
לק"י

עלון "פעולת צדיק" מס' 80, ניסן ה'תשע"ט   עמוד 1נא לשמור על קדושת הגליון, ולהקפיד לחלקו לאחר התפילה

מעובד מתוך שערי יצחק מוצש"ק משפטים התשע"ט

ניסן ה'תשע"ט ב'ש"ל לשטרותעלון מספר 80

בזמנו של הסטייפלר היו אנשים בכולל חזו״א בנים של ניצולי שואה, שנטו לזלזל בהוריהם. אותם ניצולי שואה 
היו בסכנת נפשות תמידית, ועברו מלחמות קשות, ומתוך כך הם נהיו בעלי בתים פשוטים. דרכם של אותם 

אברכים היתה לזלזל בהם רח״ל. ונורא הסיפור, מה שקרה אח״כ:

היתה תקופה בה נפטרו כמה אברכים חשובים בכולל חזון איש. הם היו אברכים למדנים גדולים. כנראה שהם 
מתו ברציפות, והרגישו שיש פה דין שמים, וזה לא לחנם. ניגשו לסטייפלר. אולי צריך עצרת התעוררות, אולי 
אסיפת חיזוק בתוך הכולל... אולי צריכים לתקן מה לא בסדר בתוך הכולל, לחפש מה חרי האף הגדול הזה. אמר 
להם האורים ותומים, זו לא צרת הכלל, אלו האברכים. הם אשמים. אין פה שום גזירה, הם מתו בעוונותיהם. 

ממש הפלא ופלא:

האברכים הללו היו בנים לפליטי שואה. אותם אברכים צמחו והתעלו עד למאוד, אבל ההורים שלהם בעלי 
בתים פשוטים. הנפטרים הללו התייחסו אל ההורים שלהם מעט בזלזול. ״אנחנו גדולים, וההורים שלנו.......״, 
וחלה עליהם הקללה ׳ארור מקלה אביו ואמו׳. לא צריך עצרת התעוררות, ולא חיזוק. פחד פחדים. כך הוא אמר 
באופן מיידי, זו היתה הבעיא שלהם, והם מתו בעוונם. הלכו לעולמם, וזה התיקון שלהם. תנצב״ה. ברוך ה׳ שעל 

הנשארים אין משהו שהם צריכים לתקן. ממש מדהים. אסור לזלזל באביו ואמו אפילו בלב:

לפעמים נשמע לאנשים כאילו מצות כיבוד אב ואם היא כאגדה, או משהו מדרכי החסידות, ולא יודעים את 
הלכות כיבוד או"א, שהם אינם מדרשים, אלא הם ממש גופי תורה:

בספר ארחות יושר ערך כיבוד אב ואם כתוב, כיבוד אב ואם הוא מחמורה שבחמורות, וכמ׳׳ש בגמ' מצוה חמורה 
שבחמורות זו כבוד אב ואם וענשה מפורש בתורה למען יאריכון ימיך כו׳ מכלל כו׳ מלבד הענשים הנוראים לעת״ל, 
עד שר׳ יוחנן אמר אשרי מי שלא חמאן, ואמרו בגמ' הוקש כבודם לכבוד המקום, וכל המצער אביו ואמו, כאילו 
ציער את השכינה. וכמו שהאדם מתנהג עם הוריו, כך בניו יתנהגו עמו. וזה מהדברים שרואים גם בזמנינו, נמצא 

יוסף שפירש מאביו כ׳׳ב שנה כשם שפירש יעקב אבינו מאביו:

הרבה אנשים לא מבינים, מדוע הבן שלהם מתנהג כך. אבל זכור נא, מה אתה עושה לאביך...? גם יעקב, לא 
במרד ולא במעל עזב את אביו. סכנת נפשות מעשו. ועוד, הוריו – יצחק ורבקה, הם שלחו אותו. ובכל זאת 

התנהגו עמו מן השמים מדה כנגד מדה:

מוזכר שם עוד, כי בזמן החזו׳׳א ז"ל היה בבני ברק אחד שאמרו עליו שאין מתנהג עם אביו כראוי, וכשאביו נפטר, 
אחר כמה שבועות, (הבן) מת פתאום. והוא היה צעיר ובריא. מה קרה? אמרו, שאביו תבעו לדין של מעלה. גם 
היום, יש אחד שלא התנהג עם אביו כשורה בחייו, ואח״כ יצאו בניו לתרבות רעה רח׳׳ל אף שהוא ת״ח. וכן יש 

