
שיח המועדים

"ובאו כולם בברית יחד"

ישראל,  בית  המוני  חג,  התקדש  ליל 
עמלי תורה ובעלי בתים, ראשי ישיבות 
עדותיהם,  וקהל  רבנים  ותלמידיהם, 
ישבו בליל זה לשעות של לימוד התורה 
והתרוממות.  שמחה  מתוך  בהתמדה 
יום שניתנה בו תורה. כל אחד מאיתנו 
הר  על  רגליו  עומדות  איך  מרגיש 
בכל  חש  אבל  רואה,  לא  אם  גם  סיני. 
את  והלפידים,  הקולות  נפשו את  נימי 
האש הגדולה הבוערת בקרבו. כל אחד 

וה"נעשה ונשמע" שלו. 
יום  באותו  כמו  היום,  גם  אבל, 
מעבר  יחד.  בברית  באים  אנו  השישי, 
העצומות  הפרטיות  הקבלות  לכל 
בחשיבותן, מעבר לכל רבע שעה נוספת 
של  ובהתמדה,  ברציפות  לימוד  של 
תוספת בקביעות עיתים לתורה, נדרש 

מאיתנו "נעשה ונשמע אמרו כאחד".
בעירנו  התורה  בני  וקהילות  זכינו, 
לתפארה.  ומשגשגות  פורחות  ביתר 
בתי המדרשות מלאים תלמידי חכמים 
ולומדי תורה, צורבים צעירים דאתמול 
עלו והתעלו וגם עשו פרי, ולצידם כבר 
העלו ניצה צעירים אחרים, המשקיעים 
את סערת הנעורים בבנייתו של עולם 

מלא תורה ויראה.
הגליון הראשון של עלון 'נשיח בחוקיך' 
חג  לרגל  מלכים  שלחן  על  העולה 
הלב  הרגשת  את  מבטא  תורתנו,  מתן 
התורה  אש  כי  רבים,  אברכים  של 
ובתי  המאירה ומחממת בכל הקהילות 
המדרשות, יכולה היא שתתלבה ללהבה 
אחת גדולה, שתוסיף חדוותא דשמעתא 
וכבוד התורה, ותרומם למעלה למעלה 

את קרן התורה ולומדיה בעירנו.
בין עמודי העלון נקבעו, לאחר מחשבה 
המשתדלים  מגוונים  מדורים  רבה, 
בהלכה  בתורה,  שונות  בסוגיות  לנגוע 
ובעריכה  גבוהה  ברמה  ובמוסר, 
להעמיד  העלון  של  מטרתו  מקצועית. 
התורה  לחידושי  וראויה  מכובדת  במה 
והגיוני המוסר של בני התורה דעירנו. 
של  לתורתם  יועדו  מסוימים  מדורים 
הקהילות,  ורבני  העיר  רבני  רבותינו 
מורי ההוראה ויושבי על מידין, ואחרים 

יועדו לדברי תורתם של בני הקהילות.
יעסקו  בו  אחד  נושא  יקבע  עלון  לכל 
אברך  אחד,  וכל  הכותבים,  הרבנים 
ובן  ובן הישיבה, קובע העיתים  הכולל 
יעלה    – אנוכי  נער  יאמר  אל  התורה, 
על הכתב דברי תורה קצרים המנוסחים 
התורה  בקבלת  חלק  ויטול  בבהירות, 
הכללית של קהילות בני התורה בעירנו 

ביתר.
 ויהי נעם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידנו 

כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.

יהודי  כל  נמצא  התורה,  קבלת  ביום 
לקודשא  בקירבה  מיוחדת,  בהתעלות 
בריך הוא ובחזרה להשפעה של אמירת 
רבי  הגאון  שכתב  כפי  ונשמע,  נעשה 
שרגשות  מי  כל  זצ"ל.  מוולוז'ין  חיים 
יכול  עמוקים אלו מפעמים בתוכו, לא 
שלא לקבל על עצמו התחזקות נוספת, 
פנימית, בעניינים רוחניים, כל איש לפי 

