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: י"מפרש רש, )' ט,ט"ל(" ואי� אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהי�"וס� אומר לאשת פוטיפר 
" וחטאנו ...אי� נעשה"יוס� היה צרי� לומר ברבי� :  ונשאלת השאלה".בני נח נצטוו על העריות"
א שיוס� לא "עסחא זיעונה על כ� רבי בונ� מפשי?  אותה יחד איתו במשפט ולמה אמר רק חטאתילכלול

ידועה גישת� . רצה לשת� אותה איתו אפילו בדיבור ואפילו במילה אחת לא רצה לכלול את שניה� יחד
ש� שהפירצה גדולה בנושא הקדושה והחו, ובדורנו, הקפדנית מאוד של חכמי ישראל בנושא קדושת האד�

תרבות המערב הדומה לתרבות יוו$ של יופי וחיצוניות החודרת לע� ישראל הקדושי� שעליה , יכסה אר#
אלה מהדברי� שצריכי� חיזוק בדורנו ובפרט לבני . חוש� זו מלכות יוו$) ' ד,'בראשית רבה ב(ל "אמרו חז

ג� ' $ זה ובעזרת העל כ$ אמרתי לבוא קצת בכתובי� לחזק את עצמי בעני, התורה בנושא קדושת האד�
אלא שכפי רוב פירסומ� וכנגד מה שאמיתת� גלויה לכל כ� , אחרי� ויתכ$ שאכתוב דברי� מפורסמי� לכל

  .ההעל� מה� מצוי מאוד והשכחה רבה
המעשה המפורס� על רבי מתיא ב$ חרש שהיה יושב ) א"ילקוט פרשת ויחי סימ$ קס(איתא במדרש 

, לסתר פניו דומה למלאכי השרת שמימיו לא נשא עיניו לאשה בעול�ועוסק בתורה וזיו פניו דומה לחמה וק
מתירא אני שמא יתגבר "אמר הרב , בא אליו השט$ ורצה להכשילו והתחפש לאשה יפה מאוד ועמד לפניו

עיי$ ש� (את עיניו חימ� את המסמר ועיוור ,  מסמר ואשלקח? מה עשה אותו צדיק" עלי יצר הרע ויחטיאני
  ).המעשה בארוכה

אה אסור ואחריתו מי � אחת מראר עיוור כל החיי� מאשר לראות פערבי מתיא הבי$ שעדי� לו להיש
בז לדבר יחבל לו וירא  "):ג"י, ג"י (משלייש פסוק ב? � רבי מתיא ב$ חרש להבי$ למה נהג כויש. ישורנו

וכ$ , ח מצוות עשה"וכנגד$ רמ, ח איברי�  באד�"כי יש רמ ":א בפירושו ש�"ומבאר הגר" ל�מצווה הוא יש%
כי הוא נעשה חסר מכח , הוא מחבל את עצמו, וכ$ הבז לשו� דבר מצווה. כל דבר יש לו כח חיוני מ$ המצוות

  ".יהיה של� בכל אבריו, קיי� כל דבראבל הירא מלעזוב שו� מצווה ורואה ל. החיוני מאותו דבר
, מקיי� מצווה באיזה איברא בהקדמתו לשמירת הלשו$ ומסביר שכשאד� "החפ# חיי� מביא את הגר

על אותו איבר ואותו האור הוא המחיה את אותו איבר וא� חס ושלו� יחסר לאד� ' שורה לעתיד לבוא אור ה
מצווה אחת שהשלי� אותה אחר גוו ולא עשה תשובה עליה יחסר לו לעתיד לבוא בנפש שלו האיבר הְמכ%נה 

זה לא כל כ� נורא ,  שא� אד� עיוור בעול� הזהמעתה נאמר רבי מתיא ב$ חרש הבי$. כנגד המצווה ההיא
ובעול� הבא יוכל לראות טוב מאוד אולי אפילו יותר טוב מאד� שכ$ היה רואה , כ כמה עשרות שני�"סה

א� חס ושלו� אד� לא שומר את עיניו הרי שיגיע לעול� הבא וש� , אבל, בעול� הזה שכ$ לא פג� בעיניו
וכשיראו אותו שלא , ל הצדיקי� הנהני� מזיו השכינה לא יוכל לראות�כ, הוא יהיה עיוור ולא יראה מאומה

רבי מיישא בר בריה דרבי  "):'פרק א(ומפורש במסכת דר� אר# רבה ... אוי לאותה בושה, רואה ידעו כול� כי בעבור שלא שמר את עיניו קרה לו כ�
מה כתיב " ניו מראות ברעועוצ� עי) ו" ט,ג"ישעיה ל(קבל פני השכינה שנאמר זוכה ומ, יהושע ב$ לוי אומר כל הרואה דבר ערווה ואינו ז$ עיניו ממנו

  )."ז"י, ש�(" וכתיב מל� ביופיו תחזינה עיני�) ז"ט, ש�(" הוא מרומי� ישכו$"בתריה 
וביקשו עצה טובה ביקר אצלו אחד מגדולי ראשי הישיבות בירושלי� , א שנה לפני הסתלקותו"ע$ בבא מאיר אביחצירה זי"יק המלובמסופר על הצד

כשהוא , היא שמירת העיניי� ושמירת הלשו$, א  שהעצה הבדוקה והטובה מכל"עוהשיבו בבא מאיר זי, יי� אמיתיתלתלמידיו אי� להתעלות ביראת שמ
א "ברכות פ (וזאת מפורש בתלמוד ירושלמי. טהורה' שמי שמצליח בעבודה זו יגיע למדרגות נפלאות ביראת שמיי� ובעבודת ה, מבטיחו בהחלטיות

ה אי יהבת לי ליב� ועיני� "אמר הקב" רכי תיצורנהעיני� דתנה בני לב� לי ו) "ו"כ, ג"משלי כ(דכתיב , ר לוי לבא ועניא תרי סרסורי דחטאה"א) "ה"ה
 יכול להרוס את כל כמה זהירות צרי� בדורנו בצאת כל אחד מאיתנו לרחוב וכמה תפילה צרי� שלא להיכשל במראה אסור אשר. כ"ע, אנא ידע דאת לי