כאלו לרוב, והרוצה לראות רואה. השי׳׳ת יצילנו מכל זה:

מי שחושב כי כל העולם הוא הפקר, ואפשר לעשות מה שרוצים, לא יראה כלום. אבל מי שמבין עניין, שם לב 
לזאת. השי״ת יתברך יצילנו מכל זאת. חזי מאן גברא רבה דקא מסהיד:

בספר טיב הקהילה כתב כך, ושמעתי על הג׳׳ר חיים שמואלביץ זצ׳׳ל, שפעם נשאל על ידי אחד מן האברכים 
שהיה ת"ח גדול ומופלג בתורה, ואביו היה איש פשוט מאד, ושאלתו בפיו עד כמה מחויב הוא בכבודו של אביו? 
אביו בקושי יודע לקרוא תהלים, איש פשוט, עד כמה, ועל מה, אני אכבד אותו? נענה אליו ר׳ חיים ואמר לו, 
שאופן הנהגתו עם אביו צריך להיות ממש באותה צורה שהיה מתנהג עם רשכבה״ג. זאת אומרת שצריך הוא 
לשער בעצמו כאילו הוא בנו של גדול הדור ורבן של כל בני הגולה, ע"י שיחפש וימצא מעלה מיוחדת שיש באביו 
ואין בשום אדם אחר, ובהתאם לכך צריך להתנהג אליו בכל הליכותיו, במחשבה דיבור ומעשה. ויה׳׳ר שנזכה 

לקיים את כל המצוות בשלימות ויהיו כל מעשינו לרצון לפני אדון כל, אכי׳׳ר:

כבד את אביך ואת אמך - למען יאריכון ימיך 

לאור בקשות רבות מצד אברכים רבים 
וחשובים המעוניינים ללמוד במסגרת כולל 

ערב "פעולת צדיק" המתקיים בבית 
המדרש "פעולת צדיק" בבני ברק, אנו 
פונים לנדיבי עם המעוניינים לתמוך 

ולהחזיק בתורה ובלומדיה, ליצור קשר 
בטל': 03-6780070, ע"מ שנוכל לצרף 

אברכים נוספים לכולל.
בברכת 

עץ חיים היא למחזיקים בה 
ותומכיה מאושר

כולל ערב 
"פעולת צדיק" 

בשעטו"מ ָיָצא לאור הספר החשוב 
שו"ת עולת יצחק ח"א למרן שליט"א, 

אשר מזה כחמש עשרה שנה לא היה 
בהישג יד, וכעת יצא בהוצאה חדשה 

מאירת עיניים עם הוספות רבות 
(המופיעות בספר בכתב רש"י) וכן תיקוני 

שגיאות דפוס ומראי מקומות רבים.
בספר הושקע עמל רב הן בעריכה 

החדשה והן בהגהות רבות ע"מ שיצא 
בצורה מדוייקת ומושלמת.

שלוחה בזאת תודתינו וברכתינו לכל 
המסייעים, התורמים והמגיהים 

למלאכת קודש זו, אשר בסופה זכינו 
לברך על המוגמר ולראות תורה מפוארה 

בכלי מפואר.
יהי רצון מלפני המב"ה שישלח ברכה, 
רוחה והצלחה לכל אחד ואחד מהם, 

וזכות תורתינו הקדושה תגן עליהם ועל 
ב"ב. אכי"ר.

כעתירת
הנהלת מוסדות "פעולת צדיק"

שו"ת 
עולת יצחק 

חלק א'

בס"ד יצא לאור קונטריס מפואר

אגדתא דפסחא 
עם הפירוש הנפלא 

עץ חיים למהרי"ץ זצוק"ל, 
שע"מ לעודד את הלימוד בו, 

יחולק חינם לזיכוי הרבים 
למקבלים על עצמם ללמוד בו 

לפחות פעם אחת. 
לפרטים: 03-6780070.