מדרגתו.
רגילים אנו לחשוב, שקבלות והחלטות 
שההתחזקות  הזמן,  עם  נשכחות  אלו 
אין  בלבד.  זמנית  להיות  יכולה  הזאת 
איננה  אבל  נשארת,  שההשפעה  ספק 

כפי שהיינו רוצים.
אמיתי  תורה  בן  יכול  באמת  איך  אז 
להתחזק כראוי ביום זה, התחזקות בל 

תמוט?
זצ"ל  שך  הרב  מרן  של  משמו  ידוע 
מעוצמת  נובע  הקבלה  שעניין  שאמר, 
ההתחזקות בשעת ההחלטה גופא. אם 
עצמו  על  מקבל  האדם  הרגע  באותו 
אמיתית  ובהחלטה  כראוי  הדבר  את 
קבלתו  ואם  הדבר.  יעמוד  ועמוקה, 
חלשה היא, לא תימשך השפעתה לימים 
רבים. כלומר מה שקובע זה הזמן שבו 

אדם התחזק ולא שלב עתידי.
אל  להתקרב  יותר  מתאים  זמן  אין 
מאשר  רוחניים,  עניינים  ואל  הקב"ה 
בזמן של מתן תורה ואם נקח אל קרבנו 
"נעשה  של  הזה, ההתעלות  היסוד  את 

ונשמע", תלווה אותנו לאורך ימים.

דבר העורכים

מוסר וחכמה

הרה"ג ר' שמעון שרייבר שליט"א

"לא יהיה לך אלקים אחרים על פני"

"לא יהיה לך אלקים אחרים על פני: לא תעשה לך פסל 
וכל תמונה וגו': לא תשתחוה להם ולא תעבדם וגו' פוקד 
וגו' ועל רבעים לשנאי: ועשה חסד לאלפים  עון אבות 

לאהבי ולשמרי מצותי". 
ד'  זו  בפרשה  שנאמרו  המצוות  במנין  הרמב"ם  דעת    
מצוות ל"ת, לא יהיה לך, שהיא על המקבל עליו ישות 
מלבדו. לא תעשה לך פסל, שהיא על עשיית צורה, וע"ז 
ע"ז  עובד  על  היא  להם,  תשתחווה  לא  מלקות.  חייב 
בד' עבודות אף שאינם עבודתה. ולא תעבדם, הוא על 
העובד אותה דרך עבודתה אף בשאר דברים. עיין בדבריו 

בריש מנין הל"ת.
והרמב"ן שם פליג, וסובר שהכל בכלל לאו אחד לא יהיה 
לך, והשאר הם פרטי המצוה, ולא דיברו כאן רק בדבר 
שמחויבים עליו מיתה, וגם לא תעשה לך הוא לעבודה. 
וראייתו ממה שאמרו חז"ל שרק ב' מצוות שמענו מפי 
יש  ולדעת הרמב"ם  הגבורה ותרי"א שמענו מפי משה, 
כאן ד' מצוות, ותמה על הרמב"ם ששכח עניין זה אשר 

כל ספרו מבוסס עליו. ועיין במשך חכמה מש"כ.
והעובד  המשתחווה  כל  הרמב"ם  לדעת  לכאורה  והנה 
ומיראה  לך. שהרי העובד מאהבה  יהיה  ג"כ בלא  עובר 
פטור וע"כ איירי שעובד ע"ז ומאמין בה ועובר גם בלא 

יהיה לך, עיין במנח"ח.
אמנם נראה שהרמב"ם ביאר דעתו היטב בריש הל' עבודה 
שטעו  הטעויות  שלושת  את  לבאר  שהאריך  במה  זרה 
אנשי העולם עד שבא אברהם אבינו. מתחילה טעו לומר 
ויעבדו את משרתיו העובדים  שרצון הקב"ה שישתחוו 
לפניו, וזו טעות דור אנוש. ואח"כ טעו לומר שרצונו הוא 
שיעשו לעצמם את צורתם כפי מה שישיגוה. ואח"כ טעו 
לומר שיש באותם צורות כח ואלוהות, ועבדום, ומחמת 

