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 היו הם כי ... בדרך מהלכין שהיו ור״ע ור״י וראב״ע ר״ג היו וכבר מכות שלהי דגרסינן מאי ע״פ הוא כן שבאמת לענ״ד ויראה

 הוא שמובטח ר״ע שנחמם וזהו צער מרוב בכו ולכן וח״ אללישר תקומה שתהיה בנפשם שערו ולא בהמ״ק לחורבן סמוך

 וכמה כמה אחת על א״כ ושלוה חסד כך כל להם השפיע רצונו לעוברי דאם זה מטעם וג״כ ח״ו יכלו שלא ישראל אל ה׳ שעיני

 אלישר כלל בתקות שחזקם על לר״ע טובה החזיקו זה שבעד אומר אני ולכן. ח״ו יכלו שלא ישראל על רחמים מדת שישפיע

 ביצ״מ רלספ אליו באו כולם והם נשיא שהיה מפני הלך לא ר״ג לבד ר״ע של ולביתו לעירו כולם באו ולכן החורבן אחר תיכף

 בזה כיםמארי והיו ח״ו לכלותו יצלח לא עליו יוצר כלי שכל ישראל נצחיות מתברר ג״כ מצרים שמיציאת מפני הפסח חג בליל

 מריםאו אנו שחרית של דבק״ש כושלות ברכים לאמץ ג״כ וזהו שחרית של ק״ש זמן גיעה רבותינו ואמרו תלמידיהם שבאו עד

 ודור דור בכל אחריהם לבניהם ומושיע מגן 'וכו אבותינו עזרת ג״כ
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 ]בלי הציונים[ בענין מצות קבלת פני רבו-קובץ המאור אלול תשס"ט .15

  בענין מצות קבלת פני רבו

 

י השכינה, לעלות לבה"מ ולהקריב קרבנות.  הרמב"ם פוסק שגם יש חיוב אחרת, בג' רגלים ידוע לכל שיש חיוב לקבל פנ 

חיוב המקור  דהיינו לקבל פני רבו ברגל.  אולם השו"ע אינה מביאה חיוב זו.  ויש לחקר אם חיובים אלו קשורים.  באנו לברר

חיוב  איך לומדיםעוד עלינו לברר  לקבל פני רבו ברגל, גדרי החיוב, וההשלכות שנובע מהמחלוקת לגבי הטעם של החיוב. 

ת המצוה אוגם מעונין למה חז"ל תארו א מצות עשה שהזמן גרמא, ונשים פטורות.  יקפ"ר מהאשה השונמית, הלוא קפ"ר ברגל ה

 'לקבל פני' רבו, ולא סתם 'לבקר' רבו ברגל.

 

 לימוד דינא דר"י מהאשה השומנית

 'מדוע את הולכת אליו היום לא חדש ולא שבת'קביל פני רבו ברגל שנאמר בר"ה )טז.( איתא "ואמר רבי יצחק חייב אדם לה 

ו עזר רבמכלל דבחדש ושבת איבעי לה למיזל." ותניא בסוכה )כז:( "תנו רבנן מעשה ברבי אלעאי שהלך להקביל פני רבי אלי

רגל בין יוצאין מבתיהן בלוד ברגל אמר לו אלעאי אינך משובתי הרגל שהיה רבי אליעזר אומר משבח אני את העצלנין שא

לא  ו היוםדכתיב ושמחת אתה וביתך איני והאמר רבי יצחק מניין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנאמר מדוע את הלכת אלי

תי אחדש ולא שבת מכלל דבחדש ושבת מיחייב איניש לאקבולי אפי רביה לא קשיא הא דאזיל ואתי ביומיה הא דאזיל ולא 

ל פ"ר דרש שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל.  אלא שלפי מסקנת הגמ' בסוכה, החיוב להקבי צחקי ביביומיה." כלומר, שר

 ברגל הוא דוקא אם יכול לחזור באותו היום.

 

כשרצתה האשה השונמית לדרוש שומקור דברי ר"י הוא ממעשה של אלישע והאשה השונמית )מלכים ב פרק ד(, 

 מית אויום לא חדש ולא שבת."  ור"י היה מדייק ממעשה זה, מהליכת האשה השונבאלישע, שאל בעלה "מדוע את הלכת אליו ה

 משאלת בעלה שיש חיוב להקביל פ"ר ברגל.

 

 י:דר"ורבותינו הראשונים והאחרונים הקשו כמה קושייות בנוגע למעשה זה והקשר לדינא 

" משמע שהיו ,מר "לא חדש ולא שבת( איך לומדים מפסוק זה הדין דחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, הלוא ממה שא1

 בר"ח ובשבת.  א"כ איך לומדים החיוב להקביל פ"ר ברגל.דוקא מקבלים פני רבם 

 ( האם באמת יש חיוב להקביל פ"ר בשבת ור"ח.  הלוא אם נפרש מקור ר"י כפשוטו, היה צ"ל שיש חיוב להקביל פ"ר2

 הזכיר ר"י חיוב זה. גם בשבת ור"ח.  ואם באמת יש חיוב בשבת ור"ח, א"כ למה לא

א מצות עשה שהזמן גרמא, ונשים פטורות.  י( איך לומדים חיוב קפ"ר מהאשה השונמית בכלל, הלוא קפ"ר ברגל ה3

 איך מביאים מקור לחיוב קפ"ר מאשה, שהיא היתה פטורה מחיוב זה. ,וא"כ

ל שיש לשאול בה למה היא ( מדוע בעל האשה השונמית שאלה למה היא הולכת, האם יש איסור להקביל פ"ר בחו4

 הולכת.

 

רגל.  התירוצים לקושייות אלו אינם נוגעים רק להבנת הסוגיא אלא הם ישתמשו לפתח להבנת טעם וגדר דין קפ"ר ב

 ר בשבתועיין ברמב"ם )הל' ת"ת פרק ה הל' ז( שהביא דינא דר"י דחייב אדם להקביל פ"ר ברגל, והשמיט החיוב להקביל פ"

ן למה יש לעיילא הביא לדינא מסקנת הגמ' בסוכה שאין חיוב להקביל פ"ר אא"כ יכול לחזור באותו היום.  וור"ח.  הרמב"ם ג"כ 

 ינו מי.  לכאורה, לא מצבשו"ע השמיט הרמב"ם מסקנא דגמ' סוכה.  עוד יש לעיין למה השמיט המחבר את דינא דר"י לגמרי

לכות ד יש לעיין בטעם החיוב להקביל פ"ר, שמסתמא יש הששחולק על ר"י, וכבר הביא הרמב"ם את דינא דר"י להלכה.  עו

 לדינא התלויות על טעם החיוב להקביל פ"ר ברגל. 

