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אין ברכה הטעם הוא מפני שש ,337גמראה התירצכבר על זה הרי 
,'מדאגבהה קניא'ד, זו עובר לעשייתו

ולכמה ראשונים תירוץ  338
 .מסקנאפי הגם ל 339הגמרא קיימת

 

î .'àøáâ 'å'àöôç 'áî úåöäøåú ãåîìú 
 
  זמנין עד דדמי ליה כמאן דמנח ארבעיןתני מיניה 'ל "ארזהנה ו

 עללקבוע ברכה לנו ראוי ש, רנווביאל הענין בזה כ"וי, 340'בכיסיה
רק  לא -' תלמודו בידוולכאן אשרי מי שבא ' ,דבר שלם ומסויים
 , 'התעיף עיניך בו', כהרהור בעלמא

 
ברכת דיני  ב,יקר ענינינולעממילי דברכות נחזור עכשיו ולכן 
 , התורה

הם ברכות התורה מתאימים אשכנז וספרד בי נוסחאות תשש
 פועל כחילוק ,לימוד התורה  בקיום מצותפועל ופעולה לגדרי

 :                                                 ל ראשש ול יד שתפליןשבקיום מצוות ופעולה 
 
, זכרונובנשאר תורה שד אהחפצהיא  –חיוב ידיעת התורה . א

שלכן חייב בקימה והידור תלמידי ,  מהלימודהפעולה המסובבת
, גם בזמן שאין עוסקים בה,  שבהםחכמים מפני ידיעת התורה

 .'על דברי תורה'שעל זה מברך 
 
; ביום ובלילהת "לקבוע לו זמן לת...חייבחד  כל א,'להגות'חיוב . ב
הרהור שצריך לברך גם ל שכול( 'הגברא, 'הסיבה והפועל צד זהוש

 .בשם הפועל' לעסוק בדברי תורה'ברך משעל זה , )א"להגר
 

 נשים מברכות
 אף ,רכת התורה ב נשים מברכותבית יוסףה תשיטלולכן 

אבל  , היינו לקבוע זמן ללמוד בכל יום, ת"תמצות מהן שפטורות 
  ,שייך גם באשהוזכרון הלימוד  תידיע

 
 
ולא , בניכםדתם אותם את ולמ'מיעוט ן איח ש"ש הגר"כמו

 ..חייבות לידע מצות שלהןש, ידיעהת מצומהן  מפקיע 'בנותיכם
ישנן ודאי אבל ,' לעסוק' שייכות בברכת נשיםן איאף ש ,פי זהול

 . והזכרוןהידיעהשהוא ענין ' על דברי תורה'בברכת 
 
     של קטןולימוד

כן ול,  אף שאינו גברא,קטן ו שלבלימוד דידיעה גם 'חפצא' ישו
מבן חמש חינוך קטן ש, מצוותשאר חינוך להת מ"שאני חינוך ת

לשון  במח צדקכדיוק הצ, ן התורהמהוי ללמוד תורה ואילך 
  '',כשיגדיל'לא ', לכשיכיר': ם"הרמב

 
, מודו של קטןבלימסכתא  ויוצאים חובת סיום ,ולכן עונין אמן

 . הרי בר חפצא הוא,שאף שאינו בר חיובא
 

                                                 
337

 :פסחים ז 
 .או לא לאחזו לפני הברכה, רוגת האךהפול שנזהרין ףא  338
תוספתא סוף ' לאכול הפסח'לבניגוד (' על אכילת מצה ומרור'ל כהסבר "עי 339

דפסח הוי ' הויאכלו'רק , יה כורךשלהלל שה? י שליח"א מצה ומרור ע"שא ,)פסחים
על 'מברך ] ז"ח ה" פמ"וח[ם "רמבהול. בזהאבל מצה ומרור רק חפצא ותנאי , פועל

  .מצוההמ עיקר "סיפור יציד' חפצא'ל שפסח מצה ומרור "י', אכילת פסח
 . אחר הקצירהופריםסרי שה', עובר לעשייתו'שאינו תירצו  'על ספירת העומר'כן ו
לולב שייכת ש', על נטילת לולב'בגם  )ודד החיד"ע (כןהיה אפשר לומר לכאורה ו
' י אין עושין סוכה אלא מד"ר'ול]סוכה לג[מד היקש סוכה ללולב יש לוו, סוכהל

מצוה מן המובחר לברך על , אבל גם לדידן, כןואף שאין הלכה  ]סוכה לה[' מינים
 הם מ"דו, מצות לולבאלא מ, ן סוכהי מדלאוביאר רבינו , )ר"שועה ( בסוכהמ"ד

זהו כעין , ולבד שלולב הוי המשך דסוכה, שמקיף וכוללם  דמצות סוכהכללפרטי ה
' ר נתחלקו לד"שבתש, )ל"ברכות שוות כנ' שלא רצו לתקן בלבד (תפילין כ

, ר"י ותש"בתש' פועל ופעולה'חילוק ז מערער "אבל ה, 'י כלל א"מתש, פרשיות
 .' קניאמדאגבה'מחוורתא כתירוץ הגמרא דאלא , ע והרגצובי"לביאור הגרי

              
340

 :)מגילה ז( 

לפני גם בזכרונו נשאר דתורה ש' חפצא 'הנעשת הלימוד וידיע
 . כשיגדיל' הגברא'מצד גם מתחייב ש
 
לא ש', לעסוק בדברי תורה'גדר הוא ת "בדהרהור הל ש"יכן ו
כדי , דיבורבשפתיו בת "דשיוציא  עד  רושם כראוימזהשאר י

לשיטת הבית יוסף שלכן  ,  כראויידיעה וזכרוןבאצלו שיתקיים 
 . כמו שביארנו, ההרהורעל' דברי תורהעל ' ךלברע הרב אין "ושו

 
היינו (ולא יהיה עסק ' בקיום היעוד ,ליהוי כדין וכדין די רצוןיהו

כי כולם ..' אלא לדעת את הכולו כל העולם ) פועל והתעסקות
 )מונח בקופסאחפצא דרגת  ( כי מלאה הארץ דעה...ידעו אותו

 .'את ה
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 'מזוזה לקבוע'
'לקבוע מזוזה'נוסח כן הקשו בו

316
 ?  שליחל ידיהרי אפשר ע, 

 
317חיי הלוית "שובכ "כו

 : 
 ד רפט"ק יו"מהרשת "שו...אלה זו כבר עלה על שלחן מלכיםש'

ע לפי כללא דכיילי לנו "צ': ל"לקבוע מזוזה וז ו"ביברך אק...
ד "הקדמונים טעם החילוק שלפעמים מברכים בעל ולפעמים בלמ

י שליח "א ע"על והיכי דא ךי שליח מבר"דהיינו דאפשר לקיימו ע
ם "רמבף ו" ורי'?על קביעת מזוזה' לברך יה לנוהו,  לא בעלךמבר

םלשיטת
318

 הלכהבירוראבל ב . שמחלק בין מל בנו לאחר
319
 

 .הביא מראשונים ואחרונים לברך לקבוע מזוזה גם לדידן
 
ואולי , שמעשה קביעות המזוזה מעכב, פיר לפי ביאורינוי שאתו
משמע שלא סגי ) 'והיו'לא (' וכתבתם על מזוזות ביתך'לשון ל ש"י

וכן , אלא צריך פעולת קביעת המזוזה כראוי, שיהא המזוזה קבוע
 . הוא שקובע את המצוהשהקביעות' לקבוע'משמע לשון 

 
,עולקבלחזור גדול פקח ו שקבעו מזוזה צריך "ולכן חש

320
וקטן  

 .ולא מן העשויתעשה ד, ולקבעצריך לחזור תגדל שקבע בחדרו ונ
  .321דיעבד  גוי שקבע מזוזה כשריבבאר משה דן או

 
 ברית מילהבשתי ברכות 

 
  גם'על המילה'אבל המוהל מברך ', להכניסו'וכן אבי הבן מברך 
כשאבי הבן מוהל

שזהו מצד גדר הפעולה נמשכת שבמילה   322
 .323שיהא מהול

 
 ציציתשתי ברכות 

 
 לברך אאף שיש סברו(י שליח " עא"שא, ציציתבויש לבאר כן 

על טלית ' להתעטף' לברך נונהגממ "מ) ק"גם על ט' להתעטף'
ק"טעל ' על מצות ציצית'ו, גדול

324
:   

, ' לזכור מצות הא לבושרק שיה, שובוללה חובה ן אילית קטןשט
 האור זרועשייתכקו

325
הא אין ?  להתעטף בציציתךאמאי מבר  

 כי מכסי טלית דלאו בת ..ד חובת גברא"למ' חובה להתעטף אפי
חיובא מי חייביה רחמנא

326
? 

 
 , )ג" רק על טמ"וי (לא רצו לתקן ברכות שוותש, ליןיולי כתפוא
 
בעיטוף ' עלפו' ישצות ציצית משחוץ , עוד יש להסביראולי ו

מגדל עוז סוף (' הכון לקראת אלקיך ישראל' לתפלה טלית גדול
'מציין מאניה'וציין ל, ם ציצית"רמב

327
להתעטף 'מדמברכי ' ו

 בשעת עיטוףרקהוא הרי המצוה ' בציצית
328

' כדי הילוך ד' 
   .אמות

 
 לענין קדושת בגד הטלית(ג "ק וט"טבין חילוק בענין ה יש לעייןו

ע שלא נתפס "ת הוא אור סוכפ חסידו"וע, )אחר שהותרו הציצית

                                                 
 נ' י ברכות סי"ספר הפרדס לרש,  אחאישאלתות דרב, ד"ט ה" ירושלמי ברכות פ316
  .נטריאלוא ממ"ווזנר שליט י"רגהלה "מימן ח ס"או 317
 ה"ד רס" יו318
 ט" מזוזה רפ 319
. פוסלים) תקלג' כלל קלא ע(ח " ורוב השיטות בשד:ראש יוסף ברכות כג ב"פמ 320

 .ט הערה ז" מזוזה פחובת הדרוראה ספר 
 י המזוזה אחר שהסירומעשה שהחזיר נכרבח "בקונטרס בית יצחק חכו 321

  '. להבריע בדברינו יודע וא,נו שרואה מקום להסתפקיהשיב רב': לצבוע החדר
 ,)ם"רסה סעיף ב דלא כרמב' ד סי"א יו"רמ  322
323

 לך לך' ג פ"ש ח"כביאור רבינו מהרגצובי לקו 
וטעם ', על מצות ציצית] ק"על ט[המנהג לברך ': ח אות ה כתב"ח ס"מ או"ד 324

ו לדברי הפוסקים שאין יוצאין בטלית קטן כזה ולכן לא מברכין  חשש כי..המנהג 
 .'להתעטף או להתלבש דאז הוה משמע דעכשיו מקיימין

 א סימן קמ"ח  325
 .כ"או אח, ט בתוספות אי מצות ציצית בשעת לבישה"שקו: מנחות מא  326

 ? נהג כןרק רב יהודהשששם מציין ', אבל ק, :ברכות ל 327 
 ת קסטפסקי תוספות ברכות או  328

ואולי פעולת העיטוף מורה , רק הציציות ממשיכות האור, בגשם
 עטוףאבל לא נשאר , ודי לרגע, שממשיך גם מדרגה עליונה יותר

 .כל הזמן
 

 מעקה, עירוב, שחיטה, חלהברכות 
 
 . פסולו " חשי"עש;  בשליחכשר אף ש)מ"ותרו(' להפריש חלה'ו
 

. גם קטן 'רוב מצויין אצל שחיטה מומחין'ש, 'יטהעל השח 'אבל
 ,329'הימנוהו רבנן בדרבנן'קטנים בש' על ביעור חמץ'ו
 

רובי חצרותקטן גובה עש', על מצות עירוב'וכן מברך 
330

 אףו. 
'רובאינו ע.. ו"שתחומין ביד חהשולח ערובו 'ש

331
הרי  ; 

'לתוס
332

שליח עושה ת שאין לו חזק, סר נאמנותוחזהו רק  
שליחותו

333
. 

את או נכרי ה קטן אם עשהרי ש', על עשיית מעקה'ברך מוכן 
לא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל 'המעקה הרי סולק חשש 

 .חיובושוב אין עליו ', ממנו
 

עושה בין הוא עיקר החילוק לדידיה  ש,ם"רמבהשיטת פי לאבל 
'.ת מעקהועשל': מברך, מצוה לאחריםעושה  ו,מצוה לעצמו

334.  
  

 על הטבילה
ת שאין העיקר פעול' ,על טבילת כלים'ברך מאבל בטבילת כלים 

 ,  במים שנטבל, מזה רק הנפעל,הטבילה
 
 אלא,  דטבילה הפועלתאינו חל בשעטבילה ענין העיקר , אדרבאו

ה וירד ויטבול "פ הירשפרונג מתוד"ר הגר"כדיוק מוו, אחר שיעלה
 .).שבת לה(ויעלה 

 
כשגדול עומד על ,  לו כוונהאף שאין, ל כליםיטבהלכשר קטן לכן ו

 ,הכליםאת  ליהטבאכן  ורואה שגביו
 

מפני ,  בשליחי אפשראף שא', על הטבילה'וכן אשה מברכת 
נדה שטבלה 'ש, גם בלי דעתלכן מועיל ו, הנפעלהוא שהעיקר 
 .'עלתה לה טבילה) שנפלה למים(לאונסה 

 
על 'ברך י למה הקשה הגמראשם , בטבילתו אבל גר שצריך כוונה

 עובר ואינו דקודם טבילה גברא לא חזי תרץ לךהוצר ו?'טבילהה
 .335ולעשיית

 
י "עאי אפשר מצוה בגופו ששאף ', על נטילת ידים'וכן ברכת 

הרי ו, רק אחר הנטילה, הרי אינו מברך עובר לעשייתו, 336שליח
 .טבילהענין כתירוץ הגמרא לזה 

                 
 'על נטילת לולב'

 
והעיקר ,  שליחל ידי עי אפשראש ,מיניםארבע מצות בנוגע לו

לישב 'כ' ל'לא ב',  נטילת לולבעל'למה נוסחתה , הוא הפועל
 ?'בסוכה
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à óðò: øåäøä ìò êøáî íà äøåú  
 

à .øâä úééùå÷"à 
 

 כי שם 2שנאמר, מנין לברכת התורה לפניה מן התורה': 1תנו רבנן
 .'נואקרא הבו גדל לאלהי' ה
 

המהרהר ו ...4ברכת התורה צריך ליזהר בה מאד': 3ע" בשוופסק
 .5' לברךין צריךבדברי תורה א

 
 :א"הגרעל זה  הקשהו
 
 והלא , וכי ליכא מצוה בהרהור, דכאן מברך על המצוה,ריך עיוןצ'

 . 8' והגיון לבי7ש" כמ,ל בלב"ר' כו' והגית בו 6נאמר
 
 . הלכה לברך על הרהורא מסיק ל"הגר אלא ,ע"צרק  שאינו 9א"יו
 

לברך אין ש11א "רשבהממביא כלל ראשון עצמו  10א"הגרואף שגם 
 , כהשמטת כספיםלילישענין זהו רק  שם, אין בו מעשהדבר שעל 

  . שמשיג עניני תורה במחשבתו,חיובי זהו ענין ת"אבל הרהור ת
 

שאין ,  לביטול חמץברי תורהר בדומדמה הרהרי מגדים והנה בפ
  ,פני שהוא דבר שבלבמעליו מברך 

 
 'כל', בלב'ענין שרק שזהו  ,ביניהםחילק 12במלא הרועים אבל 
  .'בלבומבטלו 'וכן אמרו ',  סגיבעלמא בביטול חמץ ' ראהגמ

 
הכא , הפקר דברים שבלב אינן דבריםדיני דאף של13ן " הרקוחילוכ

 , לענין פסח שאני
 

 מעיין ארי הוה ש,'דבר שבלב'אינו רק הרהור תורה מה שאין כן 
 ,חשבתובמיות שאותב
 
 :'כרק  פבתניאזה חילוק ן מצינו כוכ
 
רק שהן , אותיות כמו הדיבור'  בחיגם כןכי המחשבה הוא ' 

בו לפלת איזו אהבה וחמדה בלמשל כשנו...רוחניות ודקות יותר
 ןלה מהלב אל המוח לחשוב ולהרהר בה איקודם שעו, ל אדםש

כ "ואח.. וחשיקה בלבט רק חפץ פשו, אותיות עדייןנתבה בחי
 ..'תה מהלב למוח לחשוב ולהרהר בהחזרה ועל

                                                 
 .א"ז ה"ז בירושלמי שם פ"ברכות כא ועד  1

  .) פא נדרים(' שלא ברכו בתורה תחלה...ץאבדה הארעל מה ' ו,ג ב"דברים ל2  
 .ד, מז' סיח "או  3
, )ב, מחברכות(א " רשב)ע מצוה טו"צ הוספות למ"סהמ(ן "לרמב  דאורייתאת"הב  4

ם "רמבה שגם לכתב) ע לג"מ(פ  "ריוה) תלמצוה (חינוך , )כא אברכות (מאירי 
 .ת"ונכללת במצות ת, ת"ת מה"ברכה

 לפניש) תהלים קיט(' בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא'' י אברמסקי פי"הגר  5
בשפתי 'אז ' קךולמדני ח' ברוך אתה ה 'אמרשכאבל ,  בלבורקדוד הרהר ת "הרב

 .'ספרתי כל משפטי
 .יהושע א ח6  

' ההגיוןמן ...מנעו ' ו:)קא 'סנהד( 'לשון עגה' 'ההוגה את השם באותיותיו'כן ו  7
הגה '). מחשבה' הגיון ''ענף יוסף פיו('  או שיחת הילדיםאל תרגילום במקרא'י "פרש
 .)תהלים קטו(' יהגו בגרונם, ')ישעיה(' כיונים הגה נהגה, ')איוב לז(' ו מפי

שפירושו ) יהושע א(' בפיך'ש, ת דמשק אליעזר הקשו"במגדנות אליעזר ושו  8
שיהא הרהור הראוי לדיבור שכוונת הכתוב  'יתו? מחשבה 'והגית'סותר לש, דיבור

 . לקמןארבמו שנכ, :))כתובות כ(ת בהגדת עדות בכתב "כתירוץ ר(
9

 אנציקלופדיה תלמודית 
10

 ח"ציצית ריש ס' הל 
11

 ח"ית סימן "שו 
12

 כא' סי 
13

 ריש פסחים 

á .íéðåøçàä éöåøéú 
 

 תירוץ השאגת אריה
 

ומקיים  הרהור כדיבורם שאף ש"מבאר הרמב 14והנה השאגת אריה
דילפינן ברכת "אין לברך על הרהור  מ"מ,  בהרהורת"מצות ת

ין חייב יינו דיבור וא ה'אקרא'ד', אקרא' כי שם ה'התורה לפניה מ
 .15"י קריאה ודיבור ממש ולא בהרהור"עוסק בתורה עת רק "בבה

 
אבל מברך רק , ת בהרהור"שאף שמקיים ת, י"ל גם להב"וכן י

 .'אקרא' שם ה'ת מ"הרו בנמפני שלמד, כשמוציאו בפה
 

 ?17 וקרא אסמכתא16,בנןת דר"רהשב עדיין יקשה להדיעה אבל
 אמר שירה בריבד לפתוח משה כשבא: "18י"קשה לפי פרשובפרט 
 אקרא' ה שם כי, אמן אחרי ענו ואתם, תחלה אברך אני: לישראל
 ". 19"באמן לאלהינו גודל הבו אתם, בברכה

 
על הברכה  20רק, לא קאי על הלימוד עצמו' אקרא'היינו דמילת 

 .21?ת" מנלן שצריך לימוד בדיבור להתחייב בבהם כןוא, לפניה
 

 כיון שבפועל ,זה' כתובגזירת ה'ן מהו הטעם והסבר גם צריך להבי
 ?22 למה יגרע הרהור מדיבור,ת בהרהור"מקיים מצות ת

 
 תירוץ המור וקציעה

 
. 23פיווציא בואין מקורא בעיניו לבין מהרהר  לקמח מור וקציעהבו

 .25 'ארעי'ר רק והרהו, )ומברך ('דרך קבע '24ספרת שקריא
 

על גם מברכת הנהנין שמברך  כת התורהרבלמה יגרע , קשהאבל 
כל תיבה 'ש' דברים שאין להם שיעור'ת הוא מ"תהרי  ו?שהוכל

הלומד אפילו אות  ':תנן ו,26'מד הוי מצוה בפני עצמהוותיבה של
אל תאמר לכשאפנה ': אמר הללו', 27 צריך לנהוג בו כבודחתא

פנאי  לנצל גם )'עשה תורתך קבע'דרש בניגוד לשמאי ש ('אשנה
 ? ארעילמה לא יברך על הרהוראם כן ו, ארעי ללמוד

 
 : א" מתרץ קושיית הגר28ד סולובייציק"והגרי

 
הרהור אינו בוהלומד , ת"מצות ת ם של חלקי'הם ב ללמוד וללמד'

  .'י הרהור לא ניתן ללמד לאחרים"שע, מקיים המצוה בשלימותה

                                                 
 כד' סי  14
 .מז' וכן כתב במור וקציעה סי  15
 .ם" להרמב.א"ח ברכות כ"צל  16

במחלוקת אי תלוי ) אי הוי אסמכתא או לימוד(רו שם שזה לפי הסב' לכאואבל 17  
 אבל אי לא , אסמכתארקת מדרבנן וקרא "ל דבה"דאי כדיבור צ, הרהור כדיבור

 .ק א הרהור לאו כדיבור"א בס"להגרהרי , ת מן התורה"אז בהכדיבור 
 .אבודרהםקכד ו' ע סי"טוש וראה ,ספרי וילקוט שמעוניבוכן  .ברכות כא  18
 משה לישראל בשעה שאני ל"אקרא הבו גודל לאלוקינו א' כי שם ה'. לזושם   19

