à"òù ïåéìéâ
)('ç äðù
à"òùú úåòåáùä âç
ìù åúåëæì íéàöåé ìáú éáçøá úåðåéìâä

àâééô äéç úá äëìî ìãðééù úøîå íéøî ïá êåøá áøä

‡?˙·˘· ˘„Á ¯·„ „ÓÏÏ ¯ÂÒ‡ È¯‰ ˙·˘· Ï‡¯˘ÈÏ ‰¯Â˙‰ ‰˙È ÍÈ
‡ 'Ó‚· ‡˙Èשבת פ''ו ע''ב כ''ע מודה בשבת ניתנה תורה לישראל,
כתיב זכור את יום השבת לקדשו ,וכתיב התם במתן תורה
ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה ,מה להלן בעצומו של
יום ,אף כאן בעצומו של יום ,ובעניין קושיית הראשונים בהא דמבואר בגמ'
שבת פ''ח ע''ב דבשעת מתן תורה חזרו ישראל י''ב מילין לאחוריהן דיש להקשות כיון דכ''ע
מודה דבשבת ניתנה תורה ,א''כ איך היה מותר להם לחזור י''ב מילין לאחוריהן ,הא על
השבת נצטוו במרה שהיה קודם מתן תורה ,עיין בספר מעדני אשר חג השבועות תשס''ו.
 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èאיך ניתנה תורה בשבת ,הרי קימ''ל יורה דעה סימן רמ''ה
ס''ק י''ד דאין קורין לתינוקות בתחלה בשבת ,מה שלא למדו
משום טורח שבת 'Ó‚· Â¯Â˜ÓÂ ,נדרים ל''ז ע''א וברש''י משום עונג
שבת ,א''כ הרי הקב''ה שומר את כל התורה אף איסורי דרבנן,
א''כ איך נתן את התורה בשבת ,כך מקשה בספר שמנה לחמו חלק א' ע''מ
כ''א ,וכן בספר מעשה יחיאל פרשת תולדות.

 :¯˘‡ È„ÚÓצריך להסביר את קושיית האחרונים ,דכוונתם כיון
שהיו בקבלת התורה נמי ילדים קטנים ,א''כ איך ניתנה בשבת,
אבל אין כוונת קושייתם בכלל איך ניתנה תורה בשבת ,דהרי
איתא בגמ' נדרים ל''ז ע''א דרק לקטנים אסור ללמד דברים חדשים,
משא''כ לגדולים ליכא איסור ,ואע''פ שהיעב''ץ בסידור שלו כתב
שאף לגדולים אסור ללמוד דבר חדש ,מ''מ במנחת אלעזר חלק ד'
סימן מ''ה תמה עליו דבגמ' משמע שרק לקטנים אסור.
‡:ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ
‡ .כיון שהקדימו נעשה ונשמע והיה להם כזה אהבה לא היה
קשה להם אף דברים חדשים ,ולכן היה מותר ללמד אותם אף
בשבת דברים חדשים ,כך תירץ בספר מעשה יחיאל פרשת תולדות.
· .ע''פ המדרש דמה דאמרינן דישראל אמרו נעשה ונשמע ,היינו
עד שלא שמענו כבר קיימנו דהאבות קיימו את כל התורה עד
שלא ניתנה ,א''כ אינו דבר חדש לכן היה מותר ללמד אותם
דברים חדשים ,כך תירץ בספר שמנה לחמו חלק א' ע''מ כ''ב.
‚ .ע''פ מה דאיתא בגמ' מגילה ג' ע''ב דתלמוד תורה דרבים חמור
יותר מעבודה ,א''כ נתינת התורה הוא תלמיד תורה דרבים
ועדיפא מעבודה ,א''כ ק''ו ומה קרבנות דוחה שבת כ''ש
תלמוד תורה דרבים דוחה עבודה לכן היה מותר ללמד דברים
חדשים במתן תורה אף שע''י זה יתבטל עונג שבת ,כך תירץ
בספר פני יצחק זוטא על מסכת פסחים דף ס''ו ע''א.

