
  

המעה את חבירו במעשה או  
  בדיבור האם עובר על  

 "כל אלמה ויתום לא תעון"
"כלכ"ב] -[שמות כ"ב כ"אאמרה התורה 

אלמה ויתום לא תעון. אם עה תעה
מעאותו, כי אם צעק יצעק אלי ש

  אשמע צעקתו".
אין[משפטים פי"ח]  במכילתאואמרין 

לי אלא אלמה ויתום שאר כל אדם
מין, ת"ל לא תעון, דברי ר' ישמעאל.
ר' עקיבא אומר אלמה ויתום שדרכן

  לעות בהן דבר הכתוב.
ויש מקום לומר דר' ישמעאל ור'
עקיבא לא פליגי לדיא, אלא משמעות

שמעאל יליףדורשין איכא בייהו, דר' י
"ל דא"צ רבויאלה מלא תעון, ור"ע ס

לרבות כל אדם, דהא דכתבה תורה
אלמה ויתום הייו מפי דדרך לעותן,
אבל אה" ה"ה בכל אדם. וכן משמע
מדברי הגר"א בהגהותיו שם שהגיה

  בדברי ר"ע "דבר הכתוב בהוה".
: כל'כת [בביאורו על התורה שם] וברש"י

ה"ה לכל – אלמה ויתום לא תעון
בהווה, לפיאדם אלא שדיבר הכתוב 

שהם תשושי כח ודבר מצוי לעותם.
דדיבר[בביאורו שם]  הרשב"םוכ"כ 

הכתוב בהווה. ובפשטות ראה דהייו
  כדברי ר"ע במכילתא.

–כתב [דעות פ"ו ה"י]  ברמב"םאולם 
חייב אדם להזהר ביתומים ואלמות
מפי שפשן שפלה למאד ורוחן מוכה

', והאיך והגין עמהן, לא ידברוכו
ליהם אלא רכות, ולא יהוג בהן אלאא

מהג כבוד, ולא יכאיב גופן בעבודה,
ולא לבן בדברים קשים, ויחוס על
ממום יותר ממון עצמו, כל המקיטן
או מכעיסן או הכאיב להם או רדה
בהם או אבד ממום הרי זה עובר בלא
תעשה, וכ"ש המכה אותם או המקללן

כו', אחד יתום מאב ואחד יתום מהםו
  וכו'.

ומבואר דס"ל דהיא דיא איו אלא
ביתום ואלמה, אבל לא בשאר אדם

דדעת[שם]  בהגהות מיימויות(וכבר ציין 
  הרש"י דה"ה בכל אדם). 

[מצוה בחיוךוכדעת הרמב"ם מבואר 

שמעו מלהכביד –שכתב ס"ה] 
במעשה או אפי' בדיבור על היתומים

ות וכו', לפי שאלו הן תשי כחוהאלמ
ן להם מי שיטעון טעותם בכלשאי

פש כמו שהיה עושה איש האלמה
  ואביהן של יתומים אם היה קיים. 

אע"פ שהעתיק ברישא] [לאו ח ובסמ"ג
דברי הרמב"ם, מ"מ למעשה ראה

שלא –דס"ל לדיא כהרש"י, שכתב 
לעות יתום ואלמה, מפי שפשם

מוכה וכו'. שפלה עד מאד ורוחם
למה שה"ה לכלואע"פ שפי' רביו ש

אדם אלא שדיבר הכתוב בהווה לפי
שהן תשושי כח ודבר מצוי לעותם,
מ"מ אי אומר שתפס אלמה ויתום
מפי הברית הכרותה להם שכל זמן
שהם צועקים על מעיהם הן עין,
שאמר על זה כי אם צעק יצעק אלי

  שמע אשמע צעקתו.
ארשכתב לב [שמות כ"ב כ"ב] ור החייםהא(ועי' בפי' 

מ"ש התורה אם עה תעה "אותו", ע"פ דברי
המכילתא הזכרים, דאחר שריבה הכתוב כל אדם
מלא תעון, אתא "אותו" למעט דדוקא אותו
שמוזכר בפרוש הוא שעושו שיהם אלמות וביהם

  יתומים, אבל המעה כל אדם אין עושו כל כך).   

