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  ידיעת התורה                   
     

                       

  500גיליון ה                                    

                                      

  
                                      

 של מסביב לשולחן רואה 500ליון הגי
כמה מתאים , בנושא ידיעת התורהאור 

הדבר ועל מקומו נכון לראות מצורף 
.  הנושאים500לגיליון זה את רשימת 

 רשימה זו מביאה לידי ביטוי באופן
ום של הסוגיות  את ההיקף העצמוחשי

חבה מיני בתורה הר, והנושאים הרבים
זו בדיוק הייתה . ים וארוכה מארץ מידה

עיסוק מדי ה, מטרת יסודו של העלון
צועות מק שבוע בסוגיה נוספת מכלל

 ,בחיבור לפרשיות התורה, התורה
  .  הנושאים שלמקורם
לחמש עשרה שנים מופיע ורואה קרוב 

אור העלון הנכבד שלומדי התורה 
מהללים ומשבחים אותו והשיר והשבח 
לבורא עולם שזיכנו ליטול חלק ביוזמה 

  . נשגבת זו
זה המקום להעלות ולשבח את הכותבים 

אשר , חברי מערכת העלון, הנכבדים
 ,עושים מלאכתם נאמנה לזיכוי הרבים

 הכרת הטוב ,ככוכבים יהיו לעולם ועד
 של אלפי קוראי העלון וההערכה הרבה

 ומשמים שגורה אליהם מדי שבוע
ג "הרה: הלא הם, יבורכו על כל פעלם
ג אליקום "הרה, ירחמיאל קראם

ג "הרה , ג אלחנן פרץ"הרה, דבורקס
, ג מרדכי קרליבך"הרה, ישראל וינברג

, הרב הלל מן, הרב נחום זאב רוזנשטיין
הרב יעקב שלמה  ,הרב מאיר שולביץ

 והרבנים האברכים החשובים שיינברגר
החפצים בעילום שמם העורכים את 

אשי הישיבות ותורתם של גדולי מדור ר
  . א" שליטרוהד

בעלי העסקים הנכבדים משמים יבורכו 
, התורמים באופן קבוע להוצאת העלון

אשרי , גדולה ורבה זכותם עד מאד
חלקם שהם ממצדיקי הרבים ומרבים 

  . תורה בעולם
    שלמה יצחק הלוי שלמה יצחק הלוי שלמה יצחק הלוי שלמה יצחק הלוי 
    רוזנשטייןרוזנשטייןרוזנשטייןרוזנשטיין

  

  א"הגאון רבי דוד מן שליט
  ראש ישיבת כנסת חזקיהו כפר חסידים

  

  מצוות לימוד התורה וידיעת התורה
  

ש "האחד בפרשה ראשונה של ק, מקומות' ת נאמרה בב"מצוות ת 
א "עקב פי' ש בפר"בפרשה שניה של ק' והב, ה"ו פ"ואתחנן פ' בפר

מצוות הם במצוות ' ת שב"ת' ז הל"ע הגר"כ בשו"והנה ידוע מש. ג"פי
מצות ' והב, לידע את כל התורה דיניה מצוותיה ופירושיה' הא, ת"ת

, לימוד התורה שיכולה להתקיים גם בלמדו משנה אחת בכל זמנו
פ "סוקים נראה דאעומדיוק הפ. פ יש בזה מצוות לימוד התורה"דעכ
ואהבת מבואר ' מ בפר"מ, ת"ש נאמרה מצוות ת"פרשיות דק' שבב

והיה אם שמוע מבואר יותר ' ובפר, יותר דקאי על מצוות ידיעת התורה
  .דקאי על מצוות לימוד התורה

' א' בקידושין ל' ובגמ', ואהבת כתיב ושננתם לבניך וגו'       דהנה בפר
, זה שיהיו דברי תורה מחודדין בפיךמ' ואתחנן שם ילפי' ובספרי פר

', שאפ ישאלך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד וכו
בקידושין ' וכן עוד שם בגמ. והיינו המצוה של ידיעת התורה. ש"עיי

דלעולם ישלש , אל תיקרי ושננתם אלא ושלשתם, כ ושננתם"דמש
. ש"עיי, אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה ושליש בתלמוד

דאת מצוות לימוד התורה הא יכול , ז כמובן אזיל על ידיעת התורה"וכ
  .לקיים בפסוק אחד שילמדנו כל ימי חייו

' ובגמ', ושמתם את דברי אלה וגו, והיה אם שמוע כתיב'       אכן בפר
שנמשלה תורה כסם , ב איתא דהיינו סם תם"ע' קידושין שם בדף ל

. ר בראתי לו תורה תבלין"הש דמייתי ממה שבראתי יצ"עיי, חיים
ל "ס זצ"וכידוע דברי מרן הגרי, ודבר זה מחמת עצם העסק בתורה הוא

י לימוד של שור שנגח את הפרה יושפע מזה "באגרת המוסר שגם ע
  .והיינו ודאי מצוות לימוד התורה. ש"עיי, ר"שלא לדבר לשה

 'עי, והיה אם שמוע' כ בפר"ת ילפינן ממש"      וכן פטור נשים מת
דיליף לה מקרא דולמדתם אותם את בניכם ' ט ב"בסוגיא בקידושין כ

ומי שאין אחרים מצווים ללמד אותו אינו מצווה , ולא את בנותיכם
דהא במצוות , ל"והוא מבואר היטב להנ. ש"עיי', ללמד את עצמו וכו

הרי יתכן דבמצוות שאשה חייבת בהם יתכן שחייבת , ידיעת התורה
י "ג לפ"באר מרים ח' ה בס"כ בזה בעז"במש' ועי(, ת"בהם מדין ת

ואהבת דמיירי ' ולהכי לא נאמר פטור נשים בפר). ש"עיי', ט א"ה
והיה אם שמוע שעיקרה כלפי ' ורק בפר, במצוות לימוד התורה

  .ת"מזה אמנם נתמעטו נשים ממצות ת, הלימוד מצד הלימוד עצמו

בניכם לדבר ולמדתם אותם את , והיה אם שמוע' כ בפר"      וכן במש
מכאן אמרו מכאן אמרו כשהתינוק מתחיל לדבר , י מספרי"פירש, בם

והוא מתאים מאד . ש"עיי, ק ומלמדו תורה"אביו מלמדו בלשה
דשמוע בישן היינו שיטה , קמא' ב בפי"ו ע"י בסוכה מ"כ רש"לפמש

והוא כלפי עצם הלימוד שיורגל בו ואז יוכל , אוזן בילדותו לשמוע
והיה ' ל דבפר"כ כנ"ומבואר ג.  של ללמוד ולהוסיףללמוד בישן באופן

ואהבת מיירי כלפי ' ופר, אם שמוע מיירי כלפי מצוות לימוד התורה
  .מצוות ידיעת התורה

פ שכבר "עקב איתא דאע' דהנה בספרי בפר,       ונראה הביאור בזה
כ והיה אם שמוע "נאמר ג', בכל ללבך ובכל נפשך וגו' כתיב ואהבת וגו

הואיל ושמעתם ועשיתם מה , כאן לתלמוד וכאן למעשה', תשמעו וגו
ובדי . ש"עיי, שעליכם אף אני אעשה מה שעלי ונתתי מטר ארצכם

ואהבת עיקרה דמחמת ' הספרי דפר' חבה בדבאר דברים נתבאר בהר
בכדי לידע מה , ת יבוא לידי תלמוד"האהבה מחמת עצם מציאות השי

כ ממילא איכלל בזה "וא, הם המעשים של לדבקה בו הבאים מהאהבה
. ה"מעשה דהא הוא לומד כדי לידע באיזה צד תתקיים אהבתו לקב

ג "ובכה, י תלמוד"והיה אם שמוע מיירי באהבה שישנה ע' אבל פר
ז "עיקר האזהרה הוא שיהא התלמוד באופן זה שיביאו לידי אהבה ועי

  .ש בהרחבה"עיי, יביא לימוד זה לידי מעשה

ואהבת שכתב הספרי שעיקרה הוא ' ז מבואר היטב דפר"      ולפ
ל דמאהבה יבא לידי תלמוד כדי לידע מה הם "שפירושו כנ, לתלמוד

קרו הוא בידיעה מה עי, המעשים של ולדבקה בו הבאה מאהבה
והיה אם שמוע דמיירי כבר בלומד ' אבל פ, לעשות ומה לא לעשות

ז "עי, ז באה אזהרה שיהא זה לימוד המביא לידי אהבה"שע, תורה
ז תלוי בידיעה "הרי אי, ל"שיהיה זה בגדר של אם שמוע תשמעון וכנ

אלא בעצם הלימוד שיהא זה , של עוד פרשה בתורה ועוד דין בתורה
ז "ה אי"ומש, אלוקיך' בכל מה שילמד באופן של ולאהבה את הלימוד 

ענין לידיעה שתבא לו מלימוד התורה אלא כלפי עצם הלימוד מיירי 
                .'וכנת, ת הנוגע ללימוד התורה"ושפיר מיירי הפרשה בדין ת, קרא

  )עקב' אר דברים פרדי ב  (
  

  י"ש הגאון המופלא רבי דוד יצחק בן מרים בתושח"לרפו
  

 

 

  
  א" שליט עקיבא קיסטרהגאון רבי

  מ ישיבת יד אהרן"ר
  

  מ לדינא"מהות הישיבה ומעלתה והנפ
  

 אלא אין ישיבה. במגילה כא' אי, מצינו הבדל בהגדרה של ישיבה לבית מדרש
 להתעכב -בזמן ובמקום ' עכבה'. א, פנים' וענין העכבה מצינו בג, עכבה

 יחדד " בביהמתמידשהיו יושבים '. לגמ "י בב"רשע, בקביעותבחבורה 
דאין לו .) ד( רבינו יונה ברכות ' ועי', ז כו"ולמדים זמ 'ומקשים ומפרקים

 -' עכבה'. ב, ששם מקום קביעות התורה של הלכה א"דה בעולמו אלא "להקב
ירוחם ' וכפי שהגדיר  ר, התעכב בעיון בעומקה של הלכהל, בדרך הלימוד

". צורת ישיבתנו ללון בעומקה של הלכה והלימוד בעיון רב"ל במכתבו "זצוק
 שישיבה ל"ש רוזובסקי זצ"ר הגר" כפי ששמענו ממו-משיכה -כח העיכוב. ג

' בית היין'אל כ הביאני "כמבואר במדרש עה, צריכה להיות כמרתף של יין
  . אף בלא שתייהמשפיע עליו שכרותשעצם המצאותו בבית היין 

, ת הנלמד בישיבה"מ לדינא אשר נתחדשו בת"נראה דמצינו כמה הלכות ונפ
  .וכפי שיבואר, ת הנלמד בבתי מדרשות"מה שאין בת

י שלוחי מצוה "ופרש', שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה וכו. תנן בסוכה כה. א
, מצוה כגון ללמוד תורה ולהקביל פני רבו ולפדות שבוייםהולכי בדרך 

, ת אין פטור של עוסק במצוה"דהלא בת, י"ונתקשו האחרונים על דברי רש
ת גופיה אין פטור של עוסק "ואם בת, ]ב"א ה"פ[כמפורש בירושלמי שבת 

  .ע"וצ, בודאי שההולך ללמוד תורה אין פטור של העוסק במצוה, במצוה
י מקורביל "י דברי הר"י עפ"כתב ליישב דברי רש] ב"ת ה"תא "פ[ובאור שמח 

ושימוש היינו הבנת טעמי , ת"ת גדול מת"דשימוש ת. כתובות יז' בתוס
 ה"איזהו ע: י בברכות  מז"וכלשון רש, והוא הנקרא גמרא, המשנה וסברתה

הוא הגמרא התלויה , לא שמש תלמידי חכמיםש, שדברו חכמים בכל מקום
, ים לדברי משנה טעם והיו מתאספים יחד ועוסקים בכךשהיו נותנ, בסברא

   .והיא דוגמת הגמרא שסדרו האמוראים
ח הוא הבנת טעמי המשנה וסברתה "דאף דעיקר ענין שימוש ת, ונראה

מ "מ, ת שכזה הוא דוחה שאר כל המצוות"ורק ת', גמרא'הנקראת בשם 
' ועוסקים בכךמתאספין יחד 'ש דתנאי נוסף הוא שהיינו דוקא אם "מבואר באו

ובכך יש יחוד צורת ומעשה הלימוד לחפצא ומהות של לימוד של , ל"כנ
  .אינו נפטר מהמצות, אבל בלימוד של יחידים של הבנת טעמי המשנה, שימוש

ללמוד . א, ת"פנים של ההולכים בדרך לת' שהביא ב, י סוכה"וכן נראה ברש
בו הוא זה שימוש והנה האופן של הקבלת פני ר, להקביל פני רבו. ב, תורה

