
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ‰Â·‚ ÌÂ˜Ó· ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰˘Î ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ¯ÓÂÏ ÌÈ�·¯ ÂÎÓÒ ‰Ó ÏÚ

¯ÂÒÈ‡ ‰Ê· ˘È È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ז ''כ' דברים ה ÏÎ ˙‡ ÍÈÏ‡ ‰¯·„‡Â È„ÓÚ „ÂÓÚ ‰Ù ‰˙‡Â

Â‚Â ÌÈ˜ÂÁ‰Â ‰ÂˆÓ‰'.  
   

Ó‚· ‡˙È‡' אמר רבי אבהו מנין לרב שלא ישב על 'מ א''עא ''מגילה כ 

רקע שנאמר ואתה פה עמד גבי מטה וישנה לתלמידו על גבי ק

  .עמדי
  

˘¯ ˘¯ÈÙÂ''È  אלא או שניהם על גבי המטה או שניהם על גבי

  .קרקע
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: על מה סמכו הרבה רבנים וראשי ישיבות 

כמו שמבואר , הרי יש איסור בזה, שאומרים שיעור במקום גבוה

  .מעדני אשר', בגמ

  

ı¯˙Ï ‰‡¯� :בגמפ מה שהקשו הראשונים על הא דאמרינן ''ע '

 , הוו יתבי אספסליבי יהושע בן קרחה ורבן גמליאל דרד"מ פ"ב

חזינן שליכא , ש ורבי הוו יתבי קמייהו אארעא"ורבי אלעזר בר

וכן קשה מהא דאמרינן , איסור ללמד כשהרב לומד במקום גבוה

 ושמעון התימני היה דן לפניהם , ביבנה הוו ארבעהז"סנהדרין י 'בגמ

 עירה היאירי ב''ע ז"ק ט"ומ' ינן בגמכן קשה מהא דאמר ו,בקרקע

ג כרים וכסתות ודוד לא קביל עליה אלא "הוה מתני לישראל ע

 א''א ע''מגילה ככי היכי דמתרצינן בגמרא ותרצו הראשונים , אארעא

על הסתירה דפעם אחד כתוב בתורה דצריך לעמוד בעת לימוד 

, ופעם אחד כתוב דצריך לשבת בעת לימוד התורה, התורה

נ " ה, קשות מיושב,מעומדצריך ללמוד רכות '  הגמומתרץ

בשמועות קשות היו יושבין אספסלי שאם היו יושבים בקרקע 

וכן , ן שם''כך תירץ הר, עם תלמידיהם לא היו יכולין לעיין בהם היטב

לפי זה נראה לתרץ דלכן נמי עומדים היום כיון דבלא זה . א''הרשב

שאין שומעים או שאר לא היה אפשר ללמד טוב שאין רואים או 

  .מעדני אשר, לכן מותר ללמד במקום גבוה, סיבות

  

ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙ÈÈ˘Â˜ ˙‡ ı¯˙Ó˘ ˘È:בשעת לימוד היו יושבין על  ד

והא דקתני על גבי קרקע בשעה שהיו , גבי ספסלים כרב יהודה

חוזרין ההלכה ונושאין ונותנין ודנין בהלכה ומקשי ומפרקי 

  .א''כן מגילה "ראבכך תירץ ה ,אהדדי

  

ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙ÈÈ˘Â˜ Âˆ¯˙˘ ˘ÈÂ : דלאחר שהגיע לכלל סמיכה

כ ''משא', לכן לא קשה מכל הני גמ, מותר ללמד במקום גבוה

  .א''ן מגילה כ''כך תירץ הר, קודם שהגיע לכלל סמיכה אסור
  

  

‰ÂˆÓ· ˜ÒÂÚ ˙¯Á‡ ‰ÂˆÓÓ ¯ÂËÙ˘   

ÌÈÈ˜Ó˘Î Ì‡‰ ˙‡ÂˆÓ‰ Â�ÂÂˆÂ ‰Ê ÏÚ Í¯·Ï ÏÂÎÈ È�˘‰ ‰?  

 Ô˙˘¯Ù·Â 'Ê'Â‚Â Í˙È·· Í˙·˘· '.  
  

Ó‚·' ילפינן מהכא דעוסק במצוה פטור א''ה ע''א וכן סוכה כ''א ע''ברכות י 

אבל , דדרשינן בשבת דידך חייב לקרות בקריאת שמע, מן המצוה

  . בשבת דמצוה אתה פטור
  

¯Â˜ÁÏ ˘Èכשמקיים אםה,  עוסק במצוה דפטור מן המצוה 

אינו מצווה עכשיו על זה כיון ש יכול לברך וצונו המצוה השניה

  .על זה
  

ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙ÂËÈ˘Ï ‰�‰ דנשים מברכות א ''ג ע''א ראש השנה ל''קדושין ל

 אף שר קדשנו במצוותיו וצוונועל מצות עשה שהזמן גרמא א

שר ה עוסק במצוה אף דפטור  יכול לברך א''כ ה''א, דפטורות

וכל שכן הוא דנשים אף פעם אינם , קדשנו במצוותיו וצוונו

כל שכן באלו מצות , צווה זו ואפילו הכי מברכותמצוות במ

שהאיש מחויב אלא שיש לו איזה סיבה לפטרו שיכול לברך 

  .וצוונו
  

‡‡Â‰ ‰¯È˜Á‰ ‡Ï ‰˘Ú ‰ÂˆÓ· ˙ÂÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÌÈ˘�„ ˙ÂËÈ˘Ï 

