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  דבר העורך �
"ÍÓ‡ ˙‡Â ÍÈ·‡ ˙‡ „·Î" ז)ט ,(ה 

מעשה ביהודי שנסע לארץ רחוקה על מנת לעסוק 
ולהביא טרף לבני ביתו. האיש שהה זמן ממושך  בפרנסה

טילי זהב, מבאותה מדינה, סחר שם בגושי כסף וב
וכשהחליט לשוב לביתו אמר לו אביו, שגם הוא היה עימו 

 באותה ארץ, עצה טובה.
טילי הזהב כבד שבו מ קה בני, אתה הולך לארצך עם שרא

ומשקלו רב. אם תלך עם שק אחד לא יהיה לך שיווי 
. שמע לעצתי וקח שק נוסף עם... אבנים, הטען משקל..

שקל מאותו על כתפך השנייה, וכשתלך עם שני שקים ב
 דומה, תגיע לביתך לשלום.

האיש לא שאל שאלות, שמע לעצת אביו, והלך והטעין 
 על גבו שק נוסף עם אבנים.

רבים שלא הבינו את  והנה, בלכתו בדרך, פגשוהו אנשים
והתפלאו מאוד להיתקל גלה לפניהם, פשר המראה הנ

באדם שנושא על גבו שק אבנים ללא כל סיבה הניראית 
 לעין.

לכשאמר להם שהוא עושה זאת בציוויו של אביו שדאג 
לו אם לכך דאג  ולשיווי המשקל היקשו האנשים ואמר

אביך, מדוע לא ציווה עליך לחלק את שקי הכסף והזהב 
 ד תישא על הכתף האחת והשני עללשני חלקים, האח

 ף השנייה... למה לך להתאמץ בנשיאת שק האבנים?תהכ
האיש לא שעה לדבריהם וקיים את דברי האבא עד 

 תומם, וכלשונם.
בהיותו באונייה התרחשה לפתע רוח סערה בים והאוניה 
חישבה להישבר. רב החובל והמלחים מנסים לעשות כל 

הקל את המשא הכבד מעל האונייה, שביכולתם על מנת ל
כל הנוסעים להשליך... מחצית ממטענם לים.  מצווים עלו

כל אחד מהנוסעים הצטווה לחלק את מטענו לשני 
 חלקים, והאחד להשליך לים.

רק עתה התגלה לכולם דבר ההצלה הגדולה שהיתה לבן 
מציית במדוייק  בזכות ששמע בקול אביו. אם לא היה

הב זאביו והיה מחלק מלכתחילה את שק התיו של אורלהו
ם, היה מאבד עתה חצי מסחורתו... עכשיו, לשני חלקי

כשלא סטה כהוא זה מדברי האבא, למרות שלכאורה לא 
, איבד את שק האבנים... כל מה שנידרש ןהיה בהם הגיו

ממנו הוא לקחת את שק האבנים... ולהשליכו לים, 
 ולהשאיר אצלו את שק הזהב.

מרן הגר"ח קניבסקי:  בהקשר לסיפור הנ"ל סיפר רבינו
על מה שהיה לי עם אבא, מרן רבי יעקב  לספר ייכולנ"

 ישראל קניבסקי זצ"ל".
כשהייתי מגיע הביתה מישיבת פתח תקווה, ציידה אותי 

יצאתי  ראימי ע"ה בחבילות עם מצרכי מזון, ופעם כאש
את הבית עם שתי שקיות בשתי ידיי, ואבא ליווה אותי 
עד לתחנת האוטובוס בדרך פתח תקווה, ביקש שאתן לו 

 ילה אחת כדי להקל מעליי את המשא.חב
 (בבא בתרא, דף כ"ד עמוד ב')אבל כשאמרתי לו שהגמרא 

אומרת "אימור באברורי הווה מנחי", ומסביר רש"י בד"ה 
"להשוות משא החמור  -מנחי"  "אימור באברורי הוה
גדול מזה מעט ומכביד המשא לצד כשיש שתי נודות זה 

כים הס -נוד קטן אצלו להשוות המשא"  מניחין דאח
 (טובך יביעו) לדבריי והניח לי לשאת את שתי החבילות.
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  פשט על הפרשה �
 )טז, ה" (לך ייטב ולמען ימיך יאריכון למען' וגו כבד"

 נאמר לא הראשונות בדברות למה הפרה פ"ס בגמרא שאלו כבר
 תצא' פ יונתן בתרגום דהנה עוד ל"וי, ש"ע כאן רק לך ייטב למען

 ז"ע ובגמרא, ב"עוה על ימיך ויאריכון ז"עוה על קאי לך דייטב' אי
 אומה בהן שלטה לא בעגל ישראל חטאו אלמלא אמרינן' א' ה

