
ברזא דאחד
וברש"י:   – ההר"  נגד  ישראל  שם  "ויחן 
כל  שאר  אבל  אחד,  בלב  אחד  "כאיש 
החניות בתרעומת ובמחלוקת". הרישא של 
תנאי  ומפורסמת,  היא  ידועה  רש"י  דברי 
אלא  ניתנת  שאינה  התורה  בנתינת  הוא 
של  ושלימותה  כאחד,  כולו  ישראל  לכלל 
כאיש  ישראל,  באחדות  אלא  אינה  תורה 
אחד בלב אחד. אמנם גם בדברי רש"י אלו 
תקף מאמרם ז"ל, "כל כמה שאתה ממשמש 
בהם אתה מוצא בהם טעם". וטעימה זו של 
דבש וחלב מורגשת היא דוקא בסיפא של 

הדברים.
בתרעומת  החניות  כל  שאר  "אבל 
ובמחלוקת", מאי נפקא לן מתוספת דברים 
של  בגנותם  בעלמא  דברים  סיפור  וכי  זו, 
שונאיהם של ישראל יש כאן, ח"ו. וכי אם 
אחד  בלב  אחר  במקום  חונים  ישראל  היו 
היו מקבלים את התורה אי שם, בסוכות, 
או באיתם אשר בקצה המדבר. הלא בטרם 
סודו  הנאמן  לרועה  נמסר  ממצרים  יצאו 
של מקום, "תעבדון את האלוקים על ההר 

הזה". אתמהה.
לנו  תגלה  תורה  של  כינופיא  זכות  אולי 
ניטל  זה  כיצד  וכי  וסתריה.  תורה  מצפוני 
המחלק  כל  אחד  כאיש  ישראל  מכל 
ה"אני"  כל  לרעהו,  איש  בין  והמפריד 
ומושל  הנפש  בכוחות  הנמסך  התאווני, 
סלקא  לאחדים.   והיו  תהלוכותיה,  בכל 
לחוד,  אחד"  בלב  אחד  ש"כאיש  דעתן, 
כל  כן.  הדבר  אין  אך  לחוד.  שם"  ו"ויחן 
זה  כי  הם,  ובמחלוקת  בתרעומת  החניות, 
פרט  שכל  הפירוד,  עולם  של  מהותו  עצם 
בהר  שם"  "ויחן  רק  לעצמו.  הוא  יחיד  בו 
קדושים(  )זוה"ק  חדא  ברעותא  האלוקים, 
שכולו השתוקקות וכיסופים לעשות רצונם 
כרצונו, אז היו, בכוח התורה – כאיש אחד.
המאחדת  היא  ורק  היא  הקדושה  תורתנו 
ומייחדת ליבות ישראל כאחד ברזא דאחד, 
דבוקים  כאשר  רק  כי  ומינה,  מינה  ודון 
ברעותא  אחד  בלב  ישראל  נשמות  כללות 
תורה  לישראל.  תורה  ניתנה  אז  חדא, 
גמילות  וסופה  חסדים  גמילות  תחילתה 

חסדים )רות רבה(.
בשנה זו נזכה להכנה נשגבה ברזא דאחד, 
ונדבה  אהבה  מנוחת  אותה  שבת.  היא 
מנוחת שלום ושלוה, תשלים את נפשותינו 
אח"ד.   – מ"ט  בסוד  ונשמותינו  ורוחותינו 
)קורח  אמת  השפת  אדוננו  עינינו  האיר 
אתקיימא  עלמא  לית  "בזוה"ק,  תרל"ה(: 
כי  כו'.  שלום  אקרי  ושבת  שלום  על  אלא 
באמת שורש הכל אחדות אחד כי השי"ת 
ובאמת  פירוד.  יש  שבעוה"ז  רק  הכל  ברא 
המיוחד  מאחד  יבוא  איך  החוקרים  הקשו 
דברים מפורדים. אבל באמת על ידי השבת 
מתקיים הבריאה כי באמת התורה מקיים 
הכל ובאורייתא ברא קוב"ה עלמא. פי' ע"י 
משפט  לקיים  מעשיו  כל  מבטל  א'  שכל 
התורה עי"ז נעשים אחד וכו'. והוא פשוט 
ידיו  מעשה  אחד  כל  שמבטל  שבת,  מצות 
ואינו עושה מלאכה ובזה נעשה שלום וזה 
ממילא  השלום  זה  וכשיש  העולם.  מקיים 
מתעלה כל הבריאה לשורש האחדות והיא 
התורה שנותנת חיים לכל הבריאה ונקראת 
עוז. והשלום והשבת קרית עוז שהוא הכנה 
ניתנה  בשבת  ולכן  עוז.  שנק'  התורה  אל 

תורה לישראל.
של  באסיפה  ונלכה,  לכו  שבת  לקראת 
אחד  כאיש  תורה,  של  לכבודה  התאחדות 
"נעשה  נקרא:  יחד  אחד  ובקול  אחד  בלב 

ונשמע"!!
…

תורה  של  בכתרה  המכתירות  אלו  שורות 
הלב  ריגשת  את  ממצות  זה,  חגיגי  עלון 
לבורא  תודה  בהמיית  גדותיו  על  העולה 
זיכנו  אשר  התורה,  נותן  העולמים  כל 
לשוב לתקופת השנה ולציין שנה ראשונה 
בחוקיך"  "נשיח  המיוחד  העלון  ליציאת 

לאור עולם.
מאן   - יכתירו  מלכים  בו  זה,  מיוחד  גליון 
ראשי  המעטירה,  עירנו  רבני  רבנן,  מלכי 
הישיבות המעניקים חמה בהרבצת התורה, 
הדעת  ואבירי  צדק  מורי  מידין  על  יושבי 

בעלי המוסר, אשר לאורם נסע ונלך. 
עשר  שנים  לאור  יצאו  החולפת  בשנה 
מלך,  ומעדני  הדר  פירות  ובהם  גליונות, 
עיוני הלכה עם הגיוני מוסר, בירורי סוגיות 
והארת המקראות. קשת נפלאה רבת גוונים 
חשובי  של  הדעת  מאוצרות  וסגנונות, 
אברכים  המדרש,  בית  יושבי  עם  הרבנים 
על  העלו  וחידשו,  יגעו  אשר  התורה,  ובני 
הכתב וסידרו. אנו, ערכנו את הדברים על 

שלחן גבוה, להגדיל תורה ולהאדירה.
בעמדנו תחת ההר ליבנו מלא תפילה. ויהי 
עלינו  כוננה  ידינו  ומעשה  עלינו  ה'  נעם 

ומעשה ידינו כוננהו.

דבר המערכת
גליון 13 חג שבועות סיון ה'תשע"ה בס"ד

דרכי לימוד התורה וקנינה

נערך מתוך שיחת המרא דאתרא מורנו הגאון רבי דוד צבי אורדנטליך שליט"א
בעצרת התעוררות שנערכה בבית הכנסת "פרושים" בגבעה ב', 

על סילוקם של שרי התורה מרנן בעל שבט הלוי זצוק"ל ובעל חידושים וביאורים זצוק"ל

ושננתם לבניך
אברהם  רבי  של  נכדו  לי  סיפר  ללמוד,  שצריך  חשוב  לימוד  יש 
לו  היתה  בחדרו,  סגור  בביתו  ולומד  יושב  היה  שסבו  רייסנר 
ספריה גדולה, וכשהיה רבי חיים גריינימן זצ"ל צריך לספר מסויים 
שסוגר  וראה  הראשונה  בפעם  אליו  וכשבא  לביתו,  פונה  היה 
עצמו בחדרו, אמר לו, למה הנך סוגר עצמך, הרי יש כאן ילדים, 
חינוך  זה  לומד,  שהאבא  הילדים  שיראו  כדי  הדלת  את  תפתח 
כדי שהילדים  בגלוי,  שילמדו  ילדים  בו  שיש  בבית  שכשלומדים 

יראו איך שהאבא לומד.
ג'  תורה",  דברה  בנים  ארבעה  "כנגד  אומרים  פסח  של  בהגדה 
בא  בפרשת  כתובים  לשאול  יודע  ושאינו  תם  רשע  האחרונים 
יציאת מצרים, אבל הראשון החשוב במעלה, הלא הוא  בפרשת 
באמת  ולמה  ואתחנן,  בפרשת  אלא  שם,  כתוב  אינו  החכם,  בן 
דחוהו עד לפרשת ואתחנן, אלא שבפרשה שלפני זה כתוב פרשת 
"שמע ישראל ואהבת את ד' אלוקיך" ואח"כ כתוב על הבן החכם, 
והנה  בם,  ודברת  לבניך  ושננתם  כתוב  ואהבת  של  ובפרשה 
היינו  בם'  'ודברת  ותלמידיו,  לבניו  ללמד  היינו  לבניך'  'ושננתם 
ללמוד לעצמו, ולכאורה הסדר הוא שקודם לומדים לעצמו ואח"כ 
מלמדים לתלמידים, וא"כ היה צריך להפוך הסדר, תחילה ודברת 
בם ואח"כ ושננתם לבניך, והתשובה היא ש"ושננתם לבניך" אין 
הכוונה דווקא ללמד לבנים, כי זה כבר כתוב במקומות אחרים, 
וזהו  לומד,  יראו שהאבא  לבניך שהילדים  ושננתם  הכוונה  אלא 
בם",  "ודברת  ע"י  איך?  לבניך,  תלמד  לבניך,  ושננתם  הכוונה 
שיראו איך שאתה לומד, שיראו שאבא תמיד עם ספר ביד, וזה 
לאו דווקא גמרא או שו"ע, אלא אפילו ספר מוסר, העיקר עם ספר 
ביד, וכך גם הפירוש ושננתם לבניך איך? ע"י "ובלכתך בדרך" היינו 
וכן "בשכבך" עם ספר  שנכנסים לרכב ולאוטובוס עם ספר ביד, 
ביד, "ובקומך" עם ספר ביד, והיינו ד"ודברת בם בשבתך ובלכתך 
ולפי"ז  ובשכבך ובקומך" הוא הסבר איך לעשות ושננתם לבניך. 
מיושב למה כתוב שם הבן חכם, כי אם אתה עושה כן תזכה לבן 
שהאבא  רואה  שהילד  חכם,  לבן  זוכים  איך  לומדים  כאן  חכם! 
לומד כסדר, ילד אוהב לחקות את אביו, וזה נותן לו חינוך, שרואה 
שהאבא לומד כסדר, ואף שהוא ילד ואינו יכול ללמוד, מ"מ רואה 
הוא את האבא תמיד עם גמרא וזה עושה אצלו רושם שזהו עיקר 
החיים, ורוצה לחקות את אביו. וזהו הרמז למה שלמדנו משולחנו 
של הצדיק בחינוך הבנים, שילד יראה שהאבא יושב ולומד, וכשיש 

לו זמן יושב עם גמרא או עם ספר אחר.
להיות שמח בחלקו אך לא להסתפק במועט

שיש  הקדושה, מטבע  תורה  לקלוט  כלים  ב'  יש  התורה  בלימוד 
אליעזר  לרבי  התלמידים  באו  בסנהדרין  איתא  צדדים,  שני  לה 
היה  לא  עכנאי  של  תנורו  עם  המעשה  שאחר  שידוע  הגדול 
ואמר  פטירתו  לפני  היה  זה  באתם?  עכשיו  ושאלם  עמו,  קשר 
כשגוללים  רש"י  ופירש  נגללים,  תורה  ספרי  כשני  זרועותי  שני 
ספר תורה אין רואים מה כתוב שם, ורימז להם שהיה לי הרבה 
תורה ללמדכם וגללתם ולא ראיתם, הרבה תורה למדתי מרבותי 
הים, הרבה תורה  מן  ככלב המלקק  ולא חסרתי מדבריהם אלא 
למדתי מתלמידי ולא חיסרתי מדבריהם אלא כמכחול בשפופרת, 
שהמשל  ומבאר  האלו,  המשלים  ב'  הם  מה  שואל  והמהרש"א 
הראשון שאינו בדרך כבוד אמר על עצמו, אבל על תלמידיו רצה 
למשול בדרך כבוד. אמנם יש לבאר עוד כי כלב המלקק מן הים 
הוא צמא ורוצה לבלוע את כל הים, אלא שהבית קיבול שלו הוא 
קטן ואינו מצליח, ואת זה רמז להם, אני רציתי ללמוד מרבותי 
יותר,  הצלחתי  ולא  קטן  היה  שלי  קיבול  הבית  רק  יותר,  הרבה 
בשפופרת,  מכחול  כמו  יותר  לקחת  יכולתם  תלמידי  אתם  אבל 
קצת,  לו  שמספיק  אלא  השפופרת  כל  את  לקחת  יכול  שבאמת 
לכם  די  היה  יותר, אבל  לקחת ממני  יכולתם  להם שאתם  ורמז 

בקצת, הסתפקתם במעט.
ויש בזה לימוד בשבילנו, לא להיות מסתפק במועט, הלימוד צריך 
להיות ב'ברען' ובהתלהבות, מה שיותר בקיאות ומה שיותר עיון. 
הנפטר הגדול לימד לתלמידיו גם לדעת בקיאות, לדעת ש"ס, וזה 
לבטל  לא  התורה,  ללימוד  זמן  הרבה  להקדיש  התמדה  ע"י  בא 
עוד  גדולות,  שיהיו  במועט, השאיפות  להיות מסתפק  לא  הזמן, 

סדר ועוד סדר עד שידעו ש"ס.
איתא בגמ' על התנא רבי עקיבא שידוע שחמיו הדיר אותם מכל 
נכסיו ולא היה להם בביתם כי אם קצת תבן לשכב עליו, עד שבא 
רחמנים  בני  רחמנים  יהודים  ומבקש,  עני  כדמות  הנביא  אליהו 
יש לי יולדת ששוכבת על רצפה קרה, אם תוכלו להביא לי קצת 

להם,  אין  זה  אנשים שגם את  יש  ואמר  עקיבא  רבי  תבן, שמח 
והיינו שהיה כל כך שמח והודה לה' על שלנו יש תבן כשלאחרים 
ולכאורה  רב,  בי  זיל קרי  לו אשתו  אין להם, מיד אמרה  זה  אף 
מה הקשר שרק כשהגיע ענין זה וביקש תבן, שלחה אותו ללמוד 
לו  שכשנישאה  הוא,  הפירוש  אלא  לזה,  קודם  לא  ולמה  תורה, 
הוא הרי היה רועה צאן, ולא למד, והיא ראתה עליו שצנוע הוא 
ושייצא ממנו תנא גדול, אך היא חששה לשולחו ללמוד כי שמא 
כשיכנס לישיבה שיש שם ת"ח חריפים ובקיאים במלחמתה של 
להישבר  יכול  הרי  עמו,  יהיה  מה  כלום,  יודע  אינו  והוא  תורה, 
מזה, ואולי עדיף לא ללמוד כלל כדי שלא ישבר, ומשמים שלחו 
את אליהו הנביא שביקש תבן, ואומר לה ר"ע חזי גברא דאפילו 
תיבנא לית ליה, ולנו יש כן, ברגע זה הבינה שאפשר לשלחו ללמוד 
ללא חשש, כי ראתה שהוא שמח בחלקו, שיש לו שמחה שאפילו 
שאנחנו כל כך עניים, אבל לפחות תבן יש לנו ולאחרים גם זה 
אין, והוא שמח ומודה ומהלל, והיינו שאינו מסתכל שלאחרים יש 
דירה ורהיטים, זה לא איכפת לו, אלא הוא שמח מהצד השני, שלו 
יש תבן ולאחרים גם זה אין, א"כ יכול ללכת ללמוד, ואף שיראה 
שם שיש אחרים שיודעים הרבה, הוא ילמד פסוק חומש וישמח 
וגם  יודעים,  אינם  יש אחרים שגם פסוק אחד  כי  פסוק,  שיודע 
על פסוק אחד ירקוד משמחה, ובפסוק שני כבר לא יוכלו לדבר 
עמו מרוב שמחה שיודע שני פסוקים, אדם כזה מלא בשמחה לא 
ישבר, הוא מלא וגדוש בשמחה וזה נותן לו את כל הסיפוק, ואז 

הבינה שיגיע למה שהגיע.
ומצד אחד אמרנו לא להיות מסתפק במועט כמכחול בשפופרת, 
שדי לו בקצת, אלא צריך שאיפות גדולות לדעת ש"ס ועוד עוד, 
יחד,  הדברים  שני  בחלקו,  שמח  להיות  גם  צריך  זה  עם  אבל 
בתחילת הלימוד בבוקר צריך שאיפה של עוד ועוד, אבל בלילה 
כשהולך לישון צריך להיות בשמחה גדולה, ב"ה זכיתי לעוד דרגה 
השאיפה,  עם  ללכת  כח  לו  תיתן  זו  ושמחה  דרגה,  ועוד  בתורה 
וכשיש לו שמחה כזו הוא מבין לבד לא להיות מסתפק במועט, 
וממשיך הלאה. וזה מטבע של ב' צדדים. מצד אחד שמחה ומצד 
שרוצה  תורה  בן  לכל  הדרך  זה  במועט,  מסתפק  להיות  לא  שני 
ורוצה דחיפה להתמדה בלימוד,  ורוצה ללמוד,  'שטייגן',  לעשות 
צריך ב' דברים אלו, שמחה על מה שיש לו, אבל שאיפות להבא, 

וזה לא סתירה.
שינון וחזרה מתוך אהבת השי"ת

אחד מהדברים הגדולים שהדור הזה אינו מסוגל לזה, הוא חזרה, 
בעלי  גדולי  כל  ש"ס,  לדעת  שצריך  לבניו  לימד  מבריסק  הגר"ח 
הבנה היו עם דרך זו, לדעת ש"ס, אבל לא רק ללמוד, אלא לחזור, 
הגדולים כמו המהרש"ם ועוד, חזרו ד' מאות פעמים וחמש מאות 
יחזקאל  שר'  כתבו  אברמסקי  יחזקאל  ר'  על  בהספדים  פעמים. 
היה מסיח לפני תומו כשבא להיות רב בסלוצק והיו שם הרבה 
תלמידי חכמים, בעלי תורה ובעלי הלכה, והוא סיפר כמה פעמים 
שלפני פסח פחד שיש כאן אריות בתורה וצריך לדעת טוב הלכות 
פסח וחזר מאה פעמים על הלכות פסח שלא יקפחוני בהלכות, 
הבנה,  בעל  היה  הרי  והוא  ממנו.  פחות  ידעו  לא  שהם  וסיים 
פעמים,  מאה  לחזור  הצליח  והוא  מבריסק,  הגר"ח  של  תלמידו 
יכולים, ומה הטעם  י' פעמים איננו  ואנו כל כך רחוקים, אפילו 
באמת  זה  לחזור  כי  הוא  המפריע  הדבר  יכולים?  אנו  אין  שאנו 
ה'  "ואהבת את  בפסוק  כתוב  קשה, קשה עתיקא מחדתא, אבל 
שונים,  מלשון  הוא  שינון  בם",  ודברת  לבניך  ושננתם  אלוקיך, 
לו,  ותאמר  תגמגם  אל  אדם  ישאלך  שאם  בפיך  מחודדין  שיהיו 
ואיך מגיעים לזה, ע"י שינון וחזרה, וקצת קשה שהיה צריך לכתוב 
לומדים  קודם  הרי  כי  לבניך,  ושננתם  ואח"כ  בם  ודברת  קודם 
ורק אח"כ חוזרים, וא"א לחזור לפני הלימוד, אלא הפירוש הוא 
שהתורה מדגישה איך מגיעים לידי כח לחזור, ע"י ואהבת את ה' 
הוא,  חד  ואורייתא  וקוב"ה  ישראל  כי  ה',  אהבת  היינו  אלוקיך, 
כי האהבה הגדולה  כוללת את התורה הקדושה,  ואהבת השי"ת 
התורה  אומרת  זה  ואת  הק',  התורה  לימוד  ע"י  היא  להקב"ה 
ששינון מגיעים רק  ע"י אהבה, כי מלימוד פעם ראשונה אין עדיין 
ראיה לאהבת ה', כי יש לאדם מידה של סקרנות שרוצה לדעת 
מה כתוב, ולדעת הידע, אבל זה עדיין לא אהבה, רק לאחר שכבר 
יודע הסוגיא, ורק כי אוהב את התורה מוכן הוא לחזור עוד ועוד, 
כמו אדם שאוהב מאכל ואוכלו עוד ועוד, זהו שינון שבא מאהבה, 
ולכן הסמיכות ל"ואהבת", שכולל גם אהבת התורה, כי שינון הוא 
כולו אהבה, האהבה מביאה התמדה וחזרה, ואפשר לחזור אפילו 

עשרים פעמים ואין מתעייפים, ואפילו שקשה עתיקא



 מחדתא, אבל על כל זה מכסה אהבה, כי כשאוהב דבר 
לא קשה לו לחזור עוד ועוד, וככל שהוא חוזר יותר, נהיה 
יותר אהוב, ואפילו באמצע האוכל רוצה לחזור, כי זה כל 
חזרה,  אוהבים  באמת  התורה  אהבת  ע"י  עליו,  אהוב  כך 

ונהנים מזה אף שכבר יודע כל הענין.
קניני התורה

איתא במדרש שיר השירים ג' משלים על ויכוח בין חכם 
שם  ויש  לבנות  שצריך  מקום  יש  האחד,  המשל  לטיפש, 
הר וצריך לישרו, אומר הטיפש מי יש לו כח לעבודה כזו, 
עד  קצת,  עוד  יום  ועוד  קצת  נוריד  היום  אומר,  והחכם 
בשמי  כיכר  השני,  המשל  העבודה.  נגמור  הזמן  שבמשך 
יגיע לזה, ומוותר ואינו  קורה, טיפש מהו אומר, איך אני 
יחד  ומחברם  קטנים  עצים  לוקח  עושה,  מה  חכם  אוכל, 
ודאי  אחד  הרי  הקדמה  ומוסיף  מורידו,  וכך  גדול  למקל 
העלה זאת, א"כ ודאי שאפשר גם להורידו. המשל השלישי, 
למלאותה,  פועלים  ושוכר  נקובה,  חבית  לו  היתה  אדם 
יוצא  הכל  כי  בלי תועלת  לעבוד  יכול  איני  אומר הטיפש 
לחוץ, אבל החכם אומר מה איכפת לי, ולא שכר אני נוטל? 