שאלה: האם נהוג אצל בני תימן שנשים בירכו 
על מצוות עשה שהזמן גרמא, כלולב וכו׳:

תשובה: מצוות עשה שהזמן גרמא, לא נשמע 
כלל שהנשים תברכנה עליהם כי גם לא קיימו כלל 
מצוות אלו כלולב ותקיעת שופר ודומיהן. ואפילו 
אותן שקיימו כמצות ישיבת סוכה, המנהג פשוט 
ומפורסם מאד שאינן מברכות, וכדעת רבינו הרמב״ם ומרן השלחן 
ערוך. וכ״פ בשתילי זיתים סימן י״ז סק״ג שלא יברכו. וכן בסימן 
תקפ״ט סק״י, והשמיט הגהת הרמ״א כדרכו, יעויין שם. כמו כן לא 
היו אומרות ברכות התורה, דלא כהש״ע סוף סימן מ״ז (ושם 
בשתילי זיתים הביא דברי המג״א שחייבות לומר פרשת הקרבנות 
ע״ש, ותימה שלא רמז מאומה על המנהג אצלינו שאינן אומרות 
לא ברכת התורה וגם לא פרשת הקרבנות. ובזה אין לתרץ מה 
שנתרץ בס״ד לקמן סוף ד״ה ומצינו, על דברי מהרי״ץ ע״ש ודו״ק. 
ועי׳ חקרי לב סימן יו״ד, ושו״ת לב חיים ח״א סימן ט״ו, וציץ אליעזר 
ח״ט סימן ג׳) ולא ק״ש אף לא ברכותיה (ועיין שאגת אריה הביאוהו 
האחרונים על הש״ע ריש סימן ע׳. ויבי"א ח״ב סימן ו׳ אות י״א י״ב) 
ולא פסוקי דזמרא וכו'. ולעניין תפילה, כבר הארכנו בס״ד בבארות 

יצחק על פסקי מהרי״ץ ח״א, מדף ר״א, ליישב מנהגן:

מיהו בזמנינו שהנשים יודעות להתפלל מתוך שלומדות בקטנותן 
בבתי הספר לקרוא ולכתוב, אם רוצות לומר הכל, ואפילו ברכות 
השחר וברכות התורה וברוך שאמר וישתבח וברכות ק״ש, אין 
קפידא, דלא מנעו אלא ברכות שיש בהן נוסח ״וצוונו״, משא״כ אלו 
שאינן אלא שבח וכיו״ב [וע״ע שו״ת החיים והשלום סימן קי״ט 
לעניין ברכות הראייה] וכמבואר להדיא בצל״ח בברכות ר״פ 
תפילת השחר שאעפ״י שנשים פטורות מתפילת מוסף, רשות בידן 
להתפלל. ואפילו להרמב״ם והש״ע שנשים לא יברכו על מ״ע 
שהז״ג הכא מודו, דשאני התם שאיך תאמרנה וציוונו והן לא נצטוו 
ע״ש. אמנם ביביע אומר ח״א סימן כ״ח אות ב׳, ובחלק ב׳ סימן ו', 
כתב מילתא חדתא, שדבר זה תלוי בשני תירוצי הרא״ש בפ״ק 
דקידושין סימן מ״ט, ורק לתירוץ השני תלוי בציוונו ע״ש, ולכן 
דעתו שלא תברכנה ברכות אלו (ועכ״פ שלא להזכיר השם) וכ״פ 
ביחוה דעת ח״ג סימן ג׳, ולענ״ד לא נהירא מאחר דהרא״ש רק דרך 
משא ומתן קאמר. ועיין עוד מ"ש בס"ד בעיני יצחק על שלחן ערוך 
המקוצר הלכות ראש השנה סימן ק"י אות מ"ט באורך. ובפרט 
והעיקר שהרא״ש לא הכריע בעיקר דין זה וכמ״ש הב״י בהדיא 
בסימן י״ז, ומאידך שאר רבוותא דסבירא להו הכי, נקטו בפירוש 
דהטעם משום וציוונו, כמבואר במגיד משנה בד׳ הרמב״ם וכ״כ 
הסמ״ג והביאם הב״י סימן תקפ״ט, גם הלבוש בסימן י״ז נקיט האיי 
טעמא אליבא דהאוסרים לברך, וכן הגר״א בביאורו שם (ועי׳ 
משנת יעבץ הל׳ חג השבועות סימן ל״א אות א׳). וכמו כן בשתילי 
זיתים סימן תקפ״ט סק״י. הא ודאי זהו העיקר, ועל פיו יש לדון. 
ולכן גם הצל״ח שם, תפס כן שזהו טעם הבית יוסף וסיעתו. וע״ע 
מג״א סימן רצ״ו ס״ק י״א. ולכן אנו מורים בפשיטות לבנות ולנשים 
לומר גם ברכות אלו בהזכרת השם כרגיל. [ואחר זמן נדפס מאמר 
בעניין זה מהגרב״ץ אבא שאול שליט״א בחוברת צפונות גליון ב׳, 
וראיתי דעתו גם כן דרשאות לברך כל ברכות אלו מהאיי טעמא, 
וכדעת כף החיים ושכ״ד הג״ר עזרא עטייה זצ״ל ע״ש באורך. אמנם 
מש״ש לדקדק מדברי הרמב״ם שחייבות בשחרית מוסף ומנחה 
ורק מערבית פטורות ע״ש, אפילו אם דקדוקו אמת, מ״מ י״ל דלא 
נקטו חכמי הדורות בזה כהרמב״ם, שהרי אפילו הסדר שבח ואח״כ 
שאלות צרכים ואח׳׳כ הודאה שלהרמב״ם הוא מדאורייתא, לא 
פסקו כמותו, וכמו שביארנו באורך בבארות יצחק הל׳ תפילה 
סק״ט. כל שכן שהכריעו שלא חייבו רבנן את הנשים בתפילה 

