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באיסור לפסוע פסיעה גסה בחול
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לע”נ מו”ח הר”ר צבי ב”ר אפרים זללה”ה
א[ בשו"ע או"ח סי' ש"א ס"א, כתב; אין לרוץ בשבת אא"כ הוא לדבר מצוה. וכתב 
המג"א: ואף בחול אסור פסיעה גסה דנוטלת א' מת"ק ממאור עיניו. ויש לעיין, אם פסיעה 

גסה לדבר מצוה, מותר. 
ומצינו דנחלקו בזה המהרש"א והפני יהושע. דהמהרש"א בשבת קי"ג. מקשה, אהא דילפינן 
וילפינן מהא, איסור פסיעה  יהיו הילוכך בשבת כהילוכך בחול.  –  שלא  "מעשות דרכיך" 
גסה בשבת. וקשה, דנדייק דרכיך - דוקא דרכיך אסורים, אולם דרכי שמים – לדבר מצוה - 

מותרים. והכריח, דגם לדבר מצוה אסור, משום הסכנה שנוטלת מאור עיניו.1
והפנ"י בברכות חולק. דהנה בגמ' בברכות )ו:( איתא, אמר רבי חלבו אמר רב הונא היוצא 
מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה אמר אביי לא אמרן אלא למיפק, אבל למיעל ]להיכנס 

לביהכנ"ס[, מצוה למרהט שנאמר "נרדפה לדעת את ה'". והיינו שמצוה לרוץ לדבר מצוה.
מקשה הפנ"י, דמהא דכתיב דהיוצא אסור משום בזיון התפילה, ]וזאת משום שנראה כפורק 
דלדבר  דהחידוש;  ותירץ,   כבוד התפילה.  זה   - לתפילה  נלמד שלרוץ  מזה  משא מעליו[, 

מצוה, מצוה לרוץ – ואין האיסור של פסיעה גסה.
אולם השפ"א בשבת קי"ג:, מדייק מרישא דהאי מימרא - להפך. 

דהנה ממה שנאמר היוצא מביהכנ"ס אל יפסע פסיעה גסה, משמע שהאיסור רק מחמת 
שיוצא מביהכנ"ס, ובעלמא שרי. וזה תימה, איך מותר, הרי אסור לפסוע פסיעה גסה. ועל 
אינה  ועכ"פ  ביהכנ"ס,  מחמת  אלא  אסורה  שאינה  בינונית,   – גסה  בפסיעה  דמיירי  כרחך 
נוטלת ממאור עיניו. ומזה מסיק, דפסיעה גסה שנוטלת ממאור עיניו - אסור אף לדבר מצוה. 

וזה כדברי המהרש"א.
ב[ ולכאורה יש להוכיח מפרשתינו כהמהרש"א והשפ"א; דלדבר מצוה אסור לפסוע פסיעה 

גסה.
ממה שאמר יוסף לאחיו: ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶרְך. ופי' רש"י: אל תיפסעו פסיעה גסה, 
וכדאיתא תענית )י:(, דהזהירם, משום דפסיעה גסה נוטלת ממאור עיניו. וחזינן, דאך שזה 

היה לדבר מצוה – להחיות את אביהם, בכ"ז אסור להם לפסוע פסיעה גסה. 
וכ"כ להדיא ב'בן יהוידע' שם, וז"ל: אע"ג דיודעים זה מדעתם ]שאסור לפסוע פסיעה גסה[, 
לכך  מותר.  בצער,  היושב  אבינו  אל  לעלות  למהר  רבה  מצוה  בשביל  יאמרו  שמא  חשש 

הזהירם.
אלא דמהשו"ע משמע לא כן. דכתב: אין לרוץ בשבת אא"כ הוא לדבר מצוה. משמע דמיירי 

בכל ריצה, ובכ"ז לדבר מצוה – התיר.2  וכן חזינן בפנ"י.
להשיג   – ובהלה  מרוגז  שנובעת  ריצה  דוקא  – משמע  ִּתְרְּגזּו  ַאל  לשון  דנקט  דמהא  וי"ל, 

מבוקשו בדחיפות. אולם ריצה שמהותה קיום מצוה, לא.
ג[ ויש להמתיק שיטה זו, דפסיעה גסה אסורה אף לדבר מצוה.

דהמקנה בסוף קדושין ]וכן השל"ה בהגהות לפ' לך לך[ כתב לבאר מ"ט אברהם שקיים כל 
התורה כולה, לא קיים מצות ברית מילה. ותי' דמאחר שלא נצטוה, הוה עבירה בידו - לחבול 
'ברית  של  הציווי  ורק  מצוה,  במקום  אף  הינו  בעצמו,  לחבול  דהאיסור  חזינן  הרי  בעצמו. 

מילה' התיר זאת.
ועל דרך זה; בפסיעה גסה שחובל בעצמו, בכך שנוטל ממאור עיניו, אסור אף במקום מצוה.

ד[ ועתה שסידרנו השיטות, נרד לשורש מחלוקתם – בהבנה ובהגרדה.
הנה יסוד האיסור, מקורו בגמ' בב"ק צ"א: דאסור לחבול בעצמו. והמקור לכך מנזיר דחשיב 
סוטה  "דהרואה  מצוה  מקיים  הרי  שם,  תוס'  והק'  מהיין.  עצמו  שציער  מחמת  'חוטא', 
קצת  נמי  בזה  יש  סו"ס  אולם  מצוה,  בזה  יש  דאמנם  ומת',  מהיין".  עצמו  יזיר  בקלקולה 

עבירה - שציער עצמו מהיין.
הרי להדיא דבמקום מצוה, נמי איכא איסור חבלה.

סוטה  הרואה  כגון:  מצוה,  מחמת  מהיין  עצמו  שמזיר  דהיכא  משמע,  ברמב"ם  אמנם 
בקלקולה – ליכא איסור כלל. וכמש"כ בהל' דעות ]סוף פ"ב, ותחי' פ"ג[ שהאיסור נובע מכך 
שהולך בדרך קיצונה, ושלמה המלך אומר: "פלס מעגלותיך". ולפ"ז כאשר פורש מהיין כדי 

ליישר אורחותיו, שפיר קעביד.

1. אלא דתימה, דא”כ מה שייך לומר בזה “שלא תהא הילוכך בשבת כהילוכך בחול”. הרי בחול נמי 
אי”ז ‘הילוכך’, שה”ז אסור מצד הסכנה. וצ”ע.

2. וביותר, דבדברי השו”ע, שריצה אסורה בשבת - כתב במ”ב ש”א סק”ה, דהיכא שזה עונג – מותר 
לכתחילה. משמע דבכל ריצה מיירי – אף שאינה מחובת המצוה, אלא של עונג.