 :¯˘‡ È„ÚÓיסוד זה דתלמוד תורה דרבים דוחה שבת ,כבר
קדים בפני יהושע מגילה ג' עמוד א' שכתב ולענין תלמוד תורה
דרבים של כל ישראל לא שייך דחיית שבת ,והיכא דשייכי אפשר
דאין הכי נמי דדחי ,ועוד דלגמרי לא משכחת לה דהא יכול כל
אחד מישראל ללמוד תורה שלא ע"י דחיה.

é"ò ì"é
"øùà éðãòî" ïåëî

 ÔÈ·Ó ÈÙ ˙''Â˘·Âאור''ח סימן רל''ה הביא שנשאל לשיטות הפני
יהושע מדוע אמרו בגמ' עירובין מ''ג ע''א דאליהו לא יבא בשבת אם
יש תחומין למעלה מעשרה ,דהלא תשבי יתרץ קושיית ואבעיות,
והויא תלמוד תורה דרבים ,א''כ אף בשבת יבא.
 :‡È˘Â˜‰ ˙‡ ÔÈ·Ó ÈÙ‰ ‰Á„Âדכוונת הפני יהושע דאם אפשר
שתלמוד תורה דרבים בעצמו יהיה חילול שבת היה דוחה ק''ו
מעבודה ,אבל תלמוד תורה בעצמו ליכא חילול שבת ,רק מה
שיבא בשבת ,הלא זה אפשר היה קודם שבת גם כן ,ולא צריך
לבא בשבת ,ולא הויא בעידנא דמיעקר שבת יקיים המצוה
תלמוד תורה.
 :ÈÓ ‰Á„ ‰Ê·Âמה שרצה לתרץ קושית הרא''ש בפרק ערבי פסחים על
שיטות דסוברים דמשה רבינו נפטר בשבת ,א''כ איך איתא בג''מ
דביום שנפטר כתב י''ג ספרי תורות הא היה שבת ,ולפי הפנ''י
אתי שפיר דהויא ת''ת דרבים ,ודוחה דבשעת כתיבה לא הויא
תלמוד תורה דרבים רק אחר כתיבה ,ולא הויא בעידנא.
ÌÈ˘Ï ‰ÏÈÁ˙ ‰''·˜‰ ‰Ù ‰¯Â˙ Ô˙Ó· ÚÂ„Ó
?Â‰È ‰¯Â˙ È· Â‡Ï ÌÈ˘ È¯‰
‡ ‰·¯ ˘¯„Ó· ‡˙Èפרשת יתרו על הפסוק כה תאמר לבית יעקב ותגיד
לבני ישראל ,למה לנשים תחלה שהן מזדרזות במצות ,דבר אחר
כדי שיהו מנהיגות את בניהן לתורה ,א"ר תחליפא דקיסרין אמר
הקב"ה כשבראתי את העולם לא צויתי אלא לאדם הראשון
ואחר כך נצטוית חוה ועברה וקלקלה את העולם עכשיו אם איני
קורא לנשים תחלה הן מבטלות את התורה ,לכך נאמר כה
תאמר לבית יעקב.
 ÈÈÁ· ÂÈ·¯·Âשם שמות פרק י''ט כתב שהאשה הטובה היא סבה
לתורה שהיא יכולה להמשיך את בנה לבית המדרש לפי שהיא
מצוייה בבית ,והיא מרחמת עליו בכמה מיני געגועין כדי
להמשיך אותו אחר למוד התורה מנעוריו משלי כ''ב ו' "וגם כי יזקין
לא יסור ממנה" ,ולכך ראויה האשה להתפלל לשם יתברך בשעת
הדלקת הנר של שבת שהיא מצוה מוטלת עליה שיתן לה ה'
בנים מאירים בתורה ,כי התפלה יותר נשמעת בשעת עשיית
המצוה ,ובזכות נר שבת שהוא אור תזכה לבנים בעלי תורה
הנקראת אור שנאמר שם ו' כ''ג "כי נר מצוה ותורה אור" ,וכן דרשו
חז''ל שבת כ''ג ב' האי מאן דרגיל בשרגי הויין ליה בנים תלמידי
חכמים.

