
 

הקורא משניות ללא 
הבנה האם מקיים 

 מצוות ת"ת
בעו לשנות ]או"ח סי' נ[ ק המחברכתב 

אחר פרשת התמיד פרק איזהו מקומן 
וברייתא דר' ישמעאל כדי שיזכה כל אדם 
ללמוד בכל יום מקרא משנה תלמוד 
דברייתא דר' ישמעאל הוי במקום תלמוד 

 שהמדרש כתלמוד.
נ"ל דוקא בזמניהם ]ס"ק ב[  המג"א וכתב

שהיו מבינים לשון תרגום אבל עכשיו שאין 
ן דאל"כ אינו מבינים צריכים ללמוד ולהבי

נחשב ללימוד, ואף בתפילה מוטב להתפלל 
 ,]ס"ק ה"כ[ון שמבין וכמ"ש סס"ק ק"א 'בלש

מ"מ י"ל שאף שהוא אינו מבין הקב"ה 
יודע כוונתו ומבין, אבל אם אומר המשנה 
ואינו מבין אינו נקרא לימוד, לכן צריכים 

 ללמוד הפי'.
]הל' ת"ת סוף  בשו"ע הרבוכיוצ"ב כתב 

דם צריך ליזהר להוציא וכל א –פ"ב[ 
בשפתיו ולהשמיע לאוזניו כל מה שלומד 
בין במקרא משנה ותלמוד וכו', וכל מה 
שלומד בהרהור לבד ואפשר לו להוציא 
בשפתיו ואינו מוציא אינו יוצא בלימוד זה 
ידי חובת מצות ולמדתם אותם וכו', אך אם 
מוציא בשפתיו אע"פ שאינו מבין אפי' פי' 

עם הארץ הרי זה המילות מפני שהוא 
מקיים מצות ולמדתם, ולפיכך כל עם הארץ 
מברך ברכת התורה בשחר לפני הפוסקים 
וכן כשעולה לס"ת, בד"א בתורה שבכתב 
אבל בתורה שבע"פ אם אינו מבין הפי' 
אינו נחשב לימוד כלל ]וציין דברי המג"א 
כמקור לדבריו[, ואעפ"כ יש לו לאדם 

וכל לעסוק בכל התורה גם בדברים שלא י
להבין ולעתיד לבא יזכה להבין ולהשיג כל 
התורה שעסק בה בעוה"ז ולא השיגה 

 מקוצר דעתו.
ומפשטות דבריהם נראה דצריך להבין פי' 
וביאור המשנה, ולא סגי בהבנת פי' 

 המילות גרידא.
]מורה באצבע סי' ב' סמ"ג[  בחיד"אאולם 
לפחות בקריאת המשנה ישתדל  –כתב 

לא יבין פירוש להבין פי' התיבות אף ש
יש הענין באמת, שאם לא יבין אף התיבות 

 שאינו נחשב לימוד כלל. מי שכתב
]מערכת י' אות י"ב[  מדבר קדמותובספרו 

ודע שכתב המג"א ]או"ח סי' נ'[  –כתב 
אינו  כמעטדאם לומד המשניות ואינו מבין 

נחשב לימוד, ולפחות צריך שיבין פשט 
 ופי' המילות.

כה"ג שאינו מבין ומשמע מדבריו דאף ב
פי' המילות אינו דבר פשוט דלא קיים ת"ת 
אלא דיש מי שכתב כן, ובדעת המג"א כתב 

אינו נחשב לימוד ומשמע דמשהו  דכמעט
דת"ת איכא, ועוד משמע דבכה"ג דמבין 
לפחות פירוש המילות שפיר קיים מצות 

 ת"ת.
אולם מפשטות דברי המג"א נר' דצריך 

המילות, ועוד  להבין פי' הענין ולא רק פי'
משמע דבכה"ג דאינו מבין לא קיים ת"ת 

 כלל וכלשון שו"ע הרב.
]או"ח סי' נ[ כת' להשיג  ובנזירות שמשון

על דברי המג"א וז"ל: ובזוהר פרשת 
קדושים על הפס' לא תקלל חרש ]ויקרא 
י"ט, י"ד[ עמ' קל"ט ]פ"ה ב'[ כת' דנחשב 
ללימוד קצת ע"ש, וכן משמע בע"ז ]יט.[ 

לעולם ליגרוס איניש ואע"ג אמר רבא 
 דמשתכח ואע"ג דלא ידע מאי קא' וכו'.

