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הכנה בלי תורה  קבלת
במדרש התורהאיתא קבלת בליל ישנים ישראל שהיו
שינתם להם בעל,וערבה ולהוציאם לעוררם משה והוצרך

המדרש,כרחם דברי ליישב הקדושים בספרים ואנחנו,והובא
אמרנו כרחך"כי,בשפלותינו מדעתו–"בעל שלא וכאשר,הוא

הספירה שבועות בששה עצמם את הכינו אחר,ישראל גם ומה
כאחד לבם ויחדו סיני הר לפני שקרבו חודש יכול,ראש והיה

התורה לקבלת עצמו שהכין מישראל איזה דעת על לעלות
התורה,כראוי מקח ודמי עבודתו הוא להם,וזה הראה וזאת
אין"הקב הוא והכנתו האדם עבודת שכל אין,ה עזרתו ובלעדי
שנתם,עזרה להם וערבה כ,וישנו הכנתםונתבטל וזהו.ל

העם" את משה כרחם,"ויוצא והכנתם,בעל מדעתם רק,שלא
שלהם הכנה שום בלא חנם התורה כי,קבלו וידעו יראו למען

הוא חנם מתנת תמיד,רק זה האור מתעורר נדע,וכן שכאשר
שום לנו היה ולא עצמינו להכין נוכל לא מצידנו שאנחנו

התורה,הכנה לקבלת נזכה כן פי על  .אף
ישראל  ישמח

טובות מדות לקנות הלימוד  עיקר
שבעה כל תשלומין לה יש יז(עצרת אחד.)חגיגה צדיק אמר

המשנה סופ(לפרש בה:)ה"אבות והפך בה הפך אומר בג בג –בן
ויחזור בה ויהפך בתורה ולילה יומם שיהגה כזה אדם שיש

בה בה",ויהפך מפיו–"דכולא התורה ספר ימוש ובה",דלא
תזועתחז לא ומנה בה ובלה וסיב למעלה–"י אין דודאי

ואעפ כזה בתורה להיות"מהדביקות יוכל מדה",כ לך שאין
הימנה טובה,"טובה מדה אפילו התורה ידי על קנה שלא

טובות.אחת מדות לקבל היא התורה הלימוד עיקר לכן
שלומד ש.מהתורה ענין לתורה"וזהו קדמה ארץ דכוונת,"דרך

הת ונכוחותלימוד ישרות מדות לקנות יהיה שאמרו.ורה :וזהו
שבעה" כל תשלומין לה יש התורה,"עצרת קבלת ידי על

מדות"עי,מעצרת השבע בכל עצמנו להשלים ביכלתנו יש ז
שלם"ע,הקדושות להיות איך דרך המורה התורה דעת י

הקדושות הטובות  .במדות
ישראל של  מאורן

ממש עתה התורה  קבלת
אם בקוליועתה תשמעו סגולה,שמוע לי ל"אפ.והיתם

סה"ע דברי עה"פ ישראל עבודת השבת"ק ממחרת עד פ
וגו ר"וזל'השביעית א"ק העיר ולא תשובה עשו כשלא ע"ל

אלא תקוה עוד לי שאין יאמר אל העומר ספירת בתחלת תיכף
ר תספרו השביעית השבת ממחרת אפילו"עד שיש זמן כל ל

תספר מהספירה אחד ר"יום כל"ו זה ביום להאיר תוכל ל
ע יום וכו"החמשים תשובה שישראל.ק"עכלה'י בודאי והנה

זה לתכלית העומר ספירת מצות במדבר כולם מקיימין היו
התוה לקבלת עצמם הקב"לתקן להם אמר לזה עכשיו"ק ה

עכשיו"ועתה"ת"במ עד אם אפילו בקולי תשמעו שמוע אם
כלום עשיתם לא הספירה ימי גבכל בקולי תשמעו עתה כ"רק

העמים מכל סגולה לי  .והייתם
יואל  דברי

הבוקר באשמורת תורה  לימוד
הבוקר"אפ באשמורת תורה שניתנה טעם איתא.ל הנה
יב(בגמרא לקיש:)חגיגה ריש בלילה,אמר בתורה העוסק כל
ביום"הקב חסד של חוט עליו מושך ט(שנאמר,ה מב יומם)תהלים

ה עמיו,חסדו'יצוה שירה ובלילה משום טעם בכוונת"וי.מה ל
חז שדרשו מה פי על מו(ל"הדברים דבר.)כתובות מכל ונשמרת

י(רע כג בלילה,)דברים טומאה לידי ויבא ביום אדם יהרהר .אל
האדם על להמשיך היעוצה העצה היא התורה עסק כי וידוע

קדושות ומחשבות קודש חז,שפע שאמרו כא(ל"כמו .)סוטה

החטאש מן ומצלא מגנא הרמב,התורה כתב איסורי(ם"וכן הלכות

פכ הכ"ביאה מן)א"ב פנוי בלב אלא מתגברת עריות מחשבת אין
כאשר.החכמה היא התורה סגולת עיקר כי מצינו אמנם

ויגיעה בצער במדרש,נלמדת תתקס(כדאיתא רמז קהלת אף)ח"ילקוט
לי עמדה נתקיי,חכמתי היא באף שלמדתי בידיתורה ולפי.מה

י ובנידוד"זה ביגיעה בלילה בתורה עוסק שהאדם ידי על כי ל
היום"הקב,שינה כל על חסד של חוט עליו מושך התורה,ה שכח

טהורות לא ממחשבות עליו ומצלא מגנא יזכה,תהא וממילא
קודש ברית אות ולשמור ולהטהר טעמא,להתקדש דמהאי ויתכן

הבוקר באשמורת תורה בהיותככ,ניתנה השלישי ביום ויהי תוב
וגו באשמורת',הבוקר היא התורה לימוד מעלת שעיקר ללמדינו

שינה ונידוד ויגיעה עמל מתוך  .הבוקר
משה  ברך

רות  מגילת
בהקדם החייםנראה אור הקדוש מאמר)תצא'פ(דברי על

ע(ל"רז וכו"מה)ו"יבמות מותרת שמואבית מואבית'מ ולא ,מואבי
אלא"א דואג וכול ע'מעתה דכתיב הכא לא"שאני אשר ד

לקדם,קדמו איש של וכו,דרכו דרכה לקדם'הי'ואין להם
וז נשים לקראת שאין:ל"נשים וראיתי זה ענין תוכן אל עמדתי

לנשים לקדם הנקבות על עצמך,טענה בלבם,הגע שירצו
בעליהן רשות בלא עשות יכלו היכול טענת,לקדם אין ומעתה

קדמו לא עמוניתאשר ולא עמוני הדין ועמד הזכרים על אלא
ע מואבית ולא עפ,ש"מואבי לאשה"והוא רשות שאין ההלכה י

שלא הטעם להבין אור לנו יפיצו אלה ודבריו בעלה דעת בלא
נעמי שארז,נענשה כלפי וכ(ל"והוא רות ברש"מדרש ז"ה אלימלך)ל"י

הי הדור ופרנס גדול מא'עשיר לחו"ויצא מפני"י העיןל צרות
והי נענש לכך לדוחקו הבאים בעניים צרה עינו זה'שהיתה

ית כמדתו כנ'עונשו להחיות"מדה לדל מלחמו נתן שלא על מ
ברעב העטופים האומללים כזה,העניים עונש חלה לא כן כי הנה

בעלה רשות בלא ליתן שלא ועומדת מוזהרת שהיא נעמי ,על
פטרי רחמנא נמרצו–'ואונס מה זומעתה שבאותו"דבריהם ל

מואבית ולא מואבי הלכה נתחדשה נעמי ששבה שהוא,יום
טעמא בלא כהלכתא זו,לכאורה הלכה לדרוש ככה על ראו דמה

דוקא יום יתכן,באותו ולא,ולדברינו לחם לבית ששבה מזה כי
הטעם מזה בעלה בלא לאשה רשות שאין מטעם והוא נענשה

לב דמותרת משפטה כנוגה יצא בקהלעצמו היא,א אחת ודא  .דא
ר"הרה זצ'ק בראך אב"שאול קאשוי"ל  ד

הוי שם צדקה'יחוד  בנתינת
וגו בא בועז ה'והנה לקוצרים וגו'ויאמר ויש.'עמכם
ה אמר לא מדוע לו'לדקדק השיבו הם כאשר ל"וי,יברככם

פי הרגל שמחת בספר עסוקים'דהנה הקוצרים שהיו דמשום
וע עניים הצדק"במתנת הי מתייחד האריז"כמ'ה והובא"ש ל

