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 שולחן ערוך אורח חיים הלכות נטילת ידים סימן קנח סעיף י

דאמר רב ג, דהיינו שיעור ביצה וחצי), יוסיף ליטול בשפע, ששיעורם ברביעית, (פירוש רביעית הלואעפ"י 
 מלא חפני טיבותא. שאי מלא חפני מיא, ויהבו לי אנא מ חסדא:

 פירוש המשנה לרמב"ם מסכת מעשר שני פרק ה משנה א

מציינין מן ציון והוא הסימן. אמר שמסמנין כרם רבעי בגושי עפר שיידעו בני אדם שהוא כרם רבעי ולא יאכלו 
קדש הלולים, ודינו שיאכלוהו בעליו  ממנו כלום לפי שהוא קדש כמו שאמר ה' ובשנה הרביעית יהיה כל פריו

בירושלם כמעשר שני כמו שיתבאר. ושל ערלה בחרסית, והוא החימר השרוף, מפני שאיסור הערלה חמור 
מאיסור כרם רבעי, לפי שכרם רבעי ניתן לאכילה, והערלה אסורה בהנאה כמו שיתבאר, ולפיכך לא יסמן אותה 

שם סימן ויאכלו מהם בני אדם ויבואו לידי מכשול. ושל קברות בקוזזות אדמה שמא תתפורר ותאבד ולא ישאר 
בסיד, ר"ל שציון הקברות לא יהא אלא בסיד והוא שממיסין את הסיד במים ושופכין על מקום הקבר, כדי שיודע 
שאותו המקום טמא ויפרשו ממנו הכהנים, וזה הוא ענין אמרו וממחה ושופך. ורבן שמעון בן גמליאל אומר שלא 

לרשום כרם רבעי וערלה כדי שלא יאכלו מהן אלא בשנת השמטה שהיא הפקר ויד כל אדם פשוטה  הצרכנו
בגנות ובכרמים, אבל שלא בשנת השמטה אין צריך לצינן, לפי שאין רשות לכל אדם לפשוט ידו ולאכול דבר 

, י שעון גזל חמור יותר, מפנשאינו שלו, ומי שעבר ואכל הרי זה גזלן, ואין לנו לעשות תקנה לגזלן כדי שלא יכשל
 ודברים אלו נכונים. 

 ס"ק לה משנה ברורה סימן תרלט

עד חצות הלילה פן יעבור הגשם דאם יעבור יכנס לסוכה ויברך ברכת לישב בסוכה עוד כתבו דראוי להמתין 
ויאכל ויוצא בזה המ"ע לכו"ע ויש מאחרונים שכתבו דאין כדאי להמתין כל כך דאם ימתין עם אכילת ב"ב 

חצות  הגדולים והקטנים אין לך מניעת שמחת יום טוב יותר מזה [שע"ת] וכן בא"ר ופרי מגדים לא הזכירו שיעור
 רק כשעה או שתים ואם לא פסקו יעשה אז קידוש בסוכה כמו שכתב הרמ"א: 



Riddles of the week 

#1 

 פסוק ט רש"י פרשת כי תצא פרק כה

מעולל ועד יונק משור ועד שה (שמואל א' טו ג). שלא יהא שם עמלק  מאיש ועד אשה -ת זכר עמלק תמחה א
 נזכר אפילו על הבהמה, לומר בהמה זו משל עמלק היתה:

 

#2 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן ס סעיף ד

 וכן הלכה. בעשיית אותה מצוה,לצאת  שאין מצות צריכות כוונה, וי"א שצריכות כוונה י"א

 ס"ק י סימן סמשנה ברורה 

כתב המ"א בשם הרדב"ז דזה דוקא במצוה דאורייתא אבל במצוה דרבנן א"צ כונה. ולפ"ז כל  -וכן הלכה 
הברכות שהם ג"כ דרבנן לבד מבהמ"ז אם לא כיון בהם לצאת יצא בדיעבד אך מכמה מקומות בשו"ע משמע 

מצוה דאורייתא למצוה דרבנן. ודע שהוא חולק ע"ז וכן מבאור הגר"א בסימן תפ"ט משמע ג"כ שאין לחלק בין 
דכתב המ"א לקמן בסימן תפ"ט סק"ח דאף דהשו"ע פסק להלכה דמצות צריכות כונה וא"כ היכא שלא כיון 
בפעם ראשונה צריך לחזור ולעשות המצוה אעפ"כ לא יברך עוד עליה שלענין ברכה צריך לחוש לדעת הי"א 

בכלל ס"ח דמה דמצרכינן ליה לחזור ולעשות המצוה היינו שאין צריך כונה ועי' בבה"ל. ודע עוד דכתב הח"א 
במקום שיש לתלות שעשייה הראשונה לא היתה לשם מצוה כגון בתקיעה שהיתה להתלמד או בק"ש שהיתה 
דרך לימודו וכדומה אבל אם קורא ק"ש כדרך שאנו קורין בסדר תפילה וכן שאכל מצה או תקע ונטל לולב אף על 

שהרי משום זה עושה כדי לצאת אף על פי שאינו מכוין עכ"ל ור"ל היכא שמוכח לפי פי שלא כיון לצאת יצא 
הענין שעשייתו הוא כדי לצאת אף על פי שלא כיון בפירוש יצא אבל בסתמא בודאי לא יצא כדאיתא בתוס' סוכה 

מצוה לצאת ידי  [דף ל"ט ע"א ד"ה עובר עי"ש] וכ"ז לענין בדיעבד אבל לכתחילה ודאי צריך ליזהר לכוין קודם כל
 חובת המצוה וכן העתיקו כל האחרונים בספריהם עיין בח"א בכלל כ"א ובדה"ח הלכות ק"ש ובמעשה רב:



Selected audio from our listeners 

Answers to the questions 

Answers to the questions 1 click here 

Answers to the questions 2 click here 

Answers to the questions 3 click here 

Answers to the questions 4 click here 

Answers to the questions 5 click here 

Answers to the questions 6 click here 

Answers to the questions 7 click here 

Answers to the questions 8 click here 

Answers to the questions 9 click here 

Answers to the questions 10 click here

https://drive.google.com/open?id=1osOK3UFR3MjGh9MtdORL0tsSqbNeMROd
https://drive.google.com/open?id=1W4RjY6UWOZo53b_xQOb-2WyTztIgEzyI
https://drive.google.com/open?id=1P6Q0mVMPOzwzxHuRF9U3pWDHX0DkRqiE
https://drive.google.com/open?id=18wlli6DgtULnENuDadWU4HZIecLU5fBV
https://drive.google.com/open?id=1r5DGGPRmp-xRz-sWUItE9BMd7sOOmJmQ
https://drive.google.com/open?id=1LQd7zIPC0LSlAfB6D7vAqUlfx0ODvXQF
https://drive.google.com/open?id=1Zim1y4lwoUTdDe5mq20r5G6-qoa2R5-X
https://drive.google.com/open?id=1fs7bExfuYaaoS1byBnIChlJ9dBq8vWmU
https://drive.google.com/open?id=1mkg77DOrBXGIMOnmjLcxfBy4hPJvoA4I
https://drive.google.com/open?id=1dgc5K_lmSofX-A0JK47caLezVWyVNDui


Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here 

Comments on the show 4 click here 

Comments on the show 5 click here 

Comments on the show 6 click here 

Comments on the show 7 click here

https://drive.google.com/open?id=1bhgekMwp7DyWUdvJgtE8nxTYu8Wd4zsZ
https://drive.google.com/open?id=1Ny4Kn8AUGGXk5-Rv6k2IlaAuE7lnJt1j
https://drive.google.com/open?id=11CChvDOeW8DGmaYJpSags08MQzLGOe_V
https://drive.google.com/open?id=1L6ApWc2wbagemMigg47OL9UXqHHjrNG2
https://drive.google.com/open?id=16fViLYJWxxWkzwnkcH_Ym3ETMggmEvVe
https://drive.google.com/open?id=1UvhnaLRwopSigr1C-EW2X_Qy34_XkVhb
https://drive.google.com/open?id=1IVjOCwbXjzdXkbGsFYd6fsPhrW-LFvZZ


Comments on Previous Shows 

Show 208- Marrying for money 

Comment 1 click here 

Show Suggestions 

Suggestion 1 click here 

Suggestion 2 click here 

https://drive.google.com/open?id=1JF8IPWdi7aNqZlLBIPq9YIUFqlGi_L3X
https://drive.google.com/open?id=1nTvXlF81FJNoEZfIR-Hn7P6CeRmbqqcT
https://drive.google.com/open?id=1uN5MOaFfmU9R-ndVY4xdNGL04uKt4k1q


Selected emails from our listeners 

Answers to the Questions 

Dear R' Dovid, 

I very much enjoyed your latest Headlines about what to learn in limited time. 