משמע דהולך למקום , אך ההולך ללמוד תורה, והוא הנקרא גמרא, חכמים
כ דכוונת "וע, ומשמע שאין זה הולך ללמוד תורה ביחידי, מסוים ללמוד תורה

, בדרך רב ותלמיד. א, פנים יש לזה שם של שימוש חכמים' י דבאמת בב"רש
, המשנה וסברתהבדרך שמתאספים הרבה יחד ועוסקים בהבנת טעמי . ב

' ועי, ותורה שכזו היא הנקראת שימוש חכמים אף שלא בדרך רב ותלמיד
  .א"כ המהרש"ובמש', כל הלומד תורה בהמון וכו: מכות י

הביא לדבריו ] כי תבוא[א דבמשך חכמה "ג יהודא שליט"והראני בני הרה
, וכתב דהלימוד שבשימוש חכמים אינו נדחה לקיום המצוות, ש שם"באו

נ "ולמש, כי רק תלמוד שכזו יכול ללמד לאחרים, מ ללמד"ימוד עשהוא ל
ת של חבורה המתאספים יחד להבין טעמי המשנה והגמרא המה "נמצא דת

  .מ ללמד"ע
שבחורים , ג כתב כן"קפ' ז סי"ח או"הביא שבמהר] ה"ח ס"או[ובמשנת יעבץ 

נ "ולמש. ההולכים ללמוד תורה פטורין מכל המצוות כל זמן שהם בבית רבם
מתקיים , נמצא דכל זמן שהם לומדים בחבורה יחד להבין טעמי המשנה

  .ותורה זו דוחה כל המצוות, בתורה זו ענין שימוש חכמים
שנאמר , ה אוהבן"ז בהלכה הקב"ח המדגילין זל"שני ת, אמרו. ובשבת סג

ואומרים בא ונלמוד , המדגילים מאספין זה את זהי "ופרש,  ודגלו עלי אהבה
י "כתבו בשם רש: ז כב"ע' ובתוס [.נינו הואיל ואין לנו רב ללמדנוונבין בין ש

, והוא דידע צורתה דשמעתתא, ואמר רבא, ]דהיינו שמקהיל קהילות ברבים
והיינו דמלבד השימוש ומסירת התורה , י שורש הדבר קצת למדו מרבם"ופרש

מתקיים גם תורת שימוש חכמים ומסירת התורה , שיש במסורת הרב לתלמיד
  .מוד בחבורה אחר שכבר למדו מרבים דרך הלימוד וצורתא דשמעתתאבתל

וקשה , כ ויעקב איש תם יושב אהלים כתב משמש בית אולפנא"ובתרגום עה
ונראה דהנה איתא במגילה , למה לא פירש יושב ושונה או יושב מלשון עכבה

שכל אותם שנים שהיה בבית עבר לא , ל יותר מכיבוד אב ואם"גדול ת. כא
] ג"מ סי"ד ר"יו[ע "שו' ועי, ז דלא כיבד את אביו"י דלא נענש ע" ופרש,נענש

ח שהקשה "קח הביא בשם הפר"ובפתחי תשובה ס, ל"שהביא מימרא הנ
שכן , ש נפלא"נ מדברי האו"ולמש, ל דמבטלין תורה לקיום מהצוות"דהלא קי

וממילא אין נדחית , לימוד זה בבית מדרשו של עבד חשיבא כשימוש חכמים
דמעלת שימוש חכמים אינה רק בלמדו אצל , נ למדנו"ולמש.  המצוותמפני
שעצם הלימוד בישיבה בחבורה קובעת ', בית אולפנא'אלא ששימש ב, רבו

  .נ"וכמש, שם לעצמה בתורת תלמוד של שימוש חכמים
וכבר , ונמצא דבלימוד של ישיבה ישנו גם הגדר של שימוש חכמים מרבו

ל שהישיבה היא מקום מסירת התורה " זצח שמואלביץ"השריש לנו מרן הגר
ואולם נראה , ולולא דמוסרים לו אינו יכול ליטול מעצמו, ה"מרבותינו עד מרע

דגם בסדר לימוד בישיבה שלא לומדים אצל רבו יש הגדר של שימוש ומסירת 
', דמתאספים יחד ועוסקים בנתינת טעם למשנה ולסברתה'כיון , התורה

  .ד"כ בלימוד ביהמ"משא, נדחה לקיום המצוותולפיכך בלימוד ישיבה אינו 
ח "אמר עולא ת. מ לג"בב' דהנה אי, מ לדינא בתלמוד בישיבה"עוד נפ. ב

י כדין תלמיד לרב לפי "ופרש, שבבבל עומדים זה מפני זה וקורעים זה על זה
, ז"ומקשים ומפרקים וכולם למדין זמשהיו יושבים תמיד בבית המדרש 

ונראה דצורת לימוד זו היא הצורה , ]רב מובהקי שדן אם הוה כ"וענימוק[
ומקשים ומפרקים להבין ' י בברכות שכולם עוסקים בענין א"והדרך שפרש

  .ל"וכנ, הטעמים בחבורה

  מזל טוב נאמנהברכת 
  

 חבר מערכת הנכבד לידידנו
עורכן של ספרי רבותינו  העלון

ומאדיר תורתם  מאורי הדורות
   בשלימותלרבים

  א"שליטהלל מן ג "הרה
  מ"לרגל הולדת בנו בשעטו

יזכה להכניסו בבריתו של 
ולגדלו לתורה לחופה  ה"אאע

  ט"ולמעש
 

  

נמצא דבלימוד בישיבה יש חובת כבוד וקימה לפני 
שכן חכם צריך לקום בפני חבירו אף אם קטן הוא , חבירו
חד לומד כ בלימוד בבית המדרש שכל א"משא, ממנו

  .אין חובת קימה כל אחד בפני חבירו, לעצמו
, ל"ל וז"ח זאננפלד זצ"ובספר כבוד והידור מביא ממוהר

שהוא לכבודה ] ז"ד זל"לקום בביהמ[ראוי להחמיר בזה 
ז אויערבך "אכן כמדומה ששמעתי מהגרש, של תורה

שהוא כחוכא , ל בטעם מה שלא נהגו בזמנינו בזה"זצ
  .ז"ן זלוודאי מוחלי, ואיטלולא



  

מצווה ידיעת התורה לומדים מן הפסוק של . . . . מקור וגדר העניןמקור וגדר העניןמקור וגדר העניןמקור וגדר הענין.] .] .] .] אאאא
' שיש בכתב ) ז"י סלנטר מכתב כ"להגר(ובספר אור ישראל , ושננתם

המצוה . והשני. המצוה ללמוד תורה. האחד, מצוות בתלמוד תורה
ת הוא ידיעת "ל הגדר השני במצות ת"  וז.לדעת את התורה ולהיות בקי בה

, יסוד המצוה כולל שני פרטים, ושננתם' ל בקידושין דף ל"התורה והוא מה שאמרו חז

ועוד כתב ,  שגור בפיואחד הידיעה לרכוש לו בקיאות בכל חלקי התורה שיהא תלמודו

ת מחודדין בפיו "שם דרכי הלימוד לידיעת התורה למלאות המצוה של ושיננתם שיהיו ד

. והוא להשתלם בחכמת התורה לרכוש לו ידיעות לא בשעה אחת יוולד זה התכלית

ג כוונתו איך מדרשא שיהיו מחודדים ילפינן לגבי זה שיש מצוות ידיעת התורה "וצע

ואולי מזה שסמכו –.  שילמד מעט תורה ויידע הדברים על בורייןאדרבה אולי הכוונה

שתי הדרשות בקידושין שם ושננתם שושלשתם ובזה בוודאי בשביל שיהא לו בקיאות 

כ חזינן מזה שהכוונה שגם מושננתם שאם ישאלך אדם אל תגמגם "בכל חלקי התורה א

  .רהי שלומד ויודע את התו"וזה שייך רק ע, לומר אלא אמור לו מיד

  

סדר . . . . מה תחילה מצוות ידיעת התורה או מצוות לימוד התורהמה תחילה מצוות ידיעת התורה או מצוות לימוד התורהמה תחילה מצוות ידיעת התורה או מצוות לימוד התורהמה תחילה מצוות ידיעת התורה או מצוות לימוד התורה .].].].]בבבב
כ "הלימוד מתחילה צריך להיות בעיקר בידיעת התורה ורק אח

ואמר רבא ) א"ט ע"דף י(ז " עוכן הוא  בגמרא בלימוד העיון להתחיל
והדר ' כ יהגה שנאמר בתורת ה"לעולם ילמד אדם תורה ואח

ג "ג דמשכח ואע"ר רבא לעולם ליגריס איניש ואעואמ' עוד שם בגמ, ובתורתו יהגה

י "וברש, דלא ידע מאי קאמר שנאמר גרסה נפשי לתאבה גרסה כתיב ולא כתיב טחנה

כ יהגה " ואח.ילמד אדם מרבו עד שתהא גירסת התלמוד ופירושו שגורה לו בפיוביאר 

בר ר כהנא כד הוינא "א) א,ג"ס(בשבת  כדאמרינן, בתלמודו לדמות מילתא למילתא

ס ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי "תמני סרי שנין והוה גמירנא ליה לכוליה הש

והכי נמי מוכח ממה שאמרו . ליסברליסברליסברליסבר    והדרוהדרוהדרוהדר    אינשאינשאינשאינש    דלגמורדלגמורדלגמורדלגמורל "מאי קמ, פשוטו עד השתא

  .כ כתת"הס ואח, הסכת ושמע ישראל:) ג"בברכות ס(בפרק הרואה ' בגמ

  

ב "ח ס"פ    למהבאבן ש : : : : א בענין סדר הלימודא בענין סדר הלימודא בענין סדר הלימודא בענין סדר הלימוד""""בבירור שיטת הגרבבירור שיטת הגרבבירור שיטת הגרבבירור שיטת הגר

מתחילה ]  ל ההוא גברא"ה א"א לסבי דבי אתונא ד"ומקור הדברים מביאור הגר[
) ילמד כולו' י שאינו יודע לפרש המתני"ואעפ (צריך למלא כרסו מקרא משנה

וגמרא בבלי ירושלמי תוספתא מכילתא ספרא ספרי וכל הבריתות 
נה אבל המש, וזהו הדרה של תורה, כ לעסוק בפלפול חבירים"ואח

סדר הלימוד שלומד תחילה לידע איך לפלפל ואינו יודע משנה אחת 
  .כצורתה יאבד גם המקצת ששמע בנערותו

, , , , ל בן שלושים לכוח לחזור תמיד מה ששמע מרבותיול בן שלושים לכוח לחזור תמיד מה ששמע מרבותיול בן שלושים לכוח לחזור תמיד מה ששמע מרבותיול בן שלושים לכוח לחזור תמיד מה ששמע מרבותיו""""דעל זה רמזו חזדעל זה רמזו חזדעל זה רמזו חזדעל זה רמזו חז והוסיף שם 

ומי שהוא גס רוח תיכף ביום הראשון שיתחיל , , , , כ בן ארבעים לבינה להבין ולפלפלכ בן ארבעים לבינה להבין ולפלפלכ בן ארבעים לבינה להבין ולפלפלכ בן ארבעים לבינה להבין ולפלפל""""ואחואחואחואח

 כאילו כבר עלה אל תכלית הגדולה וצועק ומפרכס כאחד הגדולים ללמוד נדמה לו

ח אז הוא מביש ריחו כי כן דרך המקנא "וכאשר רואה שאינו יכול לנצח את הת, בארץ

ונראה דכוונתו שעל [כשאינו יכול להגביה את עצמו אז הוא מבאיש ומטנף את חבירו

  ].ידי זה עבירה גוררת עבירה

על הפסוק תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר ) ח- ו(לי למשא "וראה עוד בביאור הגר

רק בסוף שהוא זמן לקצות , כי הנמלה בעת הקצירה אינה עושה כלל רק אוספת. מאכלה

וזהו לחמה , אז תכין את מה שהיא אוספת שיהא ראוי למאכלה, תאנים והוא נקרא קיץ

    שצריךשצריךשצריךשצריך והענין ',כלומר שתכין אז שיהא לחמה מה שאגרה בקציר מאכלה וכו
האדם בימי נעוריו שהוא זמן הקציר לאגור ולאסוף היינו ללמוד האדם בימי נעוריו שהוא זמן הקציר לאגור ולאסוף היינו ללמוד האדם בימי נעוריו שהוא זמן הקציר לאגור ולאסוף היינו ללמוד האדם בימי נעוריו שהוא זמן הקציר לאגור ולאסוף היינו ללמוד 
תורה הרבה ואחר כך בקיץ שהוא סוף ימיו בימי זקנותו לטחון אותם תורה הרבה ואחר כך בקיץ שהוא סוף ימיו בימי זקנותו לטחון אותם תורה הרבה ואחר כך בקיץ שהוא סוף ימיו בימי זקנותו לטחון אותם תורה הרבה ואחר כך בקיץ שהוא סוף ימיו בימי זקנותו לטחון אותם 

