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אתוון דאורייתא
כלל יח

ל ֲאֶשר לֹו  ר ַיֲחִרם ִאיׁש ַלד' ִמּכָ ל ֵחֶרם ֲאׁשֶ ַאְך ּכָ
ים  ָקָדׁשִ ֹקֶדׁש  ֵחֶרם  ל  ּכָ ֵאל  ִיּגָ ְולֹא  ֵכר  ִיָמּ לֹֹא  וגו' 

הּוא ַלד' )כז, כח(.
 היקש גאולת חרמים למעשר לחומרא מועיל אף למלקות

ומוכח שמקישים לחומרא בתורת ודאי
דהא  כתב,  ואמנם(  ד"ה  י  אות  )ח"א  כוללת  בפתיחה  מגדים  הפרי 
דקיימא לן )יבמות ח.( לקולא ולחומרא - לחומרא מקשינן, היינו 
רק מספק, וככל ספיקא דאורייתא לחומרא )ביצה ג:(, אבל לענוש 

מלקות או מיתת בית דין, אי אפשר לענוש מכח זה, עיין שם.
יז  )עיין שו"ת רעק"א החדשות סימן  האחרונים  והנה כבר תמהו 
ד"ה תו; שו"ת אבני נזר או"ח סימן סב אות ד( בזה מש"ס יבמות )שם(, 
בבא  התוספות  דברי  כן  גם  והביאו  )סח.(.  קידושין  ומש"ס 
קמא )ג. ד"ה דומיא(, שכתבו אהא דלקולא ולחומרא - לחומרא 
ואומר רבינו תם, דמדה היא בתורה, לא שנא  וז"ל:  מקשינן, 
 - היא  דמדה  אלמא  עכ"ל.  בממונא,  שנא  ולא  באיסורא 

ומטעם וודאי היא, ומועלת אפילו להוציא ממון.
הוי  מקשינן  דלחומרא  דהא  כן  גם  להביא  לי  יש  והנה, 
עיין  לחומרא.  דאורייתא  דספיקא  משום  ולא  וודאי,  מטעם 
הוא  בחרמים  דכתיב  יגאל'  ד'לא  דקאמר  )לב.(,  בבכורות 
מה  ממעשר,  וליליף  בחרמים,  יגאל'  'לא  יאמר  דלא  מופנה, 
)ד"ה דלא( כתבו  וכו'. ובתוספות שם  מעשר קדוש ואינו נגאל 
ויש  דתפדה.  מהקדש  ילפינן  הוי  דילמא  תאמר,  ואם  וז"ל: 

לומר, דלחומרא ילפינן, עכ"ל.
כמבואר  במלקות,  הוא  יגאל'  ד'לא  לאו  הרי  והשתא, 
כן אכתי הא איכא נפקותא לענין מלקות,  ואם  )ט.(,  בזבחים 
הוא רק  ליכא מלקות, אם  דמכח הא דלחומרא דרשינן הרי 
מטעם ספק וכנ"ל. ועל כרחך דגם הא דלחומרא דרשינן הוא 

מטעם וודאי, ומועיל אפילו למלקותא.
 נפק"מ אם הוי ודאי

או ספק - בעבר ופדה החרם
ועוד יש נפקותא בזה, להיכא דעבר ופדה, אם מעות הפדיון 
קדושים מספק, ואם יצא החרם מקדושתו מספק על כל פנים. 
דהשתא דכתיב 'לא יגאל', המעות הם חולין וודאי, והחרם עדיין 
קדוש בוודאי, וחייבין עליו במזיד מלקות ובשוגג מעילה כשאר 
הקדש )עיין רמב"ם הלכות מעילה פ"א ה"ג(, דחרמים כל זמן שלא באו 
ליד כהן הרי הן כהקדש לכל דבריהם )עיין בכורות לב.(, מה שאין כן 
מכח הא דלחומרא דרשינן, אם הוא רק מטעם ספק - הרי היה 
החרם רק קדוש מספק, וגם המעות היו קדושים מספק, ואם כן 
איכא נפקותא טובא. ואולם יש לומר, דגם מכח הא דלחומרא 
עדיין  חולין  היו  והמעות  בקדושתו,  החרם  נשאר  היה  דרשינן 

מטעם חזקה. ויש לפלפל בזה, ואין להאריך.











  









  









אוצרות יוסף
דרשה לשבת שובה

ֶבט  ָ ַחת ַהׁשּ ר ַיֲעֹבר ּתַ ל ֲאׁשֶ ָקר ָוֹצאן ּכֹ ר ּבָ ְוָכל ַמְעׂשַ
ֶדׁש ַלד' )כז, לב(. ָהֲעִשיִרי ִיְהֶיה ּקֹ

האחד והעשירי יש להם השתוות ושייכות
הנה תמיד העשירי יש לו חיבור אל הראשון, כמבואר באבן עזרא 
יהיה  העשירי  וגו',  וצאן  בקר  מעשר  'וכל  הכתוב  על  )בפרשתנו(, 
קודש לד'', עיין שם בראב"ע שכתב וז"ל: והנה הנבחר הוא האחד, 
בבהמה,  והעשירי  הבכור  יתן  והנה  כו',  זה  כמו  שוה  והעשירי 

ובזרע הארץ שהיא התבואה - הביכורים והמעשר, עכ"ל.
כוונתו, כי האחד והעשירי יש להם השתוות ושייכות, ועל 
הבכורות  יתברך,  להשם  וניתנים  דקריבים  בבהמות  מצינו  כן 
וכן  בהמה,  מעשר  היינו  העשירי  וכן  האחד,  הוא  דהבכור   -

בתבואת הארץ צריך לתת גם כן ביכורים ומעשר.
ועיין שם עוד )פסוק לד( שכתב וז"ל: ומי שיש לו לב להבין סוד 
העולם, אז ידע סוד הבכור והעשירי, עכ"ל. ועל כל פנים מבואר 
היות הבכור )היינו הראשון( והעשירי יש להם התייחסות והתאמותב.











  









  









לקח טוב
כלל א

ָהֵמר  ְוִאם  ְיִמיֶרּנּו  ְולֹא  ָלַרע  טֹוב  ין  ּבֵ ר  ְיַבּקֵ לֹא 
ֵאל  ִיּגָ לֹא  ֶדׁש  ּקֹ ִיְהֶיה  ּוְתמּוָרתֹו  הּוא  ְוָהָיה  ְיִמיֶרּנּו 

)כז, לג(.
 למהרי"ט שלא מועיל שליח להקדיש

מדוע צריך מיעוט ששליח אינו עושה תמורה
הנה נודע דעת המהרי"ט ז"ל )ח"א סימן קכז ד"ה ותו(, דלא מהני 
מימסרין  לא  ומילי  מילי,  ליה  דהוי  משום  להקדיש,  שליח 

לשליח )גיטין כט.(.
וקשה לי על זה מירושלמי קידושין )פ"ב ה"א(, דדריש 'ואם 
המר ימירנו' - למעט שלוחו, עיין שם. והשתא למה לי קרא 
ידי שליח, משום  למעט, הא בלאו הכי לא מהני תמורה על 

דמילי לא מימסרין כו', וכמו בהקדש דלא מהני מטעם זה.
שליחות מועיל רק על מעשה - ולא על דיבור

ונראה לענ"ד ליישב זה, על פי מה שראיתי באחד מספרן של 
אחרונים ז"ל, ונשכח ממני אנה ראיתי, שביאר כוונת המהרי"ט 
ז"ל הנ"ל, דאף על גב דהא דמילי לא מימסרין לשליח מצאנוהו 
אפשר  דאי  משום  היינו  דשליח,  בשליח  אך  שם(  )גיטין  בש"ס 
לעשות שליח - רק על מעשה, ועל כן כשאומר לשלוחים כתבו 
ותנו גט לאשתי, והם בעצמם כותבים ונותנים - דעושים מעשה, 
על כן מעשה יש בה ממש ְלַקְּבָלּה בשליחות. אבל כשאומרים 
ודיבור  לבד,  דיבור  מצדם  שהיה  נמצא  וליתן,  לכתוב  לאחרים 
לבד אין בו ממש לקבלו מן הבעלים בכח השליחות. ועל כן גם 
בהקדש, אף על גב דהוי רק חד שליח, עם כל זה כיון דהשליח 
אינו עושה מעשה רק דיבור לבד שאומר 'הרי זה הקדש', שפיר 

הוי מילי אפילו בחד שליח, עד כאן תוכן דבריוג.