Regarding your question about the Minhag of reading the last Pasuk in the Megilla 

Shelo Min Haksav, and whether that is against the Hachraa of Rav Chaim by the 

Esrogim - this is actually Rav Moshe Shmuel Shapiro Ztl's Kashya against Rav Chaim. 

The answer is that they are two different Dinim, Hiddur Mitzva is not the same as a 

Mitzva Lechatchila/Mitzva B'shleimusa, and Rav Chaim's Vort (as well as the Brisker 

Rav in Hilchos Chanuka) is specifically about Hiddur Mitzva, for reasons that I explain in 

the attached article. (See in particular sections 2 and 4). 

Kol Tuv, 

Jake Sasson 

--------------------- 

Comments on the Show 

There is NO way that Magid Shiur of DAF YOMI KNOWS if anyone who attends his 

shiur can retain anything, WHY? Because almost every Daf Yomi shiur goes like this: 

The Magid shiur talks and EVERYONE else just LISTENS (even if there is an 

occasional posed here and there) - no one learns anything. 

YES, they get S'char for being there; listening, but they retain almost nothing! No 

LEARNING occurs. 

This is not only referring to Daf Yomi, but every Shiur wherein the audience just listens. 

One must be actively engaged. 

There are 3 elements necessary for learning to occur: 

1. Students (or I'd rather like to call them: PARTICIPANTS) are actively engaged. 



2. The Magid shiur does CFU- Checks for Understanding 

3. Feedback is given 

Please listen: 

http://viewpure.com/gjdkoQAGBKA?start=0&end=0   
 
http://viewpure.com/9l3PWEh9DFI?start=0&end=0 
 
http://viewpure.com/drNPwLEvBGg?start=0&end=0 
 
http://viewpure.com/80tKulG_3I8?start=0&end=0 
 
http://viewpure.com/Yxq3lxhOplw?start=0&end=0 
 
http://viewpure.com/NotSTtJ9Cp0?start=0&end=0 
 
http://viewpure.com/6y2XEDaXIIw?ref=search 
 

The videos present my suggestions for improving the way we give Shiurim. Total 

viewing time is about 45 minutes.  

Yosef Glanz 

--------------------- 

https://www.sefaria.org/sheets/48675?lang=bi 

or click here 

--------------------- 

R Dovid, Thanks for your wonderful program that I thoroughly enjoy every single week. 

And even though I would not necessarily agree with all the opinions and personalities 

aired, non the less it's a wonderful program and great way to create discussion among 

our community. 

That being said, the last interview this week about down syndrome kids, while being 

very touching, the part about the Skver Rebbe was outright Loshon Hora and Motzi 

Shem Ra. Had it been presented as a matter of fact then you can arguably say that it 

was informational for the listeners to form their opinion (which, btw, would still be 

Loshon Hora). But the way it was presented was a complete negative perspective 

without rebuttal or response from the other side of the coin. This is the way you 

wouldn't, or shouldn't, talk about any ones opinion, even the dumbest lowlife on the 

street, and this was about a Rebbe that consuls hundreds of people every single day. I 

cannot understand how a Ben Torah can justify doing this. Loshon Hora and Motzi 

http://viewpure.com/gjdkoQAGBKA?start=0&end=0
http://viewpure.com/9l3PWEh9DFI?start=0&end=0
http://viewpure.com/drNPwLEvBGg?start=0&end=0
http://viewpure.com/80tKulG_3I8?start=0&end=0
http://viewpure.com/Yxq3lxhOplw?start=0&end=0
http://viewpure.com/NotSTtJ9Cp0?start=0&end=0
http://viewpure.com/6y2XEDaXIIw?ref=search
https://www.sefaria.org/sheets/48675?lang=bi


Shem Ra on a Adam Gadol on a program with tens of thousands of 

listeners???????........ 

While no one can judge the people that, unfortunately, have to deal with this situation. 

And they have their view or opinion about the Skvere Rebbe. But that does not need to 

be aired, and for sure not be placed on the week's program headline. 

I would strongly advise you to apologize publicly on this terrible misstep, and I believe 

that, Al Pi Halacha, you are obligated to ask a personal Mechilla from the Skvere 

Rebbe. 

While, due to the nature of your program, you are always walking a tight rope with the 

issues aired, this time you went out of the line in a big way. 

Sholem Horowitz 

Response: Repeating a Psak isn’t Lashon hara. This is the Skvere Rebbe’s opinion. If 

you don’t agree, go to another Posek/Rebbe. If it was Lashon Hara to repeat the 

opinions of Rabbonim who had outlier views, we’d have to remove significant portions of 

Shulchan Aruch and Poskim  

I don’t believe it’s Motze Shem Ra either. It would have to be untrue. We called the 

mayor of Skver and asked him he would come on and tell us if we were incorrectly citing 

the Rebbes Psak, and he demurred.  

I confirmed the Halachos above with a תלמיד חכם מובהק. 

--------------------- 

Hello R' Dovid 

Much appreciation for fearlessly raising issues which must be discussed and not buried 

under the rug. 

Regarding the strange statement regarding Down Syndrome attributed to the Skverer 

Rebbe, I disagree with the letter writer who took you to task for publicizing it, as you 

rightfully responded. 

I would urge you however to find someone in the Skver community who could clarify this 



seemingly shocking position. Even if the mayor of Square desisted, I am sure there are 

articulate and open-minded Chassidim (R' Meir Schiller perhaps?) who would agree to 

come on the show. 

As an aside, it is reported that the Chazon Ish would stand up for Down Syndrome 

people as he felt that they possessed special souls (Maaseh Ish Vol. 1 pg. 230, and Vol. 

3 pg. 29).  

It is also known that Rav Pam ZT"L had an especially close relationship with a young 

boy named Nota Shlomo, a Down Syndrome son of an acquaintance of his (Rav Pam, 

Artscroll Publications). 

Thanks again for a great show, 

Zev Landerer 

--------------------- 

Show Suggestions 

Hi. Thank you very much for this amazing show we learn so much every week. Can we 

have a shiur on borrowing money from Credit Unions. Being that there has been a lot of 

discussion on the topic and plenty controversy on this. The many opinions on this and 

the Teshuva of Reb Moshe on this subject where he required a Heter Iska from people 

borrowing from a credit union in the lower east side. Being that a credit union you are an 

owner as opposed to a Bank.  

Thank you 

Menachem Mahpour 

--------------------- 

Can you do a show on stock market investing?  

Shaya G 

--------------------- 

Hello Reb Dovid, 



My wife and I listen to your show and we absolutely love it! Thank you for addressing 

such crucial questions that have long remained unaddressed and for stimulating such 

wonderful conversations. 

I wonder if any or all of the following questions may be worthwhile to consider for an 

upcoming show: 

1. Which halachic questions must one ask a Rabbi; which decisions may he make 

himself? 

2. What is the precise definition of הגיע להוראה as codified in Shulchan Aruch:  תלמיד

ה שוטה רשע וגס רוחשלא הגיע להוראה ומורה הרי ז ? Must one know the entire ש״ס to 

pasken (as seemingly asserted by Rabbi J. David Bleich here) or can he simply 

learn through a particular topic and pasken questions within that topic (e.g.,  הלכות

 who ,שאילה as asserted by others here)? Essentially: When one asks a -נדה

can he consider a "competent Rabbi"? 

3. What is the definition of a Psak as mentioned (הוראה) in the Shulchan Aruch 

above? Does any given decision between two or more potential halachic 

conclusions qualify as הוראה (e.g., deciding as to whether or not to make a העץ 

on an apple)? Or is הוראה perhaps reserved for a particular form of halachic 

decision-making (e.g., deciding between a dispute amongst Rishonim that hasn't 

been decided in Shulchan Aruch)?  

4. Can the current consensus on a particular halachic issue provide any guidance 

for the individual who hasn't yet asked a Rabbi that particular question? If there is 

a strong enough consensus, need he ever ask a Rabbi? 

5. If one is not allowed to make any halachic decisions for himself, how is he to 

function? Should he be asking a Rabbi a hundred questions a day? Should he 

learn through the פסקי תשובות and, when there is a six-way מחלוקת, spin a die? 

