
הגה''ק רבי עוזר מקלימנטוב זי''ע

בעמח''ס אבן העוזר - כ''ה אייר

גם  וישנם  או''ח,  שו''ע  על  העוזר''  ''אבן  ספר  חיבר 
וחריפות.  על מסכתות הש''ס. ספריו מלאים עמקות 

זי''ע,  נזר  אבני  בעמח''ס  דהגה''ק  משמיה  ומטו 

שאמר שמעולם היה מייגע את עצמו לבוא לחריפות 

של הגאון הברוך טעם, ולדרך הלימוד של הגאון בעל 

אבן העוזר. 

הגה''ק  וזקיני  זי''ע,  יהושע  הפני  הגה''ק  בימי  היה 
הללו  הגאונים  ושני  זי''ע.  אייבשיץ  יהונתן  ר'  הרבי 

והפני  הבהירים,  ספריו  על  נלהבות  הסכמות  כתבו 

יהושע כותב בזה''ל ''הגאון המחבר ז''ל היה מפורסם 

וזכה  עולם,  מגדולי  כאחד  ובחסידות  בתורה  בדורו 

תלמידים  שהיו  הדור  גדולי  תלמידים  כמה  להעמיד 

סגיאין  וזימנין  ידעתי  אנכי  וגם  שלו,  מובהקים 

ובפוסקים,  בש''ס  סוגיות  בכמה  עמו  פלפלתי 

ועוקר  סיני  האריה ממש,  כלב  וראיתי שלבו  ומצאתי 

כן מפליג הרבי  נכונות''. כמו  ובסברות  הרים בפלפול 

ר' יהונתן זי''ע בשבחי המחבר ''הרב המחבר ספר הלז 

הארץ,  בכל  שמו  נתפרסם  כאשר  ומובהק  גאון  היה 

והיה מגאוני קשישאי לומדי תורה לשם שמים כאשר 

שהרבי  וידוע  ובחכמה'',  בתורה  יגע  שמאוד  ידעתי 

וראיתי  בתוארים,  מאד  זהיר  היה  זי''ע  יהונתן  ר' 

כתב  והשואל  להתומים,  אחד  רב  שכתב  אגרת  פעם 

שלא  התומים,  לו  וכותב  מופלגים,  בתוארים  במכתב 

שאינה  מלאכה  הוי  זה  כי  גדולים  תוארים  לו  יכתוב 

השאלה,  את  בקיצור  לו  שיכתוב  וגם  לגופה,  צריכה 

שכותבים  הלשון  אריכות  את  לקרוא  צורך  לו  אין  כי 

לו השואלים.

בס' מליצי אש בערכו של רבינו, מביא מעשה שסיפר 
שו''ת  בעמח''ס  זי''ע  אברהם מסוכטשוב  רבי  הגה''ק 

