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 מגן אברהם סימן תצד

קשה לי היאך אנו אומרים בשבועות יום מתן תורתינו הלא קי"ל כר"י דאמר בז' בסיון נתנה תורה דהא קי"ל 
 דבעי לפרושי ו' עונות כמ"ש בי"ד סי' קצ"ו (וכמדומה שראיתי קושיא זו באיזו פוסק) ולדידן לעולם שבועות בו'

בסיון ובאמת הרמב"ם פרק ה' מהלכות אבות הטומאה פסק דא"צ לפרוש רק ג' עונות וכתב הכסף משנה 
בגירסת הרמב"ם והרשב"א דחכמים סבירא להו ג' עונות ופסק כוותייהו ע"ש. וא"כ מנהגנו הוא על פי הרמב"ם 

' דהא יצאו ממצרים ביום ה' ומ"ש בי"ד כר' יוסי היינו לחומרא ומה שקשה עוד דהתורה ניתנה ביום נ"א לספיר
והתורה ניתנה בשבת כבר תי' הי"מ דבא לרמוז לנו י"ט שני של גליות ואפשר דהיינו דקאמר יום א' הוסיף משה 

 מדעתו ואין כאן מקומו, בליל שבועות אין מקדשין של הכוס עד צ"ה דכתיב תמימות תהיינה (ע"ה ומ"ב):

 פי הרי"ףמד הר"ן על הרי"ף מסכת פסחים דף כח עמוד א

ובהגדה גם כן אמרו בשעה שאמר להם משה תעבדון את האלהים על ההר הזה אמרו לו ישראל משה רבינו 
אימתי עבודה זו אמר להם לסוף חמשים יום והיו מונין כל אחד ואחד לעצמו מכאן קבעו חכמים לספירת העומר 

לשמחת התורה כמו שמנו ישראל באותו כלומר בזמן הזה שאין אנו מביאין קרבן ולא עומר אלא מחשבין נ' יום 
 .זמן

 זוהר כרך א (בראשית) פרשת וירא דף קג עמוד א

ואברהם ושרה זקנים באים בימים, מאי באים בימים שעורין דיומין דאתחזי כדין להו חד מאה וחד תשעים עאלו 
 .ביומין שעורא דיומין כדקא יאות

 הלכה ג רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א

כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר 
שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו, כי אי אפשר שיסבב את עצמו, ולא היה לו 

ואמו וכל העם עובדי כוכבים  מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו



והוא עובד עמהם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם 
אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו, וידע שכל העולם טועים ודבר 

צורות עד שאבד האמת מדעתם, ב ובן ארבעים שנה הכיר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת ה
אברהם את בוראו, כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו 
דרך האמת שאתם הולכים בה ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולו 

יב ולנסך כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא ראוי להשתחוות ולהקר
 יטעו בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו.

 פסוק יא רש"י פרשת בראשית פרק א

 .שיהא טעם העץ כטעם הפרי -עץ פרי 

 תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ה עמוד ב

אידי הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא וחד יומא בבי רב. והוו קרו ליה רב אידי אבוה דרבי יעקב בר 
רבנן בר בי רב דחד יומא. חלש דעתיה. קרי אנפשיה שחק לרעהו אהיה וגו' אמר ליה רבי יוחנן: במטותא מינך 

וכי ביום דורשין לא תעניש להו רבנן. נפק רבי יוחנן לבי מדרשא ודרש: ואותי יום יום ידרשון ודעת דרכי יחפצון, 
מעלה עליו הכתוב  -אותו ובלילה אין דורשין אותו? אלא לומר לך: כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה 

 כאילו עסק כל השנה כולה.



Selected audio from our listeners 

Comments on Previous Shows 

Show 262- Coronavirus: Should we be going to Shul, Purim Mesibos 

Comments on the show 1 click here 

 

Show Suggestions 

Suggestion 1 click here 

 

http://podcast.headlinesbook.com/e/coronavirus-what-the-halacha-tells-us/
https://drive.google.com/file/d/1e9mkeYL-nF5CE8igzwqEHc3DiqeHE7WA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GtwvG-LAKxw7UUe3n-Jd68GZtwjMRJrp/view?usp=sharing


Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

 

Raphael Z. Grossman 

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

I think a show about stam סת"ם would be an interesting topic. This week someone put 

out a video titled mezuzah fraud – https://youtu.be/8Ms6ag3fndU.  

 

https://youtu.be/8Ms6ag3fndU


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.

 

 

 

 

 



 אתחנןהלוי על התורה פרשת ו "זחידושי מרן רי

 



 



Reb Dovid Lichtenstein 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף פט עמוד א

אמר ליה: מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, דמעייני באגדתא דרב חסדא ורבה 

 .הר שירדה שנאה לאמות העולם עליו -בריה דרב הונא דאמרי תרווייהו: מאי הר סיני 

 

 דף פט עמוד א -תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח עמוד ב

ואמר רבי יהושע בן לוי: בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מה 

תשע מאות ושבעים וארבעה לילוד אשה בינינו? אמר להן: לקבל תורה בא. אמרו לפניו: חמודה גנוזה שגנוזה לך 

דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' אדנינו מה 

אמר  -אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: החזיר להן תשובה!  -אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים! 