הרי דאין איסור לחבל בעצמו כאשר עושה זאת לצורך ולתועלת, וכ"ש כשעושה זאת לדבר 
מצוה. נמצא, דיסוד המחלוקת נעוץ במחלוקת הרמב"ם והתוס'; אם איסור חבלה נאמרה 

במקום תועלת.
ה[ ונראה, דהנה יש לחקור אם איסור חבלה, הינה מחמת התוצאה שמפסיד את גופו. או 
וי"ל דבהא תליא, דאם האיסור  – אף שלא מחמת התוצאה.  עצם החבלה  שהאיסור מצד 
רק מחמת תוצאת ההפסד, הרי באופן שזה לתועלת, וכ"ש למצוה – אין לאסור. וזה סברת 

הרמב"ם, והשיטה; שמותר לפסוע פסיעה גסה כשזה לדבר מצוה.
ברם, אי נימא דהאיסור עצם החבלה, הרי שהתועלת לא תוריד בעצם מעשה החבלה, ולכך 
לא איכפ"ל במה שזה לדבר מצוה או לתועלת – ואסור. וזה ביאור התוס', והשיטה; שאסור 

לחבול בעצמו, וכגון: לפסוע פסיעה גסה - אף במקום מצוה.
ו[ ולכאורה יש להכריח מהא דאיתא בגמ' בשבת קי"ג: דמאור העניים שניטל בפסיעה גסה, 
מתרפא בקידוש הלילה. וא"כ קשה, מדוע שיהיה אסור לפסוע פסיעה גסה מאחר שבידו 

לרפאותו.
ועל כרחך, שהאיסור בעצם החבלה, וממילא גם אם תיקן מעשיו, לא יועיל; דסו"ס עבירה 

בידו, ויל"ע.

פסיעה גסה וקידוש והבדלה
הרב נחום באדנער

מבואר בגמ’ שפסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאד מכח הראייה. 
ויש לברר, האם זה גם כשרץ לבית הכנסת ולבית המדרש, וגם באיזה אופן בדיוק מחזירו 

על ידי קידוש והבדלה.
וז”ל של”ה מסכת שבת פרק נר מצוה 

גרסינן בפרק במה מדליקין, פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם, 
ומאי תקנתיה, להדריה בקדושא דבי שמשי. ופירש הר”ר יונה )ברכות לא: ד”ה מאי תקנתיה(: 
כלומר, כיון דפסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם, ופעם אחרת חלק 
אחד מחמש מאות הנשארים, במהרה יבא לידי עיורון, ומהדרי )בו( יחזור ]אותו[. פירוש, 
בזכות שיהיה רגיל בקידוש ]ה[שבת. אבל לא שיתן את היין בתוך עיניו, דהא אמרינן במסכת 

שבת )קח ב( שאפילו על גבי העין הוא אסור, מפני שהוא דרך רפואה, עד כאן. עכ”ל.
וזה מה שקבלתי ממרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל בענין ]פ’ לך לך תשס”ה[.

נוטלת אחד מחמש מאות  גסה  פסיעה  מר  גסה דאמר  פסיעה  יפסיע  לא  אף  אומרים  ויש 
ממאור עיניו של אדם. מאי תקנתיה? - להדריה בקדושא דבי שמשי. דוקא ת”ח כי הוא הרי 
לומד הרבה וצריך לשמור על עיניו, הגם שלא מדובר כאן על עוורון רק חלק א’ מת”ק. ]עי’ 

תוס’ תענית דף י: וע”ע בתר”י[
ונחלקו הראשונים אם מדובר ששותה היין כמבואר ברש”י או ששם על עיניו ]תוס’ פסחים 
ק:, טור סי’ רס”ט, וכן נהגו בהבדלה[ ויש שפקפקו מצד רפאוה בשבת, וישבו שאין איסור 
בזה ]עי’ תר”י כאן שמיישב מצד שאינו אלא ע”ג העין ולא פותח וסוגר שאסור[ ומ”מ עיקר 

להלכה הוא בשתיית הקידוש. 
ומבואר להדיא שריצה לבהכ”נ ולבהמ”ד ל”ש לזה כי הרי הוא מצוה לרוץ לשם. ]כך השיב 

לשאלתי בשיעור[. עכ”ד.

כל אחד חייב להתעלות כפי מה שהוא
הרב אבא קליינרמן

“ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו”, איתא במדרש )פרשה צ”ג( אבא כהן ברדלא 
אמר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה וכו’ יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים 
נבהלו מפניו, לכשיבוא  כי  יכלו אחיו לענות אותו  ולא  לעמוד בתוכחתו הדא הוא דכתיב 
הקב”ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא שנאמר אוכיחך ואערכה לעיניך על אחת כמה 

וכמה, ע”כ.
וביאור “יוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא” הוא, שכל אחד ואחד יהיה נידון לפי כוחותיו 
והאפשרויות שהיו בידו ללמוד תורה ולעבוד את ה’, והנה לפעמים אדם חושב שהוא מנצל 
יכול ללמוד, עושה את המצוות בצורה הכי  ה’, לומד כפי שהוא  את כל כוחותיו לעבודת 
לעשות  יכול  הוא  שלו  והמצב  שלו  הכוחות  לפי  ובאמת  ובאפשרותו,  בידו  שיש  מעולה 

ולעלות הרבה הרבה יותר.
ודבר זה מצינו בתנא דבי אליהו )זוטא, פרק י”ד( שכתב, “פעם אחת הייתי מהלך ממקום 
למקום, ומצאני אדם אחד שלא היה בו לא מקרא ולא משנה, והיה מתלוצץ ומלעיג בדברים 

לי,  ואמר  הדין.  ליום  שבשמים  לאביך  משיב  אתה  מה  בני  לו  ואמרתי  כנגדי.  ובא 
רבי יש לי דברים שאני משיבו בינה ודעת לא נתנו לי מן השמים שאקרא 

ואשנה. ואמרתי לו בני מה מלאכתך ואמר לי ציד אני, ואמרתי 



וקבוע כולו לכוונת התפילה, ועי”כ הם זכו שגם תורתם התברכה, וקיבלו סייעתא דשמיא 
להצלחה בתורה.