ומאן  –הנזכר בדבריו  הזוהרוהנה ז"ל 
דתיאובתיה למלעי באורייתא, ולא אשכח 
מאן דיוליף ליה, והוא ברחימותא 
דאורייתא, לעי בה, ומגמגם בה, בגמגומא 
דלא ידע. כל מלה ומלה סלקא, וקב"ה חדי 

נטע לה סחרניה בההיא מלה, וקביל לה, ו
דההוא נחלא, ואתעבידו מאלין מלין אילנין 
רברבין, ואקרון ערבי נחל, הה"ד באהבתה 

 תשגה תמיד.
ונראה דאין ראיה מדברי הזוהר כנגד דברי 
המג"א, דאין מבואר בדברי הזוהר דקיים 
מצות ת"ת, אלא נתבאר דמעלתו רבה עד 
מאד והקב"ה שמח בדיבור זה ומגדלו, דזה 

שתשוקתו בתורה ואין לו מי ודאי דאדם 
שילמדו ואעפ"כ הוא מדבר ומגמגם בה 
מעלתו רבה ועצומה והקב"ה חדי בדבריו 
ומגדלם ומרוממם אע"פ דלא קיים בפועל 

 מצות ת"ת.
אולם המג"א איירי לענין קיום מצוות ת"ת 
דאדם הרוצה לקיים מצות ת"ת כל יום ע"י 
קריאת פרק איזהו מקומן וברייתא דר' 

יך ללמוד פי' המילות דאל"כ ישמעאל צר
 לא קיים מצות ת"ת.

ודברי הגמ' שהביא הנזירות שמשון יש 
חדא די"ל דכוונת הגמ'  –לדחות בתרתי 

דנהי דמצות ת"ת בפועל ליכא מ"מ שכר 
 על הרצון לקיים המצוה איכא.

]החדשות סי'  בתשובות המהרי"ל]ויעויין 
מ"ה אות ב'[ שכתב וז"ל: שוב תמהת על 

כות ברכת התורה וחילקת הנשים שמבר
דלא דמי לשופר ולולב משום דכתב 
הרמב"ם כאילו מלמדה תפלות, הא לאו 
פירכא היא ותשו' בצידך, דווקא תורה 
שבע"פ ולא שבכתב, ודווקא המלמד לבתו 
אבל היא שלמדה בעצמה יש לה שכר 

  בס"ד

 מיקתאעא מעתש

 תורה למנוע ביטול כדי, לאחר חצות ברית מילה מותר לאחרהאם 
 א. זמן המילה 

)יו"ד סי' רסב  שו"עה. וכן פסק ' וישכם אברהם בבקראל היום כולו כשר למילה אלא שזריזין מקדימים למצות שנכ )ד.( בפסחיםאיתא 

 )סי' רלה במ"ב. ועי' עוד )סי' תרנא אות ה( ת"השעהביאו  )סי' קצ( יעקב שבותב וארכמב שזריז למול באותו יום עדיף אע"פ דכלו .סע' א(

, (שם ס"ק ביו"ד הובא בפת"ש  )ח"א סי' ל שבות יעקבה כמ"שחצות  זריזין הוא עד מעלתעיקר מ"מ  ,)סי' תרנא אות מג( ובשעה"צ (ס"ק כו
 .)יו"ד סי' רסב סוף אות ח( "שהמהערו, וכן משמע ח(לתקפד אות )סי'  כה"חהו )ח"א סי' יז אות לב סד"ה ומימלא( דברי מלכיאלה

שלא בזמנה כיון שהגיע לשעה שיכולין כ"ז לענין מילה בזמנה, אבל ששנקט  ד(-)ח"א סי' לג וח"ב סי' א אות ב וסי' א בדבר אברהםועיין 
שמילה ' כתש)סי' תמד אות כד(  בשער הציון מעמש ןכ. ו, ע"כ)מילה פ"א ה"ב( הרמב"םכמ"ש על עשה למולו כל שעה ושעה שמאחרו עובר 

 ד(-)רסי' מג אותיות ג רחשתהאולם  , ומילה שלא בזמנה חיובה בכל רגע ורגע, ע"כ.למצות זמנה כל היום אלא שזריזין מקדימיןבשמיני 
ח"א סי' ג ) האפוד בחשבן וכנקט שבמילה שלא בזמנה איו עובר בכל רגע ורגע, אלא אם עבר עליו כל היום בטל מצותה של אותו היום. 

)או"ח סי' תקנא  בשערי תשובהועי'  לאו דוקא אלא כוונתו דעובר כל יום. שכתב הרמב"ם הוא כל שעתא ושעתאכתב דד"ה שוב התבוננתי( 

גדולה ו ו()תנ' יו"ד סי' קסהנוב"י בשם  )סי' רסב ס"ק ב( פת"שמה כן נראהושמשמע שאיסור הדחייה היא כשאין טעם נכון לדחיה.  אות טו(
 .והארכנו בזה בס"ד במקום אחר ,מדבריו משמע שאין איסור אלא משום זריזין, וכן מצינו לעוד פוסקיםמזו 

דלכאורה כיון שעל  .חברי הכוללללמזומנים לברית ו למנוע ביטול תורה על מנת אחר חצותלערוך ברית מילה האם מותר יש לעיין ו
למנוע ביטול תורה של אחרים  מוטל עליואין לאחרה ואין "ל ש, יילה שלא בזמנהבפרט במ אבי הבן מוטל להיות זריז במצוה

  .האמורים להשתתף
 ב. על מנת לקיימה ברוב עם

שכת' שבמילה שהוא חותם ברית קודש יש קפידא גדולה שלא לאחרה ויש לנו לצווח על מנהג זמנינו שמאחרין ( שם) בערוה"ש עי'
' ויש מקומות שמאחרין עד אחר חצות היום והוא עוון פלילי, ע"כ. ולא באו כל הקרואים וכדהמילה כמה שעות ביום מפני שטותם ש

