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 דף נ"ה ע"א
 בענין תשעה באב אם הוא מצד תענית או אבלות

אין בין תשעה באב ליום הכפורים אלא שזה ספקו אסור וזה ספקו מותר וכו' הא לכל דבריהם זה וזה שוים, 
מסייע לרבי אלעזר דא"ר אלעזר אסור לאדם שיושיט אצבעו במים בתשעה באב כדרך שאסור להושיט אצבעו ביום 

אין בין תשעה באב לתענית צבור אלא שזה אסור בעשיית מלאכה וכו' הא לכל דבריהם זה וזה שוין  הכפורים, מיתבי
ואלו גבי תענית צבור תניא כשאמרו אסור ברחיצה לא אמרו אלא כל גופו אבל פניו ידיו ורגליו לא, א"ר פפא תנא קולי 

דברים שת"ב יותר חמור מתענית צבור  קולי קתני, דהיינו שאין דבר שת"ב קל מתענית צבור אלא מלאכה אבל יש
דהיינו איסור רחיצה בת"ב הא אפי' הושטת אצבעו במים משא"כ תענית צבור דהוא רק כל גופו. והעיר התוס' ד"ה 
קולי קולי קתני דאף בלא ר' אלעזר ג"כ יש להקשות דבתענית צבור מבואר בגמ' מס' תענית דף י"ג דאסור רק בחמין 

אפי' בצונן דאיתא שם אמר רב חסדא כל שהוא משום אבל כגון תשעה באב ואבל אסור ובת"ב מבואר שם דאסור 
 בין בחמין בין בצונן כל שהוא משום תענוג כגון תענית צבור בחמין אסור בצונן מותר, וכן העיר החי' הר"ן.

ב ב' ובחי' מרן רי"ז הלוי על הרמב"ם הלכות תעניות כתב יישוב נפלא להערת תוס', דמצינו בתשעה בא
דינים, חדא דין תענית צבור וכמבואר בסוגיין אין תענית צבור בבבל אלא תשעה באב בלבד ובזה דן בסוגיין בדיני 
תענית של יום הכפורים ושל תשעה באב ושל תעניות צבור שגוזרין משום גשמים, ויש עוד דיני אבלות בת"ב וכדאיתא 

והגות בט' באב והברייתא נקט רחיצה סיכה נעילת הסנדל מסכת תענית דף ל' ע"א ת"ר כל מצות הנוהגות באבל נ
ותשמיש המטה ולימוד תורה שכל אלו הדברים אסור לאבל תוך שבעה ומשמע דרחיצה אור משום אבל, והעיר 
הגרי"ז שלפנינו בברייתא ובפי' רש"י נקט נמי אכילה ושתיה אבל גירסת הר"ח והרי"ף והרא"ש לא אמר אכילה ושתיה 

וא משום אבל, וזה ג"כ מפורש בהגמ' שהבאנו דף י"ג כל שהוא משום אבל כגון תשעה באב ואבל וש"מ דרחיצה ה
אסור בין בחמין בין בצונן ומבואר שהוא אסור משום אבל, אבל רחיצה הוא ג"כ ענוי שאסור ביוה"כ ובתענית צבור 

שעה באב כדרך שאסור להושיט שאין להן דין אבל והגמ' כאן קאמר א"ר אלעזר אסור לאדם שיושיט אצבעו במים בת
אצבעו ביום הכפורים ומבואר דיש בזה דין ענוי בת"ב, וזהו יסוד הדין של ר' אלעזר דאבל אינו אסור לרחוץ פניו ידיו 
ורגליו והא דאסור בת"ב הוא מדין תענית ולא מדין אבל. ולכן הסוגיא כאן שמיירי לענין תענית בלא מימרא של ר"א 

ק כל גופו לא קשה מהא דתשעה באב אסור בצונן ות"צ רק בחמין, דהא דת"ב אסור בצונן אם נאמר דבת"ב אסור ר
הוא רק משום אבלות ואין זה ענין להחומר והקולות של יוה"כ ות"צ שבהם אין שייך דיני אבלות, אבל הא דאסור 

בזה שפיר הק' דהדין  להושיט אצבעו במים בת"ב דבאבל מותר ואסור משום כדרך שאסור ביוה"כ דהיינו מדין תענית
 תענית של ת"ב חלוק מת"צ ועל זה תי' הגמ' דקולי קולי נקט.

