
dxezd zvtd   
  "dyn oexkf"י "והפצתו ע "jxca jzklae"ס בפורמט "דברים בעקבות הוצאת הש

 
  

ס "היה יו� הדפסת הש, בו רגילי� להדפיס ספרי� בקצב של אחת לשבוע" עוז והדר"ג� במכו� 
  . חגליו� של" ובלכת� בדר�"במהדורת 

ואכ� ההיענות המוגברת בקרב הציבור 
מעידה יותר מכל על התור� הגדול שהיה 
בהדפסת המהדורה שבאה לשימוש בעיקר 

  .א� לא רק, ובדרכי�בנסיעות 

מחשובי מגידי השיעורי� שמענו מאחד  
, ס נמצא עמו כל יו� בעת השיעור"שהש

והלומדי� עצמ� מעייני� מידי פע� 
בגמרות הקשורי� לעניי� הנלמד ומוצאי� 

 להגדיל �בכל סיפוק רב והרחבת אפיקי�
  .תורה ולהאדיר


בכלי מפואר

  

עוז ' של  המפוארתאכסנייתהנאה היא 
 חזקה שאינ� מוציאי� אשר כבר 'והדר
 עד שלא פואר ועוטר  מתחת יד�דבר

ס "ואכ� ג� בש, בכליל המעלות והשלימות
א� '; עוז והדר'שלפנינו נגלות כל מעלות 

א� בהדפסה ; זה בנושאי הכלי� שעל הד�
ל "המעולה על דפי� שיובאו במיוחד מחו

וא� זה בכריכה המפוארת ; (!)לצור� כ� 
  ���שחזותה מוכיחה עליה

רבי� ה� בשבוע האחרו� למבצע 
ס "הפוני� והמבקשי� לרכוש את הש

 מה,  ולעטר בו את שולחנ�המהודר
  .שבודאי יבוא לה� לידי שימוש רב

 

íéáúåëì 'äøåú éìëéä':  
� á àìî íù'úëøòîì íéáúëî'  

 äîéàúîä äîáä àéä åæ íà òãåé éðéà

éúééðôì , àùåð úåìòäì éðåöøá íìåà

 áúåë íãàù íå÷î ìëá øåáéöá ìáå÷îù

'úëøòîì áúëî 'àùåð ìëá , ãåàî øéãð

 åîù úà íúåçù úåàøìàìîä.  

 ìù àìî íù íò áúëî éúòã úåéðòì

 ïëåúì øúåé äáø úåáéùç ïúåð çìåùä

áåúëä.  

íëéôìë äìéìç úøå÷éáä ïéà  , ïôåàá àìà

éðåø÷ò ,íëúò÷ùä ìë ìò íëì äãåúå!  

íå÷îä âäðîë íúåçä  
à.ñ .÷øá éðá  

�ì äáåùú 'àãåãéçì'  

 éðùãçä ïåéòøä ìò íëì äãåà úéùàø

ìëá äøåú éøáã íñøôì éðëôäîäåõøàä  ,

 ïåëîäù äøåúä úöôä ìëì óñåðá úàæå

äøåúì íéãîåì óéñåî ,äé" åëæúù ø

äøéãàäìå äøåú ìéãâäì. 
   

 ïåéìâá äìàùðù àãåãéçì äìàùä éáâì

øôì 'ú÷ç , ãåîéì åðéöîù äøéúñä ïéðòá

ùãçî øúåé äù÷ ïùé , úáùá åìéàå

 éðôî ùãç àìå ïùé úå÷åðéú íéãîìî

äáåøî ïåéò êéøöù ,é éìåà"ù ì ìë ïëà

äðåù äáéñî äù÷ ãçà , úå÷åðéú éáâì êà

 ïùé øáã íãîìì óéãò íúåà íéãîìîù

ì÷ øúåé äæ íìöàù éðôî , íéãìéù åãéë

 íéòãåé íäù íéøáã ìò øåæçì íéèåð

íéøéëîå.  

áø ãåáëáå äëøáá  
é.ð .øåöç  

� 'íëááì ìò äìòú íéìùåøéå'  

 áåùçä ïåìòì ììäå äãåú éøáã øçàì

äàðäå ,úåìòäì éðåöøá óã àùåð úà 

éîìùåøéä éîåéä ,ò ãîìðä" éôìàå úåàî é

íéãåäé , äîá åì ÷éðòäì ãåàî áåùç äéäå

ãáëðä íëðåìòá íâ äãáëð.  

