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שבועות
ביטול תורה

וותרנותו של הקב"ה

 עריות גילוי ועל ז"ע על , "וויתר הקב"ה)ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז, איכה רבה פתיחתא ב'( אמרו חז"ל 
מוותר על שאר עבירות  ביטול תורה". ומשמע שהקב"ה על יתרוו ולא, דמים שפיכות ועל

שבתורה ואפילו על עבירות חמורות, אלא שיש חטא אחד שהקב"ה אינו מוותר עליו כלל, והיינו 
ביטול תורה.

 האומר כל, ")נ' א'( והדברים תמוהים, שחז"ל אמרו בפירוש להיפך, דאיתא במס' בבא קמא 
". הרי שאין הקב"ה מוותר כלל, י()יופקרו חייו וגופו, רש" חייו ותרווי הוא תרןוו הוא ברוך הקדוש

וא"כ איך שייך לומר שהוא מוותר על הכל חוץ מביטול תורה?

ונראה לומר בזה, שיש שני סוגי וותרנות, יש וותרנות ליחיד ויש וותרנות לכל העולם. מה  
אם לא עשה ]שאמרו חז"ל שהקב"ה אינו מוותר כלל היינו לומר שהיחיד צריך להענש על חטאיו 

ולא שייך על זה שום וותרנות כלל. ומה שחז"ל אמרו שהקב"ה מוותר על כל העבירות,  ,[תשובה
היינו שאינו מביא חורבן לעולם אף אם ישראל עוברים על עבירות חמורות שבתורה, אלא שיש 

חטא אחד שיוצא מן הכלל הזה, והוא עוון ביטול תורה.

ום שכבר נשבע הקב"ה אלא שיש להקשות, שהנה סיבת וותרנותו על העולם הוא מש
בשעת המבול ששוב לא יחריב את העולם, וא"כ יש לו לוותר גם על עוון ביטול תורה.

הבריאה מתקיימת רק בזכות התורה

ונראה לומר, שמה שהקב"ה אינו מוותר על עוון ביטול תורה, אין זה משום שעונש ביטול 
שהבריאה כולה מתקיימת רק בזכות תורה חמור מעוון שאר עבירות חמורות, אלא הוא משום 

, )ס"ח ב'( לימוד התורה, ובלי לימוד התורה תתבטל העולם מאליה ח"ו, וכדאיתא בפסחים
 קותוח ולילה יומם בריתי לא אם' ל"ג, כ"ה( )ירמיהו שנאמר ,וארץ שמים נתקיימו לא תורה אילמלא"

ורה אין זה כנגד השבועה '", וא"כ אם הבריאה תתבטל ח"ו בעוון ביטול תשמתי לא וארץ שמים
שהקב"ה נשבע בשעת המבול, שהרי הקב"ה נשבע רק שלא יחריב את העולם, אבל לא נשבע 

מעולם שיעכב את הבריאה מביטול דממילא.

שכתב, "והאמת בלתי שום ספק כלל, שאם )בשער ד' פרק י"א(  וכן מבואר מדברי הנפש החיים
רגע אחד ממש מהעסק והתבוננות שלנו בתורה, היה העולם כולו מקצה עד קצהו פנוי ח"ו אף 

כרגע היו נחרבים כל העולמות עליונים ותחתונים, והיו לאפס ותוהו ח"ו."

מתורתו של מורנו ורבנו ראש הישיבה הרב יעקב יצחק רודרמן זצ"ל
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 על מה אבדה הארץ

 מאי ,רב אמר יהודה רב אמר, "א'( ה)פ" ונראה שיש לבאר בזה את דברי הגמ' בבבא מציעא
)ירמיה ט',  'הארץ אבדה מה על גדהוי אליו' ה פי דבר ואשר זאת את ויבן החכם האיש מי' דכתיב

 ברוך הקדוש שפירשו עד פירשוהו ולא נביאים אמרו פירשוהו ולא חכמים אמרו זה דבר ,י"א(
 רב אמר, )ירמיה ט', י"ב( 'לפניהם נתתי אשר תורתי את עזבם על' ה ויאמר' שנאמר ,בעצמו הוא

שהנביא מגלה לנו שחורבן בית ." ולמדנו מדברי הגמ' תחילה בתורה ברכו שלא רב אמר יהודה
ביאר בשם רבינו )פ"א א' ד"ה דבר זה(  ראשון היה בשביל שלא ברכו ברכת התורה. והר"ן בנדרים

 לשמה בה עוסקים היו שלא עליה לברך ראוי שיהא כ"כ בעיניהם חשובה התורה היתה לאיונה ש
ביאר שהיו ל"א(  שראל מכתבבספר אור י) . והג"ר ישראל סלנטר זצ"לבברכתה מזלזלין היו כך ומתוך

לומדים את התורה רק כדי לדעת את ההלכה למעשה וכיון שהיו סבורים שלימוד התורה הוא רק 
 הכשר מצוה בשביל עשיית המצוות, א"כ אין מברכים עליה.

", שלכאורה עיקר הארץ אבדה מה עלאלא שעדיין יש לתמוה, שלשון הפסוק שם היא, "
 וא"כ למה הדגישה התורה שאנו מדברים על איבוד הארץ?החורבן הוא על בית המקדש, 

 ביהודה איש עבר לא שנה ושתים חמשים, "')דף נ"ד א'( ונראה לומר בזה, דאיתא במס' יומא
 קול שמעו ולא עבר איש מבלי נצתו כי קינה מדבר נאות ועל ונהי בכי אשא ההרים על' שנאמר

 ,הוו ושתים חמשין בגימטריא בהמה ,)ירמיה ט', ט'( 'הלכו נדדו בהמה ועד השמים מעוף מקנה
וכו'". הרי מבואר מגמ' זו  ישראל בארץ ומלח גפרית נתקיימה שנים שבע אומר יוסי רבי ותניא

שחורבן בית ראשון לא היה רק חורבן בית המקדש, אלא גם חורבן הארץ עצמה, שהיתה שוממה 
ה מתקיימת ע"י לימוד התורה, שבלי לימוד לגמרי להרבה שנים. והנה לעיל ביארנו שהארץ עצמ

התורה לא שייך להעולם להתקיים, וא"כ מאחר שמבואר מהגמ' בנדרים שחורבן בית ראשון 
ואע"פ שלא חרב ]היה בשביל שזלזלו בלימוד התורה, א"כ זה הביאה לחורבן הארץ עצמה 
. ומעתה יתבארו [ההעולם כולו, היינו משום שלא התבטלו מהתורה לגמרי, אלא שזלזלו בלימוד

היטב דברי הגמ' בנדרים, ששאלת הנביא היתה "על מה אבדה הארץ", דהיינו איזה עבירה תביא 
חורבן לארץ עצמה, ועל זה השיב הקב"ה, "על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם", שזלזלו 

 אבדה הארץ זכות קיומה. [במדה מסויימת]בלימוד התורה ולכן 

 התורה שלא בידיעתורגיל הוא שהאדם יבטל מן 

 באין שיסורין אדם רואה אם ,חסדא רב ואיתימא רבא אמר, ")ה' א'( איתא במס' ברכות 
 לבא, רש"י( הללו יסורין ראוין שבשבילה בידו עבירה מצא )לא מצא ולא פשפש וכו', במעשיו יפשפש עליו

 וכו'". תורה בבטול יתלה

עבירה ככל שאר עבירות שבתורה, וידועה קושיית העולם, והלא גם ביטול תורה הוא  
ואם כבר פשפש במעשיו מסתמא כבר פשפש אם יש בידו עון ביטול תורה וכבר הכריע שאין 

 בידו עון ביטול תורה, וא"כ איך אמרה הגמ' שיתלה בעון ביטול תורה.
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ונראה לתרץ, שיש הרבה אופנים שבהם מותר להבטל מן התורה, וכגון אם יש מצוה שאי  
, או לצורך פרנסה וכדומה. אלא שבכל )וכדאיתא במס' מועד קטן דף ט' ב'( ע"י אחרים אפשר להעשות

מקרה צריך שיקול הדעת אם הוא באמת מצוה שאי אפשר ע"י אחרים וכדומה. וא"כ רגיל הוא 
שהאדם נכשל בעוון ביטול תורה, והאדם בעצמו לא היה יודע מזה כלל שהוא סבר שלא היה 

מצא שביטול תורה שונה משאר עבירות שבתורה, שבשאר עבירות בזה ביטול תורה כלל. ונ
האדם יודע שעבר עבירה, אבל בביטול תורה רגיל הוא שהאדם יעבור עבירת ביטול תורה ולא 
היה יודע מזה כלל מאחר שטעה בשיקול הדעת והיה סובר שלא היה בזה עוון ביטול תורה כלל. 

ד בהתרשלות, וגם זה נחשב ביטול תורה, ובאופן וכן רגיל הוא שהאדם היה לומד אלא שהיה לומ
כזה אי אפשר להאדם לדעת שהיה מתבטל מן התורה שהרי באמת היה לומד תורה אלא שלא 

 היה לומד כמו שהיה צריך.

ולפ"ז כוונת הגמ' היא, שאם פשפש ולא מצא בידו שום עבירה, יתלה בביטול תורה בלא  
 לא בידיעתו. מתכוון, שמסתמא היה נכשל בביטול תורה ש

 ביטול תורה אצל רבי עקיבא

, )ס"ח א'( דוגמא לעבירת ביטול תורה כזה מצאנו אצל רבי עקיבא, דאיתא במס' סנהדרין
 לו אמרו ,באתם למה להם אמר וכו', לבקרו וחביריו עקיבא רבי נכנסו אליעזר רבי כשחלה"

 להן אמר ,פנאי לנו היה לא לו אמרו ,באתם לא למה עכשיו ועד להם אמר ,באנו תורה ללמוד
 )מפני משלהן קשה שלך לו אמר ,מהו שלי עקיבא רבי לו אמר ,עצמן מיתת ימותו אם אני תמיה

 וכו'". הרבה, רש"י( תורה למד היית שמשתני ואילו, כאולם פתוח שלבך

ומבואר מהגמ' שמה שרבי עקיבא נהרג במיתה משונה היה משום עוון ביטול תורה, שאם 
 אצל רבי אליעזר היה לומד תורה הרבה.היה לומד תורה 

שהקב"ה אמר למשה רבינו )כ"ט ב'(  והדברים תמוהים הם, שהרי מבואר במס' מנחות
 קוץ כל על לדרוש שעתיד שמו יוסף בן ועקיבא דורות כמה בסוף להיות שעתיד יש אחד אדםש"

של רבי עקיבא ", ומובא בגמ' שם שמשה רבינו הלך אצל שיעורו הלכות של תילין תילין וקוץ
"ולא היה יודע מה הן אומרים". הרי שרבי עקיבא היה לומד כל כך תורה עד שאפילו משה רבינו 

 לא היה יכול להבין את תורתו, וא"כ איך שייך לומר שנהרג בעוון ביטול תורה.

ועל כרחך צריך לומר, שאפילו אדם כמו רבי עקיבא יתפס בעוון ביטול תורה אם היה 
ר ולא למד, ומאחר שרבי עקיבא היה יכול ללמוד יותר אם היה משמש את רבי יכול ללמוד יות

אליעזר, הרי זה נחשב ביטול תורה, ונענש על זה בהריגה ע"י מיתה משונה, והדברים נוראים. 
 מכל זה יש ללמוד עד כמה אנו צריכים להזהר בעוון ביטול תורה, שנקל הוא להכשל בו.

 ,אשי לרב דרבא בריה אחא רב ליה אמר, ")כ"ח ב'( גילהיסוד זה נלמד גם מדברי הגמ' במ
לצורך,  שלא בהן נכנסין שאין מאחר ניעביד )מאי מאי כנישתא מבי גברא למיקרי לאיניש ליה אצטריך אי
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 הוא קרא ואי ,מתניתא לימא הוא תנא ואי ,הלכתא לימא הוא מרבנן צורבא אי ליה אמר ,רש"י(
ביאור, מאי איפכת לן מה יאמר בבית הכנסת, שהעיקר הוא ." ודברי הגמ' צריכים פסוקא לימא

רק שלא יכנס לבית הכנסת שלא לצורך, ולכן צריך ללמוד מעט, וא"כ למה אמרה הגמ' שאם 
הוא תלמיד חכם צריך לומר הלכתא, והלא גם הוא יכול לומר פסוק! ונראה שמבואר מזה שאם 

טול תורה בשבילו אם הוא לומד עכשיו הוא תלמיד חכם ויכול ללמוד עכשיו הלכתא, נחשב כבי
מקרא, ומבואר כנ"ל שאם הוא יכול ללמוד יותר אז נחשב כביטול תורה אם הוא לומד פחות, 

 אע"פ שבאמת הוא לומד באותו זמן.

אין לו תמורה התורהיום שחסר מלימוד 

 תדע ,עכו כפר איש חייא דרבי בריה תנחום רבי אמר, ")בדף ס"ג ב'( והנה איתא במס' ברכות
 קריאת קרא שלא כמי דומה קורא אינו אחד וערב וערבית שחרית שמע קריאת קורא אדם שהרי
". וכוונת הגמ' צריכה ביאור, למה נחשב כאילו לא קרא קריאת שמע מעולם במה מעולם שמע

שפעם אחת לא קרא קריאת שמע?

שכל קרבנות שהקשה שמאחר )נשא ז', ב'(  ונראה לבאר את דברי הגמ' ע"פ דברי הרמב"ן
הנשיאים בחנוכת המשכן היו שוות א"כ למה הזכירה התורה כל נשיא ונשיא בפני עצמו? ותירץ, 

 נחשון אבל, השיעור בזה ושתהיה למזבח חנוכה להביא במחשבה עלה מהנשיאים אחד לכל כי"
". עצמו בפני טעם חשב מהנשיאים אחד כל וזולתו אחד טעם הזה בשיעור חשב

מדברי הרמב"ן, שאע"פ שלמראה העין כל קרבנות הנשיאים היו שוות,  ולמדנו יסוד נפלא
מכל מקום העיקר הוא המחשבה, ומאחר שכל נשיא ונשיא היתה לו מחשבה מיוחדת בשיעור 

קרבנותיו, א"כ באמת הקרבנות לא היו שוות.

ולפי זה יש לומר, שכל תפילה וכל קריאת שמע היא מיוחדת, שמחשבות האדם תמיד 
ומחשבותיו היום אינן שוות למחשבותיו למחר, וא"כ כל קריאת שמע היא מיוחדת משתנות, 

כיון שכל מה שהוא מכוון בשעת קריאתה היא מיוחדת, ולכן אם לא קרא קריאת שמע היום לא 
יוכל להשלים קריאה זו לעולם, ושפיר אמרו חז"ל ש"דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם".

וד התורה, שמה שהאדם מחדש בלימודו היום אינו דומה והנה יסוד זה שייך גם בלימ
למה שהוא חידש אתמול ולמה שהוא יחדש למחר, ונמצא שהלימוד של היום הוא מיוחד, ואם 
לא ילמוד היום לא יוכל לעולם להשלים חסרון זה. ויש לנו להתעורר מזה לחזק את עצמנו 

בלימוד התורה שלא נאבד את ההזדמנות ללמוד ברציפות.

…הרב דומה למלאך ה' צבאות אם

 מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי כי' דכתיב מאי, ")ט"ו ב'( איתא במס' חגיגה 
 ואם מפיהו תורה יבקשו צבאות' ה למלאך הרב דומה אם ,)מלאכי ב', ז'( 'הוא צבאות' ה מלאך כי
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למלאך, ומה רצו חז"ל ." וצריך ביאור, איך שייך לדמות את הרב מפיהו תורה יבקשו אל לאו
 ללמדנו בזה?

 וישא ביריחו יהושע בהיות ויהי, "')ג' א'( ונראה לבאר דבר זה בהקדם דברי הגמ' במגילה 
 יהושע רבי והאמר ,הכי עביד והיכי ,(י"ד-יהושע ה', י"ג) 'וישתחו 'וגו לנגדו עמד איש והנה וירא עיניו

 כי' ליה דאמר התם שאני ,הוא שד שמא חיישינן בלילה לחבירו שלום שיתן לאדם אסור לוי בן
ובטלתם הערב תמיד להקריב לכם )היה הערבים בין של תמיד בטלתם אמש לו אמר ' וכו','ה צבא שר אני

)ועכשיו תורה תלמוד בטלתם ועכשיו משתחשך, רש"י( בלילה מלחמה זמן שאין חנם העיר במארב ונשתהיתם אותו

 לו אמר ,באת מהן איזה על לו אמר ,בלילה, רש"י( נלחמים אינכם שהרי, בתורה לעסוק לכם היה, לילה שהוא -
 מלמד יוחנן רבי אמר ',העמק בתוך ההוא בלילה יהושע וילן' מיד ,)על של עכשיו, רש"י( באתי עתה
." ויעוין שם בגמ' שמכאן יש להוכיח שתלמוד תורה גדול יותר מהקרבת הלכה של בעומקה שלן

קרבן התמיד, שהרי המלאך אמר ליהושע שהעיקר מה שהוא תובע ממנו הוא ביטול תורה ולא 
ביטול העבודה. אולם ממה שאמרה הגמ' שיהושע תיקן זה במה שבמלחמה הבאה לן בלילה 

מנו לימוד תורה לבד, אלא תבע ממנו שילמוד בעומקה של הלכה, מזה מוכח שהמלאך לא תבע מ
בעיון ויעמיק בההלכה. 

