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 מפתח של גשמים 

אמר רבי יוחנן: ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח, ואלו הן: מפתח של גשמים, "
שלושת המפתחות הללו שציינו חכמינו, הם . )תענית ב, ע"א " (ומפתח של חיה, ומפתח של תחית המתים

מפתחות הקשורים לשורש החיים, בהם נוגע ְמחיה החיים בעולמנו בשלוש תחנות מרכזיות של החיים,  
 .בהווייתם, בקיומם ובאחריתם

 
רגע הלידה, הופעת החיים הראשונה היא מפלאי היצירה שבהוויה. ,  מפתח של חיה -הנגיעה הראשונה 

בסתר, בתחתיות ארץ, עד למלאות  מראשית ריקומו של הוולד 
ומדהים בהתפתחותו. מן המציאות   זהו מסע מרתק   -ירחי הלידה 
הסרוחה מתפתח העובר ומכפיל את   הזעירה, האפסית, של הטיפה  

רחם ברגע המתאים, דלתות ה גודלו פי כמה מליונים עד לפתיחת 
עמוקה של מאציל החיים לבריותיו,   זוהי חכמה נפלאה ועצה  -המדויק 

 .חי העולם 
ְשֹמר"?!  ֶלֶדת ַיֲעֵלי ָסַלע ֹחֵלל ַאָילֹות תִּ  אל ה' את איוב: "ֲהָיַדְעָת ֵעתהיאך שו

מאוד רגע מרטיט זה של הלידה אצל  חכמינו תיארו בצורה דרמתית  )לט, א(
כיצד היא מתרחשת ילה והיעל, יהא :בתנאים קשים ומסובכים, ואמרו

מתה מיד  אחד,  רגע  בבא  " (מאחר  או " אחד  רגע  מקדים  ואלמלי 
המתאים.  ברגע  הוולד  של  וחילוצו  טז, ע"ב כן פתיחתו של הרחם    . ) בתרא 
כדברי   אמו,  ממעי  ונמלט  נושע  הוולד  ההמלט כי  הבן'  'ישועת  היא  ה 

)בר"(ָזכָ  ע"א,  פ,  קמא  תוספות   ,בא  ז) הנביא סו,  יָטה " ("ישעיה  ְמלִּ ְוהִּ
זהו מפתח של חיה. אישה שזכתה לפרי בטן, לחוויית  - ם ולא יאחר ובלבד שלא יקדי ,ד"ה לבי, דעת רבנו תם(

בראשית.  במעשה  לבוראּה  שותפה  נעשית  היא  אותה,  הממלא  היצירה  מאושר  כולה  קורנת  הלידה, 
מיותרת  שהיא  כביכול,  לה,  נדמה  נסתרת,  בקנאה  מהול  להיפקד,  המצפה  העקרה  של  צערּה  לעומתּה, 

בקרבה אברי האמהּות וההולדה. היאך אומרת רחל במרירות ליעקב?:    בעולמו של הקב"ה, כי לשווא נבראו
י ן ֵמָתה ָאֹנכִּ ם ַאיִּ ים! ְואִּ י ָבנִּ מפתח של עקרות אין כל בריה שולטת עליהן, לא מלאך   .א(בראשית ל,  " ("ָהָבה לִּ

בר אלא לירך אמו. פרשה זו  לא רק לעו  -הפקידה היא זכייה בחיים חדשים  .  ו(  ברים רבה ז,)ד   "ולא שרף
ַרְחמָ  ֶאת  ְפַתח  ַויִּ ָרֵחל...  ֶאת  ים  ֱאֹלהִּ ְזֹכר  "ַויִּ מרחל:  חכמינו  ל,)ב" הלמדוה   .ב(כ  ראשית 

 
השנייה   החיים.  -הנגיעה  קיום  הבריאה,    גשמים,  את  להחיות  נועדו  קיומה, הגשמים  להתמד  לדאוג 

