
  

  בס"ד 

  מיקתאעמעתא ש

  תלמוד תורהע"י חובת שמחת יו"ט ידי  יוצאים  האם
  .  שאר דברים שהם בכלל המצוה ו. . על ידי בשר ויין ה. .על ידי תלמוד תורה ד. .שמחות שיוצאים על ידיה יד"ח ג.  .בזמן הזה ב. .מצות שמחה ביום טוב א.

  . מהג לאכול מאכלי חלב בשבועו ז.
  ה ביום טוב מצות שמח א.
ת"ר חייב אדם לשמח את ביתו בחג שאמר ושמחת בחגך במה משמחן ביין ר' יהודה אומר אשים בראוי להם  (קט.) פסחיםבא תאי

ושים בראוי להן אמר רב יוסף בבבל בבגדי צבעוין בארץ ישראל בכלי פשתן המגוהצין ושם אמר בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה 
, הוא ביום טובאדם להיות שמח וטוב לב ייב  ח ד (סי' תקכט סע' ב) השו"ע כן פסקו , ע"כ.אלא בבשר שאמר וזבחת שלמים ואכלת שם וכו'

וחייב   ,ואשתו וביו וכל הלוים אליו, כיצד משמחן, הקטים ותן להם קליות ואגוזים והשים קוה להם בגדים ותכשיטין כפי ממוו
משום  )(ס"ק יב המ"ב. וביאר יום טוב יהיו יותר טובים משל שבתבגדי  )שם סע' א(  ועיי"ש. ליתום ולאלמה עם שאר עיים להאכיל לגר

  . ועי' בזה להלן.דחייב בשמחה וזהו ג"כ בכלל שמחה
, ועוד, ועי' (מצוה תפח) בחיוך דשים חייבות לשמוח ברגל כאשים, וכן מבואר (או"ח סי' תקכט אות ה)  ובברכ"י (החדשות סי' סו) בשאג"א כת'ו

השבט ועיי"ש שמ"מ אין חייבות לאכול פת ביו"ט וע"כ אם שכחו יעו"י אין חוזרות. וכן פסקו  .בשם הראב"ד א)(השמטות סי'  ברע"א
  . דס"ל שצריכות לחזור(סי' קפח ס"ק ו)  כהפת"ש דלא (מבקשי תורה יו"ט עמ' רמא) והגריש"א זצ"ל (ח"ד סי' יח)  הלוי

  בחולו של מועד ב. 
שמחת החג קאי גם על חוה"מ כדאיתא ד (סי' תקמב סע' ב ד"ה ע"י פועל וסי' תקלט סע' ד ד"ה ויוציא יותר)   בביאור הלכהו  (סי' תקכט ס"ק טו)במ"ב  'ועי

    .(מצוה תפד אות ד) במ"חו (סוכה מ. ד"ה במתי')  בערוך לר ,(יומא ג. על תוס' ד"ה צר"ד) בשפת אמתועי' בזה  ).הי"ז  (יו"ט פ"ו ברמב"ם
  ב. בזמן הזה

(פסחים    בתוס'[ועי'    איה אלא מדרבןשמצות שמחה  )  עשהיד: ד"ה  מו"ק  (  תוס'ל  ס"לליכא בשר שלמים,  ו  קיים  אין המקדשבעוה"ר  דבזה"ז  ו

    .](מב: על רש"י באה"ד שא') ובערל"(סי' תקכט)   בב"ח  ,קט. ד"ה במה משמחו)
(שם   והר"ן  )ד"ה ההלל  סוכה מב:(הריטב"א  וכן דעת    .מה"ת  איכא מצות שמחה  ף האידאאקטו ד  (מצוה תפח)  והחיוך  (מצוה ד)  הרמב"םאולם  

ומ"מ ליל . ס"ק טו) שם( מ"ב וה (כלל סח אות יט) שמת אדםה ,(סי' תקכט אות ד)  ברכ"יה  ,(סי' סה) א"שאגהוכן הכרעת  .)ד"ה והשמחה כא. ברי"ף
שער  מה ר'וכן  ,(אה"ע סי' קכב ד"ה אלא שטעם) החת"ס ,אות ו) שם( ברכ"יה  כן פסקוו איו אלא מדרבן   (סי' סח) השאג"א כתב  ראשון של יו"ט

(שמחת יו"ט אות  בעמק ברכה   ,(סי' תכג אות ט)  באב"ז . ועי'אות ב)  ט(סי' תקכ "תבשערהובא (סי' תקמו ס"ק ד)  כהמ"אדלא  .(סי' תקמו ס"ק טו)הציון 

   .(ח"ג סי' רט) ובמשה הלכות  )ח"ג פי"ח אות יא בהגה ד"ה עכ"פ( לציוןבאור בשם הגר"ח, א) 
  יד"ח  הג. שמחות שיוצאים על ידי

ומזה לאכול בשר בימים טובים ולשתות יין וללבוש בגדים    ,כל מיי שמחהכוללת  מצוה זו    ,(מצוה ד)"בספר המצות"    הרמב"םהה לדעת  ו
וכן   חדשים ולחלק פירות ומיי מתיקה לקטים ולשים. ומה שיתחייב מהם יותר שתיית היין לבד כי הוא יותר מיוחד בשמחה, ע"כ.