 ומבואר ש"ע' כו דאיכא הוא טובה' וגו להם ייטב למען' שנא ולשון
 הראשונות בדברות כ"וא בטובה הובטחו בעגל חטאו דאלמלא

 כבר ה"שבלא לך ייטב למען למימר מצי לא העגל מעשה לפני' שהי
 אבל ימיך יאריכון למען אלא קאמר לא ולכן בטובה הובטחו
 בהן הוסיף שפיר העגל מעשה אחר שנשנו האחרונות בדברות

 שבשכר הוסיף לכן בטלה כבר טובה הבטחת שהרי לך ייטב ולמען
 .טובה הבטחת כ"ג לך' יהי א"או כיבוד

 
 )(טעמא דקרא 

 
      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �

    """"בפיךבפיךבפיךבפיך    מחודדיםמחודדיםמחודדיםמחודדים    תורהתורהתורהתורה    דברידברידברידברי    שיהיושיהיושיהיושיהיו""""
 

 בכל א"שליט רבינו של בבקיאותו מפליאים שהכי הדברים אחד

 התלמידים קבוצות את בקצרה בוחן שבה הצורה הנה, התורה מכמני

 על שחס מפני בשאלות מרבה לא הוא, כלל בדרך. לפניו הבאים

 של עומק טמונות אלו בשאלות אך, שנים או שאלה שואל אלא, זמנו

 .החבורה בני למדו אותו הנושא בכל יחד ועיון בקיאות

, להתברך שנכנסים רבים מצוה בר שנערי הדבר ידוע, למשל כך

, תפילין הלכות כל את היטיב כבר סיימו האם רבנו ידי על נשאלים

 כמובן'' ?... בשבת תפילין מניח מי: ''רבנו שואל, בחיוב ומשהתשובה

 תפילין בהלכות כי, התשובה את יודע אינו מצוה בר נער כלל שבדרך

 בשום שם מובא ולא, בשבת תפילין מניחים שאין) א"ל סימן ח"או( נזכר

 .בשבת תפילין יניח שכן אפשרות מקום

 הנושא כל את ללמוד יש נושא שכשלומדים להחדיר רוצה רבינו אך

 כתובה לא אכן התשובה כי... אחרים בנושאים מובא הוא אם גם

 שיהיה שצריך הוא הדין כי, מילה... בהלכות אלא תפילין בהלכות

 אות לו יש וגם' אות' נקראת שהשבת בשבת לכן, אותות שני לאדם

 מילה מחמת אחיו שמתו בתינוק זה לפי, תפילין מניחים אין, מילה

, מילה של אות לו אין וממילא, )ג"רס' סי ד"יו ע"שו( מילה ממצות פטור

 סימן ג"ופמ ח"ק סימן' ב חלק הדשן תרומת בזה' עי( תפילין יניח בשבת לכן

 ).יוסף הבית שהביא כמו כן נפסק לא להלכה אך, ב"סק ז"משב ט"כ
 

 רבינו אל באו: אחרונים בימים ממש שאירעה נוספת דוגמא ונביא

 קידוש בהלכות באחרונה ועסקו, הלכה היטב שלמדו בחורים קבוצת

 באב בתשעה האם ש. אתכם אשאל רבינו להם אמר, שבת שבהלכות

 של יום זה הרי כי שלא או היין על מקדשים, השנה כמו בשבת שחל

 לא זו שאלה והנה... ויין בבשר שכן וכל באכילה ואסור באב תשעה

 משאר ההלכות כל את הקיפו אם אבל, כלל שבת בהלכות כתובה

 בהלכות כתובה התשובה כי הם יידעוי כן אם, ערוך השולחן חלקי

 שאין כהדיעות פוסקים אנו למעשה כי מבואר ושם... באב תשעה

 .היין על מקדשים וממילא בשבת אבילות
 



  הדרך תפילת כותהלב שו"ת
˙ËÓ˘‰· ·Ó¯‰"Ì ˙ÏÈÙ˙Ï Í¯„‰  

  .ט"כ בברכות 'וכמבו, י"ק' סי ח"או ע"השו שפסק כמו, הדרך תפילת דין השמיט ם"הרמב ט"מש. 
.˙ Â�È‡˘ ·ÂÈÁ.  

 אליהו באר ת"ובשו. שם ט"כ ברכות ח" ובצל ד"סק י"סק חדש ובפרי י"ק' ס חיים תורת' בס כ"ועמש, י"ק' ס י"הב שהשמיט ם"הרמב על הקשו כן
  .בראשית' פר הפרשה הגיוני' ובס ה"קכ' סי א"ח

˙ÏÈÙ˙ Í¯„‰ ‰·È˘È· Â‡ ‰„ÈÓÚ·  
  .בעמידה לאומרה צריך או, בישיבה לאומרה אפשר הדרך תפילת ש.
.˙ ‰„ÈÓÚ·.  