 דיבור המועיל מעצמותו חשיב מעשה
משא"כ דיבור המגלה מחשבתו

דהא  )סה.(,  סנהדרין  בש"ס  המבואר  לפי  נראה,  זה  ולפי 
הוי  לא  דמגדף  שפתיו  ועקימת  מעשה  הוי  קומתו  דכפיפת 
ומתבאר  בלב,  ישנו  שכן  מגדף  דשאני  משום  היינו   - מעשה 
שם מפירוש רש"י )ד"ה הואיל וישנו( דבמקום שאין הדיבור מועיל 
מצד התגלות מחשבות לבבו - רק מצד הדיבור בעצמותו - אז 
הוי  גוונא  בכהאי  שפתיו  דעקימת  מעשה,  חשוב  הדיבור  גם 
רק  הוא  הדיבור  על  התחייבותו  דעיקר  מגדף  אבל  מעשה, 
על ַגּלֹותֹו בדיבורו את מחשבתו הרעה, ואין אל הדיבור שום 
פעולה מצד עצמותו, רק מה שמגלה את מחשבת הלב, על כן 

לא חשוב מעשה, עיין שם.
בתמורה פועל עצם הדיבור משא"כ בהקדש

ולפי זה נראה, דבהקדש דאין קדוש בטעות )עיין נזיר לא.( 
- ואם נתכוון לשלמים ואמר עולה או להיפוך דלא מהני, ואם 
כן הדיבור מועיל אך מפני ַגּלֹותֹו מחשבת המקדיש - שרוצה 
ולא  מילי,  רק  מעשה  הוי  לא  שפיר  לכך,  זה  דבר  להקדיש 
מימסרין לשליח. אבל בתמורה דקיימא לן )תמורה יז.( דקדוש 
- כפי מה שאומר בפיו, אם כן הדיבור מועיל  אפילו בטעות 
ושפיר  מילי,  ולא  מעשה  הוי  שפיר  כן  על  עצמותו,  מצד 

איצטריך קרא למעט שליחות דתמורה, ודו"ק.
 לגבי מלקות הוי לאו שאין בו מעשה
אך לגבי חלות התמורה חשוב מעשה

ואין להקשות, דאם כן - דהקדש דתמורה חשוב מעשה, אם 
כן מדוע חשיב ליה בתמורה )ג.( ללאו שאין בו מעשה. דזה אינו, 
דודאי לענין איסור ועבירת לאו דתמורה, שאם המיר בשוגג הרי 
וכמבואר  לן  קיימא  והכי  )יז.(,  בתמורה  לישנא  לחד  לוקה  אינו 
ברמב"ם הלכות תמורה )פ"א ה"ב( עיין שם, על כן לענין מלקות 
הדיבור,  עצמות  על  לוקה  דאינו  כיון  מעשה,  הוי  לא  שפיר 
ד'לא  אלאו  ולעבור  להמיר  שרצונו  מגלה  שהדיבור  מפני  רק 
יחליפנו' וגו' )לעיל כז, י( - שהרי בשוגג אינו לוקה. אבל לענין חלות 
חשוב  שפיר  כן  על  בטעות,  אפילו  דחל  לן  דקיימא  התמורה 

הדיבור מעשה, ושפיר אצטריך קרא דאינו חל על ידי שליח.
גם בטעות - חלה התמורה בדיבור ולא במחשבה

ואין להקשות עוד, דנהי דתמורה בטעות הוי תמורה, עם כל 
זה בשליח הא לא מהני תמורה בטעות, כיון דעבר אדעת בעלים 
למען  השליח  מחשבת  צריך  דאין  אינו,  דזה  השליחות.  ובטל 
צריך  רק  בפיו,  שמדבר  כמו  להמיר  שרצונו  הדיבור  על  יגלה 
המשלח  כדברי  שעושה  כל  אבל  המשלח,  לרצון  יתנגד  שלא 
דהא  וכמובן.  התמורה  עושה  בעצמותו  השליח  דיבור  שוב 
המשלח  דברי  וישכח  לבן,  בשור  שימיר  המשלח  לו  יאמר  אם 
ויתכוון להמיר בשור שחור, ויטעה בפיו נגד כוונתו זאת, ויאמר 
השליחות  דיועיל  ודאי  אז  המשלח,  כדברי  לבן  בשור  שממיר 
כיון שלא עבר אדעת המשלח, ואף על פי שהיה כוונת השליח 
היפוך דיבורו. ואם כן לא מיבעיא דאצטריך קרא לכהאי גוונא, 
כי אם גם על כל שליחות דתמורה צריך קרא, דתמיד אך הדיבור 

בעצמותו מועיל, מדמועיל גם בכהאי גוונא, וזה פשוט.

א( אלא שרבינו כותב: "אולם בזה יוקשה עדיין, דהא חרמים ממעשר - 
במה מצינו הוא דיליף להו התם, עיין שם. ואם כן לדעת הר"ן ריש פרק 
קמא דנדרים )ד: ד"ה תיתי(, דגם במה מצינו אין עונשין מן הדין, אם כן 

אכתי הא איכא נפקותא למלקות".

"...וראוי ליום הכיפורים  באוצרות יוסף שם:  ב( ועל פי זה ביאר רבינו 
היום   - השנה  לראש  ושייכות  התאמות  לו  להיות  העשירי,  היום   -

הראשון", עיין שם.

וכן כתב האבן עזרא בספרו יסוד מורא שער יא אות ד: "והעשרה 

עוד  וראה  והוא ראש העשרות".  כולל האחדים  כי הוא  דומה לאחד, 
אבן עזרא פרשת שמות ג, טו, ופרשת ראה יד, כב ד"ה היוצא. וברבינו 
הקבלה,  דרך  ועל   ..." כתב:  כן  גם  העשירי  ד"ה  כאן  הפסוק  על  בחיי 
העשירי יהיה קדש לד', העשירי כנגד העשירי שהוא קדש לד' ראשית, 
כי הבכור והמעשר עקרם אחד. וזהו נעוץ סופן בתחלתן לחבר וליחד 

בסוף עם הראש, וזה מבואר".

וראה גם מהר"ל בדרך חיים פ"ג מי"ג, וז"ל: "... ודוקא העשירי הוא 
קדש לד', מפני כי מספר הפרטיים הם עד תשעה, כי עשרה נחשבים 
ואילך  עשרה  ומן  עשרה,  עד  רק  נוסף  המספר  אין  שהרי  וכלל,  עדה 

חוזר לספור אחד עשר שנים עשר, הרי כי לא יתוסף רק עד עשרה, וזה 
מפני כי אין תוספת על הכלל, ועשרה וֶאֶלף נחשבים כאחד... ומפני כי 
סגולה את  יש אל העשירי  כלל  הוא המשלים לעשרה שהם  העשירי 
שראוי לגבוה שהוא יתברך כולל הכל ראוי אליו העשירי שהוא משלים 
המספר עד שהוא הכל...", ראה עוד שם באריכות. וראה עוד מהרש"א 

חידושי אגדות סוטה מט. ד"ה ומה שאמר מעשר.

ומן,  ד"ה  מז  סימן  ח"א  קמא  מהדורא  ומשיב  שואל  שו"ת  ראה  ג( 
שביאר כן.



