
  

        
 עלון באגדה ובהלכה מענייני המועדים והזמנים                                       

                    בס"ד

 

 

 אחד לבית הגיע ל"זצ קוטלר א"הגר מרן, שהיה עשהמ

 שהיתה ליקווד לישיבת להתרימו במטרה, הגדולים מהעשירים

 .קשה במצב עת באותה שרויה

, אותו ושאל, יפות פנים בסבר הגביר קיבלו אהרן רבי כשהגיע

 מהו לו השיב אהרן רבי. בדחיפות כעת זקוק הוא סכום לאיזה

, הסכום כל על ק'צ מיד לו רשם לבו בנדיבת הגביר ואכן, הסכום

 בשעת לישיבה הגדולה עזרתו על לו הודה אהרן שרבי כמובן

 . דוחקה

 בעל אליו ניגש מיד. לבו מעומק נאנח הוא, יצא אהרן שרבי לפני

 רבי לו ענה. נאנח הנך מה מפני, קרה מה, רבי, אותו ושאל הבית

 בעל הנך, לך שיהיה אני רואה הבא עולם, עליך נאנח אני, אהרן

 גדול הבא עולם לך יהיה בודאי, גדול תורה תומך, גדול צדקה

 ?... שלך הזה העולם היכן ומצטער נאנח אני אבל, ונפלא

 שבכל התפאורה כל על מצביע שהוא כדי ותוך, נדהם עמד הגביר

, אולי הרב יסייר במפעלי הגדולים אהרן' לר אומר הוא, חדר

ויווכח לראות את גודל עושרי, חשבונות הבנק שלי הולכים 

 ותופחים, וראש הישיבה שואל היכן העולם הזה שלי?! 

ענה לו רבי אהרן, כל זה אינו עוה"ז, זה כלום, כל זה הוא כמה 

 ניירות ופיסות בד או מתכת. אתה יודע מה זה עולם הזה? 

קוע בסוגיא, להתחבט באיזה רבי עקיבא איגר מוקשה "להיות ש

שעות על גבי שעות, ולאחר מאמץ מוחי כביר להגיע לביאור 

הענין, אתה מתאר איזה סיפוק נפשי עצום מרגיש אותו אדם? זה 

 עולם הזה, זה האושר האמיתי!" 

הכל מודים בעצרת דבעינן לכם, יום שנתנה בו תורה, ביום מתן 

סעודה הודאה ושמחה על הזכות הגדולה  תורה חייבים לקבוע

שנתנה בקבלת התורה לחיות בעולם הזה בתענוגי עולם הבא 

 תענוגים של לימוד והשגות בתורה. 

 יש. תורה אלא טוב אין כמובן, אגרות קובץב איש חזון כתב

 מרגישים ערבים דברים כי, ותאוותיו האדם בחשקי הרבה בחינות

 במידה ומשמחים מדומה להנאה אבריו וצבא האדם גוף את

 העונג עם להתחרות בכחה אין זו הנאה אבל. נפשו את מסוימת

 מעל מתרוממת האדם נשמת אשר, החכמה עמל של האציל

 הטובה וזו. העליונה החכמה מזיו ונהנים השמים שמי עד העולם

 השמש. תחת להאדם שניתנה והיתירה הגדולה

המתוקים מדבש ונופת  לא הגיע למיצוי של ,זאתשלא טעם  ומי

 צופים, מהי תקנתו ?

