
  
  
  
  
  
  
  
  
  

‰ÏÙ˙‰ Ì„Â˜ ˙·˘ Í¯ÂˆÏ ˙·˘ ·¯Ú· ˙ÂÈ�˜ ˙Â˘ÚÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  
 Ô˙˘¯Ù·ג''א י''יÌÎ··Ï ÏÎ· Â„·ÚÏÂ .  

  

Ó‚· ‡˙È‡' זה הוא תפלה,  איזה עבודה שבלבא''ע' תענית ב.  
  

Ó‚· ‡˙È‡' אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק 'ד עמוד א''ברכות י 
 שנאמר,  שיתפללבר אשיאן אסור לו לאדם לעשות חפציו קודם

  .צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיוה "תהלים פ
  

ÓÈ˜ ÔÎÂ''˘· ‰ÎÏ‰Ï Ï''Ú דאסור לעשות חפציו 'ק ג''ט ס''ח סימן פ''אור 
  .קודם שיתפלל

  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם מותר לעשות קניות בערב שבת קודם התפילה 
  .או דילמא אסור

  

˘„Á È¯Ù‰ ‰�‰ צרכי שבת  כתב אלו הנוהגים לקנותט''ח סימן פ''אור 

 א"עג ''מגילה כ 'Ó‚· ‡˙È‡„ ‡‰Óקודם תפלת שחרית יש להם סמך 
שצריך לטרוח י ''וברש, ביום טוב מאחרין לבא לבית הכנסתד

חזינן דמותר לטרוח בצורך סעודה קודם  ,בסעודת יום טוב
 וטעם הדבר דכיון ,ה שמותר לעשות קניות''כ ה''התפלה א

שאסור לעשות קודם דהויא דבר מצוה לא נכלל בכלל חפציו 
  .כלל חפצי שמיםבהתפלה אלא דהויא 

  

 ·Â˙Î ÔÎÂÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú ופשוט ל '' וז ט''אורח חיים הלכות תפילה סימן פ
 ולא מיבעיא ,הוא דדוקא חפציו אסור אבל חפצי שמים מותרים

לאסוף צדקה או מצוה אחרת אלא אפילו להכין צרכי שבת 
ט " דביו.ג"מגילה כ' גמב דמטעם זה אמרו ,ט"ט ביו"ש וצרכי יו"בע

  .נ"מאחרין לבא לבהכ
  

· Ï·‡‰¯Â¯· ‰�˘Ó אם רגילין למכור בבוקר ד כתב' ק א"נ ס''סימן ר
כ "השכם קודם התפלה ולא ימצא לקנות אחר התפלה יקנה ואח

ש מקודם כיון שכבר הגיע זמנה ואין "יתפלל אך יראה לקרות ק
שזו זה בכלל מה שאמרו אסור לעשות חפציו קודם שיתפלל 

משמע דלהכה אין מתיר לקנות רק באם לא , חפצי שמים היא
  .כ''ימצא אח

  

¯˘‡ È�„ÚÓ :במגילהץ שם''נראה להעיר דלפי מה שהקשה היעב  
כ מדוע הם ''א, הרי להכין צרכי הסעודה זה לא מלאכת אנשים

ץ דהגברים צריכין לשמור הבית והבנים ''ומתרץ היעב, מאחרים
כ אפשר דאין ראיה ''א, י הסעודהבעוד שנשותיהן עסוקות בצרכ

משום דלשמור את הבית והבנים מותר לעשות קודם , מכאן
        .התפלה

  

 ‰ÏÙ˙‰ Ì„Â˜ Ô˙Á‰ ˙È·Ï ˙·˘· ˙ÎÏÏ ÌÏÂÚ‰ ÂÎÓÒ ‰Ó ÏÚ  

¯ÂÒÈ‡ ‰Ê· ˘È È¯‰?  

ÓÈ˜''Ï דקודם התפלה אסור ללכת במיוחד ' ק ב''ט ס''ח סימן פ''אור

  .א צפרא טבאלבית חבירו אפילו אם אינו אומר לו שלום אל
  

· ‡˙È‡ ‰�‰¯ÊÚÈÏ‡ È·¯„ È˜¯Ù ומיום שנחרב בית המקדש ז''פרק י 

ל שיהיו חתנים ואבלים הולכין לבית הכנסת "התקינו חכמים ז

ולבתי מדרשות ואנשי המקום רואים את החתן ושמחים עמו 

ורואין את האבל ויושבין לארץ כדי שיצאו כל ישראל ידי חובתן 

נותן שכר טוב '  ברוך אתה הרא אומועליהם הו, בגמילות חסדים

  .לגומלי חסדים
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: הולכים לבית חתן על מה סמכו העולם שבשבת 