6. Is there basis for the common assumption that one must follow all of the 

decisions of a singular Rabbi? 

7. To what extent, if any, can the layman rely on written Seforim for Halachic 

https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/858663/rabbi-dr-j-david-bleich/klalei-horaah/
http://din.org.il/2012/02/06/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%9B%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A9%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%A8-%D7%9C/


decisions (e.g., Shulchan Aruch, Mishna Berurah, Rabbi Binyomin Forst's 

Halacha Books)? 

8. If one can, at least on occasion, rely on written seforim, which should he choose? 

If the חיי אדם and ערוך השלחן disagree, what should he do? And if he only opened 

one, does his ignorance of the other opinion(s) exempt him from observing 

them? 

9. Even if a person cannot serve as a Rabbi for people if he hasn't yet reached 

 can he decide his own halachic questions (assuming he has ,הוראה

some knowledge of the matter at hand)? Further, can he make decisions for his 

wife and children? 

10. Is there any Halachic significance to Semicha nowadays? 

11. If one asks a Rabbi a halachic question and the Rabbi was mistaken, does the 

 ?hold any responsibility שואל

In fact, in 2013 Rabbi Moshe Walter published a book that deals with many of these 

questions, entitled, The Making of a Halachic Decision: A Comprehensive Analysis & 

Guide to Halachic Rulings. However, I feel that practical guidance in this area is still 

sorely lacking. Perhaps you can fill that gap. I would certainly appreciate it, as I believe 

would many others. 

I believe that much of the material on this subject is geared toward the scholar. I feel 

that your show can address these issues by providing guidance for the layman in 

particular. Without clarity in these areas, how can a layman ever know how to 

make appropriate halachic decisions for himself and his family? I might add: 

Asking every שאילה to a Rav is clearly impractical. And making every decision by 

oneself is most likely a violation of the Shulchan Aruch above and, at the same time, 

simply unintelligent. Furthermore, such questions are relevant to Rabbonim, as well. 

Even תלמידי חכמים or budding scholars often times make Halachic decisions that are 

beyond their area of expertise or degree of scholarship. 

Please consider this request and thank you again,         Yehuda Tzvi Abadi 



Harav Aharon Lopiansky 

 אשל אברהם סוף סימן קלוים א"ח לפרי מגדקלוגר רב שלמה הגהותיו 

ייראה דהיינו סיני ועוקר הרים סיני עדיף. נ"ב לדעתי אין ראיה מן הש"ס, דבזמנם שלא היו ספרים נדפסים 

היה סיני עדיף, אבל עכשיו אחר מעט החיפוש יכול האדם למצוא מבוקשו לא שייך הטעם דהכל צריכין 

 .למארי דחיטי, לכך חריף עדיף, דהוא מוציא מלבו ואי אפשר למוצאו ממילא, ודו"ק

 שולחן ערוך הרב יורה דעה הלכות תלמוד תורה פרק ב

ד וכל השוכח דבר אחד ממשנתו מחמת שלא חזר על לימודו כראוי מעלה עליו הכתוב כאלו מתחייב בנפשו 

אשר ראו עיניך וגם עובר בלאו של תורה שנאמר רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים 

ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך וגו' וכל מקום שנאמר השמר פן הוא לא תעשה. וקבלו חכמים 

 שאין הכתוב מדבר בעשרת הדברות לבדן אלא הוא הדין לכל התורה כולה.

כל ולכן למדו חכמים ג"כ מפסוק זה שכשם שחייב האדם ללמד את בנו כך ממש חייב ללמד את בן בנו 

התורה שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך ומה שנכתב זה גבי עשרת הדברות כמ"ש יום אשר עמדת לפני 

 ה' וגו' הוא ללמדך שכל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו קבלה מהר סיני.

עובר וגם עכשיו שנכתבה תורה שבע"פ ויוכל לעיין בספרים מה ששכח אין זה מועיל כלום כי מיד ששכח 

בלאו קודם שיעיין כמו בימיהם שעובר בלאו בשעה ששוכח אף שאח"כ יחזור וישאל מרבו וילמדנו מה 

 ששכח ועוד שמצות התורה לא תשתנה בשינוי הדורות ולא יחליף ולא ימיר דתו לעולמים.
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Torah Study, Its Retention and the Yeshiva Student 

1) As an American, what does learning Torah do for me? 

If you toil very much in the Torah’s words, the Holy One, blessed be He will remove the yeitzer 

hara from you.1 If you learn Torah when it is difficult for you, your reward is one thousand; when things 

are going smoothly for you, the reward is only two hundred.2 R’ Shimon ben Lakish states that anyone 

who engages in Torah study, afflictions keep away from him.3 Whoever engages in Torah study, the Torah 

makes him great, exalts him above all things4 and his wishes are granted by the Holy One, blessed be He.5  

2) Regarding Torah study: 

a) Is anyone exempt? 

Every Jewish male is required to study Torah, whether poor or rich, healthy or in pain, young or 

very old and weak. Even a poor person who lives from charity and makes the rounds of homes [to collect 

for himself] … must establish fixed times for study.6 Why? Because when they escort a person to his final 

Heavenly judgment after his death, the Heavenly tribunal says to him: “… Did you set aside fixed times 

for Torah study?”7 

b) Is it a daily obligation? 

Rav Yisrael Meir HaKohein Kagan8 states that a yeshiva student is obligated on a daily basis to 

study written Torah, which consists of tanach9 10 and oral Torah, which consists of mishnah, gemara and 

halacha.11 

In addition, it’s very important to learn mussar every day, whether a little or a lot, because the 

greater a person is the greater one’s yeitzer hara. The antidote to the yeitzer hara is rebuke from statements 

of chazal.12 Just how important is learning mussar? Rav Avraham Danzig13 says, “It is crucial that one 

study Mussar daily, even if he must take away time from learning other portions of Torah, such as a 

chapter of Mishniyos or Gemara!” Therefore, one who is learning mussar would be exempt from learning 

                                                           
1  Bamidbar Rabbah 14:4 and Kiddushin 30b. 
2  Shir HaShirim Rabbah 8:11. 

3  Berachos 5a. See also Nefesh Hachaim by Rabbi Avraham Yaakov Finkel zt”l, page 156. 
4  Avos 6:1. 

5  Avodah Zarah 17a. 

6  Rambam, Mishnah Torah, Hilchos Talmud Torah 1:8 and Kitzur Shulchan Aruch 27:2. 
7  see Shabbos 31a. 
8  Mishnah Berurah 155:3 and Kiddushin 30a. Regarding working people, see The Laymen’s Guide to Torah Study. 

9  As your Rav or Rebbe. However, it is permissible to read Tanach on Friday night or the night of Yom Tov (Piskei Teshuvos 

238:1). It is permissible to learn Tanach along with Rashi at night (ibid. 238:1). 

10  See Rashi on Shemos 31:18 “ככלתו”. 

11  Whoever learns halachos is assured that he is destined for the World to Come… [(Megillah 28b and Niddah 73a). See also 

Chafetz Chaim on the Torah - Volume 1 (Israel Bookshop Publications) Maasai L’Melech, pages 243 – 244; Avos 1:17; 

Yevamos 109b; Kiddushin 40b and Positive Vision by Rabbi Avrohom Neuberger, pages 177-179]. 

12  Mishnah Berurah 1:12 “וצריך האדם לקבוע לו עת ללמוד ספרי מוסר בכל יום ויום, אם מעט ואם הרבה, כי הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו. ותבלין 

ל"חז מאמרי תוכחת הוא הרע היצר ”. 

13  Chayei Adam 143:1. See also Shulchan Aruch, Yoreh Dei’ah 245:6. 
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mishnayos or gemara,14 but would still be obligated to learn halacha. Hence, based on the Rav Avraham 

Danzig and Rav Yisrael Meir HaKohein Kagan, the order would be mussar, tanach, mishnah, gemara and 

halacha. 

Regarding, Tanach (i.e. Torah, Nevi’im and Kesuvim), how does one fulfill his obligation? 

Rabbeinu Tam15 says that Talmud Bavli contains Tanach and Mishnah. Therefore, studying Gemara 

fulfills this requirement. Still, one still has an obligation to complete the weekly Torah portion (i.e. parsha) 

with the congregation by reading twice from the mikra (i.e. Torah) and once from the Targum (Onkelos).16 

It’s recommended that when one goes over the parshah he should use an ArtScroll Chumash Mikra’os 

Gedolos. 