 

 וזמן החיוב לימוד מהשאשה השונמיתההבנת 

  רים ללימוד דינא דר"י מהמעשה של אשה השונמית:בהראשונים והאחרונים הביאו כמה הס

  

דוע את שהרי כתב "חייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנאמר מ ,בגמ'א. רבינו חננאל )ר"ה שם( היה לו גירסא אחרת 

רוב מקום קהולכת אליו היום לא חדש ולא שבת וגו' מכלל דבשבת חדש חייב ואקשינן והא ברגל אמרנו ופרקינן אם רבו שרוי ב

על  א הקשהר"ח הגמ' גופ לו חייב להקביל פניו בכל חדש ושבת ואם הוא במקום רחוק חייב להקבילו ברגל."  הרי שלפי גירסת

 למיד. מה שלמד ר"י חיוב להקביל פ"ר ברגל מהאשה השונמית דקאי על שבת ור"ח.  ותירץ הגמ' דהכל תלוי בקירוב הרב לת

 במקום רחוק, החיוב הוא רק ברגל.  ראם הוא דר במקום קרוב חייב להקביל פ"ר בכל שבת ור"ח.  אך אם הוא ד

 

 )ר"ה שם( שכתב: והדברים מבוארים יותר בריטב"א
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בו.  ובו לרוכ"ת א"כ הל"ל חייב אדם להקביל פני רבו בשבת י"ל דר' יצחק תפס קצה האחרון כי הקבלה הוא בכל תלמיד כפי קר

"ש דש, וזחובכי אם הוא בעיר חייב לראותו בכל יום ולא סגי בלאו הכי.  ואם הוא חוץ לעיר במקום קרוב פעם א' בשבוע או 

' ברגל אהיום לא חדש ולא שבת, שראית ]צ"ל לראות[ אותו.  ואם הוא במקום רחוק יש לו לראות פעם מדוע את הולכת אליו 

 ולא הוצרך ר' יצחק להזהיר אלא למי שרבו במקום רחוק שלא יתעצל לראותו.  ושבת נמי דנקט כולל יו"ט.

 

סמוך  יום.  מי שדר חוץ לעירמי שדר באותו עיר חייב להקביל פ"ר בכל   ' דרגות בחיוב להקביל פ"ר.גהרי שיש 

ה ית היתלעיר חייב להקביל פ"ר בכל שבת ור"ח.  ומי שדר רחוק מהעיר חייב עכ"פ להקביל פ"ר פעם אחת ברגל.  האשה שונמ

מקום באם הוא דר ש להוסיף ולבררדרה חוץ לעיר במקום קרוב, לכן היתה חיוב עליה להקביל פ"ר בכל שבת ור"ח.  ר"י בא 

 ת חייב להקביל פני רבו בכל רגל. לכל הפחורחוק, 

 

ת ב. הטורי אבן )ר"ה שם( כתב דשבת האמור בפסוק "לא חדש ולא שבת" קאי על הרגלים כמו דכתיב "ממחרת השב

ר"ה  תכוון ליו"ט ראשון של פסח.  וחדש האמור בפסוק "לא חדש ולא שבת" קאי עלהתספרו חמישים יום," וידוע דהפסוק 

קפ"ר ל," שקאי על ר"ה.  ולפי הטו"א, מקור דינא דר"י הוא פשוט.  אלא, שלפי הטו"א, החיוב כדכתיב "תקעו בחדש שופר

י כולל נא דר"ברגל קיים גם בר"ה.  ועיין ברמב"ם )הל' ת"ת ה:ז( שכתב דינא דר"י כלשון הגמ', ולא הזכיר ר"ה.  ואם היה די

 ר"ה, היה להרמב"ם להזכיר פרט זה.

 

 בת, שישאו"ח ח"ב ס' צב( הציע דדינא דר"י כולל כל זמן שיש ביטול מלאכה.  לכן בשג. הגרי"א הרצוג )תשובותיו 

ר שמדוב ביטול מלאכה, ובר"ח, דבזמן המקדש היו נוהגין איסור מלאכה, יש חיוב להקביל פ"ר.  ורבי יצחק היה דן מהפסוק

ה.  והא וא דמאי דאתיא מדרשה חביבה ליוהא דהזכיר ר"י רק הרגל ה כ"ש דחייב ברגל.  ,בשבת ור"ח, שאם חייב בשבת ור"ח

 דהשמיט הרמב"ם חיוב זה בר"ח הוא משום שבזה"ז שאין נוהגין איסור מלאכה בר"ח, ממילא אין חיוב להקביל פ"ר.

  

נהג מי"ל דכיון שהיה רק  אוליויש להקשות, שהיה להרמב"ם להזכיר שבזמן המקדש צריך להקביל פ"ר גם בר"ח.  ו

 תיד לבוא לא ינהגו כן.  אך קשה, למה לא הזכיר הרמב"ם דחייב להקביל פ"ר בשבת.לבטל ממלאכה, שמא לע

 

שבת  ד. הנצי"ב )מרומי שדה לר"ה שם( כתב שיש ג' הנחות להבנת הסוגיא.  א( א"א שיהיה חיוב להקביל פ"ר בכל

ל ב להקביברגלים, וא"א שהחיוור"ח, דא"כ נמצא כבוד רבו מרובה מכבוד שמים.  דהיינו, שאין חיוב לקבל פני השכינה אלא 

 שומניתפ"ר הוא תדיר ביותר.  ב( נשים פטורות ממצות קפ"ר ברגל משום שהיא מ"ע שהזמן גרמא, ולכן א"א ללמוד מהאשה ה

.  וע"פ "חלהקביל פ"ר בשבת ורמצוה , מ"מ יש קיום "חפ"ר ברגל.  ג( אע"פ שאין חיוב להקביל פ"ר בשבת ור החיוב להקביל

ום של אם את היתה הולכת בשבת או בחדש, יש לכל הפחות קי :יר הנצי"ב דבעל האשה השונמית היה טוען כךהנחות אלו הסב

בלת יום בקקפ"ר, אבל ביום חול אפי' קיום של קפ"ר אינו, ולמה את הולכת ביום חול.  מזה דייק ר"י דאם בשבת ובר"ח יש ק

ינו אל פ"ר ן שנמצא כבוד רבו מרובה מכבוד שמים, שהחיוב להקביפ"ר, ביו"ט יש חיוב להקביל פ"ר.  ומשו"ה, אין אנו חוששי

נשים שים, דאלא ברגל ואינו מרובה מהחיוב לקבל פני השכינה.  אך החיוב להקביל פ"ר ברגל אינו אלא על האנשים, ולא על הנ

 פטורות ממ"ע שהזמן גרמא.

 

וב, יכא חיאלא בזמן שיש חיוב, ובשבת ור"ח ל יש להבין למה ר"י לא הזכיר בדינו שבת ור"ח, דר"י לא מיירי ,ולפ"ז

 .  וישורק יש קיום אם עושה כן.  ולכן מובן למה הרמב"ם לא הזכיר שבת ור"ח, והוא מאותו הטעם, שאין חיוב אלא ברגל

כא ימצוה לדלדעת הריטב"א יש קיום ואפי' חיוב גם בימות החול.  אך לדעת הנצי"ב אם הקביל פ"ר בחול אפי' קיום ה ,להעיר

 במה שעשה. 

 

שה ה. המהר"ץ חיות )ר"ה שם( הסביר דינא דר"י ע"פ שיטת רש"י )ר"ה לג. ד"ה הא נשים(.  משמע מרש"י שאם א

 שהואעושה מצות עשה שהזמן גרמא, עוברת על בל תוסיף.  וא"כ, שאלת בעל אשה השונמית היתה מדוע את הולכת היום 

, ל תוסיףעוברת על ב לא היתהשבת או ר"ח שאין בו חיוב להקביל פ"ר ברגל, , וא"כ את עוברת על בל תוסיף.  ואם היה יו"ט

ק משום ה.  ורדאין עוברין על בל תוסיף אלא בזמן החיוב.  ומדבריו מבואר מקור לדינא דר"י, דביום שאינו יו"ט לא היה שואל

ין האשה להקביל פ"ר ברגל, דאל"כ א ומזה ראיה שיש חיוב לאנשיםשהיה יו"ט שאלה למה היא הולכת ועוברת על בל תוסיף.  

    עוברת על בל תוסיף.

