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שפתי 
מלך

קובץ

הודעה חשובה

הרבים  את  לזכות  וברצונינו  הואיל 
שליט"א,  הרב  מורינו  לתורת  הצמאים 
ידו  תחת  שנמצא  מי  מכל  נבקש  כן  על 
ותשובות  שאלות   / בע"פ  הלכה  פסקי 
מוקלטות  שיחות  או  מאמרים   / בכת"י 
וכן  אור,  ראו  טרם  אשר  בזה,  כיוצא  וכל 
באמתחתם  יש  אשר  אברכים  או  בחורים 
שליט"א,  רבינו  במשנת  הדנים  מאמרים 
ניתן לשלוח לכתובת המערכת המצויינת 
בזה עם פרטים מלאים, ואם הדברים יהיו 
נפרסמם  שבל"נ  הרי  לפרסום  מתאימים 
בקבצים הבאים, להגדיל תורה ולהאדירה. 
בברכה  יתקבלו  והערות  תגובות  כן,  כמו 
לקובץ  והנצחות  תרומות  הנ"ל.  בכתובת 
הבא, ניתן לשלוח עד לתאריך ר"ח מנחם-

אב ה'תשע"ח. 

המערכת

קובץ זה יוצא לאור עולם 
לזכות ולרפואת

הרב יהודה ב"ר יחיא שליט"א

מרת ידידה בת שושנה תחי'

נר זכרון
לעילוי נשמת

 מורינו ורבינו עטרת ראשינו, 
האיי חסידא ופרישא משיירי כנסת הגדולה, 
כל רז לא אניס ליה, בקיא בכל חדרי התורה, 

מקים עולה של-תורה בעיר יהוד, 
אשר אלפים נושעו מברכותיו, 

ורבים השיב מעוון, 
 הגאון הגדול 

רבינו שלמה טובים זצוק"ל
רבה של העיר יהוד  

ומחה"ס שו"ת דובר שלום, 
עושה שלום, טהרת השולחן, ועוד 

הונצח ע"י תלמידיו הי"ו
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לעילוי נשמת
הרב ציון ב"ר שלום זצ"ל

להצלחת
מיכאל בן מרגלית
אביבית בת זווארה
מיכל בת אביבית

גדסי

לעילוי נשמת
ר' שמעון ב"ר סאלם מנחם )מני( ז"ל

מרת יונה דבורה בת רבי דוד ע"ה

לעילוי נשמת
ר' שלמה חיים ב"ר חסן משולם ז"ל

מרת חנה ב"ר מנחם ע"ה

לעילוי נשמת
ר' אפרים ב"ר משה גדסי ז"ל

סעדה בת מארי יוסף ע"ה 

נר זכרון
לע"נ הבה"ח מיכאל ב"ר משה ז"ל

נדבת ר' משה ב"ר יחיא חריר הי"ו

לרפואה שלימה ולהצלחה בכל העניינים

הקובץ יו"ל
בסיוע בר אורין ובר אבהן

רבי זכריה ימיני הי"ו 
בכה"ר יוסף ימיני זלה"ה

לזכות ונ"ר

לר' אהרן מיכה 

קאקשווילי 
ואחיו
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מלך  אחדים שפתי ג דברים

אחדים  דברים 

על  מלך "קסם  פיו "שפתי  ימעל  לא  במשפט י ), טז, .(משלי 

ע"כ. בדין. היושב חכם שפתי על מלך, שפתי על קסם  רש"י, ופירש

חסדו  הפליא אשר  העולמים לחי  והשבח השיר בו", ונשמחה  נגילה ה' עשה היום "זה

מלא  קובץ  של  בפתחו לעמוד  המוגמר , על לברך שזיכנו הזאת לעת ובפרט  תמיד, עמנו

קורח  שלמה רבי  הגאון מרן רבינו של  ומשנתו מתורתו  מעלייתא מילי  הני  בכל  וגדוש

תימן. רבני  וזקן  בני -ברק  גאב"ד  שליט "א,

התורה  ועמלי  תופשי  ציבור  לפני ולהגיש להעלות זוכים שאנו השלישית השנה זו

ומאמרים, פנינים ומוסר , חכמה  תורה בדברי  וגדוש מלא זה, בלום אוצר  ובעולם, בארץ

ונוספו  עניינים, וכמה כמה  ובהם רבינו מספרי  שליט "א  המכון  חו"ר וערכו  סידרו  אשר

שליט "א. רבינו של הבהירה משנתו  על  ומוספים ביאורים עליהם

באבות כו )שנינו הקטנים (ד, מן הלומד  אומר: הבבלי  כפר  איש  יהודה  בר יוסי  "רבי 

דומה, הוא למה הזקנים  מן והלומד  מגתו . יין ושותה קהות ענבים  לאוכל דומה , הוא למה

שאלות  בה יש  הבחורים חכמת כי  יוסי , רבי  אמר  ישן". יין  ושותה בשלות ענבים לאוכל

תלמודם  לשנות הימים להם ארכו לא כי הקושיות, מן נמלטו ולא מזוקקות, בלתי וספקות 

הספקות. שם)ולהסיר  אבות  להרמב "ם  המשניות .(פירוש

ישראל תפארת בפירוש בזה עוד קב)וראה ק, אות יכין  קהות (שם , דענבים וז "ל : שכתב

לחיך  נמתק שתייתו  בשעת החדש והיין ומר , עפוץ טעם בהם מוצא כשיאכלם  מיד 

מהקטנים, לימוד  הוא  זה וכעין במעיים. כאב להוליד ישך  כנחש  אחריתו אבל  כנדרים,

יפה  שכלם עדיין נתבשל מדלא ערבות, בהם ימצא לא כשישמעם תיכף  מדבריהם יש

שמתחלה  מדבריהם  ויש כראוי. דבריהם לשומעיהם,להטעים ומקובלים  מתוקים נראים

להכי הדינים , באמתת כרסו מילא לא בשנים  שהרך  מפני  לליבונן, קודם חידודן אבל

שומעת, לאוזן  יפה ערבו  שבתחלה מחמת  ובוהו , תוהו אדני  על בנויים  פלפולן רוב  עפ"י 

דאית  הזקנים מן הלומד אמנם כדבריהם. שיפסוק  מעשה קלקול  לבסוף  זה ידי  על  יבוא

כאוכל  בסופו, גם  לו וייטב למודו, בשעת מיד לשומע שימתק  דמה למעליותא, תרתי  ביה

בסוף  עכ "פ כשישמעם, מדבריהם לתלמיד  לו יערב  שלא  מה  ואפילו בשלות, ענבים

אבל  מתוק, אינו שבתחלה  ישן יין כמו דבריהם, כח  יראה  התלמיד  השגת כשיתחזק

ע"כ. הוא. בנין  זקנים שסתירת הנפש, לשמח  כוחו יראה  בסוף
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מלך  אחדים שפתי ה דברים

ה"ה  שליט "א, רבינו זקנם מתורת לידינו והמציאו  אוצרותיהם , את  יפה בעין שפתחו

כוחם. ויישר שליט "א, צדוק  נתנאל  והרב שליט "א, גיספן אליעזר הרב חדב "נ

השלישי, רשותו השער  ונתן עין טובת שליט "א רבינו בנו ונהג  זכינו סגולה , יחידי 

דמותם  על גדול אור שופכים אשר  בכת"י שעדיין ממאמריו שנים זה  בקובץ לפרסם

מארי רבינו הגאון המה  הלא האחרון, בדור  תימן גולת שהעמידה  הרוח  מענקי  שנים של 

שם  בעמח "ס כסאר חיים מארי  רבינו והגאון  תימן. לגולת האחרון הראב"ד  קורח  עמרם 

שליט "א  רבינו מאת מאמרים עוד  יופיעו הבאים בקבצים ואי"ה  זת"ע . הרמב"ם, על  טוב 

זלה"ה. הדורות גדולי  על 

הרביעי, שערהשער שליט "א. רבינו פסקי  עפ"י  והראייה  השבח  ההודאה ברכות דיני 

וערך  יגע  אשר שליט "א, יפת משה  הרב  שליט "א, רבינו מתלמידי  אחד  ע "י  נערך  זה 

וכמצויין  אלו, בדינים המצויים הדינים עיקרי  את  עליו הטובה ה' כיד  ודעת טעם בטוב

עליו. עיין  במקומו, במבוא

הגדול  רבינו צדיק  של  מקחו ולברר לבאר זה  בקובץ  שנכתב  מה כל  למודעי , וזאת

לא  והביאורים המוספים כל כן וכמו רבינו, בדברי  הבנתינו קוצר לפי  נכתב שליט "א,

או  הערה  כל  בנו. אלא החיסרון  לתלות אין כן  ועל כלל , רבינו  של  ביקורתו שבט  עברו

שלפניכם. הקונטרס בגב  המצויינת המערכת בכתובת בברכה תתקבל הארה

התורה  ועמלי  תופשי  אלפי  ברכת שליט "א רבינו קמיה  נשגר הקודש, מן ובצאתינו

דור כמו שנותיו  תוסיף מלך ימי  על  ימים התורה , אור  לאורו  הנאותים ובעולם בארץ 

בב "א. גוא"צ  ביאת עד  לאורו לילך  ונזכה  ודור,

מלך  שפתי מערכת

אחדים  מלך דברים שפתי ד 

ממערב מזרח כרחוק הרחוקה  הזקנים מן הלימוד חכמת מעלת זוהי  כי  כן, כי  הנה 

וחומר קל  הדברים הלא הדברים, הם כן בעלמא  בזקנים ואם הקטנים, מן הלימוד  מן 

מרן  הקודש, בארץ  הרבנים זקן בדורינו, השמועה  מעתיקי  גדול  של מתורתו בלימוד 

של  קדקודם על  מכה אשר  הגדול האיש  הוא הוא שליט "א, שולחן עריכת בעל רבינו

מדור המסורה  בדרך  אמת בנתיבות ומדריך  מנחה בפרט , הישיבות ובני  בכלל, התורה בני 

האדם דור. מכל החכם י )וכמאמר טז, ימעל (משלי  לא במשפט  מלך , שפתי  על  "קסם

ע"כ. בדין. היושב  חכם שפתי  על מלך , שפתי  על  קסם  רש"י , ופירש  עודפיו". וראה 

כא )שם  להם (י, יורה  כי  שפתיו, מפרי  אוכלים אשר  רבים  רבים", ירעו צדיק "שפתי

עכ "ל. להם. לטוב בה ילכו  אשר הדרך 

סדרם: הם  וכך  ודעת, מוסר תורה  שערי  ארבעה  נפתחים שלפניכם זה  בקובץ 

הראשון, והם:השער שערים, שלושה  התנ"ך,א.יכיל  בלימוד  העסק  בחובת  מאמר

בפרט . בדורינו  וחובתו בכלל, התנ"ך  לימוד בחשיבות הדורות גדולי  דברי  בתוכו וכולל

ע "י לראשונה  נדפס זה  מאמר  התנ"ך . ללימוד  הגישה בצורת מפורטים הדרכה פרקי  וכן

בספר וכן  ג ', אות רמ"ו סימן  חי "א  ילקוט -חיים שולחן עריכת בספרו שליט "א רבינו 

במהדורה  ידינו על  אור רואה בס"ד ועתה זלה"ה . הלוי  מהרח"י  לע"נ חיים" "ברכת הזכרון

מישרים. המעיין  עיני  תחזינה  כאשר  וביאורים, הוספות עם ומהודרת מאמרב.שלישית

לימוד חובת בעניין  הדורות גדולי  דברי כולל  והוא  הלימוד , סדרי  חלוקת  בעניין העוסק

ונוסף  הכוללים. ואברכי  הישיבות  לבני  והבקיאות העיון הלימוד סדר  חלוקת וכן  המשנה,

הישיבות  לבני  תורה  של  לעמלה הקשורים בעניינים  כלליות ועצות הדרכה  פרקי  כך, על

הישיבות, בלימוד כהדרכה ישיבה לבן שליט "א  רבינו  ע"י  נשלח זה  מאמר הכוללים. ואברכי

כוחו . ויישר שליט "א, רבינו מתלמידי  אחד  ידי  על למערכת ועוקרג .ונמסר  "סיני  מאמר 

בבלי התלמודים  סוגיות מכל בהרחבה  זו סוגיה  ומבאר רבינו הולך בו אשר הרים ",

רבינו  שזכה הגדולים מרבותינו שמועות וכן זלה "ה, ארץ  מצוקי  רבותינו ומספרי  וירושלמי ,

כהלכה", "תשובה  שו "ת  בספרו שליט "א רבינו ע"י  לראשונה נדפס זה מאמר  לשמשם.

ואותיות  לסימנים  חלוקה עם היטב , ומוגהת חדשה  במהדורה ידינו  על  אור  רואה ועתה

הקורא. בו ירוץ אשר  למען

ועריכת  הגהת של הקודש במלאכת והמסייעים העוזרים לכל להודות המקום כאן

לאברכים  ובפרט  ומעלתו, כבודו לפי  איש איש במעט , הן ברב  הן שלפניכם הדברים

א. הרב  השני  ידו  על  ואשר  שליט "א, י מ. הרב  המה הלא בתוי "ש המופלגים  החשובים

ה' מאת ברכה  ישאו ידינו, מתחת מתוקן  דבר  ייצא למען עמלם כל  על שליט "א , ח

ולהאדירה. תורה  להגדיל עמלם מכל נחת רוב וירוו

השני, מכתבים השער ובהם ישנים , גם חדשים ומכתבים, אגרות גנוזות תורה, מכתבי 

דדהבא  צנתרי  תרי  להני  להודות המקום כאן יבדלחט "א . רבינו עם זלה"ה ישראל מגדולי 
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ה"ה  שליט "א, רבינו זקנם מתורת לידינו והמציאו  אוצרותיהם , את  יפה בעין שפתחו

כוחם. ויישר שליט "א, צדוק  נתנאל  והרב שליט "א, גיספן אליעזר הרב חדב "נ

השלישי, רשותו השער  ונתן עין טובת שליט "א רבינו בנו ונהג  זכינו סגולה , יחידי 

דמותם  על גדול אור שופכים אשר  בכת"י שעדיין ממאמריו שנים זה  בקובץ לפרסם

מארי רבינו הגאון המה  הלא האחרון, בדור  תימן גולת שהעמידה  הרוח  מענקי  שנים של 

שם  בעמח "ס כסאר חיים מארי  רבינו והגאון  תימן. לגולת האחרון הראב"ד  קורח  עמרם 

שליט "א  רבינו מאת מאמרים עוד  יופיעו הבאים בקבצים ואי"ה  זת"ע . הרמב"ם, על  טוב 

זלה"ה. הדורות גדולי  על 

הרביעי, שערהשער שליט "א. רבינו פסקי  עפ"י  והראייה  השבח  ההודאה ברכות דיני 

וערך  יגע  אשר שליט "א, יפת משה  הרב  שליט "א, רבינו מתלמידי  אחד  ע "י  נערך  זה 

וכמצויין  אלו, בדינים המצויים הדינים עיקרי  את  עליו הטובה ה' כיד  ודעת טעם בטוב

עליו. עיין  במקומו, במבוא

הגדול  רבינו צדיק  של  מקחו ולברר לבאר זה  בקובץ  שנכתב  מה כל  למודעי , וזאת

לא  והביאורים המוספים כל כן וכמו רבינו, בדברי  הבנתינו קוצר לפי  נכתב שליט "א,

או  הערה  כל  בנו. אלא החיסרון  לתלות אין כן  ועל כלל , רבינו  של  ביקורתו שבט  עברו

שלפניכם. הקונטרס בגב  המצויינת המערכת בכתובת בברכה תתקבל הארה

התורה  ועמלי  תופשי  אלפי  ברכת שליט "א רבינו קמיה  נשגר הקודש, מן ובצאתינו

דור כמו שנותיו  תוסיף מלך ימי  על  ימים התורה , אור  לאורו  הנאותים ובעולם בארץ 

בב "א. גוא"צ  ביאת עד  לאורו לילך  ונזכה  ודור,
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מלך  העניינים שפתי ז תוכן 

העניינים  תוכן

תנ"ך לימוד חובת  .בעניין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יא.

התנ"ך  ללימוד ומבוא הדרכה חז "לbפרקי דברי  בהבנת בלימודbכללים כללים ארבעה

זצ "לbהתנ"ך קוטלר מהגר"א הדרכה  התנ"ךbדברי  לימוד בחובת המהר"ל  bדברי 

בתימן  תנ"ך  לימוד 

הלימוד  דרכי .בעניין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כה .

התורה עמל  המשנהbמהו לימוד חובת הש "סbבעניין לימוד  חשיבות bבעניין 

הבקיאות בלימוד ההספק ברצף bמעלת ללימוד  הישיבהbתחבולות חתונות bמעלת

עיתוניםbבישיבה וקריאת הזמניםbפלאפונים מוסר bבין טרמפים bסדר בעניין 

bבזמן שינה הלימוד bבעניין חזרת תורה bמעלת חידושי  כתיבת בעניין 

הרים  עוקר או  סיני .מאמר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לח.

א ' אמיתי סימן  לפלפול  שיתנגד  מי  תמצא לא  לעולם  -b' ב הלימודסימן דרך -

ג 'bבישיבות לימודסימן הנקרא  הוא  הדעת בחריפות ללמוד  -b' ד דרך סימן -

ודיינות הוראה לימוד - ה 'bהישיבות סיניסימן  אי  חייא ור' חנינא ר ' פלוגתת הבנת -

הרים עוקר או ו 'bעדיף עדיף סימן סיני אמרו פה על  היה כשהכל התלמוד בזמן -

b' ז אמיתי סימן לפלפול להגיע  הבוסר  נסיונות הם  הבל פלפולי  -b' ח כח סימן -

עולמים  באהלך  אגורה  ט'bהחידוש, ישראל סימן  לכל שווה הלכה  שתהיה אפשר  אי  -

הרים  עוקר  או עדיף  סיני  י 'bאם  עוקרסימן  או עדיף  סיני  אם ועיונים  בירורים -

י "א bהרים  המחברים סימן  ושאר  התלמוד מן הפסיקה  דרכי  בעניין  -b י "ב -סימן 

עדיף  סיני  נפל  והב "י  הרמב"ם י "ג bלאחר ראיות סימן  התלמוד מפרשי  במחלוקת אין -

השכל הסכמת צריך  ובלימודינו י "ד bגמורות, הכמותסימן  על  עולה איכות -b סימן

ללמודט"ו  איך  להורות כדי  פלפולים בדרך  נוסד  התלמוד  -b ט"ז כח סימן גדול  -

נבואה מדרך  הבאה הלב י"ז bסברת המקראסימן  כח כמו הסברא כח -b י"ח סימן 

דשמיא למאריה בעי  עלמא  כולי  -b י"ט הטיית סימן מכח הלכה להכרעת דוגמאות -

פתוח לב הנקרא  כ 'bהסברא שוניםסימן חריפויות סוגי  -b כ "א מסקנת סימן -

כ "ב bהדברים הבקיאותסימן  או  העיון יקדים , מה -b כ "ג אינישסימן  ליגרס לעולם  -

לסבר  כ "ד bוהדר ממסים סימן לפטור  חכם תלמיד גדר לעניין  מינה  הנפקא -
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במשנת מרן
רבינו שליט"א

דרכי
הלימוד

העניינים  מלך תוכן  שפתי ח 

תורה .מכתבי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קיג.

תפילה נוסח – מנהגים שינויי  בעניין זצוק"ל  לוי  דוד  רבינו הגאון עם  מכתביbשו"ת

זצוק"ל  שולזינגר  מרדכי  משה רבי  האמיתי  מהגאון האורbידידות דברי  בביאור תשובה 

א' פסוק  ט "ז  פרק מות אחרי  בפרשת החיים

סגולה .יחידי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קכה .

אם  כבוד  – זלה"ה כסאר חיים  רבינו פניו bהגאון על  טובbצהלתו להיות רוצה

ותחיי bמהאבות מתולדותיוbתחיי  – זלה"ה  קורח עמרם רבינו הראשיbהגאון הרב 

תימן השוניםbוראב"ד  נסגרbחיבוריו דף  נפתח, דף 

והראייה ההודאה ברכות .דיני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קלג.

- הנסים  על  ברכות  לישראל דיני נסים בהם שנעשו המקומות שראויbראיית הנס מהו

עליו נסbלברך  לי  שעשה  ירכוbברכת יוצאי  נס bברכת שנעשה מקום ראיית

הנס bלרבו לו  שנעשה למי טובה הנהגה 

- הגומל  ברכת  הגומל דיני  בברכת הגומל bקטן בברכת אביו bאשה על הגומל  ברכת 

רבו הגומלbאו ברכת בלילהbזמן הגומל  הגומלbברכת ברכת מברך  מתי  bעד 

הגומל  בברכת  הגומל bעמידה  ברכת  זמן הוא באותו bמתי  שוב  וחלה והבריא חלה

דרכיםbחולי  מברכיםbהולכי  חולי  איזה  ברכת bעל  מברך  נס לו שנעשה אדם כל 

הגומל bהגומל ברכת בו לברך  שראוי  הנס מהו

- והראייה השבח  ההודאה  בברכות  שונים הגשמיםדינים  על bברכת והמטיב  הטוב ברכת 

זכר  חדשיםbבן ובגדים  כלים על שהחיינו  זרהbברכת עבודה  הרואה  ברכת bברכת

הרזים  ישראל bחכם חכמי  מלכים bברכת אלמנה bברכת גבול מציב  ברוך  ברכת

bישראל קברי  ראיית המתיםbברכת מחיה וברכת חברו, על  שהחיינו  ברכת bברכת

הבריות נאותbמשנה  בריות והרעמים bברכת הברקים ברכת

והראייה ההודאה ברכות לדיני ונספחים  .מילואים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קנז .

בקטן  הגומל  ברכת  ישראל bבעניין  קברי  הרואה בברכת  המנהג  א '-בעניין בירורסימן -

וטעמו ב 'bהמנהג  א'סימן  מכתב  בזה, תימן מנהג  על עדיות -b' ג תגובות סימן  -

ב ' מכתב  המנהג , בטעמי  דלעיל דברינו ד 'bעל דלעילסימן  בעניינים תשובות -b

ה ' דלעיל סימן בעניינים שליט "א הגאון תשובות -
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מלך  תנ"ך שפתי לימוד חובת  יא בעניין

תנ "ך  לימוד חובת  בעניין

הרב ... כב ' לידידי 

ז'שאלת�  כתה עד לילדי� ת"ת לייסד  רצונ� שנה )על עשרה ארבע גיל עד  ,(בער�

המשנה, ילמדו היטב  הדק  וג� תנ"�. הינו, המקרא, כל היטב  הדק  ילמדו ובו

לב� שבסתר כאלה יש  כי ממ�  שהבנתי וכיו�  לתלמוד . יכנסו ואח "כ 

אמרתי  כ� על מכול�, וחושש  דעת� , לגלות רוצי� אינ� ובגלוי תומכי�,

ובכ�: זאת, מסוגיא יריעה  אפרוש  אני  א� לחשוש  לי  יש  ומה היא, תורה

באבותא. מפורשת כ "א )משנה משנה למשנה,(פ"ה  עשר ב� למקרא, חמש  ב� ,

על  יד� קו, נטו האחרוני� שבדורות אלה וכל  לתלמוד. עשרה חמש  ב�

התחתונה
א

רש "י, ובראש� התנ"� , לנו שפירשו העול� גדולי תמצא כ�  ועל  .

וכ� והלכה. דרש  וכולל וטעמי�, ניקוד וג� וענייני�, מלי� פירוש  כולל

הירש א. הרש"ר בדברי  הספר)ראה  בסו� בחינו� חיי�  מסילות  בספר ע� (הובא  המסכי� הדר� זה  ,

למקרא, ה ' ב�  קד�: מימי  המשנה  לנו  שהורה  כמו והחיי� , האמת  אל מגיע ושהוא הטבע

הדר� את עזבו למה  וכו'. והחומר הלשו� ידיעת  ידי על מוכ�  המקרא  בקריאת תתחיל  כלומר 

אחד  במאמר טעות ידי  על ווי . הפכוהו ? למה  זה )הזה? לפרק בהקדמה  הבאתיו ר"ת  מאמר התעו (עיי�

אבות פרקי ובסדור ע "כ. במצבינו . מכ"ה )הרבה  עשר (פ"ה  במקרא עסקו שנמש� אחר כתב,

אמתת  יסודות שני�  ט "ו ב� הצעיר  קבל  כבר � הזה  הסדר לפי � שני� חמש ובמשנה  שני�

התורה  לימוד  המשלמת הגמרא , של ודיונה  לביאורה  בנקל לעבור יוכל  ואז וחוקותיה , התורה 

‰"‡·Â˙"וכו'. Â�Ï Â¯Â‰˘ ÂÊ Í¯„· Ì„ÂÓÈÏ· Â�ÓÚ È�· ÂÎÏÈÂ Â¯ÊÁÈ˘ ÔÓÊÏ ÚÈ‚� È˙Ó. ע"כ ,

אבות  עמ"ס רבינו  בפירוש עוד תלמודו (ש� )ועיי�  תחילת  למקרא , שני� חמש ב� שכתב ,

בחמש הוא  המשנה  לימוד כא� ג�  למשנה, עשר ב� המקרא . לידע  צרי� עשר  ב�  ועד חמש מב� 

במשנה  משולב התלמוד כבר מפרשיה , ע�  שהמשנה וכיו�  לתלמוד, עשרה חמש  ב� שני�.

עכתו"ד . להבי�, לו וקל  יסודותיו , קנה כבר עצמו, לתלמוד  כשיגיע וממילא  פירושיה. ע"י 

"תורה  תורה התלמוד  ילדי בשבח לספר  אהב זצ "ל קרייזווירט  חיי� רבי המופלא  הגאו� 

האר�) ברחבי  החרדיי�  הריכוזי�  ברוב  פרושה שיטת� כבר  (והיו�  עיה "ק  בירושלי� מציו�"

המהר "ל בשיטת  דוגלי�  ומייסדיו מחנכיו להל�)אשר  הסדר (ראה  לפי תלמידיה� את  ומלמדי� 
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עכתו"ד . להבי�, לו וקל  יסודותיו , קנה כבר עצמו, לתלמוד  כשיגיע וממילא  פירושיה. ע"י 

"תורה  תורה התלמוד  ילדי בשבח לספר  אהב זצ "ל קרייזווירט  חיי� רבי המופלא  הגאו� 

האר�) ברחבי  החרדיי�  הריכוזי�  ברוב  פרושה שיטת� כבר  (והיו�  עיה "ק  בירושלי� מציו�"

המהר "ל בשיטת  דוגלי�  ומייסדיו מחנכיו להל�)אשר  הסדר (ראה  לפי תלמידיה� את  ומלמדי� 
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ענייני�. בתחלת אות� המלמדי� למוד מצד  להשיגו אפשר שאי  מה כתבוהחכמי� , ש�  (ולעיל

חזקה,עוד:) שהכרתו  מי  אצל  כצורת� אינה  חלושה, שהכרתו מי  אצל הדקי�  הענייני�  צורת  כי 

עכ "ל . בענייני� . בירור  יוסי� כ� האד� , הכרת  תוסי�  אשר  וכל

התנ"ך בלימוד כללים ארבעה 

כהלכה  תשובה  שו"ת בספרו  שליט"א  רבינו  כתב ב')והנה  דברי(סימ� בהבנת  כללי�  שבעה 

דבריו: ה�  ואלו התנ "�, בלימוד העסק  לעניי� השייכי� עיקרי�  לארבעה  ונציי� חז"ל ,

דר� על  וה� המופשט , הפשט דר� על  ה�  לפרש�  שנית� ומדרשי�  בתורה לשונות  יש א .

ולכא�. לכא�  ואחרוני� ראשוני� רבותינו  בדברי  פירושי�  באו כ�, ועל והמשל. הנסתרות 

האמונה, ביסודות  ח"ו יסתרו וכמלול�  כפשט�  נפרש�  שא�  ומדרש, תורה  של  לשונות  יש ב .

הנסתר. או המשל דר�  על  שנאמרו  הוכחה זו הרי  וממילא עול�. מימות  מחז"ל  שמקובל  וממה

הנסתר, דר� על הגמור  בודאי  ה�  וכו', ה' אחורי  ה ', אצבע ה', פני שנזכר מה  לדוגמא, וכמו

סותר ומשל  הדבר א�  והמקובלי� , ואמוראי� , התנאי�  ובדברי הנביאי�, בדברי וכ� ונמשל .

אנפי�  זעיר  אמא , אבא , בקבלה , הכנויי� וכמו השירי�, בשיר כמו  היהדות , יסודות מעיקר  עיקר

ונמשל . במשל  ונאמרו  נסתרות  אלא פשט , ח "ו שאינ� ברור אלו כל  וכו',

פני�  בשו�  לפרש�  אפשר שאי  חז"ל , מאמרי ועוד  וקהלת, השירי�  בשיר לשונות יש ג .

בקדושי ח "ו דופי תדבר המלולי , כפשט�  תפרש� א�  כי ונמשל, ומשל הנסתר  דר� על א�  כי 

על כוונת�  ובודאי וחז"ל , הנביאי�  של קדושת�  יודע שמי� יראת שיש מי כל  ובודאי עליו�.

המכילתא  לשו� הוא  מאד , מרבי�  אחת  ודוגמא והטהרה . הקדושה  שמות צד פר' בילקו"ש (ומובא 

קסח) שמי�.סי' לש� ואיל� מכא� לע"ז, יהיה  תחלה  לו שיהיה שהב� ליתרו רבינו משה  נשבע ,

זו  כ� על  עצו� , דופי  זה והרי  רבינו , משה  כ� שינהג  הדעת על  לעלות שא "א  ומכיו�  ע "ש.

בב"ב נאמר  זה , וכעי�  כפשטו. אינו שזה  א )הראיה  ביה (קי, דכתיב  אתית  קא ממשה  לאו ,

לעול�  אבא , אבי  מבית מקובלני  כ�  לה� , אמר זרה. לעבודה  כה�  תעשה עמדי, עמוד פה  ואתה

זרה  עבודה  אלא  היא , ולא  ממש, לע"ז סבר  והוא  לבריות . יצטר� ואל לע "ז  עצמו אד�  ישכיר 

מובנו. הוא  נמי  והכא פרשב "� . וע "ש וכו'. לו שזרה

ח "ו  סתירה  לא בה� אי� א� ומלול� , כפשט� לפרש�  שיש חז"ל , ומאמרי  לשונות  יש ד.

היראי�, המעייני� של המוחלט  לרוב או  כל , לעי�  הנגלה  דופי הטלת  ולא  האמונה , לעיקרי 

חיי�. א�להי�  דברי  ואלו  אלו בדר� יפרש� שירצה  מי כ�  ואחר כפשט�, קוד�  לפרש� יש אז

החסרו�  סובל� , אינו אנוש  ב� של  והעלוב  החלוש שהשכל מפני  רק כפשט� לפרש�  שלא  אבל

ח"ו. הדברי� של  באמתות�  ולא האד�, בשכל הוא 

זצ"ל קוטלר מהגר"א  הדרכה  דברי

זצ "ל קוטלר  אהר� רבי  הגאו� מר� שכתב במה ראה  התנ"�)עוד בהוראת  הנכונה  הדר� (קונטרס

אר�  מני רחבה היא  האלוקית  התורה דבריו: ה�  וכה לעיל , הנזכרי� הרמב "�  דברי  בביאור

תנ"ך  לימוד חובת  מלך בעניין שפתי יב 

ציצי� המקרא מ�  שעשה הטורי� בעל  וג� הפשט . שעיקרו הרשב "� נכדו

רבי� ועוד  בגימטריות, ופרחי�
ב

:

ע"כ . וכו', לגמרא  עשרה חמש ב�  למשנה , עשר ב�  למקרא , שני� חמש ב� במשנה, הכתוב 

ש"מ) עמ' חיי�  מי�  להל�.(ספר עוד וראה .

לעיי� ב. דרכי והשיב, התנ "�. בלימוד  לעיי� ראוי  המפרשי�  מ� באיזה  שליט"א, רבינו נשאל 

ע "כ. פשט . שעיקרו עזרא  האב�  ובדברי  דרש, שעיקרו  רש "י  תלמידי� )בדברי וראה (מכתבי .

בספרו  ועמליה התורה תופשי ע "י  המקראות  פשט לימוד נטישת על רבינו שנתאונ� מה  עוד

ילקוט �חיי�  שולח� י"ח)עריכת  אות  הנ"�, ספרי חלוקת  עניי� י"ג  והצעיר (חלק הקל  אני  וג� וז"ל :

בארבע  שרויי�  שאינ� אנשי� בזה  מתגדרי�  התנ"�  על הדקדוקי�  שבכל  עתה , ג�  תרעומתי

כי ראה  נא  ל�  מ "מ  בריה , כל  שכר  מקפח  הקב"ה  שאי� ואע "פ  וקיומה, תורה  של  אמות

והרמב "�  והתלמוד, התנ "� על  פירושיו  בכל רש"י  כמו  בכ� , עסקו  ביותר  הגדולי�  המאורות 

עכ "ל . והלכה . בתלמוד וגדולת� מעסק�  כלל  גרע  ולא  הראשוני� , גדולי  ועוד  ורס"ג

התנ"ך ללימוד ומבוא  הדרכה  פרקי 
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חז "ל דברי בהבנת  כללים

הרמב"� מעילה )כתב הלכות  הקדושה,(סו� התורה  במשפטי להתבונ�  לאד� ראוי לשונו: וזו

בעיניו, קל  יהי  אל  עילה , לו ידע ולא טע�  לו ימצא שלא  ודבר  כוחו, כפי עניינ�  סו� ולידע

בא  החול . דברי  בשאר  כמחשבתו בו  מחשבתו תהא  ולא  בו. יפרו�  פ�  ה ' אל  לעלות יהרוס  ולא 

אדו�  ש�  שנקרא  כיו�  ואפר, ועפר  ואבני�  עצי�  א�  ומה  במעילה, תורה  החמירה  כמה  וראה,

מע  חול  מנהג בה� הנוהג וכל נתקדשו, בלבד  בדברי� צרי�עליה�, שוגג  היה  ואפילו  בה�, ל

ידע  שלא מפני  בה� , האד� יבעט שלא  הוא , ברו� הקדוש לנו שחקק  למצוות וחומר  קל  כפרה.

עכ "ל . החול . בדברי מחשבתו בה� יחשוב  ולא  ה', על  כ�  לא אשר  דברי� יחפה  ולא  טעמ� ,

הלבבות ועשרי� )ובחובות  ארבעה  חשבו� הנפש, חשבו� בעת (שער ל�  ראוי  הלשו� : בזו  כותב

אות, מה� למד  שלא  כמי נביאיו , וספרי  האלוהי�  תורת  בספר  לעיי� והכרת�, שכל� חוזק

ומה  הענייני� , מ� שסובלות ומה  ובלשונ�, במלות� ולהתבונ� ולבאר� לפרש� עצמ� ותרגיל

ומה  נסתר, מה� שהוא  ומה  נראה, מה� שיש  ומה כפשוטו, שאינו  ומה כפשוטו, מה�  שיש

והקבלה  החכמי� בדברי  תעשה  וכ� וכו '. בו נמצא ההקשה שאי� ומה בו , נמצאת  שההקשה 

אלא  למוד�, בתחלת  אצל�  שנתברר מה  על דעת�  תנוח ואל לזכות . ותדינ�  בה� , שתתבונ� 

הנביאי�  וסודות התורה  מסודות ל�  יראה אז וכו' בו שמתחיל  כמי  נפש� את  עליו  תבע 
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ענייני�. בתחלת אות� המלמדי� למוד מצד  להשיגו אפשר שאי  מה כתבוהחכמי� , ש�  (ולעיל

חזקה,עוד:) שהכרתו  מי  אצל  כצורת� אינה  חלושה, שהכרתו מי  אצל הדקי�  הענייני�  צורת  כי 

עכ "ל . בענייני� . בירור  יוסי� כ� האד� , הכרת  תוסי�  אשר  וכל

התנ"ך בלימוד כללים ארבעה 

כהלכה  תשובה  שו"ת בספרו  שליט"א  רבינו  כתב ב')והנה  דברי(סימ� בהבנת  כללי�  שבעה 

דבריו: ה�  ואלו התנ "�, בלימוד העסק  לעניי� השייכי� עיקרי�  לארבעה  ונציי� חז"ל ,

דר� על  וה� המופשט , הפשט דר� על  ה�  לפרש�  שנית� ומדרשי�  בתורה לשונות  יש א .

ולכא�. לכא�  ואחרוני� ראשוני� רבותינו  בדברי  פירושי�  באו כ�, ועל והמשל. הנסתרות 

האמונה, ביסודות  ח"ו יסתרו וכמלול�  כפשט�  נפרש�  שא�  ומדרש, תורה  של  לשונות  יש ב .

הנסתר. או המשל דר�  על  שנאמרו  הוכחה זו הרי  וממילא עול�. מימות  מחז"ל  שמקובל  וממה

הנסתר, דר� על הגמור  בודאי  ה�  וכו', ה' אחורי  ה ', אצבע ה', פני שנזכר מה  לדוגמא, וכמו

סותר ומשל  הדבר א�  והמקובלי� , ואמוראי� , התנאי�  ובדברי הנביאי�, בדברי וכ� ונמשל .

אנפי�  זעיר  אמא , אבא , בקבלה , הכנויי� וכמו השירי�, בשיר כמו  היהדות , יסודות מעיקר  עיקר

ונמשל . במשל  ונאמרו  נסתרות  אלא פשט , ח "ו שאינ� ברור אלו כל  וכו',

פני�  בשו�  לפרש�  אפשר שאי  חז"ל , מאמרי ועוד  וקהלת, השירי�  בשיר לשונות יש ג .

בקדושי ח "ו דופי תדבר המלולי , כפשט�  תפרש� א�  כי ונמשל, ומשל הנסתר  דר� על א�  כי 

על כוונת�  ובודאי וחז"ל , הנביאי�  של קדושת�  יודע שמי� יראת שיש מי כל  ובודאי עליו�.

המכילתא  לשו� הוא  מאד , מרבי�  אחת  ודוגמא והטהרה . הקדושה  שמות צד פר' בילקו"ש (ומובא 

קסח) שמי�.סי' לש� ואיל� מכא� לע"ז, יהיה  תחלה  לו שיהיה שהב� ליתרו רבינו משה  נשבע ,

זו  כ� על  עצו� , דופי  זה והרי  רבינו , משה  כ� שינהג  הדעת על  לעלות שא "א  ומכיו�  ע "ש.

בב"ב נאמר  זה , וכעי�  כפשטו. אינו שזה  א )הראיה  ביה (קי, דכתיב  אתית  קא ממשה  לאו ,

לעול�  אבא , אבי  מבית מקובלני  כ�  לה� , אמר זרה. לעבודה  כה�  תעשה עמדי, עמוד פה  ואתה

זרה  עבודה  אלא  היא , ולא  ממש, לע"ז סבר  והוא  לבריות . יצטר� ואל לע "ז  עצמו אד�  ישכיר 

מובנו. הוא  נמי  והכא פרשב "� . וע "ש וכו'. לו שזרה

ח "ו  סתירה  לא בה� אי� א� ומלול� , כפשט� לפרש�  שיש חז"ל , ומאמרי  לשונות  יש ד.

היראי�, המעייני� של המוחלט  לרוב או  כל , לעי�  הנגלה  דופי הטלת  ולא  האמונה , לעיקרי 

חיי�. א�להי�  דברי  ואלו  אלו בדר� יפרש� שירצה  מי כ�  ואחר כפשט�, קוד�  לפרש� יש אז

החסרו�  סובל� , אינו אנוש  ב� של  והעלוב  החלוש שהשכל מפני  רק כפשט� לפרש�  שלא  אבל

ח"ו. הדברי� של  באמתות�  ולא האד�, בשכל הוא 

זצ"ל קוטלר מהגר"א  הדרכה  דברי

זצ "ל קוטלר  אהר� רבי  הגאו� מר� שכתב במה ראה  התנ"�)עוד בהוראת  הנכונה  הדר� (קונטרס

אר�  מני רחבה היא  האלוקית  התורה דבריו: ה�  וכה לעיל , הנזכרי� הרמב "�  דברי  בביאור

תנ"ך  לימוד חובת  מלך בעניין שפתי יב 

ציצי� המקרא מ�  שעשה הטורי� בעל  וג� הפשט . שעיקרו הרשב "� נכדו

רבי� ועוד  בגימטריות, ופרחי�
ב

:

ע"כ . וכו', לגמרא  עשרה חמש ב�  למשנה , עשר ב�  למקרא , שני� חמש ב� במשנה, הכתוב 

ש"מ) עמ' חיי�  מי�  להל�.(ספר עוד וראה .

לעיי� ב. דרכי והשיב, התנ "�. בלימוד  לעיי� ראוי  המפרשי�  מ� באיזה  שליט"א, רבינו נשאל 

ע "כ. פשט . שעיקרו עזרא  האב�  ובדברי  דרש, שעיקרו  רש "י  תלמידי� )בדברי וראה (מכתבי .

בספרו  ועמליה התורה תופשי ע "י  המקראות  פשט לימוד נטישת על רבינו שנתאונ� מה  עוד

ילקוט �חיי�  שולח� י"ח)עריכת  אות  הנ"�, ספרי חלוקת  עניי� י"ג  והצעיר (חלק הקל  אני  וג� וז"ל :

בארבע  שרויי�  שאינ� אנשי� בזה  מתגדרי�  התנ"�  על הדקדוקי�  שבכל  עתה , ג�  תרעומתי

כי ראה  נא  ל�  מ "מ  בריה , כל  שכר  מקפח  הקב"ה  שאי� ואע "פ  וקיומה, תורה  של  אמות

והרמב "�  והתלמוד, התנ "� על  פירושיו  בכל רש"י  כמו  בכ� , עסקו  ביותר  הגדולי�  המאורות 

עכ "ל . והלכה . בתלמוד וגדולת� מעסק�  כלל  גרע  ולא  הראשוני� , גדולי  ועוד  ורס"ג

התנ"ך ללימוד ומבוא  הדרכה  פרקי 
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.ÏÏÎ· Ï"ÊÁ È¯·„·Â

חז "ל דברי בהבנת  כללים

הרמב"� מעילה )כתב הלכות  הקדושה,(סו� התורה  במשפטי להתבונ�  לאד� ראוי לשונו: וזו

בעיניו, קל  יהי  אל  עילה , לו ידע ולא טע�  לו ימצא שלא  ודבר  כוחו, כפי עניינ�  סו� ולידע

בא  החול . דברי  בשאר  כמחשבתו בו  מחשבתו תהא  ולא  בו. יפרו�  פ�  ה ' אל  לעלות יהרוס  ולא 

אדו�  ש�  שנקרא  כיו�  ואפר, ועפר  ואבני�  עצי�  א�  ומה  במעילה, תורה  החמירה  כמה  וראה,

מע  חול  מנהג בה� הנוהג וכל נתקדשו, בלבד  בדברי� צרי�עליה�, שוגג  היה  ואפילו  בה�, ל

ידע  שלא מפני  בה� , האד� יבעט שלא  הוא , ברו� הקדוש לנו שחקק  למצוות וחומר  קל  כפרה.

עכ "ל . החול . בדברי מחשבתו בה� יחשוב  ולא  ה', על  כ�  לא אשר  דברי� יחפה  ולא  טעמ� ,

הלבבות ועשרי� )ובחובות  ארבעה  חשבו� הנפש, חשבו� בעת (שער ל�  ראוי  הלשו� : בזו  כותב

אות, מה� למד  שלא  כמי נביאיו , וספרי  האלוהי�  תורת  בספר  לעיי� והכרת�, שכל� חוזק

ומה  הענייני� , מ� שסובלות ומה  ובלשונ�, במלות� ולהתבונ� ולבאר� לפרש� עצמ� ותרגיל

ומה  נסתר, מה� שהוא  ומה  נראה, מה� שיש  ומה כפשוטו, שאינו  ומה כפשוטו, מה�  שיש

והקבלה  החכמי� בדברי  תעשה  וכ� וכו '. בו נמצא ההקשה שאי� ומה בו , נמצאת  שההקשה 

אלא  למוד�, בתחלת  אצל�  שנתברר מה  על דעת�  תנוח ואל לזכות . ותדינ�  בה� , שתתבונ� 

הנביאי�  וסודות התורה  מסודות ל�  יראה אז וכו' בו שמתחיל  כמי  נפש� את  עליו  תבע 
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שהואוה� בבלי שבתלמוד  וי"א  וז"ל, וכתב  הרמ "א שהעלה הדברי�

הכל בשביל  יד "ח  יוצא אד� וגמרא במשנה במקרא ר"ת,בלול בש� (טור

ס "ו) רמ"ה סימ� לעיל מקראוע"פ  ללמוד חובה שיש  הכל , על מוסכ� ומ "מ  .

בתלמוד, משנה ושליש  מקרא בשליש  יוצאי� א� אלא נחלקו ולא ומשנה,

חובה: ידי  יוצאי� אי� או

שכל ולע"ד  כיו� המשנה, על דניחא כיו� למה, כ� וכל  זאת. שיטה צע "ג

שליש , לקיי� בזה יש  אז בתלמוד, כלולה סופה ועד מתחילתה המשנה

שכ� וכל  המקרא מ� חצי  אפילו התלמוד  בכל  אי� שבכתב  תורה אבל

הפסוקי� כי שכ� וכל  התלמוד, דר�  שליש  ילמד ואי� התנ"�, מכל

לדרוש  שנצרכי� המילי� אלא במלואו פסוק  כל  נכתבו  לא שבתלמוד 
ד 

:

ענייני�וא� ראשי  לגרוס די והתלמוד  מהמשנה ג� א"כ  בכ�, די תאמר

מצאנו לא וזה המלא, וכסדר� כנוסחת� ללמוד צרי� ואי� העניי�, ופירוש 

שתמצתו והרמב "� הרי "� לנו שיש  לאחר ג� ללימוד, זה שיחשיב מי 

הכל:

שאי�  סמ� לתת רבינו  כתב  זה משנה , הלח�  וכתב  ע"ש. וכו', בלבד  לגמרא ימיו  כל  יפנה וכו'

ת�  ורבינו  וכו'. תלמודו  בתחילת בד "א דנפשיה  מסברא אמר  לזה  בתלמוד , אלא  נוהגי�  אנו

ובתלמוד ובמשנה במקרא  בלול  בבל דתלמוד  דאמרינ�  אהא  סמכינ� דאנ� אחר  בעניי� תיר�

ע"כ . וכו '.

זצ"ל ד. הורוי�  להר "א  מצינו  השל"ה )וכזאת  ספר (אחי בסו�  הנדפס נוחלי� יש  ספר  בהגהות 

הנזכרי�  שהמאמרי�  דמילתא, קושטא הוא  הכי בודאי אלא  הזהב : לשונו ל�  והא השל"ה ,

על � במקרא  למודו  רוב ולקבוע  רוב�, אפילו או  ימיו, כל לעסוק רוצה  כשאד�  דוקא מיירי 

ז"ל מאמר�  יסוד  על  בנויי�  ה�  ת� רבינו  דברי  וכ� הנזכרי� . המאמרי� והולכי� סובבי� זה

בתלמוד, שליש במשנה שליש במקרא  היו�  שליש  שנותיו, לשלש צרי�  שהאד�  ÏÚשאמרו

,˘„Â˜‰ È¯ÙÒ „"Î ÏÎ· È˜·Â ‡¯˜Ó‰ È�„ÚÓÓ ÂÒ¯Î ‡ÏÓ˘ ÈÓ˘ Ï"Ê ˙"¯ ¯Ó‡ ‰Êבכ "ד ככלה

אבל מהכל . בלול בבלי  התלמוד כי במקרא  שליש יו� בכל לעסוק צרי�  אי� אז קישוטיה ,

להעלות  חלילה  מהכל, הכלולה  הכלה  קישוטי  בכ "ד  בקי  להיות המקרא  ספרי  על לב  לשי�  שלא 

הלב  על ˙Â¯‰זה  ÏÂÚ ˜Â¯ÙÏÂ שירצה מי  כי  בודאי  הנה  הנז ': הגאו� כתב מינה  ולעיל וכו'.

בקיצור  וכ "כ  ע "כ. בידו. הוא טעות המקרא, מלמוד עצמו לפטור כדי  המאמרי�  אלו על  לסמו�

השל "ה בספר  זצ "ל הורוי� ישעיהו שבועות )רבינו מסכת  .(ריש

תנ"ך  לימוד חובת  מלך בעניין שפתי יד 

ובסימ�ב . רמ "ו. רמ "ה, סימ� יו"ד בשו"ע  מפורש  הלימוד סדר די� עיקר

שליש  במקרא שליש  למודו לשלש  אד� חייב כתב , ד ' סעי� רמ "ו

ספרי� הכ"ד כל  פירושו , והמקרא ע "כ. בתלמוד . שליש  מהבמשנה (הינו,

תנ"�) עתה  לזה והט "זשקוראי� סק"ב ). רמ "ה ג�(סימ�  משמע , זה בכלל כתב ,

ודברי  עיש "ב. נביאי�, ולא החומש , דוקא פירש , ורש "י  וכתובי�. נביאי�

ת"ת בהלכות הרמב "� דברי ה� בשו"ע  הי"א )מר� דברי (פ "א הזכירו וש� ,

בתוספות ר"ת
ג

:

השגתו  לפי מעריכה אד�  א� המצומצמי� , שכלו  בכלי  לתורה נגש אד� א� י� , מני ועמוקה

מור  הוא  הרי ומעילה האפסית , לחולי�  הוצאה  ל�  ואי� והשגתו, שכלו לדרגת התורה  את  יד

מסוגל האד� שאי� כש�  לחושי� , גבול שיש  שכש�  לדעת , האד�  על מזו. גדולה בקודש

את  להערי� יכול אינו ולכ� , האד� , של לשכלו  גבול  יש כ� מסויי� , למרחק מעבר  לראות 

לשו�  שבתורה. ואות מלה לכל חז"ל  באורי את לקבל  מוכרח אלא  הוא , השגתו  לפי  התורה 

צרי� להבינה, וכדי  מושגינו . לפי  ואינה  תדיר , בה  משתמשי�  שאנו רגילה לשו� איננה התורה 

נאמנה  קבלה ובידו כבירה השגה  בעל להיות ובטהרה , בקדושה  לשמה  תורה  ללמוד האד� 

כל ולהסביר  לדרוש ידעו אשר  חז"ל, של  הקבלה  שלשלת בעזרת  רק  כ� , ועל  איש. מפי  איש

התוה"ק. בדברי השגתנו מדת  לפי משהו , להבי� אנו יכולי�  שבתורה , ותג אות

יוכל לא  כול�  את  וספור. די� אגדה , הלכה, שבתורה , עניי� לכל נוגעי�  הרמב"� דברי 

טעות  כל בו שבתורה , הספורי בחלק נדרשת  יתר זהירות אבל, שכלו . לפי  להערי� האד�

לאד�  לו  שאסור  שכ�, וכל מצוייה. הטעות  זה ובחלק  ישראל, ע�  של יסודותיו  את  מערערת 

בזה  כי אחרת, בצורה להכתב  צריכי� שה� או מיותרי�, ה�  עניי� באיזה  התורה שדברי  לומר

הבא. לעול� חלק לה� ואי� דורות, לדורי שנידוני�  בתורה הכופרי� בי�  נכלל  הוא 

וחרדת  ההערצה את  לתורה , הנכונה הגישה  את לתלמידי� להקנות התורתי , החינו� מיסודי 

והבלבול מועטת תורה  דעת בו אשר  בדורנו, ובמיוחד בה. המוזכרי�  ולאישי� לתורה הקודש

לתורה, מוטעית  מגישה לתורה . הנכונה  בצורה לגשת התלמידי�  את  לחנ�  שיש  מתגבר ,

של מוטעית  והבנה  ולאמונה, לתורה הנוגע  כל על מסולפות והשקפות  כוזבות דעות  רוכשי�

וממילא  תורה, אהבת בחניכי�  נטעת  היתה  לתורה, נכונה  גישה  היתה  לו העול�. מאורעות 

של תפקידו ותכליתו. האד� תפקיד  על וייעודו , ישראל  ע�  על השקפת�  משתנית היתה

בחז"ל , המקובלת  ואמתית ישרה  בצורה  התורה את  לתלמידי�  לבאר הוא , והמחנ� המורה 

ע"כ הרחוב. בהשפעת התלמידי� בלבות  שנקבעו המוטעי�  המושגי�  את  מה�  לעקור  ובכ� 

לעניינינו. הנוגעי�  דבריו עיקרי 

הרמב"�ג. דברי  המש�  על  שכתב משנה  לח� להרב  ש� אמורי� (ש� )עיי� דברי� במה  וז "ל,

שבכתב  תורה  ללמוד לא צרי�  יהא ולא  בחכמה כשיגדיל  אבל  אד�, של תלמודו בתחילת
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שהואוה� בבלי שבתלמוד  וי"א  וז"ל, וכתב  הרמ "א שהעלה הדברי�

הכל בשביל  יד "ח  יוצא אד� וגמרא במשנה במקרא ר"ת,בלול בש� (טור

ס "ו) רמ"ה סימ� לעיל מקראוע"פ  ללמוד חובה שיש  הכל , על מוסכ� ומ "מ  .

בתלמוד, משנה ושליש  מקרא בשליש  יוצאי� א� אלא נחלקו ולא ומשנה,

חובה: ידי  יוצאי� אי� או

שכל ולע"ד  כיו� המשנה, על דניחא כיו� למה, כ� וכל  זאת. שיטה צע "ג

שליש , לקיי� בזה יש  אז בתלמוד, כלולה סופה ועד מתחילתה המשנה

שכ� וכל  המקרא מ� חצי  אפילו התלמוד  בכל  אי� שבכתב  תורה אבל

הפסוקי� כי שכ� וכל  התלמוד, דר�  שליש  ילמד ואי� התנ"�, מכל

לדרוש  שנצרכי� המילי� אלא במלואו פסוק  כל  נכתבו  לא שבתלמוד 
ד 

:

ענייני�וא� ראשי  לגרוס די והתלמוד  מהמשנה ג� א"כ  בכ�, די תאמר

מצאנו לא וזה המלא, וכסדר� כנוסחת� ללמוד צרי� ואי� העניי�, ופירוש 

שתמצתו והרמב "� הרי "� לנו שיש  לאחר ג� ללימוד, זה שיחשיב מי 

הכל:

שאי�  סמ� לתת רבינו  כתב  זה משנה , הלח�  וכתב  ע"ש. וכו', בלבד  לגמרא ימיו  כל  יפנה וכו'

ת�  ורבינו  וכו'. תלמודו  בתחילת בד "א דנפשיה  מסברא אמר  לזה  בתלמוד , אלא  נוהגי�  אנו

ובתלמוד ובמשנה במקרא  בלול  בבל דתלמוד  דאמרינ�  אהא  סמכינ� דאנ� אחר  בעניי� תיר�

ע"כ . וכו '.

זצ"ל ד. הורוי�  להר "א  מצינו  השל"ה )וכזאת  ספר (אחי בסו�  הנדפס נוחלי� יש  ספר  בהגהות 

הנזכרי�  שהמאמרי�  דמילתא, קושטא הוא  הכי בודאי אלא  הזהב : לשונו ל�  והא השל"ה ,

על � במקרא  למודו  רוב ולקבוע  רוב�, אפילו או  ימיו, כל לעסוק רוצה  כשאד�  דוקא מיירי 

ז"ל מאמר�  יסוד  על  בנויי�  ה�  ת� רבינו  דברי  וכ� הנזכרי� . המאמרי� והולכי� סובבי� זה

בתלמוד, שליש במשנה שליש במקרא  היו�  שליש  שנותיו, לשלש צרי�  שהאד�  ÏÚשאמרו

,˘„Â˜‰ È¯ÙÒ „"Î ÏÎ· È˜·Â ‡¯˜Ó‰ È�„ÚÓÓ ÂÒ¯Î ‡ÏÓ˘ ÈÓ˘ Ï"Ê ˙"¯ ¯Ó‡ ‰Êבכ "ד ככלה

אבל מהכל . בלול בבלי  התלמוד כי במקרא  שליש יו� בכל לעסוק צרי�  אי� אז קישוטיה ,

להעלות  חלילה  מהכל, הכלולה  הכלה  קישוטי  בכ "ד  בקי  להיות המקרא  ספרי  על לב  לשי�  שלא 

הלב  על ˙Â¯‰זה  ÏÂÚ ˜Â¯ÙÏÂ שירצה מי  כי  בודאי  הנה  הנז ': הגאו� כתב מינה  ולעיל וכו'.

בקיצור  וכ "כ  ע "כ. בידו. הוא טעות המקרא, מלמוד עצמו לפטור כדי  המאמרי�  אלו על  לסמו�

השל "ה בספר  זצ "ל הורוי� ישעיהו שבועות )רבינו מסכת  .(ריש

תנ"ך  לימוד חובת  מלך בעניין שפתי יד 

ובסימ�ב . רמ "ו. רמ "ה, סימ� יו"ד בשו"ע  מפורש  הלימוד סדר די� עיקר

שליש  במקרא שליש  למודו לשלש  אד� חייב כתב , ד ' סעי� רמ "ו

ספרי� הכ"ד כל  פירושו , והמקרא ע "כ. בתלמוד . שליש  מהבמשנה (הינו,

תנ"�) עתה  לזה והט "זשקוראי� סק"ב ). רמ "ה ג�(סימ�  משמע , זה בכלל כתב ,

ודברי  עיש "ב. נביאי�, ולא החומש , דוקא פירש , ורש "י  וכתובי�. נביאי�

ת"ת בהלכות הרמב "� דברי ה� בשו"ע  הי"א )מר� דברי (פ "א הזכירו וש� ,

בתוספות ר"ת
ג

:

השגתו  לפי מעריכה אד�  א� המצומצמי� , שכלו  בכלי  לתורה נגש אד� א� י� , מני ועמוקה

מור  הוא  הרי ומעילה האפסית , לחולי�  הוצאה  ל�  ואי� והשגתו, שכלו לדרגת התורה  את  יד

מסוגל האד� שאי� כש�  לחושי� , גבול שיש  שכש�  לדעת , האד�  על מזו. גדולה בקודש

את  להערי� יכול אינו ולכ� , האד� , של לשכלו  גבול  יש כ� מסויי� , למרחק מעבר  לראות 

לשו�  שבתורה. ואות מלה לכל חז"ל  באורי את לקבל  מוכרח אלא  הוא , השגתו  לפי  התורה 

צרי� להבינה, וכדי  מושגינו . לפי  ואינה  תדיר , בה  משתמשי�  שאנו רגילה לשו� איננה התורה 

נאמנה  קבלה ובידו כבירה השגה  בעל להיות ובטהרה , בקדושה  לשמה  תורה  ללמוד האד� 

כל ולהסביר  לדרוש ידעו אשר  חז"ל, של  הקבלה  שלשלת בעזרת  רק  כ� , ועל  איש. מפי  איש

התוה"ק. בדברי השגתנו מדת  לפי משהו , להבי� אנו יכולי�  שבתורה , ותג אות

יוכל לא  כול�  את  וספור. די� אגדה , הלכה, שבתורה , עניי� לכל נוגעי�  הרמב"� דברי 

טעות  כל בו שבתורה , הספורי בחלק נדרשת  יתר זהירות אבל, שכלו . לפי  להערי� האד�

לאד�  לו  שאסור  שכ�, וכל מצוייה. הטעות  זה ובחלק  ישראל, ע�  של יסודותיו  את  מערערת 

בזה  כי אחרת, בצורה להכתב  צריכי� שה� או מיותרי�, ה�  עניי� באיזה  התורה שדברי  לומר

הבא. לעול� חלק לה� ואי� דורות, לדורי שנידוני�  בתורה הכופרי� בי�  נכלל  הוא 

וחרדת  ההערצה את  לתורה , הנכונה הגישה  את לתלמידי� להקנות התורתי , החינו� מיסודי 

והבלבול מועטת תורה  דעת בו אשר  בדורנו, ובמיוחד בה. המוזכרי�  ולאישי� לתורה הקודש

לתורה, מוטעית  מגישה לתורה . הנכונה  בצורה לגשת התלמידי�  את  לחנ�  שיש  מתגבר ,

של מוטעית  והבנה  ולאמונה, לתורה הנוגע  כל על מסולפות והשקפות  כוזבות דעות  רוכשי�

וממילא  תורה, אהבת בחניכי�  נטעת  היתה  לתורה, נכונה  גישה  היתה  לו העול�. מאורעות 

של תפקידו ותכליתו. האד� תפקיד  על וייעודו , ישראל  ע�  על השקפת�  משתנית היתה

בחז"ל , המקובלת  ואמתית ישרה  בצורה  התורה את  לתלמידי�  לבאר הוא , והמחנ� המורה 

ע"כ הרחוב. בהשפעת התלמידי� בלבות  שנקבעו המוטעי�  המושגי�  את  מה�  לעקור  ובכ� 

לעניינינו. הנוגעי�  דבריו עיקרי 

הרמב"�ג. דברי  המש�  על  שכתב משנה  לח� להרב  ש� אמורי� (ש� )עיי� דברי� במה  וז "ל,

שבכתב  תורה  ללמוד לא צרי�  יהא ולא  בחכמה כשיגדיל  אבל  אד�, של תלמודו בתחילת



מלך  תנ"ך שפתי לימוד חובת  יז בעניין

קעקעווכל והראב "ע רס "ג וכבר בזמנינו, שייכי� לא ודאי  האלה, הטעמי�

זה, בעניי� שכ� וכל  הקראי�. ואבדו כלו וכבר שכתבו , בחבורי� אות�

המשנה, שבע "פ תורה בה שיש  למגמה לכ�, בנוי  מתחילה ת"ת שמייסדי�

פירוש  פי על התנ"� שלומדי� שכ� וכל הגמרא . למוד� שהמש� ויודעי�

ומבארי� מיוסדי� וכול� להל�, יוזכרו מה� שחלק המפרשי� וכל רש "י

שתרצה פירוש  כל לפי  דמשכי שיי�  ולא חז"ל, ומדרשי  התלמוד  פי על

רש "י  להבי�
ו 

:

יאירועיי� חוות קכ"ד)בשו"ת בניכ�(סימ� מנעו שאמרו, הזה העניי� שפירש 

הניקוד  דקדוק של סעיפי� וסעיפי  סעיפי� כל לידע שהכונה ההגיו�, מ�

כי  בה� , הזמ� לבלות  אי� כתב , זה על  הכללי�, מ� והיוצאי�  ושמותיה�

מ� בניכ� מנעו פירש , זה ועל התועלת, ומעט  המבוכה רבת ידיעת�

ועי"ש  בתשובתו. ש� אותו מחייב בוריו, על  המקרא ידיעת אבל  ההיגיו�.

מעת בנו את שירגיל  מובחר . הוא המשניות לימוד והנה זה, אחר שכתב

בכל  במשניות אחד  פרק  מרבו שילמד הש "ס , ברוב הלכה לקרוא שזכה

ממש  ש "ס שהוא הרע"ב  לפירוש  שזכינו עתה וג� וכו', יו�
ז 

עוד  ועי "ש  .

הערה  ד ' סימ� רביעי שער  תימ� מחכמי ותשובות גנוזות  בספר אלו דברי�  והובאו ט"ז. ז', ד�

יעו"ש. ס"ג,

זצ"לו . הלוי  שבט בעל הרב  האחרו� בדור  החת "ס מר�  תלמידי  תלמיד שכתב  במה  ועיי�

ר"ז)בתשובותיו סימ� פרשת (ח"ח המפ ' בדרוש זי "ע הח "ס  שמר� שאעפ"י  ידוע  וכבר  וז "ל,

פה  שבעל ותורה מש"ס  הלימוד עיקר  לעשות הלימוד  דר� מאד  מחזק  הח"ס בדרשת  בשלח 

בקיאי�  היו  תלמידיו  וגדולי זי "ע שמר� מאד, ידוע  זאת  בכל  המקרא. יסודי כ� אחר ורק 

הגאו�  ומו "ר  נאמנה, קבלתי  כאשר זי "ע  שיק  המהר"� ישראל  גאו� ובפרט  בתנ"� , עצומי�

התנ"� כל יודע  היה  מלובלי� הי "ד  מזיעליחאב  הלוי  שמעו�  ר' תלמודא  דכולא  מרא  החסיד

אלא  ישראל , גדולי  כל  אצל שמקובל  בדבר  אארי�  ומה  מבהיל, באופ�  פה בעל כצורתו

יחזק  זה  שדבר  מחשש התורה  לידיעת עכ "פ הנצר�  ודקדוק  בתנ"�  ידיעת�  הסתירו  שמקצת� 

עצ�  אבל  יותר. עוד פקרו זה  ידי  ועל ודקדוק בתנ"� לפני�  שאחזו והמיני� האפיקורסי�  ידי 

המקנה  בספר  עוד  ועיי� עכ"ל. צרי� . להסכמתינו לא  הקדושה  התורה של זה בחלק ג�  הצור�

ע"ב) ל ודו"ק.(קידושי�

ש�.ז . ובביאורי� ישיבה , לב� באגרת רבינו  שכתב מה  ראה בהרחבה, המשנה לימוד עניי�  אודות

תנ"ך  לימוד חובת  מלך בעניין שפתי טז 

שגדל והנה  שאחר הפוסקי�, לשאר ופשיטא והרמב"� בשו"ע ג� מוסכ�

בעיקר  לעסוק  צרי� המשנה, כל וג� התנ"�  כל הינו שבכתב , בתורה

תנ "�: ללמוד חייב  בה� גדל שלא זמ� כל אבל בגמרא,

ד� וזוכר ברכות הגמרא מ� זה, כל נגד  ראיה הביאו  מקו� באיזה אני 

וש� ההגיו�, מ� בניכ� מנעו לה� שאמר  לתלמידיו ר"א בצוואת ב . כח ,

מדאי, יותר במקרא תרגילו� לא מההגיו�, וז"ל, פירושי�, שני  פרש "י 

בתרא, פירוש  שלפי  ואע"פ  ע "כ. ילדי�. משיחת אחר, לשו� דמשכא. משו�

מדאי, יותר לכתוב  רש "י  דקדק  קמא לפירוש  ג� מ "מ  במקרא, המדובר אי�

מ  דמשכא,מזה משו� הטע�, משו� ניכר וג� צוה. לא די, עד  כי  פורש 

בזה, רחוקה כונה ואולי  והתלמוד . המשנה ועוזבי� לזה נמשכי� והכונה

הקראות ח "ו הינו,
ה

:

תקע "ה ה. משנת בדרוש  זצ"ל  סופר  חת�  הגאו� בדברי  עה "ת ראה משה  תורת  בספר (הנדפס

בשלח) להבדילשפרשת  אפשר אי כי  יתבר�  לפניו גלוי  כי  דרכו יורה  האמת  אבל כתב ,

חכמת�  ללמוד  ולא לגמרי ומדרכ� מה�  בהפריד�  א�  כי  העמי� , מיתר  ישראל בני ע�

כי עמנו, שוי� ה�  בזה כי  הפשט , דר� על המקרא  לא  ואפילו עמנו, משתוי� שה� במה 

וכ�  וכו', הריחוק בתכלית  ירחוק  לא  א�  להמונ� לשוב האד�  לב יהפ� מהרה  קל  חיש

חו�  שה� החיצוניות והחכמות  המקראות פשט  גדול�  בתחילת  ילמדו  א�  וזרעינו  בנינו

יגיעו  טר� העיקר , שהוא  פה שבעל ותורה הדרושי� לחלק ויגיעו יגדלו טר�  אזי לתורה ,

מכמה  הזה  הרע  בדור  רואות עינינו  כאשר ותורתו. בה ' וכפרו בהפקירא בחרו כבר  לזה ,

מהדת  יצא שלא הבני�  מאלו אחד ואי� ונכשלו, ראשוני�  שקבעו  הסדר שהפכו מדינות 

הצלחה  מה�  יצלח ולא  והתר איסור והוראות ש "ס בתלמוד חפ�  מה� אחד ואי� בעו "ה ,

ע"כ . אמיתית.

ברו� מקור  בספרו  תמימה תורה  בעל בדברי  ראה  ד')עוד סעי� ב' פרק המבוא  שכתב,(חלק

לימוד היה  האמונה , רגלי  ולדחיקת  היהדות  גדר  ולפריצת  להשכלה שהפתח הוכיח  הנסיו� כי 

ברכות  בגמ ' הנאמר פי  על הוא, העניי�  וביאור והגיונ�. דקדוק� הקודש  ולשו�  (כ"חהתנ"� 

דמשכא.ע"ב) משו�  מדאי , יותר  במקרא תרגילו�  לא  רש"י, ופירש ההגיו�. מ� בניכ�  מנעו 

שהמורגלות  והיינו, ודו"ק]. זו, בגמרא  קדמונינו גירסת על  קנ"ח ד�  פ "ח  פעמ' עיי� [ואגב,

דברי על לחלוק הלב שרירות  רגשי  תוק� ע�  יחד הביקורת  רוח  את  מעוררת  הלשו� בצחות 

וההגיו�, הפשט לרוח נוגדי� ה� כאשר והמוסרה  הדרש מדרכי ולסטות חשש , בלא  חז"ל 

בניגוד התנ"�, ללשו� והקרובה המליצית  בכתיבת�  ידועי�  סופריה� ואכ�, באור�. ש�  יעויי�

שלב"ת  הקדש  לשו�  אוצר בהקדמת עיי�  הארמית. הלשו� מ� המושפע  התורני  הכתיבה לסגנו� 
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קעקעווכל והראב "ע רס "ג וכבר בזמנינו, שייכי� לא ודאי  האלה, הטעמי�

זה, בעניי� שכ� וכל  הקראי�. ואבדו כלו וכבר שכתבו , בחבורי� אות�

המשנה, שבע "פ תורה בה שיש  למגמה לכ�, בנוי  מתחילה ת"ת שמייסדי�

פירוש  פי על התנ"� שלומדי� שכ� וכל הגמרא . למוד� שהמש� ויודעי�

ומבארי� מיוסדי� וכול� להל�, יוזכרו מה� שחלק המפרשי� וכל רש "י

שתרצה פירוש  כל לפי  דמשכי שיי�  ולא חז"ל, ומדרשי  התלמוד  פי על

רש "י  להבי�
ו 

:

יאירועיי� חוות קכ"ד)בשו"ת בניכ�(סימ� מנעו שאמרו, הזה העניי� שפירש 

הניקוד  דקדוק של סעיפי� וסעיפי  סעיפי� כל לידע שהכונה ההגיו�, מ�

כי  בה� , הזמ� לבלות  אי� כתב , זה על  הכללי�, מ� והיוצאי�  ושמותיה�

מ� בניכ� מנעו פירש , זה ועל התועלת, ומעט  המבוכה רבת ידיעת�

ועי"ש  בתשובתו. ש� אותו מחייב בוריו, על  המקרא ידיעת אבל  ההיגיו�.

מעת בנו את שירגיל  מובחר . הוא המשניות לימוד והנה זה, אחר שכתב

בכל  במשניות אחד  פרק  מרבו שילמד הש "ס , ברוב הלכה לקרוא שזכה

ממש  ש "ס שהוא הרע"ב  לפירוש  שזכינו עתה וג� וכו', יו�
ז 

עוד  ועי "ש  .

הערה  ד ' סימ� רביעי שער  תימ� מחכמי ותשובות גנוזות  בספר אלו דברי�  והובאו ט"ז. ז', ד�

יעו"ש. ס"ג,

זצ"לו . הלוי  שבט בעל הרב  האחרו� בדור  החת "ס מר�  תלמידי  תלמיד שכתב  במה  ועיי�

ר"ז)בתשובותיו סימ� פרשת (ח"ח המפ ' בדרוש זי "ע הח "ס  שמר� שאעפ"י  ידוע  וכבר  וז "ל,

פה  שבעל ותורה מש"ס  הלימוד עיקר  לעשות הלימוד  דר� מאד  מחזק  הח"ס בדרשת  בשלח 

בקיאי�  היו  תלמידיו  וגדולי זי "ע שמר� מאד, ידוע  זאת  בכל  המקרא. יסודי כ� אחר ורק 

הגאו�  ומו "ר  נאמנה, קבלתי  כאשר זי "ע  שיק  המהר"� ישראל  גאו� ובפרט  בתנ"� , עצומי�

התנ"� כל יודע  היה  מלובלי� הי "ד  מזיעליחאב  הלוי  שמעו�  ר' תלמודא  דכולא  מרא  החסיד

אלא  ישראל , גדולי  כל  אצל שמקובל  בדבר  אארי�  ומה  מבהיל, באופ�  פה בעל כצורתו

יחזק  זה  שדבר  מחשש התורה  לידיעת עכ "פ הנצר�  ודקדוק  בתנ"�  ידיעת�  הסתירו  שמקצת� 

עצ�  אבל  יותר. עוד פקרו זה  ידי  ועל ודקדוק בתנ"� לפני�  שאחזו והמיני� האפיקורסי�  ידי 

המקנה  בספר  עוד  ועיי� עכ"ל. צרי� . להסכמתינו לא  הקדושה  התורה של זה בחלק ג�  הצור�

ע"ב) ל ודו"ק.(קידושי�

ש�.ז . ובביאורי� ישיבה , לב� באגרת רבינו  שכתב מה  ראה בהרחבה, המשנה לימוד עניי�  אודות

תנ"ך  לימוד חובת  מלך בעניין שפתי טז 

שגדל והנה  שאחר הפוסקי�, לשאר ופשיטא והרמב"� בשו"ע ג� מוסכ�

בעיקר  לעסוק  צרי� המשנה, כל וג� התנ"�  כל הינו שבכתב , בתורה

תנ "�: ללמוד חייב  בה� גדל שלא זמ� כל אבל בגמרא,

ד� וזוכר ברכות הגמרא מ� זה, כל נגד  ראיה הביאו  מקו� באיזה אני 

וש� ההגיו�, מ� בניכ� מנעו לה� שאמר  לתלמידיו ר"א בצוואת ב . כח ,

מדאי, יותר במקרא תרגילו� לא מההגיו�, וז"ל, פירושי�, שני  פרש "י 

בתרא, פירוש  שלפי  ואע"פ  ע "כ. ילדי�. משיחת אחר, לשו� דמשכא. משו�

מדאי, יותר לכתוב  רש "י  דקדק  קמא לפירוש  ג� מ "מ  במקרא, המדובר אי�

מ  דמשכא,מזה משו� הטע�, משו� ניכר וג� צוה. לא די, עד  כי  פורש 

בזה, רחוקה כונה ואולי  והתלמוד . המשנה ועוזבי� לזה נמשכי� והכונה

הקראות ח "ו הינו,
ה

:

תקע "ה ה. משנת בדרוש  זצ"ל  סופר  חת�  הגאו� בדברי  עה "ת ראה משה  תורת  בספר (הנדפס

בשלח) להבדילשפרשת  אפשר אי כי  יתבר�  לפניו גלוי  כי  דרכו יורה  האמת  אבל כתב ,

חכמת�  ללמוד  ולא לגמרי ומדרכ� מה�  בהפריד�  א�  כי  העמי� , מיתר  ישראל בני ע�

כי עמנו, שוי� ה�  בזה כי  הפשט , דר� על המקרא  לא  ואפילו עמנו, משתוי� שה� במה 

וכ�  וכו', הריחוק בתכלית  ירחוק  לא  א�  להמונ� לשוב האד�  לב יהפ� מהרה  קל  חיש

חו�  שה� החיצוניות והחכמות  המקראות פשט  גדול�  בתחילת  ילמדו  א�  וזרעינו  בנינו

יגיעו  טר� העיקר , שהוא  פה שבעל ותורה הדרושי� לחלק ויגיעו יגדלו טר�  אזי לתורה ,

מכמה  הזה  הרע  בדור  רואות עינינו  כאשר ותורתו. בה ' וכפרו בהפקירא בחרו כבר  לזה ,

מהדת  יצא שלא הבני�  מאלו אחד ואי� ונכשלו, ראשוני�  שקבעו  הסדר שהפכו מדינות 

הצלחה  מה�  יצלח ולא  והתר איסור והוראות ש "ס בתלמוד חפ�  מה� אחד ואי� בעו "ה ,

ע"כ . אמיתית.

ברו� מקור  בספרו  תמימה תורה  בעל בדברי  ראה  ד')עוד סעי� ב' פרק המבוא  שכתב,(חלק

לימוד היה  האמונה , רגלי  ולדחיקת  היהדות  גדר  ולפריצת  להשכלה שהפתח הוכיח  הנסיו� כי 

ברכות  בגמ ' הנאמר פי  על הוא, העניי�  וביאור והגיונ�. דקדוק� הקודש  ולשו�  (כ"חהתנ"� 

דמשכא.ע"ב) משו�  מדאי , יותר  במקרא תרגילו�  לא  רש"י, ופירש ההגיו�. מ� בניכ�  מנעו 

שהמורגלות  והיינו, ודו"ק]. זו, בגמרא  קדמונינו גירסת על  קנ"ח ד�  פ "ח  פעמ' עיי� [ואגב,

דברי על לחלוק הלב שרירות  רגשי  תוק� ע�  יחד הביקורת  רוח  את  מעוררת  הלשו� בצחות 

וההגיו�, הפשט לרוח נוגדי� ה� כאשר והמוסרה  הדרש מדרכי ולסטות חשש , בלא  חז"ל 

בניגוד התנ"�, ללשו� והקרובה המליצית  בכתיבת�  ידועי�  סופריה� ואכ�, באור�. ש�  יעויי�

שלב"ת  הקדש  לשו�  אוצר בהקדמת עיי�  הארמית. הלשו� מ� המושפע  התורני  הכתיבה לסגנו� 
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נשתכח  ח "ו כמעט  הקודש  לשו� ולשונינו ישראל. בית נשע� עליה� אשר 

פרשה בישיבה ללמוד  לה� חרפה כי  אומרי� אשר והבחורי� הזה, בזמ�

לומדי� היו  ישכילו, חכמי  לו ובכתובי� בנביאי� וקפיטול פרש "י ע� חומש 

הראוי  בסדר למוד� אשר  בזה הספרדי� משבח  ואני וכו'. ראשונה זה

איזה להקשות שיודע  ע� גפ"ת, תלמידי� ע� שלומדי� כאות� ולא וכו',

הקודש  ולשו� ידיעה. שו� לו  אי� ובתנ"�  יתקרי, ורבי חכי� ותירו�  קושיא

העתקתי  ולא השנייה. באגרת וכ� בהרחבה, עוד  עי "ש  וכו ', זוית בקר� מונח 

קדשו מדברי  מעט  אלא
י 

:

זהי. בעניין  המהר"ל דברי 

חשיבות  לגודל  דבריו  מקצת  ונביא  פעמי� , רבות  בדורו  המהר"ל  רבינו כ� על צווח  וכבר 

אריה  גור בספר ואתחנ�)העניי�, פרשת  לבני�, ושננת�  הפסוק חכמי� (על והגבילו סדרו וכ� כתב ,

יותר, שיגדל עד חזק קבל אותו  קבל  שלמד ומה  כ�. ג�  שכלו את  ויגדל טבעו , לפי  הנער את

עיקרי במקרא  בלמדו הבית לייסד התחיל וכבר  ערכו. לפי  שהוא  דבר המשנה יתחיל  ואז 

ע"כ . וכו '. למשנה יסוד  לו והוא  מה , הבנה  דר� על הדיני�

למהר "ל ישראל  תפארת  נ"ו)ובספר  מה (פרק כל  האלו בדורות אבל  דבריו: בתו�  עוד  כתב 

מתחיל שני� תשע  או שמונה  ב�  הוא שכאשר אצלנו. הוא  הכל  – הסדר הפ�  להיות שאפשר

לו  אי� האד�  אל  מתייחס  אינו אשר  השכל  ובודאי אליו? הוא זה ער�  וכי  גמרא , קט� הנער

קל דבר אי� כ� ובשביל  הכל, על אלהי  עליו� שכל  שהיא התורה  ובפרט  האד� , אצל קיו� 

התורה  עיקר  והרי  הגמרא , אל  לנער  יש  ער�  מה וא "כ וכו'. התורה כמו  האד�  מ� נאבד להיות 

הקט�  יקנה  כאשר  לבטלה  הוא  זה  וכל  דינקותא , גירסא הוא האד� אצל קיו� לה יש אשר

כבר  רב� מבית יצאו  כאשר כי לעיני� , שנראה  כמו וכו' שכלו אל מתייחס שאינו  דבר  בשני� 

ע"כ . וכו '. רע היותר  המנהג הוא זה  וכל  מאומה, יודעי� שאי� עד  הכל , מה� הוסר

אבות  עמ "ס  החיי�  דר�  בספר כתב  ו')עוד פרק כאשר (סו� חכ�, הוא אשר והאד� בזה "ל:

חכמינו, חכמת  ואבדה מכותינו ה ' הפליא אי� – זה על  שישתומ� ראוי מנהגינו, דעתו על  יעלה

התחילו  האחרוני� וכל  והגאוני�  והאמוראי� התנאי� הראשוני� כי  לפני� . ולא לאחור  היינו כי 

ע"כ . וכו '. תלמוד  ואח"כ  משנה, ואח "כ מקרא, תחלה  ללמוד  המסודר, בסדר 

עול�  נתיבות בספר לו עוד  ה ')ועיי� פרק התורה  ממנו (נתיב גלה  כי  האד�  יתאונ�  זה  ועל  :

וכלימה  בושה ולאותה חרפה  לאותה אוי  תורה. בלא  ערומי�  ואנחנו והדרה , הודה  התורה כבוד 

ומכ "ש וכו'. בפלפול  עצמו מחדד שהוא  שיאמרו בשביל  והכל  שהיו , הדורות מכל שנשתנינו

בחדוד הרואות  עינינו והרי  גמור . טפשות שמטפשי� אלא  זה  אי�  מחדדי�, שה�  יאמרו  אי� כי 

הזה, הדור  מ� שמי� ויראת המעשי� סילוק גור� זה  שדבר  ועיקר  וכו'. ביד� שהעלו  ומה הזה 

זה. עניי� בחומר  המהר "ל מדברי  ע"כ  וכו'. שמי�  יראת  נמצא  שלא עד 

תנ"ך  לימוד חובת  מלך בעניין שפתי יח 

וכס�  טוב  שידו� שישיגו כדי  הוא בגמרא  הפלפול מגמת כל כי שכתב

השמש : תחת חדש  כל  ואי�  לעניינינו. ע "כ וכו',

על ומי בהקדמה בניו שהעידו כפי  הגר"א, של  שמשו זרח  מאז  גדול לנו

ואמצ� וחזק� וז"ל: תלמידיו, גדולי  הזהיר ש� או"ח , השו"ע  על פירושו

עבודתו לעבוד הזהיר בראשונה רגליה�, ימעדו שלא נכו� כסדר שילמדו

כל  בראשונה בקי  להיות ערוכי�יתבר� והטעמי� הנקודות ע� ספרי� כ"ד

הדקדוק . חכמת דגל צבא� ועל אלה. בכל אות� שבדק  עד ושמורי�, בכל 

יד� מצאו לא עמו בדבר� הדקדוק  שבחכמת ושלמי� פקחי� בחנו וכבר

לאהליה� ובשוב� היו, כלא טענותיה� ולעו דבריו בצמא שתו ורגל�,

להיות ציוה אחר יודע . ואי� רואה אי� דבריו שמע שלא מי  ואמרו, ענו

צבאה ועל המפורסמי� פירושיה כללות ע� בפיו שגורה משנה סדרי  ששה

התלמוד  על עוד עי"ש  וכו' וכו ' הגדולי� תלמידיו גירסותיה, דגל
ח 

:

מגדי�ועיי� פרי עקיבהלהרב  מוהר"ר למלמד  באו"ח, פירושיו על  הראשונה (באגרתו

וכו ') טהור שגופ� עקיבא רבי אשרי� השנייה באגרתו אמר שעליו סדר בנימי�, הנה שכתב,

שש  בעמודי  ועיי� בספרי�, מבואר הלימוד 
ט 

ואיה וכו'. יאיר  חוות ובשו "ת ,

התרגו� ע� מוגהי� "בומבורגי " דפוס גדולות ומקראות  תנ"�  ספרי

אות�, רואה כמעט  אי� עיני�, לנו המאירי� מחז"ל גדולי� והפירושי�

וכדומה, ומתורגמ� וערו�, מל�, ב� ומכלל  ושרשי�, מכלל , הרד"ק  וספרי

בבית�ח. המלמד  ותתמיד  דבריו: בתו� ש�  באגרתו  זלה "ה  הגר"א רבינו  שכתב  במה  ועיי� 

כמעט  בה�  רגילי�  שיהיו  התנ "�, כל בתחילה  ושילמדו וכו' ספרי� לה�  והנחתי וכו'

כתב  מח"ס בעל  זצ"ל  הגר "א  מתלמידי פנחס  רבי  שכתב  למה  ראה  עוד ע"ש . וכו'. פה  בעל

הגבעה )תורה ראש בספר בצוואתו ישליש(הובא  לעול�  חז"ל  אמרו הלימוד, סדר ל� אכתוב  ועתה  ,

כנ"ל סדר� וזה  קאמרינ� . וליומא  בתלמוד , ושליש במשנה  ושליש  במקרא שליש שנותיו אד� 

שכתב  מה  עוד  ש�  ועיי� בגול� . וחילופיה� התלמוד, קוד�  והמשנה למשנה  קוד�  שהמקרא 

המקרא. לימוד בסדר

ששט . עמודי  ספר  לשו�  תשלו� הוא  כ"ד)וכ� מקרא (פרק תחילה  ללמד� הוא  הנכו� הסדר ,

ללמדו  יש  אז  ה ' במצות  ויבי� המקרא  כל  למד שכבר ואחר וכו', המלות פירוש חיבור ע� 

ע"כ . וכו '. משניות
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נשתכח  ח "ו כמעט  הקודש  לשו� ולשונינו ישראל. בית נשע� עליה� אשר 

פרשה בישיבה ללמוד  לה� חרפה כי  אומרי� אשר והבחורי� הזה, בזמ�

לומדי� היו  ישכילו, חכמי  לו ובכתובי� בנביאי� וקפיטול פרש "י ע� חומש 

הראוי  בסדר למוד� אשר  בזה הספרדי� משבח  ואני וכו'. ראשונה זה

איזה להקשות שיודע  ע� גפ"ת, תלמידי� ע� שלומדי� כאות� ולא וכו',

הקודש  ולשו� ידיעה. שו� לו  אי� ובתנ"�  יתקרי, ורבי חכי� ותירו�  קושיא

העתקתי  ולא השנייה. באגרת וכ� בהרחבה, עוד  עי "ש  וכו ', זוית בקר� מונח 

קדשו מדברי  מעט  אלא
י 

:

זהי. בעניין  המהר"ל דברי 

חשיבות  לגודל  דבריו  מקצת  ונביא  פעמי� , רבות  בדורו  המהר"ל  רבינו כ� על צווח  וכבר 

אריה  גור בספר ואתחנ�)העניי�, פרשת  לבני�, ושננת�  הפסוק חכמי� (על והגבילו סדרו וכ� כתב ,

יותר, שיגדל עד חזק קבל אותו  קבל  שלמד ומה  כ�. ג�  שכלו את  ויגדל טבעו , לפי  הנער את

עיקרי במקרא  בלמדו הבית לייסד התחיל וכבר  ערכו. לפי  שהוא  דבר המשנה יתחיל  ואז 

ע"כ . וכו '. למשנה יסוד  לו והוא  מה , הבנה  דר� על הדיני�

למהר "ל ישראל  תפארת  נ"ו)ובספר  מה (פרק כל  האלו בדורות אבל  דבריו: בתו�  עוד  כתב 

מתחיל שני� תשע  או שמונה  ב�  הוא שכאשר אצלנו. הוא  הכל  – הסדר הפ�  להיות שאפשר

לו  אי� האד�  אל  מתייחס  אינו אשר  השכל  ובודאי אליו? הוא זה ער�  וכי  גמרא , קט� הנער

קל דבר אי� כ� ובשביל  הכל, על אלהי  עליו� שכל  שהיא התורה  ובפרט  האד� , אצל קיו� 

התורה  עיקר  והרי  הגמרא , אל  לנער  יש  ער�  מה וא "כ וכו'. התורה כמו  האד�  מ� נאבד להיות 

הקט�  יקנה  כאשר  לבטלה  הוא  זה  וכל  דינקותא , גירסא הוא האד� אצל קיו� לה יש אשר

כבר  רב� מבית יצאו  כאשר כי לעיני� , שנראה  כמו וכו' שכלו אל מתייחס שאינו  דבר  בשני� 

ע"כ . וכו '. רע היותר  המנהג הוא זה  וכל  מאומה, יודעי� שאי� עד  הכל , מה� הוסר

אבות  עמ "ס  החיי�  דר�  בספר כתב  ו')עוד פרק כאשר (סו� חכ�, הוא אשר והאד� בזה "ל:

חכמינו, חכמת  ואבדה מכותינו ה ' הפליא אי� – זה על  שישתומ� ראוי מנהגינו, דעתו על  יעלה

התחילו  האחרוני� וכל  והגאוני�  והאמוראי� התנאי� הראשוני� כי  לפני� . ולא לאחור  היינו כי 

ע"כ . וכו '. תלמוד  ואח"כ  משנה, ואח "כ מקרא, תחלה  ללמוד  המסודר, בסדר 

עול�  נתיבות בספר לו עוד  ה ')ועיי� פרק התורה  ממנו (נתיב גלה  כי  האד�  יתאונ�  זה  ועל  :

וכלימה  בושה ולאותה חרפה  לאותה אוי  תורה. בלא  ערומי�  ואנחנו והדרה , הודה  התורה כבוד 

ומכ "ש וכו'. בפלפול  עצמו מחדד שהוא  שיאמרו בשביל  והכל  שהיו , הדורות מכל שנשתנינו

בחדוד הרואות  עינינו והרי  גמור . טפשות שמטפשי� אלא  זה  אי�  מחדדי�, שה�  יאמרו  אי� כי 

הזה, הדור  מ� שמי� ויראת המעשי� סילוק גור� זה  שדבר  ועיקר  וכו'. ביד� שהעלו  ומה הזה 

זה. עניי� בחומר  המהר "ל מדברי  ע"כ  וכו'. שמי�  יראת  נמצא  שלא עד 

תנ"ך  לימוד חובת  מלך בעניין שפתי יח 

וכס�  טוב  שידו� שישיגו כדי  הוא בגמרא  הפלפול מגמת כל כי שכתב

השמש : תחת חדש  כל  ואי�  לעניינינו. ע "כ וכו',

על ומי בהקדמה בניו שהעידו כפי  הגר"א, של  שמשו זרח  מאז  גדול לנו

ואמצ� וחזק� וז"ל: תלמידיו, גדולי  הזהיר ש� או"ח , השו"ע  על פירושו

עבודתו לעבוד הזהיר בראשונה רגליה�, ימעדו שלא נכו� כסדר שילמדו

כל  בראשונה בקי  להיות ערוכי�יתבר� והטעמי� הנקודות ע� ספרי� כ"ד

הדקדוק . חכמת דגל צבא� ועל אלה. בכל אות� שבדק  עד ושמורי�, בכל 

יד� מצאו לא עמו בדבר� הדקדוק  שבחכמת ושלמי� פקחי� בחנו וכבר

לאהליה� ובשוב� היו, כלא טענותיה� ולעו דבריו בצמא שתו ורגל�,

להיות ציוה אחר יודע . ואי� רואה אי� דבריו שמע שלא מי  ואמרו, ענו

צבאה ועל המפורסמי� פירושיה כללות ע� בפיו שגורה משנה סדרי  ששה

התלמוד  על עוד עי"ש  וכו' וכו ' הגדולי� תלמידיו גירסותיה, דגל
ח 

:

מגדי�ועיי� פרי עקיבהלהרב  מוהר"ר למלמד  באו"ח, פירושיו על  הראשונה (באגרתו

וכו ') טהור שגופ� עקיבא רבי אשרי� השנייה באגרתו אמר שעליו סדר בנימי�, הנה שכתב,

שש  בעמודי  ועיי� בספרי�, מבואר הלימוד 
ט 

ואיה וכו'. יאיר  חוות ובשו "ת ,

התרגו� ע� מוגהי� "בומבורגי " דפוס גדולות ומקראות  תנ"�  ספרי

אות�, רואה כמעט  אי� עיני�, לנו המאירי� מחז"ל גדולי� והפירושי�

וכדומה, ומתורגמ� וערו�, מל�, ב� ומכלל  ושרשי�, מכלל , הרד"ק  וספרי

בבית�ח. המלמד  ותתמיד  דבריו: בתו� ש�  באגרתו  זלה "ה  הגר"א רבינו  שכתב  במה  ועיי� 

כמעט  בה�  רגילי�  שיהיו  התנ "�, כל בתחילה  ושילמדו וכו' ספרי� לה�  והנחתי וכו'

כתב  מח"ס בעל  זצ"ל  הגר "א  מתלמידי פנחס  רבי  שכתב  למה  ראה  עוד ע"ש . וכו'. פה  בעל

הגבעה )תורה ראש בספר בצוואתו ישליש(הובא  לעול�  חז"ל  אמרו הלימוד, סדר ל� אכתוב  ועתה  ,

כנ"ל סדר� וזה  קאמרינ� . וליומא  בתלמוד , ושליש במשנה  ושליש  במקרא שליש שנותיו אד� 

שכתב  מה  עוד  ש�  ועיי� בגול� . וחילופיה� התלמוד, קוד�  והמשנה למשנה  קוד�  שהמקרא 

המקרא. לימוד בסדר

ששט . עמודי  ספר  לשו�  תשלו� הוא  כ"ד)וכ� מקרא (פרק תחילה  ללמד� הוא  הנכו� הסדר ,

ללמדו  יש  אז  ה ' במצות  ויבי� המקרא  כל  למד שכבר ואחר וכו', המלות פירוש חיבור ע� 

ע"כ . וכו '. משניות
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נכלל כ� ג� שזה  ולדעתי  ש�: עוד  זצ"ל  הורוי�  מהר"א שכתב  מה  להביא  יש ראשית 

הגדולות  התרעומות  בכלל  נכלל  זה  וג "כ הנביאי�. בקול חז"ל  שדרשו תשמעו", "ובקולו בפסוק 

כזאת  לעת  שבעוונות  וא�  הנבואה . לדברי  שמעו שלא  ישראל  על  ע "ה  הנביאי�  שהתרעמו

ומחוייבי�  קיימי� , דבריה� מתו  שה� א�  מ "מ  וחוזה, נביא לנו  ואי� המראות  ונעדרו  החזו� נסת�

עצמ�  הנביאי� היו א� בעול� הפרש ואי�  חיי� , א �לקי� דברי דבריה� , בקול לשמוע  אנחנו

ולעולמי לעד ונחמדי�  נאמני�  וקיימי� חיי�  דבריה� א�  מפיה� , לדבריה�  ושמענו חייה�  בחיי 

הנאמרי�  בדבריה� ולהאמי� ולידע  בה� , ולדבקה בקול� לשמוע אנחנו  צריכי�  כ� ועל עולמי�.

שתורתו  למי וא�  ויעש� . בקול�  ישמע היא� בה�  בקי  ויהא ילמד�  לא א�  וא "כ באמת .

נביאי�  תורה  דהיינו המקרא, ללמוד לגמרי  דומה  בעול�  למוד שיהיה  אפשר אי  � אומנתו

לפטור  בעול� והתנצלות  טענה שו�  אי� כ� ועל בה�. בקי  ושיהא  סופ� ועד מתחילת� וכתובי� 

עכ "ד . מזה . עצמו  האד�

תנ"� . היינו  כולו, מקרא  וילמדנו  וכו' הלימוד  סדר  כותב, עוז  מגדל ספר בריש היעב"�

התו  כל הנער  שילמד ורוצי�  הסדר המהפכי� האשכנזי� מכח בזה הספרדי�  כח עלויפה רה

להכנס  הדעת על  יעלה  ואי�  בוריו . על הקודש  לשו� יכיר בטר� ההלכה ושיעיי�  אחת , רגל

שה�  החיצוניות , מפתחות  לו  נמסרו לא  א�  פה  שבעל  בתורה  שמתגלי�  התורה  פנימיות  לחדרי

צווחו  וכבר  דאבות , ה ' פרק  בסו� חז "ל שסדרו וכמו  להקדימ�. צרי� שבהכרח המקראות  פשטי

לב�  לבחור  בראשו  עיניו והחכ�  וכו'. והב"ח ז"ל, החסידי�  ובניו השל"ה  החסיד  הרב  עלה 

עכ "ד . פירש "י . בצירו�  הפשט , דר� על שבכתב  בתורה תחילה להשכילו בלמודו, ישר  סדר 

כתב. שכ� זצ"ל  צבי  החכ� אביו  על היעב"� עדות  ספר  מגלת  בספר וראה 

אד� תולדות ג ')בספר בפרק זצ"ל פייוויל החולק (להר"י כי יודע  אד�  לב  שלבו  מי  הנה כתב,

והנטוע  הישר דעת  שקול  ונגד האמת  נגד רמה  ביד מתקומ�  הוא  האל הקדושי�  דברי על 

שבכתב, בתורה  למוד� מתחילת בקיאי�  ישראל  בני  נערי היו אילו  ספק  אי�  כי  אד�, כל  בלב 

לבית  הילדי�  כשבאי�  עתה כ�  לא  והתלמוד . המשנה  ענייני  זה  אחר  להבי� מאד לה�  נקל  היה 

יכבד והתלמוד  המשנה כשלומדי� מה� , נעל� אוצר כמו שבכתב תורה  כל וכמעט הספר

ע"כ . וכו '. בעיניה� מוזרי�  ענייניה�  שכל  מפני  מאד, במאד עליה� 

בצוואתו: כותב  ועוד , החיי� דר� וספר  המשפט  נתיבות מח "ס  בעל  זצ"ל  מליסא יעקב רבינו

בלול בבלי  תלמוד  חז"ל, אמרו כי וא� ולמשנה , למקרא  יו�  בכל קבוע  שעור  לכ� יהיה 

לשמה  שלא ללמוד  שולט  הרע  יצר אי� כי  וג� ומשנה . במקרא כרס�  מלאו  כבר  ה� מכול� ,

בי בגד זקנתי  ולעת כ�, עשיתי  בנערותי ממני , כ� ראית�  שלא  וא� ומקרא. משנה  בלמוד

ע"כ . לבבי . ע�  כאשר לקיי�  יכולתי  ולא הזמ�,

התלמידי� חובת ותלמידי� )בספר למלמדי�  הנהגה  בסדר תנ"� ,(פיאסצנא , לימוד  בעניי� כתב

הילדי�  ע�  ללמוד  ההכרח  כ�  על  מהתורה, חלק וה�  ללמוד נתנו  קודש  ספרי שהכ "ד  בהיות 

הדר� לעצמ�  לקחו האפיקורסי� באשר  תנ "� ילמדו שלא  שאמרו צדיקי�  שהיו וא�  תנ"� .

מזה  יראו  לכ�  וכו', מדאי יותר במקרא תרגילו אל  אמרו  כ� ועל  טוב, לא באופ�  תנ"�  ללמוד

תנ"ך  לימוד חובת  מלך בעניין שפתי כ 

העוסקי�ואע "פ  א. לג , ד� ב"מ  במסכת וכמו בתלמוד , לשונות שמצאנו

אי� גמרא, שכר. עליה ונוטלי� מדה במשנה, מדה . ואינה מדה במקרא,

גופא הא  הגמרא. מ� יותר למשנה ר� הוי  ולעול� מזו. גדולה מדה  ל�

הסוגיא. בכל עי "ש  זה, מאמר נשנה רבי  בימי אמרו, וש� וכו', קשיא

שדברי  מעיי� לכל ברור הוריות. מסכת סו�  ירושלמי  בגמרא עוד  ועיי�

ה עול� מבלי משנה בעלי הגמרא, דברי  וכ� ב"מ , במסכת �,הגמרא

בתלמוד,(ש� )ובירושלמי  כ�  אחר למודו ימשי�  שלא למי רק אלא אינ� ,

המשנה, מתו� הלכה ולידע  לפסוק אפשר שאי  במשנה, רק  ישי� ומגמתו

ולא פה בעל היו והתלמוד המשנה שעדיי�  בזמ� אלא דברו לא וג�

שנכתבו לאחר אבל כתובי�. פירושי� בלי  וסתומי� וחתומי� כתובי�,

וכפי  התלמוד, מכל בלולה בזמנינו המשנה ג� הנה והתלמוד, המשנה

יאיר חוות בשו"ת לעיל)שכתב  דבריו  ממש :(הובאו ש "ס  הוא הרע "ב שפירוש 

שכבר ולפי (לאחר) הגמרא ללמוד  התלמיד כשיבוא עצו� יתרו�  יש  זה,

יותר  ירו� (ממילא) המשנה על  שיבואו הפלפולי� ותמצית יסודות כל קנה

מצליחי�. הכשרו� בעלי  ורק  אות�, מלמדי� שמיד מאלה הגמרא, בהבנת

שנתפרש  מה ורק  שבכתב  תורה כל ללמדו חייב  שאי�  פוסקי� היו  ואילו

שחובה מה מ "מ  בתלמוד, המקרא של שליש  אי� ג� ואז ניחא, בתלמוד 

הזה: העניי� קשה כ� , שיסביר פוסק  שו� מצאנו שלא כיו� אבל עשה. עליו

כא�ורבי� יש  וח "ו עליה�, המשא מכובד שפורשי� ויש  נשברי�, מאד

ולא התלמידי�, על רק  מדברי� שאנו מה לבד (וזאת ממש , נפשות דיני 

שעושי� כ� על אני ותמיה המשניות). מתו� ויפסקו שילמדו רבני� על

הישיבות מ� נושרי� הבחורי� מ� רבי� אי� ותמהי�, מביני�, כלא עצמ�

הלוח�  בלימודי� והצלחה טע� מצאו שלא הסיבה ושוכחי� לרחוב ,

קוד� שידעו מבלי חמורות, לסוגיות לקפו� ישר יכולת�, מעל והדוחק

שנזכר  הסדר כפי לומדי� קוד� היו אילו ובטוחני  לסוגיא, להכנס  אקדמות 

הישיבות מ� נושרי� פחות היו כא�,
יא

:

העלינו יא. כבר וחלק�  הללו, כדברי� שכתבו  אשכנז חכמי  מגדולי  כמה  עוד  כא� ונציי� 

הירש)למעלה והרש"ר העמודי� , ווי ספר הורוי�, הר"א  השל"ה , :(המהר"ל,
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נכלל כ� ג� שזה  ולדעתי  ש�: עוד  זצ"ל  הורוי�  מהר"א שכתב  מה  להביא  יש ראשית 

הגדולות  התרעומות  בכלל  נכלל  זה  וג "כ הנביאי�. בקול חז"ל  שדרשו תשמעו", "ובקולו בפסוק 

כזאת  לעת  שבעוונות  וא�  הנבואה . לדברי  שמעו שלא  ישראל  על  ע "ה  הנביאי�  שהתרעמו

ומחוייבי�  קיימי� , דבריה� מתו  שה� א�  מ "מ  וחוזה, נביא לנו  ואי� המראות  ונעדרו  החזו� נסת�

עצמ�  הנביאי� היו א� בעול� הפרש ואי�  חיי� , א �לקי� דברי דבריה� , בקול לשמוע  אנחנו

ולעולמי לעד ונחמדי�  נאמני�  וקיימי� חיי�  דבריה� א�  מפיה� , לדבריה�  ושמענו חייה�  בחיי 

הנאמרי�  בדבריה� ולהאמי� ולידע  בה� , ולדבקה בקול� לשמוע אנחנו  צריכי�  כ� ועל עולמי�.

שתורתו  למי וא�  ויעש� . בקול�  ישמע היא� בה�  בקי  ויהא ילמד�  לא א�  וא "כ באמת .

נביאי�  תורה  דהיינו המקרא, ללמוד לגמרי  דומה  בעול�  למוד שיהיה  אפשר אי  � אומנתו

לפטור  בעול� והתנצלות  טענה שו�  אי� כ� ועל בה�. בקי  ושיהא  סופ� ועד מתחילת� וכתובי� 

עכ "ד . מזה . עצמו  האד�

תנ"� . היינו  כולו, מקרא  וילמדנו  וכו' הלימוד  סדר  כותב, עוז  מגדל ספר בריש היעב"�

התו  כל הנער  שילמד ורוצי�  הסדר המהפכי� האשכנזי� מכח בזה הספרדי�  כח עלויפה רה

להכנס  הדעת על  יעלה  ואי�  בוריו . על הקודש  לשו� יכיר בטר� ההלכה ושיעיי�  אחת , רגל

שה�  החיצוניות , מפתחות  לו  נמסרו לא  א�  פה  שבעל  בתורה  שמתגלי�  התורה  פנימיות  לחדרי

צווחו  וכבר  דאבות , ה ' פרק  בסו� חז "ל שסדרו וכמו  להקדימ�. צרי� שבהכרח המקראות  פשטי

לב�  לבחור  בראשו  עיניו והחכ�  וכו'. והב"ח ז"ל, החסידי�  ובניו השל"ה  החסיד  הרב  עלה 

עכ "ד . פירש "י . בצירו�  הפשט , דר� על שבכתב  בתורה תחילה להשכילו בלמודו, ישר  סדר 

כתב. שכ� זצ"ל  צבי  החכ� אביו  על היעב"� עדות  ספר  מגלת  בספר וראה 

אד� תולדות ג ')בספר בפרק זצ"ל פייוויל החולק (להר"י כי יודע  אד�  לב  שלבו  מי  הנה כתב,

והנטוע  הישר דעת  שקול  ונגד האמת  נגד רמה  ביד מתקומ�  הוא  האל הקדושי�  דברי על 

שבכתב, בתורה  למוד� מתחילת בקיאי�  ישראל  בני  נערי היו אילו  ספק  אי�  כי  אד�, כל  בלב 

לבית  הילדי�  כשבאי�  עתה כ�  לא  והתלמוד . המשנה  ענייני  זה  אחר  להבי� מאד לה�  נקל  היה 

יכבד והתלמוד  המשנה כשלומדי� מה� , נעל� אוצר כמו שבכתב תורה  כל וכמעט הספר

ע"כ . וכו '. בעיניה� מוזרי�  ענייניה�  שכל  מפני  מאד, במאד עליה� 

בצוואתו: כותב  ועוד , החיי� דר� וספר  המשפט  נתיבות מח "ס  בעל  זצ"ל  מליסא יעקב רבינו

בלול בבלי  תלמוד  חז"ל, אמרו כי וא� ולמשנה , למקרא  יו�  בכל קבוע  שעור  לכ� יהיה 

לשמה  שלא ללמוד  שולט  הרע  יצר אי� כי  וג� ומשנה . במקרא כרס�  מלאו  כבר  ה� מכול� ,

בי בגד זקנתי  ולעת כ�, עשיתי  בנערותי ממני , כ� ראית�  שלא  וא� ומקרא. משנה  בלמוד

ע"כ . לבבי . ע�  כאשר לקיי�  יכולתי  ולא הזמ�,

התלמידי� חובת ותלמידי� )בספר למלמדי�  הנהגה  בסדר תנ"� ,(פיאסצנא , לימוד  בעניי� כתב

הילדי�  ע�  ללמוד  ההכרח  כ�  על  מהתורה, חלק וה�  ללמוד נתנו  קודש  ספרי שהכ "ד  בהיות 

הדר� לעצמ�  לקחו האפיקורסי� באשר  תנ "� ילמדו שלא  שאמרו צדיקי�  שהיו וא�  תנ"� .

מזה  יראו  לכ�  וכו', מדאי יותר במקרא תרגילו אל  אמרו  כ� ועל  טוב, לא באופ�  תנ"�  ללמוד

תנ"ך  לימוד חובת  מלך בעניין שפתי כ 

העוסקי�ואע "פ  א. לג , ד� ב"מ  במסכת וכמו בתלמוד , לשונות שמצאנו

אי� גמרא, שכר. עליה ונוטלי� מדה במשנה, מדה . ואינה מדה במקרא,

גופא הא  הגמרא. מ� יותר למשנה ר� הוי  ולעול� מזו. גדולה מדה  ל�

הסוגיא. בכל עי "ש  זה, מאמר נשנה רבי  בימי אמרו, וש� וכו', קשיא

שדברי  מעיי� לכל ברור הוריות. מסכת סו�  ירושלמי  בגמרא עוד  ועיי�

ה עול� מבלי משנה בעלי הגמרא, דברי  וכ� ב"מ , במסכת �,הגמרא

בתלמוד,(ש� )ובירושלמי  כ�  אחר למודו ימשי�  שלא למי רק אלא אינ� ,

המשנה, מתו� הלכה ולידע  לפסוק אפשר שאי  במשנה, רק  ישי� ומגמתו

ולא פה בעל היו והתלמוד המשנה שעדיי�  בזמ� אלא דברו לא וג�

שנכתבו לאחר אבל כתובי�. פירושי� בלי  וסתומי� וחתומי� כתובי�,

וכפי  התלמוד, מכל בלולה בזמנינו המשנה ג� הנה והתלמוד, המשנה

יאיר חוות בשו"ת לעיל)שכתב  דבריו  ממש :(הובאו ש "ס  הוא הרע "ב שפירוש 

שכבר ולפי (לאחר) הגמרא ללמוד  התלמיד כשיבוא עצו� יתרו�  יש  זה,

יותר  ירו� (ממילא) המשנה על  שיבואו הפלפולי� ותמצית יסודות כל קנה

מצליחי�. הכשרו� בעלי  ורק  אות�, מלמדי� שמיד מאלה הגמרא, בהבנת

שנתפרש  מה ורק  שבכתב  תורה כל ללמדו חייב  שאי�  פוסקי� היו  ואילו

שחובה מה מ "מ  בתלמוד, המקרא של שליש  אי� ג� ואז ניחא, בתלמוד 

הזה: העניי� קשה כ� , שיסביר פוסק  שו� מצאנו שלא כיו� אבל עשה. עליו

כא�ורבי� יש  וח "ו עליה�, המשא מכובד שפורשי� ויש  נשברי�, מאד

ולא התלמידי�, על רק  מדברי� שאנו מה לבד (וזאת ממש , נפשות דיני 

שעושי� כ� על אני ותמיה המשניות). מתו� ויפסקו שילמדו רבני� על

הישיבות מ� נושרי� הבחורי� מ� רבי� אי� ותמהי�, מביני�, כלא עצמ�

הלוח�  בלימודי� והצלחה טע� מצאו שלא הסיבה ושוכחי� לרחוב ,

קוד� שידעו מבלי חמורות, לסוגיות לקפו� ישר יכולת�, מעל והדוחק

שנזכר  הסדר כפי לומדי� קוד� היו אילו ובטוחני  לסוגיא, להכנס  אקדמות 

הישיבות מ� נושרי� פחות היו כא�,
יא

:

העלינו יא. כבר וחלק�  הללו, כדברי� שכתבו  אשכנז חכמי  מגדולי  כמה  עוד  כא� ונציי� 

הירש)למעלה והרש"ר העמודי� , ווי ספר הורוי�, הר"א  השל"ה , :(המהר"ל,
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רבהאחתו� ממדרש  להביא ו)דברי מ"א, תשא  כי פרשת בשמות רבי (והוא  אמר ,

תכשיטי�, מיני בכ "ד מקושטת זו כלה מה לקיש , בר שמעו� רבי  אמר לוי

כתוב  המשנה על וכ� ספרי�. בכ"ד  זריז להיות צרי� חכ� תלמיד  כ�

רבה ד)במדרש  כ"א , פרשה ויקרא דאמר (פרשת במשניות, קריא פתר בנאה, רבי  ,

לתלמוד  א� לו, יפתחו ירתק  שא� במשניות עצמו  ישקיע  לעול� בנאה, רבי 

ילקוט �חיי� שולח� עריכת  בספר  שכתב מה  לו ס"ג )ועיי� קנ"ו סימ� הוא,(ח"ב המנהג וז"ל ,

ש�  והביא  ע"כ . וכו'. בנביאי�  פרק כ�  ואחר וכו', במשנה  אחד  פרק לומדי� התפילה שאחרי 

זתי�  בשתילי כתב  סק"ב)שכ� קנ"ה  אחד(סימ� סימ�  קורי� זה  ואחר וכו ' הנהגתי ומקרוב  ,

המהרי "� רבינו כתב וכ� וכו'. ב)בנביאי� פג , ד� לקרות (בע"ח הכל נהגו בעירנו ועכשיו וז "ל:

לספר  בהקדמתו, אחד  מעשה בעל הגדול  הרב  הארי�  וכבר וכו'. בנביאי�  אחד  סימ�  וכו'

והוא  וכו', י�ה  מקדש (ספרי�) לכ"ד קראו הקדמוני�  כי  ש�, ואמר במקרא , המרבה  בשבח 

סיבה  הוא ראויה , בכוונה ספרי� בכ "ד  העוסק  כ� וכו'. הזה  הארו� בגלות  עמידתינו סיבת

דבר : וסו�  לעוונ� . אסלח  כי  וכו ' בקרב�  תורתי נתתי  שנאמר  עוונותינו, הש "י  ‰Â·Ú„‰שיסלח 

·¯˜˙� ‰Ê·Â ,'ÂÎÂ Ì‰· ÔÈÈÚÏÂ ¯Â˜ÁÏ ÌÈ·Â˙ÎÂ ÌÈ‡È·�Â ‰¯Â˙· ˜ÒÚ ‡Â‰ ÌÈ‰Ï‡Ï ˙È˙Ó‡‰

.'ÂÎÂ ÂÒ‡Ó '‰ ¯·„· ‰�‰ ,¯Ó‡� ‡¯˜Ó‰Ó ÌÈÏˆÚ˙Ó‰ ÏÚÂ .ÌÈ‰Ï‡Ï �ועיי ש�. מהרי "�  עכ"ל

מ"ד . אות ש� חיי�  בענ�  עוד 

והשלו�  החיי� בשו"ת  זצ"ל  כסאר  למהר"ח עוד  כ"ט)ועיי�  סימ� והתלמידי� (חיו"ד לשונו : וזה

שהרי שעושי�, הזה הסדר  טוב  לא כראוי, מקרא  למדו לא ועדיי� גמרא  ללמוד המתחילי�

סדר  הוא אי� להודיענו  באו  לתלמוד . עשרה חמש ב� וכו ' למקרא  חמש ב� שנינו אבות בסו�

פה. שבעל  בתורה וה� שבכתב  בתורה ה�  בלימודו התלמיד  יוצלח זה  שבסדר בכדי הלימוד 

זה  צריכי� וכול� שבכתב, תורה  של  סתומותיה  לפרש אלא פה שבעל התורה  ניתנה  שלא  לפי

זו  והמצוה  שבכתב תורה זו התורה  והמצוה , דהתורה  קרא האיי  על  חז"ל  שדרשו וכמו לזה .

יסוד , על שבונה  למי דומה חז "ל בו שהורו כסדר הלומד  המשכיל ולפיכ� פה. שבעל  תורה

כהני�  ממלכת  לי  תהיו ואת�  לזה, וסמ� כול�. הכתרי�  לכל  הכולל תורה לכתר  זוכה  הוא  ובזה

בראשית  פרשת המזבח קי�  בספרו במקרא  הלימוד  חשיבות  מתבארת  וכ� עכ"ל. קדוש. וגוי

ג ) קדושי�(א , ובפרשת  כג ). יט, ע "ש.(ויקרא  ,

זצ "ל קשת  לוי  מוהר"ר הגאו� של  בפומיה תימ�)מרגלא מחכמי יודע (ועוד שאינו מי "כל :

יודע  שאינו מי כל  הדברי� , וביאור קצ"ב". יאכל כחמור הוא הרי  קצ "ב  שכ"�  י "ד  �Î"„כ"ד

התנ"� . שזהו ספרי� כ"ד החזקה.È"„היינו היד  הרמב"� , ספרי  י "ד  היינו  �·"ˆ˜ Ì"Î˘ היינו �

בחולי� דאיתא  הא  פי  א )על דברי�,(ט, ג' שילמוד  צרי� חכ� תלמיד רב , אמר יהודה  רב  אמר :

וברכת  תפילי� של קשר א�  אמר, דרב  משמיה שלמיא בר  חנניא  ורב  ומילה . שחיטה  כתב 

זה  ולפי  ש�. רש"י  פירוש וראה  וציצית . ו Óתיבה Îחיטה ˘היינו,˘Ì"Îחתני� ˜ˆ"·ילה .

תפילי�˜היינו , של אלו ,·יצית ˆשר  בכל בקי  שאינו מי  כל ˜ˆ"·רכות . ÏÎ‡È ¯ÂÓÁÎ ‡Â‰ È¯‰.

תנ"ך  לימוד חובת  מלך בעניין שפתי כב 

אביאוכל ואילו אשכנז. מק"ק  התורה אדירי רבותינו דעת ל�  הבאתי זאת

היריעה תקצר בספרד  מרבותינו
יב

מק  נשאל כשאני  דרכי וזו  כמו. אשכנז "ק 

וקהילה: קהילה באותה רבותינו ע "פ  עונה אני אותי , שואלי� שאת�

עכשיו  א�  בפשטות . כ�  כל  אינו בפסוקי�  שכתוב שמה  יבינו  ולא  תנ"�  שילמדו שחששו מאוד 

מהתנ"� , אינו לשונ� ואפילו כלל, יודעי�  ואינ�  התנ"� ע�  כלל  קשורי�  אינ� האפיקורסי� 

ע"כ תנ"� . הילדי�  ע�  ללמוד ויכולי�  מזה  לירא  אי� כ�  על  בגמרא , וטועי� האר� עמי וכול� 

ש�. מדבריו 

זצ "ל פרידלנדר  הספר)הגר "ח  בסו� בחינו� חיי�  מסילות  בספר  דבריו הובאו דפוניבז', באגרת (משגיח

היות  וז "ל: ברק , בבני אמת דר� תורה תלמוד יסוד  בדבר זצ"ל  קנייבסקי הגרי"י למר� שכתב 

אלה  וג�  קרעי�, קרעי� נעשית  שתורתינו בלמודנו , מגרעותינו את  לבנו  לדאבו� מרגישי� ואנו

החומש כל  צעיר בגיל  להקנות  וכו', נכו� בסדר חונכו לא  שמעול� כיו�  היטב , לנו זכורי�  אינ�

עכ "ל . וכו'. היראה  לקני� היסוד ג�  הרי שה�  נ "� ואח "כ

הלוי  שבט קמ"ד)בשו"ת סימ� מזמ� (ח"ג  כי  בזה הדבור  קשה  באמת  הנה לשונו, וזו כתב 

ללמוד הדר�  (היה) הלאה  ומה� התנאי� שבימי ספק  אי�  וכו' הלימוד דרכי  ונשתבשו  נשתנו 

ב�  ה', פרק באבות  הוא  ומשנתינו  הסדר, על  פה  ושבעל שבכתב התורה  כל התלמידי�  ע�

בקיאי�  שהיו עד היו� כל  שבכתב  תורה  רק עשר  ועד מחמש לומדי�  והיו  וכו'. למקרא חמש 

מצוה  והי  תורה הי  התוכחה, מיו�  לנו אוי  הדי�  מיו�  לנו ואוי  וכו'. הקודש כתבי  כ "ד  בכל

כוחותיו, לפי  זמנו, לפי  נתבע אחד  וכל בריותיו  ע�  בטרוניא  בא  הקב "ה  אי� מ "מ על�, דמגינא

בשבוע  פע� קבוע  שיעור או קט� זמ� יו�  כל  הסדר, על  תנ"�  לגמור  זמ�  לקבוע  צרי�  כ� על 

עכ "ל . וכו'.

זצ"ל  שאול אבא ציו� ב� רבי להגאו�  ומוסר  חכמה  ז')בספר  מאמר יכולי� (תורה  כולנו כתב ,

בעיו�  הגמרא  לימוד ומלבד וכו ', כראוי הזמ�  את  ולנצל מר�  לזה צרי� רק גאוני� , להיות 

יו�  בכל וכו '. מחשבה וענייני  מוסר הלכה , שוני� , לימוד  סוגי יו�  בכל  ללמוד  אפשר  ובבקיאות

שבכתב  דברי� חז"ל  אמרו שהרי פה , בעל  התנ"�  את לדעת  חייבי� ולא  מהתנ"�, אחד  פרק ילמד 

מלימוד האד�  של מוחו  יתעיי�  שלא  להועיל יכולה זו דר� וכו'. פה  בעל  לאומר�  רשאי אתה  אי 

דעת  הנ"� , בלימוד בקיאות  חובת  שאי� זצ "ל הרב  שכתב  במה  אמנ�  עכ "ל . בעמקות. מתמיד

שליט "א  בע"פ)רבינו שאלה  הקודש,(בתשובת  ספרי  כ"ד בכל בקיא  להיות  חובה ויש כ�, אינה  היא 

והב�. ג ', אגרת ח"א באגרותיו  החזו"א  בדברי  עוד וראה שהובאו. המדרשי�  וכלשונות 

בתימן יב. תנ "ך לימוד

צרי� ואי� ומפורס� ידוע  שהדבר פה , בעל  שליט"א  רבינו השיב  בתימ� , הנ"� לימוד אודות 

זאת  להזכיר  אפילו הוצר� לא  וע "כ ספרי�, הכ "ד  לימוד על  מאד הקפידו שבתימ� לפני�

התשובה ). בגו� כנזכר אשכנז, מבני  לשואל  זאת שכתב (ובפרט 
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רבהאחתו� ממדרש  להביא ו)דברי מ"א, תשא  כי פרשת בשמות רבי (והוא  אמר ,

תכשיטי�, מיני בכ "ד מקושטת זו כלה מה לקיש , בר שמעו� רבי  אמר לוי

כתוב  המשנה על וכ� ספרי�. בכ"ד  זריז להיות צרי� חכ� תלמיד  כ�

רבה ד)במדרש  כ"א , פרשה ויקרא דאמר (פרשת במשניות, קריא פתר בנאה, רבי  ,

לתלמוד  א� לו, יפתחו ירתק  שא� במשניות עצמו  ישקיע  לעול� בנאה, רבי 

ילקוט �חיי� שולח� עריכת  בספר  שכתב מה  לו ס"ג )ועיי� קנ"ו סימ� הוא,(ח"ב המנהג וז"ל ,

ש�  והביא  ע"כ . וכו'. בנביאי�  פרק כ�  ואחר וכו', במשנה  אחד  פרק לומדי� התפילה שאחרי 

זתי�  בשתילי כתב  סק"ב)שכ� קנ"ה  אחד(סימ� סימ�  קורי� זה  ואחר וכו ' הנהגתי ומקרוב  ,

המהרי "� רבינו כתב וכ� וכו'. ב)בנביאי� פג , ד� לקרות (בע"ח הכל נהגו בעירנו ועכשיו וז "ל:

לספר  בהקדמתו, אחד  מעשה בעל הגדול  הרב  הארי�  וכבר וכו'. בנביאי�  אחד  סימ�  וכו'

והוא  וכו', י�ה  מקדש (ספרי�) לכ"ד קראו הקדמוני�  כי  ש�, ואמר במקרא , המרבה  בשבח 

סיבה  הוא ראויה , בכוונה ספרי� בכ "ד  העוסק  כ� וכו'. הזה  הארו� בגלות  עמידתינו סיבת

דבר : וסו�  לעוונ� . אסלח  כי  וכו ' בקרב�  תורתי נתתי  שנאמר  עוונותינו, הש "י  ‰Â·Ú„‰שיסלח 

·¯˜˙� ‰Ê·Â ,'ÂÎÂ Ì‰· ÔÈÈÚÏÂ ¯Â˜ÁÏ ÌÈ·Â˙ÎÂ ÌÈ‡È·�Â ‰¯Â˙· ˜ÒÚ ‡Â‰ ÌÈ‰Ï‡Ï ˙È˙Ó‡‰

.'ÂÎÂ ÂÒ‡Ó '‰ ¯·„· ‰�‰ ,¯Ó‡� ‡¯˜Ó‰Ó ÌÈÏˆÚ˙Ó‰ ÏÚÂ .ÌÈ‰Ï‡Ï �ועיי ש�. מהרי "�  עכ"ל

מ"ד . אות ש� חיי�  בענ�  עוד 

והשלו�  החיי� בשו"ת  זצ"ל  כסאר  למהר"ח עוד  כ"ט)ועיי�  סימ� והתלמידי� (חיו"ד לשונו : וזה

שהרי שעושי�, הזה הסדר  טוב  לא כראוי, מקרא  למדו לא ועדיי� גמרא  ללמוד המתחילי�

סדר  הוא אי� להודיענו  באו  לתלמוד . עשרה חמש ב� וכו ' למקרא  חמש ב� שנינו אבות בסו�

פה. שבעל  בתורה וה� שבכתב  בתורה ה�  בלימודו התלמיד  יוצלח זה  שבסדר בכדי הלימוד 

זה  צריכי� וכול� שבכתב, תורה  של  סתומותיה  לפרש אלא פה שבעל התורה  ניתנה  שלא  לפי

זו  והמצוה  שבכתב תורה זו התורה  והמצוה , דהתורה  קרא האיי  על  חז"ל  שדרשו וכמו לזה .

יסוד , על שבונה  למי דומה חז "ל בו שהורו כסדר הלומד  המשכיל ולפיכ� פה. שבעל  תורה

כהני�  ממלכת  לי  תהיו ואת�  לזה, וסמ� כול�. הכתרי�  לכל  הכולל תורה לכתר  זוכה  הוא  ובזה

בראשית  פרשת המזבח קי�  בספרו במקרא  הלימוד  חשיבות  מתבארת  וכ� עכ"ל. קדוש. וגוי

ג ) קדושי�(א , ובפרשת  כג ). יט, ע "ש.(ויקרא  ,

זצ "ל קשת  לוי  מוהר"ר הגאו� של  בפומיה תימ�)מרגלא מחכמי יודע (ועוד שאינו מי "כל :

יודע  שאינו מי כל  הדברי� , וביאור קצ"ב". יאכל כחמור הוא הרי  קצ "ב  שכ"�  י "ד  �Î"„כ"ד

התנ"� . שזהו ספרי� כ"ד החזקה.È"„היינו היד  הרמב"� , ספרי  י "ד  היינו  �·"ˆ˜ Ì"Î˘ היינו �

בחולי� דאיתא  הא  פי  א )על דברי�,(ט, ג' שילמוד  צרי� חכ� תלמיד רב , אמר יהודה  רב  אמר :

וברכת  תפילי� של קשר א�  אמר, דרב  משמיה שלמיא בר  חנניא  ורב  ומילה . שחיטה  כתב 

זה  ולפי  ש�. רש"י  פירוש וראה  וציצית . ו Óתיבה Îחיטה ˘היינו,˘Ì"Îחתני� ˜ˆ"·ילה .

תפילי�˜היינו , של אלו ,·יצית ˆשר  בכל בקי  שאינו מי  כל ˜ˆ"·רכות . ÏÎ‡È ¯ÂÓÁÎ ‡Â‰ È¯‰.

תנ"ך  לימוד חובת  מלך בעניין שפתי כב 

אביאוכל ואילו אשכנז. מק"ק  התורה אדירי רבותינו דעת ל�  הבאתי זאת

היריעה תקצר בספרד  מרבותינו
יב

מק  נשאל כשאני  דרכי וזו  כמו. אשכנז "ק 

וקהילה: קהילה באותה רבותינו ע "פ  עונה אני אותי , שואלי� שאת�

עכשיו  א�  בפשטות . כ�  כל  אינו בפסוקי�  שכתוב שמה  יבינו  ולא  תנ"�  שילמדו שחששו מאוד 

מהתנ"� , אינו לשונ� ואפילו כלל, יודעי�  ואינ�  התנ"� ע�  כלל  קשורי�  אינ� האפיקורסי� 

ע"כ תנ"� . הילדי�  ע�  ללמוד ויכולי�  מזה  לירא  אי� כ�  על  בגמרא , וטועי� האר� עמי וכול� 

ש�. מדבריו 

זצ "ל פרידלנדר  הספר)הגר "ח  בסו� בחינו� חיי�  מסילות  בספר  דבריו הובאו דפוניבז', באגרת (משגיח

היות  וז "ל: ברק , בבני אמת דר� תורה תלמוד יסוד  בדבר זצ"ל  קנייבסקי הגרי"י למר� שכתב 

אלה  וג�  קרעי�, קרעי� נעשית  שתורתינו בלמודנו , מגרעותינו את  לבנו  לדאבו� מרגישי� ואנו

החומש כל  צעיר בגיל  להקנות  וכו', נכו� בסדר חונכו לא  שמעול� כיו�  היטב , לנו זכורי�  אינ�

עכ "ל . וכו'. היראה  לקני� היסוד ג�  הרי שה�  נ "� ואח "כ

הלוי  שבט קמ"ד)בשו"ת סימ� מזמ� (ח"ג  כי  בזה הדבור  קשה  באמת  הנה לשונו, וזו כתב 

ללמוד הדר�  (היה) הלאה  ומה� התנאי� שבימי ספק  אי�  וכו' הלימוד דרכי  ונשתבשו  נשתנו 

ב�  ה', פרק באבות  הוא  ומשנתינו  הסדר, על  פה  ושבעל שבכתב התורה  כל התלמידי�  ע�

בקיאי�  שהיו עד היו� כל  שבכתב  תורה  רק עשר  ועד מחמש לומדי�  והיו  וכו'. למקרא חמש 

מצוה  והי  תורה הי  התוכחה, מיו�  לנו אוי  הדי�  מיו�  לנו ואוי  וכו'. הקודש כתבי  כ "ד  בכל

כוחותיו, לפי  זמנו, לפי  נתבע אחד  וכל בריותיו  ע�  בטרוניא  בא  הקב "ה  אי� מ "מ על�, דמגינא

בשבוע  פע� קבוע  שיעור או קט� זמ� יו�  כל  הסדר, על  תנ"�  לגמור  זמ�  לקבוע  צרי�  כ� על 

עכ "ל . וכו'.

זצ"ל  שאול אבא ציו� ב� רבי להגאו�  ומוסר  חכמה  ז')בספר  מאמר יכולי� (תורה  כולנו כתב ,

בעיו�  הגמרא  לימוד ומלבד וכו ', כראוי הזמ�  את  ולנצל מר�  לזה צרי� רק גאוני� , להיות 

יו�  בכל וכו '. מחשבה וענייני  מוסר הלכה , שוני� , לימוד  סוגי יו�  בכל  ללמוד  אפשר  ובבקיאות

שבכתב  דברי� חז"ל  אמרו שהרי פה , בעל  התנ"�  את לדעת  חייבי� ולא  מהתנ"�, אחד  פרק ילמד 

מלימוד האד�  של מוחו  יתעיי�  שלא  להועיל יכולה זו דר� וכו'. פה  בעל  לאומר�  רשאי אתה  אי 

דעת  הנ"� , בלימוד בקיאות  חובת  שאי� זצ "ל הרב  שכתב  במה  אמנ�  עכ "ל . בעמקות. מתמיד

שליט "א  בע"פ)רבינו שאלה  הקודש,(בתשובת  ספרי  כ"ד בכל בקיא  להיות  חובה ויש כ�, אינה  היא 

והב�. ג ', אגרת ח"א באגרותיו  החזו"א  בדברי  עוד וראה שהובאו. המדרשי�  וכלשונות 

בתימן יב. תנ "ך לימוד

צרי� ואי� ומפורס� ידוע  שהדבר פה , בעל  שליט"א  רבינו השיב  בתימ� , הנ"� לימוד אודות 

זאת  להזכיר  אפילו הוצר� לא  וע "כ ספרי�, הכ "ד  לימוד על  מאד הקפידו שבתימ� לפני�

התשובה ). בגו� כנזכר אשכנז, מבני  לשואל  זאת שכתב (ובפרט 



מלך  הלימוד שפתי דרכי כה בעניין

הלימוד  דרכי  בעניין

ני "ו ... הרב  לידידי 

לגדולות עדיי�  אשר 

לעלמי� יסגי  שלומ� 

הלימוד:אכתוב מדר� שורות במספר ל� 

בבקיאות:א. וחצי בעיו� יו� חצי יהיה שהלימוד לסדר

העי ב. מלבד העיו� רבותינובלימוד  בספרי ו�
יג

להתבוננות זמ� שישאר הקפד ,

עצמי  ועיו�
יד 

:

בעיקר יג. רצוי  האחרוני�  בספרי מעייני�  כשאנו  ג�  כי רבות, פעמי� שליט"א רבינו אמר 

מכ�  ולאחר הגפ "ת , של הראשוני  בלימוד  בה�  עמדת  שלא  הקושיות את בדבריה�  לראות

קושיותיה� . בכוח�  ליישב לנסות  תלמידי� )יש בזה.(כתבי להל� עוד  וראה .

התורהיד. עמל מהו 

עד שעות גבי  על שעות  הראש את ושוברי� שמתייגעי�  הוא התורה  עמל  רבינו, אמר

טעית  א� תבדוק  אח"כ  ורק  הש"ס, כל ומכללות  העצמיי� , מכוחותי�  העניי� את  שמוציאי�

ובאחרוני� . בראשוני� טעית  לא  תשס"ח)וא� ער"ה  ח� ארמונות  באולמי מר� (נאמר דברי וידועי� .

יושר שערי  לספרו בהקדמתו  זצ"ל  שקאפ ולפי)הגר"ש  בספרי(ד"ה  ההוגה  לכל לעורר  ראוי  ,

יבקרו  טר� בדבריה�  האמור  מכל  יסוד לעשות  שלא מפיה�, תורה ילמדו שלא האחרוני� ,

בעצמינו, לעשות עלינו התורה  מהתחלת  להתחיל בכוחינו שיש דכל  וכו' דבריה� את  היטב

ועיי�  עכ "ד . שקדמונו. הגדולי� דברי  על לסמו� ולא ולהתבונ�, לחקור  לנו שהורשה  ער�  לפי

אבות עמ "ס  חיי� ברוח בזה  ד')עוד  משנה  ודו"ק.(פ"א 

בתשובה  סופר החת� בדברי  ט"ז)וראה  מספר (סימ� מעלתו שהעתיק  ומה  דבריו , בתו� שכתב 

ואור� חיינו  הוא כי  ופוסקי�  בש "ס אפילו  כי בקהלתינו. נמצא  לא ספר  אותו  אמרי� , ליקוטי 

ע"כ . וכו'. וראשוני�  בש "ס א�  כי  באחרוני� לעיי� פנאי  לי אי�  ולילה, יומ�  נהגה ובה� ימינו

ילקוט�חיי�  שולח� עריכת בספרו רבינו  ראיתי)והביאו שוב ואח"ז ד"ה  ד' אות  פ "ט סימ� וראה (ח "א  .

משה  אגרות בשו"ת קט"ו)עוד  סימ� ח"ג  ומצוה (חיו"ד חיוב שו�  דליכא  כתב , ש� דבריו שבתו�

הספרי�. כל  ללמוד במציאות  אפשר שאי  דבר שהוא  רבותינו , כל  ספרי  שילמוד האד� על 

תנ"ך  לימוד חובת  מלך בעניין שפתי כד 

עמוד  אמר לוי ב� ר "י בש� אלעזר רבי להגדה. להגדה א� לתלמוד ,

יפתחו משנה בשערי שהדופק שכתב, יוס� ע�  פירוש  ועי"ש  משנה. ברזל,

תנחומא במדרש  עוד  ועיי� דשמייא. סייעתא שיקבל הינו ולהגדה, לתלמוד 

ה') אות וירא הקב "ה(פרשת של מסתורי� היא סוד)המשנה, הקב"ה(פירוש ואי�

כי  ודע ע "כ. ליראיו, ה ' סוד שנאמר לצדיקי� אלא שלו מסתורי� מוסר

פני� ומ "ט  טהור פני� מ "ט  על שאמרו כמו נגד, ראיות ל� להביא יכולתי

תורה: של  לאמתה מסקנא דברי ל� כתבתי  אבל טמא,

התשס"ד  בכסלו  ה '

קורח  שלמה

הפסוק על  רש "י  שכתב  מה ג�  וראה 'קצב"א'. קרוי  היה בתימ� החמור  מאכל כי  (שמות היינו,

כט) חלולכה , דבר  כל  ערבי  ובלשו� וכו', חלולי� קני� חצאי כמי�  "ה� ומנקיותיו, וקשותיו 

עזרא  האב�  בדברי ראה עוד קסו "א ". הקשוות (ש� )קרוי  כי  הערו� , בעל  נת�  מרב שהביא  מה 

ערבי , לשו� ידע  לא לו והמגיד האב "ע , עליו וכתב  ישמעאל . בלשו� יקראו כ�  כי  קני� , דמות

בבי"ת . ג�  בצד "י , קצ "ב  יקראו הקני� כי  היה , נלעג  שליט"א )כי  קשת  הגרי"ח נכדו .(מפי



מלך  הלימוד שפתי דרכי כה בעניין

הלימוד  דרכי  בעניין

ני "ו ... הרב  לידידי 

לגדולות עדיי�  אשר 

לעלמי� יסגי  שלומ� 

הלימוד:אכתוב מדר� שורות במספר ל� 

בבקיאות:א. וחצי בעיו� יו� חצי יהיה שהלימוד לסדר

העי ב. מלבד העיו� רבותינובלימוד  בספרי ו�
יג

להתבוננות זמ� שישאר הקפד ,

עצמי  ועיו�
יד 

:

בעיקר יג. רצוי  האחרוני�  בספרי מעייני�  כשאנו  ג�  כי רבות, פעמי� שליט"א רבינו אמר 

מכ�  ולאחר הגפ "ת , של הראשוני  בלימוד  בה�  עמדת  שלא  הקושיות את בדבריה�  לראות

קושיותיה� . בכוח�  ליישב לנסות  תלמידי� )יש בזה.(כתבי להל� עוד  וראה .

התורהיד. עמל מהו 

עד שעות גבי  על שעות  הראש את ושוברי� שמתייגעי�  הוא התורה  עמל  רבינו, אמר

טעית  א� תבדוק  אח"כ  ורק  הש"ס, כל ומכללות  העצמיי� , מכוחותי�  העניי� את  שמוציאי�

ובאחרוני� . בראשוני� טעית  לא  תשס"ח)וא� ער"ה  ח� ארמונות  באולמי מר� (נאמר דברי וידועי� .

יושר שערי  לספרו בהקדמתו  זצ"ל  שקאפ ולפי)הגר"ש  בספרי(ד"ה  ההוגה  לכל לעורר  ראוי  ,

יבקרו  טר� בדבריה�  האמור  מכל  יסוד לעשות  שלא מפיה�, תורה ילמדו שלא האחרוני� ,

בעצמינו, לעשות עלינו התורה  מהתחלת  להתחיל בכוחינו שיש דכל  וכו' דבריה� את  היטב

ועיי�  עכ "ד . שקדמונו. הגדולי� דברי  על לסמו� ולא ולהתבונ�, לחקור  לנו שהורשה  ער�  לפי

אבות עמ "ס  חיי� ברוח בזה  ד')עוד  משנה  ודו"ק.(פ"א 

בתשובה  סופר החת� בדברי  ט"ז)וראה  מספר (סימ� מעלתו שהעתיק  ומה  דבריו , בתו� שכתב 

ואור� חיינו  הוא כי  ופוסקי�  בש "ס אפילו  כי בקהלתינו. נמצא  לא ספר  אותו  אמרי� , ליקוטי 

ע"כ . וכו'. וראשוני�  בש "ס א�  כי  באחרוני� לעיי� פנאי  לי אי�  ולילה, יומ�  נהגה ובה� ימינו

ילקוט�חיי�  שולח� עריכת בספרו רבינו  ראיתי)והביאו שוב ואח"ז ד"ה  ד' אות  פ "ט סימ� וראה (ח "א  .

משה  אגרות בשו"ת קט"ו)עוד  סימ� ח"ג  ומצוה (חיו"ד חיוב שו�  דליכא  כתב , ש� דבריו שבתו�

הספרי�. כל  ללמוד במציאות  אפשר שאי  דבר שהוא  רבותינו , כל  ספרי  שילמוד האד� על 

תנ"ך  לימוד חובת  מלך בעניין שפתי כד 

עמוד  אמר לוי ב� ר "י בש� אלעזר רבי להגדה. להגדה א� לתלמוד ,

יפתחו משנה בשערי שהדופק שכתב, יוס� ע�  פירוש  ועי"ש  משנה. ברזל,

תנחומא במדרש  עוד  ועיי� דשמייא. סייעתא שיקבל הינו ולהגדה, לתלמוד 

ה') אות וירא הקב "ה(פרשת של מסתורי� היא סוד)המשנה, הקב"ה(פירוש ואי�

כי  ודע ע "כ. ליראיו, ה ' סוד שנאמר לצדיקי� אלא שלו מסתורי� מוסר

פני� ומ "ט  טהור פני� מ "ט  על שאמרו כמו נגד, ראיות ל� להביא יכולתי

תורה: של  לאמתה מסקנא דברי ל� כתבתי  אבל טמא,

התשס"ד  בכסלו  ה '

קורח  שלמה

הפסוק על  רש "י  שכתב  מה ג�  וראה 'קצב"א'. קרוי  היה בתימ� החמור  מאכל כי  (שמות היינו,

כט) חלולכה , דבר  כל  ערבי  ובלשו� וכו', חלולי� קני� חצאי כמי�  "ה� ומנקיותיו, וקשותיו 

עזרא  האב�  בדברי ראה עוד קסו "א ". הקשוות (ש� )קרוי  כי  הערו� , בעל  נת�  מרב שהביא  מה 

ערבי , לשו� ידע  לא לו והמגיד האב "ע , עליו וכתב  ישמעאל . בלשו� יקראו כ�  כי  קני� , דמות

בבי"ת . ג�  בצד "י , קצ "ב  יקראו הקני� כי  היה , נלעג  שליט"א )כי  קשת  הגרי"ח נכדו .(מפי



מלך  הלימוד שפתי דרכי כז בעניין

בבוא� ד . מכ� שלאחר בכדי  רש "י ע� אחת פע� הש "ס כל על  לעבור

ברורי� יהיו הדברי� ראשוני� ושאר התוס' דברי ללמוד 
טז 

לסיי� וחשוב  .

מתכנסות  הגלויות  אי� במדרש: שאמרו כמו למשנה , המיועד  הגדול  שכר ומפסידי� עקלקלות 

שנאמר המשניות , בזכות  ח')אלא ש�.(הושע עכ"ד אקבצ� . עתה  בגוי�  יתנו כי  ג�

השל "ה בספר כ� על עורר  שבועות )וכ�  מסכת  האד� (ריש צרי�  מקו�  מכל ש�: דבריו בתו�

בזה  משנה  סדרי שתא  – פה  שבעל תורה ואח"כ  וכו' ותלמוד  ומשנה תנ"�  שילמד  לראות 

משנה  לימוד  ובעניי�  וכו'. פה  בעל  לו  שגורי�  שיהיו  עד  אות�  ילמד פעמי� וכמה  זה , אחר 

במציעא איתא בו , עסקו  רוב  להיות  מה�  איזו ע"ב)ותלמוד  לג  מדה (ד� במקרא  העוסקי�  ת"ר

המשנה  שמבארי� ברטנורה והרב  הרמב"� לפירושי שזכינו האידנא ומכ"ש וכו' מדה ואינה

העסק  רוב כ�, על  וכו'. רבה  המשנה  מעלת  הרי  הלכה, פסק כתבו וג�  שבתלמוד  ההסכמה כפי

שכתב  מה עוד וידוע  ע "כ. וכו '. הפסק  ובלי  ער� בלי  אות� ולחזור  ללמוד  במשניות יהיה 

ואינו  הגיהנ�  פתח על יעקב ב�  אשר עומד בע "פ , משניות  שלומד  מי שכל  הקדוש , השל"ה 

לחמו ". שמנה "מאשר  שכתוב וזהו ליכנס, מניחו 

השל "ה לאחי נוחלי� יש ספר  בהגהות הוא השל"ה )וכ�  ספר בסו� עוד(הנדפס ונוס� שכתב ,

ויו�  יו�  בכל משניות כ� ג� שתלמדו התלמוד  שאר  שזולת ולצוותכ�  להזהיר  באתי  אלה  על 

ע"כ . וכו '. המהוללה משנה סדרי שתא שתגמרו עד

שש  עמודי  כ"ד)בספר הלימוד(פרק שעיקר  כתבתי  כבר הנערי�, לימוד  סדר  בעניי� כתב,

אחריתו  להטיב  לו להועיל בנו את  המלמד  ה ' ירא  איש  ושו�  משנה , יהיה  מקרא אחר מיד

ואז  וכו' המשניות  סדרי  לפחות  וילמוד הנער  ידע אשר עד גמרא בנו ע�  להתחיל ית� לא

חתו�, כספר  הגמרא ליה הוה  אז קוד�  הגמרא  כשלומדי�  משא"כ  הגמרא , אח "כ להבי� נקל

יעקב  בית  ובסידור עוז, מגדל ספר  בריש היעב"� וכ "כ  ע "כ. לומד . הוא מה  יבי�  ולא ידע  לא

ע "ש. ת "ת , הלכות

הש "ס טז . לימוד חשיבות  בעניין

הרי� ועוקר סיני במאמרו רבינו  צ"ט)כתב אות  כ"ב בסימ� הוא  כא� הבהיר:(בנדפס לשונו וזו

להיות  ג� ההשתלמויות , שני את להקי� ובחרות  מילדות  להתחיל צרי� האמת , בדר�  וההול� 

רצו�  ידי  על  בי�  מטבעו, גדול  בזכרו�  נחנ� א�  בי� כ�, לעשות  כשביכולתו הרי�  עוקר וג�  סיני

הגר"א  מופה "ד מ "ו העיד וכבר  רבות . וחזרות  עצומה  התמדה ידי  על  השי "ת תורת  לידע  עז

הש "ס  ידע  שלא למד�  היה לא  שמעול� שהכיר , בדור  הלימוד דר� על  [זצ "ל] שליט"א ש� מנח�

פעמי�. עשר  עד  חמש ולשנ� לחזור יו� , כל ותוספות  רש"י גמרא  ד�  ללמוד וצרי� בוריו. על 

ש�. יז בהערה זצ "ל ש� הגראמ"מ מר�  בדברי  עוד וראה ש� . עכ"ל יגו� "]. "עלי  [קוב�

לספר  אחדי�  בדברי�  זי"ע  כסאר מהר "ח  תלמיד שליט "א  כה� הגר"א שכתב במה עוד  וראה

כסאר  חיי� מהר "ר  הגאו� מורי  מפי  בנערותי שקיבלתי מה כא� לכתוב  ראיתי  וז "ל: יושר , דרכי 

הלימוד  דרכי מלך בעניין שפתי כו 

ע�ג. משניות ש "ס  על אחת פע� לעבור יש  ראשית הבקיאות, בלימוד

קט� ש "ס הנקרא הרע "ב , פירוש 
טו 

:

שכתב לו עיי� עוד  ע"ש. לטוב, המפורסמי� בספרי� ללמוד  האד�  ג ')ויכול  אות  ק"כ סימ� (ש� 

ג"כ מתר�  ט"ז סימ� קדשי�  חלק  באג "מ  שתירצתי  דמה  כתר "ה  לי ומ"ש  ש� : דבריו  בכלל 

וכעי�  ביאור בלא זה אומר הוא אבל וכו' כ�  מתר�  כי וראיתי עיינתי  וכו', או "ח  נזר  באבני 

בלא  בעלמא  סברא  לומר יכול לא  בעניותי ואני  בפשיטות, לו מוב� היה כי הכתוב, גזירת

בזה, עמד  לא  נזר  שהאבני  קושיא סילקתי  וג�  גדול בטע� הסברתי  ולכ� ראיה , ובלא ביאור

זו  ובנקודה לעניינינו . עכ"ד בו. להתגדר מקו�  לי  הניח  נזר  האבני  שכתב  אחר  שא�  ונמצא 

להל�. הנדפס  הרי�  ועוקר  סיני  במאמר וברוחב באור�  רבינו הרחיב  הארי�

מקבלת טו . ש�  דבריו בתו�  התנ"�  לימוד חובת בעניי� העוסק  במאמרו רבינו שכתב  מה  ראה

המפורסמי�, פירושיה כללות  ע�  בפיו שגורה משנה  סדרי  ששה  להיות ציוה  שאמר : הגר"א

בתשובותיו  יאיר חוות  מהגאו� עוד  ש�  הביא  וכ�  ע"כ . וכו'. גירסותיה דגל צבאה (סימ�ועל 

שהוא קכ"ד) הרע "ב  לפירוש  שזכינו עתה  וג�  וכו' מובחר  הוא  המשניות לימוד  והנה  שכתב ,

לחזור  פנוי  רגע בכל זצ"ל  שקאפ הגר"ש מר�  נוהג שהיה ידוע  כ� וכמו ע "כ. ממש. ש"ס 

משניות. על מאד הרבה 

המשנה לימוד חובת  בעניין

ÏÚ ,‡·ÂË „ÂÓÈÏ‰ ÈÎ¯„ Â�È�ÓÊ· Â˘·˙˘�Â ÏÈ‡Â‰ Í‡ ,ÌÈÚÂ„ÈÂ ÌÈ˜È˙Ú ÌÈ¯·„‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â

„ÂÓÈÏ ˙‡ Â˘Ë�˘ ÍÎ ÏÚ Â��Â‡˙‰˘ Â�È˙Â·¯ ÈÏÂ„‚Ó ‰ÓÎ È¯·„Ó ÔÈÈÚÓ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ˜È˙Ú� ÔÎ

:ÔÏ‰Ï„ÎÂ ,‰�˘Ó‰ „ÂÓÈÏÏ Ò"˘‰ „ÂÓÈÏ ÌÈÓÈ„˜ÓÂ ,‰�˘Ó‰

אריה גור  בספר מפראג לבני�)המהר"ל  ושננת�  הפסוק בתר (על עניותא  הזה  בדור  כותב,

לחזק  ועתי�  גבולי� נתנו  הראשוני� בדורות  היה  כאשר  וכו' הישר הדר�  מ� סרו אזלא , עניותא 

לנער  לתת  כדי  והכל  לתלמוד, ט"ו ב�  למשנה , עשר ב� למקרא, חמש ב� דרכו, עפ"י  נער 

מלאכת  כלה  וכאשר  וכו' הנער מקבל טבעו  לפי  שהוא ומה טבעו , לפי  שאת  יוכל  כאשר משא

הקודש למלאכת  יקרב כאשר  התורה , לכל  ברזל ועמוד הגדול היסוד  שהיא  במשנה  הקודש

הוא  הקיי�  יסוד על והכל ארצה , צרור  יפול לא  בשמי� , וראשו מגדל  לבנות יכול  אז התלמוד

ע"כ . וכו '. מוסד  יסוד לו שהיא  המשנה

לשונו: ל� והא בזה , חריפי� דברי� המהר"ל  כתב  התורה  על הדרוש בסו�  הדרשות ובספר 

כ� ואחר  גמור , ליסוד  תחילה משנה  בניה�  ללמד שיתחילו אד�  בני להדרי� התחלתי  וכבר

אשר  ומחטיאי�  חוטאי� אנשי� תמיד מתמצעי�  באשר  לי , עמדה  ולא  וכו ' הלמוד סדר  כל 

בו  הגמרא פלפול  בנ�  שילמד טוב  באומר�  מזה ומנעו�  יוהרא, לש�  רק בתורה כוונת� כל 

אשר  הגדולי�  כש� לפעול עול� עד  ולבני�  ל�  ולתפארת לתהילה  והוא  מעלה  מעלה יעלה

דרכי ההולכי� השפל  הדור  הנהגת זהו מה. יודע  ואינו  כעו� לצפצ� הנערי�  ומלמדי�  באר� .



