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Summary

Section I: (Chap.1-11) The Vilna Gaon questions Bais Yosef‘s 
ruling that ‘thought’ needs no Birkas Hatorah: Is not Hirhur a 
Mitzva? The Ba’al haTanya states that Hirhur Torah is a Mitzvah, 
but fleeting thought lacks the defining Bracha criteria.  
Section II (12-21) This explains Bais Yosef’s requiring a Bracha for 
defined Torah writing and reading. But for Ba’al haTanya, only 
verbal Torah retains lasting “Cheftza” memory, for which we honor 
a Torah scholar. Visual, auditory & kinesthetic learning. 

 
 

Section III (22-37) Although lacking “Gavra” status, a woman, and 
a minor, do retain the Torah “Cheftza’ effect in memory  
Section IV: (38-53) Nusach ‘L’ vs. ‘Al’ in 20 exceptional brochos 
shows a consistent pattern depending if the Mitzva is primarily an 
active process verb, or a resulting product noun: “L’haniach’ on 
Tefilin Shel Yad for the binding act, but ‘Al Mitzvas’ for Shel Rosh 
passive resting. This Birchas Hatorah Gavra/Cheftza issue explains 
the Ashkenazic Laasok. vs Sefardic Al Divrai Torah.”  

 ב ממאנטרעאל"ל שו"משה רובין ז' ח ר"לעילוי נשמת הרה
This study of Torah Blessing on thought, talk, reading, writing & hearing  
is dedicated in loving memory of Rabbi Moshe Rubin of Montreal  
whose passionate Birchas Hatorah and davening continue to reverberate. 
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  נף אע
  אם מברך על הרהור תורה

 א"קושיית הגר. א
   .ינולקאקרא הבו גדל לא' כי שם ה 2'שנא 'מנין לברכת התורה לפני' 1ר"ת

 4' .לברךצ "א ת"המהרהר בדו, צריך ליזהר בה מאד ת"הברכ' 3ע"בשו ופסק

  :א"הגרעל זה  קשההו

והגית ' 5נאמר והלא ,וכי ליכא מצוה בהרהור ,דכאן מברך על המצוה ,ע"צ'
  '.והגיון לבי' ש"כמ ,ל בלב"ר 'בו

זהו  - מעשה ואין בברך על שלא ל 7א"רשבהממביא עצמו  6א"הגרואף ש
 . דבר חיובי זהו ת"אבל הרהור ד, השמטת כספיםד ב ואל תעשהשב

 9,מצוה שבלב דביטול חמץת ל"בין ההרהור בד מחלק 8מלא הרועיםבו
דברים ' שאף שבהפקר 1112'.ודיו בובלמבטלו ' 10'סגי בעלמאביטול ' שחמץ

   ,חמץ האסורממאן בהרגש פשוט שרק  הויבטול חמץ  ',שבלב אינן דברים

   13:תניאה' סב ש"כמ, מפורט באותיות המחשבה תורהאבל הרהור 

. רק שהן רוחניות ודקות יותר, אותיות כמו הדיבור' בחיכ "המחשבה ג'
מהלב אל המוח  קודם שעולה, למשל כשנופל איזו אהבה וחמדה בלבו.

. רק חפץ פשוט וחשיקה בלב, אותיות עדיין 'לחשוב ולהרהר אין בה בחי
 .'עלתה מהלב למוח לחשוב ולהרהר...כ"ואח

                               .מסודרת אלא מחשבה ,שאינו רק הרגש ,ברך אהרהורי 14א"להגר ולכן

  תירוצי האחרונים. ב
 גזירת הכתוב

הרהור אברך לא י, הרהור כדיבורד "למ שגםמיישב  15ההשאגת ארי
   16' .ממש ולא הרהור קריאהרק  ,'אקרא' כי שם ה'ת מ"דילפינן ברכה'

  '.אקרא' כי שם ה'מברך רק , אף שהרהור מצוהש, י"ל להב"וכן י

גזירת 'וכי , י הסברא לחלקמה ,ת בהרהור"אם מקיים מצות תאבל 
   17?מדיבורהרהור  גרעילמה ו? היא' הכתוב

ד "למ אבל ',אקרא' שם ה'מ יםמדול ת"המת "ד ברכה"ק למר 18ריוה
  19.אסמכתארק  'אקרא' ,בנןדרמת "רכהב

ך אבר אני' לישראל אמר שירה בדברי לפתוח משה כשבא' 20:י"פרשכן ו
  21זהו' אקרא'ש, 'באמן לאלהינו גודל הבו אתם, אקרא' ה שם כי...

  ? דיבורומנלן לברך רק על , הברכה

                                                      
  .ברכות כא  1

   .)נדרים פא(' שלא ברכו בתורה תחלה . .הארץ  אבדהעל מה '   .ג ,דברים לב2  
 ד"ס, מז ח "או  3
, דוד בלבהרהר  ת"לפני ברכהש) תהלים קיט( 'גובלבי צפנתי אמרתך ' 'י אברמסקי פי"הגר  4

  .'פיך בשפתי ספרתי כל משפטי'אז  'קךולמדני ח' ברוך אתה ה' אמרשכאבל 
  יהושע א ח 5
 ח"ציצית ריש ס 6
  כלל ראשון יח' ת סי"שו 7
 ש"למה מברך ברכות ק, ומוכיח כן לרבינא דהרהור כדיבור. ברכות כא 8
 פרי מגדים 9

 .פסחים ו 10
 :שם יא 11
 ן ריש פסחים"ר 12
 אכ' סי 13
 ת דבר אברהם"בשו' לאופן א 14
  כד' סי 15
  מז' וכן במור וקציעה סי 16
  .ו"א ס"וציץ אליעזר ח ,טז אות כו' כן הקשה בדבר אברהם סיו  17
, )ברכות כא(א "רשב. 'ע דאורייתא"ת לפניה מ"ברכה'):ע טו"מ הוספות למ"סה(ן "רמב 18

 ).אא כ"אגת ש"שו(ת דרבנן "ם ברכה"אבל להרמב). תל(והחינוך ) שם(מאירי 
אז ואי לא כדיבור , ת דרבנן וקרא אסמכתא"אז ברכה, כדיבוראי הרהור : ח תלוי"להצל 19 
 .הרהור לא כדיבור ו)ק א"ס(א "להגרוהרי , ת"הת מ"הרכב
  .ע קכד ואבודרהם"טושראה  ,ספרי וילקוט שמעוני .שםברכות   20
  .ת"לפני שפתח בד )ענו אמןוישראל (למדו מזה שמשה בירך   21

  

  ארעי וקבע

    24.ארעיהוי רק ר והרהתירץ ש 23 22ור וקציעהמת "בשוו

הלומד 'ו 26,'מצוה לעצמה הויכל תיבה 'ו 25,ת אין לו שיעור"הרי תאבל 
אל תאמר לכשאפנה 'ו 27',צריך לנהוג בו כבוד 'אות א לואפימחבירו 
? ארעיגם בפנאי  ללמוד )29'עשה תורתך קבע'שמאי שיטת גד נ( 28'אשנה

  ?כלשהוכות הנהנין גם על ברד ת מברכה ראשונה"הכברגרע ילמה ו

  ללמוד וללמד

  ' .למדמר אינו רהההמו, ללמוד וללמד המצו' :תירץ 30ושב יעקב

, שומעהאו , ואינו משמיע לאזניו מלחש בשפתיוהלא יברך  ם כןאבל א
  ?מלמדש, יברך הכותב, ולאידך? 31שאינו מלמד

   .הרהורמתאים ל' תורה דברי' תברכ נוסח ןאיש, מתרץיש ו
  ?מצוהה מהותזהו  הברכה נוסח הרי', דברי' תיקנו לשון אבל למה

 א"קושיות על הגר. ג
  :השהק 32ך השלחןערוו

 םתהלי(' פי צדיק יהגה'  ,'לשוני תהגה'כ, פהב 'הגיון'ך "הרבה מצינו בתנ'
   33'.הגיון לב' :מפרשלב להכוונה כשו, )קטו שם(' יהגו בגרונם', )לז

   37 36 35 34 .לא לברך על הרהורשומסיק 

 ? 'עמךפינו ובפיות ב...דברי': מדגישה ת"הכברנוסח  הרי גםו

   38?היא מצוהתורה הרי הרהור , לאידך גיסאאבל 

וכשאינו מבין  39,הסוגיא וההלכה לידעהוא ת "עיקר מצות ת, אואדרב
   40,בקול רםכשמדבר  פ לא יצא גם"תושבע

  ?'לולהשכי להבין בינה בנויבלותן ' :רק 42,בוריזכר דנלא  41ש"ברכת קוב

                                                      
  
 סוברה מררבי תנחומא א, בספר לא במהרה משכח קוראה א"יר' ):ה"פ ותברכ( למישירוב 23

 .'עיניךאשר ראו  פן תשכח את הדברים'ושניהם למדוה מ, תלמודו לא במהרה משכח
  .ארעי דהוי באב' טב ת"דהרהר ותר למ) ג"ד סנתק( מת שלמהחכל 24
 ב"פאה פ  25
  )שטרנבוך(ת "לא לפני ברהו )שערי הלכה( ב"ב בט"ללמד א יןא. )הארוך(שנות אליהו  26

  ו"אבות פ27 
 ב"אבות פ 28
 א"אבות פ 29
ש "סוף שער ק סדור התניאב. צה' ה ע"הדרום אלול תשנ, כו' פניני הרב עד "הגרי, מט' סי 30
 '.ל"וד' כ בין העצמות לזולתו הנפרד כו"ממוצע ג, ת בדיבור"תלה תנאי מצות ת') פז' ע
 לקמן משערי תשובה 31
  מז ט 32
  ).ב ,שם כד( 'יהגה לבם' )כח ,משלי טו(' לב צדיק יהגה' )ד ,מט שם(' הגות לבי'. טו ,יט 'תה 33
 'כשעומד ממטתו'י "פרש) .נה ותברכ( ’ה קטנהז נבוא"ה. . השכים ונפל לו פסוק’להעיר מ 34
 ואיך, ת"רהלפני ב זהושמסתמא  )ש"האחר בר' ישכם ויאמר רבון כל עולמים'כ לא(

 ).משמע דבור' לתוך פיו'אבל ( )ע מז"שו(' צריך ליזהר בה מאד'ש ת"השמים בבר הויכשילו
) ק כה"ס(א "רהגהרי ש, )א רד ח"רמ( שאין מברך  כ"עאין לדחות שהרהור זה כהנאה ו(

חפץ  וכאן, אינו חפץ לאכולהנאנס ש פניזהו מ, ברךי שלא) טו(ר "א ושוע"ולרמ. מצריך לברך
צריך לברך לפני ש, מודילגדר תפלה ן לדחות שאי איןו .על הרהור ךכ שאין מבר"עו, זונבואה 

 'כו, מסתפקב "ומ ).קד ם"רמבת "שו(' אין חילוק אם יקרא דרך תחינה ובקשה') מו(סליחות 
כח 'שבלי  הרי. מפני כח הרביםת "רהושמע ישראל עם הציבור לפני ב, שדיעבד יענה קדושה

א שמברך "גרהלו). הזמן עוברכש ת"רכהלפני בש "לקמ "נ( ת"רכהבלי ב לא יתפלל' הרבים
 ?להיגם לכתח י תפלהשמותר לומר פסוק' נפל פסוק'מ וכחמ אםה, הרהורא
אל 'י "פרש 'מן ההגיון. . מנעו ' ,:)קא' סנהד(' ון עגהלש' 'וההוגה השם באותיותי'כן קשה מ35

, )איוב לז( 'הגה מפיו'). מחשבה' הגיון' 'ענף יוסף פיו( 'תרגילום במקרא או שיחת הילדים
 .)תהלים קטו( 'יהגו בגרונם', )יא, נט' ישעי( 'כיונים הגה נהגה'

 "שוב לשונךתח'על  ד"דמצוכ). יז, יז' בר(' ויאמר בלבו'כ(י מליצ 'לרק ' הגיון לב'ש 'גם ק36
' ויאמר המן בלבו', )כז מא שם( 'ויאמר עשו בלבו'וכן . לא בלב ,מוחב שבשמח )תהלים נב(
  )ד ,שמות כח(' לבי אומר'י "רש 'ול, )ג ,משלי ג( 'כתבם על לוח לבך', )ו ,אסתר ו(

ה "ד(  'ות המחאותירמז ל 'ייאמר הג' )י' ה ע"מ תרס"סה( לדבור 'ממוצע בין מח 'הגיון לבי' 37
 .)א"תו, 15 'ז הע"חייב אינש תשי

שבת מתיר הרהור  'דבר דבר' רקו ,ת"דהרהר אבל לא יל ש"מביא מהרי) .שבת קיג(ע "גרי38
ט "ב ותי"רעל צייןו) .ברכות ה( 'אמרו בלבבכם 'שנא רהיעסוק בתו'ממהרהר כלומד ומוכיח ש

  . או קול דקה, דומם ממש' ישב וידום'אי 
גמרא זמורתא 'תמהו ו. ג"א וה"ב ה"פ. ד"א ה"פר "שועהת ל"הת, ז"ה א"פת "תם "רמב39

  ..ר ולפזמןדבללא  ,לידעהוא ת "תענין  עיקרהרי  ,).שבת קיג(?' תהא
 ג"ת שם הי"והת ,נ 'א סי"מ 40
 ז"ע שם ס"שו, ת"ש פוטרת מברכה"שברכת ק 41
אבות (נו יונה רביו. פהבלמוד ל ,במוחלחשוב תורה  :חרדים מחלק המצות לאברי הגוף 'ס 42
 .'ר כעוסק בדבורכש ישעל המחשבה ש רהשיושב ומחשב בתו 'א') ג"פ
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 ע הרב"שיטת שו .ד
 46שהרי באותו סעיף, מצוה הרהור אין 45ר"שועהלש 44 43א לפרש"אוהנה 

אלא ..ת בעודו מושכב"להרהר בד כ אין"אעפ' 47:שמתיר להרהר מוסיף
  ' .הכון לקראת אלקיך' יקום ויעמוד או ישב באימה שנא

   48.כבודו הכנה דבעימצוה ת "דהרהור הרי ש

במצות ידיעת .. רה גדולה ונפלאה לאין קץמעלה יתיזאת ו' 49:ל בתניא"זו
  50'.רשבדיבו ת"על מצות ת לואפי -גתהוהש רההתו

 - בשעה שאני יכול לדבר‘ :יהרהר הבפש "ק ומרלמאנוס שה 51ע"בשו כ"כו
זהר י' 54:כ"וכ 53'.מחשבה לדבר בינה הגיגי י"ובשעה שא ..52אמרי האזינה

מקיים  55ר"לשועהש  ,'בשעת עיוןכ "אא..להוציא בשפתיו ולהשמיע לאזניו
  56.דיבורוי "ע יגרע לימודו שלא, עיוןת בהרהור ל"ת

 מסוים ומזומןהמברך רק על . ה
,  הברכ ןדי סרואלא ח ,ת"מצות ת חסרש ת"שאין פטור הרהור מברכה

בירך ' 58',לא קודם שיתפוס הלחם' 57,מוכן וממשידבר צריך ברך כדי לש
בעי ברכה ילה לכתח ' 60א"להמג 59.'כ הביאו האוכל מברך שנית"ואח
אינו מכוין ש, ם דיעבדגמעכב  63ולהלבוש 62,לאכילה והמצוה 61סמוך
   68 67 66 65.אולי לא יביאו 64כראוי

ט ולשין אדם וא 70,בקופסאמונח כלימוד מסוים  צריך 69ת"רכהבכן לו
 74 73 72'.התעיף עיניך ואיננו'ש 71והרהורב

                                                      
  .מגדים יקרים ועוד, ח אות כא"ד ס"יביע אומר ח 43
נוסח וכן  '.עד שיוציא בשפתיו ח"הרהור לאו כדיבור ואינו י...ת"אף במצות ת' )ז"ל( תניא 44
פתותיו ש' גם בקבר', ל עמךכבפי צאצאינו ובפינו ובפי תורתך דברי ', 'תורהדברי על '

 ).צו ותיבמ(' מדובבות
  ב"ב הי"פת "ת  45
 השכמת הבוקר' הל 46
 ו"א ס"פ 47
  .'אלא יזדרז לקום לעבודת ה, אבל יש לדחות שבא לעוררו שלא ימשיך להרהר במטה 48
שון ל' קורא בתורה'ו מפרש "פלתניא בלהעיר ש ).מפתח ערך תורה(ת "וכן בלקו, ה"תניא פ 49
  .אצלו אלבו 'ירוקורא לחב'

שמחשבה  'כ ה"בתניא פש, הקשה ד מאנטריאל"גאב רשפרונגיהפ "הגרר "מולהעיר ש 50
ללמוד  שחושב, משמע שהרהור כדיבור 50תניאשב, 'גם הק. מעשה עיקרהש 'ז כ"ובפל, פהעדי

 .לשמה בגט ומרלשמה כא
  ג"ססב ' סי  51
  ב,תהלים ה  52
  תהלים לט ' ידברתי בלשונ, בהגיגי תבער אש'וכן משמעות   53
  ב"ב הי"ת פ"ת  54
 א להוציא בפיו"אש יןעימשמשמע  'לו להוציא בשפתיו ואפשרכל שלומד בהרהור לבד '  55
  ).ש בהרהור"ק ח"לא ילהוציא בפיו  א"שגם כשא )סב(ש "לא כק( ח"יי
א "א: לא מצאתי לגוף טוב משתיקה') דרך חיים(ל "מהר :כשמוציא בפה ייןלע א"שא 56

אין , ולפיכך אם כח הדברי פועל. השכל והגוף, דברים מתחלפים 'ב שיפעלו אצל האדם
ואז השכל , לכך ראוי שישתוק ולא יפעל כח הדברי, ויבוא לידי טעות, השכל העיוני פועל

השכל וההתבוננות  'א שיהי"בקול ודיבור א'): תתלה' ת ויצא ע"אוה( צ"צל ה"ז  ."יפעול
ה היה כבד פה להיותו "ומרע', תיק רב כוי שתיקה ש"שכדי להעמיק בשכל ע, בשלימותם

 ."כ לירד בקול ודיבור צריך לעזוב מעט השכל והוא ירידה"וא' חכמה כו 'בחי
  .ב"סמז ' סימשבצות זהב מה מ"כו  57
 קסז סעיף ג' סי  58
 'רו סעיף ה' סי  59
 דאחר שנטלו מדאגביה נפק ביה .ברך אלולב קודםי'): :סוכה לט(ה עובר "דמתו ט"סקקסז  60
תפלין מברך משעת הנחה א ריה, מיהו לא מסתבר כלל דהיאך יברך עליו והוא מונח בכלי.  .