הרי הוא משלם לי על העבודה.
אינם  טיפשים  וכי  קשה,  לכאורה  א'  משל  על  והנמשל 
בונים בתים, וכי אינו מבין שלבנות בית צריך קודם להוריד 

בראשית  ימי  כאן מששת  עומד  ההר  כי  כוונתו  אלא  הר, 
וא"א לשנותו, וכן אני נבראתי בלי כשרונות וא"א לשנות, 
החכם,  אומר  מללמוד.  פטור  אני  ולכן  הקב"ה,  בראני  כך 
הוא גם לא היה בעל כשרון, הוא היה פיקח, אבל לא בעל 
כשרון יש הרבה פקחים שאינם בעלי כשרונות, והוא אומר, 
בעל כשרון  להיפך  וא"כ  ויגיעה,  דורשת עמל  הרי  התורה 
אין לו דרגה זו של יגיעה כי תופס הכל מהר, ומי שאין לו 

כשרונות הוא יגע, וזהו רצון הקב"ה ליגע ולעמול.
שא"א  אומר  שהטיפש  הוא,  השני  המשל  על  הנמשל 
ומוריד,  מקל  ועושה  המצאה  ממציא  והחכם  להורידו, 
קשה  לתוס'  ומגיעים  ולומדים,  תורה  לומדי  שני  יושבים 
שמביא גמרא בזבחים, ומתאמצים ושוב מביא תוס' גמרא 
ללמוד  שאי"צ  אומר  הטיפש  אזי  מתקשים,  ושוב  מנזיר, 
הגמרא  פותח את  אבל החכם  התוס',  על  ומוותר  זה,  כל 
בזבחים ונזיר ויגע שם, ומגיע לביאור הנכון ע"י עמל ויגיעה 

ומצליח.
כי הנה לכאורה הטיפש  הנמשל על המשל השלישי הוא, 
צודק, איזה טעם יש לעבודה שהולכת לאיבוד, לאדם יש 
רגש ואינו יכול לעבוד בחינם, אבל תמוה הוא בעל הבית 
שמוכן לשלם כסף לפועלים על לא דבר, מה כוונת הבעה"ב, 
שהגמ'  החכם,  הבין  זה  ואת  פשוט  הוא  שהביאור  אלא 
אומרת שחבית נקובה שרוצים לסתום אך יש שם לכלוך 

אזי שופכים שם מים כדי לנקותו ואז יוכלו לסותמו, וזהו 
כוונת החכם מזה שאם בעה"ב מוכן לשלם, סימן הוא שיש 
שכוונתו  התועלת  מהו  להבין  רק  וצריך  תועלת,  בזה  לו 
לניקוי הנקב, והנמשל הוא שהטיפש אומר הראש שלי הוא 
חבית נקובה, איני מבין ואיני זוכר כלום מהלימוד, וממילא 
איני רוצה ללמוד, ואף שיש שכר מ"מ אין לי סיפוק כי אני 
סימן  זה  משלם  בעה"ב  אם  החכם  לו  אומר  הכל,  מאבד 
לו  יש  הקב"ה  גם  החשבון,  מהו  חשבון, תחשוב  לו  שיש 
חשבון שנותן שכר, כי הקב"ה רוצה שהתורה תנקה, וכמו 
נחלים  מה  לנחלים,  התורה  נמשלה  למה  חז"ל  שאמרו 
ומנקה,  מטהרת  התורה  גם  כך  לטהרה,  מטומאה  מעלים 
תוכל  ועי"ז  ונקי,  טהור  תהיה  אבל  שוכח  שאתה  אפילו 
אותה  שמנקים  שאחר  בחבית  כמו  לשכוח,  ולא  ללמוד 
אפשר לסתום, כן גם כאן, ע"י הנקיון והטהרה תוכל לזכור, 
אף ששוכחים המשא ומתן בתורה, אבל הטהרה שמקבלים 

מהתורה נשאר לעולמים.
הגדולים  הקרבנות  משני  ללמוד  שנוכל  השי"ת  יעזור 
ונוכל  בגבולינו,  ושבר  שוד  עוד  ישמע  ושלא  שהקרבנו, 
של  גדולה  ירושה  לנו  השאירו  הם  מהם,  וללמוד  לשאוב 
צדקות וגדלות, ונזכה לביאת המשיח במהרה בימינו אמן.

 )נכתב ע"י אחד השומעים(

הגאון רבי מאיר שמחה אויערבאך שליט"א
רב קהילת 'ישיבת הר"ן' ורב שכונת הדקל

בענין האיסורים שנצטוו לאחר מתן תורה

במשנ"ב ]ס' תצד ס' יב[ כותב, ומביא בשם גדול אחד טעם נוסף למנהג של אכילת מאכלי חלב בחג השבועות, וז"ל: כי בעת שעמדו על הר סיני וקבלו התורה כי בעשרת הדיברות 
נתגלה להם עי"ז כל חלקי התורה, וכמו שכתב רב סעדיה גאון שבעשרת הדיברות כלולה כל התורה, וירדו מן ההר לביתם לא מצאו מה לאכול תיכף כי אם מאכלי חלב, כי לבשר 
צריך הכנה רבה לשחוט בסכין בדוק כאשר ציווה ה', ולנקר חוטי החלב והדם ולמלוח ולבשל בכלים חדשים כי הכלים שהיו להם מקודם שבישלו בהם באותו מעל"ע נאסרו להם 

ע"כ בחרו להם לפי שעה מאכלי חלב ואנו עושים זכר לזה עכ"ד.
הנה מה שהמשנ"ב הזכיר מליחה, דבר זה צ"ע לפי המבואר 
פירש  שלא  דם  כי  מדרבנן  רק  הוי  מליחה  שדינו  בפמ"ג 
שבישלו  דם  כי  מותר,  ג"כ  שבישלו  ואחרי  מה"ת,  מותר 

מותר מה"ת.
יז'  בחולין  הגמ'  מדברי  לעיין  יש  המשנ"ב  דברי  ובעצם 
על  נצטוו  אימתי  ור"ע  ישמעאל  ר'  מחלוקת  מובא  ששם 
ר"ע רק  ולפי  ר' ישמעאל מיד במתן תורה  לפי  השחיטה, 
אמנם  כר"ע,  פסק  הרמב"ם  והנה  לארץ.  שנכנסו  לאחר 
בודאי שנצטוו על נחירת סימנים וכפי שיבואר להלן, אבל 

זה הרי היה להם אפשרות לעשות.
והנה הגמ' שם דנה בעי ר' ירמיה שלפי ר"ע מה הדין באברי 
בשר נחירה שהכניסו לארץ ישראל האם זה מותר לאוכלם 
וכיון שהותרה הותרה, ובפרט לענין טומאת נבילה כותב 
שלא  הסברא  מכח  פשוט  שזה  שמחה  מאיר  ר'  בחידושי 
יחול טומאת נבילה בו בזמן שבשעת הנחירה לא חל עליה 
טומאת נבילה וטומאת נבילה כבר היה מקודם וכדמשמע 
מופלג  זמן  אחרי  מצינו  לא  הרי  ובזה  ובראשונים,  בגמ' 
ורק  מיתה  לא חל בשעת  נבילה אם  עליה טומאת  תחול 
לענין איסור של אינו זבוחה בזה יש להסתפק אם זה חל 

אח"כ.
אליבא  גם  הוא  הגמ'  לומר ששאלת  נראה  היה  ולכאורה 
תורה,  מתן  מלפני  נבילה  בשר  נשאר  באם  ישמעאל  דר' 
הכינו  מסתמא  והרי  בשבת  היה  שזה  נאמר  אם  ובפרט 
מקודם. אמנם מדברי רש"י שכתב דהאיבעיא היא אליבא 
דר"ע א"כ משמע דלר' ישמעאל אין כאן שום שאלה וזה 
ודאי אסור. והטעם כמו שכתבנו וכן כתבו האחרונים דהרי 
איסור נבילה היה מיד לאחר מתן תורה ורק מצות שחיטה 
בכה"ג  וא"כ  בסימנים,  ניחור  של  דין  היה  אבל  היה  לא 
אפשר להסתפק ולומר שנחירתו זו היא שחיטתו וכמבואר 
בגמ' דאליבא דר' עקיבא אם נחר במדבר היה חייב בכיסוי 
הדם כי נחירתו זו היא שחיטתו אבל אליבא דר' ישמעאל 
לזה שם  ואין  נבילה  לפני מתן תורה הרי לא היה איסור 

של שחיטה אפילו בנחירת סימנין וא"כ מהיכי תיתי לומר 
לומר שהבשר שנשאר יהא מותר דא"כ יהא כל האיסורים 

שנשארו מקודם יהא מותר.
אולם מדברי הרא"ש לכאורה נראה אחרת, כי הרא"ש חולק 
על רש"י, מה שרש"י כותב שהשאלה היא הלכתא למשיחא 
וכותב שיש נפק"מ למעשה באם אחד אסר על עצמו איזה 
יהא  הנדר  לו מקודם  ידוע האם מה שנשאר  מזמן  מאכל 
כמו  אחד  דבר  לאסור  בי"ד  שרצו  כגון  או  לאוכלו,  מותר 
אסור  אם  בהם  וכיוצא  ושלקות  העכו"ם  גבינות  שאסרו 
רואים  וא"כ  ישראל.  ביד  המין  מאותו  ממנו  לו  שיש  מה 
מהרא"ש שזה לאו דוקא בגלל שנחירתו זו היא שחיטתו. 
אולם לכאורה דברי הרא"ש תמוהים וכנ"ל האם נאמר שכל 

שנשאר מלפני מתן תורה יהא מותר.
וכבר הקשו כן האחרונים - יעוין בצל"ח וברעק"א. ויעוין 
אופנים, שכמו  בב'  זה  דבר  ר' מאיר שמחה שמיישב  בח' 
שטומאת נבילה בודאי לא חל ג"כ יש לומר שאיסור אכילה 
ג"כ לא חל, כי אולי כוונת התורה הוא לאסור מה שאינו 
שריא  מקודם  זבוחה  שאינה  מה  אבל  ואילך  מכאן  זבוח 
הרא"ש  דברי  את  לבאר  אפשר  ולפי"ז  ההיתר  בעת  אף 
גזרת חז"ל.  כוונת  כוונת הנודר או על  שהשאלה היא על 
ויעוין שם עוד פשט בדברי הרא"ש, שהשאלה היא, האם זה 
לאו של נבילה וזה לא יכול לחול זמן מופלג אחרי המיתה 
או שזה לאו בפני עצמו של אינו זבוח וזה יכול לחול גם 
אח"כ אבל בודאי שאר איסורים כגון חלב ודם בודאי אין 

כאן שום שאלה וזה בודאי אסור.
ובנודע ביהודה ]תניינא יו"ד ס' סד'[ ביאר באופן אחר את 
על  מקבל  שכותב  הרא"ש  בדברי  מדויק  כי  הרא"ש,  דברי 
עצמו מזמן מסויים ולא על עכשיו כי אם זה חל מיד בודאי 
ורק מה שנשאר  לו מקודם  זה גם מה שנשאר  ע"י  נאסר 
לפני קבלת הנדר באופן שהנדר הוא על לאחר זמן. ולפי זה 
יוצא דבר מחודש, שאם קיבל על עצמו נזירות על לאחר 
הנוב"י  כותב  אולם  באיבעיא.  הצד  לפי  יתכן שמותר  זמן 

דרך אחרת שבנזירות כיון שיש כבר איסור נזירות בעולם 
ולכן זה כמו שזה חל עכשיו וא"כ גם לפי דבריו הספק הוא 
רק אליבא דר"ע שנצטוו בשעת מתן תורה על לאחר זמן 

ולא על כל האיסורים שאוסרים מיד משעת מתן תורה.
ואאמו"ר זצ"ל כותב בדרך אחרת ליישב את דברי הרא"ש, 
לא חשיב  בודאי  מי שנחר בהמה  קודם מתן תורה  דכמו 
כנשחט מכיון שלא נצטוו על זה ואין לזה שם של שחיטה, 
הכי נמי זה כאן דלענין זה אליבא דר' עקיבא הוא כאילו 
ס"ד  היה  שלא  הרא"ש  הכריח  זה  ומכח  כלל,  נצטוו  לא 
רק  הוא  והספק  ממש  כשחיטה  חשוב  שהנחירה  לומר 
דשמא כשהותר בשר נחירה במדבר הותר בשר זה אחרי 

שנכנסו לארץ.
וכן צריך להבין מה שהמשנ"ב כותב שהכלים היו אסורים 
מחמת הבליעות, ראיתי מקשים הרי הרמב"ן כותב שלכן 
נצטוו על הגעלת כלים במלחמת מדין ולא קודם במלחמת 
עממין  ז'  מלחמת  בכלל  הוא  ועוג  שסיחון  מפני  סיחון, 
שהותר להן אפילו קדלי דחזירי ומשא"כ במדין שלא היו מז' 
עממין ולא הותר להם אבל שמ"מ לאחר המלחמה שכבר 
בהם  שבישלו  הכלים  אותם  אסורות  המאכלות  נאסרו 
איסור בתוך מעל"ע יהיו צריכים הגעלה. כי לפי הרמב"ם 
זה הותר רק ע"י הדחק והם יכולים להגעיל. ובטעם הדבר 
בתוך  שגם  בפסחים  הגמ'  מכח  בצל"ח  אריכות  בזה  יש 
מעל"ע פגמה פורתא וזה לא איסור ממש ורק מצות הגעלה 
וזה חידוש שחדשה התורה וכמבואר בפסחים מד ע"ב. וכן 
מטו משמיה של הגאב"ד מטשעבין זצ"ל, דחשיב כהיתרא 
אסור  יומו  בן  קיי"ל  שהרי  מובן  אינו  זה  ובפשוטו  בלע. 
מה"ת, רק אולי כונתו שעל הבליעות של היתר ממש על זה 
לא ציותה תורה להגעיל, אבל מה שבלע לפני מתן תורה 
נצטוו מיד לאחר מתן  ולכן לא  זה לא חל האיסורים  על 
תורה על הגעלה. עכ"פ מדברי הרמב"ן אלו רואים לכאורה 

דלא כהמשנ"ב שהזכיר בליעת איסורים.

הגאון רבי משה דוד אדלר שליט"א
רב קהילות בני התורה בגבעה ב'

בענין זמן תפילת ערבית בליל שבועות

כתב המנ"ב תצ"ד סק"א "ומאחרין להתפלל ערבית בכניסת שבועות בצאת הכוכבים כדי שיהיו ימי הספירה מ"ט יום תמימות". ומקורו מדברי האחרונים וכלקמן. ועפי"ז כתב בלוח 
א"י וכן נוהגים בהרבה מקומות עפי"ז שמאחרים מעט את זמן תפילת ערבית בליל שבועות יותר מבשאר שבת ויו"ט.

ונבוא לבאר מעט מקור ושורש דין זה, ואם יש טעם בזמנינו לאחר זמן תפילת ערבית.
א. מקור דין זה הוא מהמג"א תצ"ד בריש הסימן בשם עמק 
ברכה ובשם משאת בנימין "בליל שבועות אין מקדשין על 
ולשון  תהינה".  תמימות  דכתיב  הכוכבים  צאת  עד  הכוס 
הגאון  ממורי  "וקיבלתי  שבועות  מסכת  ריש  השלה"ק 
מהר"ש ז"ל מלובלין שקיבל איש מפי איש מפי הגאון רבינו 
ולאכול בליל ראשון  ז"ל שלא לעשות קידוש  יעקב פולק 
של חג השבועות עד צאת הכוכבים והטעם מפני שבספירה 
כשמקדש  כן  ואם  תהיינה,  תמימות  שבתות  שבע  כתוב 
ימי הספירה שהרי  יום מחסר אותו מקצת ממ"ט  מבעוד 
חג שבועות הוא לאחר ספירה וכשיש ספירה אינו שבועות, 
וכשמקדש אם כן מקבל על עצמו החג ומחסר אותו המקצת 
מימי הספירה ונמצא שאינם תמימות, ואל תשיביני ממה 
דהא  כלום  אינו  דזה  יום  מבעוד  התפילה  אז  שמתפללין 
רב אושעיא צלי של מוצאי שבת בשבת כדאיתא בברכות 
אע"ג דעדיין ממש שבת גמור הוא. ואל תקשה מש"ץ בבית 
האורחים[  בשביל  הכנסת  בבית  לקדש  ]דנוהגים  הכנסת 
כלום כמחסר  ולא מחזי  אינו אלא בשביל האורחים  דזה 
משבע התמימות, משא"כ אלו היה כל יחיד מקדש לעצמו, 
שהש"ץ  לזה  דומה  קצת  חנוכה  נרות  בהדלקת  מצינו  גם 

מדליק בבית הכנסת בעוד היום, והקהל מחויבים להמתין 
מלהדליק בביתם עד שיגיע זמן ההדלקה" עכ"ל השלה"ק 

]ופעמים שמצטט עמק ברכה והכוונה לשלה"ק[
וכן  מג"א,  הביא  וכן  קידוש  לגבי  איירי  ומבואר שמהר"ש 
וכן הוא  העתיק מהמשאת בנימין בפר"ח רק לגבי קידוש 
בעוד אחרונים בשמו, וכן הוא לשון המשאת בנימין עצמו 
מהר"ש   מורי  בשם  כתוב  "מצאתי  סק"ד  דינים  בחידושי 
עד  הקידוש  עם  ממתינין  השבועות  חג  של  ראשון  בליל 
מיום  מעט  יחסר  הלילה  קודם  יקדש  שאם  ממש  הלילה 

מ"ט לספירה וכתוב שבע שבתות תמימות תהיינה".
ב. אמנם הט"ז הוסיף ע"ז וכתב "מאחרין להתחיל ערבית 
בכניסת שבועות כדי שיהיו ימי הספירה תמימות", והיינו 
דהוסיף על הנ"ל דלא רק בקידוש יש להקפיד בזה אלא אף 
בזה דאף דמהר"ש  ופי' הפרמ"ג טעמו של הט"ז  בערבית, 
איירי בקידוש, מ"מ כיון דבאבילות ונדה י"א דאם התפללו 
הקהל ערבית כבר עשאוהו לילה, א"כ כיון דבעי תמימות 
ע"י  מוקדם  בשבועות  יו"ט  יקבל  שלא  היינו  ולמהר"ש 
קידוש, א"כ ה"ה בערבית עיי"ש, וכ"כ בחק יעקב עיי"ש וכן 

פסק הגר"ז כהט"ז ופי' כהפרמ"ג עיי"ש.