ועל פי זה יש לבאר את דברי הגמ' בחגיגה, שמה שאמרה הגמ' שהרב ידמה למלאך  
הכוונה בזה היא שהרב יתבע מתלמידיו שילמדו בעיון רב בכל המצבים וכמו המלאך שתבע 

המלחמה.מיהושע שילמדו בעיון אע"פ שהיו עייפים מיגיעת 

וגם מכאן יש להתעורר על החומר של ביטול תורה, שכל אחד ישתדל לעסוק בתורה בכל  
המצבים, ולא רק שילמוד תורה סתם, אלא שילמוד בעיון רב.

עונש חמור בשביל ביטול תורה

מפני מה נענש אברהם , אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר, ")ל"ב א'( והנה איתא במס' נדרים 
שנאמר  תלמידי חכמים,ועשר שנים מפני שעשה אנגרייא בו בניו למצרים מאתים אבינו ונשתעבד

." ומבואר מכאן שנענש אברהם אבינו על שגרם )לך לך י"ד, י"ד( 'וירק את חניכיו ילידי ביתו'
לתלמידי חכמים להתבטל מן התורה כדי להלחם נגד המלכים שלקחו את לוט. 

ודאי חייב להתבטל מן התורה כדי להציל את וצריך ביאור, שאם יש כאן פיקוח נפש ב 
חייו של לוט ולמה נענש על זה, ואם לא היה פיקוח נפש א"כ גם אברהם אבינו לא היה לו ללכת 

ולמה נענש רק בשביל שגרם לאחרים להתבטל מן התורה? 

וצריך לומר שבאמת לא היה כאן פיקוח נפש, ומה שאברהם אבינו הלך בעצמו היינו  
חיוב של הכרת הטוב ללוט, שמאחר שחיו ביחד הרבה שנים מסתמא עשה לוט  משום שיש לו

עמו כמה טובות, ולכן לא נענש אברהם אבינו על שהלך בעצמו, אבל מכל מקום אין זה היתר 
לגרום אחרים להתבטל מן התורה כיון שאצלם לא היה שייך שום חיוב של הכרת הטוב ללוט.
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במה 'על פי שעבירת העונש מפורשת על אומרו אף והנה הרא"ש כתב שם בפירושו, " 
." וכוונת הרא"ש להקשות מ"מ עבירה זו הענישתו להיות נופל בבמה אדע )לך לך ט"ו, ח'(' אדע

איך שייך לומר שמה שבני ישראל ירדו למצרים היה עונש לאברהם אבינו על שעשה אנגריא 
האמין כראוי בהקב"ה ושאל  בתלמידי חכמים, והלא מפורש בפסוק שהיה זה עונש בשביל שלא

)אבות פ"ד "במה אדע כי אירשנה". ועל זה תירץ הרא"ש שזה הוא בבחינת "עבירה גוררת עבירה"

, שעשה עבירה שגרם לתלמידי חכמים להתבטל מן התורה ממילא זה הביא לידי עבירה מ"ב(
ביטול  אחרת שאמר להקב"ה "במה אדע כי אירשנה". ומכל מקום למדנו מזה החומר של עון

תורה, שזה הביא לידי גלות מצרים.

פלפול חברים

ויש להעיר בדבר נוסף שצריך חיזוק בלימוד התורה, והוא ענין פלפול חברים, דהנה בפרק 
ששי דמס' אבות מבואר ש"פלפול התלמידים" הוא אחד ממ"ח קניינים שהתורה נקנית בהם, 

אבל יש בזה גם מעלה נוספת, שבזה והיינו משום שע"י פלפול חברים האחד מחדד את חבירו. 
הוא מראה את אהבתו לתורה, שכשהוא שומע את חבירו מדבר בלימוד הוא משתתף עמו.

 זריקא רבי ואמר, ")בדף ג' ב'( ונראה לפרש בזה את דברי רש"י במס' בברכות, דאיתא התם
 אבא רבי ראמ ,מת של דבריו אלא המת בפני אומרין אין לוי בן יהושע רבי אמר אמי רבי אמר

 לדבר אלא". ופירש רש"י, "בה לן לית דעלמא מילי אבל תורה בדברי אלא אמרן לא כהנא בר
'עושהו חרף לרש לועג' ליה והוה ,דומם והמת, בהן לספר חייבין שהכל, לפניו לספר אסור הלכה

עמו, ." ומבואר מדברי רש"י שכשאחד מדבר בלימוד אז חבריו מחוייבים להשתתף )משלי י"ז, ה'(
ומטעם זה אסור לדבר דברי תורה בפני המת שבזה הוא מבזה את המת, שהרי המת אינו יכול 

להשתתף עמו.

ומסופר על הג"ר אליעזר גורדון זצ"ל שפעם אחת עבר ליד בית מדרש, ושמע קול שני 
בחורים שמתווכחים זה עם זה בלימוד. ביקש רבי אליעזר להשתתף עמהם אלא שדלתות בית 

נעולות. רצונו להכנס היה עז כל כך עד שטיפס דרך החלון הפתוח, וקפץ וירד על  המדרש היו
…רצפת בית המדרש, ומיד התחיל לדבר בלימוד עם שני הבחורים

ביטול תורה באיכות הלימוד

עוד יש להעיר ששייך ביטול תורה גם באיכות הלימוד. לדוגמא, יש בחורים שמעיינים 
מבלבלים את מוחם, ועוד שעי"ז אינם מספיקים ללמוד כ"כ הרבה בספרי האחרונים ובזה הם 

דפים.

)פ"א בזה בדרך צחות את דברי הגמ' בנדרים מרן רשכבה"ג הג"ר חיים עוזר זצ"ל פירשו

, "הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה", שיש לומר שכוונת הגמ' היא שבני עשירים יש להם א'(
מחפשים בהרבה ספרים ובזה הם רק מבלבלים את הרבה ספרים, ולכן אם יש להם קושיא הם 

מוחם ואינם משיגים שום בהירות בלימודם, אבל בני עניים אין להם הרבה ספרים, ולכן אם יש 
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להם קושיא הם מייגעים בעצמם ליישב את הקושיא ומעמיקים בהסוגיא וממילא הדברים 
 מתבררים אצלם.

 אחא רב ליה אמר, ")כ"ח ב'( מגילהומקור למושג של ביטול תורה באיכות מצינו במס' 
 צורבא אי ליה אמר ,מאי כנישתא מבי גברא למיקרי לאיניש ליה אצטריך אי אשי לרב דרבא בריה

 לימא לא ואי ,פסוקא לימא הוא קרא ואי ,מתניתא לימא הוא תנא ואי ,הלכתא לימא הוא מרבנן
והנה גמ' זו לא מיירי בלימוד התורה ." וניקום פורתא נישהי נמי אי ,פסוקיך לי אימא לינוקא ליה

עצמו, אלא עוסק במי שצריך לקרוא אדם מבית הכנסת, ולכן כדי שלא תהיה כניסתו שלא לצורך 
צריך לומר דבר אחד של תורה בבית הכנסת, וא"כ לכאורה אין נפקא מינה אם יאמר פסוק או 

ורה לפי יכולתו, שתלמיד ברייתא או הלכה, ועם כל זה הגמ' אומרה שכל אחד צריך לומר דבר ת
חכם צריך לומר הלכה, ובעל ברייתות צריך לומר ברייתא, ובעל מקרא צריך לומר פסוק. ודבר 
זה צריך ביאור, למה צריך לכל זה? וצריך לומר שאם לומד תורה שלא כפי מדריגתו הרי זה 

ת שלא נחשב לביטול תורה והוא חסרון בלימוד התורה עצמו עד שנחשבת כניסה לבית הכנס
לצורך אם לומד תורה בתוכו למטה מיכולתו, והרי זה ראיה ברורה שיש מושג של ביטול תורה 

 באיכות.

ועוד יש לציין את החשיבות של סדר בקיאות, שאם לומדים הרבה דפים וחוזרים עליהם 
הרבה פעמים ממילא מתבררים לו את האמת, משא"כ אם אין לו ידיעות בש"ס אז על כרחו יטעה 

 תלמיד ,רבי אמר, ")פ"ד ה"א( דברים. ויש לבאר בזה את דברי הירושלמי במס' סנהדריןבכמה 
 הוה לא תלמידא ההוא אמרין ,פעמים מאה ומטמאו השרץ את מטהר והיהבי מאיר לר היה וותיק

 דההוא דסאיי בר יעקב' ר אמר ,לו, פני משה( היה הבל של ופילפול כהלכה להורות כלום ידע )לא מורייה ידע
' א כל וקבל שם היו הנשמות דכל סיני מהר כלום בתורה לחלקו קבל שלא )כלומר, הוה דסיני מטורא קטוע תלמידא

". ומבואר מהירושלמי, שאותו תלמיד היה טועה והיה סובר שבאמת אפשר בתורה, פני משה( חלקו
קיבל את לטהר את השרץ, ולכן אמרו שאותו תלמיד לא היה יודע איך להורות, וגם אמרו שלא 

חלקו בתורה מהר סיני. ונראה שאותו תלמיד לא היה לומד בקיאות ולכן לא היה לו ידיעות 
רחבות בתורה וממילא היה שייך לו לטעות בזה, אבל מי שיש לו ידיעות רחבות בתורה ידע 

 ממילא שאי אפשר לטהר את השרץ בשום פלפול שבעולם.
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 כח הציבור בקבלת התורה
 נעשה בלא נשמע

 הדברים כל את לפניהם וישם העם לזקני ויקרא משה ויבא, "ח'(-)י"ט, ז' כתוב בפרשת יתרו 
 דברי את משה וישב, נעשה ה' דבר אשר כל ויאמרו יחדו העם כל ויענוה';  צוהו אשר האלה

 ה'". אל העם

 כל ואת ה' דברי כל את לעם ויספר משה ויבא, "ז'(-)כ"ד, ג' ועוד כתוב בפרשת משפטים
 כל את משה ויכתב; נעשה ה' דבר אשר הדברים  כל ויאמרו אחד קול העם כל ויען ,המשפטים

 ויזבחו תולוע ויעלו ישראל בני נערי את וישלח וגו'; ההר תחת מזבח ויבן בבקר וישכם ה' דברי
 ויקח; המזבח על זרק הדם וחצי תובאגנ וישם הדם חצי משה ויקח ; פרים לה' שלמים זבחים

 ."ונשמע נעשה ה' דבר אשר כל ויאמרו העם באזני ויקרא הברית ספר

לבסוף אמרו מבואר מפסוקים אלו ששתי פעמים הראשונים אמרו רק "נעשה" ורק  
 "נעשה ונשמע". וצריך ביאור, למה מתחילה לא אמרו גם "נשמע"?

והנה בשתי פעמים הראשונים התורה הדגישה שכל העם ענו ביחד, שבפרשת יתרו כתוב  
"ויענו כל העם יחדו", ובפרשת משפטים כתוב "ויען כל העם קול אחד", והיה נראה לומר שבזה 

 ש לתמוה, מה הביאור בדבר זה?מבואר למה אמרו רק "נעשה", אבל י

 איך שייך לקיים את כל התרי"ג מצוות

ונראה לומר בזה, שהנה שלימות האדם ע"י התורה היא על ידי קיום מצוותיה, אבל אי 
אפשר לאדם אחד לקיים את כל תרי"ג מצוות התורה, שיש מצוות ששייכות רק לכהנים ויש 

רק לנשים. ועם כל זה יש שני דרכים להיות מצוות ששייכות רק בלוים ויש מצוות ששייכות 
 נחשב כאילו קיים את כל מצוות התורה.

הדרך הראשון הוא על ידי התאחדות עם שאר כלל ישראל, שבהיותו חלק של הציבור 
 נחשב כאילו הוא קיים את כל המצוות, כיון שבין כולם יש קיום של כל מצוות התורה.

 אמר, ")דף ק"י א'( הרי אמרו חז"ל במס' מנחותהדרך השני הוא על ידי לימוד התורה, ש
 כאילו חטאת בתורת העוסק כל ',האשם תורת וזאת החטאת תורת זאת' ,דכתיב מאי ,יצחק רבי

." ונראה שאין זה דין מיוחד גבי אשם הקריב כאילו אשם בתורת העוסק וכל חטאת הקריב
נים והסוגיות של אותה מצוה קרבנות, אלא הוא הדין בכל מצוות התורה, אם אדם ילמד את הדי

נחשב כאילו קיים אותה מצוה. וממילא אם ילמד אדם את הדינים והסוגיות של כל המצוות נחשב 
 כאילו קיים כל התרי"ג מצוות.

 שתי קבלות כנגד שני הדרכים להיות נחשב כאילו קיים את כל המצוות
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 עשייה ,ונשמע נעשה, "ז א'()זוהר חדש במדרש הנעלם פרשת אחרי מות דף ע"והנה איתא בזוה"ק 
", ומבואר מדברי הזוה"ק ש"נעשה" הוא קבלה על עשיית באורייתא ושמיעה ,טבין בעובדין

 מעשים טובים, ו"נשמע" הוא קבלה על לימוד התורה.

ומעתה נראה לומר, שכשאמרו ישראל "נעשה ונשמע" כוונתם היתה שהם מקבלים על 
את כל המצוות, וכמו שביארנו שעל ידי לימוד תורת  עצמם גם לימוד התורה כדי שיוכלו לקיים
 המצוות נחשב כאילו קיים אותן המצוות.

ולפ"ז יש לומר שבשתי פעמים הראשונים כשאמרו רק "נעשה" בלא "נשמע" כוונתם 
היתה לומר שיש דרך נוסף להיות נחשב כאילו קיים את כל המצוות, והיינו בהיותו באחדות עם 

ם הם מקיימים את כל המצוות, ולכן באותם פסוקים כתוב שכל העם היו הציבור כיון שבין כול
 קול העם כל ויעןביחד, שבפרשת יתרו כתוב "ויענו כל העם יחדו", ובפרשת משפטים כתוב "

", שעל ידי התאחדות עם הציבור נחשב כאילו קיים את כל המצוות. ורק אח"כ הוסיפו בני אחד
על ידי הציבור, יש אפשרות להיות נחשב כאילו קיים ישראל לומר שמלבד קיום כל המצוות 

 לבדו את כל המצוות, והיינו על ידי לימוד התורה, ולכן אמרו ג"כ "נעשה ונשמע".
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xnerd zxitq oipra
l"vf iwqtlew dyn awri axd daiyid y`x epixen ly ezxezn

 eazk (` zegpna zetqezd(ycwnl xkf d"c '` e"q)

dlila xetql gky m`c b"dad mya
'qezd eilr ewlgpe .dkxaa meia xetql lekic
gky m`e ,llk dliren meia dxitq oi`c ixaqe

.meia xetql leki epi` dlila xetql

  cerblic m`y b"dad mya my 'qezd eazk
llk xetql leki epi` aey xtq `le cg` mei
ewlgp df oic lr mbe ."zeninz" jixvc meyn
`l` ,okzi `le dlecb dniz `edc eazke 'qezd
`ed leki ,xtq `le cg` mei blic m` elit`c

.dkxaa jli`e myn xetqle jiyndl

 l"iwe('g-'f sirq h"tz g"e`)ixack zezbeltd ipya 
zekxa wtqc l"iwc meyn] xingnd
leki epi` aey ixnbl cg` mei blic m`e ,[lwdl
gky m`e .b"dad zhiyl opiyiigc dkxaa xetql
`l` dkxaa meia xetql leki epi` dlila xetql
'qezd zhiyl opiyiigc dkxa `ll xetqi

.dxitq ied `l `nnic dxitqc

 dpde (a oycd znexzd azkr"eya wqtpe ,f"l 'iq)

(g"q h"tzmei jxal gky m`c b"r`c 
n"n ,dkxa `la minid x`y xetqic l"iw cg`
x`y xetqi f` cg` mei blic m` wteqn `ed m`
mipexg`d eazk xacd mrhae .dkxaa minid

,g"xtd mya g"lwq a"pyn) ([e"wq 'd llk] mc` znypa 'ire

blic `l `nyc ,`witq wtq iedc meyn `edc
l"iw `ny blicy xnel ivnz m` elit`e ,llk
`ed oiicr cg` mei blicc `kidc 'qezd zhiyk
`ed leki `linne ,minid x`y zxitqa aiiegn

.dkxaa xetqle jiyndl

 `l`xetql gkyy `kid wtzqdl yi dxe`kl

l"iwc enk] dkxa `ll meia xtqe dlila

e` dkxaa xetql leki jli`e o`kn m` ['f sirqa

.`l

 znexzae oycd(f"l 'iq my)mini x`yac azk 

op`c ,dywe .dkxaa xetql leki

`l `nnic dxitqc 'qezd zhiyk `xnegl l"iw

xetqle jiyndl leki ji` k"`e dxitq ied

.dkxaa

 mrhae mipexg`d eazk xacd(d"nwq v"dry 'ir)

`ny wtq ,`witq wtq yi o`k mbc

elit`e ,ipdn `nnia dxitqc b"dadk l"iw

ipdn `l `nnia dxitqc 'qezdk l"iwc l"z`

ixnbl cg` mei blic m`c 'qezd ixaq mb la`

leki `linne minid x`y zxitqa aiig oiicr

 .jxal

 mle` (b ycg ixta oieri('f sirq my)lr dywdy 

meia xtqc `kidc azk ji`c c"dxzd

`kil df xeiva `d ,dkxaa xetqle jiyndl lekic

xetqle jiyndl leki epi` `linne `witq wtq

`nnic dxitqc 'qezd zhiyl yegl yic ,dkxaa

,xtq m` wteqnc `kid wxe .dxitq ied `l

wtq `ki` mzdc dkxaa xetqle jiyndl leki

o`k oi`c ycg ixtd ly enrhc d`xpe .`witq

`witq ixzc l"qc meyn `ed `witq wtq

xtqc df xeiv okle `witq wtq eed `l `picc

llka wteqnc `kid la` .wtq cg ixwn meia

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

10

http://www.novapdf.com


cg` wtqe ze`ivna cg` wtq yi f` xtq m`

`witq wtq ied xity b"dkae ,oica1.

