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קנייני התורה

כתר תורה
הרמב"ם בהל' ת"ת פ"ב כתב, לפיכך מי שרוצה לזכות בכתר תורה יזהר בכל 
אלא  וכיוצ"ב  ושיחה  ואכילה  בשינה  מהם  אחת  אפילו  יאבד  ולא  לילותיו 
בת"ת. וקשה מה ענין של כתר שהזכיר הרמב"ם, הלא שנינו במ"ח דברים 
התורה נקנית במיעוט שיחה במיעוט שינה, והול"ל מי שרוצה לזכות בקניני 

התורה וכו'.

אלא שהרמב"ם מביא את כתר התורה למשל אם מלך נושא את כתר מלכות 
והוא משובץ בכל מיני אבנים טובות ומרגליות ובאמצע הכתר יש קרע הלוא 

מתבטל כל יפיו של הכתר. 

כן הרוצה לזכות בכתר התורה, עליו לדעת שהכתר נבנה ונוצר ע"י המשך 
לימודו בתורה, ובחסר אחת מלילותיו הלא נעשה קרע ופגם בכתר. [ענינים ב].

יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפנים
בסוטה דף ד' ארז"ל עה"פ יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפנים. 
לזה  זה  הדמיון  מהו  וצ"ב  מכה"ג,  חשובה  יותר  יקרה  יותר  הקד'  התורה 

בדוקא. 

הנה כהן הדיוט רק ביום המשחו צריך להביא עשירית האיפה כמ"ש זה קרבן 
אהרן ובניו אשר יקריבו לד' ביום המשח אותו עשירית האיפה סלת מנחה. 

וכה"ג מקריב עשירית האיפה בכל יום, וזוהי מנחת חביתין. 

והסבר טעם הדבר הוא כי לפי דרגתו של הכהן הגדול בכל יום עליו להתגדל, 
להתעלות ולהתחדש, וכל יום אצלו הוא מחדש כמו יום משיחה. 

שנכנס  מכה"ג  יקרה  יותר  דהתורה  מפנינים,  היא  יקרה  חז"ל  שאמרו  וזהו 
לפני לפנים כי כך היא דרכה של תורה לגדלו, לחכמו, לחדשו בכל עת תמיד. 

ואם לאו אם באמת אינו מתחדש, אלא עומד באותו מעמד, הרי הוא ככהן 
הדיוט דינו כהדיוט וכו'.

ספירת העומר, מ"ח קניני התורה
בספירת העומר, המצוה היא שיהיו תמימות, ותני ר' חייא אימתי הן תמימות 
זל"ז  ענין  מה  מובן  אינו  לכאו'  מקום.  של  רצונו  עושים  שישראל  בזמן 

תמימות לרצונו של מקום.

אכן ביאור הענין הוא ע"פ מה שמצינו בתפלה למשה (תהלים צ) נאמר, 
למנות ימינו כן הודע ונביא לבב חכמה, והיינו כמו שנאמר אצל אברהם 
ימי  ויקרבו  אבינו  יעקב  ואצל  בימים,  בא  זקן  ואברהם  אבינו 

ישראל למות, ובזוה"ק ויקרב יום לא כתיב אלא ימי, וכי בכמה ימים ימות 
האדם, אלא כך למדנו אצל יעקב אבינו כל הימים אשר הוא חי, נתקרבו בלי 

בושה, ואף יום אחד לא יצא חוץ ממקומו. 

ביומי ספירה ימים שהם הכנה לקבלת התורה שהמטרה היא כמ"ש בתפלה 
אחרי ספירת העומר לטהרינו מקליפותינו ומטומאתינו - כדי לטהר נפשות 
עמך ישראל מזוהמתם - על כ"א לספור ולחשוב האמנם תיקן הימים שעברו.

ולרכוש  לתקן  כ"א  על  הספירה  מימי  יום  כל  דברים,  במ"ח  נקנית  והתורה 
קנין אחד מקניני התורה, ויום האחרון הוא יום תיקון כללי הכולל כל המ"ח 

דברים שעליו לרכוש כל המ"ח ביחד.

נושא בעול עם חבירו
ואחד מהמ"ח דברים הוא נושא בעול עם חבירו, להקל המשא מעל חבירו, 

אם אחד קיבל עליו איזה עול, על חבירו לסייע ולעזור לו. 

לשון חבר בחז"ל הוא ההיפך מעם הארץ ופי' הרמב"ם בפיה"מ דמאי ב' ג' 
"משום חברותם זה לזה נאמנה" שדואג לעזור לו. ומי שאין לו המדה הזאת 

הרי חסר לו אחד ממ"ח דברים שהתורה נקנית. 

של  רצונו  עושין  שישראל  בזמן  תמימות  הן  אימתי  חייא  רבי  שאמר  וזהו 
מקום, כי כל ענין של הספירה הוא להכין את עצמו, להכשיר ולרכוש קניני 
ששכח  כשם  תמימות.  זה  אין  מקום  של  רצונו  עושה  שאין  בזמן  התורה. 
לא  לא תוקן  מן הימים  ה"ה כשאחד  הרי"ז חסרון בספירה,  א'  לספור יום 

רכש את קנין התורה המיועד אל אותו יום הרי"ז חסרון בתמימות.

ועד  מגבת  לו  היו  תלמידים  אלפים  י"ב  עקיבא  א"ר  י"א  קהלת  במד"ר 
מפני  אלא  מתו  לא  הראשונים  לעצרתא,  פסחא  בין  מתו  וכולם  אנטיפרס 

שהיתה עיניהם צרה בתורה זה לזה.

ופירש ביפה תואר שלא היו רוצין להנהות זה לזה בלימוד, כנראה כי ימים 
של בין פסח לעצרת שהם ימי הכנה לקבלת התורה. ובמ"ח דברים שהתורה 
בתורה.  יעלה  ג"כ  שהשני  לדאוג  חבירו,  עם  בעול  נושא  מהן,  אחת  נקנית, 

והם היתה עיניהם צרה בתורה זה לזה, לכן גרמו אלו הימים. [ענינים ד' וי"ד] .

1 מופיע לראשונה, מתוך קובץ תשובות ח"ה העומד לצאת לאור בקרוב בעזה"י.

מרן רבינו הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל1

התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים  בתלמוד  בשמיעת האוזן  בעריכת שפתים בבינת הלב  בשכלות הלב  באימה ביראה  בענוה  
בשמחה  בשמוש חכמים  בדקדוק חברים  ובפלפול התלמידים  בישוב  במקרא  במשנה  במיעוט שינה  במיעוט שיחה  במיעוט 
תענוג  במיעוט שחוק  במיעוט דרך ארץ  בארך אפים  בלב טוב  באמונת חכמים  ובקבלת היסורין  המכיר את מקומו  והשמח 
בחלקו  והעושה סייג לדבריו  ואינו מחזיק טובה לעצמו  אהוב  אוהב את המקום  אוהב את הבריות  אוהב את הצדקות  אוהב את 
התוכחות  אוהב את המישרים  מתרחק מן הכבוד  ולא מגיס לבו בתלמודו  ואינו שמח בהוראה  נושא בעול עם חבירו  מכריעו לכף 
זכות  מעמידו על האמת  מעמידו על השלום  מתישב לבו בתלמודו  שואל ומשיב  שומע ומוסיף  הלומד על מנת ללמד  והלומד על 

מנת לעשות  המחכים את רבו  והמכוין את שמועתו  והאומר דבר בשם אומרו.



לחברותא התקשר עכשיו: 9141217

"אין התורה נקנית אלא בחבורה"

ע"ב, הסכת [ושמע ישראל וגו'] עשו כתות כתות  ס"ג  דף  אי' בגמ' ברכות 
ועסקו בתורה לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה.

בקניני  העיקרי  הדבר  הוא  בחבורה  שהלימוד  משמע  הגמ'  דמלשון  וצ"ע 
בברייתא  ואילו  בחבורה",  אלא  נקנית  התורה  "שאין  שאמרו  עד  התורה 
שענין  משמע  ולא  בהם  נקנית  שהתורה  קנינים  מ"ח  הובאו  תורה"  ד"קנין 
הלימוד בחבורה הוא הדבר שבו תלוי הכל, ואפי' לא הוזכר בברייתא בפירוש 
חברים"  פי' "בדקדוק  שרש"י  אלא  מהקנינים  אחד  הוא  בחבורה  שהלימוד 

היינו לימוד בחבורה.

'רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה' ז"ל,  הגר"א מפרש את הפסוק 
שהתורה נקנית במ"ח דברים וכו' וכל מי שיש לו מידות מן אלו המ"ח יותר, 
איזה  לאחד  שיש  רק  המ"ח  כל  לאדם  שיהי'  א"א  אבל  יותר,  תורה  לו  יש 
כולה  והתורה  המ"ח,  כל  יהי'  כולם  שבין  עד  אחרות  מידות  ולהשני  מהם, 
אינה נקנית רק על ידי כל המ"ח, וזה: 'רבות בנות' שהם התלמידי חכמים 
'עשו חיל' שהן המ"ח, "ואת" שהוא כלל התורה כולה, 'עלית על כולנה' על 
ידי כולם עכ"ל. למדנו מדברי הגר"א כמה דברים, א) שלא שייך שאדם אחד 
יהי' בו כל המ"ח קנינים. ב) ששייך בענין זה צירוף של ת"ח שעל ידם יושלמו 
המ"ח קנינים. ג) שגם מי שאין בו את כל המ"ח, זוכה לתורה אלא שכפי 
ריבוי הקנינים כן הוא גודל השגתו בתורה. ד) שכדי לקנות את כל התורה 

כולה צריך דוקא את כל המ"ח. 

נמצא לפי"ז שכדי לזכות לשלמות בתורה מוכרחים את הכח של החבורה 
וזו  קנינים,  המ"ח  של  לשלמות  להגיע  כדי  יחד  כולם  מצטרפים  ידה  שעל 
כוונת הגמ' 'שאין התורה נקנית אלא בחבורה' שזו הדרך היחידה שבה יכול 
שייך  ת"ח  של  לחבורה  הצטרפות  ע"י  שרק  בשלמות,  תורה  לקנות  אדם 
לחבורה  השיכות  מועילה  איך  וצ"ע  קנינים,  המ"ח  כל  מעלת  לידי  שיבוא 

לזכות באותם קנינים שאין בו.

חז"ל דורשים על הפסוק 'ויחן שם ישראל כנגד ההר', "איש אחד בלב אחד", 
וצ"ע דלמאי הוצרכו קודם מתן תורה להיות במצב של איש אחד בלב אחד, 
ושכנתי  מקדש  לי  'ועשו  מש"כ  לבאר  פי"ז,  פ"א,  בשה"ש  הגר"א  כ'  והנה 
מקום  צריכים  שהם  רק  בנ"י  לב  בתוך  היתה  השכינה  שריית  "כי  בתוכם' 
מיוחד להתכנס כל הלבבות יחד" וכו', "כן לקבל צמצום השכינה ומילואתה 
צריכין כל ישראל ביחד", למדנו שיש מציאות כזאת שכל הלבבות מתכנסות 
אלא  בפנ"ע  כ"א  בתוך  שורה  אינה  שהשכינה  משום  נצרך  זה  ודבר  יחד, 
הוא  שנא'  י"ט, "וכמו  ו',  משלי  על  בביאורו  הגר"א  וכ"כ  יחד,  כולם  בלבות 
באחד ומי ישבנו, כלומר כאשר ישראל באחדות אז השכינה שורה בישראל" 
ומכיון שבמעמד הר סיני גילה ה' שכינתו והראנו עין בעין, צריך שיתאחדו כל 
הלבבות להיות לב אחד, שבלא זה אין השכינה שורה, אחי הגר"ד שליט"א 
הוסיף ביאור בזה דנשמות ישראל הם חצובות מתחת לכסא הכבוד, וכולם 
אלא  אחד,  היא  ישראל  נשמת  כן  אחד  שה'  שכמו  אחת  נשמה  הם 
שהגופים מחולקים המה, וכשסילקו התערומות והמחלוקות שביניהם 
דהיינו שהתעלמו לגמרי מצרכי הגוף נעשו ממילא לאיש אחד .

ויש לבאר בדרך נוספת, עפי"מ שכ' הגר"א בתיקו"ז חדש דף ל"ד ע"א ז"ל, 
כל אחד יש לו שורש בה [בתורה] כמו שאמרו שישים ריבוא אותיות לתורה 
 – ותג  בנקודה  או  בקוץ,  או  באות,  או  שורש:  לו  יש  אחד  וכל  ולישראל, 
כפי גודל נשמתו, כידוע, ובדרך עץ החיים כ' הרמח"ל "לכל שורש מנשמות 
ישראל יש [פרוש] בתורה עד ששים רבוא פירושים לכל התורה מחולקים 
לששיםרבוא של ישראל", וכך כ' המהרש"א בברכות דף נ"ח ע"א ז"ל, דאין 
אוכלסא פחות מס' רבוא יש בהן ג"כ ששים רבוא דעות מחולקין והוא כלל 
כל הדעות שע"כ נתנה התורה לס' רבוא במדבר להיות התורה כלולה מכל 
דעה וחכמה ואין להוסיף עליה וכו', עכ"ל, וי"ל דלכן הוצרכו להשתוות כולם 
בשלמות,  התורה  שתנתן  שייך  כן  ע"י  דרק  אחד"  בלב  אחד  להיותם "איש 
דאלמלא כן כ"א הי' מקבל רק כפי דעתו שהיא אחד מס' רבוא דעות שיש 
בתורה והי' חסר בשלמות התורה, ועי"ז שנתאחדו נעשו כגוף אחד, וכמש"כ 
והיותם  אחד",  אדם  הן  יחד  ישראל  "כל  ע"ח  דף  לס"ד  בליקוטים  הגר"א 
מבואר  ובזה  ריבוא.  הס'  כל  של  החלקים  כל  בקנין  אותם  זיכה  אחד  גוף 
קניני  מ"ח  לקנות  דהדרך  חיל'  עשו  בנות  'רבות  לגבי  הגר"א  מש"כ  היטב 
שיש  באופן  אחת  בחבורה  שלומדים  דע"י  בנות"  "רבות  ע"י  היא  התורה 
חבריא  צריכין  "ולכן  ע"א  מ"ז  דף  בתיקו"ז  הגר"א  וכמש"כ  ביניהם,  אהבה 
חיבור,  עושה  דאהבה  ברוחא",  רוחא  לאדבקא  גדולה  באהבה  יחד  ללמוד 
וע"י החיבור נעשים כולם כגוף אחד ועי"ז מצטרפים כל המעלות של בני 
החבורה ומועילות לכלל בני החבורה וכפי שהי' במתן תורה שע"י שנעשו 

"איש אחד בלב אחד", זכו לקבל התורה בשלמות.

ב. ישנה מעלה נוספת בלימוד בחבורה, שבאמצעות החבורה אפשר להגיע 
לשלמות בצורת הלימודעל כל חלקיו, לימוד: מרב, מחבר, ומתלמיד, והם 
בדקדוק  חכמים,  "בשמוש  קנינים,  המ"ח  בין  המנויים  הדברים  שלושת 
קנינים  ששלושה  שמואל  המדרש  ומפרש  התלמידים",  ובפלפול  חברים, 
הללו הם מה דאי' בגמ' תענית דף ז', "הרבה למדתי מרבותי ויותר מחברי, 
ומתלמידי יותר מכולם", "שימוש חכמים" היינו לימוד מרב, "דקדוק חברים" 
מכולם,  יותר  מתלמידי  היינו  התלמידים"  "ופלפול  מחבר,  הלימוד  היינו 
ממנו  שגדול  ברב  שמיירי  משמע  חברים"  "בשימוש  הברייתא  ומדברי 
הרמב"ם  מפרש  רב"  לך  "עשה  פ"א  באבות  המשנה  בדברי  אולם  בחכמה, 
ז"ל, עשה לך רב ר"ל אפי' לא יהי' ראוי להיות לך לרב, אבל שים אותו לך 
לרב, עד שתדמה בו שהוא מלמד, ויעלה בידך בעבור זה לימוד החכמה, כי 
אין לימוד האדם מעצמו כלימוד מזולתו שהלימוד מעצמו טוב הוא, אבל 
לימודו מזולתו יתקיים בידו יותר והוא יותר מבואר אפי' הי' כמוהו בחכמה 
או למטה הימנו וכו' עכ"ל, וכ"כ רבנו יונה ז"ל, עשה לך רב שאפי' שאתה 
יותר  רבו  שלמדו  מה  זוכר  שאדם  מפני  עליך  רב  אותו  עשה  כמותו,  יודע 

ממה שלמד הוא בעצמו וכו' עכ"ל, הרי שמעלת "הרב" היא גם אם הוא 
כמותו או אפי' פחות ממנו, וגם ענין זה נכלל בלימוד בחבורה, שעל 

ידה זוכה ל"פלפול התלמידים", ול"דקדוק חברים".

הגאון רבי מאיר קסלר מרא דאתרא

הלכות יו"ט ושבועות 

דין תפילה והלל ביו"ט

ב)  ס"ק  משב"ז  תצ  וסי'  ג,  אות  פ"א  ח"א  יו"ט,  להל'  (בפתיחה  הפמ"ג  כתב 
דתפילה בציבור במועדים היא דאורייתא, ומקורו מדברי רש"י (ויקרא כג, לה) 
"מקרא קודש" שהביא מתו"כ - במאכל ומשתה ובכסות נקיה ובתפילה. וכן פי' 
ונאספים  קרואים  כולם  הזה  ביום  שיהיו   - קודש  "מקרא  ב)  כג  (שם  הרמב"ן 
לקדש אותו, כי מצוה היא על ישראל להיקבץ בבית האלוקים ביום מועד לקדש 
היום בפרהסיא בתפילה והלל לא-ל וכסות נקיה ולעשות אותו יום משתה", ע"כ.

