
 באפרשת  
 תשע"ו

 ז"פתק גליון
 )שנה י"ג(

 מדוע יש איסור לעשות קידוש לבנה בשבת?
כל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני  סנהדרין מ''ב ע''א איתא בגמ'

החדש הזה, וכתיב בפרשת בשלח זה אלי י''ב ב'  כתיב בפרשתןשכינה 
 ואנוהו.

 

אין מברכים על הירח אלא במוצאי שבת, ב'  ס''ק ר''ח סימן תכ''ווא קימ''ל
אבל בשבת אסור לקדש את הירח, רק אם זה יום אחרון ויכול להפסידו 

 עיין משנה ברורה אר''ח סימן תכ''ו ס''ק י''ב.אז מותר לקדשה אף בשבת 
 

 :איכא כמה טעמים מדוע אסור לקדש בשבת
למעלה  שמא יש תחומין למעלה מעשרה והויא כמקבל פני רבו א.

וכן איתא בספר , כך כתב בשו''ת הרשב''א ח''ד סימן מ''ח, בשם הרב משה מקוצימעשרה, 

  מנהגי מהרי''ל בסוף הלכות חג השבועות

 אבל הרשב''א מדחה טעם הנ''ל משום כמה דברים:
משום דבעיקר דין תחומין, דעת הפוסקים שאין למעלה  האחד:

איפשטא בגמ', א''כ נקטינן מעשרה כיון דתחומין דרבנן, ובעיא דלא 
וכן בשו''ת נשאל לדוד ח''ג אר''ח סימן י' לקולא דאין תחומין למעלה מעשרה, 

 תמה כן, וכן בשו''ת שבות יעקב ח''ג סימן ל''א.

מה ענין תחומין שייך הכא, דהרי אין המברך קופץ עד מקום  השני:
 הלבנה.

שבת מרעמים וברקים שמברכים עליהן ב מאי שנא יש שהקשה:
וביו''ט, ותו דהיכן מצינו נדנוד איסור לברך על מה שחוץ לתחום, 
והרי אפילו אם נימא דיש תחומים למעלה מעשרה, מותר אפילו 
לשתות ממי גשמים, דמיא נידא ולא קני שביתה, ה''נ הלבנה ואורה 

כך מינד ניידי תמיד, וכ''ש כאן דמותר דמצוות לאו ליהנות ניתנו, 

 מו''ק  פ''א משנה ז'.הקשה בתפארת ישראל 

קידוש לבנה הויא שמחה, ושבת יש חיוב שמחה, א''כ אין עושין  ב.
 כך כתב הפרי חדש אר''ח סימן תכ"ו, וכן כתב הרמ''ע מפאנו סימן ע''ח.מצוות חבילות, 

דבשבת אין חיוב  :תמה עליו ר''ח ח''ג סימן ל''אוא ובשו''ת שבות יעקב
ושמחת בחגיך יש חיוב שמחה משא''כ  שמחה דדוקא ביו''ט דכתיב

 שבת.
כתב דמי שאוסר לקדש הלבנה בשבת,  סימן פ' וכן בשו''ת הב''ח

 משום דאין מערבין שמחה בשמחה, הויא ככסיל ההולך בחושך.
 :הנה דבר זה אם בשבת יש חיוב שמחה יש אריכות גדולה בזה

כתבו דבשבת ליכא חיוב שמחה, וכן כתב השיטה מו''ק כ''ג ע''ב דהתוס' 
הרמב''ם דאסור לישא  דמה שכתב כתובות ז' ע''א ד''ה וכתב הרמב''םמקובצת 

רא דבמועד אשה בשבת משום דאין מערבין שמחה בשמחה, לא נהי
וכן כתב התשב''ץ בח''ג כתיב ושמחת בחגיך, אבל בשבת ליכא חיוב שמחה 

ר''ח סימן רמ''ב שהאריך בזה, עיין תורת חיים סופ''ק דחולין ועיין דעת תורה א סימן רצ''ח,
איך אמרינן ישמחו במלכותך בשבת אבל בספרי פרשת בעלותך מובא בב''י אר''ח הקשה על זה 

 יום שמחתכם אלו שבתות. סימן רפ''א איתא ב

כיון דקידוש לבנה עושין את המצוה בשמחה ורגיל לבא לידי רקודין  ג.
וזה אסור בשבת, ואף דרקודין של מצוה התירו בשבת, וכמו בשמחת 
תורה, שאני התם דאי אפשר לדחות היום, משא''כ הכא דאפשר 
לעשות המצוה מקודם השבת או לדחות לאחר השבת לכן לא התירו, 

 כך כתב בשער הציון אר''ח סימן תכ''ו ס''ק י''ב.

כתב דאם שבת היה ח''א סימן ר' דבשו''ת התעוררות תשובה  יש לציין:
 יום אחרון ומקדשה בשבת,שלא ירקוד כשאומר כשם שאני רוקד. 