‡Ó¯‚ ÔÓÊ‰˘ ,או דילמא , ה עוסק במצוה אינו יכול לברך''כ ה''א

  .יש לחלק ביניהם
  

‰�‰È¯È‡Ó‰  כתב דאף  ג''ח אור זרוע סימן קפ''ת מהר''וכן בשו ,א''ו ע''עירובין צ

שאשה אינה יכולה לברך על מצות עשה  לשיטות הראשונים

מ עוסק במצוה יכול לברך אף ''מ, שהזמן גרמא שהוא פטורה

בזמן הפטור כיון דהוא בעצם מחיוב במצוה הזה רק עכשיו יש 

  .סיבה שהוא פטור לכן יכול לברך וצונו
  

·˙Î ÔÎÂ ·Ó¯''ÙÓ ÚÂ�‡ קורין ה ב תשובה עשר בשאלה שמינית''סימן ק

מ אם ענו מצוה ''מ,  לענות אמןין צריכיםבסדר הקרבנות א

  .ד''כלל פ' מובא דבריו בבית האוצר מערכת א, ובכלל מצווים ועושים, קעבדי
  

Â ÔÎ ·˙ÎÂ˘·''ÂÈ ‚�ÂÚ ˙''Ë דהעוסק במצוה שעשה א''ח סימן מ''רוא 

ולא מקרי שעשה מצוה , שה דמקרי מצוה ועו,מצוה אחרת יצא

  .בעת הפטור
  

‰¯Â‡ Ô¯˜· ·˙Î ÔÎÂ ג דעוסק במצוה פטור מן " דאעא''ט ע''זבחים י

  .מ אי קיים שניהם מצוה קעביד"המצוה מ
  

ÔÂÈˆ È¯Ú˘· Ï·‡ כתב מסתפקנא בעוסק ט''ק ל''ה ס''ח סימן תע''רוא 

, הו כיון שאינו מצושר קדשנו במצוותיואם יכול לברך א, במצוה

  .ט וכן הר צבי סוכה''ח סימן צ''ת כתב סופר אר''ועיין שו ע'' בצומניחו
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„È Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙· ·ÈÈÁ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· Ï·‡ Ì‡‰  

¯‡Ù ‡¯˜� ‡Ï˘ ÔÂÈÎ?  

 Ô˙˘¯Ù·ח' ו'ÍÈ�Ú ÔÈ· ˙ÙËÂËÏ ÂÈ‰Â ÍÈ„È ÏÚ ˙Â‡Ï Ì˙¯˘˜Â .  
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' דאבל ביום ראשון א ''א ברכות י''ה ע''סוכה כ א''ו ע''ק ט''מו

 מדקאמר ליה רחמנא ,ן התפילין שנאמר בהן פארפטור מ

  .ע פטירי"ליחזקאל פארך חבוש עליך את הוא דמיחייבת אבל כו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:נימא שהוא ,  אבל ביום ראשון פטור מתפילין מדוע

, פטור רק משל ראש דפאר נקרא של ראש אבל בשל יד יתחייב
   .ד'' נשמת חיים סימן קכת"שווכן ב, ב''ת הר צבי יורה דעה סימן רצ"שוכך מקשה ב

  