שנה  י"ג  בני  שהם  גדולים  עשרה  מה"ת  בעינן  ביו"ט  דלפי"ז  הפרמ"ג,  והוסיף 
אחר  ולהדר  לזה  לחוש  וראוי  משמע,  עשרה  פרהסיא  דכל  שערות,  ב'  והביאו 
גדולים שידוע שהביאו ב"ש. וברמ"א או"ח סי' נה סעי' ה, כתב דאין מדקדקים 
בשערות אלא כל שהגיע לכלל שנותיו מחזקינן אותו בגדול ואומרים לענין זה 
[צירוף לתפילה], שמסתמא הביא ב' שערות. וכתב המשנ"ב שם ס"ק לא, 
"רוצה לומר לענין תפילה שהיא מדרבנן ואפי' לדעת הפוסקים דתפילה 
היא דאורייתא (עי' בסי' קו סעי' א ומשנ"ב שם ס"ק ד, מח' הרמב"ם 

ע"כ  הוא,  דאורייתא  לאו  עשרה  צירוף  עכ"פ  דאורייתא).  תפילה  אי  והרמב"ן 
סמכינן על זה דמסתמא הביא ב' שערות". אך לענין תפילה בציבור ביו"ט, לפי 
המבואר שהיא דאורי', לא נסמוך על שנים שמסתמא הביא שערות עד שנדע 
בודאי שהביא ב' שערות. וכהא דמצינו לענין ברכת המזון שהוא דאורייתא דאין 
בן י"ג שנה יכול להוציא גדול אא"כ ידוע שהביא שערות דבדאורי' לא סמכינן 

אחזקה.

הכפות תמרים (סוכה לח) סובר דאמירת הלל ביו"ט הוא מדאורייתא. ועי' שע"ת 
(סי' תפח ס"ק ב), שהביא בשם השאגת אריה (סי' סט) דהוי מדרבנן ובספיקו 

אינו חוזר. 

וכתב המשנ"ב סי' תפח ס"ק ב ובשעה"צ שם, דביו"ט שגומרים בו את ההלל, יש 
להלל דין כמו קריאת המגילה, יעוין במגילה י"ז ע"א, וכמו שבמגילה אם חיסר 

אפי' תיבה א' לא יצא, וכן אם קרא התיבות בטעות באופן שמשתנה הענין 
לא יצא, כן גם בהלל צריך ליזהר שלא להחסיר תיבות או שיבטא התיבה 

באופן שישתנה הענין דכה"ג לא יצא וצריך לחזור מאותו פסוק ועד 

הגאון רבי ישראל זיכרמן

המשך בעמ' 9



לחברותא התקשר עכשיו: 9141217

שימוש חכמים

הנה שימוש חכמים הוא קנין התורה, אחד ממ"ח קנינים שהתורה נקנית 
תלמידי  שימש  ולא  ושנה  קרא  איתא,  ע"א  כ"ב  סוטה  בגמ'  והנה  בהם, 
חכמים הרי זה ע"ה, ר' שמואל בר נחמני אמר הרי זה בור, וחד אמר הרי 
זה כותי, וחד אמר אמר הרי זה אמגושי, וע"ש בכל הגמ', ורש"י מפרש ולא 
והוא  הם,  מה  המשנה  בטעמי  הגמ'  סברת  ללמוד  חכמים  תלמידי  שימש 
נקרא רשע, שאין תורתו על בוריה ואין ללמוד הימנו, שע"י הטעמים יש 
דוכתי  בכמה  כדאמר  ולחייב  לזכות  ממונות  ובדיני  והיתר  באיסור  חילוק 
מ"ט אמר מר הכי וכו', וע"ש היטב. נמצא דמי שלא משמש חכמים לא רק 
שחסר לו קנין תורה, אלא שאין לו תורה כלל והוא בכלל רשע ועם הארץ 
ובור וכו'. וכאן במשנה מבואר שזה ענין של קנין בתורה כמו שאר הקנינים, 
שהם מעלות גדולות לזכות לקנינה של תורה, והאם לצאת מגדר עם הארץ 

ורשע זה נחשב קנין.

ועוד דאיתא בברכות דף ז' ע"ב וא"ר יוחנן משום רשב"י גדולה שימושה 
של תורה יותר מלימודה שנאמר פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי 
אליהו, למד לא נאמר אלא יצק מלמד שגדולה שימושה יותר מלימודה, 
הרי ברור מזה שחוץ ממה שלמדנו ששימוש ת"ח הוא בעצם ההשלמה של 
של  שימושה  גדולה  שנקרא  חכמים  בשימוש  מעלה  עוד  יש  ושנה  הקרא 

תורה יותר מלימודה. 

והם  ששימשו,  אלו  זכו  למה  לנו  מגלה  הק'  שהתורה  במה  נתבונן  אבל 
עבד  אליעזר  והנה  הנביא,  ואלישע  נון,  בן  יהושע  אברהם,  עבד  אליעזר 
אברהם אומרים חז"ל (מד"ר פרשת חיי שרה ס-ז') א"ר יוסי ב"ר דוסא כנען 
לכלל  ארור  מכלל  יצא  באמונה  הצדיק  את  ששרת  ידי  ועל  אליעזר  הוא 

ברוך ישראל שעושין חסד וכו' על אחת כמה וכמה. 

והנה הדברים מופלאים מאד, וכי אליעזר עד השליחות ששלחו אברהם, 
האם לא שירת את אברהם בנאמנות, והרי אליעזר היה עם אברהם בכל 
יורש  ביתי  בן  והנה  אומר  ואברהם  אליעזר,  זה  חניכיו,  את  וירק  הזמנים, 
אותי, זה אליעזר, ובכל זאת לא זכה להיות ברוך ונשאר בשם של ארור, 
והרי זה נורא להתבונן. אליעזר היה הראש ישיבה של הישיבה של אברהם 
אבינו, והוא שאמרו ביומא כ"ח: המושל בכל אשר לו, אמר ר"א שמושל 
א"ר  אליעזר,  דמשק  הוא  כמותו].  ביצרו  המושל  בחז"ל  [ויש  רבו,  בתורת 
זקן  אברהם  עבד  ואליעזר  לאחרים,  רבו  מתורת  ומשקה  שדולה  אלעזר 
ויושב בישיבה היה, וכשיש לו בת והוא חשב שהיא ראויה ליצחק, הרי ודאי 
מעלה,  וכל  ה'  ביראת  מושלמת  היתה  שבתו  ובודאי  יצחק,  זה  מי  שידע 
והוא מקבל תשובה מאברהם אבינו אתה ארור ואני ברוך ואין ארור מדבק 
העבדות  כל  לו  הועיל  לא  ולימד,  שלמד  התורה  כל  הועיל  ולא  בברוך, 
והנאמנות לאברהם במסירות נפש להפוך את הארור לברוך, כי ארור זה 
מציאות, היהפוך כושי עורו, ודוקא בשליחות הזאת הוא נהפך לברוך, אף 
שכאן היה לו סייעתא דשמיא מופלאת, אבל כאן הוא שירת את אברהם, 

היינו ששימש את אברהם, וחוזרת התמיהה וכי עד עכשיו לא שימש. 

אלא מבואר בזה דעד עכשיו הוא היה "עבד" ועכשיו הוא "משמש", והחילוק 
אני  הוא  אבל  נפש,  במסירות  לאדונו  ועובד  לאדונו  שקנוי  אף  עבד  הוא, 
והאדון הוא האדון, הוא עושה כל מה שהאדון מבקש, אבל יש מציאות של 
אני, משא"כ שימוש שהוא ביטול העצמיות כלפי הרב, אני חלק ממנו, אין 
לי עצמיות שלי, הדעה שלי היא הדעה שלו, הפה שלי הוא הפה שלו, וזה 
מוכח מכל הענין של אליעזר שבשליחות הזאת הוא ביטל את דעתו ורצונו 
לגמרי לרצון אברהם, ובזה רואים דבר מופלא, שהרי בדרך הטבע לא יתכן 
שבתואל ולבן שהם רשעים גמורים, עובדי ע"ז, יסכימו כל כך מהר [בכמה 
מילים שאליעזר מדבר] לשלוח את בתם להנשא ליצחק, להכנס לבית של 
אברהם, שזה ההיפך המוחלט מכל החינוך והחיים שלהם. נתאר לעצמינו 
שמגיע היום איזה צדיק וחסיד לבית של אדם רחוק מתורה ומצוות פוקר 
הוא  הרי  קדושה,  בישיבה  ללמוד  בנו  לשלוח  ממנו  ומבקש  רח"ל  ורשע 
יזרוק אותו  מהבית, וביותר אם רוצה שיתחתן עמו... ואם הרב הזה ידרוש 
לו דרשה שהבן שלו בעל חסד, והוא ראה השגחה פרטית איך שהגיע אליו, 
אינו  עימו  שהדובר  בטוח  יהיה  הוא  הרי  פוקר,  אותו  את  ישכנע  זה  האם 
בריא בנפשו ויגרש אותו בחרפה, וכאן אליעזר דורש ללבן ובתואל דרשה 
מהם  ודורש  כאן  שראה  הפרטית  ההשגחה  על  להם  ומספר  אמונה,  של 
לתת בתם ליצחק, והם מסכימים! ומדברים כצדיקים אם מה' יצא הדבר...! 
מה הסוד כאן, אלא כיון שהוא בא כידא אריכתא של אברהם אבינו, 
הוא מדבר ושומעים בקולו את אברהם מדבר, וכשאברהם אבינו 
מדבר הרי גם לב אבן נמס. ונס כזה ששומעים את קולו של 

אברהם מתוך הפה של אליעזר, נהיה מכח השימוש של אליעזר, שהוא כל 
כך התבטל לאברהם שאין כאן מציאות נוספת של אליעזר, אלא זהו חלק 
שדמות  אברהם,  הוא  שאליעזר  חשב  שלבן  כתוב  בכדי  ולא  אברהם,  של 
הוא  עכשיו  אבל  כך,  היה  תמיד  שלא  יתכן  אברהם,  כשל  היתה  דיוקנו 
כאברהם, וכיון שהגיע לדרגא כזו שאינו מציאות בפני עצמה ממילא הוא 
ברוך כאברהם, וזה כח שימושה של תורה, שאתה מתבטל לגמרי לתורה, 

לרב, ואתה נהיה חלק ממנה.

ויסוד זה מצאנו באלישע שעליו נאמר גדולה שימושה יותר מלימודה, אשר 
ביציקת  שם  היה  מה  אליהו,  ידי  על  מים  יצק  אשר  אלא  נאמר  לא  למד 
מלאו  הנביא)  (אליהו  ויאמר  ל"ד,  פסוק  י"ח  פרק  א'  במלכים  עי'  המים, 
ארבעה כדים מים ויצקו על העולה ועל העצים, וכתב רש"י, ויצקו, אלישע 
יצק על ידיו ונעשו אצבעותיו כמעיינות ונתמלאה התעלה, הוא שנאמר פה 
אלישע בן שפט "אשר יצק מים" על ידי אליהו, ונעשה נס במים על ידיו, 
והענין שהיד והאצבעות של אלישע היו ממש כידיו של אליהו שהרי הנס 
היינו  שימושה  גדולה  חז"ל  אומרים  זה  ובמעשה  הנביא,  אליהו  מכח  בא 
שמכח השימוש הוא נהיה כחלק מאליהו, וכך תלמיד שמשמש את הרב 
באופן שנהיה כחלק מהרב, וזה לא פלא שאלישע ביקש מאליהו פי שנים 

ברוחך אלי, ועי' היטב.

שהיה  ממשה  התורה  לקבל  שזכה  מה  שכל  ביהושע  גם  ראינו  זה  וענין 
משרת משה, אף שבנשיאים נמנה רק החמישי אבל הוא זכה להיות בראש 
שהוא שימש את משה רבינו, וכמו שאמרו חז"ל במדרש בפרשת פנחס, 
ע"ש נפלאות, ואכמ"ל, אולם העיקר מה שמצינו בחז"ל, עי' ביבמות דף צו: 
כאשר צוה ה' את משה עבדו כן צוה משה את יהושע וכו' וכי על כל דבר 
שאמר יהושע היה אומר להם כך אמר לי משה, אלא יהושע יושב ודורש 
סתם והכל יודעין שתורתו של משה היא. ובאמת כשאמר תורה זה היה 
כתורתו של משה, כיון שיהושע שימש וביטל עצמו למשה שפיו כפי משה, 
וזה גם מה שאומר רש"י בס"פ וילך (דברים ל"א כ"ט) כי ידעתי אחרי מותי 
כי השחת תשחיתון, והרי כל ימות יהושע לא השחיתו שנאמר ויעבדו העם 
את ה' כל ימי יהושע, מכאן שתלמידו של אדם חביב עליו כגופו שכל זמן 
שיהושע חי היה נראה למשה כאילו הוא חי, והיינו שיהושע הוא זכה להיות 

חלק של משה רבינו, וכשיהושע חי הרי משה חי. 

ומצאנו נוראות מה שזכה יהושע מכח השימוש למשה רבינו, עי' בזוה"ק 
פרשת ואתחנן (דף רסח:) שם מבואר החילוק בין נבואת משה רבינו לשאר 
נביאים, שהנביאים היו מביטים באספקלריא שאינה מאירה, ועם כל זה 
מסתכלים  שהיו  ובשעה  להסתכל,  למעלה  פניהם  לישא  יכולים  היו  לא 
ידעו  ולא  פניהם,  זיו  ונשתנה  הגשמיות,  התפשטות  להם  היה  בנבואה 
מהנעשה בעולם, (עי' רמב"ם פרק ו' מיסודי התורה ה"ב, וכולן אין רואין 
כושל  הגוף  וכח  מזדעזעין  ואיבריהן  וכו'  בחלום  אלא  הנבואה  מראה 
וע"ש).  שתראה,  מה  להבין  פנויה  הדעה  ותשאר  מטרפות  ועשתונותיהם 
מיושבת,  היתה  ודעתו  המאירה,  באספקלריא  מסתכל  היה  משה  אבל 
ומביט למעלה ומסתכל, כמש"כ ודבר ה' אל משה פנים אל פנים וכו' וכו', 
וכתוב שם באותה פרשה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימוש מתוך האהל, 
שכל זמן שהיה אצל משה היה יהושע ג"כ מביט ומסתכל, "ולא היה ירא", 
ואילו אחרי שמשה רבינו נסתלק כתוב (יהושע ה-י"ד) ויפול על פניו, הנה 
אנו למדים מה נורא מעלת משרת משה שיש לו הכוחות של משה שהם 
יהושע  היה  משה  שמכח  שם  בזוה"ק  וכמש"כ  העצמיים,  לכוחותיו  מעל 
בזה  השגה  לנו  שאין  אף  הדברים  העתקתי  פחד.  ולא  האהל  מתוך  יונק 
אבל נראה מה גודל מעלת שימושה של תורה. ההתבטלות לתורה יוצרת 

דביקות בכח התורה שכביכול הוא נהיה אחד עם התורה.

שעיקר  ובודאי  מלימודה,  יותר  שימושה  גדולה  מעלת  מהי  ראינו  הנה 
שימוש חכמים הוא כמ"ש רש"י ללמוד המשנה והגמרא ולדקדק ולהבין 
ולהתעמק בטעמיהם, ובלי זה הוא ח"ו עם הארץ, אבל יש מעלה יתירה 
התורה,  חכמי  לדעת  ורצונו  דעתו  ומבטל  לתורה,  לגמרי  מתמסר  שהוא 
ראשונים ואחרונים, ואז יש לו קנין ודביקות בתורה, ומכוח השימוש הוא 

זוכה להיות ברוך עם כל השלימות של הברוך, כי הוא חלק מהברוך. 

וכמה עלינו לבקש ולהתפלל להשי"ת שיזכה אותנו להיות שייכים לתורה 
דרגא  באיזה  ולפחות  חכמים,  לשימוש  לזכות  וחכמיה,  ועמליה  הק' 

והדברים  נצחים.  לנצח  לנו  ייטב  שבזה  תורה,  של  שימוש  של 
נוראים ותן לחכם ויחכם. 

הגאון רבי אברהם יצחק ברזל



לחברותא התקשר עכשיו: 9141217

כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני ה' 
אלקיכם (פרשת בהר כ"ה, נ"ה).

בני  לי  כי  ביאור,  צריך  דקרא  הלישנא  וכפל  מבוארת,  בפסוק  והתמיהה 
החיים.  באור  יעוי'  המפרשים,  בזה  העירו  וכבר  הם,  עבדי  עבדים,  ישראל 
ונראה להעיר בזה בדברי התרגום יונתן ז"ל, ארום דילי הינון בני ישר אל 
הלשון,  כפילות  לבאר  כונתו  הנה  וכו'.  הינון  עבדי  לאורייתי  משתעבדון 
וביאר דעבדים היינו ההשתעבדות להתורה, והמשך הקרא דעבדי הם ר"ל 

כפשוטו עבדים לו ית'.

ונלמד מהת"י תרתי, חדא המושג של עבדות לתורה, והיינו דמלבד החיוב 
ללמוד ולקיים את התורה מוטל עלינו להיות בבחינת עבד כלפי'. ונלמד 
והיינו  עבדים,  ישראל  בני  לי  כי  חשובין  אנו  לתורה  העבדות  דע"י  עוד, 
דעצם היותנו עבדים לתורה, מביא אותנו להיות עבדים לו יתברך. וכדברים 
דסגידנא  דקוב"ה  עבדא  אנא  תורה,  הספר  בהוצאת  אומרים  אנו  האלה 
מתבטאת  לקוב"ה  דהעבדות  מבואר  הנה  אורייתי'.  דיקר  ומקמי'  קמי' 
בהשתחוואה אליו ית' וגם לפני תורתו. ודבר נשגב זה שע"י העבדות לתורה 
הר"ז נחשב כעבדים לו יתב', נראה דהכונה ע"ד המבואר בנפש החיים שער 
בשמות  ז"ל  מאמרם  ענין  והוא  בפ"י,  בדברי  ונסתפק  מקומות  בכמה  ד' 
רבה פל"ג אדם לוקח חפץ שמא יכול לקנות בעליו, אבל הקב"ה נתן תורה 
בזוהר  בכ"מ  שכתוב  וזהו  לוקחים,  אתם  לי  כביכול  להם  ואומר  לישראל 
דקב"ה ואורייתא חד, וגדולה מזו בפ' שלח ואליפנא דקב"ה תורה איקרי 
מחד  מחייב  אלו  בדברים  יש  וכמה  ע"כ.  וכו',  קוב"ה  אלא  תורה  ואין  כו' 

ומרומם מאידך לעוסק בתורה להתבונן בדבר נורא זה.

