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שנה ג' | משפטים תשע"ו. גליון קמ"א

 חידושי הלכות, מנהגים הנהגות וביאורים, ממרן הגה"ק
 בעל בני יששכר זי"ע

 נלקטו מכל ספריו הק', ומספרי צאצאיו ותלמידיו וגדולי הדורות זי"ע
על סדר פרשת השבוע ומועדי השנה

פרקים נבחרים מספר "מאורות מהרצ"א" על סדר השולחן ערוך שעתיד לצאת בקרוב לאור עולם ברוב פאר והדר בעריכת הרב שלום לייפער שליט"א

יוצא לאור ע"י מכון "מעינות מהרצ"א" בית שמש

הנהגות האדם )ק'(

להתעורר ביראת השי"ת על ידי ההתבוננות בגדולתו ית"ש/ יראת העונש נצרכת גם כן לשרוף תאוותיו

לשון קדשו של רבינו בהנהגות האדם )אות כ"ד(:

"כשנרצה להתעורר ביראה יחשוב בשם אלקי"ם ובשם הוי"ה בניקוד שב"א, ובאהבה בשם א"ל ושם הוי"ה בניקוד סגול, ולתשובה 
באמת בהוי"ה בניקוד חולם, ולנצח היצר בשם הוי"ה צבאו"ת ובהוי"ה בניקוד חיריק, ולהודות לשמו יתברך יחשוב בשם אלקים 
צבאו"ת ובהוי"ה בניקוד קיבוץ הנקרא שורק, וביחודים ודביקות בא"ל שד"י ובהוי"ה בניקוד מלאפו"ם, ובמלכות שמים כשירצה 

לקבל עליו יחשוב בשם אדנ"י ובהוי"ה בלי ניקוד תן לחכם ויחכם עוד, כשיעשה מצות בידים יחשוב בשמות של יראה ואהבה כנ"ל, 
וכשהולך ברגליו לדבר מצוה יחשוב בשמות של נצחון והודיה כנ"ל, וכן הוא הענין בכל דבר, וכן כשבא לידו הרהורים ח"ו יקיים 'ולא 
תתורו' וכנ"ל, ויראה אם ההרהור הוא מעניני אהבה לא טובה יחשוב בשמות האהבה, ואם הוא מעניני היראה לא טובה יחשוב בשמות 

היראה הכל כמשנז"ל, ויהפוך לבבו ליראה את השם הנכבד".

הנה כדי לעמוד קצת על מהות היראה הנדרשת מאתנו ואיך 
להגיע אליה נעתיק כאן מש"כ רבינו בהקדמה לס' דרך פקודיך 
המדברים  הזהר  מאמרי  שהביא  לאחר  א-ב(  אות  ח  )הקדמה 

לחשוב  והחיוב  היראה  במהות  רבינו  הרחיב  היראה,  מענין 
ולהתעורר ביראה מיד בעת קומו משנתו בבוקר, וזל"ק:

"הנה העתקתי המאמרים האלה להיותם למזכרת להבא לעורר 
יזכני  ים  מני  רחבים  האלה  המאמרים  ביאור  אבל  ביראה,  נפשו 
הש"י לדבר בם, וכעת לא באנו רק לדבר בענין מצות היראה אשר 
היא בחיוב לכל עת ובכל זמן לכל איש הישראלי ובפרט בכל תורה 
לכל  המסורה  היראה  דמהות  תתבונן  והנה  מצוה,  ובכל  ותפלה 
הוא יראת הרוממות ולא יראת העונש, והיא להתבונן במחשבתו 
גודל רוממותו ית"ש, ותפול עליו אימה ופחד ויתבושש מגדולתו, 
ויעמוד מרעיד כאשר יתבונן איך הוא בריה מעוטה בדעת עומד 
האיש  והנה  יספור,  צעדיו  וכל  עליו  המשגיח  דעות  תמים  לפני 
אשר כבר הרגיל את נפשו ביראה הלזו, והאיר אור נשמתו ונזדכך 
בזולת  בלבו  צפונה  תמיד  ד'  ויראת  לטבע,  הענין  לו  שב  חומרו, 
התעוררות כמו העומד בהיכל המלך תמיד ורואה גדולתו אין צריך 
להתעוררות הלב לחשוב בגדולתו, רק ממילא היראה תקועה בלבו, 
ומגושם חומרו עדיין, הנה חומרו מונעו מהיראה  אבל מי שכבד 
ואינו מתיירא, ועל כל פנים הנה היא מצוה מחוייבת אקרקפתא 
דגברא לעורר רעיוניו בכל עת שיזכור להתבונן בגדולתו כפי שכלו 

בכדי שיתפעל ביראה.

בעומדו  תיכף  כן  ועל  בזהר,  כאמור  דעת  ראשית  היא  והנה 
מצות  לקיים  עצמו  על  ולקבל  רעיוניו  לעורר  מחוייב  ממטתו 
בכל  וכן  שיתפעל,  עד  ית"ש  בגדולתו  ויתבונן  היראה,  של  עשה 
ואם  ומצוה,  ותורה  תפלה  כל  קודם  שכן  ומכל  שיזכור,  פעם 
כן קיים מצות  לגודל גשמיות חומרו לא יתפעל, הנה אף על פי 
לעזור  מהש"י  ויבקש  נפשו,  את  כיון שהתעורר  בקטנות  היראה 
לו להתעוררות נפשו בפועל, וגם יסייע את עצמו באבהן אברהם 
יצחק ויעקב שהורישו היראה לבניהם אחריהם, והיא על  כל פנים 
בכח כל איש הישראלי, על כן יזכיר זכות אבות )עיין בספר התניא 
שם  לפניו  לצייר  לי  נראה  וגם  מחשבותיו(  עמקו  מאד  יח(  )פרק 

הוי"ה בניקוד אלקים ובניקוד שב"א ובנקוד יראה, וכולי האי ואולי 
ירוחם מן השמים ויתפעל ביראה. 

ובקיצור הענין, תיכף בעמדו ממטתו יזכור במצות היראה ויפנה 
ויחשוב  היראה,  מצות  לקיים  ויכוין  עצמו  על  ויקבל  ידיו,  ויטול 
איך הוא יתברך רב ושליט עקרא ושרשא דכל עלמין, והוא ממלא 
כל עלמין וסובב כל עלמין וכולא קמיה כלא חשיב, ויצייר לפניו 
השמות הנ"ל ויזכור זכות אבות שהורישו לנו היראה, וכל זה יעשה 
גם קודם כל מצוה ותפלה ותורה, ובכל פעם שיזכור מהיום... הנה 
בזאת נלפע"ד אשר יקויים המצוה לכל איש ואיש מהמון, אשר 

כח חומרם עדיין מגושם ולא יתפעלו כרגע, אף על פי כן יקויים 
בם יראת ד' לחיים, והש"י יאיר עיניהם שתהיה היראה בהתגלות 

להם בפועל ממש".