דהויא תחינה ובקשה ואין אומרין אותה ביו''ט, לכן אין מקדשין  ד.
 מהרי''ל הנ''ל.כך כתב הלבנה בשבת ויו''ט, 

וז''ל הנה יגעתי ולא מצאתי  תמה עליו: ח''ג סימן ל''אובשבות יעקב 
שום תחינה בברכת הלבנה, ואפילו אם נימא דיש תחינה, שרי משום 
דהויא טופס ברכה, וכמו שאנו אומרים בתפילה אבינו אב הרחמן 

 בשבת, וכן אור חדש על ציון תאיר.
ל פה כיון דאומרים אותו פעם כיון שלא שגור ברכת הלבנה בע ה.

כך כתב בחודש, ויקח סידור, חיישינן שמא יוציא את הסידור לרה''ר, 

 בשדה חמד מערכת ראש השנה סימן ב' ס''ק ב', וכן בשו''ת גנזי יוסף סימן קמ''ו ס''ק ד'.

כיון דכתיב ויאמר אלהים יהי מאורות ברקיע וגו' והיו לאותות  ו.
גופן אות, וכשם שאין מניחים תפילין ולמועדים, ושבת ויו''ט הם 

 כך מביא בשו''ת שבות יעקב ח''ג סימן ל''א.ביו''ט ובשבת מטעם זה, 

דלפי זה איך מברכים על הקשת בשבת, הלא  אבל מדחה טעם הנ''ל:
מקרא מלא דיבר הכתוב את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית 

והתפילין אות  ביני ובין הארץ, אלא דשאני  בתפילין כיון דשבת אות
לדבר אחד לכך אין מניחים, משא''כ בקשת הוא אות לדבר אחר 
שהקב''ה אין מביא מבול לעולם, וכן הלבנה אות שאם המאורות 

 ,לוקין העולם לוקה, והוא ב' אותות נפרדים לכך מותר לקדש הלבנה
שו''ת שואל ובהרבה אחרונים כתבו דיש טעם ע''פ קבלה מדוע אין מקדשין הלבנה בשבת. ועיין ב

 ומשיב מ''א ח''ג סימן קנ''א מה שכתב בזה.

 ברכת מזל טוב 

 לכ''ק מרן האדמו''ר מלעלוב בית שמש שליט''א

 לרגל שמחת נשואי בתו תחי' 

 שליט''א  יעקבעב''ג הבה''ח המופלג בתויר''ש הרב 

 שליט''א מרן האדמו''ר מטשארנאבילשל כ''ק בנו 

 מכל יוצאי חלציו יהא שיזכה לרוות נחת דקדושה

 גליון זה נודב ע''י ידידינו 

 העוסק בצרכי ציבור באמונה שלוחא דרבנן

 שליט''א יעקב שמעון שרהרב 

 נז מנכ''ל מוסדות צא

 לעילוי נשמת אביו

 ז''ל יעקב שמעוןבן הרב  מיכאלהחסיד הרב 

 .ח' שבט ת.נ.צ.ב.ה נלב"ע

 זה נודב ע''י ידידינו  גליון

 הרבני הנדיב הנכבד

ישכר דוב הכהן הרב 

 אנטוורפןשליט''א  פריעדמאן

 לעילוי נשמת אביו

 יצחק דוד הרב 

 ז''ל  חיים יחזקאלבן הרב 

 מח''ס יד כהן

  .ח' שבט ת.נ.צ.ב.ה נלב"ע

 



 

 
 מדוע לא נהגו הנשים לקדש הלבנה 

 מאי שנא משאר מצוות שמחמירות לקיימן אע''פ שפטורות?

בהרבה מצוות עשה שהזמן גרמא אע''פ שנשים פטורות,  הנה

 מחמירים לקיימם.

 

מצות קידוש לבנה שנשים אין מחמירים על  מאי שנא יש להקשות:

כך הקשה השל''ה בשער האתיות אות ק' קדושה כ''ח, עצמם לקיימם כמו שאר מצוות, 

 וכן במשנה ברורה אור''ח סימן תכ''ו, עיין גמ' סנהרין מ''ב ע''א.

 

  :איכא כמה תרוצים

דהנשים נתקללו להיות עטופים  עירובין ק' ע''בע''פ מה דאיתא בגמ'  א.

את הלבנה אלא  כאבלים, וקימ''ל אור''ח סימן תכ''ו שאין מקדשין

בשמחה, א''כ אשה שאינו בשמחה אינו יכולה להחמיר על עצמה 

  .כך תירץ בשו''ת שבות יעקב אור''ח ח''ב סימן י''אולקדש את הלבנה, 

דמיכל בת שאול הניחה  עירובין צ''ו ע''אהא דאמרינן בגמ'  ובזה מבאר:

, תפילין ולא מיחו בה חכמים, ונדחק התוס' שם מהיכי תיתי למחות

ולפי זה י''ל דהא קמ''ל שלא תימא שיש למחות בידה כיון דהיא 

עטופה כאבל לא תניח תפילין, ואע''ג דכל ימי אבילות חוץ מיום 

יור''ד בש''ע ראשון מניח אבל תפילין, מ''מ בעי ליתובי דעתו כדאיתא 

גם בשעת הבכי לא יניח תפילין, ונשים דמעתה מצויה, וגם  סימן שפ''ח

 יזהר ביתובי דעתה הו''א דאסורות להניח.אינה יודעת ל

דבאיש אבל יכול לקדש הלבנה, שאין לבטל מצוה שהיא  ומסיק:

וכן פסק בשו''ת שער אפרים סימן צ''ה מחויב בה מטעם זה, משא''כ בנשים, 

 דאבל חייב בקידוש לבנה, עיין שדה חמד חלק ו' ע''מ פ''ה.