תרומה פרשת ריש קדומים יו,בנחל היא 'וה,ד"דהפרוטה
ה הנותן ראשונה"אצבעות וא,א הוא היד 'וה,ו"ופשיטת
ה המקבל אחרונה"אצבעות ה"וז.א דע'פ מעשה"עמכם י

ה עניים מתנות עיי'מצות בפ.ש"עמכם הבאתי'והנה תרומה
מפרימישל"מהרה מאיר רבי זצק הצדקה"אן נותן דאם ל

מעות דהמרצה היחוד לעשות כדי לידה המעות יתן לא לאשה
כמאחז מרע ינקה לא לידה מידו סא(ל"לאשה יתן,).ברכות אך

לעשות כדי השמאלית לידו הימנית מידו הצדקה מקודם
הנ ואח"היחוד להאשה"ל ימסרנו שם"וע,כ ראה בועז כי יען כ

אח אמר כאשר רות למי"את הזאתכ אמר"ע,הנערה כ
ה יקו'להקוצרים השם תעשו,עמכם,ק"יחוד בעצמכם אתם

הרה עשה כאשר להשמאל מהימין הנ"היחוד כידוע"ק ל
לידה,מהמעשה לתת האשה עם היחוד תעשו לא ,אבל

ה יברכך לו היחוד',ויאמרו לעשות האיך עצה לנו שנתת כיון
ית"ע הקדוש השם מהיחוד תתברך"כ  .ש

יצח  קחקל

 סיון'  ג-ל " זיודאר " במרדכי' ח ר"הרה-ח"ח חשון תשס"דר' ב-ל" זמרדכיר"בנתן צבי'ח ר"נ הרה"לע
ה " עאבא אברהםר " בחנהגתו מרת ה וזו" עאביגדורר " בדניאל' ח ר"נ הרה" ולע-ד "ד הי"דחג השבועות תש' ה א"ח נהרגו עקד"ה ויו" עפישל אפריםר " בריזלהאשה החשובה מרת 

 ה" עהכהן דובר " בגאלדאה וזוגתו מרת " עהלויל ב פישרגאר " בבנימין' ח ר"נ הרה" ולע-ד "ד הי"ד אייר תש"ה כ"נעקד



 
 

ב  Kו מעיינות התאחדותנ מk   K ח "שבועות תשסk

  
 
 