וראה עוד בס' דברים נחמדים עה"פ )ישעיה א ג( 'ידע שור 
התבונן',  לא  עמי  ידע  לא  ישראל  בעליו  אבוס  וחמור  קנהו 
שהיראה תלוי בידיעתו בגדלות הבורא ית' ורוממותו, וזל"ק:           

"דידיעה הוא, לידע יראתו יתברך, שבזה שייך ידיעה, למידע 
ויתבושש  יירא  זה  ידי  ועל  עלמין,  כל  וברא  ושליט  רב  הוא  איך 
ואם  היראה,  זאת  להם  היה  שלא  הוכיחם  הנביא  והנה  מגדולתו, 
בראו,  שלא  הגם  שקנאו  מי  יודע  שהשור  השור,  בהיפך  הוא  כן 
יותר  שייך  היראה  כי  שבראם...  מי  לידע  לבם  על  שמו  לא  והם 
ויותר לישראל מכל האומות, שהם עם קרובו עמוסים מני בטן, 

ובן הפלטרין יודע יותר מגדולת המלך מבן הכפר".

וראה עוד דברי רבינו בהקדמה הנ"ל לס' דרך פקודיך בענין 
יראת העונש שצריכה גם כן כדי לשרוף תאוותו ולהתגבר כנגד 

היצר הרע, וזל"ק: 

לאו  העונש  יראת  בזוה"ק  האמור  פי  על  הנה  תדע,  "ועוד 
היראה  נבראת  למה  כן  ואם  ח"ו,  דינים  ומעוררת  דיראה  עיקרא 
הלזו, תדע שמן הצורך ליראה הלזו, כשרואה אדם שיצרו מתגבר 
)ברכות  בגמרא  וכמ"ש  התאוות,  לשרוף  היראה  סגולת  אזי  עליו 
ואם לאו יעסוק  וכו' נצחו מוטב  יצר טוב  ירגיז אדם  'לעולם  ה.( 
וכו'',  יום  לו  יזכיר  נצחו  לא  וכו'  קריאת שמע  יקרא  וכו'  בתורה 
למה  וכו',  יום  בזכרון  בדוקה  היותר  הסגולה  הוא  אם  קשה  הנה 
ציוו לעסוק מקודם בסגולות אחרות שאינם בדוקות כל כך, אך 
הוא הענין אשר דברנו, דאין לעורר היראה הלזו היא יראת העונש 
מקודם  יעסוק  כן  על  ישראל,  על שונאי  דינים  דמעוררת  משום 
ביראת הרוממות בתורה וקריאת שמע )כאמור אצלינו באריכות 
וכשרואה שאין ברירה שהיצר מתגבר  בחידושים לגמרא לשם(, 
הלזו,  ביראה  היצר  תאוות  ולשרוף  להתעורר  בהכרח  אזי  עליו 
ואף על פי כן הבורא כל ברוב רחמיו ימתיק הדינים, כיון שכוונת 
האדם לשם שמים לבלום רסן תאוותו, וכן כתב הקדוש מהרד"ב 
אלקים  יראת  אין  רק  אמרתי  'כי  יא(  כ  )בראשית  בפסוק  זצוק"ל 
במקום הזה', דקדק הוא ז"ל, כיון שראה אותם עוסקים באהבות 
רעות בזנות הל"ל רק אין אהבת אלקים וכו', )גם רק מיעוט מה בא 
למעט( אך הכוונה שאמר רק מיעוט אפילו אותה היראה המועטת 
היא יראת אלקים יראת העונש אין במקום הזה, דאילו היה להם 
אפילו רק יראת העונש היתה שורפת התאוות רעות, ובמקום אחר 

הארכנו בזה וכעת די בזה"

שבת מברכין ראש חדש אדר הראשון
 8:47 שעה  ב'  יום  מולד:  שישי  חמישי  חדש:  ראש 
עיר"ה  מפסוק:  יוצא  ההי"ו.  הוי"ה:  צירוף  חלקים   14
ולשורק"ה בנ"י אתונ"ו )בראשית מט יא(. אות: ק'. חוש: 
אבר  טחול.  זו"נ:  בנפש  מנהיגים  דגים.  מזל:  שחוק. 

הראש: חוטם.

מצות יעוד אמה עבריה - מדת הרחמנות

עוד טעם ]למצות יעוד אמה עבריה[ נרמז בספר 
]טעמי המצות למהר"ם הבבלי[ לרחם על  הנ"ל 
היתה  הזאת  שהילדה  להיות  ישראל,  זרע 
עליה  לרחם  יראה  בעבדות,  לו  משרתת 
ולפי  חיקו,  משוכבת  הבית  בעלת  שתהיה 
משרתיו  להונות  שלא  האדם  כשיזהר  זה 
הישראלית ולא יחרפם ולא יקללם ולא יניח 
לבני ביתו לחרפם וירחם עליהם מקיים בזה 
ענפי המצוה ותחשב לו לצדקה: ]דרך פקודיך, 

מצוה מג, חלק המחשבה, אות ט[ 

על ידי מדת הרחמנות מעורר מדת רחום 
אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי

הטעם  מפרש  דהזהר  בעיניך  רואה  הנך 
דאנחנו  אחד[,  ביום  תשחטו  לא  בנו  ואת  ]דאותו 

מחוייבין להתנהג במדת רחמנות ולא לעשות 
מדת אכזריות, ואין קפידא בשני ימים, דהיינו 
והשניה  היום  בסוף  האחת  את  שחט  אפילו 
בתחלת הלילה דהוא זמן מעט, אף על פי כן 
דיום  אחד,  ביום  האכזריות  נעשה  דלא  כיון 

האחר הוא מבחינה אחרת מבראשית, וכו'.

ואתה תבין הנה השי"ת נתן לנח ולבניו את כל 
הבהמות למאכל כרצונו להיות שכולם ניצולו 
בזכותו, ואם כן כשאדם רוצה לשחוט בהמה 
וניצלת באותו יום בכדי שלא יתאכזר, ומתנהג 
ברחמים עם הבהמה אף על פי שאינה כדאי 
אנחנו  הנה  למאכלינו,  שלנו  היא  כי  להנצל, 
אשר  את  'ורחמתי  'רחום',  מדת  מעוררים 
הגון  שאינו  פי  על  'אף  יט(,  לג  )שמות  ארחם' 
אף על פי שאינו כדאי' )ברכות ז.(, וכמו שהיה 
ביום ראשון ישראל עלו במחשבה הגם שלא 
וכמ"ש  טובים  ומעשים  מצות  עדיין  סיגלו 

לעיל, ואתה תבין: ]אגרא דכלה בראשית[



שונה ה>לכות
בירורי הúכות ומנהגים

אגרא דבי היúוúא

1. ברייתא במסכת ערכין )כט.(: "אין עבד עברי נוהג אלא 
היובל  עד שנת  מ(  כה  )ויקרא  נוהג, שנאמר  בזמן שהיובל 