הזהיר הכתוב –כתב  [קפ"ב] וביראים
משפטים כל אלמהבפרשת ואלה ה

ויתום לא תעון, פי' לא יעה אותם לא
באואת דברים ולא בדברים רעים,
ודבר זה אפי' בכל ישראל אסור, ולא
הוצרך הכתוב להזהיר עליהן אלא

  לעבור עליהן בב' לאוין.
– תועפות ראםוכתב שם בהגהות 

ראלומ"ש רביו ודבר זה אפי' בכל יש
אוין,אסור וכו' לעבור עליהן בב' ל

ווי העמודיםתמה עליו בביאור 
דבמכילתא משפטים פי"ח משמע דבין
לר' ישמעאל בין לר"ע אין חילוק בין
יתום ואלמה לשאר כל אדם, אלא
דר"י יליף לה שאר כל אדם מדלא
כתוב לא תעון ור"ע ס"ל שדבר הכתוב
בהווה, ואיך כתב רביו דביתום

ה לחוד קאי לאו זה ולא בשארואלמ
דקדק השם חדשדם. וגם כל א

מהמכילתא ע"ד רביו הרא"ם עיי"ש.
[סי' ז' יבין משת חכמיםאולם בס' 

כתב דדוחק לומר דלכו"עשמועה אות א'] 
ה"ה כל בי אדם הן בלאו דלא תעון,
אלא דמשמעות דורשין איכא בייהו,
דמר מפיק ליה מלשון לא תעון ומר

דיבר הכתוב בהווה דזה איוס"ל ד
ועיי"ש שמפרש דר"ע פליג וס"ל וכו',

דדוקא אלמה ויתום, וזהו דעת
הרמב"ם בספ"ו מהל' דעות כמו

  בס"ד

  מיקתאעתא מעש

  רמות ב'  - קהילת "חיכי הישיבות"   /ה'תשע"ב  פחס פ'  - 'חקגליון  

  האם חייב לברך המוציאמיי מזוות עם  לפתן אוכלה
  פת הבא בכיסין ת ברכא. 
 לפיו דמברךו חז"ל בעק סיןיבכפת הבאה האוכל  אבל, ולאחריו ברכת המזון המוציא לחם מן הארץ יולפהאוכל פת מברך ד (מב.) רכותבבתא יא

    .(סי' קסח סע' ו) שו"עה כן פסקו .ולאחריו מעין ג' רא מיי מזוותבו

אם לא אכל שיעור שאחרים  'אפיו ,ו"אכל אוהשביעה תלויה באם שבעים מאכילת פת,  'חייבים מדאו ז"המבדהה , ולכאורה יש להקשות ע"ז

פת  מן התורה ואמרו שלא מברכים על ז"המבחובת קיעו חכמים איך הפ , וא"כ צ"עק כב)(סי' קפד ס"  המ"ב, וכמו שפסק חייב לברך קובעים עליו

(בביאורו על   רע"אוה ד"ה תו כתב הב"י) שם( האבן העוזר ובאמת כבר עמדו בזה .לקמן) ארבוכמ(בשיעור שביעה דיליה אלא דוקא אם קבע עליו  זה

  ., והארכו בזה בס"ד בגליון י"חשו"ע שם על סע' ו)
  ין בכלל פת הבא בכיס המ .ב
 שממלאים אותם דבש תבלין כיסיםפת שעשוי כמין שהוא יש מפרשים  ,ןסיימה בכלל פת הבאה בכ (שם) בב"ידבריהם הובאו  קו הראשויםלחו

י פירות או שיהיה טעם תערובת המ בעין(שם)  השו"עולדעת . או שמן או חלב או מיי תבלין ואפאה עיסה שעירב בה דבש, וי"א שהיא וכדו'

   .הרבה תבלין או דבש שכמעט הדבש והתבלין הם עיקר אלא בעין בזה, לא סגישם) ( הרמ"א דעתולכר בעיסה, התבלין י
הלכה כדברי כולם שלכל אלו הדברים ותים להם דיים ד (שם) השו"ע. וכתב האות וכוססיןכעבים יבשים  הוי"מ שהוא פת, שעושים אות

  'סי( ביאור הלכהוב, י"גע' יצא ידי כולם כמ"ש בס רא שמיםחבר דיהמ 'שהקשה אמאי לא כת )שם(רע"א  'בחי 'עיו. ןסיישאמרו בפת הבאה בכ

, ע"כ אפי' יר"ש א"צ מיישב דכיון דלא זכר בהדיא שחולקים הפוסקים בזה ואפשר דמודו להדדיד מאמר מרדכיהמהביא  ) קסח ד"ה והלכה כדברי

  ., ע"כלהחמיר

לא  לקבוע סעודתן עליו י אדםדרך ב שאיןדכיון  (ברכות פ"ג ה"ט) בכסף משה תבכ ולאחריה מעין ג', ברכת מזוות לברך עליה שקבעו חז"לבטעם ו

    .מא: על רש"י ד"ה פת הבא)ו  ,ד"ה רב הואס שם( צל"חבועי'  ,(שם ס"ק כג) במ"בו (סי' קסח) בב"יוכ"כ  .חייבוהו לברך המוציא וג' ברכות, ע"כ