די לא יפסוק ודי לא יבטול
ולפי דברי אבא כהן ברדלא שדנים כל אדם לפי מה שהוא, נמצא שאם אחד יכול להתעלות 
ולנצל את כוחותיו ולעיין יותר בדברי תורה והוא לומד בשטחיות, הרי כלפי זה נקרא ביטול 
תורה. ובזה יש לפרש פירוש יפה בס”ד בתפילת יקום פורקן של שב”ק, שהרי מבקשים 
“זרעא די לא יפסוק ודי לא יבטול מפתגמי אורייתא”, ולכאורה צ”ב שהרי יש כאן כפילות 
דהפסק וביטול הם היינו הך, אבל לפי דברינו הוא מיושב ומדוייק מאוד, “די לא יפסוק” 
הכוונה שמפסיק ממש ואינו לומד כלל, “ודי לא יבטול” הכוונה שאינו לומד כראוי דהיינו 
שהוא לומד אבל אינו מנצל את הכוחות ואינו משתמש בכל כח עיונו עד כמה שיכול הרי 
אצלו לפי בחינתו זה מוגדר כביטול תורה, אבל בן תורה שמנצל את כל כוחותיו ואת כל 

הזמן ללא ביטול, בוודאי אשרי לו ואשרי יולדתו ויזכה לבסוף להיות לגאון ולתפארת.

כיבוד אב
“כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי”. )פרק מ”ה 
פסוק ל”ד(, ומיד אחרי דברי יהודה הללו כתוב בפסוקים, “ולא יכול יוסף להתאפק לכל 
הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש אתו בהתוודע יוסף אל אחיו וגו’. 

ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי וגו’”.
הנה מלשון הפסוק “ולא יכול יוסף להתאפק”, משמע שבאמת יוסף היה צריך להתאפק 
יותר, ולא להתוודע עדיין לאחים. והטעם לזה עיין בספרים הקדושים שכתבו שאם עדיין 
לא היה מגלה להם “אני יוסף”, האחים היו מתחרטים חרטה גמורה על מכירתו, והיה אפשר 
להם לכפר על עוון המכירה בשלמות, וכך בהמשך הדורות לא היה “עשרה הרוגי מלכות”, 
שכל עשרת הרוגי מלכות היו כפרה על מכירת יוסף, ואם עכשיו היו מתכפרים על זה כפרה 
שלמה שוב לא היו צריכים עוד כפרה, ולכן עדיין יוסף לא רצה להתוודע אליהם אלא ש”לא 

יכול יוסף להתאפק” והוכרח להתוודע לאחים.
אמנם יש להתבונן כאן דבר נשגב על עומק גדלותו של יוסף הצדיק, דאע”פ שיוסף לא רצה 
להתוודע לאחים בשביל לכפר עליהם, מ”מ מה שהניע אותו להגיע למצב הזה של “לא 
יכול ליוסף להתאפק” היה דבריו של יהודה שאמר “כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי 
פן אראה ברע אשר ימצא את אבי”, דהיינו “צרת האבא”. שכאשר יוסף שמע על צרתו של 
אביו היה זה כל כך קשה בעיניו עד שגרם לו שלא יכל להתאפק והגיע למצב הזה שהוכרח 

להתוודע לאחיו.
ונראה דיש ללמוד מזה את גדלותם של השבטים יהודה ויוסף בכיבוד אב, שענין כיבוד אב 
היה אצלם שלם בתכלית השלמות, עד כדי כך שיהודה זועק על הצער של האבא, שאיננו 
ויוסף כשהוא שומע את דבריו על צער האבא שוב  יכול לראות ברעה ובצער של האבא, 
אינו יכול להתאפק וחייב לגלות את עצמו. ואפילו שמן הדין היה שלא יגלה להם מיהו, 
אבל כנגד צער של האבא אי אפשר לעמוד שום חשבון, ואם המעשה הזה יגרום צער עצום 
לאבא לא יתכן שעדיין יחשב חשבונות מחשבונות שונים, והוכרח לעבור על דעתו ולגלות 

להם “אני יוסף”.
דבר זה רואים גם כאשר התוודע לאחיו שהדבר הראשון ששאל היה “העוד אבי חי”, משום 
ולכן מיד הדבר הראשון  שצרת האבא היתה הסיבה המרכזית שבעבורה התוודע לאחיו, 

ששואל הוא שלומו של האבא.

העוד אבי חי
ולפי זה יש לבאר דהנה לכאורה לא מובן מה יוסף שואל “העוד אבי חי”, הלא יהודה אמר 
לו רגע קודם “כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי”, 

ואמר לו ברור שהאבא חי, וא”כ מה הוא שואל עכשיו העוד אבי חי.
ונראה דבאמת יוסף לא שאל בשאלה “העוד אבי חי” שזה כבר ידע מיהודה, אלא שדבריו 
וכיסופין עצומים לאבא, עד שמיד פרץ מפיו  געגועין  לו  גרמו  יהודה על צער האבא  של 
הזעקה בהתפעלות ובהתרגשות גדולה “העוד אבי חי” מתוך לשון השתוקקות לראות את 

האבא.
ודברי יוסף “העוד אבי חי”, לא נאמרו בתור שאלה האם הוא חי, אלא בלשון השתוממות 
והתפעלות “העוד אבי חי”, כלומר “אתם יודעים איזה בשורה טובה אתם בישרתם לי, העוד 
אבי חי”, והרי זה כמו שאדם שמספר לחברו איזה דבר טוב, וחברו מתפעל מזה עד מאוד 
ואומר לו “מה אתה מדבר, שכך וכך היה” שחזור על דבריו בהתפעלות. כך יוסף חזר ואמר 

להם בהתפעלות ובשמחה עלאית “העוד אבי חי”.

הערות לפרשת השבוע
"ולא עמד איש איתו בהתודע יוסף אל אחיו, ויתן את קולו בבכי"

כתב הרמב"ם הל' דעות פ"ו ה"ז המוכיח את חבירו וכו' צריך להוכיחו בינו לבין עצמו, וידבר 
לו בנחת ובלשון רכה, ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו להביאו לחיי העוה"ב ע"ש, והנה 
יוסף הא אתא השתא להוכיחם וכדאמרו הכא בב"ר )פצ"ג ס"י( אוי לנו מיום הדין אוי לנו 

מיום התוכחה וכו'. 
מעתה י"ל דהכתוב מפרש ואזיל דהוכיחם כדינא, חדא ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף 
אל אחיו דהא צריך להוכיחו בינו לבין עצמו, ועוד ויתן את קולו בבכי דהא צריך דידבר לו 

בנחת ובלשון רכה. 
והנה מש"כ הרמב"ם עוד ויודיעו שאינו אומר אלא לטובתו, בפשטא עיקר טעם הדבר כדי 
דלא יאמר החוטא דהמוכיח לטובת עצמו הוא מוכיחני דטענתא הוא דאית ליה עלי, וא"כ 
י"ל דהכתוב אומר עוד דא"ל יוסף ועתה אל תעצבו וגו' לאשמועינן דמדינא אמר להם כן, 
להודיעם דאינו מוכיחם לטובת עצמו דהא אינו בא עליהם בטענה, והיינו דפייסם בדברים 