סימן קי''א, הובא בשו''ת חכם צבי אבל בשו''ת להגאון רבי יהודה מילר זצ''ל 

תמה על סברא הנ''ל, דא''כ כל המצוות שנוהגות ליקוטים סימן קמ''ו 

באבל ינהגו גם באשה כל ימי חייה, וזה לא עלה ולא יעלה על דעת 

 שום בר דעת, אלא הטעם כמו שכתב השל''ה מובא לקמן.

נראה בעיני שמטעם זה מתרחקים הנשים ממצוה זו, אע''פ  ב.

מקיימין הרבה מצוות שהזמן גרמא, כגון שופר ולולב, ולא ראינו ש

מעולם נשים מקיימות קידוש לבנה, אף שהן נזהרות בכל התפלות, 

מפני שפגם הלבנה גרמה האשה הראשונה, דהיינו חטא חוה, 

 כך כתב של''ה הקדוש שער האתיות אות ק' קדושה כ''ח.ומתרחקים מפני הבושה, 

ם כיון דקידוש לבנה חייבים לעשות דווקא בחוץ נראה לומר עוד טע ג.

ואסור לעשותו בבית כמבואר לקמן באריכות, א''כ אשה דכל כבודה 

בת מלך פנימה, לכן אין מברכות, משא''כ שאר מצוות יכולים לקיים 

דלכן אין  שבת כ''א ע''בבבית לכן מקיימות, וכעין שכתב החתם סופר 

ר תקנה בחוץ וכל כבודה בת נשים מדליקות נרות חנוכה כיון דעיק

מעדני אשר, ועיין שו''ת כתב סופר אור''ח סימן ל''ד מה מלך פנימה, א''כ ה''ה הכא, 

 שכתב עוד טעם בזה, ועיין שו''ת רב פעלים ח''ד סימן ל''ד.

 

 תחת אילן?מטריה או תחת האם יש איסור לקדש הלבנה 

שאין מברכים על הלבנה תחת הגג  אור''ח סימן תכ''ו ס'ק ד' איתא ברמ''אהנה 

 אלא בחוץ.

 

 :איכא כמה טעמים בזה

 היל עליו הטומאה, בעת קיום המצוהיא שלא  כדי   א.

כן כתב במהרי''ל, מובא במגן אברהם אור''ח  ,של קידוש לבנה

 סימן תכ''ו.

תמה על טעם זה, דמדוע יש  ח''א סימן קמ''ד ובשו''ת אגרות משה

ר כל המצוות ודבר שבקדושה קפידא בקידוש לבנה יותר משא

שעושים תחת הגג ולא חיישינן שיהאיל על הטומאה, ובפרט 

בסתם בתים וגגות שכהן מותר להיכנס שם ואין חוששין 

 לטומאה.

דקידוש לבנה הויא כקבלת פני השכינה ואין זה דרך כבוד שיהא  ב.

עומד תחת הגג, לפיכך יוצאין מתחת הגג לרחוב כדרך שיוצאין 

 כן כתב במשנה ברורה שם.ם, לקראת מלכי

 

המשנה ברורה דהלכה זו רק לכתחילה, אבל מי שחושש באיזה  ומסיק:

שהמקום אינו נקי יקדש בביתו  מיחוש שלא יוכל ליצא לחוץ, אי נמי

דרך חלון או פתח הפתוח נגד הלבנה, ולכתחילה צריך לפתוח את החלון 

כדי לראות את הלבנה, ואם היא חולה ויכול להצטנן אז בדיעבד יכול 

כך כתב במשנה ברורה אור''ח סימן לקדש על הלבנה כשרואה אותו דרך החלון 

אמרינן דאם ראו את הלבנה דרך  ראש השנה כ''ד ע''אואע''פ שבגמ'  תכ''ו,

עששית אינו יכול לקדש את הלבנה, שם מיירי כשרואה את הלבנה רק 

דרך עששית, אבל כאן מבעד החלון רואה את הלבנה המקורית לכן 

 יין שו''ת דבר שמואל סימן רצ''ב.כך כתב בשו''ת שבות יעקב סימן אור''ח סימן קכ''ו, וע ,מהני

 

האם תחת אילן או תחת מטריה מותר לקדש הלבנה או  יש לחקור

 דילמא הויא כמו תחת הגג שאסור לקדש שם את הלבנה.
 

