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בפרשת השבוע שעבר נאמר ,כי אחר שיוס פותר את חלומו של פרעה ,הוא מוסי עצה שהיא
לכאורה פשוטה  לאור הידיעה שמצרי עומדת לפני שבע שני של שובע ובעקבותיה תבואנה
שבע שני של רעב ,יש למנות איש שיאגור תבואה לצור השני הקשות.
לשמע הדברי פרעה מתלהב ומצהיר "אחרי הודיע אלוקי אות את כל זאת אי נבו וחכ
כמו!"
ולכאורה מה פשר התלהבות זו ,ומהי החכמה שהייתה טמונה בעצתו של יוס? בעלי המוסר
מבארי שאמנ קל להבי שצרי לאגור במש שנות השובע ,א בזמ שיש שובע ושפע קשה
לחיות ע ההרגשה שכל גרגיר וגרגיר הוא דבר יקר ונחו אשר ערכו בל ישוער בשנות הרעב,
כאשר גרגיר אחד יוכל להיות ההבדל שבי חיי ומות ,וג להבי שכל גרגיר וגרגיר מצטר
לחשבו גדול ,וא הממונה רק יחשיב כמויות גדולות ולא יראה צור להתעסק ע כמויות קטנות,
הרי שבבוא שנות הרעב תהיה כמות הרבה יותר קטנה .לתפקיד זה אכ דרוש איש פקח ביותר,
נבו וחכ אשר יוכל בעקביות לא לוותר על הכמות הקטנה ביותר של אוכל .ופרעה הבחי מתו
דבריו של יוס שהוא באמת חי את הנחיצות הגדולה שלא לוותר על הפרט הקט ביותר.
כמוב שהדברי הללו מהווי משל נוקב לשהותנו בעול הזה .כעת אנחנו נמצאי בשנות
השובע .לימוד תורה ומעשי טובי ה בתו הישג ידינו בשפע עצו ,א ההרגשה היא שיש
זמ ,ודיינו א נאסו תורה ומצוות לאיטנו ,כאשר מזדמ לנו ובצורה נוחה.
מסופר ששאלו את רבנו החת" סופר בכמה זמ הוא זכה להגיע למדרגותיו הנעלות ,והוא
השיב שזה בס הכל לוקח כמה דקות .כאשר השומעי תמהו ,הוא הסביר שההבדל בי המצליח
בתורה במידה גדולה לבי המצליח פחות הוא שזה שמבי שצרי לנצל כל פסק זמ שמזדמ
ללימוד תורה ,ולא לזלזל א בכמה דקות בחושבו שהעיקר שאני שומר על הסדרי הגדולי שלי,
והדקות הספורות האלה לא ישנו הרבה.
על אותה הדר מסופר על הגאו רבי זעליג ראוב בענגיס זצוק"ל ,ראב"ד ירושלי ,שער
בזמנו סעודה לסיו הש"ס .בני המשפחה תמהו ,והלא הוא זכה כבר לסיי את הש"ס פעמי
רבות ,ומעול לא נהג לערו סעודת סיו .והסביר הרב ז"ל שלסיו הנוכחי יש ער מיוחד ,כי
הוא סיו על מה שזכה לסיי את הש"ס מהלימוד שלו בזמני המתנה וכדומה ,פסקי זמ קצרי
שהזדמנו ,שזכה לנצל פע אחר פע עד שזכה לסיי את כל הש"ס!!
כ הוא הדבר בנוגע לקיו מצוות .מסופר על רבינו הגר"א מוילנא זיע"א שכששכב על ערש
דווי ,ראו הסובבי שהוא בוכה .כשנשאל מפני מה הוא בוכה ,הרי צפוי לו אושר נצחי מעבר לכל
השגה בבואו לעול האמת ,הוא תפס את ציציותיו ואמר :אינכ מביני את הער העצו של
רגע של לבישת ציצית ,ובעול האמת הזדמנות זו כבר לא תהיה בהישג יד .והדברי מפליאי!!
הגאו רבי אביגדור מיללער זצוק"ל היה אומר שהאנשי הנמצאי בעול האמת היו מוכני
לשל כל מחיר כדי לבא לעול הזה לרגע אחד ולזכות לתת פרוטה לצדקה .אנחנו מזלזלי
בהזדמנויות האלה כי אנחנו מחשיבי את המצוות "הקטנות" לענייני של מה בכ .כל זה הוא
רק מפני שאנחנו עדיי נמצאי בשנות השובע ,א מי שכבר הגיע לש יודע להערי על נכו את
השווי של המעשה הכי קט ,א ההזדמנות כבר לא ניתנת...
עלינו להיות אנשי חכמי ונבוני ,וללמוד להערי את ההזדמנויות הניתנות כבר עכשיו
כשה נמצאי בשפע ,כדי שלא נבוש ולא ניכל לעול ועד.
שבת שלו  הרב בנימי יעקובסו  מערכת 'היכלי תורה'
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תענית ד'
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בסוגייתינו מבואר ענינו של צורבא מרבנן ,שדומה הוא לגרעין
שתחת רגבי עפר שכיון שהוא צומח הרי הוא צומח בבת אחת,
וכךגםתלמידחכםכיוןשיצאשמוהריהואהולךוגדללמעלה.
ועוד אמר רבא שצורבא מרבנן שכועס תורתו היא שמרתחת
אותו,וחייביןלדונולכףזכות.
וכתב רש"י )ד"ה צורבא( שצורבא מרבנן הוא בחור חריף ,שצורבא
הואמלשוןחריפות,אבלתלמידחכםזקןאינונקראצורבאאלא
נקראבשםההואמרבנן .אך בשו"תמהר"םמרוטנבורג )דפוס לבוב
סי' תכד( כתב שצורבא הוא מלשון רושם ,כמו שתרגם אונקלוס
צרבת )ויקרא יג כג( רושם ,ואם כן יתכן שצריך הוא להיות גדול
ומסומן כל כך עד שיהיו שואלים אותו דבר הלכה בכל מקום
וידע להשיב ,או שתהיה תורתו אומנותו ,ואין כל אדם נחשב
לצורבאמרבנןלעניןנידוי)ראהמועדקטןטז.(.
וכן כתב למעשה בשו"ת התשב"ץ )ח"א סי' לג( שרק תלמיד חכם
ששואליםאותוהלכהבכלמקוםויודעלהשיבויודעכלהתלמוד
נחשב לצורבא מרבנן שיכול לנדות לכבודו ,ובשו"ת אבקת רוכל
)סוס"י רב( הסכים בעיקר הדבר עם התשב"ץ שדוקא חכם מנדה
לכבודו ,אבל סיים שמה שהצריך התשב"ץ שלמד כל התלמוד
לאמצינולוחבר לאבראשוניםולאבאחרונים ואולידוקאלבני
דורו כתב כן ,אבל בדורינו לא נמצא מי שלמד את כל התלמוד
כיאםאחדמעיר.
ובספר היוחסין )מאמר ב אות צ( האריך לחלוק על דברי רש"י
בסוגייתינו שכתב שרק תלמיד חכם צעיר נקרא צורבא מרבנן,
והכיחשגםתלמידיחכמיםזקניםנקראיםלפעמיםצורבאמרבנן,
והאריך בזה בספר דברי סופרים )ח"ג סי' קעג( וכתב שדבריו יכונו
לפי מה שכתב בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג הנ"ל שצורבא מרבנן
הוא מלשון רושם וחשיבות ,ואם כך גם תלמיד חכם זקן יכול
ליקראבשםצורבאמרבנן)וראהשםעוד(.
ולענין דין צורבא מרבנן בזמנינו שיכול לנדות אם מישהו פגע
בכבודו שלו ,כתב בשו"ת שבות יעקב )ח"א סי' קמד( שאף שאין
בזמנינודיןתלמידחכםממשמכלמקוםדיןצורבאמרבנןישגם
בזמנינו ,לפי פירוש רש"י שפירש שצורבא מרבנן היינו בחור
חריף ,וחריפות כזו כחריפותו של בחור נמצאת גם בזמנינו .וכן
כתב בתומים )סי' טו סק"א( ,וכתב שחלילה להשפיל כבוד התורה
ולומדיה ולומר שגם כצורבא מרבנן אין בדורינו ,ואדרבה בדור
יתוםעלינולסלסלולרומםהוגיתורהולעשותחיזוקביותר,כיון
שמאז שחדלנו לחלוק יקר וכבוד ללומדי התורה לשמה כראוי,
פסקוהוגידתה'עלבוריהכיוןשחושביםכלהעםשכולםשוים
תלמידי חכמים כעמי הארץ .והביא זכר לדבר ממה שכתב
בשו"תמהרי"ק)סי'כה(שצריךלהפךבזכותושלצורבאמרבנן,אף
שדברי מהרי"ק נאמרו בזמן הזה ,הרי שגם בזמנינו יש צורבא
מרבנן.
וכן כתב בשו"ת מהר"ם שיק )אה"ע סי' ו( שיש דין צורבא מרבנן
בזמנינו,ולכןתלמידחכםשלזמנינומותרלולישאכהנתואיןלו
לחושלאיסורעםהארץלישאכהנת)אה"עסי'בס"ח(,כיוןשתלמיד
חכם של זמנינו אינו בגדר עם הארץ של זמן חז"ל אלא בגדר
צורבאמרבנן.
אךהחיד"א )דבשלפימערכתהתי"ואותמא( כתב להוכיחשגםצורבא
מרבנןאיןבזמנינו,וכתבשםתוכחתמוסרללומדיהתורהבזמנו
שמתגאים בלימודם את התלמוד ומחמת כן אינם רוצים ללמוד
מוסר ולקבוע לימודם בחוק לישראל שסידר החיד"א ללמוד גם
תנ"ך ומוסר כיון שהם מתגאים בלימודם ,וכתב החיד"א שראוי
להםלדעתשגםדיןצורבא מרבנןאיןלהםואיןלהםלהתגאות
בלימודם.

