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  תוכן מפורט להדרנים

        

בין ביאור הקשר  - "ח מרבים שלום בעולם"ת"ביאור    - )1111((((    הדרן למסכת ברכותהדרן למסכת ברכותהדרן למסכת ברכותהדרן למסכת ברכות

        ....סיום מסכת ברכות לתחילת מסכת שבת

עוז לעמו ' ה" - ביאור הפסוק שמסיים את מסכת ברכות   - ))))2222((((    הדרן למסכת ברכותהדרן למסכת ברכותהדרן למסכת ברכותהדרן למסכת ברכות

שבו רמוז כיצד כל יהודי יכול לקיים את כל ." ..יתן

  .י השלום והאחדות"ע, ג מצוות"התרי

ח לאדם שלא נברא יותר נ" - ל"ביאור מאמר חז    

  ".משנברא

ל לעשות שמחה בזמן גמר "ה שתיקנו חזנטעם התק   - ))))3333((((    ותותותותהדרן למסכת ברכהדרן למסכת ברכהדרן למסכת ברכהדרן למסכת ברכ

  .עשיית מצווה

  ".כפה עליהם הר כגיגית"ביאור     

  .'וכו" י כאן הכל כאןנאם א" - ביאור דברי הלל   - ))))4444((((    הדרן למסכת ברכותהדרן למסכת ברכותהדרן למסכת ברכותהדרן למסכת ברכות

  . הקשר בין תחילת המסכת לסופה   - ))))5555((((    הדרן למסכת ברכותהדרן למסכת ברכותהדרן למסכת ברכותהדרן למסכת ברכות

  .במחשבה ובמעשה - 'י חלקים בעבודת הנש                

  .הקשר בין זכירת השבת לזכירת מחיית עמלק   - הדרן למסכת שבתהדרן למסכת שבתהדרן למסכת שבתהדרן למסכת שבת

  ?דריםנמדוע מסתיימת המסכת בעניין הפרת     

, ש לגבי קשירת נימא במקדש"ן ורנביאור מחלוקת רב   - הדרן למסכת עירוביןהדרן למסכת עירוביןהדרן למסכת עירוביןהדרן למסכת עירובין

פ היסוד ששבת הותרה בציבור וטומאה דחויה "ע

  .בציבור

  .סחיםהקשר בין סיום מסכת עירובין לתחילת מסכת פ    

  . ו בפדיון הבןנברכת שהחיי   -    הדרן למסכת פסחיםהדרן למסכת פסחיםהדרן למסכת פסחיםהדרן למסכת פסחים

  .הקשר בין סיום מסכת פסחים לתחילת מסכת שקלים                

ץ יכול להוציא את "ג האם הש"ביאור מחלוקת חכמים ור   -    הההה""""הדרן למסכת רהדרן למסכת רהדרן למסכת רהדרן למסכת ר

 .הבקי בתפילתו
חלקו בהם שנים נים שונתליית מחלוקות בעניי    

 .ןנ או דרברייתאבמחלוקת האם תפילה דאו
 דימי בסוף המסכת שמי שראה קרי בביאור דברי ר   - ))))1111((((    הדרן למסכת יומאהדרן למסכת יומאהדרן למסכת יומאהדרן למסכת יומא

  . כ יראה זרע ויאריך ימים"ביוה

יה בירושלמי שמי שמרד או מת ננח' ביאור דברי ר                

        .כ לא מתכפר לו"באמצע יוה

. ותיו מחולין לונכ עוו"ביאור העניין שהרואה קרי ביוה   - ))))2222((((    הדרן למסכת יומאהדרן למסכת יומאהדרן למסכת יומאהדרן למסכת יומא

        .ה כולהנלקים שידאג כל השוביאור דעת החו
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נ בשבת לדיני האכלת מאכלות "החילוק בין דיני פיקו   - ))))3333((((    הדרן למסכת יומאהדרן למסכת יומאהדרן למסכת יומאהדרן למסכת יומא

   .אסורות לחולה

        .ן בדין שחיטה לחולה בשבת"דיון בשיטת הר                

ות ומה הן מדבריות יימחלוקת רבי ורבנן מה הן בית   -    הדרן למסכת ביצההדרן למסכת ביצההדרן למסכת ביצההדרן למסכת ביצה

ירת ד לגבי יסוד גז"ם וראב"מקבילה למחלוקת רמב

        .מוקצה בשבת

ביאור המנהג שבנות ישראל יצאו בכלי לבן לכרמים      - הדרן למסכת תעניתהדרן למסכת תעניתהדרן למסכת תעניתהדרן למסכת תענית

        . על דרך הדרש ועל דרך הפשט,כ"ביוה

והקשר בין , ל לגבי שליטת אש הגיהנום"רוא "מחלוקת ר   -    הדרן למסכת חגיגההדרן למסכת חגיגההדרן למסכת חגיגההדרן למסכת חגיגה

מחלוקת זו למחלוקת בעניין קבלת טומאה של מזבח 

        .הזהב

        . מועד לסופוהקשר בין תחילת סדר    

טרפון בעניין עדי נשים האם צריכים ' ע ור"מחלוקת ר   - הדרן למסכת יבמותהדרן למסכת יבמותהדרן למסכת יבמותהדרן למסכת יבמות

        .דרישה וחקירה

ח מרבים שלום "ת"הטעם לסיום המסכת במאמר     

        ".בעולם

מהרה יבנה "מצד , דין איסור שתיית יין לכהנים בזמן הזה   - ))))1111(((( הדרן למסכת כתובותהדרן למסכת כתובותהדרן למסכת כתובותהדרן למסכת כתובות

        ".המקדש

  .ובהבירור עניין גאולה מתוך תש    

". עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיתנו פירות"  - ))))2222(((( כתובותכתובותכתובותכתובותהדרן למסכת הדרן למסכת הדרן למסכת הדרן למסכת 

  .   בעניין שינוי הטבע בימות המשיח

תליית המחלוקת האם להאמין לאשה שאמרה טמאה    -) ) ) ) 1111 ( ( ( (הדרן למסכת נדריםהדרן למסכת נדריםהדרן למסכת נדריםהדרן למסכת נדרים

אני במחלוקת האם ספיקא דאורייתא לחומרא או 

        .לקולא

    . חס לנדריםבעניין הי   -) ) ) ) 2222((((הדרן למסכת נדרים הדרן למסכת נדרים הדרן למסכת נדרים הדרן למסכת נדרים 

 . בעניין תכלית בריאת האדם
ח "ת" מסכתות מסתיימות במאמר ארבעביאור הסיבה ש   -    הדרן למסכת נזירהדרן למסכת נזירהדרן למסכת נזירהדרן למסכת נזיר

        .דיון בעניין נזירות שמואל". מרבים שלום בעולם

        ."לא תיתני ענווה דאיכא אנא "- יוסף' דיון בדברי ר   -    הדרן למסכת סוטההדרן למסכת סוטההדרן למסכת סוטההדרן למסכת סוטה

  . תחילת קידושיןהקשר בין סוף גיטין ל   -    הדרן למסכת גיטיןהדרן למסכת גיטיןהדרן למסכת גיטיןהדרן למסכת גיטין

. ש בעניין הסיבות לגירושין"ה וב"ביאור מחלוקת ב                

        .הקשר בין תחילת גיטין לתחילת קידושין

היא אליבא " שלש דרכים" - לשון המשנה הראשונה   -    הדרן למסכת קידושיןהדרן למסכת קידושיןהדרן למסכת קידושיןהדרן למסכת קידושין

        .ר"ש שסובר יש אם למקרא ואשה גם מצווה על פו"דר

        . הקשר בין סוף המסכת לתחילתה    
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ג לגבי אמירת בפני נכתב ובפני "ק ור"תליית מחלוקת ת   -ם ם ם ם סדר נשיסדר נשיסדר נשיסדר נשיהדרן להדרן להדרן להדרן ל

. א בעניין ספיקא מהתורה"ם ורשב"נחתם במחלוקת רמב

קישור תחילת . ביאור לשון המשנה בתחילת קידושין

  .וסוף קידושין עם תחילתה, קידושין עם תחילת גיטין

י בעניין לימוד תורה "ישמעאל ורשב' תליית מחלוקת ר      

  .יוסי ורבנן בעניין לחם הפנים' עם מחלוקת ר

  .קישור תחילת סדר נשים עם תחילת סדר נזיקין      

יהודה בסוף המסכת כשות וחזיז אין בהם ' דיון בדברי ר   -    קקקק""""הדרן למסכת בהדרן למסכת בהדרן למסכת בהדרן למסכת ב

  . משום גזל באתרא דלא קפדי

        .מ"ק לתחילת ב"קישור תחילת המסכת לסופה וסוף ב

  .דברי מוסר בעניין עוון הגזל

מ בעניין שתי גינות זו "מ בסוף ב"י ור"ביאור מחלוקת ר   - ממממ""""הדרן למסכת בהדרן למסכת בהדרן למסכת בהדרן למסכת ב

        . על גב זו

        .דיון במחלוקת שמובאת בסוף המסכת לגבי קניין בערב   - בבבב""""הדרן למסכת בהדרן למסכת בהדרן למסכת בהדרן למסכת ב

  . ב לתחילת סנהדרין"הקשר בין סוף ב

דיון במחלוקת האמוראים לגבי מספר הדיינים שרשאים 

                                                .לדון דיני ממונות

צדיק בא לעולם טובה "בסוף המסכת  ' דיון במאמר הגמ   -    דריןדריןדריןדריןהדרן למסכת סנההדרן למסכת סנההדרן למסכת סנההדרן למסכת סנה

ל לגבי צדקותו "יוחנן ור' לאור מחלוקת ר" באה לעולם

        .של נח

  .ביאור הקשר של סוף סנהדרין עם תחילת מכות

        .ביאור הקשר בין סוף מכות לתחילת שבועות   -    הדרן למסכת מכותהדרן למסכת מכותהדרן למסכת מכותהדרן למסכת מכות

דיון בעניין קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולעתיד 

ע שראו שועל יוצא " ולאור זה ביאור המעשה עם ר,בואל

  .מקודש הקודשים

אמי בשלהי שבועות תלויה במחלוקתם ' מחלוקת רב ור   -    הדרן למסכת שבועותהדרן למסכת שבועותהדרן למסכת שבועותהדרן למסכת שבועות

 .אם יש אם למקרא או למסורת
  .  ז"הקשר לתחילת ע

ז במחלוקת "תליית מחלוקת נחום המדי ורבנן בריש ע

        . לחומרא או לקולארייתאאם ספיקא דאו

ביאור יסוד המחלוקת בין שתי הלישנות בסוף המסכת    - הדרן למסכת עבודה זרההדרן למסכת עבודה זרההדרן למסכת עבודה זרההדרן למסכת עבודה זרה

        .בעניין נעיצת סכין

        .הקשר בין המסכתות בסדר נזיקין   -    ))))1111((((  הדרן למסכת הוריות הדרן למסכת הוריות הדרן למסכת הוריות הדרן למסכת הוריות

        .היחס בין סיני לעוקר הרים   - ))))2222((((  הדרן למסכת הוריותהדרן למסכת הוריותהדרן למסכת הוריותהדרן למסכת הוריות

        .דיון בעניין טומאה הותרה במת מצווה   - ))))3333(((( הדרן למסכת הוריות הדרן למסכת הוריות הדרן למסכת הוריות הדרן למסכת הוריות 

        .ה"ח קודם לכהן גדול ע"בעניין ממזר ת   - ))))4444(((( הדרן למסכת הוריות הדרן למסכת הוריות הדרן למסכת הוריות הדרן למסכת הוריות 
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אחרים אמרו אילו היה "דיון בדברי רבי בשלהי המסכת    - ))))5555((((הדרן למסכת הוריות הדרן למסכת הוריות הדרן למסכת הוריות הדרן למסכת הוריות 

ש בנו לגבי "וביאור הויכוח בינו לר". תמורה לא היה קרב

        .נטירת שנאה למי שמעשיו לא הועילו

, האם בני נח הקריבו שלמים או לאתליית המחלוקת    - הדרן למסכת זבחיםהדרן למסכת זבחיםהדרן למסכת זבחיםהדרן למסכת זבחים

דברי . במחלוקת האם שלמים הם משולחן גבוה או לא

ש בדברי תורה כיוון "הם בדרבנן וכ" אי עביד מהני"אביי 

        .שדברי סופרים חמורים מדברי תורה

אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכווין ליבו "בעניין    - הדרן למסכת מנחותהדרן למסכת מנחותהדרן למסכת מנחותהדרן למסכת מנחות

        .ה להקרבת קורבנותהיחס בין לימוד תור ." לשמים

הרי שאמר לו אביו עלה לגג והבא לי "' דיון בדברי הגמ   - הדרן למסכת חוליןהדרן למסכת חוליןהדרן למסכת חוליןהדרן למסכת חולין

 ."משם גוזלות
 .הספד . דיון בדין העוסק במצווה פטור מהמצווה    

' תליית מחלוקת ר.  מעשר בהמה מדאורייתא או מדרבנן   - הדרן למסכת בכורותהדרן למסכת בכורותהדרן למסכת בכורותהדרן למסכת בכורות

ג "למד ביפפא במחלוקת האם דבר שנ' פפי בריה דרבא ור

 .מידות הוא מדאורייתא או רק אסמכתא בעלמא
ש לגבי כניסת כוהנים לשדה חרם "י ור"יסוד מחלוקת ר   - הדרן למסכת ערכיןהדרן למסכת ערכיןהדרן למסכת ערכיןהדרן למסכת ערכין

.  ושדה אחוזה בשאלה האם קדושת דמים פקעה בכדי

 .חקירה במהות קדושת דמים
ח מרבים "חנינא ת' א אמר ר"ביאור שייכות מאמרו של ר   - הדרן למסכת כריתותהדרן למסכת כריתותהדרן למסכת כריתותהדרן למסכת כריתות

 , המסכתות שהוא מופיע בסופןארבעתל, לום בעולםש

 .  וכריתות, יבמות, נזיר,  ברכות-" ך"בני "-ראשי תיבות 
. י ראיית לילה"דיון בדין שאשה נעשית זבה גם ע   - הדרן למסכת נידההדרן למסכת נידההדרן למסכת נידההדרן למסכת נידה

מ " ימי זיבה האם הם הלמ11ע לגבי "ע וראב"מחלוקת ר

 .או מקראי
 .דול או תלמוד גדולדיון בסוגיית מעשה ג   - ))))1111(((( ס ס ס ס """"הדרן השהדרן השהדרן השהדרן הש
 ..."כל השונה הלכות בכל יום"א "דיוק בדברי התדב   - ))))2222(((( ס ס ס ס """"הדרן השהדרן השהדרן השהדרן הש

ה "עתיד הקב"ביאור המאמר המסיים את מסכת עוקצין    -) 1111 ( ( ( (יותיותיותיותננננס משס משס משס מש"""" ש ש ש שהדרןהדרןהדרןהדרן

  .  י עולמות"להנחיל לכל צדיק וצדיק ש

        .ס לסופו"היחס בין תחילת הש                

ס בדברי "ע פתח רבי וסיים את השביאור הסיבה מדו   -) ) ) ) 2222(((( ס משניות ס משניות ס משניות ס משניות """"הדרן שהדרן שהדרן שהדרן ש

 .ש"א וב"ר
ודברי חיזוק , היחס בין לימוד משנה ללימוד גמרא   - ))))3333((((ס משניות  ס משניות  ס משניות  ס משניות  """"הדרן שהדרן שהדרן שהדרן ש

 .ללימוד התורה
        

        



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שער ההדרנים
אמר אביי תיתי לי דכי חזינא צורבא "

מרבנן דשלים מסכתיה עבידנא יומא 
  .)שבת קיח( "טבא לרבנן

כשמסיים מסכת מצוה לשמוח ולעשות "
ד "א יו"רמ( "סעודה ונקראת סעודת מצוה

  )'רמו' סי
ולפי שהתלמוד אינו מהודר רק אצל "

פני ישראל וכן ישראל אינם מהודרים ל
השם יתברך רק בשביל התורה שבעל 
פה שהיא הסימן המובהק המבדיל בין 

על כן אנו נוהגין לומר , ישראל לעמים
, בכל סיום מסכת הדרן עלך והדרך עלן

גם אין מי שנותן דעתו על התורה 
שבעל פה שלא תשכח חס ושלום רק 

  ).ב"א פ"ספר החיים ספר זכויות ח( "אנו וזה ודעתן עלך
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  :חמש עשרה מידות נאמרו בתלמיד חכם ואלו הן"

  , חסיד בישיבתו, נאה בביאתו

  , חכם בדרכיו, פיקח בדעת, ערום ביראה

  ,  כהלכהשואל כענין ומשיב, יבמרבה להש, רןוזכ, כונס

  , מרבה לשמש, ומשיב על כל פרק ופרק דבר

  , הולך אצל חכם, מרבה בישיבה

  "ולומד על מנת ללמד ועל מנת לעשות

  

  'דרך ארץ זוטא פרק ב

  

  

  , ועמלו בתורה, אשרי מי שגדל בתורה"

  , וגדל בשם טוב, ועושה נחת רוח ליוצרו

  "ונפטר בשם טוב מן העולם

  

 א"ע' ברכות יז
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        ביאור למנהגים שנהגו בסיום מסכתביאור למנהגים שנהגו בסיום מסכתביאור למנהגים שנהגו בסיום מסכתביאור למנהגים שנהגו בסיום מסכת
        אאאא

 מתחילים מיד "לעיני כל ישראל"בהתורה מסיימים את מנהג ישראל שבשמחת תורה כאשר 

  ? מה הטעם למנהג זה". בראשית"מ

יש משמעות הלכתית לתוספת זו כי את הקדיש שלאחר הקריאה אומרים רק אחרי קריאת 

  ?ולכן מנהג זה חייב להיות לו טעם חשוב, "בראשית"פסוקי 

ן ויקטרג שעם כדי שלא יבוא השט, למנהג הואטעם  מפרש שה)רח' ב סי"ח(ת "ז בשו"הרדב

מטעם זה גם כשמסיימים מסכת ממשיכים . ישראל סיימו ואינם חפצים להמשיך וללמוד

  . ולומדים את תחילת המסכת הבאה, מיד

ושם הוא מפרש את , "ן בתחילתןלהורות כי נעוץ סופ"ז טעם נוסף "והוסיף שם הרדב

  . משמעות החיבור בין סופה של תורה לתחילתה

אין ,  כי היא בלי גבול ותכלית,הפסקאין אין סוף ולתורה . העניןואפשר להרחיב במשמעות 

.  אין לו ראשית ואין לו אחרית, דומה לבוראה שאין לו גבולתורהה. לה תחילה ולא תכלה

ואחריתה , מסכת לנעוץ ולקשר סופה בהתחלתההסיום בזה השתרבב המנהג טעם ונראה שמ

  .בראשיתה

        בבבב

מקור  ה. גם אנשים שלא למדות סיום המסכתלסעודם שמזמינים ומצרפי, מצאנו מנהג נוסף

ויקרב את האיל השני איל המילואים " )כב, 'ח(ויקרא ב סוקהפל  ע. בפסיקתאלענין הוא 

   :) צו'פר(זוטרתא נאמר בפסיקתא  "ויסמכו אהרן ובניו ידיהם על ראש האיל

 יום  בשמחה ואותו היום עשאוהו- "ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל

כך כיון שנקדשו הכהנים ונתקדשו . משל לפורע את חובו ועושה יום טוב. טוב

מכאן סמכו חכמים שכל המשלים מסכתא . הכלים עשאוהו לאותו היום יום טוב

וכן היה עושה כהן גדול . צריך לעשות יום טוב לחבירו כל שכן שמשלים לימודה

  יום טוב לאחיו בשעה שהיה יוצא בשלום מן הקדש 

.  לחבריווב גםטם שכל המשלים מסכת צריך לעשותו יו, אם כן למדו מאותו עניןמים חכ 

בשלום מן ביום כיפור שהיה יוצא כ לחבריו ובטם יודול שהיה עושה גן הכהה נוהגוכן היה 

  .גם לכהן שלא עבדסעודה עשה שהרי , המקדש
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 שווה "סיום" תיבתאותיות שהנעלם מ: טעם נוסף והואמובא בספר קול יהודה בענין זה 

באות הראשונה דהיינו . כלומר הנעלם כמו הנגלה. הנגלה מאותיות אותה תיבהכמו 

שוה לגימטריה של ) 60 ('סהאות הראשונה הגימטריא של ך "שהיא סמ" סיום"מהמילה 

שוה לשתי האותיות ) 10('  הגימטריה של יד"ביווכן ). 60('  כ-ו' משתי האותיות הנוספות 

ם "וכן באות האחרונה מ. ו סכום כל אחת מהאותיות שוה" וכן באות ו.)10 (' ד-ו' הנוספות ו

הנעלם מהלימוד הסיום  תיכול להצטרף לסעודניתן ללמוד מזאת ש ו.סכום האותיות שוה

  . שלמד בפועל הנגלה בלימודיחד עם

        גגגג

בסיום " דעתן עלך ודעתך עלן, הדרן עלך והדרך עלן "תרימא, מנהג נוסף במעמד חגיגי זה

  .  במשניותאו סדרבגמרא סכת מ

   ?מה ענינה של אמירה זו ומה משמעותה: ויש מקום לשאול

  .המנהג נסמך על השאיפה לסיים בדבר טוב: הסבר ראשון

אנו וכך  "נשלמה מסכת פלונית: "ם המסכתסיולפעמים נכתב ב, לפנינוהמשנה שבנוסח 

סליק " ולפעמים כתבו .עוקצין, חולין,שבועות, תענית, ה"ר, שבתמסכת סוף במוצאים 

  . אהלות, נזיר, יומא, ביכורים, מעשרות, פאה,  בסוף ברכותוכך "מסכת פלונית

 ופעם "סליק"כ מדוע כתבו פעם "וא. ונשלם הוא שנגמר בשלמות,  ידוע כי סליק הוא סוף

  '?וכו" מהנשל"

לסיים  כי במקום שחכמי המשנה היו מוכרחים )'אות ד' שער ג(מובא בספר תקנות ותפילות 

רצוי אך , הם באו לומר בכך שאומנם זה סיום המסכת ".סליק"בדבר לא טוב שם כתבו 

 כלומר – "הדרן עלך" -לזאת נתנו עצה.  בדבר רעיסייםא שלי דהלומד לא יסיים פה כש

  . פרק שלפניואת האו , או להתחיל מיד מסכת אחרת, נתחיל מחדש בתחילת המסכת

הסתיימה המסכת היינו ש, "נשלמה"ר טוב שם כתבו במקום שסיימו בדב, ולפי הסבר זה

רק כשסיימו בדבר שאינו טוב יש . יכולים לסיים מבלי לחזור על הפרק או על המסכתבטוב ו

  .לומר הדרן

הדרן " תיקנו לומר ,בשל סיבה אחרת כלשהיאו , זהטעם על  עמדואבל האחרונים שלא 

  . סופה דברי נחמה וברכה וטובה בכל סיום הן במסכת שסופה דבר רע והן במסכת ש"עלך

ל "חיים אחי המהר'  אותו כתב רא בספר החייםב הו"הדרן" עיקר הטעם לאמירת ומנםא

   :)ב"זכויות ע(מפראג 
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ה "וכן ישראל אינו מהודר אצל הקב, לפי שהתלמוד אינו מהודר רק אצל ישראל

. שהיא הסימן המובהק המבדיל בין ישראל לעמים, על פהשברה רק בשביל התו

כלומר לשון . "הדרן עלך והדרך עלן"לכן אנו נוהגים לומר בכל סיום מסכת 

ו רק " שלא תשתכח חהפל וגם אין מי שנותן דעתו על התורה שבע. הידור ויופי

  . "דעתן עלך"וזהו . ישראל

אשי ולכן נקראת גמרא שהיא ר,  היא המגינה על ישראלל פהשבערה וכן התו

' לומר כי העוסק בגמרא חונה מלאך ה,  אוריאל,רפאל, מיכאל,  גבריאל: יבותת

כלומר , "דעתך עלן"וזהו . מלפניו ומאחריו, סביבו להצילו מימינו ומשמאלו

  . השגחתך עלן

 הם שני תאומי צביה ראוי שלא יתנשו זה מזה הפל התורה שבעווהואיל וישראל 

  . "לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי"

 אנו מכבדים הזדי יל ע, ן ולהשיג דבריהם שאנו עוסקים בתלמוד להבידייל וע

, "הדרן עלך"ולכן אומרים בסיום , את דברי התלמוד ונותנים לדבריהם יקר ופאר

י שאנו "וע. י שעסקנו באותה מסכת זכינו להדר ולפאר בפאר והדר מסכת זו"ע

רואים כל ,  הדרך עלןהזדי יל עוסקים בתלמוד שמלמד אותנו חכמה ומוסר ע

  .נקרא עלינו' ם העמי הארץ כי ש

        דדדד

ם מובא ביהטעם למנהג זה . עוד נהגו ישראל להזכיר בסיום המסכת את עשרת בני רב פפא

   :)אות סא( ק"במסכת  בסוף למהשל ש

, הנה מה שנוהגין ורגילין אנו להזכיר בסיום כל מסכתא רב פפא עם עשרה בניו

כי , המסכתאי שהיה עושה להם סעודה בסיום "ע, שהיו מאירים וגדולים בתורה

  .לכן זכה שמזכירין אותו עם עשרה בניו. והיה מחזיק לעוסקי התורה, עשיר היה

        הההה

 ולא רשהמדת מודים אנחנו לפניך ששמת חלקנו מיושבי בי" :אומריםבסיום המסכת נהוג ש

  . "שמת חלקנו מיושבי קרנות

ך כל  כהתלמוד אינו חביב ומהודרש, אהולכך הטעם  ש)שהוזכר לעיל(מובא בספר החיים 

 לכן אנו מודים ששם חלקנו מיושבי .רק אצל בעלי התורה אבל לא אצל יושבי הקרנותאלא 

  . ולא מיושבי קרנותרשהמדת בי
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  וווו
  

  : שאלות נוספות עמוד עלונ

  . "אנו עמלים ומקבלים שכר"הלא זה בכלל , "אנו רצים והם רצים"כפל הלשון . א

  . לא מזכיר ומקבלים שכר"האנו משכימים לדברי תור"למה בתחילה כשאומר . ב

   :)א"לג ע( בבא מציעא 'מס'  הגמיפל  עויבוארהדברים 

 , מדה ונוטלין עליה שכר-במשנה  , מדה ואינה מדה-העוסקין במקרא : תנו רבנן

  . אין לך מדה גדולה מזו-בתלמוד 

  .נראה שאל שלושת התחומים הללו של הלימוד מתכוונים אנו בנוסח הסיום שהוזכר לעיל

ר "א, )'ישעיה ה( ' וגו"צבאות' כי מאסו את תורת ה: ")פתיחתות(במדרש איכה רבה נו מצא

   .תורה שבכתב נקראת תורהשהרי " צבאות זו תורה שבכתב' יודן כי מאסו את תורת ה

עליה אמרו שם בגמרא המקרא שלימוד נגד כ הוא """"ורהורהורהורהתתתתברי ברי ברי ברי אנו משכימים לדאנו משכימים לדאנו משכימים לדאנו משכימים לד""""ה שאמר מ

   . שכראינו מקבלמשמע ש "מדה ואינה מדה"

מדה ונוטלין עליה "עליה אמרו שם המשנה שלימוד נגד כזה  - """"אנו עמלים ומקבלים שכראנו עמלים ומקבלים שכראנו עמלים ומקבלים שכראנו עמלים ומקבלים שכר""""

  ."שכר

  ".אהבלם כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העו" -נידהמצאנו בסוף מסכת ו

לימוד נגד  זה כ– """"אאאאהבהבהבהבלם לם לם לם אנו רצים לחיי העואנו רצים לחיי העואנו רצים לחיי העואנו רצים לחיי העו"""" :יםמרובהמשך לכך מה שאנו ממשיכים ואו

  .אהבלם  לחיי העודי הלימוד שלויל ים עשזוכ, הגמרא

 דייל וע,  שנוכל ללמודההזלם בזכות לימוד הגמרא נזכה קודם לחיי העויהי רצון וובכן 

  .שלמה בקרוב אמןהובינתיים נזכה לגאולה . אהבלם הלימוד נזכה לחיי העו
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        ))))1111((((     למסכת ברכות למסכת ברכות למסכת ברכות למסכת ברכותהדרןהדרןהדרןהדרן

    

  

        ....אאאא

  :)א" עסד( בסיום מסכת ברכות

 : שנאמר, מרבים שלום בעולםתלמידי חכמים :חנינא' ראלעזר אמר ' אמר ר

  ."בונייך" אלא "בנייך" אל תקרי ,"ורב שלום בנייך' וכל בנייך לימודי ה"

  : מספר עניינים להביןךוצרי

 ? מרבים שלום בעולםתלמידי חכמים שכךראיה מהפסוק על להביא חנינא ' רנזקק  דועמ. א

  !זה ידוע ומפורסם לכלדבר הלא ו

 לפני התחלת , סידר את המאמר הזה בסוף ברכות, מסדר התלמוד,הטעם שרב אשימה . ב

  ?)יציאות השבתהפותח ב (סדר מועד

 הרי ?כללנצרכות  ןברכות הנהנין אשר מהתורה אינאת איך היה בידי חכמים הכוח לתקן . ג

  כל המברך ברכה שאינה צריכה:ל דאמרי תרוייהו"יוחנן ור' ר": נאמר )א"לג ע( בברכות

  ".' לא תשא'עובר משום 

  

        ....בבבב

  . השלישיתהנתחיל ביישוב הקושי

אלעזר היא ' כוונת ר .אלעזר בסוף מסכת ברכות באו ליישב לנו קושיה זו' נראה שדברי ר

מרבים ל "חזקנו יי הברכות שת"עש משוםהיה כוח בידי חכמים לתקן את הברכות ש, לבאר

  . שלום ואחדות בישראל

כוחי ועצם ידי עשה לי את "לא יאמר כל אחד תה להביא לכך שכוונת חכמים הי: הטעם לכך

שהרי הוא טרח ,  לא היה מרגיש צורך לתת משלו לאחרים–אילו כך היה אומר ". החיל הזה
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כדי שיבין ,  את הברכות חכמיםקנויכן ת לע ? לאחריםורחוטמ וומעמלמדוע שייתן ו, ויגע

עולם הוא המוציא לחם מן הארץ אדון הכי  , ודברברך על כל דברהאדם בשעה שהוא מ

 – משלו לאחרים שהאדם נותןאם כן מה  . כל מיני המזונות והפירות כולם אתבוראהוא הו

 אכמאמר התנ.  לאחריםתהפקיד בידיו כדי לתה "מה שהקבמתוך אלא , משלו הוא נותןלא 

  . האחדות והשלוםותחזקי הז י"ע".  שאתה ושלך שלו,תן לו משלו": )ז, אבות ג(

   :)ה, ר"דב (ל שאמרו"נו בחזמצי

 בשעה שאדם מקנא :ה" שאמר הקב,תדע לך כמה גדול הוא כחו של שלום

 שלום בין יל כדי להט, המיםעל ימחה הנכתב בקדושה הקדושלאשתו השם 

  .סוטה לבעלה

 כדי לעשות שלום בין כל חלקי העם הישראלי לא :ל"כך גם לגבי הברכות שתיקנו חז

  .פ שאינן צריכות מהתורה" אע,י כל הברכות"מו לבטלה עה על הוצאת ש"הקפיד הקב

  

        ....גגגג

  : מובא)ב"סו ע( נדריםדהנה ב. שנוי במחלוקתד נראה,  דגדול השלום,אמנם עיקר יסוד זה

' ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך לר

ן איש ו ומה לעשות שלום בי" ק: אמר,יהודה טעים' ר. שמעון' יהודה ולר

 ואני ,לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים המאררים בספק

 ימותו כל בני אלמנה ואל יזוז : אמר,שמעון לא טעים' ר. על אחת כמה וכמה

  .שמעון ממקומו

 דבשביל לעשות שלום בין ,סברא הזאת דגדול השלוםאת היהודה סובר ' כ רואים שר"א

שמעון לית ' ראילו ו.  שצריך להיענות לבקשת האשהו"וק, איש לאשתו מוחקים את השם

  .סבראהאי ליה 

ממה יהודה לכך שגדול השלום הוא ' שכן עיקר ראייתו של ר. בזהש לשיטתו "נראה דר

 שאם היה שם , משמע מזה–" שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים המאררים"שאמרו 

ומצינו בירושלמי . המים למחות אותו על שנכתב שלא בקדושה לא היתה בזה שום קפידא

 דמגילת סוטה אין כותבין אלא על עור בהמה לעזר בן שמועא' ל לר"דס, )ד"ה, ב"פ( דסוטה

 וסובר דכיוון דעומד למחיקה אין ,ש חולק על זה" ור; כשאר ספרים תפילין ומזוזות,טהורה

  .קפידא אם יכתבו על עור בהמה שאינה טהורה
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 על מה שעומד ין להקפידפ שא" סובר שאעש"בלעזר א' דר: ונראה דפליגי בסברא זו

 . על עור בהמה טהורה לכותבו דווקאך ולכן צרי,מ יש קדושה בשם הנכתב" מ,למחיקה

כ גם " א,)ב" עמנחות קא ("כל העומד ליפדות כפדוי דמי"ש לשיטתו שסובר בכל מקום "ור

ין לכן או, םולא חלה שום קדושה על כתיבת הש, ל העומד לימחק כמחוק דמיכ: נאמרכאן 

  . על עור בהמה טהורהצורך להקפיד לכתוב את מגילת הסוטה דווקא

 דלכאורה הלא היו יכולים להביא את ."ואל יזוז שמעון ממקומו ":שמעון' ו שאמר רזה

דכל שהשם נכתב לכתחילה ,  אלא הכוונה היא שאין להזיזו משיטתו!התבשיל אצלו

 לכתוב אותו אפילו על עור בהמה שאינה ולכן אין קפידא, למחיקה לא חלה עליו קדושה

 ו אין שום ראיה מהעניין של גדול השלום לתיקון הברכות ולדחות מחמת וממילא.טהורה

, דדווקא שם שלא חלה עליו קדושה היו מוחים על המים המאררים, "לא תשא"את לאו ד

  .ו לדינים אחרים"ואין לעשות מכאן ק

איך , ש את הכלל של גדול השלום"אם אין לר: הדרא קושיה לדוכתא שמעון'  לרכ"אש אלא

  ?היה בידי חכמים הכוח לתקן ברכות שאינן צריכות מהתורה

  

        ....דדדד

שם נאמר דאין איסור . )יהודה' ה הא ר" דא"לג ע( ה"ר-ב'  התוסל פיעזאת נראה לתרץ 

. י ברכה"ורק מדרבנן אסור אפילו ע, הוצאת שם שמים לבטלה מן התורה אלא בלא ברכה

לא " הם אמרו דברכה שאינה צריכה כלל אסורה משום ":הם אמרו והם אמרו"ל ד" יולפי זה

  .קנו לברךיוהם אמרו להזכיר שם שמים בכל הברכות שת, "תשא

 שאז יש כוח ביד , אלא אם נאמר דנשים סומכות רשותכתלא שיי'  דשיטת התוס,ונראה ברור

לכן יכול כל . 'כדביאר שם התוס, ווה בדבר להכניס עצמו בחיוב חדשמי שאינו מחוייב ומֻצ

  כמו סמיכה, שלא נצטווה עליה מן התורהאף, לברך ברכהואחד לחדש על עצמו חיוב 

  .לנשים

אף שהנשים לא , נצטוו האנשיםסמיכה על ה כי ,פ שיש לחלק בין סמיכה לברכות"אעו

קום מכל מאך .  שום אדםשעליהן לא נצטווה מן התורה, מה שאין כן הברכות, נצטוו עליה

 –שלא נצטוותה עליה אף כיון שניתנה רשות לאשה לקבל עליה מצווה דמ ,ל דאין לחלק"י

  . בה שלא נצטווה אףברכההאדם קבל עליו ים חכמים לתקן שי יכולכא נמיה
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 למאן דסובר שאין נשים ואילו ;למאן דסובר דנשים סומכות רשותדווקא כל זה אך 

חלק כזאת שאפילו , מצווה שלא נצטוו עליהכ אין רשות לקבל על עצמו שום " א,סומכות

 שלא נצטווה על זה שום ,בעניין הברכות,  הכא וכל שכן,סמיכהה כמו ,מישראל נצטוו עליה

 ולכל הפחות, "לא תשא"על ברכה שאינה צריכה משום בכך בוודאי עוברים אם כן . אדם

למוציא שם  אזהרה )א"ד ע(  בתמורהממנו נלמד ד,"להיך תירא-א' את ה"משום עשה ד

  .שמים לבטלה

 ; שסובר שאין ראיה ממגילת סוטה דגדול השלום לברכות,שמעון' לפי זה  אתי שפיר גם לר

לא של גדול השלום כי הראיה , עתה מיושב ?ל את הברכות"קנו חזיכ איך ת"א: והקשנו

וממילא אין אדם יכול להכניס עצמו , נצרכת אלא למי שסובר אין נשים סומכות רשות

 אבל . כדי להתיר לתקן את הברכותגדול השלוםמכך ש ך מקור לכן צרי,שלא נצטווהבחיוב 

רכה ב ד,'ל כסברת התוס" ולדידו באמת י,נשים סומכות רשות ש)א"ה לג ע"ר( ש סובר"ר

 הסברא דהם אמרו והם שייכת לגבי הברכותכ "וא,  אלא מדרבנןהאסוראינה שאינה צריכה 

  .אמרו

  

        ....הההה

 שסובר אין נשים , לטעמיההודהי' ר.  אזלו לטעמייהושמעון' ור יהודה' ל דר"לפי זה י

 וממילא ;כ אין אדם יכול להכניס עצמו במצווה שלא נצטווה"א, )ה שם"ר (סומכות רשות

 , דגדול השלוםתשובה היא וה;שאינן צריכות מהתורה, ל את הברכות"קנו חזיקשה איך ת

  .חנינא' אלעזר אמר ר' דאמר רכ

כ יש כוח ביד אדם להכניס עצמו בחיוב " א,סובר נשים סומכות רשות ש,ש לשיטתו"אבל ר

לכן . תיקון הברכותלבאר את סברת גדול השלום בשביל לקבל את  ואין הכרח ,שאינו חייב

  . שסובר נשים סומכות רשות,היינו משיטתו ,"אל יזוז שמעון ממקומו"אמר 

 מרבים שלום ידי חכמיםדתלמ, חנינא'  אמר רלעזרא'  שמה שאמר ר,לפי האמור יוצא

  .יהודה'  אלא כדעת ר, הסובר דנשים סומכות רשות,ש"הוא לא כדעת ר, בעולם

ומה . )ו"הט, א"פ (ברכות' בהלם " כשיטת הרמב, ברכה שאינה צריכה אסורה מהתורה,ואכן

וכל " שנאמר ,ז יתרבה השלום וגדול השלום"משום דעיהוא ל את הברכות "קנו חזישת

ואיך היה להם ,  כלומר כל ישראל למדו להזכיר שם שמים בברכותיהם– " 'בנייך לימודי ה

 כוח הי כוח השלום הי" היינו ע,"אל תקרי בנייך אלא בונייך"כ אמר " ע?הכוח לתקן דבר זה
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 למוציא ממנו נלמדת האזהרה ש,"להיך תירא-א' את ה"של עשה את הבידי חכמים לעקור 

  .שם שמים לבטלה

        

        ....וווו

  ! הלא כתוב כן בפירוש?"אל תקרי בנייך" איך אפשר לומר :יןיש להבעדיין אלא ש

 "בנייך" ולכן יש רשות לשנות את הקרי של ,"יש אם למסורת" סובר אלעזר' צריך לומר דר

 מובא שאם אומרים יש אם למסורת חייב אשם תלוי גם )ב"ז עי( והנה בכריתות. "בונייך"ל

  דהיינו איסור קבוע– שתי חתיכותוקא ך דו ולא צרי,ספק חלב ספק שומןבעל חתיכה אחת 

, ספק מהתורה לחומראדסובר ד "שאותו מ ,וצריך לומר.  בשביל להתחייב באשם תלוי–

  .שאינה אלא ספק, כ אין מקום לחייב אשם תלוי על חתיכה אחת"דאל

 ,ערלתו ודאי דוחה את השבת ":נאמרשם , )ב" עקלד( ש להקשות על זה ממסכת שבתאך י

כ אי לאו קרא " א,ספק מהתורה לקולאדבשלמא אם נאמר והנה ". את השבתולא ספק דוחה 

.  ודאי ולא ספק"ערלתו"דדרשה ך באה הכ לע ;דמותר למול בשבת גם בספק וא אמינאהו

  ? מהיכי תיתי לחלל שבת על ספק? למה לי קרא– ספק מהתורה לחומראנימא דאבל אם 

 "ודאי"שבכל מקום שכתבה התורה  ,)א"ו ע( מ"ב-ש ב" מה דחידש הראל פינראה לתרץ ע

אלא דספק כזה התיר , ספקעדין בגדר  כי רוב גם הוא , ולא רוב,צריך להיות ודאי גמור

 שאם וא אמינאהו,  ודאי ולא ערלתו ספק"ערלתו"כ אי לאו דכתבה התורה "א. הכתוב

, ם ופירש אחד מה,שחל מילתן בשבת, נתערב גוי קטן בין תשעה ישראלים בני שמונה ימים

וזאת משום דהווא אמינא שגם רוב נכלל בגדר , דהולכין אחר הרוב ומלין אותם בשבת

 כי רוב הוא מטעם ,גם רוב לא מועילהרי ש –תורה ערלתו ודאי ה אבל כיון דחידשה ;ודאי

  .ואין למול במקרה של רוב, ספק

  

        ....זזזז

ם  ומקשי."יציאות השבת שתים שהן ארבע":  דשבתאחרי מסכת ברכות מתחיל התנא

  . תירוציםספר ומתרצים מ? למה פתח התנא דווקא בהוצאה:'התוס

אם הוציא או הכניס מרשות שאומרת ש, )ב"ו ע( הגמרא בשבתל פי ונראה עוד לתרץ ע

 :'ומקשה הגמ. ובשוגג חייב חטאת,  ונסקל אם יש עדים והתראה,לרשות במזיד חייב כרת

אכות ארבעים חסר אחת ואינו  לפי מה דאמר איסי בן יהודה דאבות מל, ומשני!פשיטא
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מלאכות ל דהוצאה לאו מהנך " קמ;ן אין חיוב מיתההמאחת על  :כלומר, ןחייב על אחת מה

 ולא בשאר , שפתח התנא בהוצאה דווקא,'תורץ קושיית התוסלפי זה ת. ןהדמסופק ב

.  אחת שאין חייבים עליהן יש בהשכן ,אין חיובן ברור –האחרות  כי כל המלאכות ,מלאכות

, ודאיות שיש בה חיוב חטאת בשוגג וחיוב סקילה במזידומלאכות ההאבל הוצאה היא מ

  . פתח בה התנאומשום הכי

לאיסי שסובר שיש אחת בין המלאכות חוץ מהוצאה שלא חייבים עליה ש, יוצא מכאן

  .מלאכות אינו חייב עליה סקילההח "לשאר מאחת  אם עשה מלאכה ,סקילה

הלא בכל ו ?יסי לא יהיה חייב על כל מלאכה חוץ מהוצאה למה באמת לא:ויש מי שמקשה

וא ח מלאכות הו"ל-כ כשפרשה מלאכה אחת מכל ה"וא, ל דאזלינן בתר רובא"התורה קיי

על ' פ התירוץ על קושיית התוס" ונראה לתרץ ע! וחייב, כל דפריש מרובא פרישליה

  :)ב"נ ע( ב"ב-ם ב"הרשב

 שניהם בדין יום : אומרוסיי'  ר,וםמשנו שלושים ישהמוכר עבדיו ופסק עמו שי

  . זה מפני שהוא תחתיו וזה מפני שהוא כספו,) האדוןם הרגֹוא(או יומיים 

  . וספק נפשות להקל,ומספקא ליה אי קניין פירות כקניין הגוף דמי או לאו

ל זה  כתבו ע."ושפטו העדה והצילו העדה"מדספק נפשות להקל  דנפקא לן ,ם"אומר הרשב

 כל , ל שאפילו ממונא לא מוציאים מספיקא" כי בכל מקום קיי,פסוקברך וצין  שא,'התוס

יב ( והגמרא בפסחים, )א"טו ע( י בכתובות"רשגם ם כתב "ובאמת כדברי הרשב. ן נפשותשכ

  . להדיא אומרת כן)א"ע

 דאי מסברא ,"ושפטו העדה והצילו העדה"דאיצטריך קרא ד, ם"ליישב את דעת הרשבנראה 

אם נתערב גוי אחד בין תשעה ש ווא אמינאה, ש נפשות"ים ממונא כדמספיקא לא מוציא

,  ספיקאם נבוא לדון עליו מצדא בכהאי גוונא –  והרגו ישראל,ישראלים ופירש אחד מהם

כל דפריש מרובא "כאן נמי נאמר כ גבי נפשות "או, גם בממון אזלינן בתר רובאש הרי

 ,"ושפטו העדה והצילו העדה"ה התורה חידששאבל כיון . והיינו הורגים את ההורג, "פריש

 ,בכהאי גוונא כמו ,"כל דפריש מרובא פריש"כ אפילו היכא דאיכא "א, דבעינן דווקא ודאי

  .ל" הנש"הראדברי  כ, נמי הוי מטעם ספקדרוב, רובבתר הינן זללא א

 ,מלאכותהח "לשאר  מ אחת עשה מלאכהבמקרה שזה לא קשיא אפילו אליבא דאיסי  לפי

רוב הוי אילו  ו,דהכא נמי בעינן ודאי, "כל דפריש מרובא פריש"יב סקילה מטעם שיהיה חי

  .ספק
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        ....חחחח

  . ברכות לתחילת שבת מסכתבסוףשחנינא ' אלעזר אמר ר'  דברי ר אתלפי זה נוכל להסמיך

כ "וא, סבירא ליה יש אם למסורתדכרחך   על,"אל תיקרי בנייך אלא בונייך"בכיון שסיימנו 

  .כ ספק מהתורה לחומרא"א, ספק חלב ספק שומןדילו על חתיכה אחת חייב אשם תלוי אפ

, ונצטרך לומר ?למה לי – ודאי ולא ערלתו ספק "ערלתו"מהאי דרשה דקשה י אך לפי זה

אם נתערב גוי קטן בין תשעה ש ,כמו שאמרנו, "כל דפריש מרובא פריש"מעט דבא ל

  . מלין אותו בשבתין שא,הם ופירש אחד מ,ישראלים בני שמונה ימים שחל מילתן בשבת

" ושפטו העדה והצילו העדה"את הפסוק כ צריכים " וא,כרחך דרוב הוי מטעם ספק ועל

  . דספק נפשות להקלשגם בו נאמר, "כל דפריש מרובא פריש"מעט את הדין של ל

שבהן ,  ולא על כל שאר המלאכות,הוצאהמלאכת ודאי רק על ואינו חייב ב, ולאור זאת

אבל הא למדנו , ולחייב בהן,  שהיינו צריכים ללכת בתר רוב המלאכותנאמר דאף על פי

ולכן אי אפשר לחייב על אף אחת , בדיני נפשות" כל דפריש מרובא פריש"שאין אומרים 

  .ח מלאכות"משאר ל

  .שהיא המלאכה היחידה שחייב עליה בוודאי, יציאות השבתב פתח התנא דוקא משום כך
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        ))))2222((((    למסכת ברכותלמסכת ברכותלמסכת ברכותלמסכת ברכותהדרן הדרן הדרן הדרן 
  

  

        ....אאאא

". יברך את עמו בשלום' עוז לעמו יתן ה' ה": )א"סד ע (אאמורבסוף מסכת ברכות מסיים ה

' ה": לתחילת הפסוק" יברך את עמו בשלום' ה ": להבין את הקשר של סיום הפסוקךוצרי

  ".עוז לעמו יתן

 יאוכללות התורה ה,  דהיא עוז לישראל, היא התורה–" עוז לעמו יתן: "ל דרשו"נראה דחז

  .ג מצוות"דצריך כל אדם לקיים תרי, מצוותהג "תרי

  :)א" עקיא( במסכת סנהדרין

 למי שמשייר :ל"מר ר א– "לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק"

אלא אפילו , לא ניחא למרייהו  דאמרת להו הכי: יוחנן'  אמר ר. אפילו חוק אחד

  .לא למד אלא חוק אחד

ומכאן ,  עליו תפער שאול נפשה– וץ ממצוה אחתכל המצוות חאת אפילו קיים , ל"לדעת ר

יוחנן חולק עליו ואומר דלא ניחא למרייהו דאמרת ' ר. מצוותהג " לקיים את כל תרישיש

מי שלא גם אלא , )כך לכף חובה ה רוצה שתהא דן את ישראל כל" אין הקב:י"רש( להו הכי

שאי יוחנן מודה ' גם רש, צריך לומרמ "מאבל .  ניצול מדינה של גהינוםלמד אלא חוק אחד

ג "יקיים את כל תריכן חיים הנצחי אלא אם השלימות הנפש ולזכות באור את להשיג אפשר 

ח " נברא האדם ברמהרי לכך. ג מצוות"כי כל אדם צריך לקיים את כל התרי. מצוותה

  .ת"ה מצוות ל"ח מצוות עשה ושס" כנגד רמם שה,ה גידין"איברים ושס

 הלא יש כמה מצוות ?מצוותהג "ל אדם יקיים את כל תרי איך אפשר שכ:יקשהמעתה 

 מי שאין לו בן אינו יכול לקיים מצוות מילה או : כגון, לקיימן שלא כל אחד יכולפרטיות

וכן כל מצוות הכהנים . מי שאין לו אב או אם אינו יכול לקיים כיבוד אב ואם. פדיון הבן

  .ןוכיוצא בה

ואהבת "ומקיימים ,  אם כל ישראל הם באחדות.דותהיינו האחד ,א השלוםיאך העצה לזה ה

ויחן שם ישראל ":  כמו שכתוב במתן תורה,כל ישראל הם כאיש אחדש הרי –" לרעך כמוך
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 וממילא בכללם ,תה מצוה של כל אחד ואחד לחבירפת מצטרואם כן ;בלשון יחיד" נגד ההר

  .מצוות הג"תריאת כל יוכלו לקיים 

 ;מצוותהג "כל תריאת דהיא כוללת ,  היינו התורה– "ו יתןעוז לעמ' ה ":זהו המשך הפסוק

 היינו – "יברך את עמו בשלום' ה ":ל ידי ע?מצוותהכל את איך אפשר לכל אדם לקיים ו

  .מצוות שבההג "כל תריעל ,  כל התורה כולהמתוממילא מתקיי, אחדות

  

        ....בבבב

 אי אפשר לקיים ,ל" או בחו,ק"חרב ביהמנ מש.ק קיים" בזמן שביהמי רקזה אפשרכל אך 

במצב זה בטלות המצוות הלא . כלל ישראלהאחדות של י " אפילו ע,מצוותהג "כל תריאת 

רבנות ועוד וקההקרבת , מצוות שמיטה ויובל, לקט שכחה ופאה, תרומות ומעשרותשל 

  .ןהרבה כיוצא בה

  :)ב"לא ע( כמובא במגילה, "ונשלמה פרים שפתינו": לזה יש תרופהברם גם 

ו ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה " שמא ח,ע" רבש:ה"לפני הקבאמר אברהם 

 ? במה אדע,ע" רבש: אמר לפניו. לאו:ל" א.להם כדור המבול וכדור הפלגה

 תינח בזמן : אמר לו).היינו קורבנות(' כו קחה לי עגלה משולשת ו:אמר לו

 כבר תיקנתי :ל" א?ק קיים מה תהא עליהם"בזמן שאין ביהמ, ק קיים"שביהמ

 לפני ן כאילו מקריביןמעלה אני עליה,  בהםן כל זמן שקוראי,ם סדר קורבנותלה

  .קורבן ומוחל אני על כל עוונותיהם

 ,ממזרח שמש עד מבואו גדול שמי בגויים ": על הפסוק במלאכי,)א"קי ע (וכן בסוף מנחות

די  אלו תלמי:יונתן' שמואל בר נחמני אמר ר' אמר ר" –" ובכל מקום מוקטר ומוגש לשמי

כן . " לשמין ומגישין כאילו מקטירין מעלה אני עליה,חכמים העוסקים בתורה בכל מקום

  .אותה המצוהאת דנחשב כאילו קיים , לימוד הלכה בתורהבכל הוא 

".  בפיך ובלבבך לעשותו,דוכי קרוב אליך הדבר מא ": שאמר הפסוק בפרשת ניצביםוזה

  .ןמד אותי שהוא לו"עהיינו ו, ים בפיוכל המצוות יכול אדם לקיאת  ש,"כלי יקר" המבאר
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        ....גגגג

 ?מה לי לקנות אתרוג או לעשות סוכה ותפילין וכדומה: לומראדם יכול לפי זה אלא ש

  . ויהיה חשוב כאילו קיימתי אותה המצווה, בתורהות הללואלמד את ההלכ

 ואאותה המצווה האת כי הטעם שנחשב לימוד התורה כאילו קיים , אבל באמת זה אינו

 וזה דווקא אם מכין עצמו ;)א"קידושין מ ע (ה מצרפה למעשה"ם דמחשבה טובה הקבמשו

 .ימה בכל כוחוי שאילו היתה באה המצוה הזאת לידו היה מק,ומכוון בדעתו באמת ובתמים

מעלה עליו הכתוב כאילו  –לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה אדם חשב " :ל"וכמו שאמרו חז

 – ולא קיים אותה , אותה המצוה בפועל אתכול לקייםאם אדם ישאבל ודאי . )שם ("עשאה

  .אותה המצוהשל יכול לפטור עצמו בלימוד בתורה אין הוא 

אנו  ."יברך את עמו בשלום' ה "מה שביארנו לעיל בסיום הפסוקקשה לפי אלא שמעתה י

הרי , ג המצוות"שאף שאין מי שיכול לקיים בעצמו את כל תרי, ביארנו שהכוונה היא

 השלום והאחדות ניתן להחשיב לכל אחד ואחד כאילו קיים בעצמו את כל שבאמצעות

 יוכל –אדם אינו יכול לקיימה מצוה שכיון ש,  אין צריך לכל זהלכאורה. ג המצוות"תרי

  .אחדותבך כלל ורצאין  לפי זה ! ויהיה חשוב כאילו קיים אותה, את ההלכה בתורהללמוד

מחשבה טובה ל "מה שאמרו חז קדים לבארלהבנת עניין זה נ .אבל באמת גם זה אינו

 :לכאורה יש לשאול. ה מצרפה למעשה"מחשבה רעה אין הקבו, ה מצרפה למעשה"הקב

  ? מדוע אין מחשבה רעה מצטרפת למעשה–מצטרפת למעשה אם מחשבה 

בכך שלמרות שמשורת הדין אין מחשבה מצטרפת , ה"שיש כאן מידת חסד של הקבל "צ

ממידת ,  הרי שלפנים משורת הדין–רעה מצטרפת למעשה  ולכן אין מחשבה –למעשה 

  .ה הרי הוא מצרף מחשבה טובה למעשה"חסדו של הקב

צירוף המצוות של כל אחד ואחד ". יברך את עמו בשלום' ה"על פי זה יובן הפסוק 

אבל החשבת לימוד התורה כקיום המצוה בפועל .  הרי זה משורת הדין–באמצעות האחדות 

עיקר בריאתו של האדם וירידת הנשמה אל . אלא מתורת החסד, ורת הדין זהו שלא לפי ש–

אלא (י לימוד תורה "וזה אינו מתקיים ע, העולם הזה הוא בשביל הקיום בפועל של המצוות

ונחשב , המצרפת את ישראל כולם ליחידה אחת, י האחדות"אבל ע). 'מתורת חסדו של ה

ת עיקר מטרתו ומטרת נשמתו בירידתה אל  עושה האדם א–כאילו קיימו בפועל את המצוות 

  .העולם הזה
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        ....דדדד

  :)ב" עיג( בעירובין'  האמור נוכל לפרש את הגמל פיע

 נוח לו לאדם יותר שלא :ה הללו אומרים"ש וב" שתי שנים ומחצה נחלקו ב,ר"ת

 . נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא:והללו אומרים, נברא יותר משנברא

  .דם שלא נברא יותר משנברא נוח לו לא:נמנו וגמרו

הוא בעל הדעה שנוח לו שלא נברא ומי בפירוש מי '  מדוע לא אמרה הגמ.א: וקשה בזה

ובית ' בית שמאי אומרים וכו: "ש"ה וב"כמו הסגנון הרגיל של מחלוקת ב(הוא זה שחולק 

  ?)'הלל אומרים וכו

  ?ה"ש וב" סיבה חולקים כאן בואיזמטעם  .ב

  !ה"ה הלכה כב"ש וב" הלא ידוע דב? היו צריכים לעמוד למניין למה– "נמנו וגמרו ".ג

 הזכירו זאת גם הסיבה שלא.  לכן היו צריכים לעמוד למניין,ש"ונראה משום דכאן הלכה כב

בפירוש נצטרך לומר  כדי שלא ,ך ומי אומר כך מי אומר כ,ה"ש וב"דברי באת רש ופמב

  .קול-תמהבהפך ה, ש בזה"דהלכה כב

. היינו הכוונה במצוהד – פ רוב יש בה גם מחשבה" כי בכל מצוה ע,ל"ם יובעניין מחלוקת

ואם מחשבה טובה מצטרפת . ת"ה מצוות ל" ושסצוות עשהח מ"בכללות התורה יש רמ

: ח" יש פעמיים רמצוות עשהח מ"כ ברמ"א, למעשה ומחשבה רעה אינה מצטרפת למעשה

, לעומת זאת.  למעשהת נחשבשגם היא, דהיינו הכוונה במצוה, טובהההמעשה והמחשבה 

  .למעשהבהן  כי המחשבה אינה מצטרפת ,ה"תעשה יש רק שס לאמצוות 

שלפי שורת הדין אין , וכבר אמרנו .מידת הדין, והם מסיטרא דדינא,  תמידש מחמירים"ב

 ממידתרק צירוף כזה הוא  מפני ש,עשה מצטרפת למעשה הותוטובה של מצההמחשבה 

משום , נוח לו לאדם שלא נבראד ש" ב לכן סוברים.דין המשורתולא , ה"הקבשל חסד ה

אילו  ו,ח"עשה יש רק רמ מצוותמפני ש, שכאשר נברא הוא רחוק משכר וקרוב להפסד

ש "דברי באת  שנוכמו בכל מקום ש, ראשונה תנזכרדעה זו  .ה"שסיש תעשה  לאמצוות 

  .תחילה

טובה של הף גם המחשבה כ לדידהו יצטר" א. והם מסיטרא דחסד, תמידה מקילין"אבל ב

 ,כ אדרבא"א. ה"ת יהיו רק שס"והל, צוות עשהח מ"ויהיה פעמיים רמ, עשה ההמצוות

 דנוח לו לאדם שנברא ה" בלכן סוברים, הוא קרוב לשכר ורחוק מהפסדהאדם כשנברא 

  .יותר משלא נברא



 הדרן למסכת ברכות  �  28

 

 הוא ז"דכל עיקר בריאת האדם וירידת הנשמה בעוה,  כמבואר לעיל,ש"נמנו וגמרו בזה כב

מצוות טובה של ה מה שנחשבת המחשבה לפי זה. תפעל בעצמה ותקיים מצוותרק כדי ש

מהשכר וקרוב אדרבה רחוק האיש , פ דין"הוא רק מטעם החסד ולא עד,  למעשההעשה

משום ,  לכן היו צריכים לעמוד במניין בזה.מצוות עשה על ות יתירןת ה"למצוות ד, להפסד

  .הקושיות דלעיל כל ותמתורצבזה  ו.ש"דהלכה כב

  

        ....הההה

 דאם עושין לו נס מנכין ,אל יעמוד אדם במקום סכנהלעולם ":  נאמר)א"לב ע (במסכת שבת

 הבא יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם: "ל"אמרו חזדהלא , כאורה קשהל. "לו מזכויותיו

, ואפילו הקלה ביותר, והיינו משום ששכר של מצוה, )ז"מי, ד"אבות פ ("מכל חיי העולם הזה

ושכר זה עדיף על כל התענוגות ; הוא לפחות שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא

רוחני של ה לשכר ים שווםז אינ" כל תענוגי העוה: כלומר.האפשריות של העולם הזה

,  ינוכה לו מזכויותיוההזלם כ איך יתכן שבשביל נס שנעשה לו בעו"א.  ביותרקלההמצוה ה

מהנס גדול יותר ך ואין ערלאין שיעור ול אשר הוא ,של העולם הבאשכר הרוחני המדהיינו 

  ?הזלם השנעשה לו בעו

 . אפילו של יחיד,ה על כל נס" דבפרק הרואה נאמר שצריך לברך ולהודות לקב,ביותר קשה

כ הפסד גדול הוא לו " וא,זה ינוכה לו מזכויותיווהרי בגלל נס , ולכאורה איך יודה על הנס

 ינוכה לו אבל תמורתה, ההזלם  הטובה היא רק בעו שכן,י הנס הזה"ה לו עתהטובה שנעש

  !אהבלם מזכויותיו בעו

 אלא ,"שכר מצוותיו" או מ"מצוותיו"הגמרא לא אמרה דמנכין לו מש, לתרץהיה אפשר 

 ,מהמצוות שלא היה לו באפשרות לקיים בפועלוהכוונה היא שמנכים לו , "זכויותיו"מ

 והוא למד או קרא בתורה ',ות מילה וכדוום מצ שלא היה לו בן ולא היה יכול לקיי:כגון

ה " דמעלה עליו הקב, מצוה ונאנס ולא עשהו או חשב לעשות איז;הלכה של אותה המצוהה

 ין דין אל פי משום דע, אם נעשה לו נס, מנכין לוו מזכויות אל– כאילו קיים אותה המצוה

  .כללעליהן מגיע לו שכר 

  את נחשב לכאורה כאילו קיים,אחדותה דהוא ,שלוםהכי  ,ע"צעדיין אבל לפי האמור לעיל 

ת מילה או פדיון ו יכול לקיים מצובעצמו אינוהוא אם אפילו ו, מצוות בפועלהג "כל תרי

 ומגיע לו שכר , בפועלם אותהכ קיי" ונחשב לו כאילו הוא ג,הרי אחר קיים אותה, הבן



  29  �  תפארת ישראל

 

 הדרא קושיא כ" א.ות ולא רק ממידת החסיד, הדין בעד כל המצוותל פי שורתרוחני ע

  ? הנס תמורת מצוה ינוכה לוו מאיז:לדוכתה

  

        ....וווו

אלו דברים שאדם אוכל ":  נאמר)א"מ, א"פ (במשנה במסכת פאה. לתרץ באופן אחרצריך 

כ אפשר דמנכין לו רק מאלו " א."פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא

  .ההזלם  לו בעו בעד הנס שנעשה,לם הזההמצוות דאוכל פירותיהן בעו

המשך ". יברך את עמו בשלום' עוז לעמו יתן ה' ה ": דמסיים,שב שפיר ההדרןי יתיהז לפי

ג " כל תרי את נחשב לכל אחד כאילו קיים,הוא אחדותש ,הפסוק בא להורות שהשלום

;  דנאמר שם שצריך לברך על הנס שנעשה לו,"הרואה"כ הדרן עלך " וא,מצוות בפועלה

 לם הבא דמנכין לו מזכויותיו בעו,הו יותר הפסד לוז הרי , צריך לברךשה למהלכאורה יקו

 ומתחיל מיד –" וסליקא לה מסכת ברכות: "זה אמר  ועל;לם הזהבעד הנס שנעשה לו בעו

כ מנכין לו רק מפירות " וא,"ההזלם אלו דברים שאוכלין פירותיהם בעו" ד,מסכת פאה

  .אהבלם  מצוה בעוו מהשכר דאיזא ל אבל,ההזלם  בעד הנס שנעשה לו בעוההזלם העו

י ויה ".ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ" שנאמר, אהבלם וכל ישראל יש להם חלק לעו

  .אמן ואמן, מהרה בימינוגאולה שלמה בל ו, שנזכה לשלום בכלל ולאחדות בפרטרצון
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        ))))3333((((    למסכת ברכותלמסכת ברכותלמסכת ברכותלמסכת ברכותהדרן הדרן הדרן הדרן 

    

  

        ....אאאא

 ושם , בהגה) כו,רמו( ד"ש להלכה ביו"מוכ, ל שהפליגו בשמחת סיומא דמסכת"מצינו לחז

דאפילו מי , ) וסימן מוסימן לז( ש פרק מרובה"ל ביש" מביא בשם המהרש)ז"סקכ( ך"בש

: )ב" עקיח(  בשבתתובשכה  והוא ממ, מצוה רבה שישמח עם המסיים,המסכתאת שלא סיים 

  ." תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתיה עבדינא יומא טבא לרבנן:ואמר אביי"

 על ,)א"לא ע (ש בשלהי תענית" כמ, שלכן עושים סעודה בעת שמסיימים,ש"מובא בישו

אותו היום שב והיינו משום ,ט משום שפסקו בו מלכרות עצים למערכה"ו באב שהיה יו"ט

א ה שמ,ן"כ בשם הר"ומביא ג. ט" ונחשב להם ליו,השלימו מצוה גדולה היו שמחיםבו ש

  .ט בהשלמת המצוה"לעשות יושמעינן שמנהג ישראל הוא לשמוח ו

 דמחזי כמו ,ל לשמוח אחר שהשלים את המצוה"קנו חזיולכאורה צריך להבין מה שת

  . מהאי טעמא אסור לרוץ מבית הכנסתהלאו.  שכבר נפטר ממנהכךששמח הוא על 

  

        ....בבבב

  :)א"פח ע( ל במסכת שבת" הדבר נקדים לבאר מה שאמרו חזתלהסבר

אחא בר '  אמר ר.ה עליהם את ההר כגיגיתמלמד שכפ – "ויתיצבו בתחתית ההר"

כ הדור קבלוה בימי " אעפ:אמר רבא. יתאי מכאן מודעא רבה לאור:יעקב

  .בלו כברי קיימו מה שק–" בלו היהודיםימו וקיקי" דכתיב ,אחשורוש

  :ל" נתקשו בזה רבותינו הקדמונים זוכבר

 את בלו ברצוןיא קעדיין להרי  ?כ קודם אחשורוש למה נענשו" א:ל"א ז"הקשה הרשב. א

 ולפיכך , שיקיימו את התורהל מנתתנה להם אלא עימ הארץ לא נ" שמ, לתרץתב וכ!התורה

,  עליהםהלבד נגזרב שהרי לא הגלות ,ל" המפרשים זל זההנה כבר הקשו ע. כשחטאו גלו

  למהלכאורה ו;ש ביחזקאל" כמ,חיה ודבר,  חרב ורעב:ארבעה שפטיםעוד נענשו באלא 
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 משום חטא  אלא שלא נענשו, המדרש באיכהעל פי יש מי שמתרץ !נוסים היו אהרי, נענשו

  .)ה מודעא"ד (' כפי שמובא שם בתוס,בלו ברצון בימי יהושעי וזה כבר ק,בודה זרהע

ה על "ויתר הקבומצינו ש" ,ל בריש פתיחתא דאיכה"לפי מה שכתבו חז, אבל זה אינו מספיק

על עזבם את 'דכתיב , ולא ויתר על מאסה של תורה ,גילוי עריות ושפיכות דמים, בודה זרהע

ודאי ואם כן בו ,ולא משום עבודה זרה,  הרי לפניך שנענשו משום ביטול תורה".' תורתי

  .הא אנוסים היוד ,ל"תקשה כנ

ח דאסתר ברו, בלויימו וקי מהאי קרא דק)א"ו ע (מגילהלמדו בשה ממ' הקשו התוס. ב

שבת במסכת יש מתרצים ד. "בלו למטהיעלה מה שקקיימו למ: "ודרשו מזה,  נאמרהודשהק

בל את התורה י שק,שה רבינו וקאי על מ, לשון יחיד– "בלימו וקיקי ":ביילפינן מן הכת

 והיינו שקיימו –" קיימו"לכן אמרו כאן . בלו כולם ברצוןיובזמן מרדכי ק, מסיני ברצון גמור

" בלויוק" דקרינן ,ף מן הקריבמגילה יליאילו  ו; כברבינורשה  מ"בליק"כולם עתה מה ש

  . קיימו למעלה מה שקבלו למטה–" בלויקיימו וק" ולכן אמרו שם שנאמר ,)ברבים(

שבשעה שעשו ישראל את העגל , )ה, מג( ש בשמות רבה פרשת תשא"מעל פי זה ל "ואולי י

לא לי , להיכם לא נאמר-א" להיך-א' אנכי ה"להים כך אמרת בסיני -היה משה מפייס את הא

  .הלא יש טענת אונסלישראל  אבל ,קיבל ברצוןשהוא שהוא משה והיינו משום ש. רתאמ

 ומכאן לכאורה,  דהא נענשו גם קודם אחשורוש,הראשונה ששאלנו קושיה בש לעייןיאכן 

 שהרי ,וממעשה העגל יש להוכיח כן. לקבלה גמורהקבלתם  נחשבת ישראל עצמםשגם ל

דהא , נח א משבע מצוות בניורה ה ז עבודהבעגל על חטא שלנענשו ש שהטעםאין לומר 

  .ווה על השיתוף אינו מֻצן נחוב, שחטא העגל לא היה אלא שיתוף, )א"סג ע( סנהדריןאמרו ב

  

        ....גגגג

 לקבלה נה קבלתםאומרים המפרשים כי באמת לגבי ישראל נידו, האלהישוב הדברים יב

 מילתא )כ"ה, ב"פ( ןגירושי' הלבם " וכמו שכתב הרמב.יהיי כפ" אף שנתרצו רק ע,ברצון

ויצרו ' כל המצוות וכואת הוא לעשות של הבעל  שרצונו האמיתי ,הׂשבטעמא גבי גט מעּו

. ש" עיי, כבר עשה לרצונו"רוצה אני"כה עד שתשש יצרו ואמר וכיוון שהּו, הוא שתקפו

 חשיב ד, שום טענת אונס מעיקר הדין על עצם קבלת התורהישראלודאי אין לבוז "לפי

 –" תאימכאן מודעא רבה לאורי"י "ש ראב"ישוב מי צריך ,ואדרבא. רה מרצוןקבלה גמו

  .אין זה אונס כללוהלא 
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 ניסו , ברצונם לפעמים לפרוק עולישראל ורק , דבאמת אין כאן אונס כלל, לומרועל כרחנו

 אשר אתם ,והעולה על רוחכם היו לא תהיה ":ש ביחזקאל"כמ. לפטור עצמם בטענת אונס

אם לא ביד חזקה ובחמה שפוכה '  חי אני נאום ה,לשרת עץ ואבן.. .כגוייםאומרים נהיה 

והיתה כוונתם הנשחתה , "יה כגוייםהנ"מר ו והיינו שהם העמיקו עצה ל."אמלוך עליכם

והעולה על רוחכם היו  ":ועל כך אמר הנביא; תם על קיום התורהושלא יהיה אפשר לכוף א

  ." אשר אתם אומרים נהיה כגויים,לא תהיה

ולמה . תאי מכאן מודעא רבה לאורי–  כפה עליהם הר כגיגית:שבתב התיישב הסוגיתז "לפי

 רק ,כבר בפעם הראשונהקבלה גמורה קבלתם  כי באמת היתה ?נענשו לפני אחשורוש

  .יהיי כפ" אף שבאה ע,שאצלם עדיין לא הוסכם עד ימי אחשורוש שזו קבלה גמורה

  

        ....דדדד

 ,ל לשמוח אחר שהשלים וגמר המצווה"מה תיקנו חז ל:ויתורץ גם מה שהקשינו בתחילה

אמרתי אני ":  בקוהלתשאמר וזאת על פי מה. דמחזי כמו ששמח הוא מה שכבר נפטר ממנה

ושבחתי אני את  ":רמכ א" ואח," והנה גם הוא הבל...בלבי לכה נא אנסכה  בשמחה

רי הרשות אמנם כן בדבש, אך יש לומר. אשר לכאורה הם סותרים זה את זה –" השמחה

אבל אחר ,  כשמכין את עצמו לכך, בשמחהדםקודם בואם מרבה הא –תענוגים הגשמיים בו

הרשעים מלאים : ו שאומריםוכמ. שהשלים למלא תאוותו הנה ליבו בקרבו המר ימר

ועל כך הוא ; "ראה בטוב: "כ" ואח,תחילה" אנסכה בשמחה: "על כך אמר הכתוב. חרטות

שבחתי אני את ו: "אבל לעומת זאת.  שחוק של הוללותשזהו –" והנה הוא הבל" :אומר

  . היינו שמחה של מצווה–" השמחה

 ול לחוק אשר זה היום שפסקו והשלימו איז"הנה כי כן מה טוב ומה נעים אשר קבעו חז

 והוא למען ידעו כולם כי גם אחרי קיומם שמחים הם ,ט"יולמצוה יהיה להם לשמחה ו

, ים לכל שמתענגים הם בתענוג רוחני ממעלת הנפשובזה מרא, מלאכת שמים, במלאכתם

בלו את התורה באהבה וברצון י שקוהוא מעיד כאלף עדים. שנשאר גם אחרי סיום המעשה

  .הכי האנוס בדבר לא יערב לו אכול ושתֹ. שרם ולהצלחתםולא

להראות ששמחים הם במה , ט"קנו בימי מרדכי ואסתר משתה ושמחה ויוי שתהוא הטעםו

בלו אותה בלב שלם ובנפש י ושקיימו וק,לם קבלת התורה למפרע ברצון אצהשהוחלט

עדיין חביבותה ש בזה מגלים כי,  מלפנים בישראל לשמוח בסיום מסכתל כןאשר ע. חפצה
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אשר בחר בנו ' ד- ומשבחים ומודים ל,תודהבבלוה מסיני בחיבה ויקהיתה כש כמו ש,גבן

  .זהמכל העמים ונתן לנו את תורתו לחיותנו כהיום ה

גם ,  כנהוג בכל תפוצות ישראל,ובשעה שבני החבורה מסיימים איזה מסכת בדיבוק חברים

 בכל זאת, אלה אשר מרוב טירדתם אין בידם עיתותיהם לשמור את קביעותם דבר יום ביומו

, תורה בחבורה ממשהלימוד של  ותהמעלות המפורסמהנה ידועות כי . חלקם לא יגרע

 חרב על שונאיהם של '?חרב אל הבדים ונואלו'מאי דכתיב ": )ב"סג ע( ל בברכות"חזכדברי 

 וכן במתן ;" ולא עוד אלא שמטפשים,תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה

ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם  ":ל הפסוקי בפרשת בחוקותי ע" כמו שכתב רש,םשכר

  .קיימים את התורה שאינו דומה יחיד המקיים את התורה לרבים המ,"רבבה ירדופו

 דאפשר להקנות חלק , בהגה) א,רמו( ד"ש ביו"לפי מ. שותפותהעניין  נוסף על זה אך 

 לכל אחד חלק בשל ישדעת כן ש לעמתחילה הלומדים משתתפין הרי ש, לחבירו בתלמודו

  . ואיידי דבעי למקני גמר ומקני, לא יגרע חלקו–  פעםויטרד מי מהם באיזיואף אם . חבירו

 –בשניים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתיים  ,)א"צג ע(  בכתובות פי מה שכתובוהוא על

 נמנים לדבר מצוה לשמוח , לסירוגיןמצטרפים אל הלימוד רקגם אלה הלכן . השבח לאמצע

ואחד המרבה , בשמחת הסיום יחד עם יתר החברים העומדים על משמרתם תמידין כסדרן

  .ותורתו'   וליבם שלם עם ד, דעתן עלייהוסוף סוףכי , ואחד הממעיט
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        ))))4444((((    למסכת ברכותלמסכת ברכותלמסכת ברכותלמסכת ברכותהדרן הדרן הדרן הדרן 

    

  

        ....אאאא

  :)א"נג ע( במסכת סוכה

 הכל –  אם אני כאן:אמרו עליו על הלל כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר

 ירגלישם  למקום שאני אוהב : הוא היה אומר? מי כאן–  אם אין אני כאן,כאן

  .מוליכות אותי

ל  ( כמבואר בשבת,דוע לנו גודל ענותנותו של הללאחרי שי, המאמר הזה משולל ביאור

  ?נגד הכלכמר שהוא חשוב ו היאך התפאר בנפשו ל,)ב"ע

ְלמה שאמר אחר , "' אם אני כאן וכו"דמה עניין . זה לזה קישור הדברים אתגם צריך לבאר 

  "?למקום שאני אוהב שם רגליי מוליכות אותי: "כך

  .אל נכוןיתבאר הכל  המאמר ובזה

        

        ....בבבב

לה צריכה י תליא בפלוגתא אם תפ, או לאריה ורביהוות על פ הפלוגתא אם נשים מֻצהנה

  :המנונא'  קאמר ר)א"לא ע( ברכותגמרא בבד. וונה או לאכ

וחנה היא מדברת על : "כמה הלכתא גברוותא איכא למשמע מהני קראי דחנה

  . מכאן למתפלל צריך שיכוון ליבו–" ליבה

  :)ב"ע (ועוד איתא שם

 על עסקי :יוסי בן זמרא' אלעזר  משום ר'  אמר ר–"  מדברת על ליבהוחנה היא"

 , כל מה שבראת באשה לא בראת דבר אחד לבטלה,ע" רבש: אמרה לפניו.ליבה

ידיים לעשות בהם , פה לדבר, חוטם להריח, אזניים לשמועו, עיניים לראות

 ? למה– דדים הללו שנתת על ליבי. ןדדים להניק בה, ןרגליים להלך בה, מלאכה

  ! תן לי בן ואניק בהן?ןלא להניק בה



 35  �  תפארת ישראל

 

המנונא למדנו מהפסוק את ' דלפי ר. הרי שמצאנו מחלוקת כיצד לדרוש את הפסוק דחנה

ולכן דרש את , ל דאין התפילה בעי כוונה"אלעזר ס' אך ר; ההלכה שתפילה בעי כוונה

  ".על עסקי ליבה"דאיירי ב, הפסוק אחרת

ד "כ בי" א,פריה ורביה ד דאשה מצווה על"הניחא למ –ר אלעז' דרשתו של ר: והשתא חזינן

אבל . תן לי בן להניק,  דדים הללו למה:ה טענהחנה לת שפיר היולכן, נשאיכופין אותה לה

וחנה היא "לא שייך לפרש האי קרא דכ "ע, פריה ורביהאשה אינה מצווה על שד "למ

 ,"על עסקי ליבה" אותו לדרושלא שייך ש מפני, אלעזר' כדרשתו של ר" מדברת על ליבה

טבע הבריאה את ה "ה הקבשֶנילונית שאין לה בנים ְייוכי א? נשאיוכי מי כופה עליה לה

  ,בעי כוונהדלה י לעניין תפ,המנונא' וחזרנו לפרשו כדרשת ר! ? בשבילהבעולם

ד "מלו,  כוונהינה צריכהלה איל דתפ" ספריה ורביהוות על נשים מֻצדד "מלהרי מבואר ד

  .לה צריכה כוונהיל דתפ" ספריה ורביהוות על נן מֻצנשים איד

  

        ....גגגג

 תליא בפלוגתא אי צריך ללמוד תורה לשמה ,לה צריכה כוונה או לאיוהנה הפלוגתא אי תפ

  .או לא

 קאי – "ולעבדו בכל לבבכם" והפסוק של ,לה אינה צריכה כוונהין כתב שתפ"הרמבהנה ד

צוות לה הוי מי דתפ,ם פסק"הרמבו ואיל. לשמהתורה  שצריך ללמוד ,התורהלימוד על 

 הוי ?איזוהי עבודה שבלב ":י בחומש"רשפירש דוכ ,"ולעבדו בכל לבבכם" מדכתיב , עשה

ואינו , איירי בתפילה" ולעבדו בכל לבבכם" דהפסוק דם"ל לרמב"כ ס"א. "להיאומר זו תפ

  . דתורה מותר ללמוד אפילו שלא לשמהומכאן; עוסק בלימוד תורה

פסק בהלכות לולב שאף ו .ל לדינא דמצוות אינן צריכות כוונה" דס,לשיטתום אזיל "והרמב

 , אין צריך כוונהובהן, מ דיש חילוק בין מצוות דאית בהו מעשה" מתרץ המ– דצריך כוונה

לכן ו, לה לית בה מעשהיתפהרי מצוות הו. צריך כוונה שבהן  ,בין מצוות דלית בהו מעשהל

  .ש" עיי,צריכה כוונההיא 

ומצריך , על לימוד התורה" ולעבדו בכל לבבכם"שדורש את הפסוק , ן"לרמב, לפי זה

ם שלומד מהאי קרא "אבל הרמב. ל דתפילה אינה צריכה כוונה" ס–ללמוד תורה לשמה 

  .ל דאין חיוב ללמוד תורה לשמה" ס–בעי כוונה ) דאין בה מעשה(שמצוות התפילה 
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        ....דדדד

תפילות אבות תיקנום בשאלה אי  או לא תליא לה צריכה כוונהיהפלוגתא אי תפד, ל" ועוד י

  .או כנגד תמידים תיקנום

 כמו בקורבן ,צריכה כוונהשהתפילה הרי  –אי אמרינן תפילות כנגד תמידים תיקנום 

 אבל .מחשבה פוסלת בהשה, כ יש לומר דהוא הדין גם בתפילה"וא, ת בושמחשבה מפגל

  .בתפילה לא מצינו חיוב כוונה –ד תפילות אבות תיקנום "למ

אי אבות תיקנום או כנגד תמידים תיקנום תליא בפלוגתא אי בעניין התפילה והפלוגתא 

 משום,  הרי תפילת ערבית חובה–  אבות תיקנוםד"שהרי למ .תפילת ערבית רשות או חובה

ואין כל חילוק בין התפילות שתיקנו אברהם ויצחק לבין  ,דיעקב בחיר האבות תיקן ערבית

אבל . תפילת ערבית חובהד הרי ?ערביתחלקה של תפילת גרע ילמה יו, זו שתיקן יעקב

אלא , נגד קורבן קבועלא נתקנה כ הרי תפילת ערבית – כנגד תמידים תיקנוםד תפילות "למ

  .לכן היא רשותו, כנגד איברים ופדרים

  

        ....הההה

  :)ב" עזכ( ובזה יתבארו דברי הגמרא בברכות

מעשה . .. רשות:יהושע אומר'  ר, חובה: גמליאל אומרבן ר–תפילת ערבית 

 :ל" א? תפילת ערבית רשות או חובה:ל" א,יהושע' בתלמיד אחד שבא לפני ר

 ?יהושע אמר לי רשות'  והלא ר:ל"א.  חובה:ל" א,גמליאל' בא לפני ר. רשות

עמד בעלי תריסין נכנסו שכ. ת המדרשכנסו בעלי תריסין לביי המתן עד שי:ל"א

 ,תנא. .. חובה:גמליאל' ל ר" א? או חובה תפילת ערבית רשות:השואל ושאל

 שהיה ;כנסירשות לתלמידם ללהם  יתנה ונ,אותו היום סילקוהו לשומר הפתח

ת יכנס לביי א שאין תוכו כברו ללמיד חכם כל ת: ואומר גמליאל מכריזבןר

  .רשהמד

מד  והיינו שאינו לו–על תלמיד שאין תוכו כברו , סופו של הסיפור מה עניין :וצריך להבין

 , דברינו יבואר שפירל פיעאך  ? אי תפילת ערבית רשות או חובה למחלוקת–תורה לשמה 

, כבר ראינו ו;תפילות אבות תיקנוםגם של " הרי ס,תפילת ערבית חובהשג "ל לר"כיון דס

 ינה צריכהתפילה אש מאן דאמר ו;אבות תיקנום הרי תפילה אינה צריכה כוונהד "שלמ
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 דצריך ,מצוותהקאי על התורה ו" ולעבדו בכל לבבכם"דהפסוק ן "ל כפירוש הרמב"כוונה ס

  .כנסי לא נתן רשות ללומדי תורה שלא לשמה ללכך רבן גמליאל. ללמוד לשמה

תפילות דל "כ ס" א,יהושע דתפילת ערבית רשות' הכריעו הלכה כרש, אבל באותו היום

 קאי על "כל לבבכםלעבדו ב"קרא ד ו; ותפילה צריכה כוונה כקורבן,כנגד תמידים תיקנום

 הו סילקופיכךל.  אבל תורה מותר ללמוד אף שלא לשמה; כוונהכה דצרי,התפילהמצוות על 

  . ליכנסשלא לשמהתורה  רשות אף ללומדי נה ונית,לשומר הפתח

  

        ....וווו

 והיו מתאספים אליו בחג , דהנה הלל היה נשיא בישראל.והשתא יבואר שפיר דברי הלל

 לחבר , לפניהם הדרן על התורה הללואמר.  סיום התורהשמיני עצרת לומדי תורה לכבוד

ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה ": סיום התורה הואוהנה . סופה לתחילתה

לכאורה ו. 'ל שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם וכו"י ז" ופירש,"משה לעיני כל ישראל

 ?"להיכם-א' ד- תעשון כן ללא ": איך עבר משה רבינו על לאו שכתוב בתורה:יש להקשות

 איש-כפנויה ולא כאשתישראל נו דֹו כדי שִי,ה לשמהתכוונת משה רבינו היש, והתשובה היא

דילפינן מבנות כ , דגדולה עבירה לשמה)ב"כג ע(  הגמרא בנזירדבריוכ, )א, ר מג"שמועיין (

  .דזכתה הבכורה שיצאו ממנה צדיקים, לוט

עבירה גדולה ל דלא הוי טעמא משום ד" הלא י:ל"על הוכחת הגמרא הנאמנם יש לשאול ו

נשים ד ,"וכבשוה" וקרינן ,ל יש אם למקרא" משום דס הוא הא דזכתה הבכורהאלא, לשמה

 פריה ורביהאם כן דוחה העשה של ו, )ב" עסה( כדדרשינן ביבמות, פריה ורביהוות על  מֻצםג

 ,ןיהת ש את לקיים היהבמקרה דנן של בנות לוט אי אפשר ןכש, את הלא תעשה של עריות

משום כך נהגו . פריה ורביה ולא יוכלו לקיים העשה ד,חרבנשכל העולם חשבו בנו לוט כי 

  הרי שאי אפשר ללמוד מכאן את הכלל שגדולה–ואם זהו טעמן . בנות לוט כפי שנהגו

  .עבירה לשמה

שבר כיצד : ואם אכן התבטל הכלל של גדולה עבירה לשמה חוזרת השאלה אל משה רבינו

  ?"לא תעשון כן"משה את הלוחות ועבר על לאו ד

נשים ו, כתיב" וכבשה ",ל למשה רבינו דיש אם למסורת" דס,כ מוכרחין אנו לומר"אלא ע

לכן אי אפשר לומר שבנות לוט פעלו על פי הכלל דעשה דוחה . פריה ורביהוות על אינן מֻצ

וגדולה , ה לשמהת היהמשום דכוונתהוא הא דזכתה הבכורה ש וצריך לומר, לא תעשה
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כפנויה ולא ישראל דונו  כדי שִי,משה רבינו היתה כוונתו לטובהלפי זה גם . עבירה לשמה

  .ל"כנו, שת אישכא

 דתפילה צריכה  גםל"סש הרי, פריה ורביהוות על ל דנשים אינן מֻצ"כיון דסש, מכל זה עולה

ל "כ ס" ע,יכה כוונהל דתפילה צר"וכיון דס; )א"א על( ברכותב כדמוכח מהגמרא ,כוונה

  .דמותר ללמוד תורה שלא לשמה

  

        ....זזזז

בעת " אם אני כאן ":כשאמר לפני לומדי התורה שבאו אליו, זו היתה כוונתו של הלל הנשיא

 שממנו מוכח שמותר ללמוד תורה ,הדרן הלזהאת ה ודורש לפניהם ,הזה יחד עם הנאספים

כנס ללמוד תורה אף יכל לניתנת רשות לפני ה: כלומר, "הכל כאן"כ " א– שלא לשמה

אם אין "אבל . הלומדים בבית המדרשויוכלו להתרבות ספסלי , ללומדי תורה שלא לשמה

והיינו  , להתפלל תפילת ערבית בזמנהרשהמדת  כי אם אלך עם הנאספים לבי– "אני כאן

אסבור גם כ " א– תפילות אבות תיקנוםמשום ד ,תפילת ערבית זמנה קבועד שאסבור

תפילת ערבית שתיקן יעקב בחיר חלקה של גרע יולא י,  גמליאלבן כר,ת חובהתפילת ערביד

 כדברי ,תפילה אינה צריכה כוונהאסבור גם שכ "או , חובהןהשהאבות מכל התפילות 

 דצריך ללמוד תורה ,קאי על התורה ומצוותד "ולעבדו בכל לבבכם"פרש אז א ו;ן"הרמב

 מי מהם, כאןשבק בנאספין קד לדנצטרך: רוצה לומר, "?מי כאן" –ולאור כל זאת  ;לשמה

ולא ,  רשאי ליכנס לכאןלומד תורה לשמהש וזאת משום שרק מי,  ומי לאר תורהולמלראוי 

  .יכנסו לומדי תורה שלא לשמה

ורק אחר , לכבוד התורהאצלו הנאספים אלא הוא התוועד עם כל , לא נהג הלל כןאך באמת 

 דתפילות כנגד ,תפילת ערבית אין זמנה קבועשל "סוזאת משום ד, לך להתפלל ערביתכך ה

כ " וא,ל תפילה צריכה כוונה"כ ס"א, ותפילת ערבית אינה נגד קורבן קבוע, תמידים תיקנום

, ויכנסו הכל ללמוד תורה אף לומדי תורה שלא לשמה, מותר ללמוד תורה שלא לשמה

 שמתוך שלא  לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה)ב" ענ( פסחיםבל "וכמאמרם ז

  .לשמה בא לשמה

והכל לפי : )ו"מט, ג"אבות פ (כ"כמש, י היגיעה וההרגל נעשה טבע שני"והטעם לכך הוא שע

וולד בקרבו יי רוב ההרגל והיגיעה במעשים טובים שאדם עושה ת" ע:ל" ר– רוב המעשה

וכפי מה שיוסיף במעשה .  ולפי רוב המעשה תתחזק יראתו ויתקדשו מחשבותיו,רוח טהרה

כמו : ")זפרק ( "מסילת ישרים" אמר הך וכ. כן ירבה וכן יפרוץ בטהרת המחשבה,ועבודה
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אדם אשר . "ולד ההתלהטותיו כן מן הזריזות י,א תולדת ההתלהטות הפנימיושהזריזות ה

 אלא תהיה תנועתו , ודאי שלא יתעצל בעשיית מצוותיו,להט נפשו בעבודת בוראותת

יגע י כן מי שמ.לא ישקוט עד אם כילה הדבר להשלימוכי לא ינוח ו, כתנועת האש המהירה

 כן הנה הוא גורם שתבער בו , כמו שהוא ממהר תנועתו החיצונה,עצמו במעשה המצווה

  .תנועתו הפנימית והחום והחפץ יתגבר בו

 לפי רוב לימודו ורוב הרגלו . אפילו שלא לשם שמים,ללמוד תורהעצמו מי שירגיל גם  ךכ

  . מחשבותיו ויבוא ללמוד תורה לשמהבלימוד התורה יתקדשו

י " היינו ע– "מקום שאני אוהב רגליי מוליכות אותיל": וזהו סוף דבריו של הלל הנשיא

  . וירגיל עצמו ללמוד תורה לשמה,הרגל ויגיעה נעשה טבע שני
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        ))))5555((((     למסכת ברכות למסכת ברכות למסכת ברכות למסכת ברכותהדרןהדרןהדרןהדרן
  

  

        ....אאאא

  :)א"סד ע (בסיום המסכת

  . מרבים שלום בעולםםתלמידי חכמי :חנינא' אלעזר אמר ר' אמר ר

  :פותחתוהמסכת 

  . משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן?מאימתי קורין את שמע בערבין

י "ע. ב. י העיון במחשבה"ע. א: 'עבודת הב דרכים ישנן שתי. ה בתחילתהונראה לנעוץ סופ

א כדי י התכלית של בריאת האדם השכן, במחשבה לבד לא סגיל ד"וי. המעשה בפועל

רק בעיון אלא , במעשה'  את היםבדו עינםהמלאכים אוהרי , כ בפועל"ג' בוד את השיוכל לע

  .במחשבהו

 צריך :)ב" מ עקידושין ( תלמוד גדול שמביא לידי מעשה:ענו כולםש זאת הכוונה במהו

  .בין הגוף לנפשגם  יעשה שלום ךכ י" וע,כ במעשה"להיות בעיון ואח

כדי שיקבל עליו '?  אם שמועוהיה'לשמע ת קדמה פרשלמה : ")א"יג ע ('ואיתא כאן בגמ

ל היינו שמתחילה יקבל עו". עול מלכות שמים תחילה ואחר כך מקבל עליו עול מצוות

  . בפועל' לעבוד את ה,כ עול מצוות במעשה" ואח,בעיון מלכות שמים

, " 'ואהבת וכו"דמתחילה אמר , שמעשל קריאת פרשה הראשונה כך עולה גם מתוך ה

: ומתוך כך, "על לבבך... והיו הדברים האלה: "כ" ואח; וזה בעיון,'את הדהיינו שיאהב 

  .יקיימו אותם בפועל ובמעשה כדי ש–" ושננתם לבניך ודברת בם"

  

        ....בבבב

 והכוונה היא . שהקורא את שמע ולא השמיע לאזנו לא יצא)א"טו ע (וזו היא דעת מאן דאמר

' שאינו רוצה לעבוד את ה: ומרכל, ואינו משמיע לאזנו, שאדם הקורא את שמע רק בעיון

  .גם במעשה' צריך לעבוד את השכן , שלא יצא ידי חובתו'  על כך אמרה הגמ–במעשה 
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ע אומר דכל "ר.  בקריאת שמעכוונה לגבי הצורך ב)א" עיג( בזה תובן פלוגתת התנאים

ע סובר שכל "רש, ויש לבאר. "לבבךעל "המילים א אומר שרק עד " ור,הפרשה צריכה כוונה

.  העיקרואמעשה ההו, בעיון ובמעשה' צריך לעבוד את המפני ש,  כוונה צריכהפרשהה

  . העיקר הוא בעיון ובמחשבהכי לדעתו, "לבבךעל "א סובר שרק עד " רלעומת זאת

.  הדבריםם הםשאחר כוונת הלב ה, א היא שלא צריך להשמיע לאזנו"מסיבה זו דעת ר

  .העיקר הוא בעיוןו

 שבשעה, "הקול קול יעקב: "הפסוקעל  )שמ, ש יחזקאל"לקוי( כ המדרש"בזה יובן ג

 יםמרוישראל אוהיינו משום שכאשר . ה משתק את העליונים"שישראל אומרים שמע הקב

 את יםמשתקהם  י כך"וע,  במעשהםג' עובדים את ההם מראים בזה שהם פרשת שמע את 

  . בלבד בעיוןאלא'  עובדים את הינם שא,העליונים

. בקול רםזאת  אנו אומרים ם הכיפורים וביו,ו בחשאי" בשכמלומריםבכל השנה אנו א

, ק בעיוןובדרגתם היא נאמרת ר, אותהמשום שתפילה זו המלאכים אומרים , הטעם לכך הוא

 ,אכן.  בחשאילכן כל השנה אנו אומרים אותה. במעשהם אנו שעובדים גש, בשונה מאיתנו

  .בקול רםו "בשכמל אנו אומרים הרי ,מים למלאכיםודשבו אנו , ם הכיפוריםביו

  

        ....גגגג

שניה ב ,ראשונה חמור נוערב.  משמרות הוי הלילהדשלוש )א" עג( איתא בריש המסכת

יש ש זמנים היא לשלושההכוונה . שלישית תינוק יונק משדי אימווב ,כלבים צועקים

 לאיה י ויש לו נטתיו של האדם בתוקפםעדיין כוחוכאשר .  א:עשות תשובההתעורר בהם לל

  .זקנההבימי . ג. שכוחותיו נחלשים מעט,  של האדםבחצי שנותיו.  ב.רעה

ר יצהעצמו מאת לשמור והיינו שבשלושה זמנים יכול אדם ,  הוא לשון שמירה"משמר"

שהחומריות עדיין , חמור נוערהעדיין ש  האדם עושה כן בשעהאםביותר הוא המובחר . עהר

  .' להובכל זאת הוא שב, תענוגיםהרוצה לילך אחר 
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        ....דדדד

י שעוסקים "דע,  מרבים שלום בעולםתלמידי חכמים :בוא לבאר את סיום המסכתמעתה נ

וכל בנייך " :שנאמר,  מרבים שלום בעולםהרי הם יה מצוותים אתקייממ םבתורה בעיון וג

 שיהיה –" שלום רב לאוהבי תורתך"?  השלוםומפרש מהממשיך הפסוק ו ו; "'לימודי ה

, לם הזה בעו–"  בחילךםשלו"היה ות ;לם הבאעוב ולם הזהעובשכר בזכות זה להם 

  .לם הבאבעו –" ושלוה בארמנותיך"

רעיך "ש "כמ, ה" הקבוא ה"רעיי" ו,גופניותה יא ה"אחיי" ":למען אחיי ורעיי "–וההמשך 

,  בפועלתהמצוואת  אנו מקיימים –" למען אחי ורעי" :ומכאן". ורעי אביך אל תעזוב

 מחיבור של גופני האדםנברא זו הרי לתכלית  ש,מותישלמלשון  –" בשלום ר" ובזכות זה

, "עוז לעמו יתן' ה" : משום, האדם נברא מחלק הרוחניות– " 'למען בית ה ":ועוד. ורוחני

  ".יברך את עמו בשלום' ה"בעזרת זה  ו,בפועלבמצוות יעסקו בכך ו

  

        ....הההה

ת שיש פרשת שמע מרמזש –" ?מאימתי קורין את שמע: "ה המשנה הראשונה אמרל כךע

 על ?'תחיל לעבוד את היש לה מאימתי :ואם כן נשאלת השאלה, גם במעשים' בוד את הלע

  . בתחילת יומו של האדם מיד– בערבית: כך באה התשובה

עדיין כש, במשמרת הראשונה של החיים' והמובחר ביותר הוא לכוף את יצרו ולעבוד את ה

סוף האשמורה לעד ו ;"נכנסים לאכול בתרומתןמשעה שהכהנים " – רע הלאיה ייש לו נט

  .מובחרמן ה הוא ו,' רק לעבודת הועליו לכבוש אותם, שכוחותיו עדיין במותניו, הראשונה

 אם ,מצוה מן המובחרעדיין  עד חצי שנותיו של האדם הוי –" עד חצות: וחכמים אומרים"

  .בר נחלשו מעטאף כי כ, כיון שעדיין כוחותיו בידיו, כראוי' ישוב לעבוד את ה

ויומו  אף שכבר הגיע לימי הזקנה : דהיינו–" עד שיעלה עמוד השחר: בן גמליאל אומרר"

חלבו ' אדם יקריב להה ש, עוד להקטר חלבים ואיבריםבכל זאת יש חשיבות, עומד להסתיים

  .וי מצוותי מעשה"ע, ודמו

האדם גיע ר יכאש שמא,  כדי להרחיק את האדם מן העבירה?ולמה אמרו חכמים עד חצות

  .אדםהיותר שישוב עוד בחצי שנותיו של טוב  ל כן ע.' אל הזקנה לא יוכל עוד לשובהלימי 
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ואם , זקנותו של האדםשערבית קאי על ימי משום שסברה , הקשתה על כך )א"ב ע (הגמראו

,  תנא אקרא קאי: על זה אמרו!דהיינו תחילת ימיו של האדם, ליתני שחרית ברישאכן 

  .ערביתמתחילות משעת הכ גם שנותיו של אדם "וא,  ברישאשכתוב ערבית

שכליות וגם במעשה הבעיון  שיש לראות –" הדרן עלך הרואה: "ובא סיום המסכת ואומר

 ;ה" לבין הקבן האדםלק המסך המבדיל ביתיס –"  מסכתה לסליקא"ובזה  ;'לעבוד את ה

 .ות בכל מיני הברכויברך אות' וה, "ברכות"ך יחולו עליו כ י"וע
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         למסכת שבת למסכת שבת למסכת שבת למסכת שבתהדרןהדרןהדרןהדרן

  

  

        ....אאאא

  :)א"קנז ע ( סיים את המסכת במשנה זו,מסדר המשניות ,רבינו הקדוש

  . ונשאלין לנדרים שהם לצורך השבת,מפירין נדרים בשבת

 אם :כגון, נדרים שהם לצורך השבתעל נשאל לחכם כל אדם  ו, מפיר הבעל לאשתו:פירוש

  . נדר שלא לאכול היום בשבת

נקדים  קודם לכך אך. שסיים את המסכת בעניין נדריםבכך וונת התנא באר את כלהלן נ

  .ל בקצרה"הקדמות וביאורי מאמרי חזמספר 

  : מובא)ב"קיח ע( בשבת

 שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד י אלמל:י"יוחנן משום רשב' אמר ר

  .נגאלין

בה  וחשו, משום ששקולה שבת ככל המצוות הוא דווקא שתי שבתותנדרשותהטעם ש

שניה ולא חטא בפעם הראשונה והפעם בשמירת שתי שבתות כאילו בא לידו דבר עבירה 

י  לידו כאילו באמשום כך נחשב. )ב"יומא לח ע ( אינו חוטאשעל כך נאמר ששוב, שוב

  .ו בהןעבירות שבתורה ולא חטאה כל ישראל

  

        ....בבבב

  -  נבאר מדרש תמוהעל פי זה

 כיצד ".זכור את אשר עשה לך עמלק" וכתוב "זכור את יום השבת לקדשו"כתוב 

 –  ואת עמלק תזכור, לקדשו–  את יום השבת תזכור?יתקיימו שני כתובים הללו

  .להרגו ולאבדו

  :)ב"קיח ע (שבתפ מאמר שני המובא ב" זה עמאמר נראה לפרש .והוא תמוה
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 אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה :יהודה אמר רב' אמר ר

:  וכתיב בתריה,"ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט":  שנאמר,ולשון

  ".ויבוא עמלק"

 פרשת ןכש , הלא אינם סמוכים כלל:והקשו המפרשים על הלימוד הזה מסמיכות הפרשיות

אל '  ויאמר  ה, וילן העם על משה,ויצמא שם העם למים": מסה ומריבה מפסקת ביניהם

ורק ; " על כן קרא שם המקום מסה ומריבה.משה קח את מטך והכית בצור ויצאו ממנו מים

  ".ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ": כתובאחר כך

י מסה " דבאמת עיקר העונש ממלחמת עמלק בא להם ע," שבתפתתוס"מתרץ בעל ה

וזה היה מפני שיצאו העם ללקוט ,  שבאו לידי צימאון ולא היה להם מים לשתות,ומריבה

כל : ")שבת שם (ל" דעל זה אמרו חז– ם את השבתאבל אם היו משמרי. ללו את השבתיוח

ויתן לך משאלות ' והתענג על ה': שנאמר, המענג את השבת נותנים לו כל משאלות ליבו

 ולא היו , ולא היו באים לידי מסה ומריבה, בוודאי היה להם מים לשתותי אז– "' ליבך

  .מלחמת עמלקבנענשים 

 שהרי עמלק היה הראשון שקירר את , בהם לא היתה כל אומה ולשון שולטת–אם כך היה 

  . ם ישראלעהראה להם דרך שאפשר ללחום ו, האמבטי בפני אומות העולם

זכור את יום : "אם היו מקיימים את שכתוב. ל" הנזה נוכל לפרש את המדרש המתמיה לפי

הרי :  אלא שאם כן יש לשאול.י מלחמת עמלק" לא היו נענשים עיאז –" השבת לקדשו

על '  יצא הקצף מלפני ה,אפוא, מדוע .למלחמה בעמלק, בחטאם, גרמו מםישראל עצ

 –  את יום השבת תזכור לקדשו: המדרשזה אומר  על? לגזור עליו להחרימו ולאבדו,עמלק

,  תזכו ממילא למחיית עמלקהז י" וע,י שמירת השבת כהלכתו תזכו לגאולה" שע:היינו

 וזה. מחה זרעו של עמלקי שלם עד שיאין השםד ,"כי מחה אמחה את זכר עמלק ":ש"כמ

ממילא ואת עמלק תזכור להרגו  –י שתזכור את יום השבת לקדשו "ע : שאמר במדרש

  .ולאבדו

  

        ....גגגג

 :)א"ד ע( ב"ב-ל ב" כן אמרו חז.היוצא לנו מזה דישראל נגאלין בזכות שמירת השבת

  :איתא )א" עקיט(  ובשבת;"גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה"
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עשר  –" עשר תעשר ":מר שנא,ן בשביל שמעשרי?במה הן זוכיןי "עשירים שבא

  . בשביל שמכבדין את השבת? במה הן זוכין ובשאר ארצות...בשביל שתתעשר

  . את כל זה מרמז לנו התנא במשנה ראשונה במסכת שבת

ב את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של "פשט בעה" :דהיינו, מצוות צדקהאת גם התנא וסמך לזה 

  .מצווה הבאה בעבירה אסורה וחייבים עליהגם  ד,מיע לנו בזהומש. "העני

 וצריך להיות פטור מן , במצוות צדקה, הלא בעל הבית טעה בדבר מצווה:ט הקשה"התוי

אם היו לפניו שני :  כגון,ידחות אלא אצל מצוות מילהה דלא ניתנה שבת ל, ותירץ!הקרבן

 כי זמנו ,פטור –ש בשבת " של ע וטעה ומל,ש ואחד למול בשבת"אחד למול בע, תינוקות

  . אבל במצוות צדקה לא טריד;בהול וטרוד במצווה

 י אפשראד , דלא טריד בדבר מצווה אלא במצווה דאינה תלויה בממון,ל מתרץ"המהר

 אם העני אינו רוצה לקבל : כגון–  ואפשר במחילה, אבל במצווה התלויה בממון;במחילה

  .לא אומרים טעה בדבר מצווה פטור בזה – אין כאן מצווהשאז , את הצדקה

  

        ....דדדד

לפני שנבאר את מה שמרמז לנו התנא במה שסיים את המסכת בעניין הפרת נדרים בשבת 

ח הלך במדבר "רבב: )א" עדע( ב"ב-ח המובא ב"נקדים את סיפורו של רבב, לצורך השבת

 מיפר  ועכשיו שנשבעתי מי,אוי לי שנשבעתי" : שמע בת קול האומרתשם. הר סיניל והגיע

  ."מופר לך" היה לך לומר : לחכמים אמרו לו זאתכשבא וסיפר. "?לי

 ,"?מי מתיר לי" : לומרה היה ל:קול ה על בת)ה מפירין"א ד" עלז( בבכורות' הקשו התוס

החכם  ואילו נדרים שמבטל ,הבעל לאשתושלשון הפרה שייך רק בנדרים שמפר כידוע ד

  . לא אמר כלום,כבעל, הפרהם אמר בלשון  ואם החכ,לשון התרה בהם שייכת –לכל אדם 

 .בפמליא של מעלהלמה לא יתיר את שבועתו  –לגאלנו '  אם רצון ה:עוד הקשו המפרשים

, והוליד בן בבית הסוהר, שבועתו שלא יוליד במלך יכניה שהיתה )ב"לז ע( כמו בסנהדרין

  .ליא של מעלהה התיר את שבועתו בפמ"אומרים שם שהקב

דזה תלוי , עתו יתברך בין התרה למפרע ובין הפרה מכאן ולהבא לחלק בשבותירצוו

 בזה שייך –  את החטא למפרעת שעוקר, אם עשו תשובה מאהבה:בתשובה שעושים ישראל

 – רפואה מכאן ולהבאאלא  שאינה , תשובה מיראהאם עשו אבל ;מליא של מעלההתרה בפ
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 כמובא בילקוט דברים, ה"עצריך צדיק כמשה רבינו בשביל זה  ו, הפרהאלאבזה לא שייך 