  ליו לקבוע ע אך ב"ר ד .ג
מברכים עליהם ד י"ל שילושו במיי מתיקהאע"פ ד ,וכגון בלחמיות מתוקות ,"אבאכילת בדרך  םייתלוה"ל  ג' תאיםדמשמע  ה"להכס"מ ומ

 וייתלמזון ולשובע והייו שעש הפהב"כ את אוכליםאם אחרים כת' דאות יג עד טו) שם מ( בתהל"דו .דרך בי אדם לקבוע עליהם, כיון שהמוציא

כ. "לשובע מברך במ"מ, ע ולתאבון אף שאכל ולתאבון והייו שעשיית וותא אוכליםלתאבון, ואם אחרים  ולמזון ולשובע מברך המוציא אף שאכל

ר אווה )גאות  פ"ג(וזאת הברכה  הגריש"א שליט"א, וכן דעת או לא האם קובעים עליותלוי בהכל משמע ש על סע' ז ד"ה שכמעט)  שם( בביאור הלכה כןו

דאף אם דרך ב"א לקבוע עליו, אם מקיים א' מג' תאים ה"ל בכלל פהב"כ הוא ' שכת ) עמ' ס (פומרצי'ק  כהעמק ברכהדלא ו. (ח"ב פי"ב אות ד)  לציון

  . )"אג בקו  (הל' ברכות סעי' בדרך החייםו אות ו) שם( בלבוש עי'ו .(וזאת הברכה שם) הגרשז"א זצ"לדעת  א', וכן ראלא במ"מעליו אין מברכין ו

  אכל ממו שיעור שאחרים קובעים עליוד. 
שהוא לא שבע ממו, מברך עליו המוציא וברכת  ע"פ, אשיעור זה אכלאבל אם  עליו אכל ממו שיעור שאחרים רגילים לקבועלא אם הה כל זה ו

    .בסוף ג"במברך בתחילה המוציא ו דאם אוכל שיעור קביעות סעודה "בתוך שעה וחומש" (ח"ב פי"ב אות ב) באור לציוןועי' . המזון
אלא בורא מיי מזוות וברכה אחת מעין שלש, דבטלה דעתו אצל שהוא קובע עליו, איו מברך  ע"פואם אכל שיעור שאחרים אין קובעים עליו, א

"ח סעודת דעל מצה עשירה יוצא י כת' שפשוט שקובע סעדותו של שבת (ח"א סי' קה ד"ה ולכן) ובאג"מ. וושא כליו (שם)בשו"ע כ"ז ב[עי'  כל אדם

יב בשבת לכו"ע איכא קביעות סעודה (אף להסוברים שאין א מחוב שהאוכל פהב"כ בסעודות שהו. ועיי"ש עוד שכת)י"זעי' עוד בזה בגליון ו( שבת

קרא לחם, מוציא שוב ליה מברך הכתב שפהב"כ מהי ללחם משה כיון דאם קבע סעודתו ע (סי' רעד ס"ק א) בתוס' שבתשבת קובעת). אולם 

  ].בעין שיקבע עליואלא אף בשבת דלא כהאג"מ קצת  משמע. ו(סי' רעד ס"ק א) "שבמחצה והביאו
גרם מים (כהפח של כוס חד  200[ד' ביצים הוא כהפח של  דשיעור סעודה הוא ג' או ד' ביציםבשם כמה אחרוים  )קסח ס"ק כד 'סי( המ"בוכתב 

דאין לברך המוציא  הגר"א, ושוב כתב בשם ])39-37(עמ'  בוזאת הברכהגרם, עי' עוד בזה  230לציון הוא פח של  פעמי מפלסטיק), ולדעת האור

לכתחלה טוב לחוש לדעת המחמירים שלא לאכול ד' ביצים וכ"ש אם הוא דבר שיש ו ,קרוהמ"ז אלא כשיעור סעודה קבוע שהוא של ערב ובוב

  , ע"כ.ןלהסתפק בו מדיא אם הוא פת הבאה בכיסי

 לשיעור קביעות יםתף דברים המלפירוצה. 
ודעת . (ס"ק כד) המ"ב וכן פסק .עודהמצטרפים לפהב"כ לשיעור קביעות סבשר ודגים ודברים אחרים דברים המלפתים כש ס"ק יג) שם(במ"א עיין ו

דבעין  (סי' קסח אות ח) הגר"ז ף, דלא כמשמעותת פת איכא צירודאף אם אכל כזי )219' עמ' וזאת הברכה בירור הלכה ו( הגריש"א שליט"א והגרח"פ שייברג זצ"ל