תענית ה'
äãåòñä úòùá ïéçéñî ïéà

בסוגייתינו מבואר שאין משיחין בסעודה מחשש שמא יקדים
קנה לוושט ,כיון שכשיוצא הקול נפתח אותו כובע שעל פי
הקנה ונכנס בו המאכל ומסתכן .וכן נפסק להלכה )שו"ע או"ח סי'
קעס"א(.ודנוהפוסקיםאםישהיתרבדברלשוחבשעתהסעודה,
כיון שמנהג העולם הוא לשוח גם בשעת הסעודה ,וכדברי
החיד"א )ברכי יוסף שם סק"א( שכל ימיו נצטער על זה שראה
לחכמים זקנים שאינם נזהרים בזה ,ושהתהלך בין קדושים
חסידידורוואדםמהםלאזכרלהיזהרבזה,ושנותדורודורהם
מדברים בשעת הסעודה ואינם ניזוקים מזה ,והזקנים מעידים
שגםלאשמעומזקניהםלהיזהרבזה.
והפרישה )סי' קע סק"א( כתב שיש לומר שדווקא בזמנם שהיו
אוכלים בהסיבה על צד שמאל והוושט היה למעלה והקנה
למטה ,וכשהיו מדברים היה נפתח הכובע שעל הקנה והיה
האוכל יכול להיכנס לתוכו והיו באים לידי סכנה ,לכן אמרו
שאיןמשיחיןבשעתהסעודה.מהשאיןכןבזמנינושאיןיושבים
בהסיבה אלא זקופים אין לחשוש לכניסת האוכל לקנה ולכן
יכולים להשיח בשעת הסעודה .וסיים הפרישה וכתב שמכל
מקום לא מצא חילוק זה בשום מקום .והחיד"א )ברכי יוסף שם(
כתבשכשראהאתדבריהפרישהנתישבהדעתו,שעלפיהיתר
זה נהגו להשיח היום בסעודה כיון שאין יושבים בהסיבהאלא
זקופים ,וכתב לפי זה שבליל הסדר שיושבים בהסיבה צריך
להיזהר שלא להשיח בסעודה כיון שבישיבה בהסיבה יש
לחשושלקדימתקנהלוושטוכדבריהפרישה.אךבשיוריברכה
)שם( חזר בו החיד"א וכתב שכיון שהפרישה עצמו כתב שלא
מצא חילוק זה בשום מקום ,קשה לסמוך על קולא זו ,וגם
מדבריהשו"עשפסקהלכהזושאיןמסיחיןבסעודהאףשבזמנו
כבר לא נהגו לאכול בהסיבה )או"ח סי' קסז סי"א( מוכח שגם
בישיבהשלאבהסיבהאיןלהשיחבסעודה.וכןנקטבפרימגדים
)שם א"א סק"א( שגם בזמנינו שאין יושבים בהסיבת שמאל אין
להשיחבסעודה.
ישאומריםשבאכילהלצורךמצוהאיןבהמשוםסכנהומותר
להשיח בסעודה ,וכן הביא בספר לקוטי בתר לקוטי )מגילה יב(:
בשם עיון מנחם שלכן נוהגים ישראל לפתוח בדברי תורה
בסעודות שבת דווקא ולא בימות החול ,כיון שבימות החול
חוששים שמא יקדימו קנה לוושט ,אך בשבת שהאכילה היא
מצווהוהמצווהמגינהומצלתאיןלחשושלסכנהולכןפותחים
בסעודהזובדבריתורה.אמנםכתבבשל"ה הק')שערהאותיותאות
קבהג"ה( שגםאםהדיבורהואלצורךמצוהכגוןלענייתאמןאו
כיוצא בזה אסור לענות משום שאין משיחין בסעודה) ,וראה מה
שכתבשםעודלעניןענייתאמןבשעתהאכילהמשוםהפסק(.

אמר ר' יוחנ יעקב אבינו לא מת א"ל בכדי ספדו ספדיא

וחנטו חנטיא א"ל הכי אר"י מקרא אני דורש וכו' מקיש
)תענית ה'(:
הוא לזרעו מה זרעו בחיי א הוא בחיי

