמעשיותוך
איןדמצותהוכחהמזהדמייתינן,דיצאמצה

שבליבהסיבהמייריכ"עהא,כוונהצריכות
א"לההנימאכ"וא,יצאלאהכיבלאוהסיבה

מעשיותוךניכרתשמחשבתויצאע"לכשמשוייה
צפנת"בומיהו,כונהצריךאוליה"בלאכ"משא
פרסייםכפאוהומסקינןשבגמראדייק"פענח
תמידבהסיכהדרכםהפרסייםואינהו,יצא

מחשכתואיןכ"וא,(סו)בבוכותוכמבואר
ואכללאכולכפאוהוואם,כללניכרתלמצוה
,ש"ואבכךתמידשררכםמפניהיינובהסיבה
מפניהיינו,בפרסייםפירשולאדסתםם"והרמב



רכוברכותיהשמעקריאתא"הגרהלכות
~

פזנהגיך

מצותרק,הסיבהבלימצהמצותיוצאיןשלדיריה

מרןשביארוכמובמצהאלאמקיימיןאיןהסיבה

ישז"ובכמ"חו'בהלבספרול"זצז"הגרי
.מ"ואכלהאריך

,יצאשלאאמרינןלאש"לקעומדאם.סם
.שכרשוםז"עלואיןרק
מחמיראםשכרמקבלשלאוכינושיטת

שלאטוביוםהעונגושיטתש"לקלעמוד
.יצא

,ג"מדברכותא"פא"ובשנו,רחמיםבשערי
להחמירשרוצהמי"(בק"ס)ג"סע"בשועיין

נקראמעומדולקרותהיושבכשהואלעמוד
הואוהחולקיןל"זצרבינודבריושורש,"עבריין

ה"ובש"בדנחלקו(יא)בברכותהגמראסוגיית

שחריתשלש"לקלעמודצריךש"דלב,בזה
ביתכדברירעשהשם'ומסקיכדרכוקוראה"ולב

דחייבסוברי"ורנב,כלוםולאעשהלאשמאי
וזקניש"בזקנידמצאומהאראייהומייתי,מיתה

ראשובסוכהיושבהתורניתבןי"ראתה"ב

ש"בזקנילוואמרו,הביתבתוךושולחנוורובו

,מימיךסוכהמצותקיימתלאנוהגהייתכךאם
מחמרישמאיביתדהתם,ראיהמאי'בתוסוהקשו

אםולדבריהםהכיקאמרישפיריוצאיןשאין
בכךשהיקלמשוםהמצוהקייםלאה"כבעשה

הללביתכאןאבל,הביתבתוךהיהששולחנו
לאמדקאמרדדיקונדחקו,להטותדשרימודו

,ש"עמדרבנןאלאשאינואףסוכהמצותקיימת
עשהשאםמפגש(טסימן)"טוביוםעונג"באבל

דאחריאקראדעבריצאלאשמאיביתכדברי
וכן,בעבירההבאהמצוהוהוהלהטותרבים
שהואשמאיכביתהורהאםמיתהדחייביןמפרש

שאםממקחיובלעניןמ"נפקבזהדישממראזקן
,(.לה)ק"בבכמבוארפטורוהזיקמצוהלדבררץ

שייךוממילאוהזיקלהטותרץאםמ"ננמיוהכי
כזהדיש,כדיןשלאכשהורהממראזקןדיןבזה

בכסףאשהקידשאםכרתאיסורלעניןתוצאה
ם"הרמבפסקבזהשמיישבהיטבש"וע.ש"ע,זה
בביתאוהמתבצדקראשאםש"דקג"בפ

עלשעברטעמאדהיינוומפרש,יצאלאהקברות
ואףבעבירההבאהמצוהוהוהלרשדלועגאסור

.ש"עיצאלאבדיעבד

ולכן)ברשעופסולכקרבןשתפלהחידוש

.(שמתפללקודםבתשובהלחזורראוי
עשהמפרש(א"שנו)בביאורול"זצורבינו

לקבלהיינוכלוםולאעשהלאשמאיביתכדברי
הועילשלא'אמריז"שעשהחמירמהעלשכר

ע"המיצאשלאאמרינןלאאבלשכרמקבלואין

חכמיםדבריעלכעוברמיתהחייביןולא,כלל

ה"סקכ"המהכרעתה"וכ,ש"עמיתהשחייב

בצדדקראהאם"שלרמבונראהג"הפמבשם

(:כב)שבברכות,וקוראוחוזריצאלאהמת

יצאלאטינופתבמקוםקראאםשבתפלהאמרינן
,בתפלהנמישייךהרי,תועבהרשעיםדזבח

עלעולהשמביאכגוןדברשלאותו(:ז)ובזבחים

רשעיםזבחדהוהיצאלאבתשובהחזרולאע"מ
לרשדלועגאסורעבראםנמיוהכי,תועבה
,יצאדלאתועבהרשעיםזכההוהבתפלתו
שתפלהל"חזבדבריואגב)לזהרמזמלךובקרית

,תועבהרשעיםזבחבזהואמרינןממשכקרבן
,שמתפלללפניבתשובהלחזורהחיובלןמבואר

אלאשאינורשעיםזבחתהאלאשתפלתו
.(!תועבה
,לפסולממשכקרבןשאינולומרישזהולפי
פירשולאוקוראדחוזרם"הרמבקאמרושפיר
כאןפסלינןלאקרבןשמדין,כלליצאדלא

בכללדהויט"יולעונגואילו,ש"וכמ,לגמרי
לא"דלומרם"להרמבהוהבעבירההבאהמצוה
.א"במקויותרבנהוביארתי"יצא

,ש"לקבמיוחדלעמודס"התמנהג
תמידשעמדומסיק,מנהגועלתמיהה

.קודםעוד

שמצאתיממשפלאדברחזיפוקועכשיו

לדקדקשנהג,ל"זצס"ההתק"הגהבמנהגי
העמידהלושקשהבעתאףש"קבשעתלעמוד
ומקורו,ש"עח"יתפלתעדשאמרמברוךשישב

הרבמתלמידו)חייםבןחברליקוטימדברי



ולענוגיךובוכותיהשמעקריאתא"הגרהלכותפח

שמעידח"פבברכות(ל"זצפלויטפייביליחזקאל

רקחומראבזהשאיןמאדתמוהיןודבריו,כן
ויש,שכרקיבולז"עלוואיןגדולהקולא

(ג"ס)ע"ובש,ש"וכמכלליצאשלאמפרשימ

ובטור,ש"לקעומדאםעברייןדנקראמפורש

,מיושבדוקאשמצותהובפרישה,בושגוערין

,שבה"הקבל"אלעמודביקשויראפרשתר"ובמ

ולבתיכנסיותלבתיכשנכנסיןיושביןבניךכך
שאיןמבוארבאחרוניםוכן,ש"קלומרמדרשות

וועלץישראלרביהגאוןוירידי,בזהלהחמיר

הטריחלאה"שהקבהמדרשליהראה(ל"זצ)
לארקהידורבזהשישומשמע,ש"בקלעמוד
הגמראדבריבזהלדחותע"וצ,בכךהטריח

בראשיתק"בזוהוכן,ע"בשוהמחברוראשונים

ס"התרבינומצאומה,מיושבשמצותה(ב"קל)
.ש"בקלעמודלהחמירל"זצ

עודרק,ממשש"לקעמדשלאברורנראהולי
ונקרא,ש"לקשעומדמוכחשאינוקצתזהלפני
אוקונולכבורכךועביר,ש"לקעומדבזהגם

שצריךש"כבלהחמירכדיולאכוונהלעורר
מוכחשאינואסורבזהואין,גופאש"לקעמידה
קםלאדוקאממשש"לקלקוםאבל,ש"לקרעביד
לעמודפ"ביוהכואפילו,ע"בשוכמפורשדאסור

,ח"סקכ"כממובאג"כסמכ"כמשאסוךש"לק
שאיןש"קלפנימעטכשנעמדויאההדברונאה
,ב"סקג"בפמוכמפורש,ש"כמאסורחששבזה
ג"הפמבשםכתבה"סקג"ס'סיב"שבמואף

היינו,הכוונהלעוררכדיאףש"לקלעמודדאסור
כןלפניכשעומדאבל,ש"לקממשכשעומדדוקא
ש"לקשעומדמוכחשאינורבהבאהבהכגון
.ש"עב"סקא"באג"בפמוכמבואר,מותר

סופרהחתםמנהגילמדפיסישראויונראה

דמיחזי,ממשש"לקלעמודשאיןלעוררל"זצ
רק,עבריינאומיקריראסורשמאיכביתכמחמיר

שגםומסתברא,רבהבאהבהכברזהלפנייעמוד

,ג"כההיינוש"לקשעמדל"זצסופרהחתם

מדינאאסורהריש"קלפניממשדלעמוד

לקייםמשתוקקיםשישוהיות,ש"וכמע"דהשו

.שביארנוכמולפרסםראויולכן,כמנהגיו

יכולואינולעצמוקוראאחדכלש"בק*ע
.ש"בקחבורולהוציא

ומביא,כעונהשומעאמרינןלאש"בק

.א"והחזוהלויביתהספרדברי
חבירומוציאאחדשאיןברכותרישא"בשנו

שמעאתקוריןמאימתי"ראמרינןומדייק,ש"בק
ואחדאחדשכלקוריןמלשוןומשמע"בערבין
בלשוןקאמרשתיםמברךבשחרולהלן)קורא

נתבארלאאבל.(ש"בקקאידלאמברךיחיד

מאיכעונהשומעש"בקגםנימאלאבאמתלמה
שומעדאמרינןבאמירההתלוייםמצותמכלשנא

בברכתנימאלאלמהתמההלויבביתוכן,כעונה

דכנשיאתמתרץהלויוכבית,כעונהשומעכהנים

,כעונהשומעמועיללאז"וע,רמקולצריךכפים

ולמההקוראלומתייחסהלאל"זצא"בחזוותמה

,חולץאינושאלםמחליצהקשהוכן,יועיללא

ושומעבקריאהאחריוציאנולאלמהוקשה

.כעונה
.הדבריםמיישבאחרתבסברא

ברכהאוהתורהבקריאתשרקנראהאמנם

אמרינןהאמירהבעצםמצותושכלוכרומהושבח

נשיאתאבל,הקריאהלודמתייחסכעונהשומע

שזהרםדבקולהדיןוזהולעםבוכהיסודהכפים

בקולשיהאלהםמאמור'וכדדרשישישמעוכדי
שהביאנשא'פרח"עהי"בפירש'ועי,רם

הרי,"שומעיםכולםשיהולהםאמור"מהספרי
שישמעושמצותה,בעלמאבאמירהסגישלא

שייךלאולכן,רםבקול'בעיה"ומשוהאמירה

דלאמחליצהנמיש"אז"ולפי,כעונהשומעבזה

דבריואלאשאינוכיוןכעונהשומעמהני
בעיאלאבאמירהסגילאע"מש"קוכן,להאשה

לאובאלו,ש"יתמלכותועולע"עלקבלנמי
וסימןע"שועיין.כעונהשומעראמרינןמצינו

,(כ"מ)ח"בפרועיין,גוונאבכלדמוציאדמשמע
מחבירושמיעהי"עשיוצאהדיןעיקרד"ולע

מקראיליהדילפינןתירושהוי,דאמירהמצוה

בסיפורשגםלנוהגיןואף,עלהלהוסיףואין
שעיקרההיינו,ומוציאקוראאחדמצריםיציאת



פטרכונהגיךוברכותיהשמעקריאתא"הגרהלכות

שיסודהש"בקאבלש"יתהבוראשבחיסיפור

דלאל"זצרבינודעתשמיםמלכותעולקבלת
שהתירוהאחרוניםעלותמהני)ש"ואהכיאמרינן
פרשתק"שבזוההעירושלאש"בקלהוציא
,נרצעעבדבסודש"שקמפורש:קטומשפטים

הרי,לתפלהדמיולא,באחרפדיוןלוואין
.(ל"זכרבינומפורש

שנהגומהלהתירנומהל"זצרבינו.עא
ישראלבעמוהבוחראחראמןלענות

.ש"קלפרבאהבה
הבוחראחראמןלומרשלאחדשטעם

המצוותשבברכתכאהבהישראלכעמו

.למצוההברכהבתכיפותסומך
הבוחראחראמןלענותאםנחלקוהראשונים

ן"ורמבה"הרמדעת,באהבהישראלבעמו

דהוהאמןלענותשאיןברכותלרישבליקוטיו

ם"ברמבמשמעוכן,ש"לקהברכהביןהפסק
א"המתפלהט"שבפפ"ואע]ז"הימברכותא"פ

,ש"קמברכותברכהכלעלאמןעוניןשהעם'כ

כשומעאמןועוניןמהחזןביוצאיןסיירישם

שעוניןלצאתהמצוותברכתשומעיןוככלכעונה

ש"ע,לענותשישה"ורמש"הראדעתאבל,[אמן
עלאינםש"קשברכתראשית,טעמיםתריבזה
גרעהלאועוד,אמןלענותשריולכן,דוקאש"ק

,י"בבהיטבש"עדשריהכבודמפנימלענות
כןשמסכיםנראהט"נס"סבביאורול"זצורבינו

.י"הבלזהומציין
המצוותבברכתמיוחדתשהלכהונראה
א"פם"ברמבוכמבוארלמצוהמאדלהסמיך
הפירותמברכתבזהדחמור(ז"יהלכה)דברכות

'התוסמדברימבוארוכן,טפיסמוךצריךשכאן
לענותאיןולכן,ה"עישמצהה"ר:קטובפסחים

שהייהשאפילוונראה,ש"קלפנים"להרמבאמן

,מידש"לקש"קברכתלהסמיךישרקלהתיראין

להאילחוששראויכ"ובמ,המחבוסברתוזהו

לענותצריךאינושאזץ"השעםולגמורשיטה

באמןשחוששק"במהריוכן,ע"לכויצאאמן
.הפסקדהוה

לפניששוהיםהישיבותמנהגעלמתמה

בגמרהכווטועיקררגעיםכמהש"ק
.ראשוןפסוק

פהישיבותככמההמנהגעלהערתיא"ובמק
ואז,באהבהישראלבעמוהבוחרשגומרים

אזורק,לכווןבכדיארוכהשהייהשוהים
דלפוסקיםע"וצ,ישראלשמעלומרמתחילים

לשהותאסורש"לקכברכהמועילש"קשברכת
'סיא"ברמכמבוארלכתחילהארוכהבשתיקה

כ"וכש,הנהניןברכותלעניןשםב"ומג"סו"ר

לענותדשרינימאאיוגם,המצותברכתלענין

מעונהגרעולא,חיובאדהוהמשוםהיינואמן

שהייההאילהתירמנלןאבל,דשריהכבודמפני
דאסורש"לקש"קברכתביןהפסקדהוה

ח"ידלצאתולכוון,ע"לכלצורךשלאלכתחילה

איןהמצוהעשייתלפנינצרכתזושכוונההמצוה

המילות'דפיוהכוונה,כמימריהרגעאפילוצריך
גדלותוש"יתהבוראייחודעלוכןש"עומוקבלת

,ש"קלפניולאדאהד'ברלכווןצריךורוממותו

מגדולישלהרבהכשעהלהפסיקלןולמה
,צורךבלילמצוהברכהביןבזהשוהההראשונים

.ב"וצכןשנהגוהמוסרמגדוליושמעתי

לענותהתירל"זצשרבינואומריםיש.עב
ונראה,ש"קברכתבאמצעאמןכלעל

ככלבזהודעתוהכרחבזהשאין
.הפוסקים

א"הגרשלרבינוחדשאורי"מכתמביא
.ש"קבאמצעגםאמןכלעונה

מבוארשםרבינוובביאורג"סו"ס'סיע"בשו
כדירקש"קבברכותלהפסיקשאין'הפודעת

הקדושדהקלואמןוברכווקדושהלקדישלענות

העלהפלאחידושאבל,תפלהדשומעואמן
ל"זצמלצןש"מהגר(י"מכת)"חדשאור"ב

ב"לאות"רבמעשה"שבספרל"זצרבינובשיטת

לאחראפילו,ברכהכששומעאמןשעונהאיתא

חדשהבשירהשפתחלאחרמלבד,אוריוצר
אלאשרילאהלאתמהשםשכירובפעולת,ש"ע

,אמניםשארולאתפלהושומעהקדושל-דאאמן



ומנהגיךוברכותיהשמעקפיאתא"הגרהלכות

גופאש"קברכתעלאמןלענותדמייריומסיק
הלשוןשאין"חדשאור"במשיגז"וע,ש"ע

אמניםושנילקדושהדשרינןמאחררק,כןמשמע

ואף,אמןכלהריןהוא,הכבודמפניגרעדלא
דלאראייהזהאין,בביאורוזאתדעההביאשלא

וזהו,ד"עכבזהכיוצאהרבהדמצינוכןל"ס
גרעדלאאמןכלעלעוניןל"זצשלרבינוחידוש

הראשוניםמדבריכןמשמעולא,הכבודמפני
פעולת"הכדברינראהויותר,ע"וצפוסקיםושאר
לנוומוטב,זודברכהבאמןרקסיירידלא"שכיר
.לחלוקשלאבכךעצמנולדחוק

וברכוקדושהעלש"כקעוניןלמהמתמה

.המצוהמןפטורכמצוהעוסקוהלא
שדנוהדיןעיקרעלתמהאניובעצם
ש"קבאמצעוברכוקרושהעללענותהראשונים

עוסקמדיןשפטוראמרינןלאלמה,וברכותיה

למהש"בקשעוסקוכיון,המצוהמןפטורבמצוה
דפטורבמצוהבעוסקאומריםויש,לענותחייב

באמתל"רסוכמו],ממשהרשותכדברהוה

למהתקשיכ"וא,[אמןענייתלגבימפאנוע"לרמ
פטורקלהבמצוהעוסקאפילווהאלענותלו

"אליהויד"בספרשראיתיובזכרוני,מחמורה
.כעתידיתחתואינובזהשהעירקאלישא"מהגר

מחובתפוטראינודיחירבמצוהעוסק
.רבים

אבל,יחידחובתפוטרדיחידשמצוהונראה
חובתשעיקרםרבאשמיהויהאוברכומקדושה

,פוטרואחרסוגשהואדיחידמצוהאיןציבור
לגבירקמייריבאמתדפטרמפאנוע"והרמ]

דברכתאמןעללענותאיןזהולפי,[אמןעניית
וגם,המצוהמןפטורבמצוהשעוסקיחיד

מקוםשלבשבחושעוסקכיוןדזמרהבפסוקי
ממצוהפטורבמצוהשעוסק,אמןלענותפטור
.כמוהואחרת

דיהידמאמןשאפילול"מהאריזמביא
.פטוראינו

שאינושמעידרבאגבראמאןחזיפוקאמנם
סימן)ת"שבשע,ל"האריזהאלקיה"ה,כדברינו

ברכותשומעכשהיהל"האריזבשםמביא(ו
עונההיההכנסתבביתאנשים'מקאפילו

דזמרהפסוקיבאמצעעומדואפילו,אמןאחריהם
עוסקשבזהסברדלאהרי,אמןועונהשותקהיה

כ"למשואמנם,ב"וצהמצוהמןפטורבמצוה
משוםפטורהדיןשמןדאףשםמפאנוע"הרמ
קעבידמצוהוענהפסקאםמ"מ,במצוהעוסק

א"הריטבמדבריע"דצרק,ש"אכ"א,ש"ע
היאעבירהפטורבמצוהעוסקראם.כהבסוכה

ושבחודתפלהמצוהבחראדהכאל"וצ,להפסיק
בברכותנמצאדאםל"יז"ולפי,שאנימקוםשל

ש"קעלכברכותע"בפננפרדחיובשהואש"ק

הוילאמןמפסיקדאםל"י,בעלמאשבחרקולא

,א"הריטבכ"וכמושלהפסיקואין,כרשות

.דזמרהלפסוקירקהיהשהפסיקל"והאריז
שמבאר,חדשיסודנראהדשבתק"פובמאירי

ממצוהדפטורבתורההעוסקאמרינןדלאהא
,ורגערגעכלאחרתמצוהת"שתכיון,אחרת
עוסקשאינו,אחרתממצוהנפטרלאת"בתועוסק
שליחאואבידהבהשבתב"משא,מצוהבאותה
דזמרהדפסוקילומרישזהולפי,ש"עיימצוה
לתורהודומה,מקןםשלשבחולספריסודובעצם
,אחתמצוהזהואין,מצוהשמרבהמהרכל
ופוטראחתמצוהברכותיהאוש"בקכ"משא

דיחידמאמןלפטורישושפיראחרתממצוה
.ב"צצ"ודש"כמ

.איסורבזהישעונהאינושאםמחדש

וברכוקדושהשלענותליישבאמרתיומעיקרא
איסורעוברנמנעאםרק,גרידאמצוהאינה

למהודומהעמהםמשתתףואינועוניןשהציבור
בועסוקיןהעולםכל"(:כ)בברכותדאמרינן

'סידברכותז"פש"בראועיין,"ובטליושבוהוא
בניבתוךדונתקדשתיע"מהויוברכודבקדיש'כ

זווממצוה,בעשרההשםאתשמקדשיןישראל

במצוהועוסק,במצוההעוסקפטוראינוכודאי
קירושממצותאבלהמצוהמעצםפטוראםאף

לקדשציבורעםלהשתתףלמנועאסורהשם
שומעאםהראשוניםדדנוהאש"וא,ש"ש



ובארכמנהגיךוברכותיהשמעקריאתא"הגרהלכות

שותקאםעשרהשמונהבאמצעוברכוקדושה
כעונהדנחשבכיוןאסוראוכעונהדשומע

עומדשאםהעירוולא,עשרהשמונהבאמצע
רק,ופטורבמצוהעוסקעשרהשמונהבאמצע

איןובזהאסורהציבורעםלהשתתףדשלאכ"ע

עומדעדייןאבל,ש"ואבמצוהעוסקפטור
פסוקיבאמצעשהפסיקל"האריזמנהגלנגדנו

ולאדיחידאמןלומרבמצוהשעסקאףדזמרה

.ל"הנטעםשייך

באותהכשעוסקפוטראינוכמצוהעוסק

.גופאמצוה
בשבחועסקרזמרהשבפסוקיד"נלעוהעיקר

ועוסק,מקוםשלשכחונמיואמןמקוםשל
מצוהמאותהלאאבלאחרתממצוהפטורבמצוה
שלשבחושאינווברכותיהש"ובק,ש"ואגופא

עוסקמטעםדיחידמאמןפטור,מצוהרקמקום

.ש"כמבמצוה
ש"קבאמצעאמןכללענותדירןובנידון

ככלאוסרל"זצשרבינוהעיקרנראה,וברכותיה

במצוהשעוסקטעםעודנוסףולדברינו,הפוסקים
להפסידלואיןכ"ועריחידאחרתממצוהפטור

שהיאשרידזמרהבפסוקימ"ומ,כרשותלודהוה

שענייתש"יתהמקוםשבחכ"גשזהומצוהאותה

ועיין,להעירכדיז"בכודי,מאדונשגברםאמן
.ה"בהגהג"צסימןב"חוזמניםבמועדיםעוד

והואש"קלברכתשייךברכומ"ענ.ע3
איןולכן,ערביםמעריבאואורמיוצרחלק

.ראשונהלכרכהברכוביןלהפסיק
.דוקאעשרהצריךדיוצרולקדושה

שענהאחרלדברשאסורהטעםמבאו
שברכוומסמירכערכיאובבוקרכרכו
.דזימוןדומיאכשיכוראורמיוצרחלק
שאיןשםא"הרמכ"משעלר"נס"סבביאורו

קודםברכוץ"הששאמולאחרלהפסיק
התחלתהואדמשם":רבינו'כיוצרשמתחילין

ק"סשםב"למץ"בשעההיטבועיין,'"כויוצר

מידברכואחרילהמשיךחייביןשבציבורס"י

אומראינוביחידמתפללשאםואף,הפסקבלי
בסחכ"וא,בלבדאוריוצרמתחילאלאברכו

ברכוכשאומרבציבורמ"מ,כיחידרהוהנימא

שמשם,להפסיקאסורהברכהלומרועומד

כמושדינוונראה,רבינוכ"וכמושהברכהמתחלת

ביןלהפסיקאיןבזימוןמברךשאםהמזוןבברכת

בציבורכשאומריםנמיוהכי,ז"לברהמהזימון

והאי.להפסיקואסוראורמיוצרחלקזהוברכו
ברכתואומריםברכושענהדלאחרבערבגםדינא

ש"קלברכתשייךשהענייהלהפסיקאסור,ש"ק
שהזהירש"עיא"סקו"רלסיב"במכ"וכ,ש"כמ

כהתחילוהויברכוהציבורשענודכיוןז"עמאוד

כעונההואל"זצולרבינו.להפסיקואיןהברכה
היטבועיין].ש"כמוברכותיהש"קבאמצע

.[ע"וצב"רצ'סיף"הרי'בתשו
גדולועיקריסודהםל"זצרבינודבריד"ולע

בסוףלומרהיוםשנהגושמעעלפורסבדין
נראהבראשוניםשבעצם,וברכוקדישהתפילה

ברכוכךואחרקדישלומראינושמעעלשפורס

יוצרכלברביםמידקוריןרק,אוריוצרבלילבד

וכן,[א"המתפלהט"סם"ברמבועיין],דוקאאור

ש"עשלנובגירסא:ג"כמגילהי"ברשמבואר
שפורסדהיינו,כפשוטושמעעלופורס,היטב
אוריוצרדהיינוחציורקשאומרוהיינולשנים
יסודיש(יפרק)סופריםבמסכתאאבל,גרידא

אחריברכותמידלומרישראלבארץלמנהגינו
בשםג"קלס"סי"בבהיטבעיין,התפלה
.ט"ססימןא"הגרבביאורועיין,ש"הריב

,ל"זצרבינושיטתפ"עהדבריםלבארד"ולע

בציבורוכשאומרים,אורמיוצרחלקהואשברכו

אורדיוצרהברכהאזאוריוצרכךואחרברכו

ולכן,טפימהודרבציבורשתפילהכמו,מהודר

שביארנוכמואורליוצרברכוביןלהפסיקאסור

בלילחודברכולשמועשמעעלפורסואם,לעיל

אורהיוצראיןאבלברכוחובתיצא,אוריוצר

וזהו,אוריוצרעםברכומצותשעיקר,מהודר

גופאכברכואכל,כמשמעושמעעלפורסגדר

שמונהאחרילחודברכותיקנוולכן,מצוהכ"ג

.גרידאברכופ"עכלצאתעשרה



רכונהגירוברכותיהשמעקריאתא"הגרהלכותצב

ורגיליםבקיאיןאינםשרבוהראשוניםובימות

יוצרמצותתמידקיימו,בברכותהעםלהוציאהיו

טפימהודרנמיולדידן,המצוהכעיקרבברכו
עיקרביחידואפילו,ברכועםבציבוראוריוצר

מהאיחלקשזהואוריוצרעםהואדברכומצותה

.ערביםדמעריבבערבאוברכה
וגםהציבורעםלהתפללשמצוהמבוארז"ומכ

חלקשברכו,אוריוצרעםברכועמםלומר

מצוהזהשאיןואף,ש"כמבציבורש"קמברכת

דשריבפוסקיםמצינוולא,בציבורתפילהכמו

אוריוצרבמצותהידורמ"מ,כךבשביללדלג

וכן)מהברכהחלקשהואברכועםלאומרה
ויאההדברונאה,(ערביםבמעריבבערבית

ולהמשיךבברכוהציבורעםיחדלעמודלהשתדל

עםאוריוצרשאומרהמובחרמןמצוההואואז

ש"קברכותלומרוגם,מצותהכעיקרברכו

הואשהידורובפוסקיםם"ברמככדמשמעבציבור

.ביוצרקדושהנתקןז"ושעבצבורלאומרם
שדקדקל"זצמבריסקח"הגרבשםושמעתי

תפלהמצותשישדכשם(דתפלהט"רפ)ם"ברמב

ש"קביחדלומרלציבורמצוהכך,בציבור

,הואכךהציבורתפלותסדר"ל"וזוברכותיה

התיבהלפנייורדץ"ושיושביםהעםכלבשחר

וכל,קדישואומרומתחילהעםבאמצעועומר

לעלםמברךרבאשמיהיהאאמןעוניםהעם

,קדישבסוףאמןועונין,כחןבכלעלמיאולעלמי
עוניםוהםהמבורך'האתברכואומרכ"ואח

ומתחיל,ועדלעולםהמבורך'הברוךאחריו

כלעלאמןעוניםוהםרםבקולשמעעלופורס

עדקוראעמוולקרותלברךוהיודע,וברכהברכה
ומתפלליןמידעומריםוהכל,ישראלגאלשמברך

.בציבורככולםשמצוהומשמע,ש"עבלחש
הנמצאביחידמותראורדיוצרבקדושה

.עמםאומרשאינואףציבורבתוך
עלפורסמדיןמוכיח,ג"מט"נ'סיבביאורו

דעתוזהוtW"Sקדושהמשוםעשרהשצריךשמע

דוקאבציבורלומרק"וזוהא"ורשבם"הרמב

לומרואיןי"בבוכמבואראורדיוצרקדושה
'פס'ופרקישעיהי"ברשהיטבועיין,ש"עביחיד

מזהזהרשותנוטלין,זהאלזהוקרא:ל"וז'ג
כ"אא,שריפהויתחייבויתחילהאחדיקדיםשלא

קדושהאורביוצרשיסדוזהוכאחדכולםפתחו
מוכרחאינומיהו,ל"עכ'וכועוניםכאחדכולם

,ממשביחדדוקאלומרכןתיקנולצבורדאף

המלאכיםקדושתספוראלאזהראיןל"די
חדשבאוראבל.בתשובהם"הרמבוכסברת

ליחידדאיןדהאל"זצרבינובשםמסיק(י"כת)
היינולציוןובאקדושתאוריוצרקדושהלומר

שריבציבורכשמתפללאבל,ביחידותכשמתפלל
עםממשאומרהשאינואףקדושהלומרליחיד
רבה"ד(כא)בברכותי"מרשכןומוכיח,הציבור
הצבורעםהמתפללדיחידשפירשסברהונא
שיגיעעדלגמוריכולשאיןפ"אעקדושהאומר
יוצרבקדושתכמוי"רשוכוונת.לקדושץ"הש
מ"מ,ביחידלאומרהשאסורפיעלאףאור

עמםאומרשאינואףשריהציבורעםכשמתפלל

הדיןהואהונארבסבר,הציבורעםחשיברזה

אבל,כוותיההלכתאליתובזהשבתפלהבקדושה

מותרבציבורמתפללכשהואיוצרבקדושת

וכבר,הציבורעםבזהוחשובביחידאףלאומרה

הציבורעםשהואדכלמסבראבזהח"הפרקדמו
ר"מאמובספר,בלחשאףאומרהשמאחרפ"אע

ביחדועשרהשבקדושהדברככלשדינורוחה

,ח"כפרסתםי"סקכ"ובמש"עאומריםדוקא

ק"ודוקיימישיטהבחדאח"ופרל"זצורבינו

'דכל"זצח"להגרראשבכתרועיין.בזההיטב

,קצתלאתריכולאלאיחדממשלאומרהצ"דא
.ש"עיייאמרנהלאלגמרייחידאבל

חינוךחכמיםחייבולאש"קלמצות.עד
.אלובזמניםאביואצלמצוישאינולקטנים

הגיעאפילושקטןא"הגרדעתמביא
.ש"מקפטורלחינוך

זהובדבר,ב"מעסימןבביאורורבינודעתכן
קטןאי(.כ)ברכותבמשנהת"ורי"רשנחלקו
מאחרי"שלרש,ש"בקנמיחייבלחינוךשהגיע

פטורש"קזמןכשמגיעתמידמצוישאינו

וראייתובקטןמחנכיןש"לקגםתםולרבינו
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ישראלשמעללמדוחייבאביודקטן.ב"ממסוכה
והא,י"כרשסוברשםבביאורוורבינו,ש"ע

פסוקללמדוחייבאביושקטן(.מב)דבסוכה

תורהכמותורהתלמודמדיןהיינוש"דקראשון

חינוךחובתאיןש"קלמצותאבל,משהלנוצוה

שבבן'כח"ובב,י"כרשאביואצלמצוישאינו

לאל"זצרבינואבל,לחנכוחייביןפ"עכב"י
.בזהמחלק

,העומרספירתלעניןשהגדילבקטןדן
לספירתחינוךחובתבקטןשאיןומחדש

.העומר
לענין(ח"רפסימןד"ח)וזמניםובמועדים

ימיתוךשהגדילבקטןשנסתפקוהעומרספירת
מאחרוהיינו,כשהגדילבברכהסופראיהספירה
אינו,מדרבנןחינוךממצותרקמקודםשיצא
לאחרמדרבנןגמורהלחובהכספרליהויפוטרו

כיוןאו,דהפסידאחדיוםספרשלאכמיוהויכך
בזמןהפוסקיםלרובהעומרספירתהכישבלאו

לחוששראויוהעלינו,כשהגדילסופרדרבנןהזה
לחנךחיובאיןמדרבנןגםשאולי,אחרמטעם

דלא,משתחשךרקשמצותההעומרבספירתקטן
אינושאזחינוךחיובשאיןדערביתש"מקגרע

ולאבערבמצותהנמיהכי,שישןאביואצלמצוי
לחובהספרכלאהוהכ"וא,חינוךבזהחייבו

היטבש"עאבל,דוקאמשהגדילעליושחל,דרבנן
.ל"ואכמלברךשיכולהעלינוטעמיםשמכמה

היאךל"הנלדברינולהסתפקישולכאורה
אינווהלא,קטןבעודובברכהלספורקטןנתיר

קדשנואשריברךוהיאך,מדרבנןגםמצווה
ז"עשאין,נצטוהשלאבשעהוצונובמצותיו
עלמברכותדנשיםולדידן,ש"וכמחינוךמצות

ברכתןופירוששפטורותאףגרמאשהזמןע"מ
קטניםכאןגם,מצוהכהאיישראלשנתקרשועל

.ש"ואמצוהבהאיישראלשנצטוועלמברכין
לאנשיםוהלאשריהיאךע"צלספרדיםאבל

כ"וא,ברכהשייךולאנצטוושלאאצלםמברכות
.ע"וצלברךלמונעוראוילכאורהבקטןגם

לבטלהברכהזהודאפילונראההעיקראמנם

עללברךהיאךשיתרגלולברךאותםמחנכין

,נבילותאוכלקטןדיןבזהואין,העומרספירת

לחנךשמותר(שריה"ד).פחפסחים'בתוסעיין

באיסורשעובריןאףמצוהלחינוךפ"בקקטנים

כרכהאלאשאינוכאןש"וכ,למנויודשלאתורה

'בתוסועיין.שרימצוהלחינוךזהואםלבטלה
א"בגרהיטבועיין(הכינמיתניאה"ד).לגה"ר

בספירהשהברכהלפרששרצהגק"סס"תפ
ברכתלשארדמיולאהמצוהחובתמעיקר
לזהסמוכיןויש,ב"צודבריוהיטבש"עהמצות
ה"עיש,ומוספיןמתמידיןז"ספם"הרמבמדברי
.ל"ואכמ

'הלומדויחזוראמתיאמרלאץ"הש.עה
עדבלחשמקודםיאמררק,אמתעולקיכם
לאמתאזיקיכםביןוכן,אמתבליאזיקיכם
.ש"קבאמצעכמושמשטיקדעתוליחיד

.פעמייםאמתלומרץ"לשאיןא"לגר

ע"הרמבשםא"במש"עג"סא"ס'סיבביאורו
בלחשיאמרלאץ"שש"מאמרותעשרה"במפאנו

,רםבקולכןויאמריחזורואזאמתאלקיכם'ה
'הרםובקול,אלקיכם'האנירקבלחשיאמררק

לאץ"ששל"זצרבינודעתוכן,אמתאלקיכם
(.יד)בברכותדמסקינןוטעמו,אמתפעמייםיאמר

רכלהתםמפקיכןץ"ובש,אמתואומרחוזרשאינו
אסורכ"וא,ש"עלהאיתפסיהאמתאמתשאמר
וכן,אמתאלקיכם'הפעםועודאמתלומרץ"לש

כאןשאיןהמכווןמפסידאמתפעמייםאומראם
מןעולהשהאמת,תיבותט"רמרקתיבותח"רמ

.המנין

.דמותרלומרישקצתשבשהייהמסיק
ש"בראמבוארלחודאמתבפעמייםוהנה

מייריאמתאמתלומרביחידדשרינןדהאי"ותר

טעמאוהיינו,ש"עאסורשההבלאאבל,בשהה

ולכן,אותודמשתיקיןמודיםכמודיםדמיחזי
אמתאלקיכם'הגםל"וצשלרבינומאחרנראה

ל"האריזבשםת"שבשעאף,פעמייםלומראין

וויןו"טעליסמוךולאיחזורביחידואפילודשרי
לשהותכדאיאמתאומרשאםנראה,היטבש"ע
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,לחזוראזורקאמתאלקיכם'השאמראחרמעט

דמיירילהאיתפסיהאמתאמתבכללליהוידלא

.ש"ואג"כהגםל"זצלרבינו

הביאולאשהפוסקיםטעםמביא
אלקיכםביןלענותשמותרם"הרמכ

.לאמת
ביןכלליפסיקשלא('הק"ס)ו"סע"ובש

להפסיקשלאהפרקמאמצעוגרעלאמתאלקיכם

ורבינו,"אמתאלקים'וד"לאמתאלקיכםבין

ש"בקהפרקכאמצעומתירם"כהרמבדעתול"זצ
אחדפסוקדהויהטעםדעיקר,מינהאליםדלא

אבל,מותראחדפסוקדהואש"קבאמצעוגם

המלהלהוסיףיכולאלקיכםכבראמרשאםנראה

,'וכוטובומהיותפקפוקבלילצאתלחודאמת

כללהביאוולאבזההפוסקיםהחמירוולכן
.בזהשמתירם"הרמבלשיטת

באותיותלרקדקל"יצרבינודעת.עו
נוזלייםשקיץט"סשכאותיות,והברתם

ח"בגואף,כללניכריםוראהחזקדגשאין
הנכונהשהיא,המברדיםקריאתכסית"כס
ראיותועודתיל*הכנףבשדךעשבש"כמ

.הרכה
ובאשכנזים,וספרדיםדאשכנזיםהכרה

.לזהזהמעכבאםגופא

מובאוכן,(ד"עת"ל)זוהרתיקוניעלבביאורו
להעיראתימקוםופה,כאן"חדשאור"י"בכת
לאגודותבזהישראלשנתחלקוהברהשנויעל

אחדלכלואשכנזיםהספרדיםראשית,אגורות
מדינהביןשינוייםגופאובספרדים,אחרתהברה

וכן,לגמריאחרתהברהולתימנים,למדינה
ליוצאילאונגריםלליטאיםלפולניםבאשכנזים

'וכו'וכוולאנגליםלאמריקאיםלרוסיםגרמניה
משמעותשלחבירועדמשונההברהאחדלכל

שורוקבפוליןבעצמךהגע,ומעכבאחדת
קמץובספרדים,כציריחולםבליטא,כהיריק
שהיאשלובהברהמחזיקאחדוכל,'וכוכפתח

.האמיתית

ל"זצמוולוזיןיצחקרכיהגאוןמנהג
.ספרדיתבהברהגםש"קלומר

רכיהגאוןוולוזיןשבישיבתשמועהושמעתי
הגאוןהדורמופתשלבנו)ל"זצמוולזיןיצחק

לאחרפעםעודקרא(ל"זצמוולזיןחייםרבי
,ספקמכללצאתספרדיתבהברהש"קהתפילה

לכללחושבאנושאם,בזההועיללאאכתיאבל

,ספקמידילצאתנוכללאבהברותהשיטות

הרבהפעמיםולקרואולחזורלקרואשנצטרך

הדעתעליעלהשלאעדוערבבוקרמאד
יצחקרביהגאוןשלמנהגו).בזהלהחמיר

שרשםברשימותאלאמצאתילאל"זצין'מוואלז

לסמוךאםב"ועין'וולאזישיבתתלמידלעצמו

בזהלהקלל"זצדבריסקהגאוןדעת

.התורהלקריאתולאש"לק

,ל"זצדבריסקהגאוןמרןעםזהבעניןודברתי
,לשוןבכלשנאמרכיוןלחושאיןש"בקולדבריו

גרעלאנכוןלאאיאףאחרתבהברהכ"וא

נדריםרישן"ברכתבוכן,דמועילאחרמלשון
ורק,ש"עאחרמלשוןגרעדלאמהנידכנויים
כיוןלהחמירל"זצמרןנטההתורהבקריאת
.ג"יברכותעיין]הקודשבלשוןלאומרהשצריך
הייכאהדכל,[הקודשבלשוןה"דשם'וכתוס

,דעתונחלאש"לקגםאבל,דוקאדיליהכמסורת

ד"וראבם"הרמבבמחלוקתשתלוילודנראה

צריךלכתחילהם"הרמבשלשיטת,ש"דקב"בפ

בלשוןכמואחרבלשוןאפילובשיבושלדקדק

אםם"להרמבכ"וא,חולקשםד"והראבהקודש

לדקדקוצריך,אחרמלשוןגרעמשובשתההברה

.מתוקןללשוןלכתחילה
אחרתהברהאיתיקשישלכאורהז"עוהערתי

מפורשהלא,ז"מלעגרעדלאמשוםמועיל
במקוםרקמהנישכנוייםנדריםרישא"בריטב

,ש"עאחרבמקוםולאכנויכהאישםשמדברים

ומועיל(ה"ה)דשבועותב"פם"ברמבמבוארוכן
,דוקאכןמדבריםמקוםאותואנשיאםדוקא

ולאא"הריטבשמביאב"מסימןל"בבהעיין]
נמיהכאכ"וא,[ב"וצם"הרמבדבריהביא
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ינהנהגיך

אףיועיללאכזובהברהרגיליםשאיןבמקום

נתערבושהיוםנימאאוליאבל,לשונוזהושאצלו

סוגיכלומכיריודעאחדוכלבזהזהישראלבית

מקוםבאותודניכריוצאיןשפירכ"וא,הברות

.ב"וצהקודשדלשוןכנוישזהו
אינואםע"לכז"בלעשהלאתיקשיוביותר

א"סג"קצ'סיע"בשעיין,יצאלאהלשוןמבין
שבהברהנימאואי,ה"סקב"ובמשםובמפרשים

שיביןניבעי,לשוןכלומדיןז"כלעמועילאחרת

ובלאוהלשוןשיכיןבעינןז"שבלע,דוקאהלשון

.מועיללאהכי
מהנידכנוייםפירשונדריםריש'בתוסאמנם

בכנוייםוהחידוש,לשוןמכלגרעדלאבפשיטות

א"ברשבש"ועיי,ש"עיצאמביןשאינודאף

שישנראהכונתםאבל,סברתםעלמאודשתמה

מביןבאינומהנידלאממשאחרלשוןכיןחילוק

הקודשלשוןדשםמשובשהקודשלשוןלבין

במקום,דכינויוהא.מביןבלאמהניולכןעלה

דלאא"וריטבם"ברמבדמבוארכןמדבריםשלא

וכדומהשבותהשבוקהדהתםלומריש,מועיל

כ"כדומהשאינוגרעלשבועהכנוייםשהם

כ"משא,כלללשוןשםז"עואיןהלשוןלעיקר

הלשוןכגוףטפידמועילדניכרגרידאהברהשנוי

.ש"ואע"לכאחרבמקוםאף
לגבי(ז"ט)ב"במהדוט"במהרימצאתישוב

חותךואינוהקריאהלבטאיכולשאינויבם
יודעיםשאנודמאחרומסיק,כתיקונםהאותיות
מכנויראייהומייתי,הקודשכלשוןמועילכוונתו
,כהניםמברכתעודרמייתיש"עדמועילנדרים
הקודשלשוןרבעיחליצהעניןדמהותמוה
משמערק,לשרןככלדמהנירנדריםלכנויים
הקודשלשוןדיןהקודשלשוןדכנויית"כמושנ
בלשוןכוונתומזהומכיריםמביניםואםעלה

.היטבש"ועממשהקודשכלשוןהוההקודש

כלשוןמשובששלשוןלהקלטעמים

.הקודש
לשוןדבעינןאףהתורהקריאתשלעניןתבנא

כלשוןהוהלאאחרתדהברהלומרישהקורש

כלשוןומועילמשובשהקודשלשוןרק,אחר

ש"וכ,סגיהכוונהשמכיריןוכיון,ש"וכמהקודש

אכל,ככנוייםדמועיללשוןבכלדמועילש"לק
לאבאותיותדקדוקשלעניןדעתול"זצמרן

הכיבלשוןלדקדקדמצוה,סבראהאימועיל
נמיהתורהולקריאת,דיליהמסורתכפימבורר
ללאפשרשאיעדרבובהברהשהשנוייםחשש
מזכרממששמתהפךופעמיםהכוונהלהכיר

דמיולא,ביניהםלהבחיןאפשרואילנקיבה

נתכווןלמהשםדמובןבחליצהאונדריםלכנויי
פ"ועכ)ש"וכמלכתחילהבזהחששכ"וע

אבותיוהברתלשנותשאיןברורלכתחילה

.(אבותיכםבמנהגוהזהרו

אותיותדקדוקבליש"קקראאיחקירה
.כללמועילאםבדקדוקוקוראוחוזר

באותיותיהדקדקולאש"קבקראונסתפקתי

בזהישאיבדקדוקוקוראחוזראי,בדיעבדדיצא
שאינואתרוגלנוטלדמישלכאורה,לאאוהידור
לאכ"אחמהודרעודנוטלואם,דיצאמהורר

כמצוההיאהידורמצותשיסוד,מצוהשוםקיים
מצוהבנוידוקאהלכהזהואוליאו,יצאוכבר

אבל,כ"אחש"ולבנויהמצוהמעשהשיסודה
גיהנםאורזהעבורשמצנניןבאותיותדקדק
רקממצוהבמהרהעצמופוטרהואשאיןמשום

עודאמראםהזההפרטתיקןואולי,בומתעכב
.ראשוןכלשוןטפיומסתברא,ב"וצבדקדוקפעם

כלשוןברכהבאומריוצאיםשאיןטעם

.רחמנאבריך
מגדולישכמהלהעיררצוניהדבריםובסיום
רחמנאבריךשיאמרברכהבספקהעלוהאחרונים

,חששבליויצא,הברכהונוסחדעלמאמלפא
יהושעפני'עיי]לבטלהברכהמשוםבזהואין
ישבזהשגםחוששיןויש,[ועודדברכותק"ספ

כינויולהזכיראסורז"בלעשגםלבטלהברכה
י"ק'סיד"חוו'עיי]ברכהלשםש"וכ,לבטלה
לפקפקישד"ולע,[ועודכ"סקהספקבבית

וכמבוארתרגוםבלשוןדיברוהעםשבזמנם
מועילאחרלשוןכ"וא,(.ג)בברכות'בתוס
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בתוררחמנאהלשוןבזמנינואכל,כןכשמרכרים

,לןמבוררשאינותרגוםהואש"יתלאלקינוכינוי
'עיי,מועילדלאמכיריןשאיןבמקוםז"כלעוהוה
מילתלעניןשכתבב"סקנז"קס'סיצ"בשעה

קוריןשהיובזמנםדוקאדזהושאפשר"המקום"
בברכהאנינבוךוכן,ש"עיי,זהבלשוןת"להשי
כשמסייםמהוז"בלעוחציוהקורשבלשוןחציו

בלשוןאומרבתחילהוהכינויק"בלההברכה
מגילההלכותי"ובבדגיטיןב"רפעיין),תרגום

טעםבדברינוויש,בזהבאתילכדולהעיר(ץ"תר
אףברכהליהוירחמנאכריךעללסמוךלאנוסף
.לבטלהברכהבזהאיןאם

.כללצואהנקראלאואחןהאףצואת.עז
.ל"והאריזא"לגרואוזןאףצואת

האףשצואתא"הרמאתמביא(ב"ע)בביאורו
והיינו,נראהולאומסיים,עלהצואהדיןואוזן

חדשבאורומסביר,צואהדיןעלהאיןשלדבריו
נמילהרחיקלןהוהעלהצואהדיןשאם(י"כת)

.ש"עאמות'דמינה
ל"האריזהאלקישדעתהבינווהאחרונים

חייםהרבמביאהכוונותשבשער,בזהלהחמיר
להכניסשלאמאדמוריהזהירניגם"ל"זצויטל

שבהםהזוהמאלנקותכדיהאזניםבתוךהאצבע

גמרעדהברכותמהתחלת,כללהתפלהבתוך
"ידיםנטילתצריךכךעשהואם,לשבחעלינו

.ל"זצכרבינוולאא"כרמלכאורהומוכח,ש"ע
בצואתבנוגענטילהלהמצריכיםנראהד"ולע

אםראשית,טעמיםמתריבולדוןשישואוזןהאף
במקומותכנוגעזהופנימההאצבעמכניס

ולא,נטילהשצריךזוהמאבהםשישהמכוסים

ועוד,זוהמאמקוםדהויאלאז"עצואהדשםשום

ואוזןהאףדצואתבצואהכנוגעדהויסבראיש

.לכאוראא"הרמסברתוהיא,צואהנקראגופא
ורבינול"האריזהאלקיביןסתירהאיןומעתה

אצבעויכניסשלאקאמרשפירל"שהאריז,ל"זצ

שםשישהמכוסיםבמקומותשנוגעבפניםעמוק
,צואהמיקרילאאםואף,נטילהוצריךזוהמא

קאמרשפירל"זצורבינו,הוימיהאזוהמאמקום

ידיומכניסאםאכל,צואהנקראלאהאףשצואת

המכוסיםבמקומותנגע,ואוזןבאףבפניםעמוק

.ב"ועמגולהמקוםנקראשלאנטילהדיוריךומודה

.ביגיהםפלוגתאשאיןמצדד

זהשאיןמודהנמיעצמוא"שהרמונראה
ולאשמטונףמפנינטילההחיוברק,ממשצואה
זיעהכמלמולישנגעראשובשערותמחוכךגרע

המפרשיםהבנתילאולכן,ידיונוטלולכן
כצואהאישתמהל"זצרבינודברישהסבירו

ואין,ושריצואהזהאיןכ"עאלא,הרחקהניבעי
להרחיקצריךשאיןכזיעהשדינול"די,מוכרחזה
.נטילהצריךבוהנוגעמ"ומע"לכ

מ"שבבדאףנראהל"זצרבינוכוונתועיקר

דמילאהלא,צואהואוזןהאףלצואתקרינן(קז)
זיעהלמלמולידמילאוכן,ש"כמממשלצואה

לרכינואוליב"ואטפיישמכומרםראשוכשחוכך
בעילאשםנוגערקשאםבאמתתלויל"זצ

כמקומותשדינומודהמאדעמוקאבל,נטילה
.ב"וצש"וכמל"וכהאריזנטילהדבעיהמכוסים

בזרועבזמנינובנוגעל"זצא"החזודעת
.דבריווביאור,מהו

שנוגעהורהל"זצא"החזורבינוזהומטעם

תדירכשהולךאף(עלבויגען)מהקובדולמעלה

ראףבמכתבדעתווגילה,נטילהצריךמגולה
והחמירדעתםבטלההזרועמגולישרבובזמנינו

שאם)בזהמאדהחמירושרבותינובנטילהמאד
ח"תאינוואם,משתכהתלמודונוטלולאהואח"ת

.(ח"יק"סדסימןע"בשוכמבוארמדעתויוצא

ש"קבאמצעיפיחשבוראימרגישאם.עת
ערמתהילהיתבהללאמ"מ,ותפילה
יסיחואםיתכללרק,לגמריזמנהשיעבור
.להתכללוממשיךהריחשיכלהעריעסיק

התפלהבאמצעשיפיחשיודעאףא"לגר

.כלליתפללשלאפטוראין
שאםאיתאשםשבמחבר,פסימןבביאורו



צוןכובהגיווברכותיהשמעקריאתא"הגרהלכות

ש"לקהפחהבליעצמולהעמידיכולאינו

יתפללולאותפלהש"קזמןלעבורמוטבותפילה

רבינומשיגז"וע,נקיגוףבלישיתפללמסה
,כוונתושיפרשבלי"להלכהכןנראהאינו"ל"זצ

,מתפלהייפטרלמהשמתמהפשוטהדבראבל
כ"ואהפחהבשעתהברכהרקהואהאיסורשהרי
ושוביפסיקלהפיחמוכרחואםלהתפלליתחיל
מתפלהלגמריפטורג"שכהמצינווהיאך,ימשיך
פטורשאיןדעתוכ"וע,באמצעויפיחהואיל
.ש"ואלהפיחשעלולמפני

.ג"כהשפטורא"הרמסברתמסביר
מצותדיסודע"השודברלבארנראהד"ולע

ולכן,ומתפללהמלךלפנישעומדמההואתפלה

המלךלפניכשעומדהתפלהבאמצעמפיחאם

כןלעשותשאיןהתפלהמעצםמופקעהואהרי
ברכותמהגמראמוכחוכן,המלךלפניכשעומד

ונצטערמלמטהרוחלהוציאביקששאם(:כד)

רבוןאומרעצמולהעמידיכולואינוהרבה

חלוליםחלוליםנקביםנקביםיצרתנוהעולמים

ואף,'וכווחרפתינוכלימתינולפניךוידועגלוי

ואומרמפסיקעשרהשמונהבאמצעשעומד

י"ע'הלפניעמידהמגדרהופסקכברהכישבלאו
ד"פרישבגמראשמבוארוכיון,שהפיחמה

מצותעיקרמקייםנמישבתשלומיןדברכות

יתפללכ"וא,ליהליתבזמנהשכררקתפלה

עםגמורהתפלהלןעדיףודאידהאתשלומין

כתפילהשכרלושאיןאףכראויהתפלהמעשה

להיחשבראויהשאינהמופסקתמתסלהבזמנה

עולהשאינובאמצעשהפיח,המלךלפניעמידה

שיפיחג"שכהשפירמסתבראכ"וא,כ"כלרצון

להתפלללומוטבעשרהשמונהבאמצע

בתשלומיןשגםמשעראםזהולפי)בתשלומין
.(יחושולאבזמנהיתפלללהפיחעלול

.א"הגרשיטת
מצינושלאמאחרנראהל"זצרבינוודעת

ואינו,נפטרלא,להפיחכשעלולבתפלהפטור

להפיחראוישאינודאף,לתשלומיןלדחותרשאי

בזמנהתפלהממצותזהמשוםנפטרלאבתפלה

ואין,עליוכעתחיובשהיא
מעביריי

המצותעל
ובזה,מצותהכעיקרשאינהכךאחרלהתפלל

.ת"בעזהשיהיטבבארהדבריםביארנו

ושובלאשהבמויחשובנכריתפאה.עם
.ערוהמשוםבשערותיהאין
מותרתאסא"הגרכדעתסתירותמביא
שהעיקרומסיק,נכריתבפאהנשואה

.דמותר
עלהאיןנכריתשבפאה(בק"ס)ה"עא"ברמ

ל"זצרבינומייתיובביאורוערוהבאשהשערדין

יוצאהראשהדשבתו"בפדאיתאמהאהוכחה

מזהויותר,דשרידמסכיםומשמע,נכריתבפאה

רקסייריא"הרמשהרי,רבינומדברימבואר

,ש"קלעניןערוההוידלאערוהאיסורלענין

בפאהשיוצאהמהמעצםהראיהמייתיורבינו

שריהיהלאכ"דא,ערוההוידלאהרי,נכרית

בפאהלצאתמותררבינושלדעתומבואר,לצאת

ואף,ש"לקערוההוילאוממילא,נכרית

דחהאליהובשנותדשבתו"בפלמשנהשבביאורו

דבריו,כסויעםכשיוצאהדמייריוביארהראיה

שנכתבוכיוןטפיעיקרוהםכךאחרכתבבביאורו
הםלמשנהביאורוכ"משא,ולדינאעצמוי"ע

ותלמידימתלמידיואנומקובליםוכן,מתלמידים

נכריתבפאהכשמתקשטתורק,שהתירותלמידיו

ארוכותבשערותכגון,פריצותדרךהפאהולובשת

שרידלאפשיטא,כדרכםמשונהבסריקהאו

אובבגדיםשהפריצות,ו"חנכריתבפאהפריצות

.מאדחמוראיסורהואבגופה

.רדידכלילכדממטפחתשעדיףטעמים
,"והלכהדת"בספריהרבההארכנוזהובענין
,המתיכוןמולנכריתפאההאוסריםוהבאנו
פאהבלילחודבמטפחתלהדרשהנוהגיןוהבאנו
מפורשע"ושם"שברמב,מספיקלאנכרית
אף,דוקאמטפחתעלרדידמדינאשצריך

שניבזהשישוכארנו,הכלמכסהשהמטפחת
קצתלינתקעלולשמטפחתמפניראשית,טעמים
איסורבזהוישראשהמשערותמקצתשיראו



רכובהגיווכוכוחיהשמעקריאתא"הגרהלכותצח

לאסוףרדידלהשיהיהיהודיתדתכ"וע,חמור

כולםנהגושאזועוד,מהמטפחתחוץהשערות

כמו)מכוסותהלכושהנשיםהנכריםאצלגם

רבנותלצניעותולכן(היוםעדערבבארצות

שלובשותומה).רדידהוסיפויהודיתמדתישראל

במקצתלכסותמטפחתחציעםנכריתפאההיום

ו"לת"א"סופרחתם"ת"שוועיין,מספיקלא

בראשמקוםבשוםשערשוםכלהיוצאהכלל"
לאאם,היאערוהבחדרהאפילובנשואהופדחת
רביםשלוחצרובשוק,בראשהמטפחתלהשיש

המטפחתמהזיקשהכובעוהיינו.ש"עיכובעגם
דוקאג"וכה,הכלכשמכסהממקומהיזוזשלא

.(ע"ושם"לרמבר"לרהלצאתלהמותר
ק"בעיהותיקמנהגישלישנתבררמהולפי
נשינהגווכן,כדיןורדידבמטפחתתמידלכסות
,ע"ושם"ברמבמבוארוכן,הצנועותק"עיה

שאיןצועקיםשפירנכריתלפאהשבשנויוכשם
מגדולירביםומביאים,פירצהשזהולשנות

הלכהבספרבזהוהבאנו),שאסרוהפוסקים
לא,(שםובמקורות'גדיןר"יפרקבמשפחה

גופאשבמטפחתהפוסקיםיביאולאלמהידעתי
עודשצריךכללמספיקלאכראוישמכסהאף

.ע"ושם"ברמבוכמבואררדיד
נכריתהפאהבהיתרלצדדישלכאורהזהולפי
איןשבזהלומרשישעדהשערותכלשמכסה
,לינתקעשויהשאינהכיוןלרדידעודצורך
נאמראםאבל,סגילאלחודבמטפחתכ"משא

כהיום,ישראלרבנותיתרלצניעותשהטעם
דסגינהגו,ראשבגילויברחובהולכותשהנכריות

לאק"תורהכיואם,נגריתפאהאובמטפחתלן
יהודיתשדתנימא,דורותבמשךו"חמשתנה
שיהיהרקמעיקראונהגוצניעותמפנירקעיקרה
אבל,צודךכדיברוריםהדבריםואין,מהדוריותר
מקומותבכמהשנתפשטהמנהגעללערעראין

קובעיםציבורכלרק,היראיםאצלגםבישראל

.שמהקבועעתיקמנהגשאיןבמקוםמנהגםכפי
כולםראשהששערוהולהזהירליזהרוהעיקר

כפנחסעצמםשמראיםכאותםולא,מכוסותיהיו

טלפיהםומגליםבמטפחתלכסותומצטדקים

,ומכאןמכאןמגולהבשערומאחורמלפנים
,שערותמקצת'אפילגלותהואחמורשאיסור

שהבאנו,זהכעניןמיוחדבקונטרסבזהוהארכנו
,מהשערותמקצתגילוישאוסריםהפוסקיםלהקת

סימןב"חוהנהגותבתשובותבדברינועיין)

בהנשיםלהחמירשנהגומדינותויש,(ב"תרצ

שיתגלהחששאיןשאזראשןשערותלגלח

הטעםמלבד)ת"מהגמוראסורשהואבמקצת

שלאמקומותויש,(בטבילהמכשוליהאשלא

לאמשוםבזהחוששיןהמקומותובאותם)כןנהגו

(הק"סב"קפד"יובמחברוכמבוארגברכלייהיה
תמידלגמרימכוסותהשערותשאםוהעיקר,ש"ע

.נשאפרשתק"בזוההמבוארותלברכותגםתזכה
איןנכריתבפאהאיסורשנהגובמקום

.להתיר
זהסמךועל,ש"כמנראהל"זצרבינוורעת

ומאחר,ופוליןורוסיאבליטאנכריתבפאהנהגו

במקוםהמתיריןעלסמכו,דרבנןיהודיתשדת

להחמירשנהגודבמקום)להחמירהמנהגשאין
ובאונגריןק"עיהבירושליםקהלותבכמהכמו

מאזנהגווחכמיהשרבניהבמקומות'וגליצי
,שאסרוהפוסקיםגדוליוכדעתנכריתפאהלאסור

משוםכןשעשוחמורבאסורשנאסרלומריש
לכניהםגםהתרהמועילולאלצניעותסייג

מקוםשבכלהבאנוכברומיהו,(אחריהם
אוארוכותבשערותנכריתבפאההמתקשטת

שיסתכלוכדיבולטבאופןמסורקותאוצבועות

במההועילהולא,שאסורכפריצותזהובה
ישעיהי"ברשועיין,בזהודינכריתפאהשלובשת

.בזהנוראיםדבריםז"ט'ג
כדעתעצמםעלשקיבלובקהלותאמנם

לדבריהםלצרףויש,לשנותאיןג"כההאוסרים

מהאלאלדייןאיןאבל,שאסרוהרבהפוסקים

לידיאתישהחומראמקומותויש,רואותשעיניו

,שגרעכדיןלגמריולאבמטפחתשיכסוקולא

והעיקר,בקהילהרבלכלמסורהההכרעהכ"וע

בזההארכתי.נ"וכמשהצניעותבגדרילהוסיף
האחרוןבזמןאלא,נכריתבפאהלהקללאכאן

לאאבל,מטפחתשלובשותמחמיריםנוספו



ונטרנמנהגיךוכרכותיהשמעקריאתא"הגרהלכות

גברברינו,מגולותשערותומקצתהכלמכסה

,נכריתמפאהיותרגרועג"שכהלקוראמתבאר

מדינאלדקדקלהישכדיןבצניעותרצונהואם

.דוקאכראוימכוסותיהיוכולןשהשערות

ש"קלומדשאסורמחמירל"זצרבינו,פ
נגדתורהדבריולדברולברךלהתפלל

או,מגולותששערותיהפרוצהאוערוה
ואפילו,קצריםבבגדיםכמושוקהמקצת
עדמועיללאפניומחזיראועיניועוצם

.ממנהגופוכלשיחזיר
כללהחזירשצריךא"הגרשדעתמביא
כאשהמטחפחותאפילוערוהנגדגופו

.אחרת

מקוםדנגדמסיק(וק"ס)ה"עבביאורו
וכדומהשמעלקרותאין,ערוהמשוםשאסור
,דוקאגופוכללהחזירוצריך,פניומחזיראפילו
ש"לקאחרתשבאשהדאיתאבהאהסימןובריש

ל"זצרבינוכןמוכיח,אסורמטפחפחותגם
סייריערוהבאשהדטפח(.כד)דברכותמהסוגיא

מטפחפחותאפילודבאחרת,ש"ולקכאשתו

שאיןדשריעיניובעוצםנוקמיוקשה,אסור

גםאחרתשבאשהמוכיחכ"וע,טפחעדהרהור

,פניםהחורתמהניולאממשערוהמטפחפחות

,דוקאבאשתושפירמוקמינןבטפחוהאסור

עלותמהני,א"ויה"בדרבינובדבריה"עיש

שעצימתבפשיטותדמסיק('הק"סה"ע)ב"המ

ולא,מטפחבפחותאחרתבאשהמועילעינים
ובאמת,אסורג"כהגםל"זצשלרבינוהעיר

דמאחר,ב"צל"זצרבינודברישלכאורה

,ערוהאינוכ"עמטפחבפחותשרינןשבאשתו

אףשרינןלאממשערוהדהויבטפחדהא

מטפחבפחותההיתרוכל,הרהורליכאדבאשתו

דלאהרהורמשוםהואבזההאיסורדיסודמשום

,הרהורדליכאעיניובעוצםכ"וא,באשתושייך
,להתירלןהוהאחרתבאשהמטפחבפחות

ועיין,כאשתוהויאחרתאשהעינייםשבעצימת

.בקושיאשהניחא"בדמ

אלאאסורמטפחבפחותגםאשתובשוק
.גופוכמחזיר

שיששבאופןל"זצרבינושדעתמזהונראה

,ערוהדיןלזהשישעליוהחמירו,להרהורלחוש

אצלודישאחרתבאשהמטפחבפחותולכן
אף,הגוףהחזרתאלאהתירולא,הרהורמשום

בשיעוראבל,ערוהשיעורלחודבזהעלהשאין
הרהוריםבזהשאיןאףעלהערוהדשםטפח

באחרוניםועיין,ש"לקאסרולאשתוגםולכן
בבגדיםכמונראיתשוקהאםבאשתושאף

עלהערוהשדיןאסורמטפחפחותאסילו,קצרים
משארטפיתמירדשוק(לבעלהאפילוכ"ולמ)

דעל,מטפחבפחותלבעלהאףואסוראיברים

לרבינוכ"וא,ז"בטש"עיערוהשםתמידיששוק
ובעששית,ש"כמפניםהחזרתיועיללאל"זצ

הקילומיםבתוךשהיאאושקוףבבגדאודוקא
.רואהכשאינו

,פרוצותומולובאוטובוסמוסעכדין
.'דורחבעשרהגבוההכסאאםומהו

ומולובאוטובוסהנוסעל"זצלרבינוזהולפי
לומראסורקצריםובגדיםבשרבגלויפרוצות
שמחזירעדיועיללאפניומחזירואפילו,תהלים
לחושלרבראויקידושיןבסידורוכן,ש"כמגופו

למקוםגופוויפנה,אלומנשיםנגדוכשנמצאות
שמקיליןומהאחרונים,פרוצותנשיםשאין

ומיהו,המחברוכדעתלחודעיניובעוצם
כהרהורהוהבפיוקוראכשאינובספרלהסתכל

שמתיריןמהאחרוניםישוכן)ערוהנגדדשרי
'להלעשותעתמשוםערוהלפניוכשישבזמנינו

הכסאאםומיהו.אחרבעניןאפשרכשאי
,'דורחבטפחיםעשרהגבוהלפניובאוטובוס

עוצםאםבזה,בפריצותנשיםלראותשיכולאף
כמחיצהדהויכיוןלהקלגדולצדנוסףעיניו
עינייםעצימתמועילשבזה]אחרתורשות

,ס"עלסימןב"המבהקרמתעיין['הפוכ"כמוש

ראיתיל"זצכהןאהרן'רהגאוןרבינוואצל

החזרתהוישבזהעיניולפניהספראוחזשהיה

בתשובותועיין,לראותראוישאינו,פנים

.(ד"ס'סי'אחלקוהנהגות
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להתפללש"קלקרותמדינאמותר.פא
כשרועלזרעבשכבתאףתפיליןולהניח

.כצואהדינושאין
.כצואהדינואיןזרעדשכבתא"הגרדעת

'כ(דק"ס)שםא"שברמ,ו"ע'סיבביאורו

אסורכ"וע,כצואהדינהבשרועלזרעששכבת

ואפילו,שםשיקנחעדשבקדושהדברלומר

בצואהשםלמחמיריםמועיללאבבגדיםמכוסה

,להתפלללואסורמכוסהשאפילו,בשרועל
מסוכהמייתיבביאורול"זצורבינו,א"במש"וע

צריךשאיןקריוראהתפיליןהניתשאם(:כו)

,ש"עצואהדיןעליהםשאיןומוכח,לחולצן

,לתפילהמתפיליןמייתידמאיתמוהיןודבריו

שבראשובתפיליןמשתיןהדיןמןבתפיליןוהלא

פשיטאמ"ומ,חוששואינועראיהכסאבבית

רגלייםמיהויהקילוחוכנגד,בתפילהדאסור

כצואהזרעשכבתנמיוהכא,מדאורייתאכצואה

,ע"וצשריבתפיליןאבללהתפללדאסור
רכינודבריכלולדבריו,בזהתמהא"ובדמש

.מבסימןלעילומקומםסופרטעותכאןל"זצ
כשגומראכללהשתיןמותרבתפילין

.טינופתכמקוםלשהותאסור
מ"מ,בתפיליןלהשתיןדשרידאףנראהד"ולע

ואף,ר"ומצואהכנגדבתפיליןלשהותאסור

בלמשוםמועטברגעבזההתירו,להשתיןדשרי
וזה,התפיליןשיסירעדלהשהותשלאתשקצו

,בכוונהעצמומשההשאינוכאןבזיוןררךאינו

במקוםלשהותלואיןבאמתכשגומראבל

רבינוהוכחתש"וא,מידלצאתוחייבטינופת

ונשאר,לחולצןצריךשאיןמפורששכאןל"זצ

,בשרועלזרעבשכבתהתפיליןעםלכתחילה

.כצואהנחשבולאמאוסזהראיןכ"וע
בראההמחברפוסק(ז"ס'מ'סי)לעילאמנם

מעליוהקרישיקנחעדשחולצןבתפיליןקרי
בתפיליןשאסורומוכח,שםא"ברמוכמבואר

כרבינוורלאבתפילהש"וכבשרועלכשקרי
ע"הששפסקמייתיכאןאשבעמודיוכן,ל"דצ

.ל"זצכרבינודלאשם

.א"הגרלפסקע"משהסתירהמיישב

חייבאינונמיהכישאיןיפרששרבינוונראה

ברוצהסיירי'מסימןע"שבשורק,לחולצן

שלא,ידיוליטולצריךשאיןל"קמ,לחולצן

יזהררק,ז"בשונגעמטונפיםשהםחיישינן

שמאמחמרינןשלזהבבתיםולאברצועהלחלוץ
.שיטהלתאיליכאלחלוץחיובאבל,נגע

ותפילהש"בקשריל"זצרבינושלדעתתבנא

שאיןבשרועלזרעבשכבתאףמדינאותפילין
'סיחסידיםבספר'ככבראבל,ש"ואכצואהדינו

אבלמדינאדזהו,ו"סקטב"במוהובאט"תק

בודבוקיהיהשלאולקנחולרחצולוישמ"מ

שלאקריבעוןו"חכשנכשלש"ומכ,הטומאה

.איסורלמזכרתחלילהלויהיה

.חברתהערותנגרלקרותלאשהמותר.פב
לאשהשגםש"הראבשםה"עמ"רא"ברמ

ורבינו,אשהערותנגדלקרותאסוראחרת

ערוהנקראדלאשרילעצמהאםתמהבביאורו

אסרינןאחרלאישורק,לחברתהתיאסרהיאך
כמואסורתבירוערותרואהובלבו,הרהורמשום

אטורולאחריםשרייהיהשלעצמהאבל,בעצמו
ובמקוםש"בראמ"טולדבריו,מעולםשמענולא-

ולא,אחריםלאנשיםל"ורלאחריםגריסלאחרת

.ש"עלדידהואסורלאהכישבלאולנשיםמיירי
עלהשיגוהאחרוניםשארשגםב"במ'ועי
אחרתביןמ"נפקשאיןא"כרשבונקטוא"הרמ

.לזהמודהש"הראושגם,עצמהללה

כערוהמיירישאסורא"לרמשגםמסיק
.לבדבטפחולאממש

ממשבערוהמיירישאוסרא"לרמשגםונראה
אסרובזה,חבירוערותנגדשאסורדאישדומיא
ש"הראחילקוביה,ערוהבאשהטפחאףא"הרמ
אושערהאומגולהבטפחאבל,לאחרתבינה
מוכחוכן,אחרתבאשהלחושאיןע"לכשוקה
ממששערוההדברוטעם,כאןחיאישבןבספר
נגדדאישודומיאמחלקינןולאאופןבכלאסור
רקהואערוההאסורכשעיקראבל,חבירוערות
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קאנהגיך

מאןליתכ"וא,לנשיםשרינןהרהורמשום
אשהשערנגדלקרותלאשהשאסורדמיחש
.נ"וכמשמגולהטפחאואחרת

לשלביןמיםברביעיתמגירגליםבמי.פג
.הרבהפעמיםלשלאואחתפעם

מיםרביעיתשצריךהמחכרשיטתמסביר
ומבאר,רגליומישהטילפעםכלנגד

.א"הגרשיטת

למישאמרודרביעיתבמחברב"סז"עסימן
שתיפעמיםשתיולשל,אחתפעםשלרגלים

ב"צוהדברים,ש"עשלשהשלשולשל,רביעיות
אחתשבפעםשנארמאישםרכינוק"וכמושה

שהטילומשוםרגליםמיהרבהאףלבטלשרי
בביאורונראה,רביעיות'בנצריכופעמים'בב

דסגיל"חזשהקילוהיאשקולאדהמחברדבריו
הקילוולא,מעטאוהרבהאףלבטלברביעית

מיבכינוסאבל'אפעםשלרגליםבמיאלא

לכלרביעיתצריךושפירהקילולאהרבהרגלים

'אברביעיתלהקללנואפשראיזהומשום,פעם

שלאדרבנןר"במזובקולאודיינו,בהרבהאף
שייךלאודאידהריועוד,למעטרבביןחילקו

רק,ר"מרביעיות'קיבטלמיםשרביעיתלומר

סתםשל'אפעםשלר"מששעורל"חזסמכו

ולאבזההקילוולכן,ברביעיתמתבטלאנשים
פעמיםשתיבשלאבל,למעטרבביןבזהחילקו

.כלליתבטלולאסוףלדבראיןכ"שאלהקלא"א
,ברביעיתשסגיומאחרשםפליגל"זצורבינו
דבריווביאור,פעמיםלכמהאפילודמועילדעתו

לחלקאיןתולמעטרבביןמחלקינןשלאדמאחר
.גוונאבכלברביעיתוסגילפעמייםפעם

.רגליםלמימשרהמיביןהחילוקמסביר
מיאורעיםשבמיםמפורש(:כה)ובברכות

שמרוביםברביעיתדסגילומרשייךלאהמשרה
מגוביםשבמיםא"כרמומשמע,י"ברשש"עהם

שבמילחלקנראהל"זצולרבינו,ברביעיתסגילא

ושובברביעיתהתירוכ"ועמועטיןסתמןרגלים

סתמןמשרהמיאבל,חילקושלאאופןבכלסגי

שיעורבהשקבעומסתבראולאכבריכהמרובין

ל"חזשקבעוהןדגדריםת"כמושנוהכלרביעית

יסודווהכלבזהחילקוולארגליםמיבביטול

.ש"ואדרבנןר"שממחמת

המעמיקמחיצהוישרעריחעםצואה.פד

ממקוםאמות'דלהרחיקוצריךמועיללא
.הריחשכלה

מחיצהיששאפילוא"הגרשיטתמבאר

.אמות'דמהריחמרחיק
מחיצהכשישדיעותתריב"סס"ע'סיע"בש

עיקרלושישכרירדינואם,רעריחמרגישמ"ומ

וזוהיהריחשכלהממקוםא"דלהרחיקשצריך

[י"ותרש"הרא'התוס]א"וי,ם"הרמכ'שי
וצריךעיקרלושאיןר"כרודינומחיצהדמועלת

ל"זצורבינו,הריחשכלהמקוםעדרקלהרחיק

מועיללאמחיצהיששאפילומכריעשםבביאורו

בברכותס"השמלשוןכןומוכיח,ריחכשיש

צואהנגדש"קאדםיקראשלאדמסקינן(.כה)

מרחיקלאוואםמותרגבוהבמקוםהואואם

ממקוםמרחיקעיקרלושישרעוריחעיניוכמלא

לושישרעריחקאמרלמהוקשה,אמות'דהריח
ליהוהוה,בצואהקאיכברהברייתאהלאעיקר

בדיתקאמרלמהועוד,רעריחלוישואםלמיסר
קאמרולאאמות'דדמרחיקעיקרלושישרע

ועוד,עיניומלאמרחיקרואהשאםכדלעיל
הזכירולאהריחממקוםשמרחיקרקקאמר

דמייריל"זצרבינומפרשכ"וע,גופאמהצואה
כגוןגמורהמחיצהשישלחושאיןהצואהשמצד

,אסורלבדהריחמצדמ"ומ,אחרבביתשהוא
'דהריחממקוםמרחיקג"ככההאףומבואר
שאפילול"זצרבינו'ששימזהומבואר,אמות
נמימרחיקריחרקישוכאןאחרבמקוםהצואה

.אמות'ד
.ל"הבהשיטת

רבינודעתשמביאכאןל"בבהמצאתישוב
צריךבמחיצהשגם,ולבושא"החשיטתוכןל"זצ
כדבריודלא,הריחשכלהממקוםאמות'ד
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במרגישגםכאןראיותיורק,ח"ודהר"אהפרישה
ש"לקע"לכדאסורדפשיטאאף,מפאהריח

כאןכוונתו,עיקרלושאיןרעריחגםדאסרינן
'דלהרחיקמחיצהכשישגםשצריךלצייןבעיקר
.הריחשכלהממקוםאמות

נגרולהתפללשמעלקרותאסור.ה*
עשרהגבוהותאפילוהכמארביתמחיצות

.טבחים
.להתפללמותראםהכסאכיחנגד

דשריכתבשםובמחבר,בביאורג"פמ"ר

,עשרהגבוהותשאינםאףמחיצותנגדלקרות

ל"זצורבינו,עשרהבגבוהפ"לכהמיקלובפריית

'מהתוסראייהומייתי,עשרהגבוהאפילואוסר

וראייה,טחיצותלוישכ"ביהדסתם:לובסוכה
.ז"וטא"מנגםכתבזו

לכאורההיוםשלנוהכסאביתשלעניןונראה

שמתיר(ז"יס"סת"א)א"בחזומצאתיוכן,שאני

ברורשאינוראשית,שלנוהכסאביתכותלינגד

יורדתשהצואהכיוןעלההכסאביתדיןשאצלינו
פרסאיכסאכבתידהויאפשרשםנשארתולא

בקערהרקבכתליםנוגעתהצואהאיןוכן,דשרי
כןגםמשמשיםוהכתלים,זכוכיתכעיןמצופה
המרחץלביתגםמשמשכשהביתש"וכ,לבית

.ש"ע

רקממששלנוהכסאכיתנגדגםמחמיר
.עיניובעוצםמתיר

,בזהלהחמירשנוהגיןכמדומניאמנם
רמילאדידןהכסאשביתהסכימושהאחרונים

בדירןכ"משאלמרחקמידממילאשנופללפרסאי
הילקולאל"זוהפוסקים,ששוטףעדשםנשאר
דוקאמיירימחיצותמולשהאסורלומר

במחיצההכסאלביתמשמשותכשהמחיצות
לושאיןס"ביהכעלנידוןהיהלאכ"שא,גופא

ומסתימת,כללס"ביהככאןאיןדהרימחיצות
מלבדגמורס"ביהככאןשישמשמעדבריהם

במחיצותנוגעתלאשהצואהאףוהיינו,המחיצות

נעשהאםרק,ס"לביהכהמיוחדבמושברקעצמן
שםדהכל,ואסורחציצהחשובלאהכסאלבית
א"החזושלהשלישיתסבראאבל,עלהס"ביהכ

להקלישבכותליםולכןז"בטשםמבוארת
דלתרקכותלכשאינואבל,לביתגםשמשמשים
ראוי,לחודהכסאדביתונעילהלפתיחהשמשמש
דלתמולולכן,ממשנגדהלהתפללשלאלהחמיר

להתפללדמאוסלהחמירשנכוןנראההכסאבית
.נגדה

ישחלוןדרךהכסאביתאויררואה
.להתיר

הכסאביתאויררואההחלוןדרךשאםד"ונלע

מושבביתעםהגרףרואהשאינווהיינו,לחוד

איןג"כההכסאבביתלמעלההאויררקכלל
אסורשאיןל"דסש"להראמבעיאולא,כללאסור

והיינוקדושמחניךוהיהמטעםאלאבצואה

גםאבל,אחרברשותולאורשותובביתו

היינואחרבחדרכשצואהאפילודאוסרא"לרשב

אבל,ואסורשמאוסההצואהגוףשרואהדוקא
רואהדאפילו,אסוראיןגרידאאויררקכשרואה

שאינהבצואהאסרינןלאזכוכיתאועששיתדרך

עיקרנראהמ"מ,לחלקישכיואם,ממשכערוה

ברשותוהואממשרואהכשאינופ"ועכ,ש"כמ

.כלללמיחשליכא,לפניודהואאףאחרת

בהפחהיוצאשלהעמיםמאדליזהר.פו
מקוםובאותו,הטבעתבפיצואהמעט

.שהואבנקאסור
א"הגרבשםכתובשמצא"חדשאור"י"בכת

כימארבזהליזהרוצריךומסיים,שהבאנובלשון

ל"האריזהקדושבכתביוגם,המצוידברהוא

,אסורבמקומושמשהושםהמקוםלרחוץשצריך

אלאסגילאבאבניםשקינחולדידהווהיינו

יפהיפהבניירמקנחשלדידןנראהאבל,כרחיצה

,בעלמאבקינוחסגילאאבל,לגמרישנקיעד

,כשיושבגםשנראהמשהולישארמאדדעלול

לגמרילנקותיזהרכ"וע,ותפלהבתורהואסור

.ש"כמיפהיפה
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תפלהמצות

'דלאחרישחריתמתפלל'פי
במעהשעות

עברמידחצותולאחר,במזידולאדוקא
מנחהלהקדיםוצריךשחרירךתפילתימן

.רשחריתלתשלומיןומחצהבשש
מתפללכהזידשגםע"השופסקמיישב

.שעות'דלאחר

שעות'דאחרמתפללשאםט"פס"רע"בש

תפלהשכרלושאיןפיעלאף,עבראובטעה

ל"זצרבינוותמה,לוישתפלהשכרבזמנה

ואינוהזמןעברשעות'דאחרשהריבביאורו
אמרינןבשוגגשרקוכיוןתשלומיןמתורתאלא
תשלומיןלואיןבמזידאבל,תשלומיןלזהשיש
כ"וע,שעות'דאחריבמזידיתפללהיאךכ"וא

,ש"עשעות'דאחריתפלללאשבמזידמסיק
,בתנאישעות'דאחרישיתפללמסכיםכ"ובמ

לחששייכנסשלאכנדבהליהויחייבאינושאם
.לבטלהברכה
גדרדשאני,ע"השפסקליישבנראהד"ולע

שחריתשכחאםדתמיד,מבעלמאכאןתשלומין

שחריתשםהשנייהעלאין,שתיםמנחהומתפלל

מנחהפעמייםהתפללרק,הערביםביןשייךשלא

בערבמתפללאםוכן,כתשלומיןומועיל

מעריבלתשלומיכבוקראומנחהלתשלומי
עודשייךשלאפעמייםתפילהאותהמתפלל

נראהאבל,לגמריזמנהשעברההקורמתתפלה

'דעדרקהשחרתפלתדסובריהודהלרבישגם

יכוליןשעות'דאחראיחרושאםמודה,שעות

שחרשלתמידקרבןשלששםחצותערלהקריב

לאשלמעשהכיוןרק,אותומבטליןואיןעליו

תיקנושעות'דעדאלאהתמידבמקדשהקריבו

עדמתפללאםאבל,שעות'דעדרקתפלהנמי
שחריתתפלתעודדשייךעלהשחריתשםחצות

.ש"כמע"לכתמידוקרבן
שאם,ל"זצרבינוקושייתשפירומיושב

אחרתתפלהבפעמייםשלאחריהבתפלהמשלים

אבל,במזידלאאבלדוקאבשוגגתיקנו
שםשעדייןשעות'דאחריחצותלפניכשמשלים

פסקש"וא,מועילבמזידשגםעדיףעלהשחרית
חצותעדמתפללעבראםבמזידשגםע"הש
גדולהוראיה,ש"כמעלהשחריתשםאזשעד

המתפללכלל"אריכאיתא.כחדבברכותזהלכל

עליויהודה'לרשעות'זלאחרמוספיןשלתפלה

על'כוהיוממךאספתיממועדנוביאומרהכתוב

כלאלעזרר"א,בירושליםמועדיאזמנידאחרי
י"לרשעות'דלאחרשחריתשלתפלההמתפלל

מה'לכאוסובאדקשה,'כוממועדנוגיא"עהכ

תפלהדשםי"לרשעות'זאחרמוסףתפלתענין
'דאחרשחריתלתפלת,פושעדנקרארקז"ע

אמרלאלמהועוד,לגמריזמנהדעכרי"לרשעות

אחרבמנחהוכן,לרבנןחצותאחרהמאחרכל

ת"למשנאך,לרבנןהלילהאחראוי"לרמ"פלה

שםי"לרשעות'דאחרדבאמתמאיריםהדברים
ולכן,בזמנהתפלהשאינהרקז"עשחריתתפלת

'זאחרמוסףכתפלתממועדנוגיז"עשייך
הוילרבנןחצותאחרשחריתתפלתאבל,שעות

שהריממועדנוגיכאןשייךולאהתפלהכביטל
.כללהתפלללא

שעות'דראחרימהאמוכחשכדברינוונראה

בשוגגכשאיחרחצותעדשחריתלהתפללצריך
לכאורהתשלומיןאלאשאינוכיוןוקשה,ע"לכו

חצותאחרישתיםולהתפלללאחריכול
ניחאולדברינו,לתשלומין,מנחהכשמתפלל

שחריתתפלתדשםחצותלפנילהתפללשחייב

.נ"וכמשועדיףעלה
נמישאומרכהפוסקיםעיקרנראהזהולפי
מסקיאחרוניםשהרבה,חצותעדש"קברכת

שרק,ש"קברכתזמןעברהשעות'דשלאחרי
מדיןחצותעדמועילתשלומיןדיןשישבתפלה

כ"ועתשלומיןאיןש"קלברכתאבל,תשלומין
תשלומיןהאיולדברינו,שעות'דעדרקהזמן

שהתירווכיוז,שחריתתפילתאזרהוהעדיפא
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מדיןשאינוהריבמזיך'אפישחריתתפילת

שריכ"ואז"עשחריתתפלתדשםרקתשלומין

תשלומיןלשארדומהזהשאין,ש"קברכותנמי

.ש"וכמ

שעות'דיעבראףחצותאחרלאחראין
אלאואינו

תשלומיי
תפלתדיןומבאר,

.שעהחצימחצותהמנחה
התפללכשלאונחלקונסתפקווהאחרונים

לאחרימידשחריתמתפללאםלחצותוהגיע

זמןשהגיעחצותלאחרישעהחציעדחצות

,דוקאמנחהומקדיםממתיןמהצותאו,המנחה
עדיףחצותשקודםע"הששלדעתתלויולכאורה

עלהאיןחצותלאחרי,עלהשחריתשדיןומועיל

בכלכמודוקאמנחהמקדיםכ"וע,שחריתדין
אבל,דוקארחובהלהקדיםשצריךתשלומין
בעלמאתשלומיןלדיןשמדמהל"זצלרבינו

תפילתזמןהגיעשלאחובהתפילתבליומועיל
כ"ואמנחהזמןהגיעלאשעהחציעד,חובה

'דאחרוכמודשחריתלתשלומיןלהתפלליכול
היהאםשחריתמתפללשנמיחצותעדשעות
ט"פס"רכאןגופאל"זצרבינומדבריאבל,שוגג

שחריתמתפללחצותעדשרקא"כמדסוברמוכח

מנחהזמןשבעצםל"רסל"וצ,(ז"וטח"כבדלא)

,מנחהלהקדיםאזכברחייבולכןמחצותכבר

כיוןרק,חובהלתפלתתשלומיןלהקדיםשאין

:ח"כביומאז"ככמבוארלטעותשעלולים

כיוןאבל,שעהחציהתירולאולכן,ה"עיש

לדידיהגםלמנחהלהקדיםישמחצותשהזמן

לפנידתשלומיןשחריתאזלהתפללאיןולכן
.ז"בכהיטבק"ודוחובהתפלת

חציתוךחצותאחרלהתפללהדיןובעיקר

א"כרמללדקיימא(זק"ס)ט"פכ"במעיין,שעה

ידענאעובדאאבל,שחריתזמןעברחצותשאחרי
ל"זצרוקחאהרןרביהקדושר"האדמואצל

והצטערהתפילהזמןשאיחרמבעלזאר"האדמו

שעהחציתוךפעםכשהתפללאבל,כךעלמאד

א"אמפיפעםשמעתי"ואמרהתנחםחצותאחרי
זקינועללסמוךהדחקבשעתלנכדשמותרל"זצ

,הדחקשעתכשזהו,פוסקיםמשארשנרחהאף

עליולסמוךלימותרהדחקושעתז"הטנכדואני
אחרישעהחצימנחהזמןעדנמשךשחריתשזמן
.ל"עכ,"חצות

בלחשיאמרלאעשרהבשמונה.פח
להגביהצריךרק,לבדשפתיםבחיתוך
שמוציאהרבריםבאזניושישמעעדקולו
אחריםשגםעדלהגביהלאייהררק,מפיו

.תפילתוישמעו
שמתפללמהלאזניולהשמיעא"הגרדעת

.שפתיםבחיתוךסגיולאעשרהכשמונה
לאזניומשמיעדבתפלהב"סא"קסימןע"בש

לומרשצריךמפורשהרי,קולוישמיעולאבלחש

הדבריםשומעשהואעדבקולעשרהשמונה

לארק,לחודשפתיובמחתךסגיולאשאומר

אומררקשומעיםשאחריםעדקולויגביה
והאחרונים,ישמעלבדושהואבאופןומשמיע

טעמאומהאי,י"בבשמובאק"הזוהמביאים

השפתיםרקלאזניולהשמיעשאיןלהחמירמסקי
ו"הרחהקדושוכן,וסגיבשפתיושמחתךנעות

ברקיענכנסתאינהשתפלהמסיקל"האריזתלמיד
שבמשמיע,לאזניומשמיעאינואםאלא

בלחשכשהיאורק,בהדהמתערביםהחיצוניים

יותרמאדרוחניתהיאאזלאזניונשמעתשאינה

.ש"עאותהרואיםואינםמ"הסמן
שצריךכהמחברפוסקבביאורול"זצורבינו

ושומעלאזניושמשמיעעדבקוללומרדוקא
לאנתכווןק"בזוהגםולדבריו,שמדברהדברים

הואאבל,שומעושתבירועדבקוללהתפלל
א"במנכ"וכ,שמדברמהלשמועצריךבעצמו
האחרוניםדעתשכןב"במש"וע,הזוהרבכוונת
שהחמירול"זצרבינותלמידיעלושמענו,להלכה
,עצמודבריששומעעדבקוללומרבזהמאד
הקפידוולאשמעואחריםגםשלפעמיםומהם

והגביהשהתפלליונה'רעלבירושלמיכמבואר
,לכווןכדיזאתועשה,שמעוביתושבניעדקולו
רקוכוונתםבקולאומריםשאיןכיוןנ"וה

בכללזהאין,לאזנםהיטבהדבריםלהשמיע
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'כרק.אמנהמקטנישהואבתפילתוקולומגביה

שלאליזהרישבצבורשכשמתפללהאחרונים

'ובתשו,לאחריםשמפריעעדקולולהגביה

מתוךהציבורכשמתפלליןבזהמיקל"דודנשאל"
ראיה.לאברכותשורבבכורועיין,הסידורים
העומדחבירושרקשכלותומיםמהאוריםנפלאה
המגביהבכללהוילאשומעלוובסמוךבצידו
.ל"ואכמ,בזהמיקלהרבע"בשווכן,קולו

שישמיעדבעינןבהאגדריםתריישוהנה

בשפתיםכשמחתךמועילשלאראשית,לאזניו
ש"כמלשמועשינולבקולמדברואינולכד

לשמועראוישאינועדבלחששהדבריםוהיינו

שהדבריםעדבקולמדבראפילוועוד,אותם

בחוץרעשישאםמ"מ,אותםלשמועראויעצמן
מהשומעשאינועדשמיעהכבדשהואאו

לאזניולהשמיעחייבטפיןרםבקולאלאשמדבר
.ת"בעזהשיהעניןונבאר,מצותהכעיקרדוקא

אמרשבלאא"הרשבשיטתמביא
,הרהוררקריכוראינולאזניולהשמיע

שישמיעצריךומגילהש"שבקומחלק

בקולסגימ"וברהובתפלה,ממשלאזניו

.לאזניולהשמיעשראוי

(.סו)בברכותא"הרשבחידושלזהונקדים

דשמעמקראיוסישלרבי'בגמשםדמסקינן

להשמיעשצריךוגם,לשוןבכלשמועילשמעינן

דשמעינןהאא"הרשבומסביר,דוקאלאזניו

להשמיעבאשהעיקר,קראמחדתרווייהו

גופאמהארק,שמעמדכתיבלשוןבכלשמועיל

ד"סהכיובלאו,לשוןבכלשמועילקראדבעינן

שלאמוכח,דוקאהקודשלשוןש"בקדבעינן

,הרהוראלאשאינולאזניומשמיעכשאינומועיל

לאזניוהשמיעבלאש"בקשמועילנימאשאי
לשוןדוקאדליבעיד"סלא,כהרהורדהוה

בלשוןכדיבוראינוהרהורנמישמסברא,הקודש

לאנמידהיינושהרהורנראהכ"וע,הקודש
שפירולכןלשוןוצריךמהנילאלאזניוהשמיע

ומבואר,ש"עדוקאהקודשלשוןדבעינןד"ס

מהנידלאלאזניוהשמיעדלאחידושמדבריו

,בהרהורמועילשאיוכן,כהרהורדהוההיינו

הקודשלשוןשייךלא,לאזניוהשמיעבלאדהיינו

שלרכידאפשרשמסייםא"ברשבש"וע,דוקא
האיל"סלאיצאנמילאזניוהשמיעדלאיהודה

הוהלאזניוהשמיעבלאגםלדידיהרק,חידושא
.דיבור

דניבעישייךלאשבהרהורחידושוובעיקר

בשבתמפורשתשגמראע"צ,דוקאהקודשלשון
בלשוןהרהורדאיסורד"וסהרהורדאסרינן(:מ)

א"להרשבהאוקשה,'בתוסש"עדוקאהקודש

,ז"ללעהקודשלשוןביןחילוקשייךלאבהרהור

נראהרק,ע"וצא"כרשבדלאלכאורהומוכח

אי,בםודברתדכתיבדיבורדבעינןש"בקשרק
כהרהורדהוהלאזניוהשמיעבלאנמימועיל

גרעדלאבלעייזדיבורהדיןהוא,כדיבורליהוי
המרחץבביתתורהדבריבאיסוראבל,מינה

שאינואףהרהוראסורקדושמחניךוהיהדיסודו

הקודשדבלשוןלנמרישזהובאיסור,כדיבור
איורק,ז"בלעולאטפיוקדושדגרעאסורדוקא

ז"כלעדיבורש"דכסוברכדיבורמועילהרהור

.ש"ואדאלים
שבלאשמפרשא"הרשבעללתמוהויש
הלא,הרהוראלאכללדיבוראינולאזניוהשמיע
כלאהואשחרשמפורששםדברכותבסוגיא
מוציאוכן,ש"בקיוצאולא,ויוצאלאזניוהשמיע

קולושמריםאףוהיינו,ש"עבמגילהבדיעבדרק
,בזהמועיללאלאזניומשמיעאינושהחרשכיון
דהרי,הדיבורבעצםאצלוהחסרוןאיןדודאיאף
שאינובגבראהחסרוןרק,עליודיבורתורתכל

משמיעבאינוהחסרוןאיןכ"עכ"וא,שומע
שצריךמפנירק,דיבורשאינומפנילאזניו

ש"שבקמזהונראה,שמעדכתיבלאזניולהשמיע
דכתיבמהאלאזניושישמיעבעינןדוקאומגילה
בהואין,ניסאפרסומישצריךבמגילהוכן,שמע
לאבחרששפירבהוכ"וא,גרידאאמירהמצות
בלאמועיללאברכותושארבתפלהאבל,מועיל
כחרשאבל,דיבורשאינומפנירקלאזניוהשמיע
ש"וא,לכתחילהגםמועילגמורדיבורכאןשיש
ה"ד.טו)'בתוסש"עהמזוןברכתשםדמדמיהא

.(יוסירכיאי



למנהגייתפלהמצותא"הגרהלכותקו

צריךשמדבראףומגילהש"לקהרש
שישמעכדישמיעהבמכונתלהשתמש

.כאזניו

ומשתמששמיעהכבדשהואמיזהולפי
לדקדקלוראוידוקאש"בק,לשמועכדיבמכונה

,שידברמהבאזניושישמע,בהמכונהלהשתמש

ועיין,ש"וכמשמעוכדכתיבממששישמעדבעינן
התורהמןשצריךדק"סב"ססימןב"במ

במגילהוכן,ש"עלאזניולהשמיעלכתחילה
דיבורשזהואףבחרשדאסרינןש"כקשדינה
לאזניושישמיעשצריךמפנימוציאואינו,גמור
עלותמהני,שקוראמהלשמועראוי,ממש

ט"תרפתשובהבשערימובא)יעקבהשבות
חרששרקל"רס(להלכהואחרוניםשםב"ובמ

כבדולאלכתחילהבמגילהמוציאאינוממש

דברכותבסוגיאהא,מנליהידעתיולא,שמיעה

אינוחרששהואלאזניומשמיעאינושאםמוכח

גםכ"וא,בדיעבדרקיוצאכ"גשאחר,מוציא

רקיוצאיןהקהל,שומעכשאינושמיעהכבד

מהבעצמושישמעצריךכ"וע,כמוהובדיעבד

.נ"וכמשאומרשהוא
.הלבהרהורימביניםמלאכיםאיביאור

ל"זצו"הרחהקדושדבריהבאנוכבראמנם
עדכשמדברלמעלהעולההתפלהשאין

להכריעבנסתרותעסקלנוואין,לאזניושמשמיע

ק"בזוהגםכשיטתושמפרשל"זצרבינונגדמזה
המקובליםפ"עגםהעניןלבארויש,א"במגכ"וכ

שישמיעדהיינוממשדיבורצריךשלדירןלומר

'עי,שכלבדבריםמכיניםאינםשמלאכיםלאזניו
א"רעבהגהותש"וע(שאיןה"ד):יבשבת'תוס

,דבריהםעלתמהושכברחאגיזמ"מהרבשם

אינםשמלאכים:קאויראפרשתק"בזוהועיין
שיודעלומרויש,הסתרולאגלויאלארואים

,ש"יתהבוראוהואלבדאחדאלאאינומחשבות
טורפימוהמקטרגיםעווןמלאיה"בעושאנווכיון

זרותבמחשבותאותנומבלבליםוכןהתפלות
מיוחדיםמלאכיםלנוישמ"ומ,למרוםיעלושלא

ומעביריםהתפלותשלוקחיםטוביםפרקליטים
כ"ביוהכמורצוןבעתהכבודלכסאאותם

ומלאכים,שלימהשאינהאףתפלהכלשמקבל
מחשבהכעיןולאשכדיבורבתפלהכחםאלו

עולהשתפלתםבהרהורסגילצדיקיםולכן,שבלב
חותךאםרק,דיבורצריךולאעצמהמכחלמרום

לדידןאבל,ש"וכמש"יתלבוראסגיבשפתים
.דיבורצריךודכוותן

מלאכיהפזמוןבעניןהאריכווהאחרונים]

אמצעיצריכיםשאיןלאומרושריאירחמים

,ו"קסח"אסופרחתםת"שוועיין,ש"יתלבורא
ומאידך,ל"זצמוולזיןחייםדרביובשאלתות

המנהגעלממליץ(ג"כה"א)צדקהכשמשגיסא
רקואלו,לבדש"יתלבוראאלאכחשאין

נוהגיןישטעמאומהאי,לפניופרקליטים
שימליצווקרוביםצדיקיםקבריאצללהתפלל
חוששיןולאהמלוכהלבדשלו,ש"יתלבורא