ãáëðä ãéâðä åðéãéãé é''ò áãåð äæ ïåéìâ
ùåáèìô à''èéìù íéåáðøéá ïøäà äùî áøä
äøåú ïúî âç ìâøì úåááø éåëéæì
åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé
äðôé øùà ìëá çéìöéå
ãáëðä ãéâðä åðéãéãéì áåè ìæî úëøá
'ñìâðà ñåì à''èéìù øâä ãåã áøä
'â ÷ìç øùà éðãòî øâä úøåãäî ìòá

è''æîá â''áò å''éð äùî ç''äáä åðá éñåøéà úçîù ìâøì
åéöìç éàöåé ìëî úçð úåàøì äëæé íéøéáëä åéùòî úåëæáù àåòø àäé
àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî äðôé øùà ìëá çéìöéå

åðãéãé é''ò áãåð äæ ïåéìâ
ìàøùé éìåãâ ìù íðåîà ùéà ïðáøã àçåìù
ìàøùé éùã÷ ïòîì åùôð øñåîå íçåìä
à''èéìù ñæåî øæòéìà íçðî ãéñçä áøä
àùéã÷ àáñä ìù äáø àìåìäã àîåé ìâøì

ò''éæ õéðæéåî ìàøùé úáäà ÷''äøä
.ä.á.ö.ð.ú ïåéñ 'áá ìçä
åãòá ïâé àìåìää ìòá ìù åúåëæù àåòø àäé
åúøåúå 'ä ãåáëì úåîçìîä ìëá çéìöéù

‡Ì„‡‰ Ï˘ ÂÁÂÎ ˘ÈÏÁÓ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÍÈ
?Ì„‡‰ ˙‡ ‡Ù¯Ó ‰¯Â˙‰„ ÔÈ¯Ó‡ È¯‰
 'Ó‚· ‡˙È‡ ‰‰סנהדרין כ''ו ע''מ ב' על הפסוק ישעיהו כ"ח "הפליא עצה
הגדיל תושיה" אמר רבי חנן למה נקרא שמה תושיה ,מפני שהיא
מתשת כחו של אדם.
Ê"·„¯ ˙"Â˘· ‰‰Â
כתב דליכא למימר דלא אמרינן הכי דמתשת אלא בדברים
הצריכין עיון ,משום דלהכל נקרא תושיה א''כ משמע אף כשאינו
לומד בעיון.
חלק ב' סימן תש''נ מובא בגליוני הש''ס סנהדרין כ''ו ע''ב