  עיונים בספרי רבינו   
אוצרות יוסףאוצרות יוסף

)ו:(, ואמר רבי חלבו כו', כל הנהנה  א( המשך לשונו: "וכן בש"ס ברכות 
)ירמיה לג, יא(  מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות, שנאמר 
ד'  את  הודו  אומרים  קול  כלה  וקול  חתן  קול  שמחה  וקול  ששון  'קול 
הקול  ולהיותו  הודאה.   - 'הודו'  הוא  החמישי  דהקול  הרי  כו',  צבאות' 
האחרון - והאחרון כולל תמיד כל שלפניו, ועל כן הוא הקול העיקריי, 
ועל כן עיקר עניין משמח חתן הוא ההודאה... וכן באבות )פ"ו מ"י( דאמר 
חמשה קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו, נחשב שם החמישי - בית 

המקדש, דעניינו גם כן הודאה...". והאריך שם בענין.

ב( "וכטבע מדריגות הקדושה - שעניינם האחדות וההתכללות, וכלולים 
זו מזו )עיין פרדס רמונים שער יג פרק ג ד"ה הד'; של"ה מסכת פסחים אות קח-קט(". לשון 

רבינו שם.

ג( ראה גור אריה פרשת נח ו, ט אות טז, וז"ל: "...כי עיקר תולדות האדם 
מעשים טובים, כי התולדות לאו בגופו, ואילו מעשים טובים הם בגופו, ואין 

לך תולדות יותר מזה, שהרי הוא כאילו מוליד עצמו, וזהו יותר תולדה".

פרי עץ חיים שער ספירת העומר פרק  צז.;  זוה"ק אמור רע"מ  עיין  ד( 
א ד"ה ועתה.

ה( ראה עוד גליוני הש"ס עבודה זרה שם ברש"י.

ו( וראה אוצרות יוסף דרוש ב פיסקא טו; תפארת יוסף פרשת בא עמוד 
עח הערה כו.

ז( ראה שבלי הלקט סימן קמד בשם רבינו חננאל.

ל"ג בעומר הוא הודאה שבהודאה - שלימות ההודאה
הנה עניין ל"ג בעומר דפסקה בו מיתת תלמידי רבי עקיבא 
)ראה יבמות סב:( ]דקיימא לן הכי כמבואר בטורי זהב )או"ח סימן 

תצג ס"ק א-ב([, יש להבין העניין.

הודאה - מדריגה חמישית בקדושה
דהנה אנו מוצאים היות ההודאה לו יתברך, הוא מדריגה 
חמישית בקדושה. שכן ברכות שבח דתפלת שמונה עשרה 
כמבואר  האחרונות  ושלש  הראשונות  ברכות  שלש  דהם   -
שלהי אין עומדין )ברכות לד.(, הנה הברכה החמישית בברכות 

השבח הוא 'מודים אנחנו לך' כו'א.
 שבוע חמישי דספירת העומר

קניית ענין ההודאה
ומצוה  יומי  למימני  דמצוה  העומר  ספירת  עניין  והנה 
שבתות  'שבע  שכתוב  וכמו   - סו.(  )מנחות  שבועי  למימני 
וגו'  לך'  תספר  שבועות  'שבעה  טו(,  כג,  )ויקרא  וגו'  תמימות' 
מהר"ל  דרשות  צז:;  אמור  זוה"ק  )עיין  ז"ל  כתבו  כבר  ט(,  טז,  )דברים 
דרוש על התורה ד"ה ומפני( דימי העומר הם הכנת עצמו לקבלת 

התורה דשבועות. 
וחילקה  שבועות  למנות  תורה  שציותה  ממה  כן,  ועל 
שבע  לקנות  דצריך  מזה  נראה  שבועות,  בשבעה  הזמן 
כך  אחר  ראוים  לשיהיו   - וקדושה  בטוב  ומדריגות  תכונות 
ועל  אחת.  שבוע  מדריגה  כל  לקניית  וניתן  התורה,  לקבלת 
כן בהיות ההודאה מדריגה חמישית בקדושה, יש להבין מזה 

דשבוע החמישי - בו קניית עניין ההודאה דעניינו בחמישי.
 מנין ימים ושבועות - דכל שבוע

כלול מכל שבע המדרגות 
והנה מה שציותה תורה למנות גם כן הימים, מובן עניינו 
הם  כן  ועל  השבעב,  מכל  כלולה  ותכונה  מדריגה  כל  היות 

שבעה ימים בכל שבוע, והם מ"ט יום.
בין   - המשנה  על  )כא:(  השנה  ראש  ש"ס  כעניין  והוא 
שנראה בעליל בין שלא נראה בעליל מחללין עליו את השבת. 
ובגמרא, מאי משמע דהאי 'עליל' לישנא דמיגלי הוא, אמר 
רבי אבוה, אמר קרא )תהלים יב, ז( 'ִאֲמרֹות ד' ֲאָמרֹות טהורות 
חד  ושמואל,  רב  שבעתים'.  מזקק  לארץ  בעליל  צרוף  כסף 
אמר - חמישים שערי בינה נבראו בעולם, וכולן ניתנו למשה 
- חסר אחד כו'. וברש"י שם )ד"ה חמשים(, דדריש מקרא הקדום 
'מזקק שבעתים', דכוונת תיבת 'שבעתים' - שבעה פעמים 

שבעה, והם מ"ט שערי בינה שנמסרו למשה, עיין שם. 
דהוראתו  'שבעתים'  בלשון  קרא  מדאפקיה  כן,  ואם 
שבעה פעמים שבעה - ולא אמר 'מזקק ארבעים ותשעה', 
משמע גם כן דעניין המ"ט הוא באמת רק שבעה, ואך מפאת 
שכל אחד מן השבעה כלול מכל השבעה, לכן הוא ממילא 

שבעה פעמים שבעה - מספר מ"ט, ודו"ק.
ימי הספירה  כן בעניין מ"ט  גם  הוא  ומובן ממילא, דכך 
כן הוא מניית שבעה  ועל  - דעניינם שבעה פעמים שבעה, 
שבועות, וכל שבוע כלול מכל השבעה, וזהו מניית השבעה 

ימים בכל שבוע. 
 יום החמישי בספירה ענינו

הודאה בפרט - הודאה שבהודאה 
ואם כן שבוע החמישי שבספירה דעניינו ההודאה, הנה 
מניית שבעת הימים שבו הם גם כן להיותו כלול מן השבעה, 
לעומת  כן  גם  בפרטיות  הוא  שבו  החמישי  יום  כן  ואם 

ועניינו  כנ"ל,  החמישית  מדריגה  הוא  דההודאה  ההודאה, 
הודאה שבהודאה. 

'הודאה שבהודאה' - הודאה על עצם ההודאה
היינו  בפשיטות,  הוא  שבהודאה'  'הודאה  עניין  והבנת 
עצמה,  ההודאה  גוף  על  ושבח  הודאה  יתברך  לו  דנותנים 
היינו על מה שחנן אותנו זה הדעת להודות לו יתברך, וכעניין 
מודים  שאנו  על   - לך  אנחנו  'מודים  דרבנן  במודים  הלשון 
ל"ג  דיום  ונמצא  ודו"ק.  על([,  ד"ה  ורש"י  )מ.  סוטה  ]עיין  לך' 
בעומר, עניינו הודאה ביותר פרטיות ושלימות ההודאה - עד 
שמודים גם על ההודאה עצמה, ועל כן יום ל"ג בעומר הוא 

עיקר עניין ההודאה.
 ההודאה אחר קניית ד' מדרגות

קדושה - כהודאת לאה אחר ד' לידות
להשם  הודתה  לאה  כי  רואים  אנו  כי  העניין,  עוד  ומובן 
יהודה,  לוי,  שמעון,  ראובן,   - לידות  ארבע  אחרי  יתברך 
דאחרי לידת יהודה הוא שאמרה )בראשית כט, לה( 'הפעם אודה 

את ד'', הרי כי אחרי ארבע לידות באה ההודאה. 
קניית  דעניינם   - שבועות  שבעה  ספירת  כן  גם  כן  ועל 
שבעה מדריגות זיכוך ותכונות הקדושה להיות ראוים לקבלת 
לידת  כמו  כן  גם  הוא  קדושה  וקניית  זיכוך  כן  ועל  התורה, 
)סנהדרין  ז"ל  שאמרו  וכמו  עצמו,  את  מוליד  שהאדם  עצמו, 
צט:(, כל המלמד את בן חבירו תורה - מעלה עליו כאילו עשאו, 