íëì äãåú úåìéôëá  
à.î.å .äôéç 

 

  הד� היומיהמרכז העולמי להפצת י "ל ע"העלו� יו
  02-5377604: 'טל                           " זכרו� משה"
  

  

  י"ל ע" תיבות דוא10,000
עלה מהעלו� מופ� בלמ
  03�5422711:   פקס1599�55�30�55": היכלי תורה"רשת 

   tora10@nana.co.il: ל"דוא
  .ל"להצטרפות לקבלת העלו נא לשלוח אימייל לכתובת הנ

  !הערות והארות יתקבלו בברכה

 פרנס החודש
 חזקת שיעורי התורההל

  משהלעילוי נשמת הרב 
 לוינגרל " זציוסףר "בן הר

 ג "תמוז תשל' ע ב"נלב
 ש"ט ולרפו"י בתו תחי לאוי"הונצח ע

 : בעלו	'ד�'נושאי ה      
 

  

  
 êéøö íàä åúãåòñ òöîàá ïùé

 åéãé úà áåù ìåèéìäãåòñì  
  ) àîåéì'(  

�  � 
äîç äå÷îá úáùá äìéáè  
  ) àîåéì"à(  

�  � 
äìéôúá øîåì øúåî íàä  éàöç

íé÷åñô  ) àîåéì"á(  

�  � 
 íçì ìù úåìçä úòéöá ïôåà

úáùá äðùî  ) àîåéì"â(   

�  � 
óéãò äî øéãúå øåáöá äìéôú   

  ) àîåéì"ã(  

�  � 
äøåúä ãåîéì áåéç øãâ   ) àîåéì"ä(  

�  � 
ú úøéáò øîåç"ç   ) àîåéì"å(  

íéìàåùä íéáøì 
 òöáî'êøãá êúëìáå 'çúôð á ìù åúîæåé éáéãðî éãåäéäíò  

íéáøä úà úåëæì õôçù ,úñôãä ïîéîå 500ù "íéñ.  
  

 ùå÷éáäå úåðééðòúää øåàìáøä åñôãåä 500ù "íéôñåð íéñ.  
  

éà êùîéé òöáîä" óåñì ãò ääæ òåáù) øô 'ñçðô(éàìîä øîâì ãò åà  



 א"ליומא  'ליומא 

òñ òöîàá ïùé íàä åúãå
 áåù ìåèéì êéøö  

 åéãé úàäãåòñì  
��.הא�דאסח�דעתיה�הא�דלא�אסח�דעתיה

� �נוגע �ידים�דיןבזמנינו �נטילת �לענין �היסח�הדעת
�תרומה �סרך �משום �שהוא �כתב��,לסעודה וכן

�ערוךה �סי"או(�שולחן �ח �ס' �אדם�ידיו�ש�)א"קסד נוטל
�שלא� �אפילו �היום �כל �עליהם �ומתנה שחרית

�הדחק �בשעת �י, �שלא �מהםובלבד �דעתו �.סיח
�ב(הוסיף�שם�ו מי�שעומד�בסעודה�ונזכר�ש�)'בסעיף

�או� �באדם �המכוסים �ומקומות �וירך �בשוק שנגע
�בזה �כיוצא �וכל �בראשו �שחיכך �לחזור�, צריך
��.�וליטול�ידיו�ויברך�על�נטילת�ידים

�הביאו �הוהפוסקים �על�ל"מהרש�דברי �שחולק
�"השו �לברךע �שאין �הידיםודעתו �נטילת .��על

�לו �יב�ההכריעהלכה �)שם(�לכההאור עשה��שאם
�שהלך� �או �ממש �מטונף �במקום �שנגע �או צרכיו

�נטי,והפליג �ידים�צריך �נגע�ך�א,�בברכהלת �אם
� �שהשתין �או �סתם �המכוסה �אם�[במקום ואפילו

��.�כדין�אבל�לא�יברךלת�ידים�צריך�נטי]שפשף
�"שובו �הרב �אופן�ע �בכל �לברך �לא �להקל כתב

��.משום�ספק�ברכות�להקל
� �הפוסקים �שבמודנו �באמצע�קרה �לישון הלך

כשקם�האם�צריך�לחזור�וליטול�את�ידיו�,�סעודתו
�ק"�קעח�ס'סי(כתב��גן�אברהםמ�ה,להמשיך�סעודתו

�יג (� �ישן �אם �שאפילו �עראי �לחזור�שינת צריך
,�הפסק�לענין�ברכהאין�זה�ף�שוליטול�את�ידיו�וא

לא�כתב�שמכל�מקום��)�שםז"מש(�דיםמגרי�פהוכתב�
��.�יברך�על�נטילה�זו

��והנה �רהגאון �קלוגר' �שלמה חכמת��בהגהת
�)שם�(שלמה �לבין��מחלק �מרצונו �ששכב �אופן בין

