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לח ¨¦סימן

עכּ וּ "ם וחלב עכּ וּ "ם  בּ �וּ לי עכּ וּ "ם, ּפ ת ©¨¨§©¥¦©©§¦הלכוֹ ת

מ ּפ ניז. להקל, נוֹ הגין היּ שׂ ראלים , בּ ׁש ביל המב�לת ישׂ ראל בּ בית  עכּ וּ "ם ׁש אי א ׁש פחה  ¦§¨©§¥¦§¨¥©§©¤¤¦§¦©¦§§¥¦£¦§¨¥¦§¥¤¦

בּ אׁש . ה בּ ית מ בּ ני אחד יחּת ה  ׁש לּ א  ¥¨¦©©¥§¦¨¤¤©§Ÿ¤¨§¤אפׁש ר 
_______________________________________mixe`iae zetqed_______________________________________

ז' סעיף

ישראל בבית שפחה

יחתה.[א ] שלא  אפשר  זה שאי  שייך לא בזמנינו

מבשלים  שהיו בזמנים רק שייך היה דזה ההיתר

לחתות  פעם בכל צריכים והיו ועצים גחלים ע"ג 
ולהגדיל יכבו שלא למטה מלמעלה ולהפכם בגחלים

שכל בזמנינו משא"כ מועיל , היה החיתוי  לכן המדורה
בהויתו  הוא האש שכח  גא'ז ע"י נעשה הבישול 

זה היתר שייך לא סופו ועד הרבהמתחלתו שמצוי מה  (ואף

לא האש מקטינים אז נחרך  כשהתבשיל הבישול  שבאמצע פעמים

רק מהני לא דזה ועוד הכי, בלאו אפשר דאי זה  על לומר נוכל 

האש להקטין משא "כ להבישול  מועיל הבישול  שממהר בחיתוי

והשפחה מהבית  יוצאים רבות פעמים וגם הפסד, למנוע רק הוא 

את ישראל הדליק שלא שידוע כל  כן ועל חיתוי שום ואין מבשלת

לוי  מבית קובץ בזה, להזהר וצריך  אסורים והכלי התבשיל  האש

צ"ד) סי' ח "א  דוד ויברך שו"ת ס"ב-ס"ג, יש עמוד אם אבל 

ע"י  נדלק האש ואותו פילוט -לייט הנקרא קטן אש

אם  אבל לבשל , לשפחה להניח להתיר יש הישראל 
להתיר עצה לנו אין האש את הדליק ויברךהעכו"ם (שו"ת 

שם) השכורה דוד ששפחה מעשה שנעשה ובדיעבד 

שאלת  ישאל  הנ"ל ההיתרים בלא בישלה ישראל בבית
כשישראל דוקא הוא הנ"ל ההיתרים דכל ופשוט  חכם,

ונכנס. יוצא

הישראללהיזהרויש דהדליק אע"ג  המבשלת בשפחה

כאן  ואין הקדירה תחת האש נכבה אם האש
נתבשל לא ועדיין האש ומדלקת וחוזרת פילוט-לייט 

ביד בישולו שליש דהיינו דרוסאי בן כמאכל  התבשיל 
המאכל  נאסר י"אישראל  אות  נ"ב סי' ח "ד הלוי חיי (שו"ת

חסרון  או ידיעה חסרון מטעם בזה נכשלו הרבה וכבר י"ב,

בשום  האש  את תדליק שלא  מאוד להזהירה צריכין וע"כ השגחה 

להיות אופן) עלולות מכשולות שהרבה יידע והמשכיל 

בידם  יפקיד  שלא ועדיף יהודי במטבח  המבשלים בגוים

את  האפשר ככל  ולהפחית המאכלים בישול  את

בבישול ד')התערבותם אות  פ"ב י"ג שער מלכים (שולחן

נהר. כמי תן שלומים ולנזהר ולמזהיר

הדלת אפייהתנור את פותחים כאשר התנור שנכבה

פעם  בכל  להזהר יש נסגרת הדלת כאשר ונדלק וחזר

הדלת את הישראל  התנור שיסגור את  ישראל  שהדליק  (אע"ג

וחזר  שנכבה  כיון מאכלים עוד להכניס העכו"ם ופתחו בבוקר

בשעת בפת מקילין דיש  אע"ג מהני לא  חם שנשאר אע"ג ונדלק

רמ"ז) סי' ח "ג תשוהנ "ג שו"ת  מהני, לא  בבישול  אבל  .הדחק 

השליךמאשאש או ישראל  חיתה לא אם דפאילו י"א
מותר  ישראל  של  מאש האש הדליק העכו"ם אלא קיסם

שם) האש (רמ"א  בזה לבשל אפילו בזה מתירין ויש
שהנכרי  רואה הישראל  אין אם ואפילו פעמים, הרבה