 d`xpe (cm`c c"dxzd azkc `dc ,dfa xnel
xetqle jiyndl lekic meia xtq
`witq wtq mrhn df oi` ,dkxaa mini x`ya
zezbeltd ipyy meyne "jytp dnn" mrhn `l`
.x`aziy enke dfa df miielz b"dade 'qezd ly
`nip m` elit`c ,g"xtd ziyew zayein f"itle
lekic c"dexzl l"q k"tr` q"q o`k oi`c
o`k yi p"nnc meyn dkxaa xetqle jiyndl

."zeninz"

 dpdc migqt seq y"`xa oieri(`"n oniq)

mei blic m`c b"dad zhiy z` `iady
opirac meyn dkxaa xteq epi` aey cg`
lkc i"xl d`xp oi`e l"fe eilr dywde ,zeninz
.l"kr `id dnvr ipta devn dlile dlil
`cg eed mini h"nd lk m` ibilt zehytae

devn2.dnvr ipta devn ied meie mei lkc e` ,

 d`xpdeixaq r"kc mzzbelt xe`iaa xnel
`l` `aekirl "zeninz" oic xn`pc
'qezdc ."zeninz" ly oicd i`w dn lr ibiltc
oice dnvr ipta devn ied mei lkc ixaq y"`xde
ly mei lky ,meie mei lk lr xn`p "zeninz"
xetql jixv okle zenilya zeidl jixv dxitqd
mle` .mly mei xtqy `vnp df i"rc `wec dlila

,devn `cg eed mini h"nd lky xaeq b"dad
jixvy mini h"nd lk lr i`w "zeninz" oice
xqig m` `linne ,mei h"n ly dnily dxitq
dxitq o`k oi` ixdy xteq epi` aey cg` mei
'qezd ly zezbeltd ipyy  `vnpe .dnily
oicc ixaq 'qezdc .dfa df miielz b"dade
xetql jixv okle meie mei lk lr i`w zeninz
df oi` cg` mei blic m` `linne ,`wec dlila
`l ixdy dkxaa xetqle jiyndl lekie akrn
.mini h"nd zeillk lr "zeninz" oic xn`p
lr xn`p "zeninz" oicc xaeq b"dad la`
aey cg` mei blic m` okle mini h"nd zeillk
xetql jixv oi`c l"q `linne ,xetql leki epi`
ixdy meia xetql leki mb `l` `weec dlila
meie mei lk lr xn`p `l "zeninz" ly oicd

 mini h"nd lk lr `l`(g"q h"tz ikcxn xn`na 'ire).

  dzrnem`c c"dexzd azkc `dc xnel yi
xetqle jiyndl lekic meia xtq
dlr iz` `w `witq wtq mrhn e`l ,dkxaa
l"iwc `nip m`c epiidc .p"nn mrhn `l`
k"ra f` dxitq ied `l `nnic dxitqc 'qezdk
`linne ,meie mei lk lr i`w "zeninz"c l"v
jiyndl lekic cg` mei blic m`c oicd didi
blic m`c b"dadk `nip m`e .dkxaa xetqle
k"ra f` ,dkxaa xetql leki epi` aey cg` mei
,mini h"nd zeillk lr i`w "zeninz" oicc l"v
.dxitq ied `nnic dxitqc oicd didi `linne

.1g"xtd ly q"q illka 'ir (`"i ze` i"w 'iq) . dcedi dhnd oiad oke('f h"tz) xne` riaia 're , (b"n oniq g"e` c"g) yxtl azky
.xg` ote`a g"xtd ixac z`

.2xnby cr devnd z` miiwn epi` ixd dlil lka jxal leki ji` k"` ,devn `cg eed mini h"nd lkc b"dad itl zeywdl yie 
mini h"nd lk xetql(b"iwq mdxa` ly`a h"tz b"nt 'ire) l"iw dpdc dfa xnel d`xpe . ('` sirq h"rxz 'iq g"e`) jezay zay axrac

 c"dxzae .eilr oikxane lecb meid ceran dkepg xp miwilcn dkepg(a"w 'iq)`l oiicr ixd dwlcdd zrya jxan ji`c 'wd 
meync `nrh epiid jgxk lr ,devn `kil izk`c b"r`e l"fe 'ize .jli`e driwy seqn `id dkepg xp zevnc ,devnd z` miiw
dilr opikxan jkle dnvr devna enk devn xykdk dyrd meiw aiygc onw `d ,'eke devn xykd `aiyg xg` oipra `"`c
lka xetql aiigc oeikn p"d k"`e ,dilr jxal lekie devn xykdk aiyg xg` oipra `"`c `kidc c"dxzl l"qc ixd .l"kr
miiw `l oiicrc b"r`e oikxan devn xykd lr mbc mei lka jxal lekie devn xykdk aiyg ,mei h"n zxitql ribdl ick dlil

.ixnbl devnd z`
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oia xetqle jiyndl leki jytp dnnc `vnp k"`e
.'qezdk l"iw i` oiae b"dadk l"iw i`

 jde]enk xn`p m` wx okzi "jytp dnn"
,iccd` miielz zezbeltd ipyy epx`iay
`le zepey zezbelt ipy mdc `nip i` la`
,"jytp dnn" xninl `kil f` ,iccd` miielz
,ipdn `l cg` mei blicc b"dak l"iw `nlcc
[.dxitq ied `l `nnic dxitqc 'qezdk l"iwe

  xy`eycg ixtd ziyew ahid zayein df itl
`witq wtq o`k oi`c oycd znexzd lr
itlc ,`picc `witq md zewitqd ipyc meyn
meyn oycd znexzd ly enrh oi` epx`iay dn
leki jytp dnnc meyn `l` llk `witq wtq

.xetqle jiyndl

 d`xpe (doycd znexzd ly epeyly df itl
,oycd znexzd l"fc ,ahid wiecn
xetql dlila gky i`cea elit` opibdp ikde
,dkxaa aey xteq ,dkxa `ll meia xteqe

zeninz xity ixwnccg` mei blic `le li`ed 
wtq mrhn `edc azk `lc ixd .l"kr ixnbl
enk edfe ,zeninz ixwnc meyn `l` `witq

.zeninz ied p"nnc epazky

 dpde (edlila xetql gky m` wtzqdl yi
xtqe zeynyd oia cr xkfp `le ,meiae
.`l e` xetqle jiyndl leki m` ,dkxa `ll f`
ixdy xetqle jiyndl lekic d`xp did `xaqne
zeynyd oia `ny wtq .`witq wtq yi o`k mb
oiac l"z` elit`e ,meia xtqy `vnpe mei `ed

blic m`c z"xk l"iw `ny dlil `ed zeynyd
.xetqle jiyndl leki cg` mei

 mle`  mipexg`d eazk`aed) g"qx 'iq cec zia 'ir)

,(o`k z"rya (b"n 'iq g"e` c"g xne` riai 'ire

wtq yic b"r`c dkxaa aey xetql leki epi`c
,`xnegl `witq wtq ecbpk yi ,`lewl `witq
oiac l"z` elit`e ,dlil `ed y"da `ny wtqc
dxitqc 'qezdk l"iw `ny mei `ed zeynyd
wtq mb yic b"dkae ,dxitq ied `l `nnic
.`witq wtq mrhn lwdl `"` ,`xnegl `witq

 mle`c"dexzd zrca epx`iay dn itlc d`xp
.`xnegl `witq wtq llk o`k jiiy `l
mb] `vei `ed p"nn meia xtqc `kid k"yntlc
ied `l `nnic dxitqc `nip m`c ,[q"q `ll
`vnp f` ,minid lr i`w zeninzc meyn dxitq
cr xkfp `ly df xeiva k"`e .cg` mei blcl lekic
`ed y"da `ny wtqc .q"q yi xity ,y"da
elit`e [l"pke ef dxitq i"r `vei p"nne] mei
'qezdk ol `niiw `ny dlil `ed y"dac l"z`
oi`e .xetql jiyndl leki cg` mei blic m`c
`ny wtqc ,`xnegl `witq wtq mb yic xnel
`ny mei `edc l"z` elit`e dlil `ed y"da
,`id dxitq e`l `nnic dxitqc 'qezdk l"iw
`nnic dxitqc 'qezdk l"iwc `nip m` ixdy
mei blcl lekic l"v k"ra f` ,`id dxitq e`l
k"`e ,dfa ielz df ixdy ,xetqle jiyndle cg`
ixdy ,ol ztki` `l dlil `ed y"da m` elit`
llk o`k jiiy `lc `vnp k"`e .cg` mei blcl leki

.`xnegl q"q
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ד"בס  

1 
 

ורה נקנית בהם"ח דברים שהתמ     
הבימי הספירה תשע" נאמר ע"י ראש הישיבה שליט"א אחרי מעריב  

(יקוניםתעם קצת ) ומחולק לי"ב מחלקות  
 

 א. חמשה אופני לימוד

עי' גיטין סו ב' דמשמעות של "תלמוד" הוא לימוד בעיון, דאל"כ מאי קמ"ל  דפשיטא שצריך ללמוד  -א( בתלמוד

 לקנות תורה.

פי' להקשיב היטב ולהטות אוזן למה שאתה שומע, ולא להקשיב רק באוזן החיצונה אלא גם  -בשמיעת האוזןב( 

 באזן הפנימית, והיינו שהלומד צריך לבטל את עצמו לרב או לחבר שלומד אתו תורה.

שר צריכים להוציא את המילים בפה כמו שנאמר ערוכים על שפתיך. וכתב נפש החיים דאפ -ג( בעריכת שפתים

להבחין בטעות בסברא כמו בפגימה בסכין של שחיטה שאחד הדברים שבודקים את הסכין היא בלשון )השני הוא 

"טופרא" היינו הציפורן של תרנגולת שכותבים בה שגם לכתיבה יש כח בדיקת פגמים במחשבה(, שמרגישים את 

עצמו והיה נושא ונותן השקלא וטריא הפגם ע"י שמעבירים אותם על הלשון. )וידוע שהגרי"ש אלישיב זצ"ל למד ב

 של הסוגיא ממש כמו אם היה לומד עם חברותא.( 

 כפשוטו שצריכים להתבונן במה שלומדים. -ד( בבינת הלב

השכל הוא הכח באדם שמוציא את הלימוד לידי מעשה והיינו לחשוב "איך הייתי דן למעשה אם  -ה( בשכלות הלב

 היה בא לידי מה שעכשיו למדתי."

בהכרה, ברגש, ובגוף —מש גישות ללימוד. חב  

  :הבהכר

המהר"ל מבאר שהחילוק בין אימה ויראה דאימה הוא ההכרה בגדולת תורת ה' שהיא למעלה  -ו( באימה ז( ביראה

 מהשגת האדם,  ויראה הוא ההכרה על קטנות האדם שזוכה להתעסק בדברי אלקים חיים.

 ברגשו:  

ולא לגשת ללימוד עם שמץ גאוה דעם גאוה א"א לעמוד על אמיתת התורה  צריך להבטל לדברי התורה  -ח( בענוה

  שהאדם צריך להתבטל אל התורה. והגר"א כותב שענוה כוללת הרבה מהמ"ח דברים שהתורה ניקנית בהם. 

ה', כי אם שאינו ראוי לזכות לתורה, הקב"ה בחסדו הרשה לו להתעסק  תכפשוטו שזוכה ללמוד תור -ט( בשמחה

 בה.

 : ףבגו

לשמור את הגוף מטומאות הבאות ע"י מעשים ומחשבות לא טובים כדי שלא יהיה דבר החוצץ בינו  –י( בטהרה 

 לבין התורה.

 ג. איך להתייחס לרבותיו, לחביריו, לתלמידיו ולעצמו

 : לרבותיו

 צריכים ללמוד לא רק מחכמת הרב אלא גם מהנהגותיו. -יא( בשמוש חכמים

 :לחביריו

כשלומדים עם חבר צריך להקשיב ולדקדק במה שחבירו אומר ולא כמו אלה שמעונינים רק  -םיב( בדקדוק חברי

 במה שיש להם עצמם להגיד.

 :לתלמידיו

כמו שאמר רבי חנינה בתענית )ז.( "הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי  -יג( בפלפול התלמידים

 לחידושים שלא היה חושב בלעדיהם.יותר מכולם", שהתלמידים יכולים לעורר את הרב 
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 :לעצמו 

 צריכים ללמוד עם יישוב הדעת שלא לתת לטרדות להפריעו מריכוזו. -יד( בישוב

 צריך להיות בקי במקרא ובמשנה כדי לדעת את המקורות של מה שהוא לומד.  -טו( במקרא, במשנה

 

 ד. חמשה דברים שצריכים למעט בהם 

התנא שכל אלה צריכים מעט מהם ולא להמנע מהם לגמרי, אבל רוב המפרשים  כתב המאירי ועוד מפרשים שכוונת

 פירשו שצריכים למעט בהם כמה שאפשר.

  :שלשה ביחס בין האדם לעולם

כפשוטו שממעט בעסק משא ומתן כדי שיוכל ללמוד שהעסק בפרנסה יותר מדאי מפריע  -( במיעוט סחורהטז

 ללימוד.

 זה עבודה גופנית שהאדם מתפרנס ממנה ומטעם הנ"ל.פי' מהר"ל ש -( במיעוט דרך ארץזי

 ר"ל שימעט בהנאות שהעולם יכול לספק לו.  -( במיעוט תענוגחי

 . שלשה ביחס בין האדם לעצמו, לגופו, לרוחו ולשכלו

 : לגופו

 שהוא צורך הגוף. -( במיעוט שינהיט

 : לרוחו

צוב כשאין לו עם מי לדבר מ"מ צריך להזהר שהוא צורך הרוח שאע"פ שמטבע האדם  להיות ע -( במיעוט שיחהכ

 מדברים בטלים.

 : לשכלו

ע"י דעתו של האדם מבדיל בין דברים חשובים ללא חשובים וזה גופא גורם לו לצחוק )כי זה  -( מיעוט שחוקאכ

סוד הצחוק שלועג על דבר שאין בו טעם( כמש"כ הגר"א בישיעהו שהוא אחד מהדברים המבדילים בין האדם 

 מ"מ ישתמש בדעתו לתורה ולא לצחוק בדברי הבל.לבהמה, 

 

 ה. המדות שינהיג האדם את עצמו בהן

הכעס מבלבל את דעתו של האדם ומונע ממנו הבנת התורה שגם משה רבינו כשכעס נתעלמה   -בארך אפים ב(כ

 כעוס. ממנו הלכה. כעס נובע מהמבט שהעולם צריך לספק לו את כל צרכיו, אבל האדם החושב על הזולת לא י

מדה זו ההיפך ממידת הכעס. כעס מקורו מהמבט של האדם שהעולם נוצר בשבילו ולב טוב מקורו  -( בלב טובגכ

 מהמבט שהעולם נוצר בשביל הזולת. 

 אמונה במי שעל גביו: 

 צריך להאמין שהחכמים מוסרים לנו תורת אמת. -( באמונת חכמיםדכ

 הקב"ה הוא רק אמת.צריך להאמין שהנהגתו של  -( בקבלת היסוריןהכ

 : להכיר את דרגתו בלימוד

 צריך להכיר את מקומו ומדרגתו בלימוד ולא לחשוב שהוא ראוי לישב בין הגדולים. -( המכיר את מקומווכ

  

( והשמח בחלקו: צריך להיות שמח בדרגה שהגיע אליה ולא להיות עצוב שאינו יותר גדול בתורה אע"פ שצריך זכ

 לשאוף להיות יותר גדול אבל לא להיות עצוב מחמת זה.
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 ו. להיות ברור בלימודו ואח"כ ללמדה לאחרים

צמו תמיד צודק בלי הוכחה וזה להביא ראיה לכל מה שמחדש בלימודו ולא להחזיק את ע -( העושה סייג לדבריוחכ

 מחמת חיפוש האמת.

כפשוטו איננו מחשיב את עצמו חשוב משום שמבין בלימוד התורה כי לכך נוצר. יש  -( אינו מחזיק טובה לעצמוכט

מפרשים שאיננו שומר התורה שלמד לעצמו אלא מלמדה לאחרים, וא"כ מדה זו ההיפך של 'העושה סייג לדבריו'  

דבר שאינו ברור לו עם ראיות, אבל כאן אומר התנא להיפך שאם ברור לו מה שלמד צריך  שמחמתה אינו אומר

 ללמדו לאחרים ולא להחזיק אותו לעצמו.