לאנשי  נודע  כאשר  ההם  בימים  כמקובל  נזר –  אבני 

או  העיירות  באחת  שנמצא  וחשובה,  גדולה  עיר 

הלכות  לפסוק  שיודע  מופלג  גאון  הכפרים,  באחד 

בעיר  ברבנות  לשמש  אותו  מזמינים  היו  למעשה, 

הגדולה אצלם. כמו שהיה אצל הגה''ק הנודע ביהודה 

הקטנה  יאמפלא  בעיר  רב  היה  שבתחילה  זי''ע 

כן  וכמו  פראג.  הגדולה  בעיר  לרבנות  והוזמן  בפולין, 

הגה''ק ההפלאה זי''ע שבתחילה היה רב בפולין בעיר 

קטנה והוזמן לפרנקפורט דמיין. והנה באותה תקופה 

חיפשו אנשי העיר הגדולה לאלקים פרנקפורט דמיין, 

דרך, שיורה אותם בדרך הישר  רב שיהיה להם מורה 

העיר  ומנהיגי  יעשון.  אשר  המעשה  את  להם  ולהגיד 

רב  שוכן  קלימנטוב  שבעיר  שמעו  דמיין  פרנקפורט 

חכמים  תלמידי  של  משלחת  לשם  ושלחו  גדול,  גאון 

לעיר  רבנות  כתב  לו  ולמסור  למדנותו  על  לעמוד 

משולחי  הגיעו  כאשר  ויהי  דמיין.  פרנקפורט  הגדולה 

בשדה  מצאו  לעיר  ובכניסה  לקלימנטוב,  הקהילה 

לו  ובסמוך  ולומד,  גמרא  ובידו  אבן  על  יושב  יהודי 

הרב,  מתגורר  היכן  אותו  ושאלו  באחו,  פרה  רועה 

וכשומעם  קלימנטוב,  של  הרב  הוא  שהוא  להם  ואמר 

כתב  את  לו  הגישו  מיד  בשמו,  המפורסם  הרב  שהוא 

הבטחה  בהוסיפם  פרנקפורט,  הגדולה  לעיר  הרבנות 

עוזר  רבי  הגאון  להפתעתם  אך  צרכיו,  לכל  שידאגו 

פרנסה  אי משום  עמו,  ונימוקו  ידיו  דחה אותם בשתי 

מחלבו  מעט  בדוחק,  עכ''פ  כאן  מתפרנס  אני  הלא 

לו  ולמה  מהעיר,  ומעט  לפני,  רועה  שהיא  הפרה  של 

ואע''פ  הגדולה.  בפרנקפורט  הרבנות  של  הטרדות 

שאין  ואמרו  עמם,  שיבוא  בו  להפציר  המשיכו  שהם 

לא  כזה,  כמותו לשבת במקום קטן  לגדול  זה מתאים 

בתורה,  חשקה  שנפשו  באומרו  עמהם,  ללכת  הסכים 

הזמן  וברוב  מועטים  טרדותיו  הזאת  הקטנה  ובעיר 

יכול לעסוק בתורה.

‚ליון כ"ז ◇ פר˘˙ בחו˜ו˙י  ◇  חו„˘ ‡ייר ˘נ˙ ˙˘פ"ב לפ"˜

בעזהשי"ת

‚ליון כ"ז ◇ פר˘˙ בחו˜ו˙י  ◇  חו„˘ ‡ייר ˘נ˙ ˙˘פ"ב לפ"˜

להורו˙ נ˙ן
פנינים ומ‡מרים י˜רים 

מ˙ור˙ רבינו ה‚ה"˜ רבי נ˙ן ‚ע˘טעטנער זˆו˜"ל

ע''י ˘מ˙יי‚ע ב˙ור‰ 
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שתהיו  פירש''י  ג).  (כו,  וגו'  ֵלכּו  תֵּ ֻחּקַֹתי  בְּ ִאם 
עמלים בתורה. 

דהנה  וי''ל  בזה.  התורה  עמל  נרמז  איך  וצ''ב 
בלכת  בדרך  ובלכתך  יא.)  (ברכות  חז''ל  אמרו 

דידך היינו של רשות ולא של מצוה, ולפ''ז צ''ע 

הלשון אם בחוקותי תלכו, הלא בשעת ההליכה 

רשות.  של  היינו  דהליכה  החוקות,  קיום  ליכא 

שדברי  פי''ד)  אליהו  דבי  (תנא  חז''ל  אמרו  אולם 

אפשר  וזה  באבריו,  נבלעים  להיות  צריך  תורה 

בתורה  שמתייגע  שע''י  התורה,  עמל  ע''י  רק 

כחותה  רק  כשלומד  אבל  בדמו,  התורה  נכנסת 

שע''י  נמצא  שוכח.  הוא  במהרה  גחלים  ע''ג 

ואף  תמיד  באבריו  התורה  נשאר  התורה  עמל 

כשמפסיק ללמוד והולך לעסוק בצרכיו התורה 

שגם  תלכו,  בחוקותי  אם  והיינו  עמו,  הולכת 

בשעת הליכה דידך תהא חוקותי אתך, זה יתכן 

רק ע''י שתהיו עמלים בתורה.