 :¯˘‡ È„ÚÓנראה לומר עוד סברא דאם מיירי רק כשלומד עיון,
א''כ מה החידוש שהתורה מתשת כוחו של אדם ,הרי כל דבר
שצריך להתעמץ לקרוא את זה מתיש את האדם ,אלא בעל כרחך
גם לימוד בקיאות מתיש את האדם.
 ÌÈÈÁ ˙¯Â˙· ÔÎÂסנהדרין כ''ו עמוד ב' כתב על הא דאמרינן התם בגמ'
שהתורה מתשת כחו של אדם ,וז''ל לכאורה משמע שע"י טורח
עמלה של תורה קאמר שמתשת כחו של אדם ,ואין נראה
דחוטבי עצים וחוצבי אבנים ושאר בעלי מלאכות טורח מלאכתן
מרובה מעמלה של תורה ,ואדרבה דרכיה דרכי נעם וכל העוסק
בה יש לו קורת רוח ודעתו נחה ,לכך נראה דמה שהיא מתשת
כחו של אדם ,לאו מפני טורח עמלה הוא ,אלא שכן היא דרכה
של תורה שכל העוסק בה נעשה כח חומרו תש כדי שיתגבר
עליו כח נשמתו ודעתו וחכמתו שכל זמן שחומרו של אדם
מתגבר אין דעתו נכונה וצלולה ÚÓ˘Ó ÔÎÂ ,מהגמ' ב''מ פ''ד
בעובדא דריש לקיש דהוי קא חזי ליה לרבי יוחנן דקא סח
בירדנא ושוור לירדנא אבתריה א"ל חילך לאורייתא א"ל שופרך
לנשי א"ל אי הדרת בך יהיבנא לך אחותי ,קביל עליה ,בעי
למיהדר לאתויי מאני ולא מצי הדר ,ופירש"י ז"ל שם דמשקבל
עליו עול תורה תשש כחו ,אלמא אע"ג דאכתי לא הוה טרח ולא
עמל בה נעשה תש כחו רק בקבלה בעלמא ,וצריך לומר דכך היא
דרכה של תורה.
 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èהרי התורה הויא רפואה לאדם כמו דאיתא בגמ'
עירובין נ''ד ע''א אמר רבי יהושע בן לוי חש בראשו יעסוק בתורה,
שנאמר כי לוית חן הם לראשך ,חש בגרונו יעסוק בתורה,
שנאמר וענקים לגרגרתיך ,חש במעיו יעסוק בתורה ,שנאמר
רפאות תהי לשרך ,חש בעצמותיו יעסוק בתורה ,שנאמר ושקוי
לעצמותיך חש בכל גופו יעסוק בתורה ,שנאמר ולכל בשרו
מרפא ,א''כ איך אמרינן דהתורה מתשת כוחו של אדם ,כך מקשה
בקרן אורה תענית ז' ע''א ,וכן בשו''ת דברי יציב יור'''ד סימן כ''ה בסופו ,וכן בפרדס יוסף
פרשת תולדות ע''מ קצ''ה.

‡:ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ
‡ .בתחילה התורה מתיש את האדם ,ואח''כ זה מרפאהו ,וכעין
הרבה תרופות שבשעת הטיפול זה מתיש וכואב ואח''כ זה
מרפא.
 ˘„Á ¯‰ÂÊ· ‡È„‰Ï ·Â˙Î ÔÎÂפרשת בראשית דף י עמוד א' רבי יצחק
אמר התורה נקראת תושיה בתחלה ,ואח"כ גבורה שנאמר
משלי ח' י''ד לי עצה ותושיה אני בינה לי וגבורה ,תדע לך כי
בתחלה נקראת תושיה שמתשת כחו של אדם מפני שיש לו
להלחם עם יצה"ר ולכתת כל גופו בבית המדרש עד שירגיל
אותו בתורה כיון שהוא רגיל לעסוק בתורה אז יש לו שמחה
וגבורה שנאמר אני בינה לי גבורה.