   .וע עליו עם אוכלים עמו שאר דבריםכמות פת שאחרים רגילין לקב

צריך ליזהר בחתוה כשאיו רוצה וע"כ  לא ללפת בהםבשאוכלם מצטרפים אף  דכל שאוכלם בסעודה אחת שס"ל לב וח"ד ססי' מא)(ח"ג סי'  באג"מ 'ועי

(שש"כ  הגרשז"א זצ"לדאלא . , ע"כחשב קביעות סעודהההוא לפעמים כשיעור  עוגהדאם יאכל אף קצת  ,עוגותו ולאכול פת שלא יאכל ליטול ידי

אין המלפתים מצטרפים לשיעור קביעות סעודה רק כאשר הם אכלים "יחד" עם המזוות ולא כשאוכלים בתחילה רק מר דצה לוור פ"ד הגה קלב)

, הגרשז"א ה"ל דלא כדברי מוכחאולם מדברי הפוסקים דלקמן , )שם( מ"בה בלשון ועי' ., ע"ככלים אוכלים אח"כ בפרדמעט מהפת ויתר המא

(שם אות   בברכ"יועי' לשער בפת בלבד.  םצריכי, ולדעתו יוחולק על (אות יז) הערוה"שאולם כ"ז לפי המ"א,  ומ"מ .(ח"ז סי' כה) בשבט הלוי עוד ועי'

כי  ןהם בכלל פת הבאה בכיסישבורקס מיי פהב"כ כגון יוצא שהאוכל כ"פ עו .)מז אות (שם הכה"חוכן פסק  ,דברי המ"איצא לדחות  שגם ו)

  מתחייב בברכת המוציא וג' ברכות.  בשיעור קביעות סעודה ברים המלפתיםעם ד ,וכדו' העיסה ילושה בשמן
 בכה"ג מצטרפיהאם אף  )ןפת הבאה בכיסיהבורקס (או שאר  אוכל ןר מכולאחלה יבתח שדרכם ללפת בהםדברים  כשאוכלאלא דיש לדון האם 

  . מהמצוה "הפקעה"מ אין בזה משום שהארכו דמ" ה"פ, עי' בגליון ז"המבאם עושה כן כדי שלא להתחייב באף ו לא או

  ף לבסו כיסיןבפת הבא האוכל ו. 
קביעות אף  פחות מכשיעורהפהב"כ שאר דברים ואח"כ דאם אוכל  )ססע' ז קסחמובא בדעת תורה סי'  ,מעשה יסים(דעת  תעל החוובשל  דעתו באמתו

  אים מצטרפים לשיעור קביעות סעודה. ששבע עי"ז, מ"מ 

 ,שביעה ממשב תלוימה"ת  ז"המבדחיוב  דאף לשיטת הפוסקיםשכתב  )קצז 'ת סי"ב אלפים רכד מובא בשער 'סי (ח"ו הרדב"זמ על דבריו יש להעירלכאורה אלא ד

 בביאור הלכה והביאו ,ביצה לכו"ע מחויב מן התורה לברך כיון דמ"מ הוא שבעכאכל מקודם והוא שבע ע"י כזית או חולה או זקן או שכבר מ במ"

חייב עתה מן התורה לברך כיון שעכ"פ הוא שבע שוב אכל ושבע המ"ז ואכל פת מקודם לזה ובירך ב אםרדב"ז דלפי ה 'עיי"ש שכתו[ (ססי' קפד)

מתחלה דאז הלא פטור היה מן וכל לפוטרו מן התורה ע"י ברכת המזון שבירך יין ודומיא דזקן או חולה (וגם בלא"ה אפשר לומר דלא ממידי דז

   , ע"כ].)התורה
 שהעירמצאתי וכן . כי סוף סוף שבע ע"י הפהב"כ ז"המבכיסין דאע"פ שאכל המלפתים לפי שוב מתחייב בב הולפ"ז י"ל דה"ה לעין פת הבא

  . מהרדב"ז ה"למצטרף לקביעות כדמוכח  גוואבכל ד "ליפסיק בברכה אחרוה אפי' אם מש סי' קסח)דעת תורה ( ש"םהרהמ

קביעות עליהם וע"כ אים  י"ל דכיון שלא אכלם אלא לבסוף אין כאןוא"כ  ,'יהםעל שיקבע'בעין לעולם ולם יש לדחות דשאי הכא דא

(פ"ד הגה   השש"כספקו של  מי לפ"ז פשט. וודו"ק, (סי' לד ס"ק ד) בחזו"אוכן מבואר  ,אתליא מילתדבשביעה  ז"המבמשא"כ לעין  ,מצטרפים