עליו  לסמוך אפשר ישראל  של האש האש, את העביר

עשה לנכרי שכן שאין כיון נ "א , הערה  פ"ח  הבית  (אורחות 

עצמו) של  באש  דוקא  לבשל  .הנאה

מאשפילוט -לייט  אש דהוי  ע"ז שסומכים (שולחן יש

ע"ז) סומכים הכשרים שיש ת"נ עמדו הרבה מלכים אבל 

יש  ובכלל  בזה תקלות וגורם נכבה הפיילוט  פעמים
שיהודי  להקפיד  יש לכתחלה לכן זה על שמפקפקים

לכל האש את וידליק במטבח יעבוד  שומתו"מ 

הנדרשים .(שם)הבישולים

ואם קדירההנחת מהני לא כבויה אש על ישראל  ע"י 
הניח אם להיפך אבל  אסור, האש  את אחד הגוי  הדליק

מהני  לכו"ע האש הישראל והדליק הקדירה (אפילו הגוי 

יניח שהישראל  צריך  רק  מהני לא דחיתוי דס"ל  המחבר לשיטת 

הדליק שהוא כיון קדירה  הנחת  בכלל ג"כ זהו האש על הקדירה

הישראל ע"י האש  דהדלקת ה', אות  צ"ז סי' נזר אבני שו"ת  האש,

הבישול ) עיקר .הוא 
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ישׂ ראל,ח. ׁש יּ ח ּת ה רגילוּ ת אין לבדּ ּה  עצמּה  בּ ׁש ביל מב�לת היא  אם דּ לאב אבל  ואפׁש ר £¨¦¦§©¤¤¦§¦©§¨§©¨¥§¦¤§©¤¦§¨¥§¤§¨§Ÿ

בּ הם ׁש יּ ׁש  דּ ברים  בּ �לה  אם  ולכן ישׂ ראל, בּ ׁש ביל  מב�לת מא לּ וּ  דּ גרוּ ע חּת וּ י בּ זה  ¤¨¥¤¦¨§¨§¦¦¥¨§¥¨§¦¦§¦¤¤©§¦¥©¨§¦¤¨¥©§מה נּ י

לכּת ח לּ ה , בּ ּה  לב�ל  נאסרה ה קּ דרה  גּ ם אלּ א אס וּ ר  ה ּת בׁש יל לבד לא  עכּ וּ "ם, בּ �וּ לי ¨¦§©§¨¥©§¨§¤¤¨¥§©©¨¤¨¦§©©©§Ÿ©¥¦¦מ�וּ ם

חכם.גוּ בדיעבד ׁש אלת יעשׂ ה §¦£©©£¤§¥©¨¨

חוֹ לה ,ט. בּ ׁש ביל בּ ׁש בּ ת ׁש בּ �ל  אס וּ ר ד עכּ וּ "ם  ׁש בּ תה ה ּת בׁש יל להחוֹ להו בּ מוֹ צאי אפלּ וּ  ©¤¦¥§©¨¦§¦¤©©§¦¨§¨¥©¨£¦§©¤
אחר ז  בּ תבׁש יל אפׁש ר קי"ג)אם סימן ס וֹ ף דעה יוֹ רה  חדׁש  ּפ רי אחר(ע יּ ן לה ּת יר יׁש  והכּ לים , ¦¤§¨§©§¦©¥©¥§¦¨¨¤¥¨¦¨§©¥¦¥§©¦©©

לעת. ¥§¥¥מעת
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ח' סעיף

בבית  לעצמה מבשלת שפחה  נכרית
הישראל

חתוי .[ב] בזה מהני  דלא  כשמבשלת ואפשר  דרק
כיון  א' טעם החיתוי על  סומכין להישראל 

ועוד בעליהן, כיד ידה א"כ  שלה לבעה"ב דמבשלת

לא  לעשות מוכרחת שהיא בשביל  שעושות כיון טעם
הדעת קירוב צ"ד)שייך סי' נזר .(אבני

חכם.[ג] שאלת הפוסקים יעשה מחלוקת דיש כיון

וגם  עכו"ם בישול  ע"י שנאסר כלי  להגעיל  צריך  אי
בישול ע"י שנאסר מאכל  לבטל  ס' צריך אי מחלוקת יש

בכלי  בישל אי  בדיעבד ברוב בביטול סגי או עכו"ם

הרוב  ביטול על דסומכין י "א עכו "ם בישול  ע"י  שנאסר
ס' דצריך  במאכל דמחמירינין אע"ג שס, עמ' ישראל בישול  (ספר

להקל ) יש הנ"ל צירופים ב' שיש  כיון כלים יש בפליטת וכן
ג"פ חרס כלי להכשיר חרס מקילין דכלי אע"ג שם, (שו"ע