 סיפורי צדיקים
על חג השבועות

 קבלת התורה בעתה ובזמנה
ר  רבי  ישכר "ק  אדמו"מחסידי  הרה'  חסיד  א

נתקבל לרב , ל"ק בעלזא זצוק"ע אבדק"דוב רוקח זי

וכאשר  הגיע  ימי  החג  שבועות  כבר  לא .  באיזה  עיר

, כי  חשב  בדעתו.  רגיל  עד  הנה'  נסע  לבעלזא  כמו  שהי

הלא  בחג  השבועות  הצפיפות  גדולה  שם  עד  מאד 

הלא ,  ובכן  מה  לו  לנסוע,  מחמת  רוב  הבאים  שמה

כ  ישאר "וע.  הכל  מודים  בעצרת  דבעינן  נמי  לכם

יסע  גם  הוא ,  השתא  הכא  ולשבוע  הבא  אחרי  החג

ויהי  כאשר  בא .  וכן  עשה,  לקבל  פני  רבו  אחרי  הרגל

והוא ,  איך  עבר  עליכם  הרגל,  ק"לבעלזא  שאלו  הגה

כי  חשבתי  דרכי  שהרבה  יותר  טוב ,  השיב  לו  כדבריו

כי אז הלחץ . ט"י רבינו אחרי היולפני  שאקבל  את  פנ

ויאפשר  לי  יותר  להיות כלי ,  כ  גדולה"זו  הדחק  אין  כ

, ק  מבעלזא"ז  הגה"וענה  ע.  ראוי  לקבל  תורת  רבינו

עכשיו  כבר  מובן  לי  מדוע  ישנם  הרבה  רבנים  שאינם 

כאשר ,  דהנה  בשעת  מתן  תורתנו,  יכולים  ללמוד

שם  המון '  והי,  עמדו  רגלי  אבותינו  אצל  הר  סיני

, הרבה  שאמרו  בלבם'  והי,  ול  אשר  סביב  שתו  להרגד

הלא  יותר  טוב  שנחכה  עד .  כ"ע  כ"מה  לנו  לדחוק  א

שם  צפיפות '  וכבר  לא  יהי,  יעבור  זמן  מתן  תורתנו

וכן .  וניקח  לקח,  ואז  בא  נבוא  גם  אנחנו,  כ"גדולה  כ

אמנם  כבר  לא ,  עשו  ובאו  והתיצבו  בתחתית  ההר

 ).י בעלז"אדמור(מצאו שם כלום 

  צדיקים תיקון גדולסיפורי
שלמה  ווייס '  שמעתי  מהרב  החסיד  הישיש  ר

ל  שהיה  אצל "ל  ששמע  מהגאון  מגאלאנטא  זצ"ז

ק  מבעלזא  בליל  שבועות "שולחנו  הטהור  של  הרה

והיו  שם  אנשים ,  ד  סיפורי  צדיקים"וסיפר  אז  מהרי

פשוטים  מאויבערלאנד  ושוחחו  ביניהם  שאין  עכשיו 

ין  לומר  תיקון הזמן  הראוי  לספר  מעשיות  אלא  צריכ

, ק  בדבריהם  ועמד  ואמר"והרגיש  הרה,  ליל  שבועות

. אין  תיקון  גדול  מזה  שמשוחחין  אודות  צדיקים

 ).תפארת משולם(

 והאר עיניניו בתורתיך
שמע  מאביו ,  ל"ר  מסטיטשין  זצ"ק  אדמו"כ

ק "ששמע  מאביו  הרה,  ל"ק  מסטיטשין  זצ"הרה

אליעזר '  ק  ר"ששמע  מאביו  הרה,  ל"מראזוואדוב  זצ

שפעם  אחת  בחג  השבועות  בשעת ,  ל"זיקוב  זצמד

ק  מראפשיץ  לכל  מי "הלך  הרה,  אמירת  אהבה  רבה

אז  בבית  המדרש  ואחז  בבגדו  ואמר  עמו  והאר '  שהי

ולא  זז  ממנו  ובכה  עליו  עד  שהחזירו ,  עינינו  בתורתך

ר  מסטיטשין "ק  אדמו"ובזה  הסביר  כ(,  בתשובה

ל  מה  שאין  מוצאים  דברי  תורה  על  המועדים "זצ

כי  לא  אמרו  דברי  תורה ,  י  החסידות  הקודמיםבספר

, והתלמידים  באו  רק  לשבתות,  אלא  לתלמידיהם

אבל  בחגים  ומועדים  היו  מוכרחים  להיות  עם 

, העולם  שלהם  עצמם  כדי  לעוררם  בתשובה  וכדומה

 ).שיח זקינים. (ל לדוגמא"וסיפר מעשה הנ

 מן ההר אל העם
תפארת ' ח ס"צ הקדוש מראדאמסק בעהמ"הה

א  בקאזמיר  קודם  חג "פ'  הי,  ל"וקשלמה  זצ

ולא ,  השבועות  ורצה  להיות  גם  חג  השבועות  שמה

) ק  רבי  יחזקאל  מקאזמיר"הרה(ז  "הסכים  אא

ל  באמרו  אליו  יען  כי  החסידים  המסתופפים "זצוק

בצלו  משתוקקים  שיבוא  לביתו  ויקבלו  פני  רבם 

ע  רק  לנסוע  לביתו "לכן  אין  להשגיח  ע,  ברגל

ק "והרה,  אורחות  חייםלהמסתופפים  בצלו  ללמדם  

מראדאמסק  לא  רצה  לנסוע  לביתו  ואמר  גם  אני 

אמר ,  רוצה  לקבל  התורה  ואיך  נוסעים  מן  ההר  סיני

כתיב  וירד  משה  מן  ההר  אל  העם ,  ל"ז  ז"לו  אא

משה  פונה  לעסקיו  אלא  מן '  י  מלמד  שלא  הי"ופירש

ולכאורה  הוא  תימה  וכי  איזה  עסקים ,  ההר  אל  העם

שאמר '  סוחר  עצים  וכדו'  היהיו  לו  למשה  רבינו  הכי  

פונה '  אלא  הכוונה  שלא  הי,  פונה  לעסקיו'  שלא  הי

לעסקיו  היינו  לעשות  הכנה  לעצמו  לקבלת  התורה 

רק  הלך  מן  ההר  אל  העם  ללמד ,  כערך  דרגתו  הגבוה

שבחו  של  משה '  וזאת  הי,  את  העם  לקבלת  התורה

ע  ועשה  רק  הצריך  לישראל "רעיא  מהימנא  שהניח  א

 ).יתרו, ראלדברי יש. (ק"עכדה

 שלשה קרעפליך
מנהג  היה  בשינאווע  בחג  השבועות  בעת  אכילת 

ק "הגה(שרבינו  ,  המאכלי  חלב  אחר  הקידוש

חילק  מהקרעפליך  לחשובי  וספוני )  ע"משינאווא  זי

וכבר  ידוע  ומקובל ,  החסידים  המסובין  אצל  השלחן

אצל  החסידים  שלפי  המספר  של  הקרעפליך  שזכה 

פעם  בחג ,  ין  רבנןכמספר  הזה  היה  לו  בנ,  המקבל

וביקש  מרבינו ,  השבועות  היה  שם  רב  גדול  אחר

המבשל  קרעפליך "רבינו  התרעם  ברוגזה  ,  קרעפליך

, "לכו  אל  בית  התבשיל  ויתנו  לכם  קרעפליך,  אני

פחד  גדול  נפל  על  הציבור  ולא  הרהיב  עוד  אף  אחד 

' כעבור  שעתא  קלה  פנה  רבינו  אל  ר,  לבקש  מאומה

נו ,  אתה  רוצה  שלשה")  ל  מראסלאוויץ"כץ  ז('  אלי

ואמנם  זכה  לראות  שלשה  בנים ,  "הא  לך  שלושה

הדגולים  משמשים  פאר  כרבני  העיר  בקהילות 

צ  רבי "בכור  בניו  היה  הגה(,  חשובות  בישראל

ק  ריסקאווא  ובסוף "ל  אבד"ץ  זצ"אברהם  שלמה  כ

 )דברי אש. (ד קהל יטב לב בבני ברק"ימיו אב

 תענית הדיבור
לפני  התפלה ,  פעם  בבוקרו  של  חג  השבועות

ל  עם  כמה "ק  רבי  חנה  מקאלאשיץ  זצ"כשישב  הרה

מהחסידים  ודיבר  דברי  חסידות  וסיפורי  צדיקים 

ק  רבי "והנה  נכנס  חותני  הרה,  בעת  שתיית  הקאווע

ק "ונענה  הרה,  ל"איציקל  מפשעווארסק  זצ

בטח  אמר  רבי  איציקל :  ע  ואמר"מקאלאשיץ  זי

נו תיקון  ליל  שבועות  בשם  כל  ישראל  וממילא  יש  ל

רבי  איציקל  לא  השיב  כלום  ויצא ,  כ  חלק  בזה"ג

ה  שהיה  שם "משה  גאלדקלאנג  ע'  ח  ר"והרה,  משם

הלא  גם  אנחנו  אומרים  תיקון  ליל :  העיר  ושאל

אבל  אנחנו :  ק  מקאלאשיץ"השיב  לו  הרה,  שבועות

ואילו  רבי  איציקל  אינו ,  מפסיקים  כעת  בדיבור

מתפלת  ערבית  של  ליל  שבועות  עד (מפסיק  בדיבור  

אך  אני  לא  נולדתי  להיות :  והוסיף)  ושת  כתרקד

 )דברי חנה... (אלם

 תיקון ליל שבועות
ל "ה  סענדר  קעלער  ז"סיפר  הרב  החסיד  מו

) רבי  מרדכי  אריה  הלוי  הורוויץ(ח  "ז  הגה"לאא

ק  בעל "בהיותי  יושב  אצל  הרה:  ל"ד  באנילא  זצ"אב

', מצאנז  לקבל  ממנו  דרכי  עבודת  ה"  דברי  חיים"

חג  השבועות  שהרעיש  מאד  על שמעתי  מרבי  קודם  

בהיותי  צעיר ,  חיוב  אמירת  תיקון  ליל  שבועות

ורציתי  לראות  אם  רבינו ,  ילדות  היתה  בי,  לימים

מה ,  כ  התיקון  בליל  שבועות"אומר  ג"  דברי  חיים"ה

ד  לתפלת  ערבית "בשעה  שהיה  הרבי  בביהמ,  עשיתי

נכנסתי  לחדרו  והתחבאתי  תחת  בגדים ,  ט"של  יו

כשחזר  הרבי  לביתו  אחר .  רשהיו  תלויים  על  הקי

נכנס  לחדרו  והחל  באמירת  תיקון  ליל ,  התפילה

לאחר .  שבועות  בהתלהבות  גדולה  כדרכו  בקודש

הרים  הרבי  קולו ,  שגמר  לומר  חמשה  חומשי  תורה

אלא ,  באמת  צריך  לומר  התיקון  כולו:  ואמר

ד "שמחכים  עלי  אנשים  חשובים  שאכנס  לביהמ

 . כאןלפיכך נאלץ אני לסיים, לעשות קידוש
ותפעם ,  הבין  החסיד  שהדברים  מכוונים  אליו

רוחו  מרוח  הקודש  של  הרבי  שהרגיש  בו  וידע 

 )קובץ נחלת צבי. (מחשבותיו

 כחד מקמאי
היה , ע"דרכם של רבותינו הקדושים מבעלזא זי

אשר  רק (שבחג  השבועות  בעת  טעימת  מאכלי  חלב  

לספר ,  )יכולים  לבא  אז  לחדרם'  יחידי  סגולה  הי

והנהגה  מרבותינו  הראשונים  כמו איזה  עובדא  

שרירא  גאון '  ר,  האי  גאון'  ר,  י"ורש,  ם"רמב,  ף"הרי

 .וכדומה
ח  אחד  שהסתופף  בחג "ח  שסיפר  לו  ת"וכתב  מו

ק  מרן  רבי "שבועות  בבעלזא  בצל  קדשו  של  הרה

שבעת  סעודת  החלב  סיפר  איזה ,  ע"ישכר  דוב  זי

וכאשר ,  ע"ק  החתם  סופר  זי"ענינים  ושיחות  מהגה

ל  שהעולם  מצפים  לשמוע  איזה "ק  הנ"ההרגיש  הר

, אמר  להם,  ל  כדרכו  בכל  שנה"ענין  מהראשונים  זצ

תדעו  שהחתם  סופר  הוא  כאחד  מן  הראשונים  "

 ).גדול בישראל(

 עשרת הדברות
ד "ז  הגאון  רבי  יצחק  אייזיק  פריעדמאן  אב"ק

ל  היה  רגיל  להסתופף  הרבה  בצל "נירעדהאז  זצ

ופעם ,  ע"  זיק  בעל  דברי  חיים  מצאנז"קדשו  של  הגה

ק "היה  שם  גם  הרה,  כשהיו  בצאנז  בחג  השבועות

 .ע"בעל תפארת שלמה מראדאמסק זי
ק "ז  שקודם  קריאת  התורה  פנה  הרה"וסיפר  ק

ואמר  להם ,  ש  וחסידיו"התפארת  שלמה  לאנ

ק  מצאנז  עושה  תמיד "דכאשר  ידוע  לכם  שהגה"

דעו  שאין  זה  דברים ,  תנועות  משונות  בידיו  וברגליו

ראו  איך  שאני  אראה  אתכם  בדיוק ו,  פשוטים  כלל

היינו  באיזה  תיבות  יעשה ,  ק  מצאנז"איך  יעשה  הגה

ובתיבה  זו  יעשה  כזו ,  תנועה  כזו  בידיו  הקדושים

וכה  חישב  בכל  עשרת  הדברות  בדיוק  איך ,  "ברגליו

ק מצאנז עשה "וכן  היה  שהרה,  ק  מצאנז"יעשה  הרה

גדול .  (בדיוק  היאך  שאמר  התפארת  שלמה  מקודם

 ).בישראל
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åâå  éùéìùä  ùãåçá' ביום  הזה  באו  מדבר  סיני  

ומשה  עלה  אל  האלהים ,  ויחן  שם  ישראל  נגד  ההר',  וגו
ויקרא  אליו  מן  ההר  לאמר  כה  תאמר  לבית  יעקב  ותגיד 

. 'אתם  ראיתם  אשר  עשיתי  למצרים  וגו,  לבני  ישראל
ריך  ביאור   וצ,י  כה  תאמר  בלשון  הזה  וכסדר  הזה"רשיופ
  ביאור  מה  טעם  הקדים גם  צריך.  כסדר  הזההו  ענין  מ