לפניומביאיםתפלותפועליהםכאןוכן,מידי
ממעשהעניהנניבנוסחנמיובמבוארהכבודכסא

גימאומאידך[חוששיןואיןישראלביתבושנהגו
שאדםתפלותטורףמ"שהסל"זצו"הרחדעת

ל"זצרבינוודעת,בזהלהכריעלנוואין,משמיע

.ש"כמברור
יזהראחדכלש"שבקנמינתבארומדברינו

ואם,שמדברמהששומעעדבקולש"קכללומר

שקוראמהשומעשאינועדמבחוץרעשיש

המזוןבברכתכ"משא,במגילהוכן,קולויגביה
שראויבקוללכתחילהלברךיזהרברכותושאר

כיוןסיבהמאיזהשומעאינוואם,לעצמולשמוע

.לכתחילהגםסגילהשמיעכדיבוישהקולשגוף

ולכוון,במלהמלהבכוונהלהתפלל.פס
בתפלהלמחשבהיהואואם,המלות41רוש

.המחשבהשתלךעדיעמוד
כוונתכעניןמבריסקח"הגרשיטתמביא

.התפלה

אתהרבינובדברינתבארולא,רחמיםשערי
מבריסקח"הגרדבריומפורסם,לעיכובאכוונה

כוונתראשית,בתפלהכוונותתרישישל"זצ
וכונה,באבותרקלעיכובאשעיקרוהמלותפירוש



קזוממנהגיךתפלהמצותא"הגרהלכות

שבלאו'הלפניועומדכנגדושהשכינהנוספת

התפלהבכלומעכבהתפלהבעיקרחסרהכי
בלשוןכןשמדייקש"ע,כמתעסקדהוה

י"הנובשלבנוכאריכותמפרשוכן,ם"הרמב
,תפלההלכותם"הרמבעל"המלךיד"בספר

ועבדתםרק,להתפללשצריךכתיבלאשבקרא

עבודהאיזהול"חזודרשואלקיכם'האת
הסרעמולבבואיןואם,תפלהזהושבלב

היטבש"עדתפלהחפצאעיקרשהיאבעבודה

שהיאכוונהבליתפלהועל)הנעימיםדבריו

ל"זצמוולויןח"הגראמר,נשמהבליכגוף

אבל,נפשלהשאיןמשוםקרבןדאינהדאף
.(!הוהמיהתמנחה

נאבראהלךהגיעהיצר"אמרל"זצא"והגר

אותותחלוףרק(תתייאשאלבהכיוונתולא)

ז"הריבכתבי)ברכהבכלוכן,"שלאחריהבברכה

קליפותנבראיםהאדםשבחטאיותדע.(מסלאנט

,מאדלהתחזקוצריךבתפלהכוונהלוומעכבין
ובפרטשהעבירות,ממשנפלאיםוהדברים)

האדםומבלבליםהמעכביםהם,נעוריםחטאת

הציעל"זצא"והגר,(כראוימכווןשאינובתפלה
"הרעהמחשבתוישובהספרעםובבואה"סגולה

.בסידורלהסתכלוהיינו

גדרא"ורשבהחינוךמדברימוכיח
.הכוונה

(ג"תל)בחינוךדהיינובראשוניםאמנם
בברכהשגםמפורשדברכותב"פא"וברשב

,מעכב'הלפנישעומדיודעאינואםראשונה
ראשונהבכרכההיאכוונההאישגםומבואר

הכוונהשבחסרנימאאיהאמתלפיוכן,לבד
הוהאחריםבדבריםשמהרהר'הלפנישעומד

ז"בזהנתירהיאך,כללהתפללשלאכמתעסק
אנושאיןבפוסקיםשכתבולדידן,להתפלל

התפלהבכלהנצרכתכוונהש"וכ,מכוונין
להתפללהתירומי,כללתפלהאינהשבלעדיה

שמונהמקצתלהתפללהותרלאוהלא,ג"כה
הואיותראואחתבברכהמתעסקואי,עשרה

.דאסורתפלהמקצתכמתפלל

.מידתפלתומפסיקאיכיוןבלא

מעיקראכיוןרקאםשלדידןנראהכ"וע
לפניעומדהיינושתפלהויודע'הלפנילהתפלל
כךשאחרואף,תפלהמצותוקייםסגיהמלך
וכשמכוון,מתעסקנקראלאעמולבבואין

ל"חזרק,בכךבדיעבדיצא,שמתפללמעיקרא
הברכהכליתפללפ"שעכלעיכובאחייבו

יצאלאכיווןלאואם,גמורהבכוונהראשונה
חוכתגוףאבל,לחזורוצריךבכוונההמצוה
.קייםתפלה

(פסחלשםהאה"ד):בזבחים'תוסועיין

תהאהעבודהשכלמתחלהשחושבלשמהלענין
והכי,ראשונהדעתעלשעושהמהוכל,לשמה

לחלקשישאף]סגימדינאמעיקראבחושבנמי
שאפילואיתאהלקטובשבלי,[להתםדמידלא

דסתמאבקרבןכמויוצאכוונהבלימתפלל
דעתעלהכל,סתמאשמתפללכיוןוהיינו,לשמה

.וסגי'הלפנילהתפללראשונה
שבתפלה,ם"הרמבשיטתגםשזהוונראה

מרגישואם,מתפללמהשידעכוונהבעינן

לאכראוילהתפלליכולולאומבולבלשטרוד

ולאונתבלבללהתפללשיכולשיערואם,יתפלל

יחזורראשונהבברכהגםכראויכיוןלאאם,כיון

כיווןראשונהבברכהואם,בכוונהלהתפללכדי
ראשונהבברכהכיווןלאאפילואבל,יחזורלא

מצותאבל,כמצותהבכוונהלהתפללהיינודחוור

מצוותחסדרק,מכווןאינואפילומקייםתפלה

שגםמאחרבזמנינורק,לחזורראויז"וע,כוונה

א"וברמע"בשוכמבואר]יכויןלאשנייהפעם

מצותעיקרשמקייםבמהלןסגי,[א"ק'בסי
להתפללרצונומעיקראאםסגיולזה,תפלה

שםל"הביאוהשתמהמהבזהומיושב,ש"וכמ

באבותכיוןשלאלמיבזמננולהתפללימשיךאיך

הריולדברינו,חוזראינוז"דבזהשםא"הרמ'שכ

,בתפלההכוונהלושחסררקתפלהמצותמקיים

משוםלחזורהצריכוהולאמכווניןשאיןובזמננו

הראונישוב.קייםתפלהמצותשעיקרכיוןזה
('הדרךאגרת)אלוקיםביתבספרכןשמפורש

.ש"ע,ל"זט"להמבי



וכנהגיותפלהמצותא"הגרהלכותקח

כיווןלאאם,שכיוונובזמןדאפילורנראה

,עשרה-שמונהשיסייםאחרהיינודחוזרבאבות

לקייםחוזררק,ש"כמאופןבכלהוהשתפלה

(:ל)בברכותמשמעוכן,בכוונהתפלהמצות

כיווןדלאדלמאומקשינן,צליוהדרדצלי
לוהיה,באבותדעתיהכיווןלאאיוקשה,דעתיה
ובזכרוני,ש"כמדגומרנראהרק,מידלהפסיק
.בספרראייההאישראיתי

.מתפלליןלאשנשיםטעם
היוםמקיליןשנשיםהטעםהבאתיא"ובמק
,בתפלהשחייביןמפורשתשמשנהאף,בתפלה

(.סה)ובעירובין,פטורשטרודמישמדינאל"וי
ימיםשלשהפטורהדרךמןכאדאפילואיתא

וצרכיבעולכשטרודיןנשיםכ"וא,ש"עשטרוד
ואיןאופןבכלנהגואנשיםורק,פטוריןהבית
פטוריןדטרודותונשים,ו"בזהעצמםפוטרין
מכוונותשאינןעצמןלחייבנהגוולא,מדינא

דנשיםל"זצחייםהחפץרבינוהורהוכן.ש"וא
פטוריןהילדיםוגידולהכיתבעולשטרודות
בשיחותבנוכ"כמושלאשתוהורהושכך,מתפלה
.ז"כאות'אחלקחייםהחפץ

שפטרוהנשיםדיןשחלוקלהוסיףונראה
הניחו,לכווןיכולותולאטרודותשהןמפניעצמן
יכוליםטרודיםשאיןבאנשיםכ"משא,אותן

כלבדיעבדשיצאובאופןפ"עכולכווןלהתאמץ
.כזמננוגםאותםפטרולאהתפלה

יצאובקיאותשאינןנשיםאיחקירה
כלת"מהחייביןאיצרהובעת,ץ"מש

.להתפלליום

היולאאנשיםשאפילול"חזבזמןונסתפקתי
שחייבותנשיםאי,ץ"השחזרתושמעובקיאין
,תפלהחובתלצאתהכנסתלביתיוםמדיהלכו
שתפלה(ב"ה)רתפלהא"פם"ברמבועיין

כ"ואחמקוםשלשבחולהגידהיינודאורייתא
דנשיםשםמסיקובזה,הודאהכךואחרמתפלל

בקיאיןכשאינןואולי,מהדתיוםכלחייביןנמי
חייבולא,ץ"השי"עבציבוררקלצאתששייך
עםתפלהבאיזהויצאו,עשרהבשמונהנשים

והנהגותבתשובותועיין],ש"כמוהודאהשבח
נראההטעםועיקר[בזהכ"משד"ס'סיא"ח
פטוריןומדינאוטרודותדרבנןשתפלהל"רס
שתפלההפוסקיםרובדעתוזהו,לעילש"כמ

,דאוריתאצרהשבעתמסיקן"ברמבאבל,דרבנן
אבל,צרהעתז"שבזהדריהק"ספן"ברועיין
ראוימ"ומ,יוםבכלחיובמצינולאצרהבעת

ח"הגרגםששמעתיוכפי,יוםכללהתפלללנשים
להתפללצריכותשנשיםכןדעתול"זצמבריסק
.ז"בכהיטבק"ודו,יוםכלעשרהשמונהתפלת

שלאקריבבעלמאדהחמירע"וצרבינו.צ
.שמובלעדלהתפלל

בעלבטבילתמאדהזהירל"זצא"הגר

.קרי
מעשהתוספותי"מכתמעתיק"יעקבבית"ב
הנראהכפילכתחילהוחושששהבאנוכמורב

בטלולאשלתפלההראשוניםמגדוליכמהלדעת
ורבינוד"ראב,ף"רי,ח"ר),עזראטבילתלעולם

ליטהרשראויהמקובליםכפיאו,(ועודגאוןהאי
טמאיםהכיבלאושאנואף,קרימטומאת
שראויל"זצרבינודעתולכן,החמורמתבטומאת
מהפרושיןשרביםלתמוהויש,מאדבזהליזהר

נזהריןלא,ל"זצרבינוכדברידברבכלשנוהרין
המקובליםתלמידיוורק,כשיטתועזראבטבילת

כןנהגוהקדושהבארצינווכן,מארבזהנזהרין
אפשרובקלחמיןמקואותישוהיום,הפרושים

.זאתמצוהלקיים
גםאלא,המקדשכזמןמבעיאדלאונראה

ונטהרו,פרהאפרעדייןמצויכשהיהכךלאחר
לאחרורק,קריבטבילתנזהרולגמריבטבילתם

אירופאלארצותוכשהגיעו,במקצתרפהכך
מקואותלהםהיהולא,מאדרבשהקורורוסיא
וכעת,סגולהמליחיריחונןלגמרינתבטלה,חמין

יוםמדישמחממיןחמיןמקואותשנתפשטו
מאדהזהירל"זצורבינו,בזהוליזהרלשובאפשר

אצלדוקאאבל,ש"כמהצורךלעתטבילהעל
אפילובהםויש,מאדנפוץטהרהעניןהחסידים
.לטבוליוםיוםשנהגוטהורים
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עניןשוסשאיןחדשאורי"מכתמביא
,מגמראכןומוכיחטהורכשהואלטבול

.בטהורגםלטבולהמנהגומיישב

הטובליןעלצווח(י"כת)"חדשאור"באמנם

,חסידותמדתאפילובזהשאיןשטהוריםאף
במעשה(ז"קכ)משבתברורהראייהומייתי

למהוקשה,וחשדוהווטבלשירדאחדבחסיד

הלךמ"ומטהורשהואאפשרהלאחשדוהו

אםלטבילהמקוםשובשאיןמוכחכ"וע,לטבול

מוכרחתלאשהראייהאפשרולדידי,טהורהוא

,וקורצינהבעתלטבוללנהרירדשאולי,כ"כ

יורדהיהלאטבילהשחייבשאלולאוהבינו

.טבילהשחייבחשבוכ"וע,ג"כה
ס"בשנאמןמקורמצינושלאאמתהן

בנכנסאלאיוםיוםיטבולשטהורוראשונים

תמידשהתקדשועליוןוקדושיצדיקיםאו,למקדש

מועילטבילהשאז,ודיעותיהמבמעשיהם

הלכותסוףם"הרמבשלהמזוקקבלשוןוכמבואר

יוםלטבוליחידיםהיוםנהגוומיהו,ש"עמקואות

מדרכיזהשאיןמפניכןנהגומעיקראואולי)יום
והעיקר,(דוקאהצורךלעתלטבולהצניעות

א"בסוכמבוארנטמאואולימספקתמידשחוששין

תכופותלעתיםטבילהמ"ומ,ש"ע(חק"ס)ו"תר

.ש"וכמהמנהגלבטלאיןולכןלטהרהסייג

.טבילהכחובתל"האריזדברי
בעניןל"האריזהקדושדבריכאןונעתיק

המצוותשערבספרוכמבוארקרילבעלטבילה
בכלמקפידל"זלמוריראיתי"(תצאכיפרשת)

חוליבגופושהיהואף,טבילהלקייםונזהרכוחו
ויוצאיםהכרסשנקרע,ל"רשבירההנקראקשה

,בזהוכיוצאהביציםכיסלתוךמעייםבני
היהלאזהכלעל,זהלחולימאדמזקתוהטבילה
שלאאמועליוגזרהאחתופעם,כללמבטלה
לאאבל,כרחועלסבילולא,ההואבחורףיטבול

מןואחד,ההואהזמןבכלהשגתוממנונסתלקה
ממנוששמעל"זמוריבשםליהעידההכרים
בידיעההאדםלהשגתכךכלמועילדברשאין
טהורתמידלהיותנטהרבהיותוכמוזאת

.כ"ע"הטבילהידיעלזרעושכבתקרימטומאת

דנראה,צורךכדימבורריםאינםוהדברים

או,דוקאהצורךלעתבשחריתשטבלמדבריו

משמעולא,מיוחדתלקדושהאו,בבוקרק"בש

ממנהגמביא"חיאישבן"ובספר,יוםכלשטבל
,הטבילהמביתכשיצאק"סעללברךל"האריז
,ויחודיםבכוונותהרבהשםשהתעכבומפרש
מהארק,טבלביומויוםשמרישמענולאאבל
בטבילהחייבכשהיהאףהחורףכלטבלדלא

טבילהכמוהושלקדושאף,אמופקודתמפני
כיבודבמצותזהירותוגודלמבואר,ממשכחובה

בזהמאומהממעלותיוהפסידשלאזכהולכן,אם
.נ"וכמש

אצלנואםמסתפקל"זצמבריסקח"והגר

שטומאהכיון,קרימטומאתנפטרלאכטבילה

דמתדטומאה,טבילהמועיללאעלןדמתחמורה

דבעלנימאאו,הזאהוצריךשבעהשטמאחמירא

ומשתלחמגופוהיוצאטומאהדהויחמורקרי

לזהוהביא,הטבילהומועילמחנות'לכחוץ

להופשיטאהמקובליםאבל,נזירמירושלמי

,בשבחוומפליגיםלטהרהמועילשבטבילה

היינוטובלקרישראהשזבמבוארובמשנה

יהיושלאכדיאלא,לטהרהלאעזראשטבילת

,בזהגםשייךוזהנשותיהםאצלמצוייןח"ת

כשמכניסהמערביבכותללצדדהבאנוא"ובמק)
דיתכןלהכותלסמוךעומדאולפרצותידיו

טבילהאםלקריווטבל,מעטזזהרבהדבשנים
.(ל"ואכמ,מועיללא

והקדושל"זצשרבינומדברינומתבאר

לעתבטבילהמאדליזהראחתבדיעהל"האריז
דאףבתשובותיום"הרמבהעידוכבר,הצורך
הדיןמעיקרהיינו,שחיברבהלכותיובזהשמיקל
ש"וכ,זאתבטבילהמעולםלעצמוהיקללאאבל

להחמירראויבבוקרחמיןמקואותשרבובזמנינו
בעניןא"רס"סד"ביוהיטבועיין)בזהודיבדבר

,בחמיןקריבבעליגםלהקלונהגו,בחמיןטבילה

משוםשיפרושכדיתיקנוהטבילהשעיקראף

ובמשכנות,באחרוניםהיטבש"וע,הטבילהטורח

מיואשרי(ח"פ'סית"ובשעו"מסימןר"יויעקב
ואשכנזובליטא.וכדיןכדתעזראבטבילתשנזהר
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מיוחדמקואותהיהשלאטובאבזההקילו
ראוי,לטהרמקואותשרבוכהיוםאבל,לאנשים
.טבילהבלייתפללולאנשמתולטהרבזהליזהר

לכלאולתפלהרקלטבולראויאםחוקר
.ברכה

אם,עזראבטבילתלמחמיריםאנימסופקוהנה

ברכהשוםלברךואין,בבוקרמידלטבולכדאי
לברךנמיאסרוהלאהתקנהשבזמן,שטובלעד

שאינו(:כ)בברכותבמשנהוכמבוארברכהשום
אבלבתפילההקפידאעיקראו,המזוןעלמברך
,כלללהקפידאיןשטובללפניהזהבזמןבברכה
,ש"כמבברכהנמידאסורפשיטאהתקנהובזמן

ל"סל"הנהראשוניםשלשיטתהזהבזמןרק
לומרנוכלכ"אהתקנהביטלולאדלתפלה
הכון"בתפילהדבעינןמפנירקבטבילהשהחזיקו
דבעינןהגוףטהרתוזהו"ישראלאלקיךלקראת
דתפילהר"פם"ברמבועיין,דוקאלתפילה
אניאבל,ש"כממחמיריםלתפילהשרקדמשמע

האסורבהלכותיושיביאכעתמצאתישלאתמה
ומשמע,קריבעלכשהואברכהשוםלברך

תפלהוכשהזכיר,לתפילהדרומהליהדפשיטא
אסורשלתפלהשהזכירוכיון,ברכותהדיןהוא

.ע"וצבכללברכהאףוביטלוה
נראהכאןשהבאנול"זצרבינומלשוןאמנם

אשרלברכתזהולפי,דוקאתפילהעלשהקפיד

עודכשהואלכרךכלללחושאיןוכדומהיצר

פשיטא,הברכהזמןשיעבורלחושישואם,טמא

.בזהלחוששאין

קודםצריךאםא"להגרק"במוצשטבילה
.מעריב

שמחמירל"זצרבינולשיטתמסופקאניומיהו
מידשבתבמוצאיאלאלטבולשאיןקריבבעל

ליזהראפשרשאי(ה"קכ)להלןר"במעוכמבואר
לפניעודטובאם,סחיטהלידייבואשלאבשבת
סחיטהאסורשאין,דוקאשבתבמוצאימעריב
להתפללובלבדהמבדיליאמראו)הבדלהלפני

גםרשותערביתשתפילתואף,(דוקאבטהרה
בזמןמלבד],הייןעלשמבדיליםלדידןק"במוצש

בתפלהמבדיליןוהיוייןלהםהיהולאשהענו

בעינןשרשותאףמ"מ.[חובההתפלההיהשאז

כשנוטלמעריבלפנימברכיןל"זצשלרבינו,הכון

,ידיםנטילתעלוצונובמצותיוקדשנואשרידיו

לפנימידויטבולבטהרהלהתפללצריךנמיוהכי
"מיד"שטובלשםרבינולשוןומדוייק,מעריב

מבוררלאז"דומיהו,כפשוטושבתבמוצאי
בהלכותהלויחייםרביחידושיועיין)ב"וצ

מהורשותערביתתפילתבגדרו"הי"פתפילה

.(ש"ע
שמעתיל"זצוועלץישראלרביהגאוןומידידי

חמיןשמפרשט"קיבשבתי"רשדבריבביאור
ופירש,"ולרחוץלשתות"מלוגמאשבתבמוצאי

לפניבחמיןלרחוץונהגוכשבתטבלושלא

שמלוגמאי"רשקאירחיצההאיועל,הטבילה
ואולי,כןלפרשדוחקאבל,רפואהוהיינוהיא
לומריש,בחמיןש"בעלרחוץשבתדכבודכמו

לכבודשהיאשבתבמוצאילסעודהגםי"דלרש

ויהיו,ויריופניופ"עכבחמיןלרחוץראוישבת

י"רשדבריאבל,מלוגמאשבתבמוצאיהחמיןאז

.הואשיחידכמדומני

לטבוללאסוראיןז"שבזההטעםמסביו
.בשבת

לטבולשאוסרל"זצרבינושיטתובעיקר
,ע"צסחיטהלידילבואלאאפשרשאי,בשבת

שרילמה,דאסורבסחיטהאלאאפשראישאם

ב"פבמשנהוכמבוארבשבתלטבולהתקנהבזמן
דנראהחוששואינובשבתטובלדאדםדביצה

לידייבואשבודאיחששולאולמה,כמיקר

בעלמאלחומראדבטבילהל"וצ,דאסורסחיטה
בחיובולאסחיטהלחששחוששהזהבזמןכמו

.מדינאטבילה
נתירשאם,ל"זצרבינובדעתנראהוהעיקר

סחיטהלידילבואלאאפשראיבשבתטבילה
כ"וענזהריןלארבים,בשבתלטבולילמדושאם

יכולדיחידפשיטאאבל,סחיטהבאסורנכשלין
רק,וליזהרלטבוללמרוהתקנהובזמן,ליזהר

דנזהראףהטובליחידל"זצלרבינוהזהבזמן
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מכשולשגורםבידוגדולהעבירהמסחיטה

,סחיטהלידייבואושבודאינזהריןשאיןלאחרים

ולכן,יטבלושלאלצבורהדברלגדורישלכן
,בבוקרק"בשגםאזשטבלומגדוליםשמענו

.אישאףידעשלאבצינעאאבל
(י"בכת)הליקוטיםבספרשכתבומהזהולפי
ק"בשהטובליםעלתגרקראל"זצשרבינו
בידםומוחהבטהרתםרוצהשאינובשחרית
ישהיוםטעמאשמהאיש"וא,ל"כהנהטעם
שלאמקפידיםולאתמידל"זצכרכינונוהגין
המנהגנתפשטשכבר,בבוקרק"בשלטבול
שבין,מכשולשמביאלחושואין,לטבולבהמון

שטובליםעלמאנהוגכבר,לאאםוביןיטבולאם
שאפשרמסחיטהתורהבנינזהריןכ"וע,ש"כמ

.ז"בכהיטבק"ודומידיחיישילאותו,ליזהר
דמקותדמיםהוצאהלאיסורחוששיןויש)

הגאוןמרןוכן,המיםומוציאבשערותיוהספוגין

שבתכללטבולשנהגל"וצקנייבסקייעקברבי
בפתחזמןאיזהוהמתיןלהוציאשלאנזהרבבוקר

מעיקרומיהו,לגמרייבשושהמיםעדהמקוה

למיחשאיןבחוץנוזללאכברשאםנראההדין
אףהלבישהבגמרכללבדרךכברנעשהוזה

.במהירותשהוא

איןלתפילהמיוחדתחגורהללובשים.צא
שארלברךבכדיללובשוחסידותמידתגם

ברכושן
לויששאפילו(ב"סא"צ)ע"בשמפורשצ"ד
אזורלאוורצריךהערוהרואהלבושאיןאבנט

מכנסיםלושישכיוןברכותלשאראבל,לתפילה
מפורשתראייהמייתיל"זצורבינו,צריךלא

מאמוראים(.י)משבתאבנטצ"אשלברכות
שוםבזהשאיןומשמע,ובירכוהחגורהשהתירו
.ליכאחסידותמידתואפילוחשש

שצריךע"בששמבוארהדיןבעיקרוהנה

עללעייןיש,מכנסיםלושישאףלתפילהחגורה
,לתפילהחגורהלובשיםשאיןהיוםסומכיםמה

איןחגורהבליהיוםכלשהולךדמישםא"ובמ

שפירסומכיןז"וע,לתפילהללבושצריך

א"המעלתמהאניאבל,חגורהבלילהתפלל

בשםזוסבראמביאירוחםרבינווהלא,כןשסתם

א"המסתםולמה,י"בבכלוהובאשכתבמייש

כ"מהמג"סקשםץ"ובשעה,כןשהדיןבפשיטות
'כבאמתכ"במאך,כלוםתירץולאבזהמעורר

מגן"בש"וע,אומריםישבשםרקזהדין
ומנהגאגוונאבכלחסידותמידתשיש"גבורים
.ב"וצבמצוותהמהדריןאףבזהשמקיליןדידן

אבל,בחגורהמצוהאיןשלנובבגדים
.בחגורהליזהרראויבחלאטיל

שבזמנם,ע"לכש"אלהקלהמנהגד"ולע

"חלאטיל"כעיןמשיאומפשתןבגדלבשו

והוההבגדבעצםהחגורהשייךשבזה,אצלינו

בשעתללובשוראויולכן,ותפארתלכבודבזה

ישבזהואף,ישראלאלקיךלקראתדהכוןתפילה

איןבחגורההיוםכללובשואינושאםאומרים

שלובשםאותםאצלינואבל,לתפלהלחגורצריך

זהאין,ארוכיםאפילואוצמרשלקצריםבגדים

לובשומלךשלפנידנימא,באיזורללובשוהדורו

אלא,ג"כהלתפילהלהכיןחיובויהיה,כן

בכךצורךואין,באזורהידורואיןאלובבגדים

נראהוכדומהבחלאטילכ"משא,ע"לכמדינא

לתפילהפ"שעכלהחמירמדינאשראויבאמת

ישראלאלקיךלקראתוהכוןדוקאחגורהלויהיה

.נ"וכמש
שצריךמביא(ה"ה)דתפילהה"פם"וברמכ
ומהדרעצמושמצייןמלבושיםתיקוןלתפילה

קודשבהדרת'לההשתחווקראז"עומייתי,ש"ע
בזהמייתילאלמהמ"ובלחמ"בהגהיטבש"ע

שיסודמדבריומבוארפ"עכאבל,דהכוןהקרא
ושפיר,ש"כמלתפילהלהתנאותהואהחיוב
.ש"כמאלובבגדיםשייךשלאהבאנו

תפיליןבהנחתידהכיתללבושצריך
היכוןמצותמקייםאינוהכישכלאו

.כחגורהאפילו
בתפילהמאדליזהרשננוןלעוררד"נלעומזה
בבוקרנהגוויש,המלךלפניכעומדלהתלבש

ידשלהביתפושטידשלתפיליןכשלובשים
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חוזרואינו,שםתפיליןלהניחשיוכל(השרוול)
מקופלמניחורק,התפיליןעלעודלכסותו
בחגורהוחוגר,ידהביתבלימגולהוהזרוע

אצלזהרברמצויובפרט,שהואכמותהחליפה
כעומדאינוג"כהד"ולע,"גארטל"בהלובשים

ללובשווצריך,הכוןמצותקייםולא,המלךלפני
חיובוזהו,המלבושיםלתקןבשרוולהידלהכניס

חגורההלובשש"וב,בתפילהכןלהדראחדלכל
,דוקאג"כהמלבושיונמילתקןיזהרלתפילה
מצותמקייםאזורק,'הלפניכשעומדלהתנאות

מסתפקיםהגורהלובשיוכהיום,כחגורההכון
שאין,דהכוןהמצוהעיקרומבטלים,בחגורה
.ש"וכמהמלךלפניכעומדהחליפהלובשים

ליזהרנהגושלאצדיקיםמכמהושמעתי
הריאבל,בחוץכשזהווהתפללוידהביתלהכניס
וכמבוארקודשבהדרת'לההשתחוומפורש
כשמלובשונאההדורולדידן,:לה"רפבברכות

.כןלעשותמצוהחגורהעם

.החגורהלחזקת"הסדעת
חסידיםבספרחדשדברמצאתיאמנם

שצריך(ו"טג"כיחזקאל)קרארמייתי(ג"תתע)
ז"וע,ש"עשםויחזקובמתניודבוקהאזורשיהא
צריךושפיר,הדוקיםשאינםבמכנסיםסגילא

בגדרדוקאלאזורלתפלהנהגוולכן,דוקאחגורה

,דוקאלהדקוחגורהמצותאדרבהזהולפי,הכון
החגורהלתפלהדוקאללבושנוהגיןישולכן

חיישיולא,טפיבזהשמהודקיםגופאבמכנסים
,מהדקלאאבלשמתנאההעליוןבגדעלללבוש

מדינאיסודישפ"ועכ,ההידורעיקרלסייחשזהו

ל"והמהרי.במכנסיםסגיולאדוקאחגורהשצריך
ממשבשרועלהחגורהחוגרהיהל"זצדיסקין
.וכידוע

חשששברפויהחגורהלחזקבשבתליזהר
.דהוצאהשבתחילול

יוצאשאםבאזהרההסייחמסייםשםובדבריו
דבוקשיהאלחזקוצריךהרביםלרשותבשבת
לבישהלצורךאינוהכישבלאו,דוקאלמתניו

ארוךמשיבבגדכיואם,ש"עשבתחילולוהוא

למלבושהואהידורמהדקושאינודאףלומריש
,שבתחילולכאןאיןרפויאפילוולכן,בחגורה

רקולובשו,הדורוזהאיןשלנוצמרבבגדימ"מ
לסייחרפויולובשומקפידאינוואם,הכוןמטעם
חילולחששג"כהו"חבזהויש,כללהכוןזהאין

להעירדברינוז"ובכ,בהפסידושכרוויצאשבת

.היטבועיין

ץ"השמפיץ"השהזרתתפילתלשמוע.צב
,ברכהכלאחראמןולענות,המידורומתוך

.שמווברוךהואברוךמלענותונמנע
האסודשזהול"זצרבינוומפיר"במע

שהתפללאדםרואהאם"(.לב)בברכותדאמרינן

,ץ"השחזרתדהיינו"ויתפלליחזורנענהולא

המקומותעלצווח(י"כת)כאןחדשובאור

אומריםואיןץ"השחזרתכללומרשמתעצלים

ישאםורק,הרביםגוזליםשהםהראשונות'גרק
'גרקלומרשלאנכוןצייתילאדעשרהלחוש

.לכדראשונות
עדיףאמןוהעונה,מאדרבץ"השחזרתוסוד
ברכהוזהואמןעםהברכהלושישממברך

תפלתוומכווןועונהשומעואם,בשלימות
.מאדז"עהזהירול"והאריזא"והגר,נשמעת

תפלהרקהציבורתפלתאינהבזמנינו
.ושאניכציבור

היינוץ"השחזרתמעלתדעיקרנראהאמנם
,ומלהמלהכלשומעיןותשעהמתפללכשאחד

,ל"האריזוהקדושל"זצרבינומדברימבוארוכן
ג"וכה,אמןועוניןמלהכלמסידורששומעין

מדיןאחדלכלנוספתתפילההיאץ"השחזרת
מןיותראמןהעונהדגדולעודומה,כעונהשומע

מבוארוכן,הציבורתפילתכאןויש,המברך
תפילתהיאוכיצד"(ד"ה)דתפילהח"פם"ברמב

והכלרםבקולמתפללאחדיהיההציבור
הציבורתפילתדשםהואשבזה,ש"ע"שומעים

נקראושפיריחדמתפלליןשעשרה,ש"וכמעלה
ל"זצרבינואצלנהגווכן,הציבורתפילת

כזמנינואבל,מלהכללשמועדקדקושהציבור
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כאלומלהלכלשומעיןשעשרהמצויזהשאין
,הציבורתפלתעיקרזהאיןכ"וע,לצאתרוצים
שמבוארהציבורעםמתפללבגדראלאואינו
תפלתדיןעלהאיןאבל,הפרקרישם"ברמב

'בגהיוםטפימקיליןטעמאמהאיואולי,הציבור
בישיבותובמיוחד)ץ"השלחזרתלחודהראשונות

אבל,ז"עצווחווכבר,כןנהגוהמנחהלתפלת

אבל,חששוכ"ועכדיןשומעיןעשרהשאיןמצוי

.(אמןיענוושכולםלשמועלעשרהראויכודאי

תפלהאינהץ"כשהתיבהלפנייורד
.ז"בזהבציבור

פוסקיםמקצתשהורודמהד"נלעזהולפי
עשרהלשמונהוהגיעבציבורהתפלללאשאם

ץ"השתפילתומתפלללתיבהיורד,ץ"השבחזרת
הורהשכןושמעתי,בציבורתפלהבזהוהוה

דעתםפוסקיםהרבהאך),ל"זצא"החזורבינו
סימןב"במכמובאדחקבשעתרקכןלנהוג

דהוהקאמרישפירולדברינו,(ש"עו"סקד"קכ
ממנושומעיןתשעהישאםרקהציבורתפלת
אפילובזמנינואבל,כדיןאמןועוניןבמלהמלה
מצויאינואמןעוניןאם

ששומעיי
ואין,מלהכל

ץ"השחזרתאיןכ"וא,יחדמתפלליןעשרהכאן
ומודיםלקדושהמועילרק,הציבורתפלתבגדר

שיתפללטפיעדיףג"וכה,שמעעלכפורס

,תפילהמצותכעיקרהציבורעם"בלחש"בתפלה

ואולי,ע"בשוכמבוארומודיםקדושהעמוויאמר

אףמתפלליןשהציבורבשעהכמתפללנמיהוה

להתפללעדיףפ"ועכ,בציבורתפלהזהשאין

.נ"וכמשטפיומועילג"כהבלחש

.שמווכרוךהואברוךלענותשלאטעמים

מרבינומקובל,שמווברוךהואברוךולענין
שהחזןראשית,לענותשאיןטעמיםשניל"זצ

שהקהלעד'האתהברוךכשאומרממתיןאינו
חסרכ"וא,שמווברוךהואברוךלענותיגמרו
חזרתמצותמעיקרשהואהברכהשמיעתכאן
,הפסקהוהשמווברוךהואברוךועוד,ץ"הש

לענותלואיןכ"וע,הברכהכלעלקאידאמן
."רבמעשהתוספת"בספרוכמבואר

.תמימהתורהס"מבעטעם

תמימהתורהס"מבעהמ"שאמרברוך"ובספר

שבתישבימיל"זצישראלמגדוליקבלהשבידו

ברוךהואברוך"לומרדקדקותומכיוש"ימצבי

ישולכן,צבישבתיבגימטריאשמכוון"שמו
וראויתקנהלמצואישולדעתו,לאומרולמנוע

שאז"שמווברוךהואברוך"דוקאלומרלדקדק

וזריםתמוהיןודבריו,כללקייםהחששאין
הואברוךלומרנהגוש"הראבזמןכברשהלא

וגם,ישראלביתבכלכמעטכןתהגו,שמווברוך
,שהביאלהטעםחוששלאשנמנעל"זצרבינו
שמווברוךהואברוךלומרלדקדקנכוןמ"ומ

ל"זצורבינו.ש"ע(הק"ס)ד"קכבסימןכמבואר

שפירשבשמוומובא,בספרלהסתכלדקדק

ישובהספרעםאמרהמלךלפניובבואה"
לבטלגדולהסגולהשזהו,"הרעהמחשבתו
סידורמתוךשיתפללבתפילהרעותמחשבות

.ש"ואדוקאבספר

,אומרלבדץ"השנעריצךאונקדש.צג
לעומתםובן,ושומעיםשותקיםוהציבור

.אומרלבדץ"השלאמרכתובקדשךובהנרי
.קדושהלומרהיאךל"והאריזא"הגרדעת

שאיןה"קכע"בשהמחברדעתוזהו,ר"מע

שומעיןרק,נעריצךאונקרשאומריםהציבור

בברוךוכן,קדושועוניןנקדששאומרץ"הש

שלישיתברכהבכללהואשנקדש,וימלוך

וחייביןהברכההאריכוץ"שלשותחילתה

שםב"במועיין,ץ"השחזרתכשארלשומעו

סומכיןהעולםורוב.הנכוןהמנהגשכן'שכב"סק

כלכ"גיאמריחידשכלל"האריזהקדושעלהיום

ומיהו,הקדושהסוףעדמנקדישךהקדושה

בשערגדרוש)הכוונותבשערשגםהאמת
התיבותשתישרקמבוארח"בפעוכן(העמירה
והשאר,בקוליחידכלאומרונעריצךנקדישך
מהעללסמוךאיןאבל,ץ"השעםבלחשאומר

ץ"לשבעיקרששייךמודההואשגםלבדשאומר

.ש"וכמשלישיתברכהומכלל
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לומרץ"לשמותראםמסתפק(ה"קכ)ל"ובבה
,עמוהציבורבליבעצמוכבודברוךאוקדוש

בנוסחם"ברמבשמפורשהעיר"הברכהעמק"וב
עםיחדלענותץ"הששחייבאהבהבסוףהתפילה
מוסיףם"והרמב,לאחריהםולאדוקאהציבור

ץ"השיגביהשלאעמםשעונהבשעהשיזהרעוד
הטעםואולי,ש"עעמועוניןשהםבעתקולו
.יתבלבלושלא

והשארכציבורלבדקדושקדושאמר
.מהוביחיד

עודכשהציבוראומרץ"הששאםשםל"ובבה

קודםשכוונתוונראה,מועילודאיגמרולא
ונראה,כבודוהאיןכלמלאעדקדוששגמרו

קדושהתיבותהציבורעםאמראםהדיןדהוא
כךאחרגםולהמשיך,לשתוקיכוללבדקדוש

דמאחר,הציבורבלי'צבאו'הקדושלנמר
שבתפילהל"דיואף,סגיהציבורעםשהתחיל
תפלהונקראלבדלהתחילשרידוקאבציבור
בהתחלהתלויכ"וערצוןבעתדתלויכיוןבציבור

כ"משא,(שאלמלאה"ד.זברכות'תוסעיין)
שריהתחילאםבזהשגםנראהמ"מ,בקדושה

עםקדושהוחשיבהצבורעםיחדדמצטרף
.ש"וא,הציבור

שמונהגמרלאלרצוןיהיושאומרעד.צד
ואם,וברכוקדושהלענותואמור,עשרה
כאומררצוןיהילפניתחנוניםאומר

עשרהבשמונההודויוכן,עשרהבשמונה
יהיושאומרלפנילומרידקדקנ"ריוה

.לרצון
לפנילרצוןיהיולומרלאבשבתליזהר

.נצוראלוקי
דלפנישםומבואר,ב"קכבביאורוהיטבעיין
עשרהשמונהבאמצעהואלרצוןיהיושאמר
ומשמעות,וברכוקדושהאפילולענותואסור
שלאחרלרצוןיהיולפנינצוראלקילומרדבריו
לאחרישמתפללכמוהוהלרצוןיהיושאמר

אור"הספרדבריכלכאןונעתיק,עשרהשמונה
:ל"וז(י"בכת)"חדש

נצוראלקיל"זצא"הגרבשםכתובמצאתי"
יהיודמאחר,לרצוןיהיוקודםתחנוניםושאר

בברכותמדאמרינןרמירגליודעקרכמאןלרצון

שלכסדראפילותפלתואחרלומרבאאם(:לא)
המותרפשיטאלרצוןיהיולאחרואי,אומרכ"יוה

,דמירגליודעקרהכמאןשירצהמהכללומר

דאףואשמועינן,לרצוןיהיוקודםל"רודאיאלא

צרכוכללשאולמותרתפילהדבשומעפיעל

לרצוןיהיוקודםאבל,בהםלהאריךאסורמ"מ

לומראסורוקדושהקדישאבל,להאריךמותר

יאמראםכ"ביוהוכן,הואתפילהמעניןדלא

שנתקן,יצאלאודאילרצוןיהיולאחרהודוי
גמרהוילרצוןויהיודוקאהתפילהבתוךלומר

אק"סב"וקכהק"סט"קכביאורועיין,התפילה

תחנוניםלומראסוריהיהזהרלפיליונראה,וגב
צרכיולשאולשאסורלפילרצוןיהיואחרבשבת

כשמוכתובומצאתי,התפילהבתוךאלאכשכת
כ"ויוהה"ברמלכינואבינואומריםאיןכ"שע

שמאריכיןואף,צרכיובקשתמשוםבשבתשחל

בתוךאוץ"השחזרתבתוךדוקאהיינובפיוטים

א"במועיין,אסורהכיבלאואבלש"קברכות

מוולזיןח"שהגוושמעתי,עק"סח"קכסימו
ברכתאחרהרחמןבשבתלומרנהגלאל"זצ

העולמיםרבוןלומראיןוכן,טעמאמהאיהמזון
בבואוערביתבשבתלומרבסידוריםשנדפס

ב"רססימןח"שעעיין,ל"הנמטעםהכנסתמבית
עיין,בשבתפורקןיקוםלומרשנהגוומה,'בק"ס

שהטעםמשםונראה,ס"יק"סד"רפסימןביאורו

ח"תשלוםעללהתפללצריכיםשאנומפניהוא

מפניבשבתלומרקבעוכ"ועכחתשושישהם

מקובלתוהתפילההכנסתבביתמצוייןהכלשאז

בלשוןקבעוהכ"גזהשמטעםונראה,ביותר

רמינראהזהולפי,מביניםהכלאזשהיוארמי
אסורמשוםפורקןיקוםיאמרלאביחידשמתפלל

הוקבעדכברדכיוןלומרואפשר,בשבתתחנונים

דבריועיין,לאומרהכ"גליחידמותרבשבתלומר

.ל"עכ1ק"סדברכותב"פחמורות



קטרומנהגיךתפלהמצותא"הגרהלכות

.מהווידויאמרולאקדושהשמע

ערבמנחהאוכ"ביוההדיןהיאךונסתפקתי
לומרצריךמדינאהלאל"זצרבינושלדעת,כ"יוה

יהיושאמרקודםוהיינו,עשרהשמונהתוךהודוי
יהיושאומרלפניהודויבאמצעאם,דוקאלרצון
מהקדושהושומעץ"השבחזרתהתחילולרצון
עודיוצאאינולרצוןיהיויאמראם,לעשותעליו

יאמרלאואםעשרהשמונהלאחרדהוהבודוי
אמראםשתלוינראהד"ולע,לענותאסורהלא
עיקריצאחטאנוואבותינואנחנואבלפ"עכ

,קדושהולענותלרצוןיהיולומרישולכןהודוי
עיקרעודיצאשלא,שםעדגמרלאאםאבל

לשמועישתוקרקלרצוןיהיויאמרלא,הודוי
עשרהשמונהבאמצעשומעכדיןץ"משקדושה
.ב"וצמבוארזהדיןמצאתילאאבלבכךויוצא

לרצוןיהיולומרלדקדקצריךץ"הש.צה

שפתי'הוכןעשרהשמונהשגמראחרי
.כשמתחילתפתח

דעת,בלחשאובקוללומרשפתי'ה
זוהרהתיקונידעת,בזהל"האריז

.וספרדיםהאשכנזיםמנהג,ומקובלים
י"הבדעת,ץ"לשתפתחשפתי'הלומרבענין

כ"וא,ע"השממעיקרתפתחשפתי'שה(א"קי)
,הספרדיםמנהגוכן,שפתי'הבקולל"צץ"הש

ואף,ל"האריזהקדושדעתשזהוהחייםובכף
לאומרהכתבהכתביםבשם(גק"ס)א"שהמ
אבל,מתלמידיומאחדזהוכ"שעדעתו,כלחש
.בקולכןלומרדישמוכיחעצמול"האריז

מוציאוהלאבלחשיאמרהיאךע"צובאמת

זהשאיןל"דצ,בקוללומרצריךכ"עכ"ואהקהל

אלודבריםלומרחייבול"חזרקהתפילהמגוף

הפסקבזהאיןולכן,שמתפלללפנירשותכנטילת

,התפלהמגוףזהאיןאבל,לתפלהגאולהבין

שמונהכשארלהוציארםכקולאומרהאינוולכן

.לעצמואומרהאחדכלרק,עשרה
ובתיקוני,דעתובזהביארלאל"וצורבינו

,התפילהמגוףזהשאיןמשמע(ח"יתיקון)זוהר

,דוקאבלחששיאמרשםמוכרחזהאיןאכל

שפתי'הכקוללומראל-בביתהמקובליםומנהג

.ב"וצ
שאינוג"קכי"הבדעתלרצוןיהיוובענין

א"הרמכ"וכבקדישתתקבלעלוסומךאומרו

נתירוהיאךרבהפסקבזהשישסובאע"וצ,שם

ממקומולילךכשצריךובפרטלכתחילההדבר

ץ"לששישכתבה"ובשל,אפיםנפילתלומר

דעתוזהו,לרצוןיהיוע"שמכשגומרמידלומר
בתשובותכ"משע"וע),ש"ואל"זצרבינו

נתבארושם]ה"רצסימןב"חוהנהגות

ע"השמובסיוםדתיכףל"רסישדמהגאונים

יהיואמירתבלאואףהתפלהנסתיימהץ"דהש
.([ש"עלרצון

אודעבירותבהרהוריםשכרוךאדם.צו
מיאבל,כתפילהיפסיקלאעבירותעשה
לאבכעסשהואאוז"עהרהוריל"רלושיש

.באמצעויסמיקיתפלל
(איהווכברה"ד'אמה)זוהרלתיקוניבביאורו

ל"ריפסיקלאעקבועלכרוךנחשאפילול"וז

התאוותוהרהוריהתאוותאחררדוףאפילו

רודפיי
אכל,מהתפילהיתבטללאמ"מאותו

עקרבונקרא,פוסקכעסשהואהכבדשהואעקרב
דכעסתצוהבפרשתש"וכמ'בדעקרבכבדכעס
ביומאואמרובאפונפשוטורףנשמתאעקר

דעקרבש"וז(.מהבעירובין)מצליהוהלאדרתח

לאה"ד:ח"קכדףט"סתיקון)א"ובמק,"פוסק

יפסיקלאעקבועלכרוךנחשאפילוכתב(יפסיק
בהרהוריןכרוךדאפילו,בייתודאיפסוקלא

בהרהוראעקרבאבל,עבירותעשהאודעבירה
בתפילהאפילוופוסקלמעשהמצטרפיןדהןז"דע

ליהקטלאלודהרהורים,אלוהרהוריםבאיןאם
רקשהןרנחשהרהוריםכאלולאלגמרינשלבר

היטבש"עהתורהככלשקולהז"כעאחדבאבר
חטאיםמיניבכלמלוכלךשאםשםובביאורו)

מחשבתלושישמיורק,למניןמצטרףעוד
.(מצטרףשאינועקרבכמול"רכפירה



ומנהגיךתפלהמצותא"הגרהלכותקטז

.מתפילהפכורציבורבצרכיהעוסק.צז
אםבמצוהשעוסקציבורכצרכיהעוסק

.לתפלהלהפסיקלומותר
מה[אפלוגתאבוההביאג"צס"בסע"השו

היינובתורהכעוסקצבורבצרכיהעוסקשאמרו

דברימתוךבתפלהכעומדשחשובלעניןדוקא

תפלהלעניןאףדהיינומ"שיוהביא,תורה

נקטשםבביאורוורבינו,מלהתפללשפטור

שםב"ובמ,דברכותב"פמהתוספתאזוכשיטה

,הואאלאשישתדלמישםשאיןדמייריכתב

אפשראפילופטורכמצוהעוסקלדידןהלאע"וצ

הראשונההמצוהיתבטלולא,שניהםלקיים

נמיכאןכ"וא,(ח"כק"ס)ח"לכ"במוכמבואר

בכלדפטורלומרלןהוהציבורבצרכיעוסקאם

שאסורעודומה,במצוההעוסקכדיןאופן

דפטורבושעוסקמצוהדברבמניחלהתפלל

א"בריטבוכמבוארהרשותכדברוהוהמאחרת

.היטבש"ע(:כה)סוכה

לדברלהולךבמצוהעוסקכיןחילוק

.מצוה
במצוהעוסקכיןלחלקשישנראהד"ולע

בזהוכן,לרשותמצוהלעזובאסורשאז,ממש

לדברבהולךכ"משא,ש"כמגוונאבכלפטור

כפיאלאפטוראין,הכשרבגדרשעיקרהמצוה

ש"ואהרשותדברנקראשלאש"וכ,הצורך
שאינוהיינו,צבורבצרכיבעוסקאיירינןדהבא

תקוןשהםבדבריםאלא,המצוהבגוףעוסק

לדברכהולךדינוהצבורלטובתוהכשרותועלת

.ל"וכנמצוה
לשליחותבהולךאחרבמקוםהעליתיוביותר

,המנחהלתפילתפוסקובאמצעמצוהלדבר

המנחהמתפילתפטורהלאל"כהנוהקשינו
רק,ג"כהלהתפלללושריולמה,ממשוכרשות
לצרכיוהשליחותבתוךשמתעסקדמאחרנראה
מצוהבדברלהתעסקנמיחייב,רשותשהםאף
.ליהפטרינןלאושפירמינהליבטלולא

.דינומהאחרידיי"עלעשותביכול
איתאמתשומריםשניםגבי(.יח)ובברכות

באחראפשרראםומשמע,קוראוזהמשמרשזה
וקשה,גק"סא"עע"בשמבוארוכן,נפטרלא

נפטרלאשניהםלקייםבאפשרדאףל"דיל"כהנ
אלא,מהמצוהליפטרלוואין,במצוההעוסק
מצוהאחדלכלאיןשומריםדבשניהםלומרשיש

לפניודכשאחרנראההעיקראבל,ושאניגמורה
ולאשאניטירחאבלימתקייםוהמצוהממש
היטבועיין,שניהםלקייםלאפשרדמיולא,נפטר

.ג"צסימןא"חוזמניםבמועדים

המלךבפנילדבריכולשאינושכור.צח

לברךיכולאינוברכותשארשגםאפשר
.ש"ולקלהתפללשאמורכמו
אסורמלךבפנילעמודיכולשאינושכור

.לפוריםואזהרה,להתפלל
שםא"הרמעלופליג,א"סט"צסימןבביאורו

לשארהמלךלפנילדבריכולשאינושכורשמתיר

רקאםבפוריםייןששותהמיזהולפי,ברכות

תפילתומלךבפנילדבריכולשאינומבולבל

לואסורכ"וע,כלוטשכורשאינואףתועבה
ולרבינו,אנוסשהואלתשלומיןומשליםלהתפלל

ש"כקדינםש"קברכתוכן,אסורש"בקגםל"זצ

שמדמהז"בכמאדליזהרויש.ר"באכמבואר
ובעצם,ש"קכךולומרלהתפללמחמירשהוא
יינושיפוגעדלהמתיןשעליו,איסורבכךעובר
.זהכלעללהזהירומצוה,ש"וכמ

מכווניםאיןהכישבלאוז"בזהחוקר

ליזהרומסיק,שכורלפטוראםכראוי
.אופןבכללכתחילה

איןהכישבלאושבזמנינונראהולכאורה

בפנילעמודשיכולבעינןלא,בכוונהמתפללין
ניכרגופובתנועתשאםלחלקנראהאבל,מלך

גרעמלךבפנילדברראויאינוולכןשכורשהוא

שאיןבדמנינושאף,להתפלללואיןבפוריםשגם

אבל,המלךלפניכךעומדיםאיןמ"ממכוונים
בעצמוהוארקשכורשהואבגופוניכראינואם

אולי,מלךבפנילעמודצלולהלאשדעתומרגיש

ומטעם,כדבעימכווניםאיןהכישבלאובזמנינו



קיזומנהגיךתפלהמצותא"הגךהלכרת

איןבשתויגם,עצמופוטראינובזמנינוחתןזה

מכווןאינוהכישבלאומתפילהלגמרילפטורלו

ב"צז"דומיהו,מלךלפניבעומדכדבעי
פטורואינומדינאאסורשכורשאולי,בפוסקים

כוונהבחסרוןגםולכן,תועבהתפילתורקגרידא

,הזהבזמןגםלהתפללאסרושכרותמפני
שכלאלא,כוונהחסרוןמפנייסודואיןדשכרות

עליוישהמלךלפניכןלדברלומונעתששכרותו

שאמרועד,בתפלהע"בפנפסולשזהושכורשם

דבריהםסתימתנראהוכן.ז"עעובדכאילועליו

להזהירוישודאיולכתחילה,ב"וצחילקושלא

מלךבפנילדברוראוייינושיפוגעדלהמתין

כל.סהעירוביןשאמרומהככללוזהו,ולהתפלל

בעתמתפללשאינוגאוהבשעתמגןהמפיק
י"ברשש"ע,בעדוצרותוחותמיןסוגריןשכרות

א"במגוהובאעליויבואושלאצרותמכלשניצול

.ב"סקט"צ

מורידעומרממךמביאל"יצרבינו,צם
נתבררלאאבל,ערדכמנהגבקיץהמל
,לאאוהאשכנזיםמנהגלשנותדרשאם

לומרציוהל"זצא"הגראםמסתפק
.ל"בחובקיץהטלמוריד

איןאשכנובנישאנו'כג"מד"קי'סיא"ברמ

בביאורורבינוואמנם,החמהבימותטלמזכירין
היה"איתאדברכותה"פדבירושלמיכתבשם

משמע"אותומחויריןגשםוהזכירבטלעומד

דעתמביאא"הגרבפסקיז"ועפ.טלשמזכירין
כמנהגהטלמורידן"בקלומרל"זצרבינו

אבל,ישראלבארץהיוםהמנהגוכן,הספרדים
שוםאיןולדבריותמה(י"בכת)"חדשאור"ב

מביאבביאורורק,ל"זצרבינודעתשזהוהוכחה

,הטלמורידשאומרכשיטהלהוכיחירושלמי
ל"בחוהאשכנזיםכשיטתהואגםלמעשהאבל
יצירהוכספר.בקיץהטלמורידאומריםשאין

משיב"הנוסחרבינו'כ'הלמשנהרבינובביאור

ג"סקשםא"ומגח"בב'עי,"הטלומורידהרוח

.ספרדמנהגשכן'שכ

,אומריםהאשכנזיםשגםהמנהגי"באר

.בארץתלוייםהבקשותרכל
הטלמורידלומרישראלבארץהיוםומנהגינו

מפניזהואםנתבררולא[הרוחמשיבבלא]

,כמנהגיווהנהיגוהנהבאול"זצא"הגרשתלמידי
הכישבלאוובפרטהטלמורידלומרנתפשטולכן

טעםבזהשישנימאאו,כןאומריםהספרדים

מדכרינןשפירלטלזקוקיםישראלשבארץמיוחד
ארץבצרכיתלוייםובקשותההזכרותשכל,לה

מדכרינןלטלבקיץשםשזקוקיםוכיון,ישראל
בגולהולכןגמורחיובאינובארץגםאכל,לה
.ב"וצכללמדכרינןלא

מנביהכשווקףעשרהבשמונהבפריעות.ק
זוקףדרבנןובמודים,ראשוכךואחרבגופו
הואשאתהלךאנחנומודיםשאמרלאחר

אל'האתהברוךומסייםבשםוזוקף,'ה
.ההודאות

בשמונהלכרועהיארהכריעותסדר
.עשרה

שבכריעותרבינובשם(י"בכת)חדשבאור

,ראשויגביהכךואחרגופולהגביהצריךבתפילה

כדבגמראש"וז,כפוףהראשיישארמ"מאבל

ראשולהיותהנחשדרךכןכי,כחיויאזקיףזקיף

'אה"רג"חק"בזוהש"וכמלמטהכפוףתמיד

בכוונותג"וכרבינובשםכתובמצאתיכן,מ"וש

ועיין,ד"לעלעשותנכוןוכןוהזקיפותהכריעות

.ל"עכ:מבובטחוןאמונהבספר

,דוקאהשםשאומרלפניזוקףבמודים
ובוראדרבנןמודיםלסייםא"הגרדעת

.בהשםנפשות

דילןס"ששלפיז"קכסימןבביאורועודועיין
,השםכשאומרזוקףעשרהדשמונהשבכריעות

הואלאתהשמגיעעדכורעמודיםכשעוניםגם

ומה,בזהנזהריןשלאותמהני,זוקףואזהשם
דרבנןהמודיםרבינולדעתלסייםשיששהבאנו

בשם(עלה"ד.מ)סוטה'בתוסכןמבואר,בשם

'בסיבביאורורבינוהכריעוכן,ש"עהירושלמי



רמנהגייתפלהמצותא"הגרהלכותקיח

וכן,רבבמעשהה"וכ,והטורש"הראכדעתז"קכ
'האתהברוךמסיימיןדבריולפינפשותבבורא

.ש"עיז"ר'בסירבינוכ"כמוש,העולמיםחי

ולאעלמיאעדרבאשמיהיהאעונה.קא
איזהאמרונברלעלמיאמגיעואם,יותר

מקוםעדאומר,והלאהמיתארךתיבות
.ושומעושותקהגיעץ"שהש

ודעת"יעקבמשכנות"הספרדברי
.ל"האריזהקדוש

ו"נ'סיא"הגרבביאורבאורךוכמבוארר"מע

מתחילומיתברךהשבחסיוםהואשכאן,ט"סק

בכלה"שכש"ועיי.לערבבםואיןאחרשבח
"יעקבמשכנות"ועיין,והטורם"והרמבהפוסקים

ולא,יתברךגםלומרהמנהגשמיישב(ו"ע)
,לבדעלמיאולעלמילעלםעדלומרלהסתפק
,סודפ"עיסודלזהוישקדוםמנהגשכןומביא
לשנותשנתכווןברוראינול"זצרבינווגם

דעתםהיהלאואמוראיםהתנאיםשגדולי,המנהג
,ש"ע'וכולרביםהקבועיםמנהגיםלשנותנוחה
לומרנראההכוונותבספרל"האריזהקדושודעת
קודםסייםואם,בעלמאדאמירןדהיינוהסוףעד

ולא,אמןעונההקודשאשמיההחזןשאמר
נהגולאל"האריזפ"עהנוהגיןרביםלמהנתבאר
.בזהכמותו

אומראחדשרקאשכנזשמנהגוחוששני
אומריםכששניםאמרל"זצא"החזוורבינו,קריש
~לשנידומהקדיש y"wקדיששהאומראזוהגדר

לזכותשעיקרוכיוןאבל,הקהלוהוציאץ"כש

לאאחדכללהוציאולא,רבהשמיהביהאהעם
יהאעונהרקהסוףעדעונהאחדשכלנהגו

.לבדרבהשמיה
לשמועליזהרישכאמורלמנהגינוגםומיהו

דאמירןעדהקדישבשמיעתלצאתולכויןץ"מהש
ש"קאוז"פסודבאמצעהואאםאףולכן,בעלמא

ולשמועלהמתיןלוראויר"אישכשעונה,וברכותיה

ע"וע.אמןולענותבעלמאראמירןעדץ"מהש

.א"צסימןא"חוהנהגותתשובותת"בשובדברינו

אתהפעמים'צעצרתבשמיניאמראם.קב
שלאמועיללא,הגשםמורידעדגבור

,דפסח'אביוםוכן,מספקלחזוריצטרך

.דוקאיוםבשלשיםשתלוי
אםא"והגרא"הרמבמחלוקתביאור
משיבפעמיםא"קתכופיןשאמרמועיל
.המועדלשורזהדיןביןומחלק,הרוח

,שמועילמבוארד"קיס"סא"וברמע"בשו

שיועדשעדהמועדבשורדאמרינןדומיאויסודו

אחדביוםהכלנגחשאםפעמים'גלנגוחצריך

,שכןכללאקירבחייבנגיחותיוריחקשאםחייב
שפיראחדביוםהכלשאמרבקירבנמיוכאן
זהבכללשישיוםשלשיםלאחרכמומועיל
מ"רשרקל"זצרבינותמהז"וע,פעמיםתשעים

בעינןי"כרל"רקיילדידןאבל,סבראהאיקאמר
וגם,בימיםתלוינמיכאןב"וא,דוקאימים'ג

הזכרתוהא,הרוחלמשיבומטרטלשוההיאך

,דוקאבימיםתלויכ"וע,בשבתותליתאומטרטל

אמירהמועילולאהמחברעלשחולקש"וע

הלשוןבהרגלתלויוכאןהואיל,פעמיםהרבה

.ש"עיזמןבמשךדוקאוזהו
ל"זצורבינוהמחברביןהמחלוקתוביאור

אמנםהמועדשבשור,בדבריהםלמעמיקמובן

,קובעההרגלאיןלפעמיםאבל,בהרגלתלוי
לפעמיםששור,הגורםלהיותעלולכ"גשימים
ל"דקילדידןולכן,שקטולמחרפראיאחדביום
אבל,נגחןלעולםשיוחזקימים'גגםצריךי"כר

ואין,דוקאבהרגלא"להרמתלויומטרטלאמירת
ויוםזוכראחדשיוםדנימאכללסיבההימים
שכאןא"לרמליהמסתבראושפירזוכראינואחר
אמירתי"עאףוהיינו,דוקאבהרגלתלויע"לכו

.התםדפליגי"לראףיועילפעמיםהרבה

שבספקאזיללשיטתוא"שהרממסביר
.חוזראינוויבואיעלהאמראם

שלפעמים,בימיםנמישתלויל"זצרבינוודעת

אבל,שפירומורגלפעמים'צאומריוםבאותו

גםצריךולכן,למחרגםיהיהשכןקובעזהאין

שהיקלא"הרמואולי,ב"וזדוקאוהרגלימיםבזה
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ודאיהוחזקשלאל"זצרבינולסברתמודהכ"ג
פעמיםבתשעיםומיהו,יוםשלשיםלאחראלא

מכחהורגלבכךחשיבאםספקכברפ"עככ"ג
יום'לובתוךמספקחוזראינוכ"וע,וחומרהקל

וכן,הזכירלאכודאיהוי(פעמים'צאמירתבלא)
ויבואיעלההזכיראםשבספקב"תכברייסדעתו
עלהתםפליגבאמתורבינו,ש"ואחוזראינו
שחולקיםפוסקיםמשארלהקשותואין,א"הרמ
משוםשמועילמודיםשכאןאףא"הרמעלשם
הזכירלאכודאיהויהזכירשספקרכלל"סדשם
.בזההיטבק"ודו,והוזר

,החמהבימותהגשםמוריראמראם.קג
חוזרהברכהמיוםקודםנזכראפילו

.עשרהשמונהלהתחלת
מורידואמרטעהשאםפסקב"סב"קיבמחבר

לראשחוזרהברכהחתםשלאזמןכלהגשם

שדינוכתבשםבביאורול"זצרבינואך,הברכה

כיון,התפלהלראששחוזרהראשונות'בגכטעה

ואפילו,ברכות'הגבאמצעמעניןשלאשהפסיק
,התפילהלראשחוזרחייםמכלכלבאמצעעומד

בפסקיוכן,ם"כרמבשהעיקררבינומסיקולכן
אמראםהברכהסייםלאשאפילומביאכאןא"הגר

.ע"צא"הגרפסק.הכרכהלראשחוזרהגשםמוריד
דבטעה,ע"צדבריודמלתאלקושטאאמנם

כלאבל,דוקאהברכהבגמרמייריהראשונות'בג

עודנקראלאהברכהבאמצעעודשעומדזמן
שמתחילבמהשמתקנובברכהגמורטעה

צריךלתקןדכדיהואדוקאובגמר,בהתחלה

גמרכשלאאבל,עשרהשמונהמראשלהתחיל
,גופאבברכההטעותלגמריתיקןוחזרהברכה

בברכהטעהנקראשלאלראשחוזרדיןבזהואין
ם"הרמבבדברימצאתיולא,ש"כמבגמראלא

שאף,ל"זצכרבינוהכרחשםשמביאמתפלהי"פ
שכתבם"הרמבמסתימתכךלדוןשכתבי"הב

,"לראשחוזרהגשםמורידואמוה"בימוהטעה"
,בפירושמבואריםם"הרמבדברישאיןשםסיים

שכלם"מהרמבכללראיהאיןגםהריולדברינו
.ג"וצע,טעהחשיבלאהברכהחתםשלאזמן

אובפיוטיםהציבורמןלפרושלא.קד
ואין,ץ"השהזרתאחרישאומריםסליחות

.ותפילהש"קבברכתלהפסיק
שבישיבותוטעם,פיוטיםלומרהחיוב

.אומריםאין

חזרתאחרפיוטיםלומרומנהגו,רבבמעשה
שמונהבאמצעשאמרוכ"ויוהמרזיהחוזןץ"הש

האשכנזיםאצלהתפללל"האריזוהקדוש,עשרה
רםשסודםפיוטיםלומרשרצהנוראיםבימים
בישיבותאבל,הפסקמשוםבזהאיןולדבריו,מאד
כ"ויההשנהבראשאפילופיוטיםלומרנהגולא
,הארוןכשפותחיםרקובעיקר,מאדמעטיםרק
פיוטיםומבטליןשינוסמךאיזהעלנתבארולא

.ב"וצעליוןמלאכישהיוראשוניםשתיקנום
.כללתפלהשםעלהאיןמביןכשאינו

שאומריםמהמביניםשאיןדמאחרנראהאמנם
ע"בשמבוארוכן,ותתנההתפלהבעצםחסר

אפילואלאבשומערקשלאה"קפמ"רז"הגר

מביןשאינו,כללשאומרמהמביןולאבאומר
בפיוטיםנמיוהכי,ש"עמצוהבזהאיןהתיבות

וכשאינוהמיליםתרגוםלנוידועלאהתיבותרוב

אומריםשלפעמיםגםומה,מצוהבזהאיןמבין
ורק,ו"תכנטיעותלקצץועלוליםבשיבושהתיבות
נהגויותרשמובניםהארוןבפתיחתבפיוטים
.'הדורשיםהלבבותוכל,ש"ואבכוונהלאומרם

וקדושיקדמאיארץגאוניהיוהפיוטיםומנסחי
אשכנזגאונישיבחול"והאריזא"והגר,עליון

ימיםלאריכותשסגולהאומריםויש,לומרשתיקנו
ולומרולחטוף,עדיףבכוונהמעטומיהו,לאומרם

תהליםבאמינתוכן,תועלתבואיןכללשמביןבלי
.בכוונהלאמורהלבכוונתהואהעיקר

אםבבוקראפילוחופתוביוםחתן.קה
,תחנוןאומריםאיןהכנסתבביתנמצא

ושמחההששקהפמורשורשובמילה
.שמקיימיןבמצוה

,פסחלערבדומהדבחתןא"קל'סיבביאורו
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נופליןשאיןנראהכ"וא,טוביוםהיוםכלוהתם
אםוהיינו,שםהחתןאםבבוקרגםפניהםעל

(א"כק"ס)שםב"במוכן,דוקאביוםהחופה
איןבבוקרשגםקצתמשמעא"הגרשמביאור
,ש"עשםא"הגרבפסקיהעלהוכן,בחתןאומרים
מקומותבכמהומנהגהפוסקיםרובודעת

אומריםלאבצהריםורקתחנוןאומריםשבבוקר
.ש"כמל"זצרבינודעתאבל,חתןאצל

ששוןיוםשנקראמביאל"זצרבינוובמילה
שאםוהמנהג,תחנוןאומריםאיןולכןושמחה
אףהכנסתבביתהסנדקאוהבןאביאוהמוהל
והארכתי,תחנוןאומריםאיןשםהמילהשאין
בביתהייתידכשעתו,זהבעניןא"במקמאד

,יוםיוםשםהתפללהחוליםביתשמוהלהכנסת
ולדעתי,תחנוןאמרנולאארוכהתקופהומעולם

קבעתילאלמעשהכיואם,סובאבזהלפקפקיש
שנוגע,הדבריםתורףכאןאביא,דברשוםבזה
אם,מילהמצותלקייםהיאךאחרלכלכ"ג

.שכרכליעדיףאוכשכרמוהללחפש
אםכשלימותהמצוהשאיןבשכרמוהל

'מתחנו7פוטר

שמוהל,תחנוןלעניןאצליהספקשורשוהנה
לעתיםמוותראיאף,כרופארבשכרשדורש

אומנתווזהולשכרכשכוונתומ"מ,בעני
שמחתוואין,כדיןהמצוהמקייםאינו,ופרנסתו
כשזהוג"כהואולי,שיבוארכמומצוהשמחת
ד"תקפ)ב"במקצתזהוכעין),פוטראינואומנתו

לאמצוהלשםולאבשכרתוקעדבעל(ט"מק
מתחנוןפוטרוהכא,(ש"עה"ברעלייהלומגיע
דמצוהשהשמחהוסנדקהבןדאבידומיארק

.לבדבטלהשכרכשדורשאודוקא
,שכרלקבללמוהלשמותרטעמים
אלאליטולשאסורומביא,כזהמפקפק
.שוניםמנהגיםועוד,בטלהשכר

או,בתשלוםמוהללחפשאםהשאלהובעיקר
גרידאבטילהשכרשמקבלמוהללחפשלדקדק

כדילמוהללשלםמעלהלכאורה,שכרבליאו
ועדיףכפועלדינושאזבשכרשלוחושיהיה

,ש"ע(ה"קס"ר)מ"חבשייךוכמבוארמשליח

שמשלמיןמצוהשכלעדיףבשכרהכיבלאווכן
פרשתק"בזוהוכמבואר,עדיף,שכרעבורה

משלםזהמצדולכןל"האריזובכתביתרומה

.טפיועדיףלמוהל
,דוקאלשלםטעםעודנוסףהיוםובזמנינו

"שויאמגןבמגןדמגןאסיא"ל"חזאמרושכבר

מוהליםנמיוהכי,(מאומהשוהלאבחינםרופא)
הםואז,ומקבליםגבוהשכרדורשיםהמומחים
,ושכרםהטובשמםלאבדשלאכדיטפיזהירים

שכרלמוהללתתלדקדקלפעמיםראויכ"וא
ו"פם"הרמבעלז"ברדבמצאתישוב,ג"כה

העירמבניהנאהשהדירשמוהל(ט"ה)דשבועות

שראוי,נדרולומתיריןבשכרלמוליכולואינו
,שגיאמגןבמגןדמגןדאסיא,בשכרלמול

לשלםבהיתרטובאע"צגיסאמאידךאמנם
מדינאדהלא,שכרהמצוהעלושיקבללמוהל

ומהאי,בחינםאתהאףבחינםאנימהדרשינן
לקבללדייןשאסור(.כס)בבכורותאמרינןטעמא

בשכרחטאתמילקדשאסורקראמהאיוכן,שכר

כברואפילו,(:גה)קידושיןי"ברשנמיוכמבואר
דהנוטלבמשנהוכמבואר,פסוליןהמיםקידש
נמיהכיכ"וא,להזאהפסולהאפרלקדששכר
הבןאבידכשאין,למולתורהמדיןשמצווהמוהל
ואינולמולתורהמדיןאחדכלמצווה,למוליכול
למולוצריך,אותוכשמכבדיםלהשתמטיכול
.שכרלקבלתולאמצוהלשם
שכרלקבלאסוררופאאףשמדינאאמתהן
מותרובטילהטורחשכרורק,ולימודחכמה

טפידורשואם,(בק"ס)ו"שלר"ביווכמבואר
אףחייבלושישלםהרופאהתנהאםורק,אסור

למוהלאיןמדינאולכן,כןלהתנותרשאישאינו
אחרישמחבשמהעבוראפילושכרלקבלהיתר

נהגושברופאאףאבל,לרפואהשזהוהמילה
שברופאראשית,במוהללהתירשאיןנראההיתר

,מצוהעבירלאשכרנוטלאםבאמתאולי
שאיןואף],פרנסותכשארלפרנסהרפואהומחפש
מ"מ,לפרנסהמצוהעלשכרליטולהיתרתמיד

אבל,[לרפאותירצהלאבזהנדקדקשאםסומכין
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מצוהשיקייםמוהללקחתמדקרקיןהלאלמוהל

ד"יוא"ברמוכמבוארשבנמצאוצדיקטובוהכי
ז"שעינימאאילשכרשכוונתולמוהלולא,ד"רס
וגם,בעלמאכפרנסהאצלווהוימצוהמקייםאינו
לעשותדעתהדיןמןנמישרידברופאלומריש
חכמתהרבהשניםהיוםללמודשצריך,'לה

שכררקליקחלודשרינאמרואם,הרפואה

רופאויחסראחרתפרנסהלויחפשבטילה
,ישראלאלמןלאה"בבמוהלאבל,מומחה
,ש"לששכוונתםמוהליםתמידלמצואואפשר

ואם,דמילהמקצועללמודזמןלהרבהצורךואין
,למולאיךלהשכילממהר,ומוכשרידאומןהוא

ש"לששימולתילהעלהדיןלהעמירלנווראוי

המצוהשקרושת,כהלכתההמצוהשיקייםדוקא
תלמידכלל"חזובזמן,הנימולברךנמיפועל
ועבדי(.ט)בחוליןוכמבוארבמילהבקיהיהחכם

.שיבוארכמודוקאבחנם
ראשמערכת)"חמדשדה"במצאתישוב

להיותמותרלמהשתמה(ח"יק"סבסימןהשנה

ה"תקפס"סע"שבשואף,בשכרתוקעבעל

היינו,ברכהסימןשכרמאותורואהשאינומבואר

לאאבל,טוביוםלמלאכתשכרשנוטלמפני

וצריך,מצוהכאןישהתקיעהגוףשמצדהעירו
ץ"בשוכן,בחנםאנימהדכתיבבחנםלקיימה

,בזהשהאריךהיטבש"וע,כללמזהמייתינןלא

עליואיןתוקעשבעל,כללק"דלנראהד"ולע

ועיקר,ערבותמדיןאלאלחבירולתקועמצוה
שכלכיוןכ"וא,ע"המלעצמולצאתעליוע"המ

שיקייםשידאגשהיינוערבותרקהואהחיוב
דמישפירלכךשדואגכלבזההמצוותתבירו
,סגימערבותושנפטרכיוןשכרדורשאםואפילו
בזהואיןע"המגוףעליושאיןשכרלקבלומותר
ץ"בשט"וכ,ש"כמ'וכובחנםאנימהמשום

אבל,בכךמחוייבשאינולקהלנמישמנעים

כשאיןישראלכלעלע"המגוףעיקרבמילה

המצוהמקייםאינוובשכר,למולבכחוהאב
.הכילמעבדאסורושפיר,ש"לשכהלכה
תפיליןכותבשאית"לסימןא"במועיין
כוונתושעיקראחרתממצוהנפטרלאבשכר

ז"עואמרתי)שםל"ובבאוההיטבש"עלשכר
מתקןאובניןקבלןבעצמךהגע,ודוגמאמשל

שבניןכיוןנימאהאם,בשכרבישיבהאלקטרי
,מצוהקעבידשכרשדורשאףמצוההישיבה

מקייםנקראולאלעסקכוונתוודאיהאהלא

כאומנותכוונתועיקראםנמיוהכי,(כללמצוה
לפטוריכולאיןולכןמצוהבזהאיןלהשתכר

,למצוהנמישכוונתושטועןאף,מתחנוןהקהל
אופןבשוםמלאכתויבצעלאשקבלןשטועןואף
לאבכשאיןבודדיםבמקריםוהוא,בשכראלא
שאףראיהזההריכ"וא,בחנםנמיעבירכסף

רקאינורקמצוהמקייםמ"מהשכרשרוצה
בבדיקתמתכווןשאם.חפסחיםעיין,לשמה

דומהלושנאבדמחטשימצאלתועלתוגםחמץ

דמילא,גמורצדיקדהוהבנושיחיהמ"עלצדקה

משכרליהנותומחכויןלמצוהכוונתועיקרדהתם

לאומנותכוונתועיקרכאןכ"משא,המצוה

לשםנמימסכיםקשהומקרהבענירק,ופרנסה

.מצוה
אושבקבלן,כללדמיוןזהאיןלמעייןומיהו

ובזה,מצוההכשראלאאינוהלאתפיליןכותב
מקייםאינולמצוהכוונתוכשאיןלומריששפיר
ואף,המצוהגוףמקייםבמלאבל,כללמצוה
מ"מלהנאתובהמצוהשמשתמשאיסורדעביר
לפטורשיכולמזהראיהאיןמ"ומ,המצוהמקיים

שמחתוואיןאיסורעבירדבאמתדכיוןמתחנון

.ש"כמפוטרשאינואפשר,דוקאדמצוה
בתשובותיוא"הרשבבלשוןעיינתישוב

גלילותינוובכל"ל"וזמופלאיםודבריו(ב"תע)
שיתןעמולהתחסדהבןאביאחרמחזרענימוהל
כדיריעיםעליוומרבה,בחנםלמולובנולו

לאעניהמוהלאפילוהרי,ש"ע"במצוהלהשתכר

הרבהרק,מילהעבורשכרלבקשדעתועלעלה
ומה,ש"לשבהמצוהלזכותוהפצירריעים

א"הרשבתשובתבשם(א"רמ)א"ברמשמבואר

מזרעואינובשכראלאלמולמסרבהמוהלשאם

משגתהאבידואיןבמרדועומדואם,אברהםשל

דורששאםומשמע,ש"עאותוכופיןלולתת

לוכשאיןורק,קפידאבוהאיןלאבכשישכסף
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נהגין

שכרהיינו,אותוכופיןד"בילמולנוצהואין
.ע"לכדשרידוקאבטילה
ו"פד"וראבם"הרמבדבריבזהש"וא

דמלמדדומיאבמוהלדמיירי(ט"ה)דשבועות
התםנמיוהכי,להשתעבדשכרשמקבלתינוקות

לתושמשועבדהעירלבניקבועבמוהלמיירי
כיוןובזה,מילהלכללומשלמיןולא,עתבכל

,שרילמילהתמידפנוילהיותממלאכתושמבטל
חכמתוכפיוהיינוכרופאמילהבכללקבלאבל

.הדיןמןאסורקלבניתוח
בזמננוישמכשוליםשהרבהד"נלעולמעשה

,הבקיאיןתמידאינםמפורסמיםומוהלים,במילה

המילההכשרולאהעיקרשהמהירותשמדמין

בחיתוךלחתוךשבקימוהללחפשוצריך,גופא

דוקאבשיפועהכפתוראחריעדהערלהכלגופא

שמיםיראושיהא],כדיןהכללפרועוכן,כהלכה
וכמבוארבמוהלתלויבנותיקוןכיוידעומומחה

טובהיותרמוהללחפששצריךר"רסס"רא"ברמ
המצוהלעניןהםדברינוכלומיהו,[וצדיק

למנותשרוצההאבאבל,המוהלעלהמוטלת

הריבזה,המצוהלושיתייחסדוקאשליחהמוהל
,האבבשליחותלמולשכרלדרוששריהמוהל
בשכרכתוקעוהויבשליחותלמולמחוייבשאינו
מןשמצוהשאףנראהמ"ומ,לעילת"כמושנ

ת"וכמושנבשכרבשליחותובמוהלהמובחר

,כפועלשהואבזהש"וכ,ק"הזוהמדבריגםלעיל
שכרעלהיאנתינתושעיקרקודםלויקבעאבל

.ולמצוהש"לששמלייחשבשאזלבדבטלה
כלכפיבשכרהמוהללעניןלענינינונחזור

,קלכניתוחלושמגיעחוליםבביתוקצבו,מילה

הדעתמדינא,כאןהוליםבתיכהרבהוכנהוג

כיון,ומילהמילהבכלסובאששמחדאףנוטה

הקהלפוטראינולכן,דוקאבמצוהשמחתושאין

פטורשאיןגדולותבעיירותולדידן,מתחנון

בעירשמתקיימתהמילהמצותעצםמשום

י"ברכ'עיהפוסקיםכ"וכמוש,לעירבאשאליהו
שמחתרק,גדולהבעירזהש"דלא"קל'סי

לומריש,הקהלאתהפוטרתהיאדמוהלהמצוה
אינוולכןבשליבותושמחתההמצוהאיןשבשכר

אפימשנפילתל"דקייכיוןומיהו,הקהלפוטר
לסמוךישבזהגםאולי,מאדבזהוהקילו,רשות

שמוחהמכחמחלוקתלידיו"חלבואשלאכדי
והדין,שםאפיםנפילתבקביעותשמבטליןעל

הדבריםתורףרקוהעתקתי,בירורעודצריך
ואם).נ"וכמשאחרלמקוםנמילהתלמדשביררתי
.(עדיףלחוץיוצאבשכרהמוהל

שמאלבצדבשחריתגםאפיםנפילת.קו
,לפניךחטאתיוחנוןרחוםומתחילין,דוקא
ושומר,כללגדאלדודויאמדאומריםולא

.ציבורבתעניתרקאומריםישראל
לגרסאבשמאלבבוקראפיםנפילת

.ל"ולאריז
עםשהואשבשחריתא"כרמודלא,ר"מע

בשערל"האריזבכתביוכן,בימיןנופלתפילין

,ל"זצכרבינותמידשמאלעלשנופלהכוונות

ל"האריזכהקדושתמידהנוהגיןלמהידעתיולא

ח"ובהלבושוגם,בזהכוותיהלדקדקנהגולא

שאיןלדידןואולי,ל"זצוכרבינוכןדעתם

נפשי'האליךלדודמזמוראפיםבנפילתאומרים

נפשולמסוראפיםנפילתכוונתעיקרשזהואשא

ולכןדוקאשמאלעלמקפידיםאין'הקידושעל

.א"כרמנהגו
איסורמפגילשנותשאיןב"השעלמתמה

.תתגודדולא
ליפולא"כרמשםנוהגיןשאם(וק"ס)ב"ובמ
שישבשמאלליפוללשנותלואיןבימיןבבוקר

,שכןמנליהידעתיולא,תתגודדולאמשוםבזה

תתגודדולאכ"גבמנהגיםשישנימאשאפילו

אובימיןחששאיןכאןאבל,איסורבמנהגיהיינו
ומהאי,תתגודדולאמשוםבזהואיןשמאל

ספרדנוסחעלהאחרוןבזמןמקפידיםאיןטעמא
ישראלבביתשנתפשטדמאחר,אשכנזאו

לאחששואין,בזהזהקפידאאיןלאגודות

שהקפידווכמוכשמקפידיםאלאבמנהגתתגודדו
ועיין.ב"צז"ובהנוסחלשנותשלאמעיקרא

.זהבעניןכ"מש'פ'סי'בחלקוהנהגותבתשובות
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קכגנהגיך

.גדאלדודויאמרלוזירלא
ויאמרלומרלאל"זצרבינושהקפידר"ובמע

להתחילשאין,וחנוןרחוםרקגדאלדוד
.מקומותבכמהכןהמנהגונתפשט,בפורעניות

רקסליחותאצלואצרולאצומות'בג.קו
.וכנחהבשחריתמלכנואבינו

אמרושלאהואוחידוש,(ו"תרנדפוס)ר"במע

חילופיויש,תעניות'בגסליחותל"זצרבינואצל
באמירתלהיפךמפקפקיםויש,ר"במעגירסאות
'גביןלחלקשיש,תעניות'בגמלכנואבינו
מהאלאעכשיוהצרותמפניאינושיסודםתעניות
ג"יפרקם"ברמבוכמבוארלאבותינושאירע

כ"משא,דתעניתה"ובפ(ח"יהלכה)דתפילה
אומריםעכשיוהצרותמפנישהםגשמיםבתענית

מלכנואבינולומרומנהגינו,מלכנואבינוע"לכ

.פ"וזהמקוםבמנהגתלויוהכל,תעניות'בגגם
גםמקומותועודבישיבותשנהגומהומיהו

,כללבציבורמתעניןכשלא,ושניחמישיבשני
לתעניתשניתקןכיוןב"צמלכנואבינולומר
ר"מודרשהמלחמהשבימיובזכרוני,דוקאציבור
יוםיוםלומרל"זצשניידערמשהרביץ"הגה
גדולהצרהעתדהיהכיוןואולי,מלכינואבינו

מפניאםאף,להתענותראויהיהומדינאלישראל
.ב"וצמלכינואבינואומרים,מתעניןאיןחולשה

עליושיצאי%לצנותאיןקבועץ"לש.קח
אף,במזידעברותשעברבילדותורעשם

.בתשובהחזרכברודאיו.שעכש
אבל,קבועץ"שלמנותאיןתשובהבעל

.עדיףודאיכמותוצדיקשאינואחרמול
שםל"זצרבינוובביאור(רק"ס)ג"נע"בש

אפילורעשםעליויצאשלאצריךץ"דש
בכלגםאלאתעניתביוםץ"לשרקלא,בילדותו

תשובהשעשהשנתברראףומיירי,השנה
תמהואני,ר"האבשםב"במשםוכמבואר

מהםויותרכצדיקיםתשובהבעלישגדולים

ידמהואל"(ד"ה)דתשובהז"פם"הרמבוכלשון

הצדיקיםממעלתמרוחקשהואתשובהבעלאדם

אלאכןהדבראין,שעשהוהחטאיםהעונותמפני
חטאלאכאלוהבוראלפניהואונחמדאהוב

טעםשהריהרבהששכרואלאעודולא,מעולם

חכמיםאמרו,יצרווכבשממנוופירשחטאטעם

גמוריםצדיקיםאיןעומדיןתשובהשכעלימקום

ממעלתגדולהמעלתןכלומרבולעמודיכולים

יצרםכובשיםשהםמפנימעולםחטאושלאאלו

"מהםיותר
~

uy

ץ"שלהיותפסוללמהותמוה' שמעלתובשעה
.כ"כגדולה

,טפיבודקה"הקבריתחאדבעידןנראהד"ולע

ולכן,בראשאותובודקיןהציבורשליחוכשהוא

שבודקיןסכנהבמקוםליכנסלאדםאיןבאמת

להסתפקעלוליםצרהבשעתעבירהובכל,טפי
לחזרישולכן,ולבודקובתשובהמספיקחזראם

ע"ולש,בילדותוחטאשלאץ"שאחרבתענית

ראויקבועץ"לשהשנהבכלגםל"זצורבינו

הגוןאחרץ"שכשישו"שכנראהאבל,כןלבחור

קרוביםדשניהםדכיון,בילדותוחטאשלאכמוהו

זהאתץ"לשבוחרים,לזהזהבמעלותיהםעכשיו

עליונשמעשלאוהיינו,המעלותכלבושיש

הבעלאםאבל,ריקאבנערותוגםעבירותרינון

שלאאףואחר,גמורכצדיקנוהגעכשיותשובה

שבעלנראה,בצדקתוממנורחוקבנערותוחטא

בולבחורויש,טפייקובלותפלתו,עדיףתשובה

כעתמצאתילאכיואם,יותרלרצוןויעלהיותר

בתשובותועיין,ש"כמברורנראהלהדיאזה

.ט"צ'סיא"חוהנהגות

בכלכפיםלישאהשתוקקל"זצרבינו.קם
בארץנהגו%לקבועזכו1.ף,יתלמיום

.דוקא
טוביביוםרקכפיםלישאנהגולארץבחוץ

משוםמיידיסעיףח"קכסימןא"ברמוכמובא]

.[יבורךהואלבוטובט"יובשמחתשרוייםשאז
שישאובדרישתומאדהיהתקיףל"זצרבינואבל
שהנהגנומביאהשלחןובפאת,יוםבכלכפים
ישיבתנולקבועשזכינומיוםבכוללנוזהמנהג

רבינודעתהואוכןובירושלםישראלבארץ
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השולחןהפאתבעלמפיומובא,ש"על"זצהגאון
כמהששמעל"זצהעלירשמואללרבישסיפר
לעירמעירהולךשהיהא"הגרמפיפעמים

לתקןבידוהיהלוותפילהמתורהומתבטל
הגאוןובשם,יוםבכלכפיםנשיאותהכלללטובת

ל"זצא"הגרשרבול"זצמוולזיןחייםרבי
לעשותבלבוערבלארקכפיםלישאהשתוקק
מדרשובביתכפיםלישאוכשהחליט,מעשה
בעלילותהאסוריםלביתנתפספתאום,למחר
אףולכן,דווילנאהרבנגדהמחלוקתבעניןשוא
עודהשתדללאהאסוריםמביתחפשישיצא
.המנהגלקבוע

טעם,יוםבבלנפיםנושאיןשאיןטעם

.בגלילהמנהגוטעם,ל"זצסופרהחתם
שאיןהמנהגליישבנבוכוהדורותוגדולי
נראהד"ולע,יוםבכלל"בחוכפיםנושאין
,הציבורבתפילתהיאכפיםנשיאותחובתשעיקר

גלממנושומעיןותשעהמתפללכשאחדוהיינו
וכקרבןהציבורתפילתזהושאז,ויוצאיןמלה
טרודיםבזמנינואבל,כפיםלישאוצריךציבור

אצלינוץ"השוחזרת,מלהכלשומעיןעשרהואין
ולענותקדושהלשמועשמעעלפורסבגדררק
כפיםנשיאותחיובבזהאיןאבל,ומודיםאמןוכן

בציבורתפילהרקהציבורתפילתבאןשאיןמדינא
ורק,עבודהבשעתכפיםנשיאותכאןואיןבלחש
לקבלכפיםלישאנהגוטרודיםאיןטובביום
שבקהלעםהם,השנהבכלכ"משא,'הברכת

.ישראלדארץכהניםי"עומתברכיןדאניסי
כפיםנשיאותמבטליןלאישראלבארץאמנם

מאדוזקוקיםשםשהשכינה,שהבאנומטעם

מבטליןאיןולכןטפיומתקבלתהשםלברכת

ידיעל'הלברכתמאדאנוומשתוקקים,המצוה

דברינוכעיןג"כח"אס"חת"שוועיין)כהנים

בכלבזמנינוכפיםנושאיןאיןלמהטעםשנתן

רק,עבודהבשעתכפיםנשיאותשבעינןיום

,בתפלהמכווניןאנוואיןטרודיןשאנומפרש

טובביוםאלא,כקרבןכיוםאינהשלנוותפילה

ומיהו(היטבש"עבתפלתםומכווניםשפנויים
במוספיםרקכפיםנושאיןוטבריאבצפתבגליל

כפיםנושאיןאיןלמההגוןטעםז"עשמענוולא
ל"האריזהקדושוכימי,במוסףורקיוםבכל
מהקדושמכתבנדפסוכן,יוםבכלכפיםנשאו
,יוםבכלכפיםנושאיןשבגלילשמעידה"השל

פשרהכעיןעשוהחסידיםבעלייתכךלאחררק

בזהמצאנוולא,דוקאבשבתבמוסףכפיםלישא
.בגלילכןכולסהיוםנהגורקמספיקטעם

החודששמקדשין(:יא)סנהדריןה"ברמועיין
נקראיםשביהודה,בגלילולאכולהביהודה
בזהישואולי,ש"עבגלילולאמקוםשלשכינו
בחיפהזהולפי,בגלילכ"כמקפידיםשאיןסמך
לאה"הרמדבריעיקראבל,כלללהקלאין

ותלמידיוע"רי"רשבשהתנאיןלןנתבררו
ל"האריזהקדושלרבותהדורותוגדוליואמוראים

גימאוהיאך,דוקאהגלילערילהםלמושבאיוו
ולאיהודהכבערישמהמצוייהלאשהשכינה
.מקוםשלשכינונקראים

.המערביבכותלכהניםמאות
,חדשבמנהגהתחילוהאחרוןובזמן

כהניםמאותכשלשקרובותלעתיםשמתאספים

ומצאו,העםאתלברךהמערביכותלאצלויותר

שביןהמעלהעצםלןומספיק,ברוקחסמךלזה
,ומיוחסיםכשריםישודאיכהניםמאותשלש

רבינושבימיסוכהסוףהגאוניםבתשובותעיין

,הזיתיםהרסיבבוכהניםמאותשלשגאוןהאי
,מיוחסהואמהםאחדכהןשרקגילהואליהו

ומאידך,מיוחסיםלברכתנזכהכהניםוברבוי
שמתפלליןקלקולצדבזהשישנוכחנוגיסא

סמוךהכנסתבביתומוסףשחריתאלובימים

כפיםלנשיאותבאיםהתפילהובגמר,לבית

ולהרבה,פעםעודומברכימהמערבילכותל

לישאלבטלהברכהבזהישהפוסקיםמגדולי
הכיבלאוכשיש,פעמייםתפילהבאותהכפים

המערביבכותלשמהלברךואסורמברכיןכהנים
.כאןבזהל"ואכמג"כה

בכותלעשרהשמונהלמתפללהיאך

.המערבי
י"נעוזרחייםהרבהמופלגבניליהעיראגב)



קטהומינהגיךתפלהמצותא"הגרהלכות

,המערביכותלאצלעשרהשמונהבמתפלל

מאחוריבמתפלל(.ל)בברכותמפורשתשגמרא

שצריך,המערביבכותלנמידהיינוהכפורת

והיינו,הכפורתלפניעומדכאלועצמולראות
לקדשיפניו,המערביכותלאצלדכשמתפלל

כאלולכווןמדינאוצריך,אחוריומצדקדשים

וכשם,קדשיםלקדשיופניובמזרחעומדהוא

ארץכאילולראותחייביןלארץחוץשתושבי
עומדכאלולראותחייבהוא,פניהםנגדישראל

הדיןאיתאשםןובגמרא,למערבופניובמזרח

איןהאותמהני,הקדשיםקדשיבביתבמתפלל

ומתפלל,הכפוריםביוםאלאשםנכנסגדולכהן

דייקד"לערק,ביומאכמבוארדוקאבהיכלאז

שבובהיכלוהיינו,קדשיםקדשיבביתשמתפלל

,בזהנתקשווהאחרונים,הקדשיםקדשי
ג"וצעבירושלמיוכןהגמראהשמיטם"והרמב

.([באתילבדולהעיר

כפיםלנשיאותכהמםקוראץ"השאין.קי
.מהקהלאחדרק

וכן,ו"טק"סב"לכללאדםובחיי,ר"במע

ץ"הששאיןישראלבארץהפרושיםאצלהמנהג

בספרהמבוארוכפי,מהקהלאחדרקכהניםקורא

עוררבזהל"זצרבינודיןפסק(י"כת)הליקוטים
אומרץ"שהשהמנהגומיישבבווילנאסערה
כהניםאומרוהואבלחשאבותינוואלקיאלקינו

א"וברמע"בשוכמבוארמהקהלאחדצריךולא

בישיבותוכןק"בעיהומיהו,י"סח"קכ'סי
וכשיטתכהניםאומרץ"הששאיןהמנהגנתפשט

כשהואהמקריאגדרובעיקר.ל"זצרבינו
ב"חוהנהגותבתשובותבזהכ"מש'עימהקהל

.י"ק'סי
הקהלוכאלולכךממונהשיהאראויד"ולע

וקוראחוטףאחדשכלולא,אותומזמינים

שקוראהואציבורבצרנישעוסקהחזןרק,בשים

הואשבזהלכהןקראוהציבורכאילווהוה,כהנים
שכלכשנהגוומיהו,כפיולישאת"מהשמתחייב

עדיףאבל,מהקהלכממונההיינו,קוראאחד

.ש"וכמכךעלשממונהכחזןאחדשיהא

בנשיאותפרודותיהיוהאצבעותכל.קיא
.כפים

.ק"מזוהשהמקורמביא

שלאק"הזוהבשם(ס"יק"ס)א"ובמ,ר"במע

.ל"זצרבינוטעםוזהבחבירואצבעשוםליגע

סמוקיםשוםיאמרולאהקהל.קים
יאמרולאוהכהנים,מברבץכשהכהנים

O~wמתחילץ"שהשלאחראלאע"רבש
.שלום

דאמרינןמלהכללשמועכדיוהטעם,ר"כמע

,טועהאלאאינובגבוליןהאומרןכל(.מ)בסוטה
מיבעילאנמידבמקדשתדעף"רחבאמר

ואינואותושמברכיןעבדישכלום,למימרינהו
שוםאומרואינולכהניםשומעכ"וע,ש"עמאזין

.פסוקים
להחזיררשאיםהכהניםאין(:לט)שםובגמרא

,שלוםבשיםץ"ששיתחילעדהציבורמןפניהם
אמרמאימציבוראאפיהמהדרכישםאמרוועוד
אומריםשאיןמבוארהרי'וכועשינוע"רבש'וכו

פניהםמחזיריןואין,פניהםשיחזירועדע"הרבש
הכהניםשאיןנמצא,שלוםשיםץ"ששיתחילעד

שיםץ"הששיתחילעדע"הרבשלומרמתחילין
שלאח"סיח"קכ'סיא"הרמש"כמודלא,שלום
שיכלהעדהעולמיםרבוןלומרהכהניםיתחילו
צריכיםאלאסגילאל"להנכי,הציבורמפיאמן

ח"קכבביאורוביארז"וכשלומישיםעדלהמתין
.ח"יק"ס

מבוארכהניםבברכתהברכהשעיקרונראה

ואניישראלבניעלשמיאתושמו,גופאבפסוק
,במקדשכמוהקדוששמולהזכירוהיינו,אברכם

הקדושבשמויכוונו,מזכיריםשלאובגבולין
בולהסתכללאציוהל"האריזוהקדוש,דוקא

ח"בפעכמובא,נוונותאזשמכווןכהניםבברכת
.ש"עש"דקד"כפרק

גמליאלהרבמידידיבאריכותמכתבוקבלתי
השיטותומביאשמאריךא"שליטרבינוביץהכהן



ומינהגיךתפלהמצותא"הגרהלכותקכו

פעמים'וגכהניםבברכתהקדוששמובכוונת

שםבנקודותלכויןהאיך,הקדוששמומזכירים

מהקדוששלוםנהרסידורולפיש"יתה-הוי
כפילכווןישראשוןבפעםל"זצוקש"הרש

'הבקמץ'ו,בצירי'ה,בחולםד"יוהנקודות

יש'הבפעמייםאחרוניםפעמיםושני,בצירי
ואשרינוממשנפלאיםוהדברים,בסגוללכוון
.ש"יתמאלקינולהתברךשזכינו

ניהם*עלהטליתכשלשליןהכהנים.ג"ק
.למליתחוץידיהםאבל
.ק"עיהירושליםומנהג,לכרהטעמים

אםדיעותשתיג"כק"סח"קכסימןא"ברמ

ל"זצורבינו,בפניםאולטליתחוץהכהניםידי
שבוהקנים,כגדףממגילהמוכיחע"לשובביאורו

ואם,בהםמסתכליםשהעםמפניכפיםישאולא
הידיםכפיםשבנשיאותומוכח,מותרכעירודש

ק"עיהובירשלים,ש"עהמוםרואיםולכןבחוץ
ב"לכלל)אדםבחייועיין,הידיםלכסותהמנהג

והיינולטליתחוץיהיושידיהםשנכון(ט"כק"ס
אחרוניםהרבההסכימווכן,ל"זצרבינוכשיטת

(שםב"ובמר"אהלבושז"הרדבבשםג"הכנה)

מנהגבעדלהליץנראהואמנם.הנכוןהמנהגוכן
פניהםמכסיםהקהלשהיובזמנםז"דכ,דידן

לחושאיןואד,ועודז"וטמ"ברכמבוארבטלית
ז"וברע"כשומבוארוכן,הכהניםבידישיסתכלו

,כללפניהםהקהלמכסיןשאיןלדידןאבל,כאן
.בטליתידיהםאףהכהניםלכסותנהגולכן

.ז"מהגרחדשטעם
חדשטעםהעלה(ו"לק"ס)ז"הגרע"וכש

תוךהידיםשאם,דוקאלטליתחוץיהיושהידים
,לכהניםהעםביןמפסיקהטליתהלא,הטלית

העםאלידיואהרןוישאהכתובומשמעות

ברזלשלשמחיצהואף,חציצהכליהיינוויכרכם

בביתמתברכיןכשישהיינו,לברכהמפסקתאינה
אבל,לעםפוסלתחציצהאיןשוב,הכנסת

והיינוחציצהבליבחוץתהיינההידיםלכתחילה

.ל"זכרבינונמי

המנחהלתפלת.קיד
מקדימיי

שלא
עיקראמל,לשקיעהממשסמוךלהתפלל

דהיינוקמנהממנחההמובחרמלזמנה

שלאאומריםויש,ומחצהשעותמתשע
.הדחקבשעתאלאגדולהמנחההתיר

כשעתרקזהואםא"להגרגדולהמגחה
.הדחק

שדעתדברכותד"רפאליהוובשנות,ר"במע

בשעתרקמתפלליןגדולהשמנחהל"זצרבינו

החמהנץעםלהתפללשמצוהשבשחרית,הדחק

במנחהאבל,התמידכשחיטתהזמןתיקנו

כהקרבתהזמןתיקנוחמהבדמדומישהמצוה

וקרבנותהתפילותמכלרצויהוהמנחה,המנחה

,ה"הקבלפניתמידשמזכרת,זכרוןמנחתש"וכמ

הריtW~Yהמנחהכעלותויהיכתיבכאליהווכן
בשעתאלאגדולהמנחהמתפלליןשאיןשדעתו
ם"הרמבשיטתמביאג"רלט"רובביאורו,הדחק

שהעיקרומסכים,בדיעבדרקגדולהשמנחה
אףגדולהמנחהלכתחילהשמתפללוטורי"כרש

להלןשםמייתיוכן,קטנהמנחההזמןשעיקר
אכלכקטורתמאוחרלהתפללשישח"הרדברי
שעתאליהמיטרפאדלמאהשקיעהעםממשלא
רקקטנהמנחההתפללל"זצשרבינוומבואר,ש"ע
ליהמיטריףדלמאממשהשקיעהעדאיחרלא