יעבוד עמך":
שאין  פי  על  אף  הזה  בזמן  עצמו  "והמוכר  לשונו:  וזה   .2
היובל נוהג, וקיימא לן )ערכין כט.( דאין דין עבד עברי ולא 
אמה עבריה אלא בזמן שהיובל נוהג בין מכרוהו בית דין 
יוכל למכור  ביותר  בין מוכר עצמו, מכל מקום אם העני 
עברי  עבד  אין  דאמרינן  והא  שהתנה,  השנים  כפי  עצמו 
בדיני  נוהג  שאינו  היינו  נוהג,  שהיובל  בזמן  אלא  נוהג 
או  וביובל,  בשנים  לצאת  בתורה  המפורשים  עברי  עבד 
יכול  אבל  כנענית,  מותר בשפחה  ולהיות  האדון,  במיתת 
הוא למכור עצמו אפילו לגוי, והוא קנוי לו קנין הגוף, לכי 
)יבמות  החולץ  בפרק  כדאיתא  דחירותא,  גיטא  בעי  נפיק 

מו.(, ובמסכת גיטין, ובפרק איזהו נשך )בבא מציעא עג:(":
3. באמת הוא מחלוקת ראשונים, דאיתא במסכת יבמות 
)מו.(: "אמר ליה רב פפא לרבא, חזי מר הני דבי פפא בר 

זוזי לאינשי לכרגייהו ומשעבדי בהו, כי נפקי  אבא דיהבי 
לא  שכיבי  איכו  ליה  אמר  לא,  או  דחירותא  גיטא  צריכי 
דהני  מוהרקייהו  ששת  א"ר  הכי  מילתא,  הא  לכו  אמרי 
כרגא  יהיב  דלא  מאן  אמר  ומלכא  מנח,  דמלכא  בטפסא 

משתעבד למאן דיהיב כרגא".
ופירש רש"י: דיהבי זוזי לאינשי לכרגייהו. כשאין נותנין כסף גולגולת למלך תופסים אותם גבאי 
המלך, והני דבי פפא עשירים היו ופורעים המס לגבאי המלך וקונין אותם לעבדים מהם, ועובדי 
כוכבים היו אותן הנקנין, וקא מיבעיא ליה אי הוי קנין דלכי נפקי מיניה ליבעי גיטא דחירותא או 
לא: מוהרקייהו דהני. חותמן של אלו: בטפסא דמלכא. שהן לו לעבדים: טפסא. ארגז אשקרי"ן 
בלע"ז: ומלכא אמר כו'. הילכך מכר הוא ובעו גיטא דחירותא אי בעו לאיגיורי ולאשתרויי בבת 

ישראל". וכן פירשו התוספות )ד"ה כי( והרא"ש )סימן לב( שהיו עכו"ם. 
והנה לפירושם שהיו עכו"ם אין מכאן ראיה שעבד עברי נוהג בזמן הזה להצריכו גט שחרור, 
אמנם הריטב"א הקשה על שיטת רש"י כמה קושיות, וז"ל: "ואין פירוש זה נכון, חדא דאם כן 
למה לן למקפד ולמנקט 'דמשעבדי בהו עבידתא יתירתא' כיון דעכומ"ז נינהו, ועוד דלישנא 
'דאינשי' לא משמע משום עכומ"ז, ועוד דפרק איזהו נשך הביאוה לענין רבית ]אי איכא רבית 
ז"ל שפי'  לר"ח  וגם  רבית[,  איסור  ליכא משום  ובגוי  עבורם,  יותר מהמכס ששילמו  בהם  כמשתעבדים 

בגרים ותושבים יש להקשות כן".
ולכך פירש הריטב"א דאיירי בישראל וגופם קנוי וצריכים גט שחרור, וז"ל: "והנכון דהני אינשי 
ישראלים היו, וקא מבעיא לן אם כח במלך וגזבר שלו למוכרם לעבדים שיהא נדון כעבד עברי 
שגופו קנוי וצריך גט שחרור, או אינו קניין ואינו אלא כחוב בעלמא, ואין להם להשתעבד בהם 
כדין עבד עברי, ולא יותר מכדי המס שפרעו בשבילם, ואם עשו יש בו איסור עובד בישראל 
ואיסור רבית, ונקט 'עבידתא יתירתא' מפני שהיו משתעבדים בהם יותר מכדי הכרגא, ופשיט 
ליה דמכירת הגזבר מכירת עבד גמור, כי המלך קנאם במלחמות ועל מנת כן הניחם בארצו 
גט  וצריכים  גמורים,  לעבדים  הם  הרי  הילכך  לעבדים,  למוכרם  שיוכל  יפרעו המס  לא  שאם 
חירות ממנו כדין עבד שגופו קנוי, ואם תאמר 'והא קיימא לן שאין עבד עברי נוהג אלא בזמן 
בשפחה,  להתירו  או  וסימנים  בשש  לצאת  העבד  דיני  לענין  דההיא  לומר  יש  נוהג',  שהיובל 
אבל מכל מקום קנוי הוא קנין הגוף לענין שעבוד ולהצריכו גט או לקנות עצמו בכסף ולא סגי 

במחילה". וכן כתב הנמוקי יוסף, ]וכן כתב הריטב"א במס' קידושין כח. עיי"ש[. 
והנה במסכת בבא מציעא בפרק איזהו נשך )עג:( איתא נמי להאי עובדא דבי פפא לענין רבית, 
וזה לשון הגמרא: "אמר ליה רב פפא לרבא, חזי מר הני רבנן דיהבי זוזי אכרגא דאינשי ומשעבדי 
בהו טפי, אמר ליה השתא איכו שכיבא לא אמרי לכו הא מילתא, הכי אמר רב ששת מוהרקייהו 
דהני בטפסא דמלכא מנח, ומלכא אמר מאן דלא יהיב כרגא לשתעביד למאן דיהיב כרגא". וכאן 
פירש רש"י: "כרגא. כסף גולגלתא, שהיו כל היהודים כל אחד נותן כסף גולגלתו למלך". ובהכרח 

