
ערש"ק כ"א אלול תשע"וערש"ק כ"א אלול תשע"ו

שלמה רמת  התורה-  מדי  ללו במה 

כי תבא - שומע כעונה
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שומע כעונה בתקיעת שופר 

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

שומע. אלא מוכח שתקיעת שופר לאו בשמיעה לחוד תליא, אלא בעיקר תקיעה נמי תליא, 
ועל התקיעה צריך לומר שומע כעונה. עכתו"ד.

ג. עוד יש להוכיח כדבריו, ממה שאמרו דבעי כונת משמיע, כדאמר ר' זירא לשמעי' איכוון 
ותקע לי. תתכוין לתקוע בשמי להוציאני ידי חובתי, וכן הוכיחו אחרונים.

שהמצוה  המצוות  בספר  שכתב  הרמב"ם  דעת  לבאר  האחרונים  אמרו  השאג"א  כדברי  ד. 
היא לשמוע קול שופר. וכתב עוד בהלכות, שופר הגזול שתקע בו יצא, שאין המצוה אלא 
שאע"פ  בע"כ  משמיע,  כונת  צריך  ועוד  מוציאין,  אינם  חש"ו  ולכא'  וכו'.  הקול  בשמיעת 

שעיקר המצוה היא השמיעה, אך גם התקיעה היא חלק מחלקי המצוה. 
אך בדעת הרמב"ם הדבר קשה ממש"כ בשו"ת (קמב) שהמצוה המחוייבת אינה התקיעה, 
אלא שמיעת התקיעה, שאלו היתה המצוה המחוייבת התקיעה, היה חייב כל אדם ואדם מן 
הזכרים לתקוע, כמו שחייב כל אדם ואדם לישב בסוכה וליטול לולב, והשומע, שלא תקע, 
לא היה יוצא ידי חובתו, והיה גם כן התוקע, שלא שמע, יוצא ידי חובתו, כגון אם סתם אזניו 
תכלית הסתימה ותקע, היה יוצא, משום שתקע. ואין הדבר כן, אלא המצוה היא השמיעה, 
לא  הסוכה,  ישיבת  היא  שהמצוה  כמו  לשמוע,  כדי  אלא  תוקעין,  אנו  ואין  התקיעה,  לא 
עשייתה, ואין אנו עושין, אלא כדי לישב, ולכן נברך לישב, ולא נברך לעשות, ונברך לשמוע 

קול שופר, ולא נברך על תקיעת שופר. ע"כ. 
ואמרו  לשמוע.  כדי  אלא  תוקעין  אנו  ואין  המצוה,  היא  השמיעה  שרק  בדבריו  מפורש 
תהא  שהתקיעה  צריך  אך  בלבד,  המצוה  היא  השמיעה  שאמנם  שיטתו,  לבאר  האחרונים 
לשם המצוה, ותהא לשם המצוה של היוצא בה, שאפי' תקע לעצמו למצוה, כל זמן שלא 

כיון לחברו לא יצא חברו, ואכ"מ.
ה. אולם מבואר בדברי הרמב"ם בתשובה שאילו המצוה היתה התקיעה, לא הי' יוצא השומע 
בתקיעת חברו כלל. ולכא' הדבר פלא, שהרי בקריאת המגילה, המצוה היא הקריאה, ויוצא 

השומע בקריאת חברו.
וצריך לומר שבקריאת מגילה יוצא השומע מדין שומע כעונה, ואילו בשופר אין שייך לומר 
שומע כעונה, שאין שומע כעונה אלא בדיבור, בו אמרינן שגם שומע הוא כמדבר, משא"כ 
במעשה תקיעה. והיינו שבמצוה מעשית אין שייך שומע כעונה, וקול היוצא על ידי שופר 

חשיב מעשה, וכ"כ הר צבי. 
ו. עלה בידינו שדעת הרמב"ם שאין שייך שומע כעונה בתקיעת שופר, והשאגת אריה שלא 
ראה דברי הרמב"ם בתשובה, אמר שיש בתקיעת שופר שומע כעונה. וכדבריו נראה במרדכי 

ר"ה (פ"ד רמז תשכא). וצ"ב דעתם כיצד אמרינן שומע כתוקע.   
מעשה  על  הי'  לא  הקשה,  כלי  ע"י  קול  להוציא  היתה  המצוה  אם  בודאי  האומר,  ובקצירת 
ההקשה, ועל הקול היוצא ממנו שייכות שומע כעונה, שכל עיקר דין שומע כעונה על קול 
היוצא מן האדם, ולא על קול הבא במעשה. אולם בשופר, הקול יוצא מפיו של אדם, אלא 

שמתחזק ע"י השופר, לכן אמרו ששייך בזה שומע כעונה. 
ז. ואמנם מצינו שאמר הביה"ל שבברכת כהנים לא אמרינן שומע כעונה, כיון דבעי קול רם. 

והי' מקום לומר שאין על ה'קול' שומע כעונה, אלא רק על חיתוך הדיבור. 
אך כבר מטו בי מדרשא בשם הגר“ח לפרש הדברים, דהדין קול רם שנאמר בברכת כהנים 
הוא לא תנאי בהדיבור שיהא בקול רם, אלא הוא מטעם דיסוד המצוה הוא שיאמר הברכה 
לישראל השומעים, דילפינן מקרא ד‘אמור להם‘ כאדם האומר לחבירו, ומשו“ה הוא דבעינן 
שתהא ברכתו בקול רם, שיתקיים הדין אמירה לאחרים, וזה לא שייך לקיים בשומע כעונה. 
המדבר  אצל  שנתקיימו  הדיבור  תנאי  בכל  יד"ח  יוצא  כעונה  שומע  שלכו"ע  מבואר  לפי“ז 
[כגון קורא מתוך מגילה, וכוס אצל המקדש] ואכ"מ. ולפי"ז לכא' גם קול האדם המתגבר ע"י 

השופר יש לומר בו שומע כעונה. והיא דעת המרדכי והשאגת ארי'. 
ח. המור וקציעה כתב שקול היוצא ע"י כלי זמר כקול כנור או כלי הקשה וכד' אין בו ממש, 
שהוא מופשט מכל כח נפשי, ושאני הקול שנעשה בכלי ע"י נפיחת האדם שמכניס הבלו 
קול  כעין  שהוא  מרומים,  בגבהי  לפעול  ובכחו  ממש  בו  יש  שהוא  וחצוצרות,  כשופר  בהם, 
דיבור האדם שעושה רושם גדול עצום מאד, ופועל בעליונים והוא כח התפלה וקולה, וקול 
לימוד התורה, ובזה ביאר סוד קול השופר. ודוק שלפי“ז נוסף טעם במה ששייך בקול זה, 

שהוא קולו של האדם, שומע כעונה.
ט. אולם אפשר להבין סברת החולקים, שבקול השופר ליכא קול של האדם, אלא רק הבל 
פיו של האדם [והבל הוא המעלה], שכאשר בא ההבל בשופר נעשה לקול גדול, וי"ל שלכך 

כבר אינו נחשב בדין שומע כעונה, שזה חלק מעשי שלא שייך בו שומע כעונה. 
 

