
 בהפטרת 'חזון ישיעהו'   ים הלכתי   עיונים 
 הרב ד"ר אהרן אדלר 

 
   ישעיהו פרק א . 1

ָדִמים   יֶכם  ְידֵּ עַּ  יֶנִני שֹׁמֵּ ְתִפָלה אֵּ ְרּבּו  ִכי תַּ י ִמֶכם גַּם  ינַּ יֶכם ַאְעִלים עֵּ פֵּ כַּ ּוְבָפִרְשֶכם  )טו( 
 ָמלֵּאּו:

 
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לב עמוד ב .  2

גד אלעזר:  רבי  זבחיכם,  ואמר  רב  לי  למה  שנאמר  הקרבנות  מן  יותר  תפלה  ולה 
וכתיב, ובפרשכם כפיכם. אמר רבי יוחנן: כל כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו,  

 שנאמר ידיכם דמים מלאו. 
 
 רד"ק ישעיהו פרק א פסוק טו .  3

הרי"ש בחיר"ק תחת סגול כדברכם, פרישת כפים היא לתפלה כמו   -)טו( ובפרישכם  
 אל ה' אפרוש כפי  

 
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רסג סעיף ה .  4

הגה: יש מי שאומר שמברכין קודם ההדלקה, ויש מי שאומר שמברך אחר ההדלקה  
הברכה לאחר  עד  ממנה  יהנה  לא  לעשייתו  עובר  שיהא  וכדי  ב"מ(,  סוף  ,  )מרדכי 

ומברכין הדלקה  אחר  הנר  לפני  היד  מקומשימין  וזה  היד  מסלקין  ואח"כ  עובר ,  רי 
 לעשייה, וכן המנהג )מהרי"ל(. 

 
 תלמוד ירושלמי )ונציה( מסכת ברכות פרק ד הלכה א .  5

 ה. מניין לנעילה א"ר לוי גם כי תרבו תפלה מכאן שכל המרב' בתפילה נענ
 
 רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק טו הלכה ג .  6

שהרג  כהן  כיצד  א  העבירה  ישא  לא  תשובה  שעשה  פי  על  אף  הנפש  כפיו  את  ת 
 שנאמר ידיכם דמים מלאו וכתיב ובפרשכם כפיכם וגו

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קכח סעיף לה .  7
הנפש  כהן את  אתבשוגג,    אפילו  ,שהרג  ישא  תשובה.  כפיו  לא  עשה     : הגה  אפילו 

ויש להקל על בעלי  וי"א   כפיו,  לנעו  דאם עשה תשובה נושא  ל דלת  תשובה, שלא 
 בפניהם,  והכי נהוג )טור ורש"י והרבה פוסקים אגור וב"י(.

 
 שו"ת יחוה דעת חלק ה סימן טז .  8

כפיו  שאלה לישא  רשאי  האם  קטלנית,  לתאונה  וגרם  במכונית,  נוהג  שהיה  כהן   :
 בברכת כהנים לברך את ישראל?

 שו"ת יחוה דעת חלק ב סימן יד .  9
בקרבות  שהשתתפו  צה"ל  חיילי  כהנים  וסוריה,    שאלה:  ירדן  מצרים  צבאות  נגד 

הנפש   את  שהרג  ככהן  דינם  האם  האויב,  מחיילי  והרגו  ופגעו  ישראל,  במערכות 
 שאינו נושא כפיו לברך את ישראל? 

 
   ישעיהו פרק א  .  10

ְלכּו ר    )יח(  יֹׁאמַּ ְוִנָּוְכָחה  ָשִנים    ה'ָנא  כַּ יֶכם  ֲחָטאֵּ ִיְהיּו  ֶשֶלגִאם  יְַּאדִ   כַּ ִאם  ְלִּבינּו  ימּו  יַּ
ָלע   ּתוֹׁ ֶצֶמרכַּ  ִיְהיּו:  כַּ

 רמב"ם הלכות תשובה פרק ב הלכה א   .11
, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופירש תשובה גמורה אי זו היא   

אשה   על  שבא  הרי  כיצד  כח,  מכשלון  ולא  מיראה  לא  התשובה,  מפני  עשה  ולא 
כח גופו ובמדינה שעבר  בעבירה ולאחר זמן נתייחד עמה והוא עומד באהבתו בה וב

זהו   עבר  ולא  ופירש  גמורה בה  תשובה  בוראיך  בעל  וזכור את  הוא ששלמה אמר   ,



מה  לעשות  לו  אפשר  שאי  ובעת  זקנותו  בימי  אלא  שב  לא  ואם  בחורותיך,  בימי 
הוא,   תשובה  ובעל  לו  היא  מועלת  מעולה  תשובה  שאינה  פי  על  אף  עושה  שהיה 

ימיו ועשה תשובה ביום א מיתתו ומת בתשובתו כל עונותיו נמחלין  אפילו עבר כל  
שנאמר עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם  

 שהוא יום המיתה, מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות נסלח לו. 
 