מלך  הלימוד שפתי דרכי כז בעניין

בבוא� ד . מכ� שלאחר בכדי  רש "י ע� אחת פע� הש "ס כל על  לעבור

ברורי� יהיו הדברי� ראשוני� ושאר התוס' דברי ללמוד 
טז 

לסיי� וחשוב  .

מתכנסות  הגלויות  אי� במדרש: שאמרו כמו למשנה , המיועד  הגדול  שכר ומפסידי� עקלקלות 

שנאמר המשניות , בזכות  ח')אלא ש�.(הושע עכ"ד אקבצ� . עתה  בגוי�  יתנו כי  ג�

השל "ה בספר כ� על עורר  שבועות )וכ�  מסכת  האד� (ריש צרי�  מקו�  מכל ש�: דבריו בתו�

בזה  משנה  סדרי שתא  – פה  שבעל תורה ואח"כ  וכו' ותלמוד  ומשנה תנ"�  שילמד  לראות 

משנה  לימוד  ובעניי�  וכו'. פה  בעל  לו  שגורי�  שיהיו  עד  אות�  ילמד פעמי� וכמה  זה , אחר 

במציעא איתא בו , עסקו  רוב  להיות  מה�  איזו ע"ב)ותלמוד  לג  מדה (ד� במקרא  העוסקי�  ת"ר

המשנה  שמבארי� ברטנורה והרב  הרמב"� לפירושי שזכינו האידנא ומכ"ש וכו' מדה ואינה

העסק  רוב כ�, על  וכו'. רבה  המשנה  מעלת  הרי  הלכה, פסק כתבו וג�  שבתלמוד  ההסכמה כפי

שכתב  מה עוד וידוע  ע "כ. וכו '. הפסק  ובלי  ער� בלי  אות� ולחזור  ללמוד  במשניות יהיה 

ואינו  הגיהנ�  פתח על יעקב ב�  אשר עומד בע "פ , משניות  שלומד  מי שכל  הקדוש , השל"ה 

לחמו ". שמנה "מאשר  שכתוב וזהו ליכנס, מניחו 

השל "ה לאחי נוחלי� יש ספר  בהגהות הוא השל"ה )וכ�  ספר בסו� עוד(הנדפס ונוס� שכתב ,

ויו�  יו�  בכל משניות כ� ג� שתלמדו התלמוד  שאר  שזולת ולצוותכ�  להזהיר  באתי  אלה  על 

ע"כ . וכו '. המהוללה משנה סדרי שתא שתגמרו עד

שש  עמודי  כ"ד)בספר הלימוד(פרק שעיקר  כתבתי  כבר הנערי�, לימוד  סדר  בעניי� כתב,

אחריתו  להטיב  לו להועיל בנו את  המלמד  ה ' ירא  איש  ושו�  משנה , יהיה  מקרא אחר מיד

ואז  וכו' המשניות  סדרי  לפחות  וילמוד הנער  ידע אשר עד גמרא בנו ע�  להתחיל ית� לא

חתו�, כספר  הגמרא ליה הוה  אז קוד�  הגמרא  כשלומדי�  משא"כ  הגמרא , אח "כ להבי� נקל

יעקב  בית  ובסידור עוז, מגדל ספר  בריש היעב"� וכ "כ  ע "כ. לומד . הוא מה  יבי�  ולא ידע  לא

ע "ש. ת "ת , הלכות

הש "ס טז . לימוד חשיבות  בעניין

הרי� ועוקר סיני במאמרו רבינו  צ"ט)כתב אות  כ"ב בסימ� הוא  כא� הבהיר:(בנדפס לשונו וזו

להיות  ג� ההשתלמויות , שני את להקי� ובחרות  מילדות  להתחיל צרי� האמת , בדר�  וההול� 

רצו�  ידי  על  בי�  מטבעו, גדול  בזכרו�  נחנ� א�  בי� כ�, לעשות  כשביכולתו הרי�  עוקר וג�  סיני

הגר"א  מופה "ד מ "ו העיד וכבר  רבות . וחזרות  עצומה  התמדה ידי  על  השי "ת תורת  לידע  עז

הש "ס  ידע  שלא למד�  היה לא  שמעול� שהכיר , בדור  הלימוד דר� על  [זצ "ל] שליט"א ש� מנח�

פעמי�. עשר  עד  חמש ולשנ� לחזור יו� , כל ותוספות  רש"י גמרא  ד�  ללמוד וצרי� בוריו. על 

ש�. יז בהערה זצ "ל ש� הגראמ"מ מר�  בדברי  עוד וראה ש� . עכ"ל יגו� "]. "עלי  [קוב�

לספר  אחדי�  בדברי�  זי"ע  כסאר מהר "ח  תלמיד שליט "א  כה� הגר"א שכתב במה עוד  וראה

כסאר  חיי� מהר "ר  הגאו� מורי  מפי  בנערותי שקיבלתי מה כא� לכתוב  ראיתי  וז "ל: יושר , דרכי 

הלימוד  דרכי מלך בעניין שפתי כו 

ע�ג. משניות ש "ס  על אחת פע� לעבור יש  ראשית הבקיאות, בלימוד

קט� ש "ס הנקרא הרע "ב , פירוש 
טו 

:

שכתב לו עיי� עוד  ע"ש. לטוב, המפורסמי� בספרי� ללמוד  האד�  ג ')ויכול  אות  ק"כ סימ� (ש� 

ג"כ מתר�  ט"ז סימ� קדשי�  חלק  באג "מ  שתירצתי  דמה  כתר "ה  לי ומ"ש  ש� : דבריו  בכלל 

וכעי�  ביאור בלא זה אומר הוא אבל וכו' כ�  מתר�  כי וראיתי עיינתי  וכו', או "ח  נזר  באבני 

בלא  בעלמא  סברא  לומר יכול לא  בעניותי ואני  בפשיטות, לו מוב� היה כי הכתוב, גזירת

בזה, עמד  לא  נזר  שהאבני  קושיא סילקתי  וג�  גדול בטע� הסברתי  ולכ� ראיה , ובלא ביאור

זו  ובנקודה לעניינינו . עכ"ד בו. להתגדר מקו�  לי  הניח  נזר  האבני  שכתב  אחר  שא�  ונמצא 

להל�. הנדפס  הרי�  ועוקר  סיני  במאמר וברוחב באור�  רבינו הרחיב  הארי�

מקבלת טו . ש�  דבריו בתו�  התנ"�  לימוד חובת בעניי� העוסק  במאמרו רבינו שכתב  מה  ראה

המפורסמי�, פירושיה כללות  ע�  בפיו שגורה משנה  סדרי  ששה  להיות ציוה  שאמר : הגר"א

בתשובותיו  יאיר חוות  מהגאו� עוד  ש�  הביא  וכ�  ע"כ . וכו'. גירסותיה דגל צבאה (סימ�ועל 

שהוא קכ"ד) הרע "ב  לפירוש  שזכינו עתה  וג�  וכו' מובחר  הוא  המשניות לימוד  והנה  שכתב ,

לחזור  פנוי  רגע בכל זצ"ל  שקאפ הגר"ש מר�  נוהג שהיה ידוע  כ� וכמו ע "כ. ממש. ש"ס 

משניות. על מאד הרבה 

המשנה לימוד חובת  בעניין

ÏÚ ,‡·ÂË „ÂÓÈÏ‰ ÈÎ¯„ Â�È�ÓÊ· Â˘·˙˘�Â ÏÈ‡Â‰ Í‡ ,ÌÈÚÂ„ÈÂ ÌÈ˜È˙Ú ÌÈ¯·„‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â

„ÂÓÈÏ ˙‡ Â˘Ë�˘ ÍÎ ÏÚ Â��Â‡˙‰˘ Â�È˙Â·¯ ÈÏÂ„‚Ó ‰ÓÎ È¯·„Ó ÔÈÈÚÓ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ˜È˙Ú� ÔÎ

:ÔÏ‰Ï„ÎÂ ,‰�˘Ó‰ „ÂÓÈÏÏ Ò"˘‰ „ÂÓÈÏ ÌÈÓÈ„˜ÓÂ ,‰�˘Ó‰

אריה גור  בספר מפראג לבני�)המהר"ל  ושננת�  הפסוק בתר (על עניותא  הזה  בדור  כותב,

לחזק  ועתי�  גבולי� נתנו  הראשוני� בדורות  היה  כאשר  וכו' הישר הדר�  מ� סרו אזלא , עניותא 

לנער  לתת  כדי  והכל  לתלמוד, ט"ו ב�  למשנה , עשר ב� למקרא, חמש ב� דרכו, עפ"י  נער 

מלאכת  כלה  וכאשר  וכו' הנער מקבל טבעו  לפי  שהוא ומה טבעו , לפי  שאת  יוכל  כאשר משא

הקודש למלאכת  יקרב כאשר  התורה , לכל  ברזל ועמוד הגדול היסוד  שהיא  במשנה  הקודש

הוא  הקיי�  יסוד על והכל ארצה , צרור  יפול לא  בשמי� , וראשו מגדל  לבנות יכול  אז התלמוד

ע"כ . וכו '. מוסד  יסוד לו שהיא  המשנה

לשונו: ל� והא בזה , חריפי� דברי� המהר"ל  כתב  התורה  על הדרוש בסו�  הדרשות ובספר 

כ� ואחר  גמור , ליסוד  תחילה משנה  בניה�  ללמד שיתחילו אד�  בני להדרי� התחלתי  וכבר

אשר  ומחטיאי�  חוטאי� אנשי� תמיד מתמצעי�  באשר  לי , עמדה  ולא  וכו ' הלמוד סדר  כל 

בו  הגמרא פלפול  בנ�  שילמד טוב  באומר�  מזה ומנעו�  יוהרא, לש�  רק בתורה כוונת� כל 

אשר  הגדולי�  כש� לפעול עול� עד  ולבני�  ל�  ולתפארת לתהילה  והוא  מעלה  מעלה יעלה

דרכי ההולכי� השפל  הדור  הנהגת זהו מה. יודע  ואינו  כעו� לצפצ� הנערי�  ומלמדי�  באר� .



מלך  הלימוד שפתי דרכי כט בעניין

בשנה אחת מסכת הפחות לכל
יז 

:

גו�  שיקנה  יותר טוב  היה  לא וכי  הוספה, שהוא  דבר – תוספות  שלמוד�  בשביל  והכל ביד�.

חדושי�  ושאר הרא "ש נדפסו ואילו הגמרא , אצל התוספות  שנדפסו בשביל  והכל קוד� . התלמוד 

הנערי�  א�  ההלכה , שיטת על  לומדי� הכל היו הגמרא , אצל כבוד  מנוחת�  האחרוני�  שחברו

על ההלכה  שיטת על עומד  שאינו לו  גור� זה  שדבר אלו, דברי� אל  לנערי� ומה  והקטני� .

ללמוד שיניח  הנער  לאבי  אומרי�  וא� בלמוד�. יחד  ישוו והקטני� הגדולי�  אי� כי בוריה,

אי�  כי  כלל , ילמוד שלא לו אומרי�  כאילו  התוספות, עדיי�  ילמוד ולא ההלכה  שיטת  בנו  את 

עד הזה , הדור מ� שמי� ויראת  המעשי� סילוק  גור�  זה  שדבר ועיקר בש� ... רק  חפ�  האב 

לבני� . ושננת�  הפסוק על ואתחנ�, פרשת  אריה גור  בספרו וע"ע שמי� . יראת נמצא  שלא 

צדיקי�  כ"ז)ובארחות  עצמ� (שער דימו הלומדי�  כי  התורה , נשתכחה הזה בדור  והנה  כתב ,

היו�  רוב את שמבטלי�  עד  בפלפולי�  למוד� והחזיקו והראשוני�, התוס' בעלי  כמו להיות 

הלימוד זמ� וביטול דארעי , ארעי נשאר  שלה�  הלימוד  ועיקר זה, את זה  ומבלבלי� בפלפול 

חז"ל אמרו והרי ע"א )קבע. ס"ג  כ� (שבת  עושי�  אינ�  ה�  ואילו  ליסבר , והדר  איניש  ליגמר 

דשמעתתא, צורתא שידעו קוד�  חידושי� וחידושי  החידושי�  וכל  התוס ' ללמוד  רצונ�  אלא 

פורשי�  רבי�  בו , שנוהגי�  והפלפול העיו�  טורח  מרוב כי  הרואות  ועינינו בלמוד�, יצליחו ואי� 

ע"כ . וכו '. הלימוד  מ� לגמרי

תורה יז . דברי  לספר  בהקדמתו שליט "א  עמר� רבי  הגאו�  דרבינא  בריה  מר שכתב  במה  עיי�

את  מחייב  וזה  דפי� , כעשרה  ביו� לומד  שליט "א  מורי  שאבי למודעי , וזאת  וז"ל: לרבינו ,

הרבי�  לימודיו שאר  מלבד שזה  וכמוב�  עכ "ל . רב. במר�  וללמוד מותניי�  לשנס  הצעירי� כל 

כידוע. העצומי�, ספריו  וכל

ירושלי�  של רבה  זצ"ל  פראנק  פסח צבי  רבי הגאו�  בדברי ראה שביביעוד בספר דבריו (הובאו

ב') פרק לרכושאור צריכי� שנה  חצי  ובכל  בה, עומד שאתה  זו  מסכת גומר היית  א� היה טוב ,

וע"ע  ע "כ. בימי . טלז  ישיבת  מנהג היה  וכ�  בלב, ושמורה בפה ערוכה שתהיה  אחת  מסכתא 

ד'. אגרת דעת  אגרות 

הבקיאות בלימוד ההספק מעלת 

האחרוני�, בדורות ישראל  גדולי הבקיאות בלימוד ההספק  חוסר  על רבות  התריעו וכבר

ומאמרי� מכתבי�  בספר זצ "ל ש� הגראמ"מ  מר�  דברי  ל� מ"ג )והא  אגרת  ורב (ח"א  יקירי  :

לה�  שסללו זו בדר� גדול  אסו� כלל בדר�  אני  רואה כי  ל� אומר  א�  מאד לי  צר  חביבי,

קי�  הזמ� במש� דפי�  כמה  ללמוד  כחמשה בהישיבות רק  שלומדי�  שיש ושמעתי  חור� , או

הסוגיא. של לעומקא  לרדת  בעיו� לימוד שזהו  וחושבי�  וחמש , עשרי� או עשרי�  או דפי�  עשר

של דעת� לעומק לרדת  הראשונה  בפע�  בלמודו  מסוגל יותר מבוגר  ואפילו צעיר  כל ולאו

הלימוד  דרכי מלך בעניין שפתי כח 

פירושי�  שני רש"י בדברי  יש וא� רש "י . בפירוש  רק  ילמד  גמרא, ללמוד המתחיל כי זצוק"ל ,

הרבה, יתעכב  לא עניי� איזה  הבי� שלא  אירע  וא�  הראשו�. הפירוש את  רק ילמד  יותר  או

התלמוד , את לשנות  וכשיבוא התלמוד . כל  את  שישלי�  עד  יעשה  וכ� בלמודו, ימשי� אלא 

בעלי רבותינו דברי  את ילמד וכ� רש "י , בדברי  שהובאו  אחרי� פירושי� ג�  ללמוד יוסי�

את  יבי�  מאליו הגמרא , דרכי  את  והבי� התורה , חלקי בכל ידיעות רכש שכבר  וכיו�  התוספות .

משעות  בחלק  הזו בדר�  ללמוד  עצמי  על  קיבלתי ואז הראשו� . בלמודו בה� שנתקשה  הענייני� 

שערי לי ונפתחו  בתלמודי , ורעיוני עיני  אורו  זמ� אחר  כי  ואר�, שמי� עלי  אני ומעיד היו�,

והשלו� החיי�  בשו"ת  וע "ע  הבהיר . עכ"ל והמפרשי� . התלמוד  בעיו� ל')הבנה  סי' .(חיו"ד

זצ "ל יעקב הקהילות  לבעל  דאגרתא בקריינא  עיי�  ז')עוד  ו' ה ' אגרות  הנ"ל ,(ח"א  ככל שכתב

ללמוד (וראוי  תוספות בלא ואפילו ורש"י גמרא היא , הבקיאות  לימוד  צורת  ש�: דבריו ובכלל

ביו�  שעות שני לקבוע  וז"ל , כתב ב ' אגרת  ב ' בחלק  וש�  סוגיא). לאותה  השייכי� התוס'

בלא  בלבד  פירש "י  ע� בישיבה) לומדי� (שאינ�  אחרת  מסכת  ללמוד היינו הבקיאות, ללימוד 

רוב  את  משלימי�  היו  וכ� עיו� , סדרי�  שני  בישיבות  לומדי� היו  שבזמנ�  [וידוע תוספות.

העור�]. הערת  להל�. דבריו והובאו  זצ "ל ש�  הגראמ"מ מר� שהנהיג וכפי אחד , בזמ� המסכתא 

עול� נתיבי  בספר  עוד  וראה עכ"ל. פעמי�. ד ' סוגיא כל ט"ו)ולחזור פרק שהעלה (רחלזו�,

ע "ש. ישראל, גדולי  אצל המקובלות  שונות לימוד שיטות 

הרי� ועוקר סיני ג ')ובמאמר זצ"ל(סימ� אפשטיי� הגרמ "מ  לדברי  שליט "א  רבינו הביא עוד

מרדכי לבוש  התלמידי�,(בהקדמתו)בשו"ת פלפול  ונחיצות  עיקר  לבאר הארכנו כי  א�  והנה  וז"ל : ,

אל בא לא  לבד בפלפול כי יבי�, מבי�  כל זה  כל  ע� הקדושה , תורתנו ידיעת עיקר  הוא  כי 

בקיאות  בלא  א� ישרה , בסברא ולפרק ליישב יודע וחרי�  מפולפל  הוא אשר יש כי הקודש.

בירוש אמרו  דא כגו� ועל ידיעתו. כלל  תועיל  אמר לא  ממונות, דיני  אחד  פרק סנהדרי� למי

דסאי בר יעקב א "ר  כו '. פעמי� מאה  ומטמאה  השר�  מטהר והיה  מאיר  לרבי היה תלמיד רבי,

קטוע  היה אבל  ומפולפל , חרי�  היה הוא  לענ"ד, פירוש דסיני . מטורא  קטוע  תלמידא דההוא 

אשר  התורה , בקיאות  לו חסר היה  כי  להתורה, מצור� לא  עצמו  בפני  מפולפל  היה מהתורה ,

חז"ל י"ד)קראוהו דסיני ,(הוריות  מטורא  קטוע היה  תלמידא  והדי� בקיאותו, על  סיני יוס�  לרב

מזה, וג� מבקיאות , שמזה , היינו התורה, ע� מפולפל להיות  וטוב עצמו . בפני  מפולפל רק

סיני . ולהר  לתורה ודבוק  מחובר יהיה ואז ידו . יניח אל  ישרה , בסברא התלמידי�  מפלפול 

יקבע  בעצמו , ותוספות גמרא ללמוד  יוכל  כאשר  תיכ�  כי  היעוצה, העצה  מאד טוב כי  ובדוק 

לימודי� , שני  ‡Íלו ,˙ÂÙÒÂ˙ ÈÏ· ‡¯Ó‚ „ÂÓÏÈ ÌÂÈ‰ ÈˆÁÂ ,ÔÂÈÚ· ˙ÂÙÒÂ˙ ÌÚ ‡¯Ó‚ „Á‡

·ËÈ‰ È˜· ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÊÁÏשכל לו שיש בגילו חבר ע� "קצות " ללמוד יקבע  ביו�  אחת  ושעה  .

ש�. זצ "ל הגאו� עכ"ד הרבה. יצליח  הש�  בעזרת  ובזה  ישר ,

עול� נתיבות  בספרו דבריו ה�  וכה רבות , כ�  על  שעורר  המהר "ל בדברי  ראה  (נתיבכ� 

ה ') פרק שהיו התורה  כלל  ספק  אי� דינקותא  גירסא  בה�  היה א�  השני� רכי הבחורי� והנה  :

מאומה  לה�  אי� ועתה  נשי� . לישא  לחופה  שיכנסו קוד� מסכתות וכמה  כמה  ויודעי�  רגילי� 



מלך  הלימוד שפתי דרכי כט בעניין

בשנה אחת מסכת הפחות לכל
יז 

:

גו�  שיקנה  יותר טוב  היה  לא וכי  הוספה, שהוא  דבר – תוספות  שלמוד�  בשביל  והכל ביד�.

חדושי�  ושאר הרא "ש נדפסו ואילו הגמרא , אצל התוספות  שנדפסו בשביל  והכל קוד� . התלמוד 

הנערי�  א�  ההלכה , שיטת על  לומדי� הכל היו הגמרא , אצל כבוד  מנוחת�  האחרוני�  שחברו

על ההלכה  שיטת על עומד  שאינו לו  גור� זה  שדבר אלו, דברי� אל  לנערי� ומה  והקטני� .

ללמוד שיניח  הנער  לאבי  אומרי�  וא� בלמוד�. יחד  ישוו והקטני� הגדולי�  אי� כי בוריה,

אי�  כי  כלל , ילמוד שלא לו אומרי�  כאילו  התוספות, עדיי�  ילמוד ולא ההלכה  שיטת  בנו  את 

עד הזה , הדור מ� שמי� ויראת  המעשי� סילוק  גור�  זה  שדבר ועיקר בש� ... רק  חפ�  האב 

לבני� . ושננת�  הפסוק על ואתחנ�, פרשת  אריה גור  בספרו וע"ע שמי� . יראת נמצא  שלא 

צדיקי�  כ"ז)ובארחות  עצמ� (שער דימו הלומדי�  כי  התורה , נשתכחה הזה בדור  והנה  כתב ,

היו�  רוב את שמבטלי�  עד  בפלפולי�  למוד� והחזיקו והראשוני�, התוס' בעלי  כמו להיות 

הלימוד זמ� וביטול דארעי , ארעי נשאר  שלה�  הלימוד  ועיקר זה, את זה  ומבלבלי� בפלפול 

חז"ל אמרו והרי ע"א )קבע. ס"ג  כ� (שבת  עושי�  אינ�  ה�  ואילו  ליסבר , והדר  איניש  ליגמר 

דשמעתתא, צורתא שידעו קוד�  חידושי� וחידושי  החידושי�  וכל  התוס ' ללמוד  רצונ�  אלא 

פורשי�  רבי�  בו , שנוהגי�  והפלפול העיו�  טורח  מרוב כי  הרואות  ועינינו בלמוד�, יצליחו ואי� 

ע"כ . וכו '. הלימוד  מ� לגמרי

תורה יז . דברי  לספר  בהקדמתו שליט "א  עמר� רבי  הגאו�  דרבינא  בריה  מר שכתב  במה  עיי�

את  מחייב  וזה  דפי� , כעשרה  ביו� לומד  שליט "א  מורי  שאבי למודעי , וזאת  וז"ל: לרבינו ,

הרבי�  לימודיו שאר  מלבד שזה  וכמוב�  עכ "ל . רב. במר�  וללמוד מותניי�  לשנס  הצעירי� כל 

כידוע. העצומי�, ספריו  וכל

ירושלי�  של רבה  זצ"ל  פראנק  פסח צבי  רבי הגאו�  בדברי ראה שביביעוד בספר דבריו (הובאו

ב') פרק לרכושאור צריכי� שנה  חצי  ובכל  בה, עומד שאתה  זו  מסכת גומר היית  א� היה טוב ,

וע"ע  ע "כ. בימי . טלז  ישיבת  מנהג היה  וכ�  בלב, ושמורה בפה ערוכה שתהיה  אחת  מסכתא 

ד'. אגרת דעת  אגרות 

הבקיאות בלימוד ההספק מעלת 

האחרוני�, בדורות ישראל  גדולי הבקיאות בלימוד ההספק  חוסר  על רבות  התריעו וכבר

ומאמרי� מכתבי�  בספר זצ "ל ש� הגראמ"מ  מר�  דברי  ל� מ"ג )והא  אגרת  ורב (ח"א  יקירי  :

לה�  שסללו זו בדר� גדול  אסו� כלל בדר�  אני  רואה כי  ל� אומר  א�  מאד לי  צר  חביבי,

קי�  הזמ� במש� דפי�  כמה  ללמוד  כחמשה בהישיבות רק  שלומדי�  שיש ושמעתי  חור� , או

הסוגיא. של לעומקא  לרדת  בעיו� לימוד שזהו  וחושבי�  וחמש , עשרי� או עשרי�  או דפי�  עשר

של דעת� לעומק לרדת  הראשונה  בפע�  בלמודו  מסוגל יותר מבוגר  ואפילו צעיר  כל ולאו

הלימוד  דרכי מלך בעניין שפתי כח 

פירושי�  שני רש"י בדברי  יש וא� רש "י . בפירוש  רק  ילמד  גמרא, ללמוד המתחיל כי זצוק"ל ,

הרבה, יתעכב  לא עניי� איזה  הבי� שלא  אירע  וא�  הראשו�. הפירוש את  רק ילמד  יותר  או

התלמוד , את לשנות  וכשיבוא התלמוד . כל  את  שישלי�  עד  יעשה  וכ� בלמודו, ימשי� אלא 

בעלי רבותינו דברי  את ילמד וכ� רש "י , בדברי  שהובאו  אחרי� פירושי� ג�  ללמוד יוסי�

את  יבי�  מאליו הגמרא , דרכי  את  והבי� התורה , חלקי בכל ידיעות רכש שכבר  וכיו�  התוספות .

משעות  בחלק  הזו בדר�  ללמוד  עצמי  על  קיבלתי ואז הראשו� . בלמודו בה� שנתקשה  הענייני� 

שערי לי ונפתחו  בתלמודי , ורעיוני עיני  אורו  זמ� אחר  כי  ואר�, שמי� עלי  אני ומעיד היו�,

והשלו� החיי�  בשו"ת  וע "ע  הבהיר . עכ"ל והמפרשי� . התלמוד  בעיו� ל')הבנה  סי' .(חיו"ד

זצ "ל יעקב הקהילות  לבעל  דאגרתא בקריינא  עיי�  ז')עוד  ו' ה ' אגרות  הנ"ל ,(ח"א  ככל שכתב

ללמוד (וראוי  תוספות בלא ואפילו ורש"י גמרא היא , הבקיאות  לימוד  צורת  ש�: דבריו ובכלל
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מלך  הלימוד שפתי דרכי לא בעניין

ברצף ללימוד תחבולות 

בלימוד חלקו הלימוד, את  לחלק ראוי היטב  הזמ� את לנצל בכדי שליט "א , רבינו  אמר

ההלכה, ללימוד זמ�  לסדר וכ� הבקיאות, ובלימוד העיו� בלימוד  וחלקו וכתובי� , נביאי� תורה

פנימי . סיפוק  ע�  מאתגר  באופ� יהיה  שהלימוד  כ�  לחזרות , תלמידי� )וג� עוד(כתבי וראה .

החזו"א על(ש� )בדברי  ולהתפלל  הלימוד , התמדת  את  לקנות אי� תחבולות לחבל  הראוי  מ� ,

לימוד פירש"י , ע� שבכתב  תורה שלומד כמו  יו�  בכל  שוני� לימודי� לקבוע  אפשר  תמיד. זה

ע"כ . וכו '. ובמהירות בעיו� גמרא  מוסר , ספרי משנה,

הישיבה מעלת 

ר  אמר  יוצא עוד  ישיבה ב� כאשר זצ"ל , קוטלר  אהר� רבי  הגאו�  ממו"ר שמעתי  בינו ,

ולסטי� . חיות  למקו�  ויוצא באוהל נשקו את שמשאיר  חייל  אותו כמו הוא  (ספרמהישיבה ,

כ"ח) שעור דעת  ישיבה ראשית  ב� זצ "ל , מפונביז' הרב  מו"ר בש�  רבינו אמר  אחרת ובהזדמנות  .

הישיבות ). בני את  לגייס  רוצי�  כ� ידי על (שהרי  "רוד�" הוא  הישיבה  בסדרי נמצא  שאינו 

תשע"ג ) ניס� מל� שפתי לשמור (קוב�  בחור  בעודו  מאד הקפיד שהוא עצמו , על רבינו  והעיד .

הישיבה. ותקנו� ממסגרת לחרוג ולא  הישיבה  סדרי  כל תלמידי� )על דעת (כתבי אגרות  וע"ע .

ל "ד . אגרת 

בישיבה חתונות 

של רק  בישיבה חבר של  חתונה לא�  הלכתי לא  אני  ואמר, עצמו  על  רבינו העיד

ביטול חשש בזה  ויש הישיבה, חברי של  החתונות לכל  ללכת צור�  ואי� לא, ותו  החברותות,

תלמידי� )תורה. .(כתבי

עיתונים  וקריאת  פלאפונים

לסלק  שראוי  הרי שמי� , ויראת  בתורה ולגדול בלימודו  להצליח  שהרוצה רבינו , ציי�  עוד

מטרידי�  ה�  שהרי  הכשרי�), (ואפילו הפלאפוני�  כגו�  הדעת , את המסיחי� דברי�  ממנו

אלו  וא� עיתוני�  מיני כל  וכ� הישיבות . לבני שכ� וכל  הלימוד, מ� האד� את  ומוציאי� 

ברציפות  וקלקול  ירידה  היא  לישיבות , כעת  שחדרה הזו  התופעה  כל ובכלל "חרדי� ". שנקראי� 

בלימוד. תלמידי� )ושקיעות  .(כתבי

הזמנים  בין

בשבת  המהרש "א לדברי  להביא  שליט"א  דרבינו בפומיה  ע"ב)מרגלא  קי"ט לשונו:(ד� וזו

הוא  רב� בית של  תינוקות ביטול  וכו', בעו"ה  הזה  בדור  ה� כול� וכמעט  עוונות רוב והנה 

בביטולי�  ברחובות והולכי�  הזמני�  בבי� הימי�  רוב  מבטלי� הבחורי�  ג� קהלה, בכל מצוי 

ע "כ. וכו'. תלמידי� )וטיולי�  .(כתבי

הלימוד  דרכי מלך בעניין שפתי ל 

ה"י ה. והבלי�  בדיבורי� הזמ� את לבזבז לא והעיקר
יח 

:

ומחמת  אחר, במקו�  ועשירי�  אחד במקו�  עניי� תורה  דברי  והלא  האחרוני� , וגדולי הראשוני�

עכ "ד . לה� . בדו  אשר  בסברות  הישרה מדר�  נוטי� ידיעות  חוסר 

ד�  בשבת  הגמ ' דברי על  בחידושיו  סופר  החת� מר� שכתב מה להביא  הוא  בעתו  ודבר

רש "י , ופירש בצועי . ליבצע לא ריפתא, ליה נפישא דלא  רב  בי  בר  חסדא , רב  ואמר ע"ב, ק "מ 

אלא  שביעה, דר�  זה שאי� מפני מעט, שעה ולאחר לו שימצא  פת  מעט עכשיו יאכל לא

שאינ�  לאלו  מוסר תוכחת הוא זה מאמר ש�, סופר  החת� ע "ז  וכתב ע "כ. יחד . ויאכל יצר�

ועל בזו, ומעט  זו במסכת  מעט  למדי� אלא אחת , במסכת  מתמידי� ואינ� בלימוד�  מעמיקי� 

על אחת  מסכת ללמוד אלא  המסכת , לימוד  באמצע  יפסיק שלא בצועי ', ליבצע 'לא אמר זה

עכ "ד . שביעה . כדי בה  ולהעמיק הסדר,

באגרותיו יח. איש החזו� דברי  ג ')וידועי� אגרת  על(ח"א  עומדי� והננו  הזהב: וז"ל  שכתב 

החיי�  זר�  את  ההזנחה וכו '. המושחתות מדות  בי�  מכובד  מקו�  התופסת  העצלות מדת

קיו�  הוא אחת  שעה ולהפסיק אחת  שעה  ללמוד  התורה. הזנחת שורש היא  ולהרגלו למסלולו 

הוא  התמידי בלימוד נפסק. והבלתי  התמידי הוא  הלימוד עיקר  וכו'. וההעדר  האפס התוהו 

עכ "ל . וכו'. רוח  אס�  קרעי�  קרעי� תורתו שעושה  וזה  הקדושה , סוד 

וקדושה  מנוחה  בספר  שכתב  מה כ"ח)וראה פרק ח"א  התפילה  דרככ�,(שער על  לבכ�  "שימו

בתורה, בו להגות  תוכלו  אולי רגע, כל  על ולהזהר  חייכ� ימי בכל תמיד המשמר על  לעמוד

שכר  כי  בזה , תשמח אחת ... משנה או  של�  פסוק שכ� ומכל  אחת , תיבה  תחטפו א� וא� 

בעול�  א�  גדול  שכר  ל� עומד  ועוד אחת, מתיבה א� הבא  בעול� מאד גדול  תורה תלמוד

עכ "ל . הזה ".

גדול שאז הלימוד , באמצע חולי� בדברי שיחתו את  אד�  שח  א�  בכ "ש  אמורי�  והדברי� 

ז "לעוו  וכמאמר�  מנשא , ע"ב)נו  ג ' ד� שיחה,(ע"ז בדברי  ועוסק  תורה  מדברי  הפוסק  כל  :

היה  זה עניי� על מזהיר  כשהיה  זצ "ל צדקה יהודה  רבי הגאו�  רתמי� . גחלי  אותו מאכילי� 

על שכר יקבל לא  דבר של  ובסופו יו�, אחר יו� רבות  שני� ללמוד אד�  יכול כי אומר,

גיהנ�, תרתי  שירש נמצא  מעשהו . על  כעונש רתמי�  גחלי  שיאכילוהו  אלא  עוד ולא  כ� ,

זה  על  ומזהיר חוזר היה וכ�  כ�. על  ויסבול  דינו ית� ובעוה "ב  לחנ�, עמל זה  בעול� 

וכמה  בכמה  חז "ל כ� על הזהירו וכבר  בזה . להכשל  שאפשר  והקלות  העניי� חומר  ביודעו

באבות  במשנה  וכגו�  מ"ז)מקומות , נת�(פ"ג  דרבי  ובאבות  בנפשו. שמתחייב כ"ואמרו (פרק

ובזוהר ה "ג ) שלח, פרשת  בזוהר ג� וראה  קטני�. כשה� מתי�  ת "ח  כ� משו� כי נאמר

ועוד . רות , חדש 
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שאינ�  לאלו  מוסר תוכחת הוא זה מאמר ש�, סופר  החת� ע "ז  וכתב ע "כ. יחד . ויאכל יצר�

ועל בזו, ומעט  זו במסכת  מעט  למדי� אלא אחת , במסכת  מתמידי� ואינ� בלימוד�  מעמיקי� 

על אחת  מסכת ללמוד אלא  המסכת , לימוד  באמצע  יפסיק שלא בצועי ', ליבצע 'לא אמר זה

עכ "ד . שביעה . כדי בה  ולהעמיק הסדר,

באגרותיו יח. איש החזו� דברי  ג ')וידועי� אגרת  על(ח"א  עומדי� והננו  הזהב: וז"ל  שכתב 

החיי�  זר�  את  ההזנחה וכו '. המושחתות מדות  בי�  מכובד  מקו�  התופסת  העצלות מדת

קיו�  הוא אחת  שעה ולהפסיק אחת  שעה  ללמוד  התורה. הזנחת שורש היא  ולהרגלו למסלולו 

הוא  התמידי בלימוד נפסק. והבלתי  התמידי הוא  הלימוד עיקר  וכו'. וההעדר  האפס התוהו 

עכ "ל . וכו'. רוח  אס�  קרעי�  קרעי� תורתו שעושה  וזה  הקדושה , סוד 

וקדושה  מנוחה  בספר  שכתב  מה כ"ח)וראה פרק ח"א  התפילה  דרככ�,(שער על  לבכ�  "שימו

בתורה, בו להגות  תוכלו  אולי רגע, כל  על ולהזהר  חייכ� ימי בכל תמיד המשמר על  לעמוד

שכר  כי  בזה , תשמח אחת ... משנה או  של�  פסוק שכ� ומכל  אחת , תיבה  תחטפו א� וא� 

בעול�  א�  גדול  שכר  ל� עומד  ועוד אחת, מתיבה א� הבא  בעול� מאד גדול  תורה תלמוד

עכ "ל . הזה ".

גדול שאז הלימוד , באמצע חולי� בדברי שיחתו את  אד�  שח  א�  בכ "ש  אמורי�  והדברי� 

ז "לעוו  וכמאמר�  מנשא , ע"ב)נו  ג ' ד� שיחה,(ע"ז בדברי  ועוסק  תורה  מדברי  הפוסק  כל  :

היה  זה עניי� על מזהיר  כשהיה  זצ "ל צדקה יהודה  רבי הגאו�  רתמי� . גחלי  אותו מאכילי� 

על שכר יקבל לא  דבר של  ובסופו יו�, אחר יו� רבות  שני� ללמוד אד�  יכול כי אומר,

גיהנ�, תרתי  שירש נמצא  מעשהו . על  כעונש רתמי�  גחלי  שיאכילוהו  אלא  עוד ולא  כ� ,

זה  על  ומזהיר חוזר היה וכ�  כ�. על  ויסבול  דינו ית� ובעוה "ב  לחנ�, עמל זה  בעול� 

וכמה  בכמה  חז "ל כ� על הזהירו וכבר  בזה . להכשל  שאפשר  והקלות  העניי� חומר  ביודעו

באבות  במשנה  וכגו�  מ"ז)מקומות , נת�(פ"ג  דרבי  ובאבות  בנפשו. שמתחייב כ"ואמרו (פרק

ובזוהר ה "ג ) שלח, פרשת  בזוהר ג� וראה  קטני�. כשה� מתי�  ת "ח  כ� משו� כי נאמר

ועוד . רות , חדש 

˙Â‚‰�‰Â ÌÈ·È·˘ ‰ÓÎ Ô‡Î ‡È·� ,˜"‰Â˙‰ „ÂÓÈÏ· ˜ÙÒ‰Â ¯„Ò ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰ ¯·ÎÂ ˙ÂÈ‰·Â

:ÌÈ�Â˘‰ ‰È¯„ÒÂ ‰·È˘È‰ ˙ÏÚÓ È�ÈÈ�Ú· ‡"ËÈÏ˘ Â�È·¯ È„ÈÓÏ˙ È"Ú ÂÓ˘¯� ¯˘‡



מלך  הלימוד שפתי דרכי לג בעניין

שכרו  ייצא  כלל  בדר�  כ� לא  שא�  אבר� , וה� בחור ה�  מכ�, לפחות ואי� שעות, כשבע 

תלמידי� )בהפסדו. שולח� (כתבי עריכת  בספרו  שכתב במה עוד לו עיי�  הצהרי� שנת [ובעניי�  .

רל"א ]. סימ� ריש  ח "ג  ילקוט�חיי� 

הרמב "�  כתב ה "ג )וכבר  דעות  מהלכות  כדי(פ"ג  וחזק  של� גופו שיהא  לבו על  ישי�  וז "ל,

או  וחולה  רעב  והוא בחכמות  ויסתכל שיבי� אפשר שאי  ה ', את לדעת ישרה נפשו  שתהיה 

מידיעת  דבר  ידע  או  שיבי�  אפשר אי  שהרי  בפ "ד, ש�  כ� כתב  ועוד ע "כ. כואב . מאבריו אחד 

הוא  אד� של  דעתו  לצלילות  העיקריי� המפסידי�  שאחד  ופשוט ע"כ . חולה . והוא הבורא 

להתבונ�  לאד� יש  לכ� הבורא . בעבודת  גופו  יוצלח  לא  כ� ידי  ועל  ועייפות , שינה  חוסר

באיוב  הפסוק את  אלו רמב"� דברי  על רמזו וכבר  מזה . יג )ולהתרחק  לי".(ג , ינוח אז "ישנתי

הגר"ח  בש�  בזה  ומתאמרא האד�. דעת  מניחי� מנוחה שעות  ששמונה שמונה , בגימטריה "אז "

שאינו  לימוד והיינו הסוס , לימוד  מללמוד הסוס  שינת ייש� שלא  יותר דטוב זצ "ל מבריסק

ובעירובי� ב)כראוי . לשינה (סד, לו הנצר� מזמ� אד� יפחית  וא�  צילותא . בעי  שמעתתא אמרו:

לימודו. להבנת דעתו וצלילות  יישוב  מעצמו שמאבד  הרי

באבות  המאירי  מ"ה )ג�  שעות (פ"ג  שמונה ליש�  לאד�  לו  שיש הללו, הרמב "�  כדברי כתב

ברורה  במשנה ועי� מאד ". תזיק מדאי יותר  ההתעוררות  "כי והוסי� סק"ב)ביו�, רל"ח (סימ�

אד�  בכל תלוי  אלא  קבוע , שיעור  אי�  בלילה האד� שלשינת  המג"א , לדברי  להלכה  שהביא 

הגאו�  על א�  החזו"א , שאלו שפע�  המשגיחי�, מזקני אחד וסיפר  ע"ש. בריאותו, כח לפי

מסופר  לשו"ע)מוילנא בהקדמת�  הגר"א  כ� (בני א�  שעה, חצי פעמי� ארבע  לעת  מעת שיש� 

אפשר  אי לו , ואמר החזו"א חיי� בפליאה , וכשהגיב אשי . ורב  רבינא  ישני�  היו  זמ� כמה 

עכ "ד . לו . שנזקקו השעות מספר את  ישנו ה� שעות ... שמונה א� שישנו ויתכ� לדעת 

השו "ע  רל"א )ולשו� סימ� הבריאות,(או"ח לצור� מנוחה  ולגופו לעיניו , שינה  לתת  יתכוי� הוא :

בלימוד  טע� בקונטרס  עוד  ומובא  ע "כ. השינה . מניעת  מחמת  בתורה  דעתו תטר� (עמ'שלא 

התבט 23) המשגיחי�  מגדולי  אחד  שיושב כי  בחור  אותו מאחורי  עומד מי  וכי  ואמר, פע�  א 

ע"כ . כ�. לעשות  אותו שדוח�  בעצמו הרע  היצר הלא  לישו� , במקו� בלילה משמר ועושה 

לומדי�  מאוחר , לישו� שוכבי�  א� לימוד , היא  שינה  כי  פע� התבטא  זצ"ל  חיי� החפ�  מר� 

למחרת . 90)פחות  עמ' ח"א  ישראל עיני .(מאיר

הט"ז שכתב  מה כא�, לציי�  ראוי  סע"ב)כ� כ"ה  סימ� קו� (אה "ע  משכימי לכ� שוא וז"ל ,

תלמידי ויש הרבה , בתורה  ועוסקי� מעיניה�  שינה  המנדדי� חכמי�  תלמידי שיש דהיינו  כו',

יכול ובאמת  בתורה , לעסוק לב  וזריזות  החזק  כח  לה�  שיהיה  כדי  הרבה שישני�  חכמי� 

בשווה. שכר  לה�  יש שניה�  ובודאי  שעות  בשני  ועוסק מצטער שזה מה אחת בשעה ללמוד

שבת  ומאחרי בבוקר ומשכימי�  מצטערי�  שאת�  לכ� בחנ�  דהיינו לכ� , שוא  אמר כ� על 

כדי הרבה  שיש� מי  דהיינו שינה , לידידו  ה ' ית� כ� כי  בחנ� , זה  שנת�, וממעטי�  בלילה 

כי עצמו , ומצער בשינה  שממעט  אותו כמו  בתורה חלקו הקב "ה  לו נות�  בתורה  מוחו שיחזק 

עכ "ל . וכו'. המחשבה  אחר  הול� הכל 

הלימוד  דרכי מלך בעניין שפתי לב 

מוסר סדר

שכתב  מה  וראה תורה . של בעמלה חיזוק לכל וראשו� ראש הוא  המוסר שלימוד ידוע

ילקוט �חיי�  שולח� עריכת  בספרו ט"ז)רבינו אות  רמ"ו סימ� התפילה (חי"א  שחיוב  כש�  וז"ל :

וביו�  שמי�. יראת  מתו�  בעומקה תורה  ללמוד האד�  חייב  כ� והמחשבה , הלב בעומק  להיות 

ה' יראת  אי הכי ואפילו דבר, מתו� דבר  הבנת בחכמה , פלפלת אותו, שואלי� הנורא הדי�

וכמה  וכו'. ע"א ל "א ד�  שבת גמרא  עפ"י  כתב, ש�  ובהערה  לא . לא אי  אי� , אוצרו  היא 

ולעיל מתלעת, תורתו  שמי� יראת בלי  תורה לימוד  כי  אלה, דברי�  ד"ה מרעישי�  י"ב (אות 

ע"כ .ותורתו) שמי� . יראת  בה אי�  כאשר מות  לס�  נהפכת  ח "ו  תורה  שיש זה  עניי� כתבתי 

דעת  ראשית בספר ב')וע"ע שעור היו (סו� ראשוני�  שבדורות בזה , שהארי� שליט "א  לרבינו

הישיבות  את ועזבו ישול� ", הוא מצוה  "וירא  מתו� ולא  שמי�, יראת מתו� לא  שלמדו  לומדי�

שבחורי בכדי פנימיות לבנות החליטו דאז  הישיבות ראשי  זאת וכשראו הקדושה. התורה ואת 

בא  סלנטר ישראל  רבי  וכ� הקלוקלת . הרחוב  מאוירת  יושפעו  ולא  בישיבות  יסתופפו הישיבות 

הערובה  הוא  המוסר שלימוד  שראו  מפני  זה  וכל האמונה , את  לבסס בשביל מוסר  תנועת  והקי� 

ע "ש. התורה . עול�  על לשמירה היחידה 

היה  המוסר  ולימוד מלא , היה  מוסר  סדר בישיבות  למד שהוא  שבזמ� שמענו, רבינו ומפי 

רעהו  את  איש מעוררי�  שהיו  קבועות  חברותות היו וכ� בעיניי� . ובדמעות בהתפעלות נלמד 

חיזוק. הצריכי�  אמונתי)בדברי� זאת  לספר רבינו בהקדמת  וע"ע  תלמידי� , לשאלת (כתבי ובתשובה  .

בעיו�  יהיה  המוסר שלימוד שליט "א , רבינו  השיב ישיבה שעריב� רבותינו: גדולי בספרי

לכל ולהקשיב  לשמוע צור�  ישיבה לב� ואי� המועילי� , ספרי�  ושאר ישרי�  ומסילת תשובה ,

(וד"ל), חיצוניות  דוגמאות  ידי  על  ומתחזק  חילוני  לציבור אמונה  בענייני המדברי� מרצי�  מיני 

הנזכרי� . רבותינו בספרי  להתמקד  תלמידי� )אלא  .(כתבי

'טרמפים' בעניין 

המכשלה  אשר 'טרמפי� ' ועוצרי�  בצמתי� שעומדי�  אלו עושי�  טוב  שלא  לדעת "צרי�

ומרעילי�  הישיבות לבני  העוצרי�  שיש שידוע  ובפרט הפילה . חללי�  ורבי�  ועצומה , רבה  בזה 

בכ�". שכרוכות  אסורות מראות  מיני  כל  מלבד  וזה רוח . ורעות  הבאי בדברי  תלמידי� )אות�  .(כתבי

בזמן  שינה  בעניין 

ילקוט �חיי� שולח� עריכת בספרו שליט "א  רבינו ו')כתב  אות  רמ "ו סימ� דברי(חי"א  על 

וז"ל : שעות , שמונה בלילה ליש� לאד� לו  דדי  שכתב, ה "ד דעות  מהלכות בפ "ד הרמב"� 

ובפרט  טוב . אינו שינה  ריבוי  וכל  שעות , שמונה  ליש� בריא זה אי�  כי  ומצאו  חקרו ובדורינו 

הראוי השעור כיו� מהו רבינו  ונשאל  ע"כ . וכו'. סכנה  ג�  בה  שיש  מצאו צהרי� של שינה

הלילה  בשנת ליש�  הפחות  לכל להקפיד יש והשיב , הלילה . בשנת ולאברכי�  הישיבות  לבני 



מלך  הלימוד שפתי דרכי לג בעניין

שכרו  ייצא  כלל  בדר�  כ� לא  שא�  אבר� , וה� בחור ה�  מכ�, לפחות ואי� שעות, כשבע 

תלמידי� )בהפסדו. שולח� (כתבי עריכת  בספרו  שכתב במה עוד לו עיי�  הצהרי� שנת [ובעניי�  .

רל"א ]. סימ� ריש  ח "ג  ילקוט�חיי� 

הרמב "�  כתב ה "ג )וכבר  דעות  מהלכות  כדי(פ"ג  וחזק  של� גופו שיהא  לבו על  ישי�  וז "ל,

או  וחולה  רעב  והוא בחכמות  ויסתכל שיבי� אפשר שאי  ה ', את לדעת ישרה נפשו  שתהיה 

מידיעת  דבר  ידע  או  שיבי�  אפשר אי  שהרי  בפ "ד, ש�  כ� כתב  ועוד ע "כ. כואב . מאבריו אחד 

הוא  אד� של  דעתו  לצלילות  העיקריי� המפסידי�  שאחד  ופשוט ע"כ . חולה . והוא הבורא 

להתבונ�  לאד� יש  לכ� הבורא . בעבודת  גופו  יוצלח  לא  כ� ידי  ועל  ועייפות , שינה  חוסר

באיוב  הפסוק את  אלו רמב"� דברי  על רמזו וכבר  מזה . יג )ולהתרחק  לי".(ג , ינוח אז "ישנתי

הגר"ח  בש�  בזה  ומתאמרא האד�. דעת  מניחי� מנוחה שעות  ששמונה שמונה , בגימטריה "אז "

שאינו  לימוד והיינו הסוס , לימוד  מללמוד הסוס  שינת ייש� שלא  יותר דטוב זצ "ל מבריסק

ובעירובי� ב)כראוי . לשינה (סד, לו הנצר� מזמ� אד� יפחית  וא�  צילותא . בעי  שמעתתא אמרו:

לימודו. להבנת דעתו וצלילות  יישוב  מעצמו שמאבד  הרי

באבות  המאירי  מ"ה )ג�  שעות (פ"ג  שמונה ליש�  לאד�  לו  שיש הללו, הרמב "�  כדברי כתב

ברורה  במשנה ועי� מאד ". תזיק מדאי יותר  ההתעוררות  "כי והוסי� סק"ב)ביו�, רל"ח (סימ�

אד�  בכל תלוי  אלא  קבוע , שיעור  אי�  בלילה האד� שלשינת  המג"א , לדברי  להלכה  שהביא 

הגאו�  על א�  החזו"א , שאלו שפע�  המשגיחי�, מזקני אחד וסיפר  ע"ש. בריאותו, כח לפי

מסופר  לשו"ע)מוילנא בהקדמת�  הגר"א  כ� (בני א�  שעה, חצי פעמי� ארבע  לעת  מעת שיש� 

אפשר  אי לו , ואמר החזו"א חיי� בפליאה , וכשהגיב אשי . ורב  רבינא  ישני�  היו  זמ� כמה 

עכ "ד . לו . שנזקקו השעות מספר את  ישנו ה� שעות ... שמונה א� שישנו ויתכ� לדעת 

השו "ע  רל"א )ולשו� סימ� הבריאות,(או"ח לצור� מנוחה  ולגופו לעיניו , שינה  לתת  יתכוי� הוא :

בלימוד  טע� בקונטרס  עוד  ומובא  ע "כ. השינה . מניעת  מחמת  בתורה  דעתו תטר� (עמ'שלא 

התבט 23) המשגיחי�  מגדולי  אחד  שיושב כי  בחור  אותו מאחורי  עומד מי  וכי  ואמר, פע�  א 

ע"כ . כ�. לעשות  אותו שדוח�  בעצמו הרע  היצר הלא  לישו� , במקו� בלילה משמר ועושה 

לומדי�  מאוחר , לישו� שוכבי�  א� לימוד , היא  שינה  כי  פע� התבטא  זצ"ל  חיי� החפ�  מר� 

למחרת . 90)פחות  עמ' ח"א  ישראל עיני .(מאיר

הט"ז שכתב  מה כא�, לציי�  ראוי  סע"ב)כ� כ"ה  סימ� קו� (אה "ע  משכימי לכ� שוא וז"ל ,

תלמידי ויש הרבה , בתורה  ועוסקי� מעיניה�  שינה  המנדדי� חכמי�  תלמידי שיש דהיינו  כו',

יכול ובאמת  בתורה , לעסוק לב  וזריזות  החזק  כח  לה�  שיהיה  כדי  הרבה שישני�  חכמי� 

בשווה. שכר  לה�  יש שניה�  ובודאי  שעות  בשני  ועוסק מצטער שזה מה אחת בשעה ללמוד

שבת  ומאחרי בבוקר ומשכימי�  מצטערי�  שאת�  לכ� בחנ�  דהיינו לכ� , שוא  אמר כ� על 

כדי הרבה  שיש� מי  דהיינו שינה , לידידו  ה ' ית� כ� כי  בחנ� , זה  שנת�, וממעטי�  בלילה 

כי עצמו , ומצער בשינה  שממעט  אותו כמו  בתורה חלקו הקב "ה  לו נות�  בתורה  מוחו שיחזק 

עכ "ל . וכו'. המחשבה  אחר  הול� הכל 

הלימוד  דרכי מלך בעניין שפתי לב 

מוסר סדר

שכתב  מה  וראה תורה . של בעמלה חיזוק לכל וראשו� ראש הוא  המוסר שלימוד ידוע

ילקוט �חיי�  שולח� עריכת  בספרו ט"ז)רבינו אות  רמ"ו סימ� התפילה (חי"א  שחיוב  כש�  וז"ל :

וביו�  שמי�. יראת  מתו�  בעומקה תורה  ללמוד האד�  חייב  כ� והמחשבה , הלב בעומק  להיות 

ה' יראת  אי הכי ואפילו דבר, מתו� דבר  הבנת בחכמה , פלפלת אותו, שואלי� הנורא הדי�

וכמה  וכו'. ע"א ל "א ד�  שבת גמרא  עפ"י  כתב, ש�  ובהערה  לא . לא אי  אי� , אוצרו  היא 

ולעיל מתלעת, תורתו  שמי� יראת בלי  תורה לימוד  כי  אלה, דברי�  ד"ה מרעישי�  י"ב (אות 

ע"כ .ותורתו) שמי� . יראת  בה אי�  כאשר מות  לס�  נהפכת  ח "ו  תורה  שיש זה  עניי� כתבתי 

דעת  ראשית בספר ב')וע"ע שעור היו (סו� ראשוני�  שבדורות בזה , שהארי� שליט "א  לרבינו

הישיבות  את ועזבו ישול� ", הוא מצוה  "וירא  מתו� ולא  שמי�, יראת מתו� לא  שלמדו  לומדי�

שבחורי בכדי פנימיות לבנות החליטו דאז  הישיבות ראשי  זאת וכשראו הקדושה. התורה ואת 

בא  סלנטר ישראל  רבי  וכ� הקלוקלת . הרחוב  מאוירת  יושפעו  ולא  בישיבות  יסתופפו הישיבות 

הערובה  הוא  המוסר שלימוד  שראו  מפני  זה  וכל האמונה , את  לבסס בשביל מוסר  תנועת  והקי� 

ע "ש. התורה . עול�  על לשמירה היחידה 

היה  המוסר  ולימוד מלא , היה  מוסר  סדר בישיבות  למד שהוא  שבזמ� שמענו, רבינו ומפי 

רעהו  את  איש מעוררי�  שהיו  קבועות  חברותות היו וכ� בעיניי� . ובדמעות בהתפעלות נלמד 

חיזוק. הצריכי�  אמונתי)בדברי� זאת  לספר רבינו בהקדמת  וע"ע  תלמידי� , לשאלת (כתבי ובתשובה  .

בעיו�  יהיה  המוסר שלימוד שליט "א , רבינו  השיב ישיבה שעריב� רבותינו: גדולי בספרי

לכל ולהקשיב  לשמוע צור�  ישיבה לב� ואי� המועילי� , ספרי�  ושאר ישרי�  ומסילת תשובה ,

(וד"ל), חיצוניות  דוגמאות  ידי  על  ומתחזק  חילוני  לציבור אמונה  בענייני המדברי� מרצי�  מיני 

הנזכרי� . רבותינו בספרי  להתמקד  תלמידי� )אלא  .(כתבי

'טרמפים' בעניין 

המכשלה  אשר 'טרמפי� ' ועוצרי�  בצמתי� שעומדי�  אלו עושי�  טוב  שלא  לדעת "צרי�

ומרעילי�  הישיבות לבני  העוצרי�  שיש שידוע  ובפרט הפילה . חללי�  ורבי�  ועצומה , רבה  בזה 

בכ�". שכרוכות  אסורות מראות  מיני  כל  מלבד  וזה רוח . ורעות  הבאי בדברי  תלמידי� )אות�  .(כתבי

בזמן  שינה  בעניין 

ילקוט �חיי� שולח� עריכת בספרו שליט "א  רבינו ו')כתב  אות  רמ "ו סימ� דברי(חי"א  על 

וז"ל : שעות , שמונה בלילה ליש� לאד� לו  דדי  שכתב, ה "ד דעות  מהלכות בפ "ד הרמב"� 

ובפרט  טוב . אינו שינה  ריבוי  וכל  שעות , שמונה  ליש� בריא זה אי�  כי  ומצאו  חקרו ובדורינו 

הראוי השעור כיו� מהו רבינו  ונשאל  ע"כ . וכו'. סכנה  ג�  בה  שיש  מצאו צהרי� של שינה

הלילה  בשנת ליש�  הפחות  לכל להקפיד יש והשיב , הלילה . בשנת ולאברכי�  הישיבות  לבני 
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בחזרת  אלא לשכחה  תקנה ואי�  בתמידות, לימודו על חזרה ידי על הוא לשמה  לימוד עניי�

עכ "ד . החדש. מלימודו  ימעט כ� ידי  שעל  וא�  בתמידות , לימודו

באגרותיו החזו "א  בדברי ב')ג� אגרת  שנאמרו (ח"א  הסגולות וכל התורה  עמל וז "ל: כ� , מצינו

שער  נפתח  אז  הרבה  שחוזרי�  ואחרי פעמי� , הרבה לימודו על שחוזר  מה על  היינו עליה,

דאגרתא בקריינא  זצ "ל קנייבסקי והגרי "י  עכ"ל. ק�. ללא  מתענג השכל  אשר  אגרת חדש (ח"א 

ע"כ .ו') הכשרו�. מתפתח  החזרה ריבוי  ידי  ועל בחזרה , היא  ההצלחה  עיקר כל  כותב,

קיצורי�  בזה  אי�  ואמר : נענה  היטב, הלימוד לזכור העצה מהי  שליט"א רבינו  וכשנשאל

כי פה בעל  זוכרי� בית�" יושבי  ש"אשרי  וכש� ושינו�, שינו�  רק  אלא מיוחדות  ושיטות

יהיה  אפשר  ושוב שוב שינו� ע"י  רק  בלימוד , ג� הוא כ� ויו� , יו�  כל זאת  ומשנני� חוזרי� 

נכו� בסדר  הלימוד את  ולחלק ולסדר  חכ� להיות שצרי� ג� ומה  היטב. הערה לזכור  לעיל (ראה 

ברצ�) ללימוד תחבולות  בעניי� תלמידי� ).יח .(כתבי

ראש  נ"ז)ובכתר כב� (אות  היה  הגר"א רבו  לפני  זצ"ל  מוואלוז'י� הגר "ח  בא כאשר מסופר,

עדיי�  א�  פעמי� , י"ד מועד  סדר  על  שחזר  להגר"א ואמר  חריפותו, בתוק�  אז והיה  שנה  י"ט 

כבר  פעמי�  י"ד של  חזרה אחר וכי  הגר"א, עליו תמה בפיו . ומחודדי�  מחוורי�  הדברי�  אי� 

אי�  הגר"א, רבו ענהו לידע . כדי השעור  מהו  כ� א�  תלמידו, שאלו  היטב . לדעת רוצה  הינ� 

ע"כ . קאי . וחזור בעמוד ימי� כל רק  כלל, שעור לדבר 

זצ "ל  קנייבסקי להגרי "י דאגרתא  בקריינא ראה  י"ט)עוד אגרת  השכחה (ח"א  בדבר  שכתב,

כל הפחות  ולכל בזכרונו , נקבע שיהיה  עד  פעמי�  הרבה לחזור  וצרי� אד� , כל  אצל הוא כ�

לחזור  הוצר�  ע "ה  רבינו  משה  שאפילו ע"ב נ "ד בעירובי�  בגמ ' כמבואר  פעמי�, ד' סוגיא

זצ"ל  פראנק  מהגרצ "פ  אור שביבי ובספר ע"כ . פעמי�. משלוש(פ"ב)ארבע  פחות  לימוד  כתב :

ע"כ . חזרה . נקרא  אי� פעמי�  מעשרה  פחות  חזרה לימוד, נקרא  אי�  פעמי�

הבאה  בחזרה  יהיה עליו  נקל פעמי� כמה  המסכתא  למד  אד� כבר  שכאשר רבינו , אמר  עוד

עניינו. לפי  אחד וכל  שעתיי� , או  בשעה  דפי� כמה  להספיק  ויוכל תלמידי� )יותר , וכעי� (כתבי .

זצ "ל פראנק הגרצ "פ  כתב הקודמות,(ש� )זה  המסכתות  על  לחזור  קבוע  זמ�  ל� שיהיה  נחו�  ,

בעלמא  העברה דר�  א�  כי  הלב, מ� ייצאו שלא  הרבה  להציל  מועט  בזמ� אפשר תשכיל וא� 

ש�  כתב עוד  עכ "ד . הדעת . היסח  מתו�  אלא באה שלא השכחה  מעכב הישנות  על ובמרוצה 

לומד , שאתה  מה  זוכר להיות להתלמד צרי�  אתה  זצ"ל , בהרגל ,הגאו� תלוי  הזכרו� ג� כי 

שמייגע  מה וכל בלימוד, עליו  שעבר  מה נזכר  להיות  כוחו את ומנסה  תמיד  משתמש שאד� מה 

ע"כ . הזכרו�. כוח מגדיל  זה  להזכר עצמו  את

תורה חידושי  כתיבת  בעניין

ונות�  ונושא ד�  אני  ועמו  שלי , החברותא הוא שהעט בשני�  רבות  שליט"א, רבינו  אמר

הסוגיות  ודו"ק)בעומק  כ' אגרת  ח"א  דאגרתא  קריינא  כותב (עיי� אני תורה החידושי את דוקא ולאו .

הלימוד  דרכי מלך בעניין שפתי לד 

של ו. עמלה ג� יש  בחזרה כי הזכרו�  לחדד כדי  לחזור ושוב ולחזור

תורה
יט 

:
דאורייתא  ביקרא 

קורח  שלמה

הלימודיט . חזרת  מעלת 

סנהדרי�  א )במסכת  עליה (צט, חוזר  ואינו תורה הלומד  כל  אומר , קרחה  ב� יהושע רבי  אמרו,

בתענית  ואמרו קוצר. ואינו  שזורע לאד�  ב)דומה הדעת.(ז, בהיסח אלא נפסלי� תורה  דברי  אי� 

נת� דרבי אבות ג�  ועיי� ע "כ. תמיד. מחזיר� אינו א�  הדעת, בהיסח  רש"י , מ"ו)וביאר כ"ד (פרק

ש�  אמרו עוד  כ� . על  א )שהזהירו  אדא (ח, רב וכו'. זמני� ארבעי�  מתני ' מסדר הוה  לקיש ריש

ובברכות וכו '. זמני� וארבע  עשרי� מתני' מסדר  אהבה  ב)בר כל(לח, אבא  בר  חייא  רבי  איתא,

תלמודו, כל דוקא  לאו כתבו, ש�  ובתוס ' רביה . יוחנ� דרבי  קמיה  תלמודיה מהדר  יומי� תלתי� 

ע"כ . ואחד. שלושי�  ביו�  לפניו הכל  חוזר היה  יו� בשלושי� לומד שהיה  מה  כל  אלא

באבות  המאירי  שכתב מה ג� כ"ה )ראה משנה  וידיעתו,(פ"ה  בזכרנותו יבטח  שלא וז"ל :

אומר�  כעניי�  ממנה , יסיר  ולא  עליה  נפשו ויבלה  עמה  ויזקי� תמיד בה  יחזור ט,אלא  (חגיגה 

בה ב) ובלה וסיב  עניי� וזהו  ואחד, מאה ששונה למי  פעמי�  מאה  פרקו  שונה דומה אינו

לב"ב  בפירושו המאירי כזאת כתב ושוב ע "כ. הימנה . טובה  מדה ל�  שאי� תזוע  לא  ומינה

א ) עוד(קמו, שכל  שלמד , מה  על בטוח  לבו יהא  ולא  ללמוד, זריז אד�  יהא לעול�  וז"ל,

ע"כ . דברי� . הרבה לו  ומתחדשי�  מתחזק  חדודו ללמוד  חוזר שהוא

רבינו  מ"ש עוד  כ"ג)וראה סימ� הרי� ועוקר סיני  כ�(במאמרו כל זכרו� לו  שאי�  מי  ג� וז"ל :

על שחזרו בדורותינו מהגדולי� יש הרי  ששמעתי  וכפי הרבה, חזרות  ידי על יכול  א�  גדול ,

לו אי� הגדול  יגיע� שכר  ודאי  והרי  חרי� , להיות  שכל�  שיננו  וג� פע� חמשי� אפילו תלמוד�

אבות במסכת ועיי� ט "ו)ערו� . משנה ישראל(פ"א התפארת  וכתב  קבע . תורת�  עשה אומר שמאי  ,

לבלזור. תצטר�  ולא חזור חזור האומר: משל והביא  ולזכרו� , תלמוד להצלחת  כללי�  חמשה  ש�

הנד "מ המערכת" "שלח� בספר באריכות  מש "כ  עוד  [ראה וכיו"ב . לזכרו� סגולות (ח"אופירושו,

ע ') אות ה' עודמערכת כתב וכ� לפלדור"]. תצטר�  ואל  הדור "הדור הנ "ל מאמר מ"ד )על (בפ"ב 

על חזרה דלעניי� עוד , ואפשר תפנה , לא  שמא  אשנה לכשאפנה  תאמר אל הלל שאמר מה  על 

שלומד . עניי�  כל  על פעמי� איזה  לחזור בלימודו  להצליח הרוצה כל  על  דחובה  קאמר הלימוד 

בכיסתיה כמנח ליה  ודמי  זימני  ארבעי�  מיניה  תנא חז"ל , ב )וכמאמר ז, עכ "ל .(מגילה יעוש"ב. וכו',

רק  ועמקות, חריפות ידי  על  למדרגת� זכו  לא הראשוני� כי  הקדוש , השל "ה  כתב  וכבר

במהר"ל  הוא  וכ� ע "כ. החזרות . ריבוי  ידי  התורה )על על הלימוד ,(בדרשותיו חזרת הוא  הכל  ,

מתחכ�  הוא  תלמודו על  חוזר שכשהוא חכמה  דבר  בזה  יש ועוד התורה , סילוק  הוא  והיפוכו

אחר  לרצות  ייעפו  ולא  ילכו  יגעו ולא  ירוצו בזה  אד� בני  משגיחי�  היו ואילו  חרי� , ונעשה 

העבודה  ושורש יסוד ובספר עכ "ד . ויותר . יותר תלמוד�  ג ')חזרת פרק ו' עיקר (שער כי  כתב ,
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בחזרת  אלא לשכחה  תקנה ואי�  בתמידות, לימודו על חזרה ידי על הוא לשמה  לימוד עניי�

עכ "ד . החדש. מלימודו  ימעט כ� ידי  שעל  וא�  בתמידות , לימודו

באגרותיו החזו "א  בדברי ב')ג� אגרת  שנאמרו (ח"א  הסגולות וכל התורה  עמל וז "ל: כ� , מצינו

שער  נפתח  אז  הרבה  שחוזרי�  ואחרי פעמי� , הרבה לימודו על שחוזר  מה על  היינו עליה,

דאגרתא בקריינא  זצ "ל קנייבסקי והגרי "י  עכ"ל. ק�. ללא  מתענג השכל  אשר  אגרת חדש (ח"א 

ע"כ .ו') הכשרו�. מתפתח  החזרה ריבוי  ידי  ועל בחזרה , היא  ההצלחה  עיקר כל  כותב,

קיצורי�  בזה  אי�  ואמר : נענה  היטב, הלימוד לזכור העצה מהי  שליט"א רבינו  וכשנשאל

כי פה בעל  זוכרי� בית�" יושבי  ש"אשרי  וכש� ושינו�, שינו�  רק  אלא מיוחדות  ושיטות

יהיה  אפשר  ושוב שוב שינו� ע"י  רק  בלימוד , ג� הוא כ� ויו� , יו�  כל זאת  ומשנני� חוזרי� 

נכו� בסדר  הלימוד את  ולחלק ולסדר  חכ� להיות שצרי� ג� ומה  היטב. הערה לזכור  לעיל (ראה 

ברצ�) ללימוד תחבולות  בעניי� תלמידי� ).יח .(כתבי

ראש  נ"ז)ובכתר כב� (אות  היה  הגר"א רבו  לפני  זצ"ל  מוואלוז'י� הגר "ח  בא כאשר מסופר,

עדיי�  א�  פעמי� , י"ד מועד  סדר  על  שחזר  להגר"א ואמר  חריפותו, בתוק�  אז והיה  שנה  י"ט 

כבר  פעמי�  י"ד של  חזרה אחר וכי  הגר"א, עליו תמה בפיו . ומחודדי�  מחוורי�  הדברי�  אי� 

אי�  הגר"א, רבו ענהו לידע . כדי השעור  מהו  כ� א�  תלמידו, שאלו  היטב . לדעת רוצה  הינ� 

ע"כ . קאי . וחזור בעמוד ימי� כל רק  כלל, שעור לדבר 

זצ "ל  קנייבסקי להגרי "י דאגרתא  בקריינא ראה  י"ט)עוד אגרת  השכחה (ח"א  בדבר  שכתב,

כל הפחות  ולכל בזכרונו , נקבע שיהיה  עד  פעמי�  הרבה לחזור  וצרי� אד� , כל  אצל הוא כ�

לחזור  הוצר�  ע "ה  רבינו  משה  שאפילו ע"ב נ "ד בעירובי�  בגמ ' כמבואר  פעמי�, ד' סוגיא

זצ"ל  פראנק  מהגרצ "פ  אור שביבי ובספר ע"כ . פעמי�. משלוש(פ"ב)ארבע  פחות  לימוד  כתב :

ע"כ . חזרה . נקרא  אי� פעמי�  מעשרה  פחות  חזרה לימוד, נקרא  אי�  פעמי�

הבאה  בחזרה  יהיה עליו  נקל פעמי� כמה  המסכתא  למד  אד� כבר  שכאשר רבינו , אמר  עוד

עניינו. לפי  אחד וכל  שעתיי� , או  בשעה  דפי� כמה  להספיק  ויוכל תלמידי� )יותר , וכעי� (כתבי .

זצ "ל פראנק הגרצ "פ  כתב הקודמות,(ש� )זה  המסכתות  על  לחזור  קבוע  זמ�  ל� שיהיה  נחו�  ,

בעלמא  העברה דר�  א�  כי  הלב, מ� ייצאו שלא  הרבה  להציל  מועט  בזמ� אפשר תשכיל וא� 

ש�  כתב עוד  עכ "ד . הדעת . היסח  מתו�  אלא באה שלא השכחה  מעכב הישנות  על ובמרוצה 

לומד , שאתה  מה  זוכר להיות להתלמד צרי�  אתה  זצ"ל , בהרגל ,הגאו� תלוי  הזכרו� ג� כי 

שמייגע  מה וכל בלימוד, עליו  שעבר  מה נזכר  להיות  כוחו את ומנסה  תמיד  משתמש שאד� מה 

ע"כ . הזכרו�. כוח מגדיל  זה  להזכר עצמו  את

תורה חידושי  כתיבת  בעניין

ונות�  ונושא ד�  אני  ועמו  שלי , החברותא הוא שהעט בשני�  רבות  שליט"א, רבינו  אמר

הסוגיות  ודו"ק)בעומק  כ' אגרת  ח"א  דאגרתא  קריינא  כותב (עיי� אני תורה החידושי את דוקא ולאו .

הלימוד  דרכי מלך בעניין שפתי לד 

של ו. עמלה ג� יש  בחזרה כי הזכרו�  לחדד כדי  לחזור ושוב ולחזור

תורה
יט 

:
דאורייתא  ביקרא 

קורח  שלמה

הלימודיט . חזרת  מעלת 

סנהדרי�  א )במסכת  עליה (צט, חוזר  ואינו תורה הלומד  כל  אומר , קרחה  ב� יהושע רבי  אמרו,

בתענית  ואמרו קוצר. ואינו  שזורע לאד�  ב)דומה הדעת.(ז, בהיסח אלא נפסלי� תורה  דברי  אי� 

נת� דרבי אבות ג�  ועיי� ע "כ. תמיד. מחזיר� אינו א�  הדעת, בהיסח  רש"י , מ"ו)וביאר כ"ד (פרק

ש�  אמרו עוד  כ� . על  א )שהזהירו  אדא (ח, רב וכו'. זמני� ארבעי�  מתני ' מסדר הוה  לקיש ריש

ובברכות וכו '. זמני� וארבע  עשרי� מתני' מסדר  אהבה  ב)בר כל(לח, אבא  בר  חייא  רבי  איתא,

תלמודו, כל דוקא  לאו כתבו, ש�  ובתוס ' רביה . יוחנ� דרבי  קמיה  תלמודיה מהדר  יומי� תלתי� 

ע"כ . ואחד. שלושי�  ביו�  לפניו הכל  חוזר היה  יו� בשלושי� לומד שהיה  מה  כל  אלא

באבות  המאירי  שכתב מה ג� כ"ה )ראה משנה  וידיעתו,(פ"ה  בזכרנותו יבטח  שלא וז"ל :

אומר�  כעניי�  ממנה , יסיר  ולא  עליה  נפשו ויבלה  עמה  ויזקי� תמיד בה  יחזור ט,אלא  (חגיגה 

בה ב) ובלה וסיב  עניי� וזהו  ואחד, מאה ששונה למי  פעמי�  מאה  פרקו  שונה דומה אינו

לב"ב  בפירושו המאירי כזאת כתב ושוב ע "כ. הימנה . טובה  מדה ל�  שאי� תזוע  לא  ומינה

א ) עוד(קמו, שכל  שלמד , מה  על בטוח  לבו יהא  ולא  ללמוד, זריז אד�  יהא לעול�  וז"ל,

ע"כ . דברי� . הרבה לו  ומתחדשי�  מתחזק  חדודו ללמוד  חוזר שהוא

רבינו  מ"ש עוד  כ"ג)וראה סימ� הרי� ועוקר סיני  כ�(במאמרו כל זכרו� לו  שאי�  מי  ג� וז"ל :

על שחזרו בדורותינו מהגדולי� יש הרי  ששמעתי  וכפי הרבה, חזרות  ידי על יכול  א�  גדול ,

לו אי� הגדול  יגיע� שכר  ודאי  והרי  חרי� , להיות  שכל�  שיננו  וג� פע� חמשי� אפילו תלמוד�

אבות במסכת ועיי� ט "ו)ערו� . משנה ישראל(פ"א התפארת  וכתב  קבע . תורת�  עשה אומר שמאי  ,

לבלזור. תצטר�  ולא חזור חזור האומר: משל והביא  ולזכרו� , תלמוד להצלחת  כללי�  חמשה  ש�

הנד "מ המערכת" "שלח� בספר באריכות  מש "כ  עוד  [ראה וכיו"ב . לזכרו� סגולות (ח"אופירושו,

ע ') אות ה' עודמערכת כתב וכ� לפלדור"]. תצטר�  ואל  הדור "הדור הנ "ל מאמר מ"ד )על (בפ"ב 

על חזרה דלעניי� עוד , ואפשר תפנה , לא  שמא  אשנה לכשאפנה  תאמר אל הלל שאמר מה  על 

שלומד . עניי�  כל  על פעמי� איזה  לחזור בלימודו  להצליח הרוצה כל  על  דחובה  קאמר הלימוד 

בכיסתיה כמנח ליה  ודמי  זימני  ארבעי�  מיניה  תנא חז"ל , ב )וכמאמר ז, עכ "ל .(מגילה יעוש"ב. וכו',

רק  ועמקות, חריפות ידי  על  למדרגת� זכו  לא הראשוני� כי  הקדוש , השל "ה  כתב  וכבר

במהר"ל  הוא  וכ� ע "כ. החזרות . ריבוי  ידי  התורה )על על הלימוד ,(בדרשותיו חזרת הוא  הכל  ,

מתחכ�  הוא  תלמודו על  חוזר שכשהוא חכמה  דבר  בזה  יש ועוד התורה , סילוק  הוא  והיפוכו

אחר  לרצות  ייעפו  ולא  ילכו  יגעו ולא  ירוצו בזה  אד� בני  משגיחי�  היו ואילו  חרי� , ונעשה 

העבודה  ושורש יסוד ובספר עכ "ד . ויותר . יותר תלמוד�  ג ')חזרת פרק ו' עיקר (שער כי  כתב ,
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ובשבע  חקירות בשבע היטב וחקרתי  דרשתי וכו', בספר כתבתיו ואז  העניי� , שורש ומצאתי 

ע�  שיחה  ברוב  שינה , ובמעט  והעיו�, היגיעה  בתכלית  הלכה וחוצב  מקור , כל  אחר בדיקות 

גזר  חיתו�  קוד� בעיוני  עסקתי  שלא מחבר שו�  הנחתי ולא  וכו ', מכול�  יותר ותלמידי  חברי ,

עכ "ל . די� .

באגרותיו איש החזו� מר� דברי  ד')וידועי� אגרת  מכור� ,(ח"א  בספר הערותי� נא  קבע  וז"ל ,

המרבה  וכל  חיזוק , צריכי� תורה  דברי  ואמרו  לעיו� , חיזוק  וזה למשמרת. ל�  תהיינה למע�

השתדל זצ"ל , הגרצ "פ  שכתב  פ"ז אור  בשביבי עוד וראה עכ "ל . תורה . מרבה  תורה  בקנייני 

שיהיו  וטוב שומע . שאתה מה  וה� של�, ה�  המתחדשי�  הדברי�  ולכתוב  פנקס  ל� לקנות 

א�  אבל  וכו'. גדול תועלת  הוא הזמ� במש�  כי מצוא  עת  בכל אות�  למצוא  בפנקס מסודרי� 

ספרי�  המחברי� גדולי וכל הרבה . טובה  בזה  ומאבדי�  ומשתכח  בטיל  קמא  קמא  כותבי� אי� 

ע"כ . וכו '. לכתוב בנערות� שהתחילו  מזה  לאט  ובאו  נקבצו  ויקרי�  גדולי�

הלימוד  דרכי מלך בעניין שפתי לו 

הנודעי� המהרש"א  וכדברי  רוש� . שעושה  הלימוד  וזהו ומת�, המשא  עצ�  את  ב)אלא י, (ב"ב

שהקנה  חבר , ל� וקנה שנאמר וכמו בכתיבה, הלימוד הוא  רוש�  שעושה  הלימוד עיקר שכתב ,

רש�  הוא  לו שנתחדש חידוש דבר  שכל  זה  שבזכות  שליט "א , הרב הוסי�  עוד לחבר. ל�  יהיה

הרבי�  ספריו  את  לחבר יכל זה  ומכח רבותינו מדברי לעצמו  קיב�  הוא כ�  ברשימותיו ,

תלמידי� )והעצומי� . .(כתבי

קדמות  מדבר בספרו  חיד "א טו"ב)הרב אות  ח' קונקי(מערכת  אברה�  רבי  הגאו� בש� ציטט 

קנאות  מנחת  בספרו  י"ד)זצ"ל  בלימוד(כתב חכמות  עשר הוא  מונה  וש�  הכתיבה, ממעלת

כל "המשרתת  היא  לדבריו אשר  הכתיבה , חכמת את מציב הוא התשיעית  כשבחכמה התורה ,

יוע� פלא  בספר  עוד  וראה  ע "ש. וכו', והידיעות " כתיבה )החכמות ער�  אדבר,(סו� מה  שכתב ,

אי נפש , לכל  השווה  דבר והיא  רבה , צריכה  הכתיבה שמלאכת ראיה , צרי� אי� ולמפורסמות

רבו  כי  ופרטיה , תנאיה  בכל הכתיבה מלאכת  לעצמו או  לבנו ללמד איש , יגבר בכח  לו לזאת,

ע "כ. טובותיה. ש� )מאד  במבוא  והמכתב" "הכתב בספר חמד(והובא  השדי  שכתב מה  ג�  וראה .

כ"ב) כלל הד' מערכת  לבני(ח"ב להועיל  יתבר� ה ' חננו  אשר כל לכתוב החובה  אד�  כל  על  ,

ע "ש. הבאי� , ולדורות  דורו

הזוהר  לתיקוני  בביאורו  כ"א )והגר "א  שאמרו(תיקו� מה  וזה  וז "ל, ב)כתב  נו, הרואה (ברכות 

אינה  סתו� שהוא  זמ�  וכל בקולמוס , כתיבה  ידי על התורה נתגלה וביה לחכמה , יצפה קנה 

וכו'. מלכות שהוא  ספר על  חכמה של יו "ד הדי"ו  ירד ויתפתח , קולמוס  וכשיעשה  מתגלה ,

עכ "ל .

השל "ה בקיצור  עוד לימוד)וראה  תשמר� (ענייני "כי  רמז, בזה שהביא  משה מטה הרב  בש� 

והמכתב  הכתב  ובספר ע "כ. כתב. ר "ת  שנאמר (במבוא )בבטנ�", מה  זה , דר�  על  עוד הביא 

ג )במשלי נחקק (ז, באצבעותיו, כותב שאד� ידי  שעל  לכתיבה  דרומז אצבעותי� ", על  "קשר� 

נפלאי�  דברי� עוד  וע"ש  לב�", לוח  על "כתב� הפסוק שסיי� כדר�  ולבו , למוחו ונקשר הדבר

אלו. בענייני� שכתב 

באבות  המשנה  מ"ב)על  רבי(פ"ב הגאו�  אמר  בטילה ", סופה  מלאכה  עמה  שאי� תורה  "כל 

סופה  כתיבה, עמה שאי�  תורה  וכל  הכתיבה , היא  הלא  התורה מלאכת  זצ"ל , מלצר  זלמ�  איסר

ומאמרי�  מכתבי� בספר זצ "ל ש� הגראמ "מ  ומר� עכ "ד . ר"�)בטילה. אות  ידי(ח"ד על כתב,

ע "ש. הנסיו�, מתו�  כידוע  ועוד, עוד מתחדש הכתיבה 

צדיקי� כול� ועמ�  בספרו  רבינו שכתב  מה עוד ג ')וראה כל(שיחה  ומתו�  וז"ל : בתו"ד 

שהרחבתי , בהבנה מה הקב "ה  וחננו הכי , בר הוא אשר  מרבנ� צורבא  כל  ומעודד  משדל הנני 

השי "ת, שחננו  מה  ויכתוב  שיכתוב המרובה, את המחזיק מועט לסגנ� לשו�  ועריכת  אמיתית

יסודות  שכלל  בדבריו  ודו"ק עכ"ל. חוצה . מופצי� מעיינותיו  להיות  מזלו  מהו ידע לא  כי 

חידו"ת. כתיבת  בדר�  חשובי� 

של "י� ספרו בהקדמת מהרש"ל הגאו� שכתב מה  וראה  צא  חידו "ת  כתיבת  איכות ובעניי�

שיגעתי עד  השכל בדמיו� משתומ� ישבתי  אחד  שבוע שלפעמי�  והעבודה, וז"ל : שלמה "
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ובשבע  חקירות בשבע היטב וחקרתי  דרשתי וכו', בספר כתבתיו ואז  העניי� , שורש ומצאתי 

ע�  שיחה  ברוב  שינה , ובמעט  והעיו�, היגיעה  בתכלית  הלכה וחוצב  מקור , כל  אחר בדיקות 

גזר  חיתו�  קוד� בעיוני  עסקתי  שלא מחבר שו�  הנחתי ולא  וכו ', מכול�  יותר ותלמידי  חברי ,

עכ "ל . די� .

באגרותיו איש החזו� מר� דברי  ד')וידועי� אגרת  מכור� ,(ח"א  בספר הערותי� נא  קבע  וז"ל ,

המרבה  וכל  חיזוק , צריכי� תורה  דברי  ואמרו  לעיו� , חיזוק  וזה למשמרת. ל�  תהיינה למע�

השתדל זצ"ל , הגרצ "פ  שכתב  פ"ז אור  בשביבי עוד וראה עכ "ל . תורה . מרבה  תורה  בקנייני 

שיהיו  וטוב שומע . שאתה מה  וה� של�, ה�  המתחדשי�  הדברי�  ולכתוב  פנקס  ל� לקנות 

א�  אבל  וכו'. גדול תועלת  הוא הזמ� במש�  כי מצוא  עת  בכל אות�  למצוא  בפנקס מסודרי� 

ספרי�  המחברי� גדולי וכל הרבה . טובה  בזה  ומאבדי�  ומשתכח  בטיל  קמא  קמא  כותבי� אי� 

ע"כ . וכו '. לכתוב בנערות� שהתחילו  מזה  לאט  ובאו  נקבצו  ויקרי�  גדולי�

הלימוד  דרכי מלך בעניין שפתי לו 

הנודעי� המהרש"א  וכדברי  רוש� . שעושה  הלימוד  וזהו ומת�, המשא  עצ�  את  ב)אלא י, (ב"ב

שהקנה  חבר , ל� וקנה שנאמר וכמו בכתיבה, הלימוד הוא  רוש�  שעושה  הלימוד עיקר שכתב ,

רש�  הוא  לו שנתחדש חידוש דבר  שכל  זה  שבזכות  שליט "א , הרב הוסי�  עוד לחבר. ל�  יהיה

הרבי�  ספריו  את  לחבר יכל זה  ומכח רבותינו מדברי לעצמו  קיב�  הוא כ�  ברשימותיו ,

תלמידי� )והעצומי� . .(כתבי

קדמות  מדבר בספרו  חיד "א טו"ב)הרב אות  ח' קונקי(מערכת  אברה�  רבי  הגאו� בש� ציטט 

קנאות  מנחת  בספרו  י"ד)זצ"ל  בלימוד(כתב חכמות  עשר הוא  מונה  וש�  הכתיבה, ממעלת

כל "המשרתת  היא  לדבריו אשר  הכתיבה , חכמת את מציב הוא התשיעית  כשבחכמה התורה ,

יוע� פלא  בספר  עוד  וראה  ע "ש. וכו', והידיעות " כתיבה )החכמות ער�  אדבר,(סו� מה  שכתב ,

אי נפש , לכל  השווה  דבר והיא  רבה , צריכה  הכתיבה שמלאכת ראיה , צרי� אי� ולמפורסמות

רבו  כי  ופרטיה , תנאיה  בכל הכתיבה מלאכת  לעצמו או  לבנו ללמד איש , יגבר בכח  לו לזאת,

ע "כ. טובותיה. ש� )מאד  במבוא  והמכתב" "הכתב בספר חמד(והובא  השדי  שכתב מה  ג�  וראה .

כ"ב) כלל הד' מערכת  לבני(ח"ב להועיל  יתבר� ה ' חננו  אשר כל לכתוב החובה  אד�  כל  על  ,

ע "ש. הבאי� , ולדורות  דורו

הזוהר  לתיקוני  בביאורו  כ"א )והגר "א  שאמרו(תיקו� מה  וזה  וז "ל, ב)כתב  נו, הרואה (ברכות 

אינה  סתו� שהוא  זמ�  וכל בקולמוס , כתיבה  ידי על התורה נתגלה וביה לחכמה , יצפה קנה 

וכו'. מלכות שהוא  ספר על  חכמה של יו "ד הדי"ו  ירד ויתפתח , קולמוס  וכשיעשה  מתגלה ,

עכ "ל .

השל "ה בקיצור  עוד לימוד)וראה  תשמר� (ענייני "כי  רמז, בזה שהביא  משה מטה הרב  בש� 

והמכתב  הכתב  ובספר ע "כ. כתב. ר "ת  שנאמר (במבוא )בבטנ�", מה  זה , דר�  על  עוד הביא 

ג )במשלי נחקק (ז, באצבעותיו, כותב שאד� ידי  שעל  לכתיבה  דרומז אצבעותי� ", על  "קשר� 

נפלאי�  דברי� עוד  וע"ש  לב�", לוח  על "כתב� הפסוק שסיי� כדר�  ולבו , למוחו ונקשר הדבר

אלו. בענייני� שכתב 

באבות  המשנה  מ"ב)על  רבי(פ"ב הגאו�  אמר  בטילה ", סופה  מלאכה  עמה  שאי� תורה  "כל 

סופה  כתיבה, עמה שאי�  תורה  וכל  הכתיבה , היא  הלא  התורה מלאכת  זצ"ל , מלצר  זלמ�  איסר

ומאמרי�  מכתבי� בספר זצ "ל ש� הגראמ "מ  ומר� עכ "ד . ר"�)בטילה. אות  ידי(ח"ד על כתב,

ע "ש. הנסיו�, מתו�  כידוע  ועוד, עוד מתחדש הכתיבה 

צדיקי� כול� ועמ�  בספרו  רבינו שכתב  מה עוד ג ')וראה כל(שיחה  ומתו�  וז"ל : בתו"ד 

שהרחבתי , בהבנה מה הקב "ה  וחננו הכי , בר הוא אשר  מרבנ� צורבא  כל  ומעודד  משדל הנני 

השי "ת, שחננו  מה  ויכתוב  שיכתוב המרובה, את המחזיק מועט לסגנ� לשו�  ועריכת  אמיתית

יסודות  שכלל  בדבריו  ודו"ק עכ"ל. חוצה . מופצי� מעיינותיו  להיות  מזלו  מהו ידע לא  כי 

חידו"ת. כתיבת  בדר�  חשובי� 

של "י� ספרו בהקדמת מהרש"ל הגאו� שכתב מה  וראה  צא  חידו "ת  כתיבת  איכות ובעניי�

שיגעתי עד  השכל בדמיו� משתומ� ישבתי  אחד  שבוע שלפעמי�  והעבודה, וז"ל : שלמה "



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני לט מאמר 

צדיקי� כ"ט) ארחות  ספר עוד עיי�  (שער .

מ"מכ "ז) וספר ע "ב). כ "ב  כול� (ד� ועל .

שדרש  כמוהררל"פ  הגאו�  זקיני דרוש 

וקריתי ראיתי  ולא  שנ"ג . שנת  בפוזנא

יצחק  מהר"ר רק  בשבח� , מספר אד� 

ו "פחד  יצחק " "פני ספריו  בהקדמת  חיות

שכתב  בילוק  חילוק  והקורא  יצחק ",

אי�  ויראה  יעיד פ "י , ספר זהו בהקדמת 

אחר ובמקו�  ליצל� . רחמנא  נשתבש 

זיקוקי�  בספר שכתב  מה  על תמהתי 

זו  ידי�  בהנאת  הפלפול בשבח דנורא ,

וראוי קנ "ב ]. תשובה  ריש  עיי�  לזו .

הזמ�  מבחר על ואבוי , אוי הוי לקרות,

יו� , של רובו  עד לפעמי�  בזה  שמבלי�

דפי�  כמה  וללמד ללמוד יכולי�  שהיינו 

לדקדק  בנ� הרגל  רק  ומפוסקי� , מש "ס 

בחסר הדק , היטב היטב , הדק  בגפ"ת 

וזהו  אחר, וממקו�  במקומו  וחלי� יתור

˙Ó‡ Ï˘ ˙ÂÙÈ¯Á בו והרגילו  שהורגלו 

Â¯ÈÙ˘הקדמוני�  ÈÏÚ·Â Ò"˘ ÈÏÚ·
.Ò"˘‰ �הצא בעקבי ל� תדעי לא  א�

הרועי�  משכנות  על גדותי�  את  ורעה 

הספרי�  כל בידי אי�  כי  יעוש "ב  וכו ',

יאיר )שהזכיר. החוות :(עכ"ד 

ובכל ואםב. בדבריו  ותדקדק  תשקול

נגד  כתבו  אשר המחברי�  ספרי 

שלא  תמצא  לא  וחריפות , בפלפול  הלימוד

שכוונת�  בדבריה�  ויפרשו  ÏÚידגישו 
,Ï·‰ Ï˘ ˙ÂÙÈ¯ÁÂ ÌÈ˜ÂÏÈÁ וכמו

"החוות  של המדוייק לשונו  שהעתקתי 

יכתבו  תמיד המחברי�  בכל וכ�  יאיר",

פלפול ·˜ÙÂ‡המילי� , ‡ÏÈÙ ÏÚÈÓÏ
,‡ËÁÓ„ �המילי Ò¯˜או ÈÏÂÙÏÙ או ,

·ÓÏÚ‡המילי� ÏÂÙÏÙ Í¯„Â ÔÈ„Â„Á:

לפלפול  שיתנגד מי  תמצא לא לעולם 

אמתי

או ולעולם  לפלפול  שיתנגדו  תמצא  לא 

ומי יהי� מי  כי אמיתית , חריפות 

כל  לעי�  הנראית  לאמת  להתנגד  יעיז 

ג�  כ� א� תאמר, וא�  בתורה. עוסק

על  הסכי�  אשר זה  הוא  מי  באיפכא 

כנגדו . יצאו  אשר וכו ' הבל  פלפולי

איזה  על  כוונת�  כי פשוטה , והתשובה 

המה  נדחי�  ובי�  כ� בי�  אשר מחברי� 

מלכי מא�  מלכי�  משולח�  הזמ�  במש�

אשר הגדולי�  אבל ידועי�, ואינ�  רבנ� ,

פלאות  מפליאי וספריה�  המה  באר� 

ואמיתיי� , נוראי� ופלפולי�  בחריפות

ספר כל בזה  בירור בהמש�  שנזכיר וכפי 

המדרש  מבתי  לדחות� יעיז  ומי במקומו ,

תורת� : אש  כנגד  לעמוד יוכל לא  כי

שיש ויותרג . או  שהיה  מה  על נראה ,

ג�  או  הישיבות  מבני בחלק

שפלפוליה�  השיעורי�  ממגידי  חלק 

מוליכי�  שלא  גרידא , כחידודי�  הוגדרו 

זה  ג�  הנה  אבל ותכלית. מטרה  לשו� 

שבשנתו  תורה  לב� אפשר שאי ברור

הסברות  אל ישר לדר� יגיע  הראשונה 

בניי�  בכל  כי  טבעי זה  והרי  האמיתיות.

שמגיעי�  עד וקשיי�  תלאות  עוברי� 

דרכו  בתחילת  וא�  ההיכל , של לשכלולו 

של  הדק קו  על  וחקירותיו  סברותיו  עדיי� 

כהכנה  אלא  זאת  אי� הרי התוהו ,

בי�  ויבחי�  שכלו , שיבשיל עד  והשתלמות 

בי�  עומק חידוד בי�  למציאות , דמיו� 

כל  שסו�  כיו�  אבל בדר� , לתעיה  הכרעה 

יאמר זאת  דר� ג�  כ�  א� יתחכ�  סו� 

יגונה : לא ההכרח עליה 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי לח 

הרים עוקר  או סיני מאמר

עדיף  מה  הרים, ועוקר קושיותbסיני מריבוי חריפויות , בהגדרתbסוגי חריפות

הענייןbמושגים בשורש ממרחקbחריפות מראיות אוbחריפות פתוח  לב  סברות 

נבואה  חילוק bמדרך מכח  מתהפכות bסברות להלכה bסברות  שאינן bסברות

מפרשנות משובשbסברות  ושכל מלוטש  האמתbשכל לבחון דבר חידושיםbהיפוך

אחרים  יסוד  על  וחידושים נפרך bמדעתו, שאינו  הבל ופלפול נפרכות , שאינן סברות

bהמתעתעים חיצוניים  ספריםbדברים  נושא  ת"חbחמור הוא מי מיbגדרים :

פוסק bלמדן  בו bמי והטועים  הדין בישיבותbעומק הלימוד  דרך

הקדמה:

ע "ילפי  מזומנות  לעיתי�  נשאל שהנני

הדר�  איזוהי  מדרש , בתי חובשי

תלמודו , בדר�  האד�  לו  יבור אשר

הויכוחי� , מתלהטי�  פע�  שבכל  ובפרט

עדי�  סיני א�  לעולמי�  כבר היו  אשר

עדי�  הרי�  עוקר י "ד )או ג� (הוריות  .

מאז  שקטה לא  התלמוד חתימת  לאחר

כותלי חוזרי�  ודור דור ובכל האר�,

חריפות  דר� א�  להתלהט, המדרש  בתי

דר�  א�  מעט, ואפילו  ללמוד ופלפול

ימה  התלמוד  י� כל  ולראות  בקיאות 

מוסר בזה והנני ונגבה . וצפנה  ומזרחה 

על  לחלוק  בא  ח"ו  ולא  שלמדוני, מה 

שהוא : חכ�  איזה 

א ' סימן 

אמיתי  לפלפול שיתנגד  מי תמצא לא לעולם

הבל  בחריפות  זמנך תבלה  אל 

חוות וכברא. בשו "ת  דברי�  הרחיב

קכ"ד )יאיר דבריו (סימ�  ובשלהי 

אל  תשמע, ובקולי אתה  לי  וא�  כתב :

זמנו  בכ�  ˘Ïיבלה  ˙ÂÙÈ¯Á·Â ÌÈ˜ÂÏÈÁ·
Ï·‰ שלא מה  נתפשט, בעו"ה  אשר

בגמרא  לא  הקדמוני�  בדברי כלל  מצינוהו 

בתוספות , ‰¯ÌÈ.ולא  È¯˜ÂÚ ÂÈ‰˘ ÌÚ
המחברי� , גדולי עליה� תגר קראו  [וכבר

העמודי�  ווי בעל ובנו  בשל"ה , מה� ,

בספר ג�  החכמה , דר� בספר הובא 

שש  י"ב)עמודי אד� (ד�  נשמת  מ '). .(ד�

האש�  ורע "ד )תורת  לחיי� (רע "ג אורח .

כ"ח, מאמר  הנזכר  שש עמודי בעל מוהרר "א  (הוא



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני לט מאמר 

צדיקי� כ"ט) ארחות  ספר עוד עיי�  (שער .

מ"מכ "ז) וספר ע "ב). כ "ב  כול� (ד� ועל .

שדרש  כמוהררל"פ  הגאו�  זקיני דרוש 

וקריתי ראיתי  ולא  שנ"ג . שנת  בפוזנא

יצחק  מהר"ר רק  בשבח� , מספר אד� 

ו "פחד  יצחק " "פני ספריו  בהקדמת  חיות

שכתב  בילוק  חילוק  והקורא  יצחק ",

אי�  ויראה  יעיד פ "י , ספר זהו בהקדמת 

אחר ובמקו�  ליצל� . רחמנא  נשתבש 

זיקוקי�  בספר שכתב  מה  על תמהתי 

זו  ידי�  בהנאת  הפלפול בשבח דנורא ,

וראוי קנ "ב ]. תשובה  ריש  עיי�  לזו .

הזמ�  מבחר על ואבוי , אוי הוי לקרות,

יו� , של רובו  עד לפעמי�  בזה  שמבלי�

דפי�  כמה  וללמד ללמוד יכולי�  שהיינו 

לדקדק  בנ� הרגל  רק  ומפוסקי� , מש "ס 

בחסר הדק , היטב היטב , הדק  בגפ"ת 

וזהו  אחר, וממקו�  במקומו  וחלי� יתור

˙Ó‡ Ï˘ ˙ÂÙÈ¯Á בו והרגילו  שהורגלו 

Â¯ÈÙ˘הקדמוני�  ÈÏÚ·Â Ò"˘ ÈÏÚ·
.Ò"˘‰ �הצא בעקבי ל� תדעי לא  א�

הרועי�  משכנות  על גדותי�  את  ורעה 

הספרי�  כל בידי אי�  כי  יעוש "ב  וכו ',

יאיר )שהזכיר. החוות :(עכ"ד 

ובכל ואםב. בדבריו  ותדקדק  תשקול

נגד  כתבו  אשר המחברי�  ספרי 

שלא  תמצא  לא  וחריפות , בפלפול  הלימוד

שכוונת�  בדבריה�  ויפרשו  ÏÚידגישו 
,Ï·‰ Ï˘ ˙ÂÙÈ¯ÁÂ ÌÈ˜ÂÏÈÁ וכמו

"החוות  של המדוייק לשונו  שהעתקתי 

יכתבו  תמיד המחברי�  בכל וכ�  יאיר",

פלפול ·˜ÙÂ‡המילי� , ‡ÏÈÙ ÏÚÈÓÏ
,‡ËÁÓ„ �המילי Ò¯˜או ÈÏÂÙÏÙ או ,

·ÓÏÚ‡המילי� ÏÂÙÏÙ Í¯„Â ÔÈ„Â„Á:

לפלפול  שיתנגד מי  תמצא לא לעולם 

אמתי

או ולעולם  לפלפול  שיתנגדו  תמצא  לא 

ומי יהי� מי  כי אמיתית , חריפות 

כל  לעי�  הנראית  לאמת  להתנגד  יעיז 

ג�  כ� א� תאמר, וא�  בתורה. עוסק

על  הסכי�  אשר זה  הוא  מי  באיפכא 

כנגדו . יצאו  אשר וכו ' הבל  פלפולי

איזה  על  כוונת�  כי פשוטה , והתשובה 

המה  נדחי�  ובי�  כ� בי�  אשר מחברי� 

מלכי מא�  מלכי�  משולח�  הזמ�  במש�

אשר הגדולי�  אבל ידועי�, ואינ�  רבנ� ,

פלאות  מפליאי וספריה�  המה  באר� 

ואמיתיי� , נוראי� ופלפולי�  בחריפות

ספר כל בזה  בירור בהמש�  שנזכיר וכפי 

המדרש  מבתי  לדחות� יעיז  ומי במקומו ,

תורת� : אש  כנגד  לעמוד יוכל לא  כי

שיש ויותרג . או  שהיה  מה  על נראה ,

ג�  או  הישיבות  מבני בחלק

שפלפוליה�  השיעורי�  ממגידי  חלק 

מוליכי�  שלא  גרידא , כחידודי�  הוגדרו 

זה  ג�  הנה  אבל ותכלית. מטרה  לשו� 

שבשנתו  תורה  לב� אפשר שאי ברור

הסברות  אל ישר לדר� יגיע  הראשונה 

בניי�  בכל  כי  טבעי זה  והרי  האמיתיות.

שמגיעי�  עד וקשיי�  תלאות  עוברי� 

דרכו  בתחילת  וא�  ההיכל , של לשכלולו 

של  הדק קו  על  וחקירותיו  סברותיו  עדיי� 

כהכנה  אלא  זאת  אי� הרי התוהו ,

בי�  ויבחי�  שכלו , שיבשיל עד  והשתלמות 

בי�  עומק חידוד בי�  למציאות , דמיו� 

כל  שסו�  כיו�  אבל בדר� , לתעיה  הכרעה 

יאמר זאת  דר� ג�  כ�  א� יתחכ�  סו� 

יגונה : לא ההכרח עליה 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי לח 

הרים עוקר  או סיני מאמר

עדיף  מה  הרים, ועוקר קושיותbסיני מריבוי חריפויות , בהגדרתbסוגי חריפות

הענייןbמושגים בשורש ממרחקbחריפות מראיות אוbחריפות פתוח  לב  סברות 

נבואה  חילוק bמדרך מכח  מתהפכות bסברות להלכה bסברות  שאינן bסברות

מפרשנות משובשbסברות  ושכל מלוטש  האמתbשכל לבחון דבר חידושיםbהיפוך

אחרים  יסוד  על  וחידושים נפרך bמדעתו, שאינו  הבל ופלפול נפרכות , שאינן סברות

bהמתעתעים חיצוניים  ספריםbדברים  נושא  ת"חbחמור הוא מי מיbגדרים :

פוסק bלמדן  בו bמי והטועים  הדין בישיבותbעומק הלימוד  דרך

הקדמה:

ע "ילפי  מזומנות  לעיתי�  נשאל שהנני

הדר�  איזוהי  מדרש , בתי חובשי

תלמודו , בדר�  האד�  לו  יבור אשר

הויכוחי� , מתלהטי�  פע�  שבכל  ובפרט

עדי�  סיני א�  לעולמי�  כבר היו  אשר

עדי�  הרי�  עוקר י "ד )או ג� (הוריות  .

מאז  שקטה לא  התלמוד חתימת  לאחר

כותלי חוזרי�  ודור דור ובכל האר�,

חריפות  דר� א�  להתלהט, המדרש  בתי

דר�  א�  מעט, ואפילו  ללמוד ופלפול

ימה  התלמוד  י� כל  ולראות  בקיאות 

מוסר בזה והנני ונגבה . וצפנה  ומזרחה 

על  לחלוק  בא  ח"ו  ולא  שלמדוני, מה 

שהוא : חכ�  איזה 

א ' סימן 

אמיתי  לפלפול שיתנגד  מי תמצא לא לעולם

הבל  בחריפות  זמנך תבלה  אל 

חוות וכברא. בשו "ת  דברי�  הרחיב

קכ"ד )יאיר דבריו (סימ�  ובשלהי 

אל  תשמע, ובקולי אתה  לי  וא�  כתב :

זמנו  בכ�  ˘Ïיבלה  ˙ÂÙÈ¯Á·Â ÌÈ˜ÂÏÈÁ·
Ï·‰ שלא מה  נתפשט, בעו"ה  אשר

בגמרא  לא  הקדמוני�  בדברי כלל  מצינוהו 

בתוספות , ‰¯ÌÈ.ולא  È¯˜ÂÚ ÂÈ‰˘ ÌÚ
המחברי� , גדולי עליה� תגר קראו  [וכבר

העמודי�  ווי בעל ובנו  בשל"ה , מה� ,

בספר ג�  החכמה , דר� בספר הובא 

שש  י"ב)עמודי אד� (ד�  נשמת  מ '). .(ד�

האש�  ורע "ד )תורת  לחיי� (רע "ג אורח .

כ"ח, מאמר  הנזכר  שש עמודי בעל מוהרר "א  (הוא



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני מא מאמר 

שו� ולאור שימצא  יתכ�  לא  זאת  פשטות 

וחריפות  פלפול  שישלול מחבר

שמסקנתו  הוא  האמיתי  והפלפול אמיתית .

וכ�  הסוגיא  דברי עומק הגדרת  הסופית ,

האמיתית  ההבנה מכח הלב התיישבות 

מדוע  הברורה והידיעה  הזאת . בסברא

אחרת : ולא  כ� לומר טפי  מסתבר

ההבל  הוא דרך לשום  מוליך שאינו  פלפול 

להבי� והבנהו . העזר כלי היא  כזאת ,

שפסקו  ההלכה  פסק  שורש 

ראשוני�  הפוסקי�  וכל השו"ע  הרמב"� 

אליבא  שמעתתא  יוצאת  ואז ואחרוני� ,

פלפול  אבל ובהירה . ברורה  דהלכתא 

אי�  חידוד ג�  דר� , לשו�  מולי� שאינו 

בצדק  שהכל  הבל, של הפלפול והוא  בו ,

שכבר וכפי עליו . וזועקי�  צועקי�  ומשפט 

הפלפול, נגד  שיצאו  החכמי�  שכל כתבנו

של  לפלפול ורק  א�  אלא  התכוונו  לא 

שה�  תשובה , עליה  שאי�  וראיה  הבל .

ומערכות  פלפול ספרי  חיברו  בעצמ� 

ה�  הארו�, ומרבד�  שבסיס�  ארוכות ,

ספרי שילוב  כדי תו� הש "ס סוגיות 

וכמו  והאחרוני� , הראשוני�  הפוסקי� 

אריה ", וה "שאגת  עצמו , יאיר" ה "חוות

ו "גבורת  האב� " "טורי  ספרי  החיבורי�  בעל

ישרה  וסברא  עמוק בפלפול שכול�  ארי "

גדולה : ובהרחבה 

שמעתתא שב הנורא הספר

הכה� וספרו ז . לייב הגר"א  של  הנורא 

אשר שמעתתא " "שב  זלה "ה 

הדקה , מ�  דקה  חקירות  חקרי כולו 

בעל  השערה , כחוט הרי� עוקרי  ופלפולי� 

ואבני החוש�  קצות  הספרי�  מחבר

בצעירותו  שחבר זה  ספר אשר מלואי�,

שעלה  והיסוד הסול�  הוא  שהעיד, כפי 

ספריו : לשאר והכנה  במעלות 

ספריומי  על משפט, יחרו�  אשר זה  הוא 

סולוביצ 'יק  חיי�  ורבנו  הנצי"ב

ניתח  אשר כפי  ועוד , ועוד והרגואצ'ובי

פדגוג  אומ�  ואמתות�  יפעת�  והראה 

אינ�  אלה  כל הא�  ושיטות ", "באישי�

לעומק  וחודרי�  שיורדי�  אמת , פלפולי

וההלכה : הסוגיות 

קוטלר  הגר "א מ"ו של דרכו

של לך  והשו "ת  חדושיו , ספרי  ראה  נא 

שמימיה�  זלה "ה קוטלר הגר"א  מ"ו 

מאד, עד  דקי�  בפלפולי�  וערוגותיה� 

ולהגדרת  ההלכה  ליסודות הנוגעי� 

וכדר�  הש "ס. וסוגיות  הראשוני�  פלוגתות 

ושיעוריו , לאלפי�, תלמידי�  העמיד זאת 

וסופה  אש  היו  בישיבתו , בבחרותי  זוכרני 

תורה : של לוהטת 

המחברי� האם כל  כי הדעת , על  יעלה 

על  התכונו  הפלפולי�  כנגד שכתבו

כונת�  שכל ספק שו�  ואי�  האלה , הדרכי� 

מולי�  שלא  בפלפול רק  שהזכרנו  כפי 

הנאמר: להגדרת  ולא  דר�  לשו� 

אהר� ומפורש  רבי  משנת  (ח"א בספרו 

נ"ג) אהבת עמוד  מצד והנה  וז "ל:

וכו ', כולה  התורה  כל לדעת  צרי� התורה

בדברי�  מדאי יותר לדקדק אפשר ואי 

כל  נחוצי�  שאינ�  בדברי�  וא�  קלושי� ,

ÎÏ‰‰Â‰,כ� ÌÈ¯·„‰ ˙Â„ÂÒÈÏ על ובאמת 

יוצא  אי�  דיוקי�  ורבוי  הענייני�  בירור ידי 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי מ 

ופלפול אך  חריפות מקו�  מכל  כאמור

ראיה  איזה  לו  שיהיה  יתכ�  לא  אמיתי 

זאת , בדר� להתהל� לומר שלא  סברא  או 

וכמאמר לראיות  צריכה  אינה  האמת  שהרי 

יוכחש , לא  שהמוחש  מה הפר"ח (ועיי�

עמודי�  ח "ג שולח�" ב "עריכת  זאת  בנקודה  שהרחבתי 

לש�  רק זה  כי כא� אעתיק�  ולא רנא , קלד, ס , יג,

ואכ"מ) כלל , :השוואת

יתקיים  לא משובש  שכל 

ממה וכמו ד. לזה , יסוד ללמוד שיש 

בספ  ושיטות "שהביא "אישי�  ר

חיי�  רבנו  על זלה "ה  זווי�  למוהר"ש 

אחד  נענה  תורה, דבר כשאמר סולוביצ'יק ,

פלוני במקו�  שבתוספות  והעיר השומעי� 

סתירה  מה�  שתהיה  באופ�  וכ� כ� כתוב

לא  בתוספות  חיי� , רבי  השיב  לדבריו,

את  פתחו  גמרא  הביאו מיד כ�. כתוב

ולא  חיי� רבי  שצדק ומצאו  התוספות 

למקורביו , אמר רגע כעבור כ�, ש�  כתוב

כל  ויודע  בקי  שאני חושבי� את�  כלו� 

שלא  מה  ובפרט בתוספות  שכתוב מה 

שאמר שכמו  הבנתי שאני אלא לאו , כתוב,

בתוספות , כתוב שיהיה  אפשר אי  פלוני

יתכ�  לא  מאד ישר ששכל הרי  עיש "ב .

שיהיה  יתכ�  לא  משובש  ושכל שיסתר,

קיו� : לו 

בשאלה  שהטריד  על  ירמיה  לרבי אפקוהו

ממש  בה  שאין

כ� ומצאנו ה. כל  פשוט שהוא  שפלפול

ומשו�  גרידא, לטורח נחשב 

מדרשא , מבי ירמיה  לרבי  אפקוהו  כ�

המדדה  כל ב . כ"ג , ב "ב במסכת כנזכר

ירמיה , רבי בעי מחמשי�, יותר מדדה  אי� 

ורגלו  אמה , חמשי�  בתו� אחת  רגלו

דא  ועל מהו , אמה , מחמשי�  חו� אחת 

ופרש "י , מדרשא . מבי  ירמיה  לרבי  אפקוהו

פירש , גרשו�  ורבנו עליה� . מטריח שהיה 

בה�  שאי�  בשאלות  להו  דמטריד משו� 

עיילוהו  דא  ועל ב. קס"ה , בד�  וש� ממש .

רש "י , ופירש  מדרשא . בבי ירמיה  לרבי 

ששאל  דאפקוהו דהא  כהוג� , לה�  שהשיב 

ורגלו  לתחו� , חו�  אחת  רגלו  כהוג� , שלא 

מבי אפקוהו  דא על התחו� , בתו� אחת 

הוא  והשתא  יחפור, לא  בפרק  מדרשא 

ע "כ: דעיילוהו .

משו� ומבואר, כהוג�  היה  שלא  מה 

שאי�  בשאלה  עליה�  שהטריח

טרחה , לטרדת  דחשיב  הא  ונראה  ממש . בה

השאלה  לפתור היה  יכול דבעצמו משו� 

בפשטות , לומר שיש  ומיד, משו� ‡.בקל

גמר לא  שניה  רגל דידה  לא  שעדיי�  דכל

אמה . לחמשי�  חו�  כא�  ואי�  הדידוי ,

אחת ·. רגל שמעקירת  הדידוי  של טבעו 

כהר�  של  זמ�  שעור הוא  שנייה  לרגל

שאי�  ממש , בה  שאי�  שאלה  ולכ�  עי� .

סברא  ולא  עניי� , הגדרת  ולא  חריפות , בה

שי שהוא :לומר כל נפ "מ להיות  כול

קראו ואע "פ לא מקו� מכל דאפקוהו 

של  שאלה  או  הבל  פלפול  לזה 

קיו�  לה  יש  שהשאלה  מכיו�  בדותא ,

בית  להטריד ולא  לעצמו , אבל להשאל,

א�  אפקוהו  הטרדה  ומשו�  המדרש ,

שתלויות  שאלות  אליו  להעביר המשיכו 

תלמידכ�  דעת  אבל וכדנקט, �ËÂ‰בסברא ,
יעוש "ב :



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני מא מאמר 

שו� ולאור שימצא  יתכ�  לא  זאת  פשטות 

וחריפות  פלפול  שישלול מחבר

שמסקנתו  הוא  האמיתי  והפלפול אמיתית .

וכ�  הסוגיא  דברי עומק הגדרת  הסופית ,

האמיתית  ההבנה מכח הלב התיישבות 

מדוע  הברורה והידיעה  הזאת . בסברא

אחרת : ולא  כ� לומר טפי  מסתבר

ההבל  הוא דרך לשום  מוליך שאינו  פלפול 

להבי� והבנהו . העזר כלי היא  כזאת ,

שפסקו  ההלכה  פסק  שורש 

ראשוני�  הפוסקי�  וכל השו"ע  הרמב"� 

אליבא  שמעתתא  יוצאת  ואז ואחרוני� ,

פלפול  אבל ובהירה . ברורה  דהלכתא 

אי�  חידוד ג�  דר� , לשו�  מולי� שאינו 

בצדק  שהכל  הבל, של הפלפול והוא  בו ,

שכבר וכפי עליו . וזועקי�  צועקי�  ומשפט 

הפלפול, נגד  שיצאו  החכמי�  שכל כתבנו

של  לפלפול ורק  א�  אלא  התכוונו  לא 

שה�  תשובה , עליה  שאי�  וראיה  הבל .

ומערכות  פלפול ספרי  חיברו  בעצמ� 

ה�  הארו�, ומרבד�  שבסיס�  ארוכות ,

ספרי שילוב  כדי תו� הש "ס סוגיות 

וכמו  והאחרוני� , הראשוני�  הפוסקי� 

אריה ", וה "שאגת  עצמו , יאיר" ה "חוות

ו "גבורת  האב� " "טורי  ספרי  החיבורי�  בעל

ישרה  וסברא  עמוק בפלפול שכול�  ארי "

גדולה : ובהרחבה 

שמעתתא שב הנורא הספר

הכה� וספרו ז . לייב הגר"א  של  הנורא 

אשר שמעתתא " "שב  זלה "ה 

הדקה , מ�  דקה  חקירות  חקרי כולו 

בעל  השערה , כחוט הרי� עוקרי  ופלפולי� 

ואבני החוש�  קצות  הספרי�  מחבר

בצעירותו  שחבר זה  ספר אשר מלואי�,

שעלה  והיסוד הסול�  הוא  שהעיד, כפי 

ספריו : לשאר והכנה  במעלות 

ספריומי  על משפט, יחרו�  אשר זה  הוא 

סולוביצ 'יק  חיי�  ורבנו  הנצי"ב

ניתח  אשר כפי  ועוד , ועוד והרגואצ'ובי

פדגוג  אומ�  ואמתות�  יפעת�  והראה 

אינ�  אלה  כל הא�  ושיטות ", "באישי�

לעומק  וחודרי�  שיורדי�  אמת , פלפולי

וההלכה : הסוגיות 

קוטלר  הגר "א מ"ו של דרכו

של לך  והשו "ת  חדושיו , ספרי  ראה  נא 

שמימיה�  זלה "ה קוטלר הגר"א  מ"ו 

מאד, עד  דקי�  בפלפולי�  וערוגותיה� 

ולהגדרת  ההלכה  ליסודות הנוגעי� 

וכדר�  הש "ס. וסוגיות  הראשוני�  פלוגתות 

ושיעוריו , לאלפי�, תלמידי�  העמיד זאת 

וסופה  אש  היו  בישיבתו , בבחרותי  זוכרני 

תורה : של לוהטת 

המחברי� האם כל  כי הדעת , על  יעלה 

על  התכונו  הפלפולי�  כנגד שכתבו

כונת�  שכל ספק שו�  ואי�  האלה , הדרכי� 

מולי�  שלא  בפלפול רק  שהזכרנו  כפי 

הנאמר: להגדרת  ולא  דר�  לשו� 

אהר� ומפורש  רבי  משנת  (ח"א בספרו 

נ"ג) אהבת עמוד  מצד והנה  וז "ל:

וכו ', כולה  התורה  כל לדעת  צרי� התורה

בדברי�  מדאי יותר לדקדק אפשר ואי 

כל  נחוצי�  שאינ�  בדברי�  וא�  קלושי� ,

ÎÏ‰‰Â‰,כ� ÌÈ¯·„‰ ˙Â„ÂÒÈÏ על ובאמת 

יוצא  אי�  דיוקי�  ורבוי  הענייני�  בירור ידי 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי מ 

ופלפול אך  חריפות מקו�  מכל  כאמור

ראיה  איזה  לו  שיהיה  יתכ�  לא  אמיתי 

זאת , בדר� להתהל� לומר שלא  סברא  או 

וכמאמר לראיות  צריכה  אינה  האמת  שהרי 

יוכחש , לא  שהמוחש  מה הפר"ח (ועיי�

עמודי�  ח "ג שולח�" ב "עריכת  זאת  בנקודה  שהרחבתי 

לש�  רק זה  כי כא� אעתיק�  ולא רנא , קלד, ס , יג,

ואכ"מ) כלל , :השוואת

יתקיים  לא משובש  שכל 

ממה וכמו ד. לזה , יסוד ללמוד שיש 

בספ  ושיטות "שהביא "אישי�  ר

חיי�  רבנו  על זלה "ה  זווי�  למוהר"ש 

אחד  נענה  תורה, דבר כשאמר סולוביצ'יק ,

פלוני במקו�  שבתוספות  והעיר השומעי� 

סתירה  מה�  שתהיה  באופ�  וכ� כ� כתוב

לא  בתוספות  חיי� , רבי  השיב  לדבריו,

את  פתחו  גמרא  הביאו מיד כ�. כתוב

ולא  חיי� רבי  שצדק ומצאו  התוספות 

למקורביו , אמר רגע כעבור כ�, ש�  כתוב

כל  ויודע  בקי  שאני חושבי� את�  כלו� 

שלא  מה  ובפרט בתוספות  שכתוב מה 

שאמר שכמו  הבנתי שאני אלא לאו , כתוב,

בתוספות , כתוב שיהיה  אפשר אי  פלוני

יתכ�  לא  מאד ישר ששכל הרי  עיש "ב .

שיהיה  יתכ�  לא  משובש  ושכל שיסתר,

קיו� : לו 

בשאלה  שהטריד  על  ירמיה  לרבי אפקוהו

ממש  בה  שאין

כ� ומצאנו ה. כל  פשוט שהוא  שפלפול

ומשו�  גרידא, לטורח נחשב 

מדרשא , מבי ירמיה  לרבי  אפקוהו  כ�

המדדה  כל ב . כ"ג , ב "ב במסכת כנזכר

ירמיה , רבי בעי מחמשי�, יותר מדדה  אי� 

ורגלו  אמה , חמשי�  בתו� אחת  רגלו

דא  ועל מהו , אמה , מחמשי�  חו� אחת 

ופרש "י , מדרשא . מבי  ירמיה  לרבי  אפקוהו

פירש , גרשו�  ורבנו עליה� . מטריח שהיה 

בה�  שאי�  בשאלות  להו  דמטריד משו� 

עיילוהו  דא  ועל ב. קס"ה , בד�  וש� ממש .

רש "י , ופירש  מדרשא . בבי ירמיה  לרבי 

ששאל  דאפקוהו דהא  כהוג� , לה�  שהשיב 

ורגלו  לתחו� , חו�  אחת  רגלו  כהוג� , שלא 

מבי אפקוהו  דא על התחו� , בתו� אחת 

הוא  והשתא  יחפור, לא  בפרק  מדרשא 

ע "כ: דעיילוהו .

משו� ומבואר, כהוג�  היה  שלא  מה 

שאי�  בשאלה  עליה�  שהטריח

טרחה , לטרדת  דחשיב  הא  ונראה  ממש . בה

השאלה  לפתור היה  יכול דבעצמו משו� 

בפשטות , לומר שיש  ומיד, משו� ‡.בקל

גמר לא  שניה  רגל דידה  לא  שעדיי�  דכל

אמה . לחמשי�  חו�  כא�  ואי�  הדידוי ,

אחת ·. רגל שמעקירת  הדידוי  של טבעו 

כהר�  של  זמ�  שעור הוא  שנייה  לרגל

שאי�  ממש , בה  שאי�  שאלה  ולכ�  עי� .

סברא  ולא  עניי� , הגדרת  ולא  חריפות , בה

שי שהוא :לומר כל נפ "מ להיות  כול

קראו ואע "פ לא מקו� מכל דאפקוהו 

של  שאלה  או  הבל  פלפול  לזה 

קיו�  לה  יש  שהשאלה  מכיו�  בדותא ,

בית  להטריד ולא  לעצמו , אבל להשאל,

א�  אפקוהו  הטרדה  ומשו�  המדרש ,

שתלויות  שאלות  אליו  להעביר המשיכו 

תלמידכ�  דעת  אבל וכדנקט, �ËÂ‰בסברא ,
יעוש "ב :



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני מג מאמר 

תנועת  רוע לצמצם  הישיבות  הצלחת 

"ההשכלה "

דורות ואומר, כמה  של שמנסיו� 

קמה  מאז בפרט והתלבטות 

חקירות  והתפתחות  "ההשכלה " תנועת 

וברקיו  יפיותו  ע"י גרמו  אשר "המדע "

עיני לסנוור יו�  מדי  ברעש  המתחדשי� 

של  רבות  שורות  ח"ו  ולרופ�  רבי� 

בלשו� ספסלי וכתבתי  המדרש . בתי

Ë¯Ù· �בדר חבורי�  תמצא  שכבר משו�  ,

יותר, קדומות  מתקופות  לזאת  קרובה 

לחיד "א הגדולי�  בש�  יוד )ויעויי�  (אות 

יצחק  בר פלאק  יעקב מהר"ר שכתב ,

חידוד  המציא  בפלפולו  הוא  הלוי ,

שלא  [יעו "ש  וכו ' באשכנז  החילוקי� 

מהעובדות  כ�  על זה ]. על  קצפו  הוציא 

הצלחת�  שכל ראו  שהצטבר, והנסיו� 

כ�  לאלפי�  צעירי�  לגרור הישיבות  של

הלימוד  דר� הוא הקדושות  לישיבות  ירבו 

ÏÓÂ··˙הזאת , ˙Î˘ÂÓ˘ וגורמת אות� ,

חכמה  פתויי כל  חל�  רוחנית , הנאה לה� 

חדשי�  וברקיה  חדושיה  אחרת  חיצונית

לבקרי� :

התלמידים  לבות  ללב 

הרמב "�ורעיוןי. כתב  (בהקדמה כזה 

ראה  כ� אחר  ד"ה זרעי�, לסדר 

ראויוכו') אי�  בתלמוד הנמצא  הדרש  ,

דבר ועשו  וכו ', מעוטה  שמעלתו  לחשוב 

ללטוש  מה�  האחד נפלאי�, לעניני�  זה 

Ì˙Â·Ï ··ÏÏÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ È�ÂÈÚ¯,' וכו

יעוש "ב :

ללמוד  כדי זהובים  תל לפניו הניח ר"ת 

מהרי "ל ויעויין שכתב  נפלא , דבר עוד

אמר דרשותיו : שאחר בליקוטי� 

רוצה  כשהיה  ת� , רבנו  על שמעידי� 

נות�  היה  חמורה , מהלכה  תמצית  ללמוד 

ÌÈ·Â‰Êלפניו  Ï˘ Ï˙ ונתרחב בה� , לשמוח

יו "ד  כנה "ג בשיירי [ועיי�  בכח. ולמד  לבו 

הארי ע "י נעשה  זה  וכל  רמ"ו ]. סימ�  סו� 

למוד�  שעיקר התוספות , שבחכמי

בתלמוד. הדקה  מ�  דקה  ופלפול בחריפות 

וביה , מינה  התלמיד  לב הרחבת  שכ�  וכל

עצמו : הלימוד דר� מתו� כלומר,

אינו מהלימוד  התענוגות  כי לחשוב טעות 

לשמה  כ "כ 

על ועייןיא. בהקדמתו  טל אגלי בספר

זכור דברי  ומדי כתב: הספר

טועי�  אד� בני  קצת  ששמעתי מה  אזכור

הקדושה . תורה  לימוד בעניי�  השכל  מדר� 

ושמח  חידושי� , ומחדש  הלומד כי ואמרו 

התורה  לימוד זה  אי�  בלימודו , ומתענג 

בפשיטות  לומד  היה  א�  כמו  לשמה , כ� כל

רק  והוא  תענוג , שו�  מהלימוד לו  שאי� 

בלימודו , ומתענג הלמד  אבל  מצוה , לש� 

עצמו , הנאת  ג�  בלימודו  מתערב  הרי 

זה  כי  ואדרבה  מהע� . טעות  זו  ובאמת 

שש  להיות  התורה  לימוד  מצות  עיקר היא 

נבלעי�  תורה  דברי  ואז בלימוד, ושמח

ומתענג  מצוה  לש�  הלומד אבל  וכו ', בדמו 

וכולו  לשמה , לימוד זה  הרי בלימוד ,

עכ"ד. וכו '. מצוה  התענוג ג�  כי  קודש 

ההקדמה) בכל ש�  עוד :(ועיי� 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי מב 

בחזרה  מאד לדקדק  צרי�  ג�  מחוור. העניי� 

יעוש "ב : וכו ' שלומד מה  על 

איך  ההלכה הוכרעה  שנה  למאתים  קרוב 

ללמוד 

במש� לפיח. התורה  העמדת  כל זה ,

האחרונות , השני�  למאתי�  קרוב

הישיבות  והקמת  מאוחר, יותר קצת  ובפרט

דרכ�  על  הלו� עד הקיימות  הקדושות 

פסוקה , הלכה  כבר היא צביונ� , ועל 

וכמו  הלכה  בפסק  יסוד והוא  רב, ומעשה

הרמב "�  בפרק שכתב  ויובל שמיטה  (בהלכות 

ה"ו) עמודי� יוד והמעשה , שהקבלה  :

להתלות . ראוי ובה�  בהוראה  גדולי� 

מקואות  בהלכות בדבריו  ה "ט)ויעויי�  (פ"ד

שמקוה  הסוברי�  הגאוני� דעת  שדחה 

ומעול�  וז "ל: טהורה , כולה, שהמשיכוה 

זה , בעניי�  מעשה  שעשה  מי  ראינו  לא 

וא "כ  לומד. לכל ידוע זה  וכלל עכ "ל.

רבות  שני�  זה רב ומעשה  הלכה  הוכרעה

ה�  רבי� , וע"י עול�  גדולי ידי  על 

רבי�  ידי  ועל ומעשה לאלפי� , ותלמידיה� 

הוא  עלמא  כללי לכולי כנה "ג בשיירי (עיי�

ל"ב) אות  כאלה התלמוד פשוטות  ובסברות  .

קולמוסי: להשבית  צרי� הייתי 

ב ' סימן

בישיבות הלימוד  דרך

פלפול  שילמדו ישיבות  לייסד השעה  צורך

אותם  ומלבבת  התלמידים  שמושכת 

הגר"א מפוניבז ' הגאון  מרבותי שקלטתי  מה 

זלה"ה  לוין הרב "י קוטלר 

הי"ו אך ט . עמר�  ר' הרה "ג בני  לבקשת 

להרחיב  הנני משואלי, ורבי�

תאמר כי  ומת�, משא  של בדר� היריעה

טוב  מה  אמתי שפלפול כדברינו  א�  ג� 

למה  עדי�  סיני שמ "מ כיו�  מ"מ  הוא,

אמרתי כ�  על הזאת , בדר� להל� לא 

למודי במש� מרבותי שקלטתי  מה אקדי� 

הקדושות  בישיבות  שני� , מט"ו  למעלה 

הגאו�  הדור, גדולי לשמש  זכיתי בה� 

והגר"א  זלה "ה, כהנמ�  הגרי "ש  מפוניבז'

לוי�  הרב"י הגאו�  מ"ו  וג�  זלה "ה, קוטלר

מובהק  תלמיד היה  כידוע אשר זלה "ה 

זאת  שהזכיר וכפי  זלה "ה, שקאפ ר"ש  של

בהסכמתו  זצ "ל מלצר זלמ�  הגר"א לשבח

וממה  כלי�. הלכות  על לוי  דברי ספרו  על

ראשי מזקני ג�  ועוד  והבנתי. ששמעתי

עלי עטרה ומה�  נ "ע  מה�  הישיבות 

לאוי"ט: ראשינו 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני מג מאמר 

תנועת  רוע לצמצם  הישיבות  הצלחת 

"ההשכלה "

דורות ואומר, כמה  של שמנסיו� 

קמה  מאז בפרט והתלבטות 

חקירות  והתפתחות  "ההשכלה " תנועת 

וברקיו  יפיותו  ע"י גרמו  אשר "המדע "

עיני לסנוור יו�  מדי  ברעש  המתחדשי� 

של  רבות  שורות  ח"ו  ולרופ�  רבי� 

בלשו� ספסלי וכתבתי  המדרש . בתי

Ë¯Ù· �בדר חבורי�  תמצא  שכבר משו�  ,

יותר, קדומות  מתקופות  לזאת  קרובה 

לחיד "א הגדולי�  בש�  יוד )ויעויי�  (אות 

יצחק  בר פלאק  יעקב מהר"ר שכתב ,

חידוד  המציא  בפלפולו  הוא  הלוי ,

שלא  [יעו "ש  וכו ' באשכנז  החילוקי� 

מהעובדות  כ�  על זה ]. על  קצפו  הוציא 

הצלחת�  שכל ראו  שהצטבר, והנסיו� 

כ�  לאלפי�  צעירי�  לגרור הישיבות  של

הלימוד  דר� הוא הקדושות  לישיבות  ירבו 

ÏÓÂ··˙הזאת , ˙Î˘ÂÓ˘ וגורמת אות� ,

חכמה  פתויי כל  חל�  רוחנית , הנאה לה� 

חדשי�  וברקיה  חדושיה  אחרת  חיצונית

לבקרי� :

התלמידים  לבות  ללב 

הרמב "�ורעיוןי. כתב  (בהקדמה כזה 

ראה  כ� אחר  ד"ה זרעי�, לסדר 

ראויוכו') אי�  בתלמוד הנמצא  הדרש  ,

דבר ועשו  וכו ', מעוטה  שמעלתו  לחשוב 

ללטוש  מה�  האחד נפלאי�, לעניני�  זה 

Ì˙Â·Ï ··ÏÏÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ È�ÂÈÚ¯,' וכו

יעוש "ב :

ללמוד  כדי זהובים  תל לפניו הניח ר"ת 

מהרי "ל ויעויין שכתב  נפלא , דבר עוד

אמר דרשותיו : שאחר בליקוטי� 

רוצה  כשהיה  ת� , רבנו  על שמעידי� 

נות�  היה  חמורה , מהלכה  תמצית  ללמוד 

ÌÈ·Â‰Êלפניו  Ï˘ Ï˙ ונתרחב בה� , לשמוח

יו "ד  כנה "ג בשיירי [ועיי�  בכח. ולמד  לבו 

הארי ע "י נעשה  זה  וכל  רמ"ו ]. סימ�  סו� 

למוד�  שעיקר התוספות , שבחכמי

בתלמוד. הדקה  מ�  דקה  ופלפול בחריפות 

וביה , מינה  התלמיד  לב הרחבת  שכ�  וכל

עצמו : הלימוד דר� מתו� כלומר,

אינו מהלימוד  התענוגות  כי לחשוב טעות 

לשמה  כ "כ 

על ועייןיא. בהקדמתו  טל אגלי בספר

זכור דברי  ומדי כתב: הספר

טועי�  אד� בני  קצת  ששמעתי מה  אזכור

הקדושה . תורה  לימוד בעניי�  השכל  מדר� 

ושמח  חידושי� , ומחדש  הלומד כי ואמרו 

התורה  לימוד זה  אי�  בלימודו , ומתענג 

בפשיטות  לומד  היה  א�  כמו  לשמה , כ� כל

רק  והוא  תענוג , שו�  מהלימוד לו  שאי� 

בלימודו , ומתענג הלמד  אבל  מצוה , לש� 

עצמו , הנאת  ג�  בלימודו  מתערב  הרי 

זה  כי  ואדרבה  מהע� . טעות  זו  ובאמת 

שש  להיות  התורה  לימוד  מצות  עיקר היא 

נבלעי�  תורה  דברי  ואז בלימוד, ושמח

ומתענג  מצוה  לש�  הלומד אבל  וכו ', בדמו 

וכולו  לשמה , לימוד זה  הרי בלימוד ,

עכ"ד. וכו '. מצוה  התענוג ג�  כי  קודש 

ההקדמה) בכל ש�  עוד :(ועיי� 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי מב 

בחזרה  מאד לדקדק  צרי�  ג�  מחוור. העניי� 

יעוש "ב : וכו ' שלומד מה  על 

איך  ההלכה הוכרעה  שנה  למאתים  קרוב 

ללמוד 

במש� לפיח. התורה  העמדת  כל זה ,

האחרונות , השני�  למאתי�  קרוב

הישיבות  והקמת  מאוחר, יותר קצת  ובפרט

דרכ�  על  הלו� עד הקיימות  הקדושות 

פסוקה , הלכה  כבר היא צביונ� , ועל 

וכמו  הלכה  בפסק  יסוד והוא  רב, ומעשה

הרמב "�  בפרק שכתב  ויובל שמיטה  (בהלכות 

ה"ו) עמודי� יוד והמעשה , שהקבלה  :

להתלות . ראוי ובה�  בהוראה  גדולי� 

מקואות  בהלכות בדבריו  ה "ט)ויעויי�  (פ"ד

שמקוה  הסוברי�  הגאוני� דעת  שדחה 

ומעול�  וז "ל: טהורה , כולה, שהמשיכוה 

זה , בעניי�  מעשה  שעשה  מי  ראינו  לא 

וא "כ  לומד. לכל ידוע זה  וכלל עכ "ל.

רבות  שני�  זה רב ומעשה  הלכה  הוכרעה

ה�  רבי� , וע"י עול�  גדולי ידי  על 

רבי�  ידי  ועל ומעשה לאלפי� , ותלמידיה� 

הוא  עלמא  כללי לכולי כנה "ג בשיירי (עיי�

ל"ב) אות  כאלה התלמוד פשוטות  ובסברות  .

קולמוסי: להשבית  צרי� הייתי 

ב ' סימן

בישיבות הלימוד  דרך

פלפול  שילמדו ישיבות  לייסד השעה  צורך

אותם  ומלבבת  התלמידים  שמושכת 

הגר"א מפוניבז ' הגאון  מרבותי שקלטתי  מה 

זלה"ה  לוין הרב "י קוטלר 

הי"ו אך ט . עמר�  ר' הרה "ג בני  לבקשת 

להרחיב  הנני משואלי, ורבי�

תאמר כי  ומת�, משא  של בדר� היריעה

טוב  מה  אמתי שפלפול כדברינו  א�  ג� 

למה  עדי�  סיני שמ "מ כיו�  מ"מ  הוא,

אמרתי כ�  על הזאת , בדר� להל� לא 

למודי במש� מרבותי שקלטתי  מה אקדי� 

הקדושות  בישיבות  שני� , מט"ו  למעלה 

הגאו�  הדור, גדולי לשמש  זכיתי בה� 

והגר"א  זלה "ה, כהנמ�  הגרי "ש  מפוניבז'

לוי�  הרב"י הגאו�  מ"ו  וג�  זלה "ה, קוטלר

מובהק  תלמיד היה  כידוע אשר זלה "ה 

זאת  שהזכיר וכפי  זלה "ה, שקאפ ר"ש  של

בהסכמתו  זצ "ל מלצר זלמ�  הגר"א לשבח

וממה  כלי�. הלכות  על לוי  דברי ספרו  על

ראשי מזקני ג�  ועוד  והבנתי. ששמעתי

עלי עטרה ומה�  נ "ע  מה�  הישיבות 

לאוי"ט: ראשינו 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני מה מאמר 

נעשו  אחד בשער בתורה  שעוסקי�  ותלמידו 

שיעשו  יתכ�  לא  זאת  וכו ', לזה  זה  אויבי� 

והיפוכו , דבר יאמר לא  אחד כל  א�  אויבי� 

הוא  מבי�  שהוא  וכפי סברתו , על ועומד 

שיהיו  אפשר אי  והיפוכו  ודבר מעצמו .

ופוסקי�  תלמוד ילמדו  וא�  להלכה. שניה� 

מתישבי�  אי�  הבחינה  ללא  והוית�  כצורת� 

בוהב  יהיו לא לעול�  הוא , ושכלו  לבו  על

דגלו  א . נג , בעירובי� היטב  [ועיי�  בסופה.

ש� ]: אחרינא  ולישנא  מסכתא ,

שכתב ובפירוש במה  דבריו, פירש  גדול 

בחינת  עתה  לנו  שהתלמוד

שא "א  כש�  כלומר חז "ל, בימי מקרא

ובצורתו  במליו  ולקבל מקרא  לקרוא  היה 

בפשט�  כל לעי�  הנראי�  הדברי�  פירוש 

כדת  מסקנא  להסיק ומש� ברור, הלכאורה 

שילמדנו  מי  בתלמוד, היו�  כ� לעשות  מה 

במקרא , כקורא  הוא  הרי כרהיטותו  היו� 

ה�  והאחרוני�  הראשוני�  גדולי וחבורי

שיבי�  מי במשנה , וכמו  המשנה . בבחינת 

דבר יבי�  לא  וכפירושה  כלשונה  להבינה 

הראשוני�  גדולי  דברי וכ� לאמתו ,

והאחרוני� :

חוטאים  אין מלוטש בשכל

מסולליוצורך יד . אחד דברי להעתיק  עוד,

ר' מר�  הישיבות , של דרכ� 

תורה  דעת בספרו  ליבובי�  (בראשית ירוח� 

רצ "ב) זצ "לעמוד הגרי"ס ישראלוז "ל: (אור 

כ"ט) חכמיסימ� אשר היא  אחת  כותב,

ישראל, בקהל מלבוא  הרחיקוה המוסר

עי "ש  הדבר, נהפו� ולדעתי הפלפול , והיא 

הנה  דברינו  פי ועל בארוכה . דבריו  כל

השכל, שנו�  הפלפול, כי יותר, הרבה  זה 

החרב  הוא  ביותר, העיקרי�  מ�  זה  הנה

חז "ל  אמרו התנפלות . מכל  להנצל יר� על

ב) סג, ונואלו (ברכות הבדי�  על חרב  כתיב ,

לו) נ , תלמידי(ירמיה  של שונאיה� על חרב  ,

בתורה , ועוסקי�  בבד  בד שיושבי�  חכמי� 

הכא  כתיב  שמטפשי� , אלא  עוד  ולא 

עוד  ולא  נואלנו  אשר הת�  וכתיב  ונואלו,

חטאנו . ואשר שנאמר שחוטאי�, אלא 

כי מדה , כנגד  מדה  עונש  שזה  כנראה 

שינ�  לא כי הינו  בבד , בד  של החטא 

השכל , את  חדד ‰˘ÏÎולא  ˙‡ ‰˘Ú ‡Ï
,·¯ÁÏ על "חרב  בחרב, כ�  על  ענשו  הנה 

כי שחוטאי� "� אלא  עוד "ולא  הבדי� ".

אי�  מלוטש  בשכל  חברי�  בפלפול

ג�  שאי� ז "ל, הלוצטי  כדברי  חוטאי� ,

אחי�  יודו�  אתה  יהודה  היצר. שליטת 

ח) מט, אודיתא (בראשית  "את  ובתרגו� : .

זכה  שהודה  בשכר בהיתתא ". ולא 

הוא  מדה , כנגד מדה זה וג�  במלכות ,

"צדקה  באמרו  האמת " על "מודה  היה 

בשכלו  כי ה "חרב ", מסוד זה  הנה  ממני",

והרצונות  המדות  כל ושבר בקע  המלוטש 

אשר למלכות , זכה  כ�  ועל בדרכו , שעמדו 

עכ"ל. חרב. ג "כ הוא המלכות  של סודה 

אי מלוטש  שכל בלי כי מדבריו , המסקנא 

במה  לו אי�  וממילא  לאמת , להגיע  אפשר

האמת : על להודות

ימ כמה  קטןהטורח דבר להבין ושנים  ים 

לעשות  מנת  על למד ה"ז 

עמוד עוד טו . ויחי בפרשת  ש�  כתב 

נבי�  דבריו  באור וז "ל, רפ "ז ,

אבות על ז "ל הר"י  דברי מ "ה)ג"כ (פ "ד

ללמד  מנת  על "הלומד ש� , אמר�  על 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי מד 

ג' סימן

לימוד  הנקרא הוא  הדעת  בחריפות ללמוד 

הישיבות וכברי"ב. מאבות  אחד כתב

בדורותינו , בדמות�  וצביונ� 

מסלנט  ליפקי�  ישראל רבנו  המוסר גאו� 

ישראל אור בספרו  נ"ט)זלה "ה  בזה (עמוד 

אשר בתורה  הלימוד  ÂÓÈÏ„הלשו� : ‡¯˜È
כל  (גיפטיג), הדעת בחריפות  ללמוד  הוא

היא  הלשמה , סברתו . עוז  בכל מחזיק  אחד

חבירו  כדברי  וא�  כדבריו  א�  הרוח שקיטת 

מתנגדי�  כמעט והמה  בעיניו, שוה  להיות

להתנהג  אי� חז "ל הורונו  ולזאת  לזה , זה 

קדושי�  ל')כמאמר�  ובנו ,(ד� האב אפילו 

אחד  בשער בתורה שעוסקי�  ותלמידו  הרב

מש�  זזי� ואינ�  זה . את  זה  אויבי�  נעשו 

שנאמר זה , את  זה אוהבי�  שנעשי�  עד 

בראשונה , האיבה  וכו '. בסופה  והב  את 

הדעת  בחריפות  הלימוד בחינת  היא 

כנ "ל. בחינת ·‰Â‰‡‰(גיפטיג) היא  בסופה ,

אחר ליל� דעתו  אחד כל  לבטל  הלשמה 

בדעתו  אחד כל לעמוד או  הגדול. או  הרוב

וכו ' כדבריה�  שמאי בית שעשו  (יבמות כמו 

י "ד ) בגמרא ד� המבוארי�  הגדרי�  עפ "י  ,

וריעות  חיבה  בהנהגת אכ� בזה . ופוסקי� 

היא  האמת  לקיי�  הלשמה . בחינת  הוא

להגיד  הלימוד ‡˙בחינת  „Á‡ ÏÎ ˜ÊÁÏÂ
Â˙¯·Ò היא והשלו�  בעיניו , נכו�  הנראה 

אהבו  הלשמה  ש�)בבחינת  עכ"ל:(יבמות ,

בבחינת  ואחרונים ראשונים  הפוסקים  ספרי

משנה 

זה וכליג. לבסס שיש  סותר אינו  זאת 

בעמוד  ש�  שכתב וכמו בבקיאות ,

לזאת  וז "ל: ÂÓÎקי"ט Â�ÈÏˆ‡ „ÂÓÏ˙‰
‡¯˜Ó ˙�ÈÁ· המקרא ולימוד  חז "ל, בימי

לבא  חז "ל, בימי  א"ב  בחינת  כמו  אצלינו 

גדולי וספרי התלמוד. ללימוד  ע"י

ÌÈ�Â¯Á‡Âהפוסקי�  ÌÈ�Â˘‡¯ כמו הוא 

‰�˘Ó ˙�ÈÁ· �האד ביד אשר חז "ל, בימי

ופליג  תנא  רב כמו  לכ� ומוכשר הראוי

הבקיאות ואחד בבלי‰�Â¯‡‰כו', בתלמוד

בגדולי הנכונה  והידיעה  וכו '. וירושלמי 

לימוד וידיעת  על ‰˙ÂÙÒÂ˙הפוסקי� ,

התלמוד,‡Êכולנה , ללימוד  האד�  יבא

והוא  חז "ל, בימי התלמוד  בחינת כמו היא 

התלמוד  יסודות  לשאוב הנכו� , העיו� 

ולהבי�  המפוזרי� , ממקומות  בפרטיו 

אמת  תורת  בבחינת  וזהו  כדת , ולהורות

בש "ס  הבקיאות  (היא  במקרא  הנקנה 

וכו ' הידיעה Ó·Â˘�‰וירושלמי  היא 

כו ') והאחרוני�  הראשוני�  גדולי  בחבורי

וקרא  חכמי� , תלמידי שימוש  היא  וזאת 

האר�. ע�  זה  הרי ת "ח שימש  ולא  ושנה

‰˘ÏÎועל „Â„ÈÁ ‰Ï‡ ÏÎ והתבוננות

יל�  למע�  הנטיה דרכי לידע  המדות  דרכי

דרכו , ישר ‰'השכל  ˙‡¯ÈÂ אזורו היא 

ה ' בתורת  להעמיק  היגיעה עול לקבל 

ובפלפול  חברי�  בדיבוק  ג�  ית "ש ,

עכ"ד  עוד , יעו "ש  ונחת . בשובה  התלמידי�

במשנת  קוטלר הגר"א מ"ו  וכ"כ  הגרי"ס.

אהר� מ"ז)רבי עמוד עיש "ב :(ח "א 

לשו� לאור לפרש  אפשר אי  באמת  זה ,

הרב  ובנו , האב אפילו  הגמרא 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני מה מאמר 

נעשו  אחד בשער בתורה  שעוסקי�  ותלמידו 

שיעשו  יתכ�  לא  זאת  וכו ', לזה  זה  אויבי� 

והיפוכו , דבר יאמר לא  אחד כל  א�  אויבי� 

הוא  מבי�  שהוא  וכפי סברתו , על ועומד 

שיהיו  אפשר אי  והיפוכו  ודבר מעצמו .

ופוסקי�  תלמוד ילמדו  וא�  להלכה. שניה� 

מתישבי�  אי�  הבחינה  ללא  והוית�  כצורת� 

בוהב  יהיו לא לעול�  הוא , ושכלו  לבו  על

דגלו  א . נג , בעירובי� היטב  [ועיי�  בסופה.

