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 חלקם בפשט וחלקם אף בסוד. ומצאנואבמשך הדורות נדפסו כמה וכמה תרגומים לס' הזהר
נדון בפוסקים אי שרי לתרגם את הזהר ללשה"ק, או שאיכא איסור בזה מכמה טעמים. ומצאנו

 בעל שדי חמד, שנדפסה כהסכמה לס' שערי)תקצ"ג – תרס"ה(,תשובה לרבינו חיים חזקיאו מדיני 
. תשובהב– ליקוטים מפשטי הזהר על סדר פרשיות התורה לר' יודיל רוזנברג)תרס"ו( זהר תורה 

זו נדפסה ללא רשות רבינו, וכמש"כ המו"ל "הנה הרהבתי בנפשי עוז להדפיס תשובתו אלי
בראש ההסכמות נגד רצונו יען כי זה איזה חודשים שנעדר ארון הקודש ושהל"ח וע"כ אין עוד

מקום לטעם בטול תורתו הנזכר בזה".

ואלו דבריו:

גבה"י יום ה' לסדר למען ייטב לך והארכת ימים לפ"ק

ייטיב ה' כתיבה וחתימה בספרן של צדיקים לאלתר לכבוד הרה"ג המפורסם סיני ועוקר
הרים, המאיר לארץ ולעליה דרים, בחיבוריו היקרים, אמרותיו טהורים מימיו מים אדירים,
לחמו לחם אבירים כש"ת מוה"ר יהודה ראזענבערג, יפיצו מעינותיו מעיני החכמה בעיר וורשא

המעטירה, נרו יאיר באורה, זו תורה, כאור החמה ברה.

אחר דשכתה"ר כמשפט אודיעהו מקבלתי די שדר לן מר מכתב לחזקיאו בצירוף ספרו
"ידות נדרים" ובצירוף הקונטרסים של העתקת הזהר הקדוש ללשון המדרש אשר ברצון כ"ת
להוציא לאור פירוש על התורה מלוקט מן הזהר בשם ספר "שערי זהר תורה" וכ"ת דרש ידרש
ממני הסכמתי ואם כי קשה עלי לעת זקנתי לבוא בשער עם קסת הסופר מטעמים הנאמרים
במכתב גלוי מודפס הרצוף וגם כי בעיקר הדבר לא אבין למה כ"ת ידרוש הסכמות על ספר כזה
כי האם דברי התנאים צריכים להסכמה דידן אבל יען כי כ"ת הפציר בי מאד לאמר שתלוי' בזה
הרמת קרן כנסת ישראל באמונתנו הקדושה נאזרתי בשארית כחי להשיב עכ"פ על ספקותיו
ראשון ראשון ורק בתנאי קודם למעשה לבל ידפיס כ"ת את דברי אלה להסכמה על ספרו כי
הכל יודעים שזה איזה שנים אשר גדרתי בעדי מליתן הסכמה על ספרים חדשים מחמת ביטול
תורה שלי כי כמעט לא עבר יום שלא יטרידו אותי בהסכמות על ספרים חדשים ולזאת על כ"ת

להבין שלא אוכל לצאת מגדרי כי מה אענה לשאר המחברים ואת כ"ת הסליחה על זה.

33. עיין סקירה עליהם אצל בועז הוס: תרגומי הזהר, בתוך חידושי זהר ע' א(

. בשנת תרפ"ד הדפיס גם זהר מתורגם על כל התורה. אמנם, לא ידעתי אם לאמת הסכמה זו, דהרב המחבר הדפיס ס'ב(
הגדת מהר"ל ונפלאותיו, וחידושי רעק"א על ברכות ושבת, וכבר הוכח ברבים זיופו )עיין צפונות ג סו(. שו"ר לגרי"ח

( שכתב שברור לו שהסכמה זו מזויפת מכמה וכמה טעמים והוכיח גם מזה שהביא את 'דברי249סופר )עץ חיים ז 
האזולאי' ולשון זו היא דרך חכמי האשכנזים ורבנו בכל ספריו לא כינהו כך אלא 'מרן החיד"א' והוא טבע את הכינוי

 )ומה שהדע"ה הביאוועל כן אין לסמוך עליה להלכה ומ"מ הבאנו דבריו כדי לדחות דבריו ולעורר בכלל ענין זההזה 
פשוט שלא ידע מזה כלל(

. תרס"ד.ג(
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וכו' אין דע"ד אשר יחשוש כ"ת בהעתקת הזהר ללשון הקדש מן הדרש של כבשים ללבושך
אני רואה בזה שום חשש ראשית כי הלא אין כ"ת ראשון בזה כי הלא זה ספר הבהיר הגדול
מקומות בהזהר וע"כ לקחו ממנו המאמרים החסרים באיזה  הזהר לעברית  הוא רק העתקת 
להשלים החסרון בסוף כל חלק וחלק והוא ספר קדמון מאד ולא נודע מי עשה העתקה זו אשר
בשביל זה יש אומרים שהזהר נתחבר מתחילה בלשון הבהיר ונעתק מן הבהיר להזהר כדי
שיהיה מובן היטב למדברים ארמית אבל על דעתי כי נהפוך הוא כי כל מבין יראה שיש כמה
מקומות כי כל מבין יראה שיש כמה מקומות בספר הבהיר שלשונו דחוק והדחק בולט שהוא
משום שלא רצה המעתיק לשנות מדברי הזהר בלשון הארמי וגם שם "הזהר" יוכיח שמתחיל
בפסוק "והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע" כי כך היה דרך המחברים הקדמונים לקרא הספר ע"ש
התחלתו ולבעבור זה קראו למדרש המיוחס להתנא ר' נחוניא בן הקנה בשם ספר הבהיר יען כי
נסתפקו אם באמת הוא מחברו לזאת התחילו לקרות הספר ע"ש התחלתו בפסוק בהיר הוא
בשחקים כמובא בראבי"ה פי"ט ומזה רבים טועים שמערבים דברים מן ספר הבהיר דזה לזה
זצ"ל ויטאל  הזהר מר"ח  גם מובא בהגהות דרך אמת שעל  וכן  הם  כי שנים  יודעים  ואין 