הרי יש איסור ללכת לבית , החתן קודם התפלה ומלווים אותו

כך חבירו ובפרט שאומרים לו שבת שלום שזה כמו צפרא טבא 

  .'סימן כ' נת יוסף חלק הת מש''וכן בשו, ה''סימן תע' ת שבט הקהתי חלק ו''הקשה בשו
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

,  כיון דהולכין להביאו לבית הכנסת להתפלל אין חשש.‡

דאדרבה מביאו להתפלל ומזמרין על הדרך לכבודו שירות 

' ת שבט הקהתי חלק ו''כך תירץ בשו, ותשבחות להשם יתברך אין חשש

  .ה''סימן תע

ומובא להלכה , ב''ן כסימ' חלק בת שבות יעקב ''בשופ מה שכתב '' ע.·

דעבד מותר להשכים לפתחו של ח ''ק י''ט ס''ח סימן פ''משנה ברורה אורב

כ כיון דחתן דומה למלך כדאיתא בפרקי ''א, רבו קודם התפלה

א וכתבו האחרונים דמתחיל להיות מלך משבת שלפני ''דר

ת ''בשו כך תירץ, החתונה ולכן אין חשש אם מכבדו קודם התפלה

  .'סימן כ' ת משנת יוסף חלק ה''וכן בשו, ה''סימן תע' ק ושבט הקהתי חל
  

· ‰�‰ÂÂ˘"ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙ בענין אמירת  נשאל 'ק א''סו '' סימן ט'חלק י

לכאורה אין איסור רק וכתב ד, ט לפני תפלת שחרית"ברכת מז

אבל , או צפרא דמרא טב או לכרוע לו, הגשה עם אמירת שלום

  . גם מפני דרכי שלוםובפרט אם יש בזה, בלי זה אין איסור
  

ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ÙÒ·Â הולכים ללוות את החתן ה כתב ש'סעיף ג

 אפשר שיהיו אסורים לומר ,לבית הכנסת בשבת קודש בבוקר

  .אפילו צפרא טבא
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ÌÂÈ ÏÎ· ˙ÂÎ¯· ‰‡Ó Í¯·Ï ˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘� Ì‡‰?  

‰ ‰Ó Ï‡¯˘È ‰˙ÚÂ Ô˙˘¯Ù· 'Â‚Â ÍÓÚÓ Ï‡Â˘ ÍÈ‰ÂÏ‡'.  
  

Ó‚·' חייב אדם לברך מאה ד בי מאיררמהכא  יליף ב"ג ע''מנחות מ

  .ברכות בכל יום
  

�‰ ˜ÂÒÙ‰Ó Ô�ÈÙÏÈ ÍÈ‡‰ ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â˜ÏÁ�Â''Ï:        

˘¯'' Èמאהקרינן ביה , כתב דמה דכתוב בפרשתן.  
  

ÒÂ˙‰ Ï·‡ 'Ì˘ ת דהלימוד הוא משום שיש "כתבו בשם ר

מאה אותיות וכנגדם חייב אדם ' בפסוק זה ועתה ישראל וגו

  .לברך מאה ברכות בכל יום
  

¯ÂË·Â י " עכתב הטעם שתיקן דוד מאה ברכות ו'' סימן מח''אור

מעשה שהיו מתים בכל יום מאה נפשות מישראל ולא היו 

יודעים על מה היו מתים עד שחקר והבין ברוח הקודש ותיקן 

  .מאה ברכות בכל יום
  

 ‰�‰ÂÂ‰‚‰·˙Á¯Â‡ ¯·ÂÚ  הנדפס בסוף ספר ארחות חיים ספינקא בהגהתו לסי '

אם היום הולך בזה אחר הלילה או להיפוך נסתפק  'כ' ג' ו סעי"מ

  .ומצאתי סתירות בזה בדברי הראשונים
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ :בהליכות ל ''כתב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבעך זצ

 דלענין מאה ברכות שמחויב אדם לברך ג''ק כ''ב ס''שלמה תפלה סימן כ

  .בכל יום היום הולך אחר הלילה שלפניו
  

 Ì‡‰ ¯Â˜ÁÏ ˘È Â‡ ˙ÂÎ¯· ‰‡Ó ÌÂÈ ÏÎ· Í¯·Ï ˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘�

·ÂÈÁ‰ ˙‡ ÔÈ‡ ÌÈ˘�Ï ‡ÓÏÈ„  
  

ˆÊ ÍÚ·¯ÈÂ‡ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ È·¯ ÔÂ‡‚‰ ‰�‰''Ï  בספרו הליכות שלמה תפלה

כתב נראה שאין ג ''מובא נמי בספר הליכות ביתה סימן י ה''ק כ''ב ס''פרק כ

  .הנשים חייבות לברך מאה ברכות בכל יום
  

¯·„‰ ÌÚËÂ:של מאה ברכות כלול בעיקרו מג דכיון שהחשבון  '