]אך  ישראל,  בארץ  המנהג  וכן  כהט"ז  הכריע  ובמ"ב  ג. 
להמתין  מאוד  וקשה  ארוך  היום  זו  שבתקופה  במדינות 
נהגו  ללימודו,  הלילה  מן  ישאר  לא  ימתין  שאם  ובפרט 
בזה כתב  ואף  דין מהר"ש,  כעיקר  קידוש  על  רק  להמתין 
היעב"ץ דסגי להמתין לקידוש עד זמן בין השמשות בלבד, 

דלענין דרבנן הוה לילה עיי"ש[.
ובמג"א  בשל"ה  ובין  עצמו  מהר"ש  בדברי  בין  אמנם  ד. 
מנ"ב  בלשון  מפורש  וכן  מבואר  האחרונים  ובכל  ובט"ז 
וביותר בהגר"ז דמאחרים שכתבו היינו שיתפללו או יעשו 
מבעוד  ולא  לילה,  ודאי  שהוא  הכוכבים  בצאת  קידוש 
יום, ובזה דנו כנ"ל אי יחמיר בקידוש או אף בערבית, ]או 
ביום  יהא  והעיקר שלא  בין השמשות  היעב"ץ שהקל אף 
עצמו[, אך אף אחד לא עלה בדעתו להוסיף סתם עוד זמן 
אחר צאת הכוכבים, דהא כל מש"כ הוא שלא יקצר, ולא 
יכניס החג קודם צאת הכוכבים שלא יקצר המ"ט יום כדי 
שיהא תמימות, אך אין שום טעם להוסיף עוד זמן בלילה 
עצמו, ומעתה בזמן הזה שנוהגים ברוב מקומות להתפלל 
תמיד בלילה, אין טעם להוסיף עוד זמן ולאחר יותר מאוחר 

אחר צאת הכוכבים, וכן שמעתי בשם מרן הגריש"א זצ"ל
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נערך ונלקט ע"י 
הרב משה דיסקין שליט"א

 

יש דיבור של הקב"ה שנותן לנו כוח 
לזכות לתורה

הגמרא אומרת שכל דיבור שיצא מפי הקב"ה 
נחלק לשבעים לשון. וצ"ב מה העניין בזה, הרי 
התורה לא ניתנה לגויים, ומה ישראל צריכים 

את השבעים לשון.
וביותר קשה, שהרי בשעת מתן תורה אומות 
והחרדה  הרעש  מה  בלעם  את  שאלו  העולם 
שמא הקב"ה מביא מבול וכו', משמע שהגויים 
את  אבל  וברקים,  הקולות  את  רק  שמעו 
הדברות עצמם הם בכלל לא שמעו, אז לשם 

מה כל דיבור נחלק לשבעים לשון.
הגויים,  על  ריחם  הקב"ה  דהנה  לומר,  ויתכן 
שאפילו שהם לא קיבלו את התורה, הם יוכלו 
להתגייר. ובאמת זה דבר קשה איך זוכים לזה, 
כי הרי העולם מלא מזיקים וכוחות הטומאה, 
להיות  הזאת  הדרך  את  לעשות  גוי  יכול  איך 

ישראל כשר.
כל  ע"י  הדרך",  את  להם  "סלל  הקב"ה  ולזה 
כוח  ניתן  ובזה  דיבור שנחלק לשבעים לשון, 
בתורה,  ולידבק  להתגייר  יוכל  שגוי  עצום, 

מכוח הדיבור של הקב"ה.
ואנחנו צריכים לקחת מזה חיזוק גדול. כי אם 
לכל גוי יש כוח של דבר ה' שמסייע לו לידבק 
כמה  לישראל.  וכמה  כמה  אחת  על  בתורה, 
קנייני  ולמ"ח  התורה  לקבלת  לזכות  שקשה 
ה'"  "דבר  צריך לדעת שיש  וכו', אבל  התורה 

שעוזר לנו.
כל דיבור שיצא מפי הקב"ה קיים לעולם, גם 
קיימים  תורה  מתן  של  הדיבורים  וכל  היום. 
להגיע  הדרך"  את  לנו  "סוללים  והם  היום 

לדבקות בהשי"ת ובתורתו.
]מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א[

קנין התורה הוא בשקיעות
בלי היסח הדעת

זה  שלומדים,  מה  את  ולזכור  לקנות  העצה 
העצה  לא  זה  אבל  הזמן.  כל  לחזור  חזרה. 
העיקרית. חז"ל מלמדים אותנו שיש דבר יותר 
עיקרי, שלא יהיה היסח הדעת. וזה מה שנאמר 
לא  ואיננו".  בו-  עיניך  "התעיף  תורה  בדברי 

להסיח דעת לרגע, להיות שקועים כל הזמן.
שגורם  הדעת  היסח  של  השיעור  הוא  ומה 
העיניים.  את  להעיף  התורה,  את  להפסיד 
כבר  זה  לרגע,  המבט  את  שמסירים  כשיעור 
להיות  היא  העצה  "ואיננו".  הדעת  היסח 

שקועים בלי שום הפסק ממש.
את  שהגדיר  בשעה  מרן:  תלמידי  ]העידו 
איך  הדגים  עיניך"-  "התעיף  של  השיעור 
שמעיף מבט למעלה, ואמר: כך הוא השיעור[.

רשימות  זצללה"ה,  אלישיב  הגרי"ש  ]מרן 
תלמידים[

העצה להשיג נעימות התורה
הוא  התורה  נעימות  להשיג  העצה  עיקר 
"הבנתה העמוקה, וכו', וגם הזמן שלומד בפני 
ולהסביר  שלומד  מה  כל  בפיו  יוציא  עצמו 
הדברים  פרטי  כל  לו  המובנת  בלשון  לעצמו 
שלמד, דעת תנא זה כך ודעת זה כך, וטעמם 
ותוס' מפרשים  כך  ורש"י מפרש  וכך  כך  הוא 
כך, והטעם שתוס' מחולקים וכן הכל, ואמרו 
למוציאיהם  למוצאיהם-  הם  חיים  כי  חז"ל 

בפה.
התורה  נעימות  ישיג  הזמן  שבמשך  וברור 
במידה גדולה, אבל לא יצפה שזה יבוא בבת 
קשות  ההתחלות  כל  כי  קצר,  ובזמן  אחת 

ואח"כ אז יתהלל...
קריינא  זצללה"ה,  קנייבסקי  הגרי"י  ]מרן 

דאיגרתא[

התגברות מהרפיון מולידה חיזוק
ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני. דכתיב מים 
דתורה  האהבה  כו'.  לכבות  יוכלו  לא  רבים 
ודרך האש  כאש.  דברי  כה  כמ"ש  בחינת אש 
עוד  מתגדל   - נכבה  ואינו  מים  עליו  כשבא 

ביותר כח והתלהבות.
וכ"כ ולאום מלאום יאמץ. ומזה המלחמה של 

עמלק באו לקבלת התורה.
]שפת אמת[

פנינים לחג השבועות
התפילה  לאחר  טעם  שום  אין  בלילה  שבזמנינו שמתפללים   
בליל שבועות, וכן ראיתי בשם הגרש"ז ז"ל ובשם הגר"נ קרליץ 
חו"ל  מנהג  על  מבוסס  היה  לאחר  שהמנהג  וכנראה  שליט"א. 
שנהגו תמיד להתפלל מוקדם ובליל שבועות נהגו לאחר מהרגיל 

ולהתפלל בצאת הכוכבים ודאי עפ"י הנ"ל, וצ"ע בזה.
ה. עוד יש להוסיף בזה, דהנה הפוסקים הנ"ל דנו לגבי קידוש 
ויו"ט  ויל"ע בשאר דברים דחשיב כקבלת שבת  וכנ"ל,  ותפילה 

אי יש לחוש לזה.
והנה לגבי דין תוספת שבת ויו"ט, דמבואר דצריך שיקבל עליו 
מבואר  דהא  בני"ד.  לחוש  דאין  נראה  תוספת,  דין  יום  מבעוד 
לעצם  שייך  ואי"ז  מלאכה"  "איסור  הוא  תוספת שבת  דין  דכל 
ערבית  מתפילת  רק  הפוסקים  דנו  דבכ"מ  וקדושתו.  היום  דין 
וכיוצ"ב  הפס"ט  לגבי  ]וכ"ש  היום.  כקידוש  דחשיב  וקידוש 
ואכמ"ל[. ולכך ודאי דאין לחוש דע"י קבלת תוספת יו"ט יחשב 
דמחסר בתמימות. דאיסור מלאכה ודאי דלא מחסיר בתמימות, 
רק כשקדש היום, ופשוט. ]וכן נראה פשוט דהפוסקים רק באו 
דין  יהא  שלא  להקל  באו  לא  אך  מבע"י,  יקדש  שלא  להחמיר 
יו"ט  ע"ע  לקבל  מצוה  בשבועות  וגם  בשבועות,  יו"ט  תוספת 

מבע"י[.
מדליקים  דבלא"ה  זו,  בשנה  שייך  דאין  ]נידון  בזה  יל"ד  עוד  ו. 
אחר צאה"כ[, לגבי הדלקת נרות, דבעלמא אף דמותרות הנשים 
להדליק נר יו"ט אחר צאה"כ, ויש שנוהגין כן, מ"מ דנו הפוסקים 
בזה דאחר שנהגו הנשים לקבל שבת ויו"ט בהדלקתן, ולכך בשבת 
מדלקת ואח"כ מברכת כמ"ש בשו"ע רס"ג )ס"ה( ומשנ"ב סקכ"ז, 
וביו"ט נחלקו בזה, והמנהג דמברכת תחילה עי"ש במשנ"ב, אך 

עכ"פ כולהו ס"ל דמקבלת שבת ויו"ט ממש בהדלקתה.
ומה"ט כתב בן הפרישה בשם אמו בהקדמת יו"ד לפרישה בטעות 
כדי  יום  יו"ט, דתדלקנה מבעוד  השניה שעושות הנשים בערב 
שתקבלנה יו"ט מבעו"י כדרך שעושות בשבת. וכ"כ מטה אפרים 

תרכ"ה סימן ל"ג עיי"ש. וכ"כ האדר"ת בלוח א"י.
ועפי"ז עורר בלוח לא"י בשנת תרפ"ו בשם הגר"ז זלאטניק ז"ל 
דביו"ט של שבועות אין ראוי שיחמירו חומרא זו להדליק מבעו"י, 

דנמצא דע"י חומרא זו יפסיד מעלת תמימות וכנ"ל עיי"ש.
ז. והנה חידוש זה תלוי בב' נידונים שצריך לברר בזה, חדא אי דין 
הדלקת נרות כדין קידוש ותפילה או כדין קבלת שבת, ועוד אי 
שייכא חומרא לגבי נשים דאינן חייבות בספירת העומר. ואף אי 
שייכא יל"ע מה"ת לומר דעדיף להו מעלת תמימות על פני הידור 

דודאי מחוייבת בו, והוא דתקבל יו"ט מבעו"י.
והנה בגדר הדל"נ משמע במשנ"ב רס"ג )ס"ה( דחשיב רק כסתמא 
שמקבלת ע"ע שבת. מהא דקיי"ל דלגבי איש אי"ז קבלת שבת. 
ואף לגבי אשה מהני תנאי בהדל"נ שאינה מקבלת שבת עי"ז. 
ומשמע דהוה דין קבלת שבת וקבלתו, ולא דין קידוש דמשווי 

דין "מקרא קודש".
נראה  פשוטה  מסברא  נשים,  לגבי  זו  חומרא  שייכא  אי  ובדין 
הוה  העומר  בספירת  דחייבים  אנשים  לגבי  אף  זה  דדין  דכיון 
מעלה בעלמא, לגבי נשים ודאי דהוא רחוק טפי, דהא פטורות 
זו. ואף א"נ כמו ששמעתי אומרים דדין תמימות אינו  ממצוה 
סיום  אחר  חל  השבועות  דחג  דכיון  אלא  לספירה,  רק  שייך 
שבעה שבועות תמימות, לכך אף נשים צריכות להמתין שיהא 
חג שבועות אחר שבעה שבועות תמימות. וצ"ע דאף א"נ כן, אין 
שום דין לעשות כן, דאיזה דין יגרום שנצטרך לקבל חג שבועות 
יותר מאוחר וצ"ע. ולכן נראה דודאי אין סברא דחומרות אלו 
יעמדו כנגד מעלת לקבל יו"ט מוקדם. וכן ראיתי בשם הגריש"א 
יו"ט  נרות  הנשים  שתדלקנה  דעדיף  ז"ל  הגרש"ז  ובשם  ז"ל 

מוקדם, אף בליל שבועות.
מקומות.  בשלשה  הנצי"ב  למש"כ  זה  בדין  לציין  יש  ]באגב  ח. 
ובהעמק שאלה  א',  דבר  ובהרחב  כ"א  כ"ג  ויקרא  בפי' החומש 
קס"ז, ובמשיב דבר סי' י"ח, דאף דבכל שבת ויו"ט מתפלל אדם 
של שבת בע"ש ומקבל שבת ויו"ט מוקדם ומתפלל קודם הלילה, 
אעפ"כ בשבועות דכתיב "וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש 
מקרא  לעשות  שלא  להורות  בא  הזה  היום  ועצם  לכם",  יהיה 
קודש אלא בעצם היום שהוא אחר צאת הכוכבים. ומכאן מקור 
שתחשך  קודם  שבועות  בליל  יתפללו  דלא  האחרונים  למש"כ 

עיי"ש.
והוא חידוש גדול שהגאון הנצי"ב ז"ל הוציא חידוש דין מדיוקא 
יוצא לפי דבריו, דאי"ז רק מעלה לא  דקרא, וחידוש גדול טפי 
לעשות קידוש ולהתפלל מוקדם כמ"ש האחרונים, אלא לדבריו 
לא מהני אי יתפלל ויעשה קידוש מוקדם, דהא דין מקרא קודש 
אין  דברי האחרונים  ומכל  הזה.  היום  בעצם  רק  חל  בשבועות 
וכמפורש  מוקדם  יקדש  אי  מהני  דודאי  ס"ל  דכולהו  כן,  נראה 

בדבריהם.
ואת דיוק הפסוק של הנצי"ב, ראיתי להחת"ס בפי' החומש שלו 

שנחלק על דיוק זה עיי"ש ואכמ"ל[.

הגאון רבי חיים אקרמן שליט"א
ראש הישיבה הגדולה ביתר עילית
ורב קהילת בית משה

יושב אהלים

דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא, בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי... בירחא תליתאי. )שבת פח.(
נתכוון לחשוב כל הני תליתאי בנתינת התורה שהם על כונה אחת. דהיינו שהראשון יש לו שום מעלה, והשני מוסיף במעלה על 

הראשון, והשלישי עולה במעלה על גביהן )מהרש"א(.
עוד מצינו במעלתו של השלישי בשירה שהיא בנו לֵעד שנתכוונו 
בני ישראל כי חלק ה' עמו, מי הוא חלקו, ַעמו. ומי הוא עמו, 
יעקב חבל נחלתו. והוא בשלישי באבות, המשולש בשלש זכויות 
ג'. כחבל הזה שהוא  וזכותו, הרי  וזכות אביו  - זכות אבי אביו 
לו  מצא  ואותם  לנחלה,  לו  היו  ובניו  והוא  גדילים,  בג'  עשוי 
ועולו  ומלכותו  תורתו  עליהם  שקיבלו  המדבר  בארץ  נאמנים 

)רש"י ריש האזינו(.
ומצינו בשלישי לאבות שכבר מאז גדל והיה לנער בן י"ג שנים 
נפרד מאחיו – תאומו לבטן שבחר לחלקו להיות איש ציד ואיש 
שדה, והוא עצמו איוה למושב לו את אהלי שם ועבר, ומאז זכה 
להחקק בתורת נצח בשם הנפלא: ישב אהלים )תולדות כה, כז(.

ובמקום זה נמצא גם הפתרון לאותו חסרון של י"ד שנים במנין 
עד  אביו,  בברכות  שזכה  לאחר  אחיו  ברחו מאת  מאז  שנותיו, 
המכוונים  השבטים  י"ב  את  להעמיד  כדי  חרנה,  צאתו  לשעת 
עבר  בבית  יעקב  שנטמן  מלמד  שבשמים,  המזלות  י"ב  כנגד 
בהליכתו לבית לבן כדי ללמוד תורה ובשביל זכות התורה לא 

נענש עליהם )מגילה י"ז. רש"י סוף תולדות(.
לפנינו, לאותו  יש לעמוד לפום ריהטא על השינוי המופיע  אך 
מכונים  ואימתי  "אהלים",  המה  קרויים  שאימתי  אולפנא  בית 
הם "בית עבר". ועוד מצינו בדאגתה של השושנה בין החוחים 
הבנים  התרוצצות  על  עיבורה  בעת  מוטרדת  והיתה  שדאגה 
בבית  ה'  את  לדרוש  ותלך  אנכי  זה  למה  א"כ  ותאמר  בקרבה, 
ולא  בית  ברש"י(,  כב.  כה,  )תולדות  עבר  ושל  שם  של  מדרשו 

אהלי שם ועבר.
והנראה ששינוי השם זה איננו עולה מחמת השינוי שחל במקום, 
מקום.  אותו  בגבולי  ובא  שמסתופף  במי  השינוי  מכח  אלא 
לעבודה  הפורש  מבטן  אחיו  למול  המחליט,  הי"ג  בן  הנער  כי 
עול  ולפרוק מעל צוארו  זרה, להקדיש את עצמו קדש קדשים 
אותו  רוחו  ונדבה  האדם,  בני  בקשו  אשר  הרבים  החשבונות 
ישר כמו  ולילך  ה',  ולדעה את  ה' לשרתו  לפני  ולעמוד  להבדל 
הוא  חייב  ויובל(,  שמיטה  הל'  סוף  )רמב"ם  האלוקים  שעשהו 
לקבוע בלבו שלצורך יישום החלטתו זו מוכן הוא להיות "יושב 
אהלים", ולידע שגם אם יהא מקום משכנו באהל ובדירת עראי 
המכיל בצמצום את ראשו ורובו, ואולי גם שולחן טפח, יהא לו 
די בכך מתוקף היותו מדורשי ה' שלא יחסרו כל טוב, וארוחתו 
הנלמדת  ותורתו  גבוה,  משלחן  כפרס  לו  ניתנת  תמיד  ארוחת 
בעיקר מתוך האף – היא שתעמוד לו לקבוע איתן מושבו באהלי 
שיר  תרננה  ושפתיו  המדרש,  בית  מיושבי  להיות  ולזכות  שם, 

ושבח לנותן התורה עד כמה נעים גורלו ועד כמה אשרי חלקו!
זאת ועוד אחרת, מאחר ובאוהל הוא דר ושוכן אינו חש בשום 
קושי או דוחק, גם כשבצוק העתים נאלץ הוא לפעמים לשום 
מחמתן,  לצל  הגורמות  קרניים,  עשתרות  בינות  אהל  מקום 
שהורגל  דמהימנותא"  ה"צלא  מעליו  סר  כי  לכאורה  ולהרגיש 
לחסות בסתר כנפיו ית', והוא עומד בגבורת נפש ומודיע בידיעה 
המעקשים  שיוסרו  ולאחר   – קרנים  עשתרות  דל  כי  לדורות 
והקשיים – איכא צל סוכה. ואדרבה דוקא בהתגברות החושך, 
ובעת אשר יכסה ארץ, ודוקא בעת הליכתו בגיא, אף שם ה' עמו 

ולא יירא רע, ביודעו כי את אהלו יכול להעביר בקלות למקום 
אורה – זו תורה, ושירת חייו ונשמתו בת השמים אינה פוסקת 
לבוראו  ולהודות  להשכים  הוא  זוכה  ביומו  יום  ומידי  לרגע, 
קידה  לקוד  בתודה,  ולבוא שעריו  בחמלה,  נשמתו  בו  שהחזיר 
ולכרוע ולהשתחוות בשמחה: מה טובו אהליך, עד כמה  לפניו 
גדולה זכותי להיות מדרי אהל, שגם בעת אשר נגזר עלי לסותרו, 
הרי זה כסותר ע"מ לבנות במקומו, מאחר וע"פ ה' יסעו וע"פ 