ı¯˙Ó˘ ˘È: והיו לטוטפות בין ו''מנחות ל' גמי הא דדרשינן ב"עפ 

כ והיו קאי אתפילין של "א,  שבין עיניך יהיו שתיםל זמןעיניך כ

קדושין ' גמ ולכן אמרינן דאתקוש להדדי וכדדרשינן ב,יד ושל ראש

  . ב''דעה סימן רצהר צבי יורה כך תירץ ב,  והיתה דאיתקוש הויות להדדיא"ה ע
  

·˙Î„ ‡‰Ó ‰˘˜ÓÂ·Ó¯· "Ì לענין תשעה באב א"ה הי"תענית פ' הל 

, ל ומקצת החכמים נוהגין שלא להניח בו תפילין של ראש"וז

שאסור משום , וכתב בהגהות מיימוניות שם וכן בספר המצות

  .ע''חזינן דלא מקשינן אהדדי וצ, שנקרא פאר
  

לנחם את הגאון Î ˙ÂÈ‰· ‰�‰''ÂÓ„‡‰ ˜'' ˙Ó‡ È¯Ó‡‰ ¯ ¯Â‚Óו

ב מואלאזין בחודש ''ל על פטירת אביו הנצי''רבי חיים ברלין זצ

ל לחדש דהא דאבל פטור מן התפילין ''ג רצה הגאון הנ''אב תרנ

אבל בתפילין של יד , היינו דווקא תפילין של ראש שנקראו פאר

כך מובא במכתבי תורה להאמרי אמת מכתב , והאמרי אמת חלק על זה, חייב

  .ט''כ
  

¯‚‰Ï ˙Ó‡ È¯Ó‡‰ ·˙Î ÔÓÊ ¯Á‡ÏÂ''ÔÈÏ¯· Á מכתב דגם תפילין 

רק תפילין של ראש הוא תכשיט חיצוני , של יד נקרא פאר

אבל , ולכן נקרא טוטפת תפילין של ראש, הניכרת גם לאחרים

אבל הם בכלל , יש גם תכשיטין פנימיים שאין ניכרין לאחרים

  .פאר
  

 Â¯ÙÒ· Ï·‡Â˘"ÌÈÈÁ ˙Ó˘� ˙ חזר בו וסובר כמו האמרי  ד''סימן קכ

אם יש לחלק בקדושת תפילין שחקר ב, אמת שפטור משניהם

 ומה שיש ,דודאי אין לחלק ביניהםוכתב  ,בין של יד לשל ראש

 דיש להביא ראיה ברורה מהא דאבל ביום וכותב, בזה יש בזה

ראשון פטור מן התפילין שנאמר בהן פאר מדקאמר ליה רחמנא 

, ע פטירי" את הוא דמיחייבת אבל כוליחזקאל פארך חבוש עליך

והנה לשון פאר אינו אלא בתפילין של ראש שמצותן להיות 

כ הרי "וא ,ה מדאמר פארך"ד' ה ב"סוכה כי "וכן פירש, גלוים ולא בשל יד

 אבל ,ל דלא שמענו אלא דאבל פטור מתפילין של ראש"י

  . מתפילין של יד לא שמענו
  

ÏÈÙ˙· ·ÈÈÁ Ï·‡„ ÈÓ� ÈÎ‰ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ„È Ï˘ ÔÈ:כ מאי פריך " א

 מאי איצטריך למיתני מי שמתו מוטל מי שמתו' ריש פבירושלמי 

לפניו פטור מן התפילין הא גם אבל ביום ראשון לאחר שנקבר 

הא , מתו פטור מן התפילין ומשני בגין דתנא דא תנא דא

מעיקרא לא קשיא דאבל פטור רק מתפילין של ראש ומי שמתו 

אלא ודאי דגם אבל ביום , פילין של ידמוטל לפניו פטור אף מת

הגם דקרא דיחזקאל לא מוכח , ראשון פטור אף מתפילין של יד

מ ילפינן מיניה גם לתפילין של "לפטור אלא תפילין של ראש מ

דודאי אין לחלק ביניהם ומה כ נפשט ''א, יד דחד נבגא נינהו

  .שיש בזה יש בזה
  

 ‰�‰Âל ''כתב וז' מ ו'' הידור מצוה עבספרו זכור לדוד מערכתת ''הגאון האדר

דפאר משמע שהוא , ולפי זה נראה דבשל יד לא שייך הך דפאר

  .רק בשל ראש

 È�˘‰ „ˆÏ ÂÎÙ‰� ÂÏ˘ ÔÈÏÈÙ˙‰ Ï˘ ˙ÂÚÂˆ¯‰˘ ÔÈÁ·‰˘ ÈÓ  

‰Ê ÏÚ ‰¯ÙÎ ÍÈ¯ˆ Ì‡‰?  

Ó‚· ‡˙È‡' יומא חד אתהפיכא ליה דרב הונא  'מ א''ה ע''מועד קטן כ

  . עייליה,עין תעניתאויתיב עלה ארב, רצועה דתפילין
  

˘¯·Â'' Èדרצועה שחורה נראה בחוץ הלכה , השחור בפניםל ''וז

  .למשה מסיני
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שמתהפך לו פעם אחד הרצועה בזמן הנחתן האם 

צריך להתענות או דילמא רק כשהיה הפוך כל הזמן אז צריך 

  .להתענות
  

· ‰�‰ÛÒÂÈ ˙È· ו מגלחין גרסינן בפרק ואלכתב  ז''אורח חיים סימן כ

 דרב הונא איתהפכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה ה''מועד קטן כ