יום אחד נראה גאון אחד מגאוני הדורות זצוק"ל מסתובב בחדרו 

אנה ואנה כשניכר כי מאד מטרידה את מחשבתו איזה דבר מה, 

ניגש  .ניכר היה שנפתרה הבעיה ,אחר זמן אורו עיני אותו גאון

, ושאלו מהי הקושיא כח באותה העתושהיה נ אחד מתלמידואליו 

 וכיצד התיישבה. ,את מנוחתושטרדה 

 היה כאן איזה תלמיד חכם כשעל פניו ניכרת ,השיב לו אותו גאון

תי הלא בתהילים כתוב , עצבות מתמשכת. ונתקשיארשת עצבות

שהתורה היא משמחת ומשיבה את הנפש כיצד יתכן שאותו לומד 

 תורה הינו שרוי בעצב. לאחר מכן התיישב לי דבר זה שהרי

 כשהתורה כלומר נפש משיבת תמימה' ה אמר תורת ה"דהמע

אוסף של חסר לו בשלמות יש לו .  נפש משיבת היא אז תמימה

 זה לא משמח ולא משיב את הנפש. ,חצאים

נשגבה ואינה מצוייה, ומכל  תורה הינה כמובן דרגהשלמות בכל ה

מקום ניתן לטעום טעם של שלמות, בבחינת טעמו וראו כי טוב 

בשלל הבטיה  השם, שלמות של עניין אחד סוגיה אחת

והשלכותיה, נושא הלכתי אחד לכל הסתעפותיו, היא שלמות שיש 

בה כדי לטעום את טעמה הטעים של התורה להתענג על השם 

 לשמח את הלב ולהשיב את הנפש.  

עוד הקדוש אור החיים הכלשון  ,ואחר הטעימה נמשכת האכילה

ירצה לומר כי אם יתחיל לשמוע התורה משם ואילך הוא יתאוה 

וע עוד, והוא אומרו אם שמוע עתה אני מבטיחכם כי תשמעו לשמ

מעצמכם כשתטעמו טעמה, כאומרו )תהלים לד( טעמו וראו כי 

 .טוב ה'

 והערב נא השם אלקינו את דברי תורתך בפינו    

 את הדרך                                                                                                                  תענוגים      תענוגים            
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 בברכת חג שמח                

                  העורך                                    



 
 
 

 .ןודורשי שואלין                                                                                                                         נולגן מרתו ות      
                                                                                  

 שליט"אשורץ אהרן יהודה  מורנו הרה"ג
 חבר בד"ץ אלעד    

 ורב שכונות הצפון     
                                                                       

  .צרות הזמןוחיזוק לרגל  ,שיחת הכנה לחג מתן תורה                                                          
 .ישראל כנגד ההר כאיש אחד בלב אחד, וסגולת המעביר על מידותיו בעולם הזה ובעולם הבא יחןו

 

 רב: בשעה שעלה משה למרום לקבל אתאמר רב יהודה אמר בגמ' 

התגין  התורה, מצאו משה להקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים כגון

רבונו של עולם מי מעכב על  ,אמר לפניו של ספר תורה לאותיות התורה.

 מדוע אתה צריך להוסיף עוד על האותיות את הכתרים.כלומר  ך,יד

אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף  ,אמר לו

אותם שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות מ

  .כתרים

חזור  ,אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה רבינו הראהו לי אמר לו

א נמצא בבית מדרשו במראה הנבואה, כאילו הו ראושה, כלומר רךלאחו

 .של רבי עקיבא

משה רבינו וישב בסוף שמונה שורות של התלמידים שהיו יושבים הלך 

ת רבינו אלפני רבי עקיבא, ולא היה יודע מה הן אומרים, שלא הבין משה 

תשש כוחו של משה רבינו, שחלשה , המשא ומתן שלהם בדברי תורה

 דעתו שאינו מבין את צורת הלימוד שבבית מדרשו של רבי עקיבא. 

אמרו לו תלמידיו  ,בא לדבר שצריך לתת בו טעםרבי עקיכיון שהגיע 

זה הוא  דבר ,אמר להן רבי עקיבא ,לרבי עקיבא רבי, מנין לך דבר זה

 ואין ,שכך הוא הדין במסורת ממשה רבינולמשה מסיני  הלכה שנאמרה

מסברא או ממידה שהתורה נדרשת בה. מיד  לנמקו ולהוכיחו לנו מה

 .נתיישבה דעתו של משה רבינו

יש  רבונו של עולם, לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לפניורבינו  חזר משה

אמר לו הקדוש ברוך  ,ה נותן תורה על ידי, ולא על ידולך אדם כזה, ואת

  .(ב"מנחות דף כט ע) חשבה לפני.כך עלה במ ,הוא שתוק

רב כוחו דר' עקיבא שמשה רבינו סבר שיש להעדיף ליתן את  חזינן כמה

ובימי ר' עקיבא גם נמסרה התורה על  התורה על ידי ר' עקיבא ולא ע"י.