הרב זאב פינחס מנדלבסקי
א. כתב השאגת ארי' בשם השבולי לקט המתפלל ושמע קדושה, דעת ר' אברהם שלא יצא 
בשותק ושומע, כיון שהעומד בתפלה אינו יכול לענות ואמרינן כל שאין ראוי לבילה, בילה 

מעכבת בו. 
ורש"י כתב שישתוק וישמע דשומע כעונה. וגם תוס' כתבו דשומע כעונה, אלא דמטעם אחר 

אמרו שלא ישתוק וישמע, דכיון דשומע כעונה הו"ל הפסק. 
ואפשר דע"כ לא פליגי על ר' אברהם אלא בעומד בתפלה, שראוי לענות, אלא שארי' הוא 
ראוי  שאינו  אפשר  באילם  אבל  לבילה,  ראוי  וחשיב  הפסקה,  איסור  מחמת  עליה  דרביע 

לבילה, כיון דא"א לו לדבר בעצמו, א"א לו לצאת בשומע, וכגון בקריאת שמע. 
ראוי  בעינן  לכן  לכתחלה,  בילה  מצות  יש  במנחה  דדוקא  שנראה  השאג"א,  סיים  אולם 
לבילה, וכל שאינו ראוי לבילה, מעכב אפי' בדיעבד. אבל במצוה שבדיבור כגון קריאת שמע 
לכתחילה שומע כעונה, ואין צריך לקרות בפיו דווקא, א"כ אפי' אם אינו ראוי לקרות בעצמו 

מחמת שהוא אילם, יוצא יד"ח בשומע כעונה. 
והביא ראיה מהא דאמרינן, מי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא גם את עצמו בתקיעת 

שופר, ואעפ"כ יוצא יד"ח בשומע שופר מבן חורין, ולא אמרינן בו שאינו ראוי לבילה.
שמברכין  אמרו  טעמא  שמהאי  תליא,  בשמיעה  שופר  תקיעת  דעיקר  לומר  אפשר  והי'  ב.   
לשמוע קול שופר ולא על תקיעת שופר, כמו על מקרא מגילה, משום דבשמיעת קול שופר 
הוא יוצא ולא בתקיעת שופר, שפעמים שהתוקע בעצמו לא יצא, כגון שהיה עומד על שפת 
שכל  אלא  יוצא  הוא  כעונה  שומע  מדין  לאו  ולפי"ז  ותוקע.  הבור  לתוך  פיו  והכניס  הבור 

המצוה היא שמיעה בלבד.
המתעסק  מן  והשומע  יצא,  לא  המתעסק  שאמרו,  ממה  השאג"א  זאת  דחה  אך 

תאמר  ואם  אחרים.  מוציאין  אינן  וקטן  שוטה  חרש  אמרו  ועוד  יצא.  לא 
שתקיעת שופר בשמיעה לחוד נגמרה מצותו, הא מ"מ קול שופר 