טעויות אלו נשתכח שמו של הבורא.
אזהרות  שג'  לומר,  דבריו  בכל  ז"ל  שכוונתו  ונראה 
זה, הלא הם להחזיר את  אלו שנצטווינו בהם במעמד 
המצב לקדמותו. ומתחילה הזהיר על האמנת האלוהות 
וזה  פני(,  על  פירוש  )וזה  לפניו  העומדים  למשרתיו 
עשיית  על  הזהיר  ואח"כ  השלישית.  מהטעות  להוציא 
הצורה, וזה להוציא מהטעות השניה. ואח"כ הזהיר על 
ההשתחוויה והעבודה, וזה להוציא מהטעות הראשונה.

הרי שלדעת רבינו ישנה השתחוויה שאין בה משום לא 
יהיה לך וחייבים עליה מיתה, והיא הטועה כטעות דור 
אנוש שכך אמר הקב"ה להשתחוות למשרתיו, וחייבים 
מיתה ע"ז כמש"כ הרמב"ם להדיא בריש פ"ב מע"ז. וכן 
עשיית הצורה אשר יסוד איסורה בטעות היתר עשיית 
הצורה שכן הוא רצון הבורא, עדיין אין בה מהות שיעבור 
ויסוד האיסור הוא על  לך,  יהיה  מחמתה על לאו דלא 
עצם הטעות של עשיית צורה ולכן כתב שאין נפ"מ בין 
כיוון שהאיסור הוא בעצם טעות  עושה לאומר לאחר, 
נבואה  איסור  וכמו  עשייתה.  בגוף  ולא  צורה,  עשיית 

בשם ע"ז, וז"ב.
לא  אבל  האמונה,  עיקרי  הם  לך  יהיה  ולא  אנכי  והנה 
ככל  ולא תעבדם, הם מצווה  ולא תשתחוה  לך  תעשה 
בעיקרים.  לטעות  ומביאה  מהעיקרים,  שאינה  המצוות 
ואנחנו לא שמענו מפי הגבורה רק עיקרים ולא מצוות. 

וישנם ב' מצוות שהם עיקרים, אנכי ולא יהיה לך.
ויש להוסיף הנה כללה התורה את עיקרה לטוב ולרע, 
לאלפים.  חסד  בעשה  ולטוב  אבות,  עון  בפקד  לרע 
והמחלל  אהבי,  בכלל  הוא  הפרשה  כל  את  והשומר 
בעצם  שפוגם  מי  הוא  והשונא  שנאי.  בכלל  כולה  את 
הוא  והאוהב  באלוהות אחר,  ומאמין  יודעו  ואינו  שמו 
ולשומרי  לאהבי  נאמר  ולכן  ועובדו.  שמו  את  המכיר 
עשיה  איסור  מלבד  הפרשה  כל  המקיים  כי  מצוותי, 
או השתחוויה ועבודה, עדיין אוהב הוא, ורק לא שמר 
המצוות המחויבות. ושמירת החסד הינה רק למי שעשה 
כל הפרשה. משא"כ מי שבכלל קנא הוא מי שעבר על 
כל הפרשה והאמין באלוהות אחר, הרי הוא שונא, ואין 
מקום להזכיר אי שמירת המצוות שהם הסיבה לטעות 

אחרי שכבר נהפך לשונא מחמתם.

הרב ישי אלפנביין שליט"א

"בשבת ניתנה תורה לישראל"

בגמ' שבת פו:
"ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל".

האבני נזר מדייק, דמשמע דשבת היא היתה סיבה לנתינת 
התורה, דוודאי כוונת הגמ' דנתינת התורה מישך שייכי 
ליום השבת. וא"כ - דן האבני נזר - דיש להבין למה אנו 
אומרים בחג השבועות 'זמן מתן תורתינו' כשחל בששת 
וכוונתו,  תרע"ב(  משמואל  בשם  )הובא  המעשה,  ימי 
דאמנם כלפי עצם קביעות החג אמרה תורה שיהיה ביום 
החמישים לספירה, אבל על הנוסח שתיקנו בתפילה יום 
מתן תורתינו צ"ב, דיום נתינת התורה תליא בב' סיבות 