  'וכל שעה שאין המצוה מזומנת בידו לא מסתבר כלל לברך עליו) :לה 'מנח( עד שעת קשירה
 ה ףסעי  61
 ט"רו ס' ר סי"שועה 62
  ה"סרו ' סי  63
  )לכתחלה פ"עכ ב"מ(במילה  מילה' אפי אחר עלסמוך יולא ע "הספ ברכתמנין לפני הדע י 64
ולא אתי בידיה צריך ' הך דנסיב עיגולא ומברך עלי' )י"בב, א"ו ה"ברכות פ(ירושלמי  65

 ).אם בירך לפני שבא המאכל לידו יברך שנית כשאוחזו בידו" (= תנינות' לברוכי עלי
  )ז תפט ח"ט( וכן בספירת העומר צריך לידע המספר לפני שיברך  66
  .ברכה למצוה שמא יקחנו אחרוך סמלתרנא  ר"עהות שוהשלמ הדברי נחמי 67
 ר "שועה 68
ח "או(שטרנבוך ' והנהג' תשו. ברכת המצות או נהניןת כ"האי ברדן  148' ד ע"ש חי"לקו 69

  .כ"ברכות ביו' ת לק"אי נמנה ברכה) קנג
אבל מה נעשה , ואם הפסיק יברך שנית, ת ללימוד"א שיתכיף ברכה"זה מיושב רק להגר 70

לא יתאים עם ' ולכאו? )לא להפסיק' נכון'רק (ת יצא "שהפסיק אחר ברה) ט"מז ס(י "להב
שדיעבד , י"ל לפי ביאור הב"וי. נ אם בירך לפני שבא המאכל יברך שנית"ביאורינו שבברכה

ל דגם "ז י"ועפ) מ"טעמים ואכ' שיש בזה ב(ת תמידי "אם הפסיק יצא שלא הפסיק מחיוב ת
ת "וגם היום שקבעו ברה.  אף שילמוד משך זמן אחר הברכה, מסויםת יברך רק על דבר "ברה

ז "דלפ' עדיין ק) ר מו א"שועה(ולומד מיד אחר הברכה ) ק יב"א ס"מג(בסדר ברכות השחר 
ל "י'? יגעת ומצאת תאמין'ש, ס יבין בבירור"שכשיהרהר ויתעמק סו, יברך לפני הרהור

כמו שלא יברך , אלא דאינו יודע מתי, אינו רק שמא יאנס ולא יביאו' אינו מסוים'שחסרון 
, וכן כאן, שאינו יודע מתי) 'שהנשבע שלא יישן כו(ס ודאי יישן "אף שסו, על שינה בסוכה

ל שאין חסרון הרהור "י? יברך אהרהור, שחייב כל היום, ת"י שאין חשש הפסק ברה"אבל לב
 לקמן ענף ג', שחסר חפצא דתו, אלא חסרון איכותי, רק שאינו לפניו

 ולא הרהרז "רק יחידי סגולה כריב. הרהור בשבתלא שלכן אסרו רק דבור  'פיע "ירגה71
  .ת לבבחמד ופטור, בפועל רק גוזלאסור ' לא תחמוד' וכן. מטונף יבמבו

  א"שיטת הגר. ו
 רוהרהוא ש"כהגר ליחידי סגולה, והדבר לאומר היפהרי , ביאורינולו
כשלא ' ה דתהקפכ, כחוט השערה' סביביו נשערה מאד'ו ,ברךל 75'מיושר'

רבי ו, בשבת מלהרהרט שלא של 77חסידאותו ו ,הרהורהב 76שרה השלט
  78'.ת המטונפותאובמבו תילא הרהר'השתבח ש זירא

  
 םברשות םאין לב'ש, ותורה על הרוב תדבר, אבל לאו כל מוחא סביל דא

   80 79' .םל יוכ רהיבצל מהרהור ענילה
 

 'שמיעת האוזן'. ז
וכך היא דרכה של  ,ו מסויםהרהוראז הרי ש 81,ת יברך"שומע דהלכן ו

, תלמיד ששותק לפני רבוה ש )82שייך שומע כעונהלא אף אי (תורה 
   .ת"ממצות תבטלים  נםאי' חברים מקשיבים'ו
  

  'וידום ,בדד ,ישב'. ח
 מרקובע לו שכר שנאה "קבה..עוסק בתורהויושב ש חדא לואפי' 83:ןדתנכו

   '.וידום אהרן'כ שותק ',ישב בדד וידום

חיים ' 84',אם ערוכה בכל משתמרת, הבטשא בי, גריס בלחישא'הרי  ,קשהו
 לגירסא אבל, הרהורמצוה ב מקייםעיון ל 86אלא - ?85'בפה למוציאיהם

  87.וציא בפיושי צריך

 ?'עמוד ..ואתה'..בישיבהאז  ולמד לאהרי ו, לימודב 'בדדישב 'דמוקי ויובן 
  88'.קשות מיושב'ש ,עייןישב ולל ג"ר לפניאז הותר גם  אלא-

   91 90.מותר ןעיולש - 89'?חוטא לומד בד, חרב על הבדים' הרי ',בדד'איך ו

                                                                                               
ברכה לבטלה שאין בידו ..בסוכהלישן  ךברלא ל) ה שכבר"ברכות יא ד(' תוס הקשוז "כעי72

שינה שה) רק, ל מודים שצריך בידו לברךהכש(ל "ושלא לאפושי פלוגתא י .שירצהכלישן 
  ).א"כהגר ,כב להשתדל לישוןווש(סופו לישן ש ,כןמוכ הוית "רל
 כשתקנוגם  ,שבלב העבודשהיא תפלה העל  ךאין מבר .ת בלבועל מצ ךברכעין הכלל לא ל73

תיקנו בלב אף ש ושעיקר )חמץ דיקתכעל ב(חמץ שאין מברך על ביטול  ,ג"פמהכ, נוסחג "כנה
 ב"פעמים סדר א' תודה ישמ) ת מיכלא דאסוותא קלד"שו 'קו(וכן תשובה  .'כל חמירא'נוסח 
י "לא כרש(ישנה במחשבה שש "לראגם  ךברמ מ"ש תרויפראבל מ .שהעיקר הרגש הלב ,כ"ביו

  ).ל"א סס"ת רעק"שו(לכהן  ליתנועיקרה ש )בורידבש' ותוס
 תעוררשנפור אישי יסח ס )דהנוסח הג ועד שקבע(שיותר מאלף שנה , אינו מסויםמ "יצרופס

 )הגדת רבינו' ראה תי(נוסח קבוע כבכורים לא קורא  ,הוא יצא ממצריםאילו כנו משאלת ב
 .שיומשך לתתא . הר דהרהור לא עביד מידיובז ש"מ' :נטרס אחרוןקו ומתאים לתניא ריש 74

 שוןלמ' ברכה'הרי ו '.להמשיך אורות עליונים למטה. .ח"לא יי. . רק מחשבתו נשארה שם
 )כז 'בראש( 'ברוך ה'ראה העמק דבר על , ח"כמבואר בדא', למטה כההמש' הגפןאת המבריך '

  .ז"עבל 'פוטוגרפיק מעמארי' ).יח להמגי(' מ"מיושרין הן אצל ר, התעיף עיניך ואיננו ת"ד' 75
 יג, י בראשית יח"רש 76
 :שבת קנ 77
 .א"רשבא מה"אבל ראה מהרש, מרומי שדה :מגילה כז 78
  :ב קסד"ב 79
 )רעז' ב ע"מ מלוקט ח"סה(ה וישלח יהושע "ד. ב"ראה תניא פי 80
ט "להלק: להעיר. )ב קנט"ח(י חאגיז"ר(ט "כ מהלק"מך על שיוציא בפיו אחוגם ס .ת מז"שע81

ז בנה תשובתו "וע) 'י ומעיין בהרהור לא מקרי עוסק בתורה"וכי יושב כה'(מברך אהרהור 
ת "ושע. ת"לברך אהרהור לא הפסיד כשמברך אשמיעת ד לאד "למומסיק שגם , ששומע יברך

 ?צ"י שהרהור א"ט לב"ת להלק"ואיך ציין שע) 'וכו'ב רמז ב"מ(לא העתיק רוב תשובתו 
. ק ד"א קלט ס"מ. ב"משאת בנימין ס, ט"ה אות ב סי"ר' ח מע"ראה שד. ת"ציוני שע' עי 82
דן אי הוי ) ז"ח לה ס"או(צ "והצ. תורהק ג אי שייך שומע כעונה בסומא עולה ל"א ס"ז קמ"ט

ק שאינו "ה עולה לתורה שאינו מבין לה"והאם ע(ח ח "ת תורת חסד או"שו. כעונה בלי מנין
  ). א"ז סקמ"וראה חילוק ט? מצד שומע כעונה, מהרהר

כולל (נוסח קבוע דתורה שבכתב , 'הדברים'קרא שפן את ) סוכה לח(הנה במקור הסוגיא 
בלי נוסח קבוע , א"בל' שמועס'אישית ' שיחה, 'ט"אבל לא שקו, )מטבע שטבעו חכמים

) א"ד לרשב"י סק"ח, א תפט"מג(ע "ל שלכן אין שומע כעונה בספיה"וי). ת לב אברהם ח"שו(
שומע כעונה  ולכן )י' ראה אור אברהם לפסח סי( ספירתו דאתמולב ותלוי יושמשתנה -
ת סוף "ל עה"ביה(דברכת כהנים ' קול רם'ו, )ג בהשמטות"פ סוף ח"צ(דמגילה ' נשימה אחת'ב

שחייב לראות , 'מ"שאין שומע כעונה בסיפור יצי) ה"כט תשרי ס' מקבציאל גל(א "וי, )שמות
שלא יסמכו על  ,'דברים אלו בפסח' כל שלא אמר ג' לכןאולי ו.'יצא ממצרים הואכאילו 

  ).כד עיףר תעג ס"שועהעל ליל הסדר ' הלדיון וראה ( . שומע כעונה
דן ) יא(ב "ו ס"נחל איתן ט. ענין פרטי, נזירות קבלכעונה  שומעד אי "ם וראב"ונחלקו רמב
ל "וכן י' .לא אכלתי באוני'שאינו כעונה בוידוי , דעגלה ערופה' ידינו לא שפכו'אי כעונה ב
ר שנקבע אח רק) ב"ת ספ"ת(ושומע כעונה בתלמוד . פנימי יקרו הרגש הלבעש, כ"בוידוי דיו

שעיקרה , ש"קשומע כעונה בשאין ) והירושלמי(א "ויובן הגר .ט"רק שקו לא, בספר
כאיש  צמועתו ללץ מסדר תפ"אחר שהש רק, ה שבלבדעבועיקרה תפלה כן ו, ש"מוקבע
 או אשכנז ספדד תבהבראי כעונה מ "אג וסר חשש .ץ"זרת השחבשומע כעונה אז , פרטי

  .)מוצשלעם טיבלי קישוששולח לאחר  'טקסט אי מייל'ד "ע(
 ב"ג מ"אבות פ 83
 .ערובין נג 84
 .דוקא 'תורה דברי'ש -מוציא בדיבור לא ', יושב ועוסק בתורה 'א'ד דייק "ט אבות פ"ית 85
  .לומדכשכר נ )סב(מטונף  בויהרהר במלכנזהר מ, רק שכר, קיום מצוהז "שאייש לדחות  86
  ).'עוסקין שנים': מרישא-מוסיף גם דבורו(בתורה הרהר במשמשנתינו  )תניא לה( 'ראי  זהו 87
 .מגילה כא 88
 :ברכות סג 89
מצליח בלימודו יש '): ח"תתקמ(בספר חסידים  .לעצמושחושב כ חברן תועלת באיש 90

לועז  מעםו. 'יהיו לך לבדך) יז,משלי ה(לכך נאמר , לו חבר' כשעוסק לבד יותר ממה שהי
זוגות  )ב"יפ סנהדרין(ם "רמבו .ספריםלו שיש כ צ חבר"אי בן עטייה ש"רממביא ) אבות(

      13                                                                                                  הרהורי תורה קונטרס                                   

   

 

   

  !ברוכים הבאים
Welcome to  
Upstate NY!   
Capital Chabad Serving  

I87 Northway & 90 Thruway Travelers  
Mikvah Information Minyan, Kosher & 

RabbiRubin@SaratogaChabad.com 
518.423.4103  or 518. 52.MINFO 

 

Daily Minyan in Albany: 

6:40 am CBAJ 380 Whitehall Rd. 12208 
8 am  Shomray Torah 463 New Scotland Ave. 12208 
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  לית גדולוט לית קטןטחילוק . מב
שאין , בטלית קטן 'על מצות ציצית'מברך  388,שליחבא "ציצית שאמצות ו

 שייתכקו ,לזכור המצות שיהא לבוש, אלא הנפעל, עיקרפעולת ההלבשה 
    390'.הא אין חובה להתעטף? אמאי מברך להתעטף' 389ר זרועהאו

אבל ', ק יאמר"טקודם לבישת 'ק "בט: סידור הרבינוי לשון ש 391ומדויק
לקראת הכון 'ג "שבט', להתעטף יברך שיתחילוקודם ': כתב לית גדולבט

   395 394 393 .אמות' כדי הילוך ד גם פעולת העטיפה מצוה 392'אלקיך
  

  ות ומעשרותהפרשת חלה ותרומ. מג
  .קטןא ב"א ,אף שאפשר בשליח) מ"ותרו( 'להפריש חלה'וכן מברך 

  

  עירוב ומעקה. מד
השולח ערוב 'והדתנן  396.שקטן גובה ערובי חצרות, "על מצות עירוב"ו

רק מחוסר נאמנות בלי זה  398'לתוס" 397',אינו עירוב . .ו "תחומין ביד חש
  .אבל אין עצם השליחות חסרון 399.חזקת עושה שליחותו

  .אם עשאה קטן או נכרי פטורגם שהרי ', על עשיית מעקה'וכן מברך 
  

  טילת ידיםנ. המ
, שאינו מברך עובר לעשייתוזהו מפני  400,א בשליח"שא 'על נטילת ידים'ו

  .טבילת גרלענין כתירוץ הגמרא ו, שאז הוי הנפעל, רק אחר הנטילה
  

  טבילת כלים וטבילת גר, טבילת מצוה. ומ
. כשרבלי דעת כלי למקוה  ונפל, שנטבל, הנפעלהוא ובטבילת כלי העיקר 

 הטהרה לא חלה, ואדרבא. ול רואהו מטביל כליכשגד 401וגם קטן או נכרי
   .402אלא אחר שיעלה, בשעת הפועל

 שהעיקר הנפעל, א בשליח"אף שא' על הטבילה'וכן אשה מברכת 
ונה וורק בגר שצריך כ' 403.נדה שנפלה למים עלתה לה טבילה'ו ,שתיטהר 

  404'גברא לא חזי'ד ,'על הטבילה'למה ' גמב שוהק
  

  נטילת לולב. זמ
 406'על נטילת לולב'צריך לברך , 405והעיקר הפועל שליחא ב"אש ולולב

  408.'מדאגבהה קני'שאינו עובר לעשייתו ד 407כתירוץ הגמרא

  וכיסוי הדם שחיטה .חמ
על 'מברך כן ו 409,וגם מתעסק כשר, שכשר בשליח ,'על השחיטה'ומברך 

  410'.כסהו הרוח פטור'הרי ש', כסוי הדם

                                                      
 ". 'כי חששו כו. . על מצות ציצית ] ק"על ט[המנהג לברך : "ח ח אות ה"מ או"ד 388
 קמ' א סי"ח 389

כ "אי מצות ציצית בפעולת לבישה או אח) יבמות צ(' ט בתוס"שקו: מנחות מא 390
 . לברך לפני הלבישהתלוי אי ) לב(א "לשאג. כשלבוש

 'ש שפלטר שי"העירני הר 391
ברכות ' תוס' פס) י נהג כן"אבל רק ר: ברכות ל( 'מציין מאניה'מגדל עוז סוף ציצית ציין ל 392

 שכשחגור אבנט כל' בשעת התפלה'י "ב' ג דייק מל"א סק"קט הקמח החדש צבל. אות קסט
 'ש בזהר"יכון כמ ציצית בעטיפת': א"תניא פמ. היום יתיר ויקשור לפני התפלה

. א על ראשו כל התפלה"וי. א שעיקר מעומד העטיפה"מהגר) 814( 138' צ לקוטים ע"צ 393
  בילקוט יוסף רק מדת חסידות 

, פ"כ הציצית ממשיכות האו"ואח, פ קבלה די פעולת העיטוף להמשיך אור סובב"ל ע"י 394
 .ז"עלותך תקסצ סוף מאמר רבינו הזקן בה"ראה הנחת הצ. כ"אבל לא נשאר עטוף אח

 ).יד סיון... היום יום(ג "ויש מברכים רק על ט, ר"כשינוי ברכת תש, ותוש יהיולא אולי ש 395
 י"ח שסו ס"או. ז"א הט"ם ערובין פ"רמב:. ערובין לא 396
 ב"ג מ"ערובין פ 397
 ה כאן"ד 398
ח "או, כרבה(וגובה ערוב חצרות מצד דירה ולא קנין , י קטן לא אלים למקני"אבל לרש 399