פירש רש"י שהיו יהודים דבלאו הכי אין כאן שאלה לענין 
רבית כלל ]וכנ"ל בדברי הריטב"א[, ובשיטה מקובצת הביא 
הנ"ל  הריטב"א  כדעת  כן  גם  הוא  רש"י  ששיטת  מזה 
דבישראל נמי גופו קנוי בזמן הזה וצריך גט שחרור, עיי"ש. 
שלמד  נראה,  להלכה  רסז(  )סימן  הטור  מדברי  אמנם 
דינא  דמלכותא  דדינא  יהודים  לענין  הגמרא  מדברי 
ומותר להשתעבד בהם, ואף על פי כן אינם נקנים בקנין 
הגוף ואינם צריכים גט שחרור, וז"ל: "אין עבד עברי נוהג 
עתה, שאינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, מכל מקום מי 
כעבד,  בו  להשתעבד  לרדותו  מותר  כשורה  נוהג  שאינו 
וכן הוא מצות המלך שמי שאינו פורע המס שישתעבד 
וכתב הרמ"ה  בו,  למי שפורע בשבילו מותר להשתעבד 
והדר  דמלכותא  בדינא  וקנייה  לישראל  דשבייה  עכו"ם 
זבניה לישראל קניה למעשה ידיו, דכי היכי דקנייה עכו"ם 
על  ואף  ידיו,  למעשה  לזבוני  מצי  נמי  הכי  ידיו  למעשה 
שהיובל  בזמן  אלא  נוהג  עברי  עבד  אין  לן  דקיימא  גב 
עברי,  עבד  דיני  לשאר  גופיה  למקניה  מילי  הני  נוהג, 
ידיו בדינא  ידיו היכא דקני שבאי למעשה  אבל למעשה 
דמלכותא הדר מצי לזבוניה לישראל למעשה ידיו, ודוקא 
שנשבה במלחמה דדינא דמלכותא הוא, והוא הדין נמי כל 
היכא דקני ליה בדינא דמלכותא מטעמא אחרינא, כגון שמכרוהו גובי המס, אבל נשבה בשעת 
שלום דלא קני ליה שבאי בדינא דמלכותא לא קני ליה רבו שני כלל ודינא הוא דנפיק מיניה 
בלא דמים, ובשעת מלחמה נמי דקניא למעשה ידיו אין דינו לא כעבד עברי לכל דבר ולא כעבד 
כנעני לכל דבר, דהנך גופן קנוי וזה אין גופו קנוי, ולא דיינינן ליה כדין עבד עברי שאינו נוהג 
אלא בזמן שהיובל נוהג, וכעבד כנעני נמי לא דיינינן ליה דליפלח לעולם בעל כרחיה דכתיב 
'ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך', אלא למעשה ידיו הוא דקנייה, וכפועל 
זוזי דלאו עבדים לעבדים הם, האי עבד נמי  בעלמא, וכי היכי דפועל מצי מהדר ומהדר ליה 
מצי יהיב לרבו דמי מקנתו או דמי שויו ונפיק, ויד האדון על התחתונה ליקח הפחות". וכן פסק 

המחבר כנ"ל בפנים.
כן למה  היו הנמכרים, אם  ]הטור[ משמע דישראלים  רבינו  "כיון דמדברי  וכבר הקשה הב"ח: 
לא כתב דבעינן גיטא דחירותא כדפסק רבא", ותירץ הב"ח: "ויראה דרבינו מפרש בהך עובדא 
ובפרק החולץ מיירי בגוים הנמכרים דגופם מכור למלך  וגוים,  שהיו לשם נמכרים ישראלים 
בדינא דמלכותא ובעו גיטא דחירותא וכמ"ש רש"י והתוספות והרא"ש לשם, אבל בישראלים 
אין גופן קנוי למלך בשום פנים מגזירת הכתוב 'מהם תקנו' ולא הם קונים מכם ולא נשתעבדו 
אלא למעשה ידיהם, ובהכי איירי הך דאיזהו נשך, וזהו שלא הזכירו לשם דבעינן גיטא דחירותא, 
אלא דקאמרינן דמותר להשתמש בהם יותר מדאי אף על פי שאין עבד עברי נוהג, ופסק רבא 
ידיהם, וקבעה תלמודא להך עובדא בפרק איזהו נשך  דמדינא דמלכותא נשתעבדו למעשה 

ללמד דלית בה משום רבית וכו'.
גם הרמב"ם כתבו בפ"א מהלכות עבדים )ה"ח( בדין עבד עברי ולא כתב דבעי גיטא דחירותא, 
ואחר כך בפ"ט )ה"ד( כתב לענין עבד כנעני מלך שהיו דיניו שכל מי שלא יתן המס ימכר הרי 
הוא כעבד כנעני לכל דבר וכו' עכ"ל, נראה דמפרש הני עובדי בתרי גווני עובדא דפרק איזהו 
נשך לענין עבד ישראל כמו שכתב בפ"א, ועובדא דפרק החולץ לענין עבד כנעני כמו שכתב 
בפ"ט, וכדפרישית לדעת רבינו, והיא גם כן שיטת הרמ"ה דבסמוך דאף בדינא דמלכותא לא קני 
ליה גוי לישראל לגופיה אלא למעשה ידיו וכפירוש רש"י והתוספות והרא"ש לשם, ולשיטתם 
יראה דאין עבד עברי נוהג כלל בזמן הזה ולא בעי גיטא דחירותא אפילו נמכר בדינא דמלכותא, 

וכן כתב רש"י )ערכין כט.( אין עבד עברי נוהג. דאינו נמכר בזמן הזה".
הראשונים  רוב  נקטו  דלהלכה  כיון  בתשובה,  הרדב"ז  דברי  על  רבינו  הקשה  שפיר  זה  ולפי 
הרמב"ם והתוספות והרא"ש והרמ"ה וכן פסקו הטוש"ע דאין עבד עברי נוהג בזמן הזה ואין 

גופו קנוי ואינו צריך גט שחרור:

דין המוכר עצמו לעבד עברי בזמן הזה

אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, והני מילי למקנייה גופיה לשאר דיני עבד עברי, אבל היכא דקנייה שבאי למעשה ידיו בדינא דמלכותא, 
כגון שנשבה במלחמה שמכרוהו גובי המס, הדר מצי לזבוני ישראל למעשה ידיו, ומצי האי עבד למיהב לרביה ישראל דמי מקנתו או דמי שוויו, 

ונפיק, ויד האדון על התחתונה ליקח הפחות: ]שולחן ערוך, יורה דעה, סימן רסז, סעיף יד[

אין עבד עברי נוהג בזמן הזה

אין דין עבד עברי נוהג אלא בזמן שיובל נוהג )היינו 
כשכל ישראל יושבין על אדמתן(1 : 

]דרך פקודיך, מצוה מב, חלק הדיבור, אות ד[

תשובת הרדב"ז שהמוכר עצמו בזמן הזה גופו קנוי

שם ]בשו"ת דברי דוד מהרדב"ז ז"ל[ בתשובה ה', יהודי 
המוכר עצמו בזמן הזה אפילו לגוי, קנוי קנין הגוף 

וצריך גט שחרור, עיי"ש2. 

