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לשון קדשו של רבינו בהנהגות האדם )אות כ'(:
"לשמור את עצמו מדברים בטילים, ונצטוינו מפי רבינו הקדוש שעובר בזה על 'לא תרצח', חוץ מה שאמרו רז"ל )יומא יט:( שעובר בלאו הבא מכלל עשה 
'ודברת בם )דברים ו ז( ולא בדברים בטילים', ומכל שכן מדברים האסורים, ואם בא לידו כך יקנוס את עצמו באיזה קנס, ויהרהר בתשובה ויתוודה תיכף".

• • •
בראשית אמרי שפתי לא אכלא מלהזכיר הזמן הנעלה מאד שאנחנו 
הקדושים  להימים  ונראה  הסמוך  הזמן  הוא  הלא  כעת,  בו  עומדים 
והנוראים שבהם זכינו לקיים המצוות הקדושים שנצטוינו מפי השי"ת 
וזכינו להתקרב אליו ית"ש מתוך תשובה  ברוב אהבתו וחמלתו עלינו, 
זכיותינו, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים  מיראה ומאהבה ולהרבות 
גורלינו, על כן הזמן הזה נכון מאד לחדש סדר המאמרים לבאר ולהרחיב 
ביאור ההנהגות הקדושות שחרט רבינו עלי גליון להורות הדרך אשר נלך 
בה, ביחוד מדבריו הקדושים שהזכיר בשאר ספריו, כדי להתחזק בהם 
ולקיים אותם ביתר שאת וביתר עוז, ודבר בעתו מה טוב שכעת הזמין 
דברים  מלדבר  עצמינו  את  'לשמור  זו  קדושה  אזהרה  לידינו  השי"ת 
שכתב  בראשי"ת  צירופי  בין התש"ך  כן  גם  הזה  הדבר  ונרמז  בטלים', 
רז"ל  אמרו  רת"י.  יצורף שב"א  "בראשית,  פו(:  )אות  דכלה  באגרא  רבינו 
'השח שיחה בטילה עובר בעשה, שנאמר ודברת בם ולא בדברים בטלים'. 
כן  גם  וזהו  י'דבר".  ת'ורה  ר'ק  א'סור  ב'טילה  ש'יחה  תיבות  בראשי  נרמז 
פי  על  עלינו,  שעברו  הקדושים  מהימים  ההמשכה  את  לשמור  הכלי 
'מרחשוון'  נקרא  זי"ע שהחדש הבעל"ט  מה שמקובל מהצדיקים הק' 
מלשון מרחשין שפוותיה, שהשפתיים עדיין מרחשות בתפלה מהימים 
שיח  ולשפוך  נפשנו  על  ולבקש  להתפלל  הרבינו  שבהם  הנוראים 
יתחלל  לבל  בקדושתו  הפה  את  לשמור  מאד  ראוי  כן  על  תחינתינו, 
אשר  הגדולה  קדושתו  את  ח"ו  ויאבד  ומבוטלים  בטלים  בדיבורים 

רשומה בו עדיין מהתפלות הקדושות.
וכדי שיקבעו הדברים בלבנו כיתד שלא תמוט ונזכה להתחזק בהם 
תשרי(  כ"ט  )יא"צ  צדיק  צמח  מספה"ק  הדברים  מקור  כאן  נציין  כראוי 
ג'  )יא"צ  זי"ע  מרוזין  הרה"ק  חמיו  בשם  כן  שהביא  מרחשוון  לחדש 

מרחשוון(, וזל"ק:

כו  )דברים  תיבות  מראשי  יוצא  מרחשוון  חודש  של  הוי"ה  שם  "צירוף 
י'הו'ה, והסופי תיבות בחשבון המ' מרובעת ת"ר  טו-טז( דב'ש היו'ם הז'ה 

הכי  דמשום  זצ"ל  מריזין  הק'  חותני  שאמר  מה  ומרומז  תשר"י,  גימטריא 
מחודש  מרפשוון שפוותא  רחושי  מפני שעדיין  מרחשוון  זה  חודש  נקרא 

תשרי העבר שעשו תשובה גדולה".
וכתב בס' שער יששכר )מאמר חדש מרחשון אות ד-ה( שמהאי טעמא 

זה צריך להתמיד בלימוד התורה בחדש הזה, וזל"ק:
"כתבו בספרי מוסר והנהגות להרבות בלימוד ביותר בחודש הזה, כי הוא 
חודש הסמוך הא' בשנה אחרי ירח האתנים שהיה מרובה במצוות, ועכשיו 
בחדש הזה אין לנו שיור רק התורה הזאת, והוא תחלת החורף והלילות כבר 
והוא העת לקבוע ולהרבות בשיעורי תורה, על דרך שאמרו חז"ל  ארוכים 
)עירובין סה:( 'לא איברי לילה אלא לשינתא' עכ"ד, ואין לנו שום מועד ושום 

יומא דפגרא בחדש הזה רק לימוד תורה הוא יאיר לנו בחדש הזה, על כן יש 
לומר רמוז מרחשוו"ן עה"כ גימטריא תור"ה, שצריך לכלול עצמו בהתורה 

בחדש הזה כנזכר.
ויש לומר עוד על פי דברי הרב הקדוש מרוזין זי"ע כי מרחשו"ן מלשון 
לעשות  אסור  כן  על  כי  אמות  )ד'  התפלה  אחרי  שפתי'  מרחשי"ן  רחושי 

רבות  רמוז אחרי התפלות  והיינו  הנזכר אחרי התפלה(,  אז כשיעור  צרכיו 
שלפניו,  תשרי  בחדש  הסוכות  וימי  והנוראים  טובים  בהימים  שהתפללנו 

עדיין רחישי מרחשין שפתי' בחדש הזה מרחשון הסמוך אחריו, עכד"ה. 
והנה על פי שולחן ערוך )סימן קנה( שאחר התפלה יקבע עת ללמוד, על 
כן מרתשון אחרי שרחשי מרחשי"ן שפתי' מהתפלות שהתפללנ"ו בימים 
הקדושים והנוראים כנזכר יקבע עת ללמו"ד שיעורין תמידין כסדרן בחדש 

הזה להיות קיימים בזמנם בכל ימות החורף"1.
ללימוד  גדול  עיקר  הוא  בטלים  דברים  מלדבר  הפה  שמירת  והנה 

התורה, כמ"ש באור החיים הקדוש )פנחס(, וזל"ק: 
וכו',  פה  לשון  הוא  'פוה'  פירוש  הפוני',  משפחת  'לפוה  אומרו  "והוא 
גם  המורגשות,  ממותרות  לפנותו  שצריך  פירוש  הפוני',  'משפחת  ואומרו 
ומצאתי  באדם,  התורה  קיום  מונעים  הם  כי  בטלים,  ומדברים  מהשחוק 
לחסידי ישראל שכתבו כי פה של לומדי תורה דינו ככלי שרת אשר ישרתו 
בם בקודש, כי אין קדושה כקדושת התורה, ולזה אסור לדבר בו אפילו דברי 
חול, הגם שאין בהם דברים האסורים, והוא מה שרמז במאמר 'לפוה', שהוא 
פה העמל בתורה, שבו שוכן חצי שמו יתברך, 'משפחת הפוני' פירוש צריך 
לפנות מפיו כל חוץ מהגות תורה, ובזה נכללים חלק אחד מהמ"ח מעלות, 
שהם במיעוט שיחה, במיעוט שחוק, במיעוט תענוג, וכדומה להם שבענף 