מפתח של  זהו  החיים,  בעלי  יתקיימו  שעליהם  הצמחים  את  המגדלים  המים,  ידי  על  חיים  לה  להעניק 
תֹו ם ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ְבעִּ ְפַתח ה' ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת ַהָשַמיִּ בפי הנביא קרויה  . ב(ברים כח, י)ד   "גשמים. "יִּ

י ַכֲאֶשר ֵיֵרד ַהֶגֶשם וְ  יָדּה  תופעה זו לידה: "כִּ ְרָוה ֶאת ָהָאֶרץ, ְוהֹולִּ ם הִּ י אִּ ם ְוָשָמה לֹא ָישּוב כִּ ן ַהָשַמיִּ ַהֶשֶלג מִּ

 ג תשפ" חשוןגיליון 

 מפתח של גשמים 
 

 מה דמות ניתן למדינה 
 

קריאה לשמור על  
בתעמולת  הנימוס 

 הבחירות 
 

קריאת עיתון לפני  
התפילה; גלילת ספר  

 תורה ללא מטפחת 
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יָחּה, ְוָנַתן ֶזַרע ַלֹזֵרַע ְוֶלֶחם ָלֹאֵכל ְצמִּ גם פה ישנה פריצה מן ההעלם אל הגילוי, והוצאה מן  ). שעיה נה, י)י   "ְוהִּ
'גבורות גשמים' עם 'תחיית המתים', כי   חברו יחדיו  גיבור'  הכוח לפועל. בתפילת עמידה, בברכת 'אתה 

מבטאים את גדולתו של בורא העולם בפעולותיו ובמעשיו הכבירים, שתיהן שייכות לשבחו של מקום, הם 
ביניהם וזיקה  קשר  שיש  ללמדנו  חקר,  לאין  עד    .המתפשטים 

ונפסדו באדמה, ובשורת חיים לאילנות, שהיו נעדרי   תהליך הצמיחה הוא לידה מחדש לזרעים שנרקבו 
ה החוצה, ולבלוב האילנות אחר  חיים ושקעו עמוק עמוק בתרדמת החורף. פריצתם של הזרעים מן האדמ

הגשם, הם תרועת חיים משמחת ומעין 'בשורת תחיית המתים' לעולמנו, ומכאן, אנו מסוגלים להתקרב  
המתים   תחיית  בבשורת  הברכה  חתימת  עבר  השלישי  -אל   .למפתח 

. מה שנראה לבני אדם כסוף הדרך, כקץ כל  תחיית המתים, אחרית החיים ותקוותם -הנגיעה השלישית 
בשר, כמו שנדמה לבני אדם בפגישתם עם המוות, באה אמונת ישראל ומלמדת אותנו, שהטמנת האדם 
יר   יצּו ֵמעִּ באדמה אינה לשם סילוקו מארץ החיים, אלא מעין זריעתו לקראת צמיחתו מחדש בעתיד. "ְוָיצִּ

באוצר העליון מזומן טל תחייה, "טל שעתיד להחיות בו  . ב(סנהדרין צ, ע"ועיין ב .זהלים עב, ט)ת  "ְכֵעֶשב ָהָאֶרץ
פח, ע")ש  "מתים נוסף מכין אותנו  ב(.  בת  לקראת אותו עידן חדש בעתיד, שיבשר על פתיחת מעגל חיים 

ְברֹוֵתיֶכםהנביא:   קִּ ֶאת  י  ְתחִּ ְבפִּ ה'  י  ֲאנִּ י  כִּ יַדְעֶתם  לז," ("וִּ    יג(.   יחזקאל 
ואת התלות  הישיר  את הקשר  הזיקה,  את  להדגיש  נועדה  הבורא,  אלו כמפתחות שבידי  נגיעות  הגדרת 
בבורא עולם. מכאן נוכל ללמוד על דרכי השגחתו על העולם, לקיימו ולהחיותו, הן בדרך הקבועה והסלולה 

