קהל עדת ישורון
ירושלים
בס"ד
שעור מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א שבת פקודי תשע"ו:

הא נשי חייבות בתפילת המוספי
א.

ב.

ג.
ד.

א
הנה נחלקו רבותינו האחרוני הא נשי חייבות להתפלל מוס ,שיש מ האחרוני
הסוברי שה פטורות משו דהוי מצות עשה שהזמ גרמא ,ויש הסוברי שה
פטורות שכיו שה פטורות מחובת הבאת מחצית השקל שמה קוני את
המוספי ,על כרח שאינ חייבות בקרב מוס ,וממילא אינ חייבות בתפילת
המוס שבאה כנגד קרב המוס ,ומאיד רבו הסוברי שה חייבות בתפילת
המוס ,וכמו שיתבאר.
1
והנה רבי עקיבא איגר כתב שנשי פטורות מתפילת המוס מכיו שאינ חייבות
במחצית השקל ,והביא שכ כתב ג בשו"ת בשמי ראש ,2וכדבריו כתבו המהר"
שיק 3והברכת ראש.4
ואמנ כבר תמהו על זה בס' עמודי אור 5ובדעת תורה למהרש" 6ובשו"ת בית
יצחק 7ובשו"ת באר יצחק 8דא כ לתנאי הסוברי שכהני ולווי פטורי
ממחצית השקל א כהני ולווי יפטרו מתפילת המוספי] ,ומלבד שמדלא הוזכר
כ בשו דוכתי משמע שאינו כ ,הלא ג מצינו בגמ' 9שרבי יהושע ב חנניה שהיה
לוי התפלל תפילת מוס ,10עיי"ש[ ,ועוד הקשו שקט פחות מגיל כ' לסוברי
שפטור ממחצית השקל יפטר מתפילת מוס.11
ולכ כתב בעמודי אור בביאור הדבר שא שנשי ]וכ לווי וכהני[ אינ חייבות
בהבאת השקלי שמה באי המוספי מ"מ הרי ה מתכפרות בקרב המוס ,12ועל
כ אי לפטר מחובת תפילת המוס שבאה כנגד הקרב.
ובקהלות יעקב 13כתב בביאור דברי רע"א וסיעתו דיש לחלק בי לווי לנשי ,די"ל
דא שלוי פטור ממצות מחצית השקל מ"מ הוא מחויב בהקרבת הקרב ]ולו יצויר
1

שו"ת רע"א קמא סימן ט'.
2
המיוחס לראש] .כידוע היה פולמוס על אמיתות הספר ,ואכ"מ[.
3
או"ח סימן צ'.
 4ברכות כ"ו.
 5סימן ז'.
 6או"ח סימן רפ"ו.
 7סימן י"ז.
 8סימן כ'.
9
סוכה נ"ג.
10
ואף שי"ל שהתפלל בתורת רשות ,יקשה לסוברים שנשים אינם מברכות על מ"ע שהז"ג] .גם יש לדון דא"כ
כהנים ולווים לא יוכלו לעבור לפני התיבה במוסף שהרי אינם מחויבים בדבר ,ולא מצינו כן[.
11
ובס' תורה תמימה ]פרשת כי תשא[ כתב לחדש שאכן אסור שבחור פחות מגיל כ' יגש לפני העמוד בתפילת
המוסף ,אולם דבריו צע"ג דא"כ גם לווים וכהנים למ"ד דפטירי לא יוכלו לגשת ,וכאשר כבר כתב לחלוק על דבריו
בס' מקראי קודש להגרצ"פ פרנק ]פורים סימן י'[
 12וכדמצינו בגמ' ביומא נ"א :לגבי פר כה"ג שאף שהוא מביאו מתכפרים בו אחיו הכהנים.