הקדושה  וקניית  זיכוך  וכך  הקדושה,  מדריגות  בכל  הוא  וכך 
אחרי  כן  ועל  עצמוג,  את  והוליד  עשה  כאילו  הוא  בעצמו 
ענייני  ארבעה  קניית  בם  שנשלם  שבועות  ארבעה  ספירת 
זיכוך ותכונות הקדושה, הם כמו ארבע לידות, ועל כן גם כן 
באה ההודאה אחריהם, ועל כן שבוע החמישי עניינו ההודאה. 
עניינה  וההודאה  ימים,  לשבעה  חלוק  הוא  גם  ובהיות 
יום החמישי שבשבוע החמישי עניינו הודאה  בחמישי, לכן 

שבהודאה, דהוא עיקר ושלימות ההודאה וכנ"ל.
בל"ג בעומר פסקה המיתה 

דהודאה היא ניגוד מיתה
לכן  ההודאה,  עניין  עיקר  בעומר  ל"ג  ביום  בהיות  והנה 
עניין  כי  הפוכו.  הוא  כי  המיתה,  סילוק  עניינו  היות  מובן 
המיתה הוא ִבְּמאֹוִדיּות, וכמו שדרשו ז"ל )ב"ר ט, ה( על הכתוב 
טוב  והנה  עשה  אשר  כל  את  אלקי"ם  'וירא  לא(  א,  )בראשית 

מאוד', 'טוב מאוד' - זה המות, ואילו ההודאה דאמרו בה ריש 
הרואה במשנה )ברכות פ"ט מ"ה(, 'ובכל מאודך' )דברים ו, ה( - בכל 
לו במאוד מאוד, הרי  הוי מודה  לך  ומדה שהוא מודד  מדה 
- הוא  גם ה'מאוד מאוד'  - לא לבד המאודיות רק  זו  דמדה 
טוב, ועל כן הוא ניגוד עניין המיתה דעניינו רוע המאודיות, 
פסקה  בעומר  ל"ג  ביום  כן  ועל  המיתה,  סילוק  עניינה  ולכן 

מיתת תלמידי רבי עקיבא.











  









  









ל"ג בעומר - ג' לקליטה
ושלשים להיקף שלם להתעצמות הקדושה

שאמרו  כמו  דהוא  בעומר.  ל"ג  מעלת  עניין  לבאר  יש  עוד 
בש"ס ראש השנה )י:(, לדברי האומר שלשה - צריך שלשה 
יום  ושלשים  הזרע  לקליטת  ימים  שלשה  היינו  ושלשים, 
יום בשנה חשובין שנה,  אחר כך לשיוחשבו שנה, דשלשים 
וחשוב  שלם  היקיף  הם  יום  דשלשים  והיינו  היטב,  שם  עיין 

מרובה  זמן  כן  גם  נחשב  יום  שלשים  כן  ועל  שנה.  שנחשב 
 - מרובה  זמן  וכמה  דאמר  שם  עיין  )כג.(,  קטן  מועד  בש"ס 
הוא  יום  דשלשים  כנ"ל  והיינו  היטב,  שם  עיין  יום,  שלשים 

היקיף שלם וחשוב, ועל כן נחשב זמן מרובה.
קרבן העומר - התחלת חזרת קדושת יצ"מ בהדרגה

דהיציאה  בעומר,  ל"ג  עניין  כן  גם  הוא  כזה  כן  ועל 
ממצרים - שיצאו לפני הזמן )עיין שהש"ר ב, יט(, שלא היו ראוים 
לפי  שלא  עליונה  קדושה  שנשפע  רק  במדריגתם,  עדיין 
נסתלקה  לכן  מדריגתם  לפי  שלא  שהיתה  ולפי  מדריגתם, 
מיד, ולכן אין אומרים הלל שלם עוד אחרי יום ראשון דפסח 
)עיין ערכין י.( כמבואר בספרי החכמהד, ועל כן לחזרת הקדושה 
שנית הוצרכו הכנה בהדרגה בימי הספירה, וניתן לזה קרבן 

העומר דהיה עניינו התחלת חזרת הקדושה בהדרגה. 
העומר משעורים - לרמז על שמיהרו לצאת

ולפי שכל הצורך לזה היה רק עבור שמיהרו לצאת קודם 
הזמן, ועל כן לא היו מוכנים וראוים עדיין לקדושה הנשפעת, 
התחלת  להמשיך  זה  עבור  העומר  והוצרך  נסתלקה,  כן  ועל 
לרמז   - שעורים  העומר  היה  ולכן  בהדרגה,  הקדושה  חזרת 
לזה, כי השעורים גם כן ממהרים לצאת מכל תבואה, כמבואר 
נותנין  שכתב:  שם  עיין  אסינתי(,  ד"ה  )ח:  זרה  עבודה  ברש"י 
החתן  לפני  ומביאין  כו',  שעורים  שם  וזורעין  בעריבות  עפר 
והכלה כשהן צמוחים, ואומרים להם פרו ורבו כשעורין הללו 
שממהרין לצאת מכל התבואה, עכ"ל. ועל כן היה גם העומר 

שעורים, לרמז עניינו שהוא עבור שמיהרו לצאת, ודו"קה.
ועל כן מיום הקרבת העומר הוא התחלת חזרת הקדושה 
בהדרגה, ועל כן בתחלה הוא צורך שתהיה הקדושה נתפסת 
ימי  שלשה  כעניין  ימים  שלשה  לזה  וצריך  בהם,  ונקלטת 
קליטת הזרע, ואחר כך לשתוקבע ותתעצם הקדושה יותר, 
כי  יום,  שלשים  דהוא  שלם  והיקיף  מרובה  זמן  לזה  צריך 
בשהייתו זמן מרובה והיקיף שלם כבר מתעצם ונקבע באדם, 
ועל כן בל"ג בעומר הוא קביעות והתעצמות הקדושה, וזהו 
מעלת היום ההוא, ]ומשם ואילך הוא עוד הוספת שלימות 
התעצמות  אבל  השבועות,  עד  טו(  לד,  )תהלים  טוב'  ב'עשה 

הקדושה כבר נגמרה בל"ג בעומר[, ודו"ק.
הנאות הגוף והרגש החומריי הוא עד ל' יום

נראה  והוא   - אחר  באופן  זה  דרך  על  עוד  לומר  ויש 
יותר. דהקדושה באמת אי אפשר לה להקלט כל זמן שיש 
- סילוק  )שם(  'סור מרע'  הפחיתות, כי מתחלה צריך להיות 
הפחיתות, ואחר כך 'עשה טוב' )שם( - קניית הקדושהו, ועל 
כן סילוק רושם והרגש הפחיתות החומריי שהיה בהם מפאת 
היותם בגלות מצרים - שטופי זימה )עיין יבמות צח.( - היה רק 

אחרי שלשים יום מיציאה.
דיש  החומריי  והרגש  הגוף  הנאות  בענייני  שמצינו  כמו 
קעה  סימן  )או"ח  זהב  בטורי  כמבואר  יום,  שלשים  עד  ההרגש 
הטוב  משובח  יין  על  לברך  אין  שלשים  דתוך  דיעהז  ג(  ס"ק 
והמטיב, דאין שמח בו, דיש עדיין הרגש שתיה הקדומה, עיין 
)עא:( דאשה חשובה  וכן בהנאת ריח, מבואר בכתובות  שם. 
נהנית מריח קשוטיה משלשים יום לשלשים יום. וכן בהנאת 
חוש המישוש, ביבמות )מד.(, כי היכא דנמטייה עונה בחודש. 
ושם )קיא:( - דעד תלתין יומין מוקי איניש אנפשיה, והיינו גם 
כן דיש ההרגש כל שלשים יום. ועל כן גם כאן עד שלושים 
יום היה עדיין הרגש פחיתות החומריי, ואחרי שלשים הוא 
תורת  ספר  עוד  ועיין  החומריי.  פחיתות  הרגש  שנסתלק 
העולה )ח"ג פרק עא ד"ה וכתב עוד(, דשלשים יום הוא זמן ִהָקַבע 
הפרישות וסילוק החומריות באדם, ולכן זמן נזירות שלשים 

יום )נזיר ה.(, עיין שם היטב. 
ועל כן גם כאן, אחרי זיכוך שלשים הוא שנסתלק פחיתות 
החומריי, ואז אחרי סילוק הפחיתות הוא שהותחלה תפישת 
קליטת  כמו  ימים  שלשה  הוא  והקליטה  הקדושה,  וקליטת 
הזרע, ועל כן הם ל' וג' יום - ואז הוא שנקלטה הקדושה, וזה 

מעלת יום ל"ג בעומר, כי בו הוא שנקלטה הקדושה, ודו"ק.