"מנין אברכים" בבנין ישיבת מיר
רחוב הרב כהנמן 11

~~~~
שמחים אנו להודיע על שיעורו הקבוע של 

הרה"ג רבי יוסף בנימין פינקוס שליט"א

בשבת קודש אחה"צ בשעה 5.10
בפרקי אבות

תפילת מנחה בשעה 5.30
•

ובמוצש"ק בשעה 12.00
תתקיים שיחת הכנה לסליחות

מאת הגאון רבי נתן רוטמן שליט"א

רצה עתירתם בעמדם לפניך בלילות
בברכת התורה 

הגבאים



ושמחת בכל הטוב - דרכי ההצלחה בתורה
הרב אבא קליינרמן

"ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך". (פרק 
כ"ו פסוק י"א).

אלא  טוב  ואין  ז“ל  כאומרם  התורה  אל  הטוב  בכל  במאמר  ירמוז  כתב, ”גם  החיים  ובאור 
תורה, שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים 
אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה כי התורה כוללת כל הטובות 

שבעולם“.
שאפשר  שהתענוג  נראה  אחריה“  ומתלהטים  משתגעים  ”היו  החיים  האור  מלשון  הנה 
להשיג בתורה הוא תענוג עלאי בלתי ישוער כלל, שמי שזוכה הוא מרגיש בלימוד התורה 
תענוג גדול ועצום שאי אפשר לתארו כלל ועיקר. והתענוג הוא כל כח גדול עד שגורם לו 

שכל דברי העולם לא יחשבו בעיניו למאומה כנגד אותו תענוג שרואה ומרגיש בתורה.
ויש לבאר דהנה בבריאת העולם כתוב בפרשת בראשית (פרק א‘ פסוק ד‘), ”וירא אלוקים 
את האור כי טוב ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך“. ופרש“י, ”וירא אלוקים את האור 
רשעים  בו  להשתמש  כדאי  שאינו  ראהו  אגדה  לדברי  צריכים  אנו  בזה  אף  ויבדל,  טוב  כי 

והבדילו לצדיקים לעתיד לבוא“.
רבי  ”דאמר  בגמרא  דאיתא  האור,  את  גנז  שהקב“ה  מובא  א‘(  י“ב  (דף  בחגיגה  ובגמרא 
אלעזר אור שברא הקב“ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיון שנסתכל 
הקב“ה בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו מהן וכו‘, ולמי 

גנזו לצדיקים לעתיד לבא וכו‘“.
בראשית  ימי  בששת  שנברא  האור  את  גנז  שהקב“ה  בתורה“.  גנזו?  בחז“ל, ”והיכן  ומבוא 

בתוך התורה.
ומעתה מי שזוכה הוא משיג בתורה את האור הגדול של ששת ימי בראשית, וממילא מובן 
הנאה  להשיג  זוכים  הזה  הגנוז  לאור  שכשזוכים  בתורה,  שזוכים  הרב  העונג  מהו  מאוד 

בבחינת נהנין מזיו השכינה, וזהו תענוג שאין לו אח ורע בעולם הזה.
והנה להשיג את התורה כל אחד ואחד יכול להשיג, כמו שמובא ברמב“ם בהלכות תלמוד 
וכתר  כהונה  וכתר  תורה  כתר  ישראל,  נכתרו  כתרים  ”בשלשה  א‘),  הלכה  ג‘  (פרק  תורה 
מלכות, כתר כהונה זכה בו אהרן וכו‘, כתר מלכות זכה בו דוד וכו‘, כתר תורה הרי מונח 
עוסק  אדם  שכאשר  והיינו  וכו‘“.  ויטול  יבוא  שירצה  מי  כל  וכו‘,  ישראל  לכל  ומוכן  ועומד 
בתורה באמת ובתמים, הוא זוכה שנעשית לו סם חיים, ואז זוכה להשיג בה את כל מעלותיה 

וסגולותיה עד שיכול לראות בתורה את האור הגנוז של ששת ימי בראשית.
החביבים  הצאן  לצעירי  ובפרט  התורה,  ועמלי  לומדי  לכל  לבי,  מקירות  בזה  קורא  והנני 
שמתחילים עתה את הזמן בישיבות הקדושות, לפעמים מרגישים בתחילת הלימוד קושי 
גדול בבחינת ”כל ההתחלות קשות“, ובפרט כשעוסקים במצווה הכי גדולה שהיא מצוות 

תלמוד תורה, בוודאי שהיצר מביא בתחילת הדרך קשיים ונסיונות גדולים.
אבל אחי ורעי תתבונן מה עומד בפניך, אם אתה מתחזק בתורה אתה יכול להגיע לעונג 
הכי גדול ששייך בעולם, ותרגיש את טעם התורה במתיקות וערבות הגדול ביותר שקיים 
בעולם. ואילו אם ח“ו תתרשל הרי כתוב בצד האחר ”אם בחוקותי תמאסו“ שח“ו יורדים 
ומתדרדרים מטה מטה עד שאול תחתית עד הדיוטא התחתונה ביותר, כמו שכתוב בהרחבה 

בתוכחה בפרשת בחוקותי.
וצריך לזכור את דברי הספורנו בתחילת פרשת ראה, על הפסוק (פרק י“א פסוק כ“ו) ”ראה 
אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה“, שכתב ”ראה, הביטה וראה שלא יהיה ענינך על אופן 
וקללה  ברכה  היום  לפניכם  נותן  אנכי  אמנם  כי  האומות.  בשאר  המנהג  שהוא  כמו  בינוני 
והקללה  טוב.  היותר  צד  על  המספיק  מן  יותר  הצלחה  היא  הברכה  כי  הקצוות,  שני  והם 
היא מארה מחסרת שלא יושג המספיק, ושניהם לפניכם להשיג כפי מה שתבחרו“. והיינו 
שברוחניות אין באמצע, אלא אם מתחזקים עולים ומתעלים מעלה מעלה עד אין סוף, ואם 
ח“ו לא מתחזקים הרי רח“ל נופלים ונופלים עד הסוף, וזהו ברכה וקללה, שאין דבר באמצע 

אלא או ברכה או קללה.
וממילא הוא הדין בתורה אם מתחזקים עולים ומתעלים עד שמגיע לכאלו דרגות שנאמר 
ויתגלה  שבעולם  הגדול  העונג  את  בתורה  שירגיש  אחריה“,  ומתלהטים  ”משתגעים  עליו 
לפניו האור הגנוז של ששת ימי בראשית. ואם ח“ו מתרשלים נופלים עד שמגיעים למצד 

כזה שנאמר בו ”והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה“.
ולכן, תתבונן בהתבוננות נוראה ותראה את הברכה והקללה לפניך, שעל ידי שקידת התורה 
אתה מגיע לעונג הכי גדול עד שתתלהט ותשתגע אחריה, ואם לא הרי ח“ו מגיעים עד כדי 
והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. ועל כן אם אתה רואה ומרגיש קושי בהתחלה, אל 

תיפול, אלא חזק ואמץ כי כל ההתחלות קשות.
לאותו  ונכנסתי  בהתחלה,  קשה  היה  ברק,  בבני  גדולה  לישיבה  שנכנסתי  בעת  זוכר  הנני 
צדיק וקדוש מרן הסטייפלר זיע“א, והוא ברוב חביבות חזק אותי, ואמר לי בנעימות שזה 
רק בהתחלה ובהמשך הכל יעבור, והציע ללמוד רק עם חברותא. ואין לשער כמה הרגשתי 

אז את אהבתו ללומדי תורה, זיע“א.
והכלל הוא ”עקשן יצליח“, אם תבוא בהחלטה גמורה ללמוד ולהתחזק בתורה, אז בוודאי 

יעזרו לך מן השמים.

תפילה להצלחה בתורה