ש� ]: אחרינא  ולישנא  מסכתא ,

שכתב ובפירוש במה  דבריו, פירש  גדול 

בחינת  עתה  לנו  שהתלמוד

שא "א  כש�  כלומר חז "ל, בימי מקרא

ובצורתו  במליו  ולקבל מקרא  לקרוא  היה 

בפשט�  כל לעי�  הנראי�  הדברי�  פירוש 

כדת  מסקנא  להסיק ומש� ברור, הלכאורה 

שילמדנו  מי  בתלמוד, היו�  כ� לעשות  מה 

במקרא , כקורא  הוא  הרי כרהיטותו  היו� 

ה�  והאחרוני�  הראשוני�  גדולי וחבורי

שיבי�  מי במשנה , וכמו  המשנה . בבחינת 

דבר יבי�  לא  וכפירושה  כלשונה  להבינה 

הראשוני�  גדולי  דברי וכ� לאמתו ,

והאחרוני� :

חוטאים  אין מלוטש בשכל

מסולליוצורך יד . אחד דברי להעתיק  עוד,

ר' מר�  הישיבות , של דרכ� 

תורה  דעת בספרו  ליבובי�  (בראשית ירוח� 

רצ "ב) זצ "לעמוד הגרי"ס ישראלוז "ל: (אור 

כ"ט) חכמיסימ� אשר היא  אחת  כותב,

ישראל, בקהל מלבוא  הרחיקוה המוסר

עי "ש  הדבר, נהפו� ולדעתי הפלפול , והיא 

הנה  דברינו  פי ועל בארוכה . דבריו  כל

השכל, שנו�  הפלפול, כי יותר, הרבה  זה 

החרב  הוא  ביותר, העיקרי�  מ�  זה  הנה

חז "ל  אמרו התנפלות . מכל  להנצל יר� על

ב) סג, ונואלו (ברכות הבדי�  על חרב  כתיב ,

לו) נ , תלמידי(ירמיה  של שונאיה� על חרב  ,

בתורה , ועוסקי�  בבד  בד שיושבי�  חכמי� 

הכא  כתיב  שמטפשי� , אלא  עוד  ולא 

עוד  ולא  נואלנו  אשר הת�  וכתיב  ונואלו,

חטאנו . ואשר שנאמר שחוטאי�, אלא 

כי מדה , כנגד  מדה  עונש  שזה  כנראה 

שינ�  לא כי הינו  בבד , בד  של החטא 

השכל , את  חדד ‰˘ÏÎולא  ˙‡ ‰˘Ú ‡Ï
,·¯ÁÏ על "חרב  בחרב, כ�  על  ענשו  הנה 

כי שחוטאי� "� אלא  עוד "ולא  הבדי� ".

אי�  מלוטש  בשכל  חברי�  בפלפול

ג�  שאי� ז "ל, הלוצטי  כדברי  חוטאי� ,

אחי�  יודו�  אתה  יהודה  היצר. שליטת 

ח) מט, אודיתא (בראשית  "את  ובתרגו� : .

זכה  שהודה  בשכר בהיתתא ". ולא 

הוא  מדה , כנגד מדה זה וג�  במלכות ,

"צדקה  באמרו  האמת " על "מודה  היה 

בשכלו  כי ה "חרב ", מסוד זה  הנה  ממני",

והרצונות  המדות  כל ושבר בקע  המלוטש 

אשר למלכות , זכה  כ�  ועל בדרכו , שעמדו 

עכ"ל. חרב. ג "כ הוא המלכות  של סודה 

אי מלוטש  שכל בלי כי מדבריו , המסקנא 

במה  לו אי�  וממילא  לאמת , להגיע  אפשר

האמת : על להודות

ימ כמה  קטןהטורח דבר להבין ושנים  ים 

לעשות  מנת  על למד ה"ז 

עמוד עוד טו . ויחי בפרשת  ש�  כתב 

נבי�  דבריו  באור וז "ל, רפ "ז ,

אבות על ז "ל הר"י  דברי מ "ה)ג"כ (פ "ד

ללמד  מנת  על "הלומד ש� , אמר�  על 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי מד 

ג' סימן

לימוד  הנקרא הוא  הדעת  בחריפות ללמוד 

הישיבות וכברי"ב. מאבות  אחד כתב

בדורותינו , בדמות�  וצביונ� 

מסלנט  ליפקי�  ישראל רבנו  המוסר גאו� 

ישראל אור בספרו  נ"ט)זלה "ה  בזה (עמוד 

אשר בתורה  הלימוד  ÂÓÈÏ„הלשו� : ‡¯˜È
כל  (גיפטיג), הדעת בחריפות  ללמוד  הוא

היא  הלשמה , סברתו . עוז  בכל מחזיק  אחד

חבירו  כדברי  וא�  כדבריו  א�  הרוח שקיטת 

מתנגדי�  כמעט והמה  בעיניו, שוה  להיות

להתנהג  אי� חז "ל הורונו  ולזאת  לזה , זה 

קדושי�  ל')כמאמר�  ובנו ,(ד� האב אפילו 

אחד  בשער בתורה שעוסקי�  ותלמידו  הרב

מש�  זזי� ואינ�  זה . את  זה  אויבי�  נעשו 

שנאמר זה , את  זה אוהבי�  שנעשי�  עד 

בראשונה , האיבה  וכו '. בסופה  והב  את 

הדעת  בחריפות  הלימוד בחינת  היא 

כנ "ל. בחינת ·‰Â‰‡‰(גיפטיג) היא  בסופה ,

אחר ליל� דעתו  אחד כל  לבטל  הלשמה 

בדעתו  אחד כל לעמוד או  הגדול. או  הרוב

וכו ' כדבריה�  שמאי בית שעשו  (יבמות כמו 

י "ד ) בגמרא ד� המבוארי�  הגדרי�  עפ "י  ,

וריעות  חיבה  בהנהגת אכ� בזה . ופוסקי� 

היא  האמת  לקיי�  הלשמה . בחינת  הוא

להגיד  הלימוד ‡˙בחינת  „Á‡ ÏÎ ˜ÊÁÏÂ
Â˙¯·Ò היא והשלו�  בעיניו , נכו�  הנראה 

אהבו  הלשמה  ש�)בבחינת  עכ"ל:(יבמות ,

בבחינת  ואחרונים ראשונים  הפוסקים  ספרי

משנה 

זה וכליג. לבסס שיש  סותר אינו  זאת 

בעמוד  ש�  שכתב וכמו בבקיאות ,

לזאת  וז "ל: ÂÓÎקי"ט Â�ÈÏˆ‡ „ÂÓÏ˙‰
‡¯˜Ó ˙�ÈÁ· המקרא ולימוד  חז "ל, בימי

לבא  חז "ל, בימי  א"ב  בחינת  כמו  אצלינו 

גדולי וספרי התלמוד. ללימוד  ע"י

ÌÈ�Â¯Á‡Âהפוסקי�  ÌÈ�Â˘‡¯ כמו הוא 

‰�˘Ó ˙�ÈÁ· �האד ביד אשר חז "ל, בימי

ופליג  תנא  רב כמו  לכ� ומוכשר הראוי

הבקיאות ואחד בבלי‰�Â¯‡‰כו', בתלמוד

בגדולי הנכונה  והידיעה  וכו '. וירושלמי 

לימוד וידיעת  על ‰˙ÂÙÒÂ˙הפוסקי� ,

התלמוד,‡Êכולנה , ללימוד  האד�  יבא

והוא  חז "ל, בימי התלמוד  בחינת כמו היא 

התלמוד  יסודות  לשאוב הנכו� , העיו� 

ולהבי�  המפוזרי� , ממקומות  בפרטיו 

אמת  תורת  בבחינת  וזהו  כדת , ולהורות

בש "ס  הבקיאות  (היא  במקרא  הנקנה 

וכו ' הידיעה Ó·Â˘�‰וירושלמי  היא 

כו ') והאחרוני�  הראשוני�  גדולי  בחבורי

וקרא  חכמי� , תלמידי שימוש  היא  וזאת 

האר�. ע�  זה  הרי ת "ח שימש  ולא  ושנה

‰˘ÏÎועל „Â„ÈÁ ‰Ï‡ ÏÎ והתבוננות

יל�  למע�  הנטיה דרכי לידע  המדות  דרכי

דרכו , ישר ‰'השכל  ˙‡¯ÈÂ אזורו היא 

ה ' בתורת  להעמיק  היגיעה עול לקבל 

ובפלפול  חברי�  בדיבוק  ג�  ית "ש ,

עכ"ד  עוד , יעו "ש  ונחת . בשובה  התלמידי�

במשנת  קוטלר הגר"א מ"ו  וכ"כ  הגרי"ס.

אהר� מ"ז)רבי עמוד עיש "ב :(ח "א 

לשו� לאור לפרש  אפשר אי  באמת  זה ,

הרב  ובנו , האב אפילו  הגמרא 
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ונת�  נשא  ובה  אחת  מסכת  למד  אשר

וא�  הדברי�, סברת  לקנות  והתרגל

נקרא  זה  כדינו  יאמר הלכה  ישאלוהו 

להבי�  התרגל כבר הוא  כי חכ�. תלמיד

ינתחנה , שישמע  הלכה  דבר וכל ולהורות

יגיע : תכליתה  ועד

משהיו יותר  לנו חתומים  הגמרא דברי

התלמוד  לחכמי חתומות  המשניות 

מהדברי� ועל  אחד  כי חז "ל שפטו  כ� 

"פלפול  הוא  נקנית  שהתורה 

פלפול  שבלא  מכלל התלמידי� ".

וכאשר התורה . לקנות  אפשר אי התלמידי�

להבי�  מפתח הגמרא  היה  הש "ס  בזמ� 

ע�  היה  הגמרא  ובלא  המשניות , דברי 

נתמעטו  אשר בזמנינו  כי  במשניות , האר�

הגמרא  ודברי המוחות , ונתקטנו הלבבות 

משהיה  יותר החתו�  כספר בודאי  לנו  ה� 

הגמרא , בעלי לפני החתו�  ספר המשניות 

ה�  הראשוני�  דברי א� אלא  עוד  ולא 

ידי על ורק החתו�, וכספר כמשניות  לנו 

אז  רבה  וטריא  ושקלא  התלמידי�  פלפול 

אגרא  ולקנות  דבריה�  לעומק  לרדת  נוכל

אשר לכל ידוע זה ודבר סברא . דשמעתא 

יודע  הוא  הדברי� . הבנת  ער� ומבי�  יודע

עינינו  שיאירו  עד  ליגע, צרי� יגיעות כמה 

והר"� . הרשב"א  הראשוני�  סברות  להבי� 

התלמידי� , פלפול ידי  על רק כ�  ועל 

ידיעה  לקנות  בנוי רק שיהיה  כזה  פלפול 

הנכונה , הסברא  ולהבי�  הדברי� , ותמצית 

לומר בנוי  שיהיה פלפול  ÂÙÈ¯Á˙,לא  È¯·„
.˙Ó‡‰ ˙„Â˜�Ó ˜ÂÁ¯ ‡Â‰˘ פלפול א�

דשמעתא  לאגרא להתקרב  בנוי שיהיה 

רבותינו  לנו הורו  אשר וכפלפול סברא ,

לומר: נוכל  עליה� אשר והנתיבות , הקצות 

האירו  וה� מפלפול�  התורה  החזירו  ה� 

אשר בפלפול להתנהג אי�  הדר� את  לנו 

וישרות  השכל אדני על  כולו  יהיה  בנוי

לקנות  יש  כזה  פלפול  ידי על הסברא ,

נוהג  ת "ל  כזה  ופלפול  התורה , ידיעת 

חז "ל  המליצו  וכאשר הקדושה . בהישיבה 

דר�  על "הולכי נקראי�  חכמי�  שתלמידי

ומתנ�  ומשא�  בתורה  שיח�  שכל שיחו ",

תורה . בדברי ורק א� הישיבה  בני של

להבי�  ועצומה  רבה ביגיעה המה  ויגעי� 

ומצליחי�  עולי�  זה  ידי ועל  ולהשכיל

ממנה  יוצאי�  תורה  גדולי והרבה  המה ,

וכו ': ת"ל  עת  בכל

לחריפות  ערך  אין בקיאות  בלא

ונחיצות והנה  עיקר לבאר הארכנו  כי  א�

עיקר הוא כי התלמידי� , פלפול

כל  זה  כל ע� הקדושה , תורתנו  ידיעת 

אל  בא  לא  לבד  בפלפול כי יבי� , מבי� 

וחרי�  מפולפל הוא  אשר יש  כי הקודש .

בלא  א�  ישרה , בסברא  ולפרק לישב  יודע

כגו�  על  ידיעתו . כלל  תועיל לא  בקיאות 

אחד  פרק סנהדרי� בירושלמי אמרו  דא 

לרבי היה  תלמיד  רבי, אמר ממונות, דיני 

מאה  ומטמאה  השר� מטהר והיה  מאיר

דההוא  דסאי  בר יעקב  א "ר כו '. פעמי� 

פירוש  דסיני . מטורא  קטוע  תלמידא 

אבל  ומפולפל , חרי� היה  הוא  לענ "ד,

בפני מפולפל היה  מהתורה , קטוע  היה 

חסרעצמו היה  כי  להתורה , מצור� לא 

חז "ל  קראוהו  אשר התורה , בקיאות  לו 

י "ד ) בקיאותו ,(הוריות  על  סיני  יוס� לרב 

דסיני , מטורא  קטוע  היה  תלמידא  והדי� 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי מו 

על  והלומד וללמד , ללמוד בידו  מספיקי� 

וללמד  ללמוד בידו  מספיקי�  לעשות  מנת 

ושלו� , חס  הר"י , וכתב ולעשות ". לשמור

ולא  ללמד מנת  על  בלומד מדבר זה  שאי� 

ללמוד  לא בידו  מספיקי�  אי�  שזה  לעשות ,

לעשות  מנת  על אלא  ללמד, ‡ÂÒÈ¯ולא 
,ÂÚÓ˘ÓÎ ¯˙‰Â, הרבה ויעיי�  שיטרח ולא 

א�  המותרי� , בדברי�  איסור ימצא  אולי 

אי�  כ�, ומפני  כפשוטו. הדברי�  ליקח

ללמוד  מחשבתו  כפי אלא  בידו  מספיקי� 

מספיקי�  לעשות  מנת  על והלומד וללמד .

שדעתו  ר"ל ולעשות , וללמד ללמוד בידו 

הדברי� , אמיתת  לדעת  כדי  בלימוד לפלפל

לטרוח ÌÈ�˘Âורצונו  ÌÈÓÈ ‰ÓÎ להשיג

הרי האמת, פי  על עצמו  ולנהוג קט�  דבר

עיקר שכל  לעשות , מנת  על למד זה 

להיות  המעשה  אל א�  כי  אינה  מחשבתו,

כבר לבד, אמיתי" "להיות  כדי  הנה  אמתי .

להשיג  ושני�  ימי�  כמה  לטרוח רצונו 

ומה  האמת, פי על עצמו  ולנהוג קט� דבר

הא�  ללמד מנת  על לומד  רק אשר זה  ע�

הרי כ� , א� כי  האמת, מבקש  אינו  הוא

ולא  ללמוד  לא  בידו  מספיקי�  היו  לא 

כפשוטו  הלוקח ג�  כי  כרח�  ועל ללמד,

כמו  בחינת  רק  זה  אבל ה� , אמת כ� ג� 

אינו  לאמיתו, לא  אבל אמת . די� שד� 

אי�  ודאי  הנקודה  ולאור בנקודה . קולע

כמה  לטרוח "רצונו  א� אבל  אמת . זה 

הזה  האיש  קט� " דבר להשיג ושני�  ימי� 

לאמיתו . האמת  כבר זה  בנקודה . קולע  כבר

זה  הכל. מספיקי�  ולו זכה , כי לזה  אשרי 

של  עני�  יש  כי  האמת, בעבודת  גדול סוד 

בתו�  לקלוע  היא  העבודה  וכל נקודה ,

לו . ואשרי באמת  הזוכה  והוא  הנקודה 

הגרי"ל: עכ"ל 

ע"ה  ונקרא הש"ס כל שילמד  להיות  יכול 

ת "ח ונקרא אחת  מסכת  למד  וזה

אומר� ,עודטז . בש� דברי�  אשלי�  זאת 

חכמי של ויולדיה�  מהורת� 

מרדכי הגר"מ שכתב  מה הישיבות ,

לבוש  ספרו  על בהקדמתו  זלה "ה  אפשטיי� 

מצינו  לימוד. ויש  לימוד יש  וז "ל: מרדכי 

בקדושי�  חז "ל אמרו  מ "ט)אשר כי(ד� ,

במסכת  הלכה  דבר אותו  ששואלי�  תלמיד

להשיב, ויודע  כלה  במסכת  ואפילו  אחת 

בברכות  אמרו  זה  וכנגד חכ� . תלמיד  נקרא 

מ"ז) לצר� (ד� רצה  לא  חמא  בר רמי  כי ,

והלכתא , וספרי ספרא  שלמד לזימו�  אחד

שמש  שלא  יע�  האר�, לע�  אותו  בחשבו 

זה  גדול , ההרחק  כמה  חכמי�. תלמידי

וזה  חכ� , תלמיד  ונקרא  אחת  מסכת  למד 

כי יע�  האר�. ע�  ונקרא  הש "ס  כל למד 

צורת  בקיאות  לא  התורה  ידיעת  עיקר

סברת  היא  הידיעה  עיקר א� הדברי� .

בברכות : חז"ל  וכמאמר הדברי� . והבנת 

סברא ". דשמעתא  ·˜È"אגרא  „Á‡ Ì‡
˘‚¯‰Â ˙¯·Ò Ú„ÂÈ Â�È‡Â ˙Á‡ ‰ÎÏ‰·
˙ˆ˜Ó ÂÏ ¯ÒÁ ÈÎ ¯ÓÂÏ ÏÎÂ� ‡Ï ,ÌÈ¯·„‰
¯˜ÈÚ ÈÎ ,ÂÏ ¯ÒÁ ¯·„‰ ÏÎ Í‡ ,¯·„‰
ÏÚ ,‰Ê È„È ÏÚÂ .¯·„‰ ˙¯·Ò ‡Â‰ ¯·„‰
ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÈ�È„‰ ÍÙ‰˙Ó ,‡¯·Ò‰ È„È

.‰ˆ˜‰ Ï‡ חז "ל ‰˜ˆ‰ אמרו  כ�  ועל

כ"ב)בסוטה  שה� (ד�  ש�  ופירשו  התנאי� ,

מבלי שלמדו , משניות מתו� הלכה  המורי� 

שלא  כיו� א� משניות , שלמדו  א� עול�.

וקושיות  סתירות  היינו  הגמרא , למדו

לרדת  העיו�  דרכי למדו  ולא ופירוקי� ,

ומשו�  להורות . יוכלו  לא  הדברי� , לעומק

הורגל  לא  א�  הש "ס, כל  שלמד מי  א� זה 

מי א�  נקרא , האר�  ע�  הסברות  בדרכי
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ונת�  נשא  ובה  אחת  מסכת  למד  אשר

וא�  הדברי�, סברת  לקנות  והתרגל

נקרא  זה  כדינו  יאמר הלכה  ישאלוהו 

להבי�  התרגל כבר הוא  כי חכ�. תלמיד

ינתחנה , שישמע  הלכה  דבר וכל ולהורות

יגיע : תכליתה  ועד

משהיו יותר  לנו חתומים  הגמרא דברי

התלמוד  לחכמי חתומות  המשניות 

מהדברי� ועל  אחד  כי חז "ל שפטו  כ� 

"פלפול  הוא  נקנית  שהתורה 

פלפול  שבלא  מכלל התלמידי� ".

וכאשר התורה . לקנות  אפשר אי התלמידי�

להבי�  מפתח הגמרא  היה  הש "ס  בזמ� 

ע�  היה  הגמרא  ובלא  המשניות , דברי 

נתמעטו  אשר בזמנינו  כי  במשניות , האר�

הגמרא  ודברי המוחות , ונתקטנו הלבבות 

משהיה  יותר החתו�  כספר בודאי  לנו  ה� 

הגמרא , בעלי לפני החתו�  ספר המשניות 

ה�  הראשוני�  דברי א� אלא  עוד  ולא 

ידי על ורק החתו�, וכספר כמשניות  לנו 

אז  רבה  וטריא  ושקלא  התלמידי�  פלפול 

אגרא  ולקנות  דבריה�  לעומק  לרדת  נוכל

אשר לכל ידוע זה ודבר סברא . דשמעתא 

יודע  הוא  הדברי� . הבנת  ער� ומבי�  יודע

עינינו  שיאירו  עד  ליגע, צרי� יגיעות כמה 

והר"� . הרשב"א  הראשוני�  סברות  להבי� 

התלמידי� , פלפול ידי  על רק כ�  ועל 

ידיעה  לקנות  בנוי רק שיהיה  כזה  פלפול 

הנכונה , הסברא  ולהבי�  הדברי� , ותמצית 

לומר בנוי  שיהיה פלפול  ÂÙÈ¯Á˙,לא  È¯·„
.˙Ó‡‰ ˙„Â˜�Ó ˜ÂÁ¯ ‡Â‰˘ פלפול א�

דשמעתא  לאגרא להתקרב  בנוי שיהיה 

רבותינו  לנו הורו  אשר וכפלפול סברא ,

לומר: נוכל  עליה� אשר והנתיבות , הקצות 

האירו  וה� מפלפול�  התורה  החזירו  ה� 

אשר בפלפול להתנהג אי�  הדר� את  לנו 

וישרות  השכל אדני על  כולו  יהיה  בנוי

לקנות  יש  כזה  פלפול  ידי על הסברא ,

נוהג  ת "ל  כזה  ופלפול  התורה , ידיעת 

חז "ל  המליצו  וכאשר הקדושה . בהישיבה 

דר�  על "הולכי נקראי�  חכמי�  שתלמידי

ומתנ�  ומשא�  בתורה  שיח�  שכל שיחו ",

תורה . בדברי ורק א� הישיבה  בני של

להבי�  ועצומה  רבה ביגיעה המה  ויגעי� 

ומצליחי�  עולי�  זה  ידי ועל  ולהשכיל

ממנה  יוצאי�  תורה  גדולי והרבה  המה ,

וכו ': ת"ל  עת  בכל

לחריפות  ערך  אין בקיאות  בלא

ונחיצות והנה  עיקר לבאר הארכנו  כי  א�

עיקר הוא כי התלמידי� , פלפול

כל  זה  כל ע� הקדושה , תורתנו  ידיעת 

אל  בא  לא  לבד  בפלפול כי יבי� , מבי� 

וחרי�  מפולפל הוא  אשר יש  כי הקודש .

בלא  א�  ישרה , בסברא  ולפרק לישב  יודע

כגו�  על  ידיעתו . כלל  תועיל לא  בקיאות 

אחד  פרק סנהדרי� בירושלמי אמרו  דא 

לרבי היה  תלמיד  רבי, אמר ממונות, דיני 

מאה  ומטמאה  השר� מטהר והיה  מאיר

דההוא  דסאי  בר יעקב  א "ר כו '. פעמי� 

פירוש  דסיני . מטורא  קטוע  תלמידא 

אבל  ומפולפל , חרי� היה  הוא  לענ "ד,

בפני מפולפל היה  מהתורה , קטוע  היה 

חסרעצמו היה  כי  להתורה , מצור� לא 

חז "ל  קראוהו  אשר התורה , בקיאות  לו 

י "ד ) בקיאותו ,(הוריות  על  סיני  יוס� לרב 

דסיני , מטורא  קטוע  היה  תלמידא  והדי� 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי מו 

על  והלומד וללמד , ללמוד בידו  מספיקי� 

וללמד  ללמוד בידו  מספיקי�  לעשות  מנת 

ושלו� , חס  הר"י , וכתב ולעשות ". לשמור

ולא  ללמד מנת  על  בלומד מדבר זה  שאי� 

ללמוד  לא בידו  מספיקי�  אי�  שזה  לעשות ,

לעשות  מנת  על אלא  ללמד, ‡ÂÒÈ¯ולא 
,ÂÚÓ˘ÓÎ ¯˙‰Â, הרבה ויעיי�  שיטרח ולא 

א�  המותרי� , בדברי�  איסור ימצא  אולי 

אי�  כ�, ומפני  כפשוטו. הדברי�  ליקח

ללמוד  מחשבתו  כפי אלא  בידו  מספיקי� 

מספיקי�  לעשות  מנת  על והלומד וללמד .

שדעתו  ר"ל ולעשות , וללמד ללמוד בידו 

הדברי� , אמיתת  לדעת  כדי  בלימוד לפלפל

לטרוח ÌÈ�˘Âורצונו  ÌÈÓÈ ‰ÓÎ להשיג

הרי האמת, פי  על עצמו  ולנהוג קט�  דבר

עיקר שכל  לעשות , מנת  על למד זה 

להיות  המעשה  אל א�  כי  אינה  מחשבתו,

כבר לבד, אמיתי" "להיות  כדי  הנה  אמתי .

להשיג  ושני�  ימי�  כמה  לטרוח רצונו 

ומה  האמת, פי על עצמו  ולנהוג קט� דבר

הא�  ללמד מנת  על לומד  רק אשר זה  ע�

הרי כ� , א� כי  האמת, מבקש  אינו  הוא

ולא  ללמוד  לא  בידו  מספיקי�  היו  לא 

כפשוטו  הלוקח ג�  כי  כרח�  ועל ללמד,

כמו  בחינת  רק  זה  אבל ה� , אמת כ� ג� 

אינו  לאמיתו, לא  אבל אמת . די� שד� 

אי�  ודאי  הנקודה  ולאור בנקודה . קולע

כמה  לטרוח "רצונו  א� אבל  אמת . זה 

הזה  האיש  קט� " דבר להשיג ושני�  ימי� 

לאמיתו . האמת  כבר זה  בנקודה . קולע  כבר

זה  הכל. מספיקי�  ולו זכה , כי לזה  אשרי 

של  עני�  יש  כי  האמת, בעבודת  גדול סוד 

בתו�  לקלוע  היא  העבודה  וכל נקודה ,

לו . ואשרי באמת  הזוכה  והוא  הנקודה 

הגרי"ל: עכ"ל 

ע"ה  ונקרא הש"ס כל שילמד  להיות  יכול 

ת "ח ונקרא אחת  מסכת  למד  וזה

אומר� ,עודטז . בש� דברי�  אשלי�  זאת 

חכמי של ויולדיה�  מהורת� 

מרדכי הגר"מ שכתב  מה הישיבות ,

לבוש  ספרו  על בהקדמתו  זלה "ה  אפשטיי� 

מצינו  לימוד. ויש  לימוד יש  וז "ל: מרדכי 

בקדושי�  חז "ל אמרו  מ "ט)אשר כי(ד� ,

במסכת  הלכה  דבר אותו  ששואלי�  תלמיד

להשיב, ויודע  כלה  במסכת  ואפילו  אחת 

בברכות  אמרו  זה  וכנגד חכ� . תלמיד  נקרא 

מ"ז) לצר� (ד� רצה  לא  חמא  בר רמי  כי ,

והלכתא , וספרי ספרא  שלמד לזימו�  אחד

שמש  שלא  יע�  האר�, לע�  אותו  בחשבו 

זה  גדול , ההרחק  כמה  חכמי�. תלמידי

וזה  חכ� , תלמיד  ונקרא  אחת  מסכת  למד 

כי יע�  האר�. ע�  ונקרא  הש "ס  כל למד 

צורת  בקיאות  לא  התורה  ידיעת  עיקר

סברת  היא  הידיעה  עיקר א� הדברי� .

בברכות : חז"ל  וכמאמר הדברי� . והבנת 

סברא ". דשמעתא  ·˜È"אגרא  „Á‡ Ì‡
˘‚¯‰Â ˙¯·Ò Ú„ÂÈ Â�È‡Â ˙Á‡ ‰ÎÏ‰·
˙ˆ˜Ó ÂÏ ¯ÒÁ ÈÎ ¯ÓÂÏ ÏÎÂ� ‡Ï ,ÌÈ¯·„‰
¯˜ÈÚ ÈÎ ,ÂÏ ¯ÒÁ ¯·„‰ ÏÎ Í‡ ,¯·„‰
ÏÚ ,‰Ê È„È ÏÚÂ .¯·„‰ ˙¯·Ò ‡Â‰ ¯·„‰
ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÈ�È„‰ ÍÙ‰˙Ó ,‡¯·Ò‰ È„È

.‰ˆ˜‰ Ï‡ חז "ל ‰˜ˆ‰ אמרו  כ�  ועל

כ"ב)בסוטה  שה� (ד�  ש�  ופירשו  התנאי� ,

מבלי שלמדו , משניות מתו� הלכה  המורי� 

שלא  כיו� א� משניות , שלמדו  א� עול�.

וקושיות  סתירות  היינו  הגמרא , למדו

לרדת  העיו�  דרכי למדו  ולא ופירוקי� ,

ומשו�  להורות . יוכלו  לא  הדברי� , לעומק

הורגל  לא  א�  הש "ס, כל  שלמד מי  א� זה 

מי א�  נקרא , האר�  ע�  הסברות  בדרכי
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מעירובי� ודבריט . ומתפרש  זה , הוא  גדול 

יוחנ� , רבי דאמר א . נ "ג, ד� 

לרבי לו היו  תלמידי�  עשרה  שתי� 

גדלתי ימי�  עשרה  ושמונה  ברבי, אושעיא 

וחכמת  ואחד אחד  כל לב  ולמדתי  ביניה� ,

אחד  כל לב  ופרש "י , ואחד . אחד כל

בכול�  כלומר, מחודד, היה  כמה  ואחד

וחכמת  לזה . מזה  יש  חריפות  מה  הכרתי

כמה  מזה  חכ� זה  כמה ואחד, אחד  כל

פשוט  מזה  יעוש "ב . ממנו , יותר למד 

שוי�  החכמי� כל שאי�  רק לא  שמעינ� ,

אלא  החכמה , ובכמות  החריפות באיכות 

ודר�  מקו� מראה בה  יש  הזאת  החלוקה 

בחילוקי�  ההתבוננות ועצ� לתלמידי� .

הלימוד: ודר� מעצ�  חלק היא האלו 

כל ואני  על משפיע  זה  שג�  ומכיר יודע 

ומחקה  קלט וראוב�  יש  התלמידי� .

ומחקה  קלט ושמעו�  זה , שעור מגיד דר�

כולל  והשינוי אחר. שעור מגיד של  דר�

היק�, רבת  חשיבה  ודר� עומק  א� הכל,

ומפרשיה  בסוגיא  מקומי ועומק חשיבה  או 

וכיו�  דקות . חקירות  וחקרי הסתעפות  בלי 

הישיב  אי�  אחת שכ� , דר� מצמיחות  ות 

וה�  מכריחות , לא  שה� מצד ה�  לכול�,

חשוב  פחות  ולא  השעורי� , הגדת  משוני 

ה�  ותלמיד תלמיד שבכל  השוני  מטבע

רש "י: כלשו�  לבו , בתאוות  וה�  בכשרונותיו 

לימוד  רצוייה  בעין  רואות  הישיבות  אין

רבנות  למקצוע 

לכול� ,אךכ . הסכמה  יש  אחת  בנקודה 

שישיבה  עקרונית  התנגדות  והיא 

של  בדר� ובכולל בישיבה  ילמדו  כולל או 

לא  כי  רבנות , או  לדיינות  ÚÂˆ˜ÓÏהכשרה
Ì˙Ó‚Óומעמיקי תורה  יודעי לגדל  אלא

תורה  ללימוד  והכשרת�  בסוגיות , הבנה 

פרנסה  של בעתיד להתערב בלי ויר"ש 

עליו  מכרזת  שהתורה  ומי וכו '. וכבוד 

את  תופס  מאליו  לבסו�  הוא  מעצמה ,

הוא  א�  (ובפרט הקיימות בישיבות  מקומו

שהוא  או  הישיבה ), למייסד ב�  או  חת� 

לפוסק  או  כולל, או  ישיבה  מקי�  בעצמו 

ומאליה�  בכתב . או  בע"פ  אליו  שפוני�  ע "י 

מוניטי�  המוסי�  דבר תשובות , ספרי נולדי� 

ומי אחריה� . והנמשכי�  ת "ח אות� של

נתעלה  שלא  מחמת  א�  לכ�, זכה שלא 

מלכתחלה  אפילו  או  גרי� , מזלו  או  דיו 

כאלה  שיש  כ�, לכ�, נוטה  אינו  עצמו  הוא

או  ושיבה . זקנה  עד בכוללי�  שלומדי� 

שתימצא , דר� בכל פרנסת�  מחפשי� 

היומי בד� לתורה  עתי�  לקבוע וממשיכי�

בסביבת� , כנסת  בבתי  שעורי�  להגיד או 

הכללי הכיוו�  וזה  כפיו , מיגיע ונהנה 

הכל: על  המוסכ� 

וכפיומי  דיינות, או  הוראה  ללמוד שרוצה 

לומד  בא "י, מקומות  בכמה שמונהג 

מחדש  שזה למקומות  הול� או  לעצמו ,

הישיבות  שראשי אע "פ כ�, לש�  מתיסדי� 

אבל  בעי� , עי� זאת  רואי�  אינ�  וזקניה�

אע "פ  והנה , יגונה . לא  והאיש  הזמ�  הכרח

להכי�  שהחליטו  ועד נעוריה�  שמשחר

לימוד�  עיקר היה ודיינות , לרבנות  עצמ� 

בהבנת  ושינונו השכל וליטוש  פלפול

עולה  הזה , המשונ�  בסכי�  הרי הסוגיות ,

ודיינות  לרבנות  שצרי� מה  כל ללמוד ביד� 

ושקדמו  הזה  הדור בכל  וכ� למעשה . הלכה 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי מח 

להיות  וטוב  עצמו . בפני  מפולפל רק

שמזה , היינו  התורה , ע�  מפולפל 

התלמידי�  מפלפול מזה , וג� מבקיאות ,

יהיה  ואז  ידו . יניח אל  ישרה , בסברא

סיני: ולהר לתורה ודבוק  מחובר

כיובדוק  היעוצה , העצה  מאד טוב  כי 

גמרא  ללמוד יוכל כאשר תיכ� 

לימודי� , שני לו יקבע בעצמו , ותוספות

ÌÂÈ‰ ÈˆÁÂ ,ÔÂÈÚ· ˙ÂÙÒÂ˙ ÌÚ ‡¯Ó‚ „Á‡
¯ÂÊÁÏ Í‡ ,˙ÂÙÒÂ˙ ÈÏ· ‡¯Ó‚ „ÂÓÏÈ

·ËÈ‰ È˜· ˙ÂÈ‰Ï יקבע ביו�  אחת  ושעה  .

לו  שיש  בגילו  חבר ע� "קצות " ללמוד 

הרבה . יצליח הש�  בעזרת  ובזה  ישר, שכל

זצ "ל: אפשטיי�  הגרמ "מ עכ"ד

ד' סימן

ודיינות הוראה לימוד  - הישיבות  דרך 

חפץ שלבו ממקום  אלא לומד אדם  אין

מאבות ולאחריז . דברי� , שהעתקנו 

הלימוד  שיטת  ומדריכי

לעובדות . עתה  אעבור וצביונ� , בישיבות 

ומאות  עשרות  לישיבות  שנכנסי�  וה�,

כלומר, לעצמו , נתיב מפלס  תלמיד וכל

חידוש , וכח חרי� שכל  לו  שיש  תלמיד

ותלמיד  חביריו . פני  על ועולה  הוא  צ�

ג�  מסילות  סולל  טוב בזכרו�  ג�  שנחנ� 

שסוללי�  תלמידי� , ויש  הש "ס . בבקיאות 

כלשונ�  למעשה  הלכות  בלימוד דרכ� 

מלכתחילה  שנטיית�  כאלה  ויש  וכצורת� .

ודקדוק  ומדות  במוסר לעלייה  הדגש  לשי� 

לספרי מקדישי�  ג "כ חשוב  וחלק במצות ,

רוחניות  במעלות  ועולי� וכו ' מוסר

עיי�  עליונה , מהשגחה  זה  ודבר גדולות.

רבה  ב)ויקרא  :(פט"ו,

אחת  שיטה  מכריחות  הישיבות  אין

מכריחי� ואילו יח. היו  הישיבות ראשי

ורק  א�  כול�  ללכת  התלמידי� 

כפי הצלחת�  היתה  לא  אחת , במסילה 

מה  בהבנת  כלול זה ועיקרו�  עתה. שהיא 

"אי�  א . י"ט, זרה  עבודה  במסכת  שאמרו 

חפ�". שלבו ממקו�  אלא  לומד אד� 

מסכת  אלא  רבו  לו  ישנה  לא ופרש "י,

מסכת  לו  ישנה שא�  הימנו , מבקש  שהוא 

מתקיימת אי�  ˙‡Â˙ÂÂאחרת ÏÚ Â·Ï˘ ÈÙÏ
בנטיית  להתחשב  בלי כי מפורש , יעו "ש .

תורתו  תהיה  לא  התלמיד של וחשקו  לבו 

מתקיימת :

לכתות וכל מחולקי�  שהתלמידי� שכ� 

כתה  ובכל השניה. מעל אחת כתות ,

דר�  עוברי�  וכול�  אחר, שעור מגיד יש 

ראש  לבד  וזאת  השעורי�, מגידי כל

כללי . שעור הנקרא  שעור הנות�  הישיבה

קולטי�  עצמ�  התלמידי�  זאת  ובדר�

למודו  בשיטת  ואחד אחד כל  בי�  השוני

דר�  מגבשי�  ומעצמ�  הקנייתה , ודר�

מכרחת  הכוונה  אי�  כלומר, לעצמ� .

כל  שביד  ובפרט ישיבה, בשו�  מלמעלה 

שירצה : לישיבה  לעבור אחד 
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מעירובי� ודבריט . ומתפרש  זה , הוא  גדול 

יוחנ� , רבי דאמר א . נ "ג, ד� 

לרבי לו היו  תלמידי�  עשרה  שתי� 

גדלתי ימי�  עשרה  ושמונה  ברבי, אושעיא 

וחכמת  ואחד אחד  כל לב  ולמדתי  ביניה� ,

אחד  כל לב  ופרש "י , ואחד . אחד כל

בכול�  כלומר, מחודד, היה  כמה  ואחד

וחכמת  לזה . מזה  יש  חריפות  מה  הכרתי

כמה  מזה  חכ� זה  כמה ואחד, אחד  כל

פשוט  מזה  יעוש "ב . ממנו , יותר למד 

שוי�  החכמי� כל שאי�  רק לא  שמעינ� ,

אלא  החכמה , ובכמות  החריפות באיכות 

ודר�  מקו� מראה בה  יש  הזאת  החלוקה 

בחילוקי�  ההתבוננות ועצ� לתלמידי� .

הלימוד: ודר� מעצ�  חלק היא האלו 

כל ואני  על משפיע  זה  שג�  ומכיר יודע 

ומחקה  קלט וראוב�  יש  התלמידי� .

ומחקה  קלט ושמעו�  זה , שעור מגיד דר�

כולל  והשינוי אחר. שעור מגיד של  דר�

היק�, רבת  חשיבה  ודר� עומק  א� הכל,

ומפרשיה  בסוגיא  מקומי ועומק חשיבה  או 

וכיו�  דקות . חקירות  וחקרי הסתעפות  בלי 

הישיב  אי�  אחת שכ� , דר� מצמיחות  ות 

וה�  מכריחות , לא  שה� מצד ה�  לכול�,

חשוב  פחות  ולא  השעורי� , הגדת  משוני 

ה�  ותלמיד תלמיד שבכל  השוני  מטבע

רש "י: כלשו�  לבו , בתאוות  וה�  בכשרונותיו 

לימוד  רצוייה  בעין  רואות  הישיבות  אין

רבנות  למקצוע 

לכול� ,אךכ . הסכמה  יש  אחת  בנקודה 

שישיבה  עקרונית  התנגדות  והיא 

של  בדר� ובכולל בישיבה  ילמדו  כולל או 

לא  כי  רבנות , או  לדיינות  ÚÂˆ˜ÓÏהכשרה
Ì˙Ó‚Óומעמיקי תורה  יודעי לגדל  אלא

תורה  ללימוד  והכשרת�  בסוגיות , הבנה 

פרנסה  של בעתיד להתערב בלי ויר"ש 

עליו  מכרזת  שהתורה  ומי וכו '. וכבוד 

את  תופס  מאליו  לבסו�  הוא  מעצמה ,

הוא  א�  (ובפרט הקיימות בישיבות  מקומו

שהוא  או  הישיבה ), למייסד ב�  או  חת� 

לפוסק  או  כולל, או  ישיבה  מקי�  בעצמו 

ומאליה�  בכתב . או  בע"פ  אליו  שפוני�  ע "י 

מוניטי�  המוסי�  דבר תשובות , ספרי נולדי� 

ומי אחריה� . והנמשכי�  ת "ח אות� של

נתעלה  שלא  מחמת  א�  לכ�, זכה שלא 

מלכתחלה  אפילו  או  גרי� , מזלו  או  דיו 

כאלה  שיש  כ�, לכ�, נוטה  אינו  עצמו  הוא

או  ושיבה . זקנה  עד בכוללי�  שלומדי� 

שתימצא , דר� בכל פרנסת�  מחפשי� 

היומי בד� לתורה  עתי�  לקבוע וממשיכי�

בסביבת� , כנסת  בבתי  שעורי�  להגיד או 

הכללי הכיוו�  וזה  כפיו , מיגיע ונהנה 

הכל: על  המוסכ� 

וכפיומי  דיינות, או  הוראה  ללמוד שרוצה 

לומד  בא "י, מקומות  בכמה שמונהג 

מחדש  שזה למקומות  הול� או  לעצמו ,

הישיבות  שראשי אע "פ כ�, לש�  מתיסדי� 

אבל  בעי� , עי� זאת  רואי�  אינ�  וזקניה�

אע "פ  והנה , יגונה . לא  והאיש  הזמ�  הכרח

להכי�  שהחליטו  ועד נעוריה�  שמשחר

לימוד�  עיקר היה ודיינות , לרבנות  עצמ� 

בהבנת  ושינונו השכל וליטוש  פלפול

עולה  הזה , המשונ�  בסכי�  הרי הסוגיות ,

ודיינות  לרבנות  שצרי� מה  כל ללמוד ביד� 

ושקדמו  הזה  הדור בכל  וכ� למעשה . הלכה 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי מח 

להיות  וטוב  עצמו . בפני  מפולפל רק

שמזה , היינו  התורה , ע�  מפולפל 

התלמידי�  מפלפול מזה , וג� מבקיאות ,

יהיה  ואז  ידו . יניח אל  ישרה , בסברא

סיני: ולהר לתורה ודבוק  מחובר

כיובדוק  היעוצה , העצה  מאד טוב  כי 

גמרא  ללמוד יוכל כאשר תיכ� 

לימודי� , שני לו יקבע בעצמו , ותוספות

ÌÂÈ‰ ÈˆÁÂ ,ÔÂÈÚ· ˙ÂÙÒÂ˙ ÌÚ ‡¯Ó‚ „Á‡
¯ÂÊÁÏ Í‡ ,˙ÂÙÒÂ˙ ÈÏ· ‡¯Ó‚ „ÂÓÏÈ

·ËÈ‰ È˜· ˙ÂÈ‰Ï יקבע ביו�  אחת  ושעה  .

לו  שיש  בגילו  חבר ע� "קצות " ללמוד 

הרבה . יצליח הש�  בעזרת  ובזה  ישר, שכל

זצ "ל: אפשטיי�  הגרמ "מ עכ"ד

ד' סימן

ודיינות הוראה לימוד  - הישיבות  דרך 

חפץ שלבו ממקום  אלא לומד אדם  אין

מאבות ולאחריז . דברי� , שהעתקנו 

הלימוד  שיטת  ומדריכי

לעובדות . עתה  אעבור וצביונ� , בישיבות 

ומאות  עשרות  לישיבות  שנכנסי�  וה�,

כלומר, לעצמו , נתיב מפלס  תלמיד וכל

חידוש , וכח חרי� שכל  לו  שיש  תלמיד

ותלמיד  חביריו . פני  על ועולה  הוא  צ�

ג�  מסילות  סולל  טוב בזכרו�  ג�  שנחנ� 

שסוללי�  תלמידי� , ויש  הש "ס . בבקיאות 

כלשונ�  למעשה  הלכות  בלימוד דרכ� 

מלכתחילה  שנטיית�  כאלה  ויש  וכצורת� .

ודקדוק  ומדות  במוסר לעלייה  הדגש  לשי� 

לספרי מקדישי�  ג "כ חשוב  וחלק במצות ,

רוחניות  במעלות  ועולי� וכו ' מוסר

עיי�  עליונה , מהשגחה  זה  ודבר גדולות.

רבה  ב)ויקרא  :(פט"ו,

אחת  שיטה  מכריחות  הישיבות  אין

מכריחי� ואילו יח. היו  הישיבות ראשי

ורק  א�  כול�  ללכת  התלמידי� 

כפי הצלחת�  היתה  לא  אחת , במסילה 

מה  בהבנת  כלול זה ועיקרו�  עתה. שהיא 

"אי�  א . י"ט, זרה  עבודה  במסכת  שאמרו 

חפ�". שלבו ממקו�  אלא  לומד אד� 

מסכת  אלא  רבו  לו  ישנה  לא ופרש "י,

מסכת  לו  ישנה שא�  הימנו , מבקש  שהוא 

מתקיימת אי�  ˙‡Â˙ÂÂאחרת ÏÚ Â·Ï˘ ÈÙÏ
בנטיית  להתחשב  בלי כי מפורש , יעו "ש .

תורתו  תהיה  לא  התלמיד של וחשקו  לבו 

מתקיימת :

לכתות וכל מחולקי�  שהתלמידי� שכ� 

כתה  ובכל השניה. מעל אחת כתות ,

דר�  עוברי�  וכול�  אחר, שעור מגיד יש 

ראש  לבד  וזאת  השעורי�, מגידי כל

כללי . שעור הנקרא  שעור הנות�  הישיבה

קולטי�  עצמ�  התלמידי�  זאת  ובדר�

למודו  בשיטת  ואחד אחד כל  בי�  השוני

דר�  מגבשי�  ומעצמ�  הקנייתה , ודר�

מכרחת  הכוונה  אי�  כלומר, לעצמ� .

כל  שביד  ובפרט ישיבה, בשו�  מלמעלה 

שירצה : לישיבה  לעבור אחד 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני נא מאמר 

ולא  התורה תתפשט וכ� פה  בעל המשנה 

במקרא  שיפלפלו  רבי�  וימצאו  תשתכח,

אח"כ: ובמשנה 

לדורות  לימוד  להורות  איך היה  הויכוח

הבאים 

יקרה ,ודבר א� דר� על שדיברו פשוט

וכל  רבי  נמצא  בדור�  שהרי 

אשר המשנה מ� לנו  שנודעי�  החכמי� 

דמינצו  לומר קשה  והנה  וחבר� , קבצ�

וחבריו  שרבי זמ�  כל  כי דמיוני  דבר על

חנינא  ורבי חייא  רבי  ע�  יחד קיימי� 

יצילו  ה�  ורק ישכחו  שכול�  יתכ�  אי� 

הבטחה  לנו  יש  הרי כ�, על יתר הדור.

לזרע  משתכחת  תורה  שאי�  מהקב "ה 

וצרות , רבות רעות  כשיש  אפילו ישראל 

ש� . רש "י ועיי�  כג. ל, בדברי�  כמפורש 

ב : קל"ח, ד� בשבת  ומפורש 

אי� אלא  אמורי�  הדברי�  כרחי� , על 

יש  הא�  הבא , הדור את  להנהיג 

זה  ובאופ�  בפלפול , או  בבקיאות לחנכ� 

רבי ופלפול. בבקיאות תורה  תשתכח שלא 

וסוד  כח ללמד�  שיש  ליה , סבירא  חנינא 

תורה . תשתכח לא  זה  ובאופ�  הפלפול

ללמד�  שיש  ליה , סבירא  חייא ורבי

הזה  המעשה  נזכר כ� ומשו�  הבקיאות .

באיזה  יארע  ח"ו  א�  הדורות  ללמד בגמרא 

להלכה  תורה  ידעו  ולא  מישראל  אחד מקו�

לא  בכלל�  ישראל  מזרע  כי למעשה 

תשתכח:

המהרש "א ,וכן ש�  שכתב ממה  מבואר

מדיד�, דידי דעדיפא  לו  שאמר מה 

מעשי גדולי�  כמה  רבי שאמר מה וכ� 

בפועל, הוא  חייא  רבי שמעשה  כיו�  חייא ,

שכחה  לידי לבוא  לא  למנוע  משובח ויותר

ובודאי שמי� , לש�  מעשיו  וכל  כלל ,

ח"ו  א�  להחזירה  הפלפול ידי  שעל 

חייא  רבי ועדיפות  עדי� , הוא  תשתכח

עיי�  כזה , דבר שיקרא  שמונע  במה  הוא

הלשו� : סגנו�  ש� 

הפלפול.ולפי עדי�  ודאי שבכח כיו�  זה ,

בלי המשנה  וידיעת  בבקיאות  א "כ

ומה  המשנה  מ�  די�  יוציאו  אי�  פלפוליה 

נאמר וכבר באגרת . קריאה  הועילה 

הכוונה  וא�  עול� . מבלי  התנאי�  בתלמוד,

שעל  וטריא  השקלא  כל בידיעת  ילמד� 

הינו  רק  לא  א "כ אלא המשנה  חנינא , דר'

בכח  פלפול ג�  כא�  שיש  מיניה  עדי� 

ידיעת  ע"י בפועל  שכחה  מניעת  וג� 

המשנה :

עד ונראה להו  ואמרנא  שאמר, מזה 

אהדדי , אקראו  ואתינא  דהדרנא 

התורה  ידיעת תתפשט זה  באופ�  כלומר,

כ�  שאי�  מה יותר, גדול ולציבור מהר

צרי�  לזה  הרי ומוח�  דעת�  לשנ�  בפלפול

רק  תהיה  והיא המחשבה , ועומק  צלילות

להעבירו  לפלפול אפשר אי כי למעטי� ,

בקיאות  שמעבירי�  כמו  למח מח לרבי� 

נחלקו  לא המהרש "א  דברי ולפי  לרבי� .

חייא  רבי  שנשתבח ומה  הפלפול, שעדי� 

התורה , השתכחות  מונעת  ששיטתו  משו� 

יחזיר הפלפול הרי תשתכח ח"ו  א�  אבל 

ידיעתה :

רביולכאורה והרי נחלקו , במה  צ "ע

למנוע  שיש  צדק  חייא 

אכפת  לא חנינא  רבי  וכי תורה , שתשתכח

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי נ 

והפוסקי והרבני�  הדייני�  כל שימשו  לו ,

הלימוד  בדר� ולידת�  שהורת�  הלכה 

אותה . תיארנו שכבר שבישיבות  הזאת 

משרשי זה  על נדו� בהמש� בעזה "י ועוד

והתלמוד: הפוסקי� 

התלמיד  טיב  ידיעת  סמך  על הסמיכו

הישר  בשכלו

הגאו� וכבר כי שמעתי שני�  עשרות  לפני

בעל  זלה "ה מלצר זלמ� איסר ר'

להוראה  מסמי� היה  האזל ", "אב� 

אומר, והיה קמא , בבא  במסכת  בבחינות

ע�  גמרא  קמא  בבבא  ומבי� שיודע  מי

לכשיצטר�  עליו  חזקה  התוספות פירוש 

יורה  ערו� בשולח� שיחפש  הלכה , לפסוק 

עכ"ד. הפוסקי� . כוונת  עומק  ויבי�  דעה 

הישיבות  ראשי  מזקני אני לי  ידוע  וכ�

טיב  ידיעת�  סמ� על הסמכה  שנתנו 

ישרה  וסברא  העמוקה  בהבנתו  התלמיד

בישיבה : בלימודו 

ה' סימן 

הרים  עוקר  או עדיף סיני אי חייא  ור' חנינא ר ' פלוגתת  הבנת

שנאמרובדרך כא ) מה להבי�  אפשר זאת 

הוו  כי ב . פ "ה , ב"מ במסכת 

רבי ליה  אמר חייא ורבי חנינא  רבי מינצו 

מינצית , קא  דידי בהדי חייא , לרבי חנינא 

מהדרנא  מישראל  תורה  משתכחא אי  ח"ו 

לרבי חייא  רבי  ליה  אמר מפלפולי, ליה 

תורה  דעבדי מינצית , קא  דידי בהדי חנינא 

אזילנא  עבידנא  מאי מישראל, תשתכח דלא

טבי , וציידנא  נשבי וגדילנא  כיתנא ושדינא

מגילתא  ואריכנא  ליתמי בשריהו  ומאכילנא 

וסליקנא  תורה , חומשי חמשה  וכתבנא 

בחמשה  ינוקי חמשה  ומקרינא  למדתא 

סדרי שיתא ינוקי שיתא ומתנינא  חומשי,

ואתינא  דהדרנא  עד להו  ואמרנא  משנה ,

שלא  תורה להו  ועבדי אהדדי, אקרו 

כמה  רבי  דאמר הינו  מישראל, תשתכח

ע "כ: חייא , מעשי גדולי� 

שכוונת� וממה  מוב�  חייא  רבי שאמר

המשנה  תשתכח  ח"ו  שא� 

דהוה  אמר חנינא  רבי  אעפ "כ והמקרא 

שהכוונה  לומר וקשה  מפלפוליה . מחזיר

מי תמצא  ולא  בכתב  מקרא  ימצא  שלא 

לא  עדיי�  אז  שעד פה , על משנה  שיודע

על  מקרא  שאי�  דכיו�  המשנה , נכתבה 

אי�  א�  וממילא  חנינא, רבי יתפלפל  מה 

יתפלפל. מה  בסיס  על  משנה  שידע מי

הלכה  להוציא  בינה  יודעי יחסרו  ודאי אלא 

הפלפול, ע "י והמשנה  המקרא  מ�  למעשה 

בבלי בתלמוד לדורות  אח"כ שנמסר כפי 

וירושלמי:

זאת ועל  למנוע כדי חייא , רבי השיב  זה 

ולכתו  התינוקות ללמד המקרא ,יש  ב 

חברתה  ללמד הלאה תמשי� וחבורה 
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ב : קל"ח, ד� בשבת  ומפורש 

אי� אלא  אמורי�  הדברי�  כרחי� , על 

יש  הא�  הבא , הדור את  להנהיג 

זה  ובאופ�  בפלפול , או  בבקיאות לחנכ� 

רבי ופלפול. בבקיאות תורה  תשתכח שלא 

וסוד  כח ללמד�  שיש  ליה , סבירא  חנינא 

תורה . תשתכח לא  זה  ובאופ�  הפלפול

ללמד�  שיש  ליה , סבירא  חייא ורבי

הזה  המעשה  נזכר כ� ומשו�  הבקיאות .

באיזה  יארע  ח"ו  א�  הדורות  ללמד בגמרא 

להלכה  תורה  ידעו  ולא  מישראל  אחד מקו�

לא  בכלל�  ישראל  מזרע  כי למעשה 

תשתכח:

המהרש "א ,וכן ש�  שכתב ממה  מבואר

מדיד�, דידי דעדיפא  לו  שאמר מה 

מעשי גדולי�  כמה  רבי שאמר מה וכ� 

בפועל, הוא  חייא  רבי שמעשה  כיו�  חייא ,

שכחה  לידי לבוא  לא  למנוע  משובח ויותר

ובודאי שמי� , לש�  מעשיו  וכל  כלל ,

ח"ו  א�  להחזירה  הפלפול ידי  שעל 

חייא  רבי ועדיפות  עדי� , הוא  תשתכח

עיי�  כזה , דבר שיקרא  שמונע  במה  הוא

הלשו� : סגנו�  ש� 

הפלפול.ולפי עדי�  ודאי שבכח כיו�  זה ,

בלי המשנה  וידיעת  בבקיאות  א "כ

ומה  המשנה  מ�  די�  יוציאו  אי�  פלפוליה 

נאמר וכבר באגרת . קריאה  הועילה 

הכוונה  וא�  עול� . מבלי  התנאי�  בתלמוד,

שעל  וטריא  השקלא  כל בידיעת  ילמד� 

הינו  רק  לא  א "כ אלא המשנה  חנינא , דר'

בכח  פלפול ג�  כא�  שיש  מיניה  עדי� 

ידיעת  ע"י בפועל  שכחה  מניעת  וג� 

המשנה :

עד ונראה להו  ואמרנא  שאמר, מזה 

אהדדי , אקראו  ואתינא  דהדרנא 

התורה  ידיעת תתפשט זה  באופ�  כלומר,

כ�  שאי�  מה יותר, גדול ולציבור מהר

צרי�  לזה  הרי ומוח�  דעת�  לשנ�  בפלפול

רק  תהיה  והיא המחשבה , ועומק  צלילות

להעבירו  לפלפול אפשר אי כי למעטי� ,

בקיאות  שמעבירי�  כמו  למח מח לרבי� 

נחלקו  לא המהרש "א  דברי ולפי  לרבי� .

חייא  רבי  שנשתבח ומה  הפלפול, שעדי� 

התורה , השתכחות  מונעת  ששיטתו  משו� 

יחזיר הפלפול הרי תשתכח ח"ו  א�  אבל 

ידיעתה :

רביולכאורה והרי נחלקו , במה  צ "ע

למנוע  שיש  צדק  חייא 

אכפת  לא חנינא  רבי  וכי תורה , שתשתכח

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי נ 

והפוסקי והרבני�  הדייני�  כל שימשו  לו ,

הלימוד  בדר� ולידת�  שהורת�  הלכה 

אותה . תיארנו שכבר שבישיבות  הזאת 

משרשי זה  על נדו� בהמש� בעזה "י ועוד

והתלמוד: הפוסקי� 

התלמיד  טיב  ידיעת  סמך  על הסמיכו

הישר  בשכלו

הגאו� וכבר כי שמעתי שני�  עשרות  לפני

בעל  זלה "ה מלצר זלמ� איסר ר'

להוראה  מסמי� היה  האזל ", "אב� 

אומר, והיה קמא , בבא  במסכת  בבחינות

ע�  גמרא  קמא  בבבא  ומבי� שיודע  מי

לכשיצטר�  עליו  חזקה  התוספות פירוש 
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ישרה  וסברא  העמוקה  בהבנתו  התלמיד

בישיבה : בלימודו 

ה' סימן 

הרים  עוקר  או עדיף סיני אי חייא  ור' חנינא ר ' פלוגתת  הבנת

שנאמרובדרך כא ) מה להבי�  אפשר זאת 

הוו  כי ב . פ "ה , ב"מ במסכת 
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וסליקנא  תורה , חומשי חמשה  וכתבנא 
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ע "כ: חייא , מעשי גדולי� 
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וירושלמי:

זאת ועל  למנוע כדי חייא , רבי השיב  זה 

ולכתו  התינוקות ללמד המקרא ,יש  ב 

חברתה  ללמד הלאה תמשי� וחבורה 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני נג מאמר 

ממנו  גדול בעיר שיש  אפילו  להורות 

וזה  שנה. לארבעי�  והגיע  בחכמה ,

שהגיע  כיו�  שנה , למ ' הגיע  לא  התלמיד

המורה  אינו  הוא  כי להורות , יכול להוראה 

יעוש "ב : וכו '. הספר א�  כי

דאמרינ� לפי  הא  הברורי� , אלה  דבריו כל

עלמא  כולי  דבעו  עדי�  סיני  בהוריות

בסוגיא  ונדו�  נשוב  שעוד  (וכפי חטיא  למרי

שלא  לבירא , פיתא  נפל בהמש� ). זה 

סיני , שהוא ובלבד  התשובות , בכל  מצאנו 

צריכי�  שאי� לומר לסינישיש  כ� כל

תלמוד�  כל  שהיה  התלמוד  בזמ�  אלא 

וכמו  אחת , אות  אפילו  כתבו ולא  פה  בעל

הסיני כל עתה  אבל בתשובה . ש�  שמובא 

הספרי� : על  כתוב 

הרואח "זכד. הקדימני שכבר ראיתי

הגר"ש  הוא  הלא  גבוה ,

בהגהותיו  חלק קלוגר מגדי�  פרי ספר  (על 

קל "ו) סימ�  ממה או"ח  ראיה דאי�  וכתב,

היו  שלא  דבזמנ�  עדי� , סיני שאמרו 

עכשיו  אבל  עדי�, סיני נדפסי�  ספרי� 

למצוא  האד�  יכול החיפוש  מעט אחר

צריכי�  הכל  הטע�  שיי�  לא  מבוקשו ,

מוציא  דהוא עדי� חרי� לכ� חטיא , למרי

ודו "ק. ממילא , למצוא  אפשר ואי מלבו ,

הרי�  עוקר או  עדי�  סיני  א� הדבר, וגו� 

ואבא  דת "ק בפלוגתא דתליא  נראה  עדי� ,

ל�  קיימא  דלא  כיו�  לפיכ�, וכו '. שאול

עדי�. סיני  מת�  שלחו  עדי� ) (דסיני כת "ק 

שהוא  כיו�  לה�  נסתפק למה  קשה , ועדיי� 

דהלכה  פשיטא  זה  וג� מפורשת , משנה 

ע "כ: בזה . ודו "ק  כת "ק ,

בספרים  בחיפוש הסיני ישלים  הרים  העוקר 

הרי� יתרכה . שהעוקר לומר, יש  כ� על

בחיפוש  כאמור הסיני ישלי� 

גדולה . בבקיאות  שיתחכ�  עד  בספרי� 

הרי� , עוקר ג�  ואינו סיני  רק  השני וא� 

צרורות  ותמיד עצמו, להציל דר� לו  אי� 

שעוד  וכפי וקודקודו , שכמו  על חסרונו 

מיגאש : אב�  מהר"י משו "ת  נדקדק

אהר� וכן  זק�  בשו "ת  ל"ב)פסק  עיי� (סימ�

הוא , דבריו  ותור�  רחבה , תשובה  ש� 

למנותו  ראוי אשר שהחכ�  העולה , הכלל 

להוראה  ראוי שיהיה  צרי� הציבור על 

ויודע  בה , שעוסק מסכתא  באותה  אפילו 

לא  שא�  דבר, מתו�  דבר ולהוציא  להבי� 

יעוש "ב : גמורה , בהוראה  טועה  יהיה  כ� 

מתוך  דבר  הבנת  בלי באגרת  שקורא מי

חכם  אינו דבר ,

יקרא ועוד  לא  שיהיה , ואי�  ש� , כתב 

שיכול  מי אלא  הזה  בזמ�  חכ�

דבר להבי� ושיודע וכהלכה, כדי�  להורות 

לבד  שקורא  מי ולא  דבר, בספרמתו�

בקריאה  ועובר באגרת , וכור� וקורא 

עוד: וע"ש  עכ"ל . דיוק, מבלתי חלושה 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי נב 

צור�  שיהא  עד רק  ויחכה  שתשתכח, ליה 

הפלפול  ינוקא ללמד כוונתו וא�  שתחזור.

דאי נקט למה  א "כ המשניות , כל ולא 

לא  מפולפלי�  כול�  א�  והרי משתכחא ,

א�  משתכחא , דאי למה וג�  תשתכח.

שנשכח, מה  להחזיר אפשר הפלפול בכח

למנוע  אפשר הפלפול שבכח שכ�  כל

יעשה  חייא  רבי שעשה  וכמו  השכחה ,

הוא : ג� 

אומר,ולולי כב . הייתי המהרש "א  פירוש 

הוא , נמי הכי  חנינא לרבי  ג� 

וא�  הפלפול, בדר�  הול� הוא  כלומר,

ומשנה  משנה  כל  על  הפלפולי�  ישתכחו 

ואי�  מאד רב זמ�  נמש� שהפלפול מחמת 

משנה , סדרי שיתא  כל להקי� מספיקי� 

ההבנה . כל לאהדורי הפלפול  ע "י  אפשר

בישיבות , הלימוד דר�  על  שכתבתי וכמו 

הש "ס, כל בקיאות מקי�  שאי�  שאע"פ 

בכח  הוא  שאלה , לידו כשיבוא  מקו�  מכל 

לאורה , הדי�  יוציא  המשונ�  שבשכלו  העיו� 

הארכנו : שכבר וכפי 

שמעתתא וכוחו  לאסוקי  הפלפול של 

ממעשה  מפורש  דהלכתא , אליבא

א . טז , בתמורה וכמובא  אירע , שכבר

וחמורי�  קלי�  מאות  ושבע אל�  תנא,

נשתכחו  סופרי�  ודקדוקי שוות וגזירות 

אבהו  רבי  אמר משה , של  אבלו בימי

מתו�  קנז  ב�  עתניאל החזיר�  אעפ "כ

קנז  ב�  עתניאל  וילכדה  שנאמר פלפולו ,

יעוש "ב : וגו '. כלב  אחי 

ו' סימן 

עדיף סיני אמרו פה  על  היה  כשהכל התלמוד  בזמן 

אלא המורה  הוא הת "ח אין בזמנינו

הספרים 

כשמלה וכברכג . מפורשי�  דברי�  באו 

מהרשד"�  א ')בשו "ת סימ� (חו "מ 

כבזמ�  בזמנינו  ג�  א�  לשאלה , בתשובה 

חכמי�  לתלמידי  שמותר התנאי  התלמוד

לארבעי�  הגיעו  שלא  אפילו  הלכה  להורות 

גדולי�  במקומ�  שאי�  דוקא  הוא  שנה 

להורות . יכולי�  הכל הזה  בזמ�  אבל מה� ,

לעניינינו : שנוגע מה  ש�  מלשונו  ואעתיק

הדי� . לפסוק שאלתינו  לעניי�  נבוא  ומעתה 

הדייני� , דרכי  כפי  ברור דבר והנראה 

להוראה  הגיעו  חכמי�  התלמידי אלו  שא� 

Ì˙¯·ÒÂ ,ÌÈ�ÂÈÚ·,שבעיר כגדול יודעי� 

שיש  אע "פ  בקביעות  להורות יכולי�

אבל  וכו '. בשני�  בעיר מה�  גדולי� 

א�  כי  המורה , הת "ח אי� זה  בזמנינו 

בדוק  שהוא  ראינוהו  הת "ח וא�  הספר,

ÔÈ·ÓÂ ˙Ú„ Ú„ÂÈ ‡¯·Ò ÏÚ·Â ÔÈÈÚÏ ‰ÒÂ�ÓÂ,

במקו�  אפילו להורות  שיכולי�  פשיטא 

שחייב  הדיני� וכל וכו '. ממנו  שגדול 

הספרי�  כי נתבטלו , לרבו  התלמיד

והפירושי�  Â�Ïוהחיבורי� ÌÈ¯ÂÓ‰ Ì‰,

לפי  ‰Ï·והכל ˙�·‰Â ÏÎ˘‰ ˙ÂÁ˜Ù שיכול
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לא  שא�  דבר, מתו�  דבר ולהוציא  להבי� 

יעוש "ב : גמורה , בהוראה  טועה  יהיה  כ� 

מתוך  דבר  הבנת  בלי באגרת  שקורא מי

חכם  אינו דבר ,

יקרא ועוד  לא  שיהיה , ואי�  ש� , כתב 

שיכול  מי אלא  הזה  בזמ�  חכ�

דבר להבי� ושיודע וכהלכה, כדי�  להורות 

לבד  שקורא  מי ולא  דבר, בספרמתו�

בקריאה  ועובר באגרת , וכור� וקורא 

עוד: וע"ש  עכ"ל . דיוק, מבלתי חלושה 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי נב 

צור�  שיהא  עד רק  ויחכה  שתשתכח, ליה 

הפלפול  ינוקא ללמד כוונתו וא�  שתחזור.

דאי נקט למה  א "כ המשניות , כל ולא 

לא  מפולפלי�  כול�  א�  והרי משתכחא ,

א�  משתכחא , דאי למה וג�  תשתכח.

שנשכח, מה  להחזיר אפשר הפלפול בכח

למנוע  אפשר הפלפול שבכח שכ�  כל

יעשה  חייא  רבי שעשה  וכמו  השכחה ,

הוא : ג� 

אומר,ולולי כב . הייתי המהרש "א  פירוש 

הוא , נמי הכי  חנינא לרבי  ג� 

וא�  הפלפול, בדר�  הול� הוא  כלומר,

ומשנה  משנה  כל  על  הפלפולי�  ישתכחו 

ואי�  מאד רב זמ�  נמש� שהפלפול מחמת 

משנה , סדרי שיתא  כל להקי� מספיקי� 

ההבנה . כל לאהדורי הפלפול  ע "י  אפשר

בישיבות , הלימוד דר�  על  שכתבתי וכמו 

הש "ס, כל בקיאות מקי�  שאי�  שאע"פ 

בכח  הוא  שאלה , לידו כשיבוא  מקו�  מכל 

לאורה , הדי�  יוציא  המשונ�  שבשכלו  העיו� 

הארכנו : שכבר וכפי 

שמעתתא וכוחו  לאסוקי  הפלפול של 

ממעשה  מפורש  דהלכתא , אליבא

א . טז , בתמורה וכמובא  אירע , שכבר

וחמורי�  קלי�  מאות  ושבע אל�  תנא,

נשתכחו  סופרי�  ודקדוקי שוות וגזירות 

אבהו  רבי  אמר משה , של  אבלו בימי

מתו�  קנז  ב�  עתניאל החזיר�  אעפ "כ

קנז  ב�  עתניאל  וילכדה  שנאמר פלפולו ,

יעוש "ב : וגו '. כלב  אחי 

ו' סימן 

עדיף סיני אמרו פה  על  היה  כשהכל התלמוד  בזמן 

אלא המורה  הוא הת "ח אין בזמנינו

הספרים 

כשמלה וכברכג . מפורשי�  דברי�  באו 

מהרשד"�  א ')בשו "ת סימ� (חו "מ 

כבזמ�  בזמנינו  ג�  א�  לשאלה , בתשובה 

חכמי�  לתלמידי  שמותר התנאי  התלמוד

לארבעי�  הגיעו  שלא  אפילו  הלכה  להורות 

גדולי�  במקומ�  שאי�  דוקא  הוא  שנה 

להורות . יכולי�  הכל הזה  בזמ�  אבל מה� ,

לעניינינו : שנוגע מה  ש�  מלשונו  ואעתיק

הדי� . לפסוק שאלתינו  לעניי�  נבוא  ומעתה 

הדייני� , דרכי  כפי  ברור דבר והנראה 

להוראה  הגיעו  חכמי�  התלמידי אלו  שא� 

Ì˙¯·ÒÂ ,ÌÈ�ÂÈÚ·,שבעיר כגדול יודעי� 

שיש  אע "פ  בקביעות  להורות יכולי�

אבל  וכו '. בשני�  בעיר מה�  גדולי� 

א�  כי  המורה , הת "ח אי� זה  בזמנינו 

בדוק  שהוא  ראינוהו  הת "ח וא�  הספר,

ÔÈ·ÓÂ ˙Ú„ Ú„ÂÈ ‡¯·Ò ÏÚ·Â ÔÈÈÚÏ ‰ÒÂ�ÓÂ,

במקו�  אפילו להורות  שיכולי�  פשיטא 

שחייב  הדיני� וכל וכו '. ממנו  שגדול 

הספרי�  כי נתבטלו , לרבו  התלמיד

והפירושי�  Â�Ïוהחיבורי� ÌÈ¯ÂÓ‰ Ì‰,

לפי  ‰Ï·והכל ˙�·‰Â ÏÎ˘‰ ˙ÂÁ˜Ù שיכול



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני נה מאמר 

ויו�  יו�  דבכל  ז "ל  הזהירו  זה  ובשביל 

ע "כ: כחדשי� ". בעיני�  יהיו 

כדיהתירו האמת  לפי שאינו דבר לומר

לאמת  להגיע 

ישראל ועל כח. באור בפירוש  כתב  זה 

כ "ז)להגרי"ס וכאשר(סימ� וז "ל,

התורה  ידיעת  לש�  כי  וכו ' בינה  נשכיל

זמ�  לבטל רשאי הלימוד  יכולת  שהוא

לחפש  נדוד להרחיק ג�  לעיר, מעיר ליל�

ממנו  ולקבל מפיו  תורה  לבקש  גדול רב 

על  זמ�  לבלות וכ�  והעיו� . הלימוד  דרכי 

לפי לו  שנחו�  מה  ושינה  מנוחה  עיתות 

עליו  צלולה  דעתו  אח"כ שיהיה  טבעו 

העניי� , בעומק ולהשכיל  להבי�  ביותר

לימוד  למצות  עניי�  היה  לא  זה  כל אשר

העניי�  גו�  ג�  וכ�  כמוב� . בלבד התורה 

יכולת  לש�  רק  הוא והחידוד הפלפול של

התירו  וכבר התורה. ידיעת  של הלימוד

דבר התלמידי� לפני לפעמי�  לומר חז "ל

˙Ó‡‰ ÈÙÏ Â�È‡˘,לחשוב לב  שיתנו ,

עקיבא  רבי וא� מ"ה , ד�  בנדה  וכמבואר

וכל  התלמידי� , את לחדד  אלא  אמרה  לא 

לבד  התורה  לימוד למצות עניי�  אינו  זה 

עיש "ב : וכו ',

ח' סימן 

עולמים  באהלך אגורה  / החידוש כח

זלה "ה ועיין כט . מקאוונא  אלחנ�  להגר"י

ספרו  שעל הארוכה  בהקדמתו 

בירושלמי שנחלקו  במה  יצחק, (ברכות נחל

פ"ג) סו�  ובמוע"ק  ה "ה. פ "ב  ושקלי�  ה "א. ,פ "ב

שפתותיו  אומרה  משו�  שמועה  האומר כל

סימו� , ורבי  ב "פ  ר"ח בקבר. עמו  רוחשות 

וחרנה  קונדיטו�. דשתי  כהדי� אמר חד

וכ�  וכו '. עתיק חמר דשתי  כהדי�  אמרה ,

השירי�  שיר רבה  במדרש  וצרי� (ז)הוא  .

קונדיטו�  ליי�  דומה  א�  פלוגתת� , ביאור

לפרש , נראה ולענ "ד וכו '. עתיק  לחמר או 

הוא , פלוגתת�  דכוונת  היפ "מ, דר� פי  על

אומרו  מפי  הלכה דבר לאחרי�  שאמר במי 

ששמע ‰ÙÒÂ‰כפי ÌÂ˘ ÈÏ·,כלל‡ÏÂ
‰Ê· ÂÏ˘Ó ˘„ÈÁ �ג בזה  א�  דבר, שו� 

דלא  כיו�  לא , או  דובבות  שפתותיו  כ� 

שו� ÂÏ˘Óהיה  ˘Â„ÈÁ: שמעתתא בה� 

משלו שחידש במי עולמים  באהלך  אגורה 

בדבש ויין  מעורב יי� הוא  קונדיטו� ,

בירושלמי שאמרו  כמו  ופלפלי� 

ביו "ד  הרמ"א  שכתב וכמו  דוכתי� , בכמה 

פ"ו , ב "ב  ובנימוקי  סעט"ו , רי"ז  סימ� 

הגר"א  ובביאור ק "מ, ד� בשבת  ועיי�

ולכ�  י"ג. ס "ק רע "ב סימ�  או "ח זצ"ל 

קונדיטו� , ליי� לדמות  ליה  דסבירא  למא� 

קונדיטו�  ליי�  ממש  דומה  דיהיה בעי

ועל דיש  היי�, בתו� ותערובת  הוספה  בו 

באהל�  דאגורה  המעלה  שיי� לא  כ� 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי נד 

ז' סימן

אמיתי  לפלפול להגיע  הבוסר נסיונות הם הבל  פלפולי

שמי� לאחרכו . עול�  גדולי שראינו 

השכל  "עומק  על העיקר

דבר להוציא  הלב  והבנת  הישרה  והסברא 

שיש  להודות  עלינו  מקו� מכל מלבו ",

חידודי� , וחידודי הבל בפלפולי מפלפלי� 

כששומעי�  בישיבות , מנסיוני א�

הישיבה  ראש  מפי  שיעור התלמידי�

הכינו  שהתלמידי�  (או  קוד�  המציע 

ורא"ש  טור רמב "� ואח "כ גפ "ת  בעצמ� )

ר"ש  או  צל"ח, שמעתתא, שב  ואח"כ

או  הגרנ "ט או  מבריסק  ר"ח או שקאפ 

הסוגיא , באותה  המצוי  לפי הכל יחד , כול� 

ששומעי�  מה  ג� עיו� , ספרי ועוד  ועוד

עצמו  הישיבה  ראש  ומעיר שמקשה  מה 

התלמידי�  מנסי� ואח"כ לו . שנראה  למה 

ששמעו  המחברי�  פלפולי  בעקבות ללכת 

משל  מסילות למצוא  הישיבה , ראש  מפי 

העובדות  הדר�, באותה  להל� עצמ� 

שרוב�  שאע"פ  שני� , לאחר מוכיחות 

מקו  נטו  כי העצי�  כשלכת  בדר� נשרו 

רבי�  ג�  מקו�  מכל  האמיתיות . הסברות 

פינה  ומה�  המל�, דר�  על ועלו  הצליחו 

ישיבותיו , וראשי  רבניו  הדור לפוסקי ויתד 

זאת : הזכרנו שכבר וכפי

להגיע ודברכז . כדי עניי�  בכל פשוט,

מצער ראשיתו  תכלית , לכל

והתחבטויות , ונסיונות  וקלקולי�  ותלאות

הראשו�  ביומו  כבר שאד�  אפשר אי כי

ואי�  הסברא , ועומק  השכל לזכות  יגיע

הבוסר נסיונות  אלא  ההבליי�  פלפוליו 

מוחו : שיבשיל כדי

הגר"א ועיין למ"ו  אהר� רבי  במשנת 

נ"ג)קוטלר והנה (עמוד וז"ל : שכתב 

לימודו  בדר� הרי  תורה , לומד כשאד� 

כל  על הוא ‰‡ÌÈÈ¯˘Ùחוקר ÌÈ„„ˆ‰,

שיעמוד אפשר אי הרי  במסקנתו  ˙ÈÓ„וג� 

˙Ó‡‰ ÏÚ וד� ¯˜ שחוקר מה  כל  א� ,

זה  הרי התורה ידיעת  אמיתות  על לעמוד

לש�  הוא  למודו  כלליות  א�  תורה  נחשב

בתורת  עוסק נקרא  בזה  והעוסק  התורה .

עיש "ב. וכו '. תורה  די�  זה על וחל ה ',

לא  עלמא  שכולי כתבנו  שכבר ואע"פ 

הבל  בפלפולי מ"ו  כוונת  שאי�  פליגי 

פילא  מעיילי או  הבל, וסופ�  שתחלת� 

לחיפוש  בדר�  אלא  דמחטא . בקופא 

שבדרכו  אע "פ לאמת  שמגיע כיו�  האמת ,

אפשריי�  צדדי�  על  ודיבר אמר לאמת 

להגיע  אפשר אי מ"מ אמיתיי� , שאינ� 

תחתי� : זרועה או  שוממה  דר� בלי לישוב

השגה וכתב  "כל  כ"ח: בעמוד ש�  עוד

הוא  בתורה  שנתחדש  וחידוש 

במציאות  והוספה  הנצח חיי של מציאות 

נרש�  חידוש  דכל לומר, יש  עוד החיות .

שאמרו , מה  ובגדר האד� , בנפש  יותר

אינשי  דכירי  מדכר דתמיה  (חולי� מלתא 

ב) ומכל עה , שבו , ההתחדשות  עניי�  מצד .

לדעת , ומבקש  תורה  אהבת לו  כשיש  שכ� 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני נה מאמר 

ויו�  יו�  דבכל  ז "ל  הזהירו  זה  ובשביל 

ע "כ: כחדשי� ". בעיני�  יהיו 

כדיהתירו האמת  לפי שאינו דבר לומר

לאמת  להגיע 

ישראל ועל כח. באור בפירוש  כתב  זה 

כ "ז)להגרי"ס וכאשר(סימ� וז "ל,

התורה  ידיעת  לש�  כי  וכו ' בינה  נשכיל

זמ�  לבטל רשאי הלימוד  יכולת  שהוא

לחפש  נדוד להרחיק ג�  לעיר, מעיר ליל�

ממנו  ולקבל מפיו  תורה  לבקש  גדול רב 

על  זמ�  לבלות וכ�  והעיו� . הלימוד  דרכי 

לפי לו  שנחו�  מה  ושינה  מנוחה  עיתות 

עליו  צלולה  דעתו  אח"כ שיהיה  טבעו 

העניי� , בעומק ולהשכיל  להבי�  ביותר

לימוד  למצות  עניי�  היה  לא  זה  כל אשר

העניי�  גו�  ג�  וכ�  כמוב� . בלבד התורה 

יכולת  לש�  רק  הוא והחידוד הפלפול של

התירו  וכבר התורה. ידיעת  של הלימוד

דבר התלמידי� לפני לפעמי�  לומר חז "ל

˙Ó‡‰ ÈÙÏ Â�È‡˘,לחשוב לב  שיתנו ,

עקיבא  רבי וא� מ"ה , ד�  בנדה  וכמבואר

וכל  התלמידי� , את לחדד  אלא  אמרה  לא 

לבד  התורה  לימוד למצות עניי�  אינו  זה 

עיש "ב : וכו ',

ח' סימן 

עולמים  באהלך אגורה  / החידוש כח

זלה "ה ועיין כט . מקאוונא  אלחנ�  להגר"י

ספרו  שעל הארוכה  בהקדמתו 

בירושלמי שנחלקו  במה  יצחק, (ברכות נחל

פ"ג) סו�  ובמוע"ק  ה "ה. פ "ב  ושקלי�  ה "א. ,פ "ב

שפתותיו  אומרה  משו�  שמועה  האומר כל

סימו� , ורבי  ב "פ  ר"ח בקבר. עמו  רוחשות 

וחרנה  קונדיטו�. דשתי  כהדי� אמר חד

וכ�  וכו '. עתיק חמר דשתי  כהדי�  אמרה ,

השירי�  שיר רבה  במדרש  וצרי� (ז)הוא  .

קונדיטו�  ליי�  דומה  א�  פלוגתת� , ביאור

לפרש , נראה ולענ "ד וכו '. עתיק  לחמר או 

הוא , פלוגתת�  דכוונת  היפ "מ, דר� פי  על

אומרו  מפי  הלכה דבר לאחרי�  שאמר במי 

ששמע ‰ÙÒÂ‰כפי ÌÂ˘ ÈÏ·,כלל‡ÏÂ
‰Ê· ÂÏ˘Ó ˘„ÈÁ �ג בזה  א�  דבר, שו� 

דלא  כיו�  לא , או  דובבות  שפתותיו  כ� 

שו� ÂÏ˘Óהיה  ˘Â„ÈÁ: שמעתתא בה� 

משלו שחידש במי עולמים  באהלך  אגורה 

בדבש ויין  מעורב יי� הוא  קונדיטו� ,

בירושלמי שאמרו  כמו  ופלפלי� 

ביו "ד  הרמ"א  שכתב וכמו  דוכתי� , בכמה 

פ"ו , ב "ב  ובנימוקי  סעט"ו , רי"ז  סימ� 

הגר"א  ובביאור ק "מ, ד� בשבת  ועיי�

ולכ�  י"ג. ס "ק רע "ב סימ�  או "ח זצ"ל 

קונדיטו� , ליי� לדמות  ליה  דסבירא  למא� 

קונדיטו�  ליי�  ממש  דומה  דיהיה בעי

ועל דיש  היי�, בתו� ותערובת  הוספה  בו 

באהל�  דאגורה  המעלה  שיי� לא  כ� 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי נד 

ז' סימן

אמיתי  לפלפול להגיע  הבוסר נסיונות הם הבל  פלפולי

שמי� לאחרכו . עול�  גדולי שראינו 

השכל  "עומק  על העיקר

דבר להוציא  הלב  והבנת  הישרה  והסברא 

שיש  להודות  עלינו  מקו� מכל מלבו ",

חידודי� , וחידודי הבל בפלפולי מפלפלי� 

כששומעי�  בישיבות , מנסיוני א�

הישיבה  ראש  מפי  שיעור התלמידי�

הכינו  שהתלמידי�  (או  קוד�  המציע 

ורא"ש  טור רמב "� ואח "כ גפ "ת  בעצמ� )

ר"ש  או  צל"ח, שמעתתא, שב  ואח"כ

או  הגרנ "ט או  מבריסק  ר"ח או שקאפ 

הסוגיא , באותה  המצוי  לפי הכל יחד , כול� 

ששומעי�  מה  ג� עיו� , ספרי ועוד  ועוד

עצמו  הישיבה  ראש  ומעיר שמקשה  מה 

התלמידי�  מנסי� ואח"כ לו . שנראה  למה 

ששמעו  המחברי�  פלפולי  בעקבות ללכת 

משל  מסילות למצוא  הישיבה , ראש  מפי 

העובדות  הדר�, באותה  להל� עצמ� 

שרוב�  שאע"פ  שני� , לאחר מוכיחות 

מקו  נטו  כי העצי�  כשלכת  בדר� נשרו 

רבי�  ג�  מקו�  מכל  האמיתיות . הסברות 

פינה  ומה�  המל�, דר�  על ועלו  הצליחו 

ישיבותיו , וראשי  רבניו  הדור לפוסקי ויתד 

זאת : הזכרנו שכבר וכפי

להגיע ודברכז . כדי עניי�  בכל פשוט,

מצער ראשיתו  תכלית , לכל

והתחבטויות , ונסיונות  וקלקולי�  ותלאות

הראשו�  ביומו  כבר שאד�  אפשר אי כי

ואי�  הסברא , ועומק  השכל לזכות  יגיע

הבוסר נסיונות  אלא  ההבליי�  פלפוליו 

מוחו : שיבשיל כדי

הגר"א ועיין למ"ו  אהר� רבי  במשנת 

נ"ג)קוטלר והנה (עמוד וז"ל : שכתב 

לימודו  בדר� הרי  תורה , לומד כשאד� 

כל  על הוא ‰‡ÌÈÈ¯˘Ùחוקר ÌÈ„„ˆ‰,

שיעמוד אפשר אי הרי  במסקנתו  ˙ÈÓ„וג� 

˙Ó‡‰ ÏÚ וד� ¯˜ שחוקר מה  כל  א� ,

זה  הרי התורה ידיעת  אמיתות  על לעמוד

לש�  הוא  למודו  כלליות  א�  תורה  נחשב

בתורת  עוסק נקרא  בזה  והעוסק  התורה .

עיש "ב. וכו '. תורה  די�  זה על וחל ה ',

לא  עלמא  שכולי כתבנו  שכבר ואע"פ 

הבל  בפלפולי מ"ו  כוונת  שאי�  פליגי 

פילא  מעיילי או  הבל, וסופ�  שתחלת� 

לחיפוש  בדר�  אלא  דמחטא . בקופא 

שבדרכו  אע "פ לאמת  שמגיע כיו�  האמת ,

אפשריי�  צדדי�  על  ודיבר אמר לאמת 

להגיע  אפשר אי מ"מ אמיתיי� , שאינ� 

תחתי� : זרועה או  שוממה  דר� בלי לישוב

השגה וכתב  "כל  כ"ח: בעמוד ש�  עוד

הוא  בתורה  שנתחדש  וחידוש 

במציאות  והוספה  הנצח חיי של מציאות 

נרש�  חידוש  דכל לומר, יש  עוד החיות .

שאמרו , מה  ובגדר האד� , בנפש  יותר

אינשי  דכירי  מדכר דתמיה  (חולי� מלתא 

ב) ומכל עה , שבו , ההתחדשות  עניי�  מצד .

לדעת , ומבקש  תורה  אהבת לו  כשיש  שכ� 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני נז מאמר 

רע  חלק 
א

איכות  על היא  ט"ו  ומשנה  .

הרי� . עוקר לשיטת  קרובה  שהיא  הלימוד,

ספוג, חכמי�, לפני  ביושבי  מדות  ארבע 

בזו  שמכניס  משפ�, הכל . את  סופג שהוא 

היי�  את  שמוציאה  משמרת, בזו . ומוציא 

את  שמוציאה  נפה , השמרי� . את  וקולטת

הסלת  את  וקולטת  הקמח 
ב

:

איעל בפשיטות , המשניות  מהבנת  כ� 

לכול�  אחת  הלכה שתהיה  אפשר

וכדי תלמודו . לו  שיהיה  עדי� אי� 

להיות  עצמו  יכשיר תלמודו  שמתחילת 

ושו "ע  ב "י רמב "�  ובפוסקי� בתלמוד סיני

כדי לאבד קשי�  כול�  שיהיו  צרי� וכו ',

חודשיי�  לפני  שלמד מה  ישכח שלא 

להיות  צרי� כ�  וג� שנה , לפני  או  שלש 

על  שיתיישב  מיד הינו , לשמוע, מהיר

הסוגיא  סברת  בהבנת  למטרה  ויקלע  לבו 

ישקע  שוב כ� , לא  שא�  המפרשי� . וסוגית 

סברת  קוד�  להבי� חדשה  בתסבוכת

סברת  על נוס� הפוסקי�  הראשוני� 

כי בנתיי� , תיעזב  הגמרא  וזאת  הגמרא ,

בכוונת  וויכוח בהתלבטות  טרוד הוא

וכו ': וכו' הב "י  או הרא "ש 

עמוקה ,ומי סברא  בעל והוא  לאבד שמהיר

גדול, בהיק� שילמד מה  כל הרי

מסכת  איבד כבר שלישית , למסכת כשיגיע

בטיל: קמא קמא  ונמצא  ראשונה ,

חמשי� ומי לחזור יצטר� ולא  רב שזכרונו 

בעל  ואינו  המסכתא , פע�  וששי� 

הכי בר לאו  או  במהרה , בסברא  תפיסה 

מה  קבלת  יהיה  לימודו  כל כ� א�  הוא,

ידיעותיו  כזה  ותלמיד כגזירה , ששומע

ב  יותר:שטחיות 

צרי� אם  ואחד אחד  שכל ברור, כ� 

לו , ניתנה  אשר מדתו  לפי לכוונו 

בודאי לאבד וקשה  לשמוע  מהיר שהוא  מי

ומי הרי� . ועוקר סיני להיות  תהיה דרכו

ודאי הרי לאבד , ומהיר לשמוע  שמהיר

שיהיה  כדי  שכלו את  לשנ� הוא  תקנתו 

שא�  כדי הלב, בינת  של  עמקות  בעל

מקו�  מכל כשירצה  לאבד מהיר הוא

זינו  כלי הרי הלכה , ולפסוק  סוגיא  ללמוד 

אשר את  כתב על להעלות  כדי בקדקדו 

ג�  הלכה  להשיב  ויכול וחידש , בירר

ולימודו  עצו�  בקי שהוא  מי אבל  בכה "ג.

בבואו  כי  בלבד , לעצמו  היא  הנאתו  שטחי,

למילתא  שנשאל מילתא  ולדמות לפסוק 

הפורח  מגדל ויבנה  אפשרות  יש  שלמד ,

בקופא  פילא  שיעייל הוא  והוא  באויר,

דמחטא :

ש�.א. חיי�  חכמת בפירוש רבינו  שכתב מה  ראה 

ושמרי� ב. יי� הכל, את  בולע  שהוא ספוג , דבריו: תור�  ה�  וכה ש�, בפירושו  רבינו כתב וכ�

יסודות  בראשו שמכניס  משפ�, יסוד . שאינו  ובי�  בהבנה יסוד  בי�  מבחי�  אינו  כלומר , יחד .

בתחילה  שהבי� מה  כל מערער הוא ובכ�  לרחק , ומה  לקרב מה הבחנה לו  אי� אבל והבנות ,

בשיבוש מבטל�  היסודות  ואת לעיקר, הצדדיי�  הדברי�  שתופס  משמרת, דחוקי� . ידי על 

לבדה, הסולת  ובי� הסולת, ע�  שמעורב קמח  בי� להבחי� דעת  חנינות בו  שיש ונפה, דעתו.

ש�. עכ"ד ושמע . שלמד  ההבנות  וגדרי  סיכו�  שזהו

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי נו 

ÂÏ˘Óעולמי�  ÛÈÒÂ‰Â ˘„ÈÁ˘ ÈÓ· ‡Ï‡
ÂÊ ‰ÎÏ‰·:

מה ולא  רק  הוא  ההלכה  כל  א�  מבעיא 

למעלה  דזוכה  דודאי  משלו, שחידש 

ששמע  מה  ה�  היסודות  עיקר א�  וא�  זו ,

שמחדש  כיו�  מ"מ שמ� , ומזכיר מת "ח

סבירא  שלו  וסברא  טע�  בהוספת  קצת בה

כמו  דהוי כ�  ג�  דאמר מא�  לה� ליה 

למעלת  וזוכה  לכא� , באו  חדשות  פני� 

בתוכ�  שאומר בעת  וא�  באהל� , אגורה 

אז  ג "כ בשמ� , אחרי�  מפי ששמע  למה 

קונדיטו�  יי�  וכמו  רוחשות , שפתותיו

דנעשה  בהיי� , ופלפלי�  דבש  דעירב  דבמה 

חדש  למזג  ונעשה  מזגיות  הרכבה  כמו  זה 

אבל  ד'. סימ�  ח"ב  בתשב "� ועיי�  בכולו ,

אחרי� מפי הלכה  דבר אומר ·Ï‡א� 
ÂÏ˘Ó ‰ÙÒÂ‰ ÌÂ˘ עתיק לחמר דומה  זה  ,

אינו  ובזה  כלל, מברייתו  נשתנה  שלא 

ולמא�  וכו '. באהל� אגורה למעלת  זוכה 

כ�  על  עתיק , לחמר לדמות  ליה  דסבירא 

ג�  כלל משלו  והוסי� חידש  שלא  מי  א�

דחברו  כיו�  באהל�, אגורה למעלת  זוכה כ� 

אחרי�  בש�  כ�  שאומר למה ממנו שמע 

יי�  כמו  והוי כלל. בפיו  נשתנה  שלא  וא�

שלא  דא�  בתוכו תערובת שו�  בלא  יש�

למעלה  זוכה  מ"מ כלל, מברייתו  נשתנה

מפלוגתת� , רבתא  מינה  נפקא והוי זו ,

ש� : עוד ועיי� לעניינינו . עכ"ל 

לאחרי� ופשוט שכשאומר נפק"מ שנשאר

לה�  הרי אחרי� , פוסקי�  מש� 

ה�  א� אבל לשומעי� , חדש  דבר הוא

לא  כי כלו�  הועיל  לא  זה  יודעי�  כבר

חידוש  וכשאומר עתיק . חמר ג�  שתה 

הלכה  בהגדרת  או  בסברא א�  משלו ,

תמיד  הרי  להלכה , בנפק"מ או  וסוגיא 

השומע  נהנה  ותמיד הוא  חדש  דבר לשומע 

או  קונדיטו�  יי�  זה  א�  בי�  יי� , כשותה 

עתיק : חמר יי� 

ט' סימן 

לכל  שווה הלכה  שתהיה  אפשר אי

הרים  עוקר  או עדיף סיני אם ישראל 

בתלמידים  מדות  ד '

שנפסו והנהל. א� אי�  זאת , בהלכה  ק

הנה  הרי� , עוקר או  עדי�  סיני

לכול� , בזה  הלכה  לפסוק אפשר שאי  ברור

והיתר איסור בהלכות  פוסקי�  שאנו כפי 

ישראל, איש  לכל בשווה  שבת  בהלכות או 

במסכת  ה�  מפורשות  משניות  שתי שהרי 

משנה  בתלמידי� . מדות  ארבע  שיש  אבות ,

ה ' בפרק  והיא  סיני, הינו בכמות , אחת 

מהר בתלמידי� , מדות  ארבע י"ב, משנה 

בהפסדו . שכרו  יצא  לאבד, ומהר לשמוע 

הפסדו  יצא  לאבד, וקשה  לשמוע קשה 

זה  לאבד, וקשה  לשמוע  מהר בשכרו .

זה  לאבד, ומהר לשמוע  קשה טוב . חלק 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני נז מאמר 

רע  חלק 
א

איכות  על היא  ט"ו  ומשנה  .

הרי� . עוקר לשיטת  קרובה  שהיא  הלימוד,

ספוג, חכמי�, לפני  ביושבי  מדות  ארבע 

בזו  שמכניס  משפ�, הכל . את  סופג שהוא 

היי�  את  שמוציאה  משמרת, בזו . ומוציא 

את  שמוציאה  נפה , השמרי� . את  וקולטת

הסלת  את  וקולטת  הקמח 
ב

:

איעל בפשיטות , המשניות  מהבנת  כ� 

לכול�  אחת  הלכה שתהיה  אפשר

וכדי תלמודו . לו  שיהיה  עדי� אי� 

להיות  עצמו  יכשיר תלמודו  שמתחילת 

ושו "ע  ב "י רמב "�  ובפוסקי� בתלמוד סיני

כדי לאבד קשי�  כול�  שיהיו  צרי� וכו ',

חודשיי�  לפני  שלמד מה  ישכח שלא 

להיות  צרי� כ�  וג� שנה , לפני  או  שלש 

על  שיתיישב  מיד הינו , לשמוע, מהיר

הסוגיא  סברת  בהבנת  למטרה  ויקלע  לבו 

ישקע  שוב כ� , לא  שא�  המפרשי� . וסוגית 

סברת  קוד�  להבי� חדשה  בתסבוכת

סברת  על נוס� הפוסקי�  הראשוני� 

כי בנתיי� , תיעזב  הגמרא  וזאת  הגמרא ,

בכוונת  וויכוח בהתלבטות  טרוד הוא

וכו ': וכו' הב "י  או הרא "ש 

עמוקה ,ומי סברא  בעל והוא  לאבד שמהיר

גדול, בהיק� שילמד מה  כל הרי

מסכת  איבד כבר שלישית , למסכת כשיגיע

בטיל: קמא קמא  ונמצא  ראשונה ,

חמשי� ומי לחזור יצטר� ולא  רב שזכרונו 

בעל  ואינו  המסכתא , פע�  וששי� 

הכי בר לאו  או  במהרה , בסברא  תפיסה 

מה  קבלת  יהיה  לימודו  כל כ� א�  הוא,

ידיעותיו  כזה  ותלמיד כגזירה , ששומע

ב  יותר:שטחיות 

צרי� אם  ואחד אחד  שכל ברור, כ� 

לו , ניתנה  אשר מדתו  לפי לכוונו 

בודאי לאבד וקשה  לשמוע  מהיר שהוא  מי

ומי הרי� . ועוקר סיני להיות  תהיה דרכו

ודאי הרי לאבד , ומהיר לשמוע  שמהיר

שיהיה  כדי  שכלו את  לשנ� הוא  תקנתו 

שא�  כדי הלב, בינת  של  עמקות  בעל

מקו�  מכל כשירצה  לאבד מהיר הוא

זינו  כלי הרי הלכה , ולפסוק  סוגיא  ללמוד 

אשר את  כתב על להעלות  כדי בקדקדו 

ג�  הלכה  להשיב  ויכול וחידש , בירר

ולימודו  עצו�  בקי שהוא  מי אבל  בכה "ג.

בבואו  כי  בלבד , לעצמו  היא  הנאתו  שטחי,

למילתא  שנשאל מילתא  ולדמות לפסוק 

הפורח  מגדל ויבנה  אפשרות  יש  שלמד ,

בקופא  פילא  שיעייל הוא  והוא  באויר,

דמחטא :

ש�.א. חיי�  חכמת בפירוש רבינו  שכתב מה  ראה 

ושמרי� ב. יי� הכל, את  בולע  שהוא ספוג , דבריו: תור�  ה�  וכה ש�, בפירושו  רבינו כתב וכ�

יסודות  בראשו שמכניס  משפ�, יסוד . שאינו  ובי�  בהבנה יסוד  בי�  מבחי�  אינו  כלומר , יחד .

בתחילה  שהבי� מה  כל מערער הוא ובכ�  לרחק , ומה  לקרב מה הבחנה לו  אי� אבל והבנות ,

בשיבוש מבטל�  היסודות  ואת לעיקר, הצדדיי�  הדברי�  שתופס  משמרת, דחוקי� . ידי על 

לבדה, הסולת  ובי� הסולת, ע�  שמעורב קמח  בי� להבחי� דעת  חנינות בו  שיש ונפה, דעתו.

ש�. עכ"ד ושמע . שלמד  ההבנות  וגדרי  סיכו�  שזהו

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי נו 

ÂÏ˘Óעולמי�  ÛÈÒÂ‰Â ˘„ÈÁ˘ ÈÓ· ‡Ï‡
ÂÊ ‰ÎÏ‰·:

מה ולא  רק  הוא  ההלכה  כל  א�  מבעיא 

למעלה  דזוכה  דודאי  משלו, שחידש 

ששמע  מה  ה�  היסודות  עיקר א�  וא�  זו ,

שמחדש  כיו�  מ"מ שמ� , ומזכיר מת "ח

סבירא  שלו  וסברא  טע�  בהוספת  קצת בה

כמו  דהוי כ�  ג�  דאמר מא�  לה� ליה 

למעלת  וזוכה  לכא� , באו  חדשות  פני� 

בתוכ�  שאומר בעת  וא�  באהל� , אגורה 

אז  ג "כ בשמ� , אחרי�  מפי ששמע  למה 

קונדיטו�  יי�  וכמו  רוחשות , שפתותיו

דנעשה  בהיי� , ופלפלי�  דבש  דעירב  דבמה 

חדש  למזג  ונעשה  מזגיות  הרכבה  כמו  זה 

אבל  ד'. סימ�  ח"ב  בתשב "� ועיי�  בכולו ,

אחרי� מפי הלכה  דבר אומר ·Ï‡א� 
ÂÏ˘Ó ‰ÙÒÂ‰ ÌÂ˘ עתיק לחמר דומה  זה  ,

אינו  ובזה  כלל, מברייתו  נשתנה  שלא 

ולמא�  וכו '. באהל� אגורה למעלת  זוכה 

כ�  על  עתיק , לחמר לדמות  ליה  דסבירא 

ג�  כלל משלו  והוסי� חידש  שלא  מי  א�

דחברו  כיו�  באהל�, אגורה למעלת  זוכה כ� 

אחרי�  בש�  כ�  שאומר למה ממנו שמע 

יי�  כמו  והוי כלל. בפיו  נשתנה  שלא  וא�

שלא  דא�  בתוכו תערובת שו�  בלא  יש�

למעלה  זוכה  מ"מ כלל, מברייתו  נשתנה

מפלוגתת� , רבתא  מינה  נפקא והוי זו ,

ש� : עוד ועיי� לעניינינו . עכ"ל 

לאחרי� ופשוט שכשאומר נפק"מ שנשאר

לה�  הרי אחרי� , פוסקי�  מש� 

ה�  א� אבל לשומעי� , חדש  דבר הוא

לא  כי כלו�  הועיל  לא  זה  יודעי�  כבר

חידוש  וכשאומר עתיק . חמר ג�  שתה 

הלכה  בהגדרת  או  בסברא א�  משלו ,

תמיד  הרי  להלכה , בנפק"מ או  וסוגיא 

השומע  נהנה  ותמיד הוא  חדש  דבר לשומע 

או  קונדיטו�  יי�  זה  א�  בי�  יי� , כשותה 

עתיק : חמר יי� 

ט' סימן 

לכל  שווה הלכה  שתהיה  אפשר אי

הרים  עוקר  או עדיף סיני אם ישראל 

בתלמידים  מדות  ד '

שנפסו והנהל. א� אי�  זאת , בהלכה  ק

הנה  הרי� , עוקר או  עדי�  סיני

לכול� , בזה  הלכה  לפסוק אפשר שאי  ברור

והיתר איסור בהלכות  פוסקי�  שאנו כפי 

ישראל, איש  לכל בשווה  שבת  בהלכות או 

במסכת  ה�  מפורשות  משניות  שתי שהרי 

משנה  בתלמידי� . מדות  ארבע  שיש  אבות ,

ה ' בפרק  והיא  סיני, הינו בכמות , אחת 

מהר בתלמידי� , מדות  ארבע י"ב, משנה 

בהפסדו . שכרו  יצא  לאבד, ומהר לשמוע 

הפסדו  יצא  לאבד, וקשה  לשמוע קשה 

זה  לאבד, וקשה  לשמוע  מהר בשכרו .

זה  לאבד, ומהר לשמוע  קשה טוב . חלק 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני נט מאמר 

י' סימן

הרים  עוקר  או עדיף סיני אם ועיונים  בירורים

הלימוד,ולאחר דר� על הדר� מבוא 

הדברי�  של שרש�  ונברר נשוב 

פרק  אבות במסכת  ותחילת�  מראשית� ,

לו  היו  תלמידי� חמשה  ח', משנה ב'

אומר, היה  הוא  וכו ', זכאי ב�  יוחנ�  לרבי 

מאזני� , בכ�  ישראל חכמי כל יהיו  א� 

מכריע  שניה , בכ�  הורקנוס ב�  ואליעזר

א�  משמו , אומר שאול אבא כול�. את 

ורבי מאזני� , בכ�  ישראל חכמי כל  יהיו 

ורבי עמה� , א�  הורקנוס  ב�  אליעזר

כול� : את  מכריע  שניה , בכ�  אליעזר

דרך  על  והחכמים  שאול  אבא נחלקו האם 

הלימוד 

מצאתיוכתבלג. מברטנורא , עובדיא  רבנו

נחלק  לא  שאול דאבא  כתוב ,

יוחנ�  רב�  אמר� הדברי�  ושני  ת "ק , על

הבקיאות  דלעניי�  אמת , ושניה� זכאי  ב�

ולעניי�  מכריע. אליעזר רבי היה  והזכרו�

ב�  אליעזר רבי  היה  והפלפול החריפות 

בש  התוי"ט ש� וכתב  ע"כ . מכריע. � ער� 

ת "ק  בדברי  שהרי דקדוק, שמואל, מדרש 

הורקנוס  ב�  ר"א  הכרעת גבי אמר לא 

וכפי עמה� , ער� ב�  ר"א  אפילו  שמכריע 

מכריע  שראב "ע משמו שאול  אבא  שאמר

עמה�  היה  א�  אפילו  ישראל חכמי  כל

לבאר, וכתב  הורקנוס . ב� אליעזר רבי

א�  כבר שאמר כיו�  לזה , צרי� היה שלא 

וכל  מאזני�  בכ�  ישראל חכמי כל יהיו 

ב�  אלעזר רבי  א�  ממילא  ישראל חכמי

שבאו  שאול אבא  דברי אבל עמה� . ער�

ר"א  כי  להזכיר הוצר� ת "ק, דברי לאחר

בכ�  עמה�  יהיה  א� ג�  שבחתו , שאותו

כול� : את  מכריע  ראב "ע מאזני� ,

ולדעת  פלוגתא, הוא ישראל תפארת  לדעת 

אחד  כל  שבח אלא אינו הרמב"ם 

פלוגתא ושם כתב , ישראל  התפארת  בעל

סיני אי הפלוגתא  הינו  שאול דאבא 

עדי�  הרי�  עוקר או  א)עדי�  יד, .(הוריות 

תנאי ותרי דפליגי , ויטרי  במחזור כתב  וכ� 

כתב  וכ�  זכאי . ב�  יוחנ�  דרבי ואליבא 

ועוקר וסיני  אבות , על  בפירושו  רש "י

הרמב "�  מפירוש  א� עדי� . סיני הרי� 

אחד, כל שבח לספר העניי� שכל משמע ,

"נמצאת  יונה , רבנו  כתב וכ�  יעוש "ב .

חולקי� , אינ�  התנאי�  שני שאלו  אומר

והחידוד": הסברא  בעניי�  מדבר אלא 

קלוגרוכבר הגר"ש  דברי  לעיל  הזכרנו 

סיני מת�  ששלחו  מזה  הפמ "ג, על

קמא . כתנא ל�  קיימא  דלא  מוכח עדי� ,

מפורשת  משנה  שזה  כיו�  תמה  ושוב

למה  א "כ קמא , כתנא  שהלכה  ופשיטא 

לומר, לע"ד נראה  [א�  יעו "ש . נסתפקו ,

א�  מוחלטת  הבנה  המשנה  מ� שאי�  כיו� 

שראינו  וכפי  שבח, דברי רק או נחלקו 

על  המשנה , מפרשי בי�  הפירושי�  חילוקי

נשוב  ועוד עדי�. סיני מת�  שלחו  כ� 

לקמ� ]: בזה  מעט לבירור

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי נח 

מגיע  לאלף אחד רק  לימוד  של דרך בכל 

להוראה 

שצריכה אבל לא. שהדר�  נניח הבה 

או  סיני , היא  חובה  להיות 

עוקר היא  להיות  שצריכה  שהדר� נניח

המגיעי�  כי  רבותינו  לנו  גילו  כבר הרי� ,

בקהלת  וכמפורש  לאל�, אחד רק להוראה 

ולא  נפשי בקשה  עוד אשר ז ', פרק  רבה

בנוהג  מצאתי. מאל� אחד אד�  מצאתי,

למקרא , נכנסי�  אד�  בני  אל� שבעול� ,

מה�  יוצאי�  למשנה , מאה. מה�  יוצאי� 

להוראה . מה�  אחד  יוצא  לתלמוד, עשרה .

מצאתי . מאל� אחד  אד�  דכתיב , הוא  הדא 

בדר�  מיירי  זה  דכל תאמר, וא�  ע"כ .

להוראה , לאל�  אחד ויוצא  סיני, של לימוד

כ�  א�  יצא , לא  זה  ג�  הרי�  בעוקר אבל 

יקר כ� שכל כיו�  שיקשה , מה  לבד

כא�  הנה  להוראה, אחד להוציא  המציאות 

אותנו  להחריד  לו  היה  זה שדרש  המקו� 

סיני , בלימוד  אמורי�  דברי�  במה  לומר,

לתקו� , יוכל לא  מעוות  הרי�  בעוקר אבל 

האזהרה : כיו "ב  וכל

יוכחש  לא  המוחש 

הפר"ח,אך לב . דברי  העתקנו  שכבר כפי

בדר�  הנה  יוכחש , לא  שהמוחש 

שנה , ממאה  למעלה  זה בישיבות  הלימוד

מלמדי�  דברינו  בפתיחת  שביארנו  שכפי 

הרי� , עוקר בדר� ˆÂÁÓבעיקר ‡Ï Ì‡‰
‰ÎÏ‰ È·È˘Ó ÌÏÂÚ ÈÏÂ„‚ ‰Ï‡ ˙Â·È˘ÈÓ
‡Ï Ì‡‰ ,Ú"Â˘Â Ì"·Ó¯ ,„ÂÓÏ˙ È˘¯ÙÓÂ
È„ÈÓÏ˙Ó (ËÚÓÎ ÌÏÂÎ Â‡) ËÏÁÂÓ‰ Ì·Â¯
ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÌÈ�ÈÈ„‰ ÏÎ ,‰Ï‡‰ ˙Â·È˘È‰

:ÌÈ¯·ÁÓ‰Â ÌÈ�·¯‰

של ולפי  מנהגו  כ�  כי לומר, הכרח זה 

הלימוד  דר� מחמת  ולא  העול� ,

א�  בי�  להוראה , יוצאי�  לאל� שאחד

למדו  א�  בי�  חטיא  מרי להיות  למדו

מ�  היטב הדק  ומדוקדק  הרי� . לעקור

יוצא  אמרו  הוראה  לעניי�  דרק הלשו� ,

תלמידי גדר לעניי�  אבל לאל� , אחד

שלא  מי וכי מזה . ח"ו  אפקוהו  לא חכמי� 

בתורה  ועמלו  יגיעו  כל ח"ו  הוראה , מורה 

הלכו  הבקיאות , או  העמוקות  וידיעותיו 

תקוותו : ובטלה  לאבדו� ח"ו 

וז "ל:ומובא שכתב  אד� חיי בהקדמת 

ש�  לא  קהלת  ספר כשלמד וג� 

רש "י , ופירש  אל� , מני אחד  בפסוק לבו 

מה�  אחד ויוצא  לגמרא נכנסי�  ק'

בתנא  שכתוב  מה  לפי  ובפרט להוראה .

שמי הטורי� , בעל כתב וכ�  אליהו , דבי 

נחשב  הוא  תורה  חדושי לחדש  שיכול

יבחר אקרא , ואסמכה  אל� , למ' (אחד)

בוחר שה ' לומר רוצה  חדשי� , א �להי� 

יראה  א�  מג�  בתורה  שמחדשי�  לאלו 

יעוש "ב : וכו '. אל�  בארבעי� 
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הלימוד 

מצאתיוכתבלג. מברטנורא , עובדיא  רבנו
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הבקיאות  דלעניי�  אמת , ושניה� זכאי  ב�

ולעניי�  מכריע. אליעזר רבי היה  והזכרו�

ב�  אליעזר רבי  היה  והפלפול החריפות 
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הורקנוס  ב�  ר"א  הכרעת גבי אמר לא 

וכפי עמה� , ער� ב�  ר"א  אפילו  שמכריע 

מכריע  שראב "ע משמו שאול  אבא  שאמר
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כול� : את  מכריע  ראב "ע מאזני� ,

ולדעת  פלוגתא, הוא ישראל תפארת  לדעת 

אחד  כל  שבח אלא אינו הרמב"ם 

פלוגתא ושם כתב , ישראל  התפארת  בעל

סיני אי הפלוגתא  הינו  שאול דאבא 

עדי�  הרי�  עוקר או  א)עדי�  יד, .(הוריות 

תנאי ותרי דפליגי , ויטרי  במחזור כתב  וכ� 

כתב  וכ�  זכאי . ב�  יוחנ�  דרבי ואליבא 

ועוקר וסיני  אבות , על  בפירושו  רש "י

הרמב "�  מפירוש  א� עדי� . סיני הרי� 

אחד, כל שבח לספר העניי� שכל משמע ,
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והחידוד": הסברא  בעניי�  מדבר אלא 
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בדר�  מיירי  זה  דכל תאמר, וא�  ע"כ .

להוראה , לאל�  אחד ויוצא  סיני, של לימוד
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הרי� , עוקר בדר� ˆÂÁÓבעיקר ‡Ï Ì‡‰
‰ÎÏ‰ È·È˘Ó ÌÏÂÚ ÈÏÂ„‚ ‰Ï‡ ˙Â·È˘ÈÓ
‡Ï Ì‡‰ ,Ú"Â˘Â Ì"·Ó¯ ,„ÂÓÏ˙ È˘¯ÙÓÂ
È„ÈÓÏ˙Ó (ËÚÓÎ ÌÏÂÎ Â‡) ËÏÁÂÓ‰ Ì·Â¯
ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÌÈ�ÈÈ„‰ ÏÎ ,‰Ï‡‰ ˙Â·È˘È‰

:ÌÈ¯·ÁÓ‰Â ÌÈ�·¯‰

של ולפי  מנהגו  כ�  כי לומר, הכרח זה 

הלימוד  דר� מחמת  ולא  העול� ,

א�  בי�  להוראה , יוצאי�  לאל� שאחד

למדו  א�  בי�  חטיא  מרי להיות  למדו

מ�  היטב הדק  ומדוקדק  הרי� . לעקור

יוצא  אמרו  הוראה  לעניי�  דרק הלשו� ,

תלמידי גדר לעניי�  אבל לאל� , אחד

שלא  מי וכי מזה . ח"ו  אפקוהו  לא חכמי� 

בתורה  ועמלו  יגיעו  כל ח"ו  הוראה , מורה 

הלכו  הבקיאות , או  העמוקות  וידיעותיו 

תקוותו : ובטלה  לאבדו� ח"ו 

וז "ל:ומובא שכתב  אד� חיי בהקדמת 

ש�  לא  קהלת  ספר כשלמד וג� 

רש "י , ופירש  אל� , מני אחד  בפסוק לבו 

מה�  אחד ויוצא  לגמרא נכנסי�  ק'
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שמי הטורי� , בעל כתב וכ�  אליהו , דבי 

נחשב  הוא  תורה  חדושי לחדש  שיכול

יבחר אקרא , ואסמכה  אל� , למ' (אחד)

בוחר שה ' לומר רוצה  חדשי� , א �להי� 

יראה  א�  מג�  בתורה  שמחדשי�  לאלו 

יעוש "ב : וכו '. אל�  בארבעי� 
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קשה  והרי כול� . את  יכריע  הורקנוס ב� 
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מעיינות  וג�  בקיאות  ג�  ישראל  חכמי

מתגברי� :
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זרועותי שתי  על לי  אוי ואמר שלו , חזה 
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אינ�  לבלרי� , אד�  בני וכל קולמוסי� 

ושניתי , שקריתי מה  כל  לכתוב  יכולי� 
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פליגי ,והנהלד . דלא למפרשי�  ניחא 

דפליגי המפרשי�  לדעת אבל

כ�  וכל איגרי , מרפסא  זאת  משנה לע "ד

כ� , אומר אני  הכרח ¯‡˘È˙,למה  הרי 

אינ�  ראב"ע  דפלפולי לומר ומוחלט גמור
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אפשר שאי כתבנו  וכבר הדורות, ממאורי 

אלא , הדר�, שזו  שיסבור מישהו  שיהיה 

שהתלמיד  עד הדר� בתחלת  פעמי�  שרבות 

בראשית  יטעה  אמת , ומה  הבל מהו  יקלוט

וזו  הדר� שזו שיסבור שמי אבל דרכו .

בהבל  לחיות  דעת כל על יעלה  לא  העיר,

דמיירי כשמש  ברור אלא  ח"ו , ושקר

כמעי�  נקט כ�  ועל  אמת . ופלפול בחריפות 

התלמוד  בלשו�  אפילו  נקטו  ולא  המתגבר,

ופלפול: חריפות  לא שכ�  וכל הרי� , עוקר

הורקנוס,ואותו  ב�  אליעזר רבי בדר� הדי� 

שכ�  וכל שכל , כל  על  יעלה  לא

שטחית , בבקיאות  דמיירי שפתיי� , דל

כי תהא , זמורתא  גמור גמרא  בבחינת

כדי ועד בכ�, משתבח היה  לא בודאי

וכמובא  להספיד, רצה  לא  נחמ�  רב  כ�

ב)במגילה  הלכתא (כח, תנא דהוי ההוא

ואמרו  אתו  ושכיב , ותוספתא , וספרי  ספרא 

נספדיה , היכי אמר מר, לספדיה  נחמ�  לרב 

רש "י , ופירש  דחסר. ספרי דמלי  צנא  הרי 

מבי�  ואי�  ספרי�  שמלאוהו  כסל אלא  אינו 

שימש  ולא הלכות  שונה  א�  בתוכה , מה 

יעו "ש . וכו ', המשנה  טעמי שיבינוהו  ת "ח

לידע  אפשרות  שיש  חזינ�  מקו� ומכל

ועי "ש  להבינה , בלי התורה  כל  כמעט

בהמש�: לזה  נשוב ועוד מהרש "א .

ר"א ומ"מ על  הו "א  להיות  וחס חלילה 

שר"א  הגמור ובודאי  הורקנוס, ב� 

בהבנה  נורא  באופ�  בקי  היה הורקנוס  ב�

אי�  וא "כ מרבותיו . שקיבל כפי מלאה 

של  אמת שכול�  דרכי�  בשתי  יחלקו 

תורה :

גם  ילמד  אחד  וכל  יחלקו, למה  כך אם 

מהשני

,„ÂÚÂ �שניה יחליטו  לאפלוגי, להו למה 

ראב "ע  בדר� ליל�  ג�  שצרי� לומר

כרח�  על אלא  הורקנוס , ב�  ר"א  ובדר�

הזכרנו  שכבר וכפי כ�, שיהיה  אפשר אי 

בתלמידי� : ה�  מדות  ארבע  שהרי

‡È˘Â˜אפשר אי א�  בזה , יש  שלישית 

אחד, בחכ�  השבחי�  שני  שיהיו 

מה  והרי  לפלוגי נמי שיי� מה  כ�  א� 

בו : יחלקו  לא  אפשר שאי 

המאזנים  שבכף ישראל  חכמי הם  היאך

,„ÂÚÂ בוריה על זאת  משנה  להבי�  צרי�

חכמי כל  יהיו א�  בלשו� , וצחותה 

התוי "ט  ולפירוש  מאזני� . בכ�  ישראל 

ראב "ע  שג�  נמי  מיירי שמואל מדרש  בש�

מכריע  הורקנוס ב�  ר"א  ומ"מ עמה�, א�

ישראל  חכמי כל ה�  היא� וצ "ב כול� . את 

מעיי�  ה�  א�  המאזני� , בכ� שהונחו

ב�  שר"א ודאי הרי ראב "ע, כמו  המתגבר

סבירא  שהרי כול�  את  יכריע  הורקנוס

יוסי�  ומה  ית� ומה  עדי� , סיני  כי ליה 
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בהבל  לחיות  דעת כל על יעלה  לא  העיר,

דמיירי כשמש  ברור אלא  ח"ו , ושקר

כמעי�  נקט כ�  ועל  אמת . ופלפול בחריפות 

התלמוד  בלשו�  אפילו  נקטו  ולא  המתגבר,

ופלפול: חריפות  לא שכ�  וכל הרי� , עוקר

הורקנוס,ואותו  ב�  אליעזר רבי בדר� הדי� 

שכ�  וכל שכל , כל  על  יעלה  לא

שטחית , בבקיאות  דמיירי שפתיי� , דל

כי תהא , זמורתא  גמור גמרא  בבחינת

כדי ועד בכ�, משתבח היה  לא בודאי

וכמובא  להספיד, רצה  לא  נחמ�  רב  כ�

ב)במגילה  הלכתא (כח, תנא דהוי ההוא

ואמרו  אתו  ושכיב , ותוספתא , וספרי  ספרא 

נספדיה , היכי אמר מר, לספדיה  נחמ�  לרב 

רש "י , ופירש  דחסר. ספרי דמלי  צנא  הרי 

מבי�  ואי�  ספרי�  שמלאוהו  כסל אלא  אינו 

שימש  ולא הלכות  שונה  א�  בתוכה , מה 

יעו "ש . וכו ', המשנה  טעמי שיבינוהו  ת "ח

לידע  אפשרות  שיש  חזינ�  מקו� ומכל

ועי "ש  להבינה , בלי התורה  כל  כמעט

בהמש�: לזה  נשוב ועוד מהרש "א .

ר"א ומ"מ על  הו "א  להיות  וחס חלילה 

שר"א  הגמור ובודאי  הורקנוס, ב� 

בהבנה  נורא  באופ�  בקי  היה הורקנוס  ב�

אי�  וא "כ מרבותיו . שקיבל כפי מלאה 

של  אמת שכול�  דרכי�  בשתי  יחלקו 

תורה :

גם  ילמד  אחד  וכל  יחלקו, למה  כך אם 

מהשני

,„ÂÚÂ �שניה יחליטו  לאפלוגי, להו למה 

ראב "ע  בדר� ליל�  ג�  שצרי� לומר

כרח�  על אלא  הורקנוס , ב�  ר"א  ובדר�

הזכרנו  שכבר וכפי כ�, שיהיה  אפשר אי 

בתלמידי� : ה�  מדות  ארבע  שהרי

‡È˘Â˜אפשר אי א�  בזה , יש  שלישית 

אחד, בחכ�  השבחי�  שני  שיהיו 

מה  והרי  לפלוגי נמי שיי� מה  כ�  א� 

בו : יחלקו  לא  אפשר שאי 

המאזנים  שבכף ישראל  חכמי הם  היאך

,„ÂÚÂ בוריה על זאת  משנה  להבי�  צרי�

חכמי כל  יהיו א�  בלשו� , וצחותה 

התוי "ט  ולפירוש  מאזני� . בכ�  ישראל 

ראב "ע  שג�  נמי  מיירי שמואל מדרש  בש�

מכריע  הורקנוס ב�  ר"א  ומ"מ עמה�, א�

ישראל  חכמי כל ה�  היא� וצ "ב כול� . את 

מעיי�  ה�  א�  המאזני� , בכ� שהונחו

ב�  שר"א ודאי הרי ראב "ע, כמו  המתגבר

סבירא  שהרי כול�  את  יכריע  הורקנוס

יוסי�  ומה  ית� ומה  עדי� , סיני  כי ליה 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני סג מאמר 

מה  ששרפו  כ� על  אלא  כמותו  הלכה 

משניתנה , חנינה , רבי  "אמר בפניו , שטיהר

ולית  להטות , רבי�  אחרי  אלא  ניתנה  לא 

לא  להטות , רבי�  שאחרי ידע  אליעזר ר'

בפניו ". טהרותיו  ששרפו  ע"י אלא  הקפיד

בפ "מ: ועי"ש 

שטן בכור נקרא הרבים  כנגד  שעמד  על

ב� ומשום לח. דוסא רבי  אמר כ�

יונת� , אחיו על הרכינס 

הבת  צרת  שהתיר על הוא , שט�  בכור

בכור ופרש "י, הלל . בית  כדעת  שלא 

שמועתו , על ועומד  חרי� הוא , שט� 

לעשות  משמועתו  שב  ואינו  מעשה, ועושה 

ביבמות  ועי"ש  ע "כ. א)כרבי� . (טז,

שט� , קראו  חריפותו  על שלא  מדוקדק 

להורות  הרבי�  כנגד שעמד על אלא 

משו�  פשוט , וזה  בסוגיא . יעו "ש  למעשה ,

ולא  הלל כבית  הלכה  הכלל נקבע  שכבר

הלכה  אי�  הכי ומשו�  חריפות , בזה  יועיל

כמו  חביריו , עליו  כשחולקי�  הגדול כר"א 

משו�  כר"י , הלכה  יהושוע  ורבי ר"א 

שמאי . מבית  כלומר שמותי , (עיי� שהוא 

חוות  ועיי�  שמותי. ד "ה  תוספות ב. ז, ד� נדה

דגיטי�) בגמרא ד "ה  צ "ד סימ�  :יאיר 

וכל כלומר, בקיאותו , נוראות  א� על

משו�  שמותי  למפרשי  שכ� 

קבעו  חכמי�  כ� כדי  ועד שהרחיקוהו ,

המבהילה . בקיאותו  במחיר ג�  הכי שעדי� 

מא  עד  פשוט דבר כ�  ג�  כשעומד ומכא�  ד 

שתהיה  כדי אומר זה  אי�  הרי� , ועוקר סיני

כמותו : הלכה 

לדבריהם  טעם  נותנים  היו הלל  בית 

הסברא יתרלט . כח גדול כ�  כל כ� , על

דהא  הסוברי�  פוסקי�  שיש 

הני כרבי� , הלכה  ורבי� יחיד דאמרינ�

דיחיד  טעמיה  מסתבר דלא  היכא  מילי

כיחיד. הלכה  טעמיה  דמסתבר היכא  אבל 

בית  סברות  היו  שא�  לומר, צרי� ובודאי

כמות� , הלכה  היתה  טפי מסתברי�  שמאי

רבי�  שהיו למה  נוס�  הלל  בית  ובודאי

המתיישבי�  לדבריה�  טע�  נותני�  היו 

טפי . מחדדי  שמאי  דבית ואע"ג  הלב , על

שחידוד�  באופ�  שזהו  לומר, צרי�  אבל 

בית  סברת  ולהחליש  לעמע�  כדי  עד  היה 

לקמ� : בעזה "י  לזה  נשוב  ועוד הלל.

הלל  בית  מפני דעתם  ביטלו  שמאי בית 

סק "א)בט "זועייןמ. קכ"ח  סימ�  על (או"ח

מה  דר�  ועל ש� , שכתב מה 

שנחלקו  אע "פ דיבמות , בפ "ק שמצאנו 

זה  נשי� מלישא  נמנעו לא  וב"ה  ב"ש 

ש� , שרד בלבושי זה  על וכתב מזה .

שלא  ש�  הש "ס  דאמר אהא  הט"ז  דכוונת 

שמאי בית  עשו דלא  משו�  נמנעו ,

דעת�  מבטלי�  ב "ש  שהיו  הרי  כדבריה�,

נחלקו  שלהלכה  אע"פ  ב"ה  נגד  למעשה 

שנחלקו  מבואר, זה  ולפי  יעו "ש . עליה� ,

להלכה  לא  שזה  ידעו  א�  ג�  עליה� 

ולהאדירה  תורה  להגדיל  א� כי  למעשה ,

ב"ה . לסברת  אחרות ופני�  אחרות  בסברות

בש�  החיד"א  מר�  בזה  שהרחיב  מה  ועיי�

רכ"ד )הגדולי� אות יוד :(מערכת 

פליגיעל  דלא  המפרשי�  לשיטת  כ� ,

גודל  להשמעת  אלא  ואינו  במתניתי� 

וכפי מה� , אחד כל  חכמת  ואופ�  ושבח

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי סב 

תמיהת ואם  ליישב  נוכל בזאת , נתבונ� 

משנה  שהוא  כיו�  קלוגר, הגר"ש 

כת "ק  דהלכה פשיטא זה  וג�  מפורשת 

עדי�  סיני  אי  בהוריות  בזה  נסתפקו  למה 

לומר שיש  לפי עדי� . הרי�  עוקר או 

אי�  כי  ידעו  התלמוד  שחכמי פשוט,

ב�  כר"א  סיני לא  בזמנ�  לזה דוגמא

על  כראב"ע , הרי�  עוקר ולא  הורקנוס,

שאלה  נשאלה  אלא  כת "ק . להקיש  אי�  כ� 

סיני מת�  ושלחו  יש , לזה דומה  א� 

על כל עדי� , יהיו  א�  לומר שא "א  א� 

מאזני�  בכ�  התלמוד שבזמ�  ישראל חכמי

מכריע  שניה  בכ� יוס�  ורב  רבה , וע� 

שפיר כ� על בהיפ�, וכ�  כול�  את 

נסתפקו :

כמו ומעתה נקטו  לא  למה  היטב, יוב� 

אלא  מכריע, לשו�  המשנה בלשו� 

התלמוד  חכמי וא�  גרידא . עדיפות  לשו� 

בדבריה�  נזהרו  הקודש  ואופני  השרפי� 

מה  מת� . דשלחו  הא  פסק� , בלשו�  וג� 

דורות  שכ�  וכל הראשוני� , דורות יעשו 

ומוכפלת  כפולה  כמה  אחת  ועל  האחרוני� ,

שחכ�  יקבע מי  בדורותינו, פעמי�  אלפי 

אחד ··˜Â˙Â‡Èאחד במאזני�  כשיעמוד 

כול� . את יכריע ישראל, חכמי  כל  וכנגדו

אחד  שחכ� יקבע כשיעמוד ·Â˙ÂÙÈ¯Áומי

ישראל, חכמי כל וכנגדו  אחד  במאזני� 

כול� : את  יכריע 

א .וכבר מט, בסוטה  ומובא  העיד , הוא 

בית  שחרב  מיו�  אומר הגדול ר"א 

כספריא . למהוי  חכימיא שרו  המקדש 

ספריא , למהוי  החכמי�  התחילו  ופירש "י,

החכמי� , מ�  קטני�  שה�  תינוקות  מלמדי 

אחר ג�  בתלמוד הועלה  זאת  וכל עי "ש .

ונוראי� : גדולי�  תלמוד  חכמי לנו  שהיו 

כן פי על  אף כר "א עדיף סיני אם  גם 

כרבים  הלכה נפסקה 

עדי� ואףלו . דסיני דעתינו על נעמוד א� 

שזו  הכוונה אי� היא, הלכה 

שמעתתא  לאסוקי  לו  רב  וכח סגוליות 

כפי למעשה  הלכה דהלכתא  אליבא 

הגדול, כר"א  לנו מי שהרי שיפסוק,

שעליה�  החכמי�  נגד  דעתו על וכשעמד

בכ�  ישראל  חכמי  כל  יהיו א�  נאמר

ב�  ור"א עמה� , א�  וראב "ע  מאזני� 

כול� . את  מכריע שניה , בכ�  הורקנוס

שר"א  עכנאי  של  בתנורו  שהיה וכמעשה 

רובא , בתר אזלינ�  מטהרי� , וחכמי�  מטהר

שהרחיקוהו  כ� כדי  בב "מ עד ש�  (כמבואר 

ב) כ� נט , כדי  עד בקיאותו הועילה ומה  .

הלכה  הכריעוהו  ואי�  כול�, את  שמכרעת 

דלה  הנוראה  מבקיאותו  והרי  למעשה ,

ההלכה : והעלה 

שיכריע  חכם  לנו אין הבית  נחרב  מאז 

ישראל  חכמי כל 

מכוונת ואפשרלז . שבכוונה  לומר, יש  נמי 

ולא  עדי�  סיני  מת�  שלחו 

שמאז  לבד הלשו� . וכיו"ב  מכריע , נקטו 

כזה  חכ�  לנו  אי� המקדש  בית  נחרב

נזהרו  ג�  אלא  ישראל. חכמי כל  שיכריע 

של  בתנור המעשה  מחמת  כזה, בלשו�

עדיפות  לשו�  ולומר בלשו�  לדקדק  עכנאי,

גרידא :

ה"ג)ובירושלמי פ "ג קט�  שלא (מועד  מובא ,

פסקו  שלא  כ�  על הקפיד
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מה  ששרפו  כ� על  אלא  כמותו  הלכה 

משניתנה , חנינה , רבי  "אמר בפניו , שטיהר

ולית  להטות , רבי�  אחרי  אלא  ניתנה  לא 

לא  להטות , רבי�  שאחרי ידע  אליעזר ר'

בפניו ". טהרותיו  ששרפו  ע"י אלא  הקפיד

בפ "מ: ועי"ש 

שטן בכור נקרא הרבים  כנגד  שעמד  על

ב� ומשום לח. דוסא רבי  אמר כ�

יונת� , אחיו על הרכינס 

הבת  צרת  שהתיר על הוא , שט�  בכור

בכור ופרש "י, הלל . בית  כדעת  שלא 

שמועתו , על ועומד  חרי� הוא , שט� 

לעשות  משמועתו  שב  ואינו  מעשה, ועושה 

ביבמות  ועי"ש  ע "כ. א)כרבי� . (טז,

שט� , קראו  חריפותו  על שלא  מדוקדק 

להורות  הרבי�  כנגד שעמד על אלא 

משו�  פשוט , וזה  בסוגיא . יעו "ש  למעשה ,

ולא  הלל כבית  הלכה  הכלל נקבע  שכבר

הלכה  אי�  הכי ומשו�  חריפות , בזה  יועיל

כמו  חביריו , עליו  כשחולקי�  הגדול כר"א 

משו�  כר"י , הלכה  יהושוע  ורבי ר"א 

שמאי . מבית  כלומר שמותי , (עיי� שהוא 

חוות  ועיי�  שמותי. ד "ה  תוספות ב. ז, ד� נדה

דגיטי�) בגמרא ד "ה  צ "ד סימ�  :יאיר 

וכל כלומר, בקיאותו , נוראות  א� על

משו�  שמותי  למפרשי  שכ� 

קבעו  חכמי�  כ� כדי  ועד שהרחיקוהו ,

המבהילה . בקיאותו  במחיר ג�  הכי שעדי� 

מא  עד  פשוט דבר כ�  ג�  כשעומד ומכא�  ד 

שתהיה  כדי אומר זה  אי�  הרי� , ועוקר סיני

כמותו : הלכה 

לדבריהם  טעם  נותנים  היו הלל  בית 

הסברא יתרלט . כח גדול כ�  כל כ� , על

דהא  הסוברי�  פוסקי�  שיש 

הני כרבי� , הלכה  ורבי� יחיד דאמרינ�

דיחיד  טעמיה  מסתבר דלא  היכא  מילי

כיחיד. הלכה  טעמיה  דמסתבר היכא  אבל 

בית  סברות  היו  שא�  לומר, צרי� ובודאי

כמות� , הלכה  היתה  טפי מסתברי�  שמאי

רבי�  שהיו למה  נוס�  הלל  בית  ובודאי

המתיישבי�  לדבריה�  טע�  נותני�  היו 

טפי . מחדדי  שמאי  דבית ואע"ג  הלב , על

שחידוד�  באופ�  שזהו  לומר, צרי�  אבל 

בית  סברת  ולהחליש  לעמע�  כדי  עד  היה 

לקמ� : בעזה "י  לזה  נשוב  ועוד הלל.

הלל  בית  מפני דעתם  ביטלו  שמאי בית 

סק "א)בט "זועייןמ. קכ"ח  סימ�  על (או"ח

מה  דר�  ועל ש� , שכתב מה 

שנחלקו  אע "פ דיבמות , בפ "ק שמצאנו 

זה  נשי� מלישא  נמנעו לא  וב"ה  ב"ש 

ש� , שרד בלבושי זה  על וכתב מזה .

שלא  ש�  הש "ס  דאמר אהא  הט"ז  דכוונת 

שמאי בית  עשו דלא  משו�  נמנעו ,

דעת�  מבטלי�  ב "ש  שהיו  הרי  כדבריה�,

נחלקו  שלהלכה  אע"פ  ב"ה  נגד  למעשה 

שנחלקו  מבואר, זה  ולפי  יעו "ש . עליה� ,

להלכה  לא  שזה  ידעו  א�  ג�  עליה� 

ולהאדירה  תורה  להגדיל  א� כי  למעשה ,

ב"ה . לסברת  אחרות ופני�  אחרות  בסברות

בש�  החיד"א  מר�  בזה  שהרחיב  מה  ועיי�

רכ"ד )הגדולי� אות יוד :(מערכת 

פליגיעל  דלא  המפרשי�  לשיטת  כ� ,

גודל  להשמעת  אלא  ואינו  במתניתי� 

וכפי מה� , אחד כל  חכמת  ואופ�  ושבח

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי סב 

תמיהת ואם  ליישב  נוכל בזאת , נתבונ� 

משנה  שהוא  כיו�  קלוגר, הגר"ש 

כת "ק  דהלכה פשיטא זה  וג�  מפורשת 

עדי�  סיני  אי  בהוריות  בזה  נסתפקו  למה 

לומר שיש  לפי עדי� . הרי�  עוקר או 

אי�  כי  ידעו  התלמוד  שחכמי פשוט,

ב�  כר"א  סיני לא  בזמנ�  לזה דוגמא

על  כראב"ע , הרי�  עוקר ולא  הורקנוס,

שאלה  נשאלה  אלא  כת "ק . להקיש  אי�  כ� 

סיני מת�  ושלחו  יש , לזה דומה  א� 

על כל עדי� , יהיו  א�  לומר שא "א  א� 

מאזני�  בכ�  התלמוד שבזמ�  ישראל חכמי

מכריע  שניה  בכ� יוס�  ורב  רבה , וע� 

שפיר כ� על בהיפ�, וכ�  כול�  את 

נסתפקו :

כמו ומעתה נקטו  לא  למה  היטב, יוב� 

אלא  מכריע, לשו�  המשנה בלשו� 

התלמוד  חכמי וא�  גרידא . עדיפות  לשו� 

בדבריה�  נזהרו  הקודש  ואופני  השרפי� 

מה  מת� . דשלחו  הא  פסק� , בלשו�  וג� 

דורות  שכ�  וכל הראשוני� , דורות יעשו 

ומוכפלת  כפולה  כמה  אחת  ועל  האחרוני� ,

שחכ�  יקבע מי  בדורותינו, פעמי�  אלפי 

אחד ··˜Â˙Â‡Èאחד במאזני�  כשיעמוד 

כול� . את יכריע ישראל, חכמי  כל  וכנגדו

אחד  שחכ� יקבע כשיעמוד ·Â˙ÂÙÈ¯Áומי

ישראל, חכמי כל וכנגדו  אחד  במאזני� 

כול� : את  יכריע 

א .וכבר מט, בסוטה  ומובא  העיד , הוא 

בית  שחרב  מיו�  אומר הגדול ר"א 

כספריא . למהוי  חכימיא שרו  המקדש 

ספריא , למהוי  החכמי�  התחילו  ופירש "י,

החכמי� , מ�  קטני�  שה�  תינוקות  מלמדי 

אחר ג�  בתלמוד הועלה  זאת  וכל עי "ש .

ונוראי� : גדולי�  תלמוד  חכמי לנו  שהיו 

כן פי על  אף כר "א עדיף סיני אם  גם 

כרבים  הלכה נפסקה 

עדי� ואףלו . דסיני דעתינו על נעמוד א� 

שזו  הכוונה אי� היא, הלכה 

שמעתתא  לאסוקי  לו  רב  וכח סגוליות 

כפי למעשה  הלכה דהלכתא  אליבא 

הגדול, כר"א  לנו מי שהרי שיפסוק,

שעליה�  החכמי�  נגד  דעתו על וכשעמד

בכ�  ישראל  חכמי  כל  יהיו א�  נאמר

ב�  ור"א עמה� , א�  וראב "ע  מאזני� 

כול� . את  מכריע שניה , בכ�  הורקנוס

שר"א  עכנאי  של  בתנורו  שהיה וכמעשה 

רובא , בתר אזלינ�  מטהרי� , וחכמי�  מטהר

שהרחיקוהו  כ� כדי  בב "מ עד ש�  (כמבואר 

ב) כ� נט , כדי  עד בקיאותו הועילה ומה  .

הלכה  הכריעוהו  ואי�  כול�, את  שמכרעת 

דלה  הנוראה  מבקיאותו  והרי  למעשה ,

ההלכה : והעלה 

שיכריע  חכם  לנו אין הבית  נחרב  מאז 

ישראל  חכמי כל 

מכוונת ואפשרלז . שבכוונה  לומר, יש  נמי 

ולא  עדי�  סיני  מת�  שלחו 

שמאז  לבד הלשו� . וכיו"ב  מכריע , נקטו 

כזה  חכ�  לנו  אי� המקדש  בית  נחרב

נזהרו  ג�  אלא  ישראל. חכמי כל  שיכריע 

של  בתנור המעשה  מחמת  כזה, בלשו�

עדיפות  לשו�  ולומר בלשו�  לדקדק  עכנאי,

גרידא :

ה"ג)ובירושלמי פ "ג קט�  שלא (מועד  מובא ,

פסקו  שלא  כ�  על הקפיד
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ומשו�  דורות , יחידי  לבד  הכשרונות , בכל

לשיטה  שביחידי�  היחיד בתלמוד נזכרו  כ�

המשנה  בזמ�  וא�  כזאת . או  כזאת 

שביחידי� , יחידי�  נס  על  העלו והתלמוד,

היתה  אופ�  באיזה  העלינו  שכבר וכפי 

א�  הורקנוס . ב�  אליעזר רבי של  גדולתו 

דור כל  על נאמר מה  שכתבנו , כפי  כ� 

בדורינו : מוני�  ואל�  שאחריה� ,

עליהם  שנאמר שאלה  הדעת  על  יעלה  לא 

הלכה  לפסוק  יכלו לא  הרים עוקר 

שהוא והנהמג. שמי הדעת  על יעלה  לא

לפסוק  יכול אי�  הרי�  עוקר

ב�  אלעזר רבי הא�  דהלכתא. אליבא 

אליבא  שמעתתא  לאסוקי מצי  לא  עזריה 

כרבי בקי היה  שלא  פי על א� דהלכתא ,

לא  חסדא  רב  הא�  הורקנוס . ב�  אליעזר

שלא  משו� שמעתתא  לאסוקי  להגיע  יכול

רב  כנגד רבה  וכ� ששת , כרב  בקי היה 

עלמא  דכולי משו�  טע�  נתנו  ולמה  יוס� ,

צריכי�  היו מינה  עדיפא  חטיא , למרי  בעו 

לפוסק  כו "ע דצריכי�  דפשיטא  לומר,

מה  וכ�  הלשו�. וכיו "ב למעשה, הלכה 

ר"א  כנגד  שבמאזני�  ישראל חכמי כל ע�

עתניאל  של  פלפוליו  ע�  ומה  הורקנוס , ב� 

שא�  עצמו  על העיד חנינא  ורבי קנז , ב�

מפלפוליו , יחזירה  מישראל  תורה  תשתכח

הדורות  שבמש� ישראל חכמי  בכל וכ� 

הרי� . עוקרי אלא  סיני  היו שלא  אלה 

מבעלי ורק א� בנוי  אינו  הש "ס  כל והרי 

פי על ומעשה  הלכה  לומדי�  ואנו סיני,

ומדתו  בדרכו  אחד כל ולימד שלמד מה 

והאחרוני�  הראשוני�  מכל וכ� הוא,

ושיטותי תורה :מדרכיה�  תצא  השונות  ה� 

והכרח חובה ולא עדיף סיני

נראה לאורמד. אלה , פשוטי� דברי� 

סיני מת�  דשלחו  הא לע"ד 

כא� , יש  עדיפות  שדקדקנו  וכפי עדי� ,

לא  אעפ"כ  שנית , כא� . אי�  והכרח חובה 

לא  וג�  הסיני , דהוא  יוס�  רב  עליה  קבל

משו�  או  וצ "ל, במלכותא . שהחזיק  רבה

או  גרידא , עדיפות  בלשו�  רק שהתשובה 

שלישית , ליכא. עדיפות דג�  דס "ל משו� 

למרי צריכי�  דהכל משו�  טעמא  תלו 

הרי�  לעוקר אפשר שאי  משו�  ולא  חטיא ,

שלחו  רביעית, דהלכתא. אליבא לפסוק 

אליעזר רבי הוא והלא  עדי�, סיני מת� 

רב  ושניה�  ב . יז, בסנהדרי�  וכמפורש 

חמישית , עליו . לחלוק  חילייהו  ורבה  יוס� 

יעשו  מה  עליה , קיבל לא  יוס�  שרב כיו� 

לפחות  חטיא  למרי דבעו  כו"ע  ועשו 

רבה : למלכות  הראשונות  בשני� 

שעדי� אלא פי  על שא�  לומר כרחי�  על

צרי�  שהיה  מי  כל מ"מ  הסיני,

ויחפש  יעיי�  הרי�  העוקר אז  הלכה  לפסק 

היטב, הדק בה  ויעיי�  הסוגיא , אותה  על

ויותר: יותר תתלב�  חריפותו  בצירו�  ועוד

מהרי "ק ועיין קס "ט)בשו "ת  על (סימ�

הוריות  בסו�  ש�  השניה  האבעיא 

דסלקא  מתנה  רב בר ורבה זירא  רבי על

דאיכא  מהרי"ק, וכתב  יעו "ש . בתיקו ,

עדי�  סיני דאמר כמא�  דאתיא  למימר

וכו ', הוריות  בסו� היא דתנאי דפלוגתא 

לעניי�  אינה התשובה  כי בדבריו , ש�  יעויי� 

קביעתו  העתקתי  ורק  בו , עוסקי� שאנו  הזה 

ששלחו  אע"פ  נחשבת בפלוגתא  שעדיי� 

האבעיות . שתי  השוה שהרי  עדי� סיני

לקמ� : בזה  לדו� נשוב  בעז "ה ועוד

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי סד 

בגיטי�  כגו�  כיו "ב, עוד א)שיש  איסי(סז,

מונה  היה  יהודא  החכמי� ,˘·ÔÁב�  של

חכ�  ר"י, וסופר. חכ�  מאיר, רבי

חנות  ר"י , אגוזי� . של  גל ר"ט, לכשירצה .

נורי ,מזויינת  ב�  ר"י  בלו� . אוצר ר"ע, .

בשמי� . של קופה  ראב "ע, הרוכלי� . קופת 

ונקי . קב  עזריה , ב� אלעזר רבי  משנת 

ומוציא  הרבה  טוח�  ר"ש , עמו . נמוקו  ר"י,

דיד�  מתניתי�  וה "נ פרש "י. ועי"ש  קמעא .

נמי: מתפרשא הכי

האומרי� ולע"דמא. לשיטת  ג�  נראה ,

לא  מחלוקת , כא�  יש  דוקא 

מדת  לו  שיש  באד�  אלא  מחלוקת�  תיתכ�

מאד. רב זכרו�  הינו , הורקנוס, ב�  ר"א 

עד  לב  ובינת חריפות  הינו , ראב"ע , ומדת 

בלשו�  נחלקו לא  וג�  המתגבר. כמעי� 

הלשו� , וכיו "ב  חובה  או  ומותר אסור

אלא  הלימוד, דר� חובת  איזה  אמרו  שלא 

מכריע, או יותר גדולה  תלמודו  מעלת  מי

שכבר וכפי המשנה , של  הצח  כלשו� 

להטיל  אפשר שאי לעיל קצת  הרחבנו 

בתלמידי� , מדות  ארבע  בעלי  כל על  חובה 

ואיסור שבת  על כול�  שמחייבי�  כמו 

או  התלמיד . לפי הכל  אלא  בשוה , והיתר

בשתי להל�  שקשה  לפי  לומר, שיש 

ראב "ע  היה  לא  כ�  לא  שא� הדרכי� .

של  בדרכו  הצפונה  הטובה  מעצמו  מונע

ב�  ר"א  נמי ובאפכא  הורקנוס, ב�  ר"א 

עצמו  בעד  סוכר היה  לא  הורקנוס

בכל  הדי�  והוא המעי� . אליו  מלהתגבר

במאזני�  שנכנסו  ישראל שמחכמי חכ� 

שאחד  נצרכי�  היו  ולא  מה� , אחד כל של

האמוראי� , שכ�  וכל כול�. את  יכריע 

שרבי במתניתי� , ת "ק משנת  שנו  שכבר

או  כול� , את  מכריע  הורקנוס  ב�  אליעזר

את  מכריע  שראב "ע שאול אבא  דברי 

הלכו  ששת , ורב  יוס� רב ואעפ"כ  כול� .