מהנץ החמה ואברהם שהיה בעצומו של יום, דאע"פ דמילה כשרה  )שם( בעץ יוסףועי'  )ס"פ לך לך( המדרש רבהאלא דיש להעיר מדברי 
ועי'  ו אחר ג' שעות ביום בשעה שהכל נעורים כדי לפרסם הדבר.למצות, מ"מ כן המתין אברהם עד עצומו של יום כמ היה מן הזריזין

 . )ח"ב סי' תפח( בתשו"העוד 
הפוסקים  שנח' ,כבר הבאנו בס"ד בגליון פ"חד, שמותר "ברוב עם"מעלת  לאחר המילה לקייםאם כוונתו וגם לדעת הערוה"ש י"ל ש

 מעלת ברוב איכאאם יקדים אף בגוונא ד שייךד "דנ ולפ"זעדיף. דברוב עם  'נרמהביאור הלכה עיי"ש דו ,עם ברובמהאם זריזין עדיף 
סי' רסה יו"ד ) בשו"ע 'עי ,עשרהאלא דבמילה איכא קפידא טפי לעשותה ב .ג'ובשעת הדוחק ב ברוב עם הוא בי'ד ,. ועיין בגליון פ"דעם

. ועי' עוד במדרש המחשבה אות יב' )מ"ע ב ח קודיךובדרך פ (אות יב) דרכי משהב הובא )מילה ססי' קז( אור זרועב '. ובטעם הדבר עיסע' ו(
  .(הנ"ל

 חטא בשביל שיזכה חבריךג. 
וכמו בתלמוד תורה, לזכות את הרבים על מנת מילה, הקיום מצות את לא דאכתי יש לדון דשמא נאמר לאידך גיסא, דעליו לאחר א

מצוה דרבים  מ"מ לצורך ,עובר בעשההמשחרר עבדו כל ד אע"פ לעשרהכדי להשלים שחרר עבדו  ב אלעזררד )מז:( בברכות שמצינו
 .ודוחה לעשה ד'לעולם בהם תעבודו' דיש בה זיכוי לרביםדהוי מצוה דרבים פירש ש פ"ג סי' ג( "קוומ)ברכות פ"ז סי' כ,  רא"שבועיין  .ריש
הביא  )גיטין כ: ברי"ף ד"ה כל( והר"ן .היא מצוה רבהכת' דאין בזה משום חטא בשביל שיזכה חבריך כי  )שבת ד. ד"ה וכי אומרים( ובתוס']

)סי'  ובמ"א, )יו"ד סי' רסז אות עט( הלבוששהאיסור של שחרור עבד הוא משום "לא תחנם", וע"כ מותר לשחררם לצורך מצוה. וכן נקט 

 [.הביא דברי הרא"ש ודברי הרבינו יונה שם ותמה עליו, עיי"ש צ ס"ק ל(
דרשאי לאחר י"ל לכאורה , (דרבים ת"ת )ק"ווי הרבים במצות ת"ת דהיא כנגד כולם עתה כיון שע"י שיאחר המילה יגרום זיכמ

 )שאלה קפב( בתורה לשמהכתב  וכעין זה .ל"ב כמו שבארנו באורך בגליון "דין לכתחלה"בפרט שזריזין אינו אלא  ,המילה אחר חצות
 ו', היכן דחבירו עביד איסורא על ידו אמרינן חטא וכו'.דאע"פ דלא אמרינן חטא וכ)שבת ד.(  בתוס' ובריטב"א. ועי' ע"פ דברי הרא"ש

 .שדן במצוה דרבים אפי' פשעו דאפשר דאמרינן חטא כדי להציל רבים )או"ח סי' סב ד"ה בגיטין( בכת"סועי' 
 אינו זוכה בעצמוד. 

משום דר"א יזכה חבירך, היינו מבואר דהטעם שר"א שיחרר את עבדו אע"פ דלא אמרינן חטא בשביל ש )ב"ב יג. ד"ה כופין( בתוס' מיהו
. אולם מסתפק בזה )שבת מ. ברי"ף( חדושי אנשי שםוה .)חגיגה ב: ד"ה כופין(טורי אבן ה וכן דעתעשה מצוה בכך שהשלים המנין.  גופיה
  .אות לג(שם ) א"רה וכן נקט .ואף אם עצמו אינו זוכה הדין כן שאין דעת כל הפוסקים כן 'כת )סי' שו ס"ק כט( המ"א

שאין לאחר ק"ש בבהכנ"ס בשביל  )או"ח סי' ג( הנוב"יבשם  "תעהש דברי הביאשהרי  )סי' נח סס"ק ה( מ"במה נראה הנ"ל התוס' דבריכו
 כיון שעי"ז יעבור זמן ק"ש ואין אומרים חטא בשביל שיזכה חבירך, ע"כ. ,להתפלל ביחיד )הזקנים(הזקנים המאחרים לבוא ויצטרכו 