אינו  כלים דבליעת פוסקים דיש  כיון לעולם דפיו מידי יוצא אינו

פעמים) ג' הגעלה על  סומכין עכו"ם בבישול .אוסר

ט' סעיף

לחולה בשבת שבישל  נכרי
אסור .[ד] חיממו התבשיל  רק אם אבל כשבישלו וכ"ז

ראוי  היה שלא אע"ג  הפריזע'ר מן שהוציאו אחר
עכו"ם בישול  מיקרי  לא כך היהלאכילה שהמאכל (כיון

מבושל ) שהגוי כבר בפליגער כשנוסעין המנהג  וכן

עכו"ם בישול משום חוששין ואין בישולמחממו (דאין

בישול ) שנקרא אחר התבשיל על חמין מים שפך אם וכן

"INSTANT SOUP CUPS אין לאכילה ראוין נעשו ועי"ז "

עכו"ם בישול  של  שאין חשש רח "צ, עמוד ישראל (בישול 

פושרים  מים שאפילו כיון לבישול החמין שפיכת את להחשיב

לאכול ) ראוי להיות  להכינו .מועיל 

שבת .[ה] בו במוצאי  דאין לאוכלו מותר ובשבת
היכר  שיש כיון וחתנות הדעת קירוב של  חשש

שבת  משום רק עבורו מבשל  הדעת קירוב משום דלאו
כלל בזה חכמים גזרו לא שי"ח )ולכן סי' .(רמ"א

להחולה.[ו] חולה אפילו היה אם דוקא דכ"ז י "א

מותר  סכנה בו שיש בחולה אבל סכנה בו שאין
לבריא  אסור בשבת אבל שבת, במוצאי לבריא אפילו

בשבילו) ירבה להבריא(שמא  מוקצה הוא פרקוגם (שש "כ

סי"א ) דינו ל "ח  סכנה בו שיש בחולה דאפילו חולקין ויש

סכנה בו שאין הערהכחולה ל"ט  פרק  היולדת  תורת (ספר

שצריךט "ז) מה בצמצום הגוי  בישל אי מתירין ויש
מותר  לאוכלו החולה גמרו לא שבמקרה אלא להחולה

שבת במוצאי השיריים .(שם)לאכול

אחר .[ז] בתבשיל אפשר  אם אם בחול שאפילו וי "א

עכו"ם  מבישולי  לאכול יכול  אחר תבשיל לו אין

דאיסור  ל "ג, סעי' עכו"ם מאכלי הלכות  יור"ד לוי מבית (קובץ 

הותר  שהרי דרבנן איסורי משאר יותר קל הוא עכו"ם בישולי

בחול ) גם מתירין הצורך  במקום לכן לסמוךבשבת  שיש וכ"ש

החולה לצורך גוי  ע"י שנתבשל דייסא (דישלהתיר

שו"מ) על  עולה מיקרי דלא כיון לבריא  אפילו ויש מתירין

בחול ולא בשבת רק עכו"ם בישול  התירו דלא חולקין
התירו  בשבת דרק והטעם ו', אות נ "ד סי' ח"ד הלוי חיי (שו"ת

גם  אסור וודאי בחול  אבל  משבת  חמור עכו"ם בישול  יהא שלא

שיש חולה הוא אם חוץ בשבילו, לבשל  הישראל  יכול  שהרי לחולה 

ישראל ) שם ואין סכנה .בו



b

הדּ חק י . ידי על  אכילה  רק הוי דּ זה כּ יון מקוֹ ם מ כּ ל ח יּ ה, לגמעּה  ׁש ראוּ יה ּפ י על אף ¨§©¥§©¨¦£©¥£¤§¨¥¨¨¦¨©¨§¨§¨§¤¦©©¨¥בּ יצה 

אס וּ רה. העכּ וּ "ם  בּ �לּה  בּ זה.ח אם כּ יּ וֹ צא  כּ ל  וכן ¦¦§¨¨©£¨§¥¨©¥¨¤

צר כּ ןיא. כּ ל בּ אילן נתבּ �לוּ  ׁש לּ א ׁש האּמ ניםט ּפ ר וֹ ת ה דּ חק, ידי על א לּ א  חיּ ין נאכלין ואינן ¥¤Ÿ¦§©§¨¦¨¨¨§¨§¥¨¤¡¨¦©¦¤¨©§¥©§¨¤¨ª¨¦

בּ סכּ ר , אוֹ תן עכּ וּ "ם.י מט גּ נים  בּ �וּ לי מ �וּ ם  אסוּ רין §©§¦¨§ª¨£¦¦¦¥©
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י' סעיף