המאמר הזה נפלא מאוד למה לא דרש כן באברהם ויצחק שהרי כתיב
מיתהואסיפהכיעקבומאייעקבשדרשביהלאמתוכתיבביהמיתהולא
דרשבאברהםויצחק.וא"תמהיקשאדאלתיראוגו'וכיזרעיעקבאינוזרע
אברהם.ולביאורהסודהזהדעכי יעקבע"הלאשלטבוהיצה"רולכןלא
נתנסה בשום נסיון .כי אברהם נוסה בעשר ויצחק בעקידה .ובעבור שלא
שלטבוהיצה"רהולידי"בשבטיםכולםחסידיםוהיתהבידוהבטחהשאם
לאימותאחדמבניובחייושלאיראהנפשושחתכמושדרשורז"לבפסוק
כי ארד אל בני אבל שאולה .ולכן לא שלט בו יצה"ר מלאך המות הבא
ממדת הדין כי הוא דבק במדת ה' אלהים אמת בעודו בחייו והוא אלהים
אמת חיים ומלך עולם ולכן כתיב אצלו וישר אל מלאך ויוכל לו .ואמרו
במדרשזההמלאךמלאךהמותהיההנהמכלאלההמאמריםנראהכילא
שלטבומלאךהמותודעזה.
)(áñø úåà ,úåãåñ ïùåù
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בשולחן ערוך )או"ח סי' תקעה( נתבאר סדר התעניות שמתענים
הציבור כשאין גשמים יורדים בארץ ישראל ,ומבואר )שם ס"א(
שאם הגיע י"ז במרחשון ולא ירדו גשמים מתחילים להתענות.
ודנו הפוסקים בדין מקום שירדו בו גשמים בחג הסוכות ופסקו
מלירד והגיע י"ז במרחשון ולא ירדו עוד ,אם גם מקרה זה הוא
בכלל דין התענית על שלא ירדו גשמים כיון שהגשמים שירדו
בחגירדולפניזמנםואינםעוליםלהיחשבכגשמיםשירדובשנה
זו,אושמאנחשביםהםכגשמיהשנהואיןשנהזונחשבתכשנה
שלא ירדו בה גשמים .וכתב בספר ברכות מים )להר"ר משה מרדכי
מיוחס ,או"ח סי' תקעה ס"א( בשם ספר שולחן מלכים )כתב יד( שהוא
ממנהגי גאוני ארץ ישראל ,שדייקו מדברי הרמב"ם שרק אם לא
ירדו גשמים כלל בשנה זו יש לדון דיני תענית כשנה שלא ירדו
בהגשמים,אבלאםירדוגשמיםבחגאיןמתענים.וביארבברכות
מים שראייתם היא ממה שכתב הרמב"ם )תעניות פ"ג ה"א( שהרי
שלאירדולהםגשמיםכלעיקרמתחלתימותהגשמים,אםהגיע
שבעה עשר במרחשון ולא ירדו גשמים מתחילין תלמידי חכמים
בלבדלהתענותשניוחמישיושני.ומהשכתבהרמב"םדיןזהרק
כשלא ירדו גשמים כל עיקר ,משמע שאם ירדו גשמים בחג אין
מתענים .ועוד הביא ראיה ממה שכתב הגינת ורדים בספר גן
המלך )סי' קמו( שמישטעה בליל יום טוב האחרוןשל חג הסוכות
והזכיר בתפלתו גשם במקום טל ,אינו צריך לחזור ולהתפלל
תפלתו כדיןכלמישטעהבימותהחמהוהזכירגשם ,מפנישכיון
שבמוסף שלמחר מזכיר והיה ראוי להזכירו מבערב לולא
שחוששים שלא יתערבבו הצבור ,אם כן זמנו של גשם הוי
מבערב ומי שטעה והזכיר בלילה גשם הרי הזכיר גשם בזמן
הגשמים .וכתב בברכות מים שמדבריו נלמד גם לענין תעניות,
שאםירדוגשמיםבליליוםטובהאחרוןשלחגהסוכותנחשבים
גשמים אלו כגשמים שירדו בזמנם ,כיון שליל יום טוב האחרון
שלחגכברהואזמןירידתגשמיםוכדבריהגינתורדים.
ובשו"ת וישב אברהם )או"ח סי' סח( כתב בתחילת דבריו להוכיח
מסוגייתינו שגשמים שירדו לפני חודש מרחשון אינם נחשבים
לגשמים שירדו בימות הגשמים ,ואם ירדו גשמים רק בחודש
תשריואחרכךפסקומלירדצריךלהתענות.שבסוגייתינוהובאה
ברייתא שבה נאמר שיורה הוא שיורד במרחשון ומלקוש בניסן,
אתה אומר יורה במרחשון ומלקוש בניסן או אינו אלא יורה
בתשריומלקושבאייר ,תלמודלומרבעתו,ועתווזמנושלהגשם
הראשון שהוא הרביעה הראשונה הוא בחודש מרחשון ולא
בחודשתשרי.ומבוארשחודשתשריאינוזמןירידתגשמים,ואם
כןגשמיםשירדובואינםנחשביםלגשמיםשירדובזמןהגשמים
שלשנהזו.
אך שוב כתב שממה שצידדה הגמרא לומר שיורה הוא בתשרי
נראה שגם חודש תשרי הוא זמן ירידת גשמים ,וגם לפי מסקנת
הגמרא שיורה הוא במרחשון יש לפרש כוונת הגמרא שגם אם
לא ירדו הגשמים עד מרחשון ובמרחשון התחילו לירד נחשב