מעלת ל"ג בעומר
 'הודאה שבהודאה' - להודות להשי"ת על שזוכים להודות לו

ביום זה מתעצם הקדושה ביותר לקראת מתן תורה
~ מתוך: אוצרות יוסף דרוש ח ~

הגיד רבינו בחיים חיותו: "מהספרים שלי יהיו לי תלמידים" 
)הג"ר יעקב טייטלבוים - תלמידו המובהק של הגר"מ אריק זצ"ל - ששמע מפי רבינו(

ב



מכתבי הלומדים עם הארות 
ומשא ומתן במשנת רבינו

++משנת ח++כמים

לכבוד הגליון הנפלא 'אברך' רב האיכות והכמות, שעל ידי מכון 
'אוהבי תורה', ולכל הנלוים אליהם, הע"י.

א( בגליון סח )פרשת תזריע, עמוד א(, שהקשה רבינו בנולד בין 
השמשות דלא חזו בזמנו למול, אם כן איך שייך תשלומין לדעת 
הרוקח, הא איתא בחגיגה חיגר בראשון פטור בשאר ימים לאלו 

שסוברין תשלומי דראשון.
נראה לחלק דכאן במילה מעצמו הוי ודאי שיהא ראוי, והוי 
רק מחוסר זמן, על כן לא נקרא כל כך אין ראוי שלא יהא שייך 
על זה תשלומין, אבל בחיגר ביום א' דחסר שיתרפא ואילו ודאי 
כיון שהיה פטור בשעת החיוב  שיתרפא שפיר אמרינן דפטור 

וחסר המעשה שיתרפא.
ב( מה שהביא )שם עמוד ג( המעשה שצוה הגרי"ע ז"ל להכניס 

הכלי עם המי רגלים שנתבטלו ברביעית מים.
בתוכו  שנתן  לפני  הכלי  מוציא  היה  אם  נראה  מקום  מכל 
רביעית מים, לא הוי כמזלזל בתקנת חז"ל, הגם שיש תקנה ליתן 
רביעית מים בתוכו, אבל אם כבר נתן לתוכו רביעית מים, כבר 

קיים תיקון חז"ל, אז אין לזלזל בתקנת חז"ל, ודו"ק.
ג( מה שהעיר )שם עמוד ד( אמאי לא נקראו הבית דין שעברו 

על חז"ל רשעים, רק בית דין חצוף.
אלא  רשעים  שהם  דין  בית  לקרוא  רצו  לא  דחז"ל  נראה 
עשו  שהם  כיון  ועוד,  לדון.  יכולים  לבדם  הם  כאילו  חצופים, 
לקחו  שלא  ורק  מצוה,  דהוי  לחבירו  אדם  בין  דין  שדנו  מצוה 
עוד דיין עמהם, אם כן לקוראם רשעים, שהרי על כל פנים רצו 
לעשות מצוה לדון, ורק עברו על תקנת חז"ל שהצריכו שלשה, 

אי אפשר לקוראם רשעים אלא בית דין חצוף.
שהקשה  א(  עמוד  תשפ"ב  הגדול  שבת   - )מצורע  סט  בגליון  ד( 
בית  'ונתץ את הבית' שהיה עליו שם  דנימא הא דקרי הפסוק 
לגמרי  מיותר  דכאן  קשה,  דלא  ונראה  שנטמא.  קודם  מתחלה 
תיבת 'הבית', דהול"ל 'ונתצו', שהרי הזכיר הפסוק מקודם תיבת 
'הבית' - 'והנה פשה הנגע בבית וגו' בבית טמא הוא', ואחר כך 
דרשינן  ומינה  מיותר,  לכאורה  'הבית'   - הבית'  את  'ונתן  כתב 

דאפילו בשעת נתיצה אקריב.
ה( מה שחקר )שם עמוד ד( אי אונס לגבי קיום מצוות אי פטור 

לגמרי, או שמחויב ואינו יכול לקיים וכו'.
מובא  ע"ב,  ט"ו  ברכות  יונה  מרבינו  לפשוט  יש  לכאורה 
נקי  סי' ס"ב ס"ג, דמי שהוא במקום שאינו  בשולחן ערוך הרב 
קריאת  להרהר  לו  יש  בשפתיו,  שמע  קריאת  לקרוא  יכול  ולא 
מכל  באמירה,  אלא  חובתו  ידי  יוצא  שאינו  פי  על  ואף  שמע, 
מקום יהרהר בלבו וה' יראה לבבו ויתן לו שכר המחשבה וכו'. 
משמע לכאורה דאינו פטור לגמרי באונס, אלא מחויב לקרוא 
רק אינו יכול לכן על כל פנים יהרהר בלבו וכו', כמו שכתב רבינו 

יונה.
ו( דן )שם( אי זר מותר לשחוט בשבת.

גבי  מ"ו  פ"ה  פסחים  ממסכת  ראיה  להביא  יש  לכאורה 
שחיטת קרבן פסח: שחט ישראל וכו', ואחר כך במשנה ח' איתא: 
כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת וכו'. משמע דגם בשבת יכול 

זר לשחוט.
ז( בגליון ע )פסח תשפב, עמוד א( מה שהקשה אי ביטול מטעם 
הפקר והפקר הוא כנדר, אי מועיל הביטול, הא אכתי הוא שלו, 

הואיל אי בעי מיתשיל עליה.
כמה  שהקשה  דפסחים  פ"ק  הר"ן  שכתב  מה  פי  על  נראה 
קושיות על הני דסברי דביטול הוי טעם הפקר, הא לא הוי הפקר 
חידוש  זה  הכי  דבלאו  כיון  ותירץ,  סיבות.  כמה  מכח  מעליא 
עשאה  התורה  אלא  ברשותו  אינו  הוי  הא  יראה  בל  על  שעובר 
כרשותו, ואם כן סגי בגילוי דעת בעלמא שאינו רוצה לזכות בו, 

ע"כ.
מהאי טעמא ניחא בנידון דידן, כיון שגילה דעתו שאינו רוצה 

לזכות בו אינו עובר, אף על גב דאי בעי מיתשאל נחשב כשלו.
יבום, אי כיוון לנוי ולמצוה אי  )שם עמוד ד( לגבי  ח( מה שדן 

שפיר דמי, והקשה מקדשים דלשמה ולא לשמה דפסול וכו'.
לכאורה יש לחלק דלשמה ולא לשמה בקדשים הוי סתירה 
דאי אפשר שיהיו שניהם ביחד, מה שאין כן ביבום אפשר שיהיו 
לשניהם ביחד שמכוין למצוה וגם כן לנוי. וכהאי גוונא אשכחן 
כן להנאתו, מיחשיב  וגם  לגבי עוסק במצוה אם מכוין למצוה 
לעוסק במצוה. וכהאי גוונא האריך המשנה ברורה בביאור הלכה 
כן  וגם  למצוה  מכוין  אם  תפילין,  כותבי  לגבי  ס"ח  ל"ח  סימן 
להנאתו נחשב לעוסק במצוה, עיי"ש. וכל שכן דכשעיקר כונתו 

