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 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צז עמוד א

אמר רבא: מריש הוה אמינא ליכא קושטא בעלמא, אמר לי ההוא מרבנן ורב טבות שמיה, ואמרי לה רב טביומי 

שמיה, דאי הוו יהבי ליה כל חללי דעלמא לא הוה משני בדיבוריה: זימנא חדא איקלעי לההוא אתרא, וקושטא 

נסיבי איתתא מינהון, והוו לי תרתין שמיה, ולא הוו משני בדיבורייהו, ולא הוה מיית איניש מהתם בלא זימניה. 

בנין מינה. יומא חד הוה יתבא דביתהו וקא חייפא רישה, אתאי שיבבתה טרפא אדשא. סבר: לאו אורח ארעא, 

אמר לה: ליתא הכא. שכיבו ליה תרתין בנין. אתו אינשי דאתרא לקמיה, אמרו ליה: מאי האי? אמר להו: הכי 

 פוק מאתרין, ולא תגרי בהו מותנא בהנך אינשי.הוה מעשה. אמרו ליה: במטותא מינך, 

 דף כד עמוד א -תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כג עמוד ב

 ובאושפיזא. דאמר רב יהודה אמר שמואל: בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו: במסכת, ובפוריא,

 ט-פרק מח פסוק ח פרשת ויחימלבי"ם 

ושי העברים היו משונים ממלבושי המצרים, ויוסף שהיה קרוב למלכות, וכן בניו היו לובשים וירא ישראל. מלב

כמלבושי שרי מצרים, וכמ"ש של בית ר"ג היו משנים מהלכתן משום כבוד מלכות, וע"כ תמה יעקב ואמר מי 

פני אשר נתן לי אלה, ויאמר יוסף בני הם, והם צדיקים ויראי ה', ומה שאתה רואה אותם משונים במלבושיהם מ

 אלהים בזה, שנולדו בזה המקום והמקום והמצב מחייב זאת:

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

Question #1 

 סעיף ד סימן לד רמ"א חו"מ

 פסול לעדות, מדרבנן )ב"י(. המגביה ידו על חבירו להכותו



 ס"ק ז שםסמ"ע 

המגביה ידו על חבירו כו'. אסמכוה אקרא שנאמר ]שמות ב' י"ג[ רשע למה תכה רעך, הכית לא נאמר אלא 

 להכותו ]סנהדרין נ"ח ע"ב[, והיינו בהרמת יד עליו: תכה, שקראו רשע על שביקש

 פרק הריש רמב"ם הלכות חובל ומזיק 

מישראל בין קטן בין גדול  כשראסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו, ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם 

 .לא יוסיף להכותו שנאמר דרך נציון הרי זה עובר בלא תעשה בין איש בין אשה

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

Question #2 

 פסוק ז רש"י שמות פרשת שמות פרק ב

 מלמד שהחזירתו על מצריות הרבה לינק ולא ינק, לפי שהיה עתיד לדבר עם השכינה: -מן העברית 

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד ב

ומאי שנא מעבריות? מלמד,  -לך אשה מינקת מן העבריות ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי 

שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק, אמר: פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא? והיינו 

 דכתיב: את מי יורה דעה וגו', למי יורה דעה ולמי יבין שמועה? לגמולי מחלב ולעתיקי משדים.

 סעיף ז סימן פא רמ"א יו"ד

ומ"מ לא יניקו תינוק מן הכותית, אם אפשר בישראלית, דחלב כותית מטמטם הלב  חלב כותית כחלב ישראל

 )ר"נ פא"מ בשם הרשב"א(.

 ס"ק לא ביאור הגר"א יורה דעה סימן פא

)ליקוט( חלב עובדת כוכבים כו'. מתני' וגמ' ע"ז כ"ו א' וירושלמי שם אבל עובדת כוכבים מניקה בנה של ישראל 

דכתיב והיו מלכים אומניך ושרותיהם מיניקותיך אלא שר"ח כתב דוקא במקום סכנה דבירושלמי מסיים שם תני 

ב מ"מ ואינו חושש לא משום יונק שקץ ולא משום יונק תינוק מן העובדת כוכבים ומבהמה טמאה ומביאין לו חל

טומאה אלמא דומיא דבהמה טמאה הוא וכן בגמ' דידן בס"פ חרש קי"ד א' וקאמר שם התם משום סכנה א"ה 

כו' וכ"מ בתוספתא דשבת דתנא שם אין יונקין מן העובדת כוכבים ומן בהמה טמאה אבל רשב"א כתב דממדות 

יוצא בו לכן עריבו בהדי בהמה טמאה ובמ"ר פ' שמות וקראתי לך אשה חסידות הוא לפי שחלב מגדל טבע כ

מינקת כו' וכי אסור היה למשה לינוק מחלב עובדת כוכבים לא כן תנינא אבל עובדת כוכבים מניקה כו' פה 

 שעתיד לדבר כו' וז"ש ומ"מ כו' דחלב כו'. ר"נ רפ"ב דע"ז ועתוס' שם י' ב' ד"ה א"ל כו' )ע"כ(:



 חידושי הרשב"א מסכת יבמות דף קיד עמוד א

הא דתניא יונק תינוק והולך מחלב נכרית ומבהמה טמאה ואין חוששין ביונק שקץ, מסתברא דהא דנקט נכרית 

הן וחלב שתיהן מותר ולא מצינו  לא שיהא חלב הנכרית אסור יותר מחלב בת ישראל דדא ודא מהלכי שתים

היתר בדמן וחלבן ובשרן של ישראל יותר מן הנכרי, ותניא בע"ז פרק אין מעמידין )כ"ו א'( נכרית לא תניק בנה 

של ישראל מפני שחשודין על שפיכות דמים דברי ר"מ וחכ"א נכרית מניקה בנה של ישראל בזמן שאחרות 

תר אפילו לכתחלה אלא שלהניק נכרית בנה של ישראל אסר ר"מ עומדות על גבה אלמא לכ"ע חלב הנכרית מו

משום החשד ורבנן שרו בשאחרים עומדין על גבה, אלא מפני שטבען של ישראל נח יותר משום דרגילי )נ"א 

דדיגי( במצות והם רחמנים וביישנים בטבע אף חלבן מגדל טבע כיוצא בהן וזה שאמרו במשה שלא רצה לינק 

הוא באגדה, ולזה אמרו כאן יונק מן הנכרית ומן הבהמה טמאה ולא שיהא זה כזה אלא מן מחלב הנכרית כמו ש

הנכרית יונק לכתחלה ואפילו בזמן שיש חלב של ישראלית אלא שהוא מדת חסידות ומדת זריזות שלא להניקו 

וק אלא מפני סיבותיו כמו שאמרנו וחלב בהמה טמאה אסור אלא במקום שאין שם חלב כשר ומפני סכנת התינ

שאינו צריך אומדנא כדאיתא הכא, ותמהני על ר"ח ז"ל שכתב מהאי מתני' שמעינן דחלב נכרית כחלב בהמה 

טמאה ולא התירוהו אלא לתינוק מסוכן לבד ע"כ, ומתניתין דפרק אין מעמידין הויא תיובתיה, אבל מצאתי 

ש בו סכנה מותר שאין לך דבר בתוספתא שבת פ"י אין יונקין מן הנכרית ומן בהמה טמאה אם הי' דבר שי

שעומד בפני פקוח נפש חוץ מע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים, ושמא התם נמי אין יונקין מן הנכרית מדת חסידות 

קאמר. ומיהו ודאי לישנא דתוספתא כדברי ר"ח ז"ל מכרעא, ולדבריו איכא למימר דפלוגתא דר"מ ורבנן דפ' אין 

ראל מוכנת שם להניקו היא שנויה, וטעמא דר"מ דאע"ג דסתם תינוק מעמידין במקום דליכא מניקת בת יש

מסוכן הוא אצל חלב סכנת הנקת נכרית אלימא טפי ואפילו אחרות עומדות על גבה כדאיתא התם משום 

דשייפא ליה סם לדד מאבראי והלכך טפי עדיף לאמתוני ולאתויי ליה מניקה בת ישראל ממקום קרוב אבל היכא 

ישראל לא יהבינן ליה חלב נכרית כלל, וכן נראה מדברי הירושלמי דגרסינן התם בפ' אין דאיכא מניקה בת 

מעמידין אבל נכרית מניקה בנה של ישראלית דכתיב והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך, תני יונק תינוק מן 

טומאה ע"כ גירסת  הנכרית ומן הבהמה טמאה ומביאין לו חלב מכל מקום ואינו חושש לא משום שקץ ולא משום

הירושלמי אלמא רבנן דהתם במקום דליכא חלב טהור קא מיירי מדמייתי עלה הא דמביאין לו חלב מכל מקום 

דאי בדאיכא חלב טהור לכ"ע אסור למיספי ליה חלב בהמה טמאה. ומ"מ נ"ל דאנן דקי"ל דאין ב"ד מצווין 

ישראל משום דחלב נכרית ליותר אין בו אלא להפרישו מביאין לו חלב נכרית ואפילו במקום דאיכא חלב בת 

