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י"ב[ "תעבדון את  ג'  נאמר בפסוק ]שמות 
במדרש  וכתוב  הזה",  ההר  על  האלוקים 
שמאות נ' של מילת תעבדון לומדים שצריך 
לספור חמישים יום עד יום מתן תורה שהוא 
עבודת האלוקים האמורה בפסוק, וכשהיה 
תלוי קידוש החודש בראיית העדים, פעמים 
ופעמים  סיון  בו'  ופעמים  סיון  בה'  עצרת 
ואייר  סיון  חודש  היה  אם  שתלוי  סיון,  בז' 
קבוע  זמן  אין  ע"כ  חסרים.  או  מעוברים, 

למתן תורה אלא ביום החמישים לספירה.

רבותינו שואלים מדוע ציווה השי"ת לעשות 
חג שבועות כל שנה ושנה, הרי מעמד הר 
סיני היה לפני אלפי שנים ומדוע צריך כל 
ואם נתרץ  שנה לעשות את חג השבועות. 
שרוצה השי"ת שנזכור חסדיו עמנו. מספיק 
שלמים,  ימים  ולא  זיכרון  איזה  לעשות 
חגים, במעשה  גם בשאר  זו קשה  ושאלה 
א' שנזכור חסדי ה' דיו. }אע"פ שאת מעמד 
ולהודיע  כל שנה  לזכור  חייבים  תורה  מתן 
לבנינו ולבני בנינו  כמ"ש בתורה "והודעתם 
לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' 
אלא  י'[{.   ד'  ]דברים  וכו'  בחורב  אלוקיך 
הדברים  ]הובאו  הקדמונים  מתרצים 
שנה  כל  מוריד  הקב"ה  ועוד.[  ברמח"ל 
באותו זמן את אותה הארה שהיתה בימים 
ההם, ועכשיו לפני חג מתן תורה מתעוררים 
בעולם כל המעשים והכוחות שהיו אז בזמן 
אפשר  אז,  שהיה  השפע  וכל  תורה  מתן 
אז  שהיה  כפי  הזה  בזמן  ולקבלו  להשיגו 
הדברים  עתה  רק  עצמם  זמנים  באותם 
ברוחניות, ולא במעשים גשמיים, ולכן ציוונו 
השי"ת לעשות הימים טובים בכל שנה עם 
כל דיניהם ופרטיהם שהרי זה ממש כאותו 
לאותם  להגיע  ואפשר  בסיני  מעמד שהיה 
ובזה  שצריך.  כמו  מתעוררים  אם  דרגות 
העומר  ספירת  במצוות  החינוך  מש"כ  יובן 
"להראות  המצווה,  בטעם  ש"ו[  ]מצווה 
הנכבד  היום  אל  הגדול  החפץ  בנפשנו 
הנכסף ללבנו, כעבד ישאף צל, וימנה תמיד 
מתי יבוא העת הנכסף איליו, שיצא לחרות". 
וביאר לעיל מזה שהתכלית שתקבלו התורה 
שהיא עיקר הגדול שבשביל זה הם נגאלים 
והיא תכלית הטובה שלהם וענין גדול להם 

ולכאורה  ע"כ,  מעבדות  החירות  מן  יותר 
עדיין קשה מדוע נצטווינו גם בזה"ז לספור 
התורה.  את  קיבלנו  שכבר  אחרי  העומר 
להגיע  אפשר  שנה  בכל  עתה  דגם  אלא 
אחד  כל  ממש  תורה  מתן  של  להשגות 
ואחד כפי הכנתו, וזה מראים בספירה את 
התורה  לקבלת  לזכות  הגדולה  תשוקתנו 
בזמן הזה כבזמן מתן תורה.                            

יום  וכתבו הקדמונים שיום מתן תורה הוא 
השנה  שבראש  כמו  הרוחניות  על  הדין 
נידונים  בעצרת  הגשמיות,  על  נידונים 
]אמור  זוה"ק  שביארו  וכמו  הרוחניות  על 
על  בעצרת  במשנה  שכתוב  מה  צז[  דף 
ששם  העליון  האילן  היינו  האילן  פירות 
בקדמונים  ]והובא  ישראל.  נשמות  שורש 
ואם  הר"ן[  ובדרשות  יעקב,  תולעת  בספר 
כן צריכים להתכונן כראוי ליום הזה.  ועוד 
הוא  זה  שחג  הקדושים  בספרים  מבואר 
בו  שמגיעים  החגים  שבכל  מעולה  היותר 
החגים  שאר  מכל  גבוהות  היותר  למעלות 
כללות  של  העליון  הכתר  בבחינת  שהוא 
השנה, והרי כתר תורה גדול מכל הכתרים, 
בליל  הקודש  בלימוד  תורתנו  מתן  חג  וזה 
שבועות. על כן צריך התגברות גדולה מפני 
בזוה"ק  וכמ"ש  זו  בלילה  הלומד  מעלת 
ופעולתו  שכרו  עוצם  על  מבהילים  לשונות 
ה"בית  מרן  עם  המעשה  וידוע  בעליונים. 
יוסף" הובא בשל"ה הק' במעלת יקר לימוד 

בלילה זה. 

ויקבל על עצמו שלא לדבר דברים בטלים 
מתחילת הלימוד עד סופו, הלילה הזה לה', 
וכך ימנע גם מלדבר בביהכ"נ דברי חולין, 
סנגורו  יהא  שלא  ויו"ט  בשבת  חול  ודברי 
קטגורו. ולכן צריך להתכונן כראוי לעמוד על 
המשמר. ואחר הלימוד הקדוש בלילה הזה 
מעט קודם עלות השחר ילך לבית הטבילה 
בלילה,  שעושה  התיקון  ענין  נשלם  שעי"ז 
וכשמוציאים  בראש,  כתר  בחינת  לתקן 
ספר תורה והחזן קורא בו עשרת הדברות 
צריך להרגיש שעכשיו עומד לרגלי הר סיני 
ושומע הדברות מפי הקב"ה וב"ש ומפי ציר 
וכן  פ"י[  ]יוש"ה  ה'  עבד  משה  ביתו  נאמן 
כדי  וזריזות  בהתלהבות  יתפלל  בתפילות 
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דבר העורך
בגודל קדושת יום מתן תורה

מתוך שיחה של מו"ר הרה"ג נתן בן סניור שליט"א 

מתן  לקראת  ההכנה  ימי  של  בעיצומם 
להגיש  שוב  אנו  שמחים  הקדושה  תורתנו 
לציבור בני התורה החשובים את הביטאון 
ומפסקי  חשובות   והלכות  תורה  דברי  ובו 
הישיבה  ראש  ורבנו  מורנו  של  הלכותיו 
הגאון רבי בן-ציון אבא שאול זצוקלל"הה 
ציון  נר  בספר  טעם  בטוב  ונערכו  שנכתבו 

לחודש סיון.
שבועות  חג  הקדושים  בספרים  כידוע 
התורה  לימוד  עניני  כל  על  הדין  יום  הוא 
נקבע  וכן  האדם  נידון  שבו  הקדושה 
העניינים  בכל  יקבל  דשמיא  סיעתא  איזה 

הקשורים להמשך עלייתו בתורה.
האדם  של  האמיתי  העלייה  שעיקר  וכיון 
כמ"ש  התורה  בלימוד  במדרגתו  תלוי 
ההכנה  לכן  חסיד  הארץ  עם  ולא  במשנה 
מהות  לכל  ויסודית  חשובה  היא  זה  ליום 

האדם לכל השנה כולה.
רבני הישיבה שליט"א ובראשם מו"ר ראש 
הישיבה שליט"א עמלים לרומם ולגדל כל 
בחור בהבנה בעומק העיון ובלימוד לחזור 
ולשנן לקנות את התורה הקדושה בכל מ"ח 
קנייניה ועם דגש מיוחד על עבודת המידות 
תורה  לבן  המתאימה  המיוחדת  והאצילות 
כל  וניתוק  טהורה  יראת שמים  עם  אמיתי 
מלזכות  האדם  את  המרחיקים  הדברים 
ב"ה  הקדושה  ישיבתנו  תורה.  של  לכתרה 
נעשה  צעד  שכל  מיוחדת  ס"ד  בה  יש 
בברכתו והכוונתו של מרן הגאון רבי חיים 

קנייבסקי שליט"א.
מורנו ראש הישיבה שליט"א מתעניין ודואג 
וב"ה הישיבה  ובחור  לעלייתו של כל בחור 
אברכים  בוגרים  עשרות  הוציאה  הקדושה 
הכוללים  היכלי  את  שמפארים  חשובים 
וכל רואם  החשובים בכמה מקומות בארץ 
מכירם כי הם זרע ברך ה'. ועוד היד נטויה 
הקדושה  הישיבה  את  ולרומם  להגדיל 
מצוינים  בתלמידים  גבולה  להרבות 
התורה  בדרך  ולהתעלות  ללמוד  הצמאים 
עשרות  מלבד  זאת  טהורה.  ירא"ש  מתוך 
האברכים המצוינים השוקדים על תלמודם 
ובהבנה  בעיון  בלימוד  ציון  בנין  בכוללי 