גוי  שבישל  ביצה

בזה.[ח] כיוצא  כל  שנאכלוכן דבר בכל  דכן פירוש

בישולי  משום נאסר עכו"ם ובשלו הדחק ע"י 

שלא  אפילו חיין אותו שאוכלין מקומות יש ואם עכו"ם
והזמן המקום מנהג  לפי  הכל  הדחק ופר"תבשעת (פר"ח 

קיג) .סי'

האש בישול בתולודת דה"ה אלא באש דוקא מיקרי  לא
הסודר  על הביצה דשיבר או מיחם ע"י  שבישלו כגון

ראשון  בכלי בישל  אם וכן האש ע"י  שנתחממה
בתולודת  או בחמה בישל  אבל  האש, מן שהועבר

חשש אין דגזרו החמה מצינו דלא  סקע"ב ק"ג סי' (דרכ"ת 

בשבת ) אלא  האש תולדות  אטו חמה  תולדות  בישלחכמים ואם
להקל  מצדדים יש ס"קבמייקראוועיו"ו שם בנימין (חלקת 

האש ) תולדות  ולא אש שם דאין כיון דצ"ע קכו, סיים ולבסוף

נ"ב למעשה סי' ח"ג או"ת דבאג"מ ש "כ אות  בציונים (עי"ש 

בבישול ה "ה  לכראוה  א"כ שבת לגבי בבישול  חייב כזה דתנור ס"ל 

שם  חיממו רק  אם אבל  שם בישלו אם וכ"ז בצ"ע, ונשאר עכו"ם

כנ "ל ) חשש אין .בוודאי

י"א  סעיף

גוי  שבישל  פירות

חיין .[ט ] נאכלין אע"ג ואינן חיין נאכלין אם אבל 
ע"י  הוא הפרי  מאותו אכילתן רוב אדם בני שרוב

עכו"ם בישולי משום בו אין קיג בישול  סי' בנימין (חלקת

.סק "ה )

עכו"ם.[י] בישולי משום דכשיתבשלו אסורין אע"ג 
במצב  הוא שעכשיו כיון חיין לאוכלן ראוין  יהיו

עכו"ם  בישול  משום בו יש הדחק ע"י  אלא ראוין שאין

אינו  יתייבש ואם לאכול  ראוין עכשיו אם להיפך  וכן

עכו"ם  בישול  משום בו דאין אמרינין ג"כ לאכול  ראויה
בשעת  שהוא פרי  אותו לפי אלא המין בתר אזלינין ולא

ודלאבישולו נאכלים, שאינם ד"ה  ביאורים בנימין (חלקת 

המין) אותו של רוב אחר דהולכין מהרש "א  .כגליון

ועולה קאר'ן  חי  שהוא כמו נאכל אינו קוקורא'ץ הנקרא

עכו"ם בישול משום בו ויש מלכים שולחן (הביתעל

שי"ק ממהר"ם מכתב שיש שבה"ל, בעל בשם ג' סימן בכשרותו

שביקש יוזעפף פראנץ  המלך  את  וראה  נופש  במקום שהיה

שו"מ) על  שעולה מזה  נראה מהוועיטע'ר .קוקורץ

לחלק טשיפ'ס יש פרענטש-פריי  או פאטעטא-טשיפס

פריי  פרענטש כגון מלכים שולחן על עולה הוא אם
עכו"ם, בישול  משום בה יש חשובה בסעודה שאוכלין

אותו  ואוכלין נאשערי 'י  מאכל  רק שהם בטשיפס אבל

עכו"ם  בישול משום בו אין בסעודה שלא ארעי  דרך  רק
ו') אות  נ' סי' ח"ד הלוי חיי אותו (שו"ת  לפי תלוי והכל 

יש  נפש דבעל נראה הלכה ולפי הזמן אותו ולפי  מקום

ישראל  בישול  שתהיה להחמיר ח"י מקום שבה"ל (שו"ת

קכד) ברכהסי' עליו תבא יעקב)והמחמיר .(אמרי

אפילו קפוא הוא ואם בפאברי'ק מסוים בישול שעובר
בישלו  אם עכו"ם בישול של חשש בו אין גוים בישלו

ישראל גמרו וגמרו והישראל  בישולו נגמר לא דעדיין (כיון

דרוסאי) בן כמאכל  כבר נתבשל אפילו מתירין מהני ויש
מותר לו ויפה מצטמק ורק בישולו נגמר (דרכ"תאפילו

חיים) מקור ספר בשם היכי סקס"ה ואוסרין חולקין ויש
בישולו יהודה )דנגמר בית  חינוך ספר בשם מהרש "א  (גליון