 .ג"א ערובין פ"רע' תוס). ש"ק טו ומחצה"תט ס' א סי"מג, ג"סשסו 
' טבל בלי דעת כשר'ו) ה"א מ"ידים פ(כשר , דבעי מים כח גבראאפשר ' לביאורינו הי 400
לכהן ' כ הי"וא', הוחזק לתרומה'י מפני סרך תרומה שצריך "תקנו נטהרי אבל , .)חגיגה יט(

  .שאינו עובר לעשייתו', על' אבל מברך', ליטול ידים'לברך 
 .וראה בית מאיר ודרכי תשובה שם, ח גם לכתחילה"קכ להפר' ז סוף סי"ך וט"ש 401
פ "ר הגר"ומו, חולק) עב' מ סי"חו(ז "אבל אבנ) ז"ו הט"אבות הטומאות פ(מ "כס 402

 .).שבת לה(ה וירד ויטבול ויעלה "הירשפרונג דייק מתוד
 .ש"עיי, ן לכתחלהא יש מחמירי"וברמ, ח"ד סוף סקצ"יו 403
 .א שלא חילקו"וי, כ טובל"א שמברך ואח"שי' תוס' בשאר טבילות כ 404
או כשאחז , מ בידו"או די שיתחב חבירו הד, חוקר אי העיקר הנטילה) נ"הערל(בכורי יעקב 405

  )'?מדאגבהה קני' 'ז למה תירצה הגמ"ולפ(לולב לפני עלות השחר 
 'לישב בסוכה'לא כ 406

 :פסחים ז 407
 .או לא לאחזו לפני הברכה, אף שנזהרין להפוך האתרוג .למסקנאזה  'שונים תילכמה רא 408
 א"ב הי"ם שחיטה פ"רמב: חולין יב 409
' לעשות'מעקה לעצמו יברך , מעושה לאחרים, ם שמחלק מצוה לעצמו"אבל לרמב 410
 .ם"לרמב' על השחיטה'ע למה שוחט לעצמו מברך "וצ). ח"א ה"ברכות פי(

 על מקרא מגילה. מט            
זהו ? וקטן פסול, אי אפשר בשליחהרי  ,'על מקרא מגילה'ך למה מברו

 411.הפועל' מקרא'לא , הנפעל ,שעיקר מצותה הוא השמיעהמפני 
  

 חמץ ביעור .  נ
  413.גם ממילא, ולרבנן העיקר הנפעל 412,בודק קטןגם ש ',על ביעור חמץ'ו

  

  אכילת מצה ומרור. נא
ל "י  416 415 ?בשליח י אפשרשא' על אכילת מרור'ו' מצה 414על אכילת'ו
אלא על  ,)כבפסח שני(אין ברכות מצה ומרור רק על רגע שאוכל ש

 . .מצה ומרור יש אלא בשעה שלא אמרתי , 'מ"סיפור יצילהמחיש , הנפעל
  420'.מכשירי פסח'מצה  419שבמקדש 418פ "ויומתק לביאור הצ 417.'לפניך

  

  ספירת העומר.  נב
ספור אין המכוון הפועל לששם  421?א בשליח"דא' על ספירת העומר'ו

   422.ת"שמתקרב למ, אלא העיקר הנפעל, היום שמתרחק מקרבן העומר
  

  'קידוש ה. נג
  ? א בשליח"מצוה שבגופו שאזהו הרי  423,'על קידוש השם'ולמה מברך 

שהרי , לא הפועל שנהרג, שעמד בנסיון, שעיקר קידוש השם הוא הנפעל
  . שנהרגודשו שם שמים בלי יק' מישאל ועזרי' חנני, אברהם אבינו

ל שהעיקר "יו' .לקדש שמו ברבים'שמברך מביא  424ת ממעמקים"בל שוא
  .לכם היוםוחיים כא "בהואתם הדבקים , ליהרג 425הפועל כשמוסר עצמו

  
 ת"תמצות ב' חפצא'ו' גברא' סיכום

  , )מגילה ז( ''זמנין עד דדמי כמאן דמנח בכיסי' תני מיניה מ': ל"והנה ארז
אשרי שבא לכאן תלמודו 'דמכרזי , שלם ומסויםהדבר על שהברכה חל 

 נוסח אשכנזביארנו חילוק ו', ואיננו. .  התעיף עיניך'הרהור אבל ה' ,בידו
   .ר"שו י"תשחילוק כ ,'נפעל'על ה' ת"על ד'ו' ,פועל'לעסוק על ה'ש, ספרדו
  
הנפעל , שזוכר ידיעת תורהדחפצא על ' על דברי תורה'נוסח ספרד . א

  .ה שבוומכבד חכם מפני התור, המסובב מלימודו
  
 ;יוםת בכל "זמן ת דקביעת 'הגברא' על-' לעסוק'נוסח אשכנז מברך . ב

, יהתומצו הרי היא מצווה לזכור, לקבוע זמן ללמודמ הפטור אשהואף ש
  .  ח"כהגר, ידיעהת מצון ממפקיע 'ולא בנותיכם'ן איש
  
ולכן עונה אמן  ,ת"מה לימודהרי חינוך  -, אף שחינוך שאר מצות דרבנןו

  . שזכרונו חפצא, כשמסיים מסכתסעודת מצוה הוי ו, דקטןת "לברכה
  

, בלי רושם קבוע במוחו עד שיוציא בפיו' לעסוק'אבל הרהור לבד רק 
  ' .על דברי תורה'ר לא יברך מהרהר "י ושועה"ולכן לב

  
 פועל( עסקלא יהיה ': היעודבקיום , דליהוי כדין וכדין י רצוןויה

חפצא -( מלאה הארץ דעהכי ...' כל העולם אלא לדעת את ה) והתעסקות
 '.כמים לים מכסים' את ה) בקופסאמונח כ

                                                      
) גם נשים(שלבד חיוב שמיעה ', לשמוע קול שופר'כ' ע מגילהלשמו'לא ', על מקרא' 411

' משנה הלכו, א ברכת המוציא קלט"ז ח"או. א שלא השמיע לאזנו יצא"י(קריאתה פרסום נס 
 )טור תכב,ן"ר(' הודו'ששומע מצוה לענות ראשי פרקים כ' לקרוא הלל') המנהיג' ז קלד מס"ט

 :פסחים ד 412
אבל ,' אין ביעור חמץ אלא שריפה'י "שלר) כ(קת יואב וחל) מ"ם חו"רמב(ח "כהסבר הגר 413

 ).פסחים כח(' מפרר וזורה לרוח או מטיל לים'לרבנן 
 ח"ח ה"מ פ"ם חו"רמב 414
'? על אכילת פסח'אבל למה ', על מצות ומרורים'הכתוב ' כל' תי) ריש תלב(חק יעקב  415

אין שוחטין פסח על פ ד"הצ' תי, להוציא חבורת הפסח' על'מברך ' הי' שא' ומגדול עז תי
שיהא נאכל ' א תי"ז ושפ"אבנ? א מברך לעצמו"שהיום כ', אבל ק. )היחיד משמע כהמגדל עוז

 .בחצות מתאים לבאורינו) נפעל(
 .ת מכתם לדוד יא"ראה שו', לאכול מצה'ו "א הט"פי' ד ברכו"אכן למאירי וראב 416
 )ס 'אגורה באהליך יט ע' ס(' לפניך'או ', בשעה'תלוי אם מדגיש  417
 ראה זכר יצחק להגאון מפוניבז 418
 .'אבל אוכל במצה ומרור. . בו , ערל'ב.) פסחים צו(' וגמ, אבל במכילתא, ם"לרמב 419

  .פסחים צ 420
 ע"שהרי ספירה מצוה בפ', אבל ק, מפני שסופר אחר קצירת והקרבת העומר' המאירי תי 421
 החינוך' הטעם שמונים לעומר בס 422

 .ריקנטי ,ב"שדי חמד מערכת ברכות כ 423
 .ת בעיר סאראטאגא"בקיץ ושוחח עמנו בד נופש' שהי אשריאון הרב אפרים להג 424
  ).סנהדרין עד(וראה עינים למשפט , מ אם הנאנס נמנה במנין עשרה"נ 425
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 92,ןיעימש' בדד עין יעקב'שבח אלא , הפחות אדרגאינו  'חדא לואפי'כ "או
  93'.חכם ומבין מדעתו האם הי ..מרכבה ביחיד'כ

 למעליותא ולגריעותא הרהורי תורה. ט
, באותו פסוק 'פיךב' תורת ה'סתור לתשלא  95'והגית'מילת  94לפרש ישו
  96.לדיבורהראוי ) מסודר(הרהור היינו ' והגית'ש

 ,מעייןכשש. ועת לחשות מלדבר, עת לדבר ,מועילה דרךב למודלכדי ו
   99.פיווציא בי 98אבל לגרסא .)97לא יברך הזי אף שמפנ( לחשובתעמק י

   :הרהור בשני אופנים אלועל ברך י הרי שלא

דהוי ( ולא יפסיק להוציא בפיו 100,שיתעמק מוטבלעיון : למעליותא )א
  .אינו דבר המסויםשעדיין , אבל לא יברך. )'ביטול תורה'כ

  102הוציא בפי רק ,הרהרכשמלא יברך , מסויםד 101רסאגבגם : לגריעותא )ב

  דברי תורהושמיעת כתיבת  :ענף ב
 ורהרהה מחילוק כתיב. י

 
הכותב 'י ש"על הב 103הקשובמה שנעיין , דיבורי "ת ע"לבאר שלימות תו
  ?רכותב רק מהרהההרי ו,' צריך לברךת "ד

אלמלי כתיבה ..כמלמד תורה לרבים ש כתיבה' :רץתי ך השלחןוערו
   '.ד עיקר לדינא"כנלע, חייב לברך..נשתכחה תורה 

סופר אבל , מודויכותב דרך ל רקפשוט ד' :שםשממשיך , קשהאבל 
  '.מודיל נושאי לברךצ "א המעתיק

  . פטור מברכת התורה' בחור הזעצער'היינו שה

  104'?מצדיקי ומזכי הרבים'ספרים הם  ימעתיק הרי ,הפצת תורה מצדאבל 

מכונות ו ת הדפוסומכונאת מפעיל שלפני ך ברהמדפיס לגם  יצטרךו
  ?הדואררסים לבית טמשלוחי הספרים והקונ גם המביא אתו ,כריכהה

   .106לא ימלט שיוציא בפיו כשכותבש, ברךהכותב מש רץתי 105החיי אדםו

לא יצא גם דיעבד אם אין החפץ  107שבברכות הנהנין והמצוות, אבל קשה
  ?109ואיך יברך על פליטת פה בלי דעת 108,והמאכל לפניו

, קשהאבל . 'דעביד מעשה, מברךהכותב ': מהלבוש מביא משנה ברורההו
 אלא, ת לימוד"ואין כתיבת ד, המצולפני עשיית  ת"רכהבלברך צ "שא

                 ? 'השירה הזאת אתלכם כתבו 'ת מצושייכת ל

                                                                                               
  '.בביתו עם עצמואו ': מוסיף ,לפני גמר דיןלישא וליתן 

איכה הפסוק בו, ).שבת כא( 'ודיו סכנה מניחהב'כ, כסכנההשעת ב'' אפילו א'נת אף שמש 91
 .).ז יט"ע( רבים מודללרו אסשכמהרוגי מלכות  ת"חבשר ,חורבןב
 כח,דברים לג 92
 :חגיגה יד 93
 ת דמשק אליעזר"מגדנות אליעזר ושו 94
 ח, יהושע א 95
 .):כתובות כ(ת בהגדת עדות בכתב "כתירוץ ר 96
לבם רחב מני ים לא ניתן ליכתב כדי שיחזור על  'ראשונים שהי') טין סיג(א "מהרש 97

 א"וא, אבל אחר שנתמעטו הלבבות, ו תמיד ויהיו סדורים לו תמיד ללמודתלמודו ומשנת
 '.הפרו תורתך להביא לידי מעשה' אדרבא עת לעשות לה, פ"עהלימוד ומשתכח ב י"לזכרו ע

  .רסא צריך פיוירק ג, ).שבת ל( 'פומיה מגירסאלא פסיק ', ).נד ביןערו( 'בלחישא גריס'98
 .ולעיון) בלמגרס ) ינם מצות נפרדות אלא אא' והגית'ו' לדבר ... למדתם'ש  99

, פ בלי פיו"כצורתם ע 'חוזר משנה או גמ', להבין דבר מתוך דבר'המעולה עיון ' הרהור' 100
 .כראוי ת"תלא קיים 

 )ב יד"ב(' ת ארכו יתר על הקיפו ולא הקיפו יתר על ארכו"אין עושה ס'צריך שניהם כענין  101
אבל בתלמוד  ,ועיקר מצות הקריאה במקרא ומשנה ...מצות ' קריאה ומצות עיון במצות ' 102

 .).ב,א לט"ת ח"צ שע"אדמהמ( רק מצות עיון
  ועוד א"הגרביאורי  .א"קא ס"מב "קז ס"ט 103
 .כתובות נ 104
  ד"קמז סב "מ .כלל ט סעיף יא 105
 .לקרוא בקול המגיהשדרך  ,):ה כז"ר( 'קורא להגיה'כעין  106
 שמע קן קולמוסא 'אפינ "ומר בפאששליח ) טין ויג( 'ראיית הגמש מ"ל ערוהע' ק' לכאו 107
 ל"אוי ?שלא ימלט שיקרא ,סופרה אולי שמע קול '?הא לא חזי לי-הוא בבית וסופר בעליה'מ
חצי ובפני  נ"אם אמר שליח בפש ,שורה ראשונהדשמיעת קול קולמוס  די )ע קמ"אה(י "בשל

 'לא כתב אלא שיטה א 'אפי א"ציו ראשון האמר ראילימא ח' ופריך .נחתם כולו פסול
ואולי  ,'צ"שוב א )כל שיטה' לא כתו( 'שיטה ראשונה שבו שם האיש והאשה והזמן' :י"פרש

 .נ רק כשאירע ששמע מלים ראשונות"ואולי אומר בפ. שמו ושמה דשיטה ראשונה לא יבטא
  'הו 'ד' סעירו  108
  .'מברכה לבטלה להנצל . . ודאייוציא מפיו ' ב"ז מז סק"טל 109

  הרהור המסוים. יא
הרהורו , הרי הכותב 110,אינו מסוים לברכההוא שהרהור חסרון ש ל"הנלו

ומה  .'דו 'גו 'בפעם ו . . עד שיחזור . . אין לו לדרושאדם ה'ש 111,מסודר
   112.'ר ראוי שיחזירהו אלף פעמים אילו יתכןשיחוק בידו ויכתבהו על ספ

  
? הרכבהאת יכתוב  ,כתיבה כדיבור דאי, ג"פמה ייתקוש גם שבומיו

  .שכתיבת הלימוד זהו רק הוכחה שהרהורו מסודר
  

  ת לפני פסק דין"ברכה  .יב
 114שאמירת ,מסוים הרהורואף ש 113פסק הדיןפני ת ל"ברכה צ"אאבל 

לעשות כהרהור  115'בנקודה א ד"והד מתמסכ' חייב - איש פלוני אתה זכאי'
  . לעצמהכל תיבה ותבכהכ "משא 116,ת"הכבר צ"אמצוה ש

  
מבואר כ 119וגם כאן יפה הדבר לאומרו 118,ד"יברך אהרהור פס 117א"ולהגר
גם השכל עומק כל  ראה א"גרשה 121,'ישנה לתלמידו בלשון קצרה' 120ענין

  .מודילשאינו , ד"הפס מילותרואה רק תלמיד אבל  122,הבלשון קצר
  

  דיבור המעלת . יג
   126 125?מסוים ז"דה, שהק 124,הכותב לא יברךשב "ומ ר"שועה 123,ז"טלאבל 

קול 'שה גם לעצמומוכרח אלא , וזולתלהשמיע  רקאינו ל שהדיבור "וי
   128'.המו מעי לו... מדי דברי בו זכור אזכרנו'ו 127'מעורר הכוונה

ומד לה. ..ע"מצ א"אור מכריחים כח המשכיל לגלות מה שהדיב אותיות'ש
  129'.בור מתיישבבד מדשלוכו, לתרצםי "חזקות שא 'מתעורר קו שבהבמח

אלא  131'אל תגמגםאדם  שאם ישאלך, שיהו שנונים בפיך' 130ידעה לשמצו
רק שלא ישכח  132אין הדיבורו ,'לך ברורה.  . אמור לחכמה אחותי'

עורר לעכשיו גם ועיל מאלא , )134'קורא בלחש משכח'שגם ( 133להבא
   135.מכניסו לקיוםגם ו, עתורחיב ידילהוכוונתו 

                                                      
יש לתלות ו). .מט 'סנה( 'והוא באגרת עשה, ובפה ולא עש'מוכיח שכתיבה כדיבור מ פ"צ 110

להעיר . ).השבת ק( 'כו כתיבה הבייה'למפרע  ד"א, 'הביאמירה נעימה כתיבה יה'בשיטות 
 )..ברכות סב( 'שמראה בה טעמי תורה א"ער, מפני שכותב בהא "יר. מה  מפני': קתמחלומ

). .נ 'קדו' תוס(מחשבתו ניכרת ממעשיו כשדברים  יהו, 'בלב אינם דברים'שאף ש כעין 111
 תוכתיב ת"האבל בבר, ועיל כוונתו בלב כתנאיתש' דברים' הוישבקנין , יש לחלקאבל 
  .ה) ולק(שער טהר ' בס ז"יכער "שו. ראוי לברךו מסודר ושהרהור המוכיח

  .ח"שערי אפרים ג ס, ח קלט"או )כד ר"ב(פעמים  'דמשה לדבר ' ה. מדשהאגרת ם "רמב 112
  .צ לברך"את "המחבר שמהרהר בד עלד "סז "סמ 113
  .)ש"קרית ספר ק( מוד אלא מעשהיל אינו מטונףמאיסור במקום  ישהפרל 114
    .מאחיתופלו "קכ 'דברים 'ב' דבר מתוך דברש )אבות ו(' מדו אות אמלכבד מל' אין ראי 115
  .הראף שמהר ךרצ לב"שה מצוה אהעוב שם "מ 116
  שם ב"מ 'עי 117
ז "ן ע"לר -'נתינת טעם ילפסוק בל ת"צ ברכה"דא -ה "ה') ד"שם ס( א"רמציין על  א"הגר 118
שמותר להרהר  מ"כ'ומסיים , 'אינו אלא כהרהור...ש ץבמרח ה"ומותר להשיב א'ש) :יט: (מד