והנה הענין של עבדות כלפי התורה המבואר כאן צריך לפירוש מהו ענינו 
ואיך הוא מתקיים באופן מעשי, ואטו הכונה רק ללימוד וקיום דברי התורה 
למעשה וכי עי"ז נחשבים כעבדים לתורה. אלא הפשוט בזה, דהנה עצם 
מהות העבדות אין ענינו רק שפועל ועובד לאדונו בשלימות, כי אם דעבד 
הרי הוא קנוי כל כולו לאדונו ואין לו רשות עצמית כלל, וכל מה שקנה עבד 
קנה רבו, ולית לי' לעבד מגרמי' כלום. ועד"ז צריכים להבין גדר העבדות 
לתורה, שהוא ביטול כל עצמיות העוסק בה כלפי התורה, וכל עסקו בתורה 
הוא לאדונו ר"ל התורה עצמה, ובזה הוא שנחשבין כעבדים להתורה. ויש 
לשמה,  תורה  ענין  בביאור  הידועים  הנפה"ח  בדברי  הכונה  שזהו  לומר 
שפירושו לשם התורה, וזהו לשמן לשם הדברי תורה שעוסק בהן היינו 
לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול, והוא כנ"ל שהלימוד הוא באופן 
כזה שלא לריווח עצמי של הלומד, דהרי כל רשותו היא לאדון, 

כ"א לרווח של רבו ר"ל התורה שהלימוד יביא לידיעתה ולהבנתה בתוספת 
לקח ופלפול.

ענין זה של עבדות לתורה מרומם את לומדי' להתעלות מחשבונות שפלים 
במפעל  להתנשא  שבא  זוטר  לפועל  וידמה  וכדומה,  עצמית  חשיבות  של 
הענק של הבעל הבית. אך למושג זה של עבדות לתורה יש בטוי עמוק יותר 
וזה שייך לעצם לימודו, והוא שהעסק בהבנת התורה צריך להיות כל כולו 
כדי להבין כונת התורה בכל דבר ודבר מה רצונה. וכמה ביטול והשתחוואה 
של עבדות דורשת העמל להבין מהי כוונת רש"י ורצון הרמב"ם וכו', והרבה 
זהו  אך  שלו.  המסויימת  בהבנה  להסתפק  תורה  להלומד  ונוח  קל  יותר 
הבנתנו  וביטול  העמל  ע"י  והוא  לתורה,  עבדים  להיות  נדרשים,  שאנו 
להבנת התורה. וכך ראינו אצל רבותינו זצוקללה"ה, וכך שמענו מהם על 
רבותיהם, שכל מגמתם ורצונם הי' לבטל דעתם ולזכות להבין דעת התורה 

בכל דבר ודבר.

והנה בריש חומש במדבר כתיב וידבר ה' אל משה במדבר סיני. ובמדרש 
החכמה  לקנות  יכול  אינו  הפקר  כמדבר  עצמו  עושה  שאינו  מי  כל  רבה 
והתורה, לכך נאמר במדבר סיני. ועד"ז דרשו חז"ל אהא דכתיב בפרשת 
במתנה.  תורה  מקבל  כמדבר  עצמו  שמשים  דמי  מתנה,  ממדבר  חוקת 
חז"ל  הוסיפו  נ"ד  בעירובין  הנה  כמדבר,  עצמו  שמשים  זה  ענין  ובביאור 
כמדבר זה שהכלדשין בו, וברש"י שאין לו גסות הרוח. וברבינו בחיי בשם 
שהוא  כמדבר  התורה  ביגיעת  הפקר  עצמו  משים  אדם  אם  התנחומא, 

הפקר לכל נתנה לו תורה במתנה. ונרחיב קצת בדברים בענין זה.

ריבוי  של  ענין  רק  זה  אין  בתורה  עמלים  להיות  חז"ל  שתבעו  מה  והנה 
לימוד התורה, אלא דרגה בלומד התורה שמבטל עצמיותו מהותו ודעתו 
כאן  שמבואר  הענין  וזהו  לתורה,  עבדים  להיות  לעיל  וכמש"נ  להתורה, 
דכדי לזכות לתורה צריכין להיות במדריגה כזו דמשים עצמו כמדבר. הנה 
התורה היא שכל אלקי, ובדרך הטבע באמת אין זה שייך לבשר ודם לעמוד 
יכול  אינו  הפקר  כמדבר  עצמו  עושה  אינו  דאם  חז"ל  שאמרו  וזהו  עליה. 
פעולה  מתוך  מגיעה  לא  התורה  דהשגת  והיינו  והתורה.  החכמה  לקנות 
עצמית של הלומד תורה שהוא יקנה את התורה, ואין דרך להגיע להבנת 
דברי תורה לאמיתתה כי אם בתורת מתנה שניתנה, וכמו שמתפללים ותן 
חלקנו בתורתך. וזהו שגילו לנו חז"ל שהדרך לזכות במתנה מופלאה זו, 

הוא רק ע"י זה שמבטל את עצמו ברוב עמלו ויגיעתו בתורה כלפי 
התורה ונותנה יתברך, ואז ע"י שנמצא ברשותה ולא ברשות עצמו, 

ממילא זוכין לקבל דברי'. וזהו ענין המשים עצמו כמדבר, 

אדם  התורה  זאת  חוקת)  (בפר'  בפס'  נה:  ובגיטין  פג:  בשבת  חז"ל  דרשו 
ימים,  שבעת  יטמא  באהל  אשר  וכל  האהל  אל  הבא  כל  באהל  ימות  כי 
שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. וצ"ב מה ענינו לפר' 
פרה אדומה כלל, וגם איך מתפרש המשך הפס' לדרשה זו [וכמו ששאלו 
ואמר  אתורה  דקאי  מתנה  וממדבר  הבאר  בפר'  חז"ל  דרשת  על  להגר"א 

שעפ"ז צריך לבאר כל הפס' דקאי על התורה]. 
בעבירות  ונטמא  מת  טמא  הוא  שבאמת  מי  על  קאי  הזה  דהדרש  ונראה 
שבידו ובא להטהר בנחלים של התורה כמו שדרשו חז"ל בברכות טז. עה"פ 
כנחלים נטיו כגנות עלי נהר כאהלים נטע ד', מה נחלים מעלים מטומאה 
לטהרה אף אהלים [של תורה]וכו'. וע"ז קאמר איך האדם הזה יזכה לתורה 

ואין לו תקנה אלא להמית עצמו עליה. 
וכן אמרו חז"ל בתמיד לב. "מה יעבד איניש ויחיה ימית את עצמו" ומיתת 
עצמו שבכאן הוא ביטול כל תאוותיו וחפציו לתורה דהיינו ביטול ישותו, 
את  יצער  וגם  תענוגים  אחר  בשרו  ימשוך  "לא  וז"ל:  שם  ברא"ש  [וכ"ה 

בשרוללמוד תורה ואז יחיה בעוה"ז ובעוה"ב"].
וכאשר נתבאר שזהו כל ענין טהרת פרה אדומה ושריפתה שביטול הישות 
הוא המטהר. כך גם האדם שנטמא ורוצה לזכות לטהרה וכתר תורה והרי 
טומאתו מעכבת מקנין התורה לא יוכל סתם ליכנס לאהלה של תורה כי 
טומאתו מעכבת וגם יטמא אחרים ויזיק להם ואין לו אלא להמית את 
עצמו ויבטל כל ישותו עליה, ואח"כ באמת יוכל לזכות לתורה, ולכן 
עליו למות באהל, כי אם לא כן אזי לא רק שלא יזכה בעצמו 

לתורה אלא גם יזיק לאחרים עם דעותיו ותאוותיו הרעות כשהוא נמצא 
ע"י  ורק  מחמתו,  יטמא"  באהל  אשר  וכל  האהל  אל  הבא  "כל  כי  עמהם 

שימית עצמו ורצונותיו יוכל לזכות בכתר תורה ולזכות אחרים עמו.
והנה כתיב שם "כל הבא אל האהל וגו' יטמא שבעת ימים" כי על האדם 
לידע כאשר נכנס לשערי התורה כי על אף שבתחלה ממש יראה אור גדול 
קשות  התחלות  כל  מכן  לאחר  מ"מ  אולם,  של  כפתחו  פתח  לו  שיפתח 
והיצר יודע שזו רפואתו, והמנוול הזה יעשה הכל למנוע אותו מזה, ויערים 
ראש  [ובכתר  משם,  ולהבריחו  לרפות  כדי  בלימודו  גדולים  קשיים  עליו 
איתא שהשטן הראה לו דפי גמרא הפוכים] ובהתחלה יקשה לו מאד ולא 
יהיה לו תענוג כי הרי גם טומאת עוונותיו מונעת ממנו לקלוט אור התורה, 
ויצטרך לעמול מאד עד שיזכה לזה, ואח"כ ינצח וטוב לו, וגם ע"ז גופא 
אמרו להמית עצמו, שיבטל רצונותיו ויראה שיהיה בעיניו כמת לסבול עול 
התורה באשר יקשה לו מאד, "כי כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא 
ז' ימים" והוא צריך לידע שבימים הראשונים הטומאה תלווהו ולא תתן לו 
כלל ליהנות מאור התורה מחמת טומאתו ויהיה לו קשיים ומשברים, אך 
עליו לידע שכ"ז רק מספר ימים ולא יתחשב כלל בזה מרוב חשקו לתורה 
ויחלוף  יעבור  וזה  אותה",  באהבתו  אחדים  כימים  בעיניו  "ויהיו  כדכתיב 
כאין, רק מעט סבלנות ואח"כ יזכה לאור גדול, וכך ימית עצמו על התורה 

וכפי גודל הקשיים כך הוא גודל האור תורה שיזכה לו כי לפום צערא 
אגרא וטוב א' בצער מק' פעמים שלא בצער, ואח"כ יטהר באהלה 

של תורה ויזכה לאור ולכתר התורה. 

זכיה בתורה
הגאון רבי רפאל קונסטלר

קנין תורה בטהרה

הגאון רבי משה מרדכי קארפ



מהות קנייני התורה

א. "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" (משלי ד) וכבר עמדו בזה 
דפתח ב"מקח" וסיים ב"מתנה". ועוד צ"ב כיון דהוי "מתנה" והוי זכיה ע"י 

אחר, למאי בעינן תו גם לקנינים.

ובשו"ת פרי יצחק (להגר"י בלאזר זצ"ל) בח"א בהקדמה כתב וז"ל: "והנה 
בענין התורה אל האדם מצינו שני בחינות, א' בחינת "מכר" כדכתיב "כי 
לקח טוב נתתי לכם" כו', ואמרו חז"ל שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, 
מדת בו"ד אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב לוקח שמח, אבל הקב"ה וכו', 
התורה  בהשגת  גם  הנה  כי  לענ"ד  זה  כל  ויתבאר  כנ"ל  "מתנה"  יש  ועוד 
יש שני בחינות, הא' הוא מה שישיג האדם בכח שכלו ותבונתו, וזה תלוי 
לפי גדלות האדם ולפי רוב עמלו. כי יותר שיהיה חכם ויוסיף להיות עמל 
ככה ימצא דעת ומטמוני מסתרים, אולם עוד כפלים לתושיה, כי לפעמים 
יוכל האדם להשיג למעלה יותר מכפי ערך שכלו ותבונתו בכח הופעת רוח 
ממרום וכו', והנה על דרך זה י"ל כי הנה מה שישיג האדם בתורה בערך 
תבונתו ושכלו זהו בחינת "מקח" פרי עמלו ויגיעו, אולם מה שזוכה האדם 
להשיג בתורה יותר מכפי ערך כח הבנתו ושכלו הוא גדר בחינת "מתנה" 
עליהם  רוחו  את  יתן  כי  בתורתו,  הדבקים  ה'  ליראי  ית"ש  התורה  מנותן 
להאיר עיניהם באור תורתו ית"ש. והנה ידוע כי עיקר השגת התורה הוא 
רק כאשר זוכה האדם למדת "הענוה" ובפרט לבא לבחינה זו שיהיה התורה 
בדעתו  ושפל  עניו  להיות  זו  למדה  להגיע  צריך  בודאי   - "מתנה"  בגדר 
להפשיט כח שכלו מכל רצון ונגיעת עצמו וכו' עיי"ש מש"כ עוד בזה "כי 
כפי מה שאדם זוכה במדת הענוה ולטהר מחשבתו בתוה"ק מופשט מכל 
ית"ש,  ממנו  "מתנה"  בבחינת  ממרומים  יסייעוהו  ככה  עצמי  ונגיעת  רצון 
האדם  ירצה  כאשר  ובפרט  תורה  חידושי  בענין  כלל  בדרך  הוא  כ"ז  והנה 

להפיץ מעינות תורתו החוצה וכו' עיי"ש.

להשיג  ולזכות  "מתנה"  תהיה  שהתורה  זו  מעלה  לקנות  דהדרך  ונראה 
דכולם  קניינים,  מ"ח  אותם  ע"י  הוא  ותבונתו"  שכלו  מכפי  יותר  "למעלה 

הם ביטוי "לענוה" דו"ק ותשכח.

עלמות  כן  על  שמך  תורק  שמן  טובים  שמניך  "לריח  השירים  ובשיר  ב. 
אהבוך", ובמדרש דקאי על מתן תורה, ויל"ע כפילות הפסוק א' שהשמנים 
עלמות  כן  "על  הפסוק  של  הסיפא  וכן  שמך.  תורק  שמן  וב',  טוב.  ריחם 

אהבוך".

ובשו"ת עונג יו"ט בהקדמה הביא דברי המדרש שאמרו כל המצוות שעשו 
האבות אינם אלא ריח אבל אנחנו שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך. 
וביאר וז"ל, היינו שלא היה בהן ממש באיסור "חפצא" רק ריחות בעלמא 
מחפצי  דבר  שום  נתפס  ולא  "גברא"  באיסור  הדבר  האדם  על  שמוטל 
עצם  כמו  שהמצות  שמך"  תורק  "שמן  עכשיו  אבל  התורה,  בדיני  העולם 
השמן להיות בהם ממשות הציווים וקבועים ועומדים בחפצי העולם, וזהו 
התורה  בדיני  שנמצא  דהיינו   - מות"  "על   - אהבוך  עלמות  ע"כ  שמסיים 
משא"כ  קדוה"ש  על  מצוה  אינו  ב"נ  ולכן  עליהם,  נפשם  שמוסרין  דברים 

ישראל עיי"ש מש"כ עוד בזה.

וכן כעין זה כתב בשו"ת בית הלוי בח"ב בסופו בדרושים דרוש יז, הביא 
דברי המדרש הנ"ל וכתב לבאר וז"ל כל המצות שעשו האבות אינם אלא 
ריח, דימה אותם לשמן הטוב העומד בכלי שלו והריח שלו מגיע למרחוק 
ואחרים מתבשמין מריחו, כן בהאבות היתה התורה בשמים והם שמרו 
אותה ונתקדשו בקדושתה, אבל אנחנו שמן תורק שמך, דאנחנו 
בבחינת הכלי שמונח בו השמן הטוב ומחזיקו, דהתורה ניתנה 

לנו וישראל הם הכלי המחזיקים את השמן, והוא בבחינת עצם הקדושה 
וכמו דמצינו דהקלף שכותבין עליו התורה הוא נקרא עצם הקדושה וכו' 
ואורייתא  אכתבנה,  לבם  ועל  בלבם  תורתי  נתתי  בישראל  כתיב  כן  וכמו 
"עלמות  כן  על  הכתוב  המשך  לבאר  מש"כ  ויעויי"ש  הוא,  חדא  וישראל 

אהבוך" שדרשו זאת על "גרים" וכן על "בעלי תשובה".

ג. ונראה להוסיף בזה, דלעיל מיניה בבית הלוי שם הביא להקשות דהרי 
ידוע דעת הרמב"ם (פ"ח ממכירה) דהמחייב עצמו בדבר שאינו קצוב אין 
החיוב חל עליו כלל, ואם יקבל אדם על עצמו בקנין גמור אגב סודר לעשות 
כפי אשר יאמר פלוני לא יחול עליו חוב כלל, כיון דבעת קבלתו לא ידע מה 
שיאמר פלוני, והוי דבר שאינו קצוב, וא"כ ישראל שקיבלו על עצמם קודם 
מעיקרא  שקושיא  וכתב  החוב,  עליהם  יחול  האיך  לכאו'  הפרטים  שידעו 
ומחויב  לעבד  עצמו  למכור  אדם  דיכול  ודאי  לרמב"ם  דגם  משום  ליתא, 
לעשות כל מה שיצווהו, והחילוק בזה פשוט דהמקבל על עצמו כ"חיוב" 
לעשות מה שיאמר, הרי שעיקר הקבלה על עצמו הוא ה"חיוב" דהרי גופו 
לא הקנה לחבירו ונמצא דהחיוב הוא דבר שאינו קצוב, אבל המוכר עצמו 
לעבד אינו מקבל על עצמו חיוב רק "מקנה גופו" לרבו, וזה יכול להקנות, 
וכיון שנעשה הגוף של רבו הרי ממילא מחויב לעשות כל מה שיצווהו רבו, 

כיון ד"גופו" של רבו וז"פ וברור. 