איסורא דרבנן ולמ"ד אין ב"ד מצווין להפרישו באסורין של דבריהם נותנין לו בידים כמ"ש למעלה. ומצאתי 

בואלה שמות רבה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות וכי אסור הי' לו למשה לינק מחלב הנכרית לא כן 

של נכרית אבל נכרית מניקה בנה של ישראלית ברשותה אלא למה אמרה כן לפי תנינן בת ישראל לא תניק בנה 

שהחזירתו למשה על כל המצריות להניק אותו ופסל את כולן ולמה פסלן אמר הקדוש ברוך הוא פה שעתיד 

לדבר עמי יינק דבר טמא והיינו דכתיב את מי יורה דעה את מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים, מכאן 

 ה שהוא מותר לגמרי ואין בו אלא משום מדת חסידות כמו שכתבתי בלשון ראשון, וצ"ת.נרא
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Selected audio from our listeners 

Answers to the question 

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=1SY2Istb7tU6lJKpIvzI1OvE4TL4OWgoO
https://drive.google.com/open?id=1AKb5qk5xHiW4ntJagzLtnxlY_PSSc4Nf
https://drive.google.com/open?id=1No3hu0wxS9l0t_jCzZ9FM9UnTJ0Yt4DI
https://drive.google.com/open?id=1NOB6udZ5ph2X3xMpVPzi7br33SbX-blM
https://drive.google.com/open?id=1mznO1FgxQUNnb3sQ_fVCjlnt-C2vpOuc
https://drive.google.com/open?id=1zeMpeobilAgWYOAqb6kCIln_pHaW_DmK
https://drive.google.com/open?id=178EVTuXQjO_omhMYRmKW0do6kh0XXlIL
https://drive.google.com/open?id=1C-xqhCoPkYETYG9wQhTEImFTXF8uH6Ey
https://drive.google.com/open?id=1tEi-4biVNktWsdvmFo8Q8Rij2UrhFdEh
https://drive.google.com/open?id=1V4g9W_nnCJu1kC9UzWDlWwgqxUa9m97H


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 

Comments on the show 8 click here 

Comments on the show 9 click here 

Comments on the show 10 click here 

Comments on the show 11 click here 

Comments on the show 12 click here 

Comments on the show 13 click here 

Comments on the show 14 click here

Comments on the show 15 click here

Comments on the show 16 click here

Comments on the show 17 click here

Comments on the show 18 click here

Comments on the show 19 click here

Comments on the show 20 click here

https://drive.google.com/open?id=1IErN6ppjuvTMjgMdSukQHABEehQZcQsZ
https://drive.google.com/open?id=1zM_Voc_dDXV8pPjWn9VbgscgaDPB30Fd
https://drive.google.com/open?id=1NJXFczSHzgSUeJ8xoIKVUdfRS6rJmjCN
https://drive.google.com/open?id=1OU9Wo2NyjUTW9i5kpN5ulgPloyXmzP6o
https://drive.google.com/open?id=1HRkvziLOOEMUhwnJiKdOtn2a3p3nisjc
https://drive.google.com/open?id=1tszXjqFT9sMEmky0A9p7RS_dhwT5XWHp
https://drive.google.com/open?id=1B0stEF-i6sJpRs5fTdHruNljIRYyEO_u
https://drive.google.com/open?id=1L8dmein3BxKnp3UTqz1HNrLW6OLu8k_5
https://drive.google.com/open?id=1FDSC5-VQJEgN_MQV1uZUBkMLWcmcQiKk
https://drive.google.com/open?id=1dkJf06oH0k76MUuX10IhfOPbFhFdbbcy
https://drive.google.com/open?id=1VxVOhn4_jQSJ9dpeEq9GWvepa2jMbIRt
https://drive.google.com/open?id=1NVCbzPTaWMZus48VfBjKkb8J8GEXNSQv
https://drive.google.com/open?id=1jJXXOjuu6fRV7N4_TgO8AsHtNxOk6Tp6
https://drive.google.com/open?id=15owvB36Nm-0uu31PYOpJXf3oQyuWDNm0
https://drive.google.com/open?id=1V5_ZUo1EdO0fTrHWcax8RVpaqICrZqlx
https://drive.google.com/open?id=1qfSN1egdRmwHwrI1pqIoiq7BYqpfmqN9
https://drive.google.com/open?id=1Nmjly9RuDrcpNh-hXaTG6cgCvgt68Fid
https://drive.google.com/open?id=1h6SWxRyrLB0mcvupsQXtZLPilKWEIN8k
https://drive.google.com/open?id=1yM6I3vqnJJwW5e48FigmaVshSxuMCmmO
https://drive.google.com/open?id=1MNdbrIigurA_UMUdKp_xb12TBOcuqHcb


Comments on Previous show 

Show 175- Geirim 

Comment 1 click here 

Show Suggestions 

Suggestion 1 click here 

Suggestion 2 click here 

Suggestion 3 click here 

 

https://drive.google.com/open?id=1cyyUU0S5cO_wzgoi0jx35IODLNQU9Zej
https://drive.google.com/open?id=1TablQncUNe_68lIneZjg3oggrGJb2AyO
https://drive.google.com/open?id=1dq3fl0obLYL59izY7rBHxwatZEbvGahb
https://drive.google.com/open?id=1m1BKJuWBfaJpKupKYMr9Ytp9xJAGSiwf


Selected emails from our listeners 

Comments on the show 

Gutt voch and yasher kochacha for another very interesting and important episode. 

The one point I would like to make this week is that if most of the yeshivas are in 

compliance and doing a pretty decent, even good, job,  and this issue is really the fault 

of the few yeshivas, seemingly chassidishe yeshivas, that think they can get away with 

teaching nothing, perhaps Agudas Yisrael should be working to convince them to teach 

some basic skills. Maybe those few yeshivas should be considered rodfim, of sort, 

considering that because of them, even the good yeshivas are now under attack for not 

teaching enough.  

I learned high school in Telshe Yeshiva Chicago. It was the approach of the Roshei 

Yeshiva - Rav Avraham Chaim Levin, Rav Chaim Shmelczer, and Rav Chaim Dov 

Keller - that the secular high school education should be treated seriously, not as a joke 

that has to be done for official compliance. They did not tolerate disobedience and 

lackadaisical approach to the education but expected proper behavior and study 

even during the secular education portion of the day.  

Agudas Yisrael is fighting a fight that they only have to because of a small number of 

yeshivas that take a wildly different approach. Maybe they should also start dealing with 

those yeshivas. 

Kol Tuv 

Rafi Goldmeier 

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

Comments on previous Shows 

Show 197- Dealing with criminals and scandals 

Shalom Reb Dovid, 

Thank you very much for the show. I have a lot of Toeles from it and I am sure others 

do as well. 



Rabbi Cherlow put forward the idea that Torah is structured with a pyramid of values 

and the basic moral values of not stealing/hurting others are most foundational and 

therefore there should be less tolerance for transgression of these values then for 

transgression of tier 2 values of such as Chilul Shabbos ect... To substance this he 

quoted many Pesukim from Tanach that Hashem does not accept our Korbanos b/c we 

are not acting justly ect,,, 

Laniyus daati, I think it is true that the Torah has a pyramid of values but I think it is 

different than the one he presents. 

Our purpose is to be Mikadesh Shem Shamayim = to spread Yichud Hashem. And it 

follows that the most stressed Issur in the Torah is Avodah Zarah which runs in most 

direct contrast with this. Zechiras Yetzias Mitzrayim and Shabbos are also mentioned 

and stressed many times because they are about proclaiming Hashem as the creator = 

Yichud Hashem. This is our foundational value. 

The value of not hurting others is foundational in a secular moral structure where the 

bottom line of morality is social functioning. Social functioning is very important but it is 

not, Chas VeShalom, the foundation of our values. 

His Reayos that Hashem does not want our Tefillos when we steal only show that 

stealing is Meakev our Tefillos, not that it is of more value. The 2 are very different. The 

reason it is Meakev is probably because Bein Adam Lechaveiro Shters the Mitziyus of 

Klal Yisroel and when there is no Klal Yisroel there is not vessel for Hashroas 

HaShechina. 

Considering the above, perhaps it makes sense to push someone away when he steals 

in way that became very public and tarnishes our image. But not because we take more 

objection with stealing then we do with Chilul Shabbos. According to our value structure 

we take more objection with Chilul Shabbos then we do with stealing. 

Just to clarify, I am very against stealing :) 

Bkavod haTorah,    

Raphael Schondorf 

 



Show Suggestions 

ORCHOS CHAIM A BEN TORAH FOR LIFE 

At the recent Agudah convention there was a question and answer session with 

Rav Elya Brudny and Rav Yosef Elefant. The following is a quote from that session: 

Harav Elya Brudny Shlita: 

"I just want to say something very important a Marie Makom for the oilam, that there is 

an Adam Gadol Ad moed A Groisse Rosh Yeshiva in Silver Springs Rav Ahron 

Lopiansky Shlita who just published an incredible Sefer in English, it's called Orchos 

Chaim [A Ben Torah For Life] it's modeled after the concept Rabbeinu Yilamdaniu 

Orchos Chaim. 