הבניה הרוחנית במש� השהות בישיבה וא� כ� פחד רבי מתיא ב$ חרש כמה אנחנו צריכי� לפחד ולשמור עצמינו ולעשות גדרי� לגדרי� לבל ניכשל חס 
 וראה מה שכתוב צא, ולא כאות� אנשי� אשר חושבי� כי זיכו ליב� אשר פיה� דיבר שווא ובאי� בטענות שווא שהדברי� ה� דיברי גוזמא ,ושלו�
אי� הקפידו רבותינו שלא להיכשל אפילו בנידנוד של מראה אסור ואי� הקפידו על ילדיה$ על קדושת " אביר יעקב"ובספר " עולמו של צדיק"בספר 

  ??העיניי� והאד� ואנ$ מה נענה בתרייהו
 ד"ק כויקרא רבה פר(שהביא את המדרש ) א"עמוד קס' ק בחל(א "הרב יוס� מוגרבי שליט, שי�ודפאר מק, להגאו$" ב$ פורת יוס�"עיני בספר ותבט 
אלא ללמד� שכל מקו� שאתה מוצא גדר ערווה ש� אתה מוצא ? יהודה ב$ פזי מפני מה נסמכה פרשת העריות לפרשת קדושי�' אמר ר "):'פיסקה ו

הנה נא ידעתי כי איש "ראיה מ$ השונמית שאמרה כל מי שגודר עצמו מ$ הערווה נקרא קדוש ומביא , יהודה ב$ פזי דאמר' קדושה ואתיא כהדא דר
, לאכול על שולחנ�, וכותב ש� הרב איזו גדולה להיות בבית של אנשי�" אייבו$ אמר מלמד שלא הביט בה מימיו' ר) ' ט,'ב ד"מ..." (אלוהי� קדוש הוא

  .ושהומכא$ נלמד מפורש שהתקנות והסגירות ה� הגורמי� לקד! לדבר ע� בעלת הבית ולא להביט בה
הצנוע מכיר כי לא מפני שנאה על המי$ הוא מתרחק ועושה ) " ז"עמוד קמ(" מוסר אבי�"ל בספרו "ה קוק זצ"ברי הגראיסו� דבר הכל נשמע בד

לפעמי� נראה כי דוחקי� את חופש הדעת אבל מי שמכיר התכלית יבי$ את יקר ער� ההגבלה ויקבל אותה ... גדרי� כי א� מפני התכלית הכללי היפה
   ."אהבהב

כ� נזכה לקבוע התורה בליבנו והתלהבותינו בה תהיה כל פע� ופע� ,  רצו$ שנזכה לשמור את העיניי� מכל משמר ומל� ביופיו תחינה עיננוייה
  !!!" ע� ישראל מקודש מקודש"וכל האומות יענו ויאמרו , מחדש

        
   חיי� ארנפלד: הקלדההקלדההקלדההקלדה|  מוטי פקטר ::::העור�העור�העור�העור�

  ! הגליו$קדושת        נא לשמור על 79855נ אבטח "ד, "כר� ביבנה "י ישיבת"א לאור עהעלו$ יוצ
  )אנגלית (org.kby.www ,)עברית( il.org.kby.www:  באינטרנטהישיבההעלו$ מופיע ג� באתרי 
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  א" שליטגיא רויטמ�הרב 

באזור וילות יוקרתי התחיל קבל$ מסוי� לבנות מרכז : אלהאלהאלהאלה
הא� יש מקו� לקבל את טענת השכני� שיש . מסחרי רועש

הא� , כיו$ שהוא גור� לירידת ער� הדירות, למנוע את בניית המרכז
  ?טענת השכני� נכונה על פי די$

        
עלינו להגדיר מה מוגדר כנזק של ,  כדי להשיב על שאלה זו:תשובהתשובהתשובהתשובה

  ? פ# שמחייב את המזיקח
  : תחילה יש לדו$ בדי$ גרמא וגרמי

  
אמר רבה זרק כלי מראש :]: "ו"ד� כ[בבא קמא ' במס' כתוב בגמ

". הגג והיו תחתיו כרי� או כסתות בא אחר וסילק$ או קד� וסילק$ פטור
' בניגוד לכ� מבואר בגמ. מוכח שאד� פטור בנזק של גרמא' מדברי הגמ

י "ונפסק להלכה ע. מאיר ד$ דינא דגרמי' שר:] ח"ד� צ[בבא קמא ' במס
  .שחייב  המזיק בדינא דגרמי] 'א, ו"מ שפ"חו[ע "הראשוני� ושו

  
ס לשני הכללי� הללו הנראי� סותרי� האחד את "מקורות רבי� בש

אכ$ נחלקו הראשוני� בביאור החילוק בי$ נזק של גרמא לנזק של ,חבירו
  :גרמי
  

גרמא זהו מעשה שאי$ ודאות מבאר ש:] ה"ל, בבא קמא[י "נמוק
גרמי זהו מעשה שבטוח שכשתוצאה ממנו . שכתוצאה ממנו יגר� נזק

 . יגר� נזק
  
, ביישובו הראשו$ מבאר שגרמא זהו נזק עקי�:] ב"ב כ"ב' תוס[י "ר

אלא הנזק נגר� בצורה , כלומר האד� אינו עושה בעצמו נזק לחבירו
 . ירו בצורה ישירהי חב"זהו נזק שנגר� ע, לעומת זאת גרמי. עקיפה
  
ביישובו השני מבאר שגרמא זהו נזק שבא לאחר זמ$ ולא ] ש�[י "ר

 . זהו נזק שבא בשעת המעשה, לעומת זאת גרמי. בשעת מעשה
  

וא� אי$ חילוק בי$ , מדינא אי$ לחייב את המזיק בגרמי] ש�[א "ריצב
וה� . השניי� ושניה� קרואי� גרמא אלא שגרמי זהו נזק שחייבו רבנ$

וזהו בעצ� קנס שקנסו חכמי� כדי . בו דוקא במקו� שהוי דבר שכיחחיי
והכי$ שאי$ ההיזק שכיח , על כ$ היכ$ ששכיח גזרו, שלא יזיקו בגרמא

מדבריו נראה שאינו , � אינה ברורה לחלוטי$"דעת הרמב. לא גזרו
מ "חו[ע "י השו"דעתו הובאה להלכה ע. מחלק בי$ גרמא לבי$ גרמי