מכל  סגולה  לי  "והייתם  שאמרו  וכמו  במ"ת,  עצמם  על  קיבלו  בנ"י  וזה 
העמים" ובמכילתא שתהיו "קנויים לי" ו"עוסקים בתורה", והכוונה שיהא 
גופם ועצמותם קנוי לעבודתו יתברך ולקיום התורה והמצוות וזהו "מכל 
נעשה  וכשאמרו  לו,  קנויים  שהם  העמים  מכל  הם  שונים  דבזה  העמים" 
אתה",  עבדי  "ישראל  הכתוב  וכמ"ש  יתברך,  לעבודתו  גופם  הקנו  ונשמע 
ולכן מהני שפיר אף דבעת הקבלה לא ידעו לכל הפרטים, ועי"ש האריך 

בזה וביאר בזה מדוע ב"נ לא מצוה על קדוש השם משא"כ ישראל.

ד. ונראה דזהו כוונת הפסוק לריח שמניך טובים, היינו המצות של האבות, 
ששעבדו  ישראל  בני  אבל  "ריח"  רק  והוה  הגוף  שעבוד  היה  שלא  מכיון 
גופם, אצלם זה "שמן תורק שמך", דהיינו ששמן חוץ ממה שמשמש לריח, 
הוא משמש לסיכה, וסיכה כשתיה שנכנס פנימה לגוף, וזה שמן תורק, ורק 

אז יש "על כן עלמות אהבוך, שיש אהבת וחשקת התורה.

לשון  ונקט  בתורה,  "ועוסקים"  לי  קנויים  שתהיו  במכילתא  שאמרו  וזהו 
"עוסקים" ולא "לומדים", דבעסק אדם מכניס את כל גופו ונשמתו, וכמו 

שכתב הט"ז באו"ח סי' מ"ז דלכן מברכים "לעסוק בדברי תורה".

ומעתה נראה דמ"ח קניני תורה הם ביטוי לקנין ושעבוד הגוף של האדם 
לתורה ורק עי"ז זוכה שהתורה תהא "מתנה".

ה. וראה בשו"ת שתי הלחם (למהר"ם חגיז) סי' מה בסופו, שכתב "וכעין 
נראה  ראשונה  בהשקפה  בהם,  נקנית  שהתורה  דברים  מ"ח  ענין  הם  זה 
שהם דבר חמור, אמנם בהשגחה מועטת יכולין להסתכל שאין בהם עמל 
וטורח רק מדות שכליות "שהשכל מחייבן" לכל מי שרוצה להכנס בגדר 
ונבון  חכם  עם  את  להנהיג  ת"ח  בגדר  להכנס  שרוצה  למי  ומכ"ש  "אדם" 

עם ה', עיי"ש.  

הרי דמ"ח קניני התורה כדי להכנס להיות "בגדר אדם", וכן כדי להנהיג.  
למעלת  בעינן  אלו  דלדברים  מובנים,  הדברים  יצחק  הפרי  ולדברי 

שמצינו  וכמו  ולהנהגה,  "האדם"  לשלמות  מגיע  ובזה  "הענוה" 
במשה רבינו שזכה לכל מעלותיו והנהגותיו ע"י מדת הענוה.

הגאון רבי שמואל חיים דומב

בין ביגיעת התורה וכמו שביארנו, ובין  במדות והנהגה באופן זה שמורה 
שהוא אינו כלל הבעל בית אלא כמדבר והפקר עד שכולם דשין בו.

ואל תקשו על מה שנתבאר דא"א לקנות תורה וצריכין דוקא שתהא ניתנת 
במתנה, הא משנה שלימה היא דהתורה נקנית במ"ח דברים, אלא הדברים 
פשוטים דכל קניני התורה עניינם להגיע לדרגה זו שמתבטל להתורה, וזכי' 
בתורה היא באמת ע"י מתנה. ולמשל מדרכי קנין תורה, מיעוט שינה, מיעוט 
שיחה, מיעוט תענוג וכו' הם מביאים לאדם להתנתק מחומריותו ועי"ז 
ע"ד  וזה  דעתה.  ולהשיג  התורה  של  העליון  בשכל  לידבק  יכול 
שפירשו בדברי חז"ל יגעת ומצאת תאמין, דסוד הזכי' בתורה 

האשה  דהנה  האלה,  כדברים  מצאנו  הקנינים  ובדרכי  מציאה.  בגדר  היא 
נקנית בשלש דברים, וידוע לכולם דברי הר"ן בנדרים בביאור מהות הקנין, 
נפשה  ומשווה  ורצונה  דעתה  מבטלת  האיש,  לקידושי  שמסכמת  שמכיון 
אצל הבעל כדבר של הפקר והבעל מכניסה לרשותו. וכן הוא הגדר בקניני 
התורה, דהלומד תורה מבטל דעתו ורצונו ומשווה נפשו אצל התורה כדבר 
התורה  ואז  כהפקר,  כמדבר  עצמו  שמשים  חז"ל  דברי  הן  הן  הפקר,  של 

מכניסתו לרשותה, ומי ששייך לרשות התורה זוכה לכל מטעמיה.

והיגיעה  העמל  לעצם  בנוסף  תורה,  מתן  חג  של  הגדול  היום  עבודת 
בתורה, היא לקבוע רצוננו ומגמת נפשנו רק בה, ובאופן של ביטול 

לנו  תינתן  שהתורה  עי"ז  שנזכה  ויה"ר  התורה.  לדעת  דעתנו 
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הונא  רב  אמר  חסד  עשיית  בלי  תורה  כי  חסדים,  בגמילות  לעסוק  עצמנו 
בן  אלעזר  ר'  אומר  טובות  מידות  לו  שאין  ומי  וכו'.  א'  שאי"ל  כמי  דומה 

עזריה אין התורה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות. 

[ונראה שאפשר לומר רעיון זה גם לגבי פורים, דהנה הגמ' בשבת פ"ח ע"א 
אמר רבה (לפי גירסת הב"ח, ולפנינו בגמ' כתוב רבא) אעפ"כ הדר קיבלוה 
בימי אחשורוש דכתיב קיימו וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר, והנה 
מרדכי ואסתר תקנו לנו שביום הזה שהדור קבלוה, נעסוק בעשיית חסד 
משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים כי זה התנאי לקבלת התורה 

לעסוק במידות טובות].

התורה,  קריאת  לפני  רות  מגילת  קוראים  מדוע  שמקשים  ראיתי  והנה  ה. 
הלא תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, ובספר דיני פסח - שבועות מובא בשם 
היא  המגילה  שקריאת  משום  דהוא  שהסביר  זצ"ל  אויערבך  הגרש"ז  מרן 
רק מצד המנהג ומקדימים לקרותה לפני קה"ת משום חביבותה ולכן אין 
חוששים להקדימה אע"פ שאינה תדירה. ובשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל 
הובא דמכיון שקוראים הפטרה בנביא לאחר קריאת התורה, אם יקראו אז 

גם את מגילת רות יראה הדבר כאילו יש שתי הפטרות.          

וחשבתי בס"ד לתרץ עפ"י הנ"ל, דלכן תקנו לקרוא במגילת רות ולהזכיר 
לפני  גמ"ח  שכר  ללמדך  ר"ז  שאמר  וכמו  רות  עם  חסד  שעשה  בועז  את 
קריאת התורה, להורות לנו שלקבלת התורה צריך קודם מידות טובות וכמו 
שד"א  שם  ר"י  ופי'  תורה,  אין  ארץ  דרך  אין  אם  באבות  במשנה  שכתוב 
הכוונה מידות טובות ולעולם לא תשכון התורה אלא על גוף של בעל מידות 
במאמר  יתרו  בפ'  זצ"ל  מורי  מאבי  יחזקאל  מראה  בספר  עיין  וכן  טובות. 
הקב"ה,  של  לשבחו  קודם  שהוא  השלום  גדול  חז"ל  מביא  השלום,  גדול 
שכן מצינו כשבא יתרו אצל משה רבינו ע"ה לא פתח לו ביציאת מצרים 
ולא בקריעת ים סוף ולא בעשרת הדברות ולא במן ולא בשליו אלא בשלום 
שנאמר וישאלו איש לרעהו לשלום ואח"כ ויספר משה וכו' ועלינו לדעת כי 
להתעניין בחייו של האדם ולדעת פרטיו, להשתתף בשמחתו, בצערו, שזה 
נכלל בשאלת השלום כי לאיזה צורך שאלו איש לרעהו לשלום, מרוחניותם 
זה שייך לשבחו של הקב"ה, וא"כ צריך לומר ששאלו איש מהחיים הפשוטים 
עיי"ש אריכות ואת הפרשה הזו אנו קוראים לפני עשרת הדברות, [אפילו 
נאמר למ"ד שיתרו בא אחר מתן תורה] אבל התורה העמידה את פגישת 
משה רבינו ע"ה עם יתרו לקרוא את הפגישה הזו לפני לפני קריאת עשרת 
הדברות להורות לנו את הענין של בין אדם לחבירו שזה קשור עם מידות 
טובות לפני עשרת הדברות, כי אין התורה שוכנת אלא בגוף של בעל מידות 
מידות  בידך  "וכשאין  הספר,  בהקדמת  צדיקים  האורחות  וכלשון  טובות, 

טובות אין בידך תורה ומצוות כי כל התורה תלויה בתיקון המידות".

רק  נאמר  קודם  תדיר  תדיר  ואינו  תדיר  של  דהכלל  לתרץ  נראה  עוד  ו.  
במצוה שהמחייב לעשותה הוא מכח שאני התחייבתי כבר לעשותה למשל 
חייב  הייתי  שאני  מצוה  היא  המצוה  ביום,  פעמיים  לקרוא  חייב  אני  ק"ש 
לקיים אותה תדיר, ולכן אם באה לפני עוד מצוה לעשותה באותו זמן כגון 
בדיקת חמץ, אזי הדין שבדיקת חמץ וק"ש ק"ש קודם מטעם תדיר ואינו 

תדיר תדיר קודם.

אותי  שמחייב  מה  בשבועות  התורה  וקריאת  רות  בקריאת  כן  שאין  מה 
כמו  מחייב  אותו  הוא  והמחייב  היו"ט,  של  היום  הוא  המחייב  לקרוא, 

מחייב  היום  אותו  בתורה  לקרוא  אותי  מחייב  יו"ט  של  שהיום 
לומר  כלל  כאן  שייך  לא  א"כ  רות  במגילת  לקרוא  אותי 

תדיר ואינו תדיר תדיר קודם.

במדרש  עיין  טוב",  "בלב  הוא  מהם  אחד  דברים  במ"ח  נקנית  התורה  א. 
שמואל פ"ב משנה י"א בגמ' משנה ט' אמר להם צאו וראו איזה דרך טובה 
וכו' רבי אלעזר אומר "לב טוב" ועיין באבות דר"נ פ' י"ד ה"ה הגירסא היא 
לב לשמים ולב לבריות, עיין במדרש שמואל שם שמביא בשם הר"י לירמא 
ז"ל שפי' לב טוב כי ממנו נובעת כל דעות האדם ובכלל זו כולם, וכוונת 
"לב טוב היא מדת הסבלנות שסובל אף יעשה לו רעה ומתרחק מן הכעס, 
ובהיות שהענוה כוללת כל המידות טובות ע"כ אמר שבכלל דבריו דבריכם" 

עכ"ל עיי"ש דמסביר מדוע בחר לומר בלב טוב. 

וכן עיין בר"י על אבות פ"ב משנה ט' דפי' כי לב טוב ר"ל מדת הרצון זהו 
כי  אף  רך  במענה  ומשיב  הכעס  ממידת  ומתרחק  רוח  קצר  שאינו  הסבלן 
מחמדים  וכולו  ממתקים  חכו  כי  בפיהו  מר  ואין  יסבלהו  רע  דבר  לו  יעשו 
עכ"ל ועיי"ש בהמשך הגדרה מחודשת מגדיר רבנו יונה את "הלב-טוב" לא 
רק עשיית מעשה טוב לחבירו במובן הפשוט של הדבר [וכדפי' התפארת 
ישראל במשניות ראה להלן] אלא להיפך יכולת קליטה והכשרת בית קיבול 

לקלוט סבל צרות ורעות שחבירו עושה לו והוא מבליג ושותק. 

וחסד  חן  מלא  רך  מבטו  שיהא  פ"ח  באות  דפי'  ישראל  בתפארת  ועיין  ב. 
להיטיב בשמחה לבריות, וכן פי' לעיל פ"ב משנה ט' גם באות פ"ח שלבו 
שכלו  שיתחדד  מסתייע  חדוותא  ועי"ז  לכל  להיטיב  ומזומן  שמח  תמיד 
כמעיין המתגבר [ועיין בזה בספר משל אבות עמוד שלט מה דמביא בשם 

הגאון רבי מאיר רובמן זצ"ל].

ועיין בספר דרך חיים למהר"ל על אבות בפרק ב' משנה ט' ורבי אלעזר בן 
ערך אמר "לב טוב" פי' שירגיל עצמו שיהי' בעל לב טוב, לפי שהוא שורש 
הן  הנפש  כוחות  הן  הכוחות  כל  שממנו  האדם  שורש  הוא  הלב  כי  האדם 
כוחות הגוף, שהלב על ידו התבונה ועל ידו החיים בא לכל האיברים, כי הלב 
שורש לכחות הנפשיות הן על כוחות הגוף, לכולם הלב הוא התחלה ושורש. 
ועיין שם ההמשך ועיין להלן פרק ששי במ"ח דברים שהתורה נקנית דכתב 
הסבר וז"ל הי"ז בלב טוב כי התורה נקרא טוב ומפני שהתורה הנקרא טוב 
לא תמצא התורה רק במי שהוא טוב והיינו מי שיש לו לב טוב וכאשר יש 
לו לב טוב אז מקבל התורה שהוא טוב, כי איך תעמוד התורה שהוא טוב 

במי שיש לו לב רע.

האדם  ביד  האמנם  כי  וז"ל,  טוב  לב  בהגדרת  כתב  תט"ז  מצוה  והחינוך  ג. 
למנוע עצמו ומחשבותיו ותאוותיו מכל מה שירצה, וברשותו ודעתו להרחיק 
ולקרב חפצו בכל הדברים כרצונו. ולבו מסור בידו, על כל אשר יחפוץ יטנו, 
וה' אשר לפניו נגלו כל תעלומות חופש כל חדרי בטן רואה כליות ולב, אין 
אחת קטנה או גדולה טובה או רעה מכל מחשבות האדם נעלמת ממנו ולא 
לאלפים  חסד  ונוצר  בלבבם,  רצונו  לעוברי  נקם  ישיב  עיניו,  מנגד  נסתרת 
המחשבה  כמו  לאדם  טוב  שאין  מחשבותם.  לעבודתו  המפנים  לאוהביו 
הטובה והזכה, כי היא ראשית כל המעשים וסופן, וזהו לפי הדומה ענין לב 

טוב ששבחו חכמים במסכת אבות. 

  

קריאת מגילת רות בשבועות

[עי'  תורה.  מתן  ביום  רות  מגילת  את  שקוראים  הענין  לבאר  יש  ובזה  ד. 
ילקוט שמעוני בסוף סימן תקצ"ו וז"ל המדרש, ומה ענין רות אצל עצרת 
שנקראת. בעצרת בזמן מתן תורה ללמדך שלא נתנה תורה אלא ע"י יסורין 

ועוני וכה"א חיתך ישבו בה תכין בטובתך לעני אל' עכ"ל המדרש]. 

איתא  דהנה  והוא  הקריאה,  טעם  לבאר  הדרוש  דרך  ע"פ  לומר  וחשבתי 
וכו'  נעמי  של ותאמר  הדיבור  בסוף  תר"א  רות בסימן  על  בילקוט שמעוני 
וז"ל אמר רבי זעירא המגילה הזו אין בה לא טומאה ולא טהרה לא היתר 
ולא איסור ולמה נכתבה "ללמדך שכר של גומלי חסדים" עכ"ל, היינו לענין 
בועז שזכה שיצא ממנו דוד ונכרתה לו ברית לזרעו אחריו לעד, ועיין במס' 
ע"ז דף י"ז ע"ב אמר רב הונא כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו 
ועיין  וכו'  ללא  לישראל  רבים  וימים  שנאמר  עליו  להגן  רש"י  פירש  אלוה 
בן  אלעזר  רבי  כ"ד  משנה  פ"ג  אבות  בפרקי  ועיין  העוסק.  כל  ד"ה  בתוס' 
עיין  תורה,  אין  ארץ  דרך  אין  אם  ארץ  דרך  אין  תורה  אין  אם  אומר  עזרי' 
ובזה  במידות  עצמו  את  לתקן  תחלה  שצריך  לשונו  וזה  דפירש  יונה  רבנו 
תשכון התורה עליו, שאינה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות לא 
שילמוד התורה ואחר כך יקח לו המידות כי זה אי אפשר וזהו כענין שנאמר 

"נעשה ונשמע" עכ"ל.    