ובהנהגה ישרה.
שליט"א  הישיבה  ראש  למורנו  ברכותינו 
וכל  יצלח  בידם  ה'  הישיבה שחפץ  ולרבני 
עוד  ולהועיל  ולרומם  להגדיל  שאיפותם 
ויזכו  לטובה  משאלותם  כל  ה'  ימלא  ועוד, 

להעמיד תלמידים הרבה.
בברכת התורה 
המערכת

מאמר ראש הישיבה
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לקבלן  ונתן  ישנה  דירה  קנה  אדם  שאלה: 
וכשפירק  ישן,  עץ  חלון  ולהחליף  לשפצה 
אלפי  מתחתיו  מצא  החלון  את  הקבלן 
אם  לשאול  ובא  ויהלומים,  וזהב  דולרים 
או למוכר הדירה.  או לבעה"ב  לו,  שייך  זה 
את  פירק  כשהקבלן  אירע  אחר  ובמקרה 
המטבח הישן נמצא מאחוריו אלפי דולרים, 

ובא הקבלן לשאול למי שייך המטמון.
תשובה: איתא במשנה בב"מ דף כ"ה ע"ב 
וכו',  שלו  אלו  הרי  ישן  ובכותל  בגל  מצא 
חצירו  אין  מדוע  דשתיך  התוד"ה  והקשו 
קונה לבעל הגל, ותי' דאין חצר קונה בדבר 
שיכול להיות שלא ימצאנו לעולם, כמו כאן 
וכן  הגל,  בעומק  או  הכותל  בעובי  שמוצנע 
אלו  הרי  בחנות  מצא  דשנינו  מהא  מוכיח 
שלו, ואין בעל החנות קונה מדין חצירו של 
לו, לפי שהמעות הם דבר קטן  אדם קונה 
וכן מוכיח מהאי דלוקח  ואין סופו להמצא, 
מן התגר פירות ומצא מעות בתוך הפירות, 
הרי אלו שלו, ואין אומרים שזה שייך לתגר, 
שהיה  הזה  הכסף  את  לו  קנתה  שחצירו 
בתוך הפירות )שקנאם מכמה בעלי שדות(, 

משום שאין סופו להמצא. 
ועוד, אך  והרמב"ם  וכעין זה כתבו הרא"ש 
נראה שיש חילוק ביניהם ויש בזה ג' דרגות 
א. דעת הרמב"ם בפט"ז מה' גזילה ואבדה 
בכותל  הנמצא  שמטמון  הטעם  שכ'  ה"ד 
שמטמון  משום  החצר  בעל  זכה  לא  ישן 
שלו  ממון  ואם  אדם,  ומכל  ממנו  אבוד  זה 
שאבד ממנו אמרה תורה שיוצא ממנו אם 
אבוד ממנו ומכל אדם, ק"ו מציאה שאינה 
שלו לא יזכה בה באופן כזה. משמע מדבריו 
ומכל  ממנו  לגמרי  באופן שאבודה  דדוקא 
אדם אז אין חצירו קונה לו, אבל אם אינה 
אבודה כ"כ ויש סיכוי שתמצא חצירו קונה 

לו. 
ב. דעת הרא"ש פ' אלו מציאות שכ' מדוע 
שרבים  משום  שלו  אלו  הרי  בחנות  מצא 
ולא  )ואינה חצר המשתמרת(  נכנסים שם 
דמטבע  דס"ל  משמע  הנ"ל,  כהתוס'  כ' 

שרבים  ולולי  להמצא,  עשוי  חשיב  בחנות 
נכנסים חצירו קונה לו, אע"פ שמטבע קטן 
ואינו ברור שימצא, נראה דס"ל כל שרגילות 

שימצא, חצירו קונה לו. 
שכתב  הנ"ל  התוס'  דעת  זאת  לעומת  ג. 
דמטבע בחנות לא קנה בעל החנות משום 
דס"ל  משמע  ימצא,  שלא  להיות  שיכול 
חצירו  אין  ובלא"ה  שימצא,  שברור  שצריך 

קונה לו. 
הרמ"א בחו"מ סי' רס"ח ס"ג כ' דאין חצירו 
קונה לו אלא בדבר שהיה רגיל לבוא, אבל 
בדבר שאינו רגיל לבוא אין חצירו קונה לו, 
אע"פ שבאה מציאה לשם ובא אחר ונטלה 
במציאה  החצר  בעל  ידע  ולא  הואיל  זכה, 

אשר שם קודם שזכה בה השני, ע"כ.
וזה כדעת המרדכי שכ' הטעם שאינו קונה 
מטמון שבכותל משום שאין מעלה על דעתו 
שיכנס לחצירו דבר כזה, ובעינן דעת לקנות 
וליכא, ולכן רק בשדות וחצירות שדרך לבוא 
לשם צביים וגוזלות וכדו'  שדעתו ע"ז חצירו 

קונה לו. 
כדעת  שפסק  הרמ"א  על  הנתיבות  ותמה 
ואם  לבוא,  שרגיל  דבר  שדווקא  המרדכי 
ועתיד  גלוי  הוא  אם  אפי'  לבוא  רגיל  אינו 
להמצא אין חצירו קונה לו, וזה שלא כדעת 
דחק  ולכן  ועוד.  והרמב"ם  והרא"ש  התוס' 

ברמ"א שג"כ כוונתו כהתוס'. 
ועתה נשוב לשאלתנו לגבי המטמון שמצא 
לחלון,  מתחת  או  המטבח  מאחורי  הקבלן 
דלכאורה לכו"ע לא זכה בעה"ב מכיון שאין 
קנתה  לא  להמרדכי  ולכן  להיות  רגיל  זה 
לא  וסיעתו  להרמב"ם  וגם  בעה"ב,  חצר 

קנה, משום שאין זה עתיד להמצא.
אך נראה לומר דמהרגע שהחליט בעה"ב 
נחשב  המטבח,  או  החלון  ולפרק  לשפץ 
אותו מקום עשוי לשימוש, ולהמצא כל מה 
עוד  החצר,  בעל  זכה  רגע  ובאותו  בו  שיש 
קודם שהקבלן פירק וגילה את המטמון, כיון 

שהיה עתיד בוודאי להמצא. 
אולם לפי המרדכי שכ' דדווקא דבר הרגיל 

לבוא שדעת האדם עליו לקנותו, הרי בוודאי 
שלא עלה על לב בעה"ב שיש לו מטמון בזה 

בקיר, ולכן הפועל המוצא זכה. 
דלא  נקטו  הראשונים  שרוב  מכיון  אך 
יחיד,  דעת  שהוא  כ'  והנתיבות  כהמרדכי, 
דהעיקר כשאר הראשונים שתלוי אם עתיד 

להמצא לפי"ז זכה בעה"ב. 
אלו  הרי  בגל  מצא  מדוע  להקשות  יש  אך 
הגל  את  לפקח  התחיל  כאשר  הרי  שלו, 
ונתגלה המטמון, מיד זכה בעל החצר )מכיון 
שאז עשוי להמצא( קודם שיגביהנו המוצא. 
שיש  לומר  אפשר  בכותל  במצא  )בשלמא 
מטה  מטה  ידו  הכניס  והמוצא  בכותל  חור 
גלוי  היה  ונמצא שלא  והעלה את המטמון, 

קודם זכייתו(.
חצר  דהוי  באופן  מיירי  בגל  דמצא  וי"ל 
שנפל  הראב"ד  וכדפי'  משתמרת  שאינה 
ולכן לא זכה בעל החצר  גל,  ונהיה  הכותל 
עשוי  זה  אמנם  בגל  שמפקחים  דבזמן 
להמצא, אבל אז חצירו לא קונה לו כי אינה 
משתמרת. ועוי"ל דמיירי במטמון קטן שגם 
כשמפנים הגל אין עשויים לראותו, ולכן לא 

זכה בעה"ב. 
את  עשה  שאם  הנ"ל  בשאלות  י"ל  לפי"ז 
החצר  אין  השיפוץ  שבזמן  באופן  השיפוץ 
או  ערבים,  פועלים  שנכנסים  משתמרת, 
שמפרקים את דלת הכניסה, דחשיב באותו 
זמן חצר שאינה משתמרת לא קנה בעה"ב 

אלא הפועל.
יהודי  היה  המוכר  שאם  לדעת  יש  אמנם 
זה  את  איבד  שהוא  ונראה  שבת  שומר 
חייבים להחזיר למוכר משום השבת אבידה, 
אבל אם המוכר היה גוי או יהודי מחלל שבת 
אבידה,  להם  להשיב  חיוב  שאין  בפרהסיא 
מי  וא"י  לקוחות  כמה  עברה  שהדירה  או 
הטמין באופן שפטור מהשבה, זכה המוצא. 