והנה כדי להצליח בתורה הקדושה, התפילה מועילה בזה מאוד, וכמו שקיבלתי שתפילה 

ברוחניות מתקבלת הרבה יותר מהר מתפילות על גשמיות.
ובפרט התפילות של האמהות היקרות שמתפללות על בניהם בדמעות בהדלקת נרות שבת, 
שאז שהוא עת רצון גדול מאוד, בלא ספק שעושות הרבה רושם. ועל כל זה וכיוצא בזה 

אפשר לומר, ”הזורעים בדמעה ברינה יקצורו“.
וי“ל רמז נאה בזה, דהנה בגמרא בשבת (דף כ“ג ב‘) מובא ”אמר רב הונא הרגיל בנר הויין 
ליה בנים תלמידי חכמים“. ופרש“י, ”נר מצווה דשבת וחנוכה“. ומבואר שנר שבת יש 

בו סגולה לזכות לבנים תלמידי חכמים, ויש לרמז את זה במילה ”שבת“ שהוא 
נוטריקין ”שיהיו בני תורה“.

בעניין שומע כעונה
הרב פנחס לוי

סוטה ל: ת"ר בו ביום דרש רבי עקיבא. בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר 
שירה. וכיצד אמרו שירה, כגדול המקרא את ההלל והן עונין אחריו ראשי פרקים. משה 
אמר "שירה לה'' והן אומרים "אשירה לה'', משה אמר "כי גאה גאה" והן אומרים "אשירה 
לה''. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר כקטן המקרא את ההלל והן עונין אחריו 
יוצאין  שהיו  אע"ג  ההלל:  את  המקרא  כקטן  מהרש"א:  וכתב  וכו'.  אומר  שהוא  מה  כל 
בראשי פרקים דהא אין לנו גדול ממשה, ובגדול המקרא אותן יוצאין ידי חובה בשמיעה, 
כולם  עונין  והיו  ממשה  בשמיעה  לצאת  רוצים  היו  לא  מילתא  פרסומי  משום  לומר  יש 

כקטן המקרא.

או  חברו,  באמירת  יוצא  שהשומע  ענינו  האם  כעונה',  'שומע  דין  בגדר  החקירה  ידועה 
נחשב כאילו הוא עצמו אמר. נבאר שתי נפקותות בחקירה זו. נחלקו רש"י ותוס' (סוכה 
כתב  רש"י  הש"ץ,  מפי  וקדושה  קדיש  ושומע  בתפילה  העומד  על  כא:)  וברכות  לח: 
ששותק ושומע והרי הוא כעונה הקדושה. והתוס' חלקו שאם אתה מחשיבו כעונה הרי 

זה כמפסיק בתוך תפילתו בדיבור. 

כדיבור  נחשבת  השמיעה  שאין  נוקט  רש"י  זו,  בחקירה  מחלוקתם  שיסוד  מפרשים  יש 
אצל השומע אלא שיוצא באמירת חברו, על כן אין זה הפסק. ואילו התוס' נקטו שהדין 
מחשיבו כמדבר, ואם כן עד כמה שהוא יוצא ידי חובתו מפני שאתה מחשיבו כ'אומר' הרי 

הוא מפסיק בתפילה.

עוד יש לתלות שאלה זו בנידון האחרונים האם יכול אדם לצאת בברכה שחציה באמירה 
וחציה בשמיעה, כגון ששומע מחברו חצי ברכה והשאר משלימה בפיו, רעק"א (בתשובה ז 
ובדו"ח ברכות כ) נקט בפשיטות שיוצא, ואילו החזו"א (כט,ו) חולק. [האריך בזה בקהלות 
עם  שמיעתו  לצרף  יש  מפיו,  כמוציא  נחשב  השומע  שאם  מסתבר  יא].  ברכות  יעקב 
אמירתו, אבל החזו"א נקט שגדר הדין הוא שהשומע יוצא באמירת חברו, ולשיטתו זו נקט 
שאין לצרף שמיעה עם אמירה, שהרי אין כאן אמירה שלימה של אדם אחד, והרי אם גדר 
'שומע כעונה' הוא שיוצא באמירת חברו, הרי זה דין הנאמר בחלות קיום המצוה, הלכך 

צריך חלות מצוה וברכה שלמה אצל האומר בפני השומע, כדי שיצא הלה בשמיעתה.

מועיל  אין  כהנים  שבברכת  בראשית)  ספר  סוף  התורה,  (בפירוש  הלוי  בבית  כתב  והנה 
'שומע כעונה', כלומר שמיעת כהן הברכה מכהן אחר, אלא כל כהן צריך שיאמר בעצמו. 
והיינו טעמא, משום דבעינן 'קול רם' (כבסוטה לח) והרי גם אם מחשיבים את השומע 
 - החזו"א  נקט  וכן   - דבריו  בהבנת  ללמוד  העולם  רגילים  רם'.  'קול  כאן  חסר  כעונה, 
שדעתו כפי הצד השני בחקירה, שגדר הדין הוא שהשמיעה נחשבת כאילו אמר בעצמו, 

ועל כן סובר שתנאי זה של 'קול רם' אינו מתקיים ב'אמירה' זו. 

על סברא זו הקשה החזו"א, שהרי נראה שכל תנאי הדיבור אינם צריכים להתקיים אצל 
השומע אלא די בקיומם באמירת המשמיע, וכגון המוציא אחרים בקריאת המגילה, כיצד 
השומע  וכן  פה.  על  נעשית  השמיעה  והלא  כלפיהם,  הכתב  מתוך  קריאה  מתקיימת 
ביד  ולא  האומר  ביד  היין  שהרי  היין'  'על  אינה  שמיעתו  הלא  אחר,  מפי  היום  קידוש 
אותן  ומכוח  המשמיע.  אצל  שיתקיים  דיו  רם',  ד'קול  לתנאי  הדין  הוא  כן  ואם  השומע. 
והרי  חברו,  באמירת  לצאת  בשמיעה  דסגי  הוא  הדין  שגדר  החזו"א  נקט  ועוד,  הוכחות 
באמירה זו נתקיימו כל התנאים, קריאת המגילה מתוך הכתב, ואמירת הקידוש על היין, 

והשמיעה אינה אלא מקשרת את השומע לאמירתו של חברו לצאת באמירתו.

אך נראה, וכן כתב בקהלות יעקב (ברכות סוס"י יג) - שסברת הבית-הלוי סברא אחרינא 
היא, דאמנם צדקו דברי החזו"א שתנאי הדיבור [כגון קריאה מתוך הכתב, קידוש על היין, 
וה"ה לתנאי ד'קול רם'] סגי להו כשהם מתקיימים אצל האומר ואינם צריכים להתקיים 
אצל השומע, אך כוונת הביה"ל למה שדרשו בגמרא (בסוטה לח) קול רם בברכת כהנים 
מהכתוב 'אמור להם' כאדם האומר לחברו, ואם כן נהי דשומע כעונה, אבל אין השמיעה 
וכי  עצמך,  הגע  לחברו.  פנייה  בשתיקה  ואין  שותק  הוא  שהרי  לחברו'  כ'אמירה  נחשבת 
יכול אדם לקדש אישה ע"י ששומע אמירת 'הרי את מקודשת לי' מאחר והריהו 'שומע 
כעונה' - הלא פשוט שאין כאן אמירה אל האישה. נמצא אם כן שדין הצרכת 'קול רם' 
שהזכיר הבית-הלוי, אינו מהוה סיבה לכך שאין בזה 'שומע כעונה' אלא סימן הוא על 
מהותו של הדיבור הנצרך בברכת כהנים, שהוא 'אמירה לחברו', ובאמירה כזו אין אמור 

דין שומע כעונה.

אבל  כנ"ל,  הראשונים  בה  שנחלקו  ויתכן  וקיימת,  שרירה  החקירה  שעדיין  נראה  מעתה 
כאילו  אליו  מתייחסת  חברו  אמירת  או  חברו,  באמירת  יוצא  השומע  האם  זה,  בביאור 
גם הוא אמרה, אבל לא אמירה אחרת היא [שהרי תנאי האמירה, 'מתוך הכתב' וכו', לא 
נתקיימו אצל השומע] אלא כאילו השומע אמר את אותה אמירה של חברו [ושפיר מתקיים 
בכך 'אמירה מתוך הכתב' או 'על היין', שהרי אותה אמירה על צביונה ותנאיה, מתייחסת 