המותרות". 
וראה עוד מה שאמרו בירושלמי מסכת ברכות )פ"א ה"ב(: 

"דרבי שמעון בן יוחאי אמר, אלו הוינא קאים על טורא דסיני בשעתא 
נשא  לבר  דיתברי  רחמנא  קומי  מתבעי  הוינא  לישראל,  תורה  דאתיהיבת 
תרין פומין, חד דהוי לעי באוריתא וחד דעבד ליה כל צורכיה, חזר ומר ומה 
אין חד הוא לית עלמא יכיל קאים ביה מן דילטוריא דיליה אילו הוו תרין 

על אחת כמה וכמה".
גרמא  הזמן  מ'בראשית'  התורה  שמתחילים  הזאת  לעת  והנה 
להתחזק בלימוד התורה ולהתרחק מלדבר דברים בטלים, כמו שנרמז 
המתחלת  שבכתב  התורה  מהתחלת  רק  שידבר  בם'  'ודברת  בכתוב 
ב' עד סיום תורה שבעל פה המסתיימת באות מ' בסוף מסכת  באות 
עוקצין )פ"ג מי"ב(: "אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך 
הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר )תהלים כט( ה' עז 
לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום", כמ"ש רבינו במגיד תעלומה )ב.(, 

וזל"ק:
מ'  באות  פה  שבעל  התורה  שהתחלת  רשומות  דורשי  מפי  "ושמעתי 
פתוחה, וסיומה באות מ' סתומה, כי הנה אות המ"ם בהברת"ה בפה מלא 
מ"ם, הנה פותח האדם הפה והשפתים באמירת המ"ם פתוחה וסוגר הפה 
יפתח  שלא  בטלים'  בדברים  ולא  בם  'ודברת  לרמז  והוא  סתומה,  במ"ם 
האדם את פיו רק באמירת דברי תורה וסוגר הפה בסיימו לימודי התורה. 
ואני אמרתי ברמז המאמר 'ודברת בם ולא בדברים בטלים', 'בם' היינו הב' 
התחלת תורה שבכתב, ואות מ' סתומה הוא סיום התורה שעל פה, לרמז 
שלא ידבר האדם דבריו רק מהתחלת תורה שבכתב עד סיום תורה שבעל 

פה ולא בדברים בטלים שאינם נוגעים לשתי תורות הללו".

חדש מרחשוון עדיין מרחשין שפתי' בתפלה / להתחזק בלימוד התורה ולא לדבר דברים בטלים
הנהגות האדם )פ"ו(

להתדבק בתורה בלילות החורף הארוכים
כאשר שמעתי שאמר כ"ק רבינו הקדוש מרן הבני 
והימים  נ"ע, אחר שעברו הימים הנוראים  יששכר 
טובים הללו אמר, שאינו יכול למצא מרגוע לנפשו 
הקדושים  מהימים  והשתוקקות  הגעגועים  מגודל 
הלילות  אשר  בזכרו  רק  הקדושות,  והמצות 
הארוכות דחורף ממשמשים ובאים ויהיה לו יכולת 
לדבוק נפשו בלימוד תוה"ק אז מצא מרגוע לנפשו1. 

אבל  קדושים,  ימים  עברו  "הן  צחות:  בדרך  ואמר 
דדבריו  תוכן  כאן  עד  קדושים"2,  לילות  יבואו 
הקדושים: ]שי למורא להגה"צ מקרעניץ זצוק"ל, תלמיד 

הרה"ק מבלאזוב זי"ע[

א  מאמר  מרחשון  )חדש  לצדיק  צבי  בס'  מש"כ  עוד  ראה   .1
אות ב(: "או יאמר מדוע יוצא הצירוף דחודש מרחשון מן הנהו 
שלפני  החדש  דהנה  דייקא,  יהו"ה  הז"ה  היו"ם  ודב"ש  תיבין 
ונמשך  יום,  בכל  מצות  חבילות  בו  יש  תשרי  החודש  היא  זה 
טובות  השפעות  ורוב  ופינה  צד  בכל  מיתוקים  מיני  כמה  בו 
אין די באר ואין די עולה כנודע, והנה אחר כך בעבור החדש 
החודש  על  געגועים  לו  יש  ישראל  איש  כל  הנה  הזה  החביב 
החביב הזה כי יעבור, אשר נחסר ממנו כל מיני מתיקות ההם 
עין  כל  אשר  ובפרט  עתה,  עד  הזה  החדש  כל  לו  היה  אשר 
משכיל ראו בעיניו ולא זר שבאמת נחסר מדת מרחשו"ן ממדת 
תשר"י כמנין דב"ש, צא וחשוב, והוא ודאי להורות על ככה על 
העלמות בחינת מתיקות הדבש דחודש תשרי העבר, לכן שפיר 
יוצא הצירוף דחדש מרחשון הלזה מן הנהו תיבין ודב"ש היו"ם 
הז"ה יהו"ה וכו' דייקא, להורות דאף על פי כן ביכולת כל אדם 
להמשיך אליו בחינת מתיקות הדבש ההיא אף בחדש הזה שאין 
בו מצות מעשיות המתוקים הנהוגים בחודש העבר, אף על פי 
כן על ידי עסק התורה ולימוד משפטיה וחוקותיה שזה כל יומא 
זמנא הוא יוכל כל אחד להמשיך אליו בחינת מתיקות הדבש 
דייקא,  וכו'  מצוך  אלקיך  ה'  הז"ה  היו"ם  ודב"ש  וזהו  הנזכר, 
וזהו  כנודע,  חדא'  'בצוותא  כמ"ש  וחיבור  דיבוק  לשון  שהוא 
ואת המשפטים  'את החקים האלה  סיום הכתוב  כוונת  כן  גם 
כל  יוכל  התורה,  ומשפטי  החוקים  לימוד  ידי  על  והיינו  וכו'' 
דבש  בחינת  להרגיש  לבחינת הדבש,  להדביק את עצמו  אחד 
הרוחניית דהתורה המתוקה, ולהמשיך אליו גם כן בכח הזה אף 
טובות  ורוב השפעות  הזה  עולם  דעניני  בחינת דבש  מתיקות 
והצלחה, כמו על ידי המצוות החביבות הערבים דהחודש תשרי 

העבר, כנ"ל נכון":

2. ראה בס' מהרי"ד מבעלזא לשמיני עצרת: "וכ"ק הרה"צ ר' 
הרשילי זידיטשובר ז"ל אמר שלילות החורף יש בהם קדושת 
חול המועד, וכשהאדם מתנהג בהם כראוי יכול להרגיש בהם 

קדושת חול המועד".

צבי  "פעם אמר העטרת  אביו:  ישראל הביא בשם  אוצר  ובס' 
מזידיטשוב זי"ע: א איד קען זיך אויסבעטין ווינטער פארטאג"ס 
ווי יום הקדוש ביי נעילה ]יהודי יכול לשפוך שיח לה' באשמורת 

ימי החורף כמו יום הקדוש בנעילה[":

שבת מברכין חשון
ג' בשעה 5:51 10 חלקים.  מולד: ליל  ג' ד'.  ראש חדש: 
צירוף הוי"ה: והה"י. יוצא מפסוק: ו'דבש ה'יום ה'זה י"י 
מנהיגין  מזל: עקרב.  חוש: ריח.  נ'.  אות:  )דברים כו טו(. 