בשיטת  חסדא  ורב  הורקנוס, ב�  ר"א בדר�

ראב"ע :

חסדא ומצאנו רב  א . סז , בעירובי� מפורש 

הדדי , בהדי פגעי כי  ששת  ורב 

דרב  ממתנייתא  שפוותיה מרתע�  חסדא  רב 

גופיה  כוליה  מרתע ששת  ורב  ששת ,

ממתנייתא  ופרש "י , חסדא . דרב  מפלפוליה 

וירא  לו , סדורות  משניות  שהיו  ששת  דרב 

על  ממשנה  לו  יקשה  שלא חסדא  רב

מרתע  ששת  ורב לתרצ� . לו ויאמר משנה ,

היה  וסבר חרי� חסדא, דרב מפלפוליה 

ועוד  יעו "ש . בשאלותיו . ועמוק ביותר,

אחרת : מנקודה  לזה  נשוב 

בדר� ומ"מ אחד כל דהחזיקו  חזינ� 

כבוד  יראת  לה�  והיה אחרת ,

מד  ויעויי� אחד השני. של  תלמודו  ר� 

יאיר חוות  צ "ד )בשו"ת  דאמרינ� (סימ� הא 

ששת  כרב הלכה חסדא  ורב  ששת רב

עדי�, סיני ל�  דקיימא משו�  דוקא  לאו 

גדול  חרי�  היה  ששת  רב  (כבמנחות דג� 

ב) צה, זאת ד� סברא  כתבתי  וכבר ע "כ. .

כב"ה : דהלכה  הא  גבי לעיל

סברוצריך מב . אחד  שכל או  לומר,

בדר�  לאחוז  דוקא  שעדי� 

מוכרע  הדבר אי�  כ�  ועל  הוא , תלמודו 

חיי� . א �להי�  דברי  ואלו ואלו  למעשה ,

בשתי לאחוז  אפשר שאי לומר, שיש  או 

קצרי�  האד�  שחיי  משו�  או  הלימוד, דרכי

או  בשניה� , להספיק מרובות ותלאותיו 

מחונ�  להיות אפשר אי  האמת שלפי  משו� 
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ומשו�  דורות , יחידי  לבד  הכשרונות , בכל

לשיטה  שביחידי�  היחיד בתלמוד נזכרו  כ�

המשנה  בזמ�  וא�  כזאת . או  כזאת 

שביחידי� , יחידי�  נס  על  העלו והתלמוד,

היתה  אופ�  באיזה  העלינו  שכבר וכפי 

א�  הורקנוס . ב�  אליעזר רבי של  גדולתו 

דור כל  על נאמר מה  שכתבנו , כפי  כ� 

בדורינו : מוני�  ואל�  שאחריה� ,

עליהם  שנאמר שאלה  הדעת  על  יעלה  לא 

הלכה  לפסוק  יכלו לא  הרים עוקר 

שהוא והנהמג. שמי הדעת  על יעלה  לא

לפסוק  יכול אי�  הרי�  עוקר

ב�  אלעזר רבי הא�  דהלכתא. אליבא 

אליבא  שמעתתא  לאסוקי מצי  לא  עזריה 

כרבי בקי היה  שלא  פי על א� דהלכתא ,

לא  חסדא  רב  הא�  הורקנוס . ב�  אליעזר

שלא  משו� שמעתתא  לאסוקי  להגיע  יכול

רב  כנגד רבה  וכ� ששת , כרב  בקי היה 

עלמא  דכולי משו�  טע�  נתנו  ולמה  יוס� ,

צריכי�  היו מינה  עדיפא  חטיא , למרי  בעו 

לפוסק  כו "ע דצריכי�  דפשיטא  לומר,

מה  וכ�  הלשו�. וכיו "ב למעשה, הלכה 

ר"א  כנגד  שבמאזני�  ישראל חכמי כל ע�

עתניאל  של  פלפוליו  ע�  ומה  הורקנוס , ב� 

שא�  עצמו  על העיד חנינא  ורבי קנז , ב�

מפלפוליו , יחזירה  מישראל  תורה  תשתכח

הדורות  שבמש� ישראל חכמי  בכל וכ� 

הרי� . עוקרי אלא  סיני  היו שלא  אלה 

מבעלי ורק א� בנוי  אינו  הש "ס  כל והרי 

פי על ומעשה  הלכה  לומדי�  ואנו סיני,

ומדתו  בדרכו  אחד כל ולימד שלמד מה 

והאחרוני�  הראשוני�  מכל וכ� הוא,

ושיטותי תורה :מדרכיה�  תצא  השונות  ה� 

והכרח חובה ולא עדיף סיני

נראה לאורמד. אלה , פשוטי� דברי� 

סיני מת�  דשלחו  הא לע"ד 

כא� , יש  עדיפות  שדקדקנו  וכפי עדי� ,

לא  אעפ"כ  שנית , כא� . אי�  והכרח חובה 

לא  וג�  הסיני , דהוא  יוס�  רב  עליה  קבל

משו�  או  וצ "ל, במלכותא . שהחזיק  רבה

או  גרידא , עדיפות  בלשו�  רק שהתשובה 

שלישית , ליכא. עדיפות דג�  דס "ל משו� 

למרי צריכי�  דהכל משו�  טעמא  תלו 

הרי�  לעוקר אפשר שאי  משו�  ולא  חטיא ,

שלחו  רביעית, דהלכתא. אליבא לפסוק 

אליעזר רבי הוא והלא  עדי�, סיני מת� 

רב  ושניה�  ב . יז, בסנהדרי�  וכמפורש 

חמישית , עליו . לחלוק  חילייהו  ורבה  יוס� 

יעשו  מה  עליה , קיבל לא  יוס�  שרב כיו� 

לפחות  חטיא  למרי דבעו  כו"ע  ועשו 

רבה : למלכות  הראשונות  בשני� 

שעדי� אלא פי  על שא�  לומר כרחי�  על

צרי�  שהיה  מי  כל מ"מ  הסיני,

ויחפש  יעיי�  הרי�  העוקר אז  הלכה  לפסק 

היטב, הדק בה  ויעיי�  הסוגיא , אותה  על

ויותר: יותר תתלב�  חריפותו  בצירו�  ועוד

מהרי "ק ועיין קס "ט)בשו "ת  על (סימ�

הוריות  בסו�  ש�  השניה  האבעיא 

דסלקא  מתנה  רב בר ורבה זירא  רבי על

דאיכא  מהרי"ק, וכתב  יעו "ש . בתיקו ,

עדי�  סיני דאמר כמא�  דאתיא  למימר

וכו ', הוריות  בסו� היא דתנאי דפלוגתא 

לעניי�  אינה התשובה  כי בדבריו , ש�  יעויי� 

קביעתו  העתקתי  ורק  בו , עוסקי� שאנו  הזה 

ששלחו  אע"פ  נחשבת בפלוגתא  שעדיי� 

האבעיות . שתי  השוה שהרי  עדי� סיני

לקמ� : בזה  לדו� נשוב  בעז "ה ועוד

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי סד 

בגיטי�  כגו�  כיו "ב, עוד א)שיש  איסי(סז,

מונה  היה  יהודא  החכמי� ,˘·ÔÁב�  של

חכ�  ר"י, וסופר. חכ�  מאיר, רבי

חנות  ר"י , אגוזי� . של  גל ר"ט, לכשירצה .

נורי ,מזויינת  ב�  ר"י  בלו� . אוצר ר"ע, .

בשמי� . של קופה  ראב "ע, הרוכלי� . קופת 

ונקי . קב  עזריה , ב� אלעזר רבי  משנת 

ומוציא  הרבה  טוח�  ר"ש , עמו . נמוקו  ר"י,

דיד�  מתניתי�  וה "נ פרש "י. ועי"ש  קמעא .

נמי: מתפרשא הכי

האומרי� ולע"דמא. לשיטת  ג�  נראה ,

לא  מחלוקת , כא�  יש  דוקא 

מדת  לו  שיש  באד�  אלא  מחלוקת�  תיתכ�

מאד. רב זכרו�  הינו , הורקנוס, ב�  ר"א 

עד  לב  ובינת חריפות  הינו , ראב"ע , ומדת 

בלשו�  נחלקו לא  וג�  המתגבר. כמעי� 

הלשו� , וכיו "ב  חובה  או  ומותר אסור

אלא  הלימוד, דר� חובת  איזה  אמרו  שלא 

מכריע, או יותר גדולה  תלמודו  מעלת  מי

שכבר וכפי המשנה , של  הצח  כלשו� 

להטיל  אפשר שאי לעיל קצת  הרחבנו 

בתלמידי� , מדות  ארבע  בעלי  כל על  חובה 

ואיסור שבת  על כול�  שמחייבי�  כמו 

או  התלמיד . לפי הכל  אלא  בשוה , והיתר

בשתי להל�  שקשה  לפי  לומר, שיש 

ראב "ע  היה  לא  כ�  לא  שא� הדרכי� .

של  בדרכו  הצפונה  הטובה  מעצמו  מונע

ב�  ר"א  נמי ובאפכא  הורקנוס, ב�  ר"א 

עצמו  בעד  סוכר היה  לא  הורקנוס

בכל  הדי�  והוא המעי� . אליו  מלהתגבר

במאזני�  שנכנסו  ישראל שמחכמי חכ� 

שאחד  נצרכי�  היו  ולא  מה� , אחד כל של

האמוראי� , שכ�  וכל כול�. את  יכריע 

שרבי במתניתי� , ת "ק משנת  שנו  שכבר

או  כול� , את  מכריע  הורקנוס  ב�  אליעזר

את  מכריע  שראב "ע שאול אבא  דברי 

הלכו  ששת , ורב  יוס� רב ואעפ"כ  כול� .

בשיטת  חסדא  ורב  הורקנוס, ב�  ר"א בדר�

ראב"ע :

חסדא ומצאנו רב  א . סז , בעירובי� מפורש 

הדדי , בהדי פגעי כי  ששת  ורב 

דרב  ממתנייתא  שפוותיה מרתע�  חסדא  רב 

גופיה  כוליה  מרתע ששת  ורב  ששת ,

ממתנייתא  ופרש "י , חסדא . דרב  מפלפוליה 

וירא  לו , סדורות  משניות  שהיו  ששת  דרב 

על  ממשנה  לו  יקשה  שלא חסדא  רב

מרתע  ששת  ורב לתרצ� . לו ויאמר משנה ,

היה  וסבר חרי� חסדא, דרב מפלפוליה 

ועוד  יעו "ש . בשאלותיו . ועמוק ביותר,

אחרת : מנקודה  לזה  נשוב 

בדר� ומ"מ אחד כל דהחזיקו  חזינ� 

כבוד  יראת  לה�  והיה אחרת ,

מד  ויעויי� אחד השני. של  תלמודו  ר� 

יאיר חוות  צ "ד )בשו"ת  דאמרינ� (סימ� הא 

ששת  כרב הלכה חסדא  ורב  ששת רב

עדי�, סיני ל�  דקיימא משו�  דוקא  לאו 

גדול  חרי�  היה  ששת  רב  (כבמנחות דג� 

ב) צה, זאת ד� סברא  כתבתי  וכבר ע "כ. .

כב"ה : דהלכה  הא  גבי לעיל

סברוצריך מב . אחד  שכל או  לומר,

בדר�  לאחוז  דוקא  שעדי� 

מוכרע  הדבר אי�  כ�  ועל  הוא , תלמודו 

חיי� . א �להי�  דברי  ואלו ואלו  למעשה ,

בשתי לאחוז  אפשר שאי לומר, שיש  או 

קצרי�  האד�  שחיי  משו�  או  הלימוד, דרכי

או  בשניה� , להספיק מרובות ותלאותיו 

מחונ�  להיות אפשר אי  האמת שלפי  משו� 
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מדרשות , בתי  מאות  לשלש  הלכה  א�  או 

בזה : להארי�  ואכ "מ

א .ובעיקר קיט, פסחי�  עיי�  הדברי�

מאות , שלש  משוי ד "ה ורשב "� 

מאות  שלש  כל וכ�  דוקא , לאו ש� , כתב 

נזכרה  ב"ק  ובתוספתא  ע "כ. שבש "ס ,

ובתוספתא  וכו'. אומרת  וברוריה  בשמה,

שזאת  אמרו  ולא  אומרת , ובתו  נקט, ב "מ

אחותה , שהיא  לומר שיש  כ� ברוריה .

וכמובא  שמעתות . מאות  ג ' למדה  לא  וזאת 

עליו  שגזרו בת  עוד לו  שהיה  ב . יז , בע"ז 

אשתו  ועל לשריפה , באורייתא  דעסק על

זונות , של בקופה  לישב  בתו  ועל  להריגה ,

ובתו , דקאמר האיי  לדייק  יש  וכ�  יעו "ש .

תורדיו�  ב�  ר"ח של לבתו  הכוונה  אי� 

בנו  את  שאלו  ש�  שהרי בנו , בת אלא 

ובתו  וכו ', ואמר תורדיו� ב� ר"ח של

זה  חילוק  הבנת  הנראה  וזה  וכו '. אמרה 

בספר שמשו�  רבנו  הגאו�  הכי דס "ל

מ  שהביאו  נראה כריתות , א� החיד"א . ר� 

ב "מ, שבתוספתא  אשה  שאותה  ס"ל  שהוא

כ� , על יתר היא . וברוריה  בב "ק ג"כ  היא 

שהעיקר כלומר, עדי� , סיני  למ"ד מוב� 

בלי פסוקות  רבות  בהלכות  בקיאותו 

מכא� , רואי�  אנו  והנה וחריפות . פלפולי� 

מהלכות  שיודעי�  ממה  ג�  לפסוק  שיכולי�

התלמוד: לידע  צרי� ולא  פסוקות 

י "א סימן 

המחברים  ושאר התלמוד  מן הפסיקה  דרכי בעניין

מהלכה  לפסוק  שעדיף הרמב "ם דעת 

חולק  והרא"ש סתם  פסוקה 

בהקדמתו ,ובאמתמז . הרמב"�  פסק כ� 

הצרות  תקפו  הזה  ובזמ�  וז "ל,

ואבדה  הכל, את  השעה  ודחקה  יתירות 

נסתרה , נבונינו  ובינת  חכמינו  חכמת 

וההלכות  הפירושי�  אות�  ולפיכ�

שה�  וראו  הגאוני� , שחיברו והתשובות 

ואי�  בימינו  נתקשו  מבוארי�, דברי� 

ואי�  במספר. מעט אלא  ענייניה�  מביני� 

הבבלית  עצמה  הגמרא  לומר צרי�

והתוספתא , וספרי וספרא  והירושלמית 

חכמה  ונפש  רחבה  דעת צריכי�  שה� 

הדר�  מה�  יודע כ� ואחר ארו�, וזמ� 

ושאר והמותרי�  האסורי�  בדברי�  הנכוחה 

של  כללו  וכו ', הוא  היא�  התורה  דיני 

לחיבור צרי� אד�  יהא  שלא  כדי דבר,

יהא  אלא ישראל  מדיני  בדי�  בעול� , אחר

כולה , פה  שבעל לתורה  מקב�  זה  חיבור

שנעשו  והגזירות  והמנהגות  התקנות  ע� 

הגמרא , חיבור ועד רבנו  משה  מימות

חיבוריה� . בכל הגאוני�  לנו  שפירשו  וכמו 

תורה " "משנה  זה  חיבור ש�  קראתי לפיכ�

תחלה , שבכתב  בתורה  קורא שאד�  לפי 

תורה  ממנו  ויודע  בזה  קורא  כ� ואחר

ספר לקרות צרי� ואינו כולה . פה  שבעל

השגת  ועי"ש  ע "כ. וכו '. ביניה�  אחר

ימצא  וא� היא , טענתו  שעיקר הראב"ד

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי סו 

ÈÙÏÂ¯ÓÂ‡ È˙ÈÈ‰ ‡�ÈÙ˙ÒÓ„ ÈÏÂÏ ,‰Ê
ÌÈ¯‰ ¯˜ÂÚ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÎ ‰ÎÏ‰,

כי עדי� , דסיני ס"ל  יוס�  רב  א�  שהרי 

לנו  יש  כ�  א�  זאת , בשיטה  למד כ�  על

וכתבתי כרבה . הלכה  יוס� ורב רבה  כלל ,

שהרי ויאדיר, תורה  יגדיל דר� זאת , הערה 

דבר: לפסוק באתי  לא

הלכות  פסקו נשים  מצאנו

אשרומצאנו מה . אשה  שאפילו  כבר,

כרב  בקיאות לה  אי�  בודאי 

והיה  הורקנוס , ב�  ור"א  יוס�  וכרב  ששת 

אליבא  לפסוק  דשמייא  סייעתא  לה 

וכפי להלכה , תכוי�  סברא  ומכח דהלכתא ,

רבי אשת  דברי על  מפלפלי�  שהתוספות 

מהגרוניא  אי אלעזר ד"ה  א . סט, (בב "מ

שכ� משתתפת) לתלמוד במבוא  הובא  וכבר .

והתנאי�  ברוריא  בי�  מחלוקת  מצינו 

דכלי�  ג)בתוספתא  פ"א  קלוסטרא ,(ב"מ  ,

מטהרי� . וחכמי�  מטמא , טרפו� רבי

זה , הפתח מ�  שומטה  אומרת וברוריא 

דברי�  כשנאמרו  בשבת , בחברו  ותולה 

ברוריא . אמרה  יפה אמר, יהושוע רבי  לפני 

כלי�  ט)ובתוספתא  פ "ד , מאימתי(ב "ק  תנור

חנניא , כבר איש  חלפתא  א "ר וכו ', טמא 

את  ששאל חנניא , ב�  שמעו�  את  שאלתי

ואמר, תורדיו�  ב� חנניא  רבי  של בנו 

אומרת , ובתו  ממקומו . משיסיענו 

דברי�  כשנאמרו  חלוקו , את  משיפשטו 

אמרה  יפה אמר בבא, ב�  יהודא רבי לפני 

עכ"ל: מהוא . בתו 

רבה ואע"פ  במדרש  פ"י שמצינו  (במדבר 

הוראה ,י"ז) בנות  אינ�  שנשי�  ,

ויאמר וז"ל , דבריה�, על לסמו� ואי� 

מנוח, לו  אמר דברי�. יבא עתה  מנוח

האשה , מ�  שמעתי  כא�  ‡Ô�Èעד  ÌÈ˘�‰Â
‰‡¯Â‰ ˙Â�· �דבריה על  לסמו� ואי� 

או  פיחתה  או  בדברי�  חלפה  שמא  וכו '.

שיש  מה לבד הנה יעוש "ב . וכו'. הותירה 

ותוספתא  תלמוד  על מקשי�  שאי�  להשיב

א . מידי, קשיא  דלא  לומר יש  ממדרש .

היה . האר�  ע�  מנוח אמרו  חכמי� הרי 

המלא�, תשובת הובאה  ש� הלא  ב.

אמרתי אשר לחלוק מכל האשה, אל

עי "ש . וכו ', בעיניו  ולחבבה לאשה  כבוד

וכבדה  דבריה  אישר שהמלא� מפורש  הרי 

אשתו : שביזה  בזויה  כנגד 

דוקא לאו שבש "ס מאות  שלש  כל 

בספרו גם מו . החיד"א  מר�  זאת  העלה 

הגדולי�  רבנית)ש�  עי "ש (אות ,

פסחי�  גמרא  והביא  בזאת . שהרחיב מה 

סב) תלת (ד� גמרא דהוות  עלה , דאתאמר ,

ביומא  רבוותא  מאה  מתלת  שמעתתא  מאה 

הרי כפשט�, הדברי�  וא�  יעו "ש . דסיתוא ,

פסוקות  היו  שמעתתא  מאה  דתלת  ברור

גדול, בדוחק  לומר יש  ולכ� פלפולי� . בלי 

למדה  רגעי�  שלש  או  שתי�  שכל

דסתווא , יומא  באותו  חדא  שמעתתא 

או  רצופות , שעות  עשרה  שתי�  במש�

אבל  הלילה , ומ�  היו�  מ�  מחולקות 

ואליבא  שמעתתא של בדר�  בפלפולי�

לא  א�  שיהיה , לה אפשר אי דהלכתא 

פלאי� : ופלאי נסית  בדר� 

צריכה לבד היתה  למה  להעיר, שיש  מה

מאות  לשלש  רבוותא  מאות  שלש 

אחד, למדרש  לה  נתקבצו  והיכ�  שמעתתא ,
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מדרשות , בתי  מאות  לשלש  הלכה  א�  או 

בזה : להארי�  ואכ "מ

א .ובעיקר קיט, פסחי�  עיי�  הדברי�

מאות , שלש  משוי ד "ה ורשב "� 

מאות  שלש  כל וכ�  דוקא , לאו ש� , כתב 

נזכרה  ב"ק  ובתוספתא  ע "כ. שבש "ס ,

ובתוספתא  וכו'. אומרת  וברוריה  בשמה,

שזאת  אמרו  ולא  אומרת , ובתו  נקט, ב "מ

אחותה , שהיא  לומר שיש  כ� ברוריה .

וכמובא  שמעתות . מאות  ג ' למדה  לא  וזאת 

עליו  שגזרו בת  עוד לו  שהיה  ב . יז , בע"ז 

אשתו  ועל לשריפה , באורייתא  דעסק על

זונות , של בקופה  לישב  בתו  ועל  להריגה ,

ובתו , דקאמר האיי  לדייק  יש  וכ�  יעו "ש .

תורדיו�  ב�  ר"ח של לבתו  הכוונה  אי� 

בנו  את  שאלו  ש�  שהרי בנו , בת אלא 

ובתו  וכו ', ואמר תורדיו� ב� ר"ח של

זה  חילוק  הבנת  הנראה  וזה  וכו '. אמרה 

בספר שמשו�  רבנו  הגאו�  הכי דס "ל

מ  שהביאו  נראה כריתות , א� החיד"א . ר� 

ב "מ, שבתוספתא  אשה  שאותה  ס"ל  שהוא

כ� , על יתר היא . וברוריה  בב "ק ג"כ  היא 

שהעיקר כלומר, עדי� , סיני  למ"ד מוב� 

בלי פסוקות  רבות  בהלכות  בקיאותו 

מכא� , רואי�  אנו  והנה וחריפות . פלפולי� 

מהלכות  שיודעי�  ממה  ג�  לפסוק  שיכולי�

התלמוד: לידע  צרי� ולא  פסוקות 

י "א סימן 

המחברים  ושאר התלמוד  מן הפסיקה  דרכי בעניין

מהלכה  לפסוק  שעדיף הרמב "ם דעת 

חולק  והרא"ש סתם  פסוקה 

בהקדמתו ,ובאמתמז . הרמב"�  פסק כ� 

הצרות  תקפו  הזה  ובזמ�  וז "ל,

ואבדה  הכל, את  השעה  ודחקה  יתירות 

נסתרה , נבונינו  ובינת  חכמינו  חכמת 

וההלכות  הפירושי�  אות�  ולפיכ�

שה�  וראו  הגאוני� , שחיברו והתשובות 

ואי�  בימינו  נתקשו  מבוארי�, דברי� 

ואי�  במספר. מעט אלא  ענייניה�  מביני� 

הבבלית  עצמה  הגמרא  לומר צרי�

והתוספתא , וספרי וספרא  והירושלמית 

חכמה  ונפש  רחבה  דעת צריכי�  שה� 

הדר�  מה�  יודע כ� ואחר ארו�, וזמ� 

ושאר והמותרי�  האסורי�  בדברי�  הנכוחה 

של  כללו  וכו ', הוא  היא�  התורה  דיני 

לחיבור צרי� אד�  יהא  שלא  כדי דבר,

יהא  אלא ישראל  מדיני  בדי�  בעול� , אחר

כולה , פה  שבעל לתורה  מקב�  זה  חיבור

שנעשו  והגזירות  והמנהגות  התקנות  ע� 

הגמרא , חיבור ועד רבנו  משה  מימות

חיבוריה� . בכל הגאוני�  לנו  שפירשו  וכמו 

תורה " "משנה  זה  חיבור ש�  קראתי לפיכ�

תחלה , שבכתב  בתורה  קורא שאד�  לפי 

תורה  ממנו  ויודע  בזה  קורא  כ� ואחר

ספר לקרות צרי� ואינו כולה . פה  שבעל

השגת  ועי"ש  ע "כ. וכו '. ביניה�  אחר

ימצא  וא� היא , טענתו  שעיקר הראב"ד

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי סו 

ÈÙÏÂ¯ÓÂ‡ È˙ÈÈ‰ ‡�ÈÙ˙ÒÓ„ ÈÏÂÏ ,‰Ê
ÌÈ¯‰ ¯˜ÂÚ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÎ ‰ÎÏ‰,

כי עדי� , דסיני ס"ל  יוס�  רב  א�  שהרי 

לנו  יש  כ�  א�  זאת , בשיטה  למד כ�  על

וכתבתי כרבה . הלכה  יוס� ורב רבה  כלל ,

שהרי ויאדיר, תורה  יגדיל דר� זאת , הערה 

דבר: לפסוק באתי  לא

הלכות  פסקו נשים  מצאנו

אשרומצאנו מה . אשה  שאפילו  כבר,

כרב  בקיאות לה  אי�  בודאי 

והיה  הורקנוס , ב�  ור"א  יוס�  וכרב  ששת 

אליבא  לפסוק  דשמייא  סייעתא  לה 

וכפי להלכה , תכוי�  סברא  ומכח דהלכתא ,

רבי אשת  דברי על  מפלפלי�  שהתוספות 

מהגרוניא  אי אלעזר ד"ה  א . סט, (בב "מ

שכ� משתתפת) לתלמוד במבוא  הובא  וכבר .

והתנאי�  ברוריא  בי�  מחלוקת  מצינו 

דכלי�  ג)בתוספתא  פ"א  קלוסטרא ,(ב"מ  ,

מטהרי� . וחכמי�  מטמא , טרפו� רבי

זה , הפתח מ�  שומטה  אומרת וברוריא 

דברי�  כשנאמרו  בשבת , בחברו  ותולה 

ברוריא . אמרה  יפה אמר, יהושוע רבי  לפני 

כלי�  ט)ובתוספתא  פ "ד , מאימתי(ב "ק  תנור

חנניא , כבר איש  חלפתא  א "ר וכו ', טמא 

את  ששאל חנניא , ב�  שמעו�  את  שאלתי

ואמר, תורדיו�  ב� חנניא  רבי  של בנו 

אומרת , ובתו  ממקומו . משיסיענו 

דברי�  כשנאמרו  חלוקו , את  משיפשטו 

אמרה  יפה אמר בבא, ב�  יהודא רבי לפני 

עכ"ל: מהוא . בתו 

רבה ואע"פ  במדרש  פ"י שמצינו  (במדבר 

הוראה ,י"ז) בנות  אינ�  שנשי�  ,

ויאמר וז"ל , דבריה�, על לסמו� ואי� 

מנוח, לו  אמר דברי�. יבא עתה  מנוח

האשה , מ�  שמעתי  כא�  ‡Ô�Èעד  ÌÈ˘�‰Â
‰‡¯Â‰ ˙Â�· �דבריה על  לסמו� ואי� 

או  פיחתה  או  בדברי�  חלפה  שמא  וכו '.

שיש  מה לבד הנה יעוש "ב . וכו'. הותירה 

ותוספתא  תלמוד  על מקשי�  שאי�  להשיב

א . מידי, קשיא  דלא  לומר יש  ממדרש .

היה . האר�  ע�  מנוח אמרו  חכמי� הרי 

המלא�, תשובת הובאה  ש� הלא  ב.

אמרתי אשר לחלוק מכל האשה, אל

עי "ש . וכו ', בעיניו  ולחבבה לאשה  כבוד

וכבדה  דבריה  אישר שהמלא� מפורש  הרי 

אשתו : שביזה  בזויה  כנגד 

דוקא לאו שבש "ס מאות  שלש  כל 

בספרו גם מו . החיד"א  מר�  זאת  העלה 

הגדולי�  רבנית)ש�  עי "ש (אות ,

פסחי�  גמרא  והביא  בזאת . שהרחיב מה 

סב) תלת (ד� גמרא דהוות  עלה , דאתאמר ,

ביומא  רבוותא  מאה  מתלת  שמעתתא  מאה 

הרי כפשט�, הדברי�  וא�  יעו "ש . דסיתוא ,

פסוקות  היו  שמעתתא  מאה  דתלת  ברור

גדול, בדוחק  לומר יש  ולכ� פלפולי� . בלי 

למדה  רגעי�  שלש  או  שתי�  שכל

דסתווא , יומא  באותו  חדא  שמעתתא 

או  רצופות , שעות  עשרה  שתי�  במש�

אבל  הלילה , ומ�  היו�  מ�  מחולקות 

ואליבא  שמעתתא של בדר�  בפלפולי�

לא  א�  שיהיה , לה אפשר אי דהלכתא 

פלאי� : ופלאי נסית  בדר� 

צריכה לבד היתה  למה  להעיר, שיש  מה

מאות  לשלש  רבוותא  מאות  שלש 

אחד, למדרש  לה  נתקבצו  והיכ�  שמעתתא ,



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני סט מאמר 

כלי�  נושאי ועוד  משנה  וכס� משנה  מגיד

בתוכ�  והטענות  הסוגיות  כל  שהעלו

שיבואו  הטענה  נפלה  וא "כ הדברי� ,

לטעות :

התוספות  הוויות  כל שידע צריך  אין

הלכה  לפסוק  וגליוניהם 

הריב"ש וכןמט . דעת  רע "א)נראה  (סימ�

שאינו  כל  שאמרו  ומה  שכתב,

לו  יהא  לא  וקדושי�  גיטי�  בטיב יודע

בדבר דיי�  להיות  ז "ל, פרש "י בה� , עסק 

שיכתב  הגט אבל ערוה, איסור יתיר שמא 

דדייני ספרי וסת�  יפסיד, למה  כתקנו ,

בכל  הגט תיקוני לה�  ויש  גמירי  מגמר

ז "ל. המחברי� לה�  שסדרו  כמו  הלכותיו ,

הפסקי� , אלא  לידע  לו  אי�  הדיי� , ואפילו 

כרבי הלכה  הונא , רב  דאמר דההיא  דומיא 

אפילו  דקדושי� , בפ "ק הת� דבעינ�  יוסי,

שידע  צרי� אי�  אבל הא . ליה  שמיע לא 

מירמי ולא  וגליוניה�. התוספות  הוויות  כל 

ראינו  חכמי�  וכמה  להו . ולמזק�  דקלי

בהוויות  וחריפי�  מפולפלי� בעינינו 

ÈÏÈÙ ÈÏÚÓ„ �קו כל ועל  דמחטא , בקופא 

ותירוצי� , קושיות  תלי�  תלי  אומרי�  וקו� 

אליבא  להו  סלקא  לא  חורפתא  ולפו� 

ועל  מותר אסור על ואומרי�  דהלכתא ,

עיש "ב : וכו ', אסור מותר

זאת ,והנה מתשובה מסקנות  הדיי� ‡.כמה 

בלבד. הפסקי�  מתו� לפסוק  יכול

הפלפולי� .·. כל שידע  צרי� אי� 

פילי‚. דמעיילי ומפולפלי�  החריפי� 

ויאסרו  האסור יתירו  דמחטא, בקופא 

המחברי�  שכל הזכרנו  [וכבר המותר.

על  דקדקו  תמיד  הפלפולי�  נגד  שכתבו

ולא  במחטא  פילי דמעיילי  כזה  פלפול

לעצמו . עד האמת  כי אמת, פלפול על ח"ו 

כול�  הריב"ש , תשובות  ספרו  והרי 

וספרי התלמוד  מ�  הרי�  עוקרי  בפלפולי� 

הרי"�  כמו בלשו�  פסק  ולא  הפוסקי� ,

וכיו "ב]: והרמב"� 

בחילוק  להרגיש חייב מהתלמוד לפסוק  כדי

ונסתר  נעלם  ודקדוק  דק 

אב� וכן נ . מהר"י  הרמב"�  של רבו  כתב 

קי "ד )מיגאש  סימ�  וז "ל,(בשו"ת 

ההלכה  מעיו�  להורות  שמדמי�  ואות� 

למנע�  שראוי ה�  בתלמוד, עיונ�  ומחוזק

שיהיה  מי  זה  בזמנינו  שאי�  לפי מזה ,

התלמוד  בחכמת  שהגיע  מי  ולא  לכ�, ראוי 

על  שיעמוד  מבלי מעיונו שיורה לכלל

שמורה  מי אבל ז "ל. הגאוני�  דעת 

אע "פ  עליה� , וסומ� הגאוני�  מתשובות 

„ÂÓÏ˙· ÔÈ·‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡˘יותר והוא  ,

יודע  שהוא שחושב  מאותו  ומשובח הגו� 

אע "פ  שההוא  עצמו , על וסומ� בתלמוד

מראיות  אמיתית  בלתי מסברא  מורה  שהוא 

לפי בזה, טועה  אינו  מ"מ  ז"ל , הגאוני� 

גדול  די�  בית  פי  על עשה  שהוא  שמה 

מעיונו  שיורה ומי עשה . לרבי� מומחה 

הלכה  שאותה  חושב  שהוא  אפשר בהלכה ,

מחייבתה , אינה  והיא  הוראה אותה  מחייבת 

ואי�  בפירושה , טעה  או  עיונו  והטעהו 

שיוכל  לגדר בתלמוד  שיגיע מי זה  בזמנינו 

הדבר בי�  היה  וכבר ממנו . להורות  לסמו�

לאותו  בה  שנתלו  ההלכה ובי�  בו  שדנו 

� Ò�Â˙¯הדי� ÌÏÚ� ˜Â„˜„Â ˜„ ˜ÂÏÈÁ
ההלכה  לוקחי�  והיו בו . הרגישו  ולא 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי סח 

על  לעמוד ירצה  שלא  גדול  חכ�  איזה 

שכלו , במאזני  הוא  ג�  שישקול עד ברירתו 

הגמרא  בספרי מלעיי�  ידו  על מעכב  מי

שהשיב  בכ "מ ועי"ש  ע "כ. והמחברי� .

העול�  לכל תיקו� עשה  רבינו  כי זה, על

עוד: עי "ש  וכו ' בדרא  לחד זולת 

תורה . בדברי לעסוק  א . דינים , שני יש

למעשה . דין ללמוד  ב.

הי"ב ועיין  פ"א  תורה  תלמוד בהלכות 

יהא  ולא  בחכמה  כשיגדיל שפסק :

לעסוק  ולא  שבכתב  תורה  ללמוד לא צרי�

„ÈÓ˙ �בעתי יקרא  פה , שבעל  בתורה 

השמועה  ודברי  שבכתב  תורה  מזומני� 

התורה , דיני  מדברי דבר ישכח שלא  כדי 

„·Ï· ‡¯Ó‚Ï ÂÈÓÈ ÏÎ ‰�ÙÈÂ רוחב לפי 

ולכאורה  יעו "ש . דעתו , וישוב  בלבו  שיש 

בהקדמה  דבריו  פירש  כ� שכל לאחר

לחיבור צרי�  אד�  יהא שלא  כדי  וכתב,

כתב, לא למה  יעו "ש . וכו ' בעול�  אחר

כל  ויפנה  או  לחיבורי , ימיו  כל ויפנה 

הגאוני� : ופסקי להרי"�  ימיו 

לעזוב אלא ח"ו  כונתו אי�  כרח� , על

בעסק  בו  לעסוק  בלי התלמוד 

הפוסקי� , על כוונתו  אלא  תורה , התלמוד

מחיבורו , אלא  התלמוד מ�  יפסוק  שלא 

מעט: הכ"מ שכתב  למה  וקרוב 

שכתב וראיה  שאע"פ  דבריו , מתו�  לזה 

מקו�  מכל לגמרא, ימיו  כל ויפנה 

שבע "פ, בתורה  תמיד יעסוק  שלא  רק

הגמרא  ג�  שהרי  המשנה , על וכוונתו ,

שבכתב, בתורה  וכ�  שבע "פ, מתורה  היא 

המקרא , מ�  דיני� מוציאי�  שאי� שאע"פ 

מזומני� . בעתי�  שיקרא  פסק  מ"מ

שלא  שכתב, מלשונו  ומזוקק ומדוייק 

ישכח  שלא  נקט ולא  וכו ' דבר ישכח

דבר ישכח שלא  אלא  התורה, מדיני די� 

אשר שבע"פ , מתורה  שהרי התורה, מדיני 

שכוונתו  אפשר או  למשנה , כוונתו  לע "ד

רש "י וכפירש  פסוקות, (בחגיגה להלכות 

א) אי� יד, המקרא  ומ�  שמועות . בעל ,

שיש  לבד אשמעינ� , אלא  דיני� . פוסקי� 

די�  יש  עדיי�  התלמוד, מ�  לפסוק  די� 

דברי�  כלומר, תורה , דברי לשכוח לא 

לשכח� : אסור שנאמרו כפי 

לעסוק קצרו  א. דיני�, שני  יש  הדבר, של

תורה  די�  ללמוד ב. תורה  בדברי

אפשר כי מבואר לכול�  ומ"מ  למעשה .

ההלכות  פסקי מתו� למעשה  הלכה  לפסוק 

עליו  לחלוק שירצה מי ורק  התלמוד, בלי 

לפניו , פתוחה  הגמרא  הנה  יכולת , לו  ויש 

עוד: וצ "ב

וסבירא וידוע מח. זה , על חלק  שהרא "ש 

א�  טעות  לידי שיבואו  ליה 

הסוגיא . ופירוש  התלמוד מקורות  ידע  לא 

אלאשקר מהר"�  בשו "ת סימ� וראה  (סו� 

א� פ "ט) בעניי�  הרא "ש  תשובת  שהביא 

שהתה  לא  א�  א� לצאת  האשה  את  כופי� 

אות�  של רוח�  תפח וכתב , שני�  עשר

וחיבורי ספרי�  פי על לדו�  הבאי� 

במשנה  לא כלו�  יודעי�  ואינ�  הגדולי� ,

חיוב  בי� הסופר שטועה  לפי  בגמרא . ולא 

מחמת  או  למותר, אסור בי�  או  לפיטור,

המחבר, דברי  יבינו  ולא דעת� , קוצר

כבר אמנ�  יעו "ש . טעות . לידי  ובאי� 

חיבורו  סביב  יש  שעתה  השיבו , רבי� 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני סט מאמר 

כלי�  נושאי ועוד  משנה  וכס� משנה  מגיד

בתוכ�  והטענות  הסוגיות  כל  שהעלו

שיבואו  הטענה  נפלה  וא "כ הדברי� ,

לטעות :

התוספות  הוויות  כל שידע צריך  אין

הלכה  לפסוק  וגליוניהם 

הריב"ש וכןמט . דעת  רע "א)נראה  (סימ�

שאינו  כל  שאמרו  ומה  שכתב,

לו  יהא  לא  וקדושי�  גיטי�  בטיב יודע

בדבר דיי�  להיות  ז "ל, פרש "י בה� , עסק 

שיכתב  הגט אבל ערוה, איסור יתיר שמא 

דדייני ספרי וסת�  יפסיד, למה  כתקנו ,

בכל  הגט תיקוני לה�  ויש  גמירי  מגמר

ז "ל. המחברי� לה�  שסדרו  כמו  הלכותיו ,

הפסקי� , אלא  לידע  לו  אי�  הדיי� , ואפילו 

כרבי הלכה  הונא , רב  דאמר דההיא  דומיא 

אפילו  דקדושי� , בפ "ק הת� דבעינ�  יוסי,

שידע  צרי� אי�  אבל הא . ליה  שמיע לא 

מירמי ולא  וגליוניה�. התוספות  הוויות  כל 

ראינו  חכמי�  וכמה  להו . ולמזק�  דקלי

בהוויות  וחריפי�  מפולפלי� בעינינו 

ÈÏÈÙ ÈÏÚÓ„ �קו כל ועל  דמחטא , בקופא 

ותירוצי� , קושיות  תלי�  תלי  אומרי�  וקו� 

אליבא  להו  סלקא  לא  חורפתא  ולפו� 

ועל  מותר אסור על ואומרי�  דהלכתא ,

עיש "ב : וכו ', אסור מותר

זאת ,והנה מתשובה מסקנות  הדיי� ‡.כמה 

בלבד. הפסקי�  מתו� לפסוק  יכול

הפלפולי� .·. כל שידע  צרי� אי� 

פילי‚. דמעיילי ומפולפלי�  החריפי� 

ויאסרו  האסור יתירו  דמחטא, בקופא 

המחברי�  שכל הזכרנו  [וכבר המותר.

על  דקדקו  תמיד  הפלפולי�  נגד  שכתבו

ולא  במחטא  פילי דמעיילי  כזה  פלפול

לעצמו . עד האמת  כי אמת, פלפול על ח"ו 

כול�  הריב"ש , תשובות  ספרו  והרי 

וספרי התלמוד  מ�  הרי�  עוקרי  בפלפולי� 

הרי"�  כמו בלשו�  פסק  ולא  הפוסקי� ,

וכיו "ב]: והרמב"� 

בחילוק  להרגיש חייב מהתלמוד לפסוק  כדי

ונסתר  נעלם  ודקדוק  דק 

אב� וכן נ . מהר"י  הרמב"�  של רבו  כתב 

קי "ד )מיגאש  סימ�  וז "ל,(בשו"ת 

ההלכה  מעיו�  להורות  שמדמי�  ואות� 

למנע�  שראוי ה�  בתלמוד, עיונ�  ומחוזק

שיהיה  מי  זה  בזמנינו  שאי�  לפי מזה ,

התלמוד  בחכמת  שהגיע  מי  ולא  לכ�, ראוי 

על  שיעמוד  מבלי מעיונו שיורה לכלל

שמורה  מי אבל ז "ל. הגאוני�  דעת 

אע "פ  עליה� , וסומ� הגאוני�  מתשובות 

„ÂÓÏ˙· ÔÈ·‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡˘יותר והוא  ,

יודע  שהוא שחושב  מאותו  ומשובח הגו� 

אע "פ  שההוא  עצמו , על וסומ� בתלמוד

מראיות  אמיתית  בלתי מסברא  מורה  שהוא 

לפי בזה, טועה  אינו  מ"מ  ז"ל , הגאוני� 

גדול  די�  בית  פי  על עשה  שהוא  שמה 

מעיונו  שיורה ומי עשה . לרבי� מומחה 

הלכה  שאותה  חושב  שהוא  אפשר בהלכה ,

מחייבתה , אינה  והיא  הוראה אותה  מחייבת 

ואי�  בפירושה , טעה  או  עיונו  והטעהו 

שיוכל  לגדר בתלמוד  שיגיע מי זה  בזמנינו 

הדבר בי�  היה  וכבר ממנו . להורות  לסמו�

לאותו  בה  שנתלו  ההלכה ובי�  בו  שדנו 

� Ò�Â˙¯הדי� ÌÏÚ� ˜Â„˜„Â ˜„ ˜ÂÏÈÁ
ההלכה  לוקחי�  והיו בו . הרגישו  ולא 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי סח 

על  לעמוד ירצה  שלא  גדול  חכ�  איזה 

שכלו , במאזני  הוא  ג�  שישקול עד ברירתו 

הגמרא  בספרי מלעיי�  ידו  על מעכב  מי

שהשיב  בכ "מ ועי"ש  ע "כ. והמחברי� .

העול�  לכל תיקו� עשה  רבינו  כי זה, על

עוד: עי "ש  וכו ' בדרא  לחד זולת 

תורה . בדברי לעסוק  א . דינים , שני יש

למעשה . דין ללמוד  ב.

הי"ב ועיין  פ"א  תורה  תלמוד בהלכות 

יהא  ולא  בחכמה  כשיגדיל שפסק :

לעסוק  ולא  שבכתב  תורה  ללמוד לא צרי�

„ÈÓ˙ �בעתי יקרא  פה , שבעל  בתורה 

השמועה  ודברי  שבכתב  תורה  מזומני� 

התורה , דיני  מדברי דבר ישכח שלא  כדי 

„·Ï· ‡¯Ó‚Ï ÂÈÓÈ ÏÎ ‰�ÙÈÂ רוחב לפי 

ולכאורה  יעו "ש . דעתו , וישוב  בלבו  שיש 

בהקדמה  דבריו  פירש  כ� שכל לאחר

לחיבור צרי�  אד�  יהא שלא  כדי  וכתב,

כתב, לא למה  יעו "ש . וכו ' בעול�  אחר

כל  ויפנה  או  לחיבורי , ימיו  כל ויפנה 

הגאוני� : ופסקי להרי"�  ימיו 

לעזוב אלא ח"ו  כונתו אי�  כרח� , על

בעסק  בו  לעסוק  בלי התלמוד 

הפוסקי� , על כוונתו  אלא  תורה , התלמוד

מחיבורו , אלא  התלמוד מ�  יפסוק  שלא 

מעט: הכ"מ שכתב  למה  וקרוב 

שכתב וראיה  שאע"פ  דבריו , מתו�  לזה 

מקו�  מכל לגמרא, ימיו  כל ויפנה 

שבע "פ, בתורה  תמיד יעסוק  שלא  רק

הגמרא  ג�  שהרי  המשנה , על וכוונתו ,

שבכתב, בתורה  וכ�  שבע "פ, מתורה  היא 

המקרא , מ�  דיני� מוציאי�  שאי� שאע"פ 

מזומני� . בעתי�  שיקרא  פסק  מ"מ

שלא  שכתב, מלשונו  ומזוקק ומדוייק 

ישכח  שלא  נקט ולא  וכו ' דבר ישכח

דבר ישכח שלא  אלא  התורה, מדיני די� 

אשר שבע"פ , מתורה  שהרי התורה, מדיני 

שכוונתו  אפשר או  למשנה , כוונתו  לע "ד

רש "י וכפירש  פסוקות, (בחגיגה להלכות 

א) אי� יד, המקרא  ומ�  שמועות . בעל ,

שיש  לבד אשמעינ� , אלא  דיני� . פוסקי� 

די�  יש  עדיי�  התלמוד, מ�  לפסוק  די� 

דברי�  כלומר, תורה , דברי לשכוח לא 

לשכח� : אסור שנאמרו כפי 

לעסוק קצרו  א. דיני�, שני  יש  הדבר, של

תורה  די�  ללמוד ב. תורה  בדברי

אפשר כי מבואר לכול�  ומ"מ  למעשה .

ההלכות  פסקי מתו� למעשה  הלכה  לפסוק 

עליו  לחלוק שירצה מי ורק  התלמוד, בלי 

לפניו , פתוחה  הגמרא  הנה  יכולת , לו  ויש 

עוד: וצ "ב

וסבירא וידוע מח. זה , על חלק  שהרא "ש 

א�  טעות  לידי שיבואו  ליה 

הסוגיא . ופירוש  התלמוד מקורות  ידע  לא 

אלאשקר מהר"�  בשו "ת סימ� וראה  (סו� 

א� פ "ט) בעניי�  הרא "ש  תשובת  שהביא 

שהתה  לא  א�  א� לצאת  האשה  את  כופי� 

אות�  של רוח�  תפח וכתב , שני�  עשר

וחיבורי ספרי�  פי על לדו�  הבאי� 

במשנה  לא כלו�  יודעי�  ואינ�  הגדולי� ,

חיוב  בי� הסופר שטועה  לפי  בגמרא . ולא 

מחמת  או  למותר, אסור בי�  או  לפיטור,

המחבר, דברי  יבינו  ולא דעת� , קוצר

כבר אמנ�  יעו "ש . טעות . לידי  ובאי� 

חיבורו  סביב  יש  שעתה  השיבו , רבי� 
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ההלכות , אחר מטי�  הע�  שרוב מפני אלא 

ולא  התלמוד. ולקושי לנו  מה  ואומרי� 

שה�  כ� , לעשות ואסור עושי�, ה�  יפה 

ויאדיר, תורה  יגדיל וכתיב  בתורה , ממעטי� 

תורה  לתלמוד שגורמי�  אלא  עוד, ולא 

קטיעות  הלכות  נתקנו  ולא  שישתכח. ח"ו 

כולו  תלמוד שלמד למי  אלא  בה�, לשנ� 

ואינו  דבר לו  מסתפק  וא�  בה� , ועוסק

ע "כ: בה� . מעיי�  לפרשו, יודע 

מחסרא חסורי כל מתרץ היה  הגר "א

בהקדמה וכן נב. מוואלוז 'י�  הגר"ח כתב 

השו "ע, על  הגר"א לביאור

עיקר להיות  דרכ� ביושר ילכו  "וצדיקי� 

הוא  השו "ע  ולימוד הש "ס, מ�  הוראותיה� 

הדיני� ". לזכור למזכרת  לה�  להיות 

של  ששיטתו  אע"פ  זאת , וכל  יעו "ש .

בפלפולי�  באו  לא ספריו  בכתיבת הגר"א 

השערה  אל קולעי�  אלא  מאד, רחבי� 

מ�  כאחד  בו  שהיתה  הנוראה  הלב  בבינת

צמצמו הראשונ  בכתיבת�  ה�  שג� י� ,

הוא  בלימודו  כי קצרה . בלשו� עמקות� 

במשנת  קוטלר הגר"א  מ"ו  כתב לעצמו ,

אהר�  ס ')רבי מראה (עמוד  היה  שהגר"א  ,

מתר�  והיה  התמוהי� , הדברי� לכל פני� 

יתכנו  היא� שבש "ס , מחסרי  חסורי  כל

ובעמוד  יעו "ש . דאמר, מא� לכל הדברי� 

צערו  גודל ז "ל מהגר"א  וכידוע  כתב , מ"א 

פניו  שהיו  האמיתי לפשט שזכה  עד 

מאכילה  לגמרי פורש  והיה משחירות

מרוב  ממש  כחולה  שהיה  עד ושתיה ,

בפירוש  לימודו  היה  ואילו  ע "כ. צערו .

ואפילו  לומדי� , שאנו  כפי  ותוספות  רש "י

לחלות  לו יש  מה שלנו, הפלפולי�  ע� 

כ�: כדי  עד

יעויי� ואף כ� , על ויתר כ�  פי על

אליהו  ל "ו)בעליות  רבי(ד� שכתב 

בזה  הוזהרתי  "וכבר מוואלוז 'י�, חיי� 

הגדול  רבנו  ישראל קדוש  גאו� מ"ו  מפי 

שלא  מווילנא , נ "ע  אליהו  מ' החסיד

רבותינו  להכרעת א� בהוראה פני�  לישא 

אי�  מקו� ומכל ע "כ. השו "ע ". בעלי

ותלמידיו , להגר"א אלא  האלו  הדברי� 

בדורות  אבל ומלואו , עול�  גדולי שהיו 

על  נשעני�  הפוסקי�  כל  שאחריה� ,

ספרי�  ומחברי�  כליו , ונושאי השו "ע

בתחלת  שהבאנו  וכמו  לעמקיה� , לרדת 

מסלנט  לפקי�  הגר"י בש�  זה  מאמר

ישראל אור נ"ט)בספרו  שעתה (עמוד ,

הפוסקי�  גדולי  ÌÈ�Â¯Á‡Âספרי ÌÈ�Â˘‡¯
וכו '. חז"ל  בימי  משנה  בחינת  כמו  הוא

לעיל: יעו "ש 

התלמוד  מתוך פסקו המתחדשים  בדברים 

שלא ומסבראנג . לומר, צרי�  פשוטה 

מיגאש  אב�  מהר"י  דיברו 

לפסוק  שאי�  שכתב  מי וכל והריב "ש ,

דלא  בחכמי�  אלא  התלמוד, מתו�  הלכה 

וראיה  ובגלוי. במוחש  שמייהו  פקיע

מיגאש  אב�  מהר"י שהרי פשוטה 

התלמוד  מתו�  מעיונ�  פסקו והרמב"� 

הזה , הדי�  על יעידו וספריה�  ודבריה� 

באר�  אשר הגדולי� על דיברו  לא  כי

התוספות , חכמי כמו : וביניה�  המה ,

וחכמי�  והריב"ש , והריטב"א , והרשב"א ,

וג�  התלמוד, מתו� פסקו  לרוב ככוכבי� 

מ  והזכירו  שקדמו העלו  ופוסקי�  פרשי� 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי ע 

הדק  בחילוק  הרגישו  ולא  כפשטה , בכללה 

יעוש " וכו ', ב :שבה 

לפסוק הנה שצרי� מדבריו המסקנא  ג"כ

ממה  הגאוני� , של פסוקה  מהלכה 

ועיי�  התלמוד, דר� הלכה  מעיו� שיפסוק

חגיגה  א)במסכת בעל ‚·Â¯,,(יד, זה 

הלכות  ששמע  רש "י , ופירש  שמועות .

בפיו . ושגורות  מרבותיו  È‡Â˘פסוקות 
‰ÓÁÏÓ במלחמתה ולית�  לישא  שיודע  זה  ,

מדבריו , מפורש  כ� כמו עי"ש . תורה , של

להבחי�  צרי� מהתלמוד לפסוק כדי  כי

שיש  ונסתר נעל� ודקדוק הדק בחילוק 

כפי ודבריו  מהתלמוד, ההלכה  בלקיחת 

בהקדמתו : הרמב "�  שכתב מה 

מדברוכשנזכור מגאש  אב�  מהר"י כי 

הרי"�  רבו  בו  שצמחו  דור על

מיגאש  אב�  ומהר"י הרמב "�, ותלמידו 

לסדר בהקדמתו  הרמב"�  אמר עליו  עצמו 

מבעית  בתלמוד  ההוא האיש  לב כי  זרעי� ,

עד  שכלו , ועומק  בדבריו שיסתכל למי

לפניו . היה  לא  וכמוהו  בו  נאמר אשר

לחיד"א) הגדולי� וש�  הספר , שער  בהקדמת  .(ועי "ש 

של  כזאת שרשרת  שהצמיח בדור וא�

מ�  לפסוק  שאי�  פסקו , התלמוד אדירי 

פסוקות  מהלכות  לפסוק  ואפשר התלמוד,

הרמב "�  שכתב  כמו  או  הגאוני� , של

אחרת : תקופה  בכל שכ�  כל כ�  א�  מספרו ,

משו� לפי  הוא  סיני  עדיפות  א�  ברור, זה 

שפיר למעשה , ההלכות  ידיעותיו 

בתלמוד, שידע  בלי ג�  עדי�  להיות  א "כ,

והרמב "�  הריב "ש  דעת  שהבאנו  וכפי 

בהשגתו  מהראב "ד וג�  מיגש , אב� ומהר"י 

כדי מטע�  רק הוא  עליו  שחלק בהקדמה 

לא  אבל הרמב "�, של  ברירתו  על לחלוק 

שהוא  ספרו  מתו�  לפסוק  האפשרות על 

וכ�  וטריא , שקלא  בלא פסוקה  הלכה 

טעמא  כתבו  כבר להרא "ש , אפילו 

הרמב "�  כלי בנושאי דסגי דמסתבר,

שכנגדו : וטענות  מקורות  שהראו 

הלכה  להוציא שיודע  מי בדור  אין

מהתלמוד 

שיי� וסברא.נא  דלא  לומר, יש  פשוטה

קטועות , בהלכות  הרי�  עוקר

שהכריע, כפי הפוסק ברירת  מקבל שהרי 

ההלכה  שרשי  לידע  ירצה  א�  שהרי 

בתלמוד. במקורותיה  לעיי�  חייב וענפיה ,

לו  צרי� הרי בתלמוד, עוסק שהוא  וכיו�

נעל�  ודקדוק דק בחילוק  להבחי�  כח

מגאש . אב�  מהר"י  שכתב  כפי  ונסתר,

לפסוק  שצרי�  השיטה  כל  נסתרה  וממילא 

יזדקק  א�  יפול יתרונה  שהרי  ההלכה , מ� 

לרדת  חייב הוא  הרי�  ועוקר לתלמוד ,

כתבו  שכבר וכיו�  הסוגיות , של לעומק� 

להוציא  שידע  מי בדור שאי�  וכו ' הרמב "�

בספרי שיעיי� מי הרי  התלמוד , מ�  הלכה 

שיפתחו  אע"פ  הלו� , ועד מאז הפוסקי� 

ומחבר פוסק  שו�  אי�  אבל הסוגיא , בבירור

ההלכה  פסקי בהקדמת  בירורו  יחבר שלא 

והב "י הטור והרא "ש  הרי"� הרמב "�  של

שהחשש  כיו� לכו "ע, ודאי  וזה  וכו ', וכו '

לפניו  הנה הלכה , בהוראת שיטעה  הוא

יטעה : שלא  כדי הפוסקי�  דברי מעצור

כפיודע, ליה  סבירא הגאוני�  כל  לא כי

הגאוני�  בתשובות  ומובא  שהבאנו ,

קנ"ח) העסק (סימ� הא�  ומשובח עדי� איזה ,

זה  דבר שאלנו  ולא  קטיעות . בהלכות 
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ההלכות , אחר מטי�  הע�  שרוב מפני אלא 

ולא  התלמוד. ולקושי לנו  מה  ואומרי� 

שה�  כ� , לעשות ואסור עושי�, ה�  יפה 

ויאדיר, תורה  יגדיל וכתיב  בתורה , ממעטי� 

תורה  לתלמוד שגורמי�  אלא  עוד, ולא 

קטיעות  הלכות  נתקנו  ולא  שישתכח. ח"ו 

כולו  תלמוד שלמד למי  אלא  בה�, לשנ� 

ואינו  דבר לו  מסתפק  וא�  בה� , ועוסק

ע "כ: בה� . מעיי�  לפרשו, יודע 

מחסרא חסורי כל מתרץ היה  הגר "א

בהקדמה וכן נב. מוואלוז 'י�  הגר"ח כתב 

השו "ע, על  הגר"א לביאור

עיקר להיות  דרכ� ביושר ילכו  "וצדיקי� 

הוא  השו "ע  ולימוד הש "ס, מ�  הוראותיה� 

הדיני� ". לזכור למזכרת  לה�  להיות 

של  ששיטתו  אע"פ  זאת , וכל  יעו "ש .

בפלפולי�  באו  לא ספריו  בכתיבת הגר"א 

השערה  אל קולעי�  אלא  מאד, רחבי� 

מ�  כאחד  בו  שהיתה  הנוראה  הלב  בבינת

צמצמו הראשונ  בכתיבת�  ה�  שג� י� ,

הוא  בלימודו  כי קצרה . בלשו� עמקות� 

במשנת  קוטלר הגר"א  מ"ו  כתב לעצמו ,

אהר�  ס ')רבי מראה (עמוד  היה  שהגר"א  ,

מתר�  והיה  התמוהי� , הדברי� לכל פני� 

יתכנו  היא� שבש "ס , מחסרי  חסורי  כל

ובעמוד  יעו "ש . דאמר, מא� לכל הדברי� 

צערו  גודל ז "ל מהגר"א  וכידוע  כתב , מ"א 

פניו  שהיו  האמיתי לפשט שזכה  עד 

מאכילה  לגמרי פורש  והיה משחירות

מרוב  ממש  כחולה  שהיה  עד ושתיה ,

בפירוש  לימודו  היה  ואילו  ע "כ. צערו .

ואפילו  לומדי� , שאנו  כפי  ותוספות  רש "י

לחלות  לו יש  מה שלנו, הפלפולי�  ע� 

כ�: כדי  עד

יעויי� ואף כ� , על ויתר כ�  פי על

אליהו  ל "ו)בעליות  רבי(ד� שכתב 

בזה  הוזהרתי  "וכבר מוואלוז 'י�, חיי� 

הגדול  רבנו  ישראל קדוש  גאו� מ"ו  מפי 

שלא  מווילנא , נ "ע  אליהו  מ' החסיד

רבותינו  להכרעת א� בהוראה פני�  לישא 

אי�  מקו� ומכל ע "כ. השו "ע ". בעלי

ותלמידיו , להגר"א אלא  האלו  הדברי� 

בדורות  אבל ומלואו , עול�  גדולי שהיו 

על  נשעני�  הפוסקי�  כל  שאחריה� ,

ספרי�  ומחברי�  כליו , ונושאי השו "ע

בתחלת  שהבאנו  וכמו  לעמקיה� , לרדת 

מסלנט  לפקי�  הגר"י בש�  זה  מאמר

ישראל אור נ"ט)בספרו  שעתה (עמוד ,

הפוסקי�  גדולי  ÌÈ�Â¯Á‡Âספרי ÌÈ�Â˘‡¯
וכו '. חז"ל  בימי  משנה  בחינת  כמו  הוא

לעיל: יעו "ש 

התלמוד  מתוך פסקו המתחדשים  בדברים 

שלא ומסבראנג . לומר, צרי�  פשוטה 

מיגאש  אב�  מהר"י  דיברו 

לפסוק  שאי�  שכתב  מי וכל והריב "ש ,

דלא  בחכמי�  אלא  התלמוד, מתו�  הלכה 

וראיה  ובגלוי. במוחש  שמייהו  פקיע

מיגאש  אב�  מהר"י שהרי פשוטה 

התלמוד  מתו�  מעיונ�  פסקו והרמב"� 

הזה , הדי�  על יעידו וספריה�  ודבריה� 

באר�  אשר הגדולי� על דיברו  לא  כי

התוספות , חכמי כמו : וביניה�  המה ,

וחכמי�  והריב"ש , והריטב"א , והרשב"א ,

וג�  התלמוד, מתו� פסקו  לרוב ככוכבי� 

מ  והזכירו  שקדמו העלו  ופוסקי�  פרשי� 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי ע 

הדק  בחילוק  הרגישו  ולא  כפשטה , בכללה 

יעוש " וכו ', ב :שבה 

לפסוק הנה שצרי� מדבריו המסקנא  ג"כ

ממה  הגאוני� , של פסוקה  מהלכה 

ועיי�  התלמוד, דר� הלכה  מעיו� שיפסוק

חגיגה  א)במסכת בעל ‚·Â¯,,(יד, זה 

הלכות  ששמע  רש "י , ופירש  שמועות .

בפיו . ושגורות  מרבותיו  È‡Â˘פסוקות 
‰ÓÁÏÓ במלחמתה ולית�  לישא  שיודע  זה  ,

מדבריו , מפורש  כ� כמו עי"ש . תורה , של

להבחי�  צרי� מהתלמוד לפסוק כדי  כי

שיש  ונסתר נעל� ודקדוק הדק בחילוק 

כפי ודבריו  מהתלמוד, ההלכה  בלקיחת 

בהקדמתו : הרמב "�  שכתב מה 

מדברוכשנזכור מגאש  אב�  מהר"י כי 

הרי"�  רבו  בו  שצמחו  דור על

מיגאש  אב�  ומהר"י הרמב "�, ותלמידו 

לסדר בהקדמתו  הרמב"�  אמר עליו  עצמו 

מבעית  בתלמוד  ההוא האיש  לב כי  זרעי� ,

עד  שכלו , ועומק  בדבריו שיסתכל למי

לפניו . היה  לא  וכמוהו  בו  נאמר אשר

לחיד"א) הגדולי� וש�  הספר , שער  בהקדמת  .(ועי "ש 

של  כזאת שרשרת  שהצמיח בדור וא�

מ�  לפסוק  שאי�  פסקו , התלמוד אדירי 

פסוקות  מהלכות  לפסוק  ואפשר התלמוד,

הרמב "�  שכתב  כמו  או  הגאוני� , של

אחרת : תקופה  בכל שכ�  כל כ�  א�  מספרו ,

משו� לפי  הוא  סיני  עדיפות  א�  ברור, זה 

שפיר למעשה , ההלכות  ידיעותיו 

בתלמוד, שידע  בלי ג�  עדי�  להיות  א "כ,

והרמב "�  הריב "ש  דעת  שהבאנו  וכפי 

בהשגתו  מהראב "ד וג�  מיגש , אב� ומהר"י 

כדי מטע�  רק הוא  עליו  שחלק בהקדמה 

לא  אבל הרמב "�, של  ברירתו  על לחלוק 

שהוא  ספרו  מתו�  לפסוק  האפשרות על 

וכ�  וטריא , שקלא  בלא פסוקה  הלכה 

טעמא  כתבו  כבר להרא "ש , אפילו 

הרמב "�  כלי בנושאי דסגי דמסתבר,

שכנגדו : וטענות  מקורות  שהראו 

הלכה  להוציא שיודע  מי בדור  אין

מהתלמוד 

שיי� וסברא.נא  דלא  לומר, יש  פשוטה

קטועות , בהלכות  הרי�  עוקר

שהכריע, כפי הפוסק ברירת  מקבל שהרי 

ההלכה  שרשי  לידע  ירצה  א�  שהרי 

בתלמוד. במקורותיה  לעיי�  חייב וענפיה ,

לו  צרי� הרי בתלמוד, עוסק שהוא  וכיו�

נעל�  ודקדוק דק בחילוק  להבחי�  כח

מגאש . אב�  מהר"י  שכתב  כפי  ונסתר,

לפסוק  שצרי�  השיטה  כל  נסתרה  וממילא 

יזדקק  א�  יפול יתרונה  שהרי  ההלכה , מ� 

לרדת  חייב הוא  הרי�  ועוקר לתלמוד ,

כתבו  שכבר וכיו�  הסוגיות , של לעומק� 

להוציא  שידע  מי בדור שאי�  וכו ' הרמב "�

בספרי שיעיי� מי הרי  התלמוד , מ�  הלכה 

שיפתחו  אע"פ  הלו� , ועד מאז הפוסקי� 

ומחבר פוסק  שו�  אי�  אבל הסוגיא , בבירור

ההלכה  פסקי בהקדמת  בירורו  יחבר שלא 

והב "י הטור והרא "ש  הרי"� הרמב "�  של

שהחשש  כיו� לכו "ע, ודאי  וזה  וכו ', וכו '

לפניו  הנה הלכה , בהוראת שיטעה  הוא

יטעה : שלא  כדי הפוסקי�  דברי מעצור

כפיודע, ליה  סבירא הגאוני�  כל  לא כי

הגאוני�  בתשובות  ומובא  שהבאנו ,

קנ"ח) העסק (סימ� הא�  ומשובח עדי� איזה ,

זה  דבר שאלנו  ולא  קטיעות . בהלכות 
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ליוזאת הזכורי�  מאספי�  ספרי לבד

חמד, השדי כגו�  בישיבה , מלימודי

ומפתחות  נבחר, וכס� הרועי� , ומלא 

פרקיה� , וראשי  ספריה� , שבכל השו "ת

המה , באר�  אשר הגדולי�  ראה  נא  ל�

בשו "ת  סופר החת�  מר�  ה� : (חלק הלא 

רמ "ח) סימ� הקורקדנציה יו"ד  בספר נעזר

שכתב  באגרת הפרמ"ג מר�  וכ�  לתנ "�,

הזמ�  ממלמדי  או"ח)לאחד בשו"ת ,(הודפסה

והתלמוד  המשנה  בזמ� ורק עוד. יעוש "ב 

ואד�  פה , על הכל  לשנ�  מוכרחי�  שהיו 

סיני: נקרא כ� כל ששינ� 

ספרי פי על  למעשה  הלכה  לפסוק 

הפוסקים 

אלא ואין נה . מלבי, חדשי�  אלו  דברי� 

יעויי�  הגדולי� , בספרי מפורשי�

א ')מהרשד"�  סימ� ח "ו  שכתב :(בשו"ת

יוצאי�  הדיני�  כל היו  התלמוד שבזמ� 

הסברא, פי ·Ì‰ÈÓÈעל ‰Ù ÏÚ ÏÎ‰Â,

דלהכי רש "י , וכלשו�  תענית . מגילת  לבד

תענית , מגילת  ‰ÎÏ‰נקט ¯·„ ‰È‰ ‡Ï˘
בימיה�  ‡Á˙כתובה  ˙Â‡ ÂÏÈÙ‡ �חו ,

ע "כ. וכו '. תענית  לעילממגילת  (ועיי�

אי�  שבזמנינו  זאת , בתשובה  מדבריו עוד שהעתקנו

הספר ) אלא  המורה  הוא :הת "ח

ה� ואע "פ כשמלה , מפורשי� שהדברי� 

הסברא  מצד  וכ� הפוסקי� , בדברי 

הדורות  חכמי הסיקו  אעפ"כ  הפשוטה ,

שכ�  כיו�  לומר במקו�  באפכא , מסקנא 

שביחידי� , ליחידי�  התלמוד נניח

או  הרי"� ואיל� מעתה  ילמדו  והישיבות 

א�  וכיו "ב. שו "ע רק  או  רמב "� , רק

הלכה  שלפסוק  כיו�  עשו , וכ�  אמרו 

בספרי לנו  ומזומ�  מוכ�  הרי למעשה 

כ�  על נשע�, ורק  א� ועליה� הפוסקי� ,

המדרש  בתי בכל וללמדו  לתלמוד נחזור

הזמ�  בהמש� וא�  השכל, וחידוד בשינו� 

רבות , פעמי� תלמודו  על שיחזור למי

גדול, בזכרו�  השי"ת  שחננו  למי שכ�  וכל

כדי בתלמוד, עול�  גדולי לנו  יצמחו  ואז 

פי על  שיפסקו  מה  ג�  לעומק  יבינו שג� 

שאלות  שיתחדשו  מה  שכ�  וכל הספרי�.

נמצא  התלמוד  ודר� נשאלו , לא  שמעול� 

שבה�  וכללי�  הדקות , מ�  דקות  סברות 

ליסוד, ויסוד לסברא  סברא  לדמות  נדע 

וכ�  אמיתית , לחריפות  אמיתית  וחריפות 

ודור: לדור חיי�  תורת תורתינו 

י"ג סימן

גמורות , ראיות התלמוד  מפרשי במחלוקת  אין

השכל  הסכמת  צריך ובלימודינו

בתחילת וכפי נו . מאד הרחבתי שכבר

לעיל. עיי�  זה , לבירור תשובתי 

היו�  שהתלמוד הוא , הדברי�  של  ועיקר�

חכמי שהתיחסו כפי הוא  אליו  היחס 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי עב 

שכ�  וכל  כחולקי�. או  כסיוע  א�  לה� ,

זכר�  באו  ולא  המתחדשי� , בדברי� 

האחרוני�  פסקו  אז  הקודמי� , בספרי 

בלשונו , ועיו�  ודיוק  וכלליו  התלמוד מכח

עד  ודור דור בכל וכ� קודמיה�, ובלשו�

סופר, חת�  אזכיר, א�  ודי זה . דורינו 

מבריסק, הרב ביהודא , והנודע  ורעק "א ,

כי ועוד קוטלר, הגר"א  מ"ו  החזו "א,

העוה "ב. לחיי  כול�  זכר מלספור, רבו 

דורינו  גדולי  ממלכת�  על  ימי�  ויאריכו 

וספרי תלמוד�  לבחו�  יודעי�  ואלה  הי "ו .

ונסתר, נעל�  דק  בחילוק  הראשוני� ,

בשו "ת : מיגאש  אב�  יוס� רבנו  כסגנו�

בסגנו� וכן  הרמב "�  עליו שכתב מה  על

מבעית  בתלמוד ההוא  האיש  לב "כי

הנה  שכלו ". ועומק בדבריו  שיסתכל למי

פה , על הש "ס שידע הרמב"�  כוונת  אילו 

כונת  ופירוש  וטריא , השקלא  כל והבי� 

ועומק  הבעתה  איזה  זו , וקושיא זה  תירו� 

ולשכלו  לפיו  קיבל והרי כא� , יש  שכלו 

חתו�  הגמרא  שבלשו� ומזומ�  מוכ�  עומק

גרידא : זכרו�  רק  לו וצרי� וכתוב ,

י "ב  סימן

עדיף סיני נפל והב"י הרמב"ם  לאחר

בעיו� אלאנד. חדר שג� הגמור, בודאי 

כל  לחדרי  אמיתי  ופלפול  דק  דק 

הוא , שכלו  ומאזני בעומק  ופשט, סברא 

באור להאיר�  שידע  עד הדק אות�  ובח� 

נראה , נמי אלו  בדברי� ומעיו�  נגוהות .

עמיקתא , לבירא נפל שבתלמוד עדי�  דסיני

ראשוני�  עול�  מגדולי העתקנו  כבר שהרי 

קטיעות  מהלכות  לפסוק  שעדי�  ואחרוני� 

וכל  התלמוד, מ�  מלפסוק  הגאוני�, ופסקי 

והב "י והרמב"�  הרי"� לנו  יש  שמאז שכ� 

וכפי לפנינו . וכתבו�  דהלכתא, אליבא 

יאיר: החוות  מש�  עוד שנזכיר

השתמשו מגדים  והפרי סופר החתם

בקונקרדנציא

בירושלמי וכן  ה "ב)מפורש  פ "ג (הוריות 

העידו שהיה שש�  אמי רבי  על

רוב  מששיקע  הרי� . עוקר וג�  סיני ג� 

התלמוד  אחר ר�  הוי לעול� המשניות ,

מוכח  בלשו� . יעו "ש  המשנה , מ�  יותר

הצור�  השלימה  המשניות  רוב שכתיבת 

נמי הכא  כ� א�  בה� . סיני  להיות 

התלמוד  רוב רק  לא  מששיקעו  בתלמוד,

הכל  שיש  מה  כפי התלמוד, כל  אלא 

עדי�  סיני  נמי  הכא  כ�  א�  שבידינו ,

כשיצטר�  שהרי גדול . צור� לכאורה  אינו 

ספרי על ימצא�  לבקיאות הוראה  מורה 

הרא"ש  הב "י  הטור והרמב "�  הרי "� 

לחיבור, מולי� חיבור ובפרט וכו '. וכו '

פלונית  בגמרא  ועיי�  שכותבי�  ידי  ועל 

וכ�  סימני� . או  דפי�  ע�  פלוני  ובפוסק 

והגהות  משפט, ועי� הש "ס מסורת  ידי  על

הגולה , ובאר לרעק "א , הש "ס  גליוני וציוני 

ועוד: ועוד 
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ליוזאת הזכורי�  מאספי�  ספרי לבד

חמד, השדי כגו�  בישיבה , מלימודי

ומפתחות  נבחר, וכס� הרועי� , ומלא 

פרקיה� , וראשי  ספריה� , שבכל השו "ת

המה , באר�  אשר הגדולי�  ראה  נא  ל�

בשו "ת  סופר החת�  מר�  ה� : (חלק הלא 

רמ "ח) סימ� הקורקדנציה יו"ד  בספר נעזר

שכתב  באגרת הפרמ"ג מר�  וכ�  לתנ "�,

הזמ�  ממלמדי  או"ח)לאחד בשו"ת ,(הודפסה

והתלמוד  המשנה  בזמ� ורק עוד. יעוש "ב 

ואד�  פה , על הכל  לשנ�  מוכרחי�  שהיו 

סיני: נקרא כ� כל ששינ� 

ספרי פי על  למעשה  הלכה  לפסוק 

הפוסקים 

אלא ואין נה . מלבי, חדשי�  אלו  דברי� 

יעויי�  הגדולי� , בספרי מפורשי�

א ')מהרשד"�  סימ� ח "ו  שכתב :(בשו"ת

יוצאי�  הדיני�  כל היו  התלמוד שבזמ� 

הסברא, פי ·Ì‰ÈÓÈעל ‰Ù ÏÚ ÏÎ‰Â,

דלהכי רש "י , וכלשו�  תענית . מגילת  לבד

תענית , מגילת  ‰ÎÏ‰נקט ¯·„ ‰È‰ ‡Ï˘
בימיה�  ‡Á˙כתובה  ˙Â‡ ÂÏÈÙ‡ �חו ,

ע "כ. וכו '. תענית  לעילממגילת  (ועיי�

אי�  שבזמנינו  זאת , בתשובה  מדבריו עוד שהעתקנו

הספר ) אלא  המורה  הוא :הת "ח

ה� ואע "פ כשמלה , מפורשי� שהדברי� 

הסברא  מצד  וכ� הפוסקי� , בדברי 

הדורות  חכמי הסיקו  אעפ"כ  הפשוטה ,

שכ�  כיו�  לומר במקו�  באפכא , מסקנא 

שביחידי� , ליחידי�  התלמוד נניח

או  הרי"� ואיל� מעתה  ילמדו  והישיבות 

א�  וכיו "ב. שו "ע רק  או  רמב "� , רק

הלכה  שלפסוק  כיו�  עשו , וכ�  אמרו 

בספרי לנו  ומזומ�  מוכ�  הרי למעשה 

כ�  על נשע�, ורק  א� ועליה� הפוסקי� ,

המדרש  בתי בכל וללמדו  לתלמוד נחזור

הזמ�  בהמש� וא�  השכל, וחידוד בשינו� 

רבות , פעמי� תלמודו  על שיחזור למי

גדול, בזכרו�  השי"ת  שחננו  למי שכ�  וכל

כדי בתלמוד, עול�  גדולי לנו  יצמחו  ואז 

פי על  שיפסקו  מה  ג�  לעומק  יבינו שג� 

שאלות  שיתחדשו  מה  שכ�  וכל הספרי�.

נמצא  התלמוד  ודר� נשאלו , לא  שמעול� 

שבה�  וכללי�  הדקות , מ�  דקות  סברות 

ליסוד, ויסוד לסברא  סברא  לדמות  נדע 

וכ�  אמיתית , לחריפות  אמיתית  וחריפות 

ודור: לדור חיי�  תורת תורתינו 

י"ג סימן

גמורות , ראיות התלמוד  מפרשי במחלוקת  אין

השכל  הסכמת  צריך ובלימודינו

בתחילת וכפי נו . מאד הרחבתי שכבר

לעיל. עיי�  זה , לבירור תשובתי 

היו�  שהתלמוד הוא , הדברי�  של  ועיקר�

חכמי שהתיחסו כפי הוא  אליו  היחס 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי עב 

שכ�  וכל  כחולקי�. או  כסיוע  א�  לה� ,

זכר�  באו  ולא  המתחדשי� , בדברי� 

האחרוני�  פסקו  אז  הקודמי� , בספרי 

בלשונו , ועיו�  ודיוק  וכלליו  התלמוד מכח

עד  ודור דור בכל וכ� קודמיה�, ובלשו�

סופר, חת�  אזכיר, א�  ודי זה . דורינו 

מבריסק, הרב ביהודא , והנודע  ורעק "א ,

כי ועוד קוטלר, הגר"א  מ"ו  החזו "א,

העוה "ב. לחיי  כול�  זכר מלספור, רבו 

דורינו  גדולי  ממלכת�  על  ימי�  ויאריכו 

וספרי תלמוד�  לבחו�  יודעי�  ואלה  הי "ו .

ונסתר, נעל�  דק  בחילוק  הראשוני� ,

בשו "ת : מיגאש  אב�  יוס� רבנו  כסגנו�

בסגנו� וכן  הרמב "�  עליו שכתב מה  על

מבעית  בתלמוד ההוא  האיש  לב "כי

הנה  שכלו ". ועומק בדבריו  שיסתכל למי

פה , על הש "ס שידע הרמב"�  כוונת  אילו 

כונת  ופירוש  וטריא , השקלא  כל והבי� 

ועומק  הבעתה  איזה  זו , וקושיא זה  תירו� 

ולשכלו  לפיו  קיבל והרי כא� , יש  שכלו 

חתו�  הגמרא  שבלשו� ומזומ�  מוכ�  עומק

גרידא : זכרו�  רק  לו וצרי� וכתוב ,

י "ב  סימן

עדיף סיני נפל והב"י הרמב"ם  לאחר

בעיו� אלאנד. חדר שג� הגמור, בודאי 

כל  לחדרי  אמיתי  ופלפול  דק  דק 

הוא , שכלו  ומאזני בעומק  ופשט, סברא 

באור להאיר�  שידע  עד הדק אות�  ובח� 

נראה , נמי אלו  בדברי� ומעיו�  נגוהות .

עמיקתא , לבירא נפל שבתלמוד עדי�  דסיני

ראשוני�  עול�  מגדולי העתקנו  כבר שהרי 

קטיעות  מהלכות  לפסוק  שעדי�  ואחרוני� 

וכל  התלמוד, מ�  מלפסוק  הגאוני�, ופסקי 

והב "י והרמב"�  הרי"� לנו  יש  שמאז שכ� 

וכפי לפנינו . וכתבו�  דהלכתא, אליבא 

יאיר: החוות  מש�  עוד שנזכיר

השתמשו מגדים  והפרי סופר החתם

בקונקרדנציא

בירושלמי וכן  ה "ב)מפורש  פ "ג (הוריות 

העידו שהיה שש�  אמי רבי  על

רוב  מששיקע  הרי� . עוקר וג�  סיני ג� 

התלמוד  אחר ר�  הוי לעול� המשניות ,

מוכח  בלשו� . יעו "ש  המשנה , מ�  יותר

הצור�  השלימה  המשניות  רוב שכתיבת 

נמי הכא  כ� א�  בה� . סיני  להיות 

התלמוד  רוב רק  לא  מששיקעו  בתלמוד,

הכל  שיש  מה  כפי התלמוד, כל  אלא 

עדי�  סיני  נמי  הכא  כ�  א�  שבידינו ,

כשיצטר�  שהרי גדול . צור� לכאורה  אינו 

ספרי על ימצא�  לבקיאות הוראה  מורה 

הרא"ש  הב "י  הטור והרמב "�  הרי "� 

לחיבור, מולי� חיבור ובפרט וכו '. וכו '

פלונית  בגמרא  ועיי�  שכותבי�  ידי  ועל 

וכ�  סימני� . או  דפי�  ע�  פלוני  ובפוסק 

והגהות  משפט, ועי� הש "ס מסורת  ידי  על

הגולה , ובאר לרעק "א , הש "ס  גליוני וציוני 

ועוד: ועוד 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני עה מאמר 

צדקו  אמת  ה ' משפטי  שנאמר מה  לקיי� 

ואי�  פשוטו , מדי יוצא  מקרא  ואי�  יחדו .

עיש "ב : מקרא . עוקר מקרא 

קנאת ועיין בעל הרב  בהקדמת ג�  ש� 

כמזכיר הנני בזה"ל , שכתב  סופרי�

וידוע  רגיל אחד כלל עוד לו  מוסי� 

מה  כל שלא המובהקי� , המחברי�  אצל 

בטענות  ושפטו  דנו  כאילו  אצל� שנמצא 

מופתי, בדר� ההנה  Ï‰¯‰¯ותשובות  ÔÈ‡˘
,‡˙ÈÏ È‡„Â ‡„„ ,ÂÈ¯Á‡לפי שג� 

לכל  שיש  סברות אלא  אינ�  מחשבת�

דחיה  או  נטיה  דר� מהחלקי� אחד

החילוקי�  שערי  נמי  ולדידהו  בעלמא .

בדברי ויעויי�  ננעלו . לא  והתשובות 

המלחמות  לספר בפתיחתו ז "ל הרמב"� 

ותלמיד  מעיי�  לכל רשות  שנית�  עד  שלו ,

כפי בדבריה�  לדקדק  כדי עליה�  לעמוד

הנראה  כפי  חלקו הוא  ג�  ויענה  כחו ,

יראה  וא�  ולהאדיר. תורה  להגדיל  בעיניו 

במשנתו יפה  ‡Á„סימ�  ¯·„· ÂÏÈÙ‡Â
על  לעמוד  אצלו , שנתחדש  עיוניו  מכל 

מקד� , שער שלא  אמת  ÊÂ‰דבר ÂÏ È„
Â˜ÏÁ, לרגלו יראהו  צדק  כי עמלו, מכל

'‰ È�ÙÏ ÈÁ „ÂÓÚÈÂ. לגורלו הימי�  לק� 

לכוו�  סופרי� " "קנאת  בעל וזכה  עכ"ל.

רבה  בבראשית המובא  רבי  (פרשה לדברי 

י"ח) אות  בא כ"ו  לא  אילו  אומר, רבי  ,

דור מעשה  לנו לפרש  אלא  לעול�  איוב 

בא  לא  אילו  חני� , א "ר דיו . המבול ,

ירידת  מעשה  לנו  לפרש  אלא  אליהוא 

יעו "ש : דיו . הגשמי� ,

משע� ועיין נח. כל א . יד, ד�  חגיגה 

תלמוד. בעלי אלו  לח� ,

ביי�  ושתו  בלחמי  לחמו  לכו שנאמר,

אגדה  בעלי  אלו  מי� , משע� וכל מסכתי .

באגדה . כמי�  האד�  של  לבו  שמושכי� 

מלחמה , ואיש  שמועות . בעל זה  גבור,

של  במלחמתה ולית�  לישא  שיודע  זה 

שני שה�  מפורש  הנה  יעוש "ב. תורה.

יודעי ב . תלמוד . בעלי א . ענייני� ,

לח� , רש "י, ופירש  תורה . של מלחמתה 

הוראת�  על  לסמו� שיש  הש "ס בעלי  אלו 

ששמע  שמועות , בעלי לח� . כסמיכת 

ורש "י עי "ש . מרבותיו . פסוקות  הלכות 

צג, ד� בסנהדרי�  ברור פירוש  זאת פירש 

תורה , של  במלחמתה  ולית�  לישא  ב.

בעלי וא�  עכ "ל. בתלמוד. להתווכח

כבר, בתלמוד  שיש  ויכוח הוא  תלמוד,

אלא  תורה . של במלחמתה  ה� הינו  א "כ

מחלוקת  להבי�  עצמו  בתלמוד כרח� , על

הרמב"� : וכלשו�  מפרשיו ,

אהר� וכבר אוז�  בספר א ')כתב כי(אות ,

שעות  רק דפי� ימנה  לא הא�ל

מ"ד, ס "ד ב , בד�  ש�  עוד  ויעוי�  דרבנ�.

אחר לבא  כדי  והפלפול  החידוד מגמת  כי

די�  להוציא  המבוקש  התכלית  אל  כ� 

והאחרוני� . הראשוני�  דברי  מתו� לאורה 

זה : ספר בידי  אי�  כי יעו "ש 

פרוונקא ,והנה להוי  איהו דאגרתא  קריינא

הש "ס, על בספריו  עצמו  הרמב"� 

את  קיי�  הרז "ה , השגות  על  ותשובותיו 

מ�  דקה  האמתיי�  ופלפוליו  אמר, אשר

והרא  הסברא , לעומק  יורדי�  יות הדקה 

להביא  התלמוד בי�  למסכתא  ממסכתא 

הבנה  ולדחות  זה  לפירוש  המכריעות סברות 

דר�: התוספות  חכמי  וכדר�  שכנגדה ,

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי עד 

וכל  מלה  כל כלומר, למקרא . המשנה 

שוב  עובר חילוק, וכל שינוי וכל דיוק

ההבנה  שתושג עד  השכל בחינת  ושוב

שתוכר עד הלומד, של לבו  המיישבת 

א�  ואונס. בדוחק  ולא  פניו, על צהלתו 

עצמה  היא  דחוקה , היא כשההבנה  ג� 

כא�  כי יודע  הלומד באשר והשגה  מעלה 

בירור צרי� עדיי�  או  ממנו , חכ�  צרי�

ועיו� :

מהר"יולבד דברי סגנו�  הבאנו  שכבר מה 

להבי�  צרי� שבתלמוד  מיגאש , אב� 

כבר הנה  ונסתר. נגלה הדקי�  בחילוקי� 

במהות  הרמב "� עינינו  את  והאיר העיר

בהקדמתו  בתלמוד , הלימוד ואיכות 

תלמודינו  לומד כל יודע  כי  ה ': למלחמות 

‚Â¯ÂÓ˙שאי�  ˙ÂÈ‡¯ ÂÈ˘¯ÙÓ ˙˜ÂÏÁÓ·
בחכמה  שאי�  חלוטות , קושיות  ברוב ולא 

התשבורת  חשבוני כגו� ברור, מופת  הזאת

מאודינו  כל נשי�  אבל החכמה . ונסיוני

מ�  אחת להרחיק מחלוקת  בכל ודעתינו 

ÂÚÈ¯ÎÓ˙הדעות  ˙Â¯·Ò· עליה ונדחוק ,

דינה . לבעל  הכשר יתרו�  ונשי�  השמועות .

ע�  הסוגיות , והוג� ההלכות  משפטי 

ÏÎ˘‰ ˙ÓÎÒ‰ יכלתינו תכלית וזאת  הנכו� .

בחכמת  א�להי�  וירא  חכ�  כל וכוונת

יעו "ש : הגמרא .

היא ,ובודאי  מעיי�  לכל הפשוטה  כונתו 

מפרשיו  במחלוקת  לפלפל

מכריעות  בסברות  ולהרחיק  ובקושיותיה�,

זאת  וכל הנכו� , השכל  הסכי�  שלא  מה 

שא�  ופלפול. חריפות  בלי אפשר אי 

בגמרא  שכתוב הפלפול  על שכוונתו  תפרש 

מה  כ�  א�  כגזירות . שה�  כפי והטעמי� 

שכלינו  להסכמת  התלמוד חכמי צריכי� 

מוסכ�  והנכו� האמיתי  השכל הרי  העלוב,

פירוש  ע�  ולפרש  לגרוס עלינו  ורק  וכתוב,

לכמות  יספיק  זה  ובאופ�  ועוד. ור"ח רש "י

ובקיאות : גדולה 

ספרים  נושא חמור אהיה  לא

שהשיג ועייןנז . להשגות  הרמב"�  בהקדמת

להרמב"� , המצוות  מניי�  על

להיות  וחשקי חפצי ע� והנני  וכתב:

דבריה�  לקיי� תלמיד, לראשוני� 

ידי ועל רביד , לצוארי לעשות� ולהעמיד ,

לה� Ï‡צמיד. ÌÈ¯ÙÒאהיה  ‡˘Â� ¯ÂÓÁ
כאשר א� ערכ� . ואדע  דרכ� , אבאר תמיד,

בקרקע, לפניה�  אדו�  רעיוני, יכילו  לא 

לא  ברורה  ובהלכה עיני. למראה  אשפוט

ית�  ה ' כי  לתורה , פני�  ·ÏÎאשא  ‰ÓÎÁ
,ÌÈÓÈ‰ ÏÎ·Â ÌÈ�ÓÊ‰ טוב ימנע  לא 

ש�  עוד ועיי� עכ "ל. בתמי� . להולכי� 

מגלת  לספר ליאו� די מהר"י  בהקדמת 

שהביא  הנחמד המשל רק ואעתיק אסתר,

הננס, מ�  יותר מרחוק צופה  שהענק ש� ,

הננס  אז  הענק , בצואר הננס  תרכיב וא�

גבוהות  הננס  עיני שעתה  לפי יותר יראה 

רוכבי�  ננסי� אנחנו  כ�  הענק . מעיני יותר

חכמת� , שראינו מפני הענקי�  צוארי  על 

שמעמיקי� , Â�ÓÎÁואנחנו  Ì˙ÓÎÁ ÁÎÓÂ
שאנו  ולא  אומרי�  שאנחנו מה  כל לומר

הלשו� . כל ועי"ש  ע "כ. מה� , גדולי� 

טוב לקח זוטרתא,ובמדרש  פסיקתא (המכונה 

ויחי) לא פרשת  שהתורה להודיע� וז "ל:

אלא  הכתוב  מסרה  ולא  לטפשי� , ניתנה 

ולתק�  ולחקור ולאז�  לדרוש  לחכמי� 

אופניה� , על דבורי�  דברי�  נאות  מדרשות 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני עה מאמר 

צדקו  אמת  ה ' משפטי  שנאמר מה  לקיי� 

ואי�  פשוטו , מדי יוצא  מקרא  ואי�  יחדו .

עיש "ב : מקרא . עוקר מקרא 

קנאת ועיין בעל הרב  בהקדמת ג�  ש� 

כמזכיר הנני בזה"ל , שכתב  סופרי�

וידוע  רגיל אחד כלל עוד לו  מוסי� 

מה  כל שלא המובהקי� , המחברי�  אצל 

בטענות  ושפטו  דנו  כאילו  אצל� שנמצא 

מופתי, בדר� ההנה  Ï‰¯‰¯ותשובות  ÔÈ‡˘
,‡˙ÈÏ È‡„Â ‡„„ ,ÂÈ¯Á‡לפי שג� 

לכל  שיש  סברות אלא  אינ�  מחשבת�

דחיה  או  נטיה  דר� מהחלקי� אחד

החילוקי�  שערי  נמי  ולדידהו  בעלמא .

בדברי ויעויי�  ננעלו . לא  והתשובות 

המלחמות  לספר בפתיחתו ז "ל הרמב"� 

ותלמיד  מעיי�  לכל רשות  שנית�  עד  שלו ,

כפי בדבריה�  לדקדק  כדי עליה�  לעמוד

הנראה  כפי  חלקו הוא  ג�  ויענה  כחו ,

יראה  וא�  ולהאדיר. תורה  להגדיל  בעיניו 

במשנתו יפה  ‡Á„סימ�  ¯·„· ÂÏÈÙ‡Â
על  לעמוד  אצלו , שנתחדש  עיוניו  מכל 

מקד� , שער שלא  אמת  ÊÂ‰דבר ÂÏ È„
Â˜ÏÁ, לרגלו יראהו  צדק  כי עמלו, מכל

'‰ È�ÙÏ ÈÁ „ÂÓÚÈÂ. לגורלו הימי�  לק� 

לכוו�  סופרי� " "קנאת  בעל וזכה  עכ"ל.

רבה  בבראשית המובא  רבי  (פרשה לדברי 

י"ח) אות  בא כ"ו  לא  אילו  אומר, רבי  ,

דור מעשה  לנו לפרש  אלא  לעול�  איוב 

בא  לא  אילו  חני� , א "ר דיו . המבול ,

ירידת  מעשה  לנו  לפרש  אלא  אליהוא 

יעו "ש : דיו . הגשמי� ,

משע� ועיין נח. כל א . יד, ד�  חגיגה 

תלמוד. בעלי אלו  לח� ,

ביי�  ושתו  בלחמי  לחמו  לכו שנאמר,

אגדה  בעלי  אלו  מי� , משע� וכל מסכתי .

באגדה . כמי�  האד�  של  לבו  שמושכי� 

מלחמה , ואיש  שמועות . בעל זה  גבור,

של  במלחמתה ולית�  לישא  שיודע  זה 

שני שה�  מפורש  הנה  יעוש "ב. תורה.

יודעי ב . תלמוד . בעלי א . ענייני� ,

לח� , רש "י, ופירש  תורה . של מלחמתה 

הוראת�  על  לסמו� שיש  הש "ס בעלי  אלו 

ששמע  שמועות , בעלי לח� . כסמיכת 

ורש "י עי "ש . מרבותיו . פסוקות  הלכות 

צג, ד� בסנהדרי�  ברור פירוש  זאת פירש 

תורה , של  במלחמתה  ולית�  לישא  ב.

בעלי וא�  עכ "ל. בתלמוד. להתווכח

כבר, בתלמוד  שיש  ויכוח הוא  תלמוד,

אלא  תורה . של במלחמתה  ה� הינו  א "כ

מחלוקת  להבי�  עצמו  בתלמוד כרח� , על

הרמב"� : וכלשו�  מפרשיו ,

אהר� וכבר אוז�  בספר א ')כתב כי(אות ,

שעות  רק דפי� ימנה  לא הא�ל

מ"ד, ס "ד ב , בד�  ש�  עוד  ויעוי�  דרבנ�.

אחר לבא  כדי  והפלפול  החידוד מגמת  כי

די�  להוציא  המבוקש  התכלית  אל  כ� 

והאחרוני� . הראשוני�  דברי  מתו� לאורה 

זה : ספר בידי  אי�  כי יעו "ש 

פרוונקא ,והנה להוי  איהו דאגרתא  קריינא

הש "ס, על בספריו  עצמו  הרמב"� 

את  קיי�  הרז "ה , השגות  על  ותשובותיו 

מ�  דקה  האמתיי�  ופלפוליו  אמר, אשר

והרא  הסברא , לעומק  יורדי�  יות הדקה 

להביא  התלמוד בי�  למסכתא  ממסכתא 

הבנה  ולדחות  זה  לפירוש  המכריעות סברות 

דר�: התוספות  חכמי  וכדר�  שכנגדה ,

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי עד 

וכל  מלה  כל כלומר, למקרא . המשנה 

שוב  עובר חילוק, וכל שינוי וכל דיוק

ההבנה  שתושג עד  השכל בחינת  ושוב

שתוכר עד הלומד, של לבו  המיישבת 

א�  ואונס. בדוחק  ולא  פניו, על צהלתו 

עצמה  היא  דחוקה , היא כשההבנה  ג� 

כא�  כי יודע  הלומד באשר והשגה  מעלה 

בירור צרי� עדיי�  או  ממנו , חכ�  צרי�

ועיו� :

מהר"יולבד דברי סגנו�  הבאנו  שכבר מה 

להבי�  צרי� שבתלמוד  מיגאש , אב� 

כבר הנה  ונסתר. נגלה הדקי�  בחילוקי� 

במהות  הרמב "� עינינו  את  והאיר העיר

בהקדמתו  בתלמוד , הלימוד ואיכות 

תלמודינו  לומד כל יודע  כי  ה ': למלחמות 

‚Â¯ÂÓ˙שאי�  ˙ÂÈ‡¯ ÂÈ˘¯ÙÓ ˙˜ÂÏÁÓ·
בחכמה  שאי�  חלוטות , קושיות  ברוב ולא 

התשבורת  חשבוני כגו� ברור, מופת  הזאת

מאודינו  כל נשי�  אבל החכמה . ונסיוני

מ�  אחת להרחיק מחלוקת  בכל ודעתינו 

ÂÚÈ¯ÎÓ˙הדעות  ˙Â¯·Ò· עליה ונדחוק ,

דינה . לבעל  הכשר יתרו�  ונשי�  השמועות .

ע�  הסוגיות , והוג� ההלכות  משפטי 

ÏÎ˘‰ ˙ÓÎÒ‰ יכלתינו תכלית וזאת  הנכו� .

בחכמת  א�להי�  וירא  חכ�  כל וכוונת

יעו "ש : הגמרא .

היא ,ובודאי  מעיי�  לכל הפשוטה  כונתו 

מפרשיו  במחלוקת  לפלפל

מכריעות  בסברות  ולהרחיק  ובקושיותיה�,

זאת  וכל הנכו� , השכל  הסכי�  שלא  מה 

שא�  ופלפול. חריפות  בלי אפשר אי 

בגמרא  שכתוב הפלפול  על שכוונתו  תפרש 

מה  כ�  א�  כגזירות . שה�  כפי והטעמי� 

שכלינו  להסכמת  התלמוד חכמי צריכי� 

מוסכ�  והנכו� האמיתי  השכל הרי  העלוב,

פירוש  ע�  ולפרש  לגרוס עלינו  ורק  וכתוב,

לכמות  יספיק  זה  ובאופ�  ועוד. ור"ח רש "י

ובקיאות : גדולה 

ספרים  נושא חמור אהיה  לא

שהשיג ועייןנז . להשגות  הרמב"�  בהקדמת

להרמב"� , המצוות  מניי�  על

להיות  וחשקי חפצי ע� והנני  וכתב:

דבריה�  לקיי� תלמיד, לראשוני� 

ידי ועל רביד , לצוארי לעשות� ולהעמיד ,

לה� Ï‡צמיד. ÌÈ¯ÙÒאהיה  ‡˘Â� ¯ÂÓÁ
כאשר א� ערכ� . ואדע  דרכ� , אבאר תמיד,

בקרקע, לפניה�  אדו�  רעיוני, יכילו  לא 

לא  ברורה  ובהלכה עיני. למראה  אשפוט

ית�  ה ' כי  לתורה , פני�  ·ÏÎאשא  ‰ÓÎÁ
,ÌÈÓÈ‰ ÏÎ·Â ÌÈ�ÓÊ‰ טוב ימנע  לא 

ש�  עוד ועיי� עכ "ל. בתמי� . להולכי� 

מגלת  לספר ליאו� די מהר"י  בהקדמת 

שהביא  הנחמד המשל רק ואעתיק אסתר,

הננס, מ�  יותר מרחוק צופה  שהענק ש� ,

הננס  אז  הענק , בצואר הננס  תרכיב וא�

גבוהות  הננס  עיני שעתה  לפי יותר יראה 

רוכבי�  ננסי� אנחנו  כ�  הענק . מעיני יותר

חכמת� , שראינו מפני הענקי�  צוארי  על 

שמעמיקי� , Â�ÓÎÁואנחנו  Ì˙ÓÎÁ ÁÎÓÂ
שאנו  ולא  אומרי�  שאנחנו מה  כל לומר

הלשו� . כל ועי"ש  ע "כ. מה� , גדולי� 

טוב לקח זוטרתא,ובמדרש  פסיקתא (המכונה 

ויחי) לא פרשת  שהתורה להודיע� וז "ל:

אלא  הכתוב  מסרה  ולא  לטפשי� , ניתנה 

ולתק�  ולחקור ולאז�  לדרוש  לחכמי� 

אופניה� , על דבורי�  דברי�  נאות  מדרשות 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני עז מאמר 

בכמות  ולא באיכות  החכמה  עיקר

וריבוייה וכןסא. החכמה  שעיקר מוב� 

שכתב  ממה באיכות , הוא 

לז , ד�  בב "ק ושמואל רב בעניי�  הרא "ש 

טע�  דמאיזה  נוטה , דעתי  וכ�  שכתב: א .

הלכה  לפסוק זה, כלל הגמרא  חכמי�  עשו

מקו� , בכל באיסורי  וכרב  בדיני, כשמואל

תמיד  רגיל  היה  ששמואל שידעו  לפי 

בה� , מדקדק  היה  ולכ� דיני� , ÂÈÂ¯„לפסוק 
ÏÈÎ˘ÓÂ Ô˜ÓÂÚÏ �וכ אמת . דבר כל  על

והיתר. איסור בהוראת  לדקדק רגיל רב  היה 

איסור לענייני  הוראותיו על סמכו  לכ� 

התלמוד: בכללי והובא  יעו"ש . והיתר,

בכל והנה דקדקו  שלא  שאע "פ למדנו ,

לפסוק  כדי  סגי הנה  וסוגיא, סוגיא 

לעומק� , שירדו  הלכות  באות�  כמות�  הלכה 

מקצוע  באותו  ולדקדק לעיי� והרגילות 

מומחיותו  הקובעת  היא ההלכה , של

בה : להורות השערה אל לקלוע וידיעתו 

כזה ועל להבי� יש  הרא"ש  דברי פי

פו , בב "מ שנאמר במה  בפשטות ,

בנגעי� , יחיד אני נחמני , בר רבה דאמר א .

על  א� כלומר, עי "ש . באהלות , יחיד אני 

עינו  ש�  אבל הש "ס, כל ודאי שלמד  פי 

ואהלות . בנגעי�  ולהתמחות  לדקדק  ולבו

בסימ�  הריב "ש  דברי  בזה  הזכרנו וכבר

קוטלר הגר"א  ומ"ו  לעיל. ועיי�  רע"א .

על  שידע  טוב כי הגר"א , בש�  הביא 

ולא  הרבה  משילמד  אחדות  מסכתות  בוריו 

נ"ג)ידע עמוד  אהר� רבי :(משנת 

הלכה  ופוסק  למדן לו שיקראו העיקר  לא 

זאת ,ומקורסב. לימוד ולדר� לדבריו ,

רבה  במדרש  (ויקרא מפורש 

א) ג', ששונהפרשה  מי טוב  ˘�Èוז"ל :
Ì‰· ÏÈ‚¯Â ÌÈ¯„Ò הלכות ששונה ממי ,

אלא  בה� , רגיל ¯ÁÂואינו  ˙ÂÚ¯Â רעותיה ,

הלכות  ששונה  מי טוב  הילכ� . בר דמתקרי 

הלכות  שונה  שהוא  ממי בה�, ורגיל

רוח, ורעות  אלא  בה� , רגיל ואינו  ומדות 

מי טוב  מכילא�. בר דמתקרי  רעותיה 

בה� , ורגיל ומדות  הלכות  שונה  שהוא

ותלמוד  ומדות  הלכות  שונה  שהוא ממי

רעותיה  רוח, ורעות  אלא בה� רגיל ואינו 

הנה  יעוש "ב. וכו '. אולפ�  בר דמתקרי 

על  עדיפא שהאיכות  גמור, פירוש  מפורש 

ולא  בבירורו, שיודעו  דבר בכל  הכמות 

שיקרא  העיקר ולא כמה , ‡È˘נפקא 
‰ÎÏ‰‰ או ,˙Â˙ÏÈÎÓ‰ ˘È‡ או ,˘È‡
„ÂÓÏ˙‰שבחר מה  בכל ידיעותיו  כשכל ,

לעמוד  עוד ויש  רעועות . ידיעות ה�  מאלה 

ואכ  יותר, עומק נקראי� על  ומ"מ "מ.

¯ÁÂבגדר ˙ÂÚ¯:

יאירועייןסג. חוות  צ "ד )בשו "ת  (סימ�

אמוראי�  שני במחלוקת  שכתב,

ומארי בש "ס, רגיל שהוא  בזה  לפסוק יש 

וכו '. הרי"� כ"כ  מאיד�. טפי דתלמודא,

כרב  ל�  דקיימא הא  ש�  העלה  וג� 

שהיו  ומפני וכו ', דוכתי  בכמה  באיסורא 

מעלות , בשני  ·ÏÚÓ‰מופלגי� „Á‡ ÏÎ
˙Á‡בסיני כי א� כ� , הש "ס  חכמי פסקו 

מרבה  כדמוכח סיני בזה  פסקו  הרי�  ועוקר

שכבר שכפי  ומבואר, לעניינינו . ע"כ  ור"י .

בע "פ, כולו  התלמוד  ועדיי�  הואיל ביררנו ,

עד  עצומה  בקיאות  צריכי�  היו  ממילא 

כשראו  ואעפ"כ  עדי�, סיני שנקרא  לגדר

אמורא  לאותו הלכה  באותה  מיוחדת  מעלה 

עדי� : הרי�  עוקר פסקו 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי עו 

מכולם  יותר ומתלמידי הכונה 

הוא וכןנט . האד�  חכמת  שריבוי  מצינו 

וכמובא  בשמעתות , ולא  בחריפות 

רבי , דאמר והינו  א . י , ד�  מכות  במסכת

מה� , יותר ומחברי מרבותי , למדתי  הרבה 

זה  בעניי� ועי"ש  מכול� . יותר ומתלמידי

מרבה  בהמו� , ללמד  בד"ה  רש "י  שפירש 

ידיה�  שעל לפי תבואה , לו  תלמידי�.

קושיותיה� . לתר�  לב  ונות�  הפלפול , ירבה 

מתלמידיו  אי� כלל להבי�  אפשר ואי ע "כ.

למדוהו , רבותיו  והרי  מכול� , יותר למד 

חריפותה . וג�  הבקיאות  ג�  למדוהו  לא  וכי

מחבריו  הפלפול  למד ג�  כ� , על יתר

שיהיה  יתכ�  אי� ויותר יותר ומתלמידיו

בידיה�  אי�  תלמידיו והרי מרבותיו , יותר

יותר פסוקות  והלכות  וברייתות  משניות 

אות�  המעביר והוא  מרבותיו  שקיבל ממנו 

ממה  יותר שיחשב  יתכ� ואי� לתלמידיו ,

שעל  הדבר, פירוש  כרח�  על  אלא שקיבל.

דבר להוציא  כ� אחר ידע  הפלפול ידי 

ביכולת  למלתא  מלתא  ולדמות  דבר מתו�

על  ולהשיב  הדקי� , החילוקי�  לבחו� 

פירוש  מפורשי� ואינ� הדומי� ענייני� 

וכו ' והברייתות  המשניות  כצורת  לשו� ,

רבתה  כ�  ידי ועל רבותיו , מפי שלמד 

באיכות : וג�  בכמות  ג�  חכמה 

י"ד סימן

הכמות על  עולה  איכות 

לומריתרס . יש  כ�, חשובה ˘‡ÂÎÈ˙על

הבקיאות . מ�  יותר היא  וחכמה 

א . סג, ד� בשבת  ג"כ  מפורש  זה  ויסוד

תלמידי שני אלעזר, א "ר ירמיה  רבי אמר

בהלכה  זה  את  זה  המחדדי�  חכמי� 

צלח, והדר� שנאמר לה� , מצליח הקב "ה 

עוד, ולא  וחדד�. אלא והדר�  תקרי אל

רכב. צלח  שנאמר לגדולה , שעולי�  אלא 

דבר על ת "ל לשמה , שלא  אפילו  יכול

אפילו  יכול  ואמר המהרש "א , וכתב אמת .

מחדדי�  דיש  דהיינו , לשמה , עצמ� שלא 

Ï·‰ Ï˘ ÏÂÙÏÙ·, לשמה שלא  דהינו 

שכ�  אמת , דבר על בתנאי  אמר, כ�  ועל 

אמיתות  על  לבא  והחידוד  הפלפול יהיה 

דעתו  הגיס אפילו  יכול ואמר, התורה .

חברו  לקפח עצמו  שיחדד דהיינו  וכו ',

ענוה  בדר� צדק. וענוה  ת "ל בהלכות ,

עושי�  וא�  כדלקמ� . חברו  ע�  רוח ונחת 

זוכי�  והשתא  וכו '. לתורה  זוכי�  כ� ,

וכו '. הוראה  מורה  חכ�  אחד  כל  להיות

ב"מ  במסכת שכתב  מה עוד ועיי�  ע "כ.

המהרש "א : אשמעינ�  והכא  ב . פה , ד� 

שרק ‡. פעמי� , כמה  הדגשנו  שכבר כפי 

התנגדו. הבל  המהרש "א ·.בפלפול

לשמה . שלא  תורה  זאת  הפלפול ‚.מגדיר

הידיעה . לאמיתות  הפלפול „.מביא מ� 

מורה  להיות  זוכי� והענותנות  האמיתי

הוראה :



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני עז מאמר 

בכמות  ולא באיכות  החכמה  עיקר

וריבוייה וכןסא. החכמה  שעיקר מוב� 

שכתב  ממה באיכות , הוא 

לז , ד�  בב "ק ושמואל רב בעניי�  הרא "ש 

טע�  דמאיזה  נוטה , דעתי  וכ�  שכתב: א .

הלכה  לפסוק זה, כלל הגמרא  חכמי�  עשו

מקו� , בכל באיסורי  וכרב  בדיני, כשמואל

תמיד  רגיל  היה  ששמואל שידעו  לפי 

בה� , מדקדק  היה  ולכ� דיני� , ÂÈÂ¯„לפסוק 
ÏÈÎ˘ÓÂ Ô˜ÓÂÚÏ �וכ אמת . דבר כל  על

והיתר. איסור בהוראת  לדקדק רגיל רב  היה 

איסור לענייני  הוראותיו על סמכו  לכ� 

התלמוד: בכללי והובא  יעו"ש . והיתר,

בכל והנה דקדקו  שלא  שאע "פ למדנו ,

לפסוק  כדי  סגי הנה  וסוגיא, סוגיא 

לעומק� , שירדו  הלכות  באות�  כמות�  הלכה 

מקצוע  באותו  ולדקדק לעיי� והרגילות 

מומחיותו  הקובעת  היא ההלכה , של

בה : להורות השערה אל לקלוע וידיעתו 

כזה ועל להבי� יש  הרא"ש  דברי פי

פו , בב "מ שנאמר במה  בפשטות ,

בנגעי� , יחיד אני נחמני , בר רבה דאמר א .

על  א� כלומר, עי "ש . באהלות , יחיד אני 

עינו  ש�  אבל הש "ס, כל ודאי שלמד  פי 

ואהלות . בנגעי�  ולהתמחות  לדקדק  ולבו

בסימ�  הריב "ש  דברי  בזה  הזכרנו וכבר

קוטלר הגר"א  ומ"ו  לעיל. ועיי�  רע"א .

על  שידע  טוב כי הגר"א , בש�  הביא 

ולא  הרבה  משילמד  אחדות  מסכתות  בוריו 

נ"ג)ידע עמוד  אהר� רבי :(משנת 

הלכה  ופוסק  למדן לו שיקראו העיקר  לא 

זאת ,ומקורסב. לימוד ולדר� לדבריו ,

רבה  במדרש  (ויקרא מפורש 

א) ג', ששונהפרשה  מי טוב  ˘�Èוז"ל :
Ì‰· ÏÈ‚¯Â ÌÈ¯„Ò הלכות ששונה ממי ,

אלא  בה� , רגיל ¯ÁÂואינו  ˙ÂÚ¯Â רעותיה ,

הלכות  ששונה  מי טוב  הילכ� . בר דמתקרי 

הלכות  שונה  שהוא  ממי בה�, ורגיל

רוח, ורעות  אלא  בה� , רגיל ואינו  ומדות 

מי טוב  מכילא�. בר דמתקרי  רעותיה 

בה� , ורגיל ומדות  הלכות  שונה  שהוא

ותלמוד  ומדות  הלכות  שונה  שהוא ממי

רעותיה  רוח, ורעות  אלא בה� רגיל ואינו 

הנה  יעוש "ב. וכו '. אולפ�  בר דמתקרי 

על  עדיפא שהאיכות  גמור, פירוש  מפורש 

ולא  בבירורו, שיודעו  דבר בכל  הכמות 

שיקרא  העיקר ולא כמה , ‡È˘נפקא 
‰ÎÏ‰‰ או ,˙Â˙ÏÈÎÓ‰ ˘È‡ או ,˘È‡
„ÂÓÏ˙‰שבחר מה  בכל ידיעותיו  כשכל ,

לעמוד  עוד ויש  רעועות . ידיעות ה�  מאלה 

ואכ  יותר, עומק נקראי� על  ומ"מ "מ.

¯ÁÂבגדר ˙ÂÚ¯:

יאירועייןסג. חוות  צ "ד )בשו "ת  (סימ�

אמוראי�  שני במחלוקת  שכתב,

ומארי בש "ס, רגיל שהוא  בזה  לפסוק יש 

וכו '. הרי"� כ"כ  מאיד�. טפי דתלמודא,

כרב  ל�  דקיימא הא  ש�  העלה  וג� 

שהיו  ומפני וכו ', דוכתי  בכמה  באיסורא 

מעלות , בשני  ·ÏÚÓ‰מופלגי� „Á‡ ÏÎ
˙Á‡בסיני כי א� כ� , הש "ס  חכמי פסקו 

מרבה  כדמוכח סיני בזה  פסקו  הרי�  ועוקר

שכבר שכפי  ומבואר, לעניינינו . ע"כ  ור"י .

בע "פ, כולו  התלמוד  ועדיי�  הואיל ביררנו ,

עד  עצומה  בקיאות  צריכי�  היו  ממילא 

כשראו  ואעפ"כ  עדי�, סיני שנקרא  לגדר

אמורא  לאותו הלכה  באותה  מיוחדת  מעלה 

עדי� : הרי�  עוקר פסקו 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי עו 

מכולם  יותר ומתלמידי הכונה 

הוא וכןנט . האד�  חכמת  שריבוי  מצינו 

וכמובא  בשמעתות , ולא  בחריפות 

רבי , דאמר והינו  א . י , ד�  מכות  במסכת

מה� , יותר ומחברי מרבותי , למדתי  הרבה 

זה  בעניי� ועי"ש  מכול� . יותר ומתלמידי

מרבה  בהמו� , ללמד  בד"ה  רש "י  שפירש 

ידיה�  שעל לפי תבואה , לו  תלמידי�.

קושיותיה� . לתר�  לב  ונות�  הפלפול , ירבה 

מתלמידיו  אי� כלל להבי�  אפשר ואי ע "כ.

למדוהו , רבותיו  והרי  מכול� , יותר למד 

חריפותה . וג�  הבקיאות  ג�  למדוהו  לא  וכי

מחבריו  הפלפול  למד ג�  כ� , על יתר

שיהיה  יתכ�  אי� ויותר יותר ומתלמידיו

בידיה�  אי�  תלמידיו והרי מרבותיו , יותר

יותר פסוקות  והלכות  וברייתות  משניות 

אות�  המעביר והוא  מרבותיו  שקיבל ממנו 

ממה  יותר שיחשב  יתכ� ואי� לתלמידיו ,

שעל  הדבר, פירוש  כרח�  על  אלא שקיבל.

דבר להוציא  כ� אחר ידע  הפלפול ידי 

ביכולת  למלתא  מלתא  ולדמות  דבר מתו�

על  ולהשיב  הדקי� , החילוקי�  לבחו� 

פירוש  מפורשי� ואינ� הדומי� ענייני� 

וכו ' והברייתות  המשניות  כצורת  לשו� ,

רבתה  כ�  ידי ועל רבותיו , מפי שלמד 

באיכות : וג�  בכמות  ג�  חכמה 

י"ד סימן

הכמות על  עולה  איכות 

לומריתרס . יש  כ�, חשובה ˘‡ÂÎÈ˙על

הבקיאות . מ�  יותר היא  וחכמה 

א . סג, ד� בשבת  ג"כ  מפורש  זה  ויסוד

תלמידי שני אלעזר, א "ר ירמיה  רבי אמר

בהלכה  זה  את  זה  המחדדי�  חכמי� 

צלח, והדר� שנאמר לה� , מצליח הקב "ה 

עוד, ולא  וחדד�. אלא והדר�  תקרי אל

רכב. צלח  שנאמר לגדולה , שעולי�  אלא 

דבר על ת "ל לשמה , שלא  אפילו  יכול

אפילו  יכול  ואמר המהרש "א , וכתב אמת .

מחדדי�  דיש  דהיינו , לשמה , עצמ� שלא 

Ï·‰ Ï˘ ÏÂÙÏÙ·, לשמה שלא  דהינו 

שכ�  אמת , דבר על בתנאי  אמר, כ�  ועל 

אמיתות  על  לבא  והחידוד  הפלפול יהיה 

דעתו  הגיס אפילו  יכול ואמר, התורה .

חברו  לקפח עצמו  שיחדד דהיינו  וכו ',

ענוה  בדר� צדק. וענוה  ת "ל בהלכות ,

עושי�  וא�  כדלקמ� . חברו  ע�  רוח ונחת 

זוכי�  והשתא  וכו '. לתורה  זוכי�  כ� ,

וכו '. הוראה  מורה  חכ�  אחד  כל  להיות

ב"מ  במסכת שכתב  מה עוד ועיי�  ע "כ.

המהרש "א : אשמעינ�  והכא  ב . פה , ד� 

שרק ‡. פעמי� , כמה  הדגשנו  שכבר כפי 

התנגדו. הבל  המהרש "א ·.בפלפול

לשמה . שלא  תורה  זאת  הפלפול ‚.מגדיר

הידיעה . לאמיתות  הפלפול „.מביא מ� 

מורה  להיות  זוכי� והענותנות  האמיתי

הוראה :



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני עט מאמר 

התלמוד  מקשה ולעתי�  למימר, איכא  מאי

וחדא  כותיה. הלכתא  דלית אליבא  להדיא 

וכו '. שנתארמלה  האשה  בר"פ  מנייהו 

הרדב "ז  כתב  וכ� מאכלות יעוש "ב. (בהלכות 

ה "ד ) פי"ד בסוכה אסורות בתוספות  עוד ועיי�  .

וכו') בקט� כא� ד "ה  ב . הש "ס (כח, שדר�

ששנוילה  בדבר אפילו ולתר�  קשות 

בהדיא :

אי� ואילו  להורות  כוונת�  היתה  לא 

באופ�  השי "ת  בתורת עוסקי� 

של  התלמוד  מסורת  על ג�  וילמדו  שידעו 

הרי"�, שעשה  מה  עושי� היו  האמוראי� ,

כל  ומשמיטי�  קט� " "תלמוד שנקרא 

ולהביא  נפ"מ, כל  בה�  שאי�  הפלפולי� 

שמעתתא  מיד שתולי� באופ� סוגיא  כל

פסיקה  כללי ועוד דהלכתא , אליבא 

אפילו  יותר, ועוד ודיינו . לדורות , שצריכי� 

הרמב"� , שעשה  כפי התלמוד עורכי�  היו 

צרי�  שאי�  חיבורו , לאחר שכתב  וכפי 

השגות  היו לא  ועליו  אחר, לספר עוד 

כי הרמב "� , על הראב"ד  שהשיג  כפי 

צריכה  אי� התלמוד ברירת  על יסמכו כול� 

ההלכה : להיות 

רש "יומשמעות מפירוש  ללמוד יש  כזאת

זירא  רבי א . פה , ד�  בב "מ

מאה  יתיב דישראל, לארעא  סליק  כי

מיניה , בבלאה  גמרא  דלשתכח תעניתא,

כשעלה  ופרש "י , נטרדיה . דלא היכי כי

ואמוראי�  ר"י, מפי תורה  ללמוד כדי  לא "י

זה  ונוחי�  מחלוקת  בני  היו  לא  א "י של

בסנהדרי�  כדאמרינ�  כשמ� א)לזה  ,(כד ,

קושיות  בלא הטעמי�  את  ומיישבי� 

שאפשר מפורש , מזה  עיש "ב . ופירוקי� ,

קושיות  בלא  בבלי התלמוד  לחבר היה 

וע "פ  כ� . עשו  לא ואעפ "כ ופירוקי� ,

הישראלית  האומה כל בעיקר הבבלי

ובאי� : יוצאי�

כיומסברא ברור, נראה  כזאת  פשוטה

שהדורות  ממה  חלק זה  ג�

אלא  למעשה  הלכה רק  לא לדעת, צריכי� 

כדי ועד  בתורה . עוסקי�  אי� ההלכה  ג� 

פלפול  ג�  בתלמוד , פלפולי� באו  כ�

ללמוד  אי�  הלכה  שזה  כיו�  פלפול , לש� 

מה  וכגו� שייכי� , שלא  ואע"פ  תורה,

על  עוד עיי�  במילה . אינה  שכ� לאשה 

שדית : כי  תוד "ה ב. ה , בב "ק זה 

לא ורבותסו . שהיא  שאלה  שואל בש "ס 

שדרכה  כדי מסתברא , כ� כל

וכוונתי יותר, שמסתבר אחר דבר לומר

להכרעה  להגיע  שכדי ראיה  להביא  בזה 

לעסוק  קוד�  אפשר סברא , של לאמיתה

אמת , כ� כל שאינו  וטריא  לשקלא  רק

מה  דמסתבר מראש  יודע  שהתלמוד  או 

ממסכת  אביא , אחת  ודוגמא  אח"כ. שיאמר

עוסק ב.שאני  ע , ד� יבמות  עתה, בה 

בו  בו , יאכל לא  ערל כל אימא  הכי  אי 

הא  בתרומה , הוא  אוכל אבל אוכל אינו 

מסתברא  ראית , ומה  ושכיר, תושב  כתיב

שכ�  לרבויי ליה  הווה  דגופיה  ערלות

מילת  אדרבה  כרת , וענוש  בגופו , מעשה

ישנה  שכ�  לרבויי ליה  הוה  ועבדיו זכריו 

בלא  אימא  ואבעית  נפיש� . הנ� שעה , בכל

איכא  מי אמרת , מצית  לא  נמי נפיש�  הנ�

אביה , מעכב  לא  דגופיה  דערלות  מידי

וכ�  יעו "ש . ביה  מעכבא  דאחרינא  ערלות 

מבואר ומ"מ התלמוד . לשו� בהמש� הוא

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי עח 

מלימוד  אחר אופן הוא לאחרים  ללמד 

לפסוק  כדי

מה לפ"זסד . בפשטות , יותר נבי�  ג "כ

א . סז , ד�  בגיטי�  שאמרו 

לא  ופרש "י, ונקי . קב ראב "י  של משנתו 

שאומר מה  אלא חבריו , כשאר הרבה  לימד

כמותו  שהלכה  הוא , נקי המדרש  בבית

מאד  עד  שיקשה  ואע "פ עיי "ש . לעול� .

על  אשר מעט. למד הוא  ג�  כי לומר,

לומר, רש "י דקדק  עדיי� ÓÈÏ„כ�  ומ"מ .

הרבה  לימד לא למה  לשאול, יש  לכאורה 

לומר, יש  כרח� על אלא חבריו . כשאר

הלכה , לפסוק  כדי לאחרי�  שלימד מה 

יו�  בכל תלמודו  מדר� אחר באופ�  לימד

א�  וחריפות , השכל בעומק שהוא  ויו� 

אליבא  לימד לאחרי�  ולמעשה  להלכה

וז�: מעט הינו , ונקי , קב דהלכתא 

שאע "פ ודבר נמי, יוב� דבר מתו� 

עליה�  אמרו  לא  שחבריו 

שדר�  נשמע לא ונקי, קב שמשנת� 

דרכה  אינה  ממנו , הרבה  שלימדו  חבריו 

על  הול� הלשו�  אלא  ח"ו , תורה  של

לשו�  ועיי�  בלבד. שהיה  ומה  השבח  דר�

זרעי� לסדר בהקדמתו  הפרק הרמב "�  (ד"ה

שנכתבו ירי)העש  מי מה�  ויש  שכתב :

כאשר ראב"י, כגו� , מועטות  הלכות  בשמו 

ר"ל  ונקי, קב ראב "י  של משנתו  אמרו 

ופשט  עי "ש . כמות�. והלכה  מעטי� ,

וכשמואל, כרב  שאמרו  כמו  הוא  עניינו 

מעט: שהרחבנו  וכפי 

מה וכך  בפשטות , יותר ג"כ להבי�  יש 

רבי א . סז , ד� בגיטי� שאמרו 

כשהיה  ופרש "י, לכשירצה . חכ� יהודא 

היה  בדבריו  ומתישב  מתו�  להיות  רוצה 

ח"ו  כי פוסק. חכ� , והכוונה  ע "כ. חכ� .

היה  מתו�  היה  שכשלא  שהכוונה  לפרש 

כפי נמי כרח�  על אלא  חכ� , של הפכו 

לומד  היה  חבריו  בי�  שכשהיה  שכתבנו,

כשהיה  אבל  אמת . ופלפולי בחריפות

מתו�  היה  למעשה, מסקנא  להכריע  צרי�

בדבריו : ומתיישב 

ט "ו  סימן 

ללמוד  איך להורות  כדי פלפולים בדרך  נוסד  התלמוד 

שמטע� ולוליסה . אומר, הייתי  דמסתפינא 

את  שערכו  אשי ורב  רבינא זה 

הפלפולי�  כל  שיכלול באופ�  התלמוד

כ�  עשו הפסק , ולכללי  למסקנות  שקדמו 

לעשות  מה  כדת  רק  לא  ג"כ ללמד כדי

להורות  ג�  אלא  ההלכה , של בקיומה

מתפרשות  הסוגיות  ורוב  הלימוד. דרכי

תמצי היכי  וכל  וקושיות , חקירות  בדר�

ועיי�  התלמידי� . לחדד  כדי ושאלות  לומר,

הרשב "א  ל"ב)בשו"ת  סימ� חמישי (חלק

אמרינ�  מספר אי�  ובמקומות  שכתב ,

פלוני לר' אלא  פלוני לר' הניחא בתלמוד



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני עט מאמר 

התלמוד  מקשה ולעתי�  למימר, איכא  מאי

וחדא  כותיה. הלכתא  דלית אליבא  להדיא 

וכו '. שנתארמלה  האשה  בר"פ  מנייהו 

הרדב "ז  כתב  וכ� מאכלות יעוש "ב. (בהלכות 

ה "ד ) פי"ד בסוכה אסורות בתוספות  עוד ועיי�  .

וכו') בקט� כא� ד "ה  ב . הש "ס (כח, שדר�

ששנוילה  בדבר אפילו ולתר�  קשות 

בהדיא :

אי� ואילו  להורות  כוונת�  היתה  לא 

באופ�  השי "ת  בתורת עוסקי� 

של  התלמוד  מסורת  על ג�  וילמדו  שידעו 

הרי"�, שעשה  מה  עושי� היו  האמוראי� ,

כל  ומשמיטי�  קט� " "תלמוד שנקרא 

ולהביא  נפ"מ, כל  בה�  שאי�  הפלפולי� 

שמעתתא  מיד שתולי� באופ� סוגיא  כל

פסיקה  כללי ועוד דהלכתא , אליבא 

אפילו  יותר, ועוד ודיינו . לדורות , שצריכי� 

הרמב"� , שעשה  כפי התלמוד עורכי�  היו 

צרי�  שאי�  חיבורו , לאחר שכתב  וכפי 

השגות  היו לא  ועליו  אחר, לספר עוד 

כי הרמב "� , על הראב"ד  שהשיג  כפי 

צריכה  אי� התלמוד ברירת  על יסמכו כול� 

ההלכה : להיות 

רש "יומשמעות מפירוש  ללמוד יש  כזאת

זירא  רבי א . פה , ד�  בב "מ

מאה  יתיב דישראל, לארעא  סליק  כי

מיניה , בבלאה  גמרא  דלשתכח תעניתא,

כשעלה  ופרש "י , נטרדיה . דלא היכי כי

ואמוראי�  ר"י, מפי תורה  ללמוד כדי  לא "י

זה  ונוחי�  מחלוקת  בני  היו  לא  א "י של

בסנהדרי�  כדאמרינ�  כשמ� א)לזה  ,(כד ,

קושיות  בלא הטעמי�  את  ומיישבי� 

שאפשר מפורש , מזה  עיש "ב . ופירוקי� ,

קושיות  בלא  בבלי התלמוד  לחבר היה 

וע "פ  כ� . עשו  לא ואעפ "כ ופירוקי� ,

הישראלית  האומה כל בעיקר הבבלי

ובאי� : יוצאי�

כיומסברא ברור, נראה  כזאת  פשוטה

שהדורות  ממה  חלק זה  ג�

אלא  למעשה  הלכה רק  לא לדעת, צריכי� 

כדי ועד  בתורה . עוסקי�  אי� ההלכה  ג� 

פלפול  ג�  בתלמוד , פלפולי� באו  כ�

ללמוד  אי�  הלכה  שזה  כיו�  פלפול , לש� 

מה  וכגו� שייכי� , שלא  ואע"פ  תורה,

על  עוד עיי�  במילה . אינה  שכ� לאשה 

שדית : כי  תוד "ה ב. ה , בב "ק זה 

לא ורבותסו . שהיא  שאלה  שואל בש "ס 

שדרכה  כדי מסתברא , כ� כל

וכוונתי יותר, שמסתבר אחר דבר לומר

להכרעה  להגיע  שכדי ראיה  להביא  בזה 

לעסוק  קוד�  אפשר סברא , של לאמיתה

אמת , כ� כל שאינו  וטריא  לשקלא  רק

מה  דמסתבר מראש  יודע  שהתלמוד  או 

ממסכת  אביא , אחת  ודוגמא  אח"כ. שיאמר

עוסק ב.שאני  ע , ד� יבמות  עתה, בה 

בו  בו , יאכל לא  ערל כל אימא  הכי  אי 

הא  בתרומה , הוא  אוכל אבל אוכל אינו 

מסתברא  ראית , ומה  ושכיר, תושב  כתיב

שכ�  לרבויי ליה  הווה  דגופיה  ערלות

מילת  אדרבה  כרת , וענוש  בגופו , מעשה

ישנה  שכ�  לרבויי ליה  הוה  ועבדיו זכריו 

בלא  אימא  ואבעית  נפיש� . הנ� שעה , בכל

איכא  מי אמרת , מצית  לא  נמי נפיש�  הנ�

אביה , מעכב  לא  דגופיה  דערלות  מידי

וכ�  יעו "ש . ביה  מעכבא  דאחרינא  ערלות 

מבואר ומ"מ התלמוד . לשו� בהמש� הוא

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי עח 

מלימוד  אחר אופן הוא לאחרים  ללמד 

לפסוק  כדי

מה לפ"זסד . בפשטות , יותר נבי�  ג "כ

א . סז , ד�  בגיטי�  שאמרו 

לא  ופרש "י, ונקי . קב ראב "י  של משנתו 

שאומר מה  אלא חבריו , כשאר הרבה  לימד

כמותו  שהלכה  הוא , נקי המדרש  בבית

מאד  עד  שיקשה  ואע "פ עיי "ש . לעול� .

על  אשר מעט. למד הוא  ג�  כי לומר,

לומר, רש "י דקדק  עדיי� ÓÈÏ„כ�  ומ"מ .

הרבה  לימד לא למה  לשאול, יש  לכאורה 

לומר, יש  כרח� על אלא חבריו . כשאר

הלכה , לפסוק  כדי לאחרי�  שלימד מה 

יו�  בכל תלמודו  מדר� אחר באופ�  לימד

א�  וחריפות , השכל בעומק שהוא  ויו� 

אליבא  לימד לאחרי�  ולמעשה  להלכה

וז�: מעט הינו , ונקי , קב דהלכתא 

שאע "פ ודבר נמי, יוב� דבר מתו� 

עליה�  אמרו  לא  שחבריו 

שדר�  נשמע לא ונקי, קב שמשנת� 

דרכה  אינה  ממנו , הרבה  שלימדו  חבריו 

על  הול� הלשו�  אלא  ח"ו , תורה  של

לשו�  ועיי�  בלבד. שהיה  ומה  השבח  דר�

זרעי� לסדר בהקדמתו  הפרק הרמב "�  (ד"ה

שנכתבו ירי)העש  מי מה�  ויש  שכתב :

כאשר ראב"י, כגו� , מועטות  הלכות  בשמו 

ר"ל  ונקי, קב ראב "י  של משנתו  אמרו 

ופשט  עי "ש . כמות�. והלכה  מעטי� ,

וכשמואל, כרב  שאמרו  כמו  הוא  עניינו 

מעט: שהרחבנו  וכפי 

מה וכך  בפשטות , יותר ג"כ להבי�  יש 

רבי א . סז , ד� בגיטי� שאמרו 

כשהיה  ופרש "י, לכשירצה . חכ� יהודא 

היה  בדבריו  ומתישב  מתו�  להיות  רוצה 

ח"ו  כי פוסק. חכ� , והכוונה  ע "כ. חכ� .

היה  מתו�  היה  שכשלא  שהכוונה  לפרש 

כפי נמי כרח�  על אלא  חכ� , של הפכו 

לומד  היה  חבריו  בי�  שכשהיה  שכתבנו,

כשהיה  אבל  אמת . ופלפולי בחריפות

מתו�  היה  למעשה, מסקנא  להכריע  צרי�

בדבריו : ומתיישב 

ט "ו  סימן 

ללמוד  איך להורות  כדי פלפולים בדרך  נוסד  התלמוד 

שמטע� ולוליסה . אומר, הייתי  דמסתפינא 

את  שערכו  אשי ורב  רבינא זה 

הפלפולי�  כל  שיכלול באופ�  התלמוד

כ�  עשו הפסק , ולכללי  למסקנות  שקדמו 

לעשות  מה  כדת  רק  לא  ג"כ ללמד כדי

להורות  ג�  אלא  ההלכה , של בקיומה

מתפרשות  הסוגיות  ורוב  הלימוד. דרכי

תמצי היכי  וכל  וקושיות , חקירות  בדר�

ועיי�  התלמידי� . לחדד  כדי ושאלות  לומר,

הרשב "א  ל"ב)בשו"ת  סימ� חמישי (חלק

אמרינ�  מספר אי�  ובמקומות  שכתב ,

פלוני לר' אלא  פלוני לר' הניחא בתלמוד



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני פא מאמר 

ישראל ל')באור הגרי"ס (סימ� שחידש  מה 

בראיו  ואלו זצ"ל  אלו  בגדר גדולות  ת 

שאינה  הסברא  דא� חיי�. א �להי�  דברי 

התורה  בדרכי נתחדשה  א� א�  להלכה,

ה '. תורת  נקראת  ÏÎוגדריה , ‰Ï ˘ÈÂ
‰¯Â˙ Ï˘ ÌÈ�È„‰ יש מסויימת  ובמדה 

להלכה , שנתקבל דבר על מעלה  עוד לזה 

·˙Â¯‰כי  ÛÈÒÂ‰Â ˘„ÈÁ נקראת וזהו 

Â˙¯Â˙ בטהרת נעשה  א�  דוקא זהו  אבל .

היסוד  זהו  כי הדעת , נגיעת בלי המחשבה

עכ"ד: וכו '. לשמה  של

פלפול  לשם  מתפלפלים  היו בירושלמי

גרידא

וכל ובדרך סח . התוספות , חכמי הלכו  זו

שבאו  והאחרוני�  הראשוני� 

הישיבות  ראשי גדולי  ועד אחריה� ,

הספרי�  ומחברי מה� , מעט שהזכרנו 

בחריפות�  עצומי�  אמת  פלפולי  שפלפלו 

וכ�  פלפול, לש�  ואפילו  י� , מני ורחבי� 

מה  יעויי�  לדוגמא: האמוראי� , בזמ�  נהגו 

מוינא  יצחק לרבנו  זרוע  באור שכתב 

ל "ג) אות  שבת בש� (בהלכות  ראיתי וז "ל ,

בשבת  הדלוק  בנר ליגע  שהתיר זצ "ל, ר"ת 

לר"ש  מוקצה  אי�  מדאמר דולק, כשהוא 

דהוה  טעמא מאי דולק , שהוא  בנר אלא 

קאמר מדלא  ש "מ האסור. לדבר בסיס

כא�  שאי�  חטאת , וחייב  שמטה  מפני

ר"ת  וא�  וכו '. לפרש  וצרי� הטייה . חשש 

אלא  מעשה  בשעת  שהתיר סבור אינו 

ÏÂÙÏÙÏ גוונא וכהאיי נתכוי� . שמא  בעלמא 

דע"ז  בירושלמי הל "ג)איתא  ינאי(פ "ב  ר' ,

ר' סליקי�  באיש , איתיה  ישמעאל בר'

חנינא  ור' זעירי  ור' בו� בר הושעיא 

לר' אשכח�  מבקרתיה , דרבנ� חברייא 

הא  אמרינ�  תמ� , יתיב  וידל, בר יהושוע 

בעו�  דשמעתא . מרא  הא  דעובדא . מרא 

רשב "ל, אמר כ�  לו� , אמר מיניה . משאל

גילוי משו�  בו  אי�  יי� מתוק  משו�  ולא 

דרשב"ל  איל�  מ�  דלמא ליה , אמרי�  נס� .

פירוש , ע "כ. לעובדא . לא  לו� , אמר דומ� .

שמא  לו  שכ� ÔÂÈÓ„Ïשאלו אמר, בעלמא 

לא , לו� , אמר חריפותו. מחמת  דרכו 

שלא  למדת , הא  למעשה . הלכה  לעובדא

הלכה  בפירוש  שהעיד עד לסמו� רצו 

ר"ת  של לבו  גודל  ידוע והדבר למעשה .

דבר לא  ושמא  השר� , להתיר בידו  שהיה 

ואיני בעלמא , לפלפול  אלא  זה  בדבר

הנה  האו"ז . עכ"ל  זו . הוראה  על סומ� 

היו ‡.מפורש , התלמוד בזמ�  שאפילו 

למעשה . ולא  חריפות  לש� חריפות  לומדי� 

ופלפל ·. השר� , לטהר בידו  היה  ר"ת  וג�

פלפול: לש� פלפול ג� 

הן שלימה תורה להלכה  שאינן סברות 

יוס� ועיין סט . בספרו  החיד"א  למר�

נ"א)אומ� וכבר(סימ� וז "ל:

אלו  דעירובי� , בפ "ק שכתוב מה  ידוע

הריטב "א  וכתב חיי�. א �להי�  דברי  ואלו 

צרפת, רבני מש�  עירובי�  „˘˙Èבחדושי 
˙Ó‡ ˙Â¯·Ò‰ ע "ה רבנו  משה  ואמר ,

דהדבר והשיבו , מי , כדברי  הלכה  להקב"ה ,

דהסברות  כיו�  וא "כ הדור. חכמי ביד  מסור

אתיא  ואי גמרא , במקו� ל�  אהניי�  אמת 

ל� , אכפת  לא  הלכתא  דלאו מידי מבינייא 

דא "ח, ואלו  ואלו  אמת  כ�  ג�  זו  דסברא 

תיקנו  אשר על  אומר, אני  דוגמא  מעי� 

והג�  וכו '. מקומ�  איזהו  פרק  לשנות 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי פ 

הוה  לו  שהיה הפלפול של קמא  בלישנא 

היה  ערל  בעצמו  שכשהוא  לומר, אמינא 

בתרומה , לאכול לו  שמותר לומר מקו� 

ממנו  מונעי� ועבדיו זכריו  של וערלה

לומר אפשר אי�  והרי  בתרומה . לאכול

וערלת  אותו  מעכבת  אינה  הוא  ערלתו

זאת  אמרו ואעפ "כ אותו . מעכבת  אחרי�

שלא  אע "פ וטריא , שקלא  כדר� בתלמוד

כדי כ� , עשו  שאעפ "כ וצ "ל, מסתברא .

נפיש� . לא  והנ� נפיש�  הנ� היסוד לומר

הדבר, לחזק  סברא  לתת  היה  אפשר או 

וערלת  מעכבת לא  עצמו  ערלת שאעפ "כ

השאירו  ואולי  נזכרה , ולא  מעכבת  אחרי�

להתגדר: הבאי�  לדורות  מקו�

מדעתו שחידש זה פלפול בעל 

פלפוליומבוארסז . על  פלפולי�  עוד שיש 

קמה , ד� ב"ב  במסכת  הגמרא ,

פומבי , עתיר נכסי�  עתיר רבנ�, תנו  ב.

עתיר סלעי� עתיר הגדות . בעל  הוא  זה 

עתיר משח עתיר פלפול . בעל זהו  תקוע ,

למרי צריכי�  הכל שמועות . בעל  זהו  כמס ,

כל  רב  אמר זירא  רבי אמר גמרא. חטיא ,

רעי�  עני טז)ימי גמרא .(משלי בעל זה ,

משנה . בעל זה  תמיד, משתה  לב  וטוב

משרשיא  רב  דאמר והינו  אפכא , אמר רבא

אבני�  מסיע  דכתיב  מאי  דרבא , משמיה 

מסיע  ב� . יסכ� עצי�  בוקע  בה� , יעצב

בוקע  משנה . בעלי  אלו  בה� , יעצב  אבני� 

מבואר, גמרא . בעלי אלו  ב� , יסכ�  עצי� 

שכול�  חכמי� , של מעלות ארבע לנו  שיש 

וכינוי , משל  לה�  עתיר‡.יש  נכסי�  עתיר

תקוע.·.פומבי. עתיר סלעי�  עתיר

כמס.‚. עתיר משח צריכי� „.עתיר הכל

חטיא : למרי 

עתירולפירוש  סלעי� עתיר ש� , רשב"� 

ש�  על הפלפול, הוא  תקוע ,

טעמי�  בפלפולו  תדיר יו�  יו�  שמרויח 

הינו  חטיא , למרי צריכי�  הכל  וכו '. הרבה 

סוגיית  גמרא , רשב"� , ופירש  הגמרא .

עיקר וזה  וברייתות , משניות  ותרוצי גמרא 

הלכה  למדי�  אי�  הגמרא  לא שא�  הגמרא ,

פירוש  מפורש  ויותר וכו '. המשנה מתו�

פלפול  בעל  "זהו  חננאל, רבנו  הוא גמור,

בביתו  על ÛÈÒÂÓÂשיושב  בפלפולו 

וכו '. בתי�  הינו  דתקוע ששמע , שמועתו 

יכול  אד�  שאי�  חטיא , למרי צריכי�  הכל

שאי�  גמרא  בעל זהו  חטה , בלא  לחיות 

לדו�  ולא  והיתר איסור להורות  יכול אד� 

ולחקור לפרש  שיודע  גמרא  בעל א�  כי

יעוש "ב : הלכה .

פלפול ולפ"ז  דבעל מכא� , פשוט לכאורה 

הפלפול  הכוונה  שא� מדעתו, הינו 

א "כ  לו, וברורי�  שיודעי� בגמרא  שיש 

למדונו  שבזה  שכתבנו , כפי אלא  ה� . הינו 

רק  לא  התלמוד וכתיבת  עריכת  מעצ� 

לידע  אלא  מפיו , ונפסוק  יפה  שנדענו  כדי

וכדנקט  מפלפולנו , ולהוסי�  לפלפל ג� 

קבלה ]. דברי דבריו  שר"ח [וידוע  ר"ח

שיש  הגמרא  לשו�  מרהט ג�  ומפורש 

הר"ח  וכ�  גמרא . בעל ויש  פלפול  בעל

וכתב, כמס  עתיר גבי  בפירושו , הדגיש 

שידע כ� כל מחודד  „·¯ואינו  ˘„ÁÏ
Â˙Ú„Ó:ע "כ .

רביומ"ו  במשנת  כתב קוטלר הגר"א 

נ"ג)אהר�  עמוד ויעויי� (ח "א  וז "ל:



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני פא מאמר 

ישראל ל')באור הגרי"ס (סימ� שחידש  מה 

בראיו  ואלו זצ"ל  אלו  בגדר גדולות  ת 

שאינה  הסברא  דא� חיי�. א �להי�  דברי 

התורה  בדרכי נתחדשה  א� א�  להלכה,

ה '. תורת  נקראת  ÏÎוגדריה , ‰Ï ˘ÈÂ
‰¯Â˙ Ï˘ ÌÈ�È„‰ יש מסויימת  ובמדה 

להלכה , שנתקבל דבר על מעלה  עוד לזה 

·˙Â¯‰כי  ÛÈÒÂ‰Â ˘„ÈÁ נקראת וזהו 

Â˙¯Â˙ בטהרת נעשה  א�  דוקא זהו  אבל .

היסוד  זהו  כי הדעת , נגיעת בלי המחשבה

עכ"ד: וכו '. לשמה  של

פלפול  לשם  מתפלפלים  היו בירושלמי

גרידא

וכל ובדרך סח . התוספות , חכמי הלכו  זו

שבאו  והאחרוני�  הראשוני� 

הישיבות  ראשי גדולי  ועד אחריה� ,

הספרי�  ומחברי מה� , מעט שהזכרנו 

בחריפות�  עצומי�  אמת  פלפולי  שפלפלו 

וכ�  פלפול, לש�  ואפילו  י� , מני ורחבי� 

מה  יעויי�  לדוגמא: האמוראי� , בזמ�  נהגו 

מוינא  יצחק לרבנו  זרוע  באור שכתב 

ל "ג) אות  שבת בש� (בהלכות  ראיתי וז "ל ,

בשבת  הדלוק  בנר ליגע  שהתיר זצ "ל, ר"ת 

לר"ש  מוקצה  אי�  מדאמר דולק, כשהוא 

דהוה  טעמא מאי דולק , שהוא  בנר אלא 

קאמר מדלא  ש "מ האסור. לדבר בסיס

כא�  שאי�  חטאת , וחייב  שמטה  מפני

ר"ת  וא�  וכו '. לפרש  וצרי� הטייה . חשש 

אלא  מעשה  בשעת  שהתיר סבור אינו 

ÏÂÙÏÙÏ גוונא וכהאיי נתכוי� . שמא  בעלמא 

דע"ז  בירושלמי הל "ג)איתא  ינאי(פ "ב  ר' ,

ר' סליקי�  באיש , איתיה  ישמעאל בר'

חנינא  ור' זעירי  ור' בו� בר הושעיא 

לר' אשכח�  מבקרתיה , דרבנ� חברייא 

הא  אמרינ�  תמ� , יתיב  וידל, בר יהושוע 

בעו�  דשמעתא . מרא  הא  דעובדא . מרא 

רשב "ל, אמר כ�  לו� , אמר מיניה . משאל

גילוי משו�  בו  אי�  יי� מתוק  משו�  ולא 

דרשב"ל  איל�  מ�  דלמא ליה , אמרי�  נס� .

פירוש , ע "כ. לעובדא . לא  לו� , אמר דומ� .

שמא  לו  שכ� ÔÂÈÓ„Ïשאלו אמר, בעלמא 

לא , לו� , אמר חריפותו. מחמת  דרכו 

שלא  למדת , הא  למעשה . הלכה  לעובדא

הלכה  בפירוש  שהעיד עד לסמו� רצו 

ר"ת  של לבו  גודל  ידוע והדבר למעשה .

דבר לא  ושמא  השר� , להתיר בידו  שהיה 

ואיני בעלמא , לפלפול  אלא  זה  בדבר

הנה  האו"ז . עכ"ל  זו . הוראה  על סומ� 

היו ‡.מפורש , התלמוד בזמ�  שאפילו 

למעשה . ולא  חריפות  לש� חריפות  לומדי� 

ופלפל ·. השר� , לטהר בידו  היה  ר"ת  וג�

פלפול: לש� פלפול ג� 

הן שלימה תורה להלכה  שאינן סברות 

יוס� ועיין סט . בספרו  החיד"א  למר�

נ"א)אומ� וכבר(סימ� וז "ל:

אלו  דעירובי� , בפ "ק שכתוב מה  ידוע

הריטב "א  וכתב חיי�. א �להי�  דברי  ואלו 

צרפת, רבני מש�  עירובי�  „˘˙Èבחדושי 
˙Ó‡ ˙Â¯·Ò‰ ע "ה רבנו  משה  ואמר ,

דהדבר והשיבו , מי , כדברי  הלכה  להקב"ה ,

דהסברות  כיו�  וא "כ הדור. חכמי ביד  מסור

אתיא  ואי גמרא , במקו� ל�  אהניי�  אמת 

ל� , אכפת  לא  הלכתא  דלאו מידי מבינייא 

דא "ח, ואלו  ואלו  אמת  כ�  ג�  זו  דסברא 

תיקנו  אשר על  אומר, אני  דוגמא  מעי� 

והג�  וכו '. מקומ�  איזהו  פרק  לשנות 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי פ 

הוה  לו  שהיה הפלפול של קמא  בלישנא 

היה  ערל  בעצמו  שכשהוא  לומר, אמינא 

בתרומה , לאכול לו  שמותר לומר מקו� 

ממנו  מונעי� ועבדיו זכריו  של וערלה

לומר אפשר אי�  והרי  בתרומה . לאכול

וערלת  אותו  מעכבת  אינה  הוא  ערלתו

זאת  אמרו ואעפ "כ אותו . מעכבת  אחרי�

שלא  אע "פ וטריא , שקלא  כדר� בתלמוד

כדי כ� , עשו  שאעפ "כ וצ "ל, מסתברא .

נפיש� . לא  והנ� נפיש�  הנ� היסוד לומר

הדבר, לחזק  סברא  לתת  היה  אפשר או 

וערלת  מעכבת לא  עצמו  ערלת שאעפ "כ

השאירו  ואולי  נזכרה , ולא  מעכבת  אחרי�

להתגדר: הבאי�  לדורות  מקו�

מדעתו שחידש זה פלפול בעל 

פלפוליומבוארסז . על  פלפולי�  עוד שיש 

קמה , ד� ב"ב  במסכת  הגמרא ,

פומבי , עתיר נכסי�  עתיר רבנ�, תנו  ב.