  .]לחוש לסברת הרדב"ז אף ב"ד ב ובהגה שם)  אות  34פ"ד עמ'   (וזאת הברכה הגריש"א שליט"א שדעת שו"ר , עיי"ש. אלא דקלג)

  רך ברכה אחרוה יאכלם בתחלה וב ז. 
(שאין ברכתן מזוות, עי'  שאר דברים אוכל ושוב ,מברך ברכה אחרוהו תחלה אותו , אבל אם אוכללבסוףבכיסין  האמ"מ כ"ז אם אוכל הפת הבו

אבל ע"ד  ,"מזוות" אם אין דעתו לברך שוב , אלא דס"ל שם דדוקא(וזאת הברכה שם אות א) הגריש"א שליט"אוכן דעת . לית לן בה לקמן בהגה)

  . ברכה שא"צ גרם משום איכא פים)שאים מצטר (אף אם אמרלאכול עוד מזוות 



  

דקימ"ל דה"ל כר"ע מחבירו, אלו דבריו
שם. והה לפי דעת הרמב"ם אליבא דר"ע
זה העוי דאלמה ויתום איו בכל ישראל,
דאע"ג שהוזהרו ג"כ לא תוו איש את
עמיתו בדברים ובממון, מ"מ אלמה
ויתום יצאו לידון בדבר החדש לחוס
עליהם יותר לההיגם בחמלה יותר משאר
אדם. אבל רביו היראים ס"ל דזה העיוי
דאלמה ויתום הוא העיוי שהוזהרו כל
ישראל עליה, ומש"כ מקרא מיוחד
באלמה ויתום אליבא דר"ע ל" אלא

מר לעבורלהוסיף בו לאו יותר וזה שא
  עליו בב' לאוין.  

בדעת הרמב"ם לחלק בין לאו דכל ומ"ש
אלמה ויתום לא תעון לבין לאו דלא
תוו איש את עמיתו, דבר זה מבואר
להדיא בדברי הרמב"ם. דגבי לאו דלא
תעון כתב דחייב לדבר אליהם רכות,
ולהוג בהם מהג כבוד, ולא להכאיב גופן

בספרכו'. וכן בעבודה, ולא ליבן בדברים ו
וזאת האזהרה –כתב  [ל"ת ר"ו] המצוות

כוללת שלא יעה אותם לא במאמר ולא
במעשה, אבל ידבר איתם דברים רכים
וטובים ויתעסק עמהם בעסק טוב מאד,
ויתו להם לחיות בטוב שמחים וכו', ומי

  שיקצר בדבר מזה הה עבר על לאו זה. 
"ת[ספר המצוות לואילו גבי לאו דלא תוו 

מאמריםכתב דאסור לומר לחבירו ר"א] 
שיכאיבוהו ויכעיסוהו ולא יוכל לעמוד
בהם מפי שמתבייש מהם. ע"כ. אולם
אין בכלל חיוב זה לדבר אל חבירו ברכות
ולהוג בו מהג כבוד, או שלא להכאיב
גופו בעבודה. ולא מציו שצריך לחוס על

  ממון חבירו יותר ממון עצמו.
ר' –כתב ר על המכילתא שם] [בביאו ובמלבי"ם
ל ס"ל שאלמה ויתום בא לדוגמא,ישמעא

ר"ל כל החלשים והדכאים כמו אלמה
ויתום, ור"ע ס"ל שאלמה ויתום דוקא.
ורש"י בפירושו תפס כשיטת ר"י,

  והרמב"ם פסק כר"ע.
ומבואר בדבריו דס"ל דר"י ור"ע פליגי
לדיא. ועוד תחדש בדבריו דר' ישמעאל

ה ויתום אתא לדוגמא, לאדס"ל דאלמ
ות כל אדם ממש, אלא דוקא כלאתא לרב

  אדם חלש ודכא כמו אלמה ויתום.
ויש להעיר דמלשון הרש"י משמע דה"ה
לכל אדם ממש, אפי' שאיו חלש ודכא.
ועוד דממ"ש רש"י אלא שדיבר הכתוב
בהווה משמע דתפס דברי ר"ע, והייו
דס"ל דר"ע לא אתא לחלוק לדיא על
יןדברי ר' ישמעאל, אלא משמעות דורש

איכא בייהו, דהא לר' ישמעאל לא ילפין
כל אדם אלא מרבויא דקרא דכתב "לא

  תעון". 
ואע"פ דמדברי המלבי"ם גופא מבואר
דס"ל דדוקא לר' ישמעאל דיבר הכתוב
בהווה, ולא קט אלמה ויתום אלא
לדוגמא בעלמא לחלש ודכא, והייו

רשין דאלמה ויתוםדמרבויא דקרא ד
בעלמא, ואילו לר"ע אלמה הייו לדוגמא

ויתום דקט קרא הוא בדוקא. איברא
דמלשון המכילתא משמע דלר' ישמעאל
ילפין מרבויא דקרא לכל אדם, ולדברי

  ר"ע איירי הקרא באלו שדרכן לעותן.  
  