דלא בעין לאכול יין    (סי' תקכט אות ד)  והברכ"י   סה)(סי'    שאג"אה   ווכן פסק  .(שם כא. ברי"ף)  והר"ן  (סוכה מב:)הריטב"א    ,(מצוה תפח)החיוך  דעת  
  ששויןמצות ולא דמי לשאר  ,בכל מיי שמחות שיכולת בידו לשמוח אבל לעולם יוצאים יד"ח מצוה זו ,אלא למצוה מן המובחר ובשר

וכן   בכל אדם אלא כל א' לפי עשרו ולפי יכולתו, אבל בזמן המקדש אם היה יכול להקריב שלמים היה חייב בוסף לשאר שמחות, ע"כ.
  .בדעת הרמב"ם והחיוך ה"ל(מצוה תפח אות ב)  במ"חוכ"כ   כט)- (סי' תקכט ס"ק כח בכה"חקט 

ופ"מ לצאת יד"ח  בעין דוקא שמחת הגוף אוסגי בשמחה רוחית  האם )ע"י כל מיי שמחה זו היאדקיום מצוה ( יש לעיין לפי דעה זוו
שמבואר דפס' ה"ל קאי על ת"ת. ועי' עוד  (יא.)    ערכיןעי'  ד  ,"פיקודי ה' ישרים משמחי לב"  (תהילים יט, ט)  ע"י ת"ת דהרי כבר כתובמצוה זו  

שקט שמי שאסר ספרו בדר על חבירו אסור להשתמש בו, דאע"פ דמצות לאו ליהות יתו מ"מ ודאי התורה   (יו"ד סי' רכא ס"ק מג)בט"ז 
שהרי אסור ללמוד בימי אבלו א"כ לא דמיא האי מצוה לשאר מצות דאמרין לאו ליהות יתו, אלא בזה משך האה  משמחת לב

(מו"ל  במל"מ  הט"ז. וכן מבואר    של  וחידוש  חולק על  (דרים לז.)  שהר"ןכת'    (שם ס"ק יז)  המשובב, אולם  (סי' עב ס"ק יז)  בתיבותוהביאו  .  לאדם

    .(שאלה ופקדון סי'יג ד"ה איברא) "אובמח(סי' רכא ס"ק ט),  מהש"ךוכן ר'  פ"ה הי"ב)
  תלמוד תורה ל ידי ד. ע
בכלל דהיא מה"ת ם יברגלחובת הלל שהרי קט ד ,בכלל מצוה זו "תרוחי"שאף שמחה  (שרש א אות י) ןהרמב"מלכאורה יש להוכיח ו

   ., ע"כותקעתם בחצוצרות כי עיקר השירה בפהכו' השמחה שצטוויו בה כמ"ש וביום שמחתכם ובמועדיכם 
חייב אדם לעסוק ומשמחים וגורמים לשמחת הלב  דברי תורהד מקיימים מצוה זו ע"י מצות ת"תד ,כדבריו (סי' סט) בשאג"א ו"מש
דיש לו  ,שחייבין בת"ת הוא דשמחה לאיש במעה פיו של ת"ת םלאשי י מיליומ"מ ה ,).(סטביום טוב כדאמרין בפסחים  ורהת ברי בד

אבל שים שאין חייבות בת"ת   ,החביבה ושקולה לפי המקום כגד כל המצות  במה שעוסק בתורה ומקיים מצות המקום במצוה  השמח
בשם בעל הבין  ) 410(ח"ה דברי חכמים סי' פד עמ'  בשד"חועי'  ,שם פסחיםדועיי"ש איך שביאר הסוגיא [ .אין להן בהן משום שמחה כלל, ע"כ

לעין שיעור  ו  שעסוק כל היום בתורה.  ה, איך דייקו שר"א ס"ל כולו לה'  שאם ע"י תורה מקיימים מצות שמח  שלמה שתמה על השאג"א
להגיע  שצריכם 'שכת (שמחת יו"ט אות ב)בעמק ברכה  עוד ועי' ,זמן מועט 'שכת' דסגי אם משמח עצמו בהן אפי (שם)בשאג"א  'עיהשמחה, 

    וטוב לבב].לשמחת השירה שהיא כוללת שמחה 

ועיקר המצוה היא ביין   ,הוכיח מדברי הרמב"ן ה"ל שביו"ט לא בעין דוקא האת הגוף(ח"א סי' מז ד"ה ואם יש מקום)  בבין שלמהוכן 
(חולין כו:  בתורת חייםועי' . תרי"ג המצות מקיימים מי מצוה זומ 'יין יוצא סוד, וע"כ ע"י שמחת קיום א דאיכא שמחה גם לפש דכס