Y
עמל‰ ˘ל ˙ור‰ - ‰י‡ עˆמ‰ ˙ור‰

שתהיו  פירש''י  ג).  (כו,  וגו'  ֵלכּו  תֵּ ֻחּקַֹתי  בְּ ִאם 
עמלים בתורה. 

חוקה.  התורה  עמל  נקרא  למה  דאכתי  יל''ד 
ונראה, דלימוד התורה אינו דומה ללימוד שאר 

ללימוד  תכלית  אין  החכמות  דבכל  חכמות, 

רואה  ואינו  שמתייגע  ומי  בלבד,  הידיעה  אלא 

היה,  לריק  עמלו  כל  הנה  בלימודו  ברכה  סימן 

על  לעמוד  זכה  שלא  מי  אף  בתורה  כן  לא 

שכר  מקבל  הנה  רבה  יגיעה  אחרי  גם  האמת 

על עצם העמל, כי עמלה של תורה היא עצמה 

תורה היא. 

(פא.)  נדרים  בחי'  החת''ס  זקיני  שפירש  וע''ד 
בתורה  ברכו  שלא  על  הארץ  אבדה  מה  על 

היא  הלימוד  שתכלית  שחושב  דמי  תחילה, 

לימוד התורה,  יכול לברך על  אינו  א''כ  הידיעה 

שהרי אין מברכין אלא על גמר מצוה, כמבואר 

(מב:) כל מצוה שעשייתה גמר מצותה  במנחות 

עליה  מברכין 

גמר  עשייתה  ושאין 

אבל  עליה,  מברכין  אין  מצוה 

ואף  התכלית  היא  עצמו  לימודה  התורה  בעצם 

אם כבר בקי בכל חדרי תורה מצוה עליו ללמוד 

עליו,  לברך  שפיר  שייך  וממילא  הפסק,  בלי 

הלימוד  בשעת  מיד  מתקיימת  דהמצוה  כיון 

בשלימות, וע''ז אבדה הארץ שלא ברכו בתורה 

לברך  שראויה  התורה  את  החשיבו  לא  תחילה, 

עליה תחלה כאילו עצם לימודה הוא התכלית.

בעצם  מצוה  יהיה  למה  פלא  הוא  ולכאורה 
בחוקותי  אם  והיינו  היא,  שחוקה  אלא  לימודה, 

בתורה  לעמול  זהו עמל התורה, שהחיוב  תלכו, 

ז''ל  כעי''ז באוה''ח  בלי טעם, שו''ר  היא חוקה, 

וברוך שכיוונתי.

בחקותי  אם  הפרשה,  המשך  לפרש  יש  ובזה 
שהעמל  ותבינו  בתורה  שתעמלו  תלכו, 

גשמיכם  ונתתי  עי''ז   – התכלית  הוא  בעצמו 

לבטח  וישבתם  וגו'  יבולה  הארץ  ונתנה  בעתם 

יאמרו  ולא  הארץ,  תחרב  לא  שעי''ז  בארצכם, 

על מה אבדה הארץ, שהרי ברכו בתורה תחלה, 

שהרי עמלו בתורה והראו גודל חשיבותה.

Y
ונ˙˙י ˘לום ב‡רı – ˘לום ‡מי˙י

ְוֶחֶרב  וגו'  ַמֲחִריד  ְוֵאין  ם  ַכְבתֶּ ּושְׁ ָאֶרץ  בָּ לֹום  שָׁ י  ְוָנַתתִּ
לפעמים  דהנה  י''ל  ו).  (כו,  ַאְרְצֶכם.  בְּ ַתֲעבֹר  לֹא 
יש שלום ע''י ריבוי החרב הנמצא בארץ, שע''י 

האויב  ממילא  היטיב  מזוינים  הארץ  שתושבי 

ושורר  בהם  מתגרים  אין  וע''כ  מפניהם  פוחד 

השלום. 