Is there another method of learning mishniyos, halacha and mussar? A Daily Dose of Torah by 

Rabbi Yosaif Asher Weiss, which includes: Torah, Mishnah, Mussar and Halachah etc. 

A third method to determine what type of mussar and halacha to learn is listed by the Gemara:17 

Most people are suspect of some form of thievery; a minority are suspect of sexual immorality and all 

people are suspect of loshon hora. 

Why does the Gemara list these three? To teach us that these issues are neglected by most people. 

Meaning, one needs to learn Halachos of Other Peoples’ Money by Rabbi Bodner, Positive Vision by 

Rabbi A. Neuberger or The Practical Guide to Shmiras Ha’einayim by Rabbi Shaul Wagschal and The 

Laws of Lashon Hara and Rechilus (Israel Bookshop Publications). 

For individuals, Rav Tzadok HaKohein Rabinowitz of Lublin18 gives us a litmus test to figure out 

what type of mussar and halacha to learn: “In that area in which his yeitzer hara pulls him the most, he 

is a most fitting receptacle to become exceptionally pure and innocent.” 

Final ruling: One should ask his Rav or an experienced Rebbe for guidance in order not to have a 

burnout.19 

3) If one does not learn Torah daily, what will eventually happen to him? 

The Gemara20 states, “Those who are bereft of Torah knowledge,21 become more foolish with 

age.” 

4) Besides one’s obligation to study Torah daily,22 how does one determine what he likes 

learning on a personal level? 

                                                           
14  For someone who is involved in a mitzvah is exempt from another mitzvah (Sukkah 25a and 26a. See also Mishnah Berurah 

248:1, 640:7; Aruch HaShulchan 26:2; 38:10, 11, 12, 13, 93:7 and Shulchan Aruch, Yoreh Dei’ah 240:12). 

15  Tosafos to Kiddushin 30a “לא צריכא ליומי” and Sanhedrin 24a “'בלולה במקרא ובמשנה וכו”. See also Bava Metzia 33a.  

16  see Kitzur Shulchan Aruch 72:11 and see Halachically Speaking 1 by Rabbi Moishe Dovid Lebovits, pages 181 – 187. 

17  Bava Basra 165a. 
18  Tzidkas HaTzaddik #49. 

19  see Rosh Hashanah 4b. 

20  Shabbos 152a “ועמי הארץ כל זמן שמזקינין טפשות נתוספת בהן שנאמר )איוב יב, כ( מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח”. 
21  True poverty is the lack of knowledge [(Nedarim 41a) אין עני אלא בדעה]. 

22  see number 2b. 
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The Gemara and Rabbi Eliyahu HaKohein HaItamri state, “The main learning of a person is what 

his heart desires. If it’s gemara, derush, remez or kabbalah etc. then that’s what he should learn.”23 

5) What does man accomplish when he learns Torah on a universal level? 

If not for Torah, Heaven and earth would not have been established.24 What does that statement 

exactly mean? 

Let’s use Asher Yatzar as an example. In Asher Yatzar we thank Hashem that He created within 

man many openings and many holes. Then, we acknowledge that if one of them were to be ruptured or 

blocked it would be impossible to survive and to stand before our Creator. Similarly, if all the Jews around 

the globe would stop learning Torah for even a second, the earth would revert to nothingness!25 

Rav Chayim of Volozhin cites Rebbe Shimon bar Yochai who says the following: 

“When a man learns Torah and his lips utter words of Torah… he upholds the world. G-d is as 

happy with him as he was on the day He created Heaven and earth… When people are learning Torah, G-

d is happy with His world. What’s more, G-d rallies all His angels and tells, ‘Look what a holy nation I 

have on earth, for they make a crown for the Torah.’ When the angels see their Master’s joy, they 

immediately proclaim, ‘Who is like Your people Yisrael, a unique nation on earth! Yisrael is happy, for 

G-d gave them the Torah, which is the source of His joy and delight.’”26 Additionally, the Gemara27 says, 

“Fortunate is the one who toils in the Torah and who gives pleasure to his Creator.” 

6) Retaining the Torah: 

a) How does one remember what he learned? 

One who makes his voice audible at the time that he learns, his learning will be retained in his 

hand. However, one who reads silently will forget quickly.28 Secondly, one must be constantly reviewing29 

his learning in order that it will be kept safe in his innards [i.e. have it well memorized], so as not to 

forget.30 31 

Some people are good at multitasking. Nevertheless, the Gemara says that if a person learns many 

things at once, then [his learning] will diminish. Since he acquires more information than he could review, 

he will forget what he learns. However, if he learns a small amount at a time and reviews his learning, 

then he will accumulate knowledge.32 In addition, one who learns without structure cannot acquire 

                                                           
23  Excerpted from Finding Our Life’s Mission. 

24  see Pesachim 68b, Nedarim 32a and Bereishis Rabbah 1:4. 
25  see Shabbos 88a. 

26  Nefesh Hachaim by Rabbi Avraham Yaakov Finkel zt”l, page 154. 
27  Berachos 17a “אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו”. 

28  Rambam, Mishnah Torah, Hilchos Talmud Torah 3:12: “וכל המשמיע קולו בשעת תלמודו תלמודו מתקיים בידו אבל הקורא בלחש במהרה... 

שוכח הוא ”. 

29  To learn effective ways of reviewing, read The Longer-Shorter Way by Rabbi Yehoshua Paltiel. See also The Six Constant 

Mitzvos by Rabbi Yehuda Heimowitz and Rabbi Shai Markowitz, pages 212-213. 

30  see Rashi on Devarim 11:22 “שמר תשמרון”, ibid 12:28 “שמר”, ArtScroll Berachos 5a, note 23 and Rashi on Berachos 5a “ התעיף

בו עיניך ”. 

31  see Kiddushin 29b and Artscroll Sotah 35a, note 49. 

32  see Avodah Zarah 19a and Eruvin 54b. 
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wisdom. His learning is mixed up in his mind and nothing is retained with clarity.33 A person must refine 

his deeds if he wishes to fully benefit from the spiritual influence of Torah.34 When a person exerts himself 

in Torah or in any area of avodas Hashem to the best of his abilities, then Hashem grants him heavenly 

assistance and he will attain very great levels.35 

b) How many times should one review his material? 

Rav Yaakov Yisrael Kanievsky, known as the Steipler Gaon36 says at least four times.37 38 

7) Are there any food(s) which can facilitate one’s learning? 

Meat and other nourishing foods can invigorate the body to enable a person to study Torah better.39 

8) When should one not review his learning? 

Not during davening. There is a widespread misconception that learning is permitted during 

chazaras hashatz.40 HaRav Chaim Kanievesky shlit”a, says, “People do not receive a reward for learning 

then; on the contrary, they get an aveirah.”41 

9) What can cause one to forget his Torah learning?42 

• Not reviewing what one learns. As Avos D’Rabbi Nassan43 states: 

“A person can learn Torah for ten years and yet forget it all in just two. How is that possible? If a 

person sits idly for six months without review, he will begin to say of that which is impure that it is pure 

and vice versa. After twelve months without review, he will switch the names of the sages one with 

another. After eighteen months without review, he will forget entire sections. After twenty-four months 

without review, he will forget entire mesechtos.44 [After reaching this state]’ he will eventually sit silently 

and be inactive…” 

• Looking at immodest things. Therefore, Rav Eliyahu de Vidas45 forewarns us: 

“Everything that a person looks at, the image penetrates and fixes itself in his mind46 and when he 

comes to pray or to study Torah, those material images appear in his mind, and they damage and invalidate 

                                                           
33  Ramchal, Sefer Havikuach, page 76. 

34  Ramchal, Derech Hashem 4:2. 
35  Chovos HaLevavos, Sha’ar Cheshbon HaNefesh, chapter 3 “...וכן בעל מעשה העבודה אם”. 

36  I.e. Rav Yaakov Yisrael Kanievsky. 
37  Karyana D’Igarta, volume I, #11. 

38  see Brain Power by Rabbi Aharon Yehoshua Pessin, page 35, note 1, second paragraph; Artscroll Pesachim 72a and Kesubos 

50a, note 31. 

39  Rashi on Kiddushin 30a “לא טעים אומצא”. 
40  Mishnah Berurah 17, Aruch HaShulchan 17 and Igros Moshe, Orach Chayim 4:19. 
41  Halachically Speaking 2 by Rabbi Moishe Dovid Lebovits, pages 147 – 148. 