It begins with the day that a young man transitions from Kollel to the "world out there" 

and it's an incredible Sefer walking through to keep the Daled Amos Shel Halacha that 

you thrived in, learnt and Davened, how to take those Daled Amos Shel Halacha and be 

a Zevulen as your supporting your family with that. That Sefer is absolutely important. I 

believe that people should buy it. Every family that's in the Shuk Hachaim should own 

the .I would imagine that any couple learning the Sefer together it is an immeasurable 

Shmira." 

Harav Yosef Elefant Shlita: 

"I could only add on and say (not that anyone needs a Raya) this Sefer is a masterpiece 

in the modern era there hasn't been a Sefer (as far as I know) that's been written like 

that or has touched on the topics that are critical to our existence as the Am Hatorah in 

the modern world with such depth and clarity and honesty and respect. It's a must read 

for everybody, really, it should be a must read for Klal Yisroel for anybody stepping out 

of the Beis Medrash. " 

Don't you think it would be a good idea to make a show about this Sefer. 

Thank you for everything,  

M. Twersky 

 



Rabbi Jacob Schacter

To see Rabbi Schater's article click here















ת38 כ ר ל ״ טי' סיטז קיחשין נ־סכת ב א מו ש
 אינו רm קידש ואס וזיל, אישוש מהל׳ הי״ח בפ״ג

 דלא ומשמפ שלוחו מדעה או האכ מדעה אלא כוהבו
 לעשוה שיכולה לענין רק וקבלי צאי מדין דעתה מהכי

 כשר אינו קידושין שמר כתיבת אבל הקידושין, מעשה
בעצמו. האב מדעת אלא

ה ר ו א כ ל  מהני דלא הא דהמעם לומר אפשר הי׳ ו
 וקבלי צאי מדין קידושין בשטר דעתה

 לעונה שהגיע קטן לענין הרמב״ס דפסק דכיון קידושיך,
 מעידין דאין משוס נשמר מקנה אינו דמ״מ הפעוטות

 לענין המתחייב דעת דבעי׳ דכיון הדבר וביאור הקטן, על
 בעיי קנין לחלוח דבעי׳ דעת הדין דמלבד השטר עשיית

 המתחייב דעת רהוא השמרדהציווי עשיית לעני; דעת גם
 דנתנו נהי ופעוטות השטר, מעשה זהו העדיס ושליחות

מ דעת דין חכמיס להס  חלות לענין דוקא היינו מ׳׳
 נעשה שיהי׳ המתחייב דעת של דעת דין אבל הקגין,

 ושליחותו המקנה דעת עיי רק נעשה דאינו שטר עי״ז
 מהני לא הכא הינ לפעימות כח חכמיס נתנו לא עיז

ק, על מעידין דאין קידושיך וקבלי צאי מדין דעתה ק  ה
ת דהא זאת יתכן לא זיע״א מויר דברי לפי אבל דדע  כ׳

 כלל,דביאור בעי׳ לא קידושין לעניןשטר דידה המתחייב
 בעל דעת הוא השטר עשיית גבי דבעי׳ המתחייב דעת

 כותבו דבעל השטר בעל הוא הבעל הרי והכא השטר
 בשטר דעתה גס דבעי׳ והא השטר בפלס אינה והיא

 נעשה לא דעתה דבלא עיכובא דין רק הוא קידושין
 וא״כ השטר, עשיית משום ולא לשמה קידושין השטר

 נפשה השטר דהא הקטן, על מעידין דאין דין הכא ליש
 מה דהמעס לומר צריך וע״כ האשה ע^י ולא הבעל ע״י
 וקבלי צאי מדין קידושין שטר לענין דעתה מהני דלא

 שמעכב דין וזהו בעינן מקנה דדעת משום קידושיך
 לעגין דנהי האב/ דעת הוא מקנה ודעת בהלשמה

^ ך קידוש■ וקבלי צאי מדין דידה דעת מהני הקבלה י ב  ה
 קבלה של שבערוה דבר דחלות מו״ר שכ׳ כמו הוא

 המה הקידושין עדי שמעידין ומה האב פושה כקידושין
 המקדש והוא לקידושין המוסרה שהוא האב על מעידין

 אבל הקידושין של הרצוי לעשות רק דעתה מהני ולא
 א״כ שלה ולא האג של הוא גיפה הקנאת של דעת

 דין שהוא המקנה דעת בגוף דתלוי בהשטר הלשמה
 דעתה ולא המקנה דהוא האב דעת תזא הלשמה דמעכב

 וקבלי צאי מדין בהלשמה דעתה מהני לא וע״כ דידה
קידושיה

ה א ר ב  אין דלהכי שכ׳ הרמב״ם דברי בביאור עיד ו
 שטר ע״י הפעוטות בעונת להקנות יכול הקטן

 מו״ר שהסביר מה ספ״י הקטן, על מעידין דאין משוס
 הפעוטות מקנה אינו דלהכי של הרמי״ס, דברי זיע״א

 על מעידין ואין עומד לכתיבה קנין דסתס משום בחליפין
ה דמה שהק׳ זיע״א מו״ר מפי ושמעתי הקטן, כ  יקנה כ

 אין הרי בחליפין דבאמת מו״ר, ואמר שטר- יכתבו ולא
 דהא שיווי שוס לו נותן הקינה אין דהא ומתן- משא שום

 מעשה עיקר הכלי הוי לא וע״כ משו־פ פחות היא הכלי
 וע״כ הקנין- מעשה עיקר הוא מקנה הדעת רק הקגין,

 רעת לענץ היינו דעת דין לפעוטות חכמים שנתנו מה
 עצמו הדעת שיהי׳ לעגין אבל לקנין דבעי׳ חפצא חלות

 עכ״ל כזה, דעת דין חכמים נתנו לא בזה הקנין מעשה
 משום הרמב״ם דהוסיף דהא לבאר ונראה זיע״א, מויר

 הקטן, מל מעידין ואין עומד לכתיבה קנין דסחם
 המתחייב דעת דדין משים הטעם זה משום הוא הביאור

 חכמים נתט לא כזה דעת דין שטרא לאבוויי דבעי׳
לפעוטות.

כז. סימן

 מצוות בדין באשכנז אחד לרב תשובה
התורה. לימוד

ה א) נ יחיו החרדים בין חילוקים שנתעוררו מה ה
הרדידש בדרך לאחוז לשוב שרוצים ישנם

 חשר לפנים, אבותיהם כדרך הק׳ תורתנו בניהם ללמוד
 סומכים יחיו מהחרדים במדינתם-ויש היחה תוה״ק מיקר
 הירש רפאל מוהר״ש הצדיק הגאון רבס הוראת על עצמם
 מפ״י הדין הוא איך שאגיד ממגי כסר״ה ושאל זצ״ל,

ק/ כתורה ה
ה ב  ובגסיון בצרוף עמדו אשר עמנו מכ׳חרדי במטותא ה

 עמלק מלחמת היצה״ר של המלחמה בשמת
 אבותיהם והגה וחורה״ק, ישראל שם ההשכלה ע״י להכחיד

ק/ התורה על רגלם ועמדו הצדיק רבם לקול שמפו  ה
בשוב לראות דזכו השיית יעזרם כי מברכם הנני

התורה עפיי האמת אולם בב״א, עמו שבות השי״ת
 התורה עפ״י שהיא לומר ח״ו כי להגיד רב כל מחרב

 ר״ש שהגה״צ ורק לגימנזיוח, בניהם ישראל שיתנו הק'
 אס כ’כ ראה שהוא מפגי זאת עשה ז״ל הירש רפאל
 הצדיק כונת בודאי והיתה בוער ההשכלה של הפיתוי רעל

 כשיטעמו הזמן בהמשך שלימה לתשובה ישובו שעי״ז
 העסק את לשנות מעצמם ויבינו התורה של טעמה

 דוד כמאמר תורהיק, את ולאהוב החיצונות, החכמות
 ביאור אהבתי, ותורתך ואתעבה שנאתי שקר המע״ה

 ע״י אם כי התורה לאהבת להגיע אפשר שאי הדבר
 תורה״ק את לאהוב להגיע לישראל יש אז השקר שנאת
 הפרק בראש תם לרבנו הישר בס' השלישי בשער ועיי׳
 האמונה ומחסר משחית החכמה רוב שתהי׳ ואפשר וז״ל,
 אשראינס והפילוסופים והמינים האפיקירסין חכמת כגון

 וכאשר חכמתם, רוע מפני וזהו הק׳ בתורה מאמינים
 תאבד גרועות ומדות רע לב הרעה בחכמה יתקבץ

 הלב מפני האהבה תחסר לא כי תכליתם, עד האמונה
 בלב ויתחדשו רעות חכמות לימוד מפני אלא בלבד, הרע

 מקורה וישוב האהבה מוצא ישחיחו אשר רעים עגיגיס
 עוד. שם שהאריך שס ועיי׳ נרפש ומעין משחת מקור

( ה נ ת ע בעזהשיית. ת״ת, דמצוות הדין לעצס נבוא ר
דגנך, דואספת הפטור אס לבאר וגס

 חלקים, לב׳ נחלקת היא השאלה הנה ל״ה, דף בברכות
 דעצמוי בת״ת ב׳ בניס, ובני דבניס ת״ת במצוות א׳