 .' אתם הבו גודל לאלוקינוה"מזכיר שמו של הקב
 . לפני שפתח לדבר תורה)ברבים שיענו אמן(ולמדו מזה שמשה בירך   20
 ). ש"עיי,  שםהכשאגת ארי(ל בדיבור "צהברכה ומשם מוכח שרק   21
 .ו"א ס"ציץ אליעזר ח ו,טז אות כו' כן הקשה בדבר אברהם סיו  22
 .פ"עידות יחשוב אבל חס, סידורבשיתפלל , ל"אלם רהרבי ייעץ לשמעתי ש  23
לא , סח(א "לשון הרמוכן . 'הרהור באותיות כתובות': א" רבינו בהתחלת קונט'ל 24

' הרהור'שסתם ,  משמע,'הרהור כשרואה בספר': )ללמוד כשאומרים הציבור פיוט
ילמדו ' שפניכן רק מא "רמ' אולי כאבל ( רק מחשבה בלי קריאה, אינו בעינים בספר

אבל ( אחרונים שעיון בספר כדיבור כ"וכ ).קורא בספרש כשרואים ז"הו', ממנו העם
 ).  לבטלהת"מבה להנצלוציא בפיו י בספר קוראז "לט

רבי ,  אמר הקורא בספר לא במהרה משכחי"ר'): ה"ברכות פ(ירושלמי להעיר מ
תשכח את הדברים אשר פן , ט"מ, תנחומא אומר הסובר תלמודו לא במהרה משכח

 .)יפה תואר(  'ראו עיניך'שניהם למדוה מו, 'ראו עיניך
 .ב ארעיושח- ,באב' ט בת"דהרהר אסור לאף שש) ג"ד ס"תקנ( ש"לק חכי ח וכן25
26

 פירוש הארוך בשנות אליהו 
 ו"אבות פ 27 

 .צה' ה ע"הדרום אלול תשנ, כו' פניני הרב ע  28
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שהרי גם כשמוציא בשפתיו או גורס , אבל לכאורה קשה הסבר זה
ת "ולמה יברך בה, ים מספיק כדי ללמד לאחרן הקולבלחש עדיין אי

 ? אז כשאין אחר יכול לשמוע ממנו בפועל
 

, למה יברך,  זהולהסבר, 29ךת צריך לבר"ל שהשומע ד"הא קיי, ועוד
 ?הא הוי רק הרהור בלי ללמד

 
יש בו ש ,ברי תורההכותב דשלמה פסקו האחרונים , ולאידך גיסא

 ?  אינו צריך לברך,ממצדיקי הרבים ללמד לאחריםוהוא , הרהור
 

 לשון הברכה
אינו אבל ,  בהרהורת"מקיים תאכן ש, א"הגרקושיית יש מתרץ ו

 . הרהורמתאים לאינו ' דברי תורה 'הברכהלשון ש, יכול לברך
הרי מנוסח שתיקנו חכמים , 'דברי'אבל למה תקנו חכמים לשון 

 ?המצוה נדע מהות

â .øâä ìò úåéùå÷"à 
 

ך " בתנהרבה מצינו ":א" על הגר30ך השלחן הקשהערונה ההו
 מפרשלב להכוונה כשו, 31 'לשוני תהגה צדקך'כ, הגיון דבור פה

בתורתו 'ו', הגית' ו33 בתורה דכתיבכ"וא  32'הגיון לב' כמו 'לב'
 , עצמה יוכיחת"רה וב, כיון שלא הזכיר לב, היינו בפה34'יהגה

 .ל"עכ" לעסוק בדברי תורה' וכן 'בפינו ובפיות עמך'שאומרים 
 
מחשבה ה ש,ילשון מליצ רק ון בלבשהגיא "הגר על 35קשהגם (

 )?38' ויאמר בלבו'כ 37מליצה' הגיון לבי'כ "וע, 36לא בלב ,בראש
 .ת בפה"תרק על , ש שלא לברך על הרהור"הערוה ומסיק

 
ואדרבה ? 39אבל הא הוי מצוה, ת"אף שאין הרהור עיקר ת, וקשה

פ כשאינו "ובתושבע, 40פ"העיקר הוא לידע תורה שבכתב ושבע
ותן בלבנו בינה להבין  '42ש"ברכת קוב, 41ודמבין אינו לימ

אברי פי ות ל חרדים מחלק המצ'ובס .זכר דבור פהנלא ' ולהשכיל
 .43לימוד השייך לפהמונה המצוה לחשוב תורה במוח חוץ , הגוף

                                                 
29

 )ת"מהשע' כדלקמן אות ח( 
 ט' מז סעי' סי  30
' לא יהגו בגרונם', )תהלים לז(' הפי צדיק יהגה חכמ', וכמו.  תהלים לה כח31

 )משלי ח ז(' מהאמת יהגה חכ', )תהלים קטו ז(
 )משלי טו כח(' לב צדיק יהגה' )תהלים מט ד(' הגות לבי'וכמו . תהלים יט טו  32

 ).שם כד ב('שוד יהגה לבם'
 הושע א ח 33 
 תהלים א ב  34
:) ברכות נה(' הז נבואה קטנ"ה...השכים ונפל לו פסוק'ד החידוד יש להעיר מ" ע 35

אחר ברכות ' ישכם ויאמר רבון כל עולמים'שאינו כ(' כשעומד ממטתו'י "ופרש
 ת"ה ולמה יכשילוהו משמים בבר,ת"השמסתמא בא לו הרהור זה לפני ב, )השחר

 .הרי שאין לברך על הרהור) משמע דבור' לתוך פיו ''אבל ל(' צריך ליזהר בה מאד'ש
א "שהרי הגר, )ק ח"א רד ס"רמ( שאין מברך כ"בעשהרהור זה כהנאה , ן לדחותאיו(
זהו משום שאינו חפץ , שאין מברך) טו(ר "א ושועה"וגם לרמ. מצריך לברך) ק כה"ס(

ואין לדחות  . על הרהורךכ שאין מבר"אע, זואבל הרי חפץ בנבואה , לאכול לאונסו
א דרך אין חילוק אם יקר'ש) מו א(שצריך לברך לפני סליחות , שאינו למוד רק תפלה

 ).ד" קם"רמבת "שו( 'תחינה ובקשה
ויאמר שמע , שהוא פסוק, וכתב שבדיעבד יענה קדושה, משנה ברורה מסתפקו

אין לומר ' כח הרבים' שבלי הרי. מפני כח הרביםת "הישראל עם הציבור לפני ב
א "גרלוהנה )  אם הזמן עוברת"רהלקרות שמע לפני במ "ונ (ת"התפלה בלי ב

 ? שמותר לומר פסוק גם לכתחלהוכחמ' נפל פסוק'מהרי , הרהוראשמברך 
 .)תהלים נב(' תחשוב לשונך' על דת דודמצוכעין שכתב ה  36
חייב אינש ה "דבו .ממוצע בין מחשבה לדבור' הגיון לבי'ש) י' ה ע"תרס(מ "סהב  37

 .אותיות המחשבהרמז ל' יאמר הגי'ש ציין לתורה אור) 15 'הע(ז "תשי
' ויאמר המן בלבו, ')מא, בראשית כז(' ויאמר עשו בלבו'וכן , יז, בראשית יז   38

 .'לבי אומר'): שמות כח ד(י " רש'ול, )ג,משלי ג(' כתבם על לוח לבך, ')ו,אסתר ו(
מביא :) שבת קיג(ע "הגרי. וראה לקמן, "'ודאי יש מצוה בהרהור תורה'ש "כמ 39 

. הרהרל ותרשבת מבש' דבר דבר' וצריך מיעוט .ת"דאסור להרהר אבל ל ש"ממהרי
.) ברכות ה('  אמרו בלבבכם'יעסוק בתורה שנא'ת בהרהור מ"ומוכיח שמקיים ת

ט "ב ותי"ברעזה ותולה ) אינו ראיה בלי בטוי מיותר' הגיון לבי' שנבאר קמןאבל ל(
 .או קול דקה, דומם ממש' ישב וידום 'אי
 גמור גמרא'ו. ג"א וה"ב ה"ד פ"א ה"ת לבעל התניא פ"ת' הל, ז"א ה"ם פ"רמב  40

 . לא דבור,עיקרהידיעה ש, .)שבת קיג( 'זמורתא תהא
 .ג"ת שם הי"והת' נ' א סי"מ  41
 .ע שם סעיף ז"שו, ת"ש יכול לפוטרו מלברך בה"שברכת ק  42
על המחשבה נותנין ש שיושב ומחשב בתורה 'א'): ב"ג מ"אבות פ( ברבינו יונה 43
 .'ר כעוסק בדיבורכש

ã .íééåñî øáã ìò ÷ø êøáî ,ïîåæîå ïëåî 
 

ת אינו דין פרטי "שזה שאין מברך על הרהור ת, ליישבד "לעונ
 , מצוה,נהניןה( אלא דין כללי בהלכות ברכות ,ת"בהלכות ת

 .44המוכן ומזומן לפניודבר ממשי  על רקלברך שצריך , )והודאה
 

אין מברכים לא "ו. 45"אין לברך קודם שיתפוס הלחם"שכן הדין ש
כ הביאוהו "בירך ואח, על אוכל ולא על משקה עד שיביאוהו לפניו

 .46"לפניו צריך לברך פעם אחרת
 

' א"ש סתרנ"דבעינן סמוך לעשייתן כמ '47עם בזה הטא" וביאר המ
 .'קודם שיטול האתרוג כדי שיברך עובר לעשייתו...יברך '48
 

' עובר' ד50ץ" מתשב49ס"כדיוק גליוני הש. וזהו לסמוך ברכה לעשיה
 .'בשעה שהיא עוברת לשמש כו'51לשון משמע סמיכות טפי כ

 .ובברכת הנהנין) 'לולב כו(ודין זה שוה לברכת המצות 
שלא ,  הטעם שלא יברך כשאינו לפניו כדי שיכוין52לפי הלבושו

 .53יצא כיון שמברך בדרך ספק אולי יאנס ולא יביאוהו לפניו
 

 : דינים'  בשעת הברכה מצד ב54הרי שצריך לאחוז החפץ
 .55לכתחלה, המצוהאו להסמיך הברכה לאכילה כדי ) א
 57ומעכב גם דיעבד , 56לכוון ברור שיצא כן לפועל) ב
 
. 59ואצללימוד מסוים שיהא הצריך  ש58,רכת התורהבל ב"י כןו

, 60בדיבור ומעשהמו  כוט על הרהורולאין אדם ש שוכיון
התעיף עיניך ' ,'לאונסו שאני '61ל"כמרז, שהמחשבה משוטטת

' ,אלו דברים'ברכת כהנים ו כמסוייםת "דצריך שלברך  ,'ואיננו
 על ךאין מבר כטעם הכללי שרי זה וה.63 62ברכהעליהם התחול ש

 .64ת שבלבומצו

                                                 
 .ז במ' סיז "משג "כן משמע גם מהפמו  44
 קסז סעיף ג' סי  45
 'רו סעיף ה' סי  46
כל המצות מברך עובר '.): סוכה לט(ה עובר "דמקורו מתו וט"סקקסז ' סי 47

 שנטלו מדאגביה נפק מטעם זה צריך לברך אלולב קודם שיטלנו דאי אחר"לעשייתן 
האמר בהקומץ רבה , מיהו לא מסתבר כלל דהיאך יברך עליו והוא מונח בכלי...ביה

תפלין מאימתי מברך עליהן משעת הנחה עד שעת קשירה וכל שעה :)  להמנחות(
 ."שאין המצוה מזומנת בידו לא מסתבר כלל לברך עליו

 .ה' סעי  48
 .על הגמרא שם  49

 .ז"רע' ב סי"ח 50 
 .אנדה י  51
 .רו ה' סי  52
הך דנסיב עיגולא ומברך עליה ולא אתי ' )י"הביאו ב, א"ו ה"ברכות פ(ירושלמי  53

 ).בירך לפני שבא לידו צריך לברך שנית(' צריך לברוכי עליה תנינותבידיה 
 .ברכה למצוה שמא יקחנו אחרוך סמל תרנא ר"עה השלמות שוהדברי נחמי  54

 .ט' רו סעי' ר סי"שועה 55 
 בלי גם, ולא לסמוך שישמע מאחרע "הספילפני שיברך היום כן צריך לידע מנין  56

 ).ל"רק לכתחלה אכמזהו אף שו() ב"מ(שאומר עמו מילה במילה , הפסק חשש
 .ר שם"שועה  57
 .ברכת המצות או הנהניןכאי ברכת התורה דן  148' ד ע"ש חי"לקוב  58
, ואם הפסיק יחזור לברך,  ללימודת"א שצריך להתכיף בה"הגרוזה מיושב רק ל  59

' נכון'רק (וד יצא ת ללימ"הפסיק בין בהש) ט"מז ס(אבל מה נעשה לדעת המחבר 
 ?) להפסיקאלחוש ל

ת כל היום "י שאם הפסיק אין בכך כלום כיון שמחוייב בת"פ ביאור הב"ויש לבאר ע
ברך רק על דבר יל דגם בברכת התורה "ז י"ועפ, )טעמים' דבזה יש ב(לא הוי הפסק 

 .אך זה יכול להיות משך זמן אחר הברכה ואין בזה הפסק, מסויים
וחייב ללמוד מיד אחר ) ק יב" סא"מג(ת בסדר ברכות השחר "הרוגם למנהגינו שב

, יתחייב לברך לפני ההרהורז אסור "לפ דקשהעדיין , )א"ו ס"מר "שועה(רכה הב
 '?יגעת ומצאת תאמין'ש, ס יבין ענין מסויים"ת הרי סו"שכשיהרהר ויתעמק בד

אלא גם דאינו יודע , חסרון אינו מסויים אינו רק שמא יאנס ולא יביאול ש"ז י"וע
הנשבע שלא ש(ס ודאי ישן "אף שסו, שאין מברך על שינה בסוכהמו כ, מתי יבוא
י שאין חשש הפסק "אבל להב, ה כאן לא יברך"ינו יודע מתי והכיון שא) 'יישן כו
 ?ברך גם אהרהורכ י"א, ון שמחוייב כל היוםת אף שלא יודע מתי ילמד כי"בבה
, דיבורשבלי , רון איכותיאלא חס,  מוכן לפניוו רק שאינושחסרון הרהור אינל "וי

 .כדלהלן, ת"השגתו קלושה שאין בו חפצא לחייבו בבה
לא ז "רק יחידי סגולה כריבו. רק דבור,  שלכן לא אסרו הרהור בשבת'פיע "ירהג  60

 .ת לבבחמד ופטור, ממשגוזל כשרק  'לא תחמוד' וכן.  מטונףי במבווהרהר
 .ד ח"ת פ"התו:  זבחים קב 61 
חילוק עיון כ(', עוסק בדברי תורה'ל' עוסק בתורה'לק בין י ח)ט(לתורה  ציונים62 

ובן בזה יו). ' כנגד כולםת"ת'שסיומה , משנת אלו דבריםומסתמא בחרו ( )וגירסא
 .היינו שאינו מסויים, עראי, מהרהרו. מסוייםד, קבע, הספרמהרהר מ :המור וקציעה
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 וק ועומדדלשהוא בנר גם נר שבת  היה משמע שיוצא י זהולפ
299,להלכהאבל , מכבר

צריך לכבותה ולחזור כבר דלוק מהנר  
 .בנר חנוכהכמו , להדליקה

                            
 

 צדוקיםלהוציא מליבן של  
 
ר בנ ש,ליחיד ולציבור ,רוחניותהסגולות וההאורות הנה מלבד ו

אם אתם משמרים נרות של ' ,'ח"הרגיל בנר זוכה לבנים ת': שבת
מטרת עיקר בפשטות הנה , 300'אני מראה לכם נרות של ציוןשבת 

 . שלא יאכלו בחושך, סעודת השבתאת נר שבת הוא להאיר 
 
301 רבינו משולםהקשההנה ו

כל מצוה דעשייתה לאו גמר ' ריה, 

 'ה לא מברכינןמצו
302

כ "נגמרת אחכש ר שבת על נךאיך מברו
 .)שלחןללהכין כלים שמאיר ' ותי(? בסעודה

 
ומסיק ? 'על כל עונג שבת אין מברכיןהרי  'שהערוך השלחן הקבו
טעם  מהו ,רהלכאואבל  '.נה בפני עצמהתקמיהו הדלקת הנר '
 ?ענין תקנה זוו
 

בלת עליה מפני שהאשה מק'עוד תירץ הערוך השלחן שמברכת 
 ', שבת בהדלקתה

 
איש שאינו מקבל שבת כי ו? למה תברך על זה, אבל עדיין קשה

 ? לא יברךבהדלקתו
 
דגים וכל כבשר ו , לבדהאכילהנאת לאינו רק תועלת הנר ל ש"וי

גם הצד מסתעף ', זכור'ענין החיובי של מש, מטעמים שבסעודה
לא  'ושפירטעו ב שצדוקיםה להוציא מטעות', שמור'הנגדי של 

 . 303 שידלק בשבתאש לפני השבתשאסור להבעיר ' רו אשתבע
 
מו ריבוי  כרי הםהדלקת נר שבת הבשנוהגים  תודגשריבוי ההו
בייתוסים נגד פירוש הכמחאה  ,בקצירת העומרשעשו  הדגשותה
  304'ממחרת השבת'ב
 
 .305מנהג ישראל להטמין חמין לשבת נגד הצדוקיםד "עו
 
 :כמו, סעודהבמקום  לאת גם נר שב ניענישמצינו בזה יובן ו
 
 306)מקום שנהגוברק להדליק פטור א ש"י(פור ים כביו  -
לא  ל"לרש(  ה הנר לפני הלילה שיכב,מבעוד יוםמקבל שבת  ה-
 . אם יכבה הנר לפני קידוש או שולחן עורך, או בליל פסח, )ברךי
 . )א לא לברך"שי(נרות שבת שם בחדר אם אחרים כבר הדליקו  -

                                                 
ה חובה שבת "תודת ב"רכ', דמברכינן להדליק'מ' ק כהגמי דיי"והפנ, א רסג"רמ  299
 שיודלק במיוחד לשבת' נרההדליקו את 'ואולי יש לדייק מהא הידיעה , :כה
 הנה להלכה) ל"פ האריז"ע: ובן יהוידע שבת כה, 648' ת בראשית ע" ראה אוה 300
 ב אות לג"ש פ" על הרארבן נתנאלק, מרדכי  301
302

 :מנחות מב 

מרבה בנרות שבת ' א הי''גהות דברי שלמה מביא שהגרה, ב''מעשה רב קי 303
 .למחות נגד הצדוקים

י קפח שלכן קבע "מהר' והעירני ידידי הרב אליהו טיטלמן שי. מנחות סה  304
 .ל בהכנות סעודת שבת"לא בפ, ה במלאכות שבת"ם הדלקת נר בפ"הרמב
 תועלת ן מהו"ראב' שהק, טעם אמירת במה מדליקין בנוסח אשכנזבזה  יבואר וכן

אלא , )שאם שגה יתקן בשבת הבאהשיש ללמוד כדי ' ותי(? אמירתה אחר שהדליקו
 לפרסם נגד הצדוקים

כ נגד הצדוקים "דלא מינכר מילתא כ, אבל מנהג הטמנת חמין לא בעי ברכה 305
 ',בדבר שאינו מוסיף הבל כוגרוף וקטום ו מטמינין באש וגחלים רק  אנושאין

אף שאינו נגד , ת" אלקטרי אף שאינו גדר אש מהעל נר' להדליק נר'אבל מברך 
 : כבמכתב רבינו הזקן, שטעם סעודת שבת כדאי ומספיק לברך עליו, הצדוקים

אז תצוה , ו שלא תוכל למהר להדליק עד שקיעת החמה" איזה אונס חהאם יהי '
' יסלח לה ותבא עלי' לנכרי להדליק נרות של שבת והיא תברך עליהם הברכה וה

 ). א"רס' סי(הטוב   שניאור זלמן  ' ותקבל שכר על הפרישה מהברכת טוב 
 :פסחים נד 306

307אור מוסיף שמחה ונראף שכל ו
בזמנינו הרי כל פינה אבל  ,

 וכי רק, שרגא מאי אהניו, חשמלהת כבר היטב ממוארוזוית 
308?לראותן בלבד, בעלמא אלחזות

 

 
' על ג'ו( לעולם נר נוסף הדליקא מ"אשה ששכחה פ למה ויובן בזה

רק זהו אם ש, )'בהדלקת הנר....על שאינן זהירות....דברים נשים
 ? ל סעודת שבתולא אכ קנסו מי ששכח וכי, כבוד הסעודהמפני 
עסקי על ' עודשיש בנר שבת , כמה גווני איכא באור, ל"כנ אלא

309'נר הזהרתי אתכם
 . נגד הצדוקים,

 
אם הדליקו שם (ועיל לסעודתה לא יאף ש, אשה סומאאולי ו

 .םצדוקיבגדולה מחאה הדלקתה הרי מ "מ, ושלא תכשל) אחרים
 

 שיטות אביי ורבא
 

310ט דאביי ורבא"מיס שני טעמים אלו בשקולהעויש 
שמא ',  

הרי ידע אביי , ס"חת' והק', ויניחנה', שאל אבייש', יניחנה ויצא
הרי ' ש חובה" הדלקת נאני אומר' ו רבאומה ענה, נר שבתמצות 
 סעודתאאינש לא לאכול '  311איהו בעל המאמראביי  ,אדרבא

 ?שולל מצוה' חובה'אי '  וגם תמהו תוס?'אלא ביממא
 
אם הנה , לטובת הסעודההוי  שכיון שנר שבת שאלל שאביי "וי

 . שהעיקר הוא שיהנה בשבת,  דגניזוק באכילת הוי כמי ש,מצערו
 
' דלוק' רק שיהא לא, 'אני אומר הדלקהש ':נהו רבאז ע"וע

ה לא רק הנא,  חובהההדלקהאלא גם פועל , ר כךלסעודה אח
ולכן אין , הצדוקין נגד, תינוכללות תוראלא , אדם זהלת פרטי

הנר עזיבתו ש,  תורה כריח רעזואורה במאס ל) עטרן(מצב לגרום 
  .312ו כצדוקין בחושך ידמו"יתראה ח