בנפש זו"נ: דקין. אבר הראש: אזן ימין.

1. וראה עוד בס' ישמח ישראל )נח אות ב( שהביא הדברים בשם הרה"ק מקאזניץ זי"ע ומה שביאר בזה, וזל"ק: 
"וכמ"ש הרה"מ הק' מקאזניץ זצללה"ה זי"ע, 'מרחשוון' שמתרחשין עוד התפלות בשפתא דישראל, והיינו שמגודל מרירות נפשו אחרי רואו שכבר עברו הימים נוראים, והוא 
העלה חרס בידו שלא הרגיש כלל מגודל קדושתם, שעדיין לא שב, והוא נשאר מבחוץ מהקדושה, ומתעצב אל לבו איך אבוא עוד אל שער המלך בלבוש שק, ואיך אעיז עוד 
להרים ראשי, 'בושתי ונכלמתי להרים אלקי פני אליך', ומה גם לגשת אל הקודש, ולפתוח את פי לדבר דבר קדם מלכא עילאה, נתעורר בקרבו הפחד מימים הנוראים, ומגודל 
הפחד לא יוכל לפצות את פיו, רק התפלות מתרחשין בשפתיו, ובוטח בד' אלקיו, ובגודל חסדי ד' כי לא תמנו, וזה 'כי בך לבד בטחנו', שבטחוני הוא רק בך לבד, שאין סוף ואין 

חקר לגדולתך". )ועיי"ש עוד באות א' ובאות ד' שהרחיב בביאור הדברים שמורה על ההכנעה שצריך להיות לאדם(.
ובס' ויגד יעקב )לראש חדש מרחשון( הביא הדברים בשם הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע, וז"ל:

"ובשם מרן הגה"ק מהרי"ד זצללה"ה מבעלזא זי"ע שמעתי הטעם למהשנקרא החודש מרחשון, על שם לשון רחושי מרחשן שפוותי', כהא דמצינו בשלחן ערוך או"ח סימן צ"ב 
)סעיף ח( דהמתפלל לא ישתין אחר כך עד שישהה כדי הילוך ד' אמות משום דכל ד' אמות תפלתו שגורה בפיו ורחושי מרחשן שפוותי עיי"ש, והכי נמי כיון דבחודש תשרי היו 

ישראל מרבין בתפלות ותחנונים, על כן בחשון הבא אחריו עדיין רחושי מרחשן שפוותיי' דישראל עם קדושים, ודפח"ח":



1. כבר הזכרנו לעיל דברי המגן אברהם שכתב כן, ועיין בביאור הלכה )סימן רעא ד"ה מיד( 
שהביא עוד כמה שיטות בזה, וז"ל: "ועיין בחדושי רע"א שהביא דמדברי הר"ן בסוגיא דנר 
חנוכה ונר ביתו מוכח דסבירא ליה דקידוש על היין או על הפת הוא דאורייתא ]וכן מוכח 
בפרק  הרא"ש  דמדברי  עוד  שם  הביא  וכן  ע"ש[.  סוגיא  בהאי  שם  הרשב"א  בדברי  כן  גם 
ערבי פסחים מוכח גם כן דסבירא ליה דבתפלה בלבד אינו יוצא בודאי, וביותר סבירא ליה 
יוצא מן התורה. ולדעת רבינו  דאפילו בקידוש גמור שלא במקום סעודה תיכף גם כן אין 
וע"ע  סעודה".  במקום  שלא  אפילו  דאורייתא  עשה  המצות  יוצא  גמור  בקידוש  שם  יונה 
תוספות פסחים )קו.( שהסתפקו בזה דאפשר הוא מן התורה לקדש על הכוס רק הטעימה 
היא מדרבנן. וע"ע פרי מגדים סימן רע"א במשבצות זהב )סק"א( ובאשל אברהם )סק"א(, 

ובמנחת חינוך מצוה ל"א )אות ד( שהביאו עוד כמה שיטות בזה.
אמנם במנחת חינוך )מצוה לא אות ה( הקשה על דברי המגן אברהם שיכולים לצאת ידי 
חובת קידוש בתפלה מן התורה, ממה שאמרו בגמרא מסכת פסחים )קיז:(: "אמר רב אחא 
בר יעקב וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום, כתיב הכא למען תזכור את יום, וכתיב 
התם זכור את יום השבת לקדשו", ואם כן איך יכול לצאת ידי חובת 'זכור' בתפלה כיון שלא 

מזכרים יציאת מצרים, ומחמת זה מסיק להלכה דלא כוותיה".
אמנם בביאור הלכה כתב ליישב דברי המגן אברהם, וז"ל: "ולענ"ד יש ליישב דבריו קצת, או 
דסובר דהוא רק מדרבנן והגזירה שוה הוא אסמכתא בעלמא, וגם דהגזירה שוה זכירה זכירה 
צריכינן להא דדרש בשבת פ"ו ע"ב ע"ש. או דסובר דיוצא מן התורה במה שהזכיר יציאת 
צריכינן  ולא  חז"ל,  שאמרו  כמו  דמיא  אריכתא  כגאולה  דהשכיבנו  לתפלה,  סמוך  מצרים 
שיזכיר דוקא בקידושא גופא, אבל מכל מקום הוא דוחק דהא מפסיק בג' ראשונות. ואולי 
אפשר לומר דכיון שמזכיר פסוק 'ושמרו בני ישראל את השבת וגו'' תיכף להשכיבנו שהיא 
גאולה אריכתא די בזה מן התורה שיש בזה שבחו של היום שבת, ואף שלא הזכיר עדיין 
ובודאי  ראשונות  ג'  אחר  תיכף  יזכיר  הלא  זה.  וקידוש  שבח  נזכר  וברמב"ם  היום.  קדושת 
לא נגרע המצות עשה במה שהפסיק בג' ראשונות דהוא שבחו של הקב"ה בין שבח שבת 
חומר הקושיא, אבל מכל מקום  דברי המגן אברהם מפני  ליישב  לי  הנראה  זהו  לקידושו, 
ובנוסח תפלתנו  יציאת מצרים בתוך הקדוש  לדינא צריך עיון דאולי כונת הגמרא שיזכיר 

לא מצינו זה". 
להוכיח  נראה  "והיה  ביישוב דברי המגן אברהם:  נד(  )ח"ג סימן  יצחק  וע"ע בשו"ת מנחת 
מזה דגזרה שוה זו לא הוי רק אסמכתא בעלמא, דהרי הזכרה של שבת בתפילה הוי גם כן 
משום מצות עשה דזכור את יום השבת כדמוכח מדברי הרשב"ם הנ"ל, ואם כן אם איתא 
לא  מדוע  השבת,  יום  את  דזכור  עשה  המצות  כלל  קיים  לא  מצרים  יציאת  הזכיר  דבלא 
קבעוהו בתפילה, אלא על כרחך דלא הוי רק אסמכתא בעלמא ומדרבנן, ועל כן די להם 
במה שקבעוהו רק על הכוס. או יש לומר דאף דהוי מצות עשה גמורה משום הגזרה שוה 
יציאת מצרים בקידוש היום, קיים מצות  יציאת מצרים, מכל מקום אם לא הזכיר  להזכיר 
עשה דזכירת יום השבת, רק לא קיים בשלימותו, היינו הזכרת יציאת מצרים, דאין מעכבים 
זה את זה, ואם כן בתפילה, אף דלא קיימו המצות עשה בשלימותו, אבל על כל פנים קיימו 
מצות עשה של זכירת שבת, ובזה שפיר כתבו דאם כבר התפלל ערבית, כבר יצא ידי חובת 