ה ב  מבואר הנה לבניך, דושננתס רבנים ת״ת בדבר ה
הוא שהחיוב ע״א צ' דף בקידושין להדיא

 יהיו בכו ובן שבנו לראות מישראל ואיש איש כל על
 לבניך ושגנתם שנאמר בתורה וגאונים חכמים לחלמידי

 אל דבר ארס ישאלך שאס בפיך מחורדין ד״ת שיהיו
 אחד כל שנתחייב הרי מיד- לו אמור אלא תגמגם

 בן עם בייישיבות שמלמדין כמו התורה כל לבנו ללמד
 מישראל איש כל מחויב כן עתה, ועד משה מימות חברו
 חנם שבע״ם ותורה בשכר שבכתב תורה בנו אס ללמד

 בטוש״ע הדין שנפסק וכמו לו, אפשר אס בשכר גם או
 הלכות וגמרה משנה לאגמורי דמצוה ו׳ סעי׳ רמ״ה סי׳

 מהל׳ בפ״א ברמב״ם וכמבוריר לו, אפשר אם ואגדות
כל על מצוה אלא בלבד בגו ובן בגו ולא וז״ל, ת״ת
בניו שאינם אע״פ התלמידים כל את ללמד וחכם חכם
 לביב בנו להקדים בנו ובן בגו על נצטוה למה א״כ וכו׳

 דמי בנו ובן בנו ללמד דהחיוב הרי חברו, לבן וב״ב
 מינה. ועדיף להלמיריס ללמד חכם כל שעל להמצוה

ה ב ה החסיר האמיתי הגאון מו״ר בדברי גא יעיינו ו
רשכבהיג

Rabbi Chaim Dovid Zweibel

yaakov
Highlight

yaakov
Highlight



ת כ ר ל טסכתקיחשיןםינץכז ב א מו ̂;0 כש

 חורה״ בל *דרכה במאמר זצוקללה״ה מהריח רשכבה׳ג
ל  אש דברי שם וימצאו ,מטמארמס״ הנעל' הרשעים ע

 הוא אשר מישראל איש כל כי רשכבהי־ג, מפי מחלקחת
 שחלמד בזה עצמו ומסחפק לבנו חורה בלימוד מקמן
 וסוף מהשייח, דורוחיו אח ומסיר דעתו בידוי לפי אוחו

 שבנו פ״י כי ריפורמעור יהי׳ שאח״כ הדור או שב״ב
 להזהר איך ידע בהתורה חכם ונעשה בתוה״ק מחגדל

 כגם ורואה עבורה/ עצמו ומוםר ובדקדוקים, באזהרות
 לדורותיו האב משריש ועי״ז בחוה״ק, לחכם יהי׳ בגו

 זב״ב לבט המלמד כל הגמ׳ מאתר וזהו עולם, פד התורה
 קיבלה כאילו הדבר ביאור סיגי. מהר קיבלה כאילו תורה.

 התורה מקמץ הוא אס אולם לדורותיו. כתורה והשריש
 ונעשה בה יזהר מאין לחד לא דאס מויר שם אומר מבנו

 הבן לבן הוא ילמד האס הבן נזהר לא אם וממילא דל.
 העהורה והאמונה התירה מן הדורות סריס ממילא ונמצא

 הוא הראשון בעצמו שהאב מו״ר שם וכתב והקדושה.
 עור וכתב לו.., ואוי התורה מן דורותיו אס המסיר

 אומנות בעלי אנשים כמה יש הלא ע״ז תשאל ואס
 המה ומאמינים יקרים אנשים ובכיז בתורה גדולים שאיק

 עצמו את הכין דהוא הוא דהדבר ע״ז והשיב בהשי״ס
 ואולם בתמימות נהחדר שלמד מפגי בתורה גדול להיות

 את שהכין ע״י לבד בזה וע״כ לזה השיגו לא כשרונותיו
 תיכן זהו הנה ומאמין> צדיק נשאר לתורה עצמו

ק/ דבריו ה
ה נ ה  האנשים כאותן שלא מבואר הק׳ דבריו מעומק ו

 דכל בטענתם ותחבולות עצות בלבבם שמחשבים
 שבזה וסוברים וחרר ירא הבן שיהי׳ אלא אינה כוגתס

 מו״ר אמר ע״ז מהבן. תורה ביטול של המר מעון ינצל
 אלא ירא. שיהי׳ לזה מכשירין רק דבן חורה החיוב דאין

 בנו שיהי׳ לראות שמחוייב תורה התלמוד הוא דהחיוב
 גופא ע״ז מחויב שהוא ומכיון התורה וחכמי גאוני ונ״ב

 והתחבולות, העצות לו יועילו מה להתורה בנו לדבק
 את שמסיר יהי׳ וסיף מהתורה הבן יפרוש הא סו״ם

ל. מומר ונעשה השי״ה מאמונת גס דורותיו ד
ה ג) נ ה  הגאון הרב חתני חקר דגנים ת״ת במצוות ל

 הבן מחיובי דהוא נאמר האס ג״י ראובן ד
 מחיובי שהוא הבן, ופדיון מילה כמו האב על המוטלות

 כ״ט, דף בקידושין בברייתא שמבואר כמו האב על הבן
 מצות דכלל הרי תורה, וללמדו ולפדותו למולו חייב האב

 הבן חיוב בכלל והמה ופדה״ב מילה עם תורה תלמוד
 דבחיוב תורה תלמוד מחיוב דהוא אלא לא או האב על

 רתלמוד חיוב יש כן בעצמו ללמוד חיוב שיש כמו דת״ת
 רבנו מדברי והגה קודמו. שבגו אלא לבנו ללמד תורה
 סק״ז. רמ״ה סי' ביו״ד זיע״א מוילנא אליהו ‘ר הגאון

 ופדה״ב מילה מצוות כמו אינה דבן ת״ס דמצווס מבואר
 חוב אב שיש וכ״ז האב על רמיא המצוה מעשה דשם

 דבן ת״ת מצוות אבל עליו, הוא דבן והפדיון המילה
 יותר בנו על להאב מיוחדת מצוה אינה דלימוד המעשה

 מהאב דבן לימוד מצוות והחוטף ישראל איש כל סמל
 דהמצוה ופדה״ב, מילה גבי כמו להאב משלם אינו

 אלא האב על אבן חוב מצוות משום אינה משננתס
 לבן ללמד דחייב כמו התורה לימוד מצוות משוס דהוא

 באות• לעיל שהבאתי הרמב״ם לשון ומדוקדק חברו>
יעו״ש. ב'

א ל  ללמדו הברייתא דחשבה מה תמוה הוא דלפי״ז א
 מילה חיוב שייכות מה ולפדותו למולו עם תורה

 מצוות דהוא דבן, ת״ת לחיוב דאב מצוותו דהוא ופדה״ב
 יש שאס אלא אדם. כל בכלל הוא ג״כ והאב אדם כל

 דיש זיע״א הגר״א ביאר וע״ז קודמות בנו חברו, ובן בנו
האב על מוסל דאין אה״ג המעשה דעצס מצוות מיני ב׳

 שכר דלחח מצוה עוד שיש אלא חדס כל מעל יותר
 זאת חשבה וע״כ האג, על הבן מחיובי היא זו ומצוה

 במקרא רק אינו וזה ופדה״ב מילה עם ביחד המתגיתא
 רוצה אינו המלמד ואס שכר, לקחת אסור משנה דעל

 כיס בכורות בגע׳ והוא שכר ליתן האי מחויב בחנם
 מן שכר ליטול דאסיר המצות כל שם דלמר כן מביאר
 ומשפטים חוקים אתכם למדתי ראה דכתי׳ שבע״פ תורה
 שאס ומנין בחנם אחה אף בחנם אני מה צוני כאשר

 קנה אמת שנאמר שכר לתן שמחויב בחגם מוצא אינו
 בהגהות מובא מרוטנברג מהר״מ בתשובת ומביאר וכר,

 סי׳ בשו״ע ונפסק הורה תלמוד הל׳ ריש מיימוגי
 לו דכייפינן ז״ל מהר״ם כתב ודל ד׳ סעי׳ רמ״ה

 דולמדתם עשה האי דמ״ש מלמדיה להם לשטר או ללמדם
 עשה כמו לקיים דכייפינן עשה משאר בניכם את אותם

 הכותב בפ׳ אמר מצוה בע׳»ח פריעת למ״ד וכן דסוכה
 וכמו עשה מצית אשאר דהזה מידי לפרוע אוחו דכופין

 כייפינן ה״נ לקיים אותו דכופין ולפדותו למולו חייב דאב
 כשאר לי׳ הוה חובה מלתא דהא וכיון הורה ללמדו לו

 האלפס רבינו שכהב כמו מלתא בהא ועגדינן בע״ח
 ולאודועי לי׳ לשדורי מציגן אי ודאי אבל הכותב, בפ'

 דיינא ההוא התם דאמר ההיא כי לי׳ ומודעינן משדרינן
 ללוה דלחבעי' מקמי דלוה לנכסי למלוה לי׳ דאחתי׳