  .)רמז תתקנא(

י תשובה " שלא היה רק פקידה ע–" מי מיפר לי" ת אומרבת הקול ששמע ,ח"אצל רבב

, ולקת ה שזכה לשמוע את ב,ח"ורבב. צדיק שיהיה בכוחו להפר שבועהלזה צריך  ,מיראה

  ."היה לך לומר מופר לך" :לכן אמרו לו. ודאי שהיה מוכשר לזהבו

        

        ....הההה

 –  זכו:)כב, ישעיה ס ("בעיתה אחישנה" על הפסוק )א"סנהדרין צח ע (ל"שאמרו חזידוע מה 

 היה צריך דלכאורה, "בעיתה"הטעם למה הקדים בפסוק . בעיתה – לא זכו ,אחישנה

דעת "מובא בספר . "בעיתה "–זכו  ואם לא ורק; שהוא אם זכו, "אחישנה"להקדים 

,  דהיינו בעיתה– )שם כ ("שלמו ימי אבלךו ":כי כתוב קודם, שזהו סדר הפסוקים" קדושים

  .היינו אחישנה ד– )שם כא ("ועמך כולם צדיקים ":כ כתוב"ואח

 מותר לו לשתות יין –"  יבואודדן הריני נזיר ביום שב" מי שאמר : מובא)ב" עד( בעירובין

חול אסור לו לשתות יין כל ימות האך  , בימים אלו לא יבואן דוד כי בוודאי ב,ט"בשבת וביו

 בא  אליהו ואין, בא לפני שיבוא אליהו לבשרן דודאומרים שם דאין ב.  שמא יבוא,לעולם

  .ט"יורב  ובעבתשרב בע

זכו " אבל בקץ של ;"בעיתה" בקץ של ?מה דברים אמורים ב:"כרתי ופלתי"אומר על זה ה

כ " א.ט" וממילא בא גם בשבתות וביו, בא משיח גם בלי בשורת אליהו מקודם"אחישנה

 מילתא דלא מקרה זה הוא משום שזאת? ט"ה אמרו שמותר לו לשתות יין בשבתות וביולמ

  .לא חששו לזהו ,שכיחא

  .ט" יבוא משיח גם בשבתות ויו"זכו אחישנה"יוצא לפי זה דבקץ של 

 היינו – גאליאליעזר הסובר בתשרי עתידין לה' דלר, )א" עיא( ה"רל" טורי אבן"עוד מובא ב

יהושע ' לרו. "שופר שופר" ירה שווהלמד מגזנו,  שהוא יום תרועה,ה"ט של ר"יושיגאלו ב

ליל "מזאת  ולומד ,ט" שהוא יו,ו בניסן" היינו בט– הסובר דבניסן עתידין להיגאל

  ."שימורים

שכן בשבת  ,ט"עירובין האומרת דמותר לו לשתות יין בשבתות ויוב ראהגמשז יוצא "לפי

 ,י"א ור"ראך . י הפרה"והגאולה תהיה ע, "עיתהב"בקץ של איירי  , באין בן דודט א"ויוב
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מדברים קץ , ט"ויבת וזה אפשר אפילו בשד ,גאליהחולקים אם בניסן או בתשרי עתידין לה

  .י התרה"והגאולה תהיה ע, "אחישנה"של 

  

        ....וווו

רבינו הקדוש התחיל את המסכת באיסור . ך את תחילת המסכת לסופהופ האמור נסמ"ע

 את "ויכלא העם מהביא ": מהפסוקאיסורה מפורשהרי היתה במשכן אף ש ש,הוצאה

 ,"מלאכה"זו  להוצאה תראו התורה ק).ר"רה( למחנה לויה )י"רה(הליהם והתרומות מא

עם הכלי ביד " אל יצא איש ממקומו ביום השביעי ": כמו שכתוב במן,ה בשבת אותסרתווא

היינו  ו– אסורות ש, על כל המלאכות שהיו במשכן,מד סתום מן המפורש ונל.ללקוט מן

דהיינו  ,ות צדקהומצ כמו כן הזכיר רבינו הקדוש בפתח המשנה את . כולהשמירת השבת

 שתי המצוות הללו". ב את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של העני"פשט בעה"המקרה של 

  .כנזכר לעיל,  את הגאולהותמקרב

 ,ה מאהבהי תשוב" עליא של מעלה צריכים להתרת השבועה בפמ"זכו אחישנה"בקץ של 

.  לכן מסיים התנא בהיתר ובהפרת נדרים בשבת לצורך השבת.י תשובה מיראה"או להפרה ע

  .ואין צורך השבת גדול מזה

 ויראו עינינו , ויחיש עת פדיון נפשנו,ר מלפני אבינו שבשמים שימהר קץ גאולתנו"ובכן יה

 . אמן, במהרה בימינו,בנויוישמח ל
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         למסכת עירובין למסכת עירובין למסכת עירובין למסכת עירוביןהדרןהדרןהדרןהדרן

  

  

        ....אאאא

.  בעניין קשירת נימא במקדש,שמעון'  המחלוקת בין רבנן לרהובאהם מסכת עירובין בסיו

קשירה ש סברתו ו, בלבדעניבהאלא ש אינו מתיר " ור,רבנן מתירין לקשור נימא במקדש

עניבה דלא אתי לידי חיוב חטאת , דאתי לידי חיוב חטאת במדינה גזרו עליה גם במקדש

  .במדינה לא גזרו עליה במקדש

 :ש שגוזר במקדש אטו מדינה" כי לכאורה קשה על ר.ש" להבין במה חלוקים רבנן ורךצרי

ולמה ?  בכל המלאכות הנעשות בהקרבתם, ומוספי שבתםכ איך התירו הקרבת תמידי"א

  ? נגזור שמא יתירו גם במדינה במלאכות האלהשלא

 .חויה בציבורבת הותרה בציבור וטומאה דשל ש"קייד, )א" עמו( ביומא' פ הגמ"עזאת נתרץ 

וותה התורה להקריב ישצדכ ,ל"צ ? למה שבת הותרה וטומאה רק דחויה:ובאמת יש לשאול

ל "לכן י, שבתה בכך אתושבת יקריבו ויחללו  התמיד במועדו היתה הכוונה שבכל שבת

לא היתה  –אבל כשהתירה התורה טומאה אצל קורבנות . שבת הותרה אצל הקורבנותד

אלא הכוונה היתה שאם יארע הדבר שיהיו , ו להקריב בטומאה לומר שמוכרחים אנהכוונת

כ יוצא "א. איסור הטומאהאת  מצוות הקורבן דוחה בזה, מוכרחים להקריב בטומאה

  .שטומאה רק דחויה בציבור ושבת הותרה

מ אינם דומים מכשירים לגוף " מ, הסובר דמכשירים גם דוחים שבת,א"ל דלר"ז י"לפי

ל שהוא " י–  להקריב ולדחות שבת,ת התורהו היתה כוונאליש –כי גוף המצווה . המצווה

דחו לכתחילה את י שאין לומר,  התורההכוונלא אליהם הת ש,אבל מכשירים, היתר גמור

  בזה– ש"אלא אומרים שאם אירע הדבר שלא הכינו מע, ש" אפשר לעשותם מעשכן, השבת

טומאה ש אומרים נו אואם, כ דומה ממש לטומאה"א. מכשירים דוחים גם את השבתה

  . גם מכשירים דחויים,דחויה
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        ....בבבב

    .)ב" עסג( חנינא סגן הכוהנים ורבנן במנחות' עם האמור נוכל לומר טעם במחלוקתם של ר

וחכמים ,  סובר דהעומר בשבת היה נקצר ביחיד ובחול בשלושהחנינא סגן הכהנים' ר

  . בחול ובין בשבת היה נקצר בשלושהןסוברים דבי

כי אף דקצירת . אבל לפי האמור יבואר טעם מחלוקתם,  להבין במה חולקיםלכאורה קשה

א לומר שכוונת התורה היתה "ז א"בכ, אם חל זמן קצירתו בשבת, העומר דוחה שבת

.  קצירת העומר בשבתיחול יום כי יכול להיות שלא ,שקצירת העומר מוכרחת להיות בשבת

גם קצירת העומר  –טומאה הותרה אם אומרים שו, תלוי בדין הטומאהמכאן שדין זה 

גם קצירת העומר בשבת אינה רק דחויה  –טומאה דחויה ש אבל אם אומרים ;הותרה בשבת

  .ולא הותרה

 , דטומאה דחויה בציבור)א" עח(  שסובר ביומא,לטעמיהחנינא סגן הכהנים ' רל ד"ז י"לפי

ומשום , טוב למעטיה ימה שיכולים למעט בדחכל  לכן. כ גם קצירת העומר דחויה בשבת"א

 שסוברים ,אבל רבנן לטעמייהו. שקצירת העומר בשבת אינה אלא ביחידהכי הוא סובר 

 אפילו בשבת באה ולדעתם, כ קצירת העומר הותרה בשבת" א,טומאה הותרה בציבורש

  .הקצירה בשלושה

  

        ....גגגג

שכתב , )א"ה, ב"פ (הלכות שבתבמ "סמה שהקשו על הכיש לדחות את פ האמור "ע

. ל טומאה דחויה היא בציבור"דפיקוח נפש דחויה הוא אצל שבת משום דקייל "סם "הרמבד

מ את "משווה הכסלמה ו,  הלא אנו רואים דשבת הותרה אצל הקורבנות:מקשים עליוו

  ? היאדחויהשרק , פיקוח הנפש לעניין הטומאה

 היה רצון התורה ךכש ,קורבנותדשאני שבת ד, לפי מה שהסברנו הנידון דומה לראיה

  לא כיוונה התורה שיחללו שבת– נ" אבל פיקו;לכן הותרהו , שיקריבו בשבת,כתחילהל

איסור את נ דוחה " מצוות פיקו, בשבתאלא הכוונה היתה שאם חלה אדם מישראל, בדווקא

,  ואינה היתר גמור,שבתההיא אצל  נ דחויה"ם דמצווה זו של פיקו"לכן כתב הרמב. שבתה

  .מ"וכפי שהסבירו הכס
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        ....דדדד

יהודה בר '  דהוא ר– ק שלו" ותדסוף מסכת עירוביןשמעון ' ל דר" י, ביאור כל זאתאחרי

  .אזלי לטעמייהו –ש " דריהפלוגת

פ דאינה " אע, דטומאה הותרה בציבור)ב" עז( י בכל מקום לשיטתו הולך שסובר ביומא"דר

ש כ כמו שלא גוזרים במקד" וא,ל דגם דחיית המכשירין הם היתר גמור"לכן י. מוכרחת

נ לא "ה –מלאכות של הקרבת התמיד וקורבנות אחרים הדוחים שבת השאר במשום מדינה 

  .אטו מדינהמקדש ר וגזל ין וא,קושרים נימא במקדשי ש"ר סובר כן ל.גוזרים במכשירים

כ גם מכשירים "וא,  דטומאה דחויה היא בציבור)שם (סובר ביומאד ,שמעון לשיטתו' אבל ר

מלאכות ה גוזרים מקדש אטו מדינה בשאר ין לכן אף דא.ממשו לא הותרו ,הם רק דחויים

השבת  לגביהם ש, אבל במכשירים; השבתהותרהלגביהם  משום ש זאת– של קורבן תמיד

קשירה דאתי ד ,ש"רמכאן אמר .  שפיר גוזרים מקדש אטו מדינה,ולא הותרה,  בלבדדחויה

י חיוב חטאת במדינה לא  ובעניבה דלא אתי ליד,לידי חיוב חטאת במדינה גזרינן במקדש

  .גזרינן במקדש

  

        ....הההה

 –" במועדו" :ם דורשיןכש , שבת וטומאהאחד הלא אנו לומדים מפסוק :אמנם יש להקשות

ל לחלק דשבת הותרה וטומאה רק "מנו. )א"פסחים עז ע ( אפילו בטומאה,אפילו בשבת

  !נ טומאה"כמו דשבת הותרה הד לכאורה היה לנו לומר? דחויה

דסובר דציץ מרצה אפילו אינו על מצחו של כהן  )פסחים שם( ש לטעמיה" דר,נראה לתרץ

 ,ש לטעמיה"ר.  אפילו אינו על מצחו,דתמיד מרצה" תמיד לרצון ": ולמד ממה שכתוב,גדול

בא לכפר משום שכ "ע – דאמאי באמת מרצה אפילו אינו על מצחו ,דדריש טעמיה דקרא

ג עובד רק בבגדי לבן ולא "כ הכה" ביוהישהר ,דאין שם ציץ, כ"ולרצות גם בטומאה ביוה

לא צריך ריצוי  – כי אם נגיד דטומאה הותרה ,כ מוכח מזה דטומאה דחויה בציבור" א.בזהב

  .דחויהרק  אלא , מוכח מזה דטומאה אינה כשבת שהותרה.ציץ כללד

 לא בא ללמד שהציץ מרצה גם על "תמיד לרצון" ואומר ד,י דוחה את הסברא הזאת"ר

. טומאה הותרה בציבורש כיון,  על זה לא צריך ריצוי ציץ כללשכן ,כ"רעה ביויטומאה שא

  . שלא יסיח דעתו ממנו, בא לעניין היסח הדעת"תמיד לרצון"מכאן ש
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        ....וווו

כ אסור "כ כיון דביו" א.ש מודה שאינו מרצה" הלא בנשבר הציץ גם ר:יש להקשותשאלא 

  !ש"כ לר"את יומ על טוהרצדי שייכ, ג ראוי לציץ"לא נחשב הכהכ " א,ללבוש בגדי זהב

כ בבגדי זהב אין העבודה נפסלת משום " דכיון דבדיעבד אם הכהן עבד ביו,מוכרחים לומר

פ שאסור ללבוש בגדי "לכן נקרא ראוי לציץ אע,  דציץ אינו בגד אלא תכשיט,יתור בגדים

ריא הוא אאלא , ג עצמו אינו ראוי לכך"שהכה אינו מחמת האיסור ללבוש ציץ .כ"זהב ביו

לא הוי ד ,מרצההציץ ו, זהבשאסור לעבוד בבגדי ף  א, ראויג" הכהנקראלכן . דרביעא עליה

  .כנשבר

  

        ....זזזז

  ."אור לארבעה עשר בודקין את החמץ" : דפסחיםאחר מסכת עירובין מתחיל התנא

  :יהודה' מאיר לר' מחלוקת בין ראיכא  )ב" עד( במסכת פסחים

 אוכלין :יהודה אומר' ר. פין בתחילת שש ושור, כל חמשן אוכלי:מאיר אומר' ר

  . ושורפין בתחילת שש, ותולין כל חמש,כל ארבע

  :'הגממבארת 

לא  ": אמר מהכארבא... ? מנלן,ע מיהא חמץ משש שעות ולמעלה אסור"ודכ

  .לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים" תשחט על חמץ דם זבחי

 והא זמן שחיטת ? ולמעלהיליף מהכא דחמץ אסור משש שעותאיך  :א"והקשה הרשב

 זמן שחיטת פסח לא הוי :כלומר,  ותמיד ששחטו לפני חצות פסול,הפסח אחר התמיד הוי

  .אלא רק אחרי הקרבת התמיד, מיד אחר חצות

 כמו שלמדנו במשנה – כיון דבדיעבד אם שחט הפסח קודם תמיד כשר ,א" הרשבומתרץ

  .חשוב זמנו גם קודם התמיד – )א" עסאפסחים (

 אבל אם ; נקרא ראוי, ולא מצד עצמו, זה רק אם נאמר דדבר שאינו ראוי מחמת איסוראמנם

אסור לשחוט את הרי כ " א– נקרא אינו ראויבלבד נאמר דגם מה שאינו ראוי מחמת איסור 

כ שכיון שאינו ראוי רק מצד " ע? לפני התמיד הוא גםזמנושאיך נקרא ו ,הפסח לפני התמיד

  .איסור נקרא ראוי
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דאיסור   ברור דזה אינו אלא אם נאמר–" ד בודקין את החמץ"אור לי"משנה אומרת ומה שה

יום הראשון לא שייך ה אבל אם איסור חמץ מתחיל רק מ;אכילת חמץ מתחיל משש ומעלה

ואמנם .  לבדוק מהבוקר או משש שעות היה מספיקשהרי, ל כך זמן הבדיקה כ אתלהקדים

 יאה ממציאה ומציאה מחיפוש וחיפוש מנרותמצבגזירה שווה   את זמן הבדיקהלומדים

לא היו מחמירים ואם זה היה המקור היחיד ,  אסמכתאאלאל דלא הוי "יאך ; )ב" עפסחים ז(

  . אלא ברור דאיסור אכילת חמץ הוא משש ומעלה.כ"להקדים את הבדיקה כ

  

        ....חחחח

 דאתי סיימנו בקשירה. פסחיםמסכת פ האמור נוכל לקשר סוף מסכת עירובין עם התחלת "ע

דבר זה . דטומאה דחויהל "משום דסכ " וע,מקדש אטו מדינהבה  שגזרו ,לידי חיוב חטאת

, כ אם אירעה טומאה"דתמיד מרצה אפילו ביו, "תמיד לרצון" ממה שכתוב בציץ נלמד

לפי . ציץ כללדכי אם היתה הותרה לא היה צריך ריצוי , טומאה דחויה היא בציבורד משמע

וקשה הלא בנשבר .  ולכן גוזרים עליהם במקדש אטו מדינה,ים גם מכשירים הם דחויזה

כ איך "א, כ שאסור ללבוש זהב הוי כנשבר הציץ"ויו, ש מודה דאינו מרצה"הציץ גם ר

כ "בדיעבד אם עבד בבגדי זהב עבודתו כשרה אשכיון דל "צ ! הלא אינו ראוי לציץ?מרצה

  בלבד ואינו ראוי מחמת איסור,ראוי מחמת עצמוג "שהרי הכה , ואינו כנשבר,נקרא ראוי

  .נקרא ראוי

כי ,  ומקדימין את הבדיקה,"אור לארבעה עשר בודקין את החמץ: "תנא דפסחיםלכן מתחיל 

 לא ,"לא תשחט על חמץ דם זבחי"מהפסוק כפי שלמדנו , איסור חמץ מתחיל משש ומעלה

בל כיון  א, אחר התמיד של הפסח הואואף דזמנו. תשחט את הפסח ועדיין החמץ קיים

 חמתואינו ראוי מ,  כי מצד עצמו הוא ראוי,דבדיעבד אם שחטו לפני התמיד כשר נקרא זמנו

 . נקרא ראוי בלבדאיסור
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         למסכת פסחים למסכת פסחים למסכת פסחים למסכת פסחיםהדרןהדרןהדרןהדרן

  

  

        ....אאאא

אשר קידשנו  "–על פדיון הבן  פשיטא : מיניהו בע. איקלא לפדיון הבןלאישמ' ר

שהחיינו וקיימנו והגיענו ברוך " ; אבי הבן מברך"דיון הבןבמצוותיו וצוונו על פ

 או , דקמטו הנאה לידיה, כהן מברך? או אבי הבן מברך, כהן מברך–" מן הזהלז

אמרו ,  מדרשאה אתי שאיל בי. לא הוה בידיה? מברך דקא עביד מצווההבןאבי 

  .)ב"פסחים קכא ע (והלכתא אבי הבן מברך שתים.  אבי הבן מברך שתים:יהל

ז שום "ש בבית המדרש דאבי הבן מברך שתים ואין ע" כיון שכבר פשטו לר,יש להקשות

  !ממילאמובן  הלא זה ?לפסוק שכן ההלכה'  למה צריכה הגמ,חולק

אם כהן מברך או אבי הבן , בועיקר הספק שנסתפקו את  נקדים להסביר ,לפני שנתרץ זאת

  .מברך

ל מצווה  דברכת שהחיינו לא נתקנה אלא ע, מבאר)ה העושה"א ד" עמו( במסכת סוכה' התוס

בשלמא על הלידה . דיון הבןקנו שהחיינו על פיז יש להקשות אמאי ת" לפי.שיש בה שמחה

  ? בפדיון הבן היא השמחהה אבל מ;שייך לברך מחמת השמחה

 ,דשיווידוע אם כלו לו חהיה לא הבכור בזמן שנולד ש, על כךדהשמחה היא , צריך לומר

  .היא השמחהועל כך , שאינו נפלאבל בסוף שלושים כבר יודעים , ואפשר שהוא נפל

,  ולא רק על בכור,ם לברך שהחיינו בסוף שלושים על כל בן שנולדיז היו צריכ"לפיאמנם 

ושוב  ,עיקר הברכה היא על שמחת המצווהש, ולכאורה נראה מכאן אחרת ממה שביארנו

  ? בזה מה השמחה:קשה

 מי אמרינן כיוון :ספקהה  הי וזה.סלעיםה תחמשאת ל דכאן יש שמחה לכהן שמקבל "צ

ברכת שהחיינו צריך שאת  ,פ שהשמחה היא אצל הכהן" אע,עצם המצווה עושה האבשאת 

 וחיוב ,ברכת שהחיינולכ הוא הגורם " א, דהנאה היא אצל הכהןן או מכיו;האביברך 

  .הברכה מוטל על הכהן
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        ....בבבב

א "ם דברי הרמטע.  שהחיינו על המילהןא דאין מברכי" פסק הרמ) ה,סזרד "יו (ע"שווהנה ב

תן "פסוק מקהלת פירוש היהושע ב' אליעזר ור' שם חולקים ר. )ב" עמ( בעירובין' י הגמ"פע

 , אלו שבעת ימי בראשית–" תן חלק לשבעה: "א דורש"ר". חלק לשבעה וגם לשמונה

בהם המובחר  ש,מילהה ימי ת אלו שמונ–" וגם לשמונה" ;בהםשנבחר היא היום השהשבת 

 –" וגם לשמונה" ;פסחה ימי ת אלו שבע–" תן חלק לשבעה: "י דורש" ר.השמיניהוא היום 

  .אלו שמונת ימי החג

רש על שמונת ו דינואא "ר . אם מברכים שהחיינו על המילהמחלוקתם היא בשאלהנראה ד

ז "לא שייך עו ,ט היא רשות"דשמחת יו, )ב"טו ע( בביצהכי הוא הולך לשיטתו , ימי החג

, על ימי המילה" תן חלק לשמונה"לכן הוא דורש ".  לשמונהתן חלק לשבעה וגם"לשון 

את ש וריכול לד, ט היא מצווה" דשמחת יו, לשיטתו,י"ר. ומחייב ברכת שהחיינו עליהם

  .ט" שייך גם ביו"חלק"דלשון , הפסוק על פסח וסוכות לברכת הזמן

דאין מברכין א "ולכן פסק הרמ, א שמותי הוא" דר,א"י לגבי ר"בכל מקום פוסקים כרשידוע 

  .שהחיינו על המילה

  

        ....גגגג

 מברכים עליה , אף שאין בה שמחה,ל דעל כל מצווה"א ס" דר,ל"ביסוד מחלוקתם י

 בשבת אין בה אלא  שהרי–  שמחהןשאין בהאף ,  שבת ומילה עלאףמברכים  לכן .שהחיינו

  .שמחהמצוות מצוות עונג ולא 

 לכן אין מברכים .יש בה שמחהי סובר דאין מברכין שהחיינו אלא על מצווה ש"אבל ר

  .אלא על רגלים שיש בהם שמחה, שהחיינו על שבת ומילה

  

        ....דדדד

פי שאין שמלאי ל' יוחנן לא רצה ללמד ספר יוחסין לר'  דר)ב" עסב( פסחים' מובא בגמ

: )ב" עלב(  בסנהדרין'ת הגמאומר, בנוסף. ש היה מלוד" ור,למדים ספר יוחסין ללודייםמ

  .היה בלודגם א "מקומו של רש ומכאן, א ללוד"גון אחר ר כ– ד יפה"הלך אחר בי
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 אין ראיה ממה .לפסוק שאבי הבן מברך שתים'  למה צריכה הגמ,עם זה יתורץ מה שהקשינו

 שהרי, ש פשטו כן"וקא לרול דד" כי י,ש דאבי הבן מברך שתים"ד לר"שפשטו בביהמ

 .מחה אלא בקיום המצווה כלל בשה תלוינהאישברכת שהחיינו  ,א"במקומו היו נוהגין כר

  .שתי הברכותאת  מברך , שהוא מקיים המצווה,ל דאבי הבן"לכן י

כ עיקר "א,  במצווה שיש בה שמחהה דברכת שהחיינו תלוי,י"ל כר" דקיי,אבל לדידן

לכן . הכהן מברךשל " יז"ולפי, השמחה הוא אצל הכהן שמקבל את חמשת הסלעים

 מצווה שיש בה  חלה דווקא עלשהחיינוברכת ל ש"אף שקייש, לפסוק' הוכרחה הגמ

  . ברכת שהחיינו את אבי הבן בפדיון הבן מברךמ"מ, שמחה

  

        ....הההה

 שסומכים על ,רץי ות? מדוע אין מברכים שהחיינו על מצוות ביעור חמץ:ש הקשה"הרא

  .כמו בסוכה שאין מברכים על עשייתה, ברכת הזמן של הרגל

ואיך , וא קודם לרגל משש ומעלה הלא מצוות ביעור חמץ ה:ל"המהרשהקשה על כך 

ל שלא עוברים על בל "כיון דקייד ,מתרץ" חק יעקב" ה?סומכים על ברכת הזמן של הרגל

  .כ זמן הביעור והרגל באים ביחד" א,יראה עד הלילה

, שעליה צריכים לברך שהחיינו, הרי מצוות העשה של הביעור ":חק יעקב" הותמוהים דברי

 הוא – שהוא לא תעשה –והאיסור של בל יראה , עלהמתחילה בוודאי משש שעות ולמ

ל "כ קושיית המהרש" א?תעשה-היכן מצינו שהחיינו על מצוות לאו. בלבד מתחיל בלילה

  ? איך סומכים על ברכת הזמן דרגל בביעור חמץ:במקומה

משום , למה אין מברכין שהחיינו על מצוות קריאת הלל , ליישבא "פ מה דכתב הגר"נתרץ ע

,  יש לתרץ כאןכא נמיה.  אלא בשביל פסח או לולב,ל הלל לא נתקן בשביל עצמודעיקרו ש

כמו , פסחההשבתה משש שעות ומעלה הוא משום המצוות את מה שהקדימה התורה ש

פסחים ה  (חמץ קיים  לא תשחט הפסח ועדיין– "לא תשחט על חמץ דם זבחי"שדורשים 

  .ה ברכת שהחיינויקנו עלילכן לא תו ,כ כל עיקר המצווה אינה אלא בשביל הפסח" א.)א"ע
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        ....וווו

 בשום מקום שמברכים שהחיינו על מצוות נוקשה מה שלא מצאיז יתיישב נמי שלא "לפי

כיוון שכל עיקר מצוות נתינת השקלים לא היה אלא כדי להביא , נתינת מחצית השקל

  .ז ברכת שהחיינו"לכן לא תקנו ע, קורבנות

 דאבי הבן מברך  השקל אינה שייכת אלא אם נאמר הקושיה על מצוות נתינת מחציתאמנם

כ שייך להקשות למה אין מברכים על "או ,עושה מצווההוא  שעל כך,  בפדיון הבןשהחיינו

על , מברךהוא שהכהן בפדיון הבן אמר דנאבל אם .  עושים מצווהם בה שג,מחצית השקל

לא שייך לברך  כ"א, ואין מברכים על מצוות שאין בהן שמחה , יש לו הנאה ושמחהכך

  . ושמחה במצווה זושום הנאהעצמם אין גזברים ל כי ,במחצית השקל

כיוון .  שקליםכתסוף מסכת פסחים עם התחלת מסאת פ האמור נוכל להסמיך ולקשר "ע

 אמאי :לכאורה מתעוררת השאלה, הנוגעת לברכת שהחיינו על פדיון הבן  בהלכהשסיימנו

באחד באדר ": במשנההתנא פתח  לכן ?נת שקליםקנו ברכת שהחיינו על מצוות נתיילא ת

כ עיקרה "או ;חדשההתרומה ה הקורבנות מ אתכדי שיביאווזאת  ,"משמיעים על השקלים

 .ז שהחיינו"לכן לא שייך לתקן עו, קורבנותשל מצווה זו לא בא אלא בשביל ה
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        למסכת ראש השנהלמסכת ראש השנהלמסכת ראש השנהלמסכת ראש השנההדרן הדרן הדרן הדרן 

    

  

        ....אאאא

ץ חייב "שהכשם שת חכמים היא ששדע, )ב" עלג( ה"למדנו במשנה האחרונה במסכת ר

ץ מוציא "ששהרבן גמליאל אומר , לעומת זאת. כך כל יחיד ויחיד חייב להתפללבתפילה 

  :)ב" עלד( 'בגמו. די חובתםאת הרבים י

ץ " כדי להסדיר ש:מר להם א? למה ציבור מתפללין, לדבריך:ג" לרלואמרו 

מרו  א?פני התיבהץ יורד ל" למה ש, לדבריכם:ג לחכמים" רמר להםא. תפילתו

 כשם שמוציא את שאינו בקי כך :מר להםא.  כדי להוציא את שאינו בקי:לו

  .מוציא את הבקי

  :)א" עלה( ובסיום המסכת

; ג אלא עם שבשדות" לא פטר ר:שמעון חסידא' יעקב בר אידי אמר ר' אמר ר

  . לא–  אבל בעיר, משום דאניסי במלאכה?מאי טעמא

אבל " :ף פירש"הרי ו." להסדיר תפילתןן ויכולי,ם דלא אניסימשו – אבל דעיר לא" :י"רשיפ

  ."ץ מוציאן עד דאתי לבי כנישתא" אין ש– דעיר לא

חכמים סוברים .  אלא בתפילות כל השנה,כ"ה ויו"ג אינה רק בר" מחלוקת חכמים ור,כידוע

. אבל לא את הבקי, את שאינו בקירק  אלא ,עם שבשדותאת הץ מוציא אפילו "אין השש

 .ץ מוציא יחד עם העם שבשדות גם את הבקי בתפילה"ג סובר שהש"ור

  .ג" את סברת מחלוקתם של חכמים ורצריך להבין

  

        ....בבבב

 דכל ישראל ערבים ,עצם הדבר שאחד יכול להוציא את השני בתפילתו הוא מטעם ערבות

  .)ה עד"א ד"ח עמ( ברכות'  כמובא בתוס,זה בזה
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 אם הערב אמר למלוה : כגון,סתם ערבות –ד הסוג האח:  שני סוגי ערבותנםוידוע שיש

ה יכול ו ואין המל,אם יש ללוה נכסים אין הערב משתעבדש,  הואהדין –" הלוהו ואני ערב"

 אם אמר : כגון,ערבות קבלנית –הסוג השני  .אלא כשאין לו נכסים ללוה, פרע ממנוילה

יש ללוה אם אפילו ש ,וא ההדין –" תן לו ואני אתן לך" או "תן לו ואני אפרע"הערב למלוה 

  .)ב" עקעד( ב"ב-ב כמובא כל זה, פרע מן הערביהמלוה להיכול  ,נכסים

 באיזה משני :דכל ישראל ערבים זה בזהפירוש הערבות ג חולקים ב" דחכמים ור,ל"יאם כן 

בכל ש וכמו , חכמים סוברים דערבים זה בזה בסתם ערבות?ערבות הם ערבים זה בזההסוגי 

 כיון שהוא כא נמי ה– ם יש לו ללוה נכסים אין הערב משתעבד למלוהל דא"ערבות קיי

 ואינו יכול ,ואין כאן דין ערבות,  כאילו יש לו נכסים ללוההרי הוא, בעצמו בקי בתפילה

 אלא את ,ץ מוציא" אומרים חכמים דאפילו עם שבשדות אין השן לכ.להוציאו בתפילתו

  . אבל לא את הבקיאים,שאינם בקיאים

ובערבות קבלנית ,  סובר דערבות דכל ישראל ערבים זה בזה היא ערבות קבלניתג"אבל ר

 כשם שמוציא את שאינו :ג" לכן אומר ר.כ משתעבד הערב"הדין שאפילו יש ללוה נכסים ג

  .בקי כך מוציא את הבקי

  

        ....גגגג

ונחלקו .  אם היא מהתורה או רק מדרבנן,ג חולקים בדין התפילה" דחכמים ור, עודש לומרי

ם סובר דתפילה "הרמב: )) יד'סי( "שאגת אריה"מובא בכ( ן"רמבהם ו"רמבהבמחלוקת בזה 

  .ן סובר דתפילה אינה אלא מדרבנן" והרמב,היא מהתורה

הם "לכן שייך לומר בזה  ו,ן" כשיטת הרמב,חכמים סוברים דתפילה היא רק מדרבנן, מעתה

א אלא את שאינם ץ אינו מוצי"ששה והם אמרו , הם אמרו להתפלל":אמרו והם אמרו

 פי וכ;ם" כשיטת הרמב,ג סובר דתפילה היא מהתורה"אבל ר.  אבל לא את הבקיאין,בקיאין

לכן אומר .  יש דין ערבות במצוות התפילהכא נמי ה– שיש דין ערבות בכל מצוות שבתורה

  . כשם שמוציא את שאינו בקי כך מוציא את הבקי:ג"ר

  

        ....דדדד

 אם תפילת ערבית רשות או )ב"כז ע( לקים בברכותיהושע החו' ג ור" דרוצא י,לפי האמור

  .הולכים לשיטתם – חובה
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 וחכמים תיקנו , דתפילה היא מהתורה,לשיטתואזיל  – ג הסובר דתפילת ערבית חובה"דר

 – חובה ןת שחרית ומנחה הותפילכמו ששמכאן . זמני התפילות על יסוד מצוות התורהאת 

  . חובה היא תפילת ערביתכך גם

 .סובר דאין לתפילה עיקר מהתורה אלא מדרבנןו ,ג" חכמים דר הולך בשיטתושעיה' אבל ר

 ; דהן חובהמסתבר לומר –  כנגד תמידין דשחרית וערביתן שה,ת שחרית ומנחהולכן בתפיל

  . אינה חובה אלא רשות,היא כנגד איברים ופדריםש ,אבל תפילת ערבית

  

        ....הההה

תלויה , ח בכל יום"לעניין תפילת י, )ב"כח ע(  בברכותיהושע' ג ור"ל דגם מחלוקת ר"וי

  .ל"במחלוקת הנ

 .ח" סובר דמספיק להתפלל מעין ייהושע'  ור,ח ברכות"ג סובר דמתפלל אדם בכל יום י"ר

 מהפסוק ומצוותה נלמדת, ג סובר דתפילה היא מהתורה"דר.  הולכים לשיטתםושניהם

כל מה שיכולים לחייבו על כן . איזו היא עבודה שבלב זו תפילה –" לעבדו בכל לבבכם"

. ח ברכות שלמות"קנו ייג ת"כנהאנשי הג ד"לכן סובר ר. יותר בעבודה שבלב מחייבין אותו

מספיק משום כך  . סובר דתפילה אין לה עיקר מהתורה, לשיטתויהושע' ר, לעומת זאת

  .ח"להתפלל מעין י

אדם יכול כמו בכל המצוות הרי ש, ג הסובר דתפילה היא מהתורה"רש, הגענו למסקנה

 לשיטתם דתפילה אינה אלא ,חכמיםאבל .  בדין מצוות התפילהכך גם ,וציא את חבירולה

לכן במצוות מהתורה , חיזוק לדבריהם יותר משל תורהל "חז עשו לדעתם. חולקים, מדרבנן

 כדי שלא תשתכח תורת –  אבל בתפילה מדרבנן,אדם מוציא לחבירו בכל עניין ובכל אופן

  . ולא את הבקי,שאינו בקיאת מי דאינו מוציא אלא , ק לדבריהם עשו חיזו– תפילה

  

        ....וווו

  . תעניתכתה עם התחלת מס"עם כל האמור נוכל להסמיך ולקשר סוף מסכת ר

שואלים ' בגמ". ?מאימתי מזכירין גבורות גשמים בתפילה: "מתחיל )א"ב ע (דתעניתהתנא 

 איזו היא עבודה – "בכםולעבדו בכל לב"מהפסוק זאת  ולומדים ?מנלן בכלל דמזכירין

מכאן לומדים דמזכירין  –" ונתתי מטר ארצכם בעתו ": מובא שם זה אחרי.שבלב זו תפילה

  .גבורות גשמים בתפילה
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הפסוק מוכיח דמזכירין ש מובן, כי רק אם כן. תפילה היא מהתורהנאמר שכל זה ניחא אם 

 וגם לא , להקשות מנלן לא שייך–  אבל אם תפילה היא רק מדרבנן;גבורות גשמים בתפילה

 דמשמע –" ?מאימתי מזכירין גבורות גשמים: " במשפטשייך להתחיל את המשנה בפשטות

לכן ו ,"ולעבדו בכל לבבכם" מהפסוק ,ברור שהתנא סובר דתפילה היא מהתורה. דמזכירין

  ? מאימתי מזכירין גבורות גשמים:הוא פותח ושואל

 אבל דעיר לא פטר עד , דאניסי במלאכהעם שבשדותאת הג אלא "שלא פטר רכבר ראינו 

 סובר דתפילה מן ג"ר. בקיאיםהם ע ביחד, ץ מוציאן"השורק שם , סתהכנת  לביואוביש

 –" ?מאימתי מזכירין גבורות גשמים בתפילה"דתענית לכן מתחיל התנא ו, התורה

ונתתי מטר ... ולעבדו בכל לבבכם"נלמד מכ, תפילה היא מהתורהלהבנתו  כי ,בפשיטות

  .מזכירין גבורות גשמיםפסוק שממנו לומדים ש – "רצכםא

  

        ....זזזז

  .היות וסיימנו בעניין תפילה נימא בה מילתא בעניין תפילה

על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל  ": מובא הפסוק מישעיהו)א"פז ע( במסכת מנחות

הם שומרים ה :פירוש". אל דמי לכם' היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכירים את ה

  :שם' ובגמ.  של ירושלים חורבנהאת' המלאכים שהם תמיד מזכירים לה

אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי  ":שילארב  רבא בר הכי אמר? מאי אמרי

. "נדחי ישראל יכנס' ירושלים הבונה : " נחמן בר יצחק אמרבר. "בא מועד

' כי בחר ה ":שילארב  אמר רבא בר ? מאי אמרי) קודם החורבן:היינו (ומעיקרא

  ."ה למושב לויובציון א

שילא רב רבא בר .  נחמן בר יצחקברושילא רב  במה חולקים כאן רבא בר : להביןךוצרי

  ."ירושליםבונה " את הפסוק –ב נחמן  ור,"ציוןתקום תרחם "מביא את הפסוק 

ש קדושת " עת נקרא"ירושלים" ו, מלכות ישראלל שם עת נקרא"ציון" :העניין הוא כך

 תתגדל ותתקדש בתוך ,מתי תמלוך בציון" :ט"כמו שאנו אומרים בקדושת שבת ויו. אלישר

 תוקדושת ישראל נקרא; "תמלוך בציון",  בשם ציוןתמלכות ישראל נקרא –" ירושלים עירך

  ."תתקדש בתוך ירושלים", בשם ירושלים
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        ....חחחח

יך שרצונינו לעשות  גלוי וידוע לפנ,ריבון העולמים" :אלכסנדרוני'  אמר ר)א"יז ע( בברכות

שני הדברים . )"הגלות( ושעבוד מלכויות )ר"זה היצה (רצונך ומי מעכב השאור שבעיסה

  .'רצון האת מלעשות ומונעים אותנו נגדנו כהאלה עומדים 

 – שילא  רבלרבא בר. ב נחמןשילא וררב  בזה חולקים כאן רבא בר ? יותר גרועםאיזה מה

 שלא ,"אתה תקום תרחם ציון"לכן לשיטתו אומרים  ו,עיקר העיכוב הוא שעבוד מלכויות

, "בעיתה"כיון שהגיעה שעת ,  אף אם לא זכו–" כי עת לחננה" , שעבוד מלכויות עודהיהי

  ."כי בא מועד"

הוא מחמת עיכוב העיקר ש ,לשיטתו, )ב"כח עמגילה (  שהיה מחסידי בבל,ב נחמןאבל ר

 רב לכן אמר. של קדושתם יזכו לגאולהוב, ם של ישראל הוא טהור וקדושעיקראך  ,ר"היצה

עלינו רוח קדושה ' יערה ההוא ש דהעיקר משום,  "'בונה ירושלים ה" דאומרים נחמן

 מאי ,קודם החורבן, ומעיקרא. "אחישנה" במידת – כ נדחי ישראל יכנס" ואח,ממרום

  .בקדושהמקום לשכינה לשרות  שיהיה –" וה למושב לויבציון א' כי בחר ה" ?אמרו

  

        ....טטטט

  .)א"יא ע( ה"רמסכת  ב,הושעי'  ורליעזרא' בזה יש לפרש מחלוקת ר

יעשו שכממילא  ו,תשרי הוא זמן תשובהש וזאת משום, גאליא סובר בתשרי עתידין לה"דר

,  תשובה יגאלוא אפילו בל,גאליבניסן עתידין להש סובר הושעי' ור. "אחישנה" – תשובה

זכויות   אזלא היה בידםהרי  ש,'ם בחסדי הכמו שנגאלו ממצריו ".בעיתה"כיון שהגיע זמן 

 ' בחסדי ה לעתיד לבואגאלי כן עתידים לה– "ואת ערום ועריה ": כמאמר הכתוב– מצוותו

  .בלבד

 ובא לציון גואל במהרה , ונזכה לגאולה בקרוב, שנזכה לשוב בתשובה שלמהי רצוןויה

 . אמן,בימינו
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        ))))1111((((     למסכת יומא למסכת יומא למסכת יומא למסכת יומאהדרןהדרןהדרןהדרן

  

  

        ....אאאא

  :)א"ח עפ( איתא בסוף המסכת

 )לא במתכווןו :י"רש (ם הכיפוריםיונחמן הרואה קרי ב' תני תנא קמיה דר

' תנא דבי ר. ) יראה זרע ויאריך ימים, סימן טוב הוא זה:י"רש (עוונותיו מחולין

 שמא לא :י"רש( ידאג כל השנה כולה ם הכיפוריםיו הרואה קרי ב:ישמעאל

כעבד המוזג כוס לרבו ושפך , ביעוביעוהו במה שבידם להׂשבלו תעניות והׂשיק

שלא מת מובטח לו שמעשים : י"רש(ואם עלתה לו שנה . )לו קיתון על פניו

 נחמן בר באמר ר. מובטח לו שהוא בן עולם הבא) נו עליויטובים יש בידו שהג

 ולא :י"רש ( והוא שבע)מתשמיש: י"רש(  תדע שכל העולם כולו רעב :יצחק

יש לדעת שצדיק , כ עלתה לו שנה" ואעפ,ביעוהו ושלא מדעתו הׂש,נתענה בזאת

בבנים ובני : י"רש( מפיש חיי סגי ומסגי : דימי אמרבכי אתא ר. )גמור הוא

  .)בנים

 איך דבר המטמא את ?מעז יצא מתוקו,  איך קטיגור יעשה סניגור:קשה להבין זאתלכאורה 

יהיה סימן  ,ועוון חמור שעונשו מיתה בידי שמים, כל הגוף ומצריכו טבילה והערב שמש

 כל השנה כולה הרואה קרי עליו לדאוג ש,ישמעאל'  יותר מתקבלים דברי ר?לאריכות ימים

  .כעבד שמוזג כוס לרבו,  תעניתו אתבלוישמא לא ק

  

        ....בבבב

  :ו הלשון שם נאמר בז.סוף יומאב נקדים את הירושלמי ,לפני שנבאר זאת

  כל היום הוא דהיינו ( כל שהוא:ז אמר" ר? מכפר)ם הכיפוריםיו(=הוא כיצד 

 מה מפקא . בסוף:חנניה אומר' ר. )מתחילת היום ועד סופו, מכפר מעט מעט

על  ,פריככבר ז "רעל דעת ד ]:ם הכיפוריםיובאמצע [ מרד ]או[ מת ?ןומביניה

  .פרי לא כחנניה' רדעת ד
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ב  מדוע לר.ם הכיפוריםיומת באמצע על מי ש,  את המקרה שהביא הירושלמיוקשה להבין

מדוע ,  ונאנס ולא קיים,ם הכיפוריםיו הלא רצונו היה לקיים את מצוות ? לונתכפר לא חנניה

  ! הלא אונס רחמנא פטריה?יחשב לו כאילו קיים את כולוילא 

 הלא במסכת ? מדוע לא נתכפרחנניה'  לר:ם הכיפוריםיו קשה במרד באמצע כמו כן

איבד את  –באחרונה כל ימיו ומרד גמור  צדיק אפילו" :י"אמר רשב )א"מ ע( קידושין

מחצה כ ונהוי :'הגמעליו  ומקשה . הפסיד את כל צדקתו הקודמת:רכלומ, "הראשונות

 הוא :כלומר,  בתוהא על הראשונות:ת ומתרצ?ולמה איבד את הכל, זכויותמחצה וונות וע

 אך לא, מוכח מזה דאם רק מרד. איבד את הראשונותובכך  ,התחרט על כל הטוב אשר עשה

  .לא איבד את הראשונות, נותתהא על הראשו

 כמו שהיה ם הכיפוריםיוולכן צריך וידוי ב,  סגולת קורבן יש לום הכיפוריםיוהלבוש כתב ש

 מתנות  ארבעשצריך לתת מדמה,  הדיןובקורבן חטאת ידוע. צריך להתוודות אצל הקורבן

ות מתנמלתת את שלוש המסתבר דאפילו מנע . כיפר –ואם נתן רק מתנה אחת , על המזבח

 ומרד היום אם קיים מקצת ,ם הכיפוריםיו בוא הדיןכ ה"א.  כיפרגם כן ,מחמת שמרד

 לא חנניה'  מדוע לר:לפיכך קשה . כל זמן שאינו תוהא על המקצת שקיים כיפר– באמצע

  ?כיפר

  

        ....גגגג

הנה  ו.לפועלהאדם  בשכר מצוותיו דומה : כךחנניה'  אפשר לתרץ את רהלכאורה הי

מ "ר. מאיר לרבנן'  בין ר)א"צט ע( ק" וב)א"מח ע( לוקת בקידושיןבשכירות של פועל יש מח

וא  וה,כלומר אחר גמר העבודה שהתחייב בה, סבר דשכירות אינה משתלמת אלא בסוף

 דאינה ,מ" בירושלמי יסבור כרחנניה' ל דר" יהז לפי. מצוותהבשכר הדין נאמר גם 

לא קיבל את שכר מצוות  וריםם הכיפיולכן אם מת או מרד באמצע ו, לשכירות אלא בסוף

  .לא נתכפרו, היום

 בהאי עלמא השכר מצו" )ב"קידושין לט ע (ל"מה שאמרו חזשל עם האמור יבואר הטעם 

 יוצא ."אל תאמן בעצמך עד יום מותך ":)ד"מ, ב"פ (התנא אמר במסכת אבותדהנה  ".ליכא

שמא יחזור בו  ,יושכר מצוותאת  אין לו זכות לתבוע לם הזההאדם בעושכל ימיו של 

,  בפני עצמה ואפילו אם נדון על כל מצווה שכבר עשה.ולא יגמור את מלאכתובאחרית ימיו 

 לכן אין .יאבד את הכלבכך  ו, שמא ימרוד ויהיה תוהא על הראשונותעדיין יש חשש

  .אלא לבסוףהמצוות משתלמת שכירות 
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 דכל ,פר אלא בסוף היום שאמר שאינו מכ,ם הכיפוריםיו בחנניה' ניחא לריהא , אם כך הוא

מערב עד ערב : "ו שנאמר כמ–  עד הסוףם הכיפוריםיוזמן שלא קיים מצוות התורה ב

 מתנות על ו ארבעואינו דומה לקורבן שצריך לתת ממנ.  לא כיפר כלל–" תשבתו שבתכם

ם יו אבל , דזה גמרו בדיעבד ונשלם בכך;אפילו לא נתן רק מתנה אחת כיפרד ,המזבח

על כן  ו,פעולה אחת אחד וכל היום הוא גוףהרי ש, "מערב עד ערב"בו תוב  שכ,הכיפורים

  .שכר עבודתו אין לו הסתיים היום ומצוותיוכל זמן שלא 

  

        ....דדדד

בסוף לאינה לשכירות אלא שכי לא שייך להגיד , חנניה' אבל כל זה אינו מספיק לתרץ את ר

 ששכר את הפועל ישנהוזאת משום שלבעל הבית , יתהבל בעי "אלא לגבי פועל שנשכר ע

 גיעה התועלת אלמר הפועל את מלאכתו עדיין לא הועד שלא ג, תועלת במלאכת הפועל

ה "אבל פעולת האדם לקב. בסוףלאלא משתלמת אין שכירות משום הכי  .ל הביתבע

 צריך ן הואאישכן , ה"דהיינו לקב, "בעל הבית"בעשיית מצוותיו בוודאי שאין בה תועלת ל

 בתפילת ו שאנו אומריםכמ,  עשייתןגם אחרמהמצוות לו שום תועלת  ואין ,לבריותיו

 אינו אלא ממידת  שמקבל האדם על מעשי המצוותהשכר". אם יצדק מה יתן לך": נעילה

ישנה בעניין המצוות הדין נותן ש, אם כן. לפי שאמר ונעשה רצונו, ה"של הקבטובו 

פ נעשה "עכ, הן מקצתהו המצוהאת כל  הן , שיעשהל חלק וחלקוכ, מתחילהכבר לשכירות 

  .)כל זמן שאינו תוהא על הראשונות(במקצת ה "של הקברצונו 

 מעלה עליו הכתוב כאילו – אם חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאהאף  :תירה מזאתי

 לשלם לפועל אם נאנס ולא בתחייה לא ל הבית בעשבה,  זאת בניגוד לשכירות רגילה.עשאה

התחיל ש אם כבר " כ– הוא לגבי מי שחשב לעשות מצוה ונאנס ואם כך. עשה את מלאכתו

שוב . ה את גמולו" משלם לו הקבולהפ שלא גמר את כ"אעש,  המצוה מןמקצתלעשות 

  ? לא נתכפרם הכיפוריםיו מדוע אם מת או מרד באמצע :חנניה' רקשה ל

  

  

        ....הההה

יש לחלק , תקבל שכר עבור המצוה הזאשמ, נאנס ולא עשה את המצוהגם בדין מי שאולם 

 ,"חובות הלבבות"בעל האריך בזה . בין פעולת האדם לחבירו לבין פעולת האדם למקום
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 חלק המעשה הנראה : כלומר–  הגלוי והמצפון:והם, גדרים בכל קיום מצווהשישנם שני 

  . וחלק המחשבה הטמון ונעלם בלב בכלי המחשבה,י כלי המעשה"על האדם ע

מעלה עליו הכתוב כאילו , מצוה ונאנס ולא עשהחשב לעשות אם פ ש"ל דאע"ז י"לפי

  חלק המעשהולם א, אבל בזה אין לו אלא שכר חלק המחשבה והמצפון שכבר נגמר;עשאה

 ממנו לעשות  וילמדוני אדם את המעשהבשיראו  כדי, ה צורך"יש כביכול לקבבו  ש–

  .ראם נאנס ולא עשה אין לו שכש, אצל בעל הביתפועל ל הוא דומהבזה  –כמוהו 

  :)א"סא ע( בזה תתבאר הגמרא בברכות

 את סורקים  והיו,היה קריאת שמעעקיבא להריגה זמן '  שהוציאו את רבשעה

 אמרו לו . והיה מקבל עליו עול מלכות שמים,בשרו במסרקות של ברזל

בכל " : מצטער על פסוק זההייתי ייימ כל : להםאמר !? עד כאן, רבינו:תלמידיו

 ועכשיו שבא ;ואקיימנוא לידי ו אמרתי מתי יב, נשמתך אפילו נוטל את–" נפשך

   . עד שיצתה נשמתו באחד, היה מאריך באחד?לידי לא אקיימנו

, לכשיבוא לידו' השם אחר שרצונו היה מוחלט לקדש את , ע מצטער" מדוע היה ר:וקשה

 הלא כל שחשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשה מעלה ?מה בכך שלא בא ממש לידו לקיים

  .הכתוב כאילו עשאהעליו 

יש בה ש, השםע היה מצטער על חלק המעשה שבמצוות קידוש "ר. לפי מה שאמרנו ניחא

בכגון זה אין לשכירות אלא .  כך שיעשוי אדם להורות לבנכדי, ה תועלת"כביכול לקב

ע " היה רל כךע. אז ישלם לאדם את שכר המעשה, ה התועלת"גיע לקבשכאשר ת, לבסוף

  .מצטער

  

        ....וווו

 אצלו – ה" שתביעת השכירות של האדם היא מהקב,ם הכיפוריםיו גבי .לענייננונחזור 

 אם מת או מרד חנניה' כ מדוע לר"א, ל" כנ, ישנה לשכירות מתחילהולי עלמאמסתבר דלכ

  ? לא כיפר כללם הכיפוריםיובאמצע 

, רק חצי שיעור המצוהאלא  אם אין לו לאדם , מחלוקת הפוסקים בקיום מצוות עשההידוע

חצי שיעור שמקיים בכך  אם יש קצת מצוה ,זית מצה בליל ראשון של פסחכגון חצי כ

, אין עליו חיוב כלל לאכול מצה – חצי זית מצה אלאאין לו שכאשר יש סוברים . המצוהמ

 כך –  אסור מהתורהצי שיעורלעניין איסור חשויש סוברים דכמו . דאכילה בכזית משמע
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 חנניה' רלפי דעה זו שוב קשה ל. צי שיעורצוה בח קצת מל הפחותלעניין מצוה יש לכ

והלא קיים לכל הפחות חצי ,  אמאי אינו מכפר כשמת או מרד,ם הכיפוריםיובמצוות 

  !שיעור

והוא על פי מה שנאמר  .אבל יש לחלק בין קיום המצוה מצד האדם לקיומה מצד הזמן

 עם :ומקשה הגמרא. " מכפרין עם התשובהם הכיפוריםיומיתה ו" : במשנה)ב"פה ע( ביומא

 על כל עבירות שבתורה , רבי אומר: דתניא,נימא דלא כרבי,  לאני עצמםבפ, התשובה אין

 חוץ מפורק עול ומגלה פנים , מכפרם הכיפוריםיובין עשה תשובה בין לא עשה תשובה 

 –אם לא עשה תשובה ו,  מכפרם הכיפוריםיו – שאם עשה תשובה ,בתורה ומיפר ברית בשר

ם יו, ם הכיפוריםיותשובה בעיא ,  אפילו תימא רבי:'ת הגמומתרצ.  מכפרהכיפוריםם יואין 

  . לא בעיא תשובההכיפורים

  לפי."כי ביום הזה יכפר ": ומקרא מלא הוא.מצד עצמופועל  הזמן ם הכיפוריםיובשנמצא 

 לו לקיים י אפשראם אשבזה אומרים ש – מצוה שתלויה רק במעשה האדםין  יש לחלק בהז

 די חובה לפחותלצאת יכדי , ל הפחות חצי משיעורה יקיים לכהמצוה בשלמותאת ה

מצד הזמן פועל בו ש, כמו ביום הכיפורים, ובין מצוה שתלויה גם בזמן מצד עצמו; במקצת

כי הרי אין ,  שבזה לא שייך לומר שחצי שיעור ייחשב מצוה– מלבד מעשה האדם, עצמו

  .י באדם בלבדבמה שאינו תלו" לצאת ידי חובה"גדר של 

כי ביום הזה : " הכיפורים אפשר לקרוא עליו את הפסוקכל יוםאת  אם השלים מכאן שרק

 לא ם הכיפוריםיו אם מת או מרד באמצע משום כך.  את היוםהשליםאם לא אבל לא , "יכפר

  .חנניה' רשיטת  ל,נתכפר

  

        ....זזזז

  . האמור יתיישב גם מה שהתחלנו בועם

 איך קטיגור נעשה ?ןתכי הי:והקשינו. אה זרע ויאריך ימיםיר – ם הכיפוריםיוהרואה קרי ב

  ?ועוון חמור שעונשו מיתה בידי שמים יהיה סימן לאריכות ימים, סניגור

לכן כל ,  ועת רצון הוא, לכפרה מצד עצמת סגולת הזמן פועלם הכיפוריםיו דב,האמורלפי 

. לטובההוא רים שסימן ואומ, בותולים  –טוב דבר נוכל למצוא בו רמז לש בו  שאירעאירוע

 תולים – יאריך ימיםויראה זרע בזה לכך ש אחר שיש סימן ,ם הכיפוריםיו בירואה קרלכן ה
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מוכשר ומסוגל לסימן של ואין הוא  ,מן טובז  הואם הכיפוריםיוכי , לא בהפכוו ,בו

  .פורענות

:  כלומר–  מובטח לו שצדיק הוא ואינו צריך לעינוי:)'גק " ס,תרטו' סי( א"גמובא גם במכך 

 . מצד עצמומספיק לו במה שהזמן פועל ישועות
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        ))))2222((((     למסכת יומא למסכת יומא למסכת יומא למסכת יומאהדרןהדרןהדרןהדרן

  

  

        ....אאאא

  :)א"פח ע( למדנו בסוף מסכת יומא

 )לא במתכווןו :י"רש (ם הכיפוריםיונחמן הרואה קרי ב' תני תנא קמיה דר

' תנא דבי ר. ) יראה זרע ויאריך ימים, סימן טוב הוא זה:י"רש (עוונותיו מחולין

 שמא לא :י"רש( ידאג כל השנה כולה ם הכיפוריםיו הרואה קרי ב:ישמעאל

כעבד המוזג כוס לרבו ושפך , ביעוביעוהו במה שבידם להׂשבלו תעניות והׂשיק

שלא מת מובטח לו שמעשים : י"רש(ואם עלתה לו שנה . )לו קיתון על פניו

 בר  נחמןבאמר ר. מובטח לו שהוא בן עולם הבא )נו עליויטובים יש בידו שהג

 ולא :י"רש ( והוא שבע)מתשמיש: י"רש(  תדע שכל העולם כולו רעב :יצחק

יש לדעת שצדיק , כ עלתה לו שנה" ואעפ,ביעוהו ושלא מדעתו הׂש,נתענה בזאת

בבנים ובני : י"רש( מפיש חיי סגי ומסגי : דימי אמרבכי אתא ר. )גמור הוא

  .)בנים

  :והנה יש לשאול

 ,י הרגיש בזה" רש? עוונותיו מחוליןם הכיפוריםיובמניין זאת לתנא שהרואה קרי . א

כי אפשר ו: אבל עדיין יש לשאול. " יראה זרע ויאריך ימים,סימן טוב הוא זה: "ופירש

  ?בוודאי עוונותיו מחולין לושלומר בעלמא לסמוך על סימן 

ויש . לימחלסדורין  ? מאי סדורין:תתרצמו,  והא תניא עוונותיו סדורין:הגמרא מקשה. ב

ולכאורה .  מחולין הםבוודאילא נאמר ש אבל ,עוונותיו סדורין לימחלשאמנם , לדייק בזה

וצריך הבנה מה הפירוש של . שהעוונות מחולין לגמרי, ישמעאל' אין זה כדתנא דבי ר

  .י לא פירש על זה כלום"ורש, "סדורין"

כולו רעב תדע שכל העולם : " שאומרב נחמן בר יצחק כוונת רי להבין מהךעוד צרי. ג

 ,לא נתענה בזאת ושלא מדעתו השביעוהושהוא , מבארי "רש. "מתשמיש והוא שבע

  .יש לדעת שצדיק גמור הוא, כ עלתה לו שנה"ואעפ
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ואמר פירשם  ובמחצית השקל ,ל"י הנ" מביא את דברי רש)ב" ס, תרטו'יס(א "מגבוהנה 

  .הוא דבלאו הכי צדיק גמור ,דלשון זה משמע דהראוהו שאין צריך עינוי

והיא ?  איך מן השמים משביעים לצדיק בדבר טומאה וקרי:י"רשח הקשה על "אבל הפר

  .קושיה גדולה

  

        ....בבבב

.  הוא סימן שעוונותיו מחולין לום הכיפוריםיוהרואה קרי בכך שניתן טעם על ראשית לכל 

 מניין שקושרים לשון של זהורית בראש שעיר :)ב"פט ע(  הגמרא בשבתל פיעזאת 

 –" כשנים" :' שואלת הגמ."אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ":מר שנא?חהמשתל

ה לישראל אם יהיו חטאיכם כשנים הללו " אמר להם הקב:יצחק'  אמר ר!כשני מבעי ליה

  . כשלג ילבינו– שסדורות ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו

ו חטאיו של אדם כפי אם יהיד,  כמובא בירושלמי, על עין יעקב"ענף יוסף"על כך פירש 

 , ילדות:שלושה חלקיםדימי האדם נחלקים ל, פירש ובקורבן העדה ; כשלג ילבינו– שניו

 ,בבחרות מתאווה למשגל. לדבר אחרהאדם מתאווה מימי חייו בכל חלק . בחרות וזקנה

  .' וכדובזקנה לכבוד

, חר הכבודכ אם בבחרות רודף א" משא; כשלג ילבינו–  אם חטא כפי שניו: מה שאמרווזה

אם : " שאמרוזה.  המסודרותטבע השנים זהו שלא כ–מנאף הוא עדיין  זקן או שכאשר הוא

דהיינו שהחטא הוא ,  הללו שסדורות מששת ימי בראשית כשנים–" יהיו חטאיכם כשנים

  ."כשלג ילבינו"כ " א–  של האדםותיולפי שנ

, " עוונותיו מחולין לוכיפוריםם היוהרואה קרי ב" :ב נחמןכוונת התנא דתני קמי דרהיתה ו ז

,  הראו לו דאינו בגדר זקן מנאף–  אם הוא זקן:ן השמים שחטאו לפי שנותיומדהראו לו 

דחטאיו ,  והוא שבע, תדע שכל העולם כולו רעב מתשמיש:ב נחמן כמו שאומר ר– והראיה

ינו בגדר  להראות שהוא אכדי, י ראיית קרי" ליתן סימן אחר לזה אלא עי אפשרוא, לפי שניו

  . וההכרח לא יגונה,זקן מנאף

שאז דרכו להיות מתאווה ,  בגדר צדיקסימן לו שהוא ש,בימי בחרותוקרי כל שכן אם רואה 

' מהג. פ שכל העולם כולו רעב מתשמיש" אע,שהוא שבע כ מראים לו"ואעפ, למשגל

ורין  עוונותיו סד: משמע–" סדורין" המקשן למד ש! והא תניא עוונותיו סדורין:מקשה

, דלא כך הוא, היא' אך תשובה הגמ.  למחילהנים ניתינם וא,ד של מעלה"ומונחים לפני בי
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כלומר , ל אם יהיו חטאיכם כשנים"כמו שאמרנו במסכת שבת הנ, אלא סדורין לימחל

  .דהראו לו שהוא שבע מתשמיש ובוודאי עוונותיו מחולין, חטאיו כפי שניו אז כשלג ילבינו

 איך מן :ח שהקשה" וגם קושיית הפר, "'תדע וכו: "ב נחמןה שאמר ר גם מ,לבזה מיושב הכ

 בסימן אחר להראות י אפשראש, התשובה היא. השמים משביעים לצדיק בדבר טומאה וקרי

  .י טומאת קרי"אפילו ע,  וההכרח לא יגונה,י ראיית קרי" אלא ע,לו שחטאו כפי שניו

  

        ....גגגג

  .ב נחמןתני קמי דרד ישמעאל והתנא' עכשיו נראה מה בין תנא דבי ר

 שפירש פי וכ," ידאג כל השנה כולהם הכיפוריםיוהרואה קרי ב" : אומרישמעאל' נא דבי רת

כעבד המוזג כוס לרבו ושפך לו רבו קיתון על ,  תעניתו אתבלוי שמא לא ק,הטעםאת י "רש

מחולין  שאינו צריך לדאוג כלל אלא בוודאי עוונותיו , אומרב נחמןתני קמי דרדוהתנא . פניו

  .וצריך להבין במה חולקין. לו מיד

סוכה שהיא גבוהה " :למדנו במשנה. סוכהראש מסכת ב'  הגמי"פנסביר את מחלוקתם ע

 דסוכה אינה כשרה אלא עד א הני מילימנ: שואלת' הגמ. "למעלה מעשרים אמה פסולה

ד  לומזירא'  ר;"למען ידעו דורותיכם" רבה מביא מ? ולמעלה מעשרים פסולה,עשרים

אמרה  –" בסוכות תשבו שבעת ימים" רבא לומד מ;"וסוכה תהיה לצל ":מפסוק בישעיה

אך , איערעד עשרים אמה אדם עושה דירתו דירת , יארעתורה צא מדירת קבע ושב בדירת 

וכבר אינה דירת עראי ',  וכו יסודות חזקים וקבועיםדורשת מעשרים אמה גבוהה דירה שהיא

  .אלא דירת קבע

 דעד , של הסוכהקרא אתא לאורויי לך מידת גובההד דלרבא משמע ליה ,םאומרי' התוס

  :'ומקשים התוס.  לעשותה עראיעשרים יכולים

עושה אותה קבע ש י"עפ וא,כיון דלא חיישינן אלא שתהא ראויה לעשותה עראי

הלא ו ? גשמים סימן קללה בחג)ב"ב עבתענית  (כ אמאי אמר"א, ) חזקה:כלומר(

 תימצי לומר ואפילו ! במסמרים שלא ירדו גשמים בסוכהיכול לקבוע הנסרים

אתי למימר מה לי לסכך בזה מה  ודאי מכשרת בה... רת תקרהידאסור משום גז

 אמר רחמנא "סוכה" ד,יתאיוביתו ודאי פסול מדאור, י לישב תחת תקרת ביתלי

 לא , כיון דלא אסור אלא מדרבנן,כל מקום מ– השנהימות ולא ביתו של כל 

נן בדפנות אי עביד חיישידנהי דלא , ל"וי. הגשמים סימן קללהשמר מיל כאשיי
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 עד דעביד הלא מתכשר,  הסכךל שם שעיקר הסוכה ע,כהמ בסכ"מ, להו קבע

  .ליה עראי

וזה ידוע .  דבאיסור דרבנן לא שייך לומר שהגשמים סימן קללה בחג,'משמע מדברי התוס

על פניו הוא משל על הגשמים שיורדים שהמשל לעבד דמזג כוס לרבו ושפך לו רבו קיתון 

 ממילא לא , דבאיסור דרבנן לא שייך לומר דגשמים סימן קללה בחג,'כ לשיטת תוס"א. בחג

  .כ את המשל לעבד"שייך לומר ג

 ומה הם הדברים ;לילו כיומו לכל דבר – ם הכיפוריםיו: נפסק )א" ס, תריא'סי( ח"אוע "ובשו

ואין . נעילת הסנדל ותשמיש המיטה, סיכה, רחיצה, אכילה ושתיה,  מלאכה?שאסורים בו

 כולהו כל מקום ומ:א שם אומר"גהמ. חייב כרת כי אם על מלאכה ואכילה ושתיה בלבד

, "רייתא כולהו דאוכל מקוםומ"א אומר "גמה שהמד, ובמחצית השקל שם פירש. דאורייתא

, " בלבדשתיהכילה וואינו חייב כרת אלא על מלאכה וא: "ע"שכתב השוהוא ביחס למה 

דעת היא כן .  מהתורהם הם אסוריכל מקום מ,םנהי דאינו חייב כרת על שאר עינוייד

והפסוקים , ש והטור דשאר עינויים הם רק מדרבנן"אבל דעת הרא. ן"רהי ו" רש,ם"הרמב

  .שמביאים עליהם הם רק אסמכתא

שייך , ורהעינויים הם מהתה הסוברים דגם שאר ,ן"רהי ו" רש,ם"הרמבאליבא ד, הז לפי

עינויים הם רק ה והטור דשאר ,ש"אבל לשיטת הרא. המשל לעבד שבא למזוג כוס לרבו

  . המשל כלללא שייך, מדרבנן

  

        ....דדדד

 התנא דתני קמיה .ישמעאל' י ר ודבב נחמן התנא קמי דר ביןבזה נוכל להעמיד המחלוקת

עינויים הם האר דש, ש והטור" בשיטת הראוהוא אזיל,  סובר דעוונותיו מחולין לוב נחמןדר

 וכשלג , דעוונותיו הם לפי שניוהרי זה מוכיחהרואה קרי , לעילשאמרנו כמו  .מדרבנן

י פירש " ורש,ידאג כל השנהש אומר ישמעאל' רי דבנא ולא שייך לזה מה שהת. ילבינו

עינוי שכן  ;בלו תעניתו ורבו שפך לו קיתון על פניוידלמא הא דראה קרי מחמת שלא ק

אלא , לכן אין לו לדאוג כלל, ובדרבנן לא אומרים את המשל, דרבנןמלא תשמיש אינו אה

  .בוודאי עוונותיו מחולין

 דכל העינויים הם מהתורה ,ן"רהי ו" רש,ם"בשיטת הרמבישמעאל הולך ' י רדבנא אבל הת

 ראשונה ידאג שמא שפך לו רבו קיתוןהשנה ה כל ומשום הכי,  המשלל זהלכן שייך ע, ממש

נא  התבסוף השנה מודהו. הוכחה גמורהלו  יש – ולא מת שעלתה לו שנה אחרו ;על פניו
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לם  דעוונותיו מחולין ומובטח שהוא בן העו,ב נחמןתנא דתני קמי דרל ישמעאל' דבי ר

   .הבא

,  עוד באותה השנה–ב נחמן  להתנא קמי דר:על שניהם" תדע" אומר ב נחמן בר יצחקר

ם יורואה קרי בהבטעם ד, אין מחלוקת ביניהםזה  כי ב,שנהבסוף ה –ישמעאל ' נא דבי רלתו

 , אינו בגדר זקן מנאף–  אם הוא זקן, סימן לו דכל העולם רעב והוא שבעוא שה,הכיפורים

  . הוא צדיק גמור– ואם הוא בבחרותו

  

        ....דדדד

  .דרך אגב נוכל לתרץ את מה שהקשו על בעל הלבושב

 , ידאג כל השנה כולהם הכיפוריםיוהרואה קרי בליל : "כתוב )ב" ס, תרטו'סי( ח"אוע "שוב

אומר " מובטח לו"על המילים ". ולם הבאתה לו שנה מובטח לו שהוא בן העואם על

ואם עלתה לו שנה : "ובעל הלבוש כתב. שכנראה שהוא צדיק ואינו צריך לעינוי, א"גמה

שוודאי יש לו הרבה זכויות ,  ויראה זרע ויאריך ימים,עולם הבאמובטח לו שהוא בן ה

כשעלתה לו שנה אדרבא ידאג יותר ויפשפש , כ לאידך גיסא"ויש פנים ג. ינו עליושהג

שחסו על חייו ונשאר ערום ממצוות שכבר קיבל , במעשיו ויתקנם שמא קיבל זכויותיו

  ".שכרו

בבנים ובבני "  מפיש חיי סגי ומסגי: אמרב דמיכי אתא ר", ' שזה נגד הגמ,והקשו עליו

שיש לו לחוש שמא נשאר ערום מהמצוות , ואם כדברי הלבוש. ם יראה זרע ויאריך ימי,בנים

  ?איך יבטח דמפיש חיי –

אם יש לה זכות היתה ":  על המשנה)א"כ ע( בסוטה'  דברי הגמי"ניישב את דברי הלבוש עפ

 ."יש זכות תולה שלוש שנים, יש זכות תולה שתי שנים,  יש זכות תולה שנה אחת.תולה לה

  :)ב"ע ('אומרת על כך הגמ

'  ולא ר,א בן יצחק איש כפר דרום" ולא ר, לא אבא יוסי בן חנן?מני מתניתין

 , כדי הכרת העובר, אם יש לה זכות תולה לה שלושה חודשים:דתניא. ישמעאל

' ר. ..חודשים'  ט:א בן יצחק איש כפר דרום אומר"ר. דברי אבא יוסי בן חנן

  ...ב חודש"ישמעאל אומר י
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, )שונה בהארכת הזמן: י"רש (רא דאמר ותני ואשכח ק,ישמעאל' לעולם ר

ה מאריך זמן עד "שהקב: י"רש(, "על שלושה פשעי אדום' כה אמר ה": דכתיב

  ).שנים'  להו גו הוהלכך, פעמים' ג

זה נאמר . שנים' אם יש זכות תולה לה גדישמעאל '  סובר ר,ל"בסוטה הנ' לפי מסקנת הגמ

אם כן יש . זכות תולה לולו אם יש ש, יםם הכיפוריוכל שכן ברואה קרי ב,  סוטהלגבי

 מובטח לו שהוא בן ובסופה,  דידאג כל השנהישמעאל סובר' איך תנא דבי ר: לשאול

ויש לו לדאוג שמא נשאר חי מפני שיש לו ,  ולכן לא מת, דלמא יש לו זכות?עולם הבאה

נא דבי  על הת דסוטהישמעאל'  קשה מר,אם כן. ומנכין לו מזכויותיו, ים טוביםת ומעשיוזכו

  .יומאד ישמעאל' ר

היתה פסוק את ה לפני שמצא ישמעאל' נא דבי רהתשדעתו של  דאפשר ,מוכרחים אנו לומר

אינה  אבל אחר שמצא פסוק חזר בו ממה שאמר דזכות, ב חודש"י-לשאין זכות תולה אלא 

 ל שכןכלפי זה . שנים'  דזכות תולה ג,בסוטה' הלכה כמסקנת הגמו .שנהאלא לתולה 

 ואדרבא ידאג יותר ויפשפש במעשיו , דאפשר לומר דזכות תולה,ם הכיפוריםיוברואה קרי ב

  . ונשאר ערום ממצוות, על חייווחסובל זכויותיו ישמא ק, ויתקנם

  .בסוטה' כמסקנת הגמו ,הצדק עם בעל הלבוש שאומר שיש גם פנים לאידך גיסאלאור זאת 
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        ....אאאא

וחה את השבת אפילו על דפיקוח נפש כמה דרשות על כך ש' יאה הגמ מב)א"פה ע( ביומא

ושמרתם את חוקותי ואת משפטי  ":יהודה בשם שמואל דרש ממה שכתוב בתורה' ר. ספק

שיחיה בהם ודאי ולא " :י"רשירש פו ;ולא שימות בהם –" אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

 משמע ששבת ,פרט מדרשת שמואל וב,מכל הדרשות. "שיבוא בעשייתה לידי ספק מיתה

  .ח נפשהותרה אצל פיקו

ח  ובמקום פיקו,ן ולא שימות בה,ןיחיה בהכדי שאדם ניתנו להמצוות ש, הטעם לכך הוא

  .תנו המצוותי לא ננפש

ם "הרמב.  חולקים הראשונים–ח נפש  הותרה או דחויה אצל פיקואם היא, שבתלגבי אבל 

 גם דעת מביא שכן מ"סהכ. ח נפשפיקוה אצל  דשבת הוא רק דחוי,שבת' ב מהל"כתב בפ

כמו , ח נפשפיקומאיר דשבת הותרה אצל ' ש מביא בשם רבו ר"אבל הרא. ן"א והר"הרשב

ח פיקו כשהתורה התירה לנו כא נמי ה– שהתורה התירה לנו כמו בחול, ם טובאוכל נפש ביו

  .כל מלאכה שעושה בשביל חולה מסוכן כאילו עשאה בחולהרי ש , בשבתנפש

ואין עושים " :שם נאמר. ח נפשפיקו משמע דשבת הותרה אצל )ב"פד ע( ביומא' גם מהגמ

י גדולי " אלא ע,י קטנים"ם ולא ע"י עכו" לא ע)חולה בשבתהבשביל  (דברים הללו

י " עושים עבכל זאת, ם"י עכו"אף שיכולים לעשות עש ,'משמע מלשון הגמ. "ישראל

למה ימסור הישראל  – כיום חול והרי היא ,תרהכיון דשבת הוש, הסיבה לכך היא. ישראל

 ,ח נפשפיקושבת רק דחויה אצל ה היתה אילו ?ם לעשותה" לעכוח נפשפיקומצווה גדולה כ

  .ם"י עכו" לעשות ערק במקום שאי אפשר אלא ,י ישראל"לא היינו מתירים לעשות ע

, "אותו הקל הקלמי שאחזו בולמוס מאכילין : ")א"פג ע( יומאב' גמה מל זהואין להקשות ע

 מחילול שבת שאמרנו שמותר לישראל לעשות אפילו דין בולמוס דלכאורה מאי שנא

 ולא לחפש לתת , לו מן הבא בידהיה צריך לומר שמותר לתת ?ם"י עכו"כשאפשר לעשות ע

  .יותר קלהאיסור הלו מ
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. ת כשבת ובין מצוו,' כמו נבלה וטריפה וכדו,יש לחלק בין מאכלות אסורותש מפני, זה אינו

כי קמי שמיא , גזר שאיש ישראל לא יאכלנו'  ורצון ה, עצם הדבר הוא תועבה– מאכל אסור

 עצם ,כ איסור מלאכה בשבת" משא.התיעוב שבו גרם את האיסורו,  בוגליא התיעוב שנמצא

 אלא –  הפעולה תמיד מעולה מהבטלה והשביתה: להיפך– 'הפעולה אינה רעה בעיני ה

וחי " שהתורה אמרה ,ח נפשפיקואבל ב. עשה מלאכה בשבתישלא ת ,'שכך גזר רצונו ית

.  והשבת נחשבת כמו חול,הרי כאילו לא נאמרה האזהרה כאן, ולא שימות בהם – "בהם

אבל תמיד ,  לא אסרה התורה מלאכלםח נפשפיקופ שב" אע,כ במאכלות אסורות"משא

 ל זמןוכ.  ממשיתציאותממ אלא הוא , כי אין התיעוב תולדה מאזהרה,נשאר הדבר בתיעובו

מה שמראה  –לכן אם יש איסור קל ממנו . י שישראל לא יאכלנו" רצון הש– שהוא תועבה

 אם יש ל שכןכ.  אסור לתת לו את החמור– שהתיעוב שבו יותר קל מהתיעוב שבחמור

ולא ביטל , גזר שישראל לא יאכלנו'  רצון ה,כמו שאמרנו. אסור לתת לו את האיסורש, היתר

  .והרי יש לו הצלה בהיתר או באיסור קל, נו אלא בשביל הצלת נפש החולהאת רצו

  

        ....בבבב

מה שמתירים לעשות של " צ, אבל אם היא רק דחויה. נאמר רק אם שבת הותרהל זהוהנה כ

ם לעשות "שעד שימסרו לעכו, ם הוא מפני חשש תקלה"י ישראל אפילו כשיש עכו"ע

  . ובין כך ימות החולה,ברדישתהה ה

 בחולה מסוכן וצריכים לשחוט לו ,ד" מובאת שאלה שנשאל הראבם הכיפוריםיו ן בפרק"בר

 ,שאין בה אלא איסור לאו, ם וינחור לו ויאכילנו נבלה" למה לא נאמר לעכו:תרנגולת בשבת

מוטב ש ,ן השיב" הר?חלל שבת שיש בה איסור סקילהלולא נתיר לישראל לשחוט ו

 משיעבור החולה על הרבה ,ד בשעת שחיטה רק על לאו אחויעבור בזה ,שהישראל ישחוט

  .זיתכזית וכאוכלה עובר על כל ש בשעהש, וין דנבלהולא

  :ויש להקשות

ח פיקובש נאמר )ב"פד ע( הלא ביומא, ם וינחור"למה לא נאמר לעכו,  עצם השאלהעל. א

זה יהיה . י גדולי ישראל" אלא ע,י קטנים"ם ולא ע"י עכו" אין עושים דברים הללו לא ענפש

 אם מפני חשש תקלה ,ח נפשפיקו אם מפני ששבת הותרה אצל – מאיזה טעם שיהיה

  .שאמרנו שעד שימסרו לגוי ימות החולה

וין ו האומר דמוטב לעבור פעם אחת על איסור חמור מלעבור על הרבה לא,ן"קשה על הר. ב

ין בדרך  היו מהלכ... ונזירגדול כהן : "נינו ש)א"מז ע(  נזירוהלא במסכת. קלין כמו נבלה
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טמא י ואל י,שאין קדושתו קדושת עולם,  נזיריטמא:... מים אומרים חכ... מת מצווהומצאו

 נהי דקדושת כהן קדושת עולם :ן יש לשאול"לאור דברי הר". כהן שקדושתו קדושת עולם

על :  לאוין שניעצמו עובר עלאת  אם הוא מטמא – אבל הנזיר, יותר חמורה מקדושת הנזיר

. "לא יטמא: " על לאו אחדאלא והכהן אינו עובר ,"לא יחל דברו" ועל "בואנפש מת לא י"

. כמו שהשיב על השאלה,  יותר חמור מאיסור שבת,נבלה ב כמו,ויןו לאויבין ר"לשיטת הר

  . ולא הנזיר, היה צריך הכהן ליטמאהז לפי

י ור חמור של שבת כדסבור על איעשהתיר לישראל לשחוט ולעל  ,ן"קשה על הרעוד . ג

  ? שיזכה חבירךכדי וכי אומרים לו לאדם חטא :וין דנבלהולהציל את החולה מהרבה לא

טו (  במסכת חולין? צריך לחולה אלא לכזית בשר אחדן אם אי,ן" לשיטת הר,מה הדין. ד

 בשביל כזיתגם  ד,'משמע מלשון הגמ.  לכזית בשר בלא שחיטהי אפשר אומרים דא)ב"ע

לו אלא  אין ,אם יאכל כזית אחד של נבלה, כאןלכאורה ו.  לחולה בשבתלשחוט אחד מותר

מאשר , דהיא איסור לאו, ואם כן צריך היה להעדיף להאכיל לחולה נבלה,  בלבדאו אחדל

  .י שחיטה"לחלל שבת ע

  :)ב"פג ע( קשה מיומא. ה

היכא ... טבל ואין מאכילין אותו תרומה) את מי שאחזו בולמוס(מאכילין אותו 

כי פליגי ; ולי עלמא לא פליגי דמתקנינן ליה ומספינן ליה דכ–דאפשר בחולין 

אבל טבל , שאין לה היתר: י"רש(תרומה חמורה ... מר סבר: בדלא אפשר בחולין

  ).וחולין יהו ראוין לכל אדם, אפשר דמתקן להו

כי אין , המקרה הוא שאי אפשר להפריש תרומה מפירות הטבל ולתת לחולה פירות מתוקנים

, תנא קמא לכן אומר). י"רש" (טבל זה להאכילו לאחר שתינטל תרומתובחולין של "די 

שעדיף שלא להפריש תרומה ולתת לחולה טבל מאשר להפריש תרומה ולתת לחולה את 

  .טבל קל יותר מתרומהזאת משום ש. הפירות המתוקנים והתרומה גם יחד

לפי זה . מור אחד חמורים מאיסור ח, קלים יותראף אם הם, יןון הרבה לאו"לשיטת הראבל 

כי , היו צריכים להפריש את התרומה ולתת לחולה לאכול אותה ביחד עם הפירות המתוקנים

שאף שאיסורו קל יותר , מה שאין כן אם יאכל טבל, בזה יעבור רק על אכילת התרומה

  .על כל כזית וכזית, אבל כאן יעבור על כל הפירות שיאכל, מאכילת תרומה
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        ....גגגג

  .ות שהעלינו את הקושיתרץעתה נ

י "ם אלא ע"י עכו"אין עושים דברים הללו עדמה שהקשינו על השואל מהברייתא . א

 אם חקירה בהי ישראל תלוי"ם או ע"י עכו" אם לעשות ענקדים ונאמר שהשאלה. ישראל

 בדין ההותרה או דחויה תלוישבת אם והשאלה ;  או דחויהח נפשפיקושבת הותרה אצל 

ד " ולמ,ח נפשפיקו שבת הותרה אצל – ה הותרה בציבורטומאדד " למ:טומאה בציבור

 ) שכח'סי( ח"י באו"במרן ב ן כתבכ. ח נפשפיקו שבת דחויה אצל – טומאה דחויה בציבורד

  .שבת' מ בהל"סכבו

 גם שבת ולפיכך, י ישראל סוברת דטומאה הותרה בציבור"כ הברייתא המתירה לעשות ע"א

ד " סובר כמ,ם לנחור" למה שלא נאמר לעכו ששאל,אבל השואל. ח נפשפיקוהותרה אצל 

 ,מתיר לישראל לשחוטהוא  לכן אין .ח נפשפיקו ושבת דחויה אצל ,טומאה דחויה בציבורד

  .ם לנחור"שיאמרו לעכו, בשאלתווצדק השואל 

 , הלא עובר בשני לאוין,טמא הנזירי למה שי,מה שהקשינו מכהן ונזיר שפגעו במת מצוה. ב

וין של מלקות ו אם אדם עובר על שני לא: העניין הוא כך– בלאו אחדוהכהן אינו עובר אלא 

ין ון לא אמר שהרבה לאו"הר. מלאו אחד שיש בו מיתהיותר במעשה אחד אין זה חמור 

י " ע,פעמיםעל איסור מספר אם עובר ש אלא , אחד)חמור( מאיסור ים יותרחמור) קלים(

ן שמוטב " בזה אומר הר– ת וזית שעובר על כל זי, כמו באכילת נבלה–ות רבפעולות 

אבל אם חטא פעם . שיחטא פעם אחת באיסור חמור משיחטא הרבה פעמים באיסור קל

 אין זה מכריע איסור – טמא עצמושיי כמו הנזיר – ויןו ובבת אחת עובר על שני לא,אחת

  . הכהן שקדושתו קדושת עולםזה של כ,חמור

  נראה דזה נאמר רק?יל שיזכה חבירך וכי אומרים לו לאדם חטא בשב:מה שהקשינו. ג

 השוחט ,יקוח נפשאבל בפ. ויחווהחוטא מפסיד ואינו מר, במקום שאחד חוטא והשני זוכה

לעבור כדי רווח של מצווה זו ה  הואכדאי. עלוו ויש שכר לפ,הצלת נפשותמקיים מצוות 

אם , פסדיכול להרוויח בלי ההוא  אלא שאנו אומרים שאת הרווח הזה .על העבירהבגללו 

 שמוטב לעבור פעם אחת על איסור שבת ן" הר משיבכךעל ו ;היו מאכילים אותו נבלה

 כי סוף סוף ,השוחט לא הפסידמכל מקום . משיעבור החולה הרבה פעמים על איסור נבלה

  . בידוהצלת נפשותמצוות 

 אפשר שבזה יודה – בלבד  לכזית בשראלאשאין צורך לחולה מה ששאלנו מהמקרה . ד

י  דא,בחולין'  כי מלשון הגמ.לא ישחוט הישראלש ו,נחורלם "מר לעכוו שמוטב לן"הר
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אלא ,  אין להכריע שמותר לשחוט בשבת בשביל כזית בשר, לכזית בשר בלא שחיטהאפשר

  . שצריך לחולה מוכרחים לשחוט)ולפחות שני זיתים (הכוונה היא שאפילו בשביל מעט

הלא ו , למה מאכילין אותו טבל ולא תרומה,ן" לשיטת הר)א"פג ע( מה שהקשינו מיומא. ה

היכא דלא : " את המשפט'ן אינו מפרש בגמ"ל דהר"י. זיתכזית וכעל טבל עובר על כל 

באמת . חולין לחודפירות ה ב לחולה מספיקין שא,י" רש שפירשו כמו"אפשר בחולין

את שלא יפרישו למה : שכן יש לשאול על פירושו, י קשה מצד עצמו"פירושו של רש

פ שתרומה אינה בטלה אלא " ואע?יערבנה בחולין ויבטלה ברובההפרשה  רהתרומה ואח

והא דאין מבטלין איסורין .  בתרי בטלרייתא חדאבל מדאו,  מדרבנןו זה– באחד ומאה

שהוא במיתה בידי , ובוודאי שאין איסורו חמור כטבל,  זהו מדרבנן בלבד–לכתחילה 

  .ולתת לחולה, תרומה בחוליןאפשר היה לערב את ה, אם כך. שמים

י "ומפני קושיה חמורה זו הוא מפרש אחרת מפרש, "שאגת אריה"קושיה זו מקשה בעל ה

במקום שאפשר להפריש תרומה ולערב אותה :  דהיינו–" היכא דאפשר: "את המשפט

אלא .  כולי עלמא לא פליגי דמתקנינן ליה בצורה זו ומספינן ליה–בטבל ובכך לבטלה ברוב 

ואם כן ,  כיון שאין בעל הטבל בפנינו, לתרוםכשאי אפשר: כלומר –" דלא אפשרהיכא "

המציאות שמדובר בה היא שיש לפנינו פירות טבל וגם פירות של תרומה שנתרמה מפירות 

שאיסורו , בלמהטלתת לחולה שיאכל כל צרכו  היתה דעת תנא קמא שיש בזהו .אחרים

  .פחות חמור מהתרומה

  .ן ברורה ובהירה"ודעת הר, ן"הקושיות על הראם כן יישבנו את כל 
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         למסכת ביצה למסכת ביצה למסכת ביצה למסכת ביצההדרןהדרןהדרןהדרן

    

  

        ....אאאא

  :)א"מ ע ( האחרונה היאהמשנה

 אלו הן .יתותי אבל משקין ושוחטין את הב, המדבריות אתשוחטיןמשקין ואין 

  . הלנות באפר–  מדבריות; הלנות בעיר– תותיבי

  :ן מדבריותיתות ומה הי בין רבנן לרבי מה הן בלוקתמובאת מח' בגמ

 כל שיוצאות בפסח ורועות –מדבריות : אלו הן מדבריות ואלו הן בייתות, ר"ת

 כל שיוצאות ורועות חוץ –ואלו הן בייתות . באפר ונכנסות ברביעה ראשונה

אלא אלו הן , אלו ואלו בייתות הן: רבי אומר. לתחום ובאות ולנות בתוך התחום

נכנסות ליישוב לא בימות החמה ולא  כל שיוצאות ורועות באפר ואין –מדבריות 

  .בימות הגשמים

  :ל" וז)ב"הי, ד"פכ( שבת' הלבם "טעם מחלוקתם נקדים את דברי הרמבאת כדי להבין 

 ומפני מה .עושה בחולהוא אסרו החכמים לטלטל מקצת דברים בשבת כדרך ש

לוכך בשבת יוו שלא יהא הי ומה אם הזהירו נביאים וצ: אמרו?נגעו באיסור זה

ו " ק–" דבר דברו ":מרשנא,  ולא שיחת השבת כשיחת החול,לוכך בחולכהי

 כדי שלא יהיה יום השבת כחול בעיניו ,שלא יהא טלטול בשבת כטלטול בחול

  .' מפינה לפינה וכוםיויבוא לתקן כל

 )ב"ד ע"קכ(  שבתכתובמס.  בימי נחמיה נאסר הטלטולשכבר ואומר ,ד חולק שם"הראב

  .מפני ההוצאה נאסר הטלטולש הרי –" ?לאו צורך הוצאה הואאטו טלטול " :'מקשה הגמ

 .שלא יבוא לידי הוצאהכדי  שטלטול נאסר רק ת האומר,ד"ראבעל שיטת ה להקשות ויש

ט אין איסור " הלא ביו?ט מאי איכא למימר"ביו, איסור הוצאהבה  שיש ,תינח בשבתה

  .)שם(  כמובא בשבת,ט אטו שבת"ל דגזרו  יו"צ. הוצאה

  :ם" הרמבוזו לשון, )ז"הי, א"פ( ט"יו' הלבד לשיטתם " והראבם"הרמב
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 בין מלאכהידי דומה למלאכה או מביא לשהוא  בין משום – כל שאסור בשבת

  היה בו צורך אכילהם כןאלא א, ט" ביוראסוהרי הוא  –שהוא משום שבות 

 אלא לצורך ,ט"אסור לטלטלו ביו – וכל שאסור לטלטלו בשבת ...וכיוצא בה

  .ט" מותר ביו– וכל שמותר בשבת.  וכיוצא בההאכיל

ט ומותר "שהמוקצה אסור ביו,  איסור מוקצה:ט מה שאין בשבת"ויש ביו

 ?כיצד.  שמא יבוא לזלזל בו,ט קל משבת אסרו בו המוקצה" מפני שיו,בשבת

 ןתרנגולת העומדת לגדל ביצים ושור העומד לחרישה ויוני שובך ופירות העומדי

 עד שיכין ,ט" מוקצה הן ואסור לאכול מהן ביוהןבא וכיוצ כל אלו – לסחורה

 הכל מוכן אצל שבת ואינו – אבל בשבת.  ויחשוב עליהם לאכילהבערבאותם מ

  .ט כך הנולד אסור"וכשם שהמוקצה אסור ביו. צריך הכנה

  . ולא כלוםט לשבת"ואין בין יו, והו הכל ש:ד שוב חולק ואומר"והראב

טעם איסור שהרי אין  ,סובר דמוקצה דאכילה בשבת מותרם לשיטתו " הרמב,לפי האמור

 , תינח בשבת: כדלעיל להקשות היה מקום–כי אילו היה זה הטעם , מוקצה משום הוצאה

 ה כי בשבת גופ,ם" לדעת הרמב,ט אטו שבת"א לומר דגזרו יו" וא?ט מאי איכא למימר"ביו

ט " בין בשבת ובין ביו– איסור מוקצה לם לחדש טעם אחר" לכן הוכרח הרמב.מוקצה מותר

 ,ט כיום חול בעיניו ויבוא לתקן כלים ולעשות מלאכה" שלא יהא יום שבת או יו: דהיינו–

  .ל"כנ

ל דאיסור "כ י"א. ט לשבת לעניין איסור מוקצה"ד לשיטתו סובר דאין לחלק בין יו"והראב

  .ט אטו שבת" וגזרו יו,מוקצה הוא משום הוצאה

  

        ....בבבב

ט אינו "רבי סובר דכל איסור מוקצה ביו. חולקים גם רבי ורבנןל כי בסברא זו "יש נראה

 מה שאפשר להקל בגזירה דרבנןל לכן כ. ד" כשיטת הראב,ט אטו שבת" יו משוםאלא גזירה

 כי אין שחיטה ,ט אטו שבת"לא שייך לגזור יוד ,ט"בפרט בשחיטת בהמות ביו,  מקילים–

ישוב לא לי שאינן נכנסות ,ות ממש אין איסור מוקצה אלא במדברי:לכן אמר רבי. בשבת

  . אינן מוקצותשנכנסות ברביעה ראשונהכאלו  אבל ;לא בימות הגשמיםוימות החמה ב

 לכן .לא משום גזירהו ,ם" כשיטת הרמב,ט הוא מצד עצמו"רבנן סוברים דאיסור מוקצה ביו

  . הןותנכנסות ברביעה ראשונה מוקצש  כאלו אפילו,ותאסור –כל שאינן בייתות ממש 
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 ששאלה זו היאא אומר "המהרש". ?ומי אית ליה לרבי מוקצה: "שואלת על שיטת רבי' הגמ

. ט לעניין מוקצה" שאין בין שבת ויו)ב" עב(  האומר בתחילת המסכתב נחמןאליבא דר

אפשר היה לתרץ שלרבי אית ליה מוקצה , ט"המחלקת בין שבת ליו, דאילו לשיטה האחרת

  .אך לא בשבת, ט"ביו

עדיין אי אפשר יהיה לחלק , גם אם נסביר את רבי לפי השיטה השניה, ארנובי שהאבל לפי מ

שכן כבר ראינו לטעמו של רבי לאיסור ', ט ובכך ליישב את קושיית הגמ"בין שבת ליו

  .ט לשבת לשיטתו"כ לא שייך לחלק בין יו"וא, מוקצה הוא משום גזירה אטו שבת

  

        ....גגגג

שהאחת סתמה שיש איסור מוקצה והאחת , תבין שתי משניו'  מקשה הגמבתחילת המסכת

  :)ב" עב( ומיישב רב נחמן; סתמה שאין

 ;]ואין לו מוקצה[מיקל ש ד"סתם לן כר –ולא אתי לזלזולי בה שבת דחמירא 

  ].במוקצה[ דמחמיר י" סתם לן כר– ואתי לזלזלוי ביה ט דקיל"יו

  . ובאיסור לאו מחמירין,באיסור סקילה מקיליןשכאן עולה מ

יונק ששם נאמר , )א"ד ע"קי(  יבמותכת מקשה על זה ממס)א"ט פ"יו 'הל( מלךשנה להמ

 , איסור סקילה הואכי חולב בידיםהוא הטעם . ט אבל לא בשבת"תינוק מבהמה טהורה ביו

 גזרו רבנן – יםיביד  דאיסור סקילה,שבתולכן ב ;יונק הוא מפרק כלאחר ידאך , משום מפרק

לא גזרו רבנן במפרק  –חליבה בידיים אינו אלא לאו  דאיסור ט"יווב, אפילו כלאחר יד

  ! ובאיסור לאו לא גזרו,באיסור סקילה גזרוש, יוצא להיפךכ "א. כלאחר יד

 כאן סובר דבאיסור סקילה לא גזרו ובאיסור לאו ב נחמןר .ל שדבר זה במחלוקת שנוי"וי

במשניות אחרת סתירה  יוסף המתרץ את הב כמו ר– אבל החולקים עליו. שייך יותר לגזור

, ההפך סוברים )המתרץ משום משקין שזבו( יצחק ב רוכן, )גזירה משום פירות הנושרין(

ב לא כרד ,רצו באופן אחרילכן תו, אדרבא באיסור סקילה שייך יותר לגזור מבאיסור לאוש

  .נחמן

 , משום משקין שזבוהאיסור הואטעם ש האומר כאן , יצחקבהיא לר' ביבמות שיטת הגמ

  .רח לומר דבאיסור סקילה הקלו ובאיסור לאו החמירוואין הכ
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        ....דדדד

באיסור סקילה יש להחמיר יותר לעניין ש להבין במה חולקים הסוברים ךצריאלא שעדיין 

  .באיסור לאו מחמירים יותרשגזירה עם הסוברים 

 ,ם" הקשה לשיטת הרמבף משנהסהכ. ל דחולקים אם ספק מהתורה לחומרא או לקולא"צ

כ אמאי חייבה התורה אשם תלוי על אכילת " א,ינם אסורים אלא מדבריהםדכל הספיקות א

 אבל לא ,דספק מהתורה לקולא אלא בספק לאום "הרמבכ לא סובר " ותירץ דע?ספק חלב

יש להחמיר  –אם אומרים ספק מהתורה לקולא שז "יוצא לפי .בספק כרת כמו אכילת חלב

 חילוק בין לאו ןאי –התורה לחומרא  אבל אם אומרים ספק מ;בספק כרת יותר מבספק לאו

  .לכרת

לכן גזרו באיסור לאו יותר ו ,דספק מהתורה לחומראלרב נחמן ל "סד , אצלנול" ימעתה

ביבמות היא לפי הסברא דספק ' אבל הגמ .כי היכי דלא ליתי לזלזולי ביה, מבאיסור כרת

ל דשאני "וצ ?כ אמאי חייבה התורה אשם תלוי על אכילת חלב" וקשה א;מהתורה לקולא

לכן אומרים גם להיפך דבאיסור סקילה ,  ומחמירין ביה יותר,ספק כרת מספק איסור לאו

  .החמירו לגזור יותר מבאיסור לאו

משום ,  כמו הנכנסות ברביעה ראשונה,רבי מחלק ומיקל גם במדבריותד ,עם האמור יוצא

משום גזירה אטו וא הוכל איסור מוקצה , ט לעניין מוקצה"סובר שאין לחלק בין שבת ליוש

 ואוסרין אפילו ,ט"אבל רבנן מחמירין במוקצה ביו.  וספיקא לקולא,ד" כשיטת הראב,שבת

ט לעניין מוקצה "ם דיש לחלק בין שבת ליו" כשיטת הרמב,הנכנסות ברביעה ראשונה

  . וספיקא מהתורה לחומרא,ט הוא מצד עצמו"ואיסור מוקצה ביו, דאכילה

        

        ....הההה

פירש ו ".ה למלכים" באחד בניסן ר:ארבעה ראשי שנים הן" :ה מתחיל התנא"במסכת ר

 ?למאי הלכתא.  רגילין היו למנות שטרותיהם לשנות המלך משנה שעמד בה המלך:י"רש

 שטרי חוב ,כידוע. וה ואיזה מאוחרומוקדם למלהוא להבחין איזה שטר חוב , לשטרות

  .וסלין לכל שטר מספקואם לא נדע זמן ברור להעמדת המלך היינו פ, המוקדמין פסולין

נראה לומר ו. אין פוסלין שטר מספקהא ד, )ה חיישינן"א ד"לב ע (בסנהדרין' מקשים התוס

 הרי – אם אומרים לחומרא. דזה תלוי במחלוקת אם ספיקא מהתורה לקולא או לחומרא

 מוציאין מהלווה ין וא,שטר הולכים בספק גזל לחומראבחוב ספק הלבעל נוצר  שכאשר
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ד להחמיר "יהבבכהאי גוונא חייבים .  הלווה עומד וצווח שהשטר מזוייףהלאש ,מספק

ד "כ הרשות בידי בי" א– ספיקא מהתורה לקולאד אבל אם אומרים .בספיקא מהתורה

  .להוציא מהלווה בספק שטר

להבחין איזה שטר , ה למלכים לדעת זמן ברור להעמדת המלך" ר: כאן במשנהלאור זאת

 ; וכן בגזל,מפני שספיקא מהתורה לחומרא בכל ספק מהתורה זהו –מוקדם ופסול מספק 

 פוסלין ין וא,הולכים בספק לקולאו חוששים שלא תנעול דלת בפני לווין שבסנהדריןאלא 

  .אומרים שלא פוסלין אותו מספקכאן  לכן .מספק

רבנן בכך ש כיון שסיימנו .ה"סוף מסכת ביצה עם התחלת ראת  נוכל להסמיך ולקשר אם כן

ט " ואיסור מוקצה ביו,ט לשבת"סוברים דיש לחלק בין יוהם כ " ע,ט"ים במוקצה ביומחמיר

ארבעה "לכן מתחיל התנא .  וספיקא מהתורה לחומרא,הוא מצד עצמו ולא מטעם גזירה

מ "רכ משום דסתם משנה , ופוסלין ספק שטר,"ה למלכים" באחד בניסן ר:ראשי שנים הן

 ואין ,כ לחומרא"לכן בשטרות הולכים ג.  לחומראספק מהתורהד )א"יח ע (הסובר בכריתות

נעילת דלת בפני לווין הקילו ולא פסלו שטר לחשש שמשום ה אלא ;מון מספקממוציאין 

 .מספק
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         למסכת תענית למסכת תענית למסכת תענית למסכת תעניתהדרןהדרןהדרןהדרן

  

  

        ....אאאא

  :)ב" עכו( במשנה

 לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב :בן שמעון בן גמליאלאמר ר

 ובנות ... ירושלים יוצאות בכלי לבן שאוליןשבהן בנות, ם הכיפוריםוכיו

 שא עיניך וראה מה , בחור?ומה היו אומרות. ירושלים יוצאות וחולות בכרמים

  ".אתה בורר לך

  : איתא)א" עלא( ובברייתא

.  שאין האשה אלא ליופי, תנו עיניכם ליופי?יפיפיות שבהן מה היו אומרות

 לפי שאין האשה אלא ,שפחה תנו עיניכם למ?מיוחסות שבהן מה היו אומרות

 ובלבד ,ם שמיםו קחו מקחכם לש?מכוערות שבהם מה היו אומרות. לבנים

  .שתעטרונו בזהובים

היום הקדוש מכל ימות , כיפוריםהם  הייתכן שדווקא ביו:וקשה מאד להבין את המנהג הזה

  !? יתאספו בחורים ובתולות בכרמים ויעסקו שם בשידוכים,השנה

תחנונים בתשבחות וב , בתפילותם זה לא היו טרודים ועסוקים ביוםבימיהאם נניח שוגם 

 בלי כל , קשה לצייר לעצמנו שהמחול היה מחול של חוליןאבל בכל זאת; יוםכו הגנכמנ

  !ם הכיפורים כראוי ליום קדוש כיו,תוכן דתי

אלא יש להבין זאת בדרך ,  שכל האמור במנהג זה אינו כפי שנשמע בפשוטונראה להסביר

  .כלהכ  ישראל מכונים שםה בשם בחור כארזים ובני" ידוע שבשיר השירים מתואר הקב.רמז

 כי עם ישראל –  תן עיניך ליופי, בחור:ה"כ בנות ירושלים היפיפיות היו אומרות לקב"א

שסרו בכך , וואפילו אם יש בהם מגרעות כאל.  מידות נאותובעל,  הרוחניון ביופיימצוי

 מול שאר העמים נמצא אותם עולים עליהם עשר ת ישראל אל א נציגהרי שאם, מדרך הישר

  .מעלות
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בניהם של  מבני ישראל הם רמזו בזה ש–  תן עיניך למשפחה:המיוחסות היו אומרות

  .יצא דור ישרים וזרע קודשמהם ו, אברהם יצחק ויעקב

 :י" פירש– ם שמים ובלבד שתעטרונו בזהוביםו קחו מקחכם לש:המכוערות היו אומרות

סו ( מובא במסכת נדריםבזאת היא למה שהכוונה  . לנו תכשיטים ומלבושים נאיםתתנו

  :)א"ע

אמר . ישמעאל וייפוה'  והכניסוה לבית ר, הנייהבת אחותומעשה באחד שנדר מ

'  והתירה ר, לאו: אמר לו?)שלא לישא אותה( מזו נדרת , בני:ישמעאל' לו ר

 אלא ,שראל נאות הן בנות י: ואמרישמעאל' באותה שעה בכה ר. ישמעאל

  .שהעניות מנוולתן

 ואז גם אנו , עם מלבושים נאים:דהיינו,  ובלבד שתעטרונו בזהובים: שאמרו המכוערותוזה

  . הרבה הגלות והצרות גורמות להן– רמזו בזה שגם החוטאים בישראל. נהיה נאות

  

        ....בבבב

ללמד על בא מנהג זה . את מנהגן של בנות ישראל גם על פי פשוטואפשר להסביר אבל 

 יוצאות בנות ישראל אל הכרמים ום הכיפורים עד כדי כך שבי,קדושת הנישואים בישראל

 –  סמל הטהרה והתמימות וסמל השוויון לעניים כעשירים שהוא– לבושות לבנים

  . שא עיניך וראה מה אתה בורר לך, בחור:ואומרות

יום המתאים הוא היזה וא. קדושת הנישואין בישראלאת מנהג זה מסמל את מידת הצניעות ו

 תמימות הלב , מתוך קדושה,דרכם בחייםלהם את  ובחרישאיש ואשה מישראל ביותר לכך 

ם הכיפורים ליום שבו ל את יו" קבעו חזוזמסיבה  ?יותר מיום הכיפוריםוטוהר המחשבה 

  . ברוך שבחר בהם ובמשנתם.נערכים נישואים מוסריים ונעלים כאלו

  