אל השומע כאילו הוא אמרה. ומ"מ צריך כוונת המשמיע להוציאו - בדומה למצות שופר 
זו  אין  בלא"ה  כי  להוציא,  יכוין  שהתוקע  צריך  ומ"מ  בשמיעה  קיומה  הרמב"ם  שלדעת 
'תקיעה של מצוה']. שעל כן נקטו הלשון 'שומע כעונה' ולא 'שומע כאומר' - שאין זו 

אמירה חדשה דידיה אלא כאילו חוזר ואומר את אמירתו של חברו ממש.

דברי  להטעים  זכינו  הבית-הלוי,  דברי  בפירוש  האמורה  הסברא  לפי  פנים,  כל  על 
את  המקריא  כקטן  משה,  שאמר  מה  כל  בעצמם  אמרו  ישראל  בני  שלכך  המהרש"א, 
ההלל, כי כיון שיש כאן ענין פרסומי ניסא הרי זה גדר 'אמירה לאחרים' ולא אמירה שבין 
האדם לעצמו, והרי באמירה לאחר אין קיים דין 'שומע כעונה'. ואף בענייה לבד לא סגי 
[כשם שלדעת הבית-הלוי נראה שאין מועיל שכהן אחד יברך ושאר הכהנים יענו 'אמן', 
כי הברכה גופא צריכה להאמר כאדם האומר לחברו], ולכך אמרו כולם בעצמם את כל 

דברי השירה.

 



האופנים שלא מועיל בהם ’שומע כעונה‘
הרב אריאל בן שלום

 בברכת כהנים. כתב הבית הלוי: דכהן אינו יכול לצאת שומע כעונה בברכת כהנים, משום 
שיש דין 'קול רם'. ואאמו"ר זצ"ל שמע מהרב מפוניבז' זצ"ל [היא"צ ביום שישי זה, כ' 
אלול] טעם אחר; משום שברכת כהנים צריכה שתהיה באהבה, וזאת ע"י אמירה דוקא, 

ו'שומע כעונה' לא יועיל בזה.
שהאמירה  'שליחות',  כעין  כעונה  שומע  דגדר  וס"ל  חולק  כט  סי'  באו"ח  והחזו"א   
מתייחסת אל השומע – ע"י השמיעה. [כעין שליחות1 שהמעשה מתייחס אל המשלח – 

ע"י שליחות], וממילא שפיר הוה קול רם של האומר.
בתפילה. בשו"ע תקצד; פוסק המחבר, שאינו יכול להוציא יד"ח שומע כעונה בתפילה. 
יד"ח.  לצאת  יכול  לבד,  להתפלל  יכול  שאינו  דמי  וסוברים  חולקים  דיש  כתב  והרמ"א 

ומבאר המ"ב, דתפלה צריך כ"א לבקש רחמים על עצמו ולא ע"י שליח.
בשנים מקרא וא' תרגום. כתב המשנה ברורה סי' רפה סק"ב: לא יקרא אחד מקרא ואחד 
מהש"ץ,  ששמע  ממה  חוץ  מקרא  ב"פ  לקרות  צריך  אלא  מהש"ץ  לשמוע  ויכוין  תרגום 

ועי"ש דמביא מח' אחרונים אם מחמירין אפי'  דיעבד.2
משמע  לכם  וספרתם  דכתיב   - לעצמו  לספור  סק"ה;  תפט  בסי'  המ"ב  העומר.  בספירת 
שהמצוה חל על כל יחיד ויחיד והנה משמע מזה דבספירה אינו כמו בשאר מצות התלוי 
באמירה לענין קידוש והבדלה וכיו"ב דאם שמע לחבירו ונתכוין לצאת דיוצא בזה משום 

דשומע כעונה והכא גילתה התורה דלא יצא כל כמה דלא ספר בעצמו. 
לכתחילה, בקדיש קדושה וברכו. כתבו התוס' ברכות כא:, וז"ל: וכתב רש"י בסוכה (לח:) 
דאדם המתפלל ושמע מפי החזן קדיש או קדושה אינו יכול להפסיק ולענות עם הצבור 
אלא ישתוק וימתין מעט דשומע כעונה וי"ל דלכתחלה אין לעשות כן, דענייה חשיבא טפי 

הדור מצוה. והביאו המ“ב סי‘ נד סקי“ב.
ויש להבין, מדוע באמת לא מהני בהא שומע כעונה.

יל“ע, אי שומע כעונה מוגדר כדיבור.
והנה לשי‘ הבית הלוי דבשו“כ חשיב שמדבר ע“י השמיעה ולכך חסר ’בקול רם‘, י“ל דגם 
לשי‘  ואף  דוקא.  ’דיבור‘  בעינן  גווני  דבהני  י“ל  בשמיעה,  סגי  דבכ“מ  דאף  בדיבור,  חסר 

החזו“א דהדיבור מתייחס אל השומע, אולם בכ“ז בעינן ’מעשה דיבור בגופו‘.
והנה כתב בחיי אדם (ד יב) דכתב וז"ל: מדכתיב "ערות דבר", קבלו חז"ל דדוקא דיבור 
אסור, אבל הרהור מותר נגד ערוה. ואעפ"כ אם שמע איזו ברכה, אע"פ שמתכוין לצאת 
אדם  בחיי  מבואר  עכ“ל.  לדבר.  שאסור  כיון  כעונה,  שומע  למימר  דליכא  יוצא,  אינו  בה, 
דדין שומע כעונה אי“ז כדיבור אלא כהרהור, [ומה שאינו יוצא יד“ח, בשומע מול הערוה, 

משום דבעינן שיוכל לדבר]. והעתיקו המ“ב בסי‘ עה.
אלא דתימה, דהמ"ב לכאורה סתר משנתו, דבביאור הלכה סימן עג (ד"ה נעתיק), כתב 

וז"ל: אבל הרהור מותר בערוה אלא שומע כעונה אסור בערוה דהוי דיבור, ע"כ. וצ"ע. 
ולכאורה זה מחלוקת ראשונים, אם שו“כ הוה מעשה דיבור. 

מפי  ושמע  המתפלל  דאדם  (לח:)  בסוכה  רש"י  וכתב  כתבו:  כא:,  בברכות  בתוס‘  דהנה 
מעט  וימתין  ישתוק  אלא  הצבור  עם  ולענות  להפסיק  יכול  אינו  קדושה  או  קדיש  החזן 
דשומע כעונה... ור"ת ור"י היו אומרים דאדרבה אי שומע כעונה הוי הפסקה אם שותק. 
ע“כ. ומבואר דנחלקו אם שומע כעונה הוה הפסק, ופלוגתתם, לכאורה תליא בנדון; אי 

בשו“כ הוה מעשה דיבור.
יל“ע, אם כלפי השומע; חשובה אמירה שלו או של האומר.

בשו“ע ריט ד‘ בדין ’ברכת הגומל‘ כתב; אם בירך אחר ואמר בא"י אמ"ה אשר גמלך כל 
טוב, וענה אמן יצא. וכתב הרא“ש בברכות [מובא בביאור הלכה]: ואע"ג דבכל מקום קי"ל 
דשומע כעונה ואפילו בלא ענה אמן, שאני הכא דהמברך ג"כ לא נתחייב בברכה זו אלא 
שמברך דרך שבח ותהלה על הצלת חבירו משו"ה כל שלא ענה אמן לא יצא, עכ"ד. מבואר 
דכיון דעצם הברכה היא של המברך, אי"ז הודאה ושבח של מי שנתחייב בברכה זו, ועל כן 

בעינן 'אמן', משום דהעונה אמן ה"ז כמברך. 
של המברך,  היא  עצם האמירה  אולם  יד"ח,  אף שהשומע יוצא  שו"כ,  דבכל  הרי מבואר 

ועתה א"ש היטב דבהני גווני דלא מהני שומע כעונה, משום דבעינן אמירה שלו דוקא.
ישוב עפ"ז קושיית הביאור הלכה.

והנה בביאור הלכה סי' נט ד"ה עם, מביא דברי הטור וב"י שכ' בשם תשובת הרא"ש דאם 
הפסיד  אחרים  לדברים  לבו  פונה  היה  הברכה  ובאמצע  בשתיקה  ש"ץ  לדברי  מכוין  היה 
הכונה שהפסיק באמצעיתה שכל שהוא סומך על הש"ץ צריך לכוין לבו לכל מה שהוא 
אומר ולא יפנה לבו לדברים אחרים שאל"כ לא יצא אבל כשהוא קורא בפיו אף אם קרא 

מקצתה בלא כונה יצא. 
וכתב ע"ז בבה"ל שם: וצע"ג, מה לפי דקי"ל שומע כעונה והוי כאלו אמר ממש בפיו, א"כ 
אפילו אם נחשוב מה שבאמצע פנה לבו לד"א כאלו דילג באמצע, מאי הוי, והא אם שינה 