לכן תיקנו לקרות מגילת רות בשבועות ללמדנו שביום מתן 
תורה שמקבלים התורה עלינו לזכור גם לקבל על 
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קנין תורה בלב טוב

הגאון רבי ישראל מאיר פרצוביץ

קנין תורה בלב טוב

בשתי דרכים ניתן לדעת ולהכיר את ערכו וחשיבותו של חפץ, 
א. בדברים שאפשר לקנותם בכסף, המחיר הוא המעיד על ערכו. 
הכרת  ע"י  היא  ערכם  ידיעת  בכסף,  לקנותם  שא"א  בדברים  ב. 
התועלת מהם, וככל שהצורך בחפץ גדול, בהתאם לכך נקבעת 

חשיבותו.
שהתורה  לדברים  והמלכות  הכהונה  מעלות  בין  ההבדל  וזהו 
נקנית בהם. הכהונה והמלכות נחשבות למעלות, לא מפני שצריך 
זאת  לעומת  מהן.  היוצאת  התועלת  מפני  אלא  לרוכשן,  לעמול 
הדברים שהתורה נקנית בהם, אינם פועל יוצא של קנין התורה, 
לכתרה  לזכות  כדי  להשקיע  שצריך  והתשלום  הערך  הם  אלא 
ראיה  הוי  תורה  בקנייני  להשקיע  שצריך  גופא  הא  תורה...  של 

שכתר תורה גדול יותר.
שביב אור - שבחה של תורה עמ' קעב



לחברותא התקשר עכשיו: 9141217

תורה נקנית בדיבוק חברים

שנינו בפרקי אבות (ב, י) רבי אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, 
מעט  אף  לחבירו  כבוד  שכשעושה  הוא  האדם  טבע  כי  חיים  ברוח  ומפרש 
נחשב בעיניו כאלו כבדו הרבה יותר מן הראוי, ולעומת זאת הכבוד שמכבדים 
אותו נחשב בעיניו פחות מן הראוי. ועל זה מלמדנו רבי אליעזר הגדול (רבו 
עצמך  שכבוד  דכשם  כשלך.  עליך  חביב  חברך  כבוד  יהי  עקיבא),  רבי  של 
חשוב בעיני עצמך כך ג״כ יהיה כבוד חברך חשוב עליך, וע״י כך בטלה קנאה 

שנאה ותחרות.

ועוד שנינו באבות (פ״ד מי״ב) רבי אלעזר בן שמוע אומר יהי כבוד תלמידך 
חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורא רבך, ומורא רבך כמורא שמים. ומפרש 
מקטני  שהוא  ממנו  הגדול  על  ומראה  האדם  מסמא  היצר  כי  חיים  ברוח 
נראה  תלמידך  כבוד  יהיה  שאם  דהיינו  וכר,  כבוד  יהי  אמר  לכן  תלמידיו 
האמת  לפי  חובתך  ידי  תצא  אז  וכר  רבך  כמורא  חברך  ושל  כשלך,  בעיניך 
אשר המה בודאי מדרגה אחת נעלה יותר מכפי הנראה בעיניך. ומסיים ברוח 
חיים ואומר - אבל באמת יש לכל אחד גדר עכ״ל. והנה מעולם תמהנו מדוע 
לא הסתפק רבי אלעזר בן שמוע במה שאמר רבי אליעזר יהי כבוד חברך 
כשלך,  התלמיד  כבוד  להיות  הדרישה  את  העלה  ומדוע  כשלך,  עליך  חביב 
וכבוד חברך כמורא רבך וכו׳, וכלום פלוגתא יש ביניהם. וראיתי שעמד על 
כך המהר״ל בדרך חיים וכתב דליכא פלוגתא, אלא רבי אליעזר דיבר מחוץ 
או  שכנים  וכגון  תורה,  של  שאינם  מסגרות  בשאר  בחברים  המדרש  לבית 
בעבודה וכדו׳, אבל ר״א בן שמוע מדבר בתוך בית המדרש בחברים הלומדים 
זה עם זה תורה, ועל זה קאמר דבעינן כבוד תלמידך כשלך, וחברך כמורא 
רבך, ומורא רבך כמורא שמים. והטעם לדרישה יתירה זו כי בתורה מקבלים 
זה מזה וכפי שלמדנו רבינו הקדוש (מכות י.) הרבה תורה למדתי מרבותי, 
תורה  מקבל  הרב  שגם  וכיון  מכולם.  יותר  ומתלמידי  מהם,  יותר  ומחבירי 
מתלמידו הרי שצריך לנהוג בו כבוד כשלו, וביחס לחבירו לא די שיכבדו אלא 
יש לנהוג בו מורא כמורא רבו, ומורא הרב כמורא שמים, וכשם שקבל משה 
של  בגופה  חסרון  הוי  בלא״ה  הא  תורה  לקנות  ניתן  זו  ובדרך  מסיני.  תורה 
תורה. וע״כ שנינו באבות (פ״ג, מ״ב) שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה 
הרי זה מושב ליצים, שנאמר ובמושב ליצים לא ישב (תהלים א). ומפרשים 
התוס׳ יו״ט וברוח חיים שם דלא נאמר שאינם לומדים, אלא אע״פ שכל אחד 
בפני עצמו לומד לעצמו אך מ״מ אין ביניהם דברי תורה הו״ל מושב ליצים, 
על  ומזלזל  שמתלוצץ  מפני  זהו  חבירו  עם  ללמוד  אותו  שמונע  שמה  כיון 
תורת חבירו ואינו מעריך מה שיכול לקבל ממנו, וכבר אמרנו שלכל אחד יש 
גדר ומיוחדות שיכול לקבל ממנו, דהרבה קבלתי מרבותי, ומחברי יותר מהם, 

ומתלמידי יותר מכולם.

ועוד מלמדנו רבי יוסי ברבי חנינא שם (מכות י.) מאי דכתיב ״חרב אל הבדים 
ונואלו״ חרב על צוארי שונאיהם של ת״ח שיושבים ועוסקים בתורה בד בבד, 
ולא עוד אלא שמטפשים, כתיב הכא ״ונואלו״ וכתיב התם ״אשר נואלנו״, ולא 

עוד אלא שחוטאים שנאמר ״ואשר חטאנו״.

ומפרש שם המהרש״א וז״ל שדרך לימוד תורתינו הקדושה צריך שיהא מתוך 
חידוד  ע״י  אלא  אפשר  אי  וזה  אמיתתה,  ועל  בוריה  על  לבוא  העיון  עומק 
ופלפול עם חברים, ומשום כך אמר בגמ׳ ברכות (סג:) שאין התורה נקנית 
כל  דתיהם  פירושי  ומשנים  שמטים  האומות  מדתי  ולהבדיל  בחבורה.  אלא 
הרי  ביחידי  בתורה  העוסק  ולפיכך  לחברים.  צורך  לו  ואין  רצונו  כפי  אחד 
היא בגוי העוסק בתורה שחייב מיתה כדאיתא במסכת סנהדרין (נט.), ואמרו 
שם (נו.) שבני נח נהרגין בכל חיובי מיתתם בסייף, ולכך ראוי לעוסק בתורה 
ביחידות להיענש בחרב על צוארו. ומה שאמר שבלימוד זה מטפשין, היינו 
שהאחד  בחבורה  בעוסקים  משא״כ  מצויה,  הטעות  ביחיד  שבלימוד  משום 
מחדד את חבירו וזה מתקן דברי זה, ומבין שניהם הדברים מתחוורים. וכן 
להתיר  יבואו  טעותם  ידי  שעל  זה  מטעם  כן  גם  הוא  שחוטאים  שאמר  מה 
את האסור ולטהר את הטמא ונמצאו באים לידי חטא עכ״ל. ואע״ג דאמרינן 
התם באבות (ג,ב) מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שהקב״ה קובע לו 
שכר. י״ל דזהו דוקא בסתם אדם הלומד תורה ואשר הוא לומד את הכתוב 
ובלא שיחדש בתורה, אבל ת״ח המחדש בתורה ומכריע הכרעות להלכה ובא 
בדיבוק  אלא  זאת  לעשות  יכול  אינו  תורה,  של  לאמיתה  ולבררה  לקנותה 
חוטא  הוא  הרי  בלא״ה  הא  התלמידים,  ובפלפול  חברים  ובדקדוק  חברים 
תורה  הלומד  כגוי  נחשב  כן  ושעל  טמא,  טהור  על  טהור  טמא  על  האומר 

וכדברי המהרש״א. 

ויש להמליץ על כך את מאמר חז״ל או חברותא או מיתותא (תענית כג.), כי 
אותיות חבר הם אותיות חרב, דת״ח היושב לבדו ועוסק בתורה, קרינן עליה 
(ד,ה)  אבות  עמ״ס  יונה  רבינו  בפירוש  וע״ע  ונואלו״.  הבדים  אל  ״חרב 
שאינו  היינו  לעשות  ולא  ללמד  מנת  על  דהלומד  לפרש  מש״כ 

בידו  מספיקין  אין  כך  מפני  כפשוטן  הדברים  לוקח  אך  הרבה  לעיין  טורח 
אלא כפי מחשבתו ללמוד וללמד. אבל הלומד על מנת לעשות - ר״ל שדעתו 
לפלפל בלימוד כדי לדעת אמיתת הדברים ורצונו לטרוח כמה ימים ושנים 
על מנת לעשות.  זה למד  על פי האמת הרי  להשיג דבר קטן ולנהוג עצמו 
שכל עיקר מחשבתו אין כי אם אל המעשה להיות אמיתי. ולפיכך מספיקין 
דאם  י״ל  ומעתה  ע״כ.  המעשה.  בכלל  שהכל  ולעשות  וללמד  ללמוד  בידו 
הוא רק בגדר לומד את הכתוב לא נאמר עליו ״חרב אל הבדים ומאלו״ כיון 
שאינו מתיימר לחדש בתורה. אבל אם הוא בגדר ת״ח המחדש בתורה ופוסק 
נקנית  התורה  שאין  ולפי  הגדולה,  התביעה  זה  על  בבד,  בד  ולומד  הלכות 
אלא בדיבוק חברים, ובדקדוק חברים, ובפלפול התלמידים להגיע לאמיתה 

של תורה. 

וע״ע מש״כ רבינו הש״ך בהקדמתו (לחלק יו״ד) וז״ל: אף כי באמת ובתמים 
טרחתי טרחות הרבה, וכמה יגיעות יגעתי, לא עסקתי בשום עסק אחר, לא 
אל  מכח  הוצאתי  אשר  עד  רבות,  שנים  לעפעפי  ותנומה  לעיני  שינה  נתתי 
הפועל מחשבתי, ובררתי ושקלתי הכל בכף מאזנים, וחזרתי על כל הצדדים 
וצידי צדדים, לא פעם אחת ושתים בי אם מאה פעמים ואחת, עם חברים 
חשובים אהובים חביבים וערבים המקשיבים לקולי, ומי שלא היה אתי עמי 
בים  בחיפוש  עלי  שהיתה  התלאה  מגודל  לו  יסופר  כי  יאמין  לא  במחיצתי 
התלמוד והפוסקים עד כי העמדתי הכל על בוריו. עכ״ל הנצרך. הרי שקנה 
התלמידים  ופלפול  חברים  ודקדוק  חברים  דיבוק  מתוך  תורה  הש״ך  רבינו 
שהיו חשובים אהובים חביבים וערבים, ומכח מה שקיים בעצמו שאין התורה 
קונה  להיות  ונשא  רם  המדרש  בבית  החברים  וכבוד  בחבורה,  אלא  נקנית 

עמהם תוה״ק.

עפ״ז נראה בס״ד לפרש הגמ׳ ביבמות (סב:) - אמרו שנים עשר אלף זוגים 
אחד  בפרק  מתו  וכולן  אנטיפרס,  ועד  מגבת  עקיבא  לרבי  לו  היו  תלמידים 
מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם עד שבא ר״ע אצל רבותינו 
שבדרום ושנאה להם, ר״מ, ור׳ יהודה, ור׳ יוסי, ורבי שמעון, ורבי אלעזר בן 
שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה. וי״ל דראב״ש שהיה מאותם חמשה 
תלמידים בא ללמדנו על מה יצא הקצף ועל מה נענשו עשרים וארבע אלף 
יהי כבוד  הגדול  רבי אליעזר  במה שלימד  דדי  חשבו  שהם  ולפי  תלמידים, 
חברך כשלך, ודי להם שאינם פוגעים אחד בשני וכל אחד עסוק בתורת עצמו, 
וטעו בזה כיון שבתוך בית המדרש לא די בכבוד חברך שיהיה כשלך, אלא 
כבוד תלמידך כשלך, ואילו כבוד חברך כמורא רבך, ומורא רבך כמורא שמים. 
הא בלא״ה הו״ל כשנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה דהו״ל מושב לצים, 
מכח חוסר הערכה הראויה לתורתו של חבירו. ונתקיים בהם ״חרב אל הבדים 
ונואלו״, אשר ביאר המהרש״א דהו״ל כגוי העוסק בתורה דחייב מיתה, ולא 
עוד אלא שמיטפשים וחוטאים, ושעל כן לא בזאת בחר ה׳, אלא בתורתם 
של בני החבורא קדישתא שעל אף שהיו קומץ של חמישה תלמידים בלבד, 
מאיר,  רבי  מתניתין  סתם  יוחנן:  רבי  ואמר  לישראל.  תורה  יוצאה  מהם  אך 
וסתם תוספתא רבי נחמיה, וסתם ספרא רבי יהודה, וסתם ספרי רבי שמעון, 
וכולהו אליבא דרבי עקיבא (סנהדרין פו.). ופרש״י אליבא דר״ע ממה שלמדו 
שמן  אשריך  נמשחת  יוחאי  בר  הפייטן  אומר  כן  ועל  אמרום.  עקיבא  מרבי 
ששון מחבריך. דל״ג בעומר יום שנסמך בו רשב״י עם החברים, [ע״פ הגירסא 
מהם  אשר  קדישתא  חבורא  להיות  האריז״ל]  בשם  הרחיד״א  מרן  שכתב 

יוצאה תורה לישראל עד דור אחרון כי לא תשכח מפי זרעו. 

עתה אומר את שבליבי - אשיחה וירווח לי. הנה עינינו הרואות בדורינו כי 
מחד גיסא רבתה תורה בישראל תהילות להי״ת והיכולות בנגישות לספרים 
כשהכל  גיסא  מאידך  ואולם  האפשרויות,  את  הגדילו  מחשב  ע״י  ובפרט 
נעשה ע״י אחרים מתמעטת ונחלשת עמלה של תורה. ואחרון הכביד שנעשה 
לעצמו  יושב  אחד  כשכל  להבדיל,  חכמות  שאר  כלימוד  הק׳  התורה  לימוד 
ולומד מול המסך, ואין הת״ח מתחדדים זה עם זה ובחבורה כמקדמת דנא 
במשך כל הדורות, וכמה רבתה עגמת נפש לראות בתי מדרשות כשכל לומד 
יושב מול המסך ואף קול דממה דקה לא ישמע, הלזה ייקרא לימודה של 
תורה, הנקנית בדיבוק חברים ובפלפולא דאורייתא. חוששני לקרוא עליהם 
״חרב אל הבדים ונואלו״, וכדברי המהרש״א שנעשו כגויים הלומדים תורה, 
משמש  כאשר  רק  לבוא  יכולה  המחשב  תועלת  וכל  ישורנו.   מי  ואחריתה 
כמכשיר המסייע לתורה, ולא כגולם הקם על יוצרו. וא"צ להאריך תן לחכם 

שתרבה  ויה״ר  הנהגתו.  תהא  כיצד  רבותיו  את  ישאל  אחד  וכל  ויחכם, 
ותגדל התורה בעומק בעיון ובהיקף, ומלאה הארץ דעה את ה׳ כמים 

לים מכסים. כי לא תשכח מפי זרעו. אכי״ר.

הגאון רבי שלמה ידידיה זעפרני



לחברותא התקשר עכשיו: 9141217

קנין תורה
בס' הכתב והקבלה (וזאת הברכה לג,ב) ביאר את הענין שהתורה נקראת "אש 
התורה  השגת  כך  הבעירה,  חומר  לפי  ותגדל  תקטן  שהשלהבת  כשם  דת", 
האלקית תתרבה ותתמעט כפי הכנת נפש האדם אל קבלת השגתה, ע"י מ"ח 
הנפלאות  והמעלות  המשובחות  המדות  שהן  בהם,  נקנית  שהתורה  דברים 
אינו  מהם  והנמנע  התורה,  בכתר  מוכתר  להיות  הרוצה  בהם  להתנהג  שצריך 

זוכה להשגתה האמתית.

שהתורה  דברים  המ"ח  שענין  מה)  (סי'  הלחם  שתי  בשו"ת  חגיז  מהר"ם  כ' 
נקנית בהם בהשקפה ראשונה נראה שהם דבר חמור, אמנם בהשגחה מועטת 
יכולין להסתכל שאין בהן עמל וטורח רק מדות שכליות שהשכל מחייבן לכל מי 
שרוצה להכנס בגדר אדם. ומכ"ש למי שרוצה להכנס בגדר ת"ח להנהיג את עם 
חכם ונבון עם ה' אלה וכו' והלואי ואולי על ידי שלימות קניית המ"ח מדות אלו 

יוכל החכם לעמוד ביניהם כדי להדריכם בעבודת הבורא.

ועי' באוה"ח בביאור הפס' אם בחוקותי תלכו (בפי' הט'), שלא כל הרוצה לקנות 
תורה ישיג קניינה אלא באמצעות המ"ח דברים, וזהו "אם בחקתי תלכו" - אם 
אתם חפצים להשיג התורה, התנאי הוא "ואת מצותי תשמורו ועשיתם אותם" 

- הם המ"ח דברים.

ועי' בשו"ת לבושי מרדכי (או"ח קמא בהק') שהתורה נקראת מקח וגם מתנה, 
כנאמר "כי לקח טוב נתתי לכם"  וכמבואר בשמו"ר (לג,א וכח, א). והמקח היינו 
מ"ח  שהם  הדרכים  וכל  והפרישות  הטהרה  והעמל  היגיעה  נותנים  שאנו  מה 
אלמלא  ומ"מ  התורה.  בעבור  נותנים  אשר  הדמים  הם  נקנית  שהתורה  דברים 

עזר וסעד מה' אי אפשר להשיג אף דיבור קל, ולכן הוצרך למתנה.

אבל  התורה,  את  קבלנו  שכבר  דאף  הוא  דהקנין  כ'  תרסא)  (פורים  ובשפ"א 
צריכים להיות דבוקים בה. וע"י מ"ח דברים הללו מתחברים אל התורה.