 

ו. הרב יהונתן אייבשיץ )יערות דבש דרוש יב, וכן הוא באהבת יהונתן להפטורת פ' החודש( כתב שהחיוב להקביל פ"ר הוא  

א היה חייב אדם תמורת החיוב לקבל פני השכינה שעושים בכל רגל כשעולים לרגל.  ולכן, בזמן שהבית המקדש היה קיים, ל

להקביל פ"ר אם היה עולה לרגל לקבל פני השכינה.  ובאמת היה ראוי לקבל פני השכינה בכל שבת ור"ח כדכתיב )ישעיה 

סו:כג( "והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות," אלא שחס הקב"ה עליהם ולא חייבום לעלות לרגל 
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ת, מי שאינו עולה למקדש, חייב להקביל פני רבו תמורת החיוב לקבל פני השכינה.  ולכן האשה אפי' בזמן הביואלא בג' רגלים.  

לעלות לרגל בשבת ור"ח אלא שלא היתה יכולה, היתה לה ה ראויה תשמשום שהי ,בשבת ור"חלקפ"ר השונמית היתה הולכת 

ב להקביל פ"ר דוקא בזה"ז, שאין לנו מקדש, .  ולפ"ז, ר"י מיירי בחיותמורת קבלת פני השכינה מקבילה פ"ר בכל שבת ור"ח

ותמורת מצות קבלת פני השכינה יש לנו מצוה להקביל פ"ר, והוא חיוב על כל אדם.  ואף שראוי להקביל פ"ר בכל שבת ור"ח, 

ת מ"מ בג' רגלים הוא חיוב, תמורת החיוב לקבל פני השכינה.  ולפ"ז מיושב למה לא הזכיר חיוב זה בשבת ור"ח, שבאמת בשב

 ור"ח אין חיוב.

  

ל שרב יהונתן אייבשיץ, שמצות קבלת פ"ר היא תמורת מצות קבלת פני השכינה, ויש קיום הובזוהר משמע כדברי 

א דדון ה', אבזוהר )פ' בא לח.( איתא "יראה כל זכורך את פני האדון ה', מאן פני  קבלת פני השכינה במצות קבלת פני רבו. 

את  דרשינןדני השכינה מקויים ע"י קבלת פני רב שמעון בר יוחאי.  והיעב"ץ הסביר ע"פ מאי רשב"י."  כלומר, דמצות קבלת פ

:( ים רסדה' אלקיך תירא, את לרבות תלמידי חכמים.  וה"ה הכא, את פני האדון ה', את לרבות ת"ח.  עוד איתא בזוהר )דבר

"ח רה בכל יה )יש חיוב על כל אדם לקבל פני השכינ"דחיובא עליה דבר נש קבלא אפי שכינתא בכל ירחי ושבתי, ומאן איהו רב

 זהו רבו(.  מבואר מזה, דמצות קבלת פני השכינה נוהגת בכל ר"ח ושבת ע"י קבלת פ"ר.  ,ושבת, ומי זה

 

א הרב הו חיוב להקביל פ"ר הוא משום כבוד הרב.  מדיני כבודהז. במועדים וזמנים )ח"ד ס' שיז( הסביר דעיקר טעם 

בת שר בכל דיני כבוד הרב דרשו שכל אחד ואחד יקביל פ" ,מנים שרגילים לבקר קרובים.  בזמן האשה השונמיתו בזפני להקביל

 ר"י שהביאוחל אלא ביו"ט.   לא היהדרך לבקר את הקרובים אלא ביו"ט, החיוב להקביל פ"ר היה ה לא, שמן ר"יור"ח.  אבל בז

.  וד הרבביאים החיוב היה בכל שבת ור"ח, משום שכך דרשו דיני כבמקור לזה מהאשה השונמית, דרש כן בהנחה זו, שבזמן הנ

 אלא ביו"ט, שכן אין דיני כבוד הרב דרושים יותר מזה. לא היהאך בזמן ר"י, החיוב 

 

שות ח. הפני יהושע )ר"ה שם( כתב דמלבד הקושיא איך למד ר"י החיוב ברגל מהפסוק המדובר בשבת ור"ח, יש להק

ם ללמוד מהאשה השונמית, הלוא מצוה זו של קבלת פני רבו היא מצות עשה שהזמן גרמא ונשי קושיא אחרת.  איך אפשר

"ר פהקביל לפטורות.  ותירץ דבאמת יש חיוב להקביל פ"ר בכל רגע ורגע, ולכן לא הוי מ"ע שהזמ"ג.  אבל למעשה, א"א לחייב 

בות בפועל להקביל פ"ר.  ונשים, שנוהגות לשלכן כשיש יום של ביטול מלאכה, יש חיוב  בכל רגע משום ביטול מלאכה. 

בת רק בש ממלאכה בר"ח, חייבות להקביל פ"ר אף בר"ח.  ולכן, יש חיוב על הנשים בשבת ורגל וגם בר"ח.  ולאנשים יש חיוב

ל יוב בכחלמד מהאשה השונמית שיש  יורגל.  וכשאמר ר"י שחייב ברגל, כוונתו לשבת ורגל, כל זמן שיש ביטול מלאכה.  ור"

 ממלאכה בר"ח, לכן בעלה הזכיר שבת ור"ח. ותיום שיש שביתה ממלאכה.  ומכיון שנשים שובת

 

רא יון דקכוסיים הפנ"י "ונהי דמעיקר הדין אף בנשים לא שייך כלל דין זה דכיון דנשים אינם חייבים בת"ת.  מיהו 

ילך יו שהיה איש קדוש מש"ה הצריכוהו לבשונמית כתיב שהלכה לגבי אלישע שהיה נביא והיתה תדירה אצלו והכירה במעש

רי.  אך שטעם הדין של קבלת פ"ר הוא משום ת"ת, והיה לחכמים לפטור את הנשים לגמ ,ומסוף דבריו מבואר להקביל פניו." 

  מכיון שהאשה השונמית היתה מקיימת מצוה זו, תקנו חכמים שכל הנשים תהיו מצווות במצוה זו.

 

קביל דר"י מהאשה השונמית המובאים במשא ומתן של המג"א ומפרשיו לגבי המצוה לה ויש עוד הסברים במקור לדינא

ז( פ"ר.  בשו"ע )או"ח שא:ד( מבואר שמותר לאדם לעבור במים להקביל פ"ר בשבת, משום שהוא מצוה.  והמג"א )שם סק"

 מית." יש בזה כדילפינן משונכתב "שחייב להקביל פניו ברגל אבל בשבת וחדש ליכא חיובא אבל מצוה איכא.  ואשה שוה לא

 ת ור"חשיש חיוב ברגל להקביל פ"ר, אבל יש מצוה קיומית בשבת ור"ח.  והאשה השונמית היתה הולכת בשב ,ומבואר מדבריו

וא משום שיש עכ"פ מצוה להקביל פני רבו בשבת ור"ח.  והמחצית השקל )שם( כתב, שהבין המג"א שההסבר לדינא דר"י ה

 פ"ר בשבת ור"ח, "מסברא דברגל דהוא מזמן לזמן איכא חיובא."שאם יש מצוה להקביל 

 

 להקביל פ"ר "נ"ל שהולך בחול להקביל פ"ר אבבשעה והמג"א )או"ח תקנד:יב( כתב דהא דמותר לעבור במים בת

 וםש קיבשבת דבחול אין חייב להקביל פ"ר.  א"נ נהי דחיובא ליכא בחול, מ"מ מצוה איכא."  ומבואר שהמג"א מסופק אם י