אות א' שמביא שם לשון הנמצא בזהר לשון הקדש הרי שהיה לפניו ספר הבבראשית דף לה:
גאונים שעשו חזי כמה  פוק  וגם  הגדול  ספר הבהיר  זה  הוא  ומסתמא  הזהר בלשון הקדש 
פירושים על הזהר ע"פ קבלה העמוקה וגם שאר ספרי קבלה מאדירי התורה הכל בלשון הקדש
ולא חששו משום כבשים ללבושך וכמבואר בפסק הגאון ר' יצחק דלאטש זצ"ל ומלבד כ"ז הלא
אני רואה שכ"ת משמיט כל ענינים עמוקים ומגמת כ"ת היא רק להעתיק חלק הפשטיות מן
הזהר והלא ספר דומה לזה כבר נתחבר בזמן בעל השל"ה ובעל הלבוש שנעתק חלק דפשטיות
מן הזהר ללשון הקדש ע"י אחד קדוש ר' ישכר בער זצ"ל בעל הפירוש אמרי בינה שעל הזהר

וכיון שכ"ת הולך וונקרא בשם מקור חכמה והגאונים הקדושים נתנו הסכמתם בלא שום פקפוק
ג"כ ע"ז הדרך של הספר מקור חכמה ורק שכ"ת מוסיף מעלות יתרות להביא לשון הזהר כמו
שהוא ולהעמיד בצדו העתקה עברית שזאת באמת תאיר עיני הקורא להבין לשון הזהר ותלמדהו
לכנוס דרך ה'שערי זהר תורה' גם בחדרים הפנימים של הזהר וא"כ אזדא לה לגמרי החששא
של כבשים ללבושך מספר כזה שאין בו מעניני מעשה המרכבה כי הדרש של כבשים ללבושך

מובא בגמרא רק על מעשה המרכבה.

וע"ד אשר יחשוש כ"ת אולי ילמדו בספרו העתקת לשון הקדש ולא לשון הזהר וכתב כ"ת
שאפשר שיש טעם כמוס שנתחבר הזהר בלשון ארמית דוקא כמו הקדיש וגם הביא כ"ת דברי

אין זה משום שרצו שיהיו הדברים זהאזולאי הזהר בארמית  הנה על דעתי שמה שנתחבר 
סתומים להיות סתרי תורה שהרי הזהר הוא מקור יסודות האמונה שלנו ואיזה כונה תוכל להיות
בזה להסתיר יסודות האמונה מן העולם ואדרבא הלא אין דבר שיוצרך להשריש אותו בלב בכל
מיני דהתחזקות כמו האמונה, וגם אין לומר שיש קדושה יותר בארמית מבלה"ק דאדרבא בכמה

. חגיגה יג. על הפסוק במשלי )כז כו( שמעשה מרכבה צריך ללמדו בהסתר.ד(

. וכ"ה במשפטים קטו:ה(

. וכן הרמ"ע מפאנו.ו(

. מורה באצבע )ד מג(, חיים שאל )א עה ב(, שה"ג )ס' ע' בהיר(. ז(

"א גיליון מ♦♦ האוצר



האם מותר לתרגם את הזהר ללשון הקודש תד

מקומות בש"ס משבח בקדושת לה"ק ומשפיל לשון הארמי עוד יותר משארי לשונות כהא
דאיתא בסוטה ובב"ק תניא אמר רבי בא"י לשון סורסי למה או לשון הקדש או לשון יונית וא"ר
יוסי בבבל לשון ארמי למה או לשון הקדש או לשון פרסי ומובא בתוס' שם דברי דר"ת דלשון
סורסי היינו ג"כ לשון ארמי הרי שהלשון חול שלהם היה ארמית וכן דעת הרבה גאונים שכל
מה שרצו שיהיה מוכן לכל תקנו לומר בלשון ארמית כמו כל חמירא וכן הקדיש בשביל קדיש
יתום כדי שיוכל כל יתום לומר בנקל קדיש תכף באופן שיבין מה שאומר לטובת נשמת המת
וכן התלמוד נתחבר בארמית כדי שלא יהיה מקום לטעות בפירושו כי הל"ק אינו עשיר בשמות
ופעלים ויש הרבה שמות ופעלים שסובלים כמה משמעות ונקל לטעות כהא דמגילה דאריב"ל
ולימתני בלילה  למקרייא  מינה  סבור  וכו'  ביום  ולשנותה  בלילה  המגילה  לקרות  אדם  חייב 
מתניתין דידה ביממא וכהא דפסחים דדרש רב מתנה אין לשין אלא במים שלנו למחר אייתי
כולי עלמא חצבייהו וכו' ועוד כהנה רבות ואם בדבר קטן של הויות דאביי ורבא כך בדבר
הגדול של מעשה מרכבה שהטעות בו הוא קלקול גדול מאד וכהא דא"ל רע"ק כשאתם מגיעים
אצל אבני שיש טהור הזהרו מלומר מים מים משום שנאמר דובר שקרים לא יכון נגד עיני לא
כל שכן שהיו מוכרחים לדרוש ולכתוב בארמית דוקא וכל זה לדידהו אבל לדידן בודאי מוטב

היה שספר הזהר יחובר בלשון הקדש המובן לנו ביותר.

והן לא נעלמו מעיני גם דברי הזוה"ק בענין לשון ארמי דבפרשת לך מביא בסתרי תורה על
הא דאיתא שאין מלאכי השרת נזקקין בלשון תרגום דר"ל שמבינים בלשון תרגום אלא שלשון
זה נמאס אצלם מכל שאר לשון ורק אצלם נמאס אבל האמת שאינו לשון נמאס אלא שכך
צריך להיות כדי שלא יהיה למלאכים קנאה על ישראל באיזה ענינים ובפרשת תרומה מביא
דלשון הקדש שכינתא מתחברא בהדיה ולשון התרגום הוא לישנא דסטרא אחרא בגין דיתבר
חילא דסט"א והנה לפ"ז י"ל סברא רחוקה דאפשר גם בלמוד הזהר שייכים ב' ענינים האלו
שלא יתקנאו בנו המלאכים ובגין דיתבר חילא דסט"א אבל מי זה לידנו יתקע שלמוד הזהר
ואמירת הקדיש זה כזה תדע שהרי לא חששו ע"ז מעתיקים הראשונים הנ"ל ובפרט שכ"ת
משמיט מלהעתיק ענינים העמוקים מסתרי חכמת הקבלה וכמו האדרות וכדומה ובחלק הפשטיות
של הזהר בודאי אין קנאה למלאכים וחילא דסט"א ודאי דמתבר ע"י כל מיני תלמוד תורה
ופלפול התורה שבע"פ וגם אמירת תהלים מזמר עריצים ומכרית כל החוחים והקוצים הסובבים

את השושנה העליונה אף שכל אלו בלה"ק נאמרים.