לפעמים  כיון  אמיתי,  שלום  זה  אין  באמת  ברם 
יתנפלו  חולשה  של  וברגע  הגלגל  יתהפך 

כי  התוה''ק  מבטיחנו  ע''כ  עליהם,  אויביהם 

אם  שאפילו  עד  בארץ,  ישרור  אמיתי  שלום 

המשמר,  על  תעמדו  שלא  דהיינו  ושכבתם, 

אויב  שום  יהי'  לא  כי  מחריד,  ואין  אז  גם 

שלא  בארצכם,  תעבור  לא  וחרב  סביבותיכם, 

תצטרכו לשום חרב.
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חג השבועות

‰‰כנ‰ ‰‚„ול‰ ביו˙ר לח‚ ‰˘בועו˙ 

- ע"י לימו„ ‰˙ור‰

המקודשים,  הספירה  בימי  כעת  עומדים  אנו 

את  לתקן  אלו  נשגבים  בימים  צריכים  ואנו 

ופגם,  סיג  מכל  ונשמותינו  ורוחותינו  נפשותינו 

בוא  לקראת  דרבה  בהכנה  להתכונן  שנוכל  כדי 

יום הגדול זמן מתן תורתינו באהבה. 

התורה,  לימוד  הוא  ביותר  הגדולה  ההכנה  והנה 

את  לזכך  המיוחדת,  בסגולתה  נודעת  התורה  כי 

גדול  חוב  וע''כ  הלבבות,  את  ולטהר  הנשמות 

ולהשתתף  לבוא  אחד,  כל  על  מוטל  וקדוש 

ביומו,  יום  מידי  המתקיימים  התורה  בשיעורי 

כי  ולשתות,  לאכול  שוכח  אינו  שהאדם  וכשם 

ללחם  רעב  שהוא  מרגיש  והוא  הדבר  בנפשו 

לימוד התורה  וצמא למים, כמו''כ צריכה להיות 

לדף  רעב  שהוא  לבבו  בעמקי  שירגיש  אצלו, 

גמרא ודברי רש''י והתוספות.

(מוצש''ק מברכין אייר שנת תשנ''ד)

האם צריך להפסיק באמצע לימוד התורה 
לברכת רעמים 

באמצע  ורעמים  ברקים  יש  כאשר  השאלה  ע"ד 

ביטול  נגרם  עי"ז  כי  והברקים,  הרעמים  ברכת  לברך  להפסיק  השיעור, אם 

תורה והפסק ברציפות הלימוד.

לאומנותינו.  תורתינו  ומפסיקין  (הואיל  אנו  כגון  א)  (יא  שבת  בגמרא  מבואר  הנה 
רש"י) מפסיקין לקריאת שמע ולתפלה. וכתב הרב המאירי ז"ל שם, ושמא 

פטור  במצוה  מצוות שהעוסק  תורה משאר  הקילו בתלמוד  והאיך  תאמר 
מעשה,  לידי  להביא  אלא  אינו  שהתלמוד  י"ל  א),  (כו  וכבסוכה  המצוה  מן 
לעשות  הלמד  זה  על  בירושלמי  שאמרו  וזהו  המעשה,  את  יפקיע  והיאך 
ולא הלמד שלא לעשות וכו', ומכל מקום במצוה שאפשר לעשותה על ידי 
וכן במאירי  עיין שם.  עוברת  וכן מצוה שאין שעתה  אינו מפסיק,  אחרים 
אין  המצוה,  מן  פטור  במצוה  העוסק  שאמרו  פי  על  אף  ב),  (ט  קטן  מועד 
לידו,  מצוה  ואירעה  בתורה  עוסק  שהיה  מי  אלא  זה,  בכלל  תורה  תלמוד 

אם אפשר לעשותה על ידי אחרים אין לו לבטל עליה עיין שם באורך. 

אחרים,  ידי  על  לעשותה  אפשר  שאי  מצוה  היא  הרעמים  ברכת  והנה 
ושעתה עוברת, א"כ לא שייך בזה לומר דהעוסק במצוה פטור מן המצוה 
יפסיק  רעמים  קול  שמע  דאם  סק"ה)  ס"ו  (סי'  מג"א  ועיין  לברך.  וצריך 
שם  תשובה  ובשערי  שם.  עיין  ויברך  שמע  קריאת  של  הפסוק  באמצע 
בהגהות  וכן  להפסיק,  דאין  וכתב  זה  על  דחולק  שור  מבכור  הביא  (סק"ד) 

בזה.  מ"א)  סי'  או"ח  (קמא  ביהודה  נודע  בשו"ת  ועיין  שם.  ז"ל  ז"ל  הגרע"א 
לברכת הרעמים, אלא  דצריך להפסיק  נראה פשוט  תורה  ועכ"פ בתלמוד 

דצריך לזרז את התלמידים שיחזרו מיד ללימודם.