זכירת שבת, אף שלא קיים בשלימותו, דחסר זכירת יציאת מצרים בהזכרתו": 
2. ראה עוד לקמן הערה 9 כמה פוסקים שכתבו כן: 

והוא מצות עשה שמחויב  היא,  וגדולה  חקירה אחת  לחקור  לי  "ויש  מגדים:  הפרי  וז"ל   .3
האדם לעשותה ונקרא חובה כמש"ל, והנה יצויר דמן התורה יוצא בה, וחז"ל אמרו שצריך 
המשל בזה סוכה, מן התורה יוצא בסכך  לעשותה על צד בחינה שיוצא אף מדרבנן.  
שגידולו מן הארץ ואין מקבל טומאה, וחז"ל פסלי סיככה באניצי פשתן או בחבלים מדרבנן, 
כמו שיראה הרואה בפרק ה' מהלכות סוכה הלכה ]ד'[ ברמב"ם וראב"ד ז"ל )בחדושינו שבת 
כי אם  לו סככים  אין  אי  וכדומה.  גזירת תקרה  נסרים משום  כ"ז ע"ב הארכנו בזה( או  דף 
הנך, מיבעיא לי אם יקיים על כל פנים מצות עשה דסוכה מן התורה, כהאי גוונא לא גזרו 
לעקור מצות סוכה, ואפשר ברוכי לא מברכינן, כי כל הברכות כהאי גוונא דרבנן והם אמרו 
דפסולה, אלא אי יתובי יתבינן בה על כל פנים או לאו, ואיסורא נמי יש בה דלא לייתי למסרך 
התוספות  שכתבו  מה  ועיין  ולעשות כן תמיד, או דלמא במקום ביטול מצוה לא גזרו.  
סוכה דף ג' ע"א ד"ה דאמר, דכל היכא דחז"ל גזרו אף מדין תורה לא יצא, וכמו שאמרו )סוכה 
י"א בתוספות שם  ועיין ברכות דף  נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך'.  כן היית  'אם  כח.( 

ד"ה תני ובריש ברכות ברבינו יונה, דאם אמרו חז"ל לאחר חצות לא 

מן התורה יכול לקדש באיזה 
אופן שירצה, ולפי זה הקידוש 
אחר התפלה דרבנן, וקטן יכול 

להוציא את הגדול 
התורה  מן  ודאי  הקידוש,  נוסח 
שירצה,  אופן  באיזה  לקדש  יכול 
ושבחים  דברים  איזה  שיאמר  רק 
דחז"ל  רק  השבת,  יום  מקדושת 
כל  שתיקנו  כמו  הנוסח  תיקנו 
על  מקדש  אם  זה  ולפי  הברכות, 
הקידוש  הנה  התפלה,  אחר  הכוס 
עשה  המצות  חובת  דידי  דרבנן, 
שבת  בהזכירו  יצא  כבר  דאורייתא 

בתפילה1. 

יכול להוציא  דגם קטן  מינה  ונפקא 
את הגדול דאתי דרבנן מפיק דרבנן, 
עדיין  התפלל  כשלא  כן  שאין  )מה 
אין הקטן יכול להוציאו(2, ומיהו זה 
דוקא כשמתכוין בתפילה לצאת ידי 
חובת המצות עשה ד'זכור', אבל אם 
לא כיון לצאת לא יצא, דמצות עשה 
דאורייתא ודאי צריכה כוונה, ובפרט 

מצות עשה שבדיבור.

מיהו י"ל כיון דחז"ל תיקנו 
הנוסח הזה לא יצא בנוסח אחר 

מדאורייתא, ובפרט שהתורה לא ביארה הנוסח מסרה התורה 
הדבר לחכמים, על כן הקטן אינו יכול להוציא את הגדול

ומיהו יש לומר כיון דחז"ל תיקנו הנוסח הזה, לא יצא בנוסח אחר גם 
ידי חובת המצות עשה דאורייתא, )עיין בפרי מגדים בפתיחה לאורח 
חיים )פ"ג אות ז-ח(3, בכל מצוה דאורייתא שהחמירו חז"ל שלא לצאת 
דלא  מדאורייתא,  דיוכשר  באופן  ועשאה  אחר,  באופן  רק  זה  באופן 
יצא גם ידי חובת המצות עשה דאורייתא, ובפרט בנידון דידן דהתורה 
לא ביארה הנוסח, על כרחך היה כוונת התורה למסור הדבר לחכמים, 
באיזה אופן שיתקנו, הוא המצוה הנבחרת על פי התורה, כמו בחולו 

לנו  פירשה  לא  דהתורה  מועד  של 
מותרת  ואיזה  אסורה  מלאכה  איזה 
וחכמים  לחכמים,  הדבר  ומסרה 
מותר  האבד  דבר  דמלאכת  פירשו 
ושאינו אבד אסור, שאם הוא עושה 
על  עובר  אבד  שאינו  דבר  מלאכת 
הוא  וכן  דכוותיה,  נמי  הכי  התורה, 
יוצא  דבאונס  שמע,  בקריאת  הענין 
לילה  של  שמע  קריאת  חובת  ידי 
שמע  בקריאת  וכן  החמה,  הנץ  עד 
באונס,  השחר  בעלות  יוצא  יום  של 
מה שאין כן באינו אנוס דאינו יוצא, 
סימן  א"א  )או"ח  מגדים  הפרי  וכתב 
תקל סק"א; סימן תרכט סקכ"ב( הטעם 
וכו'  לחכמים  הדבר  מסר  דהתורה 

עיי"ש(. 

שנים  י"ג  בן  אפילו  הקטן  כן  על 
יכול  אינו  שערות  ב'  הביא  לא  אם 
להוציא אפילו את האשה הגדולה4, 
דבר  היום  בקידוש  דמחוייבת  כיון 
שבת  הזכירה  כבר  ואפילו  תורה, 
לא,  מצוה  פקודיך,  ]דרך  בתפילתה5: 

חלק הדיבור, אות ב[

האיך האיש מוציא את האשה, 
הלא האיש יוצא ידי חובתו 

מדאורייתא כשמזכיר שבת בתפילה 
חובתה  ידי  מוציאה  אינה  וקטן  זו,  עשה  במצות  חייבות  הנשים  גם 
ימים  כמה  זה  והנה  שערות,  שני  שיביא  עד  שנה  י"ג  בן  הוא  אפילו 
הלא  היום,  בקידוש  האשה  את  מוציא  האיש  האיך  לי  הוקשה  אשר 
)כי  בתפילה  שבת  שמזכיר  במה  מדאורייתא  חובתו  ידי  יוצא  האיש 
מדאורייתא יוצא בלא כוס(, ואם כן שוב אינו חייב בקידוש על הכוס 
מתפללות  אינם  הנשים  רוב  )כי  התפללה  שלא  והאשה  מדרבנן,  רק 
תפלת מעריב( חייבת עדיין מדאורייתא, והאיך יכול מדרבנן להוציא 

את דאורייתא.