הדבר שירדו בזמנם ,אבל ודאי גם חודש תשרי הוא זמן ירידת
גשמים .שהכל תלוי במה שהגשמים יכולים להצמיח ,וגשמים
שיורדים בתשרי כבר יכולים להצמיח .ומכל מקום כתב שיתכן
שרק גשמים שירדו בשמיני עצרת שהוא זמן שאלת גשמים
נחשבים לגשמים שירדו בזמנם ,אבל גשמים שירדו בחג יש
להסתפק אם כיון שסימן קללה הואבחגאינם נחשביםלגשמים
שירדובזמנם,ולאהכריעבשאלהזו.והעירעלהברכותמיםהנ"ל
שנקט שגם גשמים שירדו בחג נחשבים לגשמים שירדו
בזמנםוהוכיחכןמדבריהגינתורדיםהנ"ל.
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בסוגייתינומבואר גודלהענין של לימוד בחבורה,שאמרו שכמו
שברזלאחדמחדדאתחבירוכךתלמידיחכמיםמחדדיםזהאת
זהבהלכה,וכמושאשאינודולקביחידכךתלמידיחכמיםאינם
מתקיימים ביחידי ,ותלמיד חכם שלומד ביחיד נענש בחרב
ומיטפש וחוטא .וביאר בבד קודש )מועדים עמ' רכט( שכיון שרק על
ידי הלימוד בחברותא יכולים להינצל מהטעויות כיון שכשאחד
טועה השני מתקנו ,וכמו שביאר המהרש"א )ברכות סג ,(:נמצא
שהלימוד בחבורה הוא מעיקר חיוב מצוות תלמוד תורה ומי
שלומד שלא בחברותא אינו מקיים מצוות תלמוד תורה
כהלכתה ,כיון שהלימוד בחברותא מועיל לברור האמת ומצוות
תלמודתורהתכליתההואבירורהאמת,ומישמוותרעלאמצעי
לבירור האמת הרי זה לאות שאינו מקבל על עצמו לעשות כל
הנצרךלבירורהאמת,ולכןחסרלובקיוםמצוותתלמודתורה,
וזהו שאמרו עליו בסוגייתינו שהוא חוטא ונענש וכו' .ולפי זה
כתב שהיינו דווקא במי שיכול ללמוד בחברותא ואינו לומד
בחברותאשאזהריהואלאותשאינומקבלעלעצמולעשותכל
הנצרך לבירור האמת ,אך מי שנמצא לבדו ואינו יכול ללמוד
בחבורה ועמל בכל כוחו לבירור האמת ,זוכה לסייעתא דשמיא
להביןהתורהכראוי,וכברהיהכןלעולמיםבגדוליתורהשעמלו
בתורהלבדםמסיבותשונותוזכולמעלותהתורה.
ובשו"ת בנין שלמה )ח"ב אה"ע סי' יד( האריך לבאר ג' הענינים
המבואריםבסוגייתינושהםכנגדג'חלקיהלימודשצריכיםבהם
אתהתועלתהבאהעלידילימודבחברותא,בידיעתהדיניםלפי
פשוטם ובהבנת טעמי הדינים ובהוראה למעשה ,ובכולם יש
תועלת במה שלומדים בחברותא ,וכתב שם שבזמנינו לימוד
התורה לפי הפשט נעשה ב"ה בחברותא בקביעות של שיעורים
לרבים ,ולימוד טעמי התורה אף הוא נעשה בחבורה במה שכל
אחדמעייןבספריםהנדפסיםובטעמיההלכותהמבואריםבהם,
אך לענין ההוראה למעשה כתב שם שטוב לעשות קובץ שיצא
לאורמעתלעתובוכלהשאלותהמעשיותשנשאליםבהםמורי
הוראהובויכתבומוריהוראהאתדעתם,כדישכשתבואשאלה
למעשה לפני הרב ידע כבר את אשר נתלבן בקובץ זה בחבורה
של כמה וכמה רבנים וכך תהיה הוראתו הוראה שנתבררה
ברביםולאביחידי.
והיעב"ץ )בהקדמת הסידור ,סולם בית אל עמ'  (13כתב לענין תלמידי
חכמיםשאינםרוציםלעלותלארץישראלכיוןשטועניםשבחו"ל
יש להם חברותא ללמוד עמו ובארץ ישראל יצטרכו ללמוד
לבדם ,וכתב היעב"ץ שלא נאמרו דברי סוגייתינו שהלומד לבדו
אינו מגיע לבירור האמת אלא בחוץ לארץ ,אבל בארץ ישראל
יכולים גם ללמוד לבד ולהגיע לבירור האמת כיון שאוירה של
ארץישראלמחכים)בבאבתראקנח .(:ובספרחסידים )סי' תתקמ( כתב
שיש אדם מצליח בלימודו כשהוא עוסק לבדו יותר ממה שהיה
מצליחאםהיהלוחבר,ועליונאמר)משליהיז(יהיולךלבדך,ויש
מישמצליחיותרכשלומדעםרבוחברותאאלאשהרבגאהולא
יודה על האמת או שהרב כעסן ויש לחשוש שמא יענישו או
שהרב מבייש ומצער את התלמיד כשהוא אינו יודע להשיב או
שהרב אינו הגון ,וכן חבר או רב שצריך לרדותו או לנדותו או
לעשות לו בושות ,בכל אלו האופנים מוטב שילמוד לבדו פן