ודילג הרבה באמצע ברכות הארוכות דיצא ידי חובתו ולא אמר שהמשנה ממטבע שטבעו 
חכמים לא יצא אלא כשמשנה בפתיחתן או בחתימתן אבל שאר הנוסח אינו מעכב אלא 

התיבות שפרטו חכמים בהן.
שזאת  אלא  חסירה,  ברכה  דמהני  משום  אי"ז  לדלג,  דמהני  דמה  א"ש,  המבואר  ולפי 
הנכון],  בנוסח  י"ל  דלכתחילה  [אלא  המעכבים  דברים  חסר  לא  כאשר  הברכה,  שלימות 
חלק  רק  ששמע  חשוב  בשמיעתו,  וכשדילג  במברך,  תליא  הברכה  צורת  בשו"כ  משא"כ 

מברכה ולא מהני.

1. וכ“מ בלשון המ“ב תקצד [מובא להלן]; דלא מהני שו“כ בתפילה, דתפלה צריך כ"א לבקש רחמים 
על עצמו ולא ע"י שליח. והיינו דזה מצוה שבגופו. וכן יש לבאר עפ“ז; דכל הדברים דל“מ שו“כ, 

משום דהוה מצוה שבגופו.
2. ובאמת ב‘חוט שני‘ כתב שזה מחמת שיש ב‘ תקנות: גם לגמור הפרשיות עם הציבור, וגם לומר 
שמו“ת, ולכך לא יכול לצאת, וכתב נפק“מ שגם הש“ץ לא יצא בזה יד“ח שמו“ת, וזה לכאורה תמוה 
כרחך  ועל  כאחד.  התקנות  שני  לקיים  יועיל  שלא  דמהכ“ת  ועוד,  זו.  נפק“מ  כתבו  לא  שהפוסקים 

דבכה“ג דשמו“ת לא מהני ’שומע כעונה‘, וכפי שיתבאר להלן.

 

החזק במוסר
ביאורים בספר שערי תשובה מאת אחד המשגיחים שליט"א

נכתב ונערך ע"י א. מ. ק.
לע"נ מרן המשגיח דישיבת תורה אור

הגאון הצדיק רבי אברהם יעקב [זיידל] ב"ר יצחק אריה אפשטיין זצוק"ל
נלב"ע כ"א אלול תשס"ז ת.נ.צ.ב.ה.

שער הראשון
ה. מחשבתו הרעה מצטרפת למעשה. וצ"ב, דהא בעלמא יש כלל דמחשבה רעה אין הקב"ה 
מצטרפת  כן  רעה  מחשבה  בגוי  דהנה  הוא,  והביאור  ב').  ל"ט  (קידושין  למעשה  מצרפה 
לידי  המביאה  מחשבה  בעצם  היא  רעה,  מחשבה  חושב  גוי  דכאשר  הוא  והטעם  למעשה, 
מעשה, אלא שאירע לו אונס ויש לו בעיה בהיכי תמצי ובפועל לא עשה, ולכן נענש גם על 
המחשבה לבד, אבל יהודי שחושב מחשבה רעה, הוא רק חושב לעשות רעה ואינה מביאה 
לידי מעשה, ולכן אי"ז נחשב למעשה. ולפי"ז כאשר אדם שונה בחטא ורגיל בה תמיד, אם 
הוא חושב מחשבה רעה היא מחשבה המביאה לידי מעשה מכיון שהוא רגיל בה, ולכן אפי' 
אם נאנס לבסוף ולא עשאה הר"ז נחשב כאילו עשאה, ומצטרפת למעשה. אולם זה פשוט 

שאין הכוונה לסתם הרהור בעלמא, דזה בודאי לא מצטרף למעשה.
אינם  שהם  צדיקים  שיש  משמע  לפעמים.  בחטא  שנכשלים  הצדיקים  מן  יש  כי  אמת  ו. 
'כי  הפסוק  את  בהביאו  רבינו  דברי  המשך  את  סותר  זה  ולכאורה  לעולם,  בחטא  נכשלים 
אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא'. וצ"ל שזה ודאי שכולם 'נכשלים' וכמפורש 

בפסוק הנ"ל, אבל לא הכל נקרא 'חטא'.
פשיטא  'בארץ',  ההוספה  מהי  צ"ב  יחטא.  ולא  טוב  יעשה  אשר  בארץ  צדיק  אין  אדם  כי 
דהיינו  'בארץ'  נמצא  שהאדם  כיון  לחטא,  הסיבה  שזה  לבאר  ונראה  בארץ.  הוא  שצדיק 

בארציות ובתוך החומר, זהו הגורם לו לחטוא.  
אע"פ שהוא נזהר מכל העבירות שבתורה קראוהו חכמי ישראל מומר לדבר אחד וכו' וגדול 
עונו מנשוא. ואין להקשות מה כ"כ גרוע בזה שיש לו עבירה אחת, והלא רבינו מביא את 
הפסוק שאין צדיק בארץ שאין לו איזה חטא, כיון שכאן שאינו מקבל על עצמו להישמר 

מהחטא הוא גרוע הרבה יותר ממי שנכשל בחטא, וע"ז נאמר גדול עוונו מנשוא. 
כי אם אמור יאמר העבד לרבו כל אשר תאמר עלי אעשה זולתי דבר אחד כבר שבר עול 
אדוניו מעליו והישר בעיניו יעשה. הביאור בזה הוא, שמכיון שהוא עושה מה שרוצה בענין 
טובים  והמעשים  המצוות  דהיינו  'הישר'  שגם  מוכיח  זה  א"כ  באדוניו,  ומורד  החטאים 
שעושה, זה מפני שזה 'בעיניו יעשה', דהיינו מפני רצונותיו ולא בגלל ציווי המלך, ודו"ק. 
בגלל  ולא  אנושיות,  או  רחמנות  בגלל  צדקה  מצות  שהמקיים  אומר,  היה  חיים  והחפץ 
המצוה ועבדות ה', הוא מפסיד את כל המצוה. עוד עולה מהנ"ל, שהמקיים את המצוות לא 

מחמת ציווי השי"ת, חסר לו כל המעלה של 'גדול המצווה ועושה'.  
עון  אצלו  שהופקר  מי  של  העונש  בגודל  מאד  שהאריך  הגר"א  באגרת  עי'  הרע.  ולשון  ח. 
לה"ר ר"ל, וכתב שם שעל עון זה צריך לירד לשאול למטה הרבה מאד, וא"א לשער גודל 
שנזהר  למי  השכר  בגודל  האריך  גם  ומאידך  אחד.  דיבור  בשביל  שסובל  והצרות  היסורין 
בלשונו, הביא שם את מאמר חז"ל שעל כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה לאור הגנוז 
שאין כל מלאך וברעה יכולים לשער, וכן כתב שם שזהו כל פרי העולם הבא, והכוונה היא 

שזה כל הפנים והעיקר של העוה"ב כדוגמת תוך הפרי, עי"ש. 
והנה אם יש אחד אשר לה"ר הוא אצלו הפקר ודיבר חמש פעמים לה"ר, ויש אחר שאין 
לה"ר הפקר אצלו אבל דיבר עשר פעמים לה"ר, פשוט הוא שזה שדיבר חמש פעמים הוא 
גרוע יותר, כיון שאצלו הדבר הפקר ואין לו את ההרגש של העבירה, וכל הסיבה שלא דיבר 
אף  זה,  חמור  עון  אצלו  הופקר  שלא  מי  אבל  לדבר,  לו  הזדמן  שלא  מחמת  רק  הוא  יותר 

שנכשל מפעם לפעם מ"מ הוא תופס את עצמו מיד ומרגיש בעוונו. 
והיסוד הוא שמי ששקוע בתוך החטא אין לו את ההרגש שהוא חוטא, ופעם בחור מישיבת 
סלבודקה שבא ממשפחה לא חרדית והתקרב לה' ולתורתו שאל את הגאון ר' אייזיק שר 
זצ"ל, שזה שישנם דברים שכשהיה במצב הקודם לא ידע שהם אסורים והיום הוא יודע 
בעיניו  מאוסים  הם  שהיום  דברים  ישנם  מדוע  לו  מובן  לא  אבל  לו,  מובן  אסורים,  שהם 
בזמן שכאשר היה במצבו הקודם הם היו אהובים ונחמדים עליו, ר' אייזיק לקח את אצבעו 
ואז  שלא,  והשיב  האצבע,  את  רואה  אתה  האם  אותו  ושאל  הבחור  של  עיניו  בין  והניחו 
הרחיק ממנו ר' אייזיק את אצבעו ושאלו שוב האם אתה רואה את האצבע, והשיב שרואה, 