דאל תעצבו וגו' דאדרבה כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם וגו'.   
הרב יצחק זאב דיסקין

לו בני מי למדך ואמר לך שתביא פשתן ותארגהו מצודות ותשליכהו לים ותעלה הדגים מן 
הים, ואמר לי רבי בזה נתנו לי בינה ודעת מן השמים, ואמרתי לו ומה להביא פשתן ולארוג 
מצודות ולהשליך לים ולהעלות דגים מן הים נתנו לך בינה ודעה מן השמים ולדברי תורה 
שכתוב בה “כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו” לא נתנו לך בינה ודעה מן 
השמים. מיד היה מרים קולו ובוכה ומתאנח, ואמרתי לו בני אל ירע לך אלא כל שאר בני 
אדם באי עולם הן משיבין תשובה זו על אותו ענין שהן עוסקין בו אבל מעשיהן מוכיחין 
“ובושו  עליהן  אומר הכתוב  העושים כמעשיהן מהו  ועל  בהן  כיוצא  ועל  ועליהן  עליהן, 

עובדי פשתים שריקות ואורגים חורי”, ע”כ.
דעת  לו  שאין  לאביו שבשמים  להשיב  מה  לו  שיש  חשב  אדם  שאותו  ומבואר שאע”פ 
לו את טעותו שמתוך מעשיו מוכח שאינו  והוכיח  ללמוד תורה, מ”מ אליהו הנביא בא 
צודק, ואליהו הנביא אמר לאותו אדם שהטעות הזו היא לא רק טעות שלו בלבד, אלא 
“כל שאר בני אדם באי עולם הן משיבין תשובה זו על אותו ענין שהן עוסקין בו, אבל 

מעשיהן מוכיחין עליהן”.
כל  הוא מנצל את  היטיב במעשיו שבאמת  ואחד להתבונן  וזהו מוסר השכל לכל אחד 
כוחותיו לעבודת ה’, ושמעשיו לא יהיו מוכיחים עליו, וכמו שבעיניני גשמיות הוא מנצל 
ברוחניות  גם  כך  בו,  שישנם  חשב  שלא  ודעת  בינה  בעצמו  ומגלה  כשרונותיו  כל  את 
הכשרונות  את  בו  שיש  להבין שמוכרח  צריך  מאוד”  הדבר  אליך  קרוב  “כי  בה  שנאמר 

הגדולים להצליח ולעלות מעלה מעלה.
ואפשר לפרש שזהו דבריו של אבא כהן ברדלא שאמר “שיבוא הקב”ה ויוכיח כל אחד 
ואחד לפי מה שהוא”, שיראה לו מוחשי איך שמתוך מעשיו מוכח שיש בו בינה ודעת 
ויש בו עוד ועוד כוחות גדולים לעלות מעלה מעלה, וכאשר אדם יתבונן בזה בהתבוננות 
אמיתית ועמוקה מיד יתעורר לנצל את כל כוחותיו האמיתיים לעבודת ה’, כמו שמצינו 
באותו אדם שהיה קל דעת, ובתחילה היה מתלוצץ ומלעיג מאליהו הנביא, ומ”מ כאשר 
את  שהבין  ומתאנח”,  ובוכה  קולו  מרים  היה  “מיד  טעותו  את  לו  הוכיח  הנביא  אליהו 

התביעה הגדולה שיש עליו מהשמים וחזר בתשובה שלמה.

אל תיפול ברוחך
והנה בדברים הללו של אבא כהן ברדלא “שיבוא הקב”ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה 
שהוא”, יש בזה חיזוק גם לאידך גיסא שאדם אינו חייב לעשות יותר מכוחותיו, וכשרואה 
שעושה ומתעלה כפי מה שהוא יכול צריך לשמוח בזה, ולא להתעצב וליפול ברוחו למה 
לא עשיתי יותר. משום שאם אינו יכול לעשות יותר אינו חייב יותר, שכל אחד ואחד חייב 

לתעלות רק “כפי מה שהוא”, לא פחות ולא יותר.
וזהו חיזוק גדול בפרט לצעירי הצאן החביבים שבאים ללמוד תורה בישיבות הקדושות, 
חבריהם  את  בישיבה  לפניהם  רואים  הם  שכשאשר  כשרון  חלשי  בחורים  כאלה  יש 
“עילויים מרעישים” שלומדים ומפלפלים כיד ה’ הטובה עליהם, הרי הם נופלים ברוחם 
“למה אני לא מצליח ללמוד כך”, ובעיקר זה מצוי מאוד בישיבה גדולה שיש בה הרבה 
תלמידים שבדרך כלל לא כולם שווים בכישרונותיהם, וגם אלו שהם בעלי כשרונות הרי 

בישיבה יש יותר בעלי כשרונות מהם.
ובדברי אבא כהן ברדלא יש בזה חיזוק גדול “שיבוא הקב”ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה 
שהוא”, וכל אחד צריך לחשוב “אם אני מנצל את כל הכוחות שלי א”כ זהו התפקיד שלי 
ואני לא חייב יותר”, שאין שום חיוב להיות דווקא כמו השני אלא כל אחד צריך להיות 
ולהתעלות רק כפי מה שהוא לא פחות ולא יותר, ואתה בן תורה יקר אל תיפול ברוחך אם 
אתה עושה ומנצל את כוחותיך כמה שאפשר, אתה עושה את תפקידך בשלמות, ובטוח 

שאתה מרוצה לשמים, בלי שום ספק כלל.