שלא יחשוב האדם על עצמושמטרתן ז. שש אהבות   

 אחרים אוהבים אותו מפני שהוא חושב עליהם ואינו מרוכז לתוך עצמו. -( אהובל

 על הזולת אלא רק על הקב"ה.איננו חושב -( אוהב את המקוםאל

 לא רק שאינו מרוכז לתוך עצמו )כנ"ל באהוב( אלא שגם אוהב אחרים בפועל. -( אוהב את הבריותבל 

 חושב על תקנת אחרים: 

 מבקש למלא את חסרונותיהם של בני אדם כגון העניים.  -( אוהב את הצדקותגל

 לם יתנהגו ע"פ יושר.  צדק בעולם ושכו-מבקש שלא תהיה אי -( אוהב את המישריםדל

 מבקש שהוא בעצמו יתנהג בלי עולה ועבירה ולכן אוהב כשמוכיחים אותו. -( אוהב את התוכחותהל

 ח. הבריחה מן הכבוד

זה כלול במדת הענוה. כתב ר' חיים וואלוז'ן שלולי היה לאדם ענו כמו משה רבינו היה  -( ומתרחק מן הכבודול

 ני שגאוה מעכבת את התורה מלהכנס לתוכו. משיג את התורה כמו משה רבינו, מפ

אע"פ שיודע ללמוד לא מתגאה שלכך נוצר. כמו שאמר משה רבינו )שבת פח א'( "מי  -( לא מגיס לבו בתלמודוזל

 אנכי שאקבל את התורה".

גם מכיר את העבירה הגדולה בטעות בהוראה שגם שגגת תלמוד עולה זדון, ולכן איננו  -( אינו שמח בהוראהחל

 ח לפסוק הלכות אע"פ שע"י זה יזכה לרוב כבוד.שמ

כמו עם עצמו עם חבירו יחסמתט. ש  

 :צער חבירו הוא כמו שלוש

צריך להרגיש שהצרה והצער שעוברים על החבר כאילו שעוברים על עצמו, כי לחשוב  -( נושא בעול עם חבירולט

 רק על עצמו בלבד הוא סתירה לקנין התורה.

 

 :כמו שלוחשוב ם טוב של חבירו שש

שצריך לדאוג לשם טוב של חבירו כמו שדואג לשם טוב של עצמו, ולכן צריך ללמד את  -מ( מכריעו לכף זכות

חבירו לכף זכות כמו שהוא מלמד את עצמו לכף זכות בתירוצים שונים כמו 'הייתי עיף' ,לא עשיתי בכוונה', 'הכל 

 משום הורי שלא גידלו אותי כראוי' וכו'.

 

 : של חבירו בבין אדם למקום דואג לתיקונוש

 מצפה להדריך אותו בדרך ישרה ולהעמידו על האמת. -( מעמידו על האמתאמ

 

15



4 
 

 

 : דואג לתיקונו של חבירו בבין אדם לחבירוש

 אם יש מחלוקת בין שני צדדים משתדל להשלים ביניהם.  -מעמידו על השלום (במ

 

 י. איך להתנהג אחרי שלמד

ל למדנו הקנין "בישוב", וההבדל בין "מתישב לבו בתלמודו" ל"ישוב"  הוא לעי -( מתישב לבו בתלמודוגמ

ש"ישוב" נוגע לפני הלימוד שצריך לסלק כל טרדה מעצמו, ו"מתיישב וכו'" נוגע לאחרי הלימוד שצריך לתת 

 לדברים שלמד להתיישב על לבו כדי שיבין אותם היטב.

שומע  למצוא תירוצים על מה שהקשה רבו.למד וצריך להשתדל לשאול שאלות על מה ש -( שואל ומשיבדמ

 שומע מרבו ומנסה למצוא נפק"מ להלכה במה שאמר או ליישב על פי דבריו איזו קושיא. -ומוסיף

 יא. מטרתו של הלימוד

ים דברריש הצורה הנכונה של לימוד התורה הוא שלומד על מנת ללמד, דאיתא בחז"ל ) -הלומד על מנת ללמד (המ

 רה ואינו מלמדה תורתו נקרא הבל".( "הלומד תורבה

 התורה צריכה להתגלות במעשים של האדם ובלי זה חסר בעצם התורה של הלומד.  -והלומד על מנת לעשות( ומ

יחס לתורת הרביב. איך להת  

 -המכוין את שמועתווכששואל לרבו הסוגיא מתלבנת וע"י זה מיתוספת חכמה אצל הרב.  -המחכים את רבו (זמ

ה לרבו לפעמים מעמיד אותו על  האמת, שהערותיו של התלמיד גורמות לרב לברר את הסוגיא בשאלות שמקש

 יותר. 

אינו ראוי שיטול  כבוד לעצמו על מה שלמד וצריך להודיע מי הוא בעל המימרא  -( האומר דבר בשם אומרומח

שהגידה לאחשורוש ואל"כ סימן שהתורה אצלו אינה אלא לשם כבוד. המקור לזה שמביא המשנה הוא מאסתר 

בשם מרדכי על התכנית של בגתן ותרש להרוג את אחשורוש ולא נתכבדה בידיעה זאת לומר שהיא הצילה את 

 .אחשורוש, וע"י זה נעשה נס ונגאלו היהודים
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 יוסף אריה שכטר
 

 דין ימי תשלומין אחר חג העצרת בזה"ז
 לקראת חג השבועות, תשע"ז

 

תנן במס' חגיגה )ט.(, מי שלא חג ביו"ט 
הראשון של חג, חוגג את כל הרגל ויו"ט האחרון של 

ע"ז  .. עבר הרגל ולא חג, אינו חייב באחריותוחג
נאמר מעוות שאינו יכול לתקון וחסרון לא יוכל 

דתניא  ,ובגמ' איתא, ותנא מייתי לה מהכא להימנות.
וחגותם אותו חג לה' שבעת ימים, יכול יהא חוגג 

ת"ל אותו, אותו אתה חוגג ואי אתה  ,והולך כל ז'
חוגג כל ז'. א"כ למה נאמר ז', לתשלומין. ומנין שאם 

שחוגג והולך את כל הרגל  לא חג יו"ט הראשון של חג
ויו"ט האחרון, ת"ל בחודש השביעי תחוגו אותו. אי 

יהא חוגג והולך החודש כולו, בחודש השביעי יכול 
ת"ל אותו, אותו אתה חוגג ואי אתה חוגג חוצה לו, 

דהך דרשה  ,ע"כ. ועי' רש"י למס' ר"ה )ד:( שפירש
וכבר עמד עליו  קאי גם לדין תשלומין של חג המצות.

"א והק' דהאי קרא בחג הסוכות כתיב, ולא בחג הטו
המצות. וע"ע רש"י למס' חגיגה )יז.( שפירש באופן 

וז"ל, מה חג המצות יש , הנראה קצת יותר מדוקדק
כדרבינן קראי בפ"ק לחג הסוכות,  ,לה תשלומין כל ז'

וה"ה לחג המצות שהרי אף הוא ז' ימים. ר"ל, דקרא 
המצות מינה בבנין  וילפינן חג ,כתיב רק בחג הסוכות

ואכתי הק' עליו הטו"א, א"כ למה ל"א שחג  אב.
ח' ימים כמו חג הסוכות. המצות יש לה תשלומין 

מה לחג הסוכות שכן מרובה דאיכא למיפרך וע"ק, 
ועל כן  , סוכה ולולב וערבה וניסוך המים.מצוותו

פירש הטו"א דילפינן תשלומין של חג המצות מיני' 
הי' היום הזה לכם לזכרון ובי', דכתיב בס' בא ו

וחגותם אותו חג לה', ואיו"ט ראשון קאי, וכתיב 
שבעת ימים מצות תאכל וביום השביעי חג לה', 
פירש הרמב"ן, שהכוונה שיביאו קרבנם ביום ז', ולא 

א ימים וכי תימ יאחרו עוד, שאין לו תשלומים אח"כ.
שבין א' לז' לתשלומין מנ"ל, י"ל מק"ו נפקי, מה א' 

אין קדו' לפניהם ולאחריהם חוגג, כ"ש אלו שיש וז' ש
קדו' לפניהם ולאחריהם. עכ"פ שמעי' שיש דין 

המצות  ז' ימים לחג -תשלומין לקרבנות היחידים 
 וח' ימים לחג הסוכות.

ובנוגע לחג השבועות שרק יום א' נקרא 
בש"א מביאין  ,מקרא קודש תנן במס' חגיגה )יז.(

 עליהם אבל לא עולות, ובה"א שלמים ואין סומכין
עליהם. עצרת שחל  מביאין שלמים ועולות וסומכין

להיות בע"ש, בש"א יום טבוח אחר השבת, ובה"א 
להיות אין יום טבוח אחר השבת. ומודים שאם חלה 

. אין כה"ג מתלבש בשבת שיום טבוח אחר השבת
                                                           

דדריש עצרת  וע"ע שפ"א שכתב בדרשת רבה בר שמואלמהרש"א. פי' שני שבוכיח מפרש"י דלא כעי' ס' מרומי שדה שמ 1
מחודש, דלפי ההו"א דלא ילפי' אלא יום א' בעצרת, מלשון הגמ' נראה לפרש דהיינו יום א' לתשלומין מלבד יו"ט, דעצרת גופי' 

 לא בעי קרא כמש"כ התוס'.
 ומין. ועי' רמב"ם )פ"י הל' אבל ה"ג(אף שאין לה דין תשל ,ויש להקשות דפסק המחבר דהה"נ שמיני עצרת עולה לז' ימים 2

. כתב שהטעם שעצרת עולה לז' ימים לפי שהרי היא רגל, ולא כתב כמש"כ המחבר מטעמא דר"א א"ר אושעיאנזהר מזה וש

בכליו, ומותרים בהספד ובתענית שלא לקיים דברי 
מעי' , ע"כ. הרי שר השבתהאומרים עצרת אח

דין תשלומין של יום א' לחג יש לכל הפחות ממתני' ד
ובגמ' איתא,  1עמוד ב'(.שם השבועות, עי' מהרש"א )

אמר ר"א א"ר אושעיא, מנין לעצרת שיש לה 
שנאמר בחג המצות ובחג השבועות  ,תשלומין כל ז'

ובחג הסוכות, מקיש חג השבועות לחג המצות, מה 
אף חג השבועות  ,תשלומין כל ז' חג המצות יש לה

יש לה תשלומין כל ז'. ואימא מקיש לחג הסוכות, 
מה חג הסוכות יש לה תשלומין כל ח' אף חג 
השבועות יש לה תשלומין כל ח'... תפשת מרובה לא 

תפשת. אלא למאי הלכתא  תפשת תפשת מועט
כתבי' רחמנא לחג הסוכות, לאקושי לחג המצות, מה 

ע"כ.  ה אף חג הסוכות טעון לינה,חג המצות טעון לינ
, חג השבועות נמצא שכל הרגלים הוקשו להדדי

של קרבנות ז' לדין תשלומין  הוקש לחג המצות
 המצות לדין לינה. ג, וחג הסוכות הוקש לחהיחידים

"מ פקועלינו לברר אם יש עוד דינים ונ
להלכה שתלויים בדין תשלומין של קרבנות החג, 

אף  בזה"ז שלא בזמן הבית,ואם הם נוהגים אפילו 
ונראה שהיא משנה  שאין דין תשלומי קרבנות נוהג.

מפורשת במס' מו"ק )יט.( דתנן, הקובר את מתו ג' 
ימים קודם לרגל בטלה הימנו גזירת ז', ח' בטלו 
הימנו גזירת שלשים מפני שאמרו שבת עולה ואינה 
מפסקת, רגלים מפסיקין ואינם עולין. ר"א אומר 

ק עצרת כשבת, ר"ג אומר ר"ה ויוה"כ משחרב ביהמ"
כרגלים, וחכ"א לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא 
עצרת כרגלים ר"ה ויוה"כ כשבת, ע"כ. ובגמ' )כד.( 
איתא, אמר רב גידל בר מנשיא אמר שמואל הלכה 

עוד איתא )שם עמוד ב'(, דרש רב ענני בר  כר"ג.
עצרת וששון אפיתחא דבי נשיאה, יום א' לפני עצרת 

י יש כאן י"ד. שמע רבי אמי ואיקפד, אמר אטו הר
דידי' היא, דר"א אמר רב אושעיא היא, דאמר ר"א 

 ,מנין לעצרת שיש לה תשלומין כל ז' ,א"ר אושעיא
בחג השבועות ובחג הסוכות, ושנאמר בחג המצות 

אף חג  ,מה חג המצות יש לה תשלומין כל ז'
 השבועות יש לה תשלומין כל ז', ע"כ. וכן פסק

 )או"ח סי' תקמ"ח סי"ג ויו"ד סי' שצ"ט ס"ט( חברהמ
שעה א' לפני עצרת חשובה כז', ועצרת כיון , וז"ל

שאם לא הקריב קרבנות עצרת בעצרת יש לו 
חשוב כז', הרי י"ד. ומשלים עליהם כל ז'  תשלומין

 2.עוד ט"ז, ויום ב' של עצרת עולה למנין הט"ז, עכ"ל
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תשלומין של הרי שמעי' שדין אבילות תלוי בדין 
קרבנות, ואפילו בזה"ז שאין נוהגת דין תשלומי 

 קרבנות.

והנה אף שכבר הוכחנו שיש עוד דינים 
"מ להלכה שתלויים בדין תשלומין של קרבנות פקונ

החג, ואפילו בזה"ז שאין נוהג דין תשלומי קרבנות, 
חג כל זה רק בנוגע לקדו' יום החג עצמה, ש

טל דין שבעה או השבועות עדיין יש לה דין רגל לב
 אכתיאבילות. ו ימי ניןמחשובה כז' ימים לשלשים, ו

שהיו  ,הימים שלאחר עצרתבזה"ז ו' עלינו לברר אם 
 ,בזמן שביהמ"ק הי' קיים ימי תשלומי קרבנות החג

כחול יש בהם שום קדו' הנמשכת מקדושת החג או 
ולכאו' מסתימת המחבר ורמ"א )סי' תצ"ד  גמור הם.

ס"ג( משמע דכחול גמור הם, דכתב המחבר אסור 
להתענות במוצאי חג השבועות, ומוסיף הרמ"א ואין 
אומרים תחנון מתחילת ר"ח סיון עד ח' בו דהיינו 

הרי שאין קדו' החג נמשכת כל ו'  3אחר אסרו חג.
מר ם שלאחר החג לאסור בתענית ושלא לוהימי
, אלא רק יום א' אסור בתענית וא"א בו תחנון. נוןתח

וכבר כתב הפמ"ג דאין דין ז' ימים של תשלומי 
סיבה לאסור תענית כל אותם הימים. לבד קרבנות 

אמנם עי' הגה' רעק"א שמביא דברי האגודה למס' 
חגיגה שכתב לאסור הספד ותענית כל ו' הימים 
שלאחר עצרת. וע"ע פר"ח שכתב דאנו נוהגים שלא 

משום דעצרת נמי יש לה סיון מר תחנון עד י"ג ול
 הביא בר"כ הא"ר בשם הכה"ג, וכתשלומין כל ז', וכ

שו"מ דברי  .המנהג אותו ("ק י"חהמג"א )סי' קל"א ס
לו גירסא  היתההראבי"ה למס' חגיגה )סי' תת"ו( ש

ומותרים בהספד  וז"ל,אחרת בגירסת הגמ' מו"ק 

                                                           
 ,ר"ה ויוה"כומ"מ כתב הרמב"ם דגבי  .ל"ש עצרת ל"ש שמיני עצרת שניהם עולין למנין ז' ימים כיון דרגלים הםא"ש, דולפירושו 

. ואכתי קשה מסוגיית , עי' הגה' הרמ"ך, אינם עולין למנין ז' ימים, דלאו כרגלים הם לענין זהבטלים דין שבעה או שלשיםאף שמ
גמ', שו"ט בהגמ', וכבר עמדו עליו הכ"מ ולח"מ, ע"ש. וכבר הביא המאירי שם ב' הפירושים שכתבו הכ"מ ולח"מ בכוונת ה

דהא דאמר רבינא דיום א' לפני החג וחג ושמיני שלו הרי כאן כ"א יום, לאו מטעם שכתב, דהי' נראה לומר ואכמ"ל. וע"ע קר"א 
דשמיני רגל בפ"ע הוא, אלא משום דיום ראשון של חג נחשב כז' ימים, וכמו עצרת שהיא עצמה עולה לז' ימים כיון שיש לה 

א"כ קשה מ"ש חג הפסח, אע"כ דאין ימי תשלומין הה"נ יום ראשון של חג הסוכות עולה לז' ימים כיון שיש לה תשלומין. אבל 
כיון דלאו רגל  םהתשלומין לעצמא שנחשב לעצמה ון שהכל רגל א' הוא. ודוקא עצרת היהחג והפסח נחשבים לשני מנינים כיו

 הם. 
)סק"ג( שכתב הטעם, לפי שכשחל עצרת להיות בשבת, הי' יום טבוח הקרבנות אחר השבת. ומציין למש"כ בס"ס עי' מג"א  3

ט סק"ח דדוקא אחר חג השבועות יש איסור להתענות, ולא אחר חג הסוכות והפסח. ומ"מ כתב המג"א דמדברי התוס' למס' תכ"
)פ"ו הל' כלי וכבר ציין רעק"א לעיין במל"מ  ר"ה )יט:( משמע דנוהגים שלא להתענות אפילו ביום שלאחר חג הסוכות ופסח.