לפי הסברא נראה דלטעם הראשון יש איסור נמי לקדש הלבנה  הנה

תחת אילן או מטריה דנמי שייך בזה אהל, אבל לפי טעם השני ליכא 

 איסור באילן ובמטריה.
 

כתב שמותר לקדש הלבנה תחת  חלק ח' סימן ל''ח ס''ק ג' יובשו''ת ישכיל עבד

אילנות ולא דמי לבית, משום דרוב הפוסקים סבירא ליה דעיקר טעם 

שאין מקדשין תחת הגג משום דצריך לצאת כמו מלך, א''כ תחת האילן 

שהוא בחוץ, א''כ הויא שפיר יציאה כמו לקראת מלך ומותר לכתחילה 

לפי טעם הראשון נמי מותר לקדש הלבנה לקדש שם את הלבנה, ואפילו 

 תחת אילן דשם אתה רואה בודאי שאין שם מת.   

 

 מדוע אין מברכים שהחיינו על מצות קידוש לבנה 

 כמו שמברכין בכל מצוה?

מדוע אין מברכים שהחיינו על קידוש לבנה כיון דהויא  יש להקשות:

 מצוה.
 

 :איכא כמה טעמים

דלכך אין מברכים שהחיינו על  סימן תכ''ב אור''חע''פ מה שכתב המג''א  א.

הלל בראש חודש, משום דלפעמים הויא בתוך ל' יום ואין מברכים 

שהחיינו רק על דבר שהוא בהפסק ל' יום, א''כ לכך אין מברכים על 

 כך כתב באליה רבה אר''ח סימן תכ''ו. קידוש החודש, 

 ר החמה,לבא יהא אור הלבנה כאודלעתיד  החת''ס  שכתב  מה  ע''פ  ב.

א''כ כשמקדש את הלבנה הוא מזכיר את צערו שנתמעט האור 

שלה, לכך אין מברכים שהחיינו כמו שאין מברכים על כל דבר 

 כך כתב  סוכה מ''ו ע''א,שיש בו צער כמו שכתבו התוס' 

 כתב סופר אר''ח סימן ל''ד.בשו''ת 

 



 

 מדור משיב כהלכה 
 מנהטןקינד הגר שליט"א מדור זה נודב ונערך ע"י ידידינו ר' מרדכי זיס

ר ּוְלַמַען (ב-י) מצות סיפור יציאת מצרים לנכד.א.  י ְתַספֵּ  ּוֶבן ִבְנָך ְבָאְזנֵּ
ת ִבְנָך  בקרא כאן מבואר פשטותבוגו',  ְבִמְצַרִים ִהְתַעַלְלִתי ֲאֶשר אֵּ

 בנו לבן מצוה םג איכא לבנו מצרים ביציאת לספר המצוה דמלבד
 מצרים יציאת סיפור לענין דהובא בקרא דהא ע"ילו ,בנך ובן דנאמר

 בעבור לאמר ההוא ביום לבנך והגדת' שנא מה היא הפוסקים בכל
' מהל ז"פ ם"רמב' עי ,בנו לבן ולא לבנו רק דזה מבואר ושם' וגו זה

 .ע"וצ קרא האי דמביא א"ה ומצה חמץ
 כד(-)יצ"ע שהנה מצינו במכת חושך  .במכת חושךקריאת פרעה ב. 

, ומדוע קרא רק למשה, ובכל המכות מצינו ֹמֶשה ֶאל ַפְרֹעה ְקָראַויִ 
 שקרא למשה ואהרן, וא"כ למה במכת חושך קרא רק למשה.

י ָנא ַדֶבר (ב-יא) .הערמה בלקיחת שכרןג.  ת ִאיש ְוִיְשֲאלּו ָהָעם ְבָאְזנֵּ אֵּ  מֵּ
הּו עֵּ ת ְוִאָשה רֵּ אֵּ י ְרעּוָתּה מֵּ י ֶכֶסף ְכלֵּ  ישראל שהיו ודאי הנה :בָזהָ  ּוְכלֵּ

 אלא ,דורות במשך שעבודם על המצרים מאת שכרם לקבל ראויים
 . והטעיה ערמה בדרך הדבר נעשה מדוע עיון שצריך

ל ֲעַדת ְקַהל ֹכל ֹאתֹו ְוָשֲחטּו (ו-יב) שליחות קודם מתן תורה.ד.  ין ִיְשָראֵּ  בֵּ
 מכאן אלא חטיןשו כולן וכי -' וגו אתו ושחטו י"רשוב :ָהַעְרָבִים
 עדיין תורה מתן לפני והרי ולכאורה צ"ע :כמותו אדם של ששלוחו

 שליחות אין והרי שליחות בהו מהני איך כן ואם התגיירו לא
 . ם"לעכו

 לכם. לכם הדם והיה (יג- יב) הטורים בעלכתב ה מילה בליל פסח.ה. 
 מלו וצע"ג איך (:ה יט ר"שמו) מלו לילה שבאותו. המילה בגימטריא

, וא"כ מדוע לא מלו ביום אלא אינה כשרה מילה הלכההרי ל, בלילה
 ביום, ואיך מילתן היתה כשרה ולא הוצרכו שוב בהטפת דם ברית.