הנכרי  וגמרו כמאב"ד  ישראל  בישלו כבר אם ולהיפך

חשש אין שם,בבישולו דעיקר (רמ"א  דכיון לכו"ע והוא 

ומותר) לגמרי כבישלו הוי הישראל עשה .הבישול 
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העכו"ם קיסםהשלכת  ואפה האש העכו"ם הדליק אם
זרק  לא ואפילו מותר ה"ז מעט האש וניער ישראל ובא

מהני באש שנפח  או התנור לתוך  אחד עץ (רמ"אאלא

דמהני) פת לענין כמו ס"ז, קיג שאלו סי' ליזהר צריך  אך
דא"צ  אע"ג  הבישול ולמהר האש לתקן יועיל  הדברים

מ"מ הבישול במהירות ניכרת החיתוי תועלת שתהא

הגדיל ולא האש תיקן לא אם אבל בעינין, מיהת תועלת
התבשיל  הכשיר לא חיתוי  ע"י סק"ד חומו קי"ג סי' (ט"ז

אסור) עכו"ם דבישול היכרא  יש אז דרק סק"ט  שם ש"ך

התבשיל את להכשיר בפחותיי לכוין יש ולכתחלה

סקפ "ו)בהחיתוי  קיב סי' .(חלב"י

שמדליקין עלעמענ'ט  בזה ומתירין שסומכין יש
דאז  הישראל , ע"י התנור בתוך שדולק עלעמענ'ט 

וסותמו  וכשחוזר התנור הנכרי כשפותח  נכבה אפילו
בישולו  נגמר לא עדיין והתבשיל  התנור הנכרי  מדליק

מותר  אעפ"כ בישולו כשליש דהוא דרוסאי בן כמאכל 

שעלעמענ'ט דוקא בתנאי  וכ "ז כקיסם, עלעמענ'ט  דהוי
אינו  החום אם אבל הבישול שממהר כ "כ חום מוסיף

בחיתוי . כנ"ל מהני לא כלום מועיל

בו מעיםהבני של הבשר חלקי  יש וכדו' קורקבן כגון
הראויה  חתיכה דין בו דאין אע"ג עכו"ם בישולי  משום

לבשר בשר בין לחלוק רצו לא בטל דאינו (ש "ךלהתכבד 

סק"ב) .שם

ב'ופטריותכמיהין יש רק שו"מ על עולם הם בימינו

שאינן  מהן ויש חיות שנאכלות מהן יש פטריות מיני 
תערובות  ע"י חיות בסאלאט נאכלות ואם חיות, נאכלות

חיות נאכלות נ ')מיקרי  אות קיג סי' יעקב .(אהל

בבית תבלין  קפוא תבשיל שמחממת גויה משרתת

שמותר מבושל )ישראל שכבר כיון להוסיף (כנ "ל  מותרת

חיין  שנאכלין כיון עכו"ם בישול  משום בהן דאין תבלין
.(שם)בתערובות

עלארבע 'סקטניות  עולה מיקרי  אי  הפוסקים מחלוקת
שלום  בסעודת אותו שאוכלין דאע"פ מלכים שולחן

הוי  שסוכ"ס מחמירן ויש גמורה סעודה אינו אבל  זכר

להחמיר יש ולכן קצת .(שם)סעודה

חשוב באל'ספאלאפל דבר הוי אי הפוסקים מחלוקת
שהיהודי  נוהגין לכן להחמיר המנהג ופשט  לא, או

מותר לכו"ע ואז מאשין הפאלאפל ועי"שמדליק (שם,

חרדית העדה של הכשרות ועוד מרבני כהן הרב בשם שמביא 

בישול משום מחמירים הם בזמנינו שנתחדשו הדברים שכל 

.עכו"ם)

דגים מעושן  כגון עכו"ם בישולי  משום בו אין
וכדו' שם)מעושנים ע"י (שו"ע נתחמם דאפילו וי"א

עכו"ם  בישולי  משום בו אין ג"כ בו סולדת ויד העשן

הוא דמעושן שעשנן, ופירות ד"ה  ביאורים קיג סי' בנימין (חלקת 

כדרך זה  ואין חריפותו מצד גם פועל דהוא בישול  של אחר אופן

החום) מכח  רק שהוא בעלמא  הוא בישול החמימות ואפילו
חלון  דרך והולך השני  בחדר הוא והעשן אחד  בחדר