מ"ש יום טבוח משאר ימי תשלומין של קרבן. ובסו"ד הק' על המג"א שפירש  ליישבעומד ( שמאריך בדין יום טבוח והמקדש ה"ט
מותרים כשחל עצרת להיות בשבת ני' תשהאיסור להתענות משום יום טבוח כשחל עצרת להיות בשבת, דהא אדרבה, תנן במ

יום שלאחר החג,  האיסור להתענות משום שהואהספד ובתענית מפני הצדוקים. וע"כ פירש שביום ראשון שהוא יום טבוח ב
וכפרש"י למס' סוכה )מה:(, וכ"כ הביאור הגר"א. וכדי ליישב דברי המג"א, עי' פמ"ג שכתב בשם הלבוש דהאידנא דלא מצוי 

 , דלפי פירש השני שכתב המהרש"אהעירויש ל יום טבוח. דין משום תענית והספדצדוקים בינינו, אין לחוש להם, והדר איסור 
אדרבה, לפי"ד ם חד יום טבוח אית לי', אמאי נקט המג"א משום עצרת שחל להיות בשבת דוקא. ו, דאפילו לב"ה לעולהנ"ל

, דדוקא כשא"א איכא יום טבוח. אבל כשחל כפי' הראשון שכתב המהרש"אלהמג"א ס"ל דאע"כ  קו' המל"מ לק"מ.המהרש"א 
 .  ל"ש יום טבוח כלל ביו"ט  להקריב קרבנותיו מותרש עצרת להיות בחול, לב"ה

, עי' מנח"ח )מצוה ש( שכתב דאולי יש מקום לחלק בין תשלומין של ברכת שהחיינו דחג הפסח לברכת שהחיינו של חג הסוכות 4
דאף דקי"ל דמברכים שהחיינו אפילו בשוק, מ"מ מהדרינן לברך אכסא דקידושא, כדאיתא במס' סוכה )מו.(. וכן פסק המחבר 

ראוי שיברך עליו שהחיינו אלא שאנו סומכים על זמן שאנו אומרים על הכוס של )סי' תרמ"א ס"א( דהעושה סוכה לעצמו הי' 
ולפי"ז כתב המנח"ח, דמי ששכח לברך ברכת שהחיינו בימים הראשונים של חג הפסח, יש לו להמתין עד יום ז' כדי  קידוש.

, אין לו להמתין עד שמיני שישלים הברכה על הכוס. אבל מי ששכח לברך ברכת שהחיינו בימים הראשונים של חג הסוכות
 ועי' מש"כ לקמן בשם הפמ"ג.עצרת, דבשמיני עצרת צריך לברך ברכת שהחיינו בשביל עצמו, וע"כ יש לו לברך מיד. 

ההלכה דלא כרב ושמואל, ומברכים שהחיינו אפילו  האיירי בברכה, כבר נפסק ' יהושעההיא דרוסברי דואף דרב ושמואל דחי  5
אמנם עי' הגה' אשר"י שם בשם ר"נ גאון שכתב דברכת שהחיינו של רגלים דאו', וברכת שהחיינו של ר"ה ויוה"כ בר"ה ויוה"כ. 

כרב  ' יהושעגמ' מסיק דהלכתא מברכים שהחיינו בר"ה ויוה"כ, מ"מ כוונת רדבאינו אלא דרבנן. ולפירושו לכאורה צ"ל, דאף 

עצרת לאחר ותענית שלא לקיים את דברי האומרים 
השבת, מפרש מורי אבי, הטעם מה שמשמע שאסור 
בהספד ותענית לאחר עצרת לולי שלא לקיים וכו', 
משום דגרסינן בפ"ב דמו"ק הל' ר"א אומר משחרב 
ביהמ"ק וכו', אמר ר"א א"ר אושעיא מנין לאחר 
עצרת שאסור בהספד ובתענית עד ז' ימים, שנאמר 

בועות לחג בחג המצות ובחג השבועות מקיש חג הש
אף חג  ,המצות, מה חג המצות יש לו תשלומין כל ז'

השבועות יש לו תשלומין כל ז', אפילו לאחר 
החורבן, כדמוכח התם. ומה שמותר בהספד 

הני מילי יום טבוח כשחל להיות אחר  ,ובתענית
, והתירו מפני הצדוקים, הא לאו הכי אסור. השבת

ו ואפילו כשחל לאחר השבת לא התירו אלא אות
היום ותו לא. ושמעתי שלא הי' נוהג א"מ ליפול על 
פניו בתחינה עד ז' ימים אחר עצרת, ומהאי טעמא, 

הרי שמצינו  ., עכ"להואיל שאסורין בהספד ובתענית
מח' לענין איסור הספד ותענית ואמירת תחנון בו' 

קדו' נראה ד, ולפי"ד האוסרים הימים שלאחר עצרת
שו"מ בחי'  .ומיןהחג נמשכת אחר החג כל ימי תשל

ר' יחיאל מיכל למס' חגיגה )ט.( עפי"ד התוס' למס' 
 מנחות )סה:(, ע"ש.

"מ לענין ברכת פקנ ועלינו לברר אם יש
ר' דהנה מבואר במס' עירובין )מ:( דס"ל ל שהחיינו,

דילפינן מדכתיב תן חלק לשבעה וגם לשמונה  יהושע
דיש דין תשלומין למי ששכח ולא בירך ברכת 

ז' ימים לחג הפסח וח' ימים לחג  –שהחיינו ביו"ט 
למחר מברך אי לא בריך האידנא דואמרינן  4הסוכות,

ועי' מנח"ח )מצוה ש( שתמה למה  5וליום אוחרא.
השמיט הרמב"ם הלכה זו של דין תשלומין לברכת 
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. ובאמת אף שהיא גמ' ערוכה, והניח בצ"ע שהחיינו
תרע"ו  אלא בהל' חנוכה )סי'  המחבר לא כתבה

(, וע"ש בביאור הגר"א שמציין הסוגיא למס' ס"א
שהביא וע"ע מג"א  6עירובין כמקור לדברי המחבר.

)סי' תע"ג דין תשלומין לברכת שהחיינו בהל' פסח 
הסוכות אם וע"ש עוד בפמ"ג שכתב, דבחג  .סק"א(

שכח ולא בירך ברכת שהחיינו כל ז' ימים הראשונים, 
כשאומר ברכת שהחיינו בשמיני עצרת עולה גם 
ליום ראשון. הרי שלפי"ד הפמ"ג דין תשלומין לברכת 
שהחיינו תלוי בדין תשלומין של קרבנות, וכשם 
שלענין קרבנות אמרינן דמי שלא חג ביו"ט הראשון 

ו"ט האחרון של חג, כך של חג, חוגג את כל הרגל וי
מי שלא בירך ברכת שהחיינו ביו"ט הראשון של חג 

צ"ב  לפי"זויו"ט האחרון של חג. ו ברך את כל הרגלי
לברכת שהחיינו של אחר עצרת אם יש דין תשלומין 
 חג השבועות או לא.

ומצאתי בס' מועדים וזמנים )סי' שיז( 
תשלומין לחג השבועות בזה"ז,  עניןשמפלפל ב

דין לומר שהוא כתב דדבר זר ודוחק גדול ובסו"ד 
תלוי תשלומין בברכת שהחיינו של חג השבועות 

במח' הנ"ל, אם יש איסור הספד ותענית ואמירת 
תחנון כל ו' הימים שלאחר עצרת או לא, שהרי 
אפילו לאותם הנוהגים איסור, מ"מ עדיין ליכא חיוב 

ודבריו  7שמחה שיהא ראוי לברך ברכת שהחיינו.
התוס' במס' סוכה )מו.( דמבואר  וצל"ע, שהרי כתב

מהסוגיא שם דמעיקר הדין מברכים ברכת שהחיינו 
בחול בשעת עשיית הסוכה ופוטר את חיובו לברך 
 ,ביו"ט עצמו. הרי שאע"פ שעדיין ליכא חיוב שמחה

מ"מ יכול לברך ברכת שהחיינו ולפטור את חיובו 
דבעינן מעשה  ונתלברך ביו"ט עצמו. וע"כ צ"ל שכוו

שמחה לאפשר ברכת  שבא מחמת החג המחייב
דברי השו"ת המו"ז זהו מה שהביא ו 8שהחיינו.

שכתב, דאפילו תימא  קו"א אות נד(מהרי"ל דיסקין )
דבזה"ז נוהגת מצות קבלת פני רבו כל ו' הימים 
שלאחר עצרת, אין זה סיבה להתירו להשלים ולברך 
ברכת שהחיינו ששכח בעצרת, שהרי איכא במחילה, 

 . הרי שלדעתשהרי הרב יכול למחול על כבודו
מצות  , לולי טעמא דמחילה היתההמהרי"ל דיסקין

להשלים ולברך ברכת  קבלת פני רבו סיבה להתירו
בעצרת, דמצות קבלת פני רבו  שהחיינו ששכח

דהוה כקבלת פני השכינה, וכשם שבזמן  יסודה

                                                           
כת שהחיינו של רגלים שכולל עצרת לברכת שהחיינו של ר"ה ויוה"כ, האיך שייך לחלק בין ברושמואל דאיירי בברכה, דאל"כ 

 .רבויא דוגםחד ר"ה ויוה"כ מהא ילפי' ברכת שהחיינו של עצרת ושל 
שכח ולא בירך שהחיינו בשעת הדלקה בלילה הראשון ובירך הארכתי במק"א בענין ש דברי הגר"א הי' נ"ל לחלק, עי' מה ולולי 6
 ואכמ"ל.ו בשעת הדלקה בליל שני או לא, ך שהחייניום האם צריך לחזור ולברב
ברכת ל המחייבבמח' הראשונים בהגדרת עלי ציון ופדיוני בכורי' )בענין ברכת שהחיינו על מצות פדיון הבן( עי' מש"כ בקונטרס  7

 שהחיינו.
ם חיוב במח' רב ושמואל ושאר האמוראים בסוגיא דמס' עירובין הנ"ל, א יםעי' צל"ח סוף מס' סוכה שכתב דדברי התוס' תלוי 8

"מ לגבי ר"ה ויוה"כ. וכתב הצל"ח, דלרב ושמואל דאין פקמזמן לזמן, ונ דברים הבאיםברכת שהחיינו דוקא ברגלים או אפילו ב
 ע"ש ואכ"מ.חיוב לברך ברכת שהחיינו בר"ה ויוה"כ, י"ל דאין מברכים אלא בזמן עצמה, ולא קודם לכן, 

וע"ע בס'  והנהגה זו כבר מצינו בר"ן למס' תענית, שאפילו לאחר החורבן היו מתאספים בכל הסביבות ברגל לירושלים, ע"ש. 9
מו"ז שמביא דברי הנוב"י )או"ח סי' צ"ד( שמיישב הטעם שלא הביא השו"ע כלל דין ומצות קבלת פני רבו ברגל וכתב, דכיון 
שאין חיוב לקבל פני השכינה בזה"ז שוב אין מצוה לקבל פני רבו, שלא יהא כבוד רבו יותר מכבוד שמים. ותמה עליו המו"ז, 

 ד מדברי הר"ן.קצת ע" העירויש לע"ש ואכ"מ. 

כך  ,שביהמ"ק הי' קיים יש תשלומין כל ז' לשכינה
אפילו בו' הימים שייך מצות קבלת פני רבו בזה"ז 

, ע"ש והדברים מחודשים ומופלאים .שלאחר עצרת
בכלל ובדברי  ברגלשמפלפל במצות קבלת פני רבו 

עכ"פ שמעי' מדבריו . , ואכ"מהמהרי"ל דיסקין בפרט
אם יש מצוה חיובית בזה"ז בימי תשלומין רק ש

שייך להשלים ולברך ברכת שהחיינו שלאחר העצרת 
מצאתי בס' הליכות ששכח בעצרת, וכנ"ל. שוב 

( שכתב, שבשנים שלא הי' 79שלמה )עמ' שצג הערה 
להתפלל בכותל  באזצ"ל הגא' רש"ז אוירבעך 

 9המערבי ביום חג השבועות עצמו, כמנהגו בכל רגל,
הרי ע"כ דס"ל להגרשז"א הי' בא בימי תשלומין. 

שקדו' החג נמשכת אחר החג כל ימי תשלומין, 
ולפי"ד אולי י"ל דמי ששכח ולא בירך ואפילו בזה"ז. 

ברכת שהחיינו בחג העצרת יכול להשלים ולברך בו' 
וכמו שמצינו בחג הפסח וחג  הימים שלאחר העצרת

 .הסוכות

ולהלכה, כתב הח"י )סי' תע"ג( דבעצרת      
נמי יש לברכת שהחיינו דין תשלומין כל ז'. וכ"כ 
הא"ר בכוונת המג"א שם שכתב דאם לא בירך ברכת 

וה"ה בכל  מברך כל ז' שהחיינו בליל ראשון של פסח
חג הסוכות וחג השבועות. וכן משמע  ,יו"ט. ר"ל

ז' ימי המאירי למס' עירובין שם שכתב וז"ל,  מלשון
פסח וכן של חג ודומיהם, כל שלא אמר זמן ביום 
הראשון יראה מסוגיא זו שאומרו במחרתו, וכן בכל 
יום ויום אם לא אמרו עדיין, והוא שאמרו דאי לא 
אמר האידנא אומר לי' למחר וליומא אוחרא. ויש 

וכמו לדחות דכוונתו לברכת שהחיינו של חנוכה, 
שפסק המחבר בפירוש, וכנ"ל. ועי' פמ"ג שם שהביא 

דספק הפמ"ג וכתב והא"ר שהשיג עליו, דעת הח"י 
אם ו, וז"ל סק"א( שכתבשם ברכות להקל. וע"ע מ"ב )

שכח לברך שהחיינו בקידוש ליל ב', אפילו אם בירך 
, חייב לברך אימתי שנזכר בכל החג ,כבר בליל ראשון

דהיינו עד סוף יו"ט האחרון של גליות. וכן ה"ה 
בשאר יו"ט, מחוייב לברך עד סוף יו"ט. וע"ע 
בשעה"צ )אות ה( שכתב וז"ל, כתבתי כן לאפוקי 
ממש"כ הח"י דבעצרת יש לה תשלומין כל ז'. וכוונתו 
משום דלענין קרבנות יש לו תשלומין, ה"נ לענין זמן. 

יעשה הזמן לרגל ולענ"ד לא נהירא כלל, דבודאי אם 
יעבור על בל תוסיף, ואיך יברך שהחיינו על זה 
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וגם בא"ר סי' תצ"ד מקשה עליו, ע"ש. וגם  10הזמן.
והנה אף שהלכה  בפמ"ג כתב דלמעשה אין לנהוג כן.

למעשה נוהגים שלא לברך ברכת שהחיינו בו' הימים 
שלאחר העצרת, וכמש"כ הפמ"ג, מ"מ שמעי' 

ע"כ שנחלקו אם שבאמת נחלקו הפוסקים בזה. ו
בזה"ז ו' הימים שלאחר עצרת יש בהם שום קדו' 

 הנמשכת מקדושת החג או כחול גמור הם. 

ונ"ל דכל המח' והנפקא מינות הנ"ל, אם 
בזה"ז ו' הימים שלאחר עצרת יש בהם שום קדו' 
הנמשכת מקדושת החג או כחול גמור הם, תלוי 

. העצרת בעיקר המקור לדין תשלומין של קרבנות חג
ילפי' דין בר הבאנו מקורו של ר"א א"ר אושעיא דכ

קשינן חג דממתשלומין ז' של קרבנות היחידים 
ועיין עוד בסוגיא למס' חגיגה  השבועות לחג המצות.

)יז:( דמבואר דא"א למילף דין תשלומין רק מהקישא 
דר"א א"ר אושעיא, ובעינן גם דרשה דר"א בן יעקב. 