דרך הקנין
הגר"א  כ'  לא,כט),  (משלי  כולנה"  על  עלית  ואת  חיל  עשו  בנות  "רבות  בפס' 
כל  לא  אבל  חיל',  'אשת  נקרא  נקנית,  שהתורה  דברים  למ"ח  זוכה  שכשאדם 
אדם זוכה לכולם, אלא זה מעט וזה מעט, וזהו שאמר "רבות בנות" ביחד "עשו 
יותר  מעולה  הוא  חיל,  אשת  שנקרא  כמ"ש  המ"ח,  לכל  שזכית  "ואת"  חיל", 

מכולם, שזכו רק ביחד למ"ח דברים.  

וכ' הכלי יקר בפר' תרומה (כה,יא) שמידות הארון רומזות למ"ח קניינים (עי"ש), 
ובא הרמז באמות שבורות (אמה וחצי), לפי שרוב הדברים שקנין התורה תלוי 
בהם תלוין במדת הענוה, כי הוא יסוד ומקור לכל אותן ארבעים ושמונה דברים 
וכן האמות שבורות מורים על לב נשבר ונדכה והוא עניו ושפל ברך.  [ועי"ש 
מחמת  ללמוד  עצמם  את  ירגילו  שלא  כדי  בשוק,  ישנו  שלא  רבי  שגזר  דזהו 

יוהרא, כדי להתהדר בפני הרואים].

עי' תפאר"י שמ"ח הדברים הם מעלות שהת"ח צריך שיהיה נעלה בהם משאר 
משום  ומלכות,  כהונה  לגבי  שנאמר  כפי  מעלות  התנא  קראם  לא  אכן  העם, 
המלכות  עם  שנקנין  ומשפטים  זכיות  הם  וכהונה  שבמלכות  דומים,  שאינם 
בתורה,  לזכות  שהרוצה  חיובים  הם  תורה,  של  דברים  המ"ח  משא"כ  וכהונה, 

יקנה אותה עובר לסוחר רק ע"י שמירתן כראוי.

ועי' דעת חו"מ (ח"א עג) שמ"ח המעלות הן מפני ריבוי המפסידים והמקלקלים 
חז"ל  קראום  ומ"מ  מהקלקול,  לשומרו  כדי  מוכרחות  הם  שמשו"כ  שבאדם, 
בשם מעלות, כיון שאחרי שהוטבעו דברים אלו, הרי הם מעלות בפנ"ע. והמשיל 
אלו,  פירות  לצורך  הם  וכדו'  והניצנים  והעלים  פירותיו,  שתכליתו  לאילן  זאת 

ומ"מ הם גם מעלות בפני עצמן.  

ארבעים ושמונה
במשנה אבות פ"ו מ"ה, גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות 
בארבעים  נקנית  והתורה  וארבע  בעשרים  והכהונה  מעלות  בשלשים  נקנית 

ושמונה דברים וכו', (וכ"ה בתנדא"ז יז). 

ואי' במדרש שהש"ר (פר' ד) עה"פ מעין גנים באר מים חיים, א"ר יוחנן ארבעים 
ושמנה פעמים כתיב בתורה באר באר, כנגד ארבעים ושמנה דברים שנקנה בם 

התורה, הה"ד מעין גנים באר מים חיים.

וכו'. ובסוף  דברים  במ"ח  כמו שאמרו  חיל"  (לא,י) "אשת  במשלי  הגר"א  כתב 
הפרק עה"פ "רבות בנות עשו חיל" כ' שכשאדם זוכה למ"ח דברים נקרא 'אשת 
חיל'. ועי"ש בליקוטי תלמידו הרמ"מ, אשת חיל היא התורה, ונקראת אשת חיל 

שהיא נקנית ע"י מ"ח דברים.

למ"ח  רמז  מ"ח,  חי"ל גימטריא  על משלי) אשת  החיד"א (בחומת אנך  כ'  וכן 
מעלות שהתורה נקנית בהם כמ"ש בפ' קנין תורה. ואמר מי ימצא ר"ל על חלקו 
שקבל בהר סיני והוא דרך מציאה. [וע"ע בפירושו על רות (ג,כא) שפי' בדרך 

זו מה שנא' "כי יודע כל שער עמי" הם הסנהדרין והחכמים, "כי אשת 
חיל את" שהתורה נקנית במ"ח דברים כמנין חי"ל].   

כתיב בפר' עקב (י,יב) ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה 
את ה' אלקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה' אלקיך בכל לבבך 
ובכל נפשך וגו'. ופירש רבינו הרמח"ל בהקדמת המסילת ישרים שכאן כלל את 
כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לשמו יתברך, והם: היראה, ההליכה בדרכיו, 
האהבה, שלמות הלב, ושמירת כל המצוות.  וביאר שהיראה היא יראת רוממותו 
ית' שיירא מלפניו כמו שיירא מלפני מלך גדול ונורא, ויבוש מגדולתו על כל 

תנועה שהוא בא להתנועע, כל שכן בדברו לפניו בתפלה או בעסקו בתורתו. 

וי"ל דזהו דתנן באבות בארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהן, "באימה 
וביראה ובענוה". ופירש רש"י שם, באימה ביראה - שאין לבו גבוה עליו שנאמר 

יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב. ומבואר בדבריו שג' אלו ענין אחד הם.

עוד  כתב  (כ"ב),  עצמו  בפני  פרק  המס"י  לכך  שייחד  מה  מלבד  הענוה,  וענין 
עצמו  מחשיב  שהאדם  הוא  הגאוה  ענין  שכלל  הנקיות)  (בפרטי  י"א  בפרק 
שכל...  בעל  עצמו  שיחשיב  מי  יש  תהלה...  נאוה  לו  כי  ידמה  ובלבבו  בעצמו, 
ויש שיחשיב עצמו גדול, ויש שיחשיב עצמו חכם. כללו של דבר, כל אחד מן 
מיד  מסוכן  הוא  הרי  בו,  שישנה  האדם  יחשוב  אם  שבעולם  הטובים  הדברים 

ליפול בשחת זה של גאוה.

גאים  שיש  עוד  שכ'  התורה,  ללימוד  מוכרחת  שהענוה  שם  בדבריו  ומבואר 
שגאותם קבורה בלבם, ולא יוציאוה אל המעשה, אבל יחשבו בלבבם שכבר הם 
חכמים גדולים יודעי הדברים לאמיתם, ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא 
ישיתו לב אל דברי זולתם בחשבם כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, 
לדברי  יחושו  שלא  עד  פשוט  וכ"כ  הוא  ברור  כ"כ  להם  מראה  ששכלם  ומה 
החולקים עליהם אם ראשונים ואם אחרונים וספק אין אצלם על סברתם. כל 
אלה תולדות הגאוה המשיבה החכמים אחור ודעתם מסכלת, מסירה לב ראשי 
החכמה. ואף כי תלמידים שלא שמשו כל צרכם, שכמעט שנפקחו עיניהם כבר 
כל  ה'  תועבת  טז):  (משלי  נאמר  כולם  ועל  בלבם.  להם  שוים  החכמים  חכמי 

גבה לב.

ונקנית במיעוט דרך ארץ [ומיעוט סחורה לפי גי' רש"י], שהממון הוא מפריע 
בקנין התורה, כמו שכתב בפרק י"א, חמדת הממון היא האוסרת אותו במאסר 
ה):  (קהלת  הכתוב  כענין  זרועותיו,  על  והעסק  העמל  עבותות  ונותנת  העולם 
אוהב כסף לא ישבע כסף, היא המסירה אותו מן העבודה, כי הנה כמה תפלות 
נאבדות וכמה מצוות נשכחות מפני רוב העסק ויגיעת המון הסחורה, כל שכן 
תלמוד תורה. וכבר אמרו חז"ל (עירובין נה) לא מעבר לים היא, באותם שהולכים 

מעבר לים בסחורה. וכן שנינו (אבות פ"ב): לא כל המרבה בסחורה מחכים.

הזריזות  מדת  ללימוד  שמוכרחת  למדנו  תענוג,  ומיעוט  שינה  מיעוט  ובקנייני 
ואהבת העמל, וכמו שכתב המסילת ישרים בפרק ו', שהביא מדברי חז"ל מדרש 
נאה [כלשונו], ז"ל, והנה עלה כולו קמשונים, שמבקש פירוש של פרשה ואינו 
מוצא. כסו פניו וגו', מתוך שלא עמל בהם, הוא יושב ומטמא את הטהור ומטהר 
פירשו  שלמה  זה,  של  ענשו  מה  חכמים.  תלמידי  של  גדרן  ופורץ  הטמא,  את 

ופורץ גדר ישכנו נחש. 

וביאר את דבריהם, כי רעת העצל אינה באה בבת אחת, אלא מעט מעט, בלא 
שידע וירגיש בה, כי הנה הוא נמשך מרעה אל רעה עד שימצא טבוע בתכלית 
נמשך  ומזה  לו,  ראוי  היה  אשר  הטורח  מחסיר  אלא  אינו  בתחלה  הנה  הרעה. 
שלא ילמוד בתורה ככל הצורך. ומפני חסרון הלימוד, כשיבוא אחר כך ללמוד 

תחסר לו ההבנה.

ועוד כתב בפרק ט' שצריך שידע האדם כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא 
אצל  מלאכה  העושים  הפועלים  מנהג  אלא  בעצמו,  ינהג  ולא  וטורח.  לעמל 
משכיריהם, וכענין מה שהיה אומר (עירובין סה) אגירי דיומא אנן, וכדרך יוצאי 
תמיד  ועומדים  עראי  ושינתם  בחיפזון  אכילתם  אשר  במערכותיהם  הצבא 
מוכנים לעת קרב. ועל זה נאמר (איוב ה): כי אדם לעמל יולד. וכשירגיל עצמו 
על זה הדרך, ימצא העבודה קלה עליו ודאי, כיון שלא יחסר בעצמו ההזמנה 
במלח  פת  תורה,  של  דרכה  היא  כך  חז"ל,  אמרו  הדרך  זה  ועל  אליה.  וההכנה 
תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן. שהוא כלל ההרחקה בתכלית 

מן המנוחות והעידונים. 

ועיש"ע שסיים, כללו של דבר, צריך שישים האדם את עצמו עראי בעולם וקבוע 
בעבודה, יתרצה ויסתפק בכל עניני העולם במה שמזדמן לו, ויקח מן הבא בידו, 

ויהיה רחוק מן המנוחה וקרוב למלאכה ולעמל.

ומכלל העמל וצורת הלימוד הוא בהתלהטות והתלהבות, כמו שכ' שם הרמח"ל 
בפרק ז' שכמו שהזריזות הוא תולדת ההתלהטות הפנימי, כן מן הזריזות יולד 
ממהר  שהוא  כמו  המצוה  במעשה  עצמו  שמרגיש  מי  כי  והיינו  ההתלהטות. 
תנועתו החיצונה, כן הנה הוא גורם שתבער בו תנועתו הפנימית כמו כן, והחשק 

והחפץ יתגבר בו וילך. אך אם יתנהג בכבדות בתנועת איבריו גם תנועת רוחו 
תשקע ותכבה. וזה דבר שהנסיון יעידהו. ואמנם כבר ידעת שהנרצה 

יותר בעבודת הבוית"ש, הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה.
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סוף ההלל. ויש ליזהר בזה בפרט בחג השבועות שערים כל הלילה ומחמת העיפות 
המשמעות  ששינה  באופן  מילה  בהלל  וקרא  טעה  ואם  בזה.  למכשול  קרובים 
ונזכר בכך רק לאחר שכבר סיים את ההלל ובירך לאחריה, כתב בביה"ל סי' תכז 

סעי' יד סוד"ה אין, לענין קריאת המגילה שכשחוזר לקוראה לא יברך שנית.

כתב השו"ע או"ח סי' תכב סעי' ז: "מצות קריאת הלל בעמידה". אם אמר הלל 
בסמיכה על הסטנדר, עיין בביה"ל שם, ויש להחמיר לכתחילה דסמיכה לא מקרי 
עמידה, וסמיכה מועטת שאם ינטל אותו דבר לא יפול, ודאי מותר. ומי שבריאותו 
לשבת  שרשאי  יג,  סעי'  תכב  סי'  הערוה"ש  כתב  העמידה,  עליו  וקשה  חלשה 

בהלל. ואף שבתפילת שמונה עשרה טורח ועומד.

טעות ושכחה בהבדלה ביו"ט שחל במוצ"ש

במוצאי  רק  שטעה  ונזכר  לחול',  קודש  בין  'המבדיל  וחתם  ביקנה"ז,  טעה  א. 
יו"ט, יבדיל ויאמר 'ברוך המבדיל בין קודש לחול', ועולה לו גם משום ההבדלה 

במוצש"ק.

ואם כוון בהבדלה זו במוצאי יו"ט, רק על של יו"ט ולא על של שבת, צריך לעיין 
אם יצא בזה יד"ח הבדלה דשבת. ותליא אי מצוות צריכות כוונה, עי' בשו"ע או"ח 
סי' ס סעי' ד, ובמשנ"ב שם ס"ק י, דלענין לחזור ולברך חיישינן לדעות הסוברות 
שא"צ כוונה, ולפי"ז אינו צריך לחזור ולהבדיל. ויעוין בשלמי תודה - יו"ט סי' טו 

אות ג, שדן בזה.

ב. שכח להבדיל ביקנה"ז, ואמר רק קידוש של יו"ט ולא הבדיל אף במוצאי יו"ט, 
כיון ששכח או מפני שלא היה לו יין וכדו', דמחמת הבדלה של מוצאי שבת יש 
לו תשלומין עד סוף יום ג', (וכמ"ש בשו"ע או"ח סי' רצט סעי' ו). יש להסתפק אם 
יאמר בהבדלה זו בימי התשלומים 'ברוך המבדיל בין קודש לקודש', כיון שזהו 
'ברוך  מטבע הברכה שהיה עליו לומר במוצ"ש שהוא ליל יו"ט, או שמא יאמר 

המבדיל בין קודש לחול', דעתה אין זה קודש אלא חול. 

ועיין ביאוה"ל שם ד"ה ולקבל, שדן במי שהתענה יומיים קודם ר"ה שחל ביום ג', 
כך שלא יכל להבדיל משבת רק בליל ר"ה, שהביא מהמג"א שם דיעשה הבדלה 
על כוס א' וקידוש על כוס אחר. ודן שם הביאוה"ל כיצד יחתום, האם 'המבדיל 
בין קודש לחול', שזה הי' מטבע הברכה שצריך היה לומר במוצ"ש, אך מאידך 
אין זה נכון עתה, שנכנס ר"ה ויאמר 'המבדיל בין קודש לקודש', אבל גם זה אינו 

יכול, דזו הבדלה על של ימי החול, והניח בצע"ג. 

ובנד"ד המקרה הפוך, דהיה צריך לומר הבדלה בין קודש לקודש במוצ"ש שהוא 
ליל שבועות ועתה לאחר שחלף זמן במוצאי יו"ט ורוצה להבדיל עד יום ג' שהוא 

תשלומים למוצ"ש כבר עבר הקודש וכיצד יחתום ויאמר הברכה דהבדלה. 

אלישיב  הגרי"ש  שמרן  שליט"א,  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון  ממו"ר  ושמעתי 
זצ"ל הורה שיבדיל בברכת 'המבדיל 'בין קודש לחול', עפ"י הא"ר סי' תרפא ס"ק 
א, שהביא קושיית המטה משה, איך מאחרים ההבדלה (במוצ"ש חנוכה) משום 
דאפוקי יומא, הא דהדליק נ"ח מראה שהוא חול. ותי' הא"ר דלא קשה מידי, דהא 
בכל מוצ"ש מברכים בורא מאורי האש על האש שהדליק עוד קודם ההבדלה, 
אלא ודאי דיש עדיין ריח קדושת נשמת שבת עד ההבדלה על הכוס, ע"כ. וא"כ 
כשמבדיל על הכוס בימי התשלומין לשבת, מבדיל לא רק על תשלום ההבדלה 
דאז, אלא ריח נשמת השבת ממשיך עד ההבדלה על הכוס, וא"כ מבדיל עתה 

בין קודש לחול. 

שו"ר דכ"כ בשו"ת הר צבי או"ח סי' קסו, דהימים שאחר השבת עד סוף יום ג' 
שיכול להבדיל אינם בתורת תשלומים אלא עיקר הזמן הוא.

ג. אם שכח להבדיל במוצאי יו"ט (והבדיל במוצ"ש יקנה"ז), כתב הגרעק"א על 
השו"ע סי' רצט סעי' ו, הו"ד במשנ"ב שם ס"ק טז, דאין לו תשלומין אלא יום 

א' שאחר יו"ט.

תשלומין לברכת שהחיינו ביו"ט ובשבועות

כתב המשנ"ב סי' תעג ס"ק א, דמי ששכח לברך שהחיינו בקידוש בלילה (בפסח), 
מברך אח"כ מתי שיזכור עד יו"ט אחרון. "וכן ה"ה בכל יו"ט מחויב לברך עד סוף 

יו"ט". 

תשלומין  לו  אין  עצרת  של  ביו"ט  לברך  שכח  דאם  כתב  ה,  אות  שם  ובשעה"צ 
כל שבעה. וכתב שם לחלוק על החק יעקב, שכתב דבעצרת יש לו תשלומין כל 
שבעה ויכול לברך שהחיינו אם לא בירך בחג. והו"ד בבאה"ט סי' תעג ס"ק א 
להלכה, ובשעה"צ פליג עליה, דאף דלענין קרבנות דעצרת יש לו תשלומים כל 
שבעה מ"מ ברכת הזמן שאני ולא שייך לברך אחר הכל שהחיינו, ודלא כמש"כ 

שם החק יעקב ס"ק א. עי"ש. 