 והנהגות' בתשו כ"וכ, א"י' סי י"ק' סי השלחן בערוך מבואר וכן', ב אות ד"קי' סי ז"ח משה באר ת"בשו כ"וכ, י"ס י"ק' סי רבה באליהו מבואר וכן
' בס כ"ומש, ז"ס י"ק' סי הלכות שונה' בס מרן כ"ומש, ה"ל' סי ה"מ ב"ח לציון אור ת"ובשו, ז"ט' סי ו"ח יוסף משנת ת"בשו כ"ועמש, ו"ע' סי ג"ח

 הדרך תפילת לומר מרן נוהג וכן, 259' עמ נתיבים מאיר' ובס, 71 הערה הלכה אורחות א"פכ תפילה שלמה הליכות' ובס, י"ק' סי ק"מה הלכה בירור
' סי ד"ח וחקרת וקראת ת"ובשו ז"תס' עמ ד"ח עוז מאיר 'בס ע"וע, שטיינמן ל"הגראי מרן נוהג וכך, ש"עי ה"פכ אמות' ד אלא' בס כמובא, בעמידה

  .ב"כ
�‰·"Ï  
  .בישיבה הדרך תפילת אמר א"שהחזו ד"ס' עמ א"ח רבינו אורחות' בס שמובא ממה ע"צ ש. 
.˙ ÈÓ ‰˘˜˘ ÂÏ È‡„Â ÏÂÎÈ ·˘ÈÏ.  
 טרדתו עמידתו עיכוב ואם: שם רבה באליה. ש"עי ופעמים בעמידה, בישיבה שאמר פעמים ל"זצ יעקב שהקהילות א"ס' עמ א"ח רבינו באורחות' ועי

  .ז"שמ' סי רוקח, מעומד למצוה ומיהו, היושב והוא הדין, מהלך כשהוא יאמר
˙ÏÈÙ˙ Í¯„‰ ˙·˘· Â˜ÈÙ·"�  

 הוי נ"שפיקו נימא אם ע"וצ, נ"בפיקו בשבת כשנוסע הדרך תפילת לברך דאין ממרן מובא ז"רע' עמ א"ח שיחה בדרך ש.
  .איסור ח"ול, נ"בפיקו בשבת יאמרה שפיר כ"א,  בשבתון ע"מ ביטל לא דאף ה"תנ' סי ח"או ז"האבנ כתב, הותרה

.˙ ‡Ï Â�˜È˙ Ú".Ê  
 נתיבים מאיר' ובס, א"קנ' עמ היולדת תורת' ובס ג"ל' סי ט"ח יוסף משנת ת"בשו בזה כ"ועמש, בשבת שיאמר כתב א"מ' סי ה"ח החכמה בצל ת"ובשו
 נ"והגר ל"זצ אלישיב ש"הגרי בשם הביא ו"מ' עמ א"ח דינר א"להגרי המצויות שאלות' בקונ אולם, ש"עי יאמר שלא נבנצאל א"הגר בשם 254' עמ

  .ט"תס' עמ ד"ח עוז מאיר' בס ע"וע, שיאמר קרליץ
Ô�Â‡ ˙ÏÈÙ˙· Í¯„‰  

  הדרך תפילת יאמר אם באוירון שנוסע אונן ש.

.˙ ‰ÓÂ„ÓÎ ‡Ï˘.  
 המשנה דעת הביא 277' עמ ד"י נתיב נתיבים מאיר' ובס ו"ס 'סי ח"ח יוסף משנת ת"בשו כ"וכ, לאומרה שיכול דנקט ב"רס' סי ג"חי הלוי שבט ת"ובשו

' נ' סי ד"יו א"ח חן יעלת ת"בשו בזה כ"ועמש. סכנה משום שיאמר משה דברי בעל ל"זצ הלברשטם מ"הגר ודעת יאמר שלא נבנצאל א"והגר הלכות
 שאונן ח"רי' סי ג"ח דעניינא אפרקסתא ת"בשו נקט וכן. ט"או ט"פ באמתך אהלך' ובס ח"כ 'סי ג"פ וחסד חיים' ובס ד"קנ' סי ו"ח דרך אבני ת"ובשו
 דביליצקי ש"להגר הדרך תפילת' ובקונ ה"ע הערה ד"פס כהלכתה שבת שמירת' ובס א"של' עמ ג"ס השמטות יהודה לב ת"בשו ע"וע. ד"תפילה אומר

  .י"ס
‡ˆÈ ‡ÈˆÂÓ ˙ÏÈÙ˙· Í¯„‰  
  בירך שלא לאחר שוב לברך יכול אם הדרך תפילת כבר שבירך מי ש.
.˙ ÔÎ.  