 :Â˘˜‰˘ ˘Èכיון שסוף של התורה שזה רפואה ,א''כ איך
נקרא התורה תושיה על שם התחלתו שזה מתיש ,כך נשאל הגר''ח
קניבסקי שליט''א בספרו דרך שיחה פרשת ואתחנן עיי"ש מה שתירץ.
‡· ‡''·ËÈ¯‰Ó Ïיומא כ''ח ע''ב  :ÔÎ ÚÓ˘Ó ‡Ïשכתב על הא
דאמרינן התם בגמ' יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה הוה
דכתיב ויהי כי זקן יצחק פי' ואין זקן אלא זה שקנה חכמה,
ואיכא למידק והא בסיפיה כתיב ותכהין עיניו מראות,
וביעקב נמי דכתיב כבדו מזוקן הא כתיב ביה לא יוכל לראות,
אלמא זקנה דרוב ימים משתעי קרא ,וי"ל דחס ושלום
דמשום רוב ימים כבדו עיניהם דהא כתיב וקויי ה' יחליפו כח,
‡Ï˘ ÂÁÎ ˙˘˙Ó˘ ‰È˘Â˙Â ‰·È˘È· Ì˙ÂÏÈ‚¯ ·Â¯Ó ‰·¯„‡ ‡Ï
‡„ ,˙Â‡¯Ï ÂÏÎÈ ‡ÏÂ Ì‰ÈÈÚ Â„·Î ,Ìובשבחם בא הכתוב
לדבר ולא בגנותם ,חזינן דסבירא ליה שאף לאחר שלמד זה
מתיש ,כך העיר הגר''ח קניבסקי שליט''א בספרו דרך שיחה פרשת ואתחנן.
· .תליא במהות הלימוד ,דכשלומד לשמה ובקדושה וטהרה אז
דייקא רפאות היא לשרך ,אבל אם אינו לומד לשמה אז זה
מתיש ,כך תירץ בשו''ת דברי יציב יור''ד סימן כ''ה ,וכן תירץ בקרן אורה תענית ז'
ע''א.

 :‰È‡¯ ‡È·ÓÂמהא דאיתא בגמ' בבא מציעא פ''ד ע''מ א' שריש לקיש
כשהיה ראש השודדים היה סוחה בירדן ,אמר לו רבי יוחנן
עם תקבל עליך עול תורה ומצוות אני יתן לך את אחותי כדי
להתחתן אתה ,כשקבל עליו ריש לקיש עול תורה ,חלש גופו,
ולא היה יכול לעבור את הירדן ,חזינן דאע''פ שריש לקיש
היה מראשי הבריונים ,כשקיבל עול תורה רק כדי שיוכל
להתחתן עם אחותו של רבי יוחנן שזה בכלל תורה שלא
לשמה חלש גופו.
 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èמהא דאמרינן בגמ' נדרים מ''ט ע''מ א' מאן חולין
רבנן ,ובר''ן שם אפילו בבריאותן הן תשושי כח מפני
שהתורה מתשת כחם ,וכי סלקא דעתן שרבנן ילמדו תורה
שלא לשמה ,כך נשאל הגר''ח קניבסקי בספרו דרך שיחה פרשת ואתחנן.
 :ı¯È˙Âשדבר קשה היא ללמוד לשמה ואפילו אצל רבנן יש
שאינם לומדים לשמה.
 ÈÂ˘¯‚‰ ËÂ˜ÏÈ· ·˙Î Ï''‰ „ÂÒÈ ÈÙÏשבת ל''ג ע''ב דבר נפלא
בשם חמיו שו''ת בית שערים על מה דאיתא בגמ' שבת ל''ג ע''ב
ויבא יעקב שלם אמר רב שלם בממונו שלם בתורתו שלם
בגופו ,דהנה התורה מתשת כחה של אדם וזה רק כשלומד
שלא לשמה ,וכנודע מהגאון הכתב סופר שפירש בזה הפסוק
" "‰¯Â·‚ ÈÏ ‰È· È‡ ‰È˘Â˙Â ‰ˆÚ ÈÏאם לומד רק בדרך עצה
להתפרנס ממנה אז ותושיה ,התורה מתשת כחה ,אבל אם
לומד כדי להבין אז והיה לי גבורה ,והנה תלמיד חכם עני
לומד ע''פ רוב שלא לשם שמים רק בשביל שיחיזקו אותו
עשירי עם ויתנו לו פרנסתו ,אבל תלמיד חכם עשיר שאינו
נצטרך לבריות הוא לומד לשמה ,וזה שאמר ויבא יעקב שלם
שהיה שלם בגופו ואע''פ שהיה שלם בתורתו עם כל זה לא
התישה התורה את כוחו ונשאר שלם בגופו והטעם יען שהיה
שלם בממונו ולא היו עיניו נשואות למתן בשר ודם ומימילא
למד תורה לשמה אז אדרבה התורה הוסיפה לו כח.
 :‡ÏÙ ¯·„ ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘¯ÙÓ ‰Ê·Âהא דכתוב רות א' י''ח
""‰ÈÏÚ ¯·„Ï Ï„Á˙Â ‰˙‡ ˙ÎÏÏ ‡È‰ ˙ˆÓ‡˙Ó ÈÎ ‡¯˙Â
דהיינו שראתה שקשה לה ללכת אף שהיתה צעירה זה סימן
שקיבלה עליה את התורה לכן נחלשה כמו המעשה דריש
לקיש ,לכן ותחדל לדבר עליה בעניני הגירות דהיה לה כבר
סימן שהוא קבלה בלב שלם את הגירות ,כך כתב האמרי אמת מגור.