איכא  להקביל פ"ר בחול.  והמחצית השקל )שם( הסביר דבדעה הראשונה ס"ל כמ"ש המג"א בס' שא.  ובדעה שניה ס"ל דבחול

ה מצוה, ובשבת ור"ח וכ"ש ברגל איכא חיובא.  והביא המחצה"ש קושיית הא"ר דאם יש מצוה אפי' בחול, למה בעל האש

ה ללכת גם בחול.  והמחצה"ש תירץ דאע"פ שיש מצוה, מ"מ לא היתה דרכהשונמית שאלה למה את הולכת היום, הלוא יש מצוה 

 .  תה הולכ, ולכן אע"פ שהיתה לה מצוה ללכת, מ"מ כיון שלא היתה רגילה לקיים מצוה זו, שאל בעלה למה היתאלא בשבת ור"ח

 

שמא ילמוד ממנו איזה אך הפמ"ג )א"א תקנד:יב( תירץ קושיית הא"ר, דאף שיש מצוה להקביל פ"ר בכל יום, מ"מ זהו 

דבר.  אבל אשה שאינה מצווה בתלמוד תורה, אין לה מצוה להקביל פ"ר בכל יום.  ומבואר מדבריו, דבחול המצוה להקביל פ"ר 
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הוא מטעם ת"ת.  אך בר"ח ושבת, החיוב הוא מטעם אחר, ולכן לא היה בעל האשה השונמית שואלה בר"ח או בשבת למה את 

 א משום תלמוד תורה, והאשה פטורה מת"ת, יש לשואלה למה את הולכת. ילהקביל פ"ר ה הולכת. ורק בחול שהמצוה

 

וה האיתא שם "דרבי יעקב איש כפר חיטייא   .והפמ"ג העיר דבחגיגה )ה:( יש מקור שמצוה להקביל פ"ר בכל יום

דחות ה יש לשהעיר דמהגמ' בחגיג מקביל אפיה דרביה כל יומא," כלומר היה מקביל פ"ר כל יום.  ועיין בערוך לנר )סוכה שם(

והוא משום  באמת יש חיוב להקביל פ"ר בכל יום.  ועפ"ז הסביר למה השמיט המחבר דינא דר"י,לפי רבי יעקב, את דברי ר"י, ד

ה, יש מצוששהמחבר סובר שיש חיוב בכל יום.  אך יש לדחות, דמהגמ' בחגיגה אין ראיה שיש חיוב להקביל פ"ר בכל יום, אלא 

 י המג"א והפמ"ג.וכדבר

 

ש ל דבחדועיין בפמ"ג )א"א שא:ז( שכתב דב' הדעות במג"א )תקנ"ד( היא ב' לשונות בגמ'.  בסוכה )כז:( איתא "מכל

יתא טז:( אי רביה."  ומשמע שיש חיוב אף בשבת ור"ח, ובחול י"ל שיש קיום מצוה.  ובר"ה )פושבת מיחייב איניש לאקבולי א

 ה.למיזל." משמע דאין חיוב בשבת ור"ח, אבל מצוה איכא, ובחול ליכא אפי' קיום מצו"מכלל דבחדש ושבת איבעי ליה 

 

 יוצא מדברי המג"א ג' הסברים במקור הר"י ממעשה אשה השונמית:

דעה הראשונה במג"א )לפי המחצה"ש( שבשבת ור"ח יש מצוה, א"כ מסתברא שביו"ט יש  .א

 חיוב. 

ה, אבל לא היתה דרכה של האשה דעה שניה במג"א ע"פ המחצה"ש שאף בחול יש מצו .ב

 השונמית ללכת אלא בשבת ור"ח. 

דעה שניה ע"פ הפמ"ג שיש מצוה בכל יום, אבל המצוה היא משום ת"ת, לכן האשה השונמית  .ג

 לא היתה הולכת אלא בשבת ור"ח.  

  

  

 טעם מצות קבלת פני רבו

ת א תמורו.  הרב יהונתן אייבשיץ כתב שהיבהבנת לימוד דינא דר"י מהאשה השונמית, מצינו ג' מהלכים בטעם מצוה ז

עיין כשיו נע מצות קבלת פני השכינה.  המועדים וזמנים כתב שהיא מדין כבוד הרב.  הפני יהושע כתב שהיא מדין תלמוד תורה. 

 בג' טעמים הללו ונראה איזו נפק"מ יש בין הטעמים.

 

 קבלת פני השכינה .א

 

.  מלבד המקורות שהבאנו לעיל היא חלק או תמורת מצות קבלת פני השכינהשמצות קבלת פ"ר מהם יש כמה מקורות שמשמע  

 ]שוםמנו מומפרש הקה"ע "אילו לא שמע דבר ."  בירושלמי )ערובין לא.( איתא "שכל המקבל פני רבו כאילו מקבל פני השכינה

שמעאל יתני רבי ( איתא עוד "ובירושלמי )שם די שכרו שהיה לו על הקבלת פני רבו שהוא כמקבל פני השכינה." דבר תורה[ 

אילו בירו כים אכלו אלא מיכן שהמקבל פני חקים וכי לפני האלקויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חתן משה לפני האל

י שה לפנמ"  ועיין בתורה תמימה )שמות יח:יב( על הפסוק "ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חתן .מקבל פני שכינה

 ן דבזמןשכתב דמה שכתוב שם "המקבל פני חבירו," הוא טעות סופר, וצ"ל המקבל פני רבו.  והסביר התו"ת דמכיוהאלקים," 

 שנה.בזה"ז שאין כאן מקדש, יש לנו חיוב להקביל פ"ר ג' פעמים ב ,המקדש היה חיוב לקבל פני השכינה ג' פעמים בשנה

 

 פני ת"ח רבי ורבי חייא הגיעו לעיר מסויים ורצו להקבילבחגיגה )ה:( מובא שויש להביא ראיה ליסוד זה מהבבלי.  

רואין הבעיר ההוא.  הת"ח שבעיר היה סומא ונתן להם ברכה "אתם התקבלתם פנים הנראים ואינם רואין תזכו להקביל פנים 

בעת ינה נואפ"ר ואינן נראין )היינו הקב"ה(."  ומבואר שברך אותם לקבל פני השכינה בזכות מצות קבלת פני רבו.  ואם קבלת 

 ממצות קבלת פני השכינה, איזו מדה כנגד מדה יש בברכה זו.

 

ה בשלש כתב "חייב אדם להקביל פני רבו ברגל כמו שמחוייב לראות פני השכינשעיון יעקב )לסוכה שם( ועיין עוד ב

 השכינה." רגלים כמ"ש 'שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך,' כן מחוייב להקביל פני רבו דהוי כמו קבלת פני

 

עיין בשו"ת מהרי"ל דיסקין )קונטרוס אחרון ס' ה אות נד( שדן אם אפשר לברך ברכת שהחיינו לאחר חג השבועות בעודו זמן  

 ן ראויהתשלומין.  והעלה שאע"פ שעדיין יש מצות קבלת פני רבו, משום שמצות קבלת פני השכינה איתא בתשלומין, מ"מ אי

שיש  פ"ר דומה כ"כ למצות קבלת פני השכינה, שיש תשלומין למצוה זו כמו לברך שהחיינו.  ומדבריו מבואר שמצות קבלת

 תשלומין לקבלת פני השכינה.
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 כבוד הרב .ב

 

הלכות יש כמה מקורות שהמצוה להקביל פ"ר נובעת מדין כבוד הרב.  הרמב"ם )הל' ת"ת ה:ז( הביא דין זה באמצע ה

 כבוד רבו. א חלק ממצות יהנוגעות להלכות כבוד רבו.  משמע מדבריו שה

 

ים בלת פנמרש"י )חגיגה ג: ד"ה להקביל פניו( ג"כ משמע כן.  רש"י כתב "יום טוב היה שחייב אדם לכבד את רבו בקו

 הרי שחיוב קבלת פ"ר הוא לכבד את רבו. כדאמרינן בר"ה וכו'." 