עתיר סלעי� עתיר הגדות . בעל  הוא  זה 

עתיר משח עתיר פלפול . בעל זהו  תקוע ,

למרי צריכי�  הכל שמועות . בעל  זהו  כמס ,

כל  רב  אמר זירא  רבי אמר גמרא. חטיא ,

רעי�  עני טז)ימי גמרא .(משלי בעל זה ,

משנה . בעל זה  תמיד, משתה  לב  וטוב

משרשיא  רב  דאמר והינו  אפכא , אמר רבא

אבני�  מסיע  דכתיב  מאי  דרבא , משמיה 

מסיע  ב� . יסכ� עצי�  בוקע  בה� , יעצב

בוקע  משנה . בעלי  אלו  בה� , יעצב  אבני� 

מבואר, גמרא . בעלי אלו  ב� , יסכ�  עצי� 

שכול�  חכמי� , של מעלות ארבע לנו  שיש 

וכינוי , משל  לה�  עתיר‡.יש  נכסי�  עתיר

תקוע.·.פומבי. עתיר סלעי�  עתיר

כמס.‚. עתיר משח צריכי� „.עתיר הכל

חטיא : למרי 

עתירולפירוש  סלעי� עתיר ש� , רשב"� 

ש�  על הפלפול, הוא  תקוע ,

טעמי�  בפלפולו  תדיר יו�  יו�  שמרויח 

הינו  חטיא , למרי צריכי�  הכל  וכו '. הרבה 

סוגיית  גמרא , רשב"� , ופירש  הגמרא .

עיקר וזה  וברייתות , משניות  ותרוצי גמרא 

הלכה  למדי�  אי�  הגמרא  לא שא�  הגמרא ,

פירוש  מפורש  ויותר וכו '. המשנה מתו�

פלפול  בעל  "זהו  חננאל, רבנו  הוא גמור,

בביתו  על ÛÈÒÂÓÂשיושב  בפלפולו 

וכו '. בתי�  הינו  דתקוע ששמע , שמועתו 

יכול  אד�  שאי�  חטיא , למרי צריכי�  הכל

שאי�  גמרא  בעל זהו  חטה , בלא  לחיות 

לדו�  ולא  והיתר איסור להורות  יכול אד� 

ולחקור לפרש  שיודע  גמרא  בעל א�  כי

יעוש "ב : הלכה .

פלפול ולפ"ז  דבעל מכא� , פשוט לכאורה 

הפלפול  הכוונה  שא� מדעתו, הינו 

א "כ  לו, וברורי�  שיודעי� בגמרא  שיש 

למדונו  שבזה  שכתבנו , כפי אלא  ה� . הינו 

רק  לא  התלמוד וכתיבת  עריכת  מעצ� 

לידע  אלא  מפיו , ונפסוק  יפה  שנדענו  כדי

וכדנקט  מפלפולנו , ולהוסי�  לפלפל ג� 

קבלה ]. דברי דבריו  שר"ח [וידוע  ר"ח

שיש  הגמרא  לשו�  מרהט ג�  ומפורש 

הר"ח  וכ�  גמרא . בעל ויש  פלפול  בעל

וכתב, כמס  עתיר גבי  בפירושו , הדגיש 

שידע כ� כל מחודד  „·¯ואינו  ˘„ÁÏ
Â˙Ú„Ó:ע "כ .

רביומ"ו  במשנת  כתב קוטלר הגר"א 

נ"ג)אהר�  עמוד ויעויי� (ח "א  וז "ל:



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני פג מאמר 

תירוצי� , וכ"ד  קושיות  כ"ד צרי�  היה 

מכל  קאמינא , דשפיר כבר שידע ואע"פ 

ולחכ�  לתלמיד סגי דלא  חזינ�  מקו� 

לה�  חסר כי דבריו , שנכוני�  ידיעה 

התירוצי�  ומתו� דשמעתתא , הרווחא

הדברי� . רווחת  ניכר יהא  לא „.והקושיות 

והתירוצי�  הקושיות  כל בתלמוד  נזכרו 

יש  כי  ור"י , ר"ל בי�  השני�  במש� שהיו 

להאיר הוא  הפלפול  עיקר שכל לומר

מפני בתלמוד כתבו�  ולא  השמעתתא ,

אשי ורב  לרבינא  היה  וסגי האריכות ,

ור"ל, ר"י  לימוד ואופ�  זה מעשה  להזכיר

כתב  זה  [וכעי�  כ� . לעשות  שילמדו  כדי

תשובה  ח "ג בשו "ת  המבי "ט התוספות , על

יעו "ש ]. רווחא ‰.אחרונה . וממילא  הלשו� 

מכרחת  סברא  מכח הכוונה  שמעתתא ,

הוא  שכ� עצמו , העניי� הבנת  מתו�

לחמו . להביא  ממרחק  ולא  והגדר, הפירוש 

.Â ליה קרו  פדת  ב� ר"א  של  שיטתו  ג� 

מהרש "א  עוד [ועיי�  שמעתתא . מחדד� 

דלשתכח]: ד "ה ב . פה , ד�  בב"מ 

חריפות  לברר  כדי להלכה  שאינו ק "ו

ןהסנהדרי

גמרא יתרהעב . הוא  שכתבנו , מה  כל  על

רבי אמר א . יז , ד� בסנהדרי� 

בסנהדרי�  מושיבי�  אי�  רב , אמר יהודא 

מהתורה . השר�  את  לטהר שיודע מי  אלא 

נחש  ומה  ואטהרנו . אדו� אני רב , אמר

שאינו  שר�  טהור, טומאה , ומרבה  שממית 

שיהא  די�  אינו  טומאה  ומרבה  ממית 

בעלמא . אקו�  דהוה  מידי  היא , ולא  טהור.

וקשה  שכתבו , שיודע, בתוד "ה  ויעו "ש 

לנו  דמה  ‰·Ïלר"ת , Ï˘ ˙ÂÙÈ¯Á·לטהר

שיודע  ר"ת , ומפרש  טמאתו . שהתורה  שר� 

בדברי עי"ש  וכו ', נבילות  מטומאת  לטהר

דחוהו , ר"ת  של זה  ק "ו  שג�  התוספות,

השר�  לטהר די� למצוא  ויש  וכתבו ,

ומ"מ  עיש "ב . וכו '. טהור עו�  מנבלת 

שיעשו דעתו נחה  לא  שר"ת  ˜"Âאע"פ 
Ï·‰ Ï˘, הוא דלחינ�  משו�  אלא  אינו  ,

לא  הוא  ואעפ"כ  טמאתו . התורה  שהרי 

באופ�  רב  של זה  ק "ו  מלפרש  נמנע

לברר כדי מ"מ להלכה , שאינו  שאע"פ 

להבי�  שצריכי�  הסנהדרי�  חברי חריפות 

לש�  ג�  חריפות  למוד� שיטת  בדר�

יהיה  ששכל�  כדי שהוא  ובודאי חריפות .

בדר�  לאמיתו  די�  להוציא  כושר לו 

גרידא : חריפות  ואפילו  החריפות

נפרכת  אינה  אם  הבל  של  חריפות  גם 

אמת  לבחון חריף שכל על מלמדת 

לומרוכן  הכא  נחתי דלא  המהרש "א , כתב 

את  לטהר די�  למצוא  יש  האמת  דלפי

פרכא  ה� למפר� דליכא  לומר אלא  השר�,

וכו '. אקו�  מידי  היא  ולא  בתלמוד , דפרי� 

חריפות  למיל�  נאמר "א�  שסיימו  ומה 

נבילה , לטהר נמי  למיל� איכא  הבל  של

דהוי מידי התלמוד פרכת  למפר� וליכא 

מבורר, כרח� על א "כ עיש "ב. קו� ".

נפרכת , אינה א�  הבל של חריפות שאפילו 

הצריכי�  החרי�  שכלו על מלמדת  היא 

קשיא  ולא  תורה , של  לאמתה  לפסוק  אותו

מהרש "א  בש�  לעיל שהבאנו מהא מידי

שפלפול  א . סג, ד� בשבת  הגמרא  על 

לשמה , שלא  תורה  בגדר הוא  הבל של

הוא  ועליו  בהבלו  שנשאר מיירי  הת�  כי

שכלו : לחדד  כלי דר� ולא  סומ�

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי פב 

הוא  כהלכה  שאינ�  הסברות  ג�  דבלימוד

‰¯Â˙ „ÓÂÏ �תנ מ"מ א "ח, דברי דאלו 

שמאי דברי  מזכירי�  ולמה  דעדיות , פ"ק 

דג�  היות  ע�  כי וכו'. לבטלה  והלל

כהלכה  שאינ�  ˘ÓÈÏ‰סברות  ‰¯Â˙ Ô‰ Ô‰
וכו '. דרצה  כיו�  מ "מ דא "ח, ואלו  דאלו 

רק  נקודות והעתקתי התשובה , כל יעו "ש 

זה : לעניינינו 

סיני בלשון נקטו למה ביאור 

רש "י וראהע. בפירוש  א)עוד יד , ,(הוריות

משנה  ששנה  מי  עדי�, סיני

עוקר מסיני . כנתינת�  לו סדורי� וברייתא 

שאי�  אע "פ  בתורה , ומפולפל דחרי�  הרי� ,

מהר כנתינת�  לו סדורות וברייתא  משנה 

עכ"ל. ביותר. מפולפל היה  לא  אבל סיני,

רב  קרי סיני פרש "י, א . ל , ד� ובעירובי�

ובברייתות . במשניות  בקי שהיה  לפי  יוס� 

היו  סיני ברכות , מסכת  בסו�  פרש "י  וכ� 

בברייתות  בקי שהיה  יוס� לרב  קורי� 

תבואה  שקב�  למי חטיא , למרי  הרבה ,

עכ"ל. שמועות . שקב� למי כלומר, למכור,

רשב"� , פירש  ב . קמה , ד�  ב "ב ובמסכת 

סוגיות  גמרא , חטיא , למרי צריכי� הכל

וזהו  וברייתות, משניות  ותירוצי  הגמרא ,

למדי�  אי�  הגמרא  לא שא�  הגמרא, עיקר

התנאי�  כדאמרינ�  משנה , מתו� הלכה 

עול�  א)מבלי כב , מפורש ,(סוטה הרי עכ"ל . .

ולא  הלכה  לפסוק צור� יש  הגמרא  שמ� 

צריכי�  הכל המשל שיי� ובזה  המשנה  מ� 

נקטו  כ�  שעל בפשטות , וצ"ל חטיא . למרי

שמועות  בעל בלשו�  ולא  סיני בלשו�

השקלא  בלי  נאמר שלא  וכיו "ב , וברייתות 

וע"כ  הלכה . יפסוק אי� שא "כ  והטריא ,

מסיני . כנתינת�  ופרש "י , סיני. דקדקו

לו  סדורות  והברייתות המשניות  כלומר,

וטריא  שקלא  ע "י  שנתברר לאחר להלכה

משנה  כל משל, דר�  ועל  הגמרא , כדר�

למסקנא : ופסקה  וברייתא ,

עדיפה  קושיות  ריבוי ידי על  חריפות 

מפורשות  ראיות  מהבאת 

כד ויעויין עא. א . פד, ד�  ב"מ במסכת 

ב�  שמעו� דרבי  נפשיה  נח 

בתריה  יוחנ�  רבי מצטער קא  והווה לקיש ,

ליתביה  ליזיל מא�  רבנ�  אמרו  טובא ,

דמחדד�  פדת  ב�  אלעזר רבי  ניזיל  לדעתיה,

מלתא  כל קמיה , יתיב  אזל שמעתתיה ,

תנא  ליה  אמר יוחנ�  רבי  אמר דהוה 

בר לקישא , כבר את  אמר, ל�. דמסייעא 

מקשי הוה  מלתא  אמינא  הוה  כי לקישא 

וארב  עשרי�  ליה לי  ומפריקנא קושיתא  ע

פרוקי, וארבע ¯ÁÂÂ‡עשרי� ‡ÏÈÓÓÂ
‡˙˙ÚÓ˘.�ל דמסייעא  תנא  אמרת  ואת  ,

קאזיל  הוה  קאמינא . דשפיר ידענא  לא  אטו 

את  היכא ואמר, בכי וקא  מאניה  וקרע 

וכו ', לקישא  בר את  היכא  לקישא  בר

יעוש "ב :

נלמד וכמה  כשמלה  מפורשי�  דברי� 

הגמרא , של  זה  א� ‡.מלשו� על

דמחדד�  פדת  ב�  אלעזר רבי על שאמרו 

מ�  למצוא  היה  שחידודו  כיו�  שמעתתיה .

דעתו  נחה  לא  ר"י לדברי  סייעתא  התנאי� 

זאת . לימוד מדר� ר"י  ידי·.של על

רווחא  זאת  בדר�  לקיש , ריש  של חריפות 

מ�  בראיה  סגי ולא ממילא , שמעתתא 

מחדד� . בגדר דחשיב  הוה ‚.התנאי�  לא

אלא  שלש , שתי�  או  אחת  בקושיא  סגי 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני פג מאמר 

תירוצי� , וכ"ד  קושיות  כ"ד צרי�  היה 

מכל  קאמינא , דשפיר כבר שידע ואע"פ 

ולחכ�  לתלמיד סגי דלא  חזינ�  מקו� 

לה�  חסר כי דבריו , שנכוני�  ידיעה 

התירוצי�  ומתו� דשמעתתא , הרווחא

הדברי� . רווחת  ניכר יהא  לא „.והקושיות 

והתירוצי�  הקושיות  כל בתלמוד  נזכרו 

יש  כי  ור"י , ר"ל בי�  השני�  במש� שהיו 

להאיר הוא  הפלפול  עיקר שכל לומר

מפני בתלמוד כתבו�  ולא  השמעתתא ,

אשי ורב  לרבינא  היה  וסגי האריכות ,

ור"ל, ר"י  לימוד ואופ�  זה מעשה  להזכיר

כתב  זה  [וכעי�  כ� . לעשות  שילמדו  כדי

תשובה  ח "ג בשו "ת  המבי "ט התוספות , על

יעו "ש ]. רווחא ‰.אחרונה . וממילא  הלשו� 

מכרחת  סברא  מכח הכוונה  שמעתתא ,

הוא  שכ� עצמו , העניי� הבנת  מתו�

לחמו . להביא  ממרחק  ולא  והגדר, הפירוש 

.Â ליה קרו  פדת  ב� ר"א  של  שיטתו  ג� 

מהרש "א  עוד [ועיי�  שמעתתא . מחדד� 

דלשתכח]: ד "ה ב . פה , ד�  בב"מ 

חריפות  לברר  כדי להלכה  שאינו ק "ו

ןהסנהדרי

גמרא יתרהעב . הוא  שכתבנו , מה  כל  על

רבי אמר א . יז , ד� בסנהדרי� 

בסנהדרי�  מושיבי�  אי�  רב , אמר יהודא 

מהתורה . השר�  את  לטהר שיודע מי  אלא 

נחש  ומה  ואטהרנו . אדו� אני רב , אמר

שאינו  שר�  טהור, טומאה , ומרבה  שממית 

שיהא  די�  אינו  טומאה  ומרבה  ממית 

בעלמא . אקו�  דהוה  מידי  היא , ולא  טהור.

וקשה  שכתבו , שיודע, בתוד "ה  ויעו "ש 

לנו  דמה  ‰·Ïלר"ת , Ï˘ ˙ÂÙÈ¯Á·לטהר

שיודע  ר"ת , ומפרש  טמאתו . שהתורה  שר� 

בדברי עי"ש  וכו ', נבילות  מטומאת  לטהר

דחוהו , ר"ת  של זה  ק "ו  שג�  התוספות,

השר�  לטהר די� למצוא  ויש  וכתבו ,

ומ"מ  עיש "ב . וכו '. טהור עו�  מנבלת 

שיעשו דעתו נחה  לא  שר"ת  ˜"Âאע"פ 
Ï·‰ Ï˘, הוא דלחינ�  משו�  אלא  אינו  ,

לא  הוא  ואעפ"כ  טמאתו . התורה  שהרי 

באופ�  רב  של זה  ק "ו  מלפרש  נמנע

לברר כדי מ"מ להלכה , שאינו  שאע"פ 

להבי�  שצריכי�  הסנהדרי�  חברי חריפות 

לש�  ג�  חריפות  למוד� שיטת  בדר�

יהיה  ששכל�  כדי שהוא  ובודאי חריפות .

בדר�  לאמיתו  די�  להוציא  כושר לו 

גרידא : חריפות  ואפילו  החריפות

נפרכת  אינה  אם  הבל  של  חריפות  גם 

אמת  לבחון חריף שכל על מלמדת 

לומרוכן  הכא  נחתי דלא  המהרש "א , כתב 

את  לטהר די�  למצוא  יש  האמת  דלפי

פרכא  ה� למפר� דליכא  לומר אלא  השר�,

וכו '. אקו�  מידי  היא  ולא  בתלמוד , דפרי� 

חריפות  למיל�  נאמר "א�  שסיימו  ומה 

נבילה , לטהר נמי  למיל� איכא  הבל  של

דהוי מידי התלמוד פרכת  למפר� וליכא 

מבורר, כרח� על א "כ עיש "ב. קו� ".

נפרכת , אינה א�  הבל של חריפות שאפילו 

הצריכי�  החרי�  שכלו על מלמדת  היא 

קשיא  ולא  תורה , של  לאמתה  לפסוק  אותו

מהרש "א  בש�  לעיל שהבאנו מהא מידי

שפלפול  א . סג, ד� בשבת  הגמרא  על 

לשמה , שלא  תורה  בגדר הוא  הבל של

הוא  ועליו  בהבלו  שנשאר מיירי  הת�  כי

שכלו : לחדד  כלי דר� ולא  סומ�

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי פב 

הוא  כהלכה  שאינ�  הסברות  ג�  דבלימוד

‰¯Â˙ „ÓÂÏ �תנ מ"מ א "ח, דברי דאלו 

שמאי דברי  מזכירי�  ולמה  דעדיות , פ"ק 

דג�  היות  ע�  כי וכו'. לבטלה  והלל

כהלכה  שאינ�  ˘ÓÈÏ‰סברות  ‰¯Â˙ Ô‰ Ô‰
וכו '. דרצה  כיו�  מ "מ דא "ח, ואלו  דאלו 

רק  נקודות והעתקתי התשובה , כל יעו "ש 

זה : לעניינינו 

סיני בלשון נקטו למה ביאור 

רש "י וראהע. בפירוש  א)עוד יד , ,(הוריות

משנה  ששנה  מי  עדי�, סיני

עוקר מסיני . כנתינת�  לו סדורי� וברייתא 

שאי�  אע "פ  בתורה , ומפולפל דחרי�  הרי� ,

מהר כנתינת�  לו סדורות וברייתא  משנה 

עכ"ל. ביותר. מפולפל היה  לא  אבל סיני,

רב  קרי סיני פרש "י, א . ל , ד� ובעירובי�

ובברייתות . במשניות  בקי שהיה  לפי  יוס� 

היו  סיני ברכות , מסכת  בסו�  פרש "י  וכ� 

בברייתות  בקי שהיה  יוס� לרב  קורי� 

תבואה  שקב�  למי חטיא , למרי  הרבה ,

עכ"ל. שמועות . שקב� למי כלומר, למכור,

רשב"� , פירש  ב . קמה , ד�  ב "ב ובמסכת 

סוגיות  גמרא , חטיא , למרי צריכי� הכל

וזהו  וברייתות, משניות  ותירוצי  הגמרא ,

למדי�  אי�  הגמרא  לא שא�  הגמרא, עיקר

התנאי�  כדאמרינ�  משנה , מתו� הלכה 

עול�  א)מבלי כב , מפורש ,(סוטה הרי עכ"ל . .

ולא  הלכה  לפסוק צור� יש  הגמרא  שמ� 

צריכי�  הכל המשל שיי� ובזה  המשנה  מ� 

נקטו  כ�  שעל בפשטות , וצ"ל חטיא . למרי

שמועות  בעל בלשו�  ולא  סיני בלשו�

השקלא  בלי  נאמר שלא  וכיו "ב , וברייתות 

וע"כ  הלכה . יפסוק אי� שא "כ  והטריא ,

מסיני . כנתינת�  ופרש "י , סיני. דקדקו

לו  סדורות  והברייתות המשניות  כלומר,

וטריא  שקלא  ע "י  שנתברר לאחר להלכה

משנה  כל משל, דר�  ועל  הגמרא , כדר�

למסקנא : ופסקה  וברייתא ,

עדיפה  קושיות  ריבוי ידי על  חריפות 

מפורשות  ראיות  מהבאת 

כד ויעויין עא. א . פד, ד�  ב"מ במסכת 

ב�  שמעו� דרבי  נפשיה  נח 

בתריה  יוחנ�  רבי מצטער קא  והווה לקיש ,

ליתביה  ליזיל מא�  רבנ�  אמרו  טובא ,

דמחדד�  פדת  ב�  אלעזר רבי  ניזיל  לדעתיה,

מלתא  כל קמיה , יתיב  אזל שמעתתיה ,

תנא  ליה  אמר יוחנ�  רבי  אמר דהוה 

בר לקישא , כבר את  אמר, ל�. דמסייעא 

מקשי הוה  מלתא  אמינא  הוה  כי לקישא 

וארב  עשרי�  ליה לי  ומפריקנא קושיתא  ע

פרוקי, וארבע ¯ÁÂÂ‡עשרי� ‡ÏÈÓÓÂ
‡˙˙ÚÓ˘.�ל דמסייעא  תנא  אמרת  ואת  ,

קאזיל  הוה  קאמינא . דשפיר ידענא  לא  אטו 

את  היכא ואמר, בכי וקא  מאניה  וקרע 

וכו ', לקישא  בר את  היכא  לקישא  בר

יעוש "ב :

נלמד וכמה  כשמלה  מפורשי�  דברי� 

הגמרא , של  זה  א� ‡.מלשו� על

דמחדד�  פדת  ב�  אלעזר רבי על שאמרו 

מ�  למצוא  היה  שחידודו  כיו�  שמעתתיה .

דעתו  נחה  לא  ר"י לדברי  סייעתא  התנאי� 

זאת . לימוד מדר� ר"י  ידי·.של על

רווחא  זאת  בדר�  לקיש , ריש  של חריפות 

מ�  בראיה  סגי ולא ממילא , שמעתתא 

מחדד� . בגדר דחשיב  הוה ‚.התנאי�  לא

אלא  שלש , שתי�  או  אחת  בקושיא  סגי 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני פה מאמר 

בבואו ונראה, היתה  הזאת הדר� שכל 

וכיו "ב, התלמידי� וללמד ללמוד

לא  שא� בדורותינו, הישיבות  דר� וכמו 

משניות  הרבה  מצאנו  אי�  כ� , תאמר

מפיו  נזכר שבה�  ומוכרעות  פסוקות 

שהרי סיני היה  וכ�  ור"י, ר"מ פלוגתות 

סת�  וכל סת� , שבאו  המשניות  רבות 

הרמב "�  שכתב  וכפי  היא, ר"מ משנה 

מ�  היה  שר"מ זרעי� , לסדר בהקדמתו 

רבנו . משה  עד איש  מפי  איש  המקבלי� ,

נכתבו  רבות  שהלכות  ש� , עוד  וכתב

יעו "ש : ור"י. ר"מ כמו  בשמו,

לא פסוקות  הלכות  התורה  ניתנה  אילו

לעולם  קיום  היה

בירושלמיודברים עד. מובא  מפורשי� 

רבי אמר ה "ב , פ "ד סנהדרי� 

היתה  לא  חתוכה , התורה  ניתנה  אילו ינאי,

אילו  משה , פני  הרב ופירש  עמידה . לרגל

בלא  הלכה בפסק  חתוכה  התורה  ניתנה 

לרגל  היתה לא  ולכא�, לכא�  דעת  נטיית 

דהתורה  לעול� , קיו�  היה  לא  עמידה ,

ולכא� , לכא�  פני�  נדרשת  שתהיה  צריכה 

חיי� . א �להי�  דברי  ואלו  ואלו  כדלקמיה 

וידבר טע�  "מה  הרדב "ז. פירוש  ועי"ש 

הודיעני רבש "ע  לפניו אמר משה , אל ה '

רבי�  אחרי לו אמר ההלכה. היא  היא�

המחייבי�  רבו  זכו , המזכי�  רבו  להטות ,

מט  נדרשת  התורה  שתהא  כדי חייבו ,

ודגלו  מיניי� , טהור, פני�  ומט טמא פני� 

טהורות  אמרות  ה ' אמרת  אומר הוא  וכ� 

ואומר שבעתיי�  מזוקק  בעליל  צרו� כס�

שרמז  מה  ועיי�  עכ "ל. אהבו�". מישרי� 

רב  הנ"ל  הירושלמי לפרש  בגימטריאות 

גאו� : נסי� 

טהור  פעמים מ"ט למשה  ניתנה התורה 

טמא פעמים  ומ"ט

תהלי� ופירש במדרש  ש� , (פרק הרדב "ז 

לא י"ב) ינאי  רבי אמר גרסינ� ,

כל  אלא  חתיכה , חתיכה  התורה  ניתנה 

למשה  אומר הקב"ה  שהיה  ודבר דבר

יעו "ש . וכו'. טהור פני� מט אומר היה 

על  שמעוני בילקוט  זה  במדרש  ועיינתי

דבר כל ינאי  רבי אמר וז "ל : י"ב, תהלי�

מט  לו אמר למשה , אמר שהקב"ה  ודבר

אבהו  רבי טהור. פני� ומט טמא פני� 

עקיבא  לרבי  לו  היה  ותיק תלמיד וכו ',

במט  ומטמא  פני�. במט השר�  את  מטהר

עכ"ל: פני� .

למישרי� מבואר להגיע  שכדי גמור, בירור

לזה  להקדי�  צרי� אהבו�,

להראות  והפוכו  דבר פעמי�  מט זיקוקי� ,

מט  אפשרות  שטהור, מה  על  ג� סברות 

תורה  ניתנה  ולכ� להיפ�. וכ�  טמא , פני� 

יוב�  כ�  ועל למשה. נמסרה  כזאת ובדר�

רבי של  תלמידו  וכ�  ר"מ של שדרכו 

הגמרא  נוסח לפי שמוב�  מה  וכ�  עקיבא ,

טהור ועל  בלבד טמא  שעל  בעירובי� ,

מט  הלכה  כל על אומרי�  היו  בלבד ,

מסירתה  כדר� הוא  כזה  ולימוד טעמי� .

הפני ש�  וכתב המסירה . מ�  וחלק למשה 

אהבו� , מישרי�  הלשו�  על "ÈÚ˜¯משה 
‰¯Â˙‰ ע "י‡‰·˙ מישרי�  לה  לעשות 

מיישרי�  ואח"כ ולכא�  לכא�  הנוטי� דעות 

עי"ש : הרוב ", ע "פ אותו 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי פד 

הכא ,ולכן צ"ל כרח�  בעל ‡.על  שיודע

הבל. של  ק "ו  שזה  דאי·.הק "ו 

ראוי יהא  ואי�  היא  גריעותא  ידע  לא 

בתוספות ‚.לסנהדרי� . ג� מפורש  הרי

יש  נמי  כרח�  על וא"כ  לאמת , שאינו 

לידע  המביאתו  היא  כזאת שחריפות  להבי� ,

בי�  להבחי�  המחשבה  של השיתי�  עד 

זה  מה  יודע  שאינו  מי  כי לאמת , הבל 

אור: זה  מה  ידע  לא  חוש�

בעירובי� יתרעג. הגמרא  עז , ויתר שאת 

בר אחא  רבי אמר ב. יג , ד�

והיה  שאמר מי  לפני  וידוע  גלוי חנינא ,

כמותו . מאיר רבי  של בדורו  שאי�  העול� ,

שלא  כמותו , הלכה  קבעו  לא  מה  ומפני

שהוא  דעתו  סו�  על לעמוד חבריו יכלו 

פני� , לו ומראה טהור, טמא, על אומר

תנא  פני� . לו  ומראה  טמא , טהור, על 

שמו , נהוראי רבי אלא  שמו  מאיר רבי לא 

מאיר שהוא  מאיר, רבי  שמו  נקרא  ולמה 

שמו  נהוראי  ולא  בהלכה . חכמי�  עיני

רבי ליה  ואמרי שמו , נחמיה  רבי אלא 

שמו  נקרא  ולמה  שמו . ער� ב�  אלעזר

אמר בהלכה . חכמי� עיני שמנהיר נהוראי

דחזיתיה  מחבראי , דמחדדנא  האי רבי,

הוה  מקמיה  חזיתיה  ואלו  מאחוריה , לר"מ

רואות  עיני� והיו  דכתיב  טפי, מחדדנא

יוחנ� , א"ר אבהו  רבי  אמר מורי�. את 

שהיה  שמו , וסומכוס  לר"מ לו  היה  תלמיד

ארבעי�  טומאה  של ודבר דבר כל על אומר

ודבר דבר כל ועל טומאה , טעמי  ושמונה

טהרה . טעמי ושמונה ארבעי�  טהרה  של

מטהר שהיה  ביבנה  היה ותיק  תלמיד תנא ,

וכו '. טעמי�  וחמשי�  במאה  השר� את 

לא  דעתו , סו�  על רש "י , ופירש  יעוש "ב .

ובאיזה  נכוני�  דבריו  באיזה  להבי�  יכלו 

מיושב  דעת  נות�  שהיה  נכוני�, דבריו  אי� 

ע "כ: כהלכה . הלכה , אי�  על והגו�

זה ,והנה  מסוגיא  למדי�  אנו  כל  קוד� 

ודר� ‡. בטעמי החיסרו�  תלו לא 

ששיטה  בפרט בחבריו , אלא  פע� ר"מ זו 

כ�  שאי�  מראה ופע� טהור שזה  מראה 

לימודו  דר� ח"ו  וא�  בהיפ� . וכ�  הלכה ,

אלו. פני�  איזה  החסר, עדות ·.הוא

כמותו , בדור שאי� יודע עול�  שבורא 

רצויה  אמת  דר� שדרכו  מזה , מבואר

ב"ה . כל ‚.למקו�  של הפלפול  עצ�  את 

לאיזה  ההלכה  את  רק הבינו, ה�  אופ� 

סו�  על בלשו� שנקט וזה  להחליט, פני� 

דקאמר הלשו� , בהמש� ומפורש  וכו '.

מפני כמותו  הלכה  קבעו  לא  מה ומפני

סו� „.וכו '. על עמדו  שאלו  מבואר,

אע "פ  כמותו, הלכה  נקבעת  היתה דעתו

באותה  והפוכו דר� והראה  פלפל שבנתיי� 

שמעתתא :

האמת  איזו המבחן הוא הדבר  היפוך

היה אך  מקו�  מכל כתב , ש�  מהרש "א

לשני ופני�  טעמי�  לה�  מגלה 

בהלכה  עיניה�  מאיר היה ובזה  הצדדי�,

Î"Á‡ ÚÈ¯Î‰Ï אמת איזה  הפני�  בשני 

כוונת  עומק לע "ד ונראה  יעו "ש . לאמיתו .

של  הפוכו שג�  משו�  לאמיתו , אמת 

אלו  בבחינת  הוא הלימוד בדר� הדבר

על  שאמרו  כמו  חיי� , א �להי�  דברי ואלו 

כאמור, כא�  וג�  וב "ה. ב "ש  מחלוקת 

העול�  והיה  שאמר מי לפני וידוע גלוי

נקראת  למעשה  הלכה  הכרעת  אלא  וכו ',

שבאמת : אמת 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני פה מאמר 

בבואו ונראה, היתה  הזאת הדר� שכל 

וכיו "ב, התלמידי� וללמד ללמוד

לא  שא� בדורותינו, הישיבות  דר� וכמו 

משניות  הרבה  מצאנו  אי�  כ� , תאמר

מפיו  נזכר שבה�  ומוכרעות  פסוקות 

שהרי סיני היה  וכ�  ור"י, ר"מ פלוגתות 

סת�  וכל סת� , שבאו  המשניות  רבות 

הרמב "�  שכתב  וכפי  היא, ר"מ משנה 

מ�  היה  שר"מ זרעי� , לסדר בהקדמתו 

רבנו . משה  עד איש  מפי  איש  המקבלי� ,

נכתבו  רבות  שהלכות  ש� , עוד  וכתב

יעו "ש : ור"י. ר"מ כמו  בשמו,

לא פסוקות  הלכות  התורה  ניתנה  אילו

לעולם  קיום  היה

בירושלמיודברים עד. מובא  מפורשי� 

רבי אמר ה "ב , פ "ד סנהדרי� 

היתה  לא  חתוכה , התורה  ניתנה  אילו ינאי,

אילו  משה , פני  הרב ופירש  עמידה . לרגל

בלא  הלכה בפסק  חתוכה  התורה  ניתנה 

לרגל  היתה לא  ולכא�, לכא�  דעת  נטיית 

דהתורה  לעול� , קיו�  היה  לא  עמידה ,

ולכא� , לכא�  פני�  נדרשת  שתהיה  צריכה 

חיי� . א �להי�  דברי  ואלו  ואלו  כדלקמיה 

וידבר טע�  "מה  הרדב "ז. פירוש  ועי"ש 

הודיעני רבש "ע  לפניו אמר משה , אל ה '

רבי�  אחרי לו אמר ההלכה. היא  היא�

המחייבי�  רבו  זכו , המזכי�  רבו  להטות ,

מט  נדרשת  התורה  שתהא  כדי חייבו ,

ודגלו  מיניי� , טהור, פני�  ומט טמא פני� 

טהורות  אמרות  ה ' אמרת  אומר הוא  וכ� 

ואומר שבעתיי�  מזוקק  בעליל  צרו� כס�

שרמז  מה  ועיי�  עכ "ל. אהבו�". מישרי� 

רב  הנ"ל  הירושלמי לפרש  בגימטריאות 

גאו� : נסי� 

טהור  פעמים מ"ט למשה  ניתנה התורה 

טמא פעמים  ומ"ט

תהלי� ופירש במדרש  ש� , (פרק הרדב "ז 

לא י"ב) ינאי  רבי אמר גרסינ� ,

כל  אלא  חתיכה , חתיכה  התורה  ניתנה 

למשה  אומר הקב"ה  שהיה  ודבר דבר

יעו "ש . וכו'. טהור פני� מט אומר היה 

על  שמעוני בילקוט  זה  במדרש  ועיינתי

דבר כל ינאי  רבי אמר וז "ל : י"ב, תהלי�

מט  לו אמר למשה , אמר שהקב"ה  ודבר

אבהו  רבי טהור. פני� ומט טמא פני� 

עקיבא  לרבי  לו  היה  ותיק תלמיד וכו ',

במט  ומטמא  פני�. במט השר�  את  מטהר

עכ"ל: פני� .

למישרי� מבואר להגיע  שכדי גמור, בירור

לזה  להקדי�  צרי� אהבו�,

להראות  והפוכו  דבר פעמי�  מט זיקוקי� ,

מט  אפשרות  שטהור, מה  על  ג� סברות 

תורה  ניתנה  ולכ� להיפ�. וכ�  טמא , פני� 

יוב�  כ�  ועל למשה. נמסרה  כזאת ובדר�

רבי של  תלמידו  וכ�  ר"מ של שדרכו 

הגמרא  נוסח לפי שמוב�  מה  וכ�  עקיבא ,

טהור ועל  בלבד טמא  שעל  בעירובי� ,

מט  הלכה  כל על אומרי�  היו  בלבד ,

מסירתה  כדר� הוא  כזה  ולימוד טעמי� .

הפני ש�  וכתב המסירה . מ�  וחלק למשה 

אהבו� , מישרי�  הלשו�  על "ÈÚ˜¯משה 
‰¯Â˙‰ ע "י‡‰·˙ מישרי�  לה  לעשות 

מיישרי�  ואח"כ ולכא�  לכא�  הנוטי� דעות 

עי"ש : הרוב ", ע "פ אותו 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי פד 

הכא ,ולכן צ"ל כרח�  בעל ‡.על  שיודע

הבל. של  ק "ו  שזה  דאי·.הק "ו 

ראוי יהא  ואי�  היא  גריעותא  ידע  לא 

בתוספות ‚.לסנהדרי� . ג� מפורש  הרי

יש  נמי  כרח�  על וא"כ  לאמת , שאינו 

לידע  המביאתו  היא  כזאת שחריפות  להבי� ,

בי�  להבחי�  המחשבה  של השיתי�  עד 

זה  מה  יודע  שאינו  מי  כי לאמת , הבל 

אור: זה  מה  ידע  לא  חוש�

בעירובי� יתרעג. הגמרא  עז , ויתר שאת 

בר אחא  רבי אמר ב. יג , ד�

והיה  שאמר מי  לפני  וידוע  גלוי חנינא ,

כמותו . מאיר רבי  של בדורו  שאי�  העול� ,

שלא  כמותו , הלכה  קבעו  לא  מה  ומפני

שהוא  דעתו  סו�  על לעמוד חבריו יכלו 

פני� , לו ומראה טהור, טמא, על אומר

תנא  פני� . לו  ומראה  טמא , טהור, על 

שמו , נהוראי רבי אלא  שמו  מאיר רבי לא 

מאיר שהוא  מאיר, רבי  שמו  נקרא  ולמה 

שמו  נהוראי  ולא  בהלכה . חכמי�  עיני

רבי ליה  ואמרי שמו , נחמיה  רבי אלא 

שמו  נקרא  ולמה  שמו . ער� ב�  אלעזר

אמר בהלכה . חכמי� עיני שמנהיר נהוראי

דחזיתיה  מחבראי , דמחדדנא  האי רבי,

הוה  מקמיה  חזיתיה  ואלו  מאחוריה , לר"מ

רואות  עיני� והיו  דכתיב  טפי, מחדדנא

יוחנ� , א"ר אבהו  רבי  אמר מורי�. את 

שהיה  שמו , וסומכוס  לר"מ לו  היה  תלמיד

ארבעי�  טומאה  של ודבר דבר כל על אומר

ודבר דבר כל ועל טומאה , טעמי  ושמונה

טהרה . טעמי ושמונה ארבעי�  טהרה  של

מטהר שהיה  ביבנה  היה ותיק  תלמיד תנא ,

וכו '. טעמי�  וחמשי�  במאה  השר� את 

לא  דעתו , סו�  על רש "י , ופירש  יעוש "ב .

ובאיזה  נכוני�  דבריו  באיזה  להבי�  יכלו 

מיושב  דעת  נות�  שהיה  נכוני�, דבריו  אי� 

ע "כ: כהלכה . הלכה , אי�  על והגו�

זה ,והנה  מסוגיא  למדי�  אנו  כל  קוד� 

ודר� ‡. בטעמי החיסרו�  תלו לא 

ששיטה  בפרט בחבריו , אלא  פע� ר"מ זו 

כ�  שאי�  מראה ופע� טהור שזה  מראה 

לימודו  דר� ח"ו  וא�  בהיפ� . וכ�  הלכה ,

אלו. פני�  איזה  החסר, עדות ·.הוא

כמותו , בדור שאי� יודע עול�  שבורא 

רצויה  אמת  דר� שדרכו  מזה , מבואר

ב"ה . כל ‚.למקו�  של הפלפול  עצ�  את 

לאיזה  ההלכה  את  רק הבינו, ה�  אופ� 

סו�  על בלשו� שנקט וזה  להחליט, פני� 

דקאמר הלשו� , בהמש� ומפורש  וכו '.

מפני כמותו  הלכה  קבעו  לא  מה ומפני

סו� „.וכו '. על עמדו  שאלו  מבואר,

אע "פ  כמותו, הלכה  נקבעת  היתה דעתו

באותה  והפוכו דר� והראה  פלפל שבנתיי� 

שמעתתא :

האמת  איזו המבחן הוא הדבר  היפוך

היה אך  מקו�  מכל כתב , ש�  מהרש "א

לשני ופני�  טעמי�  לה�  מגלה 

בהלכה  עיניה�  מאיר היה ובזה  הצדדי�,

Î"Á‡ ÚÈ¯Î‰Ï אמת איזה  הפני�  בשני 

כוונת  עומק לע "ד ונראה  יעו "ש . לאמיתו .

של  הפוכו שג�  משו�  לאמיתו , אמת 

אלו  בבחינת  הוא הלימוד בדר� הדבר

על  שאמרו  כמו  חיי� , א �להי�  דברי ואלו 

כאמור, כא�  וג�  וב "ה. ב "ש  מחלוקת 

העול�  והיה  שאמר מי לפני וידוע גלוי

נקראת  למעשה  הלכה  הכרעת  אלא  וכו ',

שבאמת : אמת 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני פז מאמר 

ובריתו  ליריאיו  ה ' סוד שנאמר כעניי� 

יתבר�  הבורא  מאת  שואל  ואני להודיע� .

שגגה  מבלי ישרה בדר� בו  להדריכני

הדריכני המשורר אמר כאשר ועוו� ,

ישעי . א�להי אתה  כי  ולמדני , באמת� 

איעזר, ובא �להי�  אקוה, וישעו  אייחל , ואני

עכ"ל. וכו '. לפרש  עצמי  על מקבל ואני

הרמב "�  על כשהשיג שכתב  מה  ועיי�

הל"א : ט"ו  פרק אוכלי�  טומאת בהלכות 

הרבים  שהיו הלל  כבית הלכה 

זאב ואחרעז . בנימי�  בשו "ת  ראיתי  כ� 

רמ"ו) סימ� דברי(ח"ב  על  שכתב

כתב : דבריו  ובסו�  דיבמות , פ "ק  התוספות

מב "ה  טפי  חריפי דב"ש  דאע"ג  קמ� , הא 

וכו '. רובא דהוו  כב"ה  הלכה  הכי  אפילו 

היא , בשמי�  לא  ר"י דמדקאמר דחזינ�

פלוגתא  דאיכא  מקו�  דבכל  מינה  שמע 

בבת  משגיחי�  אי�  הכא  כי  וארבי�  איחיד

לולי מתבאר, זה מכל יעוש "ב. וכו ', קול 

גזירת  שזו  להטות  רבי�  דאחר טעמא 

מטעמא  ב "ש  אחר הולכי�  היינו  הכתוב,

שנאמר משו�  צ"ל , ובודאי טפי. דחריפי 

וחריפות�  חיי� , א �להי�  דברי ואלו  אלו 

שנאמר השני הפ�  והוא  אמיתית , היתה 

למשה :

י"ז סימן 

דשמיא  למאריה  בעי עלמא  כולי

החיד "א ועייןעח. למר�  הגדולי�  בש� 

לעיל  שהבאנו  מה  לגבי  שכתב 

וז "ל: הלכה , פסקו  נשי�  שג�  לעניי� 

לעולמי� , היה  וכבר חדש  כל  אי�  ואול� 

נביאות , שבע  דהוו  דמגילה , פ "ק דאמרינ� 

דבנות  קיט, ד� בתרא  בגמרא  ואמרו 

יעו "ש . וכו '. דרשניות  חכמניות  צלפחד 

לכוי�  הנשי�  מיכולת  היקש  שעושה מבואר

לנבואה . להגיע  מיכולת�  להלכה  לפסוק 

וכמו  לזה . זה  בי�  קשר שאי� ואע"פ 

זרעי� , לסדר בהקדמה  הרמב"�  שכתב 

העיו�  בעניי�  ופינחס יהושוע  שיעשה  מה 

אשי . ורב רבינא  שיעשה  הוא  והסברא 

טענה  מתו� שיפרש  שכוונתו , יעוש "ב .

מועילה  אי�  לזה  נבואי, עליו�  כח לו  שיש 

לומר שיזכה  כא�  הכוונה  אבל הנבואה .

הלכה  לאותה  בדיוק וכיו� מדעתו , סברא 

ע "י שנאמרו  או מסיני. למשה שנאמרה 

לאותו  והכיוו�  והתלמוד. המשנה  חכמי

הסברא : עצ�  ולא  נבואה  בגדר הוא  עניי�

עלמא האמור כולי שאמרו  כמו  זה , מכל 

שילמד  דר� בכל חטיא , למרי  בעו 

לכוי�  דשמיא  למאריה בעינ�  החכ� 

מהרש "א  ולפירוש  ההלכה . של לאמיתה

לכאורה  וז"ל : בפשטות� , יותר עוד  ש� 

בסברת  אמרה  הראשו�  חכ�  א�  קשה ,

ג�  כ�  נאמר לא  למה  נבואה , בלא  הלב 

מזליה  בר לאו  ואפילו השני חכ�  כל על

דגוברא  קאמר, דהכי לפרש  ונראה  הוא.

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי פו 

נחוניה  רבי תפלת  נבין זה פי על 

כוונת מעתהעה . להבי�  וג� ליישב יש 

הקנה  ב�  נחוניה  רבי תפלת 

אכשל  ולא וכו ', יה "ר ב. כח, ד�  בברכות 

אומר ולא  חברי . בי וישמחו  הלכה  בדבר

וכו ' טמא  טהור על  ולא  טהור, טמא  על

הגר "א) בהגהת שהתפלה (יעו"ש לומר, והכרח .

אליבא  שמעתתא  לאסוקי שלא  היא 

על  ולא  טמא  הטהור על לומר דהלכתא 

אכשל  שלא  בלשו�  שיש  וכפי  טהור, טמא 

.‰ÎÏ‰ כפשט ·„·¯ לפרש  אפשר ואי 

וטריא , בשקלא  וכו', אומר שלא  הנוסח

למשה  ונתינתה  המישרי� , שזו חזינ�  שהרי 

אהבת  עיקר וזה  והיפוכו , פני�  במט רבנו 

דמילתא , מסקנא  על כרח�, על אלא  תורה .

לאמיתה  אמת  שה�  פני� המט על להכריע 

יש  שפיר זה  ועל  למעשה . ההלכה  של

סיוע  לקבלת  עול�  לבורא  להתפלל

דבר לומר שנית�  כיו�  שהרי  מלמעלה ,

א�להי�  דברי ואלו  ואלו  פני�  במט והיפוכו 

להכריע  דשמייא  סייעתא  צרי�  כ�  על  חיי� ,

למעשה : להלכה  פני�  מט הוא  איזה 

ט"ז סימן 

נבואה  מדרך הבאה  הלב סברת כח  גדול 

ולכוי� ומכח עו . לומר דשמייא  סייעתא 

מסיני . למשה להלכתא  אפילו 

יזכה  חכ�  אותו  של  מזליה  בר הוא  וא� 

התלמידי�  מ�  ורבי�  ממנו . לגדול לכוי�  ג� 

סברא , כשאומרי�  המדרש  בתי  בשערי

אח"ז  אותה  שמוצאי�  לב� וישמח יגיל

במסכת  וכמפורש  ובאחרוני� . בראשוני�

[ופירש  תדע  אביי, אמר א . יב , ד�  ב "ב

מ�  נבואה  ניטלה  שלא  תדע  רש "י,

מילתא , רבה גוברא  דאמר החכמי� ],

אחריני רבא  דגוברא  משמיה  ומתאמרא 

ודלמא  קושיא  ומאי רבא , אמר כוותיה .

תדע, רבא , אמר אלא  נינהו. מזלא חד בני

ג  ומתאמרא דאמר מילתא , רבה  וברא 

כוותיה . יוס� בר עקיבא  דרבי משמיה 

מזלא  חד בני  למימר וליכא  רש "י, [ופירש 

הרבה ]. ממנו  חכ�  עקיבא רבי  שהרי נינהו ,

מזליה  בר מלתא  להא  דלמא קושיא , ומאי 

דאמר תדע, אשי, רב  אמר אלא  הוא.

למשה  הלכה  ומתאמרא מילתא רבה גוברא 

ולאו  בארובה כסומא ודלמא כותיה. מסיני

דאמר וכיו� רש "י, ופירש  קאמר. טעמא 

לירד  שמכוו�  כסומא  זה  אי� טעמא ,

הלב  סברת אלא  בעלמא , במקרה  לארובה 

להלכה  להסכי�  וזכה  בנבואה  לו  הבאה 

יעו "ש : מסיני . למשה 

מסכת ועיין על לפירושו  הראב"ד  הקדמת 

דבר, כל אדבר טר�  שכתב: עדיות 

אשר הזה  בספר הקורא  לכל  מודיע  אני 

מפי לא  אלה בכל עמי אי�  כי מחל, אני 

לבדו  הא �ל  מעזרת כי  מורה , מפי  ולא  רב 

שגגה  בה�  יקרה ואולי דעת. אד�  המלמד 

הקורא  ידע  הלב, משגגת  או היד משגגת 

מ�  בו  והנמצא ברבותי, ולא  העוו�  בי  בו,

כי  ידע כי והישר ‰ÂÒ„הטוב ÔÓ ‡Â‰,



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני פז מאמר 

ובריתו  ליריאיו  ה ' סוד שנאמר כעניי� 

יתבר�  הבורא  מאת  שואל  ואני להודיע� .

שגגה  מבלי ישרה בדר� בו  להדריכני

הדריכני המשורר אמר כאשר ועוו� ,

ישעי . א�להי אתה  כי  ולמדני , באמת� 

איעזר, ובא �להי�  אקוה, וישעו  אייחל , ואני

עכ"ל. וכו '. לפרש  עצמי  על מקבל ואני

הרמב "�  על כשהשיג שכתב  מה  ועיי�

הל"א : ט"ו  פרק אוכלי�  טומאת בהלכות 

הרבים  שהיו הלל  כבית הלכה 

זאב ואחרעז . בנימי�  בשו "ת  ראיתי  כ� 

רמ"ו) סימ� דברי(ח"ב  על  שכתב

כתב : דבריו  ובסו�  דיבמות , פ "ק  התוספות

מב "ה  טפי  חריפי דב"ש  דאע"ג  קמ� , הא 

וכו '. רובא דהוו  כב"ה  הלכה  הכי  אפילו 

היא , בשמי�  לא  ר"י דמדקאמר דחזינ�

פלוגתא  דאיכא  מקו�  דבכל  מינה  שמע 

בבת  משגיחי�  אי�  הכא  כי  וארבי�  איחיד

לולי מתבאר, זה מכל יעוש "ב. וכו ', קול 

גזירת  שזו  להטות  רבי�  דאחר טעמא 

מטעמא  ב "ש  אחר הולכי�  היינו  הכתוב,

שנאמר משו�  צ"ל , ובודאי טפי. דחריפי 

וחריפות�  חיי� , א �להי�  דברי ואלו  אלו 

שנאמר השני הפ�  והוא  אמיתית , היתה 

למשה :

י"ז סימן 

דשמיא  למאריה  בעי עלמא  כולי

החיד "א ועייןעח. למר�  הגדולי�  בש� 

לעיל  שהבאנו  מה  לגבי  שכתב 

וז "ל: הלכה , פסקו  נשי�  שג�  לעניי� 

לעולמי� , היה  וכבר חדש  כל  אי�  ואול� 

נביאות , שבע  דהוו  דמגילה , פ "ק דאמרינ� 

דבנות  קיט, ד� בתרא  בגמרא  ואמרו 

יעו "ש . וכו '. דרשניות  חכמניות  צלפחד 

לכוי�  הנשי�  מיכולת  היקש  שעושה מבואר

לנבואה . להגיע  מיכולת�  להלכה  לפסוק 

וכמו  לזה . זה  בי�  קשר שאי� ואע"פ 

זרעי� , לסדר בהקדמה  הרמב"�  שכתב 

העיו�  בעניי�  ופינחס יהושוע  שיעשה  מה 

אשי . ורב רבינא  שיעשה  הוא  והסברא 

טענה  מתו� שיפרש  שכוונתו , יעוש "ב .

מועילה  אי�  לזה  נבואי, עליו�  כח לו  שיש 

לומר שיזכה  כא�  הכוונה  אבל הנבואה .

הלכה  לאותה  בדיוק וכיו� מדעתו , סברא 

ע "י שנאמרו  או מסיני. למשה שנאמרה 

לאותו  והכיוו�  והתלמוד. המשנה  חכמי

הסברא : עצ�  ולא  נבואה  בגדר הוא  עניי�

עלמא האמור כולי שאמרו  כמו  זה , מכל 

שילמד  דר� בכל חטיא , למרי  בעו 

לכוי�  דשמיא  למאריה בעינ�  החכ� 

מהרש "א  ולפירוש  ההלכה . של לאמיתה

לכאורה  וז"ל : בפשטות� , יותר עוד  ש� 

בסברת  אמרה  הראשו�  חכ�  א�  קשה ,

ג�  כ�  נאמר לא  למה  נבואה , בלא  הלב 

מזליה  בר לאו  ואפילו השני חכ�  כל על

דגוברא  קאמר, דהכי לפרש  ונראה  הוא.

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי פו 

נחוניה  רבי תפלת  נבין זה פי על 

כוונת מעתהעה . להבי�  וג� ליישב יש 

הקנה  ב�  נחוניה  רבי תפלת 

אכשל  ולא וכו ', יה "ר ב. כח, ד�  בברכות 

אומר ולא  חברי . בי וישמחו  הלכה  בדבר

וכו ' טמא  טהור על  ולא  טהור, טמא  על

הגר "א) בהגהת שהתפלה (יעו"ש לומר, והכרח .

אליבא  שמעתתא  לאסוקי שלא  היא 

על  ולא  טמא  הטהור על לומר דהלכתא 

אכשל  שלא  בלשו�  שיש  וכפי  טהור, טמא 

.‰ÎÏ‰ כפשט ·„·¯ לפרש  אפשר ואי 

וטריא , בשקלא  וכו', אומר שלא  הנוסח

למשה  ונתינתה  המישרי� , שזו חזינ�  שהרי 

אהבת  עיקר וזה  והיפוכו , פני�  במט רבנו 

דמילתא , מסקנא  על כרח�, על אלא  תורה .

לאמיתה  אמת  שה�  פני� המט על להכריע 

יש  שפיר זה  ועל  למעשה . ההלכה  של

סיוע  לקבלת  עול�  לבורא  להתפלל

דבר לומר שנית�  כיו�  שהרי  מלמעלה ,

א�להי�  דברי ואלו  ואלו  פני�  במט והיפוכו 

להכריע  דשמייא  סייעתא  צרי�  כ�  על  חיי� ,

למעשה : להלכה  פני�  מט הוא  איזה 

ט"ז סימן 

נבואה  מדרך הבאה  הלב סברת כח  גדול 

ולכוי� ומכח עו . לומר דשמייא  סייעתא 

מסיני . למשה להלכתא  אפילו 

יזכה  חכ�  אותו  של  מזליה  בר הוא  וא� 

התלמידי�  מ�  ורבי�  ממנו . לגדול לכוי�  ג� 

סברא , כשאומרי�  המדרש  בתי  בשערי

אח"ז  אותה  שמוצאי�  לב� וישמח יגיל

במסכת  וכמפורש  ובאחרוני� . בראשוני�

[ופירש  תדע  אביי, אמר א . יב , ד�  ב "ב

מ�  נבואה  ניטלה  שלא  תדע  רש "י,

מילתא , רבה גוברא  דאמר החכמי� ],

אחריני רבא  דגוברא  משמיה  ומתאמרא 

ודלמא  קושיא  ומאי רבא , אמר כוותיה .

תדע, רבא , אמר אלא  נינהו. מזלא חד בני

ג  ומתאמרא דאמר מילתא , רבה  וברא 

כוותיה . יוס� בר עקיבא  דרבי משמיה 

מזלא  חד בני  למימר וליכא  רש "י, [ופירש 

הרבה ]. ממנו  חכ�  עקיבא רבי  שהרי נינהו ,

מזליה  בר מלתא  להא  דלמא קושיא , ומאי 

דאמר תדע, אשי, רב  אמר אלא  הוא.

למשה  הלכה  ומתאמרא מילתא רבה גוברא 

ולאו  בארובה כסומא ודלמא כותיה. מסיני

דאמר וכיו� רש "י, ופירש  קאמר. טעמא 

לירד  שמכוו�  כסומא  זה  אי� טעמא ,

הלב  סברת אלא  בעלמא , במקרה  לארובה 

להלכה  להסכי�  וזכה  בנבואה  לו  הבאה 

יעו "ש : מסיני . למשה 

מסכת ועיין על לפירושו  הראב"ד  הקדמת 

דבר, כל אדבר טר�  שכתב: עדיות 

אשר הזה  בספר הקורא  לכל  מודיע  אני 

מפי לא  אלה בכל עמי אי�  כי מחל, אני 

לבדו  הא �ל  מעזרת כי  מורה , מפי  ולא  רב 

שגגה  בה�  יקרה ואולי דעת. אד�  המלמד 

הקורא  ידע  הלב, משגגת  או היד משגגת 

מ�  בו  והנמצא ברבותי, ולא  העוו�  בי  בו,

כי  ידע כי והישר ‰ÂÒ„הטוב ÔÓ ‡Â‰,



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני פט מאמר 

דרכי לקניית  המעלות  כל ידע שאד�  יתכ� 

הכל  שניה�  על ובודאי אינו התלמוד 

מראה  תורה , של מלחמתה באמתיות אלא 

דבר, מתו� דבר מבי�  בהלכה , פני� 

הלכה  להיות  זה בכל סגי  לא  ואעפ "כ

מהשי "ת : אלא  מקו� , בכל כמותו

מדינתם  רבני  אחר  נגררים  מדינה  אנשי רוב 

לתעתע גם פ . יכולי�  חיצוניי�  דברי� 

הלכה . בפסק האד�  של מחשבתו

סופר החת�  מר�  שכתב  מה  (בשו"ת ואביא

ז') סימ� אבע "ז היתרחלק  שצרי� מה  בעניי�

לישא  לבעל  להתיר כדי רבני� ק ' של

חר�  על  לעבור ולא  אשתו  על אשה 

מדינות . משלש  להיות  שצריכי�  רגמ"ה ,

אלא  גור�  המל�  אי�  כי  וז "ל: ש�  וכתב 

מדינה . אנשי דעות  È„Ó�‰שווי  È˘�‡ ·Â¯Â
ÌÈÎ˘Ó� �ודעותיה ההיא  מדינה  רבני  אחר

זה , מכל מתבאר העניי� . כל עי"ש  וכו '.

חתמו  המאה  שכל  יתכ�  אחת  ממדינה  כי

ויחסר מדינת� רבני אחר שנמשכו  משו� 

הדעת : שיקול

ש� וביתר כתב  י"ב)שאת  וז "ל,(בסימ�

נאמרו  כבר אלו דברי  כל והנה 

ועל  הקט� , במכתבי  נמר�  בקיצור ממני

בדבר, תשובות שתי השואל הרב  השיב זה 

לי ‰¯·כמדומה  Ï˘ Â˙˜„ˆ ·Â¯Ó˘, ההוא

כבנות  מתנהגת  שאינה  האשה  על והתקצפו 

הכשרות , Â˘ÚÏÂ˙ישראל ‰· ÚÂ‚ÙÏ ‰ˆ¯
ÌÈ¯ÊÓÓ ‰È�· �מירושת אות�  ולהפקיע

תעשינה  ולא  הנשי�  כל  תיווסרנה  למע� 

שכתב  במה הטעתו  עינו  כ�  ועל  כדמותה ,

סופר שהחת�  א�  ועל עיש "ב. וכו'. וז "ל

וסיי� , דבריו . כל דחה  זכות , עליו  לימד

בחזקת  הבני�  שלדעתי סלקינ� , בהא 

שהארכתי אלא  ירושת�  ובחזקת  כשרות� 

וכו '. הלב מ�  להוציא  הראוי מ�  יותר

שהעניי�  ואע"פ  אכ"מ. כי העניי�  כל יעו "ש 

רב�  מפי  יצאו  כי העתקתי  מ"מ לכל, ידוע

יש  בשיקול של  דברי�  רק  שלא  ללמד ראל

בסיבות  ג�  אלא  לטעות , יכול סברא 

באור ועיי� משונות . מסיבות  חיצוניות 

רמ "ט)אלחנ�  עמוד (ח"ב 
ג 

מבריסק  ר"ח שמר� 

שלמעשה  הי "ד וסרמ� אלחנ�  להגר"א  אמר

‰¯Â˙ È¯·„· ˙Â�Ó‡� Ô�È‚‰� ‡Ï: ע "ש .

ורביג. הגמרא, מלשו� פה  בעל אלחנ�  ר' ציטט  מדיוניה�  באחד ... ש� : הלשו� תשלו�  וזהו

ר' תמה  בפני� . הדברי�  לראות  בכדי  המסכת את לפניו להביא ביקש מפיו כשמעו וולויל'ה 

רק  תורה, בדברי נאמנות  נהגינ� לא  "למעשה וולויל'ה : רבי השיב לי ? מאמי�  אינו וכי  אלחנ� :

עכ "ד . וכו'. השמועה  בעלי  על  מסתמכי�  היו אז רק  בספר , נכתב לא עוד הש"ס  כאשר  לפני� 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי פח 

מפיו , אותו  ששמענו  מילתא אמר רבה 

אחרינא  רבה  דגברא  משמיה ומתאמרא 

כגו�  מפיו , אותו  שמענו  ולא  לו , שקד� 

רב  אמר יוחנ� , ר' ואיתימא  אלעזר א "ר

אמרה , ודאי  שהשני רבא , ואיתימא  פפא 

שמענו  שלא  א�  דראשו�  משמיה  ומתאמרא 

בפי זו  נבואה  שנפלה  אלא  מפיו , אותו 

יש  וכ�  הראשו�, אמרה שג�  האומרי� 

עכ"ל: וק"ל . לקמ� . לפרש 

מסיני להלכה לכוין אפילו הסברא כח

שבה ולפירושו, הסברא  של כחה  גדול

לכוי�  שיכול עד האד�  נחנ� 

להלכה  ואפילו  ממנו ועצומי�  לגדולי�

עליו  שתשרה  צור� מבלי מסיני למשה 

לעניי� כח בלבד אלא נזכר שלא  נבואי ,

אמרה . הראשו�  שג�  האומרי�  שבפי

שאמר שמה  המהרש "א , ש�  עוד  [וכתב

ניתנה  המקדש  בית  שחרב  מיו�  יוחנ� רבי 

ע "י הכוונה  ולתינוקות לשוטי�  נבואה 

הנבואה . מהות  של קודש  מרוח ולא  שד,

לעיל  שנאמר למה  דומה  אינו  ולפ "ז,

מיו�  חיפה , דמ�  אבדימי רב  אמר מיניה ,

מ�  נבואה  ניטלה  המקדש  בית  שחרב 

יעו "ש , וכו ' לחכמי�  וניתנה  הנביאי� 

ע "י התורה לחכמי כי לומר שח"ו  ובודאי

יש  ומעט  ואכ"מ. פליגי, דלא  וברור שד.

קדומה ]: חכמה בספרי בכת "י עוד לי

הדין בעומק  טועים  הרוב 

שילמד,וגםעט . דר� שבכל  זה , יסוד 

פלפולי�  בדר�  שכ�  כל  א�

סייעתא  צרי�  הסברא , וכח אמיתיי�

ד�  בפסחי� שמובא  ממה  מוב�  דשמיא ,

מבני מכוסי�  דברי�  שבעה ת "ר ב. נד,

ועומק  הנחמה, ויו�  המיתה, יו�  אד� ,

הדי�  ועומק  ופרש "י, וכו '. ‰¯Â·הדי� ,

ÌÈÚÂË.העתיק הדי�  עומק נמי, אי  בו .

לפירושו  הרי במהרש "א. ויעו"ש  ע"כ .

הדי�  עומק  על כפשטו, והוא  הראשו� 

מבהיל  דבר רש "י לנו  קבע  הדי�  פסק  של

שיטה  שבכל ופשוט, בו . טועי�  שהרוב

והפוסקי�  הש "ס כל ידע א�  ג�  שילמד

הדי� . לעומק היורדי�  ה�  מעטי�  עדיי� 

ויו�  המיתה  ליו�  שהשווה  כ� כדי  עד 

וכמה  שמי� . בידי  שהכל לומר הנחמה 

שברור וא� זה . דבר על להתבונ� יש 

והרמב "�  הרי "�  פוסקי�  לנו  זרחו  שמאז 

פוסקי�  אנו  אי�  וכו' וכו ' והב "י והרא"ש 

ומשו�  הפוסק , הספר אלא  בעצמינו 

עליה�  ישראל  חכמי כל וקבלו  שקיימו 

לראות  צרי� עדיי�  מ"מ מפיה� . לפסוק 

למסבר שכ� וכל הדי� , עומק  להדדי  בדמוי 

בא  שלא  מחודש  בדי� שכ�  וכל מלתא ,

עומק  מכח להוציא  וצרי�  מפורש  זכרו 

ב. צג, בסנהדרי�  ומפורש  הסברא .

ה ' היה  שדוד ושאול, דוד בי�  שההבדל 

יהודה  רב ואמר כמותו . שהלכה  עמו,

דואג  אמרו  לא  הזה הפסוק כל רב  אמר

לישאל. שיודע  נג� , יודע הרע . בלשו�  אלא 

שיודע  מלחמה , איש  להשיב . שיודע גבור,

איש  תורה . של  במלחמתה  ולית�  לישא 

דבר, ונבו� בהלכה . פני� שמראה  תואר,

שהלכה  עמו , וה ' דבר. מתו� דבר שמבי� 

להו  אמר בכולהו  מקו� . בכל  כמותו 

וה ' ליה  דאמר כיו�  כמוהו, בני  יהונת� 

ביה , הוה לא  נמי  דבדידיה  מלתא  עמו,

הרי יעו "ש . בה . ואקניא  דעתיה  חלש 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני פט מאמר 

דרכי לקניית  המעלות  כל ידע שאד�  יתכ� 

הכל  שניה�  על ובודאי אינו התלמוד 

מראה  תורה , של מלחמתה באמתיות אלא 

דבר, מתו� דבר מבי�  בהלכה , פני� 

הלכה  להיות  זה בכל סגי  לא  ואעפ "כ

מהשי "ת : אלא  מקו� , בכל כמותו

מדינתם  רבני  אחר  נגררים  מדינה  אנשי רוב 

לתעתע גם פ . יכולי�  חיצוניי�  דברי� 

הלכה . בפסק האד�  של מחשבתו

סופר החת�  מר�  שכתב  מה  (בשו"ת ואביא

ז') סימ� אבע "ז היתרחלק  שצרי� מה  בעניי�

לישא  לבעל  להתיר כדי רבני� ק ' של

חר�  על  לעבור ולא  אשתו  על אשה 

מדינות . משלש  להיות  שצריכי�  רגמ"ה ,

אלא  גור�  המל�  אי�  כי  וז "ל: ש�  וכתב 

מדינה . אנשי דעות  È„Ó�‰שווי  È˘�‡ ·Â¯Â
ÌÈÎ˘Ó� �ודעותיה ההיא  מדינה  רבני  אחר

זה , מכל מתבאר העניי� . כל עי"ש  וכו '.

חתמו  המאה  שכל  יתכ�  אחת  ממדינה  כי

ויחסר מדינת� רבני אחר שנמשכו  משו� 

הדעת : שיקול

ש� וביתר כתב  י"ב)שאת  וז "ל,(בסימ�

נאמרו  כבר אלו דברי  כל והנה 

ועל  הקט� , במכתבי  נמר�  בקיצור ממני

בדבר, תשובות שתי השואל הרב  השיב זה 

לי ‰¯·כמדומה  Ï˘ Â˙˜„ˆ ·Â¯Ó˘, ההוא

כבנות  מתנהגת  שאינה  האשה  על והתקצפו 

הכשרות , Â˘ÚÏÂ˙ישראל ‰· ÚÂ‚ÙÏ ‰ˆ¯
ÌÈ¯ÊÓÓ ‰È�· �מירושת אות�  ולהפקיע

תעשינה  ולא  הנשי�  כל  תיווסרנה  למע� 

שכתב  במה הטעתו  עינו  כ�  ועל  כדמותה ,

סופר שהחת�  א�  ועל עיש "ב. וכו'. וז "ל

וסיי� , דבריו . כל דחה  זכות , עליו  לימד

בחזקת  הבני�  שלדעתי סלקינ� , בהא 

שהארכתי אלא  ירושת�  ובחזקת  כשרות� 

וכו '. הלב מ�  להוציא  הראוי מ�  יותר

שהעניי�  ואע"פ  אכ"מ. כי העניי�  כל יעו "ש 

רב�  מפי  יצאו  כי העתקתי  מ"מ לכל, ידוע

יש  בשיקול של  דברי�  רק  שלא  ללמד ראל

בסיבות  ג�  אלא  לטעות , יכול סברא 

באור ועיי� משונות . מסיבות  חיצוניות 

רמ "ט)אלחנ�  עמוד (ח"ב 
ג 

מבריסק  ר"ח שמר� 

שלמעשה  הי "ד וסרמ� אלחנ�  להגר"א  אמר

‰¯Â˙ È¯·„· ˙Â�Ó‡� Ô�È‚‰� ‡Ï: ע "ש .

ורביג. הגמרא, מלשו� פה  בעל אלחנ�  ר' ציטט  מדיוניה�  באחד ... ש� : הלשו� תשלו�  וזהו

ר' תמה  בפני� . הדברי�  לראות  בכדי  המסכת את לפניו להביא ביקש מפיו כשמעו וולויל'ה 

רק  תורה, בדברי נאמנות  נהגינ� לא  "למעשה וולויל'ה : רבי השיב לי ? מאמי�  אינו וכי  אלחנ� :

עכ "ד . וכו'. השמועה  בעלי  על  מסתמכי�  היו אז רק  בספר , נכתב לא עוד הש"ס  כאשר  לפני� 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי פח 

מפיו , אותו  ששמענו  מילתא אמר רבה 

אחרינא  רבה  דגברא  משמיה ומתאמרא 

כגו�  מפיו , אותו  שמענו  ולא  לו , שקד� 

רב  אמר יוחנ� , ר' ואיתימא  אלעזר א "ר

אמרה , ודאי  שהשני רבא , ואיתימא  פפא 

שמענו  שלא  א�  דראשו�  משמיה  ומתאמרא 

בפי זו  נבואה  שנפלה  אלא  מפיו , אותו 

יש  וכ�  הראשו�, אמרה שג�  האומרי� 

עכ"ל: וק"ל . לקמ� . לפרש 

מסיני להלכה לכוין אפילו הסברא כח

שבה ולפירושו, הסברא  של כחה  גדול

לכוי�  שיכול עד האד�  נחנ� 

להלכה  ואפילו  ממנו ועצומי�  לגדולי�

עליו  שתשרה  צור� מבלי מסיני למשה 

לעניי� כח בלבד אלא נזכר שלא  נבואי ,

אמרה . הראשו�  שג�  האומרי�  שבפי

שאמר שמה  המהרש "א , ש�  עוד  [וכתב

ניתנה  המקדש  בית  שחרב  מיו�  יוחנ� רבי 

ע "י הכוונה  ולתינוקות לשוטי�  נבואה 

הנבואה . מהות  של קודש  מרוח ולא  שד,

לעיל  שנאמר למה  דומה  אינו  ולפ "ז,

מיו�  חיפה , דמ�  אבדימי רב  אמר מיניה ,

מ�  נבואה  ניטלה  המקדש  בית  שחרב 

יעו "ש , וכו ' לחכמי�  וניתנה  הנביאי� 

ע "י התורה לחכמי כי לומר שח"ו  ובודאי

יש  ומעט  ואכ"מ. פליגי, דלא  וברור שד.

קדומה ]: חכמה בספרי בכת "י עוד לי

הדין בעומק  טועים  הרוב 

שילמד,וגםעט . דר� שבכל  זה , יסוד 

פלפולי�  בדר�  שכ�  כל  א�

סייעתא  צרי�  הסברא , וכח אמיתיי�

ד�  בפסחי� שמובא  ממה  מוב�  דשמיא ,

מבני מכוסי�  דברי�  שבעה ת "ר ב. נד,

ועומק  הנחמה, ויו�  המיתה, יו�  אד� ,

הדי�  ועומק  ופרש "י, וכו '. ‰¯Â·הדי� ,

ÌÈÚÂË.העתיק הדי�  עומק נמי, אי  בו .

לפירושו  הרי במהרש "א. ויעו"ש  ע"כ .

הדי�  עומק  על כפשטו, והוא  הראשו� 

מבהיל  דבר רש "י לנו  קבע  הדי�  פסק  של

שיטה  שבכל ופשוט, בו . טועי�  שהרוב

והפוסקי�  הש "ס כל ידע א�  ג�  שילמד

הדי� . לעומק היורדי�  ה�  מעטי�  עדיי� 

ויו�  המיתה  ליו�  שהשווה  כ� כדי  עד 

וכמה  שמי� . בידי  שהכל לומר הנחמה 

שברור וא� זה . דבר על להתבונ� יש 

והרמב "�  הרי "�  פוסקי�  לנו  זרחו  שמאז 

פוסקי�  אנו  אי�  וכו' וכו ' והב "י והרא"ש 

ומשו�  הפוסק , הספר אלא  בעצמינו 

עליה�  ישראל  חכמי כל וקבלו  שקיימו 

לראות  צרי� עדיי�  מ"מ מפיה� . לפסוק 

למסבר שכ� וכל הדי� , עומק  להדדי  בדמוי 

בא  שלא  מחודש  בדי� שכ�  וכל מלתא ,

עומק  מכח להוציא  וצרי�  מפורש  זכרו 

ב. צג, בסנהדרי�  ומפורש  הסברא .

ה ' היה  שדוד ושאול, דוד בי�  שההבדל 

יהודה  רב ואמר כמותו . שהלכה  עמו,

דואג  אמרו  לא  הזה הפסוק כל רב  אמר

לישאל. שיודע  נג� , יודע הרע . בלשו�  אלא 

שיודע  מלחמה , איש  להשיב . שיודע גבור,

איש  תורה . של  במלחמתה  ולית�  לישא 

דבר, ונבו� בהלכה . פני� שמראה  תואר,

שהלכה  עמו , וה ' דבר. מתו� דבר שמבי� 

להו  אמר בכולהו  מקו� . בכל  כמותו 

וה ' ליה  דאמר כיו�  כמוהו, בני  יהונת� 

ביה , הוה לא  נמי  דבדידיה  מלתא  עמו,

הרי יעו "ש . בה . ואקניא  דעתיה  חלש 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני צא מאמר 

ע "כ. לימוד. שכר שיקבלו  זמ�  לאחר רב�

להעמיד  היא  דשמעתא  אגרא  קאמר ומדלא 

כיו "ב  וכל רב� מפי שמועה לומר גירסא

אגרא  לומר דקדק  אלא „˘ÚÓ˙‡הלשו� ,
,‡¯·Ò �בכול כי היגיעה . עיקר שזה משו� 

על  היגיעה , על  השכר שעיקר מבורר

דכלה  אגרא  הריצה , יגיעת  דפרקא  אגרא 

ע� . מרוב להדחק  שמצטערי�  דוחקא ,

נמי דמיירי שפירש , מהרש "א  ועי"ש 

ולפירושו , הלימוד. את שיודעי�  בחכמי�

שהנה  דשמעתא , אגרא  הבנת  שזו  שכ�  כל 

מקו�  מכל  השמעתא יודעי�  שכבר אע"פ 

שכר� : זה  סברא  ואומרי�  שמקשי�  בזה 

שומעין ליחיד אפילו פשוטה  בסברא

בכנה "ג ועל פג . יעוי� הסברא , פשטות  כח

התלמוד  כללי ס"ז)על שכתב,(אות 

היכא  כרבי� , הלכה  ורבי�  דיחיד אע"ג 

לאו  אי כיחיד, הלכה טעמיה דמסתבר

מתברר כ� כרבי� . בפירוש  גמרא  דפסק 

ומדברי המפלת , פרק  נדה  ממסכת 

והרד"ק  מ"ד . סימ�  בתשובה  ז "ל הרשב"א 

ד') חדר כ"ד  על (בבית לסמו�  אי�  כתב,

ראיה  לנו  שיש  אע"פ  המרובי�  נגד היחיד

ורבי�  יחיד בי�  חילוק יש  ואולי לדבריו .

הפוסקי� , ורבי�  ליחיד  הגמרא , בעלי של

להכא  טעמיה  מסתבר בי�  חילוק  שיש  או 

בגמרא  אשכח�  לדבריו , ראיה  לנו  שיש 

כותיה  הלכתא ואפ "ה  פלוני מדרבי לאפוקי

נ"ד ) סימ� זאב עכ"ל:(בנימי� .

זרעי� ועיין לסדר הרמב"�  (ד"ה הקדמת 

כ�) שהצריכ� א� הטע�  אבל  שכתב :

מפני הוא , ורבי�  יחיד דברי לכתוב 

בא  כ� ועל  כיחיד, הלכה להיות שאפשר

כשתהיה  ËÂ˘Ù‰ללמד� ‡¯·Ò ואפילו

עליו  שחולקי� ואע "פ  לו , שומעי�  ליחיד,

במקומות  זה , לפי יעוש "ב . וכו ', רבי� 

פסקו  ואעפ"כ  סברא  נמי אמר שיחיד 

שאמר שסברא  משו�  אלא  אינו  כרבי� 

לומר מכרחת  כלומר, פשוטה , היתה  לה� 

שיחלקו  רבי�  ימצאו  אי� צ"ע , א�  כ� .

לזה  נשוב ועוד שכזאת . בסברא  יחיד על

זאת : תשובה בשלהי  בעזה "י

הש "ס,האמנם פד. בכל  בקי יהא  שלא  מי 

שסברתו  סיכו�  לפתחו  אורב 

כ�  ועל  בש "ס , שהיא  כל מסוגיא  תיסתר

בקי להיות התלמיד  שצרי� הגמור בודאי 

זאת  תשובה  ובסו� גפ"ת . בש "ס גדול 

א�  כלומר, למה , קוד�  מה  נרחיב עוד 

יכשיר קוד�  או  הבקיאות , לו יקנה קוד� 

וחרי�. מחודד להיות  אי� ושכלו  מוחו 

להל� : ועיי� 

תיסתר  לא ופשוטה  זכה  סברא

זכה ומ"מ,פה . הינו , פשוטה, הסברא  א� 

לה  שימצא יתכ�  לא  וישרה ,

לעומק  וכשירדו  מקו� , משו�  סתירה 

שנ  עיו�  לאחר יראו  שלישיהסוגיא  או  י

סתירה, כא�  אי�  כזה כי מעשה  שהבאתי (וכפי 

מבריסק) מר"ח  התשובה  במסכת בתחלת ועיי�  .

מניי�  נחמני , בר שמואל א "ר ב . מו , ב "ק

שנאמר הראיה , עליו מחבירו  להמוציא 

אליה�  יגיש  אליה� , יגש  דברי� בעל מי

לי למה  הא אשי, רב  ליה  מתקי�  ראיה .

אזיל  כאיבא ליה  דכאיב  הוא , סברא  קרא,

הסברא  כח  כ"כ הנה  עי"ש . אסיא , לבי 

כדי עד  בוריה , על למעשה  הלכה  להבי� 

קרא : צרי�  דלא 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי צ 

י "ח  סימן

המקרא  כח כמו הסברא כח

הש "ס וכבר פא. בגליונות  יותר הרחבתי

בכת"י) הפעמי� (עדיי� רבות  ,

קרא  אימא  איבעית  אומר, שהתלמוד

הסברא  שכח מכא� סברא , אימא  איבעית 

שמתהפכת  במקו� ואפילו  הקרא , ככח 

אעתיק  אחת  ודוגמא  ולכא� . לכא�  הסברא 

הונא  רב  אמר א . ט, ד� ב "ב  במסכת 

עני בא  א�  [ופרש "י, למזונות  בודקי� 

רמאי ], יהא  שלא  בודקי�  פרנסוני ואמר

סברא , אימא  איבעית לכסות . בודקי�  ואי� 

איבעית  מבזי. קא  לא  והאי מבזי קא  האי 

לחמ� לרעב פרוש  הלא  קרא , (ישעיא אימא 

ליה נ"ח) הב  והדר פרוש  כתיב , בשי"�  ,

כי כתיב , והת�  תחלה ]. וחקור [דרוש 

לאלתר. תראה כי  וכסיתו , ערו�  תראה

ואי�  לכסות  בודקי� אמר, יהודא  ורב

סברא  אימא  איבעית למזונות . בודקי� 

סברא , אימא  איבעית  קרא , אימא  ואיבעית 

מצערא  קא  לא  והאיי  ליה  מצערא  קא  האיי

הלא  כתיב  הכא  קרא , אימא  ואיבעית  ליה .

קרינ� , וכד  לאלתר פרוס לחמ�  לרעב פרוס 

וכסיתו , ערו�  תראה  כי כתיב  והת� 

יעוש "ב :

מתיישבות  כן פי על ואף מתהפכות  סברות 

הלב  על 

אחת הרי סברא  שאי�  שאע"פ  מבואר,

ולכא� , לכא�  להיפו� וניתנת  מכרעת 

איבעית  נמי, יהודא רבי אמר אעפ "כ,

ודבר סברא . אימא  ואיבעית  קרא  אימא 

שה�  שאע"פ  משו�  לומר, צרי� פשוט

כל  מקו� מכל  מתהפכות  סברות  שתי 

מ  כחה אחת  אחת  וכל הלב, על  תיישבת 

הקרא : כח כפי  להיאמר יפה 

בנמנום  גם  להשיב  אפשר בקיאות 

אלא וכחפב. בבקיאות  תלוי אינו  הסברא 

מהשי"ת  הלב , מבינת  באה היא 

באד� . נטע  אשר והתבונה , החכמה מקור

יצא , מתנמנ�  ב. יח , ד�  מגילה  ויעויי� 

ני�  אשי רבי  אמר מתנמנ� , דמי  היכי 

ועני . ליה דקרו  תיר, ולא  תיר ני� , ולא 

ליה  מדכרו  וכי  סברא , לאהדורי  ידע ולא 

הזכה  בלשונו  רש "י  ש�  ודקדק  מדכר.

דבר סברא  לאהדורי ופירש : והתמציתית 

שבקיאות  הרי  עי"ש . הלב . מבינת  הבא 

נמנו� , של במצב  אפילו  להשיב אפשר

יש  השומע לב  ליישב הדבר הטעמת  אבל 

וצלילות  ערנות  שצריכה  מיוחדת  בינה 

מיוחדת : דעת 

הגרסא ולא סברא דשמעתא  אגרא 

רבא ,ומשום  אמר ב . ו , ד�  בברכות  כ�

ופרש "י , סברא. דשמעתא , אגרא

טעמו  להבי�  ומתיישב  וטורח  יגע  שהוא

שפרש "י ממה  מדוקדק וזה  ע "כ. דבר. של

עיקר רהטא , דפרקא , אגרא  מיניה  לעיל 

דרשא  לשמוע  הרצי�  הבריות  שכר קיבול

אינ�  שהרי  המרוצה , שכר הוא חכ�  מפי 

מפי שמועה  ולומר גירסא  להעמיד מביני� 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני צא מאמר 

ע "כ. לימוד. שכר שיקבלו  זמ�  לאחר רב�

להעמיד  היא  דשמעתא  אגרא  קאמר ומדלא 

כיו "ב  וכל רב� מפי שמועה לומר גירסא

אגרא  לומר דקדק  אלא „˘ÚÓ˙‡הלשו� ,
,‡¯·Ò �בכול כי היגיעה . עיקר שזה משו� 

על  היגיעה , על  השכר שעיקר מבורר

דכלה  אגרא  הריצה , יגיעת  דפרקא  אגרא 

ע� . מרוב להדחק  שמצטערי�  דוחקא ,

נמי דמיירי שפירש , מהרש "א  ועי"ש 

ולפירושו , הלימוד. את שיודעי�  בחכמי�

שהנה  דשמעתא , אגרא  הבנת  שזו  שכ�  כל 

מקו�  מכל  השמעתא יודעי�  שכבר אע"פ 

שכר� : זה  סברא  ואומרי�  שמקשי�  בזה 

שומעין ליחיד אפילו פשוטה  בסברא

בכנה "ג ועל פג . יעוי� הסברא , פשטות  כח

התלמוד  כללי ס"ז)על שכתב,(אות 

היכא  כרבי� , הלכה  ורבי�  דיחיד אע"ג 

לאו  אי כיחיד, הלכה טעמיה דמסתבר

מתברר כ� כרבי� . בפירוש  גמרא  דפסק 

ומדברי המפלת , פרק  נדה  ממסכת 

והרד"ק  מ"ד . סימ�  בתשובה  ז "ל הרשב"א 

ד') חדר כ"ד  על (בבית לסמו�  אי�  כתב,

ראיה  לנו  שיש  אע"פ  המרובי�  נגד היחיד

ורבי�  יחיד בי�  חילוק יש  ואולי לדבריו .

הפוסקי� , ורבי�  ליחיד  הגמרא , בעלי של

להכא  טעמיה  מסתבר בי�  חילוק  שיש  או 

בגמרא  אשכח�  לדבריו , ראיה  לנו  שיש 

כותיה  הלכתא ואפ "ה  פלוני מדרבי לאפוקי

נ"ד ) סימ� זאב עכ"ל:(בנימי� .

זרעי� ועיין לסדר הרמב"�  (ד"ה הקדמת 

כ�) שהצריכ� א� הטע�  אבל  שכתב :

מפני הוא , ורבי�  יחיד דברי לכתוב 

בא  כ� ועל  כיחיד, הלכה להיות שאפשר

כשתהיה  ËÂ˘Ù‰ללמד� ‡¯·Ò ואפילו

עליו  שחולקי� ואע "פ  לו , שומעי�  ליחיד,

במקומות  זה , לפי יעוש "ב . וכו ', רבי� 

פסקו  ואעפ"כ  סברא  נמי אמר שיחיד 

שאמר שסברא  משו�  אלא  אינו  כרבי� 

לומר מכרחת  כלומר, פשוטה , היתה  לה� 

שיחלקו  רבי�  ימצאו  אי� צ"ע , א�  כ� .

לזה  נשוב ועוד שכזאת . בסברא  יחיד על

זאת : תשובה בשלהי  בעזה "י

הש "ס,האמנם פד. בכל  בקי יהא  שלא  מי 

שסברתו  סיכו�  לפתחו  אורב 

כ�  ועל  בש "ס , שהיא  כל מסוגיא  תיסתר

בקי להיות התלמיד  שצרי� הגמור בודאי 

זאת  תשובה  ובסו� גפ"ת . בש "ס גדול 

א�  כלומר, למה , קוד�  מה  נרחיב עוד 

יכשיר קוד�  או  הבקיאות , לו יקנה קוד� 

וחרי�. מחודד להיות  אי� ושכלו  מוחו 

להל� : ועיי� 

תיסתר  לא ופשוטה  זכה  סברא

זכה ומ"מ,פה . הינו , פשוטה, הסברא  א� 

לה  שימצא יתכ�  לא  וישרה ,

לעומק  וכשירדו  מקו� , משו�  סתירה 

שנ  עיו�  לאחר יראו  שלישיהסוגיא  או  י

סתירה, כא�  אי�  כזה כי מעשה  שהבאתי (וכפי 

מבריסק) מר"ח  התשובה  במסכת בתחלת ועיי�  .

מניי�  נחמני , בר שמואל א "ר ב . מו , ב "ק

שנאמר הראיה , עליו מחבירו  להמוציא 

אליה�  יגיש  אליה� , יגש  דברי� בעל מי

לי למה  הא אשי, רב  ליה  מתקי�  ראיה .

אזיל  כאיבא ליה  דכאיב  הוא , סברא  קרא,

הסברא  כח  כ"כ הנה  עי"ש . אסיא , לבי 

כדי עד  בוריה , על למעשה  הלכה  להבי� 

קרא : צרי�  דלא 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי צ 

י "ח  סימן

המקרא  כח כמו הסברא כח

הש "ס וכבר פא. בגליונות  יותר הרחבתי

בכת"י) הפעמי� (עדיי� רבות  ,

קרא  אימא  איבעית  אומר, שהתלמוד

הסברא  שכח מכא� סברא , אימא  איבעית 

שמתהפכת  במקו� ואפילו  הקרא , ככח 

אעתיק  אחת  ודוגמא  ולכא� . לכא�  הסברא 

הונא  רב  אמר א . ט, ד� ב "ב  במסכת 

עני בא  א�  [ופרש "י, למזונות  בודקי� 

רמאי ], יהא  שלא  בודקי�  פרנסוני ואמר

סברא , אימא  איבעית לכסות . בודקי�  ואי� 

איבעית  מבזי. קא  לא  והאי מבזי קא  האי 

לחמ� לרעב פרוש  הלא  קרא , (ישעיא אימא 

ליה נ"ח) הב  והדר פרוש  כתיב , בשי"�  ,

כי כתיב , והת�  תחלה ]. וחקור [דרוש 

לאלתר. תראה כי  וכסיתו , ערו�  תראה

ואי�  לכסות  בודקי� אמר, יהודא  ורב

סברא  אימא  איבעית למזונות . בודקי� 

סברא , אימא  איבעית  קרא , אימא  ואיבעית 

מצערא  קא  לא  והאיי  ליה  מצערא  קא  האיי

הלא  כתיב  הכא  קרא , אימא  ואיבעית  ליה .

קרינ� , וכד  לאלתר פרוס לחמ�  לרעב פרוס 

וכסיתו , ערו�  תראה  כי כתיב  והת� 

יעוש "ב :

מתיישבות  כן פי על ואף מתהפכות  סברות 

הלב  על 

אחת הרי סברא  שאי�  שאע"פ  מבואר,

ולכא� , לכא�  להיפו� וניתנת  מכרעת 

איבעית  נמי, יהודא רבי אמר אעפ "כ,

ודבר סברא . אימא  ואיבעית  קרא  אימא 

שה�  שאע"פ  משו�  לומר, צרי� פשוט

כל  מקו� מכל  מתהפכות  סברות  שתי 

מ  כחה אחת  אחת  וכל הלב, על  תיישבת 

הקרא : כח כפי  להיאמר יפה 

בנמנום  גם  להשיב  אפשר בקיאות 

אלא וכחפב. בבקיאות  תלוי אינו  הסברא 

מהשי"ת  הלב , מבינת  באה היא 

באד� . נטע  אשר והתבונה , החכמה מקור

יצא , מתנמנ�  ב. יח , ד�  מגילה  ויעויי� 

ני�  אשי רבי  אמר מתנמנ� , דמי  היכי 

ועני . ליה דקרו  תיר, ולא  תיר ני� , ולא 

ליה  מדכרו  וכי  סברא , לאהדורי  ידע ולא 

הזכה  בלשונו  רש "י  ש�  ודקדק  מדכר.

דבר סברא  לאהדורי ופירש : והתמציתית 

שבקיאות  הרי  עי"ש . הלב . מבינת  הבא 

נמנו� , של במצב  אפילו  להשיב אפשר

יש  השומע לב  ליישב הדבר הטעמת  אבל 

וצלילות  ערנות  שצריכה  מיוחדת  בינה 

מיוחדת : דעת 

הגרסא ולא סברא דשמעתא  אגרא 

רבא ,ומשום  אמר ב . ו , ד�  בברכות  כ�

ופרש "י , סברא. דשמעתא , אגרא

טעמו  להבי�  ומתיישב  וטורח  יגע  שהוא

שפרש "י ממה  מדוקדק וזה  ע "כ. דבר. של

עיקר רהטא , דפרקא , אגרא  מיניה  לעיל 

דרשא  לשמוע  הרצי�  הבריות  שכר קיבול

אינ�  שהרי  המרוצה , שכר הוא חכ�  מפי 

מפי שמועה  ולומר גירסא  להעמיד מביני� 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני צג מאמר 

לא  טעמיה  מסתברא , דר"מ  הלכתיה  רבא,

הלכתיה  מסתברא , דר"י  טעמא  מסתברא .

מסתברא , דר"מ  הלכתיה מסתברא . לא 

בית  את  לבנות  ולנו  לכ�  לא  דכתיב

מייתי דקא מסתברא , לא  טעמיה  א �להינו .

דעה  בני דלאו חש "ו , שאני מחש "ו , ליה 

מייתי דקא  מסתברא , דר"י טעמא  נינהו .

דבני דאע "ג ואנדרוגינוס, מטומטו�  ליה 

לא  הלכתיה רחמנא. מעטינהו  נינהו  דעה 

לבנות  לנו  ולא  לכ�  לא  דכתיב  מסתברא ,

יעו "ש : וכו'. א �להינו בית  את 

מסתברכלומר, למעשה  ופסק הכרעה 

מקרא  לו יש  שהרי כר"מ לפסוק

מה�  שאחד המקראות  שני בי�  שמכריע 

הכתובי�  ומכח  ממעט, ואחד  מרבה

לתת  בא  כשר"מ אבל  ההלכה , נפסקת 

לא  לחש "ו  לדמותו  וההגיו�  הלב סברת 

נגד  בסברת  לחלק  יש  שהרי  מסתברא ,

דעה  בני  לשאינ�  דעה  בני דשאני לומר,

דר"י והלכתא  להערי�. יוכלו שה�  כדי

מקראות  ששני  טענתו  שהרי מסתברא , לא 

שלישי מקרא יש  ממעט, ואחד מרבה אחד

מקר לאותו  לה� הנוטה  שאמר שממעט, א 

וטעמיה  וגו '. לנו  ולא לה� לא עזרא 

ואנדרוגינוס  טומטו�  שהרי מסתברא ,

דעה , בני  שה�  אע "פ נערכי�  שאינ� 

לא  דעה  ב�  שהוא מה  גוי  ג�  וממילא 

טומטו�  כמו  אחר איש  ממיני וגוי חשיב.

טומטו�  ולא ודאי  דזכר ואנדרוגינוס ,

ספק : שה�  ואנדרוגינוס

פ "א והנהפח. ערכי�  בהלכות  הרמב"� 

עליו  והשיג  כר"מ. פסק  ה "ו 

הלכה  ור"י  שר"מ  הכלל מ�  הראב"ד ש� 

והרדב"ז . הכ"מ  שכתבו  מה ועי "ש  כר"י.

הלכה  מקו�  שבכל  שאע"פ  לע "ד, ונראה 

ממעשה  ראיה  הביא  רבה , כא�  מ"מ כר"י,

ע "י למעשה הלכה  נעשתה  שכבר רב

הזכרנו  וכבר ר"מ . כדעת  הסופר עזרא 

עמודי�  והמעשה  שהקבלה  לעיל, זה  יסוד

על  להתלות . ראויי� ובה�  בהוראה  גדולי� 

ואע "ג  כר"מ, לפסוק לו  היה הכרח כ� 

משו�  הסופר, לעזרא  טעמא אמר שר"י 

לנו  ולא  לכ� לא דאמר הוא  ידי�  רפיו� 

ע "י שנעשה  המעשה  מקו�  מכל  וגו '.

לכו "ע  רבי�  וע "י וסיעתו  עזרא  עול�  גדולי 

זאת  תשובה  בתחלת  שהעלינו  וכפי הוא ,

המשנה  על בפירושו  עדיי� [א� לעיל ,

להדפיס  כשאזכה  אי"ה  ובעזה "י  כר"י. פסק 

יותר]: יתבררו  הש "ס על וחדושי  פירושי

הוא ,ובנקודה ממנה  המוב�  זאת  אחרונה

בהכרעה  מעורבות הסברות  שג� 

משמעות  נטיית  ג�  אלא  הדי� , נטיית  רק  לא 

דברי הבנת  נטיית  שכ� וכל  המקראות .

ידינו , על ובראשוני�  בתלמוד רבותינו

והראשוני�  מקרא  בבחינת לנו  שהתלמוד

וכדלעיל: משנה  בבחינת 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי צב 

קרא עליה  להקיש הקרא ככח סברא כח 

אחר 

ככח ומצאנופו . רק  לא  הסברא  שכח

מקיש  אלא  כראיה , הקרא 

מקרא  שמקישי�  כמו  אחר קרא  עליה 

בכל  ב. כה , ד� בפסחי�  ומבואר לקרא .

עריות  וגילוי זרה  מעבודה  חו�  מתרפאי� 

דאמר� . הא  זרה  עבודה דמי� , ושפיכות 

רבי דתניא , דמי� , ושפיכות  עריות  גילוי

רעהו  על איש  יקו�  כאשר כי  אומר

עניי�  מה  וכי הזה , הדבר כ�  נפש  ורצחו

בא  זה  הרי  המאורסה , נערה אצל רוצח 

לנערה  רוצח מקיש  למד. ונמצא  ללמד

נית�  המאורסה נערה מה  המאורסה ,

להצילו  נית�  רוצח א� בנפשו , להצילה 

רוצח  מה  מרוצח, המאורסה  ונערה  בנפשו .

המאורסה  נערה  א� יעבור, ואל יהרג 

גופיה  דמי�  ושפיכות  תעבור. ואל  תיהרג 

לקמיה  דאתא  ההוא  כי  היא , סברא  מנל� ,

זיל  לי אמר דוראי מרי  א "ל, דרבא ,

א "ל, ל�. קטילנא  לא  ואי לפלניא, קטליה

דדמא  חזית  מאי תיקטול, ולא ליקלו� 

גברא  דההוא דמא דלמא  טפי  סומק  דיד�

שנפש�  יאמר מי [ופרש "י, טפי , סומק 

דלמא  זה , משל יותר המקו�  לפני  חביבה 

עבירה  ונמצא עליו , טפי  חביבה  זה של

הרי יעוש "ב ]. אבודה , ונפש  נעשית 

שהיא  המאורסה  נערה  שהקש  מפורש ,

מדי�  נלמד תעבור, ואל שתיהרג  בדי� 

לימודו  שכל יעבור ואל  שיהרג רוצח

נשמע  שלכאורה  ואע"פ  הסברא . מכח הוא

לא  טפי סומק שדמיה  ברור היה שא� 

מדנקט  יעבור, ולא ליהרג חייב היה 

ואפילו  כ�  לומר היא  סברא  ואעפ"כ דלמא,

דחבריה  דמא  דלמא  בגדר שהוא משו� 

טפי: סומק

מפרשנות  וסברא חילוק  מכח סברא

שינגדו ומצאנו .פז  סברות  שתי שיהיו 

מוצא  מחמת  לשניה  אחת 

הדעת  חילוק  מכח סברות  יש  כי  הסברא ,

לזה  קורא  שרש "י וזהו  ·È�˙וההגיו� ,
.·Ï‰ הפסוק שקרוב מכח סברות ויש 

דעה : לאותה  לפרשו 

עובד וכמו  ב . ה , ד� ערכי�  במסכת 

[ופרש "י , נער� אומר ר"מ כוכבי� ,

ערכו  נות�  עלי, ערכו  ישראל אמר א� 

[אבל  מערי�  לא  אבל גוי], של  שני�  כפי 

אחרי�  ער� או  עלי ערכי  הגוי אמר א� 

אומר, יהודא ר' כלו� ]. אמר לא  עלי ,

רבנ� , תנו ובגמרא , נער�. לא  אבל  מערי�

מעריכי� . הגוי�  ואי�  נערכי� ישראל בני

דברי איש , ת "ל נערכי� , יהו  לא  יכול

אחד  שמקרא  מאחר וכי ר"מ, אמר ר"מ.

ומקרא  גוי� ], מרבה  איש , [כלומר, מרבה 

ממעט], ישראל, ובני  [כלומר, ממעט אחד

מערי�. ולא נער� אומר אני מה  מפני

יותר בנערכי�  הכתוב  שריבה  מפני

נער�  וקט�  שוטה  חרש  שהרי  מבמעריכי� 

בני אומר, יהודא  רבי מעריכי� . לא  אבל 

יכול  נערכי�. הגוי�  ואי�  נערכי� ישראל 

וכי ר"י  אמר איש . ת "ל מעריכי� , יהו  לא 

אחד  ומקרא  מרבה , אחד שמקרא  מאחר

מערי�  גוי  אומר אני מה  מפני ממעט,

במעריכי�  הכתוב שריבה  מפני נער�, ולא 

טומטו�  שהרי מבנערכי� , יותר

אמר נערכי� . לא  אבל מעריכי�  ואנדרוגינוס 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני צג מאמר 

לא  טעמיה  מסתברא , דר"מ  הלכתיה  רבא,

הלכתיה  מסתברא , דר"י  טעמא  מסתברא .

מסתברא , דר"מ  הלכתיה מסתברא . לא 

בית  את  לבנות  ולנו  לכ�  לא  דכתיב

מייתי דקא מסתברא , לא  טעמיה  א �להינו .

דעה  בני דלאו חש "ו , שאני מחש "ו , ליה 

מייתי דקא  מסתברא , דר"י טעמא  נינהו .

דבני דאע "ג ואנדרוגינוס, מטומטו�  ליה 

לא  הלכתיה רחמנא. מעטינהו  נינהו  דעה 

לבנות  לנו  ולא  לכ�  לא  דכתיב  מסתברא ,

יעו "ש : וכו'. א �להינו בית  את 

מסתברכלומר, למעשה  ופסק הכרעה 

מקרא  לו יש  שהרי כר"מ לפסוק

מה�  שאחד המקראות  שני בי�  שמכריע 

הכתובי�  ומכח  ממעט, ואחד  מרבה

לתת  בא  כשר"מ אבל  ההלכה , נפסקת 

לא  לחש "ו  לדמותו  וההגיו�  הלב סברת 

נגד  בסברת  לחלק  יש  שהרי  מסתברא ,

דעה  בני  לשאינ�  דעה  בני דשאני לומר,

דר"י והלכתא  להערי�. יוכלו שה�  כדי

מקראות  ששני  טענתו  שהרי מסתברא , לא 

שלישי מקרא יש  ממעט, ואחד מרבה אחד

מקר לאותו  לה� הנוטה  שאמר שממעט, א 

וטעמיה  וגו '. לנו  ולא לה� לא עזרא 

ואנדרוגינוס  טומטו�  שהרי מסתברא ,

דעה , בני  שה�  אע "פ נערכי�  שאינ� 

לא  דעה  ב�  שהוא מה  גוי  ג�  וממילא 

טומטו�  כמו  אחר איש  ממיני וגוי חשיב.

טומטו�  ולא ודאי  דזכר ואנדרוגינוס ,

ספק : שה�  ואנדרוגינוס

פ "א והנהפח. ערכי�  בהלכות  הרמב"� 

עליו  והשיג  כר"מ. פסק  ה "ו 

הלכה  ור"י  שר"מ  הכלל מ�  הראב"ד ש� 

והרדב"ז . הכ"מ  שכתבו  מה ועי "ש  כר"י.

הלכה  מקו�  שבכל  שאע"פ  לע "ד, ונראה 

ממעשה  ראיה  הביא  רבה , כא�  מ"מ כר"י,

ע "י למעשה הלכה  נעשתה  שכבר רב

הזכרנו  וכבר ר"מ . כדעת  הסופר עזרא 

עמודי�  והמעשה  שהקבלה  לעיל, זה  יסוד

על  להתלות . ראויי� ובה�  בהוראה  גדולי� 

ואע "ג  כר"מ, לפסוק לו  היה הכרח כ� 

משו�  הסופר, לעזרא  טעמא אמר שר"י 

לנו  ולא  לכ� לא דאמר הוא  ידי�  רפיו� 

ע "י שנעשה  המעשה  מקו�  מכל  וגו '.

לכו "ע  רבי�  וע "י וסיעתו  עזרא  עול�  גדולי 

זאת  תשובה  בתחלת  שהעלינו  וכפי הוא ,

המשנה  על בפירושו  עדיי� [א� לעיל ,

להדפיס  כשאזכה  אי"ה  ובעזה "י  כר"י. פסק 

יותר]: יתבררו  הש "ס על וחדושי  פירושי

הוא ,ובנקודה ממנה  המוב�  זאת  אחרונה

בהכרעה  מעורבות הסברות  שג� 

משמעות  נטיית  ג�  אלא  הדי� , נטיית  רק  לא 

דברי הבנת  נטיית  שכ� וכל  המקראות .

ידינו , על ובראשוני�  בתלמוד רבותינו

והראשוני�  מקרא  בבחינת לנו  שהתלמוד

וכדלעיל: משנה  בבחינת 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי צב 

קרא עליה  להקיש הקרא ככח סברא כח 

אחר 

ככח ומצאנופו . רק  לא  הסברא  שכח

מקיש  אלא  כראיה , הקרא 

מקרא  שמקישי�  כמו  אחר קרא  עליה 

בכל  ב. כה , ד� בפסחי�  ומבואר לקרא .

עריות  וגילוי זרה  מעבודה  חו�  מתרפאי� 

דאמר� . הא  זרה  עבודה דמי� , ושפיכות 

רבי דתניא , דמי� , ושפיכות  עריות  גילוי

רעהו  על איש  יקו�  כאשר כי  אומר

עניי�  מה  וכי הזה , הדבר כ�  נפש  ורצחו

בא  זה  הרי  המאורסה , נערה אצל רוצח 

לנערה  רוצח מקיש  למד. ונמצא  ללמד

נית�  המאורסה נערה מה  המאורסה ,

להצילו  נית�  רוצח א� בנפשו , להצילה 

רוצח  מה  מרוצח, המאורסה  ונערה  בנפשו .

המאורסה  נערה  א� יעבור, ואל יהרג 

גופיה  דמי�  ושפיכות  תעבור. ואל  תיהרג 

לקמיה  דאתא  ההוא  כי  היא , סברא  מנל� ,

זיל  לי אמר דוראי מרי  א "ל, דרבא ,

א "ל, ל�. קטילנא  לא  ואי לפלניא, קטליה

דדמא  חזית  מאי תיקטול, ולא ליקלו� 

גברא  דההוא דמא דלמא  טפי  סומק  דיד�

שנפש�  יאמר מי [ופרש "י, טפי , סומק 

דלמא  זה , משל יותר המקו�  לפני  חביבה 

עבירה  ונמצא עליו , טפי  חביבה  זה של

הרי יעוש "ב ]. אבודה , ונפש  נעשית 

שהיא  המאורסה  נערה  שהקש  מפורש ,

מדי�  נלמד תעבור, ואל שתיהרג  בדי� 

לימודו  שכל יעבור ואל  שיהרג רוצח

נשמע  שלכאורה  ואע"פ  הסברא . מכח הוא

לא  טפי סומק שדמיה  ברור היה שא� 

מדנקט  יעבור, ולא ליהרג חייב היה 

ואפילו  כ�  לומר היא  סברא  ואעפ"כ דלמא,

דחבריה  דמא  דלמא  בגדר שהוא משו� 

טפי: סומק

מפרשנות  וסברא חילוק  מכח סברא

שינגדו ומצאנו .פז  סברות  שתי שיהיו 

מוצא  מחמת  לשניה  אחת 

הדעת  חילוק  מכח סברות  יש  כי  הסברא ,

לזה  קורא  שרש "י וזהו  ·È�˙וההגיו� ,
.·Ï‰ הפסוק שקרוב מכח סברות ויש 

דעה : לאותה  לפרשו 

עובד וכמו  ב . ה , ד� ערכי�  במסכת 

[ופרש "י , נער� אומר ר"מ כוכבי� ,

ערכו  נות�  עלי, ערכו  ישראל אמר א� 

[אבל  מערי�  לא  אבל גוי], של  שני�  כפי 

אחרי�  ער� או  עלי ערכי  הגוי אמר א� 

אומר, יהודא ר' כלו� ]. אמר לא  עלי ,

רבנ� , תנו ובגמרא , נער�. לא  אבל  מערי�

מעריכי� . הגוי�  ואי�  נערכי� ישראל בני

דברי איש , ת "ל נערכי� , יהו  לא  יכול

אחד  שמקרא  מאחר וכי ר"מ, אמר ר"מ.

ומקרא  גוי� ], מרבה  איש , [כלומר, מרבה 

ממעט], ישראל, ובני  [כלומר, ממעט אחד

מערי�. ולא נער� אומר אני מה  מפני

יותר בנערכי�  הכתוב  שריבה  מפני

נער�  וקט�  שוטה  חרש  שהרי  מבמעריכי� 

בני אומר, יהודא  רבי מעריכי� . לא  אבל 

יכול  נערכי�. הגוי�  ואי�  נערכי� ישראל 

וכי ר"י  אמר איש . ת "ל מעריכי� , יהו  לא 

אחד  ומקרא  מרבה , אחד שמקרא  מאחר

מערי�  גוי  אומר אני מה  מפני ממעט,

במעריכי�  הכתוב שריבה  מפני נער�, ולא 

טומטו�  שהרי מבנערכי� , יותר

אמר נערכי� . לא  אבל מעריכי�  ואנדרוגינוס 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני צה מאמר 

ÏÂÙÓÂ ÛÈ¯Á Ì„‡ÓÏÙ שכל [וכיו�  יעו "ש . ,

הנה  נכתבה, מאזני�  בפלס בפרש "י  מלה 

בשינוי דבריו  שכפל במה  להתבונ�, יש 

או  ואכ"מ]. ומפולפל, חרי� ונקט לשו� 

דק  לא  חורפיה א)אגב  צ , ופרש "י ,(עירובי� .

בה  עיי�  ולא  בשאלתו  מיהר חורפיה  אגב 

אלא  העניי� חריפות  לא  הרי  עי"ש . יפה ,

החריפות . ב)מהירות  קטז, ב"ב  עוד .(עיי�

בלבד, ומפולפל בלבד  חרי�  יש  ואולי 

בשניה� : ויש 

כ ' סימן

שונים  חריפויות  סוגי

קושיות  מכח א. חריפות , סוגי שני יש

בהגדרת  חריפות  ב . לסוגיא. מסוגיא

המושגים .

ג� מכל צא. יש  אמיתית  בחריפות  מקו� 

אזכיר, מה�  ושניי�  סוגי� , כמה 

אבעיא  הוריות , בסו�  ששאלו  כמו  והוא 

הי מתנה , רב  בר ורבה  זירא  רבי  להו ,

ורבה  ומקשה , חרי�  זירא  רבי  עדי�. מניהו 

תיקו . מאי, ומסיק, מתו�  מתנה , רב  בר

ליה  דהוה  יתירא  פלפול מתו� ופרש "י,

רב  בר רבה  אבל  ומתר� , מקשה  הוה

מתו�  אלא  כ�, כל  חרי� הוה  לא מתנה 

אליבא  מסיק  יפה  יפה  ומעיי�  שוהה  שהוא

עכ"ל: דהלכתא .

מכח הנה הבאה  חריפות  שיש  מפורש ,

מסוגיא  א�  ותירוצי� , קושיות 

ימצא  עצמה  בסוגיא  אפילו  או  לסוגיא

שיטת  וזוהי ופירוקי� , וחקירות  קושיות 

קושיות  בלא חריפות  ויש  זירא . רבי

למצוא  הסוגיא  על עמידה  אלא  ותירוצי� ,

בלבד  ודוגמא  משל  ודר� המושגי� . הגדרת

את  נקח  כונתי, להבהיר שאצליח כדי

על  שעומד מבריסק חיי�  רבינו  שיטת

שני או  אחד מדי�  ה�  א� למצוא  הסוגיא 

של  וכיו "ב חפצא , או  גברא  או  דיני� ,

היסודות  ג�  ומסיק . מתו�  וזהו לימוד , דר�

במפורש , כבר מצויי�  חיי�  ר' של  האלה 

אי מנא  חובת  אי ציצית  במצות  כגו� ,

בסנהדרי�  וכ�  בנדרי� . וכ�  גברא . חובת 

וערש "י  ב . הגו�)לה , חובת ועוד (ד"ה  .

הש "ס  בכל פזורי�  רבי�  (ורשומי� מקומות

בכת"י) אחת :אצלי דוגמא  רק  וזו  .

חריפות  של אופנים  ג '

על ושלשצב. בתלמוד  נזכרו  דוגמאות 

עמידה  האחת , חריפות , דר� 

ודר�  הדי� . להוציא  העניי�  שורש  על 

או  יותר, רחוק  ממקו�  פלפול ע"י שניה ,

א . פה , ד�  ביומא  יעויי� אחר, מעניי� 

נענה  השבת , את  שדוחה  נפש  לפקוח  מני�

ימצא  במחתרת  א�  ואמר, ישמעאל רבי

כ"ב)הגנב  ממו� (שמות  על שספק  זה , ומה  ,

דמי�  ושפיכות  בא , נפשות  על  ספק בא 

שתסתלק  לשכינה  וגור�  האר� את  מטמא 

שהותר דמי�  ושפיכות [ופירש "י , מישראל,

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי צד 

י "ט  סימן 

מכח הלכה  להכרעת  דוגמאות 

פתוח לב הנקרא  הסברא  הטיית

הלכה ומצאנופט . הכרעת  של דוגמא 

הטיית  מכח  רק  למעשה 

מהא  מפורשת . כראיה  ולא  הסברא ,

נשבר ההוא  א . עז , ד� בחולי� דאמרו 

קורטיתא  דאשתקיל לחו�  ויצא  העצ� 

תלתא  שהיה  דאביי , לקמיה  אתא  מיניה ,

לחכמי�  הלכה  לשאול [ופרש "י , רגלי 

בר אדא  רב ליה  אמר לרגל], הנאספי� 

אמר], הבהמה  לבעל [ופרש "י, מתנה 

דרבא  לקמיה  ברזיל יוס�  דרב בריה 

נשבר מכדי אמר, סכיניה . דחריפא חמא 

מה  נפל לי מה  תנ�  לחו� ויצא  העצ� 

בסברא . לו  פתוח לב  ופרש "י, איתיה . לי

בסברא , לו  פתוח  לב לומר רש "י ודקדק 

בכוונת  הסברא  פי  על להכריע כלומר,

זה  לולי כי כ� , לפרש  והכרח ההלכה .

וכי שאמר, במה  סכיניה חריפות  מה 

להעלות  יכולי�  היו לא  אדא  ורב אביי

כרח� , על  אלא  שכזאת . סברא  דעת�  על

הוא  הזה  בדבר שהיתה  ההכרעה  כח

בסברא : פתוח לב שנקרא 

א .ועיין קכב , ד�  ביבמות  כזה  עוד 

גוי ההוא: הגוי  דברי כי  שנפסק,

אלא  אינו  ישראל , בר לפלוני שהרג שאמר

הללו  פירות  שאמר מגוי  וראייתו  איו� ,

שבשניה�  ה� , עזקה  של ה� , ערלה של

בודאי ולזה  אמת . דובר שאינו  אמרינ� 

לדמות  פתוח , לב  של חריפות  כח צרי�

לפלוני הרג  בעצמו  שהוא  גוי  שאומר מה 

מקחו  להשביח שאמירתו  לגוי ישראל, בר

קשה  ראשו�  במושכל אשר יעו "ש  גרידא .

הלכה  ולהכריע  כ�  כל לזה  זה  לדמות 

מזה : זה  למעשה

שטחי ופלפול  שטחית  בקיאות 

להפכה והטעם ,צ. אפשר סברא  שכל  לפי

שהיו  וכמו  ולכא� , לכא� 

המט  כל וכנגד  טהור, טעמי�  מט אומרי� 

בהפ�. וכ�  לטמא, טעמי�  מט אמרו  לטהר

בנטייה  להבחי�  עומק  הרבה  כ� כל  וצרי�

לעומת  קלה  בנטייה  אפילו  מתקבלת  היותר

ונסתר, נגלה  דק בהפרש  ואפילו  חברתה ,

המוצא  וממנה  מיגאש . אב� מהר"י כלשו� 

פירוש  הבאנו  כיו"ב  ועל  הסופית , להכרעה 

הדי� . בעומק  טועי�  שהרוב לעיל רש "י 

תורה  אינו  הבל של שפלפול כמו  ופשוט,

סכנתה  שטחיות  של  בקיאות  ג�  לשמה ,

הרמב "�  כסגנו�  תהיה  כי פחות , לא  מרובה 

ספרי� ": נושא כ "חמור לעיל שהבאנו 

יש ולא אלא  שטחיות , יש  בבקיאות  רק 

˘ÈÁË˙ג�  ˙ÂÙÈ¯Á שאינה אע "פ ,

אלא  לשמה  שלא  ותורה  הבל  של בגדר

ראשו�  שבמושכל לפי הדי� , משבשת  היא 

בהתלהבות  בה נאחזי�  כבר שני ואפילו 

לפו�  ב. לג , ד�  בנדה אמרו זה  ועל שוא ,

דחה  כזאת  דוגמא  ועל שבשתא . חורפא 

א . פא, ד�  בחולי� אחד פירוש  (ד"ה רש "י

ספק) הוא התראת משובש  ופירוש  וכתב,



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני צה מאמר 

ÏÂÙÓÂ ÛÈ¯Á Ì„‡ÓÏÙ שכל [וכיו�  יעו "ש . ,

הנה  נכתבה, מאזני�  בפלס בפרש "י  מלה 

בשינוי דבריו  שכפל במה  להתבונ�, יש 

או  ואכ"מ]. ומפולפל, חרי� ונקט לשו� 

דק  לא  חורפיה א)אגב  צ , ופרש "י ,(עירובי� .

בה  עיי�  ולא  בשאלתו  מיהר חורפיה  אגב 

אלא  העניי� חריפות  לא  הרי  עי"ש . יפה ,

החריפות . ב)מהירות  קטז, ב"ב  עוד .(עיי�

בלבד, ומפולפל בלבד  חרי�  יש  ואולי 

בשניה� : ויש 

כ ' סימן

שונים  חריפויות  סוגי

קושיות  מכח א. חריפות , סוגי שני יש

בהגדרת  חריפות  ב . לסוגיא. מסוגיא

המושגים .

ג� מכל צא. יש  אמיתית  בחריפות  מקו� 

אזכיר, מה�  ושניי�  סוגי� , כמה 

אבעיא  הוריות , בסו�  ששאלו  כמו  והוא 

הי מתנה , רב  בר ורבה  זירא  רבי  להו ,

ורבה  ומקשה , חרי�  זירא  רבי  עדי�. מניהו 

תיקו . מאי, ומסיק, מתו�  מתנה , רב  בר

ליה  דהוה  יתירא  פלפול מתו� ופרש "י,

רב  בר רבה  אבל  ומתר� , מקשה  הוה

מתו�  אלא  כ�, כל  חרי� הוה  לא מתנה 

אליבא  מסיק  יפה  יפה  ומעיי�  שוהה  שהוא

עכ"ל: דהלכתא .

מכח הנה הבאה  חריפות  שיש  מפורש ,

מסוגיא  א�  ותירוצי� , קושיות 

ימצא  עצמה  בסוגיא  אפילו  או  לסוגיא

שיטת  וזוהי ופירוקי� , וחקירות  קושיות 

קושיות  בלא חריפות  ויש  זירא . רבי

למצוא  הסוגיא  על עמידה  אלא  ותירוצי� ,

בלבד  ודוגמא  משל  ודר� המושגי� . הגדרת

את  נקח  כונתי, להבהיר שאצליח כדי

על  שעומד מבריסק חיי�  רבינו  שיטת

שני או  אחד מדי�  ה�  א� למצוא  הסוגיא 

של  וכיו "ב חפצא , או  גברא  או  דיני� ,

היסודות  ג�  ומסיק . מתו�  וזהו לימוד , דר�

במפורש , כבר מצויי�  חיי�  ר' של  האלה 

אי מנא  חובת  אי ציצית  במצות  כגו� ,

בסנהדרי�  וכ�  בנדרי� . וכ�  גברא . חובת 

וערש "י  ב . הגו�)לה , חובת ועוד (ד"ה  .

הש "ס  בכל פזורי�  רבי�  (ורשומי� מקומות

בכת"י) אחת :אצלי דוגמא  רק  וזו  .

חריפות  של אופנים  ג '

על ושלשצב. בתלמוד  נזכרו  דוגמאות 

עמידה  האחת , חריפות , דר� 

ודר�  הדי� . להוציא  העניי�  שורש  על 

או  יותר, רחוק  ממקו�  פלפול ע"י שניה ,

א . פה , ד�  ביומא  יעויי� אחר, מעניי� 

נענה  השבת , את  שדוחה  נפש  לפקוח  מני�

ימצא  במחתרת  א�  ואמר, ישמעאל רבי

כ"ב)הגנב  ממו� (שמות  על שספק  זה , ומה  ,

דמי�  ושפיכות  בא , נפשות  על  ספק בא 

שתסתלק  לשכינה  וגור�  האר� את  מטמא 

שהותר דמי�  ושפיכות [ופירש "י , מישראל,

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי צד 

י "ט  סימן 

מכח הלכה  להכרעת  דוגמאות 

פתוח לב הנקרא  הסברא  הטיית

הלכה ומצאנופט . הכרעת  של דוגמא 

הטיית  מכח  רק  למעשה 

מהא  מפורשת . כראיה  ולא  הסברא ,

נשבר ההוא  א . עז , ד� בחולי� דאמרו 

קורטיתא  דאשתקיל לחו�  ויצא  העצ� 

תלתא  שהיה  דאביי , לקמיה  אתא  מיניה ,

לחכמי�  הלכה  לשאול [ופרש "י , רגלי 

בר אדא  רב ליה  אמר לרגל], הנאספי� 

אמר], הבהמה  לבעל [ופרש "י, מתנה 

דרבא  לקמיה  ברזיל יוס�  דרב בריה 

נשבר מכדי אמר, סכיניה . דחריפא חמא 

מה  נפל לי מה  תנ�  לחו� ויצא  העצ� 

בסברא . לו  פתוח לב  ופרש "י, איתיה . לי

בסברא , לו  פתוח  לב לומר רש "י ודקדק 

בכוונת  הסברא  פי  על להכריע כלומר,

זה  לולי כי כ� , לפרש  והכרח ההלכה .

וכי שאמר, במה  סכיניה חריפות  מה 

להעלות  יכולי�  היו לא  אדא  ורב אביי

כרח� , על  אלא  שכזאת . סברא  דעת�  על

הוא  הזה  בדבר שהיתה  ההכרעה  כח

בסברא : פתוח לב שנקרא 

א .ועיין קכב , ד�  ביבמות  כזה  עוד 

גוי ההוא: הגוי  דברי כי  שנפסק,

אלא  אינו  ישראל , בר לפלוני שהרג שאמר

הללו  פירות  שאמר מגוי  וראייתו  איו� ,

שבשניה�  ה� , עזקה  של ה� , ערלה של

בודאי ולזה  אמת . דובר שאינו  אמרינ� 

לדמות  פתוח , לב  של חריפות  כח צרי�

לפלוני הרג  בעצמו  שהוא  גוי  שאומר מה 

מקחו  להשביח שאמירתו  לגוי ישראל, בר

קשה  ראשו�  במושכל אשר יעו "ש  גרידא .

הלכה  ולהכריע  כ�  כל לזה  זה  לדמות 

מזה : זה  למעשה

שטחי ופלפול  שטחית  בקיאות 

להפכה והטעם ,צ. אפשר סברא  שכל  לפי

שהיו  וכמו  ולכא� , לכא� 

המט  כל וכנגד  טהור, טעמי�  מט אומרי� 

בהפ�. וכ�  לטמא, טעמי�  מט אמרו  לטהר

בנטייה  להבחי�  עומק  הרבה  כ� כל  וצרי�

לעומת  קלה  בנטייה  אפילו  מתקבלת  היותר

ונסתר, נגלה  דק בהפרש  ואפילו  חברתה ,

המוצא  וממנה  מיגאש . אב� מהר"י כלשו� 

פירוש  הבאנו  כיו"ב  ועל  הסופית , להכרעה 

הדי� . בעומק  טועי�  שהרוב לעיל רש "י 

תורה  אינו  הבל של שפלפול כמו  ופשוט,

סכנתה  שטחיות  של  בקיאות  ג�  לשמה ,

הרמב "�  כסגנו�  תהיה  כי פחות , לא  מרובה 

ספרי� ": נושא כ "חמור לעיל שהבאנו 

יש ולא אלא  שטחיות , יש  בבקיאות  רק 

˘ÈÁË˙ג�  ˙ÂÙÈ¯Á שאינה אע "פ ,

אלא  לשמה  שלא  ותורה  הבל  של בגדר

ראשו�  שבמושכל לפי הדי� , משבשת  היא 

בהתלהבות  בה נאחזי�  כבר שני ואפילו 

לפו�  ב. לג , ד�  בנדה אמרו זה  ועל שוא ,

דחה  כזאת  דוגמא  ועל שבשתא . חורפא 

א . פא, ד�  בחולי� אחד פירוש  (ד"ה רש "י

ספק) הוא התראת משובש  ופירוש  וכתב,



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני צז מאמר 

עליה�  קימו  לכתוב  היה מספיק  הרי מטה ,

ע"כ  אלא  וכו ', עושי�  להיות  זרע�  ועל 

שמאשר מעלה , של לבי"ד מתיחס קיימו 

א "א  ובהיפ� קבע . מטה  של שבי "ד  ,מה 

עליה�  שיקבלו  שלמעלה  שיי� לא  כי

שהקשו , מה  בתוספות ועי "ש  חובה .

לסתר�  אפשר הילפותות דשאר וכתבו ,

פרכא  יש  א�  ג�  זאת  אבל  בסברא , לגמרי 

יעוש "ב : נסתרת , לגמרי אינה

מאותו וכן עדיפא דידיה  נדרי� , בהיתר

הוא  העניי�  שחריפות  יסוד,

דולי�  ומש�  עצמה, הסוגיא  על כשעומדי� 

מרחוק, להביא  בלי עניי� , ואותו  ממעמקי

לא  הצווי שהוא  דברו , יחל לא  שנאמר

מלת , צווי  מאותו  ומדוקדק דברו , להתיר

בפקוח  וכ�  וכו '. מיחל אינו  הוא  הוא,

ש�  שיש  אע "פ  השבת , את  שדוחה  נפש 

מקראות  שהביאו  מנסיא ב�  ור"ש  ר"י 

מ�  שמואל בר ר"י אבל לשבת , ששייכי� 

בה� , וחי  האד�  אות�  יעשה  אשר המקרא

וכל  נפש  פקוח כל מקי�  יותר פסוק  שזה 

בחיי�  פשטו  וכ�  השבת , רק  לא  אחר חיוב

טבא  קילסו� , כ�  ועל מיירי. ומוות

אחד  גרעי�  כלומר, חריפתא, פלפלתא 

וענפי מענפי�  ולא  העניי� , מתו� הנובט

שג�  ואע"פ  וכיו"ב . ארוכות  וראיות  ענפי�

עדיפא  כזאת  חריפות  מ "מ אמיתיי� , ה� 

בחגיגה  מהרש "א  ועיי�  שכנגדה . מחריפות 

חשוב (ש�) במשנה  לתנאי�  שאעפ "כ ,

מפורש  פסוק רצו  במשנה  כי  באויר, פורחי� 

וחריפות : מדיוק ולא 

לפשוט ואעפ"כ צד. לכאורה אפשר אי 

(דלעיל ) האבעיא  את  מכא� 

יש  שהרי ומסיק, מתו�  או  ומקשה  חרי�

חריפתא  פלפלתא  הקילוס שכל א . לומר

ולא  פרכא , לכולהו  דיש  משו�  הוא  וכו '

וג�  תנאי�  הרבה ב. הדר�. מחמת 

אחרת , למוד  מדר� ראיות  הביאו  אמוראי� 

דעדיפי: דס "ל ואפשר

אחר  במקום  סברא מדימוי  חריפות 

סברא ויש צה . מדימוי  די�  להוציא  חריפות 

עיי�  אחר, במקו�  שנאמרה

לרמי שיבח חסדא  רב  ב . קי, ד� בחולי� 

חזינא  ליה  אמר חריפותו , על דיקולי בר

הוית  אי  ליה , אמר טובא . דחריפת  ל�

חורפאי , ל� אחוינא  יהודא  דרב באתריה 

שכל  משו�  הכי, ליה  דאמר ונראה  יעו "ש .

סברות  היו  דיקולי  בר רמי שענהו מה 

הלכות  בפסקי  שנמצא  מה ע "פ להלכה

ל�  אחוינא  ליה , אמר כ�  ועל  קודמות,

סברות  היו  חריפות�  שכל חורפאי,

יתכ�  לא  שהרי  מדעת� . מחודשות 

ש  סברות  מכח להוציא� שחריפות  אפשר

לא  מפורשות  מברייתות  או משמעתות 

א�  כזאת, חריפות בעל ששת  רב  היה 

ששת  רב  של בקיאותו הרי  כ�  כדי עד 

מקומות  ובכמה  ח"ו , שטחית להיות קרובה 

וכל  לשיטתו , טע�  נות�  בעצמו ששת  רב 

מרתע  ששת  רב  דהוה  חסדא , רב  שכ� 

חסדא : דרב מפלפוליה 

עדיף מניהו הי האבעיא פירוש 

בהוריותנשובצו . באבעיא  (ש�)לעיי�

עוד, שג� ‡.ולומר מבואר

שמעתתא  ולאסיק לתר�  יכול ביותר החרי�

מקשה  רק היה  שא�  דהלכתא , אליבא 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי צו 

להצלת  זה  של  דמו  לשפו� בית  לבעל 

שמטמאת  היא  חמורה עבירה  נפשו , ספק 

כדכתיב  האר� , ל"ה)את  תטמא (במדבר  ולא 

לפקוח  ק"ו  רוצחי� ], פרשת  גבי האר�  את 

עקיבא  רבי נענה  השבת . את  שדוחה  נפש 

מע�  וגו ' רעהו  על איש  יזיד וכי  ואמר,

ולא  מזבחי מע�  למות, תקחנו מזבחי 

בעבודה  התחיל א�  [ופרש "י , מזבחי מעל

משלי�  אלא  לידו� לבוא מפסיק  אי� 

אמר חנה  בר בר רבה  ואמר עבודתו ].

אבל  להמית , אלא  שנו  לא  יוחנ� , רבי

אד�  על זכות ללמד שיודע [כגו�  להחיות 

מזבחי . מעל אפילו  ליהרג ], בבי "ד  שנדו� 

ממש  אי�  ספק  בדבריו  יש  שספק זה  ומה 

[חמורה  שבת  דוחה  ועבודה  בדבריו ,

להצלת  מספיקא  השבת , את  שדוחה  עבודה 

השבת . את  שדוחה  נפש  לפקוח ק"ו  נפש ],

אחד  שהיא  מילה  ומה  ואמר, ר"א  נענה 

שבאד�  איברי�  ושמונה  וארבעי�  ממאתי�

שדוחה  גופו לכל  ק "ו  השבת , את  דוחה 

את  אומר, יהודא  ברבי ר"י  השבת . את 

תשמורו  ל"א)שבתותי  לכל,(שמות יכול ,

אומר, יוס�  ב�  יונת�  רבי חלק . א� ת "ל

בידכ�  מסורה  היא  לכ� , היא  קודש  כי

ב�  שמעו�  רבי  בידה. מסורי�  את�  ולא 

השבת . את  ישראל בני  ושמרו  אומר, מנסיא 

כדי אחת  שבת  עליו  חלל תורה אמרה 

אמר יהודא  א "ר הרבה . שבתות  שישמור

א  דידישמואל אמינא  הוה  הת�, הואי י 

בה�  וחי  מדידהו , ח"י)עדיפא  ולא (ויקרא  ,

פרכא  אית  לכולהו  רבא  אמר בה�. שימות

וכו ' פרכא  ליה  דלית  מדשמואל בר

רבינא  אמר פרכא . ליה ליה  ודאי  ודשמואל

חדא  טבא  יצחק , בר נחמ�  רב ואיתימא 

[ופרש "י , דקרי צנא ממלא חריפא  פלפלתא 

ע "כ: אחד]. גרעי�  פלפלתא  חדא 

י ,ויש ד�  בחגיגה  דוגמאות, שתי  עוד 

נדרי�  היתר המשנה , לשו�  על א .

שיסמוכו . מה  על לה�  ואי�  באויר פורחי� 

על  לה�  יש  אומר ר"א  תניא  ובגמרא ,

וכו '. לה�  אומר ר"י וכו'. שיסמוכו  מה 

שמואל  אמר יהודא  רב אמר וכו '. חנניא 

עדיפא  דידי להו  אמרי  הת� , הואי  אי 

דברו  יחל לא  שנאמר ל )מדידכו  ,(במדבר 

לו . מוחלי�  אחרי�  אבל מוחל אינו  הוא

לבר פרכא  להו  אית  לכולהו  רבא  אמר

פלפלתא  חדא  טבא  וכו ', מדשמואל

ע "כ: דקרי. צנא ממלא  חריפתא 

אסתרובמגילה אומר ר"א תניא , א . ז , ד� 

שנאמר נאמרה, הקודש  ברוח

אי שמואל, אמר וכו '. בלבו  המ� ויאמר

מלתא  אמינא  הוה  הת�  „ÙÈ„Ú‡הוי 
מה  למעלה  וקבלו  קיימו  שנאמר מכולהו ,

למטה : שקבלו 

מקום  באותו  הנאמר  מהבנת  חריפות 

עדיפא וקודם צג. דידי דנקט לדקדק , יש 

חלק  שהוא  לא  כלומר, וכו ',

התנאי�  שכל כפי  ראיה  להביא  האפשר על

משו�  עדיפא , דידי  אלא  ראיות , הביאו 

באותו  הנאמר מהבנת  מוכיח שבחריפות

ראיה  ע"י לא וג�  ק "ו ע"י ולא  די� ,

במגילה  וכמו  העניי�, מסביב מפסוק ,

אבל  ממגילה , מקראות  הביאו שכול� 

אלא  ממגילה  רק לא  הביא  שמואל

וקבלו , קיימו  שנאמר הלשו� , מכפילות

של  בי "ד על מיירי שניה�  א�  שהרי 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני צז מאמר 

עליה�  קימו  לכתוב  היה מספיק  הרי מטה ,

ע"כ  אלא  וכו ', עושי�  להיות  זרע�  ועל 

שמאשר מעלה , של לבי"ד מתיחס קיימו 

א "א  ובהיפ� קבע . מטה  של שבי "ד  ,מה 

עליה�  שיקבלו  שלמעלה  שיי� לא  כי

שהקשו , מה  בתוספות ועי "ש  חובה .

לסתר�  אפשר הילפותות דשאר וכתבו ,

פרכא  יש  א�  ג�  זאת  אבל  בסברא , לגמרי 

יעוש "ב : נסתרת , לגמרי אינה

מאותו וכן עדיפא דידיה  נדרי� , בהיתר

הוא  העניי�  שחריפות  יסוד,

דולי�  ומש�  עצמה, הסוגיא  על כשעומדי� 

מרחוק, להביא  בלי עניי� , ואותו  ממעמקי

לא  הצווי שהוא  דברו , יחל לא  שנאמר

מלת , צווי  מאותו  ומדוקדק דברו , להתיר

בפקוח  וכ�  וכו '. מיחל אינו  הוא  הוא,

ש�  שיש  אע "פ  השבת , את  שדוחה  נפש 

מקראות  שהביאו  מנסיא ב�  ור"ש  ר"י 

מ�  שמואל בר ר"י אבל לשבת , ששייכי� 

בה� , וחי  האד�  אות�  יעשה  אשר המקרא

וכל  נפש  פקוח כל מקי�  יותר פסוק  שזה 

בחיי�  פשטו  וכ�  השבת , רק  לא  אחר חיוב

טבא  קילסו� , כ�  ועל מיירי. ומוות

אחד  גרעי�  כלומר, חריפתא, פלפלתא 

וענפי מענפי�  ולא  העניי� , מתו� הנובט

שג�  ואע"פ  וכיו"ב . ארוכות  וראיות  ענפי�

עדיפא  כזאת  חריפות  מ "מ אמיתיי� , ה� 

בחגיגה  מהרש "א  ועיי�  שכנגדה . מחריפות 

חשוב (ש�) במשנה  לתנאי�  שאעפ "כ ,

מפורש  פסוק רצו  במשנה  כי  באויר, פורחי� 

וחריפות : מדיוק ולא 

לפשוט ואעפ"כ צד. לכאורה אפשר אי 

(דלעיל ) האבעיא  את  מכא� 

יש  שהרי ומסיק, מתו�  או  ומקשה  חרי�

חריפתא  פלפלתא  הקילוס שכל א . לומר

ולא  פרכא , לכולהו  דיש  משו�  הוא  וכו '

וג�  תנאי�  הרבה ב. הדר�. מחמת 

אחרת , למוד  מדר� ראיות  הביאו  אמוראי� 

דעדיפי: דס "ל ואפשר

אחר  במקום  סברא מדימוי  חריפות 

סברא ויש צה . מדימוי  די�  להוציא  חריפות 

עיי�  אחר, במקו�  שנאמרה

לרמי שיבח חסדא  רב  ב . קי, ד� בחולי� 

חזינא  ליה  אמר חריפותו , על דיקולי בר

הוית  אי  ליה , אמר טובא . דחריפת  ל�

חורפאי , ל� אחוינא  יהודא  דרב באתריה 

שכל  משו�  הכי, ליה  דאמר ונראה  יעו "ש .

סברות  היו  דיקולי  בר רמי שענהו מה 

הלכות  בפסקי  שנמצא  מה ע "פ להלכה

ל�  אחוינא  ליה , אמר כ�  ועל  קודמות,

סברות  היו  חריפות�  שכל חורפאי,

יתכ�  לא  שהרי  מדעת� . מחודשות 

ש  סברות  מכח להוציא� שחריפות  אפשר

לא  מפורשות  מברייתות  או משמעתות 

א�  כזאת, חריפות בעל ששת  רב  היה 

ששת  רב  של בקיאותו הרי  כ�  כדי עד 

מקומות  ובכמה  ח"ו , שטחית להיות קרובה 

וכל  לשיטתו , טע�  נות�  בעצמו ששת  רב 

מרתע  ששת  רב  דהוה  חסדא , רב  שכ� 

חסדא : דרב מפלפוליה 

עדיף מניהו הי האבעיא פירוש 

בהוריותנשובצו . באבעיא  (ש�)לעיי�

עוד, שג� ‡.ולומר מבואר

שמעתתא  ולאסיק לתר�  יכול ביותר החרי�

מקשה  רק היה  שא�  דהלכתא , אליבא 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי צו 

להצלת  זה  של  דמו  לשפו� בית  לבעל 

שמטמאת  היא  חמורה עבירה  נפשו , ספק 

כדכתיב  האר� , ל"ה)את  תטמא (במדבר  ולא 

לפקוח  ק"ו  רוצחי� ], פרשת  גבי האר�  את 

עקיבא  רבי נענה  השבת . את  שדוחה  נפש 

מע�  וגו ' רעהו  על איש  יזיד וכי  ואמר,

ולא  מזבחי מע�  למות, תקחנו מזבחי 

בעבודה  התחיל א�  [ופרש "י , מזבחי מעל

משלי�  אלא  לידו� לבוא מפסיק  אי� 

אמר חנה  בר בר רבה  ואמר עבודתו ].

אבל  להמית , אלא  שנו  לא  יוחנ� , רבי

אד�  על זכות ללמד שיודע [כגו�  להחיות 

מזבחי . מעל אפילו  ליהרג ], בבי "ד  שנדו� 

ממש  אי�  ספק  בדבריו  יש  שספק זה  ומה 

[חמורה  שבת  דוחה  ועבודה  בדבריו ,

להצלת  מספיקא  השבת , את  שדוחה  עבודה 

השבת . את  שדוחה  נפש  לפקוח ק"ו  נפש ],

אחד  שהיא  מילה  ומה  ואמר, ר"א  נענה 

שבאד�  איברי�  ושמונה  וארבעי�  ממאתי�

שדוחה  גופו לכל  ק "ו  השבת , את  דוחה 

את  אומר, יהודא  ברבי ר"י  השבת . את 

תשמורו  ל"א)שבתותי  לכל,(שמות יכול ,

אומר, יוס�  ב�  יונת�  רבי חלק . א� ת "ל

בידכ�  מסורה  היא  לכ� , היא  קודש  כי

ב�  שמעו�  רבי  בידה. מסורי�  את�  ולא 

השבת . את  ישראל בני  ושמרו  אומר, מנסיא 

כדי אחת  שבת  עליו  חלל תורה אמרה 

אמר יהודא  א "ר הרבה . שבתות  שישמור

א  דידישמואל אמינא  הוה  הת�, הואי י 

בה�  וחי  מדידהו , ח"י)עדיפא  ולא (ויקרא  ,

פרכא  אית  לכולהו  רבא  אמר בה�. שימות

וכו ' פרכא  ליה  דלית  מדשמואל בר

רבינא  אמר פרכא . ליה ליה  ודאי  ודשמואל

חדא  טבא  יצחק , בר נחמ�  רב ואיתימא 

[ופרש "י , דקרי צנא ממלא חריפא  פלפלתא 

ע "כ: אחד]. גרעי�  פלפלתא  חדא 

י ,ויש ד�  בחגיגה  דוגמאות, שתי  עוד 

נדרי�  היתר המשנה , לשו�  על א .

שיסמוכו . מה  על לה�  ואי�  באויר פורחי� 

על  לה�  יש  אומר ר"א  תניא  ובגמרא ,

וכו '. לה�  אומר ר"י וכו'. שיסמוכו  מה 

שמואל  אמר יהודא  רב אמר וכו '. חנניא 

עדיפא  דידי להו  אמרי  הת� , הואי  אי 

דברו  יחל לא  שנאמר ל )מדידכו  ,(במדבר 

לו . מוחלי�  אחרי�  אבל מוחל אינו  הוא

לבר פרכא  להו  אית  לכולהו  רבא  אמר

פלפלתא  חדא  טבא  וכו ', מדשמואל

ע "כ: דקרי. צנא ממלא  חריפתא 

אסתרובמגילה אומר ר"א תניא , א . ז , ד� 

שנאמר נאמרה, הקודש  ברוח

אי שמואל, אמר וכו '. בלבו  המ� ויאמר

מלתא  אמינא  הוה  הת�  „ÙÈ„Ú‡הוי 
מה  למעלה  וקבלו  קיימו  שנאמר מכולהו ,

למטה : שקבלו 

מקום  באותו  הנאמר  מהבנת  חריפות 

עדיפא וקודם צג. דידי דנקט לדקדק , יש 

חלק  שהוא  לא  כלומר, וכו ',

התנאי�  שכל כפי  ראיה  להביא  האפשר על

משו�  עדיפא , דידי  אלא  ראיות , הביאו 

באותו  הנאמר מהבנת  מוכיח שבחריפות

ראיה  ע"י לא וג�  ק "ו ע"י ולא  די� ,

במגילה  וכמו  העניי�, מסביב מפסוק ,

אבל  ממגילה , מקראות  הביאו שכול� 

אלא  ממגילה  רק לא  הביא  שמואל

וקבלו , קיימו  שנאמר הלשו� , מכפילות

של  בי "ד על מיירי שניה�  א�  שהרי 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני צט מאמר 

אבות  ט"ו)במסכת  משנה  אומר(פ "א שמאי  ,

ישראל  התפארת  וכתב  קבע . תורת� עשה

תלמוד  להצלחת  כללי�  חמשה  ש� 

חזור חזור האומר: משל והביא  ולזכרו� ,

סגולות  ופירושו , לבלזור. תצטר� ולא 

עוד כתב וכ�  וכיו "ב . מ "ד )לזכרו�  (בפ "ב 

לכשאפנה  תאמר אל הלל שאמר מה  על

עוד, ואפשר וכתב , תפנה, לא  שמא  אשנה 

דחובה  קאמר הלימוד על חזרה  דלעניי� 

לחזור בלימודו  להצליח  הרוצה  כל על 

וכמאמר שלומד . עניי�  כל  על  פעמי�  איזה 

ליה  ודמי  זימני ארבעי�  מיניה  תנא  חז "ל,

בכיסתיה  ב)כמנח ז, יעוש "ב :(מגילה וכו ',

ישארג . מאד הרבות החזרות  ידי שעל מי

פשוטה  מסברא ג�  הרי שטחי , בתלמודו 

ללמוד  הכשרו� , לו  יש  א�  לעמול  צרי�

ישר ושכל אמת  בחריפות  הכמות  מעט

כונה : בלא  מהרבה

ובחריפות ,ודוגמא מעט לימוד של  לזה 

תניא  א . פד, ד� ביבמות  נזכר

אצל  תורה  ללמוד  כשהלכתי רבי אמר

תלמידיו  עלי חברו  שמוע, ב�  ר"א 

הניחוני ולא  בוקיא  בית  של  כתרנגולי� 

רבי במשנתינו , אחד דבר אלא  ללמוד 

עליו  חייבי�  אנדרוגינוס  אומר, אליעזר

בוקיא  בית  של  רש "י , ופירש  כזכר. סקילה 

תורנגול  מניחי�  ואי�  וחריפי� , בקיאי� 

על  יעלה  לא  והנה  עי "ש . ביניה� . נכרי

שאמר זה  אחד דבר למד כי דעת  שו� 

שקלא  ש�  היה  ודאי  אלא  כאמירתו, ר"א 

שהותו  זמ�  כל  במש�  בחריפות  וטריא 

התרנגולי� , משל בא  כ�  ועל ש�, רבי של

ואי�  רש "י , בכונת  וצ "ל הנז '. ופרש "י

היה , הנמשל  ביניה� , נכרי  תורנגול מניחי� 

בקיאות , בדר� ללמוד לרבי  הניחו  שלא 

עוקר ולא  סיני  בדר� התלמוד, בלשו� או 

החריפות  עדיפות  שמוע ב�  לר"א  כי  הרי� ,

מבקיאות : עני� , כל לסו�  לרדת

בירושלמיולימוד  מובא  (שבת באיכות ,

ה "ב) יהודא פ "ז סירוד, רבי אמר

ירחי� , שיתא  במכשירי�  עבדי�  רבי של  בנו 

סימאי דרבי  מ�  תלמיד חד אתא  בסופה 

הוא  ניכר אמר, אגיביה , ולא ליה  ושאיל 

ופירש  תורה . של פתחה  על עבר שלא  זה 

ששה  מכשירי�  מסכת למד העדה , בקרב� 

סימאי ר' מתלמידי אחד בא  לסו�  חדשי� ,

להשיבו . ידע  ולא במכשירי� , דבר לו  ושאל

מכשירי�  מסכת  בכל  לא  בפ"מ, ופירש 

בעני�  דמכשירי�  בדינא  חדשי�  ששה  עסק 

ומה  בשבת , דאסור מע "ש  לעשות  שיכול

וכו ', ירחי�  שיתא  להו  ועביד מותר שא "א 

אלא  זה  עניי�  להבי� יתכ�  לא  הרי יעו "ש .

שא�  הסברות , ועומק בפלפולי� למד א� 

להלכה , ופירושיה�  פסוקות  משניות  למד 

ועוד  חדשי� , ששה  שיצטר�  יתכ�  אי� 

אבל  דבר. להשיב יכול שלא  יתכ�  אי� 

והכוונה  יתכ�  וטריא  בשקלא  נפרש  א� 

נזכיר [ועוד וכיו"ב . ברורות  סברות  על 

ש� , פירשו  וכ�  ור"ל, ר"י  בעניי�  זאת

ופלפולי� ]: קושיות 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי צח 

פשיטא  להכרעה , להביא  יכול ולא  ומתר�

ומסיק : דמתו�  הא  מינה  דעדיפא 

כ�,ב. כל חרי� היה  לא  מתנה  רב  ג� 

חריפותו  ומתו� היה, חרי�  מ"מ אבל

דהלכתא : אליבא  שמעתתא מסיק

עוקרג . או  סיני השאלה  זו שאי�  ברור

לגבי שאלו  מיניה  לעיל  שהרי הרי� ,

סיני מת�  שלחו  ואמרו , יוס�  ורב  רבה 

חריפות  סוגי  בשני רק ע"כ  אלא עדי� ,

האבעיא : מיירי

מקו� ד . שיש  לפי בתיקו , סלקא אעפ "כ

משו�  יותר, דחרי� הא שעדי� לומר

חריפותו :

חרי�,ה. וג�  סיני  מנייהו  דחד  מיירי  לא 

קמיתא  האבעיא  שזו רק לא  שא"כ 

שתי כשיש  שיסתפקו  יתכ�  שלא  אלא 

סיני , רק  אחד דלעיל, ופשוט המעלות,

הרי� : עוקר רק  ואחד

בתוספות ומפורש  גמור, פירוש  זה  דבר

זירא (ש�)רא "ש  רבי שכתב ,

יודע  היה  פלפולא  מתו� ומקשה , חרי�

לאסוק  ידע  הוה  ולתר� , ילהקשות 

רב  בר רבה  דהלכתא . אליבא  שמעתתא 

היה  לא  כלומר, ומסיק, מתו� מתנה ,

להקשות  כ� כל  וחרי� ı¯˙ÏÂמפולפל
„ÈÓ דמסלקא עד  יפה  ומעיי�  שוהה  אלא ,

הי מאי דהלכתא, אליבא  שמעתתא  ליה 

בתיקו : וסלקא  עדי�, מנייהו 

ולומר,ו. זה  עניי�  לתחילת  אני חוזר שוב 

בפלוגתא , הרי�  עוקר או  סיני  שא� 

ובאופ�  עדי� , דסיני למעשה  הלכה ונפסקה 

א "כ  השי "ת , בתורת  לעסוק  צרי� שכ�

אי�  והרי  בחריפות , להו אבעיא  שוב מה 

סיני: אלא להיות ל�

ותלמיד ז. תלמיד לכל אפשר שאי חזינ� 

דהוה  הרי� , עוקר וג� סיני ג�  להיות 

או  תרויהו�  מכולהו  ועדיפה  למימר ליה 

וכיו"ב : תלתהו� 

כ "א סימן 

הדברים  מסקנת

כל ואעפ"כצז . לאחר לע"ד  הנראה 

הוא , הזה  שמי‡.הבירור

בודאי וחרי� גדול בקי  להיות שיכול

מדוע  כי  כ� , לנהוג  חובה  עליו  מוטלת 

מדה  בכל  השי"ת  חננו  אשר את  ינצל לא 

טובה :

גדול,ב. כ� כל זכרו�  לו  שאי�  מי ג�

וכפי הרבה , חזרות  ע"י יכול א� 

בדורותינו  מהגדולי�  יש  הרי ששמעתי,

פע�  חמשי�  אפילו  תלמוד�  על שחזרו 

ודאי והרי חרי� , להיות  שכל�  שיננו וג� 

ועיי�  ערו� . לו  אי�  הגדול יגיע�  שכר



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני צט מאמר 

אבות  ט"ו)במסכת  משנה  אומר(פ "א שמאי  ,

ישראל  התפארת  וכתב  קבע . תורת� עשה

תלמוד  להצלחת  כללי�  חמשה  ש� 

חזור חזור האומר: משל והביא  ולזכרו� ,

סגולות  ופירושו , לבלזור. תצטר� ולא 

עוד כתב וכ�  וכיו "ב . מ "ד )לזכרו�  (בפ "ב 

לכשאפנה  תאמר אל הלל שאמר מה  על

עוד, ואפשר וכתב , תפנה, לא  שמא  אשנה 

דחובה  קאמר הלימוד על חזרה  דלעניי� 

לחזור בלימודו  להצליח  הרוצה  כל על 

וכמאמר שלומד . עניי�  כל  על  פעמי�  איזה 

ליה  ודמי  זימני ארבעי�  מיניה  תנא  חז "ל,

בכיסתיה  ב)כמנח ז, יעוש "ב :(מגילה וכו ',

ישארג . מאד הרבות החזרות  ידי שעל מי

פשוטה  מסברא ג�  הרי שטחי , בתלמודו 

ללמוד  הכשרו� , לו  יש  א�  לעמול  צרי�

ישר ושכל אמת  בחריפות  הכמות  מעט

כונה : בלא  מהרבה

ובחריפות ,ודוגמא מעט לימוד של  לזה 

תניא  א . פד, ד� ביבמות  נזכר

אצל  תורה  ללמוד  כשהלכתי רבי אמר

תלמידיו  עלי חברו  שמוע, ב�  ר"א 

הניחוני ולא  בוקיא  בית  של  כתרנגולי� 

רבי במשנתינו , אחד דבר אלא  ללמוד 

עליו  חייבי�  אנדרוגינוס  אומר, אליעזר

בוקיא  בית  של  רש "י , ופירש  כזכר. סקילה 

תורנגול  מניחי�  ואי�  וחריפי� , בקיאי� 

על  יעלה  לא  והנה  עי "ש . ביניה� . נכרי

שאמר זה  אחד דבר למד כי דעת  שו� 

שקלא  ש�  היה  ודאי  אלא  כאמירתו, ר"א 

שהותו  זמ�  כל  במש�  בחריפות  וטריא 

התרנגולי� , משל בא  כ�  ועל ש�, רבי של

ואי�  רש "י , בכונת  וצ "ל הנז '. ופרש "י

היה , הנמשל  ביניה� , נכרי  תורנגול מניחי� 

בקיאות , בדר� ללמוד לרבי  הניחו  שלא 

עוקר ולא  סיני  בדר� התלמוד, בלשו� או 

החריפות  עדיפות  שמוע ב�  לר"א  כי  הרי� ,

מבקיאות : עני� , כל לסו�  לרדת

בירושלמיולימוד  מובא  (שבת באיכות ,

ה "ב) יהודא פ "ז סירוד, רבי אמר

ירחי� , שיתא  במכשירי�  עבדי�  רבי של  בנו 

סימאי דרבי  מ�  תלמיד חד אתא  בסופה 

הוא  ניכר אמר, אגיביה , ולא ליה  ושאיל 

ופירש  תורה . של פתחה  על עבר שלא  זה 

ששה  מכשירי�  מסכת למד העדה , בקרב� 

סימאי ר' מתלמידי אחד בא  לסו�  חדשי� ,

להשיבו . ידע  ולא במכשירי� , דבר לו  ושאל

מכשירי�  מסכת  בכל  לא  בפ"מ, ופירש 

בעני�  דמכשירי�  בדינא  חדשי�  ששה  עסק 

ומה  בשבת , דאסור מע "ש  לעשות  שיכול

וכו ', ירחי�  שיתא  להו  ועביד מותר שא "א 

אלא  זה  עניי�  להבי� יתכ�  לא  הרי יעו "ש .