אם אין תורה , וזהו אם אין קמח אין תורה, , , , להבין כל דבר על בוריולהבין כל דבר על בוריולהבין כל דבר על בוריולהבין כל דבר על בוריו
לא יהיה לו מה , כלומר אם לא יהא בידו תורה הרבה, אין קמח
מר שלא יטחן וידקדק היטב אין תורה ואם אין קמח כלו, לטחון

הוא נגד , אגרה בקציר מאכלה-'כלומר אין בידו כלום אף שלמד הרבה וכו

  .תחילת ימיו שצריך לאסוף ולכנוס תורה הרבה

  

 ראה בעליות אליהו שהעיד על הישיבה שיסד ::::הנהגת הישיבותהנהגת הישיבותהנהגת הישיבותהנהגת הישיבות
ולהשלים את בני דורו יסד בית מלא ] "ד"וכתב שם באות קי[א "הגר

' להיות אנשים תמיד עומדים על משמרתם סביב לשולחן התורה 
והוא היה יושב עמהם בראש , דשנים ורעננים ממקרא משנה וגמרא

, לכל מעשה עבודתו, לעיתים קבועים וסדר לפניהם מעשה השולחן
וידעו מקור , , , , איך במעט שנים ישיגו לדעת כל התלמוד ערוך בפיהםאיך במעט שנים ישיגו לדעת כל התלמוד ערוך בפיהםאיך במעט שנים ישיגו לדעת כל התלמוד ערוך בפיהםאיך במעט שנים ישיגו לדעת כל התלמוד ערוך בפיהם

והזהיר שלא ,שלמותהדינים והתורות על ארבע טורים בתכלית ה
ח "וכך הגר. ו"ולפעמים שהוא לקינתור ח, לעסוק בפלפול הרבה

הנהגת הנהגת הנהגת הנהגת .  ס מרישא עד גמירא"מוולאזין שייסד את ישיבתו למדו שם כל הש
קבעו , מחמת ירידת הדורות וחולשתן. הישיבות בדורות האחרוניםהישיבות בדורות האחרוניםהישיבות בדורות האחרוניםהישיבות בדורות האחרונים

רבותינו שעיקר הלימוד יהא בישיבות ברוב המסכתות של נשים 
אבל ביסוד הדברים המטרה הייתה שילמדו מסכתות , בדנזיקין בל

ר היום גם במסכת שלומדים "אמנם בעוה, אלו מרישא עד גמירא
ומרן האבי עזרי זעק על כך במכתב שאינו , הוא למחצה שליש ורביע

, אלא צריך ללמוד כל יום דף בעיון טוב, יודע מהו עיון ומהו בקיאות
 ילמדו דרכי הלימוד בשנות פ"ולמעשה שינו הסדר שעכ, ק בזה"ודו

  מאיר שולביץהרב 
 

  

        מוסד מוסד מוסד מוסד 
        הרב קוקהרב קוקהרב קוקהרב קוק

  

  

  חדש

  דעת עזרא
  ביאור לפירוש

  רבי אברהם אבן עזרא

  ספר בראשית

  

  
  )500גליון ה( ידיעת התורה -ויגש 
יעקב אבינו זקן ויושב ( הישיבה -ויחי 

ועיני ישראל ' שנא' ח ב"בישיבה יומא כ
  )ח י"מ, כבדו מזוקן

של נעליך ( כבוד בית הכנסת -שמות
 )ה' שמות ג, ל רגליךמע

 הפסקה-וארא 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   מכון ירושלים
  
  
  

 יומא טבא לרבנן

 הופיע

 מנחת חינוך השלם

 בשולי המנחהבשולי המנחהבשולי המנחהבשולי המנחה                                    מוסך השבתמוסך השבתמוסך השבתמוסך השבת

דברי אוצר מקיף וייחודי של כל 
 האחרונים אשר דנו בדברי המחבר

 להשיג בחנויות הספרים
  

  

ס ועד "כ מיד אחר הנישואין יתחילו מתחילת הש"ואח, הבחרות
ב מדור זכרון "ראה בקובץ ישורון כ. סופו כל מסכת מתחילה ועד סוף

פ שאמר לתלמיד שמיד לאחר החתונה צריך להתחיל להשתלם בכל חלקי "להגרנ

ת עדיין עוסקים בעיקר והיום בזמננו גם האברכים שכבר עזבו את הישיבו, התלמוד

, בפלפולה של תורה במסכתות נשים נזיקין ולא שמים לב לחלק ידיעת התורה

ל לא היה מסכים "ח הלוי זצ"וידוע שהגר[ . ומשנים הסדר וידם על התחתונה

  .]י"ס גמרא ורש"לשמוע סברא ממי שלא גמר הש

  

: עוד ביאור בשינוי הסדר שעוסקים בזמננו תחילה בלימוד העיוןעוד ביאור בשינוי הסדר שעוסקים בזמננו תחילה בלימוד העיוןעוד ביאור בשינוי הסדר שעוסקים בזמננו תחילה בלימוד העיוןעוד ביאור בשינוי הסדר שעוסקים בזמננו תחילה בלימוד העיון
 שאם נעשה כך לעולם לא נגיע לעיון ת שבט הלוי"שו רימדב

ארחות והביא מה) ב סימן נז"ח( ל "וז. ת"הלימוד שזהו עיקר מצוות ת

היו עוסקים בעסק גדול וזמן רב ' צדיקים בשער התורה כי בצרפת מימי בעלי התוס

והיו חוזרים תמיד ולא פסקה תורה , והיו יושבים במקום אחד ללמוד כל התלמוד

ג דלא ידע מה "ליגמר אינש אע' הם והיו עושים כמעשי הראשונים כדאמרימפי

א במי אתה מוציא "ב ע"ובסנהדרין מ, ש עוד דברים מתוקים ונחוצים בזה"וע ,קאמר

כ פסקינן סוף "וע, מלחמתה של תורה במי שיש בידו חבילות חבילות של משנה

ועיין לאדונינו , דחיטיאהוריות סיני ועוקר הרים סיני עדיף כי הכל צריכים למרי 

ת "ת' ע דרב בעל התניא בהל"ובשו, ע בנתיבות עולם בנתיב התורה"ל זי"המהר

האריך הרבה ביסודות דידיעת התורה איזה למוד להקדים ואיזה לאחר וכל יסודותיו 

ח אינם יכולים לקיים ח אינם יכולים לקיים ח אינם יכולים לקיים ח אינם יכולים לקיים """"ז רוב התז רוב התז רוב התז רוב הת""""ובאמת בזהובאמת בזהובאמת בזהובאמת בזה, ס והראשונים"בהררי קודש הש

כ נטרף להם השעה ולא כ נטרף להם השעה ולא כ נטרף להם השעה ולא כ נטרף להם השעה ולא """"דאדאדאדא, , , , י דלא ידעי דלא ידעי דלא ידעי דלא ידע""""ס אעפס אעפס אעפס אעפ""""ששששבשלמות מאמר זה דליגמר כל הבשלמות מאמר זה דליגמר כל הבשלמות מאמר זה דליגמר כל הבשלמות מאמר זה דליגמר כל ה

יגיעו לעולם לעיון התורה ולאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא אשר היא המדרגה יגיעו לעולם לעיון התורה ולאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא אשר היא המדרגה יגיעו לעולם לעיון התורה ולאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא אשר היא המדרגה יגיעו לעולם לעיון התורה ולאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא אשר היא המדרגה 

  .ד"עכ אאאא""""ג עג עג עג ע""""ב ועיין עירובין נב ועיין עירובין נב ועיין עירובין נב ועיין עירובין נ""""עעעע' ' ' ' הכי גדולה בתורה כמבואר סוטה זהכי גדולה בתורה כמבואר סוטה זהכי גדולה בתורה כמבואר סוטה זהכי גדולה בתורה כמבואר סוטה ז

  

הלכות תלמוד תורה פרק ג ( ז "ע הגר"בשו    ....????ידיעת התורה מה היאידיעת התורה מה היאידיעת התורה מה היאידיעת התורה מה היא.].].].]גגגג

עיקר התורה שבעל פה כולה שהוא     היינושידיעת התורה ) סעיף ב
ג מצות כהלכותיהן בתנאיהן ודקדוקיהן ודקדוקי "פירוש התרי

 מילה סוד ה"לאחד מהראשונים בד( הקנה  מספר    ומצאתי לזה סיעתא. . . . סופרים

 מהמרכבה עצה הם מצות ג"תרי כל כי התורה ידיעת כתב דעיקר ) וכוונותיה

 באחד הפוגם כנגדם רוחני כח להם יש ולםכ אדם של האברים הגידין וכל, העליונה

 מצוה וכל רבים לחלקים נחלקים י"הש מצות כל כי ודע, עליו הרוכב בכח פוגם מהם

, שלם עליון האדם נמצא התורה כל ובתשלום, העליונה מהצורה אחד וענף אבר הוא

ח להיות בקי בכל הדינים והלכות התורה "א שצריך הת"ע' א בחולין דף ט"ובמהרש

כתב דמכח ) ו א"ד רמ"יו(והנה בברכי יוסף . רינן בעלמא אפילו במסכת כלהכדאמ

מצות ידיעת התורה אריא הוא דרביע אקרקפתא דגברא יום ליום יביע ולילה ללילה 

לדעת כל התורה כלליה ופרטיה ודקדוקיה משפטיה ודיניה וכל נתיבותיה לדעת כל התורה כלליה ופרטיה ודקדוקיה משפטיה ודיניה וכל נתיבותיה לדעת כל התורה כלליה ופרטיה ודקדוקיה משפטיה ודיניה וכל נתיבותיה לדעת כל התורה כלליה ופרטיה ודקדוקיה משפטיה ודיניה וכל נתיבותיה יחווה 

ך וכל תורה ך וכל תורה ך וכל תורה ך וכל תורה """"א של תנא של תנא של תנא של תנומתניתא עמיקתא ומיסתרתומתניתא עמיקתא ומיסתרתומתניתא עמיקתא ומיסתרתומתניתא עמיקתא ומיסתרת' ' ' ' מתנימתנימתנימתני, , , , שמעתא אגדתא והלכתאשמעתא אגדתא והלכתאשמעתא אגדתא והלכתאשמעתא אגדתא והלכתא

  .ל" עכפ בפרדס וזה מעלה ארוכה מים שאין להם סוף דמיפ בפרדס וזה מעלה ארוכה מים שאין להם סוף דמיפ בפרדס וזה מעלה ארוכה מים שאין להם סוף דמיפ בפרדס וזה מעלה ארוכה מים שאין להם סוף דמי""""שבעשבעשבעשבע

) י"ו בהגהות על הב"ד רמ"בהגהות יו(וראה עוד בשיירי כנסת הגדולה 

וראיתי , פ"שבזמננו גם ספרי האחרונים הכל בכלל תורה שבע
א בענין מה "ח קניבסקי שליט"בספר דרך שיחה ששאלו להגר

ב והכל "ואמר עד המ, שחייב להיות בקי בהפ "נכלל בתורה שבע
  .בכלל

  
האדם יעמוד . . . . עונש מי שאינו מקיים מצוות ידיעת התורהעונש מי שאינו מקיים מצוות ידיעת התורהעונש מי שאינו מקיים מצוות ידיעת התורהעונש מי שאינו מקיים מצוות ידיעת התורה.] .] .] .] דדדד

 הלכה כתב הביאור, לדין על כל חלק וחלק מהתורה שלא למד
 יום קשה כמה וראה בא י"אר י"פ משלי במדרש  איתאקנה סימן
 מי בא' וכו העולם כל את לדון הוא ברוך הקדוש שעתיד הדין
 פניו את הופך הוא ברוך הקדוש משנה בידו ואין מקרא בידו שיש
 ומשליכין אותו נוטלים והם' כו בו מתגברין גיהנם ומצירי ממנו
 הוא ברוך הקדוש' ג או סדרים שני בידו שיש מי בא. לגיהנם אותו
 שיש מי בא' כו אותם שנית לא למה ההלכות כל בני לו אומר
 בא' וכו בו שיש שנית לא למה ניםכה תורת בני ל"א הלכות בידו
 תורה חומשי חמשה בני ל"א הוא ברוך הקדוש כ"ת בידו שיש מי

' ה בידו שיש מי בא ומזוזה תפילין ש"ק בהם שיש שנית לא למה
 בא' וכו הגדה למדת לא למה הוא ברוך הקדוש ל"א תורה חומשי