  .'מותר להשיב אסור או מותר
  י"ג וסק"א סק"ביאורי הגר 119
  ז"וידעת תרנ 120
  :פסחים ג 121
  ?אולי יברך כותב שהרהורו מסוים, שמסוים, הרהורשמברך אא "להגר 122
  א"א שם סק"מ, מז ב 123
ת שב "אבל לשו', מ כתיבה כדיבור"מדאיצטריך למעט עדות מפי כתבם ש'א טז "לחוי 124

א בעדות מהני כתב דרק גלוי מלתא "הו' מפיהם'דבלי מיעוט , לאו ראיה') א מט"ח(יעקב 
אבל בעלמא , כ מפיהם לא מפי כתבם"לכך גזה, הגדה או כתיבהומה לנו להודע ב', שכן הי

  'כיון דגלי קרא דכותב לא כדיבור איך נברך עלי) מז ב(ז "לט. 'גם מסברא אין כתיבה כדיבור
דברי יששכר באבל . ללמד תשמאפשר, ת"תרק בת שב יעקב מחלק שכתיבה כדיבור "שו 125
 ווכיחהומור וקציעה ש "כח. כתיבהב ל ללמדיכו, ).ג 'חגי(' אלם לא מגמר'מ ונגד וכיחמ
והקשו  ',אם כוון לבו לקרות'שיוצא רק ) .ברכות טו( 'כותבה מגיהה ודורשה'כתיבה מת לעמ
 ).ד ח"ח(יביע אומר  'עיו) .ה כח"ר( 'בקורא להגיה' 'יות? 'הא קא קרי'

על רו יערעש) .ק צא"ב( 'צללת במים אדירים העלית חרס'ששגם כ, ףכתיבה עדי ,אאדרב126
 ר"יה'התפלל א "ור, ).כח 'ברכ( 'חבריבי שלא אכשל בדבר הלכה וישמחו ', בעיניושטוב  ת"ד

שניתן , יבואו ברוב על האמת ת"דב מ"ומתוך מ.  שנים' ).ביצה לד( 'דאימא מלתא דתתקבל
 .)וות א ברכ"רשמה(' אפשר יטעה ולא ניתן ליכתב 'אבל א, 'זכרונות לפניו ית 'בס ...ליכתב

 קא ח"או 127
 ירמיה לא 128
 קצה' ג ע"מ מלוקט ח"סה', כאשר דברת. . ועתה יגדל נא כח 'ה "ד 129
 ג "ב ה"ת פ"ת 130
  ו"א ה"ת פ"ת 131
 'כל עצמותי תאמרנה'לקיים .) חגיגה ג(' ניידי ראשייהו ומרחשי בשפתייהו תרי אלמי' 132

  .'בכל אבריהם ערוכה'
 .ש שם"עיין ערוה 133
 . ת בהרהור אלא שמשכח"ת ח מצות"יי )כו 'סנהד(א "מהרשל. ב"ג הי"ת פ"ת 134
 .ו"תניא סוף פל 135
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  . 'דיעבד 'אפיצריך להשמיע לאזנו ת "בד ,למסקנא' 136:חידש הפני יהושעו

 דואיך למ, פשיטא הרשלכאו 137,בקנין תורה' שמיעת האוזן'ובן מעלת יו
  '? רשאי לכותבן א"אפ "דברים שבע'כשתחילה מ בלי שמיעה

   140.נושישמיע לאז עד 139,שפתיובל שלא די "קמ' שמיעת האוזן' 138אלא

 .דיבור וזכירהרק ' חפצא דתורה'ב ר"שועה תשיטעוד נבאר ' ולקמן ענף ג

  על כתיבה מעלת דיבור. יד
 מעקימת שפתיו ,שרישומו ניכר הכתיבהגרע מעשה י למה, רהואף שלכאו

  ?)מעשההוי  ישנחלקו א(

דברים 'ומתחילה , דיבורישר למחשבה שמקשרת ה ת"תשמעלת ל "וי
) 'עת לעשות לה'כשרק  תירה נו הקדושורבי( 'רשאי לכותבן א"א פ"שבע
חד עם אלהת 'בפה מוציאיהםלחיים , 'השכלאת מרחיב דיבור ה שרק

  141.עצמולנפרד ש, יותר מכח המעשה ,המחשבה

מכניס ומלביש יותר , כל מה שמדבר בכח גדול יותר' 142:ש בתניא"וכמ
ש הכתוב כל עצמותי "וז, כחות מנפש החיונית בדיבורים אלו

   '...כי השכחה היא מקליפת הגוף, ואם לא אינה משתמרת...תאמרנה

תווני דליבא לא 'אבל ,' יצאה בדברונפשו 'ש, כתיבהב הרגשהביטוי  גרעו
   144'.אנא נפשי כתבית יהבית–אנכי' ה"קבה רקו 143',כתבי אינשי

דבר פנים ל בלי' עצות בעבודת ה מתנצל שכותב התניא פרסהקדמת בו
  .כתבב האירקל 145רבופי דיבור מדומה שמיעת  נושאי, אל פנים

  .הבנה פהמוסי האינ הבתיכהו, חסרון הרהור שאינו מסוים: םוכיס

  שלא נתברר ' הרהור'. טו      
הכוונה ש ,)ת"בלי בי' ת"ד' לא( 'דברי תורהבהכותב ' שוןל 146יש לדייקו
 148.צריך עיוןהדבר  דייןשע 147'דרך אפשר'מד ולל

  , כהלבר ראוי 'תורה'כחידוש הוי תי ממ ןיעייש לכ "או

אבל  .ת"רכהב צריכין 149,מדרו תלמוד גםדנו אם  ראגמה יתסוגישב
   .פ"שבעכתותלמוד ומדרש  ונקבעשאחר  ברךיש ללהלכה 

', לולי דמסתפינא', 'דרך אפשר', 'לכאורה' 150,ףחידוש רופגם אבל האם 
תלמיד מה ש'הוי כ 152'כאחותך ברור ואינש' 151'לא העליתי בכור המבחן'

  ? 'דש נאמר למשה מסיניותיק עתיד לח

                                                      
ע "לגרי. ק"אבל לא שטמ, ב"ב הי"ת פ"ת' לוכן פסק בה. האי הסכתה "די "ברכות טו רש 136
 ). גם הרהור(הבנה וכוונת הלב ' הסכת ושמע'למסקנא ) ציונים לתורה ט(

 אבות ו 137
 ).ם לעם על אבות"רמב(עבודת ישראל ' וכן פי 138
 .'א דוחה הראי"אבל הגר, שהעולה ילחש ולא ישמיע לאזנו) מהזוהר(ח קמא "וז א"ט 139
 .'אינטעראקטיו פידבק'באנגלית  140
 )א, ת בלק סג"לקו" (הענין אף הפסיק - בראתיו יצרתיו אף עשיתיו" 141
 ו"פל 142
 )בשינוי לשון. (סנהדרין לה 143
 .אחרונים פסוקים' ח ,כתברק , שמשה לא אמר. ב טו"א ב"ראה מהרש. שבת קה 144
  .):שבת ו( 'מגילת סתרים'כגנזו יכול ל תבואבל כ, נשמע לזולת משמיע לאזנו :עוד חילוק 145
 'עוסק בדברי תורה'ל' עוסק בתורה'בין  )ט(לתורה  ציוניםכדיוק  146
ממלמל  אבל וכי .'בלתי רשמי'כלומר , 'דרך לימודוהכותב לעצמו ': א"גר ממ"שועה ל"ז 147

' ש שכתיבה כדיבור ממכיל"הסרה ראית ערו ז"ולפ? ת"הם לבריסומהוי , דשיחש בפיו הרהור
' לא היכשלנוכח ' אני'אמר ש(' שלח לו אגרת' א או"ר –יתרו אני חותנך יתרו בא ויאמר'

מעתיק  אבל). פ"י עה"ראה רש( נמסר לאחרשהרי מכתב יתרו  )אגרתבכ כתב "ע ,לפני משה
, לברכה 'מסוים'רק לגדר  ז"וכ ).הרהורא ךשמבר א"גראף ל(ברך י לאאינו לומד מספר לספר ו

 .'לבטא בשפתים'וכתב שבועה שמוסר אינו  ",מפיהם ולא מפי כתבם' ד"אבל שולח כתב לב
  ' .תורה בדבריעוסק 'ל' עוסק בתורה'בין לק יח )ט(לתורה  ציונים148
  

 :ברכות יא 149
 )לב' סי 58' עעץ החיים ( 'לא היו ת"גם במ…בודים חדושים ממש שלא שערום אבותינו' 150
מה 'ת "ר' הק) .יז ’דסנה(' נ טעמים"שיודע לטהר השרץ בקאלא אין מושיבים בסנהדרין 'על ו

 מזכירין דברי'כ' לטהר השרץ'ולימוד  .)גוזמא' ן טעמים"ק'מאירי ול( '?לנו חריפות של הבל
) מ ט"ב(' בדותא'וגם , בסברת המקשן ט"ושק, )'א' ד לפי"א מ"עדיות פ( 'היחיד לבטלה

על ירושלמי ) 'במחשכים'(כמעלת בבלי , 'נכשלכ "אא ת"עומד על דא "א..מכשלה'שתועלת 
 ח"תשל שיחת חולין 'ובן סירא  'אמרי אינשי'ו' מכם לא דבר רק' 'גמגם סגולות ב. )כו 'סנ(

  197' עב "ש חי"לקו ).כא הסוכ( 'צריך לימוד
, עיקר כשבטל לעיקר כפרפרת הפתנעשה כשטפל ביארתי ) ג"ספאבות (' פרפראות לחכמה'ב

 ריןיתכן שדיין סנהדה, נגד הלכהבמופרך  ת"ר 'אבל קו .עיבור השנהפתחי נדה ו ןכחשבו
 'נוח שלא נברא' לקנטר )גאבות ( 'מגלה פנים בתורה שלא כהלכה',לטהר שרץיבטל תורה 

אלא כך דרכה של תורה , חריפות הבל נואי) דרוש לתורה(ל "מהרל. ת"רכהבצ "אשיטא שופ
 .אליבא דהלכתאמסיק  דלא )ץ"יעבול "מהר 'מח(אפלפול  צ לברך"א ואולי. אופןלחקור כל 

 נוךיהמנחת ח לשון 151
 .קדושין ל 152

   ?ת"ברכהבמחייבו  154'צריך עיון ל זהכ' 153א"הגרשאלת  םאה ,ע"צ ,כאןו

כח בומקיפי  היוליחידוש תנוצץ שמ מיד) א :'תורה'גדר נחשב  אם ,כלומר
 רק) גו א 155,כח הבינהבשיתפשט לרוחב ככ "אח )באו , )'כח מה'(החכמה 

   157 156.דעתכח הבבחוזק שיתקע מחשבתו כ

 'יםתסתי'. טז
סיום 'כ 158'סוף' 'פיאין  ,שאלה פושטת ראכשהגמ 'תסתיים'אולי ו

שלא  'עלך הדרן'שונין ומשלשין בו ',מדה ארוכה מארץ'תורה הש 159'מסכת
   ?גמרנו

ומר  ר אמרמ,' 'לא מסיימי קראי'כ 160,ןממסוברור ו שוןל 'תסתיים'אלא 
  . בוררומ סויםהענין מ 'תסתיים'בו 161,)אינו ניכר י"רשפ( 'ולא מסיימי אמר

  רא בספרווק ,קלטתורדיו שמיעה מ. יז
  . ת"ברכהלהרהורו מסוים הרי  ,רדיוב 'שומע כעונה' דלא שייך אףו

דעמאלט קען מען הערן און , בבוקר ת"ברכה' 162:רבינולשון משמע ן כו
  '.לערנט דורכן ראדיא'וואס מ . . לערנען די תורה

אבל , ת"כהברבת מאחר חייב "השומע ד': ותבכ 163אבל בהליכות שלמה
  ' .ברךי יש להסתפק אי ,השומע מסרט הקלטה

אלא כך , ד"כ בנדו"משא 164ח"שומע כעונה רק כשצריך לצאת י': ומעיר
 165ר"ש שועה"ומ .וחבירו או תלמידו שומע, אומר' שא, ת"עיקר מצות ת

לא יצא מצות ... והמהרהר לבד, ת ככל מצוה התלויה בדיבור"דמצות ת
 '.ע"וצחידוש גדול , ש"ולמדתם עיי

, הכפתורעל שומע מרדיו עוסק רק כשלוחץ : הלוי מחלק חיית "שוו
  . עסוק לקרוא, אבל הקורא כתב, הרדיו משמיע ממילאכשסיח דעתו מו

   )?166ת אין לו שיעור"הרי ת ,תח הרדיוופשרגע היברך על ש, ע"אבל צ(

  167.מסוים והרהורהרי ש ,ת"ך ברכהירצספר עינים בב קוראהו

  ' הרהור'דרגת ה השיטות לפי. יח
  ,הרהורישנן בהתפתחות הושלבים  דרגותכמה הרי ו

 אותיות פורחות ,הראשית חכמרק ב 'הרהור'ברך על ילא  י"הבלאולי ו
   .לפני שנתברר

    ,א"הגרו ית יוסףוונו הביכ' הרהור'ת ודרג ואיזלמנלן לאפושי פלוגתא ו

  .לא פליגיו ,חדא ר אמר ומ ,מר אמר חדא אוליו

  

                                                      
, )תראינגד גאוני ב(לא מהות אינו מסוים ו ונודע מציאות) מ רט"חו(א "גרהללהעיר ש 153
 לא מהותו, מציאות השכל נודע, ד"נדב

ראה . לבד לא' מקשה'ד', ומתרץ'גם ' חריף ומקשה' ש על"רא' י ותוס"בהוריות הוסיפו רש154
 ' תורה' 'גימט' רצוא ושוב'ל שמקשה ומסיק "עי). סז' ג הע"ה אמר רבא פי"ד(ח "מ תש"סה
 .)ושין לקד(ה ושננתם "המקנה ד' בס' אמור לחכמה אחותי את'כפירוש  155
 ה"תניא פ 156
, באותיות המחשבה' ספר סופר וסיפור'מונה ) ת"ה הנחמדים ולקו"א ד"תו(בעל התניא  157

 . פ קבלה"ע' עקבי לאה בראש רחל'
  ).ס"ג פעמים בש"וי. הוריות ב(' תו לא מידי'כ 158
 .)לטטין יג(' קמיה לא סיימוה,' 'בגנות ומסיים בשבחתחיל מ' 'סיים ביוצר אור' 159
הבנות  ל ששתי"י. אבל מסיים מסכת נשלם ידיעתו' ורחבה מני ים' 'רחבה מצותך מאד' 160

' גדר'. עד כאן ותו לא, מגבילהרק כשמתברר ו, כל כיווןלשסברא יכולה להתפשט , 'א' סיום'
) 'פין'(' לשון סיום )בירור(=' דיפיין'ו. שגדר מונע סברא מלהתפשט בעקלתון, הישיבות' בל

 .)תבוגם כ י"לב( ת"רהמסוים לב הוידיבור  'גבל באותנורק כשהשכל . באנגלית וצרפתית
סיים את 'י "אבל פרש. 'מטרות עוז לסיימה . .הושענא לתבל המסויימה'ב' סיום'מובני ' ועי

י "רש ונחלקו' פלפול'כ) ו"אבות פ(כפולות ' הרהור'אותיות . 'סימן' 'ל.) ב סב"ב(' הקרנות
 . לחזק או מחליש' אדמדם..ירקרק'אי כפילות ) יג מט' ויק(ע "וראב

 .ערובין יג .כושם  :שבת כד 161
 382' ו ע"ש חכ"לקו 162
 ה"ש ס"ז אויערבך ברכוה"הגרש 163
 ?ע שבמקור שפן הסופר לא שמעו לצאת"צ 164
 ב"ה פי"ת פ"ת 165
 ,כשר) טו(רן עלך הד' אבל לס, פוסל סיום הלומד בהרהור ומקלטת) רסא(מקדש ישראל  166
 ).פ"בעינים בספר עכהרי קורא, אף שאינו מוציא בפה(

, יערא מהרהראבל . דמסוים, מברךספר שקורא בעינים ב מיעהוק ורהמ הו שכתבזו 167
בהפסק  )סח( א"אבל מעיר מרמ. )שמא(כ בספר מעשה אליהו "כו. התעיף עינך ואיננוד
' ל '.אלא שמתוך כך יבואו לדבר, דלאו כדיבור ,רואה בספר ומהרהר לית איסורא': ש"ק
משמע דסתם  'ה בספראהרהור כשרו'א "רמ' ול. 'הרהור באותיות כתובות'א "בינו ריש קור

' ילמדו ממנו העם'א כן שרק אז "אבל אולי תפס רמ(רק חושב  ,הרהור אינו בספר
ו מוסיף לזכרון רואה בעיני םע א"ר צ"אבל לביאורינו בשיטת שועה ).כשיראוהו קורא ספר

 ?ת"ך ברכהירלהצכניסו לקיום הל
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  346?סעודהשאוכלים הככ "אחרק ר שבת נגמרת נרי מטרת וה 345',מברכינן
  
? עונג שבתא על למה מברך רק על הנר ול :אעיקרא דדינא 'ש הק"ערוהו

  ? אבל מהו טעם התקנה. 'נה בפני עצמהתקמיהו הדלקת הנר 'ומסיק 
  

  ' ..שבת בהדלקתהמפני שמקבלת 'לברך שיש ש "ערוהתירץ גם 
  ?איש על עונג שבתהומתי יברך '? קבלת שבת'ברכה להשאין ', אבל ק

 
מסתעף גם ' זכור'מחיוב  אלא, מטעמי הסעודהש רק להנאת "ל שאין נ"וי
 348.מבעוד יום הדלקהולתקן סילוף הצדוקים שאסרו אש ש 347',שמור'