ומה שהביא דברי האזולאי לסמוך עליו שלמוד הזהר מסוגל לתיקון הנשמה אף אם אינו
מבין מה שלומד וכתב כ"ת שאפשר שלשון הארמי גורם התיקון ואתפלא ע"ז כי אין שום סברא
לומר שדוקא לשון ארמית מסוגל לזה וכונת האזולאי מבואר מלשונו שהלומד בזהר ומגיע
לסודות עמוקים שאינם מובנים לכל אל יפסיק מלמודו כי אף אם אינו מבין הסודות כראוי יש
בלמודם תיקון לנשמה אבל לא שלשון ארמי דוקא גורם התיקון וגם איך ס"ד לסמוך ע"ז שאין
אנו מחויבים להשתדל בכל האפשרות ללמוד בהבנה כל מה שאפשר לנו להבין האם נעלם
מכ"ת דברי הזוה"ק פרשת קדושים מענין לימוד בלי הבנה שכתב מי שרוצה ללמוד תורה ואינו
מוצא מי שילמדנו והוא באהבתו לתורה מגמגם בה גמגומא דלא ידע כל מלה ומלה עולה
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והקב"ה שמח בההיא מלה ומקבל לה ונוטע לה סביב נחל העליון ונעשו מאלו הדבורים אילנות
גדולים ונקראים ערבי נחל הרי שהזוה"ק לא הזכיר בזה כלל לשון הארמי דוקא וגם מובן
שדברים האלו נאמרים רק על מי שאין לו שום תקנה ללמוד בהבנה כאותו שאינו מוצא מי
שילמדנו ואעפ"כ לא מנעשה מלמוד כזה למעלה רק ערבי נחל בלבד שהוא הגרוע מן הד' מינים
שאין להם לא טעם לא ריח כידוע ואמת הדבר שגם זאת דבר טוב אבל הלא נשמע מכאן שטוב
יותר ויותר ללמוד בהבנה ומחויב האדם להשתדל בזה לחזור אחר רב להבינו ואז יהיה נעשה

מלמודו לא ערבי נחל אלא מור ואהלות כמ"ש כאהלים נטע ה' כארזים עלי מים.

וע"ד שאלת כ"ת אם יעמיד גם שמות התנאים בספרו או לא הנה לדידי נראה בודאי דמוטב
להזכיר השמות ומה שכ"ת רוצה לסמוך על פירש רש"י ז"ל שעל התורה שרוב דבריו לקוחים
ממדרשים ולא הביא שם אמרו רק לפעמים מועט מזער הנה ע"ז אעיר לכ"ת שכיון שרש"י ז"ל
אינו מביא הלשון כמו שהוא אלא בקצור ע"כ לא זכר בשם אומרו וכן בודאי ע"ז סמך בעל
'מקור חכמה' שלא הביא שמות התנאים יען כי קיצר המאמרים בלשון אחר אבל יען כי מטרת
כ"ת שהעולם יתלמדו מספו להבין לשון הזהר ולכך הוכרח כ"ת להעמיד המאמרים כלשונם
לפ"ז מוטל על כ"ת להעמיד ג"כ שמות התנאים והאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם
ועי"ז מתחדש דובבות בקבר  להיות שפתיו  בג"ע  זו  נשמה  הזכרת השם מתעורר כח  וע"י 
בדבריהם כח חדש בשעת הלמוד להיותם דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב כי גדולים

צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.

והנני מוכרח להפסיק ולגמור מכתבי כי זה היום החמישי שאני כותבו מעט מעט בכל יום כי
אפס כחי וגם שאני טרוד מאד בסדור הכתבים של שאר חלקי ספרי "שדי חמד" וע"כ קשה עלי
מאד להשיב לכ"ת על שאר השאלות שאינן כ"כ עיקריות וגם בזה יצאתי מגדרי רק למען החזק
ידי כ"ת שנטל עליו לזכות את הרבים בדבר גדול מאד ואולי יעזור אבינו שבשמים שע"י ספרו
יתלהבו לבבות ישראל לעבודת הבורא ית"ש ותאורנה עיניהם באור האמונה המושפלת מאד
בדור האחרון הזה הנקרא דור יתום והנני בתודתי על ספרו "ידות נדרים" אשר כבדני בו ואבקש
מכ"ת כאשר יעזור לו הש"י להוציא לאור ספרו "שערי זהר תורה" ימחול נא לשלח גם אלי
ספר אחד ואשלח תכף מחירו אי"ה כאשר ישית עלי וכעת יקבל נא כ"ת ברכתי שיעזור לו
הש"י להוציא מחשבתו הטהורה מכח לפועל בהרחבה גדולה וחפץ ה' בידו יצליח וירים קרן

כתה"ר מעלה מעלה ויהי כזית הודו כנפשו הטהורה וכנפש ידידו הצעיר

חיים חזקיאו מדיני המכונה חח"ם

רב ומו"ץ בעיר הקדש חברון יעבב"א

♦

תו"ד הוא דשרי לתרגם הזהר מג' סיבות: 

א. דכבר נעשה כן דספר הבהיר, שבמקור נכתב בעברית ותורגם ע"י מתרגם לא ידוע לארמית.
וכן מצינו שהיה ביד הרח"ו זהר בלשה"ק. 
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ב. עינינו הרואות דיש פירושים על הזהר בקבלה עמוקה, וכל ספרי הקבלה נכתבו בלשון
הקודש. 

ג. כל הסיבה שהזהר נכתב בארמית זה מכיוון שרצו לכתוב את הזהר בצורה ברורה יותר, שלא
יטעו בהבנתו, והשפה המובנת זה ארמית. וממילא, היום שזה לא כך אין בעיה לשנות. 

ועוד כתב שהספר שלו ודאי מותר, דהוא רק ליקוט בפשט, וזה מצאנו שנעשה בהסכמת
הלבוש והשל"ה – מקור חכמה. ועל ספרו זה אין הנדון כאן, דהוא ליקוט פשטי וכמותו עשו

.חרבים, אלא על ספר שהוא תרגום מלא

ויש לעמוד ולעיין בדבריו.