ודלא  )שבועות פ"ו ה"ה( השער המלךשוא"ת מ"מ לא אמרינן חטא בשביל שיזכה חבירך. וכדעת ]משמע שאע"פ שרק עוברים ב
 ובשבט הלוי)יו"ד סי' יט(  בהר צבי, )על הנוב"י או"ח סי' ג( ות המחנה חייםהבהג, )או"ח סי' סב( בבית שערים. ועי' )ח"ד סי' ד( כהמהר"י בן לב

 . [)ח"ו סי' לו ד"ה מ"מ(
שהרי יש  , וע"כ היינו טעמא כיון שהם עצמם לא זוכים במצוהאפילו במקום זיכוי הרבים בתפלה בצבור אלא אמרינן חטדמשמע 

 דעתל אלא אמרינן חטא בכה"ג שעוברים על איסור תורה עבור תפילה בצבור שהיא מדרבנן, דלא מיבעידאין לומר ו] .להם צבור
אפי' לפי הראשונים שפירשו טעם אחר בהא דר"א מ"מ הרי  הראשונים הנ"ל שר"א שיחרר את עבדו משום שאמרינן חטא, אלא

)שם אות  הערוה"שו )סי' צ אות יז(הגר"ז  כת'כבר א כדי שיזכה חבירו באיסורא רבה, וקי"ל דהיכן דלא פשע אמרינן חטא באיסורא זוט

  .[, עיי"שמ"עמשמצות תפילה בצבור חשובה יותר  כא(
אם אין לו מעות  לתחום חוץאם אין לחבירו לולב והוא ש )שם ס"ק ב( המ"אע"פ  סס"ק א()סי' תרנה  המ"בלא שלפ"ז צ"ע אמאי פסק א

חבירו אינו זוכה אע"פ דבכה"ג  .חטא בשביל שיזכה חבירך ע"י עכו"ם דהיכן דלא פשע אמרינן )ביו"ט( לקנות לעצמו מותר לזה לשלחו
אחרים יזכו ולא הם, משא"כ אמרינן מאי חזית ד , וע"כעלזקנים הצבור מבטל מ" ימתינואם דהרי וע"כ צ"ל דשאני התם  .במצוה

  .בקיום מצותומגרע מידי בהא דלולב דאין השולח 
שסופרים שצריכים לעשות מלאכתן בשעת ק"ש ותפלה  שתמה על הרמ"א הסובר )סי' לח על סע' ח ד"ה צריכים( בביאור הלכהוכן מבואר 

דכל העוסק במצוה  וכו'דפטורין מק"ש ותפלה  ,וא"א לו להמתין לפרוש ביםות סת"ם והקונה רוצה משום שנזדמן קונה שרוצה לקנ
פטור ממצוה אחרת. דלא נהירא דלמה יחוייב להכניס עצמו לזה להתחיל לכתוב או למכור להיות עליו שם עוסק במצוה ולסלק 

החקר וז"ל  .)או"ה סוף אות ז( בבינת אדם אוכן תמצ] .מעצמו עי"ז המ"ע דק"ש ותפילין וכד' וכי אומרים לו לאדם חטא וכו', וצ"ע, ע"כ
 . [כ"פחות מהמצוה שלו בשביל חבירו, עבמניעת המצוה של חבירו אין אומרים לו ל)ערך אין אומרים חטא, אות א(  הלכה

ולא לאחר אחר חצות כדי לזכות את המוזמנים של אברהם אבינו בבוקר  בעל ברית להכניס את בנו בבריתובנ"ד דעל י"ל  מעתה
  .בעצמושהרי הוא אינו זוכה ת"ת, ב

 במקום שרבים זוכים מחמתוה. 
אלא בכה"ג דהוי רבים מול רבים ואמרינן מאי חזית,  ,י"ל דעד כאן לא ס"ל להמ"ב הנ"ל דבעינן שגם הם יזכו במצוהלעולם  אמנם

. הרבים עדיף כדברי הרא"ש הנ"ל אבל ביחיד מול רבים י"ל דמודה המ"ב דאמרינן חטא אע"פ שהוא עצמו אינו זוכה במצוה דזיכוי

כת' דאם בכפר אחר אין אתרוג יש לו לשולחו והוא יצא בשל הקהל אע"פ שאינו מקיים עתה ש )סי' תרנח ס"ק מא( במ"בובאמת עי' 
יש לדחות דהתם רק מפסיד מעלה במצוה, מ"מ הרי בנד"ד שואע"פ . בית יעקב שנקט דאין לשלחו בכה"ג(כהדלא ) המצוה בממונו

 )ח"ב סי' קכה(במהרש"ג ועי' עוד ] .)שאלה קפב( בתורה לשמה , ועייןגם מפסיד מעלת זריזיןפ אם המילה בזמנה, עי' לעיל אות א'( )עכ"

שאע"פ שמצוה רבה לילך לסעודת מצוה כגון ברית מילה לדעתי לא נאמר זה אלא במקום חשש שלא יהיה שם מנין בלעדו הלא"ה 
 .[)סי' רסה אות לז( ובערוה"ש, )סי' רסה( ביפה ללבעסוק בתורה. ועי' עוד בזה אין לך מצוה רבה מלישב בביתו ול