להתפללשצריךח"וא,ג"בסמוכן,ש"וכמשעתא

הקדושדעתוזהו,לכתחילהדוקאקטנהבמנחה
נזהרשהיהכ"ושעהח"בפעכמבוארל"האריז

.ש"עלשקיעהסמוךאלאלהתפללשלאמאד
מנחההתפללאבינואברהםהיאךמיישב
ע"לכוהמקדששבזמןומחדש,גדולה

.גדולהמנחהולהתפלללזרזהמצוה
תפילתהתפללאבינושאברהםלתמוהויש

חצותאחריערבצלליכשנטותיכףהמנחה
ברכות'ובתוסי"בתוש"ע(:כח)ביומאוכמבואר

להתפללאנחנונתחסדולמה,(יצחקה"ד):כו

שהתפללומפורש(.נג)בסוכהוכן,מאוחר

לןולמה,חצותאחריתיכףמנחהבמקדש

.ערבלפנותלהתפלל



קנזרנמנהגיךתפלההלכותא"הגרהלכות

מבוארש"תפהפרקכריששהרינראהד"ולע

דתפלותחרא,התפלהבזמניאיכאתקנות'דב

כנגדג"אנכהשתקנומהועוד,תקנוםאבות

גדולהמנחהבזמןהחילוקעיקרוהנה,תמידין

דביןדתמידההקרבהבזמניהואקטנהומנחה

מתחילזמנההמנחהזמןבעיקראבל,הערביים

לאהתפללודהאבותש"אז"ולפי,חצותמאחר

כןאחרורק,האבותכתקנתאלא,קרבנותכנגד

,הקרבנותעכורתכנגדהתפלותג"כנהאנשיתקנו

ולכן,למצותמקדימיןשזריזיןדכיוןמ"לקז"ולפי
,המנחהזמןכשהגיעתיכףהתפללאבזמואברהם

,לבדרחמיםבגדראלאכקרבןעדייןהתפללשלא

לנושאיןלדידןאכל,מידהתפללובמקדשוכן

רבותינודעת,קרבנותבמקוםוהתפילהקרבנות

דעדיפאמנחהאוכקרבןלהתפללל"הנל"זצ

להתפללראויו"בוהכ"וא,ש"כמטפיומכפר

.ערבלפנות

.ק"הזוהדברימיישב

במדרשק"הזוהדברייתיישבוובדברינו
ר"איושער"א"(:יז)בראשיתפרשתהנעלם

ובעותאתפילהזמןהואזורחתכשהחמהבצפרא

שעותתשעעדולמעלהשעותומשש,דישראל

ומןשעיקרמפורשהרי,"המנחהתפילתומן

המנהיגבספרמבוארוכן],גדולהבמנחהתפילה

עדגדולהמנחהבזמןהואהמובחרמןדמצוה

שרהחייפרשתק"בזוהוכן,[ש"עייקטנהמנחה
לקבלדמנחהצלותאאתקיןיצחקוכן"(:קלב)

דמנחהצלותאדאועל,ביהדאתדבקדרגאההוא

"מערבלסטרבדרגוילנחתאשמשאנטומכי
הזמןבהתחלתהמנחהתפלתשעיקרונראהש"ע

לצדכשנוטהחצותלאחריוהיינו,בשחריתכמו
שאיןלדידןאבל,למצוותמקדימיןשזריזיןמערב
ראוי,קרבנותבמקוםכ"עוהתפילה,קרבנותלנו
שהקריבולזמןאו,שהקטירולזמןלאחרלן

ש"וכ,עריפאובזמנהטפירצוןעתדהויהמנחה
המקדשכמקוםמכווןשהזמןישראלבארץ
והקרבתקטורתכהקטרתמנחהלהתפללמכוון

.דוקאהמנחה

,בתשובותיוהרידף,(:כו)בתעניתי"רשאמנם

,והמנהיג,בסידורגאוןסעדיהרבי,וטורש"הרא

,קטנהמנחהלהתפללצורךשאיןמוכחמכולם

המנהגוכן,גדולהמנחהמתפלליןלכתחילהאלא

הדברוטעם,בחורףובמיוחדהישיבותברוב

א"בממבוארג"וכהמנחהאחרישאוכלים

מדברימתבארוכן,גדולהמנחהמתפלליןע"שלכ

שרוצהדכלט"היס"י'מהלו"בפם"הרמב

גדולהמנחהואףקודםמנחהלהתפללישלסעוד
דאחרלדרךביוצאוכן,ש"עיס"ביהמנהגושכן
להתפללע"לכשריבדרךהתפילהלוטירדאכך

צורךכשישהדיןוהוא,גדולהמנחהלכתחילה

דשריפשיטאלימודסדרילהפסיקשלאמצוה

,לחושואיןגדולהמנחהלהתפללזהמשום

.ש"ואש"כמהזמןבעיקרל"זצרבינודעתומיהו

החמהשקיעתעדהמנחהתפילתומן.קטו
התפילהזמןענדהזהולאחרי,דוקא
שלאיודעואפילו,להתפלללוואסור
שבאמצעעדעשרהשמונהלגמוריספיק
אלאיתפלללא,תשקעהחמההתפלה

.שתיםערביתיתפלל
כיןבזמןהראשוניםשיטתמסטיר

ומביא,והגאוניםתםרבינוהשמשות
ונתפשטכאשכנזשנהגואחרתשיטה

.מאד
שלאחריב"סא"רס'סיובביאורור"כמע

ואוש"ביהשממתחילמעשינומתכסהשהחמה
תפילתזמןעברהוכברח"בשקיעהנפסלדם

המנחהשתפילתד"רפבמשנהומדוייק,המנחה
,שםיונהוכרבינושמשהערבדהיינוהערבעד

,ט"סקו"רס'סיד"ליובביאורוגםרבינוכ"וכ

יגמוררקשאפילובשמו(י"מכת)חדשובאור

מנחהיתפלללאהשקיעהלאחרעשרהשמונה

תפלתפרקנועםבאמריה"וכ,שתיםערביתרק

.רבינומשםהשחר
אףל"זצורבינו,אכחדולאאגידהאמתאמנם
אנוובתורתוחייםאנוומפיו,בדורוהיהשיחיד



רנתפלההלכותא"הגרהלכותקשח
~

נהגיך

לאחריאבל,והולכיםנוסעיםאנוולאורו,קיימים

וכן,הדורותבכלורבבותלאלפיםישראלשגאוני
נמיהתפללל"האריזהקרושכמועליוןקדושי

שביןתפסושלאומהם,השקיעהאחרילפעמים
תפסולאוכן,השמשבהסתלקותכברהשמשות
אחרימילורביע'גשעדתםרבינוכשיטת
שלאלהםמחודשתשיטהרק,יוםעודהשקיעה
חלקכןשנהגואף,האחרוניםברבותינונתבאר
דרךשיורינואבקש'ומה,ישראלמביתניכר

חדשהשיטהאבאר,ל"זצרבינוכ"ובמח,הנכונה
.ש"וכמיסודהביארולארק,כלנהגושרבים
לביןשיטותשתימציעיםהאחרוניםוהנה

עדוסיעתותםלרבינו,לילהלזמןוכן,השמשות

יוםהויהשקיעהאחריורביעמיל'גהילוךשיעור

ומאז,השקיעהלאחרישעהלערךדהיינו,גמור
ב"עולאחרי,השמשותביןמילרביע'גשיעור
רבינושיטתגםוזהוולגאונים,לילההוימינוס

בשקיעתמעינינוהשמשבהסתלקותתיכף,ל"זצ

כברזהלאתרימילרביע'וג,השמשותביןהחמה
הגאוניםשיטתעלביןרבותקושיותויש,לילה

היאךתיקשילגאונים,תםרבינושיטתעלובין
לעינינוהחמהבשקיעתכברלספקלנואפשר
ומקרא,מאירעודהיוםאורוהלא,לילהשכבר

ומבואר,לילהקראולחושךהכתובדיברמלא
שיהאתושךכברשיהאדבעינן'א'בבפסחים

קראובאלמחשיךלפרשאפשרושאילילהנקרא
דנימאכללחושךאיןבשקיעהומיד,ש"עילילה
אחרימילרביע'גבשיעורועור,לילהספקשזהו

ישראלבארץאפילוכוכבים'גאיןהשקיעה
יוסישלרביל"וצ,לילהכברשזהונימאוהיאך
מאוחרוהואעיןכהרףהשמשותדביןדוקא

תלויי"לרכ"משא,כוכביםסימןבעינןלדידיה
דהאסובאדחוקזהאבל,מילרבעי'בגרקלילה

,יודאלרביגםהואע"לכוכוכביםדסימןמשמע

תיקשיוכן,מופלגזמןאינוהפוסקיםלרובוכן
מילרביע'גשלאחרימוכחדשבתכ"שבספ
לאחריובמציאות,לעליוןוהשוההתחתוןהכסיף

שוהולאהכסיףלאמשקיעהלחודמילרביע'ג
.כלללעליון

תמוהתםרבינולשיטתגםגיסאומאידך
,לילהלבדכוכבים'שבגמפורששבגמרא,סובא
מלאיםהשמיםמינוטב"עלפנירבזמןוכבר

,דוקאמערבבצדכוכביםשצריךולומר,כוכבים

ל"חזלנופירשושלאהספרמןחסרהעיקרהלא

,לילהכוכבים'דבגסתמורקמערבבצדשתלוי
עצומהתמיההל"זצא"הגררבינותמהוביותר

'גשלדידיהנימאשאי,תםרבינושיטתעל
בצדדתלוימינוטב"עאחרירקנראיםכוכבים
היוםשאורהנשףבגמראלאנראיםולא,מערב

שהנשףצפוניבאופקכ"א,לגמרימסתלק
ישלונדוןאוווילנאבאופקכאן,מתאחר
כ"וא,כללנראהלאהאיכידאורבקיץכחדשיים

ונגד,תמוהוזה,חדשיםכשנייוםתמידנשאר
במקומותשכברלומר,דורותרורישראלמנהג
מינוטב"בעתלויאינוכ"וע,כלללילהאיןהאלו
.כללהנשףגמרדהיינו

כןשנהגושלישיתשיטהעודשישנראהאמנם

שנבארכמומאדומחוורת,דורותדורישראלבית

לבדלעינינוהשמשעגולתשבהסתלקות,להלן

כיוםמאירשאז,כללהחמהשקיעתעודנקראלא

לדידהולילהרק,השמשותביןאפילועודואינו

לעיןשנראהעדהשמשאורגםבהסתלקותהוא

זהלפנימילרביע'גוכשיעור,כינוניםכוכבים'ג

לערךק"בארהוהיינו,החמהשקיעתכברנקרא

נחשבאז,לעינינוהשקיעהלאחרישעהרבע

נוכיחולהלן,השמשותביןמתחילומאזשקיעה

.דורמדורסמכוז"ועקדמוניםגאוניםשיטתשזהו

,הקושיותכלשיטהכהאימיישם

עלשהקשינומהכלמיושבזאתובשיטה
היאךלגאוניםשהקשינו,תםורבינוהגאונים

מאירוהלאלילהספקהשמשעגולתמשקיעת
עגולתשבהסתלקניחאולדברינו,כיוםעוד

בארצינורק,ספקאפילועודאיןבאמתהשמש

כברבאמתואז,כןלאחרישעהכרבעהקדושה
כוכבים'גשאיןק"לוכן,מסויימתבמידהחשוך

שלדברינו,השקיעהאחרימילרביע'גבשיעור
וזהו,הנזכרתשלנוהשקיעהאחרישעהרבעלילה



רנתפלההלנותא"הגרהלכות
~

קכטנוקגיך

,השמשעגולתהסתלקותאחרישעהחצילערך

וכן,לילהושפירכוכבים'גנראיםכברבאמתואז

דהכסיףחושךמדתאזכברדנקראלומריש

.לילההואולכןהיוםמנשףשנשאראףוהשוה

כוכבים'שגתםרבינושיטתעלשתמהוומה

לשיטהלדברינו,מינוטב"עקודםהרבהנראין
השקיעהלאחרזמניתשעהחצילערךהזמןזאת
וכן,כוכביםנראיםבאמתואז,להלןשנבארוכמו
שלפי,בווילנאכלללילהאיןזהשלפיתיקשילא

יהיהשלאלהחשיךכךכלצריךאיןשלנוחשבון
לערךבקיץאפילובווילנאגםולכןכלליוםאור

לילההויהשקיעהאחרימינוטושתיםארבעים

'המסודת"רדשיטתשהבאנולהלןועיין,ש"וא
הואהחושךאלא,לילההאורהעדרשאיןליראיו
לפילילהוהוא,בומושגלנושאיןחדשהבריאה

.ק"תורתהדין

.ם"הרמבשיטתמיישב
כןבשםמביאאלשקרמ"מהרובתשובות

בביןהחזיקשאביו,ל"זאברהםרבים"הרמב

ם"ברמבלפנינואבל,הגאוניםכשיטתהשמשות

ה"בפשפוסקשהבאנוכשיטהל"רסברורנראה

'גשיראועדהחמהמשתשקע(ד"ה)דשבת
,השמשותביןהנקראהואבינוניםכוכבים
ל"סאינ"וממ,לילהכוכבים'דבגומבואר

ל"סואי,מילרביע'גלהזכירלוהוהכגאונים
בצדכוכביםאומינוטב"עלומרל"התםכרבינו

ם"מהרמבכ"עמשמערק,לילהסימןמערב

'גובצאת,כשמחשיךהואהחמהששקיעת
ב"בספש"בפיהמוכן,לילההואלעינינוכוכבים
ביאתאחריכיודעל"וזכתבה"דרג"ובפדשבת
שניםשיראהעדאחדכוכבשיראהעדהשמש

זמןהוא'גשיראועדשניםמשיראויוםכ"גהוא

לצדהכוכביםדיהיוהתנהולא,השמשותבין

והיינו,תםרבינולדעתשפירשווכמומערב
הואכוכבים'גלןנראהאםאופןשבכלטעמא

.ש"כמלילה
ז"פם"הרמבבלשוןכדברינוומדוייק
אוכליםהטמאיםאין"שפוסק(ב"ה)דתרומות

כוכבים'גויצאושמשןשיעריבעדבתרומה

עדוטהרהשמשובאשנאמרהחמהשקיעתאחרי
"הקדשיםמןיאכלואחרהאורמןהרקיעשיטהר

ליההוהדלאתםכרבינוזהשאיןונראה,ש"ע

,דוקאמערבשלצדלפרשרקכוכבים'בגלסתום

,ש"עהחודשדקידושב"בפלהדיאפירשוכן

,האורנטהרדאזשמביאקשהנמיולגאונים

כללמאורנטהרלאגרידאמילרביע'גולאחרי
שהבאנוולשיטה,והמציאותהחוששמוכיחכמו

נראיםשכברבמדההאורבהסתלקותדתלוי,ניחא

,קפדינןלאותומרובהמדהכברוזהוכוכבים'ג

שיש(א"רס),א"הגרבביאורכדברינומצאתיוכן
כשהשמש.ב,השקיעההתחלת.א,שקיעות'ג

מיל'ד.ג,החמהניצוציששוקעומכסיףמאדים

כוכבים'שבגש"כמוהיינו,ש"עהשקיעהאחרי
.השמשאורהסתלקותנקראנראים

ובעלערוך,ה"הרזשיטתשזהועודונראה

ברכותבריששסתמוגאוניםכמהועודהשלמה

השמשובאדהאיממאי(:ב)שםדגמראבגירסא

שצריךומסקינן,שמשוביאתדלמאאורוביאת

שצאתש"כמשמפרשימפניוהיינו,יומאוטהר

'גלןשנראהעדהאורהסתלקותעיקרההכוכבים
האיעדאורבביאתשתלוימנלןומקשינן,כוכבים
לגמרישיסתלקבשמששתלוינימא,שיעורא
ביוםשתלויומסקינן,מילין'דלאחרירקוהיינו
יוםכברהסתלקכוכבים'גובהופעת,בשמשולא

וכן,לגמרינסתלקהלאשהשמשאף,שחשוך

שיטתמגניזהשמביא"חייםאורות"בספרמצאתי
בשיעורהיינואורודביאתהגמראשמסקנתקדמון
,השמשמאורשנשאראףכוכבים'גלןשנראה

.לילהשהואשקעהל"הנבשיעורשבשקיעה
אבל,שיטהלהאיוראיותהוכחותעודלנוויש

,אונגרין,באשכנזישראלביתשרובהראייהעיקר

ביןכברשמשקיעהכגאוניםנהגולא,ועודבפולין
מינוטב"עאחרישרקתםכרבינוולא,השמשות

עיין)(שתותובמדינותבודדיםמלבר)לילה
תפסוכ"וע,(קודםה"דא"רססיהלכהבביאור

'וג,לילההוינראיםכוכבים'שבגשהבאנוכשיטה

סי)ב"ובמ,השמשותביןהואזהלפנימילרביע



נהגיר,רכתפלהמצותא"הגרהלכותקל

(עדה"דב"רצובסימןקודםה"דל"בביהא"רמ

'גמשיראות"לרדגםל"רסכהןכהמנחתמצדד
הוילזהקודםמילרבעי'וג,לילההויקטניםכוכבים
ביתהמוןבושנהגוומנהג,ה"עישש"ביהשמ
.עלהלסמוךגדולעמודהואעולםגאוניעםישראל
ג"מהרההנשףקונטרסחדשספרראיתיושוב

מאריךוהואמאנגליהא"שליטפוזעןמאיררבי
דבריוהיטבש"עשהבאנוזאתשיטהבביאור

פיינשטייןמשהרבימהגאוןומביא,הנעימים

שמועילצידדטהרהלהפסקשאפילול"זצ

,ל"הנכשיטהשלנוהשקיעהאחרידקותכשמונה

פ"עכלנהוגישראלביתכלנהגוכברכיוםומיהו

הגאוניםכשיטתלחומראתורהבאיסור

וחלילה,ש"ביההוימעינינוהחמהדמשנתכסה

ישהשקיעהאחוימנחהלתפלתאבל,בזהלהקל

.עליולסמוךעמוד

להתפללשמוטבכ"המעלמקשה
,השקיעהאחרימלהתפללביחידות

.תמידכמנהגושתלויומסיק

ל"זצרבינושדעתהמנחהתפלתולענין
זמןעברהלעינינוהחמהדמששקעהלהחמיר
תפלתלבטלשלאהדחקבשעתנראה,התפלה
אורהסתלקותעדלהתפלללסמוךבצבורמנחה
,השקיעהאחרישעהכרבעלערךדהיינוהשמש

שקיעתאחרילהתפללנהגל"האריזהקדושוכן
סימן)כ"כמשפירשומה,הדחקכשעתהחמה

אחרימלהתפללביחידותלהתפללשמוטב(ג"רל

השיטהלצרףדנראה,סובאע"צהשקיעה

בהסתלקותכללשקיעהעודשאינושהבאנו

ביןעודאזנקראולאלבדהשמשעגולת

תםרכינושיטתלהיפךלצרףשישואף)השמשות

בהתחלתנפסלשדם.נוזבחים'בתוסהמובאת

האפשר,למנחהכןשהדיןראייהאינו,השקיעה

,יוםבעודודכשרוקטורתהמנחהבהקרבתדתלוי
.(שםיונהכרבינוודלא

אמאןלייטשאביידברכותהסוגיאמיישב
.חמהדמדומיעםשהתפלל

אתשהבאנוהשיטהפ"עביארתיא"ובמק

אמאןלייטידבמערבא(:קט)בברכותהגמרא

ליהמיטרפאדלמאחמהדמדומיעםדמתפלל
דמדומיעםהלאתיקשיל"זצא"ולגר,שעתא

ולאלהתפללאסורכ"וא,השקיעהעםהיינוחמה

ליהדהוהלשקיעהסמוךדמיירימשמעולא,יצא

עםבבוקרכמוהשקיעהעםמשמעותורק,לפרש

עדמשקיעההלאתיקשיתםלרבינווכן,הזריחה

דלמאלמיחשלןומהמילין'דהכוכביםצאת

שהבאנומחודשתולשיטה,שעתאליהמיטרפא

לאחרחמהדמדומיעםשהמצוהמאיריםהדברים

ליהמיטרפאדלמאאכל,לעינינושקעהשכבר

שהואממשהשקיעהעדשעהרבעתוךשעתא

ששוקעעדלהמתיןאיןולכן,השמשותבין
.ש"ואלעינינו
שאיןשהעיקרסליקנאובהאנחיתנאבהא

אחריבציבורלהתפלליכולאםביחידותלהתפלל

תמידהנוהגורק,השמשותביןלפניהשקיעה

לפנילהתפלל,כמותונוהגבזהגםל"זצכרבינו

היטבק"ודוכשיטתוביחידותגםדוקאהשקיעה

.בזה

יריונוטלומעריבמנחהלתפלת.קנז
מנחהומתפללין,ידיםנטילתעלומברך

.דוקאי"רששלותפליןבמלית
אות)לעילצורךדיביארנואלודינים,ר"במע

.סואותט"לאותלעילתפיליןובדיני('ב
א"החזושרבינושמיעהמעדשמעתיוחידוש)

חשובתפיליןעם(במנחה)שתפלהאמרל"זצ

.(כמוהולהתקבלשסגולהוהיינו,בציבורכמו

יציאתמשעתערכיתשלש"קזמן.קיז
אנושאיןומפני,בינוניםכוכביםשלשה
שזהו,קטניםמוכנים'גצריכיםבקיאים

.התורהדינילכללילה
,ש"כמה"רלס"רבביאורול"זצרבינודעת

ולא,בינוניםכוכבים'גוהיינולילהצריךש"שלק

ש"קחומתנמישיוצאיןברכותריש'כתוסל"ס

זמןמהולןנתבארלאאבל,הכוכביםצאתלפני



רכתפלההלנותא"הגרהלכות
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קלאנהגיך

לעילהבאנווכבר,לילהדהיינוהכוכביםצאת

שיטתפ"וע,בזההעולםאבותמחלוקת(ו"קט)

אחרימילרביע'בג(א"רס)בביאורול"זצרבינו
ביןדאזיוסילרבירק,לילהכברהשקיעה

פ"וע,קצתמאוחרעיןכהרףשהואהשמשות

צאתזמןמאדלהקדיםק"בארהכאןנהגודבריו
חצילפניחנוכהשבתבמוצאיולדוגמא,הכוכבים

ק"עיהוותיקימדליקיןכברמהשקיעהשעה

גדוליהוראתפ"עחנוכהנרותמעשהמאנשי
שאיןסובאוחמיה,כןק"בעיהשנהגול"זצהדור

לילהשזהונימאוהיאךכללנראיםכוכביםאז

אנואיןלדעתםרק,סקילהבאסורומקילין

,מקולקלשלנוהראייהכחוכן,בכוכביםבקיאין

לרבישאוליקצתמאחריםויש,רואיםלאולכן

'סיהלכהבביאורועיין,טפימאוחרהזמןיוסי
המהדריןעלמאודשצווח,כוכבים'גה"דב"רצ

ש"במוצומדליקיןא"הגרדעתלצאתבחנוכה

כיוןקטניםכוכבים'גלעינינושנראיןקודם

בקיאיןאנושאין,לילהספקהואלכןשקודם

.ש"עייבכוכבים

הכוכביםצאתבזמןמחודשתשיטהמניא

.השמשותובין

צאתזמןבעניןמחודשתשיטהלנוישוהנה
ולא,ל"זצאדלרנתןרכיוקדושמהגאוןהכוכבים

כפיהדבריםושורש,צורךכדישיטתוהבנתי
רשםוהואלושקראל"זצס"התלתלמידושמסר

בסוףל"זצא"הברנדברימביאס"החת)כסלו'בג

בספרוהובא,הוצאותבקצתפסחיםמסכתא

שמהשמשקיעה(:גדףד"חחייםבןחברליקוטי
,מינוסה"לאוד"להכוכביםצאתעדבפורדא

השקיעהקודםמדליקיןוחנוכהשבתולענין

ולענין,כוכבים'גראייתקודםסינוטה"לדהיינו
שנתכסהאחרירגעיםעשרההזמןשלנומים

צאתקודםמינוטה"כוהיינו,לעינינוהחמה
שלשבתונראה,ש"עהשמשותביןהואהכוכבים

השמששנתכסהממשמהשקיעהתוששדוקא
מיהתהאאכל,מאחרדבריםולשארלעינינו
אחרימינוטב"בעאינוהכוכביםשצאתנראה

מינוטה"לשנראיםכוכבים'בגתלוירקהשקיעה

.ש"ואבגרמניאמקוםבאותוהשקיעהאחרי
,שיטתומבואר(פת"א)ס"חתת"ובשו

סיוןח"כבשבתשנולדבתינוקשםשמרובר

שםומציין,במטרסדורףכתבוהתשובה,ר"תקס

ולפי,הכוכביםצאתתשעלפנירגעיםשחמש

רגעיםארבעהשקיעהשמההאופקלפיהחשבון

שםל"רסדאףומוכח,יוםבאותושמונהאחרי

ביןתחילתלעניןהיינו,תםכרבינודהלכה

שמשקיעהכגאוניםולאכוותיהנהגוהשמשות

ל"סהכוכביםצאתזמןלעניןאבל,השמשותבין

דהתם,סגיכוכבים'גשנראיםמאתרע"שלכ

מינוטב"עעודאיןתשעלפנירגעיםבחמשה

,הכוכביםצאתשזהופקפוקבלימסכיםמ"ומ

לילהע"לכהוינראיםכוכביםשאםל"רסל"וצ
ל"בבהנמיוכמבוארמינוטב"עעדייןשאיןאף

ל"סאו,ש"עכהןהמנחתבשםג"רצסימן

ע"צפ"ועכ,(ו"קטק"ס)לעילשהעלינוכשיטה

לילהלפנימילרביע'שגמרבותיושקיבלטובא

המובהקברבועדותולעילוהבאנו,השמשותבין

שמהתחלתהחמירשלשבתל"זצא"הגרנ

כדימצאנולאז"ובכ,השמשותביןהשקיעה

מיהתהאאבלל"זצס"החשיטתלהביןישוב

מעידיםוכן,מינוטב"עצריךאיןשלדידיהברור

בפרשבורגנערותםבימישלמדועולםגדולילנו

אשכנזכמנהגרקמינוטב"עלהמתיןנהגושלא

.ג"וצעסגיקטניםכוכבים'בגשבתבמוצאישגם
שיטתלבררמאמרישב"תשלהנאמןובירחון)

ונדפסוחזרהכוכביםצאתזמןבעניןל"זצס"הח
.(ל"זצוקס"החלרבינוהיובלבספר

,לילהכלהכוכביםצאתלעניןמדברינויוצא
אחרימילרביע'בגישראלבארץנוהגיןיש

לערךאחריכ"וא,לילהזהומשהוועודהשקיעה

ויש,לילהכברזההשקיעהאחרמינוטעשרים
וחצישמונהבאופקשהשמשעדלהמתיןנוהגין
צריךק"בארהאפילוארוךביוםזהולפי,מעלות
כנראהלזהוהסכים,דקותושלשארבעיםלהמתין

דשמונהנראהאכל,כןלנהוגוראוי,יוסףהברכי

ובכל,שבתבמוצאירקמחמיריםמעלותוחצי
נהגולילהבכלאבל,מעלותבשבעסגילילה



ושנהגיךתפלההלנותא"הגרהלכותקלב

רואיםשאם,כפשוטו(ב"מב"רצ)ע"השלתפוס

.מעריבומתפליןלילהשוהותופסיםכוכביםכמה
.באופקתלויתםשלרבינוהסובויםדוחה
שאינותםרבינושיטתלבארעכשיוונבוא

דעתוזהו,השקיעהאחרמילין'דשיעורעדלילה
,ה"הראג"סמ,א"רשכ,א"ריטב,ן"ר,ן"הרמנ
בכלקהלותבהרבהכןשנהגועד,'וכו'וכורוקח
רבמרחקאיןאירופאשבארצותואף,ישראלבית

לילהזמןולענין,תםורבינוהגאוניםשיטתבין

רביםמ"מ,כןנהגובעלמאלחומרארקאולי
בידינוואין,להחמיראולהקלביןכמותונהגו

עללעמודראויאבל,העולםאבותביןלהכריע

רבינושיטתעלל"זצרבינוהקשהאחתקושיא
והיינו,דיפרקיניהנגרוברנגרליתדלכאוראתם

,האופקכפיהשקיעהאחריהאורשסילוק
מסתלק,מעלותב"לשנמצאתק"בארהולדוגמא

שנראהעדלאטלאטובאירופא,מהרהאור
מינוסב"עצריךשאיל"זצא"הגרותמה,כוכבים

ארץאובבלבאופקקאישהגמרא,ק"בארה
הנראיםבינוניםכוכביםצריךכ"וע,ישראל

גמרשזהומילין'דכשיעורהאורכשנסתלק
ריחוקמעלותעשרהשששמהלערךוהוא,הנשף
'גאזרקנראהז"לפהקדושהובארצינו,השמש
כקיץכלונדוןאוכווילנאלדוגמאכ"א,כוכבים

כ"וע,כללהאיכיאורסילוקאיןחדשיםכשני
שבמקומותואף,חדשיםכשניכלללילהאין

שם,לילהאיןבאמתהצפונילקוטבקרובים
שגםנימאכ"וא,כלליהודיישובאיןבאמת

לעולםיתכןלא,תםלרבינוכןלונדוןאובווילנא

,דורותדורישראלממנהגשנסתר,כזהדבר
ליהודישאסורא"במקשביארנומהלפיובפרט

מצותמעצמושמפקיע,לילהשאיןבמקוםלגור
.כןלומרפניםבשוםאפשראי,הלילה

רבינושיטתעםלוחותפירסמוזמנינוומחברי
ואלו,חדשיםכשנילילהאיןשבאמתבאופןתם

שמקובל,תםרבינוכשיטתשכתשומרימרפין
,השיעוריותרקצתבקיץאומינוסב"שעבידם

אתהמיקל,בסוףמחמירשאתהובחומרא
ולכן,כללתםרבינושיטתישמרושלאבתהילה

ממנהגשנסתר,זהדברנאמרולאהדברישתקע
.אחריהםלהרהרלנוואסור,דורדוראבותינו

.תםרכינושיטתמיישב
בראה"שהקבד"נלעתםרבינושיטתוביסוד
בליכפולשטחהאחדוכל,מספרבליכוכבים
כפיכערבלנומתגלהכוכבוכל,מהעולםמספר

שבאופקקבלנוואנו,כראשיתיוצרשקבעהזמן
מינוטב"עאחריהנראיםהכוכביםישראלארץ

,מעלותח"ינתרחקהכשהשמשוהיינו,קובעים

,לילהדיןתםלרבינוקובעהאורסילוקאיןאבל
היוםעשיריתשיעורלאחרישרקקבלנורק

,לילההויכוכבים'גאזונראיםמהשקיעה

סילוקצריך,במהירותהאורשסילוקובמקומות

ווילנאכמובמקומותכ"משא,מרובהבמדהאור

,אורמעטבסילוקלילהכבר,מעטהאורשסילוק

,כוככים'בגתלויולילה,כוכבים'גשיהיוובלבד

אחריבהנראיםדתלויקבלנוכוכביםאיזהרק

מהכפיומקוםמקומוכל,ש"כמהיוםעשירית

בסילוקלילהאחדשבמקוםשקשהואף,שהוא

ה"הקב,אורבמעטכבראחרובמקום,אורהרבה

,לחושךאורביןומבדיללילהומביאיוםמעביר
האורבסילוקתלוישלילההגורמתהחושךומדת
איןאכל,טפיצריךמהרהילוכושאם,מקוםבאותו
,כוככים'גרקלילהבדיןקובעהאורסילוקמדת

.מאומהולקבועלהכריענוכללאובסברות
תםרבינושיטתועיקר,יותרהדברנבאראמנם

שהעדרפשוטשאצלנו,ליראיו'המסודוסיעתו
בריאהשחושךקבלנואכל,חושךהיינוהאור

ואם,חושךמפניאורשגולל,לילהכלשמופיע

לפימשתנהבשמששתלויהאורהעדראמנםכן

,האופקלפימופיעלאהחושךאבל,האופק

תםרבינושיטתוזהו,רחושךהבריאהוהיינו

אף,לילהליהוימספיקמילין'דדשיעורשקבלנו

ושיטתו,מקוםבכלמשתנההאורסילוקשלפי
האמונהמעיקריבוויששלנומהשגהלמעלה

שלילהמשיגאינואנושיששכלל"זצכרבותינו

אלאשמחשיךאףהשמשאורבסילוקתלויאינו

שיהיהבראשיתיוצרקבעשבזהחושךבבריאה

עומקבזהלהביןנזכהלבואלעתידורק,לילה

.ל"חז
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.דורמדורהמנהגעללסמוךמביא

א"הגררבינווכן,זודיעהקיבלולאוהתוכנים

עולםגאוניועודל"זצהתניאבעלק"והגהל"זצ
כפישיטתםיסודאבל,לגמריזאתשיטהשדחו

,ת"רבשיטתדורדורקבלותינווזהו,שהבאנו

כפיקצתמוסיפיןבקיץרק,מינוסב"בעשתלוי
מכחלנוואין,דורדורסמכנוז"וע,זמניותשעות

קובעשהמנהג,לשיטתואחרזמןלבדותקושיות

ב"חוזמניםבמועדיםהיטבועיין,ש"וכמהלכה

.ש"עבזהעודשהארכנוה"קנסימן

אפילודוקאבזמנהערביתתפלת.קיר
לואפשראיאםבשבתואפילושהיד

tבזמןעשרהלאסוף

~

ff

p

קודםשכתערבלהתפללהמנהגמיישב
.לילה

כערכגםשזמנהל"האריזובכתבי,ר"במע

במדינותל"וכחו,דוקאהכוכביםבצאתשבת
ע"וצ,שבתבערבבזהליזהרנהגולאהצפוניות
שלהתפללשרב:כזבברכותמפורשתשגמרא

יודאכרכידקיימאומשוםשבתבעכבשכת
כרבנןונוהגיןלןדקיימאלדידןכ"וא,ש"ע

בערבגםהמנחהפלגאחרימנחהשמתפללין
עלותמוה,להתפלללהקדיםואיןכןהדיןשבת

ס"רא"מעיין,שבתבערבבזהלהקלמנהגינו

.בזהשנתקשהז"דס
ובמקוםרשותערביתשתפלתנראהד"ולע

ם"ברמכהיטבעיין,זמנהעלמקפידיםאיןמצוה

קושייתגםלדבריוומיושב,(ז"הבתפלהג"פ)
דאםכיוןכ"וא,יעקבה"ד:ו"כברכות'תוס

ג"וכה,שבתעונגמצותמבטללילהעדיאחר

שאנירבואצל,ע"לכושרילהקדיםמצוהצורך
עודואמרלהזיענכנסהתפלהואחרמאדשהקדים

איןג"וכה,שםבסוגיאוכמבוארחשכהולאשיעור

משוםדטעמוהתםמפרשכ"ועמצוהצורךזה
לדידןאבל,קודםהזמןשעיקריודאכרבידסבר

ישראלבארץולכן,מצוהצורךשזהוההיתרעיקר

בארצותאבל,כ"כצורךשאינומקדימיןלא

,שבתעונגביטולמשוםבזהישכקיץהצפוניות

.התםמודהל"האריזהקדושגםואולי

ש"בעבזמנהמתפללשאםי"מכתמביא
.לאשתואישביןמחלוקתגורם

(י"בכת)(הפרדסמבעל)ליקוטיםובספר

,ל"דצרבינומפיששמעדבריםהרבהשמביא

שלהתפללהקטןליב'רהדורמופתבשםמביא

ידיועל,קטנהמצוהשבתבערבבזמנהמעריב
בעליצערולידי,ואשההאישלמחלוקתבאיםזה

עלטוכאומתרעם,ישניםב"בשמוצאחיים

.כלהנוהגין

.הזמןלפניבחולמעריבשמתפלליםטעם
להקדיםבחורףאפילושנהגומקומותויש
הקהלמקבליןשכזה,שבתבערבמעריבמאד
כ"גוזהו,שבתחילוללידיבאיםולא,קודםשבת
גםשנהגוישומאז,ע"לכשריכ"וע,מצוהצורך
לאשבחושך,מעריבמוקדםלהתפללבחול

.הקדימוכ"ועמניןהתאספו

שלאלהתפללהתירא"שהגרמסתפק

.כןשחייבלאאבלכיחידש"בעבזמנה
ביחידותלהתפללשמוטבל"זצרבינוודעת

וטעמו,בציבורשמתפללאףמלהקדיםבלילה

,הברכותבליקוראהלאבערבש"קאומרשאם

סמוךברכהחסרוכן,לתפלהגאולהסמיכתוחסר

ולכןו"מי"ססא"הגרבביאורכמבוארש"לק

ברכותרישובראשונים,ביחידעדיףלדעתו
גאוןהאירבבשםשכתבו,כדבריורלאמבואר

הכוכביםצאתאחרורק,הציבורעםשמתפלל
אלאקאמרדינאלאונמיאיהוואולי,ש"קאומר

.ב"וצכןלנהוגדרשאי

עםלהתפללמדלגלעולם%ברוך.קים
נשוםאמרלאבעצמול"זצורבינו,הציבור

ושמרואמרלאובן,לעולם'הברוךפעם
.שבתבליל

.בציבורתפלהלהתפללע"לכומדלג
וזהו,ל"זצהתניאבעלדעתוכן,ר"במע



רמנהגירתפלההלכותא"הגרהלכותקלה

ומה,לעולם'הברוךא"שאישראלבארץהמנהג

,לעולם'הכרוךידלגבציבורשלהתפללשפירש

שפירשודברכותק"רפהראשוניםמדברימוכח

בביתלחבריהםלהמתיןאלופסוקיםשתיקנו

,(מברךה"ד).בברכות'בתוסוכמבואר,הכנסת

ביתלכדישארלאלבואשהמאחרוכוונתם

נימאואי,לולהמתיןאלופסוקיםתיקנו,הכנסת

חכמיםהועילומה,אלופסוקיםיאמרכ"גשיחיד

,עינינויראולומרצריךהואגםהלאבתקנתם

יאמרוהקהלשרקהיאהתקנהשמעיקרכ"וע

.ש"ואעמהםויגמורידלגוהמאחר

אומריםשאיןישראלכארץנהגומאימתי
.לעולם'הברוך

פסוקיםלומרלאישראלארץשמנהגונראה

ביןדוקאל"שבחו,קדמוןמנהגהואאלו

,אלופסוקיםלומרנהגוספרדיםוביןאשכנזים

אלאזהמנהגנתפשטלאמעולםישראלובארץ

משוםלאומרםשלאן"ורמבא"כרשבנהגו

הלקטבשבוליועיין.לתפלהגאולהכיןהפסק
ישיבותשראשי(גק"סו"רליוסףבברכיהובא)

חכמילכללעולם'הברוךנוסחשלחובבבל

ועיין,לחובהקבעומהםוגםישראלארץ
גםלאומרםשמזהיר(ו"רל)"הטהורשלחן"ב

,היטבש"עישראלבארץואפילוק"במוצש

,לאומרםלאישראלארץבכלנתפשטוכהיום
לגמרישביטלונתפשטתקופהמאיזהב"וצ

.ישראלבארץכןלומר
ומתפללבארץלבקרשבאבתיירמסתפק

.לעולם'הברוךלומרחייבאסביחיד

שבאיםבתייריםהדיןמהונסתפקתיזהולפי
'הברוךלומראם,הקדושהלארצינולבדלביקור
ש"וכמשידלגוספקאיןשבציבור,לאאולעולם

צריךהיחידואיןעדיףהציבורעםשלהתפלל
נימאאי,ע"צביחידמתפללאםרק,לאומרו

לוואין,משםשיצאמקוםחומריעליושנותנין
כןלנוהגיןשגםנימאאו,מקומומנוסחלשנות
צורךכשאיןתיקנוםלאמעיקרא,מזיקיןמשום
שגם,פטורכאןכשנמצאולכן,ישראלבארץלכך

,קבועהתקנהאינומקומותבהרבהלארץבחוץ
אפילואוק"במוצשכגוןממנונפטריןובקל
ישראלשבארץלומרויש,ח"ברמקומותבכמה

בארץכשהואלומרשהמונעונראה,לומראיןנמי
.ב"וצהפסידלא

נועםאמרי)א"הגרבשםא"שימצאתישוב
!כללאותואומריםאיןשביחיד(ברכותריש

ש"שקשגזרול"זצרבינודעתמשמעות.קכ
יוצאבדיעבדורק,חצותעדרקרערבית

.השחרעלותעד
.מדרבנןחצותעדרקש"ק

דאףפלאחידושכאןומחדשהי"רלבביאורו

לעניןוחכמיםג"רשמחלוקתנראהדריןשבגמרא
(.ח)בברכותלהלןלןדקיימאומאחר,לכתחילה

וכמבוארחצותאחרילכתחילהגםשריכ"עג"כר
הירושלמיעלסומךם"הרמבאבל,שםש"ברא

אחרייצאלאדלחכמיםדיעבדלעניןשפלוגתתם

עדיצאשבדיעבדג"כרלןקיימאובזה,חצות
עדלאחראסורג"לראףמ"ומהשחרעלות

אחרשנוטהלשיטתום"והרמב,חצות

דרכום"שהרמבדבריווחידוש)ש"ע,הירושלמי
משמעותשאםותמהני,הירושלמיעללסמוך

ואולי,עיקרדילןס"שבודאיאחרתדילןס"ש
מ"לקדילןס"שלפרשלדחוקשישכוונתו

.(ש"ואהירושלמי

.בזההאחרוניםביןדיעותחילוקי
אחרעדלאחרשאסורם"הרמבשיטתוהנה

,ב"רע,ף"רי,רוקח,ג"הסמשיטתהואחצות

,ש"הראדעתאבל,ועודירוחםרבינו,ד"ראב

,לכתחילהאףהשריוטור,חינוך,א"רשב

מובא(ה"בהגהט"רפ)ד"חוזמניטובמועדים

שמותרלמעשההלכהל"זצמבריסקד"הגרידברי
עדש"קולקרותמעריבלהתפלללכתחילהגם

,'ב'סי"אריהשאגת"הדעתויהו,השחרעמוד

ואיןם"כהרמבמוכיח"יצחקפרי"בספראבל

.חצותלאחרילשהות



קלהרמנהגיךתפלההלכותא"הגרהלכות

גםשמותרגזירהבספקלהקלנוטה

.לנתחילה
דברישהביאה"רלל"בבההיטבועיין
אך,זובשיטהדקיימיל"ווהראשונים,א"השאג

גםדקיימיראשוניםהרבהשםהביאפ"עכ
לפניש"קלקרואחוששולכןם"הרמבבשיטת
רבינורבריעלנמיוסומך,ע"וכשדוקאחצות

ואמנם,מירושלמיסמךם"לרמבשישל"זצ

ל"זצמרגליותז"הגראלזקנישםתשובהבשערי
,בדברצורךשישהיכיא"השאגעללדינאסומך
אזלינןדרבנןבגזירהשספקדאפשרטעמוונראה
,לכתחילהשרישלאואף,צורךבמקוםלקולא

לא,למצוהבעלמאגדירהדעיקרוכיוןמ"מ
.ש"ואצורךבמקוםבספקמחמרינן

.וברכותהתפילהנוסחאות

א"להגרהתפלהבנוסחגירסאותחילופי

.ל"זצ

-בינהלשכוינתןאשר:השחרבברכת
לישעשה-עוריםפוקחלפניערומיםמלביש

המעביר-גברמצעדיהמכין-צרכיכל

באשרלומראין-ברכותשתי,רצוןיהי,שינה
בכלפעמיםואומרים-"אחתשעהאפילו"יצר

יהאלעולםבנוסח-הואאתהישראלשמעיום
אחראומר-"ויאמרוישכם"יאמרלאאדם

אומרבקטורת-'וגו"והפשיט"התמידפרשת

ג"רשבולאהצריאומרא"רשב-בשואהצרי

תפלותאומריםאיןבציציתוכןבתפילין-
'האתהברוךחותם-ולאחריהלפניהותחנונים

שירמזמוראומניםאין-ברביםשמוהמקדש
המרחםברוךאומריםאין-התפלהלפניחנוכת

-עמובפהולאעמובפיהמהולל,הבריותעל

,רב"זכר"-ממנוולאממנירחמיךתכלאלא

באכיאומריםאיןהיםבשירת-סגוליםבשני
ולאלאמרכתובובתורתךאומריםאין-סוס
אחתבנשימהלומרצריךאין-ישראלשמע

חי-ביניהםיפסיקלארקישתבחשבחי
ושבענוהשניםבברכת-בציריהעולמים

אלולמלשינים"המניםלברכתנוסחו-מטובה

'וכו"והודיםיאבדוברגעהרשעהוכלתקוהתהי
,ישראלואשיביתךלדבירהעבודהאתוהשב-

בית,שוואיתש)ושבחך-ותפלתםכךואחר

בעננו-(פתחחטףאו,סגולהת"חי,קמוצה

מודים-לעמוולאצרהבעתהעונהצ"דש

כעלינו-ההודאותל-א'האתהברוךדרבנן

אין-ממעלבשמים"כבודווכסא"אומרים
ויתקדשיתגדלבקדיש-אורי'הלדודאומרים

בברכת-ויתהללבקדישאומריםאין-בצירי

נחמנואומרבשבת-אמןירושליםבונההמזון
ואין,"בה"ושמחנולתוכהוהעלנו-רחםולא

כלעלנפשותבבורא-"מפריהונאכל"אומרים

העולמיםחי'האתהברוךוחותם"שברא"מה

הואהרחמןעדאומרבשבתהמזוןבברכת-

אומריםאין-בקשותאומרולאככבודיפרנסנו
ש"וכשבתשלאףדוחהח"ר,יוםשלשירשני

וחנוכהמ"חוהט"יודוחהשבתשל-חנוכה

ונטלתניושכינתיהגבורתיהדסידראבקדושא

בעלינומסייםאינו-רפויהו"בחכולם

.וגף"ונאמר"
ש"הגרמידידי(ג"ח)השלחןזהבספרעיין

נוסחאותהשנויישליקטא"שליטדבלצקי

.ל"זצא"דהגר
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התורהקריאת

קריאתשמעכשלאל"זצרבינו.קמא
לשמועדקדקסוהרבביתכשהיההתורה
ומבואר],שחיסרהפרשיותכלשיצאלאחר

קריאתלשמועיבואשיחידשהחמיר
.[ושבתותוחמישיבשניהתורה

לכלהתורהקריאתהחיובכמהעדחקירה
.יחיד

ל"זצרבינודכשחזר(ר"לק"ס)ר"מע'בתוס

ע"וצ,שחיסרמהכללפניוקראוהסוהרמבית

לאודאיוליחיד,זמנועברוהלא,מועילמה

ברורהדיןעיקרפ"עכאבל,שישליםמועיל

קריאתחובתלצאתמאדהזהירל"זצשרבינו

,תלמידיוותלמידיתלמידיונהגווכן,התורה
חיובביסודחדשהשיטהל"האריזולקדוש

עיקרלהביןונקדים,שנבארוכמוהתורהקריאת

חיובוכמהעדיחידלכלהתורהקריאתחיוב

.ובשבתותוחמישיבשניהתורהקריאתלשמוע

.לעירלבואמחוייביןכפריםשבנימוכיח
ביוםמגילהשתיקנומבואר(:ב)במגילהוהנה

,נכנסיםהכפריםבניהכישבלאומפניהכניסה
שנישדניןדיןלביתלעירנכנסיןי"רשופירש
ישלכולםדאטודבריועלתמהווכבר,וחמישי
בעירשנמצאיםדנימאוחמישישניבכלטענות

ל"זהראשוניםשארפירשוולכן,תורהלדין
,התורהקריאתלשמועהכנסתלביתבעירשבאו

'בתוס,ם"להרמבש"ופיהמ,ח"הרפירשוכן
בשםא"וריטבא"ברשב,ף"הרישעלן"ר,ש"רא

לנסועצריכיםהכפריםשבניומשמע,ועוד'התוס

ומזה,התורהלקריאתוחמישיבשנילעירמכפר

כלעלחובההיאהתורהשקריאתראיהלכאורה

.הציבורחובתרקולאלשמועיחיד
שבני,מוכרחתראייהזהשאיןאפשרומיהו
ועיקר,בתורהלקרואבקיאיןהיולאהכפרים
תורהבלאימים'גילכושלאעזראשלהתקנה

ושפיר,תורהבלאילכוזהשבלאעבורםהיא

קריאתלשמועהעירעדנדודלהרחיקצריכים
לבניאבל,תורהבליימים'גילכושלאהתורה
צורךואין,וסגיקוריןבציבור,ודכוותייהותורה
להלןשנבארוכמולצאתבעצמםלשמועלהו

.ת"בעזהשי
דתיקנואיתא(.פב)ק"שבבלתמוהישאמנם
,קרנותיושבימשוםבמנחהבשבתבתורהלקרות
בשנישומעיןולאבמסחרשעוסקיןי"רשופירש

דרבנןתקנתאמבטליןהאוקשה,ש"עוחמישי
אבל,תקנותעבורםלתקןללומה,נינהוורשיעי
לעירשבאוכמשמעוהיינוקרנותשיושבינראה
לעזובלהואפשרואי,למכורבקרוןסחורהעם

הפסדבזהשישהכנסתלביתליכנססחורתם
אבל,ל"חזחייבולאג"וכה,הרבהממון

,קרנותיושביכשאינםלעירמכפרלמרחקים
קריאתלשמועבמיוחדלבואלהםל"חזחייבו
אומילשיעוראיןדרבנןתקנתאשבהאי,התורה

לציבורלהצטרףחייבאחדכלרק,מילין'ד
.ולצאתהתורהקריאתלשמוע
ע"בשדאיתאהאנמיליישבישזהוכעין

הכנסתלביתלעירבאיםכפריםשבני(ה"תרפ)
האוקשה,ש"עופרהזכורפרשתבציבורלשמוע

לאולמה,דרבנןמתקנתאחייבינמישבתכל
חובתשיצאולבואחייביןשבתשבכלנמיפירשו
השבתלכלעצמודלעקורנראהרק,התורהקריאת

לאהתורהקריאתלשמועכדימהמשפחה
שבניהדיןובעיקר)ש"ואהאיכוליאטרתוהו

קריאתלשמועובחמישיבשנילעירנכנסוכפרים

בשנידהתינחקשהלכאורה,ש"וכמהתורה

רק,בשבתחובתםידיהוציאםמיאבלובחמישי
הקדימורקהתורהלקריאתבמיוחדנסעושלאנראה
שמעוכ"וע,סחורתםלמכורלעירלצאתלילהבעוד

דחייביןראייהאינוזהולפי,שמההתורהקריאת

.(לעירמכפרלחודהתורהלקריאתלנדוד
קריאתמצותלחומרראייהעודלהביאונראה

בתישמתנשיא(:כב)ק"בממהגמראהתורה
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לביתנכנסיםהכנסתובניבטליןכולןמדרשות

שכלי"רשופירש"ויוצאיןשבעהוקוריןהכנסת
התורהלקריאתוהתאספובביתוהתפללאחד

,התורהלקריאתלהתאסףשצריךומשמע,לבד

קריאהואיןקראולאציבורשוםהתםאוליאבל

ולכןהתקנהומתבטלתכללמקוםבאותובציבור
.גרע

חיובת"קרהשאיןל"מהאריזפלאחידוש

.קבועלמניןאלא
הכוונותבספרממשפלאדברחזיפוקאמנם

רבועלהתורהקריאתבהלכותשםשמביא
קריאתמצותמרובהזמןשביטלל"האריזהקדוש

אפילות"בסקראוולאבציבורשהתפללו,התורה

נגע(הסימןא"ח)לבחקקיובספר,ג"וצעבשבת

.ש"עבזה
שחובתדעתול"האריזשהקדושנראהד"ולע

ל"שחז,דוקאקבועמניןעלחלהתורהקריאת

שכלכדיבתורהשיקראוהכנסתביתבכלחייבו

כשהיהאבל,שבכתבתורהילמדוישראלבני
צורךמצאלאבגלותאוחולהל"האריזהקדוש

רקיחידכלחובתזהשאין,ת"סאצלולהזמין

אזהתפלללאוהוא,ש"כמלברקבוערציכור

,פרטימניןלוהיהרק,הציבורשלהקבועבמנין
ואולי,התורהלקריאתפרטיבביתחיובואין

חולהוכשהיה,לכךת"סלהביאשאסורדעתו

.ת"קהל"האריזהקדוששמעלאלחוץיצאולא
(בק"ס)ו"קמע"בשדאיתאהאבזהותתיישב

,התורהקריאתבשעתבלחשלגרוסמתיריןשיש
התורהקריאתמצותמבטלהלאל"בבהותמה

שכברש"ע,לשמועויחידיחידכלעלשמוטל
זהולפי,ונדחקהלקטשבליבספרבזהתמה
,לקרואהכנסתבביתלציבורתקנהשעיקרוניחא
נשאראבל,לימודחובתלצאתבקילאינוויסודו
אסאבל,אופןבכלהכנסתביתבכללעולםתקנה
.אסורבזהאיןעשרהכשישבלחשלומד

.התורהבקריאתמהואבל
לביתיוצאשאבל(ג"שצ)ד"ביוובמחבר

,התורהקריאתלשמועוחמישיבשניהכנסת

ומשמע,בשבתאלאכלנהגושלאא"וברמ
כחוללמחברגמורהחובהשזהושלכאורה

ציבורחובתזהואין,בשבתע"ולכ,יוצאשיחיד
דסימן"לחייםסמיכה"בספרועיין,גרידא

העירולא,ציבורחובתהתורהשקריאתשנוטה
איכאמיהתדמצוהאפשראבל,ל"מהנ

לאבלהתירוולכןושומעלציבורכשמצטרף
.ש"ואבזהחיובשאיןפ"אע,זהעבורלצאת

,תפלהבתיכמהישרחובבכלהיוםובזמנינו

איןאנשיםולהרבה,מניןאחרימניןומתפללין
,ולברךת"סלהוציאמקפידיןוכולםקבועמנין
,זהעבורלמקוםממקוםת"סלטלטלואף

יחידחובתהתורהשקריאתלעיקרהיוםותופסים
בביתכולםכשהתפללורקשזה,לבדלציבורולא

קריאתטעמאדמהאיאומריםויש,שבעירהכנסת

כיוןדאדרבאאומריםויש,תמירבזמנינוהתורה
יחדמתאספיןעשרהרקקבועציבוראיןה"דבלא

.טפיקיל,וקורין
,פטורמלאכתושיפסידופקידפועל

.הרווחבמניעתומסתפק
לסמוךישגדולדוחקשבמקוםנראהז"ומכ

ג"בבהועיין,ציבורחובתשיסודוהסבראעל

,"ציבורצרכיהלכות"בת"קריאהדיניכלשמביא

במקוםז"ולפי,הציבורעלהמוטלחיובשיסודו

לביתלילךלווקשהחולהשהואכגוןגדולצורך

אצלולהביאצורךואין,בשבתותגםפטורהכנסת

הקהלואולי,מדינאבתורהלקרואמנין

בביתשקוריןכיוןפטוריןכ"גאצלושמתפללין
יתכןאבל,וסגיהקבועהמניןשהואהכנסת

ובמיוחד,כךאחרלשמועצריכיםשהקהל

הכנסתבביתשקוריןבמהסגילאאוליבזמנינו

ואם,השכםבבוקרמוקדםלמסחרובנוסע,ש"כמ

שיפסידופועלפקידאומסחרויפסידישכיםלא

ואף,דפטורקרנותכיושבישדינונראהמלאכתו

קריאתכשישאולי,רווחהרבהמפסידרקאם

שאינואףשלושבציבורהקבועבמניןהתורה

,ש"ואבקביעותשםמתפללאםוהיינו,סגישמה

צורךכדינתבארולאאלוודיניםב"תעוהמחמיר

.ב"וח



ושנהגיוהתורהקריאתא"הגרהלכותקלח

בהיעברגםפסולהשנמצאתת"בס.קכב
.שקראמהולקרואלחזורוצריךיוצאיןאין

ז"בזהסומכיןפסולהונמצאתת"בסקרא
כחסרותבקיאיןאיןהכישבלאושיצא

.ויתרות
אםזהובדין,שםל"ובבהג"קמבביאורו

פסולהת"בסהתורהקריאתבדיעבדיוצאה
יוצאיןשאיןל"זצרבינוודעת,הפוסקיםנחלקו
,בדיעברגםפסולשנמצאתורהבספרכלל
וכמבוארשקראמהכלולקרותלחזורוצריך
ת=שסהוכחותכמהומביא,(ג"קמ)ל"בבה

,תורהספרכתיבתלמצותרקלאחובהכשרה
עללתמוהישומאד,התורהלקריאתגםאלא

ל"זצרבינושדעתשמביאא"הגרפסקיהספר

העירולא,ג"קכבאותשנביאכהמרדכילהלכה

הכלולקרותלחזורצריךגופאל"זצשלרבינו

.יצאודלא
סומכיםשאנודמה,חדשדברנראהד"ולע

מפנירקאינו,קראשכברבמהבדיעבדהשאין
נמישקוריןבתשובהם"הרמבעלשסומכין

גםיוצאיןאיןלהלכהודאידהא,בחומשין
ם"הרמבדעתגםזוהו,פסולהב"בטבדיעבד
באחרקוראשאפילוהטעםרק,בהלכותיוגופא

בחסרותבקיאיןאנושאין,שיוצאברוראינו
.(.ל)בקידושיןוכמבוארויתרות

דכהלכתובהיאךז"וגרשא"הגרמחלוקת
ת"בסאותשכלק"מזוהומביא,דכאאו

בלית"שהסלבואשלעתידומבאר,מעכב
חסרבאותפסולהנמצאתאפילופקפוק

.יצאלאויתיר
הרבהלהביאהארכתי"היוםמצות"ובספרי
דכהפצועולדוגמא,ת"לסת"סביןהיוםשינויים
,העםדכהלכתובמעכבל"זצא"הגרלרבינו
ציוהל"זצשרבינו(י"כת)הליקוטיםובספר
,ולשנותאעםשהיאבווילנאת"סכללהגיה
מאחיו"יודאשארית"ובספר,דכהדוקאשצריך

ל"זצאחיובשםל"זצהתניאבעלק"הגהשל

הרי,דוקא'אולכתוב'העםת"הסלתקןשציווי דוה
מקומותוכמהכמהישוכן,והשלפוסל

בדירןאנןרק,ויתרבחסרלןשמספקאבתורה
פ"עשכתוביןשבידינות"בסו"חמפקפקיםאין

היינואבל,קבלתינוווהוי"שומנחתהרמייה
כחיכהמצותבזהלקייםאו,דוקאבולקרות

ת"סכתיבתממצותאףפוטרבאמתא"והשאג]

אך,לכותבואיךבקיאיןאנוראיןטעמאמהאי
המסורתכפישהמצוה[לדינאכןנקטינןלא

ויקראשיחזורדנימאקראוכבראםאכל,שלנו
לאכשרותולןנתבררלאשבעצםכיון,פעםעוד

לסמוךז"בזהסתמוהפוסקיםולכן,ל"חזחייבו
כספרמוגהת"לסכשנזכהאבל,ם"הרמבעל

אותוכלבכשרותופקפוקשאין,שבעזרהעזרא

טעותאיזהנמצאאם,בסינישקבלנוכפיואות

אוחסראםנמישלרירן,רלקרואלחזורחייבין
ק"בזוהמפורשוכן,פסולאותאיזהיתר

.ל"האריזהקדושובכתבי(כ"כבתיקונים)
כפידוקאכשרהת"סשצריךדילןמנהגש"וא

סומכיםידעוולאקראובשוגגאםמ"ומ,קבלותינו
ת"בסויקראיחזוראםשאפילו,ז"בזהם"הרמבעל

פשעשלאכיוןכ"וע,שיוצאיןברוראינוהריאחר
אינוקוראשאפילוכיוןז"בזה,בפסולהלקרוא
עללסמוךנמילושרי,פקפוקבלישיוצאברור
.ש"ואבפסולהנמישיוצאיןם"הרמב

ואם,לאחריהמכרךפסולהבנמצאת.קכג
ומברךבמטולהמשליםמ"נקראולא

וחלאכשרהת"סמוציאכךואחר,לאחריה
.א"כרמ

,א"להגרלאחריהמברךפסוקים'גבקרא
פ"געדבפסולהממשיךפ"מגוספחות

.לאחריהומברך
גדולינחלקוהקריאהבאמצעטעותבנמצא

עלמברךשאינובירבי"מהרדעת,הפסוקים

בווקוראאחרמוציארקאחרונה'ברכההפסולה

'גבפסולהקראושאםהמרדכיודעת,עלהומברך

,פסוקים'גקראולאואם,עלהמברכיןפסוקים

ממשיך,לסייםאפשרשאיבמקוםשהואאו

לסייםשיכולמקוםאופסוקים'געדבפסולה



קלטרמנהגיךהתורהקריאתא"הגרהלכות

שאםמכריעד"סג"קמסיא"והרמ,עלהומברך
קראולאואם,הפסולהעלמברךפסוקים'גקראו

כשרהמביארק,בפסולהממשיךאינופסוקים'ג

דוחהל"זצורבינו,לבדלאחריהומברךוממשיך

מסוגיאומייתי,כמרדכיל"וסא"הרמהכרעת

צריךכ"עבאתרקוראשאםדמוכחז"רפדיומא

פסוקים'מגפחותבקראכ"וע,עלהלברך

לפנילברךחייבלקרותאחרת"סכשמוציא

עלהומברךבפסולהממשיךולכן,שקורא

מסכיםרבינוהיאךשםל"הבהותמה,כהמרדכי

והלא,עלהומברךבפסולהשגומרלמרדכי
בדיעבדגםפסולהת"בסיוצאיןאיןרבינולשיטת

ברכהזהוכ"וא,[ב"קכבאותלעילת"כמושנ]
בהדאכוותיהל"דסל"הביאוהומפרש,לבטלה

עללברךשאיןל"דסבירבי"ומהרע"כשודלא
כמרדכירבינודעתובזהשמוציאיןהשניהת"הס

לדינוכללמסכיםלאאבל,עליולברךשצריך
.ש"עאחרונהברכההפסולת"סעלשיברך

בפסולהיוצאיןשאיןא"הגרשיטתביאור
וחוקר,לבטלהברכהואינומכרךמ"ומ

שאינואףבציבורנשיאיםפרשתבקורין
.ברכהצריךהאםחיוב

ל"דס,ל"זצרבינושיטתליישבאפשרד"ולע

אינוולאחריהלפניהת"בסשמברכיןשהברכה

,תורהספרמתוךהתורהקריאתמצותקיוםעל

,היחידהתורהלימודעלבבוקרהתורהברכתרק

כרכהתיקנוהציבורכבודמפניברביםוכשקורין
ז"וע,ברביםתורהלימודעלפעםעודמיוחדת

היטבועיין,לאחריהביןלפניהביןברכהתקנו

ח"הגרבשםברכות'הלסוףהלויז"הגרימרן'בחי
כיון,פסולהת"דהסשנתברראףכ"וא,ל"זצ

מברךברביםתורהבוולמדות"מסבציבורשקראו

.ש"ואלבטלהברכהשזהוחוששואינועלה
שבציבוראומריםשיש"יעקבמשכנות"בועיין
דעתוכן,דרבנןוביחידדאורייתאהתורהברכת
אלו'לפ'בחישבעהבאר),פוסקיםהרבה

דברי,ז"ט'סידברבמשיבב"והנצי,נאמרין

ת"דברהל"דסוכיון,(ועוד'א'סימלכיאל
היאהברכהעיקרכ"א,ברביםרקמדאורייתא

א"במקדנתיומזה,ברביםתורהתלמודמשום
אות"מסבציבורנשיאיםפרשתקריאתבענין
ת"סשמוציאיןרבאהושענאלילדבריםספר

אזנתחייבשיטותשלהני,ברכהבלאבווקורין
תורההברכתאותופוטרואינו,ת"כהבברכה
יסודשאיןוכיון,מדרבנןאלאשאינובבוקר

ליכנסלנואיןולכאורה,קריאהלהאימדינא
ורדיםבגינת'כוכןדאורייתאברכהביטוללחשש
ברכיםת"סשמוציאיםשכלט"מסי'אכלל

,'ג'סיהשלחןבפאתוגם,עליולברךחייבים

ת"סלהוציאשאיןכתבוז"ל'אוישראלובבית
.ל"ואכמברכהבלא

קראשאם,ש"כממתבארל"זצרבינוושיטת

להפסיקיכולאינוואם,עלהמברךבפסולה

שהיאאף,ומברךשרשאיבמקוםומפסיקממשיך

כציבורשקראוכיוןמ"מ,בהיוצאואינופסולה

מהתחלתבכשרהלקרואוחוזר,עלהמברך

.ז"בכהיטבק"ודוהפרשה

שבעהאםכינשבתלקרואאין.קפד
הנרשמתכטרשיותלסייםואין,קרואים
אותוחה*שהיאבמקוםאםכיבחומש
טק*היותרשנראהבמקוםאוסתומה

r1P*

.לבטלהברכהקרואיםרבוי
'מזביותראסורשלדידןשפירשומה,ר"במע

ג"רפמגילה'במתנישמפורשפ"אעקרואים

הראשונהלתקנהדזהול"ימ"מ,להוסיףשמותר

כלשהיוםוכיון,מברכיןוהאחרוןהראשוןשרק
בברכותמרביןהלא,ולאחריהלפניהמברךאחד
וזה,צריכהשאינהברכהוגורמיןלצורךשלא
בספראבל,ב"רסמ"רא"בממובאץ"התשבדעת

ל"זצרבינושגםומסבירהאריך"שלמהבנין"
דלאשלובמניןרקכןנהגלהוסיףשלאשהקפיד
קפידאוליבא,מצומצםמניןרקשמההתפללו

עםברבויהמדרשבביתאבל,הוסיפולאאםבזה
שיגיעלהוסיףעדיףדטפימודההואשגםאפשר
.חודשאושבועייםכלעליהאחדלכל



וכבהגרוהתורהקריאתא"הגרהלכותקם

יששבשבתמביא
מתיריי

גדולבקהל

.להוסיף

שאינהלברכהלחוששאיןלבארומוסיף
צריכהשאינהברכהלגרוםדמותרבשבתצריכה

ה"בשלוכמבוארברכותמאהלהשליםכדי
ז"פם"ברמבויסודו(וק"סו"רטא"בממובא)

צורךבשבתברכותורבוי,ז"ט-ו"ט'הלמתפלה

שאינהברכהומתירין,היוםכבודהויוכן,היום
.דרבנןאיסוראלאשאינוצריכה

אונדבותשנודריםרביםצורךאימחלק
.לא

להוסיףדמותרל"סרבינושאףנראהד"ולע

,כ"רפס"רבביאורילהדיאוכדמשמע,לדידןאף
'הגמבזמןכברשהרישםא"המנכטענתוהיינו

הפוסקיםכלהביאוה"ואפ,יברךאחדשכלתקנו
רבינוטעםאלא,בשבתדמוסיפין'דמתנילדינא

להוסיףשאיןדעתוכידוע,דציבוראטירחאמשום
לעליהיזכהשאחרכדיולכן,בסתםבצבורדברים

שנודריןשבמקוםנראהז"ולפי,להוסיףאין
,הרבהריוחלצדקהמגיעעוליםוברבוי,ונודבין

לרבוילחושאיןכ"ועדרביםמצוהבזהיש

טירחאמשוםרקהואהחששוכל,שריעולים
שאיןבמקוםכ"משא,ג"בכהשרידציבורא

נודדיי
סגילאבעליהלזכותכדיעוליםרבוי,

רציבוראטירתאולגרוםלכתחילהלברךלהתיר

.ש"ואל"זצלרבינו

קריאתבשעתלעמודצריךאין.קמה
.התורה

להלכהמסיקו"קמס"סבביאורול"זצרבינו
,התורהקריאתבשעתלעמודצריךשאיןכמחבר

מפרשעמידההאיעמדוובפתחודכתיבואף
ממשעמידהולאשתיקהדהיינו.ט"לבסוטה

מיירילאהמחמיריןשגםשםח"ובב,היטבש"ע

חדשבפריועיין,בעלמאלחומראאלאמדינא
בשעתעומדיםשהיואחרינימקראישמביא
הפוסקיםהביאולאלמהותמה,התורהקריאת
.מזה

בקריאתלעמודשצריךע"מרממביא
.דוקאברכומשוסהתורה

(א"צסימן)מצאתימפאנוע"הרמת"ובשו
,התורהבקריאתלעמודשנהגודמהשמפרש

דברהואהלאברכואמירתדבשעתמשוםעיקרה

לדעתוולכן,לעמודחייביןובודאישבקדושה

משתלידלמאהקריאהזמןכללעמודויאהנאה

היושביםרואותועיניךומסיים,ברכובשעתויחיב

זעולאקםלאאחדשאףהתורהקריאתבשעת

בעדויכפרהטובל-והא,ברכואמירתבשעת
קריאתבשעתלעמודחדשטעםוזהו,ש"ע

.ברכועלכשעונהשיעמודבטוחדאזהתורה

לברכוהעמידהשאיןמשמעיושרמלקט
.חיוב

צריךשאיןמביאש"קהלכותיושרובלקט

,השםכשאמראפילוברכוץ"שכשאומרלעמור

כיהדיוטנקראש"לקשהעומדש"מקוראייה

ם"הרמבמדברייוצאמפורשוכן,מיושבנתקן
יושביןהעםשכלש"עיט"המתפלהט"פ

וכן,ש"עישמעעלופורסברכואומרכשהחזן

וברכולקדישהעומדז"אוח"מהרבתשובתראה

עומריםהכנסתבביתכשרביםורק,הדיוטנקרא

ואולי,ש"עעמהםעומדברכוץ"השכשאומר

עלכשעוניןגםלישבלהקלסמכוטעמאמהאי
וגימא,שםכאחרוניםודלא,התורהבקריאתברכו

.ש"וכמלעמודבזהתיקנושלא

קריאתכשעתלישבשצריךל"האריזדעת

.התורה

שצריךנראהל"האריזהקדושבכתביוביותר
כ"שעה)בכךומצותההתורהקריאתבשעתלישב

בתשובותכ"ובמש,ז"בכהיטבעיין(ח"מ

דענייתשביארנוש"וע,ב"קמ'סיא"חוהנהגות

ם"להרמבשגםל"יולכן,לברכותזימוןבגדרברנו

שמצותןש"קבברכותהיינומיושבדברכו

עמידהבעיהדיןדמעיקרת"קרהאבל,בישיבה

ברכולענותצריך.כאדףבמגילהוכמבואר
שאני"בשמיעה"ל"זי"שלהארואפשר,בעמידה
.בישיבהברכולענותסמכוז"ועבישיבהשמצותה



רכהתורהקריאתא"הגרהלכות
~

קכהאנדהגיך

רםבקולעומרצריךלתורההעולה.קבו
אם,לועוניןכךואחר,המבורך'האתברכו
לאאנשיםשעשרהבאופןבלחשאמר

.לבצלהברכהבירךממנושמעו
שעוניןאףברכושומעיןעשרהכשאין

.לבטלהכרכהזהו
ע"בשודאיתאבהא(וק"ס)ט"קלבביאורו

בלחשוהאומררםבקולברכולומרשצריךשם
רםבקולולברךלחזורשצריךאומריםויש,טועה

לחזורשצריךשהטעםל"זצרבינווביאר,ש"ע
שאיןשבקדושהדברכדיןשברכוברכוולומר
,ש"עשיענוצייתיעשרהאםאלאאומרים
בקוללומרצריךהכרכותגםאידלשםל"וכבה

.דוקאויענושישמעו
,שםל"ובבהז"נ'סירישא"במהיטבועיין
ברכושומעיןעשרהשצריךהדבריםושורש
אבל,לבטלהברכההוההכיובלאועלהועונים
בעצמושמעשלאיחידאפילו,עוניןעשרהכשיש
עונהעיניםאותםשומעורקברכושאמר

שומעיןעשרהשאיןסובאומצוי,עמהםומשתתף
,סביבואנשיםמקצתרק,ברכומהעולה

,עמהםמשתתפיןהרבה,עוניןאותםוכששומעין

דבספרוהגם,לבטלהלברכהבזהלחושוראוי
ישקפידאומאי"כתבת"ס'סישלמהלךהאלף
שבהאלאאינוהאבחנםאפילוברכולומר

והטעם,דאסורבפוסקיםמבוארמ"מ,"בעלמא
דאדעתא'כק"סס"סכלליי"ק'סיד"בחוש"כמ

.ש"עילבטלהש"שהוכרתהוירחוב
לשמועחייבקוראשהבעלמחדש

.לברךחייבשהואמהעולההברכות

לעניןל"הנל"הביאוהשדןמההדיןובעיקר
ציבורשישמעובקוללומרשצריךנראה,הברכות
אומרםכ"ועהציבורכבודמפניהברכותשתיקנו

חובההברכותאיןאבל,שומעיןשעשרהבאופן
לצאתהברכותלשמועשצריכיםהציבורעל

העולהואפילו,ברכהחיובאיןשלשומע,חובתן
שבלאובלחשקוראהבעלעםלקרואצריךגופא

לקהלש"וכברכהחיובעליושאיןחוששיןהכי

ברכהחיובעלייהואיןעוליןולאקוריןשאין
חייביןהקהלאיט"קלס"סל"בבההיטבועיין)

.(הברכותלשמוע
מדינאחייבקוראשהבעלנראהזהלפיומיהו

ועליוהקהלומוציאבתורהקוראשהוא,לברך
לשמועחייבוהוא,הברכהחיובעיקרבעצם
זהדיןמצאתיולא,ולצאתעליושחלהברכה
.וצרבבפוסקיםמבואר

לעלותשקראוהולבימההעולה.קנז
הררךאםואפילו,ימיןכררךעולהלתורה

.להקיףוצריךיותררחוקהמין"
המחכרעלחולקז"סא"קמ'סיבביאורורבינו
עלהומשיג,יותרהקצרבדרךשעולהשמפרש

ולא'בגמלאכללמקורלזהשאיןרבינו

שמקיפיןממזבחללמודראוישאדרבה,בתוספתא

דרךעוליןנמיוהכא,יותרשארוךאףימיןדרך

לאב"שבמולפלא,ש"עארוכהשהדרךאףימין
ברורהמהברושיטת,כזהרכינושיטתכללהביא

אבל,דוקאבמקדשבעבודהמיוחדתהלכהשזהו

כבודמפנישעיקרה,גרידאהציבורלפנילברך
הציבורכבודשזהובדרךלקצרראוי,הציבור

,ימיןבדרךלעלותלהאריךולאעליוימתינושלא

כבודמשוםכאןהדיןשיסודהלבושביארוכן
.הציבור

כלבדיןלפנותהיאךמחלוקתמביא
לצדאלאיהיולאפונהשאתהפינות

.ימין

ו"תרעס"סחנוכהבהלכותלהלןע"ובש

שאתהפינותכלבגדרל"זצעולםגאונינחלקו
פוסקשהמחבר,ימיןלצדאלאיהיולאפונה

שמגיעעדוממשיךשמאלציקודםשידליק

בנימנהגוזהו,מימראהאימקייםובזהלימין
כמנהגסוברז"הטאבל,ר"בתהוכמבוארריינוס

בימיןשמתחילבכתיבהכמוובעינןאוסטרייך

העולהלכאורהנמיכאןכ"וא,לשמאלופונה

,לימיןולהגיעשמאללצדלילךצריךאםלתורה

שמגיעעדוממשיךימינהיותרמתחיללהיפךאו
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בזהויש,פלוגתאבהאיתלויהבימהלמקום

חנוכהבהלכותת"בעזהשיונבאררבריםאריכות
איןטעמאמהאיואולי,נ"בלעלינו'היגמוראם

עמודלויששפונהצדשלכל,בזהכ"כמקפידין
.עלהלסמוךגדול

ולראותותיבהתיבהכללשמועצריך.קכח

.כלללקוראיסייעולא,בחומש
ואחדמקראשניםלומראםמחלוקת

.קריאהבשעתתרגום
שאסור(ו"קמ)ח"הפרשיטתזוהו,ר"במע

בשעתתרגוםואחדמקראשניםאפילולומר

אבל,ל"זצורבינוה"השלודעת,התורהקריאת

הקוראעםלקרותדנכון"משהמטה"בשםא"המ

וזהו,לשמועהיטבדעתומכווןשאזבמלהמלה

נראה,למעשהוהעיקר,ח"ודההלבושדעת

לשמועדעתומכווןבאמירהואם,בהרגילושתלוי

עמויאמר,קוראמבעלכשיוצאמלהכלטפי
.טפיש"ואבלחש

לומרמהת"מסבעיניוקוראאםחוקר

.מהוכךאחרבפיווקורא
ת"בשושראיתיפלאחידושאביאואגב
שאםלכאורהללמודיששמדבריו(ל)א"הגרע

יצאלאקוראכךואחרכשרהת"בסמסתכל

שאףשםכ"וכמוש,פהבעלכקוראדחשיב

בזהיוצאאיןמ"מ,כקריאהתשיבשכתיבה
שקוראואף,הספרמתוךאינושכותבדבשעה

מהספרלקרואצריך,בספרשהסתכלמהי"ע

גדולהחומראוזהו,דוקאממששקוראבשעה

ובזכרוני,בזהליזהרהתורהקריאתבמצות

בזהעליושחולק"חייםמחנה"בספרשראיתי
.בולעייןכעתי"תחאינואבל

ומביא,שאנילאמירהמקריאהבמפליג

.א"הגרעפסקבזה
שאם,קריאהדרךהויאסשתלוינראהד"ולע

,א"להגרעאףמועילכךאחרמידוקוראמסתכל

בזהיוצאיןכ"ועקריאהדרךנמיזהושהלא

עדשקוראלאתרמפסיקאםאבל,קריאהמצות

מדיןקריאהמצותבזהלצאתורוצה,שכותב

ואינומספרקריאהנקראלא,כדיבורכתיבה

מהנילאכ"ועקריאהכדרךניכרשאינומועיל

מקריאהמפליגאםזהולפי),א"הגרעכ"וכמוש

דרךהוהממשסמוךאבלמועיללאלאמירה

והנהגותבתשובותכ"משועיין(ומועילקריאה
.בזהו"קמ'סיא"ח

שלאאףגוללהכנסתשבביתגדול.קכט
היהבעצמול"זצורכינו,בתורהקרא

.ואתבמצוהלוכוחהמגביה
שםע"ובש,ז"קמבביאורוה"וכרבבמעשה

,לגלולמכבדיםשקראומאותםשגדולא"ס

ן"ורי"ברש(.לב)ממגילהמביאל"זצורבינו

נ"שבביהכשהגדול,חראבפירושהעיטורוכעל

אף,לעיקרדעתוגםוזהו,קראשלאאףגרלל

באותםמייריהעיטורבבעלהשנישלפירוש

מכבדיםשאיןהיוםהמנהגוכן,דוקאשקראו

.מהקהלאחדרקשקראמידוקאלגלול
מגביההגדולאילאצלנולמהמתמה

נמיכשעולהשהמעלהם"מרמבומביא

.דוקאלתורה
נזהריםאיןהיוםלמהידעתילאפ"עכאך

נותניןואם,גדולבעינןע"שלבו,דגמראבדינא

ביתמכלהגדולשיהאצריךקראשלאלמי
מאלוהגדולפ"עכאו,המגביההואהכנסת

לחשיבותעלייההיוםמחשיביםואדרבה,שקראו

(.לב)במגילהמפורשתשגמראותמהני,טפי

ספרגוללשבהםהגדולבתורהשקראועשרה"
,שם'ובתוסש"ע"כולןכנגדשכרונוטל,תורה

לדקדקלןהוה,כולםכנגדשכרשנוטלוכיון

ב"וצכ"כרבששכרההגבההמצותולחפש

,כולםנגדהגוללשכרדהאפירשווהמפרשים)

אבל,הגוללבזמנם'הישהואלמגביההכוונה

ונראה.(ההגבהההמצוהעיקרגוללכשאחר

הואשבקוראיםהגדול,ע"בשהדיןשמעיקר

הואשאחרוןבזהל"קמוחידוש,וגוללהמגביה

וכן,המגביהשהואכיוןחשובההכיעלייה

(ח"יהלכה)דתפלהב"יפרקם"ברמבמפורש
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כנגדשכרנוטלתורהספרשגוללוהאחרון"
גדולאפילוומשליםעולהלפיכך,כולם

לעילשאמרמהכלפיוהיינו,ש"ע"שבציבור

מסיים,לקרותקודםבחכמהמחבירוהגדולרכל
ז"לפכ"וא,שמגביהמפנימכולםעדיףשהאחרון
כ"וא,דוקאלאחריהוגוללבעולההיאהמעלה

ביותרחשובהעלייהשהאחרוןהגמראכוונת

אבל,גוללכךואחרכשמברךוהיינו,גומרשהוא
.כברכהמעולהלאלבדלהגביה
שבציבורשגדולל"זצרבינושיטתלפיאמנם

,לקהלומראהמגביהשהואוהיינו,וגוללמגביה

להגביהלהדרבאמתלןראוי,מברךשאינואף
ל"זצרבינובאמתנהגוכן,כולםכנגדליטול

גלילהקיבלאבלובימיכשהיהורק)בכךלהדר
שבאבלדעתוהנראהוכפי,ר"מע'בתוסוכמבואר

אפשרומיהו,(ב"וצדוקאלהגביהלואסור

הקריאהקודםלמגביהכולםכנגדשכרשמפרש

ומיהו,ש"ואא"קלק"בסלהלןשהבאנווכשיטתו

רבינושינהלאדלמעשהדאפשרשםצידדנו

.ב"וצ,הקריאהאחרוהגביהא"הגר

לחדרמחדראפילות"סלעמלאסור.קל
.אחרלביתש"ומ

וחיוב,זלזולכ"גלשטיכלהכנסתמבית

הקודשארוןשמתפלליןחדרבתוךלתקן
.ת"סעם

בביאורעודועיין,ז"עמאדשהקפיד,ר"במע

,מהירושלמיז"עשהביאבמהה"קלס"סרבינו

האסורבחומרמאדהחמירל"האריזהקדושוכן

ישמקומותובהרבה,למקוםממקוםת"סלטלטל

,שטיבעללזהוסמוךהמדרשביתאוהכנסתבית

לקרואת"ספעםכלמביאיםנוסףמניןוכשיש

להתירשאיןת=הסבקדושתהורדהוזהו,שמה

,לשטיבלהמדרשמביתש"וכ,לטלטללכתחילה

שיהיההקודשארוןהקטןהמדרשלביתוהנודב

שיהיהפ"ועכ,לטלטלצריךולאת"סבמקום

הקריאהלפנימהזמןהקריאהביוםשםמונח

לצורךלהדיאיטלטלוהושלאהקריאהואטר

רבינוובביאורה"רל'ססא"במג'עי)הקריאה

קץשאיןהתורהאתמכבדוהוארבהמצוה,(שם
.בזהודילשכרו

לפנילקהלומראיןת"הסמגביהין.קלא
.בתורהשקורין

איןלמהק"בעיההפרושיםעלמתמה

ומביא,א"כהגרקריאהקודםמגביהין
.ק"בעיהוהמנהגל"האריזדעת

קריאתלפנישמגביהמבוארב"קל'סיע"בש

קריאתהלכותקודםזוהלכהסידרולכןהתורה

אחרכןלעשותשנהגוכתבשםא"וברמ,התורה

אצלהקודשבעירהישןוהמנהג,הקריאה

שםהאשכנזיםאכל,ע"כהשוספרדיםהחסידים

,הקריאהאחרילקהללהראותא"הרמפ"ענוהגין
שהעיקרמשמע(ד"קלס"ס)א"הגרובביאור

'במסמוכחשכןהקריאהלפנילהגביהכהמחבר

להגביהל"האריזבכתבימבוארוכן,ש"עיסופרים

לתורהבביאורון"הרמבדברינמיומביא,קודם

.ש"עלקהללהראותהיינויקיםלאאשרשארור
שנוהגיןק"בעיההפרושיםלמהלינתבררולא

קודםלהגביהכמותונהגולאל"זצכרבינותמיד
ודעת,הספרדיםמנהגגםשזהואף,הקריאה
כרבינונוהגיןלאבזהודוקא,ל"האריזהקדוש

.כמותושנוהגיןהםק"בעיהוהחסידים,ל"זצ
כתברק,המנהגלשנותרצהלארבינושאףל"וצ

השלחןפאתכ"כמש,זהכמנהגמשמעס"שבמ
ח"הגרבשם"אליהועליות"בוכןבהקדמתו

מקורותלהביארבינושלשדרכול"זצמוולזין
הזכירולאולכן,אחרתשנהגאףודיןמנהגלכל

היורבינושאצלאחרבמקוםאורבבמעשה

.הקריאהקודםמגביהין

מנכשומעמיםבניגוןהפארה.קשב
,שומעיםונולםקוראאחד,בגלילה

עמוקוראאחדכלבחומשוכשקורן
בשם(ה"םקד"רפ)א"האגכ"ומשננחתן

.בחומשכשקוריןמייזרהכוונותספר
סובאתמוהיןל"זצרבינוודברי,ר"במע



רמנהגיךהתורהקריאתא"הגרהלכותקמר

בגליוןמנביאשומעאםשמחלק,ביאורוצריכים
כלשבחומשמנביאקוראאםאבל,שותקשאז
,החילוקמהוע"וצ,בעצמולקרותנמיחייבאחד
בעצמולקרותחייבאחדכלאינפשךממהוהלא
חייבלמהצריךאיןואי,כןת"מסבשומעגם

לומרלןוהוהכעונהשומעוהלא,בעצמולומר
הקדושובכתבי,ויוצאששומעגוונאבכל

קוראאחדכלשבמפטירמבוארנמיל"האריז
.ע"וצלעצמו

פסולהת"מסלהוציאשאסורמסביר
ת"מסלקרואוצריךפ"כעכקוראדהוה

.כשרה

לןקיימאאחריםבמוציאשבעצםנראהד"ולע

פ"בעלאומרםרשאיאתהאישבכתבדברים
לאהאיסורועיקר,דתמורהב"רפ'בתוסוכמבואר

בדברינמיוכמבואראחריםכשמוציאפ"בעלומר

דידןבחומשיןכ"וא,(ט"מ)בביאורול"זצרבינו
כקוראבעצםהוהכהלכתהבדיונכתבושלא
,פורתרבינובשם.קטושבת'תוסעיין,פ"בע

אסורשאיןשרילעצמוקוראאחדכלאםכ"וא

כשאינושבכתבדבריםפ"בעאפילולקרות

שאינו)שבכתבדבראחריםלהוציאאבל,מוציא
קוראאחדכלושפיר,אסור(הכלבפישגור

ש"וא,העדיףמוציאת"מסוכשקורין,לעצמו
ת"כסהעשוימנביאשבקוראל"זצרבינושיטת

שאינופ"כבעמדינאהוהבספראינוואם,מוציא

קוראהכיבלאואחדכלאםאלאלהוציארשאי
.לעצמו

הפטרהקריאתמעיקראתיקנואיחוקר
.דוקאמנביא

ל"זצרבינודבריעיקרנתבררלאעדייןאך
דמאחרגליוןמתוךההפטרהלקרואשמצריך
ספרלכתובשהתירו(.ס)גיטיןבגמראשמפורש
,כללספרקדושתעלהשאיןאףלחודדאפטרתא

ואין,דוקאספרלהצריךל"זצרבינומחמירלמה
לעשותעתמפנירקההיתרדשורשדסוברלומר
שבכחםדציבורדעתוולכןמרוחקוהיינו'לה

חייבין,מעיקראהתקנהכעיקרספרלהשיג

הפרו'להלעשותעתשמריןדנראה,כןלעשות

תורהללמודהאיסורזהוכעין,לגמריחובההאי
ומנליה,הותרהלגמרי,הכתבמתוךפ"שבע

שאפשרלמילכתחילהמצוהשישל"זצלרבינו
.ב"וצלו

החמירובציבוררבינושלדעתמחדש
.הדיןכעיקרכשרמספרלקרותלכתחלה

שבביתמאדדקדקל"זצשרבינושמענוומיהו
דבריאיובתהליםמשלית"סבגליוןיהיההכנסת
הקילושביחיד,קודשכתביד"כוכלהימים
לציבוראבל,כהלכתהוקלףבדיוכשאינולקרוא
ת"סלהםשיהיהלהווראוי,לציבורעניותאין
.קודשוכתביונביאנביאלכל

אלאהתירולאכאןרעדלרבינול"רסונראה
ספרשאינםהחסרוןשכלדוקאדאפטרתאבספר

ממשהויודיניההכתיבהבעצםאבלשלם'א

ובכתבכתיבאלאשםשאין,הקודשככתבי
וסתומותבפתוחותוכןנקודותובלי,אשורית
מודפסיןלחומשיןדמיולא,ודיוובקלףכהלכתן

דרשולכן,ד"רפ'בסיללבושל"סוכןדגרעדילן
,מצותהכעיקרשקדושתהת"כסעשויל"זצרבינו
מדפוסלקרואולאדאפטרתאספרפ"עכאו

אףחומשאלאלובאיןאך,אחרותשבאתיות
שאףר"במעכמבוארבחומששיקראל"סרבינו

.'להלעשותועתהצורךבכללזה

הדחקשבשעתומסיק,ז"הגרשחידוש
ואפילוכדפוסאףמנביאהפטרהקורין

.מצילום
עםל"זצרבינומחלוקתשורשמתבארומעתה

,להקלבזההנוהגין
שלמתיריי

תיקנולאמעולם

רק,דוקאמגליוןלהפטרהקריאהחובתמעיקרא

בספרקראווממילאשלםספראלאלכתובאסור

שריוממילאדאפטרתאספרלכתובוהתירו,שלם

ע"בשולהדיאמפורשוכן,בהוולצאתלקרותנמי
נראהזהולפי.שםא"ובקו(ד"רפ)ז"הגרש

בדפוסקודשספרילכתובלהתירשנהגושבזמנינו
לאהתקנהשלעיקר,בהןקוראיןבצילוםואפילו
מספראלאלקרותאסוררק,דוקאבספרתיקנו



קשהךמנהגיךהתורהקריאתא"הגרהלכות

הואכצילוםאףשהותרכיוןנמיוכאן,שבהיתר

התקנהמעיקרל"זצלרבינוכ"משא,דיוצאיןהדין

התיוו'להלעשותעתומשום,דוקאנביאצריך
כפיאלאלהתיראיןאבל,דאפטרתאבספרא

מנביאלקרואראויבגליוןכשישכ"וא,הצורך
עתמשוםשהתירוכמואבל,ת"סשכקדושת

,בגליוןלואיןאםה"ה,דאפטרתאספראלעשות

ככתיבהבדפוסדהוהבידשמפעיליםבדפוסשרי
מועיל,לואיןזהגםואם,פוסקיםלכמהדידהו

,בצילוםאפילואוחשמליתדפוסבמכונת

כפיבדיעבדאופןבכלהתירולעשותעתשמשום

.נ"וכמשדוקאהצורך

'סית"קרה'הלחייםשבאורחותהעירונישוב

.ל"בזהא"הרשבתשובתמובא'ה

בהמקפידיןשאיןאפשרששאלתובהפטרה

,ל"עכספרכלאאפילוהקריאהעלומברכין
קריאהעללברךמותרא"הגרלדעתגםובאמת

שיצאועדיףשלדעתואלא,כדיןנביאספרבלא

.כדיןמספר



ומנהגיוסעודההלנותא"הגרהלכותקמו

סעודההלכות

ברכתמברךמזונותעלמעודתוקבע.קלג
מעידיםויש,ידיםנטילתצריךוגםהמזון

עלבמזונותלברךלאהורהשבזקנותו
וברכתידיםנטילת

המווי
שנעאםאלא

.סעודהעליהםלקבועשהדרךמהמזונות
קובעאינושאםבמחברח"קנס"רע"בש

ומשמע,ידיונוטלאינומזונותעלסעודה
ובלבוש,בברכהנטילהבעינןסעורהדבקביעות

כשקובעידיםנטילתעללברךשאיןה"ושל
ידיםנטילתעללברךמסיקא"המאבל,למזונות
בביאורול"זצרבינורעתוזהו,למזונותכשקובע

.ש"עבירושלמימבוארשכןומסיקשם
ברכתומברכיןידיםנוטליןאםמסתפק
בבוקרק"בשבקדושכשאוכליםהמזון
,'וכוקוגלטשולגדכךואחרמזונות

.ולכאןלכאןומצדד
שמבוארסעודהקביעותדיןבעיקרוהנה

אנימעולם,מ"וברההמוציאמברכיןע"דלכו

מזונותקידושאחרישאוכליםמצוישהיוםתמה

עד'וכוגאלעקוגעלבטשולנטעודומכבדים

מפורש(ה"קס)להלןע"ובש,כריסושממלא

דבריםעודעםרקממזונותשבעאםשאפילו

שםא"בסוכמבוארהמזוןבברכתנתחייב,ביחד

ידיםנטילתחובתמבטליןהלאכ"וא,(ב"יק"ס)

.המזוןוברכת
באוכלדוקאהואל"הנשכללכאורהונראה

,ללפתשבאיםממשהמזונותעםהדבריםשאר

הסעודהדבפת,דינםביסודממזונותפתדשאני
אפילוולכן,קבועונקראפתכשאוכליםחשובה

אףהמלפתיןדבריםעלמברךאינופתכזיתאוכל
טפליםשהםהפתעםממשאותםאוכלשאינו

הסעודהאיןבמזונותאבל,דפתלחשיבות

אוכלאםולכן,טפלפוטרהעיקררק,חשובה
טעםלתתוכדומהובשרדגיםממשועמולעקיך

,חייביחדמכולהושבעואם,מצטרפיוללפת

,סעודהבמקוםלקידושמזונותקצתבאוכלאבל

כדילחודבמזונותואין,סעודהאוכלכךואחר

הדבריםשארבאיםכשאינםמצטרפילאשביעה
.ממשהמזונותללפת

שבעשאםדאף]לצדדישאחרמצדאמנם
כלהמזוןוברכתידיםבנטילתחייבממזונות
,שביעתובעצםמוסיפיןהדבריםשארשאכילת

המזונותגםלהסעודהמצטרפישפירואז
,שביעהסוגיכמהשישהדברוביאור,[שאוכל
,לחםעודצריךשאינועדואוכלשרעבמיראשית
ורק,להוותאבמוכןהטעימיםלדבריםמ"מאבל
שבעויש,רעבשאינוצרכוכדישבעכברללחם

להוסיףיכולמ"ומ,הטעימיםמדבריםכברנמי
השביעהלעניןשכאןונראה.גסהאכילהואינו

דשבעתלויהמזוןבברכתבמזונותלהתחייב

ומשאר,שאכלממזונותללחםעודרעבשאינו

,שאכלטעימיםדבריםרבויידיעלשבעדברים

בזהוהוא,קצתויותרכביצהמזונותבאכלכ"וא

משארעודשאוכלומה,ומזונותללחםשבעכבר

ונמצאדברלשוםעודירעבשלאמשביעודברים

וכחראשביעתובעצםלוהוסיפוהדבריםששאר

ידיםכנטילתיתחייבלכאורהג"וכה,היאסעודה

.המזוןוברכת

שאינובשיעורמזונותאוכלשאםלדינאתבנא

ערדבריםעודאכלותו,ומזונותללחםעודתאב

ידיםבנטילתחייב,להוצריךשאינושבעשנעשה

מזונותשאוכלומצוי,מדינאהמזוןוברכת

בטלהדלאובאופן,ומזונותללחםששבעבשיעור

ואחר,"שביעה"שיעורבאמתבזהישרקדעתו

ששבעעדקידושאחריטעימיםדבריםאוכלכך

בנטילתמדינאחייביןג"כהולדברינו,מהםגם

או'גשיעורתפסווהאחרונים.המזוןוברכתידים
אכלשאםונראה,שביעהלשיעורביצים'ד

כברזהודבריםמעודושבעממזונותזהשיעור
לברךוראויממששביעהוגםמפתשביעהשיעור
לברךלמעשההלכהדיןחידושוזהו,המזוןברכת
,למזונותששבעבשיעורמזונותכשאוכלמ"ברה



קמלוכנהגיךסעודההלנותא"הגרהלכות

ביצים'ובג,ששבעעדדבריםשארעודואוכל

לחייבוראוידבריםמשאראףושבעמזונות

.ז"וברהמוהמוציאידיםנטילת

שרקא"הגרסברשבזקנותועדותמביא

סעודהעלייתולקבועשרגיליםבמזונות

.ז"כרהמומכרךנוטל

בחידושבזהלהקלזכותלימודמצאתישוב

בספרל"זצרבינומפינאמנהעדותעםפלא

מפיששמעושמביא(פ)ר"המעעל"אליהושיח"
בהולקבועדכשרגיליםבזקנותול"זצרבינו

,כשקבעהמזוןברכתמברכין,ליפתןעםסעודה

עםסעודהבהולקבוערגיליםשאיןבמזונותאבל

ושכעקבעואפילו,דעתובטלהאחריםדברים

בזהשהאריךהיטבש"וע,המזוןברכתחיובאין
משארושבעמזונותקצתבאוכלזהולפי,סובא

שיעורבאכלדמיירי,מזונותסעודתזהאיןדברים

שיח"בש"וע,בכךלשבועורגיליםמזונות

בןשהיהקודםל"זצרבינוכתבשביאורו"אליהו

שיטותכמהלונתחדשוכךואחר,שנהארבעים

.ש"עש"כמשהדיןלוונתברר,והלכות
סעודהקביעותעלמברכיןאיןז"דלפיש"וא

כמווהיינו,עליהםלקבועשרגיליםבדבריםרק

פשיטאאבל,וכדומהביציםבמישנילוננוחלות

והיאממזונותגמורהשביעהשיעורדבעינן
מזונותמעטכשאוכלולא,עלהוקוכעיןהעיקר

לאג"שכההמלפתיןמדבריםהסעורהועיקר

.המזוןברכתחיובואיןמזונותעלקבענקרא
קידושאחרילאכוללאלהחמירראויומיהו

כןלעשותאיןבשבתהכיובלאו,ששבעעדכ"כ
לתיאבוןהיוםסעודתעיקראוכלשאינו

ומה,וק"סט"רמא"במהיטבעיין,כמצוותה
סימןג"חוומניםלמועדיםה"בהגהבזהשביארנו

במישנילושובחלותרקזהולפי).ש"עא"רמ
דיןהשנהרכללהסובריםמצותבאכלאו,ביצים
שיעוראכלאם,הספרדיםוכמנהגעלהמגונות
(סעודהבהולקבועשהדרךחייבסעודהקביעות

.ז"בכהיטבק"ודו
ד"ולע,הפוסקיםכדעתאינםאלוודברים

מזונותביצים'גשיעוראכלאםרקלמעשה
יברךשבעדבריםבעודוגם,מפתששבע
משיעורפחותמעטרקאכלאםאבל,ז"ברהמ

יוצאיןששבעואףסעודהקביעותנקראלא,ל"הנ
דעתשאיןאף,מרווחדרךזהוד"ולע,'גבמעין

.כןהפוסקיםכל

מלאנטזונדלרביי"מכתנפלאיםדברים
.כזהל"זצמוולזיןח"מהגרששמע

תחתשנמצאנפלאיםדבריםכאןמעתיקוהנני
זונדלרביהחסידהגאוןי"מכתמועתקידי

חייםרביהגאוןרבומפיששמעל"זצמסלאנט

:ל"וזל"זצמוולזין

פחותכיסניןאחריבירךאםמוריאתשאלתי
הראשוןעםיצטרףושלא,קביעותמשיעור
כדיעדימתיןרבינוהשיב,סעודהקביעתלשיעור

בירךשלאאףעודיאכולואזפרסאכילת
אבל,מצטרףאינופ"מכאיותרדשהייה,בינתיים
.לזהמספקתאינהאחרונהברכה