?‰¯Â˙‰ ˙Î¯· Í¯È·˘ Ì„Â˜ ‰¯Â˙ È¯·„ ·Â˙ÎÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰
 ¯Â˜ÁÏ ˘Èמי שעובד בהקלדת דברי תורה האם אסור להקליד
קודם שבירך ברכת התורה או דילמא כתיבת דברי תורה אין
צריך לברך ברכת התורה.
˜ Ï''ÓÈאור"ח סי' מ"ז ס''ק ג' הכותב דברי תורה צריך לברך.
 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èמדוע צריך לברך על הכתיבה כיון דכתיבה הוי רק
הרהור ,והרי קימ''ל דעל הרהור אין צריך לברך ברכת התורה ,כך
מקשה הלבוש אור''ח סימן מ''ז הט''ז אור''ח סימן מ''ז ס''ק ב' ,וכן בשו"ת רבי עקיבא איגר

מהדורה קמא סימן כ''ט ,וכן בשו"ת שב יעקב אור"ח סי' מ"ח.
‡:ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ
‡ .משום דמצוות עשה של תלמוד תורה נפקא מקרא דושננתם
לבניך ולמדתם את בניכם ,מש"ה ממעטים הרהור ,דבהרהור
לא שייך ללמד את בניו ,משא"כ בכתיבה עדיף בזה מהרהור,
דע"י כתיבה יכול ללמד לאחרים והוא בכלל ושננתם לבניך ,כך
תירץ בשו''ת רבי עקיבא איגר מהדורה קמא סימן כ''ט.

ÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú· ·˙Î ÔÎÂ
דאין שני דינים אלו סותרים זה את זה ,דכתיבה שאני שהרי
זהו עיקר קיום התורה ,ולא מיבעיא תורה שבכתב ,אלא
אפילו תורה שבע"פ אחר שהתירו לכותבה הוי כמלמד תורה
לרבים ,שהרי עיקר קיום התורה היא ע"י כתיבה ואלמלי
כתיבה כבר נשתכחה תורה מישראל ,ולכן כיון שבעת
הכתיבה מהרהר בלבו ומוציאה לחוץ ע"י כתיבה הוי כדיבור
וחייב לברך.
· .משום דדרך הכותב להוציא מפיו מה שכותב ,וכל שכן בכותב
ספרי תורה תפילין ומזוזה ,דחייב להוציא מפיו ושמא יוציא
מפיו בלא כוונה ,ולכן כל כותב דברי תורה חייב לברך ברכת
התורה ,כך כתב בחיי אדם חלק א' כלל ט' ,ומקור הדברים ברבינו יונה ריש פרק ב'

אורח חיים הלכות ברכות השחר סימן מ''ז סעיף י'

דברכות.