  . א"ע וביאור הגר"הסמ, ו בביאור דעתונחלק]. ' ג/'א, ו"שפ
  

� סובר שאי$ חילוק בי$ גרמא "ביאר שהרמב] 'א, ו"שפ[ע "הסמ
' זהו לדעת רבנ$ החולקי� על ר, וכל מה שנאמר שגרמא פטור, לגרמי

  . מאיר וסוברי� שאי$ לחייב בנזק של גרמי
  

� אינו מחלק "ביאר שהרמב] 'ז, ו"בביאורו שצ[א "לעומת זאת הגר
אלא שהוא , א"ודעתו כעי$ שיטת הריצב, בי$ גרמא לבי$ גרמיבמהות 

שא� אינו מתכוי$ . מחלק בי$ נתכוי$ להזיק לבי$ שאינו מתכוי$ להזיק
  . וא� מתכוי$ להזיק זהו גרמי וחייב, הוי גרמא ופטור, להזיק

  
  :על פי כל השיטות הללו יש לדו$ במקרה שלנו

שיגר� נזק לבעלי לכאורה נראה שיש כא$ ודאות : י"לדעת הנמוק
אול� עדי$ יש לדו$ א� הוי בירור מספיק . וכ� הוא מנהג העול�, הוילות

 . כדי להחשיב את הנזק  כגרמי
  

כיו$ , נראה שאי$ כא$ נזק של גרמי: י ביישובו הראשו$"לדעת ר
 . שהנזק נעשה באופ$ עקי�

  
לא ברור לחלוטי$ א� נעשה הנזק בזמ$ : י ביישובו השני"לדעת ר

אול� יותר נראה שמיד בתחילת בניית . המגרש או לאחר בנייתובניית 
  .המגרש כבר נגרמה ירידת ער� לדירות

   
יש לדו$ א� נזק של בניית מרכז מסחרי באזור : א"לדעת הריצב

 . הוא נזק מצוי כדי לחייב את המזיק, שכונת וילות
  

הרי , � הסובר שאי$ חילוק בי$ נזק של גרמא לגרמי"לדעת הרמב
א שהמודד לחיוב הוא כוונת ההיזק אי$ לחייבו "שלדעת הגרנראה 

אול� . כיו$ שהקבל$ אינו מתכוי$ להזיק לבעלי הדירות. במקרה הנידו$
  . ע יש מקו� לחייבו"לדעת הסמ

  
, יתר על כ$. לכ$ יוצא לנו שספק גדול א� אפשר לחייב את הקבל$

, את החפ#שהרי אינו מזיק , נזק של גרמא' לכאורה נראה שאי$ כא$ אפי
  .ג יש דיני נזיקי$"ויש מקו� לדו$ א� בכה. אלא רק שויו

בהגדרת נזק שאינו ' � ותוס"אפשר שנידו$ זה תלוי במחלוקת הרמב
  . ניכר
  

דעת חזקיה . די$ היזק שאינו ניכר.] ג" נ/:ב"נ[גיטי$ ' מובא במס
, יוחנ$ חייבי� רק מדי$ קנס' דעת ר. שחייבי� מדינא בנזק שאינו ניכר

יוחנ$ ' מ שלדעת ר"נפק. ל� כל אחד ויטמא טהרותיו של חבירושלא י
המחלוקת אינה בכל היזק שאינו . (יש לחייבו דוקא כשמתכוי$ להזיק

אבל במיקרי� אחרי� שאינ� שכיחי� , ניכר אלא דווקא במה שנחלקו
  .) לדעת חזקיה חייב ולדעת רבי יוחנ$ פטור

  
, ווי של החפ#במקרה שניכר שיש הפסד לש' � ותוס"נחלקו הרמב

  . א� מוגדר כהיזק ניכר או היזק שאינו ניכר, א� אי$ הפסד בגו� החפ#
  

: כותב בהגדרת היזק שאינו ניכר] 'א', חובל ומזיק ז[� "הרמב
הואיל ולא נשתנה הדבר ולא . המזיק ממו$ חבירו היזק שאינו ניכר"

 יק'ד סולובייצ"הגרי". נפסדה צורתו הרי זה פטור מתשלומי$ דבר תורה
אי$ , � שכל עוד שאי$ נזק לגו� החפ#"ביאר בדעת הרמב.] 'ק ג"ב[ל "זצ

נזק של חפ# הוא דוקא . שיש נזק לשויו של החפ#' אפי. האד� מתחייב
  . ולא נזק לשויו, נזק לגו� החפ#

  
, ד$ בדי$ גרימת נזק של כלאיי� בשדה חבירו:] ק ק"ב[' א� התוס

למה נחשב היזק ' תוסשואל ה. שנחשב היזק ניכר' שנראה מדברי הגמ
א� . כשרואה הגפני� בשדה, על כ� משיב שניכר שהוא כלאיי�? ניכר

פ שרואי$ השר# על הטהרות לא חשיב היזק "אע, במטמא טהרות חבירו
  . שמי יודע א� הוכשרו לקבל טומאה, ניכר
  

שעצ� ' אפי, שהיזק ניכר תלוי א� ניכר לעיניי�' יוצא מדברי התוס
שהרי בכלאיי� לא נגר� נזק לגו� . א לשויוהנזק לא נעשה לחפ# אל

  . שעכשיו הפירות אסורי� מדי$ כלאיי�. אלא לשויו, החפ#
  
א� . יחשב כהיזק שאינו ניכר, � ירידת ער�"כ יוצא שלדעת הרמב"א

. נראה שאפשר להגדיר את המקרה שלנו כהיזק ניכר' לדעת התוס
נזק לגו� ואי$ כא$ , פ שכל הנזק הוא רק בירידת ער� הדירות"שאע
, שש� הנזק אינו בגו� החפ#, הרי הנזק דומה לנזק של כלאיי�. החפ#
. הוי היזק ניכר, כל זמ$ שרואי� בעיניי� את עצ� הנזק. ז הוי נזק"ובכ

  . לכ$ ג� כא$ עצ� הנזק זו מציאות
  

כיו$ שלא ברור שיש כא$ נזק של ,  נראה שקשה לחייב את הקבל$לסיכו�לסיכו�לסיכו�לסיכו�
ועוד פוסקי� [� "גרמי הרי לדעת הרמבג� לשיטות שזה נחשב כ, גרמי