 איגש דבר דנכסי זכו׳ ביבא דר׳ ברי' חנניא רב סלקי׳
 דפסק הרי תחלה. הערב דלאיפרעמן וקיייל בי' טרבין
 דבגיס ת״ת מצות על נפשו שתצא עד כאב את דכופין

 אט. רוצה אמר לא ואפי׳ לנכסי׳ נסת-נן וגס
א צ מ נ  מצית א) דבניס ת״ת במצות מצות מיני ב׳ דיש ו

 ללמד אדם כל שמחויב ת״ת חיוב משום האב,
בנו לבן קידם וגני אדם לכל קודם בנו שבן אלא תורה

 הדין ונפסק שכר. לתת היינו האב, על הבן מצות ב)
 אס אבל שעתא, לי׳ דחיקא אס דוקא שכר לעטן דגם
 התורה כל בשכר גס ללמדו מחויב שעהא לי׳ דחיקא לא

 לי׳ דחיקא בין דמחלק ומה ואגדית, הלכות גמ׳ כולה.
 בביאור הכיעס מבואר שעתא לי׳ דחיקא לא ובין שעתא
ה הגריא רביגו מ״ ר  איןמלסדין דמשנה דמשוס סק״ז סי׳

 שכר לתן מחויב בחגם ללמד רוצה אינו אם ומ׳ימ בשכר.
 בס״קט״ז וז״ל הגר״א רביט וכתב שבע״פ הורה בעד גם

 דמבואר פי׳ כ״ט. בבכורות כמ״ש עצמו כמחויב כמו
 רוצה אינו אס שכר לחן ג״כ עצמו בלמוד דמחויב שם

 שעתא לי׳ בדחיקא דפטור ומה בחנם. ללמיד המלמד
 את לנוף ב״ד ויטלין אב לו שאין כמו דאז משוס הוא

 כ״ז סי׳ ציון שערי בס׳ ועיי׳ בחגם, ללמד המלמד
שם. שמבואר

ה ד) ת  איש כל דמחויב ת״ת חיוב בענין נדבר ע
דאפי׳ בקצרה ונדבר בעצמו ללמוד ישראל

 מצוה או אומנותו לעשות כגון ,להפסיק דמוחר במקום
 התורה מן להפסיק מותר דאז אחרים עיי לעשות שא״א

 אלא תורה, ביטול איסיר דוחה דאומנות הביאור אין
 אין אז מצוה ג״כ שהוא אחר דבר או מצוה דעושה דע״י

 גס שיעור לה אין דת״ת ע^י ויוצא תורה, ביטול זס
 הוי ג״כ ערבית אחת וחיבה שחרית אחת דתיבה למטה/

 זיעיא הגר״א בפי׳ מבואר וכן תורה של חפצא קיום
אליהו. בשנות פיאה מס׳ בריש

ה א ר נ  לפענ״ד ולהסבירם אלי׳ השגות דברי לבאר לי ו
 מה הבנה צריך דלכאורה שכלי ומיעוט

 ורגע רגע כל הא שיעור לה אין דת״ת מתגיהין דקאמרה
ע, חיוב הוא מהיום  הגמ׳ קאמרה בציצית כסו א־כ בפ׳

 שהוא מזוזה ועשה טלית צייץ דאס זשוין קל״א שבס בסס
ט חייב  אביי א״ל זמן. להם קבוע שאין לפי יוסף א״ר מ׳

זימני׳ ושעתא שעתא כל זמן לה קבוע מדאין אדרבא
הוא
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 רגעמשו״ה כל על הוא דהחיוב לכדאדמכיון הרי הוא
ע, רגע כל של זמן לו הקבוע חובה זה הוי מ  ה״נ ו

 נקרא למה א״כ בס״ע, חיוב הוי ורגע רגע כל ת׳־ח
שט/ הרגע ביטל הא למטהסו״ס שיעור לה דאין זה  ה
/ בנדרים הר״ן דברי להבין יש גס  אמהרקאמר שהק׳ ח
פדך תורה ללמוד נשבע אס לקייס חלה דשבועה שס  ו

 פטר בעי דאי ומשני סיני, מהר ועומד מושבע והא הגמ׳
 כחו כפי ללמוד חיי•: והא וערבית^ שחרית בק׳ש נפשי'

 ותי׳ בפיך# מחודדין ד״ת שיהא מושננתס דמחויב ע״י
 קריאת ע״י ת’ה מחיוב דפטר לא הגמ׳ רניאור הרין
 שמפורש מה דעשה דמכיון אלא וערנית שחרית שמע

 עליו חלה ע״כ מדרשא^ הוא לושננתס והחיוב בתורה
 למה ראי' דמכאן וכתב שיעור חצי על דחלה כמו שבועה
 יאכל שלא לקייס חלה דשבועה לשבועות בחידושיו שכתב

 נשבע זה הוי לא אמאי הכנה וצריך נבילה, שיעור חצי
 אינא ורגע רגע כל דהא שיעור לחצי דמי לא הא לקייס
 ציצית שילבש נשבע אס וכי התורה, דלימוד שלימה משה
 שעה בלבישת נפשי׳ פטר בעי דאי ע״י השבועה חלה

 מצות הוי ורגע רגע דכל כן לומר א״א ולכאור׳ אחת,
זה. בדין וצ״ע שלימה עשה

ה א ר ב  בחיוב דיניס שני דיש הוא המשגה דביאור ו
 יומס בה דוהגית קרא א) התורה, לימור

) ושננתס^ וכן ולילה  הוא דמיני״ ובקימך דושכבך ג
 אחר פרק דאפילו צ״ט רף במנחות רמצינו הא ישמעינן

 ת״ת של חפצא קיוס הוי ג״כ ערבית אחד ופרק שחרית
 עדיין יצא דלא ר״ל דושננתס הדרשא דבא דמה ונמצא
 וכל היום כל עור דמחויב אלא אחד פרק עיי החיוב
 אז להפסיק שמחויב מצוה לפנינו בא אס ומ״מ הלילה
 חיוב כלל דמי לא ולפי״ז שלמד, התיבה עיי יצא ממילא

 כל ציצית דגבי דציצית, רגע כל לחיוב דתית רגע כל
 חיוב הוא בתורה אבל בפ״ע בחיוב מחייבפו ורגע רגע
 וכן היום כל של לימיד לעשות קימה בשעת דחל אחר

 ברגע ללמוד שיכול מי‘ יש אס למשל באיכות וכן בלילה,
 מחברו יותר שלו השכל וע״י שלו הדיבור הכח ע״י אחת
 שוה הזה החיוב אין אבל כחו, כפי ללמוד מחויב הוא
 דבר או מציה נזדמן שלאחד כגון מישראל־ ואיש איש בכל
 עיי קיוס הזי הזה כאיש ומפסיק, מצוה ג״כ שהוא אחר

 דבר שוס לידו בא דלא מישראל איש ולגבי שלמד המקצת
 היוס כל דלומר ע״י דוקא קיומו הוי אז להפסיק שמחויב

 והגית של והחיוב ושננתס של דהחיוב נמצא הלילה, וכל
 ובקומך, דושכבך העשה של הת״ת בהחיוב דינים הוא הכל

 לה אין דת׳ת משנתינו דאמרה מה שפיר אתי והשתא
 ורגע רגע כל שיעור לה יש הא להקשוס שייך ולא שיעור

 והחיוב היום כל על הוא אחד חיוב דהכא בציצית כמו
 ח״ו שמבטל דמי מזה מבואר וע״כ שיעור, לו אין הזה
 עיי גס נפטר לא ואז העשה כל בזה מבטל היוס כל

 שעה שמבטל מי אבל מהחיוב, ואומנות מצוה עשיית
/ ת״ת ביטול אלא העשה כל ביטל לא מהיום  ולא הו
 חצי לאכול שלא לנשבע זה דמי וע״כ העשה, גוף ביטול
 אס שבועה חלה ה״ג מיז, שבועה דחלה נבילה שיעור

כגלפע״ד. ומהלילה מהיום חלק נשבע
א צ מ  לעומת זו מקבילות שבתית מצוה הדיני ששני נ

 ת״ת חיוב ישראל איש מל שחלה דהייט זו
 הכמות בשיעור זהו ולילה יומס המצוה של ששעורה
 מחודדין ד״ת שיהיו 7לב^ הושנגתס הוא האיכות ובשיעור

 אלא לו/ ותאמר תגמגם אל אדס ישאלך שאם בפיך
 הוא השיעור וביאור באיכות, שיעור וזהו מיד, לו אמור

 כזה מוח לו יש שאס דיבורו ונח כחו לפי אחד לכל
 בשעה ולהקיף שלימה מסכת אחת בשעה ללמוד שיכול
שלימה מסכת ללמוד מחויב הוא כולה התורה כל אחת

 אינו מחו ואם אחת, בשעה התורה ולהקיף אחת בשעה
 דושננתם מקרא חיובו זהו בשעה דף חצי ללמוד רק סיכל

בפיך. מחודדין ד״ת שיהיו
ה נ ה  שהוא בביתך בשבתך בס ודברת של הדין זה ו

 שהוא ערנית אחר ופרק שחרית אחד פרק לימוד
 אז ושננתס, ושל והגית של השיעורים אותם נגד מקפל
 מל להפסיק לו מותר ואז ביטול, איסור ממנו נפקע