 .בכאן ענין יציאת מצרים
á  (פסחים  '  במס)רב  יוסף  ביומא  דעצרתא :)דף  סח  
אי  לאו  האי  יומא  דקא  גרים  כמה  יוסף  איכא '  אמר  וכו
כדאיתא ,  וצריך  ביאור  הא  רב  יוסף  ענוותן  היה.  בשוקא
  אמר  ליה  רב  יוסף  לתנא  לא  תתני  ענוה :)סוטה  מט(בגמרא  

מעצמו  אי  לאו  האי  יומא  כמה  יוסף והיאך  אמר  ,  דאיכא  אנא
 .איכא בשוקא
äàøðåה  בייטב  פנים "ז  זללה"  בהקדם  מה  שכתב  א

  יש  להבין  הלא  בכל  יום  אנו  מבקשים )זמן  מתן  תורתינו  אות  ב(
ואחר  זה  בברכת  קריאת  שמע  ותן '  ומתפללים  והערב  נא  וכו

וכמו  כן  היה  ראוי  ונכון  בעמדם  נגד  ההר ',  בלבנו  בינה  וכו
היוצאים  כביכול  זה  להבין  ולהשכיל  הדברותלהתפלל  על  
כי ,  אך  ביאור  הענין,  ולא  מצינו  מזה  מאומה,  מפיו  יתברך

והכתוב  מרמז  זה  באומרו  ויחן  שם ,  באמת  התפללו  על  זה
ן  שצריך  לכוין "דהיינו  יחוד  שם  קדוש  בגימטריא  ח,  ישראל

וזה  שאמר ,  )שפתי  תפתח'  ל  בפסוק  ה"סידור  האריז(קודם  התפלה  
ואיך  יגשו ,  לישי  לצאת  בני  ישראל  מארץ  מצריםבחודש  הש

על  כן  אמר  ויחן ,  אל  הקודש  להבין  אמרי  בינה  מפיו  יתברך
ן  למען  יקובל  תפלתם  לפניו "שנתכוונו  ליחוד  ח,  שם  ישראל

 .ד"עכ, ברצון ותחנונים
íðîåàäåכי  באמת  אין  זה ,    זהו  תנאי  להשגת  התורה

 מחוקי  הטבע  שהאדם  קרוץ  מחומר  ונבער  מדעת  יוכל
להשיג  עמקי  כוונות  וסודות  התורה  הקדושה  הרחבה  מני 

, אשר  אף  שרפים  חיות  ואופני  הקודש  לא  זכו  לקבלה,  ים
ואיך ,  ומלאכי  השרת  קדושים  וטהורים  אינם  משיגים  אותה

יוכל  אדם  השפל  לזכות  להבין  אפס  מה  מהתורה  הקדושה 
ועל  זה ,  ה  והיא  כולו  רוחני"שהיא  כולה  שמותיו  של  הקב

אבינו  אב ,  החונן  לאדם  דעת'  שיח  לפני  הצריך  לשפוך  
הרחמן  תן  בלבינו  בינה  להבין  ולהשכיל  לשמוע  ללמוד 

  בדברי ה"ז  זללה"מרן  דוק  "ובבחינה  זו  פירש  כ,  וללמד
א  בעי ת  שמעת.)עירובין  סה(  מאמרם  )במדבר  עמוד  כח'  פ(יואל  
  ובפרט  לאסוקי ה  דלהבין  שמעתא  על  בוריהכוונה,  צלותא

  להתפלל כים  צרי,א"  בעי  צלות,שמעתא  אליבא  דהלכתא
ו  להשיג נשיאיר  עיני,  ולבקש  רחמים  ממי  שהחכמה  שלו

 .ד"עכ, רה הקדושההאמת בתו
ìòå פי  זה  אמרתי  לפרש  מה  שנאמר  להלן  בפרשה  

  ויוצא  משה  את  העם  לקראת  האלהים  מן  המחנה )שמות  יט  יז(
  אין :)ברכות  ו(הכוונה  על  פי  מאמרם  ,  ויתיצבו  בתחתית  ההר

היינו  שהיו ,  ו"וזה  שאמר  ויתיצב,  תפלהעמידה  אלא  
 .ם תחתית ההר להתפלל על השגת התורה"עומדי

äæåוכפירוש  היייטב ,    שאמר  ויחן  שם  ישראל  נגד  ההר
ועל  זה  ויקרא ,  לב  שהתפללו  וחננו  מאתך  דעה  בינה  והשכל

מן  ההר  לאמר  כה  תאמר  לבית  יעקב  בלשון  הזה '  אליו  ה
  התורה  והשגת היינו  שבכדי  שיזכו  לקבלת,  וכסדר  הזה

, צריך  לעשות  כסדר  הזה  להתפלל  מתחילה  על  זה,  חכמתה
 .ואז לפי תפלתו יזכה להשיג

íðîà תפלת  אבותינו  שבאותו  הדור  שקבלו  התורה  
אלא  גם  אנחנו  בדרא  בתראה ,  הועיל  לא  על  דורותיהם  בלבד

והוא  על  פי  מה  שביאר ,  זוכים  מכח  תפלתם  להשגת  התורה
  מפני .)יבמות  סד(  מאמרם  )דותתול'  פ(ה  בייטב  לב  "הלז  זל"א

ה  מתאוה  לתפלתן  של "מה  היו  אבותינו  עקורים  מפני  שהקב
 )ישעיה  סה  כד(לא  יקוים  בהם  לכאורה  קשה  מדוע    ו,צדיקים

 ר  הקדושבזוהאכן  איתא    ,והיה  טרם  יקראו  ואני  אענה
  ולא ה  שנין  אשתהי  יצחק  עם  אתתיעשרין  .)תולדות  דף  קלז(

  דיתרבי  ויתוסף  רבות  קודשא בגין,  האולידת  עד  דצלי  צלותי
והענין  כי  ישועת .  ך  בצלותהון  דצדיקיאילכל  מאן  דאצטר

ולכן ,  צדיקים  הוא  כמו  מעיין  הנובע  ישועה  מיד  ולדורות
כדי  שעל  ידי  תפלתן  יפתח  הצינור ,  ה  מתאוה  לתפלתן"הקב

 . והמעיין לכל מי שצריך לאותו דבר

áèééáå  סחולין  (הגמרא  לפרש  בזה    כתב  )בשלח'  פ(  לב(: 
בתלת ,    ותוצא  הארץ  דשא)בראשית  א  יב(כתיב  ,  רב  אסי  רמי

,   וכל  שיח  השדה  טרם  יהיה  בארץ)שם  ב  ה(וכתיב  ,  בשבתא
, מלמד  שיצאו  דשאים  ועמדו  על  פתח  קרקע,  במעלי  שבתא

עד  שבא  אדם  הראשון  ובקש  עליהם  רחמים  וירדו  גשמים 
רב ,  ה  מתאוה  לתפלתן  של  צדיקים"ללמדך  שהקב,  וצמחו

בעא ,  פפא  הוי  ליה  ההיא  גינתא  זרע  ביה  ולא  צמחנחמן  בר  
ה "אמר  היינו  דרב  אסי  שהקב,  רחמי  אתא  מיטרא  וצמח

ותמוה  שרב  נחמן  יאמר  על .  מתאוה  לתפלתן  של  צדיקים
ל  שרב  נחמן  אמר  כן "אך  לפי  האמור  י.  עצמו  שהוא  צדיק

כי  אם  על  ידי ,  שלא  נושע  בזכותו  ובתפלתו,  מכח  ענוה
היינו ו,  התפלל  על  הגשמיםבר  כשתפלתו  של  אדם  הראשון  

כדי   ,ה  מתאוה  לתפלתן  של  צדיקים"דרב  אסי  שהקב
 .ד"עכ, בתפילתם יוושעו דורות הבאיםש

ìòåנגעוי,    פי  זה  אמרתי  לפרש  מה  שנאמר  בפרשת  לך 
  את  פרעה  נגעים  גדלים  ואת  ביתו  על  דבר  שרי  אשת 'ה

  אומרת  למלאך ,בורהידעל  פי  ,  על  דבר  שריי  "ופירש,  אברם
והדבר  פלא  וכי  לא  ידע  המלאך  אם  יכה  או .  א  מכההך  והו

ל  בכוונת  אומרו  על  פי "אמנם  י.  לא  עד  שהוזקק  לדיבורה
שעל  ידי  ששרה  אמינו ,  דהיינו  על  פי  תפלתה,  ה"דיבור

מלבד  שהכה  אז  את ,  היתה  מתפללת  ואומרת  למלאך  הך
פעלה  דיבורה  גם  לדורות  הבאים  כאשר  לא  יהיו ,  פרעה

 .בזכות תפלתהראויים לישועה שיוושעו 
äæáå אמרתי  לפרש  מה  שנאמר  בהיות  ישראל  במצרים  