, ולא לגו� החפ#, כל זמ$ שיש נזק רק לשויי של החפ#] שנקטו כמותו
אי אפשר , לכ$ הקבל$ שאינו מתכוי$ להזיק. הוי היזק שאינו ניכר

  . לחייבו
  

, א� מקוצר היריעה לא נדו$ בכ�, א� אולי יש מקו� לחייבו מצד אחר
ה ובא "בהערות ד', ה' סע, ו"קנ' סי, ורק נציי$ לעיי$ בספר משפטי חוש$

  .ד"כ' סי', כר� ג, ספר עמק המשפט. חבירו

 ש

  

 ירידת ערך

  
   ה"ע מרת חנה לאוסבתי 
  ד"יצחק שמרלר הי' בת ר

  
�"תש'חבכסלו ה"ע בכ"נלב  

  ה.ב.צ.נ.ת
  

  י לאו "י ש"הונצחה ע



    

  
 

  )'ח(שמואל בקר 
  

  מקור הדי$
   :מסכת זבחי� פרק י משנה אאיתא במשנה ב

 ן למוספין קודמין התמידי.כל התדיר מחבירו קודם את חבירו
מוספי שבת קודמין למוספי ראש חדש מוספי ראש חדש קודמין 

מלבד עולת הבקר " :)ח"במדבר כ(למוספי ראש השנה שנאמר 
   ."אשר לעולת התמיד תעשו את אלה

 "אשר לעולת התמיד"שמכ� שכפלה התורה וכתבה  1ומבארת הגמרא
  . באה התורה ללמדנו על קדימות התדיר

אחרי� לעתי� נדחה הלכתיי� אמנ� כאשר כלל זה מתנגש ע� שיקולי� 
  .התדיר כדיובא לקמ$

  

   הנלמדי� מכלל זהדיני�
כ לגבי "ומ$ הסת� תקפו יפה ג(אמנ� מקור די$ זה נאמר בקרבנות 

א� מצינו שהגמרא והפוסקי� הרחיבו כלל , )2תפילות שה$ כנגד הקרבנות
להל$ נביא מספר דיני� , )בתור בניי$ אב או אסמכתא(זה לדיני� נוספי� 

  :שנסמכי� על כלל זה
ספר  בקוראי� שבת חנוכה   –' ג/'סעי� ב ד" סימ$ תרפח"או ע"שו  – א

, בשבתשחל ח טבת "ר. ובשני בשל חנוכה, בפרשת השבועהראשו$ 
 בשני קורא אחד , ששה עולי�בפרשת השבועספר הראשו$  ב�יאקור

  .בשל חנוכהמפטיר  לישיח ובש"בשל ר
ל "מהר, 3האבודרה� דעת –' א סעי� ב"ח סימ$ תרפ"או ע"שו – ב

כה לאחר ההבדלה משו� תדיר ושאינו להדליק נר חנו  4ז"והט מפראג
 נוקטי� להלכה שיש להדליק א"ד והגר"תרוהלעומת� . תדיר תדיר קוד�

עדיפה ) אפוקי יומא(לפני ההבדלה משו� שמעלת איחור ההבדלה 
משו� מצווה   –  סיבה נוספתישנהא "ולגר(ממעלת קדימת התדיר 

 על לאחר חצי שעה מתחילת הזמ$ לא נית$ לבר�דלשיטתו  ,עוברת
ס מוסכ� על כול� שיש להדליק קוד� הבדלה משו� "בביהכנ). 5ההדלקה

  .פרסומי ניסא
  'סעי� ה ח" סימ$ קפח"או ע"שו – ג

משו� שרצה הוא   – מבאר הטע� 6ב"המ .הקדמת רצה ליעלה ויבוא
  .יותר תדיר מיעלה ויבוא

  'ו סעי� ד" סימ$ רפח"או ע"שו – ד
כגו$ שאיחר , ואחת של מוספי$אחת של מנחה   – היו לפניו שתי תפלות"

צרי� ,  שהוא זמ$ תפלת מנחהוחצישעות ' עד ו מלהתפלל תפלת מוס�
ומיהו אם הקדים : הגה. כ של מוס�"להתפלל של מנחה תחלה ואח

גו$ כ, א דהיינו דוקא שצרי� עתה להתפלל שתיה$"וי  .יצא, של מוסף
עתה צ "אבל א� א, שרוצה לאכול ואסור לו לאכול עד שיתפלל מנחה

ומיהו  אם הגיע מנחה : הגה. להתפלל מנחה יכול להקדי� של מוס�
ויש מי שהורה שאי$ עושי� כ$ בצבור . קטנה יתפלל מנחה  תחלה

  ."לא יטעושכדי , להקדי� תפלת מנחה לתפלת מוס�
 תפילת חובה קודמת לתפילת תשלומי$ משו� – ב"לבוש סימ$ תכ –ה

מר שזה משו� שתיקנו את  חולק עליו ואו 7ז"הט. שהיא יותר תדירה
שהרי לשיטת הלבוש קשה , תפילת התשלומי$ לאחר תפילת החובה

להסביר מדוע מי שהקדי� את תפילת התשלומי$ לחובה לא יצא ידי 
  .שהרי הכלל של קדימת התדיר אינו לעיכובא, חובתו

   ' סעי� ה' סימ$ זח"ש או"ערוה  – ו
ביו יטול ידיו ויבר� מי שאכל דבר שחייב לבר� ברכה אחרונה ויצא לנק

 מקרי תדיר "אשר יצר"מכיוו$ ש, 8כ יבר� הברכה אחרונה"שר יצר ואחא
ח דלקמ$ "י והצל"כתב שלפי הפנ 9999דעת יחווה ת" בשואול� .ותדיר קוד�

ואולי ג� מעי$ (ז לאשר יצר " יתכ$ שיש להקדי� ברכהמ18בהערה 
   ).שלוש

  ' סעי� הה" סימ$ רכח"ש או"ערוה  – ז
גדולי� ויש כ שהחיינו " ואחפריבר� תחלה הברכה שעל ההעול� למנהג 