תמיהת רבינו

והוא לכאורה אצלי מן התימא ולא אוכל להבין, דבזמן 
שאין היובל נוהג אין לו דין רק כשכיר וכפועל, ואפילו 

מכר עצמו לכל ימי חייו, הנה הוא פועל ושכיר כל 
ימי חייו, ואם ירצה השוכר לפטרו הוא פטור בלא גט 

שחרור, והדבר צריך עיון לקטן כמוני3: 
]דברים נחמדים, חידושים, אות יז[

הרה"ק רבי אברהם בן רבי מאיר אבן עזרא זי"ע
א' אדר א'

ד' אלפים תתקכד/תתקכז
אברהם, רבי אברהם אבן עזרא היה בו ניצוץ גלגול מר' אלעזר בן עזריה, שהוא היה גלגול עזרא, גלגולי נשמות מהרמ"ע אות א': ]רגל ישרה ערך אברהם[

אלעזר, ר' אלעזר בן עזריה היה גלגולו של עזרא, ונתגלגל אחר כך ברבי אברהם אבן עזרא, גלגולי נשמות מהרמ"ע אות א': ]שם ערך אלעזר[

עזרא נתגלגל ברבי אלעזר בן עזריה, ואחר כך היה גלגולו רבי אברהם אבן עזרא, גלגולי נשמות מהרמ"ע אות א': ]שם ערך עזרא[



נעימות ה>לכה
ביאורי השו"ע בדרך פרד"ס התורה

ויקח יתרו חתן משה עולה וזבחים לאלקי"ם 
הכתוב  אמר  למה  נשאלתי  יב(.  יח  )שמות 

שלקח הזבחים לאלקים, הלא 'זובח לאלקים 
יחרם בלתי לי"י לבדו' )שמות כב יט(. 

וניחא לי על פי דברי הסבא משפטים )קח.( 
וז"ל: "'הטיבה ברצונך את ציון' )תהלים נא כ( 
בקדמיתא ]שתשכלל את בית המקדש בתחלה[, 
חומת  'תבנה  ואמר[  התפלל  כך  ]ואחר  ולבתר 
]בענין  רזא  אית  הכא  הסבא[  ]אמר  ירושלים', 
]כל  קוב"ה  דעביד  עובדין  כל  כי[  סוד,  יש  זה 

אקדים  בקדמיתא  עושה[,  שהקב"ה  המעשים 

ההוא דלבר ולבתר מוחא דלגו ]בתחלה מקדים 
לעשות את החיצוניות ואחר כך עושה את המוח שהוא הפנימיות[, והכא לאו 

יבנה  כך  ואחר  שמבפנים  המקדש  בית  בנין  הקדים  כי  כך,  עשה  לא  ]וכאן  הכי 
תא חזי, כל אינון עובדין דעביד קוב"ה  את החומות שמבחוץ, וטעם הדבר[ 

]בא וראה, כי כל אותם המעשים שעשה הקב"ה והקדים  ואקדים ההוא דלבר 
הקדים  שמבפנים  המוח  ]את  במחשבה  אקדים  מוחא  הנה[  שמהחוץ,  מה 

במחשבה[, ובעובדא ההוא דלבר ]ובמעשה הקדים מה שהוא מבחוץ, ומפרש 

את הענין[ דהא כל קליפה מסטרא אחרא הוה ]כי כל קליפה שהיא מבחוץ היא 

]והמח שמבפנים הוא מן הקדושה הנקראת  מסטרא אחרא[ ומוחא מן מוחא 

מוח[, ותדיר סטרא אחרא אקדים ורבי ואגדיל ונטר איבא ]לכן תמיד הסטרא 

לבר  ליה  זרקין  דאתרבי  כיון  הפרי[,  את  ושומר  וגדל  ומתרבה  מקדים  אחרא 

]כיון שמתגדל ומתבשל הפרי זורקים את הקליפה לחוץ, וזה הסוד מש"כ )איוב כז 

יז([ 'ויכין רשע ]שהוא הקליפה[ וצדיק ילבש ]הוא הפרי[, וזרקין ליה לההוא 

]ומברכים  דעלמא  לצדיקא  ומברכין  ההיא[  הקליפה  את  ]וזורקים  קליפה 
לצדיקו של עולם[. 

בית המקדש שיבנה הקב"ה  בבנין  ]אבל כאן  אבל הכא בבניינא דבי מקדשא 
]שאז כבר הסטרא אחרא יעבור  לעתיד לבא[, דסטרא בישא יתעבר מעלמא 

ויתבטל מן העולם[ לא אצטריך ]כבר לא יצטרך להקדים את החיצוניות[, דהא 

מוחא וקליפא דיליה הוה ]כי המוח והקליפה שניהם יהיו מצד הקדושה, לכן[ 
אקדים מוחא ]הוא מקדים את המוח שמבפנים[, דכתיב 'הטיבה ברצונך את 
ציון', ציון בקדמיתא ]שהוא בנין בית המקדש שמבפנים[ ולבתר תבנה חומת 

ירושלים ]שהוא מבחוץ[ וכו'. 

צדק'  זבחי  תחפוץ  'אז  כא([  נא  )תהלים  כתוב  ההוא  ]בזמן  זמנא  בההוא 
]הזבחים יגרמו שיתחבר צדק עם צדקה[, בגין דהא כדין יתחבר כולא בחבורא 

חדא ]לפי שאז יתחבר הכל בחבור אחד[, ויהא שמא שלים בכל תקוניה ]ויהיה 
השם שלם בכל תקוניו, שיתחברו אותיות י"ה עם אותיות ו"ה[, וכדין קרבנא להוי 

שלים להוי"ה אלקי"ם ]ואז יהיה הקרבן שלם לה' אלקים[, דהשתא אלקי"ם 
לא אתחבר לקרבנא ]שעתה שם אלקים אינו מתחבר לקרבן, כי אסור להקריב 
קרבן לשם אלקי"ם לפי ששם זה כולל כל כוחות הקדושים והטמאים[, דאלמלא 

הנקראים  טמאים  כוחות  ]כמה  אודנין  יסלקון  אלקי"ם  כמה  ביה  אתחבר 
אלקים יעלו לשמוע באזנם את ענין הקרבת הקרבן, וכל אחד יאמר לשמי הקריבו 

את הקרבן[, לאתחבר תמן ]וירצו להתחבר ולהאחז שם ולינק מן הקדושה[, אבל 

ועושה  אתה  גדול  'כי  י([  פו  )תהלים  כתוב  לבא  לעתיד  ]אבל  זימנא  בההוא 
]דהיינו רק שם אלקי"ם שבקדושה ישאר לבדו[, ואין  נפלאות אתה ה' לבדך' 
ה' אחרא ]ואין עוד אלקים של הסטרא אחרא[, ובההיא זימנא כתיב ]ועל הזמן 
וכו'',  ואין אלקים עמדי  כי אני הוא  'ראו עתה  )דברים לב לט([  ההוא כתוב 

מאי 'עתה' ]מה באה לרבות[, אלא ]בא להורות[ דלא הוה קודם לכן ]שדבר זה 
לא היה קודם לכן שרק הקדושה תשלוט[ וכו'", עכ"ל. 