וביאר ר' אייזיק מה ההבדל, משום שכאשר האצבע היתה קרובה לפנים שלך הרי אתה הוא 
האצבע והאצבע הוא אתה ולכן אינך רואה אותה, אבל כשהאצבע התרחקה ממך אז אתה 
רואה אותה, כך הוא גם במצבך הרוחני, כאשר הייתי בתוך כל הלכלוך אזהלכלוך היה אתה 
ואתה היית הלכלוך, וא"כ לא יכולת להרגיש שזה לכלוך, אבל כעת שיצאת מהלכלוך והוא 

רחוק ממך אתה יכול להרגיש שזה לכלוך.       
ושנאת חנם. המשגיח ר' גדלי' זצ"ל שאל מדוע זה נקרא שנאת 'חנם', והרי חנם הפירוש 
ללא תמורה, וכאן השנאה היא כתמורה למה שעולל לו חבירו, דמסתמא הוא שונאו משום 
שעשה לו דבר נגד רצונו. וביאר, שהכוונה לשנאה ששונאו מעבר למה שמגיע לו עבור מה 

שעשה לו, והחלק הזה של השנאה שאינו תמורה למעשה זהו הנקרא שנאת 'חנם'.
וגבהות הלב. רבינו דייק וכתב 'גבהות הלב' ולא כתב 'גאוה', מפני שכל אחד נכשל ב'גאוה', 
במי  מדובר  כאן  אבל  מכשול,  בגדר  רק  זה  הרי  מעליו  לסלקה  ע"ז  עובד  הוא  שאם  אלא 
נקרא  כבר  זה  בה,  וחפץ  אחריה  רודף  הוא  ולהיפך  מזה  להשמר  עצמו  על  מקבל  שאינו 

'גבהות הלב' שהלב שלו מתרומם, וזהו אשר פרק מעליו עול מלכות שמים ח"ו. 
והסתכל בעריות. דבר זה הוא אחד מהמכשולות הגדולות שבדורינו, ויש אנשים שאומרים 
שאינם יכולים לשמור על עיניהם, ה' ירחם, אבל צריך לדעת שזה מן החמורות ממש, עד 
זרה  עבודה  לענין  כתוב  ב')  (כ"ה  בפסחים  שבגמ'  סתירה,  מקשה  חיים  שהחפץ  כך  כדי 
והוא  ע"ז  בה  שאין  אחרת  בדרך  לילך  לו  שכשאפשר  דהיינו  מותר',  קמכוין  ולא  ש'אפשר 
הולך בדרך שיש בה ע"ז ואינו מכוין ליהנות מזה מותר, ואילו בגמ' ב"ב (נ"ז ב') כתוב 

בראיה  מכשול  של  אפשרות  שיש  בדרך  הולך  שאם  בעריות  הסתכלות  לענין 
אחרינא  דרכא  שיש  כיון  אבל  נכשל,  ואינו  עיניו  את  עוצם  אם  אפילו 

ששם אין מכשול, הרי הוא נקרא רשע, וקשה שכיון שיש דרכא 



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  [עד 700 מילים]
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:

נצבים - ענייני ראש השנה

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

מולכו   מהר“י  בשם  יוסף  בברכי  וכתב  קדיש-  האומר  כנגד  לעבור  א. 
כשם שאסור לעבור נגד המתפלל כך אסור לעבור כנגד האומר קדיש 
[שע“ת ריש סי‘ נ“ו]. ובכה“ח [סימן נ“ה ס“ק ט‘] כתוב שדין זה הוא רק 
עד ”דאמירן בעלמא ואמרו אמן“ שזה עיקר הקדיש, ומשם ואילך הוא 
מתקנות מאוחרות יותר, וכ“כ הגרשז“א זצ“ל. [והוא הדין שאסור לשבת 
כנגד האומר קדיש. הגרח“ק שליט“א, אשי ישראל תשובה קכ“ז בסוף]

ב. להרהר בד“ת או לדבר באמצע קדיש- ”ואפילו להרהר בדברי תורה 
בעניית  הרבה  לכוון  שצריך  מפני  קדיש  אומר  שהחזן  בשעה  אסור 
הקדיש. ואין חילוק בין קדיש על תנ“ך או אגדה או משניות [מ“ב סי‘ נ“ו 
סוף ס“ק א‘]. [ופשוט שהוא הדין לענין ללמוד מתוך ספר]. וכ“ש שצריך 
במ“ב  .ע“ש  שם]  [מ“ב  קדיש  באמצע  להשיח  שלא  מאוד  מאוד  לזהר 

מעשה נורא אודות זה.

ג. האומרים ברכו בלחש לעיתים מחטיאים את הרבים- ”אך אם הש“ץ 
וענו  יחידים,  איזה  רק  אנשים,  תשעה  ממנו  שמעו  ולא  בלחש  אמר 
יחיד  בודאי  ברכו.  הם  גם  וענו  לאחרים  הקול  נשמע  ידיהם  ועל  ברכו, 
ענו  הם  שגם  ברכו,  עמהם  לענות  לו  אסור  שמברכים  להקהל  השומע 
זה  ובדבר  עצמו...  מהמברך  תשעה  עכ“פ  שמעו  שלא  כיון  כדין  שלא 
בלחש,  התורה  על  שמברכים  אנשים  הרבה  הרבים  בעוונותינו  נכשלין 
למרחוק  נשמע  זה  וע“י  לו...  הסמוכים  אנשים  רק  ממנו  שומעין  שאין 
הרבים“  את  בעצלותם  ומחטיאין  ועד“  לעולם  המבורך  ה‘  ועונין ”ברוך 

[ביה“ל ריש סי‘ נ“ז]

תופעה  אודות  לעורר  נתבקשנו  וכדו‘-  לימוד  בשעת  בראש  נגיעה  ד. 
מצויה,והיא שהרבה לומדים בשעת הלימוד מחככים ומגרדים את עור 
ראשם [הקרקפת] בשעת הלימוד, וזהו בגדר מקומות שאין ליגע בהם 
או  הידיים  ליטול  [וצריך  שמתפללים.  בשעה  וכ“ש  שלומדים  בשעה 

עכ“פ לנקות במידי דמנקי]

ה. לדבר בשבת בדברים שאסור לעשותם בשבת- ”ודבר דבר“, שלא יהא 
אעשה  פלוני  דבר  לומר:  אסור  לכך  חול,  של  כדבורך  שבת  של  דבורך 
אם  ודוקא  ש“ז]  סי‘  ריש  למחר [שו“ע  אקנה  פלונית  סחורה  או  למחר 
הוא דבר שאסור לעשותו בשבת, ואפילו אם הוא רק איסור דרבנן [מ“ב 
אסע  ”מחר  אדם  יאמר  לא  ולכן  מצוה]  דבר  הוא  לענין  ע“ש  א‘  ס“ק 
במכונית למקום פלוני“ או ”מחר אקנה סחורה פלונית“ או ”מחר אביא 
סחורה שהיא מוקצה מן החנות“ [שש“כ פכ“ט סעיף נ“ט] ואפילו אם 

מדבר בינו לבין עצמו אסור [מ“ב ס“ק ל“ו].

אחרינא הרי זה בגדר של 'אפשר' והרי הוא שומר את עיניו וזה בגדר של 'אינו מכוין' ומן הדין 
שיהא מותר וכדברי הגמ' בפסחים, ותירץ הח"ח שנראה שהסתכלות בעריות הוא חמור כ"כ והוא 

חלוק מכל התורה, וגם ב'אפשר ולא קמכוין' הרי הוא נקרא רשע. 
והתמדת  עמל  את  לקחו  והליטאים  לחסידים,  שייך  והקדושה  העינים  ששמירת  לחשוב  וח"ו 
התורה, וכי אנו בעלי בתים לחלק את התורה, והלא כעת ראינו ברבינו (אות ו') שמי שאינו נזהר 
מחטא ידוע ואינו מקבל על עצמו להשמר ממנו, הרי הוא בכלל ארור אשר לא יקים את דברי 
מאד,  עד  עיניהם  את  שמרו  אשר  החסידים  מן  שאינם  עולם  גדולי  ראינו  וכבר  הזאת.  התורה 
רואה,  הוא  אליו  הסמוכות  אמות  שבד'  השיב  משקפיים,  חובש  אינו  מדוע  הח"ח  את  כששאלו 
ורחוק מזה אינו צריך לראות. וכן כאשר פעם יצאה ונכנסה איזו נערה כמה פעמים בביתו של 
הח"ח, הזדעק ואמר 'מה היא חושבת שאנחנו מלאכים'. מורינו המשגיח ר' יחזקאל ע"ה אמר 