 

וד בעלמא, הכב  אם נפרש שמצוה זו היא חלק מדיני כבוד הרב, צ"ל דמצוה זו שונה קצת משאר דיני כבוד רבו.

ב מסויים ש חיוי ,דו.  משא"כ ברגלבשנותנים לרב )כגון קימה בפניו( אינו תלוי בזמן, אלא כל זמן שיש הזדמנות לכבדו חייב לכ

נה, מצות דה ואם נפרש שמצוה זו היא חלק מדיני כבוד הרב, מובן למה נשים חייבות, וכמ"ש המג"א.  ולכבדו.  פניו להקביל

 וה זו.יבות במצינשים חהזמן גרמא, כיון שבמצוה עצמה אין הזמן גרמא,  , אף שבפרט זהולכן . ן גרמאכבוד הרב אין הזמ

 

שראל יועיין בשו"ת הרמ"ע מפאנו )ס' ו( שדן בנוסח שאנו אומרים בר"ח ויו"ט "מקדש ישראל והזמנים" או "מקדש 

.  את הזמנים מקדשיםממילא את הרגלים, והם הוראשי חדשים," שהמלה "ישראל" מדגישה מה שהב"ד קובעים את החדשים, ו

 וכתב:

ות המועדות. ולפי שקדושות אלו מסור הילכך לעולם איכא למימר ישראל מקדשי לראשי חדשים ומנייהו תסתיים לקביעות

 ושבת לחכמים חייבים אנו להקביל פניהם חדש ושבת, חדש כמשמעו, ושבת דאתי מחמתיה, דהיינו רגל, אם הוא בעיר אחרת,

 גופיה באותה העיר ללמוד מהם תורה.

  

חיוב וכלומר, שהחיוב להקביל פ"ר ברגל נובע ממה שאנו חייבים לכבד תלמידי חכמים על מה שהם קדשו את הרגל.  

 .  זה הוא בר"ח ושבת.  אך שבת אינה שבת שבכל שבוע אלא רגל, דבר"ח ויו"ט הרי קדושת היום נובע מכח התלמיד חכם

 

ורתם ב לקום בפני ת"ח מורה על ההכרה שיש בת"ח הכח ללמד תורה לכלל ישראל.  ביו"ט כשכח תויש להוסיף שהחיו

"ח, פוגש תשגלוי וניכר ע"י קדושת היו"ט עצמה, החיוב לכבדם צריך להיות ברמה יותר גבוהה.  לכן החיוב אינו רק כשנזדמן 

רגל כח בוא לילך למקומו ולכבדו ע"י קבלת פניו.  כמו שאר ימות השנה )שאם פוגש ת"ח חייב לקום בפניו(.  אלא החיוב ה

מיד פני תלתורתם גלוי, והתוספת כבוד שנותנים להם הוא כדי להראות שראוי ללמוד מהם ושאנו רוצים לשאוף מהם.  )עמידה ל

  חכם ג"כ מראה כח זה בדרגה יותר נמוכה.(

 

 תלמוד תורה .ג

 

ים חלק ממצות תלמוד תורה.  אך כתב, דאע"פ שבעלמא נשא יהפני יהושע )שהבאנו לעיל( כתב שמצות קבלת פ"ר ה

א זו הי ומבואר מדבריו, שמצוה  פטורות ממצות ת"ת, הכא חייבוהו חכמים מפני שהאשה השונמית היתה מקיימת את מצוה זו.

צוה שלוחי מד ועיין רש"י )סוכה כה. ד"ה שלוחי מצוה( שכתב יש לה דינים מיוחדים, ולכן נשים חייבות.  חלק ממצות ת"ת, אך

ר בכרה.  ולמוד תותשאין קבלת פני רבו בכלל מדבריו, כולל "הולכי בדרך מצוה כגון ללמוד תורה ולהקביל פני רבו."  משמע 

 הבאנו שרש"י בחגיגה כתב שהוא מדין כבוד הרב.  אמנם, שמא יש לפרש שמכבדים הרב ע"י לימוד תורה ממנו.

 

ביל פ"ר במקום שפטור מת"ת נובע מחיוב מיוחד בת"ת או האם חיוב זה מטעם אחר ובדעת הפנ"י יש לעיין, האם החיוב להק 

ובזה נשים  וד הרב או קבלת פני השכינה(.  והנה, כבר הבאנו דעת הפמ"ג שיש חיוב להקביל פ"ר בכל יום והוא מדין ת"ת,ב)כ

יוב חין כאן אנ"י ג"כ סובר כוותיה, וא"כ .  ושמא הפנוסף להקביל פ"ר בשבת, ר"ח ויו"ט שנובע מטעם אחרפטורות.  ויש חיוב 

 מיוחד ברגל להקביל פ"ר משום ת"ת )אף שיש חיוב זה מטעם אחר(.

 

 :ויש כמה נפק"מ בין ג' טעמים אלו 

שום מכבר הבאנו כמה דיונים אם נשים פטורות ממצוה זו.  אם החיוב הוא מטעם כבוד הרב, יש סברא לחייבם  .א

ן כל הדיעם קבלת  פני השכינה, לכאורה הוי מ"ע שהזמ"ג.  אך שמא נשים חייבות משום ששאין זה מ"ע שהזמ"ג.  אם הוא מט

וטרן, נלמד מהאשה השונמית.  ואם הוא מטעם תלמוד תורה, היה צ"ל דנשים פטורות.  אך הפנ"י כתב דאע"פ שהיה צריך לפ

 ]ואולי יש לחלק בין בחול לבין בשבת וברגל.[  מ"מ חייבוהו חכמים במצוה זו.

 כן שישבר הבאנו דיון המהרי"ל דיסקין אם יש תשלומין למצוה זו.  אם מצוה זו מטעם קבלת פני השכינה, יתכ .ב

שיש  שייך לומר לאתשלומין אחר חג השבועות כמו שיש תשלומין לקרבנות.  אמנם, אם הוא מטעם כבוד רבו או מטעם ת"ת, 

 תשלומין.
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ו ת"ת א דו.  דיון זה אינו נוגע אם המצוה עצמה היא מטעםהמהרי"ל דיסקין )שם( דן אם הרב יכול למחול בכבו .ג

המצוה  ואם הוא מטעם כבוד הרב, הרי הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול.  ושמא יש לדחות, שאף שטעם קבלת פני השכינה. 

 הוא משום כבוד הרב, מ"מ יש חיוב על התלמיד להיות מושפע מרבו ביו"ט, ולפ"ז אין הרב יכול למחול.

 
 הרמב"ם שיטת

ישב שיטת הרמב"ם צריכים אנו לעיין כבר הבאנו קושיית נושאי כלי הרמב"ם על הרמב"ם במה שלא הביא הגבלת הגמ' שאין חיוב להקביל פ"ר אא"כ יכול לחזור באותו היום.  וכדי לי 

 בשקלא וטריא של הגמ'.