יום החמישים ויום השבת.
והנה הגמ' יליף דנתינת תורה בשבת מגז"ש כתיב הכא 
"זכור את יום השבת לקדשו" וכתיב התם "ויאמר משה 
אל העם זכור את היום הזה", מה להלן בעיצומו של יום 
בעיצומו  כאן  אף  ופירש"י  יום,  של   בעיצומו  כאן  אף 
של יום הזכירה דשבת, נאמר להן זכור את יום השבת 
וגו' עכ"ל, דבעשרת הדברות שנאמר בהן זכור את יום 
השבת, המכוון היה על עיצומו של אותו היום שעומדין 

בו, ומכאן שנאמר בשבת.
וא"כ מצות זכירת השבת היא, גם לזכור את יום השבת 
של נתינת התורה, וא"כ יש כן עוד תוספת הערה היכן 

והיאך אנו מקיימים מצות זכירה זו.
שלשה  בשבת  שתקנו  ומה  וז"ל  כתב  רצ"ב  בסי'  הטור 
אחד,  אתה  משה,  ישמח  קדשת,  אתה  תפילות:  ענייני 
שבתות,  שלש  כנגד  תקנום  תפילות  שלש  שאלו  מפני 
מתוכו,  שמוכיח  כמו  בראשית  שבת  כנגד  קדשת  אתה 
בשבת  דלכו"ע  תורה  מתן  של  שבת  כנגד  משה  ישמח 
עכ"ל.  עתיד  של  שבת  כנגד  אחר  ואתה  תורה,  ניתנה 
מתן  זכירת  שעניינה  בשבת  תפילה  תיקנו  דאכן  הרי 
תורה ומעמד הר סיני, והוא כמו שהבאנו מהגמ' בשבת 
את  לזכור  כלול  שבת  זכירת  שבמצות  שם,  ומפרש"י 

השבת שבו נתנה תורה.
זו  מצוה  דהא  בענין,  הבנה  תוספת  להוסיף  ואפשר 
דזכור את יום השבת, דרשו חז"ל "זכרהו על היין", והיא 
מתקיימת ע"י קידוש היום, וכאן המקום להסביר היכן 

נכלל ענין זה דמתן תורה בנוסח הקידוש.
והנה המהר"ל )תפארת ישראל פרק כ"ז וכן בחי' אגדות 
דטעם  בשבת,  נתנה  דתורה  זה  ענין  מסביר  פו:(  שבת 
בריאת  נשלמה  ובו  מלאכתו,  מכל  שבת  בו  כי  השבת 
מצד  העולם  בריאת  נשלמה  התורה  ובנתינת  העולם, 
בשביל  הבריאה  דתכלית  ותכליתה,  הפנימי  מהותה 
)בראשית  רש"י  שכתב  וכמו  ישראל,  ובשביל  התורה 
א' ל"א( שכולם תלויים ועומדים עד יום השישי בסיון 
המוכן לקבלת התורה, ונחשב כאילו נברא העולם עתה.

המכוון  בראשית'  למעשה  'זכר  בקידוש  בהזכרה  ולכן 
בזה הוא מעשה בראשית בצורתה המושלמת ע"י נתינת 

התורה.
ולעצם הערת האבני נזר למה אומרים יום מתן תורתינו 
היא סיבה  ימי המעשה. הלא השבת  גם כשחל בששת 

לנתינת התורה.
יש להבין זאת על פי המשך דברי המהר"ל הנ"ל.

דהמהר"ל שם מסביר עוד במהות נתינת התורה בשבת, 
וז"ל: ועוד כי יום השבת הוא קדוש ונבדל מן הגשמי וכו' 
ולפיכך ראוי שתנתן בו בתורה שהיא שכל גמור מופשט 
מן הגשמי עכ"ל, דהיות והתורה היא כל כולה רוחנית 
רוחני  יום  שהוא  בשבת  רק  ולכן  הגשמי,  מן  מופשטת 
התורה  יכולה  בו  רק  הגשמי  מן  ונבדל  ומופשט  קדוש 

לרדת לעולם.
ובזה יש לומר דכל זה היה קודם נתינת התורה דאז היה 
להביא  שייך  היה  ולא  רוחניות  בלי  גשמי  כולו  העולם 
בו התורה, אבל אחר נתינת התורה, דאז הגיע העולם 
העולם  נתקדש  הרי  הרוחנית,  שלימותו  תכלית  אל 
כולו בקדושת התורה, וקדושה זו היא בכל עת ורגע גם 

בששת ימי המעשה.