        ....גגגג

 נראה שעוד יש –דווקא ביום הכיפורים  את המנהג המוזר הזה מה שאנו מתקשים להביןו

איזהו : "שאמר שם בן זומא, )ד"פ (ע על המשנה באבות"להסביר זאת על פי דברי הסמ

 איזהו . השמח בחלקו? איזהו עשיר. הכובש את יצרו? איזהו גיבור. הלומד מכל אדם?חכם

ש להוכיח כי בענייני דת ותורה  מכאן י:ע"הסמעל כך אומר . " המכבד את הבריות?מכובד
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 ,ל" ההיפך מדעת חז לפעמיםאיכי דעתנו ה, אל לנו לסמוך על דעתנו כפי שאנו מבינים

  .שהיא דעת התורה

, ל ההיפך"ולדעת חז; לדעתנו נקרא חכם זה שכולם באים אליו לשאול בעצתו וללמוד ממנו

להתקיף את חבירו לדעתנו נקרא גיבור זה שיכול . חכם הוא הלומד מבני אדם אחרים

לדעתנו נקרא עשיר . ל גיבור הוא הכובש את יצרו" ולדעת חז;ולהראות לו את כוחו הגדול

אלא עשיר הוא , ל איש כזה יכול להיות עני ואומלל" ולדעת חז;זה שיש לו הרבה רכוש

 ;תופס מקום בראשמי שה שכולם מכבדים אותו והוא זלדעתנו מכובד . השמח בחלקו

  .פך מכובד הוא המכבד את הבריותל להי"ולדעת חז

זו הסיבה שקשה לדעתנו להבין את דברי . הרי שדעת התורה לחוד ודעת סתם אנשים לחוד

אבל לדעת . ביום הקדוש והנורא התעסקו בענייני נישואיןדווקא  ש,בן שמעון בן גמליאלר

דושת לקביותר  הזמן המתאים זהו,  יום של תשובהשהוא, התורה דווקא ביום הקדוש הזה

  .למיד חכםובחתן ת' לבחור באשה יראת ה, לבניית בית על טהרת הקודשוהנישואין 

,  זה מתן תורה–  ביום חתונתו:'ביום חתונתו וביום שמחת ליבו ' ": מסיימת המשנהךוכ

  . אמן,יבנה במהרה בימינוי ש,"דשהמקת  זה בניין בי– וביום שמחת ליבו
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         למסכת חגיגה למסכת חגיגה למסכת חגיגה למסכת חגיגההדרןהדרןהדרןהדרן

  

  

        ....אאאא

  :מובא )ב" עזכ (חגיגהבסוף מסכת 

 ל וחומרק,  אין אור של גיהנום שולטת בהןתלמידי חכמים: א"ר אבהו אמר ר"א

 –  הסך מדמה אין אור שולטת בו, ומה סלמנדרא שתולדת אש היא:מסלמנדרא

 על אחת ," 'הלא כל דברי כאש נאום ה" : דכתיב, שכל גופן אש,תלמידי חכמים

  .כמה וכמה

 ממזבח ל וחומרק, של גיהנום שולטת בפושעי ישראל אין אור :יש לקישאמר ר

 כמה שנים אין האור , שאין עליו אלא כעובי דינר זהב, מה מזבח הזהב:הזהב

כפלח הרימון  ": דכתיב, שמלאין מצוות כרימון, פושעי ישראל– שולטת בו

  .על אחת כמה וכמה, "ריקנין שבך" אלא "רקתך" אל תקרי ,"רקתך

 אין אור של תלמידי חכמיםרק בסובר שא "ר. יש לקישא לר"ין רכפי הנראה יש מחלוקת ב

וריש לקיש סובר שגם . אבל בפושעי ישראל כן שולטת אור של גיהנום, גיהנום שולטת

  . קא מיפלגי במאייש לחקורו. בפושעים אין האור שולטת

 מה :איכא למיפרך,  ממזבח הזהב לפושעי ישראל,יש לקיש של רל וחומרלכאורה על הק

דין הוא שאין האור ,  אין הטומאה שולטת בו:כלומר, זבח הזהב שאינו מקבל טומאהלמ

 אש של גיהנום כי נמיה,  שטומאת העוונות שולטת בהם, תאמר בפושעי ישראל;שולטת בו

  !בהםתשלוט 

 חכמים במשנהוכדעת , מזבח הזהב מקבל טומאהסבירא ליה ד יש לקישר דבאמת ,ל"צ

יש לכן שפיר עושה ר.  מקבל טומאה מפני שהוא מצופה זהבשמזבח הזהב )ב"חגיגה כו ע(

 שאין ,)שם (א במשנה"א סובר כר"אבל ר.  ממזבח הזהב לפושעי ישראלל וחומר קלקיש

תלמידי רק בומשום כך לדעתו , ל וחומר לעשות קי אפשרכ א" א,המזבח מקבל טומאה

  . שולטת בפושעי ישראל אבל, אין אור של גיהנום שולטתחכמים
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        ....בבבב

א סובר שמזבח הזהב אינו מקבל "ר. א וחכמים במשנה"עכשיו נראה במה חולקים ר

  ? טעמםומה.  וחכמים סוברים שמקבל טומאה,טומאה

שכן  ,אין הולכים אחר העץסוברים שחכמים . זהבב המזבח היה עשוי מעץ מצופה ,כידוע

 דכלי שרת  מבואר)ב"נ ע( סוכהבו, )ב"כז ע( מובא בזבחיםכ ,מזבח הזהב היה כלי שרת

. מטעם הציפוי של הזהברק כ הכשרו של המזבח לכלי שרת הוא "א. עשאן מעץ פסוליןש

  . כמו כל כלי מתכת,טומאההמזבח מקבל משום הכי 

ולכן אפשר ללכת בו , להלן כמו שנוכיח ,עשאן מעץ כשריםשא סובר דכלי שרת "אבל ר

 אינו מקבל עיקרו עץהמזבח ש, ואם כן. יסודו של המזבח הוא עץשהרי , אחר העיקר

  .טומאה

  

        ....גגגג

דין את ה .לגבי עשיית כלי שרת מעץ, מעתה עלינו לברר את טעמה של כל אחת מהדעות

 את התורה בכלל ופרט או בריבוי  בשאלה אם דורשים)ב"נ ע (בסוכה' ולה הגמזה תה

זהב ", כלל –" ועשית מנורת ":רבי דורש. יוסי בר יהודה' רו רבי ובזה נחלקו ,ומיעוט

כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין ,  חזר וכלל– "מקשה תעשה המנורה",  פרט– "הורט

עץ דשל  משמע . אף כל של מתכת–  זהב דהיינו–  מה הפרט מפורש של מתכת:הפרט

מקשה ", מיעט –" זהב טהור",  ריבה– "ועשית מנורת ":יוסי בר יהודה דורש' ראבל . פסול

? מאי מיעטו. עץשל אפילו ו, ריבה הכל – ומיעט וריבה  ריבה, חזר וריבה– "תעשה המנורה

  . חרסשל

 –" וכיחש בעמיתו: "שדרש, א דורש ריבויי ומיעוטי" מצינו שר)ב"יז עק (ק"במסכת בו

 –ריבה ומיעט וריבה ,  חזר וריבה–" כל אשר ישבע עליו לשקר",  מיעט–" בפקדון", ריבוי

לפי זה גם בעניין כלי שרת . מיעט שטרות? ומאי מיעט; רבי כל מילי? ומאי רבי. ריבה הכל

א "לכן סובר ר. ויכשיר כלי שרת שנעשה מעץ, יוסי בר יהודה' ידרוש את הפסוקים כר

  .ולשיטתו אין הוא יכול לעשות קל וחומר לפושעי ישראל, שמזבח הזהב אינו מקבל טומאה

ו גם לעניין והם לשיטתם ידרש, אבל חכמים סוברים שיש לדרוש את התורה בכללי ופרטי

ל שהמזבח מקבל שם של כלי שרת "ואם כן צ, ויפסלו מזבח מעץ, מזבח הזהב בכללי ופרטי
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מכאן שלשיטתם אפשר יהיה לדרוש את הקל . ולכן הוא מקבל טומאה, בגין הזהב שעליו

  .ששניהם מקבלים טומאה, וחומר ממזבח הזהב לפושעי ישראל

  

        ....דדדד

כ גם השולחן היה מקבל " א.מצופה זהב כך גם השולחן היה עשוי מעץ ,כמו המזבח

  .טומאה

מכלל " :)ב"חגיגה כו ע ('ת הגממדייק "על השולחן הטהור"פסוק מה שהרי, ז יקשה"לפי

 תיפוק ליה שמקבל טומאה ,ולכאורה גם בלא פסוק.  מקבל טומאה: כלומר–" שהוא טמא

פסוק  מה)א" עשם כז( 'כמובא בגמ, התורה קראה לשולחן עץשהיות ד ,ל" וי! הציפויחמתמ

השולחן היה עומד והרי ; "המזבח עץ שלוש אמות גבוה וארכו שתים אמות: "ביחזקאל

כלי עץ השולחן כ היה " א,"י תמידיונתת על השולחן לחם פנים לפנ ":כדכתיב, במקום אחד

  . שאינו מקבל טומאה,העשוי לנחת

 כל כלי עץ או בגד ,כל אשר יפול עליו מהם במותם יטמא ":מהפסוק בשרציםדין זה למדנו 

 ;טלטל מלא וריקןיאף כל המ, טלטל מלא וריקן מטמאי מה שק מ– "או עור או שק

  .כ אינו מקבל טומאה"א, טלטליוהשולחן אינו מ

ללמדנו שבכל ,  מכלל שהוא מקבל טומאה–" על השולחן הטהור" בא הפסוק משום כך

 ותומגביהין א"יו  שהלומד ה,כדריש לקיש והסיבה לכך היא. זאת הוא מקבל טומאה

סילוקו , ראו חיבתכם לפני המקום: ואומרים להם,  לחם הפנים לעולי רגלים בומראיםו

  .ולכן מקבל טומאה, כ גם השולחן היה מיטלטל" א."כסידורו

  

        ....הההה

הרי הוא אומר שהיו מראים את לחם הפנים . משמיע בדבריו עוד דבר חידוש יש לקישר

משמע מכאן ". סילוקו כסידורו, חיבתכם לפני המקוםראו : "ואומרים להם,  הרגליםלעולי

שהתנור היה מקדש , )ב"עב ע( י במנחותברדעת כ, 1ה דוחה שבתתאפיית לחם הפנים היש

                                                 
וצריך ; ומשמע שבמועד עצמו היו מראים להם את השולחן, את חיבתם לפני המקום" עולי רגלים"נראה שלמד זאת ממה שאמר ריש לקיש שהיו מראים ל  .1

וממילא משמע מכאן שאפיית הלחם היתה דוחה את , כדי שיראו את סידורו,  הלחם החדש כשהוא נאפה ומּוׂשם על השולחןלומר שהיו מראים להם את

  .והוא הדין את השבת, הרגל
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 תמחרל היה נפסל בלינה עד רב שבתואם היו אופים אותו מע, את הלחם בקדושת הגוף

  .בשבת

 רבאפות אותו בע הלא אפשר ל?שבתאת הדחה אפיית לחם הפנים ת אמאי :יש לשאולו

פרק ב ן במסכת גיטין"הר מביאדוגמא לזה . יי תנא" ע,פסל בלינהי באופן שלא ישבת

נשאי לפלוני הרי יאלא שאם ת,  הרי את מותרת לכל אדם: אם אחד אומר לאשתו:"המגרש"

 כיון שלא , תנאו קיים בזה–ולפיכך אין את אשתו , שבשעת הנישואין אין את מגורשת ממני

 אפשר לאפות את כא נמיה. לא הוי הפקעת אישות,  לגמרי אלא רגע אחדפסקה האישות

 בתנאי שהתנור מקדשו קדושת הגוף עד שעת עלות השחר וברגע של רב שבתהלחם בע

וכשיעבור עלות , יפסל בלינהי שלא כדי, עלות השחר תהא נפקעת קדושת הגוף של הלחם

ואם . בלינההלחם יפסל ים לא  לעולבאופן זה. על הלחםהשחר תחול בחזרה קדושת הגוף 

  ?בלי דחיהזאת  אם אפשר לעשות ,ידחה אפיית הלחם שבתתאמאי : כן קשה

 מקום שאתה מוצא עשה שכל, )א"שבת קלג ע (ויש להשוות דין זה למה שאמר ריש לקיש

יבוא עשה וידחה את לא  –ואם לאו ,  מוטב–  אם אתה יכול לקיים שניהם,ולא תעשה

 יכולים לקיים את שכן, צורך שידחה העשה דאפיית הלחם את השבתגם אצלנו אין . תעשה

  .שניהם

 ,שם הוא מטעם דיחוי. "עשה דוחה לא תעשה"דין של אולם אינו דומה אפיית לחם הפנים ל

קורבנות ציבור לגבי  אבל שבת .י דיחוי" אין היתר לעשותה ע– לכן אם אפשר בלי דיחוי

 כמו ,י תנאי"ן אף דאפשר לעשות בלי דיחוי עלכ, )א"מו ע( אמבואר ביומכ, הותרה ממש

  . בשבתומותר לאפות את לחם הפנים אפילו , צורך לעשות זאתאין , שאמרנו

יש שאף ש, טומאה הותרה בציבורדד "למאין זה דומה אלא , ואם באת להשוות דין זה

 והוא הדין נמי . עושים את העבודה גם הטמאים– באותו בית אב כוהנים טהורים וטמאים

  .לחם הפניםלגבי אפיית 

  

        ....וווו

בם עריות לָיהעשרה   לאסור את חמשה שלמד,)ב"ה ע( במותבי' מהגמ יקשה הז אלא דלפי

היא ף ש א,אחהאשת את ם  היינו אומרים שמותר ליֵּבולולא הגזירה השווה, מגזירה שווה

א וידחה את הל" יבמה יבוא עליה"של יבוא העשה ו ,מצוהכיון שהייבום הוא , ערווה

ציצית של  משום דעשה,  בציציתיםכלאיים מותרכפי ש, "ערוות אחיך לא תגלה"של  עשהת

  . של כלאייםלא תעשהדוחה את 
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 א תעשה לזהו, בייבום,  אבל כאן; גרידאא תעשהאשכחן עשה דוחה ל: על כך' מקשה הגמו

מד שדין זה נל', עונה הגמ ? שיש בו כרתגם לא תעשהעשה דוחה ומניין לנו ש, שיש בו כרת

  .אף שיש בלאו דשבת גם כרת, מקורבנות תמיד ופסח שדוחים את השבת

ולא דחויה , ששבת לגבי קורבנות הציבור היא בגדר הותרה, אבל לאור מה שאמרנו לעיל

שיש בו כרת משבת בקורבנות  לא תעשהעשה דוחה ש' איך למדה הגמ: הרי שקשה, בלבד

שבו העשה דייבום הוא בגדר דחיית , םלדין של אשת אח בייבו, ה בגדר הותריא שה,ציבור

  ?הלא תעשה בלבד

 ,בלבד' לקא דעתך של הגמ לפי הסו זה– פסחמ שרצו ללמוד מתמיד ושמה, צריך לומר

' אז הבינה הגמ.  שיש בו כרתלא תעשה גרידא כך דוחה לא תעשהשכשם שעשה דוחה 

אלא בגדר  , אין זה בגדר הותרה–  שיש בו כרתלא תעשה עשה דוחה בוכל מקום שבש

ובשניהם , דמות את דין תמיד ופסח בשבת לדין אשת אח בייבוםל' חשבה הגמ לכן .דחוי

 לא תעשה דאין עשה דוחה ,האבל לפי המסקנ. יבוא עשה וידחה את לא תעשה שיש בו כרת

 –ומה שהותרו קורבנות ציבור בשבת אינו אלא מטעם ששבת הותרה בציבור , שיש בו כרת

 בו הלא תעשה הוא למקום אחר ש, שהם בגדר הותרה,פסחמיד וממילא אין ללמוד מתמ

  . בלבדבגדר דחוי

 בשבת אף דאפשר היה יתל הסובר שאפיית לחם הפנים נעש" שר,היוצא לנו מכל האמור

.  ששבת הותרה בקורבנות ציבור זהו משום שהוא סובר– י תנאי" ערב שבתלאפות אותו מע

וזאת משום שלא ניתן ללמוד ,  שיש בו כרתהלא תעש אין עשה דוחה הרי שלדעתו, אם כן

, שהם מקרים מיוחדים, שידחה העשה את הלא תעשה שיש בו כרת מדין תמיד ופסח

  .ולא רק דחויה, שלגביהם שבת הותרה לגמרי

  

        ....זזזז

צרותיהן מן החליצה ומן את פוטרות ה חמש עשרה נשים  בדיןמסכת יבמות מתחילה

היא פשיטא שד, גופא לא צריך קרא לאסור אותהוה ו ער: אמר רבא)א"ח ע( ושם. יבוםיה

ב אשי ר. צטריך קרא למיסר צרהיכי או;  שיש בו כרתלא תעשה כי אין עשה דוחה ,אסורה

פטורות "תני ק ולא , צרותיהן"פוטרות"שהערוות  ת שאומר,מתניתיןמוכיח זאת מ

 דאין ת סובר דריש מסכת יבמוהתנאש, למדנוכ "א.  כי ערווה גופא לא צריך קרא,"ופוטרות

  . שיש בו כרתלא תעשהדוחה עשה 
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סדר את כיון שסיימנו . לת סדר נשיםיסוף סדר מועד לתחאת  נוכל לקשר ולהסמיך הז לפי

 ל וחומר ק,אין אור של גיהנום שולטת בפושעי ישראלשאומר ה, יש לקישר בדברי מועד

. פרךי מחומר הקל ו–י לאו הכי דא, סובר שמזבח הזהב מקבל טומאההוא כ " א,ממזבח

גם השולחן מקבל טומאה הרי ש, ויפבגלל הציהיא המזבח מקבל טומאה הסיבה שואם 

 מכלל לדרוש ממנו" על השולחן הטהור" למה לי הפסוק :קשהי ם כךא. בגלל הציפוי

שהפסוק בא ללמד שהיו , צריך לומר.  תיפוק ליה מטעם הציפוי מקבל טומאה,שטמא

לחם הפנים היה חם ש , חיבתם לפני המקוםאת רגלים מגביהין את השולחן להראות לעולי

 כדי ,ה נעשית בשבתת דאפיית לחם הפנים היבזה משמיע לנו ריש לקיש. רוובסילוקו כסיד

רב הלא אפשר לאפות בעו ,אמאי ידחה שבת: אם כך יש להקשות.  בלינה הלחםיפסלישלא 

ומכך .  אין צורך בתנאיולכן,  מפני ששבת הותרה בקורבנות ציבור: אמרנו!י תנאי" עשבת

  . שיש בו כרתלא תעשהאין עשה דוחה למדנו ששבת הותרה בקורבנות ציבור ש

 "פוטרות "– צרותיהן פוטרותש חמש עשרה נשים  במשנה שלסדר נשיםדלכן מתחיל התנא 

,  שאינה מתייבמתדזה פשיטא,  קראכה לא צריה כי ערווה גופ," ופוטרותפטורות"ולא 

  . שיש בו כרתלא תעשה אין עשה דוחהש משום

  

        ....חחחח

,  את סדר מועדהתנא מתחיל. נוכל להסמיך ולקשר גם התחלת סדר מועד לסופועל פי זה 

על  הקשו ."יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ ":במסכת שבת

הדין  כדי להשמיע לנו , ומתרצים? גם בחוץ וגם בפניםשנותלתנא ללמה לו : המפרשיםכך 

 –התכוון לדבר מצוה שי "עפאש, ובבעל הבית יש רבותא. הן בבעל הביתבעני ון הן נכו

 ל זאת בכ,מצוהלכאורה כיֵון לעשות  ו,עה בדבר מצוות צדקהו ט והרי הוא–לתת צדקה 

  .חייב חטאתהוא 

 שיבוא עשה דמצוות לכאורה יש לומר?  אמאי חייב חטאת בדבר מצווה:ויש להקשות

 י"ע, ריש לקיש כד,שניהםאת אפשר לקיים שאף  ו. דשבתלא תעשהצדקה וידחה את 

 לכתחילה אל : אומרים לו,הניחא במזיד – בפנים את העני לביתו ויתן לובעל הבית שיכניס 

 אנו במשנהאבל . להכניס אותו הביתה ולתת לואפשרות  כי יש ,תעבור לתת לו בחוץ

עשה דמצוות לגביו שהלא נאמר שכ למה " א.הלא תעשהכבר עבר על ש ,מדברים בשוגג

  . דשבת ויהיה פטור מקורבןלא תעשהצדקה ידחה את ה
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 אבל , גרידאלא תעשהב רק לא תעשהעשה דוחה שהתנא סובר ש, על כרחנו צריך לומר

  . חייב חטאתכאן בעל הביתלכן .  אין העשה דוחה שיש בו כרתתעשהלא ב

ע בפנים ושתים שהן יציאות השבת שתים שהן ארבב  סדר מועד היאכיון שתחילת, מעתה

חייב מפני ל זאת בעל הבית מתאף דמקיים מצוות צדקה בכשדזה בא ללמדנו , ארבע בחוץ

יש לקיש את סוף סדר מועד בכך  לכן מסיים ר– שיש בו כרת לא תעשהאין עשה דוחה ש

אחרי כל הדקדוקים ש, ו ממזבח הזהב" ק,אין אש של גיהנום שולטת בפושעי ישראלש

  . שיש בו כרתלא תעשה אין עשה דוחה יטתו אכןדלעיל קיבלנו שלש
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         למסכת יבמות למסכת יבמות למסכת יבמות למסכת יבמותהדרןהדרןהדרןהדרן

    

  

        ....אאאא

 אם ,טרפון בעניין עדי נשים'  לרעקיבא' מובאת מחלוקת בין ר )ב"קכב ע( בסיום המסכת

 האומר דבר תורה אחד דיני ממונות ,חנינא'  בדרנחלקוו. צריכים דרישה וחקירה או לא

 ומה טעם אמרו דיני ;"משפט אחד יהיה לכם ":שנאמר ,ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה

כיון ד , סוברעקיבא' ר.  שלא תנעול דלת בפני לווין?ממונות אין צריכים דרישה וחקירה

 ,ברו סטרפון' ר.  דרישה וחקירהכה צרינה ואי, כדיני ממונות דמי– דאיכא כתובה למשקל

  מובאכ"אח. יך דרישה וחקירה וצר, כדיני נפשות דמי–  אשת איש לעלמאןכיון דקא שרינד

 : שנאמר, מרבים שלום בעולםתלמידי חכמים :חנינא' אלעזר אמר ר' המאמר הידוע של ר

  ".ורב שלום בנייך' וכל בנייך לימודי ה"

הוא הטעם ו , דרישה וחקירהם צריכינם פוסק דעדי נשים אי)ג"פי (גירושין' הלבם "הרמב

 – 'גמהמובא בטעם את ה למה עזב :שו עליוהמפרשים הק.  הקילו בה רבנןאמשום עיגונ

 ובחר לו – לכן אין צריך דרישה וחקירהו ,משום דאיכא כתובה למשקל כדיני ממונות דמי

  ?'טעם אחר אשר לא נזכר בגמ

 ,' שלא הביא את טעם הגמם בכך" בסוף המסכת מתרץ את שיטת הרמב"קרבן נתנאל"ה

תינח נשואה ה – כתובה למשקל לה שיש לטעם :ן"ם קושיית הרמב"משום דקשה לו לרמב

כ עדי מיתה של ארוסה יצטרכו דרישה "א,  אבל ארוסה דאין לה כתובה,דיש לה כתובה

 ומשמע , צריכים דרישה וחקירהנם שעדי נשים איעקיבא עצמו אמר'  אבל הלא ר;וחקירה

  !גם עדי ארוסה

רה שנתארסה  דנע)א"לח ע(  הסובר בכתובות, לשיטתועקיבא' ר ד,אלא מוכרחים לומר

והוא לומד , הסובר דאין לה קנס, יוסי הגלילי' ובזה הוא חולק על ר. ונתגרשה יש לה קנס

אשר לא "שם שהפסוק ' מבאר בגמ, לשיטתו, עקיבא' ר". אשר לא אורשה"זאת מהפסוק 

דשניהם ונלמד מגזירה שווה זו , מופנה לדרוש ממנו גזירה שווה בין אונס ומפתה" אורשה

 אבל לא כתוב "חמישים כסף"מפני שבאונס כתוב ,  חמישים ולעניין שקליםשווים לעניין



 הדרן למסכת יבמות  �  96

 

למד נ ו;"חמישים" אבל לא כתוב , שקלים דהיינו–" כסף ישקול" ובמפתה כתוב ,"שקלים"

. בין מפתה יש לה חמישים שקליםובין אונס ו, בזהלתת זה בהכתוב את בגזירה שווה 

יוסי את האי דינא של ' שממנו למד ר, "ותכמוהר הבתול"עקיבא הפסוק ' רממילא מיותר ל

 לכתובה שהיא למידרש מיניה" כמוהר הבתולות"ואתי ; חמישים שקלים באונס ובמפתה

  .מהתורה

 אין לחלק בין ארוסה לנשואה לעניין ולכן, עקיבא היא שכתובה מהתורה' מכאן שדעת ר

 ה מדרבנן יש סבררק אם אומרים דכתובה היאזאת משום ש. גם לארוסה יש כתובהו ,כתובה

 אין מקום לחלק בין ארוסה  אבל אם כתובה היא מהתורה;להגיד דלארוסה לא תקנו כתובה

כיון דאיכא כתובה למשקל כדיני ממונות דשפיר שייך הטעם עקיבא ' ר ללפיכך. לנשואה

  .אפילו עדי ארוסהו ,לכן אין בודקים עדי נשים בדרישה וחקירה. דמי

ואם כך , ל דלארוסה לא תקנו כתובה" יואם כן, דרבנןא מהים פוסק דכתובה "אבל הרמב

משום עיגונא הקילו בה ד ,ם טעם" לכן חידש הרמב.ן לדוכתא"הדרא קושיית הרמבהרי ש

  ."קרבן נתנאל" דברי העד כאן. לטעם זה אין לחלק בין ארוסה לנשואהו, רבנן

    

        ....בבבב

מוהר " האי קרא דעקיבא אייתר' ביאר שלשיטת ר" קרבן נתנאל"ה :אבל מקשים עליו

בכך תלה הקרבן נתנאל בין . עקיבא שכתובה היא מדאורייתא' וממנו לומד ר, "הבתולות

  .ד שכתובה מהתורה"לבין מ, עקיבא דנערה שנתארסה ונתגרשה יש לה קנס' סברת ר

דנערה שנתארסה ונתגרשה , עקיבא' כר )ב"פ (מאורסהנערה ' ם פוסק בהל"הלא הרמבאבל 

 !כ הא בהא לא תליא" א. פוסק דכתובה היא מדרבנן)י"פ (אישות' הלבאילו  ו;יש לה קנס

הדרא הרי ש, ואם כך הוא. ח לומר שסובר דכתובה מהתורהעקיבא אין הכר' מכאן שגם לר

  .'ם טעם שלא נזכר בגמ" למה חידש הרמב,ן לדוכתא"קושיית הרמב

    

        ....גגגג

זה שלמדנו שבודקין " :ל" וז,כאן' ן על הגמ" הרמבי"פם ע"מתרץ את הרמב" ערוך לנר"ה

יש קשה להיה מה הן "הרמבולא ביאר . " דהא נמי קודם שהוחזקוש מפרשים י–ם עדי נשי

למה לא אמר , כדיני ממונות דמישד " למםונראה דהוקשה לה.  ומה רצו לתרץ בזה,מפרשים

נסובה  למה המחלוקת ? ושלושה דיינים כמו בדיני ממונות, שני עדים כשריםנדרשיםגם ד
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 –בודקין עדי נשים ש מה שלמדנו :ש מפרשיםלזה אומרים הי?  על דרישה וחקירהווקאד

 אז שייך מחלוקת , אשהי עדות"פ עד אחד ועי"אינו אלא קודם שהוחזקו להיות משיאין עפ

 י"אבל אחר שהוחזקו להיות משיאין אפילו עפ. אם מדמים לדיני ממונות או לדיני נפשות

פשוט שאין צורך  ו, ואינו דומה כלל לדיני ממונות, דיןכ לגמרי אינו" א, שפחהי"עבד ועפ

 אלא משום דאין כאן כלל עדות ,דומה לדיני ממונותשאינו משום רק  לא ,חקירהבדרישה וב

  .ורק משום עיגונא התירו

 דמשום עיגונא הקילו ,ם פוסק דעבד ושפחה נאמנים לעדות אשה"הרמבשהיות אבל 

 ,ם הטעם משום עיגונא"לכן כתב הרמב, שה וחקירהאין צריך דריהוא שהטעם הרי  ,תוימא

  .ולא משום טעם הגמרא

    

        ....דדדד

 מרבים שלום תלמידי חכמים" :חנינא'  אמר ראלעזר' במאמרו של ר' כ מסיימת הגמ"אח

  ".' ורב שלום בנייך' וכל בנייך לימודי ה': מר שנא,בעולם

 היה מספיק להגיד  ".' הוכל בנייך לימודי: "סוף הפסוקמיותר לכאורה : ויש לשאול על כך

 מצאו מסדרי "בנייך" מפני כפל המלה ?"ורב שלום בנייך"למה אומר שוב ו ,"ורב שלומם"

:  בנייךאשי תיבות שהם ר,ס המסתיימות במאמר זה"ס רמז על ארבע המסכתות בש"הש

  .יבמות כריתות, נזיר, ברכות

: עם על מסכת יבמותטמציג א " המהרש.לכל מסכת יש טעם למה היא מסתיימת במאמר זה

מקשה '  כמו שהגמ,ל עקרו דבר מהתורה"כאילו חז, לפי שיש במסכת זו דברים תמוהים

 השולח גט :למשל, מובאש כמו ?ד מתנין לעקור דבר מהתורה"וכי  בי: בהרבה מקומות

 הרי הוא –"  שנתתי לך בטלגט"לאשתו וקדם ובא אצלה ובטלו או ששלח שליח ואמר לה 

 ואפילו לא היה ,ד במקום אחר ומבטלו" בראשונה היה הבעל עושה בי:נןות. )ב"צ ע (בטל

 כיון שהשליח לא ידע , מפני תיקון העולם, הזקן שלא יעשו כןבן גמליאל התקין ר;מודיע לו

  .בניה ממזריםיהיו נשא וי ות,אשהימסור להוא  ו,שבטלו

,  מבוטל– לרבי :בן גמליאל אחר תקנת ר,ת דיןגט בפני ביאת הטל יבנחלקו אם ' בגמו

שתקנו שאינו יכול בכך  יפה ת דיןכ מה כוח בי" דא, אינו מבוטל:ג אומר" רשבואילו

הלא מהתורה יכול ,  מתנין לעקור דבר מהתורהת דין וכי בי:' מקשה הגמל זהע? לבטלו

ת דין מה כח בי"הסברה של רק משום ו ,"ונתן בידה ": כמו שכתוב,לבטלו עד שהגיע לידה

,  אדעתא דרבנן מקדש–  מאן דמקדשכל: ' מתרצת הגמ!?שת איש לעלמא שרינן א"יפה
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 מתנין ת דין נראה כאילו ביולכאורה זה. והגט הוא גט, ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה

  .לעקור דבר מהתורה

משום  – אבל בעדות אשה ,כידוע בדיני ממונות הצריכה התורה שני עדים: דוגמהעוד 

 איך הקילו באשת איש לעקור דבר :כ תמוה"ג.  אפילו עד אחד ונאמן,עיגונא הקילו רבנן

  ?מהתורה

 נםוגם אי,  אוסריןית הלל וב,יבםי מותר לאחים לית שמאי דלב,והובצרות ערהוא וכן 

 נמאסו –  ליחלצו? היכי נעבידית שמאי לבית הלל צרות דב:'ומקשה הגמ. צריכים חליצה

 וכי משום דלא לימאסו :וקשה.  כתיב"ועםדרכיה דרכי נ" –  וכי תימא לימאסו;אגברייהו

  ?אגברייהו נפטרם מחליצה

ובעדות , "משפט אחד יהיה לכם" דכתיב , מהתורה עדים צריכים דרישה וחקירההא, ועוד

  . דרישה וחקירהשאינם צריכיםאשה הקילו 

.  מרבים שלום בעולםתלמידי חכמיםבמאמר דמסכת זו תיימת  מסבגלל כל הדוגמאות הללו

דברים אלו משום ש ,מהתורהשל דבר  עקירה בהםאין שבכל המקרים האלה , מכאןולמדנו 

ינו הוא אבין אם  כי זה מביא קטטה ,בוםידלא אתי לידי חליצה וי, נובעים ממידת השלום

לכן הקילו .  ואין זה שלום,לעיגון מזה לידי  ויבוא, בוינה רוצה היא אובין אםצה בה ור

  .א"כ דברי המהרש"ע. הם מביאים את השלום מפני ש,ל"ל בכל הדברים הנ"חז

    

        ....הההה

'  הגמי"יבואר עפ,  מרבים שלום בעולםתלמידי חכמיםבמאמר של טעם שני על הסיום 

  :ו הלשוןמובא שם בז, )ב"קג ע( בכתובות

 ?בהדי דידי מינצת" :חייא' חנינא לר' ל ר"א, חייא' חנינא ור' כי הוו מינצו ר

: חייא' ל ר" א".ל מהדרנא ליה מפילפולידאם חס ושלום נשתכחה תורה מישרא

 ומגדלנא ,דאייתינא כיתנא ושדיינא, אנא עבדי דלא משתכחה תורה מישראל"

 ואריכנא מגילתא ממשכי , ומאכילנא בישרא ליתמי, וציידנא טביא,נישבי

 וכתיבנא חמשא חומשי לחמשא ,דלית בה מקרי דרדקי  וסליקנא למתא,דטביא

 אתני סידרך :לכל חד וחד אמרי ליה,  לשיתא ינוקי ומתנינא שיתא סדרי,ינוקי

  ".לחברך
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 הלא במסכת – מה שאמרו דתשתכח תורה מישראל. ויכוח ביניהםווקשה להבין את כל ה

כי לא תשתכח " שנאמר , חס ושלום שתשתכח תורה מישראל:י" אומר רשב)ב" עקלח( שבת

דבר  ישוטטו לקבל"יים  אלא מה אני מק: שם'גמל כהמשך ה"י ל כרחך אלא ע."מפי זרעו

  .בלי מחלוקת בה,  שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד– "ולא ימצאו' ה

י אומר דתורה לא תשתכח "רשב. חייא 'חנינא לר' יכוח בין רולפי זה נוכל להבין את הו

ו תשתכח תורה "אם חד ,חנינא' על זה אמר ר.  אלא שלא ימצאו הלכה ברורה,מישראל

יקח עוד גדולים ישי "והיינו ע. אנא מהדרנא ליה בפילפולי, י"מו שאומר רשב כ,מישראל

עתידה תורה שאמר ד ,חייא סובר כרב' אבל ר. הלכהה ו אתברריוביחד עמו בתורה 

 ; הפלאה זו איני יודע מהו– "את מכותיך' והפלא ה":  שנאמר,שתשתכח מישראל כפשוטו

, הוי אומר הפלא זו תורה"  הזה הפלא ופלאלכן הנני יוסיף להפליא את העם"כשהוא אומר 

 :חייא' על זה אמר ר. שהתורה תהיה להם לפלא שלא ילמדו כלל, כלומר שתשתכח לגמרי

  . שהקטנים ילמדו מקטנותם בטהרהדאג א– אנא עבדי לתורה שלא תשתכח מישראל

    

        ....וווו

כי לימוד . חייא חולקים בעניין תדיר ומקודש מי קודם' חנינא ור'  שר,אפשר לומר עוד

 אין העולם ,י נשיאה"ל משום ר"אמר ר: )ב" עקיט(  כמובא בשבת,הקטנים הוא מקודש

ואינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו . מתקיים אלא בשביל תינוקות של בית רבן

מפני  ,יותר קדושהוא שלימוד הקטנים משום  , דווקאזה יש לומר לעניין קדושה. חטא

 לא מועיל  בזה– אבל אם צריכים לברר הלכה להיכן הדין נוטה ;שהוא הבל שאין בו חטא

  .  מי קודםתלמידי חכמיםלחפש צריכים ובשעה כזאת , לימוד הקטנים

 מי שהיה חבוש בבית הסוהר ונתנו לו רשות לצאת אודות ,) יגתשובה( ז" דברי הרדביםוידוע

או , מצווה חמורה והשאלה אם ימתין עם היציאה עד למועד שבו יוכל לקיים ,פעם בשנה

מצוות ה לקיים אחת ממתיןלא אומרים שיוביאר שם ש. שמא ייצא מיד ולא ימתין כלל

המצווה הראשונה שתבוא לידו הרי ש, אין מעבירין על המצוותשל "כיון דקיי, החמורות

  . יעשנה–  לעשותה בבית הסוהרשלא יוכל

 , שתדיר קודם,ז" הרדבחנינא סבר כשיטת' דר. חייא' חנינא ור' ל שבזה חולקים ר"וי

 , ותינוקות של בית רבן קודמים,חייא סבר דמקודש קודם' ור.  נקראים תדירתלמידי חכמיםו

 תלמידי חכמיםחנינא סבר ש' רשוהיות . תינוקות ילמדוהשתדל שמולכן אמר שהוא 

במאמרו ' מסיימת הגמ, בתקנת עגונות,  לכן בכל מקום שמדובר בתקנות כמו כאן,קודמים

  . מרבים שלום בעולםתלמידי חכמיםש ,חנינא' של ר
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        ....זזזז

לו לעולם הבא  והקרן קיימת לם הזה בין הדברים שאדם אוכל פירותיהם בעו,פאהבבמשנה 

 הבאת שלום בין אדם לחבירו מוטלת על כל : כלומר. גם הבאת שלום אדם לחבירונמצאת

מרבים שלום נוסף הם לכן .  יכוליםתלמידי חכמיםזה רק  – אבל לעשות שלום בעולם ,אדם

  . על השלום שכל אדם יכול לעשות

מסכתות ה של ארבע אשי התיבות לר"בניך"לה יס מצאו רמז במ" מסדרי הש,כפי שאמרנו

 הוא לתועלת ן שכל עניינ,הקשר בין ארבע מסכתות אלו הוא. שמסתיימות במאמר זה

בין אדם . ב. ה לאדם"שלום בין הקב. א :ן וה,מחלקות' ד-השלום מתחלק ל. השלום

  .בין גוף לנשמה. ד. בין איש לאשתו. ג. לחבירו

 תפילה ,ריאת שמעמסכת ברכות מדברת בדיני ק: לולמסכתות הה ארבע ות מרמזולאל

, ה לאדם"הוא עניין השלום שבין הקב, להתאחד האדם עם בוראו בכל ענייני חייו, וברכות

  ."יעשה שלום עלינוהוא " :כמו שאומרים

 שזה ,יבום להקים לאחיו שםי עם כוונת ה,שלום שבין אדם לחבירועוסקת במסכת יבמות 

  .נקרא חסד עם החיים ועם המתים

נסמכה פרשת   למה:ל" מה שאמרו חזי" עפ,שלום שבין איש לאשתוב נהעניי –מסכת נזיר 

שגורם זנות ועושה ,  שמי שרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין?נזיר לפרשת סוטה

  .תופירוד בין איש לאש

 שתועלת המצוות ,ל" כמבואר בדברי חז,שלום שבין הגוף לנשמההעניין עוסקת בכריתות 

חיים הפרד רוח ינפש אחרי ה הלשקשר הקיום ולן וקיא לתי הלם הזהאדם מקיים בעוהש

,  התחתוןן העדן בגנת הרוח השוכ, על הקברנתשיהיה קשר תמידי בין הנפש השוככך , ממנו

י הקשר הזה "ע. אשר על כן מתפללים על הקברים. דן העליוןוהנשמה אשר משכנה בגן הע

אבל כשאדם חוטא בעבירה שחייב עליה .  ויהיו ביחד,שוב לעת התחיה הרוח אל הגוףת

 ואין לו ,"ונכרתה הנפש ההיא ": כמו שכתוב בכרת, הנפש מהרוח והנשמהת נכרתי אז,כרת

גוף הבין , הוא השלום הרביעי מסכת כריתות נה שללכן עניי. תקנה שיקום בתחיית המתים

 ןעבירות שחייבים עליההשמור עצמו מאותן לאדם על ה. לם הבא ובעולם הזהלנשמה בעו

ר בקרב נפשו י למען ישוב ויא,ישוב מחטאו –  ואם חטא;גורמים פירוד ביניהםאשר , כרת

 .'ונשמתו נר ה
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        ))))1111 ( ( ( ( למסכת כתובות למסכת כתובות למסכת כתובות למסכת כתובותהדרןהדרןהדרןהדרן

    

  

        ....אאאא

  :מובא )ב"קיב ע( בסוף כתובות

 עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו : רב חייא בר אשי אמר רבמרא

  ".כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם ":שנאמר, פירות

  : מדרש זה בלשון אחרתנאמר )א, בחוקותי( בספרא

    ".ועץ השדה יתן פריו"ל " ת?פירות סרק עתידים להיות עושים אילניומנין שאף 

ולא הביא את , מספר יואל, מדוע הביא רב פסוק רחוק. א: ויש לעמוד על שני עניינים

" יטענו"שהאילנות , מהו הלשון שנקט רב. ב? מפרשת בחוקותי, הפסוק שהובא בספרא

  ?פירות" להיות עושים: "ולמה לא כתב בפשטות כלשון הספרא? פירות

  

        ....בבבב

משמרתו את כיר  כהן המ:מובא שם, בעניין שתיית יין לכוהנים בזמן הזה, )א"יז ע( בתענית

מכיר אם הוא . לשתות יין כל אותו היום אף בזמן הזהלו אסור  –אב שלו המשמרת בית את ו

את אינו מכיר לא . כל אותה שבתלו  אסור – אב שלוה בית  אתאינו מכיראך משמרתו את 

 שמא עכשיו זמנו ,אסור לו לשתות יין לעולם –אב שלו המשמרת בית את משמרתו ולא 

  .יבנה בית המקדש ויצטרך לעבוד בבית המקדשיוש שמא ויש לח, הוא

ואפילו , ביין לעולםיהיה בנה בית המקדש אסור י אם באנו לחוש שמא י:אומר על זה רבי

כנס י וכל כהן הנמצא שם י,ק"יבנה ביהמישמא ,  זמן משמרתו אין זהשעכשיויודע הוא אם 

 סידור  אתלן וערבב חורבן הבית שקלק: מה אעשה שתקנתן מקלקלתןא אל!ויעבוד

בנה יואין חשש שמא י, לשתות יין לעולםשמותר להם  הוא תקנן עכשיו – משמרותיהן

  .המקדש פתאום
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  .ובעינן כהן הראוי לעבודה, בנה המקדשימהרה ישל מכלל דרבנן אסרו לשתות מהטעם 

  :  שלוש קושיות" שאגת אריה"על איסור שתיית יין לכהן גם בזמן הזה מקשה ה

 :אליעזר אומר' ר. )א"לו ע( ה"יהושע בר' אליעזר ור' ניין גאולת ישראל חולקים רהלא בע. א

ז אין שום חשש בשאר החודשים "לפי.  בניסן:יהושע אומר' רו ,גאליבתשרי עתידין לה

  ?ומדוע נאסור על הכהן שתיית יין לעולם, לגאולה

הקרבת . ל שחר מחנכים רק עם תמיד שת המקדשביאת  מובא ש)א" ענ( במסכת מנחות. ב

ה הגאולה יוצא שאם לא בא.  או עד חצי היום שעותארבעמשך רק עד י לההזה יכולקרבן 

ומדוע אסור לכהן לשתות ,  באותו היוםקריבו את תמיד של שחרים כבר לא ייהצהרשעת עד 

  ?יין מחצי היום והלאה

 :על כל כהן הלא ישנם ספיקות רבים ? לשתות יין בזמן הזהןמדוע בכלל לאסור על הכה. ג

 ;לא יצא לכהן זה לעבוד במשמרת זו שמא – יבנהי ואם ;ת המקדשיבנה בייהיום לא שמא 

ד עוד לבדקו בנוגע לתמימות גופו " הלא יצטרכו בי– ואם יצא לו לעבוד במשמרת זו

  .' וכויחוסויו

  

        ....גגגג

  התשובה היא על פי הנאמר– ' אה בנוגע לקושי":שאגת אריה" העונהקושיות אלו על 

. בנות לפני ביאת הגואלי להת המקדשעתיד ביש ,)'הלכה ב' פרק ה( רושלמי מעשר שניבי

  .ית המקדשן ביזמנו של בניהוא כ כל יום "א

לסוג י בנוגע לזמן גאולת ישראל נוגעת רק "א לר"כן אפשר לתרץ שכל המחלוקת בין ר כמו

גאל י נזכה להאולם אם. בניסן –י "ולר, הוא בתשרי" עת"הא " לר":העתב"הגאולה של 

  .כל יוםב  יכולה הגאולה לבוא– "אחישנה"סוג הגאולה של ב

א עד ובימשיח לא הואם ,  עד חצי היוםאלא אינו בית המקדשחינוך ש'  בהבנוגע לקושי

רי  ומדוע נאסור על הכהן לשתות יין אח,היום עבודהבאותו ם כבר לא יעשו יהצהרי

 הדבר שמזבח העולה מתחנך רק עם תמיד נכוןאמנם  :אומר על זה השאגת אריה. הרייםהצ

הקטרת :  כמו,בית המקדשאחרות בהעבודות ההתחלת את זה לא יעכב דבר  אולם ,של שחר

  .'נרות וכוההטבת , קטורתה

הנה נתתי לך את משמרת : "נלמד מהפסוק )א"לד ע(  במסכת בכורות:' גהנוגע לקושיב

, ורה ואחת תרומה תלויהאחת תרומה טה,  שבשתי תרומות הכתוב מדבר–" תרומתי
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, י למדן אחד"נשאל עמובא ש" שואל ומשיב"ספר וב. שבשתיהן צריך לעשות שימור

מן התורה חמיר יש להמדוע ,  מהתורה לקולארייתאם שסובר שספיקא דאו" הרמבלשיטת

על פי זה אפשר  . יש להחמיר ביותר"משמרת"מקום שנאמר שב , וענה?בתרומה תלויה

 : עבודת הכהנים במקדש כתוב בפרשת קורח משמרת גם לגבישכן, ליישב גם אצלנו

ל אוסרים "כל הספיקות הנעל אף לכן ". ושמרתם את משמרת הקודש ואת משמרת המזבח"

  .לכהן לשתות

מקשה ו ;"הכל שוחטין ושחיטתן כשרה: ")א" עב( ן על המשנה בחולין"כן מובא ברמב

 הכי :מתרץ רבה בר עולאו; "?יעבד בד–  ושחיטתן כשרה, לכתחילה– הכל שוחטין" :'הגמ

, סובר כקודש דמיד , ואפילו טמא בחולין שנעשו על טהרת הקודש–  הכל שוחטין,קתני

ואם ,  שמא יגע בבשר, אבל במוקדשין לא ישחוט;ושוחט בסכין ארוכה כדי שלא יגע בבשר

הגיד  מדוע צריך ל:יש לתמוהלכאורה ו.  שחיטתו כשרה–" ברי לי שלא נגעתי"שחט ואומר 

והעזרה היא רשות , הלא כל ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור, "ברי לי שלא נגעתי"

 כי בקודש נאמר ,ן"מתרץ על זה הרמב. טהורם  ג– כ אפילו אם לא אמר ברי לי"א, הרבים

  .לכן יש להחמיר יותרו ,"משמרת"

  

        ....דדדד

 מדוע : מהתורה לקולארייתאספיקא דאוש הסובר ,ם" הרמבל דעתיש לתמוה עעוד 

 אם :ומשמע; "רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית וכרת"מדגישה התורה 

ויש לפסוק , זהו ספקהרי ? לאומדוע . אסור לכרות אותו –לא תדע בבירור שאינו עץ מאכל 

,  שהמדובר הוא בעץ פרי שהפסיק לתת פריו,ם" הרמבלדעת מוכרחים לומר ! לקולאבו

 יותר אם לא נדע בבירור שכבר לא יצמיחבו  מחמירים לכןו, ודםחזקת איסור מקעליו יש ש

  . פירות

 ,צאלפי זה יו.  בעץ מאכל שהפסיק לתת פירותשמדובר, כן מבאר הספורנו בפרשת שופטים

רב שאמר כדברי , ותרייעשה פהוא  שבעתיד למרות, עץ סרק לא חל איסור השחתהעל ש

  .   ירות שיטענו פרץ ישראלשעתידין כל אילני סרק שבא
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        ....הההה

  :)ב"צז ע( במסכת סנהדרין

 . ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים, כלו כל הקיצין:אמר רב

  . לאבל שיעמוד באבלוו די:ושמואל אמר

 אפילו אם לא , כדי שיגאלוםבגלותישראל הצרות והגזירות שסבלו מספיקות , לשמואל

  :על כך 'אומרת הגמ. יעשו תשובה

.  ואם לאו אין נגאלין, אם ישראל עושין תשובה נגאלין:אומראליעזר ' ר. כתנאי

ה מעמיד "אלא הקב,  אם אין עושין תשובה אין נגאלין:יהושע' אמר ליה ר

  . ומחזירן למוטבעליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה

אולה אליעזר התשובה מוכרחה לבוא לפני הג' לרש,  הואיהושע' אליעזר לר' ההבדל בין ר

י לחץ וגזירות "יהושע התשובה תבוא ע' לר. וזוהי תשובה מאהבה, מצד עצמם של ישראל

  .  וזוהי תשובה מיראה,קשות

'  שרב סובר כר,יהושע יוצא' אליעזר ור' מחלוקת רב ושמואל למחלוקת ראת אם מדמים 

  . התשובה תהיה מיראהש ,יהושע' ושמואל כר, תהיה מאהבההעתידה תשובה שה, אליעזר

א סובר " ר".אליעזר מתיר' ור, ין בשבתיאין יוצאין בכלי ז: " במשנה)א"סג ע( במסכת שבת

, לחםילהלהשתמש בהם כדי  לא יצטרכו :כלומר, אולם לא יזיקו, ן יהיו גם לעתידישכלי זי

חכמים אומרים שלא יהיו .  בשבתהםלכן מותר לצאת ב.  בלבד תכשיטוהם יישארו בגדר

  . הם בשבתאסור לצאת בואם כן ,  תכשיטוהם אינם נחשבים, ין לעתיד כלליכלי ז

והשבתי חיה רעה "ש על הפסוק "י לר" בין ר)א, ספרא בחוקותי (מקבילה לזה היא המחלוקת

  :"מן הארץ

מר א.  אומר משביתן שלא יזוקו:שמעון' ר.  העולםמן עבירם מ:יהודה אומר' ר

או בזמן שיש מזיקים  ,מזיקים בזמן שאין ? אימתי הוא שבחו של מקום:ש"ר

  . בזמן שיש מזיקים ואין מזיקין: אמור?ואין מזיקים

 ההצלה מעוןש'  רלדעת . יותר מזיקים שלא יהיו, ההצלה תהיה בדרך הטבעהודהי'  רלפי

 אליעזר' של רמחלוקת זו אותה ה.  יותר אלא שלא יזיקו, החיות יהיו:תהיה בדרך נס ממש

 וזה בדרך – מלחמותיותר  וממילא לא יהיו ,שק לפי חכמים לא יהיה לעתיד נ:וחכמים

 ,א לשיטתו"ר.  וזה נס– תכשיטלישמש לנוי וו יזיק  שלאלאא ,א יהיה נשק" אבל לר;הטבע

ראויים לנס נהיה וממילא ,  מאהבה תהיהתהיה לפני הגאולהשנו שהתשובה ראיכמו ש
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 הולך )ואל עם שמובמחלוקת(גם רב ש , קבענו קודםוכבר.  והכל יהיה בדרך נס,ממש

  .  וראויים לניסים,י תשובה מאהבה" ישראל נגאלין עמכאן שגם לדעתו .א"שיטת רל

        

        ....וווו

 .י שיטענו פירות"ן כל אילני סרק שבאיעתידשאמר ש, לאור כל זאת תובן שיטתו של רב

. בבת אחת: פירות" יטענו"וזו הכוונה ,  בדרך נס, ורבה פתאומיתהמדובר הוא בהצמחה

יותר מבדרך , משא כבד ורב:  משמע–" טענו את בעירכם: "ת ויגשוכלשון הפסוק בפרש

  .הרגיל

.  ואינו מחלק בין עץ פרי לעץ סרק–" כי עץ נשא פריו: "על כך מביא רב את הפסוק מיואל

  .גם אילנות הסרק יטענו פירות בדרך נס: משמע

דה לשיטתו יהו' ר. יהודה' ר -וסתם ספרא , "להיות עושים פירות"אולם בספרא הלשון היא 

לכן . ולכן לא יהיו יותר חיות מזיקות, שהגאולה תהיה בדרך הטבע, ש"במחלוקתו עם ר

שאיירי דווקא בעץ פרי שהפסיק לעשות , יהודה את הפסוק מפרשת בחוקותי' מביא ר

 –כ לעתיד גם עץ כזה יתן פירותיו "וא; ם ובדברי הספורנו"כדלעיל בשיטת הרמב, פירות

עץ שעשה פעם פירות יחזור : היינו, אלא בדרך הטבע, ך של נסאך בזה אין חידוש בדר

  .לעשות פירות

להיות "אלא ', כדעת רב בגמ, פתאומית של פירות" טעינה"וממילא אין המדובר כאן ב

שהגאולה תהיה בדרך , יהודה' כשיטת ר, גידול טבעי ואיטי, בדרך הטבע:  משמע–" עושים

  .הטבע
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        ))))2222((((     למסכת כתובות למסכת כתובות למסכת כתובות למסכת כתובותהדרןהדרןהדרןהדרן
        ....אאאא

מר רב חייא בר אשי אמר רב עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו א

כתובות ( .כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם: )כב, 'יואל ב( שנאמר, פירות

     ) ב,קיב

מדוע נאמר אם כן ,  יטענו פירותפרי ה ציעלמדנו ש "תאנה וגפן"כתוב מהש,  הבינול"חז

  . כ יטענו פירות"לומר לך שאפילו עצי סרק ג אלא, "נשא פריופרי עץ "

   : מצאנו מדרש דומה)פרשה א( בתורת כוהנים פרשת בחוקותי

 "ועץ השדה יתן פריו"ל "ומנין שאף אילני סרק עתידים להיות עושים פירות ת

  .)ד, ו"ויקרא כ(

  .עתידין אילני סרק לעשות פירותלמדו גם כן ש" ועץ השדה יתן פריו"הפסוק מ

שיש הבדל , אולם בברור מעמיק יותר ניווכח, שון ושטחי מדרשים אלה דומיםבמבט רא

 מתוך כך יתברר גם מדוע הרחיק .מהותי בין הלימוד של רב בגמרא ללימוד בתורת כוהנים

  .רב והגיע למסקנתו מהפסוק ביואל

        ....בבבב

 תוכוונ, שאילני סרק יעשו פירות" ועץ השדה יתן פריו"הפסוק למד מ שוהניםכורת הת

הזקינו והפסיקו לתת אם אפילו והחידוש ש, עץ השדה שמטבעו לעשות פירותלוקא דו

כי עץ "את הפסוק בגמרא בכתובות רש דש רב םלוא. ייעשו פריחזרו ולעתיד ש הרי, פירות

גם , ירסרק שמעולם לא עשו פשהם עצי , היער עצי ףאכוונתו ש, עץ סתם משמע" נשא פריו

" אז ירננו כל עצי יער" באומרו )יב, ו"צ(ורר בתהילים  המשולזה כיוון. יטענו פירותהם 

  .    גם הם יטענו פירות,  הניבו מעולם פריאלכלומר גם עצי יער ש

משמע , "עתידין לעשות פירות"ורת כוהנים לא נאמר אלא בת, ן הלימודיםביהבדל נוסף 

וכן  .מאד משמע הרבה "יטענו פירות"אבל לרב האומר . באופן טבעי כמו עצי פרי אחרים

  . רגילה הרבה שלא כדרך הכלומר, "טענו את בעירכם ")יז, ה"בראשית מ( ויגשבפרשת נאמר 

   :) א,כתובות קיב(ואמרו שם ,  ארץ צבישראלירץ לאחכמים קראו בדומה לכך ו
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? "ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי" )יט, 'ירמיהו ג(: מאי דכתיב, אמר רב חסדא

אף , מה צבי זה אין עורו מחזיק בשרו: ר לךלומ? למה ארץ ישראל נמשלה לצבי

   .ארץ ישראל אינה מחזקת פירותיה

בעוד , ומשמעות הדברים שבגמרא הפליגו בכמות הפרי שיתנו העצים בארץ ישראל

  .שבתורת כוהנים לא הודגש דבר זה

        ....גגגג

ורב אם לימות המשיח יהיה שינוי טבע או ורת כוהנים התביסוד הדברים חולקים ונראה ש

רק עצי השדה יעשו . מהותי סובר שלימות המשיח לא יהיה שינוי טבע והניםכורת תה. לא

שלימות המשיח ישתנה לעומת זאת ורב סובר . עצי היערולא , לדעת התורת כוהניםפירות 

  .ובכמות גדולה מאדגם עצי היער יעשו פירות , שינוי רבהטבע 

  :) ב,לד(יוחנן במסכת ברכות ' שמואל ורובענין זה חולקים   

כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות : אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

דאמר , ופליגא דשמואל.  עין לא ראתה אלהים זולתך-אבל לעולם הבא , המשיח

: שנאמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד: שמואל

  . )יא, ו"דברים ט( כי לא יחדל אביון מקרב הארץ

שבימות המשיח  כלומר "כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח" יוחנן' רלדעת 

 לימות המשיח אלא ההזלם עוהאין בין "שמואל האומר ל לעומתוו. ישתנה הטבע לגמרי

אלא שלא , בטבע העולםשום שינוי בימות המשיח היינו שלא יהיה , "שעבוד מלכויות בלבד

  .שיעבוד מלכויותעל עם ישראל יהיה 

  : )ב, צז(סנהדרין מסכת בהולכים לשיטתם    ונראה שרב ושמואל 

. ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים, כלו כל הקיצין: אמר רב

  . דיו לאבל שיעמוד באבלו: ושמואל אמר

והדבר המעכב את התשובה הוא החזרה של עם ישראל , " הקיציןלככלו "סובר שרב 

כלומר די לישראל הצרות "  לאבל שיעמוד באבלודי"שמואל אילו לדעת ו. בתשובה

הגמרא ממשיכה ותולה את מחלוקת רב . ואפילו אם לא יעשו תשובה נגאלין, שסבלו

ושמואל במחלוקתם של התנאים רבי אליעזר הגדול ורבי יהושע בענין התשובה כתנאי 

  .לגאולה
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 אין - ואם לאו,  נגאלין-אם ישראל עושין תשובה : רבי אליעזר אומר, כתנאי

הקדוש , אלא?  אין נגאלין-אם אין עושין תשובה : אמר ליה רבי יהושע. נגאלין

וישראל עושין תשובה , ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן

 -אם ישראל עושין תשובה : רבי אליעזר אומר: תניא אידך. ומחזירן למוטב

אמר לו . )כב, 'הו גירמי( שנאמר שובו בנים שובבים ארפא משובתיכם, נגאלין

, )ג, ב"ישעיהו נ( והלא כבר נאמר  חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו: רבי יהושע

  . לא בתשובה ומעשים טובים-ולא בכסף תגאלו ,  בעבודה זרה-חנם נמכרתם 

ליעזר א' ררב סובר כ .שמחלוקת רב ושמואל תלויה במחלוקת התנאים' הגמאם כן אומרת ו

 ועשי שגם אם לאיהושע ' ואילו דעת שמואל כר, עם ישראלשהגאולה תלויה בתשובתו של 

  .ה מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן ומחזירן למוטב"הקב, מרצונם החופשיתשובה 

ולדברי רב כיון שהתשובה תלויה בחזרה בתשובה של עם ישראל שהיא תשובה מאהבה 

יהושע ' עת רבעוד שלד, ממילא הם ראוים בעקבותיה לשנוי הטבע ולניסים גדולים

שהתשובה נכפית על ידי הגויים ממילא זו תשובה מיראה שאינה  יכולה להביא לשינוי 

  . מוחלט בטבע

        ....דדדד

   :)פרשה כה( פרשת בשלחרבה במדרש  

אלהיך מביאך אל ארץ טובה ' ד  כי ה" הה)טז, ג"ישעיה ל( הוא מרומים ישכון

ביכול מיסב למעלה מן כ, ...ע" לראות שלחן שהוא ערוך בג)ז, 'דברים ח( ורחבה

והוא , )ג"דברים ל( האבות ואבות וכל הצדיקים בתוכו שנאמר  והם תכו לרגליך

 ומי . ומאכילן מעץ חייםדןען  והוא מביא להם פירות מג...מחלק להם מנות

ה אומר "והקב, ה שהוא יצוה לברך"מברך תחלה הכל חולקין כבוד להקב

אבות העולם והן חולקין כבוד למיכאל ברך והוא אומר לגבריאל וגבריאל ל

והם חולקין כבוד לדוד ואומרים המלך שבארץ יברך , למשה ולאהרן והם לזקנים

 אקרא' ונותנין לדוד הכוס ואומר כוס ישועות אשא ובשם ה, את המלך שבשמים

  .)יג, ז"תהלים קט(

אמן ובניין בית המקדש במהרה בימינו בן דוד ובכן יהי רצון שנזכה כולנו לביאת משיח 

 .ואמן
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        ))))1111((((למסכת נדריםלמסכת נדריםלמסכת נדריםלמסכת נדריםהדרן הדרן הדרן הדרן 
  

  

        ....אאאא

שהאדם שהתייחדה עמו הציל את בעלה מלאכול עניין האשה הובא בסוף מסכת נדרים 

בעלה כי אם היה עושה איסור הוה ניחא ליה דליכול , רבא התירהו, תמרים מורעלים

  .יש לעיין בעניין זהו. ולימות

אבל , "טמאה אני"שמדובר כשאומרת , )ה אמר"ד (' אומרים התוס)ב"ד עכ( במסכת יבמות

אם איתא דעבד איסורא הוה " בלי הטעם של  גםהיא מותרת –" טהורה אני"אם היא אומרת 

 הא שויא "טמאה אני"כיון שאומרת ד, מקשים שם' התוס". ניחא ליה דליכול ולימות

?  ואיך אנו מתירים אותה מתוך החשש שמא נתנה עיניה באחר,נפשה חתיכה דאיסוראא

לפי שראו חכמים שנתקלקלו " :' מתרצים התוס"!טמאה אני" היא צועקת ואומרת ריוה

  ."נראה להם להתירןלכך ,  משקרותאומרות כןהנשים ליתן עיניהם באחר ורוב ה

 המשנה ואילו,  משקרות הן הנשים המשנה האחרונה היא בשיטה שרוב,זאת אומרת

 ,א סוברת שרוב משקרות הן ל"טמאה אני"הראשונה שאומרת שמאמינים לה כשאומרת 

  .יוציאפוסקת המשנה הראשונה ש ולכן

 היינו צריכים להאמין לה , והמיעוט אינן משקרות, דחייש למיעוטא,מ"אבל לשיטת ר

 שהמשנה לכאורה יכולנו לומרו.  ולאסור אותה על בעלה"טמאה אני"כשהיא אומרת 

 כמבואר ביבמות,  למיעוטאיוסי חייש' רגם  שהרי אבל מה נעשה ;מ"האחרונה פליגא על ר

כ כשהיא אומרת " א! היאיוסי'  רין פירקיה אומרים שכול)א" עפב (יבמות וב,)ב" עסז(

 :ה וחוזרת הקושי,חייש למיעוטאהרי יוסי ' ר,  רוב נשים משקרות אם אפילו,"טמאה אני"

   ? מפני חשש שמא נתנה עיניה באחר,אנחנו מאמינים לה ומתירים אותה לבעלהאין איך 

 מעשה בתינוקת שירדה :יוסי' אמר ר: " אומרת המשנה)ב" עיד( הגם שבמסכת כתובותו

 הרי זו תינשא אם רוב אנשי העיר משיאין לכהונה...  מים מן המעין ונאנסהמלאותל

שאני התם ד, ל"צ.  ולא חייש למיעוטא,כ הולך אחר הרוב"יוסי ג' משמע שר ו–" לכהונה

  .אזלינן בתר רובא יוסי' מאיר ור' אפילו רו , בוהכל מודיםד ,ברובא דאיתא קמן

  



 הדרן למסכת נדרים  �  110

 

        ....בבבב

כ אנחנו מוכרחים להגיד שכאן המחלוקת בין המשנה הראשונה למשנה האחרונה היא "ע

, המשנה הראשונה אומרת להאמינה מפני שספיקא דאורייתא לחומראד. בעניין אחר

. מינים להמאין  וא,תא לקולאיוהמשנה האחרונה אומרת ספיקא דאורי. ומחמרינן להוציא

  .מפני שספיקא דאורייתא לקולא, "טמאה אני"בגלל זה התיר רבא את האשה שאמרה 

כן  ש, לחומרארייתא משמע שהוא סובר שספיקא דאו)א"כג ע( יוסי בכריתות' דברי ראמנם מ

  .הוא אומר שעל חתיכה אחת ספק חלב ספק שומן מביא אשם תלוי

ם סובר שצריך "שהרמב, ם"א והרמב"ב בין הרשבעניין ספיקא דאורייתא היאהמחלוקת 

 אינו חתיכה אחת  עלספקב אבל , היכא דאיתחזק איסורא,להביא קורבן רק בשתי חתיכות

א סובר שאפילו על ספק חתיכה אחת "הרשב.  לקולארייתאמפני שספיקא דאו, קורבןמביא 

ק סובר שעל ספשיוסי '  ר, כפי שאמרנו. לחומרארייתא שספיקא דאו,כ מביא קורבן"ג

כ הדרא "א.  לחומרארייתא הוא סובר שספיקא דאו הרי–חתיכה אחת הוא מביא קורבן 

והלא יותר אנו ? "טמאה אני" איך אנו מתירים אותה לבעלה כשהיא אומרת :קושיא לדוכתא

  !כדברי המשנה הראשונה, צריכים לחשוש להאמין לה

  

        ....גגגג

 רייתאהוא סובר ספיקא דאו , כמו חלב, שדווקא באיסור כרת,יוסי' אפשר לתרץ אליבא דר

 שמעמיד את המשנה באשת כהן ,ן" הר דברי לפיזאת.  אבל לא באיסור לאו,לחומרא

 התירו ומשום כך,  לחומרארייתאיוסי ספיקא דאו' לא אמר רבזה  – איסור לאובשזינתה רק 

  . אותה לבעלה

יי נזירות כל כינו: "משנה דנזירהבזה אנו יכולים לקשר את סוף מסכת נדרים עם התחלת 

 להם דול שסובר שהכינויים הם לשון שב" לפי ר,מקשים )ה נזיר"ד( 'התוס". כנזירות

 חולין ואה הריו,  לבית המקדש איך הוא מביא קורבן– רק מדרבנןהוא  כל הספק ו,לחכמים

  !לעזרה

 ושחיטת ,רק מדרבנןהוא עזרה לחולין שאיסור הבאת ל סובר " שר,"אורח מישור"מתרץ ה

  .כ הם אמרו והם אמרו" ע,מדרבנןהיא כ "העוף ג

א לומר שחולין בעזרה ושחיטת העוף "אד, )ה אימר"א ד" עסח( בזבחים' מקשים התוסעוד ו

 מתרצים ?שחטאת העוף באה על הספקללמוד מה צריך פסוק  ל– ם כך כי א,הם רק מדרבנן
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ללמד פסוק הנצרך  ,רק מדרבנןהם חולין בעזרה ושחיטת העוף ד שסובר ,ל" שלפי ר,'התוס

  .ב להביאיאלא שמחוי, לא רק שמותר להביא

יב להביא יפסוק מחוה גם בלי –  לחומרארייתאאם אנחנו נגיד שספיקא דאו, לפי זה

 שמי שסובר שחולין בעזרה ושחיטת העוף הם רק ,כ אנחנו מוכרחים להגיד"ע .לחומרא

 על זה –  מלהביא היינו אומרים שפטורולכן,  לקולארייתאמדרבנן סובר גם שספיקא דאו

  .שחייב להביאללמד בא הפסוק 

אפשר להגיד מכאן ש.  לקולארייתאיוצא שהמשנה הראשונה בנזיר סוברת שספיקא דאו

כ סיימנו בשיטה של ספיקא "ובסוף נדרים ג. שהכינויים הם רק לשון שבדו חכמים

  . לקולארייתאדאו

  

        ))))2222((((הדרן למסכת נדרים הדרן למסכת נדרים הדרן למסכת נדרים הדרן למסכת נדרים  
  ....אאאא

ומבקש , בענין הפתח לנודר שבא לפני בית הדין,  )א"עב כ(נדרים זו מסכת מסכת למדנו ב

   :שיתירו את נדרו

. אף על פי שמקיימו נקרא רשע: דאמר שמואל, ולא פתחינן בהא נמי דשמואל

ויליף , )ג"דברים כ( וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא? מאי קרא: אמר רבי אבהו

 רשעים חדלו רוגזשם : וכתיב התם, כי תחדל לנדור: כתיב הכא, חדלה חדלה

  .)'איוב ג(

מביאה הגמרא את , תוך כדי הדיון בענין הפתח שעל פיו יכול בית הדין להתיר את הנדר

  . דברי שמואל המגנה את הנודר וסובר שגם אם מקיים את נדרו הריהו נקרא רשע

   :)ב"עז ע(התיחסות דומה מצאנו במקום אחר במסכת זו 

,  נקרא חוטא-פ שהוא מקיימו "אע, דרכל הנו: תני רב דימי אחוה דרב ספרא

הא לא , )ג"דברים כ( וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא? מאי קרא: אמר רב זביד

  . איכא חטא-חדלת 

  . כמה הפליגו בגנות הנודראנו אם כן עד רואים 

עוד ". נדרים סייג לפרישות":  שאמרו רבותינו)יג, 'ג(במשנה אבות נו אמצאלא שמצד שני 

ומלשון הכתוב שם . שנדר לפני יציאתו לחרן, אבינו בתחילת פרשת ויצאעקב ימסופר על 
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מהו לאמר לאמר לדורות כדי שיהיו נודרים בעת : "למדו במדרש" וידר יעקב נדר לאמור"

  .)' עשהר פר"בר(" צרתן

או שהדבר שלילי , האם יש להתיחס בחיוב לנדר, סותרים אחד את השניולכאורה הדברים 

  . בתכלית

או , שיצא מביתו והרחיק לחרן הנודר בעת צרה כמו יעקב . פשוט לכאורההתרוץ  הואאולם 

מסוים דבר אם המטרה היא לקיים אמנם .  נכון וטובהרי זה, לעשות סייג ליצרואדם המבקש 

  . ולכן הם גינו זאת, ל למנוע"את זה באו חז, להקדים לביצוע נדר בלי בצעו שאפשר ל

  : ל לנדרים אילו"ז יש להתנגדות חטעמיםומספר 

 שנדר כל מה שיקיים אינו אלא יאחראולם , נדבת לב זו דר כל מה שיעשהעד שלא נ. א

  .פרעון חוב

  .אם הוא מאחר לקיימו בכל שעה ובכל רגע עובר משום בל תאחר. ב

  . את הנדר כללםאולי לא יקיי. ג

 והרי אמרו ,לנדרו התרה לבקשוהישאל לויהיה חייב דחק הוא עלול להגיע למצב שי. ד

  . "היתר נדרים פורחים באויר ואין להם על מה שיסמוכו" ש)א"ע' י(חגיגה מסכת בל "חז

 אם בטוחמראש הלוקח בהקפה שחוקרים מו מי שבודקים אחריו ככאשר אדם נודר נדר . ה

  ". ואחר נדרים לבקר ")כה, 'משלי כ(ועל זה נאמר , שיוכל להחזיר את ההקפה

ובחקירה נמצא שחטא חטא , פעוט על חטא ים את האדםקרוחש, ולפעמים קורה דבר נוסף

והוא נתפס , הדבר דומה לאדם שעובר במכס בלא לשלם את המגיע ממנו. הרבה יותרגדול 

, מזויפים שהוא עצמו זייףשיש בכיסו מטבעות אך בחקירה מוצאים . ונחקר בשל ענין זה

  . תהחייב מידבר המ, עוון הגדול לאין ערוך מעוון הברחת המכס

   :)כב, ג"כ( עומד על ענין זה בקשר לפסוק בדברים ) ח'תנחומא וישלח סי(ומצאנו שהמדרש 

אלוהיך מעמך ' אלוהיך לא תאחר לשלמו כי דרוש ידרשנו ה' כי תידור נדר לה

 והיה בך חטא 

 . שני פעמים למה אלא ללמדך דורשו ודורש עונות אחרים עמו"כי דרש ידרשנו"

 ואמר רבי ינאי הנודר ואינו משלם פנקסו ".דרים לבקרואחר נ"וכן הוא אומר 

  .ה ואומר היכן פלוני בן פלוני שנדר נדר ביום פלוני"מתבקרת לפני הקב
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אף נזיר נקרא קדוש : " אמרו) ישהר פר"במ(שבמדרש , ובזה גם תתיישב המחלוקת בנזיר

מסכת נזיר ב ומאידך מצאנו התיחסות הפוכה שאמרו ".'כל ימי נזרו קדוש הוא לה"' שנא

ולדברינו ההסבר הוא שהדבר ". נזיר טהור נמי חוטא הוא"אלעזר הקפר ש'  בשם ר)א, יט(

  .  פי האדם הזמן הסיבה והכוונהלהכל . תלוי בנסיבות של הענין

        ....בבבב

לפי הזוהר . ההזלם לעומה תכליתו של האדם בבואו : עמוד על השאלה המהותיתתה נע

הגוף . ל וניתנה בגוף שהוא בעולם הזה הגשמילוה ממע-והמקובלים הנשמה היא חלק א

, והשלב הראשון שהוא זמן הקלקול בו הנשמה משועבדת לגוף, רצונו רק לקבל לעצמו

עיסוקו ג שנה ואילך "מיאחרי שהגיע לגיל זה כלומר . ג שנה"ינמשך עד שימלאו לילד 

ר ויותר והוא מתחיל יותהרצון המוטבע בו מקודם ומהפכו לאט לאט את טהר במצוות מ

ית והמקורית כפי שורשהה תקדושל בדרך זו חוזרת הנשמה. להשפיע נחת רוח ליוצרו

 ,דרך המערכה של העולמות דקדושהאז עוברת נפשו של האדם . במחשבת הבריאהשהיתה 

  .ו הזמן של התיקוןזה ו,היא מתלבשת בגוף

סוף ברוך  מדריגות קדושה ממחשבת הבריאה שבאין הנוקהאדם במהלך חייו הולך ו ךוכ

יהיה וכעת , לקבל לעצמושבתחילה ענינו היה  , להפוך את הרצוןצליח  מואעד שה, הוא

וכשיגיע  .לתועלת עצמולא וכלל , להשפיע נחת רוח ליוצרובמטרה כולו בבחינת מקבל 

  .ה השוואת הצורה ליוצרלדרגה זו הריהו משיג את

להים - הכל נשמע את האסוף דבר": שכתב שלמה המלךהלת ספר קם וסיזו המשמעות של 

כי בוודאי לא נברא בעולם לעבוד עבודת עצמו ". ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם

את הנשמה אליו ז ושלח "החכם את האדם בעוהלשם מה ברא הבורא כ "א, יומם ולילה

 אך ורק שתכלית יצירת האדם היא , ההסבר לכך? ז הנמוך והשפל"ממקום גבוה ורם לעוה

מעשיהם כמעשה הבהמה עוד אכלה בפיהם יש אנשים שואם . שו ביתרון אורלהשלים נפ

 על מיעוט הםכסה הבושה פנית מה מאד היה ראוי שייכלמו ו,ולא יזרו מתאוות ליבם

  . תכלית הבריאהכל  היתה ו זנהאשר לכוו, השגתם את הבורא יתברך

לכך ך שתקדם צרי, בין חכמת הגמרא ובין חכמת הקבלהכלשהי חכמה לפני קנין שאלא 

שכל טוב לכל ' ראשית חכמה יראת ה": )י, א"קי( ענין זה נלמד מהנאמר בתהילים .היראה

לעושים לשמה ,  לא נאמר אלא לעושיהםעושיםל: ")א, ברכות יז(ל "ודרשו חז". עושיהם

 .ידוע שעיקר תורה לשמה היא התורה שאדם לומד כדי לקיימהו. "ולא לעושים שלא לשמה

תתן החכמה שכל טוב לכל '  בזמן שהאדם מקדים לחכמה יראת ה,פסוקהת ו אם כן כוונוז
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. שהחכמה תלמד לאדם דרכי היראה', עושיהם מפני שאין כוונת החכמה אלא ליראת ה

כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר : ")א"שבת לא ע(ל "ואמרו חז

  .מהשאין לו דרך ליכנס פני, "שמסרו לו את המפתחות הפנימיות והחיצוניות לא מסרו

האדם צריך  .כל תפילה או דבר מצווה שאדם עושהשל האדם קשורה לשמים היראת 

כ להתפלל "ביהלכשנכנס ומשום כך  .ה"חשוב שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים הקבל

ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחווה אל היכל קדשך  ":ויאמריעמוד באהבה וביראה 

   .'וכו" ביראתך

  

  

  



       115  �תפארת ישראל  

 

 

        
         למסכת נזיר למסכת נזיר למסכת נזיר למסכת נזירהדרןהדרןהדרןהדרן

    

  

        ....אאאא

  : במאמר הידוע)ב"סו ע (יימנו את מסכת נזירס

וכל בנייך : "מר שנא,ח מרבים שלום בעולם" ת:חנינא' אלעזר אמר ר' אמר ר

  ."ורב שלום בנייך' לימודי ה

 נזיר ,יבמות,  ברכות:ס מסתיימות במאמר הזה" מסכתות בשארבעא ש"כבר העיר המהרש

  . "בניך"לה י במתמרומזשעובדה זו אומר " נרערוך ל"ה. וכריתות

אפשר לומר  .ל של שלום" מסתיימות במאמר הנו מסכתות אלארבע דווקא דועהטעם מ

 שעל ,ש ותפילה"ק,  מסכת ברכות מדברת בעניין ברכות:שלוםב יש עניין ןשלכל אחת מה

הקים לאחיו  ל,בוםייבמות מדברת בעניין י.  נעשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיםןידיה

 שלום ינה עני– נזיר .ושלום בין אדם לחבירו, עושים חסד עם החיים ועם המתיםשבזה  ,שם

נסמכה פרשת נזיר לפרשת לגבי הטעם ש )א"נזיר ב ע (ראכמו שאומרת הגמ, בין איש לאשתו

 , וגם נעשה שלום בין הגוף להנשמה;"הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין "– סוטה

י זהירות מעבירות "עו , כרתןעבירות שחייבים עליהבבכריתות מדובר .  בהמשךכמו שנבאר

 על  אדם שאם עובר, כמו שמובא בספרים הקדושים,ל נעשה שלום בין הגוף לנשמה"הנ

 מכאן .איסור כרת נכרתת הנשמה מהגוף ואין להם שום קשר אפילו בתחיית המתים

  .שלוםב יש עניין  הללוהמסכתותשלארבע 

  

        ....בבבב

  .ונקדים ונאמר. שיש לעיין עוד בעניין זהאלא 

נזיר כח  (הלא משנה מפורשת היאו,  איך חנה הדירה את בנה שמואל בנזיר:קושיית העולם

  ? ואין האשה מדרת את בנה בנזיר,האיש מדיר את בנו בנזירש )ב"ע
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. האיש מדיר את בנו בנזיר כדי לחנכוש, )א"שם כט ע (ל"ראפשר לבאר זאת על פי דברי 

מצוות  הלא כל עיקר ? איזה חינוך יש בנזירות:ל"ץ חיות ז"מקשה על זה מהרנם ואמ

 יהיה כ כשיהיה בר חיובא במצוות"אחכדי ש,  במצוותרגלת כדי לה,החינוך הוא מדרבנן

כ איזה חינוך "א.  על שציער עצמו מן היין, כידוע, חטאת אבל נזירות נקרא;מורגל בהן

נזירות הוא גדול הבשם הרב עזריאל יוצא שעניין " שיטה מקובצת"לפי האבל ? שייך כאן

זאת , "נדרים סייג לפרישות: ")ג"מי, ג"פ (כמו שהמשנה אומרת בפרקי אבותו ,דווחשוב מא

  .אפשר להגיע למדריגה גדולה וחשובה כפרישותשאומרת 

 פיכ.  כדי שיגיע למדריגה גדולה כזו,רשות להדיר את בנה שמואלהה תחנה הילגם מכאן ש

 ,פ שאשה פטורה ממצוות ציצית"אעש, לעניין ציצית )ב, ח יז"או (ע"א בשו"רמא בשמוב

להתעטף בטלית ולברך רשאית בכל זאת אם היא רוצה , העשה שהזמן גרמשכן היא מצוות 

  .עליו

עד  ":כמו שאמרהו ,שחנה הדירה את שמואל על סמך הסכמת בעלה אלקנה, יש מתרצים

ועל כך ;  היא קבלת הנזירות– "וישב שם עד עולם' י היגמל הנער והביאותיו ונראה את פנ

  ."ויאמר אלקנה עשי הטוב בענייך ":השיב לה בעלה

  

        ....גגגג

  :)א" עסו(  המשנהוכך אומרת זאת. מכל מקום ראינו ששמואל היה נזיר

  .נהוראי' כדברי ר, נזיר היה שמואל

' דברי ר" :א ול,"נהוראי' כדברי ר"מדוע אומרת המשנה : ויש לשאול על נוסח המשנה

  ?"נהוראי

 מואלשוישסף " איך כתוב ,אם באנו לידי מסקנה ששמואל היה נזירלכאורה : צריך לומר כך

 שמעון בר יוחאי אומר'  הגם שר! אגגתגיהרבהלא נזיר אסור לטמא את עצמו ו ?"את אגג

 ;"ם קרויים אדם"אתם קרויים אדם ואין עכו" משום ,ם אינם מטמאים" שעכו)ב"מ קיד ע"ב(

  . מטמאים הם אבל במגע,אוהלבנוגע לטומאת אבל זה רק 

אפילו ש, )ב"ע ע (במסכת גיטין' הגמזאת על פי . גוססאגג  אומר שהיה "תפארת ישראל"ה

אבל זה . הוא כחי לכל דבריונחשב  ש,נותנים –אמר תנו גט לאשתי ומגוייד ומחותך ראוהו 

  .בכל זאת יטמאשמא  שאדם כשמואל יסכן את נפשו ,דוחק
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החליט שמואל להרוג את אגג , מצוות עשההיא היות שמחיית עמלק ש ,אפשר לתרץ

  ".לא יטמא"ת של "ועשה דוחה את ל, טמא כדי לקיים את מצוות מחיית עמלקיולה

 יש אומרים ? או רק על המלך,האם מצוות מחיית עמלק חלה על כל יחיד: כאן יש לשאול

טמא מפני שהוא יואל לא היה רשות להכ לשמ"ע, שמצוות מחיית עמלק חלה רק על המלך

  .לא מחוייב בעשה

 או, למנות מלך עשה ת מצווו אם ז– "שום תשים עליך מלך ":זה תלוי במה שכתובכ דין "א

א נצטוו על ל שבני ישראל ,)ב" עכ(ין נהוראי בסנהדר' ר שאומרפי כאלא , שאין זו מצווה

כ "ע, תרעמו וירצו מלך ככל הגוייםשבני ישראל י' גלוי וידוע לפני הש אלא ,"שום תשים"

  ".שום תשים"ווה להם למפרע יצ

כ מצוות מחיית עמלק חלה על כל "עו, מצווהאיננה " שום תשים"נהוראי ' לפי רשיוצא 

 מפני שעשה ,אגגבטמא ישמואל לקיים את מצוות מחיית עמלק ולהגם כ יכול היה " א.יחיד

  .ת"דוחה ל

שום "שאומר ש, "נהוראי' יר היה שמואל כדברי רנז" מתורץ מה שהמשנה אומרת לפי זה

כ כל יחיד "ע. רק מפני תרעומתם של ישראלונאמרה ,  לא מצווההיא" תשים עליך מלך

 מפני שהעשה ,כ שיסף שמואל את אגג וטימא את עצמו"ע. ווה על מחיית עמלקויחיד מֻצ

  . שמואל לא היה נזיר– יוסי' אבל לפי ר. ת"דוחה את הל

  

        ....דדדד

הלא אצל ו ? את אגג שמואל איך שיסף: קשהעדיין, נהוראי'  נגיד כדברי ר אםואבל אפיל

  !ת" ואין עשה דוחה עשה ול,"קדוש יהיה ":וגם עשה ת"לגם נזיר יש 

מי  לפי ."שלח תשלח ":כתוב. בעניין שילוח הקן, )א" עקמא(ן בחולי' י הגמ"פעזאת נתרץ 

אפילו אם הוא מצורע ה להורות שפסוק זבא , אומר שלא דיברה תורה כלשון בני אדםש

  ".תשלח" בכל זאת אמרה התורה – הציפורים בשביל הקורבנותאת וצריך 

, סורפסוק זה אפשר לאבלי גם  הלא ?"תשלח"ך ללמוד זאת מ צרילמה :' הגמ על זהמקשה

 ,"לא תקח"ו" שלח תשלח ":ת"שהרי אצל מצורע יש רק עשה ואצל שילוח הקן יש עשה ול

היינו אומרים " תשלח "לולא היה כתוב ש,'מתרצת הגמ. ת"וחה עשה ולממילא עשה לא ד

 ל"קמ;  של שילוח הקןת"להעשה וה  אתהעשה של מצורעידחה שמשום שלום בית 

  . דוחהינולהגיד שא" תשלח"



 הדרן למסכת נזיר  �  118

 

כ עניין של שלום בין ישראל לאביהם "אצל העשה של מחיית עמלק יש בה גממילא 

שספרי מינים אין מצילין מפני , )א"ז ע"טק( שבת ישמעאל ב'כך עולה מדברי ר. שבשמים

  :הדליקה מקל וחומר

ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה יימחה על 

שמטילין קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל ] היינו ספרי המינים[ הללו –המים 

  .על אחת כמה וכמה, לאביהן שבשמים

 ועמלק לא האמין ובא ללחום עם ,עזע מקריעת ים סוף שכל העולם נזד, מצאנואצל עמלק

העשה של מחיית בוודאי שגם . ה" לעשות איבה וקנאה ותחרות בין ישראל לקב,ישראל

  .ת של נזיר"להעשה וה דוחה את ,ה" שלום בין ישראל לקבשמביא ,עמלק

ודחה העשה של מחיית , פ שטימא את עצמו" אע, אגגששמואל שיסף אתמה בזה מתורץ 

  .לק את איסור נזיר של שמואלעמ

  

        ....הההה

י שלא דיברה תורה כלשון בנ, " מרבים שלום בעולםתלמידי חכמים: "זהו שאנו מסיימים

  .ת"עשה ולאפשר לעשה שידחה כדי לעשות שלום  אנו לומדים ש אלא,אדם

ימחה על המים כדי י שנכתב בקדושה 'שם ה : נזיר מסכתמסכת סוטה אחרי לשהמשך זהו ה

  .       בין איש לאשתולעשות שלום 

 . אמן, ובא לציון גואל במהרה בימינו,ויהי רצון שיהיה שלום בעולם בכלל ובארץ בפרט
  



       119  �תפארת ישראל  

 

 

        
         למסכת סוטה למסכת סוטה למסכת סוטה למסכת סוטההדרןהדרןהדרןהדרן

    

  

        ....אאאא

  :)א"מט ע (בסיום מסכת סוטה מובא במשנה

  .משמת רבי בטל ענווה ויראת חטא

  :)ב"שם ע (ובגמרא

 : נחמן לתנאבאמר ליה ר.  דאיכא אנא, לא תיתני ענווה: יוסף לתנאבאמר ליה ר

  . דאיכא אנא,לא תיתני יראת חטא

ומשמע שרב .  נחמן הקפיד רק על יראת חטא ולא על ענווהבלכאורה אפשר לראות כאן שר

חי לפני אין לומר שרב נחמן ו. ויפ שרב יוסף היה ענ" אע,נחמן סובר שענווה באמת בטלה

 שהרי הגמרא ; רק על יראת חטא ובגלל זה הקפיד, ובימיו כבר בטלה הענווה,רב יוסף

 מוכרחים.  יוסףב אחרי רחיזאת אומרת ש,  יוסףב נחמן אחרי דברי רבסידרה את דברי ר

 מפני שסבר שהענווה , יוסף לא הקפיד על ענווהב אחרי רשחי נחמן ב שר, לומראפוא

  . ויש לבאר זאת. יוסףבמודה בענוותו של ראינו  והוא, בטלה

  

        ....בבבב

 –ו י יוסף סבר שהוא באמת היה ענב ור,וי יוסף היה ענב לא הודה שר נחמןבניתן לומר שר

  .ל אחד לפי שיטתוכ

, )א"יד ע(  ובהוריות)א" עסד(  יוסף אנו יודעים ממה שמובא בברכותבעל ענוותו של ר

ורצו למסור לו ,  יוסף היה סיניב ור," סיני עדיף– סיני ועוקר הרים" מןפ ששלחו מת"שאע

ה שילם לו "הראשונים אומרים שהקב.  לא רצה לקבל מתוך ענווהאת בכל ז– את הנשיאות

  .שכר ענוותו
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 אם אנו אומרים שסומא כשר ,ה בשאלהכ כל ענוותו תלוי"א . יוסף היה סגי נהוררבכידוע 

 אבל אם אנו אומרים שסומא ;יש בו משום ענווה הרי ש– לדין ובכל זאת לא רצה לקבל

  .  שלא רצה לקבל את הנשיאותכךה בכ אין כאן שום ענוו"א –פסול לדין 

  

        ....גגגג

  : אומר)ג" ה,ג"פ( סנהדרין' ם בהל"הרמב

 :שנאמר,  כנגעיםןמפי השמועה למדו שהדיני, אין מתחילין את הדינים בלילה

  .ן ביום בלבדיניהדאף ,  בלבדנגעים ביוםראיית  מה – "כל ריב וכל נגע"

  : מובא)א"עלד  (במסכת סנהדריןהלא  : ם"הלחם משנה הקשה על הרמב

, ]משמע בין ביום בין בלילה ["ושפטו את העם בכל עת ": כתיב:רבא רמי

].  משמע ביום ולא בלילה, דיןיאוירושה ה["  את בניווהיה ביום הנחילו ":וכתיב

  .לילה לגמר דין, יום לתחילת דין? הא כיצד

אם כן .  נגעים כמו, אפילו גמר דין דווקא ביוםולשיטתו,  לנגעים ריבים מאיר מקיש'אבל ר

כל ריב " איך הוא לומד מהפסוק –  דגמר דין הוי אפילו בלילה)ד"השם (  שפוסק,ם"הרמב

ובר שאפילו גמר דין צריך סמי שמקיש ריבים לנגעים שוהרי אמרנו ?  לעניין יום"וכל נגע

  . עד כאן  קושיית הלחם משנה!להיות דווקא ביום

כי כמו שאנו . שני הפסוקיםבין ירה ם לא תהיה סת"שלשיטת הרמב,  להגיד היהאפשר

ין  שדיני ממונות א,עושים חילוק לעניין דרישה וחקירה בין דיני ממונות לדיני קנסות

שבדיני ממונות , כן לעניין מומחיםו; כים צריאילו דיני קנסות ו, דרישה וחקירהצריכים

לחלק ביניהם  כמו כן ניתן – שה מומחיםו צריך שליני קנסות ובד,שה הדיוטותומספיק של

דין הגמר גם  יני קנסותובד, בדיני ממונות יכול להיות גמר דין גם בלילה: גם לעניין גמר דין

  .דווקא ביוםצריך להיות 

 משמע בין דיני ממונות – "כל ריב וכל נגע ": בפסוק כתובשהרי. מר כךואבל אי אפשר ל

 אם כן שוב קשה על .םכמו נגעי,  דווקא ביוםששניהם צריכים להיות, יני קנסותובין ד

  ? איך הוא פוסק שגמר דין יכול להיות בלילה:ם"הרמב
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        ....דדדד

שסובר שגם בדיני ממונות , שהגמרא בסנהדרין היא לשיטת רבא, מרועל כן צריכים אנו ל

 גם. יני קנסותלוק בין דיני ממונות לדיאין שום חולפיו , שה מומחים מהתורהוצריכים של

גמר גם ו, יני ממונות ודיני קנסות אין הבדל בין ד,"ל נגעכל ריב וכ"שלומד מ, לרבי מאיר

 היא לא ,שאומרת שגמר דין יכול להיות בלילה, ממילא המשנה. דין צריך להיות ביוםה

  .כרבי מאיר

שבדיני ממונות מספיק , )ח" ה,ה"פ(  סנהדרין'שפוסק בהל, ם הולך לשיטתו"אבל הרמב

 מדבר ואה – "ושפטו בכל עת ": שכתובשזה, אם כן אפשר לחלקו ,אפילו יחיד מהתורה

הוא  – שצריך להיות דווקא ביום,  ומה שמקיש ריבים לנגעים;אפילו בלילהו, יני ממונותבד

  .יני קנסותמדובר בד

 בכל זאת ,שאף על פי שלמד מריב ונגע, ם"ממילא מתורצת קושיית הלחם משנה על הרמב

  .בלילהיכול להיות הוא פוסק שגמר דין 

  

        ....הההה

יוצא שסומא פסול , "כל ריב וכל נגע"אנו דורשים את ההיקש של גם תבאר לנו שאחרי שנ

אף ריבים  –" וביום הראות ": מפני שכתוב–  מה נגעים לא בסומין:לדין מצד גזירת הכתוב

 וכמו שאינו ראוי לגזלות , מפני שדיין קבוע צריך להיות ראוי לכל הדברים,שלא בסומין

  . פסול מצד עצמויש בו: זאת אומרת. יני ממונותכמו כן אינו ראוי לד, וחבלות

והיה "של מצד הפסוק אלא סלו ולפהרי שאי אפשר , אבל אם אנו לא דורשים את ההיקש

כ אין הפסול מצד " א.ולגבי סומא היום הוא כמו לילה,  ביום ולא בלילה– "ביום הנחילו

  .יןדיהיות כ ל" יכולים להעמיד סומא גולפי זה,  אלא מצד הזמן,עצמו

 נחמן אמר ב ור,"לא תתני ענווה דאיכא אנא" אמר לתנא וסףיב עכשיו נוכל ליישב מה שר

: כל אחד הולך לשיטתו. ענווה לא הקפידעל אבל , "לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא"לתנא 

כ יש לחלק בין "א,  ששנים שדנו בדיני ממונות דיניהם דין)ב"ה ע ( סובר בסנהדריןב נחמןר

בדיני ו,  גזילות וחבלות רק ביום: ואין שום סתירה מהפסוקים,דיני קנסותדיני ממונות ל

 ולא , לומדים מההיקש שסומא פסול לדין מצד עצמווממילא. ממונות גמר דין אפילו בלילה

 מפני שאיננו בכלל , לא היה יכול לקבל את הנשיאות,שהיה סומא, ב יוסףכ ר" א.מצד הזמן
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לכן . שלא קיבל את הנשיאותבכך יה בזה שום ענווה ולא ה, "שופטים ושוטרים תתן לך"

  .אבל ענווה בטלה, "לא תיתני יראת חטא" לתנא ב נחמןאמר ר

שגם , )ה ואם"ד ('שיטת התוספי  ל,)א" עה( ן שסובר בסנהדרי, יוסף הולך לשיטתובראך 

אנו ו, כ אין הבדל בין גזילות וחבלות לדיני ממונות" א, מהתורהשלושהבדיני ממונות צריך 

ביום " מ הוא ממילא עיקר הפסול של הדיין".כל ריב וכל נגע"לא דורשים את ההיקש של 

 הפסול שלו הוא :דהיינו, ואצל הסומא היום הוא כמו הלילה,  ביום ולא בלילה– "הנחילו

 ".שופטים ושוטרים"בכלל נ ו,ראוי להיות דייןבעצמו  הוא אם כן. ומצד הזמן ולא מצד עצמ

 היה יכול להגיד לכן.  לא קיבלתו ורק מצד ענוו, לקבל את הנשיאות יוסףל רבכ היה יכו"ע

 ."לא תיתני ענווה דאיכא אנא"לתנא 
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         למסכת גיטין למסכת גיטין למסכת גיטין למסכת גיטיןהדרןהדרןהדרןהדרן

    

  

        ....אאאא

  :)ב"צ ע (אליעזר'  של רוסיימנו את המסכת במאמר

וזאת  ": שנאמר, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות– כל המגרש אשתו ראשונה

 בכי ואנקה מאין עוד פנות אל המנחה 'ת מזבח השנית תעשו כסות דמעה א

העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר ' אמרתם על מה על כי הו, ולקחת רצון מידכם

  ". אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בריתך

קידושין נקדים את המחלוקת של בית מסכת כדי לקשר את סוף מסכת גיטין עם התחלת 

  :)א"צ ע (שמאי ובית הלל

 :שנאמר,  לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה ערות דבר:םש אומרי"ב

: שנאמר,  אפילו הקדיחה תבשילו:ובית הלל אומרים". כי מצא בה ערות דבר"

  ".כי מצא בה ערות דבר"

  .תהסברהמחלוקת ווצריך לבאר את יסוד 

  

        ....בבבב

 ?ת פסוק למחזיר גרושתו אחר שנישאך למה צרי:בשם הירושלמיהקשו  )ה מה"ד ('התוס

והרי . ת דברושאסור להחזיר סוטתו אם גירש אותה אחרי שמצא בה ערומהא תיפוק ליה 

דאילו  ,'מתרצים התוסו. גרושתו שנבעלה לאֵחר בוודאי אין להחזירה מחמת אותה סיבה

  .בלאוגם  בא הפסוק לאסור עליו ; איסור בעלמאאלאעליו לא היה סוטה מהדין של 

כ לאו להחמיר שאם " כתבו שאפילו בספק סוטה יש ג)יה מ" דב"א עי( ביבמות' אבל התוס

למה לי קרא ו ,לאו בסוטהגם יש כן אם ד ,כ הדרא קושיא לדוכתא"א. בעלה בא עליה לוקה

  ! תיפוק ליה דהיא סוטה?במחזיר גרושתו
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 למאן דאמר .אפשר לומר שהדבר תלוי במחלוקת אם ספיקא מהתורה לקולא או לחומרא

 לא חידשה התורה שהיא אסורה היינו אומרים שמותרת ילוכ א" א,שספיקא מהתורה לקולא

 אבל ? לרבות בה מניין לנו– אבל לאו ;ועל כן אין לך בו אלא חידושו שהיא אסורה, לגמרי

דלא ,  פסוקך לאסור בעלמא לא צריהרי שבשביל ,מי שסובר שספיקא מהתורה לחומראל

ש לאו גם ומכאן שאם י. ללאוכ הפסוק בא "או ,ספק איסור זה משאר ספק איסוריםגרע 

לפי זה . פסוק במחזיר גרושתונצרך בשם הירושלמי למה ' קושיית התוסחוזרת , בסוטה

  .היא רק למאן דאמר שספיקא מהתורה לחומרא' קושיית התוס

  

        ....גגגג

אפילו הלך בעלה להשקותה ובא עליה בדרך " :מתיא בן חרש'  אמר ר)ב"פה ע( ביבמותו

בעלה בא ג ש"מתיא בכה' מדוע דיבר ר :"באר משה"ספר  ב כךהקשה על. "ה זונהאעש

  . כיון שהתורה עשתה אותה כוודאי,זונהעשאה  אפילו לא בא עליה ?עליה

תלוי במחלוקת אם ספיקא מהתורה לקולא או ש, סוטהדעניין לאו בשאמרנו מה פי אבל ל

ספק כזונה ודאית או רק כהשאלה אם האשה נחשבת כ לעניין " אותו הדבר ג– לחומרא

 כמו , פסוקך אם כן על ספק איסור לא צרי,ספיקא מהתורה לחומראשלמאן דאמר . זונה

ד "אבל למ. כ הפסוק בא לעשותה כוודאית"או, לשאר ספיקות שהם אסורים מהתורה

כ "או; כללכ אם לא היה לנו פסוק לא היינו אוסרים אותה "א, שספיקא מהתורה לקולא

אבל עדיין , בו אלא חידושו שהיא אסורה בתור ספקכשחידשה התורה שהיא אסורה אין לך 

שהעמיד , מתיא בן חרש'  וזהו טעמו של ר.אין עליה שם זונה אם לא בא עליה בדרך

  .והיינו משום שסבר שספיקא מהתורא לקולא, שעשאה זונה רק אם בוודאי בא עליה בדרך

  

        ....דדדד

ה מאכילין אותו מחצר מי שנשכו כלב שוטש ,מתיא בן חרש'  ר אמר)א"פג ע( יומאמסכת בו

,  מתיא בן חרש זו היא רפואה גמורה'שלדעת ר, י"רשביאר .  וחכמים אוסרים,כבד שלו

  .חלקו במציאותנ דוחק לומר שוזהולכאורה . וחכמים סוברים שזו איננה רפואה גמורה

דרשת הכתוב  בומחלוקתם היא , רפואה גמורהונראה לפרש ששניהם סוברים שאין ז

 לקולא או  אם ספיקא מהתורהונחלקו בשאלה. יקוח נפש דוחה שבתלומדים שפשממנה 

כ על "א, ספיקא מהתורה לקולאש ,כפי שהראינו לעיל, מתיא בן חרש סובר' ר. לחומרא
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כ "כ הפסוק בא להתיר אפילו כשהרפואה היא ג"א,  להתירפסוקאין צורך בספק פיקוח נפש 

בתנאי ו מתירים אלא בהצלת ספק אבל אם לא היה לנו פסוק לא היינד, והיינו משום. בספק

צריך ,  עכשיו שיש לנו פסוק; שני ספיקותולא, שאז יש לנו ספק אחד, הרפואה היא גמורהש

 אינה גם הרפואהבספק וגם ההצלה כש :כלומר, בא להתיר אפילו בשני ספיקותש לומר

  .מתיא בן חרש מותר להאכילו מחצר כבד שלו' על כן לפי ר. ודאית

כ בלי הפסוק היינו אוסרים לגמרי " א. שספיקא מהתורה לחומרא,לעומת זאת, רבנן סוברים

. שספק פיקוח נפש מותר, לומרבא הפסוק ועל כך  ; כמו כל ספק איסור,אפילו בספק אחד

שההצלה היא בספק אבל כדהיינו ,  דווקא בספק אחדועדיין אין ללמוד מכאן להתיר אלא

שגם ההצלה וגם כ – אבל בשני ספיקות, דושואין לך בו אלא חיו, הרפואה היא ודאית

חכמים אוסרים להאכילו מחצר ו, אין לנו מקור להתיר במקרה כזה –  בספקינןהרפואה ה

  . איסור מפני פיקוח נפש של שני ספיקותותדחל לדעתם איןמפני ש, כבד שלו

מתיא בן חרש להגיד שבעלה '  שהקשה למה צריך ר,"באר משה"עכשיו תתורץ קושיית ה

 כיון שהתורה ,זונהנחשבת כ "אפילו לא בא עליה גוהא  ,א עליה בדרך ועשה אותה לזונהב

 ועל ספק ,ד ספיקא מהתורה לחומרא" דווקא למדכל זה הוא, ל"וי .עשתה אותה כוודאית

 בא הפסוק לעשותה כוודאי כ"וא, ממילא אסור כמו כל איסור מהתורהו, ם פסוקילא צריכ

 והפסוק בא ,מותרתהיתה בלי הפסוק היא הרי ש ,רה לקולאד שספיקא מהתו"למאך . זונה

מתיא בן חרש סובר ' רוכבר ראינו ש.  ואין עליה שם זונה כלל,לאסור אותה איסור בעלמא

  . בעלה בא עליה בדרךם כןכ אין עליה שם זונה אלא א" א,ספיקא מהתורה לקולאש

  

        ....הההה

ש סוברים שיש אם "דב, )א"ד ע(  הם הולכים לשיטתם בסנהדרין.ה"ש וב"נחזור למחלוקת ב

 מי שסובר יש אם למקרא הוא סובר שעל ,כידוע. ה סוברים שיש אם למסורת"למקרא וב

אחת מכל " שאנו קוראים שום מ, חייבים אשם תלוייןחתיכה אחת ספק חלב ספק שומן א

 ואכל , אחת חלב ואחת שומן, שתי חתיכותבמקרה של :כלומר,  רבים בלשון– " 'מצוות ה

 ספק חלב ספק חתיכה אחתבמקרה של אבל , אז הוא צריך להביא אשם תלויש ,מהןאחת 

איסור הבסוטה , לשיטתם לפי זה. ספיקא מהתורה לקולאדכ סבירא ליה "א. שומן אינו חייב

כ בא " א.מצא בה ערוות דברשגירושין אם לא יש לאסור את הו, עשה בעלמאהוא רק 

  ".לא יוכל"הפסוק ללאו 
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, פילו על מצוה אחת והיינו א– "מצות ":ם יש אם למסורת וקוראיםה שסוברי"אבל ב

ספיקא לשיטתם כ " א. להביא אשם תלויך צרי, ספק חלב ספק שומןחתיכה אחתכלומר ב

כ " וא,הפסוק של סוטה בא ללאומכאן ש. אסורל פסוק ךועל ספק בעלמא לא צרי, לחומרא

  .תיפוק ליה דהוי סוטה, למה לי קרא למחזיר גרושתו

ה מותר לגרש אפילו לא מצא בה ערוות דבר ואפילו בהקדיחה "כ מוכרחים להגיד שלב"ע

למחזיר " לא יוכל"של ולכן צריך את הלאו , כ אין כאן איסור מטעם סוטה"א. תבשילו

  .גרושתו

  

        ....וווו

 :בהתחלת קידושין אומרת המשנה. ועכשיו נסמיך את סוף גיטין עם התחלת קידושין

 מפני :' מתרצת הגמ?"דברים" למה לא לומר :' ומקשה הגמ,"ש דרכיםוהאשה נקנית בשל"

זאת אומרת האיש . ה לחזור אחרי אישששדרכו של איש לחזור אחר אשה ואין דרכה של א

סה ( הטעם מובא ביבמות. ווה על פריה ורביהווה על פריה ורביה ואין האשה מֻצמֻצ

רק ש,  למדנו לדייקיחידהלשון מ זאת אומרת ," יש אם למסורת–  כתיב'וכבשה' ":)א"ע

  . ווה ולא האשההאיש מֻצ

 לגרש ין באופן מוסרי א."והיא חברתך ואשת בריתך"ובסיום גיטין סיימנו על גירוש האשה 

 דספיקא ,כ צריך לאו למחזיר גרושתו"ע.  אבל בלי זה יכול לגרשה בלי ערוות דבר;אותה

  . כמו שכתוב, קרינן"מצות"ו,  ויש אם למסורת,לחומרא

שיש אם דסברי , ה"פי שיטת ב שתיהן ל– קידושיןמסכת  מסכת גיטין והתחלת סיום

  .למסורת
  



       127  �תפארת ישראל  

 

 

        
        הדרן למסכת קידושיןהדרן למסכת קידושיןהדרן למסכת קידושיןהדרן למסכת קידושין

        

        