 
שהרי כל  אף על פי שלא בשביל הרגל מתעכבים,."  ופרש"י "יוצאין מבתיהן ברגל דכתיב ושמחת אתה וביתךמשבח אני את העצלנין שאין הגמ' הביאה מאמר של רבי אליעזר שהיה אומר " 

דם או"ט צריך י." כלומר, שר"א לא היה משבח את העצלנים משום שהיו עצלנים, אלא משום שהוא היה סבור שמדיני שמחת וצאין מחמת עצלות אף על פי כן משבחן אנייימות השנה אינן 

.  מחת יו"טששה מקיימים מצות ר בביתו כל הרגל כדי לשמח את אשתו.  וא"כ עצלנים אלו, אף שלא היו נשארים בביתם לשם מצוה אלא לשם עצלנות, מ"מ ראוי לשבח אותם, שלמעלהשא
 אם יכול לחזורו היום, שהגמ' דדינא דר"י אינו אלא כשיוכל לחזור באותועל זה הקשה הגמ' מדינא דר"י, שאם יש חיוב להשאר בביתו כל הרגל, איך אפשר לקיים מצות קבלת פני רבו.  ותירץ 

 באותו היום, יכול לקיים שמחת יו"ט ג"כ.  אבל אם אינו יכול לחזור באותו היום, א"א לקיים מצות שמחת יו"ט, ולכן אין חיוב להקביל פ"ר.

  
צוות עשה הסותרים זה את זה, שאם מקיים אחד מהם מבטל את השני, אמרינן שב ואל תעשה עדיף, שעדיף שלא ועיין בשו"ת שואל ומשיב )תליתאה א:תסד( שהסביר הוסגיא דכשיש ב' מ 

שה, ב ואל תע)שאף מקיימים אותה בשלעשות שום דבר מלעשות מצוה אחת ולבטל השני בידים, וכ"ש כשיש לקיים אחד מן המצוות ע"י שב ואל תעשה.  ולכן הכא, שיש מצות שמחת יו"ט 

לך להקביל דים(, משיצות קבלת פ"ר בימקיימה ע"י הישארות בביתו(, ויש מצוה של קבלת פני רבו שהיא בקום ועשה, עדיף שישאר בביתו ויקיים מצות שמחת יו"ט )ועי"ז אינו מבטל משהרי 
צות מו במקום ש ר"א בלשון "משבח אני" משום שאין חיוב להשאר בביתפ"ר ויבטל מצות שמחת יו"ט בידים.  אך בדיעבד אם הלך להקביל פ"ר, ודאי קיים מצות קבלת פ"ר.  ולכן השתמ

 קבלת פ"ר, אלא שיש עדיפות לעשות כן.

 
א היה ללת פ"ר, אין מצות קבוהשו"מ הקשה, איך ידע הגמ' להקשות מדינא דר"י על ר"א.  שמא ר"א חולק על ר"י וסובר שאין מצות קפ"ר ברגל.  ותירץ שאם היה ר"א סבור ש

ר"י וסובר  חולק על כח מזה שאינובח אני," שמשמע שרק עדיף לעשות כן.  שלפי שיטתו אין מקום להקל מדינא לצאת מביתו אא"כ יש מצוה אחרת כגון מצות קבלת פ"ר לקיים.  ומואומר "מש

 שיש מצוה של קפ"ר, ולכן אינה אלא עדיפות להשאר בבית, ולא חיוב.
 

"י חולק על ר"א וסובר ב שהטעם שהרמב"ם לא הביא ההגבלה בדינא דר"י דאין מקיימים אותו אא"כ יכול לחזור לביתו באותו יום הוא משום דרועיין בכס"מ )הל' ת"ת פרק ה הל' ז( שכת 
 ליה דר"י חולק על ר"א.נדחייב להקביל פ"ר בכל גוונא.  והערוך לנר )סוכה י:( הקשה עליו דמ

 

ן מי ין לחלק ביוא שמא היה סובר הרמב"ם דיש כמה סוגייות המוכיחות שלא קיי"ל כאוקימתא זו ביישוב דברי הרמב"ם.  יש להעיר כמה דבריםואף אם נקבל השגת הערוך לנר, 
"ר אע"פ פת קבלת ם מצור"א לא היה נוהג כר"א.  הב' רב חסדא ורבה בר רב הונא )סוכה י: וכו.( היו מקיימישל  וי, תלמידאהא' רב אילע  .שיכול לחזור באותו היום לבין מי שאינו יכול

 שמשמע בגמ' שלא חזרו באותו היום.

 
ב"ם שם( פח על הרמוהפר"ח )הובא בהגהות הר"י קא  ., שאין מקיימים מצוה זו אא"כ יכול לחזור באותו היוםעיין בהגהות מיימוני )שם( שהביא אוקימתא זו להלכהומצד אחר, 

ק רמב"ם פסהוט הוא.  והסביר הפר"ח שרבי אילעאי שהלך להקביל פ"ר לא ידע שיש חיוב לשמח את אשתו ביו"ט.  אבל כתב שהרמב"ם לא הזכיר תנאי זה כשהביא דינא דר"י משום שפש

 כאביי )ר"ה ו:( שיש חיוב לשמח את אשתו ביו"ט, ולכן לא הוצרך לו לפרש שדינא דר"י הוא דוקא כשאינו מבטל משמחת אשתו.
  

ר רמב"ם סבב"ם חילוק זה.  לפי השו"מ אף ר"א מודה שיש חיוב להקביל פ"ר ברגל, אלא שעדיף להשאר בבית.  ואפשר שהולפי השואל ומשיב י"ל עוד טעם למה השמיט הרמ

 י ר"א. שמכיון שרבי אילעאי תלמידו היה מקביל פ"ר ברגל, ולא היה מקפיד על עדיפות זו, א"צ להזכיר עדיפות זו שלא היתה נוהגת כבר מימות תלמיד

 

 ר"יהשמטת המחבר דינא ד

כבר כתבנו דהמחבר השמיט דינא דר"י.  והבאנו סברת הערוך לנר שהטעם שהשמיטו הוא משום שהמחבר סובר שיש  

ה אין ז יל פ"ר, מ"מ שמאקבלה חייב.  ועיין במועדים וזמנים )שם( שכתב דאף שלשון ר"י הוא שחיוב להקביל פ"ר בכל יום

רת דין וב בתוחייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי," ואין זה חיחיוב מצד הדין אלא מצד דרך ארץ.  וכמו כן מצינו "

ו א אינידמדרך הארץ להקביל פ"ר ברגל, והוא חלק מהכבוד שנותנים לרב.  אם לפי איזו סיבה שה ,אלא מתורת מוסר.  ור"ל

יוחד משבאמת אין חיוב   .ו, לכאורה לא עבר על חיובמכבד את רבו באופן הראויהשנה  שאר ימותמקביל פ"ר ברגל, אבל ב

 להקביל פ"ר ביו"ט, ואין כאן תקנת חכמים שרק זוהי הדרך לכבד הרב.  אלא שאמר ר"י שנכון לעשות כן.