גליון 1 חג שבועות - מתן תורה בס"ד



במסגרת הגיליון יתפרסמו בעז"ה שאלות 
וקושיות של הקוראים, בנושאים שונים.
ג'(  )סעי'  צג'  סימן  בשו"ע  מבואר 
שאינה  הלכה  מתוך  להתפלל  שאסור 
פסוקה אלא מתוך הלכה פסוקה בלבד, 
כדי שלא יהיה ליבו טרוד בדברי תורה 

בשעת התפילה.
והנה השו"ע בסימן פה' )סעי' ב'( כתב 
בבית  תורה  בדברי  להרהר  שאסור 
במקום  ובכל  המרחץ  ובבית  הכסא 

הטינופת.
להרהר  ואסור  מאחר  להקשות  ויש 
בדברי תורה בבית המרחץ ובית הכסא 
להיכנס  שאין  אמרו  לא  מדוע  א"כ 
למבאות המטונפים מתוך הלכה שאינה 
פסוקה שמא יהרהר בהם בדברי תורה, 
שאסור  תפילה  לגבי  שאמרו  כשם 
פסוקה  שאינה  הלכה  מתוך  להתפלל 
בשעת  תורה  בדברי  טרוד  יהיה  שמא 

התפילה.

שיח ההלכה

הרב שמעון גבריאל כי טוב שליט"א

בעניין ברכת התורה דאורייתא

התורה,  מן  חיובה  התורה  ברכת  אם  נחלקו  הראשונים 
מדאורייתא  היא  טו(  )עשין  המצוות  בספר  להרמב"ן 
'שנצטוינו להודות לשמו ית' בכל עת שנקרא בתורה על 
הטובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו אלינו והודיענו 
המעשים הרצויים לפניו וכו' דכתיב כי שם ה' אקרא וגו' 
ולדעתו יש למנותה מצווה בפנ"ע, ותמה על הרמב"ם שלא 
לברה"ת  מנין  )כא.(  בברכות  בפירוש  אמרו  דהא  מנאה, 
לפניה מה"ת שנא' הבו גודל וגו' ועל כרחך דרשא גמורה 
היא, דעשו מזה ק"ו לברהמ"ז לפניו ולברה"ת לאחריה, וכן 
בירושלמי, וכיון דמדאורייתא הוא א"כ יש למנותו למ"ע 
ביכורים  קריאת  דמנינן  וכמו  הקריאה,  עם  ולא  בפנ"ע 
בפנ"ע וכן סיפור יצי"מ לא מנו עם אכילת הפסח, עכת"ד. 
בברכות  והרשב"א  תל  מצוה  החינוך  גם  סבר  וכהרמב"ן 

מח: דברה"ת מן התורה.
בדעתו  שהבינו  יש  זו,  מצוה  שהשמיט  הרמב"ם  ובדעת 
דמדרבנן הוא, כן משמע במגילת אסתר וכן נקטו השאג"א 
סי' כד והפר"ח או"ח מז, הפמ"ג ועוד, ונדחקו ליישב דברי 
סי'  ח"א  רפאל  בתורת  ויעויין  לדעתו,  והירושלמי  הגמ' 

א-ב שהאריך בזה.
ברה"ת  חיוב  ז"ל  להרמב"ם  דאף  שנקטו  יש  אמנם 
דפשיטא  תל,  מצוה  סוף  בחינוך  משמע  כן  מדאורייתא, 
דמה"ת הוא אלא שלהרמב"ן גם ממניין המצוות היא, וכן 
בקרית ספר להמבי"ט הלכות תפילה פי"ב כתב דלהרמב"ם 
אין נמנית לעצמה כיון דבכלל מצות ת"ת היא, ]וכן צידד 

הרמב"ן  לעיל אלא שהקשה ע"ז, כנ"ל[.
ויש להעיר דלכאו' קשה לומר דהרמב"ם כלל הברכה בכלל 
מצוות הלימוד, שהרי לא הביא דין ברה"ת בהלכות ת"ת 
אלא בהלכות תפילה )פ"ז הלכה י-יא( ודרכו תמיד לסדר 

ההלכות עם המצוות במקום אחד, א"כ נראה יותר לומר 
דלא בכלל ת"ת הוא אלא מכלל מצוות התפילה.