'מדיותרשהואאמרסעודהקביעותושיעור

לאכולשרגיליםמשיעורמעטפחותוהואביצים

אוכליןותביריאניכמהושאלני,סעודהעל
~

פת
רבינואמר,בייגיל'מגפחותלאאמרתי,שחרית

בביציםהנילושיםבייגליך'גלאכוליכוליםכ"א

שאיןאמראך,כייגילמשארמאדקטניםשהם

מטמטםשהואשחריתפתהרבהלאכולטוב

כדירקמארמשובחשהמעטומנוסההמוח

.כ"ע.הלבלסעוד
שלאאףהפסיקשאםדבריובעיקרותמהני

סעודהקביעותלאכולשצריך,מצטרףלאבירך
אנימ"ומ,אצלינתבררולאודבריו,פ"בכא

.לענינינוחדשיםדבריםבהםשישדבריומעתיק

אכלשלאאףלבדפתכויתאכל.קלה
.ומברךידיונוצלכביצהשיעור

ידיםנטילתעללבררא"מהגרמביא
.בכזית

חיוביששבכזית(גק"ס)ה"קנבביאורו
שםכמחברודלא,עלהומברךמדינאנטילה



וכנהגיךסעודההלכותא"הגרהלכותקמח

שיעורעדנטילהחיובשאיןשהוששיןואחרונים

עללברךואין,טומאהשיעורשהואכביצה
ושורש,פתמכביצהפחותבאכליריםנטילת

שצריךנימא,דטומאהדומיאבעינןשאיסברתו
אזשרקמפוררולאאחדבגושכביצהשיעור

למסור*'רהוצרךלמהכ"וא,טומאהדיןיש

מיאו,האסוריןבביתידיםנטילתמשוםנפשו
ליפטרפשוטהעצהלויש,במדברשבא

שאיןויאכלנוהלחםשיפררידיםמנטילת
בכזיתכ"עאלא,טומאהואיןיחדכביצה

תלויולאבנטילהחייבהמזוןבברכתשחייבין
.ש"עבטומאה

חיובשאיןל"וסל"זצרבינועלולחולקין

לשיטתםליישבנראה,כביצהבאכלאלאנטילה
שבשעורכיון,במפורראףכביצהבאכלשגזרו

אםחילקוולאטומאהלקבלתראויכברזה
אחרבגושיאכלשמאמפורראוכלוהשתא
מכשיעורבפחותגזרינןלאאבל,טומאהשמקבל
קבלתבושייךלאשהשתאכיון,כשיעורמשום
כביצהבשיעורנטילהמעיקראשחייבו,טומאה
.ש"ואדוקא

.כביצהשצריךהשיטהמסביר

הבאנו"וזמניםמועדים"פסחשלבהגדהוהנה

מאשיןכמצהלערךהואלחומראכזיתדשיעור

גרםשלשיםלערךוהיינו,בארץכאןהמצוי
ידיםליטולאיןכביצהלשיעורזהולפי,במשקל

שיעורובתוך,מצותשתיכשאוכלאלאבברכה

בתוךשזהומחמיריםשאנופרסאכילתכדי
תוךמצותשתיאכללאואם,רגעיםחמשה

עלמברךאחרוניםלרובפרסאכילתשיעור

ז"הגרשבסידורצווחוכבר,לבטלהידיםנטילת

דשבתשלישיתבסעודהובמיוחדבזהשנכשלין

שיעורעלמקפידיםואיןלחםמעטשאוכלים

בברכהנטילהכברשחייביןל"זצולרבינו,כביצה

אפשרד"ולע,טפיש"אפ"בכאלחודכזיתעל

שאינואףולברךידיוליטוללהקללסמוךשיש

וכמו,שבזמנינוכביצהאוכלרק,הביצהכופל

.הדבריםבהמשךהטעםשיתבאר

בכביצהצריךשאיןד"הגרשחידוש
.עליוהחולקיןומביאפ"ככא

ומצאתיז"הגרשבסידורשעיינתיונקדים
לאכביצהפתאוכלאינוואם"ל"וזפלאחידוש
המוציאשמברךפיעלאףידיםנטילתעליברך

הואלכביצהלצרףוהשיעור,המזוןוכרכת
בזהליזהרוצריך,פ"בכאכזיתכלשיאכל
ג"צעודבריו,ש"עשבתשלשלישיתבסעודה
צריךאיןאבל,כביצהלאכולשצריךשפוסק
כ"שביוהותמוה,פ"בכאכביצההשיעורלאכול
ובעינןלכביצהקרובשהואככותבתהשיעור

וקיםדעתאבייתוביתלויכ"שביוהל"וצ,פ"בכא

מצטרףולכןדעתיהמייתבפ"בכאשבכותבתלל
.ש"ע:פדףביומאוכמבואר,זהבשיעור
מפורשתגמראשלכאורהלתמוהישאמנם

שבאכלרבנאיאמר(.יג)שבכריתות,להיפך

דוקאכזיתצריךכביצהשהשיעורטמאיםאוכלין

בתיובתאומסקינןדבריוודחינן,פ"בכא

מפורשהרי,פ"בכאתלויכביצהשהשיעור

שכוונתנראהרק,ע"וצפ"בכאכביצהשצריך

עודלאחריהומיד,פ"בכאכזיתשאוכלז"הגרש

שיעורישניתוךכביצהדהוה,פ"בכאכזית

לרבנאידדחינןהאב"וא,מצטרפיפרסאכילת

כלאפילושבביצהשסברמהלעניןרקהיינו

דוקאתכופיןדבעינןדחינוז"וע,מצטרףהיום

כזיתכלהיינובכביצההשיעוראבל,ש"כמ

.ש"ואתכופיןפ"בכא
פ"כדאכזיתרמקשינן'פדףדיומאוהסוגיא

גויהלטומאתהנחופרקינן,פ"כדאפרסוחצי
השיעורמכזיתדכיותרומשמעדאורייתארלאו
ובטומאתנ"דאיהל"י,פ"מכדאיותרהואפ"כדא

פ"כדאפרסהחציכללשערהקילודרבנןגויה

ובתוךפ"בכדאכזיתכלבעינןי"נטלעניןואילו

אבל,ב"וצ,פ"בכדאכזיתעודלהמשיךזמןאותו

שוב.ש"יעו.כןמשמעלאשםהסוגיארהיטת

ז"אראשית,אחדבסגנוןנביאיםשנימצאתי
"אפריםמטה"בספרול"זצמרגליותז"הגרא

זואכילה"פוסק(ב"סקה"תרכ'סיסוכההלכות)

שלאליזהרצריך,כזיתובדיעברמכביצהיותר



קשטרכחנוןגיךסעודההלכותא"הגרהלכות

יותרהאכילהגמרעדהאכילהמהתחלתישהה

יותרבכשיעורשאפילומפורשהרי,"פ"מכא
'סייעקבבבכוריוכן,אחדפ"כאבעינןמכביצה

זהובסוכהשחייבכביצהשבשעורג"סקיט"תרל
ביותראוכלואםאבל,פ"בכאכשאוכלודוקא

.ש"עיי,בסוכהחייבאינופ"מכא

שיעורעלהפוסקיםמחלוקתמסביר
.ז"כזהכביצה

שלרבינומאחרידיםנטילתלעניןולמעשה

,להודכזיתעלומברכיןידיםנוטליןהלאל"זצ

שהואשלימהמצהדהיינוכפולכזיתאוכלאם

נראהפ"בכאקליפהבלישלנוביצהכשיעור

ולומדסבראעודלהוסיףיששבזה,לברךלסמוך

,השיעוריםלהכפיללמתמיריםואף,כביצהשזהו

כפיששיעורולחלהדוקאדהיינואומריםיש

נשתנהכ"ועבמרידהנמישתלוימדברעיסת

אוכליןלטומאתכביצהשיעורכ"משא,בזמנינו

בביצהוסגידורבכלחשובבמאכלתלוי
ת"אסופרחתםבתשובותהיטבעיין,שבזמנינו

רבינונקטשכן,הגאונים'שילצרףישוגם,ז"קכ

בקהלותועיין,השיעורים'בקומוולזיןח"הגר

מעיקרא"החזודעתשכן,ז"ל'סיפסחיםיעקב

בכזיתדסגיל"זצרבינודעתבצירוףפ"ועכ,הדין

ליטולפ"בכאשאוכלשלימהבמצהלהקלנראה

.ב"וצכפולשיעורשאיןאףולברךידים

אוירקוהיינובמשקהשמיבולודבר.קלה

,שמן,דבש,יין)משקין'זבושמעפרי
,דם,מל,חלב

fb

כדיןידיועימולצריך)
.בברכהלמעודהיריםנכילת

נוטליןאיהראשוניםבמחלוקתביאור
.במשקהשסיכולולדברבברכה

ידיםליטולפסקוהראשוניםורוב,ר"במע

והיינו,לפתכמובמשקהשטיבולולדבר

המחבררק,פוסקיםועודמרדכי,ש"רא,ם"הרמב

שחוששברכהבליליטולפוסקד"סח"קנ'סי

שיסודמ"ומהר(.קטו)פסחים'התוסלשיטת

לאוכליןיטמאשלאטומאהמשוםרקהנטילה

ואיןמתטמאיהכיבלאואנוז"שכזהוהיות
שעיקרו,במשקהשטיבולולדברליטולחובה

בשםא"במש"וע,דוקאוטהרהטומאהמדין

פוסקיםמקצתעלסומכיןשהיוםחמודותלחם

,במשקהשטיבולולדברכללנוטליןואיןאלו

ל"זצורבינו,מאדהחמירואחרוניםוהרבה

לברךןצריךלפתכמוחיובשזהובזההחמיר

ונטלו,בזהלהחמירמאדנהגוותלמידיו,עלה

בסוףא"בחכמעיין,וכדומהרטוביםלפירותירים

בעתממשנפששבמסירותבנובמעלתהספר
ידיםנטילתלבטלאופןבשוםרצהלאחליו

ה"בהגהב"במש"וע,במשקהשטיבולולדבר

שאינואףשהואובכלהמשקהמפנישהחיוב

שאיןאףלכרפסנוטליןפסחדבליל,כזיתאוכל

הסוכרומטבלטההשותהזהולפי,כזיתאוכלים

שטיבולולדברידיםנטילתביטל,ואוכלבטה

.ש"כממאדחמורשחיובובמשקה
להקלסמכומהעלהאחרוניםנדחקווהנה
בושהמזלזלעדמאדחמורשחיובוידיםבנטילת

היטבבבאר'ועיי,בעניותונענשהעולםמןנעקר

ואומרואען,בזהמאדשהחמיריוסףמטהבשם

ד"שלעאף,להקלהמנהגביישובחלקיאניגם

,ש"וכמל"זצרבינוהורהשכךלהחמירראוי
ביןגםהמנהגליישבאנפשיןלמשכוניראוימ"מ

אדםבחייועיין.להקלוצדיקיםגדוליםכמה
מחמיריןבפרישותהנוהגיןשרק'שכפסח'בהל

.ש"עייבזה
ביסודל"זצדבריסקהגאוןמרןדברי

.במשקהשטיבולולדברנטילהחיוב
רביהגאוןמרןשהעלהיסודבזהואקדים

נטילהחיובבעיקרל"זציג'סולובייצזאביצחק
תיקנודלפתשמחלק,במשקהשטיבולולדבר
שטיבולוולדבר,קדושהמשוםהנטילהמעשה
צריךלפתולכן,טהורותידיםרקבעינןבמשקה
'סי'עי)הנטילהמעשהליהויהיוםלכלהתנאה

'בתוסמבוארבמשקהלטיבולואבל,(ד"קס

טעמאוהיינוכוונהיבעידלא(קטו)פסחים

ברכי"הפסקנמיומיושב,וסגיטהורותשהידים

ואחרי,המזוןברכתובירךפתאכלשאם"יוסף



וכנהגייסעודההלכותא"הגרהלכותקנ

צריךלאבמשקהשטיבולורבדאכלהאכילה
שטיבולולדברוסגיטהורותשהידים,נטילה

נטלאםכ"משא,בזהוהאריךש"כמבמשקה
ע"בשוכמבוארלפתמהנילאכמשקהלטיבולו

.ז"סח"קנ

.בזהלהקללהמנהגיסודמביא

לטנףלאנזהריןהיוםשאנומאחרזהולפי
'דס"סע"בשוהמבוארפ"עונוהגין,הידים

,צפרנייםבנטלאו,מכוסהבמקוםבנוגעבנטילה
,'וכומנעליווהחולץ,במתאוככינהנגעאו

הגדוליםובפרט,טהורותשלנוהידיםבסתמא
שלאמאדבטהרהידיהםששומריםוצדיקים

כיוןז"ולפי,מטונףבמקוםהיוםכלליגע
לפתורק,במשקהלטיבולוסגי,טהורותשידיהם
נטילתצריך,נטילהלשםהבטילהמעשהדבעינץ
רקשעיקרובמשקהלטיבולואבל,לאכילהידים
טהורותהידיםכסתמאהיוםאנו,טהרהבגדר
.נטילהצריךולא

כשיוצאידיוליטוללנוהגיםרקשייךזהוטעם

שפירשהידיםבכליגמורהנטילההכסאמבית

ידיושאיןידיםרוחץשרקלמיאבל,נטולות

סומכיןשאלוג"בכהל"צכ"וע,מהנילאנטולות

איןולכןהכיבלאוטמאיםשאנוהפוסקיםעל

.ב"וצהזהבזמןנטילהחובת
רטובהואהירקאוהפרימקצתשאםודע

בצדנוגעשהואאף,להטפיחמ"עטופחבשיעור
במקוםשיגעוחיישינןדגזרינן,נטילהחייבאחר

,ד"סח"קנא"ורמו"סע"בשוכמבואר,הרטוב
.י"בבש"עיי:קטודפסחיםמסוגיאומוכח

ובמק-
שאוכליםפסחכלילסובאנתקשיתיא"

טיבולוכדיןלידיםונוטליןמלחבמיטבולכרפס
אדמהתפוחישאוכליםתמוהוהדבר,במשקה
ב"המפוסקכןואם,בכףלאוכלםתמידשדרכם

ורקדוקאבכףשדרכובתבשיל(ו"כק"סח"קנ)

כיוןל"וצ,ידיםמנטילתפטורטובלבאקראי
וצריךכןחשיבותומלחבמיטבולשמצותו
בידנגעמקרהשבדרךרייקכ"המאן,נטילה
בדברינוע"וע.ב"צוהדבר,במתכווןולאפטור

.ז"קטסימןכ"חוהנהגותכתשובות

בהסיכהוהיינוקביעותדרךהשותה.קלו
חייבהמעודהלפניאףבישיבהלדידןאו

ורם,לבדלשתיהכברמדינאידיועימול
צ"ששוהסכיםמזהבוחורשרבינואומרים

.לשתיהנפילה
ליטולצריךאימתהחילוקיםמבאר

.א"הגרלשיטתלשתייה
בזהל"זצרכינוודברי,ח"קנ'סיבביאורו

רבותינוביןבשיטתוהואויחיד,חידוש
מיםאוייןכוסשותהשאפילו,האחרונים
לברךוצריך,נטילהז"עחכמיםחייבובקביעות

כשיטתבזהודבריו,ידיםנטילתעלזהעל
צורךשאיןשהסכימוהראשוניםשארנגדהראייה
א"לרשבאחתבידסגיאו,לשתייהידיםלנטילת

מןאינובזהשהמחמירמטיקי"והב,ן"ור
מסיקל"זצורבינו,המתמיהיןמןאלאהמחמירין

שתייהעלגםידיםנטילתעללברךשיש
,במשקהשטיבולולדברשנוטליןכשם,בקביעות
.ש"כמגדולחידושבזהודבריו

איתא(.מג)בברכותשבברייתאשיטתוושורש
נוטלאחדכלהאוכללפניעודאורחיםדכשבאים

כשהסיכוכךואחר,מיםששותהלפניאחתידו
בשתינטילהצריךמיםכשמביאיםכקביעותדהוה
שותהשאםטעמאוהיינו,נטילהכדיןידיו

הלכה(.ל)ביומאוכן,נטילהצריךבקביעות
לבדלשתותבאועכשיוהפליגשאםבסעודה

בעינןנמישלשתיהוהריש"עכדיןבנטילהחייב
שלשתייהבירושלמיאיתאוכן,ש"וכמנטילה
ומביאל"זצרבינוומוסיף,ידיוליטולצריך

הללוביתשמאיביתשנחלקודברכותמהמשנה

ואחרמוזגיןאו,מוזגיןכךואחרלידיםנוטליןאי
לפנינטילהצריךלתרוויהואכל,נוטליןכך

הללביתאמרולמהכ"שאותיקשי,השתייה
,סעודהלנטילהדתיכףקודםדמוזגיןשםבגמרא
והוהלשתייהבנטילהמפסיקהכיבלאווהלא
אינוולכןחיובאדשתייהנטילההאירק,הפסק



רכסעודההלנותא"הגרהלכות
~

קנאנהגיך

בעילמהכ"שאל"זצרבינומקשהכ"וע,הפסק

דהיינולקידושכברנטלוהלאלכרפסנטילה

לאידיושהנוטל(ו"ק)שםבגמראוכן,לשתיה
בעיקידושהאוקשה,לסעודההפסקדהוהיקדש

רבינוחידשז"מכרק,הפסקהוהולאנטילה
נטילהבעיששתייהדאףהמחודשתשיטתול"זצ

וקחשיבותוקידושמ"מ,בקביעותכששותה
נתחייבלאכןועללשתייהולאגופאלקידוש

.דקידושרביעיתבשתייתנטילה
י"ובב,בשיטתויחידה"שהראמאחראמנם

ברורנראה,המתמיהיןמןשהמחמירעלהכתב

שלאבצינעאכןיעשהבזהלהחמירשהרוצה

השלתןשהפאתמצאתיושוב.ג"וכמשירגישו

ע"בשוכ"ממשבוחזרא"שהגרכתבבהקדמתו

ח"פאליהובשנותכ"ממשוכמבואר,זהבענין

,ד"עכת,זקנהלעתכתבושזה,ב"מדברכות

.לברכותבפירושוועיין,להחמירצ"אז"ולפי

נגוןממיםהבאהפגיעההפירותבעו.קלו
,'וכדובמיםשנתבשלומפירותהבאהזיעה

.במשקהשמיבולובדברידיםנפילתצריך
צריךשרףבייןשטובלא"הגרדעת

רפאלרכילהגאוןהורהוכןנטילה
.אצלוכשביקרמהאמבורג

אורחהגיעל"זצשלרבינומביאאליהובשיח

תורת"ספרבעלמהאמבורגרפאל'רהגאוןטוב

בייןלטבולורצהלעקיךעםוכיסרו,"יקותיאל
הרבוהתחיל,ידיםנטילתעללברךוציוהושרף
שרףדייןהאחרוניםשכתבובמהלפלפלל"הנ

שאומרמילדבריגםרכינוהשיבו,משקהאינו
במסכתאמתניתיןהריבעלמאזיעהשהוא

שמחמתדזיע'במשנהשניפרקרישמכשירין

ל"הנהרבאמר,ש"עיומכשירכמיםדינוהמים
ידיוונטלדיזהדברלשמועאלאבאתילאאלו

תמידרבינונוהגהיהוכןידיםנטילתעלובירך
ולכןמיםמחמתזיעהשרףרייןוהיינו,ש"ע

רבינומדברימוכתוכן,נטילהובעינןמכשיר
.בסמוךוראהה"סח"קנ'סיבביאורו

שרטובאףאפאואושצלאובשר.קלח
אםאבל,נטילהצריךאינוחיעהבמוהל
סייעהעכשיוורטובקודםבמיםהדיחו
במימבושליםודגיםבשרוכן,בנטילהחייב
טיבועוכדיןידיםבנכילתחייביןרוכב

.במשקה
במיםבהדיחמ"וממכשיראינוזיעה

.מכשירהזיעה

אפאואושבצלאושפירשמה,ח"קנבביאורו

ל"זצרבינוומייתי,זיעהאובמוהלהוכשרלא

דםיצאולאבשוחט(.לג)חולין'מתוסשכן

ופירשו,הוכשרשלאמסואבותביריםדנאכל

דלאומבואר,הדחהבעידלאלצלידמיירי'התוס

(:קז)שםלהלן'בתוסוכן,עצמובמוהלהוכשר

'התוספירשוידיםנטילתרבעיאומצאבאוכל

שלאנטילהצריךלאפתבליאבל,בפתדמיירי
מיםבהדיחלדעתואבל,דיריהבמוהלהוכשר

ב"רפמהמשנהכלומוכיח,הוכשרזיעהויש

בכיוטהורהטמאהזיעתוטמאמרחץרמכשירין

האיהזיעהיצאמיםידיעלשאםהרי,ש"עייותן
,הודחשלאדמייריפירשבצליולכן,מכשירזיעה

במשנהוכמבוארדמכשירליהפשיטאוברוטב

זההריטופחשהמשקהבזמןשהרוטבג"רפ

.היטבש"עמכשיר
.נטילהצריךאםבגרילאפה

אובשרבגרילאופהאםל"זצרבינוולדברי
,מוהלאוזיעהאלאשםעכשיושאיןאףדגים

,נטילהוצריךמכשירבמיםקודםכשהודח
,דמרחץבמשנהשלכאורה,הבנתילאובעניי)

אבל,אלובמיםהוכשרולכן,הזיעהסיבתהמים
לאזיעהרקכעתלפניואבלבמיםהדיחאם

ברלאומיםמשהונשאראםואף,טומאהמקבל

שאם.כבבבכורותוכמבוארהואטומאהקבולי
לאכולראויכ"וא,בטלמיםומיעוטוציררובו

ם"ברמבהיטבעייןאבלב"וצידיםנטילתבלי
מ"ובכ(ר"ה)אוכליןדטומאתז"טפרקד"וראב

בצירמיםשהוכלואפילושאנימיםשאולישם



הכנהגיךסעודההלכותא"הגרהלכותקנב

שמסיקז"יק"סשםר"באועיין,מטמאנמי

.(ב"וצם"כהרמבלהלכה

יטול,הסעודהקודםצרכיוהעושה.קלם
ועליצראשרויברךאחתפעםרקידיו

כי,אחרבאופןיעשהולא,ידיםנטילת
נטילהעללנרךאיןנקיותשידיומאחר
יצראשרדברכתל"כניעשהולכן,שניה
דגםל"וד)הואענינאחראידיםנטילתועל
כזהאיןיצראשרכךואחרידיםנפילתבעל

.(הפסקשום
רבינונהגוהיאךל"זצא"הגררבינודעת

.ל"זצחייםהחפץ
רבושיטתמייתיה"קסס"רובביאורו,ר"מע

כךואחריצראשרולברךידיוליטולי"רששל

י"ורש,ידיםנטילתעלולברךפעםעורליטול
שניומברךאחתפעםרקשנוטלל"סגופא

נטילתעלמ"ולהגהקודםיצראשרלטור,ברכות

ליטולראוישלכתחילהמסיקב"ובמ,קורםידים

לסעודהידיםנטילתיוצאשאינובאופןפעם

עלומברךכהלכהנוטלכךואחריצראשרומברך

ויברךפעםרקשיטולש"ובעה,ידיםנטילת

בזהלחוששאיןרבמעשה'בתוסוכן,תרוייהו

שניידרמ"הגררבינוליסיפרוכן,הפסקמשום

וראהבעצמול"זצחייםהחפץאצלשביקרל"זצ

בירךהניגובואחר,י"ענטובירך,פעםרקשנטל

,"שלמהרביהצדיק"בספרהואוכן,יצראשר

העידל"זצבלוךשלמהרביצ"הגהשתלמידו

היהוכן,אחתפעםרקנוטלחייםהחפץשהיה

עללברךעיקרונראה,ל"זצא"החזורבינומנהג

,יצראשרלברךכךואחר,ולנגבידיםנטילת

,הפסקדיןאיןהפוסקיםלרובניגובשלאחרי

.ש"ואלחושאיןודאילטהרהשמתכווןג"וכה
.מהומברזלידיםנוטל

שלאמברזראשונהפעםליטולנוהגיןויש

ע"שבשבזהלעייןויש,יצראשרולברךבכלי
בנקבברזאהיתהשאםאיתא(טק"ס)ט"קנ

יחזירנהאםרקמועילמיםויצאווהסירה
שפיכהבכלגבראכחדצריך,פעםבכלויסירנה
שמועילסמכינןשבדיעבדל"בבהש"וע,ושפיכה

צריךלאם"שלרמבל"זצרבינובשםומביא,כן
שאיןשאניאצלנוומיהו,גבראכחשפיכהבכל
נפקעולכןלבניןומחוברבכיוררקבכליהברז
ורקלמעייןשמחוברלומרישרק,כלישםמינה
,בקרקעשקבועיםלצינורותהמיםמפעיללחץ

במועדיםהיטבועיין,כמוהולמעייןומחובר
שהבאנומהה"בהגהג"שיסימןד"חוזמנים
ו"תאלובמיםלהקלשאין,נשיםטבילתלענין

מקוםישודאידרבנןידיםלנטילתומיהו,ש"ע

לענין,כנטילהשתהאלהחמירבזהשיצאלומר
המקומותברובומיהו].כךאחרלברךיוכלשלא
רקלמגדלמיםמעלהומשאבה,מיםמגדליש

חבורואיןלצנורותיורדומהמגדלפעםמדי
נראהולכן,לזהלחושישדמקוםונראה.[ישיר

תרוייהוולברךכהלכהפעםרקליטולויאהדנאה

ק"סה"קסצ"בשעהועיין,ל"הנרבותינווכמנהג

שגםבביאורוהגרסארבינובשםנמישמביא'ז

ע"וע).נ"וכמשוסגיפעםרקנוטללכתחילה

,הגגשבראשמחביתשכשבאט"קמאותלהלן

.(מכלידחשיבאפשרה"בלא

הנפילהלהסמיךW~Wל"זצרבינודעת,קם
חובהw~wלהמוציאממשממוך

ומברךאחדבחררנוטלואם,להסמיכם
ממשממוךאפילואחרבחררהמוציא
.ממוךנקראלאשביהלכתחילהאסור

.כפיםמנשיאותא"הגרשיטתעלקושיא
ג"מרפראייהומייתי,ו"סקמ"קבביאורו

לאאחתאמהאפילולחדרשמחדר.לגדזבחים
ואני,לכתחילהדאסורהפסקוהוהתיכףנקרא

בעינןשבכהניםסובאתמוההלאזהשלפיתמה

.לטסוטה'בתוסוכמבוארברכהלנטילהתיכף
שאין'התוסדחידשוהואבזהואדרבה,(כלה"ד)

,תיכףשאינואמהב"כשיעוראפילולשהות
ולרבינו,(טק"ס)ח"קכא"כרמלהלכהומובא
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קבגנדקגיך

,לעיכובאלעניןהואאמהב"כשיעורשכלל"זצ

הנטילהלכתחילהשצריךגימאאסוכ"א
,מדינאדוקאגופאהכנסתבביתכפיםלנשיאות

.בזהנזהריןמעולםשמענוולא

דוקאליטוללחושאיןשמדינאמסיק
.שאוכלכחדר

הוהאמנםלחדרמחדרשמדינאמזהונראה

כגוןדוקאהיינואבל,ש"וכמלכתחילההפסק
אפשרדהתםבעזרהבבהמהלסמוךלהצריכו

והכא,לצורךשלאהפסקהוהכ"דאל,טפיסמוך

בחדרונוטלנטילהלצורךשלאכשמפסיקנמי
אםאבל,לכתחילהדאסורנ"אהסיבהבלאאחר

,דוקאהתםמצוייןשמיםוכגון,נטילהלצורךזה

שוב,הנטילהלצורךדעבידכללהפסקנקראלא

בנטילתלחוששאיןש"כמכאןש"בעהמצאתי
דעתומסיחשאינוסמוךבחדרנוטלאםידים

כ"וא,ש"עסמוךכמושפירוהוהבנטילהועוסק
לשםוהולךאחדבהדרהמיםשאםנראהמדינא
ל"זצעולםגאוניראיתיוכן,לחושאיןלטול

שרבינוי"מקשםהציוןבשערמ"וכ,בזהשהקילו

בדברינוע"וע).לצורךכשלאאלאמיירילא

.(ח"קיסימןב"חוהנהגותבתשובות

.טוביוםהעונגשיטת
מביאח"י'סי"טוביוםעונג"ת"בשוומיהו
לנטילהסמוךשאזשאוכלבחדרלנגבשנכון
ב"סקב"במוהובאמרדכיבמאמרכ"וכ,ברכה
לגוףשייךשהניגוב,ד"כס"סא"בחזומ"וכ

כמבוארלכתחילההניגובעדדמכרכיןהנטילה
,טמאלחםכאוכלניגובובלי,א"סיח"קנ'בסי
שאוכלבחדרלנגבלדקדקטובמהיותנהגנוולכן
.טפיש"ואדוקא

בנמילתמחמירל"זצשרכינונהתה.קמא
,יצאלאמיםבהרבהנוטלושאפילו,ידים

.דוקאידכלפעמיםשניעימולוצריך
בביאורול"זצרבינושמדבריהואחידוש

להחמירשצריךמשמע,ואםה"דב"מב"קס
,סגילאויותרברביעיתנוטלשאפילו,ד"כהראב

עודליטולכךואחר,ולהפסיקליטולצריךאלא
,שנטמאוהראשוניםהמיםלטהרשנייםמיםפעם
ב"קסבסימןרבינובשםב"מהמצ"בשעהוכן

בדבריכןומפורש,א"הרשבדעתוזהו,(ז"יק"ס)

לנטילתשצריךעקבפרשתמ"כשעהל"האריז

בסידורז"הגרשפוסקוכן,שנייםמיםידים
שמדבריואף,דוקאשנייםמיםתמידשצריך
טהוריםשהידיםנראה(הביתבמשמרת)א"הרשב

,נטהרולאהמיםורק,ניגבםאםויצאברביעית

בזהזההידיםלשפשףשנוהגיןדמאחרנראה

בשפשוףמ"מ,טמאיםהמיםדרקנימאאםאפילו

שנייםמיםצריךכ"וע,הידיםבזהוטימאמעבירם

.מאדבזהליזהרויש,רוקא

לאאםסגילאבפעמייםשאפילומחדש

.דוקארביעיתראשונהבשפיכהישפוך

מיםבהרבהנוטלשאפילוהזהרתיא"ובמק

פחותשפךראשונהבפעםואם,סגילאופעמיים

טמאיםכשהמיםהידיםלהגביהחייבין,מרביעית

יוצאיןשטמאיםהמיםהכישבלאו,דגמראמדינא

לשפוךצריךכ"וא,נטהרוולאוחוזריןלפרקחוץ

בזהואיןלמקוהרדמיהפסקבלירביעיתתיכף

להעבירשנייםמיםמעבירואז,טומאהדין

.ש"ואהלכלוך
.שנייהלנטילהנטילהביןמשהומפסיק

נטילהביןמפסיקכמהעדנתבארלאוהנה

(ב"קס)י"בבמובאובכלבו,לשנייהראשונה

דוקאובשניים,מלוכלכיםהמיםראשוניםשבמים
מיםידיםבנטילתצריךולכן,הלכלוךמעביר
כ"וא,דיריםב"רפט"ובתויש"עדוקאשניים
שהמיםעדמפסיקברביעיתשנוטלשלאחרנראה

כבשעתזולפיםאינםהמלוכלכיםהראשונים
,מטהרםשנייםבמיםואו,עומדיםכבררקנטילה

ממשהפסקהצריךרק,אחרבכחסגילאכ"וא
שנוטלד"הראבבלשוןמבוארוכן,במשהו
.ש"ואש"עומפסיק

.בידיונוגעתכולההרביעיתאין

,לידיגיעכולהשהרביעיתצריךשאיןונראה



ומינהגיוסעודההלנותא"הגרהלכותקנך

רק,האצבעותשביןבאוירנופלמקצתכ"שע

,בגופויגעוהמיםשכלצריךולאכמקוהרביעית

סגינטוליםידיוכלואםרביעיתשופךנמיוהכי
אףולכן,דוקאידיועלכולההרביעיתשאיןאף

סוףעדהואהנטילהמקוםפוסקיםשלהרבה

עדברביעיתנוטליןוכשאנו,לבדהידאצבעות

עדרביעיתשאיןנמצא,לזרועהידחיבורסוף

לאמ"מ,הנטילהמקוםשהואהאצבעותסוף

רק,נטילהבמקוםנופלהרביעיתשאיןלןאיכפת

הידבחלקאולצדדיןנופלואפילוכמקוהרביעית

שחייבהידשחלקניוןנטילהמקוםשאינו

ועיין).סגירביעיתמשפיכתכהלכהנטלבנטילה
.(ש"אולדברינוד"כת"אא"חזו

.דוקאמעטמעטליטולטעם
ד"ולע,ממשהידכלליטולליזהרצריךומיהו

(י"תדברכותו"בפ)שפוסקם"הרמבטעםזהו
,כשיעורשיתןעדמעטמעטהרביעיתלשפוך
שהגיעטפיבטוחמעטשמעט,אחתבבתולא
נטילהחובתמעיקרוזהו,ממשבידמקוםלכל
.ש"כמ

.בנטילהל"זצא"החזוחידוש

והוסיף,הידלכלהגיעולאוהמיםשבנטלודע

ב"שבמאף,כדיןהידלכלשהגיעשנייהנטילה
ישמ"מ,שיצאכתבשםצ"ובשעהו"סקכשם

,כללידיםנטילתחובתיצאשלאאומרים

ולאחיבוראינולהטפיחמ"עשטופחדמחמירים

לנגבחייבכ"וא,לשנייהראשונהנטילהמצטרף
פעםשנוטלעדשפסוליןהטמאיםהאלוהמים

ח"באולהלכהל"זצא"החזודעתוכן,שנייה
הלכתאזהוכל,שםהעוליםובדינים(ב"כק"ס)

.ידיםבנטילתרבתא

ומיםברביעיתנטלאפילוידיוהנוטל.קמב
.נוהיההידיםלשפשףמצוה,שמים

(דק"וסבק"ס)ב"קסבביאורומבוארו"ד

אינוששםכיון,בזרוענוגעאילןאיכפתולא
ודלאנטמאלאשםנוגעאיולכן,נטילהמקום

בעינןושפשוף,הפוסקיםשארנגדשדבריובערוך
נטלואפילו('בסעיף)שםא"ברמכמבוארתמיד

א"הגרובביאורשםז"בטוכמבוארברביעית

רבינומדברישמוכחגק"בסלהלןוכן,ש"עיי
הידיםלשפשףמצוהברביעיתנטלשאפילול"זצ
,לנגבםשהכוונהמפרשיםישכיואם,בזהזה
מצוהשלכתחילהנראה,בכךסגיניגבםואם

,ל"האריזבכתבימפורשוכן,היטבלשפשפם
כ"משט"קססיא"חוהנהגותתשובותועיין
.מגדיםמהפריבזהשפשוףבגדר

לנטילהכתמויןלאאבלכדיןידיונטל.קמג
לנטילתכוונהצריךשאין,יצאכ"גלאכילה

.לאכילהידים
עלפליגז"סקח"קנבביאורול"זצרבינו

לחוליןבנטילהדבעינןל"דסשמוכחע"הש
עדיףדלא,כוונהצריךלאולדעתו,נוונה

אםנדהשאפילולןדקיימאהגוףכלמטבילת
,כוונהבעינןדלא,טהורהכ"גוטבלהנאנסה

ומוכיח,כוונהבעילאודאיידיםבנטילתש"וכ

.היטבש"עדחגיגהמסוגיאכןנמי
נטילתמועילהיאך,תיקשישלכאורהונראה

דבעינןמשמירהדעתומסיחוהא,כוונהבליידים
נטילהמצותלשםידיונטלכשלא,ידיםלנטילת

פעםעודרבעינימאגופאטעמאומהאי,כלל

.נטילה
וטוען,שנטלאחרמידשאוכלדמייריונראה

להיסחבזהחיישינןולא,ידיוושמרשנזהר
בתנאיהיוםכלדמועילשחריתובאכל,הדעת

לכלמרובהלזמןהיינו,ד"קס'בסי'כדאידוקא
כ"ועוישכחדעתושמסיחחיישינןהתם,היום

שומרז"שעי,לכךשיתכויןדוקאהתנאהצריך
כדיןידיונטלאבל,שםרבינושביארכמוידיו

ידיוששמרלוברוראבל,לאכילהנתכויןולא

.שמועילנראה
או,שחריתלתפלתידיושהנוטלנראהומעתה

לאחרומיד,ורביעיתבכליכהלכהוערביתלמנחה

מדינאלכאורההלא,לאכילהידיונוטלהתפלה



רכסעודההלכותא"הגרהלכות
~

קנהנהגיך

יצא,לאכילהי"לנטכוונהצ"דאולפוסקיםלרבינו
כ"וא,כוונהבעינןדלאכיוןלתפלהבנטילהכבר

.ב"וצלבטלהברכההוהומברךידיוכשנוטל

לפנימטונףבמקוםליגעשנהגוטעם

.א"הגרפסקיספרעלותמיהה,הנטילה

שנזהריןל"וצעולםמגאוניוראיתיוכבזעתי

ואחר,מטונףכמקוםנוגעיןלאכילההנטילהלפני
שנהגוטעמאהיינוד"ולע,ומברכיןנוטליןכך

,בנטילהשחייביןפעםכלוברביעיתבכליליטול

במקוםבנגיעהאוהכסאמביתביצאוכגון

ונטולותטהורותהידיםבעצםכ"וא,מטונף

רבינולשיטתלבטלהברכההוהוכשמברכין
ותומטונףבמקוםשנגעועבדיושפיר,ודעימיה

מנהגזהוד"ולע,לבטלהלברכהחששאין

פסקי"בספרמצאתישוב)היטבק"ודווותיקין
דלאסמכינןהדחקבשעתשרקדמשמע"א"הגר
.(ב"וצידיםבנטילתכוונהצריך

קודםיריםנבילתעללברךמאריזהר.קפד

.שמנגב
א"הגבשםא"הרמד"עח"קנס"סבביאורו

שאיןוכתב,ניגובאחרגםבדיעבדלברךשיכול
הטעמים'בבשתלויכתברק,מבוררתראייתו
דלטעם,קודםולאטבילהאחרמברךלמה

,ש"עילקולאא"הרמכ"וכלברךיכולהראשון
גםחוששל"זצשרבינודעתו"חדשאור"י"ובכת

ליגעצריךבירךולאניגבכבראםולכן,בדיעבד
ואני,ולברךפעםעודידיווליטולמטונףבמקום

שכןהכרעהל"זצרבינובדברימצאתילאבעניי
,בזהמאדליתרדנכוןרקבשמוהבאתיולכן
ד"סקמב"במובחב,בדיעבדגםמחמירז"והט

ידיכםשאולומרשמאריכיןאלולהזהירדמצוה

נגובותהידיםהברכהשאומריםועד,ומנגבין

חוששיןויש)לבטלהברכהבחשששנכשלין
.(הפסקמשוםידיכםשאובאמירתהכיבלאו

הברכהגמרולאניגובלפניהשםאמראם
.כזהל"האריזודעת,מהו

,הניגובלפנילבדהשםאמראםונסתפקתי

ונראה,ניגבשכברעדהברכהלגמורהספיקולא

,לבטלהברכהזהוז"שלטלחושראויבזהשגם

בשעתדברבשוםלהתעסקראויאינוהכיובלאו

שנוטליןל"האריזהקדושבכתביוכן,הברכה

,(פ"ג)היטבמשפשףכךואחר,ידכלפעמיים

כךואחר,ומברךראשוכנגדמגביהכךואחר

ודעת).ז"בכוסודותכוונותשםומוסיף,מנגב

מןזהושאףהשפשוףקודםלברךז"הגר

.(המצוה

אולפניומילין'דמיםלוכשאין.קמה
לאכולישמ"ומ,מנטילהפטורמיללאחריו
במזלגשאוכלממפיקולא,דוקאבמפה

.נאוכליןנוגעשאינו
מיםכשאיןהדחקדבשעתג"קסס"רח"בא

,במזלגאוא"הרמוהוסיףבמפהאוכלמצויין

דמילאשבמזלגשםבביאורול"זצרבינוותמה

ונראה,ש"עיבטורוכמבוארלהתירואיןלמפה

שאם(:ו"ק)חולין'בגמשמסקינןיותרלתמוה

ם"הרמבוכן,חייבנוגעשאינואףחבירוהאכילו
מיםלובישאףלכתחלהשמתירדברכותו"בפ

,נוגעשאינואףחבירובהאכילואוסרהלאבמפה
שמתירא"הרמדברילכאורהמאדתמוהיןכ"וא

והלא,נוגעשאינוכיוןבמזלגמיםלוכשאין
,נטילהבעימ"ומנוגעאינוכ"גחבירובהאכילו

מיםלוכשאיןפ"עכשהתירובמפהאשכחןואם

.ב"וזטפידשריידלוכאיןדהוהשאנידמפהל"י

ולאכמזלגאוכלשאםא"הרממיישב
.נטילהצריךאיןנוגע

,א"הרמהגדולרבינופסקליישבד"ונלע

שאםהדיןעיקרסובאתיקשישבעצםונקדים

,בחוליןנטילהבעילותחבחבירורקאוכלאינו

מפורש,תמירנטילהשחיובלקודשאפילווהלא

מנטילהפטורחבירולותחבשאם(:כד)בחגיגה

.(א"כטוש"וע)ע"וצבחוליןש"וכ
טעמימתריתיקנולחוליןנטילהשחיובונראה

דהיינותרומהסרךמפני(.קו)בחוליןוכמבואר
,חכמיםדברילשמועמצוהוכן,טומאהמשום



רנסעודההלכותא"הגרהלכותקנו
~

נהגיך

מדכתיבלהואסמכוקרושהמשוםנטילהשתיקנו
משוםנטילהובחיוב,קדושיםוהייתםוהתקדשתם

אומאכילמחמתבאוכלשייךלאטומאהסרך
איןבאמתולכן,במאכלנוגעשאינוכףאובמפה
אבל,בחגיגהוכמבוארבתרומהורקבקודשחיוב
משוםחיובפתכשאוכלבחוליןישג"כהגם

חייכיןולכן,חכמיםדברילשמועומצוהקדושה
,בכףוכןמאכילמחמתבאוכלגםלחוליםי"בנט

.ובברכה
חיובשלוואידנראה,א"הרמפסקש"וא

ואסמכוהוחכמיםדברילשמועמצוהדמשום

כשצריךל"חזהחמירולאוהתקדשתםאפסוק

גדרכאןואין,מיללאחריואולפניומיל'דלילך

רלאלשמועמצוהשמשוםקדושהמשוםנטילה

ג"בכהגםליזהרעודראויאבל,ג"בכהאצרכוהו

,נטילהרבעיתרומהמגזירתנגיעהמחששפ"עכ

תבירושיאכילואובכףאובמפהמשתמשולכן

בקודששאפילו,טומאהמפניחוששיןשלא

דמיירי,מאיריםא"הרמודברי,ש"וכמשרינן
ם"הרמבאבל,ש"וכמדשרידוקאהדחקבשעת

במפההיינו,במפהלכתחילהגסתמידדמתיר

אובכףמתיראינואבל,ידלוכאיןדהוהדוקא

נטילהגדרמשוםפ"עכדאיכאחבירוהאכילו

.ת"בעזהשינכוניםוהדברים,קדושהמשום
עלהוכורךאחתכידובמכהמסתפק

,לבדהשניעלמברךאירטייה

בידומכהלאהדכשישהדיןמהוונסתפקתי
עלמברךאי,עליהרקמפהכורךכ"ועאחת

איוהיינו,לאאוהשניהידוכשנוטלידיםנטילת
או,המצוהכעיקרידיושניכשנוטלרקמברכין
שלדברינוונראה,עלהנמימברךבחדאכשחייב

והתקדשתםלמצותפעללאבמפהידיובכרך
רק,דוקאידיובשניוהחיוב,לבדלטומאהאלא

,כללמצוהבהאיחייבולאמילין'דברחוק
הדחקשעתהואמכהכשישהדיןדהואומסתברא

לאאחתידושנטלאףכ"וא,חיובאהאיואין
,דוקאידיובשתישיסודווהתקרשתםמצותקיים

מצותושורש,בזההייבוהושלאממנוופטור
טומאהמדיןולאוהתקדשתםמדיןבברכהנטילה

שטיבולובדברולהכי,שם(ו"ק)בחוליןוכמבואר

להרבהטומאהמדיןחיובושעיקרבמשקה

אחתבידונמיהכיכ"וא,ברכהתיקנולאפוסקים

,והתקדשתםממצותפטור,אחרונוטלברטייה

מברכיןואין,טומאהמשוםהאחרונוטלוכורך

ס"סהפוסקיםסתימתומיהו.ידיםנטילתעלבזה
בהנשארנוטלרטייהעםבידמכהדכשישב"קס

,בפוסקיםהיטבש"עהידכללוכאיןרהוה
כ"וא,והתקדשתםחיובבהנשארשחלונראה
שאימוכחוכן,עלהמברךלחודאחתידבנטל
מדיןרקג"כהוהתקדשתםחיובשאיןגימא

בהנשארצריךלאטומאהלדין,לבדטומאה
אפילואובמפהלהשתמשיכולרק,דוקאנטילה
,והתקדשתםמצוהבזהשישנראהכ"וע,בכף
.ש"כמעלהומברךליטולשראוימהליטולוחייב

.בזהש"העהשיטתמביא
ידושאם(בק"ס)ג"קסש"בעהמצאתישוב
במפהיכרוךוהשנייהאחתידויטולבריאהאחת
טעמאדהיינוונראה,ידיםנטילתעליברךולא

מברכיןאיןולכןכהלכתההמצוהמקייםשאינו
,עלהנמישמברכיןטפינראהד"ולע,עלה

מהובפוסקיםע"וצ,נטילהמצותבזהשמקיים
.ז"שלאחק"בסהיטבועיין,בזהדעתם

וכרכו,ידובמקצתמכהלוכשיש.קמו
ליטולצריך,פנוימקוםונשארברטיה
בכלמפהעללכתחילהיסמוךולא,שמה
שאיןאףהידבכלרמיהכרכוואם,היד
עלהמומך,לנטילהלהמירוכשקשה,צריך
שניהידונוטלהידבכלכמטהלכתחילהגם

.לבד
,ל"זצרבינומביאורלמדנוזהדיןשורש

בידורטיהלויששאםמבוארב"קסמ"סע"שבש

במקוםשלאהידשארנוטל,מכהלושיש

יגיעוהמיםכןלאשאםרביעיתוצריך,הרטייה

הידשארנוטלאבל,ויטמאוויחזרוהמכהלמקום

יותרחייבשאינולחצאיןנטילהנקראולא
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ל"זצורבינו,שםומפרשיםש"בראוכמבואר

במקוםליטולצריךשאיןעודמוסיףבביאורו

רכשם,מפהכאןמועילהדיןשמעיקרהרטייה
וכאן,שזריזיןתרומהלאוכליע"לכמפהשהתירו

המכהבמקוםשריולכןיסירלאכאבמחמתנמי
.ע"לככמפהדהיינוברטיה

שישמישלכאורה,זהבדיןנאנתבונןועכשיו

חייב,לבדידובמקצתעליהורטייהמכהלו

הידכללכרוךלסמוךיכולואינולהנשארליטול
מדינאשחייבידבמקצתבמכהכ"וא,במפה

דלאלחשושויש,נטילהצריךהידשארליטול

נוטלכןואם,בזהליזהרוצריךמפהבזהמועיל
במפהכורכוואזרטייהשישאףהידבשאר

.לפנינושיבוארוכמוכדיןשניידונוטל

אוהרטייהלהסירבניקלאפשראםמחלק

.לא
היתרעודשמוסיףל"זצרבינומדבריומיהו

לתרומהכמפהמועילרטייהלהסירקשהשאם
מפנידמועיללתרומהמפהכמורהוה,ע"לכ

רטייהבמכהעשושאםנראה,הםשזריזין
שאינוכיון,צריךשלאאףהידבכלגדולה
ידונוטלע"לכוכמפהמועילבצעראלאמסירו
באופןאו,פנוימהידנשאראםאבל,לבדשניה
ולהסתפקבניקלהרטייהלהסיריכולשהוא

לסמוךאסורבזה,וסביבוהמכהבמקוםברטייה
לחוליןמפהמועילדלאלןדקיימאמפהעל

צריךוכן,הידשארליטולצריךרקמיםכשיש
ולהסתפקקלהדבראמהגדולההרטייהלהסיר

.לבדהמכהבמקוםברטייה

עלהשאץמשקהככונםנקבעםכלי.קנז
פיודרךבנוטלרקלאפסולה,כלידין

.אסורהנקבררךנופלאפילואבל,למעלה
רקפגםעםככליא"הגרבדבריסתירה
לכדלמעלהביןלחלקוהכרעה,למעלה

.באמצעאו
בכלינוטליןשאיןדאף(ב"סק)ט"קנע"בש

אםהיינו,כלימתורתשבטלמשקהככונסשניקב

כלימתורתבטלהשכברמהנקבלמעלהבוטל
ודעת,שריהנקבדרךאבל,ולמעלהמהנקב

ולדעת,הנקבדרךגםשפסולק"וסמג"הסמ
ל"זצורבינו,א"ורשבם"הרמבדעתגםזהוא"הס

מהתוספתאלהפוסליןראייהמייתיבביאורו
עץכלירשולי(ב"מדידיםק"פש"ברמובא)

שפןקירקסן,לידיםמהםנוטליןאיןוזכוכיתעצם
להםישאםלידיםמהםנוטליןכליםועשאן
מ"ומרביעיתקבלתלהםדישהרי,רביעיתקבלת
,כלישםשעשאןלמעלהושפןשקירקסןעדפסול

ויש).ש"כמהפוסליןכשיטתמזהומוכיח
ב"במכמובאדוקאחרסבכלידהיינומפרשים

דוקא,בנקבפוסלל"זצשרכינונראהד"ולע

באמצענקבישרק,עלהכלישםנמיכשלמעלה

איןאםאבל,פסולוכולומנוקבכלינקראולכן
,לנקבודומהוחלקחדאינולבדלמעלהורקנקב
המיםואפילו,שמהידיםליטולשרילדידיהגם

שבורכולוהכלישאיןכשרשמהדרךעוברים

לשמושוראויוכאלוחדאינושלמעלהבזה
.ידיםלנטילתוכשרכלישברנקראולאכמקודם

.(ד"כק"סט"קנב"במעיין)

.ל"זצמוולזיןחייםרביהגאוןדברי
חייםרבימהגאוןבשאלתותמצאתישוב

הנקבמןרביעיתהמחזיקכלי"ל"וזל"זצמוולזין
ליטוללאזאתובכל,ידיםלנטילתכשרולמטה

נקבשאיןדמייריוכנראה,ש"ע"אדםבפניבה
הרבהשבזה,(הנקבדרךונוטל)הכליבאמצע

מהמחמיריםל"זצרבינווכן,אוסריםפוסקים
וחלקחדאינולבדשלמעלהמיירירק,ש"כמ

נהגוהעולםאבל,שרישמדינאנקבוכעין
.בפניהםלהקלאיןכ"ועלהחמיר

ואיןידיםבנשילתפוסלחציצה.קמח
.כלללהקל

להקלשנהגודאפשרא"קסס"רא"ברמ

שאיןאומריםישכי,ידיםנטילתלעניןבחציצה
,דוחהבביאורול"זצורבינו,בנטילהחציצהשייך
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נהגיך

ולא,חציצהדיןבזהשישהסכימוהפוסקיםשכל
לחוליןכשנוטלבחוליןהסוגיאלפרשנדחקו
.ש"עתרומהטהרתעלשנעשו

לחושאםבצקואיןגדוליםצפרניים
.הפוסקיםשיטתבזהמביא,לחציצה

בצפרנייםמחמיריםנשיםבטבילתוהנה
בדיעבדגםתחתיובצקשאיןאף,גדולים

דעומדים(כק"ס)ח"קצך"ושח"בבוכמבואר
נשיםשהתםואף,וחוצציןדמיוכנטולליקצץ
,לינטלעומדתולכןהטבילהלפניליטולנהגו
בנישרובבאופןגדוליםאםהדיןרהואנראה
,מקפידאינושהואאף,לנוטלומקפידיםאדם
אומנתוכשאיןובפרט,מחמיריםפוסקיםהרבה
בקציצתמאדליזהרישטעמאומהאי,בכך

שיש,ת"בסוכמבוארשבתערבכלצפרניים
חמורשחיובהידיםנטילתמצותלביטוללחוש
.היטבק"ודומאד

ס"ר)"הטהורשלחן"בספרמצאתישוב
ערבבכלצפרניוליטולשדרכומי"ל"וז(א"קס

אסורשבתבערבליטולשכחאחתפעםאםשבת

ירחץכןעל,מקפידמסתמאכיבשבתלאכוללו
עלואף,בשבתאפילוהצפורןשתחתמההיטב

מקפידהואאם,מקפידיןאיןהעולםשרובפי
וכדומהלבצקחוששוכנראה,ש"ע"חוצץ

לחושישולדברינו,שגדלבמקוםבצפורןשנדבק
רקלקצריןשעומדכיוןשחוצץגופאהצפורןעל

,הצפורןשתחתמהיגרדאםמועילולא,שכח

אלאלזהחיישינןדלאסתמוהפוסקיםואולי
,מדרבנןרקשהחציצהואף,נדהבטבילת
עיקרהמ"מ,מדרבנןאלאאינוהמקפידדמיעוטו

מיםשהרימוכרחזהאיןאמנם.כרתלאסורנוגע

כמיהחמירוידיםולנטילת,לנדהכשריםשנשתנו

פ"ועכ,ידיםבנטילתמאדהחמירול"וחז,כיור

הצפרנייםלקוץע"לכלכתחילהלהקפידראוי
.לחציצהלחושאיןואזמדיגדוליםיהיושלא

מהוחציצהאיןרקמלוכלכיםוידיונטל
.הדין

,וחציצהידיםנטילתריןבעיקרעודנבוךואני

לפוסקיםשאפילומבוארא"קסס"סא"שבמ

חיבורסוףעדאלאאינוידיםנטילתשחיוב
חייביןע"לכהידבכףמלוכלךאם,האצבעות

כפשוטוידיםנטילתשחובתומשמע,שמהליטול
כמוחציצהפסולמצדרקולאלכלוךלהעביר
מדיןגםידיםנטילתמצותעיקררק,בטבילה

שאינומקפירבאינותמהניזהולפי,והתקדשתם
מהידיםלכלוךלהעבירחייביןמ"מהלא,חוצץ
.ב"צז"וכנטילהחובתמעיקרשזהו

ואיןמועיללאכלילתוךידיושכשך.קמש
לנכילתגבראכחוצריך,כללז"עלסמוך
נבראהנחשהתחילחניתובהמה,ידים

.לנכילהכשרהכלם"להרמב
כליודיןידיםכנטילתגבראכחדין

.קבעוולבסוףשחקקו
שאםג"בתרעתמובא(חק"ס)ט"קנע"בש
לקרקעמחוברשאינוכלילתוךידיומשכשך
מפניאו,יריםנטילתחובתיוצאידיובזהונטל
כחגופאשהשכשוךאו,גבראכחבעינןדלא
עליווחלקו,[ואםה"רט"סל"ביאוה'עי]גברא

רבינושביארכמוכולםוכמעטהפוסקיםרוב

לקרקעמחוברבכלידוקאזוולשיטה,שםל"זצ
דעתקבעוולבסוףכחקקואבל,כלידאינואסור
,שיטהלתאילנטילהוכשרכלידהוהל"זצרבינו

שקבעודבכלי'זסעיףסוףלעילא"ברמוכן

וחקקו,כלישאינולנטילהפסולחקקוולבסוף

רבותינוהאריכוומאד,כשרקבעוולבסוף

חקקובדיני(ועודסופרחתם,ב"הנו)האחרונים
.זהבעניןל"ואכמקבעוולבסוף

ודיןדוקאגבראכחצריךאילנטילה
.הגגכראשכשחכיתהמים

בזההשיטותבביאורי"בסמאריךל"זצורבינו
דהוהבהטה'גבשיטהומביאשיטות'גומביא
כ"משא,כךלאחרמועילולכןהמיםבכלמעשה
בכחמועילולאהמיםבכלמעשהאינובברזא

,ש"עלהלכהם"הרמבשיטתשזהוומפרש,שני
כשהמיםהרחקבשעתלדוןמקוםישזהולפי
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,מקומותועודק"בעיהכמוהגגבראשבחביות

ג"לבהוכן,מכליגבראכחהוהברזאבפותח

ישלכאורהכ"ואכללגבראכחבעילאהלא

ג"בכההדחקבשעתידיםנטילתלעניןלהקל

.ב"צז"וכ

איאףידיםלנטילתע"לכפסולזוחלין.קנ

שאוביי
.נשרים

מסתפקשהמחבר(ו"טק"ס)ט"קנבביאורו
פשיטאל"זצורבינו,ידיםלנטילתזוחליןלהכשיר

דמועילבקרקערביעיתורק,מועילרלאליה
לאזוחליןאכל,ידיםלנטילתמהניכליםלטבילת

.ש"עידיםלנטילתגםדפסולופשיטאהתםמהני

ש"הריבחידושפ"עע"השופסקמיישב
.קטפרסמשוםזוחליןשפסול

מסקינןר"יק"שבס.ע"השפסקלבארונראה

סאה'מבואיןאפילומעייןבמיידיוהטביל"
בבתבהםידיושמתכסיןכלטבילהלועלתה

שדינואומריםישמקוהבמיהטבילםואם,אחת

ונקטינןסאה'משצריךאומריםויש,כמעיין

שיעורבעינןדלאוהיינו,ש"ע"המיקלבדברי
ולטבולידיושנילהכניסכדיאלאידיםלנטילת

.בהם
במקוהזוחליןפסולמפרשש"שהריבונראה

'מכאןאיןכ"וא,חיבורשאינוקטפרסדהוה

במעייןכ"משא,במקוהפסולזוחליןולכןסאה

דבעינןואף,בקטפרסכשרשהואבכלדכשר

,פוסקיםלבמהת"מתאפילולאדםבמעייןשיעור

כלבהמיםלכסות,אדםבטבילתהלכההיינו

ולכןשיעורבעילאהמיםגוףמצדאבל,גופו

.במעייןכשרווחלין
הקילובקרקעידיםשבנטילתנראהזהולפי

ידיובושיתכסהרבעיוהא,שיעורבעינןדלא
מועילשפירולכן,המיםבגוףולאבנטילההלכה

משמעותפשטותוכן,בזוחליןגםידיםלנטילת

בקרקעלמיםכללשיעורשאיןהמחברלשון
צריךשבמקוהל"סל"זצורבינו,ש"כמש"וא
רסגיכבמעייןהקילוולא,בקרקערביעיתת"מה

ועיין,ופסולחיבוראינוזוחליןולכן,שהובכל
סימןד"חהשלםוזמניםכמועדיםבדברינועוד
.ש"יעוא"הגרבשיטתעודשביארנומהט"ש

.קרילבעלכשראםזוחליןמים
סאה'במדסגיע"לכהקילוקרילבעלוהנה

ח"אוע"בשוהפוסקיםשכתבוכמו,שאוביןמים

פסולודאיבמקוהזוחליןולדברינו,ח"פסימן

שאינו,מקוהתורתמעיקרשפסול,קרילבעל

לןדמבעיאוהא,כללשיעורכאןואיןחיבור

שיעורלזהבעינןדלאהיינוידיםלנטילתלהתיר

צריךשאיןפוסללאזוחליןז"ועשיתכסהרק

אינוסאה'שבמק"בעלטהרתאבלממשחיבור

.בזההיטבק"ודו,מועיל

ידיםנטילתעלתמידהברכהנוסח.קנא
.ידיוכמכלאף

מביאט"קנס"סבביאורול"זציבינו

עלמברךכ"גידיוכשטובלאישםבמחלוקת

ומסיק,ידיםטבילתעלמברךאוידיםנטילת

אוק"מלגבי(ו"ס'ח'בס)במחלוקתשתלוי
שםמברביןא"ולרמלאיאולהתעטףמברך
עלמברכיןכאןהדיןוהוא,מצותעלק"במ

גופאהתםל"זצלרבינוכ"משא,ידיםטבילת
נוסחכןשתקנולהתעטףק"מעלגםמברכין
עלהברכהנוסחנמיכאןכ"וא,תמידהברכה
מדברימתבארוכן,לשנותואיןדוקאידיםנטילת
מברךשלעולםב"סכ'ד'סיבביאורורבינו
.י"ענט

.להלכהב"המדעת
הפסוליןבמיםטובלשאםמסיקב"ובמ
הכשריםובמים,יריםטבילתעליברךלנטילה
אבל,ידיםנטילתעלמברךנמיטבלאם,לנטילה

הברכהבנוסחלשנותאיןל"זצלרבינוד"לע

'ד'בסיבדבריווכמבואר,ידיםנטילתעלשתיקנו
מברךלנטילהראוישאיןבצרורקינוחעלראף
מברךי"לנטפסוליןשהמיםאףכאןנ"וה,י"ענט

אבל,בטבילהגםהמצוהומקיים,י"ענטבשבילה
.נ"וכמשידיםנטילתעלרקתמידהברכה
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אתרומםנמיםמחמירל"יצרבינו.קננ
,כרומיתמלחשאיןהיוםגםמדינאשנוהג
שנישרקעדונוטל,דוקארביעיתוצריך

טוףחיבורמקוםעדאודאצבעות
.הידלגבהאצבעות

אחרוניםשמים(א"קפ'סיסוף)בביאורועיין
,בינינומצויסדומיתמלחשאיןלדידןאףחובה

קדושיםוהייתםוהתקדשתםמדיןשעיקרה

רק,ואחרוניםראשוניםמיםמינהדדרשינן
אחרוניםמיםדחיובמסקינןדעירוביןק"בספ

לאולכןסכנהדהוהסדומיתמלחמשוםחמיר
ראשוניםממיםשפטרוכמובמחנהמזהנפטרו
,הזהכזמןליתאוזה,דסכנהטעםבווישהואיל

,גרידאסדומיתמלחמשוםחיובהיסודאיןאבל

,ש"כמראשוניםבמיםכמווהתקדשתםמדיןרק

.הזהבזמןגםנוהגושפיר

שאיןטעם
מברכיי

.עלה

עלמברכיןראיןהאל"זצרבינושלדעתונראה

הבשרכל'בפל"זשהראשונים,אחרוניםמים

כ"וכסכנהמשוםרקשעיקרןמשוםהטעםביארו
מפניהיינוולרבינו,דברכותו"פם"הרמב

עלהתיקנולא,ראשוניםמיםעלבברכהשיוצאין
כמיםשמיוחדסכנהומשום,מיוחדתברכה

.ברכהתיקנולאלבדאחרונים
,אחרוניםלמיםרביעיתשצריךאיתאר"וכמע

מיםולחשוףרמזשמצאכשיטתוהוכיחי"ובכת
למים'א,סעודות'ב,תפלות'גת"ר"גבא"מ

במשנהוכמבואררוקאברביעיתוכולם,אחרונים

א"ובמק).רביעיתצריךקראשמהאי(.פב)שבת

יעקברביהגאוןבשםרכינואורחותמספרהבאתי
,ל"זצא"החזורבינומגיסוששמע,ל"זצקנייבסקי

במיםרביעיתשיעורעלחתיםא"דגרשמיהדלאו
הגאוןמרןבשםוהבאתי,בשמוותלואחרונים

תלמיריאצלמקובלוכןהידכלשנטלל"זצדבריסק
.(ל"זצמוולוזיןח"הגרנהגוכן,ל"זצא"הגר

.אחרוניםבמיםלמעטהמקוטליםדעת

מ"הסחלקאחרוניםשמיםל"האריזובכתבי

,ומקטרגהשלחןעלשעומר,במתנהלושנותנין
מברךואינוכיחידמכרךכשאדםובמיוחד

ובהגדה,לוויסתלקחלקולונותניןכ"וע,כזימון
אחרוניםלמיםלתתמביאא"מהחידפסחשל
ומוסיף,א"לסטיניקהיהיהשלאדוקאמיםמעט

ל"זצחאבליויודאר"מהרההסידעלשמענוכי
צריךפ"עכאבל,ש"עבזהמעשהלושאירע

מדינאדוקאדאצבעותשניפרקעדליטולע"לכ
מעטשנוטלומי,(ד"סא"קפ)ע"בשוכמבואר

אחרוניםמיםחובתביטלאצבעותבראשימים

סוףאושניפרקעדליטולוצריך,חמורשחיובה

עללהזהירוראוי,להלןשנבארכמוהאצבעות

לאורשהוציאו"הישרקב"לובהסכמה).כך
ראשוניםשבמיםרכשםדעתוהבאתי,עכשיו

,כןאחרוניםבמיםכך,לעשירותסגולהכשמרבה

הנראהכפיאכל,א"הסטהלקשזהוומביא

.(כללחיישינןולאכמקוהרביעית

.לאאומזוהמותידיואםמחלק

במיםלמעטהמקובליםשקפידתנראהוהעיקר

אחרוניםובמים,מזוהמותכשידיוהיינואחרונים

ג"כה,לברךראוישיהיהכדי,הזוהמאמעביר
יותרלונותניןואיןמ"לסשהזוהמאימעט

(.ו"קפ)בלקפרשתק"בזוהמבוארוכן,מהראוי

,אתראלסיטראליהסליקולכלוכאוכלטנופאכל
,אתוולכלוכאטינופאמהאיאחראסיטראדהא
וכן,ש"עאנוןוחובהחובהאחרוניםמיםד"וע

נשברדאכיללבתר(:קנך)תרומהבפרשת

לההואדתמציתחולקאלמיהבאצטרךואתענג
זוהמאההואאחרוניםמיםאיהוומאןסיטרא

אפשרולכן,ש"ע(:סז)חדשובזוהר,'וכודידין

הידיםשאם,ל"זצורבינוהמקובליםשיטתלצאת

מיםלשםשלאמיםבמעטנוטלםמזוהמות

ככלישופךכךואחר,לברכהשנקיותעדאחרונים

לברכתיתירהלקדושהנטילהלמצותרביעית

.ב"וצמידילחושאיןג"וכההמזון

לרכינוחיובהאצבעותסוףעדליטול
.ל"זצ

עדאחרוניםשמיםד"בסשםל"זצרבינוודעת
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ותלוי,האצבעותסוףאודאצבעותשניפרק
ודיעהשםי"שלרש,:קובחוליןהסוגיאבפירוש

עדסגיבעצםלחולין,א"קסס"סע"בששנייה

סוףעדלתרומהורק,דאצבעותשניפרק

תרומהמשוםעלהגזרוראשוניםומים,האצבעות

מיםאבל,האצבעותסוףעדנמינוטליןולכן

ף"הרילשיטתכ"משא,שניפרקעדאחרונים

,האצבעותסוףעדשבחוליןשםראשונהודיעה

ראשוניםבמיםומחמרינן,לידחיבורעדותרומה

כדיןאחרוניםלמיםאבל,הידסוףעדכתרומה

.האצבעותסוףעדחולין
ע"בשמפורשראשוניםשלמיםרכשםונראה

,לזרועהידחיבורעדלהחמירשראויא"קסס"ס

ס"סל"בבהועיין,שםבביאורורבינודעתכ"וכ

כןלהחמירראויהדיןשמעיקרשמביאא"קס

במיםגם,הפוסקיםמגרולירביםדעתשזהו

אחרוניםבמיםלהחמירראויממילאאחרונים

סוףעדהיינוזושלשיטההפרקעדכחוליןשדינו

כוונתשזויראההיטבוהמעיין.דוקאהאצבעות
ד"והראבי"לפירשל"וז'שככאןבביאורורבינו

למיםהידכףעדל"דקיידלדידןוכונתו,'כו

במיםממילא,תרומהסרךמשוםראשונים

האצבעותקשריסוףעדליטולצריךאחרונים

,עדה"דכאןהלכהבביאורכ"וכ.ת"וכשנדוקא

.ש"עיימיםלוכשישכןלנהוגשטוב

גוהגיןאיןל"כהאריזהנוהגיןלמהמהמה

.אחרוניםבמיםכשיטתו

שלפי(יז)א"קפהחייםבכףמצאתישוב
והיינו,אצבעותפרקיר"יליטולצריךל"האריז

מסידורמביאוכן,אצבעותקשריסוףעד
ראשוניםשנוטליןפוסקשהלאש"וא,ש"הגרש

קשריסוףעדבעינןובאחרונים,הידסוףעד
נזהריןלאל"כהאריזשהנוהגיןותמהני,אצבעות

דוקאאצבעותקשריסוףעדאחרוניםמיםליטול
.ב"וצכשיטתו
והנהגותתשובותת"בשובדברינועודועיין

א"הגרשיטתבביאורשהארכנוג"קעסימןא"ח
.ש"עם"הרמבוכדעתכראשוניםאחרוניםדמים

ומגביהובימיןאוחזוברכהשלכום.קנג
וצריךולהגביהולאוחזולוקשהואם,טפח

רק,כלללאוחזולאמוטב,בשמאלסיוע
.לפניוכשהכוסמברך

בולאיןממשבושישמסייעכיןחילוק
.בזהק"הזוהודעת,ממש

ג"קפבסימןשיטתומעומקמבוארזהדבר

מהושמאל"(.נא)בברכותהגמראשמסביר,ד"ס

וראשוניםהואילאשירבאמרלימיןשתסייע

ניעבידאנןלהואיפשיטולאלהואיבעיא

הראשוניםלמהל"זצרבינוותמה,ש"ע"לחומרא
והסביר,לחומראעבדילאכ"גשנסתפקו

שלבכוסשנאמרודבריםעשרהכלשלראשונים
הכוסאחיזתכ"וא,לעיכובאכלנהגוברכה

,דבריםמהעשרה'אהואלימיןשנותנולעיכובא
'דשרקדאמריוחנן'לרדהיינולאחרוניםכ"משא
דבריםשאראבל[ומלאחישטיפההרחה]דברים

ש"וא,כימיןאחזלאאםמעכבולאלמצוהרק

וכיון,מעכבלאהכוסאחיזתשלאחרונים
נמנעולימיןלסייעלשמאלמותראישנסתפקו

שאיןהמצוהבכךנמיויוצאיןכללהכוסלאחוז

בעינןלראשוניםכ"משא,לעיכובאהאחיזה

אלאאפשרוכשאי,לעיכובאהכוסאחיזת

איפשיטולאלהואיבעיאלימיןשמסייעבשמאל
'בגמשאמרודהאכדברינושפירומבואר,להו

לאחוזיכולאינושאםהיינולחומראנעביראנן
המצוהלגמרילבטללוראויהשמאלבסיועאלא

הלכהלדידןואיפסקאהואילבידולאחוז
שמאלשאיןהיאהחומראל"ולהנ,לחומרא

כןמשמעולאגדולחידושוזהו,לימיןמסייעת

.ל"האריזובכתביבלקפרשתק"בזוה
דשמאלכהאפירשושםבברכות'בתוסומיהו

,דוקאגדולבכוסדמיירילימיןשתסייעמהו
דוקאממשבושישבמסייעדמיירימפניוהיינו

מסייעאבללהגביהיכוללאהשמאלשבלעדי
שריבלעדוואפשרממשבושאיןבעלמא

,ג"כהכשרבעבודהדאף'בב"צבשבתכדאיתא
ויש,(דק"ס)ג"קפא"ברממבוארוכן
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ג"כהומיהו,בזהגםשמחמיריםמהאחרונים
ל"זצלרבינוגםבידולאוחזושעדיףנראה

דכיוןנראהוכן,בזהא"לרמשםשהסכיםשנראה
מצוהאיןבירואוחזואינואםק"הזוהפ"שע

נמישאפשרממשבושאיןמסייעאםולכן,כלל
שבכללהאחיזהיבטלשלאובלבדשריבלעדו
.ל"וכהנק"לזוהלדידןגםהמצוהעיקר

עשרהלכתחילהצריךברכהשלבכום.קנח

חיושטיפההדחהלעיכובארבעה,דברים
ונותנוידיובשתימקבלוולמצוה,ומלא
עירוונותןטפחהקרקעמןומגביהולימין

מהודריםככוסותלעטרוהיינוועיטור,בו
ועיטוף,מביבוב"ונשתלמידיואו,מביב
להתעטףאוראשועלכובעשישיםהיינו
,גדוללפנישעומרכמונאהעליוןבבגד
בכוםהזהבוכןגםלכתחילהמצוהאלווכל

.כרכהשל
ברכהשלדכוסהגאוניםדעת,ג"קפבביאורו

עיטוףמצריךדלאיוחנןורבי,דבריםעשרהצריך
דהעיקרמסיקל"זצורבינו,כוותיהלןקיימאלא

ועיטוףעיטורדבריםעשרהלכתחילהשצריך
מןומגביהולימיןונותנוידיובשתיומקבלו
יוחנן'רשאמרדמה,בועיניוונותןטפחהקרקע

אכל,לעיכוכאהיינודברים'דאלאלנואין
נוהגיןאלווכל,למצוהבעינןדבריםהעשרה

,היטבש"עכולהולמעבדומצוהלכתחלהז"בזה

מ"ברהכוסלעטרשטוב,רבבמעשהכתבוכן

'ועי,מסביבכוסותבששוהבדלהקידושושל
.'ד'סיהחדשרבכמעשהכ"במש

לתקןיכולשאינומחמירל"זצרבינו,קנה
מעידיםוכן,מעטשמוסיףנמהפגוםכום

.בזהמארשמדקדקאצלושראו
כוסלתקןיוכלשלאפסק(ל)רבמעשה'בתוס

א"הגרביאורועיין,מעטשמוסיףבמהפגום

יעקב'רמהרבשמעתיוכך",ז"יק"סב"קפסימן

במההשתמששלאבפירושממנושראהכהנא

להבדלהולאלקידושלאתיקוןיריעלשנשאר
.ש"ע"כוסשטעוןדברלכלולא

.ע"לכמועיללאודאיענביםכמיץ

כןמשמעולא,הםחידושל"זצרבינוודברי
אך,פוסקיםושארו"סב"קפ'סע"השמדברי
למרדכישצייןבביאורורבינולזהרמזבאמת

נוהגיןצרפתדבארץג"קפ'בס'דכ,שםבברכות
ייןלאותותקנהואיןפגוםנעשההכוסשכל
נראהד"לעאבל,ש"עלחוץהכללערותוצריך

לאשהמפרשיםותמהני,חדשדיןבזהלהוסיף
מהדמועילע"לשדאפילו,הדבריםביארו

,בכךוהוכשרפגוםלכוסמיםאוייןשמוסיף
ובמיםשחזקיםדידהוכעיןממשיינותהיינו
שנהגוענביםבמיץלמשלאבל,למזיגהמועיל
וכוסוהבדלהלקידושגםהרבההיוםבולשמש

להיפךרקמוסיףלאשמיםנראה,ברכהשל
ומוסיףמהכוסששתהבמהבפגםכ"ואמקלקל
בזהמועיללאולכןכזהתיקןלאמיםעליו
ש"בראלהדיאמצאתיוכן,ב"וזייןרקמים

במזוגהסוגיאדמוקי(ר"י)פסחיםערביבפרק

לתקןמיםהוספתבזהמועילולאצרכוכל

.ש"ע

ייןאפילושלדידןלהוסיףנוכלאוליז"ולפי
לתקןייןמשהודמועילהאדבאמתמועיללא
ייןוטבע,שחזקממשבייןדמיירילומריש,פגם
הכוסלתקןסגיולכן,הנשארנמילחזקכזה

אינוענביםמיץאבל,בכךודיייןבמשהואפילו
מיץמשהובהוספתולכן,מחזקואינותוסס
מועיללאולכןחיזקלאששתולפגוםענבים
.ב"צז"ודפגוםונשאר

.שהחמירא"הגרטעם

שלאהחמירל"זצשרבינודאפשרונראה
שלנושיינותל"רס,טעמאמהאיהוספהמועיל
מועיללאולכן,מיזוגצריכיםואינםחזקיםאינם
נראהענביםבמיץפ"עכאבל,ב"וצייןוכןמים
.ש"כמבזהלהחמירמקוםשיש
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ולכן,בזימוןחרבותעצמןבפנינשים.קנו
.עצמןבפנימזמנותיחדשאכלונשים'ג

.לדידהושלנוזימוןכיןחילוק

בזימוןחייביןדנשים(ז'סיג"קצ)ע"בש
איןנשים'גאבל,אנשים'געםכשאוכלות

,פשוטהמנהגוכןרשותרקזימוןחיובעלייהו

הראשוניםכשיטתשםל"זצרבינודעתאבל
וכדמשמע,עצמןכפניגםבזימוןהייביןשנשים

נשים'גולשיטתו,ש"ע(:ג)ערכיןרישכסוגיא

כ"וכמושכןנהגוולא,לזמןחייביןיחדשאכלו
בזימוןכשנהגורקואולי,שםהלכהבביאור
תברךשאשהעדיףבנשיםגם,מוציאשאחד
llbשעיקרההזהבזמןאבל,ברכתהוישמעו 'T

ע"לכשכעשרהכשם,נשיםחייבולאבעלמא

.בנשיםחיובליכא

בפנימזמניןאיונתחייבואנשיםעםאכלו
.עצמן

להלכהמובא)ז"הגרע"בשפלאדברומצאתי
'געםאכלונשיםשאם(ז"יק"סט"קצכ"במ

לכתחילהגםרשאין,בזימוןשנתחייבואנשים

דבנשיםב"במומבאר,עצמןבפניולזמןלהתחלק
,ונתחייבואנשיםעםכשאכלואבל,חיובאיןלבד

מזמניי
,ש"עהיוכשלזימוןדהוהעצמןבפנינמי

להתחלקשאסורדכשם,תמוהיןדבריוד"ולע

והיינו,שישהשללזימוןעשרהשלמזימון
איןנ"ה,פחותשחיובולזימוןמעולהמזימון

וכיון,רשותשללזימוןחיובשלמזימוןלהתחלק
מעולהדלארשותעצמןכפנינשיםשלדידן
'גהיינואתי'להוגדלו,בכךלחייבןצירופן
רמעולהמזמניםכשאנשיםולכן,דוקאאנשים
עמםלזמןחייביםעמהםלאכולנצטרפוונשים
דאיןעצמןבפניליפרדלהוואסור,מעולהזימון

ואמנם,ד"כנלעאנשים'גכשלמעולהדלאהזימון
סברתלבארנדחקבאמתט"סקהציוןבשער
הואיללדינאדבריועלשסמךמבואראך,ז"הגרש

,ע"בפנלנשיםזימוןחיובישהכיבלאוולרבינו
שאיןמחמתוגם,חיובשלזימוןשםז"עויש

.ש"עיגבריםעם'אבחבורהדוקאשישבולכופן

שאוכליםשלחנותבשתיחבורותשתי.קנז
,מצטרפיןזהאתזהרואיםאם,אחדבחדר
מצטרפיןדוקא'גחבורהבכלכשישהיינו
מצטרפיןלא'מגבפחותאבל,ניחרלומן

.זהאתזהשרואיןאף
המזמןאחרבשלחןואחד'גשלבחבורה

.דוקא'מהגיהיה

ולדבריו,בהשמטהא"כשנוחידשזהדבר

,ה"קצס"רל"בבהומובא,מהגמראכןמוכח

רבמעשהבתוספותועיין,א"רעבהגהותש"וע

אכל'והג,אחדשלחןעלאוכליםשניםשאפילו

י"ובכת,ש"ע'גלזימוןמצטרפין,אחרתבמפה

,'גבתבורהיששאפילומחדש(חדשאור)

,עונההואלהצטרףשרוצהאחדאחרובשלחן

וצריכים,לבדעונהרק,המזמןיהיהלאמ"מאבל
.בזהליזהר

.לזימוןבישיבהבבחוריםהדין

שיושביםבחוריםהרבהעםבישיבהונסתפקתי
,לברךוממהרגומראחדובחור,שלחנותכמהעל
,להצטרףאחרבשלחןלשניםקוראכ"וע

,זימוןחובתבזהיצאלאל"זצלרבינושלכאורה

עודומה,זהאתזהשרואיםאףצירוףמהנישלא

כדיןומזמניןאהדכשלהןגמרושלשהאםשאפילו
יהיהלאהואלכאורה,מצטרףאחרבשלחןובחור

.בזהליזהרוצריכים,לבדעונהרקהמזמן
הלאדשמש,בזהנבוךאניעדייןולמעשה

כשאיןואף,כאחדליהויחבורותשתימצרף
אולי,השלחןעלמוכניםשהמאכליםכגוןשמש

דהםאףאחתכחבורהנחשביםהםבישיבה

קשוריןשאיןא"בנמסתםדעדיפי,שלהנותבכמה

עיין,ב"בעםב"כבעהודינו,ומצטרפיז"זל

דישואף,ל"זצרבינובשם(וק"ס)ה"קצב"במ
זהדיןשעיקרמאחרמ"מ,עדיפידהתםלחלק
,ברורלאלשלשהלהצטרףמהנילאשרואין

.ב"וצשמצטרףלהקלד"נלעג"כה

.מהולעשרהצירוף

'בתוסאבל,לשלשהצירוףלעניןזהכלאמנם



וכנהגיךסעודההלנותא"הגרהלכותקסד

בכלמצטרפיןעשרהשלעניןמפורשרבמעשה

ואצלבשלחןשאיןאףבחתונהש"וכ,אופן
שישש"וכ,לעשרהמצטרפיןיחדעשרההמזמן

המחותניםאורחיאחתכחבורהדכולהולזמר
ץ"הרשבבשםל"בביהאבל).מצטרפיושפיר
.(מצטרףלאלעשרהדגםבזהמחמיר

זימוןחובתעיקר.קנח
מקיימיי

כששומעין
חוששואם,המזוזברכתכלהמברךממי

אומרכביתנינומלהכלשומעשאינו
ושובהברכהושמייםבלחשכ"גבעצמו
בברכהכןידקדקו*"ועב,אמןעונה

.הכלאתהזןעדראשונה
כלאוראשונהבברכהזימוןברכת

.דוקאז"ברהמ
זימוןברכתדעיקרה"קצס"סבביאורו
(זק"ס)ג"קפולעיל,המזוןברכתכלשישמעו
בלחשהמברךעםלומרשראויע"בשמפורש

בביאורש"וע,ממנולצאתשומעיןשאיןמפני
שנמעיןשאיןמבוארושםז"להטשמצייןא"הגר

,בעצמוהמזמןעםיברךאחדשכלטובולכןהיטב
עדשזימון[ץ"תשבבשםא"מנ]אומריםישאבל
פ"עככ"וא,רס"רא"הגרפוסקוכן,הכלאתהזן

.המזמןעםבלחשהכלאתהזןעדיאמר

.מיוחדתמצוהברכהשככלחידוש

שמקיימיןל"זצלרבינוהגדרא"במקוביארתי
עודשומעואם,הזןסוףעדכשאומרהזימוןברכת
יחדכשמברכיןברכהובכל,בזימוןטפימקיים

רבינובשםשהעלינווזהו,זימוןמצותמקיימין
פ"ועכ,המזוןברכתכליחדלכתחילהלברךל"זצ

זימוןמצותביטלא"לרמזהשבלאראשונהברכה
איןל"זצלרבינוכאילוקיצרכאןא"הגרובפסקי)

ברכתכלכשמוציאאלאזימוןמצותמקיימין
.(צורךכדיהדבריםביארולא,המזון

נברךשאומר'בגהזימוןכרכתגררמהו

.השםמזכירואינו
שאינו'אכצירוףדאףהפוסקיםשיטתובעיקר

במהזימוןמצותכברמקיימיןכעתמברך
ע"צלחודנברךעדלענותמאכילתושמפסיק

רקששניםבמהזימוןמצותיוצאיןשהיאך,סובא
,הזןברכתשומעיןשאיןאף,נברךאחריועונים
נברךעדרקשמפסיקין,לברכהצירוףכאןואין
לחודבזהשייךוהיאך,לאכולחוזריןואזלחוד
,יחדברכהכאןשאיןאףזימוןמצותקיום

הריןמשורתלפניםהפסיקושניםשאםומסתברא
,[המזוןברכתמברךלבדאחדשאין],לאחד

'בסיבפוסקיםאבל,הזןעדלהמתיןע"לכצריכים
.ב"וצהכימשמעלא'ר

אנקווהאחרים,ת*שאכלושבעה.קנם
חות*שתייהאו,מכזיתחות*אפילוירק

.מצמרפיןמרביעית
אכלושלאאףלשבעהמצטרפיןשלשה
בידינווקבלה,רביעיתשתובלאוכןכזית

.ל"זצא"הגרממשפחת
צ"שאראייהמייתיב"סז"קצ'סיבביאורו

גרוגרתאלאאכללאאפילומדאמרינןכזית
כ"ובהמצניעפ"ברכדאיתאמכזיתפחותשהוא
רבינודבריעלוהנה,ד"עכירקשלעלהאמרו
הלאשגרוגרתבשבתמפורששהרימאדתמהו
אלאראייתועיקרזהשאין,ל"ואכממכזיתיותר
מצטרףירקשלעלהדאפילומהאשמסייםכמו

שתייהלעניןרבינומסיקוכן,מכזיתפחותוהיינו
ל"בבהש"וע,רביעיתצריךולאלאכילהשדומה
אבלעשרהלעניןדמיירירבינובדברישדן

.כזיתצריךבשלשה
שלעשרהל"זצרבינוממשפחתבירינוומקובל

אבל,משהואוירקיאכלוואפילולצרףדקדקו
למבוכהבזהשנכנסיןלצרףדקדקולאלשלשה

וכדעת,דוקאפתלשלשהשיאכלובעינןאולי
האחרוניםכ"כמושולא(גק"ס)ז"קצהמחבר

לכתחילהלוליחןשמנהגינוב"כק"סשםכ"ובמ
בדברינועודועיין.לשתותאולאכולאחרדבר

שצידדנוג"קפסימןא"חוהנהגותבתשובות
ברוךלהשיברקז"בברהממוציאיןשאיןשבזמנינו

.בזהש"מש"ויעו.בזהלהקלחששאין,שאכלנו



רנסעודההלנותא"הגרהלכות
~

קפהנהגיך

מימוציאשניעהנדיאכלשלאמי.קם
ראוילכתחילהאבל,שביעהכדישאכל

.מוציאושאינוב"בהלשיטתלחוש
"אליעזרדמשק"הספרדעתגםמביא

.ע"בצשיטתוומניח
לכתחילהשחוששיןז"קצס"סבביאורו

ושבעתואכלתהמזוןבברכתרבעיג"בהלשיטת
בברכתת"מתשיתחייבצריךהמכרךולכן,יכרכת

אלאשאינוז"עחולקיןהפוסקיםורוב,המזון
,להוציאדרבנןבחיובוסגימדרבנןאסמכתא

תבוא(:לח)מסוכהראייהמייתיל"זצורבינו

ומזה,אותומקריןקטןאושאשתולמימארה

עלפליגל"זצשרבינו"אליעזרדמשק"בממציא

במוציאדוקאסייריג"דבהשדינאל"דסא"המ
שכלדילןבזימוןולא,דוקאמ"בברהאףחבירו

מייריל"זצלרבינוולדבריו,לעצמומברךאחד

,מברךאחדשכלאףמארהותבוא,ג"כהגם
,א"לממודהל"זצורבינו,ג"צעדבריוד"ולע

rאוובאשה
~r

שאינהושכזיוןמארהלותבוא

מ"ממוציאיםשאינםמייריששםואף,יברכו

הוילומקריאיןוהםבקיאאינושהואהדברעצם

,בזיוןהויומוציאובקיאכשאינוכאןנ"וה,בזיון
וכן,מברךמיחילוקאיןמוציאוכשאינואבל
,ואסורבזיוןהדברשפירבקיבאינומייריהתם

שבעאםמברךמיחשובואינובקיאיןאנןאבל
.ב"וצלאאו

אלקינו'הרחםהברכהנוסחבחול.קמא
נחמנופותחובשבת,עמךמשראלעל

.ירושליםובונהציוןמנחםוממים
לאל"האריןהקדוש,נחמינוכשבתלימר

.לשכתחולכיןמחלק

נחמנובשבתלומרמסכיםח"קפבביאורו

דרךעלהואשכןעיקרשכןומסיים,ף"הרי'כשי
עורדעתשכןכ"וכמ,רבבמעשהה"וכ,הקבלה
ל"האריזהקדושהמקובליםאבל,ראשוניםכמה
חילוקשאיןמפורשש"רשבסידורוכןחילקולא

.הברכהבנוסחלשבתחולבין

יאמרולא,אמןירושליםבונהמסיים.קםנ
זואמןועונה,אמןירושליםברחמיובונה

.בלחישה
.בזהנוסחאותהחילוקימסביר

טעמאוהיינו,ב"סח"קפא"כרמודלא,ר"במע

מסייםכ"וע,ברחמיםולאתפדהבמשפטשציון
ואמנם,הפרושיםנהגווכן,אמןירושליםבונה

ם"להרמכהתפלותבסדרה"וכ,כרחמיונוסהתינו

שאיךלומרויש,'טח"קפצ"בשעהכ"וכמושל"ז

הגאולהבצורתתלויבמשפטאוברחמיםיהיה

לירושליםשבתימלאומקרא,לבואלעתיד
חבליוייסוריבזכויותינותלויוהכל,ברחמים

בלחישהזואמןלענותשפירשנוומה.משיח
,:מהבברכותוכדאיתאר"מעבתוספותמבואר

אמןעוניןולכן,מדרבנןרקוהלאהשמכאןוהיינו

לזלזליבואור"בקויאמרואםביניתםלהפסיק

ח"קפ'בסיהמחברכ"וכ.והמטיבהטובבברכת

ואף,למנהגטעםלתתשנדחקא"ברמש"וע,ב"ס

רקשייךלאטעמו
כשמברכיי

.ש"עיבזימון

עוניןיחםרנואללעולםכשאומר.קמג

יתמרנואללעולםעדאומרבשבת,אמו
.בשבתבקשותאומרשאינו,יותרולא

לעולםאחראמןלומרשציוהא"בהגרמעשה

שהמנהגמסיקאך,עליומקשה,יחסרנואל

.לשנותואיןל"זצא"כהגר
שבאאחדמחסידמעשהש"וע,אליהובעליות

אצללושנתחדשסיפרוכשחזרל"זצרבינולבקר
יחסרנואללעולםלאחריזואמןל"זצרבינו

שיכולאמינאדבריואלולאד"לעכיואם,ש"ע

להוסיףאו,יחסרנואלבלעולםהברכהלסיים

יחדכולנובסוףולסייםכמנהגינוולהאריך
סוףזהואזכ=וא,אמןונאמרשלימהבברכה
להברכהשהוסיף,יחסרנואללעולםולאהברכה

ליויש,אמןשאומרהואוכאןכהוספהוסיים
שמשמעמברכותב"פם"ברמבלזהסמךקצת

הברכהמןתשיבבברגהבקשותשמוסיףשכל

רבינודעתמ"מ,ואילך'ח'ז'בהלש"עיעצמה



רנחנהגיךסעודההלכותא"הגרהלכותקמו

וזהו,יחסרנואללעולםאחריאמןלומרל"זצ
המנהגוזהו,ל"זצמוולזיןהייםרביהגאוןדעת

.היוםהפשוט
אללעולםעדרקבשבתשאמרשהבאנומה

מבוארבשבתבקשותאומריםשאין,יחסרנו

.(י"בכת)הליקוטיםבספר

ויש,מברךדוקאלצמאומיםהשותה.קפד
מיםעלאחרונהברכהלנרךלאלדקדק
,הרביעיתכללצמאולשתותיקוקאםאלא
להתחמםצוקערבליחםטההשותהוכן
בלישותהרקשהכלמברךאינולגומאוולא

.ברכה
הלשוןבזהמביאדברכותו"ספנועםבאמרי

בברכהליזהרישמיםדבששותיןרבינואמר"
ומה,מרביעיתבפחותלודישמאאחרונה
הנאהלוואיןלצמאואינוכךלאחרמיםששותה
צריכהאחרונהדברכה,אחרונהברכהיברךואיך

לצמאוכששותהאלאמברךאינוובמים,שיעור
לברךלואיןצוקערבליטהכששותהוכן,דוקא
לצמאושלאשותהאםראשונהברכהאפילו

אליבאלצאתשלאכדירקכששותהכוונתו)

בשאראבל(הנאהלוואיןצמאוהיינוריקנא

צריךלרפואהאלאשותהאינואםאפילומשקין

י"בכתוהובא,ד"עכ"מהםהנאהלושישלברך
ארלהתחמםדכששותהנמישמביא"חרשאור"

מאדליזהרוראוי,לברךצריךאיןהמזוןלעכל

סימןל"בביהעייןומיהו].בדברלדקדקז"בכ
דלשרותהפוסקיםמדברידמשמעדכתבז"סד"ר

להורידאבללצמאובכללהוישבמעיואכילה

.[ש"עלצמאושלאתשיבלמקומוהמזון

בכרירביעיתשתהאםבשתייה.קמה
.מצטרףפרםדאכילתשיעור

נמיאחרונהולברכה,ב"תריסימןבביאורו
ס"רא"במוכמבוארכ"ליוהכמוהשיעורלשתייה

אםחםטהלעניןזהולפי,פוסקיםושארי"ר

וחייבמצטרףפרסאכילתבכדירביעיתשותה

מוסיף(דברכותנ"פ)ל"ובמ,אחרונהבברכה
השיעורלאטלאטשתייתושדרךדבתםסברא

האמתאבל,מצטרףפ"מכאיותראםואףביותר

פתכפיהיינופרסשאכילת,להיפךלומרשיש

לאכולשממהרליפתןעםבהסיכהשאוכלחטים

חםטהלשתייתכ"וא,מהרהכישיעורשתופסים

כשאינווהיינומהראותוששותיןכפינתפוסנמי
מועטשיעורהואפ"בבאכ"וא,דוקאכ"כחם

בבלשמשערינןג"שימצוהחינוךבמנחתעיין)
נמי"טה"בכ"וא(מאכלאותוכפיפ"בכאמאכל

דוקאמהרששותיןדטהביצים'דאו'לגתופסין

והפוסקיםח"המדבריעיקרומיהו,בפתכמו

.ב"צכןל"רס
הברכהשבמיםחידשל"זצא"החזוורבינו
מבוארוכן,מנהגרקמדינאחיובאינואחרונה
להקלישולנן,דברבותו"פק"ובשיטמברוקח
כמומיםשדיןמשמעם"ברמבאבל,חםבטה

בעלמאכמיםאינוצוקערעםחםטהש"וב,ירק

דקדקל"זצדבריסקהגאוןומרן,מינהעדיףרק

.פרסאכילתבשעורכששתהחםטהאחרילברך
,ל"בחזמפורשלאפרסאכילתושיעור
שניביןששיעורומ"ובחת,מזהדנווהאחרונים

שהואסוכה'הלי"ובבכור,מינוטתשעעדמינוס
ושמעתי,דקותוחצישבעדהיינושעהכשמינית

למעשההורהל"זצאלחנןיצחקרבישהגאון
חוששיןברכהלעניןאבל,מינוטחמשששיעורו

איןכ"וע,ביצים'גפרסאכילתשיעורשמא
מינוטמארבעהבפחותשותהאםאלאלברך

ב"ובמ,(בראםוחמשיםמאה)ביצים'דגהשיעור

טהאחרילברךלאהעולםשמנהגא"סקי"ר'סי
בדברינוהיטבועיין,בזהכ"משש"ועייחם

ונראה,ה"בהגהז"רסימןג"חוזמניםבמועדים

.דוקאל"כהנהיינולברךשהנוהגין

ביןעלהומברכיןרייזזהואורז,קצו
פתכעיןכשעשהאושלמיןוביןמעוכין
בוראולאחריהלפניהמזונותמיניבורא

.נפשות
שיערל"זצשרבינוכידינוומקובל,ר"במע
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המפקיר'בפבמשנההמבוארכפיהחסרוןברייז

,רייזהואשאורזברורלדברמזהוהחליט,(מ"ב)

מיניבורארייזעללברךלמעשההלכהפסקולכן
לברךמנהגנווכן,נפשותבוראולאחריהמזונות
,נתמעךשלאאףבנתבשלמזונותמיניבוראעלה

להאחרוניםחוששיןואין,ח"רסימןל"בבהועיין
לברךשלאוכתבוהירזהואאורזשמאשנסתפקו

צ"בשעה'וכ,הסעודהתוךאוכלואלארייזעל

חוץ]הכלפוטרמ"דבמל"קייה"שבלאשם

ולפי,ש"עדזייןמיניכלפ"עכ[ומלחממים

.ש"כמברורבזההדיןל"זצרבינו

מרקכמובירקותשנתבשלומים.קסז
היינואבל,האדמהפריבוראמברך

אבל,הירקותעםלשתותהמיםכשבישל
עצמובפניהמיםלשתותמעיקראכשבישל

.ברברונהיהשהכלעלהמברך
דמיםא"למוצייןב"ס(ה"ר)בביאורו

פריבוראעלייהומברךירקותבהםשנתבשלו

המיםלשתותהירקכשבישלהיינו,כירקהאדמה

בוראהמיםעלנמימברךאז,מרקכמוהירקעם

בפניהמיםלשתותבמבשלאבל,האדמהפרי

.שםי"סקב"במפ"וכ.שהכלעלהמברךעצמו
שאיןבירקשאפילו(י"כת)חדשבאורועיין
לשתותבמקרהבישלואם,מיםעםלאוכלודרכו
מיםלדעתוולכן,שהכלהברכהלרפואההמים

פארפיללאקשיןכלומר]לביבותעםשנתבשלו
במקומות[א"סקיה"ר'סיכ"מ-'וכדוקניידלך
נהגוואם,שהכלברכתוהמיםלסנןשנהגו
וכן,כלביבותהברכה,הלביבותעםהמיםלשתות

כשנטעופלוימעןאגסיםכמויבשיםבפירות

(כ"כק"סב"רא"מעיין)לייבשםאדעתאהפירות

דינוהפירותעםהמבושלהמיץשותהאם

אזעצמובפניהמייןלשתותנתבשלואם,כפירות
בשםב"סקנב"רב"מועיין.שהכלהברכה

לייבשןאדעתאברובאנטעיאםשתלויא"החיי
.ע"בפהמברכיןשאז

כשמבשליםלמעשההלכהמסופקואני

ששותיםומצוי,וכדומהאגסיםאויבשיםשזיפים
ה"ר)ע"ובש,עלהמברכיםברכהאיזהלבדהמים

מבושללאוכלושהדרךכיוןשירקותמבואר(ב"ס
פריבוראמברךעמושנתבשלהמיםעלגם

עלמברךחישאוכליםבפירותאבל,האדמה
,(י"סב"ר'בסי)שהכלעמושנתבשלוהמים
אותםשנטעובמקוםיבשיםבפירותכ"משא

בפירותגםלברךצריך,לייבשםאדעתאברובא
והובאא"בחייכ"וכמושהעץפריבוראהמיםעל

אוכולהבמדינהתלויאיהבנתיולא,ל"הנכ"במ
להםישחרושתבתיולדוגמא,גןאופרדסבאותו

למכורמאדגדולבשטחפרדסבעליעםהסכמים
כ"וא,הפירותומייבשיםפרדיסותוצרתכללהם

אונטעי
מקיימיי

כששותיןולכן,דהכיאדעתא

תלויאוליאבל,העץפריבוראלברךראויהמים

,היטבהמציאותלברריכולתיולא,הסביבהבכל

עםשנתבשלומיםבשותהנוהגיםשמעתיוכן

שהכלעלהלברךוכדומהמקליפורניאשזיפים

דבמדינהב"נק"סב"רסימןב"במועיין,ב"וצ

דהכיאדעתאברובאנטעיומסתמאהרבהשגדל

ומשמע,העץפריבוראהמיםעלמברכין,לייבש

ראוימאדהרבהשםגדלפ"שעככיוןדירןבנידון

.העץפריבוראהמיץעללברך

המיםעלהכרכהמהכקופסאותכאננס

.שבהם
פיינפעל)באננסנסתפקתיל"הנובחקירה

מפרומוזהבעיקרכאןשמקורובקופסאות(ז"בלע

אםלברךברכהאיזהאניונבוך,וסביבה(קניה)

פריבוראהפרישברכת,לבדהמיםשותה
הפריעלכמוהמיםעלמברכיןובירקות,האדמה
שהדרךבירקהיינואבל,האדמהפריבורא

הדרךאננסאבל,כפריחיולאמבושללאוכלו
המיםברכתלכאורהכ"וע,כפריהילאוכלו
חלקומיהו,בפירותשנתבשלובמיםכמושהכל
חרושתלבתימתחלהגדלאלובמקומותניכר

עיקרשזהוחילאוכלוולאלבשלולקופסאות

בוראהמיםעללברךישכ"וע,שלהםהתעשייה

לעילשהבאנובחקירהנמיותלוי,האדמהפרי
.היטבק"ודו
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שלאהסעודהבתוךהבאיםדברים.קפח
היינוכרכהשמעוניןהסעודהמחמת

.הסעודהמתבשילילהיותקבועיםשאינם
מדברימכריח(י"כת)חדשובאור,רבבמעשה

הפתאתללפתהבאיםשדבריםל"זצרבינו

אינו,הסעודהתוךכשאוכלםמברכהדפטורין

אלא,לשובעלאוכלואוהפתללפתבאאםתלוי
לבואשרגילכיוןותענוגלקינוחנאכלאפילו

.ברכהעלהואיןלסעודהטפלהסעודהבתוך
ק"שבלילמברכיןאיןמרועמיישבהואובזה

לתענוגשאוכליםאףבדבשהמבושללפתעל

,הסעודהתוךברכהעלהאיןשקבועכיון,וקינוח

מבושליםפירותמיניכמהלאכולהנוהגיןוכן

ולדידן)צימעסורזינקעסצימעסעפילכגון
תמידלאוכלםונהוגקבועשחוקכיון(קומפוט
ומה,ברכהצריכיםואיןלהסעודהטפליםנעשו