עוד נתנו  ותדיר ושאינו תדיר תדיר קוד�הוא משו� טע� שהשכתבו 
                                                                        

 .)פט(זבחי�  1
  ."אקרבנות רבנ$ ואסמכינהו, תקנו� אבות תפלות "–) :כו( בברכות' מסקנת בגמ 2
 .א"ר' סדר הדלקת נרות חנוכה עמ 3
וזה ברור דכל מידי שאי$ לנו הוכחה ברורה מ$ התלמוד לדחות התדיר  "–ז "לשו$ הט  4

  . " עבדת דמנא ל� לסתור הכללליה לאו כלו�' משו� איזה טע� אמרי
 .ז" רל–ו "חנוכה סעיפי� רל' מעשה רב הל 5
  .ג"ק י"בס 6
 .'ק י"ח ס"ח סימ$ ק"או 7
  .ז"צ' ל סי" מהרש8
  טו סימ$ ג חלק 9

 עצמו חולק עליה� מטע� שנתחייב בברכת שהחיינו ש"ערוה. 10טעמי�
בשעת הראייה מדינא דגמרא ועכשיו נהגו לבר� אותה בשעת האכילה 

  .לאכילהוכ$ מטע� של הפסק בי$ ברכת הנהני$ 
  

  מקרי� שבה� אי$ מקדימי� את התדיר מטעמי� שוני�
בכלל של הקדמת התדיר מצינו כמה חריגי� נביא� להל$ העיקריי� 

 ח"או ע"שו( שבה� נמצאי� בדי$ הקדמת מנחה למוס�  שהובא לעיל
  ):' דו סעי�"סימ$ רפ

ח ובי$ "בי$ שחל בה ר(בשבת חנוכה  – ד" סימ$ תרפח"או ע"שו –1
ח "אי$ מפטירי$ מעניי$ השבת או ר".  רני ושמחי"מפטירי$ ) שלא

אלא מעניי$ החנוכה למרות שהוא פחות תדיר ויש לכ� שני , התדירי�
דהא דתדיר קוד� היינו להקדי�  ,ראשית – 11ב"במטעמי�  המבוארי� 

א הפטרה שעניינה יש לקרו ,שנית .אבל לעני$ לדחות פרסומי ניסא עדי�
  .מעניי$ המפטיר והרי המפטיר קרא בקריאת חנוכה

למדנו ג� ממקרה  (12  א� הקדי� את שאינו תדיר בדיעבד לא עיכב– 2
  ).13שהקדי� יעלה ויבוא לרצה

שדעתו להתפלל כרגע מנחה בכגו$ דא (  רק בששניה� מונחי� לפניו – 3
פלל במיוחד אחרת אי$ עליו להת, מוטלת עליו חובה להקדימה למוס�

  ).מנחה על מנת להקדימה למוס�
מ שלא "  בציבור אי$ משני� סדרי קדימיות עבור מעלת תדיר וזאת ע– 4

מעי$ דעתיד (להטעות את הציבור שיחשבו שתמיד יש לנהוג כ� 
  ).למיסר�

 מי אומר שלמעשה "ולא מאחרי�"ה "ד ב"ל סימ$ תער"בבאה  – 5
נרות לפני תפילת מעריב  ידליק שנוהג להתפלל תמיד מעריב בזמנו
  וזאת מפאת זמנה המצומצ� 14למרות שאמורי� להקדי� את התדיר

  ומכא$ אנו לומדי� –של מצוות הדלקת נר חנוכה ) 15פ לכתחילה"עכ(
שכאשר המצווה הפחות תדירה היא מצווה עוברת אי$ להקדי� את 

 מי שאינו מתפלל תמיד 2י מה שלמדנו בסעי� "יש להעיר שעפ. התדיר
אלא בשעה קבועה אינו נכנס כלל בשאלת מה להקדי� כי , ב בזמנומערי

למרות שיש הידור להתפלל כל השנה (אי$ בדעתו להתפלל כרגע מעריב 
כ "א� אי$ מקפידי� בכ� כל השנה ובפרט א� אוחז בצה, כ"מעריב בצה

  ).באמצע לימודו
בשבת ידלג המזמורי�   – א"החכתב "  – 'ק ה"ב ס" סימ$ נב" משנ – 6

 עוד כתב דבשבת מחוייב .וסיפי$ ויאמר כמו בחול כי ה� תדירי�שמ
 ברכת השיר ומוטב שידלג מזמורי� וא� אי$ 16לומר נשמת והיא נקראת

 ברישא –"  נשמת וישתבח ,תהלה לדוד, לו שהות כלל יאמר ברו� שאמר
של הלכה זו דוחי� מצוה אחת מפני השניה ומשתמשי� בכלל של תדיר 

שא� המצווה א� בסיפא למדנו , נו להלכה אחרתהואיל ואי$ סתירה בי
 וכגו$ בנידו$ דיד$ שאינה תדירה יותר חשובה אז יש להקדי� אותה
ולכ$ ) ברכת השיר(שנשמת קודמת הואיל והיא מתחלת את ברכת ישתבח 

  . יש להקדי� אותה
, חובה ולא רשות הוא תדיר שאינו הדבר שא� כתב 17אריה השאגת  – 7

 אלא להקדימו הקדמת התדיר מעלת שאי$, התדיר להקדי� הכרח כל אי$
דבריו מוסבי� לגבי (הרשות  דבר לגבי לא אבל, חבירתה על אחת במצוה

שדרבנ$ לעומת דאורייתא נחשב , מקרה של מצווה דאורייתא ודרבנ$
ז נוהגי� האשכנזי� להקדי� קריאת " ויתכ$ שעפי – 18)כרשות לגבי חובה

   .המגילות בשלוש רגלי� לקריאת התורה
"   תדיר קוד�–תדיר ושאינו תדיר :  "עסקנו הפע� בכלל :לסיכו�לסיכו�לסיכו�לסיכו�

היוצא מכל האמור לעיל הוא שתדיר הוא . והבאנו לכ� מספר דוגמאות
א� א� ישנ� שיקולי� הלכתיי� , כלל שיש ליישמו לכתחילה היכ$ שנית$