במקום שאם יעשו הברית בבוקר יגרם ביטול תורה לרבים ש )ברית אפרים שו"ת שבסוף הספר אות עח( הגר"א שטינמן שליט"אדעת וכן 
ורה, בודאי ביטול תורה החמורה דוחה המעלה של ואם יעשה הברית לאחר חצות היום לא יהיה ביטול ת)כגון שאומר שיעור וכד'( 

שאלו שאינם רוצים לבטל את  )ברית אפרים שו"ת שבסוף הספר אות סא( הגר"ח קניבסקי שליט"אאולם דעת ] זריזין מקדימין, ע"כ.
 .[המזומנים לברית מלימוד תורה וע"כ עושים הברית לאחר חצות, לא נכון הם עושים

 -מסקנא דדינא-
 הבמקום שאם יעשמשום זריזין מקדימין למצוות. ומ"מ  באותו היוםעשות כן הזדרז לעליו ל ,בנואת החייב למול  העולה לדינא,

יש מקום ואם יעשה הברית לאחר חצות היום לא יהיה ביטול תורה,  רביםדביטול תורה הדבר לם ויגרמוקדם בבוקר  מילה הברית
 .הכל לפי העניןוהדין כן, ומ"מ יש לדקדק בדבר מאוד. יש לומר ש ואף בברית שאינו בזמנולאחר הברית אף לאחר חצות. 

 "ב| ה'תשע גליון פ"ט | פר' בשלח
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 

 



 

כאינה מצוה ועושה שהיא מכוונת לטובה וכו', ועוד 
ות מהן דרבנן תקנו נראה דעדיף משאר מצות שפטור

פרשת וידבר ה' אל משה נגד התמיד כדאמר מר כל 
העוסק בתורת עולה וכו', ואטו נשים מי לא מחייבי 
בתמיד וקורבנות כמו האנשים, הא חייבת בתפילות וכנגד 
תמיד תקנו, וא"כ מחייבי נמי לסדר ענין קורבנות, קראי, 

אינן ושמא נמי מתני' דאיזהו מקומן, ותפילות אין שייך ד
עקימת מבינות ומ"מ הוי כאילו הקריבו קרבן משום 

 דליגרוס איניש אע"ג דלא ידע מאי קאמר. עכ"ל.  שפתים
דפשיטא דאיש חייב לברך  -אולם מאידך בתר הכי כתב 

אע"פ שאין מבין קריאתו וגירסתו. ויש שרצו לדייק 
מדבריו אלו דס"ל דלא כמ"ש המג"א ושו"ע הרב. ואינו 

 מוכרח ואכמ"ל[.
ועוד יש לדחות דהנה זה ודאי דאף המג"א מודה דאדם 
הקורא ע"מ ללמוד ולהבין ואינו מבין מה שקרא מ"מ 
קיים מצות ת"ת, דודאי שאדם הקורא משנה ותלמוד 
בפעם הראשונה ואינו מבינם קיים מצות ת"ת כיון שקורא 
ע"מ להבין, וא"כ יש לומר דכוונת הגמ' דלעולם ליגרוס 

מאי קאמר כיון דע"י שיחזור וישנה איניש אע"ג דלא ידע 
 יבין דבריו.

ולעולם אל  -' ]שם[ שכת המאיריוכן משמע מדברי 
ואפי' לא למד יתיאש אדם מן הגירסא אפי' היה שכחן 

 יגעתי ולא מצאתי אל תאמין. ]מגילה ו:[כבר אמרו  כלל
אולם המג"א איירי באדם הקורא משום תקנת חז"ל ]ולא 

ובכה"ג כתב שכל הקורא  בקורא ע"מ ללמוד ולהבין[
 ואינו מבין לא קיים מצות ת"ת.

ובזה יש לבאר נמי דברי הזוהר הנזכר, דכיון שתשוקתו 
לעסוק בתורה אלא דאינו מוצא מי שילמדהו וע"כ יושב 
ועוסק בתורה ולעי בה ומגמגם בה ע"מ להבינה, שפיר 
קיים מצות ת"ת והקב"ה חדי בדבריו ועביד מניהו אילני 

  רבבי.
 

 תב ע"י הרב ש.פ. שליט"א[]נכ

 פניני מוסר
ההשתדלות בפרנסה ושיעורה 

 )המשך(
"נסיון עץ  - העמידה בנסיון שא"א להרויח מעשיה נגד רצון ה'

הדעת שוה במהותו לנסיון של 'בזיעת אפך תאכל לחם' שנגזר 
שהרי נתבאר שנסיון עץ הדעת אחר החטא,  על אדם הראשון

היה בשלימות האמונה, להתחזק שהכל ממנו ית' ולכן אפשר 
להרויח רק בעשיית רצונו ית', ומאידך כאשר ממרים את פי ה' 
כאכילה מעץ הדעת, אי אפשר להפיק מכך שום תועלת 

 ובסופו של דבר רק מפסידים.
קנס כנקמה אדם הראשון נכשל בזה, אך לא היה זה קנס לשם 

בעלמא, אלא לשם תיקון, כי אמנם לאחר החטא נפל לעולם 
החומרי וקיבל נסיונות קשים יותר, אבל מאותו הסוג של נסיון 

 )שפתי חיים מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקל(עץ הדעת". 