וכ"כ בשו"ת מהרי"ל דיסקין ח"ב קונ' אחרון סי' נד, דאיך יברך בימים אלו, והלא 
ימי חול הם, ובפרט בזה"ז שאין שום מצוה נוהגת בימי התשלומין. וכתב שם 
מהריל"ד דאפי' בר"ה ויוה"כ, הלא מיבעיא לן בעירובין מ ע"ב, אם לומר 
בהו שהחיינו, דלאו רגלים נינהו, וכ"ש ימים שלאחר עצרת דחול נינהו 

ובפרט בזה"ז, ואף אי בזה"ז מצות הקבלת רבו ברגל נוהג כל שבעה, לא משמע 
שיברך ע"ז זמן, דהמצוה איכא במחילה, שהרי הרב יכול למחול על כבודו, ע"כ. 

(ועיין במועדים וזמנים ח"ה סי' שיז, שדן בדבריו).

כל  שבועות  אחר  בזה"ז  שהחיינו  שמברך  הח"י  דסבר  דמאי  נראה,  ומדבריו 
הרגל,  ממצות  עוד  התשלומין  בימי  גם  שייך  אכתי  בזה"ז  שגם  משום  שבעה, 
והיינו המצוה לקבל פני רבו ברגל, שיסודו הקבלת פני שכינה, וכשם שלשכינה 
כל  בזה"ז  גם  תשלומין  יש  רבו  פני  לקבלת  כך  שבעה,  כל  תשלומין  בשבועות 

שבעה, ולכן שייך לברך גם שהחיינו בימים אלו. 

ומה שדוחה המהריל"ד סברא זו, כיון שהרב יכול למחול על כבודו, לא מסתברא 
לתקן עלה שהחיינו. 

וקצת קשה, דהרי עיקרה של ברכת שהחיינו על שמחת הלב היא, ומברכים כן גם 
על דבר הרשות כפרי חדש וכו', או במי שלא ראה פני חבירו, שכל זה אינו חיוב 
אלא רשות. ואולי יש לחלק בין הנאת הגוף דמברך שהחיינו אפי' בדבר הרשות, 
אדם  דבין  במצות  אלא  מברך  שאינו  מצוה,  מעשה  לבין  נהנה,  גופו  סוף  דסוף 
למקום אך בבין אדם לחבירו שחבירו יכול למחול, לא תיקנו ע"ז ברכת שהחיינו. 

ומבואר בדברי המהריל"ד דיסוד גדר המצוה להקביל פני רבו הוא לכבוד הרב 
ולא לתועלת התלמיד לשמוע מפי רבו תורה, ולכן כיון שהוא כבוד הרב מהני 
שם  שדן  ת"ת,  בגדר  הוא  שהחיוב  משמע  ע"ב,  טז  ר"ה  יהושע  ובפני  מחילה. 
במימרא דר' יצחק דחייב אדם להקביל פני רבו, שאשה פטורה מכך, משום דאינן 

חייבות בת"ת. 

וברמב"ם פ"ה מת"ת ה"ז משמע שגדר החיוב להקביל פני רבו ברגל הוא משום 
כבוד הרב. דכ' שם שחייב לעמוד בפני רבו משיראנו מרחוק וכו' והמשך ההלכה 
משום  דחיובם  משמע  בהדדי  תרוויהו  ומדכלול  ברגל  רבו  פני  להקביל  דחייב 

כבוד רבו. וכ"מ ברש"י חגיגה ג. ד"ה להקביל.

והנה בשו"ע לא הובא כלל דין זה שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל ובנובי"ת 
אין  ולשכינה  דמאחר  וכ'  זה  דין  הביא  שלא  השו"ע  על  תמה  צד,  סי'  או"ח 
שממה  בשעת  שאפילו  מקדשיכם  את  והשימותי  נתקיים  שבעו"ה  בזה"ז  חיוב 
קדושתה עליה והשכינה לא זזה מכותל המערבי, ואין אנחנו הולכים לקבל פני 
השכינה שמה כלל, כי לא חייבה אותנו התורה כי אם בקרבן חגיגה ועולת ראי', 
אין להטיל חיוב להקביל פני רבו כשאינו הולך בלא"ה ללמוד ממנו, דא"כ כבודו 
ת"ח  אין  ינאי  א"ר  איידו  ע"ב, "א"ר  לג  שמים, וכמבואר בקידושין  מכבוד  גדול 
רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערבית כדי שלא יהי' כבודו מרובה מכבוד 
שמים". וא"כ בזה"ז אין להטיל חיוב להקביל פני רבו כשאינו הולך בלא"ה ללמוד 
ממנו, דאז יהיה כבודו גדול מכבוד שמים, ור' יצחק על זמן המקדש אמר שחייב 
לקבל פני רבו. וא"כ אתי שפיר השמטת השו"ע. ודברי הנוב"י הנ"ל הביא השע"ת 

סי' תקכ"ט.

ויש להעיר לכאו' על דברי הנוב"י, שהביא ראי' מהגמ' בקידושין. דבשלמא התם 
דלא  ביום,  פעמיים  רק  מה"ת  חכם  לפני  קימה  מצות  דעיקר  דמסתבר  אמרינן 
חייבה תורה יותר מהשכינה. אבל כאן שאינו יכול כלל לעלות לרגל, דאין בית 
המקדש ואין לנו קרבנות ראיה וחגיגה, וכי בשביל זה נבטל נמי מצות כבוד רבו. 

והלא בזה אין פגם לשכינה דזה אפשר וזה לא אפשר. 

גולה  הראש  פני  להקביל  דהלכו  מצוה,  שלוחי  ד"ה  פירש"י  ע"ב,  י  בסוכה  וכן 
שם),  ובמשנ"ב  ז  סעי'  תרמ  סי'  או"ח  בשו"ע  להלכה  (והובא  מסוכה,  ופטורים 

ובזה"ז מיירי.

וביערות דבש ח"א דרוש יב עמ' קכה, כתב דאדרבה, בזה"ז דאין לנו ביהמ"ק ואין 
חיוב לעלות ולראות, א"כ מחויב טפי לקבל פני רבו ברגל, שהוא תמורתו, עי"ש. 

לומר  הח"י  של  פסקו  עיקר  ולכן  כלל.  הביאו  ולא  זה  דין  השמיט  השו"ע  ומ"מ 
בזה"ז אחר שבועות בתוך השבעה ימים שהחיינו, צע"ג.

ואם באמת אינו נוהג דין זה דלהקביל פני רבו בזה"ז לא נותר עתה אלא מה 
דאסרו בהספד ותענית עד ז' ימים אחר שבועות, ואולי נרגיש מחמת כן קדושת 
החג. ולכן סבר הח"י דיכול להשלים בימים אלו ברכת הזמן. וזה דוחק דסו"ס 
אין דין שמחה בימים אלו. ולכן לא מצא הגריל"ד אלא מצות הקבלת פני רבו 
ברגל. ודחה, דכיון שהרב יכול למחול על כבודו לא מסתבר לתקן על ימים אלו 

ברכת שהחיינו. 

ובשו"ת אבן ישראל ח"ט עמ' קה, הק' על השעה"צ שכתב "ואיך יברך שהחיינו 
שעבר,  היו"ט  זמן  על  מברך  אלא  הזמן  זה  על  מברך  אין  דהלא  הזמן",  זה  על 
דימים אלו הם ימי תשלומין על מה שלא בירך אז, שכיון שבימים אלו יש עוד 
שיכות ליו"ט לענין תשלומים לקרבנות אפשר להשלים בהם גם את ברכת הזמן.

ולמעשה הפוסקים לא הסכימו לחידושו של הח"י, ואין לברך בעצרת שהחיינו 
אלא בחג עצמו בלבד, ולא בימי התשלומין.

כל  תחנון  אומרים  דאין  די"א  לו,  ס"ק  קלא  סי'  משנ"ב  ע"י  תחנון  ולענין 
שבעה, מפני שהקרבנות של חג השבועות היה להם תשלומין של שבעה. 

ובארחות רבינו ח"א עמ' סח כתב דהחזו"א אמר תחנון בימים אלו.

הלכות יו"ט ושבועות 
המשך מעמ' 2:



דנו הפוסקים האם מותר לחמם מים לצורך שתיה או בישול בכלי שע"ג האש 
והגז ובעת רתיחת המים שבסיר יגלשו המים ע"ג להבת הגז ויכבה הגז ובכך 
ניתן למנוע הפסד של בעירת הגז שלא לצורך אחר שכבר סיימו את מלאכת 
הבישול וא"צ עוד שהגז ידלק ודבר זה נקרא בשם "גרם כיבוי" שהרי למעשה 
שהמים  כדי  במכוון  הסיר  מזיז  אינו  וכמובן  הכיבוי  לצורך  כלום  עושה  אינו 
ופשוט  הגז  נכבה  וממילא  וכדו'  לשתיה  מים  מחמם  אלא  הגז  ע"ג  יגלשו 
שלמעשה אין להתיר ללא שאלת רב, אך באנו לראות מעט את שורשי הדברים 

וכדרכה של תורה.

במשנה מס' שבת פרק ט"ז איתא ר' שמעון בן מנסיא אומר פורסין עור של גדי 
ע"ג שידה תיבה ומגדל שאחז בהן את האור מפני שהוא מחרך ועושין מחיצה 
בכל הכלים בין מלאין בין ריקנין בשביל שלא תעבור הדליקה ובגמ' שם א"ר 
יהודה אמר רב טלית שאחז בה האור מצד אחד נותנין עליה מים מצד אחר 
ואם כבתה כבתה וברמב"ם הלכות שבת פי"ב ה"ד כתב ומותר לעשות מחיצה 
בכל הכלים בין מלאים בין ריקנין כדי שלא תעבור הדליקה אפילו כלי חרס 
חדשים מלאים מים עושין מהם מחיצה אע"פ שוודאי מתבקעין ומכבים שגרם 
שם  ומוסיף  כ"ב  סעיף  שם  או"ח  ובשו"ע  של"ד  סימן  בטור  וכ"ה  מותר  כיבוי 
הרמ"א בשם המרדכי דגרם כיבוי מותר במקום פסידא וכלשון המרדכי בפרק 
כל כתבי אבל רבינו יואל פירש דאפי' ביו"ט לא שרינן גרם כיבוי לכתחילה אלא 
במקום היזק דוקא ובגמ' מס' ביצה דף כ"ב ע"א איתא שהמסתפק משמן שבנר 
דהיינו שנוטל השמן ואוכל כלשון רש"י שם חייב משום מכבה וכיבוי ביו"ט לא 
אשתרי ומבאר תוס' שם ד"ה והמסתפק אין ר"ל מפני שממהר כבוי דלא הוה 
אלא גרם כיבוי וגרם כיבוי ביו"ט שרי אע"פ שממהר כבויה... אלא היינו טעמא 
הואיל דבאותה שעה שהוא מסתפק ממנה מכבה קצת ומכסה אורו דלא יכול 
לאנהורי כולי האי כי איכא שמן מועט בנר ולכך נראה ככיבוי ומכאן יש להתיר 
קנידל"א של שעוה גדולה לחתוך למטה ממנה כיון דבשעה שחותך אותה אינו 

מכחיש מאור שלה כלל אע"ג שהוא גורם לגרום כיבויה שרי.

נמצינו למדים שלדעת תוס' גרם כיבוי ביו"ט שרי ולרבינו יואל המובא במרדכי 
הנ"ל גרם כיבוי מותר במקום פסידא וממילא במקום פסידא לכו"ע גרם כיבוי 

מותר.

וכתב הטור בסימן תקי"ד או"ח נר של שעוה שרוצה להדליקו ביום טוב וחס 
שיכבה  בענין  מלהשרף  המונע  דבר  סביבו  ליתן  יכול  כולו  ישרף  שלא  עליו 
כשיגיע שם דגרם כיבוי מותר ובב"י שם מדייק מלשון הטור דמשמע כשרוצה 
להדליקו ועדין לא הדליקו אבל אם היתה דלוקה כבר אינו יכול לעשות שום 
תיקון וכן הוא לשון השו"ע או"ח סימן תק"ד ס"ג נר של שעוה שרוצה להדליקו 
ביו"ט וחס עליו שלא ישרף כולו יכול ליתן סביבו קודם שידליקנו דבר המונע 
מלהשרף בענין שיכבה כשיגיע שם ומבאר המ"ב שם סק"כ ובשעה"צ אות כ"ב 
דאע"ג דקיי"ל בסימן של"ד סכ"ב דגרם כיבוי שרי היינו שם שאינו נוגע בדבר 
שמוכנת  בשעוה  נוגע  כאן  אבל  להדלקה  מוכן  אינו  שהטלית  כלומר  הדולק 
כולה להדלקה ולכן בין שחותך אותה ומקצרה ובין שעושה איזה דבר סביבה 
שיכבה הפתילה כשתגיע לשם אסור... אבל כמה אחרונים חולקים ע"ז וסוברים 
שאינו  מאחר  מלהשרף  המונע  דבר  ליתן  מותר  ג"כ  שהדליקה  אחר  דאפילו 
עושה מעשה בגוף דבר הנדלק ועי"ש עוד ברמ"א ובשעה"צ אות ל"א ובחזו"א 
בהלכות שבת סימן ל"ח כותב... והרמ"א סבר ליה כוותיה בחדא דגרם כיבוי לא 
כיבוי  גרם  אף  נר  דחיתוך  וסבר  בחדא  עליה  ופליג  הפסד  במקום  אלא  הותר 

אינו.

ובחיי אדם כלל צ"ה ס"ה כתב דמותר ליתן סביב הנר קודם שידליק דבר המונע 
מלשרוף בענין שיכבה כשיגיע לשם ולצורך הפסד אפילו לאחר שידליק דאינו 

אלא גרם כיבוי.

במקום  ושלא  לכו"ע  פסידא  במקום  ביו"ט  מותר  כיבוי  שגרם  למדים  נמצינו 
אינו  נר  דחיתוך  לרמ"א  ס"ל  הנ"ל  החזו"א  ולדעת  הראשונים  נחלקו  פסידא 
נחשב אפי' גרם כיבוי ולכן מותר לקצר הנר אפי' שלא במקום פסידא [לחתוך 
באור ולא בסכין עיי"ש]. וברמ"א ומ"ב סימן תקי"ד ס"ג ס"ל דמותר להעמיד נר 
במקום שיכול הרוח לבוא אח"כ ולכבות הנר משום דהוה "גרם כיבוי" ומבאר 
כיבוי  גרם  שביו"ט  דאפשר  מרדכי  המאמר  בשם  ל"א  אות  שם  הציון  השער 

מותר לכו"ע אפי' ללא הפסד.

שיכבה  משקין  עליה  ליתן  שמותר  האור  בה  שאחז  טלית  בין  מחלק  והשו"ע 
כשיגיע שם כיון שהטלית אינו מוכן להדלקה משא"כ להניח דבר תחת נר שעוה 
מותר רק קודם שידליקנו ולא אחר ההדלקה שהרי הנר כולו מיועד מתחילתו 

להדלקה.

שיכבה  כדי  הנר  סביב  דבר  להניח  מתיר  ובשעה"צ  שם  במ"ב  הובא  והגר"א 
כשיגיע האור לשם גם אחר ההדלקה.

והנה בבואנו לדון בשאלה הנ"ל בנוגע לשפיתת קדירה עם מים לצורך חימום  
מים ובישולם כמרק וכדו' ועי"ז כוונתו שהמים ירתחו ויגלשו ויכבו הגז עלינו 

לדון מצד שלש נידונים הן האם נחשב מעשה ופעולה זו כגרם כיבוי ובנוסף 
האם נחשב מקום פסידא בכה"ג ובנוסף האם ניתן להתיר גם אחר 
ההדלקה ולכה"פ לדעת השו"ע הנ"ל שהרי הגז אינו כטלית 

שהומצאו  החדשים  המכשירים  בכל  לדון  יש  הנה  טוב,  ביום  כיבוי  גרם  בדין 
בהם  להשתמש  ניתן  האם  גרמא  פעולת  ע"י  טוב  ביום  הגז  לכיבוי  לאחרונה 
כלל  בהם  להשתמש  לא  להחמיר  שיש  או  בדיעבד  רק  או  ביו"ט  לכתחילה 

ועיקר.

יסוד ההיתר לגרם כיבוי ביו"ט הוא התוס' בביצה (כב.) ד"ה והמסתפק, שמבואר 
ח"א סי. מד,  שם להדיא שגרם כיבוי מותר ביו"ט. ומבואר בשו"ת זרע אמת 
שכל שאין המלאכה נעשית מיד בפעולת האדם, אלא רק לאחר זמן משעת 
והנה  שם.  יהושע  בפני  שמבואר  וכמו  בעלמא,  לגרמא  הדבר  נחשב  פעולתו, 
השו"ע בסי' תקי"ד ס"ג כ' נר של שעוה שרוצה להדליקו ביו"ט וחס עליו שלא 
ישרף כולו, יכול לתת סביבו קודם שידליקנו, דבר המונע מלהשרף שיכבה הנר 
להתיר  אין  גרמא,  ע"י  נעשה  שהכיבוי  שאע"פ  מדבריו  מבואר  לשם.  כשיגיע 

הגרמא  כשנעשה הגרמא לאחר ההדלקה. 

כל  על  שעונה  והסוג  סוגים,  כמה  ישנם  ביו"ט  הגז  לכיבוי  גז  בשעוני  והנה 
הטכנולוגי  המכון  ע"י  שנה  כשלושים  לפני  שהומצא  השעון  הוא  הדרישות 
להלכה בי-ם. ששם הגרמא נעשית לפני ההדלקה ואין בזה חשש איסור כלל 
לא מצד טלטול מוקצה ביו"ט, דכלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך 
גופו ומקומו כמבואר בסי' ש"ח -ס"ג. וגם הגרמא נעשה לפני ההדלקה. אמנם 
ישנו מכשיר נוסף הנפוץ היום הנקרא חג-גז המיוצר ע"י מכון צומת והוא  ג"כ 
את  שמכוין  בזמן  הגז  זרימת  את  המנתק  שבת  שעון  כעין  גז  לכיבוי  מתקן 
השעון, ולכאורה היה צד לאסור השימוש בחגז ביו"ט כשם שאסור למלאות 

שעון יד מכני שהפסיק לפעול משום מתקן מנא. 