]כיון  לקוב"ה  ואודא  אתא  ולעמיה  ליה  "דאלקי  וז"ל:  )סז:(  יתרו  ובזהר 
שהלקה את פרעה ואת עמו בא והודה להקב"ה ואמר ה' הצדיק[, לבתר אתבר 

יתרו  און  כהן  ונכנע  נשבר  כך  ]אחר  תחותוי  דמשמש  כהן  ההוא  ואתכפייא 
שהיה משמש תחת פרעה כי היה אחד מיועצי פרעה[ עד דאתא ואודי לקוב"ה 

]עד שבא והודה להקב"ה[, וכיון דההוא מלך וכהן אודו לקוב"ה ואתברי קמיה 

ונכנעו לפניו[, כדין  יתרו הודו להקב"ה  וכהן שהוא  ]וכיון שהמלך שהוא פרעה 

אסתליק קוב"ה ביקריה על כולא עילא ותתא ]אז נתעלה הקב"ה בכבודו על 
קמיה  אילין  אודן  כד  ביקריה  קוב"ה  דאסתלק  וע"ד  ולמעלה[,  למטה  הכל 

אורייתא  אתייהב  לא  לפניו[,  הודו  שאלו  עד  בכבודו  הקב"ה  שנתעלה  ]ועד 

ניתנה התורה, מפני שרצה הקב"ה שתרד התורה לעולם הזה אחר הכנעת  ]לא 

כל כחות החיצונים כדי שכולם יהיו נכנעים תחת התורה הקדושה ויתגדל כבודו 

בכל העולמות[ עד דבתר דאתא יתרו ואודי ]עד אחר שבא יתרו והודה[ לאמר 

'עתה ידעתי כי גדול י"י מכל האלקים וכו'' )שמות יח יא(, בשעתא דאתא 

כו',  לפרעה[  משה  שבא  ]בשעה  לפרעה  משה 
כיון  י"י',  את  ידעתי  'לא  ואמר  איהו  פתח 
ואת  אותו  שהלקה  ]כיון  ולעמיה  ליה  דאלקי 
והודה  ]בא  לקוב"ה  ליה  ואודי  אתא  עמו[ 

להקב"ה[ ואמר 'י"י הצדיק' )שמות ט כז( ]ובזה 

מלכא  דהוה  איהו  ית"ש[,  אחדותו  על  הודה 

מרומם  מלך  שהיה  ]הוא  עלמא  דכל  קרופינס 
כל  אודא  דאיהו  כיון  העולם[,  מלכי  כל  על 

להקב"ה  הודה  שהוא  ]כיון  אודין  מלכין  שאר 
יתרו  אתא  וכו',  לו[  הודו  המלכים  שאר  כל  גם 

כומר  שהיה  יתרו  ]בא  ורברבא  עילאה  כומרא 
גדול וחשוב[ רב ממנא )דכל ממנא( דכל טעוון 

אחרנין ]וראש הממונים של כל אלהים אחרים[ 
מכל  י"י  גדול  כי  ידעתי  'עתה  ואמר  להקב"ה[  ]והודה  לקוב"ה  ליה  ואודי 
נתכבד  ]אז  ותתא  עילא  ביקריה  קוב"ה  ואתייקר  אסתלק  כדין  האלקים', 
דשולטנא  בשלימו  אורייתא  יהיב  ולבתר  ולמטה[,  למעלה  בכבודו  הקב"ה 

כל  כי  הכל,  על  היה  כששלטונו  בשלימות  התורה  את  נתן  כך  ]ואחר  כולא  על 
החיצונים נכנעו אל הקדושה[", עכ"ל. 

דלעתיד  דוגמא  מעין  נעשה  התורה  נתינת  קודם  ותתבונן,  בין  ומעתה 
במהרה בימינו שהודו כל הקליפות וסטרא אחרא, ואלו לא נתקלקל הדבר 
במעשה העגל כבר נתמלא כבוד י"י את כל הארץ בלי שום שליטת סטרא 
י"י מכל האלקים',  אחרא, על כן אחר שאמר יתרו 'עתה ידעתי כי גדול 
לקח עולה וזבחים 'לאלקים', כי אין חשש דכמה אלקים יסלקון אודנין 
וכו', כי אין עוד מלבדו כמו שיהיה לעתיד כאשר יחפוץ זבחי צדק שמא 
'ויבוא אהרן וכל  שלים, כמבואר בסבא הנ"ל, ולהיות הדבר דבר חידוש 
זקני ישראל לאכל לחם עם חותן משה לפני האלקים' דייקא, הבן מאוד: 
  ]אגרא דכלה, יתרו[

במדרש )שמות רבה כט א( "'אנכי י"י אלקיך' הה"ד 'השמע עם קול אלקים' 
יש  הרבה  אלהות  לו,  אמרו  שמלאי,  ר'  את  שאלו  המינין  לג(,  ד  )דברים 

קול אלקים',  'השמע עם  לו שהרי כתיב  בעולם, אמר להם למה, אמרו 
אמר להם שמא כתוב 'מדברים' אלא 'מדבר', אמרו לו תלמידיו, רבי לאלו 
להם  אמר  ופירשה,  לוי  ר'  חזר  משיב,  אתה  מה  לנו  רצוץ  בקנה  דחית 
'השמע עם קול אלקים' כיצד, אילו היה כתוב )תהלים כט ד( 'קול י"י בכחו' 
י"י בכח' בכח של כל אחד ואחד  'קול  לא היה העולם יכול לעמוד אלא 
וכו', אמר להם הקב"ה לישראל לא בשביל ששמעתם קולות הרבה תהיו 
סבורים שמא אלהות הרבה יש בשמים, אלא תהיו יודעים שאני הוא י"י 

אלקיך שנאמר 'אנכי י"י אלקיך'", עכ"ל....

ונראה לי דהמדרש בא לבאר למה הוצרך הוא ית"ש לומר 'אלקיך', הלא 
היה די לומר 'אנכי הוי"ה אשר הוצאתיך וכו'', על כן הביא הפסוק הה"ד 
'השמע עם קול אלקים', ושאלת המינים על זה היה כך, דהנה כתיב 'זובח 
לאלקים יחרם בלתי לי"י לבדו' ואסור לומר 'קרבן לאלקים' רק 'קרבן לי"י', 
ועיין באריכות הענין בסבא משפטים, ולא אאריך רק איזה דבור אציין 
וז"ל, 'אלקים לא איתחבר לקרבנא, דאלמלא איתחבר ביה, כמה אלקים 
יסלקון אודנין לאיתחברא תמן', עכ"ל, והענין הוא, דהשם אלקים הוא 
שם שמושאל גם כן למלאכים ודיינים, ואפילו הקליפות נקראים 'אלהים 
אחרים' כי יונקים מן הצירוף התחתון של ק"ך צירופי אלקים, על כן אין 
לומר 'קרבן לאלקים' כי ירצו הקליפות גם כן ליהנות, על כן מקריבים רק 
להשם הוי"ה, ממילא תבין שאלת המינים, כיון שנאמר 'השמע עם קול 
אלקים' ולא הקפידה תורה לומר דוקא שם המיוחד קול הוי"ה, הנה אמרו 

המינים 'אלקות הרבה וכו'', הנה השיב להם הרי כתיב מדבר לשון יחיד. 