ה' יחנו )שבת לא:(.
ובהאריך הענן על האהל לשכון עליו, אין מנסה הוא לדחוק את 
השעה, אלא רואה הוא מנוחה כי טוב, ויט שכמו לסבול להטעין 
עוז  הוא  דורך  זה  באופן  רק  כי  ביודעו  צוארו,  על  תורה  עול 
במסילה העולה אל הר ה', ועתיד הוא בעזרו ית' לקום במקום 

קדשו.
ועל כן יעקב שבמרכבה, שהיה עמוד התורה והתפארת, והשתדל 
ובתי  כנסיות  בבתי   – יעקב  קול   – קולו  שישמע  כוחו  בכל 
על  רק  כי  שלאחריו,  והדורות  העם  את  דעת  לימד  מדרשות, 
ידי ישיבה באהלי שם ועבר העראיים והלא ניחא תשמישתיה, 

מוסיפים נדבך על נדבך בבנין גדלות האדם לתורה ולתעודה.
אמנם רז זה נהיר ובהיר רק לבאי האהל ויודעי סודו. אך לסרים 
ובאים לשם לדרוש את ה', שאף זהו אחד מתפקידיהם של שם 
ועבר כמבואר ברמב"ן )יתרו יח, טו( שבמקום עמל התורה צוה 
ה' את הברכה לדרוש אלקים – המה יפקדו את בית שם ועבר, 
שהרי לדידהו הוא מקום קבע להראות את פני ה' ולחלות יראיו.
ולאחר שנים יעמוד הגבר שתם העין, ויראה את ישראל שוכן 
 – אהליך  טובו  מה  לנצח:  לנו  ברכה שתקבע  ויאציל  לשבטיו, 
נעוריהם  שנות  את  מקדישים  ונעריו  ילדיו  בראותו  כי  יעקב. 
ושאר  ובקביעות,  אומנותן  תורתן  ועושים  יעקב  כאביהם 
צרכיהם עראי, הרי הם מקדישים ומעריצים, ואשרי הגבר אשר 

ימלא אשפתו מהם כחצים ביד גבור.
מאביו  לפרוש  הוא  כשנאלץ  ס"ג  בן  בהיותו  שנים  לאחר  אכן 
וברכות תהום מתחת,  בברכו אותו בברכות שמים מעל  יצחק 
ולאחר שנתנו גביר על אחיו, כשהגיע הזמן לצאת במצות אביו 
אותו  לעבר  פניו  הוא  משים  ישראל,  בית  את  להעמיד  ואמו 
ולנרדף  לבורח  קבע  של  בית   – עבר  לבית  קובעו  אך  מקום, 
מפני אחיו השוטמו והמתנחם לו להורגו, בית שישמש לו כעיר 
שנים  אותן  שכל  נתפש,  בלתי  תורה  בעמל  בו  להישגב  מקלט 
י"א(. בבית זה  )ויצא כ"ח,  לא שכב בלילה משום עסק התורה 
מונחת אבן הראשה אבן הפינה, אותה אבן שמבעוד ליל היו י"ב 
אחת,  מצאה  ובבוקר  צדיק  של  לראשו  מסביב  נפרדות  אבנים 
שעליו  אלקים,  בית  להיות  שעתידה  למצבה  העמיד  ואותה 
ומעוז  במגדול  זו  הטמנה  מכח  כי  ישראל",  "משכנותיך  אמר: 
של בית עבר שאב אבינו את העוז והתעצומות לאותה מלחמה 
והתאבקות שטרם עלות השחר, שאף שהצליחה לקעקע את כף 
כי  זיכתה אותו בשם ישראל, על  הירך והתמכין דאוריתא, אך 

שרה עם אלקים ואנשים ויוכל, ולצפות לזריחת השמש צדקה
 ומרפא שבכנפיה לרפאות את צליעתו.
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וכמה נאה היא הבטחתו של בן בארי )הושע יב, י( לעם 
ישראל: "אנוכי ה' אלקיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים 
כימי מועד". ופירש"י: אכרית מתוכך סוחרי מרמה ואושיבך 
באהלים – אעמיד מתוכך תלמידים עוסקים בתורה כימי 

שהן  אהלים".  יושב  תם  איש  יעקב  שהיה  הראשון  מועד 
יכרתו  בעת  תהא  אבותינו  למעלת  ששיבתנו  הדברים  הן 
ח(,  יב,  )הושע  מרמה  מאזני  בידם  שכנען  המרמה  סוחרי 
לרמות  חריף  שאינו  מי   – תם  האיש  יעקב  במדת  ונדבק 

ונחזיר עטרת האהלים  כז(  כה,  )רש"י תולדות  קרוי תם 
ליושנם ויקרא שוב עלינו: מה טובו אהליך!

הגאון רבי ישעיהו פישר שליט"א 
רב ומורה הוראה בשכונת התמר

בענין ברכת התורה

ברכות דף י"א ע"ב אמר רב הונא למקרא צריך לברך ולמדרש א"צ לברך, ור"א אמר למקרא ולמדרש צריך לברך למשנה א"צ לברך, ורבי יוחנן אמר אף למשנה צריך לברך אבל לתלמוד 
א"צ לברך, ורבא אמר אף לתלמוד צריך לברך. וברש"י שהוא עיקר התורה שממנו הוראה יוצאת.

מיניה,  דלעיל  אמוראי  על  חולק  רבא  רש"י  לפי  לכאורה 
דלדבריהם עיקר ברכת התורה הוי על תורה שבכתב, ורב 
הונא ס"ל משום כך דרק על תורה שבכתב מברכים, ור"א 
כיון  שבכתב  לתורה  דשייכי  מברכים  מדרש  על  דגם  ס"ל 
שבא לפרש הפסוקים, ור"י ס"ל דגם משנה כה"ג. אבל רבא 
התורה  עיקר  על  לברך  צריך  התורה  ברכת  דאדרבה  ס"ל 
ועיקר תורה הוי תלמוד שממנו הוראה יוצאת. אלא דלפי"ז 
יקשה מדוע אמר רבא "אף לתלמוד" דמשמע דגם תלמוד 
בכלל ברכה, והא אדרבה עיקר ברכה צריך לברך על תלמוד.

שבתלמוד  לברך,  צריך  לתלמוד  שאף  כתב  יונה  ורבינו 
רבא  דגם  משמע  ומדבריו  הפסוקים.  עיקרי  מפרש  ג"כ 
על  שגם  אלא  שבכתב,  תורה  על  הוי  ברכה  דעיקר  ס"ל 
תלמוד אפשר לברך, שגם התלמוד מפרש עיקרי הפסוקים. 

ולכאורה פליג על רש"י ויש גם נ"מ לדינא.
אמנם נראה דאין כאן מחלוקת, וגם רבא ס"ל כרב הונא 
דעיקר הברכה הוי על תורה שבכתב, וגם על תלמוד אפשר 
יונה, אלא דרש"י ס"ל דמטעם חדש  וכמש"כ רבינו  לברך 
יש לברך על תלמוד. דהנה ידוע שיש שני ענינים בתלמוד 
ובאיזה  איך  לדעת  היינו  לעשות.  כדי  ללמוד  א.  תורה. 
אופן יש לעשות, ומה אסור לעשות. ולימוד זה הוא כעין 
ב. עצם מצות  לקיום המצות.  דהיינו הכנה  הכשר מצוה, 
תלמוד תורה שהוא מצוה מצד עצמה. ויש לבאר על איזה 
משני הענינים מברכים ברכת התורה. האם על עצם מצות 
הלימוד, או על הלימוד לשם לעשות, או על שניהם כאחד, 

או על כל אחד לחוד.
התורה.  בברכת  בראשונים  נוסחאות  שתי  מצאנו  דהנה 
תורה",  דברי  "על  הברכה  דנוסח  מ"ז  סימן  טור  דעיין 
שם  ב"י  ועיין  תורה".  בדברי  "לעסוק  אשכנזית  ונוסחה 
שהביא אבודרהם שיותר נכון לומר על דברי תורה, שהוא 
כולל עסק הלימוד ועשיית המצוות, כלומר דלעסוק אינו 
אלא על קריאת התורה. וכתב על זה ב"י דאדרבה מהאי 
טעמא גופא עדיף טפי לברך לעסוק, שהוא ברכה מיוחדת 
לקריאת התורה שהוא בא לעסוק בה עכשיו, מלברך על 
גם עשיית המצוות שאינו בא עכשיו  דברי תורה, שכולל 
לעשותם, וכשיעשם יברך על כל מצוה ברכה המיוחדת לה. 
וביאור דבריו דלימוד כדי לדעת מה לעשות הוי כעין הכשר 
לעצם המצוה, ולכן אין לברך עליה אלא על המצוה גופה 
כשיעשנה. למשל אם לומד איך לעשות סוכה ומתי חייב 

לשבת בה, אינו אלא הכשר לעצם המצוה, וזה עדיין אינו 
דסיים  אלא  בסוכה.  כשישב  יברך  והברכה  ברכה,  מחייב 
תורה"  דברי  "על  היא  הרמב"ם  נוסחת  מקום  דמכל  הב"י 

וכך אכן פסק בשו"ע.
ב'  על  לעיל  במש"כ  תלויים  הנוסחאות  שתי  ולכאורה 
דהברכה  נאמר  דאם  תורה,  תלמוד  במצות  שיש  הענינים 
הוי על עצם הלימוד, יש לברך לעסוק, וכמש"כ הב"י הטעם. 
יש  לעשות,  כדי  הלימוד  על  הוי  דהברכה  נאמר  אם  אבל 
לברך על דברי תורה. שכולל עסק הלימוד ועשיית המצוות, 
וכמש"כ האבודרהם. ויש לדון לפי"ז דאפשר הא דכתב רש"י 
שהתלמוד הוי עיקר התורה שממנו הוראה יוצאה, הוא אם 
נאמר דהברכה הוי על הלימוד כדי לעשות, וממילא דעיקר 
התורה היא תלמוד. אבל אם נאמר דהברכה הוי על עצם 
הלימוד, יש לומר דעיקר תורה הוי תורה שבכתב, אלא שגם 
על תלמוד מברכים שגם התלמוד מפרש עיקרי הפסוקים. 
אלא דלפי"ז היה יוצא דלפי רבינו יונה שכתב טעמא דרבא 
"לעסוק  לברך  צריך  היה  הפסוקים,  מפרש  התלמוד  שגם 
המדויקת  שהנוסחה  כתב  יונה  רבינו  אבל  תורה",  בדברי 

היא "על דברי תורה".
מה  על  הדין  בעצם  מחלוקת  בזה  דאין  לענ"ד  נראה  לכן 
על  התורה  ברכת  מברכים  דודאי  התורה,  ברכת  מברכים 
הלימוד גופא וכמש"כ הב"י, והאבודרהם שכתב שכולל גם 
עשיית המצות אין כוונתו שזה כל מעלת הלימוד כדי לדעת 

מה לעשות, אלא שגם זה בכלל מעלת הלימוד.
חז"ל  מאמר  לבאר  כתב  סק"א  מ"ז  סימן  ט"ז  עיין  דהנה 
בנדרים על מה אבדה הארץ וכו', שלא ברכו בתורה תחילה, 
עי"ש בדבריו שהן קילורין לעיניים. והנצרך לענינינו מתוכן 
דבריו, שהיה סילוק התורה לפי שלא הלכו בה, שהתורה 
דהיינו  עליה,  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימת  אינה 
שעוסק בפלפול ומו"מ של תורה, כמש"כ על בחוקותי תלכו 
ע"מ שתהיו עמלים בתורה. משא"כ אותם שלומדים מתוך 
וכו',  אצלם  מתקיימת  התורה  אין  בה,  יגעים  ואינם  עונג 
וזהו שלא ברכו תחילה, כי הברכה היא לעסוק בדברי תורה 

דרך טורח דוקא וכו' עי"ש.
דוקא  הוא  התורה  לימוד  דרך  כי  הדברים,  ביאור  ונ"ל 
להתעמק בה בכל כוחו שעל זה נאמר יגעת ומצאת תאמין, 
מצאת  היגיעה  דע"י  דייקא,  מצאת  הספרים  ביארו  וכבר 
אבל  היגיעה,  הוא  האדם  עבודת  דעיקר  היינו  מציאה. 

הלימוד  סדר  ולפי"ז  דשמיא.  סייעתא  כבר  היא  המציאה 
הנכון הוא היגיעה בכל כוחו לשמה, דהיינו לשם התורה, 
החיים  הנפש  וכמש"כ  תורה,  תלמוד  מצות  עיקר  שזהו 
סיכומי  שלומד  מי  אבל  יזכה  זה  ע"י  ורק  הרא"ש,  בשם 
מצות  מקיים  אינו  זה,  על  אחר  מישהו  שיגע  ההלכות 
תלמוד תורה בזה. )ולענ"ד שזה הביאור שלא ברכו בתורה 
לעשות,  מה  לדעת  כדי  רק  תורה  שלמדו  דהיינו  תחילה. 
היינו שהתורה לא היתה רק הכשר מצוה אצלם כדי לדעת 
איך לעשות המצוה, ולכן לא ברכו עליה( וכמש"כ הרמ"א 
התורה.  ברכת  לפני  מותר  טעם  נתינת  בלי  דין  דלפסוק 
ואף דהגר"א חולק, היינו מטעם אחר, דהרי מהרהר הטעם 
בלבו. אלא דהרמ"א ס"ל דכיון דקי"ל דהרהור לאו כדיבור 
דמי, לכן אינו מברך, דהפסק הלכה עצמו אינו דברי תורה, 
ג"כ אינו לימוד. ועל זה חולק הגר"א דאף  ומה שמהרהר 
דהרהור לאו כדיבור דמי, מכל מקום בלימוד התורה איכא 
מצוה גם בהרהור, וכדכתיב והגית וגו' )ובסימן הבא נעמוד 
על דבריו בס"ד( אבל לפסוק ללא הרהור לכו"ע אינו לימוד 
ופטור מברכה. וממילא דללמוד סיכומי הלכות מבלי לדעת 

טעמם אינו תלמוד תורה ופשוט.
האדם  תפקיד  שהוא  התורה  דלימוד  לומר  צריך  ולפי"ז 
עצמו, גם אם אינו מתעמק עכ"פ תורה היא, אבל לימוד 
כבר  וזה  בתורה  ההתעמקות  של  תוצאה  שהיא  ההלכה 
בתחילה  בה  התעמק  לא  אם  דשמיא,  סייעתא  של  חלק 
אינה תורה. והנה בלימוד גופא גם אם אינו מתעמק, עיקר 
מה  וכל  לברך.  צריך  זה  ועל  שבכתב  תורה  הוא  הלימוד 
שנטפל לתורה שבכתב ג"כ מברכין. אבל יש מעלה בלימוד 
שיזכה  כדי  בתורה  היגיעה  דהיינו  הלימוד  עיקר  שהוא 
להגיע לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. ומעלה זו הוי 
יותר בתלמוד וכמו שאמר רבא. ולפי זה יוצא דהלומד ללא 
יגיעה הא דצריך לברך על תלמוד הוא משום שגם התלמוד 
מפרש עיקרי הפסוקים וכמש"כ רבינו יונה. אבל המתייגע 
בלימוד, אדרבה אצלו מעלת התלמוד גדולה יותר שממנה 

הוראה יוצאה.
וס"ל להב"י דיש לומר לעסוק כדי להורות שעיקר הלימוד 
הוא היגיעה בתורה שזה עיקר עבודת האדם, ולא המעלות 
היגיעה שזה כבר חלק של סייעתא דשמיא.  מן  היוצאות 
אבל האבודרהם ס"ל שיש לברך על המעלות שיש בתורה 

היוצאות מן היגיעה, וכן הוא נוסחת הרמב"ם.

הגאון רבי אברהם ברויאר שליט"א
רב ומורה הוראה בשכונת הדקל

בענין אמירת ק"ש לפני ברכות התורה

יש לדון אם אדם קם מאוחר ורוצה להספיק ק"ש לפני סוף הזמן, האם חייב לומר ברכת התורה קודם ותחילה יש לברר אם אמירת ק"ש דינה כד"ת.
פוטר את  בירושלמי שברכת אהבה רבה  והנה מבואר  א. 
ברכת התורה, והוא שלמד על אתר, והיינו שאחרי התפלה 
למד מיד. ]והטעם שפוטר אהבה רבה ברכת התורה כתב 
רש"י ברכות יא, ב כיון שיש בה גם בקשה, וגם שבח וכמו 
עולם  אהבת  שה"ה  כתב  י"ג  ס"ק  ובמ"ב  התורה,  ברכת 
באהבת  התורה  לימוד  על  בקשה  יש  היכן  ויל"ע  בלילה 
ממנו  תסיר  אל  ואהבתך  שאומרים  שמה  וצ"ל  עולם, 
לעולמים זה בקשה על התורה וכמו שכתב ערוה"ש סעיף 

ט"ז עיי"ש[
ומסתפק הב"י סי' מ"ז אם אמירת ק"ש נחשב לימוד לעניין 
זה כיון שלא אומר זה לשם לימוד, וא" לכאו' הנידון שלנו 
תלוי בספקו של הב"י, דאם נימא דאמירת ק"ש לא מהני 
ברכות  לפני  ק"ש  לומר  רבה, אפשר  ללימוד אחרי אהבה 

התורה ואם נחשב לימוד אסור.
מבואר  ע"ב  צט  מנחות  בגמ'  דהרי  לתמוה,  יש  אמנם  ב. 
שיוצאים באמירת ק"ש ידי חובת ת"ת, ומדוע הב"י נסתפק 
בזה, ואולי י"ל דהרי מצינו בגמ' מחלוקת אם צריך לברך 
למשנה  צריך  מ"ד  לחד  וכן  למשנה,  גם  או  למקרא  רק 
אלא  ת"ת,  מצות  על  אינה  שהברכה  ומוכח  לגמרא,  ולא 
פשוט  דהרי  הנודעים[,  הגר"ח  ]וכדברי  עצמה  התורה  על 

שמצוה מקיימים גם בתלמוד, ועכ"פ לא תקנו על כל קיום 
של מצות ת"ת, וממילא ק"ש כיון שהיא דרך תפילה אינה 
כדרשה של תורה לברך ע"ז, וכמו גמרא שלא צריך לברך 

לכו"ע חוץ מלדעת רבא עיי"ש.
ומצאתי בפמ"ג ]סי' קצא מ"ז ס"ק א'[ שמוכיח מזה שמותר 
וכמבואר  שניה,  פרשה  שאומר  בשעה  במלאכה  לעסוק 
זה  ק"ש  שאמירת  מוכיח  ומזה  ג',  סעיף  ס"ג  ס'  בשו"ע 
כד"ת, ולכן אסור לעשות מלאכה בשעה שמברך או עושה 
מצוה דרבנן, בכ"ז שהמצוה היא בגדר של לימוד תורה שרי 
לעשות מלאכה ]ועי' מ"ב שם ס"ק י"ט וצ"ע[, ועכ"פ קשה 
דהרי הב"י נסתפק בזה, וא"כ לכאורה הספק דידן תלוי בזה, 

ועי' במ"ב סי' ס"ה ס"ק ח' שהכריע ששרי וצ"ע.
ג. והנה יש לדון שיש עצה, לכוון בקריאת שמע שלא רוצה 
ברכת  לברך  חייב  בכה"ג  אם  לדון  ויש  ת"ת,  יד"ח  לצאת 
התורה ]וכל הנידון הוא אם הברכה היא על התורה עצמה 
וכד' הגר"ח, ועי' בה"ל סו"ס מ"ז ד"ה נשים שמשמע שם 

שזה ברכת המצוות ואכמ"ל[.
ד"ת  מדבר  אם  שדן  אע"פ[,  ד"ה  ג'  ]סעיף  הבה"ל  והנה 
ועיי"ש  ברכה"ת  לברך  צריך  אם  ממון  להרויח  וכוונתו 

להרויח  שכוונתו  אע"פ  דיבור,  יש  שסו"ס  שכיון  שצידד 
ממון ]כמו סופר שמחוייב להוציא את המילים בפיו לפני 
השו"ע  לדעת  וכן  ד"ת,  מכלל  נפקא  לא  בכ"ז  שכותב[, 
התורה,  ברכות  לברך  להחמיר  צריך  כדיבור  זה  שכתיבה 
לא  א"כ  להרויח  שכוונתו  כיון  הוא  ספיקו  דיסוד  ונראה 
מכוון לשם ת"ת וא"כ יש לדון אם חייב ברכה"ת. ולמעשה 
הבה"ט מחמיר, וא"כ גם בנידון דידן יש להחמיר. אמנם עי' 
בבה"ט ]סעיף ז' ד"ה פוטרת[ שכתב שאם אדם רוצה לכוון 
יוצא  ולא  באהבה רבה שלא לפטור ברכת התורה, רשאי 
לכו"ע ידי חובת ברכת התורה, ולכאו' הרי קורא ק"ש בלי 
ברכות התורה ואיך שרי, ומוכח שאם קוראו ומכוון שלא 

לצאת מהני, וצ"ע.
ועי' עוד במ"ב סי' ס"ה ס"ק ח', ובמ"ב סי' נ"א ס"ק י', וצ"ע 

קצת הסתירה אם שרי לומר דבר שאינו לשם לימוד.
ק"ש  אומר  שאם  שכתב  מ"ז[  ]סי'  יעקב  בישועות  ושו"ר 
שלא בדרך ת"ת רק בדרך ק"ש אינו צריך לברך ברכה"ת, 
וא"כ כ"ש כשמכוון להדיא שלא לצאת יד"ח ת"ת, ולפי"ז 
יש עצה לאחד שקם מאוחר ורוצה להספיק ק"ש לפני סוף 
לא  שיכוון  מג"א[  של  זמן  להספיק  שרוצה  ]ומצוי  הזמן 

לצאת ידי מצוות ת"ת ולקרוא ק"ש בלי ברכות התורה.