 
 ,לסעוד אצל הנר' חובה'השלרבא ' פיש ם ובית הלוי"מהרלאבל 

למה מותר  )א" ובאורי הגרשנות אליהוא ב"הגר 'קוכ(קשה יו
   313',וו ולא לצערהנרות לעונג נצט'לסעוד בחוץ ש) בחום הקיץ(

 ?בי אבייגל כרבא ל"הא תמיד קיי
 
 אם אין הנר מאיר בסעודה הוי ברכה לבטלה314אף שלהלכה ו
אין טעם שזהו מפני , )'ונר שיכבה לפני הלילה כו ,בסומא(

הדלקת ענין ברק סניף  ,מעכבטעם האינו ו ,הצדוקין גורם בעצמו
, צמהההדלקה על הוי טעם לשבחמ "מאבל  ,נר לכבוד הסעודהה
עוד לפני הסעודה ,  בזמן ההדלקהפועל מידטעם זה כיון שו

  . 315'להדליק'נקבע נוסח הברכה לכן , השלאחרי
 
 
 
 
 

                                                 
 א רסג"רמ, ל"מהרי 307
אף שעיקרה 'ו. נרהדלקת ה לפני לכבות אור החשמל כ נכון"וששבאר משה הל 308

 )קעא' ג הע"כ פמ"שש(ההדלקה בזמנינו רק מנהג חשוב מאד שנשאר , אורלהנאת 
309

 .שבת לב 
 :שבת כה 310
 :יומא עה 311
אבל לא , שלרבא חייב להדליק בלי אכילה) ג,במדבר קכב(בהעמק שאלה ' וכן כ 312
 .)ונחלקו אביי ורבא כעין זה בחולין קו). (טעם' פי

 א"מג, י"ם רוטנבורג והגמי"ג ממהר"ס רע"ס 313
314

 ר"שועה

-)סעודה(' נגוע'ו, ש"בע-'כבוד'שמדליק ל) תקכט(א "גרהכל פי יש ליישב גם  315
', שמא יניחנה ויצא-ד השבתמדליקין בעטרן מפני כבואין 'ל מ"אבל ק(בשבת 
 .בשאר חדרים' עונג 'ו, כבוד במקום אכילה'ובערוך השלחן דחק לפרש  ). מ"ואכ

 בזה 'פי) ט"שלתסיני ניסן (ון ערוסי הרב רצו, ט" בנר יולא שייךצדוקים טעם נגד 
 לשבת דלא ט וברכתו להשוותו"ואולי לדידן נר יו( ט"על נר י תימן לא לברךמנהג 

קבלה 'אף שו ,ש"נברכת יקנו  אם התנגדו קראים בזמן שתע" וצ) הלזלזולי בי
יש  (ס"אבל נוסח הברכה אינו בש, )פסיקתא ויקהל ('מימות משה להדליק נר שבת

 . ת נסתפקו בה"זמן רבש צינומ' בתוסו,  גאוןע"דור רי בס רק)מציינים לירושלמי
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ת הרבה במצות תפלין ולהתעטף בציצית לישב בסוכה שיש שהו
 . ת"ר להקשות על למאירי א האריך ה"ובמג].  לעשותיברך

 
281ישעיהרבינו אבל 

לכל ש וכתב282 ישעיה האחרון נוורבי  
אבל אין לשנות ,  והאמת הוא שאין כלל,רכאי פישהכללים 

 .                       ממטבע שטבעו חכמים בברכות
                             

ìè .ä ìò àéä äåöîä åà ìòåôäðòôì  
 

כל (שליח י "לעשות עשהאפשרות  יש לבאר ,ולולי דמסתפינא
הוא מצוה אותה עיקר מראה ש) גם קטן דלא בעינן דעת, דהו

  , )'גברא'( ותחלת העשיה הפועללא רק , )'חפצא' (נפעלתוצאת ה
 

, וונהכשאין לו , קטןי "ע כשר יהוא א ניהםוהסימן להבחין בי
 וזהו  ) דעת בעלים שתלוי אי צריך283ל"י( אבל נעשה ממילא
                           .תוארלשון ' על, 'לשון פועלהוי ' ל': כפשטות הדקדוק

 
 תפיליןהת וברכשתי 

 
מצוה שבגופו  םשה, תפליןת ומצובשמצינו  היסודעל  נסמך זהו

 :  שני האופניםתפליןמצינו באבל  ,שליח ל ידיע י אפשרשא
 

   .'ליןעל מצות תפ'ר "על תש אבל ,'להניח תפילין' מברך י"על תש
לי ענג"הרביאר ו

284
 :ש"העיקר כמהוא  הקשירה י"ששבת 

,'על ידיך לאות וקשרתם'
285

שיהא , עיקר הנפעלהר "שתבאבל   
 .'והיו לטוטפות בין עיניך': ו שכתובעל ראשו כממונח 

 
צפנת פענחה ן כתבוכ

286
וכל רגע (שיהא מונח הר המצוה "תשבד 

ולכן על  .המצוההיא  הפעולה של ידבתפלין  אבל ,)מקיים המצוה
 על ר"תשאבל , לעוהפהיא שהמצוה –י מברך להניח תפילין"שת

 מונח על הראשנשארהנפעל שהוא שהמצוה –מצות תפילין
287
.  

 
ר "צ לברך על תש"ויש להתאים זה עם המובא בכף החיים שא

 .באתערותא דלעילא,  כח האדםשאין צריךשהוא אור מקיף נעלה 
 

 גם לשיטת שרש פי288ני הישועה להרב הירשהארןמעיימת "ובשו
ר "שתי ועל "שתעל יחד  חתשמברך רק ברכה א289ף "י ורי"רש

 יש בה שני' הנחה'מילת ש, 'להניח' )אלא', לקשור'אין מברך הרי (
 : מובנים

 
להניח ברכה ' כמו )של ידכנגד תפלין (הפעיל ' לעיסוקית הנחה 

 .אכת הוצאה דשבתמלשהיא חלק מ 'הנחה'או כלשון ', אל ביתך
 
וינח ביום 'כלשון  , שלא זז ממקומו,פעלה לשון 'הנחה'יש גם ו

 ). של ראשכנגד תפלין (' מונח עד שיבוא אליהויהא 'או ', השביעי
 

על ' מברך )י"או אין לו תש, שאין לו יד(ר "מניח רק תשהולכן 
ר"שדוקא לתמתאימה ברכה זו  הרי נוסח 290',מצות תפלין

291
  

 ל זמן ככ" גם אחר"שתברך על מ, רך בשעת הנחהאם לא ביולכן 
 .כשקושר רק יכול לברך י"שתאבל על ,  על ראשושמונח

                                                 
 א" המכריע סס'ס  281
282

 ג"בפסקיו ושה ז"ריא 
 ן"ח כלל קלא מהר"כשד  283

 ]זרעים כרך א אות מד' ביאורים בירוש) [ב-א, נב(א "חס "גליוני הש 284 
ר "ולא בערוך השלחן שדחק שברכת תש (:מנחות לה ה משעת"כהכרעת תוד 285

 )אינו ברכת המצוה אלא הודאה
 .153' ד ע"ש י"לקו, ד"ד ה"תפלין פ 286 

', )257' ט ע ש"לקו(' הניקף לוקה דמסייע בהדי'כ הוי קושר במבצע תפלין-עוזר 287
 ).ז לט"ע(' קושרת לו תפלין..אשתו'ולהעיר מ

 רב הראשי דמאנטריאל  288
289

 'ואת בריתי אקים עם יצחק'ת מן השמים הסכימו מלמעלה "שבשו 
 'ברכות שוות' שלא יהיו ב'רק ' מצות תפליןעל 'ש שמברך "שחוץ טעם הרא 290
  כט חוברתראה  קובץ התמים  291

 
ברכות ' ת שמצריך ב'' ר על292א''הגר שייתה קוויש ליישב בז

היה מהלך להפריש תרומות ומעשרות ': התוספתאמ, בתפלין
 שאם הפריש מעשר 293ם''רמב ן פסקוכ, 'מברך ברכה אחת

ואם הפסיק ביניהם , מברך ברכה אחת... ש"מע וע" ומתנמ"תרוו
 ולא ,ד שלא''וכן פסק בטויו, מברך על כל אחת ברכה הראויה לו

 לברך ברכה אחת אפילו לכמה הרי דיכול, הגיה הרב שם כלל
 .ל''עכ ,'מצוות

 
 ' ברכה אולכן, 'אמ "ותרבפעולת ההפרשה ש,  מיושבל"הנולפי 

 : ענינים שוניםשנין תפילי אבל, מצותהפרשה מועיל לכמה העל 
 
 א שיה,'והיו' ר"פלין שתכ ''משא ',וקשרתם'מעשה  העיקר י"שת

    .)המאור לעולם (בתפילין שתי ברכותצריך ת " ולכן לר,מונח
 

 'להדליק נר חנוכה'                         
 
 'שהק', נר חנוכה הדלקה או הנחה עושה מצוה'שאלת כ זהוו

 ? שליחאפשר ב ח" הרי נ,'להדליק'ך מבר למה א"הריבלהאור זרוע 
 
שבלי הלקטוב

294
 :וזה לשונו, ח הברכהוס תמה על נ

 
ל ברכת "ומצאתי שנמצא במטבע ברכות שטבע רבינו יוסף ז'

פ שבכל הספרים "ואע, ר הואפחנוכה שטבעה להדליק טעות סו
אלא ...ועוד, י שליח"דסגיא להדליק ע, חדא. כתוב בהן להדליק

פרק לולב ושלמי רומפורש בי,  בספריםטעות סופר הוא הטבוע
 .ל" עכ',ה על מצות הדלקת נר של חנוכה"י אמ" בא...הגזול 

 
שפעולת ההדלקה עושה ' ,להדליק'לשון  אתי שפירולפי ביאורנו 

 .מצוה
 

 מע מינהש' להדליק'מדמברכינן ' ראהגמהוכחת בזה ויומתק 
',הדלקה עושה מצוה

295
 ',הדלקה'שמזכיר שם מצד  שאם זהו רק 

הוכחת הגמרא ל ש"יואולי ? תחילהמ ד"הקס  היתהמה, פשיטא
 .'על הדלקת'לא , 'ל 'הברכה בפועלנוסח קנו ישתמזה הוא 

                        
 'להדליק נר של שבת' 

 
 ? שליחבאפשר ד', על הדלקת נר שבת'למה לא נברך , כן הקשוו
  
נר רך מב' דרך העולם שכל אמחביבות המצוה ש רץתי296ש "הראו

 . בגוונא חדא' להדליק נר שבת'קנו גם תו, לעצמו חנוכה
 

 מצד אשה מוציאה בעלה בהדלקתההבפועל הרי אבל 
, למה יגרר נוסח נר שבת אחר נר חנוכה, עוד ו?297שליחות
, 'נר שבת עדיף מנר חנוכה משום שלום ביתו'ל "הא קיי, אדרבא

 .וגם תדיר יותר בשנה
 

', לפענ'ו' פועל' תלוי בגדרי 'על'נוסח  ש,וכן קשה לפי ביאורינו
י משום כבוד "ופרש,  נר שבת משום שלום ביתתיקנושהרי 

אין 'בנר שבת משמע ש, )שלא יכשל בעץ ואבןגם ו(הסעודה 
 , המסובבנפעלהעיקר הוא הש, הנחההאלא ' הדלקה עושה מצוה
 ?לא פועל מעשה ההדלקה עצמה, שיהא הבית מואר

 
 נשים חד אנשים ואאחד' :ם" לשון הרמבותמשמען הוא וכ

298' בבתיהםדלוק שיהא נר ..חייבים
  . 

                                                 
 ה'ה סע"ח סכ''או 292
 מעשרות' ז מהל"א הט"פ 293
 ) ניא רבתי להבת תרעו ועם הוספות 'י סי"נעתק בב(סימן קפה   294
 .שבת כג  295
296

 פסחים
297

 ק ב"א רסג ס"ר קו"שועה 
 ח"כדיוק הר צבי טואו  298
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                       ä .øâä úèéù"à 

 לבני עליה רק א לברך על הרהור שייך" הגרדעתש, ל"ילפי זה ו
 , שיכולים לשלוט בהרהורי לבם ומחשבותם, שהם מועטים

 
בעצמו ט ושלהיה יכול לעצמו שא "גרהל, ו הדבר לאומרהויפ

ל "וכמרז ,ופסאמונח בקוהרהורי תורה שלו כ, ולהרהר תורה כרצונ
  .65'בי מאיראצל רהן מיושרים '

 
 בדעתו לגדור שדהו  על שהרהר שנצטער66בחסידן מצינו מעשה וכ

אותו דרגת היה ראוי לש,  בחולגםקנס עצמו שלא לגודרה ו, בשבת
 .ט במחשבותיוולש שיהא חסיד

 
ה "הקבש, ה על שרה אמנו כשצחקה בקרבה"הקפיד הקבכן ו

לפי ש, ערה שסביביו נסערה מאדמדקדק עם הצדיקים כחוט הש
 .דרגתה נחשב חסרון שלא שלטה בהרהורי לבהערך 

 
סתם אנשים  ו.ותורה על הרוב תדבר, אבל לאו כל מוחא סביל דא

אין אדם ניצול 'ל "רז וכמא,אין לבם ברשותם לשלוט במחשבתם
אבל ,  בהרהורת"תאף שמקיים מצות לכן ו .'67רהיהרהור עב…מ

 .לאנשים כערכינו לברך עליוומן אין ההרהור מסויים ומז
 

å .åù úèéù"áøä ò 
 

 ככל מצות התלויות'לברך על הרהור  לא פסק 68ר "שועהבוהנה 
  ולהרהר:וכן פסק בסידור. ' בהרהורי חובתובדיבור שאינו יוצא יד

 .  69'ת"ו לפני ברהת מפי"להוציא ד לדבר ואסור'...' מותרת"בד
 

 .71 אין מצוה בהרהורדעת בעל התניאשל זה משרצו ללמוד 70ויש
 

שיטת בעל התניא  פורשת היאהרי מש, ןכלומר  י אפשראך א
 :72ה לשונווז, גדולה ונפלאההעיון מצוה ש

                                                 
 ' ותי לישן בסוכהךברלא נלמה ) ה שכבר" ד.ברכות יא(הקשו ש' כעין זה בתוס 63

) י" בשם רק ט"תלב ס'א ס"גר(נ "א. ברכת לישב דאכילהנפטר בש) ת"ש בשם ר"רא(
 .שירצהכשמא לא יישן והוי ברכה לבטלה שאין בידו לישן 

י כיון " שלרקותםו מחלסברת) רק, הכל מודים שצריך שיהא בידו לברךש(ל "וי
ובידו (פו לישן  כיון דסוכןת נחשב מו"רל אבל,  לפניו לא יברךכנהשהשינה אינה מו

 .סוימת לפניווכנה ומז כאילו השינה מ"ה) א"הגרלשכב להשתדל לישון כ
, ח"נוסח יג "נכהקנו א גם אחר שת, שבלבהלה שעיקרה עבודתפ על ךאין מבר 64
אף שתיקנו , שעיקרה בלב, )בבדיקהעל בעור חמץ כ( שאין מברך על הביטול ,ג"פמכ

 .'כל חמירא'נוסח 
, אף שצריך ודוי בפה) ת מיכלא דאסוותא קלד"יית שוכקוש(וכן מצות התשובה 

וזה . כ שמצות היום בתשובה"ולכן אין מברך גם לא ביו, אבל העיקר הרגש הלב
שצריך ' י ותוס"לא כרש(ישנה במחשבה ) ש"ראשל(אף ,  על הפרשת תרומהךשמבר
 ).ל"סוף סא "ת רעק"שו(עיקר התרומה ליתנו לכהן  מכל מקום, )דבור

שעיקר המצוה , אינו דבר מסויםש, מ"ה אין מברכים על סיפור יצילמ כן יובןו
כבכורים שקורא הפרשה  לא נוסח קבוע', מארמי אובד אבי' דרוש'ל, פר מעצמוסיש

 סיפור אישי זה ' סיפר כל אתר מאלף שנה עד שנקבע נוסח ההגדהויו. כמות שהיא
ש אלא תלוי בהרג, ואין סיפור כזה מוכן. כאילו הוא יצא ממצרים, מסיח לפי תומו

 פעמים בינו' לאמרה ד'גם צריך לסדר מחשבותיו . והתעוררותו משאלת הבן, לבו
 .מוכן ומסוייםדבר  יציאת מצריםולכן אין סיפור . 'לפני שאומרה בפיו, לבין עצמו

דכתיב בהו התעיף עיניך בו , אלו דברי תורה...ועפעפיך יישרו נגדך': מגילה יח 65 
 .' מיושרין הן אצל רבי מאיר-ואפילו הכי , ואיננו

 :שבת קנ  66
 :ב קסד"ב  67
 .י" לפני נטת"ד שמותר להרהר בהשכמת הבקר' ב והל"ב הי"פת שלו " ת'הל  68
69

 . וראה לקמן?לדבר ולהוציא מפיו'ע מהו כפל לשונו " צ 
 .ספר מגדים יקרים ועוד 70
 ה גשמייתאף שאינם בעשיי, ב" ותפלה וכיוש" וקת"אף במצות ת ')ז"ל (בתניא 71
 וההרהור 'המח', ל"עכ'  עד שיוציא בשפתיוח"י הרהור לאו כדיבור ואינו יל"קיי...
הוא הוא ...ע "המיוחדים ביחוד גמור ברצ.. שבפהת"וכח הדיבור שבד,  שבמוחת"בד

 ).ג"תניא פכ( 'הדבר הלכה עצמה שמהרהר ומדבר בה
וגם , 'כל עמךבפי ו, וצאצאינבפינו ובפי תורתך דברי .... תורהדברי על  'תוכן ברכ

 .)יבמות צו ('שפתותיו מדובבות בקבר כשאומר שמועה מפיו 'אחר מיתה
 ה"תניא פ  72

במצות ידיעת אשר וזאת מעלה יתירה גדולה ונפלאה לאין קץ '
 על מצות התלויות 'ואפי, התורה והשגתה על כל המצות מעשיות

 .' כו' שבדיבורת" על מצות ת'ואפי, בדיבור
 
 באנוס 74כתב 73לחנושבשו, בלב' והגית' ל כרחך סבירא ליהעו

בפיו יהרהר ויתן לו שכר המחשבה ומוכיח ש "ק ומרשאינו יכול ל
 בשעה שאני יכול לדבר ',75בינה הגיגי' אמרי האזינה ה' : מדודכן

 זהו 'הגיגי' ש, ובשעה שאיני יכול לדבר בינה הגיגי,אמרי האזינה
, בהגיגי תבער אש'מ מוכיח כן ו, דיבוראינו שייך עלמחשבה שבינה 
 .'76דברתי בלשוני

 
אף שמקיים ו .77ת גם בהרהור"ר מקיים ת"שועה שיטתל שהרי
 .מסויםדבר  ושאינמפני , ךברלא י, ת בהרהור"ת

 
æ .øåäøäá äåöî íéé÷î ïåéòá ãîåìä 

 
 : ממה שכתב78ת בהרהור"בעל התניא מקיים תגם יש להוכיח של

שפתיו ולהשמיע לאזניו כל מה שלומד בין צריך להזהר להוציא ב '
 .' בשעת עיוןלא אם כןא, במקרא משנה ותלמוד

 
 ? בפיויאהוצ מל79לומד בעיוןפטור ה למה ,ולכאורה

 
ולכן כיון שאם יוציא אז , ת במחשבתו"ועל כרחך שמקיים מצות ת

ז אין "ואף אם עי 81 אין לו להוציא בפיו80בשפתיו יגרע מלימודו
 .ו שלכן אין לברךהלימוד מסויים אצל

 
  :רס אחרוןט קונרישק בעל התניא וליח פנימיות הענין כויובן

 
רק ..שיומשך משם לתתא..... בזוהר דהרהור לא עביד מידיש"מ'

להמשיך אורות עליונים ...י חובתולא יצא יד...בתו נשארה שםמחש
 .82להמשיך למטה', המבריך את הגפן'לשון מ' ברכה'הרי ו. 'למטה

 

                                                 
 סב ג' סי  73
 .א"כמו שמביא הגר, להעיר שמביא המדרש מדוד במרחץ  74
 תהלים ה ב  75
 תהלים לט  76

מצות ולמדתם אותם ..ח "אינו יוצא י'אם אינו מוציא בשפתיו  ת"כ בהת"מש 77 
משמע ', לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו) יהושע א ח(ש "כמ) ם ה בדברי(
 דודאי אין כוונתו )21ה ת ובאורים שם הערותשוב(רבינו '  תי, זהו דיבור'והגית'ש

כ הוצרך לכתוב אינו יוצא בלימוד זה מצות "דא'דהרהור אינו יוצא מצות והגית 
ח מצות "י...אינו יוצא"כתב ומד, )'והגית' ו'ולמדתם': המצות' שכלל ב(ת "ת

בדיוק " מפיך"להדגיש ש" והגית"ומעתיק גם , רק למצוה זומוכח שכוונתו " ולמדתם
ינו שאככל המצות התלויות בדבור .. ח "אינו יוצא בלימוד זה י'כ "ומש. דיבוראך 

ת "כיון שתנתו שול כו"י )ת בהרהור" תןדאי משמע 'לכאוד(' ח בהרהור"יוצא בהן י
תורה כמצות הרי ) מסויים' ז אין המח"דבל, ורנו בפניםביאכ(לק הדבור  חגםיש בה 

ולא נחית כאן לבאר למה לא יברך על . ח עד שיוציא מפיו"יהתלויות בדבור שאין י
ואולי לשון  .ב להוציאו גם בדבוריחיש ומררק ל,  פשוט ממקום אחרשזה, הרהור

 אלא היינו שהוא מצוה) 'ד כללאינו נחשב לימו'שם יג ' סעיבלא כ(' ח"אינו יוצא יד'
) ח"וביאורים י' חי(רבינו - . דבר שלםלהיות וציא בפיושי עד, פק חובתוסלא ל

לענין כ, צ לברך"מ מהרהר א"מ] 'מבין אינו נחשב לימוד כללאם אינו 'ששאף מבאר 
נמנה במנין המצות ) או מעשה(שמצוה שיש בה חלקי מחשבה ודיבור , מנין המצוות