נוספת ביום שאינה אלא מדרבנן, דמדאורייתא סגי בתפילה אחת 
ביום]:

ומאידך לעניין ברכת הגומל, יש להחזיק המנהג שלא תברכנה 
משום צניעות, כי צריך בפני י׳ אנשים. וה״ה שלא להצריכן לבא 
לבית הכנסת לקריאת זכור. והפוסקים האריכו בעניינים אלו, יש 
פוטרים ויש מחייבים, ובמקוא״ה בס״ד, ולא באתי כאן אלא לגלות 

דעתי העניה בקיצור:

ומצינו בתשובות הגאונים שע״ת סימן שמ״ג שהשיב רבינו 
החסיד, האשה מחוייבת לברך ברכות השחר. אכן במקורו שהוא 
בזוהר חדש רות, כמ״ש הרד״ל בקדמות הזוהר דף ס״ז, לא נזכר 
פרט זה. ולפיכך לא נהגו זאת אצלינו וגם בתלמוד ובפוסקים אין 
שורש לכך. מיהו בזמנינו [שבלא״ה אינם מתפללות ברגש לב 
תמים כמו הנשים בדורות שעברו, אלא מתוך הסידור כמו 
האנשים] טוב הדבר שהבנות והנשים יאמרו ברכות אלו מלבד 
תפילת שמונה עשרה. ועיין פסקי מהרי״ץ הל׳ ברכות השחר סעיף 
י״א שכתב בזה״ל, האשה מברכת שעשאני כרצונו כמי שמצדיק 
את הדין על הרעה שבאה עליו. רד״א. ופר״ח חולק ואין לאשה 
לברך ברכה זו כלל, שלא נזכרה בגמרא עכ״ל. ותיבת כלל דנקט, 
לא ידענא מאי אתא לרבויי, דבלא הזכרת השם מסתברא דשרי אף 
להפר׳׳ח. ושם בפר׳׳ח ליתא תי׳ כלל. וכן מוכח בכף החיים סימן 
מ״ו ס״ק מ״א שגם להפר״ח אפשר בלא שם, מדהשוה אותו עם 
דברי החיד״א יעויין שם. ועכ״פ מוכח מדברי מהרי״ץ דשאר ברכות 
השחר כולן יכולות לומר כרגיל בשם ומלכות, ועי׳ כף החיים שם 
ס״ק מ״ב. ומה שהוצרך מהרי״ץ לכתוב דין זה, מה שאינו לפי 
המציאות בזמנם שלא היו יודעות להתפלל, אולי משום שעכ״פ היו 
קצת דקצת פחות ממה שנער יספרם שהיו יכולות להתפלל. ועיין 
שו״ת הרמב״ם סוף סימן רע״ו שנזכר שם בסוף השאלה עניין 
מלמד לבנות קטנות את התפילה בלשון ערבי. ועיין להרא״ש פ״ב 
דברכות סימן ב׳ בשם רבי׳ יונה דנשים מתפללות בכל לשון. וע״ע 

תשו׳ הרדב״ז ח״ה סימן ב׳ אלפים ע״ח:

ומפני שיש בזה הרבה פרטים, אמרתי להעלותם כאן בבירור 
להלכה פסוקה:

א. מנהגינו כדעת רבינו הרמב״ם ומרן הש״ע שהנשים אינן 
מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא, כגון ישיבת סוכה ונטילת 
לולב. שכיון שהן פטורות מלקיימם, אף כשבאות לקיימם (שיש 

להם שכר כדין אינו מצווה ועושה) עכ״פ לא תברכנה:
ב. במה דברים אמורים, בברכות המצוות. שהיאך תאמר ״וצוונו״ 
והיא לא נצטוית. אבל ברכות השבח, כגון ברכות השחר, ברכות 
התורה, ברוך שאמר, ישתבח, יוצר ויתר ברכות ק״ש, וכל כיוצא 
בזה כגון ברכת אשר יצר, ברכות ברקים ורעמים, יכולות לברך 

בהזכרת השם כמו האנשים:
ג. נשים פטורות מקרית שמע, ומ״מ טוב שתאמרנה לפחות פסוק 

שמע ישראל וגו׳ לקבל עול מלכות שמים:
ד. נשים חייבות בתפילה אחת ביום. ולפי המנהג מדורי דורות 
יוצאות ידי חובתן בדברי שבח לה׳ בקשה ותחינה כפי צחות 
לשונם. ובזמנינו שיודעות להתפלל מתוך הסידור, אומרות נוסח 
שמונה עשרה פעם אחת ביום (לכל הפחות), וטוב שתאמרנה גם 
ברכות השחר [כמובן גם כן בהזכרת השם. חוץ מברכת שלא עשני 
אשה, ותאמרנה ברוך שעשני כרצונו]. ובימים שיש בהן תפילת 

מוסף, יכולות לומר גם אותו:
ה. נשים חייבות בברכת המזון, ועי׳ בארות יצחק הל׳ תפילה 

סק״ט דף ר״ג:
ו. ברכת הגומל אחרי לידה או מחלה, לא תברכנה. וכן לא תבאנה 
לבית הכנסת לשמוע קריאת פרשת זכור מתוך ס״ת. ומי שרוצה 
להחמיר, יכולה לקרותה לעצמה בביתה אז מתוך החומש. כל 

כבודה בת מלך פנימה: 

האם נשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא

שואל ומשיב
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(מתוך שו"ת עולת יצחק ח"א סימן קס"ו למרן שליט"א
אשר יצא לאור במהדורא חדשה עם הוספות ותיקונים רבים)



אליבא דהמכילתא ופירוש רש״י לא רק את זאת אמרה מרים לנשים, אלא 
את כל השירה כולה, אבל הכתוב קיצר ולא כתב רק את הפסוק הראשון, 
כמבואר בר״א מזרחי ושפתי חכמים. ולפי פשוטו שאמרה את זה בלבד, צריך 
להבין למה דוקא זה, הלא כל השירה מתאימה להן. ובשלמא אם נפרש 
שהמלים שירו לי״י וגו׳ היו פזמון קבוע שענתה אותו מרים אחרי כל פיסקא, 
כמ"ש בס"ד במקום אחר, שזה מתאים כדי לחזקן ולעוררן להמשיך באמירת 

השירה:

ופירוש נחמד בזה, ראיתי מובא בילקוט לקח טוב (רכסים ה׳תשנ״א) דף ק״ז, 
כי יציאת מצרים לא היתה תכליתה לצאת מעול השעבוד הקשה בלבד, אלא 

מגמתה העיקרית שיקבלו את התורה מהר סיני. 
ולכן כאשר הציעה מרים לנשים לצאת בתופים 
ובמחולות בשיר ושבח להשי״ת על כל הנסים 
והנפלאות של־יציאת מצרים, תמהו על כך נשים 
חכמניות, מאחר שהנשים פטורות מתלמוד־תורה, 
ותפקידן הוא רק לשאת בעול הבית וגידול הילדים, 