עיקר הקידוש מן התורה - האם קטן יכול להוציא את הגדול מאחר שכבר הזכיר הגדול שבת בתפלה? - ואיך יכולים 
האנשים להוציא את הנשים ידי חובתן אחר שכבר הזכירו שבת בתפלה?

]המשך בעמוד הבא[

]המשך בעמוד הבא[

מן התורה יוצא ידי חובת קידוש במה שמזכיר שבת 
בתפלה

כתב הרמב"ם פרק כ"ט קידוש היום דאורייתא בלא יין 
ורבנן תקנו על היין, וכן כתבו התוספות בסוכה פ"ג דף 
בתפלה  שאמר  בקידוש  דמדאורייתא  לי  ונראה  ל"ח, 
סגי, דקרא כתיב )שמות כ ח( 'זכור את יום השבת' והרי 
זכר אותו, וקידוש במקום סעודה רבנן תקנוהו כמ"ש 
סימן רס"ט, וכן משמע בתוספות שכתבו דלרבינו תם 
מי שאין לו יין לא יקדש כלל, וקשה וכי יעקור מצות 
ועוד  בתפלה,  דדי  כרחך  על  אלא  דאורייתא,  עשה 
דאמרינן בקדושה אף על גב דמקדש בצלותא וכו' ע' 
בברכות פ"ה )לג:(: ]מגן אברהם סימן רעא ס"ק א[ 

נשים חייבות בקידוש מדאורייתא

עשה  מצות  שהוא  פי  על  אף  בקידוש  חייבות  נשים 
שהזמן גרמא )פירוש מצות עשה התלויה בזמן(, משום 
דאיתקש זכור )שמות יט ח( לשמור )דברים ה יב( והני 
נשי הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירה, ומוציאות 
את האנשים הואיל וחייבות מן התורה כמותם: ]שולחן 

ערוך או"ח סימן רעא סעיף ב[



יצא, אף מן התורה לא יצא, וזה ששאלו בני רבן גמליאל ואמר 'חייבין אתם לקרות' דחז"ל 
ו'לכתחילה אמרו להרחיק כו'', יש לומר זה בעושה במזיד לא יצא אף  לא אפקיעו מיניה, 

מן התורה, מה שאין כן באנוס ואין לו סכך אחר יש לומר לא גזרו כהאי גוונא.  
שוב ראיתי הדבר מפורש במגן אברהם סימן תרכ"ט אות )כ"ג( ]כ"ב[ 'כל דבר האסור משום 
באופן דנקיטנא  גזירה אי אין לו אחר מסככין בו' יע"ש, ולענין ברכה אני מסופק.  
מהני מילי מעלייתא דכתיבנא הוא כך, כל מילי דרבנן אמרו במצות עשה שצריך לעשות 
כך, אם הזיד ולא עשה כן אף מן התורה לא יצא, ובאונס יצא. ויצא לנו הדין כך, הדמיון מי 
שהתפלל תפלת ח"י בשבת והזכיר שבת דיצא מן התורה כמ"ש מגן אברהם סימן רע"א אות 
א' ידי קידוש, מכל מקום הואיל וחז"ל אסמכהו אקרא על הכוס יין וקידוש במקום סעודה 
וכן  דווקא, אם כן אף מן התורה לא יצא, ואם שמע אחר כך מקטן שהגיע לחינוך לא יצא. 
אם היה אנוס ואין לו מה לאכול כלל, וקידש בלא כוס יצא מן התורה, ולא גזרו רבנן על כך, 
אם כן אחר כך באשה כהאי גוונא ]שלא היה לה מה לאכול וקידשה בלא כוס[, ונאמר באשה 
לא שייך ערבות כמש"ל בזה )פתיחה כוללת פ"ג אות כח( ]ואם כן אשה אינה יכולה לקדש 
ידי חובתן[, אז אם מקדשת לאשה חברתה  ידי חובתה כדי להוציא אחרים  לאחר שיצאה 
או לאיש על כוס יין של האיש אין מוציא]ה[ אותו, שהיא יצאה מן התורה וחברתה לא ואין 
דרבנן מוציא דין תורה, וערבות לא שייך בנשים ליש אומרים כך עיין מ"ש לעיל בחלק ראשון 
ובסוכה באין לו כי אם סכך נסרים וכדומה, אפשר דמברך, דיוצא מן התורה,  מזה.  
ואף רבנן לא גזרו באין לו אחר". )וכ"כ כאן בסימן רע"א א"א סק"א, ובסימן רס"ט מ"ז סק"א 

עיי"ש(.
וע"ע בפרי מגדים )סימן קפד א"א סק"ח(: "מריש הוה אמינא הא דכתבו התוספות בסוכה 
דף ג' ע"א דכל מ"ש חז"ל ולא עשה כן אף מן התורה לא יצא, ועי' תוס' ברכות דף י"א ע"א 
ד"ה תני, כיון דשמענא להא דכתב הט"ז אות א' דמזיד דיעבד יצא דספק ברכות להקל, והא 
ברכת המזון דין תורה וספק פלוגתא לחומרא, שמע מינה דסובר אף ]ד[מדרבנן לא יצא מן 

התורה יצא, ועי' מה שכתבתי בפתיחה כוללת מזה":
4. וכן כתב המגן אברהם )סימן רעא ס"ק ב(:

גם  יצא  לא  חז"ל  כתקנת  המצוה  קיים  שלא  שהיכא  מקומות  בכמה  רבינו  נקט  וכן   .5
מדאורייתא, וחידש על פי זה כמה דינים להלכה, ראה בהקדמה לתקנות תמכין דאורייתא 
ועיר אי אפשר  בן גמלא להושיב מלמדי תינוקות בכל עיר  יהושע  ג( שמזמן תקנת  )אות 
זה,  באופן  רק  בניכם'  את  אותם  'ולמדתם  יט(  יא  )דברים  עשה  המצות  חובת  ידי  לצאת 
וכבר הרחבנו בזה בגליון ל"ז ויגש תשע"ד עיי"ש. וכן נקט רבינו בהקדמה לס' דרך פקודיך 
)הקדמה א אות ח( לענין מצות עשה של תפלה )דברים יא יג( 'ולעבדו בכל לבבכם', שהגם 
שמדאורייתא יוצא ידי חובתו בבקשה בעלמא, מכל מקום היות וחז"ל תיקנו ג' תפלות בכל 
יום, אינו יוצא ידי חובת המצוה מדאורייתא רק באופן זה, וכבר הרחבנו בזה בגליון קי"ז עקב 
תשע"ה עיי"ש. וכ"כ רבינו בברכה משולשת )פסחים פ"י מ"ה( על מה שאמרו "כל שלא אמר 
שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו", וכן מה שאמרו )סוכה כח.( "מי שהיה ראשו 
ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית וכו' אם כן היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך", ותמה 

על התוספות יום טוב והפוסקים שלא כתבו כן והניח בצ"ע עיי"ש:
6. וז"ל הדגול מרבבה: "ואמנם מה שאני מסתפק, אפילו באיש המקדש ומוציא אשתו ובני 
ביתו, אם הנשים לא התפללו ערבית והאיש כבר התפלל ערבית, ואם כן האיש אינו מחויב 
מן התורה, והנשים שלא התפללו חייבות מן התורה, אם יוצאין בשמיעתן מן האיש, ואף שכל 
הברכות אף שיצא מוציא כמו שכתוב במסכת ראש השנה דף כ"ט ע"א, היינו מטעם ערבות, 
שכל ישראל ערבים זה בזה כמו שכתב רש"י שם, והרי כתב הרא"ש במסכת ברכות בפרק 