בענין משפץ שמצא מטמון

שלא תחטפינו שינה באמצע ויבוא לידי טעות 
כי גמר הפרי של תיקון ספירת העומר  וידוע 
ולימוד חג השבועות יהיה בתפילת מוסף לכן 
אחר  הולך  הכל  כי  הרבה  בה  להזדרז  צריך 
החתום כמו שכתב ר' יוסף חיים ע"ה ]בא"ח 

במדבר ה'[. 

להתחזק  הזמן  תורה  מתן  לקראת  עכשיו 
הר  מעמד  כל  תכלית  היה  שזה  ה'  בקירבת 
תניא  כ'.[  ]דף  נדרים  בגמרא  כדמצינו  סיני 
בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי 
יראת  לידי  מביאה  שהבושה  מלמד  תחטאו 
שהוא  באדם  יפה  סימן  אמרו  מכאן  חטא 
ביישן. אחרים אומרים כל אדם המתבייש לא 
פנים  בושת  לו  שאין  ומי  חוטא  הוא  במהרה 

וכתב  סיני  הר  על  אבותיו  עמדו  שלא  בידוע 
שם הר"ן הטעם "שהרי נתן טעם למעמד הר 
וכתיב  פניכם  על  יראתו  תהיה  לבעבור  סיני 
פה  איננו  אשר  ואת  היום  פה  ישנו  אשר  את 
עכ"ל.  מזרעם"  אינו  פנים  בושת  לו  שאין  ומי 
הרי לנו שחז"ל הקדושים אמרו שהטעם של 
יראת  שנקבל  בשביל  הוא  סיני  הר  מעמד 

שמים וזהו על ידי הבושה מהשי"ת. 

ר'  יראת שמים, פעם הרבי  ולהבין מעט מהו 
זושא זצ"ל בקש שיתנו לו להרגיש גודל יראת 
שמים של הקדמונים ואמרו לו של האמוראים 
של  ואולי  שתרגיש,  אפשר  אי  והתנאים 
הראשונים ונתנו לו יראת שמים של הרמב"ם 
והיה רועד מפחד ולא יכל להחזיק מעמד. ר' 

אברהם בנו של הרמב"ם מספר שאביו בזמן 
אוחזים  תלמידיו  ב'  היו  תפילין  מניח  שהיה 
שהיה  האימה  מחמת  לעמוד  יכל  שלא  אותו 
הכ"ה[  ]פ"ד  תפילין  בהלכות  שכתב  וכפי  לו 
קדושת תפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן 
שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו 
וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה 
ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה ליבו 

בדרכי האמת והצדק. 

יביאו  שהתפילין  כתב  לא  שהרמב"ם  הרי 
אותו לידי ענווה ויראת שמים אלא זו מציאות 
כשאדם תפילין בראשו ובזרועו הרי הוא עניו 
עליו  שנקרא  ה'  שם  מפני  וכו'  שמים  וירא 
ומוסיף הרמב"ם לפיכך צריך אדם להשתדל 

המשך מעמ' 1בגודל קדושת יום מתן תורה

להיותן עליו כל היום שמצותן כך היא, דהיינו כיון 
שזו מציאות שהלובשן הוא ירא שמים לכן צריך 
ללובשן כל היום ועל ידי כך לא יבוא לידי חטא. 
דברים אלו מחייבין אותנו מאוד וכי כך אנחנו 
מרגישים בלבישת תפילין ולאו דווקא בתפילין 
להרגיש  אדם  צריך  מצוה  עשיית  בכל  ה"ה 
קודם  שהיה  מהדרגה  שמשתנה  שמתרומם 
מברכים  אנו  שהרי  לאחריה  המצוה  עשיית 
אשר קדשנו במצוותיו כל מצוה מקדשת אותנו 
וזה  ה'  יותר קרבת  לנו  מרוממת אותנו שיהיה 
שראינו  כמו  תורה  מתן  זמן  ועכשיו  לנו  חסר 
הוא  סיני  הר  למעמד  הטעם  בנדרים  בגמרא 
לבל תחטאו,  פניכם  על  יראתו  לבעבור תהיה 
זה אפשר  ידענים  אנשים  לא מחפש  הקב"ה 
"לבל  מחפש  הקב"ה  בנקל,  הרבה  למצוא 

בית הדין ובית ההוראה
מאמר  הרה"ג הרב משה שמש שליט"א דיין ומו"צ בבנין ציון ור"כ בית שלמה 
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חינוך
מאת הרב שמואל כהן שליט"א מנהל רוחני

ושננתם לבניך

האם אבא חייב ללמוד עם בנו באופן אישי או מספיק שדואג להכניסו לת"ת טוב או אפי' מוסיף ונותן לו ר"מ פרטי ללמדו. 

תשובה: ודאי שיש מעלה גדולה מאוד לטרוח ולחפש לילדנו מקום לימודים חשוב וראוי כדי שהילד יגדל ויתעלה בתורה ועבודת 
ה' וכל מה שההורים משקיעים אינו הולך לאיבוד. וראה מה שהעיד מורנו ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל 
שהעיד על עצמו שמה שזכה ללמוד בהיכלי הישיבות הקדושות ולהגיע עד הלום הוא בזכות הוריו שהשקיעו בו והוזילו מכיסם 

למלמד פרטי אפי' שלא היה נזקק לכך )דרכי החיים פ"א עמ' כ"ד(.

אמנם צריך לידע שאין זה פוטר את האדם מללמוד עם בנו. הגמ' אומרת כל המלמד את בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו למדו 
לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות.

ומבהיל לראות דבריו הנוראים של רבינו החפץ חיים )בספר חומת הדת מאמר דרך התורה( מי שאינו מלמד את בנו כל מה שחייב 
ללמדו דהיינו לימוד התורה והשרשת עיקרי האמונה זה גורם לקיצור ימים כדאיתא בספרי )דברים יא( ולמדתם אותם את בניכם 

למען ירבו ימיכם – אם למדתם את בניכם ירבו ימיכם ואם לאו יקצרו ימיכם.

ועוד תועלת מרובה יש בלימוד האב עם בניו שהדבר מביא לקשר וקירוב לבבות ומכשיר את לב הבן להיות מהיר לשמוע ולהיות 
כלי קיבול לקבל מה שהאב ידריך אותו גם בשאר ענייני החיים. ומשפיע לטובה על כל מהות החינוך שמחנך האב את בנו וצריך 

שיעשה זאת בדרך קירוב ואהבה ובהסברת פנים ובשמחה )דרכי החיים ח"א עמ' י"ז(.

ידוע שאביו של הרבנים אדלשטיין שליט"א למד עם בניו כמה שנים בחו"ל וכשעלו לארץ עד שנכנסו לפונוביז', ושאלו פעם את 
הגאון ר' יעקב אדלשטיין שליט"א יש הורים שמרגישים איזה כעס או לחץ כשלומדים עם בנם והבן אינו מבין או אינו לומד כראוי 
ואיך הדרך לא להגיע לכך וללמוד בעונג ושמחה כדרך אביהם זצ"ל שלמד עם בניו כמה שנים והכל באהבה ושמחה. וענה הרב 
שליט"א אבא צריך לתאר לעצמו גם אני בעצמי הייתי ילד ואיך אני הייתי רוצה שיתנהגו אליי, ואז יקבל כוח להתנהג בסבלנות 

וללמוד איתו בשמחה ועונג. 

עוד עצה שאמר הגאון רבי צבי גרינהויז שליט"א כשלומדים עם הילד צריך לשים לב שרואים שכבר מתחיל להיות כבד עליו 
הלימוד לשלוח אותו לנוח או איזה איורור  שלא יקוץ ח"ו הלימוד. )סיפר פעם באריכות שכך נהג הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל 
כשלמד עם בנו הגאון ר' ראובן שליט"א כשהלכו לנופש והיה עובר העגלה להביא כל צרכיהם מהעיר שאל את בנו אתה רוצה 

ללכת איתו( 

ועוד הוסיף לפעמים ששואלים את הילד מה למדתם היום בא תראה לי במשנה, בגמ' היכן התחלת והיכן סיימת זהו כבר מראה 
לילד שאבא קשור ללימוד של הילד ואם קשה לילד לא להכביד יותר רק בשבת או יום אחר לשבת ללמוד ולחזור על כל הנלמד.

וגם הלימוד צריך שיהיה בדרך חזרה ולא מבחן שאז הילד נלחץ ומפחד מכל פעם שנמצא עם האבא. וכל אחד צריך לבחון היטב 
עפ"י טבעו ומהותו של בנו איך להעביר את זמן הלימוד ביחד מתוך שמחה ותענוג וכך יחקק במוחו וליבו של הילד שאין תענוג יותר 

מתענוג לימוד התורה הקדושה.