  . ד"ה כתבתי זאת)
  בשר ויין  על ידיה. 
  שכתב דחייב (יו"ט פ"ו הי"ח)"ביד החזקה"  רמב"םב עיין ד אלאכל מיי שמחה יוצאים ידי חובת מצוה זו, ע"י כל זה אם אמר ד ולםא

כיצד הקטים ותן להם קליות ואגוזים ומגדות, והשים קוה להן  ,אדם להיות בהן שמח הוא וביו ואשתו ובי ביתו וכל הלוים עליו
  דבריו  פשטמשמע מ. שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא בייןבגדים ותכשיטין אים כפי ממוו, והאשים אוכלין בשר ושותין יין 

   ].יוצאים ע"י כל מיי שמחותה"ל שאף להרמב"ם  קט ה"ל השאג"א[אולם  ביין ובשר דוקאחיוב לגברים איכא ד
(סי'   בב"י כבר הקשה כןו. סגי ומשמע דביין בלא בשר "ביין"מבואר דבזמן הזה אין שמחה אלא  (קט.)לא דלכאורה צ"ע דהרי בפסחים א

שמחה אלא ביין כדכתיב קרא ויין ישמח לבב  שאין בית המקדש קיים אין עיקר  יויצא ליישב דעכש (שם) והב"ח. תקכט ד"ה ובמ"ש רביו)
 וכ"כ  .](שם)  ובדרישה(פ"ב סי' ה)    ביש"ש[ועי'    אוש, אבל בשר איו עיקר שמחה דלא אשכחן קרא דכתיב ביה שמחה בבשר שאיו של שלמים

אבל בשר אין חובה לאכול עכשיו כיון  יוצאין ידי חובת שמחה אלא ביין דאין  , בזה"ל:ע"פ הב"ח ה"ל (שם סע' ב ד"ה כיצד)הביאור הלכה 
(סוכה   בכפות תמרים ,(ביצה פ"ב סי' ה) ביש"שעוד בזה  'ועי .שאין לו בשר שלמים ומ"מ מצוה יש גם באכילת בשר כיון שאמר בו שמחה

  . (דברים פט"ז פס' יד אות סג) ובתורה תמימה  (סוכה מב: על רש"י בא"ד שא') בערוך לר ,ד"ה ההלל) :מב
השיב על  (שרש א) במגילת אסתרוכן  .ויש בה קיום מצוה שמחה אלא שהבשר מי בכלל המצוה ובתחי ידאר דרק ע"י יין יוצאין ובמ

שים במועד  שבעולם שא"כ יהיו ושאין שים במועד ומפורש אמרין במ"ק אין ושאין תהרמב"ן ה"ל דלא תחייבו בכל מיי שמחו
  ., עיי"שדחה דבריו (סי' סט) ובשאג"אלפי שאין מערבין שמחה בשמחה ע"כ. 

ושב  בועי' [ ידי חובת שמחה בעין יין דוקא ובשר בכלל המצוהלצאת ד אף בדעת השו"ע סי' תרצו ס"ק טו) - (סי' תקכט ס"ק ג  מ"אה קטוכן 
  .  (ח"א ססי' לא)קה בשם בו  (סי' צו) הכהן

דאף  (חוט שי יו"ט פכ"ב עמ' אות ב) הגר"ק שליט"א אבל דעתשיעור השתיה הוא רביעית.  (מבקשי תורה ח"ב עמ' רעג) הגריש"א זצ"לודעת [
אכילה, אם צריכה כזית או אפילו בפחות מכן סגי.  . ומח' זו קיימת אף לעין(ח"ה סי' קג)  בתשובות וההגותבפחות מכשיעור סגי. ועי' 

ולעין שתיית מיץ  .בשם בעל האג"מ דצריך כזית בשר (ח"א סס"י ש) . ועי' ברבבות אפרים כהגריש"א זצ"למשמע  מסתימת הפוסקיםו
(מבקשי תורה ח"ב   הגריש"א שליט"א ושיעור השתיה דעת דלא מהי. (שבות יצחק פסח פ"י אות ד) הגריש"א שליט"אדעת  עבים (במקום יין),

(ח"ה   בתשובות וההגותועי' עוד  ,דאף בפחות מכשיעור סגי(חוט שי יו"ט פכ"ב עמ' אות ב)  הגר"ק שליט"אשהוא כדי רביעית, ודעת עמ' רעג) 

וברבבות  (ח"ג סי' יח)  בשבט הלוי, (ח"ט ססי' פו) במהרש"םבשר בקר דוקא, ועי' בזה  דבעין (ססי' קעח)  בחו"יולעין אכילת בשר עי' . סי' קג)
  ].  הגרמ"פ זצ"לבשם   (ח"א סי' ש) אפרים