42  Regarding the topic of forgetting, see Halachically Speaking 1 by Rabbi Moishe Dovid Lebovits, pages 37 – 44 and Brain 

Power by Rabbi Aharon Yehoshua Pessin, page 58, 71, 73-79, 102 and 103.  

43  24:6. 

44  As Moshe Yaakov Ibn Ezra says, “Memory cannot recall more than what was forgotten” (see Brain Power by Rabbi Aharon 

Yehoshua Pessin, page 32, note 3 [quote slightly changed]). In addition, see Ohr HaChayim HaKadosh on Vayikra 26:3, as to 

why we forget our learning. 

45  see Reishis Chochmah, Sha’ar HaKedushah, chapter 8, “ודע”. 

46  see Mishlei 4:23; Rabbeinu Bachayei to Bereishis 2:7 “וצריך” and Even Ezra to Shemos 23:25 “אמר”. 
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his thoughts47 and he will not be able to concentrate as required, because the eyes only see through the 

power that resides in the soul and the soul receives those images that come through the eyes and if the 

person looks at nakedness, he causes nakedness to penetrate in a high place.” 

10) The Yeshiva and Its Student  

Ever wonder why a yeshiva has night seider? The Gemara48 states, “Night was only created for 

the purpose of Torah study.” During bein hazmanim, vacation time, a yeshiva student tends to be a little 

lax when it comes to having a learning seider. Therefore, if he didn’t learn a word of Torah that day, he 

should be meticulous in learning at night.49 

On Shabbos or Yom Tov, one is at home with his family. Yet, the Gemara50 informs us, “Shabbosos 

and Yomim Tovim were given to (Yisrael) only for the study of Torah…” If one wants to go for a walk 

with his friends etc., that’s fine. First, learn Torah for whatever duration of time that one is capable of. 

Why? Sholom HaMelech says, “The Torah of Hashem is perfect in restoring the soul51 and Shabbos is the 

day of the soul, not the day of the body.”52 

To view this article online, go to www.sefaria.org/sheets/48675 and http://bit.ly/2iKMCjm. For comments 

or feedback, please email sreviewch@gmail.com. 

                                                           
47  see Nefesh Hachaim by Rabbi Avraham Yaakov Finkel zt”l, page 56. 

48  Eruvin 65a. See also Rambam, Mishnah Torah, Hilchos Talmud Torah 3:13 “יְָלה לַּ  .”ֵאין ָאָדם ָלֵמד רֹב ָחְכָמתֹו ֶאָלא בַּ
49  See Shulchan Aruch, Orach Chayim 238:1. 

50  Yerushalmi, Shabbos 78a “רבי ברכיה בשם רבי חייא בר בא לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהן בדברי תורה”. See also Beis Yoseif, 

Orach Chayim 288:1. 

51  Tehillim 19:8. 
52  Zohar volume 2, Vayakhel 205a “אי יֹוָמא, יֹוָמא ְדנְִשָמִתין ִאיהּו  .”הַּ
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 יעקב ששון
 

 הידור מצוה בעניני
 

 קיום המצוה יהידור אחרא. 
ו פניהיו לבאופן ש ,הנה ידוע ומפורסם בשם הגר"ח מבריסק מה שאמר בענין הידור מצוה

שני אתרוגים, אחד מהודר אבל ספק מורכב, והשני ודאי כשר אבל אינו מהודר, ועלה הספק איזה 
ול את המהודר ראשון, שהרי אם כשר הוא יקיים את מהם ליטול בראשונה. ואמר הגר"ח, דראוי ליט

ההידור מצוה, ואם לאו הרי יטול אחר כך את הודאי כשר לקיים מצוותו. מה שאין כן אם יטול 
ראשון את הודאי כשר, הרי כבר יצא ידי חובתו, ושוב לא יועיל מה שיטול את המהודר כיון שכבר 

אישים ושיטות לגרש"י זוין, ומבוסס על מכתב  (כל זה מובא בס' יצא, ויבטל בזה דין ההידור.
וכעין זה  ששלח לו הרב יהודה מאיר דון יחייא, ונדפס בסוף ספר חידושי הגר"ח ל הש"ס החדש.)

בחי' מרן רי"ז הלוי הל' חנוכה, דלדעת הרמב"ם שייך הידור מצוה בציצין שאין מעכבין בעיקר 
צין שאין מעכבין מאחר שפירש. וכן ביאר מעשה המצוה ולא אחר מכן, ולכן אינו חוזר על הצי

הגרי"ז בדעת הרמב"ם לגבי הידור בנרות חנוכה דרק שייך בהדלקת בעל הבית כיון שבהדלקתו 
 ., ולכן בעל הבית בעצמו מדליק כמנין אנשי הביתמתקיים עיקר מעשה המצוה

הגר"ח והעיר על זה הגרצ"פ פראנק (מקראי קדש סוכות ח"ב סי' ט) דלכאורה פסק זה של 
 שנוי במחלוקת בין הרמב"ם והטור. דהנה כבר העיר השאגת אריה (סי' נ) שכתב הטור דמה שאינו

חוזר על ציצין שאינם מעכביו היינו דוקא בשבת, אבל בחול חוזר. ולכאורה מבואר מדברי הטור 
(וכן מדברי רש"י שם בגמ' שבת, וכן מדברי הרמ"א ביו"ד) דשייך לחזור על ההידור מצוה אף 

שכתב לאחר שגמר את עצם המצוה. וכן יש להוסיף על תמיהתו, על פי דברי הגרי"ז בהל' חנוכה, 
דאף הרמ"א בהל' חנוכה לשיטתו בזה, ודלא כדברי הרמב"ם, דלדעת הרמ"א כל אחד ואחד מדליק 
בפני עצמו, ואינם סומכים על הדלקת בעל הבית שידליק כפי מנין הבית. הרי דמבואר מדברי 

תי דלא כדעת הרמב"ם, וממילא דהכרעת הגר"ח שנוי במחלוקת בין הראשונים, ונגד הרמ"א בתר
 הכרעת הרמ"א.

דאף מה שכתב בבית הלוי (ח"ב סי' מז) בביאור הך מחלוקת במילה, והנראה ליישב, על פי 
שלפי הרמב"ם שייך הידור מצוה רק בעיקר מעשה המצוה, אבל לדעת הרמ"א והטור עדיין שייך 

ובזה חידש הבית הלוי, דבמצות מילה, בנוסף על עיקר . כל עוד דאיכא הידור מצוה 
מעשה המצוה שהוא חתיכת הערלה, איכא גם כן קיום המצוה במה שהוא מהול, וקיום זה מתמשך 
כל ימי חייו. ולפי זה ביאר את המדרש הידוע בדוד המלך, שאף בבית המרחץ היה מתנחם בזה 

 צוה מתמשך כל ימיו.מבשרו, וע"כ דקיום הדאיכא ליה מצות מילה ב
סיף ראיה לזה, מדברי רש"י על התורה בביאור הקרא דשים נא ידך תחת ירכי, וויש לה 

שכתב דהשביע אברהם לאליעזר במילה דהוי חפצא של מצוה. ומזה שהמילה נחשבת לחפצא של 
חשיב עדיין חפצא של  ולכן ,מצוה אפילו לאחר מכן, לכאורה מתבאר דקיום המצוה נמשך לאחר כך

  מצוה לאחר זמן. (ושוב מצאתי ראיה זו בס' נתן פריו עה"ת לג"ר נתן גשטטנר זצ"ל.)
וזהו מה שביאר הבית הלוי בדעת הטור ורמ"א, דעדיין שייך לחזור על ציצין שאינן מעכבין 

המצוה לאחר שפירש, משום דעדיין איכא לקיום המצוה, ושייך הידור מצוה כל כמה דאיכא לקיום 
ולכאורה מסתבר הכי, דאטו נימא דשייך הידור מצוה לאחר שכבר אף שכבר נגמר מעשה המצוה. 