אם־כן מה להן ולשמחה זו. לזאת באה מרים 
והשיבה להן, וזהו שנאמר ותען להם מרים, ר׳׳ל 
שזהו מענה לשאלתן, צאינה וראינה בנות ישראל 
כי סוס ורוכבו רמה בים. שלכאורה קשה מדוע 
נענשו גם הסוסים, הלא הם לא שעבדו את ישראל. 
אלא שמע מינה בגלל שסוף סוף סייעו למצרים 
בכך, כשרדפו אחרי בני ישראל, על כן גם הם קיבלו 
ענשם. ואם במדת פורענות כך, במדה טובה על 
אחת כמה וכמה שהמסייע יקבל שכר גדול. על כן 
ראויות גם אתן הנשים לשמוח בתופים ובמחולות 
על עיקר התכלית של־יציאת מצרים, כי שכרכן רב 
על סיועכן לבעליכן בלימוד התורה עכת״ד. ודפח״ח:

אכן לא זכיתי להבין על מה תמהו, הלא יש הרבה 
מצוות שהנשים גם־כן מחוייבות בהן. וכי 

מתךתורה, הוא רק על הלימוד שהן פטורות ממנו. 
ולא זו בלבד, אלא שכתבו הפוסקים שהן מחוייבות 
ללמוד הדינים השייכים להן, כגון שבת ויום טוב, 

איסור והיתר, נדה וחלה וכדומה:

ולאחר זמן הגיע לידי מקור הדברים, שהוא בספר דברי ישעיהו (חשין) 
וראיתי שהם בסגנון אחר, והכי איתא התם, הנשים כיון שהגיעו לפסוק עזי 
וזמרת וגו׳ ועוז הם תפילין והנשים פטורות מתפילין, וגם הן פטורות מלימוד 
תורה ואיך הן יכולות לומר פסוק זה. ומרים השיבה להן התירוץ וכו׳ שגם 
המסייע חשוב כמו העושה. ומיושב למה כתוב ותען להם במי״ם לשון זכר, 
והיה צריך לכתוב להן בנו׳׳ן וכו׳ עכת״ד. ומבואר שאין השאלה על מתן תורה 
כלל, אלא על אמירת פסוק עזי וזמרת בלבד. מאידך בלבוש יוסף דף פ׳׳ה הובא 

כעין האמור לעיל, בשם ילקוט מאמרים בשם מהר״י חשין הנזכר לעיל 

עלון "פעולת צדיק" מס' 80, ניסן ה'תשע"ט   עמוד 3

מעשה בכפר נדח במערב תימן, קורין אותו אלקארה. היה להם 
ס"ת קדום ועתיק יומין, נקרא ספר אלעדני. היה ספר מקודש ממש:

כל איש ואשה שלא היו בסדר, ביהכ"נ לא היתה נפתחת להם. 

ונותנים כל ממון שבעולם יביאו לכבוד ס"ת הנזכר, לא עוזר. עד 

שהם מקדשים ומטהרים את עצמם:

ולדוגמא אירע פעם אחת שבאו שודדים מכפר הנקרא סבד, 
לשדוד את הספר הנז'. והספר מרוב קדושתו, לקח את שלשתם 

ותלה אותם על אילן, שנקרא בלשון תימן תאלוקה (זהו עץ סרק, 

ופירותיו דומים לתאנים), בגובה עשרים מטר. הספר תורה עמד 

ממש למעלה מהשודדים בצמרת האילן, לעיני כל הבריות, יהודים 

ולא יהודים:

השודדים ביקשו מהספר תורה שיתיר אותם מהתלייה, וכל אחד 
מהם נדר בעשרה ריאל, ואז התיר להם. וירדו מהתלייה בלי 

שיארע להם כלום. הלכו לבתיהם בפחי נפש, והספר חזר למקומו 

בהיכל (הם לא החזירו אותו. הוא לבדו חזר מעצמו. ממש פלא 

עצום): 
(מתוך קונטריס כת"י מאת הרב יוסף חאזי זצ"ל, הובא בשערי יצחק פרשת 

בשלח התשע"ט)

ספר תורה המקודש אלעדני

שירו לי״י כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים

שהנשים שאלו את מרים הלא כל הנסים הללו לשם מתן־תורה ולהקריב 
קרבנות, וזה שייך רק עבור הגברים וכו׳ יעוש׳׳ב:

אבל גם עניין הקרבנות שהוסיף, בלתי מובן, שהרי אדרבה הנשים חייבות 
בקרבנות כאנשים, וכמו שפסק הרמב״ם פרק ג׳ ממעשה הקרבנות הלכה ב׳. 
ועיין מהר׳׳י קורקוס וכסף משנה שם מה שביארו בטעמו, אבל בלאו הכי מקורו 
מפורש בתורת כהנים אמור על פסוק ומן הגר ׳׳בישראל״ (ויקרא כ״ב, י״ח) 
לרבות נשים ועבדים יעו״ש. ואיתא נמי במדרש החפץ על פסוק אדם כי יקריב  
כל אדם במשמע, לרבות את הנשים. אמר הקב״ה,  אדם כי יקריב ולא אמר 
איש, לרבות את הנשים. ומניין שהנשים קרויים 
אדם, שנאמר זכר ונקבה בראם [וגו׳] ויקרא את 

שמם אדם ע״כ: 

ועניין זה, עכ״פ יש לרמזו גם בפסוק לסוסתי 
ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי. דהיינו כי מן העונש 
שהגיע לסוס פרעה על שסייע לרעה, נלמד כמה 
שכר טוב מגיע לאשה המסייעת לבעלה. [ושוב 
ראיתי בלבוש יוסף הנזכר לעיל ד״ה אכן, שכבר בעל 

הדברים עצמו, ביאר כן כוונת הפסוק לסוסתי וגוי. והוסיף 

בשם האר״י דכשהבעל עוסק בתורה, האשה מקבלת שכר 

מושלם כמוהו. דוגמת נר הדולק, שככל שידליקו ממנו לא 

יחסר, כך הוא שכר לימוד התורה]. ושבח הוא לאשה 

שמדמים אותה לסוס, ולא גנאי כמו שנראה 
לכאורה. כי אמרו חז׳׳ל, שמחת־לב אשה (שבת 
דף קנ"ב ע"א), וכל אדם שאין לו אשה שרוי בלא 
שמחה. והסוס הרי נקרא בשם זה מלשון ששון 
ושמחה. ורוכבו, הוא רמז לאיש בלשון נקייה. 
ומה־גם שהוא המנהיג את הבית, כמו שהרוכב 

מנהיג את הסוס. וכמ׳׳ש הרמב"ם שצריכה 
האשה לעשות כל מעשיה על־פי בעלה, ויהיה 

בעיניה כמו שר או מלך:

ומכאן תלמד כל אשה לקח לעצמה שתפקידה 
להיות עזר לבעלה, וכמו שנאמר עזר כנגדו. כי הגם שעיקר עול עסק התורה 
וקיום המצוות, מוטל על האנשים, מכל־מקום הנשים מסייעות להם בכך סיוע 
שיש בו ממש. וכשהיא משרתת אותו כמלך, אזי ממילא הוא מכבד אותה 
כגבירה וכמלכה. וציוו חז״ל על האיש לכבד את אשתו יותר מגופו ולאהוב 
אותה כגופו וכו'. ומן הסתם חזרה מרים שירו לי״י וגו׳ סוס ורוכבו וגו', פעמים 
רבות בזה אחר זה כדרך השירים, והיינו טעמא לפי שעניין זה חשוב מאד 
לשלמות הבית, ומתוך שכחה וטרדות הזמן עלולות הנשים להזניח עיקר 

תפקידן זה שבשבילו נבראו:  

(מתוך נפלאות מתורתך  ספר שמות פרשת בשלח)
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למה קורין קרית שמע ב' פעמים ערב ובקר בכל יום. הטעם הוא, 
לפי שעכו"ם עובדים לשמש ולירח, לזה אנו קורין ק"ש ב"פ, 

ומייחדים הש"י, היפך העכו"ם שעובדים בבקר לשמש ובלילה לירח 

(מטעם זה מנהגינו לומר עלינו לשבח שחרית וערבית בלבד, ולא 

המנחה, שאומרים בו שהם משתחוים להבל וריק וכו'. ויש עוד 

טעמים. יב"ן). והוא שרמז דוד הע"ה, ייראוך עם שמש ולפני ירח 

דור דורים (הרז"ה בפירושו להרמב"ם, מועתק מלשון ערב). ולמה 

נקרא שמה קרית שמע, ולא אמר קריאת שמע. התשובה, שאין 

קריה פחותה מג' שכונות, כמו שנאמר קריה נאמנה. (ועוד) לפי 

שיש בה ג' פרשיות, שמע, והיה אם שמוע, ויאמר (שם בהג"ה). עד 

כאן נמצא בכת"י מהר"ר חיים קורח זצ"ל:

ובפירוש מה"ר סעדיה ב"ר דוד אלעדני בכת"י על הרמב"ם ריש 
הלכות קרית שמע שכתב וז"ל, למה לא אמר (הרמב"ם) קריאת 

שמע [כן הוא בכת"י קרית, לא כבדפוסי רמב"ם שכ' קריאת. יב"ן]. 