 בשיטהושהרי היה העולם שמם עד שבא אצל רבותינו שבדרום, ידו 

 משה במקום להם היה עקיבא ורבי כתב '(מ דף) כתובות מסכת מקובצת

 שבא עד פה שבעל תורה נשתכח כבר שהיה לפי ה"ע הנביאים אדון רבינו

 ושנאה.  הוא

ראשית מעצם מדרכי ר' עקיבא שהם הכשר לקבלת התורה,  ויש ללמוד

א"ל בניי, ( חיי שרה פרשה סא ר)מ"ההוראה מה שאמר לתלמידיו בשנית 

לאלו תנו דעתכם שלא הראשונים לא מתו אלא שהיתה עיניהם צרה אלו 

  .תעשו כמעשיהם

וכן ממה שאמר ר' עקיבא על הפסוק  כל ארץ ישראל תורה, עמדו ומלאו

 .זהו כלל גדול בתורהשאהבת לרעך כמוך. ו

ובכך נתכשרה השעה זהו תנאי והכשר להיות ראויים לקבלת התורה ואכן 

כשיצאו ישראל ממצרים היו נוסעים  ורה מסיני כדברי חז"ללקבל את הת

במחלוקת וחונים במחלוקת, שנאמר ויסעו ויחנו, וכיון שבאו להר סיני 

נעשו כולם הומוניא, ויחנו אין כתיב כאן אלא ויחן שם ישראל )שמות יט 

 ב(, באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא הרי השעה שאתן תורה לבני. 

היות בצוותא אם בני אדם אחרים הוא להעביר על להגיע לזה לוהדרך 

 חתימת א חלק) הלשון שמירת בספרו חיים חפץוכמו שכתב המדותיו 

 איסור בא רוב פי על כיעל מידה נכבדה זו ז"ל ( לעורר ופ" הספר

 נגע שפלוני ברעיוניו לו שנדמה, קטן דבר י"ע ורכילות ר"ולשה מחלוקת

 מדותיו על להעביר שלא הדין קו על הדבר את מעמיד והוא, בזה לו

 '. וכו ומריבה הקפדה לידי ז"עי בא וממילא, כלל ולוותר

 זו שלמידה לידו הנסיון שבא קודם דהיינו תמיד בדעתו יסכים אם אבל

 בפנים ש"כמ הלשון שמירת של מדה עצמה שהיא, מדותיו על מעביר של

 ממילא, המצות כל שאר על כמו שנה בכל מעות מעט להוציא צריך ,הספר

 . כלל יקפיד לא

, תכלת בזמננו היה אם, ציצית מצות כגון אחרת במצוה כמו, עצמך הגע

' וה' ד זה על שיוציא לא אם להשיג אפשר היה לא אם, וכדומה אתרוג וכן

 אדם חשוד אין בודאי( מזה ביותר ובעשיר עשיר איננו אם אפילו) כ"רו

. ו"ח כלל לו שאין מי לא אם, זה מחמת המצוה מלקיים שישבות מישראל

 עונות מכמה ינצל ובזה, מדותיו על מעביר במדת יתנהג זה בענין כן

 .עצומים

 הלא, בעלמא טובה מדה אם כי עשה מצות שאינה אףהחפץ חיים מוסיף ו

 התורה דין את לידע לאדם מאד קשה שכלנו קטנות שלפי הוא ידוע

 פעמים כי. אתו ולריב חבירו על להקפיד שמותר מקום באיזה בבירור

 כי, לו נגע שפלוני בעלמא ודמיון סברא באיזה ברעיוניו לו נדמה רבות

 וכהאי מכיסו מעות ממש יגנוב שפלוני במקום ברשיעי מדברים אנו אין

 .גוונא

 שאינו מי כן על. לעצמו חוב רואה אדם ואין לעצמו קרוב אדם כי וגם

 גזל של ממש איסור לידי ז"עי לבוא תמיד עלול, מדותיו על מעביר

 מצות מבטול גדולים אלו איסורים ובודאי, גוונא וכהאי ר"ולשה ומחלוקת

 .עכ"ל לבד עשה

המידה הנפלאה הזו היא לכמה דברים טובים שכל אדם רוצה וסגולת 

מים כמו שאיתא בחז"ל במסכת ואחד מהם היא אריכות י ,לזכות להם

 יךהארשבזה רבי עקיבא ל השיבשרבי נחוניא הגדול, ( א"ח ע"כמגילה )