לכן מסתבר דמעיקרא לא , תפלות היום וברכות קריאת שמע

ואף , חייבהו לנשים שודאי פטורות מחלק מן התפלות והברכות

מכל מקום הרי בימי , שבאפשרותן להרבות בברכת הנהנין

התענית בודאי אי אפשר לנשים שאינן מתפללות להשלים מאה 

  .נן חייבות מעיקרא בחיוב זהולכן מסתבר שאי, ברכות
  

· ÔÎÂÂ˘"ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙ שאל אם נשים חייבות נ ג'' סימן כ'חלק ה

  . ברכות מאהבתקנת
  

˜ÈÒÓÂ: ו''ח סימן מ''אור והפוסקים ית יוסףמפשטות דברי הבד 

 ברכות של כל אדם וחשבו בחשבון טלית ותפילין' דחשבו ק

יש להם תקנה  ולא כתבו נשים מאי ,ברכות דלא שייכי בנשיםו

  . מכלל דפשיטא להו דהתקנה לא שייכי בנשים,במאה ברכות
  

˙Â‚‰�‰Â ˙Â·Â˘˙ ·˙Î ÔÎÂ דנשים פטורות מאותו ט''סימן קכ' חלק ב 

  .הטעם שכתבו אחרונים דלעיל
  

Â ‰˙È· ˙ÂÎÈÏ‰ ¯ÙÒ·בהערות אות ב 'ג סעיף א''י' אשר סי'¯ÈÚ‰  : דלפי מה

פני שהיו הטעם לחיוב מ, הטור בשם רב נטורנאי גאוןשכתב 

   .'ובספר הליכות עולם פרשת וישב אות ט, ל דגם נשים בכלל זה" י,מתים

  

 ‰¯˘Ú ‰�ÂÓ˘ ˙ÏÙ˙· ‰ÚË˘ ÈÓ  

˙ÂÎ¯· ‰‡ÓÏ ˙ÂÙ¯ËˆÓ ÂÏ‡‰ ˙ÂÎ¯·‰ Ì‡‰?  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שטעה בתפילת שמונה עשרה כגון שאמר בימות 

החמה ותן טל ומטר או להיפך האם הברכות האלו מצטרפות 

  א אין מצטרפותלמאה ברכות או דילמ
  

ÈÂ‡ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ È·¯ ÔÂ‡‚‰ ‰�‰¯ÍÚ· בדבר ' בהליכות שלמה תפילה פרק ח

 כתב דמי שטעה בתפלת שמונה עשרה כגון שאמר 'ק ו''הלכה ס

 טל ומטר או להיפך עולה לו למנין מאה ברכות ותןבימות החמה 

  .אלא שאינו יוצא בה ידי חובתו

 ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡˘ ‰Î¯·Ï ÌÂ¯‚Ï ¯˙ÂÓ ˙·˘· Ì‡‰  

˙ÂÎ¯· ‰‡Ó ÌÈÏ˘‰Ï È„Î?  

Ó‚· ‡˙È‡' שבשבת ויום טוב שאין בתפלה אלא ב "ג ע"מנחות מ

 יש להשתדל להשלים מאה ברכות בפירות ,שבע ברכות

  .ומגדנות
  

‡ÏÙ�‰ ÊÓ¯‰ ÚÂ„ÈÂ : ד''ח אות י''סימן צת תירוש ויצהר "בשושמביא 

שיר בפסוק , ה"אחי הגאון הפלא, בשם הגאון רבי שמואל הורוויץ

‰‡ÂÈ‰ ÂÈ¯Ù ˙‡ ÌÈ¯Ë�Ï ÌÈÈ˙‡ÓÂ ‰ÓÏ˘ ÍÏ ÛÏ˘·˙ " ב''י' חהשירים 

È�ÈÚÓ˘‰ ÍÏÂ˜Ï ÌÈ·È˘˜Ó ÌÈ¯È·Á ÌÈ�‚· " ÚÂ„È È¯‰„ שכל ברכה

ז ובספר הרוקח סימן שכ דף רח ''חולין פ ' כמבואר בגמשוה עשרה זהובים

אבל , וזהו בכל יום רגיל,  ולמאה ברכות הם אלף זהוביםא"ע

ל שש ברכות של סעודה בשבת גם כשנוסיף על ברכות של חו

יחסרו עדיין , שלישית ושלש ברכות של קידוש הלילה והיום

וזהו האלף לך , ויש להשלימן בפירות ומגדים, עשרים ברכות

בשבת דהיינו , ומאתים לנוטרים את פריו, שלמה של כל יום

 ,מה יעשה, ומי שאין לו פירות להשלימן,  ישלים בפירותט"ויו

ומקשיב לברכות , היינו בבתי הכנסתד, לכך אמר היושבת בגנים

חברים מקשיבים לקולך השמיעיני , התורה וההפטרה ועונה אמן

  . ברכות' ובכך משלימים מנין ק

  