תוךוענביםתאניםעלשמברכיןבגמראשמבואר
תוךלאוכלםרגיליםכשאיןהיינוהסעודה
ראייהקצתומייתי,מקרהדרךהובאורקהסעודה
שאין(הכיאיה"ד).מבברכות'מתוסזולסברא
האדמהפריבוראפסחבלילמרורעלמברכין
תוךהבאיםכדבריםהוהחובהלהקבעדרחמנא
וכן,[הפתאתמלפתשאינופיעלאףהסעודה
עללברךשלאל"זצא"הגררבינובשםמביא
דקבועהאדמהפריבוראשבתבלילהשום

ומסיק,פוטרתופתכ"ועעזראמתקנתבסעודה
תוךלבוארגיליםשאיןדדבריםלהיפךבחידוש
אינםושובעלמזוןאותםאוכלאפילוהסעודה
ובאמרי,ע"וצעליהםלברךוצריךלפתטפלים
לעיקראוכלכשהיהל"זצא"החזושרבינויושר

שהיהאףעליהםמברךהיהלאבננותסעודתו
.ע"בפנאוכלם

איןל"זצרבינושיטתפ"שענראהולמעשה

אחרהמזוןברכתלפניקפהבשתייתשהכללברך

(ט"סקלד"קע)ב"במעיין,מזונולעכלהסעודה

ולכןמוכרחשאינו'וכ,לברךשצריךא"החבשם

הגאוןגםששמעתיוכפי,הצוקערעללברךמסיק

בסוףבקפהלברךשצריךחששמבריסקחייםרבי
ל"זצרבינודברילפיאבל,המזוןלעכלהסעודה

וערבדבוקרחלביבארוחהבמדינותינוהלא

לברךצורךאיןכ"ועקפהאוטהלשתותרגילים

ישבשריתבארוחהאבל,הסעודהמגוףדהוה

קבועאינוכ"ועשותיןשאיןוישטהשותין

הסעודהבסוףשותהאםבזהב"וא,לסעודה

ברכהמדינאשצריךלחושראוישפיר,לעכל

עודנבארא"ובמק,א"דעלשהכללברךוצריך

.ת"בעזהשימזה
,המקוםבמנהגתלוי(קומפוט)ליפתןולענין
אבל,קבועבחתונהוכןבשבתאלוובמקומות

עמולאכולוראוי,ברכהשטעוןלחושראויבחול

,הליפתןבכךולפטורברכהודאישטעוןחיפרי
סימן'אחלקוהנהגותבתשובותבזהכ"משועיין
.ז"קע

נוראמנרךשלמיםמבושליםחטים.קסם
פסקרקלגמרינימוחוכשלא,האדמהפרי

,המעודהתוךאלאיאסלםלאנימוח

('דסעיף)ח"רע"בשועיין,רחמיםשערי

והגרעיניםשלוקאוקליותאוחידגןבאוכל
האדמהפריבוראאלאמברךאינושלמים

לאוכלוישלכתחילהאך,נפשותבוראולאחריו

אחרונהבברכהנסתפקו'שהתוסהסעודהבתוך
ל"קייהדיןלעיקרמ"ומ,המחיהעלאור"בנאם

שםל"זצרבינוודעת,כ"במש"עיר"בנשברכתו

הסירלאואפילובמקצתנתמעכורקשאם

.מזונותמיניבוראעלייהומברךקליפתן
כאןהמכונה)תפוחהבחטהאניונבוך

מהו,הרבהואוכליםכאןמאדשמצוי("שלוה"
תהליךעובריםשהחיטים,עלהלברךהברכה

היאךתלויר"ולע,נתמעכולאאבלחימום

שנהגוכמולשובעאוכלםשאם,אותםאוכלים

חטהשאוכליםלארץבחוץמקומותבהרבה

העיקר,להשביעבוקרלארוחתחלבעםתפוחה

יוצאיןהכישבלאו,מזונותמיניבוראעלהלברך
אבל,מזוגותמיניבוראכשמברךדמיוןמידיעל

לילדיםלהתענגשעיקרוישראלבארץכאן
לברךהעיקרכ"וע,להשביעעיקרוואיןוכרומה

שנחלקושמעתישוב),האדמהפריבוראעלה
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באכלומיהו.(לברךמהק"בארההפוסקיםבזה

לחששנכנסיםפ"בכאכזיתבשיעורהרבה
עיין,אחרונהברכהלענין'התוסשנסתפקו

תוךלאוכלווראוי,('רסעיף)ח"רבמחבר

אםומיהו,ש"עהמזוןבברכתויפטרגוהסעודה

בוראעלהמברךהסעודהבתוךשלאאוכל

כ"וכמושהדיןמעיקרהברכהשכןויוצאנפשות

אף"קורנפלקס"המכונהאבל,שםב"במ

ולאתירסמירקשהואכיון,לשובעשאוכלים

בודאיוברכתושהכלעלהלברךראויצורתהניכר

.ר"בנ

הטפלעליוכחביבאפילו,וטפלבעיקר.קע
ופוטרהעיקרעלשיברךנוטהדעתונמי

דעתו,קורםהמפלעלמברךואם,הטפל
שהכלנרצתולאהראויהברכהעלהלברך

.א"כרמ
לאכולורוצהעיקרבאכלב"ריס"רא"ברמ

לברךצריךרק,מברכהנפטרלאהטפלקודם

מעוררכביאורול"זצורבינו,דוקאשהכלעלה

,בזהא"הרמדברידחהא"במוכן,תמוהשזה

'כעוד,לההראויהברכההטפלעלומברך
שמקדיםהטפלעליוחביבשאםשםא"הרמ

מפורשתמגמראל"זצרבינוותמה,עלהלברך

ש"וע,הטפלופוטרהעיקרעלמברךשלעולם

שלאחרדמביא(ו"טק"ס)ץ"ובשעהא"ברמ
שמברךספקבלילןנתגלהז"אהספרשנתגלה
.ל"זצכרבינווהיינוקודםהעיקרעלתמיד

העץפריבוראמבראיןצוקערעל.קעא
שמבשליםמתוקיםמקניםכשנעשה
,מלחכעקליהויאותםומקפיאיםשמיהם

פריבוראהברכהסוכרמטלקוכשנעשה
.שהכלעלהלברךואין,הארמה

מברכיןסוקערשעל(סוק"ס)ב"רכמחבר

ש"הראנחלקושבעצם,סובאע"צזהודין,שהכל
ובמים,שהכלמברכיןשכרעללמהא"ורשב

פריבוראעלהמברכיןדירקותדהיינודסילקא

שהדרךירקהיאשאםמחלקא"שהרשב,האדמה
מברכיןכןשהדרךכיוןלשתותמיםמינהלהוציא
פריבוראמברכיןכלהדרךכשאיןאבל,שהכל

פריבוראהברכהדסילקאבמיםולכן,האדמה

בישולשבדרךמחלקש"הראאבל,האדמה
זהולפי,שהכלהברכהסחטואםכהפיריהכרכה
בבישוללהמיסוגדלעיקרומעיקראהלאבסוכר

כ"וא,בבישולנעשהוגם,לסוכרבוולהשתמש

העץפריבוראבקניםוהיינוכהפריהברכהנ"ממ

ל"זצרבינודעתוזהו,האדמהפריבוראובסלק

.ש"עיהגאונים'כשישםבביאורולהלכה
שבסוכרטעםעודמביאם"הרמבאמנם

הפריתוארעלהשאיןעדלגמריצורתהנשתנה
לברךהיוםנהגוולכן,שהכלהברכהולכןכלל
כיוןסבראהאיעלוטומכין,שהכלסוכרעל

,שהכלבירךאםדברבכליוצאיןהכישבלאו
כרבינוהסכימוהפוסקיםרובהדיןמעיקראבל

.כהפרילברךשצריךל"זצ
עםטהכוסששותיןדמצויתמהאניומאד

,סוכרחתיכתעלקודםומברכין,סוכרחתיכות

ולאכהפיריבזההברכההפוסקיםשלרובותמהני
,בורכמוהואסוכרעלבשהכליוצאואם,שהכל

דכשאינההטהעללברךרצונםשאיןכנראהאבל

נהנהשאינוכללברכהחובתעלהאיןמתוקה

לעיללהלכההבאנווכן,גרידאחמיןממים

אבל,דוקאהסוכרעלמברךשפירולכן,(קסד)
ברכתוהדיןמעיקרוסוכרהואילראויאינוז"ג

נכוןולכן,חששמידייצאנוולאשהכלולאכפרי
מיםדיןעלהשאיןקודםקצתהטהלמתקטפי

שהכליכרךואז,שנהנהמתוקיםמיסרקבעלמא
.ש"ואהסוכרעלולאע"לכהטהעל

המזוןמברכתחוץאחרונהבברכה.קעב
שאחד,ישיבהלדידץאו,הסיבהמועיללא

מועיללדידןראשונהובכרכה,לכולםיברך
ולאדוקאלפתלדירןישיבהדהיינוהסיכה

.ייןלשתייתקונעיץאנושאיןליין
מפורששםא"שברמוהיינו,ג"ריבביאורו



ומינהגיךסעודההלכותא"הגרהלכותקע

בזמנינול"זצולרבינו,ייןאובפתהסיבהשמועיל
שאיןמועיללאבייןגם

קובעיי
ובזמנינו,ייןעל

מתכווניםשאיןהנהניןבברכתלהוציאנוהגיןאין
ורגילים,בקיאיםאינםשרבודוקאדבזמנם,לצאת

אבל,ברכהבשמיעתנמייצאו,ץ"משלצאתהיו
מברךאחדשכלנהגובקיאאחדשכלבזמנינו

דוקאמוציאהבוצעמשנהללחםורק,לעצמו

שראה(י"בכת)הליקוטיםובספר,המוציאבברכת

מעיקרשזהוtTttYמאדשהקפידל"זצרבינואצל
.ל"ואכממשנהלחםחובת

שליששהוארבםלכתחילהיאכללא.קעג
אכלואם,אחרונהברכהספקשהואביצה
שתהאעילאכולעודלהוסיףעליוחובה
רזמןביצהחציאלאשאינודיוץ)כביצה

,כןהריונמיבבריהוכן,אחריולב41ך(ל"חז
שאין,להוציאואחרשיוכלמבראואץ

לאויה,בוראלאהנהנךבברכתמוציאך

שיהיהעדולאצוללקנותשיכוללבורדמי
.כבייעורבו
.בזמנינוכזיתבשיעור

(קה)ר"במעשלהלןוכן,(ב"ס)רחמיםבשערי

,בזמנינוכפולהשיעורכויתלעניןשגםה"קס

הגאוןמפיששמע(י"בכת)"חדשאור"באבל
כי,דסלוצקד"אבל"זיוסףה"מוהמפורסם

בשיעורמאדמקלהיהח"רהגולהמאורהגאון

לעניןאבל,דפסה'אבלילמצהלעניןאףכזית
ומוסיף,ביצים'גדוקאשיהיההחמיררביעית

שהואשבגמרארביעיתשיעורמדדתיבעצמיואני
אצבעוחציאצבעייםברוםאצבעייםעלאצבעיים
ה"בהגהש"וע,ביצים'גשיעורונמצאוחומש

לכזיתגםנתקטנוהביציםאםנ"ממאותוששאלו

.ש"עדברהשיבולאלהחמיר
שלענין,ברורל"זצח"הגרשלטעמואמנם

ורק,רוקאשבזמנינוובביציםבפירותתלויכזית
צריךכ"ועבאגודליםנמיתלוירביעיתלענין

למעשהנטהלמהידעתילאומיהו,להכפיל

הורהכזיתלעניןשגםל"זצרבינוה"הרבומדעת
.ש"וכמהיוםכפולשהשיעור
שיכולכיון,מוציאואחרשאיןחידושוובעיקר

,"רחמיםשערי"בספרוכמבוארעלהלהוסיף

בורנקראשאולי,קדשומפהזהיצאאםתמהני
רקמברךואינוהנהניןברכתלברךכשחייב
שיעוראכלכשלאאבל,להוציאומאחרמבקש

להוציאואחרמבקשולכןלברךע"לכשחייבין
ומחייביןלהוציאושאסורמנליהידעתילא

,בעצמוולברךדוקאכשיעורלאכולאותו
מתורתזהוואולי,זהדיןמצאתילאר"ובמע

.ע"וצל"המו
שאנישכזיתשהבאנוהחידושבעיקראמנם

ישובזמנינו,סובאע"צזמןבאותותמידדתלוי

שיעורומשתנהבינוניוזית,שוניםזיתיםסוגי
ארץכפישתלויומסתברא,למדינהממדינה
חטהארץהכתובדיברמלאומקרא,דוקאישראל
,ודבששמןזיתארץורמוןותאנהוגפןושעורה
וביניהם,שיעורים(:ה)בסוכהילפינןומינה
ישראלבארץשתלוימפורשכ"וא,כזיתשיעור
שלהגודלהאחרוןשבזמןוכמדומני,דוקא

ישראלבארץכאןיהודיםאצלשגדלשיחים
שיפורידיעלמאדגדוליםשהם,לגמרינשתנה

כזיתשיעורנשתנהלכאורהכ"וא,הטיפולבדרכי
.זמןבאותותלויאי

ניכרגופאשבתקופתינונדמהנמיובביצים
כ"גביצהשיעודאיע"וצ,כאןגודלםשנשתנה

הואשנשתבחהשמצינודמה,ישואלבארץתלוי
בביציםכ"משא,בהושמשעריןדוקאבפירותיה

תורהתצאשמציוןנראהאבל,מדינהבכלתלוי
בכלאחרשיעורנקבעולאמירושלים'הודבר
רבינוודעת,ישראלבארץתלויהכלרקמקום
,השיעוריםלהכפילשצריךברורל"זצא"החזו
ורביעיתביצהכזיתהשיעורלמעשההלכהוקבע
ל"זצקנייבסקיהגרידימרןוגיסו)שיעוריםושאר
לעצמםמחמיריםישמ"ומ(שיטתולבססהאריך

לעניןובמיוחד,בהירותאימפניטפיבשיעורים

באתיולהעירבירורצריךוהענין,חלהשיעור

.ל"ואכמ



קעארכחנהגיךסעודההלכותא"הגרהלכות

מהכלעל"הואנפשותמוראנוסה.קער
אתהברוךחיכלנפשבהםלהחיותשברא

."העולמיםחי'ה
מהכלעלהברכהנוסחאםהפוסקיםנחלקו

עללגמרהכריעל"זצורבינו,שבראתאושברא

בוראהברכהבביאורוממרש,שבראמהכל
נפשותשבראהכוונה,וחסרונןרבותנפשות

והיינו,להםשחסרומהחייםדבעליוהיינוהרבה

להחיותשבראמהכלעל,ומיםלחםכמוהכרחי
דבריםשבראממהחוץהכוונה,חיכלנפשבהם

וכדומהפירותכמווחסריםהכרחייםשאינם
זהכלועל,חיכלנפשבהםלהחיותשנבראו

.העולמיםחי'האתהברוך
הברכהכוונתמסבירל"האריזהקדושאמנם

נפשותשבראשההודאה,סודפ"עאחרבדרך

וצריכיםלהושחסרנפשותהיינווחסרונןרבות

בהםלהחיות,שבראתמהבכלמגולגלים,תיקון

העולמיםחיברוך,חיותשיקבלוחיכלנפש

שמבארהמצותבשערש"ועהעולמותשמחיה

.עוד
חי'האתהברוךשחותמיןמבוארובירושלמי

ל"זצרבינוכןוהכריע,ש"הראנהגוכןהעולמים
כשאינוכירושלמילתפוסלנושישלשיטתו
.דילןס"בשלהיפךמבואר

מעשהעושהמברכיןגדולרוחעל.קעה
הלכהל"זצרבינואצלראווכןבראשיהן

.למעשה
(דק"ס)רכסוב"במועיין,(י"כת)חדשבאור

עושהמצוייהשאינהרוחעלתמידלברךשטוב
.בראשיתמעשה

עלבראשיתמעשהעושהמברצין.קעו
עלהגדולהיםאתושעשה,התיכוןהים

.האוקיינוס
היםעלשמברכין(בק"ס)ח"רכע"בש

הגדולהיםשעשהישראללארץבושעוברין
א"בשנול"זצורבינו,התיכוןהיםעלוהיינו

דהיינוממשהגדולביםדמיירידעתו
ע=השביןפלוגתאשישוכיון,האוקיינוס

כשלאתרווייהועללמעשהלברךראוילרבינו

שבזה,בראשיתמעשהעושהיוםשלושיםראה

שםל"בבהוכמבוארע"לכבדיעבדיוצאין

.ש"עיי
עומדכשאינוהפתוחביםהיינוהאוקיינוסוים
בנימוקימובא)פרדסובספר,ממשהיבשהמול

מבריטניאמילק"תאו'תלערךשרק(ח"א

פנימהנכנסכשהיםדהיינוונראה,הברכהמברכין
,ל"כהנכשמתרחקאלאמברךאינובריטניאמול

,באמריקאוכןהחוףעלמברךבאפריקאאבל
עושהמברך,ספקנדנודאיזהשישמקוםובכל

.ש"כמבראשיתמעשה

ברכהמברךברקוראהרעםשמעאם.קעז
מעשהעושהאווגבורתושכחואחת

ברכהזהוברכותלמברךואם,בראשית
.לבשלה

ועיין,ל"זצרבינובשם(י"כת)חדשבאור
מידאםלינתבררולא,ז"רכס"רא"בס

ואף,לתרווייהויכווןומברךהברקכשרואה
או,הברכהמועילהרעםקולעודשמעשלא

רקאבל,תרווייהועלשירצהברכהאיזהמברך
הברכהשייךשלא,דוקאושמעשראהלאחר

בשםת"בשעש"וע,כללוראהששמעלפני
לפטורונתכווןהברקעלבירךשאםי"הבר

שמועילמפורשהרי,מועילכךאחרהבאהרעם

לאחרואפילו,כשבירךרעםעודשמעשלאאף

אזולאיא"מהרוקינובשםש"וע,דיבורכדי
סותםב"ובמ,להבאמועילאםכדברשמסתפק

.ב"וצי"כבר

בשעתחרשפריעלשהחינומברך.קעת
.זהמדיןבושחזרושמענו,הראייה

בושחזרשמענור"מעובתוספות.ר"במע

שיח"ברק,כוונתועלעמדנוולא,קודםדתדיר

אוהעץפריבוראשברכתשמפרשנראה"אליהו



וכלהגיךסעודההלכותא"הגרהלכותקעב

שהחיינולהלהסמיךהדברונראהתדיראדמה
עדשמאחריןדקידוששהחיינוכמו,שמאחראף

נמיהכי,היוםמשקידםשחובתהאףהייןברכת
אבל,הפריעלכשמברךרקומברכינןמאחרינן

לאלאוכלוודעתובידוהפרישאםלחלקדעתו
בידוכשאינוורק,שנהנהעדהראייהעליברך
בראייהמברךבראייהשנהנהתבירובידאלא
.ש"ע

כשרואהמבהכיןאיןהבריותמשנה.קעת
.יוםשלושיםלאחףמעםעוד
מברךשםא"שלרמ(טק"ס)ה"רכבביאורו

בסימןלעילדפליגיבהאותולה,יוםשלושיםכל
אלאלברךראויאינולמעשהכ"וא,גק"סח"ר

'לק"סכ"במועיין,דוקאראשונהפעם
יוםשלושיםאחרילברךאקשלמעשהץ"ובשעה

.ל"זצרבינומדבריומייתי



קעגרכונהגיךנישואיןדיניא"הגרהלכות

נישואיןדיני
שמכניםמההיאנישואיןקניןעיקר.קם

אצלינושמברכיןומאחר,לרשותוהכלה
צריך,ההומהתחתנסרהנישואיןכרכת
,החופהמקוםשישכורחתןבכלליזהר

ברשותוכשהיאהנשואיןברכתשיכרכו
ולאהכנמתציתבחצרלקדשנהגוובזמנם
לכלשזכותמעיקראשהתנו,הקנאהצריך
אינואםאבל,דיריהכחצרוהוהשמהחתן

(ונדומהמלוןאוכאולםרק)שמהמקדש

מקוםדוקאלעצמולשכורצריךהחתן

דנישואיןברכותהשבעשיברכוהחומה
.ברשותו

.החופהמקוםלשכורצריךהחתן

שחופהשםומסכים,ה"נז"לאבהעבביאורו

היריעהבפריסתהואלנישואיןאצלינושקונה

ועיקר,דיריהכחצרדהוההכנסתביתבחצר

ביריעהולארשותושזהובמהשםחלהנישואין
מקדשיןשאיןשבזמנינופשוטזהולפי,למעלה
מלוןאובאולםרקהכנסתביתבחצרתמיד

לעצמולשכורלדקדקצריךהחתן,וכדומה

שיכניסההחופהלזמןהחופהמקוםב"מבעה
נכנסהשלא,המקוםשוכראינושאם,לרשותו
ברכהוהוההנשואיןברכתחללא,לרשותו
ברכהבלירכלההאפוסקיםולכמה,לבטלה
שמתייחדכמשמעוהיינוכנדהלבעלהדאסורה

השבעדהיינוהשבהברכותשיברכובליעמה
(ו"קפ)המיוחסותבתשובותן"ברמבוכן,ברכות

לשוןכפשוטוש"וא,ש"עברכהבליכנהנהדהוה
בביתחתניםברכתמברכין(:ז)בכתובותל"חז

החתןבביתהברכותשתיקנוכמשמעוחתנים
(נ"ה)דאישותיפרקם"ברמבמפורשוכן,דוקא

,ש"עדוקאהחתןבביתחתניםברכתשמברכין
ברכתאירוסיןבתרמברכיןשםיהודהשלרביואף

לפנימייחדיםשביהודאלדידיה,נישואין

דנישואיןהברכותתיקנומעיקראהנישואין
לשבחכשראויתיקנוםלדידןאבל,באירוסין
לכמהלוהותרהלבדובזה,לרשותוכברשכנסה

א"הגרתלמידימגדוליושמענו,הפוסקיםמגדולי
,החופהמקוםשישכורבחתןמאדשהקפידול"זצ
ל"הגריהקדושהגאוןוכן

דפקיי
באכשחתןל"זצ

ב"מבעהשכראילשאולנהגממנולהתברך

המדקדקיןתורהבנימנהגוזהו,החופהמקום
שיברכוהחופהמקוםלשכורבחתןלהקפידכאן

ב"חוהנהגותבתשובותבדברינוע"וע.ברשותו

.ה"תרנסימן
,ייחודהיינודחופהלפוסקיםשאפילוונראה

הקניןגדראבל,בייחודרקלגמרישקנאההכוונה

מברךולכן,עמהומתייחדלרשותושמכניסה

מבוארוכן,לרשותוומכניסהכשנושאהתיכף

היינושנישואיןדאישותיפרקם"הרמבבלשון
מ"בלחש"וע,עמהומתייחדביתולתוךשמביאה

כשמכניסהתיכףומברךהקניןבכללשתרוייהו

גמורבייחודקנינווגומרבחופהוהיינולרשותו

.לושמפרישה
(א"סס"ס)ל"זצרבינוהערתכזהומתיישב

ייחודצריךלאכ"עבחופהמברכיןשאנוכיון
ולדברינו,נדהחופתעלמקפידיםלמהכ"וא

,בנישואיןהתחיללרשותוכשנכנסהשאזניחא
בנדהאבל,לייחודגםומועילאזמברךולכן

.לנושאהאיןשפיר,לושאסורהכיוןייהודשאין

.ז"עמקפידיןשלאלמנהגהטעם
שלדעתם,ז"עלהקפידשלאישראלכלומנהג

לקהלשייךופרוכתהיריעותדהיינוהחופה

והוה,חתןלכללחופהמעיקראאותםשקונין
אחדשכלדבשעהחלוקהדיןבושאיןכדבר

,דנדריםה"רפן"ברוכמבוארשלוהוימשתמש
שלובסודרשמכניסההקניןעיקרזהוולדבריהם
והוה"עליהטליתושפירסכיון"ל"חזוכלשון
אולםבעלאפילואוליאוקהלהשכל,שלושפיר
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החופהלהקנותאדעתאקוניןל"כהנחופהשקונה
שיהאצריךפ"עכאך,ב"וצשירצהחתןלכל

דעתומיהו,קניןכלכדיןלקנותהחתןבדעת
צריךושפירהמקוםבקנייתגםשתלויל"זצרבינו
קונהשחתןהמדקדקיןנהגווכן,המקוםלשכור
או,פרוטהבשכירותהחופהולשעתהחופהמקום
והייחודהחופהמקוםעבורושוכראחראואביו
.שצריךלשעה

.מזוזהבחיובחקירה
בארץה"בהגהז"רפסימןר"תז"במועועיין)

המזוזותאיןאםבמזוזהמידחייבששוכרישראל

הלא,מידחייבושוכרכשרותבחזקתשםבמלון
בחוץנסתפקנוא"במקוכן,מזוזהמצותמבטל
איהחתןשיקנהלגוימשהונותןאחדאילארץ
ונראה,הממוןבעלשלשלוחובדיןותלוי,מועיל
סימןד"בחשםבדברינוהיטבעיין,מועילשבזה

.(א"רע

אבל,מדינאכוםצריךבנישואין.קפא
בברכתאשהמקדשייןכשאיןבאירוסין

.ייןבליאירוסין
ומנהגלטעוםחייבאםקידושיןהמסדר

.בזהמבריסקח"הגר

באירוסיןהכוסולדבריו,ד"לסימןבביאורו
אכל,כוסבלימברךכוסוכשאין,בעלמאמנהג

מובא)יהושעוכפני,כוסמדינאצריךבנישואין

עלמברךקידושיןשהמסדרתמה,(כאןבפיית
ותמוה,וכלהלחתןמטעיםרקטועםואינוהכוס

,בכוסחיובאיןוהלאהגפןפריבוראמברךהיאך
שאינולןוקיימא,בעלמאנהניןברכתעיקרוכ"וא

ניבעיכ"וא,נהנהאםאלאהנהניןברכתמוציא
ומשתדלמאריךח"ובשד,דוקאישתהשהרב
זהלכלהזקיקםמימסייםאבל,המנהגליישב
,טועםנמיהמסדרהיהאםו"חהיתהצרהומה
שהחתןדמצוימעורר(כסימן)יםבאפיקיוכן

ומביא,לבטלהמברךוהמסדר,בברכהמכווןאינו

קצתשנשפךל"זצמבריסקחייםרביהגאוןמנהג

שירגישובליתמידהברכהאחרושתהידועליין

במעשהועיין,מנהגוומשבחפקפוקכליויוצא

טועםשהמסדרם"הרמבבשםבהקדמהרוקח

נראהל"במהריאבל,הגאוניםבתשובותוכןמעט

.ב"וצצריךשלאסמך

שיעורעדלטעוםחייביןוכלהחתןאם
.לוגמיומלוא

שאיןוכלההחתןטעימתעלהערתיא"ובמק

לשתותמקפידיםולא,בטעימהאלאמקפידים
טעימהדבעינןלוגמיומלאשיעורמהכוס

הוהולדידהו,פוסקיםלהרכהמעכבוזה,חשובה

קידושיןהמסדרולכן,כוסבליונשואיןכאירוסין

דבלאומהכוסלוגמיומלאשישתוליזהרצריך

ץ"קבמחברועיין,יוצאיןאיןפוסקיםלכמההכי

לאשניםשתייתלוגמיומלאשלענין(דק"ס)

צווחוכבר.ש"עברכהשלבכוסאפילומצטרף
לשתותנזהריןשאיןעלשבעבארבתשובותז"ע

רביעיתואף,ש"ענישואיןבכוסלוגמיומלא

.אחרונהברכהמשוםשםהצריך
אףלוגמיומלאמהכוסשתושאםנראהומיהו
רבעיהדיןשעיקר,להקליששניםבשתיית
בגמראמבוארלוגמיומלאבשיעורטעימה
בכלדבעינןמפורשבטוררק,דוקאבקידוש
(קיץ)השלחןבערוךועיין,מדינאנמימקום

אלאלוגמיומלאצריךרלאפוסקיםשמביא
שצריךמקוםבכללהחמירמנלןותמה,בקידוש

להקללנושאיןנהיכ"וא,דוקאלוגמיומלא

,מקוםבכללוגמיומלאדבעיהדיןבעיקר

גםפוסקיםלהרבההכיבלאושניםבשתיית
ש"ע(א"רע)ע"בשוכמבוארמצטרףבקידוש

בכוסאו,ברכהשלבכוספ"עככ"וא,ל"בבה

,שניםבשתייתלהקלאפשר,נמיונשואיןאירוסין

יטעוםשאחדלהחמירנכוןנראהלכתחילהאבל

ואף],כוסרובדהיינו,לוגמיומלאכשיעור
ובפרט,[ל"וכנאחרונהברכהמשוםרביעית

ומדינא,כקידושמדינאבוכוסדחיובבנשואין

ליזהרכדאיכ"וא,כמוהומצטרףלאאולי
לצאתש"כמלוגמיומלאיטעוםשאחרלכתחילה

שוב).בזהק"ודוכןנהגולאאבלספקמכלזה

לחתןשאין(ח),ה"חם"מהרשת"בשומצאתי
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הלאאבל,להשתכרשעלוללוגמיומלאלשתות

בדברינוע"וע.(לוגמיומלאאחרטעימתמועיל
סימןא"ובחב"תרנסימןב"חוהנהגותבתשובות

.נ"תש

שנעשהלהשקותומותראםחילוניבחתן

.זהמחששלינצלועצהנסךייןהיין

ל"רשהחתן,גדולחששמצויהאחרוןובזמן

לולתתשאסורואפשר,הייןשאוסרעדחפשי

,מדינאלעצמוגםואוסרו,שנוגעהייןלשתות

ובמכתב,מכשילולשתותלושנותןוהרב

מובא]ל"זצקניבסקיי"הגרממרןשקבלתי
ראייה'שיחימבנומביא[ו"מסימןח"חז"כמוע

בברכתצדוקיכיבדשרבי,פזמחוליןאוסרשאינו
פ"ועכ,לדחותורבישרצה'בתוסש"וע,המוון
הייןאוסרוהלאלולתתלרביהותרהיאך

דחהושוב,נאסרלאשלעצמוומשמע,בנגיעתו

אלאאוסרשאינו(ח"יק"סבד"יו)א"החזופ"ע

ובצדוקי,החייםסדרבכלל"רזהוראותבפורק
.(ש"עשנשכהכתינוקלדינולצדדמקוםיש

סבראישד"ולע,זהבדיןמכריעאינוולמעשה

עצמושללאאבל,לנובנגיעתואסורשצדוקי
אוסרשאינוה"עלענין:כבחגיגהועיין,לעצמו
בהייןכשזוכהלהדרלרבראויכ"וא,כליולעצמו
דלאבפיוכןויאמר)להחתןשזוכהמעיקראלומר

ס"רח"לקצוההלבמחשבתלאחרבזכייהמהני
לאאוליבשלוונוגעשלולושנותןוכיון(ט"רס

עודבזהלצרףויש,מידילחושואיןלונאסר
.ל"אכמאבלוסעיפיםטעמים

ביוםאשהלישאל"זצלרבינומנהגינו.קטב
.בלילהולאדוקא

ולאדוקאביוםאשהשנושאיםכמנהג
ודלאלעיכובאשאינומוכיח,בלילה

.ם"כהרא

שמנהגינוא"יק"סה"נסימןבניאורו

שקדומתקנתנמיומייתי,רוקאביוםשהחופה

בירושלמילדבריורק,הביוםשנישאתבאלמנה
טעםנתבארולא,כ"גבלילהנושאיןשהיומשמע

.'בדףכתובות'תו'ועי,דוקאביוםלישאהמנהג
ולאוכתובהכנישואיןשיטרדלמיהשדאיכא

היטבבארועיין,'הבלילמצוהבעילתיבעל

'סיב"חם"הרא'מתשושמביא(ו"כז"אבהע)

,קידושיןספקהואבלילהאשהמקדששאםה"ל
בלילהלקדשבעירומנהגשראהג"כנהובספר

א"תובבירושלםהקורשובעיר,המנהגוביטל

ובספר,ביוםרקבלילהלקדשלאעתיקמנהג

הקודששכעיושמעלאשמעולסמביאא"פה

הדברהתירושלאטעמאוהיינובלילהיקדשו
אבל,ל"זצרבינואצלכלנהגוהנראהוכפי,ש"ע

משמעשםובביאורו.זאתחומראטעםנתבארלא
שישמחכדיבאלמנהמהתקנהכדחזינןדהוא

ושמחיןחופהעושיןדהיודמבוארימים'געמה
בדיעבדחששאיןזהשלטעםפשיטאאך,ביום
א"הגרמביאשםבביאורוואדרבה.בדבר

,בלילההחופהעושיןשהיומשמעדבירושלמי

בזהמשמעלאקידושיןולעניןבחופהז"וכ

תקופהקידושיןשהיובזמנם].דוקאביוםדמעכב

.ם"הראדבריב"וצ.[הנישואיןלפני
.כלילהנושאיןראיןהטעםמבאר

לעיכובאעדותרבעינןכיוןל"רסונראה
שוהאםולחקורלדרושחייביןהלא,בקידושין
,הנתינהלפניאמרואם,כדיןאמראם,פרוטה
ולכןהמעשהחלשבעדותודיןכעיןבזהויש

(א"ר)בתראהא"רעובתשובות,בלילהאסור

שמועילמפורש(יא)שבקידושיןתמהומ"ובשעה

,בדיעבדדמיירילנמרויש,בלילהקידשהאם

לדיןדרומה,כללק"דלנראהלדברינואבל

גומריןביוםהתחילואםאבל,בלילהדאסור

דהסוגיאלומרויש,נפשותכדינישאינובלילה

מעסקעדיםלפנילדברביוםשהתחילומיירי
,ע"לכמועילג"וכהבלילהוקידשוהקידושין

.נפשותכדיניקידושיןלזהחמירדלא
ביוםהתחילאםלמחמיריםדגםמחדש

.ע"לכומועילבלילהונתאחר
התחילואםלמחמיריםשגםמזהלנוויוצא

מותרלילהעדונתאחרקידושיןבעניניביום
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,מזהכברידעוהעדיםאםוהיינו,ע"לכאזלקדש

אפילומקומותברובהכישבלאוהאמתאבל
לכתחילהגםהיוםנהגוהקדושהבארצינו

חוששיוואיןבלילהוחופהשהקידושין

.כלללמחמירים

שכעבשבילםשמברכיןחדשותפנים.קפג
,בהשמחהמרביןבשהםהיינוברכות
ויוםשבתולכן,שמהאכלושלאאףומועיל
אומריםויש,הדשותפניםנחשביןאוב

וצריךמאכליםבשבילםמרביןאישתלוי
שיטהלהאיטובויוםושבת,דוקאשיאכלו

לצרףשאיןונראה,חדשותכפניםאינו
וראויחדשותכפניםופרחיארחימתם

.לבטלהלברכהלחוש
אםמ"ונ,חדשותפניםנחשבבמהחקירה

.חדשותפניםתשיבט"ויושבת

מבוארמ"הרינכדוובהגהות(ב"ס)בביאורו

(:ז)בכתובות'שהתוס,ל"זצרבינושיטתעומק

היינו,בשבילםשמברכיןחדשותדיוניםפירשו

גופאטובויוםושבת,דוקאבהשמחהכשמרבין

שהמחברל"זצרבינוומבאר,ש"עחדשותפנים

ולאבשבילםדמרביןודייק'התוסמלשוןשינה

טעמאוהיינו,בשמחהבשבילםדמרביןפירש

יאכלוחדשותשפניםצריךהמחברשלשיטת

טובויוםשבתובאמת,במאכליםבשבילםומרבין

'להתוסכ"משא,שיטהלהאיחדשותפניםאינו

אםאוכליםאיןואפילו,שמחהברבויתלויעיקר;ו
להאיטובויוםושבת,מברכיןבהוהשמחהגדלה
.שמחהרבויבזהשישחדשותכפניםשיטה

דוקאחשובאורחצריךא"דלהרממבאר

.חדשותלפנים

שאיןא"כרמלןדקיימאלדידןנראהזהולפי
טובויוםשבתשפיר,חדשותפניםשיאכלוצריך
בריבוידסגיחולביוםומיהו,חרשותכפנים
השמחהשמחשיבחשובאורחצריךשמחה
מוסיפיםשאינםופרחיארחיסתםולא,בוומרבה

נכנסיןג"כהמברכיןואם,להשמחהמאומה

לילהכללהזמיןישולכן,לבטלהברכהלחשש
.ש"כמחדשותלפניםחשובאורח

'זבירכושלאל"המהרימנהגמכאר

.ט"ויוכשבתאלאברכות

לאאצלושנהגול"המהריטעםשזהוונראה

טובויוםבשבתאלאכללברכותשבעלברך

אורחיםשצריךדחששוטעמאוהיינו,לבד

ובירכודוקאבשמחהבשבילןדמרביןחשוכים

דהוהבמדרששמפורשטובויוםבשבתרק

אינוזהגםלעילרבינוולדברי,חדשותכפנים

שמחהברבויהיינוחדשותפניםאיותלוי,ברור

.ש"כמהנוסףהאורחבשבילבמאכליםמרביןאו

.חדשותפניםנגדרא"החזךהוראת

ניחאלאל"זצא"שהחזואחדבספרוראיתי)
,ופרחיארחיסתםחדשותכפניםכשצירפוליה

,בשבילובאכילהשמרביןחשובאורחשצריך

ואזשמחהברבויתלויא"לרמדברינוולפי
בדברינוע"וע.(ש"כמברכותשבעמברכין

.ו"תרמסימןב"חוהנהגותתשובותת"בשו

דקנינאכתובהעלחותמיןהעדים.קפד
כשהבעלאוהקניןקבלתכשראו,מירה
לפנילחתוםנוהגיןויש,לחתוםלהםאמר

ולא,הכתובהעודחלשלאאףהחופה
ממכינןוכן,כשיקראלסיחייחששו

להוציאואין,עםבמעמדכךאחרשיקראו
שאםנראהאבל,אלוכתובותעללעז

ישמעופ"עכאו,יקראושהעדיםמדקדק
.פקפוקבליש"איחתמוכךואחר
.הקניןקטלתלראותצריכיםהעדיםאם

לראותצריכיםשהעדיםו"סס"רז"באבהע

הכתוכהקריאתולשמועמהחתןקניןקבלת
שעדיםהמנהגאבל,לחתוםלהואיןהכיובלאו
ואין,שכתובמהבכלמסתכליןשלאאףחותמין
כתובותעללעזלהוציאשלאמנהגןלשנות
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קעזנהגיך

שםבביאורול"זצרכינוודעת,ש"עראשונות

החתןאםרק,הקניןלראותצריכיםהעדיםשאין
שחותמיןדבריוומשמעות,סגילחתוםלהםאומר

מיחזיזהואין,קניןקבלתראושלאאףוקנינא

אףמועילוכן,עניןבאותושעסוקיןכשיקרא

דציבוראאימתאדאיכאהקניןקבלתרואיםשלא

.כדיןהכלובודאי
הנהוגכפיכתובהבחתימתהמנהגיםונבאר

,האשהשמקדשלאחריק"עיהשבירושלם,היום
בשעתואז,הכתובהלקרואמישהומכבדים

"מיניהוקנינא"כשקוראמעשה
מקבליי

,קניןשם

כ"משא,החופהאחריאואזחותמיןוהעדים
ונכנסיםשמקדשלפנישעודהמנהגמקומותברוב

כךואחר,חותמיןוהעדיםקניןמקבליןלחופה

האירוסיןביןלהפסיקהכתוכהוקוריןמקדשין

.לנשואין
תחתקניןשמקבליםירושליםלמנהגטעם

.החופה
תלויק"בעיההמנהגיסודשאולינראהד"ולע

בתוךק"עיהמנהגשכפי,הכתובהנוסחבשנוי
אשהלקדששלאשמתחייבכתובדידהוכתובה

,דוקאהקודשבעירושידורו,בחייהאחרת

ולכן,ם"שוותקנתאשכנזמנהגפ"עוהירושה

הכידבלאודוקאהאירוסיןאחרילהתחייבראוי
בשארכ"משא,לעולםבאשלאכדברהוה

,לבדממוןבחיובירקהכתוכהשנוסהמקומות

לעולםבאשלאדברהוהולאגופומשעבד

כותביןושפיר,דכתובותה"רפ'בתוסוכמבואר

.מיריחיישינןולאהאירוסיןקודםוחותמין

.עדיףידבכתבאובדפוסכתובה
,המקובלבנוסחבדפוסשהכתובהנוהגיןויש
הכתובהידבכתביכתובשסופרמהדריןויש

בדפוסשנהגודמהנראהד"ולע,אשוריתבכתב
המקובלהנדפסנוסחכשרואיםשאזטעמאהיינו

להואומריםואם,הכתובהכקראודהוהסגי
כשכתובכ"משא,וסגיחותמיןשפירלחתום
ואף,שחותמיןלפנילקרואלעדיםראויידבכתב
בלישחתמוכתובותעללעולהוציאשאין

להוראוידוקאבכתבהמהדריןמ"מ,לקרוא
מהעלוידעויקראושהעדיםלהדרלהוסיף
.פקפוקבליש"ואחותמין

הויהכתובהדקריאתשנהגולמהטעם
.כיבוד

כתובהדקריאתהאפירשתימליצהובדרך
דברימביאשםל"זצשרבינו,כיבודהיוםנחשבת

חשובשאדםסמךעלחותמיןשהעדיםהמרדכי
וזהו,כןשבאמתלסמוךישעםבמעמדקורא

ועליוהכתובהקוראדוקאחשובשאדםהיסוד

.לחתוםהעדיםסומכיןשפיררוקא

תיקנואבל,מדרשנןרקכתובהחונת.קשה

שצריךהשיעורוהיינוצוריכטףנפי
אוהמטבעותבגשתנואבל,לדאורייתא

בסףכפישיעורנשאראםכמךשיעור
.דרבנןשבתובהסנימדינה
.א"הגרלשיטתכתוכהשיעור

דבריוושורש,זהבעניןמאריך(ו"ס)בביאורו

צוריומנהזהובים'בהואזקוקהראשוניםשבימי
שיעורכ"וא,שלישושניזקוקוזהוסלעיםה"כ

מאתייםדהיינוכפולשצריכהלבתולהכתובה
צורימנהלפיוזהו,ושלישזקוקיםשלשהיינו

והיינופחותהשיעורבדרבנןאבל,ת"מהשצריך

,זהדשיעורמשמיניתאחדשהואמדינהככסף
ורק,דרבנןשכתובהלעיקרלןקיימאואנן

שאנןוזהו,כדאורייתאתיקנושצריךלשיעור

ליכידחזיזוזימאתיםבכתובהכותבין
שבשנויל"זצרבינורעתאבל,מדאורייתא

לדידן,כסףשיעורמתייקראםאומטבעות

לדרבנןשיעורפ"עכנשאראםדרבנןשכתובה

ולאסגי
מתקניי

.ש"עג"כההכתובה

אףמדאורייתאליעירחזישכותביןבמה

.מדרבנןכתובהפ"דלרוה
אף,מדאורייתאליכידחוידכותביןבהאוהנה

פירשו,דרבנןכתובההפוסקיםלרובשלדידן

שתיקנו,מדינהכסףולאכדאורייתאזוזידבעינן
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נהגיך

הנוסחכותביןולכןלדאורייתאשצריךכשיעור

ליכידחזיכותבשאםמפקפקיםויש,ג"כה
בכךפוסל,דאורייתאחיובואיןמדאורייתא
לסתוםוראוי,ן"ורן"ברמבוכמבוארהכתובה

דאורייתאלכתובוהנוהגין,ליכידחזיזוזימאתן

,כדאורייתאלהמגיעכלבכתבשרקל"סאולי
משיעוריפחותשלאכןלכתובהזהירוושפיר
המנהגכשאיןומיהו,ש"ואלכתובהשצריך
.עדיףתעשהואלדשבנראהדאורייתאלכתוב

מאהבזמנינולכתובשנהגולמהפלא
.זקוקים

המקובלהכתובהבנוסחלהעיראתימקוםופה
עליהוקיבלנדוניאליהשהנעלתשכותבין,היום
החתןוצבי,צרוףכסףזקוקיםבמאההחתן
צרוףכסףזקוקיםמאהדיליהמןלהוהוסיף
נתבארולא,צרוףכסףמאתייםהכלסךכנגדן
מעותאלוהנראהוכפי,צרוףבכסףזקוקיםמהו

רמזל"בחזמצינושלא,בפוליןבהםשהשתמשו
זהשאיןמביאמינץם"ובמהר,כזאתלמטבע

,גדוליםח"ממעותבמניןרקזקוקבמשקל
,זוזדמאתייםכתובהשיעורפעמים'דושיעורו

לאובאשכנז,"שבעהנחלת"בספרמבוארוכן
תמהאניושוב,דכסףליטריןרקזקוקיםכתבו
בזקוקיםלנדוניאבכתובההיוםלכתובלנודמה
.בשימושקיימיםולאטיבםלנוידועשאינו

.סלעיםולכתובלשנותהצעה

מדינהבכלדיכתבולצדדנראההיהולכאורה
י"באכאןולדוגמא,שלההמטבעכפיהנדוניא
בפראנקיםבצרפת,בדולאריםבאמריקא,בשקלים

מטבעוהיהזקוקיםדכתבובזמנםוכמו,'וכו

יותרומהראוי,ותפארתלכבודבזמנםהיוצא
והוסיףזקוקכסףסלעיםמאהשנתנהלכתוב
וזהו,סלעיםמאתייםהכלסךמאהעודמדיליה
מאתייםפעמים'דלערךדהיינוכשיעורםבאמת

מטבעדערךכיוןועדיף,כתובהדשיעורזוז
וכן,הכסףערךכפיערכםוסלעים,יורדהמדינה
בזהשאיןזקוקולא,תורהשלמטבעבזהנזכיר

.ש"וכממשמעות

.ישראלמנהגילשנותשלאדוחה
שנתפשטהמקובלאתלשנותנבואאםונהיהך

וצריכים,ו"חעודלהרוסעלולים,ישראלבבית

.באתילבדולהעיראלובדבריםמאדליזהר

רדינודעתנתבררלאנכריתבפאה.קפו
ורעתו,כמתיריןנראהומסקנתו,ל"זצ

מועיללאלבדממפחתוכןשקלתה
בחצרורק,מפולשבמבויאפילום"להרמב

כלשמכסהממפחתמספיקביתאו
.שערותיה

במבויאפילורדידצריךבמטפחת
.מפולש

להביאכאןוהוספנו,(עט)לעילביארנו
גםם"שלהרמב(קטו)ז"לאהעבביאורומדבריו

ורק,רדידבליקלתהמועיללאמפולשבמבוי
,מועילמפולששאינומבויאוביתאובחצר

עללסמוךאיןשברחובנימאאיאףנמיולדידן
אובביתהמ"מ,רדידנמישצריךלחודמטפחת

לבדמטפחתמועילמפולששאינומבויאובחצר

.לחושואין
ופרטימטפחתאונכריתפאהגדרובעיקר

משערותיהלגלותתורההאיסורועל,בזההדינים

ואין"והלכהדת"בספרבאריכותהבאנו,כלל
ת"בשובזהשכתבנוכמהועיין,הדבריםלכפול

.ה"יעושב"תרצסימןב"חוהנהגותתשובות

ואסור,הוהבזמןבכתובהלהקלאין.קפז
בליאחתשעהאפילואשתועםלדור

.הזהבוסוגםכתובה
.בזהמאודליזהרישז"בזהשגםאזהרה

לשהותשאסורדאףקולאצד(ו"ס)א"ברמ
דרבינוחרםישהזהבזמן,כתובהבליאשהעם

שאינו,להוציאהבעיניוקלהשייךולא,גרשום
דחהמ"ובת,כרחהבעלהכיבלאולהוציאהיכול
איסורוישכ"כתמירלאגרשוםדרכינודחרם

כןוהסכים,הזהבזמןגםכתובהבלילשהות
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המנהגשאיןמעידגופאא"וברמ,ל"זצרבינו

עוליםק"בארההיוםומצוי,לשנותואיןלהקל

לאחריבאווכן,ונאבדכתובתםעמםהביאושלא
נזהרוולאשונותלארצותפליטיםהמלחמה

כתובהלכתובלהזהירםומצוה,כתובהלכתוב

.ו"חאשתועםבאיסורדרהכישבלאו

.המצבלתקןהצעה
מקומותבהרבהבארץפהיפהומנהג

אצלאוהקהילהוועדאצלגםכתובהשמניחים

כ"וא,מזהלדעתהאשהועל,נישואיןרושם

ונאה,באסורנכשליןלאוכלהלחתןנאבדאפילו

ממקוםשנדיםבזמנינוובמיוחדויאההדבר

כ"גשיפקידוקהילהבכלכןלסררנכון,למקום

.ל"כהנהקהילהבוועדכתובה
כשתרעאלאוהעללסמוךאיןלכתחלהומיהו

.קיימתכדיןשנעשיתהכתובהשהעתקבבירור
סימןא"חוהנהגותבתשובותבדברינוע"וע

.ס"תש

ידיהמעשישרוצהשאמרהאשה.קפח
מ"מ,מנעלהמזונותעלומוותרתלעצמה
לעבודרקהביתעבודתלעבודחייבת

.ממורהלהשתכר
אינישבאמרה(ידסעיף)'פסימןא"ברמ
צרכיכללעשותשצריכהעושהואיניניזונת
שיטתשזהודעתובביאורול"זצורבינו,הבית

צמרבעשייתורק,מלאכותששבכלשחייבתן"הר
'התוסכשיטתודלאפטורהלהרויחשהוא

אינהלושישאףאותהזןאינוואם,.סגבכתובות
א"עא"בחזונמיוכמבוארהביתבצרכיגםחייבת

לשיטתלואיןאםאבל,לפרנסהוכופין,(יגק"ס)
למזונותעצמולהשכירחייבאדםאיןל"זצרבינו

יכוליםאיןולכן,(עסימן)בביאורווכמבואר
וכדומההפתחיםעללחזראועצמולהשכירלכופו
.ל"רמעושהגטלחששנכנסיםז"עיימגרשהשאם

לפוףראויוכןורביהפריהעלליופין.קפא
כןנהגולאאךילדהולאשניםעשרבשהו

.בזמנינו
לגרשהחייבכניםלואיןאםא"להגר

.בזהליזהרנהגושלאוטעמים
עלהיוםכופיןשאין(אס"ר)ז"באהעא"ברמ
,ילדהולאשניםעשרעמהבשההגםזיווגים
ואיןדחויותישהטענותל"זצרבינוובביאור
לגזורשראויב"דבג"בספדאיתאהאעללסמוך
הגזירהבשעתדמיירי,הזהבזמןאשהלישאשלא
,שם'להתוסורביהפריהשקייםולאחר,דוקא
,לפסולותאלאמעשיןשאיןכרבלןקיימאולא

.לגרשהלכופומדינאראויזהולפי
,הדברטעםליישבונדחקו,כןנהגולאאמנם

הבאתיאמצוהם"להרמבמ"סהעלובספרי
דמשיחאשבעיקבתאובתוכם,שוניםטעמים

אזגםדחייביןואף,לךלמהרחמנאכבשיבהדי
ולעסוקלהשתדלורביהדפריהבהמצוהלעסוק

ולהכניע'להלהתפללוכן,וסגולותברפואות

בלאאבל,בשבילושיתפללואחריםלבקשעצמו

שלאכאלובזמניםתולה,בידואזגםעלתה

ולכן,באחרתואפילויולידאפילואצלויתקיימו

פריממנומנעהדורותכלסוףעדומביטהצופה

כמו,היוםבהושנכשליןבעבירותחוליןוכן,בטן

ישוכן,ישראלארץישיבתביטולבעווןשחולין
לנושאיןואף,בונמצאתהרפואית'שהבעילומר

בולתלותשממהרין,זמנינוברופאיאימון

נפקאלאספקמידימ"מ,האשהעלשמרחמין
סמכוז"בכפ"ועכ,שיוציאהירויחלאכ"וא

להתערבשלאא"מהרמקבלנווכלל,הנמנעים

וצדיקיישראלגאונינהגווכן,הזהכומןבויווגים

.דורמדורהדור
,שבשמיםלאבינונשואותישראלביתועיני

יחדונזכה,וקיימאחייאלזרעאיזכהאחדשכל
בקרובבימינובמהרהחיכללעיני'הלישועת

!אמן
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מילהמשנרגז

עליושחלמילהמצותלקייםיכולהאב.קצ

.שליחי"ע
.שליחותי"עמועילאםמילהמצות
גםשהחיינומברךשהאב(ר"רס)בביאורו

שאין,ע"המבזהגםשמקיימיןאחרידיעלבמל

מ"בחך"השאבל,דוקאבעצמולמולצריךהאב

אחרומכבדלמוליודעהאבשאםצווח(ב"שפ)

דיןלביתוראוי,דמילהגדולהע"מבזהמבטל

.זהדברלבטל

ומלמהאבדהחוטףא"הרמשיטתבישוב
בעמדדוקאהוא,זהוביםעשרהמשלם
ובגדר.שליחבעשהולאלמולהאב

.שליחותי"עהמצוה

(ב"שפ)מ"בחא"שהרמ,חדשדרךבזהונראה

אחרובאבעצמולמולרצההאבשאםפוסק

אבל,זהוביםעשרהמשלםהמצוהממנווחטף
,כללמשלםלאהחוטףלאחרלמולהאבנתןאם

מקייםשאינוהמצוהעלוויתרשבאחרומשמע

ש"ע,משלםאינוהחוטףולכןבשליחותהמצוה

.ח"בקצוה
,שליחנמימועילהאבשלמצותנראהד"ולע

המיוחדמצוה,מצוותשתיכלולמילהבמצותרק

ישראלרכלומצוה,בשלוחונמישמקייםלאב

זהוביםועשרה,ע"ממקייםבישראלילדשהמל

לעצמובהמצוהוזכהכשחטףרקמשלםהחוטף

בשבילולא(כח)ד"יוז"בטוכמבוארשנהנה
.חבירושלכיסומבטלאלאשאינולחודהחטיפה
,למולרצההאבשאם,א"הרמפסקש"וא

דכלמילהמצותוכןהאבמצותמקייםהלא
ולכן,ע"מהאימקייםילדהמלשכלישראל
,בגופוהאבמצותמקיים,בעצמולמולכשרצה

זכהממנוהחוטףולכן,ישראלדכלמצוהוכן
,משלםושפירישראלדכלמילהמצותלעצמו

אבלהאבלמצותמועילשליחכשעשהאבל
עלמוטלשאינוישראלכלשעלמילהלמצות

זהשאיןשליחלעשותיכולאינודוקאהאב
כלבמצותרקזכההלאהחוטףכ"ואמצותו

רקשמוטלשלושאינוהאבבמצותולאישראל

,שליחותמועיללאישראלכלובמצות,האבעל

החוטףושפיר,עלהוויתרשליחבעשהכ"וא
,ישראלכלבמצותשנהנה,משלםלאמהשליח

כיהיטבודוקשליחכשעבירעלהוויתרוהאב

רבמהגאוןשמעתיזאתכסברא)מאיריםהדברים

.(ל"זצסמיעטיצקיזידל
אומזיקמדיןזהוביםעשרהאסכנידון

.נהנה

ונימא,זהכעיןאחרבדרךעודא"הרמובארתי
נהנהמדיןולאמזיקמדיןזהוביםעשרהשחיוב

ומזיקדחובלז"פם"הרמבמלשוןנמיוכדמשמע

פטורחבירושלכיסוהמבטלואף,ש"עיגהלכה
ליישבנוכלמ"ומ,לחוטףוחייבוהואקנסאהכא
לזכותבאלאשהחוטףדמייריא"הרמפסק

לזכותמעיקראורצהכשליחלמולרקלעצמו
האבברצהולכן,ישראלכלבמצותרקלעצמו
ישראלכלבמצותהזיקוהחוטף,בעצמולמול
אבל,משלםושפירשליחותדיןעלהשאין

מלכ"גשהוא,הפסידלאשליחכשעביד
ז"עשאיןוויתרישראלכלומצות,כשלוחו
ק"ודוזהוביםעשרהדיןבזהאיןושפיר,שליחות
.בזההיטב

מקייםלמוליורעהאבאפילוזהדרךולפי
כמועליוחלישראלדכלומצוה,בשליחמצותו

זכהכשלאע"ממבטלנקראולא,אחדכלעל
לכתחילהגםיוצאשפירכ"וא,מלאחררקבהמצוה

.מבשלוחויותרבומצוהרקשליחי"עעבידאם
.(א"קפסימןב"חז"במועובזהבדברינוע"וע)

.בעצמוהחיתוךלעשותלאבמצוהאם
יש,למוליודעכשאינוהאבמצותובעיקר

וכמה,בעצמוימולשהאבכחיתוךפ"עכמהדרין

הגאוןמרןאבל,בזהרקדקול"זצישראלגאוני
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בזהאיןשלדעתוליאמרל"זצס"הגריזדבריסק
גדוליםשישדאףבעצמווהוסיף,כללמצוה

הדבריםומשמעות,ל"כהנדעתובזהמחמירים
כלולמצות,האבלמצותמועילששליחותש"כמ

בלאגרידאבמילהמצוהשאיןדעתוישראל
בזהלדוןישאבל,כמקודםערלשנשארפריעה

לעבודהבדומהבשבתפורעואחדמלאחדשהרי
לחלקהמנהגומעיקר,מצוהפעולהשכלבמקדש
בדברינוע"וע,מצוהכ"גבחיתוךשישמשמע

ישז"ובכ,ט"תקפסימןא"חוהנהגותבתשובות

.באתיולהעירולפלפללהאריך

אףבשבתמליןישראלבןשכלרעתו.קצא
כשהם3משלדעתונראהוכן,ם"עכושאביו

.בשבתאףבשמיניהבןמליןמומרים
שאםדיבמותמירושלמימייתי(ו"רס)בביאורו

בנידוןד"לעאבל,בשבתאותומליןישראלהוא

בזהישבשבתוכופריםהמומריםבנילמולאם
.ת"בעזהשיהדבריםונבאר,מכוכה

לאכשאבכמילהישראלכלדעלבמצוה
ביתעלרקאויחידכלעלהואאםמל

.דין
אזהבןאתמללאהאבאםמילהחובתבעיקר

,(כס)בקידושיןוכמבואר,למולומצוויןדיןבית

ובית"(א"ה)דמילהא"בפם"ברמבמפורשוכן
ותמוה,ש"ע"הבןאותולמולמצוויןדין

דיןביתעלמוטלשהחיובדבריושמשמעות
מפורשדמילהא"רבפרקש"ובפיהמ,דוקא
כןוכמו"ל"וזואחדאחדכלעלשהחיובלהדיא

הערלהילדלומררוצההאדםזהשיראהמיכל
אותושימולעדע"מעלעובראותוימולולא

אחדכלעלשהחיובהרי,ש"ע"בנוהואכאילו
ו"פש"בראמפורשוכן,דיןהביתעלולאואחד
ס"סא"הגרבביאורכןומבואר(הסימן)דחולין

.א"רס
וכפיה,אחדכלעלהחיובשברצוןמצדד

.דוקאד"ביי"ע
האבלכוףצריכיםאישתלוינראהד"ולע

,לבדדיןביתחובתזהולמולוהילדממנולחטוף
או,כאןהאבאיןאםאותושימולולדאוגאבל

זהו,למולושיסכיםעליולהשפיעכאןאפילו

כדברינומדוייקוכן,מישראלאחדכלעלחובה

אדםשלבנומליןאין"(ב"ה)ם"הרמבבלשון
שביתלמולוונמנעעברכןאםאלאמדעתושלא
,ש"כממפורשהרי,ש"ע"כ"בעאותומליןדין

שפירשומה,כ"בעהיינודוקאדיןביתשחובת
כלעלהחיובאותומלהאבאיןשאםש"הרא

המילהאבללמוליודעאינושהאבסיירי,ישראל
.ש"כמישראלכלעלהחיובשפירולכןמרצונו

כלזהשלפי,לדינאפלאחידושבזהואמרתי
מרצוןלמולומומרכשהאבמצווהמישראלאחד

מצותביטלונתעצללהשתדללואפשרואם,האב

גדולהע"מוביטלאחדכלעלשחלדיןבית

.דמילה

איןמומריםשבןהפוסקיםבשיטתתשיה
.בשבתמלים

שנשאדמומרמבואר(ו"רס)שבטורתמהואני
שיצאחיישינןולאבשבתהבןמליןישראלית

האמאשאםשםך"השמזהומסיק,רעהלתרבות

שהניחש"עבשבתהבןלמולאסורמומרתכ"ג

הלאתמהאניומעולם,(טק"ס)שםז"ובטע"בצ
,שבתנמיודוחהישראלכלעלחלמילהמצות

אסו,מומריםוהאםהאבאילןאיכפתמהכ"וא
נמוללאולמה,התורהממצותו"תבזהנפטרו
.ג"וצעבשבתהבן

משוםבשבתמליםראםבהאמבאר
שלאמילהדוחהאינהמ"דמנ"פיקו

.בזמנה
שבת)ובתוספתא(:פה)שביומאנראהאמנם

הואהטעםשבתדוחהדמילהדהאמפורש(ו"פט

,מכרתבכךשניצולנפשפיקוחבזהשישמפני
,ביומאשםח"רבביאורבאריכותכןומבואר

היהוהילדשנתעצלהמשהאשתמצפורהומייתי
גםזהשלפיתמהשםש"והרש,ש"עבסכנהמיד
להצילשבתשרוחהנימאבזמנהשלאמילה

ש"ענפשפיקוחמדיןההיתריסודאםמסכנה
.בקושיאשהניח
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ג"פיקומשוםבשבתמילהראםביאור

.בזמנהשלאמילהבשבתמליסאין
רהיינוע"מומבטלמתעצלשאםמזהונראה

בזהוסכנה,ריתחאגורםהדבר,בשמינימילה
רקע"מביטולכאןאיןזמןלאחראבל,ו"חלילד

וריתחאסכנהאיןבזהולכן,בעלמאדזריזין
לןלמהע"צומיהו,ש"ואשבתדחילאושפיר
ולאנפשפיקוחמדיןשבתדוחהשמילהלפרש

דדוחהאליםדמילהע"שמבפשיטותמפרשינן
יבמותברישנמיוכדמשמעקרבנותכמושבת
שבתובגמרא,ברתאיסורדוחהדמילהדרשה

ימולהשמיני"וביום"דמקראכןלמדו(:קלב)

.נפשפיקוחמדיןלפרשלןומה,בשבתאפילו

המילה,דיןביתמדיןדכשמליןמחדש
.כמומריםואינונ"פיקומשוםרקבשבת

אבל,שבתודוחהאליםהאבדמצותונראה

יהאשלאאלאהמילהמעשהאינודיןביתמצות

בזהוזכינו,נפשפיקוחמדיןרקדוחהובזהערל

דחילאמומריםההוריםשאםהפוסקיםלהבין

,מילהמצותעלגםמקפידיםשאינםדמיירי,שבת

אנוולכן,בניהםמליןאילהואיכפתלאורק

למולההיתרולכן,דיןביתמדיןאותםמלים

ההוריםששניוכיון,נפשפיקוחמדיןהואבשבת

שיבוארוכמונפשפיקוחהיתראיןמומרים

.שבתדחילאשפירולכןלפנינו
נפשפיקוחהיתרשעיקרנראההדברוטעם

כדיאחתשבתחללבגדריומאבסוףמבואר

וכרוךכשנולדכ"וא,הרבהשבתותשישמור

לאכמותםשבתלחילולשיתחנךמומריםלהורים

שהילדשאפשרואף,נפשפיקוחעבורושרי
שיחזוראפשרמומרבכלהלא,בתשובהיחוור

בשעהשבתלחללשרילאמ"ומבתשובה

ביןשנשבהבתינוקואפילו,ישמורשלאשהוחזק

להצילושבתלחללהותרלאאנוסשהואם"העכו

.הרבהשבתותישמורכשלא

מאירוהביתא"הגרעפלוגתתמביא

.מאירהביתשיטתומבאר

"מאירבית"בספרנפלאיםדבריםמצאתישוב

א"והגרעמאירהביתשנחלקו(שלסימןח"א)

תינוקשעלש"כממ"הבשדעת,רירןבשאלה

,מצותישמורשלאשבתמחלליןאיןשנשבה

מצותשישמורהטעםעיקרשאיןפליגא"ורע

,אופןבכלשבתדדחיממילהנפשפיקוחדילפינן

מאיריםהדבריםאדרבההלאדברינוולפי
כמווהתינוקמומריםההוריםאםגופאשבמילה

שאיןבשבתאותםלמוללנואיןשנשבהתינוק

בתשובותבדברינוע"וע.נפשפיקוחהיתרבזה

.א"תקפסימןא"חוהנהגות
ישע"שלכואפשרשבזמנינומצדד
שכתמחלליםאורחיםאםוחקירהלמולם

.בשבתלמולואםכבריתלהשתתףכדי

היוםה"שבעושאנישבזמנינואפשרולמעשה
לחזורשיזכולספקויש,בדרךתעוישראלביתרוב
ישראלביתרובבזמנםכ"משא,מחצבתםלצור

כמוחצופיםובניהםוהמומרים,'להנאמנים
ראוימ"ומ,בניהםלמולאסורולכן,הקראים
שליחולהיותמהאבהמוהלשיבקשבשבתלדקדק

בגדרלהאריךויש,מצותומקייםשהאבהאבשל
מתעסקאלאשאינושאפשרבמומרמצוהקיום
בזה'ועי),למומרשליחותבדיןוכן,המצותבכל

ממוהלבשעתונשאלתיוכבר,(ג"קצאותלהלן
בניבמילתל"זצהלברשטםצביהרבמובהק
והאורחיםוהקרוביםשההורים,בשבתמומרים
וההורים,למילהלבואכדיבפרהסיאשבתמחללים
איבזמנהמילהולבטלאחרליוםלדחותורוצים

לבניבשבתמילהמצותבעיקרוהערתי,שרי
בירורצריךבזההדיןלמעשהאבל,כאלומומרים

.להאריךהרבהעודשישבמקוםוקיצרתי,מקיף
מצותמקייםהאבכשאיןהדבריםבסיכום

המילהאז,כללבהמצוהליהאיכפתשלא,מילה

נפשפיקוחמכחשבתאזודוחהדיןביתמדין
מומריםוכשההורים,לתינוקסכנההכישבלאו

להנישבתדחינןלאולכןנפשפיקוחהיתראין
מצותלקייםרוצההאבאםאבל,נ"וכמשפוסקים
,בשבתאפילומליןלמולוהמוהלוממנהמילה
השמיני"וביום"דמקראשבתמילהדוחהג"שכה

.ש"וכמבשבתדאפילו
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.המצותברכתכשארמילהברכת.קצב
למולשעמדמישאםת"רבשיטתביאור

אין,דהחוטףהמילהכרכתעלאמןעונה

.זהוביםעשרהמשלםהחוטף

עללברכהמילהברכתמדמהה"רסבביאורו
בשליחהמצוהמקייםשהאבומאחר,המצותכל

עיוןלאחריד"לעאבל,בעצמולמלדומה
,המילהבברכתופלאחדשדברנראה,בראשונים

,בזהשיתעוררובמפרשיםמצאתישלאותמהני
שאםתםרבינובשםמביאדחוליןו"בפש"שהרא
ממנווחטףאחרובאבמילהאחרכיבדהאב

,זהוביםעשרהלשלםחייבאינו,ומלהמצוה
במילהשהיהדמאחר,מיניהמפקינןתפסואפילו
ולכןהמברךמןיותרשכרוגדולאמןוענה

לומרפ"עכשזכהמאומהלוחייבאינוהחוטף
מצינווכןאמןילומרהיהבאפשרותואו,אמן

נראהדבריווביאור,תםרבינוכדבריבראשונים
דמשלםבגמראמבוארהדםכסוימצותשהחוטף

עורמשלםואינו,המצוהשחטףזהוביםעשרה
,זהוביםעשרהששוההברכהבשבילעשרה
בשבילעשרהשמשלםדמאחרטעמאוהיינו
תםרבינוודעת,שלוהברכהממילאהמצוה

ששוהבברכהזכהאםהדיןשהואוהראשונים
תיקנולאהמצוהגוףשהפסידאףזהוביםעשרה

,דהמצוההברכהפ"עכשקיבלזהוביםעשרהלו

רצההאבשאפילו(ב"שפ)ך"בשמבוארוביותר
האבוענהוחטףאחרובאכמצותובעצמולמול
לענותיכולאואמןהברכהעלשענהכיון,אמן
שהאבדאף,כלללולשלםצריךהחוטףאיןאמן

זהוביםעשרהקיבלפ"שעככיוןהמצוההפסיד
.כסףהמצוהעללתבועיכולאינוהברכהשכר

מהמברךיותרהעונהגדולאםחקירה
.עליומוטלתשאענהבברכהגםהוא

יותרגדולאמןשעונהדנהיג"וצעתמהואני
במוציאכמולוששייךבברכההיינו,המברךמן

עםברכהקיבלהלא,אמןעלהוענהולרכהחבירו
לוכשאיןאבל,לחודממברךעדיףושפיראמן

בבוקרתבירוששמעונגוןהברכהלגוףשייכות
שיוצאבלילהודאמןעל,אמןוענהתפיליןמניח

וכן,גופאמברכהאליםהלאפשיטאהברבהגוף
כ"וא,זהוביםעשרהלשלםדיןאיןלחודזהעל

ואםלמוהלורקאךשייךהלאהמילהעלהברכה
בגוףזכהלא,אמןענהמלשלאאחראוהאב

כ"וא,מלשאינוכללעליומוטלשאינוהברכה

הברכהמגוףעדיףברכהבלישאמןמצינוהיאך

קיבלדהאחרכיוןמשלסאינושהחוטףעד

כיהיטבק"ודו,ברכהבליאמןהמצוהתמורת

.נפלאההערהזהוד"לע

האבבשליחותאףמלוכשאחרמחדש

.ישראלכלעלמוטלתהכרכה
מקייםהלאשהאבנראההקושיאובעיקר

למלאלאברכהחייבושלאואף,בשליחמצוה
שמקייםמפנילאבולאהמצוהמעשהדעביד
שייךאמןוענההברכההאבשמעאימ"מ,מצוה
מדבריאבל,זהוביםבעשרהוהואבהוזכהלו

אחרובאאחדכיבדשאם,עודנראהתםרבינו

שזכהלומגיעלאאמןענהכשהראשוןוחטף
ולאהאבשאינולושייךשלאאף,בברכהבזה

אףישראללכלשייךשהברכהומשמעהמוהל
בדברינוועיין,דוקאהמילהמעשהעלשעיקרה

ב"תרסימןא"חוהנהגותתשובותת"בשו
בעצמומוהלהאבדכשאיןבזהדמבוארדביארנו
להםשייכתהברכהלכןישראלכלעלוהמצוה
הברכהלשמועלדקדקישולכןמחיובםשפוטרם

גודלמזהלמדנוומיהו.ה"יעושלצאתולכוין
עלאמןלענותהמילהאצלהעומדלכלהשכר
חטפושאם,ממשכמוהלששכרוהמילהברכת
שמלהמילהברכתעלאמןוענההמצוהממוהל
.ע"וצשכרוהפסידלאאחר

נומהרעתומשמעות,שמלמומר.קצג

.להכשיר
.א"והגרא"הרמשיטתשמלמומר

שמומר(ד"רס)א"ברממבוארמומרבמל

ומשמע,ם"כעכודינוהתורהלכלאולערלות

בביאורול"זצורבינו,בריתרמהטפתשצריך

שמומר(איכאה"דכז)ז"בע'התוסמדברימייתי



וכנהגיךמילהמצותא"הגרהלכותקפד

,ש"עבריתבכללוגםמהולשהואע"לככשר

כשריםנשיםלדידןהלאעודתמהא"רעובהגהות

דמיאדמהילאדכמאןכיוןכריתבנישאינםאף

.שמהולכיוןכשרנמימומרכ"וא
אשהבמילתם"הרמבבשיטתביאור

.ל"יצבערברוךרבימהגאון
ב"רפם"הרמבדבריבזהלהביאנראהד"ולע

ועבדערלאפילולמולכשריםהכל"דמילה
כיוןוקשה,"איששםשאיןבמקוםוקטןואשה

למה,דמהילאכמאןואשהימולהמללןדקיימא
רביהגאוןבשםושמעתי,לכתחילהכשרהלא

כמאןשאשה(דקמניץמ"ר)ל"זצבערברוך
נמישאשהנימולשיהאלמצוהמועילרמהילא
מועיללאהמילהמעשהלמצותאבל,כמהולה
סגיאישכשאיןולכןהמילהמעשהאיןשבאשה
,דמיאדמהילאדכמאןבאשהגםנימולשיהא
שישנומיי"עמצוהלקייםדראויכיוןאבל

.איששפירבעינןהמילהבמעשה
ז"ושלפים"הרמבשיטתבביאורעוד

.כשרמומר
שאפשרבאשההטעםאלאנתיישבלאובזה
פסוליןוקטןעבדלמהאבל,ש"כמלפרש

שלכתחילהד"נלעכ"וע,אשהכמולכתחילה
"Yיקייםשהמוהלבעינן D,כלשחובתל"וס
מקידושיןכדדרשינןנשיםעלמוטללאישראל

עבדיםוכן,אותהולא"אותו"רמקרא'לדף
,נינתומצותבנילאווקטנים,כוותייהושחייבים

עליושישעלרקהואישראלכלדעלהמצוהוכן
לאאבלימולמהמלכדדרשינןומהולישראלשם

כלמצותבכללאינושזהנימולשלאערלעל

ולפי,ש"ואלכתחילהמכשרינןלאולכןישראל
שנימוללכתחילהגםכשרכדיןשנימולמומרזה

.בריתובכלל
עושהסומראםע"ואהא"המבפלוגתת
.שליחותברשהואומוכיח.שליח

לאולכןכריתבןאינושמומרט"קפא"ובמ
,עליורפליגהעוזרבאבןש"ע,שליחעביר

הלאדילןמסוגיאהעוזרלאבןראייהולכאורה

המלבכללשאינום"עכוממעטינןאימ"נאמרינן
למומרמ"דנ,בריתבןשאינומטעםאו,ימול
בןשהואמשמעכ"ועמהולמ"ומבריתבןשאינו
.ש"ואברית

מומרמוהלי"עו"חלמולאיןלמעשהאבל
למולשלאלקלקלעלולוכן,בתינוקשפוגם
גםבזהשהצריכומהפוסקיםויש,כמצותה
בתשובותבדברינוע"ע,ב"הטפדבדיעבד
שםבדברינוע"וע,ט"תקצסימןא"חוהנהגות

א"הרמכדברילכתחלהליזהרשםג"תרסימן
וצדיקטובהיותרמוהלאחרולהדרלחוורשיש
.הדבריםשביארנוה"יעוש

לזרזממוהליםרריםל"זצרבינו.קצה
.לאחרולאמידבבוקרהמילה

.חמישיתשעהאחריהמילהלאחראין
ל"וצא"הגרשתבעהליקוטיםבספרי"בכת

,לאחרהולאבהשכמהמילהמצותלזרזממוהלים
,מילהלאחרמותרשעהאיזהעדשםמבוארולא
מילתזמןלעניןדן(רעה)ב"חהגדולז"באאבל
שלמהרביששאלומביא,השנהבראשתינוק

והשיבו'וכוהערוךבעלומרנארבנאמןיצהקי
והשיב,אביהםשלהמדרשבביתנשאלהשכבר
'וכורומידמתאמתיבתארישיעקברביבשם
דרובהתפלהגמרעדלאחרהנכוןהאיןומסיק
רהמאחר,שעות'הבסוףהתפלהגמרפעמים
עליובזויהמילהמצותנראהכ"כמילהמצות

שעוסקאףשעות'הסוףעדדאסורומשמע,ש"ע
שיתאספוכדיהמאחרש"וכהשנהדראשבתפלה
גבי(:לב)ה"ברמפורשתגמראהלא,רבקהל
,מלךהדרתעםברובשבמוסףאף,בשחריתהלל
.ש"עעדיףזריזין

להזמיןולמנהגלמילהעשרהשצריךסמך
.למילהח"וחרבנים

במילהעשרהדצריךהסמךהלאוביותר
מרבומקורו,(וק"ס)ה"רסע"בשנמיוכמבואר

כיוצאשתינוקמשהבמטהמבואר,גאוןצמח
,טובכי'לההודואומריםולכןהאסוריםמבית



קפהרכחנהגיךמילהמצותהגרסאורן:

זקניםובמושבעםבקהלוירוממוהומצוהויש
ד"לעוזהו,(:נר)בברכותוכמבואריהללוהו

המילהולעשותרבקהללהזמיןלמצוההסמך
הגומלדברכתרומיא,חשוביםרבניםבמעמד

ומקורוע"בשוכמבוארלכתחילההכידבעינן
עםברובממצותעדיףזריזיןמ"ומ,ש"כממקרא

.ל"הנס"משוכדמוכח
.עםמברובעדיףזריזין

לאחרנהגוכאןותימניםהספרדיםרובאמנם
לדחותשאיןוהעיקר,קהלשישלצהריםהמילה
שישתתפווהרוצה,במילהזריזיןמצותכךבשביל
והסעודת,כדיןבבוקרימולובהשמחהרבקהל

בליויוצאערבלפנותעםברוביקיימוהודאה
בתשובותש"במע"וע.הבאהבאותועייןפקפוק

.תפייחסימןב"חוהנהגות

מילהבסעודתהמקמציםעלצווח.קצה
לבדמתיקהמיניעםמשקאותונותמם

.ממשמעורהשצריך
.בשרצריךאםמילהסעודת

ומי"(ז"כק"סט"קמכלל)אדםבחכמת
אלאנותןואינוומקמץסעודהלעשותלושאפשר
,עושהיפהלאמתיקהמיניעםשרףייןאוקאווע
(מז)ה"רסוכביאורוtW"Y"בידםמיחהא"והגר

חייבחכמיםאמרומכאן"א"דרמפרקימביא
שזכהיוםבאותוומשתהשמחהלעשותאדם
ויעששנאמראבינוכאברהםבנואתלמול

"יצחקאתהגמלביוםגדולמשתהאברהם
מייתי,אמרתךעלאנכיששה"ד(קל)שם'ובתוס
ז"בטועיין,במילהסעודהשעושיןמדרש

.היטבש"עשבתמסעודתדחמור(א"תקנ)
.בשראוכליםלבדשעשרהמספיקאם
סעודתחיובגודלבענין(ט"רמ)א"בסועיין
הרברבועלשמעידה"השלדברישמביא,מילה
סעודתאכלולאסנדקשהיהמלובליןשלמה
,משתתפיןעשרההכיבלאושהיושבתערבמילה
שהאיסורב"תלפניימיםשבתשעהו"מקולמד

אלאשרינןלאמ"ומ,בעלמאמנהגהואבשר
שהאיסורשבתבערבסעודהש"וכ,לבדעשרה
והשיב,בעשרהאלאלהתירשאיןבגמראמבואר

עשרהרקאמנםימיםשבתשעהה"השללו
ואוכליםאנשיםעודמשתתפיןאבל,בשראוכלים
סעודהכאןישושפיר,הכשרבליגמורהסעודה
,בחלבסעודהגםאסורשבתבערבאבל,חשובה

,אנשיםלעשרההסעודהלצמצםהצטרכוולא
צריכיםהמשתתפיןשבלמ"המהרדעתאבל

שאיןא"המלוהודהוכן,דוקאבשרלאכול
לאשהפוסקיםותמהני,ש"עבבשראלאשמחה
.זהדיןביארו

מילהבסעודתבשרשאיןלמנהגטעם

.בזהוספרדיםהאשכנזיםומנהגבבוקר

השכםלמולנהגופההאשכנזיםרובאמנם

דמאחר,בשרבליגםסעודהעושיםואז,בבוקר

לא,חשובהבסעודהגםבשראוכליןאיןשבבוקר

לבואהקהלהטריחוולא,דוקאבבשרנהגו

,גדולבמשתהדוקאבבשרהיוםלסעודתמאוחר

בזמנינוהרבהמילהסעודתעלמפזריםאיןוכן

שאחריםגורם,הרבהמוציאואם,ביוקרשהבשר

,כןלעשותכ"גשצריכיםמדמיןענייםואפילו

ש"אומנהגינו,ו"חהרעעיןלידינמיומביא

ואוכליםערבלפנותלמולנהגווהספרדים,ע"לכ

.לעילמזההבאנווכבר,פארבסעודתבשרנמי

.בחולהכללמולצריך.קצו
ואחריבאלכסוןלחתוךלמוהליםאזהרה

.הכפתור
צווח"אדםחכמת"בספר.(ד"רמ)כביאורו

דוחקיםכךואחרמעטרקשחותכיםמוהליםעל
,ש"עמילהמצותשמבטליןלמטההערלהעור

לחתוךבקיאיןשאינםמוהליםהיוםמאדומצוי
בטוחשבזה,דוקאובאלכסוןהכפתוראחריעד

בקיאיןלאמוהליםוהרבה,כדיןהכלשכרת

לכתחילהלתפוסוצריך,ל"הנכשיעורלחתוך
שלאשהמילהמצויהכישבלאו,כשיעור

.כהלכתה



ומינהגיךמילהמצותא"הגרהלכותקפו

.ל"זצח"הדשיטת

ידיעלהעטרהשנתגלהסגיאםהדיןובעיקר
שעלולאף,למטההערלהעורשדחקהפריעה

,העטרהמקצתמכסהזמןשלאחריומצוי
מצאנזר"האדמוק"מהגה"חייםדברי"בתשובות

להחמירואיןודחקבחתךשכשרמרעישל"זצ
שיחתוךבעינןדלכתחילהשמודהואף,כללבזה
ה"בעורפיא,בדיעבדשמכשירמאחרמ"מ,הכל

.ש"וכמבזההזהירותמקומותבכמה

למהקושיא
חותכיי

דוחקיםולאבשבת

.לכד

ג"ח"וזמניםמועדים"בספרהיטבועיין
אינודחקשאםשהעלינוה"בהגה(א"רלסימן)

,מקייםלאמילהמצותאבל,כרתחיובואיןערל

ח"דבעלק"הגהבדבריאחרפירושוהעליתי
דהוה,שדחקבמקוםלחתוךשאיןשכוונתול"זצ

,עמלקמזרעהואכרתואם,במקומהשלאערלה

,ש"ואחותךהעטרהומכסהעולהכשערלהאבל
ע"וע.ב"וצהכללכתחילהלכרותישהכיובלאו

.ה"יעושא"רלסימןח"חז"במועובדברינו
הארכנובחולמעכביןשאיןלציציןחיובובעיקר)

'ועיהיטבש"עה"רצסימןד"חוזמניםבמועדים
.(ד"ראותלקמן

,ח"הרבשיטתחדשביאור

חבלהישבשבתמילהשבכלתמהתיא"ובמק
דלפעמיםותמוה,ומציצהובפריעהבחיתון
לחללנתירולמה,בדחיקהחיתוךבליאפשר

בדחיקהמקייםשאינוומשמע,ג"כהבחנםשבת
גופאת"ובד,דוקאחיתוךוצריךכללמצוה
סגידוקאואזמעטכריתהשצריךמשמע

.הדבריםפשרמובןולא,בדחיקה

שהחיינומילהנכללברךדעתו.קצז
.ישראלארץוכמנהג

.שמברכיןא"הגרשיטתביאור

שהחיינומברכיןשאיןהמנהגודוחהבביאורו
מברךאביומתשאפילו,הינוקאצערמפניבמילה

טובהצדכאןשישוהיינו,הירושהעלשהחיינו
אףנמיהכיכ"וא,שהחיינועלהלברךראויכ"וא

מצותלקייםשמחשהאבכיוןצערלתינוקשיש
.שהחיינועלהלברךראוימילה

.מברכיןשאיןא"הרמשיטתביאור

מילהבכלשהחיינומברכיןשאיןולחולקין
שתיקנודוקאשבמצוהנראה,ל"בחווכהמנהג
רקשבאמצוהלקייםשזכההשמחהעלהברכה
לאדינוקאכגוןבצערכשמעורב,לזמןמזמן

,מזהיותרצערלךאיןאביוכשמתאבל,מברכין
צערבמקוםגם,בממוןשזכהמהעלרקומברך
שמברכיןפסחיםסוףועיין,ש"עמברכין
'בהזכהשהכהןמפניהבןפדיוןעלשהחיינו

ב"חוהנהגותבתשובותבדברינוע"וע.סלעים

.מ"קסימן

מידוהסכיןלזרוקישבשבתבמל.קמח
.המילהלאחרימיד

אוהמילהלאחרהסכיןלטלטלהותראם
.מידלזורקו

לטלטלמתיר(בק"ס)ו"רסד"ביוא"הרמ
המעורבבחצרומצניעוהמילהאחרהסכין
שבתלחצימוקצהאיןלמילהשהותרדמאחר

וצריךאוסרבהגהותיול"זצרבינואבל,ושרי
לכלידמיולא,המילהלאחרימידלזורקו

דהתם,שריבידוכברשאםלהיתרשמלאכתו
מחמתמוקצהאבל,ומקומוגופולצורךנמיהותר
,מצוהלצורךאלאשריולאחמירכיסחסרון
סופודשרינןאמרינןולא,מידזורקומצוהוכשאין
ולאטוביוםשמחתבמקוםאלאתחלתומשום

הניחואםש"וכ,המצוהמכחרקשההיתרג"כה
.ממשטלטולדהוהבולנגועשאסורבכיסוכבר

.הצווענגילדיןמהו
בולהשתמששנהגו"צווענגיל"ובענין
מחמתמוקצהזהשאיןנוטההדעת,למילה
כמווייפגםיפולאםמקפידשאינו,כיסחסרון
שריולכן,כמוהוחשיבותוואין,מילהשלסכין



קפלוכנהגיךמילהמצותא"הגרהלכות

.ב"וצהותרהשהותרהומאחר,גופולצורך

.המילהלאחרהסכיןלטלטלעצה

שמלאכתוהכליזורקהמילהשלאחרונראה

,בשבתלטלטלושריואזהמותררברעםלאסור

שטובד"תהמנהגיעםיושרבלקטמצאתיוכן
אגבשמטלטלובשמןבושמלאחרהסכיןלהניח

שםב"ובמ(חק"ס)י"שבמחברועיין,השמן
.ש"עטפיחשובדבעינןג"לק"ס

מוהלאהדמוהליםשניבשבתמותר.קצב
.ורע*ואחד

.כשבתמוהליםשנימתירא"הגר

ימולושלאליזהרדישו"רסס"סבמחבר

המלאלאפורעואחדהמלאחדשניםבשבת

וכחולבשבתשהותרהפליגא"והרמ,יפרעעצמו

בכמהשריבעבודהוכן,בשניםנמיושרידמי
שמילהדאףמכריחבהגהותיול"זצורבינו,כהנים

גםדשריבעבודהוכמובשניםנמישרידחויה

.בעומרכמוכהניםברבוי
שאינוהעיקרלהאוסריןשאפילומבאר

.מדרבנןאלא
(ה"רצס"ס)ד"חוזמניםכמועדיםהיטבועיין

הברירהבעומרדשרינןמהאדהראיהשביארנו
אףלצורךשהואכהניםבכמהרקידהטחינה
,אסרינןבמילהולמההכשררקמצוהשאינו

אלאאינוגברירבוישלאוסריםהעיקרוהעלינו
ציבוובעבודתבמקדשגזרוולאמדרבנן
הדרתעםברובמשוםגבריםבכמהשמצותה

רבויהתירולאיחידחובתשהיאובמילה,מלך
.היטבש"עיפרעהמלפוסקיםלכמהולכןגברי

בשעהבידוהערלהלאחוזצריךהמוהל.ר
התינוקצואתלנקותצורךואק,שמברך

.אותושמללצני
.מדינאבידוהערלהאוחזהמוהל

ע"בשדמבוארהאעלבהגהותיול"תרבינו

הקטןערותלכסותצריךשאין(הק"ס)ה"רס
איכאשאסוראל"זצרבינומוסיף,שמברךבשעה
ג"בפש"כמשמברךבשעההערלהלאחוזשצריך

עוברה"ד:להסוכה'תוסועיין,:להדמנחות

למצוההברכהמאדלהסמיךשצריךוהיינול"עכ

זהלפניולאבידוכשהערלהוהיינוומזומןשמוכן
.ממשלעשייתןעוברשאינו

.בעלמאחומראהקטןצואתלנקות

ל"זצורבינו,הצואהשמנקין(ה"רס)א"ברמ
צריךואיןהיאבעלמאשחומראבהגהותיו
.ש"עמכוסהכשהיאש"וכמצואתולהרחיק

יצאלאבלילהאושמונהתוךמל.רא
.בריתדםממנולהמיףוצריך
צריךאם'חתוךבמלהפוסקיםבמחלוקת

.ב"הטפד

ביוםשמונהתוךמלשאםב"רסס"רא"ברמ

לחזורוצריךיצאלאבלילהמלאבל,יצא

ו"וטהשייךותמהו,ש"עבריתדםממנוולהטיף
להטיףצריךולכןבלילהיוצאיןשאיןכשםהלא

והוהיוצאיןאיןשמיניקודםגם,בריתדםממנו

שצריךומסקי,בריתדםהטפתשצריךלומרלן
ל"זצרבינודעתוזהו,בריתדםהטפתבתרוייהו

,הטפהבתרוייהושצריךז"וטכשייךשםבביאורו
.ש"וכמבדינםשמחלקא"כרמודלא

החילוקמהול"זצמבריסקח"הגרביאור
.שמונהתוךאוכלילהמלאם

מבריסקחייםרביהגאוןבשםשמעתיאמנם

מצוהבריתדםשהטפת,א"הרמפסקליישבל"זצ
ולא,תשמורבריתיאתואתהמדכתיבמיוחדת

יוםלעניןרק,ביוםאוכללשמינישצריךכתוב
שגםוביוםדכתיבמרבוי(.עב)ביבמותמרכינן
פסקש"וא,ש"עיוםצריךבריתדםהטפת
,הטפהלמצותגםפסולבלילהמלשאםא"הרמ

תוךאבל,בריתדםהטפתפעםעודצריךושפיר
איןהטפהשלמצות,לןאיכפתלאוביוםשמונה

תוךכשמלהטפהצריךאיןושפיר,שמונהזמן
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בתשובותבזהש"במעודועייןש"ואשמונה

דמלמהאהערתי"והלכהרת"ובספר)והנהגות

מצוהבדברטעהנקראזמנותוךבשבתתינוק

כללמצוהבזהשאיןומשמע,מצוהעשהולא

עודשאינוכיוןותירצתי,דהטפהאףשמונהתוך

מטעםנפטרלא,להטיףלוואין,מילהמצותזמן
.(מצוהבדברטעה

עדועכרוזילנד-בנושנולדילדחקירה
אםיוםשהרויחוהתאריךקוהמילהיום
מקוםאוהלידהממקוםבשמינימל

.שהגיע
בילדהדיןמהושנשאלתיספקכאןואביא
בשנויאחרלמקוםימיםשמונהתוךאתושנסעו

פסקוכן)ה"הרזשיטתלפיולדוגמא,התאריךקו
התאריךקו(פוסקיםועודל"זצא"החוולמעשה

,לפניהרקזילנד-ניואחריהאומותכהסכםאינו
כפיאינוזילנד-בניושבתתורהמדיןכ"וא

ליוםלשנותתמידצריכיםרק,שמההנהוג
נולדילדבעצמךהגעועכשיו,ראשון
מדיןהמניןלפיסיון'בשניביוםזילנד-בניו

סיון'בטהבאבשבועהבריתנקבעכ"וא,תורה
התינוקעםנסעובינתייםאבל,שניביום

התאריךלקווכשהגיעו,אמריקאאולאוסטרליא
חמישיביוםנסעואםוהיינו,ביוםהשעוןשינו

משנהאחדכלהמקובלהתאריךלקוכשמגיעים
בהגיעכ"וא,ששייוםכברשזהוומכריזיםליום

עליועברולאסיון'טשנייוםהבאלשבוע
שימיוימיםשמונהבןנקראמ"ומ,ימיםשמונה
מצוההברנמייקבעוובזה,סיון'בכפיושניו
שמונהעליולעבורשצריךנימאאיכ"וא,שלו
להיותצריךואם,שלישיביוםרקהברית,ימים
שמונהבןנקראשנייוםכשמגיע,ימיםשמונהבן

ע"צז"ודסיון'טועכשיוסיון'בבשנולד,ימים

.לדינאטובא
שנולדגרכילדם"ברמכחדשביאור

.שטובלכיוםבריתשמטיףמהול

א"פם"הרמבמדבריבזהלהעירואמרתי
צריךם"עכוכשהיהמלואםשפוסק(ז"ה)דמילה

וקשה,ש"עשנתגיירביוםבריתדםממנולהטיף

שנתגייריוםבאותושמטיפיןבלשונודייקלמה

ונראה,בזהנתעוררולאשהפוסקיםע"וצ,דוקא

,ם"עכוכשהיהנימולאםם"הרמבשלדעת

בעצם,כבושהאפילוכללערלהלואיןשבודאי
גרונעשהכאשהדינוערלהלושאיןכיון

כךאחרהיינוהטפהדצריךוהא,לחודבטבילה

לשםנימולשלאכיון,ישראלככלמילהלמצות

דביוםם"הרמבכוונתש"וא,מעולםישראל

עליווחל,ישראלנעשהבטבילהוהיינושנתגייר

מידשפיראותומליןולכן,רישראלמילהמצות

ביאהדאסוריר"יבפרקכ"משא)שנתגיירביום

היה"רק,ערלהלושאיןבנימולמיירידלאדייק

ואז,כןשנולדוהיינו"מהול
חוששיי

לערלה

שבאגרככלדוקאטבילהקודםומטיפין,כבושה
היטבועיין(מאיריםוהדבריםערלכשהוא
.ש"ע.ב"עביבמותש"ברש

.דבריווביאורי"הבגירסת

ובגירסא,(ח"רסד"יו)י"בבחזיפוקאמנם

רמייתי,גירסאותועוד(מ"תר)ם"ברמבישנה
מטיפיןם"עכוכשהיהמלשאםם"הרמבבלשון
חידושוזהו,שנתגיירהשמיניביוםבריתדםממנו
והיינומהולכשהואשנתגיירם"דעכופלא

רקממנוומטיפין,שנולדכקטןהואבטבילה

ם"רעכוחידושוזהו,משנתגיירשמיניביום
כךואחרימיםשמונהלהמתיןצריךשנתגייר
.מילהלמצותממנומטיפין

תלוישלנוחקירהשאולינראהומעתה

בגרשצריךנימאשאי,ם"ברמבגירסאותבחילופי
בלצריךלאכ"ע,ימיםשמונהלהמתיןשנתגייר

רק,ימיםשמונתמבןיותרשהגר,ימיםשמונת

ואי,מילהבמצותימיםשמונהעליולעבורצריך

רסגילומריש,גדולשהואמידשמטיףנימא

שבגרלחלקישכיואם,יסיםשמונתבןשהוא

ההערהשמיניישראלדכללמצוהצריךלאע"לכ

בשאלהלהחמירנראהד"ולע,ת"בעזהשינכונה

עליושיעברוהתאריךקובינתייםבעברדילן

מ"הכמגירסתוכדמוכחדוקאימיםשמונה
.שהבאנו
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והיינוהשקיעהמהתחלתשנולדילד.רב
בביןכנולדדינולעינינוהחמהשנתכסה

השמשות
שדוחיי

.למחר
ששקעהאחרישנולדדילד(ו"רס)בביאורו

שמשקיעת,למחרהמילהדוחיןלעינינוהחמה
תםרבינושיטתודוחה,השמשותביןהחמה

אחריורביעמיל'געדהשמשותביןשאינול"רס
רביע'געדהשמשותביןמשקיעהרק,השקיעה

.לילהואזהאופקמיל

ונולדלילהבשיעורתםכרבינוהמחמיר
אםלברכוכבים'גאחריש"בעילדלו

.כשכתאותומל
כרבתולהחמירתמידהנוהגדאףנראהד"ולע

שאינומוהלמוצאאם,כ"ויוהשבתבמוצאיתם
כוכבים'בגמלאבההיתרונוהגתםכרבינונוהג

כוכבים'גאחרינולדכשהילד,ל"זצכרבינו
ואף,חוששואינובשבתלמולוהמוהלמבקש

,שבתחילולבאסורעובראינושלוחושהמוהל

גופוששביתת,שבתלמלאכתשליחותשאין
האבכ"וא,שליחותז"עואיןרחמנאאסרה

עורבלפניעברולא,מילהמצותבזהודאימקיים

מיעללהווישכהמיקיליןנהגווטוביןשגדולים

תםכרבינוהמנהגשנתפשטכמקוםורק,לסמוך
.בשבתג"כהלמולוולהקלגדרלפררןאין

כיצאכברשהילדהפרוזדורמהוחקירה
.העולםלאויר

,בלילהנולדשהילדדאףלידעראויומיהו

כ"וא,קודםלפרוזדורחוץכברשראשומצוי
ויש,בשבתלמולוואסורהשמשותביןנולד

וחכמי,הפרוזדורל"חזלפימהודבריםאריכות
וצריך,הרבהכוהמתלבטיםהרופאיםוכןזמנינו
ביןכשעודהמיילדתאצלהתינוקמצבאתלברר

כברזהואסחכםאצלכ"אחולשאול,השמשות
תשובותת"בשובדברינוועיין.לפרוזדורחוון

.ג"תקפסימןא"חוהנהגות

ל"זצמלצרזלמןאיסררכיהגאוןחידוש

.השמשותכבין
אחריבנולדגםלהקלשוניםצדדיםויש

דעתלעילהבאנוראשית,ש"בעלמולוהשקיעה

כשמתכסהשקיעהשאינול"זצישראלגאוני

השמשכשניצוצימאוחררקלעינינוהחמה

כשהחמההשמשותביןאפילואינוכ"וא,נסתלקו
שבתהלכותרישבקונטרסוכן,בעינינונראיתלא

שהיוםל"זצמלצרזלמןאיסררביהגאוןהעלה

ספקשהואאףהשקיעהבהתחלתמתחלףלא

מהתחלתל"זצשלרבינוכיוןומיהו,לילה

שבתבערבימולוואם,היוםשחלףספקהשקיעה

פוסקיםשהרבהאף,בריתדםהטפתצריךאולי

נתפשטכהיום,להקלגםתםרבינוכשיטתהעלו

אותומליןהשקיעהלאחרינולדשאםהמנהג

,לשנותואיןהשמשותביןנולדכדיןראשוןביום
נראהולאהשמשכלכשמתכסההיינווהשקיעה

רקולא.ל"ואכמהשמשותביןאזורקכללממנו

אםבספקגםאלאהשקיעהאחרנולדכשוודאי
אותומליןמעינינוהשמששנתכסהאחרנולד

להםאחדספקשםהספיקותרכלראשוןביום

סוףא"שלסימןב"במש"וכמלתומראואזלינן
.שםל"וכביהר"יק"ס

בניולשניאחדסנדקלכבדלאהמנהג.רג
רקקטורתןכמקטירשהסנדקמפניאינו

.החסידיודא"רבמצוואת
שניאצלסנדקלהיותשאיןא"רמביאור
שמותרהסנדקעלולאלאבשעיקרובניו

.אותומכבדיםאםלו
הסנדקכחריפה(א"יק"ס)ה"רסא"ברמ
נוהגיןולכן,קטורתכמקטירשהסנרקמהמוהל

כדאמרינןאחדבריהלבעלילדיםשניליחןשלא
רבינומביאז"וע,לקטורתחדשיםקטורתגבי
,שחרלהםאיןאלושדבריםבהגהותיול"זצ
לעולםפעמייםסנדקלהיותלאדםאיןכ"שא

וכן,כהאדםשינהלאשמעולםדקטורתדומיא
המנהגרק,שמתעשרסנדקמעולםשמענולא
לפנינו)מסימןהחסידיודארביצוואתפ"עהוא
רכישבצוואתוכוונתו,כ"ע(ז"לבצוואהת"בס

ש"ע,ב"לבשעיקרםאזהרותבמההחסידיודא

,אחתבעירידורולאנשואיןשאחיםג"לק"בס
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ידורולאבתיםבעליששלשהד"לק"בסאו
בנושםיהאשלאא"נק"בסאו,אחדבבית