 לא למה תלמוד בני ל"א הוא ברוך הקדוש הגדה בידו שיש מי
 עתים לו לקבוע את עצמו מזרז אינו אשר והאיש ש"עי' כוו למדת
 הדין ליום יענה ומה ו"ח מכל ריקם ישאר בודאי יום בכל לתורה
אמר ריש לקיש ) א"לא ע(שבת ב' ובאמת שזהו כבר בגמ: בראשו עיניו והחכם

אמונת זה סדר זרעים ' מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת וגו

 מועד חסן זה סדר נשים ישועות זה סדר נזיקין חכמת זה סדר קדשים עתיך זה סדר

אמר רבא בשעה שמכניסין , היא אוצרו' ודעת זה סדר טהרות ואפילו הכי יראת ה

אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה 

יות שהביא ץ ח"וראה במהר, צפית לישועה פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבר

א דכוונת רבא ששואלין אותו נשאת ונתת באמונה היינו אמונה זהו סדר "מהגר

מדוע לא יודע את כל  והיינו דבוחנים לאדם לאחר פטירתו מן העולם', זרעים וכו

  .התורה כולה

  

 שיעור מצוות תלמוד תורה

לא '  אפיי"רשב משום י"אר:) ט"מנחות צ(
קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית 

 אומר י"רשב:) ה"ל(ובברכות  .קיים לא ימוש
 תורה 'וכואפשר אדם חורש בשעת חרישה 

אמר אביי הרבה עשו ' וכומה תהא עליה 
  .כרבי שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן

 .ז"והדברים נראים כסותרים זא
ולא שבט ) יג"י  ה"ג משמו"יפ(ם "רמבוהנה ב

לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם 
] 'ה[ויזכה לו ' אשר נדבה רוחו אותו וכו

ש "ובברכ. כ"ע,  דבר המספיק לוז"בעה
' ובחי[ח "מביא בשם הגר) ז"כ' קידושין סי(

כתבן כן ) חיי שרה' פר(ת "ז הלוי עה"מרן רי
דמוכח מזה ] "א"כמדומני שראיתי בשם הגר"

  .ג מנהג דרך ארץצ להנהי"דאי, י"דפסק כרשב
 כללי ולאו חיוב" נדבה רוחו" דתלוי בומבואר

  .  הסתירהונתיישבה ,הוא

אמר רב ) ב"פ(קידושין בשלהי והנה 
מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני , נהוראי

.) נ"ק(ובשבת . כ"ע, מלמד את בני אלא תורה
, דלימוד אומנות לתינוק הוא חפצי שמים

ולכאורא ). ו"ש(ע "ה בשו"וכ. תר בשבתומו
ם פסק "והרמב. נהוראי' הוא דלא כר

ד משבת "פכ(ה פסק "ואפ. וכדלעיל, י"כרשב
. דלימוד אומנות הוא חפצי שמים) ה"ה

' כתב דר) א"דות סיאג' חי(ובקובץ הערות 
נהוראי לא איירי אלא אם רואה אדם בבנו 

  .'שנפשו חשקה בתורה וכו

 הקשה שם ז הלוי"מרן רי' ובחי
. מ קאמר דילמד אדם בנו אומנות קלה"דר
והא . 'נהוראי קאמר מניח אני וכו' ור

. מ"יינו רנהוראי ה' אמרינן דר) ג"י(בעירובין 
מהו עיקר הדין , ב"צ" מניח אני"וגם הלשון 

למי י הם מדה "רשב' דז ד"באר הגריומ.  בזה
  .מ"ר-והיא שיטת רבי נהוראי. שנדבה רוחו

לא "דדינא דאר ביש "בברכוהנה 
" שננתם"ודינא דו, "יומם ולילה' ימוש וגו

הכל ] ידיעת התורה, ת מחודדים"שיהיו ד[
" שיעורים"ואינם אלא ,  הוא חיוב אחד
שיעור של זמן שיש , ת"בעיקר מצוות ת

, שיעור של ידיעהויש " יומם ולילה"
  ". 'מחודדים וגו"

 דהא,  לפאהא"א בשנו"מהגרומביא 
היינו  למעלה ו שיעוראין לדתלמוד תורה 

הא דאין לו  ו.דאם אפשר לו חייב יומם ולילה
אם אי אפשר לו מחמת ש היינו, שיעור למטה

תיבה ב' סגי אפי, מצווה או מחמת אומנות
שאין הזמן גרמא מצווה כל  אטו ,ב" וצ.אחת

ואטו ". אין לה שיעור למעלה"נחשבת ש
 ת מפני מצווה או אומנות"תמשום שנדחית 

  ".עור למטהאין לה שי"

ש דאין הפירוש "ומבאר בברכ
 אלא שהכל קיום ,נוהג בכל שעהשהחיוב 

הוא ' יומם ולילה'הש, עיקר החיובשל  אחד
-ובמקום מצווה.  התלמוד דבעינןשיעור

,  אחר למצווה זו גופאשיעוראומנות יש 
ונמצא שפעמים אין לו . ומקיימו בתיבה אחת

  .שיעור למעלה ופעמים אין לו שיעור למטה

ובזה ניחא טפי המבואר לעיל דתלוי 
כיוון שאין כאן נידון של , במי שנדבה רוחו

 בקיום שיעוריםאלא של '  זה מפני זהנדחה'
  .המצוה
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  היום קצר והמלאכה מרובה
  

רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה ", אמרו) ו"ב מט"פ(באבות 
היום ". "ד דוחק"מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעה

כמו בימות יש יום שהוא קצר מצד עצמו , מכל הבחינות" קצר
ויש במקרה נעשה ליקוי מחמה והיום מתקצר מכפי , החורף
 ימי שנותינו שבעים שנה –ימי חיי האדם נמשלו ליום קצר . הרגיל

פלגא דמילכא ,  ימי הילדות–דל פלגא דלילותא , )י, תהילים צ(
  .ובין כה וכה והוא כבר זקן בא בימים, )ב"ט ע"שבת פ' עי(ומישת 

על מה שאמרו . אבל גם בזה איננו בטוח, וזה כשהכל הולך כדרכו
שליש במקרא , לעולם ישלש אדם שנותיו) א"קידושין ל ע(ל "חז

לא ,  מי יודע כמה חיי–' שואלת הגמ, שליש במשנה שליש בתלמוד
שמי הבטיח לו , שאי אפשר לומר ישלש שליש ימיו. צריכא ליומי

  .ורק כל יום יחלק לשלשה חלקים, חיים על זמן כזה
, ם לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה רעהכי ג"

). ב"קהלת ט י" (כהם יוקשים בני אדם, וכציפרים האוחזות בפח
 כי יש הבדל בין דגים הנאחזים במצודה –וענין שני המשלים 

זוהי , שתיכף כשמושכים את המצודה מן המים הם מתים, רעה
 יכולה והיא באמת, אבל יש ציפור האחוזה בפח. נטילת נשמתם

היא שהיתה למודה !  אבל אוי לחיים כאלה–לחיות ימים ושנים 
לא היו לה שום גבולות והיתה משוטטת , לעוף תחת אויר השמים

האויר היה חפשי לפניה ולא היתה מצפה לרחמי בן , במרחבים
ומצפה למה שאחרים , ועכשיו היא יושבת בודדה וגלמודה, אדם

  .אוי לחיים כאלה-זורקים לה 
וזכור את ) א, קהלת יב( כמו שנאמר –מכל הבחינות "  קצרהיום"

עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים , בוראיך בימי בחורותיך
  .אשר תאמר אין לי בהם חפץ

  )  ש"כי תצא עיי' דברי אגדה פר  (                                                    
  

  גדר מצות תלמוד תורה
עצם הלימוד . במצות תלמוד תורה וידיעתה יש שני גדרים א

כ "וכ, לימוד לשם לדעת איך לקיים המצוות. ב. לכשעצמו מצוה
ומציין ', א סימן ו"הבית הלוי בתשובתיו בהקדמתו לספרו ובח

 ששאל בן דמה בן אחותו א"ט ע"במנחות דף צ' את דברי הגמ
של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל כגון אני שלמדתי את כל 

וענה לו כשתמצא זמן , התורה כולה מהו ללמוד חכמה יונית
דהיינו שאין . שזה לא יום ולא לילה אז תוכל ללמוד חכמה יונית

מצות לימוד התורה לשם ידיעה בעלמא וכדי לדעת איך לקיים 
עצמו הוא מצוה בפני עצמה כמו המצוות אלא הלימוד כשל

ולכן אף כשיודע את כל התורה כולה יש ,מצות הנחת תפילין
לא ימוש ספר התורה הזה "ע דעצם הלימוד שנאמר "מצוה בפ

ומסביר בכך דלכן אפילו נשים ". מפיך והגית בו יומם ולילה
מ חייבות ללמוד הדנים שהם "הפטורות ממצות תלמוד תורה מ

בשם המג ' ו סעיף ו"ד סימן רמ"א יור"רמ' עי(חייבות בהם 
ע "ומטעם זה נשים מברכות ברכת התורה כמובא בשו, )והאגור

כלומר , ד לפי שחייבות ללמוד דינים שלהן"ז י"ח סימן מ"או
חיוב הלימוד לצורך העשיה וכפי הגדרת לשונו של בית הלוי 

דנשים בלימודן אינן מקיימות שום מצות עשה רק הוא "ל "הנ
ונמצא דהלימוד אצלם הוא מבוא לתכלית , ם המצוותמבוא לקיו

אבל באנשים , שהוא קיום המצוות ולא הוי תכלית בעצמו
' הלימוד הוא גם מצות עשה וכמו הנחת תפילין ונמצא דהוי ב

  ".בחינות מבוא למצות וגם תכלית בפני עצמו
בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע "ז פירש את המאמר "עפי

של מלאכי השרת וקשרו על כל אחד ירדו שישים ריבוא 
כמובא " מישראל שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע

מה טיבה של הקדמה זו ולמה דווקא בשביל , א"ח ע"בשבת פ
ז מובן דאילו היו "אולם לפי? שהקדימו זכו לשני הכתרים

ישראל אומרים נשמע ונעשה לא היה במשמעות קבלתם אלא 
יון שאי אפשר לדעת איך לקיים עול מצוות בלבד אלא שמכ

המצוות מבלי התורה ממילא צריך ללמוד בתורת מבוא ואמצעי 
אבל עכשיו שכבר , לתכלית וזהו נשמע כדי לדעת איך נעשה

ממילא כבר יודעים שצריכים ללמוד בשביל " נעשה"אמרו 
ואם בכל זאת , העשיה כדרך שהנשים חייבות ללמוד דינין שלהן

והי קבלה חדשה על התורה בתורת כ נשמע הרי ז"אמרו אח
  .תכלית בפני עצמה

  

  ידיעת התורה
נוסף למצות תלמוד תורה הנלמד מהפסוק והגית בו יומם ולילה 

יש עוד מצוה , ט שבעצם לימודה יש מצוה"יומא י' כמבואר בגמ
ושננתם לבניך וכמובא "של ידיעת התורה ודין זה נלמד מהפסוק 

שיהיו דברי תורה מחודדין  ושננתם –א "ע' קידושין דף ל' בגמ
בפיך שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם אלא אמור לו מיד 

 שתהא –) שם(י "וכפי שכתב רש, "אמור לחכמה את"שנאמר 
הרי שיש מצוה מיוחדת לידע את , בקי בה כאחותך שאסורה לך

ג "ז הלכות תלמוד תורה פ"ע הגרש"וכך מבואר בשו, התורה
  .א"ס
 

  עמלה של תורה
ומשמע , ב דאדם לעמל תורה יולד"ט ע"סנהדרין צ' מובא בגמ

וכן מובא בתורת כהנים ריש , שיש ענין מיוחד בעמלה של תורה
אם בחוקתי תלכו מלמד שהמקום מתאוה שיהיו "פרשת בחוקתי 

ז מבאר את הברכה "ח סימן מ"ז או"הט. ישראל עמלים בתורה
והיינו דרך טורח דווקא שעוסק , שציונו לעסוק בדברי תורה

ומזה נלמד שעיקר מעלת , פלפול ומשא ומתן של תורהב
ברכות ' וכן מובא בגמ, העוסקים בתורה דווקא דרך טורח ויגיעה

י שהוא יגע וטורח "ופירש,  אגרא דשמעתא סברא–ב "ו ע"ד
וזה נלמד מהפסוק ושננתם , ומחשב להבין טעמו של דבר

  .ת"שיעמיק בד
י "שם הפנס עירובין בהקדמה מביא ב"מנחת ישראל עמ' בס

יורדי הים באניות עושי "ג "ז כ"שפירש על הפסוק תהלים ק
, "ונפלאותיו במצולה' מלאכה במים רבים המה ראו מעשי ה