ל "וכתיקוני חז 349,ש יש בו כמנהג ישראל להטמין חמין לשבת"והדלקת נ
   351.'מחרת השבתמ'ב ף הצדוקיםנגד סילו 350בעומר

      
  :בסעודה אינוש באופןעניני נר שבת  ויתיישבו בזה כמה

  352).א שפטור מלהדליק רק במקום שנהגו"י(כ "ביו 

או , )ל לא יברך"לרש( ויכבה הנר לפני הלילה, המקבל שבת מבעוד יום -
  .אם יכבה לפני קידוש או שולחן עורך, בליל פסח

 ).א לא לברך"י(אחרים כבר הדליקו שם נרות שבת כש -

אבל בזמננו החשמל מאיר כבר כל  353,אף שכל נר מוסיף שמחה ואור  -
  354?לראותן בלבדכדי , וכי רק לחזותא, ושרגא מאי אהני, פינה

אשה למה , אי רק לכבוד סעודה' .בהדלקת הנר. . נשים שאין זהירות ' -
  ?שכח לאכול סעודת שבתמי שקנסו  לאו, מוסיפה נר לעולם כששכחה

  ?שאינם עונג לו שבת רוהאם סומא יפטר מנ-
 
וכמה גווני  355,ש"הדלקה עושה מצות נהאלא גם  ,הנחההלא רק , ל"הנול

  357.נגד הצדוקים 356'על עסקי נר הזהרתי אתכם' כולל, איכא באור

' שלכאו) (או סומא( הסעודהכבה הנר לפני אם  358ואף שברכתה לבטלה
רק , ודלח' נגד הצדוקין'דלא סגי טעם , )הדלקה נגד הצדוקיןהסותר טעם 

  359'.להדליק'לכן מברך ש, )לפני הסעודה(מיד כשמדליק , טעם לשבחהוי 
                                                      

 :מנחות מב 345
 .שגם ענין זה מתחיל כשמכינים הכלים לסעודה רץתי 346
 )ג"רס' טור ריש סי(' גד שמורנכ' גד זכור ואנכ' א :פתילות' בכוונים לעשות מ' 347
 .ש נגד הצדוקים"א הרבה נ''שהגר, מעשה רב קיב הגהות דברי שלמה348 

חמין דלא  יןהטמלרך אבל לא יב). מ"בעה(מי שאינו נזהר בחמין בשבת בודקין אחריו  349
' להדליק נר'אבל מברך . מנכר נגד הצדוקים שאין אנו מטמינין באש וגחלים רק גרוף וקטום

  .שטעם סעודת שבת מספיק לברך, )ולא נגד הצדוקים, ת"שאינו אש מה(גם על נר עלקטרי 
ו שלא תוכל למהר להדליק עד "אונס ח' אם יהי'): רסא' ע סי"בשו' במכ(ר "ל שועה"וז

יסלח לה ותבא ' תצוה לנכרי להדליק נרות של שבת והיא תברך עליהם הברכה וה, ח"עהשקי
 '.שניאור זלמן -הטוב ' ברכת טוב ותקבל שכר על הפרישה מה' עלי

 .מנחות סו 350
ה במלאכות "ם דין נר בפ"י קפח שלכן קבע רמב"מר' א טיטלמן שי"הראני הר. מנחות סה 351

  .ודהל בהכנות הסע"לא בפ, הנכנסות לשבת
) אשכנז(' במה מדליקין'ביאר טעם ) אור ישראל גליון מו(העיתים ' הערות בינה לעתים על ס

 . אלא לפרסם נגד צדוקים) דאי שגה יתקן להבא' תי(? ן מה תועלת אחר שהדליק"ראב' שהק
 :פסחים נד 352
 א רסג"רמ, ל"מהרי 353
ההדלקה בזמננו , אף שעיקרה להנאת אור'. נרהדלקת הלפני  יכבה החשמלבאר משה לה 354

 ).קעא' ג הע"כ פמ"שש( 'רק מנהג חשוב מאד שנשאר
 .'זכור'כנגד ' הנחה'גם מצות ו', שמור'כנגד ' הדלקה' מצות :נרות שבת' אולי ב 355
 .שבת לב 356
שאל אביי ו', שמא יניחנה ויצא'דתנן :) ת כהשב(ט "הטעמים בשקו' אולי יש להעמיס ב 357

אני ש'ומה ענהו רבא '? ויניחנה'ואיך שאל , ש"מצות נביי ס דודאי ידע א"חת 'והק', ויניחנה'
 -סעודתא 'לי דאית מאן':) יומא עה(אביי בעל המאמר , אדרבא', הדלקת נר שבת חובה אומר
  ? שולל מצוה' חובה'אי ' ותמהו תוס? )באבוקה(' יממא כעין.  אלא לאכליה לא
אביי  .)ז בחולין קו"ורבא כעי לקו אביישנח(ל סברות המחלוקת "ביסוד נר שבת י נוביאורול

, )כמי שניזק באכילת דג שפטור(פטור , הנה אם מצערו, ש לטובת הסעודה"שאל שכיון שנ
לא  ,'ש חובה"אומר הדלקת נ אניש': וענהו רבא. 'ויניחנה'לכן שאל . שהעיקר שיהנה בשבת

כללות  אלא, זהרק הנאת אדם  לא, אלא גם פועל ההדלקה חובה, לסעודה' דלוק'רק שיהא 
שימאס באורה זו תורה כריח ) הדלקה בעטרן(ולכן אין לגרום מצב , נגד הצדוקין, תורתינו

) ג, במדבר קכב(העמק שאלה ב. ו כצדוקין בחושך ידמו"שעזבו מקום הנר נראה ח, רע
  .טעם' אבל לא פי, שלרבא ידליק בלי אכילה

וקשה כקושיית שנות י, לסעוד אצל הנר' חובה'שלרבא ה' ם ובית הלוי שכ"אבל למהר(
,' הנרות לעונג נצטוו לא לצער'לסעוד בחוץ ש) בחום הקיץ(א למה מותר "אליהו ובאורי הגר

 ?ל כרבא נגד אביי"הרי תמיד קיי) א"מג, י"ם רוטנבורג והגמי"ג ממהר"ס רע"ס(
 ר "שועה 358
בשבת ) דהסעודה(עונג "ו, בערב שבת" כבוד"שמדליק כדי לקיים ) תקכט(א "מ כהגר"י 359
  " השבת שמא יניחנה ויצא כבודאין מדליקין בעטרן מפני "ל מ"אבל ק(

  .בשאר חדרים" עונג"ו, במקום אכילה" כבוד"ש דחק "וערוה
בזה מנהג תימן ' פי) ט"סיני ניסן תשל(והרב רצון ערוסי , ט"לא שייך בנר יוטעם נגד צדוקים 
ע "וצ)  די דלא לזלזולי ביהט וברכתו שווה לשבת כ"ואולי לדידן נר יו(ט "לא לברך על נר י

' קבלה מימות משה להדליק נר שבת'ואף ש, ש"אם התנגדו הקראים בזמן שתיקנו ברכת נ

  קביעת מזוזה. לז
   361 360:תמה חיי הלוית "שובו
לברך  לנו היה ,על ךשליח מברב םאפשר לקיישכש קדמוניםהע חילוק "צ'
   '.קבוע מזוזהללברך  . .אבל בירור הלכה ...'?על קביעת מזוזה'

שקבע מזוזה קטן אבל , דאפשר בשליח', עלקבו'ולביאורינו אתי שפיר 
   362.)'והיו'לא ( 'וכתבתם על מזוזות' מרנאשפסול 

  

  ברית מילה. לח
 ',על המילה'מברך  363’גם כשאבי הבן מוהל 'אבל, 'להכניסו'אבי הבן מברך 
  364.שיהא מהול, היא פעולה נמשכת שמצות מילה

     

 מצות יבום. לט
  . שנעשית אשתו, תוצאהשהעיקר ה? א בשליח"דא 365',על ביאת יבמה'ו

  

  הבן פדיון פטר חמור ומעשר שניפדיון . מ
  

 371שחיוב האב נמשך 370 369מפני  368?א בשליח"שא 367 366'על פדיון הבן'ו
רק הנפעל , שאין העיקר הפועל ליתן, שקטן פודה עצמו 372א"וי ,מן הקטן
    376).כמילה( פעולה נמשכת יהופדיית האב חידש ש 375פ"והצ 374 373.שנפדה

' תוסלאף ש 378'ש"על פדיון מע'ו 377.שגם גוי יכול לפדות' ,ח"על פדיון פט'ו
   381.מרבה קטן' גאל יגאל' 380א"להרשב 379,אין קטן תורם

  , אין מעשה קטן כלוםמציאה בו קח וממכררק במלמה  382הטעםל "יו
דעת 'אלא , פודה מרצונוהאדם  ןאי ע רבעיונטש "עמ ,טר חמורפבש

חמור ורקבון הפירות הפסד עריפת ההרי ש 383,'דעת אחרת מקנה'כ 'עליון
שהעיקר רק הנפעל , לפדות) מ"תרובלא רק קיום מצוה כ( מכריחוהוא ש

    384.לא מעשה הנתינה, הכסף קבלתשי
  . 'הקנו לו משמים'ש הוקטן קונה יבמ 385,ב"כהן קטן זוכה כסף פדיוהלכן ו

  
  עגלה ערופה. מא

הרי ש, לא הפעולה, פועלהעיקר הש 386',למדוד'עגלה ערופה מברך וב
  387'.ידהמדלעסוק בצריך , לעיר ו נמצא בעלילאפיל'

                                                                                               
ע "רק בסידור ר) יש המציינים לירושלמי(ס "אבל נוסח הברכה אינו בש, )פסיקתא ויקהל(

 . ת נסתפקו בה"משמע שבזמן ר' ובתוס, גאון
  .נטריאלוא ממ"ווזנר שליט י"גרהלמה ' יח ס"או 360
 ד רפט"ק יו"ת מהרש"שו 361
. ז' ט הע"חובת הדר פ' ס. )תקלג' קלא ע(ח "שדורוב שיטות : ג ראש יוסף ברכות כ"פמ 362

ת "שו. קרית ספר ה.)מנחות מבקרן אורה (' לא מצאתי כעת מבואר דין מזוזה שקבע כותי'
 ) כחבית יצחק ( '.י להכריע"וא, השיב רבינו שמסופק'החזיר גוי מזוזה אחר שצבע  .באר משה

 .ם"ב דלא כרמב"ד רסה ס"א יו"רמ 363
 .ה"סשכר יצחק , ה קמז"שבט הלוי ח – מול בהרדמהלמ אי "נ) לך 'ג פ"חש "לקו( רגצובי 364
 .ובדרישה תולה אי עובר לעשייתו). 'לבעול יבמה'ח "אבל יש דיעה בב(ע קסו "טואה 365
 :פסחים קכא 366
 .מז, י במדבר ג"וראה פרד, א"הגרו) ן"מהר(ז "ט, ך"ונחלקו עליו ש, א"לרמ 367
 ".ל"ם כשהבן פודה עצמו מברך ב"ולהרמב 368
 .?מה נוגע כהן', אבל הק, שתלוי בקבלת כהן' על'שמברך ' ותי) ש קלא"ריב(דעת השואל  369
 . א"בע" פדייה"ל" נתינה"ושם מחלק בין גדר . בספר פדיון הבן כהלכתו 370
 .שלמי בזהמבאר שיטות הבבלי והירו 46' א ע"ש חי"לקו 371
 .פ"דיעבד עכ, לרוב האחרונים 372
 .כלשון הערת שדה אליהו 373
 . פדיון הבן כהלכתו' ת יביע אומר וס"האריכו בזה שו 374
 קכג' מפענח צפונות ע', טור ב 46' קונטרס השלמה ע 375
 .לפודה עצמו, פ מחלק הנוסח בין פודה בנו"צ. אי נמצא הכהן חלל) למפרע(לכן פסול  376
 .ז"ס' מחנה אפרים זכי, א דף ו"מהריט.). בכורות יא(' תוס' לשי) יב, מצוה כב(ח "מנ 377
ש "לפדות מ'מברך ) ב פו"ח(וסדור עולת ראיה ) תשלא(ז "אבל לרדב. ע"ם ושו"רמב', ירוש 378
נח ' דושי ראוצר מפרשי התלמוד מביא ח. פודה שאין קטן' ש ביאורינו גם לתוס"וא', ר"ונט
 . ב סורוצקין לחלק"הזכרון לר' וס
' ק דליקשי תוס"וילה. ח"ח שזהו כפריעת בע"א וקצוה"ש לא שייך הסבר המחנ"בפדיון מע 379

  ?כ למעטו"ל קרא בתו"ל, אי קטן פסול כבתרומה, אנפשיה
 .'ומסיק כתוס, ח"ח נסתפק אי קטן פודה פט"אבל המנ, כ"א בתו"וכן גרס הגר 380
 .ד קב"צ יו"ראה צ ,ת"אולי יבואר בזה שיטת רבינו הזקן שהערמה מועיל גם בד 381
ויומתק . אלא סברא, )ד"ש משנץ וראב"כסברת ר(' גזירת הכתוב'א רק "שאין דברי הרשב 382
 .יותר מבחירת האדם, כלומר שההלכה היא שקובעת ענין זה, 'גזירת הכתוב'תמוה ' ל

 ).ל הוקיר דרכו בהגיון"אבא ז) (מ טו"ב(ש שקאפ "כהסבר הגר 383
ק "וילה. ח"ח דהוי רק כפריעת בע"מנחת שלמה ס' קוומיושבת . כ פדיון קדשים"משא 384

  ?כ למעטו"ל קרא בתו"ל, אי קטן פסול כבתרומה, אנפשיה' דליקשי תוס
 . נסתפק אי קטן פודה) שמה' סו ע(ח "אבל מנ, כ"א בתו"הגר' וכן ג 384
  .ל שהפעולה העיקר"י, משלח תרומה לשוטה) ד"רמג סק(ח "הקצוה' וקו, ח"פר 385
 .אי צריך למדוד כשהעיר הקרובה ידועה) ה אות ז"פ(ד תלוי בדיונו "לענ, נחל איתן 386
 .סוטה מה 387
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  נוסח הברכות: ענף ד
  ת"סחאות ברכהנו. לא

   :ת"כהבר אותנוסחאי מברך על הרהור לשתי  לקשר השיטות ישהנה ו

ח "אובו. 'ת"ד על': ף גרס"ריהאבל  '.ת"בד לעסוק? מאי מברך 308תנו רבנן'
 '.לעסוקנוסחתנו '  309:א"וכתב הגר.. ת"דעל : ה"ז סק"מ

 "ל"מברך ומתי " ,על"מתי מברך   
 311:יית הגמראסוגתלוי ב רי זהה ',לעסוק' כוונתב 310ט"השקוחוץ מ והנה

לא ' 'ותי, 'על המילה'והקשו מ . . פ אמר על ביעור חמץ"ר? מאי מברך'
 .'למול נ מברך"אה' 'ותי' ל"אבי הבן מא' והקשו. 'סגי דלאו איהו מהיל

  . בסוגיא זוהרקאשונים שיטות  עשרהסידר  313ח קניבסקי"והגר312

מברך , כשחיטה ,שליחי "לעשותה עמצוה שאפשר שכל  314מבאר א"ריבוה
  315'.לעשות'שליח מברך י "עא "שאמצוה ו ',על'

   317 316 ?שליחא ב"אהרי , על דברי תורה . . ת"ברכה :א"ריטבההקשה אבל 

  הנפעל פועל אועיקר המצוה האי הנוסח תלוי . לב
 . מבאר כל הברכות' א כללכתבו שאין  319האחרוןי "ור 318רבינו ישעיהו

   .להזהר במילי דברכות ומטבע חכמים, וצריכה לימוד, אבל תורה היא

גם , כל דהואלא שליח , ממש' שליח'שאין הכוונה  ל"יולולי דמסתפינא 
. )'אגבר'( פועללא ה, )'חפצא'( הנפעל עיקרמוכיח שהזה ש 320,בלי דעת

המצוה  םא: סימן להבחין ישו 321,תוארהוי  'על'ו, פועל משמש 'ל'והרי 
    322.העיקר' חפצא'האז מוכח שהרי  ,קטןי "ע ,בלי כוונה ,ממילאכשרה גם 

                                                      
 :ברכות יא 308
 ה"מז ס 309
". ת"בנוסחאות מדוייקות מצינו על ד, ת"מ שאומרים לעסוק בד"י: "בתלמידי רבינו יונה310

: ז"באו. ע גאון"וכן בסדור ר' ת"על ד'ם פסק "ורמב' .לעסוק: מ שאומר"וי. ת"על ד'ש "ברא
על נוסחה  ': רטוב. 'ת משמע לקיים"והכי עדיף טפי דעל ד, ת"אנו רגילין לברך לעסוק בד'
שכולל ' על'שיותר נכון  310ן הירחי"י הביא מראב"ב ."ת"בד לעסוקונוסחא אשכנזית . ת "ד

י "מיוסד על מהר( 'ת אינו אלא על קריאת התורה"לעסוק בד': י"ב' ופי, עסק הלימוד ועשיית
  ").ת אינו אלא הקריאה"לעסוק בד, ת כולל לימוד ועשיית המצות"שעל ד, החילוק: "אבוהב

ת ברכה מיוחדת לקריאת "סוק בדעדיף טפי לברך לע' אדרבה מהאי טעמא גופי: "י"הב' וכ
ת שכולל עשיית מצות שאינו בא עכשיו לעשותם "שבא לעסוק בה עכשיו מלברך על ד' התו

ת "נוסחא אשכנזית לעסוק בד: 'כח "בו". ולכשיעשם מברך על כל מצוה ברכה המיוחדת לה
ש "לא היתה אלא על עסק התורה הוא העמל והטורח כמ' שעיקר ההבטחה שהבטיחנו ית

  ".והוא העיקר. ת"לעסוק בד: לכך תקנו לברך. .  עמלים בתורהשתהיו " בחוקותי תלכו אם"
 ב שאין יודעין לקרות אלא"אבל בע, ט"ובשק יםמחדשח שעוסקים ו"ת תינח: "ח"הפר' והק

אלא ? איך יאמרו לעסוק )קנו לפשוטי עם ברכת כהנים ואלו דבריםיתו(תהלים ומעמדות 
  ". אומר כן' שהי] לוריא[י אשכנזי "נו הרוהעידו על מור, ת"עיקר על ד

אחר ת "צ ברכה"אמ הטעם ש"יו". א"הנהג בהן מנהג ד", עסק כפשוטו' לעסוק'' פיייטב לב ו( 
אם "ו, "תלמוד גדול שמביא לידי מעשה"ש, מהתורהחלק גשמי  גם עסקש, וק מלימודהפס

ישנים ' תוס. ב, מא פהיו  ).ז כרבינו תם שמחשיב מסחר כדבר מצוה"וה" אין קמח אין תורה
מקומות ' ד) א"נכד רעק(א איגר "ובבית צדיק מביא מר, איזה עיקר' א"ת עם ד"יפה ת'בענין 
קדושין ל ' סחורה נמי חשוב דבר מצוה כדאמרי. "מ למצוה"ת  להשוות מו"ס שהקיל ר"בש

  .ז"עוריש , ברבית גוי:) מ ע"ב(' תוס, )שבת יט(ת "ר' תוס" (ראה חיים עם אשה זו סחורה
 :פסחים ז 311
 ת המאירי ענין שמיני"שו 312
 ה"נחל איתן פ 313
 .ן"כ הרמב"וכ. קלט' א סי"ז ח"הובא באו 314
כגון טבילה  .כגון מילה ולולב , ה לעולם בעלכל מצוה שברכתה אחר עשיית': א"הריטב' כ 315

ים וכל המצות שמברכין עליהם עובר לעשייתן הם על דרכ.  י "וכן נט.  דאכתי גברא לא חזי 
י עצמו ממש ופעמים שיוצא "יש מהן קבועות חובה על העושה פעמים שאינו יוצא אלא ע

. ד "בלמ ה"ובכל שהם מן המין הזה לד; י שלוחו אינו יוצא כלל"אבל שלא ע, י שלוחו"בהן ע
. ח "מ ושמיעת קול שופר והדלקת נ"ציצית וסוכה ומצה ומרור והפרשת תרו: ומזה המין. 