 È„Î ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡˘ ‰Î¯·Ï ÌÂ¯‚Ï ¯˙ÂÓ ˙·˘· Ì‡‰ ¯Â˜ÁÏ ˘È

˙ÂÎ¯· ‰‡Ó ÌÈÏ˘‰Ï ÏÎÂÈ˘  

 ‰�‰Î·˙ ‰Ï˘"‰ דבשבת אם הביאו לו פירות תוך הסעודה יכול 

ר הסעודה כדי לברך עליהם ברכה אחרונה להניחם עד אח

  .ברכות' דבשבת מותר לגרום ברכה כדי להשלים ק
  

 Ì‰¯·‡ Ô‚Ó· Ï·‡¯Â‡''Ë¯ ÔÓÈÒ Á'' ÂÂÈÏÚ ‰Ó˙ :Ó‚· È¯‰„ ' עיומא' 

ל משום " אר,ת אחרינא וניקרי"וניתי סאמרינן לגבי יום כיפור 

ת אחרת יצטרך לברך שנית ואסור "צ דכשיביא ס"ברכה שא

חזינן דאף ביום , 'ה אחרת כשיכול לפטור בברכה א ברכםולגר

  .שקשה להשלים מאה ברכות אסור לגרום ברכה שאינה צריכה
  

 „ÂÚÂ‰˘˜Ó :כתבו דאסור לחלק סעודת שחרית ח "שבת קי' שבתוס

צ ואף דלא "סעודות משום דגורם ברכה שא' לשנים כדי לקיים ג

ור ברכות אס' אבל משום ק' ל הכי היינו משום סעודה ג"קי

  .להוסיף
  

Â˘·Â"ÈË�‡Ï‚ ‰˘Ó Â�È·¯ ˙ שאף על פי שבשבת יש , כתב ח''סימן ל

מכל מקום אינו , מצוה להשלים מאה ברכות בפירות ומגדנות

, על כל פרי ופרי בפני עצמו, רשאי לברך על הפירות שלפניו

 שאסור 'יומא ע' גמוכבר אמרו ב, שזוהי ברכה שאינה צריכה

לם רשאי לומר לבני ביתו שלא  או,לגרום לברכה שאינה צריכה

שאז ברכה , יביאו לפניו כל מיני הפירות שיאכל בפעם אחת

ולאחר שיברך על , אלא יביאו אחד אחד לפניו, אחת פוטרתם

ואז רשאי לברך על , יביאו לפניו אחר כך מין פרי אחר, פרי אחד

ובזה לא נחשב , כיון שאינם לפניו על השלחן, כל אחד ואחד

  .יכהכברכה שאינה צר
  

‰ÏÂ„‚‰ ˙Ò�Î ¯ÙÒ· Ï·‡ הגהות בית יוסף, סימן מו ·˙Î: שהגאון רבי 

, וכתב, ם גלאנטי" חולק על המהרבספר הזכרונותשמואל אבוהב 

, אסור להרבות בברכות, שאפילו לא יביאום לפניו בבת אחת

כיון שהיה יכול , שעל כל פנים הוא גורם לברכה שאינה צריכה

  .לפוטרם בברכה אחת



‡ ˘È Ì‡‰‰ÁÓ˘ ‡Ï· ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ¯ÂÒÈ?  

‰ÁÓ˘ Ì¯Â‚ ‰Ê È¯‰ ¯˘· ÏÂÎ‡Ï ¯˙ÂÓ Ï·‡Ï ÚÂ„Ó?  

 Ô˙˘¯Ù·Ê 'È''·ÔÂÚÓ˘˙ ·˜Ú ‰È‰Â  .  
  

‰ ·˙ÎÌÈÈÁ‰ ¯Â‡ אין והיה אלא לשון שמחה  ב'' פסוק י'דברים פרק ז 

נתכוין שצריך שילמוד התורה בשמחה ולא כמו שמבואר במדרש 

  .ד"שפ' סיד "יורבעצבון כי דברי תורה אסורין לאבל 

  

Â˘„˜ È¯·„Ó ‰�‰: אנו למדים דבר חדש דטעם האיסור לאבל 

ללמוד תורה הוא משום שאינו יכול ללמוד בשמחה ואסור 

  .ללמוד תורה בלא שמחה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע דברים הרעים מותר ללמוד ולהרבה פוסקים 

 אלא שיש לו ד''ח סימן רמ''ת דברי יציב אור''עיין שולא רק שמותר ללמוד 

  .י חיוב ללמוד בדברים הרעים וכי זה אינו תורהנמ
  

ı¯˙Ï ‰‡¯� : דעל דברים הרעים מעיקרא ליכא עלייהו דינא

דכיון דלא שייך שילמדם האדם בשמחה ליכא , דילמד בשמחה

  .חיובא עליהם
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:אפשר ליישב ,  לפי שיטת רבינו האור החיים הקדוש