        ....אאאא

 מניח אני כל אומנות שבעולם :רבי נהוראי אומר: " נאמר)א" עפב( בסוף מסכת קידושין

  ".ואיני מלמד את בני אלא תורה

 )א" עכט( בואר במסכת קידושין הלא מ,הכינהוראי '  איך אמר ר:"פני יהושע"הוהקשה 

ראה : " ראיה מפסוק)ב"ל ע (בהמשך'  והביאה על כך הגמ.דהאב חייב ללמד את בנו אומנות

  ! כשם שחייב להשיאו אשה כך חייב ללמדו אומנות–" חיים עם אשה אשר אהבת

 , אומנות הוא רק בגדר עצה טובה את בנו ללמדשחיוב האב, ולכאורה היה אפשר ליישב

אבל . וקרא אסמכתא בעלמא,  חייב בהןהאבשמצוות הה חיובית כפדיון הבן ושאר ולא מצו

 כמו , דחייב האב ללמדו אומנות,דינא קאמרהשהברייתא  דמשמע ,האחרונים כבר כתבו

 על הוראינ' כ איך אפשר שיחלוק ר"א. ' וכדו מילה,תלמוד תורה: שאר מצוות האב על הבן

  ?דין זה שלומדים מפסוק

  

        ....בבבב

  . חולק על דין זה המחייב את האב ללמדו אומנות– מאיר'  דהיינו ר–נהוראי ' רונראה ד

 ,מ המודר הנאה מחבירו אסור ללמדו אומנות"לרד ,)ה"ה, ד"פ (מובא בירושלמי נדריםדהנה 

כמבואר , אומנותבעצמו שחייב אדם ללמוד מצינו  :ולכאורה קשה. ג דחיותו הוא"אע

  :)ז"ה, א"פקידושין ( בירושלמי

 –" םוהודעת "...ל" ת?יין שאם לא עשה לו אביו שהוא חייב לעשות לעצמומנ

  . אתםוהודעת

הנות יומצוות לאו ל, ואם כן מצווה זו מוטלת עליו , הבן חייב ללמוד אומנות בעצמו:כלומר

 משום , דהמודר מלמדו מדרש הלכות ואגדות,)ב"נדרים לה ע ( כמבואר במשנה,תנוינ

  !נ ללמדו אומנות יהיה מותר משום דמצווה קעביד"ה. אהה קעביד ולא חשיב הנודמצו
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 יןדה וחולק על , לא מצווה קעבידוממילא, מ אינו חייב ללמד אומנות" דאליבא דר,מבואר

מניח אני " :מאיר'  רדהוא, נהוראי' שפיר קאמר רלפי זה .  אומנותייב ללמד את בנודהאב ח

  ".כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה

        

        ....גגגג

דמכיון שמצאנו , שלכאורה לשון זו אינה מובנת". מניח אני: "וזו גם משמעות לשונו

, מ לנקוט בלשון מחלוקת"היה לר, אם חייב אדם ללמד את בנו אומנות או לא, מחלוקת בזה

  ?מ"שנקט בה ר" מניח אני"ומהו לשון . ב"וכיו" אין אדם חייב ללמד את בנו אומנות: "כגון

  : איתא)א"קלד ע( במסכת שבתדהנה . נו דבר חידושנראה דבזה משמיע

 אף :מ" משום רשמעון בן אלעזר' אמר ר. אין טורפין יין ושמן לחולה בשבת

מ במעיו " פעם אחת חש ר: בן אלעזרש"רמר א. טורפין יין ושמן לחולה

אמר ? יבטלו בחייךי דבריך : אמרנו לו. ולא הנחנו,קשנו לטרוף לו יין ושמןיוב

י לא מלאני ליבי לעבור על י מימ,שאני אומר כך וחבריי אומרים כךפ " אע:לנו

  . דברי חבריי

 כדברי אלא, מ חולק על חכמים לא היה עושה מעשה כדבריו"בכל מקום שרשנמצא 

  .חכמים

מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני  ":בסוף קידושין' הגמלשון וזהו ביאור 

 ; וסובר דאין האב חייב ללמד את בנו אומנות,על עיקר הדיןמ חולק " ר:כלומר". אלא תורה

אלא  ,מ חולק על דברי חכמים לא היה עושה מעשה כדבריו"אבל אף שבכל מקום שהיה ר

 כי סובר ,אני עושה מעשה כדברייכאן :  דהיינו–" מניח אני" :מ" כאן אמר ר,כדברי חכמים

ח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד  ולכן מני,חייב ללמד את בנו אומנותאינו דהאב אני 

  .      את בני אלא תורה
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        לסדר נשיםלסדר נשיםלסדר נשיםלסדר נשיםהדרן הדרן הדרן הדרן 

  

  

        ....אאאא

  . והתחלנו סדר נזיקין,היינו סדר נשיםד ,סיימנו מסכתות גיטין וקידושין

  :במסכת גיטין התנא מתחיל

רבן גמליאל ". בפני נכתב ובפני נחתם"המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר 

  .רקם ומן החגראף המביא מן ה: אומר

 לפי שאין בני מדינת הים בקיאין :רבא אומר. בטעם של אמירה זו חולקים רבה ורבא

תקנו שיאמר  לכן .לשמה" וכתב לה"כלומר אינם בני תורה ולא יודעים שכתוב , לשמה

  .  שואלים אותו גם אם נכתב לשמהוממילא, "ני נכתב ובפני נחתםבפ"

ובכך לא , " לשמהבפני נכתב ובפני נחתם"ותו לומר לא הצריכו אמדוע , הטעםמוסבר ' בגמ

  .יהיה צורך לשאול אותו במיוחד על כתיבת הגט לשמה

אם מעתה . לפי שאין עדים מצויין לקיימוהסיבה שתקנו את אמירת השליח היא  :רבא אומר

 עדים ימצא בהןמצויות משם שיהשיירות לא יהיו ,  את הגטהבעל ויערער שלא כתביבוא 

  .חתימת העדים בגטלקיים את 

. מחלוקת רבה ורבאב במשנה בן גמליאל ורנא קמארוצה להעמיד את מחלוקת ת' הגמ

,  רבה מתרץ לטעמיה ורבא מתרץ לטעמיה: ואומרת,את הרעיון הזה' כ דוחה הגמ"חא

  .ששניהם יכולים לסבור כמו רבה או כמו רבא

  

        ....בבבב

ם "רמבה לוקתאת מח נקדים ,בן גמליאל ורנא קמא תלוקתאת מחהיטב כדי שנבין 

 ואינם אסורים רק ,ם סובר שכל הספיקות מותרים מהתורה"הרמב. א בדין ספק"רשבוה

 א סובר שכל הספיקות אסורים"הרשב.  מהתורה לקולארייתא ספיקא דאו:כלומר. מדרבנן

  .מהתורה לחומראדאורייתא  ספיקא :היינוד, מהתורה
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  .ם סובר לחומרא" גם הרמב– ו כרת אבל בספק לאו שיש ב;כל זה נאמר בספק לאו גרידא

אמרנו לגביו  ש, דאפילו ספק לאו שיש בו כרת, היאם" בדעת הרמבסף משנהשיטת הכ

 אם : כמו,זה אינו אלא כשהספק נופל על עצם הכרת, לחומראשלכולי עלמא יש לפסוק 

. בא על אשה ספק אשת איש ספק פנויה: או ,שומןשל  חלב ספק  שלאכל חתיכה ספק

אבל כשהספק אינו נופל . לחומראדברי הכל יש לפסוק בזה ו,  יש ספק שקוללובמקרים א

 התלוי , אין זה אלא כספק לאו גרידא–  האיסורספק על אלא שנתגלגל ,על גוף האיסור

  .א לחומרא"ם לקולא ולרשב"לרמב, א"רשבהם ו"רמבה לוקת הבסיסית שביןבמח

להעיד על החתיכה שאדם אכל :  כגון, עד אחד נאמן באיסורין:בדומה לזה מובא בירושלמי

מלקות צריכים דווקא שני דיני לו, שהעד בא לחייב אותו מלקות י"אעפו .שהיתה של חלב

כשהספק הוא הדין גם .  מכל מקום אין אנו דנים עכשיו על המלקות אלא על החתיכה,עדים

  . אין אנו דנים עכשיו על הכרת אלא על האיסור– יחס ישירות אל הכרתיאינו מת

הרי ספיקו כשאר ספיקות של , לפי זה אם בא לפנינו גט שאנו מסופקים בו אם נכתב לשמו

י שלהתיר אשת איש לעלמא באמצעות גט זה יש בזה עניין "אעפ, לאו ואין כאן דין כרת

ם הגט כשר "לרמבש,  משום כך ספק לגבי דין לשמה בגט הוא ככל ספק בלאו.לכרת

  .א הגט פסול"לרשב

 סובר נא קמא ת:וזנקודה  במשנה חולקים בבן גמליאל ורנא קמא דת,לומרלפי האמור יש 

בפני "לומר לכן לא החמירו חכמים ו, ם"כשיטת הרמב, דספק מהתורה בכל מקום לקולא

 –  אבל המביא מרקם וחגר;ודאיבו ממדינת הים  גטמביארק למי ש אלא "נכתב ובפני נחתם

בפני נכתב " צריך לומר יא ממדינת היםהמבשרק , נא קמא לכן אומר ת.לא החמירובזה 

 דאין בהם ספק ,רקם וחגרמ כמו ,ל"חוכל מקום אחר במהמביא לא אבל , "ובפני נחתם

בן אבל ר.  והולכים בהם לקולא, תורהיןעל דחכמים את דבריהם העמידו בזה  .שקול

כ גם בספק " א.א"כדעת הרשב,  סובר דספק מהתורה לחומרא גם באיסור לאוגמליאל

ולא הוי גזירה  ( גם ברקם וחגר אטו שאר ספיקות חכמיםלכן גזרוו, אסוריש לול מדינא השק

  . )לגזירה

  

        ....גגגג

בכסף בשטר , האשה נקנית בשלוש דרכים ":בתחילת מסכת קידושין מתחיל התנא

 :אי דתנ,שמעון היא' ר, הא מני" :ומשני, "וליתני בשלושה דברים: "' מקשה הגמ."ובביאה

 '?כי תלקח אשה לאיש': ולא' כי יקח איש אשה'ני מה אמרה תורה  מפ, אומרשמעון' ר
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נקטה  לכן ". ואין דרכה של אשה לחזר אחר האיש,מפני שדרכו של איש לחזר אחר האשה

  ."דברים" ולא "דרכים"המשנה בלשון של 

ואם . שמעון' משמע דאיכא מאן  דפליג על ר –" שמעון היא' הא מני ר"הלשון מ. א: וקשה

 ,"שמעון אומר' ר: "מהלשון, באמת משמע שחולקים עליוו ?הוא התנא דפליג עליו מי –כן 

  ".שמעון' אמר ר: "כנוסח הרגילולא 

כי "מפני מה אמרה תורה : שמעון שואל' ר : יש להקשותשמעון' על עצם מאמרו של ר. ב

ר  נאמ)ב"סה ע(  יבמותכתבמס' בגמ אבל הרי". כי תלקח אשה לאיש" : ולא,"יקח איש אשה

כ שפיר תלתה התורה מצוות קיחה באיש ולא "א, ריה ורביהווה על פשאשה אינה מֻצ

  !באשה

 אבל אם נאמר ;ריה ורביהווה על פאין אשה מֻצש אכן דעתנו היאכל זה נאמר אם אמנם 

 מפני מה אמרה תורה :שמעון' שאול את שאלת ריש לשפיר  שוב – כך ווה עלשגם אשה מֻצ

  .כי יקח ולא כי תלקח

  

        ....דדדד

ריה ווה על פאם אשה מֻצ – כי דין זה שאומרת, ביבמות שם' ונראה לתרץ הכל על פי הגמ

אם יש אם . אם אומרים יש אם למסורת או יש אם למקראבשאלה  תלוי –  או לאורביה

: כלומר,  לשון יחיד– "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ": כתוב בפסוקהלא – למסורת

 אבל אם אומרים יש אם למקרא .בה כללווה ה אינה מֻצאבל אש, רק לאיש נאמרה המצווה

על האיש , כלומר על שניהם נאמרה המצווה,  בלשון רבים–" וכבשוהו"  הרי שיש לקרוא–

  .ריה ורביהווה על פאשה מֻצגם  ם כןא, על האשהו

.  סובר לעניין דפנות הסוכה יש אם למקראשמעון'  אנו מוצאים שר)ב"ה ע( במסכת סוכה

 לשיטתו שפיר שמעון' כ ר"או, ריה ורביהווה על פ מֻצם כן סובר דאשה גאלפי זה הו

ולמה המשנה אומרת ,  מפני מה אמרה תורה כי יקח ולא כי תלקח אשה לאיש:מקשה

ש דתניא "המשנה היא כר. "שמעון' הא מני ר: "' הגמ משני כךעל. "דברים" ולא "דרכים"

לכן , אין דרכה של אשה לחזור אחר אישש אומר מפני שדרכו של איש לחזור אחר אשה ו"ר

  . כתוב בפסוק כי יקח ובמשנה דרכים

 תלוי אם יש אם למסורת או יש אם , נאמר כי חיוב הבאת אשם תלוי)ב"ז עי( בכריתות

אשר לא תעשינה ' ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות ה ":כתוב בתורה. למקרא
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אם . צריך להביא אשם תלויש ,ק איסורספפסוק זה הוא המקור לדין . "ולא ידע ואשם

כלומר . מצוה אחת: ומשתמע, ת אח'ואות  עם "מצות"כ כתוב " א– מרים יש אם למסורתוא

אבל אם אומרים יש אם . חייב באשם תלוי –אם אכל חתיכה אחת ספק חלב ספק שומן 

אחת  אם היו לפניו שתי חתיכות : כלומר,שניםמיעוט רבים , "מצוות"למקרא אז קוראים 

ה רק תאבל אם הי, הוא חייב באשם תלוי – ו מהןחלב ואחת שומן ואכל אחת מהן ואינו איז

  .חתיכה אחת אינו חייב באשם תלוי

ואם יש אם , ספיקא מהתורה לחומראש הריאם אומרים יש אם למסורת ש הז יוצא לפי

  . ספיקא מהתורה לקולא– למקרא

  

        ....הההה

כיוון שאמרנו . ושין עם התחלת מסכת גיטיןהתחלת מסכת קידאת  האמור נוכל לקשר אורל

 ולא המביא ,"בפני נכתב ובפני נחתם"המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בריש גיטין ש

אמר התנא בריש  לכן . דספיקא מהתורה לקולא תנא קמאכ סובר"א, ל כמו רקם וחגר"מחו

המשנה היא שכן דעת , "בשלושה דברים" : ולא,"ש דרכיםוהאשה נקנית בשל": קידושין

  .כ ספיקא מהתורה לקולא"א,  הסובר יש אם למקרא,שמעון' אליבא דר

  

        ....וווו

: נהוראי' בסיום המסכת אמר ר.  סוף מסכת קידושין לתחילתה אתלקשרמכאן אפשר גם 

 למה :יוויש להקשות על. " ואיני מלמד את בני אלא תורה,מניח אני כל אומנויות שבעולם"

יש : " באופן סתמי או"מניחין אנו: " ולא בלשון רבים,"מניח אני" :בלשון יחידדיבר 

  ?"להניח

שמעון בר יוחאי '  לרישמעאל' בין רשמחלוקת ב, )ב"לה ע( בברכות' י הגמ"צריך לומר עפ

י  דלרוב ישראל א,ישמעאל'  סובר כרנהוראי' רש ,לגבי היחס שבין לימוד תורה למלאכה

ולא , "מניח אני כל אומנויות: "בלבדעצמו  לעמר אלכן ו, שמעון' מידת ראפשר ללכת כ

  .הורה כן לכל ישראל

צט ( יוסי במנחות'  במחלוקת רבנן ורה תלוישמעון בר יוחאי'  ורישמעאל' ועיקר מחלוקת ר

חכמים ".  תמידיונתת על השולחן לחם פנים לפני ":כתוב בתורה. בדין לחם הפנים, )ב"ע

ישאר השולחן אף רגע י שלא ,יד ממשתמ:  פירושו– הנאמר בלחם הפנים "תמיד"סוברים ד
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אפילו סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית ש סובר יוסי' אבל ר. בלי לחם

  ". תמידילחם פנים לפני: "נקרא שהתקיים מה שכתוב בפסוק

 נלמד דאפילו לא קרא אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד יוסי' מדברי רש, נאמר'  בגמשם

 ;" ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילהלא"וה של ת המצוערבית יצא ידי חוב

שמעון בר '  ור,יוסי' כרסובר ישמעאל ' כ ר"א. גם ללימוד תורה,  תמיד ממש– אבל לרבנן

  . כרבנן–יוחאי 

" תמיד"ולומר ד, מידי פשוטה "תמיד"יוסי להוציא את הלשון '  מנא ליה לר:וצריך להבין

:  בירושלמיבא כמו,ה לדרשה בא"תמיד"המילה  יוסי ' שלר, צריך לומר?לאו דווקא

יוסי המילה ' שלר, לפי זה נאמר.  אפילו בטומאה–" תמיד",  אפילו בשבת–" תמיד"

שקיים  נקרא את הישנה שחרית ואת החדשה ערביתאם סילק ד,  זוה גם דרשת כולל"תמיד"

  ."תמיד"את הדין של 

אפיית הלחם ללמד ד למה לי פסוק .בת אפילו בש–" תמיד: "ויש לשאול על דרשת הפסוק

אף ד ,ריך לומר צ?תיפוק ליה דהעשה של לחם הפנים דוחה את הלאו דשבת, דוחה שבת

המילה  את ךלכן צרי,  אבל אין עשה דוחה לאו שיש בו כרת,עשה דוחה לאו גרידאש

ג  ( דבר זה נאמר במפורש במסכת יבמות.בשבתאת אפיית לחם הפנים להתיר כדי " תמיד"

 שיש בו  תעשה לא;גרידא לא תעשה –  תעשה לאידחועשה אתי אימר דאמרינן : ")ב"ע

  .!"? מי דחי– כרת

' הא מני ר: "אמרה על המשנה' הגמ :התחלת המסכת עם סופהאת לפי הנאמר נוכל לקשר 

 "דרכים" בריש המסכת אומרת המשנהלשיטתו לכן ו ,יש אם למקראשהסובר , "שמעון היא

 .ספיקא מהתורה לקולאלדעתו כ "א, יש אם למקראשמעון ש' בר רסו אם ".דברים "ולא

 ,לאו שיש בו כרתבלא אבל  ,ספק לאו גרידאב רק וזה – ספיקו לקולא  אםאפילואמנם ו

כן  לע.  אבל אינו דוחה לאו שיש בו כרת,יוצא שאף שעשה דוחה לאו. שספיקו לחומרא

,  בלשון יחיד–" את בני אלא תורהמניח אני כל אומנויות ואיני מלמד : "נהוראי' אומר ר

,  שאומר הנהג בהם מנהג דרך ארץ,ישמעאל לגבי לימוד תורה ועבודה' מפני שסובר כר

דאפילו לא קרא אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ,  לא ממש–" תמיד" הסובר דיוסי' וכר

ה  ממשמעות"תמיד"מילה ומוציא את ה, "לא ימוש ספר התורה מפיך"ערבית קיים 

מפני שאין עשה דוחה לאו שיש , להתיר אפילו בשבת, ה בא לדרש"תמיד" מפני ד,הפשוטה

  . בו כרת
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        ....זזזז

שהתורה הייתה מכך  , שיש בו כרתא תעשה דעשה דוחה ללמוד רוצים ל)ב"ו ע (יבמותוב

: כגון,  ואפילו לצורך מצווה בשבתמבעיר לאסור "לא תבערו אש בשבת"צריכה לכתוב 

היינו מקיימים " לא תבערו"שלולא הפסוק ד משמע .בית דיןלהמית מי שנתחייב שריפה ב

  שיש בו כרתא תעשה אףדעשה דוחה לוזאת משום , מיתת בית דין בשריפה גם בשבת

  ).ל הפסוק שלא ידחה במקרה זה"וקמ(

שלולא הפסוק , בא לאסור מיתת בית דין בשבת" לא תבערו"אמנם הפסוק : 'דוחה זאת הגמ

אלא מקל , "עשה דוחה לא תעשה"לא היינו מתירים אותה מצד אבל ; היינו מתירים אותה

כהן היה רוצח שאם (רציחה דוחה אותה  –חמורה שדוחה שבת היא ומה עבודה ש: "וחומר

מעם מזבחי ' : שנאמר,)י" רש–  אותו למותן שולחים ומביאיבית דין,  עבודהורוצה לעבוד

?  דוחה שבתת דיןתהא מיתת בי אינו דין ש–  שנדחית מפני העבודה, שבת';תקחנו למות

  .מכאן שאין מקור לכך שעשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת". ' לא תבערו': תלמוד לומר

שבת ,  מה רציחה אינה דוחה את העבודה אלא בשב ואל תעשה:נימא דיו" :'מקשים התוס

, שבתאת ה לא תדחה ת דיןרציחה של מיתת ביאך , "נמי לא תדחה אלא בשב ואל תעשה

כ "וא, הרי שאין מקור להתיר מיתת בית דין בשבת, ואם נאמר דיו. בקום ועשההיא כיון ש

  .לאסור זאת" לא תבערו"אין צורך בפסוק של 

 לא ל וחומר קךהיכא דמיפריד )ב"יח ע( ק"ב- הסובר בטרפון'  דאתיא כר,'מתרצים התוס

וסקת אך ורק ע" מעם מזבחי תקחנו למות"אם דרשת הפסוק ב –בנידון דידן ו, אמרינן דיו

  .הרי שהקל וחומר אינו מלמד אותנו ולא כלום ,בשב ואל תעשה

 השור והבור :ארבעה אבות נזיקין ":סדר נזיקין במשנהפותח התנא את אחרי סדר נשים 

" מבעה"לרגלו ו" שור"דתנא , ובהמשך שם מתרץ רבא אליבא דשמואל ."המבעה וההבער

במקום לכלול אותה במילה  ,בפירוש" רגל" למה לא תני במשנה :יש להקשותו. לשינו

   ?"שור"

ומשום הכי  , תם הואאפילוו, ניזק משלם נזק שלםההתנא סובר דשור המזיק ברשות שנראה 

" רגל"ולכן לא תנא , ולא רק את נזק הרגל, גם את נזק הקרן" שור"ביקש לכלול במילה 

משום שבסיפא של וזאת , ואמנם לא יכול היה התנא לכתוב במפורש את נזק הקרן. בלבד

הצד השווה שבהן שאם הזיק חב המזיק לשלם חצי "המשנה נאמר שכל הני דכתיבי במשנה 

 אינו משלם אלא –אף שמשלם נזק שלם , אבל שור המזיק ברשות הניזק; "נזק במיטב הארץ

 ואהני ל וחומרדאהני ק, )ב" עיח( טרפון בהמשך הפרק' כך למד ר. ולא ממיטב הארץ, מגופו
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לכן אי אפשר היה לכתוב .  ואהני דיו לשלם רק מגופו, לשלם נזק שלםל וחומרי ק אהנ:דיו

אף , כדי לכלול בו גם את נזקי הקרן, "שור"ומשום הכי נקט התנא , את נזק הקרן במפורש

  .שאינם רשומים במפורש במשנה

 לא ל וחומר קךדהיכא דמיפרילשיטתו  הסובר ,טרפון' יוצא דהמשנה היא כרמכל זה 

  .ן דיואמרינ

  

        ....חחחח

סדר נשים . על פי האמור נוכל לחבר ולקשר התחלת סדר נשים עם התחלת סדר נזיקין

ולא נאמר ". חמש עשרה נשים פוטרות את צרותיהן מן החליצה ומן היבום ":מתחיל

דאין ,  דפשיטא דפטורות, כי על עצמן שפטורות לא צריך להשמיע,"פטורות ופוטרות"

 ,רק על הצרות צריך להשמיע שפטורותו ,יש בו כרתבום דוחה לא תעשה שיעשה של י

 אם אין עשה דוחה לאו שיש לפיכך. בית שמאי הסברם של כ,דסלקא דעתך אמינא שחייבות

ל משום "צ?  דוחה שבתית דיןשאין מיתת ב" לא תבערו" למעט מך פסוק למה צרי,בו כרת

 דוחה ת דין שמיתת ביל וחומר היינו לומדים מקאסור זאת ל"לא תבערו"דאם לא היה כתוב 

היכא כ "ע אלא !'כקושיית התוס, ל דיו בשב ואל תעשה" הלא י:קשהאך אם כך . שבת

  .טרפון' כדברי ר,  לא אמרינן דיול וחומר קךדמיפרי

 "שור"תנא הרי שרבא הסברו של  ולפי ;'ארבעה אבות נזיקין השור וכובלכן מתחיל התנא 

 מפני שרצה לכלול שור המזיק ברשות הניזק ,"רשו" בפירוש במקום "רגל"לא אמר ו ,לרגלו

לדעתו משלם כיוון ש, כתוב את נזק הקרןרש לא היה יכול לופאופן מוב. ק שלםשחייב נז

. שמשלם נזק שלם במיטב הארץוזה שלא כלשון הסיפא של המשנה , את הנזק השלם מגופו

שלם אלא מ נויאש, הווי אומר שלכך אהני דיו? ומהיכן ידענו שמשלם את הנזק מגופו

 לא  בזה– אבל שלא ישלם אלא חצי נזק גם ברשות הניזק כמו ברשות הרבים. מגופו

כי פשוט גם לפני הקל וחומר ששור תם  ,ך קל וחומר מיפרישות הרבים כי בר,אומרים דיו

 ידוע דתם משלם חצי  כי זה. אמרינן דיוואם כך הרי שלא, משלם חצי נזק ברשות הרבים

דסבירא ליה דבמקום שמיפרך קל וחומר , טרפון'  שהמשנה היא דעת ר וממילא למדנו.נזק

  .לא אמרינן דיו
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        בא קמאבא קמאבא קמאבא קמא למסכת ב למסכת ב למסכת ב למסכת בהדרןהדרןהדרןהדרן

    

  

        ....אאאא

  :)ב"קיט ע ( יהודהבסיימנו את המסכת במאמרו של ר

 :אמר רבינא.  באתרא דקפדי יש בהם משום גזל.כשות וחזיז אין בהם משום גזל

  .ומתא מחסיא אתרא דקפדי הוא

  : הלשוןו בז, על הטור שהשמיט את הדין הזה מהלכותיוש העיר"הרש

 הם השמיטו את כל הדינים הנזכרים בסוף ,א קשיאש ל"ם והרא"בשלמא הרמב

אבל הטור הביא את כל .  משום שסמכו על הכל כמנהג המדינה,ק"מסכת ב

  .יהודה' הדינים חוץ מדין זה של ר

אבל באתרא דלא , ם משום גזל באתרא דקפדי יש בה:אבל יש להקשות על עצם הדין הזה

קרקע אינה נגזלת וממילא לא שייך , )ב"ל ע (בסוכה' הלא לפי הגמ. קפדי אין בהם משום גזל

 ,קרקע נחשבים כ ובוודאי שהם,כ כשות וחזיז הלא הם מחוברים לקרקע"או, יאוש אצלה

 בדרך כלל מועיל הא דלא קפדי להחשיב שהבעלים התייאשו ?כ מה מועיל דלא קפדי"וא

  .  אין יאוש לקרקעדהא, אבל כאן לא יועיל יאוש כדי להתיר את איסור הגזל. מהגזל

בזמן : ")ב" עו (וכמו שהובא בפסחים,  אפקורי מפקיר להן– ל שכיוון שלא קפדי"אמנם י

 הטעם הוא משוםו, "פטורים מן המעשרעליהן מותרים משום גזל וב מקפיד "שאין בעה

  . יאוש לקרקע הלא אין– דאי מטעם יאוש, הפקר

כ "א –אם נגיד שהבעלים מפקירים את השחת של התבואה .  לומר כןא אפשר"אבל כאן א

הא ד, לא תהא שום תבואה חייבת במעשר במקום שמפקירים את השחת של התבואה

כ " וא,כ צריך לומר שכאן מטעם יאוש באים להתיר"ע. ה גדל היא בפטור–ה השחת כשגדל

  . יאוש לקרקעהלא אין: הדרא קושיא לדוכתה
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        ....בבבב

, כמיטלטליןחשיב  ואם כן , וממילא יש יאוש לקרקע,יהודה סובר שקרקע נגזלת' ל שר"צ

  . באתרא דלא קפדי אין בהם משום גזלומשום כך

 השמיטו לגמרי את הדין הזה לכן , שקרקע אינה נגזלת,ם לשיטתם"אבל הטור והרמב

  .מההלכות

 יאוש : דווקא אם אומריםו זה– אוש לקרקעאנו אומרים שאין יכל מה ש ש,אפשר עוד לומר

.  שינוי רשות כאןכ אין" א, וכיון דקרקע אינה נגזלת;רק יאוש ושינוי רשותאלא , כדי לא קני

.  ויש יאוש לקרקע,כ אין לחלק בין קרקע לשאר דברים" א,אמר שיאוש כדי קונהנאבל אם 

אתרא וב, כ יש יאוש בקרקע" א. שיאוש כדי קונה)א"גיטין נה ע (סוברב יהודה עצמו  שרפיוכ

  . דלא קפדי אין בהם משום גזל מטעם יאוש

 רב אמר מבעה :)ב"ג ע ( בתחילת המסכתוחלקנ ש,על פי האמור אפשר לומר שרב ושמואל

 :יש להקשות על שמואלדלכאורה .  לטעמייהו אזלי–  ושמואל אומר מבעה זה שן,זה אדם

מואל נקט שני מיני שש,  הואהתירוץ לכך?  בהדיא"שן" ולמה לא נקט ?"מבעה"למה נקט 

דלא מכליא ו,  סתם"שן"מכליא קרנא נקרא בשם . כליא קרנא דמכליא קרנא ודלא מ:שן

  . שמגלה את ההיזק להבא, לשון גילוי,"מבעה"קרנא נקרא 

, סבר יאוש כדי קונהד,  רב לטעמיהלפיכך.  מכליא קרנאאין בו משוםשחת של התבואה 

אבל .  זה אדם"מבעה"  רבמפרשלכן .  ולא שייך על זה היזק,כ חל יאוש על השחת"א

כ דין "כ שייך בזה ג" א,כ לא שייך יאוש על השחת" א,שמואל יסבור שיאוש כדי לא קונה

  . דלא מכליא קרנא: זאת אומרת–  זה שן"מבעה"דורש שמואל  ומפני כך, היזק

  

        ....גגגג

,  זה אדם"מבעה"שאומר  עצמו כיון שרב :קשר בין התחלת המסכת לסופהלעל פי זה יש 

  .ממילא כשות וחזיז אין בהם משום גזל

אין בהם משום כשות וחזיז  כאן אמרנו ש.מ"ק עם התחלת ב"כ לחבר את סוף ב"ונראה ג

 ואמתנה י "ע רק נפקע מהם משום שממון הבעלים לא , אבל אין זה אומר שזה שלו;גזל

 שאף שאבידת גוי , ) א,ד קמו"יו( ח"כ דעת הב"כן ג. י יאוש בעלים" אבל לא ע,הפקר ממש

  .נה נעשית שלונ איהרי היא – מותרת
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 ע למה אנו אומרים שאם הוא הגי,"שלו" אם זה עדיין לא נקרא :יש מי שמקשה לפי זה

כ לא הוי עדיין " וא, בעלים לא היה יאושייןעדשמא  . של אחרתחילה לא תועיל תפיסה

פ שאין לו קניין בגוף " אע: יש לומר על כך ?לא תועיל תפיסתם של אחרים שכך, שלו

 אבל זיכתה אותו התורה שיקנה אותה להשתמש בה ,)אם טרם היה יאוש(י תפיסתו " עהדבר

  .ולעניין זה מהני תפיסתו של המוצא, לעולם

זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני " למה נקטו לשון כפולה :'מ מקשה הגמ"בתחילת ב

 וסיפא , רישא במציאה:מתרץ רב פפא". ומר כולה שליזה אומר כולה שלי וזה א, מצאתיה

  ? "כולה שלי" ובמקח וממכר "מצאתיה"ולמה באמת במציאה אומר . במקח וממכר

זאת . פ שמותרת אבל שלו אינה נעשית"דת הגוי אעי שאמר באב,ח אתי שפיר"לדברי הב

לא מהני –  אם הוא הגביה תחילה: במציאהדין יחול גםאותו ה.  יש קניין למחצה:אומרת

  .הא לעניין זה יש לו בה זכותד, בה התפיסה

 לכן.  שלו החפץ נקראאף שעדיין לא, אין בהם משום גזלש שאמרנו ין מהלפי זה יש קשר ב

  ."כולה שלי: " הלשון– אבל במקח וממכר , במציאה"אני מצאתיה"נוקט התנא בלשון 

  

*   *   **   *   **   *   **   *   *        

  . לכל פרט ופרטיםשנוגעבדברים נגיד כמה מלים 

לכאורה ו.  דיני אדם:זאת אומרת, להימדברים על דיני גזק "של מסכת בפרקים האחרונים ה

לפי . מבעה וההבערה , והבור, השור:ארבעה אבות נזיקיןישנם הלא לפי המשנה : יש לבאר

  .הבערדיני כ " ואח– אדםה וזה –מבעה דיני ה  אתצריכה לסדר קודם' היתה הגמזה 

 תכלית :כמו שמובא בקדמונים .להי מצד חומר עוון שבגזלהישסיים בדיני גזברור אבל 

 ובנעילה ;נעילה –כיפור -תכלית יום, כיפור- יום– תכלית ימים טובים,  ימים טובים– השנה

  ".למען נחדל מעושק ידינו ":מתפללים

לא " :)א"סנהדרין קח ע (ל"ואמרו על כך חז, "קץ כל בשר בא לפני" בדור המבול כתוב םג

כ " ע,על הגזלהיא וכיון שהחתימה . "גזלב  עד שפשטו ידיהםגזר דינםעליהם נחתם 

  .צל מעושק ידינוינבתפילת נעילה שהוא זמן החתימה מתפללים לה

 מפניו.  היות שרוב העולם אינם מקפידים על זה, מובאים בסוף המסכת דיני גזלמסיבה זו

 ."א מחסיא אתרא דקפדי ומת:רבינא אמר ":כ ניתן בסופו חיזוק" ע,ל כך עוון זהשחמור כ

 ייתכןאיך : צריך לשאולכ "או, למידי חכמיםכידוע מתא מחסיא היתה עיר גדולה של ת
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, שאותם תלמידי חכמים הקפידו, צריך לומר ! לתלמידי חכמים הלא זו מידה מגונה?שקפדי

 שמצינו אצל יעקב אבינו שחזר על פכים מוכו ;ט ידיהם בגזלופשל משום שהם דקדקו שלא

 לפי שאין פושטים ? למהל כך וכ,צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופםמשום ש, קטנים

משום שלא ,  כך הקפידו תלמידי החכמים של מתא מחסיא על הכשות והחזיז– ידיהם בגזל

  .פשטו ידיהם בגזל

 כך נזכה לשמור ולקיים אותם ואת ,ובכן יהי רצון שכמו שלמדנו וסיימנו את הדינים של גזל

וזכות התורה תגן עלינו מכל מיני ,  שיקויים בנו ללמוד וללמד לשמור ולעשות,כל הדינים

 .   במהרה בימינו אמן, ונזכה לביאת גואל,פגעים המתרגשים ובאים לעולם
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        מציעאמציעאמציעאמציעא     למסכת בבא למסכת בבא למסכת בבא למסכת בבאהדרןהדרןהדרןהדרן

  

  

        ....אאאא

  : מובא במשנה)ב"קיח ע (מ"בשלהי ב

 :יהודה אומר'  ר. של עליון:מ אומר" ר– שתי גנות זו על גב זו והירק בינתיים

אמר .  אין כאן ירק–  אם ירצה העליון לקחת את עפרו:מ"אמר ר. של תחתון

 מאחר :מ"אמר ר. אין כאן ירק – אם ירצה התחתון למלאות את גינתו :י"ר

). מהעליון: כלומר( זה רואין מהיכן ירק זה חי ששניהם יכולים למחות זה על

 והשאר של ,הרי הוא שלו –ול  כל שהעליון יכול לפשוט את ידו וליט:ש"אמר ר

  .תחתון

  :)שם ('וביארה על כך הגמ

: כי פליגי בנופו. כולי עלמא לא פליגי דעליון הוי) שורשי הירק: י"רש(בעיקרו 

  .י סבר לא אמרינן שדי נופו בתר עיקרו"ור, מ סבר שדי נופו בתר עיקרו"ר

  :המחלוקת זו במחלוקתם לגבי דיני ערל' תלתה הגמ) א"קיט ע (בהמשך

 חייב –אילן היוצא מן הגזע ומן השורשין : ותנן נמי גבי ערלה כי האי גוונא

  .מן השורשין חייב, מן הגזע פטור: י אומר"ר. מ"דברי ר, בערלה

 הרי הוא –כל שהעליון יכול לפשוט את ידו וליטול "ש, ש"בשיטת ר' בהמשך דנה הגמ

  ":שלו

מגיע לעיקרו ,  מגיע לעיקרומגיע לנופו ואין: בעי רב ענן ואיתימא רבי ירמיה

  .תיקו?  מאי–) כגון שנוטה נופו למטה: י"רש(ואין מגיע לנופו 
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  :'גמומסיימת ה

אמרוה קמיה . ש" הלכה כר:ל"ל משום ר"אמר אפרים ספרא תלמידו של ר

  .ש" אפיריון נמטיה לר: אמר להו,דשבור מלכא

 : ואמר,קי בדיניםהיה בש , מלך פרסוא שבור מלכא ה.א: י מביא שני פירושים"רש

  .  שמואלוא שבור מלכא ה. ב. יקבל חן מאיתנו על זה: זאת אומרת–" אפיריון"

  

        ....בבבב

  : כמה דבריםבסוגיה זווהנה יש לדקדק 

, מ במשנה"כרש "רסובר  ,י" לפי רש.ש"פסק כר )ט"ה, ד"פ(  שכנים'הלבם "הרמב. א

לפי ". ליטול הרי אלו שלוכל שעליון יכול לפשוט ידו ו"לכן , "הואיל ומעפרו היא חייה"ש

עשר מ' בהלם "הרמבפסק מדוע  ,ם כןאאך . ש שאומרים שדי נופו בתר עיקרו"זה סובר ר

,  זאת אומרת דאזלינן בתר נופו–" ערלהפטור מן ה מן הגזע יוצאאילן ה" :)ט"הי, י"פ( שני

  .מ"הלחגם  כך הקשה ? ולא בתר עיקרו,יהודה' כר

ף "מביא הרי, לעומת זאת. מרי את הבעיה של רב ענןף שהשמיט לג"יש לתמוה על הרי. ב

ל אפיריון "א, אמרוה קמיה דשבור מלכא: "'ומוסיף את דברי הגמ, ל"את פסק ההלכה של ר

 מספיק מה ,ש" היתה להוכיח דהלכה כרף" הרי אם כוונת:ויש לשאול". ש" לרנמטיה

  ?הומה מעלה או מוריד אם שבור מלכא גם קלס, ש"ל הלכה כר"שפסק כבר ר

  : על המשנה אמרינן)ו"ה, י"פ (בירושלמי. ג

 :ל אמר" אפרים בשם ר?)'הלכה כמי מהני תנאי דמתני: פני משה(מה יעשו 

  .יחלוקו

 . פסק דיחלוקול כןע, י"מ אי כר" אי כר, כמאן הלכתאל"רדמספקא ליה ל, פני משה מבארה

  .ש" שפסק כר,את הבבליהירושלמי לפי זה סותר 

 , איננו מובן"כל שהעליון יכול לפשוט את ידו" :ש"לכאורה שיעור ר :עוד יש להקשות. ד

  .כהלכתא בלא טעמאוהוי 
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        ....גגגג

יערות " בעל ה,ץיבשייונתן אי'  רסוגייתנו בהקדמת מה שאומר על ,ל"נראה לתרץ את כל הנ

  :ל" וז,"דבש

 אם עיקר גידול האילן מהגזע או ,י חולקים במציאות"מ ור"א כלל לומר שר"וא

 והמיעוט יונק גם ,ל דרוב יניקת האילנות הן מהאוויר"ש ס"ל דר"לא יא. מהנוף

כ אנו " ע,ל שאין הולכים בממון אחר הרוב אלא אחר המוחזק" וקיי,מהשורשים

ש כל שהעליון יכול "כ אומר ר"ע. צריכים לדון עד כמה נקרא כל אחד מוחזק

  .נקרא מוחזק ולא יותר –לפשוט את ידו ולוקח 

 :ולא אומר, "והשאר של תחתון" :ש שאומר"לשון של רק היולפי זה מדוי

כיוון שרוב , כ מטעם מוחזק" זאת אומרת ג–" והשאר הרי הוא של תחתון"

כ כל עיקר שלא מועיל הרוב הוא משום חזקתו שיכול "גידולים גדלים מאוויר א

הרי הוא ממילא  –כ ממילא כל שבטלה חזקתו של העליון " א,לפשוט את ידו

  .של תחתון

,  בתר עיקרושדי נופוד, ש" למה פסק כאן כר,ם"מ על הרמב"ל פי זה תתורץ קושיית הלחע

 דאין הולכים בממון ,קא לעניין ממוןו דדו. בתר עיקרו נופולא שדיי ד"ערלה פסק כרדיני וב

ל דהולכין " דקיי, אבל לעניין איסורא; דאזלינן בתר המוחזק,ש"ל כר"בזה קיי –אחר הרוב 

 העולה ומשום כך,  דרוב היונקים יונקים מן האוויר,י"ם כר"פוסק הרמב בזה – אחר הרוב

  .   דלא שדי נופו בתר עיקרו,  פטור מן הערלהעמן הגז

  

        ....דדדד

ק "ב (כשיטת שמואל, שאין הולכים בממון אחר הרובנאמר אם הסבר זה יהיה נכון רק אמנם 

.  ולא אחר הרוב,ש הוא שהולכים אחר המוחזק"אז אפשר להגיד שהטעם של רש, )א"מו ע

א לפרש טעמו של "כ א"א, )שם (כדעת רב ,אבל אם אומרים שגם בממון הולכים אחר הרוב

 ,י"מ אי כר"ש אי הלכה כר"מספקא ליה לרצריך לומר דאלא , ש משום רוב ומיעוט"ר

  . וכל שהעליון יכול לפשוט את ידו הרי הוא מוחזק,מוחזקהמספק אזלינן בתר ו

לעניין דלא שדי נופו בתר , י"ש כר"פוסק ר יאז –כין אחר הרוב  אם אין הול:זאת אומרת

ש שהולכים אחר "אך בדיני ממונות פוסק ר; כי רוב היונקים יונקים מן האוויר, עיקרו

.  אחר המוחזק בהם שהולכיןאלא ככל דיני ממונות, כי אין זה עניין ליניקת האוויר, המוחזק
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ויש , י לא שדי נופו בתר עיקרו" שלשיטת רהרי –  אם גם בממון הולכין אחר הרובאולם

מוחזק הוא רק מטעם ה ש שהולכים אחר"רכ מה שאמר "או; ללכת לשיטתו תמיד בתר הנוף

  .י"מ אי כר" אי הלכה כרא ליהספקדמ

 , בשיטה אחתאינם הולכים, ש"שפסקו שניהם כר, ל ושבור מלכא"ראפשר לומר שלפי זה 

  . ד לשיטתו הולך וכל אח,אלא מחלוקת גדולה יש ביניהם

  

        ....הההה

  :)ב"טו ע( מסכת כתובותאיתא ב

... תינוק מושלך) בעיר שישראלים ועובדי כוכבים דרים בה: י"רש(מצא בה 

 –) דהיינו שישנם מחצה ישראלים ומחצה עובדי כוכבים(מחצה על מחצה 

שאם הזיק שור ( לנזיקין :ל" אמר ר? למאי הלכתא).דין התינוק כישראל (ישראל

; כדין שור תם של ישראל, חצי נזק משלם – לשור של ישראל וק של התינתם

ם "כדין שור תם של עכו, ם היה צריך לשלם נזק שלם"ואילו היה נחשב עכו

הבא ראיה : אלא שלגבי החצי השני אומר התינוק לניזק; שנגח שור של ישראל

  ).ם אני ואשלם לך"דעכו

ם נמי " הא אפילו ברוב עכו?צהכ למה לי דווקא מחצה על מח" א:א"הרשבוהקשה על כך 

דהא בממון לא אזלינן בתר רובא אלא בתר , ם אנא"מצי אמר ליה זיל אייתי ראיה דעכו

  . דאין לו חזקת ממון,ם לא שייך מוחזק" דגבי עכו, ותירץ!מוחזקה

  

        ....וווו

ל אי מעות קונות "יוחנן ור'  רחולקים, כידוע.  במחלוקת שנוישדין זהאבל אפשר להגיד 

 – יוחנן שסובר מעות קונות בישראל' לר. )א"בכורות יג ע (ם קונה במעות"י עכומהתורה וא

  .ם קונה בכסף"עכו –ל משיכה מפורשת מהתורה "ל דס"ולר. ם קונה משיכה"בעכו

ל "ור.  דאין לו חזקת ממון משום היינו,ם אינו קונה בכסף"ל דעכו" סיוחנן'  דר,ש לפרשוי

  . גם חזקת ממון שיש לומשום, ם קונה בכסף"ל דעכו"ס

גבי תינוק דהא התם . ם אין לו חזקת ממון" דעכו,א"לתרץ כשיטת הרשבולפי זה אי אפשר 

כ אפילו "וא, ת ממון וממילא יש לו חזק,ם" והוא סובר מעות קונות בעכו,ל קיימינן"לר
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ולא יוכל הניזק להוציא , ם אנא"ם יכול התינוק לומר זיל אייתי ראיה דעכו"ברוב עכו

מחצה דווקא ב' למה איירי הגמ, א לדוכתא"הדרא קושיית הרשבכ "וא. המוחזקמהתינוק 

ומר התינוק ולאידך פלגא א, אלא חצי נזקהא אפילו ברובא נמי אינו משלם ו ,על מחצה

  .ם אנא" דעכו זיל אייתי ראיהלניזק

ם היה "כ באמת ברוב עכו"וא . שגם בממון הולכים אחר הרוב,ל כרב"ל ס" דר,ל"כ צ"ע

  . בלבד ורק במחצה על מחצה משלם חצי נזק,נזק שלםמשלם 

  

        ....זזזז

 עוד לפרש לשיטתו אי אפשר, ואם כן. הולכים בממון אחר הרובל "לשיטת רלמדנו מכאן ש

א משום שאין יהש, "הרי אלו שלוכל שעליון יכול לפשוט את ידו " שסובר ד,ש"שיטת ראת 

מ "אי הלכה כרל "לרקא ליה מספל ד"כ צ"וע. מוחזקה אחר  אלאהולכים בממון אחר הרוב

  .עיקרו בתר לא שדי נופוי ד" בתר עיקרו או כרשדי נופוד

בו עליון יכול לפשוט את ידו וליטול הרי הוא מוחזק הכל שש היא ש"דסברת ר, ל"לפי זה צ

ובכהאי גוונא הדין הפשוט הוא , נחשב הדבר כאילו שניהם מוחזקים בוכ "וא, כתחתון

 כיוון ששניהם מוחזקים ,"יחלוקו –שנים אוחזין בטלית : ")א"ב ע( מ"חילת בכמבואר בת

  .2בשווה

        ....חחחח

אין הולכים בממון דל " דס, אבל לשמואל.ל דהולכים בממון אחר הרוב" דס,ל"וכל זה לר

 ורק היכא ,ש הוא משום שאין הולכים בממון אחר הרוב"ל דטעמא דר" שפיר י,אחר הרוב

י הרוב של התחתון מחזקת " דאין מוציאין ע,זקשהוא יכול לפשוט את ידו יש עליו דין מוח

  . העליון

ש הוא משום שאין הולכים בממון " גדולה בין אם אומרים דהטעם של רפקא מינהוהנה יש נ

אם נאמר שטעמו  ד.שדינן נופו בתר עיקרו או לאאחר הרוב או אם ספוקי מספקא ליה אי 

איזה שבח מגיע למי שאין . "הטייאפיריון נמ"כ לא שייך לומר עליו " א,ש משום ספק"של ר

אמר דטעמא נאבל אם .  אין ספק מוציא מידי ודאי: עליו עלינו לומר, אדרבא?בידו להכריע

                                                 
לדעת היינו לומר ש, ש בבבלי"ל כר"שמה שפסק ר, ל"אבל לאור דברינו י. ש"ולכאורה סותר לפסק של הבבלי כר, שיחלוקו, ל בירושלמי"וזהו דפסק ר  .2

עדיין , כ"וא. אך אין זה מפקיע את המוחזקות של התחתון בכל הירק; והעליון מוחזק עד מקום שיכול לפשוט את ידו וליטול, ש הולכים בתר המוחזק"ר

  .ל בירושלמי" כדפסק ר–ויחלוקו , שניהם מוחזקים
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ש הוא דין "פסקו של רכ " א,מוחזקה בתר  אלא דאין הולכים אחר הרובמשוםש הוא "של ר

  ."האפיריון נמטיי" עליו ש לומריושפיר , ולא מתוך ספק, ודאי

   

        ....טטטט

 , שהולכים בממון אחר הרוב,ל לשיטתו"ר. ל לשבור מלכא"ראה את ההבדל בין רעכשיו נ

על ספק לא ו ,זאת אומרת מטעם שהוא מסופק כמי הלכה, "ש"הלכה כר"לא אמר אלא 

 ,דהוא שמואל, אבל כי אמרוהו לפני שבור מלכא. "האפיריון נמטיי"שייך להגיד עליו 

דהיינו שפוסק , "ש" לרהאפיריון נמטיי"מר  שפיר א,שסובר שאין הולכים בממון אחר הרוב

  .הלכה מטעמיה דנפשיה

ף "הרי. "ש" לרהאפיריון נמטיי"ף הא דאמר שבור מלכא "ז מיושב מה שהעתיק הרי"לפי

 הביא דבריו לפסוק לכן . ופוסק הלכה מתורת ודאי,סובר דשבור מלכא היינו שמואל

  . דגדול מיניה,כשמואל נגד רב

  

        ....יייי

לכאורה קשה למה צריך לומר . חבר את סוף המסכת לתחילת המסכתז אפשר יהיה ל"לפי

. ל דהלכה מטעם ספק ויחלוקו" דס,ל" דבא לאפוקי מר,והתשובה ?"ש" לרהאפיריון נמטיי"

 אולי נגיד דכל דאלים ? למה שנאמר במקום ששניהם מוחזקים שיחלוקו:קשהאך אם כך 

  ?גבר

אפיריון " צריך היה לומר לכן".  יחלוקו– שניים אוחזין בטלית" : בריש מכילתין תנאלכן

 . ל"דר" יחלוקו"לאפוקי מה, "ש" לרהנמטיי
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        בתראבתראבתראבתרא     למסכת בבא למסכת בבא למסכת בבא למסכת בבאהדרןהדרןהדרןהדרן

  

  

        ....אאאא

  :)א"קעו ע (ב"בסיום מסכת ב

 מכלל דערב בעלמא לא . חנוק וקנו מידו משתעבד:אמר רב יהודה אמר שמואל

 ,לא בעי קניין ערב דבית דין הוא ד: דאמר רב נחמן, ופליגא דרב נחמן;בעי קניין

אחר מתן , והלכתא ערב בשעת מתן מעות לא בעי קניין. הא בעלמא בעי קניין

 דבההיא הנאה דמהימן ליה גמר , ערב דבית דין לא בעי קניין;מעות בעי קניין

  .יהלומשעבד 

 נחמן סובר שכל ערב אפילו בר. גמרא ושמואלד מאסת,  נחמןב ר: דעותשלושכאן יש 

ד לא " רק ערב דבי. משתעבד בלי קנייןינו אהוא: זאת אומרת, נייןבשעת מתן מעות צריך ק

ערב בשעת מתן מעות לא צריך שסוברת ' גמד מאסת .ד" דאלימא מילתא דבי,צריך קניין

רק ערב ששמואל סובר . ד אפילו שלא בשעת מתן מעות לא צריך קניין" וערב דבי,קניין

  . לא צריך קניין– שעת מתן מעות אפילו שלא ב–  אבל במקום אחר,שחנוק צריך קניין

כנראה שחולקים בסברא . 'גמד מא וסתב נחמןשחולקים בה רא צריך לברר מה היא הסברו

 בלי ה השתעבדות באיזה מקום ומתי מועיל:דבההיא הנאה דמהימן ליה גמר ומשעבד ליה

.  לא מועילה אפילו בשעת מתן מעות"בההיא הנאה" סובר שהסברא דב נחמן ר?קניין

על פיו והדבר נעשה , נמצא שם הערבה שהמלוה נותן את המעות ללווה בשע: נודהיי

שאני  דמשום,  ד לא צריך קניין"רק ערב דבי. בכל זאת לא מועיל בלי קנייןו ;באמונתוו

  .  ד שיש כוח בידם לשעבד ולהפקיר אפילו בלי קניין"בי

 בכל שעת מתן כ" א."בההיא הנאה" סוברת שכל עיקר השעבוד הוא משום 'גמד מאסת

ד ישנה הסברא הזו אפילו שלא בשעת מתן " ובבי; ולא צריך קניין,מעות ישנה סברא זאת

  . ולא צריך קניין,מעות
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רק .  לא צריך קניין אפילו שלא בשעת מתן מעות,חנוקב חוץ מ,שמואל סובר שבכל מקום

צה להציל ררק  כי יש סברא לומר שהערב לא גמר ומשעבד נפשיה אלא ,בחנוק צריך קניין

  .  כ לא משתעבד בלי קניין" ע,את חבירו מצער משום מצווה

  

        ....בבבב

 חוץ ,שמואל סובר שבכל מקום לא צריך קניין.  ושמואלב נחמןעכשיו נראה במה חולקין ר

ד שלא צריך "ערב דביב חוץ מ, סובר שבכל מקום צריך קנייןב נחמןר. חנוק שצריך קנייןבמ

  .קניין

 כפי שהובא במסכתנו. יוסי אי אסמכתא קניא או לא' הודה ורי' אפשר שחולקים במחלוקת ר

הערב . הוי אסמכתא" אי" כי כל ,י באמת כל עריבות אינה אלא אסמכתאשהר. )ב"ג עקע(

הלווה שבו יך ובטוח בלוהערב סמוזאת מפני ש, "אני אשלם –אם הוא לא ישלם לך " :אומר

 הלווה לו היה יודע שלא ישלםאי .הוא מקבל על עצמו את הערבותמטעם זה . ודאי ישלםבו

  .אסמכתאדבר זה  נקרא ןכל . לא היה מקבל ערבות–

 שסובר אסמכתא לא ,יהודה'  ולר; ערב משתעבד,אסמכתא קניאד שסובר ,יוסי' לרכ "ע

 על שעת מתן ולפי זה, יוסי שאסמכתא קניא' כ שמואל סובר כר"א.  ערב לא משתעבד,קניא

נועד רבות הע דין אלא ? משאר אסמכתותאי שנא דמ,מעות לא צריכים כלל לדין ערבות

  .קנייןיצטרכו בה  שלא , ועיל אפילו שלא בשעת מתן מעותלה

שתועיל ערבות ה את דין ך צריולכן ,יהודה שאסמכתא לא קניא'  סובר כרב נחמןאבל ר

 משום דכוח ,ד מועיל בלי קניין"רק בבי.  עצמהאפילו על שעת מתן מעותהשתעבדותו 

  .ד יפה"בי

  : )א"ק ע ( סובר בכתובות עצמו נחמןבכמו שר

ים  ובורר,אפוטרופוסן להן ד מעמידי"בי, שבאו לחלוק בנכסי אביהןיתומים 

  . ד יפה"כ מה כוח בי" דא, הגדילו אינם יכולים למחות... חלק יפהלהם

 אפילו שלא בשעת מתן , שסובר אסמכתא קניא בכל מקום שלא היתה חניקה,אבל שמואל

  . ורק בחניקה צריך קניין,ריך קנייןמעות לא צ
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        ....גגגג

סוברת שערב ' גמד מאשסתנראה  .ב נחמןור' גמד מאעכשיו נראה לבאר במה חולקים סת

ד לא "רק בבי –אפילו בשעת מתן מעות ד סובר ב נחמן ור,בשעת מתן מעות לא צריך קניין

  .ד צריך קניין" בבישלא אבל ,צריך קניין

י ההלוואה גם " נכסי הלווה משתעבדים למלווה ע שכמו שכל,יש לומר בטעם הערבות

 נגידאם רק  ?מה דברים אמוריםאמנם ב.  הערבותהמועילולכן , הערב הוא חלק מהם

נגיד  אבל אם ;ל שגם הערב ונכסיו נכנסים בכלל השעבוד" ישאז, יתאישיעבודא דאור

 רק ,תורהכ אפילו נכסי הלווה בעצמם אינם בכלל השעבוד מה" א,שיעבודא לאו דאוריתא

 כת שייוזותקנה  ; כדי שלא תנעול דלת בפני לווין,שיהיו משועבדיםחכמים  נת תקמשום

שלא היו צריכים לקנות נכסים ,  דלקוחות אינהו דאפסידו אנפשייהו,בנכסי הלווה גופא

 כי כל מלווה סומך על ,"שלא תנעול דלת"הטעם של  אבל בערב לא שייך כלל ,משועבדים

 נתכ לא שייך על הערב תק"א. אין נפרעים מן הערב תחילהמשום ש, נכסי הלווה גופא

  .שישתעבדחכמים 

שיעבודא ד ה סובר כשיטב נחמןר. ב נחמןור' גמד מאלפי זה נעמיד את המחלוקת של סת

ד יפה " דכוח בי,ד"י מעשה בי" עאלא, כ סובר שהערב לא משתעבד"ע. יתאילאו דאור

סוברת ' גמד מא סת,לעומת זאת.  בלי קנייןד לא משתעבד" אבל בבי;ד הפקר"והפקר בי

הלווה שמשתעבדים בשעת מנכסי כחלק נחשב כ הערב "א, תאיכהלכתא דשעבודא דאורי

  . יהל ליה גמר ומשעבד ן דבההיא הנאה דמיהמ,מתן מעות אפילו בלי קניין

  

        ....דדדד

 גזילות וחבלות ,דיני ממונות בשלושה": ב התחלנו מסכת סנהדרין"אחרי מסכת ב

  ".בשלושה

 דיני ממונות בשלושה :רבא אומר. איקא' אחא בריה דר' בפירוש המשנה חולקים רבא ור

' ר. ודיני גזילות וחבלות בשלושה מומחים,  משום שלא תנעול דלת בפני לווין,הדיוטות

בצדק תשפוט  ": כמו שכתוב,אחא סובר שמן התורה אפילו אחד כשר לדון בדיני ממונות

  ? משמע מהפסוק הזה שאחד כשר לדון בדיני ממונות איך: להביןיךצר ו".עמיתך

ם  תלוי ג–  אם צריכים בדיני ממונות שלושה או מספיק אפילו אחד–  זהדיןאפשר לומר ש

כ חוץ ממצוות פריעת " א,רייתאד שעבודא דאו"למ.  לאאורייתא  אם שעבודא דאובשאלה
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גזילות דיני א כמו י הגביית חובש מכאן. ד יורדים לנכסיו ומוציאים ממון" בי,בעל חוב

  . וצריכים שלושה מומחים,וחבלות

 כמו –" הן צדק"מטעם רק א יפריעת בעל חוב הו ,רייתאד שיעבודא לאו דאו"אבל למ

הן יהא לאמת את דבריו שכדי מצוה עליו לפרוע חובו ש, )א" עופ (י בכתובות"רשכתב ש

,  ולא הפקעת ממון,היתר אלא כשאר הוראת איסור והד בזה אינ"כ הוראת בי" א–  צדקלךש

  .ואינה דומה לדיני גזילות וחבלות

אחא סובר שיעבודא לאו ' ר. אחא ורבא חולקים כאן כל אחד לפי שיטתו' ז יוצא שר"לפי

 : אומרן הואכל .הן שלך צדקשיהיה  ,מצוהמשום  ופריעת בעל חוב הוא רק רייתאדאו

 כמו ," צדקךהן של"טל לקיים ד אומרים לו שעליו מו" הבי:כלומר, "בצדק תשפוט עמיתך"

  . כשר אפילו אחד לכךכ"א. הפקעת ממוןכ ולא ,שאר הוראה

כ אפילו בהודאות והלוואות צריכים שלושה "או, רייתאאבל רבא סובר שיעבודא דאו

 כדי שלא , בשלושה הדיוטות בלבד הסתפקנומדרבנןו ; זו הפקעת ממוןשכן, מומחים

  .תנעול דלת בפני לווין

שעבודא  )ב"ב קעה ע"ב(  שניהם סוברים. ושמואל הולכים לשיטתםב נחמןל שר"ז י"לפי

בצדק תשפוט " ואומרים על זה , אלא הוראת איסורםכ דיני ממונות אינ"או, רייתאלאו דאו

  . נים שדנו דיניהם דיןשסוברים שהם  ןכל. אפילו אחד כשרו, "עמיתך

 הודאות לשיטתם ,רייתאשעבודא דאוד )שם (ב" שסוברים בסוף ב,ל" וריוחנן' אבל ר

הם כ סוברים " ע.גזילות וחבלותדיני  ממש כוי וה,הוהלוואות הם הפקעת ממון גמור

  . דשנים שדנו אין דיניהם דין)ה דברי"ב ד" עבסנהדרין ' הובא בתוס( בירושלמי

הלכתא בב "סיימנו את סוף ב. ב עם התחלת מסכת סנהדרין"כך נחבר את סוף מסכת ב

 הערב ,כאמור. רייתאשעבודא דאוד לפי הפסק ,ת לא צריך קנייןערב בשעת מתן מעוש

:  היאתחילת מסכת סנהדרין. ןכ הוא משתעבד בלי קניי"עו ,נכסי הלווהמ חלקמשתעבד כ

ד "בישכן , רייתא לפי הפסק של שיעבודא דאום הוא גודין זה נכון, "דיני ממונות בשלושה"

כמו , מהתורהעל כך שלושה מומחים צריך ש ,יורדים לנכסיו והוי הפקעת ממון גמורה

מכאן שגם ).  כדי שלא תנעול דלת,ורק מדרבנן מספיק שלושה הדיוטות(גזילות וחבלות ב

  .רייתא שיעבודא דאוד"מב וגם ההתחלה של סנהדרין הם ל"הסיום של ב
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         למסכת סנהדרין למסכת סנהדרין למסכת סנהדרין למסכת סנהדריןהדרןהדרןהדרןהדרן

    

  

        ....אאאא

  :במאמר )ב"קיג ע( סיימנו את מסכת סנהדרין

זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון  ": באה לעולם שנאמרצדיק בא לעולם טובה

  ". ידינו

.  שצדיק בא לעולם טובה באה לעולם, להבין מה מחדש לנו התנא במאמר הזהךוהנה צרי

  :)א" עלח( הלא מובא ביומא

הים את לווירא א ": שנאמר, אפילו בשביל צדיק אחד עולם נברא:לעזרא' אמר ר

  ".אמרו צדיק כי טוב ": שנאמר, ואין טוב אלא צדיק,"האור כי טוב

 וכאן הוא אומר שרק מביא טובה ,כ אנו רואים שאפילו העולם נברא בשביל צדיק אחד"א

  .לעולם כמו בלידת נח

 ויש צדיק ,יש צדיק בעצם. היה נראה לומר שכוונת התנא היא כי ישנם שני מיני צדיקים

א ביומא היינו "מר של רכ מהמא"א. רק בדורו שהוא נמצא בו נחשב לצדיק, שאינו בעצם

 אינו , רק בדורו, אבל צדיק שאינו צדיק בעצם,אומרים שרק צדיק בעצם מביא טובה לעולם

כ אמר כאן התנא שאפילו צדיק שהוא רק צדיק בדורו ולא בדורות " ע;מביא טובה לעולם

 לו היה בדורוואי, בדורותיו היה צדיק ולא בדורות אחריםש שאנו דורשים ,כמו נח, אחרים

  ".זה ינחמנו ": כמו שנאמר,כ מביא טובה לעולם" ג– של אברהם לא היה נחשב לצדיק

אבל ,  ולא בדורות אחרים–" בדורותיו"י סובר "ר. אמנם באמת הדבר הזה שנוי במחלוקת

 ,י"כ הניחא לר"א. )א"סנהדרין קח ע ( וכל שכן בדורות אחרים–" בדורותיו"ל סובר "ר

אבל . כ מביא טובה לעולם" ג,כמו נח  , שאינו צדיק בעצםשאפילו צדיק משמיע לנו התנא 

 מה משמיע :כ הדרא קושיא לדוכתא" א,ל שסובר שנח היה צדיק אפילו בדורות אחרים"לר

  ?התנא
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        ....בבבב

  .ל"י ור"הנה קודם יש להבין במאי פליגי ר

  : מובא)א" עקיא( בסנהדרין

מי שמשייר ל: ל" אמר ר– "פערה פיה לבלי חוקלכן הרחיבה שאול נפשה ו"

אלא אפילו לא , לא ניחא למרייהו דאמרת להו הכי: ר יוחנן"א. אפילו חוק אחד

  .למד אלא חוק אחד

 אפילו מי ששייר חוק ,ל"רולדעת ; סובר שאפילו מי שקיים חוק אחד ניצול מגיהנוםי "ר

  . לא ניצול– אחד ולא קיים אותו

 ,ל"כ י"א .יא אחת של זכות נאמר שנח לא היתה בידו אלא אונק)א, כט (בראשית רבהבו

 שנח לא היתה ,דעת המדרש סובר כ– י סובר שאפילו אין בידו אלא חוק אחד ניצול"שר

ל "אבל ר . ולא בדורות אחרים"בדורותיו"אמר ולכן , בידו אלא אונקיא אחת של זכות

דעת  הוא לא סובר כ, ניצול מגיהנוםלא שייר אפילו חוק אחדמי ש שסובר שדווקא ,לשיטתו

לא כיון שאילו היתה ביד נח רק זכות קטנה ,  שנח לא היתה בידו אלא אונקיא אחת,דרשהמ

ש בדורות " וכ"בדורותיו: "ל"ומכאן דרש ר,  צדיק גמורל היה נח"לכן לדעת ר. היה ניצול

  . אחרים

  

        ....גגגג

  :)א" עס( ל הולכים לשיטתם בגיטין"י ור" שר, לומר אפשרעוד

אז אמרתי הנה : "שנאמר, ילה מגילה ניתנהתורה מג: ר יוחנן משום רבי בנאה"א

, תורה חתומה ניתנה: ש בן לקיש אומר"ר". באתי במגילת ספר כתוב עלי

  ".לקוח את ספר התורה הזאת: "שנאמר

משום שהתורה כולה ניתנה , ל אין אדם ניצול מגיהנום אלא אם כן קיים את כל התורה"לר

ואם כן כל חוק עומד , תורה מגילה מגילהי ניתנה ה"ואילו לר. ויש לקיים את כולה, חתומה

  . כבר ניצול מגיהנום–ומכאן שאפילו אם קיים חוק אחד בלבד , בפני עצמו

ל "ור, י סובר שחצי שיעור אסור מהתורה"ר. כ לשיטתם"ל הולכים בזה ג"י ור"ונראה שר

ן מי סובר שאפילו על מקצת "ר:  כלומר .)א"יומא עג ע (סובר שחצי שיעור מותר מהתורה
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ל סובר "אבל ר.  אסור מהתורהצי שיעור גם חולכן, יש חשיבות, פחות מכשיעור, הדבר

  . אין בו שום איסור מהתורהוחצי שיעור,  אין חשיבות מהתורה מן הדברשלמקצת

מי שסובר שחצי שיעור אסור מן התורה למד זאת  ש,והנה כבר מבואר בכרתי ופלתי

  בא פסוק–  מותר מהתורהצי שיעורובר שח שסולדעת מי". כל חלב לא תאכלו: "מהפסוק

ד חצי שיעור מותר "עולה מכאן שלמ. שהוא ספק בהמה ספק חיה, חלב כויאסור  לזה

 צי שיעורחשמי שסובר לאבל .  שספיקא מהתורה לחומראמהתורה לימד אותנו הפסוק

, הרי שאין פסוק לאסור חלב כוי, חצי שיעורלאסור בא " כל חלב "שהפסוק ,אסור מהתורה

  .ספיקא מהתורה לקולאומכאן ששיטתו היא ש, כיון שהוא ספק

  על מקצת: כלומר, אסור מהתורהצי שיעור ח– שהלכה כמותו –י "לרש, לאור זאת יש לומר

האוסר אין פסוק , לשיטתו. כמו נח בדורותיו ולא בדורות אחרים, כ חשיבות" יש גמן הדבר

  .וממילא ספיקא מהתורה לקולא, חלב כוי

  

        ....דדדד

  .סנהדרין התחלנו מסכת מכותמסכת י אחר

  :)א"ב ע (במשנה

מעידים אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן "? כיצד העדים נעשים זוממין

 אלא סופג את ,יעשה זה בן גרושה או בן חלוצהי אין אומרים –" חלוצה

  .הארבעים

שזה יכול , אמאי לא תני האי דינא בהעידו עליו שהוא ממזר )ה מעידין"ד( 'ומקשים התוס

מסכת בת כהן בדיני כיוון דסליק מ: מתרצים' תוס .לא רק בכהןו, להיות אפילו בישראל

  .ניםכההשייך דווקא לדין נקט בכ " ע,סנהדרין

התנא משמיע לנו חידוש בדין של בן . באופן אחר' אבל אפשר לתרץ את קושיית התוס

זרעו את פסול באו ל ש,"מזרמעידין עליו שהוא מ"דווקא בש אמר שלא נ,גרושה ובן חלוצה

 אין אומרים שהוא יעשה ולכן, ולא לזרעו" ועשיתם לו" בזה ודאי אנו דורשים  – בהחלט

 עבד ואחרי שבזה קיימא לן שאם, "מעידין עליו שהוא בן גרושה ובן חלוצה"אבל ב; ממזר

 וןיכומ ;)ב"קידושין סו ע (העבודה נודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה עבודתו כשרה

יעשה בן גרושה שי לכאורה יכולנו לומר, זרעוב פסול  זהבדיעבד עבודתו כשרה לא נקראש

על .  כיוון דבדיעבד עבודתו כשרה,גם לא שייך לחייבו מלקותש, מצורף לזהו. או בן חלוצה
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אלא , שגם בכהאי גוונא אין אומרים ייעשה בן גרושה ובן חלוצה, זה השמיעה לנו המשנה

שהרי לכתחילה אין לתת לבן , שגם זה נקרא פסול בזרעו, טעם לכךוה. סופג את הארבעים

  .גרושה ובן חלוצה לעבוד

הנני נותן " אנחנו לומדים מהפסוק , שבדיעבד עבודתו כשרה,והנה עיקר הדין של בן גרושה

 מאין :ויש להקשות. בין זרע כשר ובין זרע פסול –" לו ברית כהונת עולם לו ולזרעו אחריו

 אולי ?פסוק בא להכשיר אחרי שנודע שהוא ודאי בן גרושה או בן חלוצהאנו יודעים שה

לא נחשב שזה דווקא ב ש,הפסוק לא בא להכשיר אלא במקום שנודע שהוא בן גרושה מספק

  !כשיר את עבודתולה יןוודאי בן גרושה אבעבודה שהוא ה אבל במקום שנודע אחרי ,נודע

כיון שאנו ,  ספק בן גרושהעבודתו שלאין צורך בפסוק כדי להכשיר את  ש, לומרךצרי

  .וודאי בן גרושהבא להכשיר בכ הפסוק " ע. מהתורה לקולארייתאספיקא דאושפוסקים 

  

        ....הההה

סיימנו את . היטב הסמיכות של סוף מסכת סנהדרין לתחילת מסכת מכותמתבארת עכשיו 

ר זה דבוהקשינו שלכאורה ". צדיק בא לעולם טובה באה לעולם ": במדרשמסכת סנהדרין

נו שהתנא בא להשמיע לנו יישבו. א ביומא"מאמרו של רב ,"זה ינחמנו"נלמד מהפסוק 

כ מביא טובה " ג, כמו נח,שאפילו צדיק שהוא רק צדיק בדורותיו ולא בדורות אחרים

 לפי זה הסקנו שחצי שיעור. י" רשיטת כ,כ אפילו חוק אחד נמי מציל מעונש" א.לעולם

 , שהוא ספק, כויאין לנו פסוק לאסור חלבכ " וא,בות כי יש עליו חשי,אסור מהתורה

  .ספיקא מהתורה לקולאו

  .מבארת לנו את פתיחת מסכת מכות, שספיקא מהתורה לקולא, הלכה זו

כיצד העדים נעשים זוממים מעידים שהוא בן גרושה או בן  ": פותחתמכותדהנה מסכת 

כ נודע שהוא "שעבד ואחפ " לרבותא שאע,"מעידים שהוא ממזר"ינה דנה ב וא– "חלוצה

 בין כשר ,"לו ולזרעו"מהפסוק דין זה נלמד . ודאי בן גרושה או בן חלוצה עבודתו כשרה

ולא " לו" : כיון שדורשים,עשה בן גרושה או בן חלוצהי אומרים שהוא יואין, בין פסול

, צה אפילו כשנודע שהוא ודאי בן גרושה או בן חלואיירי" לו ולזרעו אחריו"הפסוק . לזרעו

  .   כיון שספיקא מהתורה לקולא, פסוקין צריךלספק אכי הרי 
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         למסכת מכות למסכת מכות למסכת מכות למסכת מכותהדרןהדרןהדרןהדרן

    

  

        ....אאאא

  :)ב"כד ע (בסיום מסכת מכות

  . עקיבא נחמתנו,חמתנוי עקיבא נ:אמרו לו

  :בתחילת מסכת שבועות מחפשת את הסבר הסמיכות של שבועות למכותעצמה ' הגמ

: דתנימשום ? ]"תים שהן ארבעש[שבועות "ש דתנא " מ,מכדי תנא ממכות סליק

כן יכן ושתים מי ועל הזקן שתים מ,כןיכן ואחת מיחייב על הראש שתים אחת מ"

  . "שבועות שתים שהן ארבע"תנא ,  חדא דמחייב עלה תרתי–" ואחת מלמטה

 , אשיבעלינו ליתן טעם גם למה ר. אבל טעם זה מספיק רק לסמיכות המשניות שסידר רבי

עקיבא , חמתנויעקיבא נ"ע "ך את דברי התנאים שהשיבו לר הסמי,'שסידר את הגמ

  ".שבועות שתים שהן ארבע" למשנה "חמתנוינ

 שראו את השועלים מהלכים בהר  למה זכרו החכמים:הקשה" הערוך לנר"והנה הגאון 

 ולא הביאו את , שמדבר בזר ששימש בעזרה,"והזר הקרב יומת" דווקא את הפסוק של הבית

  .ע" והניח בצ,"ואל יבוא בכל עת אל הקודש"ת הכהן הגדול הפסוק שהזהיר גם א

א "א. וקודש קודשים, היכל,  כי בית המקדש מוכרח להיות בנוי מעזרה,נראה לתרץ בזה

החכמים אם היו . שתחול קדושת קודש קודשים אם לא שתוקדם לו גם קדושת העזרה

 היה מקום –" לכו בוי שועלים ה'ואל יבוא בכל עת אל הקודש' מקום שנאמר בו :אומרים

שעליו בכו חכמים ששועלים הילכו , אם רק קודש הקודשים נשאר בקדושתויון ששכ ,לומר

כ אמרו "ע. ודש הקודשיםאין עזרה אין גם קשאם , ממילא נתבטלה כל הקדושהש הרי, בו

 וממילא יש לבכות על , דגם עכשיו קדושת העזרה במקומה ולא נתבטלה,"ב יומתרהזר הק"

  .ודש הקודשיםלכו במקום קי הששועלים
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        ....בבבב

הרי , ם כך א.קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבואשאמר נכל זה הוא אם 

קדושה ראשונה ש ראמנאבל אם . ע"הקדושה במקומה עומדת והיו צריכים לנחמת רש

כ הרי מקום המקדש נעשה חול אחרי החורבן ואין כאן "א, קידשה לשעתה ולא לעתיד לבוא

  . לבכותמקום

 כולם – ע"אלעזר בן עזריה ור'  ר,י" ר,ג" ר:החכמים הנזכרים כאןונראה להביא ראיה שכל 

  .סוברים שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וגם לעתיד לבוא

שמקריבין , )א" עטז(  ובשבועות)א" עו( מובא במגילהו, )ו"מ, ח"פ (יהושע סובר בעדיות' ר

  .דשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא מפני שקדושה ראשונה קי,פ שאין בית"אע

 משום שהלכה דתוספת שביעית ניתנה , ביטל תוספת שביעית בזמן הזה)ב"ג ע( ק"ג במו"ר

 משמע.  בזמן שבית המקדש קייםאלא להורות שאינה נוהגת ,ביחד עם הלכה דניסוך המים

שה  מפני שסובר שקדושה ראשונה קידוזאת, עיקר שביעית נוהג אפילו בזמן הזה מהתורהש

  .ש בקדושת הבית" וכ,לשעתה וקידשה לעתיד לבוא בקדושת הארץ

הוא גם סובר . )ב"שבת נד ע (אלעזר בן עזריה היה מעשר בהמה גם אחרי חורבן הבית' ר

  .ים רשות להקריבא חשב שיתנו לו הרומשמא. פ שאין בית"שמקריבין אע

ר אינו נוהג בחוץ  שבכו, שמקיש בכור למעשר דגן)ב" עכא(  מצינו בתמורה–עקיבא ' ר

מה בכור אינו נוהג ,  שמקיש מעשר שני לבכור)א" עיט( ישמעאל במכות' לא כרד ,לארץ

 ישמעאל 'דר, בזה הוא דפליגיו. אלא בזמן הבית אף מעשר שני אינו נוהג אלא בזמן הבית

אין הקרבת בכור שולכן אומר , קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא לעתיד לבואדסובר 

קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה דל "ע ס"רו. מקשינן מעשר לבכורו, בזמן הזה

  .פ שאין בית"כ סובר דמקריבין אע"א, לעתיד לבוא

עדיין  והקדושה – "והזר הקרב יומת"  מקום שנאמר בו:כ כל התנאים האלה אמרו"א

  . שועלים הלכו בו– במקומה עומדת

  

        ....גגגג

 הלא במסכת ? לא בטלה גם בזמן הזה איך יכולים לומר דקדושת המקדש:אבל יש להקשות

פ שהיו של הקדש משום דקרא אשכחן "שהתירו אבני המזבח אע'  אומרת הגמ)ב" ענב( ז"ע

  . כיוון שבאו בה פריצים יצא הקדש לחולין– "ובאו בה פריצים וחללוה ":ודרוש
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 עד כאן לא אומרים שתועיל :מ אומר"בעה. ז לא קשיא מידי"מ בע"לפי שיטת בעהאכן 

י "כיון שיכולים לצאת לחולין עד ,ת הפריצים להפקיע הקדושה אלא בקדושת דמיםביא

כ יוצא "שג,  החשיבה התורה את חילול הפריצים כאילו מעל ישראל בשוגג– מעילה

לא ו, אבל בקדושת הגוף לא תועיל שום מעילה לבטל את הקדושה ולהוציא לחולין. לחולין

  . םמועיל גם חילול הפריצים להוציא מקדושת

ל דמחיצות המקדש יש "כ י"או. קדושה ראשונה קידשה גם לעתיד לבואדל "כ שפיר י"ע

  . קדוש בקדושת הגוףןוכל מה שבתוכ,  קדושת כלי שרת ומקדשיוןעליה

  :)א" עסב( נדריםממ "הקשה על בעה" אבי הנחל"אבל ה

ו "ק,  כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם:יוחנן' ח אמר ר"ארבב

ובאו בה פריצים  ":שנאמר,  חול כלישצר שנשתמש בכלי קודש שנעשוומה בל

בה בליליא קטיל  ": דכתיב,נעקר מן העולם, ון שפרצום נעשו חוליכ –" וחללוה

 על אחת כמה , שהוא קיים לעולם ועד,המשתמש בכתרה של תורה, "בלשצר

  .וכמה

יון שיש בהם קדושת  כ,י חילול הפריצים"מ אין כלי שרת יוצאים לחולין ע"לבעהואילו 

  .הגוף

, כמו שיש לכל אדם שני קניינים בחפצים שלו: ויש לבאר .מ מכאן"על בעהל דלא קשיא "צ

נ יש להקדיש בכלי שרת קניין עצם החפץ וקניין "ה, קניין עצם גוף החפץ וקניין תשמישים

א להוציא את קדושת עצם גוף החפץ מכלי שרת " דנהי שא, היאמ"דעת בעה. התשמישים

אבל קניין תשמישי החפץ הוא , משום שיש עליהם קדושת הגוף, י חילול הפריצים"ם עג

  . י הפריצים" וממילא יוצאים לחולין ע,י מעילה" שיוצאים לחולין ע,כשאר קדושת דמים

  

        ....דדדד

אמר שקדושת נמ אינם שייכים רק אם "הלא דברי בעהד .אבל באמת אין אנו צריכים לכל זה

י " שגם כלי שרת יוצאים לחולין עראמנ אבל אם ;י מעילה"לין ע לחות יוצאהכלי שרת אינ

 שקדושת פי וכ,כ אין סברא לחלק בין קדושת כלי שרת לשאר קדושת דמים" א– מעילה

  .גם כלי שרתכך , י חילול הפריצים" לחולין עתדמים יוצא

 כתס ורבנן במנחמיה' י מעילה פליגי בזה ר"ובעיקר הדין אם כלי שרת יוצאים לחולין ע

ולכן יש בהם מועל אחר ,  סובר דכלי שרת אינם יוצאים לחוליןחמיהנ' ר. )ב" עיט( מעילה
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. י מעילה" וסוברים דגם כלי שרת יוצאים לחולין ענחמיה' רבנן פליגי על ראילו  ו,מועל

  . שגם כלי שרת יוצאים לחולין, כרבנן:כלומר, יחיד ורבים הלכה כרביםל ד"קייו

 ,)ב ועוד"ק כט ע"ב; א"שבת מו ע (ס"לשיטתיה אזיל בכל הש וחנןי' ח בשם ר" רבבואילו

וכלי שרת , שאין מועל אחר מועל אלא בכלי שרת, נחמיה'  דהיינו כר–דפסק כסתם משנה 

י " שכלי שרת יוצאים לחולין ע, את מאמרו בנדריםועל פי זה אמר; אינם יוצאים לחולין

 לחולין ת יוצאה שיש בכלי שרת אינקדושת הגוף, כאמור, מ" לשיטת בעהאבל .הפריצים

 כל מה ות ומקדש, קדושת כלי שרתן מחיצות המקדש יש עליהמו כן וכ,י חילול הפריצים"ע

  .קידשה גם לעתיד לבואהזו וקדושת הגוף . קדושת הגוףב ןשבתוכ

  

        ....הההה

 נתקדש ,שיש עליהן קדושת כלי שרת, י מחיצות המקדש" איך אפשר לומר שע:אבל קשה

 ,וכלי שרת צריכים שיהיו של מתכות,  נעשו מעץ המחיצותהלאו,  הגוףקדושתבהמקדש 

  .)ח" הי,א"בית הבחירה פ' הל( ם"כמבואר ברמב

רבי סובר . )ב" ענ(  בסוכהיוסי בר יהודה'  וחולקים בזה רבי ור, דבר זה במחלוקת שנויכןא

 לי שרתיסוד המחלוקת אם כ. י סובר שאינם כשרים מעץ"ורבר, שגם כלי שרת כשרים מעץ

אם . כללי ופרטי או בריבוי ומיעוטבאם דורשים בכל התורה בשאלה כשרים מעץ תלוי 

מקשה  ",פרט –" זהב טהור ", כלל– "ועשית מנורת ":כ דורשים" א,דורשים בכללי ופרטי

 ,כלי השרתכ צריכים כל "ע. ואין אתה דן אלא כעין הפרט של מתכות.  חזר וכלל– "תעשה

 :אבל מי שדורש את כל התורה בריבוי ומיעוט דורש.  מתכות שללהיות, כמו המנורה

 ,ריבה הכלו,  חזר וריבה– "מקשה תעשה",  מיעט– "זהב טהור",  ריבה– "ועשית מנורת"

  .וכל זה כמבואר שם במסכת סוכה. לי שרת אבל של עץ כשר לכ,ולא מיעט אלא של חרס

ת התורה בריבה ומיעט כ דורשים א"שסוברים דכלי שרת כשרים מעץ עכ הני תנאי "א

 כפי ,חמתנויע נ" כל התנאים שאמרו לרז"לפי .)א"כו ע (עקיבא בשבועות'  רסברתוכ, וריבה

סוברים גם שדורשים את , סוברים קדושה ראשונה קידשה גם לעתיד לבוא, לעילשאמרנו 

ע היא לעניין חיוב קורבן שבועה גם על שבועה " דרשת ר.התורה בריבה ומיעט וריבה

לכל אשר ",  מיעט–" להרע או להיטיב",  ריבה–" או נפש כי תשבע: "כדדריש, דלשעבר

  ).ולא מיעט אלא דבר מצוה(וריבה הכל ,  חזר וריבה–" יבטא האדם

 :הוא דורשו,  את כל התורה בכלל ופרט דורשישמעאל' בואר דרמ )שם( בשבועותואילו 

,  חזר וכלל– "ר יבטא האדםלכל אש",  פרט– "להרע או להיטיב",  כלל– "ונפש כי תשבע"
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ואהני כללא לרבות (אף כל להבא , מה הפרט מפורש להבאו, ואין לך בכלל אלא מה שבפרט

  .) שלא להבאאף דברים שאינם הרעה והטבה

  

        ....וווו

:  פותחת המשנה בתחילת מסכת שבועות. לנו הסמיכות של שתי המסכתותתובןעכשיו 

. שבועה דלשעברדין גם נלמד י הכתובים ומריבו,  שתים להבא: דהיינו,"שתים שהן ארבע"

 לרבות גם ולכן אפשר,  שדורשים את כל התורה בריבה ומיעט וריבה המשנהכ סוברת"ע

  .לשעבר

על  מהצער הגדול שהיה להם – חמתנוי נ,עקיבא: אמרו חכמים פעמייםבסוף מסכת מכות 

על ה להם מהצער הגדול שהי –חמתנו י נ, עקיבא:ושוב; שראו בשמחת הגויים המרובה

, חכמיםמשום שסוברים זאת . י השועל שיצא מקודש הקודשים"שראו חילול הקודש ע

י "א קדושת הגוף לא נתחללה עיומשום שה, קדושה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבואש

כ "א. כלי שרתבקדושת  ןשהמחיצות קידשו את כל מה שבתוככיון  ,הפריצים להיות חול

י שדורשים את כל התורה בריבה "עוזאת ,  מעץלי שרתאפשר לעשות כש, חכמיםסוברים 

  .ומיעט וריבה

י שדורש " ע,לשעברד ה גם שבוע: דהיינו–" שבועות שתים שהן ארבע"בכ מתחיל התנא "ע

 .  ריבה ומיעט וריבה
  



 159  �  תפארת ישראל

  

 

        
         למסכת שבועות למסכת שבועות למסכת שבועות למסכת שבועותהדרןהדרןהדרןהדרן

  

  

        ....אאאא

  :)ב"מט ע (בסוף מסכת שבועות

 ןפטורים משבועת שומרי )דהיינו כל הנשבעים המנויים במשנה ( וכולן:אמר רב

  ...וחייבין משום שבועת ביטוי

 עליה משום ן אותה אין חייבין כל שבועה שהדיינים משביעי:אמי' אמר ר

כדריש ; ו מעצמ– " לבטא בשפתייםאו נפש כי תשבע ":מר שנא,שבועת ביטוי

דהא , אלא, דילמא, אי:  לשונותארבע משמש ב"כי: "דאמר ריש לקיש, לקיש

ולא ,  דהיינו מעצמו–" אם תשבע", דרשינן לה" אי"בלשון " עכי תשב"האי (

–" שהרי תשבע", "דהא"ורב דריש ליה בלשון . שהיא בעל כרחו, שבועת דיינין

ועלה נמי כתיב קרבן עולה ויורד בשאין בה כפירת , הרבה ישבעו על פי בית דין

  )...י" רש–ממון שתחייבנו אשם 

,  השומרין וחייבין משום שבועת ביטוי כולן פטורין משבועת:מרואלעזר א' ר

, ובשוכר,  שכרנושא וגניבה ואבידה ד, דשואל"ני יודע מה אתה סחיא"חוץ מ

  ". שהרי כפרו ממוןשהוא חייב

אלעזר '  ולא סידרו את דברי ר,אמי' למה הפסיקו בדברי ר.  הזאת תמוהה לכאורהההסוגי

  ?תיכף אחר דברי רב

ל דאפילו היכא שהוא כופרו ממון "דרב ס. יגי אהדדיפלאמי ' והנראה לומר דבאמת רב ור

כיון , דלא הוי דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל'  וכמו שכתבו תוס,נמי חייב בשבועת ביטוי

אבל , וקא היכא דליכא כפירת ממון איכא שבועת ביטויול דד" סאמי' אבל ר. דיצא לחומרא

 להורות דדברי ,אמי' קו בדברי ר הפסיל כןע. היכא דאיכא כפירת ממון ליכא שבועת ביטוי

  .אלעזר אינם כדברי רב' ר



  הדרן למסכת שבועות  �  160

  

 

ל יש "דרב ס.  דתליא בפלוגתא אי דרשינן יש אם למקרא או יש אם למסורת,נראה לומרעוד 

וממילא מוכרחים לבאר את הלשון דווקא בלשון של , "עַבכי תָש ":וקרינן, אם למקרא

אין בו כפירת אם ירת ממון או יש בו כפמקרה ש בין פקא מינהכ אין נ"א". דהא תשבע"

  ."דהא תשבע" הכל בכלל – ממון

, בהפעיל" ַעִּבְשונפש כי ַּת"ל דהוי כמו דכתיב "כ י" א.יש אם למסורתש אמי סובר' אבל ר

ומסורת משמע אף אם השביעוה , שבע מעצמהי דקרא משמע ת:ואהני קרא ואהני מסורת

 חייב וואף אם יכריחוה, נן בתר מסורת בזה אזלי–  היכא דליכא כפירת ממון לפי זה.כ"בע

כי " דבעינן , בזה אזלינן בתר מקרא– אבל היכא דאיכא כפירת ממון. ביטויהבשבועת 

  .אמי' וכדרשת ר, בלשון יחיד" כי"את המילה ודרשינן .  מעצמה"עַבָּשִּת

,  איהו לשיטתיה אזילוממילא, יש אם למקראדל לרב בהדיא " דס)ב"יז ע( ומצינו בכריתות

. אפילו בשבועה של כפירת ממון נמי איכא שבועת ביטויומכאן ש, "דהא תשבע"מפרש ו

 –' ורב שלום בנייך': מר שנא, מרבים שלום בעולםתלמידי חכמים"ל "ס הא לעזרא' אבל ר

שנות י לאו הכי כיצד יכול ל דא,ל יש אם למסורת"כ ס"א". אל תקרי בנייך אלא בונייך

כי " למידרש "תשבע"ל הכא דאהני קרא ד"סלכן ? "ייךבונ "–" בנייך"ולקרוא במקום 

כי "למדרש ואהני מסורת ,  היכא דאיכא כפירת ממון,"או" מעצמה בלשון –" תשבע

מכל , ל כרחו דאף שהשביעוהו בע,היכא דליכא כפירת ממון, "דהא" בלשון –" תשבע

  .שבועת ביטויבזה  איכא מקום

  

        ....בבבב

ל ספיקא מהתורה " דס,ם"א על הרמב"רשב דברינו אלה יש ליישב מה שהקשה הי"פע

דילמא ,  דאזלינן בתר רובא מרישא של עולהלעזרא'  מהא דיליף רא הקשה"הרשב. לקולא

 הא אפילו ניחות למיעוטא אינו אלא ספק ?המאי קושילכאורה ו. ניקב קרום של מוח

, אלא על כרחך ספיקא מהתורה לחומרא(ם " אליבא דהרמב וספיקא מותר מהתורה,בעלמא

  .)א"כשיטת הרשב

ל דגם על חתיכה " סל כן ע,יש אם למסורתאלעזר ד' לרל "דכיוון דס, ל אתי שפיר"לפי הנ

כ לדידו באמת ספיקא מהתורה "וא, )ב"יז ע( כמבואר בכריתות, אחת חייב אשם תלוי

 משתי  אחתאינו חייב אשם תלוי אלא בחתיכהש שאנו פוסקים, לדידןאבל . לחומרא

  .ם"ומיושבת שיטת הרמב, קא לקולאל דספי"י, חתיכות
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        ....גגגג

. ם אסור לשאת ולתת עמהן"ז אמרינן דשלושה ימים לפני אידיהן של עכו"בובריש ע

  .ל דרק יום אחד אסור לשאת ולתת עמהם" אמרינן דנחום המדי ס)ב"ו ע (ובהמשך שם

ב ל לנחום המדי דמדליקין בשבת בחל" ס)ב" עכ(  דהנה בשבת. דאזלי לטעמייהוראה לומרנ

  .ל דאחד מבושל ואחד שאינו מבושל אין מדליקין בו" וחכמים ס,מבושל

ל דהנה כל עיקר הטעם דאין מדליקין בדבר שאין הפתילה " ונ.ויש להסביר במאי פליגי

כ בוודאי דלא חמור חשש דשמא יטה " א.נמשכת אחריה הוא משום דגזרינן שמא יטה

 ורק ,ל דספיקא מהתורה לקולא"י סל דנחום המד"כ י"ע. לו כבר הספק מוכן לפנינוימא

 דהוי כמו גזירה , ליכא למיגזר מבושל אטו שאינו מבושלומשום הכי, מדרבנן לחומרא

כ חשבינן חשש דשמא יטה כאילו " וא,ל דספיקא מהתורה לחומרא"אבל רבנן ס. לגזירה

ק גופא ספה כיון ד, דאין זה כגזירה לגזירה,יגע בספק זהי וחיישינן שמא ,הספק כבר לפנינו

 ,הם החשש רחוקב – מצינו בכמה מקומות דלא גזרינן גזירה לגזירהשואף (אסור מהתורה 

כ שפיר " ע, אבל בנידון זה הספק שקול;לא חשבינן הספיקות כאילו הן ספק איסור ממשו

  .)רייתאגזרינן שמא יבוא לידי ספק איסור דאו

כא  ה– ב מבושל דלא גזרינןל גבי חל" דס, לשיטתו אזילז"בעבו דנחום המדי ,ל"השתא יו

 אטו  שלפניולא גזרינן בשני הימיםו , גם במשא ומתן יום אחד לא הוי אלא ספק השקולנמי

ל " דס,אבל רבנן לטעמייהו.  רק יום אחד אסור ולא שלושה ימיםכן לדעתו ל.יום השלישיה

 גזרינן  שפירלכן . דספיקא מהתורה לחומרא,רייתאהתם דגזרינן גזירה אטו ספק איסור דאו

  .יום השלישיההכא בשני הימים אטו משא ומתן ד

  

        ....דדדד

מכר בסוגיה ד, )א"עח ע( ב"ב- בדהנה. בהא דפליגי נחום המדי ורבנןדל נמי " האמור יי"עפ

' ומפרשינן בגמ. ל דלא מכר כליו" ורבנן ס,נחום המדי דמכר כליוסובר , חמור או מכר כליו

  .ל דסתם חמור למשא קאי" ונחום ס,םי כל ולא בעי,ל דסתם חמור לרכיבה קאי"דרבנן ס

 למשאוי ומיעוטא הקונים לוקחים דבאמת רוב ,ל" צ? איך פליגי במציאות,ולכאורה קשה

אבל נחום המדי . כ לא מכר את כליו"ע, ל לרבנן דבממונא לא אזלינן בתר רובא" וס,לרכיבה

  .מכר את כליוש דעתו היא ומשום הכי ,באול דבממונא אזלינן בתר ר"ס
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ל " דרב לשיטתו דס,נראה בטעמם. )א"צב ע( ב"ב-בדין זה פליגי רב ושמואל בכידוע שו

 ואף דרבנן ,כ אין בממון שום חידוש במה שספק גזל מותר"א, דספיקא מהתורה לקולא

כ ברובא "וא,  דכל היכא דקאי תיקום, אבל בממון אוקמוהו אחזקה– החמירו בספק איסור

יג ק(  ביבמותובראבל שמואל ס.  בממוןוהכי נמי, רובכמו דבכל איסורים הולכים אחר ה

ספיקא ש מוכח דדעתו היאכ " א, דחייבים אשם תלוי אף בחתיכה אחת של ספק חלב)א"ע

 ,ל דספק גזל התורה התירה בפירוש" צ? אמאי ספק גזל מותר:כ קשה"א. מהתורה לחומרא

לא אזלינן ש פירושוחידשה התורה ב, ל דרוב הוי נמי מתורת ספק" יהרי, אם כך הואו

  .) סג'סי( רתי ופלתיכה כתב אי גוונאכה. בממונא בתר רובא

 משום דכל ספיקא שיטתו היא, ל דאזלינן בתר רובא בממונא" דנחום המדי דס,מזהעולה 

אבל רבנן . ל" וכנ,ל דמדליקין בחלב מבושל" אזיל לשיטתו דסואוה, מהתורה לקולא

, ורוב הוי מטעם ספק, ספק גזל התורה התירהכ "א,  דספיקא מהתורה לחומרא,לטעמייהו

  .         לא אזלינן בתר רובא בממונאולכן

ל "י.  דספיקא מהתורה לקולאל"אבל מאידך ס ,אלעזר מחד' ם פסק כר"הרמבד, יש להעיר

בשבועה דלשעבר ם "מה שמחייב הרמב ו,בכל התורה דרשינן כלל ופרטש ,דאיהו לשיטתו

 אהני ריבויא היכא דליכאו ,"אשר יבטא האדם בשבועהלכל  ":הוא משום דרבי רחמנא

 לגביאבל .  היכא דאיכא כפירת ממון–  דמשמע מעצמה– "כי תשבע"ואהני , כפירת ממון

כ אי לאו "א,  כל התורה בריבוי ומיעוטשהוא דורש את, )ב"לז ע(  בשבועות מובאאלעזר' ר

 לדידיה לכן. לריבוי ומיעוט" לכל אשר יבטא" ואיצטריך ; הוי דרשינן בכלל ופרט– כללא

  .ל"כנ, ריך לדרוש אחרת את הפסוקיםצ

  

        ....הההה

 דמחוסר אבר אסור )ב"ה ע( ז"בול בע" דס,אלעזר' ר לאת מה שקשה ע ליישב מעתה נוכל

 ?למעט מחוסר אבר לישראל" מן העוף"כ למאי איצטריך קרא ד"אלכאורה  ד;לבן נח

  .אסורם " מידי דלישראל שרי ולעכומהא דליכאתיפוק ליה 

אלעזר דספיקא מהתורה לחומרא הוא ' דהא כל עיקר סברתו של ר, ל אתי שפיר"לפי הנ

 יש להםכ כל זה אינו אלא דווקא גבי ישראל ד"וא,  ויש אם למסורת,"מצות"משום דכתיב 

 כן . דספיקא מהתורה לקולא,סברא החיצונה יש להעמידו על ה– ם" אבל גבי עכו;מסורת

  ".תיבת גומא "בספרו" פרי מגדים"כתב ה
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אחת , כגון שהיו שתי כיתי עדים, היכא שהיה ספק על הקורבן אם היה מחוסר אברמכאן ש

 מטעם ם היינו באים א– אומרת שהיה מחוסר אבר ואחת אומרת שלא היה מחוסר אבר

 ספיקא מותר חדהא לבן נ,  מותרהג הי"בכה, ם אסור" דלישראל שרי ולעכוליכא מידיד

  .אזלינן בזה לחומראוהוי ספק איסור ללמדנו ד, "מן העוף"סוק דלכן נדרש הפ. מהתורה

 דאיהו זאת משום. אף שהוא סובר דספיקא מהתורה לקולא תמיד, ם לא קשיא"ולרמב

 ולכן, ם מותר" דלישראל שרי ולעכודליכא מידיאת הסברא  דלא פסק כלל ,לשיטתו אזיל

 משמע –אלעזר ' אבל ר. ם אחרולא היינו שומעים את איסורו ממקו,  לבן נחאיצטריך קרא

, כ שפיר מוכרח לסבור דספיקא מהתורה לחומרא"ע, ל האי כללא" דס)ב"א עכק( בחולין

  .לספיקא" מן העוף"איצטריך קרא דו

  

        ....וווו

כללא דליכא מידי דלישראל שרי ל דהאי "צ, ל"הנ החולין' גמם מה"וכדי שלא יקשה לרמב

 הרי שאי אפשר, "אן מודעא רבה לאורייתאמכ"דאי נימא . במחלוקת שנוי –ם אסור "ולעכו

זאת מפני שבמודעא רבה ביטלו ישראל . ם ולישראל שרי"לומר דאיכא מידי דאסור לעכו

והרי לא ייתכן שביטלו את קבלת התורה ורק החמירו על עצמם במידי , את קבלת התורה

שהכלל ל " שפיר י,"מודעא רבה לאורייתא" אבל אי לא נימא .ם אסור ולישראל שרי"דלעכו

  .     אוסמכא הבר לאו ' דליכא מידי וכו

 מודעה ומכאן,  קיימו מה שקבלו כבר–" קיימו וקבלו" ילפינן מקרא ד)א"סח ע( והנה בשבת

ומכאן ,  נאמרהח הקודש ילפינן מהאי קרא דאסתר ברו)א"ז ע( ובמגילה. רבה לאורייתא

ל להאי כללא " דס,תא דחוליןברייהל ד"כ י"א. מרינן מודעה רבהל דא"במגילה לא ס' שהגמ

ומכאן מודעה , קיימו מה שקבלו כברבא לדרשא ש" קיימו וקבלו"קרא דל ד" ס,דליכא מידי

' כגמ' ם ידרוש את הפס"הרמבאבל .  שפיר אמרינן האי כללאוממילא,  לאורייתארבה

 ; נאמרהח הקודשאסתר ברוומכאן ד, "קיימו למעלה מה שקבלו למטה" דמפרש ,במגילה

  .ם אסור"כלל דליכא מידי דלישראל שרי ולעכולומר את ה אין הכרח ממילאו

קיימו למעלה מה שקבלו " את הדרשה שלמדנו מ דמגילה קילס רבאיהסוגבובאמת התם 

  .ובוודאי דהלכתא כוותיה, "למטה
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        ....זזזז

בעי דאימא ליה ליכא מידי דלישראל שרי ו: ")א"לג ע( בחולין' מדוקדקין דברי הגממעתה 

 אינה אלא ה דכל הקושי,מבוארל " לפי הנ?"ליה"דלמה ליה להזכיר תיבת . "רם אסו"ולעכו

כ "כ ע" א;"מכאן מודעה רבה לאורייתא"ל בשבת שם "דס, אחא בר יעקב שם לשיטתו' לר

 ל כדרשת שמואל" לדידן קייאבל. ולשיטתו שפיר הקשה, ' וכוליכא מידידיש לו הכלל ד

  .נפסק להלכה' ואין הכלל שליכא מידי וכו, ל"במגילה הנ

ל דלא " סאירמ' דר. )ב"יד ע( ב"ב-יהודה ב'  ורמאיר' בהא דפליגי רואפשר להוסיף ולומר ד

' רדוהיינו .  הכידרשינןכן ל ד"יהודה ס'  ור,שר כוחך ששברתי י–" שר שברתא"דרשינן 

 ח הקודשדאסתר ברו" ודע הדבר למרדכיווי" מקרא ד)א"ז ע(  דדריש במגילה, לשיטתומאיר

אלא אתי , אינו נצרך ללמוד זאת" קיימו וקבלו "שלקרא מאיר ד' יאמר ר ולפי זה ;הנאמר

,  הוצרך משה לשבור את הלוחות לשיטתו לאכ" א".מכאן מודעה רבה לאורייתא"למדרש ש

מאיר ' אבל לר, )א"פ( נ" כדאיתא באדר,לבטל את הקידושיןשהרי כל שבירת הלוחות נועדה 

. באונסשהרי בלאו הכי קבלת התורה של ישראל היתה , אין כל טעם לבטל את הקידושין

  ."יישר כוחך ששברת"ל כלל האי דרשא ד" לא סלכן

כ לא " וא,"קיימו וקבלו"ל כדרשת שמואל מ" ס,אירמ'  דהוא בר פלוגתא דר,יהודה' אבל ר

כ הוכרח משה לשבור את הלוחות "ע.  והוי קבלה בלי אונס,אמרינן כלל דהוי מודעה רבה

  ."יישר כוחך ששברת"שפיר דרשינן ו,  הקידושיןולבטל את

יום ויהי ערב ויהי בוקר 'מאי דכתיב : ")א"שבת פח ע (יש לקישרמר וניחא נמי הא דא

  אם עם מעשה בראשית ואמר להםה"תנה הקבשה מלמד? יתירה למה לי' ה'? השישי

 ".והו אני מחזיר אתכם לתוהו וב–ואם לאו ,  אתם מתקיימין– התורה  מקבליםישראל

ולפיכך היה צריך , קבלת התורהבטלה כבר כ " א,"מודעה רבה לאורייתא"ון דכי ,וקשה

יד  (ב"ב-עצמו דורש ב יש לקיש דכיון דר,תי שפירל א" לפי הנ!העולם לחזור לתוהו ובוהו

ולא אמרינן ,  קבלה דקבלה בשעתה הוידעתו היאכ "כ ע" א,"יישר כוחך ששיברת ")א"ע

  ."מודעא רבה לאורייתא"

  

        ....חחחח

ל "ל רק יום אחד אסור הוא משום דס" דטעמא דנחום המדי דס,הדרן למילתא קמייתא

 יםם שלושה ימים אסור"לפני אידיהן של עכושל "כ רבנן דס"או ,ספיקא מהתורה לקולאד

 דכיון , הסמיכותולפי זה אתי שפיר.  דספיקא מהתורה לחומראדעתם היאבמשא ומתן 
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ן מפיקא סומכאן ש, "כי תשבע"כ אהני מסורת ד" ע,אלעזר חוץ מכפירת ממון' דאמר ר

 ולא יום ,ווקא שלושה ימים אסור במשא ומתןד וממילא אמרינן שפיר ד; לחומראהתורה

  .אחד בלבד

שבועות "ה המסכת במתחילש כיון. את סוף המסכת לראשה יש להסמיך נמי ל פי זהע

א בעינן דווקא מילתא כ ל" וא,כ דרשינן בריבויא ומיעוטא"כ ע"א, "שתיים שהן ארבע

 וזה .ג דליתא בלהבא" אע,שפיר אמר דכולן חייבין משום שבועת ביטויו, דאיתא בלהבא

 .   פשוט
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        הדרן למסכת עבודה זרההדרן למסכת עבודה זרההדרן למסכת עבודה זרההדרן למסכת עבודה זרה

    

  