 הפרק ואותו שחרית הפרק אותו לקיים לו שנחשב ידי
 אסור הי׳ ובקומך דושכבך הקרא לאו דאי ונמלא ערבית,

 תורה התלמוד שיעיר דין משוס ארץ ובדרך לאכול אפי״
 ובקומך ובשכבך של הדין בא ע״ז והגית, ושל דושננתס

 פ״י תירה ביטול איסור ממט נפקע אם דאך ללמד
 אחרים ע״י לעשית שא״א והמצוה ארץ, והדרך האכילה

 שחרית אחד פרק ע״י דח״ת חפצא לקיום שפיר נחשב אז
 כלל ללמוד רוצה אינו אס אולס יצא, נמי ערבית אחר ופרק

 לביטול לעולם לו לו ונחשב ת״ת קיום עיקר ליכא אז
 ע״י אחרים חכמים תלמידי שמחזיק באופן אס כי תורה

זיע״א. הגר״א רביגו מדברי למדתי כן הגדולים/ עסקיו
ל ה) ד  נמיאין ות״ת פיאה מם״ בריש אליהו השנות ו

דכתי׳ למעלה ולא למטה לא שיעור לה
 למעלה שיעור לה אין וא״כ ולילה יומס בה והגית

 דאמרי׳בגח' והא פיטר, אחת בתיבה דלפעמיס ולמטה,
 לא וכו׳ בה והגית קייס כאילו ושחרית ערבית ק׳ש קרא
 חיוב הוא ק״ש אלא אחת בחיבה יוצא שאינו לאפוקי בא
 קרא דאם אמרו וע״ז וערנית שחרית לקרוא אחיד כל על

 ויוצא ללמוד צריך אין אחת תיבה אפי' אז וכו' ק״ש
 אחת בתיבה שיוצא כיון וכו׳ והגית דכתן׳ והא בק״ש
 אלא צריך שאין הו״א והגית כתי׳ הוי לא דאילו כיינו
 נאמר לכך ללמוד פנאי לו שיש אף יותר ולא אחת תיבה
 תורה ללמוד ארס שחייב לומר ולילה יומס בה והגית
 ארץ בדרך או במצוה לעסוק צריך אם אך ולילה יומם

 ונקט אחת בחיבה א״ע פוטר הוא אזי מצוה ג״כ שהוא
 האדם שצריך להורות למטה שיעור לח״ת דאין הא התנא
 שלמד ותיבה תינה דבכל התורה את לחבב ומאד מאד
 מצות אחת בתיבה שיוצא והראי' בפ״ט, מצוה היא בה

 בזה והכלל המצוות כל נגד שקולה שהיא החורה לימוד
 להעשותע״י יכולה אס למצוה אפי׳ ת״ת מבטלין שאין

 בפיע ותיבה תיבה שכל מפני בזה מחייב והשכל אחרים,
 כשלומד א״כ כולם, נגד שקולה והיא גדולה מצוה היא

 בודאי זא״כ מצוות מאות כמה הקייס אחד דף למשל
 כשאי רק אחת ממצוה מצווח מאה לקיים טוב יותר

 התנא שונה לבטל/ולזה רשאי אזי אחר י פ׳ לקייס אפשר
 כשצריך או כניל, להורות למטה שיעור לה אין רת״ת הא

 פנאי לנו הי׳ לא זאת ולולא מצוה ג״כ שהיא לאכול
 יומס בה והגיס דכתי' לאכול או מצוה איזה לפשות
 יוצא אחת בתיבה אף דלפעמיס משמיענו לכך ולילה׳

הטהור. עכ״ל
ר ל ב ל  דכחי׳ הא דהנה אליה; בשנות הגאון דברי ו

 ובשכבך דכתי״ והא וגו', יומס בה והגית
 והגית אלא כחוב הוי לא דאי לן אהני תרווייהו ובקומך,

 ורגע רגע דכל או אופנים בשני אומרים הייט אז בה
מ׳ כדאמר מחייבתו  אומרים דהיינו או ציצית, גבי הג

 הקיום השיפור הוי ה״ג במצה, כזית כמו שיעור דהוא
ט', ובקומך ובשכבך נמי דכתי׳ השתא אבל ולילה, יום  ו

דעי׳ ושננתס, וכן בה, והגית וכתיב  ג״כ תיבה חד דלהכי י
 על תיבה וחד היום כל על גס דת״ת דחפצא קיום הוי
 אינה הקודמת הרגע דאותה לציצית דמי דלא הלילה, כל

 בפ״ע חיוב הוי רגע כל דהתם השני' רגע על קיום
 קימה דנשעת הוא, חיוב דחד הנא אבל בפ״ע, וקיום

הנזית כמו שיעור וגס היום בל של ת״ת חיוב מליו חל
דמצה
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 דאיכו אלא קיום, של חפצא הוי חיבה כל ואדרבה דמצה
 אז למצוה כשמפסיק וע״כ החיוב פור ונמשך נפסר
 מ״י דוהגיה החיוב יוצא הוא אז מצוה שהוא אחר לדבר

 דאס זיע״א הגאון מדברי ומבואר אחח, חיבה שלמד מה
 ע״י אלא מצוה משייח ע^י גס היחר אין כלל למד לא

 מישראל אחר דכל נמצא שיטור לה אין הח״ח דחיוב
 יוצא ד״ח טפיי להפסיק שמחויב דזה ח״ח מצוח מקייס

 לקייס מחויב להפסיק לו שאין וזה אחח חיבה ע״י
 הר״ן לשי׳ אפי״ וכן הלילה! וכל היוס כל של בלימוד
 למצוה כגון לדידי׳ אפי׳ שמפסיק במקוס לקמן] [שאביא

 שאסור במקוס אפי' וממילא אחריס. ידי טל לקייס שא״א
 הושכבך של שלימה בעשה טובר זה מיקרי לא להפסיק
 ע״ז חל וט״כ חורה! ביטול איסור שעבר אלא ובקומך!

 חצי לקייס נשבט שאס כמו מהיוס חלק ללמוד שבוטה
נלפע״ד: כן האיסור זית

 מצוח מקייס מישראל ואיש איש רכל מדברינו היוצא
 מצוח למשוח שעליו ההכרח חשבון לפי ח״ח

 וישראל ישראל כל של דהחיוב הרי לר״א, או לאכול
 ומהקרא ובקומך, דושכבך מקרא כולה החורה כל ללמוד

 הוא מקייס מצבו לפי אחד דכל אלא והגיח, דושננחס
 שיטור לה אין דה״ח מחניחין ביאור וזהו החיוביס כל

זיע״א: הגאון דברי לבאר נ״ל כן למטה, גס
( ה י ב ה  ק״ש דקרא דמנחוח כסוגיא היא ההלכה אס ו

 שחי בזה יש ימוש״ ^לא קייס וערביח שחריח
 הסוגיא דאוחה דהלכחא! אליבא שאינה הר״ן דטח שיטוח!

ד דוקא קאי  ושי׳ סק״ז, רמ״ו סי״ בכגאון עיין יוסי, ל
 שדחוק למי דוקא אולס הסוגיא, כאומה דהלכה הריטב״א

 החיוב יוצא אינו דחוק שאינו למי אבל בפרנסחו, מפי
 דמבואר ח״. דף נדריס במס׳ ברימב״א ועיין בה, דוהגיח

דן אין ספי דחוק שאינו לאיש דלכו״ע נמצא ק, שס  ה
 שחריח ק״ש קרא דאס דין כלל פסק לא והרמב״ס כן,

 מישראל איש דכל פסק רק ימוש״ ,,לא קייס ומרביס
 זמן לקבוע חייב יסוריס בעל ובין חולה ובין זקן בין

 דברי להבין בעניוחי נבוא אס והנה ולילה, יומם לה״ס
 כר״י או כרשב״י הוא פוסק אס הק׳, ודעחו הרמב״ם
 שמעחי מו״ר ובשס רב, לזה צריך ליה דף בברכות

 שפירש ואיש איש דכל שפסק בזה כרשב״י! פסק דהרמב״ם
 קדש גחקדש זה הרי לתורה עצמו ומוסר העסק מן

 מהל' בפי״ג הרמבים וז״ל ונחלתו, חלקו ה׳ ויהי״ קדשים
 איש כל אלא בלבד לוי שבס ולא הלי״ג ויובל שמימה

 והבינו אותו רוחו נדבה אשר העולם באי מכל ואיש
 אח לדעה ולעובדו לשרחו ה״ לפני לעמוד להבדל מדעו

 עול צוארו מעל ופרק האלקיס שעשהו כמו ישר והלך ה״
 נתקדש זה הרי האדם בני בקשו אשר הרבים החשבונות

 עולמים ולעולמי לעד ונחלתו חלקו ה׳ ויהי״ קדשיס קדש
 לכהניס שזכה כמו לו המספיק דבר בעה״ז לו דזכה

 אתה וכוסי סלקי מנס ה' אומר ע״ה דוד הרי ללויס!
 כרשב״י: פוסק דהרמב״ם מזה ומוכח גורל/ חומיך
ה נ ה  ת״ס, מהל׳ י״ב הל' פ״א ברמב״ם נא יעוין ו