  .שוני� שעל פיה� עלינו לבחור במצווה הפחות תדירה עלינו לעשות כ�
                                                                        

  .ט"פ ובש� הלק" הגרי10
  .א"ק י"ד ס" סימ$ תרפ11
דהא דתדיר קוד� הוא רק למצוה ולכתחלה ולא " –א "ק י"ו ס"ב בסימ$ רפ"לשו$ המ 12
  ".עיכובא בדיעבדל
  ".בדיעבד א� החלי� בודאי יצא "–ג "ק י"ח ס"ב בסימ$ קפ"לשו$ המ 13
) שזמ$ הדלקת נרות חנוכה הוא בצאת הכוכבי� ולא בשקיעת החמה(ע "לשיטת השו14

  .מתחייבי� בתפילת מעריב והדלקת הנרות בצאת הכוכבי�
עיי$ (א " הגר� לאחר חצי שעה מ$ השקיעה אי$ להדליק נרות ולדעת"לשיטת הרמב 15

 .לאחר זמ$ זה ידליק בלא ברכה) 5הערה 
  .ח" בפסחי� קי16
  .ב"כ סימ$ 17
 מדאורייתא שחיובה חולקי� עליו וסוברי� שמצוה) :א"נ ברכות (ח"י והצל"הפנ18

   .ש� אית$ מצפה בהגהות כתב וכ$. דרבנ$ למצוה קודמת והיא, כמקודש חשיבא
 

  

  תדיר קודם–תדיר ושאינו תדיר 



  

    

  
  מאיר ציצובי� 'ר

  

הרגיל בנר הויי$ ליה בני� : "אומרת:) בשבת ד� כג(גמרא 
  ..."ח"ת

  
פירושו מי " הרגיל בנר"ש") הרגיל"ה "ה ד"תרל(מסביר השפת אמת 

לא לעשות מצוות , כלומר. שיודע להמשי� את האור לתו� ההרגל
לכ$ האד� שרגיל . בהתלהבות, אלא בחיות" מצוות אנשי� מלומדה"כ

, ח"הויי$ ליה בני� ת, שתמיד מחשב המצוות ועושה בישוב הדעת –בנר 
   ". מצוות ומעשי� טובי�–עיקר תולדות הצדיקי� "משו� ש

  
י "מסביר שעמ) ב"י/א"ב פיסקא י"פ' ה שבת ב"בעי$ אי(הרב קוק 

שכל מעשה שאד� , מסמל את הקשר בי$ עול� המעשה לעול� הרוחני
מקושר למקומות הכי עושה אפילו המעשה הנמו� והשפל ביותר 

למעשה האד� בבית הכסא ישנ$ ' אפי, מרוממי� ורוחניי� ופועל בה�
מטרת� היתה לנתק . דבר זה הפריע ליווני� מאד. הלכות כיצד להתנהג

ה� רצו שהאמונה תישאר –ה "י להקב"את הקשר המיוחד שבי$ עמ
י לא יוכל לעמוד "וממילא עמ. גנוזה בלב ולא תשפיע על המעשי�

יסתרו את האמונה , הבאי� לידי ביטוי במעשי�, כי החיי�,  הזובמציאות
וכשנכנסו החשמונאי� להיכל . זאת משו� שאינ� קשרוי� בה, הפנימית

ג המסמל את הפנימיות "בחותמו של כה,  פנימי– קט$ –מצאו פ� שמ$ 
וג� הוא נכנס , של האמונה שהרי הוא האד�  היחידי הנכנס לפני ולפני�

 שעת –הפ� הזה משפיע רק לשעה קצרה . רק פע� אחת בשנה
 –נעשה נס , אול�. התרוממות קצרה שלא הספיק אלא ליו� אחד

מההשפעה הקטנה הזו של שעה אחת של . והשפיע לשמונה ימי�
ודלק השמ$ ,  התמשכה רוממות הרוח לאור� זמ$/התרוממות הרוח 

  .שמונה ימי�
  
הוא , ומקביתר ע) במקו� אחר(פ זה מובני� דברי השפת אמת "ע

, על החודש, שואל מדוע היווני� גזרו דווקא על שלושה דברי� אלו
י "שהרי ה� המקשרי� בי$ עמ, שבת ומילה אפשר להבי$. השבת והמילה

אלא ? אבל מה המיוחד בחודש". אות"ה ועוד ששניה� נקראו "לקב
י יש כח " שלעמ–ה "י לקב"שהחודש מסמל את הקשר המיוחד בי$ עמ

  .בר זה אי$ היווני� מצליחי� להבי$ד. לקדש את הזמ$
  

כתבו על קר$ השור שאי$ לכ� חלק ונחלה באלוקי "ולכ$ ה� גזרו 
שהרי ה� אומרי� שאי$ בכלל , שלכאורה גזרה זו מוזרה מאד". ישראל

א� לשיטת� אי$ אלוקי� " חלק ונחלה"כ מה שיי� "א,"אלוקי ישראל"
  ?ה זוומה הרעיו$ העומד מאחורי גזרה מוזר? )חלילה(כלל 
  

י "ואי$ לעמ,  והוא שיי� לכול�– יש אלוקי� –אלא שהיווני� אמרו 
היווני� רצו לבטל את הקדושה . חלק מיוחד בו יותר משאר האומות

טענת� היתה שאי� יכול האד� הכל כ� קט$ , שמושפעת מהמעשי�
וממילא אי$ שו� השפעה ממעשי האד� ? להשפיע על עול� כל כ� גדול

  .על העול�
  

 –י "בעצ� רצונ� היה להפסיק את ההתחדשות שבעמ, א� כ$
 –ומתו� כ� לבטל את ההשפעה על העולמות ". החודש"להפסיק את 
  .י בלבד"י המצוות והתורה של עמ"שמתחדשי� ע

  
 רצו$ היווני� לנתק –בעצ� זוהי אותה נקודה שעליה דיבר הרב קוק 

כ� לנתק ומתו� , והתוכ$ הרוחני לבי$ המעשי�, האמונה, בי$ הפנימיות
  .ה"י לקב"את הקשר בי$ עמ

  
שעל פי זה אפשר ) 120' ב עמ"מכתב מאליהו ח(וכותב הרב דסלר 
ש הא� מוסי� והול� או פוחת והול� במניי$ "ה וב"להבי$ את מחלוקת ב

 –יש אד� שכשאומרי� לו שזכה בסכו� כס� מסויי� . הנרות שבחנוכה
ישמח יותר וכ$ –ולמחרת כשזכה ביותר ממה שזכה ביו� שלפני , ישמח