        ....אאאא

  :)ב"עו ע (ז"בשלהי ע

 אייתו לקמייהו אתרוגא .מר יהודה ובאטי בר טובי הוו יתבי קמיה דשבור מלכא

פסק הב , הדר דצה עשרה זימני בארעא. ביהב ליה לבאטי בר טוופסק אכל פסק 

ל מר " א? וההוא גברא לאו בר ישראל הוא:ל באטי בר טובי"א. ליה למר יהודה

 אידכר מאי עבדת :ל"איכא דאמרי א. קים לי בגויה ומר לא קים ליה בגויה

  .באורתא

  .יש להבין במאי פליגי הני תרי לישני

 אם הוא , עשר פעמים בקרקע לאכול בהל דצריך לנועצה"ל דפליגי בהא דקיי"לכאורה י

כ אמר ליה "ע, דללישנא קמא אין זה אלא ממידת חסידות בעלמא. מדינא או ממידת חסידות

 הוא ירחיק עצמו אפילו : כלומר, דהוא פריש ולא יאכל דבר איסור"מר קים לי בגויה"

מר "אבל  ;כ נעצה עבורו עשר פעמים בקרקע"ע, מדברים המותרים ויקדש עצמו במותר לו

כ לא החמרתי " ע,הוא מתנהג לקדש עצמו במותר לושאיני יודע ש ,"לא קים לי בגויה

  .לנועצה עשר פעמים בקרקע

גזרו אטו ד , אלא מדינא, אין זו חומרא בעלמא– וללישנא בתרא הא דבעינן נעיצה בקרקע

פרישות  דאף אם אינו מתנהג ב,"מר לא קים לי בגויה"כ לא שייך למימר "ע, בחמיןשימוש 

ראה אצלו דברים הניכרים דלא הקפיד על ש מר לואלא א. מ דבר איסור לא יאכל"אבל מ

  .ל דלא מקפיד נמי על מאכלות אסורות"כ י"ע, בעילות אסורות

  

        ....בבבב

דללישנא קמא טעם כעיקר אינו אלא . ונראה דפליגי אי טעם כעיקר דאורייתא או דרבנן

 דהא ליכא ,כ לא יבוא לידי איסור דאורייתא" ג– כ אף אם יאכל רותח"או ,מדרבנן בעלמא

מידת חסידות מל דכל עיקר דבעינן נעיצה בקרקע אינו אלא "צו. כאן אלא טעם בעלמא
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 ,כ שפיר גזרינן צונן אטו חמין" ע,ל דטעם כעיקר דאורייתא"אבל לאידך לישנא ס. בעלמא

  .באורתא אידכר מאי עבדת שהגירסה היא שאמר לו הוכרח לומר לכן. ואסור מדינא

אמר דצריך לנעוץ עשר נ ש, אבל מפשטות הדברים,אמנם אף שזה נכון בכוונת הגמרא

כ "א, "שפה והיא טהורה"דלגבי סכין דאמר  )ב"עה ע( מתניתיןל בהתייחס, פעמים בקרקע

 הוי בעין על הסכין וצריך להעבירושהרי  – כמו דדין שיפה הוי מדינא ולא ממידת חסידות

  . מדינא ולא ממידת חסידותנ דין נעיצה הוי" ה–

  

        ....גגגג

 ולא ,כתבו דבאטי הוי מעוכב גט שחרור' דהנה התוס. ד לומר דפליגי בדין אחר" נלעלכן

 ?"אידכר מאי עבדת באורתא"כ מאי קאמר ליה " א, כיוון דלא חטא בזה:וקשה. חטא בזה

ר יזהי שלא נזהר באיסור דרבנן זה כך לא וכמו, מ קצת איסורא איכא"ודוחק לומר דמ

  . דהא כבר הוכחנו דנעיצת סכין בעינן מדינא;בנעיצת סכין

  איבעיא בגיטיןכבר, עבדכישראל או כ אם חשיב,  מעוכב גט שחרורבדינו שלד ד"כ נלע"ע

נ מותר בשפחה " ה–  אף דהוי זר, דאי נימא דמעוכב גט שחרור אוכל בתרומה.)ב" עמב(

אבל אי נימא דאסור . ).סנהדרין פבזונה , גויה, שפחה, נידה (=ז" דעליו לא גזרו נשג,ם"ובעכו

 ים האסוריםנ אסור בכל הפסול"כמו דאסור בתרומה השל " י– כ דינו כישראל"א, בתרומה

  .לישראל

 ידע שהדבר נשאר בספק אי דינו כישראל , שהיה בקי בדיני ישראל,ל דשבור מלכא"כ י"א

יזהר גם ינ לא "ה –בזה וכיוון שלא נזהר . ם"בעכובאטי כ מספיקא אסור " וע;או כעבד

  . באכילת דבר איסור מדרבנן

  

        ....דדדד

ז לו "עבו (ד של חשמונאי" מגזירת בי,אמנם יקשה דהא כל איסור כותית אינו אלא מדרבנן

  .כל ספיקא דרבנן אזלינן לקולאדל "קייהרי  ו,כ הוי ספיקא דרבנן"וא, )ב"ע

 ין זה אלא בשאר איסור אי,ל דכל ספק דרבנן אזלינן ביה לקולא" דאף דקיי,נראה לומר

יבוא כ "או , דמחזקינן ליה בעבד הרי– ם"אבל הכא כיוון דאי שרינן ליה בעכו, דרבנן

 גזרו נמי לכן. וכן נמי אתי למיכל בתרומה, מצוות עשה שהזמן גרמןפטור עצמו נמי מכל ל

  .אף דהוי ספיקא, בהא
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נן ספק דאורייתא  מתוך דאמרי–  דהיכא דאיכא דרבנן ודאורייתא,ז"וכמו שכתב הרדב

נ כיון דגבי כל " ה.כיוון דהא בהא תליא, לחומרא אמרינן נמי בספק דרבנן דהוי לחומרא

, ממילא אזלינן נמי לחומרא לעניין ספיקות דרבנן שלו, ספק דאורייתא אזלינן ביה לחומרא

  ."אידכר מאי עבדת באורתא"ל "כ שפיר א"וע

 מכל ,בוא להקל נמי בדאורייתאעלול לף ד א, דכיון דהוי ספק בדרבנן,הולישנא קמא סבר

לא משום הכי  . אזלינן בספיקא לקולא– ןנאיסור דרבב  הואנולד עכשיושמקום כיון דהספק 

  . דלא חטא בזה,"אידכר מאי עבדת באורתא"הוי מצי שבור מלכא למימר לבאטי 

        

        ....הההה

א או  אי ספיקא דאורייתא מהתורה לחומר,א"ם והרשב"ונראה דפליגי במחלוקת הרמב

 כשיטת ,ל דספיקא מהתורה לקולא"דלישנא קמא ס. מהתורה לקולא ומדרבנן לחומרא

 דלא שייך לגזור ,"אידכר מאי עבדת באורתא"ל "אא לומר דשבור מלכא "אלכן ו, ם"הרמב

 , ספק איסורא עלאלאבור בכך אף אם יאכל בתרומה לא יעמפני ש, דילמא יאכל בתרומה

מר לאו קים ליה "ל "כ מוכרחים לומר דא" ע.זירה לגזירה והוי ג,וספק אינו אלא מדרבנן

  ."בגויה

כ שפיר איכא למיגזר דילמא " א.ספיקא דאורייתא מהתורה לחומראדל "אבל איכא דאמרי ס

שפיר הוי מצי למימר ליה שבור ו, צוות עשה שהזמן גרמןיאכל בתרומה ולא יקיים כל מ

  ."אידכר מאי עבדת באורתא"מלכא 

  

        ....וווו

לפני אידיהן של : "דהנה פתחה המסכת. לקשר את סוף המסכת עם תחילתהמעתה נוכל 

. ל דרק יום אחד אסור"לא כנחום המדי דסזהו ש ו,"ימים אסור לישא וליתן עימהם' ם ג"עכו

 שפיר לכן. ש"עיי, הדרן דשבועותבוכמו שהארכנו בזה , ל דספיקא מהתורה לחומרא"כ ס"ע

 רק אי נימא  נכון יהיה דזה,"מאי עבדת באורתאאידכר "ל שבור מלכא "מסיימינן בהא דא

ספיקא מהתורה לקולא צריכים אנו דל " אבל למאן דס;ל"ספיקא מהתורה לחומרא כנד

  . "מר קים ליה בגויה ומר לא קים ליה בגויה"ל "לומר דא

. "ד לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה"הורו בי" :והנה בריש הוריות אמרינן

ד דלא הוי הוראה עד שיאמרו "מדייקינן מזה למ'  ובגמ?"לעבור"לשון למה אמר : וקשה
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  לשון נמי הוי"מותרים אתם"ל דאפילו " לשמואל דס:קשהעדיין ו. "מותרים אתם לעשות"

  ? מאי מתרץ להו,הוראה

או  "מותרים אתם" אי אמרו פקא מינאש שם דמאי נ"כבר הקשה הראהנה  ד,נראה לומר

מותרים אתם מהתורה אבל " אם אמרו דנפקא מינא, ל" ונ?"מותרים אתם לעשות"אמרו 

כיון שאמרו תיכף דאסור הרי , "מותרים אתם לעשות"ד בעינן דווקא "דלמ. "אסור מדרבנן

 " אתםמותרים"אבל אי נימא דגם . ולא חשיב הוראה, "לעשות"מדרבנן לא קרינן ביה 

  ."מותרים אתם" אמרו רי הםכ הכא ה" א– לחודא הוי הוראה

 אבל אם אמרו דאין זה וודאי איסור אלא ,"מותרים אתם"נם נראה דכל זה היכא שאמרו אמ

כ שפיר אמרינן "ע. "מותרים אתם" דאין כאן לשון , גם לשמואל לא הוי הוראה– ספק איסור

 אבל ההוראה לא נגמרה ,"מותרים אתם"ד בלשון " הורו בי: כלומר–" ד לעבור"הורו בי"

כ אין כאן " א–  אבל אם אמרו דהוי ספק איסור;איסור דרבנןה כך שאמרו שיש בזי "אלא ע

  . הוראה לעבור כלל

ל דאף דהורו שאין כאן ודאי "שפיר י, אמנם כל זה ניחא אי נימא דספיקא מהתורה לחומרא

אבל אי נימא דספיקא מהתורה לקולא לא שייך . מ לא מיקרי הוראה"מ, איסור אלא ספק

  ?"מותרים אתם" דמאי שנא מכל שאר איסורי דמיקרי ,"לעבור"למיעוטי ספיקא מלשון 

        

        ....זזזז

אידכר מאי עבדת " דכיון דמסיימינן . סמיכות עבודה זרה להוריותאתי שפירלפי זה 

ד "הורו בי" ממילא שייך שפיר לומר ,דמוכח מזה דספיקא מהתורה לחומרא, "באורתא

מפני , אלא ספק אסור שאמרו שאין זה וודאי אסור כגון, הורו בספקלאפוקי אם  ,"לעבור

  . "מותרים אתם" ולא הוי אפילו ,ספיקא דאורייתא מהתורה לחומראשבמקרה זה 

ד לעבור על אחת מכל "הורו בי"ל יש אם למסורת מהא דאמר "עוד הוכחנו דתנא דהוריות ס

 .ויתבאר בהדרן לסדר נזיקין. "מצוות האמורות בתורהה
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        ))))1111((((    הדרן למסכת הוריותהדרן למסכת הוריותהדרן למסכת הוריותהדרן למסכת הוריות

    

  

        ....אאאא

  . סדר נזיקיןבין כל המסכתות שלסביר את הקשר שנ ,ק בסיום המסכת עצמולפני שנעסו

  :ק מתחילה המשנה הראשונה"במסכת ב

  . השור והבור המבעה וההבער,ארבעה אבות נזיקין

כי  ": כמו שמתחיל הפסוק,"אש" ולא לשון ,"הבער" למה נקט התנא לשון ,יש לדקדק כאןו

כך .  ולא משום ממונו,ציוישו חייב משום חיאל ד" דהתנא אגב אורחא קמ,ל" וי?"תצא אש

 )מעצמה:  משמע– "כי תצא אש"(נו פתח הכתוב בנזקי ממו: ")ב" עבכ( 'הגמ מקשה גם

שו משום ילומר לך דא, )י המבעיר"ע:  משמע– "המבעיר את הבערה"(וסיים בנזקי גופו 

שו משום ישאם כי אז היינו דורשי,  הפסוקלשוןכ, "אש"בלשון פתח התנא  לא לכן. ציויח

  .ממונו

ל סובר "ור, ציוישו משום חיאד סובר יוחנן' ר. ל" וריוחנן'  חולקים בזה ר)א"כב ע( ק"בבו

כי אף שרוב . יש להניח שחולקים אם הולכים בממון אחר הרוב או לא. שו משום ממונויא

  איך חייבה:כ יקשה" א.מיעוט מפקירה אבל ,אדם אינם מפקירים את האש שמדליקיםהבני 

כ האש כבר "או,  הלא הוא יכול לומר שהוא מן המיעוט שמפקירים,התורה על נזקי אש

אפילו ואם כך הרי ש, הוא המזיקונמצא שהאדם , ציוישו משום חיל דא" צאלא! אינה ממונו

  . שאין הולכים בממון אחר הרובףא,  חייבעדייןאם האש אינה שלו 

כ אפשר "וא,  את אישםאינם מפקירים והרוב ,סובר שהולכים בממון אחר הרוב ל"אבל ר

  . משום ממונולבאר שחיובו של האדם על מעשה האש הוא משום
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        ....בבבב

  :שפותחת, מ"במסכת התחלת ק עם "של תחילת מסכת ב יצא לנו הקשר הז לפי

 זה ישבע שאין –  זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי,ים אוחזין בטליתישנ

זה אומר כולה שלי .  לו בה פחות  מחציהלו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין

 זה ישבע שאין לו בה פחות משלושה חלקים וזה ישבע – וזה אומר חציה שלי

  . חלקים וזה נוטל רביע שלושה זה נוטל,שאין לו בה פחות מרביע

. מיגו דאי בעי אמר כולה שליבדחציה שלו במה שאמר  נאמן יהיהד, 'מקשים התוס

 והוי מיגו ,כי בחציה השני מוחזק זה כמו זה, ציא לא אמרינן דמיגו להו,'ומתרצים התוס

  .להוציא

י רוב לא " וגם ע,ל דמיגו לא עדיף מרוב"צ?  למה מיגו לא יועיל גם להוציא:וצריך להבין

  .מוציאים ממון

וחד ,  אבות נזיקיןבארבעהכיוון שהתחלנו . עכשיו יצא לנו הסמיכות של שתי המסכתות

שו חייב משום י דאלהורות לנו" אש"ולא נקטה המשנה לשון , "הבער"מינייהו הוא ה

שניים אוחזין בטלית זה אומר " בל כןע. מפני שאין הולכים בממון אחר הרובוזאת , ציויח

פ שיש מיגו להאמין לו שחצי "אעד, "כולה שלי וזה אומר חציה שלי אינו נוטל אלא רביע

  .מון אחר הרובאין הולכים במש  הרי–  והמיגו הוא בתורת רוב,שלו

  

        ....גגגג

  :ב" מסכת בתה שלהתחלאת  נבין י זה"עפ

  .השותפים שרצו לעשות מחיצה בונים את הכותל באמצע

מהשכנים  אחד : זאת אומרת–  אבל אם לא רצו,רצו אז בוניםאם דווקא ש, מדייקת' הגמ

  . כי היזק ראיה לא שמיה היזק, מכריחים אותו לבנותין א–  רוצהינוא

 סובר שהיזק ראיה )ב"ב ע (שם' ד בגמ"שחד מ, ת מחלוקת במציאותולכאורה איך שייכ

פ הרוב בוודאי היזק ראיה שמיה "ל כי באמת ע" צ?לא שמיה היזקד ל"חד ס ו,שמיה היזק

.  לא שמיה היזקולגביהם היזק ראיה, אינם מזיקים בראייתםבני האדם אבל מיעוט , היזק

ד לא " ומ;יתם מזיקים בראיוהרוב, רובשמיה היזק סובר שהולכים בממון אחר הדד "כ מ"ע
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 אני מן המיעוט שאינם : ויכול לומר,שמיה היזק סובר שאין הולכים בממון אחר הרוב

  . בונים את הכותל ורק אם רצו,כ אין כופין"ע. מזיקים בראיה

 בכל זאת אין כופין כי אין ,פ שיש רוב שמזיקין" שאע,ב"יוצא לנו הסמיכות למסכת ב

  .מ"כפי שביררה לנו המשנה הראשונה במסכת ב, חר הרובון אהולכים בממ

  

        ....דדדד

 ,רב סובר שהולכים. )א"מ מו ע"ב (כידוע חולקים רב ושמואל אם הולכים בממון אחר הרוב

ס בהרבה מקומות "כי אנו מוצאים בש, לטעמייהו אזלישל "יו. ושמואל סובר שאין הולכים

 הלא גם בממון יש :ל כךש להקשות עוי. דספק ממונא אזלינן לקולא וספק איסורא לחומרא

יש לתרץ בשני זאת  !כ צריך היה ללכת בספק ממון לחומרא"וא, "בל תגזול"איסור ד

  :אופנים

 אבל לא החמירו אלא ; אלא דרבנן החמירו לאסור,דבאמת כל ספיקא מהתורה לקולא. א

 את  והשאירו,ספקב לא החמירו לאסור ,ד הפקר" דהפקר בי,נות אבל בממו,יןבאיסור

  . דספיקא לקולא,דין תורהההלכה על 

דאמר רחמנא איירי " לא תגזול" דוהיינו משום,  דספק גזל התורה התירה,כתירוץ התומים. ב

  . ספקולא בגזל, דווקא בגזל ודאי

 –" ועשה אחת מכל מצוות" : וקוראים, דיש אם למקרא)ב"יז ע( רב סובר בכריתותוהנה 

אחת של ,  שתי חתיכותבמקרה שלחייב אשם תלוי רק אינו והיינו ד,  שתי מצוות,ברבים

אבל במקרה של חתיכה . שאכל אחת מהן ואינו יודע איזו מהן אכל, חלב ואחת של שומן

דספיקא מהתורה רב כ סובר "ע. אינו חייב אשם תלוי, ספק של חלב ספק של שומן, אחת

 מן ממוןספק  ד,וןכטעם הראשרב סובר כ "א. ולכן אינו מתחייב באשם תלוי מספק, לקולא

וכל זה  . להחמיר בממונותקנוי לא תוגם חכמים שאסרו מספיקא באיסורין, התורה לקולא

 כי , גם בממון אסור– גבי רובאבל ; שאזלינן ביה מהתורה לקולא, דווקא לגבי ספק השקול

  .הולכים בממון אחר הרוב

כ "ע.  חייב אשם תלוי דגם על חתיכה אחת)א" עקיג(  שסובר ביבמות,שמואל לשיטתוואילו 

לא "דקרא ד , כטעם השניבארלהוא כ מוכרח "א.  דספיקא מהתורה לחומראל לשמואל"ס

 אפשר ללכת בו אפילו על גזל ש,כ בספק גזל"א.  ספק ולא על גזלודאינאמר על גזל " תגזול

 הולכים ומשום כך למד שמואל שאין, כלל" לא תגזול"חל האיסור של  אין ,רובאחר ה
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" אחת מכל מצוות: "וכתיב, ששמואל סובר שיש אם למסורת,  מכאן יצא.ר הרובבממון אח

  .דהיינו אפילו על חתיכה אחת ספק של חלב ספק של שומן חייב אשם תלוי, ביחיד

  

        ....הההה

  :בתחילת מסכת סנהדרין

  .דיני ממונות בשלושה

סוק פשנחלקו ב', ומבארת שם הגמ .היא שדיני ממונות בחמישה )ב"ג ע (רביאילו דעת ו

ומכאן לשני ,  לשון רבים,"ירשיעון" וקוראים ,רבי סובר יש אם למקראד, "אשר ירשיעון"

 מוסיפים עליהם עוד ,ד שקול" ואין בי;והרי כאן ארבעה,  עוד שניים–" האלהים"; דיינים

 הרי ,לשון יחיד,"ירשען" וקוראים ,יש אם למסורתד י סברחכמיםאבל . הרי חמישה –אחד 

  . דייניםהרי שלושהו , שניים–" אלהים" ;אחדכאן 

 וספיקא מהתורה ,ב שאין הולכים בממון אחר הרוב"במסכת וכיון שלמדנו בתחילת 

וזאת משום  , אשם תלויאפילו על חתיכה אחת חייב ד,ביחיד" מצות" וקוראים ,לחומרא

ל "משום דס, דיני ממונות בשלושה דמסכת סנהדרין ב מתחיל התנאלכן. יש אם למסורתד

  .  דייניםחמישהובעינן , דסבר יש אם למקרא, כרבי ולא ,יש אם למסורת דגם כן

  

        ....וווו

  :במסכת מכות מתחילה המשנה

  . חייבים מלקות"מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה"

ולא  ,"מעידין שהוא בן גרושה או בן חלוצה" למה מתחיל התנא דווקא ב:'ומקשים התוס

 שבדיעבד ,אפילו בבן גרושהדעינן ו דאיצטריך לאשמ,ויש לתרץ ?"מעידין שהוא ממזר"ב

קידושין סו  ( אפילו זרעו פסול–" והיתה לו ולזרעו אחריו" : כמו שכתוב,עבודתו כשרה

  .מלקותהעדים מ חייבים " מ,)ב"ע

 אולי לא הכשירה התורה את, ל להכשיר את עבודתו אפילו בבן גרושה ודאי" מנ:אבל קשה

ל "צ. הוי כשאר פסוליםבן גרושה וודאי ב ך א,ע שהוא ספק בן גרושהעבודתו רק אם נוד

כיון שהכשירה התורה ו,  בין ספק לוודאיפקא מינהכ אין נ"או, שספיקא מהתורה לחומרא

  .וודאיב  הוא הדין– אף שמעיקרא דדינא היינו צריכים ללכת לחומרא, ספקב
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כ "או,  שיש אם למסורתדיני ממונות בשלושה מפניב ה מסכת סנהדריןליאחר שהתחומ

מעידין שהוא בן גרושה או בן "ה מסכת מכות בליכ התח" ע,ספיקא מהתורה לחומרא

כי ספיקא , וודאיבספק בין ב בין – פ שעבודתו כשרה בדיעבד"אעש להשמיענו ,"חלוצה

  .מלקותהעדים  בכל זאת חייבים – מהתורה לחומרא

  

        ....זזזז

 דעת כ,אין הולכים בממון אחר הרוב. א: ה זה בזשהם תלויים,  שלושה דבריםה למדנועד כ

" מצות"דורשים . ג.  כי יש אם למסורת,ספיקא מהתורה לחומראד ל"באיסור ס. ב. שמואל

  .      חתיכה אחתחייב אשם תלוי גם ב: דהיינו, בלשון יחיד

 דספיקא מהתורה דין אשם תלוי למה צריך ללמוד מ:ד יש אם למסורת"אבל יש להקשות למ

  .ספק לחומראזהו פסוק מפורש דלא הו ,לחומרא

רץ אשכן , )ב" ענג( ז"בעבו' מקשה על כך הגמ ו,"ואשריהם תשרפון באש ":והוא מדכתיב

 דכיון ,' הגמ ותירצה. ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו, מוחזקת לישראל מאבותיהםישראל

הו ם ופלחי ל"וכי אתי עכו,  בעבודת כוכביםשעבדו לעגל גלו אדעתייהו דניחא להו

אימא כל דבהדי עגל יאסרו מכאן ואילך  ":'הגמועל כך שואלת . שליחותא דידהו עבדי

ם "שיש עלינו לאסור רק את האשירות שהיו באותו הזמן שעשו העכו: כלומר, "נשתרי

כבר לא נחשבים , אבל אחרי שחזרו ישראל בתשובה, שליחותם של ישראל שחטאו בעגל

גבי האשירות שנעבדו מכאן ואילך נאמר דאין אדם ואם כן ל, ם שלוחיהם של ישראל"העכו

אי אפשר לדעת איזו אשירה : דהיינו – "?מאן מוכח: "'ומתרצת הגמ. אוסר דבר שאינו שלו

  .נעבדה בזמן העגל ואיזו לאחר מכן

שנעבדה לאחר אשירה היא  יש ספק שמא שירה ואשירהעל כל אש, ולפי דרכנו למדנו

כ משום " ע."תשרפון"ובכל זאת אמרה התורה  ;ולא נאסרה, שחזרו ישראל בתשובה

,  ומכל זה עולה דפסוק מפורש הוא להחמיר בספיקא דאורייתא.דספיקא מהתורה לחומרא

  ?ואם כן מדוע צריך ללמוד זאת מתוך דרשה של יש אם למסורת

 סובר דקרקע , אם למסורתי"נלמד עספיקא מהתורה לחומרא שהדין של ל " דמאן דס,ל"צ

משום ,  גם ללא שליחותם של ישראלהיה כוח ביד הגויים לאסור את האילנות ולכן, נגזלת

  .ולא מכח ספק, ואם כן הם נאסרו באיסור אשירה מכח ודאי, שהאילנות נגזלו על ידם
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        ....חחחח

 אם דורשים שאלהאם קרקע נגזלת או לא תלוי בהדין  ש,' אומרת הגמ)ב"ז עקי(ק "במסכת ב

ד קרקע אינה נגזלת דורש את כל "מ .יבויי ומיעוטיאת כל התורה בכללי או בפרטי או בר

 כפי ,כ"ע. ד קרקע נגזלת דורש את כל התורה בריבויי ומיעוט" ומ;התורה בכלל ופרט

ואשריהם " אמרה התורה ולכן, ד ספיקא מהתורה לחומרא סובר שקרקע נגזלת" למ,האמור

  .דורש את כל התורה בריבוי ומיעוטהרי הוא ו, "תשרפון באש

להרע או  ", כתוב בתורה להבא– שתים. "שתים שהן ארבע"בחיל התנא שבועות  מתלכן

אכלתי ולא ", עוד שתים נלמדות מדרשה לשעבר ו; אוכל ולא אוכל: זאת אומרת,"להיטיב

 כו( ע"רו ישמעאל' מחלוקת רוזו היא . י שדורשים את התורה בריבוי ומיעוט" ע,אכלתי

 מפני שדורש את כל התורה בכלל ,תיד לבוא אינו מחייב אלא על העישמעאל'  ר:)א"ע

לכל אשר ",  פרט להבא– "להרע או להיטיב",  כלל– "נפש כי תשבע ": והוא דורש,ופרט

 ואהני כללא ; אף כל להבא–  מה הפרט מפורש להבא:חזר וכלל –" יבטא האדם בשבועה

  .בתרא לרבות אף דברים שאינם של הרעה  והטבה

 סובר שדורשים את כל התורה והוא, חייב קורבן שבועהע סובר שגם על לשעבר "אבל ר

 "להרע או להיטיב",  כלל– "ונפש כי תשבע לבטא בשפתיים ":כ דורש"ע. בריבוי ומיעוט

  .אפילו לשעבר, ריבה הכל חזר וכלל ו–" לכל אשר יבטא האדם בשבועה ", מיעוט–

  

        ....טטטט

  :ז" דעבוכ מתחיל התנא"אח

  .אסור לשאת ולתת עימהם ימים שלושהם "לפני אידיהן של עכו

 משום שסובר התנא דספיקא מהתורה .)ב"ז ע ( שאוסר רק יום אחד,לא כנחום המדיזהו שו

אבל .  אטו יום האחד שלפני אידיהן, אידיהןכ גזרו אפילו על שני הימים שלפני" ע,לחומרא

פני  גוזר על היומיים שלפני היום האחד שלינו א, שסובר ספיקא מהתורה לקולא,נחום המדי

  .אידיהן
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        ....יייי

ועשה אחת מכל "ומהפסוק  , ויש אם למסורת,ספיקא מהתורה לחומראד למדנו, כפי האמור

  . חייב אשם תלויאפילו על חתיכה אחתדורשים ד" מצות

". וות האמורות בתורהד לעבור על אחת מכל מצ"הורו בי: "דהוריותכ מתחיל התנא "אח

ג  ( ולא בעקירת כל הגוף,ם מקצת וביטול מקצתד אינו חייב אלא על הוראה של קיו"ביוהנה 

. מצוה עצמהכל ה ולא ,ה חלק מהמצו– "ותומכל מצ ": ממה שכתובאתחזקיה לומד ז. )ב"ע

, כמו שבת,  מהרבה מצוות: זאת אומרת,טובא משמעו , כתיב"מצוות" הלא :'מקשה הגמו

ז לבד או "בוו ע א–  אחת מכל אלהואם כך אפשר לומר שמדובר שהורו לבטל, ז נידה"בוע

מצות " :'מתרצת הגמ.  כל המצוה ועדיין אפשר לומר שהורו לבטל את– שבת לבד או נידה

קיום מקצת וביטול , עבר על חלק ממנהואיירי ש,  מצוה אחת:דהיינו, תו אח"ו-ב, "כתיב

  .יש אם למסורתמכל זה למדנו ש. מקצת

 

        ....יאיאיאיא

  .עכשיו נגיע לסיום מסכת הוריות

  :)א"יד ע (בסיום מסכת הוריות

 , חריף ומקשהזירא'  ר?הי מנייהו עדיף –זירא ורבה בר מתנא '  ר:איבעיא להו

  . תיקו?מאי, ורבה בר מתנה מתון ומסיק

  ? בלי שמות,בקיצור, "מתון ומסיק" ,"חריף ומקשה"שאלו סתם מדוע : ויש להבין

 אף ,ה"בכל מקום הלכה כבשידוע שהרי . 'דלכאורה לא מובנת שאלת הגמ, לומרנראה ו

עדיף טפי על " מתון ומסיק"ברור ש אם כן .ש מחדדי טפי" דב)ב"יג ע( שמובא בעירובין

  .ה"כדמוכח מב, "חריף ומקשה"

ולא בשני , הוא דווקא בשני תלמידי חכמים יחידים' ל שהספק שבו הסתפקה הגמ"אלא צ

נו שהרי כבר הוכח, ה מטעם אחר"דשם הוכרעה הלכה כב, כבית הלל ובית שמאי, בתים

ודעת , )א"סנהדרין ד ע (ש"ה וב"והרי גם בזה נחלקו ב, מכל האמור לעיל דיש אם למסורת

אבל במחלוקת בין שני תלמידי . ה"ומשום הכי פוסקים הלכה כב, ה דיש אם למסורת"ב

   ".חריף ומקשה"או " מתון ומסיק"אם עדיף '  לא הכריעה הגמ–חכמים 
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        ))))2222((((    הדרן למסכת הוריותהדרן למסכת הוריותהדרן למסכת הוריותהדרן למסכת הוריות

    

  

        ....אאאא

  :)א"יד ע (ת הוריות מסכסוףב

 סיני :שלחו להו? איזה מהם קודם: שלחו לתמן. רבה עוקר הרים,  יוסף סיניבר

  .דאמר מר הכל צריכים למרי חטיא, עדיף

יתות סדורות לו כנתינתן יברהמשניות והבין סיני לעוקר הרים הוא שסיני הוא מי ששההבדל 

עוקר הרים . ולהבין דבר מתוך דברלתרץ , להקשותכדי  דיו מפולפל אין הואאבל , מהר סיני

 ונקרא עוקר הרים מפני שהוא מפרק קושיות שהן דומות כהרים ,דוהוא חריף ומפולפל מא

  .םשאין אדם יכול לפרק

 מי מהם – סיני ועוקר הרים :רץ ישראלשלחו לא, בבבלכשהיו צריכים למנות ראש ישיבה 

 אפילו : כלומר,כין למרי חטיאשהכל צרי, יש להעדיף את הסיני: תשובת בבל היתה? עדיף

 ין הואאם א, לאדםכי מה מועיל הכסף . עשירים שיש להם הרבה כסף צריכים לבעל החיטים

כי אף , כל כך את האחרים צריך עצמו אינובעל החיטים , עם זאת ?מוצא לקנות בהם חיטים

  .  מהםלחיותשיוכל חיטים הרי שיש לו ,  דברים אחריםשאין לו הרבה כסף כדי לקנות בו

 מוצא מי שימכור לו  הוא אם.אין לו חיטיםאך כסף הרבה  שיש לו ,עוקר הרים דומה לעשיר

בעניין לימוד גם .  מועיל לו הכסף כלום אין– ואם לאו ,מועיל לו הכסף –חיטים בכספו 

מוצא מי שילמד לפניו משניות הוא  אם , שהוא מפולפל ומחודד, עוקר ההרים:התורה

בהן ל לדייק כיוו והוא , לו פלפולו חידודוו יועיל–ל להתפלפל בהן  כדי שיוכיתותיובר

 מוצא מי שילמד הוא אינואם אך .  להגיע אליהם מסוגליםינם שאחרים א גדוליםחידושים

   ? מה מועיל לו הפלפול– יתותילו משניות ובר
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        ....בבבב

 הוא מורה .ותהסיני אינו מחדש מדע. הוראהה לעניין עיקר ,ן שני האנשיםהבדל ביישנו עוד 

 ,ם לודברי מי שקדאת הוא מתאמץ להבין .  עיקר תורתו ודעת רבותיו היא,מפי השמועה

   . קודמיודברישלו מתוך -א סמך לדבריווולמצ

 אלא שהוא מחדש הרבה ;בדברי רבותיו הראשונים ומפלפל בהםמסתייע הרים העוקר גם 

הוא משתמש . ל העיקרויש שהחדש מרובה על הישן והתוספת מרובה ע, מתוך דבריהם

 כי סוף סוף אין ,כמו דרכו של הסיני, לפניו אבל אין דרכו בטוחה ,בשכלו החד ובסברתו

  .סייג לתורה – מסורת :וכמו שאמרו,  הקודמיםלהוסיף על דברי

 ,דברי הראשוניםאת  אין האחרונים באים לבאר ,חוץ מחכמת התורה, הטבעבכל חכמות 

דרכה של לא כן .  מי שקדמוו שלש ואינו זקוק לדעתאלא כל אחד מוסיף משלו דבר חד

הראשונים מבארים את , התלמוד מבאר את התורה.  אנו אין לנו אלא דברי רבותינו:תורתנו

חכמות ה שארב.  והאחרונים מבארים דברי הראשונים,התלמוד ושואבים ממנו דבר הלכה

הראשונים והוסיפו חכמים הדברי את הם אספו הואיל ו, האחרונים גדולים מהראשונים

משלהם ו , האחרונים קטנים מן הראשונים,אבל אצלנו. עליהם מה שלא ידעו הראשונים

 ל כןע. לחלוק עליהםעל מנת  ולא ,לבאר דברי הראשוניםכדי אינם רשאים להוסיף אלא 

 כל חידושינו והמצאותינו . סייג לתורהשהיא, המסורת שמסרו לנו רבותינומור את עלינו לש

  .הלכה הם מהתורה הכתובה והמסורההות של אמה' ד-ב

וממנו לבשל , אפשר להכין מחיטים קמח. דאמר מר הכל צריכים למרי חטיא, לכן סיני עדיף

, את החיטה לא הצמיחו –האופה והמבשל אבל . ולאפות מיני מאכלים שונים ורבים

ציא שיטה ממהכל , עושה ציצים ופרחים לתורההכן כל . לתת לחם לרעביוכלו ובלעדה לא 

כולם ממקור התורה ישתו וממעיין ישועה ,  כולם לדברי רבותינו הם צריכים– ומחדש הלכה

  . הסיני הוא מרי דחטיא.זה ישאבו
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        ))))3333((((    הדרן למסכת הוריותהדרן למסכת הוריותהדרן למסכת הוריותהדרן למסכת הוריות

    

  

        ....אאאא

  :)א" עיג( בהוריות

יטמא ימוטב ש – ופגע בהם מת מצוה ,סגן ומשוח מלחמה שהיו מהלכין בדרך

  .טמא סגןימשוח מלחמה ואל י

של  םלאוויהל דלגבי מת מצוה הותרו לגמרי "י ס"רש. 'י ותוס" פליגי רש)א" עכ( ובברכות

  הללוםלאווי כתבו שה)ה שב"ד ('תוס. וכל דיני הטומאה לא נאמרו על מת מצוה, כהן ונזיר

  .אך לא הותרו לגמרי, כמו שבת לגבי מילה, מפני מת מצוהרק נדחו 

ואומרת שם  . הותרה בציבור או רק דחויהם א,ומאהטלגבי  תקוחלישנה מ )ב"ו ע( וביומא

 אף שאפשר בכהן טהור ,הני בית אב זה טמאים יקריבו הםו אם כ– ד הותרה"דלמ', הגמ

  דכל ,טמאיןהאיכא טהורים בהאי בית אב יעבדו אם אפילו ש , ואיכא דאמרי.ממשמר אחר

 ,הוי טמא כטהורדמאחר שהותרה טומאה , והטעם פשוט. טומאת מת בציבור רחמנא שריה

  .  וכאילו לא נאמר דין טומאה כלל

י נכרים "אין עושין דברים הללו לא ע" :גבי פיקוח נפשל )ב"פד ע( דכוותיה אשכחן ביומא

מכל אלה . )ג"ה, ב"פ (שבת' הלבם "וכן פסק הרמב. "י גדולי ישראל" אלא ע,י קטנים"ולא ע

ב ייחה, טהורהטמא וה שווים בזה – טומאהדיני הושבת  איסור ו דכיון דהותר,אנו רואים

  .כאינו בר חיוב

  

        ....בבבב

 ,אם כך. נזיר במת מצוהל דטומאה הותרה לכהן ו,י בברכות"שיטת רש לאך יש להקשות ע

יטמא משוח מלחמה יואמאי מוטב ש, משוח ואסגן ,  מי קודם להיטמאמאי בעי בהוריות

ושניהם ,  של כהן ונזירוהלא לגבי מת מצוה אין כלל דיני טומאה וטהרה ?יטמא סגןיואל 

  !שווים בהיתר
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, שדנו בשאלה מי ייטמא קודם למת מצוה,  לגבי כהן גדול ונזיר)א"נזיר מז ע (כמו כן מצינו

וגם כאן יש .  חמורה גדול משום דקדושת כהן, גדוליטמא כהןייטמא נזיר ולא ופסקינן שי

וכי ? אי מיבעיא להו מ–שאם טומאת מת מצוה הותרה אצל כהן ונזיר , י"לשיטת רש לשאול

  !?אף שנמצא כהן טהור אחר, גרע מכהן טמא שרשאי להקריב

כך גם הדין , אף שיש לידו נכרי, שצריך הישראל לחלל שבת, וכפי שמצאנו לגבי פיקוח נפש

  .אף שיש לידו ישראל, נותן שכהן יכול להיטמא למת מצוה

 – ת מצוהן קטן שפגעו במכהן גדול וכהב, מספקא ליה ד) רעאמצוה( ראיתי במנחת חינוךו

  יותרתו גבוההמעלשהרי , הן גדולטמא כילא יאם לגבי כהן גדול ונזיר פסקנו ש. יטמאימי 

ש "ע. יטמא הגדולבזה נאמר שי, מצוותר אינו בש ,קטןך לגבי  א; ובר מצוות הוא,משל נזיר

, צוהת מ והוי ככהן וישראל שפגעו במ,קטן אינו מוזהר על הטומאהש ואף .ע"שהניח בצ

 לכאורה הדין ,י"אבל לשיטת רש. טמא הכהןיכיון דאפשר בהיתר אמאי ידבזה אמרינו ש

  . כל טומאת מת לצורךמאחר דהותרה, שאין הבדל בין המקרים צריך להיות בזה

  

        ....גגגג

של יבורר גם ספקו  –עניין זה  וכשיתבאר ,י"באמת צריך טעם מדוע הדין כן לשיטת רש

  .המנחת חינוך

מוגדר עוד מת שאם יש לו קוברין אינו  )ב"יבמות פט ע (הוא הדין מצוהת דבמ, לומרל "נ

 אחד מהם גבי שלהרי , והוא די לו באחד,אם פגעו בו שני קוברין בבת אחתמעתה  .מצוה

שעל כרחך אי אפשר אלא .  והוא השני, דהא יש לו קובר,ן המת נחשב יותר מת מצוהאי

. הי מינייהו מפקתד,  את השני גם אי אפשרוכן לחייב אחד ולפטור; ניהםלומר שייפטרו ש

 היכא ששניהם שווים בחיוב אלא שכל זה נכון דווקא.  ששניהם חייבים הוא הדיןל כןע

וודאי לגבי השני  ב– זו מן השני מצוה אבל אם יצוייר שאחד קודם ל;לקבור את מת המצוה

  .וייב בכךהוא האדם הראשון שהיה מח,  דהא יש לו קוברין,ת מצוהאין כאן דין מ

ת  מי יתעסק במ:שאלההכשנשאלת ,  דקדושת כהן חמורה מקדושת נזיר,להכי בכהן ונזיר

כי ,  כללת מצוה הכהן אין כאן מגביל.  והוא הנזיר, הדין נותן שיתעסק הקדוש הקל?המצוה

ת  שמשום חומר הקדושה מניח הכהן לעסוק במ,אין זאת אומרת.  והוא הנזיר,יש לו קוברים

 , הכהן והנזיר, שווים בזה הרי שיהיו שניהם– מת מצוה ו החלטנו שזהו דאיל,המצוה

  . הטומאה במקרה זהמאחר דהותרה, שניהם מחוייבים במת המצוהואפילו כהן וישראל 
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 ועל שאלה ; לגבי הכהן או לאהמת נחשב מת מצוה אם :באמת עומדת כאן השאלהועכשיו 

,  לגבי הקדוש החמורנחשב מת מצוהנו כ אי" וע,זו באה הכרעה שהקדוש הקל צריך לקוברו

  .   הוא הקדוש הקל –כי יש לו קוברים 

 מצוה שה המנחת חינוךשאין כוונת. מובנת לנו חקירת המנחת חינוך בכהן גדול וקטןו

דאי הוה ,  זה אינו. מי שאינו בר חיוב כשאפשר בזהיטמא ומוטב שי,נדחית מפני האיסור

 מי משניהם : היאאלא דהכא השאלה. יב לעסוק בוהגדול מחויהיה , נחשב המת למת מצוה

  . לגבי השנית מצוה ואזי אין זה מ,קודם לעסוק בו

 יש ך ובכ, שכיון שיש קטן שאינו עובר על קדושתו יעסוק הוא בקבורתו,על זה אפשר לומר

כיון דהקטן אינו בר מ או דילמא ;גדולגבי הכמת מצוה ל ואינו חשוב ,קובריןלמת זה 

חשב יכ י" א,והרשות בידו להסתלק מקבורתו, אינו חייב ת מצוהגם במצוות מהרי ש, חיובא

 פטורכיון שהוא ד,  זהו במקרה–  הקטן לקוברוהסכיםאף אם  (שאין לו קובריםמת זה למת 

 , לקוברווייב כי בלעדיו אין מי שמח, חל מיד החיוב על הבר חיובאממילא, מחיוב זה

  .)וחשוב שאין לו קוברים
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        ))))4444((((    כת הוריותכת הוריותכת הוריותכת הוריותהדרן למסהדרן למסהדרן למסהדרן למס
    

  

        ....אאאא

לומדים זאת '  בגמ.ם הארץ קודם לכהן גדול עתלמיד חכם נאמר דממזר )א"עיג ( במשנה

  ."יקרה היא מפנינים"מהפסוק 

שללא הפסוק הזה מדברי כיון ומ,  דבר הלכה הא אין נביא רשאי לחדש,ולכאורה קשה

ם לפעמים מביאה אמנ. כ הנביא מחדש דבר הלכה מחודש"א, אומרים כןינו  לא היהנביא

אך כאן לא אמרה . ואומרת דאסמכינהו חכמים אקרא, מקור מדברי נביאים לדין תורה' הפס

  .ע"וצ, ומשמע שזהו המקור לדין דממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, כן' הגמ

גבי תלמיד חכם שבא , )ב"ל ע( בשבועות'  הגמי"הוא עפהזה שיסוד הדין , נראה לומר

דעשה משום , "ועמדו שני האנשים"שעליהם נאמר , ו צריך לעמוד כשאר עדיםשאינ, להעיד

 הו רק אסמיכובהוריות' ובגמ, בשבועות' מכאן שמקור הדין הוא בגמ. דכבוד התורה עדיף

  .אקרא

עשה דכבוד ש, אומרת )א" עלב( בקידושין' גמשהרי ה .על עצם הדיןיש להקשות עדיין אך 

  . במחילהינהן א וקדושת כה,התורה ניתן למחילה

 , הא עשה דכבוד התורה ניתן למחילה:דשבועות' ש להקשות גם על הגמואכן קושיה זו י

כ צריך התלמיד חכם למחול על כבודו "וא, לא ניתן למחילה" עמדו שני האנשיםו"ועשה ד

 )א" עכח( במגילה" טורי אבן"עמדו הזו כבר  הקושי על .ולקיים את העשה של עדות בעמידה

לא ניתן דתורה  וביזיון , משום דלעמוד הוא ביזיון,מתרץ" טורי אבן"ה". שפטשער המ"ו

היכא שנוגע רק ' אפיכי ממנה משמע ד, בהוריות' על תירוץ זה קשה מהגמאך . למחילה

טורי "ה ית נשארת קושידייןכ ע" א.ולא רק כשמדובר בביזיון, מת התורה קודםלכבוד ג

  ".אבן

אלא , יון דעשה דכבוד התורה עדיף אין צריך למחול כ:מתרץ באופן אחר" שער המשפט"

' הגמנראה שמד "לענ. יידחה" ועמדו שני האנשים"והעשה ד, כבוד התורה במקומו מונח

  . ל"הנ" שער המשפט"ראיה לבהוריות ישנה 
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        ....בבבב

שאם הנאנסת , בדיני אונס, )א" עכמ(  מכתובותורי אבןה יש להעיר על דברי הט"והנה בלא

שיבוא ', ובעי על כך בגמ; אין האונס נושא אותה, כגון ממזרת, ויה לבוא בקהלאינה רא

שבכהאי גוונא לא ' ועונה הגמ; וידחה את הלא תעשה של ממזרות" לו תהיה לאשה"עשה ד

' מגמ. "? מי איתיה לעשה כלללא בעינאדאי אמרה "ד משום, אמרינן עשה דוחה לא תעשה

ומשום הכי אי , א בשביל שלא יעבור על העשה הוא תעשהמשמע דהא דעשה דוחה לזו  

  . כבר אין העשה דוחה את הלא תעשה–דתו ליכא עוד עשה , אמרה לא בעינא

. עשה הוא בשביל קיום הא תעשהדהא דעשה דוחה ל משמע )א" עכא( ביבמות' אבל מהגמ

דאיתא שם שעשה דייבום דוחה את איסור הלא תעשה של אלמנה מן האירוסין לכהן גדול 

בכל ; ואף שאפשר לחלוץ לה ובכך לא יידחה הלא תעשה, )נפקא מינה לפטור את צרתהו(

ואף שאם יחלוץ לא ,  היאמצוהבום לאו ידחליצה במקום ימשום , זאת אין עושין חליצה

ולכאורה . מצוהבשביל קיום האת הלא תעשה דוחה מייבם ו מכל מקום ,יעבור על העשה

  .  עצומההקושיהיא 

 דמלמדין ,י" כמו שכתב רש,בכתובות אינו בשביל דאפשר לקיים שניהם שהטעם ,ותירצתי

 באונסש, כלאיים בציציתדין לדין אונס דלא דמי הוא  הטעם אלא ,אותה לומר שאינה רוצה

כ "וא ,מצוהאיכא רפיון בי מחילת הנאנסת מלמד ד"עצם העובדה שיכול לדחות אותה ע

יבום ליכא יאבל ב. ציציתכלאיים בא דמי ללו, עשה כזה אינו חזק דיו לדחות את הלא תעשה

ר ופטינו כ א" א,לחלוץהרי הוא מחוייב , שגם אם יחליט שלא לייבם כיוון ,מצוהרפיון ב

  .ויכול לדחות את הלא תעשה, משום כך עשה דייבום אינו חלש. בלא כלום

פשר  אבל לא משום דא,כתובות הוא משום דלא דמי לציציתב'  דהטעם לגמ,כיון דזכינו לזה

כדי שלא שאשמועינן ל י אתא"אלא שרש .י סובר כן"ל דגם רש" י מעתה– לקיים את שניהם

 כיון דזה לא , זה עיקר הטעםאין אבל ;יעבור על העשה מלמדין אותה שתאמר איני רוצה

  .   שניהםאת אפשר לקיים שנקרא 
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        ))))5555((((    הדרן למסכת הוריותהדרן למסכת הוריותהדרן למסכת הוריותהדרן למסכת הוריות

    

  

        ....אאאא

  :)ב"יג ע (בסוף הוריות

  . אחרים אומרים אילו היה תמורה לא היה קרב:בן שמעון בריהמתני ליה רבי לר

קרא : "אומרת המשנה.  במשנה לעניין מעשר בהמה,)א" עס( העניין הוא במסכת בכורות

התשיעי נאכל .  שלושתן מקודשין– ולאחד עשר עשירי, ולעשירי תשיעי, לתשיעי עשירי

' אמר לו ר. מ" דברי ר,תמורהוהאחד עשר קרב שלמים ועושהו , העשירי קרב מעשר, במומו

אחד עשר כבש ההש, יהודה היא מכך' השגתו של ר". ? וכי יש תמורה עושה תמורה:יהודה

 למדנו שאין תמורה עושה תמורה )א"יג ע(  ובתמורה, הוא תמורת מעשר הרישקראו עשירי

  . ולא תמורת תמורתו– "והיה הוא ותמורתו"מהפסוק 

כי תמורת מעשר אינה קרבה , "תמורה לא היה קרבאילו היה : "מאיר' רעל כך משיב 

 . מבכור"העברה" "העברה"רה שווה יגזמ )ב"ה ע( שלמים כמו שלמדנו במסכת תמורה

 אלא מכיון דקרב ;הוא קרב ואין תמורתו קרבה –" הוא' ה-אם שור אם שה ל ":בבכור כתוב

' ד רבי עם רזהו שלמ.  ועולה תמורה כמו קודשים אחרים,חשב להקדש ראשוןישלמים י

  .   אילו היה תמורה לא היה קרביםמרואחרים א: בנו שמעון

  :שמעון את רבי אביו' על כך שואל ר

  ?מי הם הללו שמימיהם אנו שותים ושמותם אין אנו מזכירים

  .בשמםאביו אלא שהיה רע בעיניו שלא קרא להם , אותם רבנים מי הם מעוןש' בעצם ידע ר

  .שו לעקור כבודך וכבוד בית אביך בני אדם שביק):רבי(מר ליה א

 :כלומר" (גם אהבתם גם שנאתם גם קנאתם כבר אבדה" ):שמעון' ר(מר ליה א

  .) ואין לשמור שנאה עליהם,כבר מתואותם אנשים 

 – מת כבר, אפילו שהאויב תם" (האויב תמו חרבות לנצח): "רבי( מר ליהא

  .)ולא יפה להזכירם, חרבות לנצח
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 מעשייהו נו רבנן לא אה; מעשייהוו היכא דאהנני מיליה ):שמעון' ר(מר ליה א

  .)כ אין לנטור שנאה עליהם"א,  לא הועילו לרעה:כלומר(

  .מ אילו היה תמורה לא היה קרב" אמרו משום ר:הדר אתני ליה

 לא –" מ"אמר ר", "מ"אמרו משום ר" אפילו רבי דענוותנא הוא תנא :אמר רבא

  .אמר

אילו היה תמורה לא היה ש,  דווקא את הדין הזהמעוןש 'ראת למה לימד רבי .  א:וקשה

 )ב"מג ע(  בזבחים,)ב"סד ע( ז" כמו בע,ס בשם אחרים" ולא ברייתא אחרת הנמצאת בש,קרב

  .וון בחר רבי דווקא הלכה זאת משמע שבמֻכ.ועוד

 שאין לנטור שנאה , בנושמעון' קיבל את דברי ר שאפילו אחר ש, של רבימו טעומה. ב

, "מ"אמרו משום ר" : אלא,"מ"אמר ר" :שנהמ לא "מ, וון דלא אהני מעשייהועליהם מכי

  .וכפי שהעיר רבא עליו

 ומותח  של רבידמשמע כאילו הוא מהרהר אחר מידותיו, גם דברי רבא קשים להבנה. ג

  .ביקורת על רבינו הקדוש

  

        ....בבבב

 דהיכא ,לאביו שמעון' נציין עניין אחד שעולה מהוויכוח בין ר ,ל"לפני שנבאר את כל הנ

 לא –  אם אחד חשב להרע לשני ומחשבתו לא יצאה לפועל: כלומר– דלא אהני מעשיו

  . שנאה לואין לנטורו, נחשב לו לחטא

 על :דברים נגעים באים' על ז: ")א"טז ע( במסכת ערכין. אבל אין זה לגמרי ברור שזה כך

מקשה ו. "וצרות עין,  הרוחגסות, גזל, שבועת שווא, גילוי עריות, שפיכות דמים, שון הרעל

 לומר לך ?ענני בר ששון למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קורבנות' והאמר ר" :'הגמ

שם מפרטת על מה מכפר כל בגד '  והגמ;"מה קורבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין

אבנט , מכנסיים מכפרים על גילוי עריות,  כתונת מכפרת על שפיכות דמים:מבגדי הכהונה

 הא דאהנו מעשיו הא ,לא קשיא" :'צת הגממתר. ' וכושון הרעמעיל על ל, ל הרהור הלבע

 בגדי כהונה – אי לא אהנו מעשיו, אתו נגעים עליה –אי אהנו מעשיו . דלא אהנו מעשיו

  .    )י"רש ( אהנו מעשיו שעל ידו נתקוטטו–  לשון הרע:הלדוגמ. "מכפרים

  ! מפני שנחשב לחטא,א אהני מעשיו צריך כפרהרואים מכאן דאפילו היכא דל, מכל מקום
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        ....גגגג

עד עולם על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ' לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה

ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מארם 

להיך לך את -א' להיך לשמוע אל בלעם ויהפוך ה-א' נהריים לקללך ולא אבה ה

  .להיך-א' הבך ההקללה לברכה כי א

דאי לא אהנו מעשיו אין לנטור , מפרש פסוקים אלו לאור הכלל שהבאנו" פרשת דרכים"ה

  :)ב"קה ע( בסנהדרין' י הגמ"זאת עפ .לו שנאה

רצה . בוי אתה למד מה היה בל)בלעם( מברכותיו של אותו רשע :יוחנן' רמר א

לא . "יך יעקבמה טובו אוהל "– לקלל שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות

  ."משכנותיך ישראל "–תשרה שכינה ביניהם 

  :אבא בר כהנא' ר ומסיים . בלעםאת כל הברכות של' גמה שם תוכך מפרט

' ויהפוך ה ": שנאמר, חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות,כולם חזרו לקללה

  . קללה ולא קללות– "להיך-א' להיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה-א

 :פרשים הפסוקיםכך מתו. שיו של אותו רשע לגבי הדברים שחזרו לקללהנמצא דהועילו מע

עד עולם על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים ' לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה"

; "ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים לקללך, בדרך בצאתכם ממצרים

והרי מה ? לדורי דורות' ה בקהל מואב לבואל לאסור ,מה המשטמה הזאתעל  :ואם תאמר

  על זה משיב!ה וגם שנאתו כבר אבד, הלא לא אהנו מעשיו– ששכר עליך את בלעם

להיך לך את הקללה -א' להיך לשמוע אל בלעם ויהפוך ה-א'  הן אמת שלא אבה ה:הפסוק

  .אהנו מעשיואכן  ו,כי כולם חזרו לקללה חוץ מאחד,  ולא את הקללות,לברכה

שהרי אילו לא היו מעשיו , דבלא אהני מעשיו לא נחשב לחטאמכאן  מוכחמכל מקום 

  .לא היו מואב נענשים עד סוף כל הדורות, מועילים אף לא לקללה אחת

        ....דדדד

 מפני , דגם בלא אהני מעשיו מותר לשנאו, דרבילקא דעתךאמנם יש להביא ראיה גם לס

 : כתוב.ים זוממיןין עדיענב , בפרשת שופטים,ן על התורה"הרמבזאת מ .שנחשב לחטא

  :ן"אומר הרמב.  ולא כאשר עשה:ודורשים, "ועשיתם לו כאשר זמם"
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, שהם שנים ושנים, בעבור כי משפט העדים המזימין בגזירת השליט, והטעם בזה

ויבואו שנים אחרים , והנה כאשר יבואו שנים ויעידו על ראובן שהרג את הנפש

זכותו של ראובן שהיה נקי כי ב, ציוה הכתוב שיהרגו, ויזימו אותם מעדותם

, מיד בית דין' אילו היה רשע בן מוות לא הצילו ה; וצדיק בא המעשה הזה

 נחשוב שהיה אמת כל –אבל אם נהרג ראובן ". כי לא אצדיק רשע: "כאשר אמר

' ואילו היה צדיק לא יעזבנו ה, כי הוא בעוונו מת, אשר העידו עליו הראשונים

  ". יעזבנו בידו ולא ירשעינו בהישפטולא' ה: "כמו שאמר הכתוב, בידם

 את בלעם ו שהפסוק נותן טעם למה עלינו לנטור שנאה לעמון ומואב אשר שכר,ל"לפי זה י

כי . להיך לך את הקללה לברכה-א'  ויהפוך ה,להיך לשמוע אל בלעם-א'  ולא אבה ה,לקללך

א יזירת מלך הג  היינו אומרים כי– ו היו אז ישראל חייבים וקללתו היתה מתקיימת"אם ח

  .אמר לו לקלל'  כי ה,מאת ההשגחה העליונהבלעם נשלח של ישראל באשמתם ו, הקללה

  . רביפי שהיתה ההווא אמינא של כ,ותאוגם בלא אהני מעשיו מותר לשנמכאן ש

  

        ....הההה

ל מקום דאמר רחמנא לא אם כ, )ב"ד ע(  אביי ורבא בתמורהלוקת דזה תלוי במח,ל"יעוד 

אי עביד ד אביי סבר .)מספר דוגמאות לכך' עיין שם בגמ( או לא מהני  אי עביד מהני,תעביד

והראיה . מה שעשה עשוי –אם עבר על מה שאמרה התורה שלא לעשות  :כלומר, מהני

אי עביד לא ד רבא סבר ?אמאי לוקה –י לא מהני וא,  על העבירהוקהשהרי הוא ל: לכך

  .משום דעבר אמימרא דרחמנא זהו –ומה שלוקה , מהני

 הסובר דלא מהני ,אבל לרבא.  אין עליו שום חטא,אי לא מהני מעשיוד ,אביידעת לשיוצא 

אפילו היכא דלא אהנו מעשיו הרי  , משום דעבר אמימרא דרחמנא היאלוקהוהסיבה ש

  .נחשב לו לחטא

' ור. משום דעבר אמימרא דרחמנארק  ולוקה , דאי עביד לא מהני,רבי סובר כרבאמכאן ש

  .יכא דלא אהני מעשיו אין עליו שום חטאוה , דאי עביד מהני, כאביי סוברמעון בנוש

        ....וווו

  . בנומעוןש' ויכוח שהתנהל בין רבי לרולפי זה יבואר ה

ולא , "אילו היה תמורה לא היה קרב"ש,  בהלכות תרומהלמד דווקא את הדיןבחר לרבי 

כור ומעשר מ לומד שאין תמורת ב" ר,כידועזאת משום ש. ברייתא אחרת בשם אחריםבחר 



 הדרן למסכת הוריות  �  188

 

 

' ה- אם שור אם שה ל,לא יקדיש איש אותו' ה-אך בכור אשר יבוכר ל"קרבין מהפסוק 

אילו היה שמ "לכן אמר ר. הוא קרב ואין תמורתו קרבה, טבא למע – "הוא: "בדרך זו, "הוא

  .תמורה לא היה קרב

כיר  כדי להזהיא" אחרים"כינוי מ ב"שקראו לרשהסיבה ',  אומרים התוס)א"ב עי( בסוטהו

  ."אחר" הנקרא ,למד תורה מאלישע בן אבויהמ "רשאת העובדה 

י "ח אר" והאמר רבב?אחרפומיה דמ היכי גמר תורה מ" ור:' מקשה הגמ)ב"טו ע( בחגיגהו

 אם –' צבאות הוא' כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה'מאי דכתיב 

 !"אם לאו אל יבקשו תורה מפיהו ו,צבאות יבקשו תורה מפיהו' הרב דומה למלאך ה

  ."תוכו אכל קליפתו זרק, מ רימון מצא"ר" :ומתרצים שם

 קאמר :ל" א?ה" מאי קעביד הקב:ל" א.אשכחיה רבה בר שילא לאליהוד ,עוד נאמר שם

 משום דקא גמר ? אמאי:ל"א. מ לא קאמר"ומפומיה דר, שמעתתא מפומייהו דכולהו רבנן

 השתא :ל" א!מ רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק" ר, אמאי:ל"א. שמעתא מפומיה דאחר

  ."איר בני כך הוא אומרמ "קאמר

בכך ביקש רבי ". הוא" מדיוק במילה מ לומד דאין תמורת בכור ומעשר קרבין" ר,כאמור

ודבר זה נדרש  ;שלמד תורה מאחרכיון , "אחרים"מ "להזכיר לבנו את הסיבה שמכנים את ר

שאף שלא אהנו מעשיו , ורבי לשיטתו". צבאות הוא'  הכי מלאך: "הוא"גם כן מהמילה 

אף שלא אהנו מעשיו של אחר להשפיע , מ בכך שלמד מאחר"חטא ר, ובכן. נחשב לו לחטא

  .מ"על ר

אבל היכא , נחשב חטא היכא דאהנו מעשיו רק,  כאביי,שיטתושל, שמעון' שיב לו רעל כך ה

, מ תורה מאחר אין עליו חטא" רממילא גם במה שלמד. דלא אהנו מעשיו אין עליו חטא

 תוכו אכל קליפתו ,מ רימון מצא" רשהרי, מ"כיון שלא אהנו מעשיו של אחר להשפיע על ר

  .זרק

  

        

        ....זזזז

 אכל את הפרי :כלומר.  אכל תחלא ושדא שחלא,מ מצא תמרה" דר,בחגיגהעוד איתא שם 

שום דאחר לא מ,  רימון ותמרה,יםמשלאת הצורך בשני הא מבאר "המהרש. ואת הגרעין זרק

כנאמר  – ובדעות ;ש שם דאשכח זונה"כמ –במידות . היה שלם לא במידות ולא בידיעות
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מידותיו הרעות וגם ממ הרחיק עצמו " דר'ת הגמעל זה אומר. שם דחשב שיש שתי רשויות

 הפרי  ואכל אתמ מצא תמרה" שר'ת הגמדעות אומרהלגבי .  של אחרדעותיו הרעותמ

  –מה בו פנייאבל הדעות שהיו בל,  בנגלה קיבל ממנואחרשלמד מדהיינו התורה  – החיצון

לגבי מידותיו הרעות .  וזרק את הגרעין,ממנומ "רבל ילא ק זאת – שתי רשויותשיש  :כגון

מ רימון "רש 'ת הגמ על זה אומר– כגון דאשכח זונה ועקר פוגלא בשבת, שעשה בנגלה

קליפתו את אבל , לו לגרעין של רימון שנמש, המצוות שבתורה:היינו – תוכוואכל את מצא 

  . זרקשל הרימון 

 משמו של רשופמ בלימד לא ,ו הואי דענ,אפילו רבי:  שאמר,רצו גם דברי רבאויתבכך 

 מבקר את רבינו  שרבאנראהלכאורה . "מ"אמרו משום ר: "אלא בעקיפין, "מ"אמר ר: "מ"ר

הולך  ש,בא להצדיק את רבירבא ד, ל להיפך"לפי האמור לעיל י אך .הקדוש ופוגע בכבודו

 מותר כל מקום עדייןמ, מ"של אחר להשפיע על רפ דלא אהני מעשיו " דאע, שיטתולפי

למד תורה ועבר על ש וגם ,ביקש לעקור את כבודוש מ בכך"על ר להזכיר ולהקפיד רביל

  . פ דלא אהני מעשיו לוקה משום דעבר אמימרא דרחמנא"אעד,  כשיטת רבא,מאחר

  

        ....חחחח

  . נוכל לקשר את סוף סדר נזיקין עם התחלת סדר קדשיםל"עם כל הנ

יוצא שגם . מ עבר אמימרא דרחמנא"ג דלא אהני מעשיו מ" סובר רבי דאע,כפי שאמרנו

 – לכן מתחיל רבינו הקדוש.  אי עביד לא מהני–  לא תעביד בו במקום שכתוב,דשיםובק

  ."שלא לשמן כשריםכל הזבחים שנזבחו "ב  ופותח את מסכת זבחים– לפי שיטתו דמהני

אבל על . "לא יחשב" הקורבן משום דעבר על לא תעשה ד אתלפסולשיש  יקשה ולכאורה

חוץ .  הקורבן כשרכל מקום דמ,ללמדנו" מוצא שפתיך תשמור"דמצינו פסוק , כך יש לומר

בפסח כתוב . הוא ולא הנשחט שלא לשמו,  למעט– "הוא"מן הפסח והחטאת שכתוב בהם 

 שתהא שחיטה לשם ,"ושחט אותה לחטאת" בחטאת כתוב ,"הואואמרתם זבח פסח "

   . ולא הנשחט שלא לשמה,חטאת
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        הדרן למסכת זבחיםהדרן למסכת זבחיםהדרן למסכת זבחיםהדרן למסכת זבחים

  

  

        ....אאאא

  :אם זמן פוסל בבמה קטנה'  דנה הגמ)ב"קכ ע (בשלהי המסכת

, "וזאת תורת זבח השלמים: "ל" ת–לא יהא זמן פסול בה , הואיל והזר כשר בה

  .הלעשות זמן במה קטנה כזמן במה גדול

  :י כך"מבאר רש" וזאת תורת זבח השלמים"את דרשת הפסוק 

ואפילו לשלמי במה , תורה אחת לכל השלמים –" וזאת תורת זבח השלמים"

  .קטנה

  משעה שבאווהרי. שדנה אם זמן פוסל בבמה קטנה' מקשה על הגמ" תפארת שמואל"ה

פקא מינה בדיון נכ מאי "א, )ב"קיב ע ( ולא היה להם עוד היתר,לירושלים נאסרו הבמות

  '?הגמ

  :)ב" עקטז( ' כמו שמובא בגמ,בני נחהוראה לא לעניין י הפקא מינה שהנ,נראה לומר

 ,ר" דת?י מילימנא הנ.  ועובדי כוכבים בזמן הזה רשאים לעשות כן:אמר מר

 ואין העובדי כוכבים ,ווין על שחוטי חוץ בני ישראל מֻצ– "דבר אל בני ישראל"

לפיכך כל אחד ואחד בונה לו במה לעצמו ומקריב עליה . ווין על שחוטי חוץמֻצ

.  אסור לסייען ולעשות שליחותן: אסיבר יעקב בר אחא אמר ר"א. כל מה שירצה

  .אורינהו להו שריל ו:אמר רבה

האומרת שבבמה קטנה , כאן' נצטרך לומר שהגמ, ואם אכן הנפקא מינה היא לעניין בני נח

  .ריבים שלמיםסוברת שבני נח מק, מקריבים שלמים
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        ....בבבב

 קרבו חד אמר. יוסי בר חנינא' אלעזר לר'  בין ר, מובאת מחלוקת בזה)א" עקטז ('שבגמ אאל

  . לא קרבווחד אמר, שלמים בני נח

א מסביר למה " המהרש." עולות–  שלמי עובדי כוכבים:א הונבאמר ר ":)א"ג עע( במנחות

בני ישראל הורה לואף , הואפץ חסד ח'  וה,עולות באות לכפרון שכי,  ולא שלמים,רק עולות

 הני שבעים פרים :א"אמר ר: ")ב"נב ע(  בסוכהכדאיתא (ם"יקריבו עולות בשביל העכוש

 שירדו גשמים על מנת,  לכפר עליהםדהיינו בשביל, י" רשומבאר ,"אומות'  כנגד ע?כנגד מי

הבעלים ו,  שבאים להשכין שלום בין ישראל לאביהם שבשמים,אבל שלמים. )בכל העולם

  . ם יאכלו בשר משולחנו"ה חפץ שעכו" אין הקב– משולחן גבוה קא זכו

 )ב"יב ע( ק"בב. 'תוסוי " תלוי במחלוקת רש,הבעלים זוכים משולחן גבוהש ,זהדין אך 

 . אין בהם חיוב נזיקיןנכסים שאין בהם מעילהש אומרת המשנה ,לעניין תשלומי נזיקין

  :'מדייקת הגמו

דשים קלים ו בק:יוחנן'  אמר ר? מאן תנא,קדש קדשיהא מ, מעילה לית בהו

 – ' 'ה-מעלה מעל בו': דתניא, ואאמר ממון בעלים הד, יוסי הגלילי' ואליבא דר

  .יוסי הגלילי' דברי ר, דשים קלים שהן ממונוולרבות ק

אבל לאחר , יוסי הגלילי הוא דווקא מחיים' שכל מה שאמר ר' ובהמשך מוכיחה הגמ

שאחר השחיטה זוכים , י"וביאר רש. סי הגלילי שמשולחן גבוה קא זכויו' שחיטה מודה ר

 כתב שחלק הבעלים )ה ומחיים"ד ('אבל תוס. והבעלים בשאר הבשר, הכהנים בחזה ושוק

והיינו שהבשר היה . ולא זכו בו משולחן גבוה, אפילו לאחר השחיטה הוי ממון בעלים

ואחר השחיטה הותר להם ;  לפני כןאלא שאסור היה להם לאוכלו, שלהם גם לפני השחיטה

  .לאוכלו

 אם בני נוח קרבו שלמים או ,יוסי בר חנינא' א לר"שזהו טעם המחלוקת בין רלומר יתכן 

ולפיכך יכולים הם ,  זוכים משולחן גבוהינם שהבעלים א,'ד קרבו סובר כתוס"מ. לא

ה "והקב, גבוההבעלים זוכים משולחן גם  ש,י"ד לא קרבו סובר כרש"מו ;להקריב מממונם

  . כ לא קרבו שלמים" ע,ם יזכו משולחנו"אינו חפץ שעכו
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        ....גגגג

וכפי שראינו הנפקא מינה , בסוף זבחים שמביאה לימוד על זמן שפוסל בבמה' הגמ, לפי זה

  .בני נח קרבו שלמיםשד " היא אליבא דמ,היא לעניין שלמי בני נח

ח לא קרבו נבני שד "אליבא דמאפילו מסתדרת ' שהגמ יתכן יהיה להגיד ,ולם אם נתבונןא

  .שלמים

מר ו א)א"צ ע (ושם". המוכר עולתו ושלמיו לא עשה ולא כלום" : מובא)ב"פט ע( בפסחים

כי לשיטתו , דשים קלים ממון בעליםו שאומר ק,יוסי הגלילי' כראיננה ברייתא זו שאביי 

  .שהרי ממון בעלים הוא, תועיל המכירה

 המוכר עולתו ושלמיו לא עשהש )ח" ה,ד"פ( מעילה' ם שפוסק בהל"על הרמבתמה מ "להמ

 דשים קלים ממוןוקש, יוסי הגלילי'  פוסק כר)ב"ה, ח"פ( נזקי ממון'  בהלאבל, ולא כלום

  .בעלים

דשים קלים ממון בעלים ו סובר קוסי הגליליי' תכן שרי שי, זויהמנסה לתרץ קושמ "המל

 למכור את גוף הקורבן ועניין שיוכל אבל ל,למכור את הבשרו הבעלים  לעניין שיוכלהוא רק

יוסי '  לעניין זה לא אמר ר– כדי שיעלה לשמו של הקונה ר ולעשות שינוי בבעליםלאֵח

לא עשה ולא כלום לעניין שם פוסק "הרמבד, ממילא ניחא. ממון בעליםדחשיב  הגלילי

  . לעניין מכירת הבשריוסי הגלילי' רופוסק כ, מכירת גוף הקורבן

המוכר עולתו "שאמרה ברייתא הלפי זה למה אמר אביי ששכן ,  קשה ביותרתירוץ זהאולם 

  ?יוסי הגלילי' ר כאיננה" ושלמיו לא עשה ולא כלום

  

        ....דדדד

אודות היבמה שנפלה לפני האח , )ב"א עפ( כתובותב' פ הגמ"את זה אפשר יהיה לתרץ ע

שכיון , וסףעל כך אמר רב י. והתנו הוא ואִחיו ביניהם לחלוק בנכסי האח המת, הגדול

, ג דזבין לא הוה זביניה זביני"הרי שאע, שאסרו חכמים על היבם למכור את נכסי אחיו המת

שלמרות שאסרו חכמים למכור את , ואילו דעת אביי שם היא. והתנאי שהתנו ביניהם בטל

  . המכר קיים–אם מכרו , נכסי האח המת

אי סובר ש ב יוסףור. הניל מה דאמור רבנן לא תעביד אי עביד משכאביי סובר למדנו ש

  .עביד לא מהני
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 שסובר ,יוסי הגלילי' רלשיטת ו,  דאי עביד לא מהני,ב יוסףם סובר כר"רמבדה, ל"ומעתה י

אי עביד דאבל אביי סובר . אם מכר לא עשה ולא כלוםהרי ש, שאין למכור את גוף הקורבן

יוסי ' ר שלא כ–ביי  לפי הבנת א–היא " לא עשה ולא כלום"ולכן הברייתא שאומרת , מהני

  .הגלילי

  

        ....הההה

שהרי מה שמצינו שאומר אביי דאי עביד מהני היינו דווקא ,  להתבונןךצריעדיין אולם 

אבל ; שחכמים הם אלו שאסרו על היבם למכור את נכסי אחיו המת, באיסורים מדרבנן

.  אי עביד מהני–בעניין הקודשים לא מצינו במפורש שאומר אביי שמה שאסרה תורה 

  .דאורייתאאיסורי כ ב"גחל ה שאומר אביי דאי עביד מהני מם תה עלינו לחקור אמע

  :)א"פח ע( והנה במסכת שבת

ה "מלמד שכפה הקב: ר אבדימי בר חמא בר חסא" א–" ויתיצבו בתחתית ההר"

ואם לאו ,  מוטב–אם אתם מקבלים התורה : ואמר להם, עליהם את ההר כגיגית

  . שם תהא קבורתכם–

ה ההר " מדוע כפה עליהם הקב, אם ישראל רצו בכל לב לקבל את התורה:הנשאלת השאל

  ?כגיגית

 ה רצה שבני" שהקב,"ולו תהיה לאשה ": הפסוקי"ל מפרש עפ"למהר" תפארת ישראל"ב

כמובן שאינו דומה עבד ". לא יוכל לשלחה כל ימיו" יקראו אנוסתו שנאמר בה ישראל

 מכאן מודעה :אחא בר יעקב' אמר ר' ם בגמוש. שמקבל עליו עול אדונו מרצון או מאונס

יש להם תשובה , עליכםבלתם ישקמה יימתם קשאם יזמינם לדין למה לא ", רבה לאורייתא

 אלא , לעצם קבלת התורהצהה נחותיוצא שכפיית ההר לא הי. )י"רש" (בלוה מאונסישק

  .ל" המהרטעם שאמרהמהיא באה 

  

        ....וווו

  :)ב"כא ע( בעירובין' הגמי "עלנו ויוסברו הדברים 
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ה ת יצלת ידיים בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטי: אמר שמואליהודה' אמר ר

חכם בני ושמח " : ואומר," אם חכם לבך ישמח לבי גם אני,בני" :בת קול ואמרה

  ."לבי ואשיבה חורפי דבר

 ועד עכשיו לא היה לו מה לענות ,ה צריך תשובה בשבילם"מי הם החורפים שהקביש לברר 

  :באותו הדףשם  יש להבין את מה שנאמרועוד . להם

 , בני?"ויותר מהמה בני היזהר עשות ספרים הרבה" מאי דכתיב :דרש רבא

,  שדברי תורה יש בהן עשה ולא תעשה,זהר בדברי סופרים יותר מדברי תורהיה

  . כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה– ודברי סופרים

  ?ם יותר מדברי תורהדוע באמת חמורים דברי סופריוצריך להבין מ

  :)א"ב ע (ז"בובע'  הגמי" עפנבאראת זה יש 

ה ספר תורה " לעתיד לבוא מביא הקב:שמלאי'  ואיתימא רחנינא בר פפא' דרש ר

ובאין מיד מתקבצין .  כל מי שעסק בה יבוא ויטול שכרו: ואומר,ומניחו בחיקו

 :ומרים לפניו א..".כל הגויים נקבצו יחדיו ":מר שנא, בערבוביאעובדי כוכבים

 כמו שעשית , ולא קיבלנוהכלום כפית עלינו הר כגיגית, יבונו של עולםר

שבע מצוות ... הראשונות ישמיעונו: ה"מיד אומר להם הקב... ?לישראל

  ?שקיבלתם היכן קיימתם

אלא אף , שאם רואים שישראל לא רק ששומרים את המצוות שקיבלו, ה היא"תשובת הקב

 שכן כך. שראל מקיימים את המצוות מתוך שמחה ורצון אמיתי הרי שי–מוסיפים עליהם 

היו הבעלים "ש,  לעניין תרומה)א"ב עס( מ"ב- כמו ב,במקומות אחריםגם אנו מוצאים 

 לעניין מחיצת ,)ב" עד (ב"במסכת בו ;" בין כך ובין כך תרומתו תרומה– מלקטים ומוסיפים

, מדוגמאות אלו רואים. את הכלאם עמד והקיף את הרביעית מגלגלים עליו ש ,השותפים

  .  ראיה שהדבר נעשה בעין יפההוספת דבר כלשהו מהווהש

 ,יהי הוכיח שקבלת התורה לא היתה בכפהרי, שלמה עירובין ונטילת ידייםאשר תיקן לכן כ

ה מה לענות "יש לקבמעתה . "נעשה ונשמע"באומרם , ישראלרצון הטוב של מתוך האלא 

עובר על דברי אדם מישראל שאבל .  כפית עלינו הר כגיגית האם: אותולאומות אם ישאלו

ה י ובכפי;יהיבכפלו  תתנינמבחינתו והתורה , "נעשה ונשמע" אצלו מתבטל ה– סופרים

  .     כ הוא חייב מיתה" ע, ואם לאו שם תהא קבורתכם,אם תקבלו את התורה מוטבשנאמר 
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אומרים דרבנן איסורי בשי סובר אם אביו .יוצא מכל זה שדברי סופרים חמורים מדברי תורה

 יכול להעמיד את הברייתא של המוכר ן הואלכן אי.  בדברי תורהל שכן כ– אי עביד מהני

  ."לא עשה ולא כלום" הברייתא אומרת שכן ,יוסי הגלילי' ראת עולתו כ

  

        ....זזזז

כדי שלא ייהנו משולחן הוא  מקבלים שלמים מעובדי כוכבים אין הטעם ש.נשוב לענייננו

ואף שאינו יכול ,  שקודשי קודשים ממון בעלים,יוסי הגלילי' ראנו פוסקים כש והיות .גבוה

כ " א, אבל את הבשר יכול למכור או לתת במתנה לאחר שחיטה,למכור את גוף הקורבן

 – בני נח  דהיינו–  יכולים הבעלים,אף הבעלים זוכים משולחן גבוהלדעתו  ש,י"אפילו לרש

 לפי זה אפשר .אופן כזה יכולים לקבל שלמים אף מבני נחוב, להעביר את הבשר לישראל

  .ד לא הקריבו בני נח שלמים"בסוף זבחים אף למ' הגמלבאר את 

י תורה אחת לכל "אומר רש" וזאת תורת זבח השלמים" על הפסוק .עכשיו נחזור להתחלה

וזאת "הלא בדרש של  :י"ויש להקשות על פירוש רש. השלמים אפילו לשלמי במה קטנה

ש דורש "רד, ש לרבנן" בין ר)ב"ג ע( יש מחלוקת במסכת מנחות,  תורה אחת לכל– "ורתת

זמן בבמה נלמד דין  אלא לרבנן מאין ,ש" הניחא לר,כ"א.  ורבנן לא דורשים,"וזאת תורת"

  ?קטנה

וזאת תורת זבח  "שהביאה רק את הפסוק, בסוף זבחים' ועוד יש לדייק בלשון הגמ

ת הדרשה יימת שמסכפי" (תורה אחת לכל השלמים: "הדרשהבלי להשלים את , "השלמים

  ).)א" עצב( במשנה דזבחים

תורה אחת לכל "את הלימוד של  דורש ינו ובאמת התנא א,י"לא כרשדכ נראה לומר "ע

דיכול היה , שלכאורה היא מיותרת, שבפסוק" זבח"אלא הוא דורש את המילה , "השלמים

שכל זבח ', מכאן דרשה הגמ". זבח" המילה ללא, "וזאת תורת השלמים: "הפסוק לומר

  . בכלל דין הזמןוא שלמים הרי השישנו בכלל

ה ליוכיוון שהתח. שתהא זביחתן לשם שלמים, "זבח" לומדים מ)א"ד ע( והנה בזבחים

אלא שלא עלו לבעלים לשם , כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים: "המסכת במשנה

כ " גה סיימלכן, תהא זביחתן לשם שמים ש"זבח שלמים" משום שלומדים מ–" חובה

  . לעשות זמן בבמה קטנה,"וזאת תורת זבח השלמים: "בפסוק
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 ,ל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשריםכ: "מסיבה זו פתחה אחר כך מסכת מנחות במשנה

 "וזאת תורת המנחה"דורשים שאין , זאת להורות לנו. "אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה

 היינו צריכים , כך היינו דורשיםכיון שאילו, אחת לכל המנחותשתורה , ש"כפי שדרש ר

  ".      וזאת תורת" שדורש ,ש"כמו שסובר ר, עלו לבעלים לשם חובההמנחות להגיד ש
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        הדרן למסכת מנחותהדרן למסכת מנחותהדרן למסכת מנחותהדרן למסכת מנחות

    

  

        ....אאאא

  : למדנו)א"קי ע (בסוף מנחות במשנה

 ובמנחה" אשה ריח ניחוח"ובעולת עוף " אשה ריח ניחוח"נאמר בעולת בהמה 

 לומר לך אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו ,"אשה ריח ניחוח"

  .לשמים

  :ראובגמ

  ".מתוקה שנת העובד אם מעט ואם הרבה יאכל "? מאי קראה:זירא' אמר ר

.  אין הבדל בין הרבה למעט: כלומר.רבנותוקל על ה" רמדבר )ה אחד המרבה"ד( י"לפי רש

כתוב שלכן , זאת מהמשנהנלמד  כי , פסוק מקהלתזירא להביא' לכאורה על זה לא צריך ר

  !לומר לך אחד המרבה ואחד הממעיט, "אשה ריח ניחוח"מהקורבנות בכל אחד 

 זה לדבר. "כוון ליבו לשמיםיובלבד ש: "זירא מביא את הפסוק על סוף דברי התנא' ל שר"י

רי במי שאיי" מתוקה שנת העובד: "ל את הפסוק"ר מביאעל זה . משנהב לא הובא מקור

  .מכוון ליבו לשמים ועובד לשמהש

  :)ב" עט(  בחגיגהראהגמעל פי ויתבאר 

ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד " מאי דכתיב :ל בר הי הי להלל"א

 היינו רשע היינו אשר ,היםו היינו צדיק היינו עובד אל,"הים לאשר לא עבדוואל

 ואינו דומה שונה ,ורי נינהותרוייהו צדיקי גמ – עבדו ולא עבדו :ל" א!לא עבדו

  .פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד

  :ף"אומר על זה הרי

 וכששונה עוד פעם ,הטעם כי אחר ששנה פרקו מאה פעם שוב אינו נשכח ממנו

  .שעובד לשמה', י הפעם הזאת הוא נקרא עובד ה"ע. הרי הוא שונה כבר לשמה
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 שעובד לשמה ומכוון ליבו : כלומר,"בדמתוקה שנת העו"זירא את הפסוק ' על זה מביא ר

  .לשמים

  

        ....בבבב

  .זירא בא ללמד לנו דבר חדש שלא נלמד מהמשנה'  שר,אפשר לומרעוד 

אחד המרבה ואחד הממעיט "כי לכאורה יש מקום לומר שרק בקורבנות נוהג הכלל של 

 הקפידה, כידוע. משום שעיקר הקורבנות הם אחר כוונת הלב, "ובלבד שיכוון ליבו לשמים

 כמו ,כל עבודת הקורבן בכוונה הרצויה לשמהאת התורה על הכהן המקריב שיעשה 

לכן . )ב"זבחים כט ע (תו אחרותחשביערב בו מ לא – "המקריב אותו לא יחשב ":שכתוב

. "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמים"  הדין של נוהגדווקא בקורבנות

אף לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות " : כלל אחראבל בלימוד התורה ובמצוות אחרות יש

 לומר שיותר טוב הרבה שלא בכוונה ווא אמינאהאם כן . )ב"פסחים נ ע ("שלא לשמהעל פי 

  .ממעט בכוונה

של  נוהג הכלל רה ומצוות שגם בתו,"מתוקה שנת העובד"זירא את הפסוק ' לזה מביא ר

  ."טוב מעט בכוונה מהרבה שלא בכוונה"

  

        ....גגגג

  :ר נבאר גם את המאמר הסמוךעם האמו

 כל העוסק ?"זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם" מאי דכתיב :ל"אמר ר

" לעולה למנחה" האי :אמר רבא. בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם

 כל העוסק בתורה אינו צריך לא : אלא אמר רבא! מיבעי ליה"עולה ומנחה" –

  . עולה ולא מנחה ולא אשם

  .צלי מן החטאמגני ואצולי מ כי התורה אגוני ,א"זה המהרשאמר על 

  :ועוד שם בסמוך

 כל העוסק ?"זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם" מאי דכתיב :יצחק' אמר ר

  . וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם,בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת
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רים שאדם יכול לצאת ידי ל ורבא סוב"ר. ל ורבא איכא בינייהו"לבין ריצחק ' והנה בין ר

עוסק בתורה ה כל :אומריםשכן הם ,  שלא מעניין הקורבנותלמוד תורהחובת קורבן גם בת

דווקא עוסק כן יצחק סובר שאינו יוצא ידי חובת קורבן אלא אם '  אבל ר;סתם" בתורה "–

  .אז יש לו הסגולה כאילו הקריב קורבןש, באותה הפרשה של הקורבן שחייב בו

  :)ב" עכז( מובא במסכת תעניתיצחק תתבאר על פי ה' דעתו של ר

 לפניך אתה עושה להם כדור המבול ן שמא ישראל חוטאי,ע" רבש:אמר אברהם

.  הודיעני במה אירשנה,ע" רבש:אמר לפניו.  לאו:ה"ל הקב" א?דור הפלגהכו

 :אמר לפניו. ] קורבן:כלומר[ ועז משולשת  קחה לי עגלה משולשת:ל"א

בזמן שאין , ] אפשר להביא קורבןשאז [ק קיים"ן שביהמ תינח בזמ,ע"רבש

בזמן ,  כבר תיקנתי להם סדר קורבנות:ל" א? עליהםאק קיים מה תה"ביהמ

 לפניי מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפניי ואני מוחל להם על ן בהןשקוראי

  .כל עוונותיהם

 שקיעת השמש :יינו דה– "ויהי השמש לבוא ":ז יתפרש מה שכתוב בברית בין הבתרים"עפ

  .ק" חורבן ביהמבעקבותשל ישראל 

שהראה לו , )ט, מסכת דבחודש, מכילתא( אומר המדרש" ותרדמה נפלה על אברם"על הפסוק 

  .בלי קורבנותישראל היאך יתקיימו אברהם  על אותו הזמן שאל .מלכויות' שעבוד ד

דהיינו שיאמר ל "צ ?"לאמור"מאי  –" את אברם ברית לאמור' ביום ההוא כרת ה"והנה 

. מעלה אני עליהם כאילו הקריבום על המזבחזו  אמירה ובזכות, אותן פרשיות של הקורבנות

  .   יצחק כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת'  שאומר רוזה

        

        ....דדדד

  .ל"נבחן את שיטת ר

משמע שהקרבת .  כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם:ל אומר"ר

 למוד תורה ת, אדרבא:על זה חולק רבא ואומר. ועל יותר חשובה מלעסוק בתורההקורבן בפ

  . כל העוסק בתורה אין צריך לא עולה ולא חטאתכן ש, עדיף מקורבן

כל המצוות צריכות ש כיון . שמצוות צריכות כוונה,)ב" עקיד( ל לשיטתו בפסחים"ל שר"יו

דורש את הוא לשיטתו . למוד תורהתת הקורבנות למצות ו נמצא דאין חילוק בין מצו,כוונה
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משווה הרי הוא . כל העוסק בתורה כאילו הקריב קורבן ש–" זאת התורה לעולה ":הפסוק

  .  צריך כוונה לשמהלמוד תורהוגם ת, סגולת התורה לסגולת הקורבן

  

        ....הההה

  :)א"מנחות קי ע (יוחנן' דהנה דרש ר . לשיטתויוחנן' גם ר

' העומדים בבית ה' כל עבדי ה' ה אתשיר המעלות הנה ברכו "מאי דכתיב 

  ?"בלילות" מאי ?"בלילות

כ מאי "או, "'בבית ה ": כמו שכתוב,עבודה בבית המקדשה על  הפסוקלפי פשוטו מוסב –

 יוחנן שהפסוק איירי'  לכן אומר ר!ק היא ביום" הלא עיקר העבודה בביהמ?"בלילות"

  :בעסק התורה

מעלה עליהן הכתוב , תורה בלילהאלו תלמידי חכמים העוסקים ב: ר יוחנן"א

  .כאילו עסוקים בעבודה

לא  ")א" עסה( ש בעירובין"כמ,  הלילה מסוגל יותרלגבי לימוד תורה, אדרבאזאת משום ש

 ובלילה , כי ביום טרדת הפרנסה מעכבת מלעסוק בתורה,"אאלא לגירססיהרא איברי 

  .תים לתורהיכשפנויים מעסקים יכולים לקבוע ע

למוד ות תואבל מצ,  כי עבודה אינה נוהגת אלא בכוהנים– "'ל עבדי הכ ": שאומרווזה

  .                               על כל ישראל המוטל חיובתורה היא

גם נידה שנפלה למים לכן ו,  שגם שחיטת חולין צריכה כוונה)א"לא ע ( סובר בחוליןיוחנן' ר

לכן . דכל המצוות צריכות כוונה, חנןיו' רכ סובר "א.  לדעתובלי כוונת טבילה אינה טהורה

 למוד תורה משווה תהוא:  כלומר–  מעלה עליהם הכתוב כאילו עוסקים בעבודה:אמר

  .לקורבנות

 סובר  הוא לכן. דמצוות אינן צריכות כוונה)א" עכח( ה" שסובר בר,אבל רבא לשיטתו

אבל כוח , ה כי הקורבן צריך כוונה ומחשבה לשמ,שסגולת התורה יותר חשובה מקורבנות

נמצא דגדול כוח התורה . גם בלימוד שלא לשמה, התורה מועיל ומכפר גם בלי כוונה

 כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא חטאת ולא :וזהו שאומר, מהקרבת קורבנות

  . אשם
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        ....וווו

 אלא ,דול ורבא כולם הם בדעה שלימוד תורה חשוב מא"י ור"רואים שר, אחר כל האמור

 למוד תורהל סובר בת"ר. נותקורבלמצוות ה למוד תורה ביחסה חשוב תשחולקים עד כמ

למוד דווקא תש סובר יצחק' ר.  כאילו הקריב קורבן הואהריש )שלא מעניין הקורבנות (סתם

שכוח בכך ,  על כולןלימוד התורהרבא מעלה את חשיבות .  מעניין הקורבן שחייב בותורה

  . ואפילו שלא בכוונה עומד שלא לשמה,רבןהתורה גדול עד כדי כך שאין צריך שום קו

 אלא באתי להזכיר דבר ,חדש כאן דבר שלא ידועבאתי ל לא . הערה קצרהלהעיר כאןראיתי 

 וכוח לימוד ואילה. דברי רבאבזה ב ויכול גם מי שהוא לטעות ,מה שהשכחה רגילה בו

יש כל הישר  וא,אם לומדים תורה הותרה הרצועהעלולים לחשוב ש, כ גדול"התורה הוא כ

לעבור על רשאי הוא  ואפילו , לקיים מצוות אחרותכבר לא מוטל עליוו, בעיניו יעשה

  .יתברך כבר יכפר על הכל' הו ,עבירות

ביא כמה מאמרי נעל זה .  התכוונו לכך בוודאי לא,רבאכולל , כל האמוראים. ו לומר כך"ח

  :)ב"פסחים נ ע (ידוע המאמר. ל"חז

 שמתוך שלא לשמה , שלא לשמהך על פימצוות אלעולם יעסוק אדם בתורה ו

  .בא לשמה

  :)א"ברכות יז ע (יש עוד מאמר

  .נוח לו שלא נבראתורה שלא לשמה עוסק בכל ה

 ומתרצים , שני המאמרים האלהעומדים על הסתירה שבין )ה העושה"ברכות שם ד(' התוס

 כך על .מהשיקראוהו רבי וכדועל מנת   היינו–לעולם יעסוק אפילו שלא לשמה : כך

כל הלומד שלא לשמה אולם .  שבא לשמהבוא בסוףשמתוך שלא לשמה י, ל"חזאומרים 

' לא דיברו התוס, מכל מקום. מ לקנטר אחרים" המדובר בלומד ע– ראוי לו שלא היה נברא

ו לעבור על איזה עבירה על חשבון "לקיים מצוות אחרות או חעל מנת  שלא על מי שלומד

  .כירלהזאפילו מ חס ,התורה

מ לשמור ולעשות " הוא ללמוד עאחדהסוג ה. כידוע ישנם בין לומדי התורה סוגים שונים

מצוות ה :המצוותבין סוגי  לומדי תורה שמחלקים  שלאבל יש סוג. ולקיים את המצוות

 שכן מי שאינו, מהמצוות שבין אדם למקוםיותר  חמורות הינן, כידוע, שבין אדם לחבירו

ינו מקיים את לעומת מי שא ,ה"אדם למקום הוא חוטא רק נגד הקבמקיים את המצוות שבין 
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 וגם ,וווה את המצוות האלי שצ,ה" גם נגד הקב,חטאו כפולש, המצוות שבין אדם לחבירו

  .נגד האדם שחטא נגדו

  הם אבל מהמצוות שבין אדם לחבירו,ישנם כאלה שאת המצוות שבין אדם למקום מקיימים

פותחות במצוות שבין פרשת קדושים המצוות ב. פי תורהפ שהם גו" אע,מתעלמים לגמרי

לא תעשוק את , לא תשקרו איש בעמיתו, לא תגנובו,  להשאיר פאה לעניים:אדם לחבירו

הלבנת , לא תיקום ולא תיטור, לא תשנא את אחיך, לא תעמוד על דם רעך, לא תגזול, רעך

  .פנים ברבים ועוד

  :)ב" עיז( ז"במסכת ע

 דומה כמי ]ואינו עוסק בגמילות חסדים[בלבד וסק בתורה  כל הע:הונא' אמר ר

  .לוה-שאין לו א

מה הוא רחום  –ה "כיוון שלא למד ממידותיו של הקבש ,א בחידושי אגדות"פירש המהרש

מתפלל גם מי ש .תפילהבכן בעבודה וכמו . לוה לנגד עיניו- דומה כמי שאין א– אף אתה כן

  :)ב" עיז( ה"מובא במסכת רך  כ.ח"צריך לגמ

 ,א לאומרו" אלמלא מקרא כתוב א: יוחנןר" א–" על פניו ויקרא' ויעבור ה"

 כל זמן : לו אמר.ץ והראה לו למשה סדר תפילה"ה כש"מלמד שנתעטף הקב

  . להם חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחלישראלש

אלא , ג מידות בלבד"י-לא די אם יאמרו ויקראו את הש ,ה הקדוש"אומר על זה השל

. ה" שילמדו וילכו אחר מידותיו של הקב היאג מידות"י-התכלית מהקריאה והאמירה של ה

 ואז אני מוחל ,"אם יעשו כסדר הזה" :אלא, "אם יאמרו כסדר הזה: "יוחנן' רלכן לא אמר 

היינו מצוות שבין אדם ד, ח"תפילה צריך לגמבתורה ו כשעוסק בכ גם"א. עוונותיהם

  .לחבירו

בין אדם למקום פחות או יותר ש מצב המצוות. תורה ותפילה בשפע ,ה"ב, יש ונתנובשכ

 יחסים שאינם טובים בין על :דובין אדם לחבירו יש להצטער מאש  על המצוות אבל.בסדר

אבל ;  שם תורה ותפילההיו. שניהבית ה שנאת חינם נחרב על, כידוע. חלק מלומדי התורה

.  מהשנאההנובעות, עבירותשאר על  לעבור ת הדרךתחלהיא הש,  שנאת חינםהיתה שם גם

  . זה צריך תיקוןדבר
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 – )יז-טז, תהלים נ (" ותשלך דברי אחריך...מה לך לספר חוקיי ":ה" אמר דוד המלך עכךעל 

, מי שלמד אבל , היית שוגג–  אם לא היית לומד? מה לך ללמוד,אם אינך מקיים את התורה

   .  מזיד הרי הוא–ובכל זאת אינו מקיים את התורה 
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        הדרן למסכת חוליןהדרן למסכת חוליןהדרן למסכת חוליןהדרן למסכת חולין

  

  

        ....אאאא

   :)א" עבקמ( בשלהי חולין

 שבתורה שמתן שכרה בצידה מצווה ומצווה אין לך כל :יעקב אומר' תניא דבי ר

למען יאריכון ימיך  ":בכיבוד אב ואם כתיב. שאין תחיית המתים תלויה בה

הרי שאמר ". למען ייטב לך והארכת ימים ":בשילוח הקן כתיב". ולמען ייטב לך

,  ועלה ושילח את האם ולקח את הבנים,לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות

למען " אלא ? והיכן טובתו של זה, היכן אריכות ימיו של זה– ובחזרתו נפל ומת

  . לעולם שכולו טוב–" ולמען ייטב לך",  לעולם שכולו ארוך–" יאריכון ימיך

  :יש להתפלא על ברייתא זו

כי  ":והתורה אמרה,  הרי זה מזומן– בירה ולהביא משם גוזלותאם אמר לו אביו לעלות ל. א

  .כ אין כאן דין שילוח הקן כלל"א. פרט למזומן, בהפקר" קראיי

 הלמה הוא צריך להביא עובד, יעקב רוצה להוכיח ששכר מצוות בהאי עלמא ליכא' אם ר. ב

 שמתן שכרה  של קיום מצווה אחתה ולמה לא מספיק לו להביא דוגמ,של קיום שתי מצוות

  . יש להוכיח ששכר מצוות בהאי עלמא ליכאגם בכהאי גוונא? בצידה ובחזרתו נפל ומת

  

        ....בבבב

 לגבי מצווה לא רק –  ששכר מצוות בהאי עלמא ליכא,יעקב רוצה להוכיח' נראה לומר שר

,  שמקיימים אותה לפנים משורת הדיןמצווהאלא אפילו שכר ,  הדיןי"פשמקיימים אותה ע

  .שכר מצוות בהאי עלמא ליכאש רם לגביה נאמג

 עד שליש :ז"במערבא אמרי משמיה דר. מצווה לעניין הוצאה על ,)ב" עט( ק"ב-מובא בכך 

 כמו ,לם הבאה רק בעו" עד שליש יפרע לו הקבמצווה מה שאדם מוציא על – משלו
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 משל –  משליש ואילך: דהיינו–  מכאן ואילך;"היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ":אמרוש

  . ה בחייו" יפרע לו הקב:י" אומר רש,ה"הקב

 אנו שכן,  לפנים משורת הדיןמצווההתכוון לעשות הבן , יעקב' גם במקרה שהביא ר

איבעיא להו משל מי ": )א" עלב( בקידושין, פוסקים להלכה שהבן מכבד את האב משל האב

אורו ליה .  משל אב:מרונתן בר אושעיא א' ר,  משל בן:יהודה אומר'  ר?מכבד הבן את האב

שהאב הוא מדובר ה, אם כן ".ד משל אב"ירמיה כמ' ירמיה ואמרי לה לבריה דר' רבנן לר

והם שלו שזכה , בן להביא לו גוזלות מהשובך שבבירה ובדרך מצא קן עם גוזלותאת השלח 

 ולכבד את , לפנים משורת הדין,מצווהרצה הבן לעשות הידור בכל זאת  ו.בהם מן ההפקר

לם  שתמורת זה יהיה לו שכר בעוהווא אמינא.  שאינו מחוייב מצד הדין מה,אביו משלו

 דגם בזה שכר ,יעקב' ל ר" קמ;ה בחייו" הקבמצווה פורעעבור הידור ש, ק"ב- בכנאמר, הזה

  .       מצוות בהאי עלמא ליכא

  

        ....גגגג

,  אחרתמצווה פטור ממצווה הלא העוסק ב: יקשה לנו שוב,האולם אם כך היתה העובד

 ן בסוכה"לפי דעת הר. הלך בשליחות אביו היה פטור מלקיים מצוות שילוח הקןוכשהבן 

 ם כן א.ןיהתשאת עוסק במצווה פטור ממצווה אחרת אפילו אם יכול לקיים ה, )ב" עכה(

  ?הקןבמצוות שילוח הבן למה עסק 

 מיירי –" העוסק במצווה פטור ממצווה אחרת"הכלל של . א: על זה יש לענות שתי תשובות

ובשילוח , עשה ולא תעשה אבל אינו פטור מ;במצוות עשה בלבדהיינו ,  דכוותאווהמצב

  ").לא תיקח("ומצוות לא תעשה ") שלח תשלח("צוות עשה הקן יש מ

 מבאר את מהות השכר שנאמר לגבי מספרם " הרמב.ם"תשובה שניה נלמד מדברי הרמב. ב

 ,ם"מבאר הרמב. " לעולם הבא קיימת והקרןולם הזהאוכל פירותיהן בע"המקיימן  ש,מצוות

אם אדם מקיים מצווה .  בין אדם למקום ובין אדם לחבירו:כי המצוות נחלקות לשני סוגים

 מקיים מצווה שבין אדם  הוא אבל אם;לם הבא מקבל שכר לעו הוא– שבין אדם למקום

גם  מקבל עבורו בעולם הבא הואנוסף לשכר המוכן  הרי ש–  שאדם נהנה ממנה,לחבירו

  . מפירות הקרןלם הזהגם בעושכר 

כאשר שתי המצוות רק  זהו – דהא דהעוסק במצווה פטור מהמצווה , אפשר לומרלפי זה

 אם עוסק במצווה שבין אדם למקום הוא פטור ממצווה : דהיינו,מאותו הסוגהמדוברות הן 

 וכן אם עוסק במצווה שבין אדם לחבירו פטור ממצווה אחרת ;אחרת שבין אדם למקום
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 ממצוות בכךפטר י אינו יכול לה,אבל אם אדם עוסק בתורה ובתפילה. אדם לחבירושבין 

 כך רואים גם .תפילהמי זה מתורה ו" אם עוסק במצוות צדקה אינו פטור ע:להיפךו ,צדקה

  הרי הואהאבידמטפל בהוא בזמן שאשר  ,שומר אבידהלגבי ', מהדוגמה שמביאה הגמ

  .בין אדם לחבירון  ה הללוצוותמפני ששתי המ, פטור מלתת ריפתא לעניא

כיבוד אב ואם היא מצווה שבין .  כיבוד אב ואם ושילוח הקן:לשתי המצוות שלפנינוומכאן 

לפיכך אין . מצוות שילוח הקן היא בין אדם למקום.  כי אדם נהנה ממנה,אדם לחבירו

פ " אעשבמקרה שלנו,  משמע מזה.י קיום מצוות כיבוד אב ואם"נפטר ממנה עהמקיימה 

  . היה צריך לעסוק גם במצוות שילוח הקן,שהלך הבן בשליחות האב

  

        ....דדדד

שלח לשפטור בו מלגביו  נאמר ,בעוף טהור שהרג את הנפשעוסקת  )א" עקמ( בחולין' הגמ

  ".ובערת הרע מקרבך" ולקיים בו מצוות ת דין מפני שצריך להביאו לבי,הקןאת 

 מצוות שילוח הקן היא ואילו, צוות עשההיא רק מ" ובערת" הלא מצוות :ן"מקשה הר

אם .  ועשהא תעשה ואין עשה דוחה ל,"לא תקח"ו" שלח תשלח ",א תעשהמצוות עשה ול

מצוות שילוח הקן אינה מצווה הכרחית ש, ן"הר מתרץ ? פטור משילוח הקןמדוע הוא, כך

אבל . אין מצוות שילוח הקן חלה עליו כלל –כי אם אינו רוצה לקחת את הבנים , המחייבת

 ף א–  זומצווהלכן דוחה , היא מצווה המחייבת ואינה תלויה ברצון האדם" ובערת"מצוות 

  .א תעשה את מצוות שילוח הקן שהיא עשה ול–  גרידאצוות עשהשהיא מ

 :כ שוב יש לשאול"א. מצוות כיבוד אב ואם היא מצווה הכרחית המחייבת את האדםגם 

 שהיא אינה , גם במצוות שילוח הקןסקהתעלקיים מצוות כיבוד אב ואם שהלך הבן מדוע 

   ?מצווה הכרחית

 בהידור מצווה ולכבד  הוריםהבן רצה לקיים מצוות כיבודש,  לעיל כאמורעל כך יש להשיב

ובכל זאת יתן אותם , כך שיהיו שלו, על כן רצה לזכות בבנים מן ההפקר. את האב משלו

 חלה עליו גם ה לזכות בבניםכיון שרצ, ממילא. לאביו כדי לקיים מצוות כיבוד אב ואם

  .   וחייב היה לעסוק גם בה, הכרחיתמעתה מצווה זו היא ו;מצוות שילוח הקן
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        ....הההה

 לם הזהאלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעו ":עכשיו נוכל להוסיף ולבאר את המשנה

 למרות , לא חולק על משנה זויעקב' נוכל להגיד שגם ר". אהבלם והקרן קיימת לו לעו

  .סובר ששכר מצוות בהאי עלמא ליכאהוא ש

והקרן קיימת לם הזה אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעו ":מסכת פאהעל המשנה ב

כמו , בין אדם למקום:  שהמצוות בכלל נחלקות לשני חלקים,ם"אומר הרמב" לם הבאלעו

ש את בה והציווי על אהבת אייכמו האזהרה על הגנ,  ובין אדם לחבירו,'מזוזה וכדו, תפילין

 ה"שה מצוות שבין אדם למקום יגמלהו הקבודם עאשר האכ. "ואהבת לרעך כמוך"רעהו 

 ,לם הבאהמצוות שבין אדם לחבירו יקבל שכר לעואת יעשה אשר  כ;לם הבאעליה לעו

כל המצוות שבין . בעבור שנהג מן הטוב בין בני אדם, לם הזהובנוסף יקבל שכר גם בעו

  .ם"כ דברי הרמב"ע.  גמילות חסדיםות תחת הגדר שלאדם לחבירו נכנס

... כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחבירו" :התנא מונה במשנה זו