כי  בני  ישראל  לא ,    רבבה  כצמח  השדה  נתתיך)יחזקאל  טז  ז(
היו  ראויים  לישועה  מצד  עצמם  וכמו  שאמר  ואת  ערום 

ה  עליהם  ושמע  תפלתם "מכל  מקום  ריחם  הקב,  ועריה
ועל ,  לחלצם  ממיצר  ומצרת  פרעה  הרשע  בזכות  תפלת  שרה

היינו  שהיו  דוגמת  צמח ,  בה  כצמח  השדה  נתתיךזה  אמר  רב
השדה  שהוא  צומח  על  ידי  תפלת  אדם  הראשון  והצדיקים 

כמו  כן  נוושעו  ישראל  רק  על  ידי  התפלות ,  הקודמים
 .הקדושות של שרה אמינו שתפלותיה הועילה מיד ולדורות

äúòîåל  כי  באמת  ישראל  שבאותו  הדור  שהם  עשו "  י
ט "רו  עצמם  מכל  לכלוך  במוטיה,  הכנה  הראוי  לקבלת  התורה

הם  לא  הוצרכו  לאזהרה  מיוחדת  שיתפללו  כדי ,  ימי  הספירה
כי  גופם  היה  מנוקה  מכל  שמץ  והיה ,  שיזכו  להשגת  התורה

שהרי  זכו  בעיניהם  הגשמיי  לראות  נסי  מצרים ,  כולו  רוחני
,   דור  דעה:)זוהר  בשלח  סב(ונקראים  ,  והתגלות  האלהית  בים  סוף
ולכן מה שהתפללו הם לא , רוחנישזכו לדעת האמיתי ושכל ה

אלא  היה  תפלה  בעד  דורות  העתידים ,  היה  התפלה  בעבורם
כי  תבונה  חסרנו ,  עד  דורינו  אלה  שאין  אנו  ראויים  להתפלל

אמנם בזכות אבותינו שהתפללו על השגת התורה , ואיך נוחיל
גם  תפלתינו  מתקבלת  ברחמים  וברצון ,  בעמדם  על  הר  סיני

 .ת עם תפלותיהם הזכותכי מצטרפ, לפני אדון כל
äæìåה  שצריכים  ישראל  לעשות "  כאשר  הזהיר  הקב

כמו  שהתפללו  ישראל  קודם  קבלת  התורה ,  תמיד  כסדר  הזה
ואז  כשיתפללו  יזכו  להשגת ,  וחננו  מאתך  דעה  בינה  והשכל

הוסיף  ואמר  כי  תפלה  זו  שהתפללו  ישראל  בשעת ,  התורה
  אתם שהרי,  יש  בה  פעולה  נצחי  לדורות  הבאים,  מתן  תורה

שזכיתם  לראות  אותות ,  ראיתם  אשר  עשיתי  למצרים
וכמו ,  באדמת  בני  חם  בזכות  תפלת  שרה'  ומופתים  שעשה  ה

אשר ,  כן  בזכות  תפלתכם  יועיל  תפלות  בני  ישראל  לדורותם
תתקבל ,  יעשו  כסדר  הזה  להתפלל  על  השגת  התורה

 .צלותהון ובעותהון ברחמים וברצון

éôìåנותו  הבין  כי ל  כי  רב  יוסף  לרוב  ענוות"  זה  י
כל  השגותיו  בתורה  באו  לו  רק  בשביל  שהיה  מאריך 
, בברכת  אהבה  רבה  בחג  השבועות  זמן  מתן  תורתינו

ובתפלתו  שפך  שיח  לבבו  בבכי  ותחנונים  והאר  עינינו 
ועל  כן  זכה  שנתקבל ',  בתורתך  ודבק  לבינו  במצותיך  וגו

אך  ברוב ,  תפלתו  ברחמים  ונתעלה  במעלות  התורה
  יוסף  כי  מה  שנתקבלה  תפלתו  הוא ענוותנותו  אמר  רב

ו  רגליהם "רק  בזכות  תפלת  אבותינו  יוצאי  מצרים  שעמד
שהם  פתחו ,  על  הר  סיני  והתפללו  על  השגת  התורה

ועל ,  הצינור  לדורות  ובזכותם  תפלותינו  מתקבלת  לרצון
ידי  תפלת  האדם  בחג  השבועות  יכול  לזכות  לכתרה  של 

ם "א  גרי"קוזה  שאמר  רב  יוסף  אי  לאו  האי  יומא  ד.  תורה
דדוקא  קדושת  היום  הזה '  פי,  כמה  יוסף  איכא  בשוקא

ודבר  זה  נחקק ,  שהתפללו  בה  אבותינו  על  השגת  התורה
זהו  הגורם  שגם  בדורות ,  בזמנו  ומתעורר  מידי  שנה  בשנה

מכל  מקום ,  האחרונים  אף  אם  אין  אנו  ראויים  מצד  עצמינו
 .מתקבלת תפלותינו בחג השבועות לזכות להשגת התורה

ãîòáååðé בחג  השבועות  אשר  בה  יורדת  השפעה  
וארובות  השמים  נפתחו  להשפיע  אורה ,  מרובה  מן  השמים

השפעה  של  תורה  השפעה  של ,  והשפעתה  של  מעמד  הנבחר
עלינו  לדעת  שאין  יכולים ',  השפעה  של  יראת  ה'  אהבת  ה

וכמו  שאנו  רואים ,  לזכות  להשפעה  זו  רק  על  ידי  התפלה
 .ו להתפלל על זהשגם אבותינו במעמד הנבחר הוצרכ

íðîà מצד  עצמינו  אין  אנו  ראויים  שתתקבל  
הן ,  כי  מה  אנו  ומה  חיינו  ומה  מעשינו  בכל  השנה,  תפלותינו
ט  ימי  הספירה  שהן  לטהרינו  ולנקותינו  מכל  סיג "עברו  מ
ואנחנו  בטלנו  את ,  להכין  את  נפשותינו  למתן  תורה,  ופגם

ל ובמה  נבוא  לרצות  א,  הזמן  הזה  ולא  תקננו  את  מעשינו
המלך  ואיך  נבוא  לבקש  על  נפשינו  שנזכה  לשמוע  ללמוד 

לזה  אנו ,  וללמד  ויאר  עינינו  בתורתו  וידבק  לבינו  במצותיו
אבינו  מלכינו  בעבור  אבותינו ,  אומרים  בברכת  אהבה  רבה

, שבטחו  בך  ותלמדם  חקי  חיים  לעשות  רצונך  בלבב  שלם
, שנתקבלה  תפלתם  ברחמים  וברצון  וזכו  לכתרה  של  תורה

ף  שאין  אנו  ראויים  שתתקבל  תפלותינו  מצד על  כן  א
עם  כל  זה  בעבור  אבותינו  שבטחו  בך  ונתקבלה ,  עצמינו
ו  ותלמדינו  במתנת  חנם  בזכות  תפלת "כן  תחננ,  תפלתם
לשפוך  שיח '  ועל  תפלותיהם  יסמוך  לבינו  בה,  אבותינו

והאר  עינינו  בתורתך  ודבק  לבינו  במצותיך  ויחד  לבבינו 
, אבות  כבר  התפללו  על  זהכי  ה,  לאהבה  וליראה  את  שמך

די  תפלה  איז  שוין "וממילא  תפלה  זו  כבר  מוכנת  לפנינו  
אויסגעוויינט  און  אויסגעבעטן  פין  די  אבות ,  אויסגעבעט
וואס  האבן  זיך  אויסגעוויינט  ביי  אהבה  רבה  יעדן ,  הקדושים

ובכחם  גם  אנחנו  זוכים ,  "ט  שבועות"טאג  ובפרט  אין  דעם  יו
  הרחמן  המרחם  רחם  נא להתפלל  מעומק  הלב  אבינו  אב

ת  מקבל "והשי',  עלינו  ותן  בלבינו  בינה  להבין  ולהשכיל  וכו
תפלותינו  להשפיע  לנו  השפעת  התורה  והשפעת  של  מתן 

 .)ראש  השנה  טז(וכדאיתא  בגמרא  ,  תורה  המתעורר  ביום  הזה
  כתב )ראה'  פ(ובנועם  מגדים  ,  בעצרת  נידונין  על  פירות  האילן

הצדיק  נקרא  אילן  ועץ  כמו כי  ידוע  כי  ,  יש  פנימיות  בדבר
, ופירות  הם  תולדות,    כי  האדם  עץ  השדה)דברים  כ  יט(