 שלש במלאכסו עוסק והי׳ אומנוס בעל הי׳ כיצד
 שעות שלש קורא הסשנג אוסן חשע, ובחורה ביוס שעות

 לגמ׳ אחרות ושלש שבע״פ בסורה וג׳ שבכתב בתורה
 שעות שלש חורה, של הקביעוס מהו מבואר מזה יעו״ש^

 כדי דרק משמע פורה, ללמוד שטוס ופשע כאומנות
 היסר מוצא איני כמוני עני ולאיש מוסר! לחוד חייו

 רמ״ו, סי״ השו״ע עפ^י אס ט גדולים עסקיס לעשות
 כלל יודע שאיט מפני ללמוד לו אפשר שאי וסי וז״ל

 הלומדים, לאחרים יספיק לו, שיש הסרדוס מפני או ללמוד
 ההיתר זכו וכו״ ישכק ימיס לחוף זבולון .סק״ז ובהגר״א
חלק לו ויש לישכר שוסף להיוס לו שמוסר שמצאסי

 לו ותחשב הרמ״א וכחב לישכר, שכרו וקדם בתורתו
 תיח חיוב חלה דלעולס נמצא יעו״ש, בעצמו לומד כאילו

 ללמוד כלל יטל שאיט מי על אפי' מישראל איש כל על
 כלומד והוי התורה ללומדי שותף להיוס היא שעצה ורק

 ברמב״ס ועיי' ח״ו, כתורה מבטל הד ובלא״ה בעצמו
 בסורה לפסוק לו שאפשר מי וכן וז״ל י״ג הל׳ פ״ג

 ה״ז וכו׳ העולם להבלי ופי׳ ושנה שקרא או עוסק ואינו
וכו׳: ה׳ דבר בוזה בכלל

ה ג ה  במכין וגרגיר קורטוב קצח דברנו אשר אחרי ו
 אס בענין כסר״ה לפני לברר אבוא ח״ח, חיוב

 פסק החילה לו אבאר לגימנזיוח, בנו חח ליסן לישראל מותר
 שינצל בכדי לו מוסר אם אחד ששאל זיע״א מו״ר גשס

 [קאנצעלאריע] בהזימסטבה שיעבוד בזה המלחמה אל מלכת
 ושאל להיתר. לו והורה כהיבה של שבת חילול שם ויהי'

 המלחמה אל מלכס עי״ז שינצל ע״י לו מותר אס השני לו
 הוא האיסור זה כי יען לי, התיר ולא בהגימנזיה ללכת

 עד מפי עד ואנו בזה, להחרפאות ואסור מינוס מטעם
ק רשכבה״ג הצדיק האמתי הגאון רבנו שהעיד  ר׳ מ

 כהוייסן: הדברים רבי מפי ששמע שליסיא עוזר חיים
ה1 0 ת  איסור מצד החכמוס לימוד בענין נדבר ע

 כבר הנה היסר, בזה יש אם תורה ביטול
 לא אבל ד', סעי׳ רמיו סי' בהרמ״א בשו״ע הדין נפסק

 בשאר ללמוד מותר באקראי ורק חכמוס שאר בלימוד
 דברי להטן ובכדי מינים, ספרי יהיו שלא ובלבד חכמות

 מכבר שאמרתי אחד דבר לו אקדים בתחילה כרמיא,
 ישמעאל ר׳ של אחותו בן דמא בן דשאל צ״ט דמנחוס בהא
 מכו כולה התורה כל אס שלמדתי אני כגון ר'ישמעאל אס

 לא שאינה שעה ובדוק צא לו והשיב יונים חכמת ללמוד
 אלא ע״ז, הק׳ פיאה מס׳ ובירושלמי לילה, ולא יום

 מוסר דיהא פי״ אומנות, בנו את אדם ילמוד לא מעסה
 אדם שילמוד ארור אמרו דהרי ומשני אומטה! בתורת
 ביטול איסור שהוא אומר התנא דהרי וקשה יונית חכמת
 קבלה מדברי דאסור משני מאי וא״כ דאורייתא תורה
 דאסור להשיב לו והי׳ כאן, יש ביטול איסור איזה סויס

 מה דהנה הוא, כך הדבר דביאור ונראה קבלה, מדברי
 משום הוא תורה ביטול זה ואין אומנות לעשות דהוסר

 דכל אהבת אשר חשה עס חיים דראס מקרא רדרשינן
 וביאור לסטיות! מלמדו כאילו אומנות מלמדו שאינו
 התורה לשמירת סיבה הוא אומנות כל הלימוד דזה הדבר
 מעלה של בב״ד אותן יתבעו אם שהלסטים ברור והנה

 אומנות של ההיתר להשיב יוכלו לאץ תורה דבלי על
 כאילו אומטס מלמדו שאינו דכל משום אלא שאינה
 להסורה החיים תהי״ איך בעצמה והליסטוס ליסטוס מלמדו
 מה עבור גם הליסטוס עצס עבור גם ממנו יתבעו וע״כ
 שעה ראותה התורה דברי על שעבר בשעה אז לסד שלא
 סירוץ מובן ובזה אז, למד לא ולמה אצלו היחה פטי׳

 חכמס דלימוד ההיתר יהי' לא דלמה שהק' הירושלמי
 קבלה מדברי שאסור דמטון וסי״ אומנות! משום יוניס
 וע״כ אז למד לא למה וא־כ הסורה רצק זה אין א״כ

 יום לא שאינה שעה ובדוק צא התנא לו השיב שטר
 דאורייסא: תורה ביטול משוס גס דאסור והיינו לילה ולא
ה ח) ת ע א ו ט  כחכמוס כל שאסר הרמ״א דברי אל נ

 וזיל סק״ז בהגר״א ועיי׳ תורה ביטול משום
 ובספרי וכו״ דמא בן שאל במנחוס שאיסא כמו הק׳

 שלא טפילה תעשה ואל עיקר אותם עשה בס ודברת
 דברים בהם סערב שלא בהם אלא ומתנך משאך יהא

 ואלמד אלך ישראל חכמס למדתי תאמר שלא אחרים
 לכפמר ולא בהם ללכס ס״ל העולם האומות חכמת
טו וכה״א מהם,  אוסך סנחה בהסהלכך לבדך לך וי

שגי דיש הדבר ברור נראה הק', לשוט ע״כ וגו׳
מיט
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 לזמר, שאינו ע״י תורה בינוול יש הורה. ביטול מיני
 דברים כמו מלבו ומסירס שיושב ע״י תורה ביטול ויש

 בדברים ולא בם ודברת נאמר וט״ז וליצנות במלים
 הוא זומר וכי בטלים דברים על שהזהיר מהו במלים,

 דהדגרים לומר דבא אלא ממשה, בשעת לומד שאינו מה
 בזה ויש הל^ מן כתורה הסרת בעצמם המה במלים
 בידים אלא העשה ואל בשב ולא בידים, תירה ביטול
 דשוא״ת תורה בימול ובין זה הורה בימיל בין ונפ׳־מ ממש,

 יהי' לא וליצנות בטלים דברים על ככר לאחד יחנו אס
 לביטול היתר אינו דאומנות מכום דאומנות היתר ע״ז

 בכגר״א ועיי' תורה, ביטול זה אין דאומנוה אלא תורה
 וכשם מצוה הוא ארץ דדרך דכחב אליהו בשנות

 פ״י ת״ת שקיים לו ונחשב התורה מן למצוה שמפסיקין
 במלים דברים אבל לד״א, מפסיק ב ה״ג שלמד המקצת
 מועיל אינו ומסירס שיושב בידיס הורה ביטול שהמה

 גרוע יותר עוד אדרבה לו, שמשלמין התשלומין ע״ז
 הספרי, דברי בעצם וזהו תורה ביטול מעבירת שנהנה
 היינו מפילה חעשס ואל עיקר אותם פשה בס ודברת
 עיקר התורה הישראלי האיש אצל שיהי׳ ת״ת של דחיוב
 שאס אנושיות והשלמה השכלה עוד כיש ידמה שלא וח״ו

 הר על לנו נוהנה השי״ת הי' אז בעולם השכלה עוד הי׳
 וח״ו עיקר היא דההורה בדעתו יקבע איש כל אלא סיני
 עושה עי״ז דח״ו האדם יושלם שע״י דבר בעולם שאין

 במלים דברים בס הערב שלא ועוד לטפילה> התורה את
 להמתיק במאכל תבלין שמערבין כמו הוא הביאור אחריס#
 של חשיבותה שממעט הורה של ביטולה היא ג״כ המאכל
ר התורה מ א ק/ו  ישראל חכמת למדפי מאמר שלא עוד ה

 בהם ללכת ת״ל העולם, האומות חכמות ואלמור אלך
 דכל שאמרתי כמו הדברים, ביאור מהם, להפמר ולא
 הלילה וכל היום כל עליו החיוב מישראל ואיש איש

 לו שצריך לידו מצוה דבא ע^י אלא התורה בלימוד
 בכלל זה הד ע״כ מצוה ג*כ שהוא ד״א או להפסיק

 ת״ת של כק' העול תחש הוא הולך דהרי בהם ללכת
 בפרנסתו שטרוד או כלל ללמוד לו אפשר שאי מי ואפי'