הודפסו האידרות בתרגום ערבי ע"י המדפיס סלימאן דוד חי יחזקאל)תרמח( הנה, בשנת 
 כתבו חרם על ספר זה.טבפונה שבהודו. ספר זה עורר רעש גדול בעולם, ורבני ירושלים וחברון

וז"ל רבני ירו' הראשל"צ ר' רפאל מאיר פאניז'ל ור' יעקב שאול אלישר: 'עינינו דאבה ולא מיני
עוני לבד כי לשמע אזן דאבה נפשינו כי בעיר פונה בערי הודו נדפסו שתי האדרות אד"ר ואד"ז
בלשון ערבי מי יאמין לשמועה הרעה הזאת מי לא ירגז וירעש מחילול ה' הגדול הזה דתבר
גזיזי מי לא יסמר שערות ראשו מראות ברע רזין טמירין ונעלמים יבאו לידי המונים ועמי הארץ
אשר לא ידעו שכול להיכן הדברים מגיעים אוי ואבוי איכה נהייתה תורה הקדושה למשל
ומליצה ח"ו וללעג וקלס בעיני העמים איכה באו פריצים וחללוה איכה רמסו כבודה בעפר
לדרוש ח"ו אהה עלינו איכה נהיתה הרעה הגדולה בימינו... לגזור גזירה קשה... שלא יורשה
שום אחד מבני ישראל להגות באדרות הנדפסים הנז"ל בשום אופן בלשונות אחרים...". וכן

. עוד כתב 'רבינו' בשולי הדברים כמה דברים: א. ס' הבהיר הוא תרגום של הזהר, וראייתו ד'כל מבין יראה שיש כמהח(
מקומות בספר הבהיר שלשונו דחוק והדחק בולט שהוא משום שלא רצה המעתיק לשנות מדברי הזהר בלשון הארמי', ב.
הש"ס והזהר נכתבו בארמית, אע"פ שהיא לשון גרועה, כי היא יותר מובנת ופחות יבואו לטעות, ג. חולק עמש"כ
החיד"א שלשון הזהר מקדשת ולכן ילמד אף מבלי להבין, וסובר שכל זה נאמר דווקא כשאין לו אפשרות להבין. והוא
מוכיח זאת מהזהר, שכותב שמי שלא לומד כי אינו מבין ילמד בלי להבין וזהו 'ערבי נחל', ומוכח מדבריו שזה רק מי
שאינו יכול להבין, וגם שזה רק דרגת ערבה שהיא הפחותה בד' מינים, ד. שמה שרש"י כמעט לא הביא בשם אומרו זה
מכיוון שקצר הלשון, ה. הסיבה שהאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם ושפתיו דובבות בקבר זה שע"י הזכרת
השם מתעורר כוח הנשמה בג"ע ושפתיו דובבות בקבר, ועי"ז מתחדש בדבריהם כוח חדש בשעת הלמוד, להיותם דברים

היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, כי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.

ויש לדקדק בדבריו במה שכתב לחלוק על החיד"א בעניין לימוד הזהר ללא הבנה. דהנה, החיד"א בעצמו כתב מקור לכך
מדברי האר"י, שציוה לבעל תשובה לקרא כמה דפי זהר בכל יום אף בלי הבנה, ודבריו הובאו בהרבה אחרונים בגורי
האר"י בלחם מן השמים )ענין שבועות( אור צדיקים )תפילה א טז( ובהגהות הרמ"ז לשעה"כ וכן הובא בעוד אחרונים
רמח"ל בדרך עץ חיים, ר' חיים פלאג'י בזכירה לחיים )ב נג( ובמלכ"ח )יא יב(, כסא מלך )מג ד(, זכר דוד )א לז(, פלא
יועץ )זהר(, דגל מחנה אפרים )שה"ש ליקוטים(, נתיב מצוותיך )התורה א לא(, מאמרי האד' הז' )הקצרים תקעא( ועוד. 

אולם, בהוספות מהרצ"א לסומו"ט )ט( כתב כעין דבריו וז"ל 'אמת שמקובל בידינו שגם מי שלא ידע כלום אעפ"כ לשון
הזהר מסוגל לזכך הנפש אבל כ"ז למי שכח בינתו קצר מהשיג אבל מי שחלק לו השם ית' בבינה בפשטי התורה בודאי
השם ית' יהיה בעזרו להבין ג"כ מתיקות ערבות נעימות ידידות חכמה הצפונה כאשר יחפש אחריה'. ולא ברורה כוונתו,
דבסוף דבריו הוא לא כותב שלא נקרא לימוד אלא שיזכה להבין, וצ"ע. ומה שהביא מהזהר, הנה פשוט שכוונתו לשאר

לימודים, דלא משמע כלל שיכתוב כן על דברי עצמו.

( הביא שגם ר' שלמה תווינא אסר ללמוד בספרו.84. ובס' הדפוס העברי בארצות המזרח )ע' ט(
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, ר' אליאו סלמאן מני ר' רחמים יוסף פראנקו ר' יום טוביכתבו דברים מעין אלה רבני חברון
. יאפרחי ר' נסים חיים חרייוג'ן ור' יצחק זאבי

 דן בנדון זה, והביא שהגר"ח צאנז'ר אסר בכל)א יו"ד נו(,ורבנו יוסף חיים, בספרו רב פעלים 
תוקף לתרגם אגדות הש"ס וק"ו לזהר, והעלה לאסור מג' סיבות: 

מדברים גשמיים  דברים  בראותם  ולגדף,  לחרף  פיהם  ויפערו  גוים  לידי  התרגום  יבוא  א. 
בעליונים. 

ב. דכולו משלים, ויבואו לגשם את הקב"ה ח"ו וכמו שמצינו בתרגום שיר השירים שאינו מתרגם
אלא מפרש. 

ג. בזהר יש גם סוד בכל מילה ומילה רמזים וגימט', ובתרגום כל זה יפסד. 

, ואףיב)ובמקום גוים נחשוש לגבי חילוניםודברים אלו נאמרים לכאורה גם על תרגום לעברית 

 שלמעשה כבר מסתדרים בלא זה, אכתי אסור משום הטעמים האחרים(.