שא�  הסברות , ועומק בפלפולי� למד א� 

להלכה , ופירושיה�  פסוקות  משניות  למד 

ועוד  חדשי� , ששה  שיצטר�  יתכ�  אי� 

אבל  דבר. להשיב יכול שלא  יתכ�  אי� 

והכוונה  יתכ�  וטריא  בשקלא  נפרש  א� 

נזכיר [ועוד וכיו"ב . ברורות  סברות  על 

ש� , פירשו  וכ�  ור"ל, ר"י  בעניי�  זאת

ופלפולי� ]: קושיות 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי צח 

פשיטא  להכרעה , להביא  יכול ולא  ומתר�

ומסיק : דמתו�  הא  מינה  דעדיפא 

כ�,ב. כל חרי� היה  לא  מתנה  רב  ג� 

חריפותו  ומתו� היה, חרי�  מ"מ אבל

דהלכתא : אליבא  שמעתתא מסיק

עוקרג . או  סיני השאלה  זו שאי�  ברור

לגבי שאלו  מיניה  לעיל  שהרי הרי� ,

סיני מת�  שלחו  ואמרו , יוס�  ורב  רבה 

חריפות  סוגי  בשני רק ע"כ  אלא עדי� ,

האבעיא : מיירי

מקו� ד . שיש  לפי בתיקו , סלקא אעפ "כ

משו�  יותר, דחרי� הא שעדי� לומר

חריפותו :

חרי�,ה. וג�  סיני  מנייהו  דחד  מיירי  לא 

קמיתא  האבעיא  שזו רק לא  שא"כ 

שתי כשיש  שיסתפקו  יתכ�  שלא  אלא 

סיני , רק  אחד דלעיל, ופשוט המעלות,

הרי� : עוקר רק  ואחד

בתוספות ומפורש  גמור, פירוש  זה  דבר

זירא (ש�)רא "ש  רבי שכתב ,

יודע  היה  פלפולא  מתו� ומקשה , חרי�

לאסוק  ידע  הוה  ולתר� , ילהקשות 

רב  בר רבה  דהלכתא . אליבא  שמעתתא 

היה  לא  כלומר, ומסיק, מתו� מתנה ,

להקשות  כ� כל  וחרי� ı¯˙ÏÂמפולפל
„ÈÓ דמסלקא עד  יפה  ומעיי�  שוהה  אלא ,

הי מאי דהלכתא, אליבא  שמעתתא  ליה 

בתיקו : וסלקא  עדי�, מנייהו 

ולומר,ו. זה  עניי�  לתחילת  אני חוזר שוב 

בפלוגתא , הרי�  עוקר או  סיני  שא� 

ובאופ�  עדי� , דסיני למעשה  הלכה ונפסקה 

א "כ  השי "ת , בתורת  לעסוק  צרי� שכ�

אי�  והרי  בחריפות , להו אבעיא  שוב מה 

סיני: אלא להיות ל�

ותלמיד ז. תלמיד לכל אפשר שאי חזינ� 

דהוה  הרי� , עוקר וג� סיני ג�  להיות 

או  תרויהו�  מכולהו  ועדיפה  למימר ליה 

וכיו"ב : תלתהו� 

כ "א סימן 

הדברים  מסקנת

כל ואעפ"כצז . לאחר לע"ד  הנראה 

הוא , הזה  שמי‡.הבירור

בודאי וחרי� גדול בקי  להיות שיכול

מדוע  כי  כ� , לנהוג  חובה  עליו  מוטלת 

מדה  בכל  השי"ת  חננו  אשר את  ינצל לא 

טובה :

גדול,ב. כ� כל זכרו�  לו  שאי�  מי ג�

וכפי הרבה , חזרות  ע"י יכול א� 

בדורותינו  מהגדולי�  יש  הרי ששמעתי,

פע�  חמשי�  אפילו  תלמוד�  על שחזרו 

ודאי והרי חרי� , להיות  שכל�  שיננו וג� 

ועיי�  ערו� . לו  אי�  הגדול יגיע�  שכר



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני קא מאמר 

מנח� וכבר הגר"א  מופה "ד מ"ו  העיד 

דר�  על [זצ "ל] שליט"א  ש� 

היה  לא שמעול�  שהכיר, בדור הלימוד

וצרי�  בוריו, על הש "ס  ידע  שלא  למד�

יו� , כל ותוספות  רש "י גמרא ד� ללמוד 

פעמי�  עשר עד חמש  ולשנ�  (קוב� לחזור

יגו�") :"עלי

הלימוד  בדרך יאיר החוות  דברי

יאירוכברק. החוות  קכ"ד )נשאל (סימ�

ובר יר"ש  מנאמניו  אחד  ע "י 

בלמוד  יחידו  בנו  להדרי�  אי� אוריי� ,

בכל  עצומה  הדרכה  ש�  ויש  תורה,

אעתיק  א�  מאד ותאר� התורה , מקצועות

לבירור שמצומצ�  מה  אעתיק ולכ�  כולה ,

מובחר הוא  המשניות  לימוד  "והנה זה ,

לקרא  שזכה  מעת  בנו  את  אד�  שירגיל

פרק  רבו  עמו  שילמד הש "ס , ברוב  הלכה 

החמורי�  ובפרקי�  יו� , בכל משניות  אחד

שיחזו  וישגיח פרק. חצי  עליה� וארוכי�  ר

ובקל  ליאות , ובלי התרשלות  בלי תמיד 

והוא  גפ"ת , לימוד  ע�  זה  לקבל יוכל

אח"כ, לימודיו  לכל גדול ותכלית  תועלת 

הרע "ב, לפירוש  שזכינו  עתה  ג�  ומה 

ריהטא , לפו�  והנה  ממש . ש "ס  שהוא

חמש  ב�  דתנ� , דאבות  ממשנה  משמע 

לתלמוד, ט"ו  ב�  למשנה  עשר ב�  למקרא 

עד  ש "ס ללמוד  משכיל  ב�  יתחיל  שלא 

מדורות  ק"ו  משנה , סדרי ו ' כל שיגמור

של  כפתחו  פתוח לב�  שהיה  הראשוני� 

אי�  אבל סדקית. מחט כנקב ואנ�  אול� ,

בדורות רק  מוכרח, „·¯Èזה  ÂÈ‰ ‡Ï Ì‰‰
Ì·˙ÎÏ ¯ÂÒÈ‡ ‰È‰Â ·˙Î· ‰�˘Ó �שכ כל  ,

לדורות  קרוב נתחדש  כי דפוס, היה  שלא 

רב  זמ� הוצרכו  לכ�  שנה , כשי"� הללו 

היו  לא  ודאי ומ "מ המשנה . ללימוד

המשניות  דיוקי  עמה�  ללמוד מתחילי� 

ומשינוי מרמיות� , שנתחדש  ומה  ודקדוקה� 

המשניות . רוב  או  כל שלמדו  עד לשונ� 

שהיו  מקרא , של שני�  מה ' מוכח והכי 

שהתחילו  לפני בניה�  ע� תנ "� כל  לומדי� 

זצללה "ה  א "א  הגאו�  למד וכ�  במשנה .

לימודי ע�  משניות , פרק  יו�  בכל עמי 

עד רבי, ·Â¯Á˙בבית ÏÏÎÏ È˙Ú‚‰˘

לביאתו  סמו� הש "ס, בכל גפ "ת  בקראי

היה  תי  שנת  סו�  שהיה  ווירמיש  לק "ק

הרי"�  מופלגי�  בחורי�  וע�  אתי לומד

והישר הטוב  הדר� והוא  חדושיו . בקצת 

זולתו . לימוד מכל יותר לתכלית , המגיע 

הגיד  וכ� הקדמוני� , עול�  גדולי  נהגו וכ� 

שנפטר זצ "ל זוסמ� מהר"ר הגאו�  חמי לי

קיבל  שכ� ממלכתו  עיר בולדא  בק "ק 

הגאו�  בנו  והנהיג  הוא  כתב  וכ�  מרבותיו .

לו , ועלתה ז"ל  איצק ÏÂÎÈמהר"ר ÈÎ

ÌÈ�˘ ˘Ï˘· Ï˜· ÂÓÈÏ˘‰Ï �וא וז "ב.

חכמה  שערי בו , בקי ויהי בידו  יתקיי� 

אחר לפניו פתוח הטורי�  חלקי  כל של

הרי"�, על שהוא  הרא "ש  ג "כ שילמד

המה  וה�  הש "ס , על קצרי�  כתוספות 

ואי�  מהש "ס , מקור�  ע�  הטורי�  דברי 

אחר הרא "ש  מלימוד ונכו�  מוטע�  לימוד

דפי�  ע "פ  ציינתי וברא "ש  הרי "� . שבידו 

בדבר אתקשה  או  אסתפק שא� שבש "ס,

ÔÓÊשאוכל ÈÂÏÈÎ ÈÏ· Ò"˘· ÔÈÈÚÏ

.˘ÂÙÈÁ·מהר"ר הישיש  שהגאו�  וקיבלתי ,

וסו�  בפולדא , אב "ד שהיה  הורווי�  פנחס 

ומופלג  מופלא  בפראג, אפילאנט ימי� 

לימודו  כל שהיה  ופסקי� , בהוראות מאד

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי ק 

כ "ב  סימן

הבקיאות או  העיון יקדים, מה

דרכו ,אלא יקדי�  מה  השאלה  עדיי�

עד  גפ "ת הש "ס ללמוד קוד�  הא� 

להתיישב  ואח"כ שליטה , בו  שיהא 

כל  ניתוח דרכי  ולידע  בסוגיות  ולהתעמק 

בהיפ�: או  לימוד

על  להודות  – לימוד דבר לכל  ראשית 

האמת 

זאת ,ולפניצח. נקודה  לבירור שנכנסי� 

כל  קוד� ולהעמיד להביא  יש 

בכל  תורה  לומד כל שבלעדיו  גדול דבר

ח"ו , בלמודו  כלו�  יועיל לא  שיל� שיטה 

‰‡Ó˙והוא, ÏÚ ‰„ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï הוא אחרת  ,

ובי�  בינו סרק בויכוח זמנו רוב  ישרו� 

סברת  על מתעקשי�  כאשר כי חברו,

מיניה , עדיפא  חברו שסברת  אע"פ  עצמו 

שזו  הבאנו  [וכבר קלה , בנטייה  ואפילו 

בשעת  דוקא  הלב , ובינת  הכרעה  כח

לבד  הרי  הזה ], הדק  החילוק  הרגשת 

יתקד�  לא  ג�  אלא  בטפשותו  שיחזיק 

בלימודו : הלאה

שמובא ומי  כפי  הקדוש , מרבנו  גדול לנו 

מאימתי גוי , תינוק  ב. לו , ד�  בע "ז 

ורבי יומו , ב�  אומר רבי בזיבה , מטמא 

אחד, ויו�  שני�  תשע ב�  אמר חייא 

אמר רבי, לפני  דברי והרציתי וכשבאתי

וכו '. חייא  רבי דברי  ואחוז  דברי הנח

יעויי�  התלמוד, בחכמי וכ�  יעוש "ב .

יוס�  רב  אמר הדר א . לט , ד� בקדושי� 

גזרו  ולא  [הינו , דאמרי היא  מילתא  לאו 

כג, ד�  ובגיטי�  בחו "ל]. זרעי�  כלאי על 

בכמה  ועוד הכי . אמר נמי  נחמ�  דרב  א .

בדר�  רק  כי  נלמוד , מה�  אשר מקומות ,

אי�  השקר כי  להצליח, אפשר כזאת  אמת 

ימי� : לאור� לעמוד  רגלי� לו 

זרעי� ובהקדמת לסדר (ד"ה הרמב"� 

מחיוב א "כ ) שהוא  כתב ,

וכבר יעוש "ב . תרדו� , צדק  צדק  הפסוק

שומע  אבות, על בהקדמה  הרמב"�  כתב 

עוד  וכתב יעו "ש . שאמרו . ממי האמת 

אנשי שאפילו  המצות , ספר על בהקדמתו 

אמרו , מי פי על  המאמר בוחני�  סגולה 

זמ�  וכל עי"ש . המאמר. של  העניי�  ולא 

שוטה , מפי  אפילו  טע�  דברי שתשמע

בחולי�  רש "י שפירש  ד"ה וכמו  א . (קלד,

תדל ) ב� בלשו� אלא אותו תשנה אי� לא אפילו  ,

שבעול�  שוטה  בש�  אלא  אותה  שונה  אתה

ל�, קשיא  הכי אפילו  תדל , ב�  ששמו 

יעוש "ב : למלתיה , קאמר טעמא דהא 

בוריו על  הש "ס ידע  שלא למדן היה  לא 

להתחיל וההולך צט . צרי� האמת  בדר�

את  להקי�  ובחרות  מילדות 

וג�  סיני  להיות  ג�  ההשתלמויות , שני 

בי�  כ�, לעשות  כשביכולתו  הרי�  עוקר

ע "י בי�  מטבעו , גדול בזכרו�  נחנ�  א� 

התמדה  ע"י השי "ת  תורת  לידע  עז  רצו� 

רבות : וחזרות  עצומה 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני קא מאמר 

מנח� וכבר הגר"א  מופה "ד מ"ו  העיד 

דר�  על [זצ "ל] שליט"א  ש� 

היה  לא שמעול�  שהכיר, בדור הלימוד

וצרי�  בוריו, על הש "ס  ידע  שלא  למד�

יו� , כל ותוספות  רש "י גמרא ד� ללמוד 

פעמי�  עשר עד חמש  ולשנ�  (קוב� לחזור

יגו�") :"עלי

הלימוד  בדרך יאיר החוות  דברי

יאירוכברק. החוות  קכ"ד )נשאל (סימ�

ובר יר"ש  מנאמניו  אחד  ע "י 

בלמוד  יחידו  בנו  להדרי�  אי� אוריי� ,

בכל  עצומה  הדרכה  ש�  ויש  תורה,

אעתיק  א�  מאד ותאר� התורה , מקצועות

לבירור שמצומצ�  מה  אעתיק ולכ�  כולה ,

מובחר הוא  המשניות  לימוד  "והנה זה ,

לקרא  שזכה  מעת  בנו  את  אד�  שירגיל

פרק  רבו  עמו  שילמד הש "ס , ברוב  הלכה 

החמורי�  ובפרקי�  יו� , בכל משניות  אחד

שיחזו  וישגיח פרק. חצי  עליה� וארוכי�  ר

ובקל  ליאות , ובלי התרשלות  בלי תמיד 

והוא  גפ"ת , לימוד  ע�  זה  לקבל יוכל

אח"כ, לימודיו  לכל גדול ותכלית  תועלת 

הרע "ב, לפירוש  שזכינו  עתה  ג�  ומה 

ריהטא , לפו�  והנה  ממש . ש "ס  שהוא

חמש  ב�  דתנ� , דאבות  ממשנה  משמע 

לתלמוד, ט"ו  ב�  למשנה  עשר ב�  למקרא 

עד  ש "ס ללמוד  משכיל  ב�  יתחיל  שלא 

מדורות  ק"ו  משנה , סדרי ו ' כל שיגמור

של  כפתחו  פתוח לב�  שהיה  הראשוני� 

אי�  אבל סדקית. מחט כנקב ואנ�  אול� ,

בדורות רק  מוכרח, „·¯Èזה  ÂÈ‰ ‡Ï Ì‰‰
Ì·˙ÎÏ ¯ÂÒÈ‡ ‰È‰Â ·˙Î· ‰�˘Ó �שכ כל  ,

לדורות  קרוב נתחדש  כי דפוס, היה  שלא 

רב  זמ� הוצרכו  לכ�  שנה , כשי"� הללו 

היו  לא  ודאי ומ "מ המשנה . ללימוד

המשניות  דיוקי  עמה�  ללמוד מתחילי� 

ומשינוי מרמיות� , שנתחדש  ומה  ודקדוקה� 

המשניות . רוב  או  כל שלמדו  עד לשונ� 

שהיו  מקרא , של שני�  מה ' מוכח והכי 

שהתחילו  לפני בניה�  ע� תנ "� כל  לומדי� 

זצללה "ה  א "א  הגאו�  למד וכ�  במשנה .

לימודי ע�  משניות , פרק  יו�  בכל עמי 

עד רבי, ·Â¯Á˙בבית ÏÏÎÏ È˙Ú‚‰˘

לביאתו  סמו� הש "ס, בכל גפ "ת  בקראי

היה  תי  שנת  סו�  שהיה  ווירמיש  לק "ק

הרי"�  מופלגי�  בחורי�  וע�  אתי לומד

והישר הטוב  הדר� והוא  חדושיו . בקצת 

זולתו . לימוד מכל יותר לתכלית , המגיע 

הגיד  וכ� הקדמוני� , עול�  גדולי  נהגו וכ� 

שנפטר זצ "ל זוסמ� מהר"ר הגאו�  חמי לי

קיבל  שכ� ממלכתו  עיר בולדא  בק "ק 

הגאו�  בנו  והנהיג  הוא  כתב  וכ�  מרבותיו .

לו , ועלתה ז"ל  איצק ÏÂÎÈמהר"ר ÈÎ

ÌÈ�˘ ˘Ï˘· Ï˜· ÂÓÈÏ˘‰Ï �וא וז "ב.

חכמה  שערי בו , בקי ויהי בידו  יתקיי� 

אחר לפניו פתוח הטורי�  חלקי  כל של

הרי"�, על שהוא  הרא "ש  ג "כ שילמד

המה  וה�  הש "ס , על קצרי�  כתוספות 

ואי�  מהש "ס , מקור�  ע�  הטורי�  דברי 

אחר הרא "ש  מלימוד ונכו�  מוטע�  לימוד

דפי�  ע "פ  ציינתי וברא "ש  הרי "� . שבידו 

בדבר אתקשה  או  אסתפק שא� שבש "ס,

ÔÓÊשאוכל ÈÂÏÈÎ ÈÏ· Ò"˘· ÔÈÈÚÏ

.˘ÂÙÈÁ·מהר"ר הישיש  שהגאו�  וקיבלתי ,

וסו�  בפולדא , אב "ד שהיה  הורווי�  פנחס 

ומופלג  מופלא  בפראג, אפילאנט ימי� 

לימודו  כל שהיה  ופסקי� , בהוראות מאד

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי ק 

כ "ב  סימן

הבקיאות או  העיון יקדים, מה

דרכו ,אלא יקדי�  מה  השאלה  עדיי�

עד  גפ "ת הש "ס ללמוד קוד�  הא� 

להתיישב  ואח"כ שליטה , בו  שיהא 

כל  ניתוח דרכי  ולידע  בסוגיות  ולהתעמק 

בהיפ�: או  לימוד

על  להודות  – לימוד דבר לכל  ראשית 

האמת 

זאת ,ולפניצח. נקודה  לבירור שנכנסי� 

כל  קוד� ולהעמיד להביא  יש 

בכל  תורה  לומד כל שבלעדיו  גדול דבר

ח"ו , בלמודו  כלו�  יועיל לא  שיל� שיטה 

‰‡Ó˙והוא, ÏÚ ‰„ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï הוא אחרת  ,

ובי�  בינו סרק בויכוח זמנו רוב  ישרו� 

סברת  על מתעקשי�  כאשר כי חברו,

מיניה , עדיפא  חברו שסברת  אע"פ  עצמו 

שזו  הבאנו  [וכבר קלה , בנטייה  ואפילו 

בשעת  דוקא  הלב , ובינת  הכרעה  כח

לבד  הרי  הזה ], הדק  החילוק  הרגשת 

יתקד�  לא  ג�  אלא  בטפשותו  שיחזיק 

בלימודו : הלאה

שמובא ומי  כפי  הקדוש , מרבנו  גדול לנו 

מאימתי גוי , תינוק  ב. לו , ד�  בע "ז 

ורבי יומו , ב�  אומר רבי בזיבה , מטמא 

אחד, ויו�  שני�  תשע ב�  אמר חייא 

אמר רבי, לפני  דברי והרציתי וכשבאתי

וכו '. חייא  רבי דברי  ואחוז  דברי הנח

יעויי�  התלמוד, בחכמי וכ�  יעוש "ב .

יוס�  רב  אמר הדר א . לט , ד� בקדושי� 

גזרו  ולא  [הינו , דאמרי היא  מילתא  לאו 

כג, ד�  ובגיטי�  בחו "ל]. זרעי�  כלאי על 

בכמה  ועוד הכי . אמר נמי  נחמ�  דרב  א .

בדר�  רק  כי  נלמוד , מה�  אשר מקומות ,

אי�  השקר כי  להצליח, אפשר כזאת  אמת 

ימי� : לאור� לעמוד  רגלי� לו 

זרעי� ובהקדמת לסדר (ד"ה הרמב"� 

מחיוב א "כ ) שהוא  כתב ,

וכבר יעוש "ב . תרדו� , צדק  צדק  הפסוק

שומע  אבות, על בהקדמה  הרמב"�  כתב 

עוד  וכתב יעו "ש . שאמרו . ממי האמת 

אנשי שאפילו  המצות , ספר על בהקדמתו 

אמרו , מי פי על  המאמר בוחני�  סגולה 

זמ�  וכל עי"ש . המאמר. של  העניי�  ולא 

שוטה , מפי  אפילו  טע�  דברי שתשמע

בחולי�  רש "י שפירש  ד"ה וכמו  א . (קלד,

תדל ) ב� בלשו� אלא אותו תשנה אי� לא אפילו  ,

שבעול�  שוטה  בש�  אלא  אותה  שונה  אתה

ל�, קשיא  הכי אפילו  תדל , ב�  ששמו 

יעוש "ב : למלתיה , קאמר טעמא דהא 

בוריו על  הש "ס ידע  שלא למדן היה  לא 

להתחיל וההולך צט . צרי� האמת  בדר�

את  להקי�  ובחרות  מילדות 

וג�  סיני  להיות  ג�  ההשתלמויות , שני 

בי�  כ�, לעשות  כשביכולתו  הרי�  עוקר

ע "י בי�  מטבעו , גדול בזכרו�  נחנ�  א� 

התמדה  ע"י השי "ת  תורת  לידע  עז  רצו� 

רבות : וחזרות  עצומה 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני קג מאמר 

כ "ג סימן

לסבר  והדר איניש  ליגרס לעולם

אגרת  כקריאת  לימוד 

ד� ועל קב. שבת ממסכת  נראה , זאת 

דאמר דר"א  טעמא  מאי א . סג,

על  חרב�  חגור דכתיב לו , ה�  תכשיטי� 

רב  ליה  אמר והדר�. הוד� גבור יר� 

בדברי האיי הונא , דרב בריה  למר כהנא 

יוצא  מקרא  אי�  לו , אמר כתיב . תורה

בר הוינא  כד כהנא , א"ר פשוטו . מדי

לכוליה  ליה  גמירנא  והוה  שני� , סרי תמני 

יוצא  מקרא  דאי� ידענא  הוה  ולא הש "ס,

קמ"ל, מאי  השתא . עד  פשוטו  מידי 

[ופרש "י , לסבר. והדר איניש  דלגמר

מרביה , שמעתתא  לגרוס  איניש  דלגמר

והדר טעמיה , לכולהו  ידע  דלא  ואע"ג 

יקשה  והנה  עי"ש ]. וכו '. טעמיה  לסבר

וכמו  זמירות , כמו  אותו  שגרס  לפרש 

וסדר הקטורת, פיטו�  יודעי�  שהמתפללי�

מדליקי�  במה  ופרק דאביי, המערכה 

משמעות  כל  שיתפרש  מבלי שבת , ממסכת 

כיו�  לומר, והכרח מלאה . בהבנה העניי� 

צריכי�  היו כתוב  היה  לא  עדיי� שהש "ס

לפניה�  מונח שיהיה כדי גירסא , רק  לשננו 

לפנינו  ומונח כתוב  הוא  שעתה  כמו 

כפי טעמיו  לסבר חוזרי�  ואח"כ  בספרי� ,

והתוספות  ור"ח פרש "י  ע "י עושי�  שאנו 

ועוד: ועוד

במסכת ודרך  נזכרה  במפורש  כזאת , לימוד

לגרוס  לעול�  רבא  ואמר א . יט, ע"ז 

ידע  דלא  ואע"ג  דמשכח, ואע "ג איניש ,

לתאבה , נפשי גרסה שנאמר קאמר, מאי 

והנה  טחנה . כתיב  ולא  כתיב  גרסה 

קאמר, מאי ידע  דלא ואע "ג מדוקדק ,

מאי ידע דלא פרש "י , וכ�  אגרת . כקריאת 

לו לפרש  יודע רבו  שאי� .ÌÂÏÎקאמר,

לתורה  תאותי מרוב פרש "י, גרסה , ובד "ה 

שאיני אע "פ  היכולת, לפי סובר הייתי 

ולכאורה  ע"כ . בעומקה . ליכנס הדק טוחנה 

פירש  דקוד�  וביה, מיניה  עצמו  סתר

כלו� . לו לפרש  יודע רבו  שאי�  אע"פ 

טוחנה  שאינו  מדבריו , מדוקדק ואח"כ

עומק  בלי  משמע, בעומקה . ליכנס הדק 

מאי ידע  דלא  כ�  כדי עד ולא  רבא, אמר

הדק  נכנס שאינו  דזה  לומר, וקשה  קאמר.

וג�  קאמר. מאי ידע כלא  יחשב  לעומק

רבו  ידע  דלא  כשפרש "י, לדקדק  קשה 

אבל  רבו , על הכוונה  כלו� , לו  לפרש 

שתלמיד  להיות  יכול אי�  כי מבי� . הוא

צור יודע מקבלה אינו  שעתה  הסוגיא , ת 

שזה  נאמר, א�  אלא ממנו . חכ�  מרבו

הספידו  דלא מרבנ�  צורבא  ההוא  כמו  רב 

ספרי . מלא  צנא עליה  וקאמר נחמ� , רב

עצומה , תועלת  ספרי  מלא  מצנא  יש  שהרי 

לתלמידי�  התלמוד נוסח ללמד

וצ"ב : כ� . ידי  על  יותר שמתחכמי�

זה ,ומ"מקג . לפני  ש�  לברר יש  עדיי� 

אד�  ילמד  לעול�  רבא  ואמר

ה ' בתורת  שנאמר יהגה . ואח"כ תורה

לעול�  רבא, ואמר יהגה . ובתורתו  והדר

ופרש "י , וכו '. דלא  ואע "ג איניש  לגריס 

התלמוד  גירסת  שתהא  עד מרבו  אד� ילמד

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי קב 

מסיני , נית�  כאילו  אחריו  ופסק  בהרא "ש 

הגאו�  הכרעת  נגד הוא א�  כלל חש  ולא 

להכריע  כדאי הוא  ג�  כי ואמר, רמ"א 

תשמע , ובקולי  אתה , לי  וא�  ‡Ïוכו '.
Ï˘ ˙ÂÙÈ¯Á·Â ÌÈ˜ÂÏÈÁ· Â�ÓÊ ÍÎ· ‰Ï·È
‡Ï˘ ‰Ó Ë˘Ù˙� ‰"ÂÚ· ¯˘‡ Ï·‰
‡¯Ó‚· ‡Ï ÌÈ�ÂÓ„˜‰ È¯·„· ÏÏÎ Â‰Â�ÈˆÓ

ÌÈ¯‰ È¯˜ÂÚ ÂÈ‰˘ ÌÚ ˙ÂÙÒÂ˙· ‡ÏÂ.' וכו

עוד. לעניינינו)עי"ש  יאיר  החוות דברי כא� :(עד

למדנו ,ומכלקא . הברורי�  דבריו

הוא ‡. הלימוד  שעיקר

מפורשת  משנה והוא  ובבחרות , בילדות 

יט)באבות  דומה ,(ד, הוא  למה  ילד  הלומד ,

זק�  והלומד חדש . נייר על כתובה  לדיו 

נייר על  כתובה  לדיו  דומה , הוא למה 

לעול� . שוכח אינו  בילדותו  ופרש "י , מחוק .

הכל  שוכח בזקנותו  למודו שמתחיל  ומי 

נת� דרבי ובאבות  כד )מיד. ובפרק כג, ,(פרק 

בדמיו , נבלעי�  תורה  דברי  בילדותו  הלומד

בזקנותו  והלומד  מפורשי�. מפיו  ויוצאי� 

זה : על  משלי�  עוד יעו "ש  וכו ', ד"ת  אי� 

אמת  חריפות  ישלול  לא חכם  שום 

מה ב. רק ג . שלל. הבל של חריפות  רק 

בתוספות  ולא  בגמרא  לא  מצאנו  שלא 

ששו�  שכתבנו  כפי  והוא  זה , נגד יצא 

של  וחריפות פלפולי�  ישלול לא  חכ� 

מעט  דוגמאות  כה עד  שהבאנו וכפי אמת ,

בתלמוד. שיש  הדקי�  לפלפולי�  מזעיר

הסברא  להבי�  כדי והיפוכו דבר ולומר

וכו ' פעמי�  מט ואפילו  האמת  שבצד

עד  שהארכתי  מה  על  אחזור ולא  וכו '.

הרי"� „.כא� . ללמוד שמצרי� היות  ע� 

גפ"ת . הש "ס ללמוד יש  לזה  קוד� אבל 

במש� ‰. לחזור שיספיק  כדי  הרי"�  לימוד

הכל . על  שני�  הטורÂ.ג' הפוסקי�  ספרי

וכו'. בפירוש Ê.הרא "ש  המשנה לידע צרי�

הש "ס  ללימוד כשיגיע באמת וזה הרע"ב .

ויסודות  אקדמות  באשר עליו קל יהא 

שינ�  כבר הש "ס על התלמוד שמביא 

המשנה . בפירושי  לחלק Á.עיקריה� יש 

תורה  היתה שלא  קדמוני�  דורות  בי� 

וכל  שנכתבה , לזמני�  כתובה , שבע "פ 

הזכרנו  כבר זה  ויסוד הדפוס, הופעת שכ� 

יש  כי  התשובה, כל  עוד ועי"ש  למעלה .

וכללי� : לימודי�  רבות  עוד בה 

לציו� וקרוב  הראשו�  כתב  זאת  לדר�

מופה "ד  דישראל דארעא  מאריה 

[זצ"ל ] שליט"א  יוס�  עובדיא  רבנו  הגאו� 

חריפות  המלאי�  אומר" "יביע בספריו 

מעט  לו  כתבתי  וכבר מבהילה , ובקיאות 

פרק  ואע "פ ראשי  כא� , שכתבתי ממה  י� 

וזו  כתבתי, הנלע"ד דר�  בקודש , שדרכו

תורה : של דרכה 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני קג מאמר 

כ "ג סימן

לסבר  והדר איניש  ליגרס לעולם

אגרת  כקריאת  לימוד 

ד� ועל קב. שבת ממסכת  נראה , זאת 

דאמר דר"א  טעמא  מאי א . סג,

על  חרב�  חגור דכתיב לו , ה�  תכשיטי� 

רב  ליה  אמר והדר�. הוד� גבור יר� 

בדברי האיי הונא , דרב בריה  למר כהנא 

יוצא  מקרא  אי�  לו , אמר כתיב . תורה

בר הוינא  כד כהנא , א"ר פשוטו . מדי

לכוליה  ליה  גמירנא  והוה  שני� , סרי תמני 

יוצא  מקרא  דאי� ידענא  הוה  ולא הש "ס,

קמ"ל, מאי  השתא . עד  פשוטו  מידי 

[ופרש "י , לסבר. והדר איניש  דלגמר

מרביה , שמעתתא  לגרוס  איניש  דלגמר

והדר טעמיה , לכולהו  ידע  דלא  ואע"ג 

יקשה  והנה  עי"ש ]. וכו '. טעמיה  לסבר

וכמו  זמירות , כמו  אותו  שגרס  לפרש 

וסדר הקטורת, פיטו�  יודעי�  שהמתפללי�

מדליקי�  במה  ופרק דאביי, המערכה 

משמעות  כל  שיתפרש  מבלי שבת , ממסכת 

כיו�  לומר, והכרח מלאה . בהבנה העניי� 

צריכי�  היו כתוב  היה  לא  עדיי� שהש "ס

לפניה�  מונח שיהיה כדי גירסא , רק  לשננו 

לפנינו  ומונח כתוב  הוא  שעתה  כמו 

כפי טעמיו  לסבר חוזרי�  ואח"כ  בספרי� ,

והתוספות  ור"ח פרש "י  ע "י עושי�  שאנו 

ועוד: ועוד

במסכת ודרך  נזכרה  במפורש  כזאת , לימוד

לגרוס  לעול�  רבא  ואמר א . יט, ע"ז 

ידע  דלא  ואע"ג  דמשכח, ואע "ג איניש ,

לתאבה , נפשי גרסה שנאמר קאמר, מאי 

והנה  טחנה . כתיב  ולא  כתיב  גרסה 

קאמר, מאי ידע  דלא ואע "ג מדוקדק ,

מאי ידע דלא פרש "י , וכ�  אגרת . כקריאת 

לו לפרש  יודע רבו  שאי� .ÌÂÏÎקאמר,

לתורה  תאותי מרוב פרש "י, גרסה , ובד "ה 

שאיני אע "פ  היכולת, לפי סובר הייתי 

ולכאורה  ע"כ . בעומקה . ליכנס הדק טוחנה 

פירש  דקוד�  וביה, מיניה  עצמו  סתר

כלו� . לו לפרש  יודע רבו  שאי�  אע"פ 

טוחנה  שאינו  מדבריו , מדוקדק ואח"כ

עומק  בלי  משמע, בעומקה . ליכנס הדק 

מאי ידע  דלא  כ�  כדי עד ולא  רבא, אמר

הדק  נכנס שאינו  דזה  לומר, וקשה  קאמר.

וג�  קאמר. מאי ידע כלא  יחשב  לעומק

רבו  ידע  דלא  כשפרש "י, לדקדק  קשה 

אבל  רבו , על הכוונה  כלו� , לו  לפרש 

שתלמיד  להיות  יכול אי�  כי מבי� . הוא

צור יודע מקבלה אינו  שעתה  הסוגיא , ת 

שזה  נאמר, א�  אלא ממנו . חכ�  מרבו

הספידו  דלא מרבנ�  צורבא  ההוא  כמו  רב 

ספרי . מלא  צנא עליה  וקאמר נחמ� , רב

עצומה , תועלת  ספרי  מלא  מצנא  יש  שהרי 

לתלמידי�  התלמוד נוסח ללמד

וצ"ב : כ� . ידי  על  יותר שמתחכמי�

זה ,ומ"מקג . לפני  ש�  לברר יש  עדיי� 

אד�  ילמד  לעול�  רבא  ואמר

ה ' בתורת  שנאמר יהגה . ואח"כ תורה

לעול�  רבא, ואמר יהגה . ובתורתו  והדר

ופרש "י , וכו '. דלא  ואע "ג איניש  לגריס 

התלמוד  גירסת  שתהא  עד מרבו  אד� ילמד

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי קב 

מסיני , נית�  כאילו  אחריו  ופסק  בהרא "ש 

הגאו�  הכרעת  נגד הוא א�  כלל חש  ולא 

להכריע  כדאי הוא  ג�  כי ואמר, רמ"א 

תשמע , ובקולי  אתה , לי  וא�  ‡Ïוכו '.
Ï˘ ˙ÂÙÈ¯Á·Â ÌÈ˜ÂÏÈÁ· Â�ÓÊ ÍÎ· ‰Ï·È
‡Ï˘ ‰Ó Ë˘Ù˙� ‰"ÂÚ· ¯˘‡ Ï·‰
‡¯Ó‚· ‡Ï ÌÈ�ÂÓ„˜‰ È¯·„· ÏÏÎ Â‰Â�ÈˆÓ

ÌÈ¯‰ È¯˜ÂÚ ÂÈ‰˘ ÌÚ ˙ÂÙÒÂ˙· ‡ÏÂ.' וכו

עוד. לעניינינו)עי"ש  יאיר  החוות דברי כא� :(עד

למדנו ,ומכלקא . הברורי�  דבריו

הוא ‡. הלימוד  שעיקר

מפורשת  משנה והוא  ובבחרות , בילדות 

יט)באבות  דומה ,(ד, הוא  למה  ילד  הלומד ,

זק�  והלומד חדש . נייר על כתובה  לדיו 

נייר על  כתובה  לדיו  דומה , הוא למה 

לעול� . שוכח אינו  בילדותו  ופרש "י , מחוק .

הכל  שוכח בזקנותו  למודו שמתחיל  ומי 

נת� דרבי ובאבות  כד )מיד. ובפרק כג, ,(פרק 

בדמיו , נבלעי�  תורה  דברי  בילדותו  הלומד

בזקנותו  והלומד  מפורשי�. מפיו  ויוצאי� 

זה : על  משלי�  עוד יעו "ש  וכו ', ד"ת  אי� 

אמת  חריפות  ישלול  לא חכם  שום 

מה ב. רק ג . שלל. הבל של חריפות  רק 

בתוספות  ולא  בגמרא  לא  מצאנו  שלא 

ששו�  שכתבנו  כפי  והוא  זה , נגד יצא 

של  וחריפות פלפולי�  ישלול לא  חכ� 

מעט  דוגמאות  כה עד  שהבאנו וכפי אמת ,

בתלמוד. שיש  הדקי�  לפלפולי�  מזעיר

הסברא  להבי�  כדי והיפוכו דבר ולומר

וכו ' פעמי�  מט ואפילו  האמת  שבצד

עד  שהארכתי  מה  על  אחזור ולא  וכו '.

הרי"� „.כא� . ללמוד שמצרי� היות  ע� 

גפ"ת . הש "ס ללמוד יש  לזה  קוד� אבל 

במש� ‰. לחזור שיספיק  כדי  הרי"�  לימוד

הכל . על  שני�  הטורÂ.ג' הפוסקי�  ספרי

וכו'. בפירוש Ê.הרא "ש  המשנה לידע צרי�

הש "ס  ללימוד כשיגיע באמת וזה הרע"ב .

ויסודות  אקדמות  באשר עליו קל יהא 

שינ�  כבר הש "ס על התלמוד שמביא 

המשנה . בפירושי  לחלק Á.עיקריה� יש 

תורה  היתה שלא  קדמוני�  דורות  בי� 

וכל  שנכתבה , לזמני�  כתובה , שבע "פ 

הזכרנו  כבר זה  ויסוד הדפוס, הופעת שכ� 

יש  כי  התשובה, כל  עוד ועי"ש  למעלה .

וכללי� : לימודי�  רבות  עוד בה 

לציו� וקרוב  הראשו�  כתב  זאת  לדר�

מופה "ד  דישראל דארעא  מאריה 

[זצ"ל ] שליט"א  יוס�  עובדיא  רבנו  הגאו� 

חריפות  המלאי�  אומר" "יביע בספריו 

מעט  לו  כתבתי  וכבר מבהילה , ובקיאות 

פרק  ואע "פ ראשי  כא� , שכתבתי ממה  י� 

וזו  כתבתי, הנלע"ד דר�  בקודש , שדרכו

תורה : של דרכה 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני קה מאמר 

ברא"ש  ועי"ש  ע "כ. תהא . זמורתא  גמור,

נתנאל  בקרב� וש�  ותיר� . שהקשה  מה 

ר ) ק , שא� (אותיות  הוא , שהקושי שכתב ,

משו�  לא  הוא  גמרא , ולא  מסברא  זה 

יצחק  רב א�  אלא  מסברא, לפסוק  שא "א 

תנא , על  אמורא  יחלוק  אי� אמורא  הוא 

שתיר�  וכיו�  סברא . או  גמרא  פירוש  שזהו 

תנא  יצחק  שרבי  סובר שהרי"� הרא "ש ,

בידו  קבלה  זו  א�  שאל שפיר א "כ הוא ,

מסברא . זה  דאמראו  למאי ענו , זה  ועל

גמרא  ליה  ואמר נפ "מ, מאי  יוס�  רב

לדעת  הנפ "מ כלומר, תהא . זמורתא  גמור

של  הלימוד  יהיה  שלא  הלכה , פסק שורש 

הבנה : בלי זימור כמו  הגמרא 

מייריולולי ה�  אומר, הייתי דמסתפינא 

ורבה  סיני, שהוא יוס�  ברב הכא 

מאי אמר לשיטתיה  כ�  ועל הרי� , עוקר

למעשה  ההלכה  פסק  שיודעי�  כיו�  נפ"מ,

או  סברא  זו  א�  נפ"מ  מאי  מכשול, באי� 

ע "פ  וכו ' זמורתא  ענהו  זה  ועל גמרא ,

הזכרנו  וכבר עדי� . הרי�  דעוקר שיטתו 

והרמב "�  מיגאש  אב�  מהר"י  דברי לעיל 

של  פסוקות  מהלכות  לפסוק שעדי� ועוד,

פלפולי מתו� ולא והרמב"� , הגאוני� 

לדעת� , סייעתא  אפשר וזהו  התלמוד.

בודאי ומ"מ בזה . לעיל שהרחבנו מה  ועיי�

והב "י והרמב "�  הגאוני�  פסקי לדעת צרי�

אשר למעשה  להקיש  שיוכל כדי  ולהבינ� 

כח, ממגילה לעיל  העלינו  וכבר לפניו ,

ההוא  להספיד  רצה  לא  נחמ� דרב  ב.

ותוספתא , וספרי  ספרא הלכתא  תנא  דהוה 

דחסר. ספרא  דמלי צנא  דהוא  עליו  וקרא 

ע�  ודאי  עדי� דסיני כרח�  על ומזה ,

ועוד  שלמד. מה  כל על ברורה  הבנה 

כשנדו�  העניי�  בסו� מעט  לזה אשוב

ת "ח: גדר בעניי� 

או התלמוד . לדעת  קודם  או  המסקנא:

החריפות . דרך  קודם  לקבל 

לידע ומ"מקה. קוד�  או  צרי� למסקנא ,

והבנה  בבקיאות  גפ "ת  ש "ס

סוגיות  בשינו�  וללמדו  לשוב  ואח"כ טובה,

שידו  כמה  עד אמתית  בחריפות  סוגיות 

בשיטת  דר�  לקבל  קוד� , או  משגת .

להתעלות  ואח"כ והפלפול , החריפות 

לפי הכל הש "ס , בכל בקיאות  במעלות 

לזה  צרי� ובודאי  ומדתו , ואחד  אחד כל 

בכל  יוקדת כאש  תורה  ואהבת יר"ש 

לזכור לו קשה א�  ורק  ובנפש . עצמותיו

שידע  עדי� הרבה, כ� כל יחזור ואפילו 

וג�  אמיתי, חרי� ולהיות  סכיניה  לחדד

ע "י תורה  של  לאמיתה  לפסוק  יוכל הוא

וכו ': ובפוסקי�  בגמרא  חיפוש 

עליה ובבכורות חמא  רב קרי ב. נב, ד� 

ע�  חכמה  טובה  ששת, דרב 

ז)נחלה  חכמת (קהלת טע�  טוב  ופרש "י, .

˙ÂÙÈ¯Á הברייתות נחלת  ע�  האמורא ,

בעל ששת  רב  עיש "ב.·¯Â˙È˙שהיה וכו ',

רבי�  על שהכוונה  ש� , התוספות  ופירשו 

הרבה  קבלות  וג�  חכמה  ג�  לו  שהיה 

בקוה "ר ועיי�  בבריתות . לו  שנויות  שהיו 

כ"ב) טובה (פ "ז נחלה. ע�  חכמה  טובה  ,

שזכות  אשרי  אבות. זכות  עמה  שיש  חכמה 

ועי "ש  יעו "ש . לו , ומאירה  עומדת אבותיו 

ללמוד  אד�  שיכול  החזרה , ער� על עוד 

שני� , בשתי  ולשכח  שנה עשרי�  תורה

עצל  איש  שדה  על  הפסוק  לפי והוא 

רש "י: ועיי� וגו '. הלכתי 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי קד 

יהגה , ואח"כ בפיו. לו  שגורה  ופירושו 

למלתא  מלתא  לדמות  בתלמודו  יעיי� 

כ� , יעשה  לא ובראשונה  ולתר� . להקשות 

שעה . כל  לו  ימצא  לא  והרב  יבטל , שמא 

מתישב  הוא  הרבה ששנה  לאחר ועוד,

אמרינ�  וה "נ  לעצמו . ומתר� בתלמודו 

ב)בהרואה  סג, ד�  ואח"כ (ברכות הס  הסכת ,

עכ"ל: הת� . דרבא  להא  ומייתינ�  כתת .

גירסת והנה מרבו הלומד פשוט, דבר

בפיו , לו  שגורה ופירושו  התלמוד

שהוא  במה  והטריא  השקלא  כל הינו ,

נלמד. שהוא  כפי ופירוקי� , קושיות  לומד,

יהגה , ואח"כ לומר, נמי הכרח ולפ "ז

למילתא  מילתא  לדמות  בתלמודו  יעיי� 

קושיות  משלו , הינו , ולתר� , להקשות 

התוספות  שעושי�  מה  וכפי וכו'. ותירוצי� 

שהכוונה  נאמר שא�  החידושי� . כותבי וכל

ולתר�  להקשות  למילתא , מילתא  לדמות 

שלמד  כוונתו, מה  א "כ  שבתלמוד. אלה 

פירוש  איזה  לו, שגורה  ופירושו מרבו

אביי אמר מה  מהבנת  חו� להיות  יכול

וכי וכו ' מחלוקת� ומה  לרבא  קשה  ומה 

קושיא , פירוש  מה  הוא , המילי� פירוש 

מה  ולבד  וכו '. וכו ' תיקו  פרכא , תיובתא ,

הרי לתלמוד , משמעות  שו�  לו שאי� 

הארמית  לשו�  דבור� , שפת היתה  זו  בזמנ� 

שבתלמוד:

לגרוס ואם  זה  אחרי  דאמר הא  נפרש 

הינו , קאמר, מאי ידע דלא  ואע "ג

הכוונה  א�  לעומקה , ליכנס  הדק נכנס  דלא 

השקלא  התלמוד, חכמי  של  העומק 

ומה  רישא , הינו  לנו , שכתובה  והטריא 

ואמר לעומק הוסי� הכוונה  וא� וכו '. רבא ,

התלמוד  חכמי של בפלפולי�  לפלפל  שלו 

לפי ברישא , דבריו  ה�  הרי עצמ� ,

עוד  ועיי� דבריו . לפרש  השניה האפשרות 

מהרש "א  שהעיר ר"ח (ש�)מה  ויעויי�  .

והדר אד�  ילמד  לעול� היא, שגירסתו 

לגרוס  לעול�  רבא , ואמר וכו '. שנא ' יהגה 

ולפי וכו '. שנא ' דשוכח אע"ג  איניש 

נפרדי�  ענייני� שני  ה�  כי  לק"מ, גירסתו 

וצ"ע : לגמרי.

מקרא שאין ידע שלא כהנא רב כוונת 

מפשוטו יוצא

רב וכאן על  כ� לומר אפשר שאי נראה 

ש�)כהנא  ידע (בשבת  ג�  ידע  שהרי ,

נזהר רש "י וג�  בד "ת . מיירי שזה  לפרש 

ידע, דלא  ואע "ג וכתב , בלשונו ודקדק

הוה  שחלק משמע, וכו '. טעמיה  לכולהו 

מקרא  שאי�  ידע שלא  וצ "ל, טעמיה. ידע

כדי ועד בכתובי� , פשוטו  מדי יוצא 

אבל  להלכה , נפ"מ  פשוטו  מדי  להוציא 

הגמרא  וכלשו�  ידע . שבתורה  הכתובי� 

אי�  כולה התורה  בכל א . כד, ביבמות

זה  הערנו וכבר פשוטו . מידי יוצא  מקרא

מהרשד"�  דברי  והזכרנו  חלק לעיל (בשו"ת 

א ') סימ�  :חו"מ

מהתלמוד  ולא הלכות  מספרי  לפסוק  עדיף

חמא ויעויין קד. רב  אמר א. ס , עירובי� 

הלכה  רב, אמר גוריא  בר

אחד  בית  אפילו אמר יצחק רבי כר"ש .

אימא  אלא  ס "ד, אחת  חצר אחת . וחצר

אביי ליה  אמר אחת . בחצר אחד בית 

סברא , או  גמרא  יצחק  דרבי הא  יוס� , לרב 

גמרא  ליה  אמר נפ"מ, מאי  ליה  אמר



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני קה מאמר 

ברא"ש  ועי"ש  ע "כ. תהא . זמורתא  גמור,

נתנאל  בקרב� וש�  ותיר� . שהקשה  מה 

ר ) ק , שא� (אותיות  הוא , שהקושי שכתב ,

משו�  לא  הוא  גמרא , ולא  מסברא  זה 

יצחק  רב א�  אלא  מסברא, לפסוק  שא "א 

תנא , על  אמורא  יחלוק  אי� אמורא  הוא 

שתיר�  וכיו�  סברא . או  גמרא  פירוש  שזהו 

תנא  יצחק  שרבי  סובר שהרי"� הרא "ש ,

בידו  קבלה  זו  א�  שאל שפיר א "כ הוא ,

מסברא . זה  דאמראו  למאי ענו , זה  ועל

גמרא  ליה  ואמר נפ "מ, מאי  יוס�  רב

לדעת  הנפ "מ כלומר, תהא . זמורתא  גמור

של  הלימוד  יהיה  שלא  הלכה , פסק שורש 

הבנה : בלי זימור כמו  הגמרא 

מייריולולי ה�  אומר, הייתי דמסתפינא 

ורבה  סיני, שהוא יוס�  ברב הכא 

מאי אמר לשיטתיה  כ�  ועל הרי� , עוקר

למעשה  ההלכה  פסק  שיודעי�  כיו�  נפ"מ,

או  סברא  זו  א�  נפ"מ  מאי  מכשול, באי� 

ע "פ  וכו ' זמורתא  ענהו  זה  ועל גמרא ,

הזכרנו  וכבר עדי� . הרי�  דעוקר שיטתו 

והרמב "�  מיגאש  אב�  מהר"י  דברי לעיל 

של  פסוקות  מהלכות  לפסוק שעדי� ועוד,

פלפולי מתו� ולא והרמב"� , הגאוני� 

לדעת� , סייעתא  אפשר וזהו  התלמוד.

בודאי ומ"מ בזה . לעיל שהרחבנו מה  ועיי�

והב "י והרמב "�  הגאוני�  פסקי לדעת צרי�

אשר למעשה  להקיש  שיוכל כדי  ולהבינ� 

כח, ממגילה לעיל  העלינו  וכבר לפניו ,

ההוא  להספיד  רצה  לא  נחמ� דרב  ב.

ותוספתא , וספרי  ספרא הלכתא  תנא  דהוה 

דחסר. ספרא  דמלי צנא  דהוא  עליו  וקרא 

ע�  ודאי  עדי� דסיני כרח�  על ומזה ,

ועוד  שלמד. מה  כל על ברורה  הבנה 

כשנדו�  העניי�  בסו� מעט  לזה אשוב

ת "ח: גדר בעניי� 

או התלמוד . לדעת  קודם  או  המסקנא:

החריפות . דרך  קודם  לקבל 

לידע ומ"מקה. קוד�  או  צרי� למסקנא ,

והבנה  בבקיאות  גפ "ת  ש "ס

סוגיות  בשינו�  וללמדו  לשוב  ואח"כ טובה,

שידו  כמה  עד אמתית  בחריפות  סוגיות 

בשיטת  דר�  לקבל  קוד� , או  משגת .

להתעלות  ואח"כ והפלפול , החריפות 

לפי הכל הש "ס , בכל בקיאות  במעלות 

לזה  צרי� ובודאי  ומדתו , ואחד  אחד כל 

בכל  יוקדת כאש  תורה  ואהבת יר"ש 

לזכור לו קשה א�  ורק  ובנפש . עצמותיו

שידע  עדי� הרבה, כ� כל יחזור ואפילו 

וג�  אמיתי, חרי� ולהיות  סכיניה  לחדד

ע "י תורה  של  לאמיתה  לפסוק  יוכל הוא

וכו ': ובפוסקי�  בגמרא  חיפוש 

עליה ובבכורות חמא  רב קרי ב. נב, ד� 

ע�  חכמה  טובה  ששת, דרב 

ז)נחלה  חכמת (קהלת טע�  טוב  ופרש "י, .

˙ÂÙÈ¯Á הברייתות נחלת  ע�  האמורא ,

בעל ששת  רב  עיש "ב.·¯Â˙È˙שהיה וכו ',

רבי�  על שהכוונה  ש� , התוספות  ופירשו 

הרבה  קבלות  וג�  חכמה  ג�  לו  שהיה 

בקוה "ר ועיי�  בבריתות . לו  שנויות  שהיו 

כ"ב) טובה (פ "ז נחלה. ע�  חכמה  טובה  ,

שזכות  אשרי  אבות. זכות  עמה  שיש  חכמה 

ועי "ש  יעו "ש . לו , ומאירה  עומדת אבותיו 

ללמוד  אד�  שיכול  החזרה , ער� על עוד 

שני� , בשתי  ולשכח  שנה עשרי�  תורה

עצל  איש  שדה  על  הפסוק  לפי והוא 

רש "י: ועיי� וגו '. הלכתי 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי קד 

יהגה , ואח"כ בפיו. לו  שגורה  ופירושו 

למלתא  מלתא  לדמות  בתלמודו  יעיי� 

כ� , יעשה  לא ובראשונה  ולתר� . להקשות 

שעה . כל  לו  ימצא  לא  והרב  יבטל , שמא 

מתישב  הוא  הרבה ששנה  לאחר ועוד,

אמרינ�  וה "נ  לעצמו . ומתר� בתלמודו 

ב)בהרואה  סג, ד�  ואח"כ (ברכות הס  הסכת ,

עכ"ל: הת� . דרבא  להא  ומייתינ�  כתת .

גירסת והנה מרבו הלומד פשוט, דבר

בפיו , לו  שגורה ופירושו  התלמוד

שהוא  במה  והטריא  השקלא  כל הינו ,

נלמד. שהוא  כפי ופירוקי� , קושיות  לומד,

יהגה , ואח"כ לומר, נמי הכרח ולפ "ז

למילתא  מילתא  לדמות  בתלמודו  יעיי� 

קושיות  משלו , הינו , ולתר� , להקשות 

התוספות  שעושי�  מה  וכפי וכו'. ותירוצי� 

שהכוונה  נאמר שא�  החידושי� . כותבי וכל

ולתר�  להקשות  למילתא , מילתא  לדמות 

שלמד  כוונתו, מה  א "כ  שבתלמוד. אלה 

פירוש  איזה  לו, שגורה  ופירושו מרבו

אביי אמר מה  מהבנת  חו� להיות  יכול

וכי וכו ' מחלוקת� ומה  לרבא  קשה  ומה 

קושיא , פירוש  מה  הוא , המילי� פירוש 

מה  ולבד  וכו '. וכו ' תיקו  פרכא , תיובתא ,

הרי לתלמוד , משמעות  שו�  לו שאי� 

הארמית  לשו�  דבור� , שפת היתה  זו  בזמנ� 

שבתלמוד:

לגרוס ואם  זה  אחרי  דאמר הא  נפרש 

הינו , קאמר, מאי ידע דלא  ואע "ג

הכוונה  א�  לעומקה , ליכנס  הדק נכנס  דלא 

השקלא  התלמוד, חכמי  של  העומק 

ומה  רישא , הינו  לנו , שכתובה  והטריא 

ואמר לעומק הוסי� הכוונה  וא� וכו '. רבא ,

התלמוד  חכמי של בפלפולי�  לפלפל  שלו 

לפי ברישא , דבריו  ה�  הרי עצמ� ,

עוד  ועיי� דבריו . לפרש  השניה האפשרות 

מהרש "א  שהעיר ר"ח (ש�)מה  ויעויי�  .

והדר אד�  ילמד  לעול� היא, שגירסתו 

לגרוס  לעול�  רבא , ואמר וכו '. שנא ' יהגה 

ולפי וכו '. שנא ' דשוכח אע"ג  איניש 

נפרדי�  ענייני� שני  ה�  כי  לק"מ, גירסתו 

וצ"ע : לגמרי.

מקרא שאין ידע שלא כהנא רב כוונת 

מפשוטו יוצא

רב וכאן על  כ� לומר אפשר שאי נראה 

ש�)כהנא  ידע (בשבת  ג�  ידע  שהרי ,

נזהר רש "י וג�  בד "ת . מיירי שזה  לפרש 

ידע, דלא  ואע "ג וכתב , בלשונו ודקדק

הוה  שחלק משמע, וכו '. טעמיה  לכולהו 

מקרא  שאי�  ידע שלא  וצ "ל, טעמיה. ידע

כדי ועד בכתובי� , פשוטו  מדי יוצא 

אבל  להלכה , נפ"מ  פשוטו  מדי  להוציא 

הגמרא  וכלשו�  ידע . שבתורה  הכתובי� 

אי�  כולה התורה  בכל א . כד, ביבמות

זה  הערנו וכבר פשוטו . מידי יוצא  מקרא

מהרשד"�  דברי  והזכרנו  חלק לעיל (בשו"ת 

א ') סימ�  :חו"מ

מהתלמוד  ולא הלכות  מספרי  לפסוק  עדיף

חמא ויעויין קד. רב  אמר א. ס , עירובי� 

הלכה  רב, אמר גוריא  בר

אחד  בית  אפילו אמר יצחק רבי כר"ש .

אימא  אלא  ס "ד, אחת  חצר אחת . וחצר

אביי ליה  אמר אחת . בחצר אחד בית 

סברא , או  גמרא  יצחק  דרבי הא  יוס� , לרב 

גמרא  ליה  אמר נפ"מ, מאי  ליה  אמר



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני קז מאמר 

כי  ˜ÂÈ˘Â˙תראה , ¯˘Ú ‰Ú·¯‡ ‰˘˜‰
היטב  נבי�  ספרו  מכל אשר אחת . בסוגיא 

התלמידי�  של מיירי  לימוד  דר� איזה  על

ממס : שפטר� 

מהרשד"� וכןקח. בשו "ת  (חו"מ פסק 

שס "א) ˘È‰È‰סימ� ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘
עתי�  שקובע  כל אלא  הוראה , בעל הת "ח

בני חייבי�  בתורה , עסקו  ורוב  לתלמודו

המסי� , בעבורו לתת  ˆ¯ÍÈהעיר ÔÈ‡˘
‰ÓÎÁ‰Â ÔÂÈÚ‰ ÏÂ„‚ ‰È‰È˘ Á"˙ עד ,

ת"ח  כל  אלא  ואהלות . בנגעי�  שעוסק

תמיד, בתורה  ÈÙÎשעוסק „Á‡Â „Á‡ ÏÎ
ÂÁÂÎבדיני וזה  ואהלות  בנגעי�  זה  ,

דברכות , במילי וזה  וכו ', ÊÂ‰ממונות 
‡˙„‚‡„ ÈÏÈÓ· ואח אחד כל כוחו , כפי ד 

ויגע  שעוסק ת "ח אבל וכו ', והשגתו 

וגדול ˙˜Â‰בתורה  ראוי איש  להיות ממנו 

שאפילו  ספק  אי�  הבנתו , כפי להוראה 

ועיקר, כלל בזה  יפקפק  לא המגמג�  הרב

יעוש "ב :

כדורבנות ,והעתקתי  שנאמרו  הדברי� 

עוד  מפורשי� , שה�  ולבד 

מהלשו�  שנשמע  מה  כפי  בה�  אדקדק

מפורש , וכו '. בנגעי�  זה  כוחו  כפי שכתב :

עוסק  והשני  בנגעי�  רק  עוסק שאפילו 

שאפילו  דאגדתא  במילי  ג�  [או  באהלות 

בזמנינו ], למעשה  להלכה  נפ "מ בה�  אי� 

שהרי משיחו. ויביא  השי"ת שיושיע  עד 

דוקא  הוא  שהלימוד  הטועני�  יסוד כל

חזינ�  וכא� למעשה, ההלכה  ידיעת  המביא 

שאומנות  משו�  אמנותו , תורתו שהעיקר

להחשיבו  כדי ולא גדרה , שמי�  במלאכת 

בהלכה : המורי�  בראש  לישב

ולחקור  להבין  לב לו  שיש  כל 

מהרי "טוכןקט . בשו "ת סו� כתב  (חו"מ 

נ"ט) כל סימ� לא  ת "ח ולעניי�  ,

המסי�  פטור לעניי� אבל שוי� , המקומות 

‰‡¯Â‰ ÏÚ· ÌÎÁ· ÈÂÏ˙ ¯·„‰ ÔÈ‡ ולא

כל  אלא  הציבור, על פרנס שהוא  במי 

ת "ח, ומשמש  ושונה  שקורא ותיק  תלמיד

Â˜ÁÏÂ¯ויש  ÏÈÎ˘‰ÏÂ ÔÈ·‰Ï ·Ï ÂÏ
˘Â¯„ÏÂ, בתלמודו ומתיישב לימודו על

ומה  וכו '. מסי�  שו�  ממנו  ליקח  אסור

לא  כי תמ "ה, בסימ�  הריב "ש  שכתב 

לאו  ההוראות , ומורי החכמי�  אלא  פטרו 

כל  ת "ח איזהו  דאמרינ�, חכמי�  דוקא

מקו�  בכל הלכה  דבר אותו  ששואלי� 

אלא  ·‚Ó¯‡ואומרה . ÌÈÏÓÚÂ Á"˙
בישראל, הוראות מורי להיות וראויי� 

תלמידי�  אבל קאמר. ש "� לאפוקי אלא 

Ì˙Â„Ó ˙‡ ÌÈˆÓÓ˘ �וקובעי חכמי� , לפני 

בתלמוד  עסק�  ועיקר יו� , בכל ישיבה 

לגדר הגיעו  לא  שעדיי�  אע "פ ובפוסקי�,

וכו '. פטורי�  הוראות , מורי ולא  חכמי� 

את  שממצי�  מדנקט ומדוייק, יעוש "ב .

באבות  המשנה  על ולהשע�  לרמוז מדות� ,

בתלמידי�  מדות ארבע לעיל  שהבאנו 

בהפסדו , שכרו שיצא  זה  ואפילו  וכו ',

ועסקו  כוחו  בכל בתורה  שעמל  כיו�

פטור: מדתו , כפי בתלמוד 

מדתו זוהי אגדה  בעל 

מהרשד"� ,ונראה , לעיל שכתב מה  על

די�  לו יש  דאגדתא  במילי  שג� 

ממ  אותו  לפטור לעניי�  צ"ל ת "ח סי� ,

וכוחו , מדתו  שזוהי משו�  טעמא , נמי 

מעבר שהוא  דבר ההלכה  חייבה  ולא 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי קו 

כ "ד סימן

ממסים  לפטור חכם תלמיד  גדר  לעניין מינה הנפקא 

דר� וסוגיאקו . על בה  עוסקי�  שאנו זו 

ג�  נפ "מ בה  יש  הלימוד ,

בזה  דנו  שכבר וכפי ת "ח, גדר לעניי� 

לב ב�  מהר"י בשו "ת  ועיי�  (סימ� בשו "ת ,

דידעינ� מ"ז) מרבנ�  צורבא  האיי  שכתב,

מסי�  מכל  פטור הוא  וסביר דגמיר ביה 

היכא  לאסתפוקי  דאיכא  איברא , וארנוניות .

וסביר דגמיר מדרבנ�  צורבא הוי דלא 

דינינ�  אי עראי  ועסקו  קבע  תורתו  ויהיה 

דלהוו ‰„ÂËÂÈ˙ולא ÂˆÎ¯·‡ליה  אע "ג

בכל  יעו "ש  וכו '. עראי  ועסקו  קבע תורת�

לבירור נוגעי�  אינ�  שאמנ�  הבירורי� 

הרי� : ועוקר סיני בסוגית  לעיל

אי� ומכל  תימה , להיות  צרי�  היה  מקו� 

וסביר, גמיר בלי  קבע שתורתו  יתכ� 

ובתירוצי�  בקושיות אפילו  כ� כדי  עד וכי

ודאי א "כ מבינ�, אינו בגמרא  שנכתבו 

ליה קרי שיחשב ‰„ËÂÈשפיר קמ"ל ומאי  ,

היא  שכזו  שתורה משו�  מרבנ� , צורבא 

רק שהיא  קבע  ‡‚¯˙לו  ˙‡È¯˜·:

תהא זמורתא גמור  גמרא פירוש 

שא� מאידך , בכותחא  כביעתא  פשוט

השקלא  דברי  כל מבי�  הוא 

כפי עצמ�  התלמוד חכמי  של והטריא 

סביר, ולא  גמיר ח"ו  יקרא  אי� שפרש "י ,

כרח�  על  אלא הדיוט . בש�  כ� כדי  ועד 

זמורת  גמור גמרא  שאפשר, לומר, א יש 

מלתא  לדמוי  כדי עד  יודע ואינו  תהא,

אחרינא , למלתא  בתלמוד , והבי�  שלמד 

הדבר, סברת  עומק יודע  שאינו  מחמת 

להלכה  הדברי�  מסקנת  ידיעתו ועיקר

לדעתו , ואעפ"כ  הנזכרת. כצורתה  למעשה 

ממסי�  פטור אינו  שכזה  מרבנ�  צורבא 

ליישב  לע "ד נראה  כ� ת "ח. בגדר ואינו 

צ"ב : ועדיי�  הדברי� ,

הוא כוחו  לפי חכם  תלמיד כל 

מהרלב "חויעוייןקז . ק "מ)בשו "ת  (סימ�

הת"ח  מדרגת היא  מה  שכתב 

שיהיה  צרי� הא�  המס, מ�  פטור להיות

„ÂÓÏ˙‰ È¯„Ò· È˜· כשיהיה ¯· די א�  או  ,

הוא  א�  וא�  אמנותו , ÏÂ‡תורתו  „ÈÓÏ˙
מסי� ¯· מיני  מכל פטור הוא  הרי  ,

שנזכר מקו�  בכל ומסקנתו , וארנוניות.

התלמידי�  על נאמר סת� , רבנ�  בתלמוד

הרב , בבית  לומדי�  היו  ÏÎÂשעדיי�
ÌÈÓ˘ ˙Î‡ÏÓ· ˜ÂÒÚ˘ יסוד וזהו  פטור,

שהיא  בתורה  עסקו  מעצ�  וע"כ  טעמא ,

בכמות  דברו  ולא  פטור, שמי�  מלאכת 

כל  ולכ� עוסק, הוא  במה  אלא  ואופ� ,

שאינו  אע"פ  פטור אמנותו  שתורתו  תלמיד

בש "ס, בקי או  רב ולא  הוראה  מורה 

המהרלב "ח, חילק  דלא  שכ�  וכל יעוש "ב .

ולא  זה  באופ�  יהיה  לימודו  סדר שדוקא 

יראה , בתשובותיו  מעיי�  וכל  אחר. באופ� 

בפלפולי�  היה  לימודו  שדר� אע "פ  כי

אחר מסקנותיו  להסיק  ודרכו עצומי�,

ס"ד  ובסימ� בסוגיות . ותירוצי�  קושיות 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני קז מאמר 

כי  ˜ÂÈ˘Â˙תראה , ¯˘Ú ‰Ú·¯‡ ‰˘˜‰
היטב  נבי�  ספרו  מכל אשר אחת . בסוגיא 

התלמידי�  של מיירי  לימוד  דר� איזה  על

ממס : שפטר� 

מהרשד"� וכןקח. בשו "ת  (חו"מ פסק 

שס "א) ˘È‰È‰סימ� ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘
עתי�  שקובע  כל אלא  הוראה , בעל הת "ח

בני חייבי�  בתורה , עסקו  ורוב  לתלמודו

המסי� , בעבורו לתת  ˆ¯ÍÈהעיר ÔÈ‡˘
‰ÓÎÁ‰Â ÔÂÈÚ‰ ÏÂ„‚ ‰È‰È˘ Á"˙ עד ,

ת"ח  כל  אלא  ואהלות . בנגעי�  שעוסק

תמיד, בתורה  ÈÙÎשעוסק „Á‡Â „Á‡ ÏÎ
ÂÁÂÎבדיני וזה  ואהלות  בנגעי�  זה  ,

דברכות , במילי וזה  וכו ', ÊÂ‰ממונות 
‡˙„‚‡„ ÈÏÈÓ· ואח אחד כל כוחו , כפי ד 

ויגע  שעוסק ת "ח אבל וכו ', והשגתו 

וגדול ˙˜Â‰בתורה  ראוי איש  להיות ממנו 

שאפילו  ספק  אי�  הבנתו , כפי להוראה 

ועיקר, כלל בזה  יפקפק  לא המגמג�  הרב

יעוש "ב :

כדורבנות ,והעתקתי  שנאמרו  הדברי� 

עוד  מפורשי� , שה�  ולבד 

מהלשו�  שנשמע  מה  כפי  בה�  אדקדק

מפורש , וכו '. בנגעי�  זה  כוחו  כפי שכתב :

עוסק  והשני  בנגעי�  רק  עוסק שאפילו 

שאפילו  דאגדתא  במילי  ג�  [או  באהלות 

בזמנינו ], למעשה  להלכה  נפ "מ בה�  אי� 

שהרי משיחו. ויביא  השי"ת שיושיע  עד 

דוקא  הוא  שהלימוד  הטועני�  יסוד כל

חזינ�  וכא� למעשה, ההלכה  ידיעת  המביא 

שאומנות  משו�  אמנותו , תורתו שהעיקר

להחשיבו  כדי ולא גדרה , שמי�  במלאכת 

בהלכה : המורי�  בראש  לישב

ולחקור  להבין  לב לו  שיש  כל 

מהרי "טוכןקט . בשו "ת סו� כתב  (חו"מ 

נ"ט) כל סימ� לא  ת "ח ולעניי�  ,

המסי�  פטור לעניי� אבל שוי� , המקומות 

‰‡¯Â‰ ÏÚ· ÌÎÁ· ÈÂÏ˙ ¯·„‰ ÔÈ‡ ולא

כל  אלא  הציבור, על פרנס שהוא  במי 

ת "ח, ומשמש  ושונה  שקורא ותיק  תלמיד

Â˜ÁÏÂ¯ויש  ÏÈÎ˘‰ÏÂ ÔÈ·‰Ï ·Ï ÂÏ
˘Â¯„ÏÂ, בתלמודו ומתיישב לימודו על

ומה  וכו '. מסי�  שו�  ממנו  ליקח  אסור

לא  כי תמ "ה, בסימ�  הריב "ש  שכתב 

לאו  ההוראות , ומורי החכמי�  אלא  פטרו 

כל  ת "ח איזהו  דאמרינ�, חכמי�  דוקא

מקו�  בכל הלכה  דבר אותו  ששואלי� 

אלא  ·‚Ó¯‡ואומרה . ÌÈÏÓÚÂ Á"˙
בישראל, הוראות מורי להיות וראויי� 

תלמידי�  אבל קאמר. ש "� לאפוקי אלא 

Ì˙Â„Ó ˙‡ ÌÈˆÓÓ˘ �וקובעי חכמי� , לפני 

בתלמוד  עסק�  ועיקר יו� , בכל ישיבה 

לגדר הגיעו  לא  שעדיי�  אע "פ ובפוסקי�,

וכו '. פטורי�  הוראות , מורי ולא  חכמי� 

את  שממצי�  מדנקט ומדוייק, יעוש "ב .

באבות  המשנה  על ולהשע�  לרמוז מדות� ,

בתלמידי�  מדות ארבע לעיל  שהבאנו 

בהפסדו , שכרו שיצא  זה  ואפילו  וכו ',

ועסקו  כוחו  בכל בתורה  שעמל  כיו�

פטור: מדתו , כפי בתלמוד 

מדתו זוהי אגדה  בעל 

מהרשד"� ,ונראה , לעיל שכתב מה  על

די�  לו יש  דאגדתא  במילי  שג� 

ממ  אותו  לפטור לעניי�  צ"ל ת "ח סי� ,

וכוחו , מדתו  שזוהי משו�  טעמא , נמי 

מעבר שהוא  דבר ההלכה  חייבה  ולא 

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי קו 

כ "ד סימן

ממסים  לפטור חכם תלמיד  גדר  לעניין מינה הנפקא 

דר� וסוגיאקו . על בה  עוסקי�  שאנו זו 

ג�  נפ "מ בה  יש  הלימוד ,

בזה  דנו  שכבר וכפי ת "ח, גדר לעניי� 

לב ב�  מהר"י בשו "ת  ועיי�  (סימ� בשו "ת ,

דידעינ� מ"ז) מרבנ�  צורבא  האיי  שכתב,

מסי�  מכל  פטור הוא  וסביר דגמיר ביה 

היכא  לאסתפוקי  דאיכא  איברא , וארנוניות .

וסביר דגמיר מדרבנ�  צורבא הוי דלא 

דינינ�  אי עראי  ועסקו  קבע  תורתו  ויהיה 

דלהוו ‰„ÂËÂÈ˙ולא ÂˆÎ¯·‡ליה  אע "ג

בכל  יעו "ש  וכו '. עראי  ועסקו  קבע תורת�

לבירור נוגעי�  אינ�  שאמנ�  הבירורי� 

הרי� : ועוקר סיני בסוגית  לעיל

אי� ומכל  תימה , להיות  צרי�  היה  מקו� 

וסביר, גמיר בלי  קבע שתורתו  יתכ� 

ובתירוצי�  בקושיות אפילו  כ� כדי  עד וכי

ודאי א "כ מבינ�, אינו בגמרא  שנכתבו 

ליה קרי שיחשב ‰„ËÂÈשפיר קמ"ל ומאי  ,

היא  שכזו  שתורה משו�  מרבנ� , צורבא 

רק שהיא  קבע  ‡‚¯˙לו  ˙‡È¯˜·:

תהא זמורתא גמור  גמרא פירוש 

שא� מאידך , בכותחא  כביעתא  פשוט

השקלא  דברי  כל מבי�  הוא 

כפי עצמ�  התלמוד חכמי  של והטריא 

סביר, ולא  גמיר ח"ו  יקרא  אי� שפרש "י ,

כרח�  על  אלא הדיוט . בש�  כ� כדי  ועד 

זמורת  גמור גמרא  שאפשר, לומר, א יש 

מלתא  לדמוי  כדי עד  יודע ואינו  תהא,

אחרינא , למלתא  בתלמוד , והבי�  שלמד 

הדבר, סברת  עומק יודע  שאינו  מחמת 

להלכה  הדברי�  מסקנת  ידיעתו ועיקר

לדעתו , ואעפ"כ  הנזכרת. כצורתה  למעשה 

ממסי�  פטור אינו  שכזה  מרבנ�  צורבא 

ליישב  לע "ד נראה  כ� ת "ח. בגדר ואינו 

צ"ב : ועדיי�  הדברי� ,

הוא כוחו  לפי חכם  תלמיד כל 

מהרלב "חויעוייןקז . ק "מ)בשו "ת  (סימ�

הת"ח  מדרגת היא  מה  שכתב 

שיהיה  צרי� הא�  המס, מ�  פטור להיות

„ÂÓÏ˙‰ È¯„Ò· È˜· כשיהיה ¯· די א�  או  ,

הוא  א�  וא�  אמנותו , ÏÂ‡תורתו  „ÈÓÏ˙
מסי� ¯· מיני  מכל פטור הוא  הרי  ,

שנזכר מקו�  בכל ומסקנתו , וארנוניות.

התלמידי�  על נאמר סת� , רבנ�  בתלמוד

הרב , בבית  לומדי�  היו  ÏÎÂשעדיי�
ÌÈÓ˘ ˙Î‡ÏÓ· ˜ÂÒÚ˘ יסוד וזהו  פטור,

שהיא  בתורה  עסקו  מעצ�  וע"כ  טעמא ,

בכמות  דברו  ולא  פטור, שמי�  מלאכת 

כל  ולכ� עוסק, הוא  במה  אלא  ואופ� ,

שאינו  אע"פ  פטור אמנותו  שתורתו  תלמיד

בש "ס, בקי או  רב ולא  הוראה  מורה 

המהרלב "ח, חילק  דלא  שכ�  וכל יעוש "ב .

ולא  זה  באופ�  יהיה  לימודו  סדר שדוקא 

יראה , בתשובותיו  מעיי�  וכל  אחר. באופ� 

בפלפולי�  היה  לימודו  שדר� אע "פ  כי

אחר מסקנותיו  להסיק  ודרכו עצומי�,

ס"ד  ובסימ� בסוגיות . ותירוצי�  קושיות 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני קט מאמר 

השונה  אבל לנשמה , א' חלק הוא  פעמי� 

א �לוה  חלק  הוא  מזה  ביותר אחת  פע� 

וגו '. א �להי�  עובד  בי�  והינו , ממעל,

יעו "ש ]:

ויצילנו והשי"ת מעלה , לכל יזכנו 

נאוה  עליו�  ולא �ל ממכשלה,

הסליחה  אדו�  אליו  עיני  שגיתי  וא�  תהלה ,

והמחילה :

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי קח 

אמרו  זה  שעל ואע"פ  האד� . לכוחות 

ה "ה)בירושלמי פ "ג ישליטנו (הוריות ולא  ,

אגדה  בעל זה  ממנו , לאכול הא �להי� 

מטמא  לא  מתיר, ולא  אוסר לא  שאינו 

בעל  זה  יאכלנו , אחר איש  כי  מטהר, ולא 

כי הסוגיא  בכל יעו"ש  וכו'. התלמוד

אינו  עדיי� תלמוד  שהלומד ואע "פ אכ"מ.

בלימודו  הזמ�  במש�  ומ"מ הוראה , בעל

להוראה : יגיע

שירצו מה  בכל אותו פודין חריף תינוק 

רנ"ב)בטורועייןקי. סימ� פדיו� (יו "ד ,

עניי�  לפרנסת  קוד�  שבוי� 

שבוי�  כפדיו�  גדולה  מצוה  ואי� ולכסות�,

מכדי יותר השבוי�  את פודי�  אי�  וכו '.

יהו  שלא  העול� , תיקו�  מפני  דמיה� 

לשבות� . עליה�  עצמ� מוסרי�  האויבי� 

יותר לפדותו  רוצי� קרובי�  א�  ואפילו 

אד�  אבל אות� . מניחי� אי�  דמיו , מכדי 

וכ�  שירצה , מה  בכל  עצמו  לפדות  יכול

לת "ח, וכ� כגופו. שהיא  ‡ÂÏÈÙלאשתו  Â‡

Á"˙ ÔÈ‡ מצליח אותו  ˘‡Ù˘¯ורואי�

מה  בכל לפדותו  יכולי� ת "ח, שיהיה 

לא  שהתקנה  הב "י  ועי"ש  ע"כ . שירצו .

בת "ח, נתקנה  לא  דמיו מכדי  יותר לפדות 

ומפולפל, חרי�  שראהו  תינוק  ואפילו 

מר�  פסקה  וכ�  גדול. אד�  שיהא  ואפשר

שהוא  אלא  ת "ח אינו  אפילו  או  בשו"ע ,

גדול, אד�  שיהא  ואפשר חרי� , תלמיד

לפ "ז  יעו "ש . מרובי� . בדמי� אותו  פודי� 

לא  בגדול דאפילו  אגדתא  בעל  לכאורה 

גדול, כאד�  יחשב  לא  חריפות , בה  שיי�

בדרשות  ולא  בחריפותו  התלמיד מבח�  כי

לא  לעול�  באגדתא שכ�  וכל לו . שיש 

לא  הירושלמי ואעפ "כ להוראה , יגיע

ממסי� : פטור לעניי� ת "ח בגדר מיירי 

מיועל להכיר רצונ� שאמרו , מה  פי 

אגדה  למוד העול�  והיה  (ספרי שאמר

מ "ט) עקב  שהעיקרפרשת  שהבאנו  וכיו�  .

שמי� . מלאכת  הדבר, גדר אמנותו , תורתו 

גדולה  יותר שמי�  מלאכת  ל� אי�  א "כ

והיה  שאמר מי  מלאכתו  ע "י  שמכיר במי 

עתיר ב. קמה, ד�  ב "ב ובמסכת  עול�.

הגדות . בעל הוא זה פומבי, עתיר נכסי� 

ש� : רשב"�  ועיי� 

פירוש ואחתוםקיא. ששמעתי במה דברי,

ד�  פסחי�  בגמרא  הנאמר

מי אשרי אומרי�  הבא  שבעול� א . נ ,

לכא�  גימטריא  בידו . ותלמודו  לכא�  שבא

מה  על לרמוז  פעמי� , ואחד מאה  הוא

דומה  אינו  ב. ט, ד� בחגיגה  שאמרו 

פרקו  לשונה  פעמי�  מאה  פרקו  שונה

וזה  א�להי�, עובד נקרא  זה  ואחד, מאה 

ונראה  עיש "ב . א �להי� . עובד נקרא  לא 

כבר פרקו  ששנה  מי  שהרי העניי� , בפשט

פה  על פרק  כל  יודע  בודאי  פעמי� , מאה 

המאה  לתחילת  שוב מתחיל  וזה  ממש ,

לעבוד  מגמתו  שכל מראה  הרי  השניה 

שכיו�  חושב  ואינו  לשמה , השי "ת  את 

בזה  ח "ו לו  די בקופסא  כמונח שפרקו 

שלא  כדי ורק מזומנות  לעתי�  רק לחזור,

ח"ו  לומר אפשר שאי פשוט, ודבר ישכח.

פעמי� , מאה אחר יחזור שלא  דמיירי 

עד  בבחינת  שהוא  בנפשו , חייב זה  שהרי 

מהרש "א  [ועיי�  מלבו . ויסיר� שישב

ק' שהשונה  הנסתר, דר� על שפירשו 



מלך  הרים שפתי עוקר  או  סיני קט מאמר 

השונה  אבל לנשמה , א' חלק הוא  פעמי� 

א �לוה  חלק  הוא  מזה  ביותר אחת  פע� 

וגו '. א �להי�  עובד  בי�  והינו , ממעל,

יעו "ש ]:

ויצילנו והשי"ת מעלה , לכל יזכנו 

נאוה  עליו�  ולא �ל ממכשלה,

הסליחה  אדו�  אליו  עיני  שגיתי  וא�  תהלה ,

והמחילה :

הרים  עוקר  או  סיני מלך מאמר  שפתי קח 

אמרו  זה  שעל ואע"פ  האד� . לכוחות 

ה "ה)בירושלמי פ "ג ישליטנו (הוריות ולא  ,

אגדה  בעל זה  ממנו , לאכול הא �להי� 

מטמא  לא  מתיר, ולא  אוסר לא  שאינו 

בעל  זה  יאכלנו , אחר איש  כי  מטהר, ולא 

כי הסוגיא  בכל יעו"ש  וכו'. התלמוד

אינו  עדיי� תלמוד  שהלומד ואע "פ אכ"מ.

בלימודו  הזמ�  במש�  ומ"מ הוראה , בעל

להוראה : יגיע

שירצו מה  בכל אותו פודין חריף תינוק 

רנ"ב)בטורועייןקי. סימ� פדיו� (יו "ד ,

עניי�  לפרנסת  קוד�  שבוי� 

שבוי�  כפדיו�  גדולה  מצוה  ואי� ולכסות�,

מכדי יותר השבוי�  את פודי�  אי�  וכו '.

יהו  שלא  העול� , תיקו�  מפני  דמיה� 

לשבות� . עליה�  עצמ� מוסרי�  האויבי� 

יותר לפדותו  רוצי� קרובי�  א�  ואפילו 

אד�  אבל אות� . מניחי� אי�  דמיו , מכדי 

וכ�  שירצה , מה  בכל  עצמו  לפדות  יכול

לת "ח, וכ� כגופו. שהיא  ‡ÂÏÈÙלאשתו  Â‡

Á"˙ ÔÈ‡ מצליח אותו  ˘‡Ù˘¯ורואי�

מה  בכל לפדותו  יכולי� ת "ח, שיהיה 

לא  שהתקנה  הב "י  ועי"ש  ע"כ . שירצו .

בת "ח, נתקנה  לא  דמיו מכדי  יותר לפדות 

ומפולפל, חרי�  שראהו  תינוק  ואפילו 

מר�  פסקה  וכ�  גדול. אד�  שיהא  ואפשר

שהוא  אלא  ת "ח אינו  אפילו  או  בשו"ע ,

גדול, אד�  שיהא  ואפשר חרי� , תלמיד

לפ "ז  יעו "ש . מרובי� . בדמי� אותו  פודי� 

לא  בגדול דאפילו  אגדתא  בעל  לכאורה 

גדול, כאד�  יחשב  לא  חריפות , בה  שיי�

בדרשות  ולא  בחריפותו  התלמיד מבח�  כי

לא  לעול�  באגדתא שכ�  וכל לו . שיש 

לא  הירושלמי ואעפ "כ להוראה , יגיע

ממסי� : פטור לעניי� ת "ח בגדר מיירי 

מיועל להכיר רצונ� שאמרו , מה  פי 

אגדה  למוד העול�  והיה  (ספרי שאמר

מ "ט) עקב  שהעיקרפרשת  שהבאנו  וכיו�  .

שמי� . מלאכת  הדבר, גדר אמנותו , תורתו 

גדולה  יותר שמי�  מלאכת  ל� אי�  א "כ

והיה  שאמר מי  מלאכתו  ע "י  שמכיר במי 

עתיר ב. קמה, ד�  ב "ב ובמסכת  עול�.

הגדות . בעל הוא זה פומבי, עתיר נכסי� 

ש� : רשב"�  ועיי� 

פירוש ואחתוםקיא. ששמעתי במה דברי,

ד�  פסחי�  בגמרא  הנאמר

מי אשרי אומרי�  הבא  שבעול� א . נ ,

לכא�  גימטריא  בידו . ותלמודו  לכא�  שבא

מה  על לרמוז  פעמי� , ואחד מאה  הוא

דומה  אינו  ב. ט, ד� בחגיגה  שאמרו 

פרקו  לשונה  פעמי�  מאה  פרקו  שונה

וזה  א�להי�, עובד נקרא  זה  ואחד, מאה 

ונראה  עיש "ב . א �להי� . עובד נקרא  לא 

כבר פרקו  ששנה  מי  שהרי העניי� , בפשט

פה  על פרק  כל  יודע  בודאי  פעמי� , מאה 

המאה  לתחילת  שוב מתחיל  וזה  ממש ,

לעבוד  מגמתו  שכל מראה  הרי  השניה 

שכיו�  חושב  ואינו  לשמה , השי "ת  את 

בזה  ח "ו לו  די בקופסא  כמונח שפרקו 

שלא  כדי ורק מזומנות  לעתי�  רק לחזור,

ח"ו  לומר אפשר שאי פשוט, ודבר ישכח.

פעמי� , מאה אחר יחזור שלא  דמיירי 

עד  בבחינת  שהוא  בנפשו , חייב זה  שהרי 

מהרש "א  [ועיי�  מלבו . ויסיר� שישב

ק' שהשונה  הנסתר, דר� על שפירשו 
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מלך  תורה שפתי קיג מכתבי

זצוק"ל לוי דוד  רבינו  הגאון עם שו"ת 

ציון חומת  ישיבת ראש

תפילה  נוסח - מנהגים שינויי בעניין

תשס "ט טבת ט "ז שני  יו� 

הגה "ג מו "ר  כבוד  ˜Á¯Âאל  Ì¯ÓÚ ‰ÓÏ˘ שליט"א‰¯·

ת "ו ב "ב  וראב "ד  הראשי  הרב 

לעד  יסגי  שלומכו�

דורות, מדורי  ואבותיה�  ה�  להתפלל  שנהגו קהילה בדבר רבינו, ילמדנו

שנוסח  בטענה בלדי , בנוסח  להתפלל  מנהג�  לשנות  מהו שאמי , בנוסח 

דנא. מקדמת אבותיה� שהתפללו  הנוסח  הוא בלדי 

לאו  א�  הכי , למעבד  היאות

התורה  בברכת

לוי דוד  הרב

תשובה 

לק "י 

ויד "ע לידי "�

ÈÂÏהגאו� „Â„ Â�·¯[ זצ "ל] שליט "א 

ציו� חומת  ישיבת  ראש 

לעולמי� , יסגי  שלומכ� 

צדיק  רצו� לעשות אעפ "כ  לדכוותי , ולא לי  לא צרי�  אינו  שכת"ר אע "פ 

חפצתי :

מנהג  לשנות הע� המוני  אצל  הפועלי� אלה על  כת"ר לשאלת והיא,

וטענה יותר . קדו� שהבלדי בטענה בלדי, לנוסח  שאמי מנוסח  תפלת�,

וכדלהל�: מיסודה, מקועקעת זאת



מלך  תורה שפתי קיג מכתבי

זצוק"ל לוי דוד  רבינו  הגאון עם שו"ת 

ציון חומת  ישיבת ראש

תפילה  נוסח - מנהגים שינויי בעניין

תשס "ט טבת ט "ז שני  יו� 

הגה "ג מו "ר  כבוד  ˜Á¯Âאל  Ì¯ÓÚ ‰ÓÏ˘ שליט"א‰¯·

ת "ו ב "ב  וראב "ד  הראשי  הרב 

לעד  יסגי  שלומכו�

דורות, מדורי  ואבותיה�  ה�  להתפלל  שנהגו קהילה בדבר רבינו, ילמדנו

שנוסח  בטענה בלדי , בנוסח  להתפלל  מנהג�  לשנות  מהו שאמי , בנוסח 

דנא. מקדמת אבותיה� שהתפללו  הנוסח  הוא בלדי 

לאו  א�  הכי , למעבד  היאות

התורה  בברכת

לוי דוד  הרב

תשובה 

לק "י 

ויד "ע לידי "�

ÈÂÏהגאו� „Â„ Â�·¯[ זצ "ל] שליט "א 

ציו� חומת  ישיבת  ראש 

לעולמי� , יסגי  שלומכ� 

צדיק  רצו� לעשות אעפ "כ  לדכוותי , ולא לי  לא צרי�  אינו  שכת"ר אע "פ 

חפצתי :

מנהג  לשנות הע� המוני  אצל  הפועלי� אלה על  כת"ר לשאלת והיא,

וטענה יותר . קדו� שהבלדי בטענה בלדי, לנוסח  שאמי מנוסח  תפלת�,

וכדלהל�: מיסודה, מקועקעת זאת



מלך  תורה שפתי קטו מכתבי

אח"כ אות�  הוסיפו הברכות  שבאמצע והשאר  בלבד , וחתימה פתיחה  אלא התפילה נוסח דינו 

לזה  וראיה  לה�. הדומות  בברכות  כיוצא  כל  וכ� רבי� , צורכי  שה�  לפי  הדור  וגאוני חכמי 

מה  לפי יל� אחד  כל  הכי  ומשו� ע"ש. ב ' די�  תפילה  מהלכות בפ "ו  טוב  ש�  בחיבורי כתבתי 

עדות  שאר בי� להתפלל  הול� א� זולתי  מאבותי. אנוכי  טוב לא וסימני�  אבותיו , שהלכו

שו�  על ילגלג ואל המחלוקת, מפני ישנה  ואל  הרוב , וה�  הואיל  אחריה� , שיל� ש "צ, ונעשה 

ע "כ. פ "ז . אדני  על  מיוסדי�  שכול� לפי  ודו"ק)מנהג, קעח, קעז, בסימני�  ש�  עוד .(ועיי�

חיי�  שולח��ילקוט  עריכת  בספרו שליט "א  רבינו פ"ט)והנה  סי' בסוגיא (ח"א  הרחיב  הארי� 

המעייני�, לתועלת שונה  בסדר  זאת וסידרנו  לעניינינו, הנוגעי�  הדברי� עיקרי  בזה  ונעלה  זו,

קודשו: וז"ל  קטעי� , ולפי 

הנוסחאות ‡. חילופי  בעניי� שנאה , כדי  עד  מחלוקות  לעשות  שמתהדרי� שראיתי לפי 

דרדק, לכל  ה� גלויי�  אלה ודברי�  דברי . למבקשי  רק  שינעמו  אמת  דברי לכתוב  הנני  בתפלה,

התפלה, כל בניי�  כי  יראה תימ�, ונוסח  ספרד נוסח  אשכנז נוסח  הסידורי� , כל  יפתח שכאשר

ודלתותיו , רצפותיו וקירותיו, גגו  קצת כל לבד  לגמרי. שווי�  כול�  ואלומותיו, חדריו חלוקת 

[והכל אחרת. בפינה ומה�  זאת  בפינה  מה�  וכסאות, ספסלי�  א� אשנבי� ופרחי� , עציצי� 

תפלת  אותה מתפללי�  שתהיה , קדושה קהלה  בכל ישראל  כל  לכל]. מוב� הדיוט, משל  דר� על 

ממנהג  שה� האמירות אות�  את  אומרי�  ישראל וכל  הגדולה . כנסת  אנשי שיסדו  עשרה שמונה 

כי מתעטרי�  בספרי� , לעיי�  זמ�  לה� שאי� ורבי�  היו� . וסדר יוצר הזמירות, כמו ומסורת,

ולא  באירופה  היו  לא הגדולה , כנסת  אנשי כי ידוע  בר� הגדולה. כנסת אנשי  של  היא  נוסחת�

הקהלות  כל של  הסידורי� בכל  והמעיי� ישראל . ובאר�  בירושלי�  ישבו אלא  ערב, בארצות

מתפללי�  היו אילו  כי  ויבי�, וישכיל  יראה  למהרי"� , חיי� ע�  בפירוש וג�  המנהגי�, כל ושל

לרבע  עד  מצטמקי� הסידורי� כל  היו הגדולה , כנסת אנשי  ידי  מתחת  שיצא מה כפי בדקדוק

שהאדירו  מספרד , ורוב�  רוח , ענקי קמו ודור דור שבכל  השי "ת , עמנו  עשה וצדקה  בכמות� .

לבית  לבוא  ישראל  ע�  על ולהשפיע  לרומ�  כדי  והמנהגי� , הסידורי�  תוכ� ורוממו והעצימו 

ודור. דור בכל שאירעו  הרוחניות הירידות לאחר  ה'

בקהלותינו,·. ובפרט שתהיה , קדושה  קהלה מכל  השערה  כחוט  אפילו לבטל ח "ו כוונתי אי�

אלו  דברי�  אי� א�  בפיה�. שמוציאי�  אותיות ושתי�  מעשרי�  ואות אות כל  בי�  המבדילי�

לראות�  אני רוצה  כי  ולמביישי� , לגוערי�  לומר , אני  ורגיל ושנאה . מחלוקת  לגרו�  ראויי� 

שחייבי�  וכיו"ב, שבת וחילולי  עריות, גילוי  ורואי�  התפלה  אחרי  כשיוצאי�  ומחאה  חרו� נוהגי� 

אי�  שמי�, כבוד שבעקירת לומר , באתי  זאת  [וכל  ועוד. בגד וקריעת  וסקילה כרת  עליה� 

הכנסת  בבית עמו הוא , שאחי� זה  אבל  לכל. ומחניפי� מחייכי�  ואדרבה  וצועקי� , מתרגזי� 

תקנה  או מנהג  אלא אינו שיסודו דבר  על כלפיו, ושנאה קנאה יש פתאו�  התלמוד , ובבית

תורה  לאיסורי שווה  שחומרת�  הפוסקי�  בספרי מצאנו  לא קדושתה כל  ע� אשר מאוחרת ,

ונוסח, ומלה  גרסא  חילופי על  והמחלוקת  והחרו�  הרוגז שאותו  לומד, אני  ומכא�  החמורי� .

על לא א�  יודע  ומי  יתעלה. לפניו  הגלויי� כמוסי� חשבונות  אלא אמתית, מקנאה אינו  הוא 

וגו ']. רחו� והוא  כזה. ירוד בדור  אנחנו הרבי�  עוונותינו

תורה  מלך מכתבי שפתי קיד 

זאת:‡. לידע  כדי הדפוס  הופעת מלפני כת"י  סידורי� שו� נמצאו לא

שאמי :·. וג� בלדי  ג� שנה, מאות חמש  מלפני  רבי� כת"י  נמצאו

שאבותינו‚. הוא, באמת הקדו� המנהג  שהרי מרובה, סכנתה זאת טענה

צחות כפי התפלל אחד  כל  אלא נוסח , בשו� התפללו לא הקדומי�

בהרמב"� זה כל עיי� בשדהו. או בביתו ביו�, שירצה מתי  לשונו,

פ "א: תפלה בהלכות

הציבור  להזהיר צרי�  זה, למנהג  שיחזרו המחייב  הוא קדו� שהוא מה וא�

לגמרי. המחנה מ� שיצאו עד  הרפורמי�, שטמנו מה זה כי  ומהמונ�, מה�

כבר  כזה, שמי� לש� אבל שמי�, לש� שכוונת� שמכריזי� פי  על  וא� 

הנצי"ב  דבר)כתב  להעמק ודי (בהקדמתו שלמוני�. רוד� בגימטריא: שהוא

ברמיזא: לחכימא

כי  לבלדי. משאמי  ולא לשאמי , מבלדי לא מנהג , שו� לשנות אי� ולכ�

ע "י  בשני� מאות שנתקיימו אלה חשובי�מנהגי� וחכמיו ודור דור כל 

תורה כגופי
א

:

ונפרסמה מילי� מספר ע� חתימת� נא צר�  תשובתי, יקרה כת"ר בעיני  וא�

ברבי�:

התשס "ט טבת כ"ב 

דאורייתא  ביקרא

קורח  שלמה 

שבקוב� א. המאמרי�  בשאר שעשינו  כדר�  והוספות ביאורי�  בזה  להוסי�  הדי�  מ� שהיה  א� 

זלה"ה, רבותינו  בספרי  המה  הלא  ידועי� שהדברי�  בהיות  א� ולהאדירה, תורה  להגדיל זה 

לדברי נציי�  דוגמא  לש�  ורק מדבריה�. להביא  טע�  אי� ע"כ  שלפניכ� , החיבור  מגמת זה ואי�

והשלו�  החיי�  בתשובותיו זלה "ה כסאר  חיי�  רבי  הגאו� מר�  האחרו�, בדור עוזנו (או"חגאו� 

מ) בלדי ,סי' לנוסח שאמי  מנוסח  נוסחת�  את  ששינו  התימני� אלו  שאלה : ש� : השו"ת  וז "ל

וכפי המקורי, הנוסח  שהוא מפני  זה , את  התירו  תימ� שרבני  שמעתי  לזה , היתר לה� היש

בלדי מנוסח  נוסחת� את מהרי "� בזמ� ששינו אלו על  עראקי  ומהר"י  צעדי  מהר "י  שכתבו

דע, תשובה : בזה. כבודו  יורנו הראשו�. למקור�  לחזור  צריכי� שה� שכתבו, שאמי , לנוסח 

ובית  עזרא תיקנו  שלא בידינו  דקבלה  ה�, מקוריות  בסוג בלדי  ובי�  שאמי בי�  התפילות , דכל
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אח"כ אות�  הוסיפו הברכות  שבאמצע והשאר  בלבד , וחתימה פתיחה  אלא התפילה נוסח דינו 

לזה  וראיה  לה�. הדומות  בברכות  כיוצא  כל  וכ� רבי� , צורכי  שה�  לפי  הדור  וגאוני חכמי 

מה  לפי יל� אחד  כל  הכי  ומשו� ע"ש. ב ' די�  תפילה  מהלכות בפ "ו  טוב  ש�  בחיבורי כתבתי 

עדות  שאר בי� להתפלל  הול� א� זולתי  מאבותי. אנוכי  טוב לא וסימני�  אבותיו , שהלכו

שו�  על ילגלג ואל המחלוקת, מפני ישנה  ואל  הרוב , וה�  הואיל  אחריה� , שיל� ש "צ, ונעשה 

ע "כ. פ "ז . אדני  על  מיוסדי�  שכול� לפי  ודו"ק)מנהג, קעח, קעז, בסימני�  ש�  עוד .(ועיי�

חיי�  שולח��ילקוט  עריכת  בספרו שליט "א  רבינו פ"ט)והנה  סי' בסוגיא (ח"א  הרחיב  הארי� 

המעייני�, לתועלת שונה  בסדר  זאת וסידרנו  לעניינינו, הנוגעי�  הדברי� עיקרי  בזה  ונעלה  זו,

קודשו: וז"ל  קטעי� , ולפי 

הנוסחאות ‡. חילופי  בעניי� שנאה , כדי  עד  מחלוקות  לעשות  שמתהדרי� שראיתי לפי 

דרדק, לכל  ה� גלויי�  אלה ודברי�  דברי . למבקשי  רק  שינעמו  אמת  דברי לכתוב  הנני  בתפלה,

התפלה, כל בניי�  כי  יראה תימ�, ונוסח  ספרד נוסח  אשכנז נוסח  הסידורי� , כל  יפתח שכאשר

ודלתותיו , רצפותיו וקירותיו, גגו  קצת כל לבד  לגמרי. שווי�  כול�  ואלומותיו, חדריו חלוקת 

[והכל אחרת. בפינה ומה�  זאת  בפינה  מה�  וכסאות, ספסלי�  א� אשנבי� ופרחי� , עציצי� 

תפלת  אותה מתפללי�  שתהיה , קדושה קהלה  בכל ישראל  כל  לכל]. מוב� הדיוט, משל  דר� על 

ממנהג  שה� האמירות אות�  את  אומרי�  ישראל וכל  הגדולה . כנסת  אנשי שיסדו  עשרה שמונה 

כי מתעטרי�  בספרי� , לעיי�  זמ�  לה� שאי� ורבי�  היו� . וסדר יוצר הזמירות, כמו ומסורת,

ולא  באירופה  היו  לא הגדולה , כנסת  אנשי כי ידוע  בר� הגדולה. כנסת אנשי  של  היא  נוסחת�

הקהלות  כל של  הסידורי� בכל  והמעיי� ישראל . ובאר�  בירושלי�  ישבו אלא  ערב, בארצות

מתפללי�  היו אילו  כי  ויבי�, וישכיל  יראה  למהרי"� , חיי� ע�  בפירוש וג�  המנהגי�, כל ושל

לרבע  עד  מצטמקי� הסידורי� כל  היו הגדולה , כנסת אנשי  ידי  מתחת  שיצא מה כפי בדקדוק

שהאדירו  מספרד , ורוב�  רוח , ענקי קמו ודור דור שבכל  השי "ת , עמנו  עשה וצדקה  בכמות� .

לבית  לבוא  ישראל  ע�  על ולהשפיע  לרומ�  כדי  והמנהגי� , הסידורי�  תוכ� ורוממו והעצימו 

ודור. דור בכל שאירעו  הרוחניות הירידות לאחר  ה'

בקהלותינו,·. ובפרט שתהיה , קדושה  קהלה מכל  השערה  כחוט  אפילו לבטל ח "ו כוונתי אי�

אלו  דברי�  אי� א�  בפיה�. שמוציאי�  אותיות ושתי�  מעשרי�  ואות אות כל  בי�  המבדילי�

לראות�  אני רוצה  כי  ולמביישי� , לגוערי�  לומר , אני  ורגיל ושנאה . מחלוקת  לגרו�  ראויי� 

שחייבי�  וכיו"ב, שבת וחילולי  עריות, גילוי  ורואי�  התפלה  אחרי  כשיוצאי�  ומחאה  חרו� נוהגי� 

אי�  שמי�, כבוד שבעקירת לומר , באתי  זאת  [וכל  ועוד. בגד וקריעת  וסקילה כרת  עליה� 

הכנסת  בבית עמו הוא , שאחי� זה  אבל  לכל. ומחניפי� מחייכי�  ואדרבה  וצועקי� , מתרגזי� 

תקנה  או מנהג  אלא אינו שיסודו דבר  על כלפיו, ושנאה קנאה יש פתאו�  התלמוד , ובבית

תורה  לאיסורי שווה  שחומרת�  הפוסקי�  בספרי מצאנו  לא קדושתה כל  ע� אשר מאוחרת ,

ונוסח, ומלה  גרסא  חילופי על  והמחלוקת  והחרו�  הרוגז שאותו  לומד, אני  ומכא�  החמורי� .

על לא א�  יודע  ומי  יתעלה. לפניו  הגלויי� כמוסי� חשבונות  אלא אמתית, מקנאה אינו  הוא 

וגו ']. רחו� והוא  כזה. ירוד בדור  אנחנו הרבי�  עוונותינו

תורה  מלך מכתבי שפתי קיד 

זאת:‡. לידע  כדי הדפוס  הופעת מלפני כת"י  סידורי� שו� נמצאו לא

שאמי :·. וג� בלדי  ג� שנה, מאות חמש  מלפני  רבי� כת"י  נמצאו

שאבותינו‚. הוא, באמת הקדו� המנהג  שהרי מרובה, סכנתה זאת טענה

צחות כפי התפלל אחד  כל  אלא נוסח , בשו� התפללו לא הקדומי�

בהרמב"� זה כל עיי� בשדהו. או בביתו ביו�, שירצה מתי  לשונו,

פ "א: תפלה בהלכות

הציבור  להזהיר צרי�  זה, למנהג  שיחזרו המחייב  הוא קדו� שהוא מה וא�

לגמרי. המחנה מ� שיצאו עד  הרפורמי�, שטמנו מה זה כי  ומהמונ�, מה�

כבר  כזה, שמי� לש� אבל שמי�, לש� שכוונת� שמכריזי� פי  על  וא� 

הנצי"ב  דבר)כתב  להעמק ודי (בהקדמתו שלמוני�. רוד� בגימטריא: שהוא

ברמיזא: לחכימא

כי  לבלדי. משאמי  ולא לשאמי , מבלדי לא מנהג , שו� לשנות אי� ולכ�

ע "י  בשני� מאות שנתקיימו אלה חשובי�מנהגי� וחכמיו ודור דור כל 

תורה כגופי
א

:

ונפרסמה מילי� מספר ע� חתימת� נא צר�  תשובתי, יקרה כת"ר בעיני  וא�

ברבי�:

התשס "ט טבת כ"ב 

דאורייתא  ביקרא

קורח  שלמה 

שבקוב� א. המאמרי�  בשאר שעשינו  כדר�  והוספות ביאורי�  בזה  להוסי�  הדי�  מ� שהיה  א� 

זלה"ה, רבותינו  בספרי  המה  הלא  ידועי� שהדברי�  בהיות  א� ולהאדירה, תורה  להגדיל זה 

לדברי נציי�  דוגמא  לש�  ורק מדבריה�. להביא  טע�  אי� ע"כ  שלפניכ� , החיבור  מגמת זה ואי�

והשלו�  החיי�  בתשובותיו זלה "ה כסאר  חיי�  רבי  הגאו� מר�  האחרו�, בדור עוזנו (או"חגאו� 

מ) בלדי ,סי' לנוסח שאמי  מנוסח  נוסחת�  את  ששינו  התימני� אלו  שאלה : ש� : השו"ת  וז "ל

וכפי המקורי, הנוסח  שהוא מפני  זה , את  התירו  תימ� שרבני  שמעתי  לזה , היתר לה� היש

בלדי מנוסח  נוסחת� את מהרי "� בזמ� ששינו אלו על  עראקי  ומהר"י  צעדי  מהר "י  שכתבו

דע, תשובה : בזה. כבודו  יורנו הראשו�. למקור�  לחזור  צריכי� שה� שכתבו, שאמי , לנוסח 

ובית  עזרא תיקנו  שלא בידינו  דקבלה  ה�, מקוריות  בסוג בלדי  ובי�  שאמי בי�  התפילות , דכל
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שאסורי� שינו, לא שעדיי� אות� תינח  הא למודעי, צריכי� אנו עדיי� אמנ� ,

מנהג  ושינו מכח ... הושפעו שכבר אות� אבל אבותיה�, מנהג  לשנות

ולהתפלל  אבותיה�, למנהג לחזור צריכי� הא� לבלדי, משאמי  אבות�

לא או שאמי 
ב

.

שמיא , מ� מושל�  ושכרו מורנו, יורנו

ותלמידו ידידו

לוי דוד

וכל השני . בנוסח והגרסאות החילוקי�  כל  ובירר  הרחיב  אשר הגדולה ", "כנסת בספרו זצ"ל 

גורע. אלא אינו שניה� , על  המוסי� 

ואמר,ב. רבינו נענה  זו , לשאלה  תשובה  שיכתוב  שליט "א  רבינו מתלמידי  כמה  לבקשת 

להשיב  רבינו טרח  לא  כ� על  ושמא  הנוספת . השאלה בשביל א�  די  הראשונה שבתשובה 

דאבדי�. על  וחבל מאיתנו, ונאבד כ�  על השיב  שמא או זצ"ל , להגאו� זו תשובה  על

תורה  מלך מכתבי שפתי קטז 

תפילה  נוסח בענין

תשס "ט שבט כ "ד  רביעי  יו� 

הגה "ג מו "ר  כבוד  ˜Á¯Âאל  Ì¯ÓÚ ‰ÓÏ˘ שליט"א‰¯·

ת "ו ב "ב  וראב "ד  הראשי  הרב 

לעד  יסגי  שלומכו�

[וכ� לבלדי משאמי  לשנות שאי� הנכוחה תשובתו על  והברכה התודה

לשאמי]. מבלדי 

נכוחי�. דברי� משיב  ישק  שפתי�

קורותיו ‚. מנהגיו סדרי  על התפלה סידור  שהפכו הזה , בדבר  חולה רעה  ראיתי כ� , על 

ואפיקורסות  ומינות ח "ו , הבא  עול� מאבדי�  ובה� הלכה. מגופי יותר  העיקרי� לעיקר ונוסחותיו,

עד הלכות , ופוסקי  החכמי� גדולי של  אצטלה  לובשי�  הכנסת  ובבית  ובבית� , עיניה�  לנגד

שאמרו  וכמו  התורה , עסק בריבוי אלא קיו� לנו  ואי�  לשוא . דמי�  ובזבוז  שנאה (ירושלמיכדי 

ה "ז) פ"א  התפלה חגיגה  איכות לרומ�  אלא  לנו ואי�  שמרו. תורתי  ועמל  עזבו , תפלתי הלואי  ,

בשהש"ר  רז"ל  שדרשו כ� כדי  עד בעי. לבא ורחמנא  שבשמי� , לאבינו הלב  (פרשה בשעבוד 

ד') אות  כגו� ב' איבה , לאהבה , שקורא האר�  ע�  אחא , רבי  אמר אהבה : עלי ודגלו  הפסוק  על 

משה, למשה  שקורא תינוק יששכר, רבי  אמר  אהבה. עלי ודילוגו הקב "ה , אמר  ואייבת, ַַֹואהבת ,

ע "ש. אהבה , עלי  ולגלוגו  הקב "ה , אמר  וכו', אהר� ַולאהר� 

חיי�.„. אלהי� דברי�  ואלו אלו בבחינת  ה�  המנהגי� שהביא כל זלה "ה  צעדי מהר"י (הקדמת 

ע"ש) ע"ח, ספרו בפתיחת  מקובלמהרי"� בקטנותו, שלמד תפלה  סדר  הח"�, חכמי  כתבו  עוד .

נשמתו. .(ש� )לניצו� 

או ‰. מנהג  שו�  ח "ו לבטל  ואי� המתפללי�, אבות שנהגו התפלות  ממנהג לשנות  אי�

נח "ש. ישכנו במנהגי� , גדר  הפור� וכל  הוקבעו. לחנ� לא  כי  עליו, ש� )ללעוג  צעדי .(מהר"י

.Âמקלי הוא יותר , יפה  כוחו כי הטוע� ופשטיה, נהרא  נהרא התפלות , סדר שנחת� מאז

אחד כל דבר, של קצרו  מקופיא. למודיו או  מימיו , ופוסקי� בתלמוד  מאורות  ראה  ולא הדעת ,

ציבורו  בתו� התפלל שבאקראי  למי  פני�  ובושת מחלוקת  יגרו� ולא אבותיו , במנהג  יחזיק

יכוה  שהרי אחרי�, מנהגי�  ולבטל אחרי�, בקלו�  מנהגו ולשבח  לכבד  לו אסור וכ� כמנהגו.

לו  אסור  וכ�  ישראל . של ורבותיה� עליו�  קדושי ה� שג�  השני , המנהג בעלי  של  בגחלת�

ושאר  אבותיו , ומסורת רבותיו דברי  על לעבור  מכשילו כי מנהגו, לבטל  חברו על להשפיע

שהזכרנו. וכפי רוחניות, תקלות 

.Êבתכלאל זצ"ל  מהרי "� הגדול רבינו עינינו האירו שכבר  במה והותר די  אמרתי, כ� על 

צובירי מהר "י הגאו�  ובדורינו , הזה . בנוסח  והגרסאות החילוקי�  כל ולבאר לברר חיי�", "ע� 



מלך  תורה שפתי קיז מכתבי

שאסורי� שינו, לא שעדיי� אות� תינח  הא למודעי, צריכי� אנו עדיי� אמנ� ,

מנהג  ושינו מכח ... הושפעו שכבר אות� אבל אבותיה�, מנהג  לשנות

ולהתפלל  אבותיה�, למנהג לחזור צריכי� הא� לבלדי, משאמי  אבות�

לא או שאמי 
ב

.

שמיא , מ� מושל�  ושכרו מורנו, יורנו

ותלמידו ידידו

לוי דוד

וכל השני . בנוסח והגרסאות החילוקי�  כל  ובירר  הרחיב  אשר הגדולה ", "כנסת בספרו זצ"ל 

גורע. אלא אינו שניה� , על  המוסי� 

ואמר,ב. רבינו נענה  זו , לשאלה  תשובה  שיכתוב  שליט "א  רבינו מתלמידי  כמה  לבקשת 

להשיב  רבינו טרח  לא  כ� על  ושמא  הנוספת . השאלה בשביל א�  די  הראשונה שבתשובה 

דאבדי�. על  וחבל מאיתנו, ונאבד כ�  על השיב  שמא או זצ"ל , להגאו� זו תשובה  על

תורה  מלך מכתבי שפתי קטז 

תפילה  נוסח בענין

תשס "ט שבט כ "ד  רביעי  יו� 

הגה "ג מו "ר  כבוד  ˜Á¯Âאל  Ì¯ÓÚ ‰ÓÏ˘ שליט"א‰¯·

ת "ו ב "ב  וראב "ד  הראשי  הרב 

לעד  יסגי  שלומכו�

[וכ� לבלדי משאמי  לשנות שאי� הנכוחה תשובתו על  והברכה התודה

לשאמי]. מבלדי 

נכוחי�. דברי� משיב  ישק  שפתי�

קורותיו ‚. מנהגיו סדרי  על התפלה סידור  שהפכו הזה , בדבר  חולה רעה  ראיתי כ� , על 

ואפיקורסות  ומינות ח "ו , הבא  עול� מאבדי�  ובה� הלכה. מגופי יותר  העיקרי� לעיקר ונוסחותיו,

עד הלכות , ופוסקי  החכמי� גדולי של  אצטלה  לובשי�  הכנסת  ובבית  ובבית� , עיניה�  לנגד

שאמרו  וכמו  התורה , עסק בריבוי אלא קיו� לנו  ואי�  לשוא . דמי�  ובזבוז  שנאה (ירושלמיכדי 

ה "ז) פ"א  התפלה חגיגה  איכות לרומ�  אלא  לנו ואי�  שמרו. תורתי  ועמל  עזבו , תפלתי הלואי  ,

בשהש"ר  רז"ל  שדרשו כ� כדי  עד בעי. לבא ורחמנא  שבשמי� , לאבינו הלב  (פרשה בשעבוד 

ד') אות  כגו� ב' איבה , לאהבה , שקורא האר�  ע�  אחא , רבי  אמר אהבה : עלי ודגלו  הפסוק  על 

משה, למשה  שקורא תינוק יששכר, רבי  אמר  אהבה. עלי ודילוגו הקב "ה , אמר  ואייבת, ַַֹואהבת ,

ע "ש. אהבה , עלי  ולגלוגו  הקב "ה , אמר  וכו', אהר� ַולאהר� 

חיי�.„. אלהי� דברי�  ואלו אלו בבחינת  ה�  המנהגי� שהביא כל זלה "ה  צעדי מהר"י (הקדמת 

ע"ש) ע"ח, ספרו בפתיחת  מקובלמהרי"� בקטנותו, שלמד תפלה  סדר  הח"�, חכמי  כתבו  עוד .

נשמתו. .(ש� )לניצו� 

או ‰. מנהג  שו�  ח "ו לבטל  ואי� המתפללי�, אבות שנהגו התפלות  ממנהג לשנות  אי�

נח "ש. ישכנו במנהגי� , גדר  הפור� וכל  הוקבעו. לחנ� לא  כי  עליו, ש� )ללעוג  צעדי .(מהר"י

.Âמקלי הוא יותר , יפה  כוחו כי הטוע� ופשטיה, נהרא  נהרא התפלות , סדר שנחת� מאז

אחד כל דבר, של קצרו  מקופיא. למודיו או  מימיו , ופוסקי� בתלמוד  מאורות  ראה  ולא הדעת ,

ציבורו  בתו� התפלל שבאקראי  למי  פני�  ובושת מחלוקת  יגרו� ולא אבותיו , במנהג  יחזיק

יכוה  שהרי אחרי�, מנהגי�  ולבטל אחרי�, בקלו�  מנהגו ולשבח  לכבד  לו אסור וכ� כמנהגו.

לו  אסור  וכ�  ישראל . של ורבותיה� עליו�  קדושי ה� שג�  השני , המנהג בעלי  של  בגחלת�

ושאר  אבותיו , ומסורת רבותיו דברי  על לעבור  מכשילו כי מנהגו, לבטל  חברו על להשפיע

שהזכרנו. וכפי רוחניות, תקלות 

.Êבתכלאל זצ"ל  מהרי "� הגדול רבינו עינינו האירו שכבר  במה והותר די  אמרתי, כ� על 

צובירי מהר "י הגאו�  ובדורינו , הזה . בנוסח  והגרסאות החילוקי�  כל ולבאר לברר חיי�", "ע� 



מלך  תורה שפתי קיט מכתבי

הקדוש החיים האור דברי  בביאור תשובה

א'] פסוק ט"ז, פרק מות אחרי [פרשת

לק "י 

הרה "ג ‡„Óליד "�  Ô˙�ÂÈ '¯È�Â שליט"א

וחסד  וצדקה  לרבי�  תורה  מרבי� 

לעלמי�  יסגי שלמ� 

פסוק ט "ז מות אחרי בפרשת  הקדוש  אוה"ח  דברי בהבנת  התקשו  כב ' אשר על 

לפני ה�  שנתקרבו היינו, ה ', לפני  בקרבת� בעניי� ומעמיק ומרחיב  הול�  ובו א '.

וכו', הצדיקי�  מתי� שבה  הנשיקה סוד  והוא  מתו. ובזה הקודש , בחיבת עליו� אור

וכו'. לדביקות מקרוב נמנעו לא

מפי  ולא  אנושי מי�  מפי  לא  ההכרה  מושללת  והיא  איכותה , מכיר  אי�  זאת  ובחינה 

לבאר . כלל  כתיבתו  דר�  ולא  הפה  בכח  אי�  ימות , כי אנוש  שהוא  אד�  [כלומר, כוחו 

יבואו  כאשר  זה , לשו�  בסגנו�  כמו  שכתב  ה "ו  פ "ב  התורה  יסודי הלכות  רמב "�  ועיי� 

לשומעו , באוז�  ולא  לאומרו , בפה  כח  אי�  זה  "ודבר  הבורא , של  מדותיו  על  לעמוד 

מאביו : והוא  אבי, מורי מפי לכב ' פע�  אמרתי וכבר בוריו ". על  להכירו  האד�  בלב ולא 

משלי� "]. הלב  מחסיר , שהשכל  "מה 

בקטעי�: דבריו לכתוב  אמשי� 

גשמי , במדרגת  הוא  האד� של  שכלו [היינו , הגש� ". מושכל  בהשערות  תושג  "ולא 

הגשמיי� ]. כוחותיו בסיוע באמת  השכל  שהשערות  כיו�

שמשיג  מי  [היינו , מהתקבל ". אותו המונע ממנו תבדיל  זו, מהשגה  חלק "ולמשיג 

המונע מהדבר להרחיק כדי  כזאת  מועטת  בהשגה יש כבר זאת , מהשגה חלק אפילו

אותו  שמונע  הדבר כי  סימני�. של  איתותי�  ע"י להכיר ותסייעהו מלהשיגה , אותו

אותו]. ונוגדת  אותו שונאת זאת  שהשגה דבר הוא 

שלב אחר  [היינו, והמקיימו ". המונעו כח ממנו לשלול  רשומה , פעולה  בו  "ותפעול 

עד  ההכרה  בו  ותעמיק תל�  שיקבל , והסימני�  והסיוע ההשגה מ� חלק  של  ראשו� 

דבר אותו לשלול  בו שיש רישו�  ורשומה  כביכול  חרוטה  פעולה בו שתופעל 

מלהשיג ]. שמונעו

תורה  מלך מכתבי שפתי קיח 

האמיתי  מהגאון ידידות מכתבי

זצוק"ל שולזינגר  מרדכי  משה  רבי 

א

תשס "ט דתשובה ו ' האזינו, א ' בס "ד ,
ג

בלימה על  אר�  תולה 

ובצניעות בתורה  המופלג הגאו�  עוז, נפשי  לידיד  החתימה  ייטב 

‡"ËÈÏ˘ Á¯Â˜ ‰ÓÏ˘ È·¯ ÂÓ˘ Ô·¯Ó ÏÂ„‚

ברוב  לי  שהעניק  ש "ח  הת"ק על הדר"ג לכבוד  להודות בלשוני  מלה אי�

טוב . מה בעתו  דבר וצדקותו וענוותנותו טובו

ומאושרה ומתוקה טובה חתימה בגמר שליט "א יו"ח  וכל  וביתו מעכ"ת יתבר�

עינינו בציו� דתחז  שמיא מ�  רעוא ויהא דברכות, מילי וכל  דמיטב מילי בכל 

האר� . כל את ה' כבוד וימלא ישב , משפטו על  וארמו�  דיד�, במהרה

גדולות , לישועות  מצפה  ואה "ע  באהב "ר  הנני

לאה סימא בן מרדכי משה

ב

וכט"ס רב  שלו'

נשגבות". ל "צדקות הקדש  תרומת נתקבלה רבה בשמחה

שאוכל  בעדי  והעתירו הטהורה בתוה"ק  האמורות הברכות בכל  תתברכו

במנוחה. תורה ללמוד 

עול�  ואהבת  רבה  באהבה 

לאה סימא בן מרדכי משה

נשגבות "ג. "צדקות  לקופת תרומתו מחמת  רבינו , אל  זצ "ל הגאו� מאת  נשלחו אלו מכתבי�

ובפיקוחו  בניהולו היתה  זו קופה  אמיתית , שמי�  ויראת  בתורה  ומופלגי�  שקדני� לאברכי� 

זצ "ל. הגאו�  שליט"א )של  רבינו .(מפי



מלך  תורה שפתי קיט מכתבי

הקדוש החיים האור דברי  בביאור תשובה

א'] פסוק ט"ז, פרק מות אחרי [פרשת

לק "י 

הרה "ג ‡„Óליד "�  Ô˙�ÂÈ '¯È�Â שליט"א

וחסד  וצדקה  לרבי�  תורה  מרבי� 

לעלמי�  יסגי שלמ� 

פסוק ט "ז מות אחרי בפרשת  הקדוש  אוה"ח  דברי בהבנת  התקשו  כב ' אשר על 

לפני ה�  שנתקרבו היינו, ה ', לפני  בקרבת� בעניי� ומעמיק ומרחיב  הול�  ובו א '.

וכו', הצדיקי�  מתי� שבה  הנשיקה סוד  והוא  מתו. ובזה הקודש , בחיבת עליו� אור

וכו'. לדביקות מקרוב נמנעו לא

מפי  ולא  אנושי מי�  מפי  לא  ההכרה  מושללת  והיא  איכותה , מכיר  אי�  זאת  ובחינה 

לבאר . כלל  כתיבתו  דר�  ולא  הפה  בכח  אי�  ימות , כי אנוש  שהוא  אד�  [כלומר, כוחו 

יבואו  כאשר  זה , לשו�  בסגנו�  כמו  שכתב  ה "ו  פ "ב  התורה  יסודי הלכות  רמב "�  ועיי� 

לשומעו , באוז�  ולא  לאומרו , בפה  כח  אי�  זה  "ודבר  הבורא , של  מדותיו  על  לעמוד 

מאביו : והוא  אבי, מורי מפי לכב ' פע�  אמרתי וכבר בוריו ". על  להכירו  האד�  בלב ולא 

משלי� "]. הלב  מחסיר , שהשכל  "מה 

בקטעי�: דבריו לכתוב  אמשי� 

גשמי , במדרגת  הוא  האד� של  שכלו [היינו , הגש� ". מושכל  בהשערות  תושג  "ולא 

הגשמיי� ]. כוחותיו בסיוע באמת  השכל  שהשערות  כיו�

שמשיג  מי  [היינו , מהתקבל ". אותו המונע ממנו תבדיל  זו, מהשגה  חלק "ולמשיג 

המונע מהדבר להרחיק כדי  כזאת  מועטת  בהשגה יש כבר זאת , מהשגה חלק אפילו

אותו  שמונע  הדבר כי  סימני�. של  איתותי�  ע"י להכיר ותסייעהו מלהשיגה , אותו

אותו]. ונוגדת  אותו שונאת זאת  שהשגה דבר הוא 

שלב אחר  [היינו, והמקיימו ". המונעו כח ממנו לשלול  רשומה , פעולה  בו  "ותפעול 

עד  ההכרה  בו  ותעמיק תל�  שיקבל , והסימני�  והסיוע ההשגה מ� חלק  של  ראשו� 

דבר אותו לשלול  בו שיש רישו�  ורשומה  כביכול  חרוטה  פעולה בו שתופעל 

מלהשיג ]. שמונעו

תורה  מלך מכתבי שפתי קיח 

האמיתי  מהגאון ידידות מכתבי

זצוק"ל שולזינגר  מרדכי  משה  רבי 

א

תשס "ט דתשובה ו ' האזינו, א ' בס "ד ,
ג

בלימה על  אר�  תולה 

ובצניעות בתורה  המופלג הגאו�  עוז, נפשי  לידיד  החתימה  ייטב 

‡"ËÈÏ˘ Á¯Â˜ ‰ÓÏ˘ È·¯ ÂÓ˘ Ô·¯Ó ÏÂ„‚

ברוב  לי  שהעניק  ש "ח  הת"ק על הדר"ג לכבוד  להודות בלשוני  מלה אי�

טוב . מה בעתו  דבר וצדקותו וענוותנותו טובו

ומאושרה ומתוקה טובה חתימה בגמר שליט "א יו"ח  וכל  וביתו מעכ"ת יתבר�

עינינו בציו� דתחז  שמיא מ�  רעוא ויהא דברכות, מילי וכל  דמיטב מילי בכל 

האר� . כל את ה' כבוד וימלא ישב , משפטו על  וארמו�  דיד�, במהרה

גדולות , לישועות  מצפה  ואה "ע  באהב "ר  הנני

לאה סימא בן מרדכי משה

ב

וכט"ס רב  שלו'

נשגבות". ל "צדקות הקדש  תרומת נתקבלה רבה בשמחה

שאוכל  בעדי  והעתירו הטהורה בתוה"ק  האמורות הברכות בכל  תתברכו

במנוחה. תורה ללמוד 

עול�  ואהבת  רבה  באהבה 

לאה סימא בן מרדכי משה

נשגבות "ג. "צדקות  לקופת תרומתו מחמת  רבינו , אל  זצ "ל הגאו� מאת  נשלחו אלו מכתבי�

ובפיקוחו  בניהולו היתה  זו קופה  אמיתית , שמי�  ויראת  בתורה  ומופלגי�  שקדני� לאברכי� 

זצ "ל. הגאו�  שליט"א )של  רבינו .(מפי



מלך  תורה שפתי קכא מכתבי

לנשמה  שג�  [היינו , לנשמתו ". נשמה  בסוד השכלה , ביחוד למשכילי�  ְַ"וה ��יל �

נשמה  כ�  השכלתו יחידות  ולפי אד� , נשמת  באה  לנשמה  ומנשמה  נשמה , יש 

התורה  יסודי  בהלכות  הרמב"�  דברי  לי  מזכיר זה  ועניי� בהשתלשלות. לנשמתו

המצוייה  היתרה  והדעת  הא�ל , לו שנת� צורתו היא  בשר כל "נפש ה "ה, פ"ד 

בחיבורי ש�  שכתבתי מה  ועיי�  בדעתו". השל� האד�  צורת  היא  אד� , של  בנפשו 

מל� "]. "שפת 

ופרט  כמו מותריו [פירוש, וכסא� ". מלכי�  עטרי  יהיו מ�תריו היינו,"ואז כרמ� , ָָ

מה  והוא השכינה, מ� שיהנה למעלת שיביאוהו ה� אנקלוס ). תרגו�  (ע "ש  הנושר

הכבוד ]. בכסא כביכול  וצרורי�  ראשיה� , על  עטרה שאמרו

חיי�  ממדרגת השתלשלות הוא החיי� מהות ג�  [היינו, לחיי� ". חיי�  יש "וכי 

פשוטה  הכי  במדרגה  הוא חיי�  מקבל  שהאד�  עד  ממנה , למטה  חיי�  למדרגת 

התנוצצות )]. לזה (נקרא בהשתלשלות

בית  [היינו, המודעות". בית  בחיי� , ובחרת  יט), ל , (בדברי�  משה אמר ֵ"שעליה� 

מרגיש]. בחייו  שהאד�  בגשמיות  המותשי�  החיי�  לא הידיעה ,

זכה  כי  השי"ת את  ומבר�  הקדוש האוה "ח רומז [כא�  חיי� ". א �להי� ברו� "ויבר� 

ר"ח  של  בשו"ת  שראיתי וזכורני  שזיכהו. השי"ת  ומבר�  זה , חלק  לסגולת  הוא 

אפיקורס]. הוא הקודש  רוח  הקדוש  לאוה"ח  היה  שלא  האומר כי  מצאנז

כ� . נוהג  אני  שאי� מה  לכבודו, לכתוב שיכולתי  מה  כא� עד

שלו� , סביבותי�  וכל  ל� , אשר וכל  אתה  עליו� מפי ותבור� 

למטמוני�  כ "ט התשס"ז אייר י"ד 

מוקיר� 

קורח  שלמה

תורה  מלך מכתבי שפתי קכ 

השגה  כח בהתגברות  [היינו , גדולה ". מריבה  ותריבהו הנפש, תאסרהו  "ולפעמי� 

השוני� , כוחותיו בי� גדולה  ומלחמה  נפשי  פנימי  שקט  חוסר בו יתחולל בו, זאת 

המונעו, כח  כל  שמואסת  במדרגה  הנפש  שכבר פעמי�  ויש משיג , ואחד מונע אחד

לצאת ]. היא  ותרצה  והסובבו, שבגופו, החומר  ועטיפת הגש�  שכל  מחמת 

כזאת ]. לרוממות הגיעו שנביאי�  [היינו, ההוללות ". סוד "והוא

אל  ושבה  מעמה  ויצתה  הבשר, את  הנפש תגעל  בפנימיותו, זו בחינה  "ולכשתתרבה 

תסבול  לא זאת, מהכרה חלק של זאת בחינה שתתרבה  ככל  [היינו, אביה". בית 

מש�  אביה, בית  הוא  העליו�, למקורה  וחוזרת  בבשרו, אסורה להיות  נפשו יותר

אהר�]. בני  ומדרגת  נשיקה , מיתת  סוד  הרחבת כא� ועד  נאצלה .

שיהיה  השכל  משתלשל  אי� [היינו, המושכל ". השכלת  בפנימיות למתבונ� "ואודיע

והנה  למוב�, כאילו , הגיע אי�  הדיוטות בלשו� שנשתמש כמו  מושכל , עצמו הוא 

שכל ]. כאילו  לו  יש

קוד�  שיהיה  צרי�  ראשו� שלב [היינו, ההשכלות ". באלו תשכיל  הה��ל ְֵֵַ"שהשכלת 

יצירת  וכמו  שכל, נשמת למלאתו  כביכול  להשכיל , צרי�  ה��ל שיהיה  וכדי  ְְֵֵֵֵה ��ל ,

פעולות ]. יפעל  הזאת הנשמה  ומ� נשמה , בו  מכניסי� שיווצר כדי האד� ,

או  שנולד  אחר ונשמתו  לאד�  שהמשלת  כמו [היינו , ישכיל ". בהשכלתו "ובהשכל ,

הלאה ]. ישכיל  בו שנטמנה  מהשכלתו פועל  הזה  ההשכל  הושכל , ובלשונו, נאצל,

השלב הוא  ונהיה ההשכל , מ� שקיבל אחר [היינו , ההשכל". מושלל  "שמושכל 

השכל ]. עצמו הוא  מושכל, הנקרא השני 

להשכיל  המושכל  וכשמתחיל  [היינו, ישכיל ". עצמו ולא  עצמו, בהערת "וכשישכיל 

הוא  ואי� השכל , אור ניצוצות  להוציא  בסלע הפטיש כמו מהתעוררות , הוא הלאה ,

למושכל ]. המשכיל  מהתעוררות אלא  מאליו, כמו פועל  בעצמו

אחת , פעולה כא� אי� [היינו, מהשכל ". מושכל  בלתי  ממושכל מושכל , "שהמושכל 

היא  השמש את הקב"ה  שברא  לאחר בטבע, כמו מעצמה , פועלת  והלאה  ומכא� 

ומאותה  ממנה . למטה  להאצילה  האצלה  יש  הזמ�  כל אלא אוטומטי , בטבע פועלת

מההשכל , מושכל  אינו כי  הלאה. וכ� שלישית , השנייה  מ� נאצלת שנייה , האצלה 

עשר למשל , כמו  וזה  ניצוצות . מתו�  ניצוצות של  פוסקות  בלתי  פעולות יש אלא

לבלי עד  ספירות  עשר כביכול ממנה  יוצאת  ספירה  כל  כי  סו�, לה� שאי� ספירות 

אב שנקרא  כמו אד� , מתוכו נוצרי�  הא' אד�  מאז אד�, יצירת  משל  כמו סו�,

סו�]. אי� עד  וני� ונכד  וב�
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מלך  סגולה שפתי קכה יחידי 

זלה "ה  כסאר  חיים רבינו  הגאון 

על  שקד הבא. העולם כבן שהיה איש מספריו. זלה"ה כסאר הגר"ח מפורסם

גדול. יסורין בעל גם היה העניות, מן לבד ולילה. יומם התורה

אם  כבוד

זלה"ה. מורי אבי ביקשני בביתנו, מצוה לסעודת חיים מארי את תזמין לך

לביתנו, לבוא תוכל אם ביקש אבי לחייו. הששים בשנת היה הוא אליו, כשהגעתי

הלכתי  לי. מרשה היא אם אותה לשאול לאמי לך כשאמר, נדהמתי מה ביקשתיו.

אותו, מזמינים כולם לו, מרשה לא אני בתקיפות, לי וענתה אותה, לשאול למטבח

כן  אני לי, אמר בלחש מיואש. אליו ניגשתי נעשה, מה הרב, כבוד מותש. והוא

לבוא  הזדרז כן, לי וכשאמרה כמצוותו. עשיתי בה. ותפציר אליה לך לכן, רוצה,

שיערתי. לא כזה אם כיבוד חשבתי, אמר. שתתחרט, לפני בלוויתו,מיד (בהספדו

המלוים) אלפי לעיני זאת .ספדתי

פניו על צהלתו 

פניו, על שצהלתו זה חסיד, איזהו בחיי: רבנו וכמאמר בו, היתה תמימה אמונה

הכנסת  בית בחצר הנשים בעזרת גר היה מעטות לא שנים מספר בלבו. ודאגתו 

נהור, סגי אביו גם היו אשתו, לבד כשאתו, בירושלים, משכנות בשכונת "הגורל"

צמח. כמו שהיתה ובת בודד, שהיה ואחיו

פגש  ירושלים, שבפרוזדור צלפון ממושב זצ"ל, חדד שלום הרב לי סיפר ומעשה

לו אמר יומו. קשיי על לפניו לבכות והתחיל יהודא, מחנה בשוק חיים)אותו ,(מארי

ארוחת  שסעד ובשעה אליו, הלך יום באותו בשוק. לשיחה לא זה לבית, אלי תבוא

השי"ת. בעבודת כדרכו הומיה, בנפש  מרגשת ברכה בירך כך אחר בצמצום, צהרים

אותו שאל שבירך, חיים)אחר דבריו,(מארי להרצות הספיק בקושי לספר? רצית מה :

מורי  את רואה לא אתה גר, אני איפה רואה לא אתה באמרו: אותו, היסה מיד

תודה  להתלונן. מתבייש לא אתה המתנוונת. בתי את רואה לא  אתה ואחי, אבי,

שגזר  את באהבה כולנו לקבל וחייבים ממני. טוב מונים עשרת שמצבך לשי"ת

לה  נתבייש ההוא השי"ת. בשי"ת.עלינו ובטחון באמונה מחוזק והלך בשיחתו, משיך
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מורי  את רואה לא אתה גר, אני איפה רואה לא אתה באמרו: אותו, היסה מיד

תודה  להתלונן. מתבייש לא אתה המתנוונת. בתי את רואה לא  אתה ואחי, אבי,

שגזר  את באהבה כולנו לקבל וחייבים ממני. טוב מונים עשרת שמצבך לשי"ת

לה  נתבייש ההוא השי"ת. בשי"ת.עלינו ובטחון באמונה מחוזק והלך בשיחתו, משיך



מלך  סגולה שפתי קכז יחידי 

זלה "ה  קורח  עמרם רבינו  הגאון

בהקדמה כתבתי  הרע "מ מו"ז  של לדמותו קווים

שם . האמור על ואחזור חיים", "חפץ  לדיואן 

מתולדותיו

התייתם  משנותיו, שנים עשר עבור אחר הולדתו. יום התרל"א, סיון שביעי יום

"אשת  במאמר שהזכרתי וכפי הצדקת, אמו עם סבל נוראים ודלות תלאות מאביו.

דורש) למשכיל (הנלווה חבר"
ג 

.

נשא  שנים עשרה תשע בן חיל. ולעשות להתקיים לו עמדה אבותיו זכות

כעדות  וגבירים. יחס רמת משפחה ז"ל. שיריאן יחיא בת נעמה מרת את לאשה

לא  רשים, לבית תענוגות מבית שבאה אף על לפלא, מספר היה מדותיה, לרום

תורה  בגדלות וחיו גבולם, את ה' שהרחיב לאחר גם מחסוריה. להוריה כלל גילתה

כלל. העבר הזכירה לא ועושר,

הראשי  הרב של דינו בבית כסופר שימש לימים, צעיר ועדיין נישואיו לפני

ידע  שקדמוהו, המהוללים הדור גדולי לשמש זכה זצ"ל. קארה שלמה כמוהר"ר

ורקמתם. תימן גולי של חייהם מסכת את מקרוב והכיר

תימן  וראב"ד  הראשי  הרב 

ועדיין  הגדולים, בדיונים בפניו להתדיין באים היו לחייו, השלושים בשנות כבר

צאלח, אברהם הרב היו ביה"ד חברי לקביעות. אחרון שהיה הקבוע ביה"ד עומד

עלומיה,ג. במיטב קורח : מהר "ע  של  אמו זקינתו אודות שם, שליט"א רבינו דברי  הם וכה 

הבית . פרנסת עול  העמיסה  שברה  ועל התאלמנה , בלבד  שנה ושמונה עשרים  בת 

מאוחר יום כל והבת. הבן עולליה  שני  למחיית השתכרה עשירים בבתי  ברחיים מטחינה

מציקה  בבטן המצפים  יתומיה להאכיל לה  שניתן אוכל  כשבידה זו, קשה  מעבודה חזרה

בקירות ראשו שמטיח  עד  סחרחורת נתקף שהיה  סיפר, ז "ל  עמרם  כמוהר"ר בנה מרעבון.

שתי אומן... שכר לשלם לה  באין ידיה, במו  מסיידת היתה  ביתה  את כי  לנו שח  כן הבית .

סגולה  מלך יחידי  שפתי קכו 

מהאבות טוב להיות רוצה 

נכנסתי  הזדונים. המים  עלי שעברו ה'תש"ם, בשנת כזה מעשה לי היה אני, וגם

אמר  נכנסתי, צרה לאיזה ששמע אחר ותפלתו. ברכתו את וביקשתי אחד, יום

אשר  השלום, עליו אבינו מאברהם טוב יותר להיות רצונך האם רועם: בקול לי

המלכים, ארבעת עם מלחמות לו שהיה אשתו, את לו שלקחו רעב, שנות סבל

שנעקד  אבינו, מיצחק טוב יותר להיות חשבת וכי בנו? את לשחוט צריך שהיה

ימיו  שבסוף מישמעאל, מרורים ששבע הפלשתים, בו שנלחמו המזבח, גבי על

שלבן  להורגו, רצה שעשיו אבינו, מיעקב חלקך שישפר רצית וכי נהור? סגי היה

בלילה, וקרח ביום חורב שאכלו שנים, עשרה ארבע והעבידו אותו, רימה הרשע

עבר  שלא לשי"ת תודה וטענה. הרהור שום בלבם עלה לא ואעפ"כ שנתו? ותדד

ישראל. כל לעיני ועד מבראשית יסורין, התורה שכל בני, לך ותדע מזה. דבר עליך

ג') אות עקב פרשת תנחומא (עיין
א 

.

ותחיי  תחיי 

מספקת  שהיתה נ"ע, זייץ אסתר גב' דירה לרכוש לו  עזרה שנים מספר לאחר

כי  בוכיה, זלה"ה לא"מ באה אחד יום היה. כך שהיה ומעשה לנשים. רקמה

אמרה  אמי חודשים. משלושה יותר לחיות לה נשאר לא כי לה, אמרו הרופאים

לה  צחק סיפורה, עם כשהגיעה רחמים. עליך ויבקש כסאר, חיים למארי לכי לה:

תחיי  עוד הזה. לשקר תאמיני אל וחיים? מוות לגזור ממונים הרופאים וכי ואמר:

לו  שיקנו סייעה ואז מתה. לא והנה חודשים, ג' ועוד חודשים, ג' עברו ותחיי.

צנועה  דירה
ב 

.

שליט "אא. לרבינו  חיינו  נצח בספר עוד  עשרים )וראה זה.(פרק ביסוד  עוד שהאריך 

ע "ש.ב. זיע "א , רבינו מתורת ליקוטים החיים, דרך לספר  במבוא  ראה  אודותיו, עוד 



מלך  סגולה שפתי קכז יחידי 

זלה "ה  קורח  עמרם רבינו  הגאון

בהקדמה כתבתי  הרע "מ מו"ז  של לדמותו קווים

שם . האמור על ואחזור חיים", "חפץ  לדיואן 

מתולדותיו

התייתם  משנותיו, שנים עשר עבור אחר הולדתו. יום התרל"א, סיון שביעי יום

"אשת  במאמר שהזכרתי וכפי הצדקת, אמו עם סבל נוראים ודלות תלאות מאביו.

דורש) למשכיל (הנלווה חבר"
ג 

.

נשא  שנים עשרה תשע בן חיל. ולעשות להתקיים לו עמדה אבותיו זכות

כעדות  וגבירים. יחס רמת משפחה ז"ל. שיריאן יחיא בת נעמה מרת את לאשה

לא  רשים, לבית תענוגות מבית שבאה אף על לפלא, מספר היה מדותיה, לרום

תורה  בגדלות וחיו גבולם, את ה' שהרחיב לאחר גם מחסוריה. להוריה כלל גילתה

כלל. העבר הזכירה לא ועושר,

הראשי  הרב של דינו בבית כסופר שימש לימים, צעיר ועדיין נישואיו לפני

ידע  שקדמוהו, המהוללים הדור גדולי לשמש זכה זצ"ל. קארה שלמה כמוהר"ר

ורקמתם. תימן גולי של חייהם מסכת את מקרוב והכיר

תימן  וראב"ד  הראשי  הרב 

ועדיין  הגדולים, בדיונים בפניו להתדיין באים היו לחייו, השלושים בשנות כבר

צאלח, אברהם הרב היו ביה"ד חברי לקביעות. אחרון שהיה הקבוע ביה"ד עומד

עלומיה,ג. במיטב קורח : מהר "ע  של  אמו זקינתו אודות שם, שליט"א רבינו דברי  הם וכה 

הבית . פרנסת עול  העמיסה  שברה  ועל התאלמנה , בלבד  שנה ושמונה עשרים  בת 

מאוחר יום כל והבת. הבן עולליה  שני  למחיית השתכרה עשירים בבתי  ברחיים מטחינה

מציקה  בבטן המצפים  יתומיה להאכיל לה  שניתן אוכל  כשבידה זו, קשה  מעבודה חזרה

בקירות ראשו שמטיח  עד  סחרחורת נתקף שהיה  סיפר, ז "ל  עמרם  כמוהר"ר בנה מרעבון.

שתי אומן... שכר לשלם לה  באין ידיה, במו  מסיידת היתה  ביתה  את כי  לנו שח  כן הבית .

סגולה  מלך יחידי  שפתי קכו 

מהאבות טוב להיות רוצה 

נכנסתי  הזדונים. המים  עלי שעברו ה'תש"ם, בשנת כזה מעשה לי היה אני, וגם

אמר  נכנסתי, צרה לאיזה ששמע אחר ותפלתו. ברכתו את וביקשתי אחד, יום

אשר  השלום, עליו אבינו מאברהם טוב יותר להיות רצונך האם רועם: בקול לי

המלכים, ארבעת עם מלחמות לו שהיה אשתו, את לו שלקחו רעב, שנות סבל

שנעקד  אבינו, מיצחק טוב יותר להיות חשבת וכי בנו? את לשחוט צריך שהיה

ימיו  שבסוף מישמעאל, מרורים ששבע הפלשתים, בו שנלחמו המזבח, גבי על

שלבן  להורגו, רצה שעשיו אבינו, מיעקב חלקך שישפר רצית וכי נהור? סגי היה

בלילה, וקרח ביום חורב שאכלו שנים, עשרה ארבע והעבידו אותו, רימה הרשע

עבר  שלא לשי"ת תודה וטענה. הרהור שום בלבם עלה לא ואעפ"כ שנתו? ותדד

ישראל. כל לעיני ועד מבראשית יסורין, התורה שכל בני, לך ותדע מזה. דבר עליך

ג') אות עקב פרשת תנחומא (עיין
א 

.

ותחיי  תחיי 

מספקת  שהיתה נ"ע, זייץ אסתר גב' דירה לרכוש לו  עזרה שנים מספר לאחר

כי  בוכיה, זלה"ה לא"מ באה אחד יום היה. כך שהיה ומעשה לנשים. רקמה

אמרה  אמי חודשים. משלושה יותר לחיות לה נשאר לא כי לה, אמרו הרופאים

לה  צחק סיפורה, עם כשהגיעה רחמים. עליך ויבקש כסאר, חיים למארי לכי לה:

תחיי  עוד הזה. לשקר תאמיני אל וחיים? מוות לגזור ממונים הרופאים וכי ואמר:

לו  שיקנו סייעה ואז מתה. לא והנה חודשים, ג' ועוד חודשים, ג' עברו ותחיי.

צנועה  דירה
ב 

.