מיהו מתמיד
והנה שמעתי מפי אבא מארי זצ”ל שאמר בשם ר’ חיים מוולאז’ין זיע”א שמתמיד הוא לאו 
דווקא מי שלומד ח”י שעות או אפילו י”ב שעות רצופות, אלא מתמיד נקרא מי שאוכל 
בזמן, וישן בזמן, ולומד בזמן, דהעיקר שהוא מסודר ועושה כל דבר בזמנו, וצריך להוסיף 
שלומד בזמן הכוונה הוא שהלימוד הוא קב ונקי כלומר שמשעה שמתחיל ללמוד בסדר 
של הישיבה אינו מפסיק בדברים בטלים או דברי חול, וקיבלתי מגדול אחד שכל הצלחת 
הבן תורה הוא בזה שלומד ברציפות ללא הפסק, אא”כ יש צורך מיוחד להפסיק כגון אם 
זה כמו שאר  והרי  ויוצא מביהמ”ד,  זקוקים לעזרתו שאז סוגר את הגמ’  אביו או אימו 
צרכיו כאכילה ושתיה ושינה, שזה לא נקרא הפסק, אבל על דיבורי חול באמצע הלימוד 

אמרו חז”ל שמאכילין אותו גחלי רתמים רח”ל.
וזכורני שבשעתו הספידו את מרן החזו”א זיע”א שלמד תורה שישים שנה ברציפות, וזה 
התחיל כאשר קיבל עליו ביום הבר מצווה ללמוד תורה לשמה ומאז לא הפסיק, ובאמת 
זכה להיות אש קודש עמוד התורה והיראה של הדור זיע”א ועכ”י. ]ושמעתי שע”י קבלה 

של נער ביום הבר מצווה יש באפשרותו לקיימו כל ימי חייו, אכי”ר[.
והנה ראש הישיבה מורינו הגאון רבי חיים שמולאביץ זצ”ל המשיל ע”ז משל נאה, אם 
אחד מרתיח קומקום מים על האש שזמן הרתיחה הוא כרבע שעה והוא ירתיח רק כמה 
דקות ויכבה את האש ואח”כ ירתיח שוב לכמה דקות ויכבה, וכך יעשה כמה פעמים הרי 
לעולם לא ירתחו המים מכיון שרק כאשר מרתיחים את המים ברציפות הם מתחממים, 
והנמשל הוא כאן שרק ע”י הרציפות בלימוד התורה והחיזוק הגדול יזכה לגדול “עד כי 
גדל מאוד”, ובעצם זה שלומד ומנצל כל רגע שברשותו יזכה לכתרה של תורה, וכמובן 

שלא יתייאש ח”ו ויידע שכל ההתחלות קשות ו”העקשן יצליח”.
לא  לתפילה,  קודש  יהא  התפילה  שזמן  שצריך  התפילה  ענין  על  גם  לעורר  יש  והנה 
אלא  בו.  ויעיין  לימוד  ספר  יפתח  התפילה  זמן  שכל  אחת,  בבת  ותפילה  תורה  לערבב 
בשעת התפילה צריך להתרכז ולכוון כל הזמן בתפילה, ובמשנה ברכות )דף ל’ ב’( איתא, 
“חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים”. 
ופרש”י, שוהין שעה אחת, במקום שבאו להתפלל. ומדוקדק בלשונו שאחרי שכבר באו 

להתפלל וגמרו את כל ההכנות הנצרכות בשביל להתחיל את התפילה, ישבו במקום 
התפילה במשך שעה כדי להסיר את כל המחשבות הטורדות. וזהו הכוונה 

“במקום שבאו להתפלל”, שאחרי שכבר באו למקום התפילה, שם 
ישבו שעה, רואים מזה שזמן התפילה צריך להיות מסודר 

 



"ויבך על צואריו עוד"
פירש"י וז"ל, לשון הרבות בכיה וכו' הרבה והוסיף בבכי יותר על הרגיל אבל יעקב לא נפל 

על צוארי יוסף ולא נשקו ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע, עכ"ל.

לייחד  זצ"ל שביאר שענין קריאת שמע הוא  דיסקין  ירוחם  יצחק  א. ראיתי בשם הג"ר 
משני  באין  והחושך  והאור  והטוב  הרע  ושאין  ח"ו,  רשויות  שני  שאין  והיינו  השם,  את 
רשויות ח"ו אלא הכל מאיתו יתברך, ונתעורר יעקב אבינו להכרה זו אחרי שראה שכל 
מכירת יוסף נתהפך לטובה ברגע אחד, והוא פלא איך שכל מה שהיה נראה לעינים במשך 
עשרים ושתים שנה כמו גזירה רעה, הכל נתהפך ברגע אחד ונתגלה כשלימות ההטבה 

מאיתו ית"ש.

ב. ונראה להוסיף דהפרישה בסי' ס"א סק"ט כתב בשם הסמ"ק דאחד רומז לעתיד לבא 
שכל  איך  יתגלה  לבא  שלעתיד  מהרמח"ל  ידוע  והנה  אחד,  שהוא  העולם  כל  שיאמרו 
הצרות  כל  וגם  השלם,  התיקון  לתכלית  מביאים  כולם  המאורעות  וכל  תבל  תהפוכות 

שתכפו על ישראל גלגלו את הטובה בסופו של דבר.
ולפז"נ דלכך התעורר יעקב אבינו לקרות את שמע משום שבראותו את התגלות הטובה 
על אף שמתחילה לא היתה נראית כטובה, מזה נתעורר ליחד את השם לענין זה שכמו 
שכאן נתגלה שהכל נסבב לטובה, כמו"כ לעת"ל הכל יראו ביחוד השם איך שכל השית 

אלפי שנין כולן שוין לטובה לתקן עולם במלכותו יתברך.

וטוב שיכוין גם כן שהוא מוסר עצמו  וז"ל,  ג. כתב החיי אדם לגבי כונת שמע ישראל, 
להריגה בשביל אמונה זו וידמה בנפשו כאילו הוא נשרף עכשיו על קדושת שמו לקיים 
כי עליך הורגנו כל היום, עכ"ל. ועוד מביא בשם הזוהר שאחר שמשלים תיבת אחד יכוין 
למסור נפשו על קדושת השם ויצייר במחשבתו איזה מיתה של מסירות נפש, ועו"כ בשם 

הזהר שזהו אוהבו של הבורא ית' מי שמוסר נפשו באחד באהבתו ית"ש.
בזה העולם כאשר הוא מוקף מכל צדדיו בכח  ביאור הענין דהנה האדם הושם  ונראה 
ומעשיו  מחשבותיו  בכל  לעולם  ובאמת  הזה,  העולם  נסיונות  ושאר  והכעסני  התאווני 
ופעולותיו יש תערובת של גשמיות, ואפי' שאמונת היחוד אינה משארת שום מקום לפניה 
לזה העולם כלל וכלל, בכל זאת אין האדם נקי מפניות העוה"ז, ורק אופן אחד יש לקבל 
האדם על עצמו את אמונת היחוד באופן גמור, וזה ע"י מסירות נפש, דבזה הוא משליך 
את כל חיי העוה"ז מאחרי גיוו, ומשייך את עצמו לאמונת היחוד לגמרי, ולפיכך האופן 

האמיתי של קריאת שמע לייחד את השם היא כאשר מצייר לעצמו מסירות נפש.
והנה מיד אחרי הכתיב ויבך על צואריו עוד, כתיב ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם 
אחרי ראותי את פניך כי עודך חי, ובתרגום ביאר דאילו היה מת כעת היה מתנחם אחרי 
שראה את יוסף, והיינו כלומר דכעת מצא יעקב אבינו את שלימות חייו בראותו שנים עשר 

שבטים עומדים בצידקותם, ובזה השיג משאת חייו.
ולפמשנ"ת י"ל בעומק המושג דמאחר שראה איך שנתקיים בו ענין היחוד השלם שהכל 
נתהפך לטובה ויוסף מולך ומושל על כל ארץ מצרים, כבר נתדבק בהשי"ת באופן גמור 
בלא שום פניה לעוה"ז, והגיע לדרגה רמה כזו שנעתק לגמרי אל מעלת אמונת היחוד, 

וממילא לא היה שום ערך בעיניו לחיי העוה"ז ולכן אמר אמותה הפעם.