ת בים התלמוד כמו ששונים הם "שונות הם הדרכים בלימוד גפ
יש שנוסעים , אורחי המטיילים ומטרת הנוסעים באניות על הים
ה שלמעלה כדי על הים להתענג על גלי הים ורואים רק מ

להתרחק מהמולת העיר לחזק גוף ונפש באויר הצח ובזהרי 
אולם רואים רק מה שלמעלה , השמש גם הם באים על שכרם

הים , ואין להם כלל מושג מהחיים המתרחשים בעומק התהום
מגלה סודו רק לאותם שמוכנים לרדת עמוק איש כזה כשיגיע 

אותיו ורק ונפל' שמה משתומם למראה עיניו בראות מעשי ה
כמו כן מי שלומד התלמוד בהעברה , הוא ימצא ויעלה מרגליות

בעלמא מבלי להתעמק בבעיות אביי ורבא רק להתענג יבוא על 
אבל מי שיורד לעומקה של הלכה , שכרו ולא יצא בידים ריקות

, דולה ממים עמוקים הוא יבין שמועה לקשור קשרים וכתרים
 התלמוד בהעברה קלה גם ש הפסוק יורדי הים באניות אל ים"וז

הם ישבעון טוב אבל עושי מלאכה במים רבים בעמקו של ים 
  .התלמוד הם רואים את יופי התורה וזהרה

ת ריש פרשת בחוקתי "כ האור החיים עה"ומן הראוי לציין מש
וטעם שקרא הכתוב , י שתהיו עמלים בתורה"פירש רש"ל "וז

ד דברים לצד שיש בה מצוה אפילו ללמו, עמל התורה חוקה
בעסק ' שלומדים פעמים שלש והם ידועים אצלו כי חפץ ה

ומבואר מדבריו דמה שיש מצוה ללמוד , "התורה חוקה חקק
תורה אף לאחר שכבר יודע את התורה אין זה משום שאם לא 

ה חפץ בעצם מעשה "ילמד יהא שוכח אלא זהו משום דהקב
ף הלימוד ולכך נקרא חוקה דהרי זה חוק שחייבים לקיימו א

  .שאין אנו יודעים טעמו
  

הלומד ואינו מבין האם מקיים מצות 
  ?תלמוד תורה

י מפרש "רש,  אגרא דפרקא ריהטא–ב "ו ע"ברכות ד' מובא בגמ
דעיקר קיבול שכר הבריות הרצים לשמוע הדרשה מפי "ל "ז וז"ע

החכם הוא שכר המרוצה שהרי רובם אינם מבינים להעמיד 
". זמן שיקבלו שכר לימודגרסא ולומר שמועה מפי רבן לאחר 

י דכל שאין מבינים את השמועה אינם "ומוכח מדברי רש
כ דכל מצות לימוד תורה הוא רק "וע, מקבלים שכר לימוד

  ג אליקום דבורקס"הרה

דאם אומר משניות ואינו מבין את ' ק ב"ס' א סימן נ"כעין זה מובא במג. בהבנת הדברים
ב "וד תורה סז הלכות תלמ"ע הגרש"וכך מובא בשו, המשנה לא נחשב ללימוד כלל

דתורה שבכתב כל שלומד גם אינו מבין , פ"ד לחלק בין תורה שבכתב לתורה שבע"סקי
פ כל שאינו מבין מה שלומד "אבל תורה שבע, אפילו פירוש המילות מקיים מצות לימוד

ומבואר דעיקר מצות לימוד חלוק בתורה שבכתב מתורה . לא קיים מצות לימוד כלל
אבל מצות , ר הדברים שניתנו מכתב מקיים מצות לימודפ דתורה שבכתב כל שאומ"שבע

' אולם בס. פ הוא רק אם מבין לימודו וכל שאינו מבין אין בזה מצות לימוד"לימוד תושבע
כ מקיים מצוה "כתב דאפילו אם אינו מבין ג' בסימן נ) לבעל החוות יאיר(מקור חיים 

נו בחיי בספרו כד הקמח רבי. משום שהאותיות עצמן יש בהם קדושה ויש מצוה לקרותן
א מסכת שבועות "ק ח"וכך כתב השלה, כתב דגם אם אינו מבין מקבל שכר" תורה"ערך 
דהגיה לבד והיא הקריאה בא " והגית בו יומם ולילה"ומצאתי כתוב שאמר הכתוב "כתב 

  ".תבוא אל זה הסגולה
ח בספר "כ הח"וכ. א דאם אינו מבין אינו מקיים מצוה"פסק כדברי המג' ב בסימן נ"המשנ

דמי שקורא שניים מקרא ואחד תרגום ואינו מבין אינו מקיים מצוה ' ליקוטי אמרים סימן ה
ז "כ אי"יוצא דאין לברך ברכת התורה אלא על לימוד שמבין דאל, כלל וכאילו לא למד

ז דמי שאינו מבין אינו יכול "ריש סימן מ) בוטשאטש(כ באשל אברהם "וכ, לימוד כלל
ומוסיף שלכן הנהיגו לומר פסוק יברכך אחר ברכת התורה שאפילו , הלברך ברכת התור

ת פני "ח שו"ת עמק הלכה סוף סימן י"עיין בשו. (עמי הארץ מבינים משמעות פסוק זה
  .)'ח סימן ה"ת שמן ראש או"ב ובשו"ח סימן רל"מבין או

ואשתכח "ל "י וז"כ בתר"בהקדמתו מציין מש) ל"ש ברמן זצ"מהגר(אשר לשלמה ' בס
האחת כנגד תורה שבכתב והאחרת כנגד תורה ) ברכות התורה(ל שתי ברכות "דהו
ע הרב שיש הבדל בין תורה שבכתב שאף שאינו מבין "א ושו"לפי דברי המג, "פ"שבע

פ "ברכות לתורה שבכתב ותושבע' מבין לכן תקנו ב פ רק אם"מקיים מצות לימוד ותושבע
שבכתב מצוותה ללמוד הדברים שניתנו כיון דהם חלוקים בעיקר מצות לימודן דתורה 

  .פ עיקר לימודה הבנת התורה ואף ששניהם הם מצוה אחת"ותורה שבע, למשה מסיני
ונראה דכל שלומד בעיון יותר ויש לו הבנה יתירה עיקר מצותו הוא אחרת ממי שלומד 

ולהלן מובא אמרתו של רבא , בהבנה פחותה כיון דעיקר מצות לימוד היא הבנת הדברים
ומבואר . י שהוא יגע וטורח ומחשב להבין טעמו של דבר"ופירש" גרא דשמעתא סבראא"

י שיהיה לו הבנה "בזה חידוש יותר דאין העמל והיגיעה רק כהכשר לקיים מצות לימוד ע
ז מקבלין שכר יותר וכל מה "אלא דהיגיעה עצמה הוי עיקר המצוה דלימוד ואדרבה ע

רוב 'ר מאוז"באר משה פרשת ואתחנן להאדמו' סב' עי. (שיגע יותר מצותו גדולה יותר
  ).ז"ל משכב"זצ

בעבודה זרה ' א מדברי הגמ"כתב להוכיח דלא כמג' ח סימן נ"בהגהות נזירות שמשון או
ג דלא ידע מאי קאמר "ג דמשכח ואע" אמר רבא לעולם ליגרס איניש ואע–א "ט ע"י

ים מצות תלמוד תורה ומוכח שמקי, גרסה כתיב ולא טחנה" גרסה נפשי לתאבה"שנאמר 
ז מוכח "בע' אולם כתבו האחרונים דאדרבה מדברי הגמ. ג שלא יודע מה שאומר"אע

גרסה נפשי לתאבה מרוב תאותי לתורה הייתי שובר לפי "י פירש "א דרש"כדברי המג
ומוכח דגרסה היינו שאינו נכנס , "י שאיני טוחנה הדק ליכנס בעומקה"היכולת אעפ

לומד את הפירוש הפשוט ורק שאינו מעיין לדמות מילתא פ ודאי "לעומקה אבל עכ
כ בפירוש עץ יוסף על עין יעקב בשם "וכ, פ צריך להבין מה שלומד"כ עכ"וא. למילתא

כ "שדייק מש) ל"ב זילבר זצ"להגר(מקור שבת ' וכן כתוב במפורש בהקדמה לס. א"הגר
 ומבואר דגם אם ,"ילמד אדם עד שתהא גרסת התלמוד ופירושו שגורה לו בפיו"י "רש

. א"כ המג"פ שילמוד פירוש  התלמוד ובלי זה לא נחשב לימוד כמש"אינו מעיין צריך עכ
ת ארץ צבי סימן "שו' עי. (א"ז אין קושית הנזירות שמשון קמה וגם נצבה על המג"ולפי

  ).'נ
ג דאין מבין "ופשיטא דאיש חייב לברך אע"ה "ל החדשות סימן מ"ת מהרי"כתוב בשו
כ "ד לציין מש"ברכת התורה סימן י' וכתב בס, ל"ז הנ"בע' ומציין הגמ, "סתוקריאתו וגר

דלכאורה ' ט ובספרו מורה באצבע סימן ד"ז י"א בע"א בספרו מראית עין להחיד"החיד
א "אולם החיד, א"ל דהלומד ואינו מבין מקיים מצוה ודלא כהמג"ז הנ"בע' מוכח מהגמ

פן שמשתדל ומנסה להבין מה שלומד ומי דוחה זאת דעיקר מצות תלמוד תורה היא באו
כ אם משתדל "משא, שלומד בקריאה ואינו משתדל להבין את לימודו אין זה לימוד כלל

להבין בכל יכלתו אלא שאין מצליח להבין ודאי דמקיים מצוות תלמוד תורה כיון 
ז דמדובר שם שמשתדל "ע' א מגמ"ממילא אין סתירה להמג, פ להבין"שמשתדל עכ

) ברכת התורה(ל שחייב לברך "ל הנ"כ במהרי"ל מש"ז י"ולפי, כן נחשב ללימודלהבין ול
א שאומר שהלומד ואינו מבין  אינו "ג דאין מבין קריאתו וגרסתו אין סתירה למג"אע

ל במי שמשתדל להבין ואינו מצליח "אלא כוונת המהרי, ת ואינו מברך"מקיים מצות ת
ת "ד שו"ת אפרקסתא בעניא סימן קנ"שו' עי. (ת"א יודה שמקיים מצות ת"ג גם המג"בכה

אולם הרבה ). ז"קס' ס שבת עמ"מגדים חדשים עמ' מ ובס"ד סימן ק"בית ישראל יור
י שלא מבין יש "א ומה שהעולם מברך אעפ"ל הוא לא כדעת המג"אחרונים למדו דהמהרי
  ).ז"י סוף סימן מ"ב' עי(ל "לסמוך על דברי המהרי

שראל מביא מה שקבעו חכמים את נוסח ברכת התורה ל בהקדמה לספר תפארת י"המהר
דלימוד אינו אלא כאשר מכוון אל ההלכה , "ללמוד תורה"לעסוק בדברי תורה ולא 

אבל עסק התורה שייך אצל כל אחד מישראל דגם אם אינו , לאמיתה ואין כל אדם זוכה לה
נוסח הברכה מבין לימודו ואינו מכוון להלכה מקיים מצות עסק התורה ולכך קבעו את 

ז שלעסוק היינו דרך יגיעה "כ הט"ודלא כמש[ת דהוא שייך לכל אחד "לעסוק בד
ויוצא מדבריו דמי שמשתדל להבין מה שלומד גם אם לא הבין וטעה ]. ת"ובפלפול בד
  .ת וראוי לימוד זה לקבוע עליו ברכת התורה"מ יש לו מצות ת"בלימודו מ

  5 בעמודהמשך 
  

  לשאוף להשיג ידיעת כל התורה
  

י בן זכאי שלא הניח "אמרו עליו על ר, איתא) 'ד א"קל(ב "בב
מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי 

ותקופות וגימטריאות ומשלות , ש"סופרים וקלין וחמורין וגז
יחת שדים ושיחת דקלים ושיחת כובסים ושמלות שועלים ש

דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן , ש ודבר גדול ודבר קטן"מלה
לקיים מה שנאמר להנחיל אוהבי יש , הוויות דאביי ורבא
, ם מפרש להנחיל אוהבי יש עולמות"והרשב, ואוצריתיהם אמלא

  .כ למה כי אוצרותיהם מלאים כל טוב דברי תורה וחכה"וכ
דמבואר , מיוחד לדעת את כל התורה כולהרואים כאן שיש ענין 

ם דהבטחת להנחיל אוהבי יש היא משום שאוצרותיהם "ברשב
דבודאי יש שכר על כל רגע . מלאים בכל טוב דברי תורה וחכמה

אבל , אחד כל חייו יש שכר' וגם ללומד דף גמ, של לימוד תורה
ובודאי כל , הבטחה מיוחדת נאמרה על ידיעת התורה כולה