והנה תלמידיו לא הונח להם בזה כלל, דאף על פי כן הקושיא במקומה 
כמו  המיוחד  השם  דוקא  לומר  התורה  הקפידה  לא  למה  עומדת, 
ית"ש  שהוא  מורה  אלקים  שם  ופירש,  לוי  ר'  ובא  בקרבנות,  שהקפידה 
בעל היכולת והכוחות כולם וכמו שכתוב בשולחן ערוך, והנה נאמר 'קול 
י"י בכח' בכח של כל אחד ואחד, אם כן כל אחד שמע לפי כחו, אם כן היה 
נראה כהרבה קולות, הנה לזה הוצרך לומר 'אנכי הוי"ה אלקיך', אלקי"ך 
מורה בעל הכוחות, ונאמר בלשון יחיד לפי כחו של כל אחד ואחד, ורמז 
'אנכי הוי"ה אלקיך', 'אני אני הוא ואין אלקים עמדי' )דברים לב לט(, וזהו 
שאמר בפסוק 'השמע עם קול אלקים וכו' כאשר שמעת אתה ויחי', כי 
דיבר עמך הש"י לפי כח של כל אחד ואחד, על כן אמר בשם אלקים בעל 

הכוחות כולם, הבן הדבר כי קצרתי:  
]בני יששכר, חדש סיון, מאמר ז, סימן ג[  

בכל דבר 
שהקב"ה 
מקדים 
לעשות את 
החיצון, 
מקדים את 
הפנימי 
במחשבה, 
שהקליפה 
מסטרא 
אחרא

בבנין בית 
המקדש גם 
הקליפה יהיה 
מהקדושה 
לכן אין צריך 
להקדים 
עשייתה 

איך זבח יתרו 
לאלקי"ם

עכשו שם 
אלקים כולל 
גם כוחות 
הטמאים, 
אבל לעתיד 
ישאר רק 
שם אלקי"ם 
בקדושה

נתינת התורה 
היתה רק 
אחר הכנעת 
כל הכוחות 
החיצונים 
תחת הקב"ה

קודם נתינת 
התורה הודו 
כל הקליפות 

וסטרא אחרא 
על כן לקח 
יתרו עולה 

וזבחים 
לאלקים 

מדרש אנכי 
י"י אלקיך 

הה"ד השמע 
עם קול 

אלקים

שאלת 
המינים 
שהשם 
אלקים 

מושאל גם 
למלאכים 

ואפילו 
הקליפות 

נקראים כן

שם אלקים 
מורה שהוא 

בעל הכוחות 
כולם, ונאמר 
בלשון יחיד 
שדיבר לפי 

כוחו של כל 
אחד ואחד

 - לבדו  לי"י  בלתי  יחרם  לאלקים  זובח 
ענין שם אלקים בזמן הזה ולעתיד לבא

כשיזכיר  המלות,  פירוש  בברכות  יכוין 
יכוין פירוש קריאתו באדנות שהוא  השם, 
ה"א  ביו"ד  בכתיבתו  ויכוין  הכל,  אדון 
יכוין  אלקים,  ובהזכירו  ויהיה,  והוה  שהיה 
הכחות  ובעל  היכולת  בעל  תקיף  שהוא 

כלם: ]שולחן ערוך, או"ח, סימן ה, סעיף א[



מכתבים למערכת, פקס: 153-722338802 או בדוא"ל maayunosmaartzu@gmail.com, לתרומות והנצחות 077-5175507
חדש! ניתן לקבל הגליון גם בפקס, המעוניין ישלח בקשה לפקס הנ"ל

אגרתא דפרקא
מכתבים שהתקבלו במערכת

תורה  כתר  הם,  כתרים  שלשה  אומר,  שמעון  'רבי  מ"ג(  )פ"ד  אבות  במסכת  איתא 
וכתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן'.

באזני העם  ויקרא  'ויקח ספר הברית  ז( אנחנו קוראים  כד  )שמות  בפרשת השבוע 
ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע', ואמרו על זה בגמרא )שבת פח.( 'דרש רבי 
סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי השרת 
לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע 
שנאמר  ופירקום  חבלה  מלאכי  ריבוא  ועשרים  מאה  ירדו  ישראל  שחטאו  וכיון 

ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב'.

זרה מה תועלת היתה  יעבדו עבודה  ידע מראש שהם  ויש לדייק היות שהקב"ה 
ז"ל: "שני כתרים. מזיו  לבני ישראל שניתן להם הכתרים לכתחלה, והנה ברש"י 
שכינה". ובתוספות: שני כתרים. של הוד היו לפיכך כשנטל משה קרן עור פניו". 

וז"ל: "בשלשה  א,  והנה הרמב"ם כתב בהלכות תלמוד תורה פרק שלישי הלכה 
הרי  תורה  כתר  וכו'  מלכות  וכתר  כהונה  וכתר  תורה  כתר  ישראל,  נכתרו  כתרים 
מונח ועומד ומוכן לכל ישראל שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, 
ושורש דבריו שם הם מה שאמרו חז"ל במסכת  ויטול", ע"כ.  יבא  כל מי שירצה 

יומא דף ע"ב ע"ב.

והנה בהלכה ה' כתב בסגנון אחר בענין כתר תורה, וז"ל: "מי שנשאו לבו לקיים 
מצוה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה לא יסיח דעתו לדברים אחרים ולא ישים 
על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת, כך היא דרכה של תורה פת במלח 
תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה וכו', 

והשכר לפי הצער".

רוב  למד  אדם  אין  ובלילה,  ביום  ללמוד  שמצוה  פי  על  "אף  כתב:  י"ג  ובהלכה 
חכמתו אלא בלילה, לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה יזהר בכל לילותיו ולא 
בתלמוד  אלא  בהן  וכיוצא  ושיחה  ושתיה  ואכילה  בשינה  מהן  אחד  אפילו  יאבד 
תורה ודברי חכמה, אמרו חכמים אין רנה של תורה אלא בלילה שנאמר קומי רוני 

בלילה, וכל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד נמשך עליו ביום שנאמר יומם יצוה 

ה' חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לקל חיי", עכ"ל.