  לל המצוהכבשהם שאר דברים ו. 
  שאם הגו שלא לצוד   כתבד (סי' תקלג ס"ק ח)    מהמ"אכדמוכח    בכלל,  לאו דוקא בשר בכלל השמחה אלא אף שאר דברים המשמחיםדאלא  
כתב דבגדי יום ) אות א  (שם הלבושוכן  .(שם ס"ק כג) המ"ב, ע"כ. והביאו להלכה משמחת יו"טרשאין לחזור ממהגם מפי שממעטים  דגים

ד וסי' תקל    (סי' תקכט ס"ק   במ"אוכן מבואר    .טוב יהיו יותר טובים משל שבת, דבגדים יש בהן שמחה וחייבים בשמחת יום טוב יותר מבשבת

  . (סי' תקל ס"ק א) במ"ב ועי'ס"ק א),  
�בעמוד הבא] [המשך                                                                                                                                                                                                           

עבודת המועדים
 חג השבועות 
 וההכה אליו

 
(מצוה שו)בספר החינוך  'כת

"ונצטוינו למנות ממחרת יו"ט ראשון
של פסח עד יום נתינת התורה,
להראות בנפשנו החפץ הגדול אל
היום הנכבד בלבנו, כעבד ישאף צל
וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף
אליו שיצא לחרות, כי המנין מראה
באדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע

 ".לזמן ההוא
הנה כבר עומדים אנו סמוך ונראה
לחג השבועות יום מתן תורתנו, ואם
בכל חג ומועד נצרכת הכנה רבה, על
אחת כמה וכמה לחג השבועות, שכל
מהותו וענינו מכח ההכנה, שהרי
ההכנה הגדולה ביותר היא כל עצם

העומר,מהותם של ימי ספירת 
וכדברי החינוך האלו, וכפי מה שיהיו
בנו התשוקה והרצון ליום זה, כן
נזכה בו יותר ויותר.  עוד ידוע מה

ו שלכן שמו של החג הוא'שכת
"שבועות" ע"ש הכנת השבועות
שקדמו לו. ועכ"פ ודאי שבימים אלו
עלינו להכין עצמנו לקראת היום

 הנכסף הממשמש ובא.
 

 
 ג' ימי הגבלה

דברי הרמח"ל שהארת ידועים
המועדים מתחדשת כל שנה ושנה
מחדש, ואיננה רק דבר שהיה
בשעתו, וכשם שהדברים אמורים
לענין חג השבועות בעצמו, כך גם
לגבי ג' ימי הגבלה שלפניו, ואף שאין
לנו ממש אותם הלכות שנאמרו
בשעתו, מ"מ ודאי שלענין התמדת
התורה יש להתחזק ולהתגבר בכל

ם האחרונות נתפרסםרגע, ובשני
(הובאמהמשגיח הגר"ש וולבה  'מכת

בספר אגרות המשגיח הגר"ש וולבה)
"קיבלתי ממורי ורבי זצ"ל כי שלשת
ימי הגבלה הם סגולה: מי שלומד
בהם בהתמדה רבה, ממש בלי ביטול
תורה לרגע, שזוהי סגולה להצלחה
לכל השנה בעליה בתורה, הוא אמר

  ים".לי שזה כתוב בספרים הקדוש
ובודאי שהתמדת הלימוד בימים אלו
היא ההכנה הטובה ביותר לחג

בקונטרס 'השבועות, וכמו שכת
בעניני חג השבועות להגר"ח

ודאי יסוד" (עמ' קיג)קרלנשטיין 
ההכנה למתן תורה הוא בתורה
עצמה, דהיינו ע"י ריבוי בלימוד
התורה, שהרי איך יתכן שהוא

לאם הוא מתבט "מצפה למתן תורה"
מן התורה, והרי ע"י ביטול תורה
מראה האדם כאילו ח"ו אין התורה
חשובה אצלו, וגם עיקר "ההכנה

שייך רק ע"י לימוד למתן תורה"
התורה שזהו מביא לטהרה ומתקן

  המידות ומחזק האמונה".
 

 
 שבת שלפני שבועות

בשנה זו שחל חג השבועות ביום א'
בשבוע, ישנה נקודה מיוחדת משנים
אחרות. ראשית, עצם מעלת השבת
שלפני שבועות כבכל מועד, שהרי
ידוע שכל השפעות השבוע נשפעים

בקונטרס 'מכח השבת, וכמו שכת
ביותר" (עמ' קכט)בעניני חג השבועות 

יש להתגבר בהכנות לקראת חג
השבועות ביום שבת קדש שלפני
מתן תורה, שהרי שבת איהי יומא

רכין,דכולא שיתא יומין מינה מתב
וכל השפעות השבוע נקבעים ביום

- השבת שלפניו, ובשפ"א במדבר כ'
בשבת שלפני שבועות צריכין להכין

ובפרט בשנה זו .לקבלת התורה"
שיום ערב החג הוא עצמו שבת קדש.
אך מלבד זאת, יש בזה מעלה מיוחדת
של מעבר מקדושה לקדושה,
מקדושת השבת לקדושת חג

ההכנה השבועות, ועצם שבת זו היא
הטובה ביותר לחג השבועות, להכנס
מתוך קדושת השבת ישירות אל זמן
מתן תורתנו. וידוע מה שהאריכו
הספרים במעלה העצומה והמיוחדת
של עסק התורה ביום שבת קדש,
ויה"ר שנזכה לקבל מקדושת השבת
יחד עם מעלת ימי ההגבלה וההכנה

 לחג נשגב זה.         
 