יחניף לרבו או לחבירו ,ועל כולם אמרו )שם כג א( בין תבין את
אשר לפניך .והפרי מגדים )בהקדה לספר נטריקן( כתב שכיון
שהלימודצריךצלילותהדעתובבית מדרששיש בו ציבור גדול
ורעשאיאפשרלעייןכראוי,לכןאמרו)ברכותח (.שאיןלולקב"ה
בעולמו אלא ד' אמות של הלכה ,והיינו שילמד כל אחד לבדו
בד'אמותנפרדותבחדרמיוחדוילמדמהשלבוחפץ.
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בגמרא ,אמר רבי אמי אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן
משיםנפשובכפו,שנאמר)איכהגמא(נשאלבבנואלכפים.והקשו
על דבריו ממה שדרש שמואל על הפסוק )תהלים עח לו-ז( ויפתוהו
בפיהםובלשונםיכזבולוולבםלאנכוןעמוולאנאמנובבריתו,
ואף על פי כן )שם לט( והוא רחום יכפר עון וגו' ,שאף על פי
שמתפלליםשלאבכוונהאףעלפיכןהקב"הברחמיומקבלאת
התפילה ומוחל על העוונות .ותירצו בגמרא שאין זו קושיה
והדברתלויביןתפילתיחידלתפילתצבור,שתפילתיחידאינה
נשמעת אלא אם כן נותן נפשו בכפו ,ותפילת צבור נשמעת גם
אם היא שלא בכוונה .ודנו הפוסקים בכמהדיניםהעולים מתוך
חידושזהשתפילתצבורנשמעתגםהיאשלאבכוונה.
בשו"תצמחצדק)שערהמילואיםסי'יא,או"חסי'קיג(הקשהעלהמבואר
בשו"ע )או"ח סי' נב ס"א( שמי שהגיע לבית הכנסת ומצא ציבור
מתפללים ולא יוכל להגיע לשמונה עשרה עמהם אלא אם כן
ידלגבתפילתוצריךלדלגבתפילהלצורךתפילהבציבור,והקשה
בצמח צדק שהרי בכל מקום הדין הוא שאין מדלגים על מצוה
קלה לצורך מצוה חמורה ,כמו שכתב רש"י בסוכה )כה (:לענין
נושאי ארונו של יוסף שנטמאו אף על פי שעל ידי כך לא יכלו
להקריב הפסח במועדו מחמת טומאתם ,וכתב על כך רש"י
שמכאןישללמוד שעוסקבמצוהפטורמןהמצוה,שהרינטמאו
במתיהןשבעהימיםלפניהפסחואףעלפישטומאהזותעכבעל
ידם אכילת פסחיהן ,הרי שמצוה קלה הבאה לידך אינך צריך
לדחותה מפני חמורה העתידה לבוא .ואם כן קשה מאיזה טעם
אין אומרים שמצוה קלה של תפילה כסדרה הבאה לידך אינך
צריך לדחותה מפני מצוה חמורה של תפילה בציבור העתידה
לבוא .וביאר בזה הצמח צדק לפי דברי שלחן ערוך הרב )סי' נב
ס"א( ,שכתב בטעם הדבר שמדלגים לצורך תפילה בציבור ,כיון
שפסוקי דזמרה גם כן לא נתקנו אלא כדי שהתפילה תהיה
מרוצה ומקובלת על ידי שמסדר תחילה שבחו של מקום ואחר
כך יתפלל ,ותפילת ציבור היא רצויה ומקובלת לעולם שנאמר
)איוב לו ה( כביר לא ימאס ואומר )תהלים נה יט( פדה בשלום נפשי
מקרבליכיברביםהיועמדי,ואםכןמוטבלהתפללעםהציבור
שאז תפילתו מקובלת בודאי ,מה שאין כן אם לא ידלג שאז
תפילתואינהמקובלתודאיאלארקאםהכיןלבולהיותכמסדר
שבחו של מקום ואחר כך מתפלל .ולפי זה יישב הצמח צדק
קושיתו ,שהסיבה שמדלגים בתפילה אינה אלא משום שאותה
המצוההמתקיימתעלידיהתפילהכסדרהמתקיימתהיאביתר
שאתובאופןודאיבתפילהבציבור,ועלכןמדלגיםלצורךתפילה
בציבור .ולפי זה כתב שאין לדלג בחנוכה ופורים על יעלה ויבא
כדי להספיק לומר קדושה עם הצבור ,כיון ששם שני מצוות
אחרותהםואיןלדלגעלמצוהאחתכדילקייםמצוהאחרת.
ובשו"ת קב זהב )סי' א( דן בארוכה בדבר שתי קהילות שנפלה
ביניהם מחלוקת ורצו כמה מהם להתפלל במקום אחר ביחידות
כדי שיוכלו להתפלל בכוונה ,על יסוד דברי הרדב"ז )ח"ג סי' תעג(
שכתב שטוב להתפלל ביחידות מלהתפלל עם שונאים יחד.
והאריך בקב זהב לדון בארוכה בנידון האמור אם תפילה בצבור
נשמעת גם כשהיא שלא בכוונה ,שאם כן יש להעדיף להתפלל
בצבור אף שכך לא יוכלו לכוין מפני השנאה ,כיון שאם יתפללו
בצבורודאיתהיהתפילתםנשמעתואםיתפללוביחידותתהיה
תפילתם נשמעת רק אם יכוונו .והאריך גם לדון אם יש לומר