הקושי בנסיון זה של עמל בפרנסה וההרגשה שאין ההצלחה 
 -ת האמונה "גם עתה נסיונו של האדם הוא בשלימו - ממנה

חובתו לעמול לפרנסתו בכל דרכי ההשתדלות הגשמיים, 
ולדעת ולהרגיש בפנימיות הלב שכל ההצלחה אינה תוצאה 

  מהסיבות, רק מהשי"ת ואפס זולתו,
להבהיר לעצמו שרק הקב"ה  -זהו נסיון ועבודה קשה מאד 

מספק את כל צרכיו, ובד בבד לעמול במחשבה ובמעשים 
העיסוק הזה משפיע על ההרגשה להשיג אותם, כאשר כל 

 שהאדם עצמו הוא העושה והמצליח.
וכפי שהגדיר זאת הסבא מקלם )חכמה ומוסר ח"א עמ' קג( 
"בזיעת אפך תאכל לחם, שבור את החבית ושמור יינה, עסוק 
בצרכי חייך בדרך הטבע, עולם כמנהגו נוהג, ועכ"ז צריך 

, רק שתדע כי לא 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה'
וזה דבר קשה מאד לעסוק בטבע ודעתו תהיה 'מוצא פי ה'', 

 משוטטת ברוחניות היפוך הטבע".
והנה זה ממש שני הפכים בנושא א': הוא עוסק בעמל 
מחשבתו ומיגע לחשוב מחשבות, פעם כך ופעם כך, לשקול 
בפלס משקל המסחר. ומאידך גיסא להאמין כי זה הכל נס 

". )שם עמ' קא(התבונן בו" קשה מאד מאד ל -מלובש בטבע 
 )שפתי חיים שם(

"מהו  - כפי ההכרה שהכל מהקב"ה -שיעור ההשתדלות 
השיעור שבו יוצאים ידי חובת ההשתדלות? ביאר מו"ר 

( שהדבר 811-9הגרא"א דסלר זצ"ל )עי' מכתב מאליהו א עמ' 
 תלוי במדרגת האדם בבטחון. 

בלב  כאשר נמצאים בתחילת סולם העליה ונאבקים להשריש
את הידיעה שהכל מהשי"ת, והשגת המבוקש אינה תוצאה 
מההשתדלות, בשלב כזה חייב האדם לנקוט באמצעים רגילים 
של השתדלות, ובאותה שעה שמשתדל יתחזק בהכרה 

 שבאמת הקב"ה הוא הנותן, וזוהי עבודת הבטחון שלו.
ככל שעולה במדרגה ומרגיש יותר בפנימיות הלב את התלות 

המנהיג את האדם בכל צעד ושעל, ונותן ת, המוחלטת בהשי"
כך אפשר וראוי לבוטח לו בדיוק את הטוב לו כרצונו ית', 

 )שפתי חיים שם(". למעט בהשתדלות
 הסכנה למעט בהשתדלות למי שאינו בדרגה גבוהה של בטחון

"שמא יאמר אדם, אמנם ההכרה שהכל תלוי רק ברצונו ית'  -
אני יודע שהקב"ה הוא אינה מושרשת בלבי, אבל הרי בשכלי 

הנותן היחידי, ועל כן אמעט בהשתדלות, יש בעלייית מדרגה 
 זו סכנה רוחנית.

ולדוגמא: מי שהיה רגיל לעבוד ארבע שעות ביום לפרנסתו, 
ולעבוד רק שעתיים ביום,  והחליט להמעיט בשעות העבודה

וכפי שמיעט בזמן המוקדש לעבודה באותה מידה ירדה 
המחשבה שבגלל שהשתדל פחות לכן  ותתגנב ללבוהכנסתו, 

נפחתה הכנסתו, והוא מתחרט על שמיעט בהשתדלות, נמצא 
שעדיין אינו במדרגת בטחון שיכול להרשות לעצמו להשתדל 

  פחות.
אמנם מי שהאמונה והבטחון מושרשים בלבו שהקב"ה הוא 
הנותן הכל, ומידת ההשתדלות אינה משנה דבר, הוא יכול 

זה גם כאשר פרנסתו מצטמצמת  למעט בהשתדלות, כי אדם
אינו תולה זאת בכך שהשתדל פחות, אלא מאמין בלב שלם 

 )שם, עמ' תקלא( שכך הוא רצונו ית'".
"יתירה  - שיהיה בבחינת 'תוהה על הראשונות' -סכנה נוספת 

מזו, בגלל שמתחרט הוא בגדר תוהא על הראשונות, ואיבד 
וד הוא נמצא את כל שכרו על שהתאמץ לבטוח יותר, לכן כל ע

במצב שמצטער על שלא השתדל, עליו לעמול על צרכיו 
)שפתי חיים בצורה המקובלת בסביבתו אצל השוים לו במדרגה". 