ג' דף כ' ע"ב שהאשה אינה בכלל ערבות לכך אינה מוציאה אלא מי שחיובו מדרבנן ע"ש. 
ואני מסתפק אם האשה אינה בכלל ערבות, דהיינו שהיא אינה עריבה בעד אחרים, אבל 
האנשים שקיבלו ערבות בהר גריזים והר עיבל נתערבו גם בעד הנשים, ואם כן שפיר מוציא 
האיש את האשה אף שכבר יצא, או דלמא כשם שהנשים לא נכנסו בכלל ערבות כך לא 
קיבלו האנשים ערבות בשביל נשים, ועיין ביבמות דף מ"ז ע"ב בתוספות ד"ה קשים גרים, 

וצ"ע".
ולתועלת הבנת דבריו נציין כאן לשון הרא"ש )ברכות פ"ג סימן יג( שעליהם הושתתו דבריו, 

וז"ל: "אמר ליה רבינא לרבא נשים חייבות בברכת המזון דאורייתא 

אע"פ דכל מצות שבתורה אם יצא מוציא אחרים ידי חובתן, זהו 
מטעם ערבות ואשה אינה בכלל הערבות

שוב הראו לי שה"ה הגאון מו"ה יחזקאל מפראג )בהגהותיו לשולחן 
הקשה  סק"ב((  אברהם  במגן  רעא  )סימן  מרבבה  דגול  בשם  קראן  ערוך 
אף  שבתורה  המצות  דכל  פי  על  אף  לומר  והוסיף  זו,  קושיא  כן  גם 
על פי שיצא מוציא אחרים ידי חובתן, זהו מטעם ערבות, ואשה אינה 
אינה  דאשה  דאמרינן  מה  להסתפק  דיש  שכתב  רק  הערבות,  בכלל 
בכלל הערבות אם הכוונה דנשים לא נכנסו להיות ערבין אאנשים, אבל 
אנשים נכנסו בערבות גם על נשים, ואז שפיר יכול להוציאם אף על פי 
שיצא, או הפשט הוא דאנשים לא נכנסו בערבות על נשים ואז אינו 

יכול להוציאם אם כבר יצא, ועל כל פנים ספיקא דדינא הוי6.

אאנשים,  בערבות  נכנסו  דנשים  לי  נראה  ראיה  דמדומי  וכעין 
מדקאמרי בגמרא )ראש השנה ו.( 'אין אשתו של אדם וכו' אלא אם כן 
מבקשין ממנו ממון וכו' דכתיב )משלי כב כז( אם אין לך לשלם למה 
יקח משכבך וכו'', הרי לפניך דנשים מתענשו אאנשים, הרי נראה דהא 
דאמרינן דאשה אינה בכלל ערבות היינו דאנשים לא נכנסו בערבות על 

הנשים, ואם כן כיון שהוא יצא אינו יכול להוציא7. 

לפי הנ"ל שבמקום שחז"ל תקנו לעשות המצות באופן כזה אם 
עשה באופן אחר לא יצא, וכל שכן כאן שהתורה מסרה הדבר 

לחכמים, שפיר מוציא את האשה
דתקנו  היכא  דכל  מגדים  הפרי  בשם  לעיל  שכתבתי  מה  לפי  אבל 
חז"ל לעשות המצות דוקא באופן כזה, הגם דמדאורייתא יוצא באופן 
אחר, אם עשה באופן שיוצא מדאורייתא כאילו לא עשה כלום, וכל 
שכן בכאן שהראתי פנים לזה דנראה דהתורה מסרה הדבר לחכמים 
)עמש"ל ותבין(, הנה אם אמת נכון הדבר הזה לא יצא כלל ידי חובת 
המצוה מדאורייתא בהזכירו בתפילתו, ושפיר מוציא את האשה, נראה 

לי.

מצוות צריכין כוונה, ובתפילה ודאי לא כיון האדם, ושפיר יכול 
להוציא את האשה

)ואפילו  כוונה,  צריכין  ודאי  מדאורייתא  מצות  דהנה  לי  נראה  ועוד 
לא  כיון  לא  ואם  כוונה  צריכה  שבדיבור  עשה  במצות  דרבנן  מצוה 
יצא(, הנה בכאן בתפילה ודאי לא יכוין האדם האדם לצאת ידי חובת 
מצות עשה זכור, ואין צריך לכוין, דלמה יכוין הרי מקדש אחר כך על 
הכוס כתקנת חז"ל, ואם כן לא יצא ידי חובת המצות עשה מדאורייתא 
הגם  חובתה  ידי  האשה  את  להוציא  יכול  ושפיר  בתפילתו  כשהזכיר 

שלא התפללה, והוא נכון לדעתי בעזהשי"ת8: ]שם אות ד[

גם אם התפללה האשה ערבית אין הקטן יכול להוציאה ידי 
חובתה

אינו  דקטן  דהא  )דגול מרבבה שם(,  הנ"ל  הרב  עוד  זה מה שכתב  לפי 
התפללה  כשלא  דוקא  הוא  חובתה,  ידי  האשה  את  להוציא  יכול 
האשה תפלת ערבית, אבל אם התפללה כבר יצאה ידי חובת המצוה 
מדאורייתא ואתי דרבנן ומפיק דרבנן9, וכן כתב הרב בעל אליהו רבא 
לא  התירוצים  לשני  לעיל  שכתבתי  מה  לפי  הנה  ג(,  ס"ק  רעא  )סימן 

נהירא לי הך פיסקא10 ואין לסמוך על זה, כן נראה לי: ]שם אות ה[

רבינו הביא ראיה ממנהג ישראל להוציא את הנשים ידי חובתם 
בקידוש לסברת הפרי מגדים

אם  המצות,  קיום  בענין  שם  חקר  לאו"ח  בפתיחה  מגדים  בפרי  עיין 
חובתו,  ידי  ויוצאין  וכך  כך  נעשה  שמדאורייתא  מצוה  איזה  ישנה 
ורבותינו ז"ל החמירו לעשותה באופן היותר נאות ופסלו באופן אחר, 
ידי  יוצא על כל פנים  מי שקיים המצוה כפי חיובה מדאורייתא, אם 
עשה  המצות  חובת  ידי  אפילו  כלל  יצא  לא  או  מדאורייתא  חיובו 
מדאורייתא, כיון שהתורה נתנה כח לחכמים לגזור גזרות וסייגים, וכיון 
גזרו על הדבר, הגם שקיים באופן הנכתב בתורה לא עשה  שחכמים 
כלום. למשל מדאורייתא יוצאין בסוכה המסוככת בנסרים, וחז"ל גזרו 
שלא לצאת ידי חובתו רק באינם רחבים, ובפסולת גורן ויקב, הנה חקר 
שם מי שעשה המצוה כפי חיובא מדאורייתא, אם יצא על כל פנים ידי 
חובת המצוה דאורייתא, יעיין שם. והנה במקום אחר הארכנו בראיות 
המצות  חובת  ידי  אפילו  אופן  בשום  חובתו  ידי  יוצא  דאין  ובסברות 
עשה מדאורייתא, רק אם עשאה כפי חיובה מדרבנן, וכאילו לא עשאה 
כלל אם עשאה רק כעין של תורה, דהתורה נתנה רשות זה לחכמינו 
ז"ל לגזור על מצוותיו באיזה אופן יהיו נעשים, והעושה באופן אחר 
לא עשה כלום גם על פי התורה, )וכמבואר בגמרא 'כל שתיקנו חכמים 

כעין דאורייתא תיקנו'(. 

