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ומים  א הקדמה|אש

הקדמה 
טובהודו כי המדרש לה' בית מיושבי חלקי שם אשר לבי בכל לה' אודה חסדו. לעולם כי

ברכות. מסכת על זה ספר לאור להוציא וזיכני

ב)בברכותאיתא במי (סג, אלא מתקיימין תורה דברי שאין מנין לקיש ריש "דאמר ,
ר' הגאון מו"ר אחת פעם באהל". ימות כי אדם התורה זאת שנאמר עליה עצמו שממית
הזה  היסוד מה מפני זצ"ל שך הרב את שאל בארה"ב, מיר ישיבת ראש זצ"ל, בירנבוים שמואל
והרי  אדומה, פרה של מהפרשה נלמד עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה שאין
אחר  במקום או לבניך" "ושננתם של בפסוק לכותבו צריך והיה התורה, בלימוד גדול כלל זהו

אדומה. פרה בפרשת דוקא נרמז זה יסוד ולמה התורה, לימוד על שמדבר

אחרות ור' שבחכמות שבעוד חשוב. ענין  בזה להדגיש באו שחז"ל זה על תירץ שמואל
כיון  כן. הדברים אין הקדושה בתורה מומחה. להיות לימוד של רב זמן לאחר אדם יכול
ולהיות  בוריה על התורה את להבין האדם ביכולת ואין כך כל וקדושה עמוקה היא שהתורה
להבין  ביכולתו אין הטבע מצד הרבה ומתייגע שלומד מאד גדול חכם ואפילו חכם, תלמיד
תורה  על עצמו שממית שמי בבריאה חוק הטביע שהקב"ה אלא סודותיה, עמקי ולהשכיל

בגמרא שמבואר וכמו אצלו, מתקיימת ב)התורה צט, אבודימי (סנהדרין בר יצחק רב "אמר ,
שנאמר קרא כו)מאי טז, זה,(משלי במקום עמל הוא פיהו, עליו אכף כי לו עמלה עמל נפש

רש"י ומבאר אחר". במקום לו עומלת לו)ותורתו עומלת תורה עליו (ד"ה "שמחזרת לשונו, וזה
על  פיהו שכפף שאכף מפני למה כך וכל וסדריה, תורה טעמי לו למסור קונה מאת ומבקשת
אפילו  באדם, תתקיים שהתורה שייך לא הטבע מצד שבעצם שאע"פ דהיינו תורה". דברי
מתקיים  תורה דברי על עצמו שממית שאדם הקב"ה אמר עצום, וכשרון התמדה בבעל
פרה  שפרשת מפני אדומה, פרה בפרשת נרמז זה יסוד כן ועל דשמיא. סייעתא ידי על הלימוד

מתקיימת התורה שאין הזה שהיסוד אותנו ללמד חוק, של דוגמה היא במי אדומה אלא
חוק. גם הוא עליה עצמו שממית

הגמראוזה דברי ב)ביאור ו, מצאתי (מגילה ולא יגעתי אדם לך יאמר אם יצחק רב "ואמר ,
ההבנה  שאם קשה ולכאורה תאמן". ומצאתי יגעתי תאמן אל ומצאתי יגעתי לא תאמן אל
הדברים  פי ועל זה. בשביל עבד האדם והרי מציאה, נקראת היא למה יגיעה לאחר מגיעה
רבה  דשמיא סייעתא צריך עדיין היגיעה כל לאחר שאף מפני היטב. הדברים מובנים הנ"ל
בלשון  הדברים ומדויקים מציאה. נחשבת התורה והבנת התורה, את להבין כדי מהקב"ה
התורה, להבנת לזכות התנאי שזהו להתייגע, צריך כלומר, תאמין", ומצאת "יגעת הגמרא



ומים |הקדמהב אש

שך  הרב של שהנכדים ושמעתי התורה. את להבין מציאה בתורת זוכים היגיעה ולאחר
לאחרים. אותו ואמר הנ"ל היסוד את מאוד אהב שך הרב שזקנם אומרים