ד סימן ''יורל ''ימדהנה ק, קושיא חמורה שנתחבטו בזה האחרונים

וקשה הרי בשר ויין ,  דאבל מותר לאכול בשר ולשתות ייןח''שע

 אין א''ט ע''פסחים ק' נמי מביאים שמחה לאדם כמו דמבואר בגמ

מאי שנא מלימוד , כ מדוע מותר''א, שמחה אלא בבשר ויין

ת משפט ''כך מקשה בשו, התורה שאסור משום דגורמת שמחה לאדם

 ולפי שיטת האור ז''סימן ט' וכן בגשר החיים חלק ב, ז''סימן מ' צדק חלק ב

החיים אתי שפיר דאבל שמותר בבשר ויין לפי שאינו אסור 

כיון , בתלמוד תורה מדין שמחה שהתלמוד תורה משמח אותו

דהרי מותר בבשר , ל''דהויא רק שמחה פנימית ולא אסרוה חז

ויין אלא דאסור בתלמוד תורה מטעם דצריך ללמוד בשמחה 

  .הוא אינו יכול לשמוחו
  

·˘ÈÈÏ ¯˘Ù‡ ‰¯ÂÓÁ ‡È˘Â˜ „ÂÚÂ: ק פרק ''מו דהנה איתא בירושלמי

והובא בבית יוסף  דאם האבל להוט אל למודו מותר לו ללמוד 'הלכה ה' ג

 וקשה מהו ההיתר הרי כשהוא להוט אחריו יש לו ד''ד סימן שפ''יור

י כל ולפי דברי האור החיים אתי שפיר דהר, יותר שמחה בלימודו

אבל מי שלהוט אחר , טעם האיסור כיון דאינו יכול לשמוח

כך , תגבר על צערו ויש לו שמחה לכן מותרהלימודו הרי דיכול ל

  .כתב בספר עיטורי חיים על האור החיים בפרשתן
  

‰ÁÓ˘· ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ˙Â·È˘Á ÔÈ�Ú·Â ב''ע' שבת ל כתב המאירי 

וי לו להעמיד פ שראוי לאדם לעמוד נכנע ושפל רוח רא"על א''וז

עצמו בשמחה לקיים מצותיו ולמה שיגיעהו מן השלמות שאין 

˘‰Ì˙ÂÒÂ ·Ï‰ ˙‡ ÌËÓËÓ ÔÂ·ˆÚ  ,השכינה שורה מתוך עצבות

‰�Î‰‰ ÈÏÈ·˘ ואף דרך החכמים היה בישיבתם לפתוח במילי 

  .דבדיחותא
  

ÊÂ ‰Ó„˜‰· ÏË ÈÏ‚‡‰ ·˙Î ÔÎÂ''Ï קצת בני אדם טועים מדרך 

ס ופוסקים "ואומרים כי הלומד ש, בענין לימוד התורה, השכל

אין זה לימוד תורה , ומחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו

כמו שאם היה לומד בפשטות שאין לו מהלימוד , לשמה כל כך

אבל המתענג מלימודו הרי , והוא רק לשם מצוה, שום תענוג

, ובאמת שזהו טעות גמור, מתערב בלימודו גם הנאת עצמו

 לימוד התורה להיות שש ושמח ומתענג ואדרבה זהו עיקר מצות

ונעשה דבוק בתורה , שאז דברי תורה נבלעים בדמו, בלימודו

ונשמח ",  וכן אומרים בברכת קריאת שמע של ערבית,הקדושה

מקץ  ועיין אריכות בספר מעדני אשר פרשת, "ונעלוז בדברי תלמוד תורתך

מ בתורה אמרינן ''מ, ג שבכל המצוות אמרינן מצותו לאו ליהנות ניתנו''ט שאע''תשס

   .ליהנות ניתנו

 ‰ÁÓ˘ ‡Ï· ÌÈ„ÓÂÏ˘ ‰¯Â˙ Ì‡‰  

˙ÂÈ�Ú¯ÙÓ Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈ‚Ó Â�È‡?  

 ˙Â„ÏÂ˙ ˙˘¯Ù·א''ז מ''כ Ï·‡ ÈÓÈ Â·¯˜È Â·Ï· ÂÈ˘Ú ¯Ó‡ÈÂ ·Â˙Î 

ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ˙‡ ‰‚¯‰‡Â ÈÁ‡.  
  