ויסוד זה דבת"ב יש ב' דינים תענית ואבלות ורחיצה נעילת הסנדל ותשמיש המטה אסורים מדין שניהם כיון 
דין תענית. לזה ג"כ המנחת חינוך מצוה שי"ג בסופו, וגם הוא ביאר הא דאסור בת"ב להושיט אצבעו במים הוא מ

והוסיף המנחת חינוך דבזה מבואר עוד דבר קשה, דהרמ"א סי' תקנ"ד סעיף י"ט פסק דיש להחמיר לאסור תשמיש 
המטה בת"ב שחל להיות בשבת משום דאף דהת"ב נדחה מ"מ דברים שבצנעה נוהג דאין בזה משום אבלות 

פניו ידיו ורגליו, ותי' המנחת חינוך דבאמת בפרהסיא, והק' המנחת חינוך דלמה לא אמרינן ג"כ שינהג אסור לרחוץ 
כל שהתענית נדחה אין שום דין לנהוג העינויים מחמת תענית דאוכלים ושותים היום ואין כאן תענית, ורק אליבא 
דהרמ"א עדיין יש כאן אבלות וכל דברים שבצנעה שהוא משום אבלות עדיין נוהגים, ודין רחיצה של אבילות אינו אלא 

פו דהא דאסור להושיט אצבעו במים הוא רק מדין תענית (ולפי"ז יוצא דיהיה אסור עכ"פ לרחוץ כל גופו אם הוא כל גו
 בצונן בת"ב שחל בשבת לפי הרמ"א).

 במסקנת הגמ' לגבי מיחזי כיוהרא
ליהורא וכו' עיין כל הסוגיא.  נןחיישי סברי ליהורא ורבנן ינןחייש סבר לא למימרא דרבן שמעון בן גמליאל

ד"ה רב שישיא בריה דרב יהודה כתב דהלכה כרב שישא דהוי בתרא ולכן אינו מחליף מס' ברכות דף י"ז ע"ב  בתוס'
 פסק כרשב"ג. אבלשם מתניתין, וגם פסק כרשב"ג דכל מקום ששנו רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו, וכן הרא"ש 

הוי כיוהרא דמיחזי דהוא מכוין בכל  כתבו דהאידנא דבא"ה אין אנו מכוונים אין לפטור החתן ואדרבא אם לא יקרא
. והא דפסקו כת"ק יש ב' מהלכים, הב"י כתב דסברי י' משניות פסקו כת"ק דיכול לקרותהרי"ף והרמב"ם בפ פעם.

 .ר שמהפךולכן פסק כרשב"ג לאחדהוא מארי דתלמודא טפי מרב שישא בריה דרב אידי, כר' יוחנן דמוחלפת השיטה 
רבן גמליאל קרא ומשמע דמותר שם איתא דמוחלף אולי המשנה בפסחים, ותי' ד כותבברוהצל"ח העיר מנ"ל דמשנה 
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הק' דהרמב"ם בהלכות  כאןעצמו כת"ח. והתוס' יו"ט לקרות. ולפי זה אף בתשעה באב סבר דכל א' יעשה 
גם הלחם משנה תי' ד, וכאןמשניות  כהחכמים, וכן כתב בפי' כאן יא דיעשה עצמו כת"ח ומשמע דפסקתענית לא הב

בת"ב פסק כן דפסק כל העושה מלאכה בת"ב אינו רואה סימן ברכה לעולם ומשמע דראוי לכל אדם אפי' אם אינו 
דגם הרי"ף והרמב"ם פסקו כבר שישא בריה דרב אידי  יסברוהב"ח סי' ע' . והתוס' יום טוב ת"ח שלא לעשות מלאכה