כל המעביר על מדותיו מעבירין  דאמר רבאוכ ,ולא עמדתי על מדותי ימים

 .פשעיו ממנו כל

ראש השנה מובא שאף שכבר נגזרה גזירה והגיע עד שערי מות ובמסכת 

 רב וכשנכנס.חלה יהושע דרבי בריה הונא , שרבידה זומ"מ ניצל בזכות מ

ליה  צביתו שם דיםלעומ אמר .שנראה כמת וראה. בשלומו לשאול פפא

 בריה הונא רב הבריא דבר של בסופו. תכריכין כלומר שיכינו זוודתא

 צרכי לו להכין שאמר מפני לראותו היה מתבייש פפא ורב. יהושע דרבי

  .מתים

 שאני שחשב פפא רב כדברי שאכן יהושע, דרב בריה הונא רב ואמר

, הוא ברוך הקדוש ואמר .מיתה עלי שנגזר, הדבר היה כך, למות הולך

 מוותר אלא, מידותיו על עומד הוא ואין הואיל, במיליה מוקים ולא הואיל

הרי אף אחר גזר דין וכבר  .וחזר לחיות ,בהדיה תקומו לא בו, לפוגעים

  היה נראה שמת מכל מקום בזכות שמעביר על מידותיו ניצול.

כל המעביר על מדותיו מעבירין מסמיכה מעשה זה למימרת רבה והגמ' 

למי  ,עון ועבר על פשע, למי נושא עון על כל פשעיו, שנאמר נשא לו

שאינו וביאר רש"י מהו המעביר על מידותיו דהיינו  שעובר על פשע.

אין , וזוכה שמדקדק למדוד מדה למצערים אותו, ומניח מדותיו והולך לו

 .והולכת וחתי, אלא מנומדת הדין מדקדקת אחרי

מבואר בגמ' שבזכות זה נתקבלה תפילתו של ר' עקיבא לבטל את  וכמו כן

 אליעזר ברבי מעשה (ב"ע ה"כ) בתענית דאיתאהגזירה מעם ישראל 

 אחריו עקיבא רבי ירד, נענה ולא ברכות ד"כ ואומר התיבה לפני שירד

, גשמים וירדו עלינו רחם למענך מ"א אתה אלא מלך לנו אין מ"א ואמר



 שזה אלא, מזה גדול שזה מפני לא ואמרה קול בת יצתה, רבנן מרנני הוו

 .מדותיו על מעביר אינו וזה מדותיו על מעביר

 אינו וזה מדותיו על מעביר שזה, מזה גדול זה גופא בזה דהלא ומקשים

ובספר קהלת    .מזה גדול שזה מפני לא אמר ואיך, מדותיו על מעביר

 מעשהיצחק אחרי שהאריך בביאור ההפרש שבין ר"א לר"ע מסיים שב

, פשע להעברת צריכים והיו, הדור חטא על גשמים בעצירת אז שאירע

, ע"ר תפלת אז נתקבלה יותר, יחשב כביכול מדותיו על למעביר זה אשר

 היא וזאת', וכו פשעיו כל על לו מעבירין מדותיו על המעביר דכל משום

 על מעביר שזה אלא, מזה גדול שזה מפני לא, הוא ברוך הקדוש כוונת

 צריכין היו הפעם בזה כי א"מר יותר תפלתו עתה נתקבל לזאת, מדותיו

 .ד"עכ לכך

שביסוד הנהגת השם הוא לנהוג במידה מאחר דהמהלך בזה הוא ונראה 

והן בתורת הוראה להראות הן בתורת עונש  היא והנהגה זו ,כנגד מידה

והדברים גלויים ומבוארים  ,לאדם במה יתקן דרכו וישוב בתשובה

ונהגו במקומות רבים בחז"ל ובדברי הראשונים, ואפילו הגויים ידעו מכך 

 להם מיבעי ליה ,הבה נתחכמה לו (א"י)סוטה בואר במסכת ע"פ זה וכמ

נדונם , כם למושיען של ישראל, במה נדונםבאו ונח א"ר חמא ברבי חנינא

ופרש"י  ,כי באש ה' נשפט וגו' יבא, וכתיבבאש, כתיב כי הנה ה' באש 

ויתרו התפעל מכך ביותר  שידעו שידונם במה שהם עושים לעם ישראל.