ש וזה לשון תשובת " ובהלכות תפילין כתב הרא,ארבעין תעניתא

גאון רצועה דרב הונא איתהפכא ויתיב ארבעין יומין בתענית 

 גמירנא מרבוותא דשל ראש היתה ,בשל יד או בשל ראש הכי

 תשובה ,שום דחובה הוהורב הונא דיתיב בתעניתא לאו מ

אחרת מאן דאפיך רצועה של ראש או של יד מיחייב למיתב 

בתעניתא דפושע הוא וצריך תענית אבל לחייבו ארבעים תעניות 

 ורבינו נראה ,ל" ומרוב חסידות הוא דעבד עכ,כרב הונא לא

שסובר כדברי התשובה הראשונה ולפיכך לא כתב שיזהר שלא 

 ט"הי' בפרק גם כתב " אבל הרמב,יתהפכו הרצועות אלא בשל ראש

ולעולם יזהר להיות פני הרצועה למעלה בעת שקושר אותם על 

  .ידו ועל ראשו
  

¯‰Ó ·˙ÎÂ"Ê ·‰Â·‡ È"Ïם דייק דלא קפדינן " דלישנא דהרמב

אלא שלא תתהפך הרצועה בשעת הנחה אבל אם הניחה כתקנה 

 ונראה לי שאין זה ,ל"כ נתהפכה אינו נקרא פושע עכ"ואח

  : דכל שמניחה כתקנה אינה עשויה להתהפך מעצמהדקדוק
  

˜ÒÙ ÔÎÂ‚Ó‰ "‡ דאם נתהפכו הרצועות מדת  ז"ק י"ז ס"סימן כ

  .חסידות להתענות
  

‰�‰Ì‰¯·‡ Ï˘‡ ¯ÙÒ·  שהתענית המוזכר כתב ח"מבוטשאטש על או 

 נראה שאין זה כלל כי אם כשהיו עליו התפילין כן ברצועה 'גמב

כ ראה שהיא "ש ואח"מן קפ עד אחר ז"מהופכת כל היום ועכ

ג הוא ששייך מדת " דוקא בכה,מהופכת ואיגלאי מילתא למפרע

 ובסיום דבריו מסיים בלשון ומסתבר ,חסידות להתענות

  . ש" כן כל זמן קהשהחסידות להתענות הוא רק כשהי
  

ÌÂÏ˘Â ÌÈÈÁ ˙Â‡ ¯ÙÒ·Â כתב על דברי ז"ק י"ז ס"כ' תפילין סי' ממונקטש בה 

 כה למשה מסיני דהא הל,בריםסתמהאשל אברהם דדבריו 

ולמה נאמר ' שיהיה נויין לבר זהו רק כחיוב תפילין רגע א

 הרי לא גרע מאלו לא ,כשנתהפך זמן מה ביום צריך להתענות

ח כשהניחן זמן מה "הניח כלל תפילין בזמן ההוא שיצא כבר י

  .פעם אחת ביום
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ: ואם  ח''ק ל''ז ס''ח סימן כ''אור כתב במשנה ברורה

נתהפכו מדת חסידות הוא להתענות או לפדות בצדקה ואין 

להקפיד שלא יתהפכו אלא מה שמקיף את הראש ואת הקיבורת 

כ וכן מה שמשתלשל לפניו " אבל מה שכורך אחעם אחתפ

ר אין צריך להקפיד כלל שלא יתהפך לפי "מהרצועה של תש

יהיה מ משום נוי המצוה ראוי להפוך ש"שאינו מעיקר המצוה ומ

  .השחור לצד חוץ אפילו בהמותר

  



 Ì‰Ï˘ ÌÈ˙·Ï ÌÈÒ�Î� Ì�È‡˘ ˙ÂÊÂÊÓ Â‡ ÔÈÏÈÙ˙  

Ì˙Â‡ ÊÂÊ‚Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שיש לו מזוזה ארוכה ואינו נכנס לנרתיק של 

  .המזוזה וכן בתפילין האם מותר לגזזם
  

Â˘· ‰�‰''ÔÈÓÈ�· ˙‡˘Ó ˙ כתב להקל לחתוך הגליונות 'סימן ק ,

ון אין בו קדושה והויא כאילו התנו עליהם משום שעודף הגלי

  .ד''ח סימן של''וכן כתב המגן אברהם באר מתחילה

  