Mailing Address: POB 23288 Jerusalem 91231, Israel • phone: +972-2-571-5824
www.kayj.net • email: info@kayj.net • Shul location: 73 Nof Ramot
נוף רמות  • 73ת"ד  23288ירושלים  ,מיקוד  • 9123102טלפון 02-571-5824

קהל עדת ישורון
ירושלים

ה.

ו.

ז.

ח.

שלא די בשקלי לקרב ולוי יכול לדאוג לקרב מחויב הוא בכ[ ,משא"כ נשי
אינ חייבות כלל בהקרבה ואינ אלא מתכפרות בקרב.
וביאור דבריו דמצינו בעני הקרבנות ג' עניני בעלות :א[ מקדיש .ב[ מביא .ג[
מתכפר .דהיינו שיכול אד להקדיש קרב עבור חובת חבירו ,14ומ"מ בודאי חבירו
הוא המביא את הקרב לחובתו ,ויש בעלות נוספת של המתכפר בקרב אע"פ שאי
מביאו כגו הכהני בפר כה"ג ביוה"כ ,שא שאי חובת ההבאה עליה כלל מ"מ
ה מתכפרי בקרב.
ועל פי זה ד בקהלות יעקב שיש לומר שהכהני ולווי חייבי בהבאת המוס ורק
בהקדשתו אינ חייבי ,משא"כ נשי נפטרו לגמרי מחובת ההבאה ]כיו דהוי מ"ע
שהזמ גרמא[ ,וי"ל דתפילת מוס באה כנגד מצות הבאת הקרב ולווי חייבי בה
ונשי פטורות.
אמנ דבריו צל"ע ,דהנה במשנה בשקלי אמר ריב"ז שהכהני לא היו מביאי
שקלי משו שטענו שא ה יביאו יחולו על קרבנות הציבור די מנחת הכהני
שאינה נאכלת.
והנה נראה פשוט דדי מנחת הכהני שאינה נאכלת היא די במביא הקרב או
במתכפר בו ולא במקדישו ,והלא פשוט שא ישראל יקדיש קרב עבור חובת כה
לא יאכל הקרב ,15וא נימא שהכהני חייבי בהבאת המוספי מה בכ שאינ
שוקלי מ"מ ש מנחת כה על המנחה ,ועל כרח שהכהני והלווי לסוברי שה
פטורי משקלי פוטר א מחובת ההבאה ,וא"כ מה בינ לנשי.
ועוד נראה להוכיח קצת כנ"ל מהא דאיתא בגמרא במנחות 16דלסוברי שלווי
פטורי ממחצת השקל א מביא הלוי מחצית השקל צרי למסר לציבור כדי שלא
יהיו חולי בעזרה ,וא נאמר שהוא חייב להביא כישראל ורק אינו חייב בהקדשה
מה בינו לישראל ,ועיי.17
ולכאורה מוכח מכל הנ"ל שהלווי ]לסוברי שאינ חייבי במחצית השקל[
פטורי לגמרי מחובת הבאת קרבנות הציבור ,על א שה מתכפרי בה ,ומזה
שא על פי כ ה חייבי בתפילת המוס מוכח א"כ שחובת תפילת המוס היא
מחמת כפרת הקרב ,וא"כ מוכח לכאורה שא"א לפטור נשי מתפילת מוס משו
שה פטורות מחובת מחצית השקל דמה בינ ללוי ,ודברי רע"א עדיי צע"ג.

 13זבחים סימן ד'.
 14ואם יומם הקרבן הוא יביא חומש וכדאמרו בגמ' בנדרים.
 15אף שדבר זה פשוט ואין צריך לראיה מ"מ יש להוכיח כן מדין מנחת כהנת שאינה קריבה כליל וכמבואר
בסוטה ,אף שהמנחה באה מנכסי הבעל.
 16דף כ"א:
 17גם ממה שקס"ד שלווים אינם רשאים למלוח את קרבנותיהם מהמלח שבלשכה מכיון שאינם שוקלים מוכח
לכאו' כנ"ל.
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