עתה ידעתי כי  ואמרשלמרות הכל הקב"ה הענישם במידה כנגד מידה, 

  .כי בדבר אשר זדו עליהם גדול ה'

פעמים שבמהלך של מידה כנגד מידה מגיע ח"ו איזה עונש על  ולכן

הציבור או על היחיד ואזי כדי שינצלו צריך שמהלך הגז"ד יהיה שונה 

מהמידה כנגד מידה של המעשים הרגילים והעבירות שנעשו, ואזי 

מים לא כשמעבירים על המידות זוכים שכך יהיה גם ההנהגה מהש

 להענישם במידה כפי הראוי.

לא חרבה ירושלים אלא על  אמר רבי יוחנןש מבארים את מה  דרך זווב

ו שמידו דיניהם על דין תורה, ולא עשהעוביארה הגמ' שדנו בה דין תורה. 

ולכאורה על חסרון מעלה זו שלא  .(ב"ע 'ל מ"ב) לפנים משורת הדין

נכנסו לפנים משורת הדין לא מגיע חורבן. אלא ביארו ע"פ הנ"ל שאם היו 

מעבירים על המידות ועושים לפנים משורת הדין אף שהיה מגיע להם 

ומחמת שלא נהגו בזה הגיע להם העונש  צליםיחרבן מחמת מעשיהם היו נ

 .כפי הראוי מחמת מעשיהם

 מלחמת בעת נפלא אודות נס שנעשה בזכות העברה על המידותומעשה 

 קלטמ מקום מצאו מיר ישיבת בני כל כאשר ז"תשכ בשנת הימים ששת

. עמהם הצטרפו השכונה ממשפחות כמה ועוד, הישיבה של האוכל בחדר

 הישיבה גג על נפלו מאוד גדולות פצצות ששלש נתגלה המלחמה אחר

 .התפוצצו לא נס ובדרך

 בזכות ניצלו הישיבה שבני ל"זצ שמולאביץ חיים' ר הגאון אז ואמר

 חמשה עם מטופלת כשהיא הרבה שנים לפני עזבה בעלה אשר אחת עגונה

 האשה איך שמואלביץ ח"הגר שמע במקלט שהותם ובעת. קטנים ילדים

 לי יש כי אני בטוח ע"רבש ואומרת ת"להשי בחשאי מתפללת הזאת

 עם רבות שנים עגונה אותי והשאיר חיי את שמרר בעלי על גדולה תביעה

 והבושה וחיסורים הכאבים כל אף על אבל. ומשען כסף בלי קטנים ילדים

 ואתה, לי שעשה מה מלבי ולמחוק לו למחול אני מוכנה לי גרם שהוא

, ובריאים חיים מפה כולנו ונצא עוונותינו כל על לנו תמחול ע"רבש

בזכות שהעבירה על מידותיה ומחלה את תביעותיה ניצלו ונעשה להם נס 

 גדול שלא התפוצצו הפצצות עליהם.