ÌÈ‡¯È ¯ÙÒ· Ï·‡ כתב שאחר שכתב הפרשיות חלה  ו''מצוה שס

  .קדושה גם על הקלף שבגליון אף על פי שאין כתוב עליו
  

Â˘· ·˙Î ÔÎÂ''¯‰Ó ˙''‰ÂÂ„‡Ù Ì צ''ד סימן ר''א יור''ד מובא ברמ''סימן פ 

ת שבות יעקב ''וכן כתב בשו, כ''שאסור לחתוך הגליונות אפילו גונזם אח

  .ו''ג סימן פ''ח
  

Â˘· ‰�‰Â''˘¯‰Ó ˙''Ì ל על דבר שאלתו בדין ''כתב וז ב''ג סימן ק''ח

 להכניסן לתוך י אפשרתפילין שהגליונות ארוכות הרבה וא

  .הבתים של הקונה האם מותר לקצוץ מעט מהגליונות
  

˜ÒÙÂ: של הסופר לחתוך הגליונות גם אחר הכתיבה אם דרכוד 

,  מתנה דרק הצריך נתקדשת דיןדהויא כלב בי, מותר לחתוך

  .אבל אם אין דרכו לחתוך אחר הכתיבה אסור לחתוך
  

Â˘·Â''È˘ ˙¯Â˘˙ ˙ כתב בפרשיות שקצצו הגליון  ה''ח סימן רנ''אר

 דלא יצאו המצוה דהויא מצוה הבאה ,כדי להכניסן לבתים

 דלא ,ון דבלא העבירה לא היה יכול לקיים המצוהכי, בעבירה

  .היה יכול להכניס אותם לבתים אם לא היה קוצץ אותם
  

Â˘· Ï·‡''˘¯‰Ó ˙''‚ כתב דאפילו אם נאמר שאסור  'א סימן ה''ח

כיון דכבר , לעשות כן אינו נפסל משום מצוה הבאה בעבירה

 וכמו באתרוג הגזול לאחר שכבר קנה אותו בשינוי, עבר עבירה

אף  ט''ח סימן תרמ'' כמבואר באר,דלית ביה משום מצוה הבאה בעבירה

מ כיון דכבר אין בו חיוב ''מ, מ נעשה באתרוג זה עבירה''שהרי מ

  .נ בפרשיות הללו''כ ה''א, השבה יוצא בה דמאי דהויא הויא
[  

‰È‡¯ ‡È·Ó ÔÎÂ:גבי הדס שענביו  א''ג ע''סוכה ל ' מהא דאמרינן בגמ

ומדוע , ט ואם מיעטן כשר'' ואין ממעטין ביומרובות מעליו פסול

וכבר העיר בזה  כשר מדוע אינו פסול משום מצוה הבאה בעבירה

אבל התרוץ ברור דכיון דהעבירה כבר נעשה  ,במרדכי ובשער המלך

ומאי דהויא הויא ובשעת המצוה שוב ליכא כלל עבירה רק מה 

ה הכא ''כ ה''א, דנעשה פעם זה לא הויא מצוה הבאה בעבירה

ב ''ת פרי השדה ח''וכן כתב בשו .דכיון דכבר גזז ועבר כבר את העבירה

  .ט''סימן כ

  
  

ÔÈÏÈÙ˙ Ï˘ ˙ÂÈ˘¯ÙÏÙ�˘ Â ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰ ˙Â�Ú˙‰Ï?  

· ‰�‰Â˘"˜ÁˆÈ ÁÈ˘ ˙ נסתפקתי פרשיות דתפילין כתב  ג''סימן כ

כמו אם , כ להתענות"אם מחוייב ג, שהיה בתוך תיק ונפלו לארץ

 אם חמורים מתפילין באשר הפרשיות 'מ' א סי"במגנפלו תפילין 

, צ להתענות"א, אם נפלו בתיקן, ולזאת אף דבתפילין, לויגכעת ב

  .  אבל בפרשיות צריך להתענות,ל"הנ' עיין באר היטב בסי
  

 ˜ÁˆÈ ÁÈ˘‰ ·˙ÂÎÂ�ÚÏÂ"‡¯·Ò „ לדמות למה שכתב בגליון 

מותר , כל זמן שלא נתפרו יחד, ת" דיריעות סר"ע' ד סי"יוא "מהרש

כמו כן , ת"דעדיין אין בהם קדושת ס, מכירת הגרלה י"למכור עפ

, ולא נתפרו, כל זמן שלא ניתנו הפרשיות בקציצה, בנידון דידן

, ואין חמורים מתפילין שנפלו בכיסן, אין בהם קדושת תפילין

ק "אשל אברהם להגהוכן כתב ב, ואין צריך להתענות

  .ל"מבוטשאטש ז

 „ÂÓÏÏ ÏÂÎÈ˘ ÔÓÊ· ‰¯Â˙ ÏË·Ó˘ ÈÓ  

„ÂÓÏÏ ÏÎÈ ‡Ï˘ ÔÓÊ‰ ÏÚ ÈÓ� ˘�Ú�?  

Ô˙˘¯Ù· Â 'Ê' ÍÈ�·Ï Ì˙��˘ÂÂ‚Â '.  
  

‰�‰ÌÈÈÁ ıÙÁ‰  המשנה בביאור כתב  ת בפרשת כי תצא''עה" Ì‡

Í„‚�Î ‰·¯‰ ÌÈÏË· ˘È ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙ÏË·" דכל הזמן שאדם עמל 

לפרנסתו נחשב לו כאונס ואין נענש על ביטול תורה על זמן 

ואז , אבל אם הוא בטל מן התורה גם כשהוא פנוי ללמוד, ההוא

יש לו בטלים הרבה גם על הזמן שהיה אנוס וטרוד , אינו לומד

  .ובפרנסת
  

·˙Î ÔÎÂ˘‰ È�ÂÈÏ‚· ''Ò על הא דאמרינן התם בגמב''ע' ב ד''ב  '

ועמד וגדר את הרביעית , דאדם שהקיפו אותו משלש רוחותיו

י שם דכיון דגדר את הצד הפתוח ''וברש, מגלגלין עליו את הכל

„Ó„˜„˜ ל ראיתי בספר אחד ''כתב וז, גליה דעתיה דניחא ליה

„ÂÓÏÏ È‡�Ù  ÂÏ ˘È˘ ÔÓÊ· ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ÏË·Ó‰„ Ô‡ÎÓ , Í¯ˆÂÈ

ÈÏÈ‡�Ù ÂÏ ÔÈ‡˘ ÔÓÊ‰ ÏÚ Ì‚ ÔÈ„ Ô˙.  
  

ıÚÂÈ ‡ÏÙ· ·˙Î ÔÎÂ  וידוע מה שפרשו ל '' וז:אות חול המועד

 אני מישרים כי אקח מועד 'ה ג''תהלים עהקדמונים בפסוק 

 כי אשר יש להם טענה שאינם יכולים לעסק בתורה ,אשפט

חל המועד הוא , מחמת טרדתם על המחיה ועל הכלכלה

כיון שאז אינו עסוק תברתהון והיא מקטע רגליהון ומחיבתן 

  .ואפילו הכי אינו לומד

  

˙ÂÚÈ˜· ÔÈ·Â ÔÂÈÚ ÔÈ· „ÂÓÏÏ ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰?  