 משנה מסכת נגעים פרק א משנה א   .12

ארבעה   שהן  שנים  נגעים  כ מראות  עזה  ההיכל    שלגבהרת  כסיד  לה    והשאת שניה 
שניה   השאת כצמר לבןדברי ר"מ וחכמים אומרים    כצמר לבןכקרום ביצה שניה לה  

 לה כקרום ביצה: 
 
   ישעיהו פרק א  .  13

ְצִחים:  ָּתה ְמרַּ ֲאִתי ִמְשָפט ֶצֶדק ָיִלין ָּבּה ְועַּ ָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ְמלֵּ יָכה ָהְיָתה ְלזוֹׁ )כב(   )כא( אֵּ
ְך ְספֵּ ָמִים:כַּ ְך ָמהּול ּבַּ ד     ָהָיה ְלִסיִגים ָסְבאֵּ ב שֹׁחַּ הֵּ ָנִבים כֻּלוֹׁ אֹׁ י גַּ ְברֵּ ְרִרים ְוחַּ ִיְך סוֹׁ )כג( ָשרַּ

א טּו ְוִריב ַאְלָמָנה ֹלא ָיבוֹׁ ם ֹלא ִיְשפֹׁ ִנים ָיתוֹׁ ְלמֹׁ ף שַּ דֵּ יֶהם:  ְורֹׁ  ֲאלֵּ
 דברים פרשת ראה פרק יב פסוק כח .  14

ת אֵּ ְעָּת  ְוָשמַּ ר  ְשמֹׁ ּוְלָבֶניָך    )כח(  ְלָך  ב  ִייטַּ ן  עַּ ְלמַּ ֶּוָך  ְמצַּ ִכי  ָאנֹׁ ֲאֶשר  ֶלה  ָהאֵּ ְדָבִרים  הַּ ָכל 
ֲעֶשה  ָלם ִכי תַּ ד עוֹׁ ָיָשרַאֲחֶריָך עַּ ב ְוהַּ ּטוֹׁ ינֵּי  הַּ  ֹלֶהיָך: -אֱ  ה'ְּבעֵּ

 
 תורה תמימה דברים פרשת ראה פרק יב פסוק כח .  15

  והישר בעיני שמים    הטובמר,  מהו הטוב ומהו הישר, רבי עקיבא או  -הטוב והישר  
 בעיני אדם

 
 ישעיהו פרק א .  16

ִקְרָיה   ֶצֶדק  הַּ ִעיר  ָלְך  א  ִיָקרֵּ ן  כֵּ י  ְּתִחָלה ַאֲחרֵּ ְכבַּ ִיְך  ֲעצַּ ְויֹׁ ָנה  ְכָבִראשֹׁ ִיְך  ְפטַּ שֹׁ ְוָאִשיָבה  )כו( 
 ֶנֱאָמָנה: 

 
 פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סנהדרין פרק א .  17
סבור... הסכמה    ואני  תהיה  בישיבה  שאם  איש  למנות  והחכמים  התלמידים  מכל 

אותו   הרי  שהקדמנו,  כמו  ישראל  בארץ  זה  שיהא  ובתנאי  ראש,  שיעשוהו  כלומר 
האיש תתקיים לו הישיבה ויהיה סמוך ויסמוך הוא אחר כך את מי שירצה. לפי שאם  
לא תאמר כן לא תהא אפשרית מציאות בית דין הגדול לעולם, לפי שצריך כל אחד  

שיהא   שופטיך  מהם  ואשיבה  ה' בשיבתם באמרו  הבטיח  כבר  והרי  ספק  בלי  סמוך 
זה  הרי  ואף על פי שאינם סמוכין,  ימנה אותם  כבראשונה, ושמא תאמר שהמשיח 
מוכחש, לפי שכבר ביארנו בהקדמת ספרינו זה שהמשיח לא יוסיף בתורה ולא יגרע 

תשוב לפני שהסנהדרין    ואני סבור ממנה לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה.  
ויועציך   כבראשונה  שופטיך  ואשיבה  אמר  מסימניו  יהיה  וזה  המשיח  התגלות 
כבתחלה ואחרי כן יקרא לך עיר הצדק, וזה יהיה בלי ספק כאשר יכשיר ה' לבות בני  
בוא  לפני  ישרם  ויתרבה  ולתורתו  לה'  תשוקתם  ותגדל  הטוב  במעשה  וירבו  אדם 

 המשיח כמו שנתבאר בפסוקי המקרא 
 

   ו פרק א  ישעיה   .18
ן ְּבִמְשָפט ִּתָפֶדה ְוָשֶביָה ִּבְצָדָקה:  )כז( ִציוֹׁ

 
 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צח עמוד א   .19

ושביה  תפדה  במשפט  ציון  שנאמר  בצדקה,  אלא  נפדית  ירושלים  אין  עולא:  אמר 
 בצדקה.

 
 