ופסקו דיש אמוראים דלא ס"ל האי כללא,  אלא דלא ס"ל הכלל דכל מקום ששנו רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו
והב"ח גבי  הרי"ף והרמב"ם סברי דלעולם לא חיישינן ליוהרא משא"כ לפי' התוס' יו"ט כהחמים. ולפי הבית יוסף

 .תשעה באב באמת חיישינן ליוהרא
 באיסור מלאכה בערבי פסחים

היו עושין וכו' עיין כל הסוגיא.  וחכמים אומרים ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות ובגליל לא
וברא"ש סיכם הסוגיא דהמשנה בריש פירקין דסבר דכל הדין הוא מנהג הוא כר' מאיר ומשנה כאן הוא כר' יהודה, 
וכתב דאע"ג דרבי מאיר ורבי יהודה הלכה כר' יהודה יראה דהלכה כרבי מאיר בהא דסתם משנה דריש פרקין עדיף 

להלכה. והתוס' ד"ה אמר ר' מאיר כתב דלר' מאיר דהוי מנהגא א"א לומר שנחלקו מדברי חכמים עכ"ד, וכן נפסק 
ב"ש וב"ה דלא שייך פלוגתא במנהגא דניחזי היכי נהוג וכ"כ הרא"ש, אבל הר"ן כתב דלב"ה אפי' במקום שנהגו שלא 

של הברייתא שם לעשות אם נהגו הלילה טעות הוא וכ"כ המאירי, וכעין זה הוא ברש"י דף ב' ע"ב דביאר מחלוקת 
מאימתי י"ד אסור בעשיית מלאכה דהיינו במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, והתוס' שם הק' כשיטתו דמה שייך 
מחלוקת ניחזי היכי נהוג, ורש"י כתב שם ד"ה משעת האור אבל קודם לכן אפי' נהגו בטלו דעתם וכמ"ש הר"ן והמאירי 

 כאן, וכן פירש שם הפני יהושע והראש יוסף.
 הדין שיכול לגמור מלאכה בערב פסח לצורך המועד בפי'

רבי מאיר אומר כל מלאכה שהתחיל בה קודם י"ד גומרה בי"ד אבל לא יתחיל בה בתחלה בי"ד אע"פ שיכול 
לגומרה וחכמים אומרים ג' אומניות עושין מלאכה ערב פסח עד חצות וכו'. והנה לא נחלקו חכמים על ר"מ בהיתר 

יתר בג' אומניות, ולכן פסקינן גם כר"מ דמותר לגמור, ובגמ' מבואר דההיתר לגמור הוא לגמור אלא שמחדש עוד ה
רק לצורך המועד. ויש ג' שיטות בראשונים בההיתר לגמור, הרא"ש הביא הרבנו יונה דמותר לגמור אף אחר חצות, 

צורך המועד ולא התירו והרא"ש חולק וכתב דלאחר חצות אסור לגמור אף לצורך המועד דהא ג' אומניות הם ודאי ל
לעשות מלאכה אלא עד חצות, וכנראה דדיוקו דכיון דתנן עושין מלאכה עד חצות משמע דכשהגיע חצות מחוייב 
להפסיק מלאכתן, וכן מבואר מהמשנה ברורה דזה כוונתו דכתב בס"ק ל"ב ומכיון דהגיע חצות מחויב להפסיק באמצע 

וונתו דהרא"ש הביא ראי' מג' אומניות דאסור לגמור לאחר חצות מלאכה וכתב בשער הציון כן מוכח בהרא"ש, וכ
 ומבואר דפי' המשנה עושין מלאכתן עד חצות דכשיגיע חצות צריך להפסיק.

והרמב"ם פי' דמיירי עד חצות אבל כתב דכל זה במקום שנהגו לעשות מלאכה דאף שנהגו לעשות מלאכה 
' אומניות מותר להתחיל, אבל מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה זהו רק לגמור מלאכה וגם שהוא לצורך המועד, וכן ג

הכל אסור ולאחר חצות ג"כ הכל אסור. והראב"ד והר"ן חלקו עליו וכן דעת המהר"ם חלאווה והתוס' רי"ד והרא"ש 
והרבנו יונה הנ"ל, ותלוי בביאור שקו"ט בהגמ' בע"ב. והמחבר בשו"ע פסק כהרמב"ם דבכל מקום אסור להתחיל 

גם לגמור מלאכה שלא לצורך המועד, אבל הרמ"א פסק כהרא"ש דבמקום שנהגו שלא לעשות מלאכה מלאכה ו
 מותר לגמור לצורך המועד ובמקום שנהגו לעשות מלאכה מותר בכל.