התשובה, זה קירוב ללשון. ויש אומרים לפי שצריך לקרותה בנוסח 

ידוע דומה לבניין, מן קריה נאמנה (ישעיה א', כ"א) לכן אמר קרית 

שמע. ויש אומרים לפי שהיא מקובצת ממקומות רבים, לפי שהיא 

שלוש פרשיות מג' מקומות בתורה ע"כ. דהיינו שמע מפרשת 

ואתחנן, והיה אם שמוע מפרשת עקב, ויאמר וגו' ועשו להם ציצית, 

מפרשת שלח. ונראה מזה דהיה פשוט להר"ס מדכתב הרמב"ם 

קרית בלא אל"ף שהקו"ף נקראת בחירק. דדוחק הוא לומר דמ"ש 

קרית בלא אל"ף, יש לקרות ְקִרַּית, דא"כ היה לו להטיל יו"ד נוספת 

להורות על הדגשות שאינה בכתיבה בלא ניקוד. וכן בהרבה ספרים 

כותבים קרית שמע בלא אל"ף:

ומצאתי שכפירוש השלישי שהביא, כן כתב גם מהר"י ונה בפי' 
התכלאל שלו כת"י וז"ל, קרית שמע, כמו קריאת. ולשון קריה הוא, 

תרגום ערים, קרוין. כלומר שאינה במקום אחד בתורה אלא 

במקומות הרבה כמו הערים שאחת הנה ואחת הנה ע"כ. ואף 

דפירושים אלו רחוקים קצת, וכן מלשונות חז"ל הקורא את שמע, 

קורין את שמע, משמע דלא כפירושים הנז"ל, מ"מ לדידן מסורת 

אבותינו וקבלתם מכרעת, שכן שגור בפי הכל בקהילותינו, וכן נקוד 

בכל התכאליל כת"י באגדתא דפסחא גבי רבותינו הגיע זמן קרית 

שמע של שחרית: 
(מתוך שולי המעיל למרן שליט"א על מעיל קטון סימן ו' אות מ"ב ד"ה למה)

למה נקרא שמה קרית שמע ולא קריאת שמע

 ויושע – ראשי תיבות וישמן ישורון ויבעט שמנת עבית (דברים ל"ב, ט"ו) ללמדך שיזהר אדם כשהקב"ה משפיע לו טובה 
וריוח בנכסיו, שלא יגבה ליבו ולא יתגאה, אדרבה יהא ליבו יותר נשבר ונדכה, דילמא מנכים לו מזכיותיו. ורמז לזה ויושע י"י את 
ישראל וגו', ואעפ"כ וימרו על ים בים סוף (תהלים ק"ו, ז'), וזהו ויוש"ע בראשי תיבות כדלעיל, כמבואר בעץ חיים למהרי"ץ ח"א 

סדר משא ומתן דף פ"ד ע"ב ד"ה כשימכור, בשם של"ה. והובא ג"כ בפסקי מהרי"ץ כרך שני הלכות משא ומתן סעיף ו' יעו"ש:

וברור כי הרמז קאי ארישא, שלא יתגאה, שהרי הקב"ה הושיעם מן המצרים בנסים גלויים ונפלאים, ולא עוד אלא שנתן להם 
את ממונם, והם מרדו בו באותה שעה, כי אמרו כשם שאנו עולים מצד זה, כך המצרים עולים מצד אחר, אי נמי פסל מיכה 
שעבר עמהם בים סוף כנודע. על כן יתן האדם ליבו שלא יעשה כמעשיהם. וכן מתבאר בפשיטות להמעיין במקור דבריו, שהוא 

בשל"ה מסכת חולין דף י"ז אות ס': 
(מתוך נפלאות מתורתך ספר שמות פרשת בשלח)

החזק במוסר

יצא לאור הספר

 דבר ישי 
מאת המחבר

 הרב ישי שוכר שליט"א.

הספר עוסק בהלכות טבילת כלים 
ומעוטר בתמונות צבעוניות של 
כלים הפטורים והחייבים בטבילה.

הספר זכה להסכמתו של 
מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א. 

לפרטים ולרכישה: 052-7188271
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