נגמרה כל המצוה לדעת הטור והרמ"א, ואינו מסתברא כלל, וע"כ דנחלקו בעיקר גדר הידור מצוה 



אבל לכאורה פשוט  צוה נמי.מאם שייך רק לעיקר מעשה המצוה או אפילו כל עוד דאיכא לקיום ה
 ף לדעת הטור והרמ"א דלא שייך הידור מצוה אחר שכבר נגמר קיום המצוה.דא

נכונה באתרוגים ומעתה יש ליישב מה שהעיר הגרצ"פ פראנק, דיש לומר דהכרעת הגר"ח 
היא בין אליבא דהרמב"ם ובין אליבא דהטור והרמ"א. דלדעת הרמב"ם, בעינן שההידור יהא מצורף 

המצוה ושוב  ל לראשונה את הודאי כשר הרי בזה נגמר מעשהלעיקר מעשה המצוה, ואם כן אם יטו
לא יועיל אם יטול אחר כן את המהודר. ובאמת הוא הדין לטור והרמ"א, דאם יטול לראשון את 
הודאי כשר, ואחר כך יניחהו ויטול את המהודר, הרי במה שמניח את האתרוג הראשון כבר נפסק 

מעשה המצוה אלא גם כן נגמר קיום המצוה. ודנו הנטילה הראשונה, ופשוט הוא דלא רק שנפסק 
האחרנים אם שייך קיום המצוה כל עוד שמחזיק את הארבע מינים בידו, אבל פשיטא דכיון שהניח 
את האתרוג מידו שכבר נפסק קיום מצוותו. ואם כן יוצא איפוא, דאף לדעת הטור והרמ"א לא יהא 

ואר דרק שייך הידור מצוה כל עוד שמתמשך הידור מצוה במה שנוטל את המהודר בשני, שכבר מב
קיום המצוה, והכא שכבר נפסק הקיום תו לא שייך, ומבואר הכרעת הגר"ח בזה לכולי עלמא, 

 ודו"ק.
אלא שדברי הגרי"ז בהל' חנוכה מבוארין ומחוורין כשמלה בביאור דעת הרמב"ם, אבל לא 

יש שהבינו את דברי שה המצוה. וביאר כל כך דעת הרמ"א אמאי ס"ל דשייך הידור מצוה לאחר מע
, הגרי"ז על פי דברי זקינו הבית הלוי, דלדעת הרמ"א יתכן הידור מצוה כל עוד דנמשך קיום המצוה

ואם כן יש לומר דשייך הידור בנר חנוכה חוץ  וכן כתב הגר"מ שטרנבוך (במועדים וזמנים חלק ב'.)
הנרות דולקות או עד שתכלה רגל, מעיקר מעשה המצוה כל עוד דאיכא לקיום המצוה, דהיינו ש

וכמו מה שבמילה שייך הידור מצוה כל היכא דאיכא לקיום המצוה, דהיינו היכא דאיכא שם מהול 
עליה. ואם כן שוב לא קשה מידי מה שהערנו לעיל מדברי הגרי"ז, דהכרעת הגר"ח באתרוגים נכונה 

ק כל היכא דאיכא לקיום המצוה, אף לדברי הרמ"א, דבין בחנוכה ובין במילה שייך הידור מצוה ר
ולכן שפיר מובן באתרוג, דמתבטל קיום המצוה בשמניח את האתרוג הראשון, ולא שייך תו הידור, 

 ופסקו של הגר"ח אתי שפיר לכולי עלמא.
אמנם, יעויין בס' מפניני הגרי"ז (לג"ר משה מרדכי שולזינגר זצ"ל) שהבין מדברי הגרי"ז 

זקינו הבית הלוי בביאור דעת הרמ"א, ומשום כן לא הסביר הגרי"ז בהל' חנוכה שבאמת חולק על 
  1את דעת הרמ"א ככל הצורך, משום שלא רצה לחלוק בגלוי על זקינו.

 ב. מצוה בשלימותה
דיעויין בס' שערי שמועות  ,כאן מצד אחר מרנן לבית בריסקלא שיש להעיר על דברי א

מה ה שמואל שפירא על דברי הגר"ח מ(ראש השנה כט ע"ב במהדו' תשס"ג) שהקשה הג"ר מש
' ד לומר שנוהגין שכתבו ישהלכות מקרא מגילה. דהנה ברמ"א (או"ח סי' תרצ סעיף יז) שמצינו ב

 כי', וגו אורה היתה ליהודים', וגו יצא ומרדכי', וגו יהודי איש דהיינו ,רם בקול גאולה של פסוקים
, ע"כ. ומטו משמיה דהגרש"ז אותן וקורא חוזר והחזן אלו במדינות נוהגין וכן' וגו היהודי מרדכי

דראוי  , דאלה שאינם קוראים מן הקלף(פרק י"ט אות ד') מגילה אויערבאך, בס' הליכות שלמה הל'
להם לכוון שלא לצאת בקריאתם, ובפרט בפסוק האחרון, דאם לא כן הרי משלימים קריאתם 

', ולא מהני מה שהחזן קורא אחר כך בקריאה על פה דיוצא רק בדיעבד, כדאיתא בסי' תרצ סעיף ג
מתוך הכתב כיון שכבר יצא ידי חובתו. ולכאורה ביאור חומרא זו על פי דברי הגר"ח והגרי"ז הנ"ל 
דרק שייך הידור מצוה בעיקר מעשה המצוה או בשעת קיום המצוה. וכן הכא לגבי מגילה, אם כבר 

 הקריאה מתוך הכתב. יצא ידי חובתו בקריאה על פה שוב לא יועיל מה ששומע את

                                                 
 ה דברים מופרכין מאליהן, ודון מינה. ובספר חידושי בתרא (על חי' הגרי"ז) כתב בז 1



אלא קשה, דלא ראינו שיקפידו העולם על ענין זה, ולא שמענו בדברי האחרונים שידקדקו 
וכנראה מהנהגת העולם דשפיר שייך לצאת ולא הזכיר הרמ"א כן, לומר שכדאי לכוון שלא לצאת, 

ואל ידי חובת המצוה בשלימות אף לאחר שקיימו באופן של בדיעבד. ומזה הקשה הג"ר משה שמ
שפירא זצ"ל, דלכאורה מוכח דלא כדברי הגר"ח, שאפשר לצאת בהידור אפילו לאחר שכבר יצא 

 עיקר חיובו, וצ"ע בדעת הגר"ח.
, בס' אמרות משה ברזם (נכד בעל הקהלות יעקבזכרי' ויעויין עוד במה שכתב הג"ר משה 

ע"א, ותירוק ומה  ), ששמע בשם הגר"ח קנייבסקי שליט"א, שהביא ראיה מיבמות קהח"ג סי' נ"ז
בכך, וחזינן מיניה דשייך לקיים המצוה לכתחילה של רקיקה אע"פ שכבר יצאו באופן של בדיעבד, 

לגבי עגלה  ,סוף סימן ט"ווהעיר מזה על דברי הגר"ח לגבי הידור מצוה. (וע"ע בס' נחל איתן 
ולקרות, ערופה שאין הסדר מעכב, שאם קראו קודם הרחיצה ששוב שלכתחילה צריכים לחזור 

      והוכיח הגר"ח קנייבסקי מהגמרא ביבמות קה ע"א שמועיל לחזור ולקרות, ע"ש.) 
דלכאורה מוכח מכמה מקומות דשפיר  כבר העירו כמה מן האחרוניםדהא ועוד קשה, 

וכן בס' שיח השדה  .אפשר לצאת ידי חובת מצוה בשלימות אף שכבר קיימו באופן של בדיעבד
והראשונים דשפיר מדברי ארץ צבי) סי' ה' שהאריך בראיות אלימתות  יקלוב בעל'זא(לגאון מק

ועיקר ראייתו מדברי  אפשר לצאת ידי חובת מצוה בשלימות אף שכבר קיימו באופן של בדיעבד.
הטור ובית יוסף באו"ח סי' מ"ו, שכתבו בשם הר"י החסיד שבכל יום היה מכוון לצאת ידי חובת 

בנות שמא יעבור הזמן. ותמה הבית יוסף בשם הרא"ה, דיותר קריאת שמע בפסוק ראשון קודם קר
ראוי לצאת כתיקונה בשלש פרשיות על סדר הברכות. ולזה כתב המג"א שיכוון שלא לצאת אלא אם 
כן ירא שמא יעבור הזמן, והוסיף רעק"א שיקרא על תנאי, ע"ש. ואמר הקאז'יקלובער בדעת ר"י 

וב מן התורה, ואלר כך יקיים את המצוה בשלימות. החסיד דס"ל שיכול לצאת עתה את עיקר החי
וכן בס' מנחת אשר (ר"ה וסוכות) כתב בדעת הרמ"א שלא הביא את ענין התנאי או כוונה שלא 

 לצאת, וכנראה שגם הרמ"א ס"ל כנ"ל דיכול לחזור לקיים את המצוה בשלימות.
הם דיוצא ידי וכן בס' שיח השדה שם העיר מדין קידוש בתפילה, שכבר העיר המגן אבר