ן בדרך של של הטבע, זריחת השמש ושקיעתה, שנוכל לצפות ולדעת מראש את הזמנים הקבועים הללו, וה
והקבועה הסדורה  למסגרת  כפופים  שאינם  מהלכים  בפתיחת   .מפתחות, 

 
את הגשמים, ואת הלידה לא ניתן לקבוע מראש בצורה החלטית. מה יהיה מזג האוויר בחודש פלוני ביום  
פלוני, לא נדע ממרחק. גם בעידן שלנו, עם כל האמצעים המשוכללים והמדויקים שבהם נוכל לחזות מראש 

האוויר ממבט של לוויין, או מתחנות חיזוי שבקרקע, לא נוכל לדעת זאת מעבר לארבעה או חמישה   את מזג
הטבעית בהוויה  וקבועים  חקוקים  שאינם  תהליכים  מראש  לצפות  שאין  מפני  בלבד,    .ימים 

ולהערכות  לחישובים  מעבר  גשמי ברכה,  ויורדים  לפתע הגשמים,  מופיעים  הייאוש,  לאחר  לעתים,  הנה 
סטטיסטיות. כשם שבנושא הלידה לא ניתן להבטיח מראש בצורה החלטית, כיצד עקרות נפקדות במפתיע 

ונעלמים   לאחר מצב מיואש ואבוד לכאורה. ללמדנו, שמעבר לכוחות הנגלים שבטבע פועלים כוחות סמויים
הקודש ורוח  הנבואית  ההשגה  בכח  אלא  ולדעתם  להשיגם  ניתן  שלא  המפתח,  נגיעת  של   .מכוחה 

 
יַע ְלָכל   , בתלמודה של ארץ ישראל הוסיפו מפתח רביעי, מפתח של פרנסה שנאמר: "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְשבִּ

אולם לדעת ר' יוחנן אין חידוש במפתח זה, כי גם הוא דן בשאלת הקיום והוא   (.תהילים קמה, טז " (ַחי ָרצֹון
כלול במפתח של גשמים, כי הגשמים נועדו לקיים את הבריאה. חכמינו הפליגו בעניין הפרנסה ואמרו: 

 ו(.תהילים קל ,)מדרש שוחר טוב"קשה הפרנסה מן הגאולה, שהגאולה על ידי שליח, והפרנסה על ידי הקב"ה"  
  "הפרנסה נמצאת במעלה כה עליונה, שעליה נאמר: "שהקב"ה יושב ברומו של עולם ומחלק מזון לכל בריה

הדברים החלקיים יכולים  הקיום הכללי תלוי רק בבורא עולם בכבודו ובעצמו, ואילו   . א(  סחים קיח, ע")פ
להימסר לידי שליח. מה שקשור לעצמּות החיים, לקיומם, זוהי הפרנסה, כשם שהחיים מעורים ודבוקים  
במקור החיים הכללי, כך גם קיומם ופרנסתם משיקים ונוגעים במפתח החיים הכללי. תפקיד זה לא ניתק  

שליח לידי  נמסר  לא  כן  ועל  החיים,   .ממקור 
 

ל' המסירה  כן  הענקת ח'  שליאם  עם  הקבועים,  הטבעיים,  לכוחות  ההנהגה  שרביט  מסירת  פירושה 
הסמכות ליכולת ההפעלה בצורה עצמאית, כמובן בהתאם לתוכנית שנקבעה להם מראש על ידי בורא 

סיבות העולם של  ומסובכות  מורכבות  מערכות  באמצעות  המסודרת,  הסיבתית  בדרך  פועל  הטבע   .
א נגיעת הבורא בדרך בלתי תלויה, שאינה כפופה למהלכים הקבועים של ומסובבים, ואילו ה'פתיחה' הי

נותנים מרחב   הטבע. שלושת המפתחות שנשארו בידי הבורא גם לאחר קביעת סדרי הבריאה הטבעית, 
הרתוקים  העליונים  הכוחות  את  ולהפעיל  לעורר  תפילתו,  ידי  על  לפעול  האדם  של  הבחירה  לכוח  גדול 