קפצה�עליו�שינה�שלא�מדעתו�שאם�,�שינת�אונס
היסח�הדעת�הוא�משום�ש,�לא�נחשב�היסח�הדעת

�בכה �הלל�"רק �אומר �או �חבירו �עם �שמדבר ג
�אבל�אם�ישן�לא�נחשב�אלא�כמו�אבידה�,ואגדתא

�אונס �כמו �והוי �מדעת �כששכב�"שא�מ,דאינו כ
�הלל� �אומר �או �חבירו �עם �למדבר �דומה מרצונו

��.�וצריך�ליטול�ידיוואגדתא�שהוי�היסח�הדעת
 

äîç äå÷îá úáùá äìéáè  
�לו� �מחמין �איסטניס �או �זקן �גדול �כהן �היה אם

��.חמין�ומטילין�לתוך�הצונן�כדי�שתפיג�צינתן
�אם� �בשבת �חמה �במקוה �טבילה �בענין �דנו הפוסקים

.�ל�בשבת"�בחמין�שאסרו�חזהוא�בכלל�גזירת�רחיצה
�סי(�ב"מה �סק' �)ז"שכז �להחם�ש�כתב �שנהגו במקום

�פושרין �רק �יהא �שלא �ליזהר �צריך כ�"�דאל,המקוה
וכן�.��באיסור�רחיצהנכלל�דטבילה��משוםאסור�לטבול

'�ת�סי"הדומ(�נודע�ביהודה�ו)�יא'סי(ת�חכם�צבי�"שוהוא�ב
���.)כד

�בחמין� �לטבול �היתר �מלמדים �פוסקים �הרבה אמנם
�תבשב �לרחוץ�, �במתכוין �אלא �אסרו �דלא וטעמם

�בתורת� �בין �גופו �על �בתורת�שפיכה �בין �גופו ולנקות
�המים �תוך �כניסה �אך, �טבילת �הכוונה�ש�בתורת אין

ג�"�בכה,משום�רחיצה�אלא�להתיר�הגוף�מן�הטומאה
ת�תשורת�שי�"שובוכן�כתב�.�ליכא�למיחש�להך�גזירה

�סי"ח( �א �ב)יז' ��אחראופן�ליישב�המנהג זירת�משום�שג,
כ�לא�גזרו�"�ואעפ,�יבואו�להחם�בשבתל�היא�שמא"חז
�זהמט �ורגליועם �ידיו �פניו �לרחוץ ��שלא �וע, רחך�כל
�רק�ש�ומרל �שהוא �גופו �כל �ברחיצת �אלא �גזרו לא

�משא �יד"למעונגין �דהוא�שוה�יכ�רחיצת�פניו �ורגליו ו
�גזרו �נפש�לא �לכל �שכתב, ��התוסווכמו �ע(' �כא ב�"ביצה

ט�חמין�לרחוץ�כל�"ם�ביול�להח"�דאסרו�חז)ה�לא�יחם"ד
גופו�משום�דאינו�רק�למעונגין�אבל�לידיו�ורגליו�שוה�

בשבת�טבילת�ואם�כן�מטעם�זה�יש�להתיר�,�לכל�אדם
�שהוא�דבר�רב�שבת�משוםכל�גופו�בחמין�שהוחמו�בע

��.שצריך�לכל�נפש�כמו�רחיצת�פניו�ידיו�ורגליו
� �מביאים �"מהריש �עייאש �יש�י �רבים �של שבמקווה

� �משום �לידי�דרבלהתיר �אתו �ולא �זהירי �מיזהר ים
�,�דכל�חד�מדכר�לחבריה,טעות�שיבואו�לחמם�בשבת

.�כעין�הא�דאמרינן�בעלמא�דבשל�רבים�ליכא�חשדא
�ח�סי"או(ת�ישועות�מלכו�"שווב �כתב�ששמע�מגאון�)יט'

� �אשר �מוהר"ההאחד �זצ"ק �"ש �מבעלז �כך�ל הנהיג
�במים�חמים �לטבול �שלא�"ומ, �להחמיר מ�סיים�דטוב

ר�רק�ממוזג�כי�אין�להורות�דבר�התמוה�יהא�חם�ביות
�ב.לרבים �גם �הוא �"קצה�וכן �סי(ש �סק' �דאין�)ח"קלג

�מצוה� �ואדרבא �בשבת �לטבול �שלא �כלל להחמיר
י�וכן�הוא�מנהג�ירושלים�"�וכן�היה�מנהג�האר,קעביד
��.ח�מכל�העדות�חסידים�ופרושים�וספרדים"בין�הת

כתב�דאף�שעל�פי�דין�נראה��)ב"ח(ת�דברי�חיים�"שווב
סדרי��אך�ה)דכ'�סי�ת"מהדו(י�"נובאסור�וכמו�שכתב��הש