הוא לשם מצוה, ורק נוסף לו הנאה בצדו.
ט( בגליון עא )פרשת אחרי בחו"ל, עמוד א(, כתב טעם דדם קדשים 

אין צריך כיסוי, דמהקדש בדלים ואין חשש שיבוא לאכול.
וצריך עיון, הא אחר שנעשה מצותן היינו אחר שזרקו הדם 
שוב אין מועלים, כדאיתא במסכת יומא נ"ט ע"ב, ומה דאיתא 
תוספות  עי'  מצותו,  שנעשה  אחר  גם  דמועלים  ע"ב  נ"ח  שם 
פסחים כ"ב ע"א בד"ה מועלים שזה רק מדרבנן, אבל מן התורה 
אין מועלין, ע"כ. ואם כן אי אפשר לפרש משום הכי מן התורה 
אין צריך כיסוי דם קדשים דבדלים ממנו, שהרי מן התורה אחר 

זריקת הדם מותר ליהנות, ואם כן יש עדיין חשש שיאכלנו.
י( מה שדייק )שם, פרשת קדושים באר"י, עמוד א( דמנעל אינו בכלל 

מלבוש מדחשיב מלביש ומנעיל, שמע מינה שהם שני דברים.
לן דלא רק שמחויב ללבוש  דכאן קא משמע  לומר  אפשר 
לאביו, אלא חייב גם כן להנעיל מנעל, ואף על גב דבדרך כלל זה 
הוי בזיון, דעי' בפרשת בהר )כה, לט( דבעבד עברי לא תעבוד בו 
עבודת עבד, ופירש רש"י שלא ינעול לא מנעליו, וכיון דהוי בזיון 

קמ"ל לאביו מחויב גם כן לנעול מנעליו.
אינו  מקרי  אי  דרבנן  איסור  על  עובר  אי  שדן  שם  עוד  יא( 

עושה מעשה עמך, עיי"ש.
יש לציין עי' יו"ד סימן ר"מ סעיף יח בנחלת צבי שם שהביא 
דמשמע ברמב"ם דרק כשעובר איסור תורה, אבל בעובר איסור 

דרבנן נקרא עושה מעשה עמך.
רק  דאפשר  סק"ב  מ"ח  מצוה  משפטים  חינוך  במנחת  ועי' 
בעובר איסורי תורה חמורות שיש בהם מיתה או כרת, ועיין שם 
מה שהעיר דמשמע במסכת בבא מציעא אפילו על איסור רבית 
נקרא אינו עושה מעשה עמך, אף על פי שאין בה מיתה, עיי"ש. 
כן דסבירה ליה דאם עובר רק איסור דרבנן מיקרי  משמע גם 

עושה מעשה עמך.
ועי' בספר ראשון לציון לבעל האור החיים הק' בסימן רנ"א, 
עושה  אינו  נקרא  דרבנן  איסור  על  עובר  אם  דאפילו  שכתב 

מעשה עמך, עיי"ש.
יב( מה שהקשה )שם עמוד ד( על רש"י כריתות י"א דממעשה 

דלוט משמע דאפשר שתתעבר כשישן.
שיכור  היה  אבל  נתעורר,  אז  לוט  על  שבאו  דברגע  ונראה 
שלא ידע בשכבה ובקומה, אבל באמצע היה ער ולא הרגיש, כי 

היה שיכור כלוט.
מדוע  הרמב"ם  על  תמה  א(,  עמוד  אמור  )פרשת  עב  בגליון  יג( 
לא  של  האיסור  מחמת  לקרובים,  לטמא  לכהן  המצוה  תהיה 

לטמא לאחרים.
היה  לא  אם  לאחרים,  לטמאות  האסור  דכהן  פשוט  נראה 
כדי  עצמו  על  מחמיר  היה  רשות,  אלא  לקרובים  לטמא  מצוה 
לא ליטמא אפילו לקרובים, כיון דהוי רק רשות ורואה שהתורה 
צוה  כן  ועל  לקרובים,  גם  יטמא  לא   - לאחרים  לטמא  אסרו 
מוזהרות  שאינן  נשים  אבל  לקרובים.  לטמא  שמצוה  התורה 
לא לטמא, אין צריך לצוות שיטמאו לקרובים, דאפילו הוי רק 
רשות גם כן יטמאו לקרובים, ודו"ק. ושוב ראיתי ברמב"ם בספר 

המצות מצוה ל"ז שפירש כן.
)פרשת בהר עמוד א( מה שכתב כי ערך הבעלים  יד( בגליון עג 

מתפשט גם בחפצו וכו'.
ובזה מובן ריש פרק אלו מציאות אדם רוצה בקב משלו יותר 
מתשעה קבין של חבירו, וכן מובן לפי זה סוטה מ"ז ע"א חן מקח 

על מקחו.
עצמו  לפטור  יכול  אי  עזאי  לבן  ד(  עמוד  )שם  שחקר  מה  טו( 
מיבום מטענה דנפשי חשקה בתורה, נראה דלא יכול לפטור את 
ואינו  אחת,  פעם  רק  עליה  בא  אם  יוצא  יבום  דמדין  כיון  עצמו 
בבית  וכן מפורש  צריך להוליד, כדמשמע ביבמות ל"ח במשנה, 
שמואל אה"ע סי' קס"ה ס"ק י"א ובסי' קס"ו סק"ו, ואם כן מצד 
גליוני  מצות יבום אינו צריך לבטל מלימודו ומחויב לייבם. ועי' 
מהר"י  הש"ס להגרי"ע יבמות ס"ג ע"ב שהביא גם כן מתשובות 
מינץ סי' י', ועיי"ש בגליוני הש"ס דאם היבם יש לו אח קטן שיכול 
לקיים מצות יבום יכול לפטור את עצמו מטענה דנפשי חשקה 

בתורה.
עזאי  בן  יכול  דאיך  המ"פ  שהקשה  מה  פי  על  נראה,  ועוד 
לפטור עצמו ממצות פריה ורביה, שחיובו הוא על כל אחד, ואם 
כן מה טען אפשר לקיים המצוה על ידי אחרים, עיי"ש ביבמות. 
ממצות  דרק  לשמה(  תורה  ובתשובות  שרגא  נהורא  בספר  )עיי"ש  ופירש 
שיתקיים  היא  התורה  דכונת  עצמו,  את  לפטור  אפשר  פר"ו 
וזו  ידי מי שלומד תורה.  ידי פריה ורביה או על  העולם או על 
כונת בן עזאי דשיתקיים העולם יכול אחרים לקיים על ידי פריה 

ורביה ועל ידי יתקיים העולם על ידי נפשי חשקה בתורה, ע"כ.
יבום  ממצות  עצמו  את  לפטור  הטעם  שייך  לא  זה  ולפי 
גב דכתוב  ואף על  יוצא אם רק בועל פעם אחת,  יבום  דמצות 
איילונית  רק  למעט  דאתי  התוספות  כתבו  לאחיו,  שם  להקים 
או סריס שאינם ראויים להקים שם, אבל כשראוי להקים סגי 
שיבוא עליה רק פעם אחת. התוספות מובא בבית שמואל א"ע 

סי' קס"ו סק"ו.
 בברכת התורה

 הק' שמאי קהת גרוס הכהן
]חבר הביד"צ דקהל מחזיקי הדת ובעמח"ס 'שבט הקהתי' ושא"ס[

 מתולדותיו של רבינו  
אלה תולדות יוסףאלה תולדות יוסף

שר המסכים )ג(
 מכתבי הסכמה וברכה שכתב רבינו זי"ע

לספרים שיצאו לאור בימיו

ברכת שלמהא
מעוז  הגאון  הרב  מכתב 
כנפים,  בעל  נשר  ומגדול, 
הפטיש  מפורסם,  חסיד 
הרים,  ועוקר  סיני  החזק, 
מו"ה  כש"ת  ע"ה,  פה"ד 
יוסף ענגיל שליט"א ראב"ד 
הבירה,  קראקא  דק"ק 
לקח(  )צ"ל:  זבח  בעמה"ח 
דאורייתא,  אתוון  טוב, 
פורת  בן  לתורה,  פנים  ע' 
גבורות  האוצר,  בית  יוסף, 