אבל מצוות . " שמביא לידי מעשה,גדולתלמוד " :כמו שאמרו. "ותלמוד תורה כנגד כולם

  ?מדוע. שילוח הקן לא מנה התנא במשנה זו

 האילן – אם אדם נוטע אילן והאילן מוציא פירות. "פירות"ם ה ומה"קרן"ה י מההבה נבחן

;  המצוות הם הקרן– עושה מצוותהבאדם .  הפירות הםמנוהוא קרן והפירות היוצאים מ

  . זה נקרא פירות– עשה מצוותעצמו  ראשון שראה שהתוךואם אדם אחר עושה  מצוות מ

, "קרן קיימת" נקראש ו וזה,כ על המצוות שאדם עצמו עשה מגיע לו שכר בעולם הבא"א

שהוא כפי . לם הזהעשה על ידו מגיע לו שכר בעואחר אבל על הפירות שאדם .  לעדשקיים

לכן מצוות כיבוד אב . לם הזהקבל שכר נוסף בעוי כך – שאדם נוסף יעשה מצוותלכך גרם 

כ "ואדם אחר יכול ללמוד ממנו ג,  שהיא מצווה תדירה שאדם יכול לקיימה בכל זמן,ואם

 כי לא יכולים לקיימה ,אבל שילוח הקן היא מצווה נדירה.  יש לה פירות,מצווהלעשות את ה

 פרט – "קראיכי י ": כמו,לקיימהכדי  למצווה זו ישנם תנאים מיוחדים שכן, בכל יום

כ לקיים " ואין אדם אחר יכול ללמוד ממנו ג.' וכו פרט למפריחים– "אפרוחים ";למזומן

ה אותה התנא במשנה בין הדברים שאוכל פירותיהם ולכן לא מנ,  אין לה פירות– אותה

  . כאמור,לם הזהבעו

  

  



 הדרן למסכת חולין  �  208

 

        ....וווו

תלמוד  זאת היא התכלית של . כי התלמוד מביא לידי מעשה– ותלמוד תורה כנגד כולם

כל העוסק בתורה אין צריך לא : " האומר,כהמשך של סיום מסכת מנחות בדברי רבא. תורה

י לימוד התורה יודע לשמור "כי ע,  הטעם מאותו–" עולה ולא מנחה לא חטאת ולא אשם

ר על עבירה שיצטרך להביא ועביממילא לא . מצוות עשה ולעשות את מצוות לא תעשהאת 

 –" כל העוסק בתורה אפילו שלא לשמה" :מה שאמר שם בזאת היא כוונת רבא.  עליהקרבן

לימוד  נקרא מפני שלא מתכוון ב"שלא לשמה"ש, )א" עכב( בסוטה' כמו שאומרים התוס

ל "י ור"אבל לדעת ר. שאמר ונעשה רצונו, התורה להשלים רצון יוצרו לעשות לו נחת רוח

  . שם צריכים דווקא לעסוק בתורה לשמה

י כמה אדם צריך לאכול "מ לר"ידועה במסכת ברכות המחלוקת בין ר. דוגמא לזה מאכילה

אם בכזית או , וןושיהיה מותר לו לברך ברכת המז, כדי שאפשר יהיה לצרף אותו לזימון

לצאת " רוצים יננוא אנחנו. אבל זהו השיעור המינימלי בלבד של קביעות סעודה. בכביצה

אלא כל אחד מאיתנו . ולא עם שניהם ביחד,  סעודה לא עם כזית ולא עם כביצה"די חובתי

  .  על אחת כמה וכמה בחיי עולם צריכים להקפיד לשמה.גונהרוצה לאכול סעודה ה

  .    אמר בכל העוסק בתורה לשמהאירמ' התורה לשמה נזכה לכל הדברים שרובזכות לימוד 

  

*   *   **   *   **   *   **   *   *        

אהרון יוסף   למלאות שנה לפטירתו של המנוח)ז"ה בניסן תשכ"כ (את הסיום היוםקבענו 

  . שהיה מן המשתתפים הקבועים בלימוד הדף היומי,ל" זזילבר

 שבח ותלי בכל זאת נקדיש כמה מ.ובחודש ניסן בפרט, כידוע אין מספידין אחרי שנה בכלל

  .לזכרו של המנוח

 לקו את האבל לשלושהיל ח"חז". ויתמו ימי בכי אבל משה ":בפטירת משה רבינו כתוב

. אבלה חלקי תטעם לשלושהביאו חכמי הקבלה . לאבל' ל, להספד' ז, לבכיימים ' ג: חלקים

כנגד שבעה ימים  –להספד ' ז.  נפש רוח ונשמה:נשמהה כנגד שלושה חלקי – לבכי' ג

לם  כנגד הפסק חיותה מן העו– לאבל' ל.  מן הגוףפרדּהיאין לנשמה מנוחה אחר הבהם ש

 נגמר ךכר אח. )תיו אם יש לה זכו,מובןכ( שבה אל בית אביה כנעוריה שלאחריהם היא, הזה

  .האבל
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. צריכים לספוד ולהתאבל תמידעליו ,  רבן של ישראל, אבל משה;בנוגע לכל אדםכל זה 

  ." שפיר קאמרת,משה" :ס בכמה מקומות" כמובא בש,כל תלמיד חכם נקרא משהו

 וכדאי וראוי הוא להספידו ולהזכירו אפילו אחרי ,א שמים וירחכם תלמידהמנוח היה ידוע כ

  . ובחודש ניסן,שנה

 ,"הן קרבו ימיך למות ": במשה רבינו כתוב,"ויקרבו ימי ישראל למות ":ביעקב אבינו כתוב

 אלא אלו ? וכי ימים הם מתים:ג"אמר רשב ".ויקרבו ימי דוד למות ":ך כתובובדוד המל

 מפני שלא , שרק ימיהם שעסקו בהם בתורה ומצוות בטלים ונפסקים ביום מיתתם,הצדיקים

  .אבל הם עצמם קיימים', יכולים לעבוד את ה

לי עלמא ואטו כ" :'הגמעל כך  שואלת ."ובניהו בן יהוידע בן איש חי ":נאמר 'בשמואל ב

' אשר בידך נפש כל חי' וכתוב ; שאפילו במותו נקרא חי–' בן איש חי' אלא ?בני מתים הם

 אלא אלו ? וכי נפשותיהם של חיים רק הם מסורים בידו והמתים אינם מסורים בידו–

  . שאפילו במיתתם קרויים חיים,הצדיקים

אבל הוא , פסקו אצלו רק הימים שעסק בהם בתורה מתו ונ.המנוחכך נכון לומר גם לגבי 

  .קייםעצמו 

דברי  אין :)ב"שבת פג ע (ל" אמרו חז– "זאת התורה אדם כי ימות באוהל ":בפרשת חוקת

 .סורים מיוחדיהמנוח היה ידוע כבעל י.  אלא במי שממית עצמו עליהיןתורה מתקיימ

הגיע כדי  יום יום .רשהמדת ובכל זאת לא מנע רגליו מבי, ההליכה היתה קשה עליו

בגשם ובקור עד סוף ימיו ממש מתוך מסירות , בחורף, בקיץ. שתתף בלימוד הדף היומילה

וחיי צער תחיה ובתורה  ":)ד"מ, ו"פ (קיים את מאמר התנא באבותהוא . נפש עסק בתורה

  .אהבלם לעו –" וטוב לך" ; בעולם הזה–" אשריך" :עליו נאמר". אתה עמל

 – לא משתכחין: נוח בשני אופנים יחדמתפרש על המ" חבל על דאבדין ולא משתכחין"

תהי .  משתכח מן הלב כי הוא אינו– וגם לשון שכחה. שאין בנמצא לא הוא ולא דוגמתו

 .          ויהיה זכרו ברוך,נפשו צרורה בצרור החיים עם נשמות כל הצדיקים
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        הדרן למסכת בכורותהדרן למסכת בכורותהדרן למסכת בכורותהדרן למסכת בכורות

  

  

        ....אאאא

  :)א" עסא(בשלהי בכורות 

קרא : פפי משמיה דרבא אמר'  ר– עלי האומר לשלוחו צא ועשר, איתמר

אפילו : פפא אמר' ור.  אינו קדוש–ולאחד עשר עשירי ,  קדוש–לתשיעי עשירי 

  .דאמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי,  אינו קדוש–קרא לתשיעי עשירי 

אם , תורם כדעת בעל הבית, האומר לשלוחו צא ותרום: "ומאי שנא מהא דתנן

פיחת עשרה או . ב תורם בבינונית אחד מחמישים"אינו יודע דעתו של בעה

התם כיוון דאיכא דתרים בעין יפה : אמרי? "תרומתו תרומה –הוסיף עשרה 

לא איבעי : אמר, הכא טעותא היא, להכי אמדתיך: ואיכא דתרים בעין רעה אמר

  .לך למיטעי

סמכתא וקרא א, אם הוא מהתורה או מדרבנן בלבד, ראשית צריך לברר בעניין מעשר בהמה

  .הוא

אחד מעשר , בשני מעשרות הכתוב מדבר –" עשר תעשר" דורשים היקש )ב" ענג(' והנה בגמ

אות דרשה נדרשת גם . לעניין דאין מעשרין מן החדש על הישן, דגן ואחד מעשר בהמה

  . בלא חולק)א" עג(  ובתמורה)א" עח( ה"במסכת ר

 –מה מן החדש על הישן  כתב דאם עישר מעשר בה)ה"ה, ז"פ (בכורות' ם בהל"הרמב

מ על "והקשה הלח. אלא רק במעשר דגן, "שנה שנה"כיון דלא כתוב בתורה , בדיעבד כשר

אחד מעשר , בשני מעשרות הכתוב מדבר, "עשר תעשר"הלא אנו דורשים היקש : ם"הרמב

  ? ומאי שנא דין זה משאר הדינים שנלמדים בגזירה שווה או בהיקש, דגן ואחד מעשר בהמה

כי . אלא אסמכתא, ם סובר דאין זה דרשה גמורה"דהרמב, ה מתרץ"במסכת ר" לנרערוך "ה

 עשר –" עשר תעשר"ישמעאל ברבי יוסי את הפסוק '  דורש ר)א" עט"קי( במסכת שבת

  .יוחנן'  דורש כך ר)א" עט( וכן בתענית. בשביל שתתעשר
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, ע"וכיון דר. כ סובר כמי שדורש עשר בשביל שתתעשר"ע ג"דר, ואמנם חולקים בזה תנאים

, ולא לעניין ההיקש, יוחנן כולם דורשים עשר בשביל שתתעשר' ישמעאל ברבי יוסי ור' ר

  .ם שאם עישר מן החדש על הישן בדיעבד כשר"לכן פסק הרמב

בכל זאת יש להבין מדוע לחלק מהעניינים דורשים את , ואף שנראה שתירוץ זה מספיק

ם השווה מעשר בהמה למעשר דגן "גם הרמב! והלא אין ההיקש למחצה, ההיקש ולחלק לא

ורק במקרה שעישר מן החדש על הישן חילק בין , בכל שאר ההשוואות שנלמדות מההיקש

  .אלא במעשר דגן" שנה שנה"השנים וכתב שבדיעבד כשר מפני שלא כתוב בתורה 

  

        ....בבבב

אם לא ו, כי הא בהא תליא, דאין כאן שום מחלוקת כלל בין שתי הדרשות, ויותר נראה לומר

שכן . הדרש של עשר בשביל שתתעשר לא היינו יכולים לדרוש בשתי מעשרות הכתוב מדבר

תבואת : "שכן כתוב במפורש בפסוק, פשט הפסוק אינו משמע שמדובר בשני מעשרות

רק אם נדרוש עשר בשביל . גם לא מעשר בהמה: דהיינו, ולא דבר אחר:  דמשמע–" זרעך

מכל הרווחים , כל דבר שיש לוייב לעשר מ דבר זה יוכיח שאדם מחו–שתתעשר 

? "כל"ומאי , "את תבואת זרעך"אף שהיה מספיק לכתוב , "כל"משום שנאמר , מטיאוהפרק

, ובפרט מעשר מן הצאן, מכאן למדנו לרבות גם מעשר בהמה. לרבות כל דבר שמרוויח בו

  . בוודאי מהן חייב לעשר–שמעשרות את בעליהן , דמיתקרי עשתרות

שהרי אינו , מ לעושרו של האדם" בזה אין שום נ–מעשר מן החדש על הישן אבל לגבי 

אלא במעשר , לכן בזה לא נקיש מעשר תעשר להשוות בין שני המעשרות. מרוויח בזה כלל

אמנם . ולא במעשר בהמה, "שנה שנה"דגן אין מעשרין מן החדש על הישן משום שכתוב 

 שאין מעשרין מן החדש על הישן או משום דאין היקש למחצה דורשים גם במעשר בהמה

  .ולא בדיעבד, אבל זה רק לכתחילה; להיפך

  .ם דכשר במעשר בהמה אם הפריש מן החדש על הישן"לכן פסק הרמב

        

        ....גגגג

  .השייכים לאותו עניין, ם"לפי האמור נוכל ליישב קושיה נוספת בדברי הרמב

כי הם , שר בהמה שהאחין שחלקו פטורין ממע)י"ה, ו"פ (בכורות' ם פסק בהל"הרמב

  . ולקוח פטור ממעשר בהמה– מפני שאין ברירה –נחשבים כלקוחות 
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ל לפסוק "הוו, הלא כיון דספק הוא? למה פסק שפטורין ממעשר בהמה: ש תמה עליו"היש

  .ולומר דיש ברירה ולחייבם במעשר בהמה, לחומרא

דעשירי , טורדשאני מעשר בהמה דספיקו פ,  מתרץ)סימן קלא (באבן העזר" בית שמואל"ה

ולכן , כ הוא ספק אם כל אחד זכה בחלקו"ממילא כאן ג. ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק

  .אבל זהו תירוץ דחוק. פטורים

הלא כל החיוב של מעשר בהמה : דאזיל לשיטתו, ם"לאור דברינו לעיל יתורצו דברי הרמב

אחד מעשר אחד מעשר דגן ו, בשני מעשרות הכתוב מדבר, "עשר תעשר"הוא מההיקש 

ג מידות שהתורה נדרשת בהן הוא "שסובר דדבר הנלמד מי, ם"וידועה דעת הרמב. בהמה

  . רק מדרבנן

 דאם )שם (בכורות' ם בהל"הרמב: ל לגבי ספק"ם לפסק הנ"כך עולה גם מניסוחו של הרמב

אלא , "שנה שנה"כיון דלא כתוב בתורה , עישר מן החדש על הישן או להיפך בדיעבד כשר

לכן . ג המידות"כי היקש הוא מי, ורק מדרבנן, משמע מזה דהוי רק אסמכתא. גןבמעשר ד

  .וספק דרבנן לקולא, דהוי רק מדרבנן, באחין שחלקו פטורין ממעשר בהמה

  

        ....דדדד

ג מידות שבתורה לא כמאן דכתוב גופיה "ם דדבר הנלמד מי"סובר הרמב, כפי שאמרנו

 "שלך אי אתה רואה" בסוגיא דכתב" חתם סופר"אבל ה. והוי רק אסמכתא, ממש דמי

ג מידות לאו כמאן "אביי סובר דדבר הנלמד מי. דבזה חולקים אביי ורבא, )ב"פסחים ה ע(

  .אבל רבא סובר כמאן דכתיב בגופיה דמי, דכתיב בגופיה דמי

  . פפי משמיה דרבא עם רב פפא' על פי זה נוכל להסביר את המחלוקת בין ר

ב שליחותו לפני "וביטל בעה, והלך לתרום, לוחו לתרוםהאומר לש:  כתוב)לו, שלא (ד"ביו

אין , כגון שאמר לו לתרום מן הצפון ותרם מן הדרום,  אם שינה השליח שליחותו–שתרם 

  . תרומתו תרומה–ואם לאו , תרומתו תרומה

דאז אין תרומתו , ביטול שליחות וגם שינה השליח:  פירש דתרתי בעינן)ק כא"ס (ז"הט

, ושינה לחוד נמי לא סגי; דלא אתי דיבור ומבטל דיבור,  לחוד לא סגיאבל ביטול. תרומה

  .לכן בעינן תרוויהו. דאין דרך להקפיד על שינוי

פפי משמיה דרבא סובר דדבר הנלמד ' דר. פפא' פפי משמיה דרבא ור' ל דבזה פליגי ר"וי

 לעיל כפי שהזכרנו, כמאן דכתיב בגופיה דמי, "עשר תעשר"כמו ההיקש ד, ג מידות"מי
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וכפי שבתרומה בשינוי מועט אין . כ לגמרי איתקש למעשר דגן"וא, "חתם סופר"בדעת ה

כי אין ,  קדוש–מכאן שאם קרא לתשיעי עשירי . הכא נמי במעשר בהמה, דרך להקפיד

  .ואוכלו במומו, ב שום הפסד בזה"לבעה

.  לתרומהואינו דומה, פפא סובר דהיקש מעשר בהמה למעשר דגן הוי רק אסמכתא' אבל ר

, א"כיש חולקין שהביא הרמ,  אינו קדוש–פפא שאם קרא לתשיעי עשירי ' לכן סובר ר

ל "דא,  אין תרומתו תרומה–או שינה אפילו לא ביטל , וסובר דכל שביטל אפילו לא שינה

  .לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי

השיב לו ו. דפיחת עשרה או הוסיף עשרה תרומתו תרומה, פפא מתרומה' פפי מקשה לר' ר

, כיון דאיכא דתורם בעין יפה ואיכא דתורם בעין רעה: דשאני תרומה דיכול לומר, פפא' ר

כשמואל (דמכיון דהיתה לך אפשרות להפריש חיטה אחת על כל הכרי , בהכי אמדתיך

אבל . בהכי אמדתיך–דאמרת לי לתרום , וראיתי שיש לך עין טובה, ))ב" עז"קל( בחולין

לכן אמר לו . אינו יכול לומר לו כך, ע לו אם יש לו עין טובה לאשאין ידו, במעשר בהמה

  . לא הוי לך למיטעי, טעותא הוא: ב"בעה

  

        ....הההה

משום דמילי לא , י שליח"דהקדש לא חל ע, ט"מקשה לשיטת המהרי" מנחת חינוך"ה

אבל אם לא ,  והלא כאן עיקר הקפידא על הטעות היתה מפני שאינו קדוש–מימסרן לשליח 

  !והלא מילי לא מימסרן לשליח.  היה קדוש– השליח היה טועה

אחד מעשר , בשני מעשרות הכתוב מדבר –עשר תעשר : דאנו דורשים היקש, נראה לתרץ

וכמו שבמעשר דגן מהני , כ לומדים מעשר בהמה ממעשר דגן"א. דגן ואחד מעשר בהמה

פ דהוי "ענ מהני שליחות במעשר בהמה א" ה–לרבות שלוחכם " אתם גם אתם"שליחות מ

  .מילי

הלא . לכן לא שייך בזה היקש, כיוון דמילי לא מימסרן לשליח ואין בזה שליחות, ואין לומר

למרות , מתרומה" חטא חטא"י היקש " לומדים שליחות במעילה ע)ב" עמב( בקידושין

לא היה דבר , בניגוד למעילה, והרי בתרומה, ל דאין שליח לדבר עבירה"דבכל התורה קיי

ומהני , ש למחצה"אומרים דאין ג, "חטא חטא"ל מקום כיון דאיכא גזירה שווה מכ; עבירה

  .פ דהוי דבר עבירה"שליחות במעילה אע
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מ כיוון דאיכא הכא "מ, פ דבכל התורה מילי לא מימסרן לשליח"אע, נ במעשר בהמה"ה

פ דהוי "נלמד לגבי מעשר בהמה ממעשר דגן דמהני שליחות אע, "עשר תעשר"היקש ד

  .מילי

  

        ....וווו

כ שייך שפיר ללמוד "א, אולם כל זה שייך רק אם אומרים דלא דיברה תורה כלשון בני אדם

אבל אם נאמר שדיברה ". עשר תעשר"י ההיקש ד"שליחות במעשר בהמה ממעשר דגן ע

והפסוק בכלל אינו מדבר במעשר , כ אורחיה דקרא למיכתב הכי"א, תורה כלשון בני אדם

ומעשר בהמה הוי , הרי שאין היקש בין שני המעשרות, כךואם . כפי שהקדמנו לעיל, בהמה

  .ט"ומילי לא מימסרן לשליח לשיטת מהרי, מילי

: המשנה מתחילה בערכין. על פי זה נוכל להסמיך סוף מסכת בכורות לתחילת מסכת ערכין

לרבות מופלא דערכו : ועונה, "?הכל לאיתויי מאי: "'אומרת על כך הגמ". הכל מעריכין"

  .ך לאישהסמו, ערך

שכן ". איש כי יפליא"ונלמד מ,  אומרים דמופלא הסמוך לאיש ערכו ערך)א" עסב( ובנזיר

מפני שיש לכך פסוק , "איש כי יפליא"ם נערכים אין צורך בפסוק "בשביל ללמוד שעכו

ם "לרבות עכו" איש איש"דבנדרים כתוב , ומקישים ערכין לנדרים –" נדר בערכך: "אחר

גבי ערכין " איש כי יפליא"כ נשאר "א. וממילא גם נערכים, ת כישראלשנודרים נדרים ונדבו

  .לרבות מופלא הסמוך לאיש

אבל אם נאמר שדיברה תורה . כל זה שייך אם נאמר דלא דיברה תורה כלשון בני אדם

  .שכן אורחיה דקרא למיכתב הכי, כלום" איש איש"כלשון בני אדם לא יכולים ללמוד מ

אבל אם לא היה ; ולכן אינו קדוש, " הוא ולא איבעי לך למיטעיטעותא: "בבכורות סיימנו

! ומילי לא מימסרן לשליח, הלא הוי מילי: ולכאורה קשה. מהני השליחות היתה –טועה 

אחד מעשר דגן ואחד מעשר , בשני מעשרות הכתוב מדבר, "עשר תעשר"ל דלומדים מ"צ

ולא אומרים דיברה תורה . ה כך גם במעשר בהמ–וכמו שבמעשר דגן מהני שליחות ; בהמה

  .כלשון בני אדם

ונלמד דין זה ; לרבות מופלא הסמוך לאיש –" הכל מעריכין"לכן מתחילה מסכת ערכין ב

ולא , הכתוב בנדרים" איש איש"ם שנערכים אפשר ללמוד מ"ולעניין עכו, "איש כי יפליא"מ

  .אומרים דיברה תורה כלשון בני אדם
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*   *   **   *   **   *   **   *   *        

כרה של האשה הצדקנית והעסקנית הגדולה למען מוסדות התורה הסיום נערך כאן לז

  .למלאות שנה לפטירתה, ל"מנשה לוי ז' מרת סימה בת ר, והחסד

אבל בכל זאת נקדיש מספר ; וידוע שאין מספידין אחר שנה, זהו יום הזיכרון הראשון שלה

  .מילים לשבחה של המנוחה

אומר על זה ". ם ונחלתם לעולם תהיהימי תמימי' יודע ה: "ה אמר בתהילים"דוד המלך ע

זו שרה שהיתה תמימה , "כשם שהם תמימים כך שנותם תמימים ")א, ר נח"ב (המדרש

  .במעשיה

הנביא . נקדים פסוק אחד בזכריה, כדי להסביר את השייכות של הפסוק הזה לשרה אימנו

ביהושע '  הויעד מלאך', ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך ה: "מספר ואומר

אם בדרכי תלך ואם את משמרתי תשמור וגם אתה תדין את ביתי , צבאות' כה אמר ה: לאמר

העומדים הם : י"אומר רש". ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה –וגם תשמור את חצרי 

  .והמלאכים הם העומדים, כ הכהן הגדול הוא מהמהלכים"א. המלאכים

משום שתמיד הוא עומד במדרגה אחת בהשגת הוא " עומד"הטעם לכך שהמלאך נקרא 

הוא תמיד משיג יותר ויותר את , מה שאין כן צדיק הגדול בתורה. 'גודל קדושת וכבוד ה

עליו אין ". מהלך"לכן הוא נקרא . ותמיד עולה ממדרגה למדרגה', גודל קדושת וכבוד ה

  . מקודמתהאצל הצדיק השנה זו היא אחרת. שווים:  כלומר–" תמימים"לומר ששנותיו 

ומקיימים , אבל הם יראי שמים ונשמרים מכל חטא, ישנם גם צדיקים שאינם גדולים בתורה

וימי שנותיו , "תמים"צדיק זה נקרא . את המצוות מבלי להבין את טעמיהם וסודותיהם

  .וגודלו' משום שהוא עומד תמיד במדרגה אחת בהשגת כבוד ה, תמימים

 הרי שאם הן מקיימות את המצוות ועוסקות במעשים ,והואיל ונשים פטורות מתלמוד תורה

יודע : ")ר שם"ב (וזהו שדרשו את הפסוק. ועומדות" תמימות"כ בבחינת "הרי שהן ג, טובים

וכשם שהיא תמימה כך שנותיה , "זו שרה שהיתה תמימה במעשיה "–" ימי תמימים' ה

  .תמימות

היתה , מו של מר סברדלובאי, ל"מנשה לוי ז' מרת סימה בת ר, ידוע לרבים שהמנוחה

" עץ חיים היא למחזיקים בה: "כתוב. צדקנית ועסקנית גדולה למען מוסדות התורה והחסד

עליה ועל כיוצא בה נאמר . אלא למחזיקים ידי לומדי תורה,  ללומדים בה לא כתוב–
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שהיתה תמימה ,  כשם שהיא תמימה כך שנותיה תמימות–" ימי תמימים' יודע ה: "הפסוק

, ונחלתה לעולם תהיה צדקתה. אלא בתמימות, מ לקבל פרס"שלא ע,  הטוביםבמעשיה

  .וזכותה עומדת לעולם ולנצח

  .אמן, תהא נפשה צרורה בצרור החיים עם נשמות כל הצדיקים וצדקניות שבגן עדן
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        הדרן למסכת ערכיןהדרן למסכת ערכיןהדרן למסכת ערכיןהדרן למסכת ערכין

  

  

        ....אאאא

של דשדה החרם מקשינן לשדה אחוזה , "חרמו לא, אחוזתו אין: "ל"בשלהי ערכין קיי

  .דיוצאה לכוהנים כמו שדה אחוזה, ישראל

כשדה החרם לכהן ' והיה השדה בצאתו ביובל קודש לה"ל דקרא ד"דהא י, ולכאורה קשה

, אתא לאשמועינן דלא נימא דכוהנים נכנסים לתוך אחוזת ישראל שהקדישה" תהיה אחוזתו

תנים דמים כ איצטריך כשדה החרם להורות דכשם שאין נו"ע; אלא שנותנים דמים להקדש

  .ולא לעניין גאולה, כך אין נותנים דמים בשדה אחוזה שהקדיש ישראל –בשדה החרם 

כה  (ל בערכין"י הא ס"ור, י" היא ר)א"פו ע (ל בסנהדרין"ל לתרץ דהא סתם ספרא קיי"ונ

כ אי אפשר לומר דקרא "א. דנותנים דמים, ממקדיש" קודש קודש" דילפינן גזירה שווה )ב"ע

דיוצאת , כ אתא קרא דשדה החרם דינו כשדה אחוזה דישראל"ע; תן דמיםאתא לכך שלא י

  .ביובל לכוהנים ונותנים דמים להקדש

  

        ....בבבב

ומר , דמר יליף ממקדיש בית דאין כוהנים נכנסים בחינם, ש"י ור"והנה ביסוד מחלוקת ר

. ל דפליגי אי קדושת דמים פקעה בכדי" נ–יליף מכבשי עצרת דנכנסים לתוכה בלא דמים 

כ צריכים הכוהנים ליתן דמיה בשביל להפקיע "ע, ל דקדושת דמים לא פקעה בכדי"י ס"דר

  .כהכ נכנסים לתו"ואח, קדושתה

מ יכולה הקדושה "כ אף שהיתה קדושה מ"ע, ל דקדושת דמים פקעה בכדי"ש ס"אבל ר

  .והכוהנים נהנים ממנה בלא שום דמים ופדיון, לפקוע

אי נימא : דהנה כבר חקרו האחרונים במהות קדושת דמים, ל להסביר"וביסוד סברתם נ

אלא הוי ,  להקדשאו שאין שום קניין, דהקדושה חלה מחמת הבעלות והקניין של ההקדש

ומכל מקום גזירת הכתוב היא דאיסור זה יש לו ; י הקדש הבעלים"כחתיכה דאיסורא ע

  .י פדיון"הפקעה ע
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כ גם "וע, א בשום אופן להפקיע בכדי"לכן א. דין איסור יש לו –ל דהקדש "י ס"נראה דר

ן של ל דעיקר הקדושה הוא מפני שחלה בעלות וקניי"ש ס"אבל ר. הכוהנים נותנים דמים

דבטלה , לכן ביובל.  ממילא בטלה הקדושה–וכיון שפקעו הקניין והבעלות , ההקדש

  .בטלה גם הקדושה, הבעלות ממילא

  

        ....גגגג

ואת אשר חטא מן : " דחד תני)ג"ה, ב"פ (על פי זה מובנת הפלוגתא בירושלמי פסחים

למעט פחות משווה : וחד תני,  לרבות פחות משווה פרוטה להישבע–" ההקדש ישלם

כ בלא "וע, ל דהקדש תורת איסור עליו"פ ס"והיינו דמאן דדריש למעט פחות מש. רוטהפ

ל "אבל אידך ס. ל הפסוק שלא"קמ; פ"א דמחוייב לשלם בהקדש גם בפחות מש"קרא הוו

כן מצד , פ"כ כשם שאין השבה בגזל הדיוט בפחות מש"וא, דהקדש תורת דמים עליו

  .פ"ל שחייב גם בפחות מש"קמ; פ"משהסברא ליכא דין השבה גם בהקדש על פחות 

כ גבי הקדש "וא, פ לא בעי השבה הוא משום דין מחילה"אמנם לכאורה הטעם דבפחות מש

ממילא לא , ל דכיוון דבסתמא פחות משווה פרוטה נחשב בר מחילה"מ י"מ. מאן מחיל

חל לכן גם אם יצווח ויאמר הנגזל שאינו מו". והשיב את הגזילה"נכנס מקרה זה בכלל של 

  . ליכא בזה דין השבה–

        

        ....דדדד

דהשתא ,  דאם גנב והקדיש אינו חייב בדמיה)א"עו ע (ק"לפי זה ניחא נמי הא דאיתא בב

דגנב והקדיש ,  בברייתא)א"עט ע (ואילו איתא שם; תורא דראובן ומעיקרא תורא דראובן

שם  ('וכבר עמדו על כך התוס. דמה לי מכרו לשמים מה לי מכרו להדיוט', ה-ו' ד-חייב ב

  .וכתבו לחלק דבדף עו מיירי בקודשי מזבח ובדף עט מיירי בקודשי בדק הבית, )ה גנב"ד

 עוד קשה – דחד לישנא נקטינן בדף עו ובדף עט –ומלבד דפשטא דמילתא לא משמע הכי 

כ איך אפשר לפדות "דאל, דבוודאי גם בקודשי מזבח איכא קדושת בדק הבית וקדושת דמים

  .כ גם בדף עו איירי במכרו לשמים" וא?בנפל מום בקודשי מזבח

מה , ושפיר הוי הדר תורא דבעלים, דבכסף הפדיון לוקחים קורבן לבעלים, ואף דיש לחלק

אבל באמת יכול להיות הקדש גם לקיץ . שיצא לגמרי מרשותם, שאין כן בבדק הבית
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ג בארבעה "ה משמע דאין חייב גם בכהומהאי משנ, אין לבעלים כלוםדבו , המזבח

  .מישהוח

ל דהקדש לא "דס, י"דבדף עו אזלינן אליבא דר. ד דבאמת במחלוקת היא שנויה"כ נלענ"ע

ומעיקרא הוי תורא , כ שפיר אמרינן דלא הוי הפקעה מהבעלים"ע, הוי אלא איסורא בעלמא

ל דהקדש הוי "דס, ש"אבל ברייתא בדף עט אזלא אליבא דר. דראובן והשתא תורא דראובן

דמה לי מכרו לשמים מה לי , פיר אמרינן דהוי כמכירה להדיוטכ ש"ע, קניין ובעלות

  .להדיוט

        

        ....הההה

, )א"תמורה ב ע (דהא דאמרינן דיורש ממיר בקורבן שנפל לו בירושה, ל"ממוצא הדברים נ

אבל אי נימא דקניין הקדש הוא . אין זה אלא אי נימא דקניין הקדש בקורבן הוא מדין איסור

נ אינו יכול להמיר בקורבן של "ה,  להמיר בקורבן של אחרכ כמו שאינו יכול"א, מדין ממון

 התם –מ יש בידו להמיר "ומ, ואף דגם לאב לא היה הקורבן שייך. דהוי של הקדש, ירושה

כדאיתא , דכיוון דנתהוותה הקדושה ברשותו יכול להמיר אף שאין הקורבן שלו, שאני

כ "א, קדושה לא נתהוותה אצלושאין הקורבן שלו וגם ה, אבל יורש. ע" לר)ב"ז ע (בתמורה

  .מהיכי תיתי שתהיה לו רשות להמיר

ל לחד תנא דיורש ממיר אין זה אלא אי נימא דהקדש אין בו אלא איסורא ולא "כ הא דס"ע

  .קניין

דהקדש , ולכאורה לשיטתו, ל דיורש אינו ממיר"וס, )בתמורה שם (י עצמו"ואמנם בזה פליג ר

ד שקדושה "דאמנם למ, צריך לומר. להיות דיורש ממירחשיב איסורא ולא קניין היה צריך 

אבל למאן ; היא איסורא ולא בעלות וקניין איכא בזה מחלוקת אם יורש יכול להמיר או לא

  .הדבר פשוט דלא מהני תמורה, ל דקדושה הוי קניין ובעלות להקדש"דס

  

        ....וווו

ילפינן משדה דכיוון דמסיימינן ד. והשתא אתי שפיר סמיכות סוף ערכין להתחלת תמורה

ולא אמרינן דקרא אתא לכך דשדה אחוזה שהקדיש ישראל , "חרמו לא, אחוזתו אין"החרם 

וזאת ; ממקדיש בית שכן נותן דמים" קודש קודש"שהרי ילפינן , דאין ניתן דמים, דמי לחרם
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ל לחד "וכדס, דאין זה בעלות וקניין דפקע בהפקעת הקניין, משום שקדושה לא פקעה בכדי

  . )א"קלט ע (ןד בחולי"מ

אלא , כיון שאין ההקדש נחשב כקניין ובעלות, ג יורש ממיר"ל דבכה"ל דס"כ שפיר י"א

כדמפרשינן , "הכל ממירין אפילו יורש: "וזהו שהתחילה מסכת תמורה. איסורא בעלמא

  . 'בגמ

כבר כתבתי דבסברא זו ; ל דיורש אינו ממיר" הוא ניהו דס–ל דנותנים דמים "י ס"ואף דר

י דנותנים "ל כסברת ר"כ דס"ל דיורש ממיר ע"אבל בוודאי מאן דס. ליגי תנאיבאמת פ

  .כ איך שייך על זה ירושה"א, ש דהקדש הוי קניין ובעלות"ל כר"דאי ס, דמים

כ "וא, ש"ל כר"כ דלא ס"ע, וכיון דאמרינן בסוף ערכין דהאי קרא אתא לדרשא דלעיל

 ".הכל ממירין: "מתחילינן בתמורהכ שפיר "ע, ממילא יכול להיות דין ירושה בתמורה
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        הדרן למסכת כריתותהדרן למסכת כריתותהדרן למסכת כריתותהדרן למסכת כריתות
    

  

        ....אאאא

  :)ב"כח ע (בשלהי המסכת

וכל : "מרשנא,  מרבים שלום בעולםלמידי חכמים ת:חנינא' א אמר ר"אמר ר

  ".בוניך" אלא "בניך" אל תיקרי –" ורב שלום בניך' בניך לימודי ה

,  ברכות: מקומותרבעהא מרבים שלום בעולם נשנה בתלמוד בלמידי חכמיםהמאמר דת

 ארבע ונוסיף עוד להסביר השייכות שיש להמאמר הזה לכל אל. כריתותויבמות , נזיר

  .3מסכתותה

 מה נעים גורלנו ומה יפה  מאמר זה על ידיבכל המסכתות הללו רוצים ללמדנו ולהביננו

,  מורשה קהילת יעקב,וכמה מעלות טובות למקום עלינו שנתן לנו את תורתו, ירושתנו

 לשמוע בדברי חכמים אשר היו למאורות ,פ התורה והמצווה"ואשרינו שזכינו להתנהג ע

 על ו לנהל, בזה את כל העולם כולולקיים ו, לדעת כדת מה לעשות,להאיר עיני הדורות

  .באר חפרוה שרים בחוקים ומשפטים ישרים, מבועי מים הנוזלים ממעיינות צורים

מתכוון האי קרא דלפי פשוטו אפשר לומר  ". 'מודי הוכל בניך לי: "הו שהביאו את הפסוקוז

כל שרק אז יהיו , 'אלה הבנים שיהיו לימודי הל שהאבות יתבוננו לקרוא בשם בנים רק לומר

 אבל ',בוניך' אלא ל'בניך' שלא תקרא –" אל תיקרי בניך" : והיינו דקאמר.'בניך לימודי ה

  . אומהרסיך ומחריביך אשר ממך יצ, לא להבנים המשחיתים

שבעה הפטרות של כתיב בהרי  ד.ל בהאי קרא" דהיינו מה דקשה להו לחז,לענייננו נאמר

 וכל ...הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך: "על הגאולה העתידה'  בשם הות המדבר,דנחמתא

אל ' יהפוך ה"לעתיד לבוא ש וזה לכאורה נגד ההבטחה .)יג-יא, ישעיה נד (" 'בנייך לימודי ה

בשר  וראו כל' ונגלה כבוד ה ": ונאמר עוד." 'רה לקרוא כולם בשם הכל העמים שפה ברו

הר והיה באחרית הימים נכון יהיה " ובמקומות אין מספר נאמר ונשנה ."דיבר' יחדיו כי פי ה

 ולמה זה ." 'הי יעקב ויורנו מדרכיו וכוול-אל בית א' ואמרו לכו ונעלה אל הר ה... 'בית ה

                                                 
  .ראה גם הסיום למסכת נזיר  .3
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, נקראים בנים'  היינו רק הבנים שהם לימודי ה–? " 'ימודי הוכל בניך ל"דווקא שנאמר כאן 

  ?ולא כל בני האדם כולם

  

        ....בבבב

הן גור יגור אפס  ": לפרש הפסוק אחרי זה,"בית הלוי" מה שכתב בספר י"יתבאר עפדבר זה 

שלא נעשה גר עד , )ב"מו ע (ביבמות' פ הגמ" ע,)שם טו ("מי גר איתך עליך יפול, מאותי

הו וז. י זה כמו הקדש שנתקדש בפני שלושה"ויתקדש ע, ד של שלושה"שיתגייר בפני בי

עד ,  עדיין אותו אינני מקבל:  פירוש– "אפס מאותי",  מי שיתגייר– "הן גור יגור ":שכתוב

  . יצטרף לכלל ישראל:  היינו–" עליך יפול"אז ו, ד"שיתגייר בפני בי –" י גר איתךמ"ש

יקרא ידווקא מי ש:  הכוונה–"  'ניך לימודי הוכל ב ":ונמצאו מתפרשי הני תרי קראי

 –" גר איתך"אבל אין זה נאמר אלא על מי ש. ' ובלבד שיהיה לימודי ה,כגר כאזרח, 'בוניך'

  . "עליך יפול" ואז ,ד" שקיבל גרות בפני בי:פירוש

  

        ....גגגג

  : ממשיך מאמר זה ומביא פסוקים נוספים העוסקים בעניין השלום)א" עסד( ובשלהי ברכות

יהי שלום בחילך שלוה ", "ום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשולשל"

אלקינו ' למען בית ה, למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך", "בארמנותיך

  ".יברך את עמו בשלום' עוז לעמו יתן ה' ה", "אבקשה טוב לך

 בטעם מה שלא נזכר ,ל בפרשת בחוקותי"ן ז"פ מה שכתב הרמב"ע, נוסיף לכך עוד הסבר

 ,יב בדרך היצירהיכי קיומן מחו. ב אחר תחיית המתים" שכר קיום הנפשות בעוהבכתוב

עיין בדבריו ,  והשאר כולם יתקיימו ביסוד יצירתם,החייבים מהםאת והעונש הוא שמכרית 

  .כי נעמו

חלק דבוק האר ייש – יכרת הקשריל ש" ר– ממילא ידענו שאם אך לא נתחייב בעונש הכרת

  . להים אשר נתנה-והרוח תשוב אל הא, "מרה נפשיא' חלקי ה ":ש" כמ,בכלל

 :ב שנאמר"כל ישראל יש להם חלק לעוה": )א"מ, י"פ( סנהדריןבמשנה זהו שאמרה הו

כלומר ארץ החיים והוא , זו משל: " כתבם"ט בשם הרמב"בתוי". ' לעולם יירשו ארץ...'

מעונש , הפכוואשר לא נזכר השכר הזה בפירוש בתורה הוא משום שזה נלמד מ. "ב"עוה
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 מזה תבין : פירוש– "בהכרת רשעים תראה ":כמו שכתוב, הכרת שנכתב בתורתנו הקדושה

בך בטוח בשכר יליהיה נכון , ו עונש כזה"בעצמך שבאם תשמור את נפשך שלא תתחייב ח

  .דו ונפשך תהיה צרורה בצרור החיים ושכרך הרבה מא, שהרי הקשר קיים,ב"עוה

 מכל חייבי מסכתל בשלהי כריתות כלפי מה דאיירי ב"מובן מעתה שייכות המאמר הנ

 :ש" וכמ, אשר הנקל לעבור עליהם לכל מי שאינו מתגבר לשמור משמרת התורה,כריתות

 ,חנינא' רבשם א " רמה שאמר  המסכת בסופה את כאןהלכן מביא". ופושעים ייכשלו בם"

לכל ום והנאה לעולם  כי חכמתם ובינתם הנאה לה', וכו מרבים שלום בעולםלמידי חכמיםת

רשם מארץ ו את הנפשות ושותההולכים בעקבותם ונזהרים מכל התועבות הנמבזות המטמא

  .החיים

 לפי ,"שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול"הפסוק שמביא אחרי זה עניין זה ממשיך 

ו להתרחק מהם נשהתורה מלמדת אותנו בינה והשכל לדעת איסורן וטומאתן ומזהירת

 ,"תבונה תנצרך"ש " וכמ,יכשל בם מבלי משיםנבל  אותנו למשמרתהתורה גם . ומהמונם

  . דתורה מגנא ומצלא)א"כא ע (ש בסוטה"וכמ

  

        ....דדדד

  : למעלה מזהמובאתכ שייכות האי מאמר לעובדא ה" אפשר להנעים גהזעל פי 

אימרא : ומלכתא אמרה, גדיא יאי: מלכא אמר. ינאי מלכא ומלכתא הוו יתבין

דקא , דכהן גדול הוא וקים ליה, שייליה ליששכר איש כפר ברקאינ: אמרו. יאי

בהדי .  ייסק לתמידא–אי גדיא יאי : אמר להו, שיילוהו. מסיק קרבנות כל יומא

,  קוצו לידיה דימינא–הואיל ואחוי בידיה : אמר להון מלכא. דאמר אחוי בידיה

  .דשקליה ליששכר איש כפר ברקאי למטרפסיה

 דברי המדרשמתייחס לויכוח של המלך והמלכה שהו,  בספר אחדב מה שכתפ"ענבאר זאת 

  :)ח, ר כב"במ(

ה את " לכמה ימים ברא הקב: שמעון בן חלפתא' את ראחת מטרונה אלהש

את השמים ואת ' כי ששת ימים עשה ה: "מר שנא, לששת ימים: אמר לה?העולם

 ושהוע יושב :מר לה א? מאותה שעה ועד עכשיו מה עושה:מרה לו א".הארץ

  . מעלה לזה ומוריד לזה,סולמות
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 ומסר ,ורק על השמים כבודו'  האומרים כי רם ה,דעת המיניםבידוע לפי מה ש, היאהכוונה 

זה דרכם כסל למו לעבוד את המזלות ו .הנהגת העולם השפל לגרמים השמימייםאת 

ת בכל משוטטו' ועיני ה, ושפל יראה'  כי רם ה,אמנם אמונתנו צרופה. הותוולהחזיקם לאל

המזל היה הכל על מצב אחד בלא שום שינוי ל פי ז ע" ואם היתה הנהגת העוה,הארץ

 חדשים , עליונים למטה ותחתונים למעלה, שעינינו רואות תמורות וחליפותך ומכ;ותמורה

 והוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו ,כ עלינו להודות שהכל נעשה בהשגחה"ע, לבקרים

 ומלכותו בכל ,ש נעשה הכל" וברצונו ית,ף את הזמנים והוא משנה עיתים ומחלי,לפעלם

  . משלה

 וכסבורה היא לחשוב שכבר –  מאותה שעה מהו עושה: באומרה,והיינו שאלת המטרונא

ח "ז השיב לה ריב"ע.  ומסר השגחתו לגרמי השמים ולמזלות,את העולם השפל' עזב ה

 איך שהוא מעלה  מה שאנו רואים מהפיכת העולם, והוכיח לה מתוך ההפכה,בחכמה

 רואים אנו – ופלוני שהיה אתמול עשיר, מגביה לזה ומשפיל לזה, סולמות ומוריד סולמות

 היה לו לעמוד על מצב אחד ,פ המזל" הכל היה מתנהג ע–  ואם כדבריך.אותו למחר עני

ולית אתר , בעצמו משגיח הוא גם עתה על כל העולם כולו' כ שה"אלא ע. בלי השתנות

' וכן הוא אומר ה, זה ישפיל וזה ירים, לוהים שופט- וכך נראה בעליל כי א.דפנוי מיניה

  .         'מוריש ומעשיר וכו

 המלך ומלכה גם הם היו מתווכחים בחקירה .ל"פ הדברים האלה פירש שם גם המאמר הנ"ע

 גדיא : היינו–" אייגדיא : "והיינו מה שאמר מלכא. או לאהשגחתו להמזלות '  אם מסר ה,זו

 והכל ,י הוא המושל" כי הש: פירוש–" אימרא יאי" : ומלכתא אמרה;א הוא העיקרטב

  .נעשה במאמר פיו

.  ודומה כעבד לפני המלך, שהוא נכנס לפני ולפנים, כהן גדול? מאן מוכח:על זה אמרו

 אם הכל היה : כלומר–"  לתמידאקסיאי גדיא יאי י" : ואמר להםאחוי בידיהו, עיילוהו

 ,וכל דבר שהיה נעשה היה לתמידא,  כי אז לא היה בעולם שום שינוי כלל,פ המזל"מתנהג ע

כ שהכל נעשה " ע,ומדאנו רואים שינוי ותמורה בעולם.  הן לטוב הן למוטב,בלא הפסק

  . והוא שיחה נאה.ה"ברצון הקב

הנה מזה ידענו שצריך האדם , אחר שהוכיח שהכל בהשגחה ולא במזלא תליא מילתאומ

'  ואשרי כל ירא ה, ואם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו.ה והמצוותלהתנהג בדרך התור

 , מרבים שלום בעולםלמידי חכמים דתמאמר שפיר סמיך ליה המשום כך.ההולך בדרכיו

  .כי אין טוב אלא תורה, ללמדנו יקרת התורה ומצוותיה ולחבבה עלינו
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        ....הההה

דמתייחס פסוק זה תפרש  וי ".'יהי שלום בחילך וכו ": קרא לאמורואחרי המאמר מוסיף עוד

  .עריותהרוב דיני איסורי את  הכוללת בתוכה ,כלפי מסכת יבמות

 למידי חכמים דת,ל להביא גם שם בחתימת המסכת את המאמר הזה"השכילו חזל כן אשר ע

ובהשגחתו ' ה-מאמינים בשאינם  ללמד תועים בינה איך שאלה ,מרבים שלום בעולם

 הלא אינם נזהרים גם ,ולם הפקר ולית דין ולית דיין הלא לפי דעתם שהע,וממאנים בתורתו

 ומכלה ,ואז הנה אנדרלמוסיא באה לעולם. באיסורי עריות ופורצים גדרי עולם בזדון ורשע

ונמצא אשר לבד מה שאלה פועלי אוון החוטאים . )ט, ר כג"ויק (שש במדר"רעים וטובים כמ

 ורע להם ורע , לעדת הצדיקים עוד מביאים הרג ואבדן גם,בנפשותם גורמים רעה לעצמם

  .לעולם

 אשר במעשיהם ,'לעומתם משבחים ואומרים אשרי נוצרי עדותיו ההולכים בתורת ה

 , מרבים שלום בעולם ללכת בעקבותיהםלמידי חכמיםות, הטובים יזכו גם את הרבים

יהי "נאמר ועליהם .  ומביאים טובה ושלום בעולם,וישכילו להבין מה לרחק ומה לקרב

  ". בחילך שלוה בארמנותיךשלום 

        

        ....וווו

מסכת סיומא ד השייך ביותר ל פסוק– "למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך ":ואמר עוד

  .שאף היא מסתיימת במאמר דתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, נזיר

שפירשו את עצמם מכל , וכנודע דרכי החוקרים התועים ומתקדשים והמטהרים אל הגנות

פ "החיים ע,  אשר לא כאלה חלק יעקב,יי נזירים בשדות וביעריםתענוגי העולם וחיו ח

, נקרא חוטאונזיר .  ולא ניחא ליה למריה בפרישות וסיגופים,התורה אשר דרכיה דרכי נועם

מה יפית ומה נעמת אהבה  ":ש"וכמ.  ומצווה לאיתשולי עליה,שציער עצמו מן הייןעל 

  ."בארצות החיים' אתהלך לפני ה ":בכתושהוא ו, פ דרך התורה" להתענג ע– "בתענוגים

 וטוב לגבר כי יתחקה על ,"למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך ":כנגדם קרינן האי קרא

וזאת .  למען ילך בדרך טובים ותהיה דעתו מעורבת עם הבריות, ועצתםלמידי חכמיםדרכי ת

ש " וכמ,םויתענג על רוב שלו –  חיים זה ימים– התורה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

וצדיקים ישמחו יעלצו , "?י להונצדיקי דאכלי תרי עלמי מי סאטו " :)ב"י ע (הוריותבמסכת 

  .'וכו
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 לחזק את ,"להינו אבקשה טוב לך-א' למען בית ה ":כ את המקרא הכתוב אחריו"ומביא ג

 דאין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה )ב"ל ע (ש בשבת" וכמ.הדברים האלה

  . להים- והשרוי בלא טובה לא תחול עליו רוח א,של מצווה

אין השכינה שורה אלא על חכם גיבור ד )א"צב ע (והיינו טעמא נמי מה שכתב במסכת שבת

?  שלכאורה אינו מובן מה עניין עושר וגבורה להשראת השכינה,בעל קומהעשיר וו

 רק ;ווהבעל מידת הענרצו שבאמת עיקר המעלה היא האחת מה שהוא יל ת"והמפרשים ז

 אבל מי , הא אין לו במה להתגאות, ויחסר לו חכמה וגבורה ועושר,מי שאין לו שלוש אלה

  .א זה יתפאר במעלה זו כי רב הו– תנהג בענווהממ " ומ,שיש לו כל אלה

שלהשראת השכינה דרוש שיהיה טוב לב ושרוי דכיון  ,ל"פ הנ"אמנם גם בפשוטו יתפרש ע

 י תכונות אלועדל שהרי ב,בעינן שיהיה גיבור עשיר וחכםודאי ד, בשמחה שתזוח דעתו עליו

  . וגם זה נכון.לא ייטב ליבו

        

        ....זזזז

  . ומכוון לסיומא דמסכת ברכות ".'עוז לעמו יתן וכו' ה ": בהאי קרא דכתיבנחתם המאמרו

י שאנו מקבלים עלינו עול מלכות שמים ומקיימים מילי דברכות " שע,פ הידוע"ויתבאר ע

רות מתברכין לטובת תבל יתן יבולה והפי הארץ ת,לכל העולם כולו  כךי"אנו מטיבים ע

כאילו גוזל ז בלא ברכה "כל הנהנה מן העוה: )ב" עלה( מסכת ברכותש ב"וכמ. ומלואה

לפי שבזה שאינו מברך הוא מונע בר וגוזל מן העולמות שפעת , ה ולכנסת ישראל"להקב

  . ברכתוי" בהם עותשפעמו כות להיות צריוהברכה והקדושה שהי

 בזמן שישראל :ו שאמרו וכמ,לפי הדברים האלה יתפרש האי קרא לטובת כל העולם כולו

 'ועל ידי זה ה, )'איכה רבה פרשה א(עושין רצון של מעלה מוסיפים כוח בפמליא של מעלה

  .העולםאת כל בשלום יברך י עמו " ע:פירוש – יברך את עמו בשלום

  

        ....חחחח

י "למדנו את כל הטובות המרובות הבאות לעולם עלרבותינו באו , סוף דבר הכל נשמע

 ארבעת ולכן הביאו את המאמר הזה בכל , הבונים את העולםלמידי חכמיםהתורה ות

טובת , והוא מתחלק לשתים שהן ארבע.  לרמז על כל הטוב הבא לעולם,ל"מקומות הנה

   :לכל אחד בהנוגע לו לעצמו ומה שהוא גורם בהן גם לאחרים, הגוף ואושר הנפש
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פ "בסיומא דמסכת נזיר מלמדנו דרך חיים נעימים לכל יחיד שלא יפרוש מתענוגי העולם ע

בשלהי מסכת כריתות באים להשמיענו אושר הנפשות שלא יכרתו . דרך התורה והמצוות

בשלהי מסכת יבמות מורים לדעת .  בקשר של קיימאן ליוצרות דבוקוישארימשורש החיים ו

י עריות הוא מביא אנדרלמוסיא "שע, רעה גם לאחריםאיך הפורש מדרך התורה מביא 

בשלהי מסכת ברכות מרמזים אותנו על כל הטוב שמשפיע במעשיו הטובים . לעולם חלילה

  .        גם לכל העולם כולו

 ובאינך מסכתות לא ,בסוף מסכת ברכותאלא רק ואף שבתלמודן לא נזכרו כל הני קראי 

  . וכמאן דאיתמר דמי, להדדיהדברים מוכיחים דכולהו שייכי, נשנו

  :)א" עקטז( פ זה מה שכתוב בזבחים"ויש לפרש ע

ואמרו לו מה קול ההמון ,  שכאשר ניתנה תורה לישראל נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע

וביקש ליתנה … ל חמדה טובה יש לו בבית גנזיו"א, אשר שמענו שמא מבול בא לעולם

והיינו " יברך את עמו בשלום' ה"ולם ואמרו מיד פתחו כ" עוז לעמו יתן' ה"לבניו שנאמר 

  .שניחם  אותם והסביר איך שעוז יהיה טובה וברכה לכל העולם

בשעתא . פתח ואמר ועשית שולחן עצי שיטים"ק פרשת בלק "פ מה שכתוב בזוה"ויתבאר ע

לבני ישמעאל , ה למיהב אורייתא לישראל אזיל וזמין להו לבני עשו ולא קבלוהו"דבעא קוב

" מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן' ה"דהכי מיבעי קרא למימר , לוהוולא קב

ממה דאמרו בני שעיר , ומפרש שם דהיינו וזרח משעיר למו, מהו משעיר ומהו מהר פארן

יקחו את טוב …' ואי. כ הא יחרב עלמא ויחזיר את העולם לתוהו ובוהו"וא, דלא בעאן

ל הואיל וכך הב לי עיטא איך "וא. עקב ועשוז השייך להם מן החלוקה שחלקו י"העוה

וזרח משעיר "ד "הה. ל מריה אלא איצטריך לשחדא להון"איעבד דיקלין לה בני דיעקב א

עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות "ד "הה, לישראל" הופיע מהר פארן", לישראל" למו

  .ש"עיי" באדם

, ז נתקיים העולם"ז שעי"הי שישראל קיבלו את התורה נסתבב טובה לעו"והתבאר בזה שע

והיינו מה . ז ובטלו כל תענוגיהם"ואלמלא קיימו וקבלו אורייתא דא היה חרב כל העוה

יברך את ' ה"ז יהיה להם טובה ולכן פתחו כולם ואמרו "שהבינו מדברי בלעם שאדרבא עי

ז יתקיים כל שלום העולם וכולם יוושעו על "י עמו בשלום שעי"פירוש ע" עמו בשלום

כי גבר ' וכו, כל גויים' הללו את ה"ש "ז דברי נעים זמירות ישראל במ"ויתפרש עי. םידיה

, ע מאי עבידתייהו לשבוחי"אוה: ח"ל בפסחים קי"שנתקשו בו רבותינו ז" עלינו חסדו
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פ האמור "ל האי קרא ע"ובפשוטן י. ש"עיי, משום דעלינו גבר חסדו הא עלן לשבוחי

  .ל"רה חסכנו בזה טובה גדולה גם לכל האומות וכנז שאנחנו קבלנו את התו"למעלה שעי

ש בשבת "כמ" כל גויים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו' הללו את ה"והיינו דקאמר 

, לעולם' ז ואמת ה"ח כפה עליהם הר כגיגית וגבר עלינו בחסדו שנתן לנו את תורתו ועי"פ

 .       ובתם ולהצלחתםז נשאר העולם קיים ועומד לט"שעי, שכל העולם נהנין מזה
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        הדרן למסכת נידההדרן למסכת נידההדרן למסכת נידההדרן למסכת נידה

    

  

        ....אאאא

  :)א"עג ע (בסיום מסכת נידה

  ?בליליא תהוי נידה, אימא ביממא תהוי זבה: אבא' שמעיה לר' ל ר"א

שכן בפרשת זבה , י ראיית לילה"אבל לא ע, י ראיית ימים תהוי זבה"אולי רק ע: כלומר

  . משמע רק בימים–" ימי"כתוב 

? סמוך לנידתה אימת הוי.  סמוך לנידתה–" על נדתה "עליך אמר קרא: ל"א

  .וקא קרי לה זבה, בליליא

  .כ נהיית זבה"י ראיית לילה ג"כ ע"א

  :ומיד בהמשך

  .כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא: תנא דבי אליהו

  ".עליך אמר קרא: "ל"גם הלשון שא. אבא' א לדברי ר"ויש להבין את הסמיכות של תדב

  

        ....בבבב

ע "ר. ע לגבי הלימוד של אחד עשר הימים"ע ור"המחלוקת בין ראב' סמוך לזה מובאת בגמ

' נראה ברור שכל קושיית ר. ע לומד אותם מהלכה למשה מסיני"וראב, ם מקראילומד אות

אימא "שאז אפשר להקשות , שמעיה אינה אלא אם נאמר שאחד עשר הימים נלמדים מקראי

אבל .  ומשמע שבא למעט לילות–" ימי"כי בפסוק כתוב , " זבהי ראיית ימים תהיה"רק ע

שמעיה לכך שגם ' אין מקום לקושיית ר – אם נאמר שהימים נלמדים מהלכה למשה מסיני

י ראיית "י ראיית ימים ובין ע"דבין ע, ל שכך נאמרה הלכה"כי צ, י ראיית לילה הוי זבה"ע

  .ע"א דרשמעיה היא אליב' ז קושיית ר"לפי. לילה הוי זבה
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י ראיית "כ דגם ע"ע,  סמוך לנדתה–" על נדתה"דכיון שכתוב , אבא' על זה תיכף עונה לו ר

  . לילה הוי זבה

יכול לצאת מזה , בסמוך" על"אבל אם לא נפרש ש. בסמוך" על"אמנם כל זה אם נפרש 

י "אימא דרק ע: כי שוב אפשר להקשות. אם נאמר שאחד עשר הימים הם מקראי, חורבא

כי אם , בסמוך" על"אמנם כאן מוכרח שנפרש ? י ראיית לילה"ולא ע, ימים הוי זבהראיית 

  ". על"ולא לכתוב ,  היה לפסוק לשתוק מיניה לגמרי–לא כן 

        

        ....גגגג

שמיד אחרי שבעת ימי הנידה מתחילים , מ לא כל אדם יודע דרשות וכוונות הפסוקים"אך מ

ידיעת כוונת הפסוקים - עולה שאיומכאן. י ראיית לילה הוי זבה"כך שגם ע, ימי הזיבה

 –" הלכות"שכל השונה , א"לכן בא אחרי זה המאמר של תדב. עלולה להביא לידי כרת

 ממילא הוא לא יטעה –ולא מקראי , מי שלומד דימי זיבה הם הלכה למשה מסיני: כלומר

זאת משום שכך נאמרה . י ראיית לילה"ולא ע, י ראיית ימים הוי זבה"לחשוב שדווקא ע

שלא יבוא לידי , ב"לכן מובטח לו שהוא בן העוה. י ראיית לילה הוי זבה"דגם ע, הלכהה

  .כרת

לדידי שאני סובר שאחד עשר : כלומר, "עליך אמר קרא: "שמעיה' אבא לר' וזה שאמר ר

. י ראיית לילה הוי זבה"כי כך נאמרה הלכה דגם ע, אין קושיא כלל –מ "הימים הם הלמ

דגם על ראיית , בסמוך" על"אתה מוכרח לדרשת , ם מקראישאתה סובר שה, אבל עליך

  .לילה הוי זבה

  

        ....דדדד

 שאחד עשר הימים הם )ג"ה, ו"פ (איסורי ביאה' שפסק בהל, ם"ז יש ליישב דברי הרמב"עפ

כ "א, ע סובר שהם מקראי"ור, ע מחבירו"ל שהלכה כר"הלא קיי: ולכאורה קשה, מ"הלמ

  .ע"כר, ם לפסוק שהם מקראי"היה לו לרמב

הרי שיש כאן רבים , מ"א שהימים הם הלמ"אבא וגם התדב' שדעת ר, אבל כפי שאמרנו

  .מ"ם שהם הלמ"לכן פסק הרמב. ע מחבריו"ואין הלכה כר, ע"שחולקים על ר
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        ....הההה

מ "הלא הלמ? מ"מאי נפקא מינא אם אחד עשר הימים הם מקראי או הלמ: אלא שיש להבין

  !הוא כמו מהתורה לכל דבר

דכל הספרים עתידים , )ה"ה, א"פ (מ היא לעניין המובא בירושלמי מגילה"אפשר לומר שהנ

לפי . ההלכות יתקיימו לעולם:  כלומר–" הליכות עולם לו"שנאמר , להיבטל חוץ מהלכות

לא  –מ "ואם הם הלמ; הרי שהם יתבטלו לעתיד לבוא, זה אם אחד עשר הימים הם מקראי

  .יתבטלו לעתיד

 יתבטלו לעתיד –ע שלומד אותם מקראי "לר: ע" וראבע"מצאנו אפוא שבזה חלוקים ר

 . לא יתבטלו לעתיד –מ "ע שהם הלמ"ולראב, לבוא

.  מובא דלעתיד ירחצו זבים וזבות במעיין היוצא מבית קודש הקודשים)א" עעח( וביומא

  .מ ולא יתבטלו לעתיד"ע שסובר שהם מהלמ"וזהו אליבא דראב

אם יבטל או , כיון שדבר זה יתברר לעתיד, אמנם קשה להגיד שיחלוקו בהלכתא למשיחא

  .לא

 הלא מוכרח –מ לא יתבטלו לעתיד "ע שאומר שהם מהלמ"אמרנו שלראב: ועוד קשה

  ; מ"ולאו דווקא הלמ, ע יסבור שכל המצוות לא יתבטלו לעתיד לבוא"שראב

למען : "מכך שנאמר, ע שמזכירין יציאת מצרים בלילות" לומד ראב)ב" עיב( אבל בברכות

 –" כל ימי חייך", ימי חייך הימים –" כור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייךתז

  . להביא לימות המשיח–" כל ימי חייך"וחכמים סוברים ; הלילות

ולכן לא צריך , ע סובר דמצוות אינן בטלות לעתיד לבוא"דראב, א בחידושיו"וכתב הרשב

צוות יציאת מצרים היא בכלל כל כי מ, ריבוי למצוות זכירת יציאת מצרים לימות המשיח

אבל חכמים . הלילות–" כל ימי חייך"ולכן הוא דורש , המצוות שלא יתבטלו לעתיד לבוא

  .לכן צריכים ריבוי לימות המשיח, סוברים דמצוות בטלות לעתיד לבוא

הרי שגם הם לא יתבטלו , אם נאמר שאחד עשר הימים הם מקראי, ע עצמו"כ לראב"א

 י בשם שמואל בברכות"ועליה אמר ר, שאינה מפורשת בתורה, ש"ם קשכן ג, לעתיד לבוא

 כל שכן מצוות זב –ש לא תתבטל לעתיד לבוא "ובכל זאת סובר דק,  שהיא מדרבנן)ב" עכז(

  . דלא יתבטלו לעתיד לבוא, הכתובות בתורה בפירוש, וזבה

  ?מ"מ אם אחד עשר הימים מקראי או מהלמ"מאי נ: כ שוב קשה"א
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        ....וווו

 אזלינן בספק –אם הימים הם מקראי . מ בין קרא להלכתא לעניין ספק" דננראה לומר

  .כ בספיקא לקולא"א –מ "ואם הם מהלמ; לחומרא

  :)ב" עמג( בחולין? מ אזלינן לקולא"ומנא אמינא לה דבספק הלמ

  ].וכשרה[ אין חוששין שמא הבריא –ישב לו קוץ בוושט : אמר עולא

ש משתי "ומ.  אין חוששין לספק דרוסהקסבר עולא? ש מספק דרוסה"מ, ולעולא

ש מהשוחט "ומ. התם איתחזק איסורא? חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן

ש מספק טומאה "ומ. התם איתייליד לה ריעותא בסכין? בסכין ונמצאה פגומה

  .התם הלכתא גמירי לה... ?י"ברה

הכי לא ידע , לכאורה קשה להבין מה היתה דעתו של המקשן שהקשה מכל הספיקות הללו

אלא זה דבר ברור דבכל ספק המפורש בתורה גם עולא ? דבכל הספיקות הולכים לחומרא

מ אנו "ורק מהלמ, אלא כיון שהטריפות אינן מפורשות בתורה, מודה דאזלינן לחומרא

  .לכן בספק אזלינן לקולא, מפרשים אותן

ע "לר: מים האלואם נולד איזה ספק באחד עשר הי, ע"ע וראב"לפי האמור חולקים בזה ר

  .ע ספיקו לקולא"ולראב, ספיקו לחומרא

  

        ....זזזז

. ו מהלכה או לא"תלוי בשאלה אם דנים ק, מ הוא ממש כדין תורה"אם הלמ, ובעצם דין זה

ואין לחלק בין ספק , כ הלכה הוי ממש כאילו כתובה בתורה"א –ו מהלכה "אם דנים ק

כ יש לחלק " א–ו מהלכה "ים קאבל אם אין דנ. ותמיד אזלינן לחומרא, הלכה לספק תורה

ולא , וכשהחמירו בספק לא החמירו אלא בספק המפורש בתורה, בין ספק הלכה לספק תורה

  .מ"בספק הלמ

, ו מהלכה" ק)ב" ענו( ע דן בנזיר"ר. ע אזלי לשיטתייהו"ע ור"לפי האמור נוכל לומר שראב

ינו מטמא באוהל ומה עצם כשעורה שא: ו מעצם כשעורה"שהנזיר מגלח על רביעית דם מק

אינו דין ,  רביעית דם שמטמא אדם באוהל–ונזיר מגלח עליו על מגעו ועל משאו , אדם

ע אומר "ואילו ראב. מ"ועצם כשעורה שמטמא במגע ובמשא היא הלמ. שהנזיר מגלח עליו

ו "שאינו דן ק, ע"ולראב, ת"ע אין לחלק בין הלכה לד"כ לר"א. ו מהלכה"שאין דנין ק, שם

  . לחלק בין ספק הלכה לספק תורהיש , מהלכה
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ע לפיקוח נפש שדוחה שבת "שלומד ראב, )ב" עפה( לגבי ספק הלכה לקולא איתא ביומא

 פיקוח נפש –פיקוחו דוחה את השבת , ומה מילה שהיא אחד מאיבריו של אדם: ו ממילה"ק

וחה  לומד לפיקוח נפש שד)א"שם ע (ע"ור. אינו דין שדוחה את השבת, של כל גופו של אדם

היינו דאם כהן , ולא מעל מזבחי,  מעם מזבחי–" מעם מזבחי תקחנו למות"שבת מהפסוק 

כ לוקחים "ואח, צריכים להמתין עד שיגמור את העבודה, והוא על המזבח, הרג את הנפש

יש לי ללמד זכות :  כגון אם הכהן אומר–אבל להחיות , להמית? במה דברים אמורים. אותו

. אפילו הוא באמצע העבודה, לוקחים אותו אפילו מעל המזבח –על אחד שנידון למות 

  .מפסיק את העבודה והולך להעיד, פ שספק אם יש ממש בדבריו"ואע

ע "אבל ראב. ועבודה דוחה את השבת, נ דוחים את העבודה"ע אפילו על ספק פיקו"כ לר"א

ואילו על , נ אפשר לדחות את השבת"ולשיטתו רק בוודאי פיקו; ו שאפשר לדחות"לומד מק

  .ספק אין לנו ראיה שדוחה את השבת

ולכן הוא צריך להביא פסוק שאפילו על ספק , ע סובר דספק דמן התורה לחומרא"ל שר"צ

ורק מדרבנן , ע סובר ספיקא דאורייתא מהתורה לקולא"אבל ראב. דוחים את השבת

  .נ לקולא"ת והולכים אפילו בספק פיקו"נ העמידו על ד"ובספק פיקו, לחומרא

  

        ....חחחח

מאימתי קורין את : "התנא מתחיל את המשנה. והנה אחר מסכת נידה התחלנו מסכת ברכות

בשעה "למה אמר : ויש לדקדק". בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן? שמע בערבית

ש "זמן ק: "ל למימר"או הו, "בשעה שהכהנים אוכלים בתרומתן: "ל למימר"הו, "שנכנסין

  ". לאכול בתרומתןבערבית משעה שהכהנים נכנסים 

דבין , "הקורא קודם לכן לא יצא ידי חובתו: " על המשנה הזו)א"ה, א"פ (ידוע הירושלמי

, נראה דהמשנה שלנו חולקת על הירושלמי. ש"ומספק לא יצא ידי ק, השמשות הוי ספק

  .אלא דלכתחילה קורין אותה בצאת הכוכבים; וסוברת דאם קרא בין השמשות יצא

א "הוו" ש משעה שהכהנים אוכלים בתרומתן"זמן ק: "ה אומרתמעתה אם היתה המשנ

ובאמת זמנה הוא , דמשמע לכתחילה, "קורין"לכן נקט לשון ; שאם קרא קודם לכן לא יצא

שכן האכילה , מתכוננים לאכילה:  כלומר–לאכול " נכנסים"שאז הכהנים , גם בין השמשות

אבל בדיעבד מתחיל , בצאת הכוכביםלכתחילה קורין : דהיינו. גופה היא רק בצאת הכוכבים

  . ולא משעה שאוכלין דווקא–משעה שנכנסין הכהנים 
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        ....טטטט

הלא בין השמשות הוי ? ש של בין השמשות"ובאמת צריכים להבין למה יוצא ידי חובה בק

  .ש של ערבית"וביום לא יוצא ידי חובת ק, ספק יום

כ תיקשי עדיין "דא. לקולאולכן ספיקא דרבנן הוי , ש דרבנן"ל דק"ואין לומר דהתנא ס

ש דרבנן מודה "ד ק"דאפילו למ, י"ומוכרחים לומר כפי שכתב הר. ש דאורייתא"ד ק"למ

אלא דחכמים קבעו לקרוא את פרשת , דצריך לקרוא פרשה אחת בבוקר ובערב מהתורה

כ שוב קשה אמאי יצא ידי קריאתה גם בין "וא, כ עיקר קריאתה הוי מצווה מהתורה"א. שמע

  ?השמשות

ובדיעבד יוצא , ל דבאמת מדרבנן אינו יוצא אלא דווקא כשקראה אחר צאת הכוכבים"צ

  .וזאת משום דכל הספיקות אינן אסורין אלא מדרבנן, מהתורה אפילו בין השמשות

א כל השונה "תדב: סיימנו. עכשיו תתבהר לנו הסמיכות של סוף נידה עם התחלת ברכות

ואמרנו שכל השונה ההלכה שאחד עשר הימים , ב"הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה

, עוד אמרנו. לא יבוא לידי כרת, ע"כראב, מ"הם הלמ, שהם ימי זיבה, שבין נידה לנידה

 –דאם הם מהלכה , שהנפקא מינא אם הימים הם מקראי או מהלכה היא לעניין ספיקא

  .אורק מדרבנן לחומר, ל דספיקא מהתורה לקולא"כ צ"א. אצלנו בספיקא לקולא

אבל , משמע לכתחילה בצאת הכוכבים" קורין "–" מאימתי קורין את שמע"לכן מתחיל 

  .דספיקא מהתורה לקולא, בדיעבד אפילו בין השמשות יצא

  

        ....יייי

 כח( המאמר הזה מובא גם במסכת מגילה. א בסוף נידה"עוד בעניין שייכות של המאמר תדב

על עצמן שאפילו רואות טיפת דם שבנות ישראל החמירו , זירא' אחרי המאמר של ר, )ב"ע

שהכוונה היא כלפי מה שאמרו , א"וביאר המהרש. כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים

כי כל אלה תלויים , "קינין ופתחי נידה הן הן גופי הלכות: ")ח"הי, ג"פ (במסכת אבות

אבל תקופות וגימטריאות אינם אלא פרפראות ; בחשבונות ובמספר וקרובים לטעות

דאף אם טועים בהם אין בכך ,  אינם עיקר החכמה–פ שהם מצוות שבתורה "עא, לחכמה

" אותם"אל תיקרי  –" אשר תקראו אותם: "כמו שאמרו בחשבון תקופות ומולדות. כלום

  . )א"ה כה ע"ר (אתם אפילו מוטעים, "אתם"אלא 
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הלא , מה לי ללמוד מסכת נידה וכל דיני פתחי נידה לתקן טעות: ועכשיו אם יאמר האומר

זירא במסכת מגילה ' לכן מביא אחר החומרא דר! זירא מתוקנות כל הטעויות' בחומרא דר

, שהן הן גופי הלכות,  שהן הלכות נידה–" הלכות"כל השונה : א"את המאמר של תדב

  .ב"מובטח לו שהוא בן עוה

כל השונה הלכות . א גם בסיום מסכת נידה"מהאי טעמא מביא את המאמר של תדב

ללא , זירא אפשר לתקן את כל הטעויות'  ולא יסמוך עצמו לומר דבחומרא דר,שבמסכת זו

 –אלא הוא שונה את אותם גופי הלכות שבמסכת נידה , צורך בלימוד של מסכת נידה

  . ב"מובטח לו שיזכה לחיי עוה

ונזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח , ז"יהי רצון שנשמור חוקיך בעוה

 . במהרה בימינו אמן, ובא לציון גואל, ב"והולחיי הע
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        ))))1111 ( ( ( (סססס""""הדרן לשהדרן לשהדרן לשהדרן לש
        

        

        ....אאאא

  :)ב" עס( ק"בב

 ומר , מר שמעתתאלימא :ל" מר א.נפחא יצחק'  רב אמי ורב אסי קמיה דריתיב

 פתח למימר , ולא שביק מר–  פתח למימר אגדתא. לימא מר אגדתא:ל"א

ויא ו דשלתאימ אי הכי אימא לכו ...להם אמר . שביק מרולא – שמעתתא

  .'וכולתרוייכו 

, ולא חפץ כלל באגדה, "לימא מר שמעתתא"לכאורה משמע שהוויכוח היה דמר אמר 

יצחק שניסה לפתוח באגדה ' אמנם אם כך קשה על ר. ואידך חפץ באגדה ולא בשמעתתא

הלא דין ? יצחק גופיה היכי הוי עבד הכי לפתוח באגדה' ר: ויש לשאול. ולא שביק מר

 נזקקין –דשני תלמידים אחד שואל הלכה ואחד שואל אגדה , )רמו' סי (ע" ושומפורש בטור

  .להלכה

ורק הוויכוח , ששניהם היו רוצים ללמוד הלכה ואגדה, אבל מה שנראה בכוונת המאמר

  .במה יש להתחיל, לאיזה דבר משפט הקדימה: ביניהם היה

ש " ועיי,)א" על( בשבתכמו , ס שהיתה דרכם לפתוח באגדה"דהנה מצינו בכמה מקומות בש

וכן רבה היה דרכו לפתוח במילתא . שכתב דרגילין היו לפתוח באגדה תחילה, י"ברש

. )א"פסחים קיז ע (ולבסוף הוי יתיב באימתא ופתח בשמעתתא, דבדיחותא והוי בדחי רבנן

  .ובוודאי מילתא דבדיחותא היה עניין אגדה לפקח הלב

ששם שאל , )א" עג (בחגיגה: ח בהלכה דווקאאך באיזה מקומות נראה שדרכם היתה לפתו

  .כ עבר לאגדה"ואח, תחילה על עניין שמעתתא

דידוע דהלכה ושמעתתא הם . שראוי להקדים הלכה לאגדה, וכן נראה לכאורה מסברא

ועניין אגדה הוא בחינת ; "יתיב באימתא ופתח בשמעתתא: "וכדאמרינן, בחינת יראה

". למוד אגדה? רצונך להכיר למי שאמר והיה העולם: ")מט, דברים (כדאיתא בספרי, אהבה

  .כ הלכה קודם"ע, וידוע דמידת יראה קודמת למידת אהבה
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        ....בבבב

ויתבאר  . פעמים שהקדימו אגדה ופעמים שהקדימו שמעתתא, אבל כפי שראינו לעיל

  :העניין על זה האופן

כ "ואחורצה לפתוח תחילה בשמעתתא " לימא מר שמעתתא"חד אמר , יצחק' במקרה של ר

דלאגדה משפט , "לימא מר אגדה"וחד אמר . דלשמעתתא משפט הקדימה, יאמר אגדה

אימא לכו מילתא דשוויא : "יצחק' על זה קאמר ר. כ יאמר שמעתתא"ואח, הקדימה

בדקדוק : כלומר. ובזה גופא יהיה השמעתתא, שיאמר מילתא דאגדה,  ירצה–" לתרוויכו

שכן בדקדוק שערך , ן ומוכח השמעתתאמזה גופא מוב, שמדקדק לומר דברי האגדה

 מדקדוק זה בעצמו נובע הדין של –" ' תצא מעצמה שלם ישלם המבעיר וכו: "לפניהם

  ".אישו משום חיציו"

  : קאמר רבא)ב" עכב( ק"ובב

,  תצא מעצמה–" כי תצא]: "שאמר אישו משום חיציו[יוחנן ' קרא מסייע ליה לר

  .שום חציומ אישו מ" ש–" ישלם המבעיר את הבעירה"

  .הרי מזה עצמו הוכחה לשמעתתא

        

        ....גגגג

כ גם אנו נלך בדרך זו לומר בסיום "ע, פ חזינן דדרכם היתה לדרוש בשמעתתא ואגדה"עכ

, כ דבר שיהיה נבלל השמעתתא ואגדה"נאמר ג, אשר שם נבלל הלכה ואגדה, ס בבלי"הש

  :)א"נידה עג ע (ס"ונתחיל בעזרתו לדרוש בסיומא דש

, ל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאכ: תנא דבי אליהו

  ".הלכות"אלא " הליכות" אל תקרי –" הליכות עולם לו: "שנאמר

זירא בנות ישראל החמירו על ' דאפילו לפי מאי דאמר ר, ש לפרש בזה"א מ"עיין במהרש

וד ה צריכים אנו ללמ" אפ–נקיים ' עצמן דאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליה ז

  .'וזהו דקאמר כל השונה הלכות וכו. השמעתתא ממסכת נידה

  :ל"בעובדא דר, )ב" עכח( ס במגילה"לפי דרכו יש לנו להמתיק היטב דברי הש

אמר ? קרית: אמר ליה. אתא ההוא גברא דארכביה אכתפיה וקא מעבר ליה...

פסלת לך ארבעה : אמר ליה. תנינא ארבעה סידרי משנה? תנית. קרינא: ליה
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ניחא לי : אמר ליה! שדי בר לקישא במיא! ?וטענת בר לקיש אכתפך, יטור

', זירא בנות ישראל וכו' אי הכי גמור מיני הא מילתא דאמר ר –. דאשמעינן למר

  .'א כל השונה הלכות וכו"תדב

למה דווקא גמיר ליה הא מילתא דאמר : ועוד". אי הכי"ולכאורה בלתי מובן לישנא דאמר 

   ?ז על בנות ישראל"ר

 –' ועם שונים אל תתערב': "  דרשינן)א"כב ע (דהנה בסוטה. א ניחא"לפי דרכו של המהרש

כ "א. דכל המורה הלכות ממשנה הרי זה מבלי עולם, ל משניות"ר, "אלו ששונים הלכות

 כוונתו היתה –" ניחא לי דאשמעינן למר"דשנה ארבעה סדרי משנה ואמר , האי גברא

ל "וקאמר ליה ר.  דזה נקרא שימוש תלמידי חכמים,ללמוד גמרא, לשמש תלמיד חכם

שהרי , דגם אם לא למד עדיין רק משנה מובטח לקבל שכר, שלא יצער את עצמו, לנחמו

כ למאי אנו צריכים ללמוד כל פתחי נידה והלכות " וא–' זירא בנות ישראל וכו' אמר ר

אם שנית , ם אתהכ ג"א. 'כל השונה הלכות וכו, א"ל משום הא דתדב"וצ? עמוקות בנידה

  . תלך בטח–משנה 

  .א"זה לפי דרכו של המהרש

  

        ....דדדד

  ?"השונה הלכות: "ולמה לא קאמר, "כל"אך אנחנו עמדנו לדקדק תיבת 

דאמרינן . )ה תלמוד" דב" עמ(  וקידושין)ה והאמר" דא" עיז( ק"ב-ב' נקדים ליישב דברי התוס

  :שם בקידושין

נשאלה שאלה זו . בית נתזה בלודטרפון וזקנים מסובין בעליית ' וכבר היה ר

, תלמוד גדול: נענו כולם ואמרו... ?תלמוד גדול או מעשה גדול: בפניהם

  .שהתלמוד מביא לידי מעשה

  :ח"ק קאמר רבב"ושם בב

לא , והוה בעינא מיניה מילתא... יוחנן למשאל שמעתא' הוה אזילנא בהדיה דר

" קיים"אפילו : ר לןוהדר אמ, פשיט לן עד דמשי דידיה ומנח תפילין ומברך

  .'לא אמרינן וכו" לימד", אמרינן

  .ש בזה"ק וקידושין מ"ב' עיין בתוס
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  .מעשה עדיף –דביחס ללימוד לעצמו , והעולה מדבריהם לבאר

' ונבאר תחילה דברי התוס. אפילו לימוד לעצמו, ולולא דבריהם נאמר דלעולם תלמוד גדול

פשיטא , דלכאורה קשה".  למד ללימדולא מסיק אדעתיה השתא לחלק בין: "ק שכתבו"ב

על לימוד ' ש שם בתוס"ועוד קשה מ! דלא אסיק אדעתיה המקשן את דברי המתרץ

  .בלתי מובנת" דהא ודאי: "לשון זו". דהא ודאי עדיף", לאחרים

ל לחלק בין "המקשן לא ס? במה תלוי חילוק סברתן של המקשן ושל התרצן: עוד יש להבין

  ?במאי תליא זה. והתרצן חושב שכן יש לחלק, לעצמו ובין לימד לאחרים

  

        ....הההה

  : )ב" עיד( ס נידה"נקדים לבאר דברי ש

 . ביסא דאדם גדול הואבר ליה רבי לרבי ישמעאל ברבי יוסי ברבי חמא משתבח

 בעא . בעי מינאי מילתא:ל" א, כי אתא.א לידך הביאהו לידיו לכשיב:אמר לו

 כדברי :ל" א? רבי אימא לךכדברי או , כדברי אבא אימא לך: אמר לו...מיניה

 היאך ? זהו שאומרין עליו דאדם גדול הוא: אמר רבי ישמעאל.רבי אימא לי

 רבי ריש :חמא בר ביסא סבר'  ור? דברי הרב ושומעין דברי התלמידמניחין

  . שמעתתיהומחדדימתיבתא הוא ושכיחי רבנן קמיה 

וזו היתה ". שכיחי רבנן קמיה"ר וכדקאמ, דלהלכה למעשה בעינן לימוד לאחרים, חזינן מזה

וסבר כיון דאמרינן שם , דלא אסיק אדעתיה לחלק בין לאגמורי ובין למיגמר, סברת המקשן

. מובן מזה שלא ייתכן מעשה בלי לימוד שיקדם לו, "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה"

י ולפי מא. שבלי לאגמורי לא ייתכן הלכה למעשה, וסבר דנכלל בזה גם לימוד לאחרים

ועל זה בא , "תלמוד גדול או מעשה גדול"היה גם לאגמורי בכלל השאלה של , ד"דס

 –אפילו לימוד לאחרים  –ובלי תלמוד ". תלמוד גדול שמביא לידי מעשה: "ההסכם ואמרו

  .אין כאן מעשה

לאגמורי לאחרים לא היה : כלומר–" הא למיגמר הא לאגמורי"על זה מסיק התרצן לחלק 

דהא ודאי "' ומה שכתבו התוס. דבזה בוודאי תלמוד גדול,  תחילהבכלל הספק והשאלה

עיקר הספק היה לעניין לימוד . דזה לא היה כלל בגדר הספק והשאלה, ל" ר–" עדיף

דגם בלימוד : דהיינו, "תלמוד גדול שמביא לידי מעשה"ועל זה באה התשובה ; לעצמו

  .מפני שמביא למעשה,  גדול הלימוד–לעצמו 
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. דלא ייתכן מעשה בלתי לימוד, ממילא נכלל בזה גם לימוד לעצמו, "קיים"ן כ כי אמרינ"א

ומה . דזה לא היה נכלל בגדר הספק,  היינו לאגמורי–לא אמרינן " לימד"והא דקאמר 

כוונתם לומר לשבחו של ,  מעשה עדיף–בקידושין דביחס ללימוד לעצמו ' שכתבו התוס

  .  דנכלל בזה גם לימוד עצמו, "קיים"יו דבוודאי עדיף לשבחו במעשה ולומר על, האדם

  

        ....וווו

כ "א. אפילו לימוד לעצמו מפני שמביא למעשה, דלימוד לעולם גדול ממעשה, היוצא מזה

והמצווה תהיה , ודאי דלא יבטל מלימודו, אם יש לפניו לעשות מצווה והוא יושב ולומד

לזה צריך לבטל  –ע שמוטלת על כל אחד ואחד "זאת חוץ מבמקרה של מ. י אחר"נעשית ע

  .מתלמוד תורה

אבל אם לומד עניין וסוגיה שאינה . אמנם כל זה הוא כשלומד הלכות הנוגעות למעשה

 מעתה כל שחיטת אלא: ")א"זבחים מה ע (או כדאמרינן; אלא רק לפלפול, נוגעת למעשה

בלימוד כזה בוודאי ".  שכרוקבל דרוש אלא ! הלכתא למשיחא הוא,תנייקדשים לא ל

כן היא . דעדיף מזה, תנת שהחיוב הוא לבטל לימוד תורה כדי לעשות מצווההסברא נו

  .המשמעות מהסוגיא הזו

  :)א"ה, א"פ (והוא בירושלמי פאה, אמנם מצינו מאמר אחר חולק על זה

  .אפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה

ן חילוק אם לומד דבר הלכה ואי, ומביא שם שכל דברי התורה שווים בלי שום השתנות כלל

מכל מקום קדושתה יותר נעלה , למעשה או לומד דבר שאינו נוגע למעשה או מילתא דאגדה

 הכל נכלל –ואפילו מה שלומד לפלפול ומה שתלמיד שואל . מקדושת כל המצוות

  :)א, ר מז"שמו (וכדאיתא במדרש, מה שנגלה למשה בסיני, פ"בתושבע
 

 
 

 תורה לישראל אמרה למשה על הסדר מקרא ליתןה בסיני "בשעה שנגלה הקב

 אפילו –"  הדברים האלהכלוידבר אלהים את : " שנאמר,ומשנה תלמוד ואגדה

   .ה למשה באותה שעה" הקבאמר לרב שואל שהתלמידמה 

אפילו דבר . פ"שבערה עיקר כריתת הברית של התוזהו ו". תורת פיך ":שאמר דודמה  וזה

  . ואפילו אם לומד לעצמו ולא לאחרים, מצוותאחד שבתורה יותר נעלה מכל ה
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. אפילו לומד לעצמו, "כל" כוונתו במילה –" א כל השונה הלכות"תדב: "ס" שסיים השווזה

  ".לם הבאמובטח לו שהוא בן העו"ז "עכ,  היינו גם כשאינו נוגע לדינא–" הלכות"ו

, ד תורתו הקדושה שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוי רצוןיה

  .  אמן סלה
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        ....אאאא

  :)א"עג ע (בסוף נידה

, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא: תנא דבי אליהו

  ".הלכות"אלא " הליכות" אל תקרי –" הליכות עולם לו: "שנאמר

לשון כ ,"כל הלומד" ולא ,"ל השונהכ"למה אמר . א:  על מאמר זהמה שיש להקשות

  ?לסיום התלמודשל מאמר זה מה הסמיכות . ב? ס"הרגילה בכל הש

כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו " :)ו"מ, ג"פ (נראה בהקדם מה שכתוב באבות

  ?"מלימודו" ולא ,"ממשנתו"הו שכתב  מ:ויש לדייק. "הכתוב כאילו מתחייב בנפשו

  : כידוע יש בלימוד התורה שני דברים,נראה לומר בזה

דע איך לעשות ולקיים את המעשה אשר ו לכך שימעבר ( תורהלקיים מצוות לימוד .א

אף כשלומד האדם  זו מקיים מצוות עשה ."ולמדתם אותם "והיא מצוות עשה של, )נעשה

  . התורה ושונה אותו אלף פעמים ויותרן עוסק כל היום בדבר אחד מאם  או ,ושוכח

ה נלמדת ממש , מצווה נוספתזו היא . הלכותיהלהיות בקי ויודעדהיינו , ידיעת התורה. ב

שאם , שיהיו דברי תורה מחודדין בפיך: )א"קידושין ל ע( ל"ופירשו חז, "ושננתם: "שכתוב

  . אלא אמור לו מיד, תגמגם ותאמר לוישאלך אדם אל

 כי התנא אינו מדבר מן הלימוד שהוא  –" ממשנתוכל השוכח דבר אחד " : התנאהו שאמרז

לכן מוכרח ליזהר . לימוד המביא לידי מעשההאותו אלא על  , מצוות לימודלקייםעל מנת 

כל השוכח "כ שפיר דייק ואמר "ע. פן יבוא מעשה לידו ולא ידע איך לעשותו, שלא לשכוח

 היינו אותו הלימוד אשר הוא מחוייב לשנות ולחזור תמיד פעמים אין ,"דבר אחד ממשנתו

 ולא אמר "ממשנתו" אמר לכן. ל" כנ,"תםושננ" של  אשר מצוותה הוא העשה,מספר

 של עליו הוזהרנו במצוות עשה אשר ,יען כי אינו מדבר על הלימוד עצמו, "מלימודו"

 –" ממשנתו" זהו שאמר". ושננתם"ב יםמוזהרעליו אנו אשר אלא על הלימוד  ,"ולמדתם"

  .לשון נופל על לשון
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 כל השונה וחוזר : רצונו לומר–" כל השונה הלכות בכל יום"נא דבי אליהו  התומה שכתב

על  מדובר בלימוד שהואכ " א".ושננתם: "על דרך מה שאמר הכתוב, תמיד על ההלכות

  .לם הבאעוה מובטח לו שהוא בן ולכן, יתברך' האת וודאי עובד בכ הוא "וא,  לעשותמנת

שמובטח לו ,  שבלימודיםמעולהההוא ולכן ,  כי יש בלימוד הזה גם מצוות לימוד,ועוד

  .ל"נכ

מסכת  (משנהשל הס " ולא בש)מסכת נידה (תלמודהבסוף שזה המאמר את לזאת סמכו 

בלימוד שמביא דווקא  וזהו ,יען שהמאמר מדבר במי ששונה וחוזר ההלכות תמיד, )עוקצין

, זה אין יודעים לא ממקרא ולא ממדרש ולא ממשנה. לידע ההלכה איך לעשות, לידי מעשה

כ אפשר "א.  לעשותכיצד הלכה ה אותנותלמוד מורה אבל ;םכי אין מורין דין והלכה מה

לעורר ,  במאמר זהס" את הש לכן סיימו. לעשותבאופן של ללמוד על מנתתלמוד בללמוד 

  . על הלימוד שמביא לידי מעשה

והוכחנו שהכוונה היא  –" ' כל השונה הלכות וכו". אחריתה בראשיתהשל הקישור מכאן 

ל ע?  לימוד התורהם של מנלן שיש שני סוגי:עתה יש לשאולמ. תלמוד המביא לידי מעשהל

ריאת שמע תבונן בקנכשל : כלומר– " 'מאימתי קורין את שמע וכו, הדרן: " אומרכך הוא

מצוות אלו הן ו. "ולמדתם"-ו "ושננתם": ל לימוד התורהש צוות משתי בה מובאותראה שנ

הרי "). ולמדתם("ל מנת לעשות ולימוד שאינו ע") ושננתם("על לימוד שמביא לידי מעשה 

  .ל"כנו, "כל השונה"והוא שאמר התנא דבי אליהו ,  שני סוגי לימודלנו שיש

        

        ....בבבב

אפשר אבל  .כה למשה מסיני שהם הל, משנה וברייתא:י" רשביאר –"  הלכותכל השונה"

  .פירוש נוסףלומר גם 

ש "פ מ"ומר ע אפשר ל".שונה הלכות בכל יוםה" דייק לומר ו.שתים –" הלכות"מיעוט 

אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים ד, )ב" עצט( במנחות

 היינו הלכה אחת ,שתי הלכותוכוונתו דווקא ל, "הלכות" אמר לכן. "לא ימוש"מצוות 

  ."לא ימוש"אשר בזה קיים מצוות , שחרית והלכה אחת ערבית

 לחזק לב העוסקים ,ס" זה לסיום השר מאמ סמכופיכךל. לם הבאעוהמובטח לו שהוא בן ו

עליהם . אינם יכולים לעסוק בתורה כל היוםש ,סחורהבאומנות או ב: כלומר, בדבר אחר
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ם ידי חובת לימוד כי בהלכה אחת שחרית והלכה אחת ערבית יוצאי, התנא דבי אליהואמר 

  .תורה

 : וקשה; "'וכומאימתי קורין " :כ" ואח,"הדרן" על זה אומר ? מאין תדע זאת:ם תאמרוא

אדם ידי צא ויריאת שמע כי בק: והתשובה? בקריאת שמעהתנא ראשית דברו פתח למה 

אפילו לא קרא אדם ש, במנחות' על דרך מה שאמרה הגמ,  תורהחובתו של מצוות לימוד

הרי כי על דרך ). ועיין תפארת ישראל ("לא ימוש" שחרית וערבית קיים ריאת שמעאלא ק

ריאת גם בקניתן לצאת ידי חובת לימוד תורה , ללמוד יותרינו יכול  אכאשר, האונס והדחק

 ת שחרית ואחת אח–ם כל השונה הלכות בכל יוש ,מרועל זה א.  שחרית וערביתשמע

  . מובטח לו שהוא בן העולם הבא– ערבית
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        ....אאאא

  :)ב"מי, ג"פ (למדנו בסוף  עוקצין

, י עולמות"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"הקבעתיד : יהושע בן לוי' אמר ר

ה כלי "לא מצא הקב: שמעון בן חלפתא' אמר ר". להנחיל אוהבי יש: "שנאמר

יברך את עמו ' עוז לעמו יתן ה' ה: "שנאמר, מחזיק ברכה לישראל אלא השלום

  ".בשלום

  ? עולמות310למה דווקא . ב? "לכל צדיק וצדיק: "מהו הכפל. א: והנה יש לדקדק כאן

  :)י, ר יב"קה (לפני שנבאר זאת נקדים מדרש אחד

וכתוב ", שלמה: ה"אמר לו הקב... ביקש קוהלת לעמוד על מתן שכרן של מצוות

מה רב טובך אשר צפנת ליראיך : " הכתבתיהו על ספר הישר–" יושר דברי אמת

  ".פעלת לחוסים בך נגד בני אדם

כי יצר לב האדם . 'אם לא בעזר ה, ושבלתי אפשרי לאיש לעמוד כנגד יצר, הכוונה בזה היא

:  מהפסוק)ב"סוכה נב ע (ל"כך דרשו חז. ה עוזרו לא היה יכול לו"ואלמלא הקב, רע מנעוריו

אין ראוי לשלם לאדם את שכר , באמת על פי שורת הדין, כ"א". לא יעזבנו בידו' ה"

ו חושב ה ברוב חסד"כ הקב"ואעפ. לפי מה שמגיע לו, אלא רק חלק, מצוותיו בשלימות

". כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, החסד' לך ה: "וכמו שכתוב, כאילו האדם עשה כולו

  .כאילו היה עושה הכל לבדו: כלומר

על מה מגיע לו , ביקש קוהלת לעמוד ולהבין מתן שכרן של מצוות: זהו ביאור המדרש

לא "בלא לעבור על לאו ד, למה לא יינתן לו השכר בעולם הזה: ועוד; השכר בשלימות

מה רב טובך אשר צפנת "כבר כתבתיהו על ספר הישר : על זה יצאה בת קול ואמרה? "תלין

  .    רק ממידת טובו, י שורת הדין"דבאמת לא מגיע לו עפ, ל" ר–" ליראיך

שהרי יש לו שותף במעשי , י שורת הדין אינו מגיע לו כי אם החצי"היוצא מזה דעפ

המצוות מהתורה ביחד , כידוע.  עולמות310 של לפי זה מובן המספר. ה"הוא הקב, המצוות
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רק , כאמור לעיל, מצוות אלו ניתנות לקיום). 620(=ך "עם שבע המצוות מדרבנן הם תר

כי , )310(=י "ש: דהיינו, על כן יש לנקות מסכום זה את החצי. ה"בזכות שותפותו של הקב

  .על כל מצווה הוא קונה עולם אחד

, ההבדל בין נחלה למתנה הוא". ליתן"ולא אמר , "להנחיל"ה "עתיד הקב: לכן אמר המדרש

הירושה : ל"ר –" להנחיל אוהבי יש: "שנאמר, י הדין"שנחלה היא ירושה המגיעה עפ

. בשלמות" ואוצרותיהם אמלא "–אבל למרות זאת ; "יש"פ הדין מגיעה לו היא רק "שע

  .חסד האלוקיוהוא רק בזכות מידת ה,  לא אנכה להם כלום–פ שלא מגיע להם "אע

  

        ....בבבב

כ למה לא יינתן "א, י שורת הדין" מגיע לצדיקים עפ310אולם עדיין קשה כיוון דהמספר 

  ?"דלא תלין"ולא יעבור בכך על לאו , להם כבר בעולם הזה

ה אינו נותן "שהקב, הכוונה היא". פעלת לחוסים בך נגד בני אדם: "על כך אומר סוף הפסוק

מים יש אדם אשר לעיני הבריות מראה עצמו לאיש מפני שלפע, שכר לאיש בעולם הזה

: כ ביקש דוד המלך"ע. ובאמת שבע תועבות בלבו, מעוטר בטלית בתפילין ובתורה, צדיק

  .ולא לרמאים ולצבועים –" לטובים ולישרים בליבותם' היטיבה ה"

לזה אשר אין , אם כן, "יראה ללבב' ה"ו, ה היה משלם שכר בעולם הזה"אם הקב, לפי זה

שהרי עלול היה . היה זה מכשול לכמה בני אדם, אילו היה כך. כו כברו לא היה נותןתו

אך באמת מלא ברשע ,  היינו אותו אחד שלעיני בשר ודם נראה צדיק–להיראות כאילו צדיק 

זהו שאמר . לעולם הנצחי יעמוד השכר: ל"ר, לעולם תעמוד' לכן עצת ה.  ורע לו–בתוכו 

פעלת  "–על זה אמר ?  ולמה באמת עשית כן–" פנת ליראיךמה רב טובך אשר צ: "הכתוב

  ".לחוסים בך נגד בני אדם

אם השכר היה . ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום"כל זה הוא מחמת שלא מצא הקב

כי לפי האדם אשר יראה רק לעיניים היה נדמה לו חבירו , בעולם הזה בוודאי לא היה שלום

ו היה סובר "כ ח"וא, ולאדם הגרוע ממנו הון ועושר בביתו, כ רע לו"שהוא צדיק גמור ואעפ

  .   לזאת העלים ממנו השכר בעולם הזה. דנשיאות פנים יש כאן

  

        ....גגגג

  :)ב" ענד( ק"ב-נקדים עוד לבאר מאמר תמוה ב
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מפני מה בדברות הראשונות לא : חייא בר אבא' חנינא בן עגיל את ר' שאל ר

  ?"טוב"אמר בהם ובדברות האחרונות נ, "טוב"נאמר בהם 

" טוב"שאלני אם נאמר בהן , "טוב"עד שאתה שואלני למה נאמר בהם : אמר לו

תנחום בר ' כלך אצל ר. אם לאו" טוב"שאיני יודע אם נאמר בהן , אם לאו

אמר , אזל לגביה. יהושע בן לוי שהיה בקי באגדה' שהיה רגיל אצל ר, חנילאי

חס : אשי' אמר ר? בר מאי הויוכי סופן להשת. הואיל וסופן להשתבר... ליה

  .ושלום פסקה טובה מישראל

אשר כל , "איני יודע אם נאמר בהם טוב אם לאו"מה שאמר לו : לכאורה מדרש זה תמוה

  !וניתי ספר ונראה, התינוקות של בית רבן יודעים זאת

 משמע דעיקר –" עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב"מדהשיב לו , כפי הנראה מכאן

אבל זה היה ניחא לו מה ; "טוב"למה נאמר בהם , תה רק על הדברות האחרונותשאלתו הי

  .וצריך בירור. שלא כתוב בדברות הראשונות טוב

כי אורך ימים ושנות חיים : " על הפסוק)א"יומא עא ע (ל"נראה לבאר זאת על פי מדרש חז

אלו : אלעזר' אמר ר? וכי יש שנים של חיים ויש שנים שאינן של חיים" –" יוסיפו לך

  חייו–משמע שרק מי שחייו חיי שלוה ". שנותיו של אדם המתהפכות עליו מרעה לטובה

דלכך לא קשה לו , ל"לפי זה י.  אין הם נקראים חיים–אבל מי שחייו חיי צער , נקראים חיים

כיון שכתוב , זאת מפני שלא צריך לכתוב, "טוב"אדברות הראשונות למה לא נאמר בהם 

כ ממילא מובן דוודאי יהיו "א, שזה הוא שכר של המצווה, "יאריכון ימיךלמען "מקודם 

אלא ? ומה שכר הוא זה, כ מה מועיל לו אריכות ימים של צער"דאל. ימיו טובים ושלווים

  . היינו ימים טובים–" למען יאריכון ימיך"בוודאי כוונת התורה באומרה 

  .והלא מיותר הוא, "טוב "למה נאמר בדברות האחרונות: מכאן שעיקר שאלתו היתה

: דהיינו מתייחס לדברי הפסוק, עולה על הקודם" למען ייטב לך"אמנם כל זה אם נאמר ד

שכן אין משמעות , שאז אנו אומרים שחלק זה של הכתוב הינו מיותר, "למען יאריכון ימיך"

ר אבל אפשר לומ. ותוכן לחיים של אריכות ימים ללא ההבטחה שגם יהיו אלה ימים טובים

לעולם , העוסק בדבר העולם הבא, "למען יאריכון ימיך"לא עולה על " למען ייטב לך"ד

  .אלא הוא מתייחס כבר לעולם הזה, שכולו ארוך

עד שאתה שואלני למה נאמר בדברות : "חנינא' חייא בר אבא לר' זהו שהשיב לו ר

ובאת קודם המ, עד שאתה שואלני מדוע ביחס לאריכות הימים:  כלומר–" האחרונות טוב

מזה משמע דפשיטא לך דהא ". למען ייטב לך: " עליה נאמר בהמשך הפסוק–לכך בפסוק 
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אולם עד שאתה שואלני על . קאי על אריכות הימים הכתובה קודם" למען ייטב לך"דכתיב 

דאי . ל אי קאי על אריכות הימים הכתובה קודם אי לא"ר, "טוב" שאלני אם נאמר בהם –כך 

כ צריך לכתוב בדברות האחרונות "א, לעולם הבא: דהיינו, בר אחרלא קאי אלא על ד

  ". טוב"רק אז קשה למה לא נאמר בדברות הראשונות ". טוב"

מה שכתוב ". מפני שסופן להישבר:... ל"א, הלך אליו, תנחום בר חנילאי' כלך אצל ר"

על דבר אלא , אינו עולה על אריכות הימים הכתובה קודם לכן" טוב"בדברות האחרונות 

כ בדברות הראשונות "מכל מקום לא קשיא למה לא נאמר ג. לעולם הבא: רצונו לומר, אחר

  .ו פסקה טובה מישראל"וח, מפני שסופן להשתבר, "טוב"

  

        ....דדדד

פניו ' ישא ה ": וכתיב,"אשר לא ישא פנים ": כתיב,' מקשה הגמ)ב" עיז( ראש השנהבמסכת 

 ,)א" עקטז( זבחים מאי דאיתא בי"עפ' מקושיית הגאת  לתרץ והובא באחרונים ."אליך

 למבול מלך שמא ה: ברעדהדבשעת מתן תורה נתקבצו אומות העולם אצל בלעם ואמרו

 הרי :ולכאורה אינו מובן". יברך את עמו בשלום' עוז לעמו יתן ה' ה" אמר להם בלעם ?ישב

עוד יש  ו!כ ידעו אומות העולם מזה" א.הה החזיר את התורה על כולם ולא רצו לקבל"הקב

עוז ' ה"לא הוה ליה למימר כי אם , הביא בלעם בתשובתו את כל הפסוק כולו למה :לשאול

  ".לעמו יתן

ויפתוהו "ועל זה נאמר , י ישראלדבשעת מתן תורה היה פסל מיכה ביד, לומרנראה 

אם ד, " הנח לוחבור עצבים אפרים ")מב, ספרי נשא (אמנם ידוע דאיתא במדרש". בפיהם

ויחן שם " ובשעת מתן תורה דכתיב ,ז בידם הנח להם"בו אחד אפילו אם עאנחנו בלב

על '  לא הקפיד הל כרחךע, י"ש רש" היינו שהיו אז כולם כאיש אחד כמ,"ישראל נגד ההר

  . ז שבליבם"בוע

די  ביושהיאלא שבגלל ,  התורההתני שנוידעהם  באמת . העניין של אומות העולםוזה

 כי , את העולם לתוהו ובוהו' היחזירשמא אים אומות העולם  היו יר,ז"בורשי עו שישראל

תם חשבו אומות העולם שאין קבל. ' אם יקבלו את התורה מוטב ואם לאו וכו:כן היה התנאי

עוז לעמו ' ה: " לזה השיב להם בלעם.למבול ישב' כ ה" וא,של ישראל נחשבת קבלה גמורה

שכן ,  לשמים של ישראלאין ליבםש כךאל תיראו מאך  ;נותן את התורה לישראל'  ה–" יתן

  .ה" מוותר להם הקב,בלב אחד כאיש אחד וכיון שהם –" יברך את עמו בשלום' ה"
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" פניו אליך' ישא ה: "על הסתירה כביכול שבין שני הפסוקים' מיושבת קושיית הגמכך 

, הכלעל ה מוותר להם "הקב –כאיש אחד בלבד אחד כשישראל הם ". אשר לא ישא פנים"ו

,  לפי מעשיהם אז מדקדק עמהם–  אבל כשליבם נחלק."פניו אליך' ישא ה ":ל כך נאמרוע

  ."פניו אליך' ישא ה ":קראדביאור ה ווזה

  