 מצוותעוונות. )הביא מידה זו כאחת מהסגולות למחילת  חרדים ספרוב

 מדותיו על המעביר כל ל"אז' ד וסגולה'( ז פרק ישראל בארץ התלויות

 למי עון נושא למי פשע על ועובר עון נושא' שנ פשעיו כל על לו מעבירין

 יסורים תסבול למה ויאמר נפשו את האדם יוכיח לכן פשע על שעובר

 ולא וגידופיו אנוש חרפת לסבול לך טוב הלא עונותיך על ובגיהנם ז"בעה

 אורך בחשך זרח לנפשך הם רפואה תעלת כי אלו ביסורים ותשמח תענה

 עכ"ל

ז"ל   שבכך מתנקה מחובותיו מעלה זוהביא בעניין זה  חיים החפץ כןו

, תמיד במעשיו האדם כשיתבונן כן על( חפ" התבונה שער אח" ל"ה)שמ

 מקבל יהיה בודאי, הנורא מהעונש הדין ביום ינקה לא כ"ג הוא כי וידע

, תמיד מדותיו על ומעביר סבלן להיות הזו המדה שמחה ברוב עצמו על

 . ל"הנ הקשים עונשין תמורת

 נגדי אשים, ברבים ומגדפי מחרפי כל בשמעי ל"וז חרדים בספר כ"כמש

 כי ואביט, והגידופין החרופין שניה ובכף, אשמותי אחת בכף, מאזנים כף

 צער מיני לכל אעשה וכן. דיני ואצדיק ואשתוק. מטה מטה האשמות כף

 . ומעשה בדבור

 עם הבזיונות כל עצמו על לקבל לאדם לו שנקל בחוש רואין אנו דהלא

 ועל, ל"ר צרות ושארי השריפה בעת כגון, נכסיו הפסד ממנו ימנע ז"עי

 ומכל. החמורין הגוף עונשי מעליו יסולק שבזה יודע אם וכמה כמה אחת

 בעת רק, האדם על יקשה שלא, הסבלנות לענין שכן בכל לדון נוכל זה

 . בזיונו ושומע חברו נגד עומד שהוא

 על אפילו זה בשביל לו מוחלין היו לא אם אפילו כי, דברינו נבארסיים ו

 שכן וכל. ל"וכנ לו הוא כדאי כ"ג, עונשו להקל ורק, בשלמות אחת עבירה

 שידוע בזה וכמה כמה אחת ועל, אחת עבירה עבור בשלמות לו מוחלין אם

 הנקראים לאותן אפילו לו שיש עברות כל על זה עבור לו שמוחלין לנו

 . עכ"דלעשותם שלא ולהבא מכאן שיזהר רק, פשע בשם

 כדי כנגדו שחטא למי ימחולכתב ( לילה של ש"ק) ההשל" בסידורו

 ועובר עון נושא:( כה מגילה) ל"ז רבותינו ש"במ עונו ה"הקב לו שישא

 ע"הקצשו כתב זה דרך ועל. פשע על שעובר למי עון נושא למי פשע על

 שלא כנגדו שחטא אדם לכל למחול לבו אל האדם יתן( ג"ס א" ע' סי)

 נענש שחבירו מי כל:( קמט שבת) בגמרא דאיתא, מחמתו אדם שום יענש

 לכל שרי פעמים' ג ויאמר, ה"הקב של במחיצתו אותו מכניסים אין ידו על

 דין קריאת שמע על מטתוב (סימן רלט)משנה ברורה וה.  צערן די מאן

ת זה האדם גם ראוי למחול לכל מי שחטא כנגדו וציערו ובזכו כתב בתו"ד

 .(מגילה כ"ח)מאריך ימים 

 לעכלל וה לעבזמנים אלו שכך כך הרבה דברים קשים וגזירות יש בפרט 

פרט יש להתחזק ולהחזיק במידה זו שהיא מכגן המשוח להסיר כל ה

ות כיצד אשר חייב כל אחד מישראל לחשוב מחשבוכהצרות מעלינו. 

אשריו  ואמרו חז"ל לעולם יראה וכו'וכיצד להנצל מכל אלו להיטיב 

לכן יתבונן כל  .'(מ קידושין)שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות 

שהם סיבה לכל  ושה הזוחז"ל הנ"ל אודות המידה הקדאחד בעצמו בדברי 

טוב למען נזכה לקבל את התורה מתוך אהבה ואחוה שלום ורעות ולהסיר 

מחה יבת הכתרים שמעלינו כל מריע ויה"ר שנזכה לגאולת עולמים ולש

 שמעולם על ראשם.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קבלת התורה
, ל"ז נפלא ביאור ל"זצוק הלשם בעל המקובל זקנו בשם כתב, זצוק"ל אלישיב שלום יוסף ר"הג למרן פסח של הגדהב

 המעמד הוא, סיני הר לפני קרבנו דאילו המפרשים וביארו. דיינו התורה את לנו נתן ולא סיני הר לפני קרבנו אילו אומרים

 מזקני שמעתי זה כל ועם .סיני הר מעמד של הרוממות בעוצם השגה לנו ואין, מלאכים למדרגת ישראל התעלו שבו הגדול

, תורה בלא לאדם חיות שום אין והרי, התורה קבלת בלא" דיינו" לומר אפשר היאך שהקשה ל"זצוק הלשם בעל ק"הגה

 לחכמי הפסק כח נמסרשקול  בבת משגיחין אנו אין, סיני מהר תורה ניתנהששמאז  ותירץ". חיינו הם כי"נאמר ועליה