אמר קרא וקראתם וז"ל הגמ', דבי ר"א בן יעקב תנא, 
ובקוצרכם, איזה חג שאתה קוצר וקורא בו, הוי 
אומר זה חג עצרת. אימת, אילימא ביו"ט, קצירה 
ביו"ט מי שרי, אלא לאו לתשלומין. ואע"ג דאיתמר 
דר"א א"ר אושעיא איצטריך דר"א בן יעקב, דאי 
מדר"א א"ר אושעיא הו"א מה תשלומין של חג 

ומי עצרת נמי המצות אסור בעשיית מלאכה אף תשל
אסור בעשיית מלאכה, קמ"ל דר"א בן יעקב. ואי 
מדר"א בן יעקב, לא ידענא כמה, קמ"ל דר"א א"ר 
אושעיא, ע"כ. ועי' ראבי"ה הנ"ל שמביא ראי' מהך 
סוגיא למנהגו של אביו לאסור ו' הימים שלאחר 
עצרת בהספד ובתענית ואמירת תחנון, וז"ל, ונראין 

אסירי להו אילולי הדברים, דהא אפילו במלאכה 
דרשה דר"א בן יעקב דאמרינן בשמעתין ואע"ג 
דאיתמר דר"א א"ר אושעיא איצטריך דר"א בן יעקב 

מההיא דר"א א"ר דוכו'. הרי שס"ל להראבי"ה 
לאחר עצרת יש קדו' הנמשכת אושעיא ילפינן ד

מימי  רק איסור מלאכה נתמעטמקדו' החג, ו
 .התשלומין

לדין  אמנם באמת מצינו מקור אחר
תשלומין של קרבנות חג העצרת, דאיתא במס' ר"ה 

                                                           
תחנון כל ו' הימים שלאחר עצרת, י"ל דאין בזה משום  שא"אמקומות האותם מנהג  (בסי' קל"א ס"ק ל"ו)ואף שהביא המ"ב  10

 בל תוסיף, דאין זה אלא בשוא"ת, ואכ"מ.איסור 
מצות ספירת יומי ושבועי של וכבר הארכתי בזה במק"א בענין  ,שכבר נחלקו בזה האמוראים שם ו.(עי' סוגיא למס' מנחות )ס 11

 ואכמ"ל.העומר בזה"ז, 
דאפילו לפי דרשת רבה בר  דילפינן זה במ"מ מחג הפסח וחג הסוכות. הרי שמשמעויש להעיר ע"ז מסו"ד הרש"ש שכתב  12

ה, שמואל בעינן ההקש לחג המצות וחג הסוכות. וכ"נ מדברי התוס' למס' חגיגה )יז:(. וכל זה דלא כסתימת הסוגיא למס' ר"
ע"ש. וכבר עמד בזה הטו"א למס' חגיגה בקו"א, ע"ש. עוד יש להעיר מדברי התוס' למס' חגיגה )ט.( שכתב, דהמח' ר' יוחנן ור' 
אושעיא אי הוי תשלומין לראשון או תשלומין זה לזה אינו אלא בחג הפסח וחג הסוכות. אבל בחג השבועות, אף דילפי' מחג 

חג שהם תשלומין זה לזה כיון דחול גמור הוא. הרי שס"ל להתוס' דאפילו אי ילפי'  הפסח, לא מסתברא למימר דאיכא למ"ד
אכתי אמרינן דו' הימים שלאחר עצרת כחול גמור הם. והנה ע"ע בתוס' )שם יז. ד"ה אף עצרת( לחג הפסח מהקישא השבועות 

ראי' דע"כ יש דין תשלומין בעצרת מדברי הירו' דאמר רבי יוסי בר בון דוד מת בעצרת והיו כל ישראל אוננין והקריבו  יםמביאש
למחר. ולכאו' דברי התוס' סתרי אהדדי, דאם הקריבו למחר ע"כ צ"ל דל"א דימי תשלומין לראשון הם, דהא לא היו ראויים 

שכתב בסו"ד  פטורים אף בשני. וכבר עמד בזה בהגה' מצפ"א, ע"שיהיו ון להביא ביום הראשון, ולמ"ד כולם תשלומין לראש
. וכ"כ השפ"א בשם המראה פנים על הירו'. ביום ראשון בקרבנותםקודם מיתתו דצ"ל שדוד מת באמצע היום וכבר נתחייבו 

פילו בחג העצרת. שו"מ אמנם אכתי יש להעיר מדברי התוס' שם ד"ה יום טבוח שלו, שמשמע דפליגי ר' יוחנן ור' אושעיא א
סתמא נקט, ל"ש חג הפסח ל"ש חג הסוכות ל"ש חג השבועות, בריש חגיגה בהגה' אהל משה שהביא ראי' מהסוגיא )ב.(, דמתני' 

  שם.בשו"ט ואפ"ה הגמ' מביא המח' ר' יוחנן ור' אושעיא 

)ה.( ומס' חגיגה )יז:(, תני רבה בר שמואל, אמרה 
תורה מנה ימים וקדש חודש, מנה ימים וקדש עצרת, 
מה חודש למנוייו אף עצרת למנוייו. אימא עצרת חד 

אטו עצרת יומי מנינן שבועי לא  ,יומא. אמר רבא
י יומי ומצוה למימני מנינן, והאמר מר מצוה למימנ

לרבה בר הרי שועוד חג שבועות כתיב.  11,שבועי
לא ילפינן דין תשלומין של קרבנות חג שמואל 

העצרת מהקישא לחג הפסח, אלא ילפינן מקראי 
פרש"י למס' דכתיב מיני' ובי' בחג השבועות. ועי' 

ר"ה וז"ל, מנה ימים, שנאמר עד חודש ימים, וקדש 
קדושו א' ממנוייו, ביום  חודש, בקרבנות. מה חודש

ר"ח הוא מקריבן, זמן הוקבע להם א' מן הימים 
שהוא נמנה על ידם, אף עצרת הבאת קרבנותי' בא' 
ממנויי', והרי היא נמנית ע"י שבועים, שנאמר שבע 
שבתות תמימות תהיינה, עכ"ל. ועי' רש"ש שהק' 

הא קדושת החודש היינו בקרבנות  וז"ל, קשה לי,
עצרת יהא תשלומין לקרבני  המוספין, א"כ אף

מוספיו כל ז'. ונ"ל, דלמאי דאסיק רבא אטו עצרת 
ובחידושי הרשב"א הקשה דנימא תפסת מועט  ,וכו'

תפסת, וכן הרגישו התוס' בסד"ה אמרה ובחגיגה שם 
ע"ב. ולפי"ז א"ש, דתרוייהו איתנייהו, דמוספין 
למנויי דיומי, ועולות ראי' ושלמי חגיגה למנויי 

רי שבאמת צריך לתפוס המועט, רק דשבועי. ה
. שחידשה תורה בעצרת שיש לתפוס גם המרובה

ולפי"ז י"ל דאין לך בו אלא חידושו, ותפסינן המרובה 
רק לדין תשלומין של קרבנות החג, ולא לשאר דינים 

"מ הנ"ל, דנשאר הכלל דתפסת מרובה לא פקונ
נמצא, דלהך דרשה דרבה  תפסת תפסת מועט תפסת.

בזה"ז ו' הימים שלאחר עצרת כחול גמור בר שמואל, 
רק בזמן שביהמ"ק הי' קיים ו, דתפסינן המועט הם

 12.תופסים המרובה לדין תשלומין של קרבנות היחיד
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 תנאי מוקדם לקבלת התורה: מדת הענוה
 ישראל דוד רובין

 

 א
 

לא רק לשמוח  עת זמן מתן תורתנו הואידוע כי      
וש דרכים ועצות חדשות כשמחת התורה אלא גם לרב

 . ונראה שהענין מבוסס עלהתורה כדי להצליח בלימוד
בדברו על  )ח"ד, ספ"ז(בס' דרך ה'  ז"ל דברי הרמח"ל

שכל תיקון שנתקן ואור וז"ל  שכת'אודות מועדי השנה 
בשוב תקופת הזמן ההוא  גדול שהאיר בזמן מהזמנים

יאיר עלינו אור מעין האור הראשון ותחודש תולדת 
זאת אומרת דכמו . אהתיקון ההוא במי שקבלו, עכ"ל

ל לאור גדול והארת זכו בני ישרא שבעת קבלת התורה
משה  מפי תורה ולמדוםהונתחדש להם כל דיני  ,פנים

כן עתה בזמננו מדי שנה  ,בתכלית הבהירות רבינו ע"ה
 ,אורהאותו מעין  בעת בא חג השבועות הדרא לן נהבש

. התורה ברמה גבוה ביותרוהוא זמן מסוגל לקבל את 
בדרך קניית אחד אשר ע"כ מצאנו מקום פה להציע אופן 

    .   ע"פ דברי רבותינו ז"ל התורה

יוסף לעולם ילמד  א"ר)ה.( הנה איתא בפ"ק דסוטה      
וגבעות ים אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הר

דכמו שהקב"ה לא  ,פירוש .והשרה שכינתו על  הר סיני
וליתן את תורתו ביקש גדולה לעצמו להשרות שכינתו 
ג סיני כן יתנההר במקום רם ונשא אלא בחר בהר נמוך כ

ת ובאמ. יםדרך הענואדם לפרוש מן הגדולה ולבחור בה
מהאי טעמא גופא חשק הקב"ה בנו ובאבותינו כמו 

ו' לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם וגשדרשו עה"פ 
ני שעה שאדא"ל הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפי' ב

)חולין  עצמכם לפני וכו' כם גדולה אתם ממעטיןמשפיע ל

וכבר מצאנו בדוכתי טובא בדברי רז"ל כמה . פ"ט.(
 פ"קב, עי' ענוה בדרך כללדת הגודל מיהדגישו את 

שאר ל כמושונה  - ת היא מדת הענוהמיוחד אך .דסוטה
הנצרכת ביותר להצלחה מדה  שהיאזאת ב - המדות
  תורה.הבלימוד 

דברי תורה אין .( תענית ז) רבותנו ז"ל אמרו כךשהרי      
 ח בר אידי"אמר ר 'תקיימין אלא במי שדעתו שפלה וכומ

לומר לך מה מים  רה למים וכו'למה נמשלו דברי תו
מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך אף דברי תורה 

אמר רב כן ו .'קיימין אלא במי שדעתו שפלה וכואין מת
יהודה אמר רב כל המתיהר אם חכם הוא חכמתו 

אלעזר ' וכן אמר ר .ב)פסחים ס"ו:(מסתלקת ממנו וכו' 

                                                           
 וכן בקדושת לוי )ערך שבועות( מזה. שפת אמת )ז' של פסח שנת תרל"ב ד"ה והנה(ב וע"ע א
ואפשר לבאר עפ"ז הא דאיתא עוד שם בפסחים ריש לקיש אמר כל אדם שכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, דהנה הרמב"ן ז"ל כתב באגרת  ב

הודה המוסר דסילוק הכעס הוא תנאי מוקדם לבוא לידי ענוה, וזה לשונו: וכאשר תנצל מן הכעס תעלה על לבך מדת הענוה וכו', עכ"ל. וכ"כ רבינו י
תו מהחסיד ז"ל בס' חסידים )סי' קמ"ה(. ומאחר דענוה היא מדה הנצרכת לקיום התורה הדבר מובן מאד דמי שבא לידי כעס ולא שימש במדת הענוה חכ

 מסתלקת ממנו ממילא, וק"ל.

אם משים ? לחיו כערוגת הבושם' מאי דכת (.ד"עירובין נ)
אדם כערוגה זו שהכל דשין בה וכבושם זה שהכל 

ואם לאו אין תלמודו  מתבשמין בו תלמודו מתקיים
לא תמצא במי  )נ"ה.(אמר רבא שם ועוד  .'מתקיים וכו

שמגביה דעתו עליה בשמים ולא תמצא במי שמרחיב 
הוי ממעט  (י, אבות ד)מאיר ' וכך אמר ר .דעתו עליה כים

, בעסק ועסוק בדברי תורה והוי שפל רוח בפני כל אדם
ענוותן ושפל ? איזהו בן העולם הבא: שלחו מתםו .כ"ע

ייתא תדירא ולא שייף עייל שייף נפיק וגריס באור, ברך
קידושין )ועוד אמרו  .:(ח"סנהדרין פ)נפשיה מחזיק טיבותא ל

, מאי עניות עניות דתורה' סימן לגסות עניות וכו :(ט"מ
שכמו לסבול  פ ויט"ל עה"בחיי ז' כ ר"וכ. י"ש ברש"וע
ומכאן , משפיל עצמו[ יששכר]ל שהיה "וז( ו"ט, ט"ויחי מ)

 .ל"עכ, השפלותראוי לכל לומדי תורה להיות בהם מדת 
ונראה : (א, ד רוח חיים)ל "ין ז'ח מוולאז"הגרוהילך לשון 

פר ונפשי כע.( ז"ברכות י)שעל זה התפלל מר בריה דרבינא 
שתהיה נפשי  היינו', לכל תהיה פתח לבי בתורתך וגו

נחשבת לכל הבריות כעפר ממש שלא ינהגו בי כבוד ואז 
  .ל"עכ, פתיחת לב בתורה ולרדוף אחר מצותיכול להיות 

שיהא אדם עניו זה שתנאי מוקדם הוא  הרי ברור מללו     
וכן אמרו  .שי"תפתח לבו בתורת התושפל רוח ורק אז י
לעולם יתפוס אדם ענוה ואחר ( פרק ה)בתנא דבי אליהו 

והכי אמר דוד . ש"ע, ה"כך ישאל בינה מלפני הקב
וצא ולמד  .(ט, ה"תהלים כ)ה וילמד ענוים דרכו "המע

ה שהעידה עליו התורה שהיה עניו מכל "בינו עממשה ר
ולא לחנם נמסרה התורה לישראל  ,(ג, ב"בהעלתך י' עי)אדם 

כ חלקו בתורה היה גדול משאר כל "עעל ידו. ונראה ד
)ריש וכבר כת' הגר"ח שם , ]כדאיתא בר"ה כ"א:[ ישראל

ואילו היה ' י הענוה זוכה האדם הכל וכו"כי ע הספר(
, מותה היה ודאי זוכה לתורה בשליו כמשיעכשיו אדם ענ

שאף הוא היה עניו עצמו יוסף  במצינו בר ובאמת. ל"עכ
ועליו אמרו , :(ט"מ)סוטה ' מאד כדאיתא בשלהי מס

ס "כי היה בקי בכל הש", סיני"שהיה .( ג"הוריות י)
ונראה דלא במקרה היה זה אלא הן הן '. וברייתות וכו

ר תורה ע באו"וע .הדברים שדברנו דהא בהא תליא
שנתן רמז נאה  (א"ס מעלות התורה אות ס"ע)ל "א חבר ז"להגרי

שערי ' נ, פנים לתורה' ה הם כנגד ע"לזה דאותיות ענו
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דמי שקונה  –חומשי תורה ' וה, סדרי משנה' ו, בינה
 .מידת הענוה זוכה לכל התורה כולה

פנחס ' בפ הנה כתובדרמז נאה לדבר עוד יש ליתן ו     
, ח"כ) 'בהר סיני לריח ניחח אשה לה שויהעולת תמיד הע

תמיד בתורת מהאדם רמז למעולת תמיד ד ויש לפרש, (ו
 , וכן דרשו רז"ל בפתיחתא לאיכהיומם ולילה השי"ת

דק במקרא כד ני ברם. רבתי עה"פ והגית בו יומם ולילה
אלא ' לא כתיב עולת תמיד לריח ניחח וכודא נראה ד

 זה המתמידכי , 'לריח וגו העשויה בהר סיניתמיד  עולת
" בהר סיני"כ הוא עשוי "אא' איננו לריח ניחח להבתורה 

  .כנ"ל ושפל ברך דהיינו שהוא עניו

נצרכת כ"כ הענין מדוע מדת הענוה היא עומק וביאור      
ל על "ל ז"תורה תמצא בדרך חיים למהרהללימוד 

, (ה"מ, ב"אבות פ)המשנה לא כל המרבה בסחורה מחכים 
שיש  (ג, ג"כ) ל על משלי"א ז"רוש הגרע בפי"וע] .ש"ע

מ בין מי שלומד מתוך ענוה למי שלומד מתוך "עוד נפק
והוא דזה שלומד מתוך גאוה תורתו איננה שלימה , גאוה

כ מי שלומד מתוך "וגם בעת הפניה לא ילמוד כלל משא
יראה וענוה הרי תורתו טהורה היא ולא יתרפו ידיו 

 [.ש"ע, מלימודו בכל עת

ה דברנו על אודות הכרח קניית מדת הענוה כ עד     
. אך כד נעיין נראה דבר בצירוף לעצם לימוד התורה

יע הקב"ה ברוב חכמתו את מדת יך אשר השקא נפלא
עד  הענוה בתוך מסורת התורה מיניה וביה. דהנה

שהרשה רבינו הקדוש לכתוב את התורה שבע"פ על 
אצל  הקלף היה מוכרח לכל מי שירצה ללמוד תורה לילך

, דאי זכה לידיעת התורהלבד הוא החכם כדי שילמדנו ו
שבעת זאת אומרת,  לית ליה רב ומורה דרך תורה מנליה?

הלימוד עצמו נתרגל התלמיד להכניע את עצמו לפני 
ולא עוד אלא שבכל עת ששכח מידי  .בעל המסורה ,רבו

 וכדמצינוו, הלחבירו כדי שיזכירונכנע בגירסא היה נצרך 
נמצינו חסדא.  במעשה דאבימי ורב)ז.( ת בפ"ק דמנחו

איש להרים ראש ה אפשר ללמדים דבזמן ההוא לא הו
וכל שאר  ו' כאשר הואלאמר כחי ועוצם ידי עשה לי וכ

רור שלא זה הוא שאסף כל ייודעים בב ישראלאחיו ב
וחביריו ידיעות הללו מעצמו כי אם בעזרת הרב 

וכתרה  ,תלהיות עניו באמ לוגרם כל זה . הלומדים עמו
נתרבה אך בעוה"ר של תורה היה בשיא התפארת. 

                                                           
ל פי כמ"ש הרמב"ם ז"ל בהקדמתו ליד החזקה )ועי' בס' מאורות הרמב"ם עמ' פ"ט(, וכ"כ בתוס' רי"ד בגיטין דף ס' ע"א. ולמרות שהכתוב אומר כי ע ג

די שלא תשתכח תורה מישראל וסמכו הדברים וגו' ודרשו מזה דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתב, עי' בגיטין שם בע"ב, מ"מ הקילו בזמנם כ
 .אקרא דכת' עת לעשות לה' הפרו תורתך, ע"ש בגיטין בע"א

 כתיבת השכחה בישראל והוצרך רבינו הק' להרשות
לקנות מדת  ההכרח ומתוך זה נסתלק גורה שבע"פת

ל מי שרוצה להכניס כ השתא דהא .כבראשונה הענוה
ומורה דרך לרב  כ"כ ךצרנ נוהתורה איים תוך ראשו ל

להיות בקי פרים וללמדו ומעצמו יוכל לקרות את הס
פשוט אך  .אי חסר לו בסבראבידיעת התורה ]הגם שבוד

לא זו העיקר המביאו לידי גסות הרוח כי אם הידיעה ד
 נמצא שהגם שרכש הרבה ידיעות בתורה מ"מכמובן[. 