פעם בועד שהוא מתפעל מהשמירת עינים של הסטייפלר זצ"ל, וזה בזמן שהמשגיח בעצמו שמר 
על עיניו מאד. והג"ר משה קופשיץ זצ"ל סיפר שהוא היה נוכח אצל הג"ר יחזקאל אברמסקי 
זצ"ל בזקנותו כאשר באו לבקש ממנו שידבר בפני נשים, והשיב להם 'איזו העזה יש לכם לקחת 
אדם זקן ולהכשילו'. וכן הבאנו לעיל (הערה )את דברי הג"ר אליהו לאפיאן זצ"ל שהוא בעצמו 
עמוק בתוך שנות השמונים, בעין אחת אינו רואה כלל ובעין השניה רואה בקושי רב, ובכל זאת 

בכל פעם שיוצא לרחוב הוא רועד מפחד שמא יכשל ח"ו. 
וצריך לדעת שאמרו חז"ל 'מה שאירע ליוסף אירע לציון' וכמו שיוסף הצדיק נתנסה בנסיונות 
הקדושה ובכללם נסיונות ההסתכלות, כך ציון צריכה לעבור נסיונות אלו טרם הגאולה. ופשוט 
שהקב"ה מביא נסיונות אלו בפרט בדור האחרון שקשה לילך ברחובה של עיר, בשביל לזכות 
מאשר  אסורה  בראיה  האדם  את  להכשיל  ליצה"ר  שעדיף  מפסוק  לומדים  חז"ל  שהרי  אותנו, 
להכשילו בגוף העבירה, ומי שמתקן את ענין הראיה הרי הוא מתקן את כל החבילה הן מגלגול 
זה והן מגלגולים קודמים, ומי שזוכה לשמור את עיניו ע"ז אמרו 'אין הברכה שרויה אלא בדבר 
הסמוי מן העין', ו'דבר' הכוונה ל'ערות דבר', שאם זה סמוי מן העין הרי הברכה שרויה בו בין 

ברוחניות ובין בגשמיות. 
והג"ר אליהו לאפיאן זצ"ל אמר לתלמידיו שאם ישמרו על שני דברים יזכו לכל המעלות, והם 

שמירת העינים ושמירת הפה.                  
וביטול תלמוד תורה כנגד כולם. נראה לבאר את המימרא 'ותלמוד תורה כנגד כולם', שלתלמוד 
תורה יש טענה כנגד כולם, כיון שכולם שותפים בביטול תורה. היום כבר שכחו קצת מהמושג 
'ביטול תורה', ויצא מהמילון שלנו, אפילו ווארט כזה אין, אבל בזמננו בלמדנו בישיבת פוניבז' 
בחורים  כמה  לאכול  וכישבו  מזה,  איכפת  והיה  תורה'  'ביטול  הביטוי  את  הרבה  שומעים  היו 
וסבל  צרות  הרבה  שיש  והיום  לתלמודנו,  חזרנו  ומיד  בהשקפה  או  בלימוד  מדברים  היינו  יחד 

ומחפשים סיבות, מי יודע אם זה לא בגלל ביטול תורה ר"ל.                      
כתבנו מקצתם אצל בני הדור. זה כתב רבינו לבני דורו, ומה נימא אנן, 'אם בארזים נפלה שלהבת 

מה יעשו אזובי קיר'. 

הערות לפרשת השבוע
"זרע רב תוציא השדה ומעט תאסוף כי יחסלנו הארבה"

הנה לענין זרע אמר דעכ"פ מעט יאסוף אחר הארבה, ואילו להלן לענין יין ושמן לא אמר כן וצ"ב.
והנה איתא בתענית ה. דבימי יואל בן פתואל דנאמר התם יתר הגזם אכל הארבה, נעשה להם 
נס ונתגלה להם מה שבכתלין, ופרש"י שאצרו העכברים ומה שבחורי נמלים, מעתה ניחא דלענין 
הנמלים  שבחורי  מה  ולהוציא  לחפור  עכ"פ  להם  אפשר  הארבה,  דיחסלנו  לאחר  גם  הנה  זרע 
[וכהא דתנן ספ"ד דפאה חורי הנמלים וכו'] והיינו ומעט תאסוף, משא"כ ביין ושמן דאין הנמלים 

אוצרין מפירות אלו מידי.
הרב יצחק זאב דיסקין קושיא

הרב שמואל מנחם כהן
ארון  לו  לעשות  למת,  ממנו  נתתי  ולא  כאן,  בספרי  ואיתא  יד)  (כו,  למת"  ממנו  נתתי  ”ולא  א. 
ותכריכין דברי רבי אליעזר, אמר לו רבי עקיבא אם למת אסור אף לחי אסור. ויש לעיין אמאי 
לא הקשה ר' עקיבא בפשיטות דאף לחי אסור להוציא המעשר אלא לצורך מאכל. והנה רש"י 
כאן כתב כדברי ר' אליעזר והרמב"ן כתב על דבריו וז"ל, ולא נתתי ממנו למת - לעשות לו ארון 
ותכריכין, לשון רש"י. ולא הבינותי זה, שהרי מפורש בכתוב (לעיל יד כה כו) שמעשר שני אין 
מחללין אותו חוץ לירושלים אלא על כסף צורה ובירושלים יתן הכסף על דבר הראוי לאכילה 
וראיתי  וז"ל,  מהירושלמי  דבריו  בהמשך  הביא  וכן  ה'.  לפני  ויאכל  ובשכר  וביין  ובצאן  בבקר 
בירושלמי (מעשר שני פ"ב ה"א) רבי אליעזר בשם רבי סימאי אומר לא נתתי ממנו למת מה אנן 
קיימין, אם להביא ארון ותכריכין דבר שאסור לחי, לחי אסור כל שכן למת וכו'. ויש לעיין אמאי 

הוצרך ר' עקיבא להאריך בדיבורו ולשאול דאם למת אסור אף לחי אסור.
ב. בעצם קושית הרמב“ן על רש“י [אשר היא לכאורה גם קושית הירושלמי על ר‘ אליעזר] מקראי 
על  והכסף  כסף  על  אלא  מתחלל  אינו  דהמעשר  אלא  כתיב  לא  דהתם  לעיין  יש  ראה  דפרשת 
מאכל, אך לא כתיב דאיכא איסור לקנות בו בגדים וכדומה, ויש לומר דאף דאינו מתחלל ליכא 
איסורא בזה, ועל זה קאמר קרא דלקנות תכריכים למת אסור, ומהי קושיתו וקושית הירושלמי 

על ר‘ אליעזר.
רבי  משום  לקיש  בן  שמעון  רבי  אמר  עד.  יבמות  הגמ‘  דברי  שהביא  שם  ברמב“ן  עוד  יעויין  ג. 
דלא  הוא  למת  למת,  ממנו  נתתי  ולא  שנאמר  לסוכו,  שמותר  שנטמא  שני  למעשר  מנין  סימאי 
נתתי הא לחי דומיא דמת נתתי, איזהו דבר ששוה בחיים ובמתים הוי אומר זו סיכה. ושם הקשו, 
ואימא ליקח לו ארון ותכריכין, ופירושו שיהיה מותר בחי ליקח לו חלוק כשנטמא כיון דלא קרינא 
ביה ואכלת שם לפני ה' אלהיך וכו'. עכ"ל. ויש לעיין אמאי כשהקשה על רש"י דאף בחי אסור 

לקנות בגדים לא תירץ דהכא בנטמא איירי וכמו שכתב על דברי הגמרא.

תגובות
הרב יצחק זאב דיסקין כתב לפרש דברי הבעל הטורים למה יש להקדים שדה לפני כרם משום 
סדר שבעת המינים, ולכן גם הקדים הקרא זיתך לכרמך שזית סמוך יותר לארץ, ובאמת פשטות 
כי  הוא  הטעם  ולכאורה  שדה,  לפני  כרם  להקדים  המקרא  דרך  שאין  הוא  הטורים  הבעל  דברי 
שדה הוא יותר חיוני מן כרם, וחפשתי לראות אם כך הוא בכל התורה, ואכן בשמות כ"ב ד' ויקרא 

י"ט ט' וכו', מוקדם שדה לכרם, אולם בשמות כ"ג י"א ודברים ו' י"א כתיב כרם לפני זית, 
הרי שהקדים יין לפני זתים, ולפי מה שכתבתי ניחא כיון שיין יותר חיוני מן שמן.

הרב דוד אריה שלזינגר
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