¯Â˜ÁÏ ˘Èש חיוב ללמוד בין עיון ובין בקיאות או דילמא  האם י

  .די באחד מהם
  

 ‰�‰Ó‚· ‡˙È‡' ד''משלי כ על הפסוק א''ב ע''סנהדרין מ " ˙ÂÏÂ·Á˙· ÈÎ

‰ÓÁÏÓ ÍÏ ‰˘Ú˙"ר יוחנן במי אתה מוצא מלחמתה של '' א

  .במי שיש לו חבילות של משנה, תורה
  

˘¯·Â'' Èאדם ל הוריותיה לעמוד על בוריה ועל עיקרה לא כ''וז

, המפולפל ומחודד ובעל סברא ולא למד משניות וברייתות הרבה

אלא בבעל משניות הרבה שאם יצטרך לו , כי מהיכן יתגלה הסוד

טעם בכאן ילמדנו מתוך משנה אחרת או אם קשה לו דבר על 

דבר יבין מתוך משניות הרבה שבידו הא מני פלוני היא 

י שכדי להבין ''חזינן מדברי רש, ששמעוהו במקום אחר אומר כך

  .היטב את התורה צריך שיהא לאדם הרבה בקיאות
  

ÎÂ Ô¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ·˙Î ב''ע' ז ה''ע'  להסביר את דברי הגמ'חולין ז 

לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור 

, דזה מרמז על לימוד בעיון ,דהיינו שור חורש עמוק, למשא

דהיינו ,  בבקיאותדזה מרמז על לימוד, וחמור נושא חבילות

  .שצריך להיות בין עיון ובין בקיאות
  

¯È·Ò‰Ï ÌÚÙ È˙ÚÓ˘Âא ''דבי ר " א''ב ע''ברכות ל'  את דברי הגמ

א אמרו לאנשים '' היינו שר"קורין לעינין אלפין ולאלפין עיינין

, שלמדו רק עיון שצריך גם ללמוד אלפין אלפי דף גמרא

דצריך את ,  עיוןולאנשים שלמדו רק אלפין שצריך ללמוד נמי

  .שניהם



.    

  
  

íðç úàðùì åàá ïáøåçä ïîæá äéäù äøåú ìåèéá ïååòá íàä  

åù íùá íúù÷äù äî'' äáäàî äáåùú úà ÷ìçì äîã÷äá 'îâá ïðéøîàã àä ìò ' àîåé

è 'ò'' áíðç úàðù ììâá áøçð úéáäù , ìò àá ïáøçäã àúéà ÷åñôá éøäå äù÷ã

éúøåú úà íúáæò ,äöìä êøãá õøéúåò ''îâá àúéàã äî ô 'î íéçñô''ò è'' á äìåãâ

 íìåòä úåîåà íéàðåùù äàðùî øúåé íéîëç éãéîìúì õøàä éîò íéàðåù äàðù

ìàøùéì , ãéîìú àåäù ãçà ìò øáåñ àåäù áùåçù äòåè õøàä íò íéîòôì äðäå

íðçì åúåà àðåùå íëç , úàðù àá åãîì àìù ììâáã àöîð øáãá ìéãáäì òãåé àì éë

 àöîð íðçãçà ìëäã.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  

õøúì äàøð ,à íéãîåì äéä íàã''íéîëç éãéîìú åùòð ë , íéáøî íéîëç éãéîìúå

íðéç úàðù äéä àìå íìåòá íåìù ,æç ïë íâå'' åùøã ìì ïéùåã÷ 'ò'' á äôåñá áäå úà

ò åùòð íéàðåù åéä äìéçúá íà åìéôà''åîéì éíéáäåàì äøåúä ã ,àå'' íéãîåì åéä íà ë

íðç úàðù ìù âùåî åéä àì äøåú.  
  

èéìù øìéî ïåéö ïá áøä'' àìåàù úéá ììåë íéìùåøé  

õøúì äàøð ,ò'' øôåñ íúçä áúëù äî ôô÷ óã úåùøãá''á øåè â 'ãá'' ïë ä àä ùøôì

îâá ïðéøîàã 'ñ úåëøá'' ãòù íìåòá íåìù íéáøî íéîëç éãéîìú''íú÷åìçî é äøåúá 

íìåòì íåìù íéáøî äæ éãé ìòå íìåòäî ú÷åìçî øàù íéèòîî íä , íàù ïáåî äæ éôì

ú÷åìçîå íðç úàðù äùòð åãîì àì..  
  

èéìù ïèøâðéå á÷òé áøä'' àæðàö äàøåäì ììåë ùîù úéá  

øéòäì ùé ,îâá ïðéøîàã àä éøäã ' ùã÷îá äæ íðç úàðù ïååò íåùî úéáä äáøçù

éðù ,á ïååòá åùðòðã àäåïåùàø ùã÷îá éøééî äøåú ìåèé.  

øùà éðãòî :äæá øéòî äéôåâ äáäàî äáåùúä ,æå áúåëå'' úéá ïéá ÷ìçì äù÷å ì

ìàøùé éàéùðá åàì íðç úàðù äìãâ ïåùàø úéáá íâ éë éðù úéáì ïåùàø , àìà

íìåëá ,äëåøàá àéáðä çéëåä øùàë.  