יעשושלאציוהנמיוהכי,'וכויודאאושמואל
שזהומטעםלאאבל,בניולשניסנדקאחר

שלאח"הסדברימעיקרמוכחוכן,כקטורת
מטעםואי,אחדמתאםאלאסנדקיעשם

אחראחדמתואפילולחלקאין,הסנדקשמעשר
.פעמייםלולתתואיןהתעשרהסנדק,כך

להיותשמותריונתןמתרגוםראייה
.לנכדיוסנדקפעמיים

להיותאוסראינוא"שהרמנראהוהעיקר
לומותראחדאדםאצלואפילו,פעמייםסנדק

לאבורק,פעמייםסנדקלהיותלהשתוקק
אין,ושכרהסנדקמצותמעלתמצד,שמכבד
כשמכבדזהוכל,הכללולתתאחדאדםלכבד
מרובהמתנהלולהעניקלואין,ולטובתוהסנדק

,המילהעלשמפקחהעיררבכשמכבדאבל,כ"כ
שצריךד"רסס"רא"ברמשמבוארצדיקאיזהאו

סנדקדהיינוכריתוכעלמוהלאחרולהדרלחזור

אדםאםלחוששאיןפשיטא,וצדיקטובהכי
וכן,התינוקלטובתשכוונתו,סנדקפעמייםאחד

עצהרק,כללאסורבזהשאין,שריבקרובים
משמעוכן,הכלאחדלאדםליחןשלאומנהג

,יוסףברכיעלשיולדוויחיD"Oיונתןבתרגום
לאואם,ש"כמוהיינובשניהםסנדקשהיההיינו
,דוקאבממוןהעושראיןאולי,שמתעשרראינו
ואולי,מצוההאיבזכותאחרבדברונושע

בממוןשמתעשרתמידראינולאגופאבקטורת
.נ"כמשכ"ועתמיד

.הסנדקבמעלות

(ט-ח"קנח"א)סופרחתםובתשובות

ולדבריו,הסנדקמעלתבביאורבדבריםמאריך
ועיקר,המוהל,ש"כקטורתכמקטירהסנדקאם

,לטובההרעמזלואצלושמשדדהעשירות
,לטובהמאריםמזלממנונשדדנברובמוהל

העירורב,בסנדקאדםבניהרכהלזכותוראוי
גדולככהןשדינו,תמידסנדקלהיותלומותר
(ט"קנבסימן)ומחדש,ושאניבראשחלקשנוטל

ונטפללמילהעוזרשהסנדקממוהלעדיףשסנדק

שמחזיקוהסנדקשבלעדי,כמוהומצוהלעושי
,למולונוחהיהלאשלחןאובכסאמונחהיהאם
שמקטירכמזבחהואוגם,למוהלעוזרהואכ"וא

אלומעלותשניבושאיןהמוהלכ"משא,עליו
.ותביןשםבדבריוהיטבש"ע

התינוקרגלילאחוזכ"גשמעלהחידוש
.במילהגדולכיבודוזהולבד

הסנדקשמעלת,דבריופ"עללמודד"ונלע

עודישרק,ברכיועלשמונחבמהאינועיקרו

הואלמולשעוזרהרגליםשמחזיקבמהמצוה

,כךעלהסנדקלעוררויש,מצוהלעושינטפל

כשרצונםאו,לזהמסוגלהסנדקשאיןובמדה

,התינוקרגלילאחתלכבדויש,אדםעודלכבד

המוהללמצותשעוזרגופאלסנדקמעלתווקרוב

ושכרובמילהמאדחשובכיבודוזהו,לוונטפל

כיבודיםכ"משא,מאדרבהרגליםשמחזיקבמה

אומצוהבהםאין,בעלמאלכיבודשנוצרוהרבה

נהגוולאחדשדברזהוכיואם,כללויסודעיקר

ישפוטל"הנס"התבדבריביושרהמעיין,כן
ש"במע"וע.ת"בעזהשינכוניםשהדבריםבצדק

.ג"תרוסימןד"תקפסימןא"חוהנהגותבתשובות

עלחוזרכ"גבחול.רד
ציציי

שאינם
.מעכבץ

שאיןציציןעלבחולשחוזרחידוש
למחרתאבלשפירשהמילהביוםמעכבין

.טובאשמצערוחיובאינו

מבוארמעכביןשאיןציציןעלחוזרבחול
שכןמסכיםרבינוובביאור(הק"ס)ד"רסא"ברמ
תנאמאןג"קלמשבתומייתי,ם"כרמבודלא
עללחזורמצוההידורשיש,חוזראינופירש
שיסודכיוןטובאאניונבוך,מעכביןשאיןציצין
שמפנימנלן,מצוההידורמדיןלחזורהחיוב
ולהוציאהתינוקלחבולשרידיליהמצוההידור
.דםממנו

אכתימ"מאבלבפירשדמייריאףואולי
איןלמחרתאבל,המילהבצערעודהואהתינוק



קינאךנמנהגיךמילהמצותא"הגרהלכות

שהבאנומהועיין,בעצמולחבולבעלמאהידוראינו:מזדביבמותהאש"וא,שרילאנמיהכי
כךואחר,ה"רצסימןד"חוזמניםבמועדיםהידורמדיןשיסודו,מעכביןשאיןציציןעלחוזר

סופרחתםבחידושימזהקצתשהעירנזכרתייהיהשלארקמצוויןדיןובית,המילהבמעשה

.ש"עבולעייןכעתידיתחתואינו,שםלשבתלמצותמחוייבאינושטבללאחרגופאוהוא,ערל



רמנהגיךהבןפדיוןא"הגרהלכותקצב

הבןפדיון
וקוקכסףעםממבעותצריךאין.רה

אם,מטבעותבכלמועילרק,רוקאכשיעור
כסף,מקוםבאותונשוקנהולקנותאפשר
שוהשהואלהלןשהבאנוכשיעורטהור

.כמץ
עםבמטבעותלפדותצורךאיןא"להגר

בולהשיגשיכוליםשיעורצריךרקכסף
.טהורכסףכשוק

בכסףמטבעותצריךשאיןת"שס"רבביאורו
המטבעותבכלמועילרק,הבןלפדיוןממשוקוק
כסףבהולקנותשיכוליםשיעורבהוכשיש

ועשריםמאותתשעאלף)סלעיםחמשכשיעור
אבל,ש"עכסףשוהמדיןומהני(כסףשעורות

שאפילומחדש(ד"קלד"יו)סופרחתםת"בשו

שעיקרו,הבןבפדיוןיועיללאבמטבעותפודה

לאכסףששוהמלכותופקודת,ה"מהקבפדיון

כסףשגופןמטבעותצריךכ"וע,ה"להקביועיל

,פלאחידושהםודבריו,ש"עדוקאהבןבפריון

כסףשבגופןישנותבמטבעותלהדרנהגואבל

.שיטההאילצאת

כסףכשוהרקמועילישנותמטבעות

.בעלמא

לאל"זצרבינושלדעתנראהלכאורהאמנם

מכליותרכסףעםמטבעדמעלת,בזההועילו

מטבעראשית,דבריםבשניהואכסףשוה

כ"משא,כתמורהלקבלואחדכלמחייבהמלוכה
אחדכלאיןוכסףזהבלרבותכסףשוהשאר

ידועשויואיןכסףשוהכלועוד,לקבלחייב

מטבעאבל,פחותאוליותרשמוכרמיומוצאים

אבל,המלוכהקביעותכפיידועשויוכסף

שבגופםאףאחרתמדינהשלאוישנותמטבעות
שויוואין,לקבלותייכאחדכלאיןהלא,כסףיש

גרעכ"וע,אחרבזמןאואחרתבמדינהקבוע

היוצאכמטבעשאינוש"וכ,היוצאממטבע

ולזה,כסףששוהמפנירקומועיל,כסףשגופו

כסףבגופושאיןאףהיוצאמטבעבכלנמימועיל

הידוראיןולכן,לקנותשיכוליםכסףשוההלא
כחתיכתדהוהכסףעםישנותמטבעותלקנות

במטבעותלפדותשמחמיריםל"וצ,בעלמאכסף
מתכתבושישבגופוכסףששויןמפניישנות

בכלדמועילהדיןוהוא,סלעים'הכשיעורדכסף

במטבערקלמנועומחמירים,כסףששוהחפץ

הסכמתמפנירקשמועילעצמישווילושאין
,במטבעותצורךאיןזהלפיאבל,לבדהמלוכה

גופאישנהשמטבע,כסףשוהבכלשמועיל

ש"וכמדוקאהיוצאכסףדמטבעכסףכשוה

.בזההיטבק"ודו

מועיללאכ"ואשומאשצריךתמוה
.ישנותבמטבעות

שרבינונפלאחידושפ"עדעתינחלאועדיין
שומאעריכידשיראיבסוגיאמבארל"זצ

(א"לברייס)ז"אהעובביאורו,(:ח)בקידושין
ש"עמאדעמוקיםורבריוסובאבזההאריך
שיטתוושורש,א"המהרששיטתשדוחה

שאיןלזמרישקורםשומאבליאףשבקידושין
אםבפרוטהדסגיכיוןדעתסמיכותחסרון

אפילוהבןבפדיוןאבל,מועילודאיהסכימה
,דוקאסלעיםחמששצריך,מועיללאהסכים
אותהקידששאםבגמראשםדמדמינןהואובזה
שצריךהבןלפריוןדומהדאזדוקאחמשיןבשוה

דאמתאליבאהדיןוכן,מועילולאדעתסמיכות
עיין)שומאצריךלכןידועהשווישאיןבמרגליות

ג"רמח"ובקצוה,והלכתאה"ד.טקידושין'תוס

לאהישנותמכסףדמטבעותלומרויש,(דק"ס

וצריכיןויורדעולהבשוקוערכןדמייהוקיץ

שויוומודיעשמיןאםאףמועיללאכ"וע,שומא

.לכהן
.עצהלזהמביא

ל"זצרבינושבדברי,תקנהמצינולזהאמנם

אם,דהובכלשמסכיםלהריאאמרשאםמבואר



קצגרכונהגיךהבןפדיוןא"הגרהלכות

לבקשיכולכ"וא,מועילסלעים'השוהבאמת

ואם,סלעיםחמשבתורתלקבלםמוכןאםמהכהן
כמותשקיבלםשומאצריךולאמועילהןאמר

ולא,מועיללאלישנאלחדיוסףלרבורק,שהן
מכסהאםלזהומיהו,ע"לככוותיהבזהלןקיימא
נמישהםכמותלקבלםהסכיםוהכהןהמעות

(בק"סא"ל)ז"אבהעא"ברממבוארוכן,מועיל
במהמקפידהשלאכלהפנילכסותשנהגו
והוא,ש"עפ"שואםאופןבכלומועילמקדשה

אומרשהכהןאו,המעותמכסהאםכאןהדין
נכלמועיל,סלעיםכחמשלקבלושמסכיםלהדיא

.כלללחושואיןאופן
מעשרחילולמועילהיאךעצומהפליאה

.שלנוכמטבעותשני
פעםשניםהרבהלפנידכשבאתיוהאמת

היאךסובאנסתפקתי,הקדושהלארנינוראשונה

ל"זצרבינושלשיטת,כאןורגלינוידינונמצא

כסףששויןמפנירקמהנישבזמנינומטבעות

הבןבפדיוןהתינחכ"וא,ככסףכסףשוהוכדין
במטבעותנמימועילשפירכסףבשוהדמועיל

שוהמועיללאשנימעשרלפדיוןאבל,שבזמנינו

דילןומטבעות,צורהעםמטבעדוקאשצריךכסף
כ"וא,המלכותמהסכמתכסףכשוהאלאאינם

ל"זצרבינוולשיטת,שנימעשרלפדיוןמועיללא

נכשליןאנוכ"שבעהקודשבארץלגורנוכללא

.ו"חפדיוןבלישנימעשרלאכול
עלייהואיןרקמטבעותשהםמחדש

.כסףמטבעותתואר

כ"גרילןשמטבעותהחלטתיהנושאולחומר

מקבלםכרחוובעלשחריפיכסףשוהמכלאלימי
השוויוכן,המלכותמגזירתהנקובכמחירם
כסףכשוהולאכמטבעדינםכ"וא,ידועבמדינה

מכסףמטבעצריךהבןלפריוןורק,בעלמא

עלהאין,וכמטבעדחריףאףובזמנינו,דוקא
אבל,כסףשיעורבגופושאיןכסףמטבעתואר

בנחושתגםמטבעבכלמועילשנימעשרפדיון
עלהמטבעשםבזמנינוגםכ"וא,הנקובכשיעור

גרעלאכסףמטבעשאינוואף,שםכנקובששויו

במעשרמועילושפירהמלךבחותםמטבעמכל

הרבהל"זצרבינולדעתבידיעלהזהולפי,שני
מזמנינומטבעשכל,שנימעשרבפדיוןחידושים

מחותםרק,שבולחומרכללקשוראינושויו

מ"נבזהויש,מינובשאינומיןשייךולא,המלך

שייךלאאבל,ז"בזהשנימעשרפדיוןבדיני
.ת"בעזהינבארא"ובמקשלפנינולדיון

.מיוחםכהןלמצואלהשתדלצריך.רו
.מיוחסכהןאחרא"הגרהשתדלות

פעםעודל"זצרבינועצמושפדהר"במע

העולםכמנהגשנפדהמפניבברכהכשהגדיל

שטעם(ו)אליהובעליותאבל,המעותשמחזירים

ספקמפניפעםעודעצמושפדהל"זצרבינו

כהניםמכמהעצמוופדההזהבזמןכהונהייחוסי
משפחתאצלבסוףעצמופדהולדבריו,מספק

עזראעדדוראחרדורייחוסלהםשישרפפורט

לפדותשדקדקאחרתמסורתישאבל,ש"עהכהן

הכהןנפתלירביהגאוןנכדאצלבהמבורגעצמו

עליערייחוסכתבלושהיהחכמיםסמיכתבעל

.הכהן
מיוחסכהןלמצואאפשרהיאךמתמה

.ז"בזה
וישלושברורמיאפילושלכאורהתמהואני

בןאחרבןשהואדוראחרדורייחוסכתבלו
,כהןשהואהוכחהשוםמזהאין,הכהןמאהרן
,חללהנשאואבותיואבותאומאבותיואחדשאם
והילדהפגוםאחריהולכיןחללהשנשאכהןהלא
ודאיוהא,דקידושיןג"ספבמשנהוכמבוארחלל
והםבישראלנתערבוהחלליםהדורותתוך

ראויישראליתנשאאםכ"וא,ממשכישראלים
תיקשיושוב,חללהבןכ"ואחללהשהיאלחוש
לאהרןבןאחרבןשהואייחוסכתבמועילמה

חללהוהיאישראליתנשאאחדאםהלא,הכהן
בןשהואאףופסוליןהלליםעולםלדורותהכנים
ד"הגרעלאניתמהובזה,הכהןמאהרןבןאחר

המקדשביתבניןעלבקונטריסול"זצמקרלין

נוכלמיוחסיםכהניםחסרוןשמצדדמביא,ז"בזה



ומינהגיךהכןפדיוןא"הגרהלכותקצר

משפהותשישולהקריבהמקדשהביתלבנות
,הםואיפואמייודעלאואני,היוםמיוחסות
תוךשאולימועיללאייחוסכתבשאפילובשעה
איןכ"וא,חללההיתההאמהותאתתהדורות
סוףהגאוניםובתשובות,בזמנינוכללמיוחס
מאותשלשסיבבוגאוןהאירבינושכימיסוכה
אליהוובא,סוכותמ"בחההזיתיםהראתכהנים
הואבצדשעמדמהםאחדשרקוגילההנביא
בשעהמיוחסכהןמצינוהאיךתיקשיפ"ועכ,כהן

.כללמועיללאייחוסשכתב

.כ"כתשאומריםהפיוטמיישב

קינותבסוףשאומריםהפיוטביאורושמעתי
ופדיוני"'וגו"ועריהציוןאלי"באבבתשעה

הבןפדיוןמצותהיינופדיוןהלאוקשה,"בכוריה
שבגלותהכוונהפירשרק,הזהכזמןנמישייך

לנווחסרמיוחסכהןלנושאיןישראלנתבלבלו
.ש"ואכמצותההבןפדיוןמצות

מדיןרקמועילבמיוחסשאפילומסיק
.רוב

בזמןמיוחסכהןגדרולבארליישבונראה

ראשית,חששותתריבכהניםיששבעצם,הזה
אףככהןבהונתערברק,כללכהןאינושמא

זמנינוכהניולזה,חלליםאומעבדיםאלאשאינו
,וסגיככהניםשהוחזקווהיינו,חזקהכהניהם

רק,מיוחסיםכהניםשרובםלקבוענוכלולא
מיוחסיםכהניםישועודחזקהכהניהםפ"עכ

חששנשארבהושגםואף,מיוחדותממשפחות

הלא,הללוהבןחללההדורותתוךנשאושמא
רובשהלא,רובבתרואזלינןמיעוטהחללים

לכלמזהוהוחזקתורהבאסורירברלכלמועיל

.במפרשיםוכמבוארלממוןגםמילי
דלאאףייחוסכתבלושיששמיש"וא

נשארשעדייןבודאימיוחסכהןליהוימועיל
אבל,חללהאבותיונשאושמאשהבאנוחשש

כהניסתםכ=משא,ודאיכהןהוארובמדין
,מיוחסלכהןמדקדקיןולכן,מינייהוגריעיחזקה
הבןלפדיוןדוקאכאלול"זצרבינווחיפש

.ש"וכמדעדיפי

.צדקינומשיחבביאתמיוחסיםגדר

(ג"ה)ב"יפרקמלכיםהלכותסוףם"וברמב

ויתקבצומלכותוכשתתיישבהמשיחמלךשבימי
ברוחפיועלכולםיתייחסוישראלכלאליו

תחלהמטהרלויובני'וכועליושתנוחהקודש
אתודוחהלוימיוחסוזהכהןמיוחסזהואומר
וימאראומרהואהרילישראלמיוחסיםשאינם

'וכולאוריםלכהןעמודעד'וגולהםהתרשתא
,היטבש"עלשבטיהםאלאישראלמייחסואינו

ועיין,ממשמיוחםלכהןנזכהאזשרקונראה
ודאימשיחשאינו(ד"ה)דמלכיםא"יפרקלעיל
נדחיויקבץהמקדשביתשיבנהלאחראלא

ברוחפיועליתייחסוכךלאחרולנאורה,ישראל
מפרשלמהידעתיולא,עליושתנוחהקודש
עלכפשוטוולא,הקודשברוחמשיחמלךשיקבע

שמקודםהסדרוכן,גדולבכהןוחומיםאוריםידי
כךואחרמשיחודאיבזהשרקהמקדשביתבונין
,ספיקותכמהעודבזהויש,המיוחסיםיקבע
בימינובמהרהויבואכשיתגלהלנויתבררוהכל
ולחקורלדרושלנוואין,צדקינומשיחבקרוב
.זהבעניןולחטט

לתתלטהריש.רי
לעולםשלושיהיהלכהן

יצאלאלושיחזירובאומןנתןואם,דוקא
להחזירמ"עבתנאיורק,בהיעברגם

.מדינאלנתהילהגםמועיל,כדיןשהתנה
כמנהגפדהראםא"הגרשיטתמבאר

.יצאלאדוקאשמחזיריםהעולם

ואם,הדרדלאממשנתינהשצריךר"במע

מועיללאדוקאשמחזיריםהעולםכמנהגפדה

וביאורש"עבברכהאפילוולפדותלחזורוצריך

מ"עבמתנה(ר"יק"ס)ה"שבביאורונראהדבריו

ותנאימוחלטתהמתנהשגוףמועיללהחזיר
,דמועילאליםתנאיבלשוןולכןאחריתיימלתא

וגם,גרעלגמואךמעיקראשנותןבאומדנאאבל
סימןב"ח)ז"במועועיין,מועיללאבדיעבד

לכפולשצריךמ"הגהדבריעומקשהסברנו(ז"קכ

לאהכיובלאו,להחזירמ"עכשמקנההתנאי



רנהבןפדיוןא"הגרהלכות
~

קצהנהגיך

ותנאי,כופלאינואיאדרבההאותמהו,מועיל

,יצאהמקבלבודאיכ"וא,קייםוהמעשהבטל
,להחזירחייבכללהתנהלאשאפילווביארנו

כיוןרק,דוקאלהחזירושמקנהדמוכחשאומדנא

,מועילולאלזמןשלוהוילהחזירורקשלודהוה
ע"עקיבלרק,לעולםשלוהויבתנאיאבל

המתנהשעצםוכיון,דוקאזמןאחרילהחזיר
,ש"עיוצאיןשפיראחריתימלתאותנאילעולם
ב"ברעועיין,הבןבפדיוןל"זצרבינוסברתוזהו

סומכתהבןאבידעתשאם(ח"מ)דבכורותח"פ

אםביןפדויהכןאיןהכהןלויחזירשכודאי
,ש"עהגמראמןנראהכך,לאאםוביןהחזיר

.ועודצ"רסימןד"יוסופרחתםובתשובות

מטבעותשלכהניםהמנהגעלמתפלא

אצלםלפודהומוסריםישנותמיוחדות

.מועילדלאבהולפדות
במנהגסובאנבוךשאניאגידוהאמת

שיש,מיוחסיםובמיוחדכהניםאצלשנתפשט

'השוהמזוקקכסףעםישנותמטבעותלכהן
לומוסרהבןפדיוןלושיששמודיעוכל,סלעים

אולושמוכרווהיינו,אצלולפדותאלומטבעות

אםמאדאניומסופק,כסףבליאפילולפעמים

,להיתרפשוטשהמנהגאףכןלעשותכדאי
הפדיוןמועיללאאומדנאשבמקוםל"זצלרבינו

שהכהןלאחרבעצמךהגעטעמאוהיינו,ש"וכמ

אצלויפדהאלומטבעותיקח,מהטבעותלומסר

לושמכרהכהןהלא,בשוקימכרםאו,אחרכהן

לילמוסרםלךמכרתיאולךנתתיויאמרירגז

שנתכווןהוארמוכחואומדנא,דוקאהבןלפדיון

מילילכלשלואינםהמטבעותכ"וא,ג"כהרק

לפדיוןלתתאפילואובהםלקנותאולמוכרם

,דוקאבחזרהלתתםשלווהם,שירצהכהןלאיזה

,כללפדיוןחיובשאיןמתהבןשאםעודומה

לפדותשמיוחדיםמעותיובחזרהממנוידרוש

מועיללאאולימילילכלשלושאינווכיון,אצלו

,מילילכללגמרישלושתהאשצריך,בהולפדות

כשחייבולא,רוקאהמצוהבשביללכהןונותנו

נתינהזהאין,לולמוכרםאולולתתהכיבלאו

לכלשלושהואדברדנותןהבןלפדיוןדבעינן

שירצהלמילתתהנאהטובתאפילווכאן,מילי
בסידורזהכעיןועיין,ש"כמאלובמעותלואין

אםלהחזירמ"עלולבנטלשאפילומליסאהגאון
דברלכלשלואינולאחרלהקנותוגםיכולאינו

.יוצאואינו

לאיסורלחושאחרמטעםשראוימצדד

.בשוקסלעיםהחמשלקנותשראויומסיק

ואין,כללתתקבללאדילןסבראאיגםאמנם

מטעםעודאניחוכך,להחמירזהמטעםלחוש
מ"עלישראלשמכרשבכהן,בזהלהחמיראחר

ולכןהמעשרותכשיירהוישלושהמעשרות

הגרנותבביתכמסייעהואשיירבלאאבל,מועיל
ו"פלירושלמיבביאורומ"בפועיין,דאסור

שדהמישראלקיבלכהןשאםב"הדדמאי
ומעשרותדהתרומותהנאהשטובתמ"עבאריסות

כמסייעדהוהאסור,לישראלשירצהלמילתת
השדהרקתרומהמקבלשאינוואף,הגרנותבבית
לעצמולוקחשאינוי"דעריוחלושישדי,אסור
דידןבנידוןנ=וה,באריסותהשדהמקבלמ"התרו

להשיגםשקשהישנותמטבעותמציעשהכהן

לפדותצריךהואזהסמךועל,לאבשדרושבשוק
הגרנותבביתהמסייעלכהןדומה,דוקאאצלו

לאבויאהשנאהנראהד"לעכ"וע,דאסור

ישנותכסףמטבעותבשוקלקנותעצמולהטריח

מכליינצלשהילדלומובטחושכרו,לכהןולתת
וכמבוארפקפוקכליכשפודהילדיםמחלות

.זובהערהודיק"בסה
לכתחילהגםהבןשבפדיוןא"הגרדעת

.להחזירמ"עבמתנהמותר
גםשרילהחזירמ"עשמתנהשהבאנוומה

א"שבביאורול"זצרבינומדברינראה,לכתחילה
שרקם"ורמבי"כרשלןדקיימא(ב"יק"ס)

בפדיוןולאהמסייעכהןמשוםאסרובתרומה

,לכתחילהגםבזהשרילהחזירמ"עדבמתנההבן

כלרוב(א"רצד"יו)סופרכתבת"בשוועיין
מהש"וע,הבןבפריוןגםלסייעאסורהפוסקים
להחזירמ"עאסורשאיןם"הרמבשדעתשמפרש

.הבןבפדיון



ומינהגיךהכןפדיוןא"הגרהלכותקצו

המחירכסילבדיוןסלעיםחמששיעור.רח
גרעיניועשריםמאותתשעאלףשלבשוק
זהוהצומקיםולרוס,מהורדכמףשעורה
ולכן,מהורנםףגבאםוששתשעיםלערך
הקמעונימחירמהולבררצריךמדינהבכל
,ריון*שיעורקובעובזה,לכסףבשוק

ושלישלוטחמששצריךירש*ל"זצורבינו
שהצריךאומריםוישל"הנכשיעורוהיינו
התחשבואלי,כסףרובלששוהיינויותר
עיקרנראההדיןמןמ"ומ,הקניהבערך

.שהבאנוהשיעור
השיעורכמהא"הגרבשיטתסתירות

.הבןלפדיוןבמטבע
מבוכהישהבןלפדיוןסלעיםחמשבהשיעור

רבינובשיטתובמיוחד,שיעורומהולדידןרבה
עשריםמבוארובקרא,הרבהסתירותישל"זצ

שמשקלוכיון,כסףמעהעשריםוזהוהשקלגרה
זהומעהעשרים,שעורהגרעיניעשרהששמעה
שקליםוחמש,שעורהגרעיניועשריםמאותשלש
שתותהוסיפווכיון,ש"גמאותששאלףהחנו
ועשריםמאותתשעאלףהיוםהשיעור,מלבר

לשערהפוסקיםהסכימווכן,דכסףשעורהגרעיני
ופירסמו,ל"הנכסףדשיעורבשוקהמחיר
ל"זצרבינוובביאור,דידהומטבעותכפיהשיעור

,ושלישלוטחמששהשיעורמסיקה"שס"ר
שלשיםשהשיעורבשמומביאאדםובחכמת
כשיעורשזהוומסיק,בווילנאהמנהגונהוזהובים
דרששרבינומעידאבל,ושלישלוטחמש

ומפרש,ט"רחמשוהיינודוקאזהוביםארבעים
שהםאףהזמןכפימטבעותחמשתמידשצריך
.ביוקר

כסףרובלשששדרש"רבמעשה"ובספר
מהרבעדותמביא(ו)אליהובעליותאבל,דוקא
הורהשרבינו"הזהברביד"בספרומזגערבער

ארבעהוהיינוזהוביםשלשיםדהיינוט"רחמשה
דרשמ"מהמטבעותכשהעלוולדעתו,וחצירוכל
נמימועילהבןשפדיוןג"צעודבריו,דוקאחמש

ולא,בשוקטהורכסףבשוויותלוי,כסףבשוה
שעורותטפיומשיגיםשביוקראףדוקאבחמש

.סובאע"צז"בכל"זצרבינושיטתכ"וע,כסף
ירדהסלעיםחמשוכןפרוטהשערךמסיק

.פלאים

מ"בחע"הסמדבריהבאתיהדבריםולבאר

חציכפידהיינופרוטהבשיעורשמסתפק(ח"פ)
ערךלזהשאיןשונהבזמנינושאולי,כסףשעורה

כסףוערךששוויל"חזבזמןפרוטהכמוקנייה
זהוביםבשניבזמנינוסגילאהבןבפדיוןוכן,ירד
ך"בשוכן,מביאוז"כס"סז"אהעמ"ובח,ש"ע
מחמירא"שהרמפרוטהלעניןמסיקד"רצד"יו

פעמים'דהיוםובעינןפרוטהבשיעורע"כסמ
שלעניןמסיקה"שס"בראבל,ל"הנמטעםיותר
,נשתנהלאחשיבותשיעורשישכיוןהבופדיון
התורהמןבעינןהבןלפדיוןגםשאוליב"וצ

ובזמנינו,אזשחשוביםכפיכסףסלעיםחמש
,טפיצריךלקנותוחשיבותוערנומאדשירד

לעצמוהחמירל"זצרבינוטעמאמהאיואולי
שדינר:מדמ"בועיין,הזמןכפימטבעותודרש
כפיוהיינו,זהבבמחירתלויהבללפדיוןכסףשל
המטבעותבשנויכ"וא,זהבדדינרג"מיאחד
ירדהרובלשערךיותרדרשזהבכפיוערכן
.ב"עז"וכמקודםמערכוחומש

.כזמנינומטבעמהוחקירה
,בזמנינומטבעבמהותדבריםאריכותליויש

היוםלמטבעשאין,הקצהאלהקצהמןשנשתנה
בחומרכללמתחשביןואין,כללעצמיערך

אפילוהיוםוגרעניירכמושכולם,המטבע

שלפנים,שלפנינובדורנטעו-באנקמשטרי
היהכסףשטריאומטבעותהוציאהכשהממשלה

או,בזהבשמוציאהכסףכערךאוצרותלמדינה
דבריםבשארתלויאזבזהבהתלותבטלהאם

,ליוםמיוםנשתנהלאמטבעשוויאבל,חיוניים
לעלותהיהעלולסיבותוכמהכמהבהתקבץרק
ורק,יציבהמטבעכללבדרךאבל,לירדאו

מבורךביבולשתלוינשתנהמחירםהפירות
.וכדומה



קצוומינהגיךהבןפריוןא"הגרהלכות

אחדשכלהחייםצרכיעלובזמנינואמנם

לייבואזקוקיםהמדינותוכל,מותרותדורש

בארצותשישבאימוןתלויהכסףוערך,וייצוא

שבטוחיםוהיינו,המדינהשללמטבעחוון
שאין,הרבהלעתידשםיעלולאשהמחירים

הפניםצרכיאיןוכן,מופרזותדרישותלפועלים

ערךליוםמיוםלנבאאפשרואי,הייצואדוחים
ערךיכריעבסופוכ"שבע,חוץבארץהמטבע

המדינהבתוךערכואתהעולםבשווקיהמטבע

.עצמה

.ז"בזהשניבמעשרחקירה
להסתפקישלכאורהשנימעשרלעניןומעתה

האחרוניםרק,חובכשטריאלאשאינםבמטבעות

דהוההמוציאולכלחובכשטרדהוההעלו

ויורדיםעוליםמרינהשטריבזמנינואבל,כממון
חובכשטריהםגםכ"וא,חונןבארץליוםמיום

הואבחוץשהמחיר,קבועשערלהםשאין
בפדיוןוכן,ש"כמבפניםלערכובסוףשמכריע

וכמבוארבזהבותלוישיציבבכסףתלויהבן
חשיבותלמדויצריךהיוםכ"וא,מ"הבד"ברפ

בליכשטרדינואיע"צלריביתוכן,מהוהכסף
,התורהדינילכללהסתעףויש,קבועשער

זהעניןלבארג"וצעלהעיררקודברינו

.ת"בעזהשי
.הבןלפדיוןבשיעורמחמיריםיש

כפיסלעיםחמשלתתלהדרשירצהמיאמנם
ונתבונן,השנויגודללקבועקשה,אוערכו

4800)כסףדינריה"כל"חובימיזוזשמאתיים

ומזונותלכסותלשנהפרנסהבזההלא(פרוטות
3840)סלעיםוחמש,פאהסוףש"ברוכמבואר

ומזונותלכסותהיוםיותרהרבהוצריך,(פרוטות
השיעורשמלבדמהדריןישולכן,לשנהחיוניים

במתנהשנותנין(כסףגראםא"ק)המקובל
להחזירמ"עבמתנההרבהעודמוסיפין,גמורה
צורךאיןשמדינאנראהומיהו,ספקמכללצאת

מחירוכפיזקוקבכסףשתלויכללבזהלהחמיר
דבימייראההמתבונןואדרבה,בזהודיהיום
ישולכן,זהבדשיעורב"מיאחדהכסףערךל"חז

הבןלפדיוןשצריךמהשקללשערמחמירים
אבל,הבןלפדיוןהשיעורהואב"מיואחד,בזהב
כסףבמחירתלויששיעורוסתמוהפוסקיםרוב

.בשוק

ואפילושליחיריעלמועילהבןדיון*,רם
חובורע*כמומועילדאבכרחובעל

.חצירו
.דאבכ"בעמועילהבןפדיוןא"לגר

עלמהנילאהבןשפדיון(יק"ס)ה"שא"ברמ

מבעיאדלאתמהבביאורול"זצורבינו,שליחידי
,כמותואדםשלדשלוחושמועילשליחידיעל

יכולשאחר,מועילהאבדעתבליאפילואלא
חלוכן,רבעיונטעשניבמעשרכמולפדות
חובופורעואחרנכסיםשיעבודהבןבפדיון

מועיללאגופאשבפדיוןג"צעודבריו,ש"ע
והיאךהבעליםהואהאבוכאן,דבעליםכ"בע

.רצונונגדכ"בעמועיל

.א"הגרשיטתהסכר

כרחובעלדמייריל"זצרבינובדעתונראה

אובעצמולפדותרוצהשאינו,האבדעתובלי
והקדשש"במעשכמוכ"בעפודיןולכן,באחר
חלוכן,פודהאחר,זכותלבעליםאיןשאם

כשהאבנמיוהכי,לנכסיושיורדיןנכסיושיעבוד
.ש"כמרשותובליפודהאחרלפדותרוצהאינו

שליחותוגדרדבריואחרבדרךמסביר
.הכןבפדיון

פדיוןגדריתרישישלפרשישאחרובדרך
שניוהמעשרכסףשנותןראשית,שניבמעשר

לבעלנשאראבלכסףשנותןפדיוןישועוד,שלו
באופןפורהאחרהבןובפדיון,שניהמעשר
חובולפורעמדמהושפיר,לאבנשארשהמצוה
חמששמשלםמיירינמיוכאן,שמועילעבורו
לזכותבחוטףאבל,מועילג"וכהעבורוסלעים
עליווחלאבכשישמועיללאהמצוהלעצמו
דהיינומועילנמישליחותטעמאומהאי,המצוה
.ש"ואש"וכמדוקאהאבעבור



כשנהגיךהבןפדיוןא"הגרהלכותקצת

מצוהבסעודתדינההבזאיון*סעורת.די
.הדיןמעיקר

איןלמהוההסברמצוהסעודתהבןפדיון
.בלילהפודין

רבינובשםשבתהלכותריש"אדםנשמת"ב

דיןבזמנהשלאהבןבפדיוןשאפילו,ל"זצ

ז"פבסוףזולסעודהומקור,עלהמצוהסעודת

פדיוןוהיינוהבןישועלסעודתאיקלעררבק"דב

בסעודתאכללאורב,וערוך'בתוסוכמבוארהבן

ועיין,מצוהסעודתשזהומוכחכ"וע,רשות

,מצוהלפירסומיהסעודהשיסוד(ט"רפ)ד"תה
ביוםהבןפדיוןשאם(בק"ס)ח"תקסא"ובמ

ביוםפודהבשבתחלא"לשיוםוכגוןב"ל

בלילהיפדהלאלמהותמוה,בערבוהסעורה

אבל,מ"בדגוש"ועב"לככרשזהוק"כמוצש

ובזמנם,מלתאלפירסומיהסעודהשעיקרנראה

ולכןכ"כגדולקהלהתאספולאבערב
פודיי ב"ייוםט"כעודאיןא"לבליללפעמיםאו,ביום

שלאאופןבכלגזרוכ"וע,חלקיםג"תשצשעות
.ב"וצבלילהלפדות

מאחרואם,בזמנהמצותההבןפדיון.ריא
ולאכשאעשרמידיעהבשבתשחלננון

.יאחר
הבןפדיוןכיןלחלק'התוסדבריביאור

.בזמנהלשלאבזמנה

(:ח)ק"במ'התוסדברימביא(ח"תקס)א"בס

איןבזמנהשלאאבל,מצוהבזמנההבןשבפדיון
שמסכיםש"עלדחותוויכוליםביומוחיובה
דשלאל"זצרבינובשםאדםובנשמת,כןלדינא

התירזהסמךועל,היוםמצותנמיבזמנה
אףפסהבערבהבןבפדיוןלאכוללבגורים
עלשחולקיןפוסקיםהרבהומביא,בזמנהכשלא

.ש"עא"המ
ביןהבןבפדיוןלחלק'התוסדבריועיקר

במילהדבשלמא,סובאע"צבזמנהלשלאבזמנה
כפדיוןאבל,השמיניביוםלמולמיוחדתע"מיש

שייךומה,תפדהחורשמבןופדויוכתיבהבן

אלאמצוהאיןכךולאחרכיומושהמצוהלומר
הבןבפדיוןע"ממצינוולא,בעלמאכזריזין
והלאהשמאזתפדהחודשמבןופדויורקביומו
בזמנהביןלחלקשייךומה,הפדיוןזמןהגיע

דבכורותק"פסוףהיטבועיין)בזמנהלשלא
לאחרלביןשלושיםביןחילוקשאיןנמידמשמע

.(ש"עשלשים
האבהזמןמשהגיעהבןשבפדיוןאפשראמנם

יש'להתוסאבל,למצותמקדימיןשזריזיןפודה
לפרסםאלאשאינההסעודהלעניןדמפרשילומר

הסעודהעיקרולכן,ד"בתהוכמבוארהמצוה

שעותב"ייוםט"כזמןדכשהגיע,ביומוכשפודינו

"הפדיוןזמן"שהגיעלפרסםראויחלקיםג"תשצ
לפרסוםסעודהצריךאיןב"לביוםאבל,ופורה

,ב"פדהמצותשמקייםוכעיןהדברעצםעל
עשודוקאשבעיבורח"רבסעודתלזהודומיא

שאיןמעוברשאינויטעושלאלפרסוםסעודה
רעתכ"וא,לפרסםמצוהכלעלסעודהעושים
,ביומוסעודהלעשותמצוהקבועשבזמנה'התוס

ביומוסעודהלעשותצורךאיןבזמנהשלאאבל
עובראינוע"המבעיקראבל,לדחותוויכול

ז"ודש"ואא"לביוםפודהכשאינוהבןבפריון

.שם'בתוסב"צ
בכורבמנהגאדםהנשמתדברימסביר

.פ"בע
בסעודתלאכולשנהגוא"הנדבריעיקראמנם

,ש"על"זצרבינוD"Yבזמנהשלאהבןפדיון

היינובזמנהשלאהבןפדיוןשלכאורהתמהני
שייךלאוזה,בשבתשחלביומונפדהשלא
כ"וע,ראשוןביוםלעולםחלשלאפסחבערב

לפדותשלאפשעאובשכהוסיירי,'בביוםפ"ע
נראהרק,מנהגז"עשייךוהיאך,'אביוםבזמנה
מאתמולשאפשרהיינופסחבערבבזמנהדשלא
הבןבפריוןדוקאביוםבעלמאומנהג,בלילה

וכן,לאכוללבכוריםל"זצרבינוהתירמ"ומ
בזמנהשלאהבןפדיוןבסעודתשהתירוהפוסקים

ומיהו.קודםבלילהדאפשראףביוםדשרימיירי
ע"וע,בלילהלפדותשלאנהגושהריכ"ע

.א"תרסמימןא"חוהנהגותבתשובות



קצםרבונהגיוהבןפויוןא"הגרהלכות

.הכןפדיוןכזמןשיטות'ג

יוםט"כ:שיטות'גישהבןפדיוןזמןובעיקר

שיטת-א"ליום-חלקיםג"תשצשעותב"י
ט"הכנגמרואםב"לביוםשהפדיוןסופרהחתם

לשעותמחלקיןשאיןהיוםבמשךשעותב"ייום

.ל"ואכמב"לליוםלמחרודופיןהיום

אפילוהבןפדיוןעלהברכהנוסח.ריב
.גדולכשהואעצמובפודה

מברךכ"גשאבם"הרמבשיטתמסביר
.ממילהשנאמאיהבןפדיוןעל

כשם,בביאורול"זצלרבינוהברכהבנוסח
גם,המילהעלתמידשהנוסחלןקיימאשבמילה

ם"הרמבאבל,הבןפדיוןעלהנוסחהבןבפדיון
,הבןפדיוןעלהנוסחבנוהפודהשבאבמחלק
שנאמאיתמהווכבר,לפדותמברךעצמוובפודה
מברךהאבם"להרמבהלא,האבשמצותדבמילה
גםהבןבפדיוןולמה,מצותושזהוהבןאתלמול
ורק,מצותושזהואףהבןפדיוןעלמברךהאב

,ע"וצלפדותלברךם"הרמבמסיקעצמובפודה

ש"עבזהשעמר(א"קל)ש"הריבת"בשוועיין
.ב"צודבריוהיטב

קדושההפקעתישהכןבפדיוןאםמסניו
.לאאו

הפקעתגררכאןישהבןשבפדיוןנראהד"ולע

,גרידאלכהןנתינהמצותואינה,מהבןקדושה

בקידושיןלןדקיימאמהאלכךברורהוראייה
,עדיףדגופומצוהלפדותובנולפדותהוא(:כס)

עדיףולמהנינהומצוותתרוייהוקולאוקשה
נתינהמצותאלאכאןאיןהער411י1לפדות
ולכןהפקעהחלותכאןשישמשמעאלא,גרידא
עלחלשהמצוהאףבנובפודהכ"וא,עדיףגופו
עלבאחרונעשה,פדוישגופובבןקיוםישהאב

לבדהאבעלשהמצוהבמילהאכל,האבידי
מילהמצותעליומלולאנימולהואוממילא

נמיבנובפודההבןבפדיוןושפיר,כשהגדיל
ורק,בבןמצוהשעיקרוהבןפדיוןעלמברך
לפדותמברךבגופוהמצוהשמקייםעצמובפורה

מפריששכהןדבכורותח"רפש"בראועיין)ש"וא
הפקעתהבןכפדיוןדשייךדמכואר,הללבכן

.(מפרישולכןקדושה

.פסחיםסוףבסוגיאביאור

פסחיםסוףהגמראבפירושהבאתיובמקרא

שנהנהכיוןשהחיינויברךהנהןאםלןרמבעיא
אםלןדמבעיאוהסברתי,שמקבלסלעיםמחמש

מצווהשהכהן,ממשפדיוןגדרהבןבפדיוןיש
שייךכ"וא,הבןבכךלפדות,סלעיםחמשלקבל
דשייךשהחיינויברךואולי,פדיוןמצוותלגוף
שמקבלנהנהמטעםאבל),שנהנההטעםנמיביה

מברכיןדלאנראהסלעיםחמשמחבירומתנה
לבדשהואמברךשהאבומסקינן,(שהחיינוז"ע

רקוהכהן,דוקאידועלמתקייםוהמצוההפודה

.ש"ואהכסףמקבל

מתאוחיביןאחריוהבאפוטר'חבן.ריב
.בכךלחלקואין
.מתאוחי'בחיצא

ראשושהוציא'חבבן(ט"לק"ס)ה"שע"בש
מלאאומיםמלאאודםמלאשפירוהמפלתמת

,ש"עלפדיוןבכוראלוכלאחרהנולד'וכוגוונים
'חבבןחילוקשאיןשגגהשזההשיגל"זצורבינו

פסקיבספראבל,כוונתוביארולא,מתאוחיאי
,הםאחריהבאפוטריםשתרוייהומפרשא"הגר
,שליאאושפיראומסנדלגרעדלאמסתבראוכן
באמתמקשהמ"שבדגואחרבדרךלפרשישאבל

כשהחזירומיירישכאןותירץ,מסנדלשנאמאי
רק,ג"כהמייריל"זצשלרבינולומרויש,ובתאומים
,נשהחזירונפטרלאאחריוהבא'חבבןגםלדבריו
.ש"ואמתאוחיאי'חבבןחילוקשאין

זמנינוגאוניודעתמהובמלקחייםנולד
.ל"זצ

שמוציאיןהיוםשמצויבדבררנווהאחרונים
שמקשהמרגישכשהרופאוהיינו,בכפותהבכור
האחרוניםודנו,כפותי"עלהוציאועוור,לילד

(ע)בחוליןעיין,חוצץנמיומקצתחציצהשזו



ומינהגיוהבןפדיוןא"הגרהלכותר

תורת"בספרשהבאנוומה,(ט)ובבכורות
מהגאוןוכןל"זצדבריסקהגאוןממרן"המשפחה
ומברךחציצהשאינול"זצמטשעביןהמפורסם

פ"הגרמאריך"המאור"היובלובספר,עלה
.ברכהבלילפדותומסיקל"זצאפשטיין

.בברכהבזהלפדותחדשהסבר

איפואלדוןשישמהמלכדנראהאמנם

,(ב"ראותלעיל'עי),הפרוזדורומקוםמתקדש
הדיןמןבמלקחייםשמשתמשדבשעהואפשר

יש,העולםלאויריצאשלאאף,כילודדינוכבר
ידאואחרלולדדמילאדכפותעודלומר

חשיבותוכלהכפותאבל,חייציכ"ועדחשיבי
ועיין,גבהבטלכ"ועללידהרקהואותשמישו

ה"תרססימןא"חוהנהגותתשובותת"בשועוד
.ש"עבברכהלפדותצדדיםכמהעודשצידדנו

פחותעלשמברכיןציציתהלכותמ"בדעייןוכן
שמברכיןכיוןמצוהבזהשאיןאףמכשיעור

אצלושייךשלאאף,ציציתמצותעלבנוסח

,לבטלהברכהואינובעלמאהמצוהעלמברך

שאינואףהבןפדיוןעלשמברךכיוןנמיוהכי
בעלמאהמצוהעלדקאיחוששאינוספקאלא

שפודיןהיוםפשוטשהמנהגוכמדומני,ש"וא

.חוששיוואיןבברכהג"כה



רארכובהגיותורהתלמודא"הגרהלכות

תורהתלמוד

יוצאתורהבדבריהמהרהר.ריי
,ע"המ

.דמיממשכדיבורת"בתההרהור
.ממשכדיבורהרהורת"דכתא"הגרדעת
הרהורעלשמברכין(ז"מח"או)בביאורו

עיקרתורהכדברירהגיוןומפרש,התורהכרכת
המצוהשעיקרנימאואי,תורהתלמודמצות

ישכ"א,מצוהגםישדבהרהוראלאבדיבור
עלולאדוקאדיבורעלהברכהשתיקנולומר

'השםכיכדכתיבעדיףשבדיבור,שבלבמחשבה
בדבריהרהורכ=וע,לאלקינוגודלהבואקרא

בתרוייהווהברכהממשכדיבורלשיטתותורה

.הרהורעללברךראויושפיר

ת"תמצותיוצאיןשאיןז"הגרשחידוש
.בהרהור

ל"זצהתניאבעלע"בשפלאחידושומצאתי

אדםוכל"ל"וז(ב"יהלכהב"פ)ת"תהלכות

כללאזנולהשמיעבשפתיולהוציאליזהרצריך
אםאלא,ותלמודמשנהבמקראביןשלומדמה

מהוכל,דברמתוךדברלהביןעיוןבשעתכן
יוצאאינומוציאואינולבדבהרהורשלומד
ש"וכמאותםולמדתםמצותחובתידיזהבלימוד

,'וכובווהגיתמפיךהזההתורהטפרימושלא

יוצאשאינובדיבורהתלויותהמצותבכלוכמו

מפישומעכןאםאלאבהרהורחובתוידיבהם
חידושוזהו,ש"ע"דמיכעונהשהשומעמדבר

בשכלוומהרהרבעיוןלומדשאם,לדינאגדול

שאינוגמראאומשניותמספרהלומדאבל,שרי
ת"מהחייב,דוקאבמחשבתולהרהרצריך

ת"בתדמיכדיבורלאודהרהורכשפתיולהוציא
.הברכותוכלש"לקכמו

(ו"ט)דברכותב"מפשםמצייןלדינווהמקור
כדיבוראינחלקודוקאש"דבקהתםדאיתאבהא

,יצאהכלרברימצותבשאראבללאאודמי
ומשנינן,ישראלושמעהסכתוהכתיבומקשינן
לאושבזהוהיינו,כתיבתורהבדבריההוא

תורהבדברידמייריי"רשופירש,דמיכדיבור
עלעצמכםכתתוהרואהבפרקלהלןדאמרינן

בעינןתורהשבדברימוכיחומזה,תורהדברי
אבל,יצאלאהכיובלאו,דוקאלאזניושישמיע

והיינו,דלעילתורהדבריעלדקאיהקראפשטות

הסכתקאמרובזה,לשוןבשבעיםשניתנוהלוחות
לשוןומדקאמר,אלקיך'להעםשאתםושמע
אולאזנולהשמיעשצריךשפירמשמעשמע
.בהרהורסגילאאבלכעונהשומע

יוצאיןשאיןשבכתבתורהכיןמחלק
.יוצאיןפ"וכבע

לתורהשבכתבתורהביןלחלקנראהד"ולע

בסיניקבלנועיקרהפ"שבעדתורה,פ"שבע

רק,דיבורדיןאיןובזה,שבכתבלתורהכפירוש

הפשטעומקשממצהעדולהרהרלחשובהגיון
בפיולומרלכתחילהגםצורךואין,הכתובכדבר
רהיינושבכתבתורהכ"משא,פ"שבעבתורה

,דוקאבכתבלקרואמצותהקודשכתביד"בכ

ואינורוקאבפיולקרואראויבפיולומריכולואם

דבריעלקאמרשבקראש"וא,בהרהוריוצא
תורהבדברידמייריושמעהסכתהבריתלוחות

,דוקאלאזניולהשמיעומצותה,שבכתבדהיינו

אבל,תורהבדבריעצמכםכתתומינהוילפינן
המצוהעיקרבאמתובזה,בלוחותהקראפשטות

להוציאוצריךרמיכדיבורלאווהרהורבקריאה

.ש"וכמלואפשראםבשפתיו
ללמודיסודשישדאףנראהדילןביאורלפי
והיינולמוצאיהםהםחייםוכדכתיבבפהתמיד

,(.ר"נ)בעירוביןוכדאיתא,דוקאמפיולמוציא

ולאבקולשילמודצריךבפהדאפילושםואיתא
בהרהורמקיימיןע"המעיקרמ"מ,ש"ע,בלחישה

לומריששבכתבבתורהכ"משא,בפיוכמו
גופאז"ברשש"וע)ש"וכמבדיבורע"המשעיקר

ת"תחובתיוצאאינומביןשאינודמילענין

גםולדברינו,פירוששעיקרהדוקאפ"בבעדמיירי
.(וכדברינויוצאיןפ"שבבעלחלקראויבהרהור



ומנהגיךתורהתלמודא"הגרהלכותרב

ממשנתואחדדברלשוכחלאואיסור.רמו
,כ"בעשלמדוהראשוניםלדורותרקנאמר

.זהאיסוראץלנואבל
ז"בזהגםאםז"והגרשח"הגרבדעת

.בלאועוברממשנתודברהשוכח
חייםרביהגאוןתלמידומתורתזהדבר
אותוששאלו,(בשאלתות)שמענול"זצמוולזין

והשיב,ממשנתואחדדברדשוכחלאואיסורעל
פ"בעהכלשלמדוהראשוניםבדורותנאמרשזה
לאעלינואבלשלמדומהלשכוחלהםאסור
,זהדיןבפרטימאריךז"הגרשאבל,כ"ענאמר

לאספריםשישהזהבזמןשגםליהופשיטא
וכן,עוברששוכהדמידהלאולהפקיעמועיל
הלאוכ"ועהדורותבמשךו"חמשתנהלאהתורה
הלכהפוסקולכן,הזהבזמןגםתמידנוהג

מאהפרקללמודחייבשוכחשטבעודמילמעשה
ובינתיים,אחדלחודשלדוגמאשזוכרועדפעמים
לפרקחוזרהחודשבסוףאבל,ללמודעודמוסיף
זהשבדרךואף,הלאועללעבורשלאשלמד
,לגמורהמלאכהעליךלא,מעטבידונשאר
,דיזוכרואםאחתמסכתארקבידונשארואפילו
ללמודלהקדיםלבחורלוראויג"כהלדבריואבל

.דוקאלמעשההנוגעיןדברים
.ז"הגרששיטתעלחמיה

תשתכחהלאו"חזהשבדרך,אקראתמהואני
שכולנו,ורגלינוידינומצאנוולא,מישראלתורה

בדורממששיחידים,לאובהאיו"חעוברים
שוכחיםשאינםבאופןשלומדיםלטעוןבכחם
ללמודמיביןשאנומהוכל,לעולםממשנתםדבר
אנולכאורההיום

מרביי
איסורהאיבזהלעבור

וקדושיחסידיםח"מחשמענולאומעולם,לאו
שלאבצורהלימודםלקבוע,בכךנזהריןעליון
קבעהיאךכ"וא,לעולםממשנתםדברישכחו

תלמודבהלכותלמעשההלכהל"זצז"הגרש

הרגישולא,ע"המחובתעיקרשזהותורה
ביתכלממנהגוביהמיניהמופרךשהדבר
ת"לו"חעובריםשכולםלומרו"וח,ישראל

שםז"הגרשבדבריהיטבועיין,שבתורה

שלאתמהואני,מהות"תמצותבאריכות
.בזהנתעוררו

סרנאי"הגרכזההעירשכברמביא
.בזהושיטתו

קונטרס"האסףאחר"בספרמצאתישוב
ל"זצסרנאיחזקאלרכיהמפורסםהגאוןמ"מהר

,תורהתלמודמצותגדרימיוחדבקונטרסומסביר
גדולהחומראשזהוותמהז"הגרשדבריומביא
לימודםיקבעושלומדיםמעולםשמענוולא,מאד

ולדבריו,אחרדרךמסיקולכן,זכרונםכפי
פירשו(ם"וראק"סמג"סמם"הרמב)הראשונים

כששוכחואזדוקאהתורהמןבפורשהאסורגדר
ששוכחאףלומדאםאבל,עובראחרדבראפילו
.עובראינו

.דילןמנהגליישבחדשדרך
(ל)שבקידושיןסומכיןשאנונראהד"ולע

יוםיוםללמודשנותיולשלשאדםשחייבאיתא
ופירשו,שלישחראכלוגמראמשנהמקרא
בלולבבלישתלמודסומכיןאנושהיום'התוס
ו"רמד"ביופסקינןוכן,הכלבושבלולוהיינו

לומדיםס"השסוגיותובלימוד,ש"ע(דק"ס)

סוגיאשכלנראהדירןבנידוןהדיןוהוא,הכל

ויש,הכללומדיןגמראובלימוד,בחברתהתלוי
מהחוזרשאינואףחזרהדברשלבסופובנה

תמידשישיוצאיןבתלמודולכן,ממששלמד
לימודמצותביןלחלקישכיואם,ש"כמחזרה

ש"כמהעיקרלזהשגםנראה,שכחהלאיסור
.בזההמנהגשמוכיחוכמו

וחוזר,לזכורנמילומדאםזהכלאמנם

חובתושיודע,לתקופותוכןפעמיםכמהבלימודו

ששוכחאף,בפיומחודדיןתורהדבריכלשיהיו

לאועלבנהעוברואינו,לןאיכפתלאבינתיים

,לזכורצריךשאינובלבבוהמדמהאבל,שבתורה

בכמהדפיםכמהמעטללמודמספיקרק

לזכורהזרהעולכללע"עמקבלואינו,מסכתות

בזהדהוהשבתורהבלאושעברנראה,התורה

הלאוושפיר,ג"לכההלאוועיקרמלבבוכמסירם

.נ"וכמשש"ואעולמיםלעולמישייך



דגומינהגיךתורהתלמודא"הגרהלכות

כסףלוכשאיןמהישיבהליהנות.רטז
,ל"זצחייםרביהנאוןאתשאלו,אצלו
מותרשםכשלומדהישיבהדמקופתוענה

אסורגבאימידאבל,נותניןדהכידאדעתא
שרוצהב"מבעהולקבלבבירךלוישאם

חלקבזהלוליחןוכן,שרימנכסיושיהנה
לעצמולשיירצריךאבל,מותרבלימודו

פרםלקבלצריךואםשעוטן'והפחותלכל
עינוואם,כןלעשותיהמםלא,כןולחלק
השברכלשרוצהמראהלטחהליחןצרה

לעשותרצונושכללכווןוצריך,לעצמו
יכולפרםקבלתדרךואם,הבורארצון

במשאהיוםחציזהונליהיוםכלללמוד
כלהבורארצוןלעשותעדיףהלא,ומתן
אוהשכרכליקבלהואאםחשובולאהיום
כלה"בהקבלירבקשיבולהעיקררק,לא

.היום
צדקהשלקופהביןלחלקא"הגרדעת

.הישיבהלקופה
הגאוןידמכתבאצלירשומיםאלודברים
לעצמושרשם,ל"זצמסלנטזונדלרביהקדוש

,ל"זצמוולוזיןהגרייחקדושמפהששמעמה
,ל"זצא"הנררבוחייםמיםמבארנשאבושדבריו
מותר,שםולומדלישיבהשבאדמידבריוושורש
כדילושישאףהספקתושםולקבללאכול
לכללתתהישיבהקיבלודהכישאדעתא,פרנסתו
לקבללואיןצדקהמגבאיאבל,שםהלומד
שעותששלעצמולהשאירשישודעתו,לוכשיש
משתףאםחוששואינו,לגמרישלושיהיה

באהלההיוםכללישארשיוכלובלבד,בהנשאר
.תורהשל

שהשבתיתשובהתיכףכאןמעתיקוהנני
מ"ראורבלהיותמותראםשאלוניכאשר,בזמנו

תורהבןוכן,גדוליםלבניםלגמראמורהאו
,לכךזקוקכשאינושכרלקבללוהותראםבכולל
ממלאכתאו,ברווחפרנסתוהכיבלאולושיש

מהברווחלומספיקאו,שלוידיהשמעשיאשתו
ג"כהאו,בירושהאוהוריהאומהוריושמקבל

ותן,קעבידאסוראכסףדורשואם,מדינאאסור

.ת"בעזהשילהעירכריודברינו,עורויחכםלחכם

.לימודועלשכרכנטילתהאיסורשורש
דרשינןבשכרתורהללמדהאיסורשורשוהנה

,ומשפטיםחוקיםאתכםלמדתיאנכיראהמקרא

מבוארולכן,בחנםאתהאףבחנםאנימה

מחבירוהנאהשהמודר(:לה)כנדריםבמשנה
רקמהנהושאינובחנםפ"שבעתורהמלמדו
(.כס)בבכורותמבוארוכן,תורהמדיןכןחובתו

לשכרשכוונתודמוכחבטילהשנרורק,דאסור
בזהישועוד,משכורתלאאבלשריבטילה
תורהמרבריוהנהנה,תורהמדברישנהנהאיסור
להתגדלעטרהתעשםואל,העולםמןחייונוטל
אהבאמרול"חזולכן,בולחפורקרדוםולאבו
ת"דתד"פם"ברמבזהכלוכמבוארהמלאכהאת

מ"שהכואף,(ד"פ)אבותש"ובפיהמ(ג"ה)
ואיןשרישלדירןהעלווהאחרוניםץ"ותשב
צרכוכדיהכיבלאולובישמ"מ,כלללחוש
(א"כק"ס)ו"רמד"יוא"ברמוכמבואראסור

שמתפרנסלחושראויוכן,א"הגרבביאורש"ע
לאוהנותן,צורךאומצוהאצלוואיןמצדקה
לקבלהיתראיןל"הנטעמיםומכל,ג"לכהנתכוון
.לכךזקוקכשאינושכר

ליטולרשאימסויפותבשעותללמדעבור
.שכר

בשכרתורהללמדהאיסורדשורשנראהאמנם
וכמודוקאגופאהלימודעבורשכרכשנוטלהיינו

וכמבוארשריבטילהשכראבל,לעילשהבאנו
נוטלשאינוטעמאוהיינו,ש"ע:קהבכתובות

,עצמוהלימודעבורולא,מאומנתוהפסידואלא

בליתבירוללמדחייבתורהשמדיןנראהכ"וא

,ושעהעתבכללומשועבדאינואבל,תשלום

ברוצהכ"וא,עצמוצרכינמילעשותשיכול

מלמדכמומסויימותלשעותאוהיוםכללשעבדו

לזהשיעבודעליושאין,שכרלקבללושרי
מהרקגופאהלימודעבורהשכרשאין,מדינא



ינהנייגייתורהתלמודא"הגרהלכותרך

קוצץכ"וע,חייבאינושזאתעצמושמשעבד

בזהשישחוששואינו,שרוצהשכרכללעצמו

.איסורנדנודאיזה

כשישכשהשיעבודלהתירמצדדעוד
.ממנועדיףאחר

תורהשמדיןכיוןקשהבעצםהלאוביותר

מיכלהדיןמןלכאורההלא,בחנםמלמדים
בצדקיטעוןהלאוקשהחייבללמדאותושקורין
ולמה,כמוהובעירעודישוהלא,הואדוקאלמה
שאיןנראהרק,מלמדלהיותתורתולבטלעליו

אחרואיןבחנםש"יתשהואוכשם,נמיהכי
אחרכשאיןהיינובשכרדאסורלדידןגם,כמוהו
כלרק,דפוסספרילהםהיהלאובזמנם,כמוהו
ללמדחייבלוזקוקיםואם,מרבותיוקיבלאחד
יכול,כמוהורביםכשישאבל,בחנםאפילו
נהגוהציבורולכן,באחריםויאפשרלטעוןבאמת
מלמרוואם,דוקאלכךשישתעבדשכרלשלם

לשאולאחדשבאוכגון,לכךשישתעבדבלי
להשתעבדאבל,שכרלדרושאסורשאלהממנו

חובתעליושאיןשכרלקבללומותרכקביעות
דורותמדוריולכן,רוקאגופועלחלולאשיעבוד

שמשועבדיםמלמדיםאורבניםלשכורנהגו
להואפשרואי,היוםכלאומסויימיםלזמנים
שוםאיןג"וכה,אחרזמןאואחרלאדםלדחות
.רנדריםד"כפשםבירושלמינמיוכדמשמע,איסור

ללמדהנאהבמודרדמתירהמשנהזהולפי
ממנושדורשבאקראיסיירי,פ"שבעתורההבירו
לכךלהשתעבדאבל,בחנםשחובתושריללמדו

במודראסורכ"וא,שכרלדרושמותרבקביעות
דבמודראפשרומיהו,כשמשתעבדללמדוהנאה
הנאהאלאשאינוחובופורעדשרינןמאחרהנאה

דורששאינושריכ"גבזההדיןהוא,דממילא
שיכולשכרעלמוותררק,הלימודגוףעבורשכר

חובולפורערומהוזה,שיעבודועבורלדרוש
.ב"צז"ודושריארידמבריח

ככבודומלמדרבלפרנסהציבורחובת
.דוקאוכריוח

לדאוגחייביןמישראלציבורשכלונראה

מתפרנסיםוהםוכדומהומלמדלרבלעצמם
וברווחבכבודשיתפרנסומכבודם,מהציבור

בצמצוםלהתפרנסמסכיםהואאפילוולכן,דוקא

אםלהניחולציבורהותרלא,ודוחקצערבחיי
ר"פם"ברמבמבוארוכזצרכוכפילפרנסוכחם

דייניםוכןספריםדמגיהי(ז"ב)דשקלים
הספיקלאאמהלשכהמתרומתשכרםשמקבלין

כדילהםמוסיפיןרצושלאאףהמשכורתלהם
,היטבש"עכיתןובניוכניהםונשיהםהםצרכן
,להםמוסיפיןרצושלאדאףטעמאוהיינו

לושיהיהמכבודםמהציבורשמתפרנסיםדמאחר
לולהספיקחייביןכ"וע,בכבודצרכוכפיפרנסה

גםלדאוגשחייביןמבוארם"הרמבומלשון,כן
להשיאםנמיוהיינו,בכבורלהםשיהיהב"לב

כדיהכיבלאולוישאםאבל,וכדומהבכבוד
שעליהםהכרחאין,בכבודב"בעםלהתפרנס
הכיבלאובכבודלוכשישמדידהולולהספיק
.יבוארולהלןמדידיה
(ד"קסמ"ח)סופרהתםת"בשומצאתישוב
אבל,בחנםללמרשלומרבעתמהייתשחייב
שיהיהכשכרמישהולשעבדמחוייביןהציבור

לויששאםמסייםאבל,עתבכללהםפנוי
שםנראהאבל,כללעשותמחוייבבלעדםפרנסה
רקזהווכן,עליהםשמעמיסענייםבציבורדמיידי
בדבריועודועיין,בזהלהתחסרגבראחובת
.ו"קססימןלהלן

גםדוקאבקודשמלאכתושאיןברב
.שכרדורשבעשיר

מדברישנהנהלחושראוילכאורהאמנם

ואף,זהבאיסורמאדהחמירם"והרמב,תורה
שאין'להלעשותשעתדבריודחושהפוסקים

מצדברווחפרנסהלוכשאיןהיינו,כלללזהלחוש

עתבזהאיןברווחפרנסתולובישאבל,אחר

תילהעלהדיןלהעמידישאדרבהרק,'להלעשות
גםשריאיע"וצ,מתורתוולאמפרנסתושיהנה

ללמדרקלאהיוםממנושדורשיםבנבאבל,ג"כה

ואין,וכרומהוחתונותלויותבאסיפותלררושאלא
הכיבלאולוישאפילו,דוקאדקודשמלאכתו

.ע"לכשרישבזהשרוצהשכרדורשפרנסה



רהרכונהגיותורהתלמודא"הגרהלכות

שיהאלהתיריש"'לדלעשותעת"משום
.בעשיראףבשכרהשיעבוד

מ"רשאפילושמעתיל"זצאחדמגדולאמנם

,עשיראפילושכרלקבלמותרוכדומהמלמדאו
עתמשוםבשכרללמדהתירול"זשרבותינו

שאם,עשירהואואפילואחדבכלושייך,לעשות

ואזשיעבודמרגישהואדוקאמשכורתמקבל
מתנדבשאינו,יותרובאמונהיעילהשלוהעבודה

נאהדוקאג"וכה,שכרז"עשמקבלמוכרחרק
מפראגל"במהרזהכעיןמבוארוכן,ויאה

מ"ומ,ונשמענעשהאמרותורהמתןשכשעת

והכי,עדיףשבשיעבודכגיגיתהרעליהםכפה

דאז,בשכרשיעבודהדברלטובתראוינמי
ואפילו,התורהחיזוקוזהו,ממנולדרושיכולים

שילמדרצוילהכסףזקוקשאינומופלגעשירהוא

עלוללקבלשלאוהמחמיר,דוקאבשיעבוד

קיומהזהותורהשלוביטולה,רפיוןלגרום

ת"בשובדברינוע"וע.דוקאבשכרלמעבד

שהבאתיח"תקססימןא"חוהנהגותתשובות

דכתיבמקראלזהסמךי"נזלמןאפריםהרבמבני
'דבתורתיחזקולמעןהלוייםהכהניםמנתלתת

.ש"ע"ברצוןיותר"י"ופירש
ו"פז"ברדבמפורששכדבריומצאתישוב

תינוקותמלמדלהשיגאפשרשאפילודשכועות
,שויאמגןדמגןדאסיא,דוקאלשלםישבחנם

העירבניללמדמוכןאפילומהעירהנאהובמודר
טובתשזהובשכרשיעבודנדרומתיריןבחנם

.ש"כמוהיינוהתינוקות
הואשאם,תבליןלדבריוהוסיףל"הנוגדול

אוהקהלה,לכךזקוקשאינומשכורתיקחלא
אחררבלהםכשיהיהיתרגלווכדומהישיבה
ויעדיפו,לצמצםאולתתשלאג"כהעודלחפש

מומחהשאינואף,לשלםיצטרכושלאכזהנמי
לעשותעתמטעםכ"וע,לשלםשצריכיםכאחרים

וכשם,בשכרללמדהאסורלגמריהתירו'לה
אףמכתבפ"שבעתורהז"בזהללמודשהתירו
הכי,הותרהשלגמריבלערובניקלשאפשרבאופן

אולרבלאסורלחושואיןלגמריהותרהנמי
.שכרלדרושמלמד

לעצמומהמעותיהנהשלאטובבעשיר
.ש"לששילמדכדי

פרנסהלוכשישלהתירהארכנואםאמנם

ולא,תורהבאיסורעוברשאינו,בשכרלעבוד

ראוילכאורה,צדקהמכספיאותורהמדברינהנה

ולאלמשכורתעובדדאזזהמשכרליהנותלאלו

שזקוקדמיונהילבאלעתידשכרוומקפח,ש"לש

דעדיףכללחוששואינושרילפרנסתולכך

וכמו,לעבודמלצאתשעותיותרכשלומד

הואאםמ"מ,ל"זצח"הגרדבריבפניםשהבאנו

לקבלולאבכוללש"לשללמודעליומצוהעשיר

.שכר
הלכהוברורפשוטשהדברמצאתישוב

יוסףבברכיפלאדברחזיפוק,ש"כמלמעשה

שהואדמיאזולאיא"מהרדברישמביאו"קנח"א

אינושכרז"עשנוטלכיוןתינוקותמלמדאודיין

,ולילהיוםלתורהעתיםקביעותחובתבזהמקיים

,ולילהיוםכלשכרבלילימודלולקבועוחייב

שכרומקבלבישיבההלומדזהשלפיומסיים

וצריך,לתורהעתיםקביעותחובתיוצאאינו
ולילהיוםללמודעתהישיבהמזמניחוזןלקבוע

כף"ובספר,לחלקשישדאפשרדמסייםש"ע

והלומד,הואדאורייתאשספיקאשם"החיים

לעצמועתיםלקבועמדינאצריךבשכרככולל

,אופןבכלמקיימיןע"המולדברינו,ולילהיומם

פ"עכבחנםוהיינוכתיקונהלקיימהלוראוירק

.ולילהיוםכלמעט
:כאןשביארנומהכלנסכםועכשיו

להתפרנסשכרלקבלמ"ראולמלמדמותר(א
,כןלפרנסוחייביןוהציבור,ברווחב"בעם

כ"גפרנסתוהכיבלאולושישעשירהואואפילו
לתתואזירצהואם,דוקאבמשכורתיעבוד
.מצוהועבירשרילכדלמצוהשיעבודלצדקה
רקולאתפקידיםהרבהעםבקהלהרב(ב
ואינושכרלקבלבעשירגםלומותרתורהללמד
.כללחושש
אומשלוצרכוכללושישתורהבן(ג

ליקחלוואיןש"לשללמודלוכדאי,מאשתו



ומינהגיךתורהתלמודא"הגרהלכותרז

,מותרטפיישתעבדשבשכרמרגישואם,מכולל
.אק"בססכמולעשותויכול
,להמשיךורצונוומצליחשלומדתורהבן(ד
לימודדמעלת,משלושיתפרנסכדילעזובלואין

.כפיומיגיעדנהנהמהמעלהעדיףטפיהתורה
אוחמיואומהוריושמתפרנסתורהבן(ה

לעתידההוריםלויפריעולאשאםנראה,מצדקה
מדידהוצורךשאין,מצדקהמדידהועדיף,ללמוד
מתמיכהלומדבזהשגםאףולכן,כלללצמצם
דידהודעדיףנראהמ"מ,מדידהווהיינודוקא

לוקחאםלמעולשעלול,צדקהמכספימליקח
.ומותרותפארעםבהםוחיצדקהמעות

מכלחשובהתורהתלמור.ריי
,המצוות

ryffמקייםשלומדותיבהתזכהשנכל

t

מאותמקייםגמרארףהלומדלמשלולכן
אפילומתורהליברלהותרלאולכן,ע"מ

אואחרידיעלאפשרכשאיאלאלמצוה
.מצוהנמישהואלאכול

רתלמודהאשםומבאר,דפאהק"פא"בשנו
ותיבהתיבהשבכלמפניהמצוותלכלקודםתורה
,ע"ממאותלקייםיכולאחדובדף,ע"ממקיים
מבטלכ"עהמצוהלקייםבלעדואפשרכשאיורק

אמרינןלאולכן,לקייםמ"עניתנהשהתורה
שעיקר,המצוהמלפטורבמצוההעוסקת"בת

וכן,במפרשיםוכמבוארלעשותמ"עהלימוד

אפשרשאימצוהלקייםלימודובאמצעמבטל
.בכךשמצותהבאחרים
וציציתמתפיליןעדיףתורהשתלמודונראה

הקיוםדהתם,Y"Dרגעכלנמיבהושמקיים
במעשהמקייםהתורהבלימודאבלת"בשוא

.עדיףולכןע"מורגערגעכלבגופו

להחזיקקמצןהואאבלתורההלומד.ריח

ואתאותושונאה"הקב,תורהלומדי
."אלקלושאיןכמיורומהתורתו
איהיהכאואף"(:ב)זוהרלתיקוניבהקדמתו

ביהדאיתמר,לחםישבעכינבלעליתיררגזא

נבלבממוניהנבלקמצןדאיהו,בלחמילחמולכו

דאבהןמזרעאאיהוולאונדיבאיהודלאושמיה

,נאספועמיםנדיבי(ז"מתהלים)עלייהודאיתמר
טיבועבירדלאבתרהדעתעניאיהודקמצן

ואורייתא,בידייהומחזיקלמיהויתורהלסארי
ש"וע,"'וכו'התורתאיהולאופיקודאבלא

קמצןעלשהכוונהשמפרשל"זצרבינובביאור
לומדבעצמווהוא,תורהלומדימחזיקשאינו
כלבגמראש"כמתורתוואתאותוששונא,תורה

וכן,לואיןתורהאפילותורהאלאליאיןהאומר
דומהבלבדבתורההעוסקכלז"עבמסכתאאמרו

ה"שהקבשמבארעודש"וע'אלקלושאיןכמי
ידימחזקשאינומאחרבתורתםמרוצהאינו

.הנפלאיםדבריוהיטבש"ועחכמיםתלמידי

עוסקאינואםכולםבמצותהעוסק.ריש
ואם,להםהיאשהתורהטובלאבתורה
לחםאוכלואינוהמעדניםבכלאדםיתענג
וזהירותוחומרותהיראותוכל.רעבהוא

לעוללהחליףהיהעולםנגרלעמורעיקרם
.תורה

זונדלרביתולדותובספר,למשליבביאורו
למנועהרעהיצרשעיקרי"מכתהעתקמסלאנט

והיצר,ש"עופוסקיםס"בשכריסולמלאהארם
לעצמושיתגאהכדיחומרותלהחמירהאדםמניח

'ותוסי"רשגמראללמודאבל,אחדמכלשעדיף
.ביותרשמקדשולויתןלאבהתמדה

במהבהבנהמעטשילמודלארםטוב.רכ
אבל,בוריועלמביןואינוהרבהשילמוד

שאינםמפואריםנשטיםאומראם
העומרוכן,מארגדולעונשולאמיתה

הסדרמשנהבקיאותכךואחרבפלפולים
שצריך,בבחרותושלמרמקצתגםויאבד

.ופוסקיםמ"בשכרהטולמלא
רשעיםקורא(ג"יפ"ס)למשליבביאורו



רזוכנהגיךתורהתלמודא"הגרהלכות

בעינילהתגדלורצונםבבקיאותלהמרבים
רוחדגםאתונאדבילסביובביאורו.הבריות
,בארץאשרכגרוליםכשלומדומפרכסצועק

,תבירומבאישעצמולהגביריכולוכשאינו
.ש"עדינורבנהרשנטבעועונשו

בכלמעייןואינוציניםקיצורהלומד.רבא
שוכחולבסוףרמאיהואבמקורוהלכה

.הנק
דיניםקיצורשהלומד(ד"י)למשליבביאורו

רקורצונובמקורוהדיןשורשלומדואינו
שישכחבסופוהכלויודעבקישהואלהראות

בעמקותהגמראסוגייתבלימודורק,הכל
דהלכתאאליבאשמעתתאולאסוקיוהבנה
לקייםולכויןערוךהשולחןהיטבלהביןיכולים
נוכללבדומזה,ש"יתכרצונוכהלכתםהמצוות
לאמיתהדיניםחידושיולחדשולרבותלפרות

להעמיקרחמיוברוביזכינוה"והקב,תורהשל
ש"יתרצונולעשותובמצותיוהקדושהבתורתו

!אמן



רבחנהגיךמלצןש"מהגרמאמוא"הגרהלכותיח

ל"זצמלצןש"הגרי"שכתמאמר
בתעלהנוסחאותשנויעל

מאתגנוזהחמרהבהיראורצחאורבימינונגלותבהגלותהנבוניםויעלזוהחכמיםישמחו
b"Yדזמראופסוקיהשחרברכותסדרעלל"זא"הגרוהדרוהעולםאורהגדולרבינו

התקוניםסררומבארההולךמסוואלקאיוזיק'רוהגאוןל"הגרדכתביביןשנמצאאשכנזנוסח
בדבריםלכווןמורהכמוהוומי,המדריגותרוםערלמדריגהממדריגהנפלאבסדרהאמתד"ע

רבינומימותאישבהעברלאאשרהקודשדרךאתלפנינוולהאירעולםשלברומוהעומדים
דרזוןרזוןנמצאנוסחאותבשארגםכיבעיןעיןיראהלראותעיניםלושישמיוכל,ל"זו"האר

נאמראםאף)ספרדנוסחעלכוונותיויסודותתמךל"זי"שהארומהנסתרותגנזיוהמוןקדישון

מנהגםלשנותשלאהוצרךכ"ע,כידועהספרדיםביןשנתגדלמפניאך(האשבנזוםמילידישהיה
יסודותכ"גתמךכ"וע,המחלוקתמפניאדםושנהאל(.א"נפסחים)ש"וכמהתפלהבנוסח

מררךשנטהל"זא"הגררבינובדברימקומותבאוזהשנמצאומה)ההואהנוסחעלכוונותיו

ל"זי"הארשכתבירבובשםצ"לספובהקדמהמוואלזוןח"הגרתלמידוז"עכתבכברל"זו"האר
האחריםמתלמידיםהרבהדבריםבהםשנתווסףמפניוגם,המעתיקיםמטעותמאודנשתבשו

העירכאשר,ל"זי"הארכוונתפנימיותעלעמיושלא,ל"זו"רחתלמידוידמתחתיצאושלא

כתביעללסמוךאיןכןועל,כוונתופנימיותעמקותמביןהיהלברל"זו"שרחבעצמול"זו"האר

ד"האבל"זיוסףר"מוהמפורסםהגאוןשלק"מפושמעתי):ב"עש'וכודינאלענוןל"זי"האר

פרקיםשמונהי"תחוהיוהקבלהבחכמתבדוריפירשהיהאחדאישבירושליםשהיהדסלוצק
כללאפשראיל"הנפרקים'החשזולתאומרוהיה,מעולםבדפוסבאושלאל"זי"הארובתבן

היהלאשהואואמר,ל"זא"הגרעלאותוושאלו,הנדפסיםל"זי"הארכתבואתבוריועללהבין
ל.(ל"המו-מעצמוהכלהביןהואכיל"הנפרקים'לאצרוך

~
ל"זי"הארבשםט"סמ"רא"מגל"ז

ב"ינגדבשמיםשעריםב"יכימקומוממנהגלשנותאיןהתפלהבשרשישנהגוהמנהגיםאותם
פ"אעהירושלמיל"וזלכלשוהבגמראשנזכרמהלבד,ע"בפשערלויששבטוכלשבטים
(טובתשובה)סופרחתםבעלהחסידהגאוןל"וז,אבותיכםממנהגתשנואלתפלותסדרששלחנו

נרוכשבא,'אלמקוםעוליםהםאבל,מחברתהמשונהאחדסגנוןאלאאינהונוסתאנוסחאכל
נוסחשלתעלומותוגילה,'וכוהדבריםתובןידעהואכיותיקןוחיקרואויןל"זי"האראלוקים

בוכיוצאעושההיהכמוהואישבאשכנזיםנמצאהיהאואשכנזי'היואילו,ספרדיהוהבוספרד
ספרדיתנוסחאשכתב'וכול"מעשהעתיקומהו"טבתשובהשםל"וזל"עב'וכואשכנזיבסידור
אלאזהנוסחלהתפלללהםהיהלאשבטםשיודעיםוהלוייםהכהניםכ"א,התערובתלבניהיא
כולםכ"א'וכושבטםידעוולאנתערבוכברס"השחכמיבוסיהלאועוד,לכהניםידוענוסח

מבניהיההגדולא"רוהנה,אחרותנוסחאותס"הששאחרהגולהבנילנוומנין,ספרדותהתפללו
הבנסתבניכלושלא"רשלשלוחולהיותוכולואיך'וכוגריםמבניהיהע"ור'וכומשהשלבניו

מרוטנבורגמאירורבנוהתוספותובעליי"רשצרפתחכמוכלוהנה,מהםאינווהואההוא
הגדולשמעון'ור,השמימהתפלתןועלתהשבטםידעוולאאשכנזיתהתפללווהטורש"והרא

התפללעצמווהואהקלורפיוטיאחרהאמתד"עמתוקניםשהםבפיוטיובחרל"זי"שהאר



רכמלצןש"מטרמאמרא"הגרהלכות
~

רטנהגיך

בעלוכן,קברווראיתיבמגנצאמקומוושראלתפלותמסדרעמרם'רוהגאון,במגנצאאשכנזית

.ל"עכחלילהתפילתםשתםאילוכללפני,שםעדייןביתותוקףונתנה
ברכותח"בינוסחשנוושרבוברואוםובשאנול"וזא"לק"סי"מהשולחןפאתבעלהגאוןכ"וב

'כ'סי'בכללבתשובהש"הראכתבשהרוהאשכנזיםאבותינונוסחלשנותראיןוודאי

להםירושההתורהשהותהאשכנזחכמיל"זאבותינווקבלתשלנוהמסורתאתמחזיקאני
,ל"עכהזאתהארץבנימקבלתיותרהצרפתיםרבוהינוקבלתוכן,החורבןמימותמאבותיהם

שמעוןעדדוראחרידורהאשכנזיםקדושוגאונימאבותינוקבלהמסורתשישאיליםבספרוכתב

מצרףבספרוכתב'וכוהאמיתיהקבלהבסתריוהאותיותהתיבותבלעלג"כנהואנשיהפקולי
תקוןקבלתיהקטןאלועזראניל"וזשלוהתפלה'בפיהרוקחמבעלי"כתשמצאו"טלחכמה

דורותוכמהכמהשםוחשב)'וכוי"ברמשהרביבןקלונימוסר"ביהודהמורימאבאתפלות

סודהקטןאניקבלתיוממנוהחסידיהודה'לרמסרחסידשמואל'יר(ערלזהזהשמסרו
ולאלכבודנוהאלהבדבריםדברנושלאבמרומיםומהריעדיוהנה'וכוסודותושארהתפלות
התורהעלכחולקז"עהחולקכיבנפשוהחוטאעלינווחלוקשלאאלאאבותינוביתלכבוד

,שתקנוםג"כנהואנשיוחסידיםוזקנוםנביאיםעדמרברבקבלנוהתפלותסודכי,מסינישניתנה

וסדולאבו,לגרועואיןלהוסיףאיןכי,ולבאבזהלואוי'אאותאו'אתיבהגורעאווהמוסיף

במקוםהרוקחשםכתבועוד,ל"עבהבלת"בעהינבארכאשראחדאותואפילו'אתיבהבחנם

שבאעדל"בזהשםומסייםלזהזהשמסרודורותכמהכ"גשםשחשבהתפלותטעמיבעניןאחר

סודמהידעולמעןהדורלחסידיולגלותולהעתיקועליצוהוהוא,ליומסרןל"זהחסידרבינו
היםאייבעקביייצאולא,'אאותאפילויחסרוולאיותירוולא,לבםויכוונוובתפלהבברכות

תפלתולהחסירושלאלהוסיףשלאבווהזהיר,הדיןאתליתןועתיריםומחסריןשמוסיפים

.סוסימןח"אוז"כ'ועי,ל"עכואמץחזקרקב"עוהבןויהיהמקובלת
לשלוחבעיניהםהחכמיםלבלנמהריפרוצהבעירהתפלהנוסחנעשהר"בעוההללוו1בו11זים

לומרשמתחכמיםישולדוגמא,ואותיותתיבותכמהבהלשנותהתפלהבנוסחיד
ומקרא,למביניםכידועהלשוןמדרכיזהואין,'הבלאיוםכלקוינולישועתךכיח"יבתפלה
ולהעבירםהניסיםעלבנוסחלהדפיסבאומקרובחדשיםוכן,'בההיוםכלקויתיאותךהואמלא

ולשוןלחודתורהלשוןכימצינוובאמת,חוקיעלכתובהיהישינהובנוסחא,רצונךמחוקי
הסמוכיםבמקומותעלבמלתנשתמשווהםחכמיםבלשוןנתיסדהתפלהונוסחלחודחכמים

ביוםשבתבתפלתשהדפיסומהובן,המצוותעלעוברוכן,דתעלמעבירכגוןהעברהללשון

ואף,פעמיםבמהל"חזהשתמשושכזה,בנון,נתעלהכתובישונהובנוסחא,התעלההשביעי
מה,חיינומביתונתרחקנווכןעלוהנצטוומסיניאזכגוןדוגמאותהרבהמצינוהתפלהבנוסח

.כמוהםרביםוכןבמקדשךשנשתלחההידמפנימצינווכןנשתנה
עמהםחלקנוושיםהצדיקיםעלכברבתח"יבתפלתקלףעלישןי"בכבסררמצאתיזהיאהלבר

לשוןעלשנתיסד,הנכוןהואר"ולענלמטהעללעולםתיבתדקאוכלומרנבושלאולעולם

חלקנוושיםאלמעלהלעולםתיבתקאישלנונוסחולפי,לעולםאבושהאלבטחתיבךהכתוב
וקדושגדוללנוומי,אשכנזיתנוסחהעלחייםעץבפריטעםכתבל"זי"הארוהרב,לעולםעמהם

ק"בעיהשהיהובעת,ל"זי"הארוהנוראהקדושמרבינומרכבהומעשיבראשיתמעשיבסתריויודע

ואדרבה,אבותיהםכמנהגבסידורםמתפלליםוהיומיוחדתהכנסתבביתאשכנזיםק"קהיהצפת
י"הארהקדושוהרב,ובו'כ'סיאומץיוסףבספרוג"הרהכ"וכ,נוסחתםבסידורבעיקרטעםהטעים

השולחןפאתל"עכהבוובותבספרבמבואראשכנזיתבנוסחמתפללהוהנוראיםבימיםל"ז



רבמלצןש"מהגרמאמרא"הגרהלכותרי
~

נהגיך

בהעלותךזוהרעלל"זא"הגרביאורעלבהקרמתומוואלוזיןח"מהרהגולהמאורהגאוןוכתב
'ע),הנגלהחכמיעםהנסתרחכמימחולקיםדיניםשבאיזהדאינשיבפומאשמרגלידמה

שיהאאפשראיךכי,לאביהוק"הזוהדברילפרשהבינושלאמחמתהוא(כק"סכה'סיא"מ

ח"ראלקיהחכםהמקובלהחסידהגאוןכתבזהוכענון,הנגלהעםמחולקק"מתוההנסתרדרך

עלשהואאומריםהיועושיןשהיוהתועבותשכלצ"השכתנגדצבאות'הקנאתבספרולוצאטו

איןאשרהקדושהלחורתינומלחבריתהבריתלוחותשנידבריאלהל"וז,הקבלהדרךפי
אפילואובקצהולנגועיזיראשרהחלוםחולםאווהנביא,עולמיםולעולמילעדלהחליפות

'העלסרהדיבראשרהואמותבןכילותשמעולאלותאבהלאסופריםמדקדוקי'אבדקדוק
הםדבריוכיכןהדברשאיןוודאיתסע,בןנראהו"הרשבשמדברילךיראהאםואפילו,אלוקינו

לדבריויתןטעמיםאלפיםאלףואפילו'וכותשעןאלבינתךואלקץעתעדוחתומיםסתומים

ומקראעשובשחתהאדםלביפולואיך'וכוההואהנביאדבריאלתשמעלאנאמרבולםעל

אםואף,ח"ודפחנכוניםברבריםשהאריךש"ועד"עכ'וכומנסהכי'וכותשמעלאצועקמלא

מרכבהומעשיבראשיתמעשילהםונמסרומרובההשגתםאשרישראלחכמיבלותאספו

איןקולבבתואףלהםנשמעולאנאבהלאמצוהמאיזהקצהואפסאףלשנותהשגתםויעמיקו
אתולקייםלעשותאלאלנואיןהקדושתלמודנסתייםובאשר'וכוהואבשמוםלאכימשגיחין

המעשהמפרטיפרטשוםו"חלשנותחלילהאבל,'וכוודקדוקיופרטיובכל'דתלמודדבריכל
,החיוםבנפשכ"וכד"עכ'וכוהכוונהמחמתזמנהלשנותאובמגרעהלעשותהדרבנןמצוהאף
ואמרו,בישראלמחלוקתולהרבותהמנהגיםלשנות[לשאון(הבל)דפסחיםהמשנהבדיןש"וב

מחזיקכליה"הקבמצאולא,'וכוביניהםושלוםז"עעובדיםישראלשאפילוהשלוםגדולל"חז
שהתחולומעתבישראלנתרבהמחלוקתבמההרואותועינינו'וגוהשלוםאלאלישראלברכה
עדותיקרביניהםמתלקחתהמחלוקתואש,המשניםבוןגםגדולפירודונעשההנוסחאותלשנות

ק"ריבאתשאלאחדנכריל"וזד"פויקרארבהמדרשעין)הריםמוסדיותלהטתחתיתשאזל

איןלקרעיםנקרעואשרישראלביתשברעלודוהלאמןולב('וכומשונהשאתהעדל"א'וכו

יערהער,לגויהיינומאזמשראלכזאתהיתהלאאשרלעולםמהאחיםשאיןקרעים,מספר
'וכואפריםקנאתוסרהשלוםסוכתעלינוולפרוסהעקובלבממנולהסירממרוםרוחעלינו

.א"בבבארץאהדלגויונהיה(א"יישעיה)
'העזבנולאומבופלתכפולהאפלהבחשךבשבתנוגםאשרהזההיוםנכבדמהעתהיהנה

הולכיםאלקיםוראידעתלהפיסעליונהחכמהמנובלותעלינולהשפיעלנוויאראלקים

ראויהתהיהולאקליםבקדשיםתפלתםתהיהפדמיראתםאשננזנוסחלהתפללהחוששיםבתום
אורותבצחצחותנפשינולרוותשמיאמןוקדושעירלנוושלחולפנוםלפניהקורשאללהכנס

עליוןקדושיאבותינושלהקדושהמנוסחהחכמהמתעלומותקצהואפסלנוולגלותעלוונים
שלוםלעשותאלאהנוסחאותלקרבולאלרחקלאבאאלוהוראיןונמירינפשנוחיהאשכנזים

.(בחובמצאתיכאןעד)בעולם



ההרשרבבעשה
הנהגות*חידושים*דינים

ל"יצוקמווילנאא"הגררבינוטמרן

ל"זצעפשמייןמרדכירביצ"הגהי"מבתמלוקס
ל"זצא"הגרהקדשמפההכמעשראה

מאתמקוטותומראיהערותעם

שמרנבוךמשההרב
וזמניםמועדיםם"מח



הג

החדשרבמעשה
ל"זצא"הגרהחסידהגאוןוהנהגותדינים

(ל"זצעפשטייןמררנירביהגאוןי"מכתמלוקט)

ומצוהת"מכלוהגיה'בהדכהפצועלכתובצריךבתורה(א
מסורת"הנקראהקדושבמפרליוהראה,הוראההמורהושאלתי)לפרסם
.(ל"כהנהואמעותשבמסורהמפורש"לתורהסייג

מ"קסערות

כתובואם,דכהפצועלכתובדרשל"זצא"הגרשרבינוהואחידוש(א

בספרמצאנוולהיפך,בווילנאת"הסלתקןוציוה,ת"הסלתקןחילויןדכא

דכהפצוענמצאשאם,ל"זצהתניאבעלק"הגהמאחיובקבלה"יהודהשארית" בה
(ד"לסימן)"אריהשאגת"ת"ובשו,דוקאדכאולכתובלמחוקחייבין,א"
שאיןמפני,היוםתורהספרדכתיבתע"המלקייםנזהריןלאשאנוהטעםמביא
(ב"נח"א)סופרחתםת"בשווכן,דמעכםומשמעויתרותבחסרותבקיאיםאנו

,ויתרותבחסרותבקיאיןאנושאיןת"סדכתיבתע"מעלמברכיןלאשאנו
ומביא,מעכבלאמשתנהלאשהפירושדמאחרדעתו"חינוךמנחת,,האמנם

ש"עשלנות"בספקפוקואין,מעכבדלאויתרותחסרותוכן,דכהאודכאמפצוע
ת"שס(:ח)בכסילהבמשנהמפורששהלואלדבריוראייהונראה,(ג"תרימצוה)

כ"ע,לשוןבכלשכשרוכיון,ש"עומזוזותלתפיליןדמיולא,לשוןבכלכשר
נשתנהכשלאויתרותשבחסרותופשיטא,ומבוררברורשהפירושת"בסהעיקר
ז"בזהת"סמצותיוצאיןאנוכןואם,כשרולכןאחרמלשוןגרעלאהפירוש

,ש"ואלשוןמכלגרעלאנשתנהלאשהפירושכיון,מעכבדלאאותחסראםאף
דכתיבהע"למולאהתורהלקריאתרקסייריבמגילהדהמשנהאפשרומיהו
יוצאיןאפילווגם,א"בטולהדיאפירשוכן,וכהלכתהבאשוריתאלאיוצאיןשאין
.מועילשלאואפשרגרעאחרלשוןעםהקודשלשוןבעירוב,אחרבלשון

והלוא,הפירושמשתנהכשלאאותבחסרוןשמכשירח"המנעלתמהואני
איהודלאו,מסולאותיתראוחסרת"סשאם(ה"כ)בתיקוניםק"בזוהמפורש
התורהכלכי,לתורהבהקדמהן"ברמבכמבוארהדברוביאור,דלעילאכדיוקנא



שדחהא"הגרהנהגותרבכלעשהריך

.ברכהשלכוםבכוסותלעמרנהגא"הגר(ב

מ"מ1ת1רעח

לומרלנוואין,אחדבעניןלשמותמתחלקותשהתיבות,ה"הקבשלשמותיו
(ה"פ)דצניעותאבספראא"הגרוכן,אותבחסרוןפסולולכן,משתנהלאשהביאור

פרטיוואפילו,בתורהוכתובמרומזהכלורמזיםשמותאותיותשבצירופימבאר
,מותועדהולדומיוםלושאירעמהוכל,בפרטאדםכלשלומיןמיןכלשל
ח"המקבעהיאךכןואם,התורהבאותיותמרומזפרטיוופרטיגלגוליווכל

לנואפשרואי,וסודותרמזיםואותאותבכלוהלוא,משתנהלאשהפירוש
.אותחסרוןלהכשיר

להרהרואין,י"שומנחתה"כרמלכתובשלנות"בסע"עקבלנואנואמנם

יוצאיןאנוכןגםהתורהולקריאת,ע"המזהוקבלתינוולפי,דודןת"סבכשרות
חסרותשבשבילהורוהםגםמ"ומ,ל"זרבותינולנוציוושכך,פקפוקבלי

דעתםלפיגםהתורהלקריאתשבשרשסומכיןאחרת"סמוציאיןלאויתרות
.ב"קמא"אא"ברמוכמבואר
ת"כסולאלעיכובאדכהפצועלכתובדרשל"זצא"שהגרנראהדברסוף

.דכאשכותביןהספרדיםומנהגהישנים
שלבכוסשצריךמבוארשבגמרא,פלאהידושל"זצא"הגררבינודברי(ב
ונרתןידיובשתינוטלו,מלא,עיטור,חי,שטיפה,הדחה:דבריםעשרהברכה
ביתולבנימשגרואףאומריםויש,בועיניוונותן,טפחומגביה,עיטוף,לימין

חיהדחהשטיפהבלבדארבעהאלאלנואיןאנומסיקובגמרא(.א"נברכות)
,כןנהגושלאמעיטורחוץדבריםעשרהבכלנוהגיןשלמצוהפירשובטור,ומלא
כללצריךלאעיטורהפוסקיםשלכל'דק"סג"פז"בטועיין,ש"בראמבוארוכן

למצוהדבריםעשרהשכלמפרש(ג"קפ)בביאורול"זצא"הגראבל,הזהבזמן
נוהגכןגםועיטור,לעיכובאהםומלאחיהדחהשטיפהוארבעה,הזהבזמןגם

כוסותבששהכוסמעטרהמזוןבברכתאומבדילאווכשמקדש,הזהבזמן

כוסותשששצריךל"זצלרבינומנליהידעתיולא(.ט"קי)ר"במעוכמבוארסביב
והיינומלכותבסודברכהשלכוססודפ"שעאפשרומיהו,סביבלמצוהדוקא
כפשוטובעיטורלדקדקנזהריןואנו,סביבכוסותבששאותומעטריםולכן,שביעי
נוהגיןממשויחידים,רגילכוסעללברךולא,סביבלמעלהעיטורעםיפהבכוס

,סביבכוסותבששהכוסלעטרל"זצא"הגרכרבינו

דברכותז"פשבירושלמי,בייןממלאלעיטורסביבכוסותשהששונראה
,'הברכתומלארצוןשבענפתלימהפסוקוהדחהשטיפהלעיטוררמזמוצא

כשהואהיינו"רצון",ייןשפעלושישמזהדנראה,עיטורהיינו"שבע"ומפרש
שפעלושישומשמע,ש"עכמשמעומלא,ממנולשתותרוצהאחדכלשאזמודח
.סביבכוסותהששבממלאוהיינויין

כוסותעיטורהזהבזמןלהצריךבשיטתויחידל"זצא"הגררבינואמנם
,סביבבהיקףלעיןבגלויעיקרהשעיטורלהדיאנראה(ז"מ)זוהרובתיקוני,סביב
ש"יתאלקינוהנהגתה"שבעו,הזהבזמןהמצוהשאיןחיפוששםנראהולכן



הטישדחהא"הגרהנהגותרבמעשה

.מילהבמצותלזרזהמוהליםמאדהזהירא"הגר(ג
עליוובודאי,חלותג"בינהגולאחלותשתיעלבצעא"הגר(ד
טאדהקפידוכן,חלותג"ילנהוגכיוהראוהוי,זקןהורהכברנאמר
וגםבבציעהמוציאםכשהבוצעאלאמשנהלחםיוצאיןהמסוביןשאין

.דוקאהמוציאבברכת

ט"ושתערום

ק"בזוהשםמפורשוכן,ארץמכסהוחושך,בגלויולאבהסתרבגלותינועמנו
מאדמזהיר,עקבפרשתמ"בשעהל"האריזוכן,ארבעהאלאלןליתובגלותא

ויברך,קטרוגו"חגורםהכישבלאו,דוקאגמורהבכוונההמזוןברכתלברך
ולא,המזוןברכתכלבכוסעיניושנותןדעתוכוסכשישורק,סגורותבעינים
ורבינו,סביבכוסותבעיטורל"האריזהקדושנהגלאובודאי,מעיטורכללמביא
והבדלההמזוןובברכתקידושבכוסדבריםהעשרהכלמצריךל"זצא"הגר
.סביבכוסותעיטורכולללעילש"וכמ

,בבוקראברהםוישכםשנאמרהמילהלאחרלאהזהירל"זצרבינו(ג

מותרא"שלרדיילהא"רפ"ר'מתוסהמילהלמהרשחובההוכחהמביאובליקוטים
ובעצם,המילהלמהרכדיבכרמליתשאפשראףדאורייתאבמלאכהשבתלחלל
כךאחרשמתאספיםאףבשחריתהללשאומרימ(:צ"ל)ת"ברמפורשתגמרא
('אסימן)י"בברכמביאוכן,ש"עעםמרובעדיףזריזיןמלךהדרתעםורוב

עםהמוןשיתאספוהמאחריםכןואם,עםמרובעדיףשזריזיןל"הנמגמראהוכחה
זרועבאורשמפורשעודומה,עבדיכדיןשלאלמצותמקדימיןזריזיןומבטלין
גמרעדהמילההשנהבראשלאחרשאיןגאוניםמתשובות(ה"רע)ב"חהגדול
מילהשמצותנראהכ"כמילהמצותשהמאחרשעות'הסוףעדדהיינוהתפלה
השמחהלכבודבמאחרש"וכ,היוםבתפלותה"ברשעוסקאףוהיינו,עליובזויה