ואציגה לפניך לראיה פרט אחד, מצות עשה בתורה )שמות כ ז( 'זכור 
סתם  היא  מדאורייתא  המצוה  איכות  והנה  לקדשו',  השבת  יום  את 
להזכיר את יום השבת בדברים בכניסתו, ויוצאין ידי חובת המצוה עשה 
מדאורייתא כשמזכירין שבח השבת בתפלת שמונה עשרה דערבית, 
אבל חז"ל תקנו לזכרו על הכוס, והנה מנהג כל ישראל להלכה רווחת 
והבנים,  ביתו הנשים  בני  שכל אחד מישראל מוציא בקידוש את כל 
והנה הנשים מחוייבים גם כן מדאורייתא במצות עשה ד'זכור', והנה 
הנשים שלא התפללו תפילת ערבית הנה הם חייבין עדיין במצות עשה 
דאורייתא ד'זכור', והמקדש כבר הזכיר בתפלה של שבת ואינו מחוייב 
רק מדרבנן, ואיך המחויב מדרבנן יוציא את המחויב מדאורייתא, אלא 
על כרחך לומר כיון שתיקנו חכמינו ז"ל רז"ל חומרא במצות עשה זו 
דוקא להזכירו על הכוס, שוב אינו יוצא מדאורייתא בזכירה לבד, והגם 
עליו  החיוב מצות עשה מדאורייתא  עדיין  בתפלה  את השבת  שזכר 
]תמכין  כלל:  הזכירו  שלא  מדאורייתא  המחוייבים  את  שפיר  ומוציא 

דאורייתא הקדמה אות ג[
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לעילוי נשמת 
הרה"ק ר' ישראל בן הרה"ק ר' יהושע שפירא זצוקלל"ה

כ"ק מרן אדמו"ר מבלאזוב-ארה"ב זי"ע
נלב"ע ב' דראש חדש מרחשון שנת תש"נ לפ"ק ומנו"כ בהר הזיתים

ת.נ.צ.ב.ה.

נתרם לרגל יומא דהילולא קדישא של 
מרן הרה"ק סניגורן של ישראל ר' לוי יצחק בן הרה"ק מאיר מבארדיטשוב זי"ע

בעל קדושת לוי
נלב"ע כ"ה תשרי שנת תק"ע לפ"ק. ת.נ.צ.ב.ה.

נתרם ע"י ידידינו נכדו החפץ בעילום שמו, לברכה והצלחה בכל ענינים
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל

או דרבנן דכתיב וברכת ]על[ הארץ ונשים לא נטלו חלק בארץ, ומאי נפקא מינה לאפוקי 
אחרים ידי חובתן, אי אמרת דאורייתא אתי דאורייתא ומפיק דאורייתא, ואי אמרת דרבנן 
הויא ליה שאינו מחויב בדבר ואינו מוציא אחרים ידי חובתן, מאי, תא שמע באמת אמרו 
בן מברך לאביו ועבד לרבו ואשה מברכת לבעלה, אבל אמרו חכמים תבוא מארה לאדם 
שאשתו ובניו מברכין לו, אי אמרת בשלמא דאורייתא אתי דאורייתא ומפיק דאורייתא, אלא 
ולטעמיך קטן בר אפוקי אחרים הוא, אלא  ומפיק דאורייתא,  אי אמרת דרבנן אתי דרבנן 
הכא במאי עסקינן דאכל שיעורא דרבנן ואתי דרבנן ומפיק דרבנן )ברכות כ:(. ולא אפשיטא 
הבעיא הלכך נשים אינן מוציאין את אחרים ידי חובתן, ואם תאמר מאי שנא מהא דאמרינן 
ידי חובתן עד שיאכל כזית דגן,  )דף מח.( להוציא את אחרים  לקמן בפרק שלשה שאכלו 
ובשיעור כזית אינו חייב אלא מדרבנן ואפילו הכי מוציא אחרים שאכלו כדי שביעה וחייבין 
מן התורה, ואם כן באשה נמי אף על פי שאינה חייבת אלא מדרבנן תוציא אחרים שחייבין 
מן התורה. יש לומר דלא דמי, דאיש אף על גב שלא אכל כלום דין הוא שיפטור את אחרים 
דכל ישראל ערבים זה בזה, אלא מדרבנן אמרו שלא יברכו ברכת הנהנין בלא הנאה, לפיכך 
כשאכל כזית אף על פי שאינו נתחייב אלא מדרבנן מוציא את אחרים שאכלו כדי שביעה, 
שערב הוא בעבורם ועליו הוא להצילן מן העון ולפטור אותן מן המצות, אבל אשה אינה 

בכלל הערבות לכך אינה מוציאה אלא מי שחיובו מדרבנן":
"וזה מכבר אשר ראיתי  וז"ל:  רבינו,  נד( התקשה בדברי  )ח"ג סימן  יצחק  7. בשו"ת מנחת 
דבר פלא בספר דרך פקודיך )מהגה"ק מדינוב ז"ל(, דכתב לפשוט ספיקו של הדגול מרבהה 
אנשים,  בשביל  נתערבו  לא  נשים  דוקא  אם  הערבות,  בכלל  נכנסו  לא  דנשים  בהפירוש 
על  נתערבו  כרחך  על  דנשים  הכי,  הפשט  כרחך  דעל  וכתב  נשים,  בשביל  אנשים  גם  או 
וכו'  ממון  ממנו  מבקשין  כן  אם  אלא  וכו'  אדם  של  אשתו  אין  בגמרא  מדקאמרי  אנשים, 
דכתיב אם אין לך לשלם למה יקח משכבך וכו', הרי לפניך דנשים מתענשי אאנשים, הרי 
על כרחך הא דאמרינן דנשים לא נכנסו בערבות, היינו דאנשים לא נתערבו בשביל הנשים 
דברי  על  והולכים  סובבים  מרבבה  הדגול  דברי  עיקר  דהרי  נפלאים,  ודבריו  עכ"ד.  
הרא"ש, והמה נאמרים לענין דאשה אינה יכולה להוציא לאיש מטעם דאשה אינה בערבות, 
ועיקר ספיקו של הדגול מרבבה אם  ועל כרחך משום דנשים לא נתערבו בשביל אנשים, 
גם אנשים לא נתערבו בשביל נשים, אבל נשים בודאי לא נתערבו בשביל אנשים להרא"ש 
ואם יש להעיר מכח דברי הגמרא הנ"ל, אז יש להעיר על דברי הרא"ש בעצמו,  הנ"ל. 
לזה  כוון  בעצמו  הרא"ש  דגם  ז"ל,  הגה"ק  מדברי  שנראה  מה  אבל  הנ"ל,  מגמרא  דיוקשה 
צע"ג, וכשהצעתי הדברים מאז לפני הגאון המפורסם מוה"ר חיים דוב גראס ז"ל )דיין דק"ק 
פעטריווא ואח"כ במונקאטש( הראה לי שכבר העיר בזה בחידושי תורתו בכתב יד, והעלה 
הרא"ש  דברי  על  להעיר  באנו  אם  והנה  ליישב דגם על דברי הרא"ש לק"מ מגמרא הנ"ל. 
מגמרא הנ"ל, אז יש להעיר גם מקטן, דאיתא בכ"פ דאינם בערבות, והרי מבואר במדרש 
רבה )שה"ש א' א'( 'הביאו לי ערבים טובים ואתנה לכם, אמרו הרי בנינו ערבים אותנו, אמר 
הקדוש ברוך הוא הא ודאי ערבים טובים, הה"ד מפי עוללים ויונקים יסדת עוז וכו'' ע"כ, אם 
כן שמע מינה דקטן בערבות, והוא הערה גדולה, ואם באנו לחלק בזה, בודאי גם בהערת 