מותר ג"כ השני כיון לחדר ל "ט, סי' ח"ב אליהו מחזה  (שו"ת

הבישול ) גורם ג"כ .שהעשן

במאכלים סטיע 'ם שייך והוא סטיע'ם ע"י  נתבשל  אם

בקענ'ס טונא שמבשלים של  דגים כגון סטיע'ם ע"י

עכו"ם בישול משום בו יש סי'וכדו' ח "ח  שבה"ל (שו"ת 

המים  ומחמם המים תוך הקיטור כשנכנס מיבעאי לא וכת' קפה,

ונמצא הקנים לתוך  הקיטור נכנס אם גם אלא ממש בישול שזה 

בישול שם עליו שנקרא כל מכ"מ המבשל  הוא בלבד המים שהבל

רק חכמים והוציאו עכו"ם, דבישול  הגזירה  בכלל  הוא  כדרכו

במציאות , בישול  דאינו כיון איסור בו דאין וכבוש  ומליחה עישון

בזה כהמקילין דלא גמור בישול  הוי במייקראוועיו'ו בישול וכן

המנהג) הוא וכן .עי"ש

עכו"ם ראשון מכלי עירוי  בישולי  משום נאסר אינו
כדי  רק  שמבשל בישול  דרך  דאינו רצ"ו סי' ח"ג מהרש"ם (שו"ת

.קליפה )

בישולי שניכלי משום איסור בו ואין מבשל  אינו
ב')עכו"ם אות  קס"ז סי' ח"י המאיר שרגא .(שו"ת

ראוי וכבישהמליחה נעשה ועי "ז עכו"ם שעשאו

חשש אין עללאכילה רק גזרו דלא  יג סעי' קיג סי' (שו"ע

.בישול )
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לרבנן טבא יומא

הבית  וחנוכת מציעא בבא מסכת סיום במעמד 

הוא  חיים עץ 
בגמ ' קיח:)איתא דכי (שבת לי, תיתי אביי: אמר 

יומא  עבידנא מסכתיה דשלים  מרבנן צורבא חזינא
'צורבא  הנה  כי אביי, דברי להבין ויש לרבנן. טבא
יום  לעשות יש ולמה צעיר, חכם תלמיד היינו דרבנן'
מסכתא  מסיים צעיר אברך כאשר הקהל לכל  טוב

אחת.

גודל את יודע האדם  כאשר  כי הוא, הענין אכן
חיל ויעשה בעזרו יהא שהשי"ת לו מובטח כוחו,
הוא  בלימוד מצליחים שאין מה  וכל בלימודו, ויצליח 
שיש  הכח  גודל את באמת מחשיבים  אנו שאין משום
היודע  אחד של  תורתו שרק וחושבים אחד, לכל 
אחד  ואילו התורה, ללימוד נחשב גדול  בעיון לפלפל
נחשב  אינו פשוטה הבנה מתוך התורה  את שלומד
שאין  חושב כי תורה ללמוד עצמו ומייאש לכלום ,

כלום. נחשבת תורתו 

עשה  אחת, מסכת סיים  צעיר  אברך כאשר  ולכן
יכול צעיר  צורב שגם להראות כדי גדול יו"ט  אביי
כדי  זה וכל בתורה, מופלג גאון רק ולא מסכת לסיים
והכלים  הכוחות לפי אחד כל של תורתו להחשיב
בעלי  אברכים שכן וכל  השי"ת. לו שהעניק והכשרונות
את  ביומו יום  מדי וקובעים כפיהם  מיגיע הנהנים בתים 
'יומא  לעשות שיש ודאי תורה, בשיעורי לימודם  חוק
חשובה  תורתם כי מסכת, מסיימים כאשר לרבנן' טבא
ומוסרים  היום, בסוף עייפים שחוזרים בפרט מאוד,
עמל נחשב גופא הא תורה , לשיעורי לילך עצמם

חקר . אין עד מאוד הרבה  ושכרם  התורה ,

בזה, והרמז עצה' את תשחית 'לא בתורה  ונאמר 
'היש  שנזכר  וכמו ולגדול , לפרוח  עץ לו יש אחד שכל
עץ, שנקרא הצדיק  על שהכוונה חז"ל  ודרשו עץ' בה 
וחולשה, יאוש הרהורי בלבו מכניס הרע היצר אך
כזה, מלימוד יצא תועלת איזה  חיי, ומה  אני מה לאמור

ע  עוז,ומרפה בכל  להתחזק  וצריך תורה . ללמוד צמו
גרעינים  בו יש אחד שכל  הלבבות בחובת שכתב כמו
שאינו  האדם את מפתה והיצה "ר  לצמוח , שיכולים
התורה  שמחזיק מי אבל  פריו. תנובות לגדל יכול

הפסוק  בו יח)מתקיים ג, היא (משלי חיים 'עץ
לו  נותנת שהתורה  מאושר ', ותומכיה בה למחזיקים 

ושמחה. וקדושה  חיות

תבלין תורה בראתי 
מושכו  לבו היה שלא זצ"ל מהנצי"ב המעשה  וידוע
הוריו  כיצד פעם ושמע נערותו, בימי התורה ללימוד
לעבוד  שילך מוטב לומד אינו שאם ביניהם  מתלחשים
עד  ללמוד והלך מאוד התעורר ואז אחד, חייט אצל
מספריו  אחד את הוציא וכאשר  בתורה , גדול שנעשה 
והיה  חייט נשאר  היה  אילו כי ואמר  גדולה, סעודה ערך
היכן  אותו שואלים היו בידיו, נעליים  עם  למרום  עולה
שש  הוא ועתה  ועוד, דבר ' ו'עמק שאלה ' 'עמק ספריו
ולחבר תורה של באהלה  לישב שזכה  על  ושמח 

חיבורים.