כשהם  הבנים  ראש  את  לכסות  אם 
פחותים מבן ג' שנים

וע"ד ששאל מה מנהג החתם סופר ז"ל אם לכסות את ראש הבנים כשהם 
אולם  ז"ל,  החת"ס  ממנהג  בזה  מצאתי  לא  הנה   - שנים  ג'  מבן  פחותים 

בין  "המנהג  ע"ד  שנשאל  ר"י)  סי'  (או"ח  הבושם  ערוגת  דו"ז  בשו"ת  ראיתי 

חסידים ואנשי מעשה להמתין בתגלחת שערות הראש של בניהם עד יום 

מלואת להם ג' שנים, כדי לחנך את ילד במצות לא תקיפו פאת ראשכם", 

ובילד חלש המזג שהשערות כבדו עליו אם יש קפידא להמתין דוקא עד 

קודש,  בהררי  ויסודתם  תורה  ישראל  של  מנהגן  "שכל  והשיב  שנים,  ג' 

להמתין  הנ"ל  מנהג  וגם  מעשה,  ואנשי  חסידים  בו  שנהגו  מנהג  בפרט 

(פ'  ילקוט  במדרש  רז"ל  בדברי  יסוד  לו  שנים מצאתי  ג'  להבן  מלואת  עד 

מדבר  פריו,  את  ערלתו  וערלתו  מאכל  עץ  כל  ונטעתם  בפסוק  קדושים) 

לדבר,  ולא  להשיח  לא  יכול  שאינו  ערלים,  לכם  יהיה  שנים  שלש  בתנוק, 

לתורה,  [כצ"ל]  מקדשו  שאביו  קודש,  פריו  כל  יהיה  הרביעית  ובשנה 

הלולים שמהלל להקב"ה עכ"ל המדרש. וכן הוא בתנחומא שם. הרי שעד 

לכם  יהיה  שנים  שלש  בבחינת  דהוא  לתורה,  לחנכו  נכון  אין  שנים  שלש 

ערלים, והוא הדין נמי לענין קיום המצוות עיין שם. 

(חלק שני סימן צ"ט) כתב, דאם הגאון ערוגת הבושם  מהר"ם בריסק  ובשו"ת 
הנ"ל ציוה שלא להקדים אין לזוז מדבריו אף זיז כל שהוא עיין שם. ועיין 

עוד שם (סי' צ"ח), ושם ציין לשו"ת אפרקסתא דעניא (סי' קס"א) ואינו תחת 

ידי לעיין בו.
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ח˜ נ˙ן

עניני הלכה משולחנו של רבינו זי"ע

„בר בע˙ו

פנינים בעניני ‰זמן
זה מספרים מהגה''ק רבי יהודה כהנא זי''ע  בענין 
הגה''ק  של  [אחיו  הספיקות  קונטרס  בעמח''ס 