בתורת וזוכר שאמר זצ"ל בירנבוים שמואל ר' הגאון ממו"ר אחד שיעור ששמעתי אני
זו, סוגיה מללמוד לחשוש לנו שאין מאד, עמוקה היא שכידוע כהן" "תקפו לסוגיית הקדמה
שאנו  שלאחר אלא קלה, מאד סוגיה אפילו להבין יכולת לנו אין שלנו הכישרונות מצד שהרי
וכיון  הגמרא, דברי את להבין ניתן שבזכותה דשמיא סייעתא ה' שולח ומתייגעים משתדלים
היא  להבנה לזכות הדרך ובשניהם קשה, לסוגיה קלה סוגיה בין הקב"ה לפני הבדל אין שכן

דשמיא. לסייעתא לזכות להקב"ה ולהתפלל הרבה, להשתדל

לאחר ומזה אף התורה, להבנת מהקב"ה דשמיא סייעתא צריך כמה עד למדים
הסייעתא  כל על לה' להודות אני רוצה חיבורי בפתיחת בעומדי ממילא הרבה. שמתייגעים
אפילו  התורה הבנת להוסיף אני שזוכה על להודות וכן התורה, בהבנת אותי שזיכה דשמיא
התורה  הבנת להוסיף כלי להיות שהרי מאד. גדול דבר שזהו אחת, בסוגיה ואפילו אחד לאדם

עצומה. וזכות נורא דבר זהו

שהובאה והנה זצ"ל הגאון מו"ר שאלת על הדור מגדולי אחד בשם אחר תירוץ עוד שמעתי
אדומה  שבפרה וביאר אדומה. פרה בפרשת דוקא זה יסוד נרמז מה מפני הדברים, בתחילת
זו, סתירה ביאור צריך ולכאורה טהורים. ומטמאה טמאים מטהרת שהיא מיוחד, דבר מצינו
חמורה  מטומאה לטהר כח אדומה לפרה יש שאם להיפך, להיות צריך היה הבנתינו לפי שהרי
אמנם  טמא. נעשה שהוא לומר שייך והיאך טהור, ישאר טהור שהיה שאחד ודאי מת טמא כמו

סוף  כל אדומה.סוף פרה של מהחוקים אחד זהו זה, דין מבינים אנו שאין פי על ואף הדין, זהו
יש  שלמי נראה היה הסברא מצד שהנה תורה, על עצמו שממית במי מוצאים אנחנו כן וכמו
שהוא  התענוגים כל את לו ויש הזה, בעולם היום כל שמתעסק למי הזה, בעולם ואושר שמחה
מתענוגי  ומתעלם תורה על עצמו שממית מי ואילו מהודרים. וחפצים בגדים לו ויש רוצה,
המציאות  ואילו הזה. בעולם כך כל שמחה לו אין עדיין אך הבא עולם לו שיש הגם  הזה, עולם
הזה, בעולם אפילו ואושר שמחה של חיים לו יש תורה על עצמו שממית ומי להפך, ממש היא
מפני  זה על ראיות להביא צריך ואין עצבות. לו יש הזה העולם תענוגות אחר שרודף מי ואילו
שמואל  ר' הגאון מו"ר אצל ללמוד זכיתי והנה פעם. אחר פעם בעינינו זאת רואים שאנו
גשמיות, מאד במעט חי שהוא פי על שאף עיני שראו מה על להעיד אני ויכול זצ"ל, בירנבוים
הנפש  ומנוחת חיים שמחת לו שהיה ופשוט נורא, ואושר שמחה לו והיה ולילה יומם למד הוא

נפלא. באופן

התורה,וגם לומדי עם חלקי ששם להקב"ה מיוחדת הודאה להודות אני רוצה זה על
והרחבת  חיים שמחת הקב"ה לי נתן זו זכייה ידי ועל העולם, את שמחזיקים אלו בין ולהיות