רך אחר בברכות והן מצות שאין חובה על הנפשות אף שיש מצוה ויש ד. קריאת ההלל 
מצות שהן חובה .. שבו נחלקו' והמין הג. ה בעל"ואלו ד, בעשייתה כשחיטה ומילת בן חברו

שלא בשליחותו כביעור חמץ ושחיטת פסח וקדשים ' י אחרים אפי"עליו אבל יוצא בהן ע
 '.ד דמשמע חובה ומשמע להבא"למאין ראוי לאומרה ב..ס"דמ, ומילת בנו ומקרא מגילה

; תחלהעשאוה כאילו אין לה ה, ומצוה להגות בהן תמיד] קבע[כיון שאין להם . ת"ר' תי 316
אלא העולה , ת של שחר"ז ברכה"שאי' אבל ק, שהבעל קורא כשליח 'תין "רוה. על'לפיכך ב

. שליחותלא , מדין שומע כעונה) א"א ה"פי' ם בר"רמב(' ת"ברכת ס'מברך לכבוד הציבור 
 ה"ב ה"י' פ תפל"אבל ציין לצ, לא יחיד, ת חובת צבור"קריה) עט' ע' רנו וט' ע' ח(ק "ואג

' על'ב שהמשנה מנוסח "ד רסה ס"א יו"מוכיח מרמ) א טו"ד ס"ח(ח מערכת ברכות "שד 317
 ד פסק שהמשנה יצא בדיעבד"ע הרב תלב ס"אבל מסיק שבשו, לא יצא

 .א"המכריע סס 'ס 318
 .ג"ושהבפסקיו  ז"ריא 319
 .צ דעת בעלים"שא" על פדיון פטר חמור"ן שמברך "כעין שיטת הר 320
 ).ח תסט"או" (על פסח"או " בשר זה לפסח"להעיר מחילוק  321
  reaction.אלא  actionלא   :באנגלית 322

  ברכות תפילין  .לג
פלין של שת ,חשליא ב"שאמצוה שבגופו , ליןיתפת ורכב שתיזהו חילוק ו

פילין של תבאבל  ,'חלהני' מברך 326'וקשרתם' 325 324 323עיקר הפועלהשיד 
   329 .'על מצות'מברך  328שישאר מונח בראש 327הנפעלהעיקר  'והיו'ראש 

) ר"י וש"של 'אשמברך ( 331י"שגם לרש ירשפ 330ממעייני הישועהת "שובו
  : 'הנחה' מובני' כולל בש) 'לקשור'לא ( 'להניח'

' הנחה'ו' להניח ברכה אל ביתך'כ )י"ש(הפעיל ' לסוקית הנחה ע) א
  . דהוצאת שבת

מונח עד שיבוא ', 'וינח ביום השביעי, 'שלא זז )ר"ש(הפעל ' ל' הנחה') ב
   .'אליהו

על מצות 'יברך ) ע"אין לו יד לאו  ,י"אין לו תשש(ר "ולכן המניח רק תש
אבל על , ראשובשל זמן כ ר"שתברך על י, ברךח לכאם שו 333 332'.תפלין

  .בשעה שקושר רקברך י י"שת

הרי  ,ברכות תפלין' ב בינו תםר ריךלמה מצ 334א''הגר שייתתורץ קויו
אבל מהות , היא חתשההפרשה א? 'עולה לכמה מצוות מ"להפריש תרו'

   .ר שנשאר מונח"ותש, קשירה העיקרי "תש: התפילין שונה

  ברכת נר חנוכה . לד
  
ל "וז? שליחכשר בהרי  ,'להדליק'מברך  איךא "לריב ז"האו 'הק ר חנוכהבנו

 . .טעות סופר , להדליקח "ל נ"נו יוסף זברכות שטבע רבי' 335:שבלי הלקט
  '.ח"על מצות הדלקת נ .:שלמיומפורש בירו .. דסגי להדליק בשליח 

  336.מצוהההדלקה עושה  פועלש ',להדליק'ולביאורינו שפיר מברך 

 ברכת נר שבת. לה
  ? שליחי "להדליק עאפשר שהרי ' ,הדלקת נר שבת על'כן הקשו שנברך 

 '.ש"הדליק נל'תיקנו גם , לעצמו' כל אנוכה שמחביבות ח רץתי 337ש"והרא
ש דתדיר "ולמה יגרר נוסח נ? 338בעלהלשבפועל אשה מדלקת ', אבל ק
  '? ח"נר שבת עדיף מנ'הרי , ח"אחר נ

, כבוד סעודה(שלום ביתו ל 339'דלוקנר ' ,הנפעלנר שבת עיקר ד, גם קשה
   341?יכבה וידליקנה 340ולמה, לא הודלק לשבתכשויספיק , )ושלא יכשל

 צדוקיםחושך ה נגדנר הדלקת . ול
אם 'ו 342,'ח"בנים ת ההרגיל בנר הווין לי'רוחניות שסגולות נוסף לוהנה 

 ה שלהרי עיקר 343,'ציון של שבת אני מראה לכם נרותשל שמרתם נרות 
  .שבת בחושךנר שבת שלא יאכל סעודת 

עשייתה לאו גמר מצוה לא שכל מצוה ' ריה 344רבינו משולם הקשהו

                                                      
 .תקנא' ט ע"וראה ישורון חי. 153' ד ע"ש י"לקו, ד"ד ה"תפלין פפ "צ 323
 .ורים בירושלמי זרעים כרך א אות מדבא) ב-נב א(א "ס ח"גליוני הש ע"הגרי 324
 ".י"והידוק תש, ר"מרגיש כובד תש'') א"מנ' היום יום כ(רבינו ' ויומתק דיוק ל 325
 .ר ברכת מצוה רק הודאה"ש דחק שאין תש"וערוה:) מנחות לה(ה משעת "כהכרעת תוד 326
א קרקפת'א יוצא מסוג "שכשמניח תפלין רק פ, ח בסופו"ה באתי לגני תשכ"להעיר מד 327

 .ר"ואולי זה נוגע יותר לתש, שנמשך בו גילוי תענוג העצמי' דלא מנח תפלין
להעיר , )257' ט ע"ש ח"לקו" (ניקף לוקה דמסייע בהדיה"קושר במבצע תפלין הוי כ-עוזר 328
 צ כח אדם"ע שא"ר אור מקיף באתעל"תש: כף החיים). ז לט"ע(' אשתו קושרת לו תפלין'מ

 :ברכות ס 329
 .ו"ל רב הראשי דמאנטריאל יצ"להרב הירשהארן ז 330
 .'ואת בריתי אקים עם יצחק'ת מן השמים הסכימו מלמעלה "ף בשו"הרי 331
 '.ברכות שוות' שלא יהיו ב'רק ' על מצות תפלין'ש שמברך "חוץ טעם הרא 332
 ). כט(' התמים, 'דנו בזה בקובצי הערות 333
 ה ה"ח כ''או 334
 ).א רבתי להבתניתרעו ועם הוספות ' סיי "נעתק בב(קפה  'סי 335
רק  דאי )שבת כג(' הדלקה עושה מצוה מ"ש' להדליק'מדמברכינן ' :ויובן ראיית הגמרא 336

 .'הדלקת על'לא , 'ל'הברכה מנוסח ' אלא ראיית הגמ? ד"הקס מה, פשיטא', הדלקה' לשון
 )נר איש וביתו -שמעיקרא להוציא אחר, להיפך) ו"א הט"י' ברכ(אבל מגדל עוז (פסחים ז  337
 ק ב"א רסג ס"ר קו"שועה 338
 .ח"כדיוק הר צבי טואו ,ם"רמב 339
ה "וראבי, ב תרעה"מ(' ב בהגהה"ל רסג ס"ט דינא הכי כמש"ז גם בשוי"לפ'. א, א רסג"רמ 340
ז חולק על "צומשב', י תרעה ב"ברכ', מ הדלקה עושה מצוה"ש..בשבת מדמברכינן'א קצט "ח
אבל מסיק אין ) השבת כ(ת "רכ' דמברכינן להדליק'י דייק מ"פנ, ה"ד סדברי מלכיאל , ז"ט

 .מיוחד לשבת, הא הידיעה' נרההדליקו את ' ש להעיר. הדלקה מצוה
 כנר חנוכה 341
 : שבת כג 342
  .ל"פ האריז"ע: בן יהוידע שבת כה, 648' ע 'ת בראש"ראה אוה ,ש ריש בהעלותך"ילקו 343
 .דברי מלכיאל ה, א ג"ר רסג קו"שועה) ב לג"ש פ"רא( רבן נתנאל ק, מרדכי 344
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  ת"בת' חפצא'ו' ראגב' :ענף ג
 ,ת"צ ברכה"שהרהורו מסוים א 168ר שגם כותב"באר שיטת שועהליש ו

, ת"דת איכות חפצאחסר במ "מ  ,ת בהרהור"מקיים ת' גברא'שה 169שאף
  .להתבשל פרישלא נגמר כ הכמו שאין לברך ברכה הראוי

 ר בחזרה ושינון"שיטת שועה. יט
  :התורה הן לימודששתי מצוות 

א "פ -והגית בו יומם ולילה 170ת"לת לקבוע זמן' םשכיר יו'כ 'גברא') א
  173 172.'קבעת עתים לתורה' 171,א ערבית"שחרית ופ

 
שאינו עובד  'קבלן'כ 176 175,לימודו 174זכורל' ,ושמרתםולמדתם 'מצות ) ב

  177.שישאר בו חפצא דתורה' ,שבח כלי'לפי השעון אלא מטרתו 
  

פעמים ' ק למדו ,פ ליכתב"ניתן תושבעלפני ש: ת"וכמה מטרות בזכירת ד
 לשנן 179א"מובא מהגר, כ"אבל אח 178,הגירסא הנכונה ושלא ישכחפשוט 
    180.א לקרוא"ובבית אפל שא, כדי שיוכל ללמוד בלכתו בדרך 'א כתמס
 

ועצה טובה  182שאין החזרה רק אמצעי 181,ר"אבל הפליא מאד בזה בשועה
הלאו נוהג  כןם וא. הוא לזכור תכלית הלימוד, אלא אדרבא 183,ללימוד

  .שבמוח' חפצא'ההוא שהעיקר , שהספרים מצוייםכגם היום ' תשכחפן 'ד
  

עד שתהא  . . חייב מן התורה לחזור': וחזרת לימודחיוב וחוזר ומדגיש 
שאם ישאלנו אדם איזה דבר  184בעניןכ "משנתו סדורה ושגורה בפיו כ

ז לא יוכל ללמוד הלכות "אף שעי . . הלכה ממה שלמד יוכל להשיב לו מיד
וכן יעשה , ע"עד שיחזור על כל לימוד שלמד ע בחזרה זו ישהה, הרבה
, אף שנמצא שלא יוכל ללמוד ולידע כל ימיו רק מה שיוכל לחזור לעולם

  '.יולדת וקוברת . . שהלומד ושוכח כזורע ואינו קוצר . . 185לא יחוש
  
, אבל תורה על הרוב תדבר 186,כולה התורהכל מסוגלים לידע יחידים  רקו
היינו  .'לא עליך המלאכה לגמור . . נו יודע כל התורהגם מי שאי': ל"וז
. אלא לשמור הלימוד במוחו, ללמוד קביעותוזמן לא לשמור רק ש

וכן  187.שיהא מונחר "ותש ,לקשורי "מצות תש: והוקשה תורה לתפלין
 189.זכירת לימודו - ' ושננתם', מעשה הלימוד-' והגית' 188:בתורה

                                                      
ולהוציא , לדבר'למה כופל , ', ת"ו לפני ברהמפית "להוציא דלדבר ו אסור': ל בסידורו"ז168

ל "קמ, כולל גם הרהור מסוים' לדבר'שלא נטעה ש, ל פרושי קמפרש"וי? סגי בחדאת', מפיו
 ). 'דיבור'כסוים שהרהור מ, ל להיפך"או י(כביאורינו , בפה ממש

 ואות יג 'גם כשסומך דעת כדלעיל ענף א 169
  ח, יהושע כג 170
שעות ביום ' א ויקדישו ח"עם ד' ב יקיימו טוב תו"ובע, ח תורתו קבע ומלאכתו עראי"ת' 171

 ) ה ואף"מ ד"ה חולין מו"של(' לתורה ותפלה
 שבת לא 172
 שחרית א "ח בקביעות פ"ד מי שאין דעתו יפה ללמוד יי"ג ה"ת פ"הת173
 .ראה תניא סוף פרק לו. ד רמה"יו. ג"א ה"ת פ"ם ת"רמב 174
, ד"ת א ה"ר ת"בשועה, ג"סמ(' שמרתם זו המשנה'ל "ארז. אין שמירה אלא בלב . שמור' 175
 אלא שומר למודו בזכרון ) 'משמרת למשמרתי'כ(שמירת המצות ' שמור'אין , )ב א"פ. א א"קו
 ד רמו "יו. ג"א ה"ת פ"ם ת"רמב176
 .)סוטה כא( 'תורה מגינא ומצלא גם בעידנא דלא עסיק בה'כענין 177
 .זוכרה ובקי בה' ש המסכת שהי"בזמן הגאונים נקרא כל תלמיד ע 178
ממשנתו ' ח מולוזין שהשוכח דבר א"מביא מהגר) א"סוף סדור הגר ,אות סז(בכתר ראש 179

והקדמת ', והיו הדברים האלה') ואתחנן(ז "וראה הגרי' .קאי על הראשונים שלמדו בעל פה'
נאר , א למדן איז ניט ער וואס קען לערנען': ואמרי אינשי. (י קמינצקי לעיונים במקרא"הגר

ל שלכן "וי. יעלם לעולם ושכששוכח חידוש', תומשנ'דוקא ' א פי"החיד). 'דער וואס לערנט
  .ל גם אחר שהתיר רבי"קמ) ?משנה היא באבות' תוס' וכ: מנחות צט( 'ל "הוסיף ר

א שלא "אבל שם הוכיחו הגר(ז אינו עיקר המעכב "לפ) תולדות רבינו אליהו ריש משלי(180
פ "ע ותניא תהלים משניות, בחומש בקי 'יהי' :ניסן' בהיום יום ד). פ הנכונה"הגיע לדרגת ע

  . פ בסוהר"ץ בקטנותו שחזר משניות ע"להעיר מהריי...'ברחוב בהלכו עליהם לחזור
מפסיק  ס"א למה אין ביהכ"הגר 'קו יישבתי ת"הרב בת' לשי' :)מד ע"אה( יציב דברי ת"בשו

      ) 148' ד ע"ש חי"אה לקורו( '.שאין הפסק בזכרון שבמוח '?ומפסיק לתפלין, ת"לברכה
, ס"זהו זכירת מעמד ה' השמר לך ושמור נפשך מאד'להעיר שפסוק . ג ואילך"ב ס"ת פ"הת 181

אבל מעשה , מ נוגע למצוות שבת ופסח"והנה מצות זכירת השבת ויצי. י"משש זכירות כ
  . אלא העיקר שיקבענה בלבו, מעשייאינם לעורר ) ועמלק כיום(עגל , מרים

 .ר גם אחר שנקבע בדפוס חייב לזכור בלב"שלשועה, ח זכירה כשכותב בספר"מ אי י"ל נ"י 182
משלי (' ךיכונו על שפתי, נעים כי תשמרם בבטנך') ד"מצו' מהפך סדר הפסוק ופי(י "פרש 183

 ).חולין קג(' הנאת גרונו או מעיו'כשאלת ו(' יכונו על שפתיך אז שמורים בבטנך'כש) כב יח
ידע ) א"וקו, ה"תניא פ(' לעולם' אף שלא יהי'ד, משמע לא שישאלו ממש' בענין'הוספת 184