, ונשארה מדת הענוההיא  נאבד לו התנאי מוקדם לתורה,
 .תורתו בלתי שלימה

 
)מ"ט.( י מס' סוטה שלה ןהא דתנ ניתן לפרשועפ"ז      

משמת רבי בטל ענוה ויראת חטא, שהרי רבי היה אחרון 
בישראל שלמד תורה של בעל פה כולו מפי רבותיו, אך 
ממנו ואילך למדו התלמידים מתוך הכתב ]אף שלא 

כי עוד לא נכתבה הכל כגון הגמ' וכו' עד כמה  ,לגמרי
וממילא לא [ בגיטין ס:דורות אחריהם, עי' תוס' רי"ד 

, ונתבטלה הענוה בראשונהבמדת הענוה כנתרגלו 
ענוה ממילא השנתבטלה  מאחרלם. ומן העוהאמיתית 

חטא דהא בהא תליא כמו שלמדונו הנתבטלה גם יראת 
דענוה מביאה לידי יראת חטא, )ע"ז כ:( ר' פנחס בן יאיר 

הביאו סמך לזה ממה דכת' עקב )שקלים ספ"ג( ובירושלמי 
תי הצעוהנה כאשר ]. (י כ"ב, ד)משלענוה יראת ה' וגו' 
מיד  ,מרדכי שפרן שליט"א ברהדברים אלו לידי"נ 

נפתחו עיניו וענה לי: הלוא דבר הוא! כי בזה יתיישב 
א"ל רב )מ"ט:(  אהך מתני' היטב הא דאיתא שם בסוטה

יוסף סגי  בלא תיתני ענוה דאיכא אנא, שהרי ריוסף לתנא 
וא"כ למד תורה שבע"פ ממש )עי' ב"ק פ"ז ע"א( נהור הוה 

 פה כי לא זכה לראות את הדברים מתוך הכתב בעל
 ודפח"ח !מוכשר להיות עניו כימי קדםהיה א וממיל

יוסף לא הוה נולד סומא כמ"ש הרמב"ן ז"ל  ב)ואע"ג דר
ו בקידושין דף ל"א ע"א, מ"מ מסתבר שבהמשך ימי חיי

 .            [הוצרך להקים גירסתו ע"י אחרים(
 

שיהיה האדם עבד ' בעבודת ההוא גדול הרי לן דעיקר      
כל קיום תורתו שהרי  - בריותכל הואף ל - נכנע לרבו

יהיה לריח ניחח אשה כן אזי  אדםיעשה ואם ! בזאת תלוי
כמו  ,מזומנת לבוא' לא גם תשועת הולא זו בלבד א'. לה

ל "ודרשו רז( ז, ו"תהלים ל)' אדם ובהמה תושיע ה שנא'
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שימין עצמן אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומ :(חולין ה)
שהן  "אדיש לפרש דהכוונה היא דאלו בנ .כבהמה

שהם חכמים ' כלו, ערומים בדעת היינו בדעת תורה
כ משימין "ואעפ, (שםחולין )ש הבן יהוידע "גדולים כמ

י רוח ל שהם משפילים עצמם כדכא"ר, עצמן כבהמה
 כי למרות שדעתם רחבות'. ל שם בגמ"י ז"רש' כמו שפי
ם את עצמם רק כבהמה ולא מ מחשיבי"מ' בתורת ה

יוחנן ' כך אמר ר שהרי, כשור לעול וכחמור למשוי, יותר
אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה  (ח, אבות ב)בן זכאי 

ועל אדם כזה העיד דוד המלך . לעצמך כי לכך נוצרת
לנשברי לב ואת ' וכן כתיב קרוב ה', תושיע ה –ה "ע

ב יפאר ענוים וכתי, (ט"י, ד"תהלים ל)דכאי רוח יושיע 

וכן אנו אומרים בכל יום ופודה . (ד, ט"שם קמ)בישועה 
בשם  (א"ו סק"של' ד סי"יו)ז "כ הט"וראה מש'. ענוים וכו

יוסף לא נצרך  בגאון אחד דמחמת רוב ענותנותו של ר
' ב שנין דמלך רבה כדאיתא בשלהי מס"לרופא כל כ

, ו"כ)בחקתי ' ל בפ"ן ז"ושכן היא כוונת הרמב ,הוריות

כל מי  (א"א רבה פל"תד)שהרי אמרו , וכך הדין נותן. (א"י
ואם כן ממילא , ת הרוח הוא נעקר מן העולםשיש בו גסו

נשמע דמי שאין בו גסות הרוח אינו נעקר אלא יש לו 
, הוי קבל וקיים .(ב"סנהדרין צ)ל "וכן אמרו רז .קיום בעולם

ך ארץ זוטא דר' וכן אמרו במס, י הוי עניו ותחיה"ופרש
.הוי אוהב את הענוה כדי שתמלא ימיך (א, ט)  
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בענין כפיית ההר כגיגית
 מאיר שמחה ברגר

מאברכי כולל עבודת לוי שע"י ישיבת נר ישראל דבאלטימאר

כתוב בפסוק גבי מעמד נתינת התורה 'ויצא משה את העם לקראת האלקים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר' 
)שמות יט, יז(. ודרשו על זה בגמ' שבת )פח.( 'א"ר אבדימי בר חמא מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר 

מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם'.כגיגית ואמר להם אם אתם 

ו דאיתא במתני' סוף ה ג"כ כעין נישואין כביכול בין הקב"ה וכנסת ישראל וכמהתורה היוהנה מעמד נתינת 
יום חתונתו' )שיר השירים ג, יא( זה מתן תורה. וכבר הראו המפרשים דכל פרטי הנישואין 'דתענית )כו:( 

וא"כ כשם שאשה נכנסת לרשות בעלה לנישואין ע"י חופה הוא הדין  1מתן תורהלמיניהם מצינו שאירעו בעת 
שנכנסו ישראל לחופה עם הקב"ה כביכול באותו מעמד של מתן תורה. ומצינו בכמה ספרים שלמדו דהחופה 

וכבר כתב הרוקח כעי"ז )בסי' שנ"ג( כשביאר המנהג  2היתה על ידי מעמד הנ"ל של כפיית ההר עליהם כגיגית.
תן צעיף על ראש החתן והכלה שהוא לזכר מעמד כפיית ההר. ועוד מצינו רמז לזה גם ברש"י בפר' וזאת לי

הברכה )לג, ב( עה"פ ה' מסיני בא 'יצא לקראתם כשבאו להתיצב בתחתית ההר כחתן היוצא להקביל פני כלה' 
3היתה הקבלת פני כלה. )וע"ע ברש"י פר' יתרו יט, יז(, הרי שמעמד כפיית ההר )וכמו שהידגיש רש"י שם(



ולקמן בהמשך  ,עי' בתנדב"א )זוטא יט, ה( ובתשב"ץ קטן )סי' תס"ז( ובבעל הטורים פר' יתרו )פרק יט פסוק א' ושם פסוק ד'( ועוד 1
 הדברים נביא קצתם.

עי' בספר המקנה )פתחא זעירא אות ג'( ובחיד"א בכסא דוד )דרוש י"ט לשבת כלה פ"ד ע"ג ]ובנדמ"ח שנ"ו ע"ב[( ובשו"ת בית אפרים  2
עיי"ש מה שהביא בשם הרמב"ן, ולא  –אה"ע( ובהעמק שאלה )שאילתא ט"ז אות ו'( ובערוך השלחן )אבה"ע סי' ל"ד סק"ד דמה לחק)ה

ידעתי איה מקום כבודו(. וכמה ממקורות הנ"ל ביארו נוסח הברכה 'מקדש עמו ישראל ע"י חופה וקידושין' וצ"ע מדוע אנו מזכירים חופה 
פה שהוא קודם קידושין וביארו כל אחד כפי דרכו שנוסח הברכה קאי על קידושין דהקב"ה עם כנסת ישראל ובאותו מעמד היתה החו

ויש לציין לגמ' שבת  באיזה זמן היתה מעמד כפיית ההר ודוק לעניננו. 8כפיית ההר קודם הקידושין שהוא נתינת הלוחות ועי' לקמן הערה 
 חופה עיי"ש ברש"י ד"ה מזנה.כעין )פח:( דג"כ משמע דמעמד הר סיני היתה 

שהיו בשעת מתן תורה ושם למד דהחופה היתה ע"י הענני הכבוד ולפי ועי' במושב זקנים פר' יתרו )יט, א( שביאר כל תכסיסי חתן וכלה 
 מה שנבאר לקמן בפנים יובן שהן הן הדברים שנבאר מענין כפיית ההר ויש להעמיק בדבר זה.

ה והנה כבר מן קדמת דנא למדתי דאופן כפיית ההר היתה ע"י שההר היתה תלוייה ועומדת מעליהם באויר ואם לא יקבלו את התורה הי 3
האברך הר' נפתלי דוידסון ני"ו חברי יר תוש אותם או מחוסר אויר(. אמנם העמשליך הקב"ה את ההר עליהם והיו מתים )ע"י מה שההר יכ
יחוד גמור גם מה שההר נשתמש כמין חופה שאז יש ניחא ביתר שאת  ולפי"זמכמה מקומות שנראה שהקב"ה כיסה אותם לגמרי ע"י ההר 

זה החלי:כאן המקומות שנראין כזה ויש להביא ו כדת וכדין.
 לשון כופה עליו בכוליה הש"ס וכמו גבי חמץ )פסחים ו.( אינו תליית כלי עליו אלא שמכסיהו לגמרי. -
עי' בסנהדרין )עז.( בנוגע עניני מיתת אדם שאחד מהציורים הוא 'כפה עליו גיגית' ופירש רש"י שם שהאדם מת בהבלא )היינו חוסר  -

ה ההר חלל מבפנים כגיגית ולכן נקטו חז"ל לשון זה. ן הגיגית מבואר הדוק היטב שזה היה אופן של הריגה וע"כ היה עניאויר(. ולפי ז
)א"ה: ועי' בשו"ת שם משמעון ח"ב ענינים שונים סי' ב' בענין הגיגית ולפי הנ"ל לא צריך לזה ודוק.( ]אמנם אי משום הא י"ל דעדיין היה 

יקבלו את התורה היה אופן מיתתם ע"י חוסר אויר.[  תלוי על גביהם ורק דאם לא
 לישנא דויתיצבו 'ב'תחתית ההר משמע שהיו בתוך עצם תחתית ההר דאם היה על גביהם היה לו לומר ויתיצבו תחתית ההר. -
לפי גירסת  לישנא ד'שם תהא קבורתכם' משמע דלא היה צריך איזה מעשה להמיתם אלא עצם הכפייה הוא מה שממיתם )א"ה: ובפרט -

 .()שמות יט, יז( 'כאן תהא קבורתכם'המכילתא דרשב"י 
ו כאישון עינו דיסבבנהו היינו שבמדבר הקב"ה סבבם והקיפם בעננים וסבבן הרש"י בפר' האזינו )לב, י( עה"פ יסבבנהו יבננהו יצרנעי'  -

זה לא יתכן כפשוטו שע"י כפיית ההר סבבם הקב"ה ובדגלים לד' רוחות וסבבן בתחתית ההר שכפהו עליהם כגיגית. הרי מבואר להדיא 
אלא א"כ כיסה אותם ע"י ההר. שוב הראה שכן מבואר ג"כ מדברי המהרש"א שבת שם שההר כיסה אותם, עיי"ש. ]אמנם גם בזה י"ל 

אותם.[ ע"כ מדברי דכוונתו רק דאם לא יקבלו את התורה היה ההר כופה אותם לגמרי אבל לא שעצם מעמד כפיית ההר היה באופן שכיסה 
 הר' נפתלי הנ"ל.

ובאמת כן מצינו ג"כ מרש"י פר' וזאת הברכה עה"פ 'והם תוכו לרגלך' )לג, ב( שתוכו עצמן לתוך תחתית ההר ומשמע שהיו בתוכו ולא  -
רי המכילתא וע"ע במילואים והוספות לספר בעל הטורים )רייניץ( לפר' יתרו מה שמפלפל בזה והביא בתוך דבריו את דב רק מתחתיו.

)שמות יט, יז( שעל המעמד דכפיית ההר מפורש בקבלה 'יונתי בחגוי הסלע' )שה"ש ב, יד( והקשה דהלא אין הנידון דומה כ"כ שהרי לא 
היו בתוך ההר ועיי"ש מה שבנה לפי"ז לבאר דברי הבע"ט הנפלאים, אמנם לפי כל מה שכתבנו אין מקום להערתו ואדרבה זהו עוד סניף 

 שהיו בתוך ההר ממש. למה שהבאנו
וע"ע בפרדר"א ריש פרק מ"א  יעו"ש, יש לדחות, אמנם באויר "ע )שמות יט, יז( משמע קצת שהיה ההר עומדויש לציין דמדברי התיב

 .מדברי הגרש"ק ז"ל 8ובפירוש מהרז"ו וברד"ל שם. וע"ע לקמן סוף הערה 
עומד מעליהם וז"ל 'נתלש הר סיני ונצב בשמי מרום והיו ישראל שוב מצאתי במדרש שהש"ר )ח, ב( שמבואר להדיא דההר היה תלוי ו

נתונים תחתיו'. ואולי דעות חלוקות יש בענין ודוק דרש"י בשה"ש שם )ח, ה( לא הביא הא דההר היה נצב בשמים.
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אמנם באמת כד נעיין בדבר תמיהא מילתא טובא שהחופה והנישואין של קב"ה וכלל ישראל היו במעמד של 
ה שם תהא קבורתכם ולא נראה שזה הי כפיית ההר ששם שמעו השמועה הנוראה דאם לא יקבלו את התורה

, והדבר טעון להקב"ה ביניהםבה שיש המורים על הדביקות והקיר כלל ישראל ן שללנישואיצורה הראויה 
 ביאור גדול.

הקליר )ד"ה אלים( וז"ל  לעזראבפיוטים ליום ב' דסוכות מרבי  יוכמו"כ יש לעמוד על מה דמצינו דבר פלא
והיינו שהיו עולים  –'בטילול ענניו הרכיבן בין סכך לסכך )בנשיאת הענני הכבוד היו מטילים בין רקיע לרקיע 

(, ויתיצבו תחתיו כבתחתית סכך' )ולבסוף הגיעו למדריגה הגדולה 4ל ידי הענני הכבודממדריגה למדריגה ע
סכך של סוכה(. ואין דבר  שהיו ראויין לקבל את התורה ובאותה שעה עמדו תחת ההר כאילו היו עומדים תחת

ש"י בפרשת אלא דרשוני דמה ענין סכך של סוכה לכפיית ההר כגיגית. ובאמת מצינו כזה גם בדברי ר זה אומר
ו כאישון עינו, דיסבבנהו היינו שבמדבר הקב"ה סבבם והקיפם ההאזינו )לב, י( עה"פ יסבבנהו יבננהו יצרנ

בעננים וסבבן בדגלים לד' רוחות וסבבן בתחתית ההר שכפהו עליהם כגיגית. הרי למד רש"י כדברי הקלירי 
יכות בין דברים אלו דמה ענין סכך אצל דיסבבנהו דקרא כולל הגנת העננים וגם כפיית ההר וצ"ב כנ"ל השי

כפיית הר סיני. ובפרט דכל ענינא דאותם הפסוקים בפר' האזינו הם על האהבה הגדולה שיש בין כנסת ישראל 
והקב"ה וענין כפיית ההר נראה כמידת הדין שהיו מוכרחין לקבל את התורה.

ינטו ז"ל )מדור שלאחר הב"י, והיה והנראה בביאור הענין בהקדם מה שמצאתי בדרשות של הרב יאשיהו פ
דף ע"ו טור ד'( שביאר דענין כפיית  -דרוש ב'  -המחותן של הר"ח ויטאל ז"ל( בספר כסף מזוקק )פר' יתרו 

ההר הוא להורות לישראל שהם בחשיבות לפניו מכל אומה ולשון שלא בחר בהם כי אם בישראל. דהנה היה 
ן ולא רצו לקבלה והחזירה לישראל וקבלוה ארלבני שעיר ופמקום לומר דכיון שהחזיר הקב"ה את התורה 

)עי' ע"ז ב:( א"כ אין יתרון לישראל אלא על שקבלוה והם לא קבלוה הא אילו קבלוה אחד מגויי הארץ היתה 
מעלתם שקולה לישראל וחביבין לפניו יתברך. ולכך רצה הקב"ה להורות חיבתן של ישראל וכפה עליהם ההר 

וכרחין לקבלה כי להם היא ראויה, עכת"ד.כגיגית לומר שהם מ

שרק להם היתה ראויה  ו להם,אהבתאת לישראל הקב"ה הרי מבואר מדבריו שעל ידי כפיית ההר היה מראה 
התורה להינתן. והנה פשוט דאפילו אילו קבלו אחד מכל האומות את התורה כשהחזירה להם הקב"ה בודאי 
לא היו הם המקבלים ולא ישראל שהרי כבר כרת הקב"ה ברית עם אברהם אבינו שעם הנולד ממנו יהיו מקבלים 

א רק שהיה בות ויורדי מצרים. וע"כ הכוונה היאאת התורה ולא לשוא היו כל ההכנות והתיקונים שיסדו כל ה
הבחירה להאומות להתעלות ממצבם החומרי ולידבק בתורה ע"י מה שהיו טפלין לעם ישראל )וכמו דרגת 
עבד כנעני והבן( אבל בודאי ישראל יהיו עקרי מקבלי התורה. וכן מבואר מדברי הרמח"ל בדרך ה' )ח"ב פרק 

היתה גילוי דבר זה שבעומק הדבר רק כלל ישראל גופא כפיית ההר שלומר  ד' סי' ה'( עיי"ש היטב. וא"כ יש
יתה שום כפייה שייכים בעצמותן לידבק בתורה ואין לאומות העולם חלק ונחלה בתוך עם הסגולה שהרי לא ה

כ"כ עד שעמדו בסכנת מות להראות שהתורה מיוחדת להם וישראל בלתי התורה אינו חזק ה להם. וגילוי זה הי
 5שם תהא קבורתכם. –כפרישה מן החיים עצמה אלא 

ועי' בפירוש הטור עה"ת )שמות יט, יז( שהביא קושיית הראשונים דלמה הוצרכו כלל ישראל לכפיית ההר 
והביא שם בתו"ד את דברי הר' יוסף קמחי )אביו של הרד"ק( וז"ל 'ודאי  .שכבר אמרו נעשה ונשמע אחרמ

יהם ההר להראותם חיבתם, ואמר להם בטוב עשיתם שנתרציתם, כבר נתרצו ואמרו נעשה, ואח"כ כפה על
שאם הייתם מסרבים לא הייתי מניח אתכם כאשר הנחתי לשאר האומות'. והיינו על דרך הנ"ל שעיקר כפיית 

 ההר היתה להראות את מעלת ישראל מעל כל שאר האומות שרק הם ראויים להיות דבוקים בו יתברך.