 

משום שהוא דבר מצוה.  א"כ מצינו שיש מצוה ממש  "בתוהנה, המחבר הזכיר שמותר לעבור במים כדי להקביל פ"ר בשבת ו 

בלת , וא"כ קשה על המו"ז, איך הבין שהמחבר סובר שמצות קמצד חיוב דרך ארץ שהוא רקמהמחבר בקבלת פ"ר, ולא משמע 

ה ז, ועל .  וצ"ל כמו שהבאנו לעיל בשם הפמ"ג, שיש מצוה בכל יום להקביל פ"ר, והוא מטעם ת"תפ"ר היא רק מדין דרך ארץ

 .מחברזהו דינא דר"י שהשמיטו ה, ו.  אך ברגל יש חיוב נוסף מצד דרך ארץ להקביל פ"רמיירי המחבר שמותר לעבור במים

 

 שלא יהא כבוד רבו מרובה מכבוד שמים

 תירוץ המבוסס על היסוד של "שלא יהא כתבו  נשאל למה המחבר השמיט דינא דר"י. הנודע ביהודה )תנינא או"ח צד(

"ר באלו שכל יום שיש בו קרבן מוסף, יש בו תוספת קדושה ויש "מקום" להקביל פ כבוד רבו מרובה מכבוד שמים,"

הימים משום "שגם על הרב ניתוסף אז שפע להשפיע על תלמידו."  אך א"א לחייב להקביל פ"ר בכל שבת ור"ח, דא"כ 

 דםאלחייב  "אאלא ג' פעמים בשנה.  ולכן אאינו חיוב לקבל פני השכינה הנמצא שכבוד רבו מרובה מכבוד שמים, דאילו 

 תועלת בזה.להקביל פ"ר אלא ברגל, אבל בשבת ור"ח ודאי יש 

 

, דכל זה הוא בזמן המקדש, שיש חיוב עליה לרגל.  אבל בזה"ז, שאין חיוב עליה לרגל, אם על פי יסוד זה והוסיף הנו"ב

לכן בזה"ז,  .  ומכיון שבזה"ז אין חיוב עליה לרגל כלל,יהיה חיוב להקביל פ"ר ברגל, נמצא דכבוד רבו מרובה מכבוד שמים

ולכן השמיט המחבר דין זה.  אך הרמב"ם  ,דכבוד רבו מרובה מכבוד שמיםדנמצא י' ברגל, להקביל פ"ר אפ א"א לחייב אדם
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.  והא דלא הזכיר הרמב"ם שבזה"ז אין , ויהיה חיוב להקביל פ"רכבתחילה ןהביא דין זה משום שכשיבנה המקדש יחזור הדי

יהא כבוד שמים וכו'.  ולכן הביאו הריף  חיוב, הוא משום שבאמת ראוי להקביל פ"ר ברגל, רק שא"א לחייב אדם לעשות שלא

 והרא"ש דין זה, אף שאינו נוהג בזה"ז.  והיינו משום שראוי לעשות כן, אלא שא"א לחייבו.

 

מב' טעמים.  הא' שהרי כתב "אין מקום  .  ויש להוכיח כןראה, הנו"ב הבין שהחיוב להקביל פ"ר הוא מטעם כבוד הרבנוכ 

רי הב' שהומשום ת"ת.  בזה"ז החיוב אינו"  הרי שאם יהיה חיוב .נו הולך ללמוד ממנו בלא"הלהטיל חיוב לקבל פני רבו כשאי

 מכבוד שמים.  הרי שיש חיוב להקביל פ"ר משום כבוד הרב. השר להטיל חיוב שלא יהיה כבוד רבו מרובפכתב שאי א

 

 קושייות מהאחרונים על הנו"ב

הערוך לנר )סוכה שם( הקשה דהנו"ב כתב דהמעשה בר"א בסוכה שם היה ורבים מהאחרונים הקשו כמה קושייות על הנו"ב.   

היה  בזמן המקדש, למהחי ר"א היה באמת .  ואם , דלפי שיטתו לא היו שואלים מדינא דר"י אלא בזמן המקדשבזמן המקדש

 ע"כ שר"א לא היה חי בזמן במקדש.  משבח אלו שאין יוצאין מביתם ברגל, הלוא יש חיוב עליה לרגל.

 

בספר אורות פסח )להר"ש ווהארמן ס' סח( הקשה דרש"י )סוכה י: ד"ה שלוחי( כתב דרב חסדא ורבה בר רב הונא )שודאי לא  

 היו בזמן המקדש( היו פטורין מן הסוכה משום החיוב להקביל פ"ר ברגל.  הרי שגם בזה"ז יש חיוב.

 

יב ובו לרבו, א"כ מי שדר באותו העיר, חיר"ח והריטב"א שהכל תלוי לפי קירהלפי דעת העיר דבספר עמק ברכה 

יוב לענין הח עולה לחשבון "של "שלא יהא כבוד רבו מרובה מכבוד שמים כלללהקביל פניו בכל יום.  ומזה ראיה שאין ה

 י חו"לבניה ל.  וכעי"ז יש להקשות, דלשיטת התוס' )פסחים ג: ד"ה מאליה( דבני חו"ל פטורים מעליה לרגל, א"כ, הלהקביל פ"ר

 ו.י רבו שלא יהא כבוד רבו מרובה וכו'.  ולא מצינו בשום מקום שבני חו"ל פטורים ממצוה זנלהיפטר ממצות קבלת פ

 

בלת קלקיים מצות  במועדים וזמנים )שם( הקשה דלא מסתבר לומר שלא יהא כבוד רבו מרובה וכו' אלא היכא דאפשר

פשר אסתבר לומר שיש בזה פחיתת כבוד שמים.  ורק אם היה .  אבל מכיון דאי אפשר לקבל פני השכינה, לא מפני השכינה

 מרובה לקיים קבלת פני השכינה, ורצו לחייב להקביל פ"ר באופן התדיר ביותר, בזה אפשר לומר הסברא שלא יהא כבוד רבו

 וא"כ בזמן הזה שאי אפשר לעלות לרגל, היינו צריכים להיות חייבים במצות קבלת פ"ר.  וכו'.

 

 ר לקום( הביא דברי התוס' ישנים )קדושין לג: ד"ה אין( שכתבו דמותס' טו הם )להרב אברהם גורביץבספר אור אבר

.  ביתמשום שאין קורין קריאת שמע אלא בשחרית וער מפי רבו אפי' מאה פעמים ביום, רק שאינו חייב אלא שחרית וערבית

י ום בפנ, שלא יהא החיוב לקרבו מרובה וכו' דא כבוהטעם שאינו חייב אלא שחרית וערבית הוא משום שלא יה ,ולפי דבריהם

וד תת כבשאין פחי ,.  ועיין ברמ"א )יו"ד רמב:טז( שפסק כדברי התוס'.  והסביר האור אברהםהרב מרובה מהחיוב לקרות ק"ש

ותר ממה שמים.  אבל אם החיובים זההים, ורק רוצה לכבד הרב ילכבוד תת ל החיובלכבד הרב הוא מרובה מ חיובשמים אא"כ ה

רבו  שמכבד כבוד שמים, ודאי שאין בו איסור.  וכי יעלה על הדעת שמי שנאנס ולא קרא ק"ש בשחרית, פטור מלקום בפני

 לת פנירבו מרובה.  וצ"ל שה"ה לגבי החיוב להקביל פ"ר ברגל.  אע"פ שאין אנו מקיימים מצות קב דבשחרית שלא יהא כבו

מטעם  ני רבופוב.  יש בו חיוב, אלא שאנו אנוסים. לכן א"א לומר שאין חיוב להקביל השכינה, מ"מ אין הטעם משום שאין בו חי

כבודו  גמא של, מכיון שבאמת יש חיוב בזמן הזה לקבל פני השכינה, ולכן אין החיוב לקבל פני רבו דושלא יהא כבוד רבו מרובה

 ובזה דחה את דברי הנו"ב.  .מרובה מכבוד שמים

 

ים פטורות ממצות עליה לרגל.  ועוד, התוס' )פסחים שם( כתבו דמי שאין לו קרקע פטור מעליה והוסיף האור אברהם דנש 

מי צינו שמלרגל.  ולפי דעת הנו"ב, היה צריך לומר שהם פטורים מקבלת פ"ר.  ובשלמא נשים, כבר הבאנו דיון בזה.  אך לא 

  שאין לו קרקע פטור ממצות קבלת פ"ר.