להיותן עליו כל היום שמצותן כך היא, דהיינו כיון 
שזו מציאות שהלובשן הוא ירא שמים לכן צריך 
ללובשן כל היום ועל ידי כך לא יבוא לידי חטא. 
דברים אלו מחייבין אותנו מאוד וכי כך אנחנו 
מרגישים בלבישת תפילין ולאו דווקא בתפילין 
להרגיש  אדם  צריך  מצוה  עשיית  בכל  ה"ה 
קודם  שהיה  מהדרגה  שמשתנה  שמתרומם 
מברכים  אנו  שהרי  לאחריה  המצוה  עשיית 
אשר קדשנו במצוותיו כל מצוה מקדשת אותנו 
וזה  ה'  יותר קרבת  לנו  מרוממת אותנו שיהיה 
שראינו  כמו  תורה  מתן  זמן  ועכשיו  לנו  חסר 
הוא  סיני  הר  למעמד  הטעם  בנדרים  בגמרא 
לבל תחטאו,  פניכם  על  יראתו  לבעבור תהיה 
זה אפשר  ידענים  אנשים  לא מחפש  הקב"ה 
"לבל  מחפש  הקב"ה  בנקל,  הרבה  למצוא 

שמתבוננים  חטא  יראת  עם  אנשים  תחטאו" 
איך לעשות יותר נחת רוח להשי"ת.

צריכים עוד להתבונן במה שכותב מרן החיד"א 
בעבודת הקודש ]מו"ב אות רכ"ה[ ישמח מאוד 
בחסדיו  אשר  על  ויתעורר  הזה  הקדוש  בחג 
מרן  הקדושה,  תורתו  את  לנו  נתן  הגדולים 
אמרנו  ויתעורר,  מאוד  ישמח  אומר  החיד"א 
פעם שאם היינו מתבוננים בתפילה שאומרים 
איך  העמים  מכל  בחרתנו  אתה  ברגלים 
אהבת  העמים,  מכל  בנו  בדיוק  בחר  הקב"ה 
אותנו, ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, הלא 
צריך להוריד דמעות מרוב אושר ושמחה מלך 
מלכי המלכים אומר לנו אע"פ שאנחנו אנשים 
ובכל  פשוטים, עשויים מחומר, מלאים תאוות, 

זאת אומר לנו מלך מלכי המלכים הקב"ה שיש 
המשרתים  קדושים  מלאכים  רבבות  רבי  לו  
ומרומם  בנו  ורוצה  אותנו  אוהב  לפניו, שבכו"ז 
הגדול  שמך  ויותר-  העולם.  שאר  מכל  אותנו 
ממקום  שלנו  הנשמות  קראת  עלינו  והקדוש 
להתמלאות  ממש  צריכים  מאוד  מאוד  גבוה 
קרבנו  כך  איך  להשי"ת  והשתוקקות  שמחה 
התביעה  הקב"ה  את  שמכירים  ואנו  לעבודתו 
עלינו יותר גדולה וכי יתבעו את מי שאינו מכיר 
את השי"ת מה אפשר לתבוע ממנו אבל אנחנו 
ויזכנו  עלינו  חמל  המרובים  ברחמיו  שהשי"ת 
להכיר שמו הגדול וזיכנו לדעת האמת שעיקר 
ישראל תלויה בתפילות מעומקא  הצלחת עם 
דליבא ודבקות בהשי"ת אנו צריכים להתחזק 

ולהתעורר. ה' יזכנו לקבל תורה בשלימות. 
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הלכות תלמוד תורה
 מתוך ספר "נר ציון" הלכות ומנהגים במעגל השנה

הקדמה:

במצות תלמוד תורה ישנם ד' מצות: 

א.  חיוב ידיעת התורה, הוא מה שצותה תורה )דברים ה א( ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם.

ב.  חיוב העסק בתורה, הוא מה שנאמר )יהושע א ח( והגית בו יומם ולילה.

ג.  חיוב שיהיו ד"ת מחודדין בפינו, הוא מה שצותה תורה )דברים ה ז( ושננתם. 

ד.  איסור שכחת התורה, הוא מה שהזהירה תורה )דברים ד ט( השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח וגו' ופן יסורו מלבבך וגו'.

א. חיוב ידיעת התורה

א. חיוב ידיעת התורה כיצד: כל אדם מישראל מחוייב ללמוד 
מצות  תרי"ג  כל  והיינו  כולה,  התורה  כל  שידע  עד  בעצמו 
גמור  חיוב  והוא  בפוסקים,  המבוארים  וטעמיהן  בהלכותיהן 

על כל אדם, גם אם לא לימדו אביו. 

התורה,  דיני  כל  למד  הרי  והרמב"ם,  השו"ע  כל  בלימוד  ב. 
וטעמי הדינים ילמד ברא"ש או בב"י או במשנ"ב, ]אבל אין 
ומ"מ  והתירוצים[.  הקושיות  הפלפולים,  כל  גם  לידע  חיוב 
בלימוד השו"ע לבד לא יצא, שההלכות שאין נוהגות בזה"ז 

לא נתבארו שם. 

ג. כל שלא למד התורה כולה כדלעיל, עדיין לא קיים מצוה 
זו, שנאמר )דברים יא( כי אם שמר תשמרון את כל המצוה 
הזאת, ודרשו בספרי )פ' עקב( שלא תאמר למדתי הלכות 
די, ת"ל כל המצוה הזאת, למוד מדרש, הלכות ואגדות. ולשון 
כראוי  זו  מצוה  לקיים  לבו  שנשאו  מי  ה"ו(:  )פ"ג  הרמב"ם 
ולהיות מוכתר בכתר תורה לא יסיח דעתו לדברים אחרים 
ולא ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת. כך 
היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה 
ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, ולא עליך 
ואם הרבית  בן חורין ליבטל ממנה,  ולא אתה  הדבר לגמור 

תורה הרבית שכר, והשכר לפי הצער:

המצות  בכל  מצוה  לך  אין  ה"ג-ד(:  )פ"ג  הרמב"ם  פסק  ד. 
תורה  תלמוד  אלא  תורה,  תלמוד  כנגד  שקולה  שהיא  כולן 
כנגד כל המצות כולן, שהתלמוד מביא לידי מעשה לפיכך 
התלמוד קודם למעשה בכל מקום. היה לפניו עשיית מצוה 
לא  אחרים  ע"י  להעשות  למצוה  אפשר  אם  תורה,  ותלמוד 
יפסיק תלמודו, ואם לאו יעשה המצוה ויחזור לתלמודו: ומ"מ 
כ"ז לענין מצות "לימוד התורה", אבל מצות "ידיעת התורה" 
יכולה  שאינה  למצוה  ואף  יותר,  גדולה  ומעלתה  חיובה 

להעשות ע"י אחרים - אינו פוסק.

ה. מצות שבגופו, לעולם פוסק לקיימן, ואפילו כשעוסק במצות 
ללמוד  ויכול  ופנוי  ומ"מ בחור שליבו טהור  "ידיעת התורה". 
תורה בקדושה, אם עדיין לא זכה לידע התורה כולה, וחושש 
שאחר נישואיו יהא טרוד תמיד בפרנסתו, ]וכמ"ש )קידושין 
כט:( ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה?[, ונמצא מפסיד לגמרי 
מצות ידיעת התורה לעולם, על כן ידחה קיום מצות פו"ר עד 

שידע תחילה התורה כולה, ואף שהיא מצוה שבגופו.

ו. ומכל מקום, אם רואה שנטרד וקשה עליו ללמוד, או שיצרו 
מתגבר עליו ונמצא שאין לבו פנוי, ישא אשה ואח"כ יעסוק 

בתורה בטהרה.

ז. עוד ב' מצוות צותה תורה: א( מצות "ושננתם" )דברים ה 

ז( שיהיו ד"ת מחודדין בפיך, מצוה שיחזור על לימודו שלא 
ישתכח ממנו, שנאמר )דברים ד ט( השמר לך ושמר נפשך 
יסורו  ופן  עיניך,  ראו  אשר  הדברים  את  תשכח  פן  מאד 
בו  עיניך  התעיף  ה(  כג  )משלי  ואמרו  חייך,  ימי  כל  מלבבך 
ואיננו, לכן צריך לחזור כל ימיו כדי שיזכור כל התורה כולה. 
ולשון הרמב"ם )פ"א ה"י(: עד אימתי חייב ללמוד תורה עד 

יום מותו וכו', וכל זמן שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח. 

ח. בזמן שלא היתה התורה כתובה, היה כל אחד ואחד חייב 
ממנו,  תשתכח  שלא  פעמים  ואחת  מאה  לפחות  ללמוד 
מאה  פרקו  שונה  דומה  אינו  ט:(  )חגיגה  רז"ל  ]וכדדרשו 
פעמים להשונה מאה ואחת[, אבל בזה"ז שהכל נדפס, די 
כדי  תמיד  ויחזור  ההלכות,  שידע  לו  שיתברר  עד  שיחזור 
שלא ישתכחו ממנו ויהיו ברורות וחקוקות בזכרונו בלי גמגום 

כבשעת לימודו ממש.