בתניא ידיעת התורה נחשב לכן ו. לא המחשבה שבה, )ומעשה (רק חלק הדיבור
 .)ומעשה( מברך רק על דיבור ברכהלגבי אבל , לגבי מצוה ההבנה עיקרש, מצוה

 ב"ב הי"ת פ" ת 78
משמע ',  לו להוציא בשפתיוואפשרכל מה שלומד בהרהור לבד  "מלשונו 79

בלא אפשר שגם סב ' ש סי"לא כק (ח" יוצא יא להוציא בשפתיו"אששבלימוד עיוני 
 ).ש בהרהור"קיים קלא להוציא בשפתיו 

 : לירד לעומק ההבנה כשמוציא בפהי אפשרלפנינו מקורות שאהרי   80
א שיפעלו אצל האדם שני "א. 'לא מצאתי לגוף טוב משתיקה'על ) דרך חיים(ל "מהר

 ,אין השכל העיוני פועל, ולפיכך אם כח הדברי פועל. השכל והגוף, דברים מתחלפים
 '.ואז השכל יפעול, א יפעל כח הדברילכך ראוי שישתוק ול, ויבוא לידי טעות

א שיהיו השכל וההתבוננות "בקול ודיבור א'): תתלה' ת ויצא ע"אוה (צ"צל ה"וז
ה היה כבד פה "מרעו', י שתיקה שתיק רב כו"עשכדי להעמיק בשכל , בשלימותם
 .' לעזוב מעט השכל והוא ירידהכ לירד בקול ודיבור צריך"וא'  חכמה כו'להיותו בחי

והוא .. רה ונפלא לאין קץ במצות ידיעת התורה יזאת מעלה גדולה ית'ואדרבה   81
 .)ה"תניא פ('  יחוד נפלא שאין כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות

 ).בראשית כז(' ברוך ה'וראה העמק דבר על , כמבואר בחסידות  82
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ç .' äøåúä úéð÷ð ..ïæåàä úòéîùá' 
 ועמלפני רבם לשתלמידים יושבים ש, כך היא דרכה של תורהו

  והיתכן,שאצלם הוא רק הרהור המחשבה, תורה מרבםשיעור 
 ?ת כל השעות שחברים מקשיבים" מקיימים מצות תןשאי

 
אם השומע  שנשאל 84 הביא מהלכות קטנות83רי תשובהוהנה השע

ון דשומע כעונה עדיף מהרהור ענה דכיו. דברי תורה צריך לברך
שכל , המברך לא הפסיד' ועוד דלכל הפי, )דאיכא שומע ומשמיע(

 . 85אחריהמיד  ללמוד צ"את "ה חובת לימוד וברהיום חל עליו
 
ץ שלא " דהעולה צריך לקרות עם הש86ז הקשה מקריאת התורה"וע

 ? שומע כעונה למה ברכתו לבטלהיוא. יהא ברכתו לבטלה
 
 ,  לתרץ קושיא זו87ת להמחזיק ברכה"ז ציין השע"וע

ע ושמלרק , שאף מי שאינו חושב ללמוד בעצמו, ת"וסיים השע
 .שאינו דומה להרהור לבד,  קודםת"הריברך ב, יעור מאחרש
 

כ כתב "ואעפ, 88ונראה שמסתפק אי שייך כאן דין שומע כעונה
 .דלא דמי להרהור, ת"הרלהחמיר לברך ב

 
ומה בכך שיש גם , ומה להרהורלמה אינה ד, טעמא בעי, ולכאורה
 שומע כללאי שייך ע "גם צ ?הרי השומע רק מהרהר, משמיע

 .ל בזה"ואכמ, 89כעונה בנוסח שאינה קבוע
 

שכיון שהתלמידים מהרהרים בתורת , אבל לפי ביאורנו יובן שפיר
, נחשב שפיר הרהורם כתלמוד תורה, רבם שהוא דבר המסויים

 . מהרהור לבד90ולכן עדיף שומע
 
 .  שיש שומע ומשמיעט דעדיף מהרהור"י זהו כוונת הלקולוא
 
, תלמיד השומע מרבו עדיף מקורא בעינים בספרשהרהור , ל עוד"וי

 אבל, שאפשר לו, שהקורא בספר חסר לו מעלת ההוצאה בפה
אינו יכול להוציא בשפתיו מפני הרי תלמיד היושב לפני רבו 

 .מבלע לא פלטדאיידי דטריד ל', שפתותיו נוטפות מר, 'הכבוד
 

è . úééùå÷ áåùééåî" øøâä"öæ âðåøôùøéä ô"ì 
  

ה "שבתניא פ, 91ל"ר הרשפרונג זצ" קושית מולפי זה יש ליישבו
  . מעשה העיקרהז כתב ש"ובפל, ףכתב שמחשבה עדי

 החושבש, א משמע שהרהור כדיבור"סוף פמתניא שב, גם הקשה
 .92 כאמירת לשמה בגטוללמוד לשמה זה

                                                 
 ק ג"מז ס' סי  83
 . קנט'  סיב"י חאגיז ח"למהר  84
ט סובר דהרהור כדיבור וחייב לברך גם ”הלקש,  להעיר. 56עיין לעיל הערה  85

, )'י הרהור לא מיקרי עוסק בתורה"וכי היושב כל היום ולומד ומעיין ע'(אהרהור 
, ז בנה עיקר תשובתו שהשומע יברך"ונראה דע. הרהור כדיבור דפ"וציין לספרו לחה
רך אשמיעת לא הפסיד כשמב, הורן מברך אהרגם לדיעות דאי', וסיים דלכל הפי

 י"בכ לה"וא). 'הוספת וכוב רמזו ב"מו(ת לא העתיקו רוב תשובתו "ב ושע" ומ.ת"ד
כ "א? י"בה' ט לשי"ת להלק"שעואיך ציין , אין לחייבו לברך, ורשאין מברך אהרה
 ). מקבל עומק ההבנהו(הרהור מסויים הי יברך כש"בשל, מוכרח כביאורינו

 מא בק' סי  86
 מז' א סי"להחיד  87
. ק ג"ז קמא ס"ק ד וט"א קלט ס"מ, ובמשאת בנימין סב, ת שם"ציוני שע' עי  88

) ז"ח לה ס"או(צ "ת צ"וראה שו. ואי שייך שומע כעונה, בדיון אי סומא עולה לתורה
 I  ח"ח ס"ת תורת חסד או"וראה שו. אי הוי כעונה בלי מנין

הם ת לב אבר"שוכן בו, שבתורה' דבריםה'קרא שפן הסופר ) סוכה לח( במקור 89
ואולי לכן (, פ" כתושבעהבלתי קבועלא אמירה , שומע כעונה רק בנוסח קבוע) ח(

שהמספר , )א"ד להרשב"חק יעקב סק, א תפט"מג(ע "אין שומע כעונה בספיה
גליון כט (ובמקבציאל . )קבלת נזירותבאי שומע כעונה נחלקו ו. משתנה מיום ליום

. ם"ראג מתשובת "מביא מכנה, מ"ר יציע כעונה לענין סיפובשומ) ה"תשרי ס
ל "י, שומע כעונה בתלמודמפרש ב "ת ספ"הת ו.ומיישב שאינו ממש שומע כעונה

 .ט לבד"לא שקו, שזהו אחר שנקבע בספר
 . ממשנחשב כעונה בפיואו , דיןחקר אי שומע כעונה ) ז"ב הט"גרושין פ(נ "צפע 90

 ד מונטריאל"גאב 91 
 .ולבאר הגולה סגי במחשבה, )א"א סק"רע(א "גר, ב"ו ס"ד רע"ז יו"ט ט"שקו  92

é .'éå ããá áùéíåã' 

 שיושב חד אלואפי'93ומנין ש'משנת מיש להוכיח כביאורנו ד "ולענ
 .'ה קובע לו שכר שנאמר ישב בדד וידום"ועוסק בתורה הקב

  
פירושו ' ידום'ש, למוד בלחשל משנתינו 'מתירה'  איך,ולכאורה
תלמידא ההוא 'והרי ? שאינו מוציא בשפתיו' וידום אהרן'כ דממה

חיים ' ש94'אם ערוכה בכל משתמרת... בטשא ביה, דגריס בלחישא
 ?95'הם למוצאיהם בפה דוקא

 
והגמרא , יוצא חובתו גם בהרהורש, לומד בעיוןב שמשנה זו 96אלא

 .97דערובין בלומד לגירסא
 

 ישוב המשנה אבות פרק שלישי
 

, שלכאורה, 'ישב בדד וידום' קושיות בפסוק לפי זה יתיישבו עודו
 ג"הרי עד ימי ר, התורהלימוד על איך מפרשת משנתינו פסוק זה 
 ?98'ואתה פה עמוד עמדי': היה אסור ללמוד בישיבה שנאמר

 .99'קשות מיושב': ל"ארזש, אלא כאן בלומד לעיון
 

חרב על הבדים , 'ישהרי אסור ללמוד יחיד', בדד'ן לשוומיושב גם 
, ןעיובד ומלשכשאלא  ?100'שחוטאים...  לומד בד בד, ונואלו
 .102דותבדי בשתיקה ו101מותר

 
'מנין שאפילו אחדו'  

 
 'ב' מנעלהאלא אדרבא , נמוכהדרגה אינה ' 'שאפילו א'ל "יז "ולפ

חסרון שבח ולא , בדד עין יעקב, שלומד בעיון לעצמו', שיושבים
  ' היה חכם ומבין מדעתוכ "א אבמרכבה ביחיד..אין דורשים'103כעין

 
àé .àúåòéøâìå àúåéìòîì äøåú éøåäøä 

 
 מצויים אנוש, עת לחשות מלדבר ו שעת לדבר, הואוהענין בזה

 להבין דבר מתוך דברלומד בעיון כשש. באופן היותר מועיל ללמוד
 .)104ברךפני זה לא יאף שמ(דביקות מחשבתו בב להתעמק עדיף

 
 .106וציאו בדיבורוי, 105אבל כשלומד לגירסא

 :ברך על הרהור בשני אופנים אלולאין שאם כן נראה ו

                                                 
 ב"ג מ"אבות פ  93
 .ערובין נג  94
 '. תורהדברי'לא '  יושב ועוסק בתורה'א'ד דייק "ט אבות פ"יתבו  95
 בויכנזהר מלהרהר במ, לא לקיום מצוה, המשנה רק לשכר יש לדחות שכוונת 96

 .94 ' העלקמןומשנתינו בסכנה , שאינו לומדכמקבל שכר  )סב' סי(מטונף 
וזה שמוסיף שם גם (שמשנתינו בלומד בהרהור  ,)ה"פל(ויובן ראיית התניא   97

 ).'שנים שיושבין ועוסקין בתורה': ל שזהו מרישא"י, בדיבור
 .מגילה כא  98
 מגילה שם  99

 :. ברכות סג 100
ביא מעם לועז מ וב. בלי אומר ובלי דבריםלעצמושחושב כ חברן תועלת באיש  101
 ).וכן מובא מפלא יועץ (י בן עטייה שהיום שיש ספרים מותר ללמוד בלי חבר"רמ

יש אדם מצליח בלימודו כשעוסק לבד יותר '): ח"תתקמ(שוב מצאתי בספר חסידים 
 .'יהיו לך לבדך) יז, משלי ה(לכך נאמר , ממה שהיה לו חבר

שבת (' ודיובשעת הסכנה מניחה על שלחנו 'כעין , סכנהבזמן אף שמשנתינו  102
מוד ירו לאס ש, הרוגי מלכותעשרהת מ" שרחב,חורבןאיכה בוכן הפסוק ב, :)כא

קשה ) הקהיל בשעת הגזירהמסר נפשו לח ש"חוץ ר( שבמצב זה .)ז יט"ע(ברבים 
למה מתיר , מ קשה"מאבל . ומוכרח ללמוד אז בדד בלחש, ללמוד בקול עם חבר

 .בלומד בעיון' ישב בדד וידום'וק ופס, כ משנתינו"וע? דמועלשצריך ,  לישבהכתוב
 :חגיגה יד   103
דורות הראשונים שהיה ', הפרו תורתך' עת לעשות לה') גטין ס(א " כעין מהרש 104

לבם רחב מני ים לא ניתן ליכתב כדי שיחזור על תלמודו ומשנתו תמיד ויהיו 
 הלימוד י" לזכרו עא"וא, טו הלבבותאבל אחר שנתמע, סדורים לו תמיד ללמוד

 .'אדרבא עת הוא להביא לידי מעשה, פ"עתכח ממנו בומש
וכן , .)ערובין נד(' אמרה ליה, ההוא תלמידא דהוה גריס בלחישא':  ומדויק לשון 105

 .שרק גרסא צריך להוציא בפיו, :)שבת ל(' לא פסיק פומיה מגירסא'
 .ולעיון) בלמגרס ) אינם מצות נפרדות אלא א' והגית'ו' לדבר ... למדתם'ש   106
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ללימוד ומוגבלת רק ברכה פרטית  לאשה ת"ברהאין  שי זהלפו
יובן , ישכאדתורה תמידי ה גם עיקר החפצא ב יש אלא, יההלכות

 ובאמצע ,בנשים אם ברכו בשחר כנהוגז "לפ..'268 ח"תמיהת הצל
חייבים ...ודהיום אחר שכבר הפסיקו בדברים אחרים ישבו ללמ

 ' .אמנם לא מצאתי מזה בדברי הראשונים ואחרונים,...לברך שנית
269 
 
 

ìç .á 'äøåúä úëøá úåàçñåð  
 

שתי דיעות בבנוגע לברכת התורה השיטות שתי יש לתלות הנה ו
 , בנוסח ברכת התורהשמצינו 

 
קדשנו במצותיו וצונו ה אשר "י אמ" בא?מאי מברך' :נו רבנןדת

  '270לעסוק בדברי תורה
 

ובתלמידי רבינו . 'על דברי תורה': ף"י מינכן וברי"אבל הגירסא בכ
בנוסחאות מדוייקות , מ שאומרים לעסוק בדברי תורה" י:יונה

ויש מקומות ...'דברי תורהעל 'ש "וברא. מצינו על דברי תורה
 '.לעסוק בדברי תורה]: ים[שאומר

 
ם"רמבהו

 271
 .בסדור רב עמרם גאוןהוא וכן . 'על דברי תורה'פסק 

ובאור זרוע
272

מיהו אנו רגילין , ל"על דברי תורה עכ:..ח"פר '
והכי עדיף טפי דעל דברי תורה משמע , ק בדברי תורהלברך לעסו

 ', לקיים
 
 . 'ת" בדלעסוק ונוסחא אשכנזית...ת"על ד:נוסחה ':ח"אור טובו
 
ן הירחי"י הביא מראב"וב

273
 שיותר נכון לומר על דברי תורה לפי 

: י" הב'ופי). כ האבודרהם"וכ(שכולל עסק הלימוד ועשיית המצות 
מיוסד (' נו אלא על קריאת התורהדאילו לעסוק בדברי תורה אי'

ין שעל דברי תורה כולל בין הלימוד ב, החילוק': י אבוהב"על מהר
 ).'א הקריאה אינו אלת"לעסוק בד, עשיית המצות

 : י"בהוכתב 
 
דאדרבה מהאי טעמא גופיה עדיף טפי לברך לעסוק ...לי נראה'

ת שהיא ברכה מיוחדת לקריאת התורה שהוא בא לעסוק בה "בד
כ עשיית המצות שאינו בא עכשיו "ת שכולל ג"ו מלברך על דעכשי

כ "וכ', ברכה המיוחדת להלעשותם ולכשיעשם מברך על כל מצוה 
אבל , י על עסק התורהת דקא"נוסחא אשכנזית לעסוק בד': א"מ

 ].' משמע נמי על עסק המצותת"על ד
 

א לא הגיה "ורמ(' ..ו על דברי תורה"אקב': מז' ח סי"ע או"ובשו
לפי שעיקר 'ת "נוסחא אשכנזית לעסוק בד' כח "הבו). כלום

לא היתה אלא על עסק התורה הוא ' ההבטחה שהבטיחנו הוא ית
 .. עמלים בתורה שתהיו 'אם בחוקותי תלכו'ש "העמל והטורח כמ
  .'והוא העיקר. לעסוק בדברי תורה: לכך תקנו לברך

 
למידי חכמים שעוסקים  תתינח'ח "ח הקשה על הב"ובפר

 תהלים ב שאין יודעין לקרות אלא"אבל בע, ט"ו בשקיםשמחדו
היאך , )תקנו לפשוטי עם ברכת כהנים ואלו דבריםו(ומעמדות 

, על דברי תורה: אלא עיקר הגירסא'ומסיים ? יאמרו לעסוק
 .'שהיה אומר כן] לוריא[והעידו על מורנו הרב יצחק אשכנזי 

 

                                                 
268

 ברכות יא 
269

 '.ח על ההערה"ת: " שמתאים לשיחהזהששהעיר ' ג שי"להרילענה ורבינו  
 : ברכות יא 270
 י"ז ה"תפלה פ  271
 כד' ש סי"ק  272
 י"תפלה סוס' ספר המנהיג הל  273

הנהג 'ו עסק כפשוטמלשון ' לעסוק'מפרש הייטב לב ש להעיר(
274'רך ארץבהן מנהג ד

לברך צריך ין אשהטעם יש מבארים ולכן  ,
הגשמי גם עסק ש, אינו הפסקש, אחר הפסק מלימודת שנית "ברה
' אם אין קמח אין תורה'ש, מדברי תורהעולם הוי חלק עניני הב

                      .)שעשיית עסק נחשב מצוה' ת בתוס"ומתאים גם לשיטת ר275
                    

 סוגיית הגמרא בפסחים
 

שייך לסוגיית רי זהה', לעסוק'בפירוש להעסק והנה נוסף 
276
   

על ביעור : רב פפא אמר, לבער חמץ: רב פפי אמר? מאי מברך'
ואקשו שהמוהל ' ס לשעבר משמע"ומ, ס להבא משמע"מ...' חמץ

לא סגי דלאו ..': ותירץ' אלמא להבא משמע' 'על המילה'מברך 
אין הכי ': ותירץ, אבי הבן מאי איכא למימר: והקשה, 'איהו מהיל

 ' על ביעור חמץ: והלכתא': ומסיק, דמברך למול', נמי
 
א"ריבהלהנה ו

277
'  שליח מברך על עשיל ידימצוות שאפשר ע 

אבל , עקה וכל כיוצא בהןכגון שחיטה וכיסוי הדם ועשיית מ
 .ן" הרמבן כתבוכ. י שליח מברך לעשות" עי אפשרמצות שא

 
א"הריטבל "זו

278
: 

 ולולב כגון מילה, אחר עשייתה לעולם בעלכל מצוה שברכתה  "
וכן .. וכגון טבילה דאכתי גברא לא חזי, מדאגבהיה נפיק' דאמרי

וכל שאר המצות שמברכין עליהם עובר לעשייתן הם על ...י"נט
דרכים יש מהן קבועות חובה על העושה פעמים שאינו יוצא אלא 

י "אבל שלא ע, י שלוחו"שיוצא בהן עי עצמו ממש ופעמים "ע
הן  ובכל שהם מן המין הזה לדברי הכל; שלוחו אינו יוצא כלל

מ "ציצית וסוכה ומצה ומרור והפרשת תרו: ומזה המין..ד"בלמ
ויש דרך אחר ... קריאת ההללו..ח"ושמיעת קול שופר והדלקת נ

בברכות והן המצוות שאין חובה על הנפשות כלל אף שיש מצוה 
 'גוהמין ה. ה בעל"ובאלו ד, תה כשחיטה ומילת בן חברובעשיי

י אחרים "שבו נחלקו הוא מצות שהן חובה עליו אבל יוצא בהן ע
 שלא בשליחותו כגון ביעור חמץ ושחיטת פסח וקדשים לואפי

ס כיון שהם חובה עליו אין ראוי "דמ, ומילת בנו ומקרא מגילה
 ...ד דמשמע חובה ומשמע להבא "לאומרה בלמ

 
 :א"הריטבהקשה נה הו
הרי מצות , "ברכת התורה שברוב הנוסחאות על דברי תורה'

 ?   שליחי"עלקיימה  י אפשרתלמוד תורה א
 

 : הראשוניםתירוצי
 
ומצוה ] קבע[ אין להם ברי תורהלפי שד: "א תירץ" הריטב)א

;  אלא שהיא גמרתחלהעשאוה כאילו אין לה ה, להגות בהן תמיד
) אינו קודם עשייתןלפיכך עשאוה כשכלומר " (ולפיכך הוא בעל

לעסוק : וכן הוא בכל נוסחי ספרד, מיהו מצינו נוסחא מדוייקת"
 ל"ה ז"ל מפי רבו הרא"ט ז"כ כתב הרי"ע" בדברי תורה

 
ן"הר) ב

279
אפשר מהבעל קורא הוי כקריאת התורה שמיעת  ש'כ 

אלא ברכה ,  שאינה ברכת התורה של שחר,ודוחק (י שליח"ע
ם "רמב(' ת"ברכת ס, 'ה מפני כבוד הציבוראחרת לעולה לתור

 ).דין שליחותלא , ושם יוצא מדין שומע כעונה) א"א ה"ברכות פי
 
בינו תםרמהביא המאירי ) ג

280
 שכל מצוה שתיכף שנעשית 

ומעקה  אבל להניח ..ברך בעל כגון מילה אף לאבי הבןמנגמרה 

                                                 
274

 :ברכות לה 
275

 ג"אבות פ 
 : פסחים ז 276
 קלט' א סי"ז ח"הובא באו  277
  פסחים שם  278
 ז"י רסקין לסידור אדה"רלומובא בהערות   279
 קלט' א סי"ז ח"הובא באו, רנט' שלא וסי' ספר הישר סי  280
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ìä .ìä÷ä úåöîá óè áåéç 

 ורק? טף למה הם באים'ל "לת רזשאכ מהו "א,  קשהרהלכאואבל 
 ? קטןה לימוד הרי שאין כלום ,'251ליתן שכר למביאיהם'