 ַמּצֹות ָיִמים ִשְבַעת (טו-יב) לחם עוני כל השבעת ימים לפי הגר"א.ו. 
לּו  כל מצה באכילת מצוה קיום דאיכא היא א"הגר שיטת הנה, תֹאכֵּ

 ימים' ז כל מצוה קיום דאיכא א"הגר בשיטת והנה ,סחהפ ימי' ז
 בלילה רק הוי עוני דלחם דדינא א לו פסחיםגמ' מ מוכח לכאורה
 מכאן בדוקטא לי תלושו לא קמא יומא שם אמרינן דהא הראשון

 שבעת כתיב ג טז ראה' בפר פסו'דב ע"וצ ,מדוקטא לי לושו ואילך
' הז כל עוני לחם דין אדאיכ ומשמע עוני לחם מצות עליו תאכל ימים
 ב"וצ הראשון בלילה רק ולא ימים

א לֹא ְשֹאר ָיִמים ִשְבַעת (יט-יב) פטור אנוס באכילת חמץ.ז.  יֶכם ִיָמצֵּ  ְבָבתֵּ
ל ָכל ִכי ֲעַדת ַהִהוא ַהֶנֶפש ְוִנְכְרָתה ַמְחֶמֶצת ֹאכֵּ ל מֵּ ר ִיְשָראֵּ  ּוְבֶאְזַרח ַבגֵּ

 פרט, ובדעתה בנפשה כשהיא - ההוא הנפשטו( -י )יב"רש כתבו :ָהָאֶרץ
 אוכל לפטור מיוחד פסוק צריך למה ביאור ריךצ ולכאורה ,:לאנוס

 ולנערה מהפסוק כדילפינן התורה בכל פטור אונס הא באונס חמץ
   (.ו"כ ב"כ דברים) דבר תעשה לא

 פרשת) רבה שמותצ"ע דהנה מצינו במדרש  ח. שלא שינו שמם ולבושם.

 את שינו שלא, ממצרים ישראל נגאלו דברים' ד בשביל (א פרשה שמות
 במצרים כי יראה המתבונן הנהוכו', ו לשונם את שינו ושלא שמם

 הללו' (,לד, ד דברים)" גוי מקרב גוי" שהיו תורה גופי מהם נשתכח
 וכן (,ה, טו טוב שוחר מדרש) - '(זרה עבודה עובדי והללו) זרה עבודה עובדי
 שמרו והגדרים הסייגים אמנם ([.ח"תתכ דברים) ילקוט] מילה ברית הפרו

 לא שמם שינו שלא (ה פרשה דפסחא) במכילתא שאמר כמו, גדול ביתרון
ולכאו' מה היא המעלה העצומה  ,מסתורין גילו שלא לשונם שינו

שבזכותה נגאלו ששמרו הסייגין בעוד שאת העיקר של התורה עברו 
 והזניחו וצ"ב. 

ת קנינים היה צ"ל שיהיה בעיה מחמתו, ובכל . איזה דין בהלכוט. חידה
)איזה דין, אופן מחמת דבר שקרה ביציאת מצרים לא הייתה בעיה, 

  איזה בעיה, ומדוע לא(.
)דוגמת בית הנה כל מקום שיש גילוי שכינה אסור בנעילת הסנדל  חידה.. י

 היכן מצינו שהיה גילוי שכינה והותר בנעילת הסנדל.המקדש(, 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 כללי השתתפות
כל תשובה נכונה, אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכנס להגרלה על  .1

 .₪ 0111סך 
כל תשובה נכונה על כל שאלה, הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כך שכל  .2

 מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה.
ה ייבדקו כל חודש, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, הזוכ. 3

 תשובותיו, יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.
 ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע, או עד ראש חודש. .4
קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב  שימו לב חשוב מאוד: .5

נא לציין בתחילת  mail.commeir.s1000@gאו במייל  1005555700כהלכה 
שם , וטלפון וכמו"כ שם מלא ועירשאלות השיבו, המכתב על כמה 

]לברורים ופרטים  וכמו"כ נא לציין על איזה פרשה השיבו.  ישיבה/כולל,
בלבד[. השולחים  0:11ל 5:11בשעות הערב בין  1533054101נוספים בטלפון 

יה ברור לאחר משלוח בכתב יד, בפקס, להקפיד על כתב ברור וקריא שיה
יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד -הפקס. כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. 