חובת קידוש היום מן התורה במה שמזכיר את השבת תוך התפילה. וכבר נתקשו האחרונים בזה, 
דהא תקנת חכמים שיקדש את היום דוקא על הכוס, וכבר הציעו שיכוון בתפילתו שלא לצאת ידי 

ה חובת קידוש. אלא שמדבר המגן אברהם מתבאר דלא כן, וכן ממה שלא נהגו לכוון כן, וגם מז
דיכול לחזור לקיים את המצוה בשלימות אף שכבר  הוכיחו הגאון מקאז'יקלוב והמנחת אשר כנ"ל,

   קיים את עיקר חיובו מן התורה.
ראיתי שעוררו ו כמה הנהגות בעולם שכנראה סותרים להך יסוד מאת הגר"ח.עוד וכן מצינו 

ות, ומעשים שבכל שבת בענין סעודה שלישית, דקיימא לן דבדיעבד יוצא באכית מזונות ופיר
שאוכלים פירות או מזונות ואחר כך אוכלים סעודת פת לשם סעודה שלישית, והרי כבר יצאו ידי 
חובתם באופן של בדיעבד. וכאן לא יועיל אפילו כוונה היפוכית לפי מה שדנו בענין מצוות של 

  הנאה דלא מועיל בהן כוונה שלא לצאת. אלא שלא נהגו להקפיד בזה וצ"ע.  
שמעתי שהעיר הג"ר רפאל רייכמאן שליט"א על מה שנוהגין לומר שמע ישראל זה וכעין 

. ולפי מה דבר רגיל שיהא קריאת הפסוקים כבר לאחר צאת הכוכביםבנעילת יום הכיפורים, ו
דקיימא לן שיוצאין עיקר מצות ק"ש בפסוק ראשון, אם כן יתכן שיוצא ידי חובתו מן התורה שלא 

סדר הפרשיות, ולכן ראוי לכוון שלא לצאת בזה. אלא גם בזה לא נהגו העולם, בשלימות ושלא על 
  .ובפשטות משום דאפשר לצאת ידי חובתו בשלימות לאחר מכן בקריאת שלש הפרשיות

דלא שייך הידור  הגר"ח זצ"לסודו של יכל זה סותר לוצ"ב בסתירת הדברים, דלכאורה 
 .מצוה מחוץ לעיקר מעשה המצוה או קיום המצוה



ולזה יש לומר דחלוק דין    מדין  דאף אי נימא דלא שייך ,
הידור מצוה אלא בעיקר מעשה המצוה, אבל עדיין אפשר לחזור ולקיים את המצוה בשלימותה 
לאחר שכבר קיימה באופן של בדיעבד. ומשום הכי יש לחזור על הקריאת שמע או מקרא מגילה או 

ן מושלם, דשפיר יש לחזור על המצוה כדי לקיים מצוה בשלימותה. אבל לגבי קידוש לקיימם באופ
  דזה קלי ואנוהו, בזה דוקא שייסדו מרן הגר"ח והגרי"ז זצ"ל דשייך רק בעיקר מעשה

המצוה.  וכן ראיתי שביאר הג"ר אשר וייס במנחת אשר (פר' בשלח), ושוב נכפל בס' מנחת אשר על 
 כות. (ויעויין להלן בביאור החילוק בזה.) המועדים בעניני סו

 ג. אכילת מצה
, במה שכתב ואולי יש להוכיח כן מדברי הגרי"ז בעצמו, בחי' מרן רי"ז הלוי הל' חמץ ומצה

שלדעת הרמב"ם, הסיבה הוי חיוב בפני  .לבאר מחלוקת הרמב"ם והרא"ש לגבי גדר חיוב הסיבה
יום הסיבה אף בשאר אכילות, אלא שתקנת חכמים עצמו שאינו שייך למצוות הלילה, ולכן איכא ק

שיקיים מצות הסיבה כשאוכל מצת מצוה ושותה ארבע כוסות. אבל אם אכל מצה בלא הסיבה, שוב 
לא שייך שיחזור ויאכל בהסיבה, שהמצה שאוכל אחר כך כשאר אכילה ושתיה, ואין זה הכזית מצה 

עלת מדין הסיבה שיחזור ויאכל מצה בהסיבה, דמצוה, והוי מעוות שאינו יכול להימנות ושוב אין תו
כיון שכבר קיים מצות מצה בשלימות. אבל דעת הרא"ש דאם אכל מצה בלא הסיבה לא יצא 
ומחוייב לאכול עוד מצה בהסיבה. וביאר הגרי"ז בדעת הרא"ש דס"ל דהסיבה אינו קיום בפנ"ע, 

בהסיבה. ולכן אם אכל מצה  אלא הוי קיום במצות מצה ושתיית ארבע כוסות שיקיים מצוות אלו
 בלא הסיבה, הרי מדין מצה מחוייב שוב לאכול מצה בהסיבה, עכת"ד.

ויש להעיר על דברי הגרי"ז, דלכאורה מוכח מדבריו דלא סבירא ליה כדברי המהר"ל והנצי"ב 
ה שאוכל הוא בכלל מצות בערב תאכלו מצות. דאילו צמ לצא בכזית מצה, אבל כושכתבו דאף שי

חובה  יצא ידוהוה ליה לומר לדעת הרמב"ם דיש לחזור ולאכול מצה בהסיבה, דאף שיכן, שפיר 
בכזית אחד, אבל הכזית השני שיאכל הרי הוא בכלל מצות מצה, ושפיר יוכל לקיים מצות הסיבה 

י, אלא כבהסיבה. אלא שמוכח לדעת הגרי"ז דלא סבירא ליה הכזית שני שיאכל אחר כן  הבז
צות בערב תאכלו מצות, ותו לא. ועוד, דמדוייק כן מדברי הגרי"ז, שכתב שבכזית הראשון מקיים מ

שהמצה שאוכל אחר כך כשאר אכילה ושתיה, עכ"ל, ולכאורה מתבאר להדיא דלא כדברי הנצי"ב 
לא נחה דעתו כלל שאביו הגרי"ז איר הלוי זצ"ל, מ ר"הגמ שמעומהר"ל. וכן שמעתי מאחי שיחי' ש

, דכיון שכבר יצא ידי חובתו היאך שייך ילת מצה בכלל עיקר המצוהמהך חידוש של הנצי"ב דכל אכ
  .למימר דעדיין בכלל המצוה

והנה יעויין בישורון כרך כ"ד עמ' תרי"ג, במש"כ הג"ר אלי' ווינטרויב זצ"ל, שהוסיף ביאור 
בדברי הגרי"ז אלו, שמה שכתב בדעת הרא"ש שיחזור ויאכל בהסיבה, זהו משום שכל המצה 

ל באכילת מצוה, ועל כן שייך בכל כזית מצה קיום הסיבה עדיין. אלא דלכאורה זה אינו, שאוכל נכל
חדא משום שכתב הרא"ש כן (פרק ערבי פסחים אות כ') גם לגבי שתיית ארבע כוסות, שאם שתאן 
בלא הסיבה יחזור וישתה בהסיבה, ובזה לא שייך הסבר זה שכל מה שאוכל או שותה בכלל המצוה. 

נתבאר שהגרי"ז זצ"ל לא היה ניחא ליה כלל בזה שאומרים שכל אכילת מצה היא בכלל ועוד, שהרי 
המצוה, וע"כ דזהו פרט מדיני הסיבה, ושייך בין לגבי מצה ובין לגבי ארבע כוסות, ואין זה משום 

 שכל מה שאוכל הוי בכלל המצוה, ודו"ק. 
שלא אכל בהסיבה, דחסר  ובעיקר דברי הגרי"ז, ביאר בדעת הרא"ש דלא יצא מצות מצה כיון

בעצם קיום מצות מצה, וממילא דחייב לחזור ולאכול. וצ"ב בזה, היאך יתכן שלא יצא ידי חובת 
מצה אם כבר אכל כזית, אף שלא היסב. (ויש שביארו את דברי הגרי"ז על פי מש"כ התוס' בכמה 

ב דאורייתא אינו מקומות, שבכח חז"ל לתקן שאם יעשה מצוה באופן שאסרו חז"ל אם כן אף החיו



יוצא, ולכאורה דחוק לומר כן הכא מכמה טעמים.) אלא נראה מדיוק לשונו של הגרי"ז, שכתב 
, יש לדייק דלדעת הרא"ש לא יצא מצות מצה לדעת הרמב"ם שיצא מצות מצה 

בשלימותה, אף שיצא עיקר מצות מצה, אלא שאינו בשלימות. וכן מבואר בס' מאורי המועדים 
לא יצא מצות מצה יצא מצות מצוה אף שאכל בלא הסיבה, אלא ששליט"א, דלדעת הרא"ש לגרמ"ד 

. ומזה שביאר הגרי"ז דלדעת הרא"ש מחוייב לחזור ולאכול, לכאורה כתיקונה וחייב לחזור על זה
והיה אפשר (מתבאר שיכול לחזור לצאת ידי מצוה בשלימותה אף שכבר יצא באופן של בדיעבד. 