 שם(

 דאורייתאמסור יא האם עובר ,בשבת עכו"ם"י המסתרק ע
שת ין לתליאסור לסרק במסרק בשבת שא"א שלא יעקרו שערות, ע"כ. ואף אם אינו מכו )סי' שג סע' כז( השו"עסק פ

עובר על איסור ו ,)אות עד( ה"צעוש )ס"ק פו( מ"בב כמבואר שערותהשער ג"כ אסור דהוי פסיק רישא דניחא ליה בהפרדת ה

, איכא)דרבנן(  ראודעכ"פ לכו"ע איס 'כת )סי' שג אות עב( ובשעה"צ )סי' שמ ד"ה וחייב וסי' רס ס"ק א( בביאור הלכה ']עי .תורה

שיניו רווח גדול וכ"ז אם המסרק או המברשת סמיכה או קשה, אבל במברשת ששערותיה רכות או במסרק שיש בין 

 .[שרי אלא דטוב לייחד מברשת ומסרק מיוחדים לשבת, עיי"ש בסי' ש"ג
או איכא בכה"ג איסור האם  ושאל השואלבשבת,  ותחיל לסרוק שערמו המשמשושיש לו עכו"ם  זקןבעובדא הוה הנה ו

 .מסייע אין בו ממש מאלד

שאינו יכול מסייע הוא  אבל זה ,נו יכול, זה שיכול חייבדשנים שעשו מלאכה אם זה יכול וזה אי )צג.( במסכת שבתנינו ש

מסייע הישראל , אע"פ ד)לצורך רפואה( דעכו"ם כוחל עיניו של ישראל בשבת )כב.( בביצה איתאוכן  .ומסייע אין בו ממש

  .בו ממש איןדמסייע  ,עיניה קא עמיץ ופתחהרי בהדיה ד

 ,הניקף לוקה כי מסייע הוא גםדהמקיף את חבירו רי אמרו שה ,בו ממש יש יעידמס מבואר )כ:( במסכת מכותולם א

 . )סי' קפא סע' ד( "עהטוש מזמין השערות למקיף. וכן פסקודהרי  )שם( רש"יופירש 

יצא לחלק בין הסוגיות, דהיכא שהוא יכול בלא סיוע חברו אמרינן אין בו  )ביצה שם ד"ה מסייע(בשיטה מקובצת  באמתו

 . , ע"כסיוע חברו ונראה מתכוין לסיעוממש, והתם במכות א"א בלא 

דניקף דסיוע גדול הוא כשמזמין לו עצמו להא  כהא דמס' ביצה בין סיוע קטןמחלק  שם ד"ה במסייע(מכות ) והריטב"א

ן יש בו לאו ולא בעינ סיועבלא אף ד לענין ניקףלעולם מסייע אין בו ממש, ורק ד הר"מ ז"לבשם  שם ועוד תירץ בשערו.

ולפי התירוץ הראשון יוצא ]. דבמעשה כל דהוא סגי להאמסייע יש בו ממש  ,י שיהא בו מעשה ללקות עליוסיוע אלא כד

)יו"ד  ברב פעליםאולם האם אפשר בלא סיוע. ב שנקט דזה תלוי הנ"ל "קשהדבר תלוי אם הסיוע הוא גדול דלא כהשטמ

 ועי' לקמן בשם ערוך לנר[. ,חדא תירוצא הוא "קמטשהריטב"א והש מבואר ח"א סי' ב ד"ה ואם תאמר(
 (בדעת הט"ז )או"ח סי' שכח מ"ז ס"ק א( בפמ"גכ"כ )ודילפינן ממקיף וניקף לכל התורה )יו"ד סי' קצח ס"ק כא(  הט"זהנה דעת ו

)או"ח בו ממש. וכגון המטה ידיו שהעכו"ם יקצוץ לו הצפרנים בשבת דעובר בכה"ג על איסור תורה. ועיי"ש  ישדמסייע 

, דסיוע בעלמא אין בו ממש משא"כ בההיא דניקף שקודם בתירוץ הראשון מחלק כהריטב"א הנ"לש א(סי' שכח ס"ק 

 )מכות כ: ד"ה בגמ'( בערוך לנר "כוכ .ויש בו ממש הוה כמו מתחיל במלאכהשמתחיל המקיף להקיף מזמין הניקף את שערו 

  .הט"זבדעת 

ע יש בו יימסדלעשות המלאכה שלא ע"י סיוע אז אמרינן  דא"אהיכן דלהט"ז כת' ש)מצויזמיר ססי' מ(  בית יעקבב ויעויין

מבואר דדוקא כשהמסייע 'יכול' יש ד)סי' פב(  חכם צביב ועיין .משמע הכילא  שהרי מהט"זדבריו צ"ע  'לכאאבל  .ממש

א הסיוע של מסייע ענינו עזר מעט, ואין זה תלוי בהאם אינו יכול ללד 'כת)סי' ריב סד"ה והכי(  החות יאיר בו ממש. אבל

 .)סי' ב ס"ק נב( "שתבאב ועיין עוד הניקף.
דמקיף וניקף חידוש הוא, אבל בשאר אזהרות לא שייך לומר דחייב משום  ,כתב שהט"ז טעה )שם( הנקודות הכסףולם א

  , ע"כ.והוא מוסכם מכל הפוסקים לכתחלהומותר אפי'  דמסייע אין בו ממש ,מסייע

י הנ"ל פירש דהניקף הוי בכלל מסייע משום שמזמין השערות למקיף קודם שהרי רש" ,בזה דאכתי יש לדוןלא א

בא  העכו"םן לא "הזמין השערות להסתרק", אלא בנידון דיד ולכאורה, )או"ח סי' שכח ס"ק א( בט"זוכן מבואר  ,ההקפה

 מאליו וא"כ י"ל דאין כאן סיוע כלל. 