 ללומדי מפל להיות במול כוכא הוא מ״מ בעסקיו ועוסק
י ההורה  בכלל ח״ו הוי לא וע״כ יששכר, זבולון כמו ה

 לומד אס כן לא אולם בהם ללכת בכלל אלא להפטרמהם
 שלומדה והיינו האומות חכמת ואלמוד אלך שאסר אחר דגר

 דנפמר נקרא אז בה להתפאר בעיניו חשובה והיא בקביעות
 ומצרפה גלב חשוב דבר עוד האיש לאותו דיש מהתורה
 ביטול זהו מ״כ בעיניו היא שחשובה ע׳י בה להתפאר

 תשלומין שמשתלם מה מהגי לא תורה ביטול ועל סורה
 ביטול דעושה יוסר גרע זה דאדרבא עי״ז, ומתפרנס

 מהעבירה/ נהנה וגס מלבו התורה את ומסיר בידים תורה
 איש דכל הדברים ביאור לבדך^ יהי' וכה״א אמר עוד
 זרכ״א לימוד לאהוב מתרפק להיות אסור מישראל ואיש

 דכל וגו' אותך הנחה בהתהלכך לבד, הק׳ התורה את
 בסורה היא ובקומו ובשכבו בהילוכו ועניניו תהלוכותיו

 שאר דלימוד הרמ״א פסק מובא הרי התורה ועפ״י
 דמשום אומנות משום היתר בזה מהני ולא אסור חכמות

 קבע קנין עוד עושה זה הרי קבע בדרך דהלימוד
 ביטול וזהו אדם להשלמת חשוב דבר עוד דיש וחשיבות

 איש כל דמחויב ההורה את ומסיר דיושב בידים חורה
 הק' התורה של חשיבותה בלבו לקבוע מישראל ואיש
 פשה בהספרי, כמבואר אנישי להשלמת דבר שוס שאין

 בהם תערב שלא טפילה אותם תעשה ואל עיקר אותם
 אלך ישראל חכמת למדתי תאמר שלא אחרים דברים
 יהי' שלא בס ודברת ת״ל האומות חכמת ואלמוד
 לך יהיו מהם להפסר ולא בהס אלא ומתנך משאך
 חכמת דלימוד ונמצא אותך תנחה בהתהלכך- לבדך,

איש לכל שכדאי חשוב לדבר אותם כשמחשיב האומות
כח ליעף הגותן ברון

 זה בה ומתהלל בה ונ;תפאר בהס ולתת לשאת ישראל
 שנוהרס מה ע״ז מהני ולא שבידים תורה ביטול העצם

 מן נהנה הוא דאדרבה אומנות דזהו לומר תשלומין לו
 החכמות הלומדים יאמרו ופן חורה, דביטיל העבירה

הס דאין  רק והשכלה חשיבות לשם החכמות ללמוד טונ
 נפסק כבר זהו בקולמוסו, והלבלר במחטו החייט כמו

 בעלמא באקראי בהחכמות שלומד מי דרק הרין בהרמ״א
תורה. ניטול הוא כרי בקביעות שלומדה מי אבל

ו ט') נ י ח וישמע נא שמעו שבאשכנז עמנו חררי א
 אמת הן מינייכו במטותא השי״ה, אליכס

 ותגל שמענו שמוע אבותיכם וזכות זכותכם הוא גדול מה
 רעל היא עמלק מלחמת של הזרם בבוא כי נפשיט

 אבותיכם יצאו אז והתורה, ישראל שם להכחיד ההשכלה
 ועמדו ולחורחו להשי״ח כבוד ונתנו בכמינוה לכפיר
 המינוח אש בכס שלטה שלא ב״ה תמימים ונמצאו בצרוף
 ענודה וחמורה בהם, נגע לא המינות של ריח ואף ר״ל>
 כולה, התורה בכל כמודה בה הכופר שכל ומינוח זרה

 תמימים ובזרע ונחת בשלוה אהכס השי״ת יברך וע״כ
 כי להגיר ניחן הק׳ התורה עפ״י האמת אולם יקריס,

 בנו ישראל איש לתת מותר ההורה שמן לומר ח״ו
 מינות שיש מפני הא׳ למעלה, שמבואר כמו לגימגזיות

 חייב כי ת״ת מצוות גוף עקירת מפגי והב' בלימודיהם^
 ואיש איש כל שמחויב לבטך נושנגתס מישראל אדס כל

 שקבלה כמו והוי התורה כל ולב׳יב לבנו ללמד מישראל
 לגימנזיות וב״ב הבגיס מוסר אם וא״כ סיגי מהר

 מעיקרה, ת’ת מצוות כל ריל עיקרין הלא ואוניברסיטעען
 שמים, לירא לעשות הוא מחשבתי הלא בלבו יאמר ואולי
 הדעת את מטעה היצה״ר עצת רק שהוא דברנו כבר
 בכדי חצוה מכשיר אלא אינה דת״ח החיוב כי לומר
 החיוג הא שומעוח, שכך לאזגיס אוי שמיס ירא שיהי׳

 לימודה עצם על צוה דהשי״ת לבניך, דושגנתס הוא
 האב ישיב ומה ונ״ב, בגיס על התורה של ושיגונה

 דברי על הוא אדם של דינו תחילת הלא השיית לפני
 עסקת דכשיתבעוהו ונמצא מטש״ט, על ואח״כ תורה

 וכשיסלק פיו יפחת לא כאלם יהי' תיכף הלא בתורה
 וכי התורה על גצעדת הלא לו יאמרו טובים במעשים

לבניך. להשריש בעיניך חשובה היהה לא

בקצרה. הלכה הפסק
דבגים החיוב התורה שעפיי מדברינו היוצא י)

 לעשוסם הוא תורה בתלמוד בנים ובני
 ולא החיוב הוי זה התורה> וחכמי גאוני שיהיו ולשננם

 שילמדם דוקא אלא יהודים, שיהיו מכשירין רק דהד
 עוקר מלמדם אינו ח״ו ואס כולה התורה בכל וישכנם

 ואורברסיטען גימנזיות ב) נניס, ובני דבגיס ת״ת מצות כל
 התיר לא המלחמה בשעת ומו״ר ר״ל מינות משוס אסור
 ואין מישראל נפש דוחה דעי״ז נפשות פיקוח בענין אפי׳

אפי' בקביעות החכמות לימוד ג) אשירה, בעצי מסרפאין
סעי^ רמ״ו סי' ברמ״א ונפסק אסור עצמו לבין ביכו

 אם כי בקביעות חכמות שאר ללמוד אסור דלעולס ד
בעלמא. באקראי

 מינינו חשכה ההשכלה כי מועד בעוד נא נשובה אחינו
 הן בעולמנו הגאה שוס לנו ואין אותנו ודלדלה

 כל כנה ברוחניות, והן ישראל כלל של החומרי במצב
 יפקב של שקולו בזמן כמש״כ כתורה ע״י הוא ישראל כח

 נמצא א״נ לעצמו פונה אחד כל אם ח״ו וא״כ וכו' נשמע
 בדק לחזק נא נשובא המלחמה, בקשרי שיעמוד מי שאין
 ההשכלה מ״י שנשברו המדרשות בתי את ונרפא ישראל בית

 שישעבד עיי ישראל ויגבר עלינו השי״ת ירחם זה ובזכות
בב״א. משיחנו ולביאת לגאולתנו ונזכה התורה אל לבבנו

ירבו^ םה1ע אונים ולאץ



Rabbi Moshe Aryeh Kahana 

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף כט עמוד א

מלמדו ליסטות. ליסטות ס"ד? אלא, כאילו  -רבי יהודה אומר: כל שאינו מלמד את בנו אומנות 

 מלמדו ליסטות.

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לה עמוד ב

לא קשיא: כאן  -רבי חנינא בר פפא רמי: כתיב ולקחתי דגני בעתו וגו', וכתיב: ואספת דגנך וגו'! 

בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום. תנו רבנן: ואספת 

לפי שנאמר: לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבן?  -מה תלמוד לומר  -דגנך, 

עון בן יוחי הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל; רבי שמ -תלמוד לומר: ואספת דגנך 

אומר: אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת 

 -דישה, וזורה בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה? אלא: בזמן שישראל עושין רצונו של מקום 

ונו מלאכתן נעשית על ידי אחרים, שנאמר: ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו'. ובזמן שאין ישראל עושין רצ

מלאכתן נעשית על ידי עצמן, שנאמר: ואספת דגנך; ולא עוד, אלא שמלאכת אחרים  -של מקום 

ועלתה בידן,  -נעשית על ידן, שנאמר: ועבדת את אויבך וגו'. אמר אביי: הרבה עשו כרבי ישמעאל 

 ולא עלתה בידן. -כרבי שמעון בן יוחי 

 סעיף א שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רנד

ואם אינו יכול לחיות בצדקה של ישראל,  מן העובדי כוכבים בפרהסיא.קה ראל ליטול צדאסור ליש

 ואינו יכול ליטלה מעובדי כוכבים בצינעא, הרי זה מותר.



Rabbi Birnbaum




























































































