אמר לו: אחוז בכסא כבודי, וחזור להן תשובה,  -וני בהבל שבפיהם. לפניו: רבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפ

שנאמר מאחז פני כסא פרשז עליו עננו. ואמר רבי נחום: מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו. אמר לפניו: 



אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להן:  -רבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה 

לא יהיה לך אלהים אחרים, בין  -צרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהא לכם? שוב מה כתיב בה למ

זכור את יום השבת לקדשו כלום אתם עושים  -דה זרה? שוב מה כתיב בה עבוד הגויים אתם שרויין שעובדין

כבד את  -מה כתיב בה  לא תשא, משא ומתן יש ביניכם? שוב -מלאכה שאתם צריכין שבות? שוב מה כתיב בה 

אביך ואת אמך אב ואם יש לכם? שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנאף לא תגנב, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש 

לא  -ביניכם? מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא, שנאמר ה' אדנינו מה אדיר שמך וגו' ואילו תנה הודך על השמים 

לו דבר, שנאמר עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם, כתיב. מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב, ומסר 

בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות. אף מלאך המות מסר לו דבר, שנאמר ויתן את הקטרת ויכפר על העם ואומר 

 מי הוה ידע? -ויעמד בין המתים ובין החיים וגו', אי לאו דאמר ליה 

 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף מז עמוד ב

עליו, ואין מדקדקים עליו. אמר רבי אלעזר: מאי קראה? דכתיב: ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ואין מרבים 

ותחדל לדבר אליה, אמרה לה: אסיר לן תחום שבת! באשר תלכי אלך. אסיר לן יחוד! באשר תליני אלין. מפקדינן 

נמסרו לב"ד! באשר תמותי  שש מאות וי"ג מצות! עמך עמי. אסיר לן עבודת כוכבים! ואלהיך אלהי. ארבע מיתות

 אמות. ב' קברים נמסרו לב"ד! ושם אקבר. מיד, ותרא כי מתאמצת היא וגו'.

 תלמוד בבלי מסכת עירובין דף ק עמוד ב

אמר רבי יוחנן: אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול, וגזל מנמלה, ועריות מיונה. דרך ארץ 

 .מתרנגול

 מזמור עג מדרש תהלים שוחר טוב

]עג, ט[ שתו בשמים פיהם. פרעה אמר מי ה' אשר אשמע בקולו )שמות ה ב(, נבוכדנאצר אמר )מאן הוא אלהא( 

]ומן הוא אלה[ די ישיזבינכון מן ידי )דניאל ג טו(, אבל אני ואהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים. אמר ר' שמואל בר 

לעתיד הנקבה תסבב את הזכר, שנאמר נקבה תסובב גבר נחמני לפי שבעולם הזה הזכר מסבב את הנקבה, אבל 

)ירמיה לא כא(, לפי שבעולם הזה הקדוש ברוך הוא מחזיר על ישראל שיעשו תשובה ויעשו רצונו, אבל לעתיד 

אמר ר' ישראל מחזירין אחר הקדוש ברוך הוא שיעשו רצונו, שנאמר ואת רוחי אתן בקרבכם )יחזקאל לו כז(, 

חסידא בעולם הזה אדם הולך ללקוט תאנים, אין התאנה אומרת כלום, אבל לעתיד אדם שמעון בשם ר' סימון 

, בעולם הזה אדם הולך ומשמש מטתו נדה, אין מטתו הולך ללקוט תאנה בשבת, והיא צווחת ואומרת שבת היא

ת מעכבתו, אבל לעתיד אדם רוצה לילך ואשתו נדה, האבן צועק ואומר נדה היא, לכך עד מתי תתחמקין הב

השובבה )ירמיה לא כא(, שהיא עתידה להיות מלהטת לפני הקדוש ברוך הוא שהן עושין תשובה, והקב"ה עושה 



להן רצונם, ולא עוד אלא אף השמים מטיפין להם עסיס, שנאמר והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס )יואל ד יח(, 

 ואין יטיף אלא לשון נבואה, שנאמר והטף אל דרום )יחזקאל כא ב(.

 22ח"א עמוד  יח שרפי קודשש

 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף סח עמוד ב

 יום שניתנה בו תורה הוא. -אמר רבי אלעזר: הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. מאי טעמא 

 למוד בבלי מסכת שבת דף יא עמוד את

סיפא אתאן לדברי תורה.  -ואם התחילו אין מפסיקין, מפסיקין לקריאת שמע. הא תנא ליה רישא אין מפסיקין! 

אמר רבי יוחנן: לא שנו אלא מפסיקין לקריאת שמע, ואין מפסיקין לתפלה.  -דתניא: חברים שהיו עוסקין בתורה 

 מפסיקין לקריאת שמע ולתפלה. - . אבל כגון אנוכגון רבי שמעון בן יוחי וחביריו, שתורתן אומנותן



 

 תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ה עמוד ב

רב אידי אבוה דרבי יעקב בר אידי הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא וחד יומא בבי רב. והוו קרו ליה רבנן 

 בר בי רב דחד יומא.

 