  

  [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א]

  פיי מוסר 
  עיי אבלות החורבן 

יםהתפלא למה חלשה האבלות על ירושל יש ל
אבותיו ספרו לו, שברוב תפוצות" - בזמו

הגולה.... בתשעה באב גופא, היו כל ישראל, מער
ועד זקן, ראים ומרגישים כאבלים ממש, ובשעת
אמירת הקיות היו עייהם זולגות דמעות ממש,
מרוב שברון לב וצער ויגון ואחה... אמם בזמו,

רואות, אזים שכך שומעות, או לעיים שכךאוי ל
בפיהם ובשפתותיהם מקוים, ולבם רחק מכל

(יבה המקדש להגר"ש ברעוודה שליט"א עמ'..." רגשי אבלות
  צב)

-  רוב ההתקרבות לגשמיות -סיבה אחת לכך 
"כאשר חקור בעין, ראה שישן כמה סיבות
שגרמו להחליש אבלות ציון וירושלים בקרב בי

התקרבות לבמו בדורות האחרוים. ואחת היא, ע
האדם לגשמיות, הגורמת ממילא להתרחקות

כל הצער מרוחיות ומלהעריך עייים רוחיים... 
שצטערו, וכל מה שהתאבלו הקדושים ה"ל, על
אבידה רוחית או על חסרון ברוחיות, כל זה היה
להם מפי שהיו קשורים בכל לבם לרוחיות ולא

תכותם ... והה כל זמן שהיו ישראל עלותלגשמי
האמיתית, אשר עיקר תשוקתם ותפלתם היו על
בין ביהמ"ק, בודאי היו מתאבלים מקרב לבם על
חורבן ביהמ"ק וירושלים, וכל הלווה עליהם.
אמם מאז שתוקף הגלות הגביר אצלם הגשמיות,
והוריד קצת את הרוחיות, הפכו רבים להיות

ם להצלחות גשמיות, וממילא חלשהדואגים ומקוי
אצלם ההתאבלות על אבדה רוחית, בית המקדש
וירושלים עיה"ק וכו' ודרכי ציון אבלות מבלי בוכה

  צו) -(שם עמ' צב   ד' ירחם".  ,ומתאבל עליהן

  
  ערך ע"י מחבר קוטרס 

  "עבודת ימי בין המצרים ותשעה באב" 

  ' לשמה'  האם מקיים מצות ת"ת , אליבא דהלכתא לומד ה
ל איש מישראל חייב בת"ת בין עי בין עשיר, וחייב לקבוע לו זמן לתלמוד  כשפסק ד )י-(ת"ת פ"א ה"ח רמב"םב עי' 

וכל   ,יום מותו שא' 'ופן יסורו'  עד ,רה עד אימתי חייב ללמוד תוו .יומם ולילה תורה ביום ולילה שא' והגית בו 
 )סה. ד"ה יזיף , עירוביןו"(אבות פ"א מט ברש"י 'ועי[ .)ג-' אערמו ס' יס(יו"ד  שו"עה . וכן הביא זמן שלא יעסוק בתורה שוכח 

(ברכות פ"א  בקרן אורה ועי' עוד יום.ל לימוד  מותכן יש לקבוע כ ו  תורה,ללמוד  שמוכח מדבריו שיש לקבוע עיתים

  . ]שלילה ויום הם שתי חיובים בפ"ע וכיון שחיובא כל הימים אין זו מצוה שהז"ג  'שכת ליישב)ה ועפ"ז ראה ד"
על פי הש"ס   ד"ה הא) ח.(דרים  בר"ן כל התורה כולה כמבואר לדעתמלבד חובת לימוד התורה איכא חיוב ו

לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו,  שיהו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאל  " "ושתם דאמרו  (ל.) קידושין
אם  אף ו ,שיש חיוב ללמוד כל התורה כולהה"ל, בדעת הרמב"ם  קי)' סי "ב(יו"ד ח האג"מוכ"כ  .לו מיד אלא אמור

  בברכ"י . וכן (קדושין סי' מד עף ב) בדברות משהועי' עוד . למד כבר כל התורה מחויב ללמוד בכל עת כדי שלא ישכח
  וכן דעת רביע אקרקפתא דגברא לדעת כל התורה כלליה ופרטיה.ריה כתב דא "ה ומטיבותיה) (יו"ד סי' רמו אות א ד