ד. ועוי"ל דלפיכך קרא את שמע דמפני שראה כאן יעקב אבינו את השלמת תפקידו בחייו, 
ושהגיע לשלימות נפשו לעוה"ב, וממילא אבד בעיניו כל טעם וחמדה מחיי העוה"ז, ולכך 
עלה לפניו לומר אמותה הפעם, ומשום כך צירף והקדים לאמירה זו את קריאת שמע כדי 
שהרגשת שלימות חייו ואמירתו אמותה הפעם תהא מתוך דביקות בו ית"ש כמו ביציאת 

הנשמה שצריכה להיות מתוך האחד דקריאת שמע.

ה. ועוי"ל עפמ"ד בפסחים נ"ו. אמר רשב''ל ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה 
לכם ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה אמר שמא חס ושלום יש 
במטתי פסול כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו אמרו לו בניו 
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד 

באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
וברמב"ם פ"א מהל' קרית שמע ה"ד כתב הקורא קריאת שמע כשהוא גומר פסוק ראשון 
אומר בלחש ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחוזר וקורא כדרכו ואהבת את יי' אלהיך 
עד סופה, ולמה קורין כן מסורת היא בידינו שבשעה שקבץ יעקב אבינו את בניו במצרים 
בשעת מיתתו ציום וזרזם על יחוד השם ועל דרך ה' שהלך בה אברהם ויצחק אביו ושאל 
אותם ואמר להם בני שמא יש בכם פסלות מי שאינו עומד עמי ביחוד השם כענין שאמר 
ד' אלקינו  וגו' ענו כולם ואמרו שמע ישראל  יש בכם איש או אשה  לנו משה רבינו פן 
ד' אחד, כלומר שמע ממנו אבינו ישראל ד' אלקינו ד' אחד, פתח הזקן ואמר ברוך שם 
כבוד מלכותו לעולם ועד, לפיכך נהגו כל ישראל לומר שבח ששבח בו ישראל הזקן אחר 

פסוק זה. 
ומבואר להדיא דיחוד השם אצל יעקב אבינו היה בזה שמטתו שלימה וכל בניו מייחדים 
את השם באמת, ולפז"נ דבעת שראה את יוסף עומד בצידקו וראוי להכלל בשבטי ישראל, 
ראוי  וידע שהוא  ולייחד שמו,  בדרך השם  להלך  לטובה  שוין  כולם  בכך שילדיו  והשיג 

לעמוד ביחוד השם, לפיכך התעורר ליחד את השם ולקרא קריאת שמע.  
הרב יהודה שניידר

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

כז. מג’ ע”א משוח זה פנחס, מבואר דפנחס נמשח להיות משוח מלחמה. ולכאו’ נראה 
דמשיחה זו היה כבר בשמיני למילואים וכמדומה שכן הוא להדיא במדרש ולפ”ז קשה 
מה היה צריך לחזור ולמשוח את פנחס אחר המעשה דזמרי דהא כבר נתכהן להיות 

משוח מלחמה וצ”ע. ויש לעיין אם משיחה דמשוח מלחמה ומשיחה דכה”ג תרי 
דיני משיחה הם או דהוה שם משיחה אחד ונ”מ במי שנמשח להיות 

משוח מלחמה ונתמנה להיות כה”ג אם צריך לחזור ולמשחו 

 

וצ”ע. ונראה דיעוין יומא עג’ מבואר דמשוח שעבר מביא פר מרובה בגדים ומשוח מלחמה 
אינו מביא פר מבואר דחלוק משיחה דמשוח מלחמה ממשיחה דכה”ג. ועוד נראה דיעוין 
יומא סח’ ע”ב משוח מלחמה אין בנו מתמנה תחתיו מרובה בגדים בנו מתמנה תחתיו וא”כ 
הא דחזרו ומשחוהו היה לזרעו אחריו ומדוקדק מאד לפ”ז המשך הפסוקים הנני נתן לו 
את בריתי שלום לענין זה דוהיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם והיינו כהנ”ל וכמ”ש.

כח. מד’ ע”א קבר, יעוין תו’ נזיר נד’ שאל רבי חיים כהן איזה בית אשר תבנו לי דחרב ה”ה 
כחלל ויעוין רמב”ן עה”ת דאפשר דחרב אינו מטמא באהל ואינו צריך הזאת שלישי ושביעי 
ועוד דאין הנזיר מגלח עליו וכל שאין הנזיר מגלח עליו אין הכהן מוזהר עליה. וביאור דברי 
הראשונים נראה דהכלל דכל טומאה שאין הנזיר מגלחו היינו שם הטומאה דיתכן שאין 
הנזיר מגלח עליו ואעפ”כ הכהן מוזהר עליה דיעוין נזיר מט’ ע”ב אלו שהנזיר מגלח עליו 
חצי לוג וכתב רש”י שתי רביעיות וביאר מרן הגרי”ז דחצי לוג אי”ז שם טומאה חדשה אלא 
דשם הטומאה הוא רביעית הלוג אלא דישנה הלכה למשה מסיני דאין הנזיר מגלח רק על 
ולכן הכהן מוזהר עליה משא”כ בטומאת חרב  לוג אבל אין ע”ז שם טומאה חדשה  חצי 
ואין מטמא באהל מוכח דהוה שם טומאה  ושביעי  דין הזאת שלישי  דמהא דחזינן דאין 