ורא העולם. זהו סוד כוחה של השפעת עבודת הלב בתפילה. מכאן התשובה וקשורים למפתחות שבידי ב
  .וההסבר לקשר שבין בקשת הגשמים והתפילה

 11-14 הרב עוזי קלכהיים, ארץ מול שמים, עמ'                                                                                        
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 למדינה מה דמות ניתן 

 נאום בעת סיור בקיבוצים של "הקיבוץ הדתי" 

 קבוצת יבנה, ט"ו בשבט תשי"ז 

    על מפעליכם הגדולים, על   אני שמח על ההזדמנות הנעימה להפגש עמכם. רבות שמעתי ממקורות שונים
אינה דומה שמיעה לראיה. לכן קיבלתי ברצון   הרוח המפעמת בקרבכם, ועל דרכיכם המיוחדות, אבל

לבקר ולסייר במשקיכם, לעמוד מקרוב על מכלול הבעיות המנסרות   הזמנת ראשי הקיבוץ הדתיאת  
רבים עלולים   חייב אני לציין שנוכחתי לדעת, שאכן, גדול ורב מפעלכם. שכן, לכאורה קשיים  בעולמכם.

הארץ ויישובה לפי המושגים הנעלים   להערם על דרככם, ולמרות הכל אתם מקיימים את מצוות בנין
 ביותר.

של ההתרחשויות  ומחשבה.  התעוררות  המחייבת  בתקופה  היום  נמצאים  האחרונים,    אנו  החודשים 
זממות בהפכו  לעמנו,  הראה  שהקב"ה  הגדולים  להביא   הנסים  שבכוחם  בודאי  ושונאינו,  אויבינו 

  חלקים גדולים של העם. ואכן, גם זוהי גדולתם של ימים אלה. להתעוררות גדולה וכבירה בקרב

שאם כי אין חשיבותן ראשונה   ם היום מהרהרים וחושבים, ואני משוכנע שכבר הושגו כמה מסקנות,רבי
למשל נופצה לרסיסים אגדת האלילות, שאף חוגים ידועים   במעלה, הרי זוהי התקדמות שאין לבטלה. כך

הגיע   בשטח זה.מקבלים אותה. ואני חושב שיש לציין, שגם בעולם הרחב חלה תזוזה    בתוכנו אולי היו
   והמכוונת תבל. כנראה הזמן, שהכל יבינו וידעו, שיש השגחה עליונה המצעידה דרכי אנוש

מחשבותיהם לאפיק הנכון,   ולכן, מוטל היום עלינו תפקיד גדול וקדוש, לסייע בידי המהרהרים, ולכוון
המתאימה והנכונה   נסתר הוא, ועלינו לתת את העזרה  כי הרצון לשיבה אל המקורות ואל מצוות התורה

מעשה. לכלל  לקבל רשמים   להביאו  אוזן  להטות  לדעת,  היום  רוצה  הנוער שהוא  על  מתכוון  אני    ביחוד 
   כך.-ולהחליף דעות. אני שמח שגם בקרב הקיבוצים החילוניים מהרהרים על

ל חזות קשה היתה בפיו ע  בוודאי היה למראה עיניכם מאמרו של י. דמיאל איש הקיבוץ החילוני, אשר
ומצוותיו. הוא עצמו כותב, שאותו נוער אין לו עתיד, צפוי   החינוך משולל התורה, שאין בו מנהגי ישראל

אנו  ולמענו תהפך המדינה לארץ לא היתה. זוהי הוכחה שאין הדרך חסומה, וכי אין לו שיעקר מן האומה,
ם להביא את השנוי הגדול. חושי  עומדים לאחר יאוש. נדאג נא שלא ישאר קול זה קול קורא במדבר, ונחלץ