.זריזיןמצותכךבשביללבטללואיןהרבהבאורחים
והיכא,בעשרהלמילהעבדינןדאפשרדהיכא'וק"סה"רסד"יוע"בשועיין

מביאלדברוטעם,העיטורמבעלומקורו,מעשרהבפחותעבדינןאפשרדלא
,האסוריםמביתכיצאבמועדהנולדשתינוק(.ר"י)ק"במשמבואר"משהמטה"בספר
להזמיןסמךנראהומזה)ש"עטובכי'לההודועשרהבפנימודיםבמילהושפיר
הגומלבברכתולכן"יהללוהוזקניםובמושבעםבקהלירוממוהו"שנאמררבנים

,עםדרובזהשעניןנראהמ"ומ(רבנןתרתישצריךע"ושבגמראמפורשכ"ג
.גופאבמילהשנאמרבקראדילפינןזריזיןמצותדחילאוהירהכשיש

אומריםישבזמנהשלאש"וכ,זריזיןמצותעדיפאבזמנהבמילהזהוכל
.(ד-א)ב"חאברהםדברת"בשווכמבוארורגערגעכלמילהבמצותשעוברים

.כךעלהמוהליםוהזהירמילהבמצותלזרזל"זצרבינופירששפירכ"וע
בשלשכןואם,ככרותהשתישבוצעא"הרשבכשיטתדעתול"זצרבינו(ד
באתגליאששרק,סעודהכלחלותב"ילדידיהצריךולאככרותששבוצעסעודות
,(ה"רמ)ג"חק"לזוהבביאורוהדבריםוביאר,סעודותהשלשבכלשתיםוהיינו

ומינה,שביעהשיעורשזהוכביצהלבצועשצריךנראהח"רעבסוףובליקוטים



שדחהא"הגרנציגות"רבמעשהרטז

האמנתיולא,ידיםנמילתעלמנחהתפלתלפניבירךא"הגר(ה

.שכןכןגםואמרליהידועמפורסםאהדעודששאלוניעד

מ"וטסערות

,זיתיםשנישכביצהכיון,מכונהמצותעלמשנהבלחםלפקפקא"במקהבאנו

רבעשבשלשא"שליטקניבסקייעקברביהגאוןכברהעירשלנומכונהובמצות
מצהבכלמישנהללחםשצריךכביצהכאןאיןהלואכןואם,כזיתשיעורמצה

במדהתלויכזיתשיעורפוסקיםשלרובבעצמוהעירומיהו)ל"זצא"הגרלרבינו
.(למצהמצהלדמותואיןבמשקלולאנפחדהיינו

אם,משתיהםאחתחלהרקובוצעים,ל"זצא"כגרנוהגיןשאיןדאלוונראה
ולאכול,שתיהםעללבצועשראוינראה,חלותשתיבסעודהיאכלוהכיבלאו
.דוקאחדאלבצועקפידאשאין,דעדיףדמצוהמשנהללחםמבציעההסעודהכל

ברכתמהבוצעלצאתגםצריךמשנהלהםחובתשלצאתהזהירל"זצורבינו
המוציאששומעיןבמהשיוצאין(ד"רע)ז"הגרשע"בשמבוארוכן,המוציא
,ץ"בשעהש"ע(ג"פק"ס)ז"קססימןב"במכןומפורש,בבציעתוומוציאםמהבוצע

מצוהמבטליןלבדבבציעהויוצאיןהמוציאברכתבעצמםשמברכיםאלוכןואם
ובהנהגות)בזהלדקדקנהגושלאב"וצ,כךעללהזהירםוראוי,משנהדלחםגדולה

.(בזהשנזהרמביאכ"גל"זצ"סופרחתם,,ה
,ידיוכשנוטלהמנחהלתפלתידיםנטילתעללברךל"זצא"הגרדעת(ה

לפניחייביןולכן,ניתקןלתפלהבבוקרידיםשנטילתש"כהראשפוסקויסודו
קדשנואשרהברכהתפלהכללפניומברכין,ומעריבמנחהלפניגםהתפלהכל

ולחשוף"(לישעיה)מקראשיטתורומזי"ובכת,ידיםנטילתעלוצונובמצותיו
-אחרוניםלמיםואחדסעודות'ב-נטילהשחייביןתפלות'גת"בר"מגבאמים

לברךנוהגיןלאשאנוואף,ש"ע(.ב"פ)שבתוכמבוארדוקאברביעיתוכולם
שיטתוזהולאכילהכמומדרבנןהחיובל"זצשלרבינוכיון,למנחההנטילהעל

,וברביעיתנטילהנדיןהידליטוללהחמירשראויפשיטא,ראשוניםועודם"הרמב
כמוודלא('זק"ס)'דסימןבביאורווכמבוארדוקאכלילכתחילהצריךוכן

,ש"וכמלשיטתוכללמועילשלאאצבעותבראשימיםבמעטלהסתפקהנוהגין
.לאכילהכמונטילהשצריךל"זצרבינולשיטתידיםדנטילתגדולהמצותשמהטלין

ביןשמעלקריאתביןלאכילהביןידיוהנוטלכלדברכותו"רפם"וברמב
חכמיםמצותשזוידיםנטילתעלוצוגובמצותיוקדשנואשרתחלהמברךלתפלה

שםד"והראב"יורוךאשרהתורהפ"עשנאמרמהןלשמועהתורהמןשנצטוינו
מנליהתמהואני,ש"עאחרוניםמיםעלגםלברךמוסיףרקלפסקומסכים

ובגמרא,לאכילהכמוידיםבסתםוהיינו,ידיםנטילתחובתלבדש"שלקם"לרמב
אינםכשהידיםמייריאבל,מתפלהוקילחוזראינוש"שלקמפורש(ו"ט)ברכות
נטילהחייביןידיםשסתםהוכחהשוםאיןאבל,דוקאנטילהוצריכיםנקיות
מצותושארתורהמתלמודש"קשנאמאיומסברא,ותפלהלאכילהכמוש"לק

,לעבודהקידושכמוקידושצריךעבודהשזהושאניותפלה,נטילהצריכיםשאין
.נטילהשצריךמנזייהלבדש"לקאבל



ייזשדתצץא"הגרהנהגותרבמעשה

כי(פשתןשל)בקיפיאקמןבטליתלילךמאדהזהירא"הגר(ו
.ימיוכללשטוריכולכזה

מ"ומחערות

ושבולת"נטילהלחובתרמזשמצאל"זצא"הגרמפיעדותמצאתישוב
במשקוףשטיבולולדברטיבול,שמעבנוטריקון"שטפתני"והתיבה"שטפחנימים
לשיטתמסכיםל"זצא"שהגרומשמע,ידיםנטילתשצריכיםהיינוי"ונט,פת

שבתבלילאו,כשמאחריםבזהלצאתבבוקרש"קלקרואהנוהגיןזהולפי,ם"הרמב
.ב"וצנטילהמדינאהייבין,לצאתלבדש"קכךאחרואומריםמוקדםכשמתפללים
,כ"בסהרעהרוחשאיןמביאג"תרישבסימן,תמהאנייא'הגרשיטתובעיקר

כןואם,למנחהואפילוחיובלתפלהלשיטתוהלואוקשה,ידיםנוטליןאיןולכן

,חיובשזהוכיון,כפיםלנשיאותשנוטליןכשםולברךליטולראויכ"ביוהגם
נראהמלוכלכיםידיוואם,לתפלהידיםנטילתחובתבעניןהרבהלהעירעודויש

באריכותז"בכהערתיאבל,כפיבנקיוןוארחץוכדכתיבלרוחצםגםשצריך
.הדבריםלכפולואיןומנהגיוא"הגרהלכותבספר
להלכהמביא'טס"סבביאורו,ל"זצהגראבשיטתסתירותבזהלנויש(ו

שבגדר"במעמפורשוכן,פשתןשלציציתגםבולהטילאיןפשתןשלשבגד
פ"שעלהיפךמעיד(ב"יק"סא"יכלל)"אדםחיי,,וב,ציציתבהםיטילאלפשתן
כאןהבאנווכן,פשתיםשלוציציתפשתןבגדבווילנאללבושנהגוא"הגר

ועיין,בולטתסתירהישהרי,פשתיםשלבגדלעשותשהזהירליקוטיםמספר
לעדותבביאורוא"הגרסתירותשמקשה(ז"כק"ס)'טסימןץ"בשעהב"במ
.ע"בצונשאר"אדםחיי,,ה

שמביא,הדבריםפשרת"בעוהשילנויתברראוליהליקוטיםמספראמנם
שראוידעתולהלכהל"זצא"שהגראמתכןואם,יותרמשתמרפשתיםדשל

דגזרינןז"בזהגםפשתןשלטליתלעשותשאיןתםרביםכשיטתלהחמיר
,בובתוגדולקלקולואתחומראראהאבל,ר"ובמעבביאורווכמבואר,תכלהמשום
שםולילוולכן,מהרמתקלקליםוציציתהבגדובכביסה,מהרמבלבלךצמרשבגר
שמשתמרפשתיםוציציתפשתןבגדשילבשובווילנאהנהיגולכן,ציציתבמצות

ולכן,פשתןשלמתיריןהלואהפוסקיםורוב,רבזמןשפירונשמר,ומתכבסיפה
שלולבש,רבבמעשהוכמבוארהחמירלעצמואבל,פשתןשלשילבשוהנהיג
במקוםלאאבל,להחמירהיהשראוילהלכהודעתו,פשתןשלולאגפןצמר

.ב"צועדייןלקולאבווילנאהנהיגולכןקולאלידידאתי
,מפשתןקמןסליתללבושבווילנאשהנהיגאחרטעםעודנמצאואולי
לבשוכולםאופיר,הציציתהטילוגופאובו,פתוחרובוהחולצהוהיינושהקיטיא

בוהטילופשתןומשלתמידשלבשוהקיטיארקמיוחדבגדהיהשלא,קטןטלית
לבש,תפיליןעםצמרשלבטליתהיוםכלהכיבלאושהלךלעצמואבל,ציצית
ראויולדעתו,לקולאעצמוהכניסולאהדיעותכללצאתגפןמצמרקטןטלית

צידדנוא"ובמק)ש"ואציציתלבשוכולםשבזהלהקלהורהלרביםרק,לההמיר

,הגופיהעלהחולצהתחתולא(העמד)החולצהעלקטןטליתללבוששראוי



שדחהא"הגרהנהגותרבמעשהריח

מתלמידיששמעתיכמדומהמביאהציציתראשיקשירתבענין(ז
.בציציתקשירותעלכמוסיףדהוישאמרמשמוהחמיד
אףפרוזבוללכיכובאליוהשומעיםלכלהזהירל"זצא"הגר(ח
.דרבנןכמדיםששמימתהזהבזמן

ר"ופתערר
בגדנקראלאהגופיהכ"משא,בציציתחייבובודאיכבגדמשכהיהחולצהשעל
תחתכשלובשוקטןשהטליתואפשר,בפוסקיםוכמבוארמקריעהפטורולכן

והדברים(כמנהגונוהגאחדוסל,ב"וצופטורכגופיהרקאזמשבהותהחולצה
.בירורצריךעדייןבזהל"זצא"הגרותנהג,צורךכדיברוריםאינם
שהיהנראהואדרבה,בסוףלקשורקפליאשאיןנראההאריאלבכתבי(ז
בגימטריאציציתעםקשרים'שהמפנישהקפידנראהל"זצא"והגר;בקשירתםחפץ

לדעתוולכן,לנתחילהלהוסיףאין,קשרים'הבמספרלכווןטעםשישוכיון,ג"תרי
שייךלאיתפרקשלארקלרבידכיוןל"האריזולדעת,אלומקשריםלמנועיש

.ש"ואלחשבון
ואיןהזהבזמןפרוזבולדיןנוהגיןאיןאלושבמדינותז"סמ"טא"ברמ(ח
,לארץלחוץישראלארץביןמחלקיםהפוסקיםגדוליאבל,אחריהםלדקדק
שמיטתנוהגיןישראלבארץשרקפירש('דסימןת"משער)התרומותשבספר
ישראלבארץשרקאלברצלונייודאהרבבשםמביאובעיטור,הזהבזמןכספים
במגןובמאירי(ד"שסימן)ד"בתהמפורשוכן,הזהבזמןכספיםשמיטתנוהג
ישראלבארץלהקללסמוךאיןלמיקיליןאפילוכןואם(ו"טענין)אבות

.ע"לכשחייבין
שהמאוםחשובדיןביתלפרוזבולשצריךמפורשע"שבשהערנוא"והימק

שישליונראה"(א"יק"בס)ומסיקמיקלא"הרמרק,העירבאותהעליהםרבים
שאיןהכיבלאומיקיליןמ"שדוקאל"בחושנתכוןונראה,"הזהבזמןלהקל
המחמיריםגםולכן,בידםמההיןחיןל"בחובזמנווהימוו"ובזה,כלללפרוזבולצורך

ישראלבארץאבל,שלשהבכלמועילרק,דוקאדיןביתצריךשאיןפ"עכמייילין

,בפרוזבוללהקלשםמקוםואין,השינאשםשפרוזבולא"הרמהיקלשלאנראה
ישראלבארץולכן,המחברוכדעתמדינאהחיובאםחשובדיןביתשצריךונראה
.אפשראםדוקאדיןבביתדברהלמסורלהחמירש"לירראויהיום

המנהגדפשטדכיון,זכותלימודמוציא(ז"עבלל)ש"הראבתשובותאמנם
שלאמ"עהמלוהלהדושהתנהכאלוליההוהזועיודעיםוהכללהשמיטשלא

איכאש"לראהשביעיתבשנתהלואתמהח"ובקצוה,ש"עבשביעיתתשמיטני
,שבממוןדברשאינותנאימועיללאז"וע,הממוןהופקעשלאאףיגושלא
אסוררקשבממוןדברשאינוהשביעיתלשנתמועיללאדהתנהאףכןואם
.תנאימועיללאולזה

,שמיטהדעיעםכללמלוהזהשאיןהתנהכאלודהוהשההיתרנראהאמנם
להשמיטכללמלוהדיניבזהשאיןוהתנו,שקבעובזמןלהחזירשמסכיםכמתנהרק
.ל"שכ"ואמלוהזהשאיןכשהתנומועילולכן



חטשדחהא"הגרההגותרבמעשה

,לחולהקאמרולא,לרפאותלרופארשותדייקל"זצא"הגר(פ
,בבטחוןמועללרופאוכשהולך,ברופאולא'בהלבפוחגדולשחיוב

דמינראהכוונתו).לרפאותולרופאהרפואהמומררחמיוברובה"והקב

שמרפאהו'העלסומךבשלימורנאצלווהבמחוןמאדגדולהבמעלהשעומד

.(ברופאיםלדרושלוהותרולא

8"81שערות

הבאנוכהלכתהשמיטהובספר,פרוזבולשצריךדעתול"זצא"הגראמנם
.המועילואופןנוסחאותשנוי

מ"ומ,לרופאילךלאגמורבטחוןשבילנראהל"וצרבעובווזת(ט
לואיןוהרופא,דרכומרפאש"יתוברחמיולרפאותלרופארשותמסרה"הקב
לרפואהגםיכולוהנהגותיודרגיובכלבטחוןבעלהואאםהחולהרק,כלללחוש
כזאתבמדריגהעומדכשאינואבל,אמצעישוםבלישמרפא'העללסמוך
.לרפאותשמותרלרופאללכתועליורופאיםדרךמרפאה"הקבבבטחון

הלךל"זצאחדוגדול,חלהאחדגדולל"זצא"הגרשבימישמענוושמועה
הגדוללוענהז"וע'בהשבוטחלרופאיםקוראשאינואמרוהחולה,לבקרו

אינואבל,יהבו'העלמשליךרקמשתדלאינוהנהגותיובכלאםרקשזהו,ל"זצ

רק,ברופאיםידרושולאאותוירפאה"שהקבלסמוךלבדרפואתולעניןרשאי
אבל,ובטחוןאמונהמתוךאו,השתדלותרצוןמחוסרזהואםהיטבלבדוקצריך
ש"וכמכלללרופאיםלקרואצריךלא,בשלימותבטחוןמתוךנמנעבאמתאם

שדרכוהשליחהואלפעמיםולכן,לרפאותהתירוולרופא,בבטחוןפגםשזהו
.שנבארוכמויתרפאדוקא

ולאברופאיטלדרושעלטכראויבטחוןבמדריגתעומדשאינוהאדםובעצם
מרעיהבבינפילבנכסיןלאיתעונושידחזימאן"מפורשק"ובזוההוצאותעללחוס
מייסוריםגופאהםוההוצאות,"עליהדגזרונכסישיעורדעסיקעדמיחסיולא

שבתומחלליך,ייעגשענושגופאז"וע,נסיםעללסמוךאסורוכן,עליושנגזרו
בשוםלעסוקצריךלאבהןגמורובטחונותמיםש"האמ"ומ,רפואותלהשיג
וכמאמרם,רפואהלמחלתושישכשנגזראלאלרופאכחואין,ירפאהו'שהפעולה

,

"
אלאמסתלקיםשאינם,בשליחתןנאמניםל"חזודרשו,"ונאמניםרעיםליים
בסםפלוניבידפלוניביום

פלוני
דברוסלח"'בהבטחונוכלשתולהוברגע

הרבכוחלהל"זצזונדלרביהצדיקבכתביאמנם.לרופאיםצורךואיןוירפאהו
רופאיםשנישםומצא,לבקרוהלךל"זצא"הגרורבינו,ל"זצא"הגרשלאחיודוד

רופא'הולרופאיםלךמההגאוןלוואמר,ופטרבורגמאמסטרדםמפורסמים
והשיב,ורפואותרופאיםה"הקבבראלחנםוכימאמסטרדםהרופאלוואמר,הולים

לגוייםכןגםהרופאים,וטמאיםלערליםאלאחזיריםה"הקבבראלחנםוכילו
מצדלכךראוישאחיול"וצ,ל"עכרפואותובוראחוליםרופא'ה,לישראלולא

שיישארווהשיב,ורפואותרופאיםעםמהכןכולםאםשאלוהרופא,בטחונו
ג"כששלבדם"לעכו

פירשוכן,תמיד'בהובטחונו,ברופאיםדריםלאמעולםל"זצא"הגרורבינו



החדשא"הגרהנהגותרבמעשהרכ

כשמלוהכהניםברכתלומרלמנהגהמכיםלאל"זצא"הגר(י
.חבורו

מ"ומערותה

דכמול"זצרבינופירש,"אמועליכגמולנפשיודוממתישויתילאאם"הפסוק
בעודלינקלויהיהמהכללמהרהראינולינקוגמראמומשדיהיונקשתינוק
והואיהבך'העלהשלך,כלללעתידלדאוגלנואייכך,שעתייםאושעה

.כמוהולמדריגהלהגיעשזכהמיואשרי,יכלכלך
,ל"זצא"הגררבינובשםל"זצס"הגריזדבריסקהגאוןמרןמפיושמעתי

גםעליווהניה,ההמורעלשרוכבלאדםמשל,בטחוןבעלנקראמהשצייר
כתפיועלמהמשאלוקח,המשאמעומסנופלהחמורמרגישכשהוא,כבדמשא
כן,משאועםאותונושאשהחמור,בזהפעללאהלא,החמורעללהקלורוכב
גםהלוא,משתדליםוכשאנו,ש"יתממנומתנהגהכלהלואבשלימותבטחוןלבעל
בשלימותבטחוןבעלוזהו,כללבנההקלנוולא,ש"יתהבוראסיועצריכיםלזה

,עזרתוצריכיםכןגםגופאשלזה,כללוהיקלפועללאהואפעולהשבכלשמרגיש
שמותרבשלימותבטחוןבעלוזהו,כללמשתדלאינוולכן,שויןוכבדקלואצלו

,בפעולהולחקורלהסתפקל"זצמרןהיהורגיל,ש"יתאלקינועלהכללהשליך

.ל"זצא"הגרהגדולרבינוהגדרתכפיבבטחוןפגםזהואם
מרוצהלאשרבומעירל"זצא"הגרשלמובהקתלמידל"זסעדיהרבינו(י
שלאמאחרמפרשהוארק,טעמומירשלאאבל,כהניםברכתלומרממנהג
.בחנםכזאתברכה,בגמראנזכר

להשתמשואין,לבדלכהניםה"הקבברכתכהניםשברכתשטעמונראהאמנם
ברכתלומדלמלוהמתיריןהיאךשנדחקה"קכס"רל"בבהועיין,ברכהלכלבו

ונדחק,בעשהעוברהמברךוזהכהניםברכתלברךלזראסורוהלוא,כהנים
לצאתשלאלהדיאכמכווןוהוהעוברזראיןכפיונושאשאינומאחרדאפשר

אזמכווןאפילו,בזמנהוהיינוהמצוהבזמןכשמברךל"זצרבינוולדעת,ש"ע
כמוסיףשנראהלכתחילהשאסורבשמיניסוכהוכמו,לכתחילהאסורלצאתשלא
דנראהאסורשיתברךהמצוהבזמןככהןשמברךישראלגם,היתרלזהואין

.זריםולאתברכודכהבעשהכעובר
כפיםבנשיאותדתפלהו"טבפרקהגדירהלואם"שהרמבלבארנראהוביותר

תתמהואל,('זבהלכה)ומפרשבמצותמדקדקיןשאינםמכהניםהברכהתועלת

ה"בהקבאלאבכהניםהברכהקבולשאין,זההדיוטברכתתועילומהותאמר
שנצטוומצותןעושיוהכהנים,אברכםואניישראלבניעלשמיאתושמושנאמר

הברכהנוסחאיןכןואם,ש"ע"כחפצוישראלאתמברךברחמיו""והקב,בה
וכשמברכיןדוקאהכהניםידיעלשמתברכיןהכתובגזירתרק,עצמהמצדמועיל
כהונהבכתרשמשתמששפירנראהוכשמברך,בישראלתועלתואיז,כהלכה
הסכיםלאולכן,כפיםובנשיאותדוקאבכהניםתועלתהאשר'הברכתלהשיג
ליקוטיםספרמחבראבל)ש"ואדאורחיםלהלויהזאתבברכהלהשתמשא"הגר
מתוךאלאייפטרלאמחבירוהנפטרממאמרמכהניםברכתלומררמזמביא



הכאחדשהא"הגרשהגותרבמעשה

לכלמזהירשהואשלנוהמפורמםהחמידמתלמידישמעתי(יא

שוהאינוהלואהואתמוהולכאורהומוסיף)שוםלאכולזותקנהלקיים
לבואיוכלבזהאבל...רבנןפלוגלאכללשזהוואף,ל"חזטעםלפיבכל

ואפשר,זיווגבליליושביםובפרם,ו"חלבפלהזרעוהשחתתקלקולידי
עלשהתקנהאפשרליקומיםמפרולדעת,בירורשמעוולאבזהששגו

.(תחתםשרוייםונשוהיהםלנשואיםרקאוצלויםשומים
קולארק,אלמנהבנשואימאדמחמירמשפפיםפרשתק"בזוה(יב
אותהשנושאמיבעלהשמתהודשב"ישאחר"מלךמקדש,,באיהא

מ"מות1רעח

האמצעהיינוהלכהותוך,'באות"דבר"האמצעהיינו"דבר"ותוך"הלכהדבר" כאות
,(כהניםברכתכ"בוהיינו,'

הדברלתלותושגוטעואואחדכלחייבא"הגראםמסתפקהמחבר(יא
א"שבסעודומה,אחדלכלחיובא"הגרשלדעתמפורשרבבמעשהאבל,בשמו

שאכלוח"תרז"ובטשבוקלילאושבתבערבשוםאכלואםמסתפקפ"רמ"ר
.שבתלילשוםלאכולל"זצא"הגררבינודעתולפנינו,שחריתשבתערב

מהרבהל"חזתיקוןשכלשיטתולפיהיינו,חייבבחורשגםשפירשומה
התקנהולכן,טעמיםהרבהעודבזהישאבל,פשוטטעםלנוומגלים,טעמים

(.א"ל)בנדריםשכןומשמע,לבחורגםהיינוחילקושלאומאחר,לעולםנשאר

,שבתבלילשוםשאוכליםש"בפיהמש"עבישראלאסורשוםמאוכלישהנודר
אוסרבבחוריםואפילומחלקשלאשוםלאכולנהגוישראלשכלומבואר

.היטבש"ע
ו"חחשששישכיוןעמואשתואיןאובבחוריםמסתפקכאןוהמחבר

וקייםמזיקלאשמעטנראהכ"על"זצא"הגררבינולדעתאבל,לבטלהלזרע
.ש"ואל"חזתקנת

,תקנותכמהתיקןעזראוהלוא,ל"זצהרבינודבריהבנתילאבענייומיהו
ומכבסים,בסינרחוגרתשאשהתיקןוכגון,שבתבערבשוםאכילתתקנתוביניהם
אלוובכל,מרובהבסוףוכמבוארואופהמשכמתאשהושתהא,בשבתבהמישי

זהאםלנוידועשלאל"חזתקנתלדורותלקייםמזהירל"זצרבינושמענולא
לבחוראפילולקיימההקפידל"זצרבינודוקאדמוםתקנתאובהאי,הטעםלבד
.ב"וצחילקשלאכמן

אצלםשייךשלאאףשבבחורים,מחלקכ"על"זצא"הגרשלרבינוונראה
כךאחרהחיובלעיקרשייכים,בחוריםכשהםעכשיוורעלהרבותשוםאכילתטעם
,חייבוםלאהטעםאצלםלעולםבכללשייךדלאלנשיםדמיולא,חייבוםולכן
,ב"צאחרלטעםחוששיןולכןבחוריםלפטורחילקולאל"שחזנימאאיומיהו

.שמענולאז"ודהחיובבכללכןגםנשיםאולי
אלמנהלישאגדולהשסכנהמרעיש(.ב"ק)משפטיםפרשתק"בזוה(יב

ידעולאהבליןבלאתקיפתברוחיןבימאדעאלכמאןארמלתאדנסיבימאן,



החדשא"הגרהנהגותרבמעשהרכב

לרבנןראיתיוכן,רוחאההואמשםהלךשכבריעןכ"כממוכןאין

אלמנהנשא'יחיחיודקהלתינוהגאוןהחסידש"ומכשבזמנינוקשישאי
.ח"תבתרק

(א"הגר)'יהימהחסידשמעשהואקוראאליהו'מרשמעתיהיום(יג
,חתןמשה'רושמוזקןשהיה,ל"זצהוראההמורהמבןשמעשהוא

,בריביתמלוהשהיהמינקההאשהבעליצחק'ראתבחלוםראהשהוא

'וכושניםכמההלואושאלו,טוריקותפניווהיה,אהליושבהיהוהוא
,ריביתעוןוהשיב,מהוושאלו,חדשבעוןלווהשיב,רעיםפניךומדוע
שלדיןשביתוהשיב,מהאחרוניםההיתיריםלהראותלךהיהושאלו
מהחסידושמעתי,ומענישיםומכיםלההיתיריםמסכימיםאינםמעלה

1"11העוות

בהדופקהראשוןבעלשרוחטעמאוהיינו"תחומיגויטבעאיבשלםיעבראי
שנכנסהשנירוחעלמקטרגוהוא,עליוונאנחתתמידאותוזוכרתהיאולכן
ומסיים,מוקדםהשנימיתתלגרוםעלולהראשוןזיווגהבןולכן,עכשיובה

הואבנפשוכיידעולאעליהקרינןארמלתאדנסיבמאיןכךובגין"ק"בזוה

נהגוולא,באריכותש"ע"ממשזוגיהבתהיאאיידעולאהרשתמזורהחנםכי
.מאסוראסכנתאשחמיראאףבכךלדקדק

"מלךמקדש"בעלרבעודבריפ"עתקנתאמצאהליקוטיםבעלורבינו
עד"מפורששםק"שבזוהב"צודבריו,וחוששיןחוזרהרוחראשונהבשנהשרק

קבועשהזמןמשמעולאושנקהראשוןרוחוהיינו"בראדאמקטריגיןסגיזמן
.לבדהודשב"יעד

ש"לשכוונתוואיןאשהכשנושאהחשששעיקרכאןמרמזרבינואמנם
שהזיווגוהיינו,ח"תבתנשאל"זצא"הגרהגדולרבינואבל,יופיאוחןלשםכמו
ירושליםק"ובעיה,בזהכלללחושואיןרעדברידעלאמצוהושומר,שמיםלשם

אנשיםבעשרהמיוחדתיקוןלעשותאלמנהעםהחופהביוםנוהגיןסגולהיחידי

ל"זצשרעבי'שלורביהקדושרבינושתיקן"ש"רשתיקון"
אמירתולאחרי,

קדושיסגולהביחידירקהיינוחוזרשהרוחאומריםויש,כלללחושאיןהתיקון
בעלנשמתלעלויצדקהבנתינתמסתפקיםוחם,לחושאיןבאחראבלעליון

.'וכו'הדורשיםהלבבותוכל,בכךודיהחופהביוםהראשון
מכיןשבשמים,ממשמבהיליםריביתבאסורל"זצא"הגררבינודברי(יג
רודףריביתואסורובוכהעומדכ"וביוה,בהיתיריםמתחשביםואיןועונשין
,דרומיתחובשטרילבטלדורשאלולח"מראוהסליחותלימיפ"עכולכן,אחריו
נקילהיותאפשרשאיוכמעם,וצעדצעדבכלבעוכרינוריביתחטאכילנוואוי

.התוכחהמיוםלנואויהדיןמיוםלנואוי,ל"רכמוהושאיןזהמחטא
בביאורול"זצורבינומ"מהרפ"עעיסקאהיתרבעולםנתפשטהיוםוהנה

שיכולשםע"בשהמחברפ"עשיסודו,ידיםבשתיההיתרדוחהז"קסד"ליו
ההיתריסודוזה,מלוהיהיוכךואחררווחשיהיהעדכפקדוןשיהיומעותלמסור



יכגהחדשא"הגרמהגותרבמעשה

(כ"יוה)האיוםביוםואףובלילהביוםהיאתמידיתהעבירהשזהשלנו
.הפסקלהואיןל"הנמעבירהזזואינוובוכהעומדהוא

כפיקאמרשפירשמימראף,'יחיחיוהחמידבשםעודומביא
'אמיוםפ"עכיזהרבריביתשפרנסתואישכלאבל,ה"בעוהמנהג

לשמוריכולאםופשיטא,(נוראיםימיםנקראיםכךשמשום)דסליחות
ל"חזאמרוכברכי,תורהשמחתאחרעדריביתימולשלא,אלולח"מר

ויחליף'וכולפניושגלויאףשםהואבאשרדכתיבשעהלפינידוןאדם
לווימלא'בהיבטח,בודאילושיחסרואף,ה"בבלשוןחובהשפרכל

למיוטוב'וכועונךוסרנאמרז"וע,לשמיםלבושיכווןובלבד,חסרונו
.השנהכלמריביתליזהרשיכול
מדועשנאמרברגלרבופנילקבלאדםחייביצחקרבאמר(יד

בריושבתדבחודשמכללשבתולאחודשלאהיוםאליוהולכתאת
.לפיזלבעישבשבתומסייםברגלשפתחע"צולכאורה(:ז"מה"ר)למיזל

כאןהאמורששבתמסבראשמוכיחדקהלתינוהחסידבשםושמעתי

מ"ומסערות

קצוצהריביתזהוג"כהולדבריו,ע"השפסקדוחהל"זצורבינום"דמהרעיסקא
ולכן,דאורייתאריביתגופאבזה,מהפקדוןשמקבלרווחיםמפנירקשמלוהכיון

,הפסדאולשכרשותפיןשהםאחרבנוסחעיסקאהיתרעלא"במקסיכמנו

המקבלשאיןכיוןכבנוערכרווחהרווחיםומקבל,אחוזיםוכךלכךבשועררווחרק
.באריכותא"מסימןו"חוזמניםבמועדיםבדברינועיין,לישבעמוכן

,הדוהרתבאינפלציהכסףערךיורדבשנהשנהמדיהיוםהעולםבכלאמנם
,לשנהאחוזממאהליותרשסייעעדמאמירהיוקרה"בעוהקדושהובארצינו

בזהויש,הכסףשוויוהיינו,המדדלפימשלמיםהממשלהחוקילפיוהלואות
באסורשעובריןמסאהיותרומשלםירדוערכוסאהלוהכמודאורייתאריבית

.ל"אכמאבל,ההיתיריםודרכיחששותהרבהבזהויש,דאורייתא
באסורליכשללאיותרהמועילעיסקאהיתרפ"עכלתקןשחייביןברורז"וד
ל"זצרבינוודברי,ריביתבאסורליכקילשלאלדאוגחייבאחדוכל,ריבית
.מאדחמורהאזהרה
ברגלשחייבין,ברגלרבופנילקבלבטעםהגמראדברימבאררבינו(יד
ח"בראנשיםלקבלהיהפנוי'השנביאל"וצ,חייביןבחודשזהלפיאבל,ממש
אליוהולכתאתמדועלשונמיתשאמרווזהופניואזלקבלהמצוהולכן,ורגל
.העםשבתולאחודשלאהיום

ראייתולהיפך,אחרביאורל"זצמקראקאהעשילרביהגאוןבשםושמעתי
חודשלאהיוםהולכתאתלמהלהקאמרולכן,אשהשהיתהששונמיתהגמרא

,מצורםאנשיםאיןשאזכיון,למיזללהאיבעיושבתדבחודשמכלל,שבתולא
לאשהאיןולכן,פניולקבלהולכיםאנשיםשאז,ברגלללכתלהקאמרולא

~

.ש"וכמברגלהרבפנילקבלהולכיםשאנשיםמוכחשפירמכאןכןואם,כת



החדשא"הגרסאגותרבמעשהרכך

להלומרל"הוממששבתדהיינונאמראםלדקדקדיש,רגלהואכ"ע
.רגלהיינוכ"עאלאמחודשתדירהיאשבתכיחודשולאשבתולא

פסוקכלעלאונקלוםהתרגוםבפירושהיסבלדקדקוצריך(סו
טובלכן,עםהמוןכמנהג'וכועמובלובלבובפהלומרולאופמוק
פירושיםושארי"רשפירושעם'אפרשהיוםכלללמודונכון,בכוונהמעט
מהחמידל"הנאזהרהשסעתיוכך,במקראפירושוולכוון,התרגוםועם

.דקהלתינו
דקהלתינוהחסידמנהגעלמתמיהיםכאןהרבהראיתיהנה(פז
ידיםבפישוטמשתהוהשהואכ"ויוההשנהבראשהשתחואהבענין
קייםל"הנשהחמיד,מתמיהיםהםאדרבהאבל,העולםכמנהגלאורגלים
זודהשתחואהמקראדיליךדשבועותב"פבמשדאיתאדגמראדינא

אפשרשאיז"לכלדונםישישראלכלרקtW"yורגליםידיםפישוט

פ"ומהערר
,תרגוםואחדמקראשניםללמודשחייבין,מאיריםל"זצרבינודברי(סו

התורהלימודששכרואף,בעלמאבקריאהולאפסוקכלולפרשלידעהיינו
הפרשהללמודתרגוםואחדמקראשניםמצות,מביןשאינואףשבכתבבתורה

.הפשטעומקשיודעעדי"ורשבתרגוםלעייןישולכן,שבועכל
בפרשתלדוגמאומביא,בעיוןתרגוםללמודשצריכיםמביאשםובליקוטים

תהאלבנואומראדםי"רשפירש"האדמהמשפחותכלבךונברכו"לךלך
יתברכושבזכותו"בדילךויתברכון"אחרבדרךתירגםאונקלוסאבל,כאברהם

שהיהלמדנוי"רשפירש"אליתצעקמה"בשלהבפרשתאו,ארעאזרעיתכל
תירגםאונקלוסאבל,בתפלהלהאריךעתלאה"הקבלואמר,מתפללמשה

לשכנו"כתיבראהבפרשתועוד,נתקבלהתפלתושכברוהיינו"צלותךקיבלו" שמהובאתתדרשו
יחידלשוןובאתומסליםרביםבלשוןתדרשומתחילהרי,"

ופסוקפסוקבכלהרבהלדקדקצריךולכן,רביםלשון"ותיתון"מפרשובתרגום
וישבהבנהמעטוטוב,להביןבלילצאתשקוריןעםכהמוןולא,התרגוםבלשון
עוזיאלבןיונתןהתרגוםללמודמאדשםמפצירוכן,פרשהסםכלללמוד
/וכונשרףעליוהפורחעוףשכלהקודשברוחשדבריו

ששכרועודומה,ע"ושבגמראמפורשתרגוםואחדמקראשניםוהחיוב

הכוונהל"זצולרבינו,ושניוימיולושמאריכין(:ח)ברכותבגמראמבואר
מבטליןחםהיאךלתמוהויש,שבועכללימודצריךולזההפרשההיטבלהבין
,בחיובהל"חזוהחמירומדרבנןשהחיובתרגוםואחדמקראמ"שנחיובה"בעוהיום

,ורגלהידיולפשוטגםנהגדעבודהבהשתחואהל"זצא"שהגרכוונתו(טז

,ורגליםהקיםפושטיםלאאבל,לארץעדבכרכייםכורעיםשרקכמנהרינוולא

ראוי,ברווחמקוםכשישאולפי,הצפיפותמפניכןנהגושלאהמעםומערש
.דגמראכדינאגבשושבהשתהותהורגליםהידמםלפשוט



יכהשדחהא"הגרהנהגותרבמעשה

המקדששביתבזמןשהיהכמונסלנונעשהכןאםאלא,כןלעשות

דארעאסדנאכי,רווחיםומשתחויםצפופיםעומדיםשהיו,קייםהיה

,ק"הזהוהפ"עובפרט,בכנופיאלהתפללשהחיובנוראיםשבימים,הואחד
.מאדדחוקמדרשותובתיכנסיותבבתיהמדינותובכל

,'שיחץ"למושהשיב'שיחמהחסיד"חוליןשיחת"שמעתי(יז
'וכוקנאתםאתםהלואוהשיב,שתוקבוגער,חסידיםעללדברשרצה
דבראדםיוציאאללעולםל"חזש"משהקשוהמפרשיםפ"עלווהשיב
מהורהאיננהאשרהבהמהמןאותיות'חהכתובעקםשהרי,מפיומנונה
'וכוהואטמאבתורהפעמיםכמהמצינוהלואהמפרשיםוהקשו,'וכו

לדורותלכתובברירהראיןהיכאותירצו,ש"עשמיניבפרשתובפרט

וזהו,לעקםמוסבאמרינןדינאדלאהיכאנ"כהצא'וכושממאיםדינים

ולאכידועש"לשכוונתוהיהשמתחילה,ל"הנץ"להמונכונהתשובה

.ברירהלוהיה
הדורמופתשהיהל"זצהחסידליברגמהחסידשמעתי(יח

גדוליםהםמהםהיוצאועבירות,קמנותמצות'ביששאמר,בקהלתינו

מ"מ1ת1רעח

נגדמדבראושמבזהמילשמוערצהלא,ברורל"זצרבינוכוונת(יז
ביקשלדברסתםאבל,לפעולכדילשמועמותרשלצורךמהשרק,החסידים
רבינועמדתרואיםאנוומכאן,עמודיברד"שהראבאף,לשמועשאסורלשתוק
מקורותשמעט,סתוםעלהשחתוםוהחרםל"זצא"הגריחסשפריכת,ל"זצהגדול
לשמועומיאןהדוקלקיוםמלחמתושכלמבוארופה,מדעגשכיליםורובםזהמענין
.בזוידבריש"וכסיפוריםסתם

מדעתדיברוהחסידיםשלוחי,התניאספרבסוףהמבוארכפיהלואוביותר
,ורחימודחילובליוהמצות,לשמהשלאשתורתםחכמיםתלמידינגדעצמם

בזהשראהל"זצרבינוגזרושפיר,ודביקותהכוונהאלאהעיקרהמצוהולא
העיבריםהיכןעדיודעמיל"זצרבינואלולאמעידיםורבים,הדתלקיוםסכנה
.(ל"זצ"צדקצמח"בעלר"האדמודברי"ברוךמקור"בספרעיין)מגיעיםהיו

שמשכיליםוראה,ארצהשבהגיעול"זצדסקיןל"הגריק"הגהמתלמידיושמענו
ורקאךשלנוהמלחמהכלכרגעואמרענה,ישראלביתלכבושרצונםולאומיים

השכלהשניצוץמפניחוששאחרוךמלחמהשמחפשומי,העיקריהאויבכנגד
לנושאיןמפני,סתומהל"זצא"הגררבינובחייזאתופרשה,בלבוולאומיות
בספרוא"שליטלנדויבצלאלר"הרידידיעשהויפה)ש"וכממוסמכיםמקורות
לנושאיןזאתפרשההשרהטופעליואמרותיול"זצא"הגררבינוחייעלהנפלא
.(מוסמכיםמקורות
ל"זצהמחברומדברי,קודשבשבתבמקוהלטבולהתנגדל"זצרבינו(יח

גםבאלוהנזהרכןואם,ושטליבוןסחיטהמפניהתנגדותושיסודנראהכאן



שדחהא"הגרנהגות"רבמעשהרכו

כדלעילהכוכביםבצאתבשבתערביתתפלתמהםאחד,כפלייםבכפלי
בזמנהמעריבלהתפללבווילנאבקיץשהמחמיריםלעילשביארכוונתו)

מחלוקתוהיינוחמורותלעבירוהבאיםזהידיועל,קמנההמצוהשבתליל

שהיאבשחריתמקוהוכן(ביתולבניחייםבעליצערוגורםוהאשההאיש

עםשהמוןהרבהדיניםישכי,גמירידינאע"כולאוחסידותמדת
להגאוןבזהכיוווהוא,במיםושםוליבוןמחימהכגון,נזהריםאינם

ושמעתישחרירךבשיקהטובליםעלתגרקוראשהואדקהלתינוהחסיד
.בידםומוחהבטהרתםרוצהשאינומתלמידיו
בשבתאומרשאינו'שיחהחסידשלמבניווגםץ"מהמושמעתי(יט
מפניבשבתאומראינוכןגםואילךוכהנם,בכבודיפרנסינוהרחמן

בברכתברחמיותיבתלדלגל"הנץ"מהמושמעתיעוד,בקשותשהם
.בתפלהשיסדוכמוירושליםבונה

מ"וטשערות

דמיחזימשוםשאוסרנראה(ח"שכ)ח"לאבביאורואבל,לחושאיןלדידיה
אפילוהיוםשנהגומאחראבל,בשבתלרחוץנוהגיןאיןהזהשבזמןכיון,כמתקן
שאיןנראה(ל"כהאריז)קדושהתוספתמשוםבבוקרבשבתלטבולטהורים
.קדושהלתוספתשטובלדאפשרכללהיוםתיחזידלא,כמתקןדמיחזילחוש

,כפריםשלבמרחץלעבורשאסורמפניעודשאוסרנראה"רבמעשה,,וב
מייחדיםהיוםאבל,שאוביןעםבמרחץובשבתבנהרותטבלושבזמנםונראה

.לבדלטבילהגםבחולגםשםשנכנסיםשלנובמקואותמרחץגזירתואיןמקואות
מפני,בהםוגערלתלמידיואפילומאדהחמירל"זצשרבינוטעםועיקר

רוצהאינוולכן,סחיטהבאסורו"חויעברושיטבלולאחריםשערפותחשזה
,לטבולשנמנעיםמהכלליועילולא,ההיתרנתפשטכהיוםאבל,בטהרתם

להקפידאיןל"זצא"לגרשגםאפשר,חששותומשארמסחיטהנמנעאםולכן
"חייםחפץ,,הבבוקרמוקדםקודשבעובתשראהראיתןעדמפיושמעתי).היום
הביטל"זצ"חייםמפץ,ועהיאךוראה,זויתבקרןהתחבאוהוא,לטבולהלךל"זצ

השםלכבודךטובלהנני"נרגשבקולאמרטבילהולפני,איששאיןואנאאנא
.(ויצאלהתלבשומיהרלטבולוירד,"טהרהרובעליהערהאנא,יתברך
אללעולםסיומורביעיתשברכהדעתוהלואל"זצא"הגררבינו(יט
דאף.בפיהםומענה,בזהמפקפקיםת"שושמעתי,אמןשםלענותויש,יחסרינו
ואם,כמנהגינוהסוףואזבברכהלהוסיףיכול,יחסרינואללעולםהברכהשסוף
להקלשאיןואף,הסוףעדג"כההברכהטופסעיקרלהוסיףהיוםשנהגומאחרכן

,הברכהטפסכמושזהלומרישמ"מ,יחסרינואללעולםאחראמןלענותלא
,הברכהטופסלעיקרששייךזונינורועינולומרשמתיריןכשםבשבתומותר
נתבררולא)בשבתהברכהלסייםומותרבשבתצרכיושאלתאסורבזהאיןולכן
רועינובובתלומרלאדעתם,ל"זצהפרדסמבעלוכן,ז"הגרששבסידורלן

ולמה,בשבתצרכילשאולשאסור,בחולםזונינורועינואלא,בשורוקזונינו
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מפמיקיןש"וקדתפלהבהפסקהאבל"ירושלמימביאק"מ'נתום(כ
,"שננומפנישננומפסיקיןואיןשננווזהשננוזה"ובירושלמי,"י"לרשב
י"שרשב.א"יבשבתגמראסותרהלואוכן,שחרלהםאיןהדבריםוסוף
זה"לגרוםישכאןכ"וע,אמונתותורתושהיהאףש"לקהפסיקגופא

"שננוזה"ש"ומtW"y'וכוש"קל"ר"שונןוזה"תורהל"ר"שנון

לדבריושכוונתיה"וב,דמוכחמעותשזהשיחיהחמידבשםשמעתי
.ל"הנשבתהגמראעלחולקשהירושלמי

אחהרכניםבןדוסארבי.מפזשביבמותממנוחידוששמעתיעוד
ואמר(וחריףשנוןי"רשפירש)שמוויונתןהואשוטהבכורליישקמן
"שמן"וכתבהמדפיסומעה"שנון"כתובשהיהל"כהנמעותשיש

.החסידבקיאותגודלותביןש"ע
החסידמתלמידישמעתי,"שמיםמיראכפומיגיעהנהנהגדול"(כא

לוויששמייגעאהד,צדיקיםאנשיםמינישניישכי(סעדיה'ר)שיחי

ולכל,בכךשמבעולוושני'וכותורהללמודכגוןהיצרעםמלחמה
תמידהואאצלו,היצראתגוברשהואהראשון,וחסרוןמעלהישאחד

,הבאלעולםבאחריתורקהזהבעולםטובלוואין'וכושמאבמכנה

מ"ומהערות

.(בשבתצרכיושאלתשזהויחסרינואללעולםאחרלומרלאל"זצכרבינוהעירולא
העירוכברברחמיובונהולאירושליםבונהלומרא"הגרבשםשהבאנוומה

מנהגוזהו,אמןירושליםבונהלומררבינוודעת,בדברונחלקוהקדמוניםבזה
בברכהלזלזללאבלחישהאמןלומרהקפירל"זצא"הגררבינורק,הפרושים
.רבמעשה'בתוסוכמבוארמדרבנןאלאשאינורביעית
ל"זצולרבינו,שינוןוזהשינוןזהבירושלמיהגירסאכהזנהל"זצרבינו(כ

לןקיימאלאהכיובלאו,תורהדבריאינוש"שקשונןוזהשנוןזהלגרוסיש
המצוהת"ומת,דרבנןש"קאישתלוילומרוהם,ש"לקמפסיקיןולדידןכירושלמי

י"דרשבתורהשפיר,שמיםכלכותעולבזהשישש"קציוול"חזרק,תורהבדברי
התורהשעיקרלתורהש"קמבטליןואיןדאורייתאש"קלדידןאבל,ש"מקעדיף

.לקייםמ"ע
ל"זצרבינובשםוכנראה,נועםבאמריהגמראבביאוראחרודרך(כא
דמסיקועוד,שמיםמיראיותרהואכפומיגיעשנהנהריקאדםאסושםשמתמה
שמיםובירא,הבאבעולםלךוטובהזהבעולםאשריךכתיבכפומיגיעשנהנה
שמיםשיראנימאהיאךותמוה,לבדהזהבעולםדמשמע,יראאישאשריכתיב
.ז"בעוהלהםשאיןשמיםיראיהרבהרואיםבעינינווכן,הזהבעולםאלאלואין

בתורהועוסקהרעיצרלואיןאם,עדיףמהנשאלוהקדמוניםבימיאמנם
לתגבורתודאגהצערמתוךבתורהועוסקתאותוומשברהרעיצרלוישאו,ומצות
בהםשלטשלא,מהאבותעדיפיאנוכןלאשאםטוביותרשהנהנהומפרש,היצר



רכה
~
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,כהראשוןמרובהשכרואיןאבל,בזהלווטובמלהמהלואיןוהשני
עליו,כמבעאצלושנעשהעדיצרואתלכבושמייגעאםהראשוןרק

גדולהגמראמירושוזהו,הבאבעולםלךומזבהזהבעולםאשריךנאמר
תמידלעבורשסייבעשמיםמירא,טבעלושנעשהפירושמיגיעוהנהנה

.כתיבלאלךוטובשמיםיראגביואלו,אשריךנאמרועליולושכוב'וכו
תרגוםאינולנביאיםשבזמנינוהתרגוםשזהמהחסידשמעתי(כב
.הואאחרשלא"כיונתן

המתפלליםעלתגרשקורא'יחיחיוההסידמתלמידישמעתי(כג
.גשמיםרבויעל

ושמעתי"עשומההמלךמדינותובשאר"כתובאסתרבמגילת(כר
ואמר,'וכוכללהמשךלהםאיןתיבות'השהנךשלנוההסידבשם
ש"ככךהרגולבדבשושןאםוהפירוש,ו"קמעשרהאחדזהוהנאון

.המדינותבשאר

מ"מ1תורעח

לושאיןכפומיגיעהנהנהגדולדקאמרוזהו,ב"דבק"פבסוףוכמבוארהיצר
שאוכליחדשניהם,הזהבעולםואשריהבאלעולםלושיש,עליולהתגבריצר
,הזהבעולםאשרישמיםיראכ"משא,בזהזהפוגעיםואיןהזהבעולםפירותרק

בשלימותלושנשאריצרוכשוברלוטובולא,הבאמעולםבזהלומנכיןאבל
.ש"כמשהכוונהדנראההיטבש"וע

ישראלארץשנזדעזעההתםדאמרינן(.ג)מגילהראייהמביאל"זצרבינו(כב
ומלאכיזכריהחגימפיאמרעוזיאלבןשיונתןנביאיםבתרגוםפרסהמאות'ד
.עוזיאלבןיונתןשלולאאחרתרגוםשבידינוהתרגוםבודאיכןואם,ש"ע

אלמלאאמרינןבמגילהשםשבגמרא,מפקפקל"זצהליקוטיםבעלאמנם
עמריבראחאבכמספדשהתרגוםקאמהמאיידענאלאקראדהאיתרגומא
כןואם,אצלינונמצאשםוהתרגום,ש"עטברימוןבןהדרימוןיהיהדקטל
.ש"עיבחרהכבוחרנשארנתגלהשכברמאחרמ"ומישראלארץשנזדעזעהאפשר
שאבןכשםהירושלמיבשם:ח"כמ"ב'מתוסעודמביאהליקוטיםבעל(כג
מהעלוקאיtW"Wטובהרובעללהתפלליכוליםאיןכךלמחותיכולהאינה
נאמרז"וע,הטועןאבןנמחיתאםראו(.ס"י)בתעניתהמעגלחונישאמר

הביאולאתעניתשבמסכתאאחרבמקוםועשיריםזהבמקוםבענייםתורהדברי
ע"בשוכמבוארמתפלל'וכוכ"כנתקלקלשאםמסכיםרק,בירושלמי'בתוס
.ש"עדרכיםמעוברידרישהוצריךז"תקע

,יותרעשוו"מקמדינותשבשאר,פשוטוביאורול"זצרבינודברי(כד

להוכיחואיןמיוחדותשםהנקמהולכן,העמלקיםמעוזשבשושןלדוןישומיהו
,ולאבדלהרוגביקשושישראלהרעלאאחשורושכנראהאבל,המלךמדינותלשאר

ו"קדןהואושפיר,דורמדורשצורריםעמלקלאבדכדיאלאנקמהלשםלא
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הלכהשהפסקפיעלאף,ב"ותכ"ביוההמנדלנעילתבענין(כה
יחסחיובקהלתינוהידועהחמיד,להידירהדיעותורבוד"תקנח"בא

יונהברבינוף"בריתעייןכי,עמוונימוקוופעמו,לאמורשלולמניןהורה
הלוירזייהבשםשמביאמהארוךפלפולש"עיומאמסכתאריש(ן"ר)

עצמואתישמורהיראאישלכן,אסורדמיגןרכלמגמראומוכיח,לאסור
כי,דוקאממונףבמקוםלילךגדולהכרחפ"עא"כילבששלאפ"עכ
.שלומהמניןמפונקלאישהתירל"הנהחמידוגם,זקןהורהכבר

אמרחגיגהמוךדאיתאהאעל'שיחהחסידבשםשמעתיכ0
,מסלמנדראו"קבהןשולמתגיהנםשלאוראיןח"תאלעזרר"אאבהורב
ממזבחו"קישראלבפושעישולמתגיהנםשלאוראיןל"ראמרש"עעוד

עםשויןישראלפושעיו"חכןשאם,מימרות'בהניעלודקדק,הזהב
,כןמללמודחסותירץ,א"רשלו"קאבהורבאמרלאאמאיועוד,ח"ת

שקופץפירושו,שולםאינודקאמראבהו'רשלבמימראוהפירוש

ישראלהפושעיכ"משא,הסמלנדראדםכמוכללשולטואינומבשרו

,כליםשאינםפירושנחסרשלאכ"עהיינו,הזהבממזבחשלמדו"הקכפי

.בשלימותמגיהנםיורדים,עליהםשנקצבזמןולאחר
א"ופבקמץנקודא"פ,תרצחלאעלהחסידבשםשמעתיעוד(כז
זההפילהחלליםרביםהפסוקעלל"חזשדרשומהלפי,בפתחנקוד

ואינולהוראהשהגיעזההרוגיםכלועצומים,ומורהלהוראההגיעשלא

מ"וממשוח

שםהנקמהבודאיוהיינו,עשומהמדינותבשארש"וכ,ואבדהרגושבשושן

.ועתשאתביתר
רבינודעתאבל,עורשלכשאינםהתירוהאחרוניםכ"ביוהסנדלבנעילת(כה

נקראלאבולצאתורגיליםמיגןשאםמסתבראוכן,מנעלבצורתלהחמירל"זצ
היטבעיין,יומטסוףהגמראמסוגייתהוכחותלזהויש,כ"ביוהאסורולכןענוי

ישנעלייםסוגאיזהזהדיןלבארשהארכנו(ח"כסימן)ו"חוזמניםבמועדים
,הדבריםלכפולואין,להתירמהלנשיםוכן,לחומראאסורומה,מדינאלאסור
,לאסורשלולמניןהורהל"זצורבינו,לאסורנהגכןגםל"זצאישוהחזון
ראויודאיב"בתאוכ"בסההכנסתבביתכשהוא,היתרשנוהגיןאףפ"ועכ

.פוסקיםלכמהכ"ביוההסנדלדנעילתתורהבאסורחששמכללצאתכדי,להחמיר
ומוסריםוהאפיקורסיםהמיניםאבל,ישראלפושעילגבימבוארבגמרא(כו
/וכוכלהלאועונשיםכלהגיהנם

בביאורזהוכעיןמורודואינושסותםשמקמץבקמץמפרזםא"הגר(כז
שראוישהכוונה,מענייםידךאתתקפוץדלאבלאול"זצא"הגרביאר,הידקופץ
,שויןכולםוסוגרםאצבעותיושקופץואדם,הגוןהכיבצדקהלבחוראחדלכל
ידךתקפוץלאהפסוקכוונתוזה,מחבירובגודלושונהאחדכלהלואפושטםואם
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לשוןבפתחנקודהראשוןעל,נוראיםרוצחיםהםשניהםנמצא,מורה
נקודהשניועל,והורהפותחוהיינולהורותולאלמועםלושהיהפותח
.מורהואינושמותםוהיינובקמץ

שתאוה,ותאוהחמדהעלפירשוהמפרשים-אמריחייהחסיד(כח
הרהרהדהנה,איפכאנראהולי,ממוןחמדתהיאוחמדההגוףתאותהיא
ולא,רעךאשתתחמודולאהלשוןבזהכתיבהדברותבעשרתשינם

הוערהחלקההנה'וכווחמורושורוואמתוועבדושדהורעךביתתתאוה
.בממוןתאוהולשון,באשהחמדהלשון

ידועזהכי,הישראלמןלמעלהשהגרהחסידבשםשמעתי(פט
רקהשםלומררשותניתןלאהמלאךכי,המלאךמןלמעלהשישראל

תיבות'באוסריםוישראל,צבאות'הקדושקדושקדושוהםתיבות'גאחר
ויאמריתרופ"רש"כמאחתתיבהאחראומרוהגר,'הישראלשמע
.'הברוךיתרו

שישמי(.ח)בברכותהמאטרעל(החסיד)ל"טהנשמעתיעוד(ל
ייחודישכיפירוש;רעשכןנקראשםנכנסואינובעירהכנסתביתלו
"מפה"הרמזהמדרשביתאוהכנמתבביתכשמתפלל-דברים'ב
nba1הנהפסוקעלהשיריםבשירי"רשפירושעייןלזהראייהל"ונ)

ת"רוזה,ותפלהש"קלתפיליןרומזומנורהכמאשלחןועוד(שלשלטה
.שכןונשארמטהזהואחדחמרהכנמתלביוםהולךכשאינואבל,משכןשל

,כידועבקידושכגוןמכווןאיזהשישדאףמהחסידשמעתי(לא

פ"ומתעוות

הצדקהותבררתבתוררק,שויןוענייםהצדקותכלוכאלו,שויןהאצבעותדאז

.ונחוצהגדולההכי
רעךביתתחמודלאכתיבהראשונותבדברותשהלואב"צדבריו(כח

תחמודלאואולי,דברובכלבאשהחמדהלשוןשייךהרי,רעךאשתתחמודולא
מסבבתבירובאשתגםוזה,שיסכיםעדבושמפצירבפעולותמחזיקכשהואהיינו
באשתלחשובורחוק,לבדבלבתתאוהלאאבלויקחנזעאותהיגרששבעלהצר

נקטלאתתאוהבלאולכןחבירהבממוןיותרומצוישלושתהאשרוצהחבירו
,ב"צז"ודושורוואמתועבדושדהוחבירואשת

במעלהוהואקדושהנשמהלוניתןשהגרברוריםל"זצרבינודברי(כס
.מישראליותר'להלהתקרבויכולעליונה
רובי"שימטהי2םבפסוקיםשמרמזהשיריםלשירא"הגרבביאורעודעיין(ל
.המדרשביתאוהכנסתביתכמוהשכינההשראתלמקום
אומרבקידושולכן,המכווןמגרעלאשבהוספהבפוסקיםמבוארהדבר(לא

"העמיםמכלקדשתואותנובחרתבנוכי"
,ב"עשםעלשמוסיףחוששואינו
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שבעוהני"מהגמראלווראייה,המכווןמגרעאינוההומפהכןפיעלאף

.להוסיףרשאיםכןפיעלואף"מיכנגד
חייביןשניםבירושלמידאיתא'יחיחיוהחסידבשםשמעתי(לפ

אמיתיראייהואמר,חוץהוצאתעלחייביןשניםואיןעצםשבירתעל
'וכוהביתמןתוציאלאבקראכתיבבאפרשתעיין,שבכתבמתורה
"אדםתולדות"במפרנדפסזה)רביםלשוןבותשברולאועצם,יחידלשון
.(ל"זצמוולזיןזלמןרביהגאוןבשם

(:ב"ל)ברכותבגמראביאורשיחייהחסידבשםמגיסישמעתי(לג

שהיהאחדבחסידמעשההתםדאיתא,חמישייוםבמעמדותוהובא
'וכושלוםלוהחזירולאשלוםלוונתןאחדהגמוןובאבדרךמתפלל

(להגמוןהחסיד)ל"א,'וכומידיתובעהיהמיראשךאתחותךהייתיאם

הייתשלוםלךונתןחבירךובאודםבשרמלךלפניעומדהייתאלו
היול"אלךעושיםהיומהמחזירהייתואם,לאל"אשלוםלומחזיר

שהייתאתהומהו"קהדבריםוהלואל"א,בסייףראשיאתחותכים
המלכיםמלכימלךלפניעומדשהייתיאני'וכוודםבשרמלךלפניעומד
שעדייןותירץ,(להגמון)לךעושיםהיומהלומרצריךלמהודקדק'וכו
עצמושמסר)בנפשומתחייבהחסידהיההורגואםהלואמתורץלא

מלךלפניכןעושההייתואם,לולהשיבהוכרחולכן,(בחנםלמיתה

,מיתהלשמיםחייבהייתיאנילכן,'וכוראשךאתחותךהיהודםבשר

משאתחייבאותייהרגואםאףוקיבלמבורשהייתילךהשבתילאולכן
.ו"חמיתהלשמים
דינוגזרשמקרעתתשובהגדולהיוחנן'ראמר:ז"יה"בר(לד

בעיניויראהפןהשעועיניוהכבדואזניוהעםלבהשמןשנאמראדםשל
דקהלתינוהחמידבשםושמעתי,לוורפאושביביןולבבוישמעובאזניו

שנאשרדקראסיפארקלארסייליההוהלא,דקדוקישי"דרמימראעל

1"11ירוח

.הכוללבשערש"עכןדעתוכןגםז"הגרשובסידורבמכווןפוגםאינושבהוספה
בלאואםשייךולא,שפוסלומפניוהאסור,נפסליוצאהלואומסברא(לב

מוחקאחרמוחקבעניןדשבועותפידג"שועיין,גופאיוצאבהווםפסולהכי
.מוםבבעלמוםלמטילומדמההשםמחיקתבאסור
ל"זצא"הגררבינוומפיתורגעביטולהחטאשעיקרמסבירל"זצרבינו(לד

זהבשביללבטלכדאיואינו,עומדאישהזהירותוכלוהחומרותהיראותכל
לאונקהוכדמתרגמינןתורהעולהיאהמעולהוהתשובה,רגעאפילותורהמעול
לגדוררקכדאיאינםוסייגיםהגדריםוכל,באורייתאלדתייביןינקהינקה

ל"זצמעולזךח"והגר,תורהלעולולהחליףהזהעולםנגדלעמודסייגולעשות



החדשא"הגרנהגות"רבמעשהרלמ

סיפאהקראשמהפךמהועוד,משםהראייהעיקרשהלואלוורפאושב

ותירץ(ולבאוזןבעיןומסייםועיןאוזןלבהשמןשמתחילוהיינו)לרישא
כ"ע,חמורעוןהואומה,חמורעוןעלשמועילהיינוונשובהדגדולה

,תורתיאתעזבםעלהארץאבדהמהעלוכדכתיבתורהביטולהיא

עלוויתרולאר"ושפע"נז"עעוןעלה"הקבויתרל"חזW"Dידועגם
.תורהביטולעון

,תורהעולעליולקבלא"כ,וסקנהלואיןלשובכשמתנחםוהנה

והחזירנולעבודתךמלכנווקרבנולתורתךאבינוהשיבנואומריםשאנוכמו
תורה,שבכתבתורה,תורהלימוד'גלנוויש,לפניךשלימהבתשובה

אתהאישבכתבתורה,אבריםלגימכווניםוהם,תורהורזי,פ"שבע

פ"שבעתורה,(בכתבלקרוא)עיןבגדרזהופהבעללאומרהרשאי
ומדעתוומביןליחידרקתורהורזי,(לשמוע)אוזןכנגדלכתבניתןלא
רק,כאחדכולםביטללאמסתמאכשביטלוהנה(סתום)הלבכנגדזהו

פ"שבעתורהכךאחר,העםלבהשמןדקאמרוזהותורהרזימתחילה
אבל,השעועיניואמרשבכתבתורהכךואחר'וכוהכבדואזניואמר

יראהפןאמרז"ועשבכתבבתורהלהתחילישתורהללמודכשישוב
יביןלבבוכ"ואח,פ"שבעתורההיינוישמעבאזניוכךואחר,בעיניו

.תורהרזיהיינו
התינוקלתופםוקוריןזומצוהשהחליפוהעולםכמנהגולא(לה

ישמצוהמהליותמיה,ו"חשקריםדוברשזהונראהד"ולפע,ברכה
ליתןובודאי,זהבשבילמלימודימבטלאיניולכן,הואכיבודרקכאן

.'יחיהחסידבשםשמעתיוכך,נקראתמצוהלסנדק

מ"ומערותח

כמיתוקקשיםבייסוריםאלאהבריתפגםלחטאשובה'תשאיןדאףק"בזוההראה
לעשותונזכהועבודתולתורתואותנוישיבוהרחמןמועילתורהעולקבלת
.אמןרצונו

בשעתהתינוקשאוחזמיגםלמצוהשתפסונראהל"זצרבינוכוונת(לה
בשביללבטלואין,("החייקע"וכיש)כיבודרקכללמצוהבזהאיןולדבריו,ברכה
שמרובואף,מצוהזהוהסנדקברכיעלהמניחאבל,התורהמלימודאלודברים
נראה,אחדכללזכותלזהזהשמסרובפסחיםבמשנהמצינוהמצוהחביבות
והילדזריזיןממצותהאבמעכביםכיבודיםבשבילובחנם,מצוהבהולכהאיןשכאן
כשאיןמצוהלקרואלאל"זצא"הגררבינונתכווןלזהוכנראה,נימוללהיות
מצודובזה



כלליעניניםמפתח
לספר

ומנהגיוהגרעהלגנות

י"ענערך

מרכמינגומיהורהאריה

א"תובביחולים

ז"תשנ



רלהרכונהגלךכללימפתחא"הגרהלכות

בלליעניניםמפתח

למולהיודעאבי"עמילהכרית

האבשליחי"עמילהברית

האבי"עב"בפדהשהחיינוברכת

אביוכשמתשהחיינוברכת

מללאכשהאבלמולד"בימצות

המילהבחיתוךהאבשיתוף
האכשלכרחוכעלב"לפדהשליח

הכןאבי,מוהלנמצאבהכתפילהתחנון
האבותי"עהתפילותתיקת-אבות
אבידהלמצואכמטרהחמץבדיקת-אבידה

נשבתכ"ויוה"כראמירתואי-מלכנואבינו

צרהוכעיתותכתעניות-מלכנואכינו

לאבלהתורהקריאתשמיעת-אכל

לתפילהאבנט

תורהלמורתמורתשכרקבלת-כוללאברך
עליהברכה-אדמורשלס"בביכנטלית-ר"אדמו

התורהברכתח"ידיציאה-"רבהאהבה"

התורהכברכת"רבהאהבה"

שמעקריאתלפניאמןעניית-"רכהאהבה"
צואהאינםוהאתןהאףצואת-אוזן

קצרבבגד/גלויבשעראשהנגדתהילים-אוטובוס

לחתןהחופהמקוםשכירות-אולם

בשבתק"סלבישתאופן

ולסעודהכבוקר-המיםוכמותי"נטאופן

ובלילהביום-משנתוכשניעורי"נטאופן

אחרוניםמיסנטילתאופן

טליתעטיפתאופן

הגדולהיםאתשעשהברכת-אוקינוס
ואחריולפניוברכה-אורז
ברכותכשבע"חדשותפנים"לחשובאורח

כמזתהחיובו-במלקאורח

שבתשיחללואורחיםכשיבואובשכתכרית-אורח

התפיליןורוחבאורך
ליפותהעליהחזרה-בתפיליןאות

כתבג"עכתב-בתפיליןאות

וכהברותבאותיותדקדוק-אות

ד"יושלקוצו-ד"יואות

מ"בסת"ל"אות

חיוגה-ראששלכתפיליןבבית"ש"אות

לאשכנזיםכססרדיםמ"בסת"ש"אות
(מגדלת'זכ)מכשירללאראייתן-ם"סתאותיות

תגק-מ"סתאותיות

מ"בתוכסדרןשלאפסול-אותיות

ברכהשלכוסאחדת

כרכהשלכוסאחיזת

אחיםלשניאחדסנדק-אחים

י"באבמעריבאמירתואי-"לעולם'הברוך"-י"א

י"כבאל"בחוחצותחיקקזמן-י"א

ת"ולרי"אלמנהגש"מוצ-י"א

ן"כק-הטלמוריד-י"א
י"באהגודללפימדידתם-שיעורים-י"א

המילהבריתשעתאיחור

ובשוגגבמזידשחריתתסילתאיחר

תפיליןהנחתלענק-איטר

אירוסיןלברכתייןכוסכליאירוסין

החתןבבית-ונישואיןאירוסיןברכות-אירוסין
סעודהע"ע-אכילה

ביציםבמישנילושהחלהאכילת

השנהבימותמצותאכילת

אמןעניית-המזוןנכרכת"יהסרנואל"

"יחסרנואל"כבשבתז"ברהמסיום-"יחסרנואל"

"לרצוןיהיו"קורםאמירתו-"נצוראלקי"

"יצראשר"להסמכתה-"נשמהאלקי"

י"לנטהסמכתה-"נשמהאלקי"
אמירתהזמן-"נשמהאלקי"

שמעדקריאת'גבפרשה-מצריםביציאתאמונה

כתבמתוךתפיליןכשכותבבפהאמירה

מזחהשרטוטלפנילשמהבפהאמירה

המזקבברכת-"ירושליםבתה"בבלחש-אמן

אמןלענייתז"כפסדהפסק-אמן

בקדישעשתו-רבאשמיהיהאאמן

המזוןבברכת"יחסרנואל"עד-אמן

לוהשייכתחברוכרכתעל-אמן

שמעקריאתבאמצעענייתו-אמן
שמעקריאתלפניענייתו-אמן
אמןוענייתץ"הששמיעת-אמן
פירותעםשכשלמיםעלברכה-אננס

צואהאינסוהאוזןהאףצואת-אף
כמשקהשסיכולוכרכרי"נט-כגרילכשמהדגאפית
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ש

קלח

ואב"בעהי"ע"מצוהמצתלשם"אמירת-מצהאפיית

אאכילתוזמןסוף-אפיקומן

יחאצבעועלהתפיליןרצועתכריכת-אצבע
גאצבעותראשיעדכ"כיוי"נט-אצבעות



ךכקנהגיךכללימפתחא"הגרהלכותרלו

האדםרצוןנגדמצוותלקחםכפיה-ד"ביקיגכאכילההמעטה-בוקרארוחת
מללאכשהאבלמולמצותם-ד"ביגי"נטעלברכתה-אשה

חנוכהבנראוסוכהבנויהמשתמש-מצוהביזויעפהאשהראששערגילוח-אשה

כשרהועדץשנפסקציציתחוטהתרת-מצוהבשויקפהשנים'יילדהכשלאגירושיה-אשה

תשלומין-בזמנהשמעקריאתביטלפקצרבגדהאומגולהששערהאשהנגדת"ד-אשה

אחרלחדרהורהספרטלטול-ס"ביכנקםהמזוןכברכתח"ידאחריםהוצאת-אשה

השמשותביןקפי,עפנכריתפאהחבישת-אשה
השמשותביןלנולד-מילהברית-השמשותביןקעהמזוןכברכתבזימוןנשיםחיוב-אשה

אחרונהלברכהספק-משיעורסחותאכילה-ביצהחהתורהבברכתחיובה-אשה

ז"כזהכביצהשיעור-ביצהחת"ברהאחרילאשהתורהלימוד-אשה
אליוהתקרבות-מערביכותל-המקדשביתקפזכתובהבלימגורים-אשה

חצותבתיקוןהחורבןעלקינה-המקדשביתעפאשהשערלכיסויראשמטפחת-אשה
קודםקראכשכבדהציבורעםש"ק-כנסתביתהצגידהעלתינוקמילת-אשה
שכולטליהוחמ"נ-רבאור"אדמושלכנסתביתקפחבהןשחייבתהביתעבודות-אשה

צרכיועשייתאחרי"בנטכוונה-כסאבית3חמגולהבציציתאמותיה'ד-כעמידה-נפטרת-אשה

לתפילהסמוךכ"מכליוצאבברכהי"נט-כסאביתbbלנשיםמתפילהפטור-אשה

כ"במחיצתכנגדותפילהשמעקריאת-כסאבית%פחברתהערותכנגדשמעקריאת-אשה
ק"כביאומתלידשמעקריאת-קברותבית*קצרבגדה/גלויכששערהכנגדהשמעקריאת-אשה

הבןפדיתע"ע-בכורפחלאשכנזיכספרדיםמ"בסת"ש"אותכתיבת-אשכנז
פסחבערבלבכוריםהבןפדייסעודת-בכור1*לאשכנזיםספרדית"ס-אשכנז

ב"בפדההפקעתה-בכורקדושת-בכורקפההבריתבשעתמנהגים-וספרדיםאשכנזים

רביםתפילתזוגותבהנחת-תוסיףבלקכ"יצראשר"

בתפיליןהגרעוכלתוסיףבלקיאאחתבנטילה-ידיםנטילתועל"יצראשר"
בקצוותהציציתחוטיקשירת-תוסיףבלפושובוהטילדעתוהסיחמיםכשהטיל"יצראשר"

חורהובבןב"בבעהת"תחיוב-תורהבן3זבדבתוספתהכנףחיזוק-הציציתבגד
לימודותמורתכסףקבלת-תורהבןטאהנקבים'ומסהבגדבכנףציציתנקבמקום-כגד
תורהובבןב"בבעהת"תחיוב-ב"בעהפקצרבבגדאשהנגדשמעוקריאתת"ד-קצר-כגד
אשהולמזונותלהשתכרחוכתו-בעליפממנוהנאה-ציציתעם-בגד

לתורההעולהשלהברכהשמיעתחיוב-קוראבעליאשהניחהתפיליןעלהחזרתו-שרוול-בגד
ממנוההורהכקריאתמילהכלשמיעת-קוראבעליאלתפילההמלבושהיקון-בגד

שכתבמוצאיטבילה-קריבעלקחאבידהלמצואכמטרהחמץבדיקת
שאוביןבמיםטבילה-קריבעלקכהמזקבברכתירושליםכונה

בבוקרשמכרךקודםטבילה-קריבעל%קפהמזקבברכת-ירושליםבונה
שמתפללקודםטבילה-קריבעלחולסעודהכבוקר-המיםוכמותי"נטאוטן-בוקר
כהרהורשמעקריאת-קריבעלקוגבאכילההמעטה-בוקרארוחת-בוקר
ה"ברלחווהעליה-בשכרתוקעבעלקידבבוקרמידמילהברית-בוקר
המצוהקיוםעבורתשלום-חוקעבעלקפואורזלפנימזונותמיניבורא

ץ"כשמעיו-תשובהבעלקכנפשותבורא

הבעליםשלכרחםבעלש"מעשלפדיתשליח-בעליםקפואורזלפני-נפשותבורא
ובקיאותבפלפוללימוד-בקיאותקפדהברכהנוסח-נפשותבורא
כשבתהמזתבברכתבקשותאמינת-בקשותקפפשלציםמבושליםחיטיםעלהאדמהפריבורא
בשכתאמירתןאי-בתפילהבקשותהפזירקותמרקשלמיםעלהאדמהפריכורא

"לרצוןיהיו"וקודם"תפילהשומע"בכקשותקנזשולחנותבשתילזימוןצירוף-ישיבהבחורי
היוםבאמצעלנולדבבוקרתפיליןהנחת-מצוהברקטינפשותכוראברכתביאור
בפסוקשמעבקריאתהכוונותכיאור

פיראשי
בציבורמעריבלהתפללדילוגו-"לעולם'הברוך"



רלזךכקנהגלךכללימפתחא"הגרית

קיפי"כאבמעריבאמירתואי-"לעולם'הכרוך"

יגץ"השכחזרתענייתואי-"שמווברוךהואברוך"
קכנוסחו-"שאמרברוך"

קיפז"בזההברזפעולתאופן-ברז

קסםשבחביתמברזידיםנטילת-ברז

הזמןוממשותבריאה

דבבוקרי"נטטעם-חדשהכריה

חלאשהת"ברהבחיובשיטתו-מבריסקח"הגר-בריסק

קנזחולביוםבמילההחיתוךאופן-מילהברית

יהברכהבשעתהערלהאחיזת-מילהברית
קידהמילהבריתשעתאיחור-מילהברית

מילהברית

מילהברית

מילהברית

מילהברית

מילהברית

מילהכרית

מילהברית

מילהברית

מילהברית

מילהברית

מילהברית

מילהברית

מילהברית

מילהברית

מילהברית

מילהברית

מילהברית

קצהבשרבליבבוקר

קידמוקדםבבוקר

"קימללאכשהאבלמולכופהד"בי
יאבלילה
קידרבוקהלרבניםבמעמד

קצאבשכתמילתו-מיהודיהגוישלבנו

קצבהמצוותכברכתמילהברכת

קנזמילהבבריתשהחיינוברכת

קצתהמילהאחרהסכיןטלטול-בשבת

קצאשבתשיחללואורחיםכשיבואובשבת

קיאמומרשללבנובשכת

"יבטבילתובריתדםהטפת-מהולגר
קצבומלמילהמצותהחוטף

קידה"ברמילהבריתזמן

שאינםציציןעלחזרה
מעכביי

יד
יאל"הבינהתאריךקוכשעוברים

יבת"כרנוהגשהאבשקיעהאחרלנולד

י4השמשותביןלנולד-מילהבוית

ינהשקיעהאחרמידלנולד-מילהברית
יאהשמיניהיוםלפני-מילהברית
"קבשכרמוהל-מילהברית
קחבחנםלמולהמסרבמוהל-מילהברית

הצגתינוקשמלמומר-מילהברית

קיפבשבתמוהלים'כי"עופריעהמילה-מילהברית
קצההכריתבשעתוספרדאשכנזמנהגי-מילהברית

קיאמללאכשהאבלמולד"בימצות-מילהברית

יהברכהכשעתהצואהניקוי-מילהברית
קיאבשמינינימולכשלאלילדסכנה-מילהכרית

רגאחיםלשניאחדסנדק-מילהברית

רגהתינוקרגליאחיזת-סנדק-טילהברית

יגמעלתו-מילהבבריתסנדק-מילהברית

קפחבשרעםהבריתסעודת-מילהברית

קילמולהיודעאבי"ע-מילהברית
קצגאשהי"ע-מילהכרית

האבשליחי"ע-מילהברית
מילהבבריתלסנדקעשירות-מילהכרית

המילהבחיתוךהאבשיתוף-מילהברית

הבריתזמןלחשובנולדשנחשבשלב-מילהברית

ע"בשמו-"עלינוכרך"
ברכתגםראה-ברכה

אורזאחרי-אחרונהברכה

ח"ידאחריםהוצאת-אחרונהברכה

מבשיעורפחותלאוכלספק-אחרונהברכה

לצמאוהשותה-מיםעל-אחרונהברכה

אחרונהלברכהשתיהשיעור-אחרונהכרכה

תפיליןעלאחתברכה

לוהשייכתחברוברכתעל"אמן"-ברכה

ומלכותשםבליברכה

ז"בלעברכה

בבוקרשמברךקודםקריכעלטבילת-ברכה

פסולנמצאתורהכשהספרהקריאהלאחרכרכה
ותהילהשכחבברכתלבטלהברכה

לתורההעולהשלבלחש"ברכו"-לבטלהברכה

פסולתורהספרעל-לבטלהברכה

בשבתלתורהקרואיםריבוי-לבטלהברכה
ואחריואורזלפניברכה
הסעודהבתוךדבריםעלברכה
ח"ברהללעלברכה
(שלוה)תפוחהחיטהעלברכה

שלמיםמבושליםחיטיםעלברכה

מיידולבשכשפשטאףטליתעלברכה

בלבדטליתעטיפתבעתטליתעלברכה

ק"סשובולבשבמרחץכשטבל-טליתעלברכה

קטןטליתעלכרכה

קהלשלאושאולהטליתעלכרכה

בסעודהליפתןעלברכה

לסעודההטפלמאכלעלברכה

טפלמאכלעלברכה

אחרוניםמיםעלברכה
לצמאוהשותה-מיםעלברכה

ירקותמרקשלמיםעלברכה

פתכזיתבאכילת-י"נטעלברכה
כ"ביו-י"נטעלכרכה
השחרברכותעםיחד-י"נטעלברכה
אחרי"עח"ידיציאה-י"נטעלכרכה
אחתידרקכשנוטל-י"נטעלכרכה

נוטלהולאהאחתבידוכשפצע-י"נטעלברכה

כמשקהשטיבולולדבר-י"נטעלברכה

לתפילהסמוךהכסאמביתליוצא-י"נטעלכרכה
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רכונהגיוכללימפתחא"הגרהלכותרלח

וברכותש"ק,בתפילההאסורשיכור-ברכותקנאידיםלטבילת-י"נטעלברכה

"יצראשר"להסמכתה-"נשמהאלקי"ברכתקנזולמעריבלמנחה-י"נטעלברכה

זמנם-אסוריםומתיר"נשמהאלקי"ברכתקמרהידיםניגובלפני-לסעודה-י"נטעלברכה

יצראשרברכתבלתפילה-י"נטעלכרכה
אחתבנטילה-י"וענטיצראשרברכתדהלילהכללניעור-לתפילה-י"נטעלברכה

ברכותלשארבינןהכדל-י"וענטיצראשרברכתגבבוקרכשקם-רעהרוחמפני-י"נטעלברכה

שובוהטילדעתהסיחמיסכשהטיליצראשרברכתגאחרוניםמיסעלאוסכנהמשום-י"נטעלברכה

המזוןבברכת-"ירושליםבונה"ברכתגלתפילהסמוך-י"נטעלכרכה

אורזלפנימזונותמיניבוראברכתקעאסוכרעלכרכה

נפשותבוראברכתעדשהגריללקטןהעומרספירתעלברכה

אורזאחרי-נפשותבוראברכתדיגמלקחייםכעזרתלנולדהבןפדיוןעלברכה
הכרכהנוסח-נפשותבוראברכתיעכ"פדהעלהברכהנוסח-הבןפדיוןעלכרכה

ירקותמרקשלמיםעלהאדמהפריבוראברכתקפחסעודהלקינוחמבושליםפירותעלברכה

ח"ידאחריםהוצאת-המוציאברכתקפחבסעודהפריעלברכה

ברכהשלכוסאחתת-המזוןברכתקסחקומפוטעלכרכה

בשבת"הרחמן"אמירתאי-המזוןברכתקסםקורנפלקסעלכרכה

שביעהכדיאכילה-המזוןברכתקסחסעודהקינוחעלברכה

אמןעניית-"יחסרנואל"-המזוןברכתקסחסעודהלקינוחקפהעלכרכה
בשבתהמזוןבברכתבקשותאמירת-המזוןברכתקיגמחומשהפטרהקריאתעלברכה

המברךעםהמזוןברכתאמירת-המזוןברכתקסחהמזוןלעיכולשתיהעלברכה

"ירושליםבונה"-המזוןברכתקסחכסעודהתהעלברכה

כשבתכקשות-המזזןברכתנטמצוהברלפנילקטןתפיליןעלברכה

קטןאואשהי"עאחריםהוצאת-המזוןברכתנחבמעומד-ידשלתפיליןעלכרכה

ברכהלסיוםלזימוןמצטרפיםהמתנת-המזוןברכתפודעתהיסחמשוםפעםבכללשמשראשונהברכה

ז"לברהמזימוןביןהפסק-המזוןברכתקכדבשבת-צריכהשאינהברכה

'זעםלזימון,ששתו'גהצטרפות-המזוןברכתקכולתורההעולהשלרםבקול-ברכו

מזונותסעודתעלידיםונטילתהמזוןברכתעגכרכואחרידיבור-ברכו

המזוןבברכתכזימוןנשיםחיוב-המזוןברכתעגאורליוצרברכוביןהפסק-כרכו
ובשבתבחול"רחם"ברכתנוסח-המזוןברכתצדעשרהשמונהשסייםלפניששמע-וקדושהכרכו

הברכהסיום-"ירושליםכונה"-המזוןכרכתקפה"כרכו"כעמידה-כרכו
"יחסרנואל"כבשבתז"ברהמסיום-המזוןברכתקפהחתןבבית-ונישואיןאירוסיןברכות
ברכהשלכוסעיטור-המזוןברכתיבהתפילהאחראמירתם-ברכות

אכילותכמהעל-המזוןברכתידל"חזתקנושלאברכותהוספת-ברכות

ז"בבהמלחיובההבדל-ומזונותפת-המזוןברכתיגס"כביהכנאוכשקםמידאמירתן-השחרברכות

ד"ובהמי"לנטההבדל-ומזונותפת-המזוןברכתד'כחליעףהנותןברכת-השחרברכות

שולחנותבשנילזימוןצירוף-המזוןברכתידשפליםמגביהברכת-השחרברכות

וטשולנטקוגל,מזונותעלקידוש-המזוןברכתידנופליםסומךברכת-השחרברכות

בשבת"רחם"-המזוןברכתגעמהםי"ענטברכת-השחרברכות

ז"וברהמי"לנטמזונותשיעור-המזוןברכתקבסדרן-השחרברכות

מהסכרךהמזוןברכתשמיעת-המזוןברכתיבכשקםהגוףהנאותעל-השחרברכות
הברכהכשעתהערלהאחיזת-המילהברכתיגכלילהשכבועדאמירתם-ששכח-השחרברכות

בבריתהברכהבשעתהצואהניקוי-המילהברכתקבא"הגרלשיטתגרסאותחילופי-ברכות
"שינההמעביר"כרכתקעוברכות'כ-ורעםברקעלברכות

כ"ויוב"בת"שינההמעכיר"ברכתפברכותיהעםש"קאמירת-שמעקריאתברכות

כ"יובמוצאי"צרכיכל"ו"שינההמעביר"ברכתפזבאיחור-שמעקריאתברכות



רלטושנהגיךכללימפתחא"הגרהלכות

מכעמידה-המצוותברכת

קצבהמצוותכברכתמילהכרכת-המצוותכרכת

עאלמצוההסמכתה-המצווחכרכת

קבחתימתה-"ברביםשמוהמקדש"ברכת

קעבח"ידאחריםהוצאת-הנהניןברכת

קכנמדאורייתא-בציבורהתורהברכת

זהשבחברכתאוהמצוותברכת-התורהכרכת

ית"לכרהסמוךבטעמיםכהניםברכת-התורהכרכת
יג"יצראשר"להסמכתה-התורהכרכת

פת"ברהלפנית"כדהרהור-התורהכרכת

חג"שהזעשהכמצותבהאשהחיוב-התורהברכת

פ"רכהאהבה"בח"ידיציאה-התורהברכת

יב"רבהאהכה"בח"ידיציאה-התורהברכת

סגשמעקריאתעלכברכה-התורהברכת

טת"בברהלהתחייבכדילמודכוונת-התורהברכת

פת"ברהאחרמידתורהלימוד-התורהברכת

1ש"עהקודםללומד-התורהברכת

יאחתכברכה-"הערב"ו"ת"בדלעסוק"-התורהברכת

קבעשינתביוםלישן-התורהכרכת
לישוןוחוזרבלילהלקם-התורהכרכת

1התפילהבתוךמקומה-התורהברכת

יהברכהנוסח-התורהברכת
1רםבקולת"ברהבאמירתסגולה-התורהברכת

1(התמידפרשת)תורהללימודסמוך-התורהברכת

זת"בדהרהורעל-התורהברכת

זהלילהכללערת"מברהפטור-ההורהברכת

*ת"לברההסמוכיםת"כדשמעקריאת-התורהברכת
ע"כעונהשומע"-ההורהכרכת

פלפניהםת"מברהפטוריםתחנונים-התורהברכת

קפהחתןבבית-חתניםברכת

כפיםנשיאתע"ע-כהניםברכת

1ת"לברהסמוךבטעמיםאמירתה-כהניםברכת

ערםכקול-כהניםברכת

קים'הבשםכהניםבברכתכוונות-כהניםברכת

ע"כעונהשומע"-כהניםכרכת

יד"תפיליןלהניח"ברנת
יאחתכברכה-"נאהערב"ו"ת"כדלעסוק"ברכת

יד"שפליםמגביה"ברכת

קרפיום'לאחרי"הבריותמשנה"ברנת

%קפהןכוסעל-אירוסיןאונישואיןברכת

קפהחתןלרשותהכלההכנסת-נישואיןברכת

יד"נופליםסומך"ברכת

קביהברכהח"ידהקוראהוצאת-לתורהעולהכרכת

קשהחיכתהיםעל-"בראשיתמעשהעושה"ברכת

קעזורעםברקעל-"בראשיתמעשהעושה"ברכת

חזקהרוחעל-"בראשיתמעשהעושה"כרכת

"המהיהעל"כרכת

"תפיליןמצותעל"כרכת

שבתלכבודשלבשחדשק"סעל-ציציתכרכת

בלילהבושלןק"טעל-ציציתברכת

ותפיליןציציתכברכתתחנונים-ציציתכרכת

וכשבתבחולהמזוןכברכת"רחם"ברכת

מילהבבריתשהחיינוכרכת

כ"בפדהשהחיינוברכת

ותפיליןבציציתשהחיינוברכת

אביוכשמתשהחיינוברכת

אחריהאוהמצוהברכתלפנישהחיינוברכת

חדשפריראיתעלשהחיינוברכת

ירקות/פירותעםשבשלמיםעלשהכלברכת

ורעםברקעלכראשיתמעשה/וגבורתושכחוברכת

אוקינוסעל-הגדולהיםאתשעשהברכת

גומיכנעלב"ובתכ"ביו-"צרכיכל..שעשה"ברכת
ביתבנעליאמירתהאי-"צרכיכללישעשה"ברכת
זמנם-שינהוהמעביר"צרכיכללישעשה"ברכת

ותפיליןציציתבברכתתחנונים-תפיליןברכת

בראשיתמעשה,וגבורתושכחוכרכת-ורעםברק

שמעכקריאתו"בשכמלכוונת-ו"בשכמל

כמשקהשטיבולוכדבר-לחצלוי/מכושל/אפויבשר

במשקהשטיבולוכדברידיםנטילת-בגרילבשר

מילהכבריתבסעודהבשר

דבקללא-ראששלבתפילין-בתים

התפיליןוככתיבתפירותריבוע-בתים
הכוכביםצאתזמןכוכבים'ג

פסולתורהכספרקריאתם-פסוקים'ג

מוקדמתשמעבקריאתלתפילהגאולההסמכת-גאולה

"השמשותבין"לשיטתם-גאונים

לתפילהגארטל

"כהנים"קריאת-גבאי
ק"סשיעור-בקומהגדול

מידתו-הציציתגדיל
כראשהתפיליןמקוםגודל

בשבת-מיהודיהגוישלכנומילת-גוי
מגויהחופהמקוםשכירות-גוי
היטבהטבעתמפיצואהניקף-גוף

שמעלקריאתנקיגוף

י"בנטקטןחיובגיל

האשהראששערגילוח

האשהראששערגילוי
וקשריהחוטיהציציתשלגימטריה

שנים"ילדהשלא-אשהגירושי
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ךכחנהגיךכללימפתחא"הגרהלכותרמ

קפבגלילט"וביויוםככלכפיםנשיאת-גליל

קכפתורההספרגלילת

רפות"תח"ידלצאתגמראלימוד-גמרא

ראטבילתוכיוםבריתדםהטפת-מהולגר

קנחכמשקהשטיבולוכדברי"נט-בגרילדג/בשר-גריל

טראששלבתפיליןבקשר-"ד"

הי"כנטפעמים'ו

מאראששלבתפיליןבכתיםדבק

סגהתפיליןמעורהנעשהדבק

קדח(מבושל,אפוי,צלוי)לחבשר-במשקהשטבולודבר

קנזפריעללחות-במשקהשטיבולודבר

קדהבברכהידיםנטילת-כמשקהשסיכולודבר

קיחכמשקהשטיבולוכדברי"נט-כרוטב/כגרילדג

שובהברותבאותיותדקדוק-דגש

שברכואחרידיבור

פידשבכתבתורהלימוד-בפיודיכור

יפזעבודתותמורתכסףקבלת-דיין
רפאהמקורכלאדיניםקיצורלימור-דינים

קפבמזוזהחיובו-דירהשוכר-דירה

פהכנגרהותפילהשמעקריאת-כסאכיחשלדלת

קישחומשמתוךהפטרהקריאת-דפוס
שוכהכרותכאותיותדקדוק

שמבטאובכלהנרהבכל-שמעקריאתדקדוק

עפאשהראשכיסוי-יהודיתדת

שהשמעבקריאת"אמת"לפניהפסקה-"אלקיכם'ה"

עהשמעכקריאתץ"השי"ע-"אמתאלקיכם'ה"

עהויציבאמתלפנישהייה-"אמתאלקיכם'ה"

סדשמעבקריאת'השםכותת-'ה

שז"בלע'הכעוי-'ה

יהבקולהתפילהבתחילת"שפתי'ה"
כאהציציתבנקבימנהגו-ל"האריז

פזק"כסבלילהשכיבה-ל"האריז

"קנתיקונה-פגוםכוס-הבדלה
קידברכהשלכוסעיטור-הנדלה
יכהבנהבלאהרבהעלעדיףבהמהמעטלמוד-הבנה
ששמעקריאתבהשקוראהלשקהבנת

קרופיוטיםסליחות,התפילההבנת

פפכתפילההמיליםפירושהכנת

שובהכרותבאותיותדקדוק-הברה
קידברכהשלכוסהגבהת

קרפהקריאהכסוףחורהספרהגבהת

קיאהקריאהלסניהתורהספרהגכהת
חג"שהזע"כמלאשהת"ברהחיוב-מבריסקח"הגר

סגביניהסהבדל-ותפירההדבקה

קנדברכהשלכוסהדחת

שבתבמוצאיחנוכהנרהדלקת

ל"חזתקנושלאכרכותהוספת

בשכתק"סלבישתאופן-בשבתהוצאה
ר"לרהכשיוצאהחגורההידוק-בשבתהוצאה
בשבתטבילה-בשבתהוצאה
י"ענטברכתח"ידאחריםהוצאת
מ"יצסיפורח"ידהברוהוצאת
ברכהכליבלילהבתורהקריאה-ר"הושע

הקדושהבגוף-"היאמילתאהזמנה"
תורהלומדיהחזקת

שמינייוםלפניאובלילהכשמלבריתדםהטפת

טבילתוביוםמהוללגרכריחדםהטפת
כישמעאליםטליתבעטיפתהידור

קטןבדבתוספתהכנףבחיזוק-בציציתהידור
באותיותיהדקדקשלאשמעקריאתעלחזרה-הידור

עראילשעתשיעורו-אמה'קהילוך
י"נטי"עלתפילההכנה

תיבהתיבהאוישראלשמעמסוקהכפלת

דיניםקיצורלימוד-הלכה
בתחילהלמעשההלכהלימוד-למעשההלכה
תפיליןובבתיבתפירותריבוע-מסיגילמשההלכה

הלכהשקרמנהג-הלכה
אמירתועלכרכה-כמנהגח"ברהלל

ח"ידאחריםהוצאת-המוציא
"המוציא"לידיםנטילתכיןהפסק-המוציא

המוציאבברכתלהתחייבמזונותשיעור-המוציא

"שינההמעביר"
ב"ותכ"ביו-"שינההמעביר"
הכרכההתימת-ברביםשמוהמקרש"

הציציתשבומהבגדהנאה
הורהמלימודהנאה
כשקםהגוףהנאותעלהשחרכרכות-הגוףהנאות

השחרכברכות-"נחליעףהנותן"
תסיליןע"ע-תפיליןהנחת

הדעותכלח"ידלצאת-תפיליןהנחת
ותיקיןע"ע-הנץ

חוזרתי"נטלצורךלמעריבמנחהביןהדעתהסח

בתפילההדעתהסח

בתפילץהדעתהסח

כתפילץהדעתהסח

בתפילץהדעתהסה
שובוהטילדעתהסיחמיסכשהטילברכה-דעתהסח

היסחמשוםפעםבכללשמשראשונהברכה-דעתהסח

בהסיכהמצהלאכולכפיה-הסיבה

"יצראשר"ל-"נשמהאלקי"ברכתהסמכת
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רמאךכקנהגלךכללימפתחא"הגרות

קנךברכהשלכוסלעיטור-כוסות'ו"עלמצוההמצוותכרכתהסמכת

קנ"לציקוכא"יג"יצראשר"ל-התורהברכתהסמכת

יד"לרצץיהיו"לפני-כ"כיווידוייתורהללימודהתורהברכתהסמכת

ידכ"ביווידויבאמצעקדושהשמע-כ"ביווידויית"לברהטעמיםעםכהניםברכתהסמכת

קכע"בשמו-"ולמלשעיס"סגמוקדמתשמעכקריאתלתפילהגאולההסמכת

קיפשבתכלילבמעריבאמירתואי-"ושמרו"קמ"המוציא"לידיםנטילתהסמכת

סגכירושליםהחמההנץ-ותיקיןות"לברההתמידפרשתהסמכת

סגהחמההנץזמן-וחיקקז*קהנישואיןרושםאצלנוסףכתובההעתק

סבותיקיןתפילתטעם-ותיקיןעחותפילהשמעכקריאתלהפיחשעלולהרגיש-הפחה

סבהנץלפנישמעכקריאתתנאי-ותיקיןפוהיטבהטבעתמפיצואהניקוי-הפחה

סבבציבורכותיקיןתפילה-ותיקיןקוימחומשהפטרהקריאתעלברכה-הפטרה

קכדבשבתלתורהקרואים'זקובחובהידיאחריםהוצאת-הפטרה

קנידיםלנטילתזוחליןמים-זוחליןקוגקלףעלהפטרותספר-הפטרה

קנחהמברךעםהמזוןכרכתאמירת-זימוןקויוטעמיםבניגוןהפטרהקריאת-הפטרה

קנחהברכהלסיוםהמצטרפיםהמתנת-זימוןקיבמחומשאובקלףמנביאהפטרהקריאת-הפטרה

עגז"לברהמזימיםביןהפסק-יימקקיבהציבורי"עבלחשקריאתה-הפטרה

קנא'זעםלזימת,ששתו'גהצטרפות-זימיםקכאהתורהקריאתלשמועכדימלאכההפסד

קעהמזתבברכתכזימתנשיםחיוב-זימתפוערכיםמעריב/אורליוצרברכוביןהפסק

קנזשולחנותמשנילזימתירוף?-זימיםעהשמעבקריאת"אמת"ל"אלקיכם'ה"כקהפסק

קנחמהמברךהמזקכרכתשמעת-זימתבוז"לכרהמזימתביןהפסק

קיחבמשקהשטבולוכדברלחוכשרברוטבדגים-זיעה3חוזרתי"נטלצורךלמעריבמנחהביןהפסק

שבשערותאוכזיעהלנוגעי"נט-זיעהקפאלסעודהידיםבנטילת'לכ'אנטילהביןהפסק

קיזבמשקהשטיבולוכדכר-לחפרי-זיעהקם"המוציא"לידיםנטילתביןהפסק

קעיז"כזהכזיתשיעור-זיתייטליתכעטיפתהפסק

רפושלומדהלימודזכירתעבאמןלענייתז"כפסדהמסק

אזמנה-אפיקומןאכילת-זמןקדבצבורפיוטים/לסליחותותפלהשמעבקריאתהפסק

ייזמנה-"שינההמעכיר"ו"צרכיכל"אמירת-זמןיוכשבכעסאועבירהבהרהורכשמהרהרבתפילההפסק
3.זמנה-"אסזויםמתיר"ו"נשמהאלקי"אמירת-זמןעאלכווןכדישמעקריאתלפניהפסק