· Ì˘ ·˙ÎÂ ¯˜È ÈÏÎÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁ:לפי , הדבר בימי אבל תלהל'' וז 

, ישרים משמחי לב' שאבל אסור לעסוק בתורה כי פקודי ה

ויצחק אמר והיה כאשר תריד דהיינו בזמן שלא יעסקו בתורה 

ÂÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÈ ‡Ï È‡„Â ÂÏ·‡· ÔÎ Ì‡Â , ופרקת עולו

ÈÁ‡ ˙‡ ‰‚¯‰‡ Ê‡Â ÂÈÏÚ ÔÈ‚Ó‰ ¯·„,ברכות ל " ומטעם זה אמרו חז

 שמירה לפי שאין בו התורה המגינה עליו  שהאבל צריך'ד ב''מ

  .בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליךב '' כ'משלי ושנאמר 
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כ זה יגין עליו''וא,  הרי יכול ללמוד דברים הרעים ,

  .מעדני אשר

  

ı¯˙Ï ‰‡¯�: גדול שרק תורה בשמחה יכול חידוש  דמזה חזינן

 תורה שאינו להגין על האדם לשמור אותו מכל דבר רע אבל

  .לומד בשמחה אינו יכול להגין על האדם

  

 Ï‡¯˘È ı¯‡ Á·˘Ó ‡ÈÂ‰ Ï‡¯˘È ı¯‡ Ï˘ ÌÈ˙ÈÊ ÚÂ„Ó  

‰ÁÎ˘Ï ‰˘˜ ‰Ê È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·Á 'Á' ˘Ó˘ ˙ÈÊ ı¯‡ ÔÂÓ¯Â ‰�‡˙ ÔÙ‚Â ‰¯ÂÚ˘ ‰ËÁ ı¯‡ 

˘·„Â.  
  

‰ ‰�‰˘¯‰Ó"‡ ג עמוד ב''חידושי אגדות הוריות י' ÊÂ ‰˘˜Ó''Ï יש לתת 

דחשיב בתורה חשיב הפירות עצמן טעם בכל שבעת מינין 

חוץ מזית דנקט היוצא ממנו דכתיב ' דכתיב חטה ושעורה גפן וגו

  .זית שמן
  

ı¯˙ÓÂ:ואדרבה ,רץ ישראל משום דהזית גופיה אין בו שבח א 

שהוא משכח התלמוד אבל שמן היוצא ממנו הוא משיב התלמוד 

 כמו ,שנה שממהר לשכח'  תלמוד של עמחזירי ו"ושבחו של א

 הלומד זקן למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר ג דאבות"בפינו ששנ

שנה ' מחוק ולרבותא נקט ליה גבי שמן דמשיב לו תלמוד של ע

  .שלא תשכח
  

˘¯‰Ó‰ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ˘È''‡ : הרי דבש האמור בתורה הוא דבש

א ''כ איך כתב המהרש''א, תמרים והוא גם אינו הפרי עצמו

ורק בזיתים , הפרי עצמהשבכל השבעת המינים נקט הפסוק את 

כללים ' כך מקשה בשדה חמד מערכת הד, התורה לא כתבה את הפרי עצמו

  .וכן בספר טעמא דקרא, ב''ג ע''וכן בספר הורה הגבר הוריות י, א פאת השדה''כלל מ
  

„ÓÁ È„˘‰ ·˙ÂÎÂ :א על מאי ''הן אמת שעל דרך שכתב המהרש

בח הארץ דלא חשיב קרא בזיתים הפרי עצמו משום שאין בו ש

דמשכח הלימוד כמו כן נוכל לומר דהטעם בדבש דחשיב 

הוא משום שהתמרים , המשקה היוצא ממנו ולא הפרי עצמו

ב ואם כן יש ''ע' תענית ט' מצערים את האדם כדאמרינן בגמ

  .לומר דמטעם זה לא קחשיב קרא תמרים בשבח הארץ
  

„ÓÁ È„˘‰ ‰˘˜Ó Ï·‡:מ דבריו אין מתיישבים דהיכי קאמר'' דמ 

דבכל שבעת המינים קחשיב הפרי עצמו והרי רק חמשה מינים 

ש שהאריך באריכות האם דבש האמור בתורה '''עי, הוא דקחשיב הפרי עצמה

  .ש''הוא רק דבש תמרים או דילמא כולל נמי דבש דבורים עי



.    

  
  

ïéìéôú ìù úåéùøôìôðù å  íéúáì íúåà åñéðëäù íãå÷úåðòúäì áåéç ùé íàä  
úáúëù äîíé÷ñåôä íùá íã õøàì åìôðù ïéìéôúã úåéùøô ,àïéáééåçî íéúåðòúäì  ,

åîëíéúáì íñéðëäù øçà åìôð íà úåðòäì êéøöù  á øàåáîëâî"éñ à 'î ' äéàø åàéáäå
øáãì.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
øéòäì äàøð , ìë íéúáä êåúì úåéùøôä åðúðù øçàì åìéôàã àìå íéùãç íäù ïîæ

ïéìéôú úùåã÷ ïééãò íäá ïéà ïçéðä ,îâá àúéà éëäã 'ì úåçðî''ò ã''øåàá ÷ñôàå á'' ç
î ïîéñ''ñ á''à ÷ 'ãé ìùì ïúåùòì ùàø ìù ïéìéôú úåðùì øåñàã àäã , ïéãéøåî ïéàã

äì÷ äùåã÷ì äøåîç äùåã÷î ,ïçéðäùë ÷ø àåä , øúåî ïçéðä àì ïééãò íà ìáà
éà ïééãòã úåðùìïéìéôú úùåã÷ íäì ï ,àå''ë ë'' åðúð àìù úåéùøôä åìôðùë ù

úåðòúäì ïéàã íéúáá.  
  