לזה  ביום  מתן  תורה ,  חידושין  דאורייתא  שהוא  מחדש
, ל  באופן  אחר  בזה"וי.  ד"עכ,  נידונין  בו  על  חידושי  תורה

ן  עולה  בגימטריא  שמות  הקדושים "על  פי  הידוע  כי  איל
משורש  אהבה ה  הוא  "והנה  שם  הקדוש  הוי,  י"ה  אדנ"הוי

זוהר (י  הוא  משורש  יראה  "  והשם  הקדוש  אדנ.)ז  עז"תיקו(

, ן"וזה  שאמר  בעצרת  נידונין  על  פירות  האיל.  ).ואתחנן  דף  רסז
' ן  שיהיה  לנו  אהבת  ה"היינו  אם  נזכה  להיות  פירות  האיל

ש  ולייחד "ה  ית"להיות  דבוק  באילנא  דחיי  קוב',  ויראת  ה
 .לבבינו לאהבה וליראה את שמך

éùäå"ú  ק  ויאיר  עלינו  השפעת "יעזרינו  בזכות  האבוה
מתן  תורה  החקוק  בזמנו  והוא  נצחי  לדורות  עולם  וחוזר 

ונזכה  ללמוד  וללמד  לשמור  ולעשות ,  וניער  מדי  שנה  בשנה
ללמוד  בעצמו  וללמד ,  ת  ולקיים  העשין"לשמור  הל,  ולקיים
ויפתח  לבינו  בתורתו  וישים  בלבינו  אהבתו ,  לאחרים
' ולבא  להשגת  ה,  בינה  להבין  ולהשכילותן  בלבינו  ,  ויראתו

 .א"עדי נזכה לביאת גואל צדק בב, והשגת התורה



 
 

 
 
 

å    íéðùt 
אבל  לא   [אטפחים  מותר  לטלטלו  ממקום  למקום  ואינו  מוקצה'  ה  ג

. 
ואף  כשאינו ,  הנגד  עציץ  זה  כשהחמה  זורח  עליו  ומועיל  לגידולו]  ג"ינ

מותר  לפתוח  הוילון ]  או  שהשמש  מאיר  עכשיו  בצד  האחר,  סה  בענן

אסור ,  תו  המין  שדרכן  לפתוח  יותר  כשמונחין  במיםשנים  הם  מאו
 .ט"כ להוסיף מים ביו" ומהאי טעמא אסור גחהמים מועילים לפתיחתם

וכן  מותר  להוסיף ,  טט"מותר  להוציאם  ולהחזירם  להמים  בשבת  ויו,  ט
 .יאט כדי להניחם שם"אסור למלאות כלי עם מים בשבת ויו, ט"ש ויו

כמו  שמצוי  באותן  הקונים  הפרח  שנקרא [שהבית  יתבשם  בריח  הטוב  
אך  כיון ,  ומעיקר  הדין  מברך  אפילו  כשאינו  מכוין  להריח,  יב]הפרחים

אם  דעתו  לחזור  מיד  אינו  חוזר ,  וכשיברך  פעם  אחד  ויצא  מהבית,  ידה
 .יזבשמים

ואם  אוחז  הפרחים  בידו  ורוצה ,  יחמים  אף  אם  מתכוין  ליהנות  מהריח

    øçùä úåìò øçà út 
אבל  כשמפסיק ,    ללמוד  ואין  צריך  להפסיק  ממשנתו  וליטול  ידיו

 .כם שיש אומרים דרוח שורה על הידים בשעת עלות השחר
וכן  מותר  להמשיך  ולומר  התיקון ,  ש"ך  לברך  ברכת  התורה  קודם  קרי

 .כגט שבועות"מה שילמוד עד שילך לישן בבוקר של יו
 .כה'צ לומר יושב בסתר וכו"וגם א, כדה

 כחוברכת התורה, כזוהמעביר שינה
 .)'א
 .דעתו לחזור לאלתר'  אם הי)ב"ז סק"

בקצות '  ועי,  שעות'  או  ג'  שכתב  דשיעור  היסח  הדעת  הוא  ב,  )ט"ה  סעיף  כ"כ'  סי(לכות  תפילין  
 .שעות הוי ספק ברכה ויברך בלא שם ומלכות'  שדעתו דעד ג)ג" סקס

 .)ב"סק(א " ומג)
 
 .ג ודרך החיים" בשם הפמ)א"סק
בספרו  דעת (ם  "כן  פסק  המהרש,    ומה  שכתבנו  דאין  צריך  להפסיק  ממשנתו)ד"ג  וי"סעיף  י'  ד'  ח  סי"

דכל  זמן  שאינו  הולך  לעשות  פעולה  חדשה  אין  הלינה ,  זבחים'  ממס'    ומביא  ראי)'ג'  ח  סי"ם  ח"רש
וכן  נהג  עלמא  שאין  מפסיקין  באמצע ,    לענין  סליחות)ב"ל'  סי(ת  פתחא  זוטא  "כ  בשו"א  ג

ש "וכמ(ין  ונוטלין  הידים  אלא  אחר  שגומרין  הסליחות  חוזר,  ש  מחמת  הרוח  רעה"דים  בעלוה

ובפרט  שבוודאי  כבר  נטלו  פעם  אחת  במשך  הלילה  כשעשה  צרכיו  או  כשהלך  למקוה  ודומה  לגמרי  לדין (ה  בנדון  דידן  "ה

 .ש"ד יש לסמוך על המקובלים שאין רוח רעה שורה על מי שאינו ישן ע" דבשעה)ו"קמ
  דיום  שמפשין )ג"ח  סק"נ'  סי(א  "ול  לקרות  תיכף  משעלה  עלות  השחר  דלא  גרע  ממה  שכתב  המג

  שהניעור )'א  אות  ו"פ'  ח'  סי(פ  בישראל  והזמנים  "ום  ערבה  יכולין  לקרות  משעלה  עלות  השחר  וכ
ת  ויען  יוסף "ובשו,  ולענין  זמן  משיכיר  יש  בזה  הרבה  שיעורים(,  עמוד  השחריכול  לקרות  משעלה  ,  להמתין

 ).חר עלות השחר
וכמו  שפסק ,  ת  תיכף  כשעולה  עמוד  השחר  אם  אינו  יכול  לשומעו  מאדם  אחר"דין  מברך  ברה

ת  כברכת  השחר  דמי  שחייב  לברך  אותם  בכל  יום "ת  דברה"ה  נקטינן  כר  דמעיקר  הלכ)ד"תצ'  סי
ת  השיב  משה "בשו(וכן  פסקו  הרבה  אחרונים  ומכללם  הישמח  משה  ,  לא  נתחייב  בזה'    דהוא  גופי

,   בקומו  ממטתוכ  עדיף  יותר  לקרוא  קריאת  שמע"מ  בנידון  דידן  שהולך  לישן  שינת  קבע  אח
ה  שמביא  כן  מהרבה  פוסקים  ומסיים "ז  סקכ"מ'  משנה  ברורה  סי'  ע(הסוברים  דצריך  לברך  אחר  שינת  קבע  

  ומאידך  גיסא  יש  הסוברים )פ  העושה  כן  נכנס  בפלוגתא"ועכ,  ופשוט  דאנחנו  נוהגין  כפסק  המחבר  ואין  מברכין,  ש"
ח "ק  כ"ז  ס"מ'  משנה  ברורה  סי'  ע(א  "אינו  מברך  ברכת  התורה  בעלות  השחר  ודלא  כמג]  ביום  הקודם

מ  מדוע  לא  יעדיף  לברך  אחר  קומו "מ,  ש  לעיל"א  כמ"  והגם  דאנן  פסקינן  כמג)  ברכות  להקל
ומה  שלומד  או  קורא  קריאת  שמע  אחר .  ע  בדינו"תורה  אליבא  דכוומברך  ברכת  ה,  מפלוגתא

  בשם  הדברי  חיים )ו"סקט'  כלל  ט(א  "ש  בספר  תוספות  חיים  על  החיי"וכמ,  תורה  אין  בזה  חשש
  באורך   מברר)ב"ס'  א  סי"ח(ג  "ת  מהרש"וכן  בשו,  ש"ללמוד  עד  שינה  אפילו  ביום  בלא  ברכה  עיי

ת  וכן  מותרים  להמשיך  לומר  התיקון "ש  באשמורת  הבוקר  בלא  ברה"עדיף  שיקראו  קרי,  ועות
אין '  ולדידי,  ת  הסובר  דהוי  כברכת  השחר"משום  דעיקר  חיוב  ברכת  התורה  כשניעור  בלילה  הוא  משום  דברי  ד(ת  התורה  