 הגאון רבי אהרון דויטש שליט"א
  רב ומורה הוראה בשכונת הדקל 
וראש כולל 'יששכר באהליך' ביתר

הכל מודים דבעצרת בעינן לכם

תניא ר"א אומר אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה, ר' יהושע אומר חלקהו חציו לאכילה ושתיה וחציו לבה"מ. וא"ר יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו, כתוב 
אחד אומר עצרת לה' אלוקיך וכתוב אחד אומר עצרת תהיה לכם, ר' אליעזר סובר או כולם לה' או כולו לה' או כולו לכם ור"י סובר חלקהו חציו לה' וחציו לכם. ואמר רבי אלעזר 
הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם מ"ט יום שניתנה בו תורה הוא. ופירש"י ד"ה דבעינן נמי לכם, שישמח בו במאכל ומשתה להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שנתנה תורה בו.

יש להבין מה הענין המיוחד בשבועות שישמחו בו, הלא 
בפסח  ישראל,  לכלל  טובות  מתנות  ניתנו  המועדות  בכל 
ולמה  הכבוד,  ענני  קיבלנו  בסוכות  עולם,  חירות  קיבלנו 

דוקא בשבועות נאמר דבעינן נמי לכם. ועוד, הלא התורה 
מופקעת לגמרי מגשמיות והיא מתנה רוחנית, והגשמיות 
"כך היא דרכה  היא סתירה לתורה, כמבואר במס' אבות, 

וכו'",  תשתה  במשורה  ומים  תאכל  במלח  פת  תורה  של 
וכן מבואר בעוד הרבה מקומות, ואיך זה שדוקא בשבועות 

מצווים אנו במאכל ובמשתה.
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יש רק דרך אחת לקבלת התורה
בשם  אומר  היה  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  ר' 
הקדמונים )הוא בשלה"ק( ששבועות הוא יום 
לקבלת  לזכות  רוצים  וכולם  תורה.  על  הדין 

התורה. איך זוכים להיות ת"ח -
מי שרוצה להיות עשיר, יש לזה שני דרכים: 
מעט  ולהרוויח  קשה  לעבוד  האחת,  הדרך 
ונעשה  לפרוטה  מצטרפת  שפרוטה  עד  מעט 
ויש גם דרך קלה וקצרה, שמוצא  גדול.  גביר 
ארנק מלא דינרי זהב שאיבד איזה פריץ עשיר, 

וברגע אחד בלי שום עמל נעשה גביר.
אבל צריכים לדעת, שבתורה אין שני דרכים, 
יש רק דרך אחת: לעמול ולעמול, ולאט לאט 
לקנות עוד תורה ועוד תורה, עד שבמשך הזמן 
נעשה לת"ח גדול. אבל שלא יחשוב שיש דרך 
קצרה, אף אחד שלא יחכה להיות תלמיד חכם 
איבד  לא  עוד  פרץ  שום  לעמול.  בלי  פתאום 
לעמול  דרך  רק  יש  בזה  תורה".  מלא  "ארנק 

ולעמול.
תורה,  על  הדין"  "יום  שהוא  ובשבועות 
להתחנן  צריך  כמה  זה,  על  לבקש  צריך  כמה 

ב"אהבה רבה" של שבועות.
]מרן הגראמ"מ שך זצללה"ה[

ע"י מ"ט שערי קדושת המידות טובות 
זוכים לתורה

הספירה  מימי  יום  שבכל  בספה"ק  איתא 
לשער  ונכנסו  טומאה אחד  יצאו משער  בנ"י 
למ"ט  נכנסו  שבשבועות  עד  אחד,  קדושה 

שערי קדושה.
וצריך לדעת ששער קדושה אין הכוונה שאדם 
שער  כל  אלא  כהרגלו,  וחי  לשער"  "נכנס 
קדושה  שער  וכל  רעה,  מידה  הוא  טומאה 
של  גדולה  עבודה  ידי  ועל  טובה.  מידה  הוא 
טומאה  משער  לצאת  זוכים  המידות  תיקון 
לשער קדושה. עם ישראל עבדו קשה בכל יום 
הגאווה  משער  אחד  יום  ויצאו  המידות,  על 
לשער הענווה, יום אחד מעצלות לזריזות וכו'. 
לקבלת  ראויים  היו  כבר  הם  שבשבועות  עד 

התורה.
עה"פ  אסתר  למגילת  הגר"א  ביאור  ]ועיין 
כשבת המלך וכו', שמבואר בדבריו ש"מרכבת 
להיפך,  גם  וכך  רעות.  מידות  זה  הטמואה" 

"קדושה" זה מידות טובות[.
ובנ"י זכו לזה, כי באותם ימים הקב"ה האיר 
עליהם אור ונתן להם הרבה סייעתא דשמיא 

לעבודה הזאת לתקן את עצמם.
וכן בכל שנה מתעורר האור הזה ובימים אלו 
יש סייעתא דשמיא לתקן את המידות ולצאת 
ולזכות  הרעות  המידות  טומאת  שערי  ממ"ט 
וכך  הטובות,  המידות  קדשות  שערי  למ"ט 

להיות ראויים בעז"ה לקבלת התורה.
]מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א[

סגולת התורה לתקן את המידות
יעסוק  בשפלות  שחש  מי  דבר  של  ...כללו 
גופו,  וילאה  שכלו  שישנן  עד  הרבה  בתורה 
תמס  והשפלות  הרבה,  תורה  יקנה  וכאשר 
בספרי  לקח  יוסיף  ואז  לו,  ורפא  ושב  תהלך, 

היראה לעלות למעלה למשכיל.
...ואם התורה מתקנת המדות בעמלה ובקנין 
עוד  הנפש,  בחק  חקוק  כמשפט  החכמה 
בשכל  יושג  לא  אשר  אור  סגולת  בתורה  יש 
ומזכך  מאיר  הזה  המגולה  אור  ואשר  אנושי, 
טוב  ונועם  נוגה  אור  לראות  בעליו  נפש  את 
טעם ודעת, ואוהב את הענוה בטבעו, ושונא 
את הגבהות בטבעו, אוהב את החסד בטבעו, 
את  אוהב  בטבעו,  האכזריות  את  ושונא 
הסבלנות ושונא את הכעס, כי כל ישעו וחפצו 
של החכם לתקן מדותיו ומצטער על נטיותיו 
הרעות תכלית הצער, ואין כאב לחכם ככאבו 
על הכשלו במדה של גנות, ואין שמחה לחכם 
של  וכמעשה  מדותיו,  תיקון  על  כשמחתו 
החסיד ששכב בזוית הספינה ולא הקפיד על 
זה שהטיל עליו השופכין ושמח שמחה גדולה 

כשהרגיש בנפשו שלא הקפיד.
]חזו"א, אמונה ובטחון[

דם הברית הוא הכבוד והעדי
ויקח משה את הדם ויזרוק על העם - הוא הזה 
בדם.  הקב"ה  עם  בברית  שיכנסו  כדי  עליהם 
הכתוב  קרא  בגדיהם  שעל  הדם  כתם  ואותו 
והיה  גדול,  וכבוד  להם  עדי  לפי שהיו  "עדי", 
להם עדות ואות שנכנסו בבריתו של הקב"ה. 
הברית  על  ועברו  בעגל  כשחטאו  כן  ועל 
שיסירו  כלומר  מעליך  עדיך  הורד  להם  אמר 
מעליהם אותם הבגדים שהיו עדי להם, וזהו 
עדים, אותם  ישראל את  בני  ויתנצלו  שאמר 
הבגדים שנזרק עליהם דם הברית שהיה עדות 
ואות בין הקב"ה וביניהם וכו', זה כתב רבינו 

חננאל ז"ל.
]רבינו בחיי בשם הר"ח[

לו את מצות היום שלו, בפסח  יש  יו"ט  יש להעיר שכל  עוד 
אכילת מצה, בסוכות ישיבת סוכה, ובשבועות אין בו מצות היום 

כלל, ומאי שנא שבועות שאין בו מצות היום.
ולבאר כל זה נקדים שיש להעיר דכתיב )אמור כג, טו( וספרתם 
עד  תהיינה  תמימות  שבתות  שבע  וגו',  השבת  ממחרת  לכם 
ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום, משמעות הפסוק 
הוא שסופרים חמישים יום, אבל באמת אין אנו סופרים אלא 
ארבעים ותשע, והביאור בזה ע"פ הגמ' )ר"ה כא ע"ב( חמישים 
שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה חסר א', שנאמר 
וביארו המפרשים דמ"ט שערי בינה  ותחסרהו מעט מאלוקים. 
שייכים לעוה"ז, דגם העולם הזה נברא במ"ט כוחות מיוחדים, 
כי ימות השבוע הם ז' וכל א' כלול מכולם, נמצאים מ"ט, ולכן 
ביד אנוש להשיג מ"ט שערי בינה, שהם היעדים שיש להם קשר 
התורה  מדרגת  הוא  החמישים  שער  אבל  לעולמינו,  ושייכות 
כלל,  אליו  שייכות  לנו  ואין  מעוה"ז  למעלה  כולו  והוא  עצמה, 

ולכן אפי' מרע"ה לא זכה לזה.
וזהו הענין שאנו סופרים מ"ט ולא חמישים, כי אפשר לנו לספור 
רק מה ששייך לנו, )וידוע בשם האר"י שבכל יום מימי הספירה 
החמישים  ביום  ניתנה  והתורה  כוחות(,  ממ"ט  אחד  מתקנים 
שהוא היום השייך לעצם התורה, אבל אנו א"א לנו לספור אותו, 
אלא אנו סופרים עד שם, וביום החמישים הקב"ה נותן לנו את 

התורה משלו.
ומתורץ עפי"ז מה שהקשינו למה אין מצוות היום בשבועות כמו 
בשאר ימים טובים, כי שבועות שענינו קבלת התורה, מדרגתו 
למעשה  קדמה  הלא  התורה  המעשה,  מעולם  לגמרי  למעלה 
כל  כי  מעשית,  מצוה  בשבועות  שייך  אין  ולכן  דורות,  אלפיים 
מעשה הוא למטה ממדרגת התורה, ושייך רק למ"ט ימים שקדמו.

וממתנה  מתנה  וממדבר  דכתיב  מאי  ע"א(  )נ"ה  נדרים  בגמ' 
נחליאל ומנחליאל במות, א"ל כיון שעושה אדם עצמו כמדבר 
וממדבר  שנאמר  במתנה  לו  ניתנה  תורה  לכל,  מופקר  שהוא 
מתנה וכו'. מבואר שהתורה ניתנה לאדם במתנה. והביאור הוא 
עפ"י דברי הגר"ח על הגמ' )מגילה ו' ע"ב( ואמר רבי יצחק אם 
יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי 

אל תאמין, יגעתי ומצאתי תאמין.
ומציאה  מציאה,  לשון  הוא  דמצאתי  הגמ'  דברי  צ"ע  ולכאורה 
באה לאדם בלי עמל, וכיון שכאן איתא יגעתי ה"ל לומר והשגתי, 
ולמה דוקא מצאתי שהוא לשון מציאה, וביאר הגר"ח שהתורה 
אינה בר השגה לאדם בכוחות עצמו גם אחר היגיעה כי הוא כולו 
למעלה ממדרגתו, אלא דכיון שעמל אדם לפי כוחו, הקב"ה נותן 

לו התורה כמציאה, וממילא מבואר הגמ' דממדבר מתנה, דכיון 
שאדם עושה עצמו לכלי קיבול ניתנה לו התורה במתנה, ודוקא 
במתנה, דבכוחות עצמו א"א להשיג התורה, אלא שהקב"ה נותן 

לו את התורה במתנה.
יוחנן  י"ט ע"ב( אמר רב שמואל בר נחמני א"ר  )סנהדרין  בגמ' 
כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. ויש 
עד  למה  אבל  חבירו  בן  שלימד  עשה  גדול  דבר  דאמנם  להבין 
כדי כך שכאילו ילדו. ויש לבאר עפ"י הגמ' )גיטין נ"ז ע"ב( דאמר 
ר"ל אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם, 
ר"ל  וצ"ב מה ראה  ימות באוהל.  כי  זאת התורה אדם  שנאמר 
לדרוש פסוק זה על אדם הלומד תורה, והרי פשטיה דקרא בא 

ללמוד על טומאת אוהל.
עכו"ם  ולא  באוהל  מטמא  ישראל  שרק  הוא  הביאור  אלא 
ואין אומות  ימות באוהל, אתם קרויים אדם  כי  מדכתיב אדם 
כל  על  נאמר  לא  "אדם"  שהמילה  וכיון  אדם,  קרויים  העולם 
הולכי שתים, כי אם על עם ישראל, בא ר"ל ואמר שעיקר שם 
אדם ודאי נאמר על הלומד תורה, דרק ע"י לימוד התורה יש שם 
אדם, אבל בלי שייכות לתורה אין ראוי לקרוא אדם כלל, ולכן 
דורשים פסוק זה על לומדי התורה. ומובן למה המלמד בן חבירו 
תורה כאילו ילדו, דשם אדם קיבל ע"י מי שלימד אותו, וראוי 

ליקרא יולדו.
שבעצרת  מודים  הכל  מדוע  שהקשינו  מה  לבאר  אפשר  וכעת 
רוחניות. דכבר נתבאר  כולה  ובפרט שהתורה היא  בעינן לכם, 
לנו שייכות בעצם לתורה שהוא שער החמישים משערי  שאין 
הבינה והוא כולו למעלה מהשגתנו, אלא שהקב"ה ברוב אהבתו 
לכלל ישראל נותן לנו התורה במתנה. ואין אנו באים לשבועות 
אלא אחר שעשינו הכנה שלנו במ"ט יום, עומדים אנו ומבקשים 

מהקב"ה שיתן לנו את התורה במתנה.
והנה, המבקש מתנה מחבירו ואינו יודע כלל ערכו, ולמשל, אם 
ילד יבקש שיתנו לו יהלום, כי הוא רוצה כדור מבריק לשחק, 
ליתן  שייך  מתנה  של  ערכה  שמכיר  מי  ורק  לו,  יתנו  לא  ודאי 
את  לנו  יתן  שהקב"ה  לבקש  אנחנו  כשבאים  ולכן  בקשתו,  לו 
של  ערכה  רום  מכירים  שאנו  להראות  צריכים  אנחנו  תורתו, 
התורה, שהיא המעמידה אותנו להיות נקראים "אדם", שזה כל 
מעלתנו וערכינו, ומבלעדי התורה אין חיינו חיים כלל, ולכן אנו 
שמחים ואוכלים ושותים בשבועות להראות גודל השמחה על 
שזכינו לקבל מתנה כזו וכאילו נולדנו היום, ובזכות שמחה זו 
הקב"ה נותן לנו תורתו – שעשועו, ומרים אותנו עד שניתן לומר 

ישראל ואורייתא וקב"ה חד הוא.

הגאון רבי אליעזר יידל שליט"א
ראש כולל 'תפארת שמעון' ביתר

ולך ה' חסד

בתפלת שחרית בברכה שניה של ק"ש אנו אומרים שנתינת התורה היא בחמלה גדולה וכל התפילה כולה בקשה של רחמים וברור 
שכל דבר שהוא חמלה שייך לענין של דבר שאינו חובה ואיננו הכרח כמו פרושו הפשוט של חמלה. וכן לכאו' נראה בחובת הלבבות 
שער הבחינה פרק ה' שכתב על נתינת התורה, והגדולה שבטובות בקטע "הגדולה שבטובות שהיטיב וכו' התורה הנתונה למשה 
נביאו ע"ה" וכן בשער עבודת האלוקים בפרק הראשון שכתב "שהדרך אל ההערה על עבודת ה' וכו' והשני קנוי בדרך השמע והיא 
התורה", והמשיך בפ"ב "שההערה השכלית נחלשת משלשה פנים והתחייבו לחזק בהערה התורה", וא"כ נתינת התורה היא בתור 

הטבה וחיזוק ועזר לאדם כדי שיוכל לעבוד טוב יותר.
אולם עיין בתהילים ע"ה על הפסוק "משמים השמעת דין ארץ 
יראה ושקטה" ודורשת הגמ' בשבת פ"ח ובע"ז ג' דבתחילה יראה 
שמא ישראל לא יקבלו תורה ואח"כ שקטה כשקבלו וא"כ פסוק 

זה קאי על קבלת התורה והפסוק קורא לנתינת התורה "דין".
ועוד הגמ' בע"ז ד, ב' דלא ליצלי איניש בריש שתא מוסף ביחידות 
כיון דמעייני בדיניה ומקשה והרי ג' שעות הקב"ה עסוק בתורה 
והוי ממילא עת רחמים ורצון? ותרצה הגמ' בע"א דלעולם לא 
לפנים  לעשות  וא"א  דין  הוי  א"כ  אמת  דהתורה  דכיון  תיפוך 

משורת הדין, וא"כ חזינן דתורה הוא דין ולא חמלה ורחמים?
"כי לעולם  דבר זה מוכח מגמ' פסחים קי"ח דכ"ו פסוקים של 
דורות עד מתן תורה  כ"ו  כנגד  חסדו" שנאמרו בקפ' קל"ו הם 
שנזונו בחסד ומשם ואילך אין זה חסד ונראה דהוי דין. וכן נראה 
בנפש החיים דעד מתן תורה היה מועיל חשבונות כדי לעבור על 
מצוות או לעשות כביכול עבירות, כמו יעקב שנשא ב' אחיות, 
אבל אחרי מתן תורה אין זה בגדר אפשרות אלא בתור הכרח 
ודין מוחלט. ועוד מבואר בנפש החיים דהחשש שכלל ישראל לא 
יקבלו תורה תחזיר את העולם לתוהו ובוהו, וכתב שם )בפי"א 
ובפכ"ו בש"ד( דאם לא יהיה למוד תורה גם היום יחזור העולם 
לתוהו ובוהו אבל א"כ יוצא שקודם לכך לא חזר לתוהו ובוהו, 
וא"כ זהו ממש מצב של דין קבוע וכפי הפסוק שהזכרנו מקודם 

דמ"ת נקרא דין, וא"כ איך מיישבים את הסתירה?
ובהכרח לומר דעצם נתינת התורה היא חסד וחמלה, הגם שגוף 

נתינת התורה הוא נעשה באופן של דין.
בגמ'  עול מצוות כמבואר  נקראת קבלת  בק"ש בפרשה השניה 
אנו  ועוד,  מצוות?  עול  קבלת  פה  יש  איפה  ולכאורה  ברכות. 
יעשו  ח"ו  ואם  יקבלו שכר  ה'  לקול  ישמעו  אומרים שם שאם 
בהפכו יקבלו ענשים וגלות וא"כ איפה יש פה קבלת עול מצוות?