שאר עניני –במייל כי כך זה ייכנס בעזה"י לספר שיצא לאור בעתיד בל"נ. 
העלון לא שייכים לפקס או מייל או טלפון זה, אלא כמצויין במסגרת ע"ג 

 העלון בעמ' ד'.
 דר א'אתשובות ניתן לשלוח עד ר"ח 

 שליט"א עדיאל מסהרב  שם הזוכה לחודש טבת:
 ירושלים

 

 מדוע מניחין תפילין על יד שמאל ולא על יד ימין 

 כל מקום?שהוא יד החשוב ב

  .וגו' עינךוהיה לאות על ידכה ולטוטפות בין  י''ג ט''זבפרשתן 
 

 אמרינן "ידכה" יד כהה שהוא יד שמאל, מנחות ל''ז ע''אבגמ' איתא 

ובספר מעדני אשר מכאן ילפינן דצריך להניח תפילין על יד שמאל, 

ס''ב ע''א וכן פרשת ואתחנן תשס''ז הבאתי קושיית האחרונים על הא דאיתא בגמ' ברכות 

קימ''ל אור''ח סימן כ''ט דצריך לקנח בבית הכסא ביד שמאל, ולא בימין משום דקושר בה 

תפילין, דיש להקשות הרי שמאל עדיפא, שהרי מניחים עליו התפילין, א''כ הויא המצוה 

  .והקדושה עצמה עי''ש תרוצים נפלאים

 

מדוע מצות חשובה כמו מצות תפילין מניחים  יש להקשות:

אותו על יד שמאל הפחות חשובה, הרי יד ימין הוא החשוב בכל 

 כך מקשה בחזקוני בפרשתן, וכן בכלי יקר, וכן באור החיים הקדוש. מקום,

 

  :איכא כמה תרוצים

לפי שהימין מזומנת לכל דבר ומושיטין אותה בכל מקום לפי  א.

שהיא עסקנית מן השמאלית ואין נכון שיהיו השמות נתונים 

 כך תירץ בחזקוני בפרשתן.עליה, 

לפי שהימין מזומן לקשור התפילין על יד השמאל ולא  ב.

 כך תירץ בחזקוני בפרשתן.השמאל על הימין, 

להורות שלא בכח יגבר איש כי אם לה' המלחמה, לפי שיד  ג.

האדם כהה וחלושה מלעשות גדולה או קטנה אם לא כי יד 

הניח התפילין ה' עשתה זאת המחזיק בידו, ועל כן צוה ה' ל

אשר שם ה' חקוק בהם על יד כהה להורות שיד ה' החזקה 

הימנית היא הנותנת כח ליד כהה זו, ולהורות נתן בלבם 

שאין שום מעשה תלוי בפעולת האדם כי אם בעזר ה' יתברך, 

 כך כתב בכלי יקר בפרשתן.

להיותו מכוון כנגד הלב שבצד שמאל, לכן מניחים אותו ביד  ד.

האור החיים ע''פ דברי הגמ' מנחות ל''ז ובענין מי שיש לו הלב על  כך כתבשמאל, 

צד ימינו באיזה יד יניח תפילין עיין שו''ת ארץ צבי סימן קט''ו, וכן בשו''ת דובב 

 מישרים חלק ב' סימן מ''ו שאפילו נתברר שיש לו לב בצד ימין מניח תפילין בשמאלו.

נך ה' נאדרי בכח נראה לתרץ, דהנה כתיב שמות ט''ו ו' "ימי ה.

ימינך ה' תרעץ אויב" וכתב רש''י שם וז''ל ימינך ימינך שני 

פעמים כשישראל עושין את רצונו של מקום השמאל נעשית 

ימין עכ''ל, והנה כתוב שמות י''ג ט''ז "והיה לאות על ידכה 

ולטוטפות בין עיניך כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים" נמצא 

לזכור כי בחוזק יד היינו שגם שמניחים תפילין ביד שמאל 

השמאל נהפך לימין הוציאנו ה' ממצרים, ולפי זה אתי שפיר 

שהשמאל נהפך  שמניחין תפילין ביד שמאל שזה בעצם רמז

כך תרצו הגאון רבי שלמה אשכנזי שליט''א ראש כולל לימין ביציאת מצרים, 

 .גם אני אודך בוסטון ירושלים, והגאון גמליאל רבנוביץ שליט''א בני ברק מח''ס

נראה לתרץ, דמצינו שחז''ל קבעו הלכות על פי הכלל שבתורה  ו.

"דרכיה דרכי נועם" סוכה ל''ב יבמות ט''ו והואיל ומצות 

התפילין במקורה היתה ללכת בהם כל היום כולל לעסקים 

ולמלחמה, אילו היו התפילין על זרוע החזקה היו מפריעים 

שהיו מפריעים ליוצא  לפעולות היומיומיות של האדם ובודאי

לקרב לאחוז בחרב ולהלחם כראוי, לכן הקפידה תורה 

שהתפילין יונחו על הזרוע שאין עושים בה את רוב המלאכות 

דהיינו יד כהה, ולפי הנ''ל אתי שפיר מדוע כאן לא ציינה 

מין או שמאל אלא דווקא היד החלשה, התורה יד מסויימת י

 .ט''א לייקוודכך תירץ הרה''ג פנחס רבינוביץ שלי
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 מדוע הרמב''ם לא הביא את ההלכה שמוזכר בגמרא שאסור לומר שלום בבית המרחץ

רב שבת י' ע''ב מה שהקשתם בשם הפוסקים מדוע הרמב''ם לא הביא להלכה את דברי הגמ' 

אמר, אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ משום שנאמר  המנונא משמיה דעולא

 .הרי אין חולק על זה, ותרצתםויקרא לו ה' שלום, 

 

 ירושלים הגאון המפורסם רבי שמאי קהת גראס שליט''א 

 דומ''צ, מחזיקי הדת, אהבת תורה, גני גאולה, אוצר הפוסקים. 