בדעת הטור ורש"י במצות מילה, שחוזרין על הציצין שאינן מעכבין, וכן הכא  לומר דהרא"ש אזיל
שחוזר על אכילת מצה, אלא שהגרי"ז לא הזכיר מזה, ולכאורה דאינו ענין זה לזה כלל, ובפשוטו 

   )משום דהתם מיירי מדין הידור מצוה והכא מדין מצוה בשלימותה, וכנ"ל.
 החילוק בין הידור למצוה בשלימותהד. 

אלא שיש לעיין בזה, אמאי חלוק דין הידור מצוה מדין מצוה בשלימותה, שלגבי הידור  
מצוה לא שייך לחזור על ההידור אבל לגבי מצוה בשלימותה אפשר לחזור על המצוה כדי שיקיימה 
בשלימות. ובס' מנחת אשר כתב שני דרכים בזה, הראשון דהידור הוי חיוב כללי דזה קלי ואנוהו, 

שייך לגוף המצוה, ולכן אי אפשר לחזור על המצוה משום ההידור כיון שהמצוה כבר אבל אינו 
נתקיים בשלימות. מה שאין כן לגבי לכתחילה מדיני המצוה עצמה, שחסר בעצם המצוה, לכן שייך 
לחזור ולקיים את המצוה בשלימות. אלא שתירוץ זה אינו מועיל לדברי הגרי"ז, דמבואר בכתבי 

והוכיח כן מעצם הדבר  ב דהידור מצוה אינו חיוב כללי, אלא מדיני המצוה עצמה.הגרי"ז נזיר ב ע"
דציצין שאינן מעכבין דוחין את השבת אף דהוו רק הידור מצוה, ובהכרח דהידור מצוה של ואנוהו 

וכן שמעתי בשם הגר"מ שטערן שאמר בשם הגרי"ד  הוי קיום בעצם המצוה, ולא רק קיום צדדי.
משום הכי לא הביא הרמב"ם דין הידור מצוה ככלל בכל התורה, אלא שפירט בשם אביו הגרי"ז ד

את ההידורים במקומות ששייכין. ואם כן שוב צריך ביאור אמאי אינו יכול לחזור על המצוה לקיים 
את ההידור, אף שהידור דזה קלי ואנוהו גם כן הוי מדיני המצוה עצמה, וקיום בעצם המצוה, ואינו 

 קלי ואנוהו. רק קיום כללי דזה
ועוד דרך כתב שם במנחת אשר, דלגבי מצוה בשלימותה שייך לחזור לקיים את המצוה,  

 לגבי מצות מצהיסודו מדברי האחרונים משום דכל כמה שחוזר על המצוה הוי בכלל עיקר המצוה. ו
הוסיף שכן הוא בשאר המצוות הזמניות שכל מה ו שכל מה שאוכל בכלל המצוה דבערב תאכלו,

ר ודגם בזה אינו מעלה ארוכה בביאדדא עקא, . אלא ה בכלל המצוה אף שכבר יצא ידי חובתושעוש
דכבר נתבאר לעיל דמוכח שהגרי"ז לא ס"ל כהך חידוש מאת האחרונים דכל מה  דעת הגרי"ז,

ואם כן תו לא שייך למימר שלדעת הגרי"ז וכל שכן בשאר דברים, , שאוכל הוי בכלל מצות מצה
 מצוה ושיהא בכלל עיקר המצוה.אפשר לחזור על ה

והיה אפשר לחלק ולומר, דבשלמא במצות מצה, שחוזר ואוכל מצה בהסיבה, או שחוזר  
וקורא קריאת שמע, הרי חוזר על המצוה עצמה, ובזה שייך לקיים את המצוה בשלימותה. מה שאין 

, אלא רק חותך את כן בציורים שבהם דן הגרי"ז, כגון מילה ונר חנוכה, שאינו חוזר על כל המצוה
הציצין שאינן מעכבין, או השני מדליק נרותיו ובזה מתקיים הידור לבעל הבית אף בלי מעשה כלל. 
והיה אפשר לומר דדוקא התם לא שייך כיון שההידור עומד בפני עצמו לגמרי, ודוקא בזה אי אפשר 

ר שייך באתרוגים להשלים לאחר שכבר יצא ידי חובתו. אלא דזה אינו, דאם כן היה נראה דשפי
לחזור על ההידור וליטול את המהודר שני, כיון שנוטל גם כן את כל הארבע מינים. וכבר הכריע 

(ויעויין עוד בישורון  הגר"ח דלא שייך בזה הידור, וכן נוהגין יוצאי בית בריסק כהכרעת הגר"ח.
אלא סוכה ח"ב סי' ט',  וכן הוזכר במקראי קדשכרך ט' עמ' תרמ"ז שהזכיר הג"ר יוסף כהן סברא זו, 

   כתב שזקינו הג"ר צבי פסח פראנק דחאו, ע"ש.) 



ור אף דדוק לשונו של הגרי"ז בהל' חנוכה, דאינו יכול לחזור על ההיוהנראה בזה, על פי דק 
מצוה בשלימותה, משום דבזה חסר קיום שיכול לחזור על  אין זה סברא  . כלומר

וכמו , ומה יתקן עכשיו וה אינו יכול לתקנו כיון שכבר יצאאת המצ בעלמא דלאחר שכבר גמר
אלא  שרגילין העולם לפרש (וכמו שכתב בחלקת יואב או"ח סי' לא)  דרק שייך הידור ,

בעצם מעשה המצוה ולא אחר מכן, וכל מה שרוצה להדר לאחר מכן כבר אינו נחשב כהידור מצוה 
דדין  דהנה כתב הגרי"ז שם וז"לוכיח כן מדבריו שם, ונראה להכלל, דחסר בעצם שם ההידור שבו. 

ואנוהו לא שייך רק בעיקר מעשה המצוה אבל כשפירש שוב ההידור אינו שייך למעשה המצוה כלל 
וכו' דלפי"ז נמצא דעצם המצוה נעשית בהידור אבל אם ידליק כ"א בפ"ע בהדלקה מיוחדת נמצא 

ו עכ"ל. והנראה מוכח מדבריו, דמה שצריך דהמצוה לחוד וההידור לחוד ואין זה בכלל ואנוה
ההידור להיות בעצם מעשה המצוה, אין זה סברא בעלמא שאם כבר יצא אי אפשר לחזור ולתקן, 

, דרק שייך ואנוהו אם עצם המעשה נעשית בהידור. דאי לא תימא הכי, אלא דין הוא 
צא ידי חובתו. ובאמת לא הזכיר הגרי"ז אמאי כתב כלל דאין זה בכלל ואנוהו, הול"ל יותר דכבר י

כלל שכבר יצא ידי חובתו ולא שייך הידור לאחר שיצא, וכמו שמבינים העולם, ותימה הוא ודבר זה 
משום שיצא כבר, אלא דמדיני סברא בעלמא אומר דרשני, ובהכרח דכוונת הגרי"ז למש"כ, דאין זה 

ואם לא כן כבר אינו הידור ואנוהו. וכן ואנוהו צריך ההידור להיות מצורף לעצם מעשה המצוה, 
ומן המובחר כדדרשינן בהמשך (ד"ה והנה) וז"ל זהו גופיה מצוה לכתחילה 

דהיינו שההידור הוא בעשייה, וכל שעשה כבר עשיית המצוה כבר  ואנוהו התנאה לפניו במצות וכו'
צריך שיהא בעשיית המצוה, ודו"ק בכל לא שייך הידור, ולא משום שכבר יצא אלא משום דהידור 

ואם כן ברור שאין לדמות הידור מצוה לחסרון מצוה בשלימותה, דמה שלא יתכן הידור לאחר  זה.
המצוה הוא מדיני הידור, ואינו סברא בעלמא, ולא שייך לדמות מילתא למילתא כיון דחלוקים 

   בעצם היסוד.