גדולה  התחזקות שיש בזמנינו דרא איכשר  וב"ה 
האלקים, עשה  זה  לעומת זה כי וחזרה , שינון של
באופן  ראש מרימים  וסט"א הקליפה שכח וכשם 
וכמאמר ועולה , עולה  הקדושה כח כך מבהיל,

הכ"א)הרמב"ם פכ"ב איסו"ב זאת (הל' מכל  'גדולה 
דעתו  וירחיב תורה  לדברי ומחשבתו עצמו יפנה אמרו
פנוי  בלב אלא מתגברת עריות מחשבת שאין בחכמה ,
התועבות  כנגד והעצה שהתשובה  ונמצא החכמה', מן
בעמל ראשו להשקיע היא העיר ברחובות המתפשטים
עצמו  "יפנה הרמב"ם בלשון שמדוייק  וכמו התורה ,
וכלל בחכמה" דעתו וירחיב תורה , לדברי ומחשבתו
להנצל כדי כי הבקיאות, וחלק  העיון חלק  בדבריו
ורצון  חשק מתוך ללמוד צריך עריות ממחשבת
וחוזר התורה, בלימוד ראשו שמשקיע ידי על וסיפוק ,
הגדול והתענוג השמחה וזהו עליו, ונבחן תלמודו על
מה  וזה  העולם . הבלי שאר כל שדוחה  ביותר

בפסוק  צח)שמסיימים  קיט, תחכמני (תהלים  'מאיבי
לי', היא לעולם כי צג)מצותך קיט, לא (שם 'לעולם

ללמוד  צריך כי חייתני', בם כי פקודיך אשכח
שקוע  ראשם  וכל העולם בעסקי השקועים מהאנשים 
וכן  ושתיה, מאכילה  להם איפת שלא עד בביזנעס,

ורובו. ראשו בכל  התורה בעסק  שקוע להיות צריך
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ודעתך  עלך 'הדרן מסכתא בסיום אומרים ולזה
ישכח שלא הזאת מהמסכתא שמבקשים  היינו עלן,
"בהתהלכך  המסכתא בסיום  שאומרים  וכמו מאיתנו,
היא  והקיצות עליך, תשמור  בשכבך אותך, תנחה

כב)תשיחך" ו, חז"ל(משלי ודרשו ע"א), כא (סוטה

תשמור בשכבך העוה "ז, זה - אותך תנחה בהתהלכך
לבוא. לעתיד - תשיחך היא והקיצות מיתה , זו - עליך

כרימון מצוות מלאים
ממאה  בצער  אחת יפה נתן דרבי באבות ואיתא
מסירות  מתוך שנלמדת כזאת תורה ולכן בצער, שלא
שיש  אף ביומו, יום  מדי לתורה  עתים  לקבוע נפש
ביומו  יום  מדי עצמם קובעים  זאת ובכל  טרדות,
שמסיימים  כמו זה הרי יעבור, בל חוק  תורה שיעורי
גדולה  חשיבות יש זה ומלבד מסכתות. מאה  עתה 
את  והילדים המשפחה  בקרב שמחדירים מאוד
מהתורה, חשוב יותר דבר  שום  שאין התורה, חשיבות
תורה. בשיעורי להשתתף ובלבד הכל  על ומוותרים 
אחד  יהודי לי שסיפר  וכמו הלכה, בלימוד ובפרט
שמעודו  ראה  ההלכה , בלימוד להבחן שהתחיל  שמאז
שאף  שבת בהלכות ובפרט ההלכה , כפי התפלל לא
דאורייתא  איסורים לידי לבוא יכולים  ולמדנים חכמים 
וסחיטה  בורר ואיסורי המאכלים בהכנת ובפרט  רח "ל,

וכיוצ"ב.

יערות  בספרו זצ"ל  אייבשיץ יהונתן ר ' הרבי וכתב
מי  שכל  שבת], להל ' בפתיחה  במשנ"ב [והובא דבש
עליהן  וחוזר בוריין, על  שבת הלכות לומד שאינו
שבת  מחילול  להמלט  יוכל לא שלש, פעמיים  לפחות
שבות  באיסורי הן דאורייתא במלאכות הן בשוגג,
החיים  דרך בסידור  מליסא מהר "י הגאון והביאו דרבנן.