דהנה בסה"מ עשין ה' כתב הרמב"ם ז"ל המצוה החמישית 
ואע"פ שזה הציווי הוא  וכו'  יתעלה  היא שציונו לעבדו 
צוה  שהוא  יחוד  בו  יש  הנה  הכוללים  הציוויים  מן  ג"כ 
בתפילה, ולשון ספרי ולעבדו זו תפילה ואמרו ג"כ ולעבדו 

זה תלמוד וכו' ואמרו עבדהו בתורתו עבדהו במקדשו.
ובהל' תפילה פ"א כ' מ"ע להתפלל בכל יום שנא' ועבדתם 
את ה"א וכו' ובהלכה ב' כתב אלא חיוב מצוה זו כך הוא 
של  שבחו  ומגיד  יום  בכל  ומתחנן  מתפלל  אדם  שיהא 
הקב"ה ואח"כ שואל צרכיו ואח"כ נותן שבח והודיה לה' 
וכו' ובפ"ז ה"י כ' המשכים לקרות בתורה קודם שיקרא 
ק"ש מברך ג' ברכות ואלו הן וכו' ובהל' יא כ' בכל יום 
חייב אדם לברך שלש ברכות אלו ואח"כ קורא מעט מד"ת 
וכו' עכ"ל. והיינו דאף שבאותו הפרק כ' כל ברכות השחר 
ברה"ת  משא"כ  בהן  נתחייב  אם  רק  דמברך  שם  ודעתו 
חיוב הוא בכל יום. ]כלומר דלא מחמת שלומד מברך אלא 

להיפך מחמת הברכות קורא מעט[.
טפי  א"ש  היא  תפילה  מצות  דבכלל  דברינו  כנים  ואם 
ברכה  היינו  תפילה,  ענייני  סדר  על  ברכות  ג'  שתקנו 
והערב  עניין שבח,  הוא  דברי תורה  על  ראשונה אקב"ו 
נא הוא בקשה ותחינה, וברכה שלישית ברכת הודאה על 
מתן תורה, וא"ש דלא ממניין המצוות היא דבכלל חיוב 
יום הוא, אמנם הרמב"ן מיאן בזה משום  תפילה שבכל 
דפליג ארמב"ם שם וסובר דאין חיוב מה"ת להתפלל בכל 

יום אלא בעת צרה.
דברה"ת  דנקטינן  דאע"פ  שכתב  כה  סי'  בשאג"א  יעויין 
מדאו' מ"מ בנסתפק אם בירך לא יחזור רק על אשר בחר 
בנו משום דהיא המעולה שבברכות, ומאידך הפר"ח ויד 
אהרן ס"ל דיברך שלשתן מספק, והנה י"ל דלמ"ש הרמב"ן 
דעניין המצווה היא להודות לשמו זה שייך בברכת אשר 
כולן  דיברך  י"ל  הרמב"ם  בדעת  לדברינו  אך  בנו,  בחר 

דכעין תפילה הן דיש בה ג' עניינים ודו"ק.

שואלין ודורשין

הגיליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת חוקת א' דראש חודש 

תמוז
תגובות והערות וכן מאמרים 

וחידושים בהלכה ובפרשת השבוע 
ניתן לשלוח לכתובת המערכת: 
abeitar45@gmail.com  :מייל
 )עד מ-100 מילים ניתן לשלוח

לפקס: 02-5725867(

מדור תגובות

ויכתב בספר סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו

"כליל תפארת" - על מסכתות סוכה ומכות
חידושים  של  עמודים  ממאתיים  למעלה  מכיל  הספר 
הארות  ומאיר  מבאר  הראשון  חלקו  אשר  וביאורים, 
וההערות על סדר הדף וחלקו השני מתמקד בביאור יסודות 

הסוגיות שבמסכתות אלו.