שכיון שבזמנינו בלאו הכי אין מכוונים בתפילה אם כן ודאי אין
לדחות תפילה בצבור לצורך כוונה .והאריך בתשובתו הרבה
והסיק שאין לדחות תפילה בצבור מחמת תוספת כוונה ,ואין
לפרושמביתהכנסתאףשיששםשנאהביןבניהקהילה.
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התוספות בסוגייתינו )ד"ה עשר( הביאו מדברי הספרי )ראה שו"ת
שאלת יעב"ץ ח"ב סי' קיט שאינו בספרי שלפנינו ,אך כן הוא
במדרשתנחומא פרשתראהאותיח( ,שמהשנאמרבתורה)דברים
ידכב(עשרתעשראתכלתבואתזרעךאינומדוברדווקאבמעשר
שלתבואתהארץ,שאםכןלאהיהצריךלכתובעשרתעשראת
כל תבואת זרעך אלא עשר תעשר את תבואת זרעך ,ותיבת כל
באהלרבותשצריךלעשרגםכלשאררווחיםהבאיםלאדםעל
ידימסחרוכדומה.ומכאןמקורלחיובנתינתמעשרכספיםמכל
רווחי האדם ,וכן כתבו עוד הרבה ראשונים )הגהות מרדכי בבא
בתראפ"אסי'תרנט,שו"תהתשב"ץח"אסי'קמד,אורזרועח"א
הלכות צדקה סי' יג ,צדה לדרך דף לז ,ותשב"ץ קטן סי' תצז(.
אמנםהב"ח)יו"דסוףסי'שלא(כתבשחיובמעשרכספיםאינולאמן
התורה ולא מדרבנן ,וכן כתב בשו"ת פני יהושע )סי' ב( .ותמהו
עליהם האחרונים מדברי המדרש שהובא בתוספות שלמד
מהפסוקשישחיובלהפרישמעשרכספיםולכאורההואחיובמן
התורה,ואףאםנאמרשאיןזודרשהגמורהאלאאסמכתאמכל
מקום מבואר שתקנת חכמים היא והסמיכוה על הפסוק ולא
כדבריהב"חשכתבשאין חיובזהלאמןהתורהולאמדרבנן )ט"ז
יו"דסי'שלאס"קלב,שו"תשעראפריםסי'פד,שו"תנשאלדודיו"דסי'כג
ועוד(.
אמנם בשו"ת שבות יעקב )ח"ב סי' פה( ושו"ת חוות יאיר )סי' רכד(
כתבוליישבדעתהב"חשחיובמעשרכספיםאינומןהתורהולא
מדרבנן ,וכתבו שאין פוסקים הלכה כדברי הספרי שהביאו
התוספות כיון שלא הובאה דרשה זו בש"ס ואין למדים הלכה
ממדרשים שלא הובאו בש"ס ,והוכיח כן החוות יאיר גם ממה
שאנו רואים שישראל קדושים מקילים במעשר כספים ואין
מקפיד בזה אלא אחד מעיר ושנים ממשפחה) .וראה לקט יושר
עמ' עו שכתב שאין מנהג באוסטרייך לתת מעשר מרבית או
משאררווחים,ורקאנשיםמיוחדיםשהםחסידיםנותניםמעשר
מיד כשקבלו ריוח מכל דבר( .וכן מפורש גם בשו"ת מהר"ם
מרוטנבורג )דפוס פראג סי' עד( שאין דין מעשר כספים מן התורה
אלאמנהג,וכןכתבועודהרבהאחרונים.
אך בבית מאיר )יו"ד סי' שלא סקמ"ו( כתב שאין כוונת הב"ח לומר
שאין חיוב לתת מעשר כספים לא מן התורה ולא מדרבנן ,אלא
שאיןזהבכללחיובמעשרענימןהתורהוגםחכמיםלאחייבוהו
בתורתמעשרעני,וחיובוהואמדיןהידורבמצוותצדקהואיןזה
בכלל מעשר עני .ונפקא מינא מזה רק לענין שפרנסת עצמו
קודמת לכל אדם ואינו חייב לתת צדקה אלא אם כן יש לו כדי
פרנסתו,מהשאיןכןבמעשרענישאפילוענישבישראלמוציאים
ממנובעלכרחו.
אולם החיד"א בברכי יוסף )יו"ד סי' רמט סק"ג( חלק על החות יאיר
והשבותיעקבשקיימודבריהב"ח ודחהאתהוכחתםממהשרוב
העולם מקילים בענין מעשר כספים ,וביאר שטעם הדבר שלא
נהגו להזהר בזה הוא משום שהזן בניו ובנותיו נחשב לצדקה,
ובדרך כלל יותר מחצי הוצאותיו של אדם הם עם בניו ולימודם
וטיפולם ועם קרוביו העניים ולכן לא דקדקו בזה )וראה שם עוד
וביעיראזןמערכתמאותנב(.
ובשו"ת אגרות משה )אה"ע ד סי' כו( כתב שכל תלמיד חכם צריך
ללמוד תורה גם עם אנשים החלשים ממנו בלימוד ,ואף שצריך
ללמוד לעצמו והוא גדול מאד מחוייב ללמד מקצת זמן גם עם
אחריםאףשמתבטלמתורתעצמו,וכתבשמסתברששיעורהזמן
שצריך להקדיש ללמוד עם אחרים הוא שיעור מעשר עשירית
הזמןשישלוללמודתורהכמולעניןמעשרכספים,כיוןשכלמה
שיש לו לאדם צריך הוא להקדיש ממנו מעשר ,והוסיף וכתב
שאולייכוליםלהוסיףעדחומש.