  
á÷ä øúéå ïáøåçä ïîæáù úåéäì ìåëé êéà''â ìò ä 'îçä úåøéáò úåøå  

øúéå àì äøåú åãîì àìù ìòå  

îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'à ÷øô äâéâç éîìùåøé'æ äëìä '  øúéå

íéîã úåëéôùå úåéøò éåìâå äøæ äãåáò ìò àåä êåøá ùåã÷ä, ìåèá ïåò ìò øúéå àìå 

äøåú , áåúëã àäî ïðéôìéåè åäéîøé 'é'' áä øîàéå õøàä äãáà äî ìò ' úà íáæò ìò

úíäéðôì éúúð øùà éúøå , éåìéâå äøæ äãåáò åøáòù äæ ìòù ïëúé êéà úåù÷äì ùéã

 øåáòì øåñà ùôð çå÷ô íå÷îá óàã øúåéá úåøåîç úåøéáò íäù íéîã úåëéôùå úåéøò

á÷ä øúéå äùòå íå÷á åøáòù úåøéáò íäå íäéìò''ä , àì äøåú åãîì àìù äæ ìòå

øúéå ,àìôð ïôåàá íúöøúå.  
  

ëä ìàéìîâ ïåàâäèéìù õéáåðáø ïä'' àçî ÷øá éðá''êãåà éðà íâ ñ  

äøä''èéìù ìôà äîìù éáø â'' àçî íéìùåøé''äîìù úøéù ñ  

èéìù ùèéåã óñåé áøä'' àãñçå äøåú ììåë ÷øá éðá  

èéìù é÷öéáåëì ïøäà äùî áøä'' à÷øá éðá  

õøúì äàøð , àúéøåàã íù àúéà íâå äàøåä ïåùìî äøåúã àúéà ùåã÷ä øäåæá éøäã

òãåîäéúåáåç äéì ú ,áèåîì åðøéæçú äáù øåàîä ïëå ,àå'' ïééãòù ïîæ ìëã øîåì ùé ë

ò äáåùúá åøæçé ïééãòù úåå÷ì ùé äøåú íéãîåì' ïåéë êà íëøã ïååëé äøåúäù é

äøåúä åìèéáù ,à''á÷ä øúéå àì ïë ìòå äáåùúá áåùì íúåà åøøåòéù øáã ïéà ë'' ä

äæ ìò.  

  

ì íéøåôë íåéá øúåî äéä êéàãå÷øúåìåçîá åéáå úáùá ãå÷øì øåñéà ùé éøä ''è  

àúéàã àä ìò íúù÷äù äî äðùîá ë úéðòú''ò å'' áè íéîé åéä àì íåéë ìàøùéì íéáå

úåìéçîáå íéôåúá íéàöåé ìàøùé úåðá íäáù íéøåôëä ,ã øúåî êéà úåù÷äì ùé

ãå÷øì,îé÷ àä '' ìì äöéá''åøåà ''ìù ïîéñ ç''è åéá ãå÷øì øåñàã''èøéù éìë ï÷úé àîù  ,

íéðôåà äùìùá íúöøúå , àì ãå÷éøäù íéðáøä ïî äîë åöøú úëøòîì íéáúëîáå

ìà äîöò øåôéë íåéá äéä àì æàã íéøåôëä íåé éàöåî ìù úåùîùä ïéá äéä äæã à

íé÷ñåôá áåúëù åîë ãå÷éøä øñàð.  
  

äáä''éð øãðéá á÷òé ç'' åäéðúð æðàö úáéùé éøéçáî  

 íåâøúá àúéàã äîî øéòäì ùéà ÷åñôä ìò äëéà 'ã ' àì ïáøåçä ïîæáù úåâåð äéúìåúá

èá íéã÷åø åéä''á éøéùò àåäù øåôéë íåéá àì ïëå áàá åéøùú , øîåì íåâøúä äöø äîå

ù àìà øåôéë íåé éúî íéòãåé àì éëå éøùúá éøéùò àåäù äæá'' ïîæáã äéì àøéáñã î

ùîî øåôéë íåéá íéã÷åø åéä úéáä.  

åéä íéé÷ äéä éðù úéáù ïîæá íàäáàá äòùúá íéîö   
 íùá íúàáäù äîéôùåøáîøäì úåéðùîä "í à ÷øô äðùä ùàø 'ãéðù úéáùëéä ä  íéé÷

 åéä éîðá ïéðòúîáàá äòùú ,îâá éøäã åéìò åù÷ä íéðåøçà äáøäã íúàáäå ' ïðéøîà
íåöì øåñà ïåùù ïîæáã ,íúöøúå.  

  

äøä''èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç â'' àøåâ ììåë ÷øàô àøàá  
äøä''éâ éåì âèéìù øâ'' à÷øá éðá  

øéòäì äàøð ,áã íäøáà ïâîð÷ú ïîéñ''ñ á"é ÷'' à áúëåé äéä éðù úéá ïîæáù"ú è äòù
áàáãåòñá ïéáøî äéäå ä ,îøä áúëù äîì íòè ïúåð äæáå'' äðåùàøä äãåòñáã íù à

äðåùàø äãåòñá úö÷ úåáøäì ïéâäåð áàá äòùú áøòá ,åéì øëæ øáãä íòèå'' äéäù è
úá éðù úéá ïîæá áàá äòù.  