ויצא  הספר חובר ע"י הרב משה יהושע פעסין שליט"א, 
לאור בחודש ניסן תשע"ד.

יצחק  רבי  הגדול  הגאון  של  בהסכמותיהם  מעוטר  הספר 
הגאון  ושל  ירושלים  קמניץ  ישיבת  ראש  שליט"א,  שיינר 

הגדול רבי אשר קלמנוביץ ראש ישיבת מיר, ארה"ב.

 ניתן להשיג את הספר
בבית המחבר רח' מפעל הש"ס 20/1 

נא לשמור על קדושת הגיליון

הרה"ג ר' אברהם ברויאר שליט"א

בעניין ברכת התורה

א. יש לדון לפי מש''כ רע''א שאם אדם ישן ביום שנת 
התורה  ברכת  לברך  שצריך  ניעור  היה  ובלילה  קבע 
לכו''ע ]וכבר העירו שאי''ז ברור הך דינא דיתכן ששינה 
האם  להסתפק  ויש  לכו''ע[.  עראי  שנת  נחשבת  ביום 
צריך להפסיק בעלות השחר מהלימוד כדי לברך. ומטו 

בשם החזו''א שלא צריך. ויש לברר טעם הדין.
ב. הנה הגרי''ש אלישיב זצ''ל נקט שאין איסור ללמוד 
יכול  אינו  ואם  לברך,  חיוב  יש  אלא  ברכה''ת,  לפני 

לברך, שילמד ואח''כ יברך.
המצוות  בברכת  מצינו  דהנה  נראה,  הדברים  וביאור 
שאסור לקיים מצוה בלי ברכה, כמו שמבואר במשנה 
ונראה  יתרום.  לא  שהערום  מ''ו[  ]פ''א  בתרומות 
המצווה  את  לקיים  מותר  מתמשכת  שמצוה  להוכיח, 
יברך,  לקיים את המצווה  כשימשיך  ואח''כ  ברכה  בלי 
כל  על  שבירך  ונחשב  המצוה,  כל  על  חלה  והברכה 
והתקיים  ברכה  טעונה  שהמצוה  הוא  דהגדר  המצוה, 
ברכה על המצוה. וראיה לזה, ממה שמצינו לגבי ציצית 
שיכול ללבוש ט''ק ולברך את הברכה בלבישת ט''ג, עי' 
שו''ע או''ח סי' ח ס' י'. וצ''ע סו''ס הרי מקיים מצוה 
בלי ברכה, והלא אסור לקיים מצוה בלי ברכה, ומוכח 
שאחרי שבירך נחשב שיש ברכה על כל המצוה, וכשיש 

צורך שרי לעשות כן לכתחילה לברך אח''כ.
ולהניח  בציצית  להתעטף  ששרי  מזה  ראיה,  ועוד 
תפילין באמצע ברכות ק''ש בלי לברך ]עי' שו''ע או''ח 
סי' ס''ו ס''ח[ ומוכח שכשיש צורך הברכה חלה אח''כ, 

ושרי לעשות כן.
ג. ונראה, שגם בברכת התורה הגדר הוא שמדאורייתא 
סגי במה שיש ברכה על התורה, אפי' אם מברך אחרי 
זה  ברכה  בלי  ללמוד  האיסור  וכל  ללמוד,  שמתחיל 
מדרבנן. וכשיש צורך, כגון שיצטרכו להפסיק באמצע 
והברכה  יברך,  ואח''כ  לברך,  בלי  ללמוד  שרי  הלימוד, 

תחול למפרע.