ט. חיוב ידיעת התורה והעסק בה הוא בכל ד' חלקיה, והיינו 
מקיים  שבכתב  שבתורה  אלא  וסוד,  ודרש  ורמז  בפשט 
אינו  שבע"פ  בתורה  אבל  מבין,  כשאינו  גם  ת"ת  של  מ"ע 
מקיים מצות ת"ת אלא כשמבין, ונפק"מ בזה גם לענין דיני 
ברכות התורה בבוקר, שבתורה שבכתב מברך לפני תחילת 
דעמי הארץ  ]וכמש"כ האחרונים  מבין,  גם כשאינו  הלימוד 
מברכים ברכות התורה אף שאינן מבינים, משום שקוראים 
פסוקים[, משא"כ בתורה שבע"פ אם אינו מבין א"צ לברך. 
]דגם  לימוד,  חשיב  מבין,  כשאינו  אף  בזוה"ק  הקורא  ומ"מ 
מי שסבור שהבין עדיין לא הבין[, ומטהר ומתקן נשמתו, וכן 
הוא מנהג אבותינו לגרוס זוהר באשמורת הבוקר, וחזרו ושנו 

ושלשו כמה פעמים, ויש בדבר ערך גדול.

ב. חיוב לימוד התורה

י. כתב הרמב"ם )פ"א ה"ח(: כל איש מישראל חייב בתלמוד 
תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורין, בין בחור 
בין שהיה זקן גדול שתשש כחו, אפילו היה עני המתפרנס מן 
ובנים, חייב  הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אשה 
לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר )יהושע א 

ח( והגית בו יומם ולילה.

יא. גם המתפרנס ממלאכתו, לא ירבה במלאכה, ]וברמב"ם 
שעות  וט'  שעות,  ג'  במלאכתו  שיעסוק  איתא  הי"ב(  )פ"א 
היום  ורוב  היום,  חצי  במלאכתו  יעסוק  היותר  ולכל  ילמד[, 
לידיעת  הגיע  לא  עדיין  אם  ובפרט  בתורה,  יעסוק  ובלילה 

התורה.

יב. וכ"ז במי שהוא בר הכי שיהא ת"ח, אבל כשאינו בר הכי, 
עדיף שיעסוק במלאכתו כל היום, ובחלק מכספו יתמוך בידי 
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הלכות תלמוד תורה
 מתוך ספר "נר ציון" הלכות ומנהגים במעגל השנה

ת"ח או שני ת"ח, או בישיבה שיצאו ממנה ת"ח, ובזה מקיים 
התורה כיששכר וזבולון, וכאילו למד בעצמו. 

יג. ומ"מ אף העוסק במלאכתו כל היום, אינו רשאי להתבטל 
מן התורה בזמן שהוא פנוי, וחייב לקבוע עיתים לתורה ביום 
ובלילה, ואפילו זמן מועט ככמה דקות.  ובשעת הדחק שאין 
לו זמן פנוי כלל, יוצא יד"ח בק"ש, והני מילי לענין שאינו עובר 
בלאו דלא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ומקיים והגית אבל 
אלא  ושננתם,  ומצות  וגו'  אותם  ולמדתם  מצות  מקיים  אינו 

במה שלומד ומבין.

מי שא"צ  אבל  במלאכתו,  להתעסק  במי שמוכרח  וכ"ז  יד. 
או  פועלים,  לו  ויש  עשיר  שהוא  כגון  במלאכתו,  להתעסק 
בר  אינו  אפי'  הפנסיה[,  מקרן  ]או  הצדקה,  מן  שמתפרנס 
הכי להיות ת"ח, מחוייב ללמוד תורה ביום ובלילה, מצד מ"ע 

דלא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה וגו'.

ג. אופן הלימוד

ידיעת  ענין  שהם  והגמ',  והמשנה  התנ"ך  שילמד  אחר  טו. 
בעומקן  הדברים  בהבנת  יתייגע  וטעמיה,  הלכותיה  התורה 
כדי להוציא דבר מתוך דבר בלימוד הסוגיות. ולמעשה ראוי 
ובדקדוק  בעיון  ילמד  מהיום  חלק  זמנו,  לחלק  תורה  לבן 
רוב  ותהיה  להלכה,  להגיע  הראשונים  ובשיטות  הסוגיות 
יגיעתו בזה, ]אבל לא ירבה בלימוד אחרונים, שלא יתבלבל 
בסברות מחולפות, וגם א"א להכריע סברת מי עיקר, משא"כ 
ברשונים כל דבריהם כראי מוצק וכמסמרות נטועים[, ושאר 
לגמור  סדר  לעצמו  ויעשה  ]בקיאות[,  גירסא  ילמד  היום 
תוספתא,  סיפרי,  ספרא,  גמ',  משנה,  תנ"ך,  כולה:  התורה 
מדרשים, זוה"ק, ותיקונים, כדי שיקיים מצות ידיעת התורה 

כולה.

טז. גם אם חזר פעמים רבות, ויודע התורה בע"פ, עדיין לא 
קיים מצות עמלה של תורה ויגיעת התורה, וזה מה שאמרו 

)ברכות יז.( אשרי מי שעמלו בתורה.

יז. חייב להוציא לימודו בפיו, דאל"כ אינו מקיים מצות והגית 
בפיו  יוציא  דבר,  באיזה  לעיין  כשצריך  וגם  ולילה.  יומם  בו 

ואח"כ יעיין, ויקיים ב' מצות, לימוד התורה, ועמל התורה. 

יח. עוד יש דין נוסף, שיהא משכים לביהמ"ד, והוא מדברים 
שאוכל פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"ב.

ד. חיוב לימוד אחרים 

יט(  יא  )דברים  שנאמר  תורה,  ללמדו  חייב  אביו  קטן,  יט. 
ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם. ומשיתחיל לדבר מלמדו 
פסוק תורה צוה לנו משה וגו', ופסוק ראשון מפרשת שמע, 

ואח"כ מלמדו מעט מעט פסוקים פסוקים.

תינוקות,  מלמד  אצל  מוליכו  שבע  או  שש  בן  כשיהא  כ. 
יהפוך  ומלמדו בשכר עד שידע לקרוא עם הנקודות, שלא 
פירוש הענין ויבוא לידי טעות בהלכה, ]כדאיתא בגמ' )בבא 
בתרא כא:( שטעה בין ֵזֶכר לָזָכר[, ולכן מלמדו עד שיהא בן 

עשר שנים.

כא. עיקר החיוב ללמדו עד שידע כל תורה שבכתב ]תנ"ך[, 

ומיהו כ"ז בזמן שהיתה תורה שבכתב כתובה רק ככתיבת 
ס"ת, אבל בזה"ז שכולה כתובה לפנינו בטעמיה ונקודותיה, 
נהגו להקל שמלמדים לתלמידים חמשה חומשי תורה כולן, 

וקצת נביאים, וכשיגדלו ילמדו השאר.

כב. צריך ללמדו שידע גם תורה שבע"פ כולה, ]והיינו כשאינו 
דחוק[, ומגיל עשר מלמדו כל המשניות בהבנה טובה, ומגיל 
ט"ו גמרא עד גיל כ' לפחות, ועד אז יגמור כמעט כל הש"ס 
]כדאיתא באבות[, וזה עיקר החיוב. אמנם נהגו כלל ישראל 
איך  שידעו  אותם  מלמדין  אלא  ממש,  הכל  ללמדם  שלא 
ללמוד המשניות בהבנה טובה, ובגמ' מעמידין אותם על סדר 
הלימוד וצורת העיון, וזאת כדי שיבינו הדברים וישכילו ללמוד 

דבר מתוך דבר ולגדול לת"ח. 

כג. אם לא סיים ללמדו, אפילו גדל הבן ונשא אשה, ממשיך 
ביתו  בצרכי  לסייעו  האב  צריך  כן  ועל  ללמדו,  האב  חיוב 
ופרנסתו עד שיוכל להשלים למוד התורה כולה, וזהו בכלל 

ולמדתם אותם את בניכם.

הבן  הגיע  אם  בספרים,  מצויה  שבע"פ  שתורה  בזה"ז  כד. 
על  ההלכה  בעצמו  לברר  שיוכל  עד  העיון  בלימוד  להבנה 
בוריה מספרי הפוסקים וכדו', יש לסמוך שאף אם לא למד 
עדיין כל התורה שבע"פ, כבר יצא האב יד"ח, ]ואין עליו חיוב 
צדקה  ממצות  אם  כי  אותם,  ולמדתם  מצות  מצד  לתמכו 
עדיין  זכה  שלא  במי  ומ"מ  תתעלם[.  אל  ומבשרך  וממצות 

לזה ולומד בלא עיון, חזר הדין כדלעיל.