חדשה וא”כ אין הכהן מוזהר עליה ודו”ק.
טומאת  כאן  יש  והרי  ארונות  גבי  על  היו מדלגים  איך  התו’  יט’ הקשו  ברכות  יעוין  והנה 
גולל ודופק יעו”ש. והנה נחלקו רש”י ותו’ בטומאת גולל ודופק אחר שפירש מן מת דעת 
ודעת הר”מ דאחר שפירש מן המת  טו’ דמטמא אף אחר שפירש מן המת  עירובין  רש”י 
אינו מטמא. ולפ”ז נראה דלדעת רש”י מוכח דאי”ז בית יד לטומאת המת אלא שם טומאה 
חדשה ואין הנזיר מגלח עליו וממילא אין הכהן מוזהר עליה אבל לדעת הר”מ דאין טומאת 
גולל אלא דהוה בית יד לטומאת המת מבואר היטב קו’ תו’ למה אין הכהן מוזהר עליה אף 

דאין הנזיר מגלח עליו והיינו כהנ”ל וכמ”ש ויעוין בתו’ שם.
כט. מה’ ע”ב ירושלים נתחלקה, התו’ ביומא יב’ ובזבחים נג’ הקשו למ”ד דירושלים לא 
נתחלקה לשבטים למה קרן מזרחית דרומית לא היה לו יסוד ותירצו דהכא גמירי. והנראה 
בזה דבגמ’ יומא יב’ מבואר דפליגי לענין ג’ דברים א’ אם מטמא בנגעים ב’ אם חייב במזוזה 
דירושלים  מודו  דכו”ע  והיינו   הממון  קנין  לענין  רק  הנידון  דאין  בתים  משכירין  אם  ג’ 
נתלחקה לשבטים אלא דפליגי אם יש להם בעלות ממון או לא והיינו אם יש לכל אחד 
זכות לבוא לשם או לא ויעוין יומא שם יב’ דמי שבא לירושלים היה מניח שם את  העורות 
הרי להדיא דהיה שם בעלים אלא דיש לכל אחד זכות לבוא לשם דירושלים יש זכות לכל 
ישראל לבוא לשם. אלא דהאירוני מהסוגיא במגילה כו’ מה היה בחלקו של בנימין המזבח 
וכו’ כמ”ד דנתחלקה לשבטים הרי להדיא דלא כמ”ש וצע”ג. ואח”כ הראוני ככל החזיון הזה 

בספר חזון איש יומא יעו”ש.

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. “ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי:  ויצא האחד מאתי ואמר 
אך טרף טרף ולא ראיתיו עד הנה:  ולקחתם גם את זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם את 
שיבתי ברעה שאלה:  ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו” 
)מ”ד, כ”ז – כ”ט( ויל”ע אמאי לא הסביר מדוע הסכים יעקב לבסוף לשלחו, ובהמשך אומר 
הוא “כי עבדך ערב את הנער וכו’” אך לכאו’ היה לו לומר זאת בתוך הסיפור, ולא רק לאחר 

שמסיים את סיפורו.
ב. “ונאמר אל אדני לא יוכל הנער לעזב את אביו ועזב את אביו ומת" )מ"ד, כ"ב( מדוע לא 

נזכר כלל בתורה לעיל בסיפור המאורעות של יוסף עם אחיו שאמרו לו כן?
ג. "ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם לא תספון לראות פני:  ויהי כי עלינו 
אל עבדך אבי ונגד לו את דברי אדני:  ויאמר אבינו שבו שברו לנו מעט אכל:  ונאמר לא 
נוכל לרדת אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו 
אתנו" )מ"ד, כ"ג – כ"ו( צ”ב מה המשא ומתן בין יעקב לאחים, והלא אמרו לו שיוסף אמר 

שלא יוכלו לראות פניו בלי אחיהם ואיך אמר להם שישובו למצרים בלעדי בנימין? 

תגובות
בגליון חנוכה הביא הרב מנחם מנדל לבנטל שליט"א את תירוצו של הגר"ח לקושיית הב"י 
וספר  תירצו התוס' הרא"ש  כבר  זה  להעיר שתירוץ  ויש  בכמות,  ולא  באיכות  היה  שהנס 

המארות ונמוקי יוסף והמהר"ל בנר מצוה.
בדברי חיזוק כתבתם דבעינן שהנרות יהיו בטפח הסמוך ולא די אם הבית מנורה הוא סמוך, 
ויש להעיר דהנה דעת הגר"א הוא דבעינן שהנר העיקר יהיה בטפח הסמוך, ובהערות אבן 
ישראל על מ"ב תמה בזה מאי נפקא מינה איזה נר הוא סמוך הרי הטעם הוא שיהא ניכר 
שהבעל הבית הדליקו וא"כ די אפילו בנר מהדרין שהוא מראה על כל הנרות שהם משל 
הבעל הבית, וא"כ ה"ה בזה, ונראה לתרץ דודאי מי שידליק נר חנוכה רחוק טפח ויכתוב 
וזהו  חז"ל,  כתקנת  עשה  לא  מ"מ  אולם  הדליקו,  שהוא  ניכר  הרי  שמו  גדולות  באותיות 

כוונת הגר"א.
בשכח על הנסים וכבר סיים הברכה כתבתם שיאמרנו בסוף דרך בקשה הרחמן וכו', ויש 

להעיר ד"הרחמן" אינו דרך בקשה אלא ברכה, וצ"ל יהי רצון וכמו שהוא בכמה סידורים.
הרב דוד אריה שלזינגר

בגליון וישב העיר הרב אלחנן ברונר שליט”א )מח”ס החשוב נתיב המוקצה( בענין טלטול 
נר חנוכה בליל שבת אחר שכבה, אי מהני בו היתר הנחת כיכר אחר שאסור להנידו ממקומו 
נר  בכל  ואפי’  תינוק  או  ככר  היתר  דכל  למעשה,  ממש  נוגע  והוא  בזה,  לציין  ויש  ע”ש. 
שבת דעלמא המונח ע”ג שולחן אינו אלא לדעת המשנ”ב )סי’ רעז סקי”ח(, דכיון שהככר 
עצמו  בנר  ודוקא  טפי,  חשוב  וההיתר  ואיסור  להיתר  בסיס  הו”ל  הנר  שלהבת  מן  חשוב 
רעט  )סי’  המג”א  כדעת  והיינו  לשלהבת,  עשויה  עיקרה  שהמנורה  משום  ככר  מהני  לא 
כלל,  מועיל  זה  דאין  נראה  בב”י  שהובא  הריב”ש  לסברת  אך  ע”ש.  התוס’  עפ”ד  סק”ה( 

משום דס”ל שתמיד בע”ש הנר הוא היותר חשוב עבורו לקיים בו המצוה ולעולם 
והשתא מאחר שבב”י הביא רק דבריו  יח(.  )רעז,  וכמ”ש בשעה”צ  יבטל,  לא 

ולא סברת התוס’ שהובא במג”א הנ”ל, א”כ נראה שלדעתו ולמנהג 



דברי חזוק
לרפואת הילדה רחל בלומה בת מאיה מליה

שמיא  ב”יהא  וכן  כורע,  “יתגדל”  החזן  כשאומר  בקדיש-  כריעות  א. 
נ”ו סעיף  וכן ב”אמן” ]שו”ע סי’  וכן ב”בריך הוא”  וכן ב”יתברך”  רבא” 
ג’[ ובטור כתוב שמקור הדין בגאונים וכריעות אלו חובה הן )ע”ש בטור 
לכרוע, אבל  ס”ל שאין  נ”ו(  אות  רב  ובמעשה  )בשו”ע  והגר”א  ובב”י(. 
שאר האחרונים הביאו דין זה של השו”ע וגם המ”ב לא ציין את הגר”א, 
שמו”ע  של  ככריעות  ממש  כריעות  “דאינם  כותב  ז’[  ]אות  ובערוה”ש 

אלא לשחוח מעט.. והמנהג לכרוע קצת”.