עם אלה הקיבוצים, תפקיד גדול מחכה לכם בשטח זה.  אתם אנשי הקיבוץ הדתי, המקיימים יחסי שכנות
  ובדיונים מעמיקים, ע"י קרוב לבבות אפשר ואפשר להשפיע. שהרי אתם מהווים   אני משוכנע שבשיחות

התורה. עברו הימים של   את מצוות  עדות חיה כיצד אפשר לבנות וליצור, ויחד עם זאת לשמור ולעשות
 מעמיקה וברורה, ואין ספק שבכוחה להצליח.  גזרות ותחינות, יש היום צורך בפעולת הסברה שיטתית,

להראות את הדרך הטובה   לעם ישראל יש תורה שהיא תורת חיים, כלומר שהיא נוצרה למען החיים,
רעננה כמעת שניתנה בסיני, וכפי שאמרו חז"ל "כל    אשר ילכו בה. ומכיוון שהיא תורת חיים, היא תמיד

כו, טז(.  יום יהיו בעיניך כחדשים"  אין למצוא שום תורה אחרת, שעמדה במבחן הנסיון של  )רש"י דברים 
היחידה שקבעה משפט   דורות רבים ובמצבים שונים שבהם היה העם שרוי, כתורת ישראל. היא התורה

העובד עצם  נעלים.  מוסר  ועקרונות  שלנוצדק  שהתורה  ביותר   ה  הגבוהה  רמה  על  שניתנה,  בעת  היתה, 
בשעה שכל האמונות של הדתות האחרות, באותן התקופות, לא היו כן,    מבחינת הצדק והמוסר האנושי,

שהיא אלהית   –  מעידה על הכח שמעל לטבע הגנוז בה, ושהיא מעל לזמן ומעל להשגה האנושית  עובדה זו 
 ונצחית. 

שקשה אי אפשר לעשותו, ולא   עלינו מצוות, הרבה מצוות, ומהן קשות. אבל לא כל מההתורה מטילה  
בתורה, שאנו, בני האדם, אין אנו יכולים לירד לסוף עומקם.   הוא טוב ורצוי. יש גם דברים  –כל מה שקל  

רחוקים אנו   האדם על כל סודות המדע? הן ככל שהמדע מתקדם יותר, רואים אנו כמה  אבל כלום עמד 
וטבע העולם שריר    –מתקדם ומתפתח    גלות את סודות ההוויה. המדע משתנה מתקופה לתקופה, הואמל

מהותי, שינוי  לשנותו  בכוחנו  אין  אנו   וקיים.  אין  ושרירה,  קיימת  היא  בתורתנו.  הוא  כך  לחקרו.  אלא 
תכלית  לרשאים לחוקרה ולהגיע לתכליתה, כי בהגיענו לזאת נדע שאנו מתקרבים א יכולים לשנותה, אבל

חלילה, לבטל מצוותיה, כי גם אם  הטוב והאושר הנצחי. משום כך אין אנו רשאים לשנות את התורה, או,



עדיין הרי  בשכלנו,  נתפש  שאינו  ענין  איזה  חלילה   יש  היינו  ואם  והחכמה.  הידיעה  לתכלית  הגענו  לא 
 דור לצורכי אותו הדור, כי אז לא היתה התורה נשמרת. נהגנו כך בכל הדורות, מתאימים את התורה בכל

התאמנו עצמנו אל התורה    ומשום כך היינו עם נבדל אשר עם כל התנאים השונים והמשונים שנמצאנו בהם,
 ושמרנו על יחודנו הלאומי, ולא נטמענו בין האומות.

למדינה? איזה צביון נקבע   מה דמות נתן  –ה  ומשזכינו ונתחדשה עצמאותנו המדינית, נתעוררה השאל
  לה?