דבמצות ת"ת יש ב' עיים א' לימוד התורה ב' ידיעות התורה, וחלק של   (אור ישראל סי' כז)הגר"י מסאלאט זצ"ל 
  עוד ועי' השכל, ע"כ.  ידיעות התורה כולל הידיעה לרכוש לו הבקיאות בכל חלקי התורה ולהתחכם בתורה לחדד

חזור עליהם  פירש האי דרשא בזה"ל: ש (קדושין ל. ד"ה יהיו מחודדים) רש"י ב  עי'אמם  .)ד"ה כתב (חולין ט. במהרש"א 
יא  ה דרשה זודמשמע  כ."ובדוק בעומקם שאם ישאלך אדם לא תצטרך לגמגם אלא שתוכל לומר לו מיד ע

  עוד בעין גדר של חובת ת"ת.  "ז ומ"ח שהארכו בס"דועיין עוד בגליוות ט .על איכות הלימוד זהרהא

לשמוע בקולו ולדבקה בו שלא יאמר אדם אקרא   )לפ"דברים (יך קלאהבה את ה' אל (סב.) בדריםהה שיו ו
ק אומר עשה דברים לשם פעלם, ודבר  רבי אליעזר בר ר' צדו ,שיקראוי חכם, אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבא

(על  בשלטי גבורים 'ועי[ , ע"כל בהם, ואל תעשם קורדום להיות עודר בו עטרה להתגד, אל תעשם לשמם בהם 

ן ואין מורה  ובשם מהר"ם דהעוסק בתורה לשמה הקב"ה מגיה חשכו שאיו בא לידי עו המרדכי רפ' במה מדליקין)
י' שאין  גית בו" לשון וגה כשהקב"ה רואה שלבו של אדם לש"ש אפבתורה שלא כהלכה ולכך אמר הכתוב "וה

  .] שלא כהלכה  ראהו לא יצא מפיו הבלבו לדעת עומקה של הלכה הקב"ה מגיה דבריו ש 
  , כגון לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול , לשם התורהכל דבורך ומשאך בדברי תורה יהיה  (שם) הרא"שוביאר 

פי דבריו לכאורה  לו . הבה ולהוסיף פלפול ,פירושו לשם ידיעה לשמה דתורה ולא לקטר ולהתגאות, ע"כ. מצא 
   איו בכלל לשמה. ,אליבא דהלכתא, כלומר ע"מ לדעת ההלכה כדי לקיים  דלימודיוצא  

שמתוך שלא לשמה בא  , לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמהדאמרו ד  (כב:) בסוטהולם עיין א
זכו ללמוד לשמה, וכ"כ  מבואר דאם לא זכה לזה בדורו, בדורות הבאים אחריו יש (י.) וריותהב . ועי'לשמה

 בגר"זעי' בזה , ו" מצוות"וב כתבלא שאלא  (ת"ת פ"ג ה"ה) רמב"םה  וכהגמ' בסוטה כתב. (ח"א סי' מד) במשיב דבר
מיראת היסורין ומאהבת קיבול   דאיירי כגון שלומד (שם) התוס'ופרשו  .(בהקדמה) ובאגלי טל (ת"ת פ"ד אות ב בהגה)

עוסק בתורה כדי לקיים לא  , אבל היכן דאיו ס שאיו מתכוין להשלים רצון יוצרו שציוהו על כך אלא להאתו פר
מאהבה ולא מיראה אלא להוסיף על חטאתו פשע שעתה שגגות עשו לו זדוות שאע"פ שידע שעובר לא מע מכל  

. (יו"ד סי' רמו ס"ק יא) בש"ךוהובאו  .ראלשמה וח לו שלא ב העוסק בתורה שלא (ברכות יז.)עליו אמר  תאות לבו

תוס'  ה, (יומא עב.) ריטב"אוה[ .בכלל לומד תורה לשמה הוא מבואר מדבריהם שהעוסק בתורה על מת לקיים
לשמה  לידי  מביא שמה שא לול  ,כבוד לא לשמה הוא לימוד לשםלימוד ד כת'  (שם) הרא"ש תוס'הו(שם)  ישים

  . העוש] הוא למוד מיראת
וכל העוסק בתורה   " ללמד לשמור ולעשות"לומד על מת הייו ה תורה לשמהד (סי' יז) בספר חסידיםר וכן מבוא

שפירש הגמ' בסוטה ה"ל כדברי התוס' שם, ועיין עוד בדבריו שם   (סי' רפט)ועיי"ש . שלא לשמה וח לו שלא ברא 
  . סי' תתקמ"ד 