‡· Ê''Ë· Ïאור''ח סימן מ''ז ס''ק ב' „ :‰Ê ıÂ¯˙ ‰Áדבשביל זה אין
לברך כיון שאינו ודאי ,וצ"ע לענין מעשה וראוי לכל כותב
בדברי תורה שיוציא בודאי מפיו קצת תיבות להנצל מתוך
ברכה לבטלה.
‚ .דווקא כותב שעושה מעשה בכתיבה לפיכך מברך אפילו אינו
קורא ,אבל המהרהר בתורה אינו צריך לברך ,שאין מברכין על
המחשבה ,כך תירץ הלבוש אורח חיים סימן מז סעיף ד'.
„ .המהרהר בדברי תורה כיון שאינו מוציא בפה ,הוא מעותד
לשכחה ,ואין התורה בגדר קיום אצלו ,והוי בכלל השוכח
דברי תורה שמתחייב בנפשו ,וכמ"ש המהרש"א עירובין נ''ד משום הכי
אינו מברך על זה הואיל ומקצר החיות ע"י שכחתו ,וכעין
מ"ש הרשב"א בתשובה סי' י''ח שאין לברך על פרעניות ,משא"כ
הכותב דברי תורה שעיקרו שלא ישכח הוא ,שפיר ראוי לברך,
כך תירץ הגר"ש טויבש בספר חיי עולם סי' מ''ז ,וכן תירץ בשו"ת מהרי"ץ דושינסקי סי'
ב'.

 :‰ÎÏ‰ ÔÈÚÏÂכתב המשנה ברורה אור''ח סימן מ''ז ס"ק ד' וז''ל
ולענין מעשה הסכימו האחרונים שלא לסמוך על דעת
המחבר לברך על הכתיבה לבדה בכל גווני ,שהרי מ"מ אינו רק
מהרהר בדברי תורה אלא ראוי לכל כותב בדברי תורה
שיוציא מפיו קצת תיבות להנצל מברכה לבטלה אם אינו
אומר פסוקי ברכת כהנים או ברייתא דאלו דברים אחר
הברכה כמו שנוהגין.