להוכיח שאין הדבר כך, נחלק    יש אשר אינם חדלים מלהתריע על מגמות של כפיה דתית. ולא היא. כדי
לחברו ובין אדם למקום, שביד היחיד לקיימן; וסוג   את המצוות לשני סוגים: האחד, מצוות שבין אדם

הציבור שבכח  מצוות  ישראל  שני,  מאזרחי  לתבוע  בא  לא  איש  הראשונות,  לקיומן.  או  לביטולן   לגרום 
הרי שחייבים לקובעם על  לקיימן. אולם האחרונות הנוגעות לציבור, אם אין רוצים לשוללן משומרי הדת,

מפריעות הן את מנוחת   – נוסעות בשבת ברחובות העיר    המכוניות הציבור. למשל, התחבורה בשבת: אם  
  השומרים עליה מכוח קיום מצוות התורה. השבת של אלה

חפץ לדעת מה ישיבו אלה על   אין להירתע מכך אם יקראו לשמירת מצוות היהדות "כפיה", אולם הייתי
בשטח אם  כי  הדת  בשטח  לא  עצמה,  שאלה  בצבא  אותה  השרות  חובת  או  החובות המסים  אין  האם   .

 כבד? אלא משניתן כוח לשלטון לגבות מס בכוח ומשהמשמעת הצבאית מחייבת  עול  – המוטלות על כל חייל  
מקבל הוא על עצמו את העול   מלוי כל החובות הצבאיות, מתרגל האדם אליהן, ומתוך הכרח וחוסר ברירה

 מרצון או שלא מרצון.

בתור פרט, לעשות דבר שאינו   ה היא כשמחייבים את הפרט,ואולם אין מושג הכפיה הולם בענין זה. כפי
 ורק בו מבלי כל שייכות עם אחרים.  בהתאם לרצונו או למצפונו, דבר שהוא קשור בו

 רנח -הרב יצחק נסים, לדור ולדורות: מאמרים ונאומים, עמ' רנו                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הבחירות בתעמולת  הנימוס  קריאה לשמור על  
 כ' באב תשי"ט

כבוד הדדי ועל כללי הבחירות תוך שמירה על  המפלגות בישראל לנהל את תעמולתן לקראת  בקריאה אל  

 חודש אלול.בכרוז שפורסם לקראת יצא הראשון לציון הרב הראשי לישראל י. נסים  –נימוסים מקובלים 

שבין אדם לחברו. עובדה זו ולתיקון היחסים  חשבון הנפש  במסורת ישראל מיועד לעשות  חודש אלול  "

ומחירופים וגידופים הדדיים ומלהשתמש בביטויים מהשמצות  המפלגות להימנע  מחייבת עוד יותר את  

אופי רעיוני ותנסה כל מפלגה להסביר את השקפת עולמה ואת המאבק הבינמפלגתי  מעליבים. ישא נא  

 נאמר בהמשך ההודעה. –כבוד לזולת" החיוב שבה מתוך חלוקת 

לול את בחודש אאנשי הרוח הנאמנים לדבר השם להביא  רבני ישראל ואל  להלן קרא הרב הראשי אל  

רעיון   ואת  התורה  בפני  דבר  ישראל  התשובה  בית  לבבם  ובקיבוץ,  במושב  בעיר,  המוני  באמונה לחזק 

 המאור שבתורה.ולהסביר להם את 

בהודעתו עומד הרב על תשומת הלב הרבה שעלינו לייחס לשתי תופעות שציינו את השנה החולפת, והן: 

השחיתות בממדים גדולים. הרב פונה אל הרבנים ואנשי הרוח לייחד את  העדות ופשיטתו של נגע  בעיית  

ובין אדם לחברו  שבין אדם למקום  המצוות  האמונה וקיום  הדיבור בנושאים אלה ולהסביר לציבור שחיזוק  

שבטי מיזוג אמת של  אחווה ואפשרות של  לתיקון החברה מפגמיה וליצירת אווירה של  הם ערובה נאמנה    –

 ישראל.