� �קצז"סו(טהרה �דורינו�)ס �גדולי �נהגו �שכן �וכיון �מיקל
�לישראל �להם �הנח �בזה �רק�"�מ,היתר �ליזהר �צריך מ

 �.מיםב�ייהשהההנות�מילטבול�לשם�מצוה�ולא�ל

 

לתרומות והנצחות
1599-55-30-55 



 ג"ליומא  ב"ליומא 

äìéôúá øîåì øúåî íàä  

íé÷åñô éàöç  
ש�טבילות�ועשרה�קידושין�אמר�רב�חסדא�גמירי�חמ

���.טובל�כהן�גדול�ומקדש�בו�ביום
��.�הלכה�למשה�מסיני�-י�גמירי�"כתב�רשו

ס�"�האריך�שמצינו�כמה�פעמים�בש)ג�כלל�מז'�מע(שדי�חמד�ב
� �מסורת�'גמירי'הלשון �אלא �מסיני �למשה �הלכה �ואינם
�אבותינו ,� �שבת �דמסכת �ספינה�:)ק(וכההוא �אין �גמירי

�מעשרה �בפחות �מהלכת �ובפ, �חיה��:)נב(סחים �אין גמירי
� �פירות �על �גדלה �בגלילששביהודה �ואי, �ברש' י�"שם

�בידינו �מסורת �לענין�. �גמירי �הלשון �לפעמים �מצינו וכן
�מסיני �למשה �הלכה �ואינם �מקראי �שילפינן �,דברים

�).ברכות�כח('�בגמ'�וכההוא�דמעלין�בקודש�ולא�מורידין�דאי
זה��ילפינן�).טצ(�ובמנחות�,גמירי�מעלין�בקדש�ואין�מורידין

��.�מקראי

�הא�דאי �וכן �קא(' �ישיבה�בעזרה�אלא�).סנהדרין �דאין �גמירי
�בלבד �דוד �בית �למלכי �רש, �למשה�"פירש �הלכה �דהוי י

דידן�גמירי�חמש�טבילות�טובל�כהן�'�וגם�בהא�דגמ.�מסיני
�ב �הכפוריםיגדול �ום �רשש, �"כתב �למשה�דהואי �הלכה
�שכן,מסיני �פשוט �הדבר �,�אין �בספר �שכתב �דוד��וכמו יד

��.�ש"יי�ע,ם�אינו�כן"שדעת�הרמב

�הכל�פסוקא�דלא�פסקיד�'מה�שאמרו�בגמוהנה�גם�לענין�
�פסקינן �לא �משה �תאאי, �דשנינו��',גמירי'�לשון כהא

�פסקינן�):יב(ברכות�ב �פרשה�דפסקה�משה�רבנו �כל �גמירי
�פסקינן �לא �רבנו �משה �פסקה �דלא �אפרקסתא�"שווב, ת

�או"ח(�דעניא �סי"ב �ח �כד' �הרמ) �על �והשו"בתמה �שלא�"ם ע
�זה �דין �כלל �,הביאו �הכונה �דאין �תימא שהוא��דאפילו

�כמ �מסיני �למשה �רש"הלכה �מסורת�"ש �דהיא �אלא י
�כמ �רש"מאבותינו �"ש �פסחיםבי �מנ, �מקום �דלא�"מכל ל

��.�מסורתאותה�ל�כ"קי

יום�תמה�על�מה�שנהגו�בש�)ט"נא�סק'�סי(�ן�אברהםגמעיין�בו
�יםמילה�שאומר�המוהל�וכרות�ומחלק�קצת�פסוק ובסוף�,

�בסוטה�משה�אמר�אשירה�לה �כתב�דאמרינן והם�אמרו�'
לכן�אנו�,�אם�כן�מתחלה�נאמרה�פסקי�פסקי.�'אשירה�לה

�שתמה�)�שיט'סי(�רוקחוהביא�עוד�מה.�גם�יכולים�לאמרה�כך
�ר �אחיו �שחולקיהחזקי' ��על �וגום �שם �את �יהללו '�פסוק

�הס �ת"כשמכניסין �ז. �וקרא �פסוק �וכן �אה �שם�,הזל �ונתן
�לד �ברטעם �ש"ייע, .� �עליו �דוהקשה �בגמומאחר מפורש�'

��.�ל�לחלק�ולמצוא�טעם�מלבינו"לאיסור�מנ

�"שווב �חיים �דברי �יו"ח(ת �סי"ב �ד �ס' �זה�) �בענין �דיש כתב
�הפוסקים �בין �גדולה �מבוכה �תי, �אך�רוציםוהרבה �נאמרו