הדרך פקודיך יש לחלק":
8. ראה עוד הערה 10 דברי הפוסקים שהזכירו סברא זו:

9. וז"ל הדגול מרבבה: "אבל אם כבר התפללה ]האשה[ ערבית כבר יצאה ידי חובה דאורייתא 
במה שהזכירה בתפלה, וכמבואר ]במגן אברהם[ בס"ק הקודם )הו"ד לעיל בפנים(, ולכן קטן 
בן י"ג מוציאה, וסמכינן אחזקה שמסתמא הביא שתי שערות, שוב מצאתי כן באליה רבה 
דרבנן  דאתי  ערבית  התפללה  אם  האשה  מוציא  מי"ג  פחות  קטן  אפילו  זה  ולפי  ג(,  )ס"ק 
דרבנן  והאשה חדא  דרבנן  והוה הקטן תרתי  גם הקטן התפלל ערבית  ואם  דרבנן,  ומפיק 
עיין לעיל בסימן קפ"ו במג"א ס"ק ג', ואין חילוק בזה בין אשה לאיש, דגם איש אם התפלל 
ערבית יכול הקטן להוציאו אם הקטן עדיין לא התפלל, ואם גם הקטן התפלל תליא באשלי 
רברבי כמו שכתוב במגן אברהם בסימן קפ"ו כנזכר לעיל, ועל כל פנים צריך לומר להקטן 

שיתכוין להוציא".
]וכן כתב דרך החיים )סימן ע אות א(: "קטן שהגיע לחינוך יכול להוציא אפילו לגדול בקידוש 
אם הגדול כבר התפלל, ואם הקטן כבר גם כן התפלל כבר אין יכול להוציא הגדול שהתפלל 
"אבל  ג(:  )באות  כך  אחר  כתב  אמנם  דרבנן".  תרי  הוי  כבר  התפלל  שהקטן  משום  כבר, 
לכתחלה יש לחוש לגדולי הפוסקים שכתבו דאינו יוצא ד"ת בתפלה, ולפי זה אין להוציא 
הקטן לגדול אף שכבר התפלל הגדול". והחיי אדם )הלכות ברכות כלל ה דין כג( חולק על 
זה וכתב שאפילו אם כבר התפלל הקטן, דכל זמן שלא התפלל אינו אלא חד דרבנן, וכיון 
שיש בו צד שלא יהיה בו אלא חד דרבנן, יכול להוציא למי שהתפלל כבר ואינו מחוייב אלא 
מדרבנן. והביאם במשנה ברורה )סימן רעא ס"ק ב( ובשער הציון )ס"ק ב ד(, ובביאור הלכה 
)ד"ה מיד(, אולם פקפק על זה כיון שמסתמא לא כיון בתפלה לצאת ידי חובת קידוש, עיי"ש[:

10. א. כיון שחז"ל תיקנו קידוש על הכוס, לא יצאה האשה ידי חובתה בתפלה אף מדאורייתא. 
ב. מצות צריכות כוונה והאשה לא כיוונה בתפלתה לצאת ידי חובת מצות זכור.

וכן כתב בשו"ת חתם סופר )או"ח סימן קמג( סברא זו שאין מכוונים בתפלה לצאת ידי חובת 
קידוש, וז"ל: "ובזה נדחה נמי דברי דגול מרבבה סימן רע"א דאין אנו מכוונים לצאת בקידוש 
בתפלה" עיי"ש. וכ"כ שם בסימן כא: "כבר כתבתי במקום אחר דבתפלה הוה כמכונים להדיא 
שלא לצאת ידי חובתן כדי שיהיה קידוש במקום סעודה על היין דאורייתא וכאלו לב חכמים 

מתנים על זה".
וכן כתב בס' תוספת שבת )סימן רעא ס"ק ג(: "אמנם אחר שובי נחמתי וראיתי שהדין עם 
המגן אברהם שסתם דבריו בזה ]שהקטן אין יכול להוציא האשה ידי חובתה ולא חילק בזה[, 
דהא וודאי לא כוונה לצאת בקידוש שבתפלה, כיון שהיא רוצה לקדש על היין בביתה, ומצות 

צריכות כוונה כמ"ש סי' רע"ג סעי' י', ואם כן לא יצאה בקידוש שבתפלה אף מן התורה". 
וכן כתב במשנה ברורה )ס"ק ב(: "ואולם יש לפקפק בזה הרבה, דהא קיימא לן לעיל בסימן 
ס' ס"ד דמצות צריכות כונה לצאת בעשיית המצוה, ומסתמא אין מדרך העולם לכוין לצאת 
את המצות עשה דזכור בתפלה כיון שיש לו יין או פת ויכול לקדש עליהן אחר כך בברכה 
כדין, וטוב יותר שיצא אז המצות עשה דאורייתא משיצא עתה ויהיה בלא כוס ושלא במקום 

סעודה". והזכירו גם כן בשער הציון )ס"ק ד( ובביאור הלכה )ד"ה מיד(:

המשך מעמוד 3

הרה"ק ר' מנחם מענדל בן הרה"ק ר' חיים מוויזניצא זי"ע
בעל צמח צדיק

כ"ט תשרי שנת תרמ"ה לפ"ק

הסכמה על ספר מגיד תעלומה

הרה"ק בעל צמח צדיק זי"ע חיבב את ספרי רבינו והזכירם כמה פעמים בספריו, ונודעה היא הסכמתו על ספר מגיד תעלומה בה הפליג בשבח התורמים שלא 
יאונה עליהם כל רע.

מכבוד הרב הצדיק הקדוש פאר הדור עה"י פה"ח נר ישראל רבים ילכו לאורו בוצינא קדישא כקש"ת מו"ה מנחם מענדיל 
שליט"א מוויזניצא.

גם אני אקח אי"ה בעת שיגמור הספר הלזה מבית הדפוס ספר אחד ונתתי מעות קדימה חמשה רייניש כסף ומהראוי לתמוך 
ידי מוכ"ז למען יהיה ביכולתו להפיק זממו הטוב להוציא לאור הספר הק' מזקינו הרב הצדיק הגאון הק' זצללה"ה וזכות המחבר 
יגן על כל אשר יהיה בתומכי ידיו שלא תאונה אליהם שום רע ח"ו יתברכו ממקור הברכות היום יום א' ט' אדר א תרל"ה וויזניצא. 

הק' מנחם מענדיל בהרב הצדיק זצלל"ה