סע"ג) קמ"ח הדווים (דף  כל ידוו זה ועל זה: על  וכתב ,
בפלפול עוסקים בתורה  מופלגים  ת"ח  שכמה
ובאים  בקיאים , אינם  שבת בהלכות ואילו וחריפות,
מיום  לנו אוי הדין מיום  לנו אוי שבת. חילול ספק לידי
בתורה, עונשים שני שנזכרו מצינו וכן ע"ש. התוכחה .
שקול שבת שמירת כי המקושש, ושל המקלל של
עבודה  כעובד נחשב שבת והמחלל  התורה , כל  כנגד

זרה.

שמעון לר' נמטייה אפריון
אפריון  בגמ' אמרו מציעא בבא מסכת בסוף והנה

כמותו דהלכה פירוש שמעון לר ' שפסק נמטייה במה
ביניהם  וירק  זו גב על זו גנות כ' דיש דהיכי במתניתן
שלו  הוא הרי וליטול ידו את לפשוט  יכול  שבעליו דכל
מסכת  סיום דעושין בזה לרמז ויש תחתון, של והשאר 

והעלייה, הבית פרק סיום  והוא הבית חנוכת עם 
עלייה  יש רק  גשמי בית רק  אינו הוא היהודי דהבית
בתורה  בה דעוסקין השמימה מגיע דראשו גביו על
מה  וזה  הקדושה, ולתורתו לד' נאמנים  בתים ומגדלין
לפשוט  יכול  שעליון מה דכל  שמעון ר ' לנו שמרמז
לפרוזדור דומה  דעוה"ז שלו , הוא הרי וליטול ידו את
מה  וכל להעליה , שתיכנס כדי בבית עצמך התקן
יקח לב חכם  הכתוב ומקיים  ונוטלין בעוה "ז שפושטין
של גשמיות עניני כל והשאר שלו הוא הרי מצות

למטה. נשאר  תחתון

השותפין  בתרא בבא מס' שמתחילין מה  וזה 
שהם  והנשמה להגוף הכוונה  מחיצה לעשות שרצו
המצוות  לחטוף האדם בריאת ותכלית בעוה"ז שותפין
הכוונה  וזהו ה', את וישכח הזה  העולם בעניני יפול ולא
בתורה  לעסוק לה' חלק  לעשות שצריך מחיצה  לעשות
האדם  ביד ותלוי פרנסה , בעניני שעוסק  מה לכם  וחלק 
אז  ארעי ומלאכתן קבע הוא התורה אם  העיקר  מהו
הוא  המחיצה  אז לא ח"ו ואי ורחבה  חזקה המחיצה
תורה  לחטוף ואכול חטוף לקיים צריכין ולכן רעועה

בעוה"ז. ומעש"ט  ומצוות

שבת  במסכת שמצינו כמו לשיטתיה  שמעון ור'
כיון  העולם להחריב רצה המערה  מן כשיצא ל "ג  דף
גשרים  לעשות הרומיים שמתחילין החורבן שראה
בתועבותיהם  העולם את לחבר ומרחצאות ושווקים
והיה  לעולם  ורע להם  רע שהוא לרשעים  כינוס שיהיו
אלה  בימינו שרואים  כמו הנולד את הרואה חכם
תועבותיהם  עם  העולם כל הטעכנעלאגי'ע כלי שמחבר
ע"י  ובגשמיות ברוחניות העולם  את ומחריבין
אחד  שראה ואחר  העולם מכל  הרשעים כל שנתחברו
דחביבין  דראה דעתו נחה  אז הדסים שני עם רץ
עשה  אשר את זכור  במדרש וכמ"ש לישראל  המצות
לקדשו  השבת יום  את זכור  ולאבדו להממו עמלק לך
דיש  דכיון אלקים  עשה  זה לעומת דזה ולענגו לכבדו
והליצנות  הכפירה  עם עמלק  של הקרירות בעולם
ותורה  שבת של קודש באש נגדו להתגבר צריכין
והיה  הכתוב מקוים  במצוות שמהדרין ועי"ז  ומצוות
ע"י  לקש עשיו ובית להבה יוסף ובית אש יעקב בית

יעקב. בבית תורה  של  באש מסכת סיום  שעושין

שכתוב  מקרא בנו יקויים  בתורה , הדביקות ובזכות
ד) ד, כולכם (דברים חיים אלהיכם בה ' הדבקים "ואתם 

הגדולה  הדביקות מעלת היא שהתורה  כנודע היום",
לגאלינו  דוד בן יבוא התורה  לימוד ובזכות ביותר,

אכי"ר . ברחמים  בקרוב