��ואם�הלכה�רופפת�בידך�הנח�לישראל�אם,אין�כלל�ברור
��.י�נביאים�המהאינם�נביאים�בנ������������������

 

 úåìçä úòéöá ïôåà  

úáùá äðùî íçì ìù  
�על�המצות�וכי� �מעבירין דאמר�ריש�לקיש�אין

��.עייל�להיכל�במזבח�פגע�ברישא
�סי(בית�יוסף�ה �הבשם��כתב�)רעד' �סי(כל�בו �כד' יש�ש)

�העליון �ולא �התחתון �ככר �לבצוע �ואנו�,נוהגים
��.נוהגים�לבצוע�העליון

� �בשם �כתב �מיימוניותהגעוד �ומצה(�הות �)ח"�פחמץ
�התחתון �שבוצעים �גדולים �אצל �שראה �נכון�, ושכן

ע�שבוצע�החלה�"�וכן�פסק�בש,קבלהה�ל�פילעשות�ע
��.התחתונה

�ה �"רדבגם �ז �ס"ח(בתשובה �תקפב"ג �)ס בשבת�ש�כתב
�עליו"ויו �שהעליון �בעוד �התחתון �לבצוע �צריך ,�ט

�נוהג �הוא �ושכן �חן, �יודעי �הסוד �בעלי �דרך �וכן כי�,
�בתחת �המעשה �בעליונהלעולם �והרמז �ונה .�כ"ע.

�סי(�כף�החייםאמנם�ה �ב"רסב�סק' �י"�הארכתב�מרבינו)
��.��שבוצע�הככר�העליון):ב"דף�ע�(שער�הכוונותב

�ה �"בוהנה �סי(ח �ה)רעד' �על �עי"ב�תמה פ�"�שפסק
איך�יהיו�עוברים�על�דין�,�הקבלה�שבוצע�התחתונה

�המצות �על �מעבירין �שאין �התלמוד �כתב�, ולכן
דולים�שלעולם�מברכים�על�שנראה�עיקר�כדעת�הג

�מפני� �התלמוד �דין �על �לעבור �שאין �העליון הככר
��.'פ�הקבלה�וכו"שהוא�כך�ע

ח�"�הבשיית�כתב�ליישב�קו)ג"סק(�תוספת�שבתבספר�ו
�הגר �מ"בשם �לפי �גינצבורג �שכתבומ '��התוסה

�יבסוגי �מעבירין"ד(תנו �אין �ה �לעשות�ש) �כשצריך רק
� �אז �שתיהן �ראשונה�שייך �מצוה �על �מעבירין אין

�לידיה �דאתיא �להקדים�ךא, �טעם �שיש �במקום
�המצות �על �מעבירין �אין �הדין �שייך �לא ,�האחרת

�"וא �החלותכ �בבציעת �להקדים�גם �טעם �שיש �כיון
��.פ�הקבלה�אין�זה�סותר�דין�התלמוד"התחתונה�ע

  

íìåò ïåøëæì  
  

  
 åðéáàåðéð÷æå  
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 ה"ליומא  ד"ליומא 

óéãò äî øéãúå øåáöá äìéôú  
��.וערך�עליה�העלה�ואמר�רבא�העולה�היא�עולה�ראשונה

�"שוב �משה �אגרות �"או(ת �סי"חח �ד �באחד�)סח' �נשאל
�"שבא�לביהכ �נ �והוא�אחר �שחרית �התפללו שהצבור

צריך�להתפלל�תחלה�שחרית��האם�,עדיין�לא�התפלל
�קודם �דתדיר �הא �שיקיים �שחרית"ק�כדי �ותפלת ,�ש

�ש ��ז"עיאף �יש�יתפלל �עדיין �וגם �ביחיד �מוסף תפלת
�ש�ולתפלת�שחרית"הרבה�זמן�לק ,� יתפלל�עתה�שאו

תפלל�עם�הצבור�ואחר�מוסף�להמוסף�עם�הצבור�כדי�
יעבור�ו,�יתחיל�מפסוקי�דזמרה�עד�אחר�תפלת�שחרית

��.יל�מעלה�דתפלה�בצבורעל�דין�דתדיר�בשב
� �שוהשיב �קרבן�והיות �כנגד �שחרית �תפלת תיקנו
�קודם�,התמיד �דבר �יהא �שלא �אמרינן �תמיד �ובקרבן

�שחר �של �,לתמיד �כןש�מסתבר �תיקנו �התפלות ,�גם
�עדיפא� �בצבור �תפלה �דמעלת �נימא �אם �אף ולכן

�מתמיד�מאיזה�טעם �להקדים�לשל�שחרית, �אין ואף�,
לא�יתפלל�מוסף�לה�י�לכתחכל�מקוםשבדיעבד�יצא�מ