אמור לו 'ואיך , שאסור לפסוק מיד בלי עיון) יבמות קט(ב "שעמצ' וסר קו, ברור בלי גמגום
 . ששאל שלא למעשה' ירמי' ותלוי בהוצאת והחזרת ר? א"ומה אם ישאלוהו בע? 'מיד

 ולהיפך) ד"אבות פ(' קשה ללמוד ונוח לאבד יצא הפסדו בשכרו'ל המקור ב"י 185
אבל ). ו/8ד ו/8' הע 253' ה ע"ח) אשכנזי(ת "הת(א כשגומר כולה "שמקיים מצות זו רק פ 186
, )ה בור סוד שאינו מאבד טפה"רק ראב(ס "ם בשת לא רק ליחידי סגולה בקיאי"ד הלת"לענ

 .א לפום שיעורא דיליה"אלא להכרח הזכרון כאו
 ד כדלקמן ענף ד"ד ה"פ תפלין פ"צ 187
  Deep/shallow memory: שחכמת פסיכולוגיא מחלקת ר גרינברג"העירני ד 188
  )ה"אבות פ(' משפך שמכניס בזו ומוציא בזו'ו כ"לא ח 189

 'מחשבה תפיסא'. כ
 

  : בשכל' חפצא דתורה' הדגישל חמישי רקש כל פמקדי 190ובספר התניא
  
כשאדם מבין ומשיג הלכה . ..' אתפיס' 'ולתוספת ביאור באר היטב ל'

כשאדם . הרי שכלו תופס ומקיף אותה' לאשורה על בורי ראבמשנה או גמ
 קיםאו פוס ראבמשנה גמ 191יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה הערוכה

  '.ה"של הקב מתורצונו וחכ 192משיג ותופס ומקיף בשכלו רי זהה
  

ן וכ. לבושכרק הן  מצות אבל, שהתורה בקרבו כלחם פנימי, שםוממשיל 
  193'.כמה יוסף איכא בשוקא ,דקגרים אי לאו האי יומא'ענין רבינו  מבאר

 
לוחות פ ד"תושבעאבל , ת"סשל ת קידש ישראל כתיק "מ: ת הלויביכ "כו

   195'.ולא מגברא רבא ת"דקיימי מס. טפשאי'ש 194ת"סשניות קידשם כקלף 
  

  קטן גדר לימוד. כא
  196,למששה בידיםא "חכמה רוחנית שאמתאים לאינו ' חפצא'' לכאואף שו

 זהו 'ללמדו תורה.  . חייב בבנו 199האב'ש198 197ר"חידוש שועהבקדים נ הנה
  202 201 200.דרבנןמרק דהוי  להתרגל למצותלא כשאר חינוך  ,מן התורה

העומד ' חצי שיעור'כעין הוי  ,גדליו כשידיעתיסוד  ,גירסא דינקותאהרי ש
שבמוחו  203'ת"חפצא דתה' ,גברא'אינו קטן ואף ש. להצטרף לדבר שלם

עומדות ה -  205'ענבים קהות . . קטנים' 204',כדיו כתובה על ניר חדשז "ה
שאר  חינוךב אבל, יתיישןעד ש 206רק מחוסר זמן 'יין מגתו'כן ו, להתבשל
  207.לכשיגדקיימות ות קטנותו אין מצהרי  ,מצות

מצוה 'הרי  209,לתורה קטן עולה איך 208,גינת ורדיםה יתשימיושב קוו
  . . ?והקיל אי טעמאומ, צריך לשמעה מגדולכ "א .הפרשה כל  לשמוע

   ?'ולא יצאו חובתם, הרי קריאת קטן כמאן דליתא

 212 211.רהחפצא תובקטן יש ו 210,הימים בלי תור' ג היות שלא י"קריהאלא 
 214',עונין מפטרייהו על אבל 213,ר להתלמד"על תשב אמן אין עונה'ולכן 

                                                      
  )ו"תניא פל(וכן מדגיש כח הדיבור נגד השכחה  .)רשימת רבינו( "ע ביאור כל האריכות"צ" 190
 כדלעיל , אולי בא לשלול חידוש שלא נתקבל 191
 .'באותה שעהבה  מלובשוגם ': ל שמחלקו שם ממצות לימוד כל יום 192
 214' ש יז ע"לקו  193
 .וראה היום יום יז תמוז, ל שלכן קרנו פני משה רק בלוחות שניות"י 194
 .וראה קדושין לג .מכות כג 195
 מ"הס, 24' עד "מ תש"סה254'ז ע"תרצ). ומדעי הטבע ח"דא( במוח מלימודו' חריצים'יש  196

 104' ד ע"ח ח"התוועדיות תשמ, 677ו 84' ע, ט"י-ח"י-ז"תשי. 300' ז ע"ט-ו"ט-ד"תשי
) ג ושנות אליהו"סק' ע, ג"ח לז ס"או(א "הגר. צ"מסיק כהצ) אמת ליעקב(י קמינצקי "הגר 197
 :)ברכות כ(' .תורה צוה'ש ו"ק. משיודע לדבר מלמדו 'עם חינוך מצות דרבנן ' ל חינוך תוכול

 ד רמה"יו 198
 .קדושין כט 199
 :ביצה כח. חגיגה ד 200
ם "רמב. ''ש חנוך לנער גו"במצות כשיגיע זמנו כמ.. להרגילו. .קטן'.) מגילה יט(א "רשב 201
כלל (א "לחיי. 'חנוך לנער 'שנאשה מצוה על אביו להפרישו לחנכו בקדו') ח"ז הכ"ס י"מכא(

אלא , שהאיסור ליתן לקטן לא מחינוך' כ) ס מא"סו(ר "ת שועה"בשו. מצוה מדברי קבלה) סו
 .תקנו חינוך בימי שמואל) ה והא"ד. חגיגה ו(א "לטו). יבמות קיד(קרי לא תאכילום ..דכתיב

 שהן רק אסמכתא, דוחה גם מצוות שנראה כיש להם מקור במקרא) חגיגה וביצה(' הגמ 202
 ד"אבות פ 203
 'לו ידיעה בגדלות' יהי. שבלימודו 'ת "מוכיח מת) מג, ג"ב הי"ם תרומות פ"רמב(פ "צ 204
 .ענבים חמוצים' י פי"אבל תפא, ד"אבות פ 205
 .73' ו ע"ש חכ"לקו 206
חוקר אי חצי שיעור סיג וגדר ) קהלת יעקב קלז. ח קלד אות ב"מנ. כלל יב' ח' מע(ח "שד 207

ותלוי ) י פקודי"פרד(מינים ' מד' כשיש רק מין א, או מציאות גם במצות עשה, רק באיסור
ומשה ) ץ חיות"ר. יומא לט(' פ רק כפול"הצנועין משכו ידיהם כשהגיעם מלחה'בגירסת 
רק ' חזי לאצטרופי'ותלוי אי .). מכות ט(' שלא קלטו עד שיהו כולם, ערי מקלט' הפריש ג
) ה 110' ש ז ע"פ בלקו"צ(ש חשוב "שח סימןאו ) כ"ודלא שייך בסוף שוי(שלא יכשל  חשש

 כענף ג, אבל עיקר הלימוד הפעולה, במלאכת שבת שהעיקר הפועל' ש שנחלקו פוס"ולא כח
 א"סכ' כלל ב 208
 . ע"אבל אינו בשו, תעליו' ט קטן קורא רק אחר ג"ד ותי"גור, א"למ. ח רפב ג"או. מגילה כג 209
 'עו וקראו פרטכשודיעבד יצא גם , בתורה לקרות ת אשדות הפסגה שהעיקר"שו .ק פב"ב 210

 .)תתקעז(הערות וביאורים גליון ב א"טלינדר שלאבער וךג בר"הרהדן בזה ו ,אחרת
דוחה הלבושי שרד ) ח ב עב"או(מ "אג. מתיר קטן להקריא כשאין גדול) ה(אשל אברהם  211
, מגילה כא' תוס(רא העולה קו' הי' שהרי בזמן הגמ', קטן עולה אבל לא יקרא דאין מוציא'ש

' כ) ז עג"חידושיו ע. ח לה בסופו"או(צ "צ )ה"ץ שלא לבייש ע"רק הגאונים תקנו שיקריא ש
אבל אין הצבור , ש לא יקריא"לריב, ודאי קטן עולה, ש שעל קריאת עצמו מברך"שלרא

 .ראה יגדיל תורה ח. א"בא' מ תי"ואג. יקראו' רק שז', ז קריאתחייבין לשמוע 
 ? ת"שלא תתחייב במצות ת, ש"שאינו כח,' אשהאר לקמן נב 212
 :ברכות נג 213
 ד, טור רפד. מגילה כד 214
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  218 217.כתקדיש כשקטן מסיים מסל עונהו 216.חפצא דתורה 215הפטורהש

  בן חמש למקרא. כב
 ז"לא שנתיים לפנ, 'בן חמש למקרא'משנה דאבות רק מהמתחילה  219ולכן

ח "י' בתקופות ותפנימיזהו כדרגות הש 220,בן שלש לחינוך מצותכשהוא 
 .ם רק אימון והכנההש ''לבינה כו' מ, לכח' ל, לרדוף' כ, לחופה

   :הן מודיל 221תקופות חינוך שניש
  
אינו בר הבנה כש 225,מדרבנן 224'תורה 223לשוןמלמדו  222משיודע לדבר' )א

  227,תכללבוש ציצי 226,רק הרגל ללמודוזכרון 
  
  233 232.רה במוחוידיעת תו231אלא 230הרגל 229לא רק, זוכר לימודו 228'בן ה )ב

שישאר בזכרונו  כידיעת תורה, ת"מ מה"סיפור יצי )א :גדרי חינוך בפסחוכ
  234.מדרבנן כשאר מצות 'כו כוסות, להרגילו לאכול מצה ומרור) ב .כשיגדל

  חכםבוד יכ טעם. כג
 כתובהה תורהש כמו': חוקר בטעם כיבוד חכם 235רות משהאגוהנה ב

 שבו רהתו נחשב לא או. שבאדם תורה לכבד חייב כך ,דהלכב צריך ספרב
  . אי תורה במוח חפצא :הרי צדדי חקירה זו .'למדש אדםד הכבל רק, כספר

   241 240 239 238גם כשאינו לומד 237התורה במוחו רושםמכבד  236ר"שועהול

                                                      
 א"ר רפד סי"שועה. ז, עיין טור קמז 215
 .בפרשת זכור שעיקר קריאתה לזכירה  216
 וכשקטן מברך על אכילתעונה אמן ד "ראבל. )ט ודברי חמודות"למעדני יו(ש "רא 217
  .וכשאומר מפטיר, כשפוטר עצמוע פסקו "ם ושו"רמב 218
 ה"אבות סוף פ 219
 ו "א ה"ת פ"ם ת"רמב 220
, יד' בר(' חנוכת המזבח.וכן . לאומנות שעתיד לעמוד בה. כניסת אדם  התחלת' 'חינוך' 221
 .  מתרגל בדבר הדומה שיהא מוכן לדבר האמיתי' חינוך') ד"פ' מ מנ"פה(ם "אבל רמב) י"רש
 .לימוד תורה שייך קודם לכן 40' הע 343' א ע"ש חכ"קוראה ל. ברייתא סוכה מב 222
 .ג"ירושלמי סוכה ספ, יפה עינים מציין לתוספתא חגיגה 223
י לאבות "רש. שנים' ג' הגיע לחינוך'ש) אבות ה(' למקרא' בן ה'מביא מ) ד רמה ח"יו(א "רמ 224
 .בן שלש א מביא מהרוקח מנהגי"והגר', ובשנה הרביעית.  שנים ערלים ' ג'ז ציינו ל"וט
 .ת"חינוך ת' ותורה צוה' 'שמע ישראל'י "א ופנ"להגר,)ע"קרבה(' אבל בבבלי כו 225
להרגיל קטן ) ה מדרבנן"ד. ב(י סוכה "רש' עי. 'שיהיו רגילין במצות. . מחנכין '.) יומא פב( 226

ומותר לספות איסור בידים . ם שם"א ורמב"חהרשב' ועי. למצוה שיהא מחונך ורגיל למצות
 ).ח"ר שמג ס"שועה(לחנכו מצות ) סח לקטן שהגיע לחינוך אף שלא נמנהלהאכיל פ(

 .נב, ת דברים יא"ראה תו, א דייק מברייתא זו שחינוך דרבנן"טו 227
 .ללמוד עם אביו, מתי הבן יפרוש מאמוהגרושה' נח) ז"א הי"אישות פכ(ד "ם וראב"רמב 228
שאב חייב ' ללמדו משנהצ "למדו מקרא א'ומוכיח מ, יצא לחלוק) ה"ד רמ"יו(ש "ערוה 229

יהא פרא אדם ויצא לתרבות רעה . אם לא ידע תורה כלל עד שיגדיל "ש, כ"ללמד רק תושב
אבל גדולי הדור רעשו נגד . וכשיגדל ילמוד בעצמו משנה. .להרגילו .. דבאין תורה אין מצות 

תורה ):ש"והכולל ער, ז בחתימת רבנים"תרפ(דרכה של תורה ' ל ס"ז). 198' הצפירה גל(זה  
מדרשות , ך ותלמוד משנה וגמרא"חומשי תורה נ' כולל  ה. . שאנו מצווים ללמדה בנינו 

ולהתקדש בקדושתה ' ואגדות שמביאה ההוגים ועוסקים בה להבין ולהשכיל באמתת התו
א "ת שערי ציון ח"וכן שו) והאריך בדברי להבות" ('לשמור ולעשות ולקיים בפועל מצות ה

וראיית ? יציל בן מהיות פרא אדם) פ"בלי בע(כ "לשיטתו וכי לימוד תושבגם קשה . ז"סכ
. מכריח כן) פד' ה ע"ו תשל"ח(וקובץ דברי תורה , רבנו הזקן' י כבר תי"ש מרש"ערוה

מוריה ניסן (פ "אבל להגרמ, קודם הוי כשותפות יששכר וזבולון בנו -הוא ובנו "ש "ולערוה
, מנלן שיפטר בלימוד בנו, אבל יכול ללמוד', בעצמו א ללמוד"מי שא'שותפות זו רק ) ג"תשמ

, אדרבא, ולביאורנו שתורת קטנותו נשאר בזכרונו לכשיגדל. אם לא שחייב עצמו ללמד בנו
ת דומיא "מה' למשנה' בן י'ל "וי. 'פ"א רשאי ע"דברים שבכתב א'ש, פ חקוק יותר במוחו"בע
  .)  ת יז'ברכו( 'גברייהואתנויי .בנייהו אקרויי' 'הגמ' ק שינוי ל"וצע). (אבות(' יג למצות'ד

ת בקטן "ת' ר הל"ם ושועה"ולכן פתחו רמב. ת"לימוד קטן נכלל בציווי לימוד גדול מה 230
 .א גם חינוך לימוד דרבנן"אבל להטו). 83' ט ע"ש חי"לקו(

 .רק מחוסר זמן' כדיו על ניר חדש'לימוד קטן , ואדרבא. לא רק התחלת 231
אם בנו 'מ' וראי) ו"ע רמו ס"טש. א"א סק"קו, ד"א ה"פ(' תלמידיםושננתם לבניך אלו ה' 232

למדו 'ו? ת מלימוד בנו"למה נדחה לימודו מה, שאם חיוב אב רק מקרא', חכם בנו קודם
 .מלמד שוכרשלמשנה , לחייב האב ללמדו בעצמו.) ל' קדו(' מקרא אין מלמדו משנה

, שחינוך מצות הכנה:) י סוכה מה"רש(אוכלין אתרוגי תנוקות שלא הוקצו למצוה גמורה ' 233
 ).שהגדולים נזהרו, רק קטנים אכלום' אבל לתוס. (לא חפצ

 ה"ק כ"ר תעב ס"שועה 234
נגד .) לג' קדו(' ש"היא עצמה לכ', מפני לומדי'אולי כחילוק הסוגיות . ד"סל ב"חח "או 235

 .לנרראה ערוך , א"מהרש', תוס, ן"הר' אבל כבר תי, .)מכות כב(' כמה טפשאי אינשי'
 )תנחומא ויקהל ז(' שהתורה נתונה לתוכו' 236
) שאינו חפצא(ט "אי לכבד בעל מעש) 'קדוש(ת "מ לחקר תו"נ. ה והדרת פני זקן"ת ד"לקו 237

אבל . לג' קדו(' בשעתהכמה חביבה מצוה 'להעיר מ). ד רמד יב"יו(י "ט ברכ"שקו .ו"תניא פמ
:). עב' מנח,:סח' פסח(ש "זה לא כר' הבשעת') בשעת הגזירה' ה פי"ורגמ', בשעתה'ג "ל' ירושל

ט "מהרי' פי' ל"לא להכשילן לע' 'ודחיית הגמ? ח כשלומד"וכי אומן צריך לעמוד מפני ת', וק
 .ב"ז שסא סק"ט. ד רסה"א יו"רמ, אנשי שם' תוס, ג"ב בכורים פ"רע-רק לחסרון כיס

. ע"אינו בשו:) טצ' מנח(לימוד רב יוסף  .צ לכבדו"אבל א, ח ששכח תלמודו לא יבזהו"ת 238
 ).אבות ה(' והלוחות'וביארתי ב

מ "אבל י, ח רק שלא יתבטל מללימוד"שקדימת דין תורה לת) נדרים סב(ש "ויובן הרא 239
 ראה ספר כיבוד והרהור הארוך. מפני כבוד תורתו

 .א"ס דלא אפשר בע"ח נכנס לבהכ"דת' הרב אשכנזי תי 240
א לקום מפני חכם רק "י. לכבוד הגבראאלא , ח לכבוד החפצא"א שאין כיבוד ת"אבל י 241

ככה 'ד "ע, החינוך' ס(' כדי שיתעוררו אחרים עליה, 'או שיבקש תורה מפיהו, אם למד ממנו
דתורה ' חפצא'מ אי חכם גדול קם מחכם קטן מצד "ואולי נ' .יעשה לאיש שהמלך חפץ ביקרו