ולעיל במהשנה תנן ביהודה היו עושין מלאכה ערב פסח עד חצות ובגליל לא היו עושין כל עיקר. והצל"ח 
ר ובמשנה בריש פירקין לא תנן כל עיקר. וכתב דלפי הראשונים דאף במקום שנהגו לא העיר למה איתא כאן כל עיק

לעשות מלאכה מותר לגמור לצורך המועד וגם ג' אומניות מותר לצורך המועד א"כ נוכל לומר דזהו רק למ"ד דהאיסור 
א בגליל א"כ אין כאן הוא מנהגא ולכן יש אלו ההתרים, אבל לפי המשנה לעיל שהוא כר' יהודה שסבר שהוא איסור

שום היתרים ושפיר קתני כל עיקר. אבל להרמב"ם דמקום שנהגו שלא לעשות אין כאן שום היתרים וכל ההיתרים 
הוא במקום שנהגו לעשות קשה למה נקט כאן כל עיקר ולא במשנה ראשונה, והניח בצ"ע. אבל עיין בפי' ר"ח דפי' 

 היה חסר אם היה תנן לא היו עושין בלא כל עיקר כהמשנה ריש פירקין. כל עיקר כל היום, אבל עדיין אינו מתיישב מה
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 דף נ"ו ע"א
 בענין גרר עצמות של אביו על מטה של חבלים

גירר עצמות אביו על מטה של חבלים והודו לו. ופי' רש"י משום כפרה, ואחריו פי' רש"י מפני קידוש השם 
שיתגנה על רשעו ויוסרו הרשעים וכ"כ במס' סנהדרין דף מ"ז ע"א, וקצ"ע שכתב כאן משום כפרה מה צריך לזה, 

פי' דא"א שיהיה כפרה אם לא דהוי קידוש השם ויוסרו הרשעים דבזה שיתקדש שם שמים על ידו והחת"ם סופר 
ויחזרו הרשעים בתשובה יהיה זכות לו להתכפר. ורש"י שם כתב ומפני כבוד אב נמי ליכא למיחש דנשיא בעמך כתיב 

אביו רשע ובעל עבירות  בעושה מעשה עמך. והנה שיטת הרמב"ם הלכות ממרים פרק ו' הלכה י"א הוא דאפילו אם
חייב בכבודו ובמוראו, אבל הטור והסמ"ג חלקו על הרמב"ם וסוברים דאם אביו רשע אינו חייב בכבודו, ונחלקו בזה 
החמבר והרמ"א סי' ר"מ סעיף י"ח. ולכאו' רש"י הוא מבואר כהטור והסמ"ג, אבל קשה לדעת הרמב"ם היאך יכול 

דרק בחייו חייב אבל לא לאחר מותו, וכבר כתב כן הרדב"ז והלחם משנה על בנו לבזותו. ותי' בהתפארת ישראל כאן 
הרמב"ם שם לתרץ גמ' בב"מ דף ס"ב ע"א דמבואר דאין היורשין חייבים בכבוד אביהם אם לוה ברבית ולא עשה 

מלך תשובה. והחת"ם סופר הק' להיפך לפי רש"י מהו החידוש שהודו לו, ותי' דהיה בזה בזיון גם לחזקיה עצמו ו
 שמחל על כבודו אין כבודו מחול ולכן יש חידוש שיכול לעשות כן מפני קדוש השם.