והביאור בזה הוא לפי הרמב"ן סוף פרשת בא שכותב שמצד עצם 
העולם המצוות והעברות לא היו צריכים לפעול כלום אבל כל 
מי שמאמין "בתורת משה" יודע שהשכר בא מכח קיום המצות 
והענשים מכח מעשה העברות וזהו גופא קבלת עול מצוות. וזהו 
דמצווה  ועושה.  מצווה  לאין  ועושה  מצווה  בין  החילוק  עומק 
ועושה הוא עושה את הדברים דרך מערכת דין ומשפט ושכרו 
משולם לו מצד הדין דכך ניתנה תורה, אבל כשאינו מצווה א"כ 
צד  על  הוא  השכר  כמובן  ואז  ומשפט  דין  מערכת  דרך  זה  אין 

הרחמים.
זהו גם הביאור בדין הגמ' שצריכים לקרוא תוכחות לפני שבועות, 
כמו לפני העמדת האדם לדין בר"ה, כמבואר במגילה ל"א: דכשם 

שנה  שתכלה  מקווים  אנו  ובזה  בר"ה,  למשפט  עומד  שהאדם 
וקללותיה, אותו דבר נעשה במ"ת שקבלת התורה נעשית מתוך 
מערכת דין ומשפט, ואנו מקווים "שתחל שנה וברכותיה". ועיין 
בר"ה  יוצא  שאדם  דכשם  ט'  הלכה  בסוף  ר"ה  בירושלמי  עוד 
עול  "כשמקבלים  דבר  אותו  חדשה,  כבריה  הוא  בדין  כשזכה 
תורה מעלה אני עליכם כאלו לא חטאתם" ומדמיון הירושלמי 

חזינן דיש פה בריאה חדשה כמו בדין של ר"ה.
ובזה יש להבין דבנס של קריעת ים סוף הוא לכאורה נס גדול, 
אך מדוע הגמ' בפסחים כותבת שההלל ניתקן על יציאת מצרים 
וקריעת ים סוף ומעמד הר סיני, ובשלמא יצי"מ ומעמד הר סיני 
או תחית המתים הוא שינוי שחל פה בעצם העולם, אבל קי"ס 
הוא אמנם נס גדול שגם "כל מימות שבעולם נבקעו", אבל זה 

מעשה חד פעמי ומדוע הוא נחשב לדבר גדול כ"כ?
סוף,  ים  קריעת  על  שמע  דיתרו  רש"י  מביא  יתרו  בפרשת 
ואת  סוף  ים  קריעת  נס  את  רואה  הוא  איך  מגדיר  וכשיתרו 
גדלותו של הבורא אומר "עתה ידעתי כי גדול ד' מכל האלקים 
כי בדבר אשר זדו עליהם", ופרש"י במים דמו לאבדם והם נאבדו 
במים" דהיינו שהחידוש היה שפגש בדין של מידה כנגד מידה, 
וזה החידוש שהתחדש לו, דהיינו עד כה לא פגש בדין זה ועכשיו 

התחדש לו דבר כזה.
והענין הוא דבפסח יצאנו ממצרים מתוך חמלה כדפרש"י עה"פ 
)י"ב, כ"ג( "ופסח – וחמל" אבל כשאנו הולכים למתן תורה ששם 
העולם צריך להשתנות למערכת דין וא"כ תחילת הדרך צריכה 
להוכיח את הדין שיש בעולם מידה כנגד מידה ]ובזה יש ליישב 
קושית העולם מדוע רק בקרי"ס אמרו המלאכים "הללו עובדי 
ע"ז והללו עע"ז, ואלו לגבי המכות ומכת בכורות לא טענו כן? 
הוא משום דיציאת מצרים היה בדרך חמלה, אבל משם ואילך 
הדברים חייבים לעבור דרך מידת דין ומשפט וא"כ פה מתחיל 

טענתם[.
וזהו הביאור הפשוט בתהילים ס"ב בסופו "ולך ד' חסד כי אתה 
לאיש  הוא  דאם  סתירה  בעצם  שהוא  כמעשהו"  לאיש  תשלם 
הדברים,  הן  שהן  אלא  דין?  אלא  חסד  פה  אין  א"כ  כמעשהו 
דהבורא מרוב טובו וחסדו יצר מערכת שבו הוא כביכול חייב 

לשלם, אבל זה גופא שיצר כזו מערכת הוא בגדר של חסד.
צריך  לומד תורה  ליישם הדברים למעשה, דכשהאדם  ובבואנו 
פה  יש  אלא  תורה  למוד  מצוות  של  קיום  רק  זה  שאין  לדעת 
ענין של עשיית ויצירת דין בעולם וכל שינוי הבנה הוא שינוי 

במערכת הדין שיש בעולם.
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 הגאון רבי שמעון שרייבר שליט"א
ראש כולל 'עטרת שלמה' ביתר

עומר ושתי הלחם בשביעית

א. תנן "שומרי ספיחין ]של שעורים לצורך מנחת העומר 
שכרם  נוטלים  רש"י[  הלחם,  שתי  לצורך  חטים  של  או 
מתרומת הלשכה, ר' יוסי אומר הרוצה מתנדב הוא ושומר 
חינם. אמרו לו אם אתה אומר כן אין באין משל ציבור". 
ר"ת ששמור  דעת  על  מזה  מקומות  בכמה  התוס'  והקשו 
ושתי  עומר  מהם  מקריבים  איך  א"כ  בשביעית,  אסור 
לישראל.  המותר  מן  ישראל  ממשקה  בעינן  והלא  הלחם 
ובמנחות פ"ד ]ד"ה שומרי[ תירצו וז"ל "א"נ קצירך ונזירך 
אמר רחמנא דידך אין ולא של הקדש, ומהאי טעמא שריא 

קצירה" עכ"ל.
הקדש  בשל  שהגדל  לומר  כוונתם  אם  צ"ב  ודבריהם 
בשביעית לא חלו עליו דיני שביעית, והגדל שם אינו הפקר 
מעיקרו ולא נאסרה על ההקדש שמירתו וקצירתו, הרי זה 
שהם  בספיחין  דאיירי  דמוכח  המשנה  דברי  מגוף  תמוה 
הפקר ולכן אם יתנדב אדם לשמור חינם יזכה בהם ואינם 
באים משל ציבור, וכמו שביארה הגמ' בב"מ קיח' שנחלקו 
חכמים ור"י אם הבטה בהפקר קני או לא קני, או שנחלקו 
אם חיישינן שלא ימסרם יפה יפה או לא, הרי שהספיחים 
הם הפקר או משום שגדלו בשדה הפקר או משום הפקר 

של שביעית שנוהג גם בשדה של הקדש.
וקצירה  איסור שמירה  שאין  לומר  שכוונתם  לומר  וצריך 
נוהגים כשנעשים לצורך הקדש אף בשל הפקר, אמנם גם 
זה תמוה שא"כ אם הבטה בהפקר קונה וזוכה בהם השומר 
משום  אצלו  נאסרו  הרי  לציבור,  שימסרם  וצריך  לעצמו 
משומר, ושוב היאך יוכלו להקרב לעומר ושתי הלחם. ואין 
טעם לכאורה לומר שכשומר לצורך זכייתו ודעתו להקדישו 

אח"כ שזה יתיר איסור קצירה ואיסור שמור, וצע"ג.
בשל  נוהג  שביעית  של  הפקר  אם  הדבר  בעיקר  והנה  ב. 
בשל  שנוהג  קו'  בב"מ  הגמ'  מסוגיית  להוכיח  יש  הקדש, 
לו  שמנכים  אחוזה  שדה  מקדיש  על  שם  שהקשו  הקדש, 
שנות  על  מנכין  למה  ופונדיון,  סלע  שנה  בכל  מפדיונה 

חזיא  שהיא  ותירצו  פירות.  גידול  שנות  שאינן  הקדש 
שאין  לכאורה  וחזינן  פירי.  בה  למשטח  ההקדש  ברשות 

להקדש כלום במה שגדל בשדהו בשנת השמיטה.
ובירושלמי פאה פ"ז ה"ז איתא "הנוטע כרם להקדש פטור 
ר'  בשביעית.  וחייב  העוללות  ומן  הרבעי  ומן  הערלה  מן 
יוחנן ושבתה הארץ שבת לה' דבר שהוא  ר'  זעירא בשם 
לה' שביעית חלה עליו. ר' חייא בר אבא בעי קומי ר' מנא 
לצאת  להקדש  אפשר  שאי  אפשר  אי  פדיון  בלא  לאוכלו 
לחולין בלא פדיון לפדותו ולאכלו נמצא כלוקח לו קרדום 
ודברי  אחר".  ביד  מחללו  הגזבר  א"ל  שביעית,  מפירות 
קדושת  שחיילא  נראה  היה  ולכאורה  צ"ב,  הירושלמי 
שביעית בשל הקדש אך לא חייל הפקר של שביעית, וזה 

נסתר לכאורה מהסוגיא בב"מ הנ"ל.
לא  אך  הקדש,  בשל  בשביעית  הפקר  חל  שאמנם  ונראה 
רשות  שאין  לגמרי,  ההפקר  ע"י  ההקדש  רשות  פקעה 
באופן  ולא  דמים,  ונתינת  פדיון  ע"י  רק  מתחללת  הקדש 
אחר. ומצינו כה"ג בדברי התוס' בחולין ]קלה' ד"ה ראשית[ 
הייתה  הקדש,  בשל  הגז  ראשית  נוהג  היה  שאם  שכתבו 
מנה  שוה  מחלל  שהיה  במה  מתקיימת  הכהן  של  מתנתו 
על שוה פרוטה. והיינו שגם דין ממון של ראשית הגז אינו 
פדיון. אלא שבכל  ובעינן  להוציא הקדש ממעילה,  מועיל 
הקדש אף שמתחלל על שו"פ יכולים הגזברים לעכב שלא 
יפדה אלא בדמיו, והכא שדינו להינתן לכהן, הרי הוא יכול 

לפדותו בשו"פ בע"כ של הגזברים, כיוון שדינו להינתן לו.
שור  המיעוט של  ר"ת שלולי  בתוס'  בב"ק  עוד  מצינו  וכן 
היה  הזיק שור של הקדש  היה הדין שאם  מניזקין  הקדש 
שם  וגם  שו"פ,  על  מנה  שוה  חילול  ע"י  ההקדש  משלם 
מעילה  הל'  בספרו  הגר"ח  כדברי  שלא  ]וזה  כנ"ל.  ביאורו 
של  אפי'  לבד  ממון  דין  ע"י  נפקעת  דמים  שקדושת  פ"ח 
אכילת פועל[. וה"נ בשביעית בשל הקדש נוהג הפקר לעניין 
ונמצא שאין שנת  זה שיוכל הזוכה בה לחללה על שו"פ, 

בירושלמי  הקשו  ע"ז  אמנם  כלום,  להקדש  שוה  הגידול 
לצורך  אינה  להקדש  נתינה  והלא  בפרוטה  יפדו  היאך 
על  הגזבר  שיחללנה  ותירצו  קרדום,  כקונה  והו"ל  אכילה 

אוכל של אחר.
ומעתה יש לומר שזה ביאור דברי התוס' במנחות, דאמנם 
ולא מיקרי  והרי הם קדושים  איירי בספיחי שדה הקדש, 
קצירך ונזירך, אלא שיש למחזיק בהם זכיה לפדותם בשוה 
ונמצא  ההקדש,  בגוף  זכיה  הינה  זו  וזכיה  שו"פ,  על  מנה 

שהקדש אינו קרב משל ציבור רק ע"י מסירה יפה יפה.
נזירך  ג. ועיין במיוחס לר"ש על התו"כ שכתב "א"נ ענבי 
הנאכלים  ושיריים  לגבוה  ולא  דאסר  הוא  דלהדיוט  כתיב 
ההיתר  שאין  מדבריו  מבואר  דקזכו".  הוא  גבוה  משולחן 
משום השמירה שנעשית בשל הקדש, דא"כ לא היה צריך 
לומר דהותרה לאכילת כהנים משום דמשולחן גבוה קזכו, 
ורק דחלות השמירה אינה אוסרת בשל גבוה ושלא כהנ"ל, 

אך דבריו צ"ב דהא בעינן ממשקה ישראל.
ויש לבאר, שאף שאסרה תורה שמור מ"מ לא נעשה גוף 
הפירות לדבר האסור, ורק מהשומר עצמו ומהבאים מכוחו 
מיורשיו  ואפי'  ששמר,  אלו  בפרות  ממון  תורת  הופקעה 
שהרי השמירה מתקיימת ומכוחה מחזיק בממון ]כשביעית 
וזכה  והפקירם  המשמר  חזר  אם  אולם  עי"ש[,  מ"ט  פ"ט 
בהם אדם יש לומר שפקע איסורו. ובזה כתב הר"ש שלא 
נאסרה בשמור רק החזקת ממון הדיוט וכשמגיע מרשות 
שהוא  כ"ז  האיסור  ופקע  הותר  הקדש  לרשות  הדיוט 
ברשות גבוה, וכן מחלק הכהנים שמשולחן גבוה קזכו, אבל 
ונאסר  חוזר  היה  הכהנים  של  ממונם  המנחה  הייתה  אם 
שהרי הוא ברשותם מכח שמירה, וצ"ע. ויש לפרש כן גם 
בכוונת התוס' ואמרו שהקצירה גם היא מותרת אם יחזור 

ויקדיש בעודו מחובר.

 הגאון רבי חיים פרץ גרינוולד שליט"א
 רב ומורה הוראה בשכונת התמר
 וראש כולל 'ישיבת הר"ן' ביתר

בענין ברכת התורה

מנהג בני ישראל להיות נעורים בליל שבועות, ומנהג זה מביא לדון אם צריך או אפשר לברך בבוקר ברכת התורה, ואכן טורחים לצאת יד"ח מאחד שישן, או שסומכים על השינה 
ביום בערב שבועות, עכ"פ ברכת התורה נעשית לנושא, ומשתדלים לצאת יד"ח על הצד היותר טוב, ואפשר שיש כאן דבר מכוון שיוזכר במיוחד חיוב ברכת התורה ויתחזקו לקיימה.

בטור סי' מ"ז כתב: ברכת התורה צריך ליזהר בה, ויעוי"ש 
בב"ח דברים נפלאים על מצות ברכת התורה. ובס"ד נבאר 
הלכה בענין ברכת התורה, ויהיה מזה גם התחזקות במצוה 

זו.
השכים  שמואל,  אמר  יהודה  ר'  אמר  י"א:  ברכות  בגמ' 
אין  לברך, משקרא ק"ש  צריך  עד שלא קרא ק"ש  לשנות 
לדייק  יש  והנה  רבה.  באהבה  נפטר  שכבר  לברך,  צריך 
קרא  שלא  עד  לשנות  השכים  שמואל  דברי  שמתחילת 
ק"ש צריך לברך, משמע שאם האדם אינו במצב המיוחד 
שמשכים לשנות, לא היה צריך לברך בכלל ברכת התורה 
כי היה יוצא באהבה רבה, ורק המשכים ושונה צריך לברך 
ברכת התורה. ואילו מהסיפא משקרא ק"ש אין צריך לברך, 
שאם  אלא  התורה  ברכת  לומר  צריך  כלל  שבדרך  משמע 

כבר קרא ק"ש נפטר באהבה רבה, וצ"ב.
ובתוס' הביאו דברי הירושלמי שכבר נפטר באהבה רבה, 
באותו  מיד  שלמד  לאלתר  פירוש  אתר,  על  ששנה  והוא 
אחרי  מיד  לומדים  לא  אם  כן  שאם  בתוס'  ודנו  מקום. 

התפילה למה לא נוהגים לברך אח"כ ברכה"ת כשלומדים.
כתב  לא  הבבלי  כי  כהירושלמי,  קיי"ל  דלא  תוס'  וכתבו 
תנאי זה, ואין צריך ללמוד לאלתר, ועוד כתבו שאפילו לפי 
הירושלמי דוקא אהבה רבה דלא הוי עיקר ברכה לברכת 
נפטר  אינו  ולכן  נתקן,  לק"ש  רבה  אהבה  דעיקר  התורה, 
היסח  יעשה  לא  וגם  מיד  ילמד  אם  אלא  התורה  מברכת 
הדעת, אבל ברכת התורה שהן עיקר, פוטרת כל היום גם 
אם לא למד לאלתר, ומשמע מתוס' כהצד שכתבנו לעיל 
שנתחדש כאן שאהבה רבה פוטר מברכה"ת, אבל לכתחילה 
עיקר  התורה  שברכת  כתבו  כי  התורה  ברכת  לומר  צריך 
בירך  שלא  למי  פוטר  רק  רבה  ואהבה  זה,  בשביל  נתקן 
ברכה"ת, ויש לעיין מדוע באמת אדם זה לא בירך ברכה"ת 

לפני ק"ש.
המשכים  כתב:  תפילה  מהלכות  )ה"י(  פ"ז  הרמב"ם  והנה 

לקרוא בתורה קודם שיקרא קריאת שמע, נוטל ידיו תחילה 
יום  בכל  כתב:  י"א  ובהלכה  ברכות התורה.  ומברך שלוש 
חייב אדם לברך שלוש ברכות אלו ואח"כ קורא מעט מדברי 
תורה. ונהגו העם לקרוא ברכת כהנים ויש מקום שקורין 
צו את בני ישראל, ויש מקומות שקורין שתיהם. ויש לעיין 
י' משמע שרק המשכים לקרוא  בדברי הרמב"ם שבהלכה 
קודם ק"ש צריך לברך ברכת התורה, ואילו בהלכה י"א כתב 
שבכל יום חייב אדם לברך משמע אפילו זה שלא השכים 
לקרוא צריך לברך, ולא סגי בברכת ק"ש. וכן צ"ע מדוע לא 
כתב הרמב"ם להדיא שאם כבר קרא ק"ש לא צריך לברך 

ברכת התורה, שכן דין זה עיקר חידושו של שמואל.
אותה  לברך  מקומה  התורה  שברכת  לומר  נראה  ואשר 
לפני שמתחילים ללמוד, כמו בכל המצוות שמברכים לפני 
שמקיימים אותן, כלולב ושופר וכדומה, וגם כן הרי נוסח 
ברכה ראשונה "וציונו לעסוק בדברי תורה". ולפני שלומד 
צריך לברך ככל המצוות, ואין מקומה לפני התפילה, שכן אז 
אנו הולכים להתפלל ולקיים מצוות תפילה, ואין הולכים 
לפני  התורה  ברכת  מברכים  היו  לא  ולכאורה  ללמוד, 

התפילה. 
וקצת ראיה אפשר להביא שהגמ' בברכות דף ס: מבארת 
סדר הברכות שאדם מברך כשקם בבוקר א' נשמה ברכות 

השחר ציצית תפילין ולא מוזכר שם ברכת התורה. 
לומד  ולא  מתפלל  אז  כי  בבוקר  זמנה  שאין  מזה  ונראה 
ומקומה לברך כמו לפני כל מצוה, וזה מתי שאכן מתחיל 
ברכת  אז  לברך  צריך  ללמוד  שמשכים  שמי  אלא  ללמוד, 
התורה, ומי ששונה מיד אחר התפילה שהוא כבר אחר ק"ש 
יכול ללמוד בלא ברכת התורה על סמך אהבה  וברכותיה 

רבה. 
הונא  שרב  מובא  י"א:  שם  מהגמ'  ראיה  להביא  יש  ועוד 
סובר שרק למקרא צריך לברך ור' אלעזר סובר שגם למקרא 
ור'  לברך  צריך  לא  למשנה  ואילו  לברך  צריך  למדרש  וגם 

לברך,  צריך  ולתלמוד  למשנה  שגם  מוסיפים  ורבא  יוחנן 
משמע מזה שהדרך היה לברך לפני שלומדים.