ואחר  ישראל,  לכל  ועומד  מונח  הרי  תורה  שכתר  כתב  בהלכה  למה  לדייק  ויש 

כך אצל בהלכה ה' ובהלכה י"ג כתב באופן אחר, וכדי להבין את כל הענין נראה, 

שכוונת חז"ל במסכת שבת שהגם שזכו לכתר תורה על ידי שאמרו נעשה ונשמע, 

אבל היות שלא למדו תורה על ידי עמל באו לידי עבודה זרה אחר כמה שבועות, 

ורק מי שעמל בתורה נעשה התורה אצלו "קנין תורה" והוא נעשה חלק מהתורה 

ודבק אל התורה, ועל ידי זה כל התורה נעשית אצלו חשיבות, וכמו שאמרו חז"ל 

בסיום מסכתא 'הדרן עלך והדרך עלן'.

והנה הרמב"ם בתחלת הפרק מדבר אודות האיש המתחיל ומקבל עליו עול תורה, 

ובהלכה ה' כתב כפל הלשון "מוכתר בכתר תורה", זהו בחינה אחרת, ומי שנוהג 

קנין  פרק  דהיינו  אבות  מפרקי  ששי  מפרק  שהעתיק  מה  דהיינו  שם  שכתב  כמו 

תורה, הנה זהו איש אחר הרוצה שהתורה תהיה דבוקה בו בלבו ועל ידי זה ינצל 

ילמוד  לא  באם  לכתר  שזכו  ידי  שעל  שבת  במסכת  חז"ל  כוונת  וזהו  החטא,  מן 

בתמידות כמ"ש 'אם בחקותי תלכו - שתהיו עמלים בתורה', אז סוף כל סוף יאבד 

תורה מפני שלא עמלו  ישראל הכתר  מבני  כמו שנלקח מהם  תורה  ממנו הכתר 

בתורה בתמידות.

היוצא לנו מכל מה שכתבנו שמי שקבל עליו באמת את עול התורה הנה זה האיש 

כבר זכה לכתר תורה, אבל הוא אינו מובטח על ידי זה שלא יעבוד עבודה זרה, רק 

מי שלומד תורה בתמידות ולומד אותה על ידי יגיעה הנה אז יכנס התורה בעמקי 

לבו והתורה יעזור לו שינצל מיצר הרע ומכל מה שמביא את האדם לידי עבירה, 

ואז יזכה להיות מוכתר בכתר תורה. 

בענין איסור הזכרת שם שמים לבטלה וברכה לבטלה, אי יש בזה איסור לאו לא תשא וגו' שהזכרתם בגליון בשבוע העבר, עיין חי’ חתם סופר למסכת נדרים דף ב’: "הנה מבואר על כל פנים דלענין 
שבועה בשם אין חילוק שמזכיר השם בלשון הקודש או בלשון אחר וכו', הוא הדין לענין מוציא שם שמים לבטלה או ברכה לבטלה, דהא תרווייהו מחד קרא נפקא 'לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא' 

וכו', ולפי זה מבואר דבכל ספק ברכה אסור לומר 'בריך רחמנא מרא דעלמא' דזה הוה נמי ברכה לבטלה כמו 'אלקינו מלך העולם'".

בן ציון האזנפעלד – לייקווד

שמים  שם  ובהזכרת  לבטלה  בברכה  שהחמיר  החת"ס  מדברי  הנראה  כפי  הנה  המערכת:  תגובת 
לבטלה בכל לשון לפי ששניהם הם בכלל 'לא תשא', וגם בתשו' הגרעק"א שהזכרנו בשבוע העבר 
ראינו שתלוי בזה, ולפי שסבר כהרמב"ם שרק בברכה לבטלה עובר על 'לא תשא' החמיר רק בזה, 
מה שאין בהזכרת שם שמים שאינו עובר רק על עשה 'את ה' אלקיך' כתב שאינו אסור בכל לשון.

־ולפי מה שכתבנו בשבוע העבר שלדעת רבינו הגם שהזכיר בשניהם 'לא תשא' לא הוה רק אס
מכתא בעלמא ]כדעת התוספות[, יובן הטעם שחילק ביניהם, שלעניין הזכרת שם שמים בכל לשון 
החמיר כמ"ש בדרך פקודיך )מצוה ל חלק הדיבור אות ו(: "עתה יצאתי להשכילך בינה, תדע שאיסור 
הזכרת שם שמים לבטלה הוא בכל לשוןוכו', ומי יקל ראשו להכניס את עצמו בספק איסור גדול כזה 
אשר כל העולם כולו נזדעזע בדיבור לא תשא וכו'". ]וכבר הרחבנו בזה בגליון ע"ג כי תבא תשע"ד עיי"ש[. 

ואילו לענין ספק ברכה לבטלה הקיל כמ"ש בדרך פקודיך )שם חלק הדיבור אות ג(: "ואם הוא מסופק 
אם צריך לברך הברכה הלזו אם לאו וכו', אם הוא מברכות הנהנין דיש חשש שיהנה בלא ברכה, אז 
'בריך רחמנא מרא מלכא דעלמא מריה דהאי מיכלא או משתייא'  נראה לי שיברך בלשון תרגום 
וכיוצא, תן לחכם ויחכם עוד לנהוג כן גם בספק ברכת המצות כי אין בזה חשש ברכה לבטלה, נראה 

לי, ומה שכתבתי שינהוג כן בברכת הנאה, היינו דוקא כשהוא דבר שאי אפשר להתברר דינו מחמת 

־מחלוקת הפוסקים, או שאי אפשר לו לילך אצל חכם ללמוד ואין לו לאכול רק המאכל ההוא המ

סופק בברכה, אבל אם חסר אחד מאלה התנאים אסור לו לאכול המאכל ההוא עד שילמוד הברכה 

הנצרכת לאותו הדבר, נ"ל".

־והטעם הוא דכיון שאין לנו כאן לימוד גמור מהפ' 'לא תשא' כי אם אסמכתא בעלמא, אין אנו יכו

לים להשוותם לגמרי לדיני שבועה שיהא אסור בכל לשון, אבל על כל פנים האסמכתא באה ללמד 

אותנו חומר הדבר ]כמו שהביא בשדי חמד מערכת ב כלל קט"ו עיי"ש[, ולכן לענין הזכרת שם שמים 

לבטלה ללא שום צורך נקטינן לחומרא, שהרי יש לנו אסמכתא שהוא חמור כמו איסור 'לא תשא', 

]ודייקא נמי בלשונו של רבינו שכתב 'איסור גדול כזה אשר כל העולם כולו נזדעזע בדיבור לא תשא', ולא הזכיר 

ואינו רוצה ליהנות ח"ו מן העולם בלא  שהוא מדאורייתא[, מה שאין כן כשהאדם מסופק בברכה 

ברכה, ורוצה לכבד את השי"ת מגרונו בהא לא חיישינן להאסמכתא כיון שהוא מכבד את השי"ת.
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