ויש אד� שביו� השני כבר . הלאה ושמחתו רק תגדל ככל שהזכיה גדלה
, שג� אתמול זכה, מתרגש פחות שהרי כבר הזכיה נראת לו משהו טבעי

וא� ימשי� ג� ביו� השלישי לזכות התרגשותו תהיה קטנה עוד פחות 
  .וכ$ הלאה עד שלא מתרגש כלל מזכיתו

  
 כי בעצ� השמחה –וסי� והול�  מ–ה "לב, ש"ה וב"בזה נחלקו ב

זוהי עבודה פנימית להתרגש מהנס יותר . מנס החנוכה רק גדלה והולכת
 העבודה הינה חיצונית וככל – פוחת והול� –ש "ולב. ויותר בכל יו�
ה הנרות "לב. האד� מתרגל וממילא פוחתת ההתלהבות, שהזמ$ עובר

כת ככל למי שבאמת התרגשותו גדלה והול, תוקנו למיעוט האנשי�
  . ש תיקנו לכלל הציבור שאינ� במדרגה גבוהה זו"וב, שהימי� נכנסי�

  
, ללמדנו מהי המהות האמיתי של נר חנוכה, ה"א� להלכה נפסק כב

לא להשאר כמו אתמול ולא להשאר ' שאו צריכי� להתחדש בעבודת ה
כל יו� , אלא כל יו� להוסי� מדרגה" מצוות אנשי� מלומדה"במדרגת 
וזו העבודה הנכונה , ו� להוסי� תוכ$ פנימי במעשי�כל י, להתחדש

  .'והאמיתית בכל דרכי עבודת ה
  

עד "שאומרת שנר חנוכה זמנו ' מ על הגמ"וכ$ כותב בחידושי הרי
  :והוא מסביר כ�"  שתכלה רגל מ$ השוק

  
כדי להוסי� אור בכל , כל מהות נר חנוכה כדי לכלות את ההרגל

  .רגל זהו זמנו של נר חנוכההמעשי� ולכ$ עד שלא כילינו את הה
  

 –זהו המסר שאנו צריכי� לקחת איתנו להמש� השנה מנר החנוכה 
ועל ידי זה אנו ". מצוות אנשי� מלומדה"לא לעשות כ. ההתחדשות

את היווני� , ובכל מעשה ואפילו יהיה הקט$ ביותר, מנצחי� בכל שנה
י "שה� רצו לקטוע את ההתחדשות ואת הקשר המיוחד שבי$ עמ, מחדש
  . ה ואנו מוסיפי� אור"לקב
  

נופ� מיוחד כל ונוסי� אור ו, בנו מסר זהרשנזכה להכניס בקיהי רצו$ 
  .'נו בעבודת היו� ויו� בהתחדשות

  
  

  א"ציו� אלגזי שליט�הרב ב�
  

, הסיבה היא מפני החשד. הפתחי�צרי� להדליק בשני , ע שדירה שיש לה שני פתחי� או יותר וכל פתח נמצא בצד אחר של הדירה"נפסק בשו: שאלהשאלהשאלהשאלה
שכ$ , ומכל מקו� אינו מבר� אלא בפתח אחד ובפתח השני מדליק ללא ברכה. שהעוברי� בצד אחד שלא יראו ש� נרות יחשדו בו שלא הדליק כלל

. הרי זה טעו$ שחיטה –ע מובא שאד� ששחט בהמה ומצא בה עובר והל� על רגליו "שהרי בשו, וקשה. מצווה שנתקנה משו� חשד אי$ מברכי� עליה
הרי מצוה שנתקנה משו� חשד אי$ מברכי� ? ומדוע. א שמבר� על שחיטה זו"א בש� הרשב"וביארו האחרוני� שזה משו� מראית עי$ ופסק הגרעק

  ?עליה
  

  ה" הבא איגליו$התשובה ב
  

הרי ג� הקורא בלא ציצית , ברכת תפילי$ש לברכת ציצית כמו שמפסיקי� ל"מדוע לא מפסיקי� בי$ הפרקי� של ק, שאלנו: תשובה לשבוע שעברתשובה לשבוע שעברתשובה לשבוע שעברתשובה לשבוע שעבר
לעניי$ הפסק בי$ הפרקי� מפסיקי� רק , ש בלא ציצית הוא כמעיד עדות שקר בעצמו"שא� שג� הקורא ק, ונית$ לומר. הוא כמעיד עדות שקר בעצמו

  .כ ציצית שאי$ חיוב גמור ללובשה אלא רק קיו� רצו$ הבורא"משא, לתפילי$ מפני שיש חיוב גמור להניח�

 ה

  

  ' התחדשות בעבודת ה–נס חנוכה 

  

 ברכה על תקנה משום חשד



  
  
  

  )'ה(ראוב� דויטש 
  

אמר רבי יוחנ$ מצרי שני שנשא מצרית . "ז"מדנו השבוע בד� ס
  ". בנה שלישי הוי–ראשונה 

הביאור הוא שהרי ישנה הלכה במצרי� שרק דור שלישי יבוא בקהל 
י שהולכי� "כ במקרה שהזכר דור שני והנקבה דור ראשו$ אומר ר"א' ה

  .שלישי וכשר לבוא בקהלכ הב$ שנולד הוא דור "אחר הזכר וא
  

ש בפירוש� על התורה בראשית "א והרא"הריב(הקשו הראשוני� 
, הלא הגר מצרית היתה, כיצד נשא אברה� אבינו את הגר) 'א, ה"כ

  ".'לא יבא מצרי בקהל ה"וכתוב 
  

קהל .) ז"נ(ואיתא במסכת יבמות , שאברה� אבינו היה גר, ותירצו
חשב לקהל לעני$ שלא יבוא מצרי ועל כ$ לא היה נ, גרי� לא איקרי קהל

דעדיי$ יקשה , הקשה על תירו# זה) סו� המסכת(ובספר המקנה . לקהלו
כ יש איסור "לדעת רבי יהודה הסובר שאפילו קהל גרי� איקרו קהל וא

  !כ חזרה הקושיא למקומה"לבוא בקהל ג� למצרי ע� גר וא
  

, ושי$י קיד"� דאי$ איסור במצרי אלא ע"לפי מה שכתב הרמב, ותיר#
  .כ לפי שלקח אברה� אבינו את הגר כפילגש לא היה איסור בדבר"וא