שמזמין הוא  קצת שהסיוע של הניקף משמע הנ"ל רש"ידמ אה"נכתב שש )סי' צו ד"ה האמת מלישנא( ברע"א עייןמנם א

והכי משמע  ,ש בו מעשהיאך לא אבין דמנ"ל זה ומה"ת יהיה מעשה שקודם העבירה נקרא לאו ש ,שערו קודם ההקפה

שהרי כבר כתב  דבריועל קשה  אורהולכ]אצבע. ה מטה ומקרבבשעת חיתוך הצפורן ג"כ  דדוקא אם (שםיו"ד )הט"ז מ

לו רק לסיוע בעלמא אין בו ממש  "צשבמסייע בשעה שהוא עושה המלאכה כיון שא להדיא סי' שכח ס"ק א()או"ח הט"ז 

 .ויש בו ממש כמו מתחיל במלאכהמשא"כ בההיא דניקף שקודם שמתחיל המקיף להקיף מזמין הניקף את שערו הוה 

רע"א והיינו שבזה שמזמין יש השבא לישב קושית  'וצ"ע. ומדקדוק לשון הט"ז שכתב שהוי כמו מתחיל במלאכה נר

 .[של המלאכה כאן התחלה

  אפילו לדעת הט"ז. בלא"ה ליכא איסור לאב מסייע איכא איסור,בשעת הסירוק אם וקא אדרבה דולאור דבריו 

במצב משונה מתכונתו הרגיל כמו מרים הראש כת' לישב קושית הרע"א דהחזקת  קוטים על מכות כ:(י)חו"מ ל זו"אהחבל א

דהתם  ,(שם)לא דמי להא דאמרו ביצה ו ,תר מרגילות האדם או כופף ראשו יותר מהנוח לו לאדם מקרי מעשהראשו יו

 כ. "אין אזהרה על נכחל והנידון אי חשיב מכחל לעצמו ולזה מסייע אין בו ממש, ע

וא מוזהר על מסייע אין בו ממש וע"כ דוקא לענין ניקף דאף ההנ"ל ד )והריטב"א( הנה החזו"א אזיל בדעת הנקה"כו

 "לי יש בו ממש אף בשאר איסורים, דאמרינן מסייע האיסור בהחזקת ראשו מסייע הוא וחייב. אולם לדעת הט"ז הנ"ל

]אלא דבאמת משאר הפוסקים לא משמע כדברי החזו"א, עיין עליהם,  .צב משונה בכלל מסייעמגוף באף החזקת הד

  ועיין עוד לעיל מש"כ בשם הט"ז[.

משא"כ  אם מחזיק את ראשו במצב משונה מסייע הוא ולדעת הט"ז אסור, שלא מסר שערו מ"מ ולפ"ז בנ"ד אע"פ

 .)יו"ד ח"א סי' ב ד"ה והשתא ה"ה( ברב פעלים עוד ועי' .לדעת הנקה"כ
כת' שמסייע אע"פ שאין בו ממש  )סי' ריב ד"ה איברא גם( והחו"ידמסייע מדרבנן מיהא אסור. )סי' פב(  החכם צביהנה דעת ו

 כתב דצ"ע לדינא.  )רסי' שכח( ובהגהות החת"ס .אסור לכתחילה מ"מ

 בתהל"דועי' . )או"ח ק' סי' יג ד"ה אבל הפרש(והנוב"י  )סי' קצח ס"ק לט(הסד"ט דעת כן ו פסק כהנקה"כ. )רסי' שמ( המ"אאולם 

)סי' שמ  המ"ב המ"א פסק נמיוכ .)חו"מ ליקוטים על מכות כ:( בחזו"אשהוכיח מתוס' כדעת הנקה"כ. ועי' עוד  )סי' שכח אות ג(

 היינו לעניןע"כ , הביא דברי הבית יעקב הנ"ל )סי' תקלג סד"ה עדיף( שהביאור הלכהואע"פ  סס"ק ג וסי' שכח ס"ק יא וס"ק ס(

ח"א )יו"ד ח"ב סי' לה ד"ה ועוד יש לי, ויו"ד  רב פעליםהכ דלא )סי' שכח אות יט ואות קטו( הכה"חוכן פסק  ,דין אבל לא מטעמיהה

  .)ח"א ססי' רמג( ברדב"ז ועי'. נקט כדעת הט"זש סי' ב ד"ה תשובה(

 .[דהותר אמירה לעכו"ם במקום פס"ר סי' רנג ס"ק צט() במ"ב דיעויין "אמירה לעכו"ם" להקל ע"י מקוםבנ"ד יש  ]וכמו כן
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