שמונים ועוד ועוד:

מו"ץ  נ"י  נתן  יצחק  מו"ה  ובקי  החריף  הרב  כבוד  הן 
סקאלע  אב"ד  וכעת  בענדין,  עיר  בגלילת  בקאטערינע 
ברוסיש פולין, בא לפני ובידו כתבי חידושי תורה מאת 
כבוד גיסו המנוח הרב מו"ר "יהונתן" ז"ל מקיעלץ, ובקש 
מאתי להסכים עמדו להביאם תחת מכבש הדפוס. ואם 
כי אין דרכי באלה, בכל זאת לחיבת כבוד הרב הנ"ל ז"ל 
אשר הכרתיו בעודו בחיים חיותו, והיה חריף ובקי בחדרי 
ושוקד  גדול  מתמיד  היה  וגם  ומפולפל,  מחודד  תורה, 
וירא  והיה מפורסם לחסיד  ועל עבודה,  על כבוד התורה 
שמים, ונפטר ר"ל בקצרות שנים בלא בנים, וגם בכתביו 
הנ"ל אם כי לא הרשני הזמן לעיין בם הרבה, בכל זאת 
בסקירה קטנה ראיתי בם דברים טובים ונכוחים, ועל כן 
נ"י  הנ"ל  הרב  כבוד  את  מלהסכים  המניעה  יכולתי  לא 
ושארית  שם  תת  למען  לאורה,  הנ"ל  הכתבים  להוציא 

וזכר עולם לנשמתו הטהורה של גיסו הרב ז"ל.

 ועל זה באתי על החתום
היום יום ד' פנחס תרס"ז לפ"ק, קראקא

יוסף ענגיל

א( חידושים על הלכות ברכות מאת הגאון החסיד רבי שלמה יהונתן 
בהסכמתו:  עליו  מעיד  זצ"ל  נזר'  'אבני  בעל  הגה"ק  אשר  ז"ל,  הכהן 
"אשר עוצם שקידתו בתורה ובעבודת השי"ת היה דבר נפלא, לילות 
כימים שם ועסק בתורה לשם שמים", והרה"ק בעל 'תפארת שמואל' 
מאלכסנדר זצ"ל כותב בהסכמתו: "הנני יודע אשר המחבר ז"ל היה 
אחי  כ"ק  ובעיני  זי"ע  זצללה"ה  אדמו"ר  אבי  כ"ק  בעיני  מאוד  חביב 
אדמו"ר זצללה"ה זי"ע )הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר זי"ע ובנו הרה"ק בעל 'ישמח 
ובקי  חריף  "היה  כי  עליו  ומעיד  הכירו מקרוב  רבינו  גם  זי"ע(".  ישראל' 

בחדרי תורה, מחודד ומפולפל, וגם היה מתמיד גדול ושוקד על כבוד 
התורה ועל עבודה, והיה מפורסם לחסיד וירא שמים". הגאון המחבר 
הג"ר  ותלמידו  וגיסו  ושנים,  ימים  ובקיצור  בנים  ללא  ל"ע  נפטר  ז"ל 
יצחק נתן ז"ל אשר התעסק בקדשים להוציא לאור את כתביו הרבים, 
הדפיס ספר זה עם הגהות "עין יצחק" ממה שפלפל וסלסל בדברי 

גיסו המחבר ז"ל.

4 
 

ז"ל מעיר קינצק.   יעקב יוסף הלויהגה"ח ר'  חיברו  -"בו יבואר התנהגות אדם בעבודת השי"ת ע"ד האמת" הספר 

והחסידות,   התורה  מגדולי  רבות  בהסכמות  נתעטר  מברעז'אן הגאון  ובראשם  הספר  שכתב   המהרש"ם    זצ"ל 

עשר  אשר לו    א שמיםויר  למיד חכםהסכמה ארוכה וערוכה, אשר כולם כאחד יעידון יגידון על היות המחבר ת

הספרים ידות   את  גם  חיבר  זה  ספר  מלבד  קבלה.  יעקב"    :בעניני  "תפארת  הגאולה",  יוסף"  ו "התקרבות  "ראש 

 )פיעטרקוב תר"ע(. 

 

כאשר    ,נ"י מקינצק כשיצא מבית הדפוס  יעקב יוסףגם אני אקח ספר אחד מאת הרבני המחבר מו"ה  

 כתבו עליו כמה רבנים כי הוא מתמיד בתורה וירא שמים ומצוה לקרבו. 

 פה בענדין ,בעה"ח היום יום א' תשא תרס"ד

 יוסף ענגיל 

 *  *  * 

 יד יקותיאל -ה 

ערוכים  "דרושים נכבדים, במועצות ודעת משובצים, מוסר השכל ותוכחת חיים, במקראי קודש וברמזי חכז"ל  

רבי    –ושמורים"   הגאון  דעמביצערמאת  זלמן  הגצז  יקותיאל  של  בנו  מקראקא,  רבי "ל  יעקב   און  ז"ל    משה 

הדעת "בעמח"ס   תו  ",מימי  מעלת  בגודל  לשבח  פה  "מפורסם  היה  בהסכמתו  רבינו  כלשון  ויראתו  אשר  רתו 

 מאשר דרש המחבר ז"ל בבית הכנסת "ר' אייזיק ר' יעקל'ס" בקראקא.  הקודמת לחכמתו".  רוב הדרשות הן

 

 הסכמת הרב הגאון המפורסים מו"ה יוסף ענגיל נ"י

 מפ"ק קראקא יע"א 

נ"י מפה קראקא הביא    יקותיאל זלמן דעמביצרהן כבוד הרב חריף ושנון הדרשן המהולל כש"ת מו"ה  

והוא קובץ דרושים אשר דרוש דרש הרב הנ"ל במקהלות עם בבתי כנסיות  ,"יד יקותיאל"לפני את ספרו 

ידוע תדעידוע תדע
הרחבת הידיעות במשנתו של רבינו 

מדוע היתה מיתת תלמידי רבי 
עקיבא דוקא בין פסח לעצרת?

תשובה ל'ידוע תדע' מפרשת בהר:
 עלו כל יושביה באמצע שנת היובל
- האם מתקדשת שאר שנת היובל?

 עיין אוצרות יוסף - שביעית בזמן הזה
קונטרס א פיסקא רפו-רפט 

ג הבטיח רבינו: "כל מי שיסייע בהדפסת החיבורים שלי - אהיה לו למליץ יושר בעולם העליון"
)הגה"צ רבי יצחק מענדל מארגנשטערן זצ"ל חתן רבינו - ששמע מפי רבינו והכריז על כך במעמד ההלוויה הרבתי באשכבתיה דרבי(



ם: י א ל ת פ ל ל ו ח מ ה ש נ ו ר ח א ה ה ח ט ב ה ה

"כל מי שיסייע בהדפסת החיבורים שלי, אהיה לו למליץ יושר בעולם העליון" 
)הבטחתו של רבינו זי"ע סמוך להסתלקותו, באזני חתנו הגה"צ רבי יצחק מענדל מארגנשטערן זצ"ל - מייסד וראש חברת 'אוהבי תורה' להוצאת ספרי רבינו(

לרכישת הספרים )במשלוח עד הבית(, לקבלת הגליון ולתרומות:
ot035104720@gmail.com :טל: 1800-200-855  |  דוא"ל

כל הזכויות שמורות למכון "אוהבי תורה" - לההדרת ספרי שר התורה הגאון רבי יוסף ענגיל זצ"ל - מאנסי יצ"ו ד
 Cell: 845-216-8677 | Email: ohaveitorahengel@gmail.com

  פנינים לפי סדר הש"ס   
בשבילי השבשבילי הש"סס

 תשובות האמוראים כיצד ניתן למצוא זכרים שלא היו בשעת עשיית הפסח
- בנידון אם אונס פוטר מחיוב עשה

חכם אחד העירני על גמרא יבמות )עא.(, דמצריך קרא אמילת זכרים דאיתנהו בשעת 
אכילת הפסח וליתנהו בשעת עשיה - שמעכבת. ופריך, דהיכא משכחת לה. ומשני רבא 

)שם:(, כגון שהיו אביו ואמו חבושין בבית האסורין.