 

 יישוב הפרדס יוסף

"ר פשהניח שהחיוב להקביל בפרדס יוסף )שמות לג:ז( לך נפלא המתרץ כמה מהקושייות שהבאנו.  עיין מצאתי מהו

 הפרד"י:כתב נובע ממצות ת"ת.  לכן כל יום שיש מצות ת"ת יש חיוב להקביל פ"ר.  ו

ישב לבכל השנה וקושית הנודע ביהודה י"ל עפ"י קושיא הנ"ל דפתח ברגל וסיים בחודש ושבת, דעוד מובא קושיא הא צריך 

מעינן לפני רבו וללמוד תורה מה זה רגל דוקא דאמר ר' יצחק. וצריך לומר אדרבה בכל השנה פשיטא רק רגל איצטריך לאש

דו, שות בירדלרבי אליער דסבירא ליה בביצה )ט"ו ע"ב( או אוכל ושותה או יושב ושונה, נמצא דאי בעי שלא ללמוד כלל ברגל 

ד ה מתלמוללמוד קא משמע לן אפילו הכי צריך לקבל פני רבו בלא לימוד, ויליף משונמית דפטורנמצא דלא צריך לו רב ברגל 

 תורה ואפילו הכי בחודש ושבת איבעי לה למיזל:
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י יה לרבושפיר נקט ר' יצחק רגל דבחודש ושבת ליכא רבותא כלל דצריך ללמוד פשיטא דחייב לילך לרבו, רק רגל איצטריך ל

זר או י אליעוד אף על פי כן יש מצוה קבלת פני רבו, ולכן השמיטו הפוסקים דר' יצחק סבירא ליה כרבאליעזר דאינו חייב ללמ

הו ם[ חלקכולו לה' או כולו לכם ]פסחים ס"ח ע"ב[ אבל אנן קיימא לן באורח חיים )סימן תקכ"ט ס"א( כר' יהושע ]פסחים ש

דחייב  ל כיוןך למימרא דר' יצחק דפשיטא דחייב לילך לרבו ברגחציו לה' וחציו לכם נמצא גם ברגל חייב ללמוד מרבו, לא הוצר

 . ללמוד ברגל

 

אוכל ששיכול לעשות כולו לכם, דהיינו  וסברשדהחידוש של דינא דר"י הוא שאף שביו"ט יש תנאים  הפרד"י והסביר

ביל יוב להקחיש רה כלל, אפ"ה ואינו עוסק בתומ"מ, אפי' אם רוצה לאכול ולשתות כל היום,  ,ושותה כל היום ואינו לומד תורה

 ו"ט משוםר"ל, שמכיון שהחיוב להקביל פני רבו נובע ממצות ת"ת, היה סברא לומר שהחיוב להקביל פ"ר אינו נוהג ביפ"ר.  

, ביו"ט שיש תנאים הסוברים שביו"ט אין חיוב ת"ת.  על זה בא רבי יצחק לומר, שאף לאלו תנאים הסוברים שאין חיוב ת"ת

איה , שיש ממנה רפטורה מת"תיתה השולפ"ז, שפיר לומדים מהאשה השונמית הקביל פ"ר ביו"ט עדיין קיים.  מ"מ החיוב ל

ובן מלפ"ז .  ועוד, ש, וכמו כן חייב כל אדם להקביל פ"ר אף ביו"טמי שפטור ממצות ת"ת עדיין יש לו מצוה להקביל פ"ר שאף

, יוב ת"תחבימים אלו יש להקביל פ"ר דמ אין סברא לפוטרות ור"ח בשב  .הרגל ולא הזכיר שבת ור"חרק הזכיר יצחק י בר למה

 .  וודאי שכל אדם חייב להקביל פ"ר בימים אלו

 

פסוק לפי דבריו מובן למה רבי יצחק הזכיר רק הרגל אע"פ שה  הפרדס יוסף יישב כמה מהקושייות שהבאנו לעיל.ו

 ה לר"יוב להקביל פ"ר, וודאי שיש חיוב בשבת ור"ח ולא הימדובר בשבת ור"ח.  רבי יצחק רק רצה לחדש שאף ביו"ט יש חי

משום  להזכיר חיוב זה דפשוט הוא.  עוד יישב מקור הלימוד מהאשה השונמית.  האשה השונמית היתה הולכת בכל שבת ור"ח

ורק   ייב.שיש חיוב בכל שבת ור"ח )וכ"ש ביו"ט( להקביל פ"ר.  ר"י לא הזכיר שבת ור"ח משום שאין סברא לומר שאינו ח

 י שזהוביו"ט שיש סברא לפטור הביא ראיה שאף אשה הפטורה מת"ת חייבת להקביל פ"ר, וה"ה ביו"ט לאנשים.  וסיים הפרד"

חייבים שהוא משום דקיי"ל ביו"ט חציו לה' וחציו לכם וכולם חייבים בת"ת, ולכן פשוט ו ,השמיט המחבר דינא דר"יש הטעם

 . ם, כמו שחייבים בשאר ימיבקבלת פ"ר

 

 סיכום

רבי יצחק הביא מקור שחייב אדם לקבל פ"ר ברגל ודנו איך למד רבי יצחק הדין הנ"ל מפסוק זה.  הבאנו כמה יישובים לשיטת  

 תי. יוב, מהרמב"ם והבאנו כמה יישובים למה המחבר השמיט דינא דר"י מהשו"ע.  וגם דנו אם באמת יש חיוב בזה"ז, ואם יש ח

 

ם מצוה זו נובע מדין קבלת פני השכינה, מדין כבוד הרב או מדין תלמוד תורה.  ביו"ט כשכח תורת הבאנו הדיון בפוסקים א 

 רבו גלוי וניכר ע"י קדושת היו"ט עצמה, החיוב הוא לילך למקומו ולכבדו ע"י קבלת פניו.   

  

 מבקר אתהוא המקבל כשומעוניין שמצוה זו נקראת "קבלת" פני רבו ולא "ביקור" רבו.  ונוכל להסביר שהתלמיד הוא 

 רבו, שהרי הוא מקבל השפעה ממנו.  

 

בת רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא אמר בואו ונצא לקראת שבאותו אופן, במסכת שבת )קיט.( מובא "

כו ללקראת שבת .... פני שבת נקבלהלכה דודי לקראת כלה. לקראת השבת.  אולם בתפילה אנו אומרים " ," שיוצאיםהמלכה

  ' שבת...."  הנה אף שאנו יוצאים לקראת השבת, אנו מקבלים ברכה ממנה.  ולכן נקראת 'קבלתכי היא מקור הברכהונלכה. 

 

וכן, בין אם טעם המצוה מדין קבלת פני השכינה, או מדין כבוד הרב או מדין תלמוד תורה, יסודה היא שהתלמיד מקבל  

 רבו.'מקה יש מצוה, יש חיוב, "לקבל" פני רבו, דהיינו, 'לקבל ]השפעה[ מרבו, ולכן ביו"ט כשכח רבו במלוא חז

 

  בב"א. חיוב לקבל פני השכינהונזכה לקיים ה יה"ר שנזכה לימים "שלא יהא כבוד רבו מרובה מכבוד שמים" 

 

  