הבא. ועולם הזה עולם של ואושר לשמחה המפתח נמצא שם שהרי הדעת,
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בברכותוידועים הגמרא א)דברי בנייהו (יז, באקרויי זכיין במאי נשים חייא לרבי רב "א"ל ,
להודות  ברצוני רבנן". מבי דאתו עד לגברייהו ונטרין רבנן בי גברייהו ובאתנויי כנישתא לבי
המרובה  ובדאגתה במעשיה הרבה זכויות לה שיש תחי' בודיא בתיה היקרה לאשתי מאוד
ושמחה  נחת הרבה לה שיהיה ה' רצון יהי התורה. בלימוד ולבנינו לי שעוזרת עניינים בהרבה

ושנים. ימים ואריכות ואושר

לילך וכן לי שסייעה הגדולה עזרתם על שיחיו מורתי ואמי מורי לאבי להודות אני רוצה
שיתן  רצון ויהי גדול. חסד ובעלי השם עבדי של נפלאות דוגמאות היותם ועל התורה, בדרך
וכן  ה'. ועבודת חסד של עמודים להיות להמשיך שיוכלו והלאה הלאה ובריאות  כח ה' להם
כל  על שתחי' קעסט רחל שרה וחמותי קעסט אלימלך יצחק הרב למו"ח תודה להביע ברצוני
היותם  מלבד התורה, ואהבת וישרות קדושה של דוגמאות היותם ועל בשבילי, שעשו מה
ובריאות  כח ה' להם שיתן רצון יהי ישראל. בכלל תורה וריבוי ה' בעבודת מיוחד כח בעלי

שנה. ועשרים מאה עד היקרה בעבודתם להמשיך שיוכלו

אשה מלבד שהיא שתחי' בעננעט רייזל תמר מרת חמותי לאם להודות אני רוצה אלו כל
ה' בעבודת מאד גדול רושם עושה דמותה נוראה, שמים ויראת חכמה בעלת מאד, חשובה

ושמחה. הצלחה בריאות של רבות שנים עוד ה' לה שיתן רצון יהי משפחתה. של

בברכותוהנה הסוגיה ב)ידועה ועיין (יח, הזה. בעולם שקורה מה יודעים המתים  האם
באחרים  הרבה עסקו שבחייהם שצדיקים שכתב דבש היערות דברי את שהבאתי בספרי
כל  עוסקים שאינם צדיקים ואילו הזה, בעולם קורה מה יודעים הבא בעולם גם עליהם, ודאגו
נפש  מסרו וזקנתי שזקני זכיתי הזה. בעולם קורה מה מיתתם לאחר יודעים  אינם באחרים, כך
מסירות  משפחתם. של שמים ויראת התורה לימוד עבור מיוחד באופן עצמם צרכי על וויתרו
זקני  של הנהגתם השם. ועבודת התורה בדרך להלך למשפחתם וסייעה מופלאה היתה נפשם
נפש  ומסרו באחרים הרבה שעסקו צדיקים אודות דבש היערות שאמר למה דומה וזקנתי
שאפילו  אני בטוח וממילא להם, חשובה כך כל היתה משפחתם של שהרוחניות כיון עליהם,
רוח  נחת להם ויש הזה, בעולם במשפחתם שקורה מה יודעים צדיקים אותם האמת בעולם
יעקב  הרב ע"ה, אינזליכט שרה ורעייתו זצ"ל אינזליכט אלקנה הרב הם הצדיקים זקניי גדולה.
חיה  ורעייתו זצ"ל קעסט ברוך שלמה הרב ע"ה, ראבער רבקה ורעייתו זצ"ל ראבער מאיר

זצ"ל. שפריי יוסף והרב זצ"ל בעננעט אהרן הרב ע"ה, קעסט

לומדי אסיים בין להיות להמשיך ויכולת ובריאות כח לי שיתן להקב"ה בתפילה זו הקדמה
יתברך. לפניו רוח נחת ולעשות הדעת והרחבת הנפש מנוחת מתוך ספרים עוד ולכתוב תורה
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ברכות  למסכת פתיחה
דרבנן  או דאורייתא שמע קריאת