שימש  שבתחילה  החושן],  קצות  בעמח''ס 

אותו  הזמינו  הימים  וברבות  קטנה,  בעיר  ברבנות 

כשנשאל  ופעם  סיגעט,  הגדולה  בעיר  רב  להיות 

ממקורביו מדוע עבר לשמש ברבנות בעיר גדולה 

קטנה  עיר  באותה  לו  היה  טוב  הרי  כסיגעט, 

צחות,  בדרך  להם  והשיב  בתחילה.  בה  שישב 

לגדולה  עולה  אדם  אין  יד.)  (סנהדרין  חז''ל  דאמרו 

והנה אדם  עונותיו.  לו על כל  כן מוחלין  אלא אם 

מועטת,  בגדולה  לעלות  לו  די  א''כ  מעט  שחטא 

כי אינו צריך מחילה  ויכול להיות רב בעיר קטנה, 

שישנם  אנכי  אעשה  מה  אבל  חטאיו,  על  גדולה 

מחילה  צריך  ואני  ועונות,  חטאים  הרבה  בידי 

לעיר  עברתי  ולכן  עונותי,  כל  על  ומרובה  גדולה 

בזה  ואולי  מיוחדת,  לגדולה  לעלות  כדי  גדולה 

אחרים  ישראל  וגדולי  הרבים.  עונותי  יתכפרו 

בקרן  מונחת  התורה  שתהא  טפי  שעדיף  סברו 

ומוטב להיות  ויטול,  יבוא  ליטול  וכל הרוצה  זוית, 

נחבא אל הכלים.

רשכבה''ג  מזקיני  פעמים  כמה  הזכרתי  כבר 
את  שונא  שהיה  זי''ע,  איגר  עקיבא  רבינו 

מכתבים  שני  וישנם  מאודו,  בכל  הרבנות 

הרבנות.  ענין  על  גדול  בכאב  הגרע''א  שכותב 

ממאס  שהוא  הגרע''א,  רבינו  כותב  במכתביו 

לחסר  ההוראה  אימת  מלבד  הרבנות,  את  מאד 

גיהנום  כאילו  מרגיש  הוא  עת  ובכל  כמוהו,  דעת 

ברבנות  משמש  שבהיותו  וכותב  תחתיו.  פתוח 

ימלט  לא  אשר  פלפול,  עניני  ברבים  להציע  צריך 

שלא  תורה  הוי  [וא''כ  לפעמים,  לבב  משמחת 

על  הציבור  על  עול  מטיל  שהוא  וגם  לשמה]. 

מקבל  שהוא  דהיינו  כפיים,  יגיעת  בלי  דבר  לא 

להם  פוסק  שהוא  במה  מהקהילה  משכורת 

ומדוע  מיוחד,  מעשה  בזה  ואין  שאלותיהם,  את 

שישלמו בעבור זה. וכותב ''ובאמונה רוב תפילותי 

בימים הקדושים הם להוציאני ממסגר אסיר הזה 

בזה,  יחיד  לא  שאני  אע''פ  הרבנות,  מעבודת 

עמם,  ונימוקם  טעמם  הגדולים  לרבנים  מסתמא 

כלל  בזה  לנפשי  מרגוע  מצאתי  לא  אנכי  אבל 

והסכימה  לזה,  הסכימה  הרבנית  זוגתי  גם  וכלל, 

כתב  זה  [מכתב  ונשיאם  בנינו  נגדל  בעז''ה  שאם 

בביתו  היו  ואז  פרידלאנד,  במערקיש  רב  בהיותו 

חריבה  בפת  במנוחה  נשב  אז  בנים],  ארבעה 

אמרתי  רבות  פעמים  ה',  את  ונעבוד  לחץ  ומים 

ואברהם  וורעשנע  ישראל  רבי  וחבירי  לעמיתי 

שמש  להיות  יותר  אנכי  בוחר  לדעתי  כי  בני, 

בבית הכנסת או שומר לילה להתפרנס מיגיע כף 

וללמוד רוב היום''. 

''כל  מידידיו  לאחד  כותב  הוא  שני  ובמכתב 
ממות  מר  אני  ומוצא  הרבנות  את  לעזוב  מגמתי 

את הרבנות וכו', אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם 

אני  מעלה  הפועל,  אל  מחשבתי  להוציא  יחזקני 

לשער  ואפשר  מישראל''.  נפש  קיים  כאילו  עליו 

יושב בכניסות  וקדושו  גאון ישראל  לעצמינו, איך 

בביהכנ''ס,  שמש  או  לילה  שומר  להיות  הבתים 

אך רבינו עצמו לא חשש להיות כזאת.

(מוצש''ק מברכין סיון שנת תשנ''ד)

‰מ˘ך מעמו„ ˜ו„ם