 היתה ועדיין, ישראל לחכמי הפסק כח נמסר היה שלא דהיינו", לנו"היתה ולא תורה ניתנה דאילו שאמר וזהו. ישראל

 בשמים לא, חכמים ביד ניתן הפסק וכח התורה את" לנו" שנתן השתא אבל". דיינו" בזה אף, קול בבת ומשגיחין בשמים

 .ד"עכ, בשלימות התורה נתינת היא ומכופלת כפולה טובה כ"כו אחת על, קול בבת משגיחין דאין ,היא

 



 

                                                                         

עצרת בעצרתהלכות 

  יום טוב, ובפתיל צף צריך  להכין את הנרות מערבצריך

להשחיל את הפתילה, מפני שביו"ט יש בכך משום תיקון 

 מנא וגמר כלי. 

  ולא ירבה רק מעט פת  אלמנחה קטנה א זמן אחראכל ילא

גם ישער שיוכל לאכול בלילה בתאבון סעודת סעודתו. 

ובסי' תרס"ח  עיין סי' תקכ"ט א' ובשה"צ י'. תע"א א'. יו"ט.

 מ"ב א' ושה"צ.

 בצאת, השבועות חג בכניסת ערבית להתפלל מאחרין 

 .תמימות יום ט"מ הספירה ימי שיהיו כדי הכוכבים

 את ידי ברכת יש לכוון בתפילת מעריב באהבת עולם לצ

, וילמדו מיד לאחר ערב יום טובהתורה אחר שישנו ב

התפילה, וכן יכול לכפול איזה פסוק בקריאת שמע פעם 

 .נה ברורה מ"ז י"גמש .ם מצות תלמוד תורהאחת לש

 כלל בשר ט ולא"יו ליל בסעודת חלב מאכלי שאוכלים יש ,

שהקפידו לאכול בשר גם בלילה מפני שמחת היו"ט, אך  ויש

 מטעם שמחה יש לאכול בשר ולא עוף.

  ראוי מאד לזכור להתפלל בכוונה את תפילת ר' נחוניא בן

גמ' ונפסק הקנה בתחילת לימודו ובסוף לימודו והוא מדינא ד

והוא חיוב גמור כל השנה. ובפרט  (סימן ק"י)ערוך  שולחןב

 יש לבקש על הצלחה בתורה ביום זה.

 אך אין לברך על נטילת  ,יש ליטול ידים אחר עלות השחר

וכדי לברך יש לחכך בגופו  .ידים כיון שלא ישנו בלילה

 שאז מחוייב בנטילה לכו"ע ויכול לברך ענט"י בעצמו.

 ה יש לשמוע ממי ר שינאלקי נשמה וברכת המעבי כתבר

שישן בלילה ויכונו להוציא ולצאת בברכות אלו, כ"כ המ"ב 

 מ"ו כ"ד ע"פ הא"ר.

  ישמע ויצא ממי שישן וחייב בברכת התורה ברכת התורה

יכול  כל הלילה ויש ספק האם מי שהיה ערלכו"ע, מאחר 

ובפרט , ולכן לא יברך בעצמו ברכת התורהלברך בעצמו, 

לצאת ברכת התורה כמו בת עולם מי שהתכוון בבברכת אה

בשמיעה ועניית אמן ברכה"ת , ואחר שיצא לעילשנתבאר 

 .קים ומשנת אלו דבריםמאחר יאמר כל אחד בעצמו הפסו

 מקטן אף שהגיע לחינוך אינו יכול לצאת בברכת התורה, 

גם לא יצא ד"ה נשים(, ומ"ז סי' וכמו שכתב הביאור הלכה )

והגר"א אי יכול מחלוקת של הפמ"ג תו דהוא  מאישבברכה 

 .(ביאור הלכהשם )  ,מאישהלצאת 

  יכוון בברכת אהבה רבה כשאין ממי לצאת ברכת התורה

ויכפול פסוק אחד בקריאת לצאת ידי חובת ברכת התורה. 

לאחר יאמר פסוק מיד שמע לשם תלמוד תורה או ש

 .התפילה

   יש ללמוד ולא להתבטל  אחר עלות השחר אף שעדיין לא

 ב(.שמעו ברכת התורה )מ"

  מנהג כדי לקיים את יש אוכלים בקידושא רבא מאכלי חלב

לפי הטעם שכתב הרמ"א אכילת מאכלי חלב בשבועות, ו

צריכין להביא עמהם ב' לחם על השלחן שהוא במקום ש

המזבח, ויש בזהזכרון לב' הלחם שהיו מקריבין ביום 

 צריך להיות דוקא סעודה חלבית. הבכורים.