„ÂÓÏÏ ÏÂÎÈ˘ ÔÓÊ· ‰¯Â˙ ÏË·Ó˘ ÈÓ
?„ÂÓÏÏ ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï˘ ÔÓÊ‰ ÏÚ ÈÓ ˘Ú Ì‡‰
 ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ ‰‰עה''ת בפרשת כי תצא בביאור המשנה "‡ÔÓ ˙ÏË· Ì
 "Í„‚Î ‰·¯‰ ÌÈÏË· ˘È ‰¯Â˙‰כתב דכל הזמן שאדם עמל
לפרנסתו נחשב לו כאונס ואין נענש על ביטול תורה על זמן
ההוא ,אבל אם הוא בטל מן התורה גם כשהוא פנוי ללמוד ,ואז
אינו לומד ,יש לו בטלים הרבה ,גם על הזמן שהיה אנוס וטרוד
בפרנסתו נמי נענש ,דגליה בדעתו שזה שלא למד זה לא בגלל
שהיה עסוק אלא שאינו חפץ בלימוד.
 Ò''˘‰ ÈÂÈÏ‚· ·˙Î ÔÎÂב''ב ד' ע''ב על הא דאמרינן התם בגמ'
דאדם שהקיפו אותו משלש רוחותיו ,ועמד הניקף וגדר את
הרביעית מגלגלין עליו את הכל ,וברש''י שם דכיון דגדר את הצד
הפתוח גליה דעתיה דניחא ליה ,כתב וז''ל ראיתי בספר אחד
דמדקדק מכאן דהמבטל תלמוד תורה בזמן שיש לו פנאי ללמוד,
יוצרך ליתן דין גם על הזמן שאין לו פנאי.
 ıÚÂÈ ‡ÏÙ· ·˙Î ÔÎÂאות חול המועד וז''ל וידוע מה שפרשו
הקדמונים בפסוק תהלים ע''ה ג' "ÌÈ¯˘ÈÓ È‡ „ÚÂÓ Á˜‡ ÈÎ
‡˘ "ËÂÙכי אשר יש להם טענה שאינם יכולים לעסק בתורה
מחמת טרדתם על המחיה ועל הכלכלה ,חל המועד הוא
תברתהון והיא מקטע רגליהון ומחיבתן ,כיון שאז אינו עסוק
ואפילו הכי אינו לומד.
 ‡"˘¯‰Ó‰ ‰Ê· ÁˆÂÂ˘ ‰Ó ÚÂ„È ‰‰Âשבת קי''ט ע''מ ב' וז''ל ביטול
תינוקות של בית רבן הוא מצוי בכל קהלה גם הבחורים מבטלין
רוב הימים בבין הזמנים והולכים ברחובות בביטולים וטיולים,
בענין שהשוו קטן כגדול הוא פרוץ בדור הזה שכל אחד רוצה
להיות רב ואב"ד באין תורה והוא בכלל רבים חללים וגו'.
„·¯˙ÂÚÂ·˘‰ ‚ÁÏ Ú‚Â‰ ¯˘‡ È„ÚÓ· ÂÂ„È˘ ÌÈ
‡ .איך מברכים אשר בחר בנו מכל העמים ,הא רצה לתת תורה לכל העמים רק
הם לא הסכימו?
ב .איך היה מותר לישראל לחזור י''ב מיל במתן תורה הא היה שבת?
‚ .איך מותר לקרא תיקון ליל שבועות בלילה הא אסור ללמוד מקרא בלילה?
„ .האם מותר ללמד אותיות א' ב' לפני ברכת התורה ,האם מקרי תלמוד תורה?
 .‰האם מותר לקרוא קריאת שמע לפני ברכת התורה ,כיון דיוצא מצות תלמוד
תורה בקריאת שמע?
 .Âהאם אשה צריכות לברך ברכת התורה בכל פעם שלומדות ,דבאיש כתבו
התוס' שאין צריך לברך בכל פעם כיון דמחויב ללמוד תורה כל היום אין
מסיח דעתו ,משא''כ אשה שאינה חייבת בתלמוד תורה מסיחה דעתה?
 .Êהאם יש חיוב להעיר את חבירו שנרדם בליל שבועות ,כיון דעובר על נדר
דמנהג טוב שנהגו אפילו פעם אחד חייב לקיימו מדין נדר?
 .Áמדוע לא רצו הגוים לקבל את התורה כיון דכתיב לא תרצח הא ממילא
מצווים על זה ,דהויא אחד משבע מצווות בני נח?
 .Ëמדוע לא טלטלו את דוד המלך שמת בשבועות אגב הספר תורה שהיה קשור
בזרועו?
 .Èמה מהני מה שמביעין קטן במעי אמו תהיה צדיק ואל תהי רשע ,הא מושבע
ועומד מהר סיני?
 .‡Èמדוע מי שאינו מקיים מצוה אינו עובר על בל יחל של שבועת הר סיני?
 .·Èמדוע חשוד על ממון אינו חשוד השבועה ,הא כיון שחשוד על ממון ,חשוד
על שבועת הר סיני?
 .‚Èהאם מותר לשמוע דברי תורה מחבירו או מטי''פ בלא ברכת התורה?
 .„Èאיך היו יכולים ישראל לטעון על קבלת התורה דזה היה באונס ,הרי קימ''ל
דינא דמלכותא דינא?
 .ÂËהאם דוד המלך לא היה מחויב לקיים את התורה כיון שאצלו לא היה הדור
קבלוה באהבה?
 .ÊËאיך היו יכולים לטעון על קבלת התורה דזה היה באונס ,הרי קימ''ל תלוה
וזבין זבינא זביני?
 .ÊÈאיך מהני קבלת התורה הא דבר שאינו קצוב אין יכול האדם להתחייב?
 .ÁÈאיך היה מותר למשה ללמד תורה לעם ישראל ,הא הויא נערה המאורסה?
 .ËÈמדוע מענישים בשמים מי שלא למד פלפול הא ליכא חיוב ללמוד פלפול?
 .Îמדוע לא קיבלו המלאכים את התורה מדין בר מצרא?
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