כיון שידע פעם אחת, אע"פ  כה. לימדו התורה כולה כנ"ל, 
ששכח, שוב אין מוטל חיובו על האב.

כו. אם אין בידו ללמוד גם הוא וגם בנו, הוא קודם לבנו. ואם 
היה בנו חריף ממנו, בנו קודם.

כז. שכר הלימוד של בנו אינו יכול לנכות מכספי מעשר, אבל 
שאר ההוצאות ללימוד בנו, כגון קנית הספרים ודמי ההסעה 
יכול לנכות מכספי מעשר  לת"ת ודמי מאכל ומשתה וכדו', 

]או אם נוהג ליתן חומש, יכול לנכות מכספי החומש[.

מלמד  אינו  בנו  ]באם  תורה,  בנו  לבן  גם  ללמד  חייב  כח. 
לנכד[, ונחלקו הפוסקים אם חייב הסבא ללמדו בחנם כמו 
לכל אחד מישראל ולפי"ז כשאינו יכול ללמדו בעצמו פטור, 
או שמחוייב לשכור לו מלמד, ומ"מ באם יודע ללמד לנכדו, 
אלא שהדבר קשה עליו מאיזה סיבה, לכו"ע חייב לשכור לו 

מלמד.

כט. וכ"ז בבן בנו, אבל בן בתו, אינו בכלל החיוב, אלא חייב 
ללמדו ככל אחד מישראל.

ל. מצות עשה של תורה על כל חכם וחכם מישראל ללמד 
ה  )דברים  שנאמר  בניו,  שאינם  אע"פ  התלמידים,  כל  את 
תלמידיך,  אלו  בניך  למדו  השמועה  מפי  לבניך,  ושננתם  ז( 
שהתלמידים קרוים בנים, שנאמר )מלכים-ב ב ג( ויצאו בני 
הנביאים וגו', א"כ למה נצטוה על בנו ועל בן בנו, להקדים בנו 

לבן בנו, ובן בנו לבן חבירו.
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הישיבה הגדולה
משיעורי הגאון רבי נפתלי שפירא - ר"מ ישיבת בנין ציון הקד' הנמסרים בלילות שישי בישיבתינו הק'

פרי  כל  מראשית  "ולקחת  בפסוק  כתוב 
ה'  אשר  מארצך  תביא  אשר  האדמה 
אל  והלכת  בטנא  ושמת  לך  נותן  אלוקיך 
ה' אלוקיך לשכן שמו  יבחר  המקום אשר 
חקרו  ב'[.  פסוק  כ"ו  פרק  ]דברים  שם" 
האחרונים האם מצוות ביכורים דין תרומה 
וכמה  להם,  יש  קדשים  דין  או  להם  יש 
טומאת  שייך  האם  א'.  בדבר:  נפק"מ 
כיפורים"  "מחוסר  ב'.  בביכורים.  "רביעי" 
כהן  בת  ג.  ביכורים,  באכילת  מותר  האם 
שנישאת לישראל ומת בעלה וחזרה לבית 
ואינה  לתרומה  שחוזרת  זרע  בלא  אביה 
כתרומה  דינו  אם  ושוק,  לחזה  חוזרת 
דינו  ואם  לאכול,  זאת  לכוהנת  מותרת 

כקדשים אינה רשאית לאכול.

ולביאור הצדדים בזה: דלכאורה יש לומר 
דחשיב כתרומה דכמו שמפרישים תרומה 
מן  ביכורים  מפרישים  כך  הזרעים  מן 
הזרעים, אמנם נראה יותר שהוא כקדשים 
שהרי התורה ציוותה להניח את הביכורים 
דלא  כקדשים,  חשיב  וא"כ  אותם  ולהניף 
ואינו  תנופה  בו  שיש  דבר  בתורה  מצינו 
קדשים, ובאמת מזה נראה ראיה מפורשת 
שהיא כקדשים. ויש לדחות דקדשים תלוי 
בהגדרת שם קרבן, והנה קרבן אין הגדרתו 
המקדש,  בבית  פעולה  איתו  עושים  אם 
אותו  שנותנים  דבר  שהוא  הגדרתו  אלא 

בשאר  והנה  לגבוה,  מתנה  דהיינו  לה' 
אותו  שמביאין  דבר  יש  כולם  הקרבנות 
הבשר  וגם  והאימורים  הדם  דהיינו  לה' 
הנאכל לכהנים ולבעלים מ"מ הם נחשבים 
כשיירי קרבן וכהנים משולחן גבוה קא זכו, 
נקרב לה' משא"כ  אבל עכ"פ חלק מהם 
לגבוה,  דסליק  מהם  חלק  שאין  ביכורים 
י"ל  שפיר  וא"כ  לכהנים  נאכל  כולו  אלא 
דאינו כקדשים אלא כתרומה, וראיה לדבר 
ממצוות לולב כל שבעה במקדש אפי' שיש 
נראה  מ"מ  במקדש  דווקא  ולקחתם  דין 

פשוט שאינו כקדשים.

}הערת ראש הישיבה :לחמי תודה ורקיקי 
חלק  שאין  אע"פ  כקדשים  דינם  נזיר 
מהם נקרב. אלא כל שיש בהם צד מזבח, 
חשיב  למקדש  והכנסתם  והנחה  תנופה 
לעזרה  חולין  מביאין  אין  קדשים,]שהרי 

ובכללם תרומה[{

ביכורים  הלכות  בסוף  אמונה  בדרך  והנה 
ביכורים  שמצוות  מהחזו"א  מכתב  נדפס 
מוכח  וכן  כקדשים,  ולא  כתרומה  נידון 
אלא  ד"ה  כ.  דף  בפסחים  התוס'  מדברי 
דבביכורים ל"א חיבת הקודש מכשרתן, הא 

קמן דלא חשיב כקדשים אלא כתרומה.

ולכאורה הדבר תלוי במחלוקת תנאים ]פ"ג 
אין  יהודה אומר  "רבי  מי"ב[ דאיתא התם 
וחכמים  בטובה  לחבר  אלא  אותם  נותנים 

והם  משמר  לאנשי  אותם  נותנים  אומרים 
מחלקים ביניהם כקדשי מקדש". ולכאורה 
חכמים ס"ל שהם כקדשים ולכן אין טובת 
את  ליתן  למי  להחליט  לבעלים  הנאה 
שמתחלקים  כקדשים  אלא  הביכורים 
שהוא  ס"ל  יהודה  ורבי  משמר,  לאנשי 
לאיזה  הבעלים  רצון  לפי  שנותן  כתרומה 

כהן שירצה.

שכתב  כן  שאינו  מוכח  ברמב"ם  אמנם 
]פ"ג מהלכ' ביכורים ה"א[ וז"ל "הביכורים 
נותנים לאנשי משמר והם מחלקים אותם 
ביניהם כקדשי מקדש וכבר ביארנו שהם 
ביכורים  שאכל  זר  ולפיכך  תרומה  קרוין 
בכל מקום חייב מיתה מדיני שמים" עכ"ל. 
הא קמן שאפילו שפסק הרמב"ם כחכמים 
בנידון  תלוי  אין  משמר  לאנשי  שמתחלק 
תלוי  אלא  כקדשים  או  כתרומה  זה  האם 
אם יש במתנות כהונה אלו עבודת כהנים 
בהם  עובדים  שכהנים  כיון  וכאן  במקדש, 
שפיר  מ"מ  כתרומה  יחשבו  אפילו  א"כ 
בהם   ואין  משמר  אותו  לאנשי  מתחלקים 
כמבואר  ליתן  למי  לקבוע  לבעלים  אה"נ 
בפסוק "כי שכר היא לכם חלף עבודתכם".

ממנו  שמשמע  בירושלמי  עיין  אמנם 
שנחלקו הני תנאי דלעיל בחקירה הנ"ל אי 
דרך  וע"ע  כקדשים,  או  כתרומה  ביכורים 

אמונה מש"כ בזה.