ומוכח דאונס פוטר מחיוב עשהא. דאם לא כן הא הוה ליה איתנהו בשעת עשיה 
נמי, כיון דהיו מחויבין למולו אלא שלא היו יכולין, עד כאן דברי חכם אחד שהעירני על 

זה - זה איזה שנים, וכמדומה שכה היו דבריו.

היכא  דאיירי  אחריני,  שינויי  דמשני  )עא.-עא:(,  שם  ביבמות  אמוראים  שאר  והנה 
דהקטן עצמו לא היה ראוי למילה, דכהאי גוונא גרע מאונס, אם כן יש לומר דפליגי 
באמת בזה ארבא, וסבירא להו דאונס אינו פוטר, ומשום הכי לא משני כרבא - אף על 
גב דשינויא דרבא לכאורה הוא פשוט טפי, דמשני בפשיטות דאיירי כשהיו אביו ואמו 

אנוסין מלמול בשעת עשיה, ובאתי רק להעיר.











  









  









מעלת חצי האחרון של הלילה
בגמרא ראש השנה )כ:(, אמר מר צריך שיהא 
אמר  יוחנן  רבי  מנלן,  החדש,  מן  ויום  לילה 
'מערב עד ערב' )ויקרא כג, לב(, ריש לקיש אמר 
'עד יום האחד ועשרים לחודש בערב' )שמות 
יב, יח(, מאי בינייהו וכו', רבא אמר חצות לילה 

איכא בינייהו )למאן דיליף ממצות אין היום הולך אחר 
תחילת הלילה, שהרי מחצות לילה הראשון של פסח עד 

לילה  וחצות  רשות...  מצה  אכילת  ועשרים  האחד  יום 

בארבעה  הנשחט  הפסח  עם  ונמשך  מהם  חלוק  ראשון 

עשר. רש"י(.

זה מתאים עם המבואר בזוהר )בשלח מו.(, 
מעלה,  עניין  לו   - לילה  של  האחרון  דחצות 
מה שאינו בחצות הראשון, דלרבא כאן הרי 
ליום שלאחריו,  חצות האחרון כבר מתייחס 
כן  דאם  ואי  הראשון.  חצות  כן  שאין  מה 
חצות הראשון נמי הרי מתייחס ליום שלפניו, 
היום,  עניין  הסתלקות  בו  הרי  מקום  מכל 
ומסתלק  הולך  הרי  בלילה  שמוסיף  שכל 
עניין היום, מה שאין כן בחצות האחרון הרי 
מתחיל ומתקרב עניין היום ולכן הוא מעלה 

וודאי.

ועיין מאירי יומא )עז: ד"ה ומכל( שכתב: וכל 
שמחצי הלילה ואיליך יש שם שיבתא, עכ"ל. 
ואין זה מורה חלילה על גרעון הזמן שמחצי 
רק  שזמנה  שידה  יש  שהרי  ואיליך,  הלילה 
)קיב:( הוזכר גם  ועיין פסחים  בלילי שבתות. 
המדרש  מן  בזכרוני  ואולם  רביעיות.  לילי 

דנקט לילי שבתות לחוד )ראה ויק"ר לה, י(.

כבר  רצון,  עת  לילה  חצות  היום  ולעניין 

הביאוב יבמות )עב.( ]תנו רבנן, כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא היה יום 

וד'  'ויהי בחצי הלילה'  יב, כט(  )שמות  שלא נשבה בו רוח צפונית בחצי הלילה, שנאמר 

הכה כל בכור וגו', מאי תלמודא, הא קא משמע לן דעת רצון מילתא היא[, וקיימתיה 

מסברא דנפשאי. וכן הביאו מגמרא ברכות )ג.( ואמצעית דאמצעיתא, וברא"ש שם )סימן 

ג( דהכוונה להתפלל באותם הזמנים על חורבן בית המקדש, והדברים עתיקיןג.











  









  









מקור שערל אסור בקדשים
)עג.(  ביבמות  דילפינן  לערלים,  נאכל  קרבן  כתב: שאין  ערלה(  ד"ה  )סא:  ברש"י בפסחים 

דערל אסור בקדשים, דאתי בקל וחומר מפסח הקל, עכ"ל.

וקדשים  )עד.(, בשלמא פסח  יבמות  ועיין  ביבמות שם.  כן  נמצא  עיון שלא  וצריך 
צריכי, דאי תני פסח - משום דערלות בפסח כתיב, אבל קדשים אימא לא, ולא פירש 

באמת בגמרא מנא לן ערלות בקדשים. ולפי זכרוני העני לא נמצא לימוד על זה בכוליה 

הש"ס.

ה"א(  )פ"ח  בהערל  יבמות  בירושלמי  ורק 
ללמוד  דאין  דאמר,  שם  עיין  מזה.  נדבר 

דמה  מצינו,  במה  זה  לעניין  מפסח  קדשים 

שבירת  איסור  בו  יש  שכן  דחמור,  לפסח 

בגזירה  ליה  דילפינן  דמסיק  ועיין שם  עצם. 

שוה, עיין שם היטב.

בדפו"ח  שצד;  )סימן  יריאים  בספר  וראיתי 
סימן פח(, שהביא איסור ערל בתרומה ומעשר 

קדשים  ושאר  וז"ל:  זה  אחרי  וכתב  מקרא, 

וחומר,  בקל  הקל  מפסח  ילפינן  החמורים 

וכלהו קדשים נמי ילפינן ממעשר הקל בקל 

וחומר התם בהערל ובזבחים פרק טבול יום, 

עכ"ל.

שהם  קדשים  דאותם  כוונתו,  ונראה 
וחומר,  מקל  מפסח  ילפינן  מפסח  חמורים 

קלים  בהם  שיש  אף  נמי  קדשים  וכלהו 

וחומר  ילפינן כלהו מקל  מפסח, מכל מקום 

ממעשר, דלגבי מעשר כולם חמורים.

כוונתו  בהערל",  "התם  שכתב  ומה 
אמרה  הקל  מעשר  ומה  )עג:(,  שם  אגמרא 

'לא בערתי ממנו בטמא',  יד(  כו,  )דברים  תורה 

שכתב  ומה  שכן.  כל  לא  חמור  קודש 

"ובזבחים פרק טבול יום", כוונתו אגמרא שם 

)קא.(, ומה מעשר הקל אמרה תורה )שם( 'לא 

אכלתי באוני ממנו', קודש חמור לא כל שכן. 

הרי מבואר בשני דיבורי גמרא אלה דילפינן 

ביעור  לאיסור  וחומר  בקל  ממעשר  קדשים 

לעניין  הדין  הוא  כן  ואם  ואנינות,  בטומאה 

ערלות. וחידוש על היריאים שלא הביא דברי 

הירושלמי דהערל הנ"ל.

יבמות סט-עה

א( רבינו בבית האוצר מערכת א כלל כו בתחילתו' כתב: "כבר הבאתי בכלל כ"ד הספק שלנו בספר אתוון דאורייתא 

)כלל יג(, אם אונס במצות עשה עושה פטור גמור, או דלמא מחויב הוא אלא שאין יכול לקיים חיובו...". 

ב( ראה בכור שור ברכות ג. ד"ה רבי; מחצית השקל סימן א ס"ק ד ד"ה ולתירוץ.

ג( עיין מגן אברהם, מור וקציעה שם; ברכי יוסף שם אות ד.

 העשירו את אוצרות לבכם
באוצרו המופלא של שר התורה

 בשגב מעלתד
ימי הספירה ול"ג בעומר