קבל שכר או כדי שלא תגיע עליו פורעות הרי זה העוסק בתורה כדי לכל דכתב ) ה"י ה"תשובה פ( רמב"םהש לאא
הרי זה   מפי אהבת אדון כל הארץ שצוה בהעוסק שלא לשמה, וכל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר אלא 

אהבת אדון כל   דים פירוש שלישי בכוות תורה "לשמה" דהייו מפיולכאורה מציו למ  ., ע"כ עוסק בה לשמה
, ומשמע דלשמה פירושו  לשם שמיםשפירש שתהא כל כוותך  (תעית שם) רש"יב כן מבואר  . וה בההארץ שצ

דלשמה הייו משום כאשר צוי ה' אלוקי ולא   (תעית ז. ד"ה לשמה) גופא רש"י וכמו שפירש" "כאשר צווה השם
רמב"ם.  פירש בדרכו של ה ה)(דרים שם ד"ה ולא תעש במהרש"אוכן . כדי להקרות רבי, ועי' לקמן בשם הפש החיים

שכת' דדעת הרמב"ם כדברי התוס' ה"ל דלא לשמה פירושו להתכבד אבל אם לומד   (ת"ת פ"ג ה"ה) בלח"מועי' 

(ת"ת פ"ד אות ב ציון  כהציוים בגר"ז, דלא (לחיד"א סי' רפט) הברית עולם לקטר עליו אמ' וח לו שלא ברא, וכ"כ 

  .יג)
וז"ל: עין לשמה פירושו לשם התורה כמבואר ברא"ש   ,ה"לכפירוש הרא"ש  תפס ג)(ש"ד פ" בפש החיים ובאמת 

ית המצוה ודאי שצריכה להיות מן המובחר בדבקות ומחשבה טהורה וכו' שיתקלס עלאה יוכוותו כי עש (שם)
לשם   לגרום תקוי העולמות וכחות וכו' אבל על ההגת האדם בשעת עסק התורה בדיי המצוות והלכותיהן וכו'

 ל  רש"יועיי"ש שכתב שגם   .ו לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפולהדברי תורה היי"ית המודה לזה בתע.  
(ערך  בפלא יועץוכ"כ . אידתורה על מת לקיים בכלל תורה לשמה ה התוס'קט כדברי  (ת"ת פ"ד) הגר"זאבל 

  ג' ,לשם התורה 'ב ,על מת לקיים 'א(ולפ"ז יוצא דחלקו הראשוים והאחרוים בגדר "תורה לשמה"  .לשמה)
  . ה)וו י שהקב"ה צ פמ
אלא על   ,לקבל פרס ל מתשלא ע פירושו דלכו"ע תורה לשמה  אין כאן מחלוקת כלל, והייו די"ל לעולם ולם א

 י[וכן אפשר שזהו כוות הרמב"ם גופא שקט שיש ללמוד כי ה' צווה שהרי עיקר הלימוד כד דברי התוס'ב מבואר מת לקיים כ

.  שם אלא דהמעלה העולה על כולם היא לימוד התורה "לשם התורה" כמבואר ברא"ש ,]:)מ( שיןבקידו דאיתאלקיים כ
פירש  (פ"ד סי' ב)  דלשמה הייו לשם התורה במס' פסחים פירש  גופא שהרי במס' דרים הרא"שוכן מוכח מדברי 

שכתב דעסק התורה   ספד)דרוש ג תוכחת מוסר וה( היערות דבש  דלא לשמה פירושו שלא ע"מ לקיים. וכן ראה מדברי
יש  ד דיצא לחדש (תורת משה פר' צו על הפס' זאת התורה) חת"סה מתבאר מדברי וכן . להבין לשמור ולעשות לשמה הוא 

לחלק בין העוסק בתורה כדי לידע הלכות איך לקיים אז הלימוד רק הכשר מצוה ולא עדיף מהמצוה גופא ואין  
וכו' כוותם   שכבר בקיאים בכל המצוות והלכותיהם מה ממש , אך העוסקים בה לש "שממ "זה לשמה של תורה 

באגלי  ועי'  .רק עוסקים לחיבת התורה להיות עמלים בה ומעייים ומחדשים בה זו התורה החשובה יותר, ע"כ
דברי  ג בלימוד ואז עדעיקר מצות לימוד התורה היא ללמוד לשם מצות ת"ת ולהיות שמח ולהת (בהקדמה)טל 

  .(שם אות ב) ובב"ח (סי' מז אות א) בלבוש. ועי'  תורה בלעים בדמו
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