שליט "אא. לרבינו  חיינו  נצח בספר עוד  עשרים )וראה זה.(פרק ביסוד  עוד שהאריך 

ע "ש.ב. זיע "א , רבינו מתורת ליקוטים החיים, דרך לספר  במבוא  ראה  אודותיו, עוד 



מלך  סגולה שפתי קכט יחידי 

השונים  חיבוריו

שיר". "עלמות בשם זיע"א שבזי שלום רבי לשירי פירוש חיבר הרע"מ מו"ז

פירוש  על שלום" "נוה פירושי כתב זה לחיבור נוסף השירה. גם ביאר חיבוריו בצד

שהש"ר, רות, משלי, תהלים, ישעיה, התורה, על ספרים: עשרה הכולל הרס"ג,

המו"ל  לצערינו התורה, על לאור יצא התש"ך בשנת דניאל. אסתר, איכה, קהלת,

דברי  הכולל תימן" "סערת ספרו תקנתו. מחודשת  בהוצאה ורק בשיבושים, הוציאו

בהלכה  ומסורתם מנהגיהם הרוחנית, ירושתם ופעליהם, חכמיהם תימן, לגולת הימים

תשי"ד. בשנת דעת וטוב בתבונה לאור יצא חיים, ואורחות

נסגר  דף  נפתח , דף 

תימן, יהדות על בעיקר שעברה הרוחנית המפולת בזמן לא "י כשהגענו זוכרני,

ולחצום  והשפילו פיזרו שבכוונה ברית, מרשיעי ע"י ערב, ארצות יהודי כל ועל

בחרדה  למו"ז באתי לכל. כידוע ודתם, אמונתם על ובנותיהם בניהם להעביר כדי

ועשרים  ארבעה לי תביא לך בני, לי: ואמר צחק תשתכח. היהדות סבא, וזעקתי:

הטוב  "...ויעש קורא: אני והנה לי. ותקרא כאן, תפתח לי: אמר הבאתי. [תנ"ך].

הרע  "...ויעש ותקרא. תדפדף לי: ואמר חזר אביו". דוד עשה כאשר ה' בעיני

דת  תדאג, אל כך לעד, וקיימים חיים אנחנו והנה נסגר. ודף נפתח, דף ה'". בעיני

להשכיח. א"א מישראל

משרקי  בנים )מוסי ' בלא רוקד(נפטר קורח  הר"ח לראות היה  נדיר  ומחזה קכ "ג)". עמ ' ,(שם 

נשואות ועינים נאלם הקהל  כל  עמו. כמוס  טעם  ודאי  ציוה, כך אם  אבל כלל , רוקד  אינו וחתן

המשולהבים , פניהם  את הפוגה  ובלי  במרוצה  שוטפות חרישיות  שדמעות למשוררים  בדומיה

מבלי הקהל  כל אף  דמעותיו , כיס  את  מריק  ובהתרוממות  ביראה  החתן עם  הרוקד  חיים ורבי 

שמים והנה השיר , שנסתיים  עד  הדמעות , לנחל  דמעותיו צירף והגה אנחה להוציא להעיז

ידו  כי  ידעו  הכל שמים. מאוצרות ירדו ברכה שגשמי  עד מהבית יצאו לא בעבים, נתקדרו

המחבר  הרע "מ )של  של אביו  זיע "א, קורח  יחיא רחמי(מארי את שעוררה  והיא  באמצע , היתה 

עכ"ל . שמים.

סגולה  מלך יחידי  שפתי קכח 

בפתגם  צאלח הר"א לומר היה רגיל זצ"ל. הכהן חיים והרב חבשוש, שלום הרב

בידי  עמרם". הרב אצל מאה ודין צאלח, אברהם הרב אצל פרוטה "דין לב: טוב

אלה. מתקופות ושטרות דין פסקי נמצאים

שהסכים, לפני רבות שנים בתימן והראב"ד הראשית הרבנות מקבל היה לדבריו,

חלקה  מנת אשר ובתימן בכלל, נושאה המכלה והשררה הכבוד מן שברח אלא

דפים  עשרות יכיל אלו, קווים מעשרת אחד כל ורק בפרט. ומחסור, טרדות

הדוק  קשר הקשורים והנהגותיו, פעליו אישיותו את ומעללים בסיפורים המדגימים

אפשר  ואי"ה שלם. לספר עד הארוכים, חייו במשך תימן בגולי ישראל בתולדות

מועד  יבוא עוד
ד 

.

לראות זכתה הבן  את וחגים . ושבתות  יחידה, בנה בחרדה . לה  מהולים היו ואושר שמחות 

ורצה  נצח, לחיי  יקדימנה שמא  דאגה  אך דאומתיה . ומדברנא  בישיבה , ויושב  זקן בגדולתו ,

לעניינינו. ע "כ  לפניו. לעולמה  להסתלק

ידיד. על שחובר  דורש " "משכיל לספר במבוא  שליט "א  רבינו שכתב מה ראה אודותיו עוד 

לי שח מעשה שוב  קודשו: וז "ל  זלה "ה , קורח יחיא  הרב מרן  הרע "מ, הגאון של אביו 

ז "ל עמר  יוסף ר ' אליו פנה  פעם [זצ"ל], הי "ו  צובירי יעקב ז"ל,הרר "י  צאלח  חיים  הרב (חתן

מאשתו ) מהרי"ק למחבר- גיס הזך?שהיה  שכלו  סוד  לך ידוע קורח? עמרם הרב את רואה  אתה  ,

אביו  וקדושה, טהרה  ממקור  יסודה תולדתו כי  כן. הדבר לחינם  לא  משיב , והוא שואל  הוא 

דחק  אף על  ופרישות, בחסידות מתנהג  אתהיה המטמטמים  ממאכלים נזהר  היה  ודלותו  ו

מקפיד  היה  הוא  ופולים, קטניות  מיני  כל  לאכול  נהגו מצוה  מסיבות  קרואי  כל  בעוד הלב .

קלויה . חטה במיוחד עמו  פ "ה )להביא  התשובה  שער  חכמה  ראשית עכ"ל .(ראה  .

רבינו שכתב מה ראה מעשה (שם )עוד  וז "ל: זיע"א , הרע "מ זקינו של חתונתו  יום  אודות 

ז "ל . עמרם  כמוהר "ר  חתונת  בזמן פלא  אירע כי  הנ"ל, משולם  מר לי  שח בזמנו, מפורסם

בתי ובכל ליום , מיום  האמירו התבואות שערי גשמים, ירדו לא  רב  זמן היתה, בצורת שנת

התיבה  את הוציאו תפלה , עצרות קראו  א')הכנסת ט"ו  לעורר(תענית כדי החיים לבית אתם 

החתונה  במסיבת  ח"ו. ננעלו תפלה  שערי  כי  היה  שנדמה עד לנצח, החיים בזכות ולהישען 

הנישואין קכ "ג)שלפני עמ ' תימן סערת התורה,(עיין חכמי  ורוב קרואים , ממאה  למעלה שם  היו ,

זצ"ל קורח  חיים הרב  הדור גאון מ "ה )ובראשם עמ ' שם  בקול(אודותיו  וקרא  בפתע  שהתרומם ,

אסיאדי  יא  דעתכם "תנו  ומזעזע: אתנו (רבותי)רועד שהוצאנו עד יום בכל מתפללים אנחנו  ,

למערה  המכפלה )התיבה מערת ע "ש  מערה , נקרא בחתונת(ביה "ק נמצאים אנחנו  והנה  די . והתבזינו  ,

אני היתום, בחתן  שהשתדלו אלו  ויזכור לנו, תעמוד וזכותו אפשר  קורח , יחיא  רבי מורינו בן

הכהן  אהרן מארי וכו'. משיחו יחיש אשאלה אלקים בשיר , ויפתחו  החתן, עם  לרקוד  אקום

ע "ז) עמ ' שם  עראקי (אודותיו  יחיא  בכה "ר  חיים  ומארי  שמן אברהם מארי  ט"ו ), ומארי(עמ '



מלך  סגולה שפתי קכט יחידי 
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נסגר  דף  נפתח , דף 
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דת  תדאג, אל כך לעד, וקיימים חיים אנחנו והנה נסגר. ודף נפתח, דף ה'". בעיני
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מועד  יבוא עוד
ד 

.
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מקפיד  היה  הוא  ופולים, קטניות  מיני  כל  לאכול  נהגו מצוה  מסיבות  קרואי  כל  בעוד הלב .
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אסיאדי  יא  דעתכם "תנו  ומזעזע: אתנו (רבותי)רועד שהוצאנו עד יום בכל מתפללים אנחנו  ,

למערה  המכפלה )התיבה מערת ע "ש  מערה , נקרא בחתונת(ביה "ק נמצאים אנחנו  והנה  די . והתבזינו  ,

אני היתום, בחתן  שהשתדלו אלו  ויזכור לנו, תעמוד וזכותו אפשר  קורח , יחיא  רבי מורינו בן
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מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קלג דיני

מבוא 

ספרו  מתוך שליט"א רבינו פסקי את וקיבצנו ליקטנו והמעיינים, הלומדים לתועלת

ברכות  בענייני השכיחים הדינים עיקרי רוב את בזה וכללנו שולחן", "עריכת הגדול

רבתה  והפרטים הדינים שבאלו וראינו מאחר זאת וכל והראייה, השבח ההודאה

כן  על יע"א, תימן ק"ק במנהגינו שכן וכל ישראל, קהילות כלל במנהגי המבוכה

וסידר  שערך הערוך שולחנו מתוך הע"י התורה עמלי לפני לפרוש לנכון ראינו

ופעמים  הואיל אך תורה. דעת דעתו וגילה סדורה משנה שליט"א רבינו לפנינו

והליכות  הוראות עוד ישנם כי וגם אחר, במקום והאריך אחד במקום רבינו קיצר

כהה  יד שידינו כמה עד השמועה ומפי שונים בספרים שנכתבו שליט"א מרבינו

קיבצנו  ופסוקה ברורה הלכה לידע המבקש המעיין על  להקל בכדי כן, על מגעת,

והנהגות  הליכות והארות הערות בזה הוספנו כן, כמו אחד. מקום אל הדינים עיקרי

מישרים. המעיין עיני תחזינה כאשר שליט"א, ויבדלחט"א זלה"ה הפוסקים מגדולי

וחילוקים  פרטים וכמה כמה כידוע ישנם כאן נזכרו אשר הדינים שבכל לציין, יש

פרטי  ושאר הזה, בזמן המצויות ההלכות עיקרי אלא כאן העלינו ולא אכמ"ל, אך

ומרן  הרמב"ם בדברי אלו בסימנים ומבוארים ערוכים הם הרי למעשה הדינים

עוד  כאן שהשמטנו ממה כלל ראיה להביא אין כן, כמו פוסקים. ושאר השו"ע

טרדות. ושאר השעה דוחק מפני הוא כי אלו, בדינים עיקרים כמה

מדברי  הם מודגש, בכתב שנכתבו אלו כאן שהוספנו ההערות כי למודעי, וזאת

הם  הרי רגיל, בכתב שנכתבו ואלו שם. חיים' שולחן-ילקוט 'עריכת בספרו רבינו

הפוסקים  שאר דברי והן עצמו רבינו דברי הן כאן, הנכתב וכל העורך. מדברי

כלל  לפסוק אין כן, על אשר מגעת, כהה יד שידינו כמה ועד הבנתינו כפי נכתבו

בציונים  כן, כמו הנזכרים. במקורות מעמיק עיון ללא כאן המובאים הדברים מתוך

בעיקר  הובאו  כלל בדרך כן על  הדעות ורבו  הואיל ידינו על שנוספו וההוספות

שלא  שנהגו מקומות יתכן תימן במנהג (וכן רבינו דעת  עם המסכימות השיטות

כי  הפוסקים, בספרי נא יעיין נוספות, שיטות לידע והרוצה רבינו), שכתב כפי

ידינו  מתחת תצא שלא בתקוה רבינו. דעת ולברר לבאר הוא זה חיבור מגמת

וטע  ות.מכשול

העורך 



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קלג דיני

מבוא 
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בעיקר  הובאו  כלל בדרך כן על  הדעות ורבו  הואיל ידינו על שנוספו וההוספות

שלא  שנהגו מקומות יתכן תימן במנהג (וכן רבינו דעת  עם המסכימות השיטות

כי  הפוסקים, בספרי נא יעיין נוספות, שיטות לידע והרוצה רבינו), שכתב כפי

ידינו  מתחת תצא שלא בתקוה רבינו. דעת ולברר לבאר הוא זה חיבור מגמת

וטע  ות.מכשול

העורך 



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קלה דיני

מבר�  אינו  שעה , בכל  המתרחשות  תאונות 
ג 

ברכת  שיבר� טוב  אופ�  ובכל .

ומלכות  ש�  בלא  נס  לי  שעשה
ד 

.

ירכו יוצאי ברכת

:‰Ï‡˘.�לזקנ שנעשה  נס  על  זו  ברכה  מברכי� ירכו  יוצאי  הא�

:‰·Â˘˙ לאביו שנעשה  מהנס  תועלת לו יש  הב� א�
ה 

ברו�  הוא ג�  מבר�  ,

והבריחו  אנשי�  ובאו לעזרה צעק  והוא  אריה, עליו שבא  כגו� העול� , כמנהג  היתה שההצלה

שפירשו, יש  מיהו הזה. במקו� נס לי שעשה מבר� זו לדעה אפילו וכיו"ב, האריה את

הגמל מעשה  וכגו�  העול� , כמנהג שלא  היתה ההצלה ג�  אא "כ  מבר�  אינו זו שלדעה

ש� . בברכות  כ "ו)שנזכר ס "ק  הציו�  ושער כ "ט, ס "ק  ברורה  משנה עכ "ד.(עיי� .

ìùג. åâäðîî íéáåùç éàãåù) íéáðâ øùàî úåéåöî øúåé ïä åðéøòöìù íéëøã úåðåàú ,äæ éôìå
åìöéðù äìà ,úåàî íéòöôðå ,íéùðà äîë î"á íéâøäð íåé ìëáå ,(íù ò"åùá ùøåôîë ,íìåò
ãåò äàøå .åúãìåúå íìåò ìù åâäðîî äùòð äæ øáãù ïåéë .íéëøáî íðéà ,éøîâì åìöéð åà úåîî
úëøá êøáî ,àéøáäå áëùå äðåàúá òöôð íàù ,àåä èåùô øáã íðîàå] .à"é úåà ì"ø ïîéñá

.[ïìäì åøàáúé ìîåâä úëøá éðéãå .ìîåâä רי"ט בסימ� שהרי בזה, רבינו במשנת  י"ד )וצ"ע  (אות 

לבר� שיש ולגנוב , לשדוד פני� אל  פני�  הבאי�  ושודדי� גנבי� על דבריו בתו�  לדו� כתב

מזה. דרכי�  תאונות  נשתנה מה צ"ב כ� , וא� ע "ש . נס , לי שעשה ברכת  בזה כיוצא  על

שכי  דרכי�  שתאונות  לחלק , יש  שתילי ושמא  הרב  בדברי עוד ועיי� וצ"ע . מזה, טפי חי

י"ז)זתי�  כאמור .(ס"ק  מדבריו שמשמע 

éòñד. íù êåøò ïçìåù.'è ó

éòñה. íù êåøò ïçìåùíéúæ éìéúù áøä ëúë ïëå .'ã ó(ä"÷ñ)éøééîã ,äàøð éúòã úåéðòìå ,ì"æå
óñåé úéá áúëù åîëå ,íäì úìòåú ùéá à÷åã(è"éø ïîéñ).ì"ëò .ìîåâä éáâ למה והכוונה

רי"ט  בסימ� בב"י מר� מברכי� ,(סע"ד )שכתב בהצלת�  תועלת  להו אית דאי מנוח  רבינו בש� 

לה� אי� א "כ  הנס , שאירע  קוד� נולדו שא�  הנס , לאחר בנולדו דוקא  הוא  זה, ולפי ע "ש .

תמיד  עולת  הרב שכתב  וכמו בהצלתו. תועלת  בבאה"ט (סק"ד )שו�  הביא וכ� וכ� (סק "ה). .

בכה"ח י"ט )כתב ודקדק(ס "ק  ומלכות. ש�  בלא  לבר�  לה�  יש הנס, לאחר  שנולדו שאות�

שותפי� ירכו יוצאי שכל משו�  מברכי� , ירכו שיוצאי הטע� שכתב  כא�  הב"י  מדברי זאת 

בזה  זה, כל  ולפי מברכי� . אי� הנס , קוד� שנולדו  אות� הא  משמע , ע "כ. הנס . באותו  ה�

המג"א  דברי על הוא חלק וכו' ולענ "ד זתי� , השתילי מינה,(סק "ו)שכתב לעיל שהזכיר

השת"ז  כוונת זה לפי ממילא  בזה, שליט "א רבינו דברי בהבנת דברינו צדקו [וא�  ע "ש .

רבינו  שגירסת  ודו "ק , ע"ש  בכוונתו, ש� שליט "א  רענ� זית  הגאו� שהבי� כפי שלא  היא  בזה

כאמור ]. יפה עולה השת"ז  בדברי

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קלד 

הנסים  על ברכות  דיני 

לישראל נסים  בהם  שנעשו  המקומות ראיית

:‰Ï‡˘.המקומות אלו ראיית על זו ברכה מברכי�  כיו� הא� 

:‰·Â˘˙ �הנזכרי המקומות  בדיוק  נמצאי�  היכ� יודעי�  אנו אי� 
א

.

נס לי  שעשה ברכת עליו  לברך  שראוי  הנס מהו

:‰Ï‡˘.הזה במקו� נס  לי  שעשה  ברכת  עליו שמברכי�  לנס  נחשב  מה

:‰·Â˘˙ גמלא או  אריה, עליו  שנפל כגו�  העול� , ממנהג  היוצא נס  דוקא 

נגלה  נס  נקרא שזה פריצא,
ב

כגו�  עול�, של  ממנהגו  שהוא נס  על  אבל .

à"âîäא. áúë .ù"ò ,à"òñ ç"éø ïîéñ ò"åùá íéøàåáî ,äæä íå÷îá ñð éì äùòù úëøá éðéãåàáåäå)

(æ"÷ñ äøåøá äðùîáå ,à"÷ñ íéúæ éìéúùá åéøáãñðä íà àìà ,ïúåà íéëøáî ïéà åììä úåëøáä ìëù ,
äàåøùë ïãøéáå óåñ íéá ïåâë ,ñðä äùòð åáù øáãä íöò úà äàåøù ,øîåìë) íå÷îä êåúî øëéð
ïéà ,áéøçðñ äðçî ìôðù íéìùåøé úåáéáñ ïåâë ,éëä åàìá ìáà .(ñðä äùòð ùîî íäáù íéîä úà
,äæ éôìå .ë"ò .(äéìò åéäù áéøçðñ äðçî éùðàá àìà ,ñðä äùòð äîãàä óåâá àì éøäù) íéëøáî
åøàéôå åìéãâä íà èøôáå ,åéäù äîî íééåðéù øàùå äùéøçå äéðá éãé ìò úåîå÷îä åðúùð øáë íà

ò"åùá ùøåôî á"åéëå .êøáì ïéà ,ñðä íäá øëéð ïéàù ,á"åéëå íúåà(á"òñ ç"ëø ïîéñ)ìë ìò àì ,ì"æå
àìù íå÷îá íúåà äàøù àåäå .úøôå ì÷ãç åîë ,àø÷á éáéúëã úåøäð òáøà ìò àìà ,êøáî úåøäðä
äùî äéìò áùéù ïáà ïåâë ,ïàë ïøî øéëæäù úåîå÷îä áåø ,äðäå .ë"ò .íãà é"ò íëìäî äðúùð
åðîæá øáëù íéøáã ïøî áúë êàéä àìôå .íä ïëéä íéòãåé åðà ïéà ,á"åéëå èåì ìù åúùà ïëå ,'åëå

.ò"öå ,ùã÷îä úéá äðáé äøäîì íáúëù øùôàå .íøéëäìå íòãéì äéä øùôà éàהעיר זה וכדמות 

השולח� ברורה(סע "ז)בערו� ובמשנה ע "ש . כגו�), ד "ה  הלכה  בש�(סק"ד )ובכה "ח(בביאור כתבו

ופרח כפתור סו� (פ "ז)ספר  י�  שהרואה  כגו� הנס , מקו� את  בפרט  שיראה  דבעינ� שכתב ,

ע "ש . ע "ז, לבר� אי� וירד�, סו� י�  ראיית  סת�  אבל שעברו, המקו�  את  שיראה עד יבר�  לא 

à"âîב. íùá íéúæ éìéúùä áúë ïë(â"é ÷"ñ)éòñá êåøò ïçìåùä úòã øåàéáá ,.'è óכתב וכ�

ל "ז)בכה"ח ד� (ס"ק בברכות כדאיתא  ש� , זתי�  השתילי  על רענ� זית  בפירוש  וכתב .

אע "פ העול� , כמנהג  שלא  היתה  הסכנה שא� המג"א  שהבי�  ומשמע , ע "ש . ע"א , נ"ד



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קלה דיני

מבר�  אינו  שעה , בכל  המתרחשות  תאונות 
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ברכת  שיבר� טוב  אופ�  ובכל .
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שפירשו, יש  מיהו הזה. במקו� נס לי שעשה מבר� זו לדעה אפילו וכיו"ב, האריה את

הגמל מעשה  וכגו�  העול� , כמנהג שלא  היתה ההצלה ג�  אא "כ  מבר�  אינו זו שלדעה
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ìùג. åâäðîî íéáåùç éàãåù) íéáðâ øùàî úåéåöî øúåé ïä åðéøòöìù íéëøã úåðåàú ,äæ éôìå
åìöéðù äìà ,úåàî íéòöôðå ,íéùðà äîë î"á íéâøäð íåé ìëáå ,(íù ò"åùá ùøåôîë ,íìåò
ãåò äàøå .åúãìåúå íìåò ìù åâäðîî äùòð äæ øáãù ïåéë .íéëøáî íðéà ,éøîâì åìöéð åà úåîî
úëøá êøáî ,àéøáäå áëùå äðåàúá òöôð íàù ,àåä èåùô øáã íðîàå] .à"é úåà ì"ø ïîéñá

.[ïìäì åøàáúé ìîåâä úëøá éðéãå .ìîåâä רי"ט בסימ� שהרי בזה, רבינו במשנת  י"ד )וצ"ע  (אות 

לבר� שיש ולגנוב , לשדוד פני� אל  פני�  הבאי�  ושודדי� גנבי� על דבריו בתו�  לדו� כתב

מזה. דרכי�  תאונות  נשתנה מה צ"ב כ� , וא� ע "ש . נס , לי שעשה ברכת  בזה כיוצא  על

שכי  דרכי�  שתאונות  לחלק , יש  שתילי ושמא  הרב  בדברי עוד ועיי� וצ"ע . מזה, טפי חי

י"ז)זתי�  כאמור .(ס"ק  מדבריו שמשמע 
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óñåé úéá áúëù åîëå ,íäì úìòåú ùéá à÷åã(è"éø ïîéñ).ì"ëò .ìîåâä éáâ למה והכוונה

רי"ט  בסימ� בב"י מר� מברכי� ,(סע"ד )שכתב בהצלת�  תועלת  להו אית דאי מנוח  רבינו בש� 

לה� אי� א "כ  הנס , שאירע  קוד� נולדו שא�  הנס , לאחר בנולדו דוקא  הוא  זה, ולפי ע "ש .

תמיד  עולת  הרב שכתב  וכמו בהצלתו. תועלת  בבאה"ט (סק"ד )שו�  הביא וכ� וכ� (סק "ה). .

בכה"ח י"ט )כתב ודקדק(ס "ק  ומלכות. ש�  בלא  לבר�  לה�  יש הנס, לאחר  שנולדו שאות�

שותפי� ירכו יוצאי שכל משו�  מברכי� , ירכו שיוצאי הטע� שכתב  כא�  הב"י  מדברי זאת 
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המג"א  דברי על הוא חלק וכו' ולענ "ד זתי� , השתילי מינה,(סק "ו)שכתב לעיל שהזכיר
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לישראל נסים  בהם  שנעשו  המקומות ראיית
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נס לי  שעשה ברכת עליו  לברך  שראוי  הנס מהו
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השולח� ברורה(סע "ז)בערו� ובמשנה ע "ש . כגו�), ד "ה  הלכה  בש�(סק"ד )ובכה "ח(בביאור כתבו

ופרח כפתור סו� (פ "ז)ספר  י�  שהרואה  כגו� הנס , מקו� את  בפרט  שיראה  דבעינ� שכתב ,

ע "ש . ע "ז, לבר� אי� וירד�, סו� י�  ראיית  סת�  אבל שעברו, המקו�  את  שיראה עד יבר�  לא 

à"âîב. íùá íéúæ éìéúùä áúë ïë(â"é ÷"ñ)éòñá êåøò ïçìåùä úòã øåàéáá ,.'è óכתב וכ�

ל "ז)בכה"ח ד� (ס"ק בברכות כדאיתא  ש� , זתי�  השתילי  על רענ� זית  בפירוש  וכתב .

אע "פ העול� , כמנהג  שלא  היתה  הסכנה שא� המג"א  שהבי�  ומשמע , ע "ש . ע"א , נ"ד



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קלז דיני

הגומל ברכת דיני 

הגומל בברכת קטן

:‰Ï‡˘. הגומל ברכת מבר�  קט�  הא�

:‰·Â˘˙ הגומל ברכת  מבר� אינו  מצוה לבר  הגיע  שלא  שהקט�  מנהגינו
ט

.

הגומל  ברכת  מבר� שנה , עשרה שלוש  משהשלי� אבל
י 

.

כה"ח וכתב  קודמי�. עיר�  צרכי בכלל והוא  במוב�, קיצר נמי, בש�(סק "ו)אי רו"ח בש� 

עיניה� , להאיר רבי� צור� שהוא  בדבר  ספר  ולהדפיס  לחבר  הדי� שהוא ליעקב , אמת  ספר

נס לו שנעשה צנעא , עוב"י מחכמי זצוק "ל, הכה� מגארי  למהר"פ מצינו [וכיו"ב ע "ש .

הפדיו�, איגרת  ספרו  את חיבר  הנז "ל ומטע�  אחרת . בעיר  בכור פדיו� למצות  כשהל�

ברורה ובמשנה ש� ]. כה� איתמר  הרב  הערת  בכת "י. ועודנו ש�. בהקדמתו  (ש�)כמפורש 

ויחלק ידו , השגת  כפי לצדקה להפריש  לו יש  נס, לו  שנעשה מי  וז"ל, אחרוני� , בש�  כתב

לה' להודות יתבודד  הזה, ביו�  שנה ובכל  וכו'. תודה פרשת  לומר  וראוי וכו'. תורה ללומדי

ברורה  סולת  מס ' שהביא ש�  תשובה בשערי ראה עוד ע "כ. חסדו , ולספר ולשמוח יתבר� 

עליו  קיבל  שהרמב"� מובא , בסופו להרמב"�  ר"ה בשיטת  ראיתי ואני שכתבו , ספרי� ועוד

שעשה  נמצא בזה וכיוצא  וכו'. לשמוח  שלאחריו  וביו�  שנה, בכל הצרה ביו�  להתבודד

ע "ש . לרווחה, מצרה יצאו כאשר גדולי�  ועוד  תוי"ט בעל הגאו�

íéúæט . éìéúù(â"÷ñ)ç"òá õ"éøäî áúë ïëå .õðéî í"øäî íùá à"âîî(á"ò ã"ò÷ óã).להעיר ויש 

ברכת מבר�  שנה מי"ג פחות  שקט� כתב, ערו� השולח� על בהגהותיו  שבמהרי "� בזה,

ע "ש . סק "ג)הגומל, רענ� זית  בפירוש העיר טוב(כ� ש� בפירושו  זלה"ה כסאר מהר "ח כתב וכ� .

הרמב "�  ה"ח )על ברכות  מהלכות  א�(פ "י בזה. שביאר מה ש�  עיי� הגומל , ברכת מבר�  שקט�  ,

זתי� . השתילי רבינו  וכדעת בע "ח , מהרי"� וכדברי מבר� , אינו שקט� אצלינו המנהג פשט  כבר

שליט"א , קורח הגר "פ הורה וכ� מבר� . הקט� שאי� שמנהגינו  שליט"א , בסיס  הגר"ע  דעת וכ�

כא� רבינו  דברי וכפי מבר�. שקט� שנהגו ה�  שיחידי� רענ�שאפשר זית  בפירוש דבריה� (והובאו

כה"חש�) ראה הספרדי�, אצל  כ� שנהגו יש  וכ� מה (סק"ב ). ראה בזה תימ�  מנהג אודות עוד .

דבר הובאו  באריכות , שליט "א  כה� איתמר  רבי הגאו� ל� זה.שכתב לשער במילואי�  יו

ברכתי. מבר� שנה, עשרי� ב� אינו שעדיי� פי על  א�  שנה, עשרה שלוש  שהשלי�  קט�

זה בסימ� שליט "א  רבינו  מדברי מבואר  כ� לכו "ע . ומלכות בש�  ד')הגומל  אות  ע "ש(סו�

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קלו 

וראה  לאבינו. אומרי�  רבי�  ה�  וא� הזה. במקו� לאבי  נס  שעשה  וכו '

הערה 
ו 

.

לרבו נס שנעשה מקום  ראיית

:‰Ï‡˘ נס שעשה ברו�  ברכת  מבר�  הא� לרבו, נס  שנעשה מקו� הרואה

הזה. במקו� לרבי 

:‰·Â˘˙,�הספרי מ�  למודינו שרוב  ובזמנינו  מובהק , ברבו אלא דיברו לא

מובהק  רבו די�  אי�
ז 

.

הנס לו שנעשה  למי טובה הנהגה

:‰Ï‡˘. נס לו שנעשה אחד שיעשה רצוי  טובה הנהגה איזו 

:‰·Â˘˙ �רבי צרכי  איזה  יתק�
ח

.

íéúæו . éìéúù(ä"÷ñ). �לשו ומרהט  ופשוט . בנו , וב� בנו  נמי הדי�  דהוא  רבינו בכוונת ונראה

השתילי  משמעות וכ� זקנ�. נס על לבר� יכולי�  חלציו יוצאי כל שא�  משמע  השו"ע מר�

בע "ח(סק "ו)זתי�  מהרי "� כתב  וכ� ע "א ). קעה לשולחנ� ע "ש .(ד� בסביב  רענ�  זית  בפירוש שציי� (וכפי

ע "ש) צ "ע , מהרי"�  ובלשו� וכו'. ירכו יוצאי וכל מברכי�ד"ה בנו וב� בנו שדוקא  וסוברי�  חולקי�  ויש  .

השולח� בערו�  ראה עוד הצאצאי� . כל שדוקא(סע "ז)ולא משמע  והרמב "�  דמהרי"� שכתב,

וב�  בנו על דרק  נראה, לענ"ד לדינא  ולכ� ירכו. יוצאי כל על ולא  מברכי�, בנו וב� בנו  על 

בתורת וע"ע  הגו�. טע�  לזה שנת� עוד ש�  ועיי� הדורות . שאר על ולא  לבר�, חייבי�  בנו 

סופר עוד.(סק "ה)חיי�  צ"ב  מעשה  ולעניי� להסתפק . יש  בזה רבינו ובדעת  .

ע "ש .ז . סע "ו, רי"ח  סימ� בשו "ע  מבואר זה די� עיקר  כת"י. בתשובה שליט"א  רבינו כתב כ�

ברורה במשנה  החיי� (סק"כ )וכבר  כ"ה)ובכ�  שלמד(ס"ק מובהק  ברבו דוקא  דהיינו כתבו,

וכ�  ש� . שולח� עריכת  מספרו זה די� השמיט  רבינו כ� ועל  עליה�. עיי� ממנו, חכמתו רוב

להגר "ז הנהני� ברכות י"ג)בסדר  ערו� (פרק שולח� ובקיצור  סע "ח ), ס' די� (סימ�  השמיטו

די�  השמיט  ש�  מהרי"� [וכ� דלעיל. הטע�  מ� הוא הסת�  ומ� המובהק , רבו  על הברכה

וכנ "ל ]. רבו, על הברכה

íéúæח. éìéúù(ä"÷ñ).ברורה משנה הרב  כתב ל"ב )וכ� ש� ,(ס"ק כתב רענ� זית  ובפירוש  .

'בעיר', רבי�  צרכי איזה יתק� שכתב, המג"א ומלשו� ע "ש . ע"ב, ל"ג ד� בשבת  כדאיתא 

ברורה  המשנה לשו� הוא  וכ� דוקא . מקו�  באותו  רבי�  צרכי לתק� שצרי�  קצת  משמע 

שירצה. מקו�  בכל שיתק� ליה דסבירא  ומשמע  בעיר , תיבת השמיט המחבר ורבינו  ש�.



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קלז דיני

הגומל ברכת דיני 

הגומל בברכת קטן

:‰Ï‡˘. הגומל ברכת מבר�  קט�  הא�

:‰·Â˘˙ הגומל ברכת  מבר� אינו  מצוה לבר  הגיע  שלא  שהקט�  מנהגינו
ט

.

הגומל  ברכת  מבר� שנה , עשרה שלוש  משהשלי� אבל
י 

.

כה"ח וכתב  קודמי�. עיר�  צרכי בכלל והוא  במוב�, קיצר נמי, בש�(סק "ו)אי רו"ח בש� 

עיניה� , להאיר רבי� צור� שהוא  בדבר  ספר  ולהדפיס  לחבר  הדי� שהוא ליעקב , אמת  ספר

נס לו שנעשה צנעא , עוב"י מחכמי זצוק "ל, הכה� מגארי  למהר"פ מצינו [וכיו"ב ע "ש .

הפדיו�, איגרת  ספרו  את חיבר  הנז "ל ומטע�  אחרת . בעיר  בכור פדיו� למצות  כשהל�

ברורה ובמשנה ש� ]. כה� איתמר  הרב  הערת  בכת "י. ועודנו ש�. בהקדמתו  (ש�)כמפורש 

ויחלק ידו , השגת  כפי לצדקה להפריש  לו יש  נס, לו  שנעשה מי  וז"ל, אחרוני� , בש�  כתב

לה' להודות יתבודד  הזה, ביו�  שנה ובכל  וכו'. תודה פרשת  לומר  וראוי וכו'. תורה ללומדי

ברורה  סולת  מס ' שהביא ש�  תשובה בשערי ראה עוד ע "כ. חסדו , ולספר ולשמוח יתבר� 

עליו  קיבל  שהרמב"� מובא , בסופו להרמב"�  ר"ה בשיטת  ראיתי ואני שכתבו , ספרי� ועוד

שעשה  נמצא בזה וכיוצא  וכו'. לשמוח  שלאחריו  וביו�  שנה, בכל הצרה ביו�  להתבודד

ע "ש . לרווחה, מצרה יצאו כאשר גדולי�  ועוד  תוי"ט בעל הגאו�

íéúæט . éìéúù(â"÷ñ)ç"òá õ"éøäî áúë ïëå .õðéî í"øäî íùá à"âîî(á"ò ã"ò÷ óã).להעיר ויש 

ברכת מבר�  שנה מי"ג פחות  שקט� כתב, ערו� השולח� על בהגהותיו  שבמהרי "� בזה,

ע "ש . סק "ג)הגומל, רענ� זית  בפירוש העיר טוב(כ� ש� בפירושו  זלה"ה כסאר מהר "ח כתב וכ� .

הרמב "�  ה"ח )על ברכות  מהלכות  א�(פ "י בזה. שביאר מה ש�  עיי� הגומל , ברכת מבר�  שקט�  ,

זתי� . השתילי רבינו  וכדעת בע "ח , מהרי"� וכדברי מבר� , אינו שקט� אצלינו המנהג פשט  כבר

שליט"א , קורח הגר "פ הורה וכ� מבר� . הקט� שאי� שמנהגינו  שליט"א , בסיס  הגר"ע  דעת וכ�

כא� רבינו  דברי וכפי מבר�. שקט� שנהגו ה�  שיחידי� רענ�שאפשר זית  בפירוש דבריה� (והובאו

כה"חש�) ראה הספרדי�, אצל  כ� שנהגו יש  וכ� מה (סק"ב ). ראה בזה תימ�  מנהג אודות עוד .

דבר הובאו  באריכות , שליט "א  כה� איתמר  רבי הגאו� ל� זה.שכתב לשער במילואי�  יו

ברכתי. מבר� שנה, עשרי� ב� אינו שעדיי� פי על  א�  שנה, עשרה שלוש  שהשלי�  קט�

זה בסימ� שליט "א  רבינו  מדברי מבואר  כ� לכו "ע . ומלכות בש�  ד')הגומל  אות  ע "ש(סו�

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קלו 

וראה  לאבינו. אומרי�  רבי�  ה�  וא� הזה. במקו� לאבי  נס  שעשה  וכו '

הערה 
ו 

.

לרבו נס שנעשה מקום  ראיית

:‰Ï‡˘ נס שעשה ברו�  ברכת  מבר�  הא� לרבו, נס  שנעשה מקו� הרואה

הזה. במקו� לרבי 

:‰·Â˘˙,�הספרי מ�  למודינו שרוב  ובזמנינו  מובהק , ברבו אלא דיברו לא

מובהק  רבו די�  אי�
ז 

.

הנס לו שנעשה  למי טובה הנהגה

:‰Ï‡˘. נס לו שנעשה אחד שיעשה רצוי  טובה הנהגה איזו 

:‰·Â˘˙ �רבי צרכי  איזה  יתק�
ח

.

íéúæו . éìéúù(ä"÷ñ). �לשו ומרהט  ופשוט . בנו , וב� בנו  נמי הדי�  דהוא  רבינו בכוונת ונראה

השתילי  משמעות וכ� זקנ�. נס על לבר� יכולי�  חלציו יוצאי כל שא�  משמע  השו"ע מר�

בע "ח(סק "ו)זתי�  מהרי "� כתב  וכ� ע "א ). קעה לשולחנ� ע "ש .(ד� בסביב  רענ�  זית  בפירוש שציי� (וכפי

ע "ש) צ "ע , מהרי"�  ובלשו� וכו'. ירכו יוצאי וכל מברכי�ד"ה בנו וב� בנו שדוקא  וסוברי�  חולקי�  ויש  .

השולח� בערו�  ראה עוד הצאצאי� . כל שדוקא(סע "ז)ולא משמע  והרמב "�  דמהרי"� שכתב,

וב�  בנו על דרק  נראה, לענ"ד לדינא  ולכ� ירכו. יוצאי כל על ולא  מברכי�, בנו וב� בנו  על 

בתורת וע"ע  הגו�. טע�  לזה שנת� עוד ש�  ועיי� הדורות . שאר על ולא  לבר�, חייבי�  בנו 

סופר עוד.(סק "ה)חיי�  צ"ב  מעשה  ולעניי� להסתפק . יש  בזה רבינו ובדעת  .

ע "ש .ז . סע "ו, רי"ח  סימ� בשו "ע  מבואר זה די� עיקר  כת"י. בתשובה שליט"א  רבינו כתב כ�

ברורה במשנה  החיי� (סק"כ )וכבר  כ"ה)ובכ�  שלמד(ס"ק מובהק  ברבו דוקא  דהיינו כתבו,

וכ�  ש� . שולח� עריכת  מספרו זה די� השמיט  רבינו כ� ועל  עליה�. עיי� ממנו, חכמתו רוב

להגר "ז הנהני� ברכות י"ג)בסדר  ערו� (פרק שולח� ובקיצור  סע "ח ), ס' די� (סימ�  השמיטו

די�  השמיט  ש�  מהרי"� [וכ� דלעיל. הטע�  מ� הוא הסת�  ומ� המובהק , רבו  על הברכה

וכנ "ל ]. רבו, על הברכה

íéúæח. éìéúù(ä"÷ñ).ברורה משנה הרב  כתב ל"ב )וכ� ש� ,(ס"ק כתב רענ� זית  ובפירוש  .

'בעיר', רבי�  צרכי איזה יתק� שכתב, המג"א ומלשו� ע "ש . ע"ב, ל"ג ד� בשבת  כדאיתא 

ברורה  המשנה לשו� הוא  וכ� דוקא . מקו�  באותו  רבי�  צרכי לתק� שצרי�  קצת  משמע 

שירצה. מקו�  בכל שיתק� ליה דסבירא  ומשמע  בעיר , תיבת השמיט המחבר ורבינו  ש�.



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קלט דיני

קטטה  מפחד ולא  בלבו , שמח באמת כשהוא ודוקא
יד 

.

רבו או  אביו  על הגומל ברכת

:‰Ï‡˘.ולרבו לאביו שנעשה נס  על א�  הגומל  ברכת  מברכי� הא� 

:‰·Â˘˙ �זתי השתילי  כתב 
טו 

ורבו. אביו  הצלת על לבר� לאד�  מותר ,

אמו  על הדי� והוא 
טז 

התר  אלא מצוה , ולא  חובה  לא  כא� שאי�  ופירושו , .

בזה  נהגו לא  כ� ועל  גרידא.
יז 

.

'åëå íåìùä ìåãâå ,íãà øàùì åáøå åéáà ïéá ÷ìçî åðéàå ,äéì à÷ôñî àìã ïøî ïåùìכתב וכבר  .

במג "א  הצלת(סק"ד )כ� על לבר�  יכול  אד�  וכל  בב "י, שכתב  ממה בו  חזר שמר� שנראה

אלו המג"א  דברי על עצמו  רבינו סמ� זה, כגו�  גדול הדוחק ובשעת  למנהגינוחברו. (שהרי

לעיל ) כאמור גווני, בכל הגומל  מברכת  האשה  ברורהאי� במשנה כתב  בזה וכיוצא  י"ז). וז"ל ,(ס"ק 

ברכת ומברכי�  עומדי�  לבוריי�, וחוזרות נשותיה�, שכשיולדות אנשי� ' 'קצת נוהגי� ומזה

ויש ע "כ. וכו '. יאמר הברכה ונוסח בזה. יוצאת  ברכתו , על אמ� תענה וכשהיא  הגומל ,

בפניה�  ותבר� הציבור  בפני תבוא  ולא  כנ"ל, שתעשה שהעדי� רבינו מדברי (וכפילדקדק 

סק "ג) החיי�  בכ�  ראה ספרד, מבני  רבי�  ופריצתשנוהגי� צניעות , דר�  אצלינו זה שאי� משו�  ,

שליט"א  רבינו כתב [וש�  הקדושה. בחומת  ד')גדר  אות  לה (סו�  יש שא�  לזה, נוספת עצה

לשעת רק  נמי הוא  וכ "ז  הצלתה. על לבר�  לו  מותר שנה, עשרה שלוש  ב� כבר  שהוא  ב�

וכדלקמיה]. רבו, או אביו הצלת על מבר� תלמיד או שב� נהגו לא  שהרי כזאת. גדולה הדוחק

íéúæיד. éìéúù áøä áúë ïë(á"é ÷"ñ).ברורה במשנה הוא  י"ח )וכ� .(ס "ק 

á"é.טו . ÷"ñ

íééçì,טז . åúàéáä éîð åîà éøäù ,(äæá àöåéëå äúãéìá) åîà úìöä ìò óà êøáì ïáì øúåî
.[ì"ðëå ,äæá åâäð àì ìáà] .äàøåîáå äãåáëá áééçåללמוד יש  כ� הללו, רבינו וכדברי

הלכה בביאור ברורה משנה הרב יוצאי)מדברי  וכל ד"ה רי "ח  ברכת(סימ�  לגבי  בפשיטות שכתב

זולת אול�  נס , לי שעשה ברכת  לבר� רשאי אמו וא�  אמו של נס שעל  נס , לי שעשה

ובעניי�  ע "ש . כלל, לבר� רשאי�  אי� בעלה, על  אשה או אשתו על  בעל  וכ� ירכו, יוצאי

ברורה במשנה כתב  אחרי� , על  הגומל  ואי�)ברכת ד"ה הלכה  בביאור  רי"ט  ברכת(סימ� שגדרי

או  אביו של נס  על רק  מברכי�  שש�  וכש�  נס , לי שעשה ברכת  לגדרי ה�  שווי�  הגומל 

אשתו  על בעל  שאפילו ש�  כתב  כ� ועל ורבו, אביו על מברכי� הגומל  בברכת ג�  כ�  רבו,

במשנ"ב וכ "כ  ע "ש . מבר� , י"ח )אינו ברכת(ס "ק  לבר� רשאי אמו  על שא� פשוט , זה ולפי .

בפני� . רבינו שהעלה וכפי ברורה , משנה הרב דעת  לפי הגומל

והג�יז . חברו , הצלת על  לבר�  יכול אד�  שכל משמע , ד ' בסעי� מר� דברי בפשטות הנה

הנז "ל. המג"א  כתב וכ� בטובתו. שמח שהוא  כל  קרובו, אפילו או תלמידו או בנו שאינו

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קלח 

הגומל בברכת אשה

:‰Ï‡˘.( וכיו"ב לידה  לאחר (כגו�  הגומל ברכת מברכת  אשה הא�

:‰·Â˘˙ בו גוערי�  אשתו, כשילדה הגומל המבר�
יא

מנהגינו  אי� כ�, כמו  .

אמ�  אחריה יענו  והקהל  הגומל , ברכת  ותבר�  נשי�  לעזרת תבוא שהאשה
יב

.

:‰Ï‡˘.לנהוג לה להורות אי�  הגומל , ברכת לבר� אופ� בכל  הרוצה אשה 

:‰·Â˘˙,( וד "ל זרי�, טענות  אחרי  שנגררת (מפני  מבקשת האשה  א�

נשי�  בעזרת כשהיא בעלה יכול לאשתו, איש  בי� השלו�  וגדול הואיל

אמ�  ועונה טוב , כל גמל�  אשר  וכו ' אתה  ברו�  זה, בנוסח  לבר�
יג 

.

בכה"ח כתב וכ� מגדי� (סק"ב )ודו"ק. מפרי הסימ�)והוא  ריש  כל(בא "א  משמעות  היא  שכ� ,

אחרוני� . עיי� חולקי�, ויש  הפוסקי�.

íéúæיא. éìéúù(á"é ÷"ñ)íäøáà ïâîå .äúìöäá úìòåú åì ùéù éô ìò óà ,àåä åðåùì íåìùúå .
.ë"ò .÷ìåç�זתי השתילי יותר  שנטה היא  המשמעות  ש� , רענ� זית בפירוש  וכתב

מקו� ומכל  לבר� , יכולה עצמה אשתו א�  ביאר  לא  ג�  בסת�. שהביאה ראשונה כסברא 

קהילות , בשאר (וכ� הגומל  ברכת תבר�  שאשה בקהילותינו, ראינו ולא  שמענו לא  למעשה

תבר� שאשה נהגו לא  למה שתמהו הסימ� בסו� מג"א שהביאו הכנה"ג מדברי כדמוכח 

ע "ש . מוכח, כ� ש�  מהרי"� מדברי ג�  לבר� ). שלא  היה הקדו�  שהמנהג משמע  זו. ברכה

להל�. האמורי�  רבינו  דברי כפי וזה עכ "ד.

äðùîáיב. ãåò äàøå .ìîåâä úëøá úåëøáî íéùðä ïéà íìåòì êëéôì ,úåòéðö êøã åðéìöà äæ ïéàù
äøåøá(â"÷ñ)íåùî ,íòèä íéðåøçàä åáúëå .åæ äëøá úåëøáî ïéàù íìåòä âäðî ,íéùð ,áúëù

.ë"ò .àåä äùàì àòøà çøåà åàìå ,äéî÷ìãëå äøùò éðôá åæ äëøá øãñãהליכות בספר  וראה

12)שלמה הערה הלכה  ארחות כ "ג צבי(פרק הר  ובשו"ת קי"ג). סימ� תשובות(או"ח  בשו"ת  כתבו [וכ� .

קצ"ה)והנהגות סימ�  יעקב(ח"א  הקהילות  רבינו ובארחות  צ "א ). ד� איש(ח"א  החזו�  שמר� הביא 

ברכי  בספר  שליט "א  סופר והגרי"ח ביולדת . ואפילו הגומל , תברכנה שנשי�  הסכי�  לא  זצ"ל

ט ')נפשי  לא(סימ� אשכנז  בנות שא�  שליט "א , חכמי�  תלמידי וכמה מכמה שמע  כי כתב,

בסיס הגר "ע  הורו וכ� ח�]. אלישע  הרב הערת  שלפני� . בדורות  הלידה על  הגומל לבר� נהגו

עניי�, בכל הגומל  ברכת  מברכת  האשה שאי� אבותינו  כמנהג  שהעיקר שליט"א , קורח והגר"פ

חיי "� . שסימנ�  חיובי�  בשאר ולא  ולידה, בחולי  ש�)לא  רענ� זית בפירוש דבריה� .(הובאו

ò"åùáיג. ïøî áúë ïëå .á"ò ã"ð óã úåëøáá àøîâä é"ôò àåä ïéãä ø÷éòå .ã"òì äàøð êë(ã"òñ)

ô"òàå .ë"ò .'åëå àöé ,ïîà äðòå ,áåè ìë êìîâ øùà ä"îà é"àá øîàå øçà êøéá íà ,ì"æå
.'åëå êøéá íà ,ãáòéã ïåùìá úàæ áúëù(ù"ò ,äìéçúëì ïë úåùòì ïéàù é"áá àåä ïëå)äàøðù ô"òàå .

íéúæ éìéúùä éøáãî(á"é ÷"ñ)éòñ éúáúë î"î ,äæá ÷ôåñî àåäùèäøî äàøðù äî éô ìò äæ ó



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קלט דיני

קטטה  מפחד ולא  בלבו , שמח באמת כשהוא ודוקא
יד 

.

רבו או  אביו  על הגומל ברכת

:‰Ï‡˘.ולרבו לאביו שנעשה נס  על א�  הגומל  ברכת  מברכי� הא� 

:‰·Â˘˙ �זתי השתילי  כתב 
טו 

ורבו. אביו  הצלת על לבר� לאד�  מותר ,

אמו  על הדי� והוא 
טז 

התר  אלא מצוה , ולא  חובה  לא  כא� שאי�  ופירושו , .

בזה  נהגו לא  כ� ועל  גרידא.
יז 

.

'åëå íåìùä ìåãâå ,íãà øàùì åáøå åéáà ïéá ÷ìçî åðéàå ,äéì à÷ôñî àìã ïøî ïåùìכתב וכבר  .

במג "א  הצלת(סק"ד )כ� על לבר�  יכול  אד�  וכל  בב "י, שכתב  ממה בו  חזר שמר� שנראה

אלו המג"א  דברי על עצמו  רבינו סמ� זה, כגו�  גדול הדוחק ובשעת  למנהגינוחברו. (שהרי

לעיל ) כאמור גווני, בכל הגומל  מברכת  האשה  ברורהאי� במשנה כתב  בזה וכיוצא  י"ז). וז"ל ,(ס"ק 

ברכת ומברכי�  עומדי�  לבוריי�, וחוזרות נשותיה�, שכשיולדות אנשי� ' 'קצת נוהגי� ומזה

ויש ע "כ. וכו '. יאמר הברכה ונוסח בזה. יוצאת  ברכתו , על אמ� תענה וכשהיא  הגומל ,

בפניה�  ותבר� הציבור  בפני תבוא  ולא  כנ"ל, שתעשה שהעדי� רבינו מדברי (וכפילדקדק 

סק "ג) החיי�  בכ�  ראה ספרד, מבני  רבי�  ופריצתשנוהגי� צניעות , דר�  אצלינו זה שאי� משו�  ,

שליט"א  רבינו כתב [וש�  הקדושה. בחומת  ד')גדר  אות  לה (סו�  יש שא�  לזה, נוספת עצה

לשעת רק  נמי הוא  וכ "ז  הצלתה. על לבר�  לו  מותר שנה, עשרה שלוש  ב� כבר  שהוא  ב�

וכדלקמיה]. רבו, או אביו הצלת על מבר� תלמיד או שב� נהגו לא  שהרי כזאת. גדולה הדוחק

íéúæיד. éìéúù áøä áúë ïë(á"é ÷"ñ).ברורה במשנה הוא  י"ח )וכ� .(ס "ק 

á"é.טו . ÷"ñ

íééçì,טז . åúàéáä éîð åîà éøäù ,(äæá àöåéëå äúãéìá) åîà úìöä ìò óà êøáì ïáì øúåî
.[ì"ðëå ,äæá åâäð àì ìáà] .äàøåîáå äãåáëá áééçåללמוד יש  כ� הללו, רבינו וכדברי

הלכה בביאור ברורה משנה הרב יוצאי)מדברי  וכל ד"ה רי "ח  ברכת(סימ�  לגבי  בפשיטות שכתב

זולת אול�  נס , לי שעשה ברכת  לבר� רשאי אמו וא�  אמו של נס שעל  נס , לי שעשה

ובעניי�  ע "ש . כלל, לבר� רשאי�  אי� בעלה, על  אשה או אשתו על  בעל  וכ� ירכו, יוצאי

ברורה במשנה כתב  אחרי� , על  הגומל  ואי�)ברכת ד"ה הלכה  בביאור  רי"ט  ברכת(סימ� שגדרי

או  אביו של נס  על רק  מברכי�  שש�  וכש�  נס , לי שעשה ברכת  לגדרי ה�  שווי�  הגומל 

אשתו  על בעל  שאפילו ש�  כתב  כ� ועל ורבו, אביו על מברכי� הגומל  בברכת ג�  כ�  רבו,

במשנ"ב וכ "כ  ע "ש . מבר� , י"ח )אינו ברכת(ס "ק  לבר� רשאי אמו  על שא� פשוט , זה ולפי .

בפני� . רבינו שהעלה וכפי ברורה , משנה הרב דעת  לפי הגומל

והג�יז . חברו , הצלת על  לבר�  יכול אד�  שכל משמע , ד ' בסעי� מר� דברי בפשטות הנה

הנז "ל. המג"א  כתב וכ� בטובתו. שמח שהוא  כל  קרובו, אפילו או תלמידו או בנו שאינו

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קלח 

הגומל בברכת אשה

:‰Ï‡˘.( וכיו"ב לידה  לאחר (כגו�  הגומל ברכת מברכת  אשה הא�

:‰·Â˘˙ בו גוערי�  אשתו, כשילדה הגומל המבר�
יא

מנהגינו  אי� כ�, כמו  .

אמ�  אחריה יענו  והקהל  הגומל , ברכת  ותבר�  נשי�  לעזרת תבוא שהאשה
יב

.

:‰Ï‡˘.לנהוג לה להורות אי�  הגומל , ברכת לבר� אופ� בכל  הרוצה אשה 

:‰·Â˘˙,( וד "ל זרי�, טענות  אחרי  שנגררת (מפני  מבקשת האשה  א�

נשי�  בעזרת כשהיא בעלה יכול לאשתו, איש  בי� השלו�  וגדול הואיל

אמ�  ועונה טוב , כל גמל�  אשר  וכו ' אתה  ברו�  זה, בנוסח  לבר�
יג 

.

בכה"ח כתב וכ� מגדי� (סק"ב )ודו"ק. מפרי הסימ�)והוא  ריש  כל(בא "א  משמעות  היא  שכ� ,

אחרוני� . עיי� חולקי�, ויש  הפוסקי�.

íéúæיא. éìéúù(á"é ÷"ñ)íäøáà ïâîå .äúìöäá úìòåú åì ùéù éô ìò óà ,àåä åðåùì íåìùúå .
.ë"ò .÷ìåç�זתי השתילי יותר  שנטה היא  המשמעות  ש� , רענ� זית בפירוש  וכתב

מקו� ומכל  לבר� , יכולה עצמה אשתו א�  ביאר  לא  ג�  בסת�. שהביאה ראשונה כסברא 

קהילות , בשאר (וכ� הגומל  ברכת תבר�  שאשה בקהילותינו, ראינו ולא  שמענו לא  למעשה

תבר� שאשה נהגו לא  למה שתמהו הסימ� בסו� מג"א שהביאו הכנה"ג מדברי כדמוכח 

ע "ש . מוכח, כ� ש�  מהרי"� מדברי ג�  לבר� ). שלא  היה הקדו�  שהמנהג משמע  זו. ברכה

להל�. האמורי�  רבינו  דברי כפי וזה עכ "ד.

äðùîáיב. ãåò äàøå .ìîåâä úëøá úåëøáî íéùðä ïéà íìåòì êëéôì ,úåòéðö êøã åðéìöà äæ ïéàù
äøåøá(â"÷ñ)íåùî ,íòèä íéðåøçàä åáúëå .åæ äëøá úåëøáî ïéàù íìåòä âäðî ,íéùð ,áúëù

.ë"ò .àåä äùàì àòøà çøåà åàìå ,äéî÷ìãëå äøùò éðôá åæ äëøá øãñãהליכות בספר  וראה

12)שלמה הערה הלכה  ארחות כ "ג צבי(פרק הר  ובשו"ת קי"ג). סימ� תשובות(או"ח  בשו"ת  כתבו [וכ� .

קצ"ה)והנהגות סימ�  יעקב(ח"א  הקהילות  רבינו ובארחות  צ "א ). ד� איש(ח"א  החזו�  שמר� הביא 

ברכי  בספר  שליט "א  סופר והגרי"ח ביולדת . ואפילו הגומל , תברכנה שנשי�  הסכי�  לא  זצ"ל

ט ')נפשי  לא(סימ� אשכנז  בנות שא�  שליט "א , חכמי�  תלמידי וכמה מכמה שמע  כי כתב,

בסיס הגר "ע  הורו וכ� ח�]. אלישע  הרב הערת  שלפני� . בדורות  הלידה על  הגומל לבר� נהגו

עניי�, בכל הגומל  ברכת  מברכת  האשה שאי� אבותינו  כמנהג  שהעיקר שליט"א , קורח והגר"פ

חיי "� . שסימנ�  חיובי�  בשאר ולא  ולידה, בחולי  ש�)לא  רענ� זית בפירוש דבריה� .(הובאו

ò"åùáיג. ïøî áúë ïëå .á"ò ã"ð óã úåëøáá àøîâä é"ôò àåä ïéãä ø÷éòå .ã"òì äàøð êë(ã"òñ)

ô"òàå .ë"ò .'åëå àöé ,ïîà äðòå ,áåè ìë êìîâ øùà ä"îà é"àá øîàå øçà êøéá íà ,ì"æå
.'åëå êøéá íà ,ãáòéã ïåùìá úàæ áúëù(ù"ò ,äìéçúëì ïë úåùòì ïéàù é"áá àåä ïëå)äàøðù ô"òàå .

íéúæ éìéúùä éøáãî(á"é ÷"ñ)éòñ éúáúë î"î ,äæá ÷ôåñî àåäùèäøî äàøðù äî éô ìò äæ ó



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קמא דיני

בלילה  הגומל  ברכת

:‰Ï‡˘.בלילה הגומל ברכת לבר�  אפשר הא�

:‰·Â˘˙ �הפוסקי בזה  נחלקו 
יט

השבת  ביו� לו  יהיה  לא סיבה מאיזו וא�  .

שבת  בליל  לבר� יכול  עשרה,
כ

.

דדי�  שפסק השו"ע  [ובדעת חובתו. ידי יצא  לא  זה וזולת  לעיכובא , הוא  רבנ� מינייהו תרי

ע כבר  לעיכובא , אינו רבנ� מינייהו מה תרי ראה עוד עליו. עיי� משה, חמד הרב  בזה מד

הרמב "� , בדעת  אמורי�  דברינו  ועכ "פ ודו"ק . שכיחי, לא  ד "ה ש� הלכה בביאור  בזה שביאר

יעברו  כ� שע "י הג�  בשבת, דוקא  לבר� המנהג בפשיטות  ליישב  נראה זה, כל ולפי כאמור ].

וכ�  בפני� , רבינו [וכמ "ש  לדבר  שעור  כלל נזכר  לא  שברמב"�  שכיו� ימי� , משלושה יותר

לבר� זאת  ולעומת  ש� ], הגהות  וחידושי בב"י , מר� כ� על שהעיר  כפי הטור דעת הוא

מפני  טובי� , וימי�  בשבתות  לבר� לעול�  העדיפו כ� על  לעיכובא , הוא  חכמי�  ב ' בפני

בפירוש עוד ועיי� רבינו. כוונת  בביאור  לע "ד נראה כ�  כנסיות. בבתי הקהל כל  מצויי�  שאז

אברה� את  בר�  בספר כתב בזה וכיוצא  ודו "ק . ש� , כסאר למהר"ח טוב  סימ�ש�  (פרסקו,

י"א ) אות  סופר ס"ה חת�  בשו"ת  וראה ע"ש . נ"א ), סימ� סופר (או"ח  שכתבו (סק "ח )ובתו"ח מה

רענ� זית  בפירוש  שכתב למה צור�  אי� זה, [ולפי י"ג)בזה . שליט"א ,(ס "ק  רבינו דברי בביאור 

שלא ואפשר, וכו'. בשבת  דוקא  לבר�  שנהגו שכתב , ס "ז, שולח� בעריכת  למו "ר שו"ר  וז"ל ,

אלא גדול תימני מניי� מצוי שלא  אלו , במקומות  בזמנינו המציאות  לפי אלא כ�  כתב

שאר של  במנייני�  א�  ימצא  רבנ� מינייהו תרי שהרי תמוהי� , אלו ודברי�  עכ "ד. בשבת .

להעיר יש  ובאמת  טפי]. ניחא  שליט"א  רבינו כוונת בביאור  שכתבנו מה ולפי קהילות .

לגדולי  דוקא  צור�  אי�  הגומל , בברכת  דבעינ� רבנ� מינייהו דתרי האמור, כל על  ולהוסי�

ברורה במשנה שכתבו וכמו הלכתא . דתנו בהני בזה די אלא  המובהקי� , .(סק "ז)ישראל 

זתי� שתילי ועיי� (ש�)והרב להוראה. הגיעו שכבר חכמי�  לב ' הכוונה א�  לעיי� , ויש .

לציו� אור ולכתחילה)בשו"ת  ד "ה  מ "ב, הערה י"ד פרק  המאירי (ח"ב  בדברי כבר ומצאנו  ודו"ק .

ע"ב )בברכות  נ"ד  תלמידי (ד�  מה� ב ' ושיהיו עשרה, במעמד להודות  צריכי� ארבעה שכתב,

סופר  חת�  ובשו "ת  ע"כ . לכ�. קרובי� או נ"א )חכמי� , סימ� ב '(או"ח  שיהיו בכ�  דדי כתב,

בכ"ז. ודו"ק ע"ש . בהכי. וסגי ומביני� , ההלכה, להו דמסביר חכמי�  תלמידי

øôåñיט . íúç ú"åùá(à"ð ïîéñ ç"åà)äàø ,íé÷ìåç ùéå .ìîåâä úëøá äìéìá êøáì ìåëéù ,áúë
ãîç éãùá('é úåà ,úåëøá úëøòî).חי איש ב� בספר להגרי"ח  עוד ג')ועיי� אות עקב .(פרשת 

החיי�  י"ד )ובכ� .(ס "ק 

בבתי כ . רבנ� תרי שכיחי ובשבת שבהיות  לעיל , כנזכר  הוא  בזה רבינו של שטעמו ונראה

שיבר� ראוי עשרה, השבת ביו�  לו יהיו ולא  יארע  א�  ממילא  החול, מימות  יותר  כנסיות 

וכמו  בזה, המתירי�  הפוסקי� גדולי על  ויסמו�  החול ], ימות בשאר  [מאשר  שבת בליל 

החיי� ובכ�  חי איש  בב�  בלילה.(ש�)שכתבו הגומל ברכת  לבר�  לסמו�  יש  הצור�  שבמקו�  ,

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קמ 

הגומל ברכת זמן

:‰Ï‡˘. הגומל ברכת בו  לבר�  ביותר הנכו� הזמ�  מתי  תימ�, מנהג לפי 

:‰·Â˘˙ לתורה שעלה לאחר  בשבת , הגומל  ברכת  שמבר� המנהג
יח

.

והנה  וכו '. בגדתאה חנא  דרב וכעובדא תלמידו, הוא  אא "כ לבר�  שאי�  מר� כתב בב "י מיהו

ורבנ� בגדתאה חנא דרב עובדא לגמרי השמיט  דהשול הרמב"�  דינא  ד')(היינו בסעי� ערו� .ח�

ברורה במשנה כ�  על תמה ואי�)וכבר ד"ה סו� הלכה  שכתב(בביאור מה ועיי� בצ "ע . והניח ,

רוקח מעשה ה"ח )בספר ברכות  מהלכות  שאי� (פ"י העלה, ש�  בפירושו זלה"ה כסאר ומהר"ח  .

נתקנה  לא  זו ברכה הרמב"�  שלדעת  משו�  רבו, על תלמיד או אביו  על  ב� כלל  לבר� 

שביאר מה עוד ש�  ועיי� כלל, לאחרי�  שייכי ולא  דוקא , הנזכרי�  הארבעה אלו על אלא 

הרמב"� . אחר )בדעת  ביר� א� ד"ה לשולחנ� בסביב רענ� זית  בפירוש כ"ז מהר"ח (והביא  ודברי .

אלא הגומל ברכת  לבר�  נהגו  שלא  שליט"א , רבינו דברי ע�  תואמי�  יהיו הללו כסאר

א� וא�  אחר, אד�  על שכ� וכל רבו על או אביו על  ולא  דוקא , ההצלה לו שנעשה מי

בכה"ח כתב כ� שליט "א , רבינו  וכדברי גדולה. שמחה בזה כ "ז)שמח אביו (ס"ק על שג� 

לבר� , חיוב דאי� משו�  הטע� , לי  ונראה שביר� . מי ראינו ולא  שמענו  לא  רבו  על או 

[וראה  ע "כ. לבר� . נהגו לא  כ� ועל לקמ�. כמ"ש  הברכה, בנוסח  פלוגתא  שיש  משו� וג� 

הרב הערת  ודע . ד "ה רנ"ה עמ' ד' סימ� כהונה מתנות  בספר זה בעניי�  שכתבתי  מה עוד 

כה�]. איתמר

êåøòיח. ïçìåùá ïøî áúëù ô"òàå(â"òñ)éìéúù áøä øàéáå .íéîé äùåìù øçàì àìù ïåëðå ,
íéúæ(â"é ÷"ñ)ñðä åì äùòðù ãéî êøéá åìéàë éåø÷ äùåìù êåú ìëù ,(ùåáì)åðéà åìéôàå .

äøåú øôñ åá ùéù íåé(â"äðë)êøáî åðéà ,ïåùàø íåéá äøöä ïî àöé åìéôàù âäðîä î"î .ë"ò .
,äøùò íù ùéù ãáìîã ,äàøð âäðîä íòèå .íéîé äùåìùî øúåé åøáòéù ô"òàå ,úáùá àìà

ò"åùá ïøî ù"îëå .ïðáø éøú íù åéäéù øúåé çéëù úáùá éøä ,ú"ñ éðôá êøáîå(â"òñ),ì"æå ,
.êøáìî çéðé àì ïðáø éçéëù àì íàå .'åëå ïðáø åäééðéî éøúå ,äøùò éðôá åæ äëøá êøáì êéøö
éàãå ïéãä ïî ìáà ,íéîé äùåìùî øúåé øçàé àìù 'ïåëð' ïåùìá àìà è÷ð àì åîöò ïøîå .ë"ò

úåëøá úåëìäá í"áîøä åðéáøù èøôáå .øçàì ìåëé(ç"ä é"ô).äæá ïîæ øéëæä àìעוד ונראה

בטור  שהנה רבינו, שהעלה המנהג בטע� בפחות(ש�)להוסי� אפילו ביר�  דא�  כתב,

דוקא משמעותו  עשרה, באנפי  לאודויי ד 'צרי�' דלישנא  ולבר� , לחזור צרי�  אי� מעשרה,

הדיוק ואי� דגמרא , מלישנא  דדייק רבינו, סברת  היא  זו וז"ל , בב "י כתב  וש�  לכתחילה.

ע "כ. וכו '. יונה ה"ר  דעת וכ� בדבר. עיכוב  שיש  משמע  דצרי� לישנא  דאדרבה בעיני, נראה

בשו"ע  ומר� ע "ש ]. דבריו, קיי�  סק "א  והט"ז  אלו . ב "י דברי שדחה ש�  ב"ח (סע "ג)[ועיי�

בלי  עשרה בפני ויבר�  יחזור מעשרה, בפחות ביר�  א�  רבוותא , בזה ונחלקו דהואיל פסק,

הרמב "�  לשו�  רבנ�, מינייהו תרי  די� על והנה ע "ש . ומלכות, להודות(ש�)ש�  וצריכי� הוא :

צרי� דלשו�  בב "י הרב שכתב הנזכר הכלל ולפי עכ "ל. חכמי� . מה� ושני�  עשרה, בפני

די�  נמי הדי� הוא  לעיכובא , הוא עשרה שדי� כש�  כ� א�  בדבר, עיכוב שיש  משמעותו



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קמא דיני

בלילה  הגומל  ברכת

:‰Ï‡˘.בלילה הגומל ברכת לבר�  אפשר הא�

:‰·Â˘˙ �הפוסקי בזה  נחלקו 
יט

השבת  ביו� לו  יהיה  לא סיבה מאיזו וא�  .

שבת  בליל  לבר� יכול  עשרה,
כ

.

דדי�  שפסק השו"ע  [ובדעת חובתו. ידי יצא  לא  זה וזולת  לעיכובא , הוא  רבנ� מינייהו תרי

ע כבר  לעיכובא , אינו רבנ� מינייהו מה תרי ראה עוד עליו. עיי� משה, חמד הרב  בזה מד

הרמב "� , בדעת  אמורי�  דברינו  ועכ "פ ודו"ק . שכיחי, לא  ד "ה ש� הלכה בביאור  בזה שביאר

יעברו  כ� שע "י הג�  בשבת, דוקא  לבר� המנהג בפשיטות  ליישב  נראה זה, כל ולפי כאמור ].

וכ�  בפני� , רבינו [וכמ "ש  לדבר  שעור  כלל נזכר  לא  שברמב"�  שכיו� ימי� , משלושה יותר

לבר� זאת  ולעומת  ש� ], הגהות  וחידושי בב"י , מר� כ� על שהעיר  כפי הטור דעת הוא

מפני  טובי� , וימי�  בשבתות  לבר� לעול�  העדיפו כ� על  לעיכובא , הוא  חכמי�  ב ' בפני

בפירוש עוד ועיי� רבינו. כוונת  בביאור  לע "ד נראה כ�  כנסיות. בבתי הקהל כל  מצויי�  שאז

אברה� את  בר�  בספר כתב בזה וכיוצא  ודו "ק . ש� , כסאר למהר"ח טוב  סימ�ש�  (פרסקו,

י"א ) אות  סופר ס"ה חת�  בשו"ת  וראה ע"ש . נ"א ), סימ� סופר (או"ח  שכתבו (סק "ח )ובתו"ח מה

רענ� זית  בפירוש  שכתב למה צור�  אי� זה, [ולפי י"ג)בזה . שליט"א ,(ס "ק  רבינו דברי בביאור 

שלא ואפשר, וכו'. בשבת  דוקא  לבר�  שנהגו שכתב , ס "ז, שולח� בעריכת  למו "ר שו"ר  וז"ל ,

אלא גדול תימני מניי� מצוי שלא  אלו , במקומות  בזמנינו המציאות  לפי אלא כ�  כתב

שאר של  במנייני�  א�  ימצא  רבנ� מינייהו תרי שהרי תמוהי� , אלו ודברי�  עכ "ד. בשבת .

להעיר יש  ובאמת  טפי]. ניחא  שליט"א  רבינו כוונת בביאור  שכתבנו מה ולפי קהילות .

לגדולי  דוקא  צור�  אי�  הגומל , בברכת  דבעינ� רבנ� מינייהו דתרי האמור, כל על  ולהוסי�

ברורה במשנה שכתבו וכמו הלכתא . דתנו בהני בזה די אלא  המובהקי� , .(סק "ז)ישראל 

זתי� שתילי ועיי� (ש�)והרב להוראה. הגיעו שכבר חכמי�  לב ' הכוונה א�  לעיי� , ויש .

לציו� אור ולכתחילה)בשו"ת  ד "ה  מ "ב, הערה י"ד פרק  המאירי (ח"ב  בדברי כבר ומצאנו  ודו"ק .

ע"ב )בברכות  נ"ד  תלמידי (ד�  מה� ב ' ושיהיו עשרה, במעמד להודות  צריכי� ארבעה שכתב,

סופר  חת�  ובשו "ת  ע"כ . לכ�. קרובי� או נ"א )חכמי� , סימ� ב '(או"ח  שיהיו בכ�  דדי כתב,

בכ"ז. ודו"ק ע"ש . בהכי. וסגי ומביני� , ההלכה, להו דמסביר חכמי�  תלמידי

øôåñיט . íúç ú"åùá(à"ð ïîéñ ç"åà)äàø ,íé÷ìåç ùéå .ìîåâä úëøá äìéìá êøáì ìåëéù ,áúë
ãîç éãùá('é úåà ,úåëøá úëøòî).חי איש ב� בספר להגרי"ח  עוד ג')ועיי� אות עקב .(פרשת 

החיי�  י"ד )ובכ� .(ס "ק 

בבתי כ . רבנ� תרי שכיחי ובשבת שבהיות  לעיל , כנזכר  הוא  בזה רבינו של שטעמו ונראה

שיבר� ראוי עשרה, השבת ביו�  לו יהיו ולא  יארע  א�  ממילא  החול, מימות  יותר  כנסיות 

וכמו  בזה, המתירי�  הפוסקי� גדולי על  ויסמו�  החול ], ימות בשאר  [מאשר  שבת בליל 

החיי� ובכ�  חי איש  בב�  בלילה.(ש�)שכתבו הגומל ברכת  לבר�  לסמו�  יש  הצור�  שבמקו�  ,

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קמ 

הגומל ברכת זמן

:‰Ï‡˘. הגומל ברכת בו  לבר�  ביותר הנכו� הזמ�  מתי  תימ�, מנהג לפי 

:‰·Â˘˙ לתורה שעלה לאחר  בשבת , הגומל  ברכת  שמבר� המנהג
יח

.

והנה  וכו '. בגדתאה חנא  דרב וכעובדא תלמידו, הוא  אא "כ לבר�  שאי�  מר� כתב בב "י מיהו

ורבנ� בגדתאה חנא דרב עובדא לגמרי השמיט  דהשול הרמב"�  דינא  ד')(היינו בסעי� ערו� .ח�

ברורה במשנה כ�  על תמה ואי�)וכבר ד"ה סו� הלכה  שכתב(בביאור מה ועיי� בצ "ע . והניח ,

רוקח מעשה ה"ח )בספר ברכות  מהלכות  שאי� (פ"י העלה, ש�  בפירושו זלה"ה כסאר ומהר"ח  .

נתקנה  לא  זו ברכה הרמב"�  שלדעת  משו�  רבו, על תלמיד או אביו  על  ב� כלל  לבר� 

שביאר מה עוד ש�  ועיי� כלל, לאחרי�  שייכי ולא  דוקא , הנזכרי�  הארבעה אלו על אלא 

הרמב"� . אחר )בדעת  ביר� א� ד"ה לשולחנ� בסביב רענ� זית  בפירוש כ"ז מהר"ח (והביא  ודברי .

אלא הגומל ברכת  לבר�  נהגו  שלא  שליט"א , רבינו דברי ע�  תואמי�  יהיו הללו כסאר

א� וא�  אחר, אד�  על שכ� וכל רבו על או אביו על  ולא  דוקא , ההצלה לו שנעשה מי

בכה"ח כתב כ� שליט "א , רבינו  וכדברי גדולה. שמחה בזה כ "ז)שמח אביו (ס"ק על שג� 

לבר� , חיוב דאי� משו�  הטע� , לי  ונראה שביר� . מי ראינו ולא  שמענו  לא  רבו  על או 

[וראה  ע "כ. לבר� . נהגו לא  כ� ועל לקמ�. כמ"ש  הברכה, בנוסח  פלוגתא  שיש  משו� וג� 

הרב הערת  ודע . ד "ה רנ"ה עמ' ד' סימ� כהונה מתנות  בספר זה בעניי�  שכתבתי  מה עוד 

כה�]. איתמר

êåøòיח. ïçìåùá ïøî áúëù ô"òàå(â"òñ)éìéúù áøä øàéáå .íéîé äùåìù øçàì àìù ïåëðå ,
íéúæ(â"é ÷"ñ)ñðä åì äùòðù ãéî êøéá åìéàë éåø÷ äùåìù êåú ìëù ,(ùåáì)åðéà åìéôàå .

äøåú øôñ åá ùéù íåé(â"äðë)êøáî åðéà ,ïåùàø íåéá äøöä ïî àöé åìéôàù âäðîä î"î .ë"ò .
,äøùò íù ùéù ãáìîã ,äàøð âäðîä íòèå .íéîé äùåìùî øúåé åøáòéù ô"òàå ,úáùá àìà

ò"åùá ïøî ù"îëå .ïðáø éøú íù åéäéù øúåé çéëù úáùá éøä ,ú"ñ éðôá êøáîå(â"òñ),ì"æå ,
.êøáìî çéðé àì ïðáø éçéëù àì íàå .'åëå ïðáø åäééðéî éøúå ,äøùò éðôá åæ äëøá êøáì êéøö
éàãå ïéãä ïî ìáà ,íéîé äùåìùî øúåé øçàé àìù 'ïåëð' ïåùìá àìà è÷ð àì åîöò ïøîå .ë"ò

úåëøá úåëìäá í"áîøä åðéáøù èøôáå .øçàì ìåëé(ç"ä é"ô).äæá ïîæ øéëæä àìעוד ונראה
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בלי  עשרה בפני ויבר�  יחזור מעשרה, בפחות ביר�  א�  רבוותא , בזה ונחלקו דהואיל פסק,
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מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קמג דיני

חולי  באותו שוב וחלה  והבריא חלה

:‰Ï‡˘ החולי באותו חלה ושוב  לגמרי , והבריא חולה  שהיה אד�  הא�

הגומל . ברכת מבר�  הא�  והבריא,

:‰·Â˘˙ הגומל ומבר�  חוזר במטה , לשכב  שנאל�  כיו� 
כה 

.

דרכים  הולכי

:‰Ï‡˘ �מושבי רצופה (שאינה  עירוני  בי�  בכביש  נסיעה  על מברכי� הא� 

פרסה. משעור יותר ונסע  כלל ),

:‰·Â˘˙ �ולסטי רעות חיות  ביה דשכיחי  מדברות הולכי  אלא מברכי� אי�
כו 

.

ש�) íéàôåøä.עיי� úôùá àø÷ðù äî äæå ,äáéñ åæéà úîçî åéìçì øåæçéù ùåçì ùéù ïôåàá ,øîåìë
ïðéøîàã ,êøáî åðéà æà ,éìåçä åìöà øøåòúî áåùå ,ùìç ïééãò àåä àéøáäù øçàìù ,'úåëáúñä'
.êøáî ,ùîî äìéçúáë åðéàù óà ,åðúéàì øæç íà ìáà .ììë åéøáì ïééãò øæç àì éë äçëåä åæù

ò"åùá ïøî ù"îëå ,éìåçä åì øæç áåù ïëî øçàìù ô"òàå(ç"òñ)åì ùéù ïéá ùøôä ïéàå ,ì"æå
ò .òåá÷ åðéàù ïéáå ,ïîæì ïîæî àáå òåá÷ ùåçéîøæçå ìéàåä 'úéðåøë' äìçîá åìéôà ,øîåìë .ì"ë

.ã"òì äàøð êë .êøáî ,åúåîã÷ìהלוי שבט בשו"ת עוד קנ"ב )וראה סימ� היה (ח"ד  א�  שכתב,

לטיפולי� , זקוק שעדיי� אע "פ כבריא , ומתהל�  רגליו על ועמד סכנה, בו שיש  בחולי חולה

יציב  דברי בשו"ת עוד ועיי� ע "ש. הגומל , פ "ז)מבר�  סימ� או"ח  ברכות(ח"א  עובדיה ובחזו� .

שע "ט ) ברורה(עמ' והלכה ח'). אות  זה .(לסימ�

åáכה. ïéàù éìåç ìò óà ìîåâä úëøá íéëøáîù åðéâäðî é"ôò äæå .äðëñ åá ïéàù éìåç åìéôàå
à"îø úäâäë àìùå .äðëñ(ç"òñ)ë"òå .äðëñ åá ùéù éìåç ìò àìà êøáì ïéàù áúëù

íù ò"åùá øàåáîå .(ïë åðéâäðî ïéàù íå÷îá åëøãë) åæ à"îø úäâä íéúæ éìéúù áøä èéîùä
ãøéå äèîì äìòù ïåéë íìåòì ,òåá÷ åðéàù ïéáå ,ïîæì ïîæî àáå òåá÷ àåäù éìåç ïéá ùøôä ïéàù

æ"úùä áúëå .ìéòìãëå ,êøáî(æ"è ÷"ñ)éô ìò óàå .ë"ò .å"æà ,à"âî ,â"äëù ,ç"áä åáúë ïëù
.ì"ðëå ,êøáî àôøúð äúòù ïåéë î"î ,éìåçä åúåà êë øçà åì øæåçù�החיי בכ� כתב (ס"ק וכ�

ש� .מ "ה) עיי� ,

שליט "א כו . רבינו ש�)הוראת  לשולחנ� בסביב  רענ� זית בפירוש בסיס(הובאה  הגר"ע הורו וכ� .

שליט "א  קורח בסעי� (ש�)והגר"פ ערו�  בשולח� מר� שהזכיר וצרפת  אשכנז כמנהג וזה .

ביה  דשכיחי  מדבריות בהולכי אלא  חייבו שלא  לעיר, מעיר  כשהולכי� מברכי� שאי� ז ',

יבול  לא ועלהו שבספר  הראוני אמנ�  ע"ש . ולסטי� , רעות קט "ז)חיות  עמ ' הביא(ח "א

בכל הגומל ברכת  מבר�  שהיה זלה"ה כסאר  מהר "ש  על שהעיד זלה"ה אוירב� מהגרש "ז 

משעה]. יותר  ארכה לת"א  שנסיעה התקופה על [ומדובר  לת"א  מירושלי�  נוסע  שהיה פע� 

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קמב 

הגומל ברכת מברך  מתי עד

:‰Ï‡˘. הגומל ברכת לבר� יכול  מתי  עד הגומל , בברכת  ונתחייב  שניצול  אד� 

:‰·Â˘˙ זו ברכה מבר�  ויותר חדשי� או חודש  יאחר אפילו 
כא

.

הגומל בברכת עמידה

:‰Ï‡˘.העמידה עליו  שקשה  מי  די� ומה  הגומל , בברכת לעמוד  חייבי� הא�

:‰·Â˘˙ �יושבי והשומעי� שיעמוד, ראוי  הגומל  המבר�
כב

הוא  א� אבל  .

בישיבה  מבר�  ברגליו, רותת 
כג 

.

הגומל ברכת זמן הוא מתי

:‰Ï‡˘.זו ברכה לבר� יכול  מאימתי  הגומל , ברכת לבר� וצרי�  שחלה אד�

:‰·Â˘˙ שלא ואע "פ  לגמרי , שהבריא לאחר אלא  הגומל ברכת  לבר�  אי�

הערה  וראה כבתחילה . להיות  חזר 
כד 

.

ïøîåכא. øåèä ïåùì(å"òñ)øùà .ë"ò .äöøéù ïîæ ìë êøáì ïéîåìùú åì ùé ,øçéà íà ,àåä
é"áá ïééòå .äæá àöåéëå íéùãçå ùãåç øçàì åìéôà äëøáä ïî øèôð åðéàù ,àåä åúåòîùî

(íù)äùîç ãò êøáì ìåëéù ,áúë à"áùøäå .íéîé äùåìù ãò êøáì ìåëéù ,ï"áîøä íùá áúëù
.íéîéמינה ז')ולעיל ברכה (אות  מבר�  ולעול�  שעור , לזה אי� הרמב"�  שלדעת  רבינו  כתב

החכמה בצל בשו"ת  וראה פ"ח )זו. סימ� השלח�(ח"ה ובערו� ברכות(סע "ז). עובדיה וחזו� .

שנ"ח ) ברורה(עמ ' והלכה כ"ה). אות זה .(לסימ�

ç"òáכב. õ"éøäî(à"ò äò÷ óã)ùéøá àáåä ,åéáà íùî í"áîøä ìù åðá à"øä áúë ïëù ,áúë
.÷"åãå ,ìéìàëúä ïåùìî ÷ã÷ãì äàøð ïëå .ç÷åø äùòî והרב סק "ד. ברורה במשנה  כתבו (וכ�

ט "ו) ס"ק החיי� וכ�  ג'. אות עקב פרשת  חי איש וב�  ב'. אות  כ"ג סימ� אמת  לדוד בספר ô"òàå.חיד"א 
éòñ éúáúë î"î .äãéîòá àåä àìéîîå ,äøåú øôñì äéìò øçàì êøáì âäðîäùêøáîùë ,äæ ó

.äãéîòá úåéäì ïë íâ êéøöù úàæë äòùá àìù

ìéòìãëå.כג. ,éåàø ïåùìá õ"éøäî úàæ è÷ðãëå ,úáëòî äãéîòä ïéà éøäù ,àåä èåùô פסקו וכ�

ברורה וכה"ח(סק"ד )במשנה ט "ו). ע "ש .(ס"ק  .

íéúæכד. éìéúùä áúë ïë(â"é ÷"ñ)øåæçéù ãò äìåçá ïëå ,éøîâì äøöäî àöéù ãò êøáé àì ,ì"æå
.'åëå éøîâì åéøáì(íéð÷æ úøèò ,å"æà)ìë àìà ,äìéçúáë úåéäì øåæçéù à÷åã åàìã ,éì äàøðå .

.ì"ëò .äîéìù äáåè åäæ ,äáéñ åæéà úîçî åéìçì øåæçéù ùåçì ïéàù, סק"א ברורה  במשנה העלה (וכ�



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קמג דיני
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מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קמה דיני

הגומל ברכת בו  לברך  שראוי הנס  מהו 

:‰Ï‡˘ חצה או הכותל. נפל  שעבר ואחר רעוע , כותל  יד  על שהל� אד�

אלו  בכגו� מברכי�  הא�  וניצול . תאונה , ובי�  בינו היה וכפסע  הכביש , את

הגומל . ברכת

:‰·Â˘˙ �כגו הסכנה, אירעה  שכבר  באופ�  אלא הגומל  ברכת מברכי� אי�

וניצול , תאונה, ואירעה  במכונית  יושב  היה  או וניצול, מפולת עליו שנפלה 

הערה  וראה הגומל . ברכת לבר� חייב  דאז 
כט

.

êåøòכט . ïçìåùá ïøî ïåùì é"ôò àåäå ,ã"òì äàøð êë(è"òñ)éîì ä"äã ,à÷åã åàì äòáøà éðä :
äéøà åéìò ãîòù åà ,åéúåçéâðå øåù úñéøãî ìåöéð åà ,ìúåë åéìò ìôðù ïåâë ,ñð åì äùòðù
íéëéøö íìåë ,äæá àöåéë ìëå ,íäî ìåöéðå ,äìéì éããåù íà åì åàá íéáðâ íà åà ,åôøèì øéòá
ìôðùë àìå ,ìåöéðå åéìò ìôðùë à÷åã éøééî ìúåëáã íùë éë ,øåøá äðä .ë"ò .'åëå ìîåâä êøáì
.ìåöéðå åúåà ñøãù éøééîã ,åéúåçéâðå øåù úñéøãá íâ øáãä àåä êë ,ìåöéð êëáå øáòù øçàì
åñðëðù éøééî àìã ,íéáðâá éîð ïë ùøôì ïéçøë ìòå .åôøèì åéìò ãîòù ,äéøà éáâ éîð è÷ðãëå
.ìåöéðå ùîî äðëñá äéä íà àìà ìîåâä íéëøáî ïéà ,øáã ìù åøö÷ .á"åéëå åáðâå èàìá åøãçì
øáòù øçàì ãéî ìúåëä ìôðù ïåâë ,äø÷ àìå åì úåø÷ì ìåëé äéäù äî øåéöå úåøùôà ìò ìáà
.ìîåâä êøáî åðéà úåëøá úåëìä ãöî î"î ,ìöðéäì äðåéìò äçâùä åéìò äúéä éàãåáù ô"òà ,íùî
איתמר הרב  הערת  י"ח. סימ� נדא�  רא "ח להגאו� איש זכרוני  בשו "ת  עוד עיי� זה [ובעניי�

ברורה  במשנה וראה ל"ב )כה�]. ס"ק רי"ח  הציו� (סימ�  כ"ט )ובשער  בזה,(ס "ק  כיוצא  שכתב

הנדמ"ח  הלכה ליבו� בספר כתב שכ� ראיתי שוב ודו"ק . כ')ע "ש  סימ�  הברכה , וזאת בש�(לבעל 

האחרוני�  מגדולי נתיב כמה ח "א , עול� בנתיבות  ומהר"ל הספר. שבסו�  בהגהות  רי"ט , סימ�  חיי� (מקור 

א') אות  כ "ג פרק  זלה "ה אויערב� הרש"ז להגאו� שלמה והליכות  י"ג. פרק  עליה� .העבודה עיי� ,

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קמד 

מברכים  חולי איזה על 

:‰Ï‡˘ �לבר צרי� הא�  למטה, נפל לא  אבל  בראשו, או במעיו  שחש  מי 

הגומל . ברכת

:‰·Â˘˙ ומחמת שחלה באופ� אלא הגומל , ברכת לבר� שאי� המנהג  פשט 

למטה  נפל כ�
כז 

.

הגומל ברכת מברך  נס לו  שנעשה אדם  כל 

:‰Ï‡˘ או במזמור, שנזכרו  ארבעה הני  דוקא הגומל  ברכת  מברכי�  הא� 

זו. ברכה  מבר� נס  לו  שנעשה כל 

:‰·Â˘˙ הגומל ברכת  מבר� נס , לו שנעשה  אד� כל
כח

.

ç"òáכז . õ"éøäî áúë(á"ò ã"ò÷ óã)ìôðá à÷åã é"øä áúë ,êøáì êéøö éìåç äæéà ïééðòáå ,ì"æå
,áúë í"áîøä ìáà .ã"áàøä ë"ëå .êøáì êéøö åðéà åéòîá åà åùàøá ùç ìáà ,äèîì
.'åëå øåèä ì"ëò .ãøôñá íéâäåð ïëå ,'åëå éîìùåøéá ïðéñøâã ,êøáì êéøö éìåç ìëáå êøã ìëáã
äøåî ,à"áùøäå ï"áîøä ïåùì ÷éúòä êåøò ïçìåùáå .à"áùøäå ï"áîøä úòã ïëù é"áá íù ïééòå
.åâäð ïëùå .à"ãøä ô"ëå .ù"ò ,êøáì êéøö éìåç ìëá ,áúëù åðåùì ÷ã÷åãî ïëå .íúåîë ÷ñôã
íéâìâìî åéäù éðøåëæå .éúáúëù åîëå ,åæ àøáñë âäðîä èùô àì äùòîì êà .íù õ"éøäî ì"ëò

.äèîäî ìôð íà ,åúåà íéìàåùå ,ìîåâä êøáî íòô éãîù éî ìòברורה במשנה (ס"ק וראה

מ"ד )ובכה"ח כ"ח ) הגאו� (ס"ק  כהבנת  שלא  השו "ע  מר� בכוונת  שהבינו מהאחרוני�  שהביאו 

א� אבל לשונו. כדדייקא  וירד, למטה שעלה דדוקא  ליה דסבירא  אלא  זלה"ה, מהרי"�

למטה עלה עיי� לא  זו, לדעה א�  לבר�  אי� בעלמא , מיחוש  איזה לו שיש  רק כלל ,

בדבריה� . ש� 

íùכח. úøëæä àìá êøáéù áåèù ,íééñå ,úåòãä 'á àéáäù äæá êåøò ïçìåùä úòøëäë àìù äæå
íéúæ éìéúù áøä áúëù éôëå ,ñð ìë ìò íéëøáîù íéâäåðù éðôîå .úåëìîå(æ"é ÷"ñ)éøáã ìò

äùòðù éîë íäù àîòèã ïåéëã ,ì"æå ,ñð åì äùòðù éî ìë ìò ìîåâä úëøá íéëøáîù ò"åùä
áåøá ãéîú íééåöî äòáøàä åìàù àìà ,à÷åã åàì äòáøà éðä ïë íàå ,äðëñî ìåöéðå ñð åì
.ç"áå æ"àéø å÷ñô ïëùå ,ø"àå ,æ"èå ,à"âîå ,ùåáì å÷ñô ïëå .'åëå íìåò ìù åâäðî êøãë ,íéùðàä

.ì"ëò .íéâäåð ïëåברכות ספק  לומר  אי�  נהגו וכ� שהואיל  ש� , רענ� זית  בפירוש  כתב  וכ�

שכתב וכמו להקל. ברכות  ספק  אמרינ� לא  מנהג דבמקו�  השו"ע , מר� נגד  א�  להקל,

נ"ב )בכה"ח ספק(ס"ק אמרינ� ולא  מברכי�, כול� , על  לבר�  שנהגו  שבמקו�  דיד�, בנדו�

ע "ש . מנהג, דאיכא  במקו�  להקל ברכות 



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קמה דיני

הגומל ברכת בו  לברך  שראוי הנס  מהו 

:‰Ï‡˘ חצה או הכותל. נפל  שעבר ואחר רעוע , כותל  יד  על שהל� אד�

אלו  בכגו� מברכי�  הא�  וניצול . תאונה , ובי�  בינו היה וכפסע  הכביש , את

הגומל . ברכת

:‰·Â˘˙ �כגו הסכנה, אירעה  שכבר  באופ�  אלא הגומל  ברכת מברכי� אי�

וניצול , תאונה, ואירעה  במכונית  יושב  היה  או וניצול, מפולת עליו שנפלה 

הערה  וראה הגומל . ברכת לבר� חייב  דאז 
כט

.

êåøòכט . ïçìåùá ïøî ïåùì é"ôò àåäå ,ã"òì äàøð êë(è"òñ)éîì ä"äã ,à÷åã åàì äòáøà éðä :
äéøà åéìò ãîòù åà ,åéúåçéâðå øåù úñéøãî ìåöéð åà ,ìúåë åéìò ìôðù ïåâë ,ñð åì äùòðù
íéëéøö íìåë ,äæá àöåéë ìëå ,íäî ìåöéðå ,äìéì éããåù íà åì åàá íéáðâ íà åà ,åôøèì øéòá
ìôðùë àìå ,ìåöéðå åéìò ìôðùë à÷åã éøééî ìúåëáã íùë éë ,øåøá äðä .ë"ò .'åëå ìîåâä êøáì
.ìåöéðå åúåà ñøãù éøééîã ,åéúåçéâðå øåù úñéøãá íâ øáãä àåä êë ,ìåöéð êëáå øáòù øçàì
åñðëðù éøééî àìã ,íéáðâá éîð ïë ùøôì ïéçøë ìòå .åôøèì åéìò ãîòù ,äéøà éáâ éîð è÷ðãëå
.ìåöéðå ùîî äðëñá äéä íà àìà ìîåâä íéëøáî ïéà ,øáã ìù åøö÷ .á"åéëå åáðâå èàìá åøãçì
øáòù øçàì ãéî ìúåëä ìôðù ïåâë ,äø÷ àìå åì úåø÷ì ìåëé äéäù äî øåéöå úåøùôà ìò ìáà
.ìîåâä êøáî åðéà úåëøá úåëìä ãöî î"î ,ìöðéäì äðåéìò äçâùä åéìò äúéä éàãåáù ô"òà ,íùî
איתמר הרב  הערת  י"ח. סימ� נדא�  רא "ח להגאו� איש זכרוני  בשו "ת  עוד עיי� זה [ובעניי�

ברורה  במשנה וראה ל"ב )כה�]. ס"ק רי"ח  הציו� (סימ�  כ"ט )ובשער  בזה,(ס "ק  כיוצא  שכתב

הנדמ"ח  הלכה ליבו� בספר כתב שכ� ראיתי שוב ודו"ק . כ')ע "ש  סימ�  הברכה , וזאת בש�(לבעל 

האחרוני�  מגדולי נתיב כמה ח "א , עול� בנתיבות  ומהר"ל הספר. שבסו�  בהגהות  רי"ט , סימ�  חיי� (מקור 

א') אות  כ "ג פרק  זלה "ה אויערב� הרש"ז להגאו� שלמה והליכות  י"ג. פרק  עליה� .העבודה עיי� ,

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קמד 

מברכים  חולי איזה על 

:‰Ï‡˘ �לבר צרי� הא�  למטה, נפל לא  אבל  בראשו, או במעיו  שחש  מי 

הגומל . ברכת

:‰·Â˘˙ ומחמת שחלה באופ� אלא הגומל , ברכת לבר� שאי� המנהג  פשט 

למטה  נפל כ�
כז 

.

הגומל ברכת מברך  נס לו  שנעשה אדם  כל 

:‰Ï‡˘ או במזמור, שנזכרו  ארבעה הני  דוקא הגומל  ברכת  מברכי�  הא� 

זו. ברכה  מבר� נס  לו  שנעשה כל 

:‰·Â˘˙ הגומל ברכת  מבר� נס , לו שנעשה  אד� כל
כח

.

ç"òáכז . õ"éøäî áúë(á"ò ã"ò÷ óã)ìôðá à÷åã é"øä áúë ,êøáì êéøö éìåç äæéà ïééðòáå ,ì"æå
,áúë í"áîøä ìáà .ã"áàøä ë"ëå .êøáì êéøö åðéà åéòîá åà åùàøá ùç ìáà ,äèîì
.'åëå øåèä ì"ëò .ãøôñá íéâäåð ïëå ,'åëå éîìùåøéá ïðéñøâã ,êøáì êéøö éìåç ìëáå êøã ìëáã
äøåî ,à"áùøäå ï"áîøä ïåùì ÷éúòä êåøò ïçìåùáå .à"áùøäå ï"áîøä úòã ïëù é"áá íù ïééòå
.åâäð ïëùå .à"ãøä ô"ëå .ù"ò ,êøáì êéøö éìåç ìëá ,áúëù åðåùì ÷ã÷åãî ïëå .íúåîë ÷ñôã
íéâìâìî åéäù éðøåëæå .éúáúëù åîëå ,åæ àøáñë âäðîä èùô àì äùòîì êà .íù õ"éøäî ì"ëò

.äèîäî ìôð íà ,åúåà íéìàåùå ,ìîåâä êøáî íòô éãîù éî ìòברורה במשנה (ס"ק וראה

מ"ד )ובכה"ח כ"ח ) הגאו� (ס"ק  כהבנת  שלא  השו "ע  מר� בכוונת  שהבינו מהאחרוני�  שהביאו 

א� אבל לשונו. כדדייקא  וירד, למטה שעלה דדוקא  ליה דסבירא  אלא  זלה"ה, מהרי"�

למטה עלה עיי� לא  זו, לדעה א�  לבר�  אי� בעלמא , מיחוש  איזה לו שיש  רק כלל ,

בדבריה� . ש� 

íùכח. úøëæä àìá êøáéù áåèù ,íééñå ,úåòãä 'á àéáäù äæá êåøò ïçìåùä úòøëäë àìù äæå
íéúæ éìéúù áøä áúëù éôëå ,ñð ìë ìò íéëøáîù íéâäåðù éðôîå .úåëìîå(æ"é ÷"ñ)éøáã ìò

äùòðù éîë íäù àîòèã ïåéëã ,ì"æå ,ñð åì äùòðù éî ìë ìò ìîåâä úëøá íéëøáîù ò"åùä
áåøá ãéîú íééåöî äòáøàä åìàù àìà ,à÷åã åàì äòáøà éðä ïë íàå ,äðëñî ìåöéðå ñð åì
.ç"áå æ"àéø å÷ñô ïëùå ,ø"àå ,æ"èå ,à"âîå ,ùåáì å÷ñô ïëå .'åëå íìåò ìù åâäðî êøãë ,íéùðàä

.ì"ëò .íéâäåð ïëåברכות ספק  לומר  אי�  נהגו וכ� שהואיל  ש� , רענ� זית  בפירוש  כתב  וכ�

שכתב וכמו להקל. ברכות  ספק  אמרינ� לא  מנהג דבמקו�  השו"ע , מר� נגד  א�  להקל,

נ"ב )בכה"ח ספק(ס"ק אמרינ� ולא  מברכי�, כול� , על  לבר�  שנהגו  שבמקו�  דיד�, בנדו�

ע "ש . מנהג, דאיכא  במקו�  להקל ברכות 



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קמז דיני

חדשים  ובגדים  כלים על שהחיינו ברכת

:‰Ï‡˘ ברכת מבר�  הא� בזה , כיוצא  וכל  חדשי�  בגדי�  או כלי�  הקונה 

שהחיינו.

:‰·Â˘˙ הבונה וכ�  אותו , וירש  אביו שמת מי  הדי�  שמעיקר פי  על  א� 

שות�  לו יש  וא�  שהחיינו , לבר� צרי�  חדשי� , בגדי� קנה או חדש , בית 

בעצמו  שיודע  מי  רק  מקו�  מכל והמטיב . הטוב  לבר�  צרי�  ההיא, בטובה

אלה  בכל  יבר� רבה , שמחה  שמח  כ�  כל שהוא 
לב

.

.ì"ëò .úåëøáä åìàá íéìé÷î íéáøù èùôúð äæîå .úåùø àìà äáåç רבינו שכתב מה וראה

וש� ולפ"ז . וד"ה ולכאורה ד"ה ה"ג  פ"י ברכות  בהלכות הרמב"�  על  המל� אהבת  בפירושו

ברכת ובפרט למעשה, רווחות אינ� זה בפרק  שנזכרו  הברכות  מ� הרבה כתב , ה"ז בפ"י

הרשב "א  בתשובת  עוד וראה ודו"ק . ע"ש  וכו', ירושה על שהחיינו או והמטיב , (ח "א הטוב

רמ "ה) חיסימ� איש ב� הרב כתבו  וכ� ש� . בב "י והובאה ח'), אות  ראה  החיי�(פרשת  וכ� 

המילה (סק "ו) בשעת  שהחיינו בברכת ויכוי� ומלכות, בש�  אלו ברכות לבר�  שלא שהמנהג 

מברכי� שאי� שהמנהג י"ג  הערה מ "ה סימ� המקוצר  ערו� בשלח� העלה [וכ� זאת. לפטור

שליט"א הגר "ע  לבנו  שהורה זלה"ה בסיס  מהר "י דעת  מלבד זכר. ב�  בלידת  והמטיב הטוב

הרב הערת ע "ש . סק"ג, רכ"ג  סימ� רענ� בזית  כמובא  בנו, בלידת  והמטיב הטוב  לבר�

ח�]. אלישע 

åëå',לב. íå÷î ìëî éúáúëù äîå .ù"ò ,'â 'á íéôéòñ â"ëø ïîéñ êåøò ïçìåùá ùøåôî ïéãä ø÷éò
,íéúáá èøôáå .äçîù ìë äáøò àðãéàäå ,áìä úçîù åì ùéù éàðú äëéøö äëøáäù éôì àåä
íéçîù ïéà ,íéãâáå íéìëá íâå .åøàåö ìò íéâøùð úåàìúå úåáåç äîë ,úéá íãà äð÷ øáëù ãò
áúë ïë éë äðä ,éúáúëù åæ àøáñ ø÷éòå .íä íéáåè ïééãòù íéãâá íé÷øåæ äáåè áåøîå ,êë ìë

íéúæ éìéúù áøä(à"é ÷"ñ)íéáùçð ïéàå íäá çîù ïéàù íéáåùç íéìë äð÷ù ìåãâ øéùòå ,ì"æå
êøáé àì ,åì(à"âî).êøáé ,äáø äçîù çîù àåäù åîöòá òãåéù éîù ,ã"òì äàøð î"îå .ì"ëò .

èøôá ,íãà ìë ìöà åúòã äìèá äæá ïðéøîà àìå ,åìà íéøáãá íéçîù íðéà íéøçàù ô"òàå
æáæáì ,ïâåäë àìù íééç éøãñå íìåò úô÷ùäá ìå÷ì÷ àéä íúòã àðååâ ééàäëá éë ,äæ åðéðîæá

éìçäìåäìîù äúåàá äúåà åàø øáë íàù ,íéùðä èøôáå .íéùãç èòîë íéãâá úåáåø÷ íéúòì ó
.äìîù äúåàá äúåàøìå øåæçì äùåá ,'åëå�וביאורי דיני�  פרטי  רבינו  דברי  סדר לפי ואציי�

לעיל: הנזכרי�  בדברי�  שהחיינו ברכת  בדיני

חיא. איש  ב� הרב כ� כתב כבר חדשה, דירה קניית  על  שהחיינו ברכת  ראהבעניי� (פרשת 

ו') בסעודה אות  חינו�  לו עושי�  אלא הבית , על  שהחיינו מברכי�  שאי� נהגו  ועתה וז "ל, ,

החיי�  בכ�  העלה וכ� ע "ש . י"ז)וכו', ס "ק  רכ "ג נת�(סימ� להורות  בשו"ת  עוד  וראה סימ�. (ח "ב 

בזה.י"ב ) שכתב מה

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קמו 

שונים  דינים

והראייה  השבח  ההודאה  בברכות 

הגשמים  ברכת

:‰Ï‡˘.�הגשמי ברכת מברכי� הזה  בזמ� הא�

:‰·Â˘˙ הערה וראה ומלכות . בש� זו ברכה לבר�  נהגו לא הזה  בזמ�
ל

.

זכר  בן על  והמטיב הטוב  ברכת

:‰Ï‡˘.זכר ב�  בלידת  והמטיב  הטוב  ברכת מברכי�  הא�

:‰·Â˘˙ שהחיינו ומבר�  זכר, ב�  כשנולד  והמטיב  הטוב  לבר�  מנהג אי� 

המילה  בזמ� 
לא

.

ברמ"א ל. וראה שליט"א . רבינו א')הוראת  סעי�  רכ"א  נוהגי� (סימ�  אנו שאי� ומה שכתב,

כל נעצרי� ואינ�  בגשמי� , תדירי�  אלו דמדינות  משו� הגשמי� , בברכת  הזה בזמ� 

ע "כ. א')כ� . אות  ש�  רבינו בדברי עוד  שבתימ� (ועיי� מפני זו, הגהה השמיט  זתי�  והשתילי  .

ברכה  מברכי�  היו שבתימ� מרבינו שמעתי וכ� כידוע. תדיר, נעצרי� היו  הגשמי� ודאי

העי� שער  בספר עוד וראה ופשוט. ש�)זו , ובהערה  ו' אות  כ"ב  שהואיל(פרק שכתב,

יבו  גשמי� עצירת  ידי שעל מצוי אי� עול� ,ובימינו מימות  שהיה כמו  גדול , רעב  א 

בחצרות בארות  אי� כ�, (וכמו תהו� , ומי מי�  במאגרי להשתמש  אפשרות יש  שהרי

כמה  כ� , על  הגשמי� ). ממניעת  וצער חסרו� הרגישו כול�  בעבר  זה שמחמת  הבתי�,

שייכת זו ברכה א�  טובא  להסתפק  שיש  אמרו שליט "א  המובהקי�  ההוראה מגדולי

בכה"ח  וראה בדבריו. ש�  עיי� הזה, סק "ו)בזמ� רכ "א עולת(סימ� הרב  בש�  שכתב  מה

ודו"ק .(סק "א )תמיד  ,

ù"òåלא. .à"òñ â"ëø ïîéñ ò"åùá øàåáîë ,áéèîäå áåèä êøáì àéä ä÷åñô äëìäù ô"òà
íéúæ éìéúù áøäå .äæá íé÷åìéçä éèøô à"îø úäâäáå(â"÷ñ).åìà úåëøáá ì÷äì ïéàù ,áúë

úåììëá åèùô àìù úåáø úåëøá ùéå .åæ äëøá êøáì âäðî ïéàù éôì ,æ"ë éúéìòä àì î"î
äðéàù ,åæ äëøáá ì÷äì åâäðù åáúëù ùéå ,ì"æå ,íù ääâäá à"îø áúë øáëå .ì"îëàå ,äîåàä



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קמז דיני

חדשים  ובגדים  כלים על שהחיינו ברכת

:‰Ï‡˘ ברכת מבר�  הא� בזה , כיוצא  וכל  חדשי�  בגדי�  או כלי�  הקונה 

שהחיינו.

:‰·Â˘˙ הבונה וכ�  אותו , וירש  אביו שמת מי  הדי�  שמעיקר פי  על  א� 

שות�  לו יש  וא�  שהחיינו , לבר� צרי�  חדשי� , בגדי� קנה או חדש , בית 

בעצמו  שיודע  מי  רק  מקו�  מכל והמטיב . הטוב  לבר�  צרי�  ההיא, בטובה

אלה  בכל  יבר� רבה , שמחה  שמח  כ�  כל שהוא 
לב

.

.ì"ëò .úåëøáä åìàá íéìé÷î íéáøù èùôúð äæîå .úåùø àìà äáåç רבינו שכתב מה וראה

וש� ולפ"ז . וד"ה ולכאורה ד"ה ה"ג  פ"י ברכות  בהלכות הרמב"�  על  המל� אהבת  בפירושו

ברכת ובפרט למעשה, רווחות אינ� זה בפרק  שנזכרו  הברכות  מ� הרבה כתב , ה"ז בפ"י

הרשב "א  בתשובת  עוד וראה ודו"ק . ע"ש  וכו', ירושה על שהחיינו או והמטיב , (ח "א הטוב

רמ "ה) חיסימ� איש ב� הרב כתבו  וכ� ש� . בב "י והובאה ח'), אות  ראה  החיי�(פרשת  וכ� 

המילה (סק "ו) בשעת  שהחיינו בברכת ויכוי� ומלכות, בש�  אלו ברכות לבר�  שלא שהמנהג 

מברכי� שאי� שהמנהג י"ג  הערה מ "ה סימ� המקוצר  ערו� בשלח� העלה [וכ� זאת. לפטור

שליט"א הגר "ע  לבנו  שהורה זלה"ה בסיס  מהר "י דעת  מלבד זכר. ב�  בלידת  והמטיב הטוב

הרב הערת ע "ש . סק"ג, רכ"ג  סימ� רענ� בזית  כמובא  בנו, בלידת  והמטיב הטוב  לבר�

ח�]. אלישע 

åëå',לב. íå÷î ìëî éúáúëù äîå .ù"ò ,'â 'á íéôéòñ â"ëø ïîéñ êåøò ïçìåùá ùøåôî ïéãä ø÷éò
,íéúáá èøôáå .äçîù ìë äáøò àðãéàäå ,áìä úçîù åì ùéù éàðú äëéøö äëøáäù éôì àåä
íéçîù ïéà ,íéãâáå íéìëá íâå .åøàåö ìò íéâøùð úåàìúå úåáåç äîë ,úéá íãà äð÷ øáëù ãò
áúë ïë éë äðä ,éúáúëù åæ àøáñ ø÷éòå .íä íéáåè ïééãòù íéãâá íé÷øåæ äáåè áåøîå ,êë ìë

íéúæ éìéúù áøä(à"é ÷"ñ)íéáùçð ïéàå íäá çîù ïéàù íéáåùç íéìë äð÷ù ìåãâ øéùòå ,ì"æå
êøáé àì ,åì(à"âî).êøáé ,äáø äçîù çîù àåäù åîöòá òãåéù éîù ,ã"òì äàøð î"îå .ì"ëò .

èøôá ,íãà ìë ìöà åúòã äìèá äæá ïðéøîà àìå ,åìà íéøáãá íéçîù íðéà íéøçàù ô"òàå
æáæáì ,ïâåäë àìù íééç éøãñå íìåò úô÷ùäá ìå÷ì÷ àéä íúòã àðååâ ééàäëá éë ,äæ åðéðîæá

éìçäìåäìîù äúåàá äúåà åàø øáë íàù ,íéùðä èøôáå .íéùãç èòîë íéãâá úåáåø÷ íéúòì ó
.äìîù äúåàá äúåàøìå øåæçì äùåá ,'åëå�וביאורי דיני�  פרטי  רבינו  דברי  סדר לפי ואציי�

לעיל: הנזכרי�  בדברי�  שהחיינו ברכת  בדיני

חיא. איש  ב� הרב כ� כתב כבר חדשה, דירה קניית  על  שהחיינו ברכת  ראהבעניי� (פרשת 

ו') בסעודה אות  חינו�  לו עושי�  אלא הבית , על  שהחיינו מברכי�  שאי� נהגו  ועתה וז "ל, ,

החיי�  בכ�  העלה וכ� ע "ש . י"ז)וכו', ס "ק  רכ "ג נת�(סימ� להורות  בשו"ת  עוד  וראה סימ�. (ח "ב 

בזה.י"ב ) שכתב מה

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קמו 

שונים  דינים

והראייה  השבח  ההודאה  בברכות 

הגשמים  ברכת

:‰Ï‡˘.�הגשמי ברכת מברכי� הזה  בזמ� הא�

:‰·Â˘˙ הערה וראה ומלכות . בש� זו ברכה לבר�  נהגו לא הזה  בזמ�
ל

.

זכר  בן על  והמטיב הטוב  ברכת

:‰Ï‡˘.זכר ב�  בלידת  והמטיב  הטוב  ברכת מברכי�  הא�

:‰·Â˘˙ שהחיינו ומבר�  זכר, ב�  כשנולד  והמטיב  הטוב  לבר�  מנהג אי� 

המילה  בזמ� 
לא

.

ברמ"א ל. וראה שליט"א . רבינו א')הוראת  סעי�  רכ"א  נוהגי� (סימ�  אנו שאי� ומה שכתב,

כל נעצרי� ואינ�  בגשמי� , תדירי�  אלו דמדינות  משו� הגשמי� , בברכת  הזה בזמ� 

ע "כ. א')כ� . אות  ש�  רבינו בדברי עוד  שבתימ� (ועיי� מפני זו, הגהה השמיט  זתי�  והשתילי  .

ברכה  מברכי�  היו שבתימ� מרבינו שמעתי וכ� כידוע. תדיר, נעצרי� היו  הגשמי� ודאי

העי� שער  בספר עוד וראה ופשוט. ש�)זו , ובהערה  ו' אות  כ"ב  שהואיל(פרק שכתב,

יבו  גשמי� עצירת  ידי שעל מצוי אי� עול� ,ובימינו מימות  שהיה כמו  גדול , רעב  א 

בחצרות בארות  אי� כ�, (וכמו תהו� , ומי מי�  במאגרי להשתמש  אפשרות יש  שהרי

כמה  כ� , על  הגשמי� ). ממניעת  וצער חסרו� הרגישו כול�  בעבר  זה שמחמת  הבתי�,

שייכת זו ברכה א�  טובא  להסתפק  שיש  אמרו שליט "א  המובהקי�  ההוראה מגדולי

בכה"ח  וראה בדבריו. ש�  עיי� הזה, סק "ו)בזמ� רכ "א עולת(סימ� הרב  בש�  שכתב  מה

ודו"ק .(סק "א )תמיד  ,

ù"òåלא. .à"òñ â"ëø ïîéñ ò"åùá øàåáîë ,áéèîäå áåèä êøáì àéä ä÷åñô äëìäù ô"òà
íéúæ éìéúù áøäå .äæá íé÷åìéçä éèøô à"îø úäâäáå(â"÷ñ).åìà úåëøáá ì÷äì ïéàù ,áúë

úåììëá åèùô àìù úåáø úåëøá ùéå .åæ äëøá êøáì âäðî ïéàù éôì ,æ"ë éúéìòä àì î"î
äðéàù ,åæ äëøáá ì÷äì åâäðù åáúëù ùéå ,ì"æå ,íù ääâäá à"îø áúë øáëå .ì"îëàå ,äîåàä



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קמט דיני

זרה  עבודה הרואה ברכת

‰Ï‡˘:.הזה בזמ� זרה עבודה בתי  ראיית  על מברכי� הא�

:‰·Â˘˙ �לבר שיי�  היה ולא  זרה, ועבודה  צלמי� היו לא  במקומותינו

הערה  וראה זרה . עבודה  ראיית  על 
לג 

.

הרזים  חכם ברכת

:‰Ï‡˘ �ברו לבר� רשאי  הא� הזה, בזמ�  מישראל  רבוא ששי� הרואה 

הרזי�. חכ� וכו '

:‰·Â˘˙.יחדיו רבוא ששי�  אחד מקו� אל  שיתרכזו בזמנינו למצוא קשה

הערה  וראה
לד 

.

ישראל חכמי ברכת

:‰Ï‡˘.'וכו שחלק  ברו�  מבר� הא� ישראל, גדולי  כיו�  הרואה 

:‰·Â˘˙ מאד גדול  חכ� על  ואפילו  זאת , ברכה  לבר�  נהוג לא  בזמנינו
לה 

.

àìלג. ,íù úøëæðä ,ñéìå÷øî äøæ äãåáò íâå .ù"ò ,à"òñ ã"ëø ïîéñ ò"åùá ùøåôî äëøáä ïéã
.ììë äøæ äãåáò éãáåò íðéà íù íéáøòäù éôì .íù úîéé÷ äðéàù ïåéë ,íéàåø åéä �בכ וראה

סק"ד )החיי�  זו (ש� ברכה מברכי�  שאי� הטע�  שכתב א ' אות  בהגה"ט  משכה"ג שהביא

מברכי� , מרקוליס  הנקראת זרה עבודה על  דדוקא  הסוברי�  על  שסומכי� מפני עכשיו,

וג� בזה, פלוגתא  שיש  כיו�  ונראה ש�, הכה"ח וסיי�  מצוייה. זו זרה עבודה אי� והאידנא 

ברכה  לבר�  אי� כ� על  בהג"ה, סע "א  רכ"ג סימ� לעיל כמ "ש  אלו, בברכות  מקילי� רבי�  כי

עכ "ד. מימיו . זרה העבודה אותה או מקו� אותו ראה שלא  ואפילו ומלכות, ש�  בלא  אלא  זו

íéùùלד. äàøéù ïðéòáã ,÷ã÷åãî åðåùìîå .ù"ò ,ä"òñ ã"ëø ïîéñ ò"åùá ùøåôî äëøáä ïéã
ãçéá ùåøéôã ,ã"òì äàøðå .é"äæòá äúò äðáé ,ùã÷îä ïîæá àìà ïëúé àì äæå ,"ãçé" àåáø
ùéù åîë àìå ,âðå÷ âðåäå ïéñ úåðéãîá åîë ,åøáçì óåôö ãçà ìëù ,ùã÷îá åîë åðééä ,ïøî è÷ðã
íéãéøôî úåàèîñå úåáåçø ùé ìáà ,àåáø íéùù äòù äúåàá ïéëìäîù ïéñåìëåà úåáø úåöøà

.åðáúëù éôëå ,êë ìë äçéëù àì åæ äëøá ïë ìòå .íäéðéá�העי שער  בספר עוד (פרק וראה

א') הערה  סו�  ודו"ק .כ "ה 

ìåç÷לה. ïéàù ìåãâ íëç àäéù êéøö éë øùôàå .ù"ò ,å"òñ ã"ëø ïîéñ ò"åùá øàåáî ïéãä ø÷éò
,ã"òì äàøð øúåéä ìëìå .àæéîøá àîéëçì éãå ,ïë øáãä ïéà åðéøòöìå ,äìåãâä åúîëç ìò

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קמח 

בפירושו ב . עוד  רבינו שכתב מה ראה חדשי� , בגדי�  קניית  על שהחיינו ברכת  ובעניי�

הרמב"�  על המל�  ה"א )אהבת  פ "י בגדי�(ש�  שמשליכי� בזמנינו  ולע "ד וז "ל, שכתב

בגדי� על  לבר� אי�  הנשי� , שכ� וכל  הרבה, שלבש� משו�  אלא  כלל, בלואי�  שאינ�

שבאמת אלה ורק  וכו', החדש הבגד  מעצ�  הנאה ולא  שמחה לא  לקונה אי� כי חדשי�,

חי איש  והב� עכ"ל . מברכי� . הצור� , לעת  ד')קוני� אות  עשיר(ש�  הוא  א�  וז "ל, כתב 

הבגד דזה פי  על  א� יבר�. לא  בו, שמח ואינו אצלו  חשוב  שאינו חדש  בגד ועשה

אבל מבר� . ששמח, כל  הכלל , זה בו. ושמחי�  אצל� חשוב היה עניי� , אצל היה א�

בשו "ת עוד וראה עכ "ל. הוא . אי�  בנפשיה ליה קי� אד�  וכל יבר� . לא  שמח, אינו

צ"ה)מהרש "ג סימ� בימי�(ח "א  הבגד  על שהחיינו בדי� חוו"ד עוד שאל ואשר  שכתב ,

חדש , בגד לבישת על שהחיינו מעול� בירכתי לא שאני נפקותא , אי� לדידי הנה הללו,

מנהג שביארו יש  בזה, [וכיוצא ע "ש . שהחיינו, עליו  לבר�  כ� כל  אצלי חשוב דאינו

ובכה "ח חדשי� , כלי� קניית  על שהחיינו ברכת  מברכי�  שאינ�  ספרד כתב(סק"כ )בני

דבר על אלא  שהחיינו מברכי�  שאי� דדעתו  גאו�, שרירא  רב דעת על בזה שסומכי� 

כל נגד  היא  יחידאה גאו� שרירא  רב דעת  שהרי תמוה, וזה ע "ש . לזמ�, מזמ� הבא 

לבר� אי� חדשי�  בגדי�  על א�  כ� א�  לדעתו, חוששי�  באמת שא� ג� , מה הפוסקי� .

וברכה  שבהיות מנהג� , בישוב לומר  נראה אלא לזמ� . מזמ� באי�  אינ�  שהרי שהחיינו,

כל ברור לא  וכ� כלי� , בקניי� הלב  שמחת  הרבה ונתמעטה הלב , בשמחת  תלוייה זו

סמ  לפיכ�  שהחיינו, בבברכת המחוייבי�  והכלי�  הדברי�  גדרי ספרדכ�  פוסקי  גדולי כו

הלכה  ליבו� בספר כתב כ� חדשי� . כלי�  בקניית ומלכות בש�  שהחיינו  לבר�  שלא 

צדיק  פעולת בשו "ת  עוד וראה כ"ב ]. סימ� קי"ח )הנדמ "ח סימ� בדעת(ח "ב  שכתב  מה

וצ "ע . עשירי, פרק  ריש  הרמב "� 

ליה ג. דסבירא  רבינו  דברי מתו� מבואר  חדשי� , כלי�  בקניית  שהחיינו ברכת  בעניי�

המפורש כפי והוא  שהחיינו, ברכת  חדשי� כלי� קניית על א� לבר�  יש  הדי� שמעיקר

החיי�  בכ�  ואמנ�  ש�. ערו� בשולח� מר� סק"כ )בלשו�  בקניית(ש�, להקל שהמנהג כתב,

ממג"א  הוא  הדבר ועיקר  עליו. עיי� שהחיינו, לבר� שלא  חדשי�  כתב.(סק "ה)כלי�  שכ�

חדשי� . כלי� קניית  על א�  לבר�  שהמנהג ומשו� השמיטו, זתי�  השתילי רבינו א�

רענ� זית  בפירוש מזה העיר  קנה)וכבר או ד"ה סע"ג, לשולחנ� בדבריו.(בסביב  ש�  עיי� ,

הפוסקי�ד. בזה האריכו בהלוואה, או  בתשלומי�  חדשי�  רהיטי� או בית  קניית  בעניי�

מבר� , ד"ה סע "ג לשולחנ�  בסביב רענ� זית  בפירוש  הו"ד  שהחיינו . ברכת  לבר�  יש  א�

ודו"ק . י', הערה ש�  רבינו בדברי וראה ע "ש .

מנהגה. אי�  ע "ש. סע "ד , רכ"ג  סימ� השו"ע  בדברי הנזכרת ערומי�  מלביש  ברכת  בעניי�

כלל  מבר� )לברכה וכשילבש ד"ה ש�, לשולחנ�  בסביב רענ� זית  בפירוש העלה בע "פ(כ� שמעתי וכ� .

שכתב ילדה ד "ה סו� הסימ� ריש  הלכה בביאור  ברורה במשנה [וראה שליט "א . מרבינו

אלו  בברכות למעט וטוב  כיעו"ש)וז"ל : והמטיב , והטוב עכ"ל ].(שהחיינו בהדיא . נזכר שלא  בדבר



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קמט דיני

זרה  עבודה הרואה ברכת

‰Ï‡˘:.הזה בזמ� זרה עבודה בתי  ראיית  על מברכי� הא�

:‰·Â˘˙ �לבר שיי�  היה ולא  זרה, ועבודה  צלמי� היו לא  במקומותינו

הערה  וראה זרה . עבודה  ראיית  על 
לג 

.

הרזים  חכם ברכת

:‰Ï‡˘ �ברו לבר� רשאי  הא� הזה, בזמ�  מישראל  רבוא ששי� הרואה 

הרזי�. חכ� וכו '

:‰·Â˘˙.יחדיו רבוא ששי�  אחד מקו� אל  שיתרכזו בזמנינו למצוא קשה

הערה  וראה
לד 

.

ישראל חכמי ברכת

:‰Ï‡˘.'וכו שחלק  ברו�  מבר� הא� ישראל, גדולי  כיו�  הרואה 

:‰·Â˘˙ מאד גדול  חכ� על  ואפילו  זאת , ברכה  לבר�  נהוג לא  בזמנינו
לה 

.

àìלג. ,íù úøëæðä ,ñéìå÷øî äøæ äãåáò íâå .ù"ò ,à"òñ ã"ëø ïîéñ ò"åùá ùøåôî äëøáä ïéã
.ììë äøæ äãåáò éãáåò íðéà íù íéáøòäù éôì .íù úîéé÷ äðéàù ïåéë ,íéàåø åéä �בכ וראה

סק"ד )החיי�  זו (ש� ברכה מברכי�  שאי� הטע�  שכתב א ' אות  בהגה"ט  משכה"ג שהביא

מברכי� , מרקוליס  הנקראת זרה עבודה על  דדוקא  הסוברי�  על  שסומכי� מפני עכשיו,

וג� בזה, פלוגתא  שיש  כיו�  ונראה ש�, הכה"ח וסיי�  מצוייה. זו זרה עבודה אי� והאידנא 

ברכה  לבר�  אי� כ� על  בהג"ה, סע "א  רכ"ג סימ� לעיל כמ "ש  אלו, בברכות  מקילי� רבי�  כי

עכ "ד. מימיו . זרה העבודה אותה או מקו� אותו ראה שלא  ואפילו ומלכות, ש�  בלא  אלא  זו

íéùùלד. äàøéù ïðéòáã ,÷ã÷åãî åðåùìîå .ù"ò ,ä"òñ ã"ëø ïîéñ ò"åùá ùøåôî äëøáä ïéã
ãçéá ùåøéôã ,ã"òì äàøðå .é"äæòá äúò äðáé ,ùã÷îä ïîæá àìà ïëúé àì äæå ,"ãçé" àåáø
ùéù åîë àìå ,âðå÷ âðåäå ïéñ úåðéãîá åîë ,åøáçì óåôö ãçà ìëù ,ùã÷îá åîë åðééä ,ïøî è÷ðã
íéãéøôî úåàèîñå úåáåçø ùé ìáà ,àåáø íéùù äòù äúåàá ïéëìäîù ïéñåìëåà úåáø úåöøà

.åðáúëù éôëå ,êë ìë äçéëù àì åæ äëøá ïë ìòå .íäéðéá�העי שער  בספר עוד (פרק וראה

א') הערה  סו�  ודו"ק .כ "ה 

ìåç÷לה. ïéàù ìåãâ íëç àäéù êéøö éë øùôàå .ù"ò ,å"òñ ã"ëø ïîéñ ò"åùá øàåáî ïéãä ø÷éò
,ã"òì äàøð øúåéä ìëìå .àæéîøá àîéëçì éãå ,ïë øáãä ïéà åðéøòöìå ,äìåãâä åúîëç ìò

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קמח 

בפירושו ב . עוד  רבינו שכתב מה ראה חדשי� , בגדי�  קניית  על שהחיינו ברכת  ובעניי�

הרמב"�  על המל�  ה"א )אהבת  פ "י בגדי�(ש�  שמשליכי� בזמנינו  ולע "ד וז "ל, שכתב

בגדי� על  לבר� אי�  הנשי� , שכ� וכל  הרבה, שלבש� משו�  אלא  כלל, בלואי�  שאינ�

שבאמת אלה ורק  וכו', החדש הבגד  מעצ�  הנאה ולא  שמחה לא  לקונה אי� כי חדשי�,

חי איש  והב� עכ"ל . מברכי� . הצור� , לעת  ד')קוני� אות  עשיר(ש�  הוא  א�  וז "ל, כתב 

הבגד דזה פי  על  א� יבר�. לא  בו, שמח ואינו אצלו  חשוב  שאינו חדש  בגד ועשה

אבל מבר� . ששמח, כל  הכלל , זה בו. ושמחי�  אצל� חשוב היה עניי� , אצל היה א�

בשו "ת עוד וראה עכ "ל. הוא . אי�  בנפשיה ליה קי� אד�  וכל יבר� . לא  שמח, אינו

צ"ה)מהרש "ג סימ� בימי�(ח "א  הבגד  על שהחיינו בדי� חוו"ד עוד שאל ואשר  שכתב ,

חדש , בגד לבישת על שהחיינו מעול� בירכתי לא שאני נפקותא , אי� לדידי הנה הללו,

מנהג שביארו יש  בזה, [וכיוצא ע "ש . שהחיינו, עליו  לבר�  כ� כל  אצלי חשוב דאינו

ובכה "ח חדשי� , כלי� קניית  על שהחיינו ברכת  מברכי�  שאינ�  ספרד כתב(סק"כ )בני

דבר על אלא  שהחיינו מברכי�  שאי� דדעתו  גאו�, שרירא  רב דעת על בזה שסומכי� 

כל נגד  היא  יחידאה גאו� שרירא  רב דעת  שהרי תמוה, וזה ע "ש . לזמ�, מזמ� הבא 

לבר� אי� חדשי�  בגדי�  על א�  כ� א�  לדעתו, חוששי�  באמת שא� ג� , מה הפוסקי� .

וברכה  שבהיות מנהג� , בישוב לומר  נראה אלא לזמ� . מזמ� באי�  אינ�  שהרי שהחיינו,

כל ברור לא  וכ� כלי� , בקניי� הלב  שמחת  הרבה ונתמעטה הלב , בשמחת  תלוייה זו

סמ  לפיכ�  שהחיינו, בבברכת המחוייבי�  והכלי�  הדברי�  גדרי ספרדכ�  פוסקי  גדולי כו

הלכה  ליבו� בספר כתב כ� חדשי� . כלי�  בקניית ומלכות בש�  שהחיינו  לבר�  שלא 

צדיק  פעולת בשו "ת  עוד וראה כ"ב ]. סימ� קי"ח )הנדמ "ח סימ� בדעת(ח "ב  שכתב  מה

וצ "ע . עשירי, פרק  ריש  הרמב "� 

ליה ג. דסבירא  רבינו  דברי מתו� מבואר  חדשי� , כלי�  בקניית  שהחיינו ברכת  בעניי�

המפורש כפי והוא  שהחיינו, ברכת  חדשי� כלי� קניית על א� לבר�  יש  הדי� שמעיקר

החיי�  בכ�  ואמנ�  ש�. ערו� בשולח� מר� סק"כ )בלשו�  בקניית(ש�, להקל שהמנהג כתב,

ממג"א  הוא  הדבר ועיקר  עליו. עיי� שהחיינו, לבר� שלא  חדשי�  כתב.(סק "ה)כלי�  שכ�

חדשי� . כלי� קניית  על א�  לבר�  שהמנהג ומשו� השמיטו, זתי�  השתילי רבינו א�

רענ� זית  בפירוש מזה העיר  קנה)וכבר או ד"ה סע"ג, לשולחנ� בדבריו.(בסביב  ש�  עיי� ,

הפוסקי�ד. בזה האריכו בהלוואה, או  בתשלומי�  חדשי�  רהיטי� או בית  קניית  בעניי�

מבר� , ד"ה סע "ג לשולחנ�  בסביב רענ� זית  בפירוש  הו"ד  שהחיינו . ברכת  לבר�  יש  א�

ודו"ק . י', הערה ש�  רבינו בדברי וראה ע "ש .

מנהגה. אי�  ע "ש. סע "ד , רכ"ג  סימ� השו"ע  בדברי הנזכרת ערומי�  מלביש  ברכת  בעניי�

כלל  מבר� )לברכה וכשילבש ד"ה ש�, לשולחנ�  בסביב רענ� זית  בפירוש העלה בע "פ(כ� שמעתי וכ� .

שכתב ילדה ד "ה סו� הסימ� ריש  הלכה בביאור  ברורה במשנה [וראה שליט "א . מרבינו

אלו  בברכות למעט וטוב  כיעו"ש)וז"ל : והמטיב , והטוב עכ"ל ].(שהחיינו בהדיא . נזכר שלא  בדבר



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קנא דיני

אלמנה  גבול  מציב ברוך  ברכת

:‰Ï‡˘.�בישוב ישראל  בתי  ראיית על מברכי� הא� 

:‰·Â˘˙ ישראל אר�  וישוב  בניי�  על  לבר�  אי� בזמנינו
לז 

.

ישראל קברי ראיית ברכת

:‰Ï‡˘.' וכו בדי�  אתכ� יצר  אשר  ברכת לבר�  נהגו הא� ישראל , קברי  הרואה

:‰·Â˘˙ ומלכות ש�  בלי  מברכי�
לח

.

המתים  מחיה וברכת חברו, על שהחיינו ברכת

:‰Ï‡˘ שהחיינו ברכת  מרובה  זמ� לאחר שרואהו חברו  על  לבר� יש  הא� 

המתי�. מחיה או

:‰·Â˘˙ ומלכות ש�  בלא  אלא  עניי�, בשו� אלו ברכות מברכי� אי�
לט

.

éðù,לז . úéá áåùéá ïåâë ,ïáåùéá ìàøùé éúá äàåøä .ù"ò ,é"òñ ã"ëø ïîéñ ò"åùá øàåáî ïéãä ø÷éò
íéúæ éìéúù áøä ùøéôå .ë"ò .'åëå êåøá øîåà(á"é ÷"ñ).ë"ò .úéáä ïîæáå ,ìàøùé õøàá åðééäã ,

ç"òá õ"éøäî úòã äàøð ïëå(à"ò ä"ò÷ óã)úéá ïéàù ïîæ ìëù íåùî ,àîòè ã"òì äàøðå .ù"ò ,
äëøá êøáì âäðîä ïéàå .áøç åðéäìà 'ä úéá íà ,ìàøùé õøà ïééðáå áåùé ïéã äæì ïéà ,éåðá ùã÷îä
ìëá ùé éàãåáå ,ììë êøã àåä ,á"åéëå éúéàø àì áåúëàù íå÷î ìëá éë ,òãå] .ìàøùé õøàá åìéôà ,åæ

.[åâäðù éôë åâäðù ,íøôñé øòð íéãéçé ïééðò במשנ "ב כתבו  י"ד )וכ�  ובכה"ח(ס "ק  ל "ה). עיי�(ס"ק  ,

ברכות בהלכות טוב ש� בפירושו כסאר למהר"ח ראה אמנ� ה"י)עליה�. דדעת(פ "י שכתב

בדעת וכ�  ע "ש. הבית, בזמ�  שלא  א�  ישראל  באר� ישראל בתי ראיית על לבר� היא הרמב"�

ש� .(ש� )מהרי"� לשולחנ�  וסביב י"ב , ס"ק רענ� זית  בפירוש  עוד  וראה בכוונתו . להסתפק  יש

סי"ב,לח. רכ"ד  סימ� בשו"ע  מבואר הדי� עיקר  והנה כת "י . בתשובה שליט"א  רבינו כתב כ�

ורב ומלכות .ע "ש . בש�  לברכה נהגו שלא מחמת הגדול מספרו  זו  ברכה השמיט ינו 

אבלות  בהלכות  ה ')אמנ�  סעי� שס"ז סימ� יו"ד  מצינו (חלק וכבר ע"ש . זו, לברכה רבינו העלה

להגאו�  כ�  על ושאל כלל, זו  ברכה לבר�  שלא  שנהגו בגדאד עירו  מנהג על שעמד להגרי"ח

זלה"ה מני מהר "א  מ "ג)בדורו שאלה  י-�, שלו�  אהבת מכו� בהוצאת מאליהו מכתב  בספר  והשיבו (הובא  ,

חי  איש  בב� הגרי"ח בדברי ג�  וראה ע "ש. ומלכות, בש�  זו  ברכה לבר�  ושלא  מנהג�  לקיי�

ט "ו) אות עקב ע�(פרשת  שו"ת וכ� זה , בכל נוספות  ודעות  מנהגינו, ובביאור דבריה�  ותשלו�  .

באר"ה. ומש� זה, לשער במילואי�  גדולה דברי�  אריכות  ראה שליט "א , כה� איתמר  רבי הגאו� 

úåëøáלט . êøáîù íúñ íù ò"åùäù ô"òàå .ù"ò ,à"òñ ä"ëø ïîéñ ò"åùá øàåáî ïéãä ø÷éò
åðéúåáø éøáãîù ô"òà úàæå .úåëìîå íùá íéëøáî ïéàù èåùô âäðîä î"î ,úåëìîå íùá åìà

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קנ 

מלכים  ברכת

:‰Ï‡˘ מלכי או ישראל  מלכי  על  המלכי�, ברכת הזה  בזמ� מברכי�  הא�

עכו"�.

:‰·Â˘˙ ומלכות כח  ביד�  שאי�  לפי  המלכי� , בראיית  מברכי�  אי� בזמנינו

כמקד� 
לו 

.

ìéòì ïøî øéëæäù úå÷éôñä ìëá åîëå ,úåëìîå íù éìá êøáìéòñ ç"éø ïîéñ)éòñ è"éø ïîéñå ,'è ó,'è ó

(ù"ò. רבותינו על שבירכו שמענו ולא  ראינו לא  בתימ� שא� שליט"א , רבינו מפי שמעתי עוד

אומ� יוס�  בספר ראה וכ� זיע "א . ת "נ)הגדולי�  סימ� מי (יוזפא , בזמנינו מאד מעטי�  שכתב,

הקטנה יד בספר כתב וכ� ומלכות . בש� זו ברכה לבר� ואי� חכ�, לקרותו (הלכות שראוי

כ "ו) ס "ק  עני במנחת הדבירברכות , פתח בספר הוא וכ� ו'). אות  רכ "ד סימ�  ובספר(או"ח  ע "ש . ,

לאלפי�  י"ב )חסד  אות  רכ "ד סימ� או"ח  יוע�, הפלא דאי� (בעל דאמרינ� היכי דכי דאפשר כתב ,

בערו� כתב וכ� ע"ש . זה, לעניי� נמי הכא  אחרי� , לענייני�  הזה בזמ� חכ�  תלמיד די�

סע "ו)השלח� רכ "ד אליעזר (סימ� צי� בשו"ת הביא� ג'). אות  ל"ז סימ�  ע "ש .(חי"ד

äàåøäלו . úëøá êåøò ïçìåùá ïøî áúëù äîå .ù"ò ,ç"òñ ã"ëø ïîéñ ò"åùá øàåáî ïéãä ø÷éò
äáúëðù øîåì çøëä ,ìàøùéì íéëìî åðéúåðååòá éåöî ïéà ,åéðôìå åðîæáù ô"òà ,ìàøùé éëìî
ìëì éîð äðéîå .àéáð é"ôò ìàøùé òøæî øùë êìî ãåîòéå ,ùã÷îä úéá äðáé äøäîì äëìää

íéúæ éìéúù áøä áúë ïë ,'åëå çë íãéá ïéàù ,éúáúëù äîå .ù"ò ,ìéòìã úåëìää(é"÷ñ),ì"æå
íéøùä ìòå .íäéìò êøáî ,èôùîá âøåäå ïãå ,íäéøáã úåðùì íäéìò êìî ãåò ïéàù íéðåèìùä
,êøáì ïéà åðéðîæáù ïáåé ïàëîå .ì"ëò .úåëìîå íù àìá êøáì øùéå áåè ,øéò ìëá êìîä äðîîù
ò"åùá øëæðù éôëå ,íéëìî úåàøì äåöî ïéà íâ àìéîîå .ïéã øæâ àéöåäì çë èéìù íåùì ïéà éøäù

éòñ íù.'è ó�שאי רבינו שכתב מה זו ועל ברכה עליה�  לבר� ששיי�  ישראל  מלכי כיו� 

השולח� בערו�  כתב  כ� המקדש , בזמ� דוקא נתקנה זו ברכה  שכל והרואה (סע "ו)מפני  וז "ל,

הטע� זהו הסת�  ומ� עכ"ל . וכו'. ברו�  אומר  היה המקדש , בזמ� ישראל ממלכי מל�

הפוסקי�  גדולי הגר "ז)להשמטת  ושו"ע ערו�, שלח� קיצור אד�, חיי ישראל.(הרב  מלכי לברכת

כ"ט ) סימ�  העי� אומות(שער מלכי ראיית בדי� רבינו בדברי הנזכר  זתי� השתילי וכדברי .

ברורה במשנה ג�  כתב כ� סק "י)העול� , אפרי� (ש� רבבות בשו"ת עוד  וראה סימ�. (ח"ג

ד') אות  מלכי תק "מ  שרוב מלבד , זאת  ע "ש . כיו� , זו ברכה שייכת שלא נוס�  טע�  שכתב

צל"ח  בשו"ת  וכמ "ש  ליראיו. מכבודו שחלק  עליה�  יבר� ואי�  ה�, רשעי�  העול�  אומות

קכ "ו) ותומי�(סימ� ג'). אות  י"ז מהרש "�(סימ� ושו"ת  ג�). אבל ד "ה  י "ב , אות  י' סימ� ורש "ש(ח"א  .

לברכות ע "א )בחידושיו  נ"ח  עליה� .(ד�  עיי� שיטתו, א�  תי"ב , ד� ברכות  עובדיה בחזו� (הביא� 

ע "ש) כ�  אינה  המדינות ,למעשה נשיאי על א�  לבר�  שלא  מספיקי�  הנזכרי�  הטעמי�  אלו וכל  .

העי� שער בספר כתב זה בכל וכיוצא ד')ודו"ק . אות י"ט  זית(פרק  בפירוש  עוד  וראה  ע "ש . ,

כלל )רענ� מברכי� אי� ד "ה  בזה.(סק "י , שכתב מה



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קנא דיני

אלמנה  גבול  מציב ברוך  ברכת

:‰Ï‡˘.�בישוב ישראל  בתי  ראיית על מברכי� הא� 

:‰·Â˘˙ ישראל אר�  וישוב  בניי�  על  לבר�  אי� בזמנינו
לז 

.

ישראל קברי ראיית ברכת

:‰Ï‡˘.' וכו בדי�  אתכ� יצר  אשר  ברכת לבר�  נהגו הא� ישראל , קברי  הרואה

:‰·Â˘˙ ומלכות ש�  בלי  מברכי�
לח

.

המתים  מחיה וברכת חברו, על שהחיינו ברכת

:‰Ï‡˘ שהחיינו ברכת  מרובה  זמ� לאחר שרואהו חברו  על  לבר� יש  הא� 

המתי�. מחיה או

:‰·Â˘˙ ומלכות ש�  בלא  אלא  עניי�, בשו� אלו ברכות מברכי� אי�
לט

.

éðù,לז . úéá áåùéá ïåâë ,ïáåùéá ìàøùé éúá äàåøä .ù"ò ,é"òñ ã"ëø ïîéñ ò"åùá øàåáî ïéãä ø÷éò
íéúæ éìéúù áøä ùøéôå .ë"ò .'åëå êåøá øîåà(á"é ÷"ñ).ë"ò .úéáä ïîæáå ,ìàøùé õøàá åðééäã ,

ç"òá õ"éøäî úòã äàøð ïëå(à"ò ä"ò÷ óã)úéá ïéàù ïîæ ìëù íåùî ,àîòè ã"òì äàøðå .ù"ò ,
äëøá êøáì âäðîä ïéàå .áøç åðéäìà 'ä úéá íà ,ìàøùé õøà ïééðáå áåùé ïéã äæì ïéà ,éåðá ùã÷îä
ìëá ùé éàãåáå ,ììë êøã àåä ,á"åéëå éúéàø àì áåúëàù íå÷î ìëá éë ,òãå] .ìàøùé õøàá åìéôà ,åæ

.[åâäðù éôë åâäðù ,íøôñé øòð íéãéçé ïééðò במשנ "ב כתבו  י"ד )וכ�  ובכה"ח(ס "ק  ל "ה). עיי�(ס"ק  ,

ברכות בהלכות טוב ש� בפירושו כסאר למהר"ח ראה אמנ� ה"י)עליה�. דדעת(פ "י שכתב

בדעת וכ�  ע "ש. הבית, בזמ�  שלא  א�  ישראל  באר� ישראל בתי ראיית על לבר� היא הרמב"�

ש� .(ש� )מהרי"� לשולחנ�  וסביב י"ב , ס"ק רענ� זית  בפירוש  עוד  וראה בכוונתו . להסתפק  יש

סי"ב,לח. רכ"ד  סימ� בשו"ע  מבואר הדי� עיקר  והנה כת "י . בתשובה שליט"א  רבינו כתב כ�

ורב ומלכות .ע "ש . בש�  לברכה נהגו שלא מחמת הגדול מספרו  זו  ברכה השמיט ינו 

אבלות  בהלכות  ה ')אמנ�  סעי� שס"ז סימ� יו"ד  מצינו (חלק וכבר ע"ש . זו, לברכה רבינו העלה

להגאו�  כ�  על ושאל כלל, זו  ברכה לבר�  שלא  שנהגו בגדאד עירו  מנהג על שעמד להגרי"ח

זלה"ה מני מהר "א  מ "ג)בדורו שאלה  י-�, שלו�  אהבת מכו� בהוצאת מאליהו מכתב  בספר  והשיבו (הובא  ,

חי  איש  בב� הגרי"ח בדברי ג�  וראה ע "ש. ומלכות, בש�  זו  ברכה לבר�  ושלא  מנהג�  לקיי�

ט "ו) אות עקב ע�(פרשת  שו"ת וכ� זה , בכל נוספות  ודעות  מנהגינו, ובביאור דבריה�  ותשלו�  .

באר"ה. ומש� זה, לשער במילואי�  גדולה דברי�  אריכות  ראה שליט "א , כה� איתמר  רבי הגאו� 

úåëøáלט . êøáîù íúñ íù ò"åùäù ô"òàå .ù"ò ,à"òñ ä"ëø ïîéñ ò"åùá øàåáî ïéãä ø÷éò
åðéúåáø éøáãîù ô"òà úàæå .úåëìîå íùá íéëøáî ïéàù èåùô âäðîä î"î ,úåëìîå íùá åìà

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קנ 

מלכים  ברכת

:‰Ï‡˘ מלכי או ישראל  מלכי  על  המלכי�, ברכת הזה  בזמ� מברכי�  הא�

עכו"�.

:‰·Â˘˙ ומלכות כח  ביד�  שאי�  לפי  המלכי� , בראיית  מברכי�  אי� בזמנינו

כמקד� 
לו 

.

ìéòì ïøî øéëæäù úå÷éôñä ìëá åîëå ,úåëìîå íù éìá êøáìéòñ ç"éø ïîéñ)éòñ è"éø ïîéñå ,'è ó,'è ó

(ù"ò. רבותינו על שבירכו שמענו ולא  ראינו לא  בתימ� שא� שליט"א , רבינו מפי שמעתי עוד

אומ� יוס�  בספר ראה וכ� זיע "א . ת "נ)הגדולי�  סימ� מי (יוזפא , בזמנינו מאד מעטי�  שכתב,

הקטנה יד בספר כתב וכ� ומלכות . בש� זו ברכה לבר� ואי� חכ�, לקרותו (הלכות שראוי

כ "ו) ס "ק  עני במנחת הדבירברכות , פתח בספר הוא וכ� ו'). אות  רכ "ד סימ�  ובספר(או"ח  ע "ש . ,

לאלפי�  י"ב )חסד  אות  רכ "ד סימ� או"ח  יוע�, הפלא דאי� (בעל דאמרינ� היכי דכי דאפשר כתב ,

בערו� כתב וכ� ע"ש . זה, לעניי� נמי הכא  אחרי� , לענייני�  הזה בזמ� חכ�  תלמיד די�

סע "ו)השלח� רכ "ד אליעזר (סימ� צי� בשו"ת הביא� ג'). אות  ל"ז סימ�  ע "ש .(חי"ד

äàåøäלו . úëøá êåøò ïçìåùá ïøî áúëù äîå .ù"ò ,ç"òñ ã"ëø ïîéñ ò"åùá øàåáî ïéãä ø÷éò
äáúëðù øîåì çøëä ,ìàøùéì íéëìî åðéúåðååòá éåöî ïéà ,åéðôìå åðîæáù ô"òà ,ìàøùé éëìî
ìëì éîð äðéîå .àéáð é"ôò ìàøùé òøæî øùë êìî ãåîòéå ,ùã÷îä úéá äðáé äøäîì äëìää

íéúæ éìéúù áøä áúë ïë ,'åëå çë íãéá ïéàù ,éúáúëù äîå .ù"ò ,ìéòìã úåëìää(é"÷ñ),ì"æå
íéøùä ìòå .íäéìò êøáî ,èôùîá âøåäå ïãå ,íäéøáã úåðùì íäéìò êìî ãåò ïéàù íéðåèìùä
,êøáì ïéà åðéðîæáù ïáåé ïàëîå .ì"ëò .úåëìîå íù àìá êøáì øùéå áåè ,øéò ìëá êìîä äðîîù
ò"åùá øëæðù éôëå ,íéëìî úåàøì äåöî ïéà íâ àìéîîå .ïéã øæâ àéöåäì çë èéìù íåùì ïéà éøäù

éòñ íù.'è ó�שאי רבינו שכתב מה זו ועל ברכה עליה�  לבר� ששיי�  ישראל  מלכי כיו� 

השולח� בערו�  כתב  כ� המקדש , בזמ� דוקא נתקנה זו ברכה  שכל והרואה (סע "ו)מפני  וז "ל,

הטע� זהו הסת�  ומ� עכ"ל . וכו'. ברו�  אומר  היה המקדש , בזמ� ישראל ממלכי מל�

הפוסקי�  גדולי הגר "ז)להשמטת  ושו"ע ערו�, שלח� קיצור אד�, חיי ישראל.(הרב  מלכי לברכת

כ"ט ) סימ�  העי� אומות(שער מלכי ראיית בדי� רבינו בדברי הנזכר  זתי� השתילי וכדברי .