  מפני  ,חלב בחג שבועותבנוסף לגם נהגו לאכול דבש

וחלב כמו שכתוב דבש וחלב תחת  התורה שנמשלה לדבש 

 .לשונך

  הבא לשבור ביצים ביו"ט יזהר שלא יהיה פסיק רישא

שימחק הכתב שעל גבי הביצים. וברוצה לבשלם כשלא 

 הסיר הכתב קודם יו"ט בדיעבד יכול לבשלם ביום טוב.

 .אף  שימוש בכלי שחותך ירקות דק דק הנקרא סלייסר

שבשבת הוא איסור גמור להשתמש בו משום טוחן ביו"ט 

נראה שמותר לקצץ בו ירקות לסלט. מ"מ יעשה בשנוי 

עיין מ"ב  שיטה את המכשיר או יקצץ ע"ג קערה אחרת.

תק"ד י"ט וע"ע בביה"ל תק"י ו' ד"ה את הירק שכתב 

לאסור בדומה כיון שעושים בו מאכל לימים רבים. וע"ע 

 .יה"לק"ד ס"א בבבסימן ת

 

 

 אשר תלכי אלך וגו'ב
 .העוסקים בתורה ואינם מצליחים דיים מדוע ישנם רבים ,שוואב זצ"ל, ובפיהם שאלה מטרידה אברכים רבים ניגשו לגה"צ רבי משה

, ומכאן לבתי תיאטראות ובתי קרקסאות דרכן של בנות ישראל לילך שאין, שאת תשובתם ימצאו במאמר חז"ל אמר להם רבי משה

 לא יזכה לתורה, אם האדם מטמא עצמו כמה שעות ביום, מדוע יתנו לו לזכות, מחשבתו את ו שמי שמתיר גם לענינים זרים ללפףלמדנ

 באור נגהות התורה בשעות אחרות.

וכל זמן שזוכים לישב  .שות זאת על פי הוראת חכם ובתנאים מגביליםלע  גם כאשר מוכרח הוא לעזוב את הלימוד לצורך פרנסה יש

כוונה ורצון לישב כל ימיו על התורה בטהרה המחשבה, בטהרת  באהלה של תורה יש להתמסר לגמרי ללימוד התורה. ודווקא מתוך

  .המידות ובדביקות

באשר  בבית שאין שם מזוזה, אמרה לה ל ישראל לדורבתי, אין דרכן ש אמרה לה, המשך דבריה של נעמי לפי המדרש ובכך נבין את

מתנהגים כיאות, אך בצאתם מן הבית הם מושפעים לרעה מן הסביבה. כנגד הנהגה זו  . ישנם בני אדם שכאשר הם בביתם הםתליני אלין

 ו' מכוונים דברי נעמי אין דרכן של בנות ישראל לילך וכ היו

כשרים שאורחותיהם תואמים להווי בית  ופעה הפוכה, כנגד אלה שבבית המדרש הם יהודיםולאחר מכן מפנה היא אור זרקורה כנגד ת

ומצוות אף במקצת. המזוזה הנקבעת בפתחי הבתים, באה להזכיר כי גם בבית  המדרש, אך בחושך ביתם פורקים הם מעצמם עול תורה

 כל פעולה. הבית כי גם שם הקב"ה רואהו. גם שם נצטווה הוא בדינים על  אין האדם בעל

יטול על שכמו עול התורה מבית  , ואם האברךת ישראל לדור בבית שאין בו מזוזהאין דרכן של בנונעמי:  במה שאמרה רעיון זה נכלל

 .תהיה הדרך הראויה להצליח בתורה המדרש ויקח עמו זאת כנתיב אף בכל שעות היום האחרות זו

 

       נלב"ע תמוז תשע"ה    תנצב"ה                זאב מרדכי בן יעקב יהושע   נשמתלעילוי                              

 

 

 

 

Ab579123@gmail.com לקבלת העלון במייל  
 

mailto:Ab579123@gmail.com
mailto:Ab579123@gmail.com