ת  כשקמים "שמברכין  ברה"  ובאמת  כן  נהוג  עלמא  בשבועות"ג  שם  "  וכתב  המהרש)ש  הביאור"ע
 .ש בזה"ש מ"ועיי,  שכן המנהג)ו"שט' ח סי"בספרו ויען יוסף או(ל "צ מפאפא זצ"וכן העיד הגה 
 .ט"ן נ

 .)ש"י שמצדד שיברך אם לא ישן כלל בלילה עיי"וחולק שם על התשורת ש' ס' סי( וקרן לדוד )ט"רל' סי(  וביאור הלכה)'
ה  נקטינן  דנשים  חייבות  בזה  משום  שמירה "ואפ(ג  דאינו  נוהג  אלא  בלילה  "ש  הוי  מעשהז"  כתב  דקר)ב"ף  סק

 .וכמדומה שאין נוהגין כן, ל"עכ', יושב בסתר וכו' ט שיאמר ויהי נועם וכו"ו כתב הישן בי)ח"ט סק
שן  כלל  יש  הרבה  פוסקים  דמברך  על  נטילת  ידים  קודם  שמתפלל  אם  עושה  צרכיו  קודם 

 .)'ב אות ה"ר לברכת הבית שע(ע חייב לברך " וכל שכן אם ישן שינת קבע ביום שאז לכו)ל"
כ  בזה  ומסיק "  האריך  ג)'ג'  ב'  א'  סי(ת  מחזה  אליהו  "  ובשו)ז"ו  בשערי  בינה  סקי"ושער  ל',  ה  אות  ח"שער  ל(  

וגם  ההולך  לישן  אחר (ץ  החמה  יכול  לברך  בקומו  בין  ברכת  אלקי  נשמה  ובין  ברכת  המעביר  שינה  

 .ע מברך אחר שקם משינתו"שאם לא בירך ברכת התורה קודם השינה לכו
 למים או חלקם שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת

 )845 (781 - 0153 :מערכת
 Mailing Address: Mayones His.  5

 
 "בית וועד לחכמים"י מערכת "נערך ונסדר ע, בירורי הלכות

 מבצר הכוללים קרית יואלי "שע
 א"ץ קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה

7213 781 845: י הפעקס"הערות והארות מתקבלים בכתב ע
 

 

Tèðòìô éðéã    "ùå íéçøô åà ñ
אם  אין  האילן  גבו,  ונעשה  לנוי  וקישוט  הבית,  מי  שיש  לו  בבית  פלענט  שגדילים  שם  אילנות)  א

גטפחים נכון ליזהר שלא לטלטלו ממקום למקום' אבל אם האילן גבוה ג, ]ב)ש"פארט(יוציאנו למרפסת 

או  האונ[  וכן  אסור  לפתוח  הוילון  דמים  ולכמה  פוסקים  הוי  איסור  דאורייתאאסור  להשקותו  ב)  ב
 .ויש למנוע ולא לפותחו, רק שיכנס אור השמש להבית, ט"מכוין בפתיחת הוילון לתועלת הפלענ

כגון  שעכשיו  השמש  מכו[יכף  על  הפלענט  מ  אם  בשעת  שפותח  הוילון  לא  יזרח  השמש  ת"ומ)  ג
 .זכיון שאינו מכוין לתועלת הפלענט, פ שלאחר שעה מועטת יזרח השמש על הפלענט"אע

מ  אם  השו"מ,  ט"ש  ויו"ושכח  להניחם  במים  מער,  )שדרכם  להניחם  במים(פרחים  ושושנים  )  ד
ש, דהוי כזורע, אסור להחזירן, ונפלו משם, ט"ואף אם הניחן במים מערב שבת ויו, להניחם בכלי מלא מים

"מונח  במים  מערב  שבת  ויו'  אם  הי]  או  שאינם  נפתחים  כלל[ואם  השושנים  כבר  נפתחו  לגמרי  )  ה
"אבל אם שכח להניחם במים מער, י]ולא בשבת [KEEP FRESHט או להניח שם אבק "מים ביו

אם  קנאו  על  הכוונה  שיהיה  לנו  וגם  ,  י  על  איזה  כוונה  קנאוהקונה  פרחים  שיש  בהם  ריח  טוב  תלו)  ו
LILLIES  [  בכל  פעם  שנכנס  לבית  ונהנה  מהריח"  בורא  מיני  בשמים"מברך  ,]פ  שאינו  אוחז  "ואע

ואסור  ליהנות  מהריח  בלא  ברכ,  יגע"נכון  שיכוין  ליהנות  מהריח  שאז  יכול  לברך  לכו,  יש  חולקים  בזהש
מברך שנית בורא מיני , פ שנמלך וחזר תיכף"אע, טזשעות' דעתו לחזור אלא אחר ג' ואם לא הי, טוומברך
אינו  מברך  בורא  מיני  בש,  אלא  שקנאו  לנוי,  ם  לא  קנאו  על  הכוונה  שיתבשם  הבית  מהריחוא)  ז

 .יטאז מברך בורא מיני בשמים, ליהנות מריחם

Tåòåáùá ïùéì ïéëìäùë íéòâåðä íéðéãä    
מותר  לו  להמשיך,  ועדיין  רוצה  להמשיך  ללמוד  או  לומר  התיקון,    השחרכשהגיע  זמן  עלות)  ח

משו, פ שכבר נטלן באמצע הלילה אחר עשיית צרכיו או אחר שהלך למקוה"ממשנתו יטול ידיו אע
ואין  צרי,    וקורא  קריאת  שמע  של  שחריתכאיהדר  להמתין  עד  הזמן  משיכיר,  שאינו  קשה  לוומי  )  ט

וטוב לכוין בברכת התורה של ערב שבועות לפטור , כבת"צ לברך ברה"ש וא"או ללמוד כשהגיע עלוה
כשהולך לישן אחר עלות השחר אינו מברך ברכת המפיל דברכה זו נתקנה רק על שינת הליל) י

 ואלקי נשמה כואחר שקם ממטתו בשחרית מברך כל ברכת השחר ומכללם על נטילת ידים) יא
ף ז סעי"רט' סי(ע "שו יד
רי' סי(א "לשון המג טו
ר  בה"בשועה'  ע  טז
ש"ח בבדה"סעיף י' ח' סי(השלחן 
'ז סעיף א"רי' סי(ע "שו יז
.)א"ז סק"רי' סי(א "מג יח
ז סוף "רי' סי(ב "משנ יט
או(ע  "כן  כתב  בשו  כ

ת  מה"ג  וכן  בשו"על  סי'  ד'  תורה  סי

והוב,  ש"י  עי"פוסלת  בנט
הסליחות  לילך  וליטול  הי

ו,  )ב"א  סי"תקפ'  המטה  אפרים  סי
ס' ד' סי(ח "ע בכה"וע, )סליחות

יכ,  שאם  קשה  לו  כא
ברחמי  כגון  יום  מילה  או  י
'  בליל  שבועות  וטריחא  לי

 מינוט א22ח כתב שהוא "מ' א סי"ח
ג  דמעיקר  ה"ואע  כב
ב  ובריש  "ז  סקי"מ'  בסי(א  "המג

ג"על  מנהגו  של  עולם  ואע
"מ,  )ש  באריכות  נפלא"ע'  ב'  סי

משום  דיש  הרבה  פסוקים  
דהסומך  עליהם  ומברך  לא  הפסיד  ע

ולא  ישן  [ניעור  בלילה  שה
שהביא  פלוגתא  בזה  ומסיים  דספק

'  ממטתו  דאס  מפיק  נפשי
עלות  השחר  קודם  ברכת  ה
שאם  דעתו  לישן  אז  מותר  

ט  שב"דאותן  הניעורים  ביו
אחר  עלות  השחר  בלא  ברכ

,  ורהאיסור  ללמוד  קודם  ברכת  הת

.ש"ע, ולא מקודם, משינתם
 עיין קרן לדוד סימכג
דה דין "כלל ל(א "חיי כד
ט  סו"רל'  סי(א  "במג  כה

"רל' סי(ב "והמ, )ר שם"ש הא"וכמ
שאפילו  כשלא  י  כו
סק' ד' משנה ברורה סי' ע(התפלה 
כ  הברכת  הבית"כ  כז

שאם  הולך  לישן  קודם  הנ
 .)ש"הנץ ומברך לא הפסיד ע

כבר נתבאר לעיל  כח

  מדברי )ו"ו  סק"של'  סי(כ  בתהלה  לדוד  "וכ,  ש  הרבה  אחרונים"  וכמ)ח"ו  ס"של'  סי(ע  "כן  מדוייק  מלשון  השו  א
מו  בכל  הבתים  בזמנינו   וכ-  דבאופן  דאין  לו  שום  יניקה  מקרקע  עולם  )ח"ו  על  ס"של'  סי(והמנחת  פתים  ,  ן"הר