שמע במתני' את קורין מאימתי

העוסקת וכו'. המסכת בפתיחת

ולדון  להקדים נראה שמע קריאת בדיני

מצות  האם והראשונים הגמרא בדברי

דרבנן. או דאורייתא מצוה היא שמע קריאת

א)בגמרא יהודה (כא, רב "אמר איתא,

לא  ספק שמע קריאת קרא ספק

טעמא  מאי וכו' וקורא חוזר אינו קרא

אמר  אלעזר ורב וכו' דרבנן שמע קריאת

חוזר  קרא לא ספק קריאת קרא ספק

ק"ש  "קסבר כתב אתר על וברש"י וקורא".

מחלוקת  שיש ונמצא היא". דאורייתא

מצוה  היא שמע קריאת אם בגמרא

מדרבנן. או מדאורייתא

שמצות ומצינו שסוברים ראשונים כמה

מדרבנן: היא שמע קריאת

אלעזר)הרא"ש תוס' ורב ד"ה א כתב (כא,

ספק  ק"ש קרא ספק אמר אלעזר "רב

ק"ש  ס"ל אי ואפילו ויקרא. יחזור קרא לא

בה  דאית משום מתפילה ליה חמירא דרבנן

מדבריו  מבואר שמים". מלכות עול קבלת

הנ"ל  האמוראים ששני צד עכ"פ שיש

אלעזר. רב אפילו דרבנן, שק"ש סוברים

והרי)רש"י ד"ה הכי)ותוס'(שם הביאו (ד"ה

שק"ש  דגמרא לסתמא שס"ל גירסא

סמך  עכ"פ יש זו גירסא ולפי דרבנן. הוא

יתבאר  בסמוך [אמנם דרבנן שק"ש לצד

ודאי  שמע מקריאת שחלק רש"י ששיטת

מדאורייתא]. הוא

ואיזו)תוס' ד"ה ב מג, דברי (מנחות על כתבו

וזכרתם  אותו "וראיתם שם, הברייתא

בו  התלויה אחרת מצוה וזכור זו מצוה ראה

שמלשון  שהגם שמע". קרית זו זו ואיזו

שק"ש  משמע פסוק שהביאה הברייתא

לשונם, וזה כך, זה אין מדאורייתא

דרבנן". שמע דקרית בעלמא "אסמכתא

דרבנן. שק"ש סברו שתוס' להדיא ומוכח

וסוברים ויש שחולקים ראשונים כמה

ברי"ף עיין דאורייתא. ב שק"ש (יב,

יג)וברמב"םברי"ף) הלכה ב פרק ק"ש (הלכות

טו)וברא"ש סימן ג .(פרק

שק"ש אמנם הסוברות בדעות אף

איזה  שיטות, כמה יש דאורייתא

אינו  חלק ואיזה התורה מן ק"ש של חלק

שסוברות  רבות שיטות ויש מדרבנן. אלא

ג' כל את כוללת דאורייתא המצוה שאין

הפרשיות.

במלחמותמדברי א הרמב"ן ז, השנה (ראש

ברי"ף) ב כיון – תשאל "ואם שכתב

רק  לא ק"ש, [כל כולה כונה צריכות דמצות

אינה  זו כונה. ליבעי נמי ראשון] פסוק

יוצא  ובו ראשון פסוק ק"ש שעיקר שאלה

שמע  התם עלה כדאמרינן חובתו, ידי

של  ק"ש היא זו אחד ה' אלוקינו ה' ישראל
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אמר  התם נמי ואתמר הנשיא. יהודה ר'

יצא, ונאנס אחד ה' אלוקינו ה' ישראל שמע

אלא  ליתא בדיעבד קריאה מצות אף אלמא

כוונת  צריך הכי ומשום ראשון בפסוק

דוקא  מעכב כוונה שדין עולה הלב".