הקהל אינה שהשומעים יבינו דברי התורה מצות ל שמטרת "וי
 ליראת שמים 252אלא עיקרה חיזוק דת האמת, באופן פנימי

 .253 מחויבות במצות הקהלת"גם נשים הפטורות מתהרי ו .מקיפית

ìå .éôúë ìò áåëøì ìåëéùîìù ååéáà  
 

 אלא 'בן חמש למקרא'משהרי מצות הקהל אינו ,  לומר כןכ"וע
 .254משיכול לרכוב על כתפיו של אביו מירושלים להר הבית

 
שאינם , רק מדרבנןהוא תורה גם החינוך ללימוד , גיל צעיר כזהוב

, ל"אלא כנ, מבינים כלל קריאת המלך בהקהל שיחקק בזכרונם
 .255שעל כל פנים ישאר רושם כללות המעמד

 
 .256 כחינוך שאר מצותהרי זה, מוד בקריאת המלךכן אף שיש ליול
 
כל אחד בעצמו מחויב ) א :ש,  דוגמת מנין לתפלה בציבוררי זהוה

ן שמשלים המנין גם אם אי, גם גדר חפצא) ב, בתפלה חובת גברא
, ג"בפ' עשרה שיושבין ועוסקין בתורה'ואינו כ. (מתפלל אז בעצמו
 ). וק בתורהשצריך כל אחד בעצמו לעס, שעיקרו ענין גברא

 
הם אלא , 'גברא'חיוב מצד מעמד הקהל מצות טף אינם בהוכן 
 .257חלק מהעםהם הרי ש, חפצא

ìæ .íéùðì äøåúä úëøá 

מצד  שאינו רק, למוד תורההחפצא שבתביאור בעוד יש להוסיף ו
ת "מצות תאלא , ל"כנכשיגדיל דחזי לאצטרופי , דקטן' חצי שיעור'

 .258ת"יבוא לעולם לידי חיוב תהוי חפצא של מצוה גם באופן שלא 

 :ל"וז 259מבריסקח "מהגרז ''הגרידברי ונקדים בביאור 

 והא פטורות 260כת התורהכבר הקשו אהא דנשים מברכות בר"
 דעל מצות 261ם שפסק''וביותר קשה להרמב, למוד תורהמת

הא  ,רכת התורהואיך יברכו ב, 262ן רשאות לברך אישנשים פטורות
 ,ת''פטורות מת

                                                 
 .חגיגה ג  251
 .וכן משמע בחינוך מצוה תריב. ו"א וה"ג ה"חגיגה פ' ם הל"רמב  252
. אלוקיך' ויראו את ה'ם גהרי מפורש , 'למען ישמעו וילמדו'ף שבפסוק נאמר וא 253

א "עיין אגדות מהרש .קטנים מאדע גם ושם משמ( . ואילך211' ד ע"לש "וראה לקו
 שבהקהל החיוב על המלך להקהיל כל ישראל 363' ט ע"ש חי"ועיין לקו). חגיגה שם

ד דברי "וע) וטף(ים נשים אנשוכתוצאה מזה יש חיוב גברא על , הלחזק האמונ
אם אנשים ) חגיגה(כ בגמרא "ומש. י כהנים"ע על כל ישראל שיתברכו ע"החרדים מ

 .כתוצאה מחיוב המלךבם הפרטי שמדובר בחיו' ללמוד ונשים לשמוע טף כו
 .ה טף חגיגה ג"א ד"וראה מהרש  254
 הם הטף כי ישמעו, בניהם אשר לא ידעו'): יג,וילך לא(ן "רמבע ב"אבל צ 255

' רובים להתחנך כואבל הם קטני השנים הק, כי אין הטף בזה יונקי שדים...וישאלו
 ' ליתן שכר למביאיהםהטף למה באים'.) חגיגה ג(ו אמרו אבל רבותינ': אבל מסיים

 . מקבלים כלוםןשבגיל זה אי,  המפריע התפילהןשולל הבאת קטמ "ת אג"ושו
ש "וראה לקו( גברא לא, א שטף בהקהל חפצ)ה"פ ('שכר הליכה ' עלתיראבי 256
ואולי ). צ"ג בסהמ"רס(ולא חובת היחיד ולכן הקהל חובת הציבור ). 363' ט ע"חי
 .ק" חייב בית דין להביאו לבהמיא, בטף שלא הביאו אביו, חקירת הטורי אבןי בתלו
פטור )  חרש ממשלאאבל (שאף שמי שאינו שומע , מ"ית הלח קושומתורץ 257

 .כטף' חפצא'צד אבל חייב מ', גברא'מחיוב 
 מפני והדרת פני זקןמך לעמוד צרי ידן א) רנז(ח "במנ ש,'ני אפרים שי העירני ב258

 .כדלקמן, ולפי ביאורנו צריך לעמוד מפני החפצא שבמוחה, אשה שלמדה
 . ברכות'ם סוף הל''רמב  259
 .ח מז יד"ע או"שו  260
 .ו, ח תקפט"ע או"וכן פסק המחבר בשו. ציצית' ג מהל''פ  261
 .ן מברכותי אי"ם והב"רמבהשל, ג"משהזות ת ככל מצ"שמברכות בת'  לוא"וא 262

רכת ה שאמר שבב'' הגאון החסיד זצוקלהר''מוושמעתי מפי אא
 ני עצמורק דין בפ, למוד תורה מצות ת אין הברכה על קיוםהתורה

ם א' אקרא וגו'  מקרא דכי שם ה263דילפינן לה, דתורה בעי ברכה
 , עונה ברכה רק דתורה עצמה ט, אין זה דין ששייך להמצוה כללכן

ינן מופקעות אבל א, למוד תורהוה של תונשים פטורות רק מהמצ
ושפיר יש להם , ת''ולימודם הוה בכלל ת, ת''מעצם החפצא של ת

 264.ל" עכ"לברך על לימודם

 ,'צונוו'נשים ברכו י איך ,א" הגרשיית עדיין קשה קו,רהלכאואבל 
 ?כשלא נצטוו

 'ת''אינם מופקעות מעצם החפצא של ת 'ח" דברי הגרהסברויובן 
נחשב מצות לימוד , ם שכשיש בזכרונו חפצא מסוי,נויפ ביאור"ע

 .   קטן ואשהלימודכ', גברא'הגדר אף אם חסר אצלו , התורה

 ל שכןכ, ' הרי הוא ככהן גדול מצותשבעם שלמד "עכו'ואם אפילו 
הנה  265ת לכל התורההרי שייכ, לימודהמצות פטורה מאף ש ,אשה

 .ברך ברכת התורהל, מצוהד כחפצא הוי תכרוזשודאי מה 

 שהאיש מצווה שאף, יה ורביהבמצות פר ינומצכמו כן ו
החפצא של מצות , בפועלרי ה, ולא האשה מצוה זובהתעסקות 

 . ויולדתמונח אצלה כשמתעברתבזרעא חייא וקיימא  ר"ופ
 

זכרון דחפצא על  אשהת ב" שברכת ת בביאורינוואם כנים אנחנו
, ולא סגי בהרהור,  בדיבורלמודל צריכההרי גם אשה , הדינים

 ',שתהא ברור לך כאחותך, 'א דבר מסוייםשיהשהדיבור מועיל 
 

 אשכנזי מ"רגט בזה דיון היש לפשוש' והעירני בני אפרים שי
דיוקו ש "או, למוד בדיבורלאי אשה צריכה ) א[1 יב 'סעי(א "שליט

מעט מהיה ש(', וכל איש'שלא אמר , ת"בדברי רבינו הלכות ת
 .'בפיו צריך  ליזהר להוציא כל אדם' :אלא כולל הכל, )אשה וקטן

 
 תרומה אפשר ליתןאיך  266ט אלגזי "גם קושיית מהריבזה ומיושב 

הרי ו, 267הרי אסור ליתן תרומה לכהן עם הארץ, כהנתאשה ל
 ?ת"אשה פטורה מת

 
יש לה , פטורה מעסק הלימודאף שש,  אתי שפירי דברינוולפ

 .נשאר בזכרונה ש,ובפרט דינים הצריכים לה, החפצא דתורה
 

                                                 
 .אכברכות   263
כולל גם ' ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם') א,ואתחנן ה(שפסוק הראשון  264
 רק ממצות לימוד כל םממעט' ולמדתם את בניכם ולא בנותיכם'כ "רק אח, נשים
   . מצות שלהןתצוה הכללית של ידיע מפקיע המנוואי, יום

שאין ברכת התורה כברכות ח "הגרץ תירו ורשיפ, ועוד )חנוכה(באור אברהם 
 .שגם נשים מברכות, עצמהל ת אלא היא ברכה מיוחד,המצות
שאינו על מצוה ,  משמע שאינו מתכוין רק לגדר הברכהח"לשון הגרהנה ד "ולענ

שאם ברכת התורה רק תפילה , גדר התורה שעליו מברכותבאלא מחדש , חיובית
ת ואינן מופקעו'':  להאריךח"הגרהוצרך למה , שנתן תורה לעמו ישראל' שבח להו

אלא  ?תו למה ליהא , 'ת''לימודם הוה בכלל תו...כלל מעצם החפצא דתלמוד תורה
    . מזהשנפעל אלא על החפצא, הפועל' גברא' על הת"ן ברה שאימחדשח "הגר
' גברא'על הת "השב לשיטתו ת"בהמ פטורותא שנשים " שיטת הגרקשרלקמן נו
, כחפצאמסויים  לאאבל , רק גדר גבראשהוא , ך על הרהורשיטתו לברו', והגית'ד
 .לעסוק בדברי תורה'א והאשכנזים "נוסח הגרשיטתם לפי ול
לעסוק 'ח "נוסח הגרמ' על דברי תורה'למתאים יותר  על החפצא ת"בה ,כ"וא
הנשים  ןאי', לעסוק'כה שאף שנוסח הבר, ח להקדים" ואולי לכן הוצרך הגר?'ת"בד

' כי שם ה'למדוה מש, החפצא דתורהחלק על תם ברכ אלא, על העיסוקמברכות 
  . אבל לא רצו לחלק'על דברי תורה'נשים  ואולי לדידיה מוטב שיברכו '..אקרא

' ד סי"י יו"ולהעיר מב. תאמר לבית יעקב ותגיד לבית ישראל–'עד שהקדים ה 265
 .נשים לתורה ואילך בשייכות 93' א ע"ש חל"ולקועיין . ש וכל"ה ומ"מ סוד"ש

אין בהם  ש:)שבת לג(' נשים יוכיחו'מ ות ללמוד דיניהםי שחייב"על הב' י הק"ברכ
 '?ר יוכיחו"תשב'מת "שמחייב קטן מהצ "על הצגם להקשות  יש ן  והרי כ.ביטול תורה

266
 ד"ה והנה לענ"ד, ק מד"ד ס"בכורות פ 
267
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, 107ותר שיתעמק במחשבתכשלומד לעיון טוב יו:  למעליותא)א
עד שרבינו מגדיר זה  (ולא יפסיק מדביקותו להוציא בשפתיו

 .אינו דבר המסוייםעדיין ש, אבל לא יברך. )'ביטול תורה'כ
 
אינו , מסוייםאז הוי דבר  אף ש,רסאיד לגומלכש:  לגריעותא)ב

 .108ולא יברך על הרהור כזה, אינו מוציא בפיוכשמקיים המצוה 
 

á óðò:øáã úáéúë äøåú é  
 

áé .áäì êøáî äîì"ã úáéúë ìò é"ú 
 

יש לברר , תלויה בדיבורליתר ביאור למה שלימות ידיעת תורה ו
 .'כותב דברי תורה צריך לברךה 'ע"י בשו"פסק הבת "דין כתיבת ד

 
מהרהר בדברי "ש המחבר סותר פסק שהרי זה 109והקשו האחרונים

 ?שהרי כתיבה הוי רק הרהור, "צ לברך"תורה א
 

âé .úíéðåøçàä éöåøé 
 

  הערוך השולחןץתירו

כמלמד תורה ...עיקר קיום התורה...כתיבה' : תירץערוך השולחןבו
ואלמלי כתיבה נשתכחה ,  כתיבהי"שעיקר קיום התורה ע, לרבים

 .'ד עיקר לדינא"וכן נלע, וחייב לברך...תורה מישראל

אבל סופר , פשוט דדוקא בכותב דרך למודו'שממשיך , אבל קשה
הכותב מברך ואם  .' לימוד כללנושאי,  לברךצ"א...קהמעתי

הכותב ספרים 'ש יברך גם סופר המעתיק, רביםלימוד פשר אשמ
  ?'110ומשאילן לאחרים ממצדיקי ומזכי הרבים

 אינו רשאי ל פהדברים שבע, 'ילה כשניתנה תורהמתח, ואדרבא
 אחר אלף שנה פ"ע על כתיבת תושבת"הוהאם חידשו ב', לכותבן

 ?111 בימי רבי יהודה הנשיאמתן תורהמ

 זכות רק ואם מברך ?אחריםלד ומילבתורה תלויה הולמה ברכת 
לברך , קובצי תורהו ספרים כי וכורי מדפיסכיםהאם צרי, הרבים

 ?מכונהה יםמפעילשברכת התורה לפני 
 

החיי אדם ץתירו  

 כמהברך שלא ימלט שיוציא בפיו  שהכותב מ,יישבמ 112חיי אדםוב
 תפילין מזוזה שחייב פר תורה כשכותב סש" וכ113תיבות כשכותב
 .להתכווןושמא יוציא מפיו בלי , להוציא מפיו

                                                 
קורא בספר בעינים בלי לא ', להבין דבר מתוך דבר' עיון המעולה' הרהור'ש  107

 . כראוית"תשאז לא קיים , פ" כצורתם בע'משנה או גמהאו חוזר , להוציא בפיו
עיון שהן מצות קריאה הגרסא וה'.): ב,א לט"ת ח"שע(ר האמצעי "ל אדמו"ז 108

וכתיב לא , צות עיוןהוא מש והגית בו יומם ולילה " מצות כמ'הן בומצות עיון 
, ורהוכאמרו בכמה דוכתי הקורא בת, מצות קריאה' ימוש ספר התורה הזה מפיך כו

 . אבל בתלמוד רק מצות העיוןבמקרא ומשנהעיקר מצות הקריאה כ "או
 .שם ועודבביאוריו א "ק א הגר"א ס"ק ב מ"ז ס"ט 109 
 כתובות נ 110 
המחבר ספר 'ודיע ה לה"רח ד' סי) ח"או(א "ת חתם סופר ח"להעיר משו 111

פ אי "מלבד שעובר איסור דאורייתא דברים שבע..ומתערב במחשבתו לגדל שמו
נו עושה ואם אי] .גיטין ס['  משום עת לעשות להאתה רשאי לכותבן ולא הותר אלא

ך אפשר שנתחדש הברכה על יוא). ולא הותרה האיסור( איסורו במקומו עומד' לה
 .לעשות להשדחו האיסור משום עת  זה

 .ק ד"משנה ברורה מז ס, כלל ט סעיף יא  112
 . לקרוא בקול המגיהשדרך , :)ה כז"ר(' קורא להגיה'כעין   113

 איזו מילים המציע שיוציא בפהרי ש, 114ז כן"קשה ליישב הטאבל 
, ממילא לא ימלט שיוציא מלה בפיו אם, ממה נפשךו, שיוכל לברך

 ?מיליםכמה למה יצטרך להוציא 

והמצוות צריך הדבר כות הנהנין  הרי הוכחנו לעיל שבבר115ועוד
 צריך לברר בשעת הברכה כמה 116ובספירת העומר, להיות לפניו

קנו איך ת,  דעתו עליו לא יצא בדיעבד אם אין117נ"ובבה, לספור
 ?118ת על מה שיפלט מפיו מבלי דעת איזה מילים יוציא"בה

 תירוץ הלבוש

 ."דעביד מעשה, מברךהכותב מהלבוש ש  מביאהמשנה ברורהו
 ?ה לפני עשיית מצות"הר בצ"אש ,לימודלרק  ך שיית"הרבש, קשהו

ãé .íééåñî øåäøääù äçéëåî äáéúëä 

יובן ,  שחסרון הרהור מפני שאינו שלם ומסוייםנוילפי ביאוראבל 
 אז כברהרי , והרהורשכותב כ ש119, על כתיבהךברל י"שיטת הב

 , 120מסודרים כדבר מסויים

ור אחר ביר,  לחזור ולנפות המחשבה והרהור121ם" הרמבתזהראוכ
הרי ש, להעמיד דברים על נכונם ,בירור לפני שכותבו על הנייר

 .122'למען יעמדו ימים רבים'ם יבכתיבה מתקי

åè .ïéã ÷ñô øåäøä ìò êøáî ïéà 

שאינו אלא  נתינת טעם ייכול לפסוק דין בל' 123 למה,ם כןאבל א
 ? באופן היותר נעלה ומסויים הרהורו ברורבשלב זההרי ', הרהור

 .124ק דיןברך לפני פסצריך לא "גרהל ואכן 

                                                 
 .והרי לא שייך מחלוקת במציאות  114
ששליח יכול ) גטין ו(ראיית הגמרא  מות על הערוך השלחןקשלה  יש'לכאו 115

ול י קול הקולמוס שכותב וק"פרש(לומר בפני נכתב אפילו שמע קן קולמוסא 
 ?' הא לא חזי ליה, הוא בבית וסופר בעליה'מברייתא , היריעה
 ?שלא ימלט שיקרא ,אולי שמע קולו של סופר, ולפי זה
תיבת שורה  שמיעת קול קולמוס רק בששמע קול כדי )ע קמ"הא(י "הבלש ל"ואוי

 חציו ובפני נחתם כולו נ"ב דגיטין שאם אמר השליח בפ"פהראשונה דהרי אמרו ר
 'א שיטה א לא כתב אל' אפיא" חציו אילימא חציו ראשון והאמר רי ה:פסול ופריך

אשונה שבו שם האיש והאשה והזמן י שיטה אחת שיטה ר"רשופ, שוב אינו צריך
כ לא מספיק הא "א, )ב"ז הי" גרושין פמ"ועיין לח, דמספיק בכל שיטה' לא כתוס(

. 'ה דשיטה ראשונהדמי יימר דיוציא דוקא שמו ושמ, דודאי יוציא מפיו איזה מלים
 .נ"ולכן יכול לומר בפ, ראשונותכשאירע ששמע מלים אבל אולי ברייתא זו 

 .ק ח"תפט ס' ז סי"עיין ט  116
 .ה–רו ד' עיין סי  117

 .להנצל מברכה לבטלה..ודאייוציא מפיו שב שכתב "מז סק' ז סי"ט 118 
' והוא באגרת עשה, בפה ולא עשה' הצפנת פענח מוכיח שכתיבה כדיבור מ119

ורבנן אמרי ', אמירה נעימה כתיבה יהבית' בשיטות תלויואולי .). סנהדרין מט(
מפני ': במחלוקתגם  תלויואולי . .)שבת קב(' נעימה אמריה, יהבית כתיבה': למפרע

 :).ברכות סב(' אומר שמראה בה טעמי תורהע "ר, רבי יהושע אומר מפני שכותב בה
אבל הוי דברים ',  שבלב אינם דבריםדברים'שאף ש, קניןדין  ויש לזה סמוכין מ 120

נקרא , שבקנין, יש לחלקאבל .). קדושין נ' תוס(אם מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו 
הכתיבה מוכיח , אבל בברכת התורה, שיועיל כוונתו בלב כדין תנאי' דברים'גדר 

. זה ראוי לברךהרהור על ולכן , לא רק אותיות פורחות, שההרהור מסודר אצלו
 .ה"ח) וולק(ספר שער טהר  בז"יכער "שו

 פעמים 'דלמשה אמרו בלבו ' שכל דיבור שאמר ה, ד" פכר"בו, אגרת השמד 121
אדם אין לו לדרוש באזני העם ', )ח"שערי אפרים שער ג ס' ועי, ט"קלח "או(ז "לפנ

ומה . כ ידבר" וישנה אותו היטב ואח'ד ו'געד שיחזור מה שרוצה לדבר פעם ושנים ו
 ."תבהו על ספר ראוי שיחזירהו אלף פעמים אילו יתכןשיחוק אדם בידו ויכ

? ת על הנייר"הריכתוב ב,  כתיבה כדיבורם שאג" הפמ'קובזה מיושב ו 122
 .ברכהאבל לא יועיל ל, לסדר הרהורוכתיבה מועיל השולביאורנו מובן 

 .צ לברך" המחבר שהמהרהר בדברי תורה אעלמז ד ' סי  123
גם , מצוה מותר לעשות אף שמהרהר בדיניוק ז שמ" סב"מא ו" עיין ביאור הגר 124

 .שכיון שזהו חלק המעשה אין לברך, א שמברך על הרהור תורה"לשיטת הגר
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לבדסיכום הרהור   

איש פלוני ': 125ואולי יש לחלק בין הרהור קצר שלפני פסק דין
, 126'שמסכם כל הדין ודברים בנקודה א',  אתה חייב... אתה זכאי
והרי הרהור  .כל תיבה שכותב הרהר בפרטמכתיבה שלהרהור 

י שמותר לעשות מצוה לפנ,  למצוהנןהרהור כשמתכוה כד"פס
 .127 אלא חלק מהמעשהמודיברכת התורה שאינו נקרא ל

אצל הרב ואצל התלמיד' לשון קצרה'חילוק   

אלא שלשיטתו מברך , ד הוי חלק המעשה" פס128א"ואולי גם להגר
 130ל שיפה הדבר לאומרו" וגם כאן י129,ד"על ההרהור שבשעת פס

, 132'לתלמידו בלשון קצרהאדם לעולם ישנה ' 131כמבואר בענין
לגבי אבל , 133הבלשון קצרעומק הכל  האיר א"גרהרק אצל ש

 .ד"מקוצר ידיעתו רואה רק הפסש ,לימודתלמיד אינו 

æè .äáéúë ìò êøáì ïéà àð÷ñîì 

 .136ב פסקו שלא לברך על כתיבה" והמ135ר" ושועה134ז"אבל הט
 ?138 שלמודו מסוים137ת"למה לא יברך כותב ד, וקשה לביאורינו