ואפשר שלאחר זמן תקנו חכמים שכל אדם יאמר הברכת 
התורה לפני התפילה כדי שיזכה לומר ברכת התורה ויאמר 
יאמר  שאכן  אמרו  ולכן  כלל,  ילמד  לא  אולי  כי  קרבנות 
שכתב  וזה  וכו',  התמיד  פ'  ויקרא  וישנה  התורה  ברכת 
הרמב"ם בהלכה י"א בכל יום חייב אדם לברך שלוש ברכות 
ולאחר שכולם אכן  ואח"כ קורא מעט מדברי תורה,  אלו 
אומרים כבר ברכת התורה לפני התפילה. א"כ כולם כבר 
בבחינת משכים לשנות, ולכן הרמב"ם לא כתב מפורש את 
הדין שאם אדם לומד אחר ק"ש לא צריך לברך כי נפטר 
באהבה רבה, משום שבהלכה י"א כבר כתב שחייבו חז"ל 
א"כ  פסוקים  מעט  וישנה  התורה  ברכת  יאמר  אדם  שכל 
צורך  ואין  התפילה  לפני  התורה  ברכת  אמרו  כולם  כבר 

להביא מפורש הדין שנפטרים באהבה רבה.
התורה  ברכת  שאומרים  היה  שהדרך  שביארנו  ולאחר 
לאחר התפילה קודם הלימוד ואח"כ תיקנו שכל אדם יברך 
קודם התפילה וכל אחד יהיה בבחינת משכים לשנות, ראוי 
התפילה  קודם  הנאמרת  התורה  שברכת  ולזכור  להדגיש 
היא הפוטרת את חיוב הברכה על הלימוד במשך כל היום. 
שבירכו  הברכה  סמך  על  שזה  כשלומדים  לזכור  וראוי 
בתורה  ברכו  שלא  בבחינת  יהיה  לא  שח"ו  כדי  בבוקר, 
תחילה. ולכאורה אם היו נוהגים לברך ממש לפני הלימוד 
בודאי היו לומדים בחוזק רב ככל מצווה שמקיימים לאחר 
ברכה. והיה מתקיים בירכו בתורה תחילה כפשוטו, ואילו 
כהיום שאת ברכת התורה מברכים לפני התפילה, וכשבאים 
ללמוד אין מברכים, עלולים ח"ו לשכוח שלומדים על סמך 
תחבולות  לעשות  וראוי  התפילה,  לפני  שבירכו  הברכה 
ועצות לזכור שהלימוד הוא על סמך ברכת התורה שבירכו 
לפני התפילה, ויהיה הלימוד כראוי בברכת התורה תחילה.

הגאון רבי חיים מן-ההר שליט"א
ראש 'הישיבה הגדולה רמות' - מרכז התורה ביתר עילית

האומר אשכים ואשנה פרק זה

גמ' נדרים ח. ואמר רב גידל אמר רב האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלוקי ישראל והלא מושבע ועומד הוא ואין שבועה חלה על שבועה וכו', הא 
קמ"ל כיון דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערבית ע"כ.
צ"ע מאי תמהו בגמ' והלא מושבע ועומד מהר סיני והרי 
דוקא  זה  פרק  בלימוד  מחויב  אינו  ת"ת  מצות  משום 
וכשנשבע לשנות פרק זה הרי נשבע על דבר שאינו מחויב 
רש"ש  ועי'  ועומד.  מושבע  והלא  בזה  תמהו  ומה  כלל 
שכבר עמד בזה וכתב בשם כמה מהראשונים ]הריטב"א 

חלה  ששבועתו  בגמ'  שתירצו  מה  גופא  דהא  והנמוק"י[ 
משום שבאמת אינו מושבע ללמוד פרק זה דוקא, והרש"ש 
כן דא"כ אמאי אמרו דאי  גדול לפרש  עצמו כתב שדוחק 
להיפטר  שבידו  משום  אמרו  ולא  בק"ש  נפשיה  פטר  בעי 

בכל פרק שהוא. 

רב  דברי  כשהעתיק  הכ"ט[  מנדרים  ]פ"א  דהר"מ  ]ובאמת 
בסתמא  פרק  ואשנה  אשכים  האומר  אלא  כתב  לא  גידל 
]ומסתברא שגרס כן בל' הגמ'[, ולדבריו אפשר דאילו היה 

נשבע לשנות פרק זה באמת היה חל שבועתו[.
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שתי דרגות בנתינת התורה
בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא 
נתן לנו את התורה- דיינו. וצ"ב מה היה לנו 

ממעמד הר סיני מבלי קבלת התורה.
ניתנה  תורה,  שבמתן  הוא,  הביאור  אלא 
ומחליטים  הקובעים  שהם  לישראל  התורה 
מה היה הדין וההלכה. וכפי פסק חכמי ישראל 
לא  וכמו שאמרו  התורה.  אמיתת  נקבעת  כך 
ישראל,  חכמי  שפוסקים  דמה  היא,  בשמים 
שניתנה  מתנה  וזה  באמת.  ההלכה  נקבע  כך 
לקבוע  שלנו  היא  שהתורה  תורה  במתן  לנו 

ההלכה.
וז"ש אילו קרבנו לפני הר סיני כלומר שהיינו 
ולקיים  בה  ללמוד  רק  התורה  את  מקבלים 
התורה,  את  לנו  נתן  לא  אבל  מצוותיה,  את 
פסק  לפי  לקבוע את ההלכה  "שלנו"  שתהיה 
וכמה  כמה  אחת  ועל  דיינו.  ישראל,  חכמי 
טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו שקרבנו 
לפני הר סיני, וגם נתן לנו את התורה, שתהיה 
לישראל "בעלות" לקבוע אמיתת התורה כפי 

פסק חכמי ישראל.
]בעל ה"לשם"[

לעזוב את התורה זה חורבן חלילה
מהר  יוצאת  קול  בת  ויום  יום  בכל  אריב"ל 
לבריות  להם  אוי  ואומרת  ומכרזת  חורב 

מעלבונה של תורה.
כי אמרו חז"ל חמשה שמות יש לו וכו', אמר 
רב אבהו הר סיני שמו, ולמה נקרא שמו הר 
חורב שירדה חורבה לעובדי גלולים בזמן מתן 
תורה על שלא רצו לקבלה. ואם כן כל שכן חס 
שקיבלו.  מה  מקיימין  ישראל  כשאין  ושלום 

ולכן אמר כאן מהר חורב.
והנה בדורנו זה רב ההמון פורשים מן התורה 
באמת  אבל  הפרנסה.  טרדת  טענות  ידי  על 
בעת  גלולים  עובדי  טענות  גם  היה  זה  הלא 
כי  יען  התורה.  את  קיבלו  שלא  תורה  מתן 
הרציחה  איסור  לפרנסתם  מתנגדת  היתה 
כן  ואם  במדרשים.  שאמרו  כמו  וכדומה 
כשישראל ענו ואמרו פה אחד נעשה ונשמע, 
הלא קיבלו אף אם תזיק להם לפרנסה. ואם 
נגד כולם  יעזבו המצוה היותר גדולה  כן איך 

בשביל הפרנסה.
]הגר"ח מוואלואז'ין, רוח חיים עמ"ס אבות[

מעמד הר סיני כעת ממש
כראוי,  בה  ומתדבק  עוסק  עת שהאדם  ובכל 
הדברים שמחים כנתינתן מסיני, כמ"ש בזוהר 
ריש פרשת חוקת: ר"י פתח, זאת התורה כו' 
תא חזי מלין דאורייתא קדישין אינון, עלאין 
הנחמדים  דכתיב  כמה  אינון,  מתיקין  אינון, 
כאלו  באורייתא  דאשתדל  מאן  כו',  מזהב 
קאים כל יומא על טורא דסיני וקביל אורייתא 
בא  ]תרגום:  לעם.  נהיית  הזה  היום  הה"ד 
וראה דברי התורה קדושים הם, עליונים הם, 
מזהב"  "הנחמדים  כמו שכתוב,  הם,  מתוקים 
כו', כל העוסק בתורה כאילו עומד כל יום על 
הר סיני ומקבל התורה, וזה שכתוב "היום הזה 

נהיית לעם"[.
המקודש  המעמד  שבעת  שכמו  ...והטעם, 
עתה  גם  כן  יתברך,  בדבורו  כביכול  נתדבקו 
בכל עת ממש שהאדם עוסק והוגה בה, הוא 
מחמת  ממש,  יתברך  בדבורו  ידה  על  דבוק 
שהכל מאמר פיו יתברך למשה בסיני ואפילו 
ו(.  )פרק  כנ"ל  מרבו  שואל  קטן  מה שתלמיד 
וגם עתה בעת שהאדם עוסק בה בכל תיבה, 
אותה התיבה ממש נחצבת אז להבת אש מפיו 
יתברך כביכול כמשנ"ת שם. ונחשב כאלו עתה 
כמה  ארז"ל  לכן  ית"ש.  מפיו  בסיני  מקבלה 
פעמים והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני. 
וברכה  אור  שפעת  ונמשך  משתלשל  ואז 
וגם  ממקור שרשה העליון, על כל העולמות, 
ומביא  ומתברכת,  מכבודה  האירה  הארץ 

הרבה טובה ושפעת ברכה לעולם.
]נפש החיים שער ד פי"ד[

שמחה והתעוררות להיות מוכתר 
בכתר תורה

חייב אדם לשמוח בזה החג ביותר, כי הוא יום 
שזכינו בו לכתר תורה וכו' ... והשמחה אשר 
והלל  והודות  רוחניית,  שמחה  תהיה  שמח- 
להשם יתברך שנתן לנו התורה מתעורר מאוד 
בלבו להתקדש ולתקן מעשיו ולהיות מוכתר 
בכתר תורה לקיים והגית בו יומם ולילה, כי 
היום הקדוש הזה הוא יומא דדינא וכו' בארבע 
פירות  על  בעצרת  וכו',  נידון  העולם  פרקים 
התורה  על  זה  ביום  נידון  והעולם  האילן. 

שנתנה בו שבטלו עצמם ממנה.
העולם  אל  הזה  הקדוש  היום  ירמוז  ועוד 
העולם  בני  יתענגו  שאז  התחייה,  שאחר 
מן הסעודה השכלית  יחד  ובנפש  בגוף  ההוא 

המעותדת להם וכו'.
]של"ה[ 

ועי' בחזון איש שכתב להוכיח מסוגיין שהנשבע לקיים מצות 
מצה במצה זו על אף שאינו מחויב באכילת מצה זו דוקא אפ"ה 
כתב  ]וכעי"ז  ת"ת,  לגבי  כאן  שאמרו  כמו  שבועתו  חייליה  לא 
זה  במשנה למלך לגבי פרעון חוב שהנשבע לפרוע חוב בממון 
דוקא לא יחול שבועתו ולא יתחייב לפרוע במה שנשבע[. אלא 
הוה  הרי  א"כ  בזה  מחויב  אינו  שהוא  דמאחר  צ"ב  שמסברא 

שבועתו על דבר הרשות.
אינו  המצוה  דמשום  אף  על  ת"ת  דמצות  לבאר  היה  ולכאורה 
מחויב ללמוד פרק זה דוקא מ"מ גדר המצוה הוא שמחויב ללמוד 
כל פרק ופרק ובכל פרק שלומד מתקיימת מצות ת"ת בלימוד 
פרק זה דוקא, ובהא יש לדון דעל אף שמעיקר חיובו יש בידו 
לקיים מצותו אף בלימוד פרק אחר מ"מ כשנשבע ללמוד פרק 
זה הרי הוא למעשה נשבע שקיום המצוה תתקיים בלימוד פרק 
]ופרעון חוב[ שבהם אין המצוה  זה דוקא, משא"כ מצות מצה 
מתקיימת כלל במציאות מצה זו שאוכל ואין שום נפ"מ בקיום 
בחירתו  וא"כ  לאכילת מצה אחרת  זו  אכילת מצה  בין  המצוה 
זו דוקא היא לא הוה אלא בחירה של רשות ולא  לאכול מצה 
קיום  דבשעת  שנשבע  כעין  והו"ל  כלל  מצותו  לקיום  שייכא 
המצוה יהא עושה עוד עשיה דלא שייכא כלל למצותו שבכה"ג 

ודאי שיחול דין השבועה. 
אלא שעדיין צ"ב אף לגבי מצות ת"ת דעל אף הנתבאר שמצוה זו 
מתקיימת בכל פרק ופרק בפ"ע ]ואינו כמצות מצה ופרעון חוב[, 
לימוד  בבחירת  מחויב  אינו  המצוה  חיוב  שמשום  מאחר  מ"מ 
פרק זה דוקא, א"כ בחירתו ללמוד פרק זה לא הוה למעשה אלא 
בלימוד  מצותו  לקיים  בוחר  הוא  עצמו  שמצד  הרשות  בחירת 
פרק זה וממילא יש מן הדין שיחול בה חלות שבועה ככל דבר 

הרשות. 
אלא שלאידך גיסא צ"ב לפי הנתבאר בארוכה במקו"א שעיקר 
הוא  דוקא  ומשו"ה  נדרי מצוה,  דהוה  הוא משום  ר"ג  דינו של 
דחל אף אחיוב גברא, ואם בחירת פרק זה לא חשיב אלא דבר 
הרשות א"כ היאך באמת חל נדרו למסקנא להתחייב ללמוד פרק 

זה דוקא, והרי בחירת פרק זה לא הוה אלא דבר הרשות. 
חשיב  אם  זה  פרק  ללמוד  כשנודר  גופא  דהא  בעזה"י  והנראה 
ת"ת,  מצות  בגדר  תליא  גופא  הא  לא  או  הרשות  לדבר  כנדר 
ודמיא כעין מצות צדקה דנראה פשוט שהנודר ליתן ממון לעני 
זה דוקא בכה"ג יהא דינו תלוי דאם כבר היה מחויב ממון לצדקה 
א"כ לא יחול בהם מה שנדר ליתנם לעני זה דוקא, משא"כ בנודר 
ממון שאינו מחויב עוד לצדקה והוא בא להתחייב עליהם עתה 
לגבי  אף  נדרו  יחול  זה  לעני  ליתנם  שינדור  שכל  נראה  בכה"ג 
בזה  להיפטר  בידו  יהא  ולא  דוקא,  זה  לעני  ליתנם  שנדר  מה 
שיתן ממון לעני אחר, דבכל עני ועני מתקיימת מצות הצדקה 
בפ"ע. וכעי"ז הוה נמי לגבי מצות ת"ת דאילו מצות ת"ת הוה 
מצוה כעי"ז שיש בביטולה עבירה ואף בלא נדרו היה מחויב כבר 
בלימוד התורה א"כ לא היה חל נדרו מה שנדר ללמוד פרק זה 
דוקא, דמאחר שאף לולי נדרו הוא מחויב כבר בלימוד א"כ אין 
בידו לידור ולהתחייב לקיים חיובו בפרק זה דוקא, ואין בזה שום 
הוה  ת"ת  למסקנא שאמרו שמצות  כלל. משא"כ  נדר  ענין של 
מצוה כעי"ז שאין בביטולה עבירה ולולי נדרו אינו מחויב עתה 
בלימוד התורה כל כהאי שפיר יש בידו להתחייב אף בלימוד פרק 
זה דוקא וכל שנתחייב בפרק זה אין ממילא בידו להיפטר עוד 

מחיובו בלימוד פרק אחר.

דס"ל  דמעיקרא  חומר  כמין  הגמ'  סוגיית  מתיישבת  ולפי"ז 
שמצות ת"ת הו"ל מצוה שיש בביטולה עבירה א"כ תמהו שפיר 
היאך חל נדרו והלא מושבע ועומד הוא וממילא לא יחול נדרו 
אף על מה שנתחייב ללמוד פרק זה, וכנתבאר שכל שהוא מחויב 
שום  בה  ואין  הרשות  בחירת  זה  פרק  בחירת  אף  הו"ל  ללמוד 
נדרי מצוה בה. משא"כ למסקנא  חיוב  ולא שייך שיחול  מצוה 
נדרו  חל  ושפיר  הכא  בלאו  ליה  דסגי  מצוה  הו"ל  ת"ת  דמצות 
על עיקר חיובו ללמוד, וכל שחל נדרו על עיקר הלימוד הרי זה 

ממילא חל אף לגבי התחייבותו ללמוד פרק זה דוקא. 
צדקה[  ]או  ת"ת  מצות  לגבי  אלא  אי"ז  להנתבאר  אף  אולם 
וכנתבאר שבמצוות אלו מתקיימת קיום המצוה בכל פרק ופרק 
]ובכל עני ועני[ בפ"ע, ומשו"ה חל חיובו אף לגבי לימוד פרק זה 
דוקא משא"כ במצוות כעין מצה ]לדעת הסוברים דאכילת מצה 
בשאר  ימי הפסח הו"ל מצוה קיומית וממילא חל חיוב נדר בה[ 
דוקא דבמצה  זו  נדר להתחייב לאכול מצה  יחול חיוב של  לא 
אין מצותו מתקיים אלא בזה שהוא אוכל מצה ואין שום נפ"מ 
בקיום מצותה בין אכילת מצה זו לבין אכילת מצה אחרת, ונדר 
זה הו"ל כעין שנדר ללמוד פרק זה בספר זה דוקא דעל לימודו 
בספר זה לא שייך שיחול חלות חיוב נדרי מצוה כלל וכעי"ז לגבי 

מצה ודאי שלא יחול חיוב לאכול מצה זו דוקא.
ולהנתבאר בסוגיין דבמצות ת"ת חל חיוב נדר אף לגבי להתחייב 
פרק זה דוקא, לפי"ז יש לדון בנתחייב ללמוד שעה פלונית האם 
אפשר  או  דוקא  זו  שעה  ללמוד  להתחייב  לגבי  אף  נדרו  חל 
שדוקא לגבי פרק זה מאחר דבכל פרק ופרק אית בה קיום מצוה 
בפ"ע משו"ה הוא דחייל משא"כ לגבי שעה זו שאין מצוה ללמוד 
שעה זו יותר משעה אחרת א"כ לא יחול חיובו על לימוד שעה זו 
דוקא, ]כעין הנתבאר שלא חל כשנודר לקיים מצות מצה במצה 
זו דוקא[. ומסברא נראה דשעה זו נמי הוה כפרק זה ויחול חיובו 
אף לגבי ללמוד שעה זו דוקא ואף בזה לא דמיא למצה, דבמצה 
אם ינדור לקיים מצות מצה בשעה זו בזה ודאי שלא יחול חיובו 
בזה  מצוה  שום  מתקיים  אין  דבמצה  דוקא,  זו  בשעה  לאכול 
שאוכל בשעה זו ואינו מחויב אלא בזה שהוא יהא אוכל מצה, 
משא"כ מצות ת"ת בכל שעה ושעה מתקיימת קיום מצוה בפ"ע 
זו יחויב משום  כמו בכל פרק ופרק, וא"כ כשנדר ללמוד שעה 

נדרו ללמוד שעה זו דוקא.     
וז"ל השו"ע ]או"ח רלח סעי' ב'[ אם יש לו חק קבוע ללמוד כך 
מיד,  בלילה  ישלימנו  השלימו  ולא  ביום  טרוד  והיה  ליום  וכך 
ופי' המ"א דהוי נדר כדאמרינן האומר אשנה פרק זה נדר גדול 
עירובין  בגמ'  הוא  זה  דין  ]ומקור  עיי"ש,  ישראל,  לאלוקי  נדר 
אף  נדרו  חיל  אי  דממ"נ  צ"ב,  זו  השלמה  ודין  שם[.  רש"י  לפי' 
לגבי ללמוד שעה זו דוקא א"כ כל שעבר שעה זו ולא למד היאך 
שייך שישלים חיובו בלימוד שעה אחרת, ואי מעיקרא לא חל 
נדרו  משום  נתחייב  ולא  ללמוד  חיובו  עיקר  לגבי  אלא  הנדר 
ללמוד בשעה זו דוקא א"כ כל שעדיין לא למד הרי הוא מחויב 
בזה.  השלמה  ענין  ומה  אחר  בזמן  ללמוד  חיובו  מעיקר  עוד 
והנראה דהא ודאי דכשנודר ללמוד שעה זו חל הנדר אף לגבי 
שעה זו דוקא ולא שייך דין פרעון ותשלומים בה, ומה שאמרו 
שם שישלים חק לימודו בלילה מיירי שנדר ללמוד במשך היום 
ובנדרים שהולכים בה אחר לשון בנ"א הלילה הולך אחר היום 
וכל שלא למד ביום הוא מחויב עוד מעיקר נדרו ללמוד לימודו 
בלילה, ומה שאמרו ישלימנו אי"ז אלא משום דלכתחילה יש לו 

למהר לקיים חיובו ביום ממש, ועדיין צ"ב.