��.קודם�שחרית
� �והוכיח �בציבורתשמעלשם �מתפלה �עדיפא �,�תדיר
�ה �סי"או(�טורדהנה �ח �)רפו' ��כתב �שתי�שאם �לפניו היו

�מוספין �של �ואחת �מנחה �של �אחת �כגון�,תפלות
שעות�ומחצה�שהוא�זמן�'�שאיחר�להתפלל�מוסף�עד�ו

כ�של�"�צריך�להתפלל�של�מנחה�ואח,תפלת�המנחה
שאין�עושין�כן�ם�"רמבוכן�כתב�ה�.�ויש�חולקים,מוסף

�יטעו �שלא �כדי �בציבור �ה, �שאביו �"ראוהביא היה�ש
�בכה �כדי�"נוהג �ביחיד �מוסף �תפלת �להתפלל ג

�בזמנה �אותה �להתפלל �ו. �עושין�היינו �היו שהציבור
�"כהרמב �אם�ם�שאף �המנחה�קודם�שנזדמן �זמן הגיע

�מוסף �ואח,שהתחילו �קודם �מוסף �מתפללין כ�"�היו
�יטעו �שלא �כדי ��ש"רא�וה,מנחה �תפלת�היה מתפלל

�היו� �שהצבור �שש�שעות�בזמן �ביחיד�כשהגיעו מוסף
�שהוא� �כדי �בהפיוטים �שחרית �בתפלת �עסוקין עדיין

�בזמנה �יתפלל�מוסף �"�ואח,עצמו �כ מנחה�עם�יתפלל
�התדיר� �דין �על �יעבור �ולא �מוסף �כשיגמרו הצבור

�קודם �מנחה �להתפלל �צריך �שהיה �ש, מעלת�ומוכח
��.צבורתדיר�עדיף�ממעלת�תפלה�ב

��

 äøåúä ãåîéì áåéç øãâ  
�מה�לא�עסקת�בתורה�אם� �מפני �אומרים�לו לעני

�עני�הייתי�וטרוד�במזונותי�אומרים�לו�כלום�אומר
��.עני�היית�יותר�מהלל

�ד�סי"ח(�אגרות�משהת�"בשו של�מצוה�האין�ש�כתב�)לו'
�התורה�מוטל �אחדתידיעת�כל �כל ��על �למי�, אלא�רק

�לבו �שנשאו �ה, �שכתב �"רמבוכמו �"ת(ם �ה"פת מי�'�)ו"ג
�זו �מצווה �לקיים �ליבו �שנשאו ,'� �נשאו�אבל �שלא למי

���.לא�חיוב�קביעת�עתיםלבו�אין�עליו�א
�ו �"שובעיין �הרב �הל(ע �"ת' �ס"פת �ש�)ד"ג �בזה רק�שכלל
�חכםת �ויכול�למיד �בתלמודו �ומצליח �יפה �שדעתו

�ת �מהתלמוד�"להיות �פה �שבעל �התורה �כל �ללמוד ח
�מי�שלא�הגיע�ך�א,ת�יוסףביוהש�"ראוהפוסקים�כמו�ה

�צער�ולעשות�מלאכתו� �חייב�לחיות�חיי �אינו למדה�זו
שהן�,�ת�בלימוד�שאינו�מבין�על�בוריועראי�כדי�להרבו

כ�במדות�חסידות�ואהבת�"אלא�א,�הלכות�בלי�טעמים
��.�תורה

�ב �כתב �אג"שועוד �משהת �ה(�רות �אות �שלא�ש�)שם מי
�עיתים� �וקובע �תורה �בכתר �מוכתר �להיות �לבו נשאו

�,לתורה ��אין �יותר�לו �כשעובד �תורה �ביטול משום
�סתם�להתעשר �להרוויח�ממון �כדי ן��וגם�אי,מפרנסתו

� �משום �שאינו�לו �כל �בתענוגים �כשעוסק �תורה ביטול
רק�למי�שנשאו�לבו�להיות�מוכתר�בכתר�ש�,הולך�בטל

��.תורה�נאמר�שצריך�להסיח�דעתו�מכל�הבלי�העולם
� �כתב �זה �בוכיסוד �האזל �הלאבן �מדברי �,ם"רמבדייק

� �בהלכות�מלכים �ה"פ(שכתב �שה�)ה"ג �מלך למעט�צריך
�ותענוגים �ושתיה �אכילה �בתורה��ויעסו,בריבוי ק

�ישראל�ביום�ובלילה �ובצרכי �מיוחד�שומשמע�. זה�דין
במלך�שאסור�לו�לשתות�אף�שרוצה�להתענג�בשתיה�

הדיוט�ה�ולםא,�וכן�בכל�התענוגים�אף�שרוצה�אסור�לו
� �להתענג �לו �שמותר �משום �תורה �ביטול רק�הוא

��.מסיר�לבו�מהתורהו�סיבה�ללאכשמבטלו�
�"שואולם�ב �)שם(ע�הרב שה�גם�המתפרנס�ממעש�כתב

�עתים �בקביעת �עראי �ותורתו �ידיו �מן�, �לו �הותר לא
התורה�אלא�לעסוק�בעסקיו�שהם�צרכי�פרנסתו�ומשא�

�ומתן ,� �ויכול�'ואספת�דגנך'והוא�ממה�שאמרה�תורה
�אחרים� �לפרנס �שיוכל �כדי �בהרחבה �ולהרוויח לעבוד

�בדברים�בטלים�ך�לעסוקא,�ובני�ביתו�שלומדים�תורה
וע�בכל�עת�שאפשר�בין�לדבר�בין�לשמאסור�לו�לגמרי�

� �בתורהלו �לעסוק �כלוואפי, �בדרך כתוב��כשהולך
�לבטלה�',ובלכתך�בדרך' �ומפנה�לבו �ואם�מהלך�יחידי

�בנפשו �מתחייב �ביניהם�. �ואין �בדרך �שמהלכין ושנים
�באש �לישרף �ראויים �תורה �דברי �לו�, �שאפשר וכל

�הכתוב�אומר� �עוסק�עליו �את�'לעסוק�בתורה�ואינו כי
�גם�בתענוגים�כלשבריו�משמע�ופשטות�ד.�'בזה'�דבר�ה

��.שאין�זה�להרוויח�ממון�יש�בו�משום�ביטול�תורה�����
 

וחציו...בכל יו� היה עושה ומשתכר בטרפעיק 
 :)להיומא (  לפרנסתו ופרנסת אנשי ביתו 

�ג �ביותר �עני �שהוא �מי �דאפילו �מזה �מוכח �לקבוע"והנה �חייב כ
עתים�לתורה�ועוד�מוכח�מזה�דהאדם�שאינו�יכול�ללמוד�בעצמו

עני�שמוכרח�להרוויח�וכרח�לשכור�איזה�מלמד�לזה�והוא�אישומ
�לצמצם�משכירותו"�בשל�אחרים�אעפממלאכה�שעושה כ�צריך

ואינו�דומה'�ולחיות�בצמצום�רב�ולשכור�אחד�שילמדהו�תורת�ה
�לענין �רק �זהו �מחומש �יותר �יבזבז �אל �המבזבז �דאמרינן להא

יא�חייוצדקה�אבל�לא�לענין�תורה�שהוא�מחוייב�לידע�אותה�וה
�וכ �עי"לנצח �ויחסר �מותרות �על �נכסיו �לפזר �רשאי �שאינו ז"ש

 )íééç õôçì úåëìä éèå÷ì(  .ידיעת�התורה
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 ל"ז וינברג דוד אברהםר " הרנ"לעי נתנדבו

  ל" זשמעוןר "ב
 א"ו בתמוז תשמ" טע"נלב

 .ה.ב.צ.נ.ת
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 ה" עפייגא שרהנ האשה החשובה מרת "לעי נתנדבו

 ו" היפייןשמעון ר "א ידידנו הר"טבת יבדלח
 א"ג תמוז תנש"ע י"נלב

 

 ש"ולעילוי נשמת כל בני המשפחה שנספו עקה
 

 .ה.ב.צ.נ.ת
  

�  �  �  

  

 שותף פעיל להיעשותלא בכל יום ניתנת לך ההזדמנות 
 .עשרות ומאות דפי גמראב

 

  שותף בלימוד התורהה הנך נעשךנדבתב
 !!לומדי השיעוריםאלפי י "ע

 

 !!עורים בעיירות ובמושבים מחכים לתרומתךעשרות שי
 

 הנצח את יקיריך בנדבת גמרות לרשת שיעורי התורה 
 !!ובכך ְזֵכה וַזֶכה בלימוד תורה לשמה

 

 חייג עוד היום

1599-55-30-55 
 )ניתן להשאיר הודעה ונשוב אליכם(

  tora10@nana.co.il: ל"או פנה באמצעות הדוא

 

  ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת

 ו"ליומא 

ú úøéáò øîåç"ç  
�של� �רבונו �הוא �ברוך �הקדוש �לפני �משה אמר
�ועושין� �לפניך �חוטאין �שישראל �בשעה עולם

��.תשובה�עשה�להם�זדונות�כשגגות
בזה�יש�חילוק�שנה�בסוף�פרק�אלו�מציאות�מבואר�ה

גד�לעמי�וה'�כמבואר�שם,�למיד�חכם�לעם�הארץבין�ת
�ת'פשעם �כזדונות�"�אלו �להם �נעשות �ששגגות ח