        ....הההה

דבר זה נשאל . ..'מי האיש החכם ' ":)א" עפא( בזה אפשר לבאר מאמר תמוה במסכת נדרים

  ".ה בעצמו" עד שפירש הקב,הוולנביאים ולא פירשולחכמים 

 עבירות תוך ישראלהלא היו ב,  על מה אבדה הארץו למה באמת לא ידע:זהוהקשו על 

 דבמקום ,ל ניחא"אמנם לפי דברינו הנ.  כידוע,ז"ילוי עריות שפיכות דמים ועבוג, חמורות

ו בבית ראשון הי. ז"בו ומוחל להם אפילו על עוון עישראלה נושא פנים ל"שלום הקבשיש 

 אלעזר' ועל כך אומר ר ; גדוליםמידי חכמיםתל הלא המה,  אז החרש והמסגרקיימים

אז כ היה שלום " א." 'וכל בנייך לימודי ה ":מר שנא, מרבים שלום בעולםתלמידי חכמיםד

  . לא ידעו כולם על מה אבדה הארץולכן, בתוך ישראל

 לא למדו תלמידי החכמים גם :צונו לומרר".  את תורתיםעל עזב ":ה ואמר"עד שבא הקב

 לזאת .עםה ומכל שכן אצל המוני ,כ גם ביניהם לא היה שלום" וא,ר לקנטאלא בשביל

  .אבדה הארץ

לקבוע בלב יש  ו,היוצא לנו מזה דהעיקר הוא להיות באחדות ובשלום עם כל אחד ואחד

 כאשר אמר הלל , כל התורהתאשר בה נכלל,  מצוות ואהבת לרעך כמוךית אתתיאמצורה ב

. )א"שבת לא ע ( אותו כל התורה על רגל אחתגר שבא לפניו וביקש ממנו שילמדאותו ל

  . והוא מצוות ואהבת לרעך כמוך– מה דעלך סני לחברך לא תעביד: הללהשיב לו 

  

        ....וווו

 ל פהתורה שבעאת התנא מתחיל . ו לתחילתס המשניות"ו של שסופאת בזה נבוא לחבר 

ה של  הלא עיקר:ולכאורה קשה. " בערביתקורין את שמעמאימתי " :ריאת שמעבמצוות ק

רי התפילה  שה,תפילהדיני הכ היה לו להתחיל ב"א, לשנות דיני ברכותברכות הוא מסכת 

  .ח ברכות"יכוללת יא ה
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 לכך התחיל , היא מדאורייתא ותפילה היא רק מדרבנןריאת שמעואין לומר שכיון שק

א י הריאת שמעח דסבר דק"כ' י שם ד"קשה לרעדיין יהיה כ "דא. במצווה של תורה

  ? קריאת שמע לתפילה התנאםמה הקדי ל,דרבנןמ

 יוחנן' דזה ניחא רק לר. א קודם התפילה לכך הקדימהי הקריאת שמעכיון דש, עוד אין לומר

 ות דסבר דתפיל,ל" אבל לריב;בערבית צריך לסמוך גאולה לתפילהשגם  דאמר ,)ב"ד ע(

 ,יאבית קתנא בעררי ה וה,לקריאת שמע מתכ בערבית אדרבא תפילה קוד" א,באמצע תיקנום

  ? קריאת שמע ולמה נקט, ברישא למיתני תפילהווא ליהכ ה"א

תוך  אז בו האחדות והשלום שהיאלא בזכותה תל משום דעיקר קבלת התורה לא הי"צ

 מקבלים עלאנו  בזה ."אחד' ה.. .שמע ישראל ":ריאת שמעזה מבואר בקדבר . ישראל

 של יעקב השיבו לאביהם שהיה דבניו, )א"נו ע( ס פסחים" כמבואר בש, האחדותאתנו עצמ

אין כשם ש, "אחד'  הלקינוא' שמע ישראל ה: "לוואמרו , סבור שמא יש מחלוקת ביניהם

 ה מחמת שב,ריאת שמע פתח התנא בקעל כן.  בליבנו אלא אחדכך אין, בליבך אלא אחד

  .ח" וכן כתב שם בצל. העיקרם שה, האחדות והשלוםמבוארת

ל אף לצדיק " ר–" ה להנחיל לכל צדיק וצדיק"עתיד הקב" :ס"זהו שסיים את התנא את הש

ה כלי "לא מצא הקב" ל כן ע?ו נשיאות פנים יש כאן" וכי ח:שלא יקשהכדי ו. שאינו גמור

  .ה לישראל" הקבוגדול כוח השלום שמוותר להם, "מחזיק ברכה לישראל אלא השלום

 ותראה ,"י משנההדרן עלך שיתא סדר: "על כך אנו אומרים? מנא לן הא: ואם תשאל

העיקר הוא ש, ריך ליישב וצ? למה לא הקדים תפילה, וקשה;ריאת שמעהתנא מתחיל בקש

שממנה , ריאת שמעלכן הקדים למיתני ק. ריאת שמעמקלפינן אשר זה י, האחדות והשלום

  . דגדול כוח השלוםלמדנו 
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        ....אאאא

  :)ב"מי- י" מ,ג"עוקצין פ (יותמשנהס "בסיום ש

 , וכותבין עליה פרוזבול, הרי היא כקרקע: אומראליעזר'  ר– כוורת דבורים

וחכמים .  והרודה ממנה בשבת חייב חטאת,ואינה מקבלת טומאה במקומה

 , ומקבלת טומאה במקומה, ואין כותבים עליה פרוזבול, אינה כקרקע:אומרים

  . והרודה ממנה בשבת פטור

ה "ב,  משיחרחר:ש אומרים" ב?משקה מאימתי מיטמאות משום – חלות דבש

  .  משירסק:אומרים

 :שנאמר, י עולמות"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש" עתיד הקב:ל"ריבמר א

ה " לא מצא הקב:ש בן חלפתא"אמר ר. "להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא"

יברך את ' עוז לעמו יתן ה' ה ":שנאמר, כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום

  ".עמו בשלום

 אם רודה ממנה בשבת חייב ולכן, דבורים כקרקע ממשהכוורת את  עושה אליעזר'  ר,כאמור

:  דכתיב?אליעזר'  דראי טעמא מ,אלעזר' אמר ר": )ב" עפ( ב"ב-טעמו מובא ב. חטאת

 אלא לומר לך מה יער התולש ? וכי מה עניין יער אצל דבש,ויטבול אותה ביערת הדבש'

  ."ש הרודה ממנו בשבת חייב חטאתאף דב –ממנו בשבת חייב חטאת 

  ! ואינו מתקבל על הדעת כלל,ד לחייב חטאת מדברי קבלהולכאורה קשה מאו

לא אמר שום דבר שלא שמע ש, מקיים כאן את מה שהעיד על עצמו אליעזר'  דר,צריך לומר

  :)א" עכח( וכן מובא בסוכה. )יומא סו (מפי רבותיו

 בהלכות הלכותשים ושאלוהו של ו,מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון

 ... אמר להם לא שמעתיה שמונה עשר, שתים עשרה אמר להם שמעתי.סוכה

 הזקקתוני לומר דבר : אמר להם!? אלא מפי השמועהאינן דבריך כל :אמרו לו

 ולא ישנתי בבית ,המדרש מימי לא קדמני אדם בבית :שלא שמעתי מפי רבותי
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 ,לא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי ו,המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי

    . ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם, שיחת חוליןשחתיולא 

כדי שלא יאמרו שהסיבה שלא שמע את שמונה עשרה , אליעזר מפרט להם את מידותיו' ר

או מפני , או שהיה ממהר לצאת ממנו, ההלכות היא מפני שהיה מאחר מלבוא לבית המדרש

או מפני ששח באותה שעה שיחת , דרש בשעה שרבותיו אמרו את הדבריםשישן בבית המ

  .חולין

מהסיפור  כידוע , מפני שום דבר לחזור בו עד שלא חש, בקבלתואליעזר היה כה איתן' ר

  .)ב"מ נט ע"ב (תנורו של עכנאיב

 . דכוורת דבש הרי היא כקרקע כבר קיבל מרבותיואליעזר'  רכ בוודאי גם מה שסובר"א

, ש" שהוא מתלמידי ב– מפרשים שמותי ובתלמוד ירושלמי,  שמותי הואאליעזר' רידוע ד

אליעזר אודות ' ההלכה שהביא ר, אם כן. )ה דרבי"ד, ב"קל ע ( שבת'וכך מובא גם בתוס

שכבר , אליעזר' אם כך הרי שאין הלכה כר. ש"דהיינו מב, כוורת דבש לקוחה היא מרבותיו

  .)ב"ירובין יג עע (ש"פסקה בת הקול שאין הלכה כב

 יותס המשנ" לסיים את ש, מסדר המשניות,מה ראה רבינו הקדוש: לפיכך מתעוררת השאלה

רבי פתח את : ס"אותה שאלה יש לשאול גם על רישא דהש? ש"ובאליעזר '  של רםבמאמר

 משעה שהכהנים נכנסים ?תמאימתי קורין את שמע בערבי: "אליעזר' המשניות בדברי ר

  . אין הלכה כמותווגם כאן". אליעזר' דברי ר, ד סוף האשמורה הראשונה ע,לאכול בתרומתן

  

        ....בבבב

 יות דווקאס המשנ" דכוונת רבינו הקדוש היתה להתחיל ולסיים את ש,נראה לומר

 שאין הלכה ות המפורסממןכיון שש כדי שלא נטעה לומר ,ש" ובאליעזר' במאמריהם של ר

אלא אלו . לא כן הוא. להזכיר את שיטתםעסוק בדבריהם וגם לא ין עניין ללכן א, כמותם

כי כשעלה משה למרום לקבל , לכךא הטעם " כמו שפירש הריטב,להים חיים-ואלו דברי א

 ,ה על זה" ושאל לקב,ט פנים לאיסור"ט פנים להיתר ומ"את התורה הראו לו על כל דבר מ

  .םכרעה כמותהתהיה הכך ש שיהא מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור : לוהשיבו

כי ,  שחביבים עליו דבריהם,ס בדבריהם הקדושים"וגם סיים את השפתח לכן רבינו הקדוש 

 אבל זו היא מצוות ערך התורה ,ם כמותנהפ דהלכה אי"אעו. להים חיים-כל דבריהם דברי א
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 דגם –" לעסוק בדברי תורה"ברכת את  אנו מברכים כךעל  .ה תמידשאנו מחוייבים לעסוק ב

  . הםל עסק התורהדבריהם הקדושים בכל

  

        ....גגגג

  :)ב" עיא( ברכותב' גמאת דברי העם האמור נוכל ליישב 

וונו לעסוק ידשנו במצוותיו וציאשר ק" :יהודה אמר שמואל'  אמר ר?מאי מברך

להינו את דברי תורתך -א' הערב נא ה" :יוחנן מסיים בה הכי' ור. "בדברי תורה

אינו וצאצאי עמך בית  ונהיה אנחנו וצאצ,בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל

המלמד תורה לעמו '  ברוך אתה ה,ישראל כולנו יודעי שמך ועוסקי תורתך

 ,אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו" :ורב המנונא אמר. "ישראל

הלכך  –  זו היא מעולה שבברכות:אמר רב המנונא". נותן התורה' ברוך אתה ה

  .לימרינהו לכולהו

 זה ש אין זה אלא סיום הברכה ,ת"לשיטת ר. "נימרינהו לתרוויהוהלכך : "היאת "גירסת ר

  . אלא שתי ברכותן כאן אי, לגירסתוכ" א.יוחנן' רעתה הביא 

ידוע הרי  ?םשתי –ת " או לשיטת ר,ברכותשלוש  איך יברך :הקשה" אוהל שם"בספר 

י  הו– אם יברך שתים או שלוש ברכותהרי ש,  בברכה אחתאלאבכל מקום שאין צורך ש

  !ברכה לבטלה

לעסוק בדבריהם נקרא הרי ש, אליעזר' ש ור"פ שאין הלכה כמו ב" שאע,אבל כפי האמור

 לפי זה.  נבדלים שני דברים בפועל הםוקיום התורה תורהבק וסיעהכ "א. מצוות עסק התורה

 היא "לעסוק בדברי תורה" ברכת : ואין כאן ברכה לבטלה,"אוהל שם"מתורצת קושיית ה

אשר בחר בנו מכל העמים ונתן " וברכת ; אפילו מה שאינו להלכה,תורהבעסק הלמצוות 

ג "שהיא כלל תרי, בפועל יותר על קיום התורה כתשיי,  לשון נתינההכוללת, "לנו את תורתו

  .  חכמי ישראלם של כפי הכרעת,מצוותה

  

        ....דדדד

עוד  .אליעזר' ש ור"ס בדברי ב"השאת סיים והתחיל בכך שזאת היתה כוונת רבינו הקדוש 

דייק . "י עולמות"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"עתיד הקב" :ל"דברי ריבאת הסמיך לזה 
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י "שה "הקב אפילו צדיק שאין הלכה כמותו ינחיל לו –" כל צדיק וצדיק: "כפול ולומרל

  .להים חיים- שאלו ואלו דברי אכיון, עולמות

ה כלי מחזיק "א הקבלא מצ: "שמעון בן חלפתא' דברי רל את "רבי לכל הנהסמיך אחר 

אין עוז . "' יברך את עמו בשלום' עוז לעמו יתן ה' ה' :רשנאמ, ברכה לישראל אלא השלום

 באים לידי "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"י עסק התורה שכתוב בה "וע, אלא תורה

  .שלום

    .  במהרה בימינו אמן,ובא לציון גואל, ר שיהיה שלום בעולם ושלום על ישראל"יה
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יש ". מתכנסות אלא בזכות המשניותהללו הגלויות כל אין  ":)ג, ר ז"ויק (ל"ישנו מאמר חז

מזכות לימוד יותר שזכות לימוד המשנה גדולה , ממנומשמע . ל"לתמוה על המאמר הנ

 הלא במסכתאבל .  ולא בזכות הגמרא, מתכנסות הגלויותמשניותה בזכותהרי ש, הגמרא

העוסקים בגמרא ,  מידה ונוטלים עליה שכר–  העוסקים במשנה,ר"ת": למדנו )א" עלג( מ"ב

  !כ רואים שזכות לימוד הגמרא יותר גדולה מהמשנה"א". אין לך מידה גדולה מזו –

שכן , והכי מסתברא, באמת זכות לימוד הגמרא עולה על לימוד המשנהש ,העניין הוא

ל נאמר על הזמן "אולם המאמר הנ.  והמשנה בקצרההגמרא באה לברר את ההלכה בארוכה

,  הרחבת הדעת ללמוד גמראין לישראלומעול שעבוד הגלויות א, נמצאים בגלותישראל ש

צריך דעת צלולה . " צילותא כיומא דאיסתנאאשמעתתא בע" :)ב"מגילה כח ע (כמו שאמרו

 רק רה בעל פה אלא ללמוד מן התו ישראל בגלותםלא יעלה בידולפיכך , בשביל למוד גמרא

  .מן הגלותצאת יזכו גם לובזכות זה . ותקצרההמשניות את 

, )פחות או יותר(יש לנו הרחבת הדעת ו, בארצנונמצאים אנו  מן הגלות וצאת שזכינו ל,כעת

את א "מהרשמבאר הכמו ש.  יוצאים ידי חובה בלימוד המשנה לחוד בלי גמראכבר איננו

 זמן מוגבל ללמוד :כלומר,  מידהו לימוד המשנה יש ל:שנאמר על המשניות" מידה"הכינוי 

 בן ...ה למשנעשרבן ,  למקראחמש שניםבן " :)א"מכ, ה"פ (בפרקי אבותשנאמר כמו . אותם

ואילו ; ללימוד המקרא והמשנה ישנו פרק זמן מוגבל של חמש שנים. "לתלמודחמש עשרה 

  .החל בגיל חמש עשרה, ללימוד הגמרא אין הפסק כל החיים

  :אמרנ )קטו, תולדות (שמעוניילקוט בו

,  זה משנה–" ומשמני הארץ",  זה מקרא–" להים מטל השמים-ויתן לך הא"

  . זה אגדה–" ותירוש",  זה גמרא–" ורוב דגן"

ושיתן לו , מטל השמים בזכות לימוד המקרא' יצחק את יעקב התכוון שיתן לו הכאשר בירך 

ותירוש בזכות לימוד ,  בזכות לימוד הגמראורוב דגן, משמני הארץ בזכות לימוד המשנה

רואים מכאן .  ללמוד ולעשות,קבלת התורהשל הברכות בתנאי הפסוק את תלה . האגדה
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המשנה ללמוד גם לימוד  אחרי ךלזכות בכל הברכות שבירך יצחק את יעקב צריבשביל ש

  .גמראאת ה

  :)ב"מי, ג"פ (בסיום מסכת עוקצין-ו

ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא "צא הקב לא מ: בן חלפתאשמעון' אמר ר

  .השלום

דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה  ": שנאמר בה,י התורה"השלום אינו מתקיים אלא ע

.  ואין עוז אלא תורה– "יברך את עמו בשלום' עוז לעמו יתן ה' ה ": עוד ונאמר;"שלום

י "שמתקיים עולשלום , בזכות לימוד התורה וקיומה נזכה לכל הברכות הכתובות בתורה

  .  ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן. התורה
 

 
  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ותשער הדרש
גדולה תורה שהיא נותנת חיים "

לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא 
שנאמר כי חיים הם למוצאיהם ולכל 
בשרו מרפא ואומר  רפאות תהי 
לשרך ושקוי לעצמותיך ואומר עץ 
חיים היא למחזיקים בה ותומכיה 
מאושר ואומר כי לוית חן הם 
לראשך וענקים לגרגרותיך ואומר 

רת תתן לראשך לוית חן עטרת תפא
תמגניך ואומר אורך ימים בימינה 
בשמאלה עושר וכבוד ואומר כי 
אורך ימים ושנות חיים ושלום 

   ".יוסיפו לך
  )מסכת אבות פרק ו משנה ז (

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ין את ישיבתו בכל לבו ונפשו'אוהב היה רבי חיים מוולוז

, באהבת לימוד התורה" חד בדרא"היה רבי חיים כמעט , א"לאחר פטירת הגר

  , תום ילדות וכובד ראש, מתוך הרמוניה נפלאה של ענוה ועוז, ואף הוא

  , מתוך אמונה שלמה והכרה פנימית

אם יהיה חס ושלום העולם פנוי לגמרי :") 'כהפרק ' שער ד(" נפש החיים"כתב בספרו 

  , אפילו רגע אחד ממש מעסק והתבוננות עם סגולה בתורתנו הקדושה

  , תיכף כרגע היו כל העולמות נחרבים ובטלים ממציאות לגמרי

שבידו להעמיד את כל העולמות והבריאה , ואף איש אחד מישראל לבד רב כוחו

  ..."תנו הקדושה לשמהבכללה עלי ידי עסקו והתבוננותו בתור

  , ומתוך אמנותו הכרתו זו תיקן משמרות בכל לילה בישיבתו

, ין ועוסקים בתורה כל הלילות'בים בוולוזשוכך היו יו, משמר יוצא ומשמר נכנס

  , לרבות גם לילי שבתות וימים טובים

ואף הוא בכבודו ובעצמו היה יוצא ונכנס בישבתו בלילי שבתות לראות איך 

  .ידים ולומדים בלי הפסקיושבים התלמ

  במוצאי יום :ין 'יתה דרכו של רבי חיים מוולוזכמו כן מספרים כי כך ה

  .הכיפורים היה יושב בישיבתו לבדו ועוסק בתורה עד חצות הלילה

  . כולם צמו מערב עד ערב– היה אומר –בני ישראל קדושים הם 

  , עכשיו הם כולם עייפים ויגעים מתענית היום

  ...יהיה העולם שרוי שעה אחת בלא תורה, לילהוחוששני פן ח

  

  שמחה רז–סיפורי צדיקים 
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        פרשת ויצאפרשת ויצאפרשת ויצאפרשת ויצא
  )כב, ט"בראשית כ(ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה 

 ,כ עשה משתה" ואחשתחילה אספם אלא,  למשתהאסף את האנשיםש בכתוב לא נאמר

  :דברים על פי המדרשויובנו ה

וכיון שבא ,  יודעים אתם שהיינו דחוקים למים: אמר להם,כינס כל אנשי מקומו

 ומה רצונך לעשות ואנחנו נסייע : אמרו לו?הצדיק הזה לכאן נתברכו המים

 מפני שהוא ,תן לו את לאהנו אם אתם רוצים אני מרמה אותו ו: אמר להם?אותך

אמרו ו ,ים שנים אחרשבעוישהה פה עוד הוא יעשה ו , מאדאוהב את רחל הזאת

 תנו לי כל אחד מכם משכון : להםר אמ.טוב בעיניךהוא הנאה וה עשה מה ש:לו

משכונות יין אותן נתנו לו משכונות והלך והביא על ו ,שלא יפרסם לו אחד מכם

 לכן .כ מי שחפץ במשכון שלו היה צריך לפדותו מן החנוני"ואח . ובשרושמן

כל אותו היום היו משבחים  .מקומו באנשי שרימה מיהאר לבן שמו נקרא

 ערב ועוד הם מזמרים ותיוכיון שנכנס לעת, ומזמרים בשמחה לכבוד חתן וכלה

 למה אתם גומלים עימי כלומר,  מה הוא כזאת: אמר להם יעקב,ים לפניוגגחומ

אמרו לו גם אתה גמלת חסד עמנו בזכותך שנתברכו המים ו? כולי האיחסד 

 היא לאה היא  א הא ליאו מקלסין לפניו ואמרו בקול שמחה הא לי והי,לרגלך

 באו להכניס הכלה וכבו את .מתו לא הרגישותב והוא , לרמז לו הערמהלאה

 מה ואמרו לו ?זאת למה אתם מכבין את הנרותו  מה: אמר להם יעקב,הנרות

 וכל אותו הלילה היה ?כמו בארצכםסבור שאנו פרוצים רוצה וכי אתה אתה 

אמר לה ו ,ב בבוקר והנה היא לאהי ולכן כת,ב קורא אותה רחל והיא ענתהיעק

אמרה לו האם אין חכם ,  ואת ענית לי רחלרמאית בת רמאי בלילה קראתי לך

 ממך למדתי כמו שאתה שקרת כשאביך קרא לך עשו וענית ?שאין לו תלמידים

 .ות אביכן כדי לקיים מצות אמך גם אני למדתי ממך לעשות כן כדי לקיים מצ

  )ומתנות כהונה שםיט ,'בראשית רבה פרשה ע(

, שמתוך שאספם והוציא מהם המשכונות,  קודם ויאסוף את כל אנשי המקוםלכן כתוב 

  .עשה את המשתה
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 והתאונן כי הוא צריך להשיא את ,זלמלי מווילנא’ הגאון הצדיק ר לאדם אבא שספרים מ 

 : השיב לו הגאון הצדיק.הדר לפי כבודו ואין לו די כסף לסדר את החתונה ברב עם ו,בתו

 :בלבן נאמר. והשני אצל בועז, אחד אצל לבןה ,ך" בתניםי משתאות של נישואין נזכרנש

 ,פירוש משתה גדול לכל אנשי המקום, "ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה"

 .ש שמסופר במדר כמו, שלבסוף לקח מכל האנשים המשתתפים את בגדיהםתה היהוהתוצא

 משתה צנוע , אנשים מזקני העירעשרהלקח למשתה רק בועז  ,משתה אחר היה אצל בועז

        .כך ענה לו הגאון הצדיק . דוד מלך ישראל ומלך המשיח– התוצאה ומה ,ביותר
        
        

  חנוכהחנוכהחנוכהחנוכהוווופרשת וישב פרשת וישב פרשת וישב פרשת וישב 

   :)ב" עא"שבת כ(אומרת הגמרא 

פד בהון  דלא למס,ה בכסלו יומי דחנוכה תמניא אינון" בכבנןרנו מאי חנוכה דת

, שכשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל. ודלא להתענות בהון

 בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן ,וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום

נעשה בו , ולא היה בו להדליק אלא יום אחד, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול

אום ימים טובים בהלל לשנה אחרת קבעום ועש, נס והדליקו ממנו שמונה ימים

    .והודאה

 נמצא שהיה הנס רק שבעה , כיוון שהיה בפך שמן ליום אחד:)ע"תר' ח סי"או(י "הקשה הב

  ? חנוכה שמונה ימים אתלמה קבעואם כך , ימים

 לאישה  אלישע שמפרש את דברי ,)א, פרשת לך לך דף פח(זוהר ה על פיתרץ  מ)ק א"שם ס(ז "הט

, )ב', מלכים ב ד(" מה יש לך בבית" :שואל אותה אלישע. השהנושה רצה לקחת את ילדי

 ,ואפילו הוא דבר מועט,  בעולם כברשישנו כי אין הברכה שורה אלא בדבר מסביר הזוהר

מה שאין כן בדבר ריקן אין שייך בו ברכה לעשות ברייה , נותן ברכה להרבות המעט' אז ה

 לא היה מציאות של נס ,כל השמן אילו היה נשרף בלילה הראשון ,כך גם בחנוכה .חדשה

  .  נמצא שהיה נס גם ביום הראשון שנשאר מעט מן השמן,בשאר הימים

ה הבאה  זה נאמר רק בברכרכי דב )ב,  פרשת תולדות דף סג;א, פרשת וישב דף פו( כתב הישמח משה

, בדבר ריקןיכולה לבוא גם '  ה-ה הבאה ישירות מ אבל ברכ, נביא או צדיקי שליח כגון"ע

 : יוסף כשהיה בבית הסוהרעל כוונת הכתוב בפרשת וישב על פי זה מתבארת. יש מאיןם בג
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 לא ראו בידו כלום ובכל ,)כג, ט"בראשית ל( "אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו"

 ?והתפלאו הלא לברכה צריך שיהיה משהו שתחול עליו הברכה, זאת ראו ברכה אצלו

לא ברכת ו ,היא תעשיר' יש כאן ברכת ה" מצליח' ה הואשר הוא עוש"והתשובה על זה 

  .בשר ודם

        
        

 פרשת מקץפרשת מקץפרשת מקץפרשת מקץ

  )א, א"בראשית מ( .ויהי מקץ שנתיים 

  :אומר על כך המדרש 

על ,  ולא פנה אל רהבים, זה יוסף,)ה', תהילים מ( מבטחו'  אשרי הגבר אשר שם ה

רבה פרשה בראשית ( לו שתי שנים סףתוי נ והזכרתני שאמר לשר המשקים זכרתניידי

  )ג, פט 

 ומפני כך נענש ,וגם פנה אל רהבים' ה-ב יוסף לא בטח לכאורה דהא ,רבים תמהו על זה

  ?לת הפסוקיאם כן זה סותר את תח,  לו עוד שתי שניםוספושנתו

א לאלוקים והל" :כמו שראינו בדבריו לשרי פרעה ,'יוסף בטח בהבוודאי ויש לפרש כי 

בראשית ( "בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעה ":מר לפרעה וכן א,)ח', בראשית מ(" פתרונים

 מכירתוהבין כי אלא שיוסף .  על דרך אמתתיהםפתור חלומותן לו לשי' בטח בהש ,)טז, א"מ

כי ראה וסמך על חלומותיו ,  חלומותיוו בשביל שיתקיימ בא הכל,שהיה בבית האסוריםהו

 יצא ה שזה יהיה סיבה שעל יד הבין, של שרי פרעהםיה כאשר פתר חלומות.יםשהם צודק

אנו יודעים שעל פי חוקי מצרים יוסף לא  . ויעשו אותו חפשי מלהיות עבד,מבית האסורים

שהוא בנימוסי  )ב' פס' י פרק ג"פ מכילתא דרשב"ע(מדרש ה כפי שאומר, יכל לצאת לחירות לעולם

 יוסף קוםמל כ מ, חפשי בדיניהםומצרים שאין עבד יוצא לחירות לעולם ואי אפשר לעשות

על ידו יצא ש כי אולי הוא השליח והסיבה , שיזכיר אותו לפרעהמשר המשקיםביקש 

בזה שביקש משר ו ,'הכל סיבה ומסובב מהש'  עיקר בטחונו היה בהקוםמכל  מ.ילחופש

  שנמכר לעבדשמי  אף שהוא לא כדת מצריים, בן חוריןוהמשקים שיזכירו להוציאו ולעשות

 לא פנה לכן,  חזק כל כךבטחונו בזכות שהיה כי, ' בהטחונוב הראה יוסף ,שישתחרר

 עד שחלם ,נתאחר שם עוד שתי שניםלכן  . והבין שעל ידי זה יתקיימו חלומותיו,לנימוסיהם

 ועל ידי זה נעשה משנה למלך במצריים ,גם כן פרעה והיה צריך ליוסף שיפתור חלומותיו
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  יוסף היה מהכלאכאשר הוציאו אותו אילו הזכירו שר המשקים מייד .ונמסר הכל בידו

  יוסףשל זה היה שכרו , שר המשקיםו ששכחהשכחה, נעשה רק חפשי אבל לא משנה למלך

שלח אחר יוסף ועלה לגדולה ו ,עד שגם פרעה חלם ותפעם רוחושהמתין  ,על בטחונו

  : וזה שמסיים המדרש.שמבית האסורים יצא למלוך

שנאמר ,  פרעה ויתגדל על ידי חלוםכדי שיחלום? ולמה ניתוסף לו שתי שנים

  .ויהי מקץ שנתיים ימים

 דקדקו המפרשים ,"ולא פנה אל רהבים מבטחו' אשרי הגבר אשר שם ה" :מה שאמר הפסוק

 דרשו פסוק זה על ןכל  ע? שאר אומות על ולא, שנקראים כך המצרים,למה אמר אל רהבים

 ,' והיה בוטח בה, יוצא לחירות לנימוסיהם ודתיהם שאין עבד, שלא פנה אל מצריים,יוסף

  .והבין שזה הסיבה שיצא לחירות עולם

 .2025 - מספר התיבותאת  בפרשה זו הוסיפו גם , הפסוקיםפרבכל פרשה נכתב בסופה מס

 לפי ?מה ראו בעלי המסורה להוסיף בפרשה זו גם את מספר התיבות, א"אומר על זה הגר

רמז במספר התיבות שבפרשה לזה יש ו,  בשבת חנוכהללכרך שפרשת מקץ נקראת בד

  .בכסלו) ה"כ( - 25  ומתחיל בהדלקתן ב,2000 = )250( כפול נר8 כלומר ,2025

  

  

        פרשת ויחי  פרשת ויחי  פרשת ויחי  פרשת ויחי  
  ברכת יוסף ובניוברכת יוסף ובניוברכת יוסף ובניוברכת יוסף ובניו

  :)טז-טו, ח"בראשית מ( קראנו בפרשת השבוע את ברכת יעקב ליוסף ולבניו

ים אשר התהלכו אבתי לפניו אברהם ויצחק הויברך את יוסף ויאמר האל 

 המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את :עודי עד היום הזהמים הרועה אותי האלה

  :הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ

ברכת  שן"הרמבמסביר  ?לאפרים ומנשהברכה  רק אלא,  אין כאן ברכה ליוסףלכאורה

  : ל" וזהבנים היא ברכת יוסף

   .בניו את ברך אותו בתובאה יוסף את לברך כי, הטעם
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 : כמו שברכם יעקב אבינו, בדרך התורה והמצוות,אבותה כלומר אם הבנים הולכים בדרכי 

 כמו שאמר דוד המלך , זה ברכה גם לאבות"ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק"

    :) ד- ג,ח"תהילים קכ(עליו השלום 

  ' בר ירא הבניך כשתילי זיתים סביב לשלחנך הנה כי כן יבורך ג

  :)טו, ג"משלי כ( וכמו שאמר שלמה המלך עליו השלום

    בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני 

  :ן ומקשה עליו" מביא את פירוש הרמבאור החיים הקדושה

כי למה לא יתברך יוסף עצמו בדברים הנוגעים אליו , ואין הדעת נוחה בזה

  :ולכן הוא מפרש ?בפרטות

 , שמפתח הברכות היה בידי אברהם ומסרו ליצחק שאמרודבריהם על פי יתבאר 

 פירוש מסר  והוא אומרו ויברך את יוסף. ויעקב מסרו ליוסף,ויצחק מסרו ליעקב

  .בידו מפתח הברכות

  :)כ, ח"בראשית מ( כתובהפרשה בהמשך 

ים כאפרים וקמך אליויברכם ביום ההוא לאמר בך יברך ישראל לאמר יש 

  וכמנשה

  :י" אומר רש

 לבנו ישמך אלקים כאפרים  אישויאמרבברכתם את בניו יברכם הבא לברך  

   וכמנשה

  : )ה ישימך אלקים"פרשת ויחי ד( כתב סופרהשואל הגאון 

כמנשה יאמר ולמה ו , כאפרים שהוא גדול יותר ממנשהה שיהיוברך בנימאחר ש

 ולא כן דרך הברכה אלא לעלות יותר ויותר ולא ,בכלל מאתים מנהו ,שקטן ממנו

   ?היפוךל

  :ותשובתו היא

 אלא שצריך גם כן ,'כי כל אב מחויב להשגיח על בניו וללמדם תורה ויראת ה 

נהגו וי ולהדריכם דרך ילכו בה ,ללמדם דבר אחר שיהיו מובלעים בין אנשים

 אבל . וצריך ללמדו אומנות לפרנס כפי צורך השעה והזמן,בני אדםב בכבוד
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ולא ,  ואידך טפל בא באחרונה, אדםתכלית אמיתי של בני' יראת ההיא ראש לכל 

חכמת מ ואחר כך מלמדם ,תחלה מלמדים בניהם חכמת העולםשכבני אדם 

אפרים ש והנה ידוע .ח ולא יעשה פרי קודשילא יקבל הבן ולא יצלושוב , התורה

ומנשה היה איש אשר על , רגיל לפני יעקבשכיח והיה גדול בחכמת התורה ו

 והיה מעורב , העולם על המחיה ועל הכלכלההיה מתעסק ביותר בעניניו ,ביתו

 ואמר יעקב בך יברך ישראל לאמר ישימך .האנשיםבין הבריות מובלע בין 

 וכן יגדל כל ,וכמנשה גם כן שיהיה מעורב בין הבריות, אלקים כאפרים בתורה

 היינו שיהיה לעולם תחלה ,אב בניו על דרך זה וישם את אפרים לפני מנשה

 ראשית חכמה , מנשהו שלדול בתורה ואחר כך מעלתמעלת אפרים שיהיה ג

  .'יראת ה

 ונהיה אנחנו וצאצאנו וצאצאי ...דברי תורתיך בפינואלוקינו את ' ה הערב נא נסיים בברכהו

  ואני זאת בריתי)כא, ט"ישעיהו נ( וכדכתיב, צאצאנו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתיך לשמה

 .אמן. ך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם לא ימושו מפיך ומפי זרע...' אמר האותם

        

      ברכת אפרים ומנשהברכת אפרים ומנשהברכת אפרים ומנשהברכת אפרים ומנשה

  : ) טז,ח"בראשית מ( בפרשת השבוע בברכה שבירך יעקב אבינו את אפרים ומנשה נאמר

 המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי  

  אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ

  . מיליםמספרה נקדים כדי להבין את תוכן הברכה וכונת

אחת ההגבלות  . בהרבה מדינות היו זכויות היהודים מוגבלותבתקופת הגלותידוע כ

בו  לא היה חופש לגור בכל מקום ם ליהודי,מגוריםה על מקום המפורסמות הייתה ההגבלה

 מובן .'גטו'פעם ו 'רובע יהודי'נקרא מקום זה  פעם ,אלא הקציבו להם מקום לגורצו חפ

 היות והיו ,בדבר טובה גדולהאבל בעניני הדת היה ,  היה לחץ ודוחק גדולאלומות שבמקו

החזיק יכלו ל וכך , לא שמו לב להשגיח במעשיהם ובמנהגיהם הגויםמופרדים מן הגוים

 וניתן , לא כך היה כשנהרסו החומות המבדילות בין עם לעם.בכל עוז בתורה ובמצוות

 הרבה נכשלו והקלו במצוות ,ז בעוונותינו הרביםא, מדינהב לגור בכל מקום םחופש ליהודי

   .)לה, ו"תהילים ק(" ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם" : וגם נתקיים בהם,מחמת בושה מהשכנים
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 יעקב אבינו חשש . ארץ גושן, מצרים היה לישראל מקום מיוחד ונפרד למגוריםבגלות

יהיה המקום צר ו מאד  יפרו וירבוישראל "וידגו לרוב בקרב הארץ: "שבעקבות ברכתו

יגרום הדבר שילמדו  ויהיו מוכרחים להתפזר ולהתפשט בכל הארץמתוך כך  ו,להכילם

  .ו"ו את מצוות השם ותתהפך הברכה לקללה ח" ויעזבו ח,ממעשה הגוים

 זה יהיה , אם ישראל לא ישנו את שמם ויקראו תמיד בשם היהודי,על זה אמר יש תקנה לכך

ל שהיה כן במצרים " וכן העידו חז.ים אפילו אם יגורו ביניהםגדר גדול לבל יתערבו בגו

 וזה שהקדים יעקב אבינו . את לשונם ואת מלבושם ובזכות זה נגאלו,שלא שינו את שמם

 - 'ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק' : אמר'וידגו לרוב בקרב הארץ'בברכתו לפני 

  . הארץ לא יזיק להם ריבוייםאפילו אם יתפשטו בקרבו ,אז יוכלו לפרות ולרבות

 לשון זו מצאנו מה שלא ',וידגו' מה הטעם שיעקב אבינו תפש בברכתו לשון ,עוד יש לעיין

', בראשית א(" פרו ורבו" : להםה בירך את אדם וחוה אמר" כשהקבשהרי, בשום מקום אחר

 מאדבך וארבה אות"אצל אברהם , אצל האבותו ,)א', שם ט(  הלשוןהאותב אצל נח וכן ,)כח

ואל שדי " :יצחק בירך את יעקבו, )ד, ו"שם כ(" והרביתי את זרעך"אצל יצחק , ) ב,ז"שם י(" מאד

  .)יא, ה"שם ל(" פרה ורבה" :ה אמר ליעקב"הקבו, )ג, ח"שם כ(" יברך אותך ויפרך וירבך

 ולפעמים יש שנה , חדשיםשנים עשר  ישבשנה. כדי לענות על כך נקדים בענין שנה מעוברת

 להשלים את החסר בין שלושה עשר ענינודוע החדש הכי , חדשיםשלושה עשררת עם מעוב

ואילו  יום 354 אנו מונים לחדשי הלבנה ובשנת הלבנה יש .חדשי הלבנה לחדשי החמה

  שבין שנת חמה לשנת לבנה מצטרף יוםשל אחד עשרהבדל ה , יום365בשנת החמה יש 

 היה חל חג הפסח עברים את השניםנו מואם לא הי, ליותר מחודשבמשך שלש שנים 

ה בטבע " בכל זאת צריך טעם למה הוקבע מהקב. באביבהתורה ציוותה שיהיה ו,בחורף

  ? ועוד צריך טעם למה דוקא אדר מעובר ולא חדש אחר? כך

אומה כנגד ה מכוונת נבראה באופן שהיא כידוע כל הבריאה , ליישב זאת כךנראה

אומר ו )ח, ב"דברים ל( " עמים למספר בני ישראליצב גבולות ": כמו שכתוב,הישראלית

ב "נגד יכ חדשי השנה הם ב"יב כי יט מעתה מובן ה.התרגום ירושלמי למנין שבטי ישראל

 שלושה עשרישנם הרי  ,י יעקב אבינו" והיות ששבט יוסף נחלק לשני שבטים ע,שבטים

פי זה  לע .מנשהנגד אפרים וכ חדשים שלושה עשרשבטים לכן לפעמים צריך להיות בשנה 

 כי מן הסתם החדשים מכוונים כנגד השבטים לפי , חדש אדר את דוקאמדוע מעבריםנבין 

 ומאחר שאפרים ומנשה היו הצעירים שבכל , הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתו,גילם

 פ דברי"וזאת כאשר אנו מונים את החודשים מניסן ע, הרי שהם כנגד חודש אדרהשבטים 

 ם שלענין חדשים לעולם מוני)ב, ב"שמות י(" דש הזה לכם ראש חדשיםהח"הפסוק על ל "חז
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 החדש האחרון שהוא אדר , הלאהן אייר נגד שמעון וכ, אם כן ניסן הוא נגד ראובן.מניסן

 אפרים כנגד לפי שהוא , עכשיו מובן היטיב שרק חדש אדר מעובר.הוא נגד אפרים ומנשה

 כי זה 'וידגו לרוב בקרב הארץ' : בברכתועקב י לכן אמר, דגים הואאדר מזלו של  .ומנשה

  .מכוון לאפרים ומנשה

  

        
        פרשת ואראפרשת ואראפרשת ואראפרשת וארא

  ....אאאא

  :בפרשת השבוע

וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב : 'וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה 

הקימותי את בריתי אתם לתת להם את  וגם: לא נודעתי להם' באל שדי ושמי ה

   )ד -ב', שמות ו(: ו בהארץ כנען את ארץ מגוריהם אשר גר

  :י"פירש רש

 על שהקשה לדבר ולומר למה הרעות לעם ,משפט דיבר איתו -וידבר אלהים  

  .הזה

למה : "ה מדבר עם משה קשות בתשובה לדבריו בסוף הפרשה הקודמת"כלומר הקב

וארא אל אברהם אל " :ותשובתו היא, )כב', שמות ה(" הרעותה לעם הזה למה זה שלחתני

הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ  וגם ...יעקב באל שדייצחק ואל 

  : את התשובהי" רשומפרש ,"מגוריהם אשר גרו בה

י הצבתי והעמדתי בריתי -ל שד-כשנראיתי להם בא' וגם הקמתי את בריתי וגו

ל - אני א: לאברהם בפרשת מילה נאמר,ביני וביניהם לתת להם את ארץ כנען

 לך ולזרעך אתן כי: ליצחק, תתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריךונ' וגוי -שד

ואותה ,  והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהםאת כל הארצות האל

 ' וגואני אל שדי פרה ורבה: שבועה שנשבעתי לאברהם באל שדי אמרתי ליעקב

   ...ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך

   :במדרשנתבונן ה "תשובה שהשיב הקבשאלה ששאל משה והת הבין אלהכדי 
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 עשו מה הזה עםה... ה אמר לו למה הרעות "בא משה והשיב דברים לפני הקב

 כי אדע במה אבינו אברהם שאמר בשביל ואם, שעברו הדורות מכל שנשתעבדו

 מבניו וישמעאל עשו הרי ןכם א ,זרעך יהיה גר כי תדע ידוע לו ואמרת אירשנה

 או יצחק של דורו להשתעבד לו היה כן לוואפי, םתכמו להשתעבד צריכין םוה

  )כב, שמות רבה פרשה ה( בדורי שהוא הזה לעם לא יעקב של דורו

 שאלתו של משה היא מדוע דווקא ישראל השתעבדו מכל האומות בשיעבוד קשה כלומר

צריכים אז גם ישמעאל ועשו , ואם זה בגלל אברהם שאמר במה אדע כי אירשנה, זה

  : הלשוןו שם מובא בז)א"סנהדרין נט ע(  הגמראפ"תובן ע' תשובת ה .להשתעבד

  ולזה נאמרה  כל מצוה שנאמרה לבני נח ונישנית בסיני לזה 

  :)ב"שם ע(  מקשה הגמרא. לישראל וגם לבן נח  גםכלומר

 :ונשנית בסיני,  ואתה את בריתי תשמר:דכתיב, והרי מילה שנאמרה לבני נח 

  ! לישראל נאמרה ולא לבני נח, שמיני ימולוביום  ה

  :ומתרצת הגמרא

 מילה מעיקרא לאברהם הוא דקא מזהר ליה רחמנא ואתה את בריתי תשמר אתה 

  . לא-איניש אחרינא ,  אין-אתה וזרעך , וזרעך  אחריך לדרתם

 ומתרצת , ומקשה הגמרא אם כן בני ישמעאל יהיו חייבים במילה כי הם זרעך זרע אברהם

גם  . אברהם אם כן בני ישמעאל אינם נקראים זרע,ישמעאלביצחק יקרא לך זרע ולא כי ב

ה לאברהם "הבטיח הקבכי  , אברהםישמעאל לא נקרא זרעשמהבטחת ירושת הארץ מוכח 

 כי לך ולזרעך אחריך אתן את כל –ליצחק ,  ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך–

. תי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך ואת הארץ אשר נת–ליעקב , הארצות האל

   .ישמעאל לא נקרא זרע אברהםשאלא על כורחך ? מדוע לא נותן חלק גם לישמעאל ו

אל למה הרעות לעם הזה דוקא ולא ושמשה  .ה עם משה" זה נבין את הויכוח של הקבעל פי

קב באל וארא אל אברהם אל יצחק ואל יע" :ה"שיב לו הקבמעל זה ? ו של ישמעאלערזל

הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ  וגם: לא נודעתי להם' שדי ושמי ה

בני מפני ש, את הארץ ולא לבני ישמעאל ישראללמה אני נותן ל ".:מגוריהם אשר גרו בה

לא היה , 'כי גר יהיה זרעך' : לכן גם בגזרת השעבוד, אברהםלא נקראים זרעישמעאל 

  .ישמעאל בכלל
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   ....בבבב

   : נאמרתחילת הפרשהב

וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב : 'וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה 

וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את : לא נודעתי להם' באל שדי ושמי ה

וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל : ארץ כנען את ארץ מגוריהם אשר גרו בה

' לכן אמור לבני ישראל אני ה: ת בריתיאשר מצרים מעבידים אותם ואזכור א

והוצאתי אתכם מתחת סיבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם 

ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים : בזרוע נטויה ובשפטים גדולים

 ) ז-ב', שמות ו(  :אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סיבלות מצרים' וידעתם כי אני ה

  . י-ל שד-א', ה, אלהים: שנאמרים בפסוקים אלו' השמות בחלופי יש להתבונן 

למה הרעות : "בסוף פרשה הקודמתשנאמרה לשאלת משה  ה" הקבפסוקים אלו הם תשובת

ה הנהגתי בממשלת העולם היא על " לו הקבעונה ,)כב', שמות ה(" לעם הזה למה זה שלחתני

,  מידת הדין"אלקים אל משהר דבוי" :לכן נאמר,  במידת הדין ובמידת הרחמים,שתי דרכים

 כמובא הדין מורה על מידת 'י-ל שד-א' כידוע גם שם . מידת הרחמים"’ויאמר אליו אני ה"

   :במדרש

 אני ברשעים מלחמה עושה וכשאני, אלהים נקרא אני הבריות את דן כשאני"

שמות רבה ( "שדי אל נקרא אני אדם של חטאיו על תולה וכשאני, צבאות נקרא

   .) ו,פרשה ג

' י ושמי ה-ל שד-וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא" :על פי זה יתבארו הפסוקים כך 

 מפני שכל מעשיהם , כלומר לאבות הקדושים לא נזכרתי במידת הרחמים"לא נודעתי להם

 , כשינחיל להם את ארץ כנען,זרעםגם ה ש" רצה הקב.ישרו עד שזכו גם במידת הדין לפני

 ונתתי לך ולזרעך :להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך" :ר לאברהם כמו שאמ למדרגה זויזכו

-ז, ז"בראשית י(" ארץ כנען לאחוזת עולם והייתי להם לאלוקיםכל אחריך את ארץ מגוריך את 

וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ " : למשהלכן אמר, )ח

 שיזכו במידת ,שאהיה להם לאלוקים לומר שגם זרעם יהיה כמוהם "מגוריהם אשר גרו בה

 לכן גזרתי עליהם , להנחילם את הארץ כאשר אמרתיאי אפשרז "אבל אחרי שעבדו ע, הדין

 ארחם עליהם במידת , למען אם גם לא יזכו על פי מידת הדין לגמרי,צרות בכדי שישובו אלי

 "ים אותם אשר מצרים מעבידשראליי וגם אני שמעתי את נאקת בנ" : שאמרווזה, הרחמים
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 שאשלוט עליהם בשם זה שהוא "’ אני השראליי לכן אמור לבנ", ליא שמעתי ששבו –

 ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם  ...והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים", מידת הרחמים

,  מאחר שגאלתי אתכם אל תחשבו שאנהיג אתכם תמיד במידת הרחמים:שו פיר"לאלוקים

וידעתם " .אשלוט עליכם במידת הדין כמו שאמרתי לאבותיכםאלא והייתי לכם לאלוקים ש

 כלומר תדעו שמה שהפכתי שם אלוקים – "המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים’ כי אני ה

 אבל מעתה אם תחטאו אז , להוציא אתכם מתחת סבלות מצריםכדיזה היה רק  ’לשם ה

   .אייסר אתכם כאשר ייסר איש את בנו

  ....גגגג

   )א, 'שמות ז( תתיך אלקים לפרעהאל משה ראה נ’ אמר הוי

  :)ילקוט שמעוני פרשת וארא רמז קפ (מדרש אומר ה

 באחד נקרא ואם בסיליאוש אגוסטוס קיסר כמו בשמו קורין אין דםושר בלך מ

 אני ,לפרעה כמותי אותך עשיתי הרי למשה אמר ה"הקב אבל ,אותו ממיתין מהן

 ובו 'אלהים ברא שיתברא' :שנאמר העולם את בראתי בשם ובו אלהים נקרא

  .לפרעה אלהים נתתיך ראה בשם

בראשית ברא " : העולם נברא במידת הדין שנאמר:למשה’  אמר ה,נפרש את המדרשו 

 של שם בחינות בשתי כלומר ,ים לפרעהה ובשם זה נתתיך אלו, מידת הדין– "אלוקים

 במכות  ושתשלוט על העולם לשנות את הטבע,תשלוט עליו במידת הדין ליסרו אלוקים

   ).כעין בריאת העולם (אשר תביא עליו

מכה אחת היה בכוחו שב אף ,י משה עשר מכות על פרעה"ה ע" הביא הקבמטעם זה

רצה להראות לו שהוא שולט על כל הטבע אשר שאלא , להכריחו שישלח את ישראל

 , רוח ואש, עפר, מים: מארבע יסודות שהםת כידוע כל הגשמיות של העולם מורכב.בעולם

 להראות להם , לכן הביא על פרעה ועל מצרים עשר מכות,כל הבריות נבראו בששה ימיםו

במכת ,  במכת דם הראה להם ששולט על יסוד המים שנהפכו לדם.שולט על כל אלה' הש

שחין הראה ששולט ה במכת ,כינים הראה ששולט על יסוד עפר שהפך עפר הארץ לכינים

, הפך להיות שחין שבוער כאש בעור האדם שפיח הכבשן שנולד מאש נ,על יסוד האש

 , שעל פי ציוויו רוח הקדים הביא את הארבה,במכת הארבה הראה ששולט על יסוד הרוחו

  .ורוח ים נשא אותו ויתקעהו ימה סוף

 הראה ששולט על בריאת . וכן הראה להם ששולט על כל מה שנברא בששת ימי המעשה

 וששולט על .עשו הנפלאות בשמים ובארץי כל המכות שנ"יום ראשון שהם שמים וארץ ע



   פרשת שבוע�  270

 

 

 במכת ברד שציוה הראה , שהיתה בו הבדלה בין מים עליונים לתחתונים,בריאת יום שני

שהגביה למשה  )י"מובא ברש( אומר המדרשו ,)כב', שמות ט(" נטה את ידך על השמים"למשה 

ה שבידו "זה הראה הקבוב למען שיוריד את הברד של המים העליונים ,למעלה מן השמים

 במכת הארבה שהשחיתו ואכלו את .לבטל את ההבדלה שבין מים עליונים לתחתונים

 במכת חושך . שבו נברא יבול הארץ,תבואת הארץ הראה ששולט על בריאת יום שלישי

 על מאירים שנבראו בו השמש והירח והכוכבים ש,הראה ששולט על בריאת יום רביעי

 שנבראו ,עים הראה ששולט על בריאת יום חמישי במכת צפרד.אספו נגהם ונחשכווהארץ 

 , ששולט על בריאת יום השישי. ועוד שבאו מן המים אל היבשה ואל הבתים,בו שרצי המים

 דבר ומכת , הראה בשלוש מכות שהם ערוב,שהיו בו שלש בריאות החיות והבהמות והאדם

 הראה ששולט ,ב שבאו החיות נגד טבעם מן היערות והמדברות אל הישו, בערוב.בכורות

 ,ובמכת בכורות,  הראה ששולט על הבהמות, שמתו כל בהמות מצרים,דברב .על החיות

 בכל אלה השליט . הראה ששולט גם על סוף הבריאה שהוא האדם,שהיתה סוף המכות

 בהם השליטה על ארבע יסודות ועל תה שעל פי דברו באו המכות שנרא,ה למשה"הקב

ים הה למשה ראה נתתיך אלו"שאמר הקב ר המדרש וזה מה שאומ.בריאת ששת הימים

 שהשלטתיך על , בשם אלוקים בראתי את העולם ובשם זה נתתיך אלוקים לפרעה,לפרעה

  .כל הבריאה לעשות דין ומשפט לפרעה

   : האמור נבין מדרש תמוה בפרשת בשלח וזה לשונול פיע

 נקרע אני מפניך הים לו אמר ,להקרע עליו קבל לא הים את לקרוע שהלך וכיון

 כך משה ששמע כיון, בששי נבראת ואת בשלישי נבראתי שאני ממך גדול אני

 ימינו על ימינו נתן ה"הקב עשה מה, להקרע רוצה הים אין ה"להקב ואמר הלך

 וברח ה"להקב ראה מיד, )יב, ג"ס ישעיה('וגו משה לימין מוליך :שנאמר משה של

 ימינו יד שנתן ה"להקב שראה אלא ראה מה )ג, ד"קי תהלים( וינס ראה הים  שנאמר

  ) ו,פרשה כאשמות רבה (   מיד ברח אלא לעכב יכול ולא משה על

ה מינה למשה לשנות הטבע "שסרב להקרע שהקבכ וכי לא ידע השר של ים . א:ויש לתמוה

  ? לעשות נפלאות בפרעה ובמצרים

ות על מכה תנגד משה כשהביא את עשראף שר אחר משרי מעלה כלמה לא טען כן . ב

  ?הם נבראו לפני האדםגם  הלא ,מצרים

  ? ה ימינו על ימין משה" מהו ענין שנתן הקב.ג
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  : שם מובא בזה הלשון)א" ענח(פ הגמרא בברכות "כל זה יבואר ע

והגבורה , הגדולה זו קריעת ים סוף' לך ה:  במתניתא תנא משמיה דרבי  עקיבא 

   .זו מכת בכורות

 והיה לו ,לא מכת בכורות היתה לפני קריעת ים סוף וצריך טעם למה היפך את הסדר ה

 כשנתבונן ,אבל הענין הוא כך? לדרוש הגדולה על מכת בכורות והגבורה על קריעת ים סוף

כות מצרים ובין הנפלאות ה לישראל במ"נראה שיש חילוק רב בין הנפלאות שעשה הקב

לישראל שלא היתה ו, ה הטבע להכות את המצרים" בנפלאות מצרים שינה הקב.שעשה בים

שינה הטבע לישראל  ,אבל בקריעת ים סוף היה להפך, ובהם מכות נשאר הטבע על מכונ

 באיבוד מצרים שב ואילו,  מיד מצרים הרודפים אותםםוקרע את הים והפכו ליבשה להציל

ה מידת "ידוע הגדולה נקרא אצל הקבכ .י שנפסק שינוי הטבע"הים לאיתנו ולא נאבדו רק ע

 ששם ,הגדולה זו קריעת ים סוף’  לכן דרש רבי עקיבא לך ה,רה מידת הדיןהחסד והגבו

והגבורה דרש על מכת בכורות ששם שלט , ה במידת חסד להציל את ישראל"הופיע הקב

ה נתן את " שר הים ידע שהקב,ל" יבואר המדרש הנל פי זה ע.מידת הדין לענוש את מצרים

בריאה לעשות דין בפרעה במידת הדין  דהיינו שהשליטו על כל ה,ים לפרעההמשה אלו

אבל ,  ולכן כל הטבע לא עמד כנגדו כשהביא את העשר מכות,יםהשרומז עליו שם אלו

 שהוא במידת החסד ,כ לשנות הטבע להציל את ישראל"ה למשה ג"שהשליט הקב

 לכן כשביקש משה מן הים להקרע להצלת ישראל .ע לו עד כהד זה עוד לא נו,והרחמים

ה עלי כי אני גדול ממך כי " שלזה לא השליט אותך הקב,ה אתה בודה מלבךסירב ואמר ז

ה מידת חסד ושמאל "ידוע ימין נקרא אצל הקבכ .אני נבראתי בשלישי ואתה רק בשישי

ה שטענתו של הים צודקת נתן " כשראה הקב, של המשך המדרשמידת הדין וזה פירושו

 שגם במידה זו ישלוט על ,ידת החסדימינו על ימין משה דהיינו שחגר לימין משה גם במ

        .ה וינוס להציל את ישראל" וכשראה הים השפעת מידת טובו של הקב,הטבע
        ....דדדד

 והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי 'ה״לכן אמר לבני ישראל אני 

ולקחתי אתכם לי : אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים

יכם המוציא אתכם מתחת וק אל'הם כי אני ים וידעתוקלעם והייתי לכם לאל

והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהם  :סבלות מצרים

   )ח-ו', שמות ו( :'הליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה אני 
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 :ואמר' והוסיף ה,  ולקחתי הם ארבע לשונות של גאולה, וגאלתי, והצלתי,והוצאתי

ל עליון דברו טהור כי -אור החיים הקדוש הלא דברי אקשה המ". והבאתי אתכם אל הארץ"

 ולא מצינו שכן היה אלא את בניהם הביא שמה אבל כל ,יוצאי מצרים הם הנכנסים לארץ

 :אמר" והבאתי ": ומתרץ כי לזה הפסיק קודם אומרו?דור יוצאי מצרים נפלו פגרים במדבר

עת ההבטחות הראשונות הן בלא כלומר ארב ,פירש תנאי הוא הדבר" 'וידעתם כי אני ה"

, אין כאן הבטחה זו' אם תנאצו התנאי והבטחה זו של הכניסה לארץ הרי היא תלויה בתנאי ו

        .והתנאי הוא ידוע למוד התורה וקיום המצוות
        

        
        בשלחבשלחבשלחבשלחפרשת פרשת פרשת פרשת 

  ''''אשה יראת האשה יראת האשה יראת האשה יראת ה

 שירת דבורה הנביאה על  עניינהפטרהה וה,שירת היםתופסת פרשת השבוע מקום מרכזי ב

  . סיסרא שר צבא יביןלע הנצחון

   : של יעל היא הזמינה אותו ואמרה לואוהלהי "כשעבר עו ,חייליומ ברח  שר הצבאסיסרא

ותצא יעל לקראת סיסרא ותאמר אליו סורה אדוני סורה אלי אל תירא ויסר אליה 

 ויאמר אליה השקיני נא מעט מים כי צמאתי ותיפתח :האוהלה ותכסהו בסמיכה

 ויאמר אליה עמדי פתח האוהל והיה אם איש :ותכסהואת נאוד החלב ותשקהו 

ותיקח יעל אשת חבר את יתד : יבוא ושאלך ואמר היש פה איש ואמרת אין

האוהל ותשם את המקבת בידה ותבוא אליו בלאט ותתקע את היתד ברקתו 

  )כא- יח,'שופטים ד( :ותצנח בארץ והוא נרדם ויעף וימות

אשת חבר תבורך מנשים יעל : "רת בזה הלשוןבשירת דבורה היא מזכירה את יעל ואומ

 ןהנשים האלו ה ש)ב"נזיר כג ע( ל"ומסבירים חז ,)כד', שופטים ה(" מנשים באהל תבורךהקיני 

  .רחל ולאה, רבקה ,האמהות שרה

 שלחה ידיה" : המדרשאומרדבורה בשירת  ש)שם כו, שם(" ידה ליתד תשלחנה" :על הפסוק

 לא מה ומפני ,תשלחנה ליתד ידה דכתיב ביתד אלא זיין בכלי הרגתו שלא יעל זו בכישור

 )ילקוט שמעוני משלי רמז תתקסד( "אשה על גבר כלי יהיה לא שנאמר מה לקיים ?זיין בכלי הרגתו

 , שאף שהיתה טרודה בהריגת סיסרא?מה השבח" היא תתהלל' אשה יראת ה"ועל זה אמר 
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אשה "לכן שבחה הכתוב  . כלי גברדלא יהיה' עם כל זה נתנה לבה לבלי עבור על מצות ה

   ".היא תתהלל' יראת ה

  

        
  פרשת יתרופרשת יתרופרשת יתרופרשת יתרו

אופן כתיבת הפרשיות של ספר פ "עוסודו " עשרת הדברות"את המושג להסביר ננסה 

  .התורה

ופרשיות סתומות המסומנות באות ', כידוע יש בתורה פרשיות פתוחות המסומנות באות פ

מתחילה באותה השורה  פרשה סתומה ואילו,  מתחילה בשורה חדשהפרשה פתוחה. 'ס

  . אותיותתשעאלא שמשיירים ביניהם רווח כדי , שבה נסתיימה הפרשיה הקודמת לה

לפי חלוקה זו אין קשה שאבל ,  לעשר פרשיותותעשרת הדברות מחולקשמצא  נ על פי זה

  ?"לא יהיה לך"ו" אנוכי"הפסק בין 

וכפי , " לך מפי הגבורה שמענוםאנוכי ולא יהיה" : אומרת)א"כד ע(מכות '  במסראהגמ

 שבהם מופיע , הדברות הראשונותשתישמסבירים מיוסדת מימרה זו על סגנונם המיוחד של 

 לא יהיה לך אלוהים ...אלוקיך ' אנוכי ה ":כמו שכתוב, ה בגוף ראשון"שמו של הקב

זכר שמו בשאר הדברות נ.   כמו שמדבר איש אל רעהו, נוכחלשון) ב, 'שמות כ( "אחרים על פני

, שם שם( "את אשר ישא את שמו לשווא' כי לא ינקה ה"ה בגוף שלישי כמו שכתוב "של הקב

. )י, שם שם( "את יום השבת' על כן ברך ה ... את השמים ואת הארץ' כי ששת ימים עשה ה ",)ו

  .לאחד" לא יהיה לך"ו" אנוכי"כנראה זאת הסיבה לחבור את שני העניינים 

 וחזר  בפרשה סתומההפסיקלא תחמוד שב ,וה האחרונה לשניים זה חילק את המצוכנגד

בודאי דבר זה צריך הסבר למה  ו.בכדי לקיים את המספר עשר, פעמים על הציווי לא תחמוד

  ?"לא תחמוד"כתוב פעמיים 

מתפרשת לשני ' חמד' אומר שמילת )טז', דברים ה( אבן עזרא בפירושו לעשרת הדברותא "ר

, והטעם השני לשון תאווה בלב,  לקחת של אחרים בחזקה ואונס,האחד גזל ועושק: טעמים

,  כדי שלא לבוא לידי חימוד בפועל,חמוד אפילו בלבל מע התורה הזהירה להימנכלומר

כמו ,  את מחירו בכסף מלאאם משלמיםאפילו ו , וההפצרהל בכח השידות חפץחי לקדהיינו

   :)ט"א ה"בהלכות גזילה ואבידה פ(ם " הרמבשביאר
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חומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו והכביד עליו ברעים והפציר כל ה

פ שנתן לו דמים רבים  הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר "בו עד שלקחו ממנו אע

כמו שנאמר לא ,  ואינו עובר בלאו זה עד שייקח את החפץ שחמד...לא תחמוד

  .ל"תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך חימוד שיש בו מעשה עכ

ללמדנו ,  לשתי פרשות כפי המסורתחלוקתולא תחמוד ו הציווי פי זה מובן לנו הישנותל

שאנו מוזהרים אפילו על איסור חימוד שבמחשבה וממילא נתרחק מעבירת חימוד 

  .שבמעשה

        
        

        פרשת תרומה פרשת תרומה פרשת תרומה פרשת תרומה 

        ....אאאא

   : אומר המדרש )ב, ה" כשמות ("ויקחו לי תרומה ":על הפסוק

בו את המקח שנתתי ואל תעז. ל תעזובוד כי לקח טוב נתתי לכם תורתי א"הה

  )א, שמות רבה פרשה לג( לכם

, ג"דברים ל( "...תורה צווה לנו משה מורשה": על הפסוקל "זח דרשו מה שעל פי ונבאר זאת

גם . מלמד שהתורה ארוסה היא לישראל, )א, ברכות נז(" אל תקרי מורשה אלא מאורסה" )ד

הושע ( "תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי'  הוהיה ביום ההוא נאום ":הנביא הושע אומר

   ".ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה" :)א, ז"פסחים פ( אומרת על כך הגמרא ו,)יח', ב

הארוסה אינה אצל הארוס כי אם בדרך מקרה ולפרקים ש הםבין נשואה לארוסה ש יםההבדל

י היא לוטה בשמלת הצניעות  כ, כשהיא מדברת עימו דרכה לצפון אמרי פיהעוד ו,מיוחדים

 וכן לא כל דבר אשר בסגור ליבה תספר , ולכן היא מקצרת באמריה על דרך היתר,והבושה

אחר  לעומת זאת .שאין מדרך המוסר אל הכלה לגלות מצפוניה וסודותיה אל הארוס, לו

 וכן בדברה עימו תפרש ,תשב ותשכון בצל בעלה תדיר ולא תשוב עוד לבית אביה, הנישואין

  .וכן לא תעלים ממנו דבר ותגד לו את כל ליבה, לו כל דבר באר היטב

שאיננה , יום היא אצלנו ממש כארוסה זו בכל עניניהה כי ,הוא הדבר בתורה הקדושה

ואף משיגיה אינם .  כי אם ליחידי סגולה והשרידים בעם,מתגלית עתה לכל אישי ההמון

 וכמאמר ,ות הפנימיות אשר בהנגד המושכלכעט וטן ומכי אם מושג ק ממנה משיגים
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 אחר מרבית  רק וגם זה המעט שהאדם משיג הוא,)כח, ט"דברים כ( "להינו-א' ה-הנסתרות ל"

ישעיהו ( "'ומלאה הארץ דעה את ה ":לא כן לעתיד בהגיע תור נישואינו נאמר. העמל והיגיעה

זבו את המקח אל תע, תי לכם תורתי אל תעזובותכי לקח טוב נ" וזה דברי המדרש ,) ט,א"י

בל ,  שבידינו כעת כי עלינו להשתדל להחזיק אצלנו אותו החלקומרלוצה ר" שנתתי לכם

י כך בטוחים " כי ע,אף שהוא מועט כנגד החלק שעדיין נעלם מאיתנו, נירף ידינו ממנו

  .היינו הסודות הצפונות הנשארות למעלה בחיק הבורא יתעלה, אנחנו על כלל התורה

  

        ....בבבב
   :פרשת תרומה אומר המדרש בלשון זועל פרשת השבוע 

ה לישראל אתם צאני "אמר הקב,  ועשו לי מקדשהועשו ארון מה כתיב למעל

 ואני רועה )לא, ד"יחזקאל ל( "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם" :ואני רועה שנאמר

עשו דיר לרועה שיבא וירעה אתכם , )ב', תהלים פ( "עה ישראל האזינהור" :שנאמר

' כי כרם ה" :מר אתם כרם שנא.שו לי מקדש ושכנתי בתוכם וע:לכך נאמר

הנה לא ינום ולא יישן ":  ואני שומר שנאמר)ז', ישעיה ה( "צבאות בית ישראל

 אתם בנים ואני .עשו סוכה לשומר שישמור אתכם, )ד, א"תהלים קכ( "שומר ישראל

   :אמרואני אביכם שנ, )א, ד"דברים י( "אלהיכם' בנים אתם לה": אביכם שנאמר

כבוד לבנים כשהן אצל אביהם וכבוד , )ח, א"ירמיה ל( "כי הייתי לישראל לאב"

עשו , )ו, ז"משלי י( "ני בניםבעטרת זקנים " : וכן הוא אומר,לאב כשהוא אצל בניו

 פרשה רבה שמות(" ועשו לי מקדש" :בית לאב שיבא וישרה אצל בניו לכך נאמר

  )ג ,ד"ל

  :ויש לדקדק

ליתן טעם למה ציווה ו" ועשו לי מקדש": לדרוש את הפסוק המדרש מכיוון שכוונת .א

 ,שאין לו כל קשר לדרשה" ועשו ארון"תחיל בפסוק ה למה ,ה לעשות לו מקדש"הקב

למה לא מתחיל מיד עם , ודורש עליו" ועשו לי מקדש"כ אומר מה כתוב למעלה "ואח

  ?" ועשו לי מקדש"הפסוק 

 ?דווקא בסדר זההביאם  מדועו, אבושומר , רועה: שלושה משליםהמדרש  מביא מדוע. ב

 נוכל להבין ומתוך כך, מה היו משמשיםלהמשכן והמקדש ענין  נסביר את לבאר זאת כדי

  .את כוונת המדרש
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  :  ידוע שבמשכן ובמקדש היו שלוש מחלקות

  .במקדש עזרהו,  חצר אוהל מועד-' מחלקה א

  .היכלהמקדש וב,  אוהל מועד עצמו-' מחלקה ב

  . קודשיםה קודש -' קה גמחל

 כולם היו מקום משכן דהיינו, "'לפני ה"בכתוב שנאמר המחלקות אנו מוצאים מ אחתכל על 

   .'כבוד ה

הקורבנות לכפר שם הוקרבו ,  במקדשעזרהוב, במשכן חצר אוהל מועדב  היהמזבחה מקום

א  בתשובה ולשמרם שללשוב לעורר את החוטאים  היא כוונת הקורבנות.על החוטאים

דרך ממרחיקם ה ,רועה המנהל את צאנולה " הקבכנגד זה דימה המדרש את, יחטאו עוד

, עליהם נאמר משולחן גבוה קא זכו,  גם הקודשים שנאכלו שם.ה ומדריכם בדרך ישר,טעות

  . זה כרועה המאכיל את צאנושהרי, מתאימים למשל זה

 ומה הוא .ורה והשולחןהמנ, מזבח הקטורתמקום  היה ,ובמקדש בהיכל,  עצמובאוהל מועד

. כמובא בזוהר,  מכל פגעים רעיםת את המגפה ומשמרעוצרתכידוע , הקטורת? ענינם

 לאדם ה"הקב אמר "...: )ד, א"ויקרא רבה פרשה ל( מדרשה ואומר,  היה נר תמידבהש, המנורה

 נר להעלות בידך נרי )כז', כ משלי( אדם נשמת' ה נר :מרשנא בידי נרך ,בידך ונרי בידי נרך

 את שומריםלחם הפנים ווהשולחן . "נרך מאיר הריני נרי הארת אם ה"הקב אמר אלא תמיד

 ל" ולכן לא היה השולחן אפילו רגע בלי לחם כמו שאמרו חז,ישראל מעניות ומחוסר פרנסה

 ופניהם בדרום עומדים והמוציאין, לדרום ופניהם בצפון עומדים המכניסים": )ב, מנחות צט(

  "תמיד לפני שנאמר, זה של טפחו כנגד זה של וטפחו, מניחין ואלו יןמושכ אלו, בצפון

  .ה שומר כרמו בית ישראל"הקבש, מתאים המשל של שומר הכרם ו תועלות אלכנגד

 ,אנושימין השם נראו ישראל בדמות מבחר ה,  בקודש הקודשים ששם היתה התורה בארון

ה אב לישראל והם לו "קב נאמר שהזועל מחלקה . חופפים על התורה בדמות הכרובים

 כי ,נתעלה במעלה החלק הזה של קודש הקודשים משני המחלקות הראשונות. ניםבכ

 הם השניהבמחלקה ו ,דמות בהמה והוא רועםכ' ה היו ישראל לפניי הראשונהבמחלקה 

הצאן הוא עושה רק לתועלת , ואין לרועה נחת רוח מעבודתו, בדמות כרם והוא שומרם

אבל בחלק קודש הקודשים ששם .  כלומר לתועלת הצאן והכרם,מר הנשוהשומר לתועלת

  .ה נחת רוח כאב השוכן בתוך בניו ושמח בהם" לו לקביש שם ,ישראל הם כבנים
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כ על "למה ציווה אח" ועשו לי מקדש" כי הוקשה לו כיוון דכתיב ,ש המדרשווזה פיר

ל הקרשים ועל  היה לו לצוות מיד ע,עשיית הארון שהוא רק אחד מכליו של המשכן

 בתחילה אדם עושה )א, ברכות נה(  שאמר בצלאל למשהכעין ,היריעות שהם המקדש בעצמו

שכך נצטוויתי לעשות המשכן , ל היית-ומשה הודה לו ואמר בצל א, כ כלים"בית ואח

וזה מיישב המדרש .  למה הקדים משה את ציווי הארון לפני המשכןךכם  א,כ הכלים"ואח

 'לי'ה "שבמה שאמר הקב" ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"מעלה במה שאמר מה כתוב ל

 כי אם לעשות נחת רוח לי ציוויתי על בניין , נצטווהורה להם שלא בשביל תועלתם לבד

 בדמות הראשונהה הוא במחלקה "ומבאר כי זה שהקב. לכן הקדים ועשו ארון, המקדש

כי שם אין לו , שו לי מקדש בכל אלה עוד לא יצדק וע, בדמות שומרהשניהרועה ובמחלקה 

,  שם הארון עם התורה, שהוא הקודש קודשיםת רק במחלקה השלישי,נחת רוח מהם

 וכבוד לבנים כשהם אצל ,א אביהםה כבנים והו"י לימוד וקיום התורה הם לקב"שישראל ע

וזה שפתח המדרש ,  ועשו לי מקדש:על זה נאמר. אביהם וכבוד לאב כשהוא אצל בניו

  "     ועשו לי מקדש"לזה נאמר בארון לבאר ש

        

  ....גגגג

  ) ב, ה"שמות כ(ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי 

 "ויקחו"לשון למה נכפל ה ועוד, "ויתנו"ולא אמר " ויקחו"למה אמר : ויש להקשות

  ."תקחו"

 לכן ,ס שיהיה ברצון נפש בלי שום אונ,ה נדבת לב בבירור"כי באמת רצה הקבלומר נראה 

, בשלמותנפש ה מרצון תה לא היאפשר שהנתינה,  שיתנו לו תרומההיה מצווהה "אם הקב

 קוםמכל  מ, אף שלא ביקש רק נדבה, מחמת שמוכרח לקיים מצוות הבוראשהרי אולי נותן

קבץ ללך מבית לבית שיאדם נכבד גדול הדור למשל . חשבת להכרח ןכם נדבה ג' בקשת ה

בכל זאת הרבה מהאנשים יתנו לו מחמת בושה אף כי ,  נדבה אף שאינו מבקש רק,נדבות

מבקש כביכול ה "הקבכאשר  על אחת כמה וכמה להבדיל באלפים ורבבות ,ליבם בל עימם

  היינו אם איש ינדב בנדבת לב,ה שיתנו רק שיקחו לו תרומה" לא אמר הקבןכל ע. נדבה

 בלב שלם ובנפש חפצה אז וזהו אשר ידבנו ליבו היינו.  יקחו התרומה מאיתואז גמורה

  .תקחו את תרומתי

  )ב, ה"שמות כ( מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי
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כי ממך הכל  ":כתובה על פיהכוונה היא ש נראה לומר, "תרומתי"לבאר את מה שאמר 

'  היינו כל מה שהאדם נותן צדקה וחסד הכל בא מיד ה,)יד, ט"דברי הימים א כ( "ומידך נתנו לך

  .היינו מה שאני נתתי לו ומידי בא אליו" תקחו את תרומתי"ש "וז.  חננואשר

מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו . "" לשמילי: "י" אומר רש,"ויקחו לי תרומה"עוד על 

ל  אם לעשות ע, אם להתפארות,נדבה יש מתנדבים על כמה פניםהעניין בכי " את תרומתי

אבל עיקר הנדבה . לות מפני שנפשו כואב עליו או בשביל התפע, שידוכים טוביםהזדי י

לא לשם ,  לשמי-ש ויקחו לי"וז. יתברך'  שיתכוון בשביל כבוד ה,צריך להיות נדבת לב

  . כוונה אחרת כי אם לשמי בלבד

  

  ....דדדד

  )ח, ה"שמות כ(ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 

 "באהבה בוז יבוזו לואם יתן איש את כל הון ביתו  ":)א, פ שמות רבה פרשה מט"ע( אמרו במדרש

ה אם "אמר להם הקב,  אמרו אומות העולם אנו נעשה לך מקדש יותר נאה)ז', שיר השירים ח(

  .אבל בני יעשו לי יריעות עיזים ושכנתי בתוכם. יתן איש את כל הון ביתו בוז יבוזו לו

מובא בשם גאון אחד שהיה מפרש על פי מה שאמר שלמה המלך עליו השלום בחנוכת 

', מלכים א ח (" בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמיםבנה :אמר לשכון בערפל' ה" :הבית

 ידידו עשה לי בית שאתאכסן - אמר למודעוש ,עושר גדולבעל משל למלך אחד . )יג-יב

 וקרא לכל האומנים היודעים לפתח פיתוחים , לו האיש בשמחה גדולה ביתבנה מיד ,אצלך

 שלא יתאכסן  לוכשמוע המלך אמר. גדול להלל ולתפארת ועשה בית ,ולעשות ציורים נאים

רע היה מוכרח ו.  כללכל הפיתוחים והציוריםולא יראו , אצלו עד שיכסה את כל הציורים

אדוני המלך אני התכוונתי , שאל אותו האיש. ואז בא המלך אל הבית, לכסות אותםהמלך 

 כי לולי ,ם זה עשיתי לכבודךל המלך ג" א? בכך לא רציתולמהלהרבות בכבודך כפי יכולתי 

 רק בשביל יופי הבית היה אלא,  של ידידוכן היו העולם אומרים לא נתכוון המלך לכבודו

יקבע דירתו יעזוב המלך את ביתך ו  בתיהם ביופי ופארשאם ירבו יו חושבים העוד ו,אצלו

י אהבתי אותך נתתי משכנמ שרק ידעו אבל עכשיו שרואים שלא רציתי בציורים ,םאצל

 ולא יתפאר ,ומזה ניכר שבחרתי בך באהבתי אותך ורק בביתך תהיה דירתי לעולמים, אצלך

  .כי אני באלה לא חפצתי, יעשה לי מדור ביתר פארגם אם איש להזיז אותי מביתך 
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 דהנה היו אומות העולם מהרהרים לאמר שלא בשביל אהבת ,ו הדבריםולפי זה יבואר

ם יעשו אלכן ירצו לאמר ש, ביל יופי ופאר המקדש רק בש, שכינתו במקדש'קבע הישראל 

 כי בהיות טעותםאמנם המופת ל. לו דירה יותר נאה וחשובה יסיר משכנו מתוך ישראל

 והנה הענן , ולא יכלו הכוהנים לעמוד לשרת מפני הענן,שכינתו במקדש היה בא בעב הענן

א בשביל יופי הבית בחר  נגלה לעין כל כי לובכך ,היה מכסה ומחשיך כל הציורים ופיתוחים

 בית מעוטר גם אם יהיהלכן  ו. בשעה ששכן בבית כלל הציוריםו כי לא נרא,לשכון בו

 לא באלה בחר כי אם באהבת ישראל אמר לשכון בתוך , ביתר שאת ויתר עוזומקושט

', מלכים א ח( "ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן" וזה שכתוב שם ,הערפל היינו בענן

 ומזה מבואר שיהיה מכון לשבתך ,היינו הענן" אמר לשכון בערפל' ה"ולזה אמר שלמה  .)יא

 לא יסיר ,ואף אם יאמרו האומות לפאר מקום קודשם בפאר ויופי בתכלית היופי. עולמים

  .שכינתו מישראל

 אבל בני יעשו ,"אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו ":ה"ולזה אמר להם הקב

  .היינו משום אהבתם לבד לא בשביל כבוד ויופי הבית. ת של עיזים ושכנתי בתוכםלי יריעו

  

דיש שני בני אדם שאוכלים , )ט, פרק לז( נתן' מובא באבות דר. 'וכו ..ויקחו לי תרומה"עוד על 

א בחידושי אגדות "המהרש. השני טועםאין  מה ש,כל אחד טועם טעם אחרובקערה אחת 

 ,ולתכריכים, ומן עושה ולוקחין ממנו לשמחת חתנים וכלותיש דבר אחד אשר האשתב וכ

 זה אפשר לומר דגם על פי.  בעת עשייתו בעיצבון או בשמחהיוצרפי מה שהיה ה לוזאת ע

וכתבו . לקודש ואיזה לחולממנו יהיה  איזה חלק היצירה הוכן בעת , אשר מעפר יוקח,בזהב

 דזה )לג, ו"שמות כ( "ודש הקודשיםלכם בין הקודש ובין קהפרוכת והבדילה "המפרשים על 

מאת כל "ש "וז. היה תלוי כפי נדבת הלב כפי שהיה ברצון זכה שיהיה בקודש הקודשים

היינו שהוא יזכה לתת מה שאני הכנתי בהצמיחה " איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי

   .מה שהרימותי מאז" לתרומתי"ש " וז,שיהיה לקודש הקודשים

        
        

        פרשת צו פרשת צו פרשת צו פרשת צו 
      מוד תורהמוד תורהמוד תורהמוד תורהמעלת למעלת למעלת למעלת ל    

לה על מוקדה על המזבח וא העילה הוצו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת הע

  )ב', ויקרא פרק ו(כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו 
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   :)א, קי(סוף מסכת מנחות ב הגמרא פ" הפסוק יבואר ע

, ד"תהלים קל(בלילות ' העומדים בבית ה' כל עבדי ה' שיר המעלות הנה ברכו את ה

 , העוסקים בתורה בלילהכמיםחלמידי  יוחנן אלו ת רבירמ א?מאי בלילות )א

  מעלה עליהן הכתוב כאילו עסוקים בעבודה

עוסקים בתורה הכתוב על ה איך נשמע מהפסוק שמעלה ,רבי יוחנןדרשת  על להקשותיש ו

   ? בפסוקה הלא עבודה לא נזכר, בעבודהיםכאלו עוסקשבלילה 

שהרי אם הפסוק עוסק  ,"העומדים" :זאת מכך שכתוב בפסוקלמד רבי יוחנן שנראה לתרץ ו

אומר שזה עולה על הוא לכן ?  עוסקים בתורה רק בעמידה ולא בישיבהוכי, בלומדי תורה

אין " :)י"מובא ברש. ספרי קסז(ל " ודרשו חז)ה, ח"דברים י(" לעמוד לשרת" :כידוע כתובש ,עבודה

  ."שירות אלא מעומד

 כי עבודת ,תורה יש מעלה יתרה על עבודת הקרבנותלשאר בתהילים מב כן הפסוק אם

ועוד , רבנותוקכעבודת ה לימוד התורה נחשב ואילו ,הקרבנות היא רק ביום ולא בלילה

על פי זה יתבאר  . והוי כאלו הקריב כל היום וכל הלילה,ה גם בליללו שהואמעלה יתרה 

 היא"ועוד , רבנותונחשב כק כלומר העוסק בתורה ,"זאת תורת העולה" :הפסוק בפרשתינו

 , כלומר התורה היא העולה למעלה יותר מהעבודה הנעשית על מוקדה"העולה על מוקדה

עסק התורה נחשב גם בלילה אילו  ו, שאינו זמן עבודה"כל הלילה" לענין ,על המזבח

  .לעבודה כשרה

נה בית  ושיב,יהי רצון שבזכות לימוד התורה שנחשב כהקרבת קרבנות נזכה לביאת הגואל

  .אמן.  עשיה ממש-המקדש במהרה בימינו ונעשה קרבנות 

  

  

        פרשת מצורעפרשת מצורעפרשת מצורעפרשת מצורע
  )לד, ד"ויקרא י(  ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם...כי תבואו אל ארץ כנען

ונתתי "לכן ,  להם שאמוריים הטמינו את אוצרותיהם בקורות בתיהםשבישר: י" מפרש רש

  . וכך ימצאו בני ישראל את ממונם ,כדי שיצטרכו לנתוץ את הקירות" נגע צרעת

 ".זאת תהיה תורת המצורע תורת המוציא שם רע ") ב,ויקרא רבה פרשה טז(אבל לפי המדרש 

 בבגדים וגם בגופו של , על עוון לשון הרע באים הנגעים בבתיםדהיינו, כלומר לשון הרע
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ונתתי נגע  "סוקעל הפ )י,  רות רבה פרשה ב;ד, ויקרא רבה פרשה יז( וכך אנו מוצאים במדרש .אדם

זכריה חתניה דרבי לוי בשם ' רב הונא בשם רבי יהושע בר אבין ור" : אומר המדרש,"צרעת

ה מעניש את האדם על " כלומר אין הקב"לוי אין בעל הרחמים נוגע בנפשות תחלה' ר

 , אם לא חזר בתשובה, אחר כך ורק פוגע ברכושותחילהאלא , מעשיו הרעים בגופו תחילה

. מצרים ומחלון וכליון בני אלימלך,  מאיובאת לומד זהמדרש.  שבגוףםגופו בייסוריפוגע ב

 והאתונות הבקר היו חורשות ":שבא שליח ואמר לו מאיוב כמו שכתוב בתחילת הספר

 נפלה םאש אלוקי ":בא השני ואמר לו, )טו-יד', א( "ותפל שבא ותקחם: רועות על ידיהם

כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על " : השלישי ואמרבא, )טז' פס( "מהשמים ותבער בצאן

והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע  ":בא הרביעי ואמר, )יז' פס( "הגמלים ויקחום

 ' מאת פני הויצא השטן ":אחר כךרק ו, )יט' פס( "בארבע פנות הבית ויפל על הנערים וימותו

ויך גפנם ותאנתם וישבר  ": במצרים.)ז', ב( "ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו ועד קדקודו

וגם אצל . )לו' פס( "ויך כל בכור" ואחר כך ) לד- לג,ה"תהילים ק( " ויבוא ארבהאמר: עץ גבולם

 .)ה', רות א( "וימותו גם שניהם מחלון וכליון ": בתחילה פגע בממונם ואחר כך,מחלון וכליון

 "ם שניהם מחלון וכליוןוימותו ג"כתוב זה נלמד מכך ש? ומנין שפגע תחילה בממונם

אלא דורשים מתו גם  ,"מחלון וכליון"שהרי פרט , מיותרת" שניהם"ולכאורה המילה 

:  ומסיים המדרש.ומתו גם בגופם, ב כמתו ירדו מנכסיהם ועני חש,י מיתות מתותש -שניהם 

 חזר בו טעון חליצה  ואם לאו טעון , באים בביתוןואף נגעים הבאים על האדם תחילה ה"

על  הם באים הרי,  חזר בו טעון כביסה ואם לאו טעון שריפה,בגדיוהרי הן באים על  ,צהנתי

כוונת המדרש להשמיענו  .עד כאן לשון המדרש. "טהר ואם לאו בדד ישביחזר בו , גופו

חטא אלא ההעונש אינו נקמה על שו, בעל הרחמים כשמוכרח לענוש מתחיל בקל תחילהש

  . כולשוב ולהיטיב דרלחוטא להזכיר 

  :  לשונוו וז  במדרשתשובה  ישזה  ל גם? שעליו באים הנגעיםיש לעיין מהו החטא

 .)יג, ד"תהלים ל( ד מי האיש החפץ חיים" הה )ב, ד,ויקרא י( זאת תהיה תורת המצורע

 והיה מכריז ,מעשה ברוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי

 אודקין עליה) ה לקנות סם חייםמי רוצ(ואומר מאן בעי למזבן סם חיים 

ינאי הוה יתיב ופשט בתורקליניה ' ר, )התאספו סביבו הבריות לקנות ממנו(

ינאי ישב ' ר(ל תא סק להכא זבון לי "א, שמעיה דמכריז מאן בעי סם חיים

 קרא לו לרוכל שיבוא שמכריז מי רוצה סם חייםשמע , בטרקלינו ועסק בתורה

אמר לו הרוכל אתה ( צריך ליה ולא דכוותך ל לאו אנת"א ,)אליו למכור לו

ינאי הפציר בו ' ר( אטרח עליה סליק לגביה ,)וחבריך שכמותך לא צריכים לזה
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 הוציא לו ספר תהלים הראה לו פסוק מי האיש החפץ חיים מה כתיב )ועלה אליו

 מראה לרבי רוכלנראה שהטעם שה( בתריה נצור לשונך מרע סור מרע ועשה טוב

'  לפגוע בכבודו של רזה כדי שלא, הפעל  בק בספר ולא אומר לוינאי את הפסו

 ינאי אף שלמה מכריז ואומר שומר פיו ולשונו שומר מצרות  רבירמא .)ינאי

  ] ב,ויקרא רבה פרשה טז[ )כג, א"משלי כ( נפשו

 .שיחיה ולא ימותכדי העניין של הרוכל היה ללמד תיקון ודעת לכל איש ואיש כפי חטאו 

מעשה מצווה יש תוספת כח לאבר כל עבירה יש היזק ידוע לאבר מיוחד וב בכל ,כידוע

כך ,  ממינים שונים לכל אחד כפי צרכוסחורותנושא כשם שרוכל  ש, נקרא רוכלכן ול,מיוחד

 אף שהיה ו ומתוך ענוותנות,ינאי שמע והבין דבריו'  ר.הוא מביא תיקון לכל אחד כפי ענינו

הרוכל נסוג . ייש מלקבל את פני הרוכל וללמוד ממנו לא התב,עוסק בתורה במקום מושבו

 מפני שאין להם חטא והם יודעים ,ינאי וחבריו צריכים תוכחת תשובה' אחור כי ראה שאין ר

לדעת אם יש לו איזה תרופה מועילה לאיזה כי רצה  ,ינאי הפציר בו' אמנם ר. דרך תיקונם

ינאי ' נם דברים אשר אפילו רולזה נתן הרוכל דעתו ומצא שיש. חטא שאפשר שיקרה לו

רגיל בתורה מתוך שינאי ' רש דהיינו מכוון,  בהם והם בלשון הרעלוחבריו יכולים להיכש

כגון לקנטר למישהו בלי דעת או אם יספר בשבח , ובתוכחה קרוב מאוד שיכשל בלשון הרע

אפשר  אך. )א, ערכין טז( ל"כמאמר חז, איזה אדם יותר מדאי ומתוך שבחו בא לידי גנותו

מי  ":ים לזה הראה לו את הפסוק, פיו ולא יוכיח לשום אדם רבי ינאישמתוך חשש זה יחסום

 )טו- יג,ד"תהילים ל( " סור מרע ועשה טוב ... נצור לשונך מרע...האיש החפץ חיים 

היינו להוכיח למי שצריך תוכחה וגם לספר ,  שמוכרח לעשות הטוב בלשוןםשמשמעות

 וכן ,בין ברבים בתוכחתוהלשונו מרע שלא ייקל בכבוד הבריות לבשבח אנשים רק שינצור ל

ינאי כל ימי הייתי קורא את הפסוק ' וזה שאמר ר. שלא יספר בשבחו של אדם יותר מדאי

 כי יותר טוב היה שיאמר לשון ,")נצור לשונך(= "הזה ולא ידעתי אמאי אמר לשון שמירה 

 אמנם ). ולא רק שמירת הלשון(=  שתיקה היינו, המורה על ביטול הגמור הצריך ללשון הרע

היינו שמחוייב לפתוח פיו , עתה מדברי הרוכל הבין כי שתי האזהרות קשורות זו בזו

  .ל" רק ישמור את עצמו כנ,לתוכחה ולשבח אנשים ולשאר ענייני מצוות שבלשון

 נצור –מי האיש החפץ חיים "הדא הוא דכתיב  "זאת תהיה תורת המצורע ":וזה שאומר

כי לקח טוב נתתי לכם  ":ואין טוב אלא תורה שנאמר, "שונך מרע סור מרע ועשה טובל

  .והתורה תגן עליו מכל רע וגם מלשון הרע, )ב', משלי ד( "תורתי אל תעזובו
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  פרשת קדושיםפרשת קדושיםפרשת קדושיםפרשת קדושים

  ....אאאא

   )ב, ט"ויקרא י(  ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כל עדת בנידבר אל

   ".ת ומן העבירה מן העריוהוו פרושים: "י"ופירש רש

פרשה מסמיכות הענינים ל, ענינו פרישות מן העריות' קדושים תהיו'ל לומדים שהציווי "חז

ר יהודה בן פזי מפני "א" :ל המדרש"וז. מזהירה על העריותה , מות פרשת אחרי,הקודמת

מה נסמכה פרשת עריות לפרשת קדושים אלא ללמדך שכל מקום שאתה מוצא בו גדר ערוה 

  .)ו, ויקרא רבה פרשה כד(" קדושהאתה מוצא 

כלומר במעמד אנשים נשים , פרשה זו בהקהל נאמרהשי מביא את המדרש האומר "רש 

הקהל את העם ": בו נאמרהרי שפרשה זו נאמרה במעמד הדומה למעמד הקהל , וטף

יכם קל- א'ההאנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את 

שנה היה נערך ב מעמד הקהל. )יב, א"דברים ל(" עשות את כל דברי התורה הזאתושמרו ל

עליה היה  בימה יםשו עולמעמד זה היו, ט של חג הסוכות" במוצאי יו,ראשונה של שמיטהה

 שפרשתנו י מסביר שהטעם" רש.)חגיגה פרק ג' ם הל"רמב(מספר דברים ת ורא המלך פרשוק

  ". בהן תורה תלויימפני שרוב גופי: " הואנאמרה בהקהל

  :י שתי קושיות"רשמקשים על ו

כי בפרשת אילו  מצוות וחמישים ואחת בפרשה זו יש -"  בהןשרוב גופי תורה תלויי". א

  .  מצוותשבעים וארבעתצא יש 

 מה שונה פרשה זו, כל התורה כולה נאמרה לכל ישראל - "שנאמרה פרשה זו בהקהל". ב

   )ראה מזרחי(? משאר פרשות התורה

 ראפ הגמ" עזאת הוא מסביר את .)ל עוד"ה וי"ד( ביא כאן את הסברו של הגאון הכתב סופרנ

   : שם נאמר בזה הלשון)ב"נד ע(עירובין ב

כלומר כיצד לימד משה רבינו עליו השלום את (, כיצד סדר משנה, נו רבנןת

נכנס אהרן ושנה לו משה ,  משה למד מפי הגבורה)פ לבני ישראל"התורה שבע

, נכנסו בניו ושנה להן משה פירקן. נסתלק אהרן וישב לשמאל משה. פירקו

: רבי יהודה אומר. אלעזר ישב לימין משה ואיתמר לשמאל אהרן, נסתלקו בניו
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נסתלקו , נכנסו זקנים ושנה להן משה פירקן. לעולם אהרן לימין משה חוזר

ד בניו בי, נמצאו ביד אהרן ארבעה. נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן, זקנים

ושנה להן אהרן , נסתלק משה. וביד כל העם אחד, וביד הזקנים שנים, שלשה

. שנו להן זקנים פירקן, נסתלקו בניו. נסתלק אהרן שנו להן בניו פירקן. פירקו

  .נמצא ביד הכל ארבעה

ס " פרד, דרכים לפרש את התורהארבעידוע יש כ, ואומר הכתב סופר שיש לבאר גמרא זו כך

 אפילו סודות , דרכיםארבעתל כי לאהרון גילה משה כל "וי. סוד, דרש,רמז, ת פשט"ר

,  דרכיםשלוש רק ו לא למד, שהיו במדרגה למטה מאהרון, לבניו.'התורה כמו שלימדו ה

אומר שן "הרמב ועוד הוא מביא את .לבני ישראל רק דרך אחתו שתיםלזקנים רק 

ילו בדברים המותרים נהוג בהם כלומר אפ, קדש עצמך במותר לךפירושו " קדושים תהיו"ש

 טעמיה ורמזיה אינו ,מי שמבין סודות התורה, ועל פי זה יתבארו הדברים. בקדושה ופרישות

 אומר פרשה זו בהקהל לכןו.  כי בלאו הכי מקדש את עצמו כל האפשר,צריך לזרוז זה

לכל  לזקנים לבד ו, לבניו לבד,לא כמו כל התורה שנאמרה ונשנית לאהרון לבדש, נאמרה

 בניו וזקנים לא היו צריכים לפרשה זו , כי אהרון, אלא כל ישראל בכלל,ישראל לבד

  . פרשה זונאמרהעם  לכן במקהלות ,דקדושים תהיו

        

  ....בבבב

 בסמיכות של הפסוקים האלו .)ג-ב, ט"ויקרא י( "איש אימו ואביו תיראו" "קדושים תהיו"

 שם נאמר שלושה )ב"ל ע(שין  בקידוראפ הגמ" אורי מסטרליסק עבימסבירים בשם השרף ר

חלק של ההנשמה ו, הגוף הוא החלק של אביו ואימו. אביו ואימו, ה"שותפים באדם הקב

 כי קדוש אני , מהראוי שתהיו קדושים' תהיוקדושים'ה אומר " הקב,וזה הפירוש. ה"הקב

 צריכים ,מהחלק של אביו ואימו תיראו, אבל איש אימו ואביו תיראו. שחלקי בכם קדוש

  .חד שלא יקלקללפ

  

  ....גגגג

  )ג, ט"ויקרא י( איש אימו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו

  :י"אומר רש
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לומר אף על פי שהזהרתיך , סמך שמירת שבת למורא אב -ואת שבתותי תשמרו 

 .וכן בשאר כל המצות, אם יאמר לך חלל את השבת אל תשמע לו, על מורא אב

לפיכך לא תשמע לו לבטל את ,  אתה ואביך חייבים בכבודי-אלהיכם ' אני ה

   . דברי

  :כתוב בעשרת הדיברות בפרשת ואתחנןהפ " ע נוסףהסבר

   )טו', דברים ה( להיך-א' כבד את אביך ואת אימך כאשר ציווך ה 

  :י"אומר רש

   אף על כבוד אב ואם נצטוו במרה -כאשר צוך 

 כי יש בן ל"וי? מאי נפקא מינה היכן ציווה אם במרה או במקום אחרל ויש להקשות 

 או כשאין ,וכשאינו צריך לטובתו,  עליוחסרונוכל שהמכבד את אביו מפני שנהנה ממנו 

אלא , ה" אבל לא כן ציווה הקב. אינו מכבדו, או שאין ביכולתו לתת לו כרצונו,נותן לו

לקח זה אנו לומדים מכך שנצטוונו על . מ לקבל פרס" שלא ע,ה"הוקש כבודם לכבוד הקב

 לא היו הבנים ,על כיבוד אב ואם'  כשציווה ה,הנה במדבר במרהד, רהכיבוד הורים במ

 ולא היו צריכים מלבושים כי , כי המן ירד מהשמים לכל נפש,סמוכים על שולחן אביהם

כן ברור שכשנצטוו לכבד ההורים  ול,)ד', דברים ח( "שמלתך לא בלתה מעליך ":התורה מעידה

וזה שאמר . ווה עליהם לכבד את אבותיהםמצמחמת ש מפני שנהנו מהם אלא ה זה הילא

על דרך , כאותו הזמן שלא היה לך תועלת מהם, כבד את אביך ואת אימך כאשר ציווך במרה

" 'איש אימו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני ה" וזו כוונת הכתוב .זה תכבד תמיד

גם מי " איש"ר וזה שאמ. אל תשמע לוכנגד ציווי  ואם יאמר לך חלל שבת ,שאני ציויתיך

  .מ תיראו"שהוא איש ואינו סומך על שולחן אביו מ

  

   ....דדדד

לכאורה ו .כמו שאתה אוהב עצמךאהוב את חברך  כלומר )יח, ט"ויקרא י( "ואהבת לרעך כמוך"

 ואם באמת ? שיאהב את חבירו כמו את עצמו,איך אפשר לדרוש דבר שהוא נגד הטבע

  . "ואהבת לרעך כנפשך" :ריך לומרהיה צכ " א,ו כעצמוב את רעיאההפירוש הוא ש

רא הגמויובנו הדברים על פי .  רעך שהוא כמו אתהה משמע'כמוך' :הלשוןש אלא משמע

 שתלמדני כל נתמל  גיירני ע: שבא להלל ואמר לוהמספרת על נכרי) א"לא ע( בשבת הידועה

 זו , מה דעלך סני לחברך לא תעביד: הללאמר לו. התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת
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אם רעך בא אליך , הפירוש מה דעלך סני לחברך לא תעביד. כל התורה ואידך זיל גמור

 כי תחשוב אם אתה היית צריך הלוואה ,שתלווה לו כסף שיש ביכולתך לתת לו אל תסרב לו

כמו כן מצווים , זה הפירוש מה דעלך סני היינו כמוך. והיו מסרבים לתת לך היה רע בעיניך

מה שהיה מכאיב לך ', בכבודו וכדו, בממונו, לפגוע בגופושלא  , לזולתנואנו לא לגרום רעה

  .ל"אם היו עושים לך אחד מכל הנ

יהי רצון שנזכה לקיים את המצווה הזו . ההיפך הוא הנכון, לצערינו טרם הגענו למדרגה זו

  .אז בוודאי נזכה גם לגאולה קרובה במהרה בימינו אמן, של ואהבת לרעך

  

        
        לשבת נחמולשבת נחמולשבת נחמולשבת נחמו

  :ההפטרה מתחילה במילים.  שבת נחמו על שם ההפטרהתבת נקראהש  

ם וקראו אליה כי מלאה ידברו על לב ירושל : נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם

   )ב-א', ישעיהו מ(  כפלים בכל חטאתיה'הצבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד 

   :על פסוקים אלו )ישעיהו רמז תמה( הילקוט שמעוניאומר 

 ישעיה רבינו תאמר שלא באת :א אמר אמרו ישראל לישעיהרבי חנינא בר פפ

, ל לכל הדורות באתי לנחם"א, לנחם אלא לאותו הדור שחרב בית המקדש בימיו

  .'יאמר אלהיכם' אין כתיב כאן אלא 'אמר אלהיכם'

וקשה להבין את .  אלא גם לדורות הבאים,לא רק להדור ההואנבואה זו נאמרה ,  כלומר

לדור שנחרב בית המקדש רק  לומר שהדברים הללו נאמרו ה אמינאמה ההו , אלוםדברי

  .יותר מכך הרי אותו הדור כלל לא ראה בנחמה, הלא הדור ההוא כבר מתו, בימיו

  '?נחמו נחמו' מהי הכפילות של ,קושיה נוספת על הפסוק עצמו

   :)ג-א, ו"קכ(  בשיר המעלות הידועהמשורר בספר תהילים דברי ל פינסביר זאת ע

אז ימלא שחוק פינו : למיםו את שיבת ציון היינו כח'הר המעלות בשוב שי

לעשות עמנו ' גדיל ה ה: לעשות עם אלה'הולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל 

  :היינו שמחים

  :שני אופניםבשמחה אצל אדם יכול להיות ה 
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  . שהשמחה באה לובשעה  בו הוא שרוימצבל ביחס כלומר ,לפי גדר ההווה .א

  .ותשלימשל חה שמ. ב

 .ע"שרו עד שהגיע עד כיכר לחם לו שהיה עשיר גדול ירד מעאדם:  ונסביר זאת על ידי משל

. נפשות ביתול ההיה לו מחיית למען ,אחד ממכריו ריחם עליו ונתן לו משרה בבית מסחרו

,  כשהוא יורד ואין לו כלום, לפי מצבו אז גדולהלשמחהמשרה זו אצל אותו אדם מביאה 

,  ואין בה שמחהזו נחשבת לכלוםמשרה  אין , שהיה עשיר גדול, מצבו הראשוןאבל לפי

אדם לשכוח את מצבו הראשון ה כי טבע ,אבל לפי מצבו עכשיו גם זאת היא שמחה בשבילו

אבל , היא שמחה ביחס למצבו עכשיו, שמחה זו נקראת שמחת ההווה. לכן ישמח גם בזה

,  זה היה נקרא שמחה שלימה,שהיה לו פעםעושרו הגדול לאדם זה היה חוזר עכשיו אם 

  .שהיא אינה תלויה במצבו הנכחי

אם לפי מצבנו אז ה,  איך תהיה השמחה שלנויש מקום לשאולאת שיבת ציון ' כאשר ישיב ה

 שהשמחה או,  לפי הצרות שהיו לנו מקודםדהיינו השמחה תהיה , שמחת ההווהכלומר

  .היינו שמחה שלימה, ובכל טובלפי המצב של אומות העולם החיים בשפע תהיה 

אז ימלא שחוק פינו ולשוננו "את שיבת ציון ' כאשר ישיב השעל זה בא המשורר לבשר לנו 

 דהיינו , שהיינו קודם ביגון ואנחה,ואל תאמרו ששמחתנו תהיה רק לפי מצבנו, "רינה

כלומר גם הגויים , "לעשות עם אלה' אז יאמרו בגויים הגדיל ה"אלא , שמחת ההווה

'  באופן כזה שהגדיל הדהיינו ההטבה היא , שמצבם שפר עליהם יודו ויכירו בהצלחתנו

 בכל , עומדים על סולם ההצלחה ומושפעים בכל טובהיינו אםאף ש, לעשות עמנו כזאת

 כי הישועה והשמחה שתהיה אז לישראל תהיה על צד היותר נעלה שאין ,זאת  היינו שמחים

  . למעלה ממנה

 , כבר שכחנו את מצבנו הטוב שהיה לנו אז כשבית המקדש היה קייםשראליוהנה אנחנו עם 

' ואם ה, וכל ישראל ישבו על אדמתם איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו מושפעים בכל טוב

ה שאין שכחה "אבל הקב, היה מטיב את מצבנו אפילו במעט הכמות גם אז היינו שמחים

 כאשר יעלה ברצונו , המקדש היה קייםלפניו ויודע את מצב ערכנו הרם שהיה לנו כשבית

אז בהכרח תהיה הישועה על הצד היותר , הטוב לנחם אותנו להרים את קרנינו כפי ידיעתו

  . נעלה

: וזה כוונת הילקוט,  כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאליו נחרב בימיו:ל"ואמרו חז

 שהיה ,דש בימיו לאותו הדור שנחרב בית המקביחס אמורים שדברי הנחמהשלא תאמר 

 דור שנחרב בימיו בגלל שעדין לא יםעכשיו נקראדורות של וגם , להם צרות עד אין מספר
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שלפניו " יאמר אלוקיכם" אלא ,ואם כן תהיה הישועה לפי אותו הדור במעט הכמות, נבנה

 ולפי , והוא יודע את מצבנו הנעלה שהיה לנו אז בזמן שבית המקדש היה קיים,אין שכחה

  .ה אותנו"ו שהיה לנו על זה הערך בעצמו ינחם הקבערך מצבנ

  ".נחמו נחמו"ה אותנו נחמה כפולה וזה שאומר "על זה הערך עצמו ינחם הקב

ובכן יהי רצון שנזכה כולנו ביחד לראות בקרוב בנחמת ציון וירושלים ובא לציון גואל 

  !!במהרה בימנו אמן

  

        
        פרשת כי תצאפרשת כי תצאפרשת כי תצאפרשת כי תצא

        ....אאאא
וראית בשביה . אלוקיך בידיך ושבית שביו' כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה

והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את . שהאשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאי

שמלת שביה מעליה וישבה בביתך  והסירה את. ציפורניה ראשה ועשתה את

 לך האמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיית אביה ואת ובכתה את

    )יג-י, א"דברים פרק כ( הלאיש

על הפסוקים יש שמקשים . נפתח במילתא דבדיחותאלפני שאתחיל לפרש את הפרשה 

והיה ... כי תצא למלחמה על אויביך  ":שופטים כתובפרשת הלא בפרשה הקודמת : הללו

מי האיש " :כריזוהכהן מ, )ב-א', דברים ב( " הכהן ודיבר אל העםשכקרבכם אל המלחמה וניג

ילך מי האיש אשר נטע כרם ולא חללו ו  ... ילך וישב לביתוולא חנכואשר בנה בית חדש 

 .)ז-ה, שם שם(..."  ומי האיש אשר ארש אישה ולא לקחה ילך וישוב אל ביתו  ...וישב לביתו

 יב ואומר ר)שם ח, שם(..." מי האיש הירא ורך הלב ילך וישוב לביתו" :היא נה האחרוהרזהכה

 ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, עבירות שבידו הגלילי הירא ורך הלבב הוא הירא מיוסי

ולא נשארו , כל מי שהרגיש איזה חטא ועבירה בעצמו היה חוזר הביתה, אם כן. )א"סוטה מד ע(

כמו למשל הרבי מגור והרבי מבעלז , במלחמה אלא רבנים צדיקים בלי כל שמץ עבירה

וראית בשביה אשת יפת .. .כי תצא למלחמה ''איך להבין את הפרשה הזאת  , אם כן. 'וכד

איך יתכן שצדיקים כאלה יסתכלו בכלל על ''? וחשקת בה ולקחת לך לאישה, ''גויה''  תואר

  !''?וחשקת בה''ועוד , 'שיקצה'אישה גויה 
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  ... להתאהב אפילו בגויה, צבא יכול לקרוא גם זהלאם הולכים : עונים על זה

אבל . שמפחדים פן יתקלקלו בצבא, תירוץ זה עונים אלה הרוצים להשתמט מללכת בצבא

  . זה תירוץ בדרך בדיחה

ילו וא, 'אויבך ' רביםלשון  הרי שנאמר כאן"כי תצא למלחמה על אויביך ",נחזור לענייננו

לשון '' ונתנם''להגיד לכאורה היה צריך , בלשון יחיד' ונתנו'" אלוקיך' ונתנו ה "בהמשך

  !  רבים

באויב " שכאן מדובר )לקוט שמעוני כי תצא רמז תתקכדי(אומר על זה הכלי יקר בביאור למדרש 

אין זה כי אם צר , ומי הוא זה ואיזו הוא,  שהזכיר כבר בכלל אויביך הרביםיהשהפרטי אחד 

הוא מקשה על ". 'אלוקיך בידיך' ונתנו ה' אמר יועלו ...יצר הרעוהוא שטן הוא , אויב פנימיו

שהרי הוא עדין " בידך' ה הבטחת ונתנו הואי"הרי אחר כך מדובר על אשת יפת תואר , כך

 "בענין אם תעשה את כל האמור כי, ונתנו סוף שיתנו בידך: "והוא משיב? מסור ביד יצרו

שמלת שביה מעליה וישבה  והסירה את. ציפורניה ראשה ועשתה אתוגלחה את ''דהיינו 

כ "שאמר אחכמו , היה בטוח שתנצח אותו אז "אמה ירח ימים אביה ואת בביתך ובכתה את

  .''ושילחת לנפשה, ''הכלומר שתשנא אות'' והיה אם לא חפצת בה''

  

  ....בבבב

כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה 

והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו : והשנואה והיה הבן הבכור לשניאה

ר בן וכי את הבכ: רוכלא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הב

נו לו משפט והשנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר ימצא לו כי הוא ראשית א

   )יז-טו, א"דברים כ( :רהוהבכ

ללא האות ' אחת אהובה' היה צריך לכתוב ,הידיעה' בה'' האחת''יש לשאול מדוע כתוב ו

  '?ה

 תואר הנזכרת לפני אשת יפתלענין  ,קודםענין המשום שהפסוק נמשך ל: תירוץונראה שה

, אחת ישראלית אהובה והאחת אשת יפת תואר השנואהשתי הנשים הן : וזו הכוונה, זה

כמובן הוא ירצה לבכר את בן האהובה . והיה הבן הבכור לשניאה, וילדו לו בנים שתיהן

לא יוכל לבכר את בן  '':ולזה אומרת התורה, שיהיה הבכור לקחת שני חלקים בירושה

אם תתחיל לטעום טעם שבזה מראה התורה לאדם . ''רו בן השנואה הבכהאהובה על פני
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לא תהיה טובתו שלימה ' ואפילו הטוב אשר ייטיב לו ה,  כל ימיו מכאובים וצרותאזעבירה 

, בכדי שלא תהיה שמחתו שלימה,  לשנואהדכי אם כבר נולד לו בן בכור ייוול, עד יום מותו

 וירצה לבכר את בן האהובה , הירושה יהיה לו צערועד יום מותו ביום הנחילו את בניו את

  .שייקח שני חלקים בירושה ולא יוכל לעשות זאת 

איש : וכך היה,  שקרה בימי הגאון מווילנאמעשה כאן נביא, תר את הפרשה הזווכדי להבין י

.  ונשא תיכף אישה אחרת, כמה שבועות אחרי החתונה שנא אותה וגירשה,אחד נשא אישה

ודשים ילדה האישה השנייה בן ואחרי כמה זמן ילדה גם האישה הראשונה אחרי שבעה ח

אחר זמן רב נפלה מחלוקת בין משפחת . כלומר לתשעה חודשים מהחתונה, בן) גרושתו(

מי יהיה היורש נחלתו לקחת שני חלקים בתור , הגרושה לבין המגרש ובנו מאשתו השניה

מגרש טען כי בנו מאשתו השנייה והאיש ה, משפחת הגרושה טענה שבנה הבכור? בכור

 אחרי ששמע את טענות ,הגיע הדבר לפני הגאון מווילנא. נולד קודם ואם כן הוא הבכור

 הרבה קושיות יש כי באמת ,הצדדים אמר כי כל העניין הזה רמוז בתורה בפרשה הזאת

   :בפסוק

כ "אחובתחילה ילדה האהובה שמשמע '' וילדו לו בנים האהובה והשנואה '':כתוב. א

  ?   איך יתכן'', והיה הבן הבכור לשניאה''כ כתוב "ואח, שנואהה

 היינו יכולים דועמ'' לא יוכל לבכר את בן האהובה''קשה למה צריכה התורה להזהיר . ב

מה שלא , עד שצריכים להזהיר שלא יוכל לבכר את בן האהובה, לחשוב שכן יוכל לבכר

  ?  מוצאים דוגמתו בכל התורה ברוב המצוות

  ''?  לא תשנא את אחיך''והלא כתוב בתורה '' שנואה''מדוע קרא לה . ג

יותר '' כי הוא ראשית אונו ''את הטעם למה לא יוכל לבכרמדוע פירשה כאן התורה . ד

  ?     םמ טע התורה שלא הובאמצוותשאר מ

כידוע כי '', שנואה'' הגרושה תכונה בשם , בפרשהשבשתי מקומות הגאון מווילנא הסביר

השניה שלקח והאישה , כלומר דבר מגונה, ר לגרש אישה אלא אם מצא בה ערוות דבראסו

 האהובה אחרי ,קודם האהובה ואחר כך השנואה,  וילדו לו בנים.אחריה תכונה בשם אהובה

 -ובאופן זה ירצה לבכר את בן האהובה  , שבעה חודשים והשנואה אחרי תשעה חודשים

ונימוקו עמו כי הוא נולד , ולתת שני חלקים בירושה, היינו בן השנייה על פני בן השנואה

כי את ... לא יוכל לבכר את בן האהובה '':לכן צוותה התורה . קודם אם כן הוא הבכור

וכדי שלא יהיה , למרות שנולד יותר מאוחר'' הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים
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כי הוא ראשית ''רה הטעם  פירשה התו,הדבר לפלא איך יתכן הלא בן השנייה נולד קודם

, שאנחנו לא הולכים אחרי זמן הלידה אלא אחרי זמן ההריון'', לו משפט הבכורה אונו

  . וההריון של הראשונה היה קודם ההריון של השנייה ולכן בנה הוא הבכור

  

  ....גגגג

  )יח, א"דברים כ( כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אימו

אם לקחת אשת יפת תואר אומרת התורה . פרשת אשת יפת תוארהמשך לפרשה זו היא 

לא '  וה,בה ואחת שנואהוהיה שתשנא אותה ויהיו לך שתי נשים אחת אהת התוצאה ,לאישה

סוף יהיה ה . ויהיה בן סורר ומורהאייתן לך מנוחה בביתך כי הבן הבכור יולד לשנואה דווק

  .)כא, שם שם( ''אנשי עירו באבנים ומת- כלורגמהו''דין כמו שכתוב -חייב מיתת ביתשית

למען   ": ובסוף כתוב השכר על המצווה)ו, ב"דברים כ(" כי יקרא קן צפור. "מצוות שילוח הקן

 , שתי מצוותמלבד  ברוב המצוות לא נזכר שכר המצווה .)שם ז, שם( "ייטב לך והארכת ימים

מצוות . ן השכר אריכות ימיםבשתיהו ,מצוות שילוח הקן ומצוות כבד את אביך ואת אימך

 ומצוות כבד את אביך ואת אמך היא מהחמורות שבמצוות ,שילוח הקן היא מצווה קלה

זה בא ללמדנו שאנו לא צריכים לחפש ולבדוק איזה מצווה . ריכות ימיםאושכרן שווה 

, אלא כל מצווה הבאה לידינו לקיימה, א מצווה גדולה לפי ראות עינינו או לאיאם ה, לקיים

והא ראייה שתי המצוות אחת קלה ואחת חמורה , כי אין אנו יודעים מתן שכרן של מצוות

  . אריכות ימים,ומתן שכרן שווה
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  דקדוקים בפרשת המועדותדקדוקים בפרשת המועדותדקדוקים בפרשת המועדותדקדוקים בפרשת המועדות

כפי שהמפרשים מדקדקים ,  ישנם כמה דברים שצריכים הסבר)ג"ויקרא כ( בפרשת המועדים 

  .ונעמוד על חלקם, בהם

 : כתוביפוריםכם הביו

  )כז, ג"ויקרא כ( כיפורים הואהור לחודש השביעי הזה יום אך בעש 

  :ובסוכות כתוב 

  )לד, ג"ויקרא כ( 'בחמישה עשר יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות שבעת ימים לה

אותו בכ "בראש השנה דמיירי גואילו , "לחודש השביעי הזה"הרי שבשניהם נאמר תאריך 

  : נאמרהחודש

ויקרא (  לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קודשבחודש השביעי באחד לחודש יהיה

  )כד, ג"כ

 כתוב ביתר הרגלים לאגם  וכן ,"באחד לחודש השביעי הזה: "ל" כעין הסגנון הנולא נאמר

   ."לחודש פלוני הזה"

  :בתחילה כתוב? למה הוכפלה מצוות חג הסוכות, עוד יש להקשות

  )לד, ג"ויקרא כ(בחמישה עשר יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות 

באים פסוקים כ "אח, מיניםה ארבעת בציווי זה לא נזכרו המצוות המיוחדות לחג ובהן ו

  :הנראים כפסוקי סיכום

   )לח-לז' פס(  ...'מלבד שבתות ה... אשר תקראו אותם מקראי קודש' אלה מועדי ה

  : ואחריהם חוזרת התורה לחג הסוכות ואומרת

ולקחתם ... את תבואת הארץאך בחמישה עשר יום לחודש השביעי באספכם  

   )מ-לט' פס ('וכו פרי עץ הדר  ביום הראשוןלכם

  .בניגוד לציווי הראשון שנאמר ביחס לסוכות, "לחודש השביעי הזה: "כמו כן כאן לא נאמר

בסיוון ועשה שם ' ה עלה לפסול את הלוחות בו" משה רבנו ע)יח', י דברים ט"ראה רש( כידוע

ועלה  ,את העגל ושבר את הלוחותשעשו ז בתמוז ומצא " בי וירד עם הלוחות, יוםארבעים



 293  �  תפארת ישראל

 

 :אמר לו למשהו ה"ט באב נתרצה לו הקב"כוב, תמוז לבקש עליהם רחמיםב ח"שוב בי

 יום וירד עם ועשה עוד ארבעים, )א, ד"שמות ל( "פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים"

ראל בשמחה ואמר למשה ה ליש"בו ביום נתרצה הקבו ,כ" כלומר ביו,בתשרי' הלוחות בי

. הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור לישראלאז  ו,)כ, ד"במדבר י( "סלחתי כדבריך"

כי רוב ,  למועדים הבאים לשנה הבאההנמצא לפי זה שעיקר פרשת המועדים נאמר

  . כבר עברו של אותה שנההמועדים

  :רא מקשה הגמ,)ב"יז ע( שנההאש רמסכת ביהושע דומה לזה אומר הפני 

, ואמת - בתחלה .ואמת וכתיב, חסד ורב כתיב: רמי, אילפא לה ואמרי, אילפי

  . חסד ורב - ולבסוף

 היה , להפךוק למה כתוב בפסם בתחילה ואמת ולבסוף רב חסדא:  מקשים על זה המפרשים

  : יהושעומפרש הפני'?  ואמת ורב חסד'צריך לכתוב 

 ולבסוף השנה בראש יינוה ואמת בתחלה ,לדורות הנוהגת המדה היא כך דודאי

 ג"הי סדר למשה ה"הקב שאמר שעה הבאות כ"משא, כ"ביוה היינו חסד ורב

 מדות ג"הי הזכרת י"שע ה"הקב לו שאמר עצמו כ"ביוה היה זמן אותו ,מדות

 מחילה ליום יום אותו הוקבע ולכך ,העגל עון על ה"הקב להם מוחל הללו

, ואמת קודם חסד ורב מדת קייםנת עצמו זמן דבאותו שפיר אתי והשתא, לדורות

  .היטב ק"ודו נכון לי נראה כן

  ,התחיל דבריו מעניין חג הפסחכשמשה ש הז דהנה מובן לפי, אמת מתאים לדברינוב וזה 

בחודש "ולכן מובן מה שלא אמר . היתה הכוונה על חג הפסח הבא אחרי זה בניסן שיבוא

 החודש תחיל לדבר על אחר שה רק, שהרי היה עומד ומדבר איתם בתשרי"הראשון הזה

 היינו )ו, ג"ויקרא כ( "ובחמישה עשר יום לחודש הזה ":שפיר קאמר בפסוק שאחריו, הראשון

, חג הפסח שבא בזמן האביבלדבר בתחיל אף שעמד בתשרי ה ו.החודש שאנו מדברים ממנו

, יבשמור את חודש האב" :)ב"יג ע(ש בסנהדרין " כמ,לפי שבזה תלוי תיקוני כל המועדים

  . חג השבועותאת כ "כסדרן אחהולך ומביאם  ו"שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסן

, ה של שנה הבאה" לפי שמדבר מר,"הזה" : לא הזכירבהמשך הפרשהה הבא "וכן גם בר

אך " : שהוא עומד בו אמריפוריםכם יוב רק כשמדבר . כבר עברוזשל שנה ה "שהרי ר

 שזה וודאי פירושו הוא על אותו היום שנצטוו ,)כז, ג"כויקרא ("בעשור לחודש השביעי הזה

ענין הצום  ולכן לא נזכר שם עדיין , אף שלא התחילו מהלילה שלפניו,כ"לקיים כל דיני יו

ועיניתם  ": הוסיף עוד לומר) לא'פסשם ( "חוקת עולם לדורותיכם"רק אחר שאמר . מן הלילה
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 דילפינן מיניה מצוות )לב' שם פס( "…מערב עד ערב, את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב 

  .כ מערב עד ערב על השנים הבאות "וכתיב ג, כ"אכילה בערב יו

' שם פס( "יום לחודש השביעי הזה חג הסוכותבחמישה עשר  ":כ"ש אח"ומדוקדק היטב מ

 ולא הזכיר בו את . שהרי מדבר איתם מהחג הבא לקראתם בחודש הזה שמדבר איתם)לד

רק אחר שאמר .  מינים ודאי פשוט שלא היה להם שם כל הארבעהיהרש ,מיניםה ארבעת

, והיינו לדורות"  יום לחודש השביעי באספכם את תבואת הארץחמישה עשראך ב ":להם

והדברים מאירים ושמחים . מינים'  והזהירם על מצוות ד)מ' שם פס( "ולקחתם לכם ":אז

  .ה"בע

  

         
        

        סליחות לפני חצות הלילהסליחות לפני חצות הלילהסליחות לפני חצות הלילהסליחות לפני חצות הלילה
ל שאין לומר קודם חצות הלילה שום " מביא בשם האריז)'ק ה"ה ס"קס ת'סי(המגן אברהם 

  .חוץ מליל יום כיפור, בשום פנים לעולם, ג מידות"סליחות ולא י

 יוצא חוצץ נגד מה שנהגו במקצת מקומות לומר סליחות )'ז סימן ל"ת הרמ"שו(משה זכות ' ר

וראוי , ר ולא יאמרישתקע הדב, הוא כותב שמנהג זה רע ומר הוא. קודם חצות הלילה

 .כי מנהגם זה בטעות יסודו ואין לו משען ומשענה, לגדולי הדור לגעור בהם ולבטל מנהגם

.  חצות לא יצטרף עמהם כלל באמירתםיאף מי שנזדמן למקום שאומרים שם סליחות לפנ

  .המשכיל בעת ההיא ידום ולא יאמר עמהם כלל
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  עניינים על תשובה ויום כיפורעניינים על תשובה ויום כיפורעניינים על תשובה ויום כיפורעניינים על תשובה ויום כיפור

        ....אאאא

   .חטא שחטאנו לפניך ביצר הרעעל  

  ?מקשים המפרשים וכי שאר החטאים אינם ביצר הרע

 כי ישנם דברים שאף היצר הרע אינו מעונין בהם ביודעו 'ובביץר מל"אלא מסביר האדמו

ואלו דווקא מצד היהודי בעצמו בא גירוי היצר הרע , את מידת השייכות בינם לבין היהודי

  .לחטאים אלה

היהודי : ואומר, משווה לרעיון הנזכר את ענין נס כיבוש הארץ בזמנינו ור"ממשיך האדמו

ואילו , ברח על נפשו בפחד, הגוי נחל מפלה. טוען כלפי היצר הרע שעליו לפחד מפני הגוי

וצועק אל נא , ורודף אחרי הגוי מבקש שלום וברצונו לוותר, הוא היהודי מתחיל לפחד

  . בעצמויהיהוד זה גירוי ליצר הרע שהביא ,תחשוש מפני

רץ אחאב אחרי , ה את ארם בידי אחאב"כאשר נתן הקב, )'כ' מלכים א(ך " זה מסופר בתנעיןכ

  .מאוחר יותר סבלו בני ישראל מזה. ארם המובסת בהרגעה ובהצעת ברית

שבי הארץ מפניכם וי לא תורישו את  ואם ")ה"נ, ג"במדבר ל(כיום אנו רואים את קיום הפסוק 

אשר אתם  הארץ מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם עלתותירו  והיה אשר

  .אנו סובלים מהם,  שלא הורשנו את הארץ כולה מהאויביםןמכיוו". ישבים בה

  

        .  .  .  .  בבבב

  )ח', דברים כ( מי האיש הירא ורך הלבב

  :ל" אומרים חז

  )א" עסוטה מד( ירא מעבירות שבידומתי זה 

 המקדש אישה על מנת שאני : נאמר)ב"מט ע( קידושין הלא במסכת":  גנזי יוסף"מסביר בעל 

בשאר , אלא? צדיק אפילו הוא רשע גמור הרי זו מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתו

', היינו גניבה וגזלה וכד, עבירות שבידיובעבירות מועיל אפילו הרהור תשובה אבל לא 
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על זה אמר . שאין התשובה מועילה עד שירצה את חבירו ויחזיר לו את אשר חייב לו

  .מעבירות שבידו

  

        . . . . גגגג

  ?מפני מה מברכים בתפילת כל נדרי שהחיינו

אנשים שאינם מראים פניהם בבית הכנסת כל , משום שבתפילה זו רואים הרבה פנים חדשות

  .השנה

  

        . . . . דדדד

  : ראשי תיבות של חמישה פסוקיםיאפנחס מקוריץ הסביר כי מילת תשובה ה' ר

  )ג"י, ח" ידברים( .אלוקיך' תמים תהיה עם ה

  )ח, ז"תהילים ט( .לנגדי תמיד' שיוויתי ה

  )ה', דברים ו(  .אלוקיך' ואהבת את ה

  )ו', משלי ג( .בכל דרכיך דעהו

  )ח', מיכה ו( . אלוקיךעםהצנע לכת 

  

        ....הההה

  .וסלחת לעווננו כי רב הוא' למען שמך ה

 )ח, ב"שמות כ( אשר ירשיעון :כתב מודה בקנס פטור שנאמר, )ח"מסימן ש( בטור חושן משפט 

בבא קמא עה ( אם באו עדים אחר הודאתו יש בזה פלוגתא בגמרא אבל ,פרט למרשיע עצמו

 ואילו שמואל סובר שמודה בקנס , רב סובר מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור)א"ע

  .כ באו עדים חייב"ואח

שטן ובא ה, ה על כל החטאים שעשינו"והנה ביום כיפור אנו מודים ומתוודים לפני הקב

 לא ,בכ באו עדים חיי" אם נסבור כמו שמואל שמודה בקנס ואח,המקטרג ומעיד על חטאינו

' הל( ם"רמבה ו)שם( טורה אך , יכולים להיפטר מן הקנס המוטל עלינואיננוהועלנו בוידוי זה ו
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כי ... וסלחת ":ולכן אנו אומרים, כ באו עדים פטור" פסקו כרב דמודה בקנס ואח)ח, גניבה ג

  ).ל"האריז(. כ באו עדים פטור"הלא אנו פוסקים כרב דמודה בקנס ואח, "רב הוא

  

        ....וווו

, ז"ויקרא ט( תטהרו'  לפני הם כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכ

   )ל

,  כלומר היום הזה יש בו הכח לכפר– כי ביום הזה יכפר : כךהפסוקאת הרבי מקוצק פירש 

  .תטהרו' אז לפני ה,  חטאתיכםאך אל תשכחו שעליכם לטהר אתכם מכל

  

        ....זזזז

ישראל ' בערב יום כיפור ציוה ר. ט היה בוילנה מגיפת חולירע" תראוח "בשנת תרש מעשה 

נוסף . על תלמידיו שלא יצומו ביום הקדוש מפני הסכנה, שהיה אז ראש הישיבה, סלנטר

 הכריז ית הרבנים שבוילנה ובעצם יום כיפור לאחר תפילת שחר גדוליםבא בדברים ע, לזה

, מפני הסכנה, על דעת המקום ועל דעת התורה אנו מתירים: השמש בשם בית דין הצדק

  .לאכול ולשתות היום

ישראל התחיל לבכות ודרש בהתלהבות בענייני מוסר ' אחזה רעדה את כל המתפללים ור

 זו שקולה כנגד הומיצו" ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"התורה אומרת : והוא מבקש ומתחנן

ל "הלא כך אמרו חז: והיה בוכה כילד ואומר". ועיניתם את נפשותיכם"אמרה התורה מה ש

  .)ב"יומא פה ע( "וחי בהם ולא שימות בהם"

נזדעזע , ישראל לשמש ולחש לו באוזניו' מיד רמז ר. אבל איש מן הקהל לא זז ממקומו

נטלה . יםישראל עוגה אחת קטנה שאינה צריכה נטילת ידי' הביא לרו הלך ,השמש והתגבר

המתפללים נזדעזעו ואחד . ואכל לעיני כל הקהל" בורא מיני מזונות"מידו ובירך בקול רם 

' ואחד נשמטו ממקומם והלכו למלא אחרי גזירת בית דין הצדק לעשות כמו שעשה ר

  .ישראל
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        . . . . חחחח

, אומר דוד המלך עליו השלום "ל בקודשו-הללו א"נ " בתהילים ק.רמז להלל בראש חודש

על פי סדר .  בשנה שאומרים הללודשיםחאשי  רשנים עשרנגד כ ,"הללו" פעם שרהשתים ע

 הוא, השישי " הללו"השהוא , "הללו בתקע שופר"אז  ,ניסן ראש חודשיםכש, החודשים

כופלים ', יש אדר בש  ,שנה מעוברתוכנגד . רמז לשופר אלול שהוא ראש חודש השישי

  ).הישמח משהשם ב. ("ה הללויה-כל הנשמה תהלל י"בסוף 

  

  

  

  חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה

 .תנחום נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה וכמבוי' אמר ר

  )א, שבת כב(

  : שםעודו 

 אלא? מים בו שאין יודע איני רק והבור שנאמר ממשמע. מים בו אין רק והבור

  . בו יש ועקרבים נחשים אבל, בו אין מים  ,מים בו אין לומר תלמוד מה

  ?שני מאמרים אלהבין  השייכות  מהויש להקשות

 למה לא קבעו ימי חנוכה למשתה )ק ג"ע ס"תר(הלכות חנוכה  ז" כתוב בלבוש מובא בט

ל דבחנוכה עיקר כוונת "וכתב הוא ז, ושמחה כמו בפורים שעשו זכר לנס במשתה ושמחה

אבל בפורים ,  לעקור מהם חודש שבת ומילהוהיוונים הייתה להעבירם על הדת שביקש

ת המן הרשע הייתה רק להשמיד להרוג ולאבד ועיקר הצלתם היה הצלת הגוף לכן קבעו כוונ

  . במשתה ושמחה שמחת הגוף

עם ' הנה כבר כתבו שבנס חנוכה היו בו כמה וכמה נסים ונפלאות שעשה הש, וקשה

 שגזלו את ממונם ופשטו ידם בבנותיהם )א',ג( ם בהלכות חנוכה" כמו שכתב הרמב,אבותינו

אך . ובכל זאת קבעו רק על הנרות ולא קבעו למשתה ושמחה, ת גם הצלת הגוףוהיה באמ

 ועיקר שעושין זכר לנס על , משום דאצל הצלת הנפשות הצלת הגוף טפלהטעם לזה הוא

  . הנרות שמורה גם על שאר מצוות כי נר מצווה ותורה אור
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חטאתם על אחיו ל כי אמר ראובן , הגוףתוהנה מוכח מראובן שהצלת נפש יותר מהצל

 ובאמת אנחנו ,)כב, ב"בראשית מ( "אל תחטאו בילדלאמר כם ילאהלא אמרתי  ":במכירת יוסף

בשעה שאמר להם ש אאל,  יוסףתלא מוצאים שאמר להם ראובן כזאת כי לא היה במכיר

 הסכימו מיד שלא להרגו רק רצו )כו, ז"בראשית ל( "מה בצע כי נהרוג את אחינו ":יהודא

 מוטב להשליך ,להחטיא את נפשו" אל תחטאו בילד ":נגד למכירה ואמר וראובן הת,למכרו

הכל יש ( כי שבי קשה מחרב דכולהו איתניו ביה ,אותו הבורה וימות זכאי ולא ימות חייב

כל זה מוכח אומנם  . והנה מוכח מזה שהצלת הנפש יותר מהצלת הגוף,)ב"בבא בתרא ח ע( )בו

  .בסכנה שימות ובודאי שימותיוסף היה ש ,אם היו בבור נחשים ועקרביםרק 

תנחום נר חנוכה שהניחו למעלה מעשרים אמה '  שני המאמרים של רקשר שפיר יש לועתה

וקשה למה קבעו . פסולה מפני שעיקר פרסום הנס תלויה בנר ואם אין עין שולטת בו פסולה

? הגוףרק על הנר מאי שנא מפורים ולמה צריך דווקא הפרסום בנר הלא היה שם גם הצלת 

ואם כן קשה למה לא הסכים , על זה אמר והבור ריק אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בו

אלא משום שאם היו מוכרים אותו היו מחטיאים את ? למכרו הלא היה שם בסכנת מיתה

  .לא יאבד אלא גופו) בבור(וכאן , נפשו
  

  

 

   פוריםפוריםפוריםפורים

, מגילת אסתר כמו בכל שנהה נשמע את קריאת "אנו עומדים כמה ימים לפני פורים ואי

 לכן מצאתי לנכון ,והיות שישנם כמה דברים שצריכים הסבר כי קשה להבינם לפי פשוטם

 מצוה להגיד דבר בשם אומרוש ואף , ולהסבירם כפי שמצאתי פעם באיזה פרשןלבוא

 והיות וקריאת המגילה הוא דוקא מתוך הכתוב לכן ארשה .את שמוכעת  איני זוכר ,לצערי

  .כ מתוך הכתב"קרוא את הדברים גלעצמי ל

היהודים  ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על 

  )הכ ',ט( על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ

 פירש . אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה,כלומר כשאסתר באה אל המלך להתחנן לפניו

  :י"רש

  .ב מחשבתו הרעה בראשו אמר המלך בפיו וציוה לכתוב ספרים שתשו
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  :מפרש עזרא אבן אברהם' ור 

 הספר עם שיכתוב המלך אמר עמה על ותבקש המלך אל אסתר באה וכאשר

   .הראשונים הספרים בטלו כן על הרעה מחשבתו ישוב

הגזירה את  כלומר ,הראשוניםהאחרונים את יוצא לפי שני הפירושים שבטלו הספרים 

  : ח כתוב בפרק ח פסוק לעומת זאת .הראשונה

   כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב 

אותו פסוק תחילת ועוד ב .לפי דת פרס ומדיאת הספרים הראשונים אי אפשר לבטל הרי ש

ואתם כתבו על היהודים  ":כשאסתר התחננה אל המלך על עמה אמר לה המלךשכתוב 

  ? לבטל את הגזירה הראשונה למה סתם את דבריו ולא פירש כתבו,"כטוב בעיניכם

כי כתב אשר נכתב ": ובסוף" כתבו על היהודים כטוב בעיניכם: "שבתחילה אמר ועוד קשה

 , יש כאן סתירה מסוף הפסוק להתחלתוהרי ,"בשם המלך ונחתם בטבעת המלך אין להשיב

כי " : ומיד אמר, משמע לבטל את הקודמים"כתבו על היהודים כטוב בעיניכם"אמר כשכי 

  ." להשיבןאי... אשר נכתב בשם המלךכתב

שואל למה עשו כן מרדכי ואסתר לשפוך דם שהוא  , אבן עזראאברהם' ועוד קשה על ר

 מאחר שאין לבטל את , כךמשיבו?  די היה לבטל את הגזירה הראשונה,כמים על לא דבר

רות באגהמן שינה את דברי המלך  היו צריכים להודיע כי ,הגזירה הראשונה כדת פרס ומדי

י המן " נתחלף ע, במקום שהיה לסופר לכתוב שהיהודים יהרגו את שונאיהם,הראשונות

 כי פרש את הפסוק ישוב מחשבתו הרעה על ,את עצמוע "ראב בזה סותר .וכתב את ההיפך

  . בטלו הספרים הראשוניםש

 ראשית זה .'ונהפוך הוא'לכן ברצוני בזה להסביר את השתלשלות הדברים עד שהגיע לידי 

 מאחר שדת פרס ומדי הוא ,בודאי אי אפשר היה לבטל את הגזירה הראשונהש ,בר פשוטד

נגזרה גזירה ראשונה להשמיד להרוג ולאבד כש ש, פשוט וידוע לכל מביןעוד .שאין להשיב

 ידעו הגוזרים היטב שהיהודים שבכל המדינות לא יעמדו כרחל ,את כל היהודים ביום הידוע

שמעו היהודים י וכיון ש,)בשואהיה מו מה שלצערנו הכ(בל  כשה לטבח יו,לפני גוזזיה

גם הם היהודים יתקהלו ביחד בכל , ששונאיהם עתידים ליום הזה להתנפל עליהם

 גם הם יזדיינו בקשת ,גם ידם תאחז חרב ורומחו ,מושבותיהם להיות עומדים על נפשם

 ואף שמספר .ם יפילו ובחימה שפוכה של מרי נפש יעמדו נגד אויביהם ורבים חללי,וחיצים

 מכל מקום ידוע כי לא כל העם ,העמים אשר הם יושבים בקרבם עולים עשרת מונים עליהם
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 ואם יתיצבו , רק מדלת העם הפוחזים והריקים הם יהיו עיקר הרוצחים,ילכו לשפוך דם נקי

 לכן שתיים .היהודים נגדם כדב שכול מי יודע אם יעלה בידי המרצחים להתגבר עליהם

 וגזירה זו נכתב ונחתם , מלבד עיקר הגזירה להרוג ולאבד ושללם לבוז,מן הרשעעשה ה

 אל הפחות והסגנים שביום ההוא אסור , שלא בשם המלך,עוד הריץ מכתבים, בשם המלך

 כי בן , וכרוז היה יוצא שאסור לכל יהודי לעזוב ביתו,ליהודים להתקהל ולאסף למקום אחד

 ועל ידי כך שכל אחד ישב בביתו יקל יהיה , מפתח ביתומוות הוא מצד שוטרי העיר אם יצא

 בדרך זו התנכל  הרשע , כי לא יעז יהודי יחידי לעמוד נגד חבל הרוצחים,המלאכה לרוצחים

  .לעשות כלה נחרצה בעם ישראל

 ,המלך כאשר נתרצה לאסתר השתומם ונאחז בסבך ונבוך מה לעשות להציל את היהודים

 מי החכם ומי יודע פשר דבר שלא ,ב לפי דת פרס ומדימאחר שכתב הראשון אין להשי

 , לכן כה אמר לאסתר.לבטל את הגזירה הראשונה ועם כל זה להציל את היהודים מהרג רב

אני איני יודע מוצא ומנוס להציל את היהודים וגם לאחוז בדת פרס ומדי כיון שכתב המלך 

ן המבוכה כתבו על היהודים  אם אתם חכמים ממני ואתם יודעים איך לצאת מ,אין להשיב

הניחו את כתב הראשון על מכונו כי אי אפשר לבטלו כי זה חוק , וב בעיניכם ועשו בדעתטכ

 הריץ איגרות אל האחשדרפנים והפחות שמותר , מה עשה מרדכי.ולא יעבור בדת פרס ומדי

 , להשמיד להרוג ולאבד כל חיל ומדינה הצרים אותם,ליהודים להקהל ולעמוד על נפשם

 בזה לא חטא מרדכי נגד דת פרס .וכל מי שחילו יגבר ידו על העליונה וגם שללם יהיה לבוז

אצל ו , כי איסור התקהלות לא נכתב בשם המלך רק בציווי של המן אל הפחות בחשאי,ומדי

סרים למשמעתו של ראשון   כי השליטים,המן לא היה כל ספק שהכל יהיה נעשה כרצונו

 הפחות היו מנשאים את היהודים ואין מוחים , הכל נהיה להיפך כאשר גבר מרדכי.במלכות

 זה קוטב . ועל ידי כך צלחה רוח גבורה ונצחון על היהודים,בידם להקהל ולעמוד על נפשם

 )יא', ח(" להקהל ולעמוד על נפשם"לכן בדיוק נכתב .  וסוף כל הנעשה,כל הענין וסיבובו

וזה שהתפלא , )טו', ט(" יהודים אשר בשושןויקהלו ה, )ב', ט(" נקהלו היהודים בעריהם"

 הוא חשב שמאחר שדברי הספר הראשון ,אחשורוש על חכמתם ועורמתם של אסתר ומרדכי

 ועכשיו הראה לדעת כי עם כל דברי ,קיימים ואי אפשר לבטלם שוב אין מנוס ליהודים

ך  וזה שאמר לאסתר בבואה לפני המל,הספר הראשון נתקלקלה מחשבת צורר היהודים

 עם ,להגיד לו איך נהיה הדבר אמר אפריון נמטיה לכם מה שהייתם משכילים וחכמים כל כך

 י כי מי האמין שינצלו היהודים ודבר,שלא נתבטל הספר בכל זאת ישוב מחשבתו הרעה

  .הספר הראשון לא יבטלו
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ה ציוה מרדכי ואסתר שישפכו אבן עזרא ששאל למאברהם ' ר ומתישב בזה גם התימה של 

כי באמת לא עלתה על ליבם לשפוך דם רק שהרשו , איש אלף  שבעים וחמשלדם ש

  . ובמלחמת תקומה זו נפלו כל האלפים האלה,ליהודים לעמוד על נפשם

 אמן כן ,כן יאבדו כל אויבי ישראל במהרה בימינו ואז יהיו לנו הששון והשמחה בשלמות

  .      יהי רצון

  

  

        

        הא לחמא עניאהא לחמא עניאהא לחמא עניאהא לחמא עניא
  

כל דכפין ייתי ויכול כל , די אכלו אבהתנא בארעא דמצריםהא לחמא עניא 

השתא עבדי לשנה , השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל. דצריך ייתי ויפסח

  .הבאה בני חורין

מהו הנרצה שאנו אומרים על המצה . א: מה שיש לדקדק בפיסקא הזאת להמשיך מכאן

  .שהיא הלחם עוני שאכלו אבותינו במצרים

הוה ליה למימר . קודם הסיפור וקודם שעוסקים באכילת מצה, רים זה תיכףלמה אנו אומ. ב

  .זה קודם אכילת מצה

  . כל דכפיןמדוע אומרים לאחר מכן. ג

  . ויפסח-וגם ייכול,  דצריך-דכפין, קשה הכפל לשון. ד

ל חשו הרבה אפילו מלומר בשר זה " והרי חז,וכי פסח בזמן הזה מניין, "ויפסח"הלשון . ה

  . ם דובר שקרים לא יכוןוג, לפסח

דהנה אנחנו נוהגים לאכול כזית מצה למצווה . ויש לפרש קישור כל הפיסקא בטוב טעם

כ אנחנו אוכלים כזית מצה אפיקומן בסוף "ואח, דאורייתא בתחילת הסעודה כשהוא רעב

ולזה יחלקו המצה תיכף ומניחין חציו . הסעודה על השובע זכר לפסח הנאכל על השובע

והנה בחרו . וחציו השנית מטמינים לאוכלו על השובע זכר לפסח, צת מצווהבקערה למ
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לאכול מצה דווקא זכר לפסח ולא איזה מין מאכל אחר כי בחרו הדבר הנאכל במצרים ואז 

  .יהיה זכר לפסח מצרים

כל , והנה להורות שאין זה פסח גמור רק הוא זכר לפסח אנו מכריזין כל דכפין ייתי ויכול

  . שאינו נאכל אלא למנוייו ממשפסחדין ה רצונו לומר שאין דינו כ,ויפסחדצריך ייתי 

 שגזרו באיסור חדש שיהא יום הנף כולו )א, ראש השנה ל(רא הנה מצינו בגמד ויש להקשות

 ,ק ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו בהאיר המזרח השתא נמי ניכול" כי מהרה יבנה ביהמ,אסור

ק ויאמרו "כ לחוש מהרה יבנה ביהמ"כ יש לנו בזה ג"וא. לכן גזרו שיום הנף כולו אסור

אבל אינו דומה . אשתקד מי לא אכלנו אפילו שלא למנוייו ונאכל עכשיו גם שלא למנוייו

ק ויקריבו העומר ועדיין רוב ישראל בארצות "דבהקרבת העומר יכול להיות שיבנה ביהמ

נדחי ישראל "והדר , ק"ביהמ היינו )ב, ז"תהילים קמ( "'בונה ירושלים ה" דכתיב ,אויביהם

, ויש חשש לאותן שיהיו עדיין בגלות שיאמרו אשתקד מי לא אכלנו בהאיר המזרח". יכנס

  .ק"כ בקורבן פסח אין חשש זה כי אינו נקרב רק בביהמ"משא. לכן גזרו,השתא נמי ניכול 

חלק אחד למצת  דהיינו אחר שמחלקים המצה לשניים, ומעתה נבוא לבאר לך הפיסקא

כ בחרו מצה דווקא "ע. ה וחלק השני מטמינים לאוכלו זכר לפסח שקרב עדיין במצריםמצוו

כל  "," יםהא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצר"ש "ז. כ נאכלת במצרים"שהיתה ג

לא יאמר דכפין כי קאי על הכזית הנאכל " כל דצריך. "כזית מצת מצווה" דכפין ייתי ויכול

 דינו כפסח לומר שאינו ן ואי,יינו  אכל כזית אפיקומן זכר לפסחה" ייתי ויפסח", על השובע

ק ויאמר אשתקד מי לא אכלו "ואין חשש לגזור ולומר מהרה יבנה ביהמ, נאכל אלא למנוייו

כי אין כאן חשש כי השתא הכא לשנה הבאה בארעא , השתא נמי ניכול כדגזרינן ביום הנף

 .כ ביום הנף"אמש. השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין, דישראל
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         גילוי אליהו גילוי אליהו גילוי אליהו גילוי אליהו----ברית ברית ברית ברית 
 . אלימלך מליזנסק אמר על אחד מהיושבים בבית מדרשו שיש לו גילוי אליהוביהרב ר

אבן עזרא אינו מודה שיש כעת גלוי ה הלא ,וישאל אותו איש אחד איך אפשר שיהיה כן

 זה שמעלתו בעל אבן עזרא היה גדול יותר מאישו , ומסתמא לא היו לו גלוי אליהו,אליהו

  ?אמר עליו שיש לו גלוי אליהו

ל " הנה אמרו חז,ואקדים לך הקדמה, אלימלך אמת כן הדבר כאשר אמרתרבי השיב הרב 

 )ב"ברכות ד ע(  והנה אליהו בארבע טיסות,)ילקוט שמעוני לך לך רמז עא( שאליהו הוא מלאך הברית

המילות הם בזמן אחד  הלא כל ,טס כל העולם ואיך אפשר שיהיה בשעת כל מילה ומילה

 ואפשר שבזמן שמברכין כאן ברכת על המילה מברכין בסוף כל העולם גם ,אחר זמן התפלה

  ? ואיך יכול להיות בשתי מקומות יחד, הרגעהכן בז

 הוא האלקים' תשובה ואמרו דבי שהחזיר את כל ישראל " אליהו ע,אבל הענין הוא כך

 בעת הכנסת הילדים לכן .ללית של כל ישראל על ידי זה זכה לנשמה כ,)לט, ח"מלכים א י(

 וכל אחד נוטל ,תגלה בילד חלק אחד מנשמת אליהומ מתנוצץ ו,בבריתו של אברהם אבינו

 ,תגלה לו ממש חלק אליהו שיש בומכ כשנתגדל והולך בדרך הטוב " אח.לפי חלקו ושורשו

ין לו רק חלק קטן  באמת א, שאני אומר עליו שיש לו גלוי אליהו,ואם כן האיש היושב אצלי

 אבל בעל האבן עזרא היה, ן שהוא בולפי הטבת מעשיו זכה ונתגלה בו חלקו הקטו ,באליהו

  שבו ולא היה בו כח לתקן ולברר שיתגלה לו ממש גודל חלק אליהו,לו חלק גדול באליהו

  .לכן לא היה לו גלוי אליהו

 מעשיו עד שיזכה לגלוי  ויזכה להיטיב, זה הקטן גדול יהיה,רך הנימולאברך את הואני 

 ונזכה כולנו לגלוי , וממילא יהיה לתפארת לא רק להוריו אלא גם לכל עם ישראל,אליהו

 .אליהו שיבשר לנו על ביאת המשיח במהרה בימינו אמן
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  דרוש לברית מילהדרוש לברית מילהדרוש לברית מילהדרוש לברית מילה

 כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה :בברית מילה מברכים את התינוק ואומרים

להים כאפרים -ישימך א ": שהאבות מברכים לבניהם היאברכה נוספת .ולמעשים טובים

  :כתוב,  מקורה הוא בפרשת ויחי כשיעקב אבינו בירך את בני יוסף,"וכמנשה

להים כאפרים -אמור ישימך א לבך יברך ישראל, ם ביום ההוא לאמור ויברכ

  . )כ, ח"בראשית מ( וכמנשה

   :י"אומר רש

יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו ישימך , בניו הבא לברך את -בך יברך ישראל 

  אלהים כאפרים וכמנשה

  :יש לשאולברכות אלו שתי על 

ולא במאורע אחר כמו בר .." כשם שנכנס"מדוע דווקא בברית מילה מברכים בנוסח זה .  א

 כשם שנכנס למצוות תפילין : שיברכו אותו ויאמרו, כשהילד מתחיל להניח תפילין,מצווה

  '? וכדו לחופה ולמעשים טוביםכן יכנס לתורה

 למה ,ים כאפרים ומנשהקל-שישימם אמברכים  לבניהם םברכה שאבות מברכימדוע ב. ב

" אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי" : יעקב אבינו עצמו אמרשהרי, לא כראובן ושמעון

  ?יותר  משמע שראובן ושמעון עצמם חשובים,כ הם כראובן ושמעון"א )ה, ח"בראשית מ(

   :)א"ט ע"ל( בסנהדרין רא פ הגמ"עזאת נסביר ו, נתחיל בשאלה הראשונה

אנן דמהלינן , אמר לחיי. אמר ליה קיסר לרבי תנחום תא ליהוו כולן לעמא חד

  .והוו כוותן, אתון מהליתו, לא מצינן מיהוי כוותייכו

 אל כי אז אהפוך ":כמו שנביא אמר,  קיסר לרבי תנחום בוא ונהיה לעם אחדמרא: פירוש

, אבל אנחנו היהודים נימולים, תנחום טוב מסכים' ל ר"א.  )ט', צפניה ג( "ברורהעמים שפה 

 הרי. נהיה לעם אחד, אבל אם תמולו עצמכם ותהיו כמונו, וכבר לא יכולים להיות כמוכם

' כמו שר, האי אפשר לשנותשפעולה ,  זה ודאי דבר מוחלט,נוהאב שקיים מצוות מילה בבש

וישאר בו '  בדרך הואבל שייקח הבן דרכ, כי נעשה על ידי כך ליהודי, סרתנחום אמר לקי

 הופעולת האב אינ,  אם האב חנכו בתורה ויראת שמיים הוא דבר שתלוי בבןגם , לחלוטין
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וכאשר גדל לקח , שחנוך האב לא הועיל להבן, כי כמה פעמים ראינו ורואים, כ" כהבטוח

  .'הדרך אחר לעצמו  אשר  אינו ישר בעיני 

 פעולה ,כשם שנכנס לברית שהוא דבר מוחלט, ומעתה זאת היא הברכה שאנו מברכים לולד

לא ישנה דרכו אשר כשיגדל שגם , לחופה ולמעשים טובים,  כן יכנס לתורה,א לשנות"אש

 אינו מוחלט  כי זה, ובשאר מצוות אין זה כך בתפילין.הדריכו אביו לתורה ולמעשים טובים

  . יך שם הברכה הזאתלכן לא שי, שלא ישנה

 בבואו לעולם , ידוע כי כל תכלית האדם.נקדים מספר דברים, כדי לענות על השאלה השניה

ז יבוא "למען לעת צאתו מן העוה, א להשלים עצמו במצוות ומעשים טוביםי ה,השפל הזה

אבל לא . )ד, ז"כ(ה בתהילים "בקשת דוד המלך עכ ,ולבקר בהיכלו' על שכרו לחזות בנועם ה

אם יבוא כמעט ריק מתורה ומצוות , ל אדם זוכה להשלים נפשו ומה יענה ליום הפקודהכ

 אז יש לו ,ושומר תורה ומצוות'  אבל אם זכה לבן ההולך בדרכי ה,'ומעשים טובים לפני ה

לכן מובן היטב השמחה הגדולה שיש . )א"סנהדרין קד ע( לאב תקווה ותקנה כי ברא מזכה אבא

יען יש תקווה לאחריתו וזאת היא נחמתו שיהיה לו למשען אחר  ,לאב בעת נולד לו בן

  .הפרדו מעל הארץ

   : אומרת התורה.י בפרשת נח"ל ורש"על דרך זו יש לפרש מאמר חז

   )ט' בראשית ו( אלה תולדות נח נח איש צדיק

  :י" רשמפרש

   .למדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים 

אם הוא .  שונותן אבל הכוונות של השמחה ה, לו שמחהבדרך כלל כל אב הנולד לו בן יש

השמחה , ו עני"ואם הוא ח.  שלא ישאיר לזרים חילו,עשיר השמחה אצלו כי יהיה לו יורש

ויביא לו , היא כי לעת זקנתו וסר כוחו שלא יוכל כבר לחזור אחר פרנסתו יהיה לו הבן לעזר

 אבל התקווה ,ז" בהבלי העוהן הוכל תקוות כאלה. טרף לביתו והוא יוכל לשבת במנוחה

וזו . ב"י מעשים טובים של הבן יהיה לו תקווה בעוה" שע,האמיתית היא לחיים הנצחיים

מעשים טובים , כלומר עיקר שמחתם הוא בזה, ל שעיקר תולדותיהם של צדיקים"כוונת חז

  .ב"של הנולד שיהיה לו למשען לעוה

 כי ישים אל ליבו מי ,רב בה תוגה ופחדאבל מעו, ל"אך אם כי גדולה שמחת האב מטעם הנ

 גם אם יעשה האב מה שמוטל עליו ויגדלהו על דרכי התורה והיראה אבל ,יודע מה ילד יום
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 ובפרט אם יקבע ,ומי יודע ברבות הימים כאשר ישוט בעולם, אינו בטוח אם ישאר על כנו

  .קרוב הדבר שילמוד ממעשיהם, מושבו במקום שאין תורה ויראה

הנה במצרים ידוע ד, ין מדוע בברכת האב לבנים מזכירים דווקא את אפרים ומנשהומעתה נב

ובכל זאת יוסף הצדיק , כי היו כולם רשעים' לכל שהיה קשה מאד לגדל בנים שיהיו יראי ה

לכן בעת .  ולא הזיק להם בנשמתם רשעת מצרים,הצליח וגידלם על ברכי התורה והיראה

 שאפילו אם סיבת , שיהיו כאפרים ומנשה,בברכה זושאנו מברכים לבנים מברכים אותם 

בין רשעים ישארו בצדקתם שלא ילמדו  הגלגולים יגרום להם שיהיה מקום מושבם

  . כאפרים ומנשה שנשארו בצדקתם ולא למדו ממעשה מצרים,ממעשיהם

', כשם שנכנס לברית וכו, ומברך לבן הברית, בהזדמנות זו אני מצרף את שתי הברכות יחד

  .מו אלקים כאפרים וכמנשה במובן האמורושישי

ויתברכו כלם ברוחניות . שיזכו ביחד איתנו לראות בהצלחת כל צאצאהם, ולהורים

  .            ונזכה כלנו לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן… ובגשמיות ובאריכות ימים

  

  

  

        בריתבריתבריתברית
  :אה כתב בספר הפל

 ובמין ,ל בין טמאות לטהורות חיות ועופות הבדי,ה בעולמו בהמות"כל מה שברא הקב

 ,א תרומה מגופו של אדםי והערלה ה.לכן ציוה במצות מילה לעשות הבדל, האדם לא נעשה

 ואיך תורמים . ואף שאחר השבת חוזר,ועל ידי השבת שעובר על הולד נטהר טומאת הערלה

 ומנהג של . תמן תנינן דאם היה לו שעת הכושר תרומתו תרומה?מן הטמא על הטהור

 ,אל בליל שבת קודם המילה הולכין לבית התינוק ועושים סעודה וקורין הסעודה זכורישר

 וכדי שלא יהיה הטומאה חוזרת ,י השבת סר טומאת החיצונים מהולד"והוא דהואיל וע

כי הקדש ניקנית ( לכן מזכירין ברית אלוקינו על הילד להיות מוכן לקדושה ,בהגיע ימי החול

 כי הקדש , והאי הכנה עושה רושם מקום מוכן לקדושה. בפה וזה שקורין זכור,)באמירה

 ומאז והלאה אין כח לטומאה לשלוט בהאי אתר קדושה והוי שפיר ,ניקנית באמירה לגבוה

  .תורמין מן הטהור על הטהור

  :)חסד לאברהם מעין ב נהר נא(וכתב רבי אברהם אזולאי 
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 יתרון  שהוא על שםערלהועל זה נאמר ונמלתם את בשר ערלתכם ממש בשר 

 ואין בכל האיברים כדמות זה ,בפנים צורת האבר מתעלםמשהרי תוך הבשר 

 וזה כשתמול תתגלה ,שאם תחתוך באחד מאיברים איזה חתיכה תחסר הצורה

 בסיבת עוון גרמו ענין זה נוסף על צורה האמיתיתכי הורה , צורת האבר

ואדם , ה נגלהסבתכם שהרי דרץ עץ החים הי והמום הנוסף הוא ב...הנבראים

חטא אדם והנה ... בחטאו הוסיף בשר ערלה והעלים דרך עץ החיים וסתמו

המצוה זאת גם  ,ח ובפה אכלוהפה כי בידים לקידים היה בשליחות הראשון 

        .  זהמולים ובפה מוצצים לתקן חטאיבידים נ
        
        

        
  כשם שנכנס לבריתכשם שנכנס לבריתכשם שנכנס לבריתכשם שנכנס לברית

רים כשם שנכנס לברית מפני מה דווקא בברית מילה אומשאל הרב מנחם מנדל מווישניץ  

 כשם שנכנס למצות תפילין' :לדוגמהיאמרו ש ,ולא בשאר מצוות כגון במצות תפילין' וכו

  ? וכדומה בשאר מצוות'וכו

  : )ב"מג ע(מנחות ב ראתירץ על פי  הגמא ווה

אוי לי שאעמוד : אמר, ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום

, לאחר שיצא,  במילה שבבשרו נתיישבה דעתו וכיון שנזכר,ערום בלא מצוה

  אמר עליה שירה

 , וכי מקודם שנכנס למרחץ לא ידע דוד ששם יהיה ערום בלא מצוות,וקשה על הגמרא

 וגם מה שאמר ? דמשמע דמקודם לא הוה ידע מזה,ראה שהוא ערוםואמר כשנכנס נ מדועו

  ?ודם שמצות מילה יש לודע מקו יהיהזה גם כן ו ,כיון שנזכר במילה מיד נתישבה דעתו

 היינו לרחוץ ולטהר כל מצוה שיש לו ,כשנכנס דוד למרחץ,  כךראאפשר לומר כונת הגמו 

 וראה שעמד ערום כי בכל מצוה ומצוה יוכל להיות איזה פנייה ,ג ופגםיאם הם נקיים מכל ס

היא נקיה  כי מצוה זו ,כיון שנזכר במצות מילה מיד נתישבה דעתו, על כן אמר אוי לי, בגווה

  . בשעת המילה בן שמנת ימיםיה כי ה,מכל סיג ופגם ולא יוכל להיות בגווה שום פניה

 כן יכנס לתורה ולחופה ,ועל פי זה אנו אומרים כשם שנכנס לברית שהוא בלא פניה

  . לומר זהם אבל בשאר מצוות אין יכולי,ו"ולמעשים טובים בלא תערובות פניה ח
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         טעם המצוה טעם המצוה טעם המצוה טעם המצוה----    פדיון הבןפדיון הבןפדיון הבןפדיון הבן
  :רשת בא כתובבפ

  )ב, ג"שמות י ( קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא

   :בפרשת קרח כתובו

  ) טז, ח"במדבר י(ופדויו מבן חדש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים 

הטעם לפדיון  ויש לשאול מה , )א, קידושין כט(  על האב לפדות את בנותהפדיון מוטלמצוות 

  ? דוקאם  שקליהשיחמ ומדוע ב,הבכור

 ,כל זמן שהוא בקדושתו אין מן הראוי שיעסוק בשום עסק גופניולכן  ,'הבכור הוא קודש לד

אולם  ,חול ואם יעסוק בעסקי הגוף יחלל את הקודשלכי הכלי של קודש אין משתמשין בו 

 מטעם זה מאס עשו בבכורה ?אם יעסוק כל ימיו בעבודת הקודש מתי תעשה מלאכתו

אם יתעסק כל ימיו בטהרת שהרי  )לב, ה"י בראשית כ"פ רש"ע(" ? טיבה של עבודה זומה" :ואמר

 כי ,)לב, ח"בראשית כ("  הולך למותה אנכיהנ: " לכן אמר,הקודש לא יוכל לעסוק בעניני הגוף

" ויבז עשו את הבכורה" : לכן,אין לו לצפות לחיי עולם הזה רק לחיי עולם הבא אחר המות

  .)שם לד, שם(

כיצד ישמור על קדושתו מחד ויעסוק בעסקי הגוף , ף סוף מה יעשה הבכור בן ישראלאך סו

    ?מאידך

לבנו בכורו ' וכעין זה נתן ה,  ניתנה מצוות פדיון הבכורכדי לעשות פשר בין שתי קצוות אלו

  אמרות 'אמרות ד ": סלעי הפדיון כמו שכתובתחמשה חומשי תורה הם כנגד חמש, ישראל

 חופש וחרות לבנו בכורו ישראל 'ד ן בחמשה כסף אלה נת.)ז, ב"תהילים י( "ףטהורות כסף צרו

א י הו וחירות ז,)ב"ו מ"אבות פ( " חרות אלא חירותאאל תקר, חרות על הלוחות ":כמו שכתוב

בכל דרכיך  ":שיוכל לעסוק גם בעניני גופניים ובלבד שיכוון בכל לשם שמים כמו שכתוב

כך ישאר בקדושתו ב ו,'ו העסק הגופני יחשב לעבודת דוכך אפיל )ו', משלי ג( "דעהו

  . הפדיוןלמצוות זה טעם אחד מהטעמים .ובבכורתו

ה לגיל החנוך בדרך "כדי שהבכור ישאר בקדושתו מוטל החוב על ההורים לחנכו כשיגיע אי

  .הבן יהא מקושר להוריו וממשיך בשרשרת הדורותואז  ,ודרך ארץ  המצוות,התורה



   פדיון הבן�  310

 

 

 ההורים על צאצאהם פוריה ויעילה אך ורק כשהם בעצמם משמשים יש לציין שהשפעת

זכו לגדלו ולחנכו יואז בודאי , דוגמא בכל הדברים שהם דורשים ורוצים לראות אצל בניהם

  .לתפארת ולברכה רצוי ואהוב לעמינו וארצינו

  , ונזכה לראות גם עכשיו נפלאות כימי צאת ישראל ממצרים במפלתם של המצרים ועוזריהם

 .השלמה במהרה בימינו אמן ואמן' ובישועת ד
  

  

  

        דיני פדיון הבןדיני פדיון הבןדיני פדיון הבןדיני פדיון הבן
  

  .א'' ביום ל הפדיון היינו,לעולם יש הפסק יום אחד בין יום הלידה ליום הפדיון

דחול המועד או '  או יום א,ט אין פודין אותו עד אחר השבת"א בשבת או ביו''אם חל יום ל

  .באסרו חג

ומזמינים עשרה ', י' א סע"ח תקנ"א או"ראה רמן תקנה קדומה לעשות סעודה בשעת הפדיו

  .בני אדם לפרסומי מלתא

 ,כשנאספו יחד יטלו ידיהם לסעודה והכהן המוכן לקבל הפדיון יבצע ויברך על הלחם תחלה

  , וכה יאמר האב לכהן.ואחר שאכלו כל אחד כזית שלם שעור המוציא אז יעשו הפדיון

 , מוטל עלי לקיים מצוותיו כראוי ולפדות אותו,קדוש עליון זיכה אותי עם בן בכור לאם

 ושואל אותו הכהן .'והנני מוכן לפדות אותו על ידך לשם קודשא בריך הוא ושכינתיה וכו

 ומשיבו האב אני בוחר לעצמי בני ? טפי אם בבנו הבכור או בדמי הפדיוןתבמאי בעי

 ,שיצא מידו ליד הכהן קודם , ובאותו רגע שמושיטו, ויושיט האב דמי הפדיון לכהן,הבכור

משבירך האב שתי הברכות אלו יקח הכהן . על פדיון הבן ושהחיינו, יברך האב שתי הברכות

   :דמי הפדיון ויקח מיד כוס של יין ויברך בקול רם בורא פרי הגפן ואחר כך יברך

 אשר קדש עובר במעי אמו ולארבעים יום חלק אבריו מאתים ∗ה"י אמ"בא

 ויפח )ז, 'בראשית ב(שיש בו ונפח בו נשמה כדכתיב  אברים שמונהוארבעים ו

                                                 
והמנהג הנפוץ הוא שלא לאומרה בשם , ו בשם ומלכותנחלקו הראשונים האם מברכים ברכה ז: הערת העורך ∗

  .ויש שאין אומרים אותה כלל, ומלכות לא בפתיחה ולא בחתימה
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עצמות וגידים ב עור ובשר הלבישו ו.באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה

 עור ובשר תלבישני ועצמות וגידים תסוככני וצוה לו )יא, 'איוב י(סככו כדכתיב 

 )יב' פס, שם(מאכל ומשתה וזימן לו שני מלאכי השרת לשמרו במעי אמו דכתיב 

 אביו אומר זה בני בכור ואמו .י ופקודתך שמרה רוחידחיים וחסד עשית עמ

 סלעים נתחייבנו ליתן הה דלתי בטני חמש"אומרת זה בני בכור שבו פתח הקב

חמשת  ופדויו מבן חדש תפדה בערכך כסף )טז, ח"במדבר י( לכהן בפדיונו כדכתיב

תפדה את בכור  אך פדה )טו, שם( שקלים בשקל הקדש עשרים גרה הוא וכתיב

 כשם שזכה בכור זה לפדיון כך יזכהו .האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה

טור ( .י מקדש בכורי ישראל לפדיונן"האל לתורה ולחופה ולמעשים טובים בא

  )יורה דעה סימן שה

   .ואחר כך אוכלים ושותים בשמחה של מצוה,  הכהן את הבן ומחזירו לאביו ולאמוומברך
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  והוהוהוהוווובת מצבת מצבת מצבת מצ

  

בת אומרים בת ל ו,בר בלשון ארמית, והו למה בבן אומרים בר מצ,בר העירותי פעםכ

   ?בת בלשון עברית, הוומצ

 כמו שאומרים על דבר ,חוץ.   ב.בן.  א: פירושיםה שנימלה בר יש לההתירוץ לזה הוא כי 

ח " שנה ויום אחד מיד הוא חייב בכל הרמ לגיל שלוש עשרה הבן שמגיע.לא טוב בר מינן

 ,הו אבל עדיין אי אפשר לקרוא לו בן תורה או בן מצו,ה מצוות לא תעשה"ות עשה ושסמצו

כמי שעומד בתוך הכניסה של ,  חוץמלשוןנקרא בר לכן  ו,כי אין ביטחון איך יתנהג אחר כך

 רק אחר כך כשהוא בחר לעצמו דרך התורה והמצוות . ספק אם יכנס או ישאר בחוץ,הבית

  .ה בן תורהואז אפשר לקרוא לו בן מצו

ה ובר מצו מסיבת .והו נקראת בת מצאותה אנו חוגגיםהמסיבה , כשיו לענינו של היוםע

  ?וה  מה הסיבה לכך ו לא כן בת מצ, לנותמוכר

 למכ לא אומנם .ן כמו מצוות עשה שהזמן גרמ,שה פטורה מהןי מצוות שאןידוע שישנ

שה חייבת בהן י שאןמן גרמ מצוות עשה שהזן כי ישנ,מצוות עשה שהזמן גרמן הן פטורות

 הן ןרוב מצוות עשה שהזמן גרממאבל ,  קדוש היום ועוד,כמו מצה בערב הראשון של פסח

 בכל המצוות לא תעשה .ולענין בת המצווה בולט חסרונה של מצוות התפילין, פטורות

"  יעשו מכל חטאת האדםכישה יאיש או א"אשה חייבת בהן כמו האיש כמו שכתוב בתורה 

, )א"קידושין לה ע(השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה ל ש"ולמדו חז )ו',  הבמדבר(

   .הואבל היות והתפילין חסרים כאן לכן לא נהגו כל כך לחוג את הבת מצו

 , ברכת הנהנין, תפילה, כמו קריאת שמע,בכלל המצוות יש על הבת חובה כמו על הבן

 תפילין מובא בעירובין צוביחס לאפילו  .חגים וכדומה הרבה מאדו שמירת שבת ,כשרות

 ואשתו של יונה הנביא היתה עולה לרגל ולא ,מיכל בת שאול היתה מניחה תפיליןש א"ע

ל " פטורה מתלמוד תורה היא חייבת ללמוד את כל הנאישהפ שה" לכן אע.מיחו בהן חכמים

 ,שיגיע הזמן ובפרט לחנך את הילדים כ,בכדי שתדע לנהל בית יהודי כשר כשתגיע לידי זה

 כי היא נמצאת בבית תמיד והבעל על פי רוב הוא ,כי זה תלוי הרבה יותר באשה מבאיש

  .והווה כמו הבר מצו אם כן לפי זה היא ראויה להיות נקראת בת מצ.בחוץ
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 כי ראשית חכמה יראת ,יראת שמיםהוא  , כמו אצל הבן,אצל הבתבמעלה הדבר הראשון 

רבי יוחנן אמר שהוא למד ש )א"סוטה כב ע( ראו מוצאים בגמכמו שאנ ,)י, א"תהילים קי(השם 

    :תתפללמ אותההוא שמע ש ,יראת חטא מבתולה אחת

 רצון יהי, רשעים ובראת צדיקים בראת ,גיהנם ובראת עדן גן בראת, ע"רבש 

  אדם בני בי יכשלו שלא מלפניך

 גם החכם מכל . רואים מכאן שרבי יוחנן לא התבייש לספר שהוא למד יראת חטא מבתולה 

  : סיים את משלי ואמר, שלמה המלך,אדם

 תנו לה מפרי ידיה ויהללו :שקר החן והבל היופי אשה יראת השם היא תתהלל 

  )לא-ל, א"משלי ל( בשערים מעשיה

  מובא בזוהר הקדוש כשאדם רוצה לברך ,וה ואת ההוריםוברך את בת המצרוצה לבזה אני 

 לכן אני ,ה כי אז יש תקוה שהברכה תתקיים"קבאת מי שהוא צריך לברך בתחילה את ה

 ויתקנך בעצה , והוא ברחמיו ישמרך מכל רע ישמור את נפשך,ה"אומר יתברך שמו של הקב

 ותחיו לאורך ימים ושנות , וכשיגיע הזמן בחיק ירא אלוקים תנתן בחיי הורייך,טובה מלפניו

 וההורים ,י אלוקים ואדם חן ושכל טוב בעיני ותמצא, ותהי שלמה במצוות ובדעות,חיים

  .אמן ואמן. ירוו רק נחת ממך ומכל צאצאהם

  

  

  

         גולן גולן גולן גולןוה שירליוה שירליוה שירליוה שירליוווובת מצבת מצבת מצבת מצ
 . שנה3300עם ישראל קבל את התורה בהר סיני על ידי משה רבינו עליו השלום בערך לפני 

 איברים 248נגד כ והם ,בפועלנצטוינו לעשות מעשים ש כלומר , מצוות עשה248 תורהיש ב

 , את האבר השייך לה ונותן בו חיים רוחנייםמתוה שאדם עושה מקייו מצ כל.שבגוף האדם

 כלומר , מצוות לא תעשה365 בתורה מלבד זאת יש .כי חיים גשמיים יש גם לבהמה או לגוי

 יום שיש 365נגד וכ גידים שיש לאדם בגופו 365נגד כ והם ,לא לעשותשנצטוינו מעשים 

   .בשנה

 ,מצוות עשה הנשים פטורות שמחלק גדול מהמצוות הוא שיש בין שני סוגי יםההבדלאחד 

ארבעת המינים שזה נוהג רק ו בסוכה ישיבה מצוות שנוהגות בזמן מסוים כמו למשל

 שגם נשים מסוג זהם מצוות ג יש אומנם, ועוד רק ביום ולא בלילה ת ציצית שנוהג,בסוכות
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כמובן .  הן פטורות אך מרובןחייבות בהם כמו לאכול כזית מצה בליל הראשון של פסח

 או כבוד אב שיש מצוות עשה רבות שאינן תלויות בזמן מסויים שבהן נשים חייבות כמו

אין הבדל בין אנשים ) מלבד שלוש יוצאים מן הכלל( במצוות לא תעשה לעומת זאת .ואם

 אכילת בשר יסור א,לעשות מלאכה בשבת או בחגאיסור  כמו ,כולם חייבים בהם ולנשים

  .אלה איש ואישה שווים בהם ובגזילה ו גניבה ,רציחה, ץ בפסחטריפה או חמ

 נער המגיע לגיל שלש עשרה שנה ויום .התורה קבעה לנו את הגיל שמתחיל בחיוב המצוות

 אבל בנערה ,אחד חייב בכל המצוות בין מצוות עשה בין מצוות לא תעשה כמו בן שמונים

הטעם לכך .  שתים עשרה ויום אחד כלומר בגיל,קבעה את הגיל לחיוב המצוות שנה קודם

התורה מתשת ו , תורה לימוד אין עליה עולשהרי בניגוד לנערהנערה יותר בריאה ש הוא

 למשל ביום כפור נער בן שתים עשרה לכן. כוחו של אדם כלומר על ידי עסק ולמוד התורה

  .שנה ויום אחד פטור מלצום אבל נערה בת שתים עשרה שנה חייבת לצום כל היום

 שהיום היא הגיעה לגיל ,וה של שירליואספנו כאן לחגוג את השמחה של בת המצהת

 מצד אחד יש לך זכות להגיע לכך .מכאן והלאה היא תחויב בהם כל ימי חייהוהמצוות 

 אני מברך אותך ומאחל לך שתזכי לקיים ולעשות .ומצד השני חובה שהתחייבת בכל מצוות

 ומאחל לך שפע ברכות ,שפחה ולכל עם ישראל ותהי תפארת לכל המ,את כל המוטל עליך

 ויזכו להיות אתך ביחד גם , והורייך ירוו ממך הרבה נחת,והצלחות ומזל טוב לכל ימיך

 ויזכו לראות ממך דור ישרים יבורך הן ברוחניות הן ,בשעת הנשואין שלך כשיגיע הזמן

 .בגשמיות אמן ואמן
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        שלוש עשרהשלוש עשרהשלוש עשרהשלוש עשרה    טעם לבר המצווה בגילטעם לבר המצווה בגילטעם לבר המצווה בגילטעם לבר המצווה בגיל
ה כי מעתה הוא חייב בכל וצומ- נקרא ברשלוש עשרהל כשבן מגיע לגיל נהוג בישרא

 כשבאו המלאכים בתור אורחים אל אברהם ,זה רמז בתורה בפרשת ויראליש ו, המצוות

   :ה כתוב"אבינו ע

   )ז, ח"בראשית י(  ויתן אל הנער וימהר לעשות אותוויקח בן בקר רך וטוב

 בן ואנו יודעים שאז היה ישמעאל, במצוותהנער זה ישמעאל כדי לחנכו שי "אומר רשו

וישמעאל היה בן , שהרי היה זה מיד אחר שנימולו אברהם וישמעאל,  שנהשלוש עשרה

  . שלוש עשרה בהימולו

  : נאמר)כאמשנה ' פרק ה(בפרקי אבות 

   בן שלש עשרה למצוות

   :ברטנורארבי עובדיה מ כתב 

', במדבר ה( מכל חטאת האדם בן שלש עשרה למצות דכתיב איש או אשה כי יעשו 

בראשית ( וגבי שכם כתיב  ויקחו שני בני  יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו, )ו

  .וקרי ליה איש, ולוי באותו פרק בן שלשה עשר שנה היה, )כה, ד"ל

  . ככל שיעורי התורה כתב שזה הלכה למשה מסיני)ז סימן א"כלל ט(ש "ת הרא"בשוואילו  

 ולא קודם שנקבע בו החיוב במצוות שלוש עשרה גיל במה מיוחדם טעשננסה לתת לפני 

טוב ילד מסכן וחכם : ")יג', ד( ה בקהלת" שלמה המלך עאמרה שמעל מדרש את הנביא , לכן

  : וזה לשונו".ממלך זקן וכסיל

ולמה , טוב ילד מסכן וחכם זה יצר טוב, טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל

ולמה נקרא שמו , ג שנה ולמעלה"ווג לאדם  אלא מבן ינקרא שמו ילד כי אין מזד

ולמה נקרא שמו חכם שהוא מלמד את הבריות , מסכן שאין הכל שומעין לו

ולמה קורא אותו מלך שהכל שומעין ,  ממלך זקן וכסיל זה יצר הרע.לדרך ישרה

ולמה קורא אותו , ולמה קורא אותו זקן שהוא מזדווג לו  מילדותו ועד זקנתו, לו

וראה בדומה ילקוט שמעוני  )יג(א , קהלת רבה פרשה ד(. ל שהוא מלמד לאדם לדרך רעהכסי

  ) קהלת רמז תתקעא
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 שנה ולא קודם בגיל שלוש עשרהמצוה דוקא - הטעם למה הברננסה לעמוד על עכשיו 

  ?לכן

  :ל אמרו"חז

אבות (. תורה על העבודה ועל גמילות חסדים על שלשה דברים העולם עומד על ה

  )ב, א

כולם כלולים  ו,ן הפרטי של כל אדםיגם הבנעליהם עומד  אלו הם העמודיםשלשה עמודים 

  .כפי שנראה להלן, שלושה עשרהמספר ב

 עבודה זו תפילה שאנו מתפללים ומזכירים לפני , מידותשלושה עשרההתורה נדרשת ב

 דברים שנדבו שלוש עשרהגמילות חסדים הם ו , מידות של רחמיםשלוש עשרהה "הקב

 שהפרשתי דברים ג"י כנגד לי שהפרשתים ג"י הוי: "שראל למשכן במדבר כמאמר המדרש י

פרשת תרומה סימן מדרש תנחומא ( "הללו דברים ג"י כנגד לכם גומל אני לבא לעתיד, במצרים לכם

 .) בסופוילקוט שמעוני תורה פרשת תרומה רמז שסג, ד, ד

" זו ":דורשי רשומות אמרוו" הילתי יספרו עם זו יצרתי לי ת " : כתוב)כא ,ג"מ(בספר ישעיה 

  . רמז למנהג שהנערים מתפללים בבר מצוה שלהם,שלוש עשרהבגימטריה 

   :ש פעמים עם זוואנו מוצאים במסורת של

  ).יג, ו"שמות ט(" נחית בחסדך עם זו גאלת":בשירת הים . א

  .)טז, שם שם( "עד יעבור עם זו קנית . " ב

  .  )כא, ג"ישעיה מ(" י יספרו עם זו יצרתי לי תהילת. " ג

 אשר הבית ,ועמודים אל' הם רמז לג" זועם "שנכתב בתורה פעמים ה שלושתנראה ש

" עם זו קנית" -התורה , "זו"ג כמספר " וכולם נכללים במספר י,הפרטי והכללי נכון עליהם

עם זו " - זו תפילה עבודה. )כב', משלי ח( "קנני ראשית דרכו' ה ":אין קנין אלא תורה שנאמר

  ".נחית בחסדך עם זו" - ילות חסדיםגמו". יצרתי לי תהילתי יספרו 

 לכן ראוי ונכון שהאדם יהיה בר ,םשתו כולל את שלשלוש עשרהמאחר שמספר , עתה יובן

,  כי אז שלשה עמודים אלה כולם נקבצו באו לו,מצוה רק אחר מלאת לו שלש עשרה שנה

לפעמו להיות הולך וגדל בתורה ובחכמה ' ל רוח הואז מזדווג אליו גם היצר הטוב ויתחי

 ולא היה לו שום על האישג שנה היה היצר הרע לבד הבעל של הבית " כי עד י,ובמצוות

צחון היחידי נגדו י והנ,מעכשיו מתחילה המלחמה עם האויב הפנימי זה היצר הרע .מנגד
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, )ב, קידושין ל(" ה תבלין תורלובראתי ויצר הרע  בראתיבני " :ה"אמר הקב, הוא למוד התורה

אם ואם פגע בך מנוול זה מושכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח : "אמרוול "חזוהוסיפו 

 אדם צריך אלעזר  רבירמא" )י, ג"בראשית רבה פרשה ס( :במדרש ו.)שם(" ברזל הוא מתפוצץ

ג "י עד יכ "זה של מעונשו שפטרני ברוך שיאמר צריך ואילך מיכן ,שנה ג"י עד בבנו להטפל

ג שנה הרי הוא "לאחר י, שנה עונש הבן מוטל על האב לכן מוכרח לטפל עמו ולהדריכו

 , חייב הוא בעצמו להזדרז לגמול חסד עם נשמתוולכן, נשיםוברשות עצמו וחייב בכל הע

 .י למוד התורה"ולעמוד על נפשו נגד היצר הרע שהוא האויב הכי גדול ולנצחו כאמור ע

  .בכל שלשה עמודים שהבית הכללי והפרטי נכון עליהםמתוך כך יהיה שלם ו

 לא ימוש ספר התורה הזה: "ה ליהושע"דברים שאמר הקבב את דברי לבר המצווהסיים א

מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז 

 )כה, ג"משלי כ( "ותגל יולדתךישמח אביך ואמך " ואז יקוים בך הפסוק ,)ח' איהושע (" תשכיל

ואמך זו כנסת ,  )ו, ב"ישעיה ל ("הלא הוא אביך קנך ":ה כמו שכתוב"ישמח אביך זה הקב

 )ב, רכות להב(. ישראל יולדתך

 ותהא לתפארת ,ז ובבא" ולא יבושו עמך בעוה,אביך ואמך ישבעו ממך עונג רוחני וגופני

        .אמן. ם ישראל למשפחה ולכל ע, לאחיך,ולברכה ולדוגמא לחבריך
        
        
        

  והוהוהוהוווובר מצבר מצבר מצבר מצשמחת שמחת שמחת שמחת 

 ונכנס בעול המצוות עושים סעודה ים שנגיל שלוש עשרהמנהג בישראל כשהבן מגיע ל

 ומזמינים קרובים ומכרים ,)ק ו"ב ס"מ ו,ק ד"ח רכה ס"א או"ראה מג ()היום קוראים לזה מסיבה(

ם שזכו  אם נאמר דשמחת ההורים היא משו,מה טעם לשמחה זוויש לשאול  .ה זולסעוד

 עד עשר ,ב" אם כן מדוע לא הוה שמחה שזכו לגדל את בנם עד י,ג שנה"לגדל את בנם עד י

 שמחה ו וז',בן שלש עשרה למצוות' , אלא הטעם משום שזכו להכניסו למצוות?או חמש

 לכן יראו ההורים שבנם יקשור את האות של ,רוחנית בלבד בלא תערובת שמחה גופנית

  .ילין של ראש על ראשותפילין על ידו הכהה ותפ

 'שמע' פרשה ראשונה , אתה צריך לדעת מה כתוב בפרשיות שבתפילין,אומרוה ומצהולבר 

 מצוות אלו 'והיה אם שמוע'.  קבלת עול מלכות שמים עד מסירות נפש ועד בכללהיינו



   בר מצוה�  318

 

 

תינו ו כי כל שאיפ, צריך להשריש חיבה בלב לארץ ישראל'והיה כי יביאך' .מעשיות

ועיקר מנוחת הנפש והגוף של עם , 'וישבתם לבטח בארצכם'נחול כבוד בארצנו תינו לוומגמ

 בר ,עיקר אם אתהה כלומר 'קדש לי כל בכור' והפרשה הרביעית .ישראל רק בארץ הקדושה

 לעדש ו תבכר את העיתים של לימודי ק, רוצה באמת לשמור את מצוות התורה,והומצה

ל עליון עם תפילין שעליך וציצית -ן תודה לא ותכף בקומך ממשנתך תת,לימודי ומעשי חול

 אז לא תנתק מעם ישראל לעולם ותמיד , תפילין וציצית, חוט המשולש תפילה,שעל בגדיך

  .תהיה מקושר ומאוגד לעם ישראל ותורת ישראל וארץ ישראל ולאלוקי ישראל

ה הלא "קב ישמח אביך זה ה,)כה, ג"משלי כ(" ותגל יולדתךואמך ישמח אביך "ואסיים בברכה 

  . יולדתך זה אביך ואמך,ותגל אמך זו כנסת ישראל, הוא אביך קנך

 ותהיה חבר טוב ,אברך אותך בברכה המשולשת כי תהיה אתה יהודי שלם בבית ובחוץ

 ותהיה בן טוב להוריך היקרים ותכיר טובה להוריך ,לעמך שלא יבושו ושלא יכלמו מפניך

יש לכל דבר שבקדושה וישבעו עונג רוחני  ומעתה תהיה א.שהכניסו אותך לקבלת מצוות

ואם תשמור את כל האזהרות ששמעת היום אז תזכה , וגשמי ממך ולא נבוש עמך בזה ובבא

י בנים כאלו נוכל לקוות לנחמת ציון " וע, קרוביך והוריך,לקבל את כל הברכות של אוהביך

         .ולבנין ירושלים בקרוב ולגאולה שלמה במהרה בימינו אמן
        
        
        

             חינוך הבנים חינוך הבנים חינוך הבנים חינוך הבנים----    אתחנןאתחנןאתחנןאתחנן ו ו ו ופרשתפרשתפרשתפרשת
ואתחנן מוזכר כמה פעמים אודות חינוך הבנים בדרך פרשת בפרשת השבוע שקראנו היום 

 "להיך בחורב-א' והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה ":כמו. התורה והיראה

את  ו ...אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים. "במתן תורה,  כלומר בהר סיני)י-ט', דברים ד(

חוקותיו להיך לשמור את כל -א' למען תירא את ה ": כתובובהמשך .)שם( "בניהם ילמדון

 אחרי זה באה פרשת .)ב', ו (" כל ימי חייך ובן בינךנךי אתה וב אשר אנכי מצווךמצוותיוו

וקשרתם לאות . "כלומר תלמד את התורה לבניך" ושננתם לבניך"שכתוב בה , שמע ישראל

 מכל זה אנו רואים את החשיבות הגדולה שיש בחינוך בנים בדרך .הם התפילין" על ידך

  .התורה

  :כתוב בזה הלשון,  מעשיהם הרעיםה רצה להפוך את סדום בגלל"כשהקב, בפרשת וירא
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ם היו יהיה לגוי גדול ואברה: אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה'  וה

ה את בניו ואת ביתו כי ידעתיו למען אשר יצוו: ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ

על אברהם את אשר ' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' אחריו ושמרו דרך ה

   )יז, ח"בראשית י(: דבר עליו

" כי ידעתיו":והרי. הפיכת סדוםעל   ולא אודיע לומאברהםהאם אני אעלים ' אומר ה, כלומר

' ו ושמרו דרך הלמען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחרי", למה. כלומר אני אוהב אותו

וכבר כל המפרשים " על אברהם את אשר דיבר עליו' למען הביא ה, לעשות צדקה ומשפט

ביניהם נמצא גם ו ,סיונות ועמד בכולןי נעשרההלא ידוע כי אברהם אבינו נתנסה ב, שאלו

  ."למען אשר יצווה": את הזכות ולמה דווקא ,זו למה לא מזכיר לו את זכות ,העקידניסיון ה

  

לכן , תה חינוך הבנים בדרך התורה הוא יותר חשוב מכל זכות אחר"אצל הקב, ה היאהתשוב

  .'אברהם אוהבי'' וקורא לו בשם אוהב ה, מזכיר לו דווקא את הזכות הזאת

 נותנים חינוך מסורתי ,גם הולכים בדרך אברהם אבינו, והנה אברהם שלנו עם זוגתו שיחיו

בוודאי הם ראויים שיחולו עליהם כל . אהברוח התורה והיר, מצווה שיחיה-לבנם הבר

  .הברכות שנתברך בהם אברהם הראשון

ושיזכו לראות , מצווה שיחיה-אני מברך אותם בשם כל המשפחה שירוו נחת מבנם הבר

  .אמן,  בריאים ושלמים מתוך הרחבה,בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות

להיך -א' למען תירא את ה"וגם , תפיליןה תפרשאת קראת היום , צווה היקר המולך בר

למען וכל ימי חייך אשר אנכי מצווך אתה ובנך ובן בנך מצוותיו חוקותיו ולשמור את כל 

תשתדל ללמוד .  זה היסוד)י, א"תהילים קי( "'ראשית חכמה יראת ה ",)ב', דברים ו( "יאריכון ימיך

ללמדך תורה ותן תודה להוריך שהשתדלו וגם משתדלים , תורה ולשמור את מצוותיה

, לעם ישראל ולמדינת ישראל,  והתחזק להיות לתפארת ולברכה להוריך ולמשפחה,ויהדות

  . אמן, ותהיה מאושר כל ימי חייך
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   מעלת מצוות התפילין מעלת מצוות התפילין מעלת מצוות התפילין מעלת מצוות התפילין----    פרשת שופטיםפרשת שופטיםפרשת שופטיםפרשת שופטים

  : נאמרבפרשת השבוע פרשת שופטים

’ כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי ה

והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן ודבר  :קיך עמך המעלך מארץ מצריםאלו

 ...הם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויבכםי ואמר אל:אל העם

   )ג-א, ’כדברים (

  :י שהטעם לכך שהכהן נוקט בלשון שמע ישראל היא כדי לרמוז"מסביר רש

  .יושיע אתכם אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד כדאי אתם ש

 כי הקורא קריאת שמע בלי תפילין ,עם תפיליןמשמעה קריאת הפרשה קריאת שמע סתם 

י תפילין שבראשו תיפול אימה ופחד על "עו, )ב" עד"ברכות י(כאילו מעיד עדות שקר בעצמו 

 ,)י, ח"דברים כ( נקרא עליך ויראו ממך’  וראו כל עמי הארץ כי שם ה:האויבים כמו שנאמר

ולדבר זה היו צריכים במלחמה שיראו , )א"ברכות ו ע(  אלו תפילין שבראש:ל"ואמרו חז

  .’וזה שאמר הכהן אל ירך לבבכם אל תראו וכו, השונאים ויראו מהם

  :נאמרבהמשך הפרשה 

 ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב 

  )ח', כ(לביתו 

  :ועל כך נאמר במשנה

סוטה מד (. מעבירות שבידוורך הלבב זהו המתיירא מר הירא ולילי א רבי יוסי הג

  )א"ע

  : שלדעת רבי יוסי הגלילי אפילו)ב"שם ע(ומבואר בגמרא  

  שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה

   :י"ומסביר רש

  . בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש-סח בין תפילה לתפילה 
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 בגלל קדושת התפילין שאסור להסיח דעת מהם אפילו לרגע ולזה נקרא בעל עבירה הסיבה

  .ובמלחמה הוא בסכנה

  .)א" ענחות מדמ(המניח תפילין הרי הוא מאריך ימים כל 

  .אחד המפנים החשובים והמכריעים בחייו של אדם מישראל הוא גיל שלש עשרה שנה

  

  

 

  ר הרער הרער הרער הרע המלחמה ביצ המלחמה ביצ המלחמה ביצ המלחמה ביצ---- פרשת שופטיםפרשת שופטיםפרשת שופטיםפרשת שופטים

   )יח, ז"דברים ט( רים תתן לך בכל שעריךשופטים ושוט

   :נאמר בפסיקתא

דן את הדין והשוטר מעשה ] השופט[, אמר רבי אלעזר אם אין שוטר אין שופט

  )  ה אנכי אנכי הוא"פרשה לג ד) איש שלום(פסיקתא רבתי (את הדין 

ת  אלכך צריך, להוציא לפועל את הפסק דיןוהכח לכוף את שופט אין בו של לומר מכווןכ

  :מלאו בזמן המלחמה ככתוב בסוף הפרשה יש תפקיד נוסף אותו הם שוטרים אך ל .שוטרה

 'היביך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי וכי תצא למלחמה על א 

והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן ודבר : יך עמך המעלך מארץ מצריםוקאל

יביכם אל ולמלחמה על אהם שמע ישראל אתם קרבים היום יואמר אל: אל העם

לך ויכם ההוק אל'הכי  :ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם

   )ד-א', דברים כ(: עמכם להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם

 מכאן ואילך מסר הכהן לשוטרים מה שידברו אל ,עד כאן דיבר הכהן בעצמו אל עם הצבא

  :העם כמו שכתוב

אמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישב ודברו השטרים אל העם ל 

ומי האיש אשר נטע כרם ולא חללו : לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו

ומי האיש אשר ארש אשה : ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו

  )ז-שם ה( :ולא לקחה ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה

  :כ כתוב"ואח
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ויספו השטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישב לביתו 

טרים לדבר אל העם ופקדו שרי ות השווהיה ככל: ולא ימס את לבב אחיו כלבבו

  )ט-שם ח( :צבאות בראש העם

כאן מו, כי עד כאן הכהן מדבר אל השוטר והשוטר משמיע לקהל? למה כתוב כאן ויספו

  . השוטר מדבר ומשמיע

 רות שבידויאומר רבי יוסי הגלילי הירא מעב" מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו"

אפילו אין בידו אלא עבירה שדיבר בין  ש)ב"שם מד עבגמרא (ל " חזוביארו, )א"סוטה מד עמשנה (

 על זה גם כן חוזר ,י בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש"תפילה לתפילה וביאר רש

ות על מי שבנה בית  הקודמההכרזותכל ש ,לא זו בלבד אלא שמבואר בסוגיהו. מהמלחמה

הרואים אותם  שלא יבינו , לא היו אלא לכסות על החוזרים בשביל עבירות שבידם'וכו

 או , או נטע כרם, והרואהו חוזר אומר שמא בנה בית,שהם בעלי עבירהחוזרים מהמלחמה 

 .    שהיארש א

  .מלחמה היו צדיקים גמורים בלי שמץ נדנוד של עבירהיוצא לפי זה שאלה שנשארו ב

  :על יציאה למלחמהאנו קוראים באה גם בפרשה ה

וראית בשביה : יך בידך ושבית שביווק אל'היביך ונתנו וכי תצא למלחמה על א

  )יא-י, א "דברים כ( :שהיאשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לא

 השואל איך יתכן שצדיק גמור כאמור  כאן שואל.אפילו אשת איש - אשת :י" רשומפרש

  ?י הראיה לבד כבר עבר על לא תתורו אחרי עינכם" עהרי אף  ,שהילעיל בכלל יראה א

  ? שהי מבלי לשאול אם היא מותרת לך לא"שהיוחשקת בה ולקחת לך לא"ועוד 

, שה יבחר לקחת בתולה לא גרושה ולא אלמנהיועוד מדרך העולם אם אדם רוצה לקחת א

ן לו לקחת גרושה או אלמנה יחקור וידרוש אם היא גרושה מי היה בעלה הקודם ואם יזדמ

וכמה בעלים מתו ,  ואם היא אלמנה יחקור וידרוש מאיזה סיבה מת בעלה,ולמה נתגרשה

וידרוש אם , וידרוש למשפחתה אם היא מיוחסת,  אולי היא קטלניתאם מתו שנייםאצלה 

   .היא טובה או רעה

 בלי כל דרישה וחקירה "ולקחת ...  וחשקת ...וראית" השדכן אז א הוכאשר היצר הרעאך 

 הכל חד וחלק וסומך על , הטובה היא או רעה, כמה בעלים היו לה,איזה ערל היה בעלה

 כי הוא "ר"נגד יצהכלא דברה תורה אלא " :י אומר"זה שרש .ר האומר לדבק טוב"היצה

  .ל הגדול מחברו יצרו גדול הימנוכ )א, סוכה נב(ל " כמו שאמרו חז,נטפל דוקא לצדיק
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פ "ע( ר" זה היצה)ז', בראשית ד(" לפתח חטאת רובץ"ר נטפל לאדם משנולד "ידוע היצהכ

 אז הוא מקבל את , ומשתולל לבד בלי כל התנגדות עד שמגיע לגיל מצוות,)ב, סנהדרין צא

עוד עזר נגדו  .)מז תתקעא וילקוט שמעוני קהלת ר )יג(א , קהלת רבה פרשה דפ "ע( היצר הטוב לעזר נגדו

  : כמו שנאמר בגמראהוא לימוד התורה

בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין ואם : ה אמר להם לישראל"כך הקב 

בני אם פגע : ישמעאל'  תנא דבי ר ...אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו

 וא מתפוצץואם ברזל ה, אם אבן הוא נימוח, בך מנוול זה משכהו לבית המדרש

   )ב"קידושין ל ע(

י לימוד התורה " וע,ה יקר נכנסת עכשיו לחיוב כל המצוות כמו כל עם ישראלוואתה בר מצו

ר ותזכה להקרא " בודאי תנצח את האויב הפנימי היצה,בפרט מצות תפיליןו, וקיום המצוות

וה כמו ווה ולמה לא בן מצו בר מצאומרים למה יש לשאולכי בעצם , הובן תורה ובן מצו

, בר בארמית הוא בן, הטעם הוא כי למלה בר יש לה שתי משמעויות? שאומרים בן תורה

וה עדיין עומד בחוץ על מפתן ומצהבר ש מכוון, ובר נקרא גם חוץ כמו שאומרים בר מינן

 כי עדיין לא ידוע עתידו אם יתמיד בתורה ומצוות אז בודאי יקרא בן תורה בן מצוות ,הבית

אז תהיה פאר ו, וזה הכל תלוי ברצונך, מיד בן לאביו כך הוא בן לתורהכמו שהבן הוא ת

 וההורים ירוו הרבה נחת ממך ומכל יוצאי חלציהם ,ותפארת לכל המשפחה ולכל עם ישראל

   .אמן ואמן

  

  

 

   מלחמת היצר מלחמת היצר מלחמת היצר מלחמת היצר----    פרשת כי תצאפרשת כי תצאפרשת כי תצאפרשת כי תצא

  יש במפרשי התורה שאומרים שבפרשה זו לא)י, א"דברים כ(" כי תצא למלחמה על אויבך"

 אלא כאן מדובר במלחמה , ששתי מדינות לוחמות זו עם זו,מדובר במלחמה ממש כפשוטו

והא ראיה כי במלחמה , נגד אויב הנצחי התמידי הנמצא בתוך תוכו של אדם זה היצר הרע

כי תצא למלחמה על  ": בפרשה הקודמת פרשת שופטים כמו שנאמר שםעסקנוממש כבר 

?  אם כן למה הכפל הזה כאן)א', דברים כ(" א תירא מהםאויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך ל

י אומר לא דברה תורה "מלחמה כאן היא נגד היצר הרע כמו שרשהאלא כמו שאמרנו כי 

  .אלא כנגד היצר הרע 
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צח ומנוצח יש מננגמרה המלחמה שכש לא כמלחמות אחרות ,מלחמה הזו היא תמידית

 כך שלא במהרה ירים את ,מכתיב לוצח מנוהמנוצח נכנע ומקבל את כל התנאים אשר ה

 אפילו אם מנצחים אותו אלף , לא כן האויב הזה היצר הרע.ראשו לצאת שוב למלחמה

לכן ,  אלא מנסה שוב ושוב להסיט ולהדיח מדרך הטובה לרעה,פעמים לא יניח את נשקו

  .צריכים לעמוד על המשמר וללחום נגדו

', בראשית ד( "לפתח חטאת רובץ" :מו שכתוב כ,ולדווידוע היצר הרע מזדווג לאדם מיום היכ

 ולא בעונש על עבירות כי העונש על , הנער עד שלש עשרה אינו חייב במצוות לקיימן.)ז

לכן , )ה ברוך שפטרני מעונשו שלזהולכן אומר האב ביום בר המצו(עבירותיו נופל על האב 

וה מהיום ול בר המצולכן מקב, גיל שלוש עשרהעיקר התגרותו של היצר הרע מתחיל אחרי 

 ועכשיו ,)וילקוט שמעוני קהלת רמז תתקעא) יג(א , קהלת רבה פרשה דפ "ע( את היצר הטוב לעזר נגדו

  .ו"מתחילה המלחמה זה מושכו לצד הטוב וזה מושכו לצד הרע ח

 ובכדי שתהיה בטוח בניצחון נגדו יש לך עוד תרופה ,וה היקר בידך להכריעומצהואתה בר 

קידושין ל ( ה בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין נגדו"אמר הקב, וד התורהבדוקה נגדו לימ

  .)ב"ע

 ועל ידי ,נגדובידך כאם תתמיד בלימוד התורה ושמירת המצוות הניצחון בטוח שאני בטוח 

  .כך תהיה סור מרע ועשה טוב ואין טוב אלא תורה ותלמוד תורה כנגד כולם 

ה "ישמח אביך זה הקב, ארת לכל המשפחה ותזכה לכל הברכות שבתורה ותהיה פאר ותפ

ותגל יולדתך זה האב והאם ירוו הרבה נחת ממך ומכל , כמו שנאמר הלא הוא אביך קנך

  . אמן ואמן. יוצאי חלציהם

  

.  
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        )ב" שראל תשמאברהם(וה וה וה וה וווו מצ מצ מצ מצ----בר בר בר בר 

   : מונה הגמרא שש מצוות המוטלות על כל אב לעשות לבנוא" עבמסכת קידושין כט

מקצוע כמו שנקרא (ללמדו מלאכה .  ד.ללמדו תורה.  ג.פדיון הבן אם הוא בכור.  ב.מילה. א

  .להשיאו אישה כשהגיע הזמן.  ו.ללמדו לשוט בנהר.  ה.)עכשיו

ובכלל זאת היא מביאה מקור , הגמרא מביאה מקורות לחיובים השונים של האב כלפי בנו

שם (" למדתם אותם את בניכםו" :פרשת והיה אם שמועמ למצוות האב ללמד תורה את בנו

 :בפרשת שמע כתוב, אך בנקל נמצא פסוקים רבים נוספים המדגישים חובה זו, )יט, א"י

 ניתן ללמוד , )י', שם ד( "ואת בניהם ילמדון" :בפרשת ואתחנן, )ז', דברים ו(" ושננתם לבניך"

תורה לבנים הד את חשיבות לימו. ממקומות רביםועוד  )יג-יב, א"דברים ל(זאת ממצוות הקהל 

אמר ’ וה" :ה רצה להפוך את סדום כתוב" כשהקב,ה אנו רואים בפרשת וירא"אצל הקב

 לו שאני רוצה אודיעלא וכי  ,כלומר )יז, ח"בראשית י( "המכסה אני מאברהם אשר אני עושה

י זה לשון חיבה כלומר אני " אומר רש)יט, שם שם(" כי ידעתיו" :ואומר מיד, להפוך את סדום

לעשות צדקה ’ וה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך הולמען אשר יצ"? ומדוע, אוהבו

 לבניו את 'יוריש ה,   כלומר"על אברהם את אשר דיבר עליו’ למען הביא ה"ולכן , "ומשפט

הם י ובינ, כידוע נתנסה אברהם אבינו בעשרה ניסיונות ובכולם עמד.ארץ כנען לאחוזת עולם

, ו הקדוש ועל ידי כך השליכו אותו באור כשדים בכבשן האשר מסר את נפשו למען שמאש

 מה ול,ודיע לו את אשר רוצה לעשותי' כדי שה מספיק אינו דבר זה לבד  וכינשאלת השאלה

וה את בניו ואת ביתו אחריו וכי ידעתיו למען אשר יצ"את הזכות מזכיר לו זאת אלא לא 

את החשיבות הגדולה של לימוד  מזה אנו רואים ?"לעשות צדקה ומשפט’ ושמרו דרך ה

  .ה"תורה לבנים לפני הקב

הקימותי ו" :ה עם יצחק אחרי מות אברהם בפרשת תולדות אמר ליצחק"גם כשדיבר הקב

 עקב  ... ונתתי לזרעך את כל הארצות האל: ...את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך

 כי זה )ה-ג, ו"בראשית כ(" אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי

  .עיקר כל העיקרים וזכות קדימה לו לכל הדברים אחרים

 היינו שולחים את בניהם ,ה הזאת אבל לא בשלמותו והנה ישנם הורים שמקיימים את המצו

ולפני שהספיק הבן לספוג קצת תורה , ה שלהםוללמוד תורה עד זמן מסוים אחר הבר מצו

 ומוציאים לפועל את המחשבה ,פרנסהה לעתיד ,םמתחילים לחשוב תכלית כמו שאומרי
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 או ,הפסולה הזאת ומוציאים את הבן מספסלי התורה ושולחים אותו לטכניון ללמוד הנדסה

 ואם . כל אחד לפי כושר שיכלו,לאוניברסיטה ללמוד משפטים להיות עורך דין או רופא

מדי תורה אינם בני כאילו לו, האב נשאל לסיבה עונה בפשטות שרוצה לעשות ממנו בן אדם

  .זאת היא ממש עצת השטן ויצר הרע, אדם

שם והעלהו ... אשר אהבת את יצחק  את בנך את יחידך  נאקח" :ה אמר לאברהם"הקב

אל תשלח ידך אל " : וכשרצה לקיים את הדבר בא מלאך וקרא לו,)ב, ב"בראשית כ ("לעולה

 כמו ,ה שהאב ישחט את בנו"קב כי אין רצונו של ה)יב, שם שם(" הנער ואל תעש לו מאומה

יומא פה (  ולא שימות בהם)ה, ח"ויקרא י(" אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" :שאמר בתורתו

ה כשמוציאו "וכאן האב בעצמו לוקח את בנו ושוחט אותו במו ידיו נגד רצונו של הקב, )ב"ע

  .מן התורה

ס "מלא את כריסו ש אבל קודם צריך שי, צריך גם פרנסה, טוב תורה עם דרך ארץ,נכון

  .ה מזמין לכל ברואיו את פרנסתם"כ הקב" ואח,ופוסקים

מסיים את ספרו  ,)יא', מלכים א ה( שנאמר עליו ויחכם מכל האדם ,שלמה המלך עליו השלום

"  ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדםאלוקיםסוף דבר הכל נשמע את ה" :קהלת ואומר

  .ם בעולם בשביל זה נמצא האד,)יג, ב"קהלת י(

 ו תשתדל,והוריך תלכו בדרך אברהם הראשוןשאתה , וה ששמך אברהםוה בר המצואני מקו

 ותן תודה להוריך שמשתדלים וישתדלו להבא גם כן .ללמוד תורה ולשמור את המצוות

 ותתחזק להיות לתפארת להוריך ולכל המשפחה ולכל עם ,שתמשיך ללמוד תורה ויהדות

  .אמן. ייךישראל ותהיה מאושר כל ימי ח
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         שראל שראל שראל שראלה חנןה חנןה חנןה חנןוווובר מצובר מצובר מצובר מצו
        ))))זזזז""""דרשה לאבי לומר בבר מצוה של חנן שראל אלול תשמדרשה לאבי לומר בבר מצוה של חנן שראל אלול תשמדרשה לאבי לומר בבר מצוה של חנן שראל אלול תשמדרשה לאבי לומר בבר מצוה של חנן שראל אלול תשמ((((    

בן בנו בהמשך מסופר על  .ל חוני המעגל עהידועהסיפור  מסופר )א, כג(במסכת תענית 

  . )ב"שם ע( שמו חנן הנחבאשבן בתו ועל , שמו אבא חלקיהש

כשהיו צריכים לגשמים היו פונים לכל אחד ו ,מלומדים בניסיםוכולם היו צדיקים גדולים 

ותגזר אומר " : כשהיו פונים אליהם מיד נתקיים אצלם הפסוק.בשעתו כמו לסבא כך לנכדים

  . ה מקיים"צדיק גוזר והקב, )כח, ב"איוב כ(" ויקם לך

  .אני מצטט כאן רק את הענין של חנן

 והיו אוחזין בשולי , אליו שלחו רבנן את התנוקות של בית רבן,פעם היו צריכים לגשמים

 רבונו של עולם עשה בשביל :ה"אמר לפני הקב,  אבא אבא תן לנו גשם:בגדיו ואמרו לו

. ותכף מיד ירדו גשמים, אלו שאין מכירין בין אבא שנותן גשם לבין אבא שלא נותן גשם

 שלא ,בנסתר מתוך ענוהו כי כל מעשיו היו בהחבא ?ולמה היו קוראים לו חנן הנחבא

ראה מה בין תקיפי ארץ ו בא : מסיימת ואומרתרא הגמ.בו שבזכותו באו הגשמיםיחש

 כי רב הונא ורב חסדא שהיו חסידי בבל כשהעולם היה צריך ,ישראל לבין חסידי בבל

לגשמים היו מפרסמים הדבר ואמרו בואו ונתאסף ונבקש רחמים אפשר שיתרצה לנו 

  .י היו עושים הכל בצנעה"ותקיפי א, ה"הקב

 ומותר לקרא לו גם ,וה שלנו ששמו חנן אפשר לקשרו במקצת עם חנן הנחבאומצהבר חתן 

כן חנן הנחבא כי כל מעשיו הן בתורה הן בתפילה ובכל התנהגות שלו הכל הוא בהחבא 

" הנה הוא נחבא אל הכלים' ויאמר ה" :צל שאול כשרצו להמליכוא כמו שכתוב ,ובהצנע

  . )כב', י' שמואל א(

 מזל טוב והצלחה בלמודים כך ,ל המצוות אנו מאחלים לך שפע ברכותכעת שנכנסת לגי

ומה " :)ח', ו(  ושתקיים את דברי הנביא מיכה,שתהיה תפארת לכל המשפחה ולכל עם ישראל

 ובעיקר שתתמיד ,"דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך' ה

סוף דבר הכל נשמע את " :ל אדם אמר כמו שהחכם מכ,ותיהובלמוד התורה ולשמור את מצ

 .)יג, ב"קהלת י( ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם' ה
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        בר מצוה פרשת שופטים בר מצוה פרשת שופטים בר מצוה פרשת שופטים בר מצוה פרשת שופטים 

        ))))זזזז""""דרשה למוטי בבר מצוה של חנן שראל אלול תשמדרשה למוטי בבר מצוה של חנן שראל אלול תשמדרשה למוטי בבר מצוה של חנן שראל אלול תשמדרשה למוטי בבר מצוה של חנן שראל אלול תשמ((((
י התהלך עמו "אומר רש, אלקיך' בפרשת השבוע קראנו את הפסוק תמים תהיה עם ה

ר העתידות אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אח

  .תהיה עמו ולחלקו

היות ואנו נמצאים עכשיו בחדש אלול שהם ימי רצון וימי תשובה נזכיר כמה מילים בענין 

   –פנחס מקוריץ הסביר שמילת תשובה היא ראשי תיבות של חמשה פסוקים ' ר, זה

  אלקיך' מים תהיה עם התתתת

  לנגדי תמיד ' ויתי השששש

  אהבת לרעך כמוךוווו

  כל דרכיך דעהו בבבב

  צנע לכת עם אלקיךהההה

זהו התוכן של ראשי תיבות תשובה אבל רק חלק ממנה כי לפשוטה של תשובה ידוע כי אין 

צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא לכן חודש אלול ניתן שכל אחד יעשה לעצמו חשבון 

לעשות והתשובה היא מה שעשה שלא היה צריך לעשות ומה שלא עשה מה שכן צריכים 

ל כולל את כל עם ישראל "לתקן מה שקלקל היינו חרטה על העבר וקבלה על להבא כל הנ

ל כי לא היית חייב במצוות אבל "ואתה חתן הבר מצוה עד עכשיו לא היית בכלל כל הנ

עכשיו נכנסת לגיל חיוב כל המצוות כמו כל אחד מעם ישראל לכן בהזדמנות זו אני רוצה 

ה את יהושע לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו "בברכה אשר בירך הקבלברך אותך 

יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל ותהיה 

 .תפארת ופאר לכל המשפחה ולכל עם ישראל אמן 
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  ))))דדדד""""איתן פישמן תשמאיתן פישמן תשמאיתן פישמן תשמאיתן פישמן תשמ(((( פרשת תצווה  פרשת תצווה  פרשת תצווה  פרשת תצווה ----