  .'ל הם תורה וגם משלות שועלים וכובסים וכו"נהענינים ה
אמנם אין להשלות עצמו , וצריך לשאוף להשיג ידיעת כל התורה

ל "שהרי רואים שכבר בימי חז, שיוכל להשיג עד כדי כך בתורה
פ להשתדל "אבל צריך עכ, ז היתה מיוחדת"היתה מעלת ריב

יגו וראינו גם בדורותינו שגדולי תורה הש. להשיג ידיעת התורה
ל "החזון איש זצ, מהתורה גם ענינים שלכאורה אינם ממש תורה

היה מפליא כל שומעיו גם את המומחים בידיעתו בחכמת 
מ זה "ומ. ולא ידע זאת מספרי רפואה אלא מהתורה, הרפואה

ומשום כך רבה התועלת , ז בתורה"עדיין רחוק מאד מהשגת ריב
אך גם , יוןובאמת צריך ללמוד בע, כשמתמסרים ללימוד בכמות

  .לזה יש גבול וצריך להשיג גם כמות
  )ב"ימלא פי תהלתך ח (                                                                

 

  זיתים
 יש. בזה שיטות ושלוש, מאכילתם להימנע ויש לשכחה קשים זיתים כי ידוע

 בהוריות במאירי, א"שליט ק"הגרח דעת וכן, בחודש פעם שמותרים אומרים

, שמותר נראה לרעה משפיע לא ואם סגולי ואינו טבעי זה איסור כי משמע

, ליעקב אמת בספרו א"שליט פרץ י"ר צ"הגה א"מו כתב שכך וכמדומה

 יש כי ודע. ישכח לא, באכילתן מסוימת כוונה מכוון אם כי בזה הארי ודעת

  . כן יעשה ואיך, מתורתו משכח כי, בזה איסור עובר האוכלם כי אומרים

  הארץ עם
 הבלי הם ידיעותיו ורוב, מעט אם כי, תורה יודע שלא הארץ עם כי ראהונ

 לו ויועיל כרצונו זיתים לאכול יוכל, וגבבא קש, מספרים, משחקים, העולם

, חסידים בספר כתב שכך כמדומה כי להעיר ויש. שבראשו הבלים לשכוח

 לא אם אבל, תורה בדברי ראשו למלות והלאה מכאן רוצה אם, כוונתו ברם

  . לימודו שארית את ישכח והרי אלו בזיתים תועלת מה, כן לעשות וצהר

  ביטול

 שהרי, העניין בכלל הם גם, זיתים עוגת או זיתים ובו תבשיל כי נראה

 מן מיצוי הוא זית שמן גם שהרי משכח לא הטעם ושמא, טעם נותנים

 פירות על שהרי, יותר חמור תבשיל כי לחלק ויש. משכח ולא הזיתים

 פירות מיץ על ואילו, העץ פרי בורא מברכים אנו ומימיהן םמבושלי

  .מבישולו פחות חשוב הזית שמיצוי הרי, שהכל מברכים

  תורה קנייני
 בהם שלקוי מי כי ואפשר, התורה קנייני ח"מ על, באבות המשנה מפורסמת

 את מכיר שאינו מי או אפיים ארך שאינו מי ולמשל, פשע על חטא ומוסיף

 ובאותה. יקרא תורה משכח בכלל הוא גם בזה לדבוק משיךומ', וכו מקומו

 שאם אפשר, התורה בהנת מאוד מועיל חברותא כי ל"חז שאמרו מה מידה

  .תורה משכח בכלל הוא הרי, ביודעין מזה נמנע

  פזומנים
 ובחריפות קושיא מתוך ללמוד שצריך שאמר, מסלנט י"הגר בשם מפורסם

 כמו. המר והויכוח, שביניהם חמההמל י"ע עצמו ואת חברו את לעורר כדי

 התורה את מעריכים אדם בני היו אם כי הקדוש ח"האו דברי מפורסמים כן

 כי בהקדמתו טל האגלי דברי ידועים גם. אחריה ומתלהטים משתגעים היו

 בתורה שהגה חכם בתלמיד ומעשה. עונג מתוך ללמוד, הלשמה עיקר

 י"ר עצת כפי יחדיו דוולמ שניים באו לימים, המדרש בית בירכתי בשקט

 הם מבטלים כי חכם אותו וטען. סערה וברוח גדול בקול, ל"הנ מסלנט

 והם ישראל לכל פתוח המקום כי לעומתו אמרו והם, דעתו ישוב את ממנו

 והוא. התורה בידיעת להם חסר, כן יעשו לא ואם, תורה של כדרכה לומדים

 עיקר את הוא יפסיד מצווה הידור שעבור יתכן לא כי לעומתם ענה

' וד מצה לעניין שמצאנו כפי, ללמוד בעדו לסייע מחויבים והם, תלמודו

 ר"ממו ששמעתי וכפי. הידור שמפסיד אף משלו לתת אדם שחייב מינים

 עושים, ומקובל סביר הרעש שאם, לזה בדומה א"שליט שיינברג פ"הגרח

 הם כדין שלא זעמם בעת רעש המקימים חברותא זה ולפי. כהוגן הם

 המשוררים וכן. תלמודו את להצניע צריך, במיוחד חריג שקולו מי וכן. ושיםע

  .ופזמונים שירים לימודם באמצע

 

  א" שליטל שטינמן"י הגראי"רהמרן 

   ג אלחנן פרץ"הרה



    

  פוטו
 סטודיו

  'ידיעת התורה'
  

ותן בליבנו בינה להבין , 'ה"אנחנו מבקשים מהקב, בברכת קריאת שמע, בכל בוקר
הדבר . 'לשמור ולעשות את כל דברי תורתך באהבה. ללמוד וללמד, לשמוע, ולהשכיל

כל דברי שיהיה לנו לב מבין להבין ולהשכיל את ' בינה'הראשון שאנחנו מבקשים זה 
את מה שאנחנו לומדים ורק אחר כך אנחנו . שנבין ונדע את התורה. תלמוד תורתך
  . על עצם לימוד התורה', לשמוע ללמוד וללמד'מבקשים על 

  
על ידיעת דברי , שהרי הבקשה על הבנה. לכאורה צריך להבין את סדר הבקשה

. 'ד וללמדללמו, לשמוע'הייתה צריכה להיות אחרי הבקשה על , התורה לאשורם
שהרי ראשית דבר עלינו לעמול ולהתייגע בלימוד התורה לשמוע ולקבל מרבותינו 
. וללמוד בעצמנו ורק אחרי כל זה יש מקום להתפלל ולבקש על הבנה וידיעת התורה

  . את כל מה ששמענו ולמדנו' להבין ולהשכיל'שנזכה גם 
  

 למרום שבית שבי עלית': על התורה מביא את הפסוק בתהילים' בית הלוי'בספר 
ל במדרש רבה דורשים אותו על משה רבנו כשעלה "פסוק שחז' לקחת מתנות באדם

שהדרך בה משה רבנו זכה בתורה הייתה בשלושה . למרום לקבל תורה לישראל
שלשה אופנים שלכאורה הם שונים ומנוגדים זה . 'מתנה'ו' לקיחה' 'שבי'. אופנים

  . מזה
  

לעומת . 'שבי'בעל כורחו של הנלקח ב, הפעלת כוחב, נעשית במלחמה' שבי'לקיחה ב
, וחוץ מזה. הם שני הפכים' שבי'ו' מתנה'. מקבלים ברצון ומתוך אהבה' מתנה'זאת 

משמעותה ' לקיחה'. מתנה מקבלים ולא לוקחים. 'לקחת מתנות'מה זה החיבור של 
  . אני משלם ואז אני קונה ולוקח וזה לא מתנה שאני מקבל ללא תמורה, קניין

  
שלש . שבפסוק זה נאמרו שלש בחינות שמצינו בלימוד התורה' בית הלוי'מבאר ה
אם , אמר רבי יצחק': והביא את הגמרא במגילה. אחת למעלה מקודמתה, מדרגות

יגעתי . אל תאמין, לא יגעתי ומצאתי. אל תאמין, יאמר  לך אדם יגעתי ולא מצאתי
אבל , רי תורה לא אמרן אלא לחדודיולדב' והני מילי בדברי תורה וכו. ומצאתי תאמין
  . ' סייעתא מן שמיא היא–לאוקמא גירסא 

  
זה ביגיעת התורה כדי להשיג ' יגעתי ומצאתי תאמין'למדנו מדברי הגמרא האלו כי 

שכל מי מישראל '. שזה תלוי רק ביגיעת האדם. את החידוד והפלפול של התורה
  .'וגם אם לומד שלא לשמה, גוןואפילו אם אינו ה. ישיגנה, שיהיה יגע לידע אותה

  
בלי , גם אם רק יגעת בתורה' יגעתי ולא מצאתי אל תאמין': מה שנאמר, הוכחה לכך

מפני שלמצוא תורה לא צריך שום דבר מעבר . שום דבר נוסף ולא מצאת אל תאמין
במקום , מפני שהתורה ניתנה במדבר. ליגיעה ולכן אם יגעת ולא מצאת אל תאמין

שנעשית על ידי ' שבי'כמו לקיחה ב. כל אחד יכול לבוא ולזכות בהמקום בו , הפקר
בדיוק . הלוקח לבדו בכוח ללא הסכמה של בעל החפץ ולמרות זאת הוא זוכה בחפץ

  .כמו זכייה מהפקר שיש זוכה ואין לו צורך בבעלים שיקנו לו
  

להשיג את פלפולה ' לחדודי'אומרת הגמרא שזה רק לגבי ' שבי'על האופן הזה של 
  , שיהיה יודע ההלכה על בוריה ולא תשכח ממנו', לאוקמא גירסא'אבל . של תורה

  
זה אי אפשר לעשות באופן . לזה צריך שיסכימו מן השמים. 'סיעתא מן שמיא היא'

  . חד צדדי
  

. שמעשים טובים בלבד בלי יגיעת התורה אינם מספיקים, אבל זאת עלינו לדעת
לידיעת .  מעשים טובים בלי יגיעה לא יועילורק' לא יגעתי ומצאתי אל תאמין'שהרי 
לזה צריך , לדעת את ההלכה על בוריה ושלא תשכח ממנו' לאוקמי גירסא, 'התורה

שיהיו לאדם זכויות של מעשים טובים ושל לימוד לשמה כדי שיזכה לסיעתא 
הוא לא הפקר שאפשר ' אוקמי גירסא'ה. כדי שיסכימו מן השמים לתת לו. דשמיא

  . יגיעת התורה לבדלקחת אותו ב
  
אם לא עמלת בתורה ומצאת , אם לא יגעת בתורה' לא יגעתי ומצאתי אל תאמין'

מפני שלידיעת . והשגת פלפולה של תורה רק בגלל המעשים הטובים שלך אל תאמין
צריך גם זכויות של מעשים טובים . התורה על בוריה צריך את שני הדברים גם יחד

כי זו היא הבחינה .  יל צריך גם לעמל ויגיעת התורהושל לימוד לשמה ובנוסף ובמקב
בדעת המקנה שירצה , של מקח וממכר בו הזכיה תלויה בדעת שניהם' לקיחה'של 

  . להקנות לו את החפץ ובדעת הקונה שיתן עבור החפץ את התמורה הראויה
  

אתה יכול לזכות בזה בכוחות ' שבי'בשביל סתם לדעת דברים מועילה הבחינה של 
' לקיחה' אבל כדי להגיע לידיעת ההלכה על בוריה שם אתה צריך לבחינה של .עצמך

שם לא תועיל לך יגיעה לבדה אם אין בידך מעשים . לשיתוף פעולה שבין מקנה וקונה
  . טובים שבזכותם יסכימו לך מן השמים ויסיעו בידך לדעת הדברים על בורים

  
אחרי שכבר '. 'מתנה'היא ומבאר ו' בית הלוי'ויש עוד בחינה שלישית מוסיף ה

אמרו במסכת אבות דאחר כך נעשה כמעין המתגבר ומגלין לו , הגיעה ללמוד לשמה
היא רק מכוח ' מתנה'היא כבר ' מגלים לו את סודות התורה'הבחינה של . 'רזי תורה

  .   הנותן והמקנה לבדו
  

ה והבקשה נבין מדוע כל עיקר התפיל' בית הלוי'על פי יסודות איתנים אלו של בעל ה
על , על החלק של הבנת התורה' להבין ולהשכיל'היא על אותו חלק של ' אהבה רבה'ב
מפני שאת החלק הזה בתורה רוכשים רק . 'אסוקי שמעתא אליבא דהלכתה'
בשונה . בהסכמה ובסייעתא דשמיא שצריך להיות ראויים לזכות בה' לקיחה'ב