  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
íéé÷ ùã÷îä úéá äéäùë åìéôà áàá äòùúá åðòúä äîì íòè ãåò øîåì äàøð , àåä

ïåùàø úéá ìù ïáøåç ìù áöî ãåò äéä éðù úéáá åìéôàù íåùî , äéä éðù úéá éøäù
ïåùàøä úéáäî äáøä ïè÷ ,íéëåá ïåùàø úéáä åàøù íéð÷æä åéä äæ ììâáå åîë 

â ÷øô àøæòá øàåáîù'.  
  

 áàá äòùúá äøåú éøáãá ùåãéç åì ùãçúðù éî  
åðçëùé àîù ùùçî åáúëì øúåî íàä  

ä úèéù íúàáäù äîð÷ú ïîéñ äáåùú éøòù''ãñ ''ë ÷'  áúëù ùãçúðù éîã äàøðå
á åáúåëì ïéà ùåãéç äæéà åìáàá äòùúòà "áã âãòåîä ìåçøéúäì åáúë , éðàù 

áàá äòùú àéä äçîùã äøåú éùåãéç áúåëùë åì,à íåé ÷ø åðéàù íâå  ' ùùç ïéàå
ëùéùç.  

  

èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àíéìùåøé øàîèàñ ììåë  
ì úåà íéøöîä ïéá úëøòî ãîç äãùá àáåäù äî ïééöì äàøð 'á ÷ìç áìì äôéäã '

ð÷ú ïîéñ''é ïîéñ éç ìëì ãòåîáå ã 'ò úåà''íåùî éåðéù íåù éìá áåúëì íéøéúî ä 
ãáàä øáã , òãåéù éî ìáà øåñàã äáåùú éøòùäë ãîç äãùä ÷ñåô äùòîì ìáà

 ïåøëéæä øøåòì éãë íéøáã éùàø ùãéçù äî ïééöì ìåëé äìéìä ãò çëùé éàãååù åîöòá
çà å÷éúòìå''ë.  

  
íéîéä úòùúá íéòöî óéìçäì øúåî ïåìî úéáá íàä  

îé÷ã àäá íé÷ñåôä íùá íúðãù äî''øåà ì''ð÷ú ïîéñ ç''ñ à''â ÷ 'è åá ìçù òåáù '
àðéãî íãå÷ íéñáåëîä åìéôà äèéîä úà íäá òéöäì øåñà áàá , ùàøî øåñà âäðîîå

áà ùãåç , íéòöîä úà íéôéìçî íùù ïåìî úéáá ïñëàúäì êìåäù éî øå÷çì ùéã
øåñà àîìéã åà äæ ìò ïåùéì åì øúåî íàä ùãç çøåà ùéùë , íé÷ñåôä íùá íáúëå

øúåîã,éãî äæ ãåîìì ùéã  äòáù êåú ìáà éáâ äëéñå äöéçø ïãîâá àúéà 'é úéðòú" â
ò"øúåî àîäåæä úà øéáòäì íàã á ,éôà êåñì øåñàã êëååì ïéåëî íà àåäù ìë 

âåðòúì,øúåî àîäåæä øéáòäì àåä íà ìáà ,ðùîáå äøåøá äéñá ïîð÷ú "éòñ ã 'è" å
ã äëìä øåàéáá"äã äæî ãîåìù äëéñ ä"á äëéñ øåñéà éáâì äáàá äòùú  èåùôã

øúåî àîäåæä úà øéáòäìã ,øù äãåäé äèîäë àìãå"øåñà àîäåæä øéáòäìã ì , ïéáå
î àéáî äæì àéáîù úåéàøäîâ 'ì úéðòú ' úåâäåð ìáàá úåâäåðä úåöî ìë àúéàã

úá"åëå á 'ãá íù àúéà ìáàáã ïåéëå 'é"ä àìéîî øúåî àîäåæä úà øéáòäìã â" ä
èá 'áàá ,àå"ôò ë"äã øîåì äàøð øåîàä é" íéñáåëî íéðáì úòöä øåñéà éáâ éîð ä

âåðòúì íà éë åøñà àìã,øúåî àîäåæä úøáòä íùì äàá äôìçääù ìë ìáà  ,
 äôìçääå øçà íãà íäéìò áëùù íéðéãñ ìò áëùì íéñàîð íãà éðá äáøä òåãéëå

éôåðè éìåöà íåùîë ùîî àåä íìöà , äæ øáã éáâì äîä íéñéðèñà íãà éðáã àáåøã
òåãéë ,ëî ïëìå íéðéãñ ìò áëùì íéìòâðù íåùî íà éë âåðòú íùì àì àá äæù ïåé

íäéìò áëùù úåéôéöå äæ øéúäì ùé øçà ùéà ,øî ÷ø àìå"àâäðîî àåäù çøúåî  
è äá ìçù òåáùá íâ àìà" àðéãî àåäù áøúåî ,øäã úåéäáäæ é øéáòäìë äîåã 

øúåîã àîäåæä .  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àä ìëéä ììåë ùàøú ãåîìú''à  
øéòäì äàøð , ïåìî úéáá íéîé äîë ääèåùù íãà åúåàá åìéôà ïã ÷çöé úçðîá éøäã

åîöòî ìàâðù åì êééù àì íùå óéìçäì øúåî íà.  
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