כן מציין הרב כי עלינו לבער מקרבנו את מכת הרבית שממדיה גאו לאחרונה ולגנות את חדירתן בארץ 

 ריים ומעטות חרפה על ישראל.ומוסר אלמנטצניעות תכניות בידור פסולות הנוגדות חוקי של 

ובמוסרה למען יקויימו בנו במסורתה  בערכי היהדות  לתיקון המדות ולהיות חדורי הכרה  עלינו לשאוף  

 המנשר.נאמר בסיום  – יג(  )ישעיהו נד,ם" למודי הש"וכל בניך  )דברים כג, טו(קדוש" "והיה מחניך 

 יד- יגולדורות: לאחדים בידך, עמ' הרב יצחק נסים, לדור                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצפה, ח' בתשרי תשי"ט        



 
תורה ללא מטפחת; ביאור הביטוי "בנן של  קריאת עיתון לפני התפילה; גלילת ספר  

 קדושים" 
 

 מו  אבות נחלת

תון קודם תפלת שחרית. לדעתי אסור, משום עושה מלאכתו, וזהו כמו מלאכתו  יאם מותר לקרוא עה א(

 ?שהוא להנאתו, אבל היש מקור לדבר זה

בסי' פ"ט סעיף ב די"א אפי' במוצא חברו    בודאי יש להחמיר. וק"ו הדברים ממ"ש מרן הש"ע   תשובה:

עד   כלל,  אחרים  להתעכב בדברים  אסור  לב שהוא  כדי שיתן  טב,  צפרא דמרי  אלא  לו  יאמר  לא  בשוק, 

 , ועיין קשר גודל סי' כ"ד באזהרות אות ב'. 1שיתפלל 

ם אותו  ס"ת בידים כשהוא מונח בתיק, בפרט כשאין הרבה לגלול. וראיתי נוהגים שגוללינהגו לגלול  ב(

 ?ולא תופסים מטפחת ביד, ואיך אפשר לקיים המנהג, שלא יסתור מה שאסרו להחזיק ס"ת ערום

לא אסרו להחזיק ס"ת ערום אלא דוקא אם יש מצוה באחיזה ההיא, כגון בשעת הגבהה או   תשובה:

ום  בשעת הקריאה או הגלילה שאחר הקריאה, או אם צריך להגיה בו בעת הקריאה, אבל אם לא אוחזו מש 

מצוה, כגון לוקחו להניח במקום אחר, או שגוללו קודם הקריאה אל מקום הקריאה, וכל כיוצא בזה, אין 

איסור לאחוז אותו בלי מטפחת, כיון שלא יש מצוה באחיזה זו, וכמ"ש התוספות והרא"ש והובאו דבריהם 

יא דברי המקובלים בזה, בב"י סי' קמ"ז. ועיין בן איש חי הלכות שנה ב' פ' תולדות אות י"ח, כי שם הב

 2עי"ש.

אם נמצא פירוש על זה בראשונים ה,  3בנן של קדושים שאמרו בגמרא שלא היה מסתכל בצורתא דזוזא  ג(

 ? מדוע יש בזה משום קדושה 

 עיין תוספות ע"ז דף נ' עמוד א' ד"ה ה"ג, ומשם בארה. תשובה:

 יצחק נסים רחמים ס"ט                                                               

 לכלל ולפרט, חלק ג, סי' ט                                                                                                                      

 

 
( החיים )סופר  וכף  ברכות יד ע"א בשם הראב"ד, וראה דרכי משה שם ס"ק א בשם הזוה"ק פקודי קג ע"א  כן הוא ברשב"א    1

 כב. -כ אות פט  'סי
 
בשער הכוונות מט ע"ב. וראה בירור הלכה על הלכה ברורה ח"ז  הובא בכה"ח )סופר( סי' קמז אות א בשם מהר"ש ויטאל  2

 עמ' רעו אות ב. 
 
 הוא רבי מנחם ברבי סימאי, כנזכר בגמ' פסחים קד ע"א, עבודה זרה נ ע"א.  3
 