קפוהשמשותביןזמןיפתפיליןלהניחכדית"תהפסקת

אהזמןוממשותבתאה-זמןרפולמעשההלכהלימודהקדמת

קידה"וברבבוקרמילהבריתומןסגהנץלאחראפרהאפשרככלשמעקריאתהקדמת

יבהבריתזמןלחשובנולדנחשבבושלב-בריתזמןפזדשחריתלתשלומיןמנחהתפילתהקדמת

י4כשקםמידאוס"בביכנזמנם-השחרברכות-זמןזת"ברהקודםאיסורו-תורהבדבריהרהור

סבהחמההנץ-זמןפת"ברהלפני-חורהבדבריהרהור

אזמנו-חצות-זמן*קצרבבגדאומגולהבשעראשהנגד-ת"בדהרהור

כבזמנה-כבוקרהציציתלבישת-זמןרידחורהדלימודע"מקיום-ת"בדהרהור

מאת"ולרי"אלמנהגזמנו-ש"מוצ-זמןטהשמעבקריאתקריבעלהרהור

יגת"כרנוהגואביושקיעהאחרלנולדהברית-זמןפחעשרהשמונהבתפילתהרהור

פזזמנה-ציציתמצות-זמןיזכשבכעסאועכירהבהרהורבתפילההפסק-הרהור

קכדערביתשמעקריאתזמןסוף-זמןגידכדיבורהרהור

כגזמנו-השחרעלות-זמןפקצרבבגדאומגולהכשעראשה-עבירההרהור

מאת"ולרי"אלמנהגזמנו-השחרעלות-זמןסדדתפיליןוהרצועותהכתיםהשחרת

היאבשבתוכשחלהבןפדיון-זמןקכגפסולנמצאת"שסאחרפסוקים'גקריאתהשלמת

קיזהכוכביםצאת-זמןקעשרהבשמתההשתחוויות

מאת"ולרי"אלמנהגזמנו-הכוכביםצאת-זמןפותיבהכופלאושמעשמעהאומרהשתקת



ךכקנהגיךכללימפתחא"הגרהלכותרמב

אזמנה-שמעקריאת

סגזמניה-שמעקריאת

מאזמנהסוף-שמעקריאת

פגזמנהעיקר-שמעקריאת

"קערכיתשלשמעקריאת
סגבזמנהשלאשמעקריאת

מאזמניותשעות

סבזמנה-שקיעה

אי"כבאימנול"כחוחצותתיקון

קידמנחהתפילת
קטוהשקיעהעדמנחהתפילת

פזזמנהתחילת-מנחהתפילת

פזהיוםחצותעדשחריתתפילת

סובזמנהקראשלאשמעלקריאתתשלומין

יהידשלתפיליןהנחתמקום-
עזבזרועולנוגעי"נט-

קצרכבוקרמילהבבריתזריזות

ריבשמתחדשים'חכןאחרשנולדבןפדיון-חדשים'ח

קסםידיםלנטילתחביתהטה-חבית

עשמעבקריאתח"ידהוצאתו-חבר

עח"ידחברוהוצאת-מצריםיציאתסיפוו-חבר

יאר"לרסנשכתכשיוצאהחגורההידוק-חגורה

צאלתפילהחגורה

ישנפסקוציציתחוטי
כטהתרתם-כשרהועדייןשנפסקוציציתחוטי

קיזהוביםעשרהתשלום-מצוהחוטף
קצגומלמילהמצותחוטף

קיטבצבורמעריבלהתפללדלוג-לעולם'הברוך-ל"חו

אי"כבאחצותתיקוןזמן-ל"חו

קטט"וביויוםככלכפיםנשיאת-ל"חו

גזטובכיום-המועדחול
גזמ"בחוהותפיליןמלאכה-המועדחול

נאת"סלשםהמעובדכקלףחולדבריכתיבת-חולין

קיבפ"בעכקריאהבוקריאה-חומש

קיםעליהוכרכהחומשמתוךהפטרהקריאת-חומש

קכחמהחומשהתורהבקריאתמילהכלראיית-חומש

קפידווקאביום-חופה

קפדהחופהלפניהכתובהעלהעדיםחתימת-חופה

קפאלוגמיוכמלואמהכוסשתיה-וכלהחתן-חופה

קפאייןמכוסשתיה-חילוניחתן-חופה

קפאמהכוסטעימה-קידושיןמסדר-חופה

קפדבחופההכתוכהקריאת-חופה

קפלחתןהחופהמקוםשכירות-חופה

אחצותבתיקוןהחורבןעלקינה-ק"ביהמחורבן

רזז"בזהמיוחסיםוכהניםחזקהכהני-חזקה

שמתפלללפניכתשובהחזרה

באותיותיהדיקדקכשלאשמעקריאתעלחזרה

ש"ובה"בענייתאי-ץ"השחדרת
במנחה"מקוצרת"ץ"השחזרת

אמןועניתסדורמתוךץ"הששמיעת-ץ"השחזרת

ברכתה-(שלוה)תפוחהחיטה

כרכתם-שלמיססכושליסחיטים

נ"בפיקושבתחילולהיתרטעם-שבתחילול

שנשבהתינוקאומומרלהצילשכתחילול

שבתשיחללוחילוניםשיבואובשבתברית-חילוני

ולמומרלעברייןתפיליןהנחת-חילוני

שנשבהתינוק/מומרלהצילשבתחילול-חילוני
כחופהמהכוסשתיה-חתן-חילוני

חילונישללבנובשבתמילה-חילוני

תינוקשמלחילוני
תפיליןלהנחתקטןחינוך

העומרלספירתקטןחינוך
שמעלקריאתקטןחינוך

חינוךמצותשורש-קטןחינוך

ב"לפדהסלעיםחמששיעורחישוב

חולכיוםבמילההחיתוךאופן-המילהחיתוך

לתפילהאכנסחגירת-חלאטיל
ביציםבמישנילושהחלה

מולוותפילהשמעקריאת-כסאדכיתחלון

"כעונהשומע"-חליצה

ז"בזהחללכהן-חלל

ושקיעהזריחהזמני-חמה

לפיההזמןקביעת-חמה
החמהבשקיעתשלביס-חמה

אבידהלמצואכמטרהבדיקתו-חמץ

הבןלפדיוןמלעיסחמש

שיעורם-ב"לפדהסלעיםחמש

ימיןדרךנרהדלקת-חנוכה

שבתבמוצאיחנוכהנרהדלקת-חנוכה

מצוהביזוי-בנרהמשתמש-חנוכה
תורהכספרויתרותחסרות

היוםחצותעדשחריתתפילת-היוםחצות
דערביתשמעקריאתזמןסוף-חצות

חצותוזמןחצותתיקף-חצות

התפיליןרצועותצידיבהשחרתחציצה
כ"גבעת-הכהניםכידיחציצה

ידיםכנטילתחציצה

התפיליןברצועותחציצה

הכסאדביתמחיצותלפנילמתפללחציצה

גדולותבשערותלתפיליןחציצה
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רכוגךכקנהגלךכללימפתחא"הגרהלכות

יזוללבשולפשטוטליתכרכתכעתכוונה-טליתפחח"ידאחרוהוצאתשמיעהבכבדמגילהקריאת-חרש

כהבטליתכשמתעטףכוונה-טליתפחשמיעהכמכונתושמושלחרששמעקריאת-חרש

יחכישמעאליםטליתעטיפת-טליתנדמרובעותשאינןבתפיליןסכנהחשש

יחטליתמעטיפתקטןסטור-טליתכאכשבתטלטולו-נקביםשניעםק"בסחששות

כחכשרותציציותעםבטליתנפטרקבורת-טליתקפחחתונהבסעודתליפתןעלברכה-חתונה

כהוכוונה-עליהכרכה-שאולה-טליתקנזשולחנותבשנילרימוןצירוף-חתונה

כהר"אדמושלס"כביכנאובישיבהקהלשל-טליתקפהלתןכבית-ונישואיןאירוסיןברכות-חתן

כהוכוונה-עליהברכה-קהלשל-טליתקפהחתןבכית-חתניםברכת-חתן

יזטליתבעטיפתהפסקשיעור-טליתקפנישואיןברכת-החתןלרשותהכלההכנסת-חתן

ק5זותפיליןטליתעםמנחהתסילת-טליתקפאבחופהמהכוסטעימה-וכלהחתן

ציציתגםראה-קטןטליתקפאבחופהמהכוסשתיה-חילוניחתן

בוכשבתלבישתואופן-קטןטליתקפגובשבתחולביוםברכותלשבעחדשותפנים-חתן

יחקטןטליתעלברכה-קטןטליתקפלחתןהחופהמקוםשכילית-מתן

פזבלילהבושלןק"טעלציציתברכת-קטןטליתקחחתונתוביוםחתןכשישבתפילהתחנון-התן

בובציציתהחייבהשיעור-קטןטליתגגהתפיליןכפרשיותרווחהשארת-אותיות'ט

טזחפצאוחובתנבואחוכת-קטןטליתקנקרילבעלשאוביןבמים-טבילה

טליתיכשבתטכילה
-קטי

בוהחולצהעללבישתו

יט(הכרכייםעד)מידתו-קטןטליתקסםידיםלנטילתחביתהטיית-טבילה

יפמצמרשאינה-קטןטלית1יוםוככלכשטהורטכילה

יחלעיטוףק"טשיעור-קטןטליתישכתבמוצאיקריכעלטבילת

קכגהקריאהלאחרברכה-תורהבספרטעותיתפילהולפניבבוקרשמברךקורםקריכעלטבילת

קפל"כחויוםככלכפיםנשיאתאיטעםיאטבילתוביוםבריחדםהטפת-מהולגרטכילת

ייץ"השבחזרתש"ובה"בענייתאיטעםקנאידיםלטבילתי"ענטכרכת-ידיםטבילת
יבכשקםאוס"בביכנהשחרברכותאמירתטעםקנידיםלנטילת-ידיםטבילת

קיאנ"בפיקושבתחילולהיתרטעםצעזראטבילת

ידבשבתפורקןיקוםטעםיזטליתברכת-ק"טשובכ"אחולבשבמרחץטבל

קגבאחרוניםמיםטעםקפבטבריהבמוסףכפיםנשיאת-טבריה

דבבוקרי"נטטעם1יוםככלטכילה-טהור

קפהלאכילהיויםנטילתטעם"'דבפעםי"נטמיטהרת

קיהבמשקהשטיבולולדברידיםנטילתטעםואכאמירהלשמההציציתטעית

5זבלילהמציציתפטורטעםהבכיתי"נטמיהחזקת-טומאה

כ5בטליתנפטרקבורתטעם1מתוטומאתקריטומאת

גזמ"בחוהתפיליןלהניחשלאטעםקסגלסעודהידיםנטילתלפניהידיםטינוף

סבותיקיןתפילתטעםגי"בנטלהתחייבתפיליןהנחתאחרידיםטינוף

1ת"לברהסמוךכטעמיםכהניםברכת-טעמיםקבפעמים'צאמירתו-"ומטרטל"

קיםוטעמיםכניגוןהפטרהקריאת-טעמיםכובשבתק"טלבישתאופן-בשבתטלטול
קעברכתם-ועיקרטפלכאטלטולחשש-'אג"ובטנקבים'בק"בט-בשבתטלטול

קכדבשבתלתורהקרואיםבהוספת-דציבוראטרחהקדחנשבתהמילהאחרסכקטלטול

קיטז"וכרהמי"נט-וטשולנטקוגלעלקידוש-טשולנטיחטליתעטיפתאופן-טלית

יחידשלבתפילין-"י"כאבשבתטלטולחשש-'אג"וכטנקכים'בק"בס-סלית
סימ"בסתכתיבתה-"י"יזבלבדעטיפתהבעתברכה-טלית

ספמ"כפתד"יושלקוצו-"י"יזשבתלכבודשלבשחדשק"טעלכרכה-טלית

בכ"ולנלאכילה,לתפילהבידי"נטמקום-ידיזמיידולבשכשפשטאףברכתה-טלית

ג"קכ"גבעתבטליתכיהויין-הכהניםטץכגשהחיינוברכת-חדשה-טלית

קפדהידיםניגובלפנילסעודהי"ענטברכת-ים-היזטליתברכת-ק"טשובולבשבמרחץטבל-טלית



רככללימפתחא"הגרהלכותרמך
~

נהגלך

קנזשולחנותכשנילזימיםצירוף-ישיבהקגידיםלנטילתידיםטבילת-ידים

יפזלימודותמורתמהישיבהצרכיוקבלת-ישיבהקמגלסעודהידיםנטילתלפניטינופם-ידים

דוכלילהביום-משנתוכשניעורי"נטאופן-ישןקבבלסעודהי"בנטבזוזוהידיםשפשוף-ידים

זהתורהברכת-ביוםישןקרהבמשקהשטיבולולדברמועיל-נקיותששמרןידים

דרעהרוחמשוםי"נט-ביוםישןיהבקולהתפילהבסוף-"לרצוןיהיו"
זת"ברהחיוב-לישוןוחזרבלילהקם-ישןצדעשרהשמונהסיום-"לרצוןיהיו"

קכישתבחזפבמצוותובהידורהיוםכלבתפיליןיוהרא

קודבכרכהידיםלנטילתמפוררתפתכביצהדרעהרוחמשוםי"נט-ביוםישן-יום

קעגז"בזהכביצהשיעור-כביצהקפגדווקאביוםנישואין-יום

קמהבשתיה-פרסאכילתכדיקפכסיםנשיאת-טוביום

קידשיעורו-פרסאכילתכדיידכשכתמלכנואבינואמירתאי-כיפוריום

ריבכ"בפדהשהחיינוברכת-כהןייגומיכנעלי-"צרכיכללישעשה"כרכת-כ"יו

רהב"בפדהלמטבעותהסכמתו-כהןיבכ"יוכמוצאי"צרכיכל"ו"שינההמעכיר"-כ"יו

חייחוסו-ז"בזהחלל-כהןצד"לרצוןיהיו"לפני-וידוי-כיפוריום

רוב"ולפדהז"בזהחללכהן-מיוחס-כהןבבידי"נטמקום-כיפוריום

בכ"לני"נט-כהןיעליהברכה-כ"ביוי"נט-כיפוריום

קפט"וביויוםבכלכפיםנשיאת-כהןצדכ"ביווידויבאמצעקדושהשמע-כיפוריום

קפתפילהבאותהשניהפעםכפיםנשיאת-כהןעגאורליוצרברכוביןהפסק-"אוריוצר"

רזב"כפדהלכהןהמטבעותנתינת-כהןפדהציבורעםוברכו"אוריוצר"

רזהכהןשלמיוחדותכמטבעות-הבןפדיון-כהןעגבעשרהאורדיוצרקדושה-"אוריוצר"
גב"נעדידיונקיותשמירת-כהןקפכייחודנישואיןקניין-יחוד

ייז"בזהמיוחסיםוכהניםחזקהכהניסגביחידותשמעקריאת-יחיד
קיבכהניםבברכתפסוקיםאמינת-כהניםסגביחידותכותיקיןתפילה-יחיד

קיאכ"בנפרודותאצבעות-כהניםרזב"ולפדהז"בזהחללכהן-מיוחסכהן-ייחוס

קיגכ"נכעת-הכהניםבידיחציצה-כהניםיוז"בזהייחוסכתב-ייחוס

קיגכ"בנהכהניםידי-כהניםקצבח"ידאחריםהוצאת-יין

קפעםברבהמערביבכותלכפיםנשיאת-כהניםקפאאירוסיןאונישואיןלברכתכוס-יע

קי"כהנים"קריאת-כהניםקפאמהכוסטעימה-קידושיןמסדר-יין

קנדהמזוןלכרכהברכהשללכוסחבישתו-כובעקנהפגוםכוסתיקון-יין

גצרכיועשייתאחרי"בנט-כוונהקשהגדולהיםאתשעשהברכת-אוקינוסים

יזוללבשולפשטוטליתברכתבעת-כוונהקשבראשיתמעשהעושהברכת-החיכתים

כהבטליתכשמתעטף-כוונהקכז(שארוכהאף)ימיןדרךלתורהעליה-ימק

יאדקרבנותשמעבקריאתלצאתלא-כוונהקבהזכיראםכשספקחזרה-ויבאיעלה

פת"בברהלהתחייבכדיתורהללימוד-כוונהדמאחרי"ענטברכתחובתידייציאה

עאהפסקהגורמתשמעקריאתלפני-כוונהעמאחרש"קחובתידייציאה

טחעשהמצותלקיים-שמעקריאתלפני-כוונהטהשמעדקריאת'גבפרשה-מצריםיציאת

יאמצהוכאפייתציציתבטוויתלשמה-כוונהעמ"יצסיפורח"ידחברוהוצאת-מצריםיציאת
קסגלסעודהשכווןכלאידיםנטילת-כוונהסגשמעוקריאתהרעיצר

סחהמצוהמעשהמתוךניכרת-כוונהסיטתורהכלומדימלחמתו-הרעיצר

ספלמצוהכוונהלעוררכדיעמידה-כוונהצדבשבתאמירתוטעם-פורקןיקום

פפ"אבות"בכווןכשלאחזרה-עשרהשמונה-כוונהקצזאביוכשמתשהחיינוברכת-ירושה

קיב'הבשםכהניםבברכתכוונותסבבירושליםהחמההנץ-ירושלים

סדראשנןכפסוקשמעבקריאתכוונותקקהאכילתולפניבברכהי"נט-כמשקהשוגעירק

פפ(כוונהבליותסילה)בתפילהכוונותקבההתורהקריאתבזמןקציבה

סדשמעכקריאתו"בשכמלכוונתכהשבישיבהקהלשלבטליתהתעטסות-קציבה



רמהרכונהגיוכללימפתחא"הגרות;

גכבתפיליןוהמטליתהפרשיותעלשערותכריכתקדתהיליםבאמירתהלבכוונת

קעשרהבשמונהכריעותפדשמעבקריאת'השםכוונת

"קיהסדרבליללכרפסידיםנטילת-כרפסקיזהכוכביםצאתזמן-כוכבים
י1ז"בזהייחוסכתברפזתורהלמודתמורתשכרקבלת-כולל

קפדידבכתבכתובה-כתבקפאאירוסיןאונישואיןלברכתייןכוס

סולאשכנזים-ספרדימ"סתו-כתכקפאמהכוסטעימה-קידושיןמסדר-כוס

גהבתפיליןכתבג"ע-כתבקנהתיקונה-פגוםכוס

סחת"כסכתבסוגישני-כתכקעאחיזתה-ברכהשלכוס

קיםקלףעללציבורהקודשוכתבינביא-הקודשכתניקידהמזוןלברכת-ברכהשלכוס

קפדידבכתב-כתובהצאליוהתקרבות-מערביכותל

קפדהחופהלפניהכתובהעלהעדיםחתימת-כתובהקפכהניםכמאותכפיסנשיאת-מערביכותל

קפהבכתובההמטבעסוגכתיבת-כתובהקפהמערכיככתלעשרהשמונה-מערביכותל

קפזכתוכהבלימגורים-כתובהקודפתכזיתבאכילתככרכהידיםנטילת-כזית

קפהז"בזהכתובהנוסח-כתובהקעגז"כוהכזיתשיצור-כזית

קשזהנישואיןרושםאצלנוסףעותק-כתובהקודמצהכזיתשיעור-כזית

קפדבחופההכתובהקריאת-כהרכהקרפבברזחסרונו-גבראכח

קפהומדאוריתאמדרבנןכתובהשיעור-כתובהקסםידיםלנטילת-גבראכח

מפמ"בתוכסדרןשלאפסול-כחיכהיגהתינוקרגליאחיזת-מילהבבריתכיבוד

ט1מ"כסת"י"אותכתיבתיגאחיםלשניאחדסנדק-מילהבבריתכיבוד

מזמ"בסת"ל"אותכתיבתקפדבחופההכחובהבקריאתכיבוד

%מ"בתול"כהאריז"צ"אותכתיבתשז"כלע'הכינוי

סחלאשכנזיםכספרדיםמ"בסת"ש"אותכתיבתקיגכ"גבעתבטלית-הכהניםידיכיסוי

שת"סלשםהמעובדבקלףחולדבריכתיבתעפכובע/מטפחת/כפאהאשהראשכיסוי

קצבתורהבספרדכאאודכההמלהכתיבתקפור"וברהבביתבמטפחתאשהשערכיסוי

ספ"כסדרן"ד"יושלקוצוכתיבתיפפשתןבגדמעלצמרבגדבלבישתכלאיים

נהליפותהאותעלחזרה-תפיליןכתיבתפזבלילהבציציתכלאיים

נהבסהקריאה-כתבמתוך-תפיליןכתיכתכאלבגדהציציתקשרבהידוקחשש-כלאיים

קהכתיבתןעבורתשלום-תפיליןכתיבתקפנישואיןברכת-החתןלרשותהכלההכנסת-כלה

פמ"בסת"ל"נלתפילהבכליי"נטעלברכה-כלי

קומנהגיםובשעוייאפיםבנפילת-תתגודדולאקטפקבעוולכסוףכליחקק-ידיםלנטילתכלי

יפהיוםכלתפיליןלבישתקטזידיםלנטילתנקבעםכלי
קכ"אורי'הלדוד"קפאידיםלנטילתבכליידושכשך-כלי

1התורהברכת-ש"עהקודםלומדהולסעודהבבוקרי"לנטהמיםכמות

ריחתורהבלומדיתמיכה-חורהלומדינאהציציתכנף

קזזכמשקהשסיכולוכדבר-לחפרי-להותנהכחבג"עכתכ-בחפילק"כסדרן"
קע5ח"ידאחתםהוצאת-משנהלחםרחהזהבזמןכסף

ינהבריתזמןלחישובנולדנחשבבוהשלב-לידהיחב"לפדהמטבעות-טהורכסף
דיגמלקחייםבעזרתלנולדהכןפדיון-מלקחייםלידת11ונכעסעבירהבהרהוריבתפילההפסק-כעס

קכגברכהבליבתורהקריאה-ר"הושעלילקיאמללאכשהאבלמולכופהד"בי-כפיה

קיחהסדרבליללכרפסידיםנטילת-הסדרלילסחבהסיכהמצהלאכולכפיה
דאחרי"עי"ענטכרכתח"ידיציאה-שבועותלילסחרצונועדמצוהלקייםכפיה

קיפבמעריבאמירתואי-"ושמרו"-שבתלילקפפורביהפריהעלכפיה

יאבלילהמילהברית-לילהקחבחנםלמולשיהלכפחת

דהלילהכללניעור-לתפילהי"ענטכרכת-לילהסותיבהתיבהאוישראלשמעפסוקכפל

פזבלילהבושלןק"סעלציציתברכת-לילהננבתפיליןהפרשיותעלמטליתאוקלףכריכת



ךכונהגיךכללימפתחא"הגרהלכותרמו

חי"נטא%במאכלשיעה-מאכל"חצותזמן-לילה

שובהכרותכאותיותדקדוק-מבטאפזכלילהמציציתפטורטעם-לילה

ם1לאשכנזים-ספרדימכסאאמצריםביציאתהאירכיוםלילה

טמבטאובכלהכרהבכל-שמעקריאתמבטאקיזבקיץלילהאיןשכוכמקוםמגורים-לילה

קםח"ידהוצאה-שביעהכדיאכלשלאז"ברהממברךזת"מברהסטור-הלילהכלער-לילה

ידהשחרבברכות"שפליםמגביה"ייבלילההבןפדיון-לילה
פחבחרששמיעתם-שמעוקריאתמגילה-קולמגברקפיבלילהאשהקידושי-לילה

קרפמיםממגדלבמיםידיםנטילת-מיםמגדלזת"ברהחיוב-לישוןוחזרבלילהקם-לילה

קטכקיץלילהאץשבוכמקוםמגוריםפזל"להאריז-ק"בסבלילהשכיבה-לילה

פחלאזניוהשמעה-מגילהפזבלילהבציציתשעטנז-לילה

ק3"דרכנימחים"אחצותחמןחצותתיקון-לילה

קחבשכר-מוהל1תורהללימודהסמכתה-התורהברכת-לימוד

קיםומלמילהמצותההוסף-מוהליפות"תה"ידלצאתכדיגמראלימוד
קחבחנםלמולהמסרב-מוהלהכאדיניםקיצורלימוד

ידמעכבוןשאינםציציןעלחזרה-מוהלתורהתלמודגםראה-תורהלימוד
"קבחנםלמולכפפתו-מוהלזת"ברהקודםאיסורו-תורהלימוד
"קמעלותיו-מוהליכובקיאותבפלפול-תורהלימוד
*קהמילהכחיתוךהאבשיתוף-מוהלקכגברכיםתורהלימודעלברכה-תורהלימוד
קחהבןאבי,סנרק,מוהלכשישבתפילהתחנון-מוהלרפותורהלימורמצותגדר-תורהלימוד

קההמצוהקיוםעבורתשלום-מוהל1*רתחילה-למעשההלכה-תורהלימוד

קיטבשכתמוהליםשניי"עופריעהמילה-מוהלים*יתפיליןלהניחכדיהפסקתו-תורהלימוד
אולמומרלעברייןתפיליןהנחת-מומורפושלומדהלימודזכירת-תורהלימוד

קיאשנשבהתינוקאומומרלהצילשכתחילול-מומר%ת"בברהלהתחייבכדיללימודכוונה-תורהלימוד
קיאמומרשללבנובשבתמילה-מומרהי"נטמיכנגד-תורהלימוד
ג"קהינוקשמל-מומרחת"כרהאחרילאשה-תורקלימוד
כמוסףלפניי"נט-מוסף*התורהברכתאחרמיד-חורהלימוד

קיזשבתכמוצאיחנוכהנרהדלקת-שבתמוצאייכהבנהבלאהרכהעלעדיףבהבנהמעטתורהלימוד

ישכתכמוצאיקריכעלסכילת-שכתמוצאיפקצרכבגדאומגולהששערהאשהנגדתורהלימוד
מאת"ולרי"אלמנהג-שכתמוצאירפומלימודודברשכחת-תורהלימוד

קגהחמהכימות-הגשםמורידפידשלומדמהבאזניושמיעה-תורהלימוד

קבפעמים'צאמירהו-הטלמורידריושכרתמורת-תורהלימוד

*יל"בחובקיץ-הטלמורידפזבלילהבושלןק"סעלציציתברכת-לינה
נדהמזבחבקיבועפגימה-מזבחקפחעליוכרכה-בסעודהליפתן

קפבמזוזהחיוכו-במלקאורח-מזתהקנםאחרוניםמיס-בידיםלכלוך

%ל"כהארמ"צ"כתיבת-מווזהקפחידיםבנטילתחציצה-לכלוך

*ט"כסדרןשלא"-בכתיבתהפסול-מזחהקכנוסחו-"אדםיהאלעולם"
קפבמזוזהחיובו-דירהשוכר-מזתהשז"כלעברכה-ז"לע

עבפיואמירה-לשמהשרטוט-מזתהשז"כלע'הכעוי-ז"לע

קפחאשתולמזונותלהשתכרהכעלחובת-אשה-מזונותשז"כלעשמעקריאת-ז"לע

קפחבהןשחיבתעבודות-שמוותרתאשה-מזונותיאחתכברכה-"נאהערכ"ו"ת"כדלעסוק"

קיגלמזונותידיםונטילתהמזוןברכת-מזועתפחעשרהשמונהבתפילתהקודשלשת
סוגז"ובהמידיםנטילתלחיובההבדל-ופת-מזונותואעצמוהעושהשאינואחרי"עלשמהאמירת-לשמה

קוגמזונותעלסעודהקביעת-מזונותיאבאמירהלשמההציציתטווית-לשמה

קוגז"וכרהמי"נט-מזתותעלבשבתקידוש-מזתותקפחלסעודההטפלמאכל

קיגמזונותמסעודתשביעה-מזונותקעכרכתט-ועיקרטפל-מאכל



ךכקנהגלךכללימפתחא"הגרהלכות

קכאהתורהקריאתלשמועכדימלאכההפסד-מלאכהקיגז"וברהמי"בנטלחיובאכילתםשיעור-מזונות

סגשמעקריאתלפנימלאכהקסדבמזלגולאי"לנטמיםכשאיזבמפהאכילה-מזלג

םתפיליןעםעשייתה-מלאכהקכאמירתואי-"הביתחנוכתשירמזמור"

פחהכבודלכסאהתפילותהבאת-מלאכיםפקצרגלותבכגדבשעראשהנגד-באוטובוסמחיצה

קפכמזוזהחיובו-כמלוןאורח-מליןפדמחיצהכשיששמעלקריאתמצואההרחקה-מחיצה

רפזבכבודומלמדרבלפרנסהציבורחוכת-מלמדגהכחבג"עכתב-מחיקה

יפזלאחריםתורהלמודעבורשכר-מלמדפפבתפילהזרותמחשכות
סיגמלקחייםכעזרתלנולדהכןפדיון-מלקחייםיחמהו-הזהבזמן-מטבע

אהזמןממשותקפהבכתובההמטבעסוגכתיבת-מטבע

מאת"ולרי"אלמנהגש"מוצ-י"אמנהגייהכהןשלמיוחדותבמטבעות-הבןפדיון-מטבע

בעליוברכה-מנהגיהכסףבשוה/כיוםבמטבעשנימעשרפדית-מטבע

כאהציציתבנקבי-ל"האריזמנהגיחב"לפדהסלעיםחמששיעור-מטבע

באמירתועלכרכה-ח"ברהללמנהגרהישנותבמטבעותאוטהורמכסףב"לפדהמטבעות

קומנהגיםבשינוייתתגודדולא-מנהגנבבתפיליןהפרשיותעלקלףאומטלית

קטט"וביויוםבכלכפיםנשיאתמנהגקפובמטסחתאשהשערכיסוי-מטפחת

רגאחיםלשנילאאחדסנדק-מנהגשפאשהשערלכיסויראשמטפחת

ידהלכהעוקרמנהגפאבתפיליןכשעטוררגליםמימטיל-רגליםמי

רבשקיעהאחרשנולדבנומילתזמן-לאבאת"רמנהגפגפעמיםכמהשלר"מלבטולמיםרביעית-רגליםמי
קפההבריתבשעתוספרדיםאשכנזיםמנהגיכאהציציתגדילמידת

שוהברותאותיותבביטוימנהגיםיפ(הכרכייםעד)-ק"הסמידת

כחכטליתנפטרבקבורתמנהגיםרבהבריתזמןלחישובנולדנחשבבוהשלב-מילדת

גזמ"בחוהכתפיליןמנהגיםכרית,מוהלגםראה-מילה

קידמנחהתפילתלאחראכילה-מנחהקהבשכרמוהל-מילה

קפומאחריןכשציבורכיחידות-מנחהקההבןאבי,סנדק,מוהלכשישבתפילהתחנת-מילה

קידגדולה-מנחהקנבאהרוניממים

קפוהשקיעהעדהמנחהתפילתזמן-מנחהגי"ענטברכת-אחרתיםמיס

קידזמנה-מנחהכמיםברביעיתי"נט-אחרתיםמימ

פזמנחהזמןתחילת-זמנה-מנחהקפדידיםלנטילתמיםכשאיןבמפהאכילה-מימ

יכ"מקוצרת"ץ"השחזרת-מנחהקסדלצמאוכששותה-כרכה-מים
קפזומעריבלמנחהבברכהידיםנטילת-מנחהקנהפגוםייןכוסלתקוןהוספתם-מים

במנחהלתפילתבברכהידיםנטילת-מנחהקנידיםלנטילתזוחלין-מים

קפזותפיליןטליתעםמנחהתפילת-מנחההולסעודהכבוקרי"לנטהמיםכמות-מיס

פזמנחהלאחרדשחריתתשלומין-מנחההכנגדםשמעוקריאתתורהלימוד-י"לנט-מים

קצהמילהבכריתבסעודהמניןבאחרוניםמים,סעודה,תפילה,י"לנטרביעית-מים

קפאהתורהבקריאתחיוב-קבועמניןקנקרילבעלשאובץבמיםטבילה-שאובין-מים

עגבעשרהאורדיוצרקדושה-מניןקסזעליהםכרכה-ירקותעםשבושלו-מים

סבבציבורכותיקץתפילה-מניןקטהפרסאכילתכדישיעור-מים

שהתפיליןככתבאבותמסורתקפאלסעודהידיםלנטילתשנחם-מים

סבהביתעםאחדמעורבתפיליןמעברתאקחקבועץ"כשתשובהבעלמעוי

יהבמעברתאתפיליןומקוםחציצה-מעברתאקנהפגוםכוסלתקוןהוספתו-נבים?מיץ
קיחמקדימיםכשהציבורביחידות-מעריבקפופצועהמידוכשחלקמץםנטילתאופן-מכה

קיפי"כאאמירתואי-"לעולם'הברוך"-מעריבקסהנוטלהולאהאחתבידוכשפצעי"ענטברכת-מכה

קיםכצבורלהתפללדילוגו-"לעולם'הברוך"-מעריבנדכמכונההתפיליןריבוע-מכונה

קיחשכתבערבהקרמתה-מעריכפחבחרששמיעתןשמעוקריאתמגילה-שמיעהמכתת

קיפשבתכלילבמעריבאמירתואי-"ושמרו"-מצריבגזמ"בחוהמלאכה



ךכקנהגיךכללימפתחא"הגרהלכותרמח

סותיבהכופלאושמעשמעהאומרמשתקיןקיזערביתשלשמעקריאתזמן-מעריב

נפטרע"ע-מתקבהזמןסוף-ערביתשלשמעקריאתזמן-מעריב

יגאמירתהזמן-"אסוריםמתיר"קנזולמעריבלמנחהבברכהי"נט-מעריב

רז,ב"בפדהלכהןלהחזירמ"עמתנהגלמנחהשנטלאףלמעריבחוזרתי"נט-מעריב

קיםקלףעללציבורהקודשוכתבינביאיי"הנטעלכרכה-רשותלתפילתי"נט-מעריכ

קיגהציבורי"עבלחשהפטרהקריאת-נביאסגערביםלמעריבכרכוביןהפסק-"ערביםמעריב"
קרבבקלףמנביאהפטרהקריאת-נביאיהכסףשוה/כיוםבמטבעשנימעשרפדיון-שנימעשו

הסכנהחשש-ידיםנטילתללאבמאכלנגיעהרפהבעליםשלכרחםבעללפדיוןשליח-שנימעשר

%סמצוהביזוי-בוהמשתמש-סוכהנוייאב"בעהי"ע"מצוהמצתלשם"אמירת-מצה

קפיהמזוןכברכת-"ירושליםכונה"נוסחסחמצהלאכולכפיה-מצה

קב"שאמרברוך"נוסחקודמצהכזיתשיעור-מצה

קערנפשותבוראברכתנוסחכסכשרהועדיןשנפסקהציציתהתרת-ביזויה-מצוה

יהתורהברבתנוסת%כחנוכהנראוסוכהבנויהמשתמש-ביוויה-מצוה
י"ת"בדלעסוק"ברכתנוסחנחבעמידה-המצוותברכת-מצוה

קפאובשכתבחולהמזוןבברכת"רחם"ברכתנוסחעאלמצוההסמכתה-המצוותברכת-מצוה

ריבב"פדהעלהברכהנוסחקיזהוביםעשרהתשלום-מצוהחוטף-מצוה

קפהז"בזהכתובה17סחסחהמצוהמעשהמתוךהניכרתכוונה-מצוה

קכ"אדםיהאלעולם"נוסחסחרצונונגדמצוהלקייםכפיה-מצוה

קואפיםנפילתנוסחטהשמעדקריאת'בבפרשהקבלתו-מצותעול-מצוה

קכ"היםשירת"נוסחיזמתפילהפטור-מצוהלדברהולך/במצוהעוסק-מצוה

מאהתפילהלפנישמעכקריאתכפולתנאינוסחסטלמצוהכוונהלעוררכדיעמידה-מצוה

קכא"הגרלשיטתוברכותתפילהנוסחעגבמצוהלעוסקממצוהפטור-מצוה

קותתגודדולא-תפילהנוסחקה(תוקע,רופא,מוהל)קיומהעבורתשלום-מצוה

עזצואהאינםוהאחןהאףצואת-נזלתריפאחרותמצוותבמקוםבתורהעיסוק-מצוות

קטאלסעודההנטילהאופן-ידיםנטילתריואחרותמצוותעלעדיפותו-הורהתלמוד-מצוות

קצופצועהמידוכשחלקי"נטאופן-ידיםנטילתקיגהשנהבימותאכילתן-מצות

קטרידנגובלפני-לאוכלי"נטאופן-ידיםנטילתיפדתפיליןעשהמצות

קלטי"וענטיצראשרלברכותאחת-ידיםנטילתסהע"מלקייםשמעקריאתלפניכוונה-עשהמצות

חסדי"לנטמיםכשאיןבמפהאכילה-ידיםנטילת,טסשמעקריאתשקוראפעםבכלקיומה-עשהמצות

דידיםנטילתטעם-כבוקר-ידיםנטילתכהלכווןכליבטליתמתעטףעליהעובר-ציציתמצות

קודפתכזיתבאכילתבברכה-ידיםנטילתסמתפיליןהפטור-מצטער

קפזומעריבלמנחהבכרכה-ידיםנטילתקיאיחדיוכהניםכמהי"עכמקדשעבודות-מקרש

קםאחרבחדר"המוציא"ואחדבחדר-ידיםנטילתיגתפיליןבהנחת-מקובלים

געליהוברכהכ"ביו-ידיםנטילתוהידשלתפיליןהנחתמקום

קמונקבעםבכלי-יזץםנטילתיוראששלתפיליןהנחתמקום

קסנלסעודהשכווןבלא-ידיםנטילתסגהתפיליןמקוםגודל-ראששלתפיליןהנחתמקנם

ימיםברביעית-ידיםנטילתיזטליתברכת-ק"סשובולבשבמרחץטבל-מרחץ
קודלמזונותידיםונטילתז"כרהמ-ידיםנטילתקסזעליוברכה-ירקותמרק

דתפלהלפניכסאמכיתליוצאברכה-ידיםנטילת%יתפיליןכשמניחומתןמשא

כלתפילהידיםנטילתעלברכה-ידיםנטילתקבפעמים'צאמירתו-הרוחמשיב

נהשחרברכותעםיחד-"י"ענטברכה-ידיםנטילתרזהמשיחבביאתמיוחסיםכהנים-משיח

דהלילהכללער-לתפילהי"נטברכת-ידיםנטילתיעזתורהלימודתמורתמשכורת

גלתפילהסמוךידיםנטילתברכת-ידיםנטילתסבתפיליןמשמוש

קפהאחתידרקכשנוטלי"ענטברכת-ידיםנטילתקעתיום'לאחריברכה-הבריותמשנה

פסהנוטלולאבידכשפצעי"ענטברכת-ידיםנטילתקיילשתיהידיםנטילת-משקה
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יזץםנטולת
ידיםנטילת

מעםנטרלת

ידיםנטילת

יניםנטילת

מיםנטרלת
ידיםנטילת

ידיםנטילת

ידיםנטילת

יקיםנטילת

עתםנטילת

ידיםנטרלת

קנאידיםלטבילתי"ענטברכת

קסדידנגובלפנילאוכלי"ענטכרכת

הידיםבנטילתקטןחיובגיל

הידועלפעמים'ד

הבביתידיםנטילתמיהחזקת

קסםידיםלנטילתחביתהטה

קמאלאוכלי"בנט'לב'אי"בנטהפסק

קט"המוציא"לידיםנטילתכיןהפסק

קמחידיםכנטילתחציצה

קנידיםטבילת

קסגלסעודהי"נטלפניהידיםטינוף

קמהלאכילהידיםנטילתטעם

קפגלתפילהי"בנטלאוכלה"ידשיאה

גצרכיות"עשיאחרי"בנטכוונה

קמםידיםלנטילתגבראכח

זלסעודהכבוקרי"לנטהמיםכמות
קוהכמשקהשטיבולולדבר

חי"נטמיכנגדש"וקתורהלימוד

דרעהרוחמשום-ביוםלישן

קרחהסדרבליללכרפס

בי"לנטמנחהאחריהפסק-למעריב

טזבשערותאובזרועו,בזיעהלנוגע

שןהאוזןאוהאףבצואתלנוגע

דובלילהביום-משינהלניעור

קסגבזוזוההיםשפשוף-לסעודה

ימוסףלפני
קרחכמשקהשטבולולדברמועילה,לפת

קוולשתיה

גתפילץהנחתאחרלתפילה

%קימברז

קפלשכחביתמברז

S~pאתרייםמ"מ

קנידיםלנטילתזוחליןמים

גבבוקרכשקם-רעהרוחמפני

גכ"נ/אכילה/לתסלהבידי"נטמקום

קסשאוכלבחדרי"נטאחריידשוב

ידיםנטילתללאבמאכלמיעה
קם"המוציא"לסמוכה

קרחבמשקהשטיבולוכדברלחבשרעל

קזזבמשקהשטיבולוכרכרלחפריעל

קוגז"וברהמי"לנטהבדל-ומזונותפת

קויוטשולנטקוגל,מזינותעלקידוש

קיגז"וכרהמי"לנטמזונותשיעור

קספידיםלנטילתבכליידושבשך

הידיםניגובלפנילסעודהי"ענטברכת-ניגוב

בושאוכלכחדרידיםנטילתאחריידיםניגוב

ת"לברהסמוךוניגףבטעמיםכהניםברכת-ניגון

וטעמיםבניגתהפטרהקריאת-ניגון

התאריךקוכשעובריםלתינוקמילה-זילנדסו
ברכהכליבתורהקריאה-הנשיאיםפרשת-ניסן
לתפילהי"ענטברכת-הלילהכלניעור

בבריתהברכהבשעתהצואהניקוי

היטבהטבעתמפיצואהניקוי
דווקאביום-נישואץ

החתןכבית-תישואץאירוסיןברכות-נישואין

נשואיןברכת-החתןלרשותכלההכנסת-נישואין

הנשואיןרושםאצלנוסףכתובההעתק-נישואין

החופהלפניהכתובהעלהעדיםחתימת-נישואין
5ןמכוסשתיה-חילוניחתן-נשואין

נישואיןלברכתכוס-נישואין

בכחודנישואיןק51ן-נישואין
כחופההכתובהקריאת-נישואץ

לחתןהחופהמקוםשכירות-נישואין

נכדיםלשניאחדסנדק-נכדים

בהן"צרכיכללישעשה"אמירתאי-ביתנעלי

בשבתבהםיציאה-ביתנעלי
"צרכיכל"ברכת-כ"וביוב"בתנומינעלי
מתשלאמות'דבתוךתהיליםאמירת-נפטר
אביוכשמתשהחמנוברכת-נפטר

בטליתקבורתוטעם-נפטר

מגולהבציציתמתשלאמות'ד-בעמידה-נפטר

כשרותצימחתעםבטליתקבורתו-נפטר

ק"בביאומתלידשמעקריאת-נפטר

שמאלצדעלכשחריתאפיםנפילת
אפיםנפילתנוסח-אפיםנפילת

יאיםלנטילתבכלינקב

בתפיליןהתפירותנקבי
במשקהשטבולולדברידיסימונילנקיץ

שמעלקריאתהגוףנקזת
לציציתדינו-ותפרדהכגדכנףנקרע
יטעדדךהדלקה-חנוכהנר

שכתבמוצאיחנוכהנרהדלקת-חנוכהנר

מצוהביזוי-באורוהמשתמש-חנוכהנר
כהניםכברכתפסוקיםאמירת
כפיםבנשיאתפרודותאצבעות

ט"וביויוםככל
רםבקולכהניםברכת
כ"גבעת-הכהניםבידיחציצה

הכהמםידי רכזהורהלמודתמורתשכרנטרלת

כפיםנשיאת

כפיםנשיאת

כפיסנשיאת

כפיםנשיאת

כפיםנשיאת

כפיםנשיאת

קפד
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קפר
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קיגבאכילההמעטה-בוקרארוחת-סעודהגבידידיםנטילתמקום-כפיםנשיאת

קצהגדולהסעודהעריכת-מילהכרית-סעודהקפתפילהבאותהשניהפעם-כפיםנשיאת

קפחהסעודהבתוךדבריםעלברכה-סעודהקי"כהנים"קריאת-כפיםנשיאת

פודעתהסח-פעםבכללשמשראשונהברכה-סעודהגב"נעדכהןידינקיותשמירת-כפיםנשיאת

קוגלמזונותידיםונטילתהמזוןכרכת-סעודהזגשמעקריאתכשעתציציתנשיקת

פואכילותכמהעל-המזוןברכת-סעודהיזב"בפדהלכהןלהחזירמ"ענתעה

קידהידיםניגובלפנילסעורהי"ענטכרכת-סעודה1רםבקולת"ברהבאמירתסגולה

קנחהברכהלסיוםלזימקהמצטרפיםהמתנת-סעודהיזבשוקשקונהבמטבעות-הבןבפדיתסגולה

קנט'זעםלזימת,ששחו'גהצטרפות-סעודהמאידושלראששלבתפיליןסוד

קעהמזקבברכתכזימקנשיםחיוב-סעודהפוהאותיותבצורתסודות

קסגלסעודהידיםנטילתלפניהידיםטינוף-סעודהקכאהתורהקריאתלשמועכדימלאכההפסד-סוחר

קסגלתפילהי"בנטלסעודהח"ידיציאה-סעודהבגשהחשנוברכת-סוכה

הולסעודהבבוקרי"לנטהמיםנמות-סעודהכסמצוהבזוי-סוכהבנויהשתמשות-סוכה

קנגאחרוניםמים-סעודהקראסוכרעלברכה-סוכר

נבידי"נטמקום-סעודהידהשחרבברכות"נופליםסומך"
קמאלסעודההנטילהאופן-ידיםנטילת-סעודהקחתפיליןכתיבתעבורתשלום-סופר

קסגלסעודהשכוץבלא-ידיםנטילת-סעודהורתפיליןהנחתבאמצעסח

ימיםכרביעיתידיםנטילת-סעודה1בשבתטבילה-סחיטה
קט"המוציא"לסמוכה-ידיםנטילת-סעודהפפסידורמתוךתפילה-סידור

קטבושאוכלכחדרי"נטאחריידיםניגוב-סעודהצגהסידורמתוךותפילהץ"הששמיעת-סידור

קיגז"וברהמי"לנטההבדל-ומזונותפת-סעודהעח"ידחברוהוצאת-מצריםיציאתסיפור

טזשולחנותמשנילזימקצירוף-סעודהאבפסחמצריםיציאתסיפור

סכי
קוימזונותעלסעודהקביעת-סעודהקצתהמילהאחרטלטולה-בשבתמילהבברית

קוימזונותעלקביעתה-סעודהקיאבשמינינימולכשלאלילד-סכנה
קיגמזונותמסעודתשכיעה-סעודההסכנהמשש-י"נטללאכמאכלנגיעה-סכנה
קודפרסאכילתכדישיעור-סעודהנדמרובעותשאינןבתפיליןסכנהחשש-סכנה
סיגז"וברהמי"בנטלהתחייבמזונותשיעור-סעודהגסכנהמשוםרעהרוחמפניי"נט-סכנה

קוגסעורהקביעתשיעור-סעודהקדהציבורעםפיוטיםאוסליחותאמירתאי-סליחות

קנחמהמברךהמזתברכתשמיעת-סעודהקזבתעניתסליחות

קמםלסעודהי"בגטבזוזוהידיםשפשוף-סעודהקדוהסליחותהתפילההבנת-סליחות

קמחליפתןעלכרכה-חתונהסעודתקדבצבורלסליחותותפלהשמעבקריאתהפסק-סליחות

ריאפסחבערבלבכורים-הבןפריקסעודתא.תפילהקודםשמעבקריאת-לתפילהגאולהסמיכת

רימצוהסעודת-הבןפדיתסעודתרננכדיםולשניאחיםלשניאחדסנדק

עדהעומרלספירתקטןחעוך-העומרספירתינהתינוקרגליאחיזת-סנדק

קעגמבשיעורפחותלאוכלאחרונהברכהספקיגמעלתו-סנדק

קובקלףעלהפטרותספריגעתידות-סנדק

קכפגלילה-תורהספרקחהכןאבי,סנדק,מוהלכשישבתפילהתחנון-סנדק

קואהקריאהלפניהגבהה-תורהספרהולסעודהכבוקר-המיםוכמותי"נטאופן-סעודה

קמםהקריאהבסוףתורהספרהגבהת-תורהספרקוטבנטילהי"ועגט"יצראשר"-שנפנהאחרי-סעודה

קכגפסולשנמצאאחרפסוקים'גהשלמת-תורהספרקמדידיםלנטילתמיםכשאיןבמפהאכילה-סעודה

קולחדרמחדרטלטולו-תורהספרקםז"בברהמלהתחייבשביעהכדיאכילה-סעודה

נאת"לסהמעובדבקלףחולדבריכתיבת-תורהספרקידמנחהתפילתלאחראכילה-סעודה

קכגדכאאודכהכתיבת-הורהספרקוגבשבתקידושאחרימרובהאכילה-סעודה

מולאשכנזיםספרדי-תורהספרג"קאחרונהלכרכהספק-משיעורפחותאכילה-סעודה

קכגהקריאהלאחרברכה-פסול-תורהספרקנחהמברךעםהמזוןברכתאמירת-סעודה
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שבמקומושנית"סעלכרכה-פסול

ויתרותחסרותפסול

חוזרתקריאה-פסול

ת"בסכתבסוגישני

שרטוט-תורהספר

דכאבושכתובתורהספרחיקק-תורהספר

לאשכנזיםספרדית"ס-ספרדי

לאשכנזיכספרדיםמ"בסת"ש"אותכתיבת-ספרדים

"ל"אות-ם"סת

לאשכנזיםכספרדים"ש"אותכתיבת-מ"סת

תנאיעלם"לסתקלףעיבוד-מ"סת

ד"יושלקוצו-מ"סת

תנין-מ"סת
כהןאשהשחייכתהביתעבודות

ולמומרלעברייןתפיליןהנחת-עבריין

סכנהחשש-עגולותתפילין-עגול

כלילהאשהלקידושיעדות

החופהלפניהכתובהעלהעריסחתימת-עדים

מזונותע"ע-עוגות

הקרבנותלפניש"בקקבלתו-שמיםמלכותעול

הציבורעםשמעכקריאתקבלתו-שמיםמלכותעול

שמעדקריאת'בבפרשהקבלתו-מצוותעול

ה"ברלתורהעליה-כשכרתוקעבעל-לתורהעולה

שמתעטףהטליתעלכרכה-לתורהעולה

רםכקול"ברכו"-לתורהעולה

הכרכהח"ידהקוראהוצאת-לתורהעולה

שמעקריאתבאמצעאמןענחתאי-בטצוהעוסק

המצוהמןהפטורבמצוהעוסק

מתפילהפטור-"מצוהלדברהולך"ובמצוהעוסק

הציבורוחובתדיחירמצוה-במצוהעוסק

מתפילהפטור-ציבורבצרכיעוסק

בתפירותריבוע-בתפילץאחדעור

ורעםברקעל-"בראשיתמעשהעושה"

התיכףהיםעל-"כראשיתמעשהעושה"

חזקהרוחעל-"כראשיתמעשהעושה"
כישמעאליםטליתעטיפתאופן-טליתעטיפת

בלבדעטיפתהבעתכרכה-טליתעטיפת

תנאיעלם"לסתקלףעיבוד

המזתלכרכהכרכהשלכוסעיטור

המזוןלעיכולכששותה-ברכהבלישתיה-עיכול

שמעקריאתבזמןעיניונגדציציתהעברת-עינים

קצרבבגדאוגלויבשעראשהנגדעצימתן-עינים

אחרותמצוותקיוםבמקוםבחורהעיסוק

"המחיהעל"
אחתבנטילה-"יצראשר"ו"ידיםנטילתעל"

ידיםלטבילת-"ידיםנטילתעל"
ש"עהקודםללומדהתורהברכת-השחרעלות

זמנו-השחרעלות

ת"ולרי"אלמנהג-השחרעלות

דערכיתשמעקריאתזמןסוף-השחרעלות

תורהגםראה-לתורהעליה

(שארוכהאף)ימיןכדרך-לתורהעליה

"לשבחעלינו"
"ברכו"כעמידה

תפיליןובברכתהמצוותבברכתעמידה

תפיליןבהנחתעמידה

התורהקריאתבזמןעמידה

שמעכקויאתעמידה

למצוהכוונהלעוררכדיעמידה

שמעקריאתלפניאמןעניית

לוהשייכתהכרוברכתעלאמןעניית

עשרהכשמונה"עננו"
הלילהכללניעור-לתפילהי"ענטברכת-ער

ת"מברהפטור-הלילהכלער

מעריבע"ע-ערבית

מקדימיםכשהציבורביחידותערבית-שכתערב

ש"כעהקדמתה-ערבית-שבתערב

קצרבגדהאזמגולהששערהאשהנגדת"ד-ערוה

אשהשערלכיסוינכריתפאה-ערוה

קצרבגדאוגלויאשהשערנגדשמעקריאת-ערוה
הזהבזמןמטבעערך
כבריתהברכהבעתאחיזתה-ערלה
בנטילהי"וענטיצראשר-סעודהקודםצרכיועשה

תפילץעם-מלאכהעשית

תורהלימודתמורתכסףקבלת-עשיר
מילהבכריתלסנדקעשירות
מצוהבחוטףזהוביםעשרהתשלום-זהוביםעשרה
שולחנותמשנילזימוןצירוף-עשרה
באשה-נכריתפאה

המזכתבריבועפגימה

בלילה-הבןפדייך
לכהןהנשיכותממחדותכמטבעות-הכןפריק

לרפואהסגולה-כשוקשקנהבמטבעות-הכןפריק

כהןי"עב"בפדהשהחמנוברכת-הבןפריק

כשכתוכשחל,זמנו-הבןפדיק

ז"בזהב"לפדהמיוחסכהן-הבןפריק
שמתחדשים'חנןאחרילנולד-הבןסדיק

כסףובשווהכ"לפדהמטבעות-הכןסרית

ב"פדהעלהברכהנוסח-הכןפדית

עצמובפודהכ"פדהעלהכרכהנוסח-הבןפדית

תורהספר

תורהספר

תורהספר
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קעחחדשפריראיתעלשהחדנו-חדשפוייזלהחזירמ"עלכהןהמטבעותנתעת-הבןפדיה

קנזבמשקהשטיכולוכדבר-לחפריריספסחכערבלבכוריםסעודה-הבןפדיון

קוהאכילתולפניבברכהי"נט-במשקהשנגעפרירימצוהסעודת-ב"פדהסעודת-הבןפדיה

קצישנימוהלי"עמילהכבמתכשכתפויעהרחכ"לפדהמלעיטחמששעצור-הבןפדיה
ק11חולביוםוחיתוךמילהבעויתפריעה*יהאבשלכרחובעלב"לפדהשליח-הכןפדיה

קפחאשתולמזוגותלהשתכרהבעלחובת-פרנסהרחכסףבשוהאוז"בעהבמטבעשנימעשרפדיה

רכזבכבודומלמדרבלפרנסהציבורחוכת-פרנסה*רהכעליםשלכרחובעלשנימעשרפדיה
קפאת"כקשהחסירפרשיותשמיעתהשלמת-פרשיותייכב"פדהעלהברכהנוסח-עצמופודה

תפיליןע"ע-התפיליןפרשיותקפחהחורהקריאתלשמוקכדימלאכההפסד-פועל

גגבתפיליןהפרשיותעלשערותכריכת-פרשיותקפ5ורביהפריהעלכפיה-ר"פו

עבתפיליןומהומותמתוחות-פרשנותקפ5ר"למותפילות-ר"פצ

גגבתפיליןהפרשיותעלמטליתאוקלף-פרשיותיחוברכותשמעקריאת,כתפילההאסורשיכור-פורים

קכגברכהכליבהורהקריאה-הנשיאיםפרשתשגשמעעלפורס

קבהשחרבכרסותהקטורתפרשתעבבמצוהלעוסקממצוהפטור

קודבשבתהפרשהבקריאתהפסקות-השבועפרשתקדהציבורעםפיוטיםאוסליחותאמירתאי-פיוטים

קפחת"קבזמןתרגוםואחרמקראשנים-השבקעפרשתקדוהפיטיםהתפילההכנת-פירטים

קכהשחרבברכותהתמידפרשתקדבצבורלפיוטיםותפלהשסעבקריאתהפסק-פיטים

כפשתןשלבבגדציצית-פשתןw$pבפיקותשבתחילולהיחרטעם-נפשפיקוח

קפוואחריולפניוכרכה-אורזפתקיאדכרתנ"פיקומשוםכשכתמילה-נפשפיקוח

קפדידיםלנטילתמיםכשאיןבמפהאכילה-פתקער"נפשותבודא"ברכתפץזש

סוגז"וכהמידיםנטילתלהעבההבדל-ומזונותפתפ5הבנתם-בתפילההטיליםפירוש

קידבברכהידיםלנטילתמפוררתכביצהפתקדופיוטיםסליחות,התפילההבנת-התפילהפירוש

nTPD-קידפתכזיתבאכילתבברכהמיםנטילת-פתקסזפירותעםשביולמיםעלברכה
%מ"בטול"כהאריז"צ"כתיבת-"צ"קפחעליהםברכה-סעודהכקינוחמכושליםפיחזת

קבהטלומורידהרוחמשיבאמירת-פעמים'צרכובקיאותבפלפוללימוד-פלפול

קטהכוכביםצאתקפגובשבתחולבעםברכותלשבעחדשותפנים

פאת"ולראאלמנהג-הכוכביםצאתקכגהקריאהלאחרברכה-תורהבספרפסול

קתאדלרנ"והגרת"רשיטת-הכוכביםצאתקיגחתרתקריאה-מסולחורהמסר-פסול

פחוקרוביםצדיקיםכקבריתפילות-צדיקים5יוכמזהותבתפילץ"כסדרןשלא"פסול

רפזתורהלימודתמורתצדקהמכספינטילת-צדקהש"הפרשהכלעםאמירתו-ישראלשמעפסוק

פדהריחשכלהממקוםאמות'דהרחקה-צואהשרצופותפעמתםאמירחו-ישראלשמעפסוק

רבבריתהברכהבשעתהצואהניקף-צואהע5אמןלענחתהפסק-דזמרהפסוקי
שהיטבהטבעתמפיניקויה-צואהאאכילתוזמןסיף-אפיקומן-פסה

פהכסאביתלידותפילהשמעקריאת-צואהקחאבידהלמצואבמטרהחמןבדיקת-פסח

שצואהאעם-והאהןהאףצואתסחמצהלאכולכפיה-פסח

תעניתע"ע-צוםקנחהסדרבליללכרפסשיםנטולת-פסח

רגב"לבאזהרות-החסידיהודהרביצוואתאטצריםיציאתסיפור-פסח

מ1האותרתצורתעח"ידחברוהוצאת-מצריםיציאתסיפור-פסח

גחגץ-האותיותצורתהיאפסחבערבלבכוריםהבןפדיךסעודת-פסח

קדהציבורעםפיוטים/סליחותאמירתאי-ציבורקשפצועהמידוכשחלקידיםנטילתאופן-פצע

קיגכהניםבברכתמסוקיםאמירת-ציבורקפהנוטלהולאהאחתבידוכשפצעי"ענטכרכת-פצע
*קיבצבורלהתפללכדידלוג-הילעולםברוך-ציכורמאראששלבתפילץבבתיםפרודות
קכגברכיםחורהלימודעלכרכה-ציבורסגראששלבהפילץפרודות

רפזככבודומלמדרבלפתםחובתם-ציבורקפחעליוברכה-בסעודהפרי

קכדכשכתלהורהקרואיםבהוספת-טרחה-ציבורמהמצוהכרכתלפנישהחרתך-חדשפרי
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הציבורעם"אוריוצר"-שיכור

מאחריזכשהציבורביחידותמנחה-ציבור

מללאכשהאבלמולהציבורמצות-ציבור

הציכורעםשמעקריאתמצות-ציבור

קלףעללציבורהקודשוכתבינביא-ציבור

מתפילהפטור-ציבורבצרכיעוסק-ציכור

מקדימיםכשהציבורביחידותערבית-ציכור

הציכורי"עכלחשהפטרהקריאת-ציבור

חומשמתוךהפטרהקריאת-ציבור
וחמישיכשניהתורהקריאת-ציכור

קוראמהבעלמילהכלשמיעת-ת"ק-ציכור

בציבורכותיקיןתפילה-ציבור

בציבורותפילההציבורתפילת-ציבור
טליתגםראה-ציצית

בשכתק"סלבישתאופן-ציצית

משתןשלכבגד-ציצית

קטןטליתעלכרכה-ציצית

שבתלכבודשלבשחרשק"טעלכרכה-ציצית

טבילתולאחרשובשלבשק"טעלברכה-ציצית

בלילהבושלןק"טעלציציתברכת-ציצית

וקשריהחוטיהציציתשלגימטריה-ציצית

לבגדהקשרהידוק-ציצית

הציציתשבומהבגדהנאה-ציצית

שמעקריאתבזמןעיניועלהעברתה-ציצית

לאחריו'וכלפניו'כשיהאזהירות-ציצית

בבוקרהציציתלבישתזמן-ציצית

ציציתמצותזמן-ציצית

שהחצנוברכת-חדשה-ציצית

חפצאוחובתגבראחובת-ציצית

בדכתוספתהציציתכנףחיזוק-ציצית
טליתכרכת-ק"סשובכ"אחולבשטבל-ציצית

באמירהלשמההציציתטווית-ציצית

בלילהמציציתפטורטעם-ציצית

הציציתכנף-ציצית

החולצהעלקטןטליתלבישת-ציצית
הגדיליםמידת-ציצית
הנקביםומספרהכגדככנףהנקבמקום-ציצית

הציציתחוטינפסקו-ציצית

התרתם-כשרהועדיןחוטיהנפסקו-ציצית

כשכתטלטול-איג"ובט'בק"בטנקבים-ציצית

ותפרוהבגדכנףנקרע-ציצית

שמעקריאתכשעתנשיקתה-ציצית

לכותבליטליתבעוטף-מצותהעלעוכר-ציצית

הידור-כישמעאליםטליתעטיפת-ציצית

מגולהבציציתמתשלאמות'ד-כעמידה-צירמת

אחרמחומרבבגדהטלתהחשש-צמר-ציצית

כשרותציציותעםכטליתנפטרקכוות-ציצית

הוספה-כקצוותהציציתחוטיקשירת-ציצית

בציציתהחייבקטןטליתשיעור-ציצית

לעיטוףקטןטליתשיעור-ציצית

הציציתקשריביןמרחקשיעור-ציצית

בלילהבציציתשעטנז-ציצית

ותפיליןציציתכברכתתחנתים-ציצית

הציציתכחוטיתכלת-ציצית

שולחנותמשנילזימתצירוף

סעודהקביעתלשיעורצירוף

לצמאוהשותה-מיםעלברכה-צמא

מצמרשאינהקטןטלית-צמר

אחרמחומרבבגדהטלתהחשש-מצמרציצית-צמר

שהחיינווברכתמילהכבריתלתינוקצער

במילהמעככיןשלאציציועלחזרה-לתינוקצער

השחרעמודזמן-אירופהצפק

ן"בקלילהאיןשבובמקוםמגורים-אירופהצפון
ידיםכנטילתחציצה-צפרנים
בצפת-במוסףכפיםנשיאת-צפת

ארעילשינתאמה'קהילוךשיעור-אמה'ק

טעמה-בטליתנפטרקבורת

כשרותציציותעםכטליתנפטרקבורת

מזונותעלסעודהקביעת

שמעבקריאתשמיםמלכותעולקבלת

קרבנותלפנישמעכקריאת-שמיםמלכותעולקבלת

שמעדקריאת'בבפרשהמצוותעולקכלת

תנאיעלתשיתקבלת

בקבריםתפילות-וקרוביםצדיקיםקברי
ץ"והשהציבורענייתאופן-קדושה

בעשרהאורדיוצרקדושה

עשרהשמונהשסחםלפני-וברכוקדושה
קלהלקדושההורדתה-חמורהקדושה

כ"ביוידףכאמצעקדושהשמע-קדושה

כ"בפרההפקעתה-ככורקדושת

"קדיש"
רבאשמיהיהאאמןענחת-קדיש

קדישהאומריםאנשיםשני-קדיש
רבוקהלרבניםבמעמדמילהברית-קהל
התאריךקוכשעובריםלתינוקמילה-התאריךקו

ז"וברהמי"נט-וקוגלמותותעלקידוש-קוגל

כקיץלילהאקשבובמקוםמגורים-קוטב
בקול"לרצץיהיו"ושפתי'ה-קול

הקולהגבהת-עשרהבשמתהקול

בקולתורהלימוד-קול
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ציכור
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ציצית
ציצית
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זת"כרהחיוב-לישוןוחזרבלילהקםקעולתורההעולהשל"ברכו"כרםקול

קפכייחודנישואיןקניןעכהניםכברכתרםקול

קפלחתןהחופהמקוםשכירות-נישואיןקנין1רםכקולת"ברהכאמירתסגולה-רםקול

קמחעליוכרכה-סעודהכקינוחקפהקמחעליוברכה-קומפוט

1והקטורתהתמידלפרשתת"ברההסמכת-קרבנותסוד"יושלקוצו

שהקרבנותלפניכבוקרשמעקריאת-קרבנותמפמ"כסתד"יושלקוצו

קובפ"בעכקריאה-בחומשקריאהסזבתורהכקוראזמנהאחרשמעקריאת-בתורהקורא

נחכתבמתוךתפיליןכשכותבבפהקריאהקסםברכתו-קורנפלקס

קפדבחופההכחוכהקריאתנטמצוהברלפנילקטןתפיליןעלברכה-קטן

קרבהציבורי"עבלחשהפטרהקריאתהלקטןי"כנטחיובגיל-קטן

קובוטעמיםבניגוןהפטרהקריאתקםקטןי"עהמזוןבברכתח"ידאחריםהוצאת-קטן

קובבקלףמנביאהפטרהקריאתesלקטןגדולשלתפיליןהנחת-קטן

קובהקריאהעלבוכה-חומשמתוךהפטרהקריאתנפתפיליןלהנחתקטןחינוך-קטן

קפדבשבתקרואים'בז-התורהקריאתעדהעומרלספירתקטןחינוך-קטן

קכגהנשיאים'פר/ר"בהושעברכהבלי-התורהקריאתעדשמעלקריאתקטןחינוך-קטן

קכ1מהעולהברכהשמיעתו-קוראבעל-התורהקריאתיחלקטןטליתמעטיפתפטור-קטן

קמאוחמישיכשני-התורהקריאתיחלקטןחינוךמצותשורש-קטן

קיטגלילה-התורהקריאתכ1בציציתהחייבקטןלילדקטןטליתשיעור-קטן
קיאהקריאהלפניהתורהספרהגבהת-התורהקריאתהי"נטללאבמאכלקטניםנגיעת-קטנים

קכטהורהספרהגבהת-התורהקריאתקנידיםלנטילתזוחליןמים-קטפרס

קכאת"קלשמועכדימלאכההפסד-התורהקריאתקיגכשבתקידושאחרימרוכהאכילה-קידוש

קפדבשבתהמרשהבקריאתהפסקות-התורהקריאתקוגז"וברהמי"נט-וקוגלמזונותעלבשבת-קידוש

ג"קפסולת"כספסוקים'גהשלמת-התורהקריאתגלסעודהסמוךי"בנטקידושן-ידים-קידוש
קמאשהחסירפרשיותשמיעתהשלמת-התורהקריאתבי"נטי"עלתפילה-קידוש

קמאהציבורחובת-התורהקריאתקירברכהשלכוסעיטור-קידוש

קיקריאהלצורךתורהספרטלטול-התורהקפיאתקנהפגוםכוסחיקק-קידוש
קטההתורהקריאתבזמןישיבה-התורהקריאתקפיבלילהאשהקידושי

קנזרסכקול"כרכו"-לתורהעולה-התורהקריאתקפדידככתבכתובה-קידושין

קכז(שרחוקאף)ימיןדרך-ת"לקעולה-התורהקריאתקפאמהכוסטעימה-קידושיןמסדר-קידושין

קבההתורהקריאתבזמןעמידה-התורהקריאתקפדבחופההכתובהקריאת-קידושין

קכחמהחומשת"בקמילהכלראיית-התורהקריאתפחרצונונגדמצוהלקייםכפיה-מצוהקיום

קידבשבתלתורהקרואיםריבוי-התורהקריאתפגשמעלקריאתזמן-ושכיבהקימה

קמח"קוראבעל"מהמילהכלשמיעת-התורהקריאתאחצותתיקון-ק"ביהמחורבןעלקינה

קכאאכלי"עהתורהקריאתשמיעת-התורהקריאתקסחעליוברכה-סעודהקינוח

קכחת"קבזמןתרגום'ואמקראשנים-התורהקריאתיפהציציתשבומהבגדהנאה-ן"ק

קכבפסולנמצאת"שסלאחרשנית-התורהקריאתקנהחמהבימותהגשםמוריד-קיץ

ח*לאזניוהשמעה-מגילהקריאתיפל"כחובקיץ-הטלמוריד-קיץ
סחש"דק'גבפרשה-מצריםביציאתאמונה-שמעקריאתרבאהמקורבלאדיניםקיצור

סזבתורהכקוראזמנהאחר-שמעקריאתיב"מקוצרת"ץ"השחזרת-מנחהתפילתקיצור

פברכותיהעםשמעקריאתאמירת-שמעקריאתנבבתפיליןהפרשיותעלמטליתאוקלף

שמבטאובכלהברהככלאמירתה-שמעקריאתנאת"סלשםהמעובדבקלףחולדבריכתיבת-קלף

פזבאיחור-שמעקריאתקובקלףעללציבורהקודשוכתבינביא-קלף

סחהרהורי"עקריבבעל-שמעקריאתקיםקלףעלהמטרותספר-קלף

נתנאיעלם"לסתקלףעיבוד-קלף
קריאת"

קכהשחרבברכות-שמע

סגהימןלאחרבברכותיה-שמעקריאתקדנבקלףמנביאהפטרהקריאת-קלף
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סגביחידות-

מזתשלומין-בזמנהשמעקריאתביטל-

שזרהכשפה-

סגשמעלקריאתנקיגוף-

טובהברותבאותיותדקדוק-

עהץ"השי"ע-"אמתאלקיכם'ה"-

עהויציבאמתלפנישהייה-אמת'אלק'ה-

שכהשקוראהלשוןהבנת-

סגמוקדמתש"בקלתפילהגאולההסמכת-

זגש"קבזמןעיניועלהציציתהעברת-

עגאורליוצרברכוכיןהפסק-

קדכצבורפיוטים/לסליחותש"כקהפסק-

עאלכווןכדישמעקריאתלפניהפסק-

עה"אמת"ל"אלקיכס'ה"ביןהפסקה-

סגהנץלאחראףשאפשרכלש"קהקדמת-

עתותפילהש"בקלהפיחשעלולהרגיש-

פדמחיצהכשישמצואההרחקה-

סגבבוקרשמעלקריאתהשכמה-

פחשמיעהבמכונתושמושלאזנוהשמעה-

סגהרעויצר-

מאסופו-שמעקריאתזמן-

"קערכיתשלש"קזמן-
זמנה-

סגשמעלקריאתזמנים-

שבאותיותיהדיקדקכשלאחזרה-

עדשמעלקריאתקטניםהזיוך-

עחכרושאומרש"בקח"ידיציאה-

טת"לברההסמוכיםת"כד-

סחעשהמצותלקייםש"קלפניכוונה-

סדראשתכפסוקשמעכקריאת113נ1ת-

סדשמעבקריאת1"בשכמלכוונת-

סדשמעבקריאת'השםכוונת-

השבלבדאחדפסוקולאהפרשהכל-

הי"נטמיכנגד-

סותיבהתיבהאוישראלשמעפסוקכפל-

פאבשרועלז"כשש-

פבחברתהערותכנגדלאשה-

םפק"ככיאומתליד-

מאכפולתנאי-התפילהלפני-

יאבהלצאתלאכוונה-קרבנותלפני-

בהש"עומקבלת-קרבנותלסני-
סגת"ברהאחרמיד-

פגשמעקריאתלפנימלאכה-

8הציבורעםמצותה-

8קצרבבגדאומגולהכשעראשהנגד-

ז"בזההכסאדכיתמחיצותנגד-שמעקריאת

שמעקריאתבזמןהציציתנשיקת-שמעקריאת

דערביתשמעקריאתזמןסוף-שמעקריאת

תסלה'קודש"ק-לתפלהגאולהסמיכת-שמעקריאת

שמעקריאתזמןעיקר-שמעקריאת

שמעבקריאתעמידה-שמעקריאת

שמעקויאתבאמצעאמןעניית-שמעקריאת

שמעקריאתלפניאמןעניית-שמעקריאת
צואהאינםוהאוזןהאףצואת-שמעקריאת

שמעכקריאתשמיםמלכותעולקכלת-שמעקריאת

ש"דק'בבפרשהמצוותעולקכלת-שמעקריאת

הציבורעםש"בק-ש"עומקכלת-שמעקריאת

ש"קשקוראפעםכלעשהמצותקיום-שמעקריאת

קודםקראכשכברהציבורעםקריאה-שמעקריאת

"כעונהשומע"-שמעקריאת

וברכותש"ק,בתפילההאסורשיכור-שמעקריאת

כזמנהשלא-שמעקריאת

הנץלפנישמעכקריאתתנאי-שמעקריאת

הוספה-בקצוותהציציתחוטיקשירת

הידוקו-לבגדהציציתקשר

ידשלבתפיליןד"יוקשר

ראששלתפיליןקשרמקוס-קשר

הציציתקשריכיןמרחקשיעור-ציציתקשר

מחברותפיליןכששואלהקשרשינוי-קשר
בשכתתפיליןקשר
ראששלתפילץקשר
חדשפריראיתעלשהחיינו-ראיה
בראשהתפילץמקוםגודל-ראש

כשבתמלכנואבינואמירתאי-השנהראש
ה"כרלתורהעליה-כשכרתוקעבעל-השנהראש

ה"כרמילהכריתזמן-השנהראש

בכבודומלמדרבלפרנסהציבורחובת-רב

אחיםלשניאחדסנדק-חשוברב

עליהברכה-אדמוראורבשלס"בביכנטלית-רב

לאחריםלמודתמורתשכרקבלת-רב

כ"לבאזהרות-החסידיהודהרכי
לשיטהוהתפילץ-תםרבינו
השחרעמודזמן-תםרבינו

ח"דרתפיליןכהנחתתנאי-תםרבינו

אחרוניםלמיםרביעית

אחרוניםומיםסעודה,לתפילהי"בנטמיפרביעית

פעמיםכמהשלרגליםמילביטולמיםרכיעית
לסעודהידיםלנטילתמיםרביעית

אחרונהלכרכהפ"בכאמשקהרביעית
רביעיתשיעור-רביעית
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ךכקנהגלךכללימפתחא"הגרהלכותרנו

קפחהמילהאחרהסכיןטלטול-מילהברית-שבחקידרבוקהלרבניםבמעמדמילהברית-רבנים

קירבשבת-צריכהשאינהברכה-שבתקפור"וברהבביתבמטפחתאשהשערכיסוי-ר"רה

ידבשבת"הרחמן"אמירתאי-המזוןברכת-שבתקידמילהבכריתעםרוב
קסג,קכבשבתבקשותאמירת-המזוןכרכת-שבתקערחזקהרוחעל-בראשיתמעשהעושה-רוח

ג"ק"יחסרנואל"בסיומה-המזתברכת-שבתבכידי"נטמקום-רעהרוח
קכבשבת"רחם"-המזוןברכת-שבתדרעהרוחמשוםביוםלישןי"נט-רעהרוח

קפאוכשבתכחולהמזקכברכת"רחם"ברכת-שבתבכ"ביוידיםעלשרייתה-רעהרוח

"יר"לרהבשבתכשיוצאהחגורההידוק-שבתקחלרופאתשלום-רופא
קפדבשכתהפרשהבקריאתהפסקות-שבת"קהמצוהקיוםעכורתשלום-רופא

קיםשבתבלילבמעריבאמירתואי-"ושמרו"-שבתגאמירתועלברכה-ח"ברכמנהגהלל-ח"ר

קפאשנשבהתינוקאומומרלהצילשבתחילול-שבתקסאובשבתבחולהמזוןבברכת"רחם"

צבשבתטבילה-שבתקבכשבתהמזוןבברכת"רחם"

מאבשבתטלטולחשש-'באג"וטנקבים'בעםק"ס-שכתקוהכמשקהשטבוללדברי"נטלהצריךשיעורה-רטיבות

קיאנ"בפיקושבתחילולהיתרטעם-שכתקס1תחבושתמידוחלקכשעלי"נטאופן-רטיה

ב'ביתכנעלייציאה-שבתקמהנוטלהולאהאחתכידוכשפצעי"ענטברכת-רטיה

צדבשבתאמירתוטעם-פורקןיקום-שבתקפגברכותכשבע"חדשותפנים"לשמחה/מאכלריבוי

קיאמומרשללכנובשבחמילה-שבתקכדכשבתלתורהקרואיםריבוי
קיטבשבתמוהליםשניי"עופריעהמילה-שכתסאכשפרודות-ראששלבתפיליןריבוע
קיאבשבת-מיהודיהגוישלבנומילת-שבתנדושיעורוהתפיליןוכבתיבתפירותריבוע

רשבשבתוכשחל,זמנו-הבןפדיון-שבתנרבמכונההתפיליןריבוע

הפגבשבתברכותלשבע"חדשותפנים"-שכתנדהמיבחבריבועסגימה-ריבוע

תיגז"וברהמי"נט-וקוגלמזונותעלקידוש-שכחפדמחיצהכשיששמעלקריאתמצואההרחקה-רעריח
11בשכתתפילץקשר-שכתרמזלאחריםלמודתמורתשכרקבלת-מ"ר

קכיבשבתלחורהקרואיםריכוי-שבתקטבראשיתמעשה/וגבורתושכחוברכת-וברקרעם

טהשמעבקריאת"אמתאלקיכם'ה"אחרשהייהקטע"בשמו-"רצה"
קחמילהכבריתשהחחנוסדהשחרתן-התפיליןרצועות

ריבב"בפדהשהחיינוטהבהןחציצה-התפיליןרצועות

בגותפיליןבציציתשהחיינוזגלשיטתוהתפילכן-י"רש

קצזאביוכשמתשהחיינורבת"כרנוהגואביושקיעהאחרלנולדכרית-ת"ר

כגאחריהאוהמצוהברכתלפנישהחיינוסאשיטתופ"עלנוהגיםשמעקריאתזמן-ת"ר

קעחחדשפריראיתעלשהחיינוסאת"ולרי"אלמנהגש"מוצ-ת"ר

11התפיליןקשרשינוי-מחברותפילין-שואלקיזהכוכביםצאתבזמןת"רשיטת-ת"ר

רההבןלפדיך-כסףשוהקפו"השמשותבץ"לשיטתו-ת"ר

רהכיוםבמטבעאוכסףכשוהש"מעשפדיון-כסףשוהנחיוגה-התפיליןבכחי"ש"

רפומלימודודברשוכחסחלאשכנזיםכספרדיםמ"בסת"ש"
קפבמזוזהחיזבו-דירהשוכרדאחרי"עי"ענטברכתח"ידיציאה-שבועות

יההבןלפדיתישעםלמטבעותשומאקכקדושהאחרעשרהבשמונה-"שבחך"
עוחליצהכהניםברכת,שמעבקריאת"כעונהשומע"קםהמזוןלברכתשביעהכדיאכילה-שביעה

פמטפחפחותמגולהאשהשוקקיגמזונותמסעודתשביעה

כסדאחרונהוברכהראשונהברכה-לצמאומיםשותהקפגובשבתכחול"חדשותפנים"-ברכותשבע

כסדעליוברכה-להתחמםכדיסוכרבליתהשותהייבשכתכ"ויוה"בראמירתואי-מלכנואבינו-שבת

קסזפירותעםשבשלמיםעלברכה-שזיפיםכ1בשבתק"טלבישתאופן-שבת

ידשחיטהבברכתתנאי-שחיטהקיגבשבתקידושאחרימרוכהאכילה-שבת
פזהיוםחצותועדשעות'דלאחרשחריתידכשבתבתפילהאמירתןאי-כקשות-שכת

קודברכהשלכוסשטיפתקיאשכתשיחללואורחיםכשיבואובשבתכרית-שבת



רגזדכקנהגיךכללימפתחא"הגרהלכות

קפהאחרונהלברכהחםתהשתיתשיעוריחהזהבזמןכסףשטרי

סגתפיליןשיעוריזתפיליןהנחתלעניןבאיטרשיטות

קעגי"באהגודללפימדידתם-ערעוריםורהתפיליןבברכותשיטות

קביוםשלשירקפו"השמשותבין"בזמןשיטות

קכ"היםשירת"גיאהכןפדייךבזמןשיטות

11שובוהטילדעתהסיחמיםכשהטיל"יצראשר"שכחמאשמעקריאתבזמןשיטות

י5בלילהשכבועדאמירתן-השחרברכותשכחיגכתפיליןהפרשיותבסדרשיטות

קעזורעםברקעל"בראשיתמעשה"ו"וגבורתושכוחו"גגבתפיליןוסתומותבפתוחותשיטות

זת"כרהלפנישהרהרתורהדברשכחתיחב"לפדהסלעיםחמשבשיעורשיטות

פזל"להאריז-ק"בסבלילהשכיבהיגכתפיליןשיטות

סגשמעלקריאתזמן-וקימהשכיכהקיזהכוכביםצאתכזמןאדלרנ"והגרת"רשיטת

קפלחתןהחופהמקוםשכירותצחוברכותשמעקריאת,תפילהאיסור-שיכור

קהה"ברלתורהעליה-בשכרתוקעכעל-שכרקסזסירותעםשכשלמיםעלברכה-שימורים

רפזשכרתמורתתורהלימוד-שכרסגתפילין-רבאשימושא

קהכשכררופאאומוהל-שכרסאמה'קהילוךשיעור-בתפיליןארעישינת

קיחשבתבערבערביתהקדמת-ביתשלוםזהתורהברכתלברךחוכה-ביוםקבעשינת

קיהאבשליחי"עמילהכרית-שליחקעיאחרונהלברכהספק-משיעורפחותאכילה-שיעור
יפהאבשלכרחובעלכ"לפדהשליחקיגז"ובוהמי"בנטלהתחייבמזונותאכילתשיעור

רפהכעליםשלכרחובעלש"מעשלפדיכןשליחכיבציציתהחייבקטןשלבגדשיעור

חמתפילהפטור-למצוהשליחותסבתפיליןארעילשינת-אמה'קהילוךשיעור

פדשמעבקריאת'השםכוונת-'השםקפאלסעודהי"בנט'לכ'אנטילהביןהפסקשיעור

קים'הבשםכהניםבברכתכוונות-'השםקם"המוציא"לידיםנטילתביןהפסקשיעור

קפהמערביבכותל-עשרהשמונהיזטליתבעטיפתהפסקשיעור

פחהקודשבלשת-עשרהשמתהיחב"לפדהסלעיםחמששיעור

ידע"ששסייםלפני-וקדושהברכו-עשרהשמתהגגהתפיליןבפרשיותרווחאותיות'טשיעור

קכהמיניםברכת-עשרהשמתהבובציציתהחייבקטןטליתשיעור

קכהעפיםברכת-עשרהשמונהיחלעיטוףקטןטליתשיעור

פחהקולהגבהת-עשרהשמונהג"קז"עוהכביצהשיעור

פחעשרהשמונהבתפילתהרהור-עשרהשמונהקידבברכהידיםלנטילת-מסורותפתככיצהשיצור

פפ"אבות"בכווןכשלאחזרה-עשרהשמונהקודפרסאכילתכדישפצור

קגויבאיעלההזכירכשספקחזרה-עשרהשמונהקפחכשתיה-פרסאכילתכדישיעור

קגבקיץהגשםמורידבאמרלראשחזרה-עשרהשמונהג"קז"בזהכזיתשיעור

קעשרהבשמתהכריעות-עשרהשמונהקידמצהכזיתשיעור

פפלנשים-עשרהשמונהקודכברכהידיםלנטילתפתכזיתשיצור

קכדרבנן"מודים"-עשרהשמתהקפהומדאוריתאמדרבנןכחובהשיעור

ידעשרהשמוזהסיום-עשרהשמונהרהב"לפדהמטבעותשיעור
קכ"עשו"-עשרהשמונהקי5אחרוניםמיםשיעור

קכ"רצה"-עשרהשמונהכאהציציתקשריבקמרחקשיעור

קכקרושהאחרע"בשמו"שבחך"-עשרהשמוגהקיגסעודהקביעתשיעור

נ*קשמחהריבוי-ברכותלשבע"חדשותפנים"כשמחהג"קרביעיתשיפור
נידשלומדת"דבאזניושמיעהקוהכמשקהשטיבוללדברי"נטלהצריךרטיבותשיעור

פחשמעוקחאתמגילהקריאתכאזניושמיצהנרכתפיליןריבועשיעור

קנחמהמברךהמולברכתשמיעתקוגמזתותמסעודתשביעהשיעור

קנחהציבורי"ע-"קוראבעל"מהמילהכלשמיעתיחוברכותשמעקריאת,בתפילההאסורשכרותשיעור

פחכמכונהשמיעהלככרשמעוקריאתמגילהשמיעתקמהאחרתהלברכה-פ"בבארביעית-שתיהשיעור



ךכקנהגיךכללימפתחא"הגרהלכותרנח

קטהאחרונהלברכהפ"בכארביעית-שתיהפחכלחששמתפללעשרהשמונהתפילתשמיעת

קסםכשתיה-פרסאכילתכדישיעור-שתיהנפהדעתמהיסחבתפיליןשמירד

נבבתים"ש"-ובם"סתבאותיותתגיןנפואבידהמגניבההפילץשמירת

קידעליוברכה-להתחמםכדיששותהסוכרבליתהשמעקריאתע"ע-ישראלשמע

קפחעליוכרכה-בסעודהתה%דעתהיסחמשוםפעםבכלראשתהברכה-שמש

"קטאחרונהלברכהשתיהשיעור-חםתהסבוהזריחההשקיצהזמני-שמש
יחמתשלאמוח'דכתוךאמירתם-תהיליםאלפיההזמןקביעת-שמש
פקצרבגד/גלויכשעראשהנגדבאוטובוס-תהיליםקפוהחמהבשקיעתשלכים-שמש

קדתהיליםבאמירתהלבכוונת-תהיליםקפאהתורהקריאת-וחמישישני
"קהמצוהקיוםעבורתשלום-תוקעקכחהתורהקריאתבזמןתרגוםואחרמקראשנים
,התורהקריאת,החורהברכתגםראה-תורהאחצותזמן-שעון

תורהלימוד,חורהספרמאזמניותשעות

זת"ברהקודםת"בדהרהוראיסור-הורהפזבלילהכציציתשעטנז

"קה"ברלתורהעליה-בשכרתוקעבעל-חורהעפהשערוגילוחהאשהשערכיסוי-אשהשער
קכגברביםחורהלימודעלברכה-תורהקפימטפחתאונכריתבפאהכיסויו-אשהשער

רפותורהלימודמצותגדר-חורהטפשערהלכיסוינכריתפאה-אשהשער

הידתורהדלימודע"מקיום-ת"בדהרהור-תורהפגלויבשעראשהנגדת"ודשמעקריאת-אשהשער
קכאת"בקשהחסירפרשיותשמטתהשלמת-חורהטהארוךראשבשערלתפיליןחציצה-שער

רפושלומדהלימודזכירת-תווהגגבתפיליןוהמטליתהפרשיותעלכריכתן-שערות

חג"שהזעשהכמצותלאשהת"ברהחיוב-תורהעזבשערותאובזיעהלנוגעי"נט-שערות

יפתורהובבןב"בבעהת"תחיוב-תורהקטאוקינוסעל-"הגדולהיםאתשעשה"
פת"בכרהלהתחייבכדיללימורכוונה-תורהטז"כלעשמעקריאת-זרהשפה

יכובקיאותכפלפוללימוד-תורהקסגלסעודהידיםבנטילתבזוזוהידיםשפשוף
ריות"תח"ידלצאתגמראלימוד-תורהיגז"השבחזרתש"ובה"בענייתאי-ץ"ש
יכהבנהבלאהרבהבמקוםבהבנהמעטלימוד-תורהעהשמעכקריאתץ"השי"ע-"אמתאלקיכם'ה"-ץ"ש
פקצרבגדאומגולהבשעראשהנגדלימוד-תורהיגבמנחה"מקוצרת"ץ"השחזרת-ץ"ש

רכאדיניםקיצורלימוד-תורהקחקבועץ"כשתשובהבעלמינוי-ץ"ש

יפתפיליןלהניחהפסקתו-תורהלימוד-תורהקארבאשמיהיהאאמןעניית-ץ"ש
r~m-הי"נטמיכנגד-תורהלימוד-תורהחץ"והשהציבורענייתאופן-קדושה

חת"ברהאחרילאשה-תורהלימוד-הורהיימהסידורותפילהאמןענית,ץ"הששמיעת-ץ"ש

פהתורהברכתאחרמיד-תורהלימוד-הורהיגבציבורותפילההציבורתפילת-ץ"ש

רגזשכרתמורתחורהלימוד-הורהקחהמצוהקיוםעבורתשלום-ץ"ש

ויפבתורהעיסוק-הורהיגת"כרנוהגואביושקיעהאחרלנולדברית-שקיעה
קכאוחמישיכשניהתורהקריאת-תורהרבשקיעהאחרמידלנולד-מילהברית-שקיעה

פת"לברההסמוכיםת"כדשמעקריאת-תויהסבהשקיעהזמן-שקיעה

וידכפיודיבור-פ"שבעוחווהשנכהב-הורהקשהמנחהתפילתזמן-שקיעה
%רמלימודודברשכחת-תורהקפוהחמהבשקיעתשלבים-שקיעה

רידשלומדמהבאזניושמיעה-תורהיאשהניחהתפיליןעלהחזרתו-הבגדשרוול

קכאאכלי"עהתורהקריאתשמיעת-תורהטוכתפיליןת"בסשרטוט

'ייחשיבותו-חורהתלמוד-תורהעכפיואמירה-במזוזהלשמהשרטוט
סיחתורהבלומדיתמיכה-תורהקסדלצמאושותהכשלא-ברכהבלי-שתיה

קמותחבושתמידוחלקכשעלי"נטאופן-תחבושתקנפ'זעםלזימון,ששחו'גהצטרפות-שתיה

קפהנוטלולאהאחתבידוכשמצעי"ענטברכת-תחכושתקפחעליהכרכה-המזוןלעיכול-שתיה

קהחתונתוביוםחתןכשישבתפילה-תחנוןקפאלוגמיוכמלואבחופהמהכוס-שתיה

קיאפיםנפילתנוסח-תחנוןקוולשתיההיםנטילת-שתיה



רנטךכונהגיךבללימפתחא"הגרהלכות

ייבכעסעבירהבהרהוריבתפילההפסק-תפילהקישמאלצדעלבשחריתאפייםנפילת-תחנון
קדציבורעםפיוטיס/לסליחותבתפלההפסק-תפילהקבותפיליןציציתבברכתתחנונים

עחותפילהש"בקלהפיחשעלולהרגיש-תפילהטלפניהםת"מברהפטוריםתחנונים

פחעשרהשמונהכתפילתהרהור-תפילהקיטי"באבמעריבאמירתואי-לעולם'הברוך-תייר

יד"לרצוןיהיו"לפני-כ"ביווידוי-תפילה"י"בנטחיובגיל-תינוק
קטוהשקיעהעדהמנחהתפילתזמן-תסילהידבמילהמעכביןשאינםציציןעלחזרה-תינוק

יאלתפילהאבנטחגירת-תפילהקיאשנשכהתינוקלהצילשבתחילול-שנשבהתינוק

סטשמתפלללפניבחשוכהחזרה-תפילהגהכתבג"עכתב-בתפיליןאותתיקון

קב"ויבאיעלה"הזכירכשספקחזרה-תפילהאחצותתיקון

קגן"בק"הגשםמוריד"כשאמרלראשחזרה-תפילהקנהפגוםכוסתיקון

קכא"הגרלשיטתגרסאותחילוסי-תפילהקטבדכאבושכתובתורהסמרתיקון

סגותיקיןתפילתטעם-תפילהggמ"בסתד"יושלקוצו-תיקון

צהבקולהתפילהבסוף-"לרצתיהיו"-תפילהוהציציתבחוטיתכלת

קסגלתפילהי"בנטלסעודהח"ידיציאה-תפילהיטות"תח"ירלצאתכדיגמראלימוד-תלמוד

סגכציבורכותיקין-תפילהתורהלימודגםראה-תורהתלמוד

קעשרהבשמונהכריעות-תפילהסידתורהדלימודע"מקיום-ת"בדהרהור-תורהתלמוד

פאכשרועלז"כשש-תפילהוטתורהובבןכ"בכעהחיוכו-תורהתלמוד

יט)"כק-הטלמוריד-תפילהפת"בברהלהתחייבכדיללימודכוונה-תורהתלמוד
פטבתפילהזרותמחשכות-תפילהריואחרתמצוהעלועדיפותוחשיבותו-תורהתלמוד

בבידי"נטמקום-תפילהריחתורהבלומדיתמיכה

פטסידורמתוך-תפילהזדשחיטהובברכתהתפיליןבברכותתנאי

פחז"בזאהכסארביתמחיצותנגד-תפילהגזמ"בחזהתפיליןבהנחתהנאי

דלתפילהסמוךכ"מבליוצאבברכהי"נט-תפילהזגח"דרתפיליןבהנחתתנאי

קטוומעריבלמנחהבברכהידיםנטילת-תפילהנאתעניתבקבלתתנאי

במיםכרביעיתי"נט-תפילהסגהנץלפנישמעכקריאתתנאי

ידעשרהשמונהסיום-תפילהמאהתפילהלפנישמעבקריאתכפולתנאי

חמתפילהפטור-ציבורבצרכיעוסק-תפילהנאתנאיעלם"לסתקלףעיבוד-תנאי

פטלנשיםמתפילהפטור-תפילהנאחנאיעלקבלתה-תענית

יגץ"והשהציבורענייתאופן-קדושה-תפילהקזכתעניתוסליחותמלכינואבינואמירת-תענית

קי"כהנים"קריאת-תפילהתפילתגםראהתפילה
יחוברכותש"ק,בתפילההאסורשיכור-תפילהיבץ"השבחזרתש"ובה"בענייתאי-תפילה

יבאמןוענייתץ"הששמיעת-תסילהיאלתפילההמלבושתיקון-בגר-תפילה
ייהסידורמתוךותפילהץ"הששמיעת-תפילהפבכותיקיןכיחידות-תפילה
ידכ"ביווידויבאמצעקדושהשמע-תפילהפט(כוונהובלי)ככוונה-תפילה
קחחתונתוביוםחתןכשישבתפילהתחנון-תפילה1שמתפללקודםטבילה-קריבעל-תפילה

פחוקרוביםצדיקיםבקברי-תפילותידבשבתאמירתןאי-בקשות-תפילה

פחהכבודלכסאמלאכיםי"עהבאתן-תפילותידלרצוןיהיווקודםתפילהבשומעבקשות-תפילה

קידקרבנותכנגד-תפילותגלתפילהי"נטעלברכה-תפעה

קסתר"לפו-תפילותצדעשרהשמונהשסייםלפני-וקדושהברכו-תפילה

קידהאבותי"ענתקנו-תפילות1התפילהבתוךמקומה-התורהכרכת-תפילה
סגהתפיליןורוחבאורך-תפיליןגלתפילהסמוךי"נטברכת-תפילה

יזתפיליןהנחתלעניןאיטר-תפיליןדהלילהכללער-לתפילהי"ענטברכת-תפילה
נזמ"בחוה-תפיליןיהכקולהתפילהבתחילת-שפתי'ה-תפילה

יגכתפיליןתגרעוכלתוסיףבל-תפיליןקדופיוטיםסליחות,התפילההבנת-תסילה
ידתפיליןעלאחתברכה-תפיליןפפהמיליםפירושהבנת-תפילה



רכונהגיוכללימפתחא"הגרהלכותרם

מצוהברלפנילקטןתפיליןעלברכה-תפילין

במעומד-ידשלתסיליןעלברכה-תפילין

דבקללא-ראששלכתסיליןבתים-תפילין

גדולות-תפילין

תפיליןבמקוםמניחןשלאחשש-גדולות-תפילין

בראשהתפיליןמקוםגודל-תפילין

התפיליןמעורהנעשהדבק-תפילין

הדעתהיסח

כתפיליןהדעתהיסח

ולמומרלעברייןתפיליןהנחת

לקטןגדולשלתפיליןהנחת

מיושבאובמעומדידשלתפיליןהנחת

בצהריםלנולדמצוההברבבוקרהנחתן

(ידבשל)הפוךהנחתן

היוםכלהנחתן

הדעותכלח"ידלצאתהנחתן

תפיליןלהניחכדית"תהפסקת

והרצועותהבתיםהשחרת

ליפותהאותעלחזרה

תפיליןלהנחתקטןחינוך

קריכשראהחליצתם

התפיליןרצועותצידיכהשחרתהציצה

התפיליןברצועותחציצה

ארוכותראשכשערותחציצה

במעברתאתפיליןומקוםחציצה

מרובעותשאינןכתפיליןסכנהחשש

בפהקריאה-כתבמתוךכותב

בידוקשירהבאצבעכריכות

והמטליתהפרשיותעלשערותכריכת

לאשכנזים-ספרדיכתב

כתבג"עכתכ

ל"כהארע"צ"כתיבת

ד"הראבלשיטת

בתפיליןכשעטוררגליםמימטיל

הפרשיותעלקלףאומטלית

התפיליןככתבאבותמסורח

הביתעםאחדמעורמעברתא

דתפיליןעשהמצות

מתפיליןהפטור-מצטער

תפיליןבהנחת-מקובלים

ידשלתפיליןהגהתמקום

ראששלתפיליןהנחתמקום

ראששלתפיליןקשרמקום
בתפיליןמשמוש

תפיליןהנחתאחרלתפילהי"נט

בתפיליןהחפירותנקבי-תפיליןמ

בתפיליזהפרשיותסדר-תפיליןנח

תפיליןהנחתכאמצעסח-תפיליןמא

סכנהחשש-עגולות-תפילץסג

לשמהעיבוד-תפיליןיה

תפיליןעם-מלאכהעשיית-תפיליןסג

כסדרןשלאפסול-תפיליןסג

ראששלבתפיליןפרודות-תפיליןנפ

דווקאפרודות-תפילין911
בתפיליןוסהומותפתוחותסרשיות-תסיליןנט

קטנות-תפיליןנפ

ראששלהפילץהנחתלפניבידקשירה-תפיליןנח

ידשלבתפיליןד"יוקשר-תפיליןנפ

כשבתתפיליןקשר-תפיליןוג
ראששלתפיליןקשר-תסיליןיפ

במכונהריבוע-תפיליןזג

אחדמעורובבתיםבתפירותריבוע-תפילין1פ

מחברותפיליןכששואלהקשרשינוי-תפיליןסר
בתפיליןארעישינת-תפיליןגה

התפיליןשיעור-תפיליןנפ

ריבועשיעור-תפיליןפא

נפרדיןעורות'דעלכתיבתן-ידשל-תפיליןסד
ת"ורי"מששל-תפיליןסח

רבאשימושאשל-תפיליןסה

הדעתמהיסחבתפיליןשמירה-תפילין1ה

ואבידהמגניבהשמירתן-תפיליןנד
שהניחתפיליןעלהחזרתו-שרוול-תפיליןגה

שרטוט-תפיליןיח

ראששלשבבית"ש"-בתבין-תפיליןנב

ותפיליןציציתבברכתתחנונים-תפיליןסו

התפיליןמכרכותתנאי-תפיליןגה

מ"כחוהתפיליןבהנחתחנאי-תפיליןסו
ח"דרתפיליןבהנחתתגאי-תפילין1ג
ותפיליןטליתעםמנחהתפילת-תפיליןפא

כתיבתןעכורתשלום-תפיליןגג

ץ"כש-תשובהבעלתפילתסו

בציבורותפילההציבורתפילתפב

מנחהתפילתלאחראכילה-מנחהתפילתזפ
מאחריןכשציבורביחידות-מנחהתפילתס
גדולה-מנחהתפילת1ג

זמנה-מנחהתפילת9ה

"מקוצרת"ץ"השחזרת-מנחהתפילת11

ותפיליןטליתעם-מגחהתפילת11

זמנהתחילת-מנחהתפילתס
מנחהלאחרדשחריתתשלומין-מנחהתפילתנ
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רפאךכקנהגיךכללימפתחא"הגרהלכות

נדהתפיליןוככתיבתפירותריבוע-תפירותקיחמקדימיםכשהציבורביחידות-ערביתתפילת

בזשנקרעהציציתבגדנגףתפירתקיחשבתבערבהקדמתה-עוביתתפילת

סטשמתפלללפניבתשובהחזרה-תשובהבלפניהי"נטעלברכה-(מעריב)רשותתסילת

קלרופאאולמוהלתשלוםפזהיוםחצותעד/שעות'דלאחרשחריתתפילת
" קחתפיליןכתיבתעבורתשלוםקטהמערביבכתלעשרהשמונהתסילת

קימצוהבחוטףוהוביםעשרהתשלוםפחהקודשכלשוןעשרהשמתהתפילת

פזמנחהלאחרדשחריתתשלוסץפחהקולהגבהת-עשרהשמונהתפילת

טזבזמנהקראשלאשמעלקריאתתשלומץפפ"אבות"ככווןכשלאחזרה-עשרהשמונהתפילת

יבשינההמעבירכרכת-כאבתשעהפזמנחהלאחרדשחריתתשלומיןתפילת

יבגומיכנעל-"צרכיכללישעשה"כרכת-באבתשעהעתלהפיחכשצריךתשלומיןתפילת

יב"צרכיכללישעשה"אמירתאי-כ"ויובאבתשעהסבביניהםההבדל-(כתפילין)והדבקהתפירה

בבידי"נטמקום-כאבתשעהנדכתפיליןהתפירותנקבי-תפירות