)קיצשו"ע יו"ד רמהובילקוט יוסף )אליהו קכה(  בשו"ת הרב הראשי יגוע"פ דבריו נפסק לאיסור

)ד ל(.והו"ד בשו"ת מנחת יצחק  ידנד(

מביא הרבה פעמים)אלאנקווה( אמנם, יש סיעתא לדברי 'השדי חמד', דבספר מנורת המאור 
. ובשנת תש"ו הודפס ע"י הרב עובדיה הדאיהטומס' יהי אור, והוא תרגום של ס' הזהר בעברית

ספר הזהר מתורגם ע"י ר' ברכיאל, שהיה בזמן האריז"ל. ובהקדמה שם סמך על דברי רבנו. ועוד
תרגם את שנה בערך( 400)לפני שמביא שר' יאודה מסעוד )סמברי ע' רלב( מצאנו בספר דברי יוסף 

תרגם בעצמו קטעים מהזוהר, וכן)וארא א ב ובמדבר א( הזהר ללשה"ק. וכן החיד"א בס' יוסף לחק 
. טזמצאנו עוד אחרונים שתרגמו קטעים מהזוהר

אולם, יש לדחות כל ראיות אלו, דשאני אלה, שידעו לתרגם את הזהר בצורה של פירוש או
בצורה שהרמזים לא נפסדים, ובצורה לא עקבית כספר מסוים. ובזה נדחת גם ראייתו מספר

הבהיר ומתרגום מהרח"ו.

 כתביז)מט(ומש"כ 'השד"ח' דאין ענין בשפה הארמית, הנה הבן איש חי בספר תורה לשמה 
טעם אמאי נכתב בארמית, וז"ל 'הנה ידיע להוי לכם כי מרן האר"י זצ"ל נתן טעם לענין הקדיש

. 'החח"ם' הגיע אח"כ לחברון ולא ידע מזה כלל.י(

. הובא בזכרון לחובבים ראשונים )ע' טו(.יא(

. מעניין לציין שאף בקרב החוקרים שאינם שותומ"צ הדעות חלוקות אם לתרגם את הזהר. גרשום שלום סובר שאיןיב(
לתרגם הזהר מכיוון שהוא דבר אליטיסטי ואין להופכו לפופלרי בקרב העם, ואילו תלמידו יהושע תשבי חלק עליו ואף

תרגם הזהר בב' חלקים וקראם משנת הזהר, מחלוקת שאף עשתה קרע ביניהם.

. וכן ראיתי מובא בשם מוהרא"ש מיבניאל דסגולת קריאת הזהר היא בארמית ולא בעברית.יג(

. וחילק שם שהזהר אסור ללועזית והאידרא אסורה אף לעברית, ואף שבאידרא יש יותר סודות, אבל אכתי לאיד(
הבנתי את חילוקו ]וראה עוד להלן[.

. וכן בהקדמה לספר אור החמה כתב מהר"א אזולאי שהיה בידו ס' הזהר בלשון הקודש שתרגם ר' ישראל נקוא.טו(

. בס' מראות הצובאות וכן בס' צרור המור ועוד.טז(

. וכפל דברין בבן יהוידע )שבת יב.(. והנה. בתור עורך של תורה לשמה היה לו להביא שכן כתב בתורה לשמה, ולאיז(
היה לו להביא תירוץ זה מדיליה, ואולי ראיה שהוא מחבר ס' תורה לשמה, ודו"ק ואכמ"ל בזה.
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)עה:(מה שנתקן בלשון תרגום דאיהו לישנא דלא משתמע למלאכין עילאין כנז' בזוהר פרשת נח 

הטעם הוא לפי שהם מצד הפנים והם מדברים בלשה"ק שהוא בחינת)פט.( ובפרשת לך לך 
הפנים אך הקליפות הם נאחזים באחור והם מבינים בלשון תרגום שהוא אחוריים ובהיותינו
אומרים השבח הגדול והקדוש הזה של הקדיש בלשון תרגום שהם מבינים אותו אז הם נכנעים
ואינם עולים למעלה עכ"ל וא"כ השתא ממילא מובן הטעם לשאר שאלות שלכם כי לכן דיבר
רשב"י זיע"א הסודות בלשון תרגום כדי להכניע בזה הקליפות שהם מבינים לשון תרגום שהם
יש להם הכנעה מסודות התורה שהיא כחרב פיפיות להם' עכ"ד. וכן מצאנו עוד טעמים לבד

ועוד. וממילא נדחות טענות ב')דרך החיים ה כב( הטעם שזו הייתה השפה המדוברת. עיין במהר"ל 
וג'.

ומה שתמה על ספר הבהיר – אמנם, יש בזה מבוכה בקרב החוקרים. אבל רוב ככל החוקרים
סבורים שזהו מדרש קדום, שנערך בתקופת תחילת הראשונים ונכתב בארמית. ויעויין בזה בספר

 שסיכם את הדעות.(,52)עמ' במעגלי הנגלה והנסתר 

וכמובן דאין הדברים אמורים כלפי הביאור מתוק מדבש והביאור של בעל הסולם, דהם
מבארים בדרך כל מפרשי הזהר, ודבר זה שונה במהותו מתרגום המילים. אלא הדברים אמורים
כלפי תרגום מלא, הכולל את סודות הזהר. וגדולה מזו, מה שמפרסמים זהר בעברית לקריאה,
וכותבים שעדיף לקרוא בעברית ולא בארמית, ונסמכים על ה'שד"ח', ועליהם הדברים אמורים. 

♦

כולל לא  ללשה"ק,  מתורגם  זהר  הספרים  יריד  בהוצאת  נדפס  שנים  כמה  לפני  והנה, 
האידרות והספד"צ, מהטעם האמור לעיל, וחילקו שהם עיקר הסוד, ואותם אסור להדפיס. וכתבו
כן בשם הבא"ח, והסכימו על דבריו הרב יצחק כ'דורי, הרב עובדיה יוסף והרב שריה דבילצקי,

)והגרש"ד כתב שכמובן שהקריאה היא דווקא בלשון ארמית(,והדגישו כן בהסכמותיהם 

ולא הבנתי דבריהם כלל, דלפי הטעמים שכתב הבא"ח הנ"ל אין מקום לחלק, ואמנם חלקים
אלו הם יותר חמורים, אך לא שונים משאר הזהר. ומה שנאסרו האידרות זה משום מעשה
שהיה, וז"ל שם 'משא"כ דברי האדרא והזהר הקודש' 'יש כדי סיפוק לאסור איסר בעניין זה של

תרגום האדרא וזהר הקדוש ללשון אחר'. עיי"ש עוד לשונות כאלה וצ"ע.