  .  עצמאיבאופן, לפלפולה של תורה שרוכשים אותה בשלילת שלל
  

יודע ההלכה על בוריה 'שנהיה ' להבין ולהשכיל'כי כדי שנזכה , עוד זאת עלינו לדעת
שתהיה לנו ידיעת התורה לזה דרושים עמל ויגיעת התורה ודרושה ' ולא תשכח ממנו

' אבינו רחם עלינו'עבור כל אלה לא מספיק לומר . סייעתא דשמיא מיוחדת ומרובה
  .  ים מרוביםעל כך צריך לעורר ולבקש רחמ

  
אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן ': ה ולבקש ממנו"להתפלל ולהתחנן לקב

בליבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל 
  .'דברי תורתך באהבה

  

  ג ירחמיאל קראם"הרה

  לעילוי נשמת  
  אליהו ואסתר זר' בן ר רבי יצחק 

  לעולם לא אשכח פקודיך
  

ל "וכמאמרם ז, תופס הזיכרון" ידיעת התורה"חלק נכבד מ
כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו ) ח"מ, ג"אבות פ(

רק ) "ט, דברים ד(שנאמר , הכתוב כאילו מתחייב בנפשו
 לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר רהישמ

  .'ראו עיניך וגו
אלא בגודל וחוזק הזיכרון , ואם יאמר האדם אין זה תלוי בי

תשובתו מונחת בצידו סגולות מסגולות , שקבלתי מן השמים
,  וצדיקי הדורות הקודמיםוקדמונינ, ל"ונות שאמרו חזש

  . הגורמים לאדם לזכור ולהינצל מן מלאך השכחה
, במאמר שלפנינו ניגע בכמה מן הסגולות על קצה המזלג

  .ונשתדל להביא סגולות שראויות אף לאנשים כערכינו
  ! סגולת כל הסגולות הוא החזרה והשינון

את זכרונו המפליא של , דגדול אחוכמסופר ששיבחו פעם לפני 
וביטל זאת אותו הגדול , ל" זצבעל הרוגטשובערק "הגה

משום שאך לפני דקות , אין זו חכמה שהוא זוכר: באומרו
שהרוגטשובער חזר על כל תלמודו , כלומר, אחדות חזר על זה

  .ולא היה בידו משך זמן בכדי לשכוח, תמיד
מרפא ' בק פריימאן "ל רב דק" זצרבי רפאל זילבערצ "הגה

נכנס לקודש פנימה אל , מצוה- בהיותו ילד לפני הברלנפש
ק שיתן "וביקש מהרה, ל" זצרבי ישכר דוב מבעלזאק "הרה

אין שום סגולה מועלת לזיכרון : לו סגולה לזיכרון והשיב לו
שדה צופים להגאון רבי שמואל דוד פרידמן (ד "בלי חזרה עכ

  ).ששמע מפי בעל המעשה
רבי ח "ר הגה"פליא עם מה שסיפר מווהדברים מכוונים לה
רבי אהרן ק "שאמר הרה: א" שליטאליעזר דוד פרידמן

 דוב מבעלזא ישכרק רבי "ל ששמע מאביו הרה" זצמבעלזא
דמלבד מה , ל"זצמלובלין ' חוזה'הק "ל משמיה דהרה"זצ

שבטבע מועילה החזרה לזיכרון יש בה גם סגולה שיזכור 
י חזרה "שע, אה הכוונהונר, ו היטב בזיכרונקתלמודו ויחק

בפרק זה זוכה לזכור גם את כל הדברים האחרים שלמד 
 לא היתה מועילה -כי אם היתה החזרה עצה טבעית , מכבר

  .ד"אלא על מה שמספיק לחזור ותו לא עכ
והתאונן בפניו שאין , א"אחד מגדולי דורנו שליטאדם נכנס ל

  ?כמה פעמים חזרת על המסכתא: שאלו הרב. לו זיכרון
מי ? מה זה בכלל לחזור, אברך הסתכל על הרב בפליאהה

  ?שמע על דבר כזה
 חמישים –לפני שחזרת ארבעים : א"אמר לו הרב שליט

  ?איך יודע הנך שאין לך זיכרון, פעמים
 –יש כאלו שאחרי עשרות פעמים של שינון וחזרה והתבוננות 

  .ויש כאלו שלא. זוכרים
ד "עכ! ?זכור כיצד אתה רוצה ל–אבל לפני שעשית זאת 

  .ח"ודפח
תמיד (ל "וכמאמרם ז, עוד סגולה נפלאה לזיכרון היא תפילה

. ל ישב בישיבה ויחכים"א, שאלו כיצד יעסוק בתורה:) לב
אלא יתפלל למי שהחכמה , הרבה עשו כן ולא עלתה בידם

  .שלו
גבי הא שבכל ברכה של ) ה מעין"ד. דף ח(ז " במסכת עי"רש
י במפורש "אומר רש, הברכהע יכול אדם להוסיף מעין "שמו

  .ל"עכ" אם היה משכח תלמודו מאריך באתה חונן"
א " שליטרבי מיכל זילבר' בהקשר לזה שמעתי מהגאון המפו

  : שסיפר וזה לשונוי זוועהיל"ר
ח "הגר שהיה תלמיד של הרב אברמסקישמעתי ממורי ורבי 

ע היו מוסיפים מילים "וכשהיו מתפללים שמו, מבריסק
  .רש את המיליםבאידיש כדי לפ

: וכך הוא אמר, שמעתי אותו פעם אחת מתפלל מנחה
איך , ע דו האסט אונז געהייסן לערנען די הייליגע תורה"רבש"

: בעט איך פון דיר, האב נישט קיין רבי זאל לערנען מיט מיר
 זיי די מיין רבי און לערנט מיט –חננו מאתך דעה בינה והשכל 

  ".מיר
אין לי , ללמוד את תורתך הקדושהאמרת לנו , רבונו של עולם

אני מבקש ממך שתהיה אתה הרבי שלי , רבי שילמד אותי
" יתפלל למי שהחכמה שלו "–" וחננו מאתך דעה בינה והשכל

  ). ציטוט מילה במילה-(ל "עכ
רבי צ " להגהרמתיים צופיםמובא בספר , סגולה נוספת

, )ה אות פה"על תנא דבי אליהו פ(ל " זצשמואל שינאווער
אלימלך ' הרבי רק "פעם אחת נכנס אחד אל הרהש

, ל ושטח בקשתו לפניו שיזכה לזכור תלמידו" זצמליזענסק
גדולה "והרי , השיב לו שישוב בתשובה אל אבינו שבשמים

ז יקוים בך "ועי, .)יומא פו(תשובה שמגעת עד כסא הכבוד 
  ".ואין שכחה לפני כסא כבודך"

ק בעל " הרהשפעם בא אחד להתאונן לפני, עוד מביא
הטיף בו , ל על שאינו זוכר לימודו" זצהחידושי הרים מגור

האם הזדמן לך מעולם בעת : "ם מוסר ואמר לו בשאלה"הרי
כשנענה " ?אכילתך שתכניס את כף האוכל אל תוך האוזן

ויען בפשיטות כי , ם טעמא דמילתא"שאל אותו הרי, בשלילה
נענה , איבריוז יש חיות גופו ו"הרי אוכלים רק דרך הפה ועי

אם כן האיך תוכל לשכוח "ואמר לו ' ם"חידושי הרי'אליו ה
  ". את חיות האדם שהיא התורה

ל מה שנאמר " זצרבי שמואל שינאווערצ "ובזה פירש הגה
" לעולם לא אשכח פיקודיך כי בם חייתני) "צג, תהלים קיט(

היינו כאשר התורה היא החיות של האדם אזי לא אשכח 
 .    י חכם חןודברי פ, פקודיך

  

  

 יעקב שלמה שיינברגריעקב שלמה שיינברגריעקב שלמה שיינברגריעקב שלמה שיינברגרהרב  הרב  הרב  הרב  

 עורך הרב הלל מן

  האבן האזל -איסר זלמן מלצר רבי 
    ביותכמ]  ד"תשי - ל"תר[

  

  מעלת הקנין בידיעת התורה שיש בה לרכוש הכל
  

: ובאה', הויקחו לי תרומ " על המקרא]ב, כהמות ש [במדרש רבה
. 'כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו': הכתוב זה הוא שאמר"
יש בו , יש לך אדם שלוקח מקח. לכם את המקת שנתתי' אל תעזבו'

המקח שנתתי לכם  אבל, זהביש בו כסף אין בו , זהב אין בו כסף
בו  ישו', אמרות טהורות כסף צרוף' אמרות ה': שנאמר, יש בו כסף

  .'הנחמדים מזהב ומפז רב': זהב שנאמר
מה פירוש הדבר שהקונה מקח אם , צריכים ביאורדברי המדרש ו
 וכי לא יתכן ,"ביש בו כסף אין בו זה, יש בו זהב איןבו כסף"

  . זהב  וגםשאדם יקנה מקח שיש בו גם כסף
סכת ממשנה בבהקדם דברי ה, דברי המדרשואשר נראה לבאר 

, 'הכסף אינו קונה את הזהב, הזהב קונה את הכסף': בבא מציעא
 זהב הינו כמו פירות או כלים שאינם ניתנים ,רה הגמראאובי

אלא אדם קונה , משתמשים בהם לתשלום בחנות  אין-להוצאה 
. ם בביתו ולהשתמש בהםלהחזיק מנת את הפירות ואת הכלים על

בהן סחורות  מהותו לצורך מטבעות כדי לקנות, ומאידך הכסף
  .שונות

 אם נותנים לאדם זהב ,'הזהב קונה את הכסף'מפני סיבה זאת ו
 םמה שאין כן בכסף שא,  הזהברתמורה עבו חייב המקבל לתת

שכן , כל זמן כולא משך אדם נותן כסף עדיין לא קנה את הזהב
  .ות בלא משיכהמעות אינן קונ

 הזהב ,במקח רגיל יש רק תכונה אחת:  מה שאומר המדרשוזהו
ומאידך הכסף כל ייעדו , אלא לשימוש בביתו אינו עומד להוצאה

דבר אחד תהיינה שתי  ואילו שב.שהינו עומד להוצאה לצורך קניות
דבר , בביתו  שישתמשו בו להוצאה ומאידך שיישאר-התכונות 

  .כזה אינו בנמצא
, ואלו שלומדים לידע את כולה, שיש לעושיהתורה מעלת הוזוהי 

 שקונים -הינה עומדת להוצאה ", שתי התכונות הללובהם ישנן ש
אלו 'משנה מפורשת  והרי זו, ויחד עם זאת היא נשארת בידו, בה

 ולמרות זאת,  והרי הוא אוכל-' דברים שאדם אוכל פירותיהם
כן הדבר  פי על  ואף, כןהוא אוכל. 'הבא הקרן קיימת לו לעולם'

  .הן את מעלת הכסף והן את מעלת הזהב לתורה יש. נשאר בידו
 שדות אבל חיש אדם לוק, י המדרשדברועוד שנינו שם בהמשך 

אבל המקח הזה יש בו שדות ויש בו  ,כרמים ולא שדות, לא כרמים
את בזה יש לדקדק אף  ו.'לחיך פרדס רמוניםש'שנאמר ', כרמים
יתכן  וכי לא, ו בתחילת דברי המדרששנתקשינשאלה האותה 

  .  שיש בו גם שדות וגם כרמיםחאדם יקנה מקש
זה שדה ' שלחיך ',ביאור הדברים כך הואש, ואשר נראה להמתבאר

  ושנהנהשיש לזרוע בכל  ולאחר הקצירה, שזורעים בו אחת לשנה
 פעמית אשר לאחר הינו כידוע נטיעה חדש, ומאידך הכרם. מחדש

  .םשניומח ונושא פירות לאורך ימים ושניטע הרי הוא צ
 גם התכונה של ,שתי התכונותאת ישנן שבה תורה וזוהי מעלת ה

ר מכן מוסיף והולך חולא, הכרם שאם אדם לומד את דף הגמרא
. בתורהש  וממשיך ומעמיק יותרו יותר ומחד,ם"בולומד את הרמ

נת  וזו תכו-הרי שהינו מוסיף דעת וידיעותיו בתורה גוברות וגדלות 
  .הכרם

 כאשר אדם לומד -חד עם זאת יש בתורה גם את תכונת השדה וי
 אף ,והינו חושב שעתה תצמחנה ידיעותיו מעצמן את דף הגמרא

שכן בכדי לרכוש קנין אמת בה , זה לא יהיה, אם לא יחזור וילמד
 וירכוש בה ואם יחזור ידע ויזכור, שדחנה משיש לחזור וללמוד כל 

  .שליטה בלי מיצרים

  הרב הלל מןעורך  

  'ס חי"ש'הידיעה המקפת שהביאתו ליקרא 
  

 לשם היו ל"זצ בנגיס ראובן זליג רבי של וחריפותו גאונותו
 הוילנאי בפרבר ד"תרכ בשנת נולד הוא מקטנות כבר ,דבר