 מעלת דיבור על מחשבה

חוש לכאורה ש, ת"מצות תב מעלת הדיבורכללות ביאור ויובן ב
,  יוכל לשמוע ולקבלזולתהמאפשר שה ,צדדיענין  רקהוא בור ידה

 ? של האדם עצמומה ענינה לידיעת התורהאבל 

קול מעורר 'אלא , 139 לזכרון טובייסגולענין כשאין הדיבור רק  ל"וי
לכוין יותר  עומק ורוחב השכלבמוסיף הדיבור  ש140',הכוונה

  .141אמתל

                                                 
 .מוד אלא מעשה לאינו צואה שהפרשה מאיסור במקום )ש"ק(קרית ספר ב  125
 'שלכאו, )ו"אבות פ(' כבוד בחבירו שלימדו אפילו אות אצריך לנהוג ' ומה ש126

שזהו רק אם שמע , כבר ביארנו?  לימוד אצל התלמיד נקרא'שגם אות א, משמע
ו "קללמוד  יששאז ', שני דברים'שאז נעשה מזה , אות זה דרך לימוד דבר מתוך דבר

 .ב"ת בט"ף בי"אלאותיות בשערי הלכה פסק לא ללמד בנו   .מאחיתופל
 .כשאינו מכוון ללמוד,  אף שמהרהרךרצ לב"שה מצוה אהעוב שם "מ127 
 .ורה שם עיין משנה בר 128
דיכול לפסוק דין בלא ) ת"צ בה" דא-(ה "ה ") ד' שם סעי (א"רמעל ציין מ א" הגר129

 כ"להשיב בדבר אסור ומותר ג"ש) :ט"ן י"ר(ב "ד ע"ז מ"ן ע"לר") נתינת טעם לדבריו
 מ"כ: ומסיים, "אינו אלא כהרהור שכל שאינו אומר טעמו של דבר ץמותר במרח

 .מותרשמותר להרהר מותר להשיב אסור או 
 .י"ג וסק"א סק" ביאורי הגר 130

 .ז"מאמר וידעת תרנ 131 
 :פסחים ג 132 
 .ל שאצלו גם אריכות הביאור מסויים אצלו" כנהרהורהעל מברך א "להגרו  133

 ?האיכא הרהור, לא לברך על כתיבהא "ע איך מסיק הגר"אבל צ
 .א"א שם סק"מב ה"וכ, מז ב' סי  134
 .מז סעיף ג' סי  135
מדאיצטריך מיעוט גבי עדות מפיהם ולא מפי 'צה להוכיח רז ”טבחוות יאיר ס 136

מ "נדחו דבריו רק גבי גט ש' חרש שיכול לדבר מתוך הכתב כו'והכי מוכח , כתבם
עט ידאי לאו דמ, לאו ראיה'' תיא מט "ת שב יעקב ח"אבל בשו', כתיבה כדיבור

 ןשכלוי מלתא  בעדות מהני כתבם דעדות רק גא" ה’פיהם ולא מפי כתבםרחמנא מ
כ "הלכך כתב רחמנא גז, כתיבהי הגדה או "ומה לנו שנודע הדבר ע, היה המעשה

 '.סברא כתיבה לא כדיבוראבל בשאר דינים גם מ, פי כתבםלא מדוקא מפיהם 
 .'קב כתב כיון דגלי קרא דכתיבה לאו כדיבור האיך נברך עליה"מז ס' ז סי"טו

שהכתיבה , ת"וץ מתח, שבכלל אין כתיבה כדיבור, ת שב יעקב מחלק" בשו137
אלם לא ' מזה נגד וכיחת דברי יששכר מ"שובאבל . 'ולמדתם את בניכם'מאפשר 
 ?הרי יכול אלם ללמד,  כתיבהי"למד עאפשר לואם , .)חגיגה ג( 'מגמר

' היה כותבה מגיהה ודורשה'כתיבה מת לעמבחכמת שלמה ומור וקציעה מוכיחים ו
: ומתרץ'? הא קא קרי': והקשו', אם כוון לבו לקרות'שיוצא רק , .)ברכות טו(
 ).ח' ד סי"ח(ת יביע אומר "והאריך בשו:). ה כח"ר(' בקורא להגיה'

העלית חרס , צללת במים אדירים'שלפעמים גם אחר ש, ואדרבה כתיבה עדיפא 138
,  חביריו על חידושואולי יערערו,  הדבר בעיניוהשגם אחר שנרא, .)ק צא"ב ('בידך
: התפלל רבי אבאו, .)ברכות כח(' ישמחו בי חבריה ושלא אכשל בדבר הלכ'לת כתפ

, אף שודאי נחשב ליגיעת התורה.) ביצה לד(' יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבל'
 :).ברכות כז(' עמלים ומקבלים שכר'ש

שניתן ,  יבואו ברוב על האמתת"ד במ"ומתוך מ...שנים '.)ברכות ו(א "רשהוראה מ
 .' אפשר יטעה ולא ניתן ליכתב'אבל א, 'תליכתב מילייהו בספר זכרונות לפניו י

על כן , מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד': רא מלא דיבר הכתובומק
  142.'המו מעי לו

שרש האותיות הדיבור מכריחים כח המשכיל לבוא בגילוי גם 'ש
שהסברא היא , ' להתגלות מכח המשכיל מצד עצמוי אפשרמה שא

חלקת לכמה לבשת באותיות ותיבות הדיבור וכשמת, סברא אחת
כל יותר בדיבור מוסיף בהשגת השי שמביא את השכל "ע....חלקים

 ומתעוררים 'שלפעמים כשלומד איזה ענין במח..מכמו שהיה קודם
 שלומד הענין ל ידיוע, אצלו קושיות חזקות שאינו יכול לתרצם
 143'.בדיבור מתיישבים אצלו הקושיות וסתירות

: ושננתם' ,144פ בטעמיהן"ידע הלכות תושבעלהוא  ת"תשמצות 
 ברורה ..אמור לחכמה אחותי את' ,145'אל תגמגם...שאם ישאלך

 .'לך

שלא כדי לא רק ,  בפיות"וציא דשי 146וידיעתלכן נחוץ לשלימות ו
אלא , )'148קורא בלחש משכח'שהרי גם ה (147ישכח לאחר זמן

אף שמקיים (שבהרהור ,  עכשיושהקול מעורר הכוונה וידיעתו
 . ורק הדיבור משלים הבנתו כראוי, עדיין אינו מסויים) ת"מצות ת

 :149ש לבאר הענין ביתר שאת לפי חידושו של הפני יהושעוי

תדע , דיעבד לוצריך להשמיע לאזנו אפי ברי תורהלמסקנא בד' 
  בלא השמיע לאזנו לא יצאל שכןכ...בעובדא דברוריא ...שכן 

למוד אלא בת, ריאת שמעקאינו מספיק רק להוציא בשפתיו כש
 ',ו צריך גם להשמיע לאזנתורה

ז "ה, אדם שומע בעצמו את דבריושכש, אורינולפי ביל ההסבר "וי
 ).'אינטעראקטיוו'' פידבאק'אנגלית ב' ונק( ההבנהמוסיף בשלימות 

 , 150שהתורה נקנית בהןמהמידות ' שמיעת האוזן'זהו מעלת ל ש"יו

' מעלה'ואיזו ', שמיעת האוזן'ל משנתינו "מאי קמ, שאם כפשוטו
, שאם לא ישמע, פשיטא שצריך שמיעת האוזן, בקנין תורה היא זו
 אי ל פהדברים שבע'ובפרט ש, תורה שבעל פהאיך אפשר ללמוד 
 מפני ירידת לפני שהותר לכותבן בימי רבי, 'אתה רשאי לכותבן

 ?הדורות

 ו שלהיינו כחידוש' שמיעת האוזן' שמעלת ,ל"אלא יש לפרש כנ
 אלא , בלבדבשפתיודברי תורה שלא די רק שיוציא , י יהושעהפנ

 .יע לאזניוישמשגם צריך 

                                                 
א "כל השוכח דש). הוריות יג(וכשמן זית לזכרון ', הקול יפה לבשמים'סגולות כ 139

עד ) ד"ת פ"הת ( רק השמר לך ושמור נפשך'כאילו מתחייב בנפשו ועובר בלאו שנא..
עד שיחזור על כל לימוד ..ישהה בחזרה זו"א "בשאם אינו יכול לזכור כל התורה ב

אף שנמצא שלא יוכל ללמוד ולידע כל ימיו רק ..וכן יעשה לעולם, שלמד עד עתה
 ).ח"הב "פשם (לא יחוש ...מה שיוכל לחזור

 ח קא"או  140
ש "ל לימוד התורה בדיבור דוקא כמ"שלכן צ, ד' ושם בע, ג ואילך' ט ע"מ רנ"סה 141

 .'ודברתם בם וכתיב חיים הם למוצאיהם למוציאים בפה דוקא כו
 ה לאירמי  142
 קצה ' ע'  מלוקט גמ"סה, כאשר דברת'  נא כח אה יגדל"מאמר ד  143

  .ג"ב ה"ת פ"תעיין ה 144 
 .ו"א ה"ת פ"תה 145 
רצו לזכות ש, דתרי אלמי.) חגיגה ג(' ניידי ראשייהו ומרחשי בשפתייהו'וזהו  146
 .פ"עכ' אבריהםכל  בערוכה'ולפעול ' כל עצמותי תאמרנה'מעלת ל

 .ש שם"הועיין ער  147
 . ת בהרהור אלא שמשכח"יוצא ת) סנהדרין כו(א "מהרשלו .ב"ג הי"ת פ"ת  148
אינו ק "בשטמאבל , ת"וציין לו בהת. ת"י האי הסכת ושמע בד"רשברכות טו  149
 שאם לא השמיע לאזנו לא 'אין כוונת הגמ) ציונים לתורה כלל ט(ע "יהגרל ו,כן
 ולשון ). בהרהורגםא ויוצ( הבנה וכוונת הלב ' ל'הסכת ושמע'פרש נשלמסקנא , יצא

 '.עד שיוציא בשפתיו': רבינו הזקן בסידור
150

 )ו"אבות פ( 
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 אשיגדיל תהשכ, 230'מחוייב בדבר' ראשהקטן נק, ל יובן"פ הנ"וע
 . בקטנותו231'גברא'חסר לו העדיין אף ש, התורה שבזכרונו חפצא

 232לא על הבן, חיובם על האב, מצוהחינוך שאין בה חפצא דאבל 

ìà .á àøå÷ ïè÷á äøåúøåáéö 

 233ויש להוכיח עוד שידיעת התורה של קטן נחשב חפצא של תורה
 .מדין קריאת התורה בציבור

 רוצה 235והפרי מגדים. ' קטן'אפיהכל עולין למנין שבעה ו '234ר"דת
 .237 דקטן קורא בתורה236המקריא מהאגם קטן יהיה להתיר ש

לה קטן שיע, ה קריאת התורה משאר מצות למה נשתנ,ולכאורה
דטעם תקנת , ל"ל כנ"אלא י? )ל להקריאוכ יגםו(למנין שבעה 

 ולגבי 238 ימים בלא תורהשלשהקריאת התורה הוא שלא ילינו 
 .240 מחויב בדבר239חשבלימוד התורה גם קטן נ

אף שכולם חייבים לשמוע , 241וכן מוכח מזה שקטן יכול להפטיר
 .  להוציאםמ יכול קטן לקרוא ההפטרה" מ242ההפטרה

על הכל עונים אמן חוץ מתינוקות של בית רבן הואיל 'ולהעיר מ
 . '243אבל בעידן מפטרייהו עונים, ולהתלמד עשויין

                                                 
אלא שאם לומד ומקיים , דהרי חסר הגברא, לא שאפשר לחייב קטן ללמוד 230

 .ת ידיעת התורה כמבואר בפניםכחצי שיעור ממצו, המצוה נחשב מחויב בדבר
 . ז מספיק להקרא מחוייב בדבר"אבל לשאר הראשונים אי 231
 . דרבנןלחיובי קטן למחויב בדבר המקומות שצויינו לעיל דחשיב ע מ"אבל צ 232

שגם איסור ) מ"ובכ(נ כללים "ד ובצפע"כלל יו(אתוון דאורייתא יאור בל כ"ואולי י
ל דמצד מצות חינוך דרבנן "כ י"א, גבראלא רק איסור (דרבנן הוי איסור חפצא 

לא מחויב מצד עצמו . ( לחפצא של מצוה של האב המחנכו)וחיובו(נחשב הקטן 
 ).'כחיוב לימוד התורה שידיעתו חפצא דמצוה דידי

שקטן שנתגדל בין שני פסחים ששחטו עליו בראשון חייב , ם"בומיושב בזה הרמ
 ? הרי היה פטור בקטנותו, אחרונים והמ "ותמה כבז "ה ה"קרבן פסח פ(בפסח שני 

מכל , ואף שפסח לא חזי לאצטרופי, שמצוות הקטן כעין חצי שיעור, ל"ואולי י
 .מתחייב בפסח שני, מקום כיון ששייך הקטן קצת בחצי שיעור של מצוה

לפני ש "ולומר קידוש בע, אבל בנוגע לקטן העומד להגדיל לענין קידוש לבנה
וראה . שודאי אין מעשה קטן כמצווה ממש, שיגדיליניחנה לקיימה אחר , שקיעה

 .ת חיי הלוי"וראה לקמן משו) ח"ח סכ"ג או"ח(ת יחוה דעת "שו
ת האיך מאכיל פסל שלא "וא. ה שה לבית"ד. פסחים פח' תוסש "ז יובן מ"ועפ

ואיך (ד מצווין להפרישו לספות לו בידיין אסור "למנויו נהי דקטן אוכל נבילות אין ב
י דהתם ילפינן מלא תאכלום ולא אסור אלא "ואר, )כול מקרבן פסחיכול קטן לא

 .ג דאיכא חינוך מצוה שרי"דומיא דשרצים ונבילות אבל כה
החיוב על של יובן "ולפי הנ?  איך התירו לתת לתינוק איסור משום חינוך'ולכאו

ינוך יש לתת לו דבר מאכל חא דמצות אביו ולכן מחיוב הקטן הוא מצד היותו חפצ
 . ואילך69' ו ע"ש חכ"ועיין לקו   .מצוהדאבל להקטן הוי חפצא ) אסור לגדולשאף (

יודו , קטן אין מחויב בדבר מיקריל בשאר מצות ש"ואולי גם הראשונים שס  233
 .דמחויב בדבר מיקרי, מצותו לכשיגדיל' חצי שיעור'תורה שיש בו גדר בלימוד 

 .ג' ב סעי"ח רפ"ע או"הובא בטוש. מגילה כג   234
 .קטן להקריא כשאין גדולמתיר ז "משו, ע"ונשאר בצ, ק ה"הם סשל אברא 235
 .מגילה כד   236
ץ קורא אבל הוא עצמו לא יקרא "היינו במקום שהש'מה שדחה הלבושי שרד   237

לא נהגו ' זמן הגמבש) עב' ב סי"ח ח"מ או"אג( כבר הקשו עליו ',דאין מוציא הצבור
שאינו יודע ץ יקריא שלא לבייש "נו שהשורק בזמן הגאונים תק, כא מגילה' תוס(כן 

 .דעין וכשלא יקראוהו אתי לאנצוייש שיש שידמו שיו"הראלקרות או כ
 .ק פב"ב   238
אבל להיות הוא  ' שכתב)וכן פסק רבינו הזקן רפב ה(ק ה "א שם ס"המ לגם  239
צ "צבו.  קרואים' פ עולה למנין ז" הרי עכ.'שערות' א אינו יכול עד שיבוא בימקר
ודאי , ש שעל קריאת עצמו מברך"שלהרא, ג"ז ע"ח לה בסופו ובחידושיו ע"אות "שו

מו מברך ורק להוציא אחרים ל דעל קריאת עצ"ש י"ריביכול לעלות וגם לקטן 
 אין חיוב על הצבור לשמועאבל . גדולשאינו מחויב בזה כ. מקריא אינו יכולכ

 .גדולם לגבי תורה גהרי שקריאת קטן הוי . יהיו קורין' רק ז', קריאת ז
 .חוברת ח.) י.נ(והאריך ביגדיל תורה . א"בא' מ שם תי"אגו

 .פ נחשב שיש לו חלק במצוה זו"ועכ   240
ת "קיום מצות תאצלם לא יבוא ל' ולכאו, נשים' וזה שבגמרא שם איתא ואפי

 .נשים נחשב כחפצא של מצוהעיין לקמן שגם ב? שב חצי שיעורבעתיד ואיך יח
 .ד, רפד' סיור ובט. מגילה כד   241
 .א"רפד סי' ר סי"ובשוע. ז, קמז' סיר עיין טו  242

בתורה ונביאים אחר קריאתו  עניית אמן מה נשתנה, ולכאורה
 .244תורהדחפצא ) גם לגבי גדול(אלא שלימודו ? שאר ברכותמ

           ìá .ïáø úéá ìù úå÷åðéú ìáä 

 :  בכפל לשון הפיוט245 כןואולי יש לדייק

ה למען תינוקות של בית עש...עשה למען גמולי חלב שלא פשעו'
לתינוקות קטנים שרק , 246ק בין תינוקות שלומדיםחלשמ', רבן

 .247אבל אין להם זכות ממש, ושלא פשע

ìâ .ïè÷ä ïî íåéñ òîåùä øåëá 

לשמוע סיום מקטן ליפטר מתענית בכורות שיכול  ונפקא מינה
 פר תורה כס,ל"קטן שלמד מקרא שמת ר,  ולהלכה.248רב פסחבע

בזה ויומתק   ).ד שמ"ך יו"ז וש"ט(שנקרע שהעומדים שם קורעים 
' יניק' גם מפני קוםיך לצרבי יוסי הגלילי שלר', 249יניק וחכים 'שוןל

 .ג שנה"פחות מיגם , ממש

ìã .î çñô øãñá êåðéç äøåúä ïïðáøãîå       
 

: כן מצינו שני גדרי חינוך אלו בסדר של פסחו  

מ "יצישל סיפור ה שידע היינו, 'ולפי דעתו של בן אביו מלמד') א
 ,תורהכידיעת הרי היא שידיעה זו , ן התורה מצות עשהמהיא 

 . ר בזכרונו לכשיגדילשישאר הסיפו

אף (שתיית כוסות , הבן באכילת מצה ומרוראת החינוך להרגיל ) ב
עריכת הסדר ומינים שעל , )'מה תועלת לתינוקות ביין'י "רדעת של

 .250שאר מצותמו ב זהו חינוך מדרבנן כ,'הקערה כו

 
 
 

                                                 
שעונים ' פי )ט ודברי חמודות"לפי המעדני יו(ש "אך הרא. :ברכות נגי "פרש  243

שעונים אמן אחר כל ברכה שקטן ' ד פי"וראב.  אחר לימוד תנוקותקדישאמן ל
שעונים אמן כל , פסקו כשני הפירושים) רטו' סי(ע "שום ו"ורמב. מברך לפטור עצמו

 .ובאמירת מפטיר, פעם שהקטן פוטר עצמו בברכה
שאין עליו חיוב , גדוליםא דאינו יכול להוציא "את התורה יורק לגבי קרי 244

 .י לפטור הציבור מחיוב זה"ולכן א, קריאה
ששיעור ' ניר'לא ', קלף' לומר צריך ' שלכאו'דיו על ניר חדש'אבות דייקתי בב 245

 ?  שאין לימודו מציאותאלא, קטן מקלף) שבת(הוצאתו כקשר מוכסין 
ים בהבל תינוקות של העולם מתקי'מדייק ) ח"ב ס"ו וח"א ס"ד ח"יו(אגרות משה וב

יש לחלק לפי ביאורנו אבל . 'הבל' מציאות הוי שמעשה הקטן ) :שבת קיט(' בית רבן
 . חפצאיהו) של בית רבן(קטן שלימוד , לחינוך למצות, ימודבין חינוך ל

אם אינו פ "תושבעו לימוד אינשאף ש, קטן נעלה מעם הארץמוד י שליודא 246
יזכה להבין ולהשיג כל התורה ל "שלע, דברים שלא יביןו ללמוד גם  יש למ"מ, מבין

 ).זוהר וישבג מ"ב הי"ת פ" תר"שועה (ולא השיגה מקוצר דעתו, ז"שעסק בה בעוה
 תרגום 'היו מבינים לדוקא בזמניהם ש' ,נ"א ס"מגמביא ה) א"חיד(מראית עין וב

 אשל בו. 'כ אינו נחשב לימוד"דאל, אבל עכשיו שאין מבינים צריכים ללמוד להבין
קריאת : רבינו בחיי בכד הקמחו. שברכת כהנים כולם מבינים' כ) א, מז(אברהם 

ולא יתבונן ...כי פעמים שיקרא פרשה, שלא יבין מה שקוראף התורה מצוה גדולה א
ז "ע' והוא מה שאמרו במס...דברים אחריםבהוא מחשב בעצמו שקרא כלל מתוך ש

ג דלא ידע מאי קאמר וקריאה זו "לעולם יגרוס אינש אע...גרסה נפשי לתאוה'
לא ידע מאי ': א"להגראבל  .קוראאה אף שאינו מבין מה של מצות קרי"קראוה רז

 . בסוגיא ומחפש תירוץ ליישבוקשה לו אלא ש, מבין' קאמר
, תינוק הקורא למשה ּמשה' ל"ארז, קטן ממש בלימוד יש לדחות שאף שאין 247

 ).ד,ש רבה ב"שה(' ה ולגלוגו עלי אהבה"אומר הקב, ולעפרון עופרן, ולאהרן ארן
 .י"ב ס"ת ח"נ שו"צפע  248
 :קדושין לב  249
 .ה"ק כ"ב ס"ר תע"שועה  250
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מצות - (208מוד התורה תמידיטול מצות העסק ולישאין בו אלא ב
 .209טול מצות ידיעת התורהיבל לא ב א,)והגית

שקול כנגד כל למוד תורה ת'ידיעת התורה נאמר מצות ורק על 
 לקיים כל המצות כהלכתן בתנאיהן י אפשרשא' 210המצות