 את שואל אדם שיהא התקינו א עמוד ד''נ ברכותנראה לתרץ, ע''פ מה דאיתא במשנה 

 של בכבודו הוא מזלזל אמרינן ולא, הוא ברוך הקדוש של בשמווברש''י  ,בשם חברו שלום

וכו' א''כ יש לומר דסבירא להו , עליו שמים שם להוציא הבריות כבוד בשביל מקום

לרמב''ם אם הותרה להזכיר שם השם בשביל כבוד הבריות ה''ה דמותר גם כן ליתן שלום 

 המרחץ משום כבוד הבריות.בבית 

 

 מדוע חשב עלי שחנה שכורה הרי אסור להתפלל בקול רם

מה שהקשתם בשם הפוסקים על הא דאיתא בגמ' ברכות ל''א ע''א אמר רב המנונא כמה 

הילכתא גברוותא איכא למשמע מקראי של חנה מהא דכתיב וקולה לא ישמע, ילפינן 

א''כ איך כתוב שעלי חשבה שהיא  להקשותיש , דלמתפלל שלא יגביה קולו בתפלתו

ידע את הלכה שאסור להתפלל בקול רם, ותרצתם  שיכורה מפני שדיברה בשקט, וכי לא

 בארבע אופנים.

 

 בני ברק מח''ס חיי משההגאון רבי משה שקלארש שליט''ט 

מה שתרצתם בשם הפוסקים ע''פ מה דמבואר בטור לחד שיטה שאסור להשמיע קולו 

א להשמיע לאזנו, לפי הנ''ל א''ש דעלי סבר דלהשמיע לאזנו מותר, ולכן היינו אפילו ל

חשב שהיא שכורה, נראה לציין דבספרי חיי משה אור''ח סימן ק''א הבאתי את כל הדעות 

 בענין זה האם לעצמו מותר להשמיע לאזניו עי''ש.

 

 ירושלים כולל סאטמארהרה''ג יואל אברהם מושקוביץ שליט''א 

דמעיקר הדין יש להתפלל בקול, רק מפני סימן ז' שמתרץ בשו''ת עצי חיים נראה לציין מה 

והנה בודאי גם קודם סוטה ל''ב ע''מ ב' כדאיתא בגמ'  התקנה שלא לבייש את עוברי עבירה

התקנה מי שהיה צריך להתוודות על עבירות שבידו היה מתפלל בלחש שלא לבייש את 

, ופירש רש''י לא תשכר ביין, לא תרוי ולא תחטאב'  ברכות כ''ט ע''מעצמו, והנה אמרו בגמ' 

ועל כן יש לומר דמשום הכי חשבה עלי לשיכורה כיון דעד התקנה רק בעל עבירה היה 

והוצרכה להתפלל בלחש,  מתפלל בלחש, ועל כן חשבה לשיכורה, ובזה באתה לידי חטא

ה צריכים להתפלל דלא הי ואמר לה עלי הסירי את יינך שלא תרוי ולא תחטא, ואתי שפיר

  בלחש עד חנה ובעת ההוא היה תחילת התקנה עי''ש.

 

 לונדוןהרב יעקב ישראל מייזנער שליט''א 

שמעתי שהחפץ חיים זצוק"ל בסוף ימיו היה מתפלל בקול רם, ושאלו אותו שהרי אסור 

להגביה קולו בתפלה, וע"ז היה אומר שהוא עושה כן משום שקשה לו לשמוע לאזנו 

 מחמת זקנו.

 

 ת''ת צאנז נתניהיונה ברנסדופר ני''ו  היניק וחכים

 להתפלל רגילין היו שלא ,לשכורה עלי ויחשבה א' פרק א' שמואל י"רשיש להעיר, מהא דכתב 

, ועיין בחכמת שלמה בסימן ק''א דפירש בכוונת רש''י שרק הנשים לא היו רגילין בלחש

 להתפלל בלחש עיין שם מה שפירש באופן נפלא מאוד.

 אדם ששמו שלום האם יש איסור לקרוא לו בשמו בבית המרחץ

רב המנונא משמיה דעולא אמר, שבת י' ע''ב גמ' בהא דאמרינן במה שדנתם בשם הפוסקים 

, האם מי ששמו שלום יש איסור לקרוא לו אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ

 בשמו בבית המרחץ או דילמא ליכא איסור.
 