  .ד"י' סי ט"ח דרך אבני ת"בשו כ"ועמש ה"ה א"פכ תפילה שלמה הליכות' ובס י"ק' סי ת"מה מבוטשאטש אברהם אשל' בס בזה והסתפקו
˙ÏÈÙ˙ Í¯„‰ ÏÂ˜Ó¯·  

  רמקול י"ע הדרך ברכת לצאת אפשר אם ש.

.˙ ¯·Î Â˜Ù˙Ò‰ ‰Ê·.  
 הלוי שבט ת"ובשו ח"ק' סי ח"או ב"ח משה אגרות ת"בשו ע"וע ט"ס א"ח שלמה מנחת ת"ובשו ז"ט אות ח"ל' סי ג"ח יצחק מנחת ת"בשו בזה כ"ועמש

  .ש"עי ברמקול מגילה מקרא על שציינתי מה' תשו א"ח ח"הגר מועדי' בס ע"וע ו"ט' סי אהרן ברכת' ובס ד"פ' סי ה"ח
˙ÏÈÙ˙ Í¯„‰ ÍÂ˙· ¯ÈÚ‰  

  .דרכים סכנת משום הדרך תפילת לומר יכול כשנוסע העיר בתוך גם האם ש.

.˙ ¯˘Ù‡  
 נתיבים מאיר' בס מרן השיב וכן, ט"קצ' סי א"ח והנהגות 'בתשו הביא וכן, א"והחזו ל"זצ יעקב הקהילות בשם ב"ס' עמ א"ח רבינו אורחות' בס כ"וכ

' ובס, ל"זצ רוזבסקי ש" הגר נהג שכן הביא 274' עמ נתיבים מאיר' ובס, א" כ' סי י"ח הלוי שבט ת"ובשו י"ק' סי לדוד תהילה' בס כ"ועמש,  279' עמ
 אשי' ובס ש"עי ז"שצ' עמ נוטה דעת' ובס ו"קס' עמ החיים נזר' ובס, ש"עי חייב ואין לברך שמותר א"החזו בשם מובא ב"ע' עמ ומשקה דולה

  .ז"קמ' עמ ענינים ריבית שני חוט' ובס ה"כ' עמ בתמר אעלה' ובס, ד"כ הערה נ"פ ישראל
ÚÒÂ� ÔÂ¯ÈÂ‡· ‡Ì ¯Ó‡È ‰ÏÈÙ˙"„  

  הדרך תפילת יאמר אם באוירון הנוסע ש.

.˙ ÔÎ.  
 משה באר ת"ובשו ז"ע' סי א"חי הלכת משנה ת"ובשו ט"ס ב"ח יעקב חלקת ת"בשו בזה כ"ועמש במטוס לברך דאין ל"זצ פענח הצפנת מבעל מובא

 ע"וע, ש"עי באוירון לברך ג"ע 'עמ ומשקה דולה' בס מרן השיב וכן,  254' עמ נתיבים מאיר' ובס ד"ס א"פכ תפילה שלמה הליכות' ובס ד"קי' סי ז"ח
  .א"תע' עמ ד"ח עוז מאיר' ובס י"ק 'סי יקרא ביצחק ב"ובמשנ 39 הערה י"ק' סי ליעקב אמת' בס

ÍÈÓÒ‰Ï ‰ÏÈÙ˙"„ ‰Î¯·Ï  
 חוקיך למדני' ה אתה ברוך, לומר אפשר אם, ו"ס י"ק' סי ח"או ע"בשו' כמבו אחרת לברכה להסמיך צריך הדרך בתפילת ש.

  הדרך תפילת להמשיך כ"ואח
.˙ ‡Ï.  
 ד"תפילה להסמיך הקפידו לא יעקב והקהילות א"שהחזו, א"ס 'עמ א"ח רבינו אורחות' בס' ועי, ש"עי ו"ס' תשו ב"ח אודך אני גם' בקונ מרן השיב וכן

 ד"מהגאב ה"תכ המאור קובץ ע"ע . כ"מש ד"תקכ' עמ תפילה שלמה משנת' ובס ש"עי לברכה מסמיך שמרן ה"פכ אמות' ד אלא' ובס, ש"עי לברכה
  .בזה ועוד שטייף י"הגר ל"זצ סאטמר

  ח)" הגר ומועדי מתתיהו בית ס"גבאי מח מתתיהו הרב י"ע (נערך