מוד היטב לידע כל ההלכות שהן דקדוקי המצות יודקדוקיהן בלי ל
 .211'ותנאיהן

זהו ו, למוד תורהמצות תשל חפצא זוהי  בזכרונות התורה וידיע
, לומדשאינו בשעה גם  ,למיד חכםצריך לעמוד מפני תש 212הטעם

 . נשאר במוחודתורה שהרשימו 
 
גדר שבלוחות ראשונות היו ישראל רק 213בית הלוי ראה ו

אבל בלוחות שניות , ת"הכלי שבו מונח ס, תשמישי קדושה
 חידשזהו שו.  ישראל כקלף של תורהנעשופ "שניתנה תושבע

ת ולא קיימי מקמי " דקיימי מקמי סכמה טפשאי הני אינשי': רבא
 .214'אגברא רב

 
ëå .úåáàá äðùîä øåàéá 

 ומלמדנו ,)ת"המ( במצות ידיעת התורה ייריל שהמשנה מ" יולפי זה
שאינם יכולין ללמוד משנה ["שלקיים מצוה זו כראוי צריך הבן 

 . במשנההלהתחיל ללמוד מה שנמנ.215"ותלמוד בתחלה

 חצי והוי כעין, מצוהחפצא די  הובקטנותווהרי הידיעה שקונה 
 .217לידיעתו כל תורה בגדלותו ר כךאחיצטרף  ש216שיעור

שענבים קהות ', הלומד מן הקטנים כאוכל ענבים קהות'וכמשל 
 .ואינו אלא מחוסר זמן, יתיישן' יין מגתו'וכן , 218עומדות להתבשל

', בן שמונה עשר לחופה': זה מתאים לשאר שיעורי המשנההרי ו
שכל ', כו'  לבינהבן ארבעים', 'לכחבן שלשים ', 'ף לרדובן עשרים'

, אדםנפש הבופנימיים תקופות משנה זו הם שינויי דרגות תוכניים 
 . מהזולת אימון והכנהלא רק פעולת

ëæ .ïéùåãé÷á äðùîä øåàéá 

 219ה משנלשון הויבואר בזה 

יש ו, ליישב הלשוןמאד שנדחקה הגמרא , 'כל מצות הבן על האב'
 ?  כתבה משנתינו בלשון צח וברור יותרלמה לא, להבין

                                                 
 .ה"מאחר דמפסיק ומבטל בלא, ג בחצי ריבוע"תניא פכ, תפלהו ל"ד ה"פלקמן  208
אבהו שלח בנו '  שר)ז"ג ה"פסחים פ( מביא מירושלמי )א א"ג קו"פ(ת "ת' לבה 209

שלח לו )  קבורת מתים- (ילות חסדיםשאמרו לו שבנו עוסק בגמוכ, אללמוד בטברי
ם אי לא היו לו מלווין ומסביר שזהו ג. המבלי אין קברים בקיסרין שלחתיך לטבריא

 .ומתרץ כמה קושיות עצומות בסוגיא זו. ועוסקים כדי צורכו
 .:א וברייתא קידושין מ"פפאה משנה  210
עוסק בקדשים ' וסיף אפימג "הוב). שםובמקומות שצויין ( ב"ד ה"ת פ"תה 211

ו "ובה. ת מצד עצמה גדולה משאר מצות"תמ "מ, וית שאין נוהגים עכשוטהרו
 .מצות הדבקות האמתית ביראה ואהבהגם דוחה ה דיעת התורוסיף שמצות ימ

 .'והדרת פני זקן'ה "קדושים דת "לקו 212
213

 ז"ה והנה עי"דרוש יח ד 
214

 :מכות כג 
215

 ב"ת פ"ת 
 .)א"ו ה"תרומות פ' ירו (עתיד להשליםבמודה , ל שחצי שיעור רק דרבנן" לרגם 216
פ כתובה " שתושבעז"השבז, ו"ו שם הר רבינוביאכ, בצורה זואין לומדים היום  217

ין בעצמו ללמוד ולהבין ולהורות הלכה למעשה ימלמדים אותו שיוכל לע, לפנינו
 ..ים ואזי יוכל הבן ללמוד בעצמו מתוך עיון בתלמוד ופוסקים ראשונים ואחרונ

הבן מגיע למדה זו ללמוד ולהבין בעצמו בלי אין ואכן אם . כאלו למדו המלמד
 .פ "דו כל התורה שבכתב ושבע לשכור מלמד שילמד חיבומלמד או שאינו חפץ ללמ

 '.ענבים חמוצים'י "לא כפירוש התפא 218
219

 קדושין כט 

שהמשנה , ל"י, ת"קטן יש חפצא דמצות תשבלימוד ה ולפי זה
 .לא מהאב לבן, אב הלאבקדושין מונה החיובים הנמשכים מהבן 

לפדותו , למולו'מצות שהאב חייב בבנו מן התורה ' גבהצד השוה ו
כ "משא, 220בקטן 'חפצא'רושם של  שמשאירים, 'וללמדו תורה

 .ות מצבשאר

ëç .êøáì éìá äìéìá ãîåì äåöî øá êéà 

צטרך נער בר מצוה לברך  למה לא י221,ויתיישב בזה השאלה
שהיה ואיך נפטר בברכתו בבוקר ,  בערב לפני דרשתות"ברה

 ? בקטנותו

הרי לימוד קטנותו נעשה , שעכשיו שנתגדל, ולפי ביאורנו יובן
, ד הגבראשאף שלא נתחייב אז מצ, חפצא ששייך בו ברכת התורה

 .222 שהיה גם בקטנותורך על החפצאיבהרי כבר 

ëè . ÷åìéç äøåúä ãåîéìîúåöî øàù 

, תצטרף ידיעתו שבקטנותו, שכשיגדיל, וזה שייך רק בחינוך לתורה
 . 223כיסוד ובסיס ידיעתו בתורה

שכשיגדיל לא ,  דלא חזי לאצטרופיות כחצי שיעוראבל חינוך למצ
 .225כ בתורה"משא, 224בעיןקטנותו מצוי דות יהיה חינוכו למצ

ì .ïáä ìò åà áàä ìò êåðéç úåöî 

דלאו  226א"שי, ובן מחלוקת הראשונים בחינוך קטןי ועל פי זה
 .228 שהבן מקרי מחוייב227ש אומריםוי, דקטן אלא דאבוהוה מצ

 ?229אינו בר חיובש,  חיוב על הקטןחלאיך , ולכאורה יפלא

                                                 
,  שקלים לכהן בקטנותו'הופדה הבן עצמו ונתן , בכור שלא פדאו אביו בע"צ 220

, )כטעם הצמח צדק(שיש חיוב דאורייתא , שהרי זהו כענין תלמוד תורה, אם פדוי
 , בלימוד תורהכ, נפדה) יללכשיגד(חפצא עצמו וגם אותו 

 .הרי הוא מהול לכשיגדיל, שאף שנימול בקטנותו, וכמו במילה
 . שיצא פדיוןמביא מהמרדכי) ח"קכ' אות א ע'  פ'רב ברכות מער(ח " שמהריר"שו
 . בית דיןי" עיפדוהואם , לו המעותנתאכשבפדיון קטן ) שהד "יו(ז "טך ו"שנחלקו ו

 :זכר יהוסף ברכות כ, א טז" חת ארץ צבי"שו, ג קכא"ם ח"מהרש 221
פלפל  מ)פ הירשפרונג"ר הר"מחבורת מו (מ דן פלאצקי" בספר כלי חמדה לר222

מ שחלוק " כסיפור יצי, מצוה נפרדת מהלימודת"ה ברין א"רמבום "רמבבמחלוקת 
ומוכיח מזה שאין , א"וכהשאג,  מצות שונות'בן שהם "מסיק כרמבו,מאכילת פסח

ם "רמבהאבל ל, )הוכחה נולפי ביאורינו איאבל ,  לימודמ מקיים"מברך על הרהור ומ
' כת חיי הלוי "שוב .שבקטנותות "ה מצוה יוצא בברנער ברלכן ש, ממש' הם א

עוד . ע"משנה אחר שמומיד וילמד  באהבת עולם ת"את ברהלצ הנערמספק יכוין ש
 שבירך קודם נ"ברה ב,י"מבעוקידוש מעריב ויוצא ב אי ת בשבבן יג כשנעשה דן

 .זכור'  ולענין שמיעת פ,ע"ספיהכשהגדיל באמצע  -ליגדה שלפניוש לבנה ד ק,הלילה
.) סוטה כ('  בתו כמלמדה תפלותמלמד'ל לשון "י) 'נוסף על הגמ(ד הצחות "ע 223

 .שלא נגמר, כבשר תפלוישאר לימוד קטנותה  ת"שכשתגדיל אינה חייבת בת
ר רק סייג וגדר רק אם חצי שיעו, )כלל יב' ח מערכת ח"שד(תלוי בשאלה  224

כשאין , יניםמ' למצות דכ, ששייך גם בקיום המצוה, אותי מציגםאו הוא , באיסור
הצנועין משכו ידיהם כשהגיעם ' אם 'ותלוי בגירסת הגמ)  פקודיי"פרד(' לו אלא א

 חצי שיעור במצוה הוכיחו גם). ץ חיות"מהר. יומא לט(' מלחם הפנים רק כפול
 :). מכות ט('  אף שאין קולטות עד שיהיו כולם כאחד, ערי מקלט'גממשה שהפריש 

 .שלכן חייבה תורה את האב רק ללמדו תורה ולא לחנכו בשאר מצות 225
ן במלחמות שם ואיהו לאו בר חיובא "רמב, .ה עד שיאכל ברכות מח"י ד"רש 226
 .וכן דעת רוב הראשונים. כלל
וברכות , :ט מגילה יי"ה ור"דתונ דעת "וכ, ן"נ דעת הר"י כ"ו ה"מ פ"מ חו"כלה 227
, החלקו בבלי וירושלמיג סוף אות כח "ח ח"ג פתיחה כוללת לאו"פמול, ה עד"ד. מח

 .תרטז' ב ע"ת חכ"וראה יג, ם ורבנו הזקן" מוכיח שכן דעת הרמב234' ז ע"יש "ובלקו
' סי, קפו' ח סי"ע או"ראה טוש, מ אם יכול קטן להוציא גדול בחיוב דרבנן"ונפק 228

 .עו ואילך'  דובר שלום ע.כ שם"תרפט ונו
ש "וראה לקו. מביא שלרוב הפוסקים אין חיוב על הקטן' חינוך'בשדי חמד ערך  229

 .תשובה על עונות ילדותוז שאין חיוב "ת רדב"ושו) 232' ז ע"חי(

                  9                                                             הרהורי תורה קונטרס                          

 

כתבו 'ת מצושייכת ל אלא, לימוד אינו ענין של ת"אבל כתיבת ד
 .151 אלא מצוה מעשית,לימודענין נה  שאי,'את השירה הזאתלכם 

æé .øåáéãä çë úìòî 

גרע כתיבה מדיבור שהיא ילמה , פכא מסתבראיא, ואף שלכאורה
הרי כתיבה ו, )כמעשה או לא ויהשנחלקו אם  (רק עקימת שפתיו

 ?מתקייםרישומו ניכר ו ו,שה ממשמעהוי 

ר כוחות שמקש על שאר מצות הוא ת"תשמעלת מצות ל "וי
תנה באופן יתורה נוה, שאינה מצוה מעשית, דיבורהמחשבה וה
ר לכתוב ותרבי הבזמן ורק ',  אינו רשאי לכותבןפ"דברים שבע'
 . 'משום עת לעשות לה'

שאותיות ', נפשי יצאה בדברו ',מתרחב הענין יותרדיבור ב שרק
ומאוחדים בבת אחת עם המחשבה יותר , הדיבור חיים למוציאיהם

 .152עצמולנפרד ש, מכח המעשה

תווני דליבא 'ד, כתיבה לגבי דיבורב ואכן יש חסרון בביטוי הרגש
 אנא נפשי כתבית -אנכי': אמרנה "הקבעל ורק , 153'לא כתבי אינשי

 .154'יהבית

' עבודת הכותב עצות ב על שהתניאספר הקדמת כן מתנצל בו
,  דומה שמיעה לראיהנושאי,  פנים אל פניםעמהםואינו מדבר 

 .155רבופי דיבור מהשראיית הכתב אין דומה לשמיעת 

çé .'øåäøä ' ïáìúðå øøáúð àìù äøåú 

שהיה לו לומר ', דברי תורהבהכותב ': אולי יש לדייק לשון המחברו
 רק שעוסק בלימודיש לפרש אלא  ?ת"בלי בי', הכותב דברי תורה'
 .שעוד צריך עיון' דרך אפשר'

 שהרי גם, לברך עליה' תורה'גדר להיות  מתי מתחיל חידוש ע"צו
להלכה  אבל .ת"ה לברך בלא 156יש דיעות' מדרש'ו' תלמוד'על 

 .פ"שבעתוחלק של ונקבעו כדבריהם אחר שנתקבלו , מברכים

 ן שנווואינ,  עדייןףרופכשהענין  157כל חידוש יש לו דין תורהוכי 
בי ירמיה  את רהוציאווהרי , 158'אחותך'כ אצלו ברורואינו , בפיו
 . בגמראיובעיותקבעו אנלפני ש, מפני שאלותיו  159ית המדרשמב

                                                 
 . לימודוחסרון בכתיבה שאינו מוסיף , ויים מסוהרהור שאינחסרון :קיצורב  151
 .)ת בלק סג"לקו (.'אף הפסיק הענין', בראתיו יצרתיו אף עשיתיו'ש על " כמ152
 ).בשינוי לשון (. סנהדרין לה153
 .שבת קה 154
אוגדו  בתואבל כ, נשמע מיד לזולת,  כשרק משמיע לאזנוגם שקש לחליגם  155
 :) שבת ו( 'מגילת סתרים'שיכול לשמור הכתב לעצמו ולא יראנו לאחר כ, בידו
היינו שזהו רק רשימת ענינים ', הכותב לעצמו דרך לימודו': א"ר מהמ" שועהל"וז
ים שנתחדשו לו זה ז יש לעיין אם ממלמל בפיו הרהורי דבר"ולפ', בלתי רשמיים'

 .ברכת התורהאם יש להם דין דבר המסוים ל, עתה במחשבתו
 יתרו אני ויאמר' )א"יתרו פ( שכתיבה כדיבור מהמכילתא ש"ה סרה ראיית ערוז"ולפ

' לנוכח והרי לא הי' אני'מדאמר (א אומר שלח לו אגרת "ר.. 'חותנך יתרו בא אליך
 .נמסר לאחרש, ו שאני שהרי כתיבת יתר)כ כתב לו אגרת"ע ,לפני משה

אינו , שבשעה שכותב לאחרים, כ גם כשכותב דברי תורה באופן זה אין לברך"ואעפ
אף (לספר כדעת הפוסקים שהמעתיק מספר , לומד אלא מעתיק מה שכבר למד

 ..ת"אין מברך בה) ור תורהלהדיעות שמברכים על הרה
 כתב ששולח, תדוהגדת עאבל בנוגע ל,  ברכהמסויים לדיןאבל זהו רק לגדר דבר 

אחר אינו וכן כתב שבועה שמוסר ל,  מפיהם ולא מפי כתבם' אינו עדות שנאד"לב
 .מסוייםף דא, אמירה לענין לבטא בשפתיםכ

 :ברכות יא  156
שלא שערום ' חדושים ממש'התאונן על הבודים ) לב'  סי58עץ החיים (ב "הרש 157

 .ת"ואינם ד' ... לא היות"גם במ,  מעולםז"ולא נשמעו לפנ, אבותינו

 

בדרך ', 'לכאורה'רק באופן , תבצורה מסודרהדבר שלפני שיקבע 
לא העליתי זה  ':נוךי המנחת חשוןכל', לולי דמסתפינא'ו', אפשר

כל שתלמיד ותיק 'כיד מהרהוריו נחשבים האם , 'בכור המבחן
 ?לפני שיתבררו ויתלבנו כראוי', עתיד לחדש נאמר למשה מסיני

 ). אין לו ברכה חשובה נאכל חינודבר שאי, כעין ברכת הנהניןו(

אם הרהר  ת"בה צריך לברךא "האם היה הגר :ןיעיל יש נידון דידןוב
סיים זו שמתו שאלעל )  בעלות השחרברכות השחרשבירך לפני (

 160 ?'ה צריך עיוןכל ז'בה 

?או דעת, בינה, הרהור בחכמה  

כח  בהיוליחידוש תנוצץ כשמ מיד 'תורה'נחשב ) אהאם , כלומר
שיתפשט לרוחב ההשגה עד ) באו  ,161 מקיףדרך )'כח מה'(החכמה 

 ).ה"תניא פ(שיתקע מחשבתו בבדעת כ רק) גו  א,בכח הבינה

èé . ïåùì'íééåñî' 

ט שאלה ושס כשפ"בש' סתייםת'כ' מסויים ' לשוןבאריש ל, ולסיום
 ,162'סיום מסכת' כןהעניגמר נש, שאין פירושו רק סוף, או איבעיא

לא , '163'בגנות ומסיים בשבחתחיל מ', 'סיים ביוצר אור'
 שונין ומשלשיןרים חוזו' ארוכה מני ארץ'תורה ההרי ש, 164'סיימוה

  ? לימודינוסוףאין זה ש,  עודשנחזור, 'הדרן 'מהבסיו פעמים 'גאנו 

לא 'להיפך מילה זו מצינו מו שכ 165בירורלשון ' תסתיים'א אל
אינו 'י "פרשו 167'ולא מסיימי, ומר אמר ,מר אמר',166'מסיימי קראי

  .שהענין מובן ומבורר', תסתיים'ולכן אומרים אנו , 'ניכר

                                                 
מי שיודע לטהר את ...אין מושיבים בסנהדרין אלא'ת על "ל שזהו כשאלת ר"וי

 ?' מה לנו בחריפות של הבל'.)  יז'סנה( 'נ טעמים"השרץ בק
 .לשון גוזמא לעומק החריפותרק ' ן טעמים"ק'והמאירי תירץ ש

היחיד למה מזכירין דברי 'אינו רק כענין ' נ טעמים לטהר את השרץ"ק'והנה לימוד 
,  בסברת המקשן בסוגיות הגמראט"ואו שק, )רוש אחדד לפי"א מ"עדיות פ(' לבטלה

המכשלה הזאת 'ש,  שיש בהם תועלת ללימוד.)מ ט"ב(' בדותא'כ,  שנדחואו דברים
כמעלת תלמוד בבלי על ',  נכשל בהןכ "א את"אין אדם עומד על ד,  ידיךתחת

 ).סנהדרין כו( 'חשכים הושיבניבמ' שנאמר עליה) שהלכה כבבלי(תלמוד ירושלמי 
וכן חכמת ' לא דבר רק הוא מכם' רבינו ' שאין נוהגים היום כס"וגם סגולות בש
 'אפי, לא יבול'נכללים ב, אמרי בן סיראמו', היינו דאמרי אינשי'העולם בגמרא כ
 .ב הוספות קדושים"ש חי"לקו :)סוכה כא('  צריך לימודח"שיחת חולין ת

 ןכחשבו, שכשהטפל בטל לעיקר) ג"סוף פ(' אות לחכמהפרפר'משנת בוביארתי 
 .כדין פרפרת הפת, אז גם הטפל חלק מהעיקר, עיבור השנהפתחי נדה 

סנהדרי גדולה יתכן שכל דיין ה, נגד ההלכהמופרך בדבר הוא  ת"אבל קושיית ר
 כלומד לקנטר, אלא בטול תורה, אין זה לימודש, יצטרך ללמוד לטהר את השרץ

ופשיטא שאין לברך ). ג"פ(' מגלה פנים בתורה שלא כהלכה'כ',  נבראנוח לו שלא'ש
אלא כך ,  חריפות הבלנו שאי'כ) דרוש לתורה(ל "אבל מהר. ת"העל לימוד כזה ב

 . דרכה של תורה לחקור מהות הדבר מכל בחינותיה
לברכת התורה גם ץ בעד ונגד דרך הפלפול נוגע "יעבול " אם מחלוקת מהרעייןליש 

 .שאינו לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתאעל לימוד 
 .קדושין ל  158
 :ב כג"ב  159
160

וגם אז שפתותיו מרחשן , ע"חצאי שעה במעל'  ישן רק גהא הי"שהגר, להעיר 
 .צ"ומובא ברשימות הצ, א"בהקדמת בניו לביאורי הגר(

שדבר שנודע מציאותו אבל לא מהותו אינו ) א"מ רט סק"חו(א " להעיר מהגר161
 .לא מהותו, מציאות השכל נודע, ובענינינו, )ני בתראינגד גאו(מסויים 

 . ברכות יב 162
 :פסחים קטז  163
 .גטין לט  164
רחבה מני 'אף שהתורה עצמה ,  ידיעתו המסכתמהנשלהלומד שאצל האדם  165
 .'לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאד'כמבואר בענין ', ים

ה "תחילת דכ(שט בכל כיוון  סברא יכולה להתפשכל, הם' א' סיום ' פירושי'בואולי 
 .עד כאן ותו לא, ובא לבירור מוחלט רק כשיש לו קצבה וגבול) ז"וידעת רנ

שהגדר מעכב גידול כל סברא , הישיבותבני  לשוןבהרגיל באחרונים ו' גדר'וכן מילת 
") פין("' לשון סיום'מ )בירור באנגלית(=' דיפיין'וכן מלת . מלהתפשט בדרך עקומה

אדם 'בפיוט הושענות ' סיום'כמה מובני ולהעיר מ.  וצרפתיתבלשונות אנגלית
 .'מטרות עוז לסימה...תבל המסוימה ': 'ובהמה

 .'סימן'לשון .) ב סב"ב(' סיים את הקרנות'י "ע פרש"וצ

 



 הרהורי תורה קונטרס                                               10 

ë .ã òîåùääøåú éøáî ôééè åà åéãø 

 עוד ן אצלו היותר מסויימת של הרהור זהו כשאיאדרגוהנה ודאי 
 , הלכה לפועלכח הדעת לאלא ברור ב, לכאן ולכאןט "ושק

 ףא, מסוייםברור ו שהרהורו טייפות ברדיו "שומע דה, זהלפי ו
 לשוןמשמע כן ו .ת"הברצריך , שומע כעונה במכונהאין ש

168רבינו
. 