]סימן  ד. עוד יש לצדד, דהנה מלשון המשנה ברורה 
מז ס"ק כח[  נראה,  שמה שחייב לברך ברכת התורה 
כל יום באופן שניעור זה רק חיוב דרבנן, דחז''ל קבעו 
את ברכת התורה כמו ברכת השחר שכל יום יש חיוב 

בפנ''ע. 
לפני  ללמוד  אסרו  לא  חז''ל  זה  חיוב  שעל  י''ל  וא''כ 
]ובזה  ודו''ק.  זה.  איסור  יש  כשישן  ורק  הברכה, 
צריך  האם  במחלוקת  שפסק  המשנ''ב  דברי  מיושבים 
וצ''ע  לקולא.  דרבנן  דספק  הלילה,  כל  בניעור  לברך 
הלא ברכה''ת דאורייתא, אכן כמו שנתבאר  דכאן זה 

חיוב דרבנן בלבד. [ 

הערה בדין שומע כעונה בברכה''ת
יש לדון אם אחד ששומע ד'ת יש לו דין של דיבור, וכמו 
שומע כעונה, או שנחשב רק הרהור, ולדעות שפוטרים 

הרהור מברכה''ת, ה''ה שגם שומע ד''ת פטור.
והנה ראיתי שמורים בשם הגר''ח קנייבסקי שליט''א 
שאם אחד שומע ד''ת בטייפ וכדו' צריך לברך ברכה''ת, 
ד''ה כדאשכחן בסיני(  ע''ב  )כ  ומקורו מתוס' בברכות 
שכתבו שבנ''י ששמעו ד''ת בהר סיני היה להם דין של 

שומע כעונה. 
שמיעה,  חובת  להם  היה  דשם  ראיה,  אין  ולכאורה 
ומכח חיובם יש להם דין של שומע כעונה, אבל שמיעה 

בטייפ נחשב כהרהור.
שפסק  ממה  זאת  והוכיח  ב[,  מז,  ]סי'  התהל''ד  וכ''כ 
המג''א ]סי' ס''ו ס''ק ח[ דהעולה לתורה באמצע ברכות 
השמיעה  על  ויסמוך  קורא  הבעל  עם  יקרא  לא  ק''ש, 
שמיעה  על  ברכה''ת  לברך  שאפשר  ורואים  מהש''ץ, 
לחוד. וגם זה יש לדחות, דקה''ת יש חובה לשמוע, ויש 

דין של שומע כעונה.
ולדעתי יש להוכיח איפכא מדברי המקור חיים ]לבעל 
החוות יאיר[ שכתב באו''ח סי' צב ס''א להוכיח מהגמ' 
אפי'  השיעור  את  שמעו  סבי  דשיתין  סד[  ]יבמות 
שמותר  זה[  מכח  ]ונעקרו  צרכים  להטיל  שהוצרכו 
לשמוע ד''ת אם נצרך לנקביו. ומשמע, ששמיעת ד''ת 

אין לה דין של שומע כעונה. 

לע"נ
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לעל"נ הרב משה ז"ל 

בן יבדל"ט הרב מרדכי אבא דייטש 
שליט"א

 נלב"ע ט"ו כסלו תשע"א 

ואלה יבואו על הברכה

ראוי לאדם בחג הקדוש הזה, זמן מתן 
והגנוזה  התמימה  הקדושה  תורתנו 
אלפיים שנה, לשמוח בלבבו יותר מכל 
האי  לאו  אי  יוסף,  ר'  כדאמר  החגים, 

יומא כגרים, כמה יוסף איכא בשוקא.
שיתעורר  ישראלי  איש  לכל  וראוי 
באמצע  הן  הזה,  הקדוש  ביום  עצמו 
בעת  ובייחוד  בלימוד  הן  התפילה 
עצומה  שמחה  להכניס  ושתיה,  אכילה 
עצומה  הודעה  ויתן  ובמחשבתו,  בלבו 
לבורא יתברך שמו ויתעלה, שנתן חלקו 
וזיכה  הישראלי,  מהעם  כן  גם  וגורלו 
תורתו  בלימוד  ולשרתו  לעובדו  אותו 
הקדושים  מצוותיו  בשמירת  הקדושה, 
בעולמות  יסודותיהם  והנעלמים, 

העליונים, הקדושים לאין קץ ותכלית.
מספר יסוד ושורש העבודה.

שיח המוסר