לספר נחלת צבי,)בעל סמיכת חכמים ושא"ס( ובס"ד מצאתי הסכמה של הגאון ר' נפתלי כ"ץ 
בלשון לפרסמו  לא חשש  הרשב"י  מפני שאף  הזהר,  סודות  אף את  לתרגם  להתיר  שכתב 
המדוברת. אמנם בסו"ד הוא כותב 'ובפרט שדילוגו עלי אהבה שדולג ופוסק הסודות והרמזים
ויבוא לידי קיצוץ בנטיעות ח"ו כי אם ויגלו פנים שלא כהלכה  החמורים שלא יכשלו בה 
הדברים הפשוטים'. חזינן שאף לדעתו עדיף להחמיר. אך מה שכתב שלא חשש רשב"י לפרסם
הזהר בארמית לא הבנתי דבריו כלל, דרשב"י כלל לא תכנן לפרסם את הזהר, אלא רק מרב

לתלמיד ומפה לאוזן, וצ"ע.

♦

"א גיליון מ♦♦ האוצר



תט האם מותר לתרגם את הזהר ללשון הקודש

האמור:  מן  וללשה"ק,העולה  ללעז  הזהר  את  לתרגם  אסרו  הדורות  במשך  חכמינו 
והמתרגמים אין להם על מה לסמוך. אמנם, יש שכתבו שהאיסור הוא רק על ספרי הקבלה
המובהקים, כהאידרות, ואף שדבריהם תמוהים, יש למתרגם על מה לסמוך. ואיני בא לפסוק

אלא לעורר.

♦ ♦ ♦
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חלוקת הארץ ע"י הנשיאים - האם היתה מדין שליח או מדין אפוטרופוס תי

עמיחי כנרתיהרב 

חלוקת הארץ ע"י הנשיאים - האם היתה מדין שליח

או מדין אפוטרופוס?

הצעת הסוגיה והראשונים
מבואר בפסוקים פרשת מסעי, שהקב"ה אומר לבני ישראל שחלוקת ארץ ישראל תהיה ע"י

:אהנשיאים של כל שבט

"וידבר ה' אל משה לאמור. אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ, אלעזר הכהן
ויהושע בן נון. ונשיא אחד נשיא אחד מטה תקחו לנחול את הארץ. ואלה שמות האנשים וכו',

אלה אשר ציוה ה' לנחל את בני ישראל בארץ כנען". 

ובסוגיה בקידושין דף מב, א דנה הגמרא מדין מה אפשר לנשיאים לזכות את הנחלה לאנשי
השבט, וז"ל: "ואלא הא דאמר רב גידל אמר רב מנין ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר ונשיא

אחד נשיא אחד ממטה, תיפוק ליה שליחות מהכא! 

ותיסברא דהא שליחות הוא, והא קטנים לאו בני שליחות נינהו! 

אלא, כי הא דרבא בר רב הונא, דאמר רבא בר רב הונא אמר רב גידל אמר רב, מנין שזכין
לאדם שלא בפניו, שנאמר ונשיא אחד נשיא אחד. 

ותיסברא זכות היא, הא חובה נמי איכא, דאיכא דניחא ליה בהר ולא ניחא ליה בבקעה,
! בואיכא דניחא ליה בבקעה ולא ניחא ליה בהר

ואלא כדרבא בר רב הונא, דאמר רבא בר רב הונא אמר רב גידל אמר רב, מנין ליתומים
שבאו לחלוק בנכסי אביהן, שבית דין מעמידין להם אפוטרופוס לחוב ולזכות, לחוב אמאי, אלא

לחוב על מנת לזכות, ת"ל ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו". 

. ומוכרחים לומר כך, מפניגוא"כ, מבואר בסוגיה שהחלוקה לקטנים היתה מדין אפוטרופוס
שלא שייך בהם דין שליחות, וגם לא שייך בענין זה של נחלת הארץ דין "זכין".

. בגיטין לו, ב לומדים בהיקש מהפסוקים בנחלת הארץ ע"י הנשיאים את הכלל: "הפקר ב"ד הפקר", אך, כמבוארא(
בסוגיה בקידושין, נחלת הארץ עצמה לא היתה מדין זה, ומסתבר שהטעם מפני ש"הפקר ב"ד הפקר" צריך סיבה טובה

וחזקה לעשותו, ראה היטב מש"כ בספר עיניים למשפט ב"ב לה, א לגבי שיטות הראשונים ב"שודא דדייני". 

במידי דאית ליה זכייה. לכאורה, המובן בזה הוא כמו שכתב היש"ש ב"ק פ"ו סי' כז: "ולא אמרינן זכין לאדם כו' אלא ב(
וע"ע בר"ן גיטין יט, ב בדפי הרי"ף, שדן על דין זכין בדבר שהוא זכות אבל יוצאת ממנוולא יש בה שום צד חסרון". 

חובה, עיי"ש.

. אמנם, בתוספות הרא"ש כאן העיר: "והא דדריש ליה מקרא מחלוקת הארץ אסמכתא בעלמא הוא, דהתם על פי נביאג(
היה ואורים ותומים". וע"ע תוס' גיטין לד, א ד"ה יתומים, ובחידושי ר' נחום שם.
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תיא חלוקת הארץ ע"י הנשיאים - האם היתה מדין שליח או מדין אפוטרופוס

,ה, וכן משמע ברש"ידומהו דין אפוטרופוס, נחלקו הראשונים: הריטב"א כאן כתב מדין זכין
 הוא דין חדש של אפוטרופוס כשיש כבר זכיה, והחלוקה היא רק "גילוי מילתאוואילו לר"ן כאן

בעלמא", כמו בירושה וחלוקת הארץ.

♦

אופן החלוקה של ארץ ישראל לגדולים - לפי הפני יהושע
ויל"ע איך היתה החלוקה לגדולים, שלכאורה לא שייך בהם דין אפוטרופוס. וכתב הפנ"י

, והוא דייק זאת גם מלשון הפסוק, שהקב"ה אומר לבניזשהדבר הועיל בגדולים מדין שליחות
ישראל לקחת להם את הנשיאים.