  ב| ה'תשע''    שבועות  –במדבר  | פר'     ק"אגליון  
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב



  

  תמהג לאכול מאכלי חלב בשבועוז. 
עתה יוצא דאין באכילת בשר משום מצוה חיובית אלא משום מצוה בעלמא, ולפ"ז איכא ישוב לוהגים לאכול רק מאכלי חלב מ

טעם לדבר ואין משום ביטול עיקר חובת מצות שמחה  , כיון דאיכא(סי' תצד) רמ"א כבמוארבסעודת יו"ט שבליל חג השבועות 
   ., ודו"ק(סי' פט ס"ק יט) בדרכ"ת ועי' שהרי שותה יין, ועוד דלהרבה פוסקים בליל ראשון ליכא חובת שמחה מדאו',

  -מסקא דדיא-
שאין בשר שלמים, בזמן הזה  ב' .ליל ראשון של יו"ט איו אלא מדרבןמצוה מהתורה לשמוח ברגל. אלא שבא' העולה לדיא, 

 .המשמחיםשאר דברים ו רומ"מ מצוה יש גם באכילת בש .אבל בשר אין חובה לאכול ,אין יוצאין ידי חובת שמחה אלא ביין 
ואף על ידי כלי שאין בו שימוש ביו"ט  .גדים ותכשיטין כפי ממווב ב אשתו בי ביתו לפי מה שראוי להם את וצריך לשמח את

אפי'  שיעור השמחה הוא 'ג או שאר דברים הראויים להם. אגוזים, קליות משמחם בתיתהקטים  את בי ביתוויוצא יד"ח. 
  .זמן מועט

  

  

 תורההברכות חייבות לברך שים  האם
(ואין הזמן  פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא. ואע"פ שתלמוד תורה היא אחת ממצות התמידיות  דשים (כט.) בקידושיןיתא א

דשים פטורות אף ממצות ת"ת דכתיב ו"למדתם" כל שאחרים מצווין ללמדו מצווה ללמד   (כט:)  בקידושיןמ"מ דרשו חז"ל    גרמא)
שמתוכה היא מביה   ופרש"יאילו למדה תיפלות". "כל המלמד בתו תורה כ (כא:) בסוטהאת עצמו, עיי"ש. וגדולה מזו אמרו 

  ערמומית ועושה דבריה בהצע. 
  . בגליון מ"דעי' עוד עוד בזה ו. להחמיר ע"ע לקיים מצות שפטורות ממה מותר להןלא דמ"מ א

  ועירובין צו. ד"ה דילמא)(תוס' קידושין לא. ד"ה דלא,    רביו תםדעת    ,מצוהה  שמחמירות לקייםלברך כ  רשאיותאם  קו הראשוים  לדחאלא  
  (סוכה ריש פ"ב ד"ה ואיכא)  הר"ןביאר ו ,(ר"ה לג. ד"ה הא) בתוס' 'ועי ,"לא תשא"עשה שהז"ג ואין בזה משום מצות ששים מברכות על 
  צטוו ואיהו מי וטלות שכר כיון דישראלוהרי הן אין מצוות, מ"מ " וצוו"אשר קדשו במצותיו  הוא  ותדאע"פ שוסח הברכ
  . על המצוה לית לן בה

 הרא"ש   וביאר.  (ר"ה פ"ד סי' ז)  ברא"ש  ', ועי(עשה מב)  והסמ"ג  (שם)  תוס'וכן דעת  .  אסור להן לברךד  (ציצית ג, ט)  הרמב"ם  דעתמאידך  
(סי' תקפט    הגר"א  בשם הרב המגיד, וכ"כ  עמ' שה:)    (סי' תקפט  הב"יוכ"כ    ,דהייו טעמא כי לא שייך להן לומר וצווו  (קדושין פ"א סי' מט)

בביאור    וכתב  ,כהרמב"ם   (סי' יז סע' ב וסי' תקפא סע' ו)  השו"עוהכרעת    .(סי' לד ד"ה ויש לי)  והכת"ס  (ברכות כו. ד"ה ושל מוספים)  הצל"ח,  סע' ו)
(שם ועיין סי'   הרמ"אאולם . (ברכות כו. ד"ה ושל מוספים) הצל"חוכ"כ  ,שכת' שהמחבר פסק כהרמב"ם דלא שייך שיאמרו וצוו הגר"א