באמצע  )בקדיש(  הוא”  “בריך  ועניית  שמו,  וברוך  הוא  ברוך  עניית  ב. 
פסוד”ז- ברוך הוא וברוך שמו אפי בפסוד”ז לא יפסיק לזה ) מ”ב סי’ 

נ”ט ס”ק י”ז(

ח”ב  )או”ח  באג”מ  כתוב  פסוד”ז,  דקדיש באמצע  הוא”  “בריך  ולענות 
סוף סי’ ט”ז( וכן בשם הגרשז”א זצ”ל ]הליכו”ש תפילה ס”ו סי”א[  שזה 
עניה שלא כדין כיוון שכל עניית “בריך הוא” הוא רק מנהג ]והדבר מצוי 
בקדישים הנאמרים בשעה שהציבור כבר התחילו פסוד”ז שאין לענות 

“בריך הוא”[.

ולכוון  לשתוק  יש  ברכו  הש”ץ  שאומר  בשעה  ברכות-  עניית  דיני  ג. 
למה שאומר הש”ץ כדי שיענה ברוך ה’ המבורך.. )סי’ נ”ז מ”ב ס”ק ה’(. 
בשעת ענית ברוך ה’ המבורך צריך לעמוד ]מ”ב תקנ”ט ס”ק י”א[ ]וככ’ 
לענין ברכו של העולה לתורה )סי’ קמ”ו ס”ק י”ח([. אכן כשחוזר הש”ץ 
“ברוך ה’ המבורך” א”צ הציבור לעמוד ]פמ”ג קמ”ו מש”ז ס”ק א’[ ועל 
מה שנהגו לכרוע בברכו מביא הביה”ל סמך מן המקרא מדברי הימים 

ומסיים ומנהג ישראל תורה ]ביה”ל סי’ קי”ג סעיף ג’ ד”ה “הכורע”[.

ד. קדושה שביוצר אור- שעונין קדושה זו אומרים אותה בקול רם ]רמ”א 
סי’ נ”ט סעיף ג’[ ובשע”ת )ס”ק ג’( מביא בשם הלבוש שהטעם שהציבור 

עונין בקול רם קדושה זו שיאמרו הציבור ביחד דוגמאות המלאכים”.

שם  בהדבקת  דקות  כמה  של  השקעה  ע”י  הדואר-  תיבות  סימון  ה. 
לאנשים  טובה  הרבה  לגרום  אפשר  הדואר,  תיבת  על  המשפחה 
המחפשים את כתובת המשפחה וכן למחלקי ההזמנות והמכתבים ]וגם 

ע”י כך המכתבים יגיעו כולם ליעדם ולא יונחו במקומות לא נכונים[

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:
* * *

ויחי – אחרית הימים
שמות – חשד בכשרים

וארא – ה' מיני דגן

בני ספרד דאזלי בתריה אין כזה היתר. איברא, דיש אחרונים שכתבו שאף לדעת הב”י וסברתו 
הנ”ל, כשמונח הנר ע”ג מגש וכדו’ )עכ”פ באינו מיוחד לו(, מהני היתר ככר משום שרק הנר בטל 
לשלהבת ולא המגש ואכמ”ל. עכ”פ, ישנה אפשרות אחרת להתיר לטלטל הנר אחר שכבה, והיינו 
לבני  ולא  לבני ספרד,  רק  יועיל  ס”ד(. אלא שזה  )רעט,  כך מע”ש כמפורש בשו”ע  על  שיתנה 

אשכנז דגרירי בתר דעת הרמ”א שאסר שם בזה.
הרב יחזקאל מועלם

תגובה להרב דוד אריה שלזינגר שליט”א
העיר שאינו יודע מהיכן לקחנו נוסח על “הנרות הללו” שכתבנו בחנוכה.

נוסח זה מקורו מילה במילה בשו”ת מהרש”ל סי’ פ”ה והמהרש”ל הוא מקור האחרונים החשובים 
]הא”ר הפמ”ג, מחצית השקל ומ”ב[ לנוסח הנרות הללו. ובמהרש”ל כתוב מפורש שיש לו ל”ו 
תיבות ]ע”פ הגהת הא”ר במהרש”ל שמובא בשעה”צ[ וכן בלבוש מגיה הא”ר להשוות נוסחתו 
לנוסחת המהרש”ל. וצודק אתה בהערתך שדברי מחצית השקל ]שגם הנרות הללו שבתוך הנוסח 

אינם מן המנין[ אינם הפשטות, אבל זו הדרך הטובה ביותר לתרץ דברי המהרש”ל, הא”ר 
ומ”ב שכתבו את הנוסח שהבאנו וכתבו שבנוסח זה יש ל”ו תיבות ]אע”פ שיש בו 

ל”ח תיבות )עם הנרות הללו” שבתוך הנוסח([.

קול רינה וישועה

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות וטופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪

מזלא טבא וגדיא יאה
שובע שמחות ונעימות בימינם נצח

לבית הגאון המפואר נודע בשערים המצוינים בהלכה
בספריו ומאמריו ושיעוריו 

שמועותיו עולים על שלחן מלכי רבנן 
ונפל נהורא בבי מדרשא

משלהבת אש אור תורתו אשר באהבתה ישגה תמיד
מעמודי התווך של "עומקא דפרשה"

איש האשכולות רב פעלים

הגאון רבי חיים שולביץ שליט"א

הננו לברכו ואת משפחתו הרוממה
לרגל השמחות שבביתם

שיזכו לראות דורות ישרים מבורכים ברוב נחת ושמחה
בהרחבת הדעת וטוב לב תמיד

המברכים ומאחלים 
לכבוד התורה ועמליה

               בני החבורה               מערכת "עומקא דפרשה"