( שכתב מענין ובתפארת ישראל פרק ל"ה יתרו יט, יז ובהקדמה לאור חדש גור אריה פר'בוע"ע במהר"ל )
 ועונש ,עשה דבר מוכרחיהמאנס דכיון ש דענינו הוא ,עונש המאנס 'ולו תהיה לאשה לא יוכל שלחה כל ימיו'



צי"ב )עמ"ס תענית ועי' בדרך ה' להרמח"ל )ח"ד פ"ח סי' ב'( ובשפת אמת )סוכות שנת תרל"ז ד"ה להושענא רבה( ובמרומי שדה להנ 4
 ט.( מה שכתבו מענין זה שעל ידי הענני הכבוד עלו ממדריגה למדריגה במעלות רוחניות.

ועי' בפסיקתא דרב כהנא ריש פיסקא ה' )פרשת החודש ד"ה דבר אחר החודש( וז"ל 'גלוי וידוע לפניך שאין מקבלין אומות העולם את  5
נו מתן שכרינו וכו'. ולפי זה יוצא שכל עיקר החזרה אל אומות העולם היתה רק להראות תורתך ולמה נראית כמחזיר עליהן בשביל לכפול ל

 שייכותם של ישראל אל התורה וכמו שביארנו בפנים וכשיבינו ישראל את זה אז יקבלו אותו ביתר שאת וממילא יכפול שכרן.

25



  בענין כפיית ההר כגיגית

אחר שהקב"ה שמ ,ענין כפיית ההרעפי"ז ביאר שם עיי"ש. ו אתשמוכרח לידבק באשה ז יהוא ג"כ דבר מוכרח
מוכרחין לקבלה )אף שאין זה דומה למאנס כלל וכמו שכתב המהר"ל שם להדיא(  עליהם ההר כגיגית והיוכפה 

 להיות דבוקין להקב"ה ותורתו ולא יפרדו לעולם עיי"ש באריכות.הן מוכרחין ממילא 

 ויוצא לפום זה שהיחוד הגמור בין הקב"ה וכנסת ישראל ששתיהן ראויין להדדי בעבותות האהבה ואין לזר
שום חלק בזה והוא דבר מוכרחי לעולמי עד ולנצח נצחים הוא מעמד כפיית ההר שאז נתגלה דקב"ה וישראל 

מה שחז"ל למדו דמעמד כפיית ההר היתה מה שהחתן יוצא לקראת  כמין חומרואורייתא חד הם. ובזה מובן 
אין זה אלא להראות  ה מעמד של יראה וסכנת מותתגלה דבר זה בכל עיצומו. ואף שהיהמעמד נ זההכלה שב

 שלא כשאר האומות. ,דביקותם הגדולה כלפי התוה"קאת 

ן ואתה מרבבת קדש ארג( 'ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פ -ועי' עוד בפר' וזאת הברכה )לג, ב 
 מימינו אש דת למו. אף חובב עמים כל קדושיו בידך והם תכו לרגליך ישא מדברותיך'. וברש"י שם פירש דהם

תכו לרגליך היינו מה שתוכו עצמן לתוך תחתית ההר. והיינו ממש כל ענין הנ"ל שזהו החילוק בין אומות 
העולם שלא רצו לקבל את התורה וכמו שדרשו חז"ל מראשית הקרא לבין ישראל שהם חביביו של הקב"ה 

 .תחת צל השכינהשנכנסו מעצמן לתוך תחתית ההר לידבק 

רש"י לשיר השירים )ח, ה( עה"פ תחת התפוח עוררתיך וז"ל 'כך היא )כנס"י(  ומצינו עוד יותר מזה בפירוש
אומרת בבקשת חיבת דודה, תחת התפוח עוררתיך, זכור כי בתחתית ההר העשוי על ראשי כמין תפוח, שם 
עוררתיך, והוא לשון חבת אשת נעורים המעוררת את דודה בלילות בתנומות עלי משכב מחבקתו ומנשקתו', 

וכנסת ישראל ושם בשיר  של הקב"ה כביכול חיי הנישואיןרי שמעמד כפיית ההר היתה תחילת עכ"ל. ה
הפסוקים את המשל של חיבת איש ואשה שרומז על הזמן ההוא. ובהמשך הפסוקים שם  יםהשירים מתאר

ענין השהוא  -'שמה חבלתך אמך'  -מבואר דשם התחילה ההנהגה שכלל ישראל הם בבחינת 'אם' להקב"ה 
היכולת להביא את תיקון העולם ולהיות שותף כביכול עם הקב"ה  האדם השלם שיש בידם בני ישראל הםש

נתגלה עומק הדביקות  נמצינו למדים שמעמד כפיית ההר היה המעמד שעל ידובמעשה בראשית. ומכל זה 
חופה של דשם תחת ההר היתה מעמד ה ינןושפיר קא אמר ,שיש בין הקב"ה וישראל ושהם שותפים כביכול

 נישואי הקב"ה וכלל ישראל.

שהרי כבר  ,ה כאילו היו עומדין תחת סכךכתב שמעמד תחתית ההר היובזה מבואר ג"כ כוונת ר"א הקליר ד
ענין הסכך ומה שמורה על ההנהגה המיוחדת שיש להקב"ה עם כלל ישראל שלא ככל אומות  ו הספריםביאר

שבהם נבחנו כלל ישראל האם הם מקיימין את  ,ר ימי הדיןביארנו שבדווקא אחו במק"א הארכנו בזהוהעולם. 
אז אנו יושבין בצל הסוכה שהוא הצל  ,ואחר שיצאו זכאין מקטרוג של האומות העולם ,תכליתם כראוי להם

ובזה אנו מראין שאנו אין לנו אלא צלו יתברך מופרש ומובדל מכל  .מהחמה הרומז אל הנהגת ה' עם האומות
ו לעיל יוצא שזהו ג"כ מה שנתגלה ע"י כפיית ההר. וא"כ מה נמלצו לחכי דברי ר"א כוחות הטבע. ובדברינ

הקליר בהביאו שני הדברים לפונדק אחד שבו נתגלה עומק הדברים שכפיית ההר היתה הנישואין והיחוד 
הגמור בין הקב"ה ותורתו וכלל ישראל כמו היחוד הגמור שיש בצלו של הסוכה. והמעיין בכל דברי הפיוט 

ם מתחילתם יראה דבר זה בולט ביותר שמדגיש שם כיצד צלו של הסוכה מראה על דבר זה בכל משך ש
 הדורות.

שמדבר על  ,נראה ג"כ שכל הענין הוא כנ"ל ,כל ענינא של הפסוקים שםכשנשוב לדברי רש"י בפר' האזינו ולו
פרידו בני אדם וכו'. כי השהם חלקו של הקב"ה. 'בהנחל עליון גוים ב ,מה שחלוק כלל ישראל מכל האומות

ו כאישון עינו. כנשר יעיר קנו החלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו. ימצאהו בארץ מדבר וכו' יסבבנהו יבננהו יצרנ
וכו'. ועל זה פירש רש"י דענין יסבבנהו הוא הענני הכבוד והדגלים וכפיית ההר שכולם מורים על החיבה 

ג:(  –ל הקב"ה. ועי' עוד בסוגיית הגמ' ריש מס' ע"ז )ב. יתירה שנודעת להם ע"י מה שאנו דבקים בצלו ש
ועל זה  'כלום כפית עלינו הר כגיגית'תוך טענתם יאמרו בשיטענו האומות שגם להם שייך השכר לעתיד לבא ו

. וסוף הדברים הוא שהקב"ה מקדיר עליהם 'מצוה קלה יש לי וסוכה שמה לכו ועשו אותה'ישיב להם הקב"ה 
שעל ידי מצות סוכה יתגלה שאינם שייכים לשכר דלעתיד שהם הרי ט בסוכתו ויוצא. החמה וכל אחד מבע

מתחת ממשלת המזלים הרמוזים בחמה ורק לישראל שייכת השכר המשומר לעתיד משום שהם חלק ה' 
ועליהם היתה מוטלת עילוי העולם ותיקונו. ולפי דברינו כאן מדוייק היטב מה שטענתם הוא שלא כפה עליהם 
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יגית שהוא מענין מה שנתבאר לעיל שאינם שייכים לתורה ולכל עבודת עם ישראל ודוק היטב בכל ההר כג
 6.דברי הגמ' שם

ומצאתי בעזהי"ת דברי חידוש במכילתא דרשב"י )שמות יט, יז( שבאותה שעה של כפיית ההר געו כולם 
צם אמירת נעשה ונשמע ושפכו לבם בתשובה ואמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, עיי"ש. ומבואר מזה שע

ומה ניחא לפי דברינו שאמירת  7היתה במעמד של כפיית ההר ועשו כן מתוך תשובה שלמה וברצון שלם.
נעשה ונשמע שהוא הביטול הגמור וכגיבורי כח שעושין דברו לידבק אחר השי"ת כאותן אשר סגינן 

 ת ההר ודוק.בשלימותא וככל סוגיית הגמ' בשבת שם וכל זה היתה בתוך המצב של כפיי

הכפייה אבל  בה לאורייתא היינו רק פרט היוצא מתוךומה שאמר רב אחא בר יעקב בשבת שם דמכאן מודעא ר
אין זה מהות של הכפייה דבעיקרו היתה מעמד הנישואין והאהבה וכמו שמבואר בכל דברי רש"י וחז"ל 

חי מכל עם ולשון ושייכותם לתוה"ק הוא מוכר הנהגת השי"ת בבניו הוא באופן אחרשהבאנו שעל ידו נתגלה ש
 8.ונצחי ולא ימוט לעולם ועד



בגור אריה פר' ויגש )מו, י( ביאר דהא דמצינו שאחר מתן תורה בכו העם על עסקי משפחות על עריות שנאסרו להם )יומא עה.( ולא אמרינן  6
גר שנתגייר כקטן שנולד דמי היינו מכיון שהיתה קבלתם באופן כפייה. וכבר דנו באחרונים הרבה בכוונת ובהבנת דבריו ורק נציין לדברי 

בפר' ויגש שביאר דאין הכפייה הסיבה שאינו כקטן שנולד רק הכפייה היתה סימן לדבר שכל חיותן של ישראל הוא רק עם  הכלי חמדה שם
התורה וא"א בלעדו, וא"כ לא שייך לומר בזה שנעשו עתה כקטן שנולד, דהא אדרבה עיקר התורה ניתנה לישראל מפני שהם שייכים לה 

יעקב והם נתייעדו מראש לקבלת התורה, ורק אחד שבא ומפריד עצמו ממקורו מאומות העולם והוא שלהם מפאת שהם בני אברהם יצחק ו
 מוסבר ומוטעם לפי כל דברינו בפנים, ודוק ות"נ. וכל המתבונן יראה שביאור זהשייך בו קטן שנולד. 

 ,מאחר שכבר אמרו נעשה ונשמע ייהכפורך לצהה מה הי )תוס' שבת פח. ד"ה כפה ועוד( ולפי"ז יש עוד מהלך לתרץ קושיית הראשונים 7
 .דלפי דברי המדרש אה"נ דרק אמרו נעשה ונשמע מתוך הכפייה

עמי הארץ ולא על התלמידי חכמים וכן הביא החיד"א בכמה  לעה רק תדכפיית ההר היורק נציין מה דמצינו בחז"ל )זוה"ק ח"ג קכה.(  8
על שיר  'זה לי עשרים שנה'הילים מזמור ע"ח ומובאין דברים אלו בקונטרס מספריו עי' בחומת אנך )אסתר אות י"ד ובקהלת אות כ"ו ובת

דדברינו השירים פ"א פסוק י' ועיי"ש מש"כ עוד בזה( ואף שלא נראה כן משאר המדרשים ובפרט המכילתא דרשב"י הנ"ל אמנם עדיין נראין 
הפענח רזא דלא היתה כפייה על משה ואהרן ובניהם. ועוד . ועי' עוד במהרש"א מס' ע"ז ב: )ד"ה מלמד( שהביא בשם אינם כפי זה וצלע"ע

 יש לציין לדברי הלבוש בהל' פסח )ריש סי' תפ"ז( שג"כ נראה שלמד דהכפייה לא היתה מתוך אהבה יעו"ש.
הדבר  ואגב דביארנו כמה ענינים מענין כפיית ההר יש לרשום כמה ספיקות שהיו לי מהמציאות של מעמד זו ולא עיינתי כ"כ למצוא פשר

ורק אזכיר ממה שהעליתי בזה מקופיא. יש לעיין מתי היתה מעמד הכפייה דמתוך פשטות הכתובים משמע שהיתה ביום מתן תורה קודם 
בכפייה שהרי משה היה צריך לעלות אל ההר ויש לעיין היאך  אה שבעת מתן תורה ממש לא היו עודשעלה משה אל ההר וא"כ היה נר

לי יש לומר שלא היתה כפייה על משה. ומהמהרש"א מס' ע"ז שהבאנו לעיל מהפענח רזא ומחז"ל הנ"ל עשה זה אם היה תחתיה. ואו
דכפיית ההר היתה רק לעמי הארץ ולא על התלמידי חכמים מבואר דלא היתה הכפייה על משה. אמנם מהמכילתא דרשב"י שהבאנו בפנים 

חכמים וכפשוטו זה כולל גם מרע"ה. אבל באמת אין להביא ראיה משמע שכל ישראל אמרו נעשה ונשמע בתוך ההר ואפילו התלמידי 
מדברי המכילתא הנ"ל לדברינו שהרי למד שם דאמירת נעשה ונשמע היתה במעמד כפיית ההר. והנה אמירת נעשה ונשמע מבואר ברש"י 

תה ביום ה' סיון. אבל מקורות הנ"ל בפר' משפטים )כד, ד( שהיתה ביום ה' בסיון וא"כ יוצאת מדברי המכילתא דרשב"י הנ"ל שהכפייה הי
וכן מבואר  יתכן שלמדו דהיתה ביום ו' וכפשטיה דקרא וכמו שמבואר ג"כ מתוס' מס' שבת )פח.( שכבר אמרו נעשה ונשמע מקודם הכפייה

מאיר עיני חכמים , וא"כ אולי סברי דלא היתה על משה ולא על התלמידי חכמים. ובספר בתנחומא פר' נח )סי' ג'( ופר' שופטים )סי' ט'(
)סי' י"ח( הביא דלא היתה כפייה על משה משום שהיה על ההר אבל על אהרן היתה כפייה )ודלא כדברי הפענח רזא שהביא המהרש"א(. 
ונראה דלמד שהכפייה היתה בעת מתן תורה כשהיה משה על ההר. והרב דוד יואל ווייס שליט"א מחבר ספר מגדים חדשים שלח לי במכתב 

ים למדו דכפיית ההר היתה בעת מתן תורה ממש והא דהיה יכול משה לעלות אל ההר היינו כמו שכתבו רוב המפרשים ועי' דכל המפרש
בספורנו )שמות יט, כד( דעלה רק אחר גמר העשרת הדברות. וכתב לי עוד שבספרו על ספר שמות שעתיד לצאת לאור האריך בענינים 

בת )פח:( תורה עצמה יש לתמוה האיך חזרו לאחוריהן י"ב מיל בכל דיבור ודיבור כדאיתא בשוהנה אם היו ישראל כפויים בעת מתן  אלו.
 הלא ההר היה מעכבן וצע"ע. ,פה אותם לגמרילפי מה שכתבנו לעיל שההר כ

ת"ק אמה  עוד יש לעיין מענין כפיית ההר לפי מה שכתבו ברש"י ובתוס' תענית )טז.( שהר סיני היתה הר המוריה והנה הר המוריה היתה
על ת"ק אמה וא"כ האיך היה יכול לכסות את כל מחנה ישראל שהיתה כמה פרסאות. ואפילו אם נאמר שהנשים והקטנים לא באו למעמד 
זה ]וצ"ע למה לא[ ורק האנשים הם שתוכו עצמן לתוך ההר עדיין צע"ג שיותר מס' רבוא אנשים יבואו בשטח של ת"ק אמה על ת"ק אמה. 

תה מהמקומות שהחזיק מועט את המרובה וצע"ע. והרב דוד יואל ווייס שליט"א במכתב הנ"ל כתב לבאר שכשם שההר ולא מצינו שזה הי
נעשה כמו גיגית ע"י נס ה"ה שנתרחב כפי מידת מחנה ישראל ג"כ ע"י נס, ע"כ, וכמובן הן דברים מחודשים. ונביא כאן דבר פלא שהביא 

מספר אמרי שפר )פר' כי תשא לב, א( להגרש"ק ז"ל שהיה ההר עומד בגובה ותלוי ברפיון הנ"ל במגדים חדשים על ספר דברים )ה, יט( 
כל ארבעים יום של נתינת התורה.
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