 בענין חזקיה גנז ספר רפואות
גנז ספר רפואות והודו לו. ופי' רש"י לפי שלא היו לבם נכנע על חולים אלא מתרפאין מיד, וכעי"ז פי' במס' 

תב שזאת ההלכה היא תוספתא אלא שראיתי לפרשה ברכות דף י' ע"ב כדי שיבקשו רחמים. ובפי' משניות כאן (שכ
לפי שיש בה תועלת ע"כ, וביאר הדברים דברייתא זו הוא במשניות כאן בכל דפוסי המשניות), כתב דספר רפואות 
היה ספר שהיה ענינו להתרפאות בדברים שלא התירה תורה להתרפאות בהן וכו' והוא כי יש אנשים חכמים בחכמת 

שו צורה לעתים ידועים ויועילו או יזיקו לדברים ידועים וכו' ומחבר זה הספר לא חברו אלא על הכוכבים ועל פיהם יע
עד דרך החכמה בטבע המציאות ולא על דרך שיעשה אדם פעולה ממה שנכתב באותו ספר וזה מותר, (פי' שמותר 

מותרים ללמדם ולהבינם לידע החכמה כל שלא יעשה אותה), ועוד יתבאר לך כי יש דברים שמנע השם לעשותם והם 
כי השי"ת אמר לא תלמד לעשות ולמדנו בקבלה אבל אתה למד להבין ולהורות, וכאשר השחיתו בני אדם דרכם והיו 
מתרפאין באותן הדברים הסירן וגנזן עכ"ל, דהיינו שהרפואות היו ע"י כשוף ואסור לעשותן והיו לומדים בזה הספר 

אסורות גנז הספר, עוד הציע הרמב"ם דאולי היה בהספר רפואה לאיזה לשם הלימוד וכשבני אדם עשו הרפואות ה
סם המות והיה כתוב בה היאך עושין סם המות הזה כדי לידע איזה סם להשקות לרפואה לזה וכאשר השחיתו בני 
אדם דרכם והיו ממיתים באותן הסמים הסיר הספרים וגזנן. וכתב הרמב"ם ואני הרבתי לך דברים בזה הענין לפי 

שמעתי וכן פירשו לי הענין כי שלמה חיבר ספר רפואות כשיחלה שום אדם או יקרנו שום חולי מהחולים היה מתכוין ש
לאותו הספר והיה עושה כמ"ש בספר והיה מתרפא, וכאשר ראה חזקיה כי בני אדם לא היו סומכין על הקב"ה הסיר 

דם שיש לו "חולי" הרעב שלא לאכול דאדרבא אותו וגנזו, וכתב הרמב"ם שהוא ממש טעות דכמו שאין אומרים לא
יבטח באלוקיו דאדרבא אומרים לו שיאכל ויודה לה' שהמציא לו האוכל כמו כן לענין רפואה צריך לרפאות עצמו ויודה 
לה' שהמציא לו רפואה עכת"ד, וכתב ולא הייתי צריך להקשות על זה הענין הגרוע לולא שהיה מפורסם עכ"ל. והחזון 

ונה ובטחון פרק ה' אות ה' כתב דהפי' של רש"י הוא מקובל איש מפי איש דגם הרמב"ם הביא ששמע איש בספר אמ
הפי', ואילו היה הפי' כמו הרמב"ם הו"ל לגמ' מפרש מה היו החסרון בזה, ומה שהק' ממזונות לא קשה דרעבון אינו 

בות פרק ג' שלשה שאכלו ויש ביניהם עונש ואכילה הוא עבודה לפניו ית', כי שולחנו של צדיק הוא כמזבח כדתנן א
דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מקום, אבל חולי הוא עונש וראוי להתחזק בתשובה ובבקשת רחמים אלא שנתן 
רשות להתרפא כי בני עליה מועטים, וראי' לכך דהגמ' אומר שנתנו רשות לרופא לרפאות ולא מצינו שצריך רשות 

רכות איתא אין דרכם של בני אדם לרפאות אלא שנהגו ופי' רש"י כלומר לא היה להם לאכול, אלא ע"כ כנ"ל ובגמ' ב
לעסוק ברפואות אלא לבקש רחמים, והגמ' דחה דניתן רשות לרופא לרפאות, אבל דורו של חזקיהו שהיו כולם צדיקים 