בדעת הרמ"א שיכולות לברך כיון שיש להם  'שכת (סי' יז ס"ק א) במ"א 'ועי ,שהשים מברכות על מ"ע שהז"גשהמהג  כת' יז סע' ב)
  . סי' יז אות ב), ו(סי' תקפט אות ו בלבוש עי'שכר כאין מצוות. ו

  חייבות שים ד 'שכת(אות י)  בלבושועי'  .מברכות ברכת התורה שיםד שכתב )ידסע'  מז (סי' השו"עבדברי  צ"ע טובאעתה מ
. והרי כבר פסק השו"ע ועי' לקמן בסוף דבריו  (ח"ב פ"ד אות י)  באור לציוןלברך, וכ"כ    דרשאיותכתב  (אות ז)    והברכ"יבברכה"ת,  

חמיר הל  רשאיותכר"ת ה"ל יחא שהרי    קות לברך על מצות שאין חייבות. ובשלמא לדעת הרמ"א שפסיגופא דשים אים רשא
ללמוד מעצמן,  רשאיותפלות מ"מ כבר הארכו בגליון ע"ד ששים יואע"פ שבת"ת איכא משום ת .לקיים המצוה ולברך עליה

    ., והפרטים בזה. ועי' עוד בדברי המהרי"ל המובא בסמוךעיי"ש מילתא וטעמא
ועיי"ש , אליבא דר"ת ה"לדהוא שהוא מקור דברי השו"ע גופא, ) והישות סי' קצג שאלה ז (החדשות סי' מה מהרי"לב ובדרך זה כתב

והן חייבות בתפילה כו:) (ברכות כדאיתא בכי הן מברכות על קריאת הקרבות ותפילה כגד הקרבות שהוסיף דמותר להן לברך 
ללמוד הדיים  חייבות ששים  'שכת) בהקדמה( קהסמ"וכ"ש לדברי  ,וא"כ חייבות בקריאת העולה והקרבות כ:)(שם כדאיתא 

י"ל כר"ת ששים י כתב שיכולות לברך ברכה זו כיון דקש  (שם)  בביאור הגר"א   עי'ו  (או"ח ססי' מז)   הב"י הביאו  ו.  השייכים להם, ע"כ
שלפי המחבר יכולות להוציא אחרים משא"כ לפי   ,"מ בין המחבר להגר"אפש  'שכת  (ססי' מז)בביאור הלכה    'ועימברכות על מ"ע.  

  .(ח"ט סי' ג ד"ה ועל עצם) בציץ אליעזרועי' . רפואה למכה אולא מצ (או"ח ח"א סי' י) החיק"ל זו כבר עמד בשאלהו. הגר"א
ברכת ד ) שכיחת עשין טו( רמב"ןב כמבואר ,איה אלא ברכת הודאה "ברכת התורה"לכאורה יש לישב קושיא זו לפי הסוברים דו

(מצוה   בחיוך בוארוכן מ . על הטובה הגדולה שעשה עמו בתתו תורתו אליו שבה הודיעו המעשים הרצויים לפיוהיא הודאה 

ולפ"ז שים שייכות בהודאה זו שהרי מחויבות    .שברכה"ת הן הודאה על תית התורה לעמו ישראל  (סי' מז סוף אות ב)  בב"חועי'    ,תל)
'  יאפו, ברכת הודאה היא שפיר מברכות וצווברכת התורה דאם (שם סע' יד)  המגן גבוריםוכ"כ  ת על האיסורים.וומוזהרמצות ב

  ., עיי"שי"ל כן לדעת המחבר
  ת מחייב יומפ תאלא עצם התורה היוצא ,מצוההוד יש לומר דבאמת גדר ברכה"ת איו כברכת המצות שמברכים על המעשה ע

טעמם של הראשוים הסוברים דא"צ ללמוד מיד אחר   ואפשר לומר לפ"ז דזה( ברכה אע"פ שאין כאן קיום של מצות ת"ת
   .), ואכמ"ל(ברכות יא:) בתוס'ברכה"ת, עי' 

בפש ועי' . לתרץ קושיא זו כ"ל והייו שהגדר הוא "דתורה בעי ברכה" הגרי"זשכתב בשם  (ברכה"ת אות א) בעמק ברכה שו"ר
מוכח שהברכה   ,ברכה"ת מהפס' "כי שם ה' אקרא וכו'" ושכל התורה היא שמות של הקב"ה וע"כ למד שכת' (שער ד) החיים

(ח"א    בדבר אברהם  עוד  ועיין  .)על הרמב"ם ברכות פי"א הט"ז(   הגרי"ז  'חיבעי'  ו  .היא על עצם אמירת דברי תורה שהם שמות של הקב"ה

   .זצ"ל שעוריםבעל הקובץ בשם  סי' טז אות א, ועיין באות כח)
דטעם השו"ע ששים אין מברכות על מ"ע הייו כי ס"ל דכיון שאיה מחויבת איה   'כת (ת' סי' ח אות ג ס"ק ד) ובמחת שלמה