וז"ל הפנ"י: "גמרא אלא כדרבה בר רב הונא כו' דאמר משמיה דרב גידל אמר רב מנין
שזכין לאדם כו'. פירוש דלענין קטנים מהני בתורת זכייה אף על גב דליתנהו בשליחות דלפי
סברא דהשתא על כרחך זכייה עדיף משליחות ממעשים בכל יום דיש זכייה לקטן ואין לו
שליחות ואפ"ה לא קשיא לן דרב גידל אמר רב אאידך דרב גידל אמר רב דלעיל דיליף שליחות

ועל כרחך שהנשיאיםמקרא דהכא דממילא ילפינן מיניה שליחות לגדולים שהיו בחלוקת הארץ 
 משמע שהם היו בורריןונשיא אחד תקחוולאו בתורת זכייה מדאמר רחמנא היו שלוחים שלהם 

 דנשיאים איצטריכו בשביל קטנים,אלא דאכתי גופא דקרא לא מיותרלעצמם להיות שלוחים 
ועל זה מקשה הש"ס שפיר ותסברא אטו זכות הוא כו' ומסיק אלא כדרבה בר רב הונא אמר רב
גידל אמר רב ופרש"י כלומר לאו זכות גרידא איכא למישמע מיניה לגדולים וכו' ונראה לי
כוונתו בזה דודאי כולהו תלת מימרי דרב גידל קושטא נינהו דעיקר מילתא דאפילו חובה על
מנת לזכות יכולין לעשות בשביל קטנים כיון דלא סגי בלאו הכי ודוקא כשהן בית דין או שלוחי

אבל בגדולים מילתא דפשיטא היא שאין חבין שלא בפניו אפילוב"ד משום דב"ד אלימי טפי 

. וא"כ יוצא שדין זכין צריך פסוק ומקור. והיינו, שאם דין אפוטרופוס הוא מדין זכין )ורק מורחב יותר ביתומים(,ד(
כריטב"א, א"כ יש לנו פסוק שמחדש "זכין". ואם אפוטרופוס הוא דין בפני עצמו, כשיטת הר"ן, א"כ אין לכאורה פסוק
ל"זכין", וצ"ל שהוא סברא, מצד "אנן סהדי" של שליחות, כדברי רש"י ב"מ יב, ב ובעוד מקומות ותוס' כתובות יא, א.
]"זכין מדין שליחות" יכול להתפרש מצד 'אנן סהדי' לשליחות, שיש ממש מינוי, או מצד חידוש הפסוק, והוא רק מתורת

שליחות, כקצות החושן סי' קה ס"ק א, ואז לכאורה צריך מקור[.

. וז"ל: "אלא כדרבא - כלומר לא זכות שלא בפניו גרידתא איכא למשמע מינה לגדולים, אלא לאורויי נמי דלקטניםה(
אפילו חובה הבאה מחמת זכות רשאין ב"ד לעשות להן" וכו'. והיינו, שכוונת רש"י היא שהנחלה לגבי הקטנים פועלת
מדין אפוטרופוס, ודין אפוטרופוס עצמו פועל מדין זכין, ולכן אפשר ללמוד מכאן גם דין זכין. אבל נחלת הארץ בגדולים
הרי לא יכולה לפעול מדין זכין, מפני הטענה של "איכא דניחא ליה" וכו', ורש"י לא התייחס אליה כאן. ]ובנחלת משה
הבין כאפשרות ששללנו, ולכן תמה איך יתכן, הרי יש שניחא ליה וכו'. ונראה שלדברינו לא קשה על רש"י. ובס"ד ראיתי
שבספר בית לחם יהודה על קידושין כאן, אות נב, וכן בספר מראי מקומות אהל תורה )ישיבת אור אלחנן( על קידושין
כאן, עמ' עג, פירשו את דברי רש"י כדברינו, ע"פ דברי הריטב"א[. ועוד יל"ע בכתה"י של רש"י על קידושין, האם
גורסים שם "לגדולים" )בכת"י רש"י לונדון מרגליות גורס זאת. ברמב"ן וברשב"א ב"מ עא, ב משמע קצת שאין גורסים

זאת(, ואינם תח"י.

. וכן ברמב"ן ב"מ עא, ב.ו(

. כתחילת הסוגיה, במימרא הראשונה. ]הגראי"ל זצ"ל באיילת השחר תמה בגמרא שם: "וכי הנשיא יוכל לברור החלקז(
רק למי שביקש ממנו שיחלק לו דעשאו שליח", ועיי"ש. ואפ"ל שהיה כאן ציווי מהקב"ה לעם ישראל, וממילא כולם

שמעו ועשו זאת[.
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חלוקת הארץ ע"י הנשיאים - האם היתה מדין שליח או מדין אפוטרופוס תיב

על מנת לזכות אלא על כרחך דמחלוקת הארץ של גדולים על ידי נשיאים שמעינן מיהא
 ומהכא נמי יליף דזכין לאדם שלא בפניו בזכות גמור משום דזכייה מטעםשליחות כדפרישית

שליחות היא לשיטת הסוברים כן או אפשר דעדיף משליחות מ"מ עיקר קרא לחוב על מנת
לזכות בקטנים אתא, ודוק היטב".

ונראה שלפנ"י מדובר בשליחות מפורשת, והתנו "בין לזכות בין לחובה", שאחרת תתכן
 כמבואר בגמ' דאיכא דניחא להו בזה(,ח)כתובות פה, א ועודטענה "לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי" 

ולא בזה.

♦

אופן החלוקה של ארץ ישראל לגדולים - לפי רש"י 
. טאבל ברש"י על התורה מבואר שדין אפוטרופוס הועיל לכולם, גדולים וקטנים

אשר ינחלו לכם - בשבילכם, כל נשיא ונשיא אפוטרופוס לשבטווז"ל רש"י במדבר לד, יז: "
ומחלק נחלת השבט למשפחות ולגברים, ובורר לכל אחד ואחד חלק הגון, ומה שהם עושין יהיה

".יעשוי כאילו עשאום שלוחים

,יאולכאורה, כוונת רש"י היא שאע"פ שמצאנו בגמ' שמעמידים אפוטרופוס רק על קטנים
היינו מצד הב"ד, שבגדולים אין סיבה לב"ד למנות להם אפוטרופוס, אבל כאן הקב"ה מינה
אותם, או ציווה למנות אותם, ואפשר שיהיה דין אפוטרופוס גם על גדולים, ודוק. ולשון הדבר

כאן: "הכא היתה גזיה"כ שגם בגדולים יהיה דין אפוטרופוס". ואפ"ל גם בסברא,)רוזמרין( משה 
שבד"כ לגדולים לא ניחא להם שימנו עליהם אחראי בעל כרחם לגבי ירושתם, אבל כאן הרי

נותן ממון רק באופן זה, וברור שהמקבלים שמחים בזה.)הקב"ה( הנותן 

 אבל)לפי רש"י(,ועכ"פ מובן מדוע בנחלת הארץ פעלו הנשיאים מדין אפוטרופוס גם לגדולים 
לדורות הלימוד הוא רק על יתומים קטנים.

♦

תליית המחלוקת גם בהבנת שאלת הגמרא
ובענין שתי השיטות האלו, רש"י ופנ"י, נראה שרש"י יותר מובן בפשט הכתובים, שמינו
עליהם אפוטרופוס ולא הם מינו שליח בשבילם, ונראה שהפנ"י ממאן בחידוש הגדול של דין

אפוטרופוס לגדולים.