  מצות ידיעת התורה מעלת. כד
   242'.ת כנגד כולם"ת -שחרית וערבית בית המדרש' :ת"ברהד בברייתא מ"כו

  244:י אחר"ע י אפשרמצוה שאגם  וחהד 243ת"ת ידיעתד' חפצא'הרק ש

לא ישא אשה ז "פ כולה ה"ללמוד ולזכור כל תושבע . . ו יפהמי שדעת' 
ת "לא אמרו שמבטלין ומפסיקין מת .פ כולה"עד שילמוד תחלה תושבע

  246'.אבל לא ביטול מצות ידיעת התורה 245,לימוד התורה. ..לקיים מצוה

  'תלמוד' . כה
  249'.לימוד'לא פועל , ידיעהתואר שם דוקא  248 247'גדול ממעשה תלמוד'ש

  ? תורה בלי ללמוד הקני וכי, פשיטא 'שלכאו, 'קניני התורה'ב 'מודתל'זהו ו

  . לזכוראלא ישאוף , תורה לא די לקבוע זמן ללמוד ל שלקנות"קמאלא 

 . תורהתלמוד בן חורין שעוסק ב.  . תורהאינו עוסק ב' שוןומדויק שינוי ל
הוי ' 252'תלמוד ערוך' 251,'תלמודו בידו'וכן ' 250,מתעלהת "תמי שעוסק ב. 
זקן ' '254משתכח.  . תלמודו מתקיים' 253'היר בתלמוד ששגגת תלמודז

   256'.שלם בתלמודו' 255,'שלא שכח תלמודו ..שלם', 'ששכח תלמודו

  קושיותיישב קטן מחפצא ד. כו
  '.כל מצות הבן על האב' 257:המשנה וןשלקושי ב הדחקנ ראגמה  )א

  . חיוב האב נמשך מהחפצא של הבןת סיבש שבא להודיענול "וי

, ת"שעל האב מה 'לפדותו וללמדו תורה, למולו'מצוות ב 258הוהצד השו
  .לא הנפעל, עיקרהלא כשאר מצות שהפועל  259,'חפצא'רושם משאירים ש

  ? ת לפני דרשתו בערב"הלברך ברכצ "א בר מצוהנער למה  260מיושבו) ב

  261.תורההן מש קטנותותורה דד' חפצא'לנתפס בבוקר לו שת "שברכה
 ,)כגדול 'גברא'חסר לו המ "דמ ,ג"פמ( ת"הברמוציא גדול בקטן אין ואף ש

בירא דשתית 'דהוי כעין , רסא דינקותא שלויזלזל בגלא יאבל הוא עצמו 
  ).ק צב"ב( 'המיני

    263?ה"הרי אסור ליתן לע, תרומה לכהנת איך נותן' הק 262ט אלגזי"מהרי )ג
  
  265 264.חפצא דתורה הביש  ,פטורה מללמודאשה אף ששל "וי
  

                                                                                               
) רמד א(א "להעיר מגר). ך"ד שמ אות טז חולק על הש"יו(א "וכן לגר', גברא'מצד האו , שבו

 'שקם לפני בן יב שנה:) כתובות סב(ברורה ' ראי'
 פאה א 242
 .עוסק בקדשים וטהרות שאין נוהגים היום' אפי. ב"ד ה"ת פ"ת: קדושין מ. פאה א 243
 א"ג ה"ת פ"ת 244
 .ה"מאחר דמפסיק ומבטל בלא, ג בחצי ריבוע"תניא פכ, ו לתפלה"ד ה"לקמן פ 245
המבלי 'וכשעסק לקבור מתים שלח לו , א שלח בנו ללמוד"רמביא ש) א א"ג קו"פ(ת "הת 246

 .ומתרץ בזה קושיות עצומות) ז"ג ה"פ' פסח' ירושל(' אין קברים בקיסרין שלחתיך לטבריא
ל אחר "כ צ"אבל א ,)מ לג"ב(או ללמוד טעם גמרא , ללמוד מכל אדם(ש "מד: נדחקו בזה 247

חשב האפוד , )לא בשטחיות, ומקללמוד בע(עלי באר ונתיבי אבות , )'?משנה'ו' מקרא'
 סוכת דוד, )'עשה לך רב' 'תלמיד' 'ל' תלמוד'(עטרת צבי , )'מעיקרא לגמר והדר לסבר'להיפך (
  ).'?ברצון'ל "כ צ"אבל א(', שירצה ללמוד') ד קוויאט ממשפחת בית אבא"הגר(

ם "רמב.) לד' קדו(' ת נשים פטורות"ת'גמרא  'בל לאאבל . משנה' ו שבל"אבות פבמשנה ו 248
  .וןח עא להשכי"צריך ד' תלמוד'ל שגם דרגת "קמ) ב"אבות פ(' א"עם ד ת"תיפה 'ו. ע"ושו

 :קדושין מ 249
 )ק"רצי(' ביטוי חזק המציין בנין מגובש' תלמוד'אבל ..פעולת העיסוקזהו ' לימוד'. ב"ו מ"פ250 
 :כתובות עז 251
 .'תלמוד'וח חכמת מנ' הגי:) ביצה לד(' לימוד ערוך'ו. זבחים יט:. שבועות מ 252
 ד"אבות פ 253
 :קדושין לג 254
 :שבת לג 255
 בראשית רבה 256
 'הקטן חייב להיות למדן כמו בחפצא להיות מהול או נפדה': 'י קמינצקי כ"הגר. כט' קדוש 257
א לקיים אלו רק "ל שא"י? כ יתחייב קטן כשיכיר גם למול ולהפדה"א' אמת ליעקב הק 258
 )ה לפני שנצטוה"א שלא  מל אאע"ם בתוד מאמר בעצם היו"ע(א לכן מוטב כשיגדיל "פ

כנימול בן -פדוי ) כשיגדל(אותו חפצא עצמו , נבאר שבכור שפדה עצמו בקטנותו' בענף ד 259
 .אם נתאכלו המעות) ד שה"יו(ז "ך וט"ונחלקו ש. מהול כשיגדל' ח

, חיי הלוי, נט' ילקוט יוסף א ע:. זכר יהוסף ברכות כ. ארץ צבי א טז. ג קכא"ם ח"מהרש 260
 .ע"ת באהבת עולם וילמד מיד אחר שמ"מ לברכה"שטרנבוך חידשו שיכוין ב' הנהג

 ). א מצוה אכילת פסחומ "ייצור ם ספ"כרמבדן אי כלי חמדה (לימוד ה חלק ת"הברש 261
 ד"ה והנה לענ"ד, ק מד"ד ס"בכורות פ 262
 .חולין קל 263
' חייבו...וג והפסיקוז נשים שברכו בשחר כנה"לפ': תמה) ברכות יא( ח"צל. 'כדלקמן פרק ל 264

 . 'ח על ההערה"ת' 'ג שי"וענה רבינו לריל .'לא מצאתי מזה בראשונים ואחרונים...לברך שנית
מ "מ חו"לכס) ח קפו"או(מ אי קטן מוציא גדול בדרבנן "נ(' מחוייב בדבר'נקרא קטן א ש"י 265
פתיחה כוללת (ג "לפמ.) ברכות מח, ה עד"ד. מגלה יט, י"ה ור"ד(' ותוס, ן"נ דעת הר"י כ"ו ה"פ
' יגדיל תורה כב ע, ז"ם ואדה"לדעת רמב) ז שם"י(ש "לקו, בבלי וירושלמי' מחלו) ג"ח ח"או

 .'לספות לו בידים אסור') פח' פס(ה שה "תוד .'מחויב בדבר'אבל לרוב ראשונים לא כ. תרטז
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  הודה וחכמיםי בימחלוקת ר. כז
 267פותשהקשו תוס 266,התנאים בקטן קורא את המגילה תאר מחלוקוביו

  '?דאתי דרבנן ומפיק דרבנן 268בן מברך לאביו'הרי , למה פסלו רבנן

 עובר קטן אינו'ולא על , למה חולק רבי יהודה רק במגילה 269,גם הקשו
. הטף היו באותו הנסי קטן שייך במגילה ש"נדחקו שלרו( 270?'התיבה לפני
  )?כ יוכשר קטן לנר חנוכה שהיו באותו הנס"בל אא

, ד כתבי הקודש"מכשהיא המגילה קורא  י קטן"שלר 271ל"ולביאורינו י
מצות ל עיקר קריאת המגילה רבנןאבל ל, ולימוד תורה הוי חפצא בקטן

  ). ש או פיוט סליחות"ת לפני ק"ברהב 273'סהפו' כמחל(לא לימוד ו 272פורים

 שמיעתי המצוה "דלר ,ונחלקו, ה בקטןע מגילה חפצא דתור"ל דלכ"עי
ואכן  274.שאינו בקטן,' מגילה מקרא' )גברא(אבל לרבנן ענינה , מגילה
  .ת הוי חפצא בקטן"שקריה, ת"מפטיר זכור מהגם קטן קורא  275א"לרמ

ש "ברכות ק, הללב אבל לא ,ברכות הנהניןברק  ח"י ולכן קטן מוציא
אבל קטן , ברכההוי חפצא ממש לחלות ה ת"אכילה ותש 276,תוומצו

   277.ץ"ש י אינו"ולכן גם לר. רק הרגל, מצוהץ של חפ נואיבמצוה  המתחנך

  'כל גופן אש'ו, ר"הבל תשב. כח
 279העולם מתקיים בהבל תינוקות של בית רבן'דייק מ 278ואגרות משה

  ).בית רבן- תורהחפצא זהו באבל ( שמעשה קטן הוי מציאות

. . חידוש גדול  רי זהה'  280:'ר"העולם מתקיים בהבל תשב' עלל רבינו "וז
שלא  יאף א, שלא נצטוה כלל ,א מצינו דוגמתו בדיבור קטןל רהולכאו
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:פ"תענית בכורות בעשמוע סיום מקטן לפטור ל פנת פענחל הצ"וז
285
אף דעדיין פטור '  
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ת "קריה': ובחיי בכד הקמח. שהכל מבינים ברכת כהנים) מז(ובאשל אברהם . 'אינו לימוד
ולא יתבונן שקרא כלל שמחשב . רא פעמים שיק, מצוה גדולה אף שלא יבין מה שקורא

מצות קריאה . לעולם יגרוס אף דלא ידע מאי קאמר. גרסה נפשי לתאוה '. דברים אחרים 
 ' מבין אלא קשה לו בסוגיא ומחפש תי' לא ידע מאי קאמר'א "אבל לגר. 'אף שאינו מבין

 ).ד, ר ב"שהש(לאהרן ארן .תינוק הקורא ..לגלוגו אהבה'בלי ממש בלימוד קטן  אבל גם 284
 י"ב ס"פ ח"ת צ"שו 285
 .אבל יש מחלק בין קטן לקטנה. שמ' ד סי"ך יו"ז וש"ל בט"רש 286
 .א"א שם ס"גר. משבלי הלקט יניק שלא בא לכלל מצוות) רמד' סי(י "ב. ב, קדושין לב 287
 436' ש יז ע"לקו 288
 סוף חגיגה  289

 בהקהלחיוב טף . כט
, כלום לימוד קטן איןש דמשמע 290'ליתן שכר למביאיהם ..טף' ל"רזאמו

   .דרבנןרק חינוכו ללמוד כש) 291רכוב על אביולפני שי(יום ' לבן מטף  זהו

 הקהל להביןמצות אין ש 292מצותלכחינוך וי ה ,ואף שהמלך קורא בתורה
   296 295 294.זק דת האמתלח המעמדרושם מש "יררגש  אלא 293,ות בשכל"ד

הוי גם כשאינו מתפלל ) ב, חובת גברא להתפלליש ) א :בתפלה מווכ
   298.רק חפצא, בהקהל' גברא'טף אינם ו 297,חפצא שמשלים למנין

  ברכת התורה לנשים. ל
, כשיגדלל שיצטרףבקטן ' חצי שיעור' עיןכת רק "דת אין החפצאאבל 

  299.לימודתחייב בשלא ת ,אלא הוי חפצא גם באשה

  300:ז''ל הגרי"וז

ושמעתי מפי  . . ת"הא פטורות מת 301ת"הדנשים מברכות בר הקשו אהא' 
רק , ת"ת על קיום מצות ת"ה שאין ברכה''ר הגאון החסיד זצוקללה''אאמו
ן איכ "א' אקרא גו' כי שם המקרא  302'נןדילפי, ע דתורה בעי ברכה"דין בפ

ונשים , רק דתורה עצמה טעונה ברכה, דין ששייך להמצוה כלל זה
ולימודם בכלל , ת''לא מעצם החפצא דת . . ת"תפטורות רק מהמצוה ד

  304'.ושפיר יש להם לברך על לימודם 303,למוד תורהת

 ,ת"אינן מופקעות מעצם החפצא של ת'ש ,א"ח טענת הגר"הרי תירץ הגר
   .'גברא'גם בלי ה על חפצא דתורה כתשמבר -

שייכת ש 305אשה ל שכןכ, 'ככהן גדולמצות  שבענכרי שלמד 'אפילו ואם 
   .הלימודעסק ף שפטורה מא 306לתורה

  307.רו ורבושפטורה ממצות פאף , באשהשחפצא דזרעא חיא וקיימא כעין 

                                                      
 .חגיגה ג 290
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יבות מס'די רבינו ענה למתלונן שיל. נ מועיל לו"הבאת קטן המפריע לתפילה שאין בהכ
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חיוב על המלך להקהיל  363' ט ע"יש "לקוב )א חגיגה"מהרש' עי. מאד משמע קטן 211' ע

 על ישראלע "מ' כ רק חיוב פרטי מחיוב המלך' ים לשמועאנשים ללמוד ונש'ו, ישראל
 )חרדים( 'מהכהנים ךתברלה
  .שצריך כל אחד בעצמו ללמוד, גברא, "עשרה שעוסקין בתורה"לא כ 297
  . כטף' חפצא'אבל הוי ', גברא'פטור ) לא חרש(שמי שאינו שומע , מ"הלח' וסרה קו 298
  .הזכרונבשחפצא  יש לכבדורנו לביא. אשה שלמדהמפני לעמוד  יאדן ) רנז(ח "מנ 299
 אין רשאות לברך על מצות שפטורות שי "ם והב''להרמב' ביותר ק 300
 ד"מז סי' ח סי"או 301
 .ברכות כא 302
) כולל אשה' אשר אנכי מצוך..הדברים'ז "לגרי( אשהכולל ) ואתחנן ה(' ושמרתם..ולמדתם' 303
  .הימצות תמידיע אאבל ל, י"לימוד כמרק  'בנותיכם 'ממעט  'בניכם ולמדתם'כ "אחו
אי אבל . מיוחדת ת שבחאלא ברכ ,מצותת ברכת "שאין ברה) ועוד) חנוכה( אור אברהם(מ "י

לימודם .  ת"ן מופקעות כלל מעצם החפצא דתאי': מוסיף למה ,ח לגדר הברכה"כוונת הדר
  .אלא החפצא 'גברא'אינו ה' עליגדר התורה שמברכת אלא מחדש ש? ל"הא תו ל, 'ת''בכלל ת

  'ת"בדלעסוק 'כנוסח ' גברא'ה, הרהוראלברך  'ת באשה לשי"הא שאין בר"הגר' נקשר שי' לק
ל שלכן "וי? לשיטתו שמברך על חפצא דתורה' ת"לעסוק בד'ח "קשה נוסח הגריוכ "אבל א

רק על החפצא , אין אשה מברכת על העיסוק', לעסוק'שאף שהנוסח , ח להקדים"הוצרך הגר
  . אבל לא רצו לחלק,' על דברי תורה'תברך אשה ' לי לדידיואו. 'אקרא' כי שם ה'מ דתורה

ח משמע חיוב "אבל הגר. או חייבות, רשאות' ת"נשים מברכות ברה'ילקוט יוסף דן אי 304
ולילקוט יוסף פשוט שאין אשה . ת"ולא די לה להרהר ד. מ לחזור לברך בספק"נ. ת"מה

 .שמוציאה' ג כ"אבל פמ, ת"מוציאה איש בברכה
נכרי שלמד מכבדין ') ז"פ' סנה(ולהמאירי . דלא גרעה אשה מנכרי' כ) רמו' ד סי"יו(א "הגר 305

שאף שאין חיוב אשה וקטן , "ועוד שחייבין במצות שלהם"ג "ויש לבאר הסמ', אותם אפילו
מצות שציונו ' ונכרי בז, קטן מחינוך אביו(צריך איזה חיוב מצווה שעושה , ת"ללמוד מצד ת

שתורה בלי , כדי שיהיו גדר חפצא) ג"ואשה כהסמ, )ט"לכים פם מ"רמב(משה מפי הגבורה 
  . ש בשער"ה להבין מ"א ד"וראה תניא קו, )שבת ל(ש כחטין בלי חומטין "יר

  .בו שום ציווי ללמוד כבאשה וכבקטןאין ש ,ע אם יש חפצא דתורה בחרש"אבל צ
? ן בהן ביטול תורהשאי:) שבת לג(' נשים יוכיחו'י על חיוב ללמוד דיניהם מ"ברכ' קו' ומיוש
אבל , שיש חפצא דתורה באשה וקטן,' ר יוכיחו"תשב'ת מ"צ שקטן חייב מה"על הצ' הקו

 .ההערות בקובץ אהרן וישראל קכה' גם מיוש. לעסוק בלימוד' גברא'חסר ה
י "ראה ב. ')האנשים(ותגיד לבני ישראל ) הנשים(כה תאמר לבית יעקב ' 'עד שהקדים ה 306
 .93' א ע"ש חל"ראה לקו. ז אשה ישנה בתורה"שבבהמ) קפו(ח "ב. ש וכל"ומ ה"ד שמ סוד"יו

ר "להעיר בלשון שועה). כי תצא(בן איש חי , אין לכבד אשה חברה) רנז(ח "אבל להמנ 307
 '.צריך ליזהר להוציא בפיו כל אדם'אלא , )למעט אשה וקטן" (וכל איש'שלא אמר 