ברורה במשנה ג�  כתב כ� סק "י)העול� , אפרי� (ש� רבבות בשו"ת עוד  וראה סימ�. (ח"ג

ד') אות  מלכי תק "מ  שרוב מלבד , זאת  ע "ש . כיו� , זו ברכה שייכת שלא נוס�  טע�  שכתב

צל"ח  בשו"ת  וכמ "ש  ליראיו. מכבודו שחלק  עליה�  יבר� ואי�  ה�, רשעי�  העול�  אומות

קכ "ו) ותומי�(סימ� ג'). אות  י"ז מהרש "�(סימ� ושו"ת  ג�). אבל ד "ה  י "ב , אות  י' סימ� ורש "ש(ח"א  .

לברכות ע "א )בחידושיו  נ"ח  עליה� .(ד�  עיי� שיטתו, א�  תי"ב , ד� ברכות  עובדיה בחזו� (הביא� 

ע "ש) כ�  אינה  המדינות ,למעשה נשיאי על א�  לבר�  שלא  מספיקי�  הנזכרי�  הטעמי�  אלו וכל  .

העי� שער בספר כתב זה בכל וכיוצא ד')ודו"ק . אות י"ט  זית(פרק  בפירוש  עוד  וראה  ע "ש . ,

כלל )רענ� מברכי� אי� ד "ה  בזה.(סק "י , שכתב מה



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קנג דיני

נאות בריות ברכת

:‰Ï‡˘ לו שככה וכו' ברו�  יבר� הא� ומתוקנות, נאות בריות הרואה 

בעולמו.

:‰·Â˘˙ ברכ מברכי� כלל אי� זו ה
מא

.

.àîéëçìעל דדוקא  הראב"ד, כתב וז"ל, ש� , הטור לדברי להקדי�  יש  רבינו כוונת ולהבי�

טעמא ב "י, עליו  וכתב  וכו '. לרואה הנאה שיש  טובות, דבריות דומיא  עליו , שמצטער  מי

עכ"ל. מבר�. ואפ"ה עליה�, מצטער  בהו שיי� דלא  וקו�  מפיל שקשה אלא  הוא , דמסתבר 

הבריאה, שינוי על  שמבר�  דכיו� הבריות , משנה אברכת  הראב "ד קאי  שלא הב "ח, וכתב

נשתנה  א�  לבר�  שצרי�  האמת, דיי� אברכת  קאי אלא  לבר� . צרי�  מצטער , אינו אפילו

על דמבר�  טובות, דבריות  דומיא  שמצטער , מי על  דדוקא  הראב"ד  אמר  זה שעל  אח "כ,

ברורה במשנה כתב  וכ� ע"כ . שמצטער. מה על מבר�  נמי הכא  שנהנה, כ "ז)מה בהבנת(ס"ק

הציו� בשער  אמנ� ע "ש . הראב"ד, כ "ו)דברי דכוונת(ס "ק  היא  הב "י מר� שדעת  צויי� כבר 

זתי�  שתילי הרב מדברי  מבואר  וכ� הבריות. משנה ברכת  על  א�  היא  הנז"ל  (ס"ק הראב"ד

[וליישבכ"א ) אחרוני�. ושאר הב "ח דברי והשמיט הראב "ד , דעת  בהבנת  הב "י דברי שהעלה

ש� ]. בפרישה וכ� שלו, שני בתירו� ש�  בב"ח  יעויי� הראב"ד, דברי  על הנ"ל הב"י  קושית 

לדרכו  איש  כל ובזמנינו  והואיל  הראב "ד, בדעת  הב"י כדברי שהמנהג  רבינו, שכתב  כפי  וזה

אד�  בחיי וראה הבריות . משנה ברכת  מברכי�  אי� וכו', א')פונה אות  ס "ג  טע�(כלל  שכתב 

זו, ברכה לבר� נוהגי� אנו שאי� מה לי, ונראה וז"ל: זו, ברכה לבר�  נוהגי� שאי� בזה נוס� 

גדול שהשינוי הראשו� בפע� אלא  מברכי� דאי�  משו�  וננס , כושי על מברכי� אנו שאי� וכ�

ביר� לא  א�  שהחיינו , גבי רדב"ז  בש�  רמ "א  כתב וכבר  רכ "ה. סימ� בשו "ע  כדאיתא עליו,

הברכה  דהת� דכמו הברכות , בכל הדי� דהוא  לי, ונראה מבר�. אינו  שוב ראשונה, באכילה

שינוי  לנו אי� בזה, תמיד רגילי� שאנו וכיו� בכול�. הדי� הוא  עברה, וכבר השמחה, על  היא

בכה"ח דבריו  הביא  וכ� עכ "ל. ס"ה)גדול. ומלכות .(ס "ק  ש� בלא  לבר� יש  דמ"מ וכתב  ,

שליט"א , קורח והגר"פ בסיס הגר "ע  הורו כ� לעיל , האמורי�  רבינו כדברי מעשה, ולעניי�

ומלכות  ש� בלי וחיגר  כושי על  לבר�  כ "ג)שנהגו  ס "ק  רענ� זית  בפירוש .(הביא�

òîùîמא. ,úåàð úåéøáå ïøî íúñãî ,äðäå .ù"ò ,é"òñ ä"ëø ïîéñ ò"åùá øàåáî ïéãä ø÷éò
áúëù åîë ,ì"öå .äìåúá ìò ïðåáúà äîå ,éðéòì éúøë úéøá ,áåéà øîà øáëå .äùà åìéôà

íéúæ éìéúù áøä(ã"ë ÷"ñ),åìà úåëøá åèùô àì î"îå .ù"ò ,ãçåéîá äá ìëúñîå ïðåáúî åðéàù ,
í"áîøä åðéáø úòãì èøôáå .åéìò êøáì ùéù éåðä ïëéä ãòå ,úåéøáä úåàðì äãî äð÷ åðì ïéà éë

(â"éä é"ô úåëøá úåëìäá),'åëå úåáåè úåðìéàå ,øúåéá úåð÷åúîå úåàð úåéøá äàåøä :ì"äæá áúëù
.á"ùéòïå÷éú íâ ,éðåöéçä éôåéä ïî õåç ,åðééä ,øúåéá úåð÷åúîå úåàð åéäéù êéøö åúòãìù ,øàåáî

è÷ðã àä ,äàøð ãåò .êë ìë çéëù àì äæ øáãå ,úåéäì ìåëéù øúåéá íìùåî øáã äéäé íôåâ äðáî
ïáåàøù äî éøä ,ïë àì íàã .äàð àåäù äæ ìò ÷ìåç ïéàù åðééä ,øúåéá úåð÷åúîå úåàð åðéáø

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קנב 

הבריות משנה  ברכת

:‰Ï‡˘ ברכת מבר�  הא� בזה , כיוצא  וכל  והגיחור הכושי  את הרואה 

הבריות. משנה

:‰·Â˘˙ זו ברכה לבר�  מנהג אי�
מ

.

ç"òá õ"éøäîî ïëå ,íù íéúæ éìéúùä éøáãî ïáåîä éôë ,úåëìîå íùá àúùä íâ êøáì ùéù äàøð
(á"ò â"ò÷ óã)åéúåáåùúáå ,(å"îø 'éñ á"ç)äàø âìôåî ï÷æ ,ç"ðùúä úðù ,äøáòù äðùáå .ù"ééò ,

ò"åùá øàåáî éøäù .äìåãâ ùôð úîâò éì äúéäå ,úåëìîå íùá íéúîä äéçî úëøá êøéáå éúåà
íéðôä íéîëå ,êë ìë êëá çåèá éúééä àìå .åúééàøá çîùå äáøä åéìò áéáç íà à÷åã åðééäã ,íù

.äáø äçîù ë"ë éúùâøä àì éðàù äîî ,úàæ éúòãé íéðôì�לבר שאי�  הנ"ל, רבינו וכדברי

אליהו  זכרונות בספר  כתב  כ� רבה, השמחה שאי� מפני ומלכות , בש�  אלו  ברכות  כיו� 

י"ג) אות מ ' מערכת  ברכות הלכות  דמבר�(או"ח ברכ"י  מש�  שהביא  לאברה� זכור  עיי� וז "ל:

לפי  שהטע�  ואפשר שביר� . מי בזמנינו  שמעתי לא  ומעול�  ומלכות. בש�  המתי�  מחיה

נמנענו  לכ� ארבו. ישי�  ובקרבו לפני� , כאוהב  שמראה ויש  החנופה, גברה שבעוונות

חי איש  בב� הגרי "ח כתב וכ�  ע "כ . י"ג)מלברכה. אות  עקב  וכה"ח(פרשת  ו'). אות רכ "ה  .(סימ�

לב  תעלומות שו"ת  בספרו  זלה"ה חז� מהר "א  הביא  נפלא  אות וטע�  או"ח  מחלק  ליקוטי�  (ח "ג

אתכ"ד ) ראה כשלא  המתי� מחיה או שהחיינו ברכת עתה לבר�  נהגו לא  מדוע  שנשאל,

נשתנו  עתה כי והשיב, רכ "ה. סימ� באו"ח מר�  שפסק  וכמו חודש , י"ב או יו� שלושי�  חברו

קווי  ידי על וכ� והמתוק�  המצוי  הדואר  ידי ועל התקשורת , כלי ורבו מאחר  עול�  סדרי

לבר� , צרי� אי� דא  ובכגו� פניו , ראה לא א� א�  לו שלו�  כי ידע בודאי וכו ', הטלפו�

עכ"ד . וכו'. חיד"א  הרב ע "ש)וכמ"ש  כ�  דעתו אי� למעשה  א� ש�, ברכות  עובדיה בחזו�  וכבר(והביאו .

ברורה במשנה זה כעי� משלומו,(סק"ב )כתב הודיעוהו  שאנשי�  או מכתב, ממנו קיבל שא� ,

ח"ו  א�  ידיעה תהיה שבודאי כיו�  וממילא  ע "כ. להקל. ברכות  וספק  באחרוני� , דעות יש

ולעניי�  הנז "ל. הגאו� וכמ "ש  לבר� , צרי�  אינו שוב מאד , שאוהבו לרעהו רע  דבר שו�  יארע 

שליט"א  בסיס  הגר"ע  כתב כ� לעיל, האמורי� רבינו  דברי מלבד בפירוש מעשה, דבריו (הובאו

והוא ) ד "ה ש�, לשולחנ� בסביב רענ� בש�זית  המתי� ] ומחיה [שהחיינו , לבר� נהגו יחידי�  וז"ל ,

ול הזה. לזמ� והגיענו וקיימנו שהחיינו ברו�  ומלכות, ש�  בלי אומרי�  ורוב�  אחרומלכות.

ברכה  והויא  ממש , אוהבו שאינו שיתכ� לפי והטע�, המתי� . מחיה  ברו�  חודש , עשר שני� 

העי� שער  בספר עוד  וראה עכ "ל. י')לבטלה . הערה כ' הגרי "ז (פרק בש� מסרו שכ� שכתב 

ע "ש . זלה"ה, אלישיב והגרי"ש  מבריסק ,

àéáäùמ. äééðùä àøáñë àåä âäðîäå .ù"ò ,'è 'ç íéôéòñ ,ä"ëø ïîéñ ò"åùá íéðéãä éèøô ïééò
éòñá íù ïøîùéà ìë åðéðîæáå .ì"ëò .åéìò øòèöîù éî ìò à÷åãã ,øîåàù éî ùéå ,ì"æå ,'è ó

.úì÷åì÷ úåáøúå ,ïîæä úåàìúå ,úåìâä øòö áåøî êë ìë íéçîù ïéàå íéøòèöî ïéàå ,äðåô åëøãì
éãå .äðåùî äàøð åðéà øáëå ,äìàë íéðåùî íéáø íéçéëù ,úåöøàä ìëî ïéñåìëåàä éåáéø ììâáå



מלך  והראייה שפתי ההודאה  ברכות קנג דיני

נאות בריות ברכת

:‰Ï‡˘ לו שככה וכו' ברו�  יבר� הא� ומתוקנות, נאות בריות הרואה 

בעולמו.

:‰·Â˘˙ ברכ מברכי� כלל אי� זו ה
מא

.

.àîéëçìעל דדוקא  הראב"ד, כתב וז"ל, ש� , הטור לדברי להקדי�  יש  רבינו כוונת ולהבי�

טעמא ב "י, עליו  וכתב  וכו '. לרואה הנאה שיש  טובות, דבריות דומיא  עליו , שמצטער  מי

עכ"ל. מבר�. ואפ"ה עליה�, מצטער  בהו שיי� דלא  וקו�  מפיל שקשה אלא  הוא , דמסתבר 

הבריאה, שינוי על  שמבר�  דכיו� הבריות , משנה אברכת  הראב "ד קאי  שלא הב "ח, וכתב

נשתנה  א�  לבר�  שצרי�  האמת, דיי� אברכת  קאי אלא  לבר� . צרי�  מצטער , אינו אפילו

על דמבר�  טובות, דבריות  דומיא  שמצטער , מי על  דדוקא  הראב"ד  אמר  זה שעל  אח "כ,

ברורה במשנה כתב  וכ� ע"כ . שמצטער. מה על מבר�  נמי הכא  שנהנה, כ "ז)מה בהבנת(ס"ק

הציו� בשער  אמנ� ע "ש . הראב"ד, כ "ו)דברי דכוונת(ס "ק  היא  הב "י מר� שדעת  צויי� כבר 

זתי�  שתילי הרב מדברי  מבואר  וכ� הבריות. משנה ברכת  על  א�  היא  הנז"ל  (ס"ק הראב"ד

[וליישבכ"א ) אחרוני�. ושאר הב "ח דברי והשמיט הראב "ד , דעת  בהבנת  הב "י דברי שהעלה

ש� ]. בפרישה וכ� שלו, שני בתירו� ש�  בב"ח  יעויי� הראב"ד, דברי  על הנ"ל הב"י  קושית 

לדרכו  איש  כל ובזמנינו  והואיל  הראב "ד, בדעת  הב"י כדברי שהמנהג  רבינו, שכתב  כפי  וזה

אד�  בחיי וראה הבריות . משנה ברכת  מברכי�  אי� וכו', א')פונה אות  ס "ג  טע�(כלל  שכתב 

זו, ברכה לבר� נוהגי� אנו שאי� מה לי, ונראה וז"ל: זו, ברכה לבר�  נוהגי� שאי� בזה נוס� 

גדול שהשינוי הראשו� בפע� אלא  מברכי� דאי�  משו�  וננס , כושי על מברכי� אנו שאי� וכ�

ביר� לא  א�  שהחיינו , גבי רדב"ז  בש�  רמ "א  כתב וכבר  רכ "ה. סימ� בשו "ע  כדאיתא עליו,

הברכה  דהת� דכמו הברכות , בכל הדי� דהוא  לי, ונראה מבר�. אינו  שוב ראשונה, באכילה

שינוי  לנו אי� בזה, תמיד רגילי� שאנו וכיו� בכול�. הדי� הוא  עברה, וכבר השמחה, על  היא

בכה"ח דבריו  הביא  וכ� עכ "ל. ס"ה)גדול. ומלכות .(ס "ק  ש� בלא  לבר� יש  דמ"מ וכתב  ,

שליט"א , קורח והגר"פ בסיס הגר "ע  הורו כ� לעיל , האמורי�  רבינו כדברי מעשה, ולעניי�

ומלכות  ש� בלי וחיגר  כושי על  לבר�  כ "ג)שנהגו  ס "ק  רענ� זית  בפירוש .(הביא�

òîùîמא. ,úåàð úåéøáå ïøî íúñãî ,äðäå .ù"ò ,é"òñ ä"ëø ïîéñ ò"åùá øàåáî ïéãä ø÷éò
áúëù åîë ,ì"öå .äìåúá ìò ïðåáúà äîå ,éðéòì éúøë úéøá ,áåéà øîà øáëå .äùà åìéôà

íéúæ éìéúù áøä(ã"ë ÷"ñ),åìà úåëøá åèùô àì î"îå .ù"ò ,ãçåéîá äá ìëúñîå ïðåáúî åðéàù ,
í"áîøä åðéáø úòãì èøôáå .åéìò êøáì ùéù éåðä ïëéä ãòå ,úåéøáä úåàðì äãî äð÷ åðì ïéà éë

(â"éä é"ô úåëøá úåëìäá),'åëå úåáåè úåðìéàå ,øúåéá úåð÷åúîå úåàð úåéøá äàåøä :ì"äæá áúëù
.á"ùéòïå÷éú íâ ,éðåöéçä éôåéä ïî õåç ,åðééä ,øúåéá úåð÷åúîå úåàð åéäéù êéøö åúòãìù ,øàåáî

è÷ðã àä ,äàøð ãåò .êë ìë çéëù àì äæ øáãå ,úåéäì ìåëéù øúåéá íìùåî øáã äéäé íôåâ äðáî
ïáåàøù äî éøä ,ïë àì íàã .äàð àåäù äæ ìò ÷ìåç ïéàù åðééä ,øúåéá úåð÷åúîå úåàð åðéáø

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קנב 

הבריות משנה  ברכת

:‰Ï‡˘ ברכת מבר�  הא� בזה , כיוצא  וכל  והגיחור הכושי  את הרואה 

הבריות. משנה

:‰·Â˘˙ זו ברכה לבר�  מנהג אי�
מ

.

ç"òá õ"éøäîî ïëå ,íù íéúæ éìéúùä éøáãî ïáåîä éôë ,úåëìîå íùá àúùä íâ êøáì ùéù äàøð
(á"ò â"ò÷ óã)åéúåáåùúáå ,(å"îø 'éñ á"ç)äàø âìôåî ï÷æ ,ç"ðùúä úðù ,äøáòù äðùáå .ù"ééò ,

ò"åùá øàåáî éøäù .äìåãâ ùôð úîâò éì äúéäå ,úåëìîå íùá íéúîä äéçî úëøá êøéáå éúåà
íéðôä íéîëå ,êë ìë êëá çåèá éúééä àìå .åúééàøá çîùå äáøä åéìò áéáç íà à÷åã åðééäã ,íù

.äáø äçîù ë"ë éúùâøä àì éðàù äîî ,úàæ éúòãé íéðôì�לבר שאי�  הנ"ל, רבינו וכדברי

אליהו  זכרונות בספר  כתב  כ� רבה, השמחה שאי� מפני ומלכות , בש�  אלו  ברכות  כיו� 

י"ג) אות מ ' מערכת  ברכות הלכות  דמבר�(או"ח ברכ"י  מש�  שהביא  לאברה� זכור  עיי� וז "ל:

לפי  שהטע�  ואפשר שביר� . מי בזמנינו  שמעתי לא  ומעול�  ומלכות. בש�  המתי�  מחיה

נמנענו  לכ� ארבו. ישי�  ובקרבו לפני� , כאוהב  שמראה ויש  החנופה, גברה שבעוונות

חי איש  בב� הגרי "ח כתב וכ�  ע "כ . י"ג)מלברכה. אות  עקב  וכה"ח(פרשת  ו'). אות רכ "ה  .(סימ�

לב  תעלומות שו"ת  בספרו  זלה"ה חז� מהר "א  הביא  נפלא  אות וטע�  או"ח  מחלק  ליקוטי�  (ח "ג

אתכ"ד ) ראה כשלא  המתי� מחיה או שהחיינו ברכת עתה לבר�  נהגו לא  מדוע  שנשאל,

נשתנו  עתה כי והשיב, רכ "ה. סימ� באו"ח מר�  שפסק  וכמו חודש , י"ב או יו� שלושי�  חברו

קווי  ידי על וכ� והמתוק�  המצוי  הדואר  ידי ועל התקשורת , כלי ורבו מאחר  עול�  סדרי

לבר� , צרי� אי� דא  ובכגו� פניו , ראה לא א� א�  לו שלו�  כי ידע בודאי וכו ', הטלפו�

עכ"ד . וכו'. חיד"א  הרב ע "ש)וכמ"ש  כ�  דעתו אי� למעשה  א� ש�, ברכות  עובדיה בחזו�  וכבר(והביאו .

ברורה במשנה זה כעי� משלומו,(סק"ב )כתב הודיעוהו  שאנשי�  או מכתב, ממנו קיבל שא� ,

ח"ו  א�  ידיעה תהיה שבודאי כיו�  וממילא  ע "כ. להקל. ברכות  וספק  באחרוני� , דעות יש

ולעניי�  הנז "ל. הגאו� וכמ "ש  לבר� , צרי�  אינו שוב מאד , שאוהבו לרעהו רע  דבר שו�  יארע 

שליט"א  בסיס  הגר"ע  כתב כ� לעיל, האמורי� רבינו  דברי מלבד בפירוש מעשה, דבריו (הובאו

והוא ) ד "ה ש�, לשולחנ� בסביב רענ� בש�זית  המתי� ] ומחיה [שהחיינו , לבר� נהגו יחידי�  וז"ל ,

ול הזה. לזמ� והגיענו וקיימנו שהחיינו ברו�  ומלכות, ש�  בלי אומרי�  ורוב�  אחרומלכות.

ברכה  והויא  ממש , אוהבו שאינו שיתכ� לפי והטע�, המתי� . מחיה  ברו�  חודש , עשר שני� 

העי� שער  בספר עוד  וראה עכ "ל. י')לבטלה . הערה כ' הגרי "ז (פרק בש� מסרו שכ� שכתב 

ע "ש . זלה"ה, אלישיב והגרי"ש  מבריסק ,

àéáäùמ. äééðùä àøáñë àåä âäðîäå .ù"ò ,'è 'ç íéôéòñ ,ä"ëø ïîéñ ò"åùá íéðéãä éèøô ïééò
éòñá íù ïøîùéà ìë åðéðîæáå .ì"ëò .åéìò øòèöîù éî ìò à÷åãã ,øîåàù éî ùéå ,ì"æå ,'è ó

.úì÷åì÷ úåáøúå ,ïîæä úåàìúå ,úåìâä øòö áåøî êë ìë íéçîù ïéàå íéøòèöî ïéàå ,äðåô åëøãì
éãå .äðåùî äàøð åðéà øáëå ,äìàë íéðåùî íéáø íéçéëù ,úåöøàä ìëî ïéñåìëåàä éåáéø ììâáå



דיני ברכות 
ההודאה והראייה

מילואים 
ונספחים 

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קנד 

והרעמים  הברקים  ברכת

:‰Ï‡˘.ומלכות בש� והרעמי� הברקי�  ברכת  לבר�  מנהגינו הא�

:‰·Â˘˙ ומלכות בש�  אלו ברכות לבר� המנהג 
מב

.

ìëì íëñåî åðéàù øáã ìò úåëìîå íùá åëøáé êéàå ,ïç àöîé àì ïåòîù éðéòá ,åéðéòá ïç àöîé
.êë íéáùåç èìçåîä íáåø åìéôà åà ,íãà ìëù ,øúåéá úåð÷åúîå úåàð à÷åã ,ì"ö ïëìå .åúåäîá

íðçú àì øåñéà ìù úåøòä íäá ùéù àìà ãåò àìå ,íéùøåôî íðéà íéøáãäù ïåéë ,ã"òìåù"îë)

(íù æ"úùä,íéãåøé úåøåãäå ,àìåìèàå àëåçì áùçé øáãäå ,íéùð ìò íâ êøáì äøáò éãéì åàåáé ïëå ,
.ì"çø åðéðîæ åîë àìå ,ï÷åúî íìåòì íéøáã áúë ùåã÷ä ïøîå .íéëøáî ïéà ïë ìò במשנה כתב  וכ�

ל"ב )ברורה ש�(ס"ק  בלא  לבר�  נכו�  ומ"מ זו, ברכה לבר� כלל  נהגו לא  ועכשיו וז"ל ,

ע "ש . מ', בהערה הנז"ל  הח"א  לטע� ג�  ציי� ש�  ובמשנ"ב ע "כ . ומלכות .

והלאה,מב. סע "א  רכ "ז  סימ� בשו"ע  הוא הדי� עיקר כת"י. בתשובה שליט"א  רבינו כתב כ�

זתי� שתילי הרב מדברי מתבאר  וכ� בע "ח (ש�)ע "ש . ומהרי"� ע "א ), קע "ו עיי� (ד�  ,

שולח� עריכת  בספרו רבינו העלה וכ� דיני�(ש�)עליה�. פרטי כמה עוד רבינו הביא  וש� .

הספרדי� מקהילות  כמה ממנהג  לאפוקי וכ"ז ואכ "מ. והרעמי� , הברקי� ברכת  בהלכות

ג'. אות  רכ "ז  סימ� ח"ב  הדביר  פתח בספר  [ראה ומלכות בש� זו ברכה לבר� שלא  שנהגו

יחוה  בשו"ת  עוד ועיי� עליה� . עיי� א ', אות  רכ"ז סימ� וכה"ח  ט"ז . אות עקב פרשת ובא "ח

כ"ז]. סימ� ח"ב דעת 



דיני ברכות 
ההודאה והראייה

מילואים 
ונספחים 

והראייה  ההודאה  ברכות מלך דיני שפתי קנד 

והרעמים  הברקים  ברכת

:‰Ï‡˘.ומלכות בש� והרעמי� הברקי�  ברכת  לבר�  מנהגינו הא�

:‰·Â˘˙ ומלכות בש�  אלו ברכות לבר� המנהג 
מב

.

ìëì íëñåî åðéàù øáã ìò úåëìîå íùá åëøáé êéàå ,ïç àöîé àì ïåòîù éðéòá ,åéðéòá ïç àöîé
.êë íéáùåç èìçåîä íáåø åìéôà åà ,íãà ìëù ,øúåéá úåð÷åúîå úåàð à÷åã ,ì"ö ïëìå .åúåäîá

íðçú àì øåñéà ìù úåøòä íäá ùéù àìà ãåò àìå ,íéùøåôî íðéà íéøáãäù ïåéë ,ã"òìåù"îë)

(íù æ"úùä,íéãåøé úåøåãäå ,àìåìèàå àëåçì áùçé øáãäå ,íéùð ìò íâ êøáì äøáò éãéì åàåáé ïëå ,
.ì"çø åðéðîæ åîë àìå ,ï÷åúî íìåòì íéøáã áúë ùåã÷ä ïøîå .íéëøáî ïéà ïë ìò במשנה כתב  וכ�

ל"ב )ברורה ש�(ס"ק  בלא  לבר�  נכו�  ומ"מ זו, ברכה לבר� כלל  נהגו לא  ועכשיו וז"ל ,

ע "ש . מ', בהערה הנז"ל  הח"א  לטע� ג�  ציי� ש�  ובמשנ"ב ע "כ . ומלכות .

והלאה,מב. סע "א  רכ "ז  סימ� בשו"ע  הוא הדי� עיקר כת"י. בתשובה שליט"א  רבינו כתב כ�

זתי� שתילי הרב מדברי מתבאר  וכ� בע "ח (ש�)ע "ש . ומהרי"� ע "א ), קע "ו עיי� (ד�  ,

שולח� עריכת  בספרו רבינו העלה וכ� דיני�(ש�)עליה�. פרטי כמה עוד רבינו הביא  וש� .

הספרדי� מקהילות  כמה ממנהג  לאפוקי וכ"ז ואכ "מ. והרעמי� , הברקי� ברכת  בהלכות

ג'. אות  רכ "ז  סימ� ח"ב  הדביר  פתח בספר  [ראה ומלכות בש� זו ברכה לבר� שלא  שנהגו

יחוה  בשו"ת  עוד ועיי� עליה� . עיי� א ', אות  רכ"ז סימ� וכה"ח  ט"ז . אות עקב פרשת ובא "ח

כ"ז]. סימ� ח"ב דעת 



מלך  ונספחים שפתי קנז מילואים 

בקטן  הגומל ברכת בעניין

בקטן, הגומל בברכת  תימן מנהג בעניין שקיבלתי מכתב  להלן

וז "ל: שליט "א , כהן איתמר רבי  הגאון מאת

ב'שכ"ח.לק"י , ה 'תשע "ז , בתמוז  י"ח

הרה "ג  לקראת  שלו�  הרי�  ישאו 

שליט"א : וכו '

מבר� אשר אינו שקט�  מנהגינו  כי כתבת 

זיתי�  לשתילי וציינת  הגומל, ברכת 

למהרי"�  חיי� ולע�  ג', ס "ק רי "ט סימ� 

כי מדוייק , אינו  ע "ב . קע"ד  ד� א ' חלק 

אלא  מנהגינו , הוא  שכ� הזכירו  לא  ה� 

מבר�: שאינו  סתמא  כתבו

לפיואמנם  בזה , מנהג לקבוע  אפשר אי

המנהג  היה כיצד נתברר שלא 

ואדרבה  בשאמי . ולא בבלדי לא  בתימ� ,

בקטנותו  כי  זלה "ה  מארי  אבא  מפי שמעתי 

אלגמל  הכנסת  בבית  הגומל  ברכת  ביר�

מקומ�  שהיא צנעא , תהילה  בעיר אשר

שהורו  כפי ומהרי"�, זיתי�  שתילי הרב  של

ובאותו  הכנסת . בית  ורב  וזקינו  אביו  לו 

שהוא  שאמי, נוהגי�  היו  הכנסת  בית 

הובא  וכבר זיתי� . שתילי  הרב  של  מנהגו 

ש� : זיתי�  שתילי על רענ�  בזית  זה עניי�

שליט"א גם רצאבי  הגר"י מו "ר מפי 

ברכת  ביר� בקטנותו  כי שמעתי 

זצ "ל, הרנב"�  הגאו�  אביו  בהוראת  הגומל,

וה�  רצאבה . תהילה  עיר ראב"ד מלפני� 

של  מנהגו שהוא בלדי, הנוהגי�  מ� 

שלח�  בספרו לשונו  דקדוק ועיי�  מהרי"�.

ודוק : ה ', סעי�  מ"ז  סימ�  המקוצר ערו� 

אהר� כמו ר' נפשי ידיד מפי שמעתי  כ� 

יצחק  הרב בש�  ששמע  יצ "ו, גימאני

�יחא�  קהילת  מרבני זצ"ל , אשרמנצור ְַַ

תימ� ציונה)במזרח נס  בעיר  אודות (נפטר  ,

מבני שנה  עשרה  אחת  כב�  אחד  ילד

הילד  נסע  קשה . במחלה  שחלה  קהילתו 

קברו  על והתפללו  תעז  לעיר אביו  ע� 

הילד  ובעז "ה  זיע "א , שבזי  מהר"ש  של

ברכת  הילד  ביר�  לעיר�  וכשחזרו נתרפא ,

נוהגי�  היו  קהילה  ובאותה  ע"כ . הגומל,

זיתי� : שתילי הרב של מנהגו  שהוא  שאמי,

שוני� הרי מקומות  משלושה  עדיות לנו 

שהקט�  שאמי , וה� בלדי  ה�  בתימ� ,

עדיי�  כ� , פי על וא� הגומל. ברכת  ביר�

כ�  פשוט היה  שהמנהג לקבוע  אפשר אי 

לכתוב  אפשר שאי שכ�  וכל הכל . אצל 

מבר�  אינו  שהקט� שהמנהג  בהיפ�,

עדיות  תשמע א�  פני�  כל על  הגומל.

ומוסמכי� , מביני� אנשי� מפי ברורות 

ל�  יש  הגומל, ביר�  לא  הקט�  שבתימ� 

[וכבר בזה . חלוקי� שהמנהגי�  לכתוב 

רבינו  העיד שכ�  ש� , בפני�  ציינתי

רי "ט  סימ�  שולח�  עריכת  בספרו  שליט"א 

ברכת  מבר� קט�  שאי�  המנהג  על ג' סעי�



מלך  ונספחים שפתי קנז מילואים 

בקטן  הגומל ברכת בעניין

בקטן, הגומל בברכת  תימן מנהג בעניין שקיבלתי מכתב  להלן

וז "ל: שליט "א , כהן איתמר רבי  הגאון מאת

ב'שכ"ח.לק"י , ה 'תשע "ז , בתמוז  י"ח

הרה "ג  לקראת  שלו�  הרי�  ישאו 

שליט"א : וכו '

מבר� אשר אינו שקט�  מנהגינו  כי כתבת 

זיתי�  לשתילי וציינת  הגומל, ברכת 

למהרי"�  חיי� ולע�  ג', ס "ק רי "ט סימ� 

כי מדוייק , אינו  ע "ב . קע"ד  ד� א ' חלק 

אלא  מנהגינו , הוא  שכ� הזכירו  לא  ה� 

מבר�: שאינו  סתמא  כתבו

לפיואמנם  בזה , מנהג לקבוע  אפשר אי

המנהג  היה כיצד נתברר שלא 

ואדרבה  בשאמי . ולא בבלדי לא  בתימ� ,

בקטנותו  כי  זלה "ה  מארי  אבא  מפי שמעתי 

אלגמל  הכנסת  בבית  הגומל  ברכת  ביר�

מקומ�  שהיא צנעא , תהילה  בעיר אשר

שהורו  כפי ומהרי"�, זיתי�  שתילי הרב  של

ובאותו  הכנסת . בית  ורב  וזקינו  אביו  לו 

שהוא  שאמי, נוהגי�  היו  הכנסת  בית 

הובא  וכבר זיתי� . שתילי  הרב  של  מנהגו 

ש� : זיתי�  שתילי על רענ�  בזית  זה עניי�

שליט"א גם רצאבי  הגר"י מו "ר מפי 

ברכת  ביר� בקטנותו  כי שמעתי 

זצ "ל, הרנב"�  הגאו�  אביו  בהוראת  הגומל,

וה�  רצאבה . תהילה  עיר ראב"ד מלפני� 

של  מנהגו שהוא בלדי, הנוהגי�  מ� 

שלח�  בספרו לשונו  דקדוק ועיי�  מהרי"�.

ודוק : ה ', סעי�  מ"ז  סימ�  המקוצר ערו� 

אהר� כמו ר' נפשי ידיד מפי שמעתי  כ� 

יצחק  הרב בש�  ששמע  יצ "ו, גימאני

�יחא�  קהילת  מרבני זצ"ל , אשרמנצור ְַַ

תימ� ציונה)במזרח נס  בעיר  אודות (נפטר  ,

מבני שנה  עשרה  אחת  כב�  אחד  ילד

הילד  נסע  קשה . במחלה  שחלה  קהילתו 

קברו  על והתפללו  תעז  לעיר אביו  ע� 

הילד  ובעז "ה  זיע "א , שבזי  מהר"ש  של

ברכת  הילד  ביר�  לעיר�  וכשחזרו נתרפא ,

נוהגי�  היו  קהילה  ובאותה  ע"כ . הגומל,

זיתי� : שתילי הרב של מנהגו  שהוא  שאמי,

שוני� הרי מקומות  משלושה  עדיות לנו 

שהקט�  שאמי , וה� בלדי  ה�  בתימ� ,

עדיי�  כ� , פי על וא� הגומל. ברכת  ביר�

כ�  פשוט היה  שהמנהג לקבוע  אפשר אי 

לכתוב  אפשר שאי שכ�  וכל הכל . אצל 

מבר�  אינו  שהקט� שהמנהג  בהיפ�,

עדיות  תשמע א�  פני�  כל על  הגומל.

ומוסמכי� , מביני� אנשי� מפי ברורות 

ל�  יש  הגומל, ביר�  לא  הקט�  שבתימ� 

[וכבר בזה . חלוקי� שהמנהגי�  לכתוב 

רבינו  העיד שכ�  ש� , בפני�  ציינתי

רי "ט  סימ�  שולח�  עריכת  בספרו  שליט"א 

ברכת  מבר� קט�  שאי�  המנהג  על ג' סעי�



מלך  ונספחים שפתי קנט מילואים 

בברכת  המנהג בעניין

ישראל קברי הרואה

א ' סימן 

וטעמו  המנהג בירור 

בפני� אמר שנתבאר מה  בעניי�  המסדר,

עליו  שהעיד  עדתינו  מנהג אודות 

הבקיאי�  אצל וא�  שליט"א , רבינו 

מברכי�  שאי� הדיני� , שרשי והיודעי�

כלל. ומלכות  בש�  ישראל קברי  ראיית  על

בפירוש  נזכרה  זו  שברכה  הג� וזאת 

בש�  לאומרה  ובשו "ע ברמב "�  בתלמוד

לדו�  בס"ד  רצינו  אלו בדברי�  ומלכות .

נציי�  כל וראשית  ושרשו , המנהג  בטעמי

וכדלהל� : בזה , ספרד חכמי גדולי  לדברי

המנהג בעניין ספרד  פוסקי גדולי דברי

ישראל  קברי  ברכת  לברך שלא

זלה "ה הנה‡. חיי�  יוס�  רבינו  הגאו� 

בגדאד  עירו  מנהג על ותמה  עמד 

לשו�  וכ�  כלל, זו  ברכה  לבר�  שלא  שנהגו 

זלה "ה  מני מהר"א  בדורו  להגאו�  שאלתו 

מקרוב  הנדפס  מ"ג, שאלה  מאליהו מכתב ספר  (מתו�

אליבא  בגליו�  ג�  והובא  שלו�. אהבת  בהוצאת

מ "ד ד�  כ"ג מקבציאל ובקוב� ל"ח. גליו� דהלכתא 

הברכה מ "ה) בעה"ק  מברכי�  א�  שאלה : ,

כי ישראל, קברי רואה  כל לאמרה שצרי�

מבר�  היה  לא  נר"ו  שמעכ"ת  כמדומה

תוב "ב. בעה "ק  הולכי� כשהיינו  אותה 

ברכת  בעניי�  האיפה , ועשירית  תשובה :

ירושל�  עה "ק  שמנהג לבינה  מודע  המתי� ,

או"ח  בשו "ע  ז "ל  מר� שכתב כמו  הוא  ת "ו 

מנהג  תופס  הפעוט אני אמנ�  רכ"ד, סימ� 

א�  כי מבר� שאי� יע"א  בגדאד

הייתי פעמי�  וכמה  ב "מ. מת  בהתחדשות 

ת "ו , ירושל�  עה"ק  כמנהג לעשות  רוצה 

והוא  אחד עמי  אקח ולפעמי�  נוקפי, ולבי 

ברחמיו  והוא  אותי . לפטור ומכוי� מבר�

התשובה : עכ"ל מלפניו . טובה  עצה  יתקננו 

חיוכן  איש  בב�  ט"ו)פסק אות  עקב  (פרשת 

מבר�  ישראל קברי  הרואה  בזה "ל :

במחזור. הכתובה  הברכה  ומלכות  בש� 

לבר�  נהגו  לא  יע"א  בגדד עירנו  פה  א�

ראש  בערב  כי ומלכות , ש� בלי אפילו 

הקברות  לבית  הקהל כל הולכי�  השנה

בחיד  ורק  כלל, מברכי�  ברואי�  מת  וש 

בש�  ההיא  הברכה  מבר� אחד  מינ� 

מקוד�  נוהגי�  היו  שלא  ומה  וכו '. ומלכות 

זו  אי�  ומלכות  ש�  בלי אפילו  לבר�

ולא  הואיל לומר דיש  למנהג , הוכחה 

וקוד�  מברכי�. אי�  לכ� בפומייהו, שגורה 

בית  תפילת  עירנו פה  הדפסתי  שני�  כמה 

ברכה  בה  והדפסתי  היטב , מתוקנת עלמי�

עכ"ל  לבר� . כדי ומלכות ש�  בלי  זו 

ונספחים  מלך מילואים  שפתי קנח 

הגאו�  העידו  ג�  וכ�  עניי� . בכל הגומל

רבי והגאו�  שליט"א , קורח פנחס  רבי

שנתבאר וכפי שליט"א , בסיס  עזריה 

העור�]: הערת  במקומו .

כתבתיוראיתי  כבר אשר את ל� להעתיק

מימי�  בחידו�י זה , עניי�  ַבעיקר

נחלקו  האחרוני�  הפוסקי� וזהו . קדמוני� ,

והסוברי�  הגומל . ברכת  מבר� קט� א� 

לפי לדבריה� , טע�  נתנו  מבר�, שאינו 

(דהיינו  לחייבי�  הגומל  לומר יכול  שאינו 

עונשי�  בר לאו דהא טובות , לרשעי� )

זיתי�  שתילי הרב פסקו  וכדבריה�  הוא.

חיי�  בע� ומהרי "�  ג', ס"ק  רי"ט סימ� 

ע"ב : קע "ד ד� א ' חלק

בספראבל  [זצוק "ל] (יצ"ו ) מהרח"כ  מורי

ברכות  מהלכות  י' פרק  טוב  ש� 

שהקט�  הסוברי�  כדעת  הכריע ח' די�  סו� 

החולקי� , טע�  את  ודחה הגומל. מבר�

הוא  לחייבי� , אומרי�  שאנו  מה  כי

טובות , גומל לחייבי�  שא� לומר לרבותא ,

יעו "ש : חייבי� , לשאי�  שכ�  כל 

בע� וכיוצא עצמו  מהרי"� פירש  בזה 

ביו�  נעילה  תפילת  סדר חיי� 

שאמר מה  ע "א , ריש  ק "כ ד�  הכפורי� 

מ  גומל  א� טובות ,הפייט�  לחייבי�  ערבות  ְַ

שהקב "ה  וכו '. לרשעי�  לחייבי� , וז "ל,

טוב  הוא כי  טובות , לחייבי�  א�  גומל 

שפירש  ומה  יעו "ש . ולטובי�, לרעי� 

צ"ע : ש� , ונה  מהר"י

הגומל וכן  כשאומר דהא לענ "ד, עיקר

אל  הכוונה  אי�  טובות , לחייבי�

לה ' שמשבח הוא  שבח אלא  המבר� ,

לחייבי� . אפילו טובות  גומל  שהוא  יתבר�

חייב  אני  א� בי�  טוב, גמלני  אשר והוא

יכול  שפיר כ�  וא�  חייב . איני א�  בי� 

זה : לשו�  לומר הקט� 

דא� עוד  ש� , [זצוק"ל] (יצ "ו) מורי  כתב 

לבר�  הקט�  צרי� החולקי�  לפירוש 

מ�  בר ועוד, וז "ל , חינו�, מדי�  הגומל

מדי�  לה  לבר� חייב הא  �י� , מ� ובר ֵֵ�י� 

לחנכו  אביו  שחייב  מצוות  כשאר חינו� ,

למי ויודע  הוא  חינו� דבר וכיו�  בה� .

מצוות  כשאר אותה יבר�  לא  למה  מברכי�,

עכ"ל: ודו "ק , עליה� , שמבר� 

החולקי� ,ועוד  לטע� איתא  דא�  אומר, אני

דהיא�  המצוות, ברכות הקט�  יבר�  לא

וציוונו , במצוותיו  קידשנו אשר יאמר

על  היא  חינו� שמצות  דאמר למא�  ובפרט

שהנשי�  האשכנזי�  למנהג  והתינח האב.

גרמא , שהזמ�  עשה  מצוות  על מברכות 

הוא  חינו� דדר� כיו�  ודאי  אלא  ודו "ק.

שיי�  דלא נוסח ג� לומר יכול  שפיר מבר�,

שלזה  ואפשר כשיגדיל . אלא  השתא  גביה

דבריו , בסו�  [זצוק "ל] (יצ "ו ) מורי  נתכוו�

שרמז  וזהו  דברי, דבריו  שבכלל ַבאופ� 

הרב  מורינו  [ומפי ודו "ק . שסיי�  במה

הטענה  על להשיב  שמעתי  שליט"א 

חינו�  די�  שיי� שלא לומר דיש  הנזכרת ,

באה  זו  שברכה משו�  כלל , הגומל בברכת 

ולפיכ�  וצוקה , מצרה  שניצול לאחד רק

שלא  שיתכ�  בדבר קט�  לחנ�  צור� אי� 

לשאר כלל  דמי  לא  וממילא  כלל, לו  יארע 

העור�]: הערת  עכתו "ד. המצוות . ברכות 

דאורייתא  ביקרא

יצ"ו  הכהן חיים איתמר  הצעיר 



מלך  ונספחים שפתי קנט מילואים 

בברכת  המנהג בעניין

ישראל קברי הרואה

א ' סימן 

וטעמו  המנהג בירור 

בפני� אמר שנתבאר מה  בעניי�  המסדר,

עליו  שהעיד  עדתינו  מנהג אודות 

הבקיאי�  אצל וא�  שליט"א , רבינו 

מברכי�  שאי� הדיני� , שרשי והיודעי�

כלל. ומלכות  בש�  ישראל קברי  ראיית  על

בפירוש  נזכרה  זו  שברכה  הג� וזאת 

בש�  לאומרה  ובשו "ע ברמב "�  בתלמוד

לדו�  בס"ד  רצינו  אלו בדברי�  ומלכות .

נציי�  כל וראשית  ושרשו , המנהג  בטעמי

וכדלהל� : בזה , ספרד חכמי גדולי  לדברי

המנהג בעניין ספרד  פוסקי גדולי דברי

ישראל  קברי  ברכת  לברך שלא

זלה "ה הנה‡. חיי�  יוס�  רבינו  הגאו� 

בגדאד  עירו  מנהג על ותמה  עמד 

לשו�  וכ�  כלל, זו  ברכה  לבר�  שלא  שנהגו 

זלה "ה  מני מהר"א  בדורו  להגאו�  שאלתו 

מקרוב  הנדפס  מ"ג, שאלה  מאליהו מכתב ספר  (מתו�

אליבא  בגליו�  ג�  והובא  שלו�. אהבת  בהוצאת

מ "ד ד�  כ"ג מקבציאל ובקוב� ל"ח. גליו� דהלכתא 

הברכה מ "ה) בעה"ק  מברכי�  א�  שאלה : ,

כי ישראל, קברי רואה  כל לאמרה שצרי�

מבר�  היה  לא  נר"ו  שמעכ"ת  כמדומה

תוב "ב. בעה "ק  הולכי� כשהיינו  אותה 

ברכת  בעניי�  האיפה , ועשירית  תשובה :

ירושל�  עה "ק  שמנהג לבינה  מודע  המתי� ,

או"ח  בשו "ע  ז "ל  מר� שכתב כמו  הוא  ת "ו 

מנהג  תופס  הפעוט אני אמנ�  רכ"ד, סימ� 

א�  כי מבר� שאי� יע"א  בגדאד

הייתי פעמי�  וכמה  ב "מ. מת  בהתחדשות 

ת "ו , ירושל�  עה"ק  כמנהג לעשות  רוצה 

והוא  אחד עמי  אקח ולפעמי�  נוקפי, ולבי 

ברחמיו  והוא  אותי . לפטור ומכוי� מבר�

התשובה : עכ"ל מלפניו . טובה  עצה  יתקננו 

חיוכן  איש  בב�  ט"ו)פסק אות  עקב  (פרשת 

מבר�  ישראל קברי  הרואה  בזה "ל :

במחזור. הכתובה  הברכה  ומלכות  בש� 

לבר�  נהגו  לא  יע"א  בגדד עירנו  פה  א�

ראש  בערב  כי ומלכות , ש� בלי אפילו 

הקברות  לבית  הקהל כל הולכי�  השנה

בחיד  ורק  כלל, מברכי�  ברואי�  מת  וש 

בש�  ההיא  הברכה  מבר� אחד  מינ� 

מקוד�  נוהגי�  היו  שלא  ומה  וכו '. ומלכות 

זו  אי�  ומלכות  ש�  בלי אפילו  לבר�

ולא  הואיל לומר דיש  למנהג , הוכחה 

וקוד�  מברכי�. אי�  לכ� בפומייהו, שגורה 

בית  תפילת  עירנו פה  הדפסתי  שני�  כמה 

ברכה  בה  והדפסתי  היטב , מתוקנת עלמי�

עכ"ל  לבר� . כדי ומלכות ש�  בלי  זו 

ונספחים  מלך מילואים  שפתי קנח 

הגאו�  העידו  ג�  וכ�  עניי� . בכל הגומל

רבי והגאו�  שליט"א , קורח פנחס  רבי

שנתבאר וכפי שליט"א , בסיס  עזריה 

העור�]: הערת  במקומו .

כתבתיוראיתי  כבר אשר את ל� להעתיק

מימי�  בחידו�י זה , עניי�  ַבעיקר

נחלקו  האחרוני�  הפוסקי� וזהו . קדמוני� ,

והסוברי�  הגומל . ברכת  מבר� קט� א� 

לפי לדבריה� , טע�  נתנו  מבר�, שאינו 

(דהיינו  לחייבי�  הגומל  לומר יכול  שאינו 

עונשי�  בר לאו דהא טובות , לרשעי� )

זיתי�  שתילי הרב פסקו  וכדבריה�  הוא.

חיי�  בע� ומהרי "�  ג', ס"ק  רי"ט סימ� 

ע"ב : קע "ד ד� א ' חלק

בספראבל  [זצוק "ל] (יצ"ו ) מהרח"כ  מורי

ברכות  מהלכות  י' פרק  טוב  ש� 

שהקט�  הסוברי�  כדעת  הכריע ח' די�  סו� 

החולקי� , טע�  את  ודחה הגומל. מבר�

הוא  לחייבי� , אומרי�  שאנו  מה  כי

טובות , גומל לחייבי�  שא� לומר לרבותא ,

יעו "ש : חייבי� , לשאי�  שכ�  כל 

בע� וכיוצא עצמו  מהרי"� פירש  בזה 

ביו�  נעילה  תפילת  סדר חיי� 

שאמר מה  ע "א , ריש  ק "כ ד�  הכפורי� 

מ  גומל  א� טובות ,הפייט�  לחייבי�  ערבות  ְַ

שהקב "ה  וכו '. לרשעי�  לחייבי� , וז "ל,

טוב  הוא כי  טובות , לחייבי�  א�  גומל 

שפירש  ומה  יעו "ש . ולטובי�, לרעי� 

צ"ע : ש� , ונה  מהר"י

הגומל וכן  כשאומר דהא לענ "ד, עיקר

אל  הכוונה  אי�  טובות , לחייבי�

לה ' שמשבח הוא  שבח אלא  המבר� ,

לחייבי� . אפילו טובות  גומל  שהוא  יתבר�

חייב  אני  א� בי�  טוב, גמלני  אשר והוא

יכול  שפיר כ�  וא�  חייב . איני א�  בי� 

זה : לשו�  לומר הקט� 

דא� עוד  ש� , [זצוק"ל] (יצ "ו) מורי  כתב 

לבר�  הקט�  צרי� החולקי�  לפירוש 

מ�  בר ועוד, וז "ל , חינו�, מדי�  הגומל

מדי�  לה  לבר� חייב הא  �י� , מ� ובר ֵֵ�י� 

לחנכו  אביו  שחייב  מצוות  כשאר חינו� ,

למי ויודע  הוא  חינו� דבר וכיו�  בה� .

מצוות  כשאר אותה יבר�  לא  למה  מברכי�,

עכ"ל: ודו "ק , עליה� , שמבר� 

החולקי� ,ועוד  לטע� איתא  דא�  אומר, אני

דהיא�  המצוות, ברכות הקט�  יבר�  לא

וציוונו , במצוותיו  קידשנו אשר יאמר

על  היא  חינו� שמצות  דאמר למא�  ובפרט

שהנשי�  האשכנזי�  למנהג  והתינח האב.

גרמא , שהזמ�  עשה  מצוות  על מברכות 

הוא  חינו� דדר� כיו�  ודאי  אלא  ודו "ק.

שיי�  דלא נוסח ג� לומר יכול  שפיר מבר�,

שלזה  ואפשר כשיגדיל . אלא  השתא  גביה

דבריו , בסו�  [זצוק "ל] (יצ "ו ) מורי  נתכוו�

שרמז  וזהו  דברי, דבריו  שבכלל ַבאופ� 

הרב  מורינו  [ומפי ודו "ק . שסיי�  במה

הטענה  על להשיב  שמעתי  שליט"א 

חינו�  די�  שיי� שלא לומר דיש  הנזכרת ,

באה  זו  שברכה משו�  כלל , הגומל בברכת 

ולפיכ�  וצוקה , מצרה  שניצול לאחד רק

שלא  שיתכ�  בדבר קט�  לחנ�  צור� אי� 

לשאר כלל  דמי  לא  וממילא  כלל, לו  יארע 

העור�]: הערת  עכתו "ד. המצוות . ברכות 

דאורייתא  ביקרא

יצ"ו  הכהן חיים איתמר  הצעיר 



מלך  ונספחים שפתי קסא מילואים 

אינו  שוב  וכיו "ב , רכבו דר� או הגגות 

בדי� , אתכ�  יצר אשר ברכת  עוד מבר�

מברכי�  אי�  אחרוני�  כמה  שלדעת  משו� 

הקברות  בית  בתו� הקברות  ברואה  אלא 

את  ראה  שכבר באופ�  וממילא  ממש .

א�  לבר� לו  אי�  שוב  מרחוק, הקברות 

שהוא  כל  הקברות , בית  בתו� כשנמצא 

מרחוק. שראה לראייה  יו� שלושי�  בתו�

החכמה  בצל בשו "ת  עוד  עיי�  זה [ובעניי� 

ח"ז  אליעזר צי�  ובשו "ת  ט"ז , סימ�  ח"ב 

פז  עטרת  ובשו "ת ט', פרק  מ"ט סימ� 

ה ']: סימ�  א ' כר�  ח"א 

הטע� ולפי בפשיטות  לבאר יש  שמא  זה ,

בש�  זו  ברכה  לבר� נהגו  שלא 

ראו  כבר שמא  שחששו  משו�  ומלכות ,

הימי�  מ�  באחד  מרחוק הקברות  בית  את 

כלל  בדר� שהרי ועוד, ידו . על כשעברו 

קוד�  א� הקברות  את מרחוק רואי� 

א�  שפעמי�  ג�  מה לתוכו . שנכנסי� 

לצור� עו  הקברות  בית ליד  ושבי�  ברי�

הקברות , רואי�  יד וכלאחר אחרי� , דברי� 

זו , לראייה  יו�  שלושי�  כל ממילא ושוב

חששו  כ�  ועל זו . ברכה  לבר�  אפשר אי 

לבר�  שאי�  אמרו  ולעול�  לבטלה , מברכה 

ראו  שמא  ישראל קברי ראיית  על ברכה 

ומחמת  מרחוק , שלושי� בתו� אות� 

ראו  שכבר מלב�  ישתכח הזמ� טרדות 

המקו� :

ישראל  מנהגי בטעם  האחרונים  דברי

הראייה  מברכות  כמה  על לברך  שלא

הרב וכדוגמת„. שכתב ראינו  מצינו  זה 

אד�  א ')חיי  אות ס "ג (כלל 

בשו "ע  הנזכרת  הבריות  משנה  ברכת לגבי

לי , ונראה  וז "ל: ח', סעי�  רכ"ה  סימ� 

וכ�  זו , ברכה  לבר� נוהגי�  אנו  שאי�  מה 

משו�  וננס, כושי על מברכי�  אנו  שאי� 

שהשינוי הראשו�  בפע�  אלא  מברכי�  דאי� 

רכ"ה . סימ�  בשו "ע כדאיתא  עליו, גדול 

שהחיינו , גבי  רדב "ז  בש�  רמ "א כתב וכבר

אינו  שוב ראשונה , באכילה ביר� לא  א� 

הברכות , בכל  הדי�  דהוא  לי, ונראה  מבר�.

השמחה , על היא הברכה  דהת�  דכמו

שאנו  וכיו�  בכול� . הדי�  הוא  עברה, וכבר

גדול. שינוי לנו אי�  בזה , תמיד רגילי� 

רכ "ה  סימ�  בכה"ח  דבריו  והביא  עכ "ל.

ס"ה : ס"ק 

שלא וכעין המנהג  בטע�  שכתבנו  מה 

ישראל, קברי  ראיית  על  לבר�

בסימ�  מבוטשאטש  אברה�  באשל כתב 

בשער רכ"ו  רכ"ו סימ� ברורה הלכה בספר  (הביאו

ה ') אות וכה הציו� האילנות, ברכת לעניי� 

נוהגי�  אינ�  דרובא  רובא  דבריו: ה� 

משו�  והטע� האילנות, ברכת  לבר�

בפרי שהחיינו  ברכת לעניי�  שלהסוברי� 

שנייה  בראייה  מברכי� שאי�  (עיי� חדש 

סע"ג) רכ"ה סימ� בברכת רמ"א  הדי�  הוא

מברכי�  אינ�  רבי� כ�  ועל האילנות ,

לעניי�  שכתבתי וכמו  האילנות . ראו  שכבר

[עוד  עוד . וע "ש  הקברי� , ברכת  ראיית 

שיתבאר מה  ראה  האילנות , ברכת בעניי� 

בארצות  המנהג אודות  עוד  ודו "ק ]. להל� ,

בתשובת  ראה  האילנות, בברכת  אשכנז 

מעשה  ספר בסו� שליט"א  ליברמ� הגר"י

מינה  ודו"ק  והנה , ד "ה ט' תשובה  חמד

דיד� : לנדו�

דנגורוראה  למהר"א  אלישע  גדולות  בספר

שהעלה  סק "ג רכ "ד בסימ�  זלה "ה 

ונספחים  מלך מילואים  שפתי קס 

מגדולי כמה  דעת  כ�  ששמענו  וכפי הבהיר.

בדור ספרד קודש  בקהילות  ההוראה 

ערו�  שולח�  בקיצור כתב  וכ�  האחרו�.

י"א  סעי�  ס "א  סימ�  זצ "ל אליהו  להגר"מ

ערו�  שולח�  בקיצור וראה  ע "ש . ח', אות

סעי�  קי"א  סימ�  זצ"ל  טולדאנו  להגר"ב

בדעת  ח' אות  להל�  וראה  ודו "ק. וט', ו '

בזה : זצ"ל  שאול אבא  הגרב"צ 

ברכות  בכלל ספרד במנהגי כללית  הערה 

הראייה 

חלק ויש ·. שמנהג  אמנ�  דהא�  להעיר,

ברוב  להקל הספרדי�  מקהילות 

ומלכות , ש�  בלי  ולברכ�  הראייה , ברכות

בפני� . לזה  מקומות  בכמה  שציינתי  וכפי 

ספרד  וחכמי גאוני  של מדבריה�  אבל 

מברכות  ברכה שלכל למדנו  כ� , הסוברי� 

שלא  כעיקר טע� היה בה  שהקלו  אלו 

שלא  נהגו  לחינ�  שלא  ופשוט לברכה ,

מקומות  בכמה  החיי�  בכ�  עיי�  לברכ� .

על  שוני�  טעמי� שהביא  אלו  בסימני� 

הראייה  ברכות  ולעניי�  וברכה , ברכה  כל

הלכה  שאי�  סק"ה  רי"ח סימ� בכה "ח כתב 

הראייה  ברכות  שכל שדעתו  כהראב"ד 

כ� , ועל ע "ש . ומלכות , ש�  ללא  מברכי�

הביא  לבר�, שלא  שנהגו  ומקו�  מקו� לכל 

ראה  נהגו, לא מדוע שוני�  טעמי�  בכה "ח

רי "ח  סימ�  הראייה : ברכות  בכל בדבריו 

ט"ו , ס"ק  סק "י , סק "ד, רכ"ד וסימ�  סק"מ.

רכ "ה  וסימ� ל"ה . ס"ק  י "ט , ס"ק  י"ז , ס "ק

רכ "ו  וסימ�  ס "ח. ס "ק ס "ה , ס "ק סק "ו ,

סק"ז . סק"ו , סק "א , רכ"ז  וסימ�  סק "י.

בכל  ראה  וכ�  סק"ז . סק "ד, רכ"ט וסימ� 

פרשת  ראשונה  שנה  חי  איש  ב�  הרב  דברי 

בספר וראה  ודו "ק . ש� , ראה  ופרשת  עקב 

ג '. אות  רכ"ז  סימ�  ח"ב  הדביר פתח

הנז "ל  הגרי "ח שמר�  וראה צא דיד�  ובנדו� 

הגאו�  פי  את  ששאל עד  שקט  ולא  נח לא 

לקיי�  לו  והשיב  זלה "ה , מני  מהר"א  בדורו

לעיל: שהבאנו  וכפי בזה , מנהג�

אם  הפוסקים  פלוגתת  עפ "י המנהג  ביאור 

מרחוק  קברים  בראיית  מברכים 

מעט ונראה‚. תבלי�  לית�  בס "ד לע"ד 

גדולי נחלקו שהנה  זה , למנהג

קברי הרואה  ברכת  מברכי�  א� האחרוני� 

היינו  [ומרחוק  מרחוק בראייה  ג�  ישראל 

בדברי כמבואר גדול, ממרחק אפילו 

שנוסע  כגו�  להל� ], הנזכרי�  הפוסקי� 

הקברות , בית  את  מרכבו  ורואה  במכונית 

החלונות , מ�  או  הגגות  מ�  כשרואה  וכ� 

ישראל  קברי  ראיית  ברכת  מברכי�  שאי�  או 

בית  בתו�  ממש  שנמצא  באופ�  אלא 

סימ�  תשובה  בשערי כ�  על ראה  הקברות .

ברכות  מערכת  חמד ובשדי סק "ד, רכ"ד

רכ"ד  סימ�  החיי�  ובכ�  י "ז , אות  ב' סימ� 

של  לשונו  סגנו�  בזה  [וראה  ל"ז . ס"ק 

ראיה  ומכא�  ז ': סימ� ח"א  האר�  פרי הרב

פה  ימי�  זה  אצלינו  שנסתפק  למה 

בהסגר תורה  לומדי�  שאנו  בירושל� 

נראי�  ומש�  פתוחות , וחלונות  הקדוש ,

א�  יהושפט, בעמק הקבורי�  ישראל  קברי

לשלושי�  משלושי�  לבר�  אנו צריכי� 

שמפטרי או  עצמ� , הקברי�  על כשהולכי� 

ע"ש ]: וכו ', הנזכרי�  החלונות  מ�  בראייתנו 

הפוסקי�ועל מ� כמה  כתבו  (כה"ח כ� ,

אות  כ"ט פרק ח "א החיי� גשר  ספר  ש� ,

ועוד ) פ', סימ� ח "ג והנהגות תשובות שהרואה י"ז, ,

או  החלונות  דר�  מרחוק ישראל קברי



מלך  ונספחים שפתי קסא מילואים 

אינו  שוב  וכיו "ב , רכבו דר� או הגגות 

בדי� , אתכ�  יצר אשר ברכת  עוד מבר�

מברכי�  אי�  אחרוני�  כמה  שלדעת  משו� 

הקברות  בית  בתו� הקברות  ברואה  אלא 

את  ראה  שכבר באופ�  וממילא  ממש .

א�  לבר� לו  אי�  שוב  מרחוק, הקברות 

שהוא  כל  הקברות , בית  בתו� כשנמצא 

מרחוק. שראה לראייה  יו� שלושי�  בתו�

החכמה  בצל בשו "ת  עוד  עיי�  זה [ובעניי� 

ח"ז  אליעזר צי�  ובשו "ת  ט"ז , סימ�  ח"ב 

פז  עטרת  ובשו "ת ט', פרק  מ"ט סימ� 

ה ']: סימ�  א ' כר�  ח"א 

הטע� ולפי בפשיטות  לבאר יש  שמא  זה ,

בש�  זו  ברכה  לבר� נהגו  שלא 

ראו  כבר שמא  שחששו  משו�  ומלכות ,

הימי�  מ�  באחד  מרחוק הקברות  בית  את 

כלל  בדר� שהרי ועוד, ידו . על כשעברו 

קוד�  א� הקברות  את מרחוק רואי� 

א�  שפעמי�  ג�  מה לתוכו . שנכנסי� 

לצור� עו  הקברות  בית ליד  ושבי�  ברי�

הקברות , רואי�  יד וכלאחר אחרי� , דברי� 

זו , לראייה  יו�  שלושי�  כל ממילא ושוב

חששו  כ�  ועל זו . ברכה  לבר�  אפשר אי 

לבר�  שאי�  אמרו  ולעול�  לבטלה , מברכה 

ראו  שמא  ישראל קברי ראיית  על ברכה 

ומחמת  מרחוק , שלושי� בתו� אות� 

ראו  שכבר מלב�  ישתכח הזמ� טרדות 

המקו� :

ישראל  מנהגי בטעם  האחרונים  דברי

הראייה  מברכות  כמה  על לברך  שלא

הרב וכדוגמת„. שכתב ראינו  מצינו  זה 

אד�  א ')חיי  אות ס "ג (כלל 

בשו "ע  הנזכרת  הבריות  משנה  ברכת לגבי

לי , ונראה  וז "ל: ח', סעי�  רכ"ה  סימ� 

וכ�  זו , ברכה  לבר� נוהגי�  אנו  שאי�  מה 

משו�  וננס, כושי על מברכי�  אנו  שאי� 

שהשינוי הראשו�  בפע�  אלא  מברכי�  דאי� 

רכ"ה . סימ�  בשו "ע כדאיתא  עליו, גדול 

שהחיינו , גבי  רדב "ז  בש�  רמ "א כתב וכבר

אינו  שוב ראשונה , באכילה ביר� לא  א� 

הברכות , בכל  הדי�  דהוא  לי, ונראה  מבר�.

השמחה , על היא הברכה  דהת�  דכמו

שאנו  וכיו�  בכול� . הדי�  הוא  עברה, וכבר

גדול. שינוי לנו אי�  בזה , תמיד רגילי� 

רכ "ה  סימ�  בכה"ח  דבריו  והביא  עכ "ל.

ס"ה : ס"ק 

שלא וכעין המנהג  בטע�  שכתבנו  מה 

ישראל, קברי  ראיית  על  לבר�

בסימ�  מבוטשאטש  אברה�  באשל כתב 

בשער רכ"ו  רכ"ו סימ� ברורה הלכה בספר  (הביאו

ה ') אות וכה הציו� האילנות, ברכת לעניי� 

נוהגי�  אינ�  דרובא  רובא  דבריו: ה� 

משו�  והטע� האילנות, ברכת  לבר�

בפרי שהחיינו  ברכת לעניי�  שלהסוברי� 

שנייה  בראייה  מברכי� שאי�  (עיי� חדש 

סע"ג) רכ"ה סימ� בברכת רמ"א  הדי�  הוא

מברכי�  אינ�  רבי� כ�  ועל האילנות ,

לעניי�  שכתבתי וכמו  האילנות . ראו  שכבר

[עוד  עוד . וע "ש  הקברי� , ברכת  ראיית 

שיתבאר מה  ראה  האילנות , ברכת בעניי� 

בארצות  המנהג אודות  עוד  ודו "ק ]. להל� ,

בתשובת  ראה  האילנות, בברכת  אשכנז 

מעשה  ספר בסו� שליט"א  ליברמ� הגר"י

מינה  ודו"ק  והנה , ד "ה ט' תשובה  חמד

דיד� : לנדו�

דנגורוראה  למהר"א  אלישע  גדולות  בספר

שהעלה  סק "ג רכ "ד בסימ�  זלה "ה 

ונספחים  מלך מילואים  שפתי קס 

מגדולי כמה  דעת  כ�  ששמענו  וכפי הבהיר.

בדור ספרד קודש  בקהילות  ההוראה 

ערו�  שולח�  בקיצור כתב  וכ�  האחרו�.

י"א  סעי�  ס "א  סימ�  זצ "ל אליהו  להגר"מ

ערו�  שולח�  בקיצור וראה  ע "ש . ח', אות

סעי�  קי"א  סימ�  זצ"ל  טולדאנו  להגר"ב

בדעת  ח' אות  להל�  וראה  ודו "ק. וט', ו '

בזה : זצ"ל  שאול אבא  הגרב"צ 

ברכות  בכלל ספרד במנהגי כללית  הערה 

הראייה 

חלק ויש ·. שמנהג  אמנ�  דהא�  להעיר,

ברוב  להקל הספרדי�  מקהילות 

ומלכות , ש�  בלי  ולברכ�  הראייה , ברכות

בפני� . לזה  מקומות  בכמה  שציינתי  וכפי 

ספרד  וחכמי גאוני  של מדבריה�  אבל 

מברכות  ברכה שלכל למדנו  כ� , הסוברי� 

שלא  כעיקר טע� היה בה  שהקלו  אלו 

שלא  נהגו  לחינ�  שלא  ופשוט לברכה ,

מקומות  בכמה  החיי�  בכ�  עיי�  לברכ� .

על  שוני�  טעמי� שהביא  אלו  בסימני� 

הראייה  ברכות  ולעניי�  וברכה , ברכה  כל

הלכה  שאי�  סק"ה  רי"ח סימ� בכה "ח כתב 

הראייה  ברכות  שכל שדעתו  כהראב"ד 

כ� , ועל ע "ש . ומלכות , ש�  ללא  מברכי�

הביא  לבר�, שלא  שנהגו  ומקו�  מקו� לכל 

ראה  נהגו, לא מדוע שוני�  טעמי�  בכה "ח

רי "ח  סימ�  הראייה : ברכות  בכל בדבריו 

ט"ו , ס"ק  סק "י , סק "ד, רכ"ד וסימ�  סק"מ.

רכ "ה  וסימ� ל"ה . ס"ק  י "ט , ס"ק  י"ז , ס "ק

רכ "ו  וסימ�  ס "ח. ס "ק ס "ה , ס "ק סק "ו ,

סק"ז . סק"ו , סק "א , רכ"ז  וסימ�  סק "י.

בכל  ראה  וכ�  סק"ז . סק "ד, רכ"ט וסימ� 

פרשת  ראשונה  שנה  חי  איש  ב�  הרב  דברי 

בספר וראה  ודו "ק . ש� , ראה  ופרשת  עקב 

ג '. אות  רכ"ז  סימ�  ח"ב  הדביר פתח

הנז "ל  הגרי "ח שמר�  וראה צא דיד�  ובנדו� 

הגאו�  פי  את  ששאל עד  שקט  ולא  נח לא 

לקיי�  לו  והשיב  זלה "ה , מני  מהר"א  בדורו

לעיל: שהבאנו  וכפי בזה , מנהג�

אם  הפוסקים  פלוגתת  עפ "י המנהג  ביאור 

מרחוק  קברים  בראיית  מברכים 

מעט ונראה‚. תבלי�  לית�  בס "ד לע"ד 

גדולי נחלקו שהנה  זה , למנהג

קברי הרואה  ברכת  מברכי�  א� האחרוני� 

היינו  [ומרחוק  מרחוק בראייה  ג�  ישראל 

בדברי כמבואר גדול, ממרחק אפילו 

שנוסע  כגו�  להל� ], הנזכרי�  הפוסקי� 

הקברות , בית  את  מרכבו  ורואה  במכונית 

החלונות , מ�  או  הגגות  מ�  כשרואה  וכ� 

ישראל  קברי  ראיית  ברכת  מברכי�  שאי�  או 

בית  בתו�  ממש  שנמצא  באופ�  אלא 

סימ�  תשובה  בשערי כ�  על ראה  הקברות .

ברכות  מערכת  חמד ובשדי סק "ד, רכ"ד

רכ"ד  סימ�  החיי�  ובכ�  י "ז , אות  ב' סימ� 

של  לשונו  סגנו�  בזה  [וראה  ל"ז . ס"ק 

ראיה  ומכא�  ז ': סימ� ח"א  האר�  פרי הרב

פה  ימי�  זה  אצלינו  שנסתפק  למה 

בהסגר תורה  לומדי�  שאנו  בירושל� 

נראי�  ומש�  פתוחות , וחלונות  הקדוש ,

א�  יהושפט, בעמק הקבורי�  ישראל  קברי

לשלושי�  משלושי�  לבר�  אנו צריכי� 

שמפטרי או  עצמ� , הקברי�  על כשהולכי� 

ע"ש ]: וכו ', הנזכרי�  החלונות  מ�  בראייתנו 

הפוסקי�ועל מ� כמה  כתבו  (כה"ח כ� ,

אות  כ"ט פרק ח "א החיי� גשר  ספר  ש� ,

ועוד ) פ', סימ� ח "ג והנהגות תשובות שהרואה י"ז, ,

או  החלונות  דר�  מרחוק ישראל קברי



מלך  ונספחים שפתי קסג מילואים 

ראשונה , ראייה  לאחר אפילו  ומברכי�  כ� 

הדבר שאי�  ל�  דקיימא  משו�  אלא  זה  אי� 

וממילא  בראייה . ולא  באכילה  אלא  תלוי

ביר�  לא  א�  בראייה, התלויות  בברכות 

יבר�  לא שוב  ראשונה  בפע� בראייתו 

רכ "ה  סימ�  ברורה  במשנה וראה  עוד .

ט"ו : ס"ק  ובשעה "צ  י"ג, ס"ק 

י "ל ולפי שפיר אלו  ברורה  המשנה  דברי 

ששוב  מרחוק הקברות  ראיית על נמי 

לעיל: כנזכר ברכות , ספק  מחמת  יבר�  לא 

סק "ה אלא  רכ "ו בסימ�  ברורה  שבמשנה 

לא  שא�  כתב , האילנות ברכת  לגבי

לבר�  יוכל  ראשונה , ראייה  בשעת  ביר�

בכה"ח  העלה  וכ�  שנייה . ראייה  יראה  א� 

שכ�  וכמדומה  ע "ש . סק"י, מנהג ש�  הוא 

אילנות  אחר לחזר מדקדקי�  שהרי העול�,

שכבר והג�  שוני� , ובזמני�  המסויימי� ,

אות�  כשרואי�  וכ"ש  האילנות, רואי� 

חוזרי�  זה  כל וע� וכיו "ב , ברכב מרחוק 

[אלא  האילנות . ראיית  על  ומברכי� 

למנהג  אלא  ראיה אי�  האילנות  שמברכת 

נהגו  לא  בקהילותינו  כי  קהילות, שאר

כפשט  להו  דסבירא  משו�  כנראה  לבר�,

ממש . ופרדסי�  גנות  דבעינ�  הרמב "�  לשו� 

כה� ]: איתמר הרב  הערת 

בברכות והיה שדוקא  לומר, בפשוטו  נראה 

וההתפעלות  הלב שמחת  על  שה� 

ביר�  ולא  ראה א�  אז  הדבר, מראיית 

משו�  שנייה  בראייה  מבר�  אינו  שוב

משא "כ  והשמחה. ההתפעלות  סרה  שכבר

שמחת  על באה  אינה שהברכה במקו� 

א�  ישראל, קברי  ראיית  כברכת  הלב 

אפילו  עוד  לבר� יוכל ביר�, ולא  שראה 

לברכת  קצת  ודמיא  שלושי�, בתו�

שמחה  זה  אי�  הפרטי שלאיש  האילנות 

כלי�  על שהחיינו  כברכת  והתפעלות 

הנס : מקו�  ראיית  כברכת  או  ובגדי� ,

סק "ישוב רכ"ו  סימ�  בכה "ח ראיתי

ומאמר משה  מטה  מספר שהביא 

האילנות  ברכת  שלגבי  שכתבו , מרדכי 

לא  א�  שנייה  בראייה  א�  מברכי�  לכו "ע 

לדברי דמי  ולא  הראשונה , בראייתו  ביר�

בביאור שהביא  סק"ט רכ"ה  בסימ�  המג"א 

ומאיד�  עכתו "ד. ש�. רי "ח בסימ�  הלכה 

דא�  נראה סק"ג  רכ"ו  בסימ�  הציו�  בשער

שא�  וצ"ב  יברכו , לא  הנ "ל מג"א  לדעת 

בזה : מדותיו  השווה  לא  כ� 

ברכת ועכ"פ שדי� הפוסקי� מ�  כמה  דעת 

שהחיינו , לברכת  שווה  האילנות 

השקל  במחצית  שנייה , בראייה  לבר� ואי� 

נשמת  אד�  ובחיי ש� . בשעה "צ  הביאו 

שולח�  והקיצור סק "א . ס "ג כלל אד� 

דברי לפי  הוא  וכ�  א '. אות  ס' סימ�  ערו� 

לומר אפשר וממילא  הנזכר, כה "ח הרב

ידעתי שלא  [אלא  למעלה . שהצעתי  כמו 

לחלק  הנ "ל הכה"ח דברי לפי  ברור טע� 

הראייה , ברכות  לשאר האילנות  ברכת  בי� 

כשראה  אפילו  לברכה  אפשר שיהיה 

כבר]: האילנות 

אינה  הקברים  שברכת  נוספים  טעמים 

כך  כל  שכיחה 

.Âלכל ועתה לצר� שיש  מה  הראוני

בכמה  שהנה  שכתבנו , הספיקות 

בעיה "ת  [וכגו�  הקודש  באר� מקומות 

כ�  היה  הסת�  ומ� ת "ו , עלית  מודיעי� 

ונספחים  מלך מילואים  שפתי קסב 

שרוב  כיו�  בעירו , לו  מצוי שחכ�  שמי

אותו , ורואי�  תדיר אצלו  מצויי�  העיר בני

משלושי�  למעלה ראהו  לא  שהוא  א�

ברכת  לגבי הא"ר וכדעת  מבר�. אינו יו� ,

חולקי� , שיש  ואע "פ  המרקוליס , ראיית 

יש  ומכא�  ע"ש . להקל, ברכות  ספק 

שלא  שנהגו  ירושלי� תושבי מנהג  שביארו 

ששלושי�  הג�  המקדש  ראיית על לקרוע

העיר אנשי  ורוב שבהיות  ראוהו , לא יו� 

שהוא  הג�  המקדש , במקו�  תדיר מצויי� 

כלל. מבר�  אינו  שוב  ראהו לא  עצמו 

העי�  שער בספר כ� על באריכות  וראה

י "ב : סימ� 

נמצא ולפי שמא הנ "ל, האחרוני�  דברי 

בזמני�  כיו�  במציאות  טע�  עוד בזה 

בבית  מצויי�  העיר אנשי שרוב  מסויימי� 

ראהו  שלא מי א� וממילא  הקברות ,

וכמ"ש : מבר�, אינו יו�  שלושי� 

האדר"ת וחידוש  להגאו�  בזה  מצאנו  נפלא 

ונדפס  ירושלי�, אזני בקונטרס  (הובא

ש�) העי� שער  ובספר  תשס "ג. ירושלי�  באוצרות 

ירושלי�  מבני שרבי�  הטע�  שכתב 

המקדש , ראיית  על  לקרוע שלא  מקילי� 

שכל  מפני ראוהו , לא  יו�  ששלושי�  הג� 

לו  נחשב לראות , וביכולתו  בעיר הדר

עכ"ד. יותר. יבר� ולא  ממש , ראה  כאילו 

שבכל  מבואר, יוצא  הנזכר חידושו  ולפי 

שוב  לראות  שביכולתו כל  הראייה  ברכות

חכ�  בראיית  הדי�  כ�  ממילא  מבר�, אינו 

זרה , עבודה  ובראיית  המלכי� ובראיית 

מלבד  מבר� , אינו  שוב לראות  שיכול  כל 

זה , ולפי  לראות . יכול שאינו  במקומות 

הקברי�  בראיית  נמי הדי�  הוא ממילא 

נמצא  הקברות  שבית  המקומות  שבכל

אינו  שוב לראותו  יכול  שבקל  במקו� 

למנהג  נוס�  טע�  זה  ושמא  כלל . מבר�

ה� , מחודשי� אלו  שדברי� [אלא  הנ "ל.

ש� ]: העי�  שער בספר ראה 

ללא ובראייה  קלה , ראייה בדין בירורים 

שלושים  בתוך שוב  מברכים  אם  ברכה ,

ראשית ,אך ‰. טעמי , מתרי בזה  לעיי� יש 

באופ�  א�  לבר�  שיש  שאפשר

דברי כל ששמא  ומשו�  מרחוק , שראה 

יו� , לשלושי�  אחת  שמבר� ש�  השו "ע

ולא  והתבוננות , בראייה  דוקא  הוא

כבר בזה  ועמד גרידא . בהסתכלות 

על  שא� וכתב ש� . והנהגות  בתשובות

עדי�  ומלכות  בש�  מלבר� הנמנע כ�  פי 

בזה  ביאור תוספת  [וראה  ע"ש . טפי ,

ג ']: הערה ה ' סימ�  לקמ�  בדברינו 

ברכת עוד לגבי  שהנה  בזה , להעיר יש 

כתב  הזה , במקו�  נס לי  שעשה 

במקו� , ד"ה  רי"ח סימ�  הלכה  בביאור

הנס  ש�  לו  שנעשה  המקו�  את  ראה  א� 

יו�  שלושי�  עבר שלא  כל  ביר� , ולא 

וטעמו  מבר� . אינו  ראשונה , מראייה 

שהחיינו  ברכת  שלגבי שכש�  הוא , ונמוקו 

לא  שא�  פוסקי�  כמה  דעת  חדש  פרי על

שוב  הפרי, כשראה  הראשונה  בפע�  ביר�

סימ�  במג"א  שכתב  [וכמו  עוד, מבר� אינו 

רכ "ה  סימ� כהרמ "א ושלא סק"ט, רכ"ה 

זתי�  השתילי  מהשמטת  נראה  וכ�  סע"ג .

בשו "ת  וממהרי"�  הרמ "א, דברי ש� 

רבינו  הביא�  ק "ט, סימ�  ח"א  צדיק  פעולת 

נוהגי�  אי�  שאנו וא�  ש� ]. שולח�  בעריכת 



מלך  ונספחים שפתי קסג מילואים 

ראשונה , ראייה  לאחר אפילו  ומברכי�  כ� 

הדבר שאי�  ל�  דקיימא  משו�  אלא  זה  אי� 

וממילא  בראייה . ולא  באכילה  אלא  תלוי

ביר�  לא  א�  בראייה, התלויות  בברכות 

יבר�  לא שוב  ראשונה  בפע� בראייתו 

רכ "ה  סימ�  ברורה  במשנה וראה  עוד .

ט"ו : ס"ק  ובשעה "צ  י"ג, ס"ק 

י "ל ולפי שפיר אלו  ברורה  המשנה  דברי 

ששוב  מרחוק הקברות  ראיית על נמי 

לעיל: כנזכר ברכות , ספק  מחמת  יבר�  לא 

סק "ה אלא  רכ "ו בסימ�  ברורה  שבמשנה 

לא  שא�  כתב , האילנות ברכת  לגבי

לבר�  יוכל  ראשונה , ראייה  בשעת  ביר�

בכה"ח  העלה  וכ�  שנייה . ראייה  יראה  א� 

שכ�  וכמדומה  ע "ש . סק"י, מנהג ש�  הוא 

אילנות  אחר לחזר מדקדקי�  שהרי העול�,

שכבר והג�  שוני� , ובזמני�  המסויימי� ,

אות�  כשרואי�  וכ"ש  האילנות, רואי� 

חוזרי�  זה  כל וע� וכיו "ב , ברכב מרחוק 

[אלא  האילנות . ראיית  על  ומברכי� 

למנהג  אלא  ראיה אי�  האילנות  שמברכת 

נהגו  לא  בקהילותינו  כי  קהילות, שאר

כפשט  להו  דסבירא  משו�  כנראה  לבר�,

ממש . ופרדסי�  גנות  דבעינ�  הרמב "�  לשו� 

כה� ]: איתמר הרב  הערת 

בברכות והיה שדוקא  לומר, בפשוטו  נראה 

וההתפעלות  הלב שמחת  על  שה� 

ביר�  ולא  ראה א�  אז  הדבר, מראיית 

משו�  שנייה  בראייה  מבר�  אינו  שוב

משא "כ  והשמחה. ההתפעלות  סרה  שכבר

שמחת  על באה  אינה שהברכה במקו� 

א�  ישראל, קברי  ראיית  כברכת  הלב 

אפילו  עוד  לבר� יוכל ביר�, ולא  שראה 

לברכת  קצת  ודמיא  שלושי�, בתו�

שמחה  זה  אי�  הפרטי שלאיש  האילנות 

כלי�  על שהחיינו  כברכת  והתפעלות 

הנס : מקו�  ראיית  כברכת  או  ובגדי� ,

סק "ישוב רכ"ו  סימ�  בכה "ח ראיתי

ומאמר משה  מטה  מספר שהביא 

האילנות  ברכת  שלגבי  שכתבו , מרדכי 

לא  א�  שנייה  בראייה  א�  מברכי�  לכו "ע 

לדברי דמי  ולא  הראשונה , בראייתו  ביר�

בביאור שהביא  סק"ט רכ"ה  בסימ�  המג"א 

ומאיד�  עכתו "ד. ש�. רי "ח בסימ�  הלכה 

דא�  נראה סק"ג  רכ"ו  בסימ�  הציו�  בשער

שא�  וצ"ב  יברכו , לא  הנ "ל מג"א  לדעת 

בזה : מדותיו  השווה  לא  כ� 

ברכת ועכ"פ שדי� הפוסקי� מ�  כמה  דעת 

שהחיינו , לברכת  שווה  האילנות 

השקל  במחצית  שנייה , בראייה  לבר� ואי� 

נשמת  אד�  ובחיי ש� . בשעה "צ  הביאו 

שולח�  והקיצור סק "א . ס "ג כלל אד� 

דברי לפי  הוא  וכ�  א '. אות  ס' סימ�  ערו� 

לומר אפשר וממילא  הנזכר, כה "ח הרב

ידעתי שלא  [אלא  למעלה . שהצעתי  כמו 

לחלק  הנ "ל הכה"ח דברי לפי  ברור טע� 

הראייה , ברכות  לשאר האילנות  ברכת  בי� 

כשראה  אפילו  לברכה  אפשר שיהיה 

כבר]: האילנות 

אינה  הקברים  שברכת  נוספים  טעמים 

כך  כל  שכיחה 

.Âלכל ועתה לצר� שיש  מה  הראוני

בכמה  שהנה  שכתבנו , הספיקות 

בעיה "ת  [וכגו�  הקודש  באר� מקומות 

כ�  היה  הסת�  ומ� ת "ו , עלית  מודיעי� 

ונספחים  מלך מילואים  שפתי קסב 

שרוב  כיו�  בעירו , לו  מצוי שחכ�  שמי

אותו , ורואי�  תדיר אצלו  מצויי�  העיר בני

משלושי�  למעלה ראהו  לא  שהוא  א�

ברכת  לגבי הא"ר וכדעת  מבר�. אינו יו� ,

חולקי� , שיש  ואע "פ  המרקוליס , ראיית 

יש  ומכא�  ע"ש . להקל, ברכות  ספק 

שלא  שנהגו  ירושלי� תושבי מנהג  שביארו 

ששלושי�  הג�  המקדש  ראיית על לקרוע

העיר אנשי  ורוב שבהיות  ראוהו , לא יו� 

שהוא  הג�  המקדש , במקו�  תדיר מצויי� 

כלל. מבר�  אינו  שוב  ראהו לא  עצמו 

העי�  שער בספר כ� על באריכות  וראה

י "ב : סימ� 

נמצא ולפי שמא הנ "ל, האחרוני�  דברי 

בזמני�  כיו�  במציאות  טע�  עוד בזה 

בבית  מצויי�  העיר אנשי שרוב  מסויימי� 

ראהו  שלא מי א� וממילא  הקברות ,

וכמ"ש : מבר�, אינו יו�  שלושי� 

האדר"ת וחידוש  להגאו�  בזה  מצאנו  נפלא 

ונדפס  ירושלי�, אזני בקונטרס  (הובא

ש�) העי� שער  ובספר  תשס "ג. ירושלי�  באוצרות 

ירושלי�  מבני שרבי�  הטע�  שכתב 

המקדש , ראיית  על  לקרוע שלא  מקילי� 

שכל  מפני ראוהו , לא  יו�  ששלושי�  הג� 

לו  נחשב לראות , וביכולתו  בעיר הדר

עכ"ד. יותר. יבר� ולא  ממש , ראה  כאילו 

שבכל  מבואר, יוצא  הנזכר חידושו  ולפי 

שוב  לראות  שביכולתו כל  הראייה  ברכות

חכ�  בראיית  הדי�  כ�  ממילא  מבר�, אינו 

זרה , עבודה  ובראיית  המלכי� ובראיית 

מלבד  מבר� , אינו  שוב לראות  שיכול  כל 

זה , ולפי  לראות . יכול שאינו  במקומות 

הקברי�  בראיית  נמי הדי�  הוא ממילא 

נמצא  הקברות  שבית  המקומות  שבכל

אינו  שוב לראותו  יכול  שבקל  במקו� 

למנהג  נוס�  טע�  זה  ושמא  כלל . מבר�

ה� , מחודשי� אלו  שדברי� [אלא  הנ "ל.

ש� ]: העי�  שער בספר ראה 

ללא ובראייה  קלה , ראייה בדין בירורים 

שלושים  בתוך שוב  מברכים  אם  ברכה ,

ראשית ,אך ‰. טעמי , מתרי בזה  לעיי� יש 

באופ�  א�  לבר�  שיש  שאפשר

דברי כל ששמא  ומשו�  מרחוק , שראה 

יו� , לשלושי�  אחת  שמבר� ש�  השו "ע

ולא  והתבוננות , בראייה  דוקא  הוא

כבר בזה  ועמד גרידא . בהסתכלות 

על  שא� וכתב ש� . והנהגות  בתשובות

עדי�  ומלכות  בש�  מלבר� הנמנע כ�  פי 

בזה  ביאור תוספת  [וראה  ע"ש . טפי ,

ג ']: הערה ה ' סימ�  לקמ�  בדברינו 

ברכת עוד לגבי  שהנה  בזה , להעיר יש 

כתב  הזה , במקו�  נס לי  שעשה 

במקו� , ד"ה  רי"ח סימ�  הלכה  בביאור

הנס  ש�  לו  שנעשה  המקו�  את  ראה  א� 

יו�  שלושי�  עבר שלא  כל  ביר� , ולא 

וטעמו  מבר� . אינו  ראשונה , מראייה 

שהחיינו  ברכת  שלגבי שכש�  הוא , ונמוקו 

לא  שא�  פוסקי�  כמה  דעת  חדש  פרי על

שוב  הפרי, כשראה  הראשונה  בפע�  ביר�

סימ�  במג"א  שכתב  [וכמו  עוד, מבר� אינו 

רכ "ה  סימ� כהרמ "א ושלא סק"ט, רכ"ה 

זתי�  השתילי  מהשמטת  נראה  וכ�  סע"ג .

בשו "ת  וממהרי"�  הרמ "א, דברי ש� 

רבינו  הביא�  ק "ט, סימ�  ח"א  צדיק  פעולת 

נוהגי�  אי�  שאנו וא�  ש� ]. שולח�  בעריכת 



מלך  ונספחים שפתי קסה מילואים 

שה�  נמסר, שליט"א  בסיס הגר"ע ומפי

ברכת  מברכי�  ישראל באר�  וה�  בתימ� 

פשוט  היה  וכ� בדי� . אתכ�  יצר אשר

וכגו�  הקברות  לבית עלו  שכאשר המנהג

הכיפורי� , יו�  וערב השנה  ראש  בערב 

שליט"א , הגאו� נשאל ושוב  מברכי� . היו 

בירכו  שלא  היה  שהמנהג  מעידי�  שיש 

ידיעה . חוסר מפני  זה  הא�  למעשה ,

אלא  לבר� , שלא  מנהג שאי�  והשיב ,

חודש  שעובר מצוי לא  המציאות  שמצד

את  ראו  וממילא  המת , לוויית  בלא 

לא  ולפיכ� יו� , שלושי�  בתו� הקברי�

מדעתו  עוד  וראה  עכ "ד. למעשה . בירכו 

זתי�  שתילי על רענ�  זית  בפירוש  בזה 

בספר ועיי�  ע "ש . ט"ו , ס "ק רכ"ד בסימ� 

סעי�  מ"ו  סימ�  המקוצר ערו� שולח� 

דורינו  גדולי  דעות  [בירור ודו "ק. י "ד ,

הרבני�  אחד ע "י נעשה  הנז "ל שליט"א 

כוחו ]: ויישר שליט"א ,

שליט"א ,אמנם רבינו  דעת  כ�  אי�  כאמור

כמה  עוד המנהג על העידו וכ� 

הגאו�  בדברי עוד וראה  שליט "א. ת "ח

להל� : שליט"א  כה�  איתמר רבי 

אורודבר בעל דברי להעתיק  הוא  בעתו 

שאול  אבא  ציו�  ב� רבי הגאו�  לציו� 

מ"ז)זלה "ה אות  י"ד פרק ברכות (ח "ב בענייני

(כגו�  הפרטיות  הברכות  כל  וז "ל: הראייה ,

ברכות  ושאר והרעמי�  הברקי�  על 

בש�  לברכ�  צרי� הדי�  מעיקר הראייה )

שנהגו  מקומות  יש  מקו�  ומכל ומלכות .

ש�  בלא  חלק�  או  אלו  ברכות  לבר�

מקומו . כמנהג ינהג  אחד וכל  ומלכות ,

לבר�  רשאי  ברור, מנהג  בזה  לו  שאי�  ומי

שנהג  מי וא�  ומלכות . בש�  אלו  ברכות

וכעת  ומלכות  בש�  לבר� שלא  לבר�

רשאי ומלכות , בש�  לבר� לנהוג רוצה 

הבהיר: עכ"ל ומלכות . בש� לבר�

ב ' סימן

א' מכתב - בזה  תימן מנהג על עדיות 

עם שנו "נ מכתבים כמה המעיין לפני להעתיק  טוב  מה בעתו דבר  המסדר , אמר 

סדרן: לפי וז"ל  אלו, בעניינים שליט "א  כהן איתמר רבי הגאון

ב'שכ"ח.לק"י, ה 'תשע "ז , בתמוז  כ"ב 

וכו ', הרה "ג ידידי יקרת  לקראת 

תורת�: לאוהבי  רב שלו� 

א� אודות  מנהגינו  על ששאלת  מה 

אתכ�  יצר אשר ברכת  מברכי� 

ישראל: קברי  ראיית  על  בדי� 

שלֿחכמיהנה  והסידורי�  הספרי�  בכל

ראשוני�  כעת , בה�  שעיינתי תימ� 

ובכלל�  זמנינו , מבני  וא� ואחרוני� ,

סעי�  שס"ז  סימ�  דעה  יורה  שלח� עריכת 

בש�  בפשיטות , זו  ברכה  נזכרה  ה ',

שהיא  דמשמע בסת� , או  בהדיא, ומלכות 

הרב  לדברי  לציי�  יש  [כ�  ומלכות . בש�

ונספחים  מלך מילואים  שפתי קסד 

מבני�  מצויי�  שוני� ] במקומות  בחו"ל  א�

קבורי�  בתוכ� אשר קטני�  או גדולי� 

בדור ההוראה גדולי מ�  ויש  מתי� ,

חשובי�  אלו  שמבני�  שדעת�  האחרו�

ברכת  עליה�  לבר� שראוי קברי�  לראיית 

אלו  זה , כל ולפי בדי� . אתכ�  יצר אשר

אינ�  מקומות  אות�  בסביבות הדרי�

בכל  הקברי�  ראיית  על  לבר�  יכולי�

את  ראו  הסת�  שמ�  מפני שה� , מקו� 

חולקי�  שיש  וא�  הנזכרי� . המבני�  אות�

והארי�  להקל . ברכות  ספק  הדבר, בעיקר

י"ג  אות  ט "ז פרק  העי�  שער בספר בזה 

ע "ש : ש� , ובהערה 

דוגמת ודבר וכפי העיר, בני לכל  יתכ�  זה 

בעיה "ת  השכיחה  המציאות 

ה�  אלו  ומבני�  שבהיות מודיעי� �עלית ,

ושבי�  עוברי�  ובדר"כ  מרכזיי�  במקומות 

ממילא  בה� , היטב  מתבונני�  ופעמי�  ש� 

הרואה  ברכת כמעט לבר� יוכלו  לא  רבי� 

שיש  וא�  זה . ספק מחמת ישראל  קברי

יוכלו  ממש  הקברות  בית  שבראיית  לומר

דעת  צירו� מחמת  זו , ברכה לבר�

בראיית  שלושי�  תו� שמברכי�  הפוסקי� 

המשנה  כתב הלא  אבל אחרי� . קברות 

אומרי�  שאי� סק "כ רט"ו  סימ�  ברורה 

בש�  ברכה  לחייב בברכות  ספיקא  ספק 

דעת  יחוה  בשו "ת בזה  והארי� ומלכות .

ש� : בהערה  כ"א  סימ�  ח"ה 

קבורה [וכן  מערות  בראיית  לומר יש 

וכמערת  במירו�  הרשב "י כקבר

בזה  שנחלקו  אלו , בכל וכיוצא  המכפלה 

זמנינו  פוסקי שער דעות  בספר  כ� על (ראה 

שליט"א  קנייבסקי הגר "ח בתשובות הספר  בסו�  העי� 

נ"ה) קברי� תשובה לראיית  חשוב  א� 

מחמת  וא "כ  לא . או  ברכה  המחייבי� 

וא�  וכנ "ל. שלושי�  תו� לבר� אי�  הספק 

בזמני�  רבי�  אצל הזה  בזמ�  שכיח  זאת  ג� 

ברכת  יברכו  לא  שוב  וממילא  שוני� ,

וכנ "ל]: הקברי� ,

מת  בחידוש הקברים  ברכת  בדין

.Ê שמה אמ ואם יתכ�  הדבר, נכו�  ת 

רבותינו  בדברי שמצינו 

בדי� , אתכ� יצר אשר ברכת שמברכי� 

שאז  מת  חידוש  שיש  במקו� דוקא  הוא

שדעת  מלבד  שבזה  זו, ברכה  בירכו  באמת 

מת  חידוש  על  לבר� שיש  פוסקי�  כמה 

יו�  שלושי�  בתו�  הקברות  בראיית  א�

ובשערי  יוס� , בברכי החיד"א  הפוסקי�  דעות (והביא

ש�) ובכה"ח בזה תשובה , לצר�  יש  עוד כ�  ,

דוקא  לבר� שיש  הפוסקי� מ�  כמה  דעת 

בזה  שמא  וא "כ ממש , הקברות  ראיית  על

אתכ�  יצר אשר ברכת  לבר� נהגו  דוקא

דברי שלפי אלא כלל. זה  זולת  ולא  בדי� 

ממילא  הנז "ל , דעימיה  וכל  ברורה  המשנה 

לבר�. זה  ספיקא  ספק יועיל לא שוב

ודו"ק : השתא , כנזכר י"ל ועדיי�

בישוב זה כעת  לע "ד נראה  שהיה מה 

קודש  קהילת  ומנהג  בזה , מנהגינו 

יע"א : בגדאד

ישראל  קברי ברכת  בעניין נוספות  דעות 

.Á הגר"ש אמנם שדעת  שמענו  כעת 

קורח  והגר"פ  מחפוד 

יצר אשר ברכת  לבר� שיש  היא  שליט"א 

יו� . שלושי�  ראה שלא  כל  בדי�  אתכ� 



מלך  ונספחים שפתי קסה מילואים 

שה�  נמסר, שליט"א  בסיס הגר"ע ומפי

ברכת  מברכי�  ישראל באר�  וה�  בתימ� 

פשוט  היה  וכ� בדי� . אתכ�  יצר אשר

וכגו�  הקברות  לבית עלו  שכאשר המנהג

הכיפורי� , יו�  וערב השנה  ראש  בערב 

שליט"א , הגאו� נשאל ושוב  מברכי� . היו 

בירכו  שלא  היה  שהמנהג  מעידי�  שיש 

ידיעה . חוסר מפני  זה  הא�  למעשה ,

אלא  לבר� , שלא  מנהג שאי�  והשיב ,

חודש  שעובר מצוי לא  המציאות  שמצד

את  ראו  וממילא  המת , לוויית  בלא 

לא  ולפיכ� יו� , שלושי�  בתו� הקברי�

מדעתו  עוד  וראה  עכ "ד. למעשה . בירכו 

זתי�  שתילי על רענ�  זית  בפירוש  בזה 

בספר ועיי�  ע "ש . ט"ו , ס "ק רכ"ד בסימ� 

סעי�  מ"ו  סימ�  המקוצר ערו� שולח� 

דורינו  גדולי  דעות  [בירור ודו "ק. י "ד ,

הרבני�  אחד ע "י נעשה  הנז "ל שליט"א 

כוחו ]: ויישר שליט"א ,

שליט"א ,אמנם רבינו  דעת  כ�  אי�  כאמור

כמה  עוד המנהג על העידו וכ� 

הגאו�  בדברי עוד וראה  שליט "א. ת "ח

להל� : שליט"א  כה�  איתמר רבי 

אורודבר בעל דברי להעתיק  הוא  בעתו 

שאול  אבא  ציו�  ב� רבי הגאו�  לציו� 

מ"ז)זלה "ה אות  י"ד פרק ברכות (ח "ב בענייני

(כגו�  הפרטיות  הברכות  כל  וז "ל: הראייה ,

ברכות  ושאר והרעמי�  הברקי�  על 

בש�  לברכ�  צרי� הדי�  מעיקר הראייה )

שנהגו  מקומות  יש  מקו�  ומכל ומלכות .

ש�  בלא  חלק�  או  אלו  ברכות  לבר�

מקומו . כמנהג ינהג  אחד וכל  ומלכות ,

לבר�  רשאי  ברור, מנהג  בזה  לו  שאי�  ומי

שנהג  מי וא�  ומלכות . בש�  אלו  ברכות

וכעת  ומלכות  בש�  לבר� שלא  לבר�

רשאי ומלכות , בש�  לבר� לנהוג רוצה 

הבהיר: עכ"ל ומלכות . בש� לבר�

ב ' סימן

א' מכתב - בזה  תימן מנהג על עדיות 

עם שנו "נ מכתבים כמה המעיין לפני להעתיק  טוב  מה בעתו דבר  המסדר , אמר 

סדרן: לפי וז"ל  אלו, בעניינים שליט "א  כהן איתמר רבי הגאון

ב'שכ"ח.לק"י, ה 'תשע "ז , בתמוז  כ"ב 

וכו ', הרה "ג ידידי יקרת  לקראת 

תורת�: לאוהבי  רב שלו� 

א� אודות  מנהגינו  על ששאלת  מה 

אתכ�  יצר אשר ברכת  מברכי� 

ישראל: קברי  ראיית  על  בדי� 

שלֿחכמיהנה  והסידורי�  הספרי�  בכל

ראשוני�  כעת , בה�  שעיינתי תימ� 

ובכלל�  זמנינו , מבני  וא� ואחרוני� ,

סעי�  שס"ז  סימ�  דעה  יורה  שלח� עריכת 

בש�  בפשיטות , זו  ברכה  נזכרה  ה ',

שהיא  דמשמע בסת� , או  בהדיא, ומלכות 

הרב  לדברי  לציי�  יש  [כ�  ומלכות . בש�

ונספחים  מלך מילואים  שפתי קסד 

מבני�  מצויי�  שוני� ] במקומות  בחו"ל  א�

קבורי�  בתוכ� אשר קטני�  או גדולי� 

בדור ההוראה גדולי מ�  ויש  מתי� ,

חשובי�  אלו  שמבני�  שדעת�  האחרו�

ברכת  עליה�  לבר� שראוי קברי�  לראיית 

אלו  זה , כל ולפי בדי� . אתכ�  יצר אשר

אינ�  מקומות  אות�  בסביבות הדרי�

בכל  הקברי�  ראיית  על  לבר�  יכולי�

את  ראו  הסת�  שמ�  מפני שה� , מקו� 

חולקי�  שיש  וא�  הנזכרי� . המבני�  אות�

והארי�  להקל . ברכות  ספק  הדבר, בעיקר

י"ג  אות  ט "ז פרק  העי�  שער בספר בזה 

ע "ש : ש� , ובהערה 

דוגמת ודבר וכפי העיר, בני לכל  יתכ�  זה 

בעיה "ת  השכיחה  המציאות 

ה�  אלו  ומבני�  שבהיות מודיעי� �עלית ,

ושבי�  עוברי�  ובדר"כ  מרכזיי�  במקומות 

ממילא  בה� , היטב  מתבונני�  ופעמי�  ש� 

הרואה  ברכת כמעט לבר� יוכלו  לא  רבי� 

שיש  וא�  זה . ספק מחמת ישראל  קברי

יוכלו  ממש  הקברות  בית  שבראיית  לומר

דעת  צירו� מחמת  זו , ברכה לבר�

בראיית  שלושי�  תו� שמברכי�  הפוסקי� 

המשנה  כתב הלא  אבל אחרי� . קברות 

אומרי�  שאי� סק "כ רט"ו  סימ�  ברורה 

בש�  ברכה  לחייב בברכות  ספיקא  ספק 

דעת  יחוה  בשו "ת בזה  והארי� ומלכות .

ש� : בהערה  כ"א  סימ�  ח"ה 

קבורה [וכן  מערות  בראיית  לומר יש 

וכמערת  במירו�  הרשב "י כקבר

בזה  שנחלקו  אלו , בכל וכיוצא  המכפלה 

זמנינו  פוסקי שער דעות  בספר  כ� על (ראה 

שליט"א  קנייבסקי הגר "ח בתשובות הספר  בסו�  העי� 

נ"ה) קברי� תשובה לראיית  חשוב  א� 

מחמת  וא "כ  לא . או  ברכה  המחייבי� 

וא�  וכנ "ל. שלושי�  תו� לבר� אי�  הספק 

בזמני�  רבי�  אצל הזה  בזמ�  שכיח  זאת  ג� 

ברכת  יברכו  לא  שוב  וממילא  שוני� ,

וכנ "ל]: הקברי� ,

מת  בחידוש הקברים  ברכת  בדין

.Ê שמה אמ ואם יתכ�  הדבר, נכו�  ת 

רבותינו  בדברי שמצינו 

בדי� , אתכ� יצר אשר ברכת שמברכי� 

שאז  מת  חידוש  שיש  במקו� דוקא  הוא

שדעת  מלבד  שבזה  זו, ברכה  בירכו  באמת 

מת  חידוש  על  לבר� שיש  פוסקי�  כמה 

יו�  שלושי�  בתו�  הקברות  בראיית  א�

ובשערי  יוס� , בברכי החיד"א  הפוסקי�  דעות (והביא

ש�) ובכה"ח בזה תשובה , לצר�  יש  עוד כ�  ,

דוקא  לבר� שיש  הפוסקי� מ�  כמה  דעת 

בזה  שמא  וא "כ ממש , הקברות  ראיית  על

אתכ�  יצר אשר ברכת  לבר� נהגו  דוקא

דברי שלפי אלא כלל. זה  זולת  ולא  בדי� 

ממילא  הנז "ל , דעימיה  וכל  ברורה  המשנה 

לבר�. זה  ספיקא  ספק יועיל לא שוב

ודו"ק : השתא , כנזכר י"ל ועדיי�

בישוב זה כעת  לע "ד נראה  שהיה מה 

קודש  קהילת  ומנהג  בזה , מנהגינו 

יע"א : בגדאד

ישראל  קברי ברכת  בעניין נוספות  דעות 

.Á הגר"ש אמנם שדעת  שמענו  כעת 

קורח  והגר"פ  מחפוד 

יצר אשר ברכת  לבר� שיש  היא  שליט"א 

יו� . שלושי�  ראה שלא  כל  בדי�  אתכ� 



מלך  ונספחים שפתי קסז מילואים 

הקברות  את רואה הוא כלל  בדר� הקברות ,

הקברות . בית  לתו� שנכנס  קוד�  מרחוק 

אפשר, אי  אות�  כשרואה  מיד  ולבר�

מרחוק  דבראייה  דאמר כמא�  הלכה  דלמא

הקברות  לבית  כשנכנס ולבר�  לבר�. אי� 

דמבר�  דאמר כמא�  הלכה  דלמא  אפשר, אי 

עברו  לא  ועדיי�  מרחוק , בראייה  א�

שנכנס  לפני אות�  שראה  מאז  יו�  שלושי� 

הקברות : לבית 

הקברות ברם את שראה כיו�  לענ "ד

הכל  הקברות , לבית  בדרכו  כשהוא 

ודוק : אחת , כראייה 

עוברג. שפעמי�  ג�  מה  ש� , כתבת  עוד

דברי�  לצור� הקברות  בית  ליד  אד�

עי� , כהר� הקברות  את  ורואה  אחרי� ,

זו  ברכה  לבר� יכול אינו  שוב  וממילא 

ברכה  בירכו  לא  כ� ועל  יו� . שלושי�  תו�

בתו�  הקברות  את  ראו  שמא  כלל , זו 

עכ"ד: לב , שימת  בלא  יו�  שלושי� 

שיודע ואינו מי דהתינח לענ "ד, נראה 

בר�  מרחוק . הקברות  את  שראה 

מרחוק, אות�  ראו  שלא  דאינשי רובא 

מקרוב. אות�  כשיראו  יברכו  לא  למה 

בלא  מרחוק  אות�  ראה שמא  לחוש  ואי� 

לא  לב שימת בלא  דראייה  לב, שימת

שכתבת  וכפי זה , לעניי� ראייה  חשיבא 

א�: ד"ה  ה '] [באות 

יתכ� ד. כי כתבת  ז '] [באות  דברי� ובסו� 

חכמי רבותינו  בדברי  שמצינו  דמה

כשיש  דוקא  הוא  זו , ברכה  לבר� תימ� 

וכו ': קבר חידוש 

הלא ולענ"ד חדא , כלל. יתכ�  לא

אפילו  מברכי�  אי�  בקהילותינו 

ו  קבר. חידוש  כיעל רבה  דחידושא  עוד,

בהדיא , לאשמועינ� להו  הוה  בודאי האיי,

ישראל  קברי  שהרואה וכתבו  סתמו  והיא�

גוונא : בכל דמשמע  מבר� ,

שג� ובפרט מהרי "� , מדברי הכי  מוכח

חיי�  ע� תכלאל בגו� כתב הוא 

יבר�  ישראל קברי הרואה  ע "א, קע "ה  ד� 

ע "ב  ש�  בפירושו  כתב  ואעפ"כ  וכו ',

מברכי�  שאי�  אע"פ  זו דברכה  ודע  בזה "ל ,

נתחדש  א�  לשלושי� , משלושי�  רק אותה 

תו�  אפילו  אותה  מבר� זה  הרי  קבר, ש� 

תקס "ט)שלושי� סימ� ג'] [חלק  והלכות (רדב"ז .

דחולק, נראה  רי "ב  סימ�  א ' חלק  קטנות 

הברכה  ולשו� יחיד , על הברכה  נתקנה  דלא 

עכ"ל: וע"ש , רבי�  בלשו�  שנתק�  מוכיח

התכלאל,הרי בגו� שכתב דמה  פשוט

מה  קבר. ש�  בנתחדש  מיירי לא 

נוטה  שדעתו  מהרי "�  מדברי שנראה  ג� 

לבר�  שאי� קטנות  הלכות  לסברת  קצת 

חש  פני�  כל על או  קבר, חידוש  על 

להקל: ברכות  ספק משו�  לסברתו 

דאורייתא  ביקרא

יצ"ו  הכהן חיים איתמר  הצעיר 

ונספחים  מלך מילואים  שפתי קסו 

על  המל� אהבת  בפירושו  שליט"א 

ב  הרחיב שהארי�  ה "י בפ "י ביאורהרמב"� 

ברכה  העלה  וכ�  ע "ש . זו , ברכה  ופירוש 

בית  בספר ודקדוקיה, פרטיה  על זאת

סעי�  י' פרק  שליט"א  קורח להגר"פ  מועד 

העור�]: הערת  ע "ש . ל ',

‡ÂÏÈÙאבל ÂÊ ‰Î¯· Í¯È·˘ ÈÓ È˙È‡¯ ‡Ï

.˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï·רבי זקיני מר ג� 

הול�  שהיה זצ "ל, הכה� אפרי�  שלמה 

אביו  קבר את  לבקר כיפור יו�  ערב  בכל

עירנו  פה  הקברות  בבית  זצ"ל, אהר�  רבי 

עמו , הלכנו פעמי�  והרבה  ת"ו , ברק בני

התרגלנו  מזה  וכנראה  כלל. מבר� היה  לא 

לבר�: שלא  אנחנו  ג� 

להימנע ולעת טע�  שו�  מצאתי  לא  עתה

נראה  הלכ�  זו . ברכה  מלבר�

למחות  אי�  ומלכות , בש�  אותה שהאומר

ללמד  שצרי� לענ "ד נראה  ואדרבה  בידו .

כ�  שהרי  ומלכות , בש�  לאמרה  לציבור

יוצא  מבלי  תימ�  חכמי  רבותינו  כל כתבו

באופ�  בהדיא כ�  ראיתי  ושוב  הכלל. מ� 

מ"ו  סימ�  המקוצר ערו� בשלח�  כללי ,

מתו�  מתבאר ש�  [אמנ�  יעו "ש . י"ד, סעי�

באלו  להקל וטובי�  רבי�  שמנהג דבריו 

הערת  ח'. אות א ' סימ�  לעיל ראה  הברכות.

מהלכות  ז ' פרק טוב  ש�  עוד  ועיי�  העור�].

תמצא  וא�  כשיכנס . ד"ה  א ' די�  תפילה 

ומלכות , בש� מלבר�  להימנע  טע�  איזה 

בעז "ה : בו  ואד��  אותו, נא  הודיעני 

דאורייתא  ביקרא

יצ"ו  הכהן חיים איתמר  הצעיר 

ג' סימן

ב' מכתב - המנהג  בטעמי דלעיל  דברינו על תגובות

כתגובה  שליט "א  הגאון ע "י נשלח זה  מכתב 

המנהג: בביאור  לעיל האמורים הדברים עיקרי אליו  ששלחתי לאחר 

ב'שכ"ח.לק "י , ה 'תשע"ז , בתמוז  כ "ה

אל  השלו�  מאדו�  שלו�  שלו� 

המעולפת  איגרת� וכו '. הרה "ג ידידי 

ליישב  שרצית  מה  וראיתי  הגיעתני, ספירי� 

קברי ראיית על מברכי�  שאי�  מנהגינו  את 

בקיצור ל� אשיב פנוי, שאיני ולפי ישראל .

העיקר: על נמר� 

וכ� א. ד"ה  בסו�  א '] [באות  שכתבת  מה 

להגרי "ח  השיב  מני  דמהר"א  פסק ,

נת�  לא  הרי הבנתי, לא  המנהג , לקיי� 

למנהג: טע� שו� 

ולפיב. בד "ה ג '] [באות  שכתבת  ומה

לבית  אד�  דכשהול� לומר כוונת�  זה ,



מלך  ונספחים שפתי קסז מילואים 

הקברות  את רואה הוא כלל  בדר� הקברות ,

הקברות . בית  לתו� שנכנס  קוד�  מרחוק 

אפשר, אי  אות�  כשרואה  מיד  ולבר�

מרחוק  דבראייה  דאמר כמא�  הלכה  דלמא

הקברות  לבית  כשנכנס ולבר�  לבר�. אי� 

דמבר�  דאמר כמא�  הלכה  דלמא  אפשר, אי 

עברו  לא  ועדיי�  מרחוק , בראייה  א�

שנכנס  לפני אות�  שראה  מאז  יו�  שלושי� 

הקברות : לבית 

הקברות ברם את שראה כיו�  לענ "ד

הכל  הקברות , לבית  בדרכו  כשהוא 

ודוק : אחת , כראייה 

עוברג. שפעמי�  ג�  מה  ש� , כתבת  עוד

דברי�  לצור� הקברות  בית  ליד  אד�

עי� , כהר� הקברות  את  ורואה  אחרי� ,

זו  ברכה  לבר� יכול אינו  שוב  וממילא 

ברכה  בירכו  לא  כ� ועל  יו� . שלושי�  תו�

בתו�  הקברות  את  ראו  שמא  כלל , זו 

עכ"ד: לב , שימת  בלא  יו�  שלושי� 

שיודע ואינו מי דהתינח לענ "ד, נראה 

בר�  מרחוק . הקברות  את  שראה 

מרחוק, אות�  ראו  שלא  דאינשי רובא 

מקרוב. אות�  כשיראו  יברכו  לא  למה 

בלא  מרחוק  אות�  ראה שמא  לחוש  ואי� 

לא  לב שימת בלא  דראייה  לב, שימת

שכתבת  וכפי זה , לעניי� ראייה  חשיבא 

א�: ד"ה  ה '] [באות 

יתכ� ד. כי כתבת  ז '] [באות  דברי� ובסו� 

חכמי רבותינו  בדברי  שמצינו  דמה

כשיש  דוקא  הוא  זו , ברכה  לבר� תימ� 

וכו ': קבר חידוש 

הלא ולענ"ד חדא , כלל. יתכ�  לא

אפילו  מברכי�  אי�  בקהילותינו 

ו  קבר. חידוש  כיעל רבה  דחידושא  עוד,

בהדיא , לאשמועינ� להו  הוה  בודאי האיי,

ישראל  קברי  שהרואה וכתבו  סתמו  והיא�

גוונא : בכל דמשמע  מבר� ,

שג� ובפרט מהרי "� , מדברי הכי  מוכח

חיי�  ע� תכלאל בגו� כתב הוא 

יבר�  ישראל קברי הרואה  ע "א, קע "ה  ד� 

ע "ב  ש�  בפירושו  כתב  ואעפ"כ  וכו ',

מברכי�  שאי�  אע"פ  זו דברכה  ודע  בזה "ל ,

נתחדש  א�  לשלושי� , משלושי�  רק אותה 

תו�  אפילו  אותה  מבר� זה  הרי  קבר, ש� 

תקס "ט)שלושי� סימ� ג'] [חלק  והלכות (רדב"ז .

דחולק, נראה  רי "ב  סימ�  א ' חלק  קטנות 

הברכה  ולשו� יחיד , על הברכה  נתקנה  דלא 

עכ"ל: וע"ש , רבי�  בלשו�  שנתק�  מוכיח

התכלאל,הרי בגו� שכתב דמה  פשוט

מה  קבר. ש�  בנתחדש  מיירי לא 

נוטה  שדעתו  מהרי "�  מדברי שנראה  ג� 

לבר�  שאי� קטנות  הלכות  לסברת  קצת 

חש  פני�  כל על או  קבר, חידוש  על 

להקל: ברכות  ספק משו�  לסברתו 

דאורייתא  ביקרא

יצ"ו  הכהן חיים איתמר  הצעיר 

ונספחים  מלך מילואים  שפתי קסו 

על  המל� אהבת  בפירושו  שליט"א 

ב  הרחיב שהארי�  ה "י בפ "י ביאורהרמב"� 

ברכה  העלה  וכ�  ע "ש . זו , ברכה  ופירוש 

בית  בספר ודקדוקיה, פרטיה  על זאת

סעי�  י' פרק  שליט"א  קורח להגר"פ  מועד 

העור�]: הערת  ע "ש . ל ',

‡ÂÏÈÙאבל ÂÊ ‰Î¯· Í¯È·˘ ÈÓ È˙È‡¯ ‡Ï

.˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï·רבי זקיני מר ג� 

הול�  שהיה זצ "ל, הכה� אפרי�  שלמה 

אביו  קבר את  לבקר כיפור יו�  ערב  בכל

עירנו  פה  הקברות  בבית  זצ"ל, אהר�  רבי 

עמו , הלכנו פעמי�  והרבה  ת"ו , ברק בני

התרגלנו  מזה  וכנראה  כלל. מבר� היה  לא 

לבר�: שלא  אנחנו  ג� 

להימנע ולעת טע�  שו�  מצאתי  לא  עתה

נראה  הלכ�  זו . ברכה  מלבר�

למחות  אי�  ומלכות , בש�  אותה שהאומר

ללמד  שצרי� לענ "ד נראה  ואדרבה  בידו .

כ�  שהרי  ומלכות , בש�  לאמרה  לציבור

יוצא  מבלי  תימ�  חכמי  רבותינו  כל כתבו

באופ�  בהדיא כ�  ראיתי  ושוב  הכלל. מ� 

מ"ו  סימ�  המקוצר ערו� בשלח�  כללי ,

מתו�  מתבאר ש�  [אמנ�  יעו "ש . י"ד, סעי�

באלו  להקל וטובי�  רבי�  שמנהג דבריו 

הערת  ח'. אות א ' סימ�  לעיל ראה  הברכות.

מהלכות  ז ' פרק טוב  ש�  עוד  ועיי�  העור�].

תמצא  וא�  כשיכנס . ד"ה  א ' די�  תפילה 

ומלכות , בש� מלבר�  להימנע  טע�  איזה 

בעז "ה : בו  ואד��  אותו, נא  הודיעני 

דאורייתא  ביקרא

יצ"ו  הכהן חיים איתמר  הצעיר 

ג' סימן

ב' מכתב - המנהג  בטעמי דלעיל  דברינו על תגובות

כתגובה  שליט "א  הגאון ע "י נשלח זה  מכתב 

המנהג: בביאור  לעיל האמורים הדברים עיקרי אליו  ששלחתי לאחר 

ב'שכ"ח.לק "י , ה 'תשע"ז , בתמוז  כ "ה

אל  השלו�  מאדו�  שלו�  שלו� 

המעולפת  איגרת� וכו '. הרה "ג ידידי 

ליישב  שרצית  מה  וראיתי  הגיעתני, ספירי� 

קברי ראיית על מברכי�  שאי�  מנהגינו  את 

בקיצור ל� אשיב פנוי, שאיני ולפי ישראל .

העיקר: על נמר� 

וכ� א. ד"ה  בסו�  א '] [באות  שכתבת  מה 

להגרי "ח  השיב  מני  דמהר"א  פסק ,

נת�  לא  הרי הבנתי, לא  המנהג , לקיי� 

למנהג: טע� שו� 

ולפיב. בד "ה ג '] [באות  שכתבת  ומה

לבית  אד�  דכשהול� לומר כוונת�  זה ,



מלך  ונספחים שפתי קסט מילואים 

הוא  יכול  א�  וכו ', הכסא  בבית  יושב היה 

וא�  יצא , דיבור כדי בתו� ולבר� לצאת

ברכות  שאי� מזה  נראה  יצא . לא לאו 

ראייה  של דיבור כדי תו� אלא  השבח

הירושלמי דברי  והביאו  עכ"ל. ושמיעה .

ש� : ראשוני�  כמה  הללו 

הדי� ומדברי  שכ�  משמע הנ "ל הרמב"� 

שאי�  הראייה, ברכות  בכל

או  לראייה  דיבור כדי בתו� אלא  מברכי�

ש�  המאירי לשו� וראה  צא  לשמיעה .

עליה�  מבר�  המצוות  כל בזה "ל, שכתב 

ומכל  הטבילה. מ�  חו�  לעשיית� , עובר

מ�  שמוציאי�  ראיתי גאוני�  לקצת  מקו� 

שנבאר כמו אחרות , מצוות  קצת הכלל 

אלו  כגו�  השבח, ברכות  והשנית , וכו '.

או  מחודשי�  דברי�  ראיית  על  הבאות 

עול� , מלא  שכוחו ברו� כגו�  שמיעת� ,

הבריות  משנה  ברו� בראשית , עושה  ברו� 

אחר אלא  ברכת�  אי�  ואלו  ודומיה� ,

שבתלמוד  אלא  הראייה . או  השמיעה 

או  לראייה  תכ� להיותה  מזקיקי�  המערב 

עכ"ל: וכו ', שמיעה 

ברכת ולפי  לגבי דיד�  דבנדו� פשוט  זה 

אות�  ראה  א�  הקברי� , ראיית 

אליה�  הגיע  קצר זמ�  שלאחר א�  מרחוק 

שיכול  באופ�  ממש  מקרוב  אות�  ורואה 

את  הפסיד שכבר י "ל  עלמא , לכולי  לבר�

מרחוק, אות�  ראה  וכבר הואיל  הברכה ,

לבר�  אי�  וסיעתו  הרמב "�  לדברי  והרי 

הראייה : אחרי  תכ�  אלא 

סו� אמנם ב' חלק משה  באר בשו "ת 

חלק  החכמה בצל ובשו "ת  י ' סימ� 

בזה , חילקו  ואיל� , ד ' אות כ"ז  סימ�  ה '

תו�  להיות  צריכה  הרעמי�  ברכת  דדוקא 

כלי�  שה�  לפי  לשמיעת� , דיבור כדי

כ�  שאי�  מה  דיבור. כדי לאחר לגמרי 

שכל  לומר יש  הראייה , ברכות שאר לגבי

וכו ', אריכתא  כראייה  חשיבא  הראייה 

כת "ר סברת  ע�  תואמי�  ודבריה�  יעו "ש .

לשו�  פשט  פני�  כל על א� שליט"א .

כ� : לא  קצת  נראה  הראשוני� 

ולומר,ובר עוד לצדד  שיש  נראה  די�  מ� 

הפוסקי�  אלו שכתבו מה  שכל 

ונכנס  מרחוק שרואה שבאופ�  הנזכרי� 

אחת , ראייה  חשיבא  הכל  הקברות לבית 

לבית  מיד נכנס  שבאמת  באופ� דוקא היינו 

פעמי�  הלא  אבל זו . ראייה  לאחר הקברות 

מרחוק, הקברות  בית את  רואה  אד�  רבות 

לדברי�  הוא  פונה  לראשונה  שרואה  ולאחר

מכ�  לאחר ורק  ענייניו , ולשאר אחרי� 

אי�  שודאי י "ל  ובזה  הקברות, לבית  נכנס

אחת , לראייה  נחשב  שוב זה  הסת�  ומ� 

הפוסקי�  דעות  לפי  לבר�  יוכל לא 

ש� : שהזכרתי 

ד ' הערה 

י "ל ואשר עדיי�  ג '. אות  ש�  כתבת� 

רחוק  אד� נמצא  כאשר שפעמי� 

מתבונ�  א�  שהוא  יתכ�  הקברות , מבית 

ולצמצ�  לשער יוכל ומי הקברי� , על קצת 

נתכוו�  לזה  ושמא  לא . או  ראייה  נחשב מה 

והנהגות  תשובות  בשו "ת שליט"א  הגאו� 

כ�  ועל  הקוד� . במכתבי  אליו שציינתי

המקורות  [וראה עוד . לבר� שלא  חששו 

של  בתשובתו  להל�  במוסגר בדברינו  לזה 

ודו "ק]: ע"ז , שליט"א  הגאו� 

ונספחים  מלך מילואים  שפתי קסח 

ד' סימן

דלעיל  בעניינים תשובות

שליט "א , הגאון  אל ידינו  על נשלח  אשר המכתב  וזה

הקודם: המכתב  על כתגובה 

מנח� בס "ד, חודש  ראש  ערב ראשו�  יו� 

הגאו�  לכבוד ה 'תשע "ז . אב 

ויקירא , רבה  גוברא  האיי  בתורה , המופלג

כל  אשר טהורה , בתוי"ש  וגדוש  מלא 

שפתיו  כי וצדק, באמת  נאמרי�  דבריו 

הוא  הלא  דעת , ישמרו  אשר כה�  שפתי

כה�  איתמר רבי  מאחיו  הגדול הכה� 

שליט"א  לכת "ר שולח הנני  שליט"א .

ברכת  בעניי�  דבריכ�  על שכתבתי  ממה 

תורה  להגדיל ישראל, קברי הרואה 

ולהאדירה :

א' הערה

שכתב ראשית מה  על לעורר רציתי  כל,

הראשו�  במכתבו  כת "ר אלי 

שלא  הוא  דנא  מקדמת  משפחתו  שמנהג

גדול  מקו�  יש  ולכאורה  זו. ברכה  לבר�

ממנהג  כ�  כל ראיה  שאי� להעיר,

שיש  לפי הכהני�, משפחת  משפחתכ� 

אלא  זו ברכה  מבר�  אד�  שאי�  אומרי� 

ממש , הקברות  בית  בתו� כשנמצא  דוקא

הירושלמי לשו�  פי  על עוד אומרי�  ויש 

הול�  הוא  כ� א�  אלא מבר� אד�  שאי� 

כמה  אלו  שיטות  והזכירו הקברות . בי� 

זה , ולפי  בפני� . שכתבתי כמו  פוסקי� ,

כהני�  משפחת  ממנהג  ראיה להביא  אי� 

דארעא : עמא לשאר

ב ' הערה 

דבריכ� וכעת על  להעיר בס "ד אבוא 

תורה  להגדיל השני  במכתב 

שבו : ההערות  סדר לפי ולהאדירה ,

לומרבמה כוונתי אי�  א'. באות  שהערת� 

טע�  נת�  זלה "ה  מני  שמהר"א 

כ�  כל חשש  שהוא  להראות  אלא למנהג,

על  שנשאל  והג�  ומלכות . בש� מלבר�

כל  ע�  תמוה , זה ושמנהג מהגרי "ח כ�

שלא  ללמוד אפשר אליו  מתשובתו  זה 

שלכאורה  הג�  המנהג , את לבטל  רצה 

סו�  ש�  שציינתי  [וכפי הדי� . נגד  הוא

חכמי מגדולי שכמה  ח' ואות  א ' אות

זה ]: במנהג החזיקו  א�  דורינו 

ג ' הערה 

הערה ובמה באמת  ב '. אות  ש� שכתבת� 

כתב  הנה  וכדלהל� . היא , נכונה 

ברכות  וא�  ע "ב, ז' ד� בפסחי�  הרמב"� 

הרואה , שבפרק  אות�  כגו� ה� , השבח

אות� , מברכי�  לעשיית�  עובר לאו  ודאי 

לומר ראוי שאי�  מכ� . לאחר אלא 

עוצ�  יהיה  הגדול  הי�  לראות  שכשיתקרב 

ומבר�. רואה אלא  ורואה , ומבר� עיניו

אמרו  בירושלמי  ומיהו  וכו '. בכול�  וכ� 

ברכות  ב ')במסכת  הלכה ט ' ברקי� ,(פרק  גבי



מלך  ונספחים שפתי קסט מילואים 

הוא  יכול  א�  וכו ', הכסא  בבית  יושב היה 

וא�  יצא , דיבור כדי בתו� ולבר� לצאת

ברכות  שאי� מזה  נראה  יצא . לא לאו 

ראייה  של דיבור כדי תו� אלא  השבח

הירושלמי דברי  והביאו  עכ"ל. ושמיעה .

ש� : ראשוני�  כמה  הללו 

הדי� ומדברי  שכ�  משמע הנ "ל הרמב"� 

שאי�  הראייה, ברכות  בכל

או  לראייה  דיבור כדי בתו� אלא  מברכי�

ש�  המאירי לשו� וראה  צא  לשמיעה .

עליה�  מבר�  המצוות  כל בזה "ל, שכתב 

ומכל  הטבילה. מ�  חו�  לעשיית� , עובר

מ�  שמוציאי�  ראיתי גאוני�  לקצת  מקו� 

שנבאר כמו אחרות , מצוות  קצת הכלל 

אלו  כגו�  השבח, ברכות  והשנית , וכו '.

או  מחודשי�  דברי�  ראיית  על  הבאות 

עול� , מלא  שכוחו ברו� כגו�  שמיעת� ,

הבריות  משנה  ברו� בראשית , עושה  ברו� 

אחר אלא  ברכת�  אי�  ואלו  ודומיה� ,

שבתלמוד  אלא  הראייה . או  השמיעה 

או  לראייה  תכ� להיותה  מזקיקי�  המערב 

עכ"ל: וכו ', שמיעה 

ברכת ולפי  לגבי דיד�  דבנדו� פשוט  זה 

אות�  ראה  א�  הקברי� , ראיית 

אליה�  הגיע  קצר זמ�  שלאחר א�  מרחוק 

שיכול  באופ�  ממש  מקרוב  אות�  ורואה 

את  הפסיד שכבר י "ל  עלמא , לכולי  לבר�

מרחוק, אות�  ראה  וכבר הואיל  הברכה ,

לבר�  אי�  וסיעתו  הרמב "�  לדברי  והרי 

הראייה : אחרי  תכ�  אלא 

סו� אמנם ב' חלק משה  באר בשו "ת 

חלק  החכמה בצל ובשו "ת  י ' סימ� 

בזה , חילקו  ואיל� , ד ' אות כ"ז  סימ�  ה '

תו�  להיות  צריכה  הרעמי�  ברכת  דדוקא 

כלי�  שה�  לפי  לשמיעת� , דיבור כדי

כ�  שאי�  מה  דיבור. כדי לאחר לגמרי 

שכל  לומר יש  הראייה , ברכות שאר לגבי

וכו ', אריכתא  כראייה  חשיבא  הראייה 

כת "ר סברת  ע�  תואמי�  ודבריה�  יעו "ש .

לשו�  פשט  פני�  כל על א� שליט"א .

כ� : לא  קצת  נראה  הראשוני� 

ולומר,ובר עוד לצדד  שיש  נראה  די�  מ� 

הפוסקי�  אלו שכתבו מה  שכל 

ונכנס  מרחוק שרואה שבאופ�  הנזכרי� 

אחת , ראייה  חשיבא  הכל  הקברות לבית 

לבית  מיד נכנס  שבאמת  באופ� דוקא היינו 

פעמי�  הלא  אבל זו . ראייה  לאחר הקברות 

מרחוק, הקברות  בית את  רואה  אד�  רבות 

לדברי�  הוא  פונה  לראשונה  שרואה  ולאחר

מכ�  לאחר ורק  ענייניו , ולשאר אחרי� 

אי�  שודאי י "ל  ובזה  הקברות, לבית  נכנס

אחת , לראייה  נחשב  שוב זה  הסת�  ומ� 

הפוסקי�  דעות  לפי  לבר�  יוכל לא 

ש� : שהזכרתי 

ד ' הערה 

י "ל ואשר עדיי�  ג '. אות  ש�  כתבת� 

רחוק  אד� נמצא  כאשר שפעמי� 

מתבונ�  א�  שהוא  יתכ�  הקברות , מבית 

ולצמצ�  לשער יוכל ומי הקברי� , על קצת 

נתכוו�  לזה  ושמא  לא . או  ראייה  נחשב מה 

והנהגות  תשובות  בשו "ת שליט"א  הגאו� 

כ�  ועל  הקוד� . במכתבי  אליו שציינתי

המקורות  [וראה עוד . לבר� שלא  חששו 

של  בתשובתו  להל�  במוסגר בדברינו  לזה 

ודו "ק]: ע"ז , שליט"א  הגאו� 

ונספחים  מלך מילואים  שפתי קסח 

ד' סימן

דלעיל  בעניינים תשובות

שליט "א , הגאון  אל ידינו  על נשלח  אשר המכתב  וזה

הקודם: המכתב  על כתגובה 

מנח� בס "ד, חודש  ראש  ערב ראשו�  יו� 

הגאו�  לכבוד ה 'תשע "ז . אב 

ויקירא , רבה  גוברא  האיי  בתורה , המופלג

כל  אשר טהורה , בתוי"ש  וגדוש  מלא 

שפתיו  כי וצדק, באמת  נאמרי�  דבריו 

הוא  הלא  דעת , ישמרו  אשר כה�  שפתי

כה�  איתמר רבי  מאחיו  הגדול הכה� 

שליט"א  לכת "ר שולח הנני  שליט"א .

ברכת  בעניי�  דבריכ�  על שכתבתי  ממה 

תורה  להגדיל ישראל, קברי הרואה 

ולהאדירה :

א' הערה

שכתב ראשית מה  על לעורר רציתי  כל,

הראשו�  במכתבו  כת "ר אלי 

שלא  הוא  דנא  מקדמת  משפחתו  שמנהג

גדול  מקו�  יש  ולכאורה  זו. ברכה  לבר�

ממנהג  כ�  כל ראיה  שאי� להעיר,

שיש  לפי הכהני�, משפחת  משפחתכ� 

אלא  זו ברכה  מבר�  אד�  שאי�  אומרי� 

ממש , הקברות  בית  בתו� כשנמצא  דוקא

הירושלמי לשו�  פי  על עוד אומרי�  ויש 

הול�  הוא  כ� א�  אלא מבר� אד�  שאי� 

כמה  אלו  שיטות  והזכירו הקברות . בי� 

זה , ולפי  בפני� . שכתבתי כמו  פוסקי� ,

כהני�  משפחת  ממנהג  ראיה להביא  אי� 

דארעא : עמא לשאר

ב ' הערה 

דבריכ� וכעת על  להעיר בס "ד אבוא 

תורה  להגדיל השני  במכתב 

שבו : ההערות  סדר לפי ולהאדירה ,

לומרבמה כוונתי אי�  א'. באות  שהערת� 

טע�  נת�  זלה "ה  מני  שמהר"א 

כ�  כל חשש  שהוא  להראות  אלא למנהג,

על  שנשאל  והג�  ומלכות . בש� מלבר�

כל  ע�  תמוה , זה ושמנהג מהגרי "ח כ�

שלא  ללמוד אפשר אליו  מתשובתו  זה 

שלכאורה  הג�  המנהג , את לבטל  רצה 

סו�  ש�  שציינתי  [וכפי הדי� . נגד  הוא

חכמי מגדולי שכמה  ח' ואות  א ' אות

זה ]: במנהג החזיקו  א�  דורינו 

ג ' הערה 

הערה ובמה באמת  ב '. אות  ש� שכתבת� 

כתב  הנה  וכדלהל� . היא , נכונה 

ברכות  וא�  ע "ב, ז' ד� בפסחי�  הרמב"� 

הרואה , שבפרק  אות�  כגו� ה� , השבח

אות� , מברכי�  לעשיית�  עובר לאו  ודאי 

לומר ראוי שאי�  מכ� . לאחר אלא 

עוצ�  יהיה  הגדול  הי�  לראות  שכשיתקרב 

ומבר�. רואה אלא  ורואה , ומבר� עיניו

אמרו  בירושלמי  ומיהו  וכו '. בכול�  וכ� 

ברכות  ב ')במסכת  הלכה ט ' ברקי� ,(פרק  גבי



מלך  ונספחים שפתי קעא מילואים 

אפילו  והיינו  וכו ', זו  ברכה  שביר�  מי

חזרתי שאת , וליתר כהני�. שאינ� מי

לי ואמר כה� , שאינו  מופלג זק� ושאלתי 

זו : ברכה  שביר�  מי ראה  לא  שמעול�

ב ' להערה 

בקונטריס�,אם זה  לשו� לתק�  עלי� כ� 

הפשוט  ללומד אפילו  שיוב�  כדי

כמוני:

ג ' להערה 

הרמב "� איני  דברי  בעצ� לדו�  כעת פנוי

הלכה  בזה  כוונת�  א�  ולעיי�  וסיעתו ,

שחילקו  החילוק פני�  כל על  למעשה .

החכמה  בצל  ובשו "ת  משה  באר בשו "ת 

קוד�  בדעתי עלה וכ� טפי , מסתברא 

דבריה� : ראותי

זה וצריך  לחילוק  ראיה  יש  א�  לעיי� 

סימ�  רבה  אליה הרב  שכתב  ממה 

ש�  זוטא  אליה  ובספרו  ו ' ס "ק סו�  רכ"ז 

הרב  והביא � אברה� , ברכת בש�  סק "ד

ודוק. יעו "ש  ד', ס"ק  ש� זיתי�  שתילי 

אברה� : ברכת  ספר בגו�  לעיי� וטוב 

כסברת ואעיקרא המנהג שאי�  נראה 

שהרי וסיעתו , הרמב"� 

ברכת  שמברכי�  וחודש  חודש  בכל מעשי� 

מראייתה , דיבור כדי עבור אחרי הלבנה 

ל�  דסבירא  כרחי�  ועל ותשכח. דוק 

בברכת  אלא  קאמר לא  דהירושלמי 

ברכת  [וגבי לעיל. הנזכר וכחילוק  הרעמי� ,

אות  א ' בסימ�  שכתבנו  מה  ראה  האילנות 

לכא� . מינה  ודו "ק  אלא, ד"ה  סו� ה '

העור�]: הערת 

שאמרו ולא מה שאפילו  אלא  עוד 

הרעמי� , ברכת  לעניי�  בירושלמי

לכתחילה , אלא  שאינו  פוסקי�  כמה  דעת 

וכ�  כ� . אחר אפילו  מבר�  בדיעבד אבל 

ס "ק  רכ"ז  סימ�  זיתי�  שתילי הרב  פסק 

וא�  יעו "ש . ז ', ס"ק  ס "ו  בסימ�  וכ�  ו ',

ישראל  קברי  הרואה לברכת  שכ�  כל כ� 

בה : וכיוצא 

קע "ו גם  ד� א ' חלק חיי� בע� מהרי"�

זיתי� . שתילי  הרב כדברי פסק ע "ב

ב' חלק  צדיק פעולת שבתשובותיו  אלא 

ונראה  יעו "ש , בהיפ� פסק  רי"ט סימ� 

פי על וא�  האחרונה . משנתו  היא  שזו 

בברכת  אלא  זה  דאי�  למימר איכא  כ� ,

וכפי לעיל , הנזכר וכחילוק  הרעמי� ,

[ועדיי�  הלבנה . מברכת  שכתבתי  הראיה 

כי ש� , מהרי "�  בדברי  להתבונ�  יש 

שה�  הר"�, לדברי שהסכי�  נראה  לכאורה 

דלעיל]: הרמב"�  דברי ה� 

לא ומה אני א� ובר, בד "ה  שכתבת 

לבית  שנכנס במי אלא  דיברתי

יודע  א�  אד� , כל  ושאר מיד. הקברות 

שלושי�  בתו� הקברי�  את  ראה  לא  שעדיי� 

שכתבתי וכמו  יבר� , לא  מדוע  יו� ,

אוסי�  שאת  [ליתר ג'. אות  הקוד�  במכתבי

העי�  שער בספר ראיתי  שעתה  מה בזה 

דבר הרואה  וז "ל , שכתב  ו ' אות  ב' פרק

שלא  אפילו  לבר� צרי� ברכה , המחייב 

הדבר לו  שנזדמ�  וכגו�  לראותו , נתכוי� 

ובהערה  ע"כ. לרגע. וראהו  זוית  בקר� 

די�  שיש  בפוסקי�  מצינו  לא  כתב, ש� 

ד�  בע"ז  בגמרא  ולהדיא  לראות . להתכוי� 

ונספחים  מלך מילואים  שפתי קע 

ה ' הערה

נכונה וזה ההערה  ד'. אות  ש�  שכתבת� 

לבאר אפשר אי ובאמת  ואמיתית ,

תימ�  גאוני  שכתבו  מה  ע�  המנהג  וליישב 

ליישב  אפשר פני�  כל  על אבל זלה "ה .

וההלכה , הדי�  שורת  נגד יהיה  שלא  המנהג

יש  ושמא  זו , ברכה  לגמרי לבטל ושלא 

בירכו , שפיר קבר חידוש  של שבאופ� לומר

לבר�  יש  שוב  זה שבאופ�  משו�  וזאת 

מחמת  וזה  מרחוק, הקברי�  את  שראו  הג� 

שמברכי�  הסוברי� הפוסקי� דעת  צירו� 

ובצירו�  מרחוק, ולא  מקרוב בראייה  דוקא 

קבר שבחידוש  הסוברי�  הפוסקי�  דעת 

הקבר, חידוש  בזמ�  דוקא  זה  וכל מברכי�.

בית  את  ראו  לא  שעדיי�  יודעי�  שאז 

בעלמא  אבל הזה . החדש  הקבר ע�  הקברות 

לחוש  יש  שהרי זה , צירו� מחמת בירכו  לא 

חידוש  את מקרוב או  מרחוק  ראו  כבר שמא 

לא  דבעלמא  ל�  דקיימא  [והג�  וכו '. הקבר

לומר יש  בברכה , לחייב ספיקא ספק  מהני 

יתכ�  שהלא  מהני , כהאיי הספיקות שבסוג

ודו "ק]: הדי� . מעיקר בהברכה  שמחוייבי� 

התורה  ובברכת מרובה בברכה

ה' סימן 

דלעיל  בעניינים שליט"א הגאון תשובות 

ב'שכ"ח.לק"י, ה 'תשע "ז , אב  מנח�  ב '

וכו ' היקר ידידי יקרת לקראת 

שליט"א :

שכתבתיקיבלתי  מה  על הערותי� איגרת 

בעניי�  הקודמי�  מכתבי ַבשני

ל�  ואשיב ישראל, קברי הרואה  ברכת 

לענ "ד: שנראה  מה בקצרה בעז "ה 

א' להערה

ברכות הנה שבגמרא  הברייתא  לשו�  פשט

י ' פרק  והרמב"�  ע "ב , נ "ח ד�

ערו�  בשלח�  ומר� י ', די�  ברכות מהלכות 

פוסקי� , ושאר י "ב , סעי� רכ"ד סימ� 

משמע  ישראל, קברי הרואה  וכתבו  שסתמו 

בתו�  כשהוא הראייה  שתהיה  בעינ�  דלא 

גבול  בתו�  לא  וא� לקבר, אמות ארבע 

ברכות  משאר שנא  מאי  ועוד, הקברות . בית 

הא  כי  רבה  חידושא  הלא  ועוד, הראייה .

הוה  זו , ברכה  מברכי�  אינ�  שהכהני� 

בהדיא : לאשמועינ�  להו 

מבר� ומצד אד� שאי�  הסוברי�  דעת 

בתו�  כשנמצא  דוקא  אלא  זו  ברכה 

הכהני�  אנו  הלא  ממש , הקברות  בית 

אלא  הקברות  בית  לתו� נכנסי� 

וא�  הקברות , מ�  אמות ארבע שמתרחקי� 

לבר�: שלא  מנהגינו  כ�  פי על 

מבר� ואפילו  אד�  שאי�  הסוברי�  לדעת 

אמות  ארבע  תו� הוא  כ� א�  אלא 

ראיתי שלא  וכתבתי  הקדמתי הלא  לקברות ,



מלך  ונספחים שפתי קעא מילואים 

אפילו  והיינו  וכו ', זו  ברכה  שביר�  מי

חזרתי שאת , וליתר כהני�. שאינ� מי

לי ואמר כה� , שאינו  מופלג זק� ושאלתי 

זו : ברכה  שביר�  מי ראה  לא  שמעול�

ב ' להערה 

בקונטריס�,אם זה  לשו� לתק�  עלי� כ� 

הפשוט  ללומד אפילו  שיוב�  כדי

כמוני:

ג ' להערה 

הרמב "� איני  דברי  בעצ� לדו�  כעת פנוי

הלכה  בזה  כוונת�  א�  ולעיי�  וסיעתו ,

שחילקו  החילוק פני�  כל על  למעשה .

החכמה  בצל  ובשו "ת  משה  באר בשו "ת 

קוד�  בדעתי עלה וכ� טפי , מסתברא 

דבריה� : ראותי
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העור�]: הערת 
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יודע  א�  אד� , כל  ושאר מיד. הקברות 

שלושי�  בתו� הקברי�  את  ראה  לא  שעדיי� 

שכתבתי וכמו  יבר� , לא  מדוע  יו� ,
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ה ' הערה
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קבר שבחידוש  הסוברי�  הפוסקי�  דעת 
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התורה  ובברכת מרובה בברכה

ה' סימן 

דלעיל  בעניינים שליט"א הגאון תשובות 

ב'שכ"ח.לק"י, ה 'תשע "ז , אב  מנח�  ב '

וכו ' היקר ידידי יקרת לקראת 

שליט"א :

שכתבתיקיבלתי  מה  על הערותי� איגרת 

בעניי�  הקודמי�  מכתבי ַבשני

ל�  ואשיב ישראל, קברי הרואה  ברכת 

לענ "ד: שנראה  מה בקצרה בעז "ה 

א' להערה

ברכות הנה שבגמרא  הברייתא  לשו�  פשט

י ' פרק  והרמב"�  ע "ב , נ "ח ד�

ערו�  בשלח�  ומר� י ', די�  ברכות מהלכות 

פוסקי� , ושאר י "ב , סעי� רכ"ד סימ� 

משמע  ישראל, קברי הרואה  וכתבו  שסתמו 

בתו�  כשהוא הראייה  שתהיה  בעינ�  דלא 

גבול  בתו�  לא  וא� לקבר, אמות ארבע 

ברכות  משאר שנא  מאי  ועוד, הקברות . בית 

הא  כי  רבה  חידושא  הלא  ועוד, הראייה .

הוה  זו , ברכה  מברכי�  אינ�  שהכהני� 

בהדיא : לאשמועינ�  להו 

מבר� ומצד אד� שאי�  הסוברי�  דעת 

בתו�  כשנמצא  דוקא  אלא  זו  ברכה 

הכהני�  אנו  הלא  ממש , הקברות  בית 

אלא  הקברות  בית  לתו� נכנסי� 

וא�  הקברות , מ�  אמות ארבע שמתרחקי� 

לבר�: שלא  מנהגינו  כ�  פי על 

מבר� ואפילו  אד�  שאי�  הסוברי�  לדעת 

אמות  ארבע  תו� הוא  כ� א�  אלא 

ראיתי שלא  וכתבתי  הקדמתי הלא  לקברות ,
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באשה  פגע גמליאל דרב�  אמרו  ע "א כ

שלא  א� עליה , וביר� זוית  בקר�  נאה

על  שמברכי�  ועוד, כלל . לראותה נתכוי� 

הג�  ועוד האר�  ורעידת ורעמי�  ברקי� 

לראות�  להתכוי� שיי� לא  שכמעט

בהדיא  כתב  שכ� עוד הביא  וש�  ולשומע�.

כלל  חדש  אור בספרו זצ"ל  באכנר הגר"ח

בכל  ע"ש  י "ז , אות הראות  חוש  כ"ז 

שראייה  ודאי זה  ולפי  ודפח"ח . דבריו .

מה  ראה  עוד לרוב . מצוייה  זה  כגו� 

ודו "ק. מזה , ו ' אות  א ' בסימ�  שכתבתי

העור�]: הערת 

ד ' להערה 

ראה על  שלא  בבירור שיודע  מי  פני�  כל 

מדוע  יו� , שלושי�  בתו� הקברי� את 

יבר�: לא 

ה ' להערה

למציאות ,כל מתאי�  אינו  שכתבת  מה 

חידוש  על אפילו כלל בירכו  שלא

הקוד�  במכתבי  כתבתי כבר וכאשר קבר,

הגאו�  בדברי [ראה ולענ "ד. ד "ה ד' אות

בסימ�  שהובאו שליט"א  בסיס  עזריה  רבי

העור�]: הערת  לכא� . מינה  ודו�  ח', אות  א '

טו"ב  בשי"ש ואחתו� 

יצ"ו  הכהן חיים איתמר  הצעיר 
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