 איםהמופל בכשרונותיו התבלט בילדותו וכבר ,שניפישוק
 לימיו עד זה בכהוא רפתה שלא השקדנית ובהתמדתו
 אף דבר לשם הפך" משיניפישוק העילוי ",האחרונים

 בטרם עוד וזאת ,וסופרים חכמים מלאה עיר אז של בוילנא
  .שנים עשר ןב" העילוי "היה

 הגיע ל"זצ ז"הרידב הגאון וילנא העיר רעשה תקופה באותה
 היה הבאים בין פתחול השכימו העיר גדולי וכל ,בה לביקור

 הגאון בפני לחזות הוא אף שבא ראובן זליג הפלא ילד גם
 העיר חכמי לבין האורח הגאון בין .מתורתו ולהתבשם

 הביעו הדגולים הנוכחים ער הלכתי ומתן משא התפתח
 זליג הילד של קולו נישא ואז ,ולכאן לכאן פנים היו דעתם
 של השתיק ,"גיטין במסכת מפורש הדבר הלא "ראובן

 הילד כזה דבר זוכר שאיננו ז"הרידב הצהיר ואז ,תדהמה
  .דעתו על עמד שנים עשר לו מלאו לא שעדיין

 אל פנה כ"ואח המסכת על במחשבתו ז"הרידב הגאון חזר
 לא ראובן זליג ,"כתוב זה היכן ונראה הבה" ובכן ",הילד
 ,לדפדוף נזקק לא אף הוא ןכ על יתר היסס לא אף נבוך
 אל פנה ,זכרונו מתוך המדויק המקום מציאתל בגמרא חפוז
 פלוני בדף פתחו ואמר שבמקום החכמים תלמידי ציבור
 מיהר מישהו י"ברש הדברים את ותמצאו ,וזה זה בעמוד
 הנוכחים לפליאת הילד שנכח במקום המסכת את לפתוח
  .צדק הילד, גבול היה לא קומה שיעור בעלי חכמים תלמידי

 התבלט ל"זצ ב"הנצי של בצילו הסתופף מעט משהתגבר
" חי ס"ש "המעטירה ין'וולוז בישיבת אשר האריות בין אף

 ין'בוולוז אז היו ,רבים כבן וקרבו שחבבו ב"הנצי כינהו
 רבי איפוא נתייחד ובמה ,המופלאים והלמדנים העילויים

 כפי שקדן אותו ראובן זליג רבי היה לא אילו "ראובן זליג
 רק בו היו אילו "ל"זצ ב"הנצי עליו אמר ,"שמצאתיו
 לשיא ידם על להגיע לו די בזה' ד לו שחנן הללו הכשרונות
 כוח רק בו היו אילו גיסא ומאידך ,בישראל הגאונות
 גם ,האדירים בכשרונותיו מצוייר היה ולא ,בלבד ההתמדה

 כשהרי וכמה כמה אחת על ,בדורו הגדול להיות דיו היה אז
 הוא שעתיד ותאבצ אלו ענק ערכי שני בתוכו ממזג הוא

 גאונות . "בדורנו התורה יהדות של עינה גלגל להיות
 הפך ובעזרתם חייו ימי כל ליווהו אלו תכונות שתי והתמדה

 ממעייני רבים שותים היום עד אשר ישראל של לרבן
   .תורתו
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        המשך הרב דבורקס המשך הרב דבורקס המשך הרב דבורקס המשך הרב דבורקס 
  לימוד בשמחה

ז "בראשית כ" (ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי"פ "עה
תלה הדבר בימי אבל לפי שאבל אסור לעסוק בתורה "ל "כתב לפרש הכלי יקר וז) א"מ

יה כאשר תריד דהיינו בזמן שלא יעסקו ישרים משמחי לב ויצחק אמר וה' כי פיקודי ה
כ באבלו ודאי לא יעסוק בתורה ולא יהיה דבר המגין עליו ואז "א, בתורה ופרקת עלו

ל שהאבל צריך שמורה לפי שאין התורה המגינה עליו "ומטעם זה אחז, אהרגה את אחי
י דאבל "והיוצא מדבריו דאעפ". שנאמר בהתהלכך תנחה אותך ובשכבך תשמור עליך

ע "שו' עי(פ בענינים של אבילות וצער וכדומה וכמו בתשעה באב "ר ללמוד עכמות
ז מבואר מהכלי יקר דרק "עכ, ולכאורה יש לו לימוד תורה שיגן עליו, )ד"ד סימן שפ"יור

  .הלימוד בעיון ובעמל המביא לידי שמחה היא התורה שמגנת ומצלת

  לימוד תורה לאחרים
כשם שחייב אדם ללמד את בנו כך " כתב ב"א מהלכות תלמוד תורה ה"ם בפ"הרמב

ולא בנו ובן בנו בלבד אלא מצוה על כל חכם וחכם מישראל , הוא חייב ללמד את בן בנו
מפי השמועה למדו " ושננתם לבניך"י שאינן בניו שנאמר "ללמד את התלמידים אעפ

ים כ למה נצטווה על בנו ובן בנו להקד"א, בניך אלו תלמידך שהתלמידים קרויים בנים
ם דהחיוב ללמד תורה לאחרים "ומבואר מדברי הרמב". בנו לבן בנו ובן בנו לבן חבירו

' וכך מובא בס. ד"וכן הוא בספרי פרשת ואתחנן סימן ל, לומדים מושננתם לבניך
בספר . 'א אות ה"ש בביאור הגר"ועי' ה סעיף ג"ד רמ"ע יור"ט ובשו"החינוך מצוה תי

' דברים ה" (למדתם אותם"וד לומדים מהפסוק מצוות ללמ' ג מנאם כב"המצוות לרס
ו " רנ–ה "ד וביראים מצוה רנ"ג עשין י"ה בסמ"וכ, וללמד לומדים מושננתם) ',א

ץ סימן "זוהר הרקיע לתשב' אולם בס, ה ולמדתם"ב ד"ט ע"ש קידושין נ"הרא' ובתוס
ת ת שהיא מצוה אחת וחלקיה הם ללמוד לעצמו וללמד לבנו ולהורו"מצות ת"ז כתב "י

) ז"סימן מ(ח החדשות "ת הב"ובשו) ד"ה סימן רי"ח(ז "ת הרדב"בשו, "את בני ישראל
ם שיש מצוה ללמד את בן חבירו אין זה למצוה מן המובחר אלא "כ הרמב"כתבו דמש

  ).ט"ב ספכ"ח(ם במורה נבוכים "וכן מפורש בלשון הרמב, חובה מוטל עליו
משמע אחרת דכתב הטעם ) הערך תור(אולם מדברי רבינו בחיי בספרו כד הקמח 

ט "שנצטוינו ללמד תורה לאחרים היות וכל ישראל ערבין זה לזה כמובא בשבועות ל
ם שלימוד תורה לאחרים הוא מעיקרי "ודלא כהרמב, א וממילא מחויב לאחרים"ע

  ).ד"בספר חסידים סימן תתרפ' עי. (מצות תלמוד תורה ממש
אין ) ח"ישעיהו נ" ( פרס לרעב לחמךהלא"ל "ז וז"מובא בתנא דבי אליהו רבה פרק כ

מכאן אמרו אם יש אדם ', רעב אלא הרעב מדברי תורה ואין לחם אלא דברי תורה וכו
כ לאחרים כדי שתרבה חכמתו ומוסיפין לו "שהוא מבין בדברי תורה יפרנס מתורתו ג

אבל , עליה וכל העושה כן אינו נמנע מן הטובה העתידה לבא על ישראל בימות בן דוד
ל " אין מפרנס מתורתו לאחרים גורם רעה לעצמו שבסוף חכמתו מתמעטת בידו ואצאם

  ".שאין מוסיפין לו עליה
פנים יפות פרשת האזינו מוסיף שבזכות זה שמקדיש את זמנו ללמד לאחרים זוכה ' בס

מצינו ברבי פרידא "ל "וז. גם לאריכות ימים ושנים כדי שיוכל להשלים את חכמתו
, )ב"ד ע"עירובין נ' עי(מאות שנים '  מאות פעמים והוסיפו לו דששנה לתלמידו ארבע

, והטעם בזה שמוסיפין לו שנים כדי להשלים חכמתו הראויה לו אם היה שונה בעצמו
י שבאותו שעה שלומד עם "אעפ', וזה שאמרו גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה וכו

  ". ודשנים ורעננים יהי' תלמידיו ועושה מאריכין לו ימיו וכו
' ל בהקדמתו כותב דכמו שכתוב בגמ"שערי יושר להגאון רבי שמעון שקופ זצוק' בס

א לגבי המפריש צדקה מכספו דזוכה לעשירות ודרשו כן מן הפסוק עשר "ע' תענית ט
צדקה רוחנית עם חבירו שהוא גורם , ה לענין העושר"ה, תעשר עשר בשביל שתתעשר

א ובמכות "ע' ל שאמרו בתענית דף ז"ברי חזוזהו נכלל בד, שהוא עצמו יתעשר ויתעלה
דמלבד הענין הטבעי שבזה יש , א דאדם לומד מתלמידיו יותר מחבריו ורבותיו"ע' דף י

  .ת"י שמזכה אחרים בדברי תורה זוכה הוא לתוספת בינה בד"כ ענין סגולי דע"ג
גה אם אדם משים עצמו כערו" לחיו כערוגת הבשם"פ "א עה"ד ע"עירובין נ' מובא בגמ

י שאין לו גסות הרוח וכבושם זה שהכל מתבשמין בה "זו שהכל דשין בה ופירש
  .י שמלמד תורה לתלמידים תלמודו מתקיים ואם לאו אין תלמודו מתקיים"ופירש

יזל מים מדליו וזרעו במים "ל כתב לפרש הפסוק בפרשת בלק "ח קרלנשטין זצ"הגר
דהיינו , כי אין מים אלא תורה, ורהא על הת"א ע"נדרים פ' דפסוק זה נדרש בגמ, "רבים

ז יזכה שיהיה זרעו במים "כ לאחרים אז עי"אם אדם מזיל מדליו כלומר נותן מתורתו ג
ת חתם סופר "בחתם סופר בהקדמתו לשו' עי. (רבים כלומר שיזכו זרעו להרבה תורה

  ).ד"חלק יור
פרסמים כ אם מ"כמו, לאור כל זה רואים אנו כמה גדול מעלת מלמד תורה לאחרים
כ בפלא יועץ ערך "וכ, דברי תורה ומפיצים אותם אין לך לימוד תורה לאחרים יותר מזה

ה וכפי שכתב האגלי טל "ואז זוכים למתן שכר מהקב, ובהקדמתו לספרו" זכיה"
י "כ מוצאים אנו שהב"כמו". המזכה את הרבים בתורה אין קץ למתן שכרו"בהקדמתו 

 דברי תורה צריך לברך לכתובלכתובלכתובלכתובמי שהמשכים ז מביא בשם אבודרהם ד"ח סימן מ"או
א להעיר הרי המחבר עצמו פסק שאין מברכין "א והגר"ז והמג"וכתבו הט. ברכת התורה

ז "וכתב הט? ת ומדוע כתיבה עדיפה מהרהור"ת אלא רק על דיבור בד"על הרהור בד
לים ז אם אינו מוציא מי"ולפי, משום שבתוך כדי הכתיבה מוציא מילים מפיו והוי דיבור

  . מפיו תוך כדי הכתיבה אינו יכול לברך
ת חוות יאיר דמברכין על כתיבה "ט מביא בשם שו"א סימן כ"א ח"ת רעק"אולם בשו

א בשם "ועוד מביא שם רעק. אפילו לא הוציא בשפתיו כלל דכתיבה נחשב כדיבור
ת משום דמצות תלמוד תורה לומדים "ת שב יעקב דלכן מברכין על כתיבת ד"שו

י "לבניך וצריך לימוד שאפשר לשנן על ידו לבנים ובהרהור אי אפשר אבל עמושננתם 
 .כתיבה יכול ללמד לאחרים ולכן אפשר לברך על כתיבת דברי תורה

 

  
לתשומת לב 

הקוראים 
  . הנכבדים

  
אנו מתעתדים 

ה להתחיל "אי
להוציא לאור 

את כרכי 
' מסביב לשולחן'

, ערוכים כספר
אולם פרוייקט 

זה עתיד להמשך 
  .מן מהז
   

בשלב זה ניתן 
להזמין גיליונות 

בודדים מתוך 
  . ב"הרשימה הרצ

עלות כל גיליון 
  .   3₪ -קודם  

  
ניתן ליצור קשר 

: באמצעות טל
02-560-9000  


	500-11.pdf
	500-22.pdf
	500-33.pdf
	500-44.pdf
	500-55.pdf