ìòáä òåáùáã úåéä''ë ìù àìåìäã àîåé ìç è''øäî øåîãàä ïøî ÷''éæ àæìòáî à''ò 
 ïééãò äéäùë äôöøä ìò ïéìéôúä ìôðù ìàùðù äî ìò ÷ñôù äî ÷ñô ïééöì äàøð

åðòúäì ùé íà åéìòù ãé úéáä êåú äöéö÷äú , ìù øù÷ä íò úåòåöøäã ïåéë áéùäå
úåðòúäì ùé äôöøá åòâðå ãéä ìù õåçáî ïééãò íä ïéìéôú.  

  
øåñéà äæá ùé éøä äåáâ íå÷îá íéãîåò íäùë íéøåòéù øîåì íéðáø åëîñ äî ìò  

îâá àúéàã àä ìò íúù÷äù äî 'ë äìéâî'' àò''à î'  àìù áøì ïéðî åäáà éáø øîà
éîìúì äðùéå äèî éáâ ìò áùééãîò ãîò äô äúàå øîàðù ò÷ø÷ éáâ ìò åã , ùøéôå

ùø'' éò÷ø÷ éáâ ìò íäéðù åà äèîä éáâ ìò íäéðù åà àìà , äî ìò úåù÷äì ùéã
äåáâ íå÷îá øåòéù íéøîåàù úåáéùé éùàøå íéðáø äáøä åëîñ ,äæá øåñéà ùé éøä ,

îâá øàåáîù åîë ,'íúöøúå.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àëéä ììåë ùàøú ãåîìúä ì''à  
èéìù ïîæééø òùåäé áøä'' àùîù úéá   

õøúì äàøð , íå÷îá íäî ãçà áùé àìù øåñéà ùé æà áùéì ïéöåø íäéðùùë à÷åãã
áåè øúåé , òéøôî äæ ïéàå ïåøñç íåù äæ ïéà áøä ïåâë ãåîòì äöåø íäî ãçàùë ìáà

íéáùåé íäù ïåéë íéãéîìúì  ,ãåîòìî úáùì çåð øúåéå ,àùî''äáéùéá ë áùåé äéäùë 
çåð úåçô àåäù íå÷îá áùåé àåäù ãéîìúì òéøôî éìåà çð øúåé íå÷îá , íéëéøö ïëì

âåñä åúåà ìò íäéðù úáùì.  
  

äáä''éð ïîôåä éëãøî øéàî ç'' åãåãùà õéðæéå äìåãâ äáéùé ùîù úéá  
ò õøúì äàøð''áúëù äî ô ä éøéàîë äìéâî''à ãåîò à' ãàñøéâá à÷ååã úåôñåúá åáúë 

éëéøöäåùá úåéäì í, äèîì åéãéîìúå äìòîì áùéì áøä éàùø àøáñá ïééòì ìáà 
ò÷ø÷á íäéðôì ïã éðîéúä ïåòîù ïéøãäðñá åðéöîå ,ðä éôì'' äî ìò áùééì øùôà ì

äåáâ íå÷îá ãåîòì íéùøåãùë íéðáøä åëîñ.  
  

äåöîá ÷ñåòíéé÷îùë íàä úøçà äåöîî øåèôù  úàåöîä åðååöå äæ ìò êøáì ìåëé éðùä ä  
äîíé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù  áäåöîä ïî øåèôã äåöîá ÷ñåò ,äíà íéé÷îùë 

äéðùä äåöîä åðåöå êøáì ìåëé äæ ìò åéùëò äååöî åðéàù ïåéë äæ ìò.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
èéìù ïåîã÷ ÷öé áøä'' àíéáìòù  

äáä''éð ùèééã ãåã âìôåîä ïúçä ç'' åïéáòùè úáéùé éøéçáî  
ì äàøðá áúëù äî éôìã øéòäáèéøä éùåãéç" àë äëåñ''à ãåîò ä ' äù÷äã

äåöîä ïî øåèô äåöîá ÷ñåòã ÷åñô ïðéòá òåãî ,ã õøúîå çéðäì éòá åìéôà
ãñ åãéá úåùøä ïéà äðîéä äìåãâ úøçà äåöî úåùòì åæ äåöî" éøåèôéà à

åãéá úåùøä êãéà ãáòéîìå àä ÷áùîì éòá éà ìáà äðéî øèôéîã àåä ,
î÷"ëã ì øåñàå úåùø ìù øáãë åéùëò åìöà àéä éøä úøçàä ïî øåèôã ïåé

úåùø ìù àåäù øáã éðôî åúåöî çéðäì,à '' øåñàù éàãåá åéøáã éôì ë
øåñéà àéåäã êøáì.  