וכיון שהברכה עצמה היא המצוה    ' מברכת על קיום המצוה, וכיון שכן יתכן דשאי ברכות התורה שהברכה עצמה היא מצוה דאו
לברך   רשאיותועיי"ש שדחק לחלק בין האי ברכה לברכת הבדלה די"א דאין  דהוי כאשה הוטלת לולב,כולה לברך לכו"ע י
  . "וצוו"לברך הייו כי לא שייך להן לומר  רשאיותאלא דכבר מבואר לעיל שהטעם דשים אין  .לעצמן

כתב שברכת   בס"ק ב) ועיי"ש (שם ס"ק יט ובמ"ב, זו בכלל ברכת המצות דברכה 'כת(סי' מז)  ב"יה דהרי על דבריו ה"ל צ"עלא דא
ועוד קשה על תירוץ השי אמאי המהרי"ל כתב דבריו  . אין מקום לתירוצים ה"לוא"כ או הין מצות התורה היא כברכת ה
 מ"מ י"ל דשים (סי' מז אות א) לבושה שהעוכמו שקט למה"ת בכלל ברכות ההין כאף אם אמר דברהה ו .דוקא אליבא דר"ת

ואשר  מצות לעסוק וכו' הוי ברכת הד ש"א כלל ה אות ה)ו (כלל ט סע' א בח"א. ועי' (סי' סט) בשאגת אריהבכלל האה זו כמבואר  אין
היא ברכת ואשר בחר בו מצות כת' שברכת לעסוק בדברי תורה היא ברכת ה (מצוה תל אות ה) והמ"ח  .בחר בו הוי ברכת הודאה

  .(ברכות סי' כב ד"ה ולע"ד)ובקהילות יעקב (סי' קי)  באב"ז עי' עודו.  השבח
בת"ת  חייבותשים לעולם שכתב ד (ת"ת פ"א ה"א) האבי עזריע"פ שים מברכות על ת"ת אף לדעת השו"ע, דע"כ צריכים לתרץ ו

שמצריכים לדעת איך לבצעם, מצות ע"י חיוב קיום הת"ת שמתחייב כל א' חל עליהן חובת אלא  ,"ושתם"דאבל לא מהכתוב 
ה במומ כלל בכל מצוהואין מצות לימוד זה זר ובדרך זה כבר כתב .י המצות כיון שהוא יבאב  (ביו"ד ח"ב סי' ש) ם דשים אי

  .להן לומר וצווו, ודו"ק ולפ"ז י"ל דשייך. ת להן ובע מחיוב קיום המצות שלהןהשייכומצות בכלל מצות לימוד תורה ולימוד 
אם האשה מסתפקת אם הה ו .סי' שיג) (ברית עולם בחיד"א עוד 'ועי .שרא' שחזר מפי' זה ג)"י(שם פ"א ה  באבי עזרי עוד אלא דעי' 

כי תיתי שתהא חייבת הישקט שאיה מברכת מספק שהרי אין חיובה מצד ת"ת וא"כ מ (שם אות ח)  בברכ"י, עי' ברכה"ת בירכה
בברכה"ת מדאו' שא' דאם סתפק תברך. אולם לפי מה שכתבו לעיל שאפשר שמברכת משום שהיא ברכת הודאה אפשר 

שכתב טעם שיכולות לברך "לעסוק בד"ת" אע"פ  )ד"ה ולהיות כן (סי' כ בכת"סשמחויבת מן התורה וע"כ תברך גם מספק. ועיין 
שהביא דברי הצל"ח שקט ששים יברכו   (סי' מז סע' י) בדעת תורה עוד '. ועי(ח"ב סי' לה) ת וההגותבתשובו, ועי' שאין זה שייך בהן

לברך בכל פעם משום שמחוייבים בכל רגע ושים אים מחוייבות,   "צשהרי הטעם שא ,בכל פעם שפוסקות מללמוד ברכה"ת
  .  דבכה"ג אין חוזרות ומברכות ש תפילה פ"ו אות ד)"(הליכ הגרשז"א זצ"לושאר הד"ת בצ"ע בזה. ודעת 
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 יום הדין על תורה
בעין יום הדין(מס' שבועות) הה כת' השל"ה 
"וצריך להתעורר מאדם זה על התורה ביו

בלבו ולהתקדש ולתקן מעשיו ולהיות מוכתר
בכתר התורה, כי היום הקדוש הזה הוא יומא

ודע כי כמו (דף "ח):וז"ל תולעת יעקב  דדיא,
שבר"ה רצה הקב"ה להשגיח ולדרוש מעשי בי
אדם, כי הוא יום הבריאה הראשוה וחידוש
עולם, וכמו שתיקו לומר זה היום תחילת

 מעשיך...  
כן רצה ביום מתן תורתו שהוא מורה על
חידוש העולם להשגיח ולדרוש על מעשה

כדאי' בר"ה העולם ולדוו על פירות האילן
ת ידוין על פירות האילן, וכברדבעצר(טז.) 