הגה"צ רבי חיים שיפמן שליט"א
מנהל רוחני בישיבת 'קול יעקב'

מתן תורה והגילוי של "אתה הראת"

את הפסוק "אתה הראת לדעת - כי ה' הוא האלקים - אין עוד מלבדו" מפרש רש"י בפרשת ואתחנן הראת. כתרגומו "אתחזיתא", 
כשנתן הקב"ה את התורה פתח להם ז' רקיעים וכשם שקרע את העליונים כך קרע את התחתונים וראו שהוא יחידי לכך נאמר 

"אתה הראת לדעת".
חלקים,  סיני שתי  הר  במעמד  היו  כאילו  הדבר  נראה  לכאורה 
נתינת התורה לעם ישראל ובנוסף לכך גילוי נוסף שהוא הגילוי 
של "ה' הוא האלקים - אין עוד מלבדו" ואולם נראה שאין כאן 

שתי ענינים אלא ענין אחד ממש כפי שיבואר.  
מהרמח"ל  נפלאים  דברים  ישנם  הויכוח"  ל"מאמר  בהקדמה 
...ה'  סיני.  הר  במעמד  לדעת"  הראת  "אתה  של  הגילוי  בבאור 
לעם  לו  להיות  בנו  בחר  אשר  שבשמים  אבינו  ישראל  אלקי 
אותנו  מבדיל  הוא  ואשר  אהבתו  לאות  לנו  נתן  זאת  סגולה 
מכל העמים - ידיעת שמו הגדול וסוד מעשיו הנפלאים - שאי 
אפשר לשום בריה לעמוד עליהם - אלא במה שהוא מאיר עיניו 
אשר  החכמה  היא   - האמת  ...חכמת  מרוחו  עליהם  ומאציל 
ראו עינינו במעמד הר סיני - כאשר רצה הקב"ה להקריב אליו 
וגילה  השמים  את  לעינינו  ה'  קרע   - מאד  לו  החביבה  אומתו 
לנו המסתורין שלו - עד שידעו כולם ונתברר להם באמת שכל 
ההנהגה על התחתונים בכלל ובפרטי פרטות שאפשר לחשוב - 

אינה אלא ביד השכינה.
ואז ידעו והבינו כל סוד הבריאה על מה נברא כל העולם - ועל 
מה עומד - ועל איזה דרך מתנהג - ומה אחרית כל אלה הדברים 
 - והנבראים הגדולים שברא לכבודו   - ית'  וידעו עומק עצתו   -
נסתר  והאמת   - בחשך  הולכים  הזה  העולם  בני  איך  ראו  וגם 
הנשגב  במעמד  לעיניהם  גילה  האלה  הדברים  מעיניהם...כל 

ההוא.
...ועל כל זה היה מרע"ה אומר להם - "אתה הראת לדעת - כי ה' 
הוא האלקים בשמים ממעל - ועל הארץ אין עוד" - כי הקב"ה 
וידעו בבירור   - ועל מה היא עומדת  הראה להם כל המציאות 
ולא  טבעית  לא  אחרת  הנהגה  שום  ואין  המנהיג  לבדו  שהוא 
מקרית ולא בשום דרך אחר - אלא ההנהגה שהוא ית"ש מנהיג 

בעומק העצה שגילה להם. עכ"ל
שהתגלה  הזה  הגילוי  את  להשיג  אפשר  ידו  שעל  האופן  והנה 
בהר סיני ש"ה' הוא האלקים - אין עוד מלבדו" הוא בכוחו של 

האור הגנוז.
רבי צדוק הכהן ]"פרי צדיק" - קדושת השבת - מאמר ה'[ כותב 
בביאור מהותו של האור הגנוז...אור שאדם צופה בו, רצה לומר 

בפני  חוצץ  דבר  שום  לפניו  ואין  מלבדו"  עוד  ד"אין  שמשיג   -
הראיה דהכל רק אורו ית' מלא כל הארץ כבודו. עכ"ל וכך כותב 
גם בעל הלש"ם - שהאור הגנוז הוא האור המגלה את אור יחודו 

ית' בכל העולמות.
עוד הביא ה"פרי צדיק" מספר הבהיר המיוחס לתנא רבי נחוניא 

בן הקנה שהאור הגנוז נגנז בתורה שבע"פ.
עמוד  ]חנוכה  זצ"ל  וינטרויב  מהגרי"א  ישראל"  "עיני  ובספר 
קע"א[ מבאר זאת: פשט סוף צורתא דשמעתתא שצריך לצאת 
מכל התורה כולה הוא לעמוד על דבר זה שיש שם הויה ושם 
הויה הוא אין עוד מלבדו כמו שכתב הטור בסי' ה' דשם הויה 
בריאה  אין  כפשוטו,  כלום  זז  אינו  ממנו  וחוץ  הכל  את  מהוה 
ואין מעשה ואין כלום....וזהו התוכן הפנימי של אורייתא, אשר 
לפי זה אם רוצים לגנוז בעולמנו אור הגנוז ששופע בתוכו קצת 
ממשות של העתיד ש"אין עוד מלבדו", אז מובן שהנושא הכי 
טוב לזה הוא בתורה, משום דהתוכן הפנימי של תורה הוא גם 

כן תוכן של "אין עוד מלבדו"... עכ"ל. 
נגנז  נמצא שהאור הגנוז שהוא המגלה את ה"אין עוד מלבדו" 
עוד  "אין  של  הגילוי  הוא  שלה  הפנימי  שהתוכן  מפני  בתורה 

מלבדו".
יוצא אם כן שהגילוי של "אתה הראת לדעת" איננו גילוי נפרד 
מנתינת התורה, אלא שזהו עצם מהות התורה, תכלית הבריאה 
על  נעשה  הזה  והגילוי  מלבדו"  עוד  ש"אין  השלם  הגילוי  הוא 
ידי התורה הקדושה שבתוכה מוצפן האור המאיר את הבריאה 
הצפונה  האמת  את  המציאות  שבחלקי  ההסתר  בתוך  ומגלה 

ש-"ה' הוא האלקים - אין עוד מלבדו". 
והנה בספר "מפתחות החכמה" הביא עוד מכת"י של הרמח"ל 
...כל הדברים האלה גילה לעיניהם במעמד הנשגב ההוא  וז"ל: 
התורה  גדולת  ראו  וכאן   - באמת  אותם  והשיגו  אותם  וראו   -
והמצוות איך הם פועלים פעולות גדולות בכל הבריאה - ואפילו 
פועל  מהם  אחד  שכל  התיקון  מה  ראו  המצוות  דקדוקי  כל 

למעלה. עכ"ל.
האמת  חכמת  חלקים.  שתי  בתורה  יש  שהרי  הדברים,  ביאור 
מגלה את מראה העולמות העליונים כפי שהתגלו לכלל ישראל 
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הגליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת שלח כו' בסיון 

תגובות, מאמרים וחידושים בהלכה 
ובפרשת השבוע )עד 500 מילים(

ניתן לשלוח לכתובת המערכת: 
abeitar45@gmail.com  :מייל

 )עד 200 מילים ניתן לשלוח
לפקס: 02-5725867(

המערכת לא אחראית על תוכן המודעות והתגובות וכן 
 על פרסום של מאמר או תגובה.

סדר חיבורים של הרבנים החשובים, הינו לפי תאריך 
הגעת המאמרים למערכת.

מדור תגובות

נא לשמור על קדושת הגיליון

לע"נ
הרה"צ הגאון ר' אברהם דב זצ"ל 

בן הרה"צ ר' חיים יהודה ליב 
אוירבך זצ"ל

לע"נ
הבחור משה ידידיה ז"ל בן יבדל"ט 

הר' יוסף שליט"א

לע"נ
האברך החשוב ר' דניאל דניאל ז"ל

הגיליון מוקדש

הגאון רבי אשר ב"ר ברוך זצ"ל 
קרשטיין

נלב"ע כ"ג סיון תשל"ז
רב ואב"ד עפולה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

כאשר נפתחו הרקיעים במעמד הר סיני ]שזה בבחינת תא - חזי[ - 
בעוד שחלק הנגלה שבתורה מבאר את פרטי המצוות כפי שעליהם 

להעשות בעולמות התחתונים ]שזה בבחינת תא – שמע[.
והבינו את הקשר  ישראל את שתי חלקי התורה  ראו  סיני  בהר 
שביניהם, הם ראו מצד אחד בראיה חושית את פנימיות התורה, 
איך שורש כל המעשים הנעשים תחת השמש - הוא באור ושפע 
הבא מהעולמות העליונים – ומצד שני ראו גם איך שהאור והשפע 
הזה תלוי בחלקו במעשי עם ישראל בתחתונים – וגם ראו באופן 
מדויק מה פועל כל מעשה ממעשה התורה והמצוות בענין הזה 
ובכלל הראיה הזו שאין שום דבר בבריאה מלבד התורה הקדושה 

שהיא סדר העולם וסדר האדם כלשון המהר"ל.

אינם שתי  ויחידותה של תורה  יחוד השי"ת  לפי מה שהתבאר 
דברים נפרדים, התורה היא זו שמגלה את ה"אין עוד מלבדו" וכפי 
שכותב הרמב"ם בהלכות קריאת שמע ...ומקדימים לקרות פרשת 
העיקר  שהוא  ותלמודו  ואהבתו  השם  יחוד  בה  שיש  מפני  שמע 
הגדול שהכל תלוי בו עכ"ל. מבואר בדברי הרמב"ם שהגילוי של 

יחוד השם הוא על ידי 'תלמודו' דהיינו לימוד התורה הקדושה.
התורה היא המגלה כיצד אין שום שביב של מציאות שאינו שייך 
לתכנית האין סופית של הבורא האחד, אשר בכדי להיטיב עמנו 
ידי  על  יתברך  יחודו  את  לגלות  הנשגב  התפקיד  את  בידינו  נתן 
התורה הקדושה, נמצא שהגילוי של "אתה הראת לדעת" ונתינת 
התורה במעמד הר סיני אחד הם מפני שאופן הגילוי ש"אין עוד 

מלבדו" הוא על ידי הגילוי שאין במציאות דבר מלבד התורה.

הגה"צ רבי אוריאל רענן שליט"א
מנהל רוחני בישיבה הגדולה ביתר עילית

"קדושת ישראל" - חומר וצורה

"קדושים תהיו..."
במדרש רבה )כד, ח(: רבי אבין אמר תרתין )בא לדרוש מש"כ כאן "קדושים תהיו" ולקמן פרק כ, ז "והתקדשתם והייתם קדושים"(, 
רבי אבין אמר, משל למלך שהיה לו מרתף של יין והושיב בו המלך שומרים, מהם נזירים )פרושים מהיין( ומהם שכורים, לעת ערב בא 
ליתן שכרם, נתן לשכורים שני חלקים ולנזירים חלק אחד, אמרו לו אדונינו המלך לא כולנו שמרנו כאחד, מפני מה אתה נותן לאלו 
שני חלקים ולנו חלק אחד. אמר להם המלך אלו שכורים הן ודרכן לשתות יין, ולפיכך אני נותן לאלו ב' חלקים ולכם חלק אחד. כך 
העליונים לפי שאין יצה"ר מצוי בהם קדושה אחת, שנאמר "ובמאמר קדישין שאלתא", אבל התחתונים לפי שיצר הרע שולט בהם 

הלואי בשתי קדושות יעמדו. הה"ד דבר אל וגו' והתקדשתם...".
ומוסיף המדרש בהמשך מאמר אחר מרבי אבין, "משל לבני מדינה 
שעשו ג' עטרות למלך, מה עשה המלך, נתן בראשו אחת ושתים 
בראשם של בניו. כך בכל יום ויום העליונים מכתירין להקב"ה ג' 
קדושות )קדוש קדוש קדוש ד' צבא-ות(, מה הקב"ה עושה, נותן 

בראשו אחת ושתים בראשן של ישראל, הה"ד דבר אל וגו'..."
וצריך ביאור: א. האם יש קשר בין ב' המימרות של רבי אבין. ב. 

מה הן ב' הקדושות שנתן הקב"ה לעם ישראל?
ונראה לבאר לפי דברי המהר"ל )תפא"י פרק ג'(. המהר"ל מחלק 
המלאכים  אלו  העליונים  הברואים  הברואים.  לשאר  האדם  בין 
נבראים  העליונים  החיים.  בעלי  אלו  התחתונים  והברואים 
מלשון  'בהמה'  הן  כשמם  חיים  הבעלי  כן  וכמו  בפועל,  כצורתם 
בה-מה. אי אפשר להפיק ממנה יותר. אין לה יותר ממה שכבר יש 
בה משעת בריאתה. משא"כ האדם, שמו מעיד עליו שהוא עפר 

מן האדמה.
ולכאורה במה הוא שונה משאר בעלי החיים שגם הם נלקחו מן 

האדמה?
מבהיר המהר"ל שהיחוד של האדמה שהיא בכח, ויש בה יציאה 
לפועל - כל הדברים אשר יוצאים ממנה, צמחים ואילנות ושאר 

כל הדברים.
וכן האדם יוצא עניינו לפועל, ולכן שלימות האדם נקרא ג"כ בשם 

פרי "אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו".
ובעומק דבריו הבריאה מורכבת מחומר וצורה. דרך משל הצמחים 
ההשקייה,  הזריעה,  וע"י  האדמה,  מן  שנלקח  מחומר  מורכבים 
משאר  בשונה  האדם,  כן  צורתו.  את  הצמח  קיבל  וכו'  הזיבול 
בלבד  צורה  נבראים  המלאכים  כתכליתם,  שנבראו  הברואים 
והבהמות חומר בלבד. האדם למעשה כאדמה שיש בכוחה להוציא 
צורה- אילנות וכדו'. וז"ל המהר"ל שם: האדם וכו' אל יקבל הונאה 
בעצמו לאמר כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל, ויחשוב בנפשו 
וכו', דבר  כלל  יושב בטל מבלי עמל  אני  לי אף אם  יהיה  שלום 
כי  בפועל,  נפשו  אין מעלת  כי  וכו',  ירצה  לא  פיגול  זה מחשבת 
הוא מיוחד מבין כל הנבראים עליונים ותחתונים, שאין מעלתו 

האחרונה בפועל".
ובהמשך דבריו "לכן אמרו בפרק חלק "אדם לעמל יולד", אמר ר"א 
"נפש  יודע אם לעמל פה אם לעמל מלאכה, כשהוא אומר  איני 
עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו" הוי אומר לעמל פה, ועדין איני 
יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה. כשהוא אומר "לא ימוש 
לעמל  הוי אומר  ולילה",  יומם  בו  והגית  הזה מפיך  ספר התורה 

תורה".
וביאור הדברים, איש ישראל הוא כזהב גולמי שאין לו צורה, וידוע 
צורה,  ממנו  לעשות  שאפשר  כמה  עד  נמדד  גלם  החומר  שערך 
שע"י הצורה הנאה שנעשית בזהב, כתכשיט, יש לחומר ביקוש. 
ישראל  כך ערכו עולה. אם איש  גדול  ועד כמה שהביקוש לדבר 
לא מוציא מעצמו תכשיט נאה, צורה נאה כתכליתו, הוא בבחינת 

"מותר האדם מן הבהמה אין".
האמיתי"  "האדם  הוא  האנושי,  המין  מבחר  הוא  ישראל  איש 
קדוש מרחם  הוא  ישראל  איש  קרואים אדם",  "אתם   - )רמח"ל( 
לא  דעדיין  זהב  של  גלם  וכחומר  הקדושים,  לאבות  יחוסו  מצד 
החומר  את  לעצב  ותפקידו  צורה,  בלי  חומר  הוא  אותו.  עיבדו 

ולעשות ממנו צורה.
חז"ל אומרים על הפסוק "אמרת ה' צרופה מגן הוא לכל החוסים 

בו", לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות. הצירוף עושה 
ב' פעולות. א. מסיר את הפסולת. ב. מעצב את הצורה של החומר.
להקב"ה אין נפק"מ אם נאכל בשר שחוטה או נחורה, וכל תפקידן 
של המצוות הוא שנצרף עצמנו לעצב לנו צורה של איש ישראל 

נזר הבריאה.
אם איש ישראל לא עמל לעצב לעצמו צורה של איש ישראל ע"י 
עמל התורה וקיום המצוות חלילה, יגיע חלילה למצב של "ואצרוף 
יתברך,  חכמתו  גזרה  שכך  כיון  בדיליך".  כל  ואסירה  סיגיך  כבור 

שכל אחד יגיע לתיקונו. ובחשבון פשוט כדאי לעשות זאת לבד.
יעדיף  בודאי  בידו,  קוץ  לו  שיש  אחד  דומה,  הדבר  למה  משל 
להוציא את הקוץ לבד, כיון שכך הוא חש בדיוק עד כמה הוא יכול 

למעט מיסוריו. משא"כ לאחר אין את התחושות הללו.
עתה נחזור למה ששאלנו, ראינו את דברי רבי אבין שצריך ציווי 
 - תהיו"  "קדושים  אמר  ולכן  בהם.  ששולט  יצה"ר  בשביל  כפול 
נתן  שהקב"ה  דבריו  את  ראינו  קדושים".  והייתם  "והתקדשתם 
לישראל ב' עטרות של קדושה, ושאלנו האם יש קשר בין הדברים, 

ומה המשמעות של שתי עטרות של קדושה.
כמו  הבדלה.  פרישות-  הוא  קדושה  של  שעניינה  הוא  והישוב 
ב'  בו  יש  ישראל  עם  העולם.  כל  על  שאסרה   - מקדש"  "האיש 
קדושות שהקב"ה נתן להם. קדושה אחת היא קדושת החומר של 
זך וטהור,  איש ישראל מצד יחוסו לאבות הקדושים, הוא חומר 
השניה  והקדושה  הבריאה.  נזר  של  רוממות  לקבל  שראוי  חומר 
היא קדושת הצורה שקונה לעצמו איש ישראל ע"י עמל התורה 
ועסק המצוות, שבהן מעצב איש ישראל את צורת האדם השלם.

ועמל זה הוא עד יומו האחרון, וכדברי המהר"ל שם "אבל תמיד 
יהיה עמל להוציא שלמותו אל הפועל וכו', ותמיד הוא בכח עוד 
יוצא אל הפועל נשאר בכח  וכמה שהוא  וכו',  לצאת אל הפועל 

לצאת עוד אל הפועל תמיד.
דומה  נוסיף מדרש  רבי אבין  ב' המימרות של  בין  ולבאר הקשר 
בפרשת אמור )מדרש רבה ויקרא כו, ה(: רבי ברכיה בשם ר' לוי 
והיה  וכהן שנכפו, נמסר להן רופא מומחה,  אמר, משל לישראל 
הכהן.  את  ומניח  הקברות(  בבית  ילך  )שלא  ישראל  את  מצוה 
מניחני, אמר  ואתה  ישראל  א"ל הכהן מפני מה אתה מצוה את 
לו, זה ישראל הוא ודרכו להלך בין הקברות, אבל אתה כהן ואין 
דרכך להלך בין הקברות, לפיכך אני מצוה את ישראל ומניחך. כך 
העליונים שאין יצה"ר מצוי בהם אמירה אחת דייה להם וכו', אבל 

התחתונים שיש בהם יצה"ר הלואי לשתי אמירות יעמדו וכו'.
מבאר פירוש מהרז"ו, כך העליונים די להם אמירה אחת, היינו מה 
שהטביע בהם בעת הבריאה. אבל בני אדם לא די להם מה שניתן 
בהם השכל להדריכם בדרך הטוב, אבל צריכים תמיד מי שיזכירם 

ויאמר להם, והלואי יועיל עכ"ל.
רואים מכאן שבכדי להגיע לב' קדושות שתחול קדושת הצורה, 

צריך ב' אזהרות, והלואי יועיל.
יעורר את עצמו  יונה בשערי תשובה אומר "אם אדם לא  רבינו 
מה יועילוהו התוכחות והמוסרים", צריכים אנו לעורר את עצמנו 
באופן תמידי מכח מה שהתורה כפלה באזהרה של "קדושים תהיו" 
- "והתקדשתם והייתם קדושים". בכדי שנעמול בתורה ובמצוות 
ונזכה  הבריאה,  נזר  להיות  עצמנו  נקדש  האחרון,  יומנו  עד 
שיתקיים בנו הפסוק "אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו".

)נערך ע"פ שיחה בישיבה הגדולה ביתר עילית(
 

הר"ר בנימין בן ליב ז"ל 
איצקוביץ'

נלב"ע ח' ניסן תש"ע
ת.נ.צ.ב.ה.

נדבת בנו הר"ר יונה הי"ו

לעילוי נשמת

הרה"ג ר' עמרם יוסף בן הרה"ג 
דב בער שפירא זצ"ל
נלב"ע כ"א אלול תשע"ד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

הרב ר' אברהם בן סעדיה ז"ל 
וזוגתו החשובה 

מרת חממה שושנה בת סלמה 
ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

גמ"ח טלית/תפילין