ה�שזדונות�נעשות�להם�"�אלו�ע'ולבית�יעקב�חטאתם'
�.כשגגות �אמרינן�תבש�ומבואר �לא �חכמים למידי

דזדונות�נעשו�לו�כשגגות�ולהיפך�גם�השגגות�נעשו�לו�
���.כזדונות

�מהרי"שווב �"ת �סי"ח(ט �א �חכם�)ק' �נגד �ככרוכיא �צווח
�ב �ומרגלא �ברבים �שעוסק�שדרש �מי �שכל פומיה

�חשבון �שום �ממנו �שואלין �אין �כתוב�,בתורה �שכן
�ה �מתבעי�ד�זוהרבספר �לא �באורייתא �דאשתדל מאן

��דינא�כללהמיני �לדרוש�על�מה�אבדה�הארץ�, ורגיל
�חדעל�עזבם�את�תורתי�משל�למלך�שהיה�לו�אדם�א

מטיב�נגן�והיו�הבריות�קובלים�עליו�אל�המלך�שהיה�
לא�היה�חש�ווזלן�וחומסן�מעביר�עליהם�את�הדרך�וג

�דבריהם �על �א,המלך �חת�פעם �ידו �את אמר�ו�חתכו
כלומר�שכל�זמן�שהיה�עושה�לו�נחת�ו�.המלך�תלוהו

�עליו �מעביר �היה �בניגונו �ידו�,רוח �שנחתכה �עכשיו
�ממנו �נפרע �עוד �לנגן �יכול ��למפרעואינו וכתב�.

�"המהרי �דבריו �על �הדורש�דבר�שט �שזה �בעיני נראה
�ה �על �סרה �תור' �פלסתרועשה �דהאי�,תו �רביה �אטו

�לא�המדר �משנתינו �באגמא�ולא�שנה�לו �קני �שקטיל
�והלא�אמרו�תכלית�תורה�,הוא�העיקר�אלא�המעשה

� �שנאמר �טובים �ומעשים �ה'תשובה �יראת �הן היא�'
שכל�טוב�לכל�'�ראשית�חכמה�יראת�ה'�וכתיב�'חכמה

�'עושיהם �אלא �נאמר �לא �כמו�'לעושיהם'�ללומדיהם
�בפ �דברכות"שמפורש �מהש,ק �ראיות ס�"�והביא

�שעיקר�הוא�המעשה�והיראת�שמים א�ומההוא�דבב,
�גם�השגגות�למיד�חכםל�מבואר�דאצל�ת"�הנמציעא

��.החכםנחשבים�כזדונות�ולהיפך�ממה�שדרש�
�לזה �ראיות �הרבה �שבהביא �שם �ועיין �בסוף�, וכתב

�דבריו �של�אותם�דברים�: �לפשוטן �יאמין �פתי �מי ולכן
� �דמאן �הזוהר �בספר �החכם �זה דאשתדל�שמצא

�ורבן�יוחנן�בן�,באורייתא�לא�מתבעי�מיניה�דינא�כלל
זכאי�היה�בוכה�בשעת�מיתה�ואמר�ואיני�יודע�באיזה�

פ�שהיה�מובטח�בתורה�שהרי�"דרך�מוליכין�אותי�אע
��.'אמרו�עליו�שלא�הניח�לא�מקרא�ולא�משנה�וכו

�לומר�שכל�המתעסק�בתורה�אין�זוהרוברור�שכוונת�ה
�מצל �דתורה �ידו �על �בא �בה�אחטא �דעסיק �בעידנא

והביאו�בזוהר�שם�דרשא�דחרות�על�הלוחות�שאין�לך�
�חרות� �הרע �מיצר �חרות �בה �העוסק �אלא �חורין בן
�כלל �דינא �מיניה �מתבעי �דלא �והיינו �המות �ממלאך

���.�שהוא�בן�חורין�מן�הדין�������������������
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ו� נלקח מתו� מדור החומר על הד� היומי הנמצא בעל  )א
  .'מתיבתא'המופיע בכרכי ' פניני ההלכה'

העלו� יוצא לאור כרגע בתפוצת : לרבי� השואלי�  )ב
  !אימייל בלבד

הדבר נות� לנו גמישות רבה לפתח ולהוסי� עוד 

ה בעלוני� "כפי שתראו אי, מדורי� וענייני�
 .הקרובי�

נ ומונצחות בגיליו� הינ� "התרומות הניתנות לעי  )ג
 .ר שיעורי התורה בלבדתרומות עבו

 . נ עבור שיעורי� מסויימי�"נית� לתרו� לעי
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