 ראש כולל היכל התלמוד ת''אליסיצין שליט''א הגאון רבי דוד 

יש להעיר, אם שלום הויא שם קודש ואסור להזכירו בבית מרחץ, א''כ יהא איסור 

 להזכיר את שם של חבירו שלום לבטלה כיון דהויא שם קודש ולא שמענו כזה דבר.
 

 ירושליםהרה''ג משה יחיאל הכהן ראטה שליט''א 

 ק"הרה מרן כי ד''רכ' עמ ד-א גליון יז שנה מוריה בקובץ כתב הלברשטאם מ"שהגר לציין יש

 ורק המרחץ בבית שלום בשם לקרוא שאסור א"והמג ח"הב כדעת פסק מבעלזא א"מוהר

 שהוא" פרידל' ר" בשם המרחץ בבית פויגל שלום' ר לשמשו שקרא ונהג, מותר לעז בלשון

 כפי א"הגר של בזמנו שהיה דרושקוביץ ד"אב ד"הגרמ הנהיג וכן ,בלעז שלום של תרגום

 כתב פ''ד סימן חדש הפרי אולם ,פרידיל בשם לבלן שיקראו 85' עמ דרושקוביץ זכרון בספר שהובא

 .דאסור פשיטא לעז בלשון שגם

 

 אדם שרוצים להרגו אם לא יעבוד עבודה זרה ויכול לברוח 

 האם חייב ליהרג משום קידוש השם

יעבוד עבודה זרה או אחד מג' העבירות מה שחקרתם באדם שרוצים להרוג אותו אם לא 

 ויכול לברוח האם חייב לברוח או שחייב למסור את עצמו משום קידוש השם.
 

 מודיעין עיליתהרה''ג יוסף קרביץ שליט''א 

 למלט יכול אם אבל ד"ה התורה יסודי מהלכות ה"פ ם"הרמב נראה להעיר, מהא שכתב

 נקרא והוא, קיאו על שב ככלב הוא הנה, עושה ואינו, הרשע המלך יד מתחת ולברוח נפשו

 ".במזיד ם"עכו עובד

 

 איך היה מותר למשה רבינו להתפלל בקול רם הרי אסור להגביה הקול בתפילה

ויצא משה ואהרן מעם פרעה בפרשת וארא ח' ח' מה שהקשתם בשם הפוסקים על מה שכתוב 

רבינו את קולו דיש להקשות איך הגביה משה  ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים,

שאסור להגביה קולו בתפלתו, ואיך עבר על זה, ותרצתם אור''ח סימן ק''א בתפילה, הרי קימ''ל 

 בארבע אופנים. 
 

 לייקווד מחבר ספר "אוצרות הים" על מסכת ברכותהרה''ג מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א 

שצעקה אינו שמעה תפילתי תירץ בשם הגר"ח קנייבסקי שליט"א  נראה להעיר, דבספר

סוג מסויים של תפילה, והוא א' מעשרה בהכרח שהאדם מרים את קולו, אלא הוא 

לשונות של תפילה. הפני מנחם תירץ דהטור והרמ"א הביאו דברי הירושלמי דכדי שילמדו 

 ממנו מותר בתפילת יחיד, ולפי"ז י"ל דשמא זה שייך גם בתפילת משה רבינו.

 

 שבע מצוות בני נח שהם מצווים בזההכאה בין המדוע לא חשבינן את האיסור של 

אמר רבי חנינא נכרי סנהדרין נ''ח ע''מ ב' מה שהקשתם בשם הפוסקים על הא דאיתא בגמ' 

שהכה את ישראל חייב מיתה, דיש להקשות: מדוע לא חשבינן את האיסור של הכאה בין 

 .ותרצתם בשלשה אופניםהשבע מצוות בני נח שהם מצווים בזה, 
 

 בית שמשני''ו  חיים שלום זוננשייןהיניק וחכים 

נ''ל לתרץ שכשאדם מכה את חבירו הוא מראה שהוא מרים יד ואח''כ מורידו וכובש את 

החבר בתוך הקרקע והיינו מבייש את חבירו שמשפילו כמו שאינו שוה כלום וא"כ זה 

וכן , סור רציחהוא''כ ה''ז נכלל באי בכלל המלבין וכו' שכתוב באבות שהוא שופך דמים

נ''ל גם לתרץ לענ''ד על מה שכתוב שאמר משה לדתן ואבירם ''למה תכה רעך'' ומקשה 

הרשעות כאן הרי לא עשה לו  רש''י הרי לא הכהו ומתרץ שנקרא רשע בהרמת יד וצ''ל מה

וי''ל שמשה אמר לו למה תכה רעך ומכה הוא גם מלשון נכוי דהיינו שא''ל משה  ,כלום

עליו ידך ומראה כאילו אתה גדול  את רעך מדרגתו ע''י שאתה מריםלמה אתה מנכה 

 ממנו ואתה כובש אותו בקרקע.
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