תענית י'

אמרותקודשמגדוליישראל
לפיסדרהדףהיומי

úéáä ïáøåç øçà ìâøì äéìò

בסוגייתנו מבואר ששואלים את הגשמים בארץ ישראל בשבעה
במרחשון לדעת רבן גמליאל  ,וטעם הדבר הוא כיון שממתינים
עדשיוכלאחרוןשבישראלשעלולרגלבחגהסוכותלהגיעלנהר
פרת לפני שיתחילו הגשמים לירד .ובגמרא פסקו הלכה כרבן
גמליאל.
ותמה הר"ן )ב .ד"ה ואיכא( על פסק זה ,שהרי לכאורה כיון שכל
הטעם שממתינים לשאול עד ז' במרחשון הוא משום העולים
לרגלשיוכלולחזורלבתיהםלפנישיתחילוהגשמיםלירד,אםכן
הרי אין טעם זה שייך אלא בזמן שהיה בית המקדש קיים והיו
עוליםלרגל,אבלבזמןהזהשחרבביתהמקדשואיןעוליםלרגל
מהטעםישלהמתיןולאלשאולעלהגשמיםעדז'במרחשון.
והוכיח הר"ן בדעת הרי"ף והרמב"ם שגם בזמן הזה אין שואלים
אתהגשמיםעדז'במרחשוןגםכשאיןטעםאחרלהמתיןעדאז.
וכתב הר"ן שצריך לומר בדעתם ,שגם לאחר החורבן היו
מתאספים מכל סביבות ירושלים ועולים ברגל לירושלים ,כמו
שעושיםגםבזמנינו,ולכןהשאירועלמתכונתהאתהתקנהשלא
לשאול את הגשמים עד ז' במרחשון כיון שגם בזמן הזה שייך
הטעם שיש להמתין עד שיגיע האחרון שבעולי הרגלים לנהר
פרת .וכן הביא בשו"ת מהרי"ט )ח"א סי' קלד( שבזמן שהשנים
כתיקונם היו עולים גם בני מצרים וסוריה ובבל ברגלים
לירושלים.
ובהגהות המהר"ץחיות )נדריםכג (.הביאכמהמקורותמדבריחז"ל
שנראה מהם שהיו מהתנאים שאף לאחר החורבן היו נוהגים
לעלות ולהתפללבמקוםהמקדשברגלים ,וכן נהגורביאלעזרבן
שמוע ורבי ישמעאל ברבי יוסי ,ובסדר הדורות מבואר שגם רבי
מאירהיהנוהגלעלותברגליםלביתהמקדש.
והג"ר רחמים נסים יצחק פלאג'י בספרו אבות הראש )דף קיז ע"ד(
ביארמהשאמרובכתובות)סו (:מעשהברבןיוחנןבןזכאישהיה
רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים ,שאף שהיה מעשה זה
אחר החורבן ורבן יוחנן בן זכאי קבע את מקום מושבו אחר
החורבן ביבנה ,מכל מקום ברגלים היה עולה לירושלים ומעשה
זההיהברגלים .והביאמדבריהמדרשרבה )שירהשיריםפרשהא( על
הפסוק עיניך יונים ,שמבאר שנמשלו ישראל ליונה ,מה יונה זו
אף על פי שאם נוטל גוזליה מתחתיה אין מנחת שובכה לעולם,
כךישראלאףעלפישחרבביתהמקדשלאביטלושלשרגלים.
והביאובשדיחמד)מערכתארץישראלאותא(וכתבשגםבזמנונוהגים
כןוהולכיםבכלשנהושנהמד'כנפותהארץהקרוביםוהרחוקים
ברכבובסוסיםואףברגלואינםחוסכיםזמןרבוטרדותרבותכדי
לקייםמצוהזו.
והחתם סופר )פר' אמור( בהספדו על אנשי צפת שנהרגו ברעידת
האדמה ביאר שסיבתרעידתהאדמה היא כיון שבאותהתקופה
כיבדויהודיארץישראלאתהעירצפתבאופן שעלהעלחיבתם
לירושלים עיר הקודש ,והקב"ה תבע את עלבונה של ירושלים.
בתוך דבריו על חשיבותה של ירושלים גם בזמננו כתב החתם
סופרשגםבימינוישמצוהבעליהלרגל.

אר ישראל נבראת תחילה וכו'

)תענית י'(.