א "ו  א"של'  סי(ג  "פ  שהפמ"ואע,  )ח"ח  סל"ש'  וכעין  המבואר  בסי(  אין  לו  דין  מוקצה  –ב  "שמרוצפין  באבנים  ומתכות  וכיו

, ש"מ  כתב  שם  דביש  לו  בהמה  האוכל  מה  שנזרע  בעציץ  זה  בוודאי  מותר  לטלטלו  ע"מ,    מפקפק  קצת  בזה)ו"סקט
בספרו  נשמת  שבת (א  "ד  הארפענס  שליט"וכן  הביא  הגרי,  ית  דמותר  לטלטלונוי  וקישוט  הבה  בעציץ  שנעשה  ל"כ  ה"וא

 .)ג"ח ה"פ(ם "  ומעשה רוקח על הרמב)ק"א לפ" נדפס בשאלוניק תרנ–ג "י' סי(ת דברי שמואל " בשם שו)ד"רמ' ו סי"של' לסי
פר אם  הכלי  שמונח  בו  הע[ואז  יש  בזה  חשש  של  זורע  ,  מפני  שמצוי  שקרקע  המרפסת  נעשה  משל  עץ  ב

  דיונק  מן  הקרקע  אפילו  כשהוא  גבוה  הרבה )'ו  סעיף  ח"של'  סי(וכמבואר  בשולחן  ערוך  ]  נעשה  מעץ  או  חרס
 ].ש מלא נקבים"פ שקרקע הפארט"וגם מצוי כמ[, מהקרקע
וצד  האיסור  הוא  דהוי  כמשתמש ,  ש  בשיירי  מנחה  דנסתפק  בזה"  ועיי)'ו  על  סעיף  ח"של'  סי(מנחת  פתים    ג
ומי  שמקפיד  על  הפלענט  אף  בחול .  ש"ע  ע"ונשאר  בצ,    עציץ  שאינו  נקוב  אטו  עציץ  נקובוגזרו  בזה  אף,  באילן

הוי  מוקצה  מחמת  חסרון  כיס  ואסור  לטלטלו  בשבת ,  שלא  לטלטנו  ממקום  למקום  כדי  שלא  תפסד  ותתקלקל
 .)ח"ח סק"ש' סי(ש במשנה ברורה "וכמ, טפחים' ט אף אם האילן אינו גבוה ג"ויו

ויש  בזה  פלוגתא ,  ש"ע,    שסובר  שהזורע  בעציץ  שאינו  נקוב  חייב  חטאת)א"א  סק"ל  יבכל(נשמת  אדם  '  עי  ד
 .פ"ע אסור מדרבנן עכ"ולכו, ל"באחרונים ואכמ

פ  שלהרבה  דיני "אע"ל  בקיצור  "  וז)'מלאכת  זורע  אות  י(ובספר  שביתת  השבת  ,  )ב"ח  נ"או(חזה  אברהם  ת  מ"שו  ה
על  כן  מי  שיש  לו  עציץ  הזרוע '    וכו)ז  דשבת"פ(דאיתא  בירושלמי  התורה  סילוק  ההיזק  לא  חשיב  מעושה  גוף  הפעולה  כ

, או  להסיר  המסך,  בחלון  אסור  לפתוח  או  לנעול  החלון  או  לפרוס  סדין  אם  יש  בזה  תועלת  להצמחים  להגן  מן  הקור
 .ל בשם הנשמת אדם"והוא שאלה דאורייתא וכנ, ל בקיצור"כדי שתזרח עליהם השמש או שירדו עליהם גשמים עכ

  וכן  פסק )ה  ועיין"א  ד"ד  ע"ש  דף  ס"עיי(י  גוי  "  דהוי  פסיק  רישא  ומותר  רק  ע)ל"הנ(  יוצא  מדברי  המחזה  אברהם  כן  ו
ובצירוף  שיטת ,  ד  מקיל"דהוי  פסיק  רישא  בדרבנן  שהתרה(והגם  שאפשר  לצדד  צדדים  לקולא  ,  )ג"ו  אות  רכ"של'  על  סי(בנשמת  שבת  

 )ויש  מאחרוני  זמנינו  שהקילו  למעשה  בדין  זה,  ובצירוף  עוד  דברים,  ל  ביתו  והצבי  נצוד  מאליוא  שמקיל  לנעו"ז  סקי"שט'  א  סי"א  המובא  במג"הרשב
 .בודאי שיש למנוע מלהקל בזה, מ מאחר שלכמה פוסקים הוי איסור תורה וכמו שנתבאר לעיל"מ

 . דגרמא מותר אף באיסור דאורייתא כשאינו מכוין לזה)'ז סעיף א"שנ' סי(ע "וכמבואר בשו ז
 .)א"ו סעיף י"של' סי( א"רמ ח
ט  מותר  להניחם "ש  ויו"אם  הכלי  נתמלא  מים  מער,  מונח  שם'    ואפילו  אם  לא  הי)א"ו  סעיף  י"של'  סי(א  "רמ  ט

 .)ח"צ סקמ"ב בשעה"באחרונים שנחלקו בזה וכתבנו כהכרעת המ' עי(ט "שם בשבת ויו
והאבק [,  ט  מותר  להוסיף"ד  מבואר  דביו"תרנ'  ובסי,    דבשבת  אסור  להוסיף)ג"ו  סקי"של'  סי(א  "מג  י

וביאר  המנחת ,  ט  אסור  להוסיף"  כתב  שאף  ביו)ח"ו  סעיף  י"של'  סי(ר  "ובשועה,  ]שמשימין  בו  נראה  דהוי  כמוסיף
מ  מסתימת  שאר "ומ,  ר  דרק  בלולב  התירו  להוסיף  משום  הידור  מצוה"  דדעת  השועה)ו"של'  בשיירי  מנחה  סוסי(פתים  

ג "ו  סקי"של'  ש  סי"כ  המחה"וכ,  ט  מותר  להוסיף  מים"שסותם  דביו'  א  דין  ג"חיי  אדם  כלל  י'  ע(נראה  דבכל  ענין  מותר  להוסיף  ,  אחרונים

 .)ש"ע
 .ד"ע סימן תרנ"שו' עי יא
שעשוי  למכור  וגם  להריח  מברך ,    דהנכנס  לחנות  של  בשם)'ז  סעיף  א"רי'  סי(ע  "ש  בשו"כמ  יב

  פרטי  וכמו  שכתב דהוא  הדין  בבית  של  אדם,  ולאו  דוקא  חנות,  ברכת  הריח  כשנכנס  להחנות
 .)א"צ סק"ז שעה"רי' בסי(ב "המשנ
  נראה )ד"צ  סק"ב  ושעה"ז  סק"רי'  סי(ובמשנה  ברורה  ,    אי  מברך  אף  כשאינו  מכוין)ז"רי'  בסי(יש  בזה  פלוגתא    יג

,   דיש  לכוין  בדעתו  שרוצה  להריח)ב"ז  סק"רי'  סי(ח  "בכה'  וע,  פ  בדרך  החיים"וכ,  שדעתו  דמברך  אף  כשאינו  מכוין
ורוב  בני  אדם  אינם ,  כ  עצים"כיון  שיש  עשבים  ויש  ג,  בשמים"  מיני"וכתבנו  לברך  בורא  .  ע"מברך  לכוי  זה  "וע

ה  דמהאי  טעמא  תקנו  לברך  במוצאי  שבת  בורא  מיני  בשמים "ז  בשם  השל"רצ'  א  רסי"כ  במג"וכמבואר  ג(יודעים  בדיוק  מהו  עשב  ומהו  עץ  

ז "רט'  ע  סי"וכמבואר  בשו,  שאינו  יודע  מברך  בורא  מיני  בשמים  וכיון  )אף  על  עשבים  ועצים  כדי  שההמון  לא  יבאו  לטעות
ופשוט  שאם  יודע  שהוא ,  )ט"ז  סקל"רט'  ב  סי"ש  במשנ"ואם  מברך  על  מין  עץ  עשבי  בשמים  או  על  עשב  עצי  בשמים  לא  יצא  כמ(,  ב"ס

 אנו אוסרים להעתיק בכל אופן שהוא מאמרים שק"על פי דין תוה ©úåøåîù úåéåëæä ìë  .בשמים" עצי"בשמים ואם יודע שהוא עץ יברך בורא " עשבי"עשב יברך בורא 
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