פרטי דינים כשחל שבועות במוצאי שבת 

 מובא בספר נר ציון מהדורה קמא                                                                         

המשך בעמ' הבא

א. כשחל יו"ט של שבועות במוצ"ש, אסור להדליק ]להוליד[ אש חדשה 
לצורך הדלקת נרות של יו"ט, אלא יעבירו מאש שהייתה דולקת מערב 
שבת. ולכן יניחו מערב שבת נר שדולק יותר מכ"ד שעות, ויוכלו להעביר 
ממנו אש להדלקת נרות לכבוד יו"ט. ]ולדעת מרן השו"ע שאין מברכין 
על תוספת אורה, צריכין לברך על נרות שנמצאים בחדר חשוך, ואח"כ 
ידליקו גם במקום אכילתם, שאז הברכה אינה אלא על תוספת אורה. 
ועיין לעיל מה שנתבאר בזה ולענין נרות במקום שיש תאורת חשמל, דעת 

מו"ר הגרב"צ שאין חשש בהם של תוספת אורה ]אול"צ ח"ב סי' יג'[.
גלילת הספר  זה  ]ובכלל  יו"ט,  לצורך  להכין שום דבר  ב. אסור בשבת 
לכבוד השבת  דבר שהוא  אבל  וכיו"ב[.  הסעודה  כלי  רחיצת  או  תורה, 
אם  הסעודה  לאחר  השולחן  ולנקות  לסדר  רשאים  ולכן  מותר,  עצמה 

עושה לצורך השבת עצמה.
ג. הנוהגין להחמיר כשיטת ר"ת רק במלאכות דאורייתא, רשאין להוציא 
המאכלים ולחממם ]כשאין בזה בישול מן התורה[ מזמן של 35 דקות 

אחר השקיעה ואילך.
ד. הדלקת נרות יו"ט אין רשאין להדליק אלא אחר צאת השבת, ]וצריכין 
לומר תחילה ברוך המבדיל בין קודש לקודש, או שכבר התפללו ערבית 
שלא  שבת  במוצאי  ליזהר  הנוהגות  ונשים  בתפילה[.  ותודיענו  והזכירו 
לעשות מלאכות עד זמן צאת השבת לשיטת ר"ת, יזהרו גם בליל שבועות 

זה, שלא ידליקו נרות של יו"ט רק אחר צאת השבת לשיטת ר"ת.
ה. אע"פ שבכל שבתות השנה האשה מדלקת הנרות ואח"כ מברכת, 

ביו"ט תקדים לברך לפני הדלקת  כמנהג כל קהילות הספרדים, מ"מ 
הנרות, ]וא"צ שתכסה עיניה בברכה[. וגם מי שנהגה בטעות לברך גם 

ביו"ט אחר ההדלקה, תשנה מנהגה, וביו"ט תקדים הברכה להדלקה.
ו. וכן תיזהר שאחר ההדלקה לא תכבה בידים את הנר ]או הגפרור[, אלא 
ואם כבה הגפרור  כדי שיכבה מאליו.  וכדו'  צלוחית מתכת  ע"ג  תניחנו 
אחר שבירכה, תיזהר שלא תדליק גפרור אחר, רק תעביר מאש אחרת 

שכבר דולקת.
ז. גם הנשים חייבות בברכת שהחיינו על עיצומו של יום, ויוצאות ידי חובתן 
שנהגו  ונשים  לנהוג.  ראוי  וכן  בקידוש,  שהחיינו  ברכת  ששומעות  במה 
לחוש  ואין  במנהגן,  להמשיך  מותרות  הנרות,  בהדלקת  שהחיינו  לברך 
בזה משום הפסק בין ברכת הנרות להדלקתם, וכן מותר להן לענות אמן 
על ברכת שהחיינו שבקידוש. ולטעום מן הכוס. ויש מפקפקין בזה עכ"פ 
ביו"ט של שבועות ]ושל ר"ה[. ומכל מקום, פשוט שאם בירכה שהחיינו 
בהדלקת הנרות, ומאיזה סיבה מקדשת לעצמה, שאינה חוזרת ומברכת 

שהחיינו בקידוש.
ח. הנוהגות לברך שהחיינו בהדלקת הנרות, הנה אע"פ שבשאר שבתות 
השנה יכולות להתנות שלא יקבלו שבת בהדלקה כשהדבר נחוץ לצורך 
מצוה, אם מברכת שהחיינו לכו"ע אינה יכולה להתנות שלא לקבל יו"ט 
בהדלקה, ועל כן מזמן ההדלקה ואילך אסורה בכל מלאכות האסורות 
מנחה  שכחה  אם  אלא  חול,  של  מנחה  להתפלל  יכולה  ואינה  ביו"ט, 
תתפלל ערבית שתים. ועל כן, אם עדיין לא התפללה מנחה, או שצריכה 

בעניין "ביכורים אי כקדשים הוו או כתרומה הוו"
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קיצור הדינים לשבועות
מדברי מו"ר ראש הישיבה חכם בן ציון אבא שאול זצוקללה"ה

בשמים  ומיני  עשבים  לשטוח  נוהגים 
"והצאן  שנאמר  סיני  להר  זכר  בבתים 
ההוא"  ההר  מול  אל  ירעו  אל  והבקר 
כתב  מרעה  מקום  להר  סביב  דנעשה 
לעטר  סמך  שיש  בברכ"י  החיד"א  מרן 
ממה  בעשבים  ובתיהם  כנסיות  בתי 
ישראל  שמנהג  לאחשורוש  המן  שאמר 
שני  )תרגום  בעצרת.  עשבים  לשטוח 
אסתר( כמו"כ נוהגים לשים ענפי אילנות 
בביהכ"נ ובבתים משום שבעצרת נידונים 
על פירות האילן, ובגר"א פקפק ע"ז דהוא 
כך  שהיה  בארצותם  וזה  הגויים,  כחוקות 
חשש,  אין  בארצותינו  אבל  הגויים,  מנהג 
ומ"מ כמדומה שהיום מביאים רק עשבים 

וכיו"ב.

א. יזהרו ללמד כל סדר הלימוד ]המובא 
גדול  בחשק  הלילה  זאת  של  בסידורים[ 
ובשמחה רבה והתלהבות הלב, דהלימוד 
וטהרה  קדושה  האדם  לנפש  ממשיך 
עסק  איך  מצינו  ובזוה"ק  שם(  )בא"ח 

רשב"י זיע"א בתורה בשמחה גדולה.

ב. בליל שבועות יזהרו שלא לדבר שיחת 
שמירה  להם  וצריך  הלילה,  כל  חולין 
שיש  עת  שכל  מפני  זה  בלילה  גדולה 
יצה"ר  של  דרכו  הרבה  מאנשים  אסיפה 
להכשילם בדברי חול, וכו' וע"כ כל אברך 
המשמר  על  יעמוד  בביהכנ"ס  שנמצא 
שלא ידברו דברי חול וק"ו דברים אסורים 
במדבר(.  )בא"ח  זה.  קדוש  בלילה 
וכשיגיעו לתרי"ג מצוות מצוה עליו לפרש 
להם מקצת מן המצוות ומקיים בזה מ"ע 
תלמידך  אלו  לבניך  ושננתם  מהתורה 
שחייב כל חכם ללמד כל אחד מישראל 

תורה.

בליל חג  תיקון חצות כלל  אין אומרים  ג. 
השבועות.

ד. לא יתנמנם כלל בלילה זה, ע"כ יתגבר 

השינה  לדחות  פקוחות  בעינים  כארי 
זו  דהאריז"ל החמיר מאד בשינה בלילה 

)בא"ח(.
ה. סמוך לחצות כרבע שעה או חצי שעה 
חוץ  כסדר,  שעה"מ  ק"ש  קוראים  וכד', 

מברכת המפיל שאין מברכים.
ליטול  טוב  חצות,  אחר  שעה  כחצי  ו. 
כל  מברכים  מכן  ולאחר  בכלי,  הידים 
מי  רק  יצר  ]אשר  כסדר  השחר  ברכות 
לעשות  שיתפנה  רצוי  צרכיו[,  שעשה 
צרכיו ויטול ידיו ויסמוך אשר יצר לאלוקי 
נשמה חוץ מברכת על נטילת ידים שאינו 
ביום,  ולא  בלילה  לא  כלל  היום  מברכה 
וחוץ מברכות התורה ]היינו מברוך וכו' על 
דברי תורה[, שמברכם אחר עלות השחר.

לענין  ביום  כישן  הוי  חצות  אחר  הישן  ז. 
לילך  שיכול  רעה  רוח  עליו  שורה  שאין 
בבקר יותר מד' אמות ואין קפידא בנגיעה 

בשאר דברים.
ללכת  טוב  השחר  עלות  קודם  מעט  ח. 
ולטבול במקוה ביו"ט אפשר לטבול אפי' 
יטבול  ובשבת  בעריו"ט,  שהוחמו  בחמין 
בפושרין שהם עד 37 מעלות ואין חוששין 

לסחיטה.
השחר  עלות  בזמן  מחלוקת  שיש  כיון  ט. 
זמן  משהגיע  תורה  ילמד  שלא  ראוי  לכן 
עלות  שיעבור  עד  הראשון  השחר  עלות 
התורה  ברכות  יברך  ואז  השני  השחר 
ובשירי  יעסוק בבקשות  וביני  וביני  וילמד, 

הודאות לה' יתברך, ]או ילך לטבול[.
יתפלל  ומוסף  שחרית  תפילת  י. 
שינה  תחטפנו  שלא  וזריזות  בהתלהבות 
גמר  כח  וידוע  טעות,  לידי  ויבא  באמצע 
ולימוד  העומר  ספירת  תיקון  של  הפרי 
ליל שבועות יהיה בפילת מוסף, לכן צריך 
אחר  הולך  הכל  כי  הרבה  בו  להזדרז 

החיתום. )בא"ח במדבר, ה'(.