אכן י"ל דאינו דומה דשעון  יד כל יעודו הוא להראות השעה, וברגע שנתרוקן 
והפסיק לפעול ואינו מראה מה השעה, הוא נקרא מקולקל מבחינה מסויימת 
דכעת אינו בתורת כלי הראוי לשימוש, ולכן אסור למלאותו בשבת ויו"ט משום 
איסור מתקן מנא, אבל בחגז לא נועד המכשיר להראות לנו השעה אלא כל 
יעודו הוא לכיבוי הגז ע"י גרמא ביו"ט ולכן זהו צורת שימושו ומשום כך מותר 
לכוונו ביו"ט. אולם ישנם עוד כמה בעיות לדעת השו"ע הנז' שהגרמא צריכה 
סי'  בשו"ע  שם  כמבואר  הדולק  בדבר  יתעסקו  ושלא  ההדלקה  לפני  להיות 
תקי"ד ס"ג. וא"כ החגז יש בו שתי בעיות הנז', א' דהגּרמא בדרך כלל נעשית 
לאחר ההדלקה ב' ועוד דהגז נידון כשמן שמספק אור ללהבה, משום שהחגז 
מחובר לגז וברגע שמדליק הגז ורק אח"כ מכוין אותו, יש בזה איסור שעושה 
הגרמא בדבר הדולק. ולכן כדי לצאת יד"ח כל הדיעות והיינו גם לדעת השו"ע 
הנז', יש להשתדל לעשות הגרמא לפני ההדלקה והיינו שיכוין הכפתור לפני 
חזו"ע  ובס'  יח  יז-  ח"ג   יבי"א  בספרו  זצוק"ל  הגרע"י  מרן  אולם  ההדלקה. 
יו"ט עמ' נז' כתב שִמותר לכוון החגז גם לאחר שהדליק הגז, ואין לדמות דין 
הכיבוי  משום  ששם  הדולק  דבר  בגוף  גרמא  לעשות  נר  דאסור  לכיבוי  זה 
דבר  בגוף  בגרמא  השו"ע  החמיר  ולכן  התורה  מן  איסורו  בפתילה  והיבהוב 
גחלת  כמכבה  השלהבת, הו"ל  רק  מכבה  שאינו  הגז  בכיבוי  הדולק.ומשא"כ 
של מתכת שאין איסורו רק מדרבנן ולכן יש להקל בו בגרמא אע"פ שנעשה 

הגרמא בשעת הדלקת הגז.

ונמצא לכל הדיעות שחייב או עכ"פ רצוי לכוין השעון לפני ההדלקה. וישנו עוד 
אופן פשוט של גרמא שהובא בספרי הפוסקים  שממלאים קומקום מים על 
גדותיו וכשרותח, גולשים המים ומכבים הגז, ואע"פ שהגרמא נעשית לאחר 
לא  שהגז  כשרואה  להזהר  יש  עכ"פ  בזה,  להקל  שיש  כתבנו  כבר  ההדלקה 
נכבה,לא יוסיף מים או סוכר או סודה, מ"מ כדי לצאת יד"ח כל הדיעות והיינו 
גם לדעת השו"ע, ישתדל לתת בקומקום סוכר או סודה או קפה לפני שמחמם 
המים על הגז, ויש לשתות מן המים כדי שהבישול יהיה לצורך שתיה ולא רק 

לשם כיבוי הגז בלבד. כפי שנתבאר בשו"ת אור לציון ח"ג פ"כ -יא. 

כל  לבשל  העצה  ולכן  לזה,  שחששו  שליט"א  מהפוסקים  כמה  ישנם  אולם 
התבשילים מערב יו"ט ולהקפיאם, ולחממם ביו"ט ע"ג פלטה ובכך לא יתעסקו 
כלל בבישול ע"ג הגז ביו"ט וירגישו הרגשת חג כבני מלכים. ומ"מ ישנם מורים 
שישאיר הגז דולק כל החג (והעלות לכל החג אינה גבוהה, ומ"מ הוצאות שבת 
ויו"ט חוזרות כידוע, אמנם ישמר מחשש שריפה וירחיק ממנו ילדים. או יניח 
פח מתכת על הגז לאחר שימושו) אך מפני שרבים חוששים מהשארת גז דולק, 
וכן מפני שלפעמים יש צורך בשלהבת גדולה כדי למהר את הרתחת הקדירה, 

אך אח"כ עלולה לשרוף את התבשילים, לכן כתבנו כיצד להשתמש עם 
השעוני גז או ע"י הנחת קומקום מים ע"ג הגז.   

לע"נ הרבנית מרת שושנה בת רות ע"ה תנצב"ה
10

שימוש בשעון גז ביו"ט

להרב סיני פרלמוטרהרב אברהם לוי - ר"כ 'עוד יוסף חי'

גרם כיבוי ביו"ט

gal2@okmail.co.il  :לקבלת הגליון בדוא"ל בקביעות בכל ערש"ק, יש לשלוח  בקשה לכתובת



קידוש ביו"ט בבוקר ע"י אישה

11

הרב צבי רותן

א. מצוי הדבר בחג השבועות שהאב ובניו הגדולים שהיו נעורים בלילה, ואחרי 
התפילה חזרו לביתם וקדשו על היין, ויש בבית בנים קטנים שהגיעו לגיל חינוך 
שקמים מאוחר יותר והאם (שלא שמעה את הקידוש של הבעל) מוציאה אותם 

ידי חובה בקידוש שהיא עושה. ויש לדון אם אריך למיעבד הכי או לא.

והנה בשו"ת הרעק"א (סימן א') כתב לדון דנשים פטורות מקידוש של יו"ט כיון 
שהיא מצות עשה שהזמן גרמא, אלא שהן מחמירות על עצמן וכמו  שמקיימות 
מצות לולב ושופר. ויסוד דבריו שם הם משום דהחיוב קידוש ביו"ט הוא מדין 
'עונג', ומצות עונג היא בכלל מצות 'עצרת תהיה לכם' ולא עדיפא משאר מצוות 
עשה שהזמן גרמא שנשים פטורות, וכל חיובן של נשים הוי רק בלאו של 'לא 

תעשה כל מלאכה' אבל לא במצות עשה של יו"ט.

ומכח זה דן הרעק"א לומר דאשה ששכחה לומר יעלה ויבוא בברכת המזון של 
יו"ט אינה צריכה לחזור ולברך ברהמ"ז שהרי אין לה חיוב אכילת פת, ואע"פ 
שהיא מחויבת בשמחת יו"ט מ"מ דין שמחה יכול להתקיים בשאר דברים כמו 
בשר ויין או לנשים בבגדי צבעונין אבל בפת אינה מחויבת וא"כ גם לא תתחייב 

לחזור ולברך.

ביו"ט  בקידוש  נשים  חיוב  של  זה  נידון  תולה  י"ח)  אות  ל"א  (מצוה  ובמנ"ח 
בעיקר חיוב קידוש ביו"ט האם הוי חיוב מן התורה או מדרבנן. דאם הוא חיוב 
מה"ת אפשר ששוה לקידוש של שבת ונשים חייבות בזה, אבל אם נימא דהוי 
רק מדרבנן אפשר שאין נשים חייבות בו כמו שאינן חייבות בהבדלה לשיטות 
הוא  ביו"ט  קידוש  דחיוב  כתב  ב')  סס"ק  רע"א  (סימן  ובמשנ"ב  מדרבנן.  שהוי 

מדרבנן. וא"כ גם לדברי המנ"ח נמצא דנשים פטורות מקידוש של יו"ט. 

ידי  להוציא  תוכל  איך  א"כ  יו"ט  של  מקידוש  פטורות  דנשים  שנתבאר  ומכיון 
חובת קידוש קטנים שהגיעו לחינוך דחייבין מדרבנן בקידוש ואילו היא פטורה 

מקידוש.

ב. אמנם אפשר לדחות ולומר דכיון שכל עיקר הקידוש ביום הוא רק בברכת 
בורא פרי הגפן, א"כ אף שהאישה פטורה מדין ברכת המצוות שבברכה זו מ"מ 
וא"כ  מדרבנן,  גם  לאישה  גמורה  ברכה  הוי  שפיר  הנהנין  ברכת  בתורת  הלא 
ברכת  הוי  דלגבם  אע"פ  חובתם  ידי  בזה  יוצאין  שפיר  בקידוש  המחויבים  גם 

המצוות.

ובדבר זה דנו גדולי הפוסקים, דהגרש"ז אויערבך זצוק"ל (מובא בספר שש"כ 
פנ"א הערה נ"ו) נקט דא"א לצאת ידי חובת קידוש ביום ממי שאינו בר חיובא, 
ואע"פ שאין בקידוש אלא ברכת בופה"ג בלבד בכ"ז בעינן שישמע דוקא מבר 
חיובא. וכתב שם בשם הגרש"ז שדבר זה נלמד בק"ו מקריאת המגילה דקיי"ל 

שאין בן עיר מוציא בן כרך בקריאה של יום ט"ו כיון שאינו בר חיובא עיי"ש.

וכן שמעתי בשם הגרי"ש אלישיב זצוק"ל לגבי אדם ששמע קידוש בשבת בבוקר 
בקידוש,דנקט  ביתו  בני  את  להוציא  ורוצה  לביתו  חוזר  ואח"כ  הכנסת  בבית 
דכיון  בקידוש,  אשתו  את  להוציא  יכול  אין  שוב  חובתו  ידי  יצא  שכבר  דכיון 
ערבות  ואין  ערבות  מדין  אלא  אחרים  להוציא  יכול  אין  בקידוש  כבר  שיצא 
לנשים, והמשנ"ב בסימן רע"א בשעה"צ סק"ט הביא מחלוקת הרעק"א והדגול 
מרבבה בדין זה אם יש דין ערבות לנשים, ובסימן תרפ"ט בביאו"ה ד"ה ו נשים 
פסק דאין ערבות לנשים, וממילא אין יכול להוציא אותה בקידוש. וחזינן דנקט 
לענין  מועיל  לא  לחוד  בזה  מ"מ  הנהנין  ברכת  בתורת  הברכה  שמברך  דאף 

שיוכל להוציא אחרים אלא צריך לצאת דוקא מבר חיובא.

פטורות  דנשים  והמנ"ח  הרעק"א  דברי  דלפי  לדינא  תבנא  וא"כ 
מקידוש ביו"ט ראוי שהבנים שהגיעו לגיל חינוך לא יצאו הקידוש 

ע"י אימם.

שאחז בו האור אלא מיועד להדלקה כנר שעוה אמנם אפשר לחלק שגם לדעת 
השו"ע שאוסר אחר שהדליק היינו באופן שמסתפק מהשמן שבנר או שנותן 
דבר סביב הנר שהוא כמסתפק ממנו וה"ה הכא בנוטל את הגז הנוסף שלא 
ימשיך וידלוק בכה"ג אוסר השו"ע לעשות זה אחר שהדליק ואינו דומה לטלית 
שאחז בה האור ששם הטלית לא היתה מיועדת להדלקה אך לכבות ע"י המים 
מביא  סי"ג  פי"ג  שש"כ  ובספר  שהדליק  אחר  מותר  יהיה  לשו"ע  שגם  אפשר 
מים  עליהם  לשפות  כוונה  מתוך  גז  כירי  בקביעות  להדליק  אין  שלכתחילה 
את  ויכבו  כשירתחו  הקדירה  לשולי  מעבר  יגלשו  שהמים  כדי  הבישול  בגמר 
הלהבה אולם אם קרה ושכח לכבות את הגז בערב יו"ט או בדיעבד אם טעה 
הגז  לכיבוי  לגרום  מותר  ניכר  הפסד  משום  בזה  ויש  ביו"ט  הגז  את  והדליק 
באופן הנזכר ובלבד שתהא כוונתו ליהנות מהמים שהוא מחמם ביו"ט ובוודאי 
יהיה  שהרי"ז  הלהבה  פני  על  הגולשים  המים  עם  הקדירה  את  להזיז  שאסור 

כמכבה בידים.

ובהערות שם אות נ"ח כתב שם בשם הגרשז"א כי ההיתר של גרמא הנו רק 
על דרך מקרה אבל לא לנהוג כן בקביעות לכתחילה ומוסיף שם שאם הדליק 

כן לכתחילה מסתבר שלא נחשב מקום הפסד ומצוי בדבר עוד מכשולות 
עי"ש.

[נכתב לעורר לב המעיינים, להלכה ולא למעשה, ובמקום 
הפסד ומניעת שמחת יו"ט ישאל חכם].

המשך:

התורה נקנית

לשון הברייתא באבות שהתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים. וכ"ה בשהש"ר 
(שם) כנגד ארבעים ושמנה דברים שנקנה בם התורה. [ובמדרש פתרון תורה (פר' 

חוקת) אי' כנגד מ"ח דברים שניתנה בהן את התורה].

ועי' לב אליהו פר' אמור (א) שהקניינים הם לשם בעלות על התורה, ובלעדיהם 
גם אם יש ידיעת התורה אין זה קנין בתורה, ורק ע"י מ"ח דברים נקראת תורתו. 

וע"ע משנת ר"א (ח"א סב) דכשם שבממון צריך קנין המועיל כדי לזכות בו, כך 
בלימוד התורה בלי קנינים אלו  לא זכה בה. ועי' בס' שביב אור (שבחה של תורה 
עמ' קעה), דמעלה יתירה יש בקניני התורה שהם תמידיים ונצרכים גם על העבר, 
ולכן שונים במהותם מקנייני ממון, שלאחר הזכיה א"צ מעשה קנין נוסף להשאיר 
את החפץ בבעלותו, משא"כ בתורה שאם כלתה קניינו הוא עלול לאבד את מה 

שהשיג, ולכן נצרכת התמדה בקניני התורה.

סדר הקנינים
מהלך  ולפי  מחלקות  לפי  נאמרו  הדברים  שסדר  מבואר  הראשונים  בפירושי 

החיים.  

חלקים  לג'  שפרטי המעלות מתחלקים  כ'  רבי מתתיה היצהרי (על אבות)  בפי' 
שהם בשלושת חלקי זמני החכמה. ראשון, בעודו תלמיד נער קטן שצריך למנהיג. 
שני, בעודו חבר אינו צריך למנהיג, אבל אינו ראוי להנהיג אחרים. שלישי, בהיותו 

רב הראוי להנהיג.

ובמרכבת המשנה (לר"י אלאשקר) ביאר שנחלק לד' חלקים. החלק הא' יש בו 
עשר מעלות, ידבר בם כנגד התלמיד עם הרב. החלק השני ידבר בו עם 
תלמיד חבר, והם י"ג מעלות. החלק השלישי ידבר בו עם הרב המורה, 

ויש בו י"ב מעלות. החלק הרביעי ידבר בו עם נשיא או ראש.

המשך מעמ' 8:

שער הציון

המפקיד בעיון
בבא קמא

גמ'
טוש"ע

הל' מילה טוש"ע ונו"כ
סימן ש"ח גמ' וטוש"ע
הל' שבת סימן ש"ח

מסכת תענית 
גמרא

לימוד קל פתוח
מסכת מדות בעיון

מפעל הש"ס 20 דף- יבמות
דף היומי

גמ' מכות, הכנה לשיעור
פתוח

גמ' אליבא דהלכתא
הל' שבת טור ב"י 

גמרא
דף היומי
חזרה יו"ד

עם בעל תשובה עם הבנה
גמיש

מחפש שיעור דף היומי
פתוח

ה מ מ י ב ת  ו ע ש  2 4
דרושים חברותות 

9141217לזמן קיץ
לקביעת חברותא

נושא                            מקום                    שעה                 טלפון
אזור ח"ח

קמ"ח
גמיש

בני הישיבות - ברכפלד
עטרת שלמה
הלל ושמאי

עדיף הלל ושמאי
קמ"ח/שד"ח

ברכפלד
שד"ח

אהל יוסף מאיר
נאות שמחה

חזון דוד
עדיף בית אבא

פתוח
זכרון משה
זכרון מאיר

ברכפלד
מאור חיים
זכרון מאיר
היכל יצחק

קצות החושן
תחילת יה"נ ר"ע רשב"י

עדיף שדי חמד
לקביעת חברותא התקשר עכשיו: 9141217 והשאר הודעתך

מענה אישי בשעות הערב  9:45-10:30 
בטל' 052-7127797 – רכז חברותות

9-10
שעה

11-12:30
10-1
9-1

10-12:30
9-10

8:30-8:45
7:30-8:30   הודעה

4-7

5-7
4-6:30
9-10

10:30-11:30
מ 9

8:45-9:15
להתק' אחרי 8 בערב

בסביבות 19:00

בוקר
אחה"צ

052-7646600
050-4107533
052-7667735
050-4131204
054-8476169

רכז
052-7679319
054-4869150
054-8407402
052-7697413

 052-7643513
050-4116367
054-8420932
050-4123974
054-8435808

9744391
053-3141790
054-8407402
050-4172430
054-8400433
053-3191207
054-8403424
052-7122273
054-8456965

ערב

מוצ"ש

נושאי הגליונות הקרובים בס"ד

ד"ת [עד 700 מילים] יתקבלו בצירוף שם מלא וטל'
gal2@okmail.co.il :עד יום שלישי בערב בדוא"ל

בכת"י, עד יום א' בתיבה שע"י אוצה"ס בית יוסף, בצירוף הוצ' הקלדה [10 ש' לעמוד]

בהעלתך - נר שבת
שלח - התעטפות בטלית

קרח - ביאת מקדש
חוקת - טעמי המצוות