ן בהלכות טומאה כדאיתא בסנהדרין דף צ"ד דבדקו מדן ועד באר שבע ולא מצא תינוק ותינוקות שלא היו בקיאי
וטהרה, וכן שם דף כ' שקר החן זה דורו של משה והבל היופי זה דורו של יהושע אשה יראת ה' היא תתהלל זה דורו 
של חזקיה, ולכן ראוי היה לעמוד במגדול עוז באמונה ובטחון ושלא להשתמש ברופאים. והחזון איש ציין להרמב"ן 

כתב ג"כ דרפואה הוא רק לאנשים שאין בטחונם חזק, אבל הדורש על התורה פרשת בחוקותי פרק כ"ו פסוק י"א ש
השם בנביא לא ידרוש ברופאים ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם והביא ראיות, וסיים דאע"ג דהחובל בחבירו 
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חייב לרפאותו זה שלא סמכו התורה דינים על הניסים אבל ברצות ה' דרכי איש אין לו עסק ברופאים. אבל 
 איש הסיק שכל זה הוא רק לצדיקים גדולים שאין בנמצא עוד.החזון 

 בענין מרכיבים דקלים כל היום
מרכיבין דקלים כל היום וכו' היכי עבדי וכו' עיין כל הסוגיא. וכתב הצל"ח דבשלמא למ"ד דמייתי אסא דרא 

בחול המועד כ"ש בי"ד וכו' יכול לומר שיש להתיר הרכבת דקלים משום דבר האבד, וכמו דמצינו דדבר אבד מותר 
שמבואר בסוגיא דלעיל דאינו חמור כמו חול המועד, ואף שהחכמים ס"ל שאין זה נחשב דבר האבוד מ"מ לא מיחו, 
אבל למ"ד מנחי כופרא דיכרא לנוקבתא למה לא מיחו, הא איסור מלאכה הוא לכו"ע אחר חצות והתוס' ריש פירקין 

כתב דנראה שהיו בני יריחו סוברים שעיקר דין מלאכה בי"ד הוא משום כתב שהוא דאורייתא, והניח בצ"ע. והמאירי 
הקרבן וכל שאינו בירושלים אין בו איסור מלאכה ואף חכמים לא מיחו בידם אלא שסברו שלא לעשות מלאכה אף 

 בלא קרבן ואף בזמן הזה, ולכאו' צע"ק למה תנן רק מרכיבין דקלים ולא כל מלאכה.
 ו לעולם ועדבענין ברוך שם כבוד מלכות

רבי יהודה אומר מפסיקין היו אלא שלא היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואנן מאי טעמא 
אמרינן ליה כדדריש ר' שמעון בן לקיש וכו' אמרי רבנן היכי נעביד נאמרוהו לא אמרו משה רבינו לא נאמרוהו אמר 

גיא. ובחידושי אגדות להמהרש"א ביאר דכשאומרים שמע יעקב התקינו שיהו אומרים אותו בחשאי וכו' עיין כל הסו
דרך קבלת עול מלכות שמים כבני יעקב ראוי לומר בשכמל"ו כמו הזכרת שם שמים ביוה"כ בבית המקדש על דרך 
כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו, אבל משה שאמר דרך לימוד בזה לא שייך ענייה של בשכמל"ו, ולכן ישראל 

עול מ"ש היו ראוי לומר בשכמל"ו אבל כיון שלא נכתב בתורה גנאי הוא להפסיק בדברי משה  שאומרים דרך קבלת
בקול רם הילכך אומרים בחשאי. וכתב הצל"ח לפי"ז יש ללמוד זכות על קצת קהלות שנוהגים לומר בשכמל"ו בערב 

אומרים ולא יהיה יעקב  ר"ח ביום כפור קטן בקול רם, דאין קפידא לומר דבר שלא אמר משה דהא כמה פיוטים אנו
אבינו כא' הפייטנים, אלא הקיפדא להפסיק בדברי משה במה שלא אמר, ובזה דאין אומרים פרשה ראשונה של שמע 

 ליכא קפידא מלומר בשכמל"ו.
ויש להעיר על זה דהנה נהגו לומר בשכמל"ו ביום כפור באמצע ק"ש בקול רם וכמבואר בשו"ע סי' תרי"ט, 