ועודכיהנהוהיהזרעךכעפרהארץוהואכיהנהאמרורבותינוז"ל)תענית
י(.עלפסוקעדלאעשהארץוחוצות,כיתחלהלאבראהואיתברךכיאם
ארץ ישראל בלבד ואחר כך נתפשטה עד כל אפסי ארץ ,וזהו עשה ארץ
וחוצות .כן יהיה זרעך ,שעם היותם קדושים מתדמים אל קדושת הארץ
יתפשטו עד כל העולם ,כי ופרצת ימה וקדמה וכו' כי זה כל העולם נחלה
בלא מצרים ,לכן רצה הקב"ה ילך חוצה לארץ שיהיו בניו הנולדים שם
להחזיק מעתה בכל .ועוד טעם שלישי והוא ונברכו בך וכו' לכן להשפיע
בהםברכהוקיוםטובלךלצאתחוצהלארץ(âé çë úéùàøá ,êéùìàäì äùî úøåú).
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למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקי הללו במי
)תענית ז(.
וביי ובחלב
כי דברי תורה נמשלו למים וליין ולחלב )תענית ז (.מים הוא ההשגה
שבמוחשהואבפשיטותבלאהרגשהבלבעדייןוזהחינםלכלבאיעולם
והפקרשאיןידהשתדלותאדםמשגתלשם.וייןהואההרגששבלב.וחלב
הואההוצאהלפועללהניקלאחרים.
)(èì úåà ,äìéì éñéñø
והעיקרשיהיודבריאלהיחייםכמושנאמרדבריאשרשמתיךבפיךוזהו
שאומרים אתה חונן .ולזכות לתורה שבעל פה צריך שיהיה דעתו שפלה
שעל זה אמר בגמרא )תענית ז (.שנמשלו למים ,והיינו במה שנאמר לכו
למים ונאמר לקראת צמא התיו מים דמוקי בגמרא בתלמיד הגון ואינו
הגון .והוא בתורה שבעל פה שלמדין רק מרב .דתורה שבכתב כרוכה
ומונחת כו' ,כל הרוצה יבא וילמוד )כמו שאמרו קידושין סו (.וכן התורה
שבעל פה נמשלו לג' משקין שאין מתקיימין אלא בפחות שבכלים כו',
והיינו מה שנאמר ובלא מחיר יין וחלב .ומזה למדו שאין דברי תורה
מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה .וזה רומז גם כן על תורה שבעל פה
כעיןמהשנאמרדבשוחלבתחתלשונך.ועלידיהשפלותמכיריןשהשם
יתברךחונןכעניןמהשנאמרוחנותיאתאשראחוןאףעלפישאינוהגון
)כמושאמרוברכותז(.
)(ãé úåà äëåðç ,÷éãö éøô
זה כבר בארתי למעלה ,שהתורה נקראת מים טהורים וזכים ,אבל חכמה
חיצונית והיא הפילוסופיה הארורה נקראת מים עכורים ,שמעט החכמה
אשרבה,היאמהשיונקתמסטראדקדשה,ונתערבטובברע.והואבסיגי
הנחש אשר עפר לחמו ,והוא מים מגולים ששתה מהם הנחש ,והוא ענין
שצריך להסתיר פנימיות חכמת התורה כמו שכתבנו למעלה ,שלכן
נמשלה התורה לשלש משקים הללו ,מים ,יין ,וחלב )תענית ז (.שהם
נפסלים בהסח הדעת ,והיינו בגלוי ,שהנחש שותה מהם ומטיל בו ארס.
וכמו כן ,מי שמגלה סתרי התורה למי שאינו ראוי,שהוא מסטרא דנחש,
הואמערבבוסםהמותבעונותינוהרבים,כאשרראינוכמהפעמיםשגרם
מהשגרם.
)(ô úåà ,äøåú øåà
äàáä äìøâää

נענהäיל אצל חסיד שבדור וירבה עליו
וא לחש ולא
"éà êøòéú
)תענית ח(.
בתפילה ...ואי פגיעה אלא תפילה

ìåìà 'ëá

כונתוילךאצלחסידשבדורויראהאתמעשיו,ואזממילאירבהבתפילה,
לפללבתינפשו,ועצתותנחהואיךלהתנהגכעצתהרבהמורהז"ל,באשר
האדם חלילה הנהו תועה ויחפוץ לשוב אל דרך האמת ,היא דרך
האמצעית אזי יאחז בקצה האחרון ויעשה לפנים משורת הדין והיא דרך
החסידות,ואזברבותהזמניםימצאאתהדרךהאמיתיאשרילךבהכאשר
אמר שם למשל וראה שם דבריו נאמרים בטוב טעם ודעת ]בהלכות
תשובה[ וכן פה ייעצוהו לילך אל חסיד שבדור וילמוד ממנו איך לעשות
לפנים משורת הדין ,וממנו יראה וכן יעשה עדי ימצא את הדרך
האמצעית.
)(.ç óã ,á÷òé úéá

כל השמח ביסורי מביא ישועה לעול

)תענית ח(.

נ"ל בס"ד כפי הטבע א"א לשמוח ביסורין ,אף אפשר שישמח ביסורין
מפנישחושבבדעתושצערזההואצערשעה,והקב"הנתןלוצערשעה
שהצילו מצער עולם של שנים רבות ,והמאמין בכך ודאי ישמח ,ולפ"ז
נמצאהשמחההואמפנישחושבזההוישלהיסוריןהואוישלשעהולכך
הוא יש לו מצות צפית לישועה ,שכל שעה ושעה מצפה שיסיר הקב"ה
יסורין אלו מעליו ,מאחר שחושב שזה הוא וי של שעה ,ולכן בשכר זה
מביאישועהלעולם,כיצירוףויעםשעהיהיהצירוףישועה(òãéåäé ïá) .

עד בלי די  -עד שיבלו שפתותיכ מלומר די )תענית ט(.
ולכאורה קשה הלא די אינו ממוצא שפתים ,אך הנכון בזה מה שראיתי
בספר רשפי אש שכתב דהפירוש הוא כיון שיאמר תמיד די א"כ אינו
משתמשבשפתיםוע"יכןיבלומחמתשאינומשתמשבהםכלום.

)(.è óã ,óñåé ãé
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