ביארו כי הפירות ההם הם השמות הפורחות
והעולם ידון ביום זה עלמאילו של הקב"ה, 

".התורה שיתה בו שביטלו עצמם ממה
   

ויש להביא עוד מה שביארו בזה בעין
התחדשות קבלת התורה בכל שה "ובמקום

שמוע -אחר פירש רש"י "אם שמוע תשמעו 
והביאור(דברים יא)... בישן, תשמעו בחדש" 

בזה שצריך תמיד לעשות התחדשות, אע"ג
דשה שעברה כבר קיבלו את התורה, תמיד
צריך להוסיף בקבלה, והטעם כיון שבשה
הקודמת גם קבלו רק כפי כוחותיו באותה
שעה... כשעוברת שה ואדם לומד תורה
אומתעלה ומתגלים בו כוחות וספים, ממיל
לאותו אדם יש כבר מה לקבל על עצמו עוד

(שיח יצחק להגרי"ימדרגות ביום מתן תורה". 
בורודיאסקי שליט"א, חגים וזמים עמ' תיד).
והחכם עייו בראשו לכלכל את מעשיו ביום
גדול ושגב זה, שהרי מצד אחד כבר הגו כלל
ישראל להיות יעורים בליל שבועות וכפי

ד, ובשם האר"י הובאשהביא המ"ב סי' תצ"
בשער הכווות "ולא עוד, אלא שצריך האדם
שלא לישן בלילה הזאת כלל אפילו רגע אחד,
ולהיות כל הלילה עורים ועוסקים בתורה...
ודע כי מי שלא ישן בלילה הזאת כלל אפילו
רגע אחד ויהיה עוסק בתורה כל הלילה, ולא
יפסיק בשיחה בטלה, מובטח לו שישלים

יארע לו שום זק בשה ההיא... ולא שתו ולא
עוד אלא שהוראת חיי האדם בשה ההיא
תלויה בעין זה... ופשט המהג בישראל

 לעסוק בתורה כל ליל חג השבועות".
ומצד שי צריך להזהר שלא יצא שכרו
בהפסדו, וכבר עמדו בזה בספרים, שצריך מאד
להזהר שלא יתמם בשעת תפילת שחרית,

שוט כן שהרי כל עין הלימודומצד הסברא פ
בלילה זה הוא מהג, שעיו הכה לקראת
קבלת התורה שבבוקר, וזמן קבלת התורה
היא בעת קריאת התורה בעשרת הדברות,
(ובקהילות מסויימות והגים לקרוא 'כתובה'
לפי קריאת התורה), וכמו שכתוב בילקוט

"בי, הוו קורין אתשמעוי (יתרו, רע"א) 
זאת בכל שה ואי מעלה עליכםהפרשה ה

כאילו אתם עומדים לפי הר סיי ומקבלין את
 התורה".  

וכמו כן עצם התפילה ביום זה, כמו שהובא
היה"(קוט' מרבה חיים) בשם הגר"ח ברים 

שפסגת העבודה של חגמדגיש לציין 
השבועות הוא בשעת אמירת שמת ובברכת
אהבה רבה, וכל המרבה להאריך בה

ררות ובכוות הלב הרי זה משובח,בהתעו
ולשאלת התלמידים ומה יעשו שהש"ץ ממהר
ואיו ותן זמן מספיק כדי להתפלל כדבריו,
עה ואמר וכי מי מכריח אתכם לרוץ עמו, יש
להתבון היטב שלא לעשות את העיקר טפל
ואת הטפל עיקר ובפרט ביום קדוש כזה,
והעיקר הוא כוות הלב בתפילת החג ובעיקר
במקומות שם מבקשים על התורה הק' עיקר

 חיותיו".
וכמו כן בעצם יום חג השבועות, מלבד מה
שצריך לקיים מצות שמחת החג כדבעי,
ולשמוח ביום גדול זה שזכיו לקבל את
התורה, יש לראות שיוכל להתמיד בלימוד

(בספרוהתורה ביום זה, וכמו שכת' החיד"א 
ויסעוד"כי אחר שיוח מעט שמחת הרגל) 

סעודת הרגל הקדוש בשמחה, ימצא מקום
ללמוד איזה שעות ביום, כי אם זכה להתקדש
בלילה, גם ביום הורא הזה אל ישלחו ריקם
מעסק התורה, כי יומא הוא דקגרים לדרוש
ולתור בחכמה ולעסוק בתורת ה' תמימה אשר
ברוב רחמיו תה לו... ויומו כלילו לא ימיש

 מעשות פרי".
ה' להגיע ליום גדול זה בהכה הראויה, יעזרו

ולצל כל רגע ורגע בימים קדושים אלו בין
בשבת שלפי החג ובין בחג עצמו, הן בלימוד
התורה, הן בעבודת התפילה והן בשמחת החג,
וזכה לקבל כל אחד את חלקו המיוחד לו
בתורה, ובאופן שקבלת התורה תהיה התחלה

 "ט.לכל לימוד התורה של השה הבעל
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