 
,  מפי אחר חייב בברכת התורהת"השומע ד':   169כות שלמהיהלבו

 ',  לברך או לאטה יש להסתפק אם חייבאבל השומע מסרט הקל
 

דשומע כעונה , לא מדין שומע כעונה שבכל התורה':  שםובהערה
, ד"וכ בנד"משא170 ח"לצאת ידאמרינן רק במה שצריך לשמוע 

 אומר וחבירו או חדאה ש,ת"ת תמצושום דכך היא עיקר אלא מ
 , תלמידו שומע

 
כל ו, ככל מצוה התלויה בדיבורת "דמצות ת171 ר"עהשוש "ומ

מצות צא לא יו אפשר לו להוציא בשפתיוד שלומד בהרהור לב
 ל"עכ, ע"חידוש גדול הוא וצ, ש"ולמדתם אותם עיי

 
, פ"ע בהרהור רק שזהו עותכמה דמביא 172הו  מעשה אלי'סבו

והעיר חכם אחד . ש" עייהתורהת  ברכצריךספר באבל בהרהור 
לא יעסוק אז ש, ש" קבאמירת פיוטים בברכת173א "ז מהרמ"ע

י הרהור "מ מי שלומד ע"מא " וכתב הרמ,ת"בד'  דבר אפיבשום
אלא , שרואה בספר ומהרהר לית בה איסורא דהרהור לאו כדבור

 יהרי שבל, ל"עכ' שמתוך כך יבואו לדבר ויבואו לידי הפסק וכו
, פר מתוך הסלוחשש שיבואו לדבר אין חשש הרהור אפי

 .מפלפל לחלקובמעשה אליהו ...ולכאורה היא הערה נכונה
הכתב לשומע ממכונת ן מהרהר מלוי מחלק ת חיי ה"שווב

 הולך כ"ואח, שפותח כפתור הטייפעיסוקו בזה רק כש', טייפ'
 -כ קורא מתוך הכתב"משא,  יסיח דעתורשפממילא וא

 
 מעשיו מוכיחיםאז  ,הטייפהרדיו או שפותח כהרי ש ,'קד "לענו

 ?על אותו זמןת "ברהולמה לא יברך , לשמועשרוצה ללמוד ו
 

àë . úåèéùää úâøã éôì úåðåùä'øåäøä ' 

זהו , ע לא לברך"שפסק בשו 'הרהור'גדר  שש מקום לומראולי יו
כשעדיין , הכשמתחיל להתנוצץ אותיות פורחות ראשית חכמרק 
   . ומסויים אצלו ברורן שלימות העניןאי

 דרגות מונה', הנחמדים מזהב ומפז רב'ה "מאמר רבינו הזקן דבו
 .'עקבי לאה בראש רחל'ו, המחשבהאותיות  ב'ספר סופר וסיפור'

                                                 
, רכת התורהלבהראוי  דבר מסויים אז נעשהגבל באותיות הדיבור נורק כשהשכל 
 .גם בכתיבה, י"ולשיטת הב
י ופרושי "שנחלקו רש, )ו"פאבות ' פלפול'כעין ( כפולות ותיותיהא' הרהור'להעיר ש

אבל (.חלישמזק או מחאם הכפילות ) מט, ויקרא יג(' ירקרק או אדמדם 'עלע "ראב
שאם לא מצד , איך יברך, עולה לתורה שאינו מבין לשון הקודשהה "ע, יש לשאול

 ? )הרי אין לו הרהור, שומע כעונה
 

 .מ לג"ב  166
 .ערובין יג. כו:  שבת כד167
168

כט בבוקר וואס דעמאלט קען אמ'אויך ברכת התורה וואס מ '382ו "ש כ"לקו 
 'לארנט דורכן ראדיא'וואס מ...מען הערן און לערנען די תורה

169
 ה"ברכות השחר ס' ז אויערבך הל"הגרש 
170

 ?שהרי לא שמעו משפן הסופר כדי לצאת, ע"אבל צ 
171

 ב"ה פי"ת פ"ת 
172

 )שמא' סי( 
173

 )סח' ח סי"או( 

כמה הרי יש ', מסויים'ולפי ביאורינו שחסרון הרהור הוא שאינו 
, ה עד הסוף" מתחילת הברקת כח מ,הרהורה בהתפתחות דרגות

ומנלן , א"הגרו ,בשולחנו ית יוסףוונו הביכדרגא מנלן לאיזה ו
 .לא פליגיו, ואולי מר אמר חדא ומר אמר חדא, לאפושי פלוגתא

óðòâ  : 'àøáâ 'å'àöôç 'úá"ú  
 כתב ,ובסידוראבל , ע"שוב' מהרהר'ליישב לשון בא  רנוווהנה ביא

ל שום אופן של ברכת התורה עשאין לברך מפורש רבינו הזקן 
 לפני ות מפי"להוציא דלדבר ו אסור' :וזה לשונו, הרהור
 '174ת"ברה

 
מקיים רק חלק היותר טוב הרהור גם ש, ולכן יש להסביר עוד

תורה מבורר ד' חפצא'אין העדיין אבל בשלב זה , ת"שבת' גברא'ה
כמו , 'על דברי תורה'עליו אצלו שישאר בזכרונו שיוכל לברך 

 .שנבאר בענף זה
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שלכאורה קשה להגדיר חכמה , ת"חפצא בת ענין ארלב כדיו
 ? בגדר חפצא,שה בידיםששאי אפשר למ תרוחני

 הבדל עיקרי בין 175נוימצש, ת של קטן"ר תגדתחלה יש להקדים 
 .176 להחינוך להרגילו לשאר מצות,חינוך בלימוד תורהשל החיוב 

 178דכתיב? לןמנ..ללמדו תורה.. האב חייב בבנו177:נו רבנןדת
 על האיש ללמד בנו ע"מ: 179וכן להלכה. ולמדתם את בניכם

 .180תורה

מצות ואף . 182דרבנןמהוא  החיוב לחנך 181אבל בשאר מצות
שייך דוחה הגמרא שהם רק ,  יש להם מקור במקרא'שלכאו

 .183אסמכתא

 184אבותבהתנא כשש, והנה בענין החיוב ללמדו תורה צריך להבין
  ,מבן חמש למקרארק מתחיל , לימוד התורהתקופות מונה 

 שנים שתילקטן לימוד של חיוב ההמשנה  הלמה השמיט, וקשה
ה צוה לנו תור...  לדבר אביו מלמדו186משיודעתינוק , '185י זהלפנ

 ?187משה מורשה קהלת יעקב

                                                 
 ?ולמה לא סגי בחדא, 'לדבר ולהוציא מפיו 'פלוכמה לע "צ174 

 :משני אופנים הפכיים בנידון דידן'  באיש לפרשו, ולולי דמסתפינא
כולל גם הרהור המסויים מובנו ש, 'לדבר'שלא נטעה ש, רושי קא מפרשפ) א

  .נויכביאור, יוציא בשפתיו ממשכשרק שיברך ל "קמלכן , ת"צריך ברה, שבהבמח
 .ת" שצריך ברה'דיבור' ראים נקיהרהור המסו,  להיפך)ב

 .נזיר כט 175
שאף ', לכשיגדיל'ולא ' כירכשי': ם" הרמב'מדייק ל) ת"א ת"ם פ"רמב(צ "הצ 176

 . ולמדתם אותם את בניכם'ת "ע מה"מאבל חינוך ללימוד , דרבנןשחינוך למצות 
 .כט 177
 .דברים יא 178
 .א"רמה ס' ד סי"יו 179
 .תת ולא למצו"ת רק לת"שחינוך קטן מה) יא,שית יחברא(כ משך חכמה " וכ180
 :ביצה כח, .חגיגה ד  181
די שיהא  להרגילו קודם זמנו כ...קטן שהגיע לחינוך: א מגילה יט"הרשב' בחי 182

אך ). משלי כב ו(' פ דרכו וגו"נער עכענין שכתוב חנוך לרגיל במצות כשיגיע זמנו 
ר בו ולהפרישו כדי לחנכו בקדושה  מצוה על אביו לגעו)ח"ז הכ"א פי"מאכ(ם "ברמב
 .שהוא מצוה מדברי קבלה, ובחיי אדם כלל סו. ' חנוך לנער וגושנאמר

ע לאו " איסור בידים לקטן דאסור לכיתן של' כמא בסופו' ת רבינו הזקן סי"שוב
ולהטורי . ).יבמות קיד (לא תאכילום'  ביאלא מדכתיב לא תאכלום קרי, משום חינוך

 .תקנו חינוך קטן בימי שמואל) והאה " ד.חגיגה ו(אבן 
 .חגיגה וביצה שם 183
 ה"סוף פ  184
 ו"א ה"ת פ"תם "רמב  185
 .ברייתא סוכה מב  186
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ëâ . éúù ãåîéìá úåôå÷úìãìé 

 :  מן התורה'בוה,  מדרבנן'א,  ללימוד188ויובן בשני תקופות חינוך

, דרבנןיוב זה חו.  משיודע לדבר189שלשהתקופה הראשונה מבן ) א
רק ,  בר הבנה וזכרוןואינ' גשבן , שאינו נקרא לימוד ממש עדיין

 .191 בציציתלבוש לנענע לולב ול190ותכחינוך למצ, הרגל טוב

לא רק , כשמבין וזוכר למודו', מבן ה 'ת השני" תתקופת) ב
 כ"מלמד ללמדו לידע כל תושב לשכור 193ת"ב מהיי וח.192הרגל
 ,למצות שיעשה בגדלותו) דרבנן( רק חינוך ז"איש .194195פ"ושבע
 .כמו שנבאר, )כל יוםב לימוד לא(, מצות ידיעת התורה 196אלא

                                                 
ל " י,.)יומא פב (להתענות 'י ו'בן טו, ולולב שנימנו בסוכהתפלין ציצית לא מנה  187

 . לא רק הרגל,דהוי חפצא שמונה רק לימוד תורה של קטן) בדוחק(
 : 'חינוך'ם בפירוש "ורמבי "להעיר שנחלקו רש  188
שגם תחלתו מציאות ', חנוכת המזבח' כהתחלה' חינוך ל' יפ) בראשית יד(י "רש) א

 . כחינוך ללימוד תורה, שההמשך כולל גם ההתחלה, כקרבנות חנוכת המזבח, ותוכן
שמרגיל , לשון הרגל' חינוך'מפרש ) ד"ד מ"פירוש המשניות מנחות פ(ם "אבל רמב) ב

 .כחינוך למצוות, הדומה שיהא מוכן לדבר האמיתיעצמו בדבר אחר 
יומא (' וקותמחנכים התינ': בלשון המשנה' חינוך'פירושים אלו ב' בומצינו כעין 

אינו ' משלימין'גם חינוך , אבל באמת. ,ןומשלימי) ב, שעות) א', תרי חינוכי הוו'.) פב
 .רק חינוך למצות בהרגל בעלמא, ממש' התחלה'גדר 
 )ה"אבות סוף פ(' בן חמש למקרא'ל אברבנאל עמביא מ) ח" סמהד ר"יו(א "רמ 189
שלש שנים ערלים לא ' ציינו לי לאבות"ופרש, ז"והט. בן שלש שנים' הגיע לחינוך'ש

 .א מביא מהרוקח מנהגים לילד בן שלש"והגר', יאכל ובשנה הרביעית גו
י " עיין רש".מצותשיהיו רגילין ב.. שמחנכין אותן .) "יומא פב(תכלית החינוך   190

.  לה כדי שיהא מחונך ורגיל למצותקטן למצוה שראוילהרגיל , ה מדרבנן"ד. סוכה ב
 .ם שם"א וברמב"הרשב' ועיין חי

להאכיל פסח לקטן שהגיע לחינוך אף שלא נמנה (ומותר לספות לו איסור בידים 
 ).ח"שמג ס' ע רבינו סי"שו(אם מתכוין לחנכו במצות ) עליו
 . אות נבת דברים יא"וראה תו, ו שחינוך מדרבנןרייתא זטורי אבן דייק מבו 191
עד איזה גיל להניח בן ) ז"א הי"אישות פכ(ד "ם וראב"להעיר ממחלוקת רמב 192

 .מאמו כדי שיוכל ללמוד תורה עם אביומאימתי יפרישוהו , אצל אמו שנתגרשה
. ולכן נכלל ציווי לימוד התורה לגדולים, לימוד התורה מן התורה גם בקטן': 193
 .)83' ט ע"ש י"לקו(' בדין לימוד עם קטןת "הלכות תר "ם ושועה"הרמבלכן פתחו ו

והוכיח כן מהא דאם . ו' עירמו ס' ע סי"וטוש. ק א"א שם ס"ועיין קו, ד"א ה"פ  194
למה דאם אין חיוב על האב רק למקרא , ת של האב"בנו נבון ומשכיל בנו קודם לת

אם 'י "ותדע מדאמר ר (וד בנושביל לימו חיוב דאורייתא במת לעצ"נדחית מצות ת
 הוכיח מהספרי ושננתם לבניך אלו גם).  הערה הבא'ועי, בנו קודם בנו קודמו' הי

,  האב ללמד בנו בעצמוחיובו זה 'למדו מקרא אין מלמדו משנה'ו. התלמידים
 ).י"וביאר שכן הוא גם לרש (כו למלמדהוליולמשנה ותלמוד יכול ל

אם " ש,כ"שבב האב רק ללמדו תושחיי, יצא לחלוק) הד רמ"יו(ערוך בשולחן  195
פרא אדם ויצא לתרבות רעה דבאין תורה אין ' יהי... בתורה כלל עד שיגדיללא ידע

וכשיגדל ..מצות לפיכך חייבתו תורה ולמדתם אותם את בניכם להרגילו בתורה 
 למדו מקרא אין צריך'ש, חיוב חינוך רק למקראש "ולהערוה. ילמוד בעצמו משנה

 .פ בקטנותו"כפשוטו שאין הכרח לימוד תושבע, .)קדושין ל(' ללמדו משנה
הצפירה גליון (פ "תושבע מדללפטור שהדוגלים בדיעה כבר הרעישו גדולי הדור על ו

ך  הערוכולל, תקופההכל גדולי ' וחתום עלי, ז"תרפ(ל ספר דרכה של תורה "וז, )198
 חומשי 'ה...ו ובני בנינו כוללת תורה שאנו מצווים ללמדה בנינ): "השלחן בעצמו

פ "שבעתובכללם המדרשות והאגדות שהם גמרא ו ותלמוד הכולל משנה וך"תורה נ
תורה ולהתקדש סקים בה להבין ולהשכיל באמתת השמביאה ההוגים והעו

והאריך בדברים " (כהלכותיהן' בקדושתה לשמור ולעשות ולקיים בפועל מצות ה
 ,פ"ו תושבעסיק שחייב ללמדכז מ' א סי"יון חת שערי צ"שווכן ). חוצבי להבות

יציל הבן מלהיות פרא ) פ"בלי תושבע(ב לשיטתו למה לימוד תורה שבכתב "גם צ
 רץ'י כבר תי" מרשש"והוכחת הערוה, עיין באריכות מספר דרכה של תורה, אדם

 .פד ואילך שמוכרח לפרשו כן' ע) ה"תשל(ו " קובץ דברי תורה ח'ועי, רבנו הזקן
מ " הגראבל,  כשותפות יששכר וזבולוןיבנו קודם הווא ו השלחן למד שהוהערוך

ללמוד  'מי שאי אפשר לו'ששותפות זו הוא רק  'פי) ג"מוריה ניסן תשמ(נשטיין פיי
תורה ללמוד עצמו מחיוב שיפטור נלן מ,  אבל אם יכול ללמוד,ע"שו כלשון ה'בעצמו

 .מד בנואם לא שמחוייב בעצמו לל, י לימוד בנו"כל התורה ע
, ונו לזמן גדלותותורה שלומד בקטנותו שמורה בזכרהש) בפנים(ולפי ביאורינו 

 .'פ"א רשאי בע"ים שבכתב אדבר' שמקראמ,  בזכרונויותרחקוק פ "תושבע, אדרבא
 .'בן יג למצוות'מן התורה דומיא ד' בן עשר למשנה', ל שבמשנה אבות"וי
 .)ברכות יז(' אתנויי גברייהו'',  בנייהאקרויי', בזכות נשים' הגמלשון ע דיוק "אבל צ(

 אוה.  ורק מחוסר זמן,'יר חדשכדיו על נ'למוד קטן , ואדרבא.  רק התחלתלא 196
 )סוכה מה(' אוכלין אתרוגיהם..התינוקות': לא חפצא, ות רק סימןמצ שחינוך 'ראי
קטנים אכלו רק ' לתוסאבל  ('ו למצוה גמורהאתרוגי התינוקות שלא הוקצ': י"פרש
 ).זהמשהגדולים נזהרו , וגיהםאתר

טנותו נעשה חפצא דידיעת תורה שגדל וגם מה שלומד בק
.197עמה  

ëã .ãåîìì äåöî ,òãéì äåöîå 

 :לימוד התורהמצות ב םשני חיובישיש והרי ידוע 

 מי שלא לימדו אביו חייב ללמוד 198,חיוב ידיעת כל התורה. א
 .200 ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם199עצמו כשיכיר שנאמר

ת " לו זמן לתלקבוע...  כל איש מישראל חייב202 201חיוב להגות . ב
 . והגית בו יומם ולילה203ביום ובלילה שנאמר

) 'קבלן'מו הוי כד(ידיעת התורה :204מ בין חיובים אלו"ונפק
אבל מצות והגית  .מודליות אחר הרבה שנבמילואו רק קיים תמ
הוי ולימוד הקטן . 205תמידית כל יוםהיא ) 'שכיר יום'הוי כענין (

יושלם עם מה שילמד ש, רישומו ניכר ש,למוד תורהחלק חפצא דת
 .כשיגדל

ëä .äøåúä úòéãé úåöî úåìãâ 

 אינהש, במצות ידיעת התורהרק נפלאה גדולה ווזאת מעלה 
אבל ,  אחריםל ידי להעשות עי אפשר גם משום מצוה שאיתנדח

 . 'והגית'מצות אין הדבר כן בנוגע ל

   206 רבינו הזקןוזה לשון

 כולה ל פהרה שבעלזכור כל התוכל מי שדעתו יפה שיכול ללמוד ו'
 207 כולהל פה לא ישא אשה עד שילמוד תחלה תורה שבערי זהה

  ישא אשהר כךואח

י  לקיים מצוה שאלמוד תורהולא אמרו שמבטלין ומפסיקין מת ..
,  אחרים אלא להפסיק לפי שעה וזמן מהל ידי לעשותה עאפשר

                                                 
פטור כיון שפעולתו קיימת נפטר דגם פעולה ב)  מג,ג"ב הי"תרומות פ(נ "בצפע 197

 .יהיה לו ידיעה בגדלות..י לימוד "שע'ת "מת) י"ג ס"מילה פ(ומוכיח , בזמן שחייב
 .א"רמה ס' ד סי"יו. ג"א ה"ת פ"ם הת"רמב 198
 .א, דברים ה 199
  נצטוינו ולמדתם אותם ונאמרכל המצותעל ') ע"בהקדמתו למ(ג "ש הסמ"כמ200

וכן אמרו .. כי אין שמירה אלא בלב.. צוה אתכםאת כל המצוה אשר אנכי מ.. שמור 
ך "דהיינו תנ) א"ב ה"ופ, א א"קוו, ד"א ה"ת פ" הת'עי(' שמרתם זו המשנה'תינו רבו

ג מצות "וכל הלכות פסוקות של כל התורה עם הטעמים כי הן הן פירוש התרי
וגם כל דברי .  מצות שאין נוהגות עכשיו'ואפי.. דוקיהם בכל פרטיהםרה ודקשבתו

שלא , ח"עקב פמ' ובספרי פ. חכמים שהסמיכום על מדרש הפסוקים שהן ההגדות
ת "התוב. ה למוד מדרש הלכות ואגדותל כל המצו"ת, תאמר למדתי הלכות די לי

 ).הלכות עם טעמיהם בקצרההפ כל "שבעזה כולל תוז "לרביה
 הוא רק אחר שגמר כל – למי שיכול ללמוד כל התורה –' והגית'יתכן שחיוב  201

 .ו/8ד והערה /8 ' הע253' ה ע"ת מהרב אשכנזי ח"הערות להת. התורה
א למדן איז ניט דער ': אמרי אינשילאידך גיסא - .א"רמו ס' ד סי"יו .ח" הם"רמב 202

לא יעשה אדם 'ארתי ענין וכן בי,  וצריכי.'נאר דער וואס לערנט, וואס קען לערנען
וד מני ליפ לשני או)ב יד"ב(' ולא היקיפו יתר על ארכו, ת לא ארכו יתר על היקיפו"ס

 .לעיון ולגירסא
   .ח, יהושע כג 203
ד "נ תפלין פ"צפע(ר שיהא מונח "תשאבל , י העיקר הקשירה"תש דנבארלקמן  204
 .יהא מונח בראשודיעה היא ש ומצות י,מצות והגית הוא מעשה הלימודכ "כמו) ד"ה

 אבל מי שלא הגיע, מי שדעתו יפה ללמוד כל התורה רק בזהוד ש"ג ה"ראה פ 205
צער ולעשות בונקרא בור אינו חייב לחיות ) הלכות פסוקות לבד' אפי(למדה זו 

כיון שאינו יכול לקיים מצוה זו ד. ח בקביעות עתים לתורה"יוצא יו, מלאכתו ארעי
חולין ענין משא ומתן ' מסה "וראה של .'א שחרית כו"פ' רק חיוב והגית כו עליו יש
ב יקיימו טוב תורה "בע ו,ח צריך שתהא תורתו קבע ומלאכתו עראי" שת,ה ואף"ד

 . שעות ביום לתורה ולתפלה'חעם דרך ארץ ויקדישו 
 .א"ג ה"ת פ"הת 206
 .קדוקי סופריםודקדוקיהן ודג מצות בתנאיהן "תרי כל ..כל ההלכות בטעמיהן 207