יצא  בשינה נאנס אם וכן ראשון בפסוק

שהחיוב  ומשמע התורה, מן חובתו

ואילו  ראשון פסוק דוקא הוא דאורייתא

מדרבנן. זהו השאר

סבר [והגם שהרמב"ן לומר אפשר שהיה

ספר הקרית א)כמו פרק (ק"ש

ד)והנצי"ב אות נג שאילתא שאלה (העמק

דוקא  הוא החיוב שעיקר בסמוך, שיובאו

אבל  חובה, ידי יוצאים ובזה ראשון פסוק

מצוה  הקיום בעיקר נכלל שמרבים מה כל

אי  אבל ק"ש, של פשטות דאורייתא זה ן

הרמב"ן]. דברי

החינוךוזה שיטת תכ)גם שהמצוה (מצוה

ראשון. פסוק דוקא היא דאורייתא

שיטת ויש והיא באחרונים נוספת שיטה

ספר  א')הקרית פרק והנצי"ב (ק"ש

ד) אות נג שאילתא שאלה שמחדשים,(בהעמק

ראשון, פסוק דוקא הוא דאורייתא שהחיוב

של  חלק גם נעשה שמוסיף מה כל אבל

יציאת  סיפור מצות לזה, דוגמא המצוה.

מצה  פסח באמירת לקיימה שיכולים מצרים

מקיים  דברים שמוסיף מה כל אבל ומרור,

דאורייתא. מצוה

רש"יוהנה דברי עד)מפשטות ד"ה א (ב,

פרשה  שדוקא ליה שסבירא משמע

כתב  רש"י שהרי מדאורייתא. היא ראשונה

מעריב  שמתפללים העולם מנהג את לבאר

הכוכבים, צאת קודם שזה הגם יום מבעוד

של  ק"ש יוצאים הם איך קשה ולכאורה

שעל  ק"ש על שסמכו רש"י וביאר ערבית.

ותוס' עיקר. שהוא מאימתי)המיטה ד"ה (שם

שעל  ק"ש על לסמוך שייך איך הקשו

פרשה  אלא בה אומרים אין והרי המיטה,

של  חיוב ידי בזה יוצאים ואיך ראשונה,

פרשיות. ג' אמירת

שגם ואפשר שאף רש"י דברי לתרץ

את  לומר שצריך מודה הוא

אם  הכוכבים צאת אחר פרשיות ג' כל

סבירא  מקום מכל יום. מבעוד התפלל

קריאת  מצות חיוב עיקר שכלפי ליה

שלאחר  הקריאה על לסמוך אין שמע

ולא  ישכח שמא שחיישינן הכוכבים, צאת

שאין  כיון הפרשיות שאר כלפי אבל יקרא,

החיוב  וכל מדרבנן, אלא מדאורייתא חיובם

ובפרשה  ראשונה, פרשה רק הוא דאורייתא

אפשר  בזה המיטה, שעל בק"ש יוצאים זו

אחר  פרשיות ג' ויאמר יזכור שהוא לסמוך

שמא  לחשוש צריך ואין הכוכבים, צאת

מדרבנן. אלא אינו זה שחיוב מפני ישכח,

ראשונה ונמצא פרשה שרק סבר שרש"י

ולא  דאורייתא היא ק"ש של

לעיין  יש שעדיין אלא פרשיות. שאר

הראשונה  הפרשה כל האם רש"י בשיטת

ראשון, פסוק רק או מדאורייתא היא

אפשר  שהרי והחינוך. הרמב"ן וכשיטת

ידי  שיוצאים שהטעם רש"י לפי לומר

אין  המיטה שעל בק"ש דאורייתא חיוב

הוא  הפרשה כל קריאת שחיוב משום זה

על  שמע שבקריאת מפני אלא התורה, מן

ודוקא  ראשון, פסוק את קוראים המיטה

מדאורייתא. הוא זה פסוק
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