דאיתא שם כשעלה משה לרקיע שמע למלאכי השרת שהיו מקלסין להקב"ה ברוך שם  והטור שם הביא המדרש
כבוד מלכותו לעולם ועד הורידו לישראל, למה הדבר דומה לאדם שגנב הורמין פי' חפץ נאה מתוך פלטרין של מלך 

כ אומרים נתנו לאשתו אומר לה אל תתקשטי בו אלא בצנעה בתוך ביתך, לכן כל השנה אומרים אותו בלחש וביוה"
אותו בפרהסיא לא שנו כמלאכים עכ"ל הטור. ולכאו' לפי טעם זה אין חילוק בין אם אומרים באמצע שמע או לא, 
והמ"א הק' לפי המדרש מאי קאמר הגמ' לא אמרה משה, ותי' הפי' שלא כתבה בתורה מפני קנאת המלאכים, ולפי 

. אבל קשה להעמיס הכוונה לא אמרה משה דהוא זה גם לגמ' אין חילוק אם אומרים באמצע הקריאת שמע אם לא
מפני קנאת המלאכים ולכאו' מדרשים חלוקים כאן, אבל קשה דמהנהגינו יהיה ע"פ המדרש ודלא כהבבלי, וגם קשה 

 דהטור סי' ס"א הביא גמ' כאן והטור סי' תרי"ט הביא המדרש.
נו, ובפרט המשל של הבת מלך והנראה בזה, דהנה הנפש החיים שער ג' פרק י"א בהג"ה מסביר הגמ' של

וציקי קדרה דמה שייך גנאי באמירת בשכמל"ו בקול רם הלא שבח גדול הוא, ע"פ יסודו שם דמצדו יתברך אין שום 
נבראים כלל רק מצידנו אנו מרגישים שיש נבראים והקב"ה מולך על הכל, ולכן בשכמל"ו הוא שהקב"ה מלך על כל 

מצדו אין כאן נבראים כלל רק מצדינו צריך לשבח אותו בזה שאנו מרגישים הנבראים, אבל באמת הוא יותר גבוה ד
הנבראים ולכן אומרים אותו בחשאי. ושם בפרק י"ד בהגה"ה הסביר שמשה לא אמרוהו מפני שדרגתו הוא להשיג 
שאין כאן שום נבראים וה' אחד באחדות פשוטה כמו שהיה קודם שנברא העולם, אבל האבות היו מרכבה לשכינה 
בבחינה שיש נבראים אלא הכל הוא ברשות הקב"ה, ולכן אנו הבת מלך מאחר שהאמת הוא שאין נבראים כלל גנאי 

 הוא לומר בקול רם בשכמל"ו, אבל אנו צריכים לזה מצד השגותינו ולכן אומרים בחשאי.
 
 
 
 
 



עיוני אורייתא D A I LY  I Y U N I M  F R O M  H A R A V  A H A R O N  S O R S C H E R  S H L I T ” A

עיונים על העמוד מאת

הרה"ג ר' אהרן יואל סורשר שליט"א

 
 
 
 

ה לא אבל הרמח"ל בספרו דרך ה' ביאר להיפך, שבשכמל"ו הוא היחוד האמיתי המתגלה לעתיד לבא, ומש
אמרוהו כנראה דבתורה כתיב כמו שהדרגא שאנו נמצאים שהכונה שה' אחד דהיינו שהוא מולך על כל הברואים, 
אבל בשכמל"ו הוא גלוי שבאמת הכל הוא ביחוד גמור, ויעקב ובניו סמוך לפטירתו של יעקב כשלא נמצא בהם שום 

בשכמל"ו, וזה אינו שייך לנו אבל יש לנו צער כיון פסול ויחדו את השם אז הרגישו שהכל הוא רק יחוד ה' ואמר יעקב 
שרצונינו להרגיש זה ולכן אומרים בחשאי, זולת ביוה"כ שגם לנו שייך מעין אותו בחינה. ולפי זה עולה הגמ' כאן עם 

 המדרש, אבל אם נאמר כן אז אף אם אינו מפסיק באמצע ק"ש אין לומר בשכמל"ו בקול רם.
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