  
  :ש"א והרא"וברצוני לתר# בדר� אחרת את שאלת הריב

אי� נשא יעקב שתי אחיות שהתורה , ידועה השאלה המפורסמת
  ?עתידה היתה לאסור

" אגרות משה"ת "וישנ� תירוצי� רבי� ואחד התירוצי� מופיע בשו
י "שאיסור שתי אחיות הוא דוקא ע, ותירוצו, )'$ טד סימ"אב$ העזר ח(

דאיסור , וקוד� מת$ תורה לא היה כלל עני$ תפיסת קידושי$, קידושי$
וקני$ אישה לא שיי� לב$ , אשת איש לבני נח אינו מדי$ תפיסת קידושי$

אלא זהו ייחוד בעלמא בלא שו� קני$ שאשה זו מיוחדת רק לפלוני , נח
ולכ$ מאותו טע� , ח באשה המיוחדת לפלוניוזהו איסור עריות לב$ נ

ורק מציאות של , יכולי� להיפרד וליל� זה מזו כל זמ$ שירצו ללא גט
ובכגו$ זה בייחוד בעלמא בלא , אישות כזאת היתה קוד� מת$ תורה

כ נמצא שלא היה כא$ "וא. קידושי$ אי$ איסור מדאורייתא בשתי אחיות
די$ "י קידושי$ ו"ות שיי� רק עכי איסור שתי אחי, אחיות כלל' איסור ב
נתחדש רק לאחר מת$ תורה ולכ$ לא שיי� איסור שתי אחיות " קידושי$

  .קוד� מת$ תורה
  
כ באותה דר� נית$ לתר# את השאלה אי� אברה� נשא את הגר "א

נתחדש " 'לא יבא מצרי בקהל ה"שהרי איסור . המצרית בתירו# פשוט
 קוד� מת$ תורה כי כל רק לאחר מת$ תורה והאיסור לא שיי� בכלל

הטע� לאיסור מצרי עד דור שלישי הוא משו� שנשתעבדו בישראל וכל 
כ "זה לא שיי� בזמנו של אברה� שעדיי$ לא השתעבדו בע� ישראל וא

לא שיי� קוד� מת$ תורה ולכ$ שפיר " 'לא יבא מצרי בקהל ה"האיסור 
  .נשא אברה� את הגר המצרית

  
  
  

  

  אופיר שירה' ר
  

  ..." מוצאת והיא שלחה אל חמיהיא
נוח לו לאד� שיפיל .): "מ נט"וב. ברכות מג(איתא בגמרא 

מנל$ ממה שנאמר היא , עצמו לכבש$ האש ואל ילבי$ פני חברו ברבי�
י ש� שלא אמרה בהדיא שאלו הסימני� "ומפרש רש". מוצאת להישר�
� לא וא,  יודה–א� יודה , לאיש אשר אלה לו אנכי הרה"של יהודה אלא 

  "!אשר� ולא אלבי$ פניו
  

או " צרי�"היתה צריכה הגמרא לומר , לכאורה תמוה" נוח"הלשו$ 
  !?אד� להפיל עצמו" חייב"
  

 יותר לאד� לבחור שנוחומבארי� בעלי המוסר שיודעי אמת מביני� 
.  על הלבנת פניגיהנו�באש הגשמית מאשר להשר� באש הגדולה של 

תו� בית אפו� להבות ויכול לאד� שנקלע ל? משל למה הדבר דומה
פשיטא שיבחר . לעבור רק דר� שתי להבות אחת גדולה ואחת קטנה יותר

הגמרא . נוח לו לעבור יותר בה הואיל וסכנתה קטנה מהגדולה, בקטנה
: אלא מה נוח יותר לגופו ונשמתו, לא באה לומר מה צרי� האד� לעשות

 של הלבנת לא האש, לבחור במדורה הקטנה יותר שהיא אש של מיתה
  .פני� שהיא יוקדת בעוצמה רבה יותר מכבש$ האש החושי

  

ד בריסק שחס היה שלא לגרו� "ל דיסקי$ גאב"ומסופר על המהרי
נהוג היה . וזהיר היה בכבוד�, אבק עלבו$ או בבואה של צער לכל אד�

שמועי השיעור כובדו . ש"ק לשמוע שיעורו בפרה"להתאס� בכל מוצש
מעשה וטעה המשמש המוזג . היה שותה עמה�ל "וא� המהרי. בכוס תה

וכיו$ שהרב היה זקוק לרגל חולשתו לכמות . ונתחל� לו הסוכר במלח
... נת$ הוא אל תוכו כמה כפיות גדושות של מלח ובשפע, יתרה של סוכר

. ללא גילויי סימני בחילה והעווית, ל גמע כמה טיפות מכוס התה"המהרי
. חזו על פניו שו� שינוי או היכרשומעי לקחו העוטרי� את שולחנו לא 

תו� כדי לגימה הרגישה הרבנית כיצד המשמש עומד במטבח וידיו 
נחפזה לחדר הרב . היא תפסה מיד את הנעשה. ממשמשות בשקית המלח

התלמידי� שטעמו את שיירי !" מלח בכוס�! הה: "וקראה מבוהלת
 אשר ידע, ל"הופתעו למראה כוחות הנפש של המהרי, השתיה שבכוס

  .למשול ברוחו ולשתות בלא העווית את המי� המלוחי� האלה
  

לשאלת הרבנית כיצד הרשה לעצמו לשתות מי� מלוחי� אשר 
ונשמרת� "עלולי� להשפיע לרעה על בריאותו בניגוד לאזהרת התורה 

נוח : "ל משפט�"הרי כבר חרצו חז: השיב הרב" מאוד לנפשותיכ�
  ".י$ פני חברו ברבי�לאד� שיפיל עצמו לתו� כבש$ האש ואל ילב

  
  

  
. 

 ל

ה"  

  

 לא יבוא בקהל

 שבת שלו	

  

 נח ליפול לכבשן האש מלהלבין פני חברו

  .ה לשבת פרשת ויגש"העלון הבא יצא אי, מפאת ימי החנוכה
 עשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזההרחמן הוא יעשה לנו ניסים כמו ש