בכל  נוהגים  יא. 
לאכל  המקומות 
חלב  מאכלי 
ומנהג  בשבועות 

אבותינו תורה.

שבפסח  א.  בדבר.  נאמרו  טעמים  וכמה 
וא'  פסח,  כנגד  א'  תבשילין  ב'  מביאים 
זכר  עושים  בשבועות  כן  חגיגה,  כנגד 
לשני הלחם, ע"כ אוכלים תחילה מאכלי 
חלב, ואח"כ מאכלי בשר וצריכים להביא 
שני לחמים עמהם, שאסור לאכול מלחם 
שאכל עם חלב, לאוכלו עם בשר, א"כ יש 
בהם זכרון לשני הלחם, וכן צריך להחליף 
המפה שאכל עמה חלב, שלא יאכל עמה 
מחיטים,  הלחמים  שני  יהיו  וע"כ  בשר. 

דומיא לשני הלחם. )רמ"א(.

שבקבלת  נכון  טעם  במג"א  כתב  ועוד 
כמ"ש  התורה  כל  קבלו  הדברות  עשרת 
רב סעדיה גאון שבעשרת הדברות כלולה 
מצאו  לא  לביתם  וכשבאו  התורה,  כל 
כיון  חלב,  כי אם מאכלי  לאכל תכף  מה 
וניקור  בדיקה  שחיטה  צריך  שלבשר 
ומליחה, מה שנצטוו בסיני ע"כ אכלו לפי 

שעה מאכלי חלב.

יב. נהגו לאכול דבש וחלב בחג השבועות 
וחלב,  לדבש  נמשלה  שהתורה  מפני 
כמ"ש דבש וחלב תחת לשונך )שכנה"ג(.

מהתורה  עשה  מצות  יו"ט  שמחת  יג. 
אדם  חייב  בשל"ה  וכ'  הזה  בזמן  אפילו 
לשמוח בזה החג ביותר דהוא יום שזכינו 
בו לכתר תורה ובפסחים )פ' אלו דברים( 
נמי  בעינן  דבעצרת  מודים  דהכל  אמרו 
עביד  דעצרתא  ביומא  רב  ואמרו  לכם, 
ליה עגלא תלתא, אמר אי לאו ההוא יומא 

כמה יוסף איכא בשוקא.

המשך מעמ' קודם

שהחיינו  תברך  לא  מצוה,  לצורך  מלאכה  עוד  ההדלקה  אחר  לעשות 
יו"ט. ]וכן איש המדליק ודאי לא יברך  בהדלקה, ותתנה שאינה מקבלת 
שהחיינו בהדלקה, ואם נצרך לעשות מלאכות או להתפלל אחר ההדלקה, 

טוב שיתנה שלא מקבל יו"ט בהדלקתו[.
ט. סדר הקידוש כשחל שבועות במוצאי שבת, שיאמר ברכת הגפן, וברכת 
הקידוש, ומאורי האש, והבדלה, ושהחיינו, וסימנך יקנה"ז ואין מברכים על 

הבשמים. ויעמוד בעת הקידוש.
יו"ט, לפי  י. רשאי לברך בורא מאורי האש על הנרות שהדליקום לכבוד 
שנעשו להאיר משום שלום בית. אבל על נר נשמה שהודלק לכבודו של 
נפטר לא יברך. אא"כ הודלק להאיר לעילוי נשמתו של הנפטר.]אול"צ ח"ב 

פמ"ז הט"ו[.
יא. מצוה מן המובחר לברך במוצ"ש על אבוקה, על כן הדרך לקיים המצוה 
גם כשחל יו"ט במוצ"ש, שיחתוך מעיו"ט מקליעת האבוקה ב' נרות שעוה 
קטנים, ויצמידם יחד על מגש מתכת וכדו', וקודם ברכת בורא מאורי האש 
ויניחם לדלוק עד  ויברך עליהם בורא מאורי האש,  ידליקם מאש אחרת 

שיכלו.
יו"ט אבוקה להבדלה, מוטב שיברך על נר אחד  יב. אם לא הכין מערב 
בלבד, ולא יצרף שני נרות לעשותם אבוקה, כי יש להסתפק אם יוכל אח"כ 

להפרידם, משום חשש כיבוי.
יג. שכח ולא אמר ותודיענו בתפילתו, וטעם קודם שהבדיל על הכוס, דעת 
דינו  שאין  ערבית  ולהתפלל  לחזור  צריך  שאינו  זללה"ה  הגרב"צ  מו"ר 

כמוצ"ש.
המצוף  בתוך  הפתיל  להניח  צריך  צף,  בפתיל  יו"ט  נרות  המדליקים  יד. 
מערב שבת כדי שיהיה מוכן ליו"ט, לצאת י"ח כל הפוסקים, וגם למתירים 
אם הנקב שבמצוף סתום וצריך לפותחו ה"ז מחתך ויש חשש איסור ביו"ט 
ע"כ יזהר להכין את הפתילות במצוף מערב שבת ואסור לחתוך או לגדול 
הפתילות ביו"ט בין ביד ובין בכלי. וכן אסור להדביק את הנרות ביו"ט, משום 
חשש ממרח. אבל אפשר להקל לתחוב הנרות לתוך הפמוט, אע"פ שעי"ז 

משתפשף הנר.
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שבת קודש
7:25  מנחה ערב שבת  

דרשת הרב שליט"א
8:25 ערבית של ליל שבת  

11:00 שיעור בסה"ק בן איש חי 
7:15 שחרית של שבת  
שיעור מקוצר במשנ"ב- אחר התפילה.
 1:30 מנחה של שבת וערב יו"ט 
]זמן מוצאי שבת  8:29 ר"ת 9:00[

חג השבועות
דרשת הרב שליט"א

ליל התקדש החג

ערבית של יו"ט  8:25
תיקון ליל שבועות- אחר הסעודה

12:41 חצות  
3:55 טבילה  
4:06 עלות השחר 

שחרית של יו"ט-עקידה 4:50
5:38 נץ החמה  
3:00 תהילים  
6:00 דף היומי  

7:30 בערך מנחה של יו"ט 
דרשת הרב שליט"א בהלכה ובאגדה

ערבית מוצאי החג- לאחר הדרשה

ניתן להשיג עופות ובשר מהשחיטה המהודרת זמני התפילות בבית מדרשינו
שבפיקוחו של מורינו ראש הישיבה שליט"א 

במזכירות המוסדות

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
שלוחה בזה

 לחתנה דבי נשיאה 
הרב אלעזר כהן שליט"א

ראש כולל שלמי מאיר
העושה לילות כימים

לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא
בספרי "נר ציון"

לרגל הולדת בתו תחי' בשעטו"מ

וברכה מיוחדת למורינו ראש הישיבה שליט"א
להולדת הנכדה

תזכו לרוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח.

מכון "נר ציון"

טל ראשי: 03-5790101
פקס: 03-5411729

binyantzion.ins@gmail.com :מייל
לתרומות "בנק פאג"י 

"בנה ציון" מ.ח. 486841 סניף 188 בני ברק
IBAN:  IL870521880000000486841

לפניות דחופות למזכירות המוסדות: 05331-66018
לשאלות דחופות ובעניני בית הדין: 050-4123451
זמני בית ההוראה:
 בצהרים 13:45-15:00 | בערב 18:30-19:30 
 לשמיעת שיחות הרב בקול הלשון: 0732-951651

מורינו ראש הישיבה עם ר' חיים קנייבסקי שליט"אתלמידי הישיבה בשיחה אצל הרה"ג ר' גרשון אדלשטיין שליט"א

בברכת שבת שלום וחג שמח!        
  הגבאים

מהנעשה 
במוסדותינו

ניתן להשיג את ספרי

 "נר ציון"
הלכות ומנהגים במעגל השנה

בחנויות המובחרות או במשרדי המוסדות.

המלצת מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי 
שליט"א על מוסדות בנין ציון:

הנני להמליץ עבור הישיבה בנין ציון ומוסדותיה, 
סניור  בן  נתן  רבי  הגדול  הגאון  ידידי  בראשות 
ושואל  רבות.  שנים  היטב  מכירו  שאני  שליט"א, 
כל דבר, הן בענייני הישיבה והן בשאר העניינים. 
לתורה  חיילים  להרבות  לו  לעזור  רבה  ומצוה 
הקדושה. והמסייעים יתברכו מנותן התורה בכל 

הברכות האמורות בתורה

  חיים קניבסקי

מוסדות בנין ציון
ע"ש מו"ר ראש הישיבה 

הגרב"צ אבא שאול זצוקללה"ה

בן זומא 29 בני ברק