  

äùòî íåù äùåò åðéàùë åìéôà åúåà åäãùçé àìù øäæéì íãà êéøö íàä  
 íùá íúàáäù äîåù'' øôåñ íúç úâ ÷ìç 'ïîéñ úåáåùú éèå÷ìáð '' èù åìéôà äùåò äéä

éøùôàä ÷éçá åúìëé ìëá íéîù éãé àöéå äøåùë ïãîì åúåà , ãò øäæð àìù àìà
íúãåöîá ãëìð øáë àåä éøä øëù éúåù åìà åá åòèù ,íéé÷ð íúééäå ìò øáåòå , òîùî

äî íéé÷ð íúééäå ìò øáåò øæåî äùòî äùò àì åìéôàù åéøáãî 'ìàøùéîå.  
  

èéìù õéáø÷ óñåé áøä'' àîúéìéò ïéòéãå  
øéòäì ùé ,îâá àúéà äðäã 'é÷ úáù''ò ç'' áàå'' åúåà ïéãùåçù éîî é÷ìç àäé éñåé ø

åá ïéàå ,éá äåä àìå ïãùç éãéãì àôô áø øîà ,îâá àúéàå '÷  úáù'' àôô áø øîàå î
 áúëå úéçùú ìá íåùî øáåò àøîç éúùå àøëéù éúùîì øùôàã ïàî éàä

ùøäîä''çá à''ò úáåèì àôô áøå à àôô áø øîàãë øëù äùåò àéäù äøîà åîö
îâá 'é÷ íéçñô''åøúòéà àì àøëéù éãáòã åàì éà àôô áø øîà â , äæ ìò áúëå
ùøä'' éë éá äåä àìå ïãùç éãéãì åøîàá ìéòì àôô áø ïåéë äæìå àéä àúìéî åàìå ù

ùøäîä ùåøéôë åúåà ïéãùåç äéäù ùé''àå à''ùøä éøáã éôì àöåé ë'' éàãå àôô áøã ù
åúåà ïéãùåç éëä åìéôàå íéîù íùì ïéåëúð , åãùçéù éãë äùòî äùò àìù éàãå ìáà

åá ,àå'' àìù øäæéì êéøö íéîù íùì äùåòù øáãá óàù øôåñ íúçä éøáãë àìã äæ ë
åúåà åãùçé.  

  

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 ,íúöøúå.   

  

èéìù øåðù êéðòä êåðç ïåùøâ áøä''' àùîù úéá  
 ùáã úåøòéá áúëù äî õåøú ãåò ïééöì äàøðà ÷ìç 'é ùåøã ' úàðù äéäù ììâáã áúëå

úà ãçà çéëåä àì íðç ìëäã àöîð äøåú ìåèéáì åàá äæ ììâáå åìù úåøéáò ìò éðùä 
àåä ãçà.  

  

íéîéä úòùúá äãòñîä úà çåúôì øúåî íàä øùá ìù äãòñî åì ùéù éî  
 øùá ìù äãòñî åì ùéù éîá íé÷ñåôä íùá íúðãù äî çåúôì åì øúåî íàä

åìöà íéìéâøä úåçå÷ìì øùá éìëàî ÷ôñìå äãòñîä ,áà ùãåç ùàø øçàì íâ ,óà 
øùá éìëàî æà ìåëàì øåñàù éô ìò , äãòñîì åìù úåçå÷ìä åëìé ïë äùòé àì íàù

ãåò åéìà åáåùé àìå úøçà ,ìåùëî ïúú àì øåò éðôì íåùî äæá ùé íéðô ìë ìò åà ,
íéîòè äîë íåùî øúåîã íé÷ñåôä íùá äëìäì íú÷ñôå.  

  

èéìù ùèéåã óñåé áøä'' àãñçå äøåú ììåë ÷øá éðá  
ò øéòäì äàøð'' ô øùà éðãòîá àáåäù äîö÷ ïåéìâ''ä äðù ç' á íùåù''ùøäî ú'' íç'' å

é ïîéñ'' àùíéàáä ìëì óñëá úåúùìå ìåëàì íéðúåðù úåà÷ùî éúáá ìàùð , íéáøå
àéöåîä úëøá àìáå íéãé úìéèð àìá íéìëåà íéìàøùéä ïî íéöøôúîä , øåñà íàä
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àíéîéä úòùúá øùá ìù úåãòñî çåúôì øúåîù øéôù éú.  
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