ואפ"ל עוד, שהמחלוקת תלויה גם בהבנת השאלה בגמ': "תיפוק ליה שליחות מהכא", האם
וגירושין,הכוונה היא שנלמד שליחות מהמקורות האחרים שנמצא בהם דין שליחות  )קידושין 

. אמנם, ראה בתוס' ב"מ ג, א )ד"ה ולא( בגדר הדבר.ח(

. כמעט לא ראיתי אף אחד שמציין ודן בדברי רש"י אלו, ובחיפוש באוצה"ח ראיתי כמדומה רק בספר דבר משה )לרבט(
רוזמרין( שהעיר על חידוש זה, וצ"ע, ועכ"פ הדברים מפורשים לפנינו.

. ברבינו בחיי שם: "כאילו עשאוהו שלוחיהם".י(

. וראה ב"מ לט, א, שאין ממנים אפוטרופוס לגדולים, ואכמ"ל.יא(

"א גיליון מ♦♦ האוצר



תיג חלוקת הארץ ע"י הנשיאים - האם היתה מדין שליח או מדין אפוטרופוס

על הדין שלנו של נחלת הארץ, או שהשאלה בגמ' להיפך, שנלמד מנחלת הארץתרומה, קרבנות( 
. שאם הכוונה היא שנלמד שליחות מהמקורות האחרים על הדין שלנויבעל המקורות האחרים

של נחלת הארץ, א"כ מובנים דברי הפנ"י, שפועל בנחלה מדין שליחות אבל יש גם חידוש של
דין אפוטרופוס בקטנים. אבל אם השאלה להיפך, שנלמד מהנחלה למקורות האחרים, נראה
שלמסקנה מוכרחים לומר שאכן אין בנחלה דין שליחות, וצ"ל כרש"י, שזה פעל בגדולים מדין

אפוטרופוס, ודוק.

♦ ♦ ♦

. וראה היטב על שאלה זו בהבנת שאלת הגמ' מש"כ הרמב"ן, הריטב"א ושיטה לא נודע למי, וע"ע באוצר מפרשייב(
התלמוד כאן, שסיכמו היטב נקודה זו.

"א גיליון מ♦♦ האוצר


	בשער האוצר
	אחר האסף
	דרוש לנישואין - כיצד מרקדין לפני הכלה
	יישוב הסתירה בין הכרזת בת פלוני לפלוני - לזכות מוקיר רבנן לחתן ת"ח
	תשובה חדשה להרי"ף - שטר מעשה בי"ד שנמצא בשוק
	שטר מעשה בי"ד שנמצא בשוק
	על ירושת רבנות
	ע"ד שמחה באכילה ושתיה בחנוכה וע"ד קבלת שלש דולר
	בגדרי איסור סוטה והפסד כתובתה
	בעניין גירותן של רות וערפה
	נספח - בעניין גירותן של רות וערפה ומשא ומתן בדברי הלבוש מרדכי
	סוגיא דאנוסים היינו
	סוגיא דמפי כתבם ועד אחד בשטר
	הדרן לסיום הש"ס
	בגדרי חזקה אין אדם פורע תוך זמנו
	מהדורה חדשה לספר השטרות לרב האי גאון - סימן י - שטר ערבות
	חיוב חליצה כשיש בן שהורתו לפני הנישואין
	דעת בה"ג ורב יהודאי גאון במי ששכח ולא ספר לילה אחד בספירת העומר [תגובה א']
	בירור וביאור שיטת הבה"ג בעניין מי ששכח לספור יום אחד [תגובה ב']
	סגולת גשמים היורדים בין פסח לעצרת
	בעניין קדושת שתי הלחם ובגדרי קדושת הגוף לענין פדיון
	הגדרת שכחה במצוות התורה - בשכחה בשדה, בשכחת התורה, ובמחיית עמלק, ועוד
	האמנם בירכו באיטליה על נר יו"ט [מכתבים]
	הערות וקושיות - זמנים
	מי שהקדים ברכת זוקף כפופים לברכת מתיר אסורים, האם יחזור לברך מתיר אסורים
	צירוף למנין בתקופת הקורונה
	בעניין תפילה ב"מניין המרפסות" - דעת מרן השו"ע [מכתבים]
	תשלומין בקריאת התורה
	האם מותר לנשק את חבירו או קרובו בבית הכנסת לאחר שעלה לספר תורה
	מכת דבר אימתי נחשב למכה משולחת
	הערות וקושיות - אורח חיים
	בעניין כיסוי הדם
	מכניס עצמו לסכנה - וביטחון שהכל משמים
	היכנסות לספק סכנה בשביל לסייע לזולת
	צבע כתום - במראות דמים
	אם יש למנוע לימוד תורה דרבים בעת המגיפה
	כשרות ועדיפות בקלף ובגויל [המשך]
	בעניין הכנסת מת למנהרות בכבישי ישראל [ובעניין לילך אחר סטטיסטיקה]
	נאמנות במילתא דעבידא לאגלויי
	מעמד הדיין בימינו
	שליחות לדבר עבירה ובקיום מצוה
	הקרבה בלא בית במזבח קטן
	בין רובא דאיתא קמן לרובא דליתא קמן
	האם מותר לתרגם את הזהר ללשון הקודש
	חלוקת הארץ ע"י הנשיאים - האם היתה מדין שליח או מדין אפוטרופוס?
	לפני עור לא תתן מכשול - כללים והגדרות
	הערות הקוראים
	הערה על מאמרו של הרב דוד אריה הילדסהיים "בירור וביאור שיטת הבה"ג בעניין מי ששכח לספור יום אחד" (עמוד ל"ו)
	הערה על מאמרו של הרב יעקב חזן "מתי נכון להניח תפילין של ר"ת" (עמוד ס"ב)
	בעניין מנייני המרפסות
	הערות על מאמרו של הרב אוריאל בנר "אם לא קראו קריאת התורה בשבת מסויימת, האם יש צורך ואפשרות להשלימה?" (עמוד ק"ו)
	הערות על מאמרו של הרב יהושע לוונטל "בעניין השלמת הקריאות בתורה שחסרו עקב מגפת הקורונה" (עמוד קטז)
	הערה על מאמרו של הרב עידוא אלבה "כשרות ועדיפות בקלף ובגויל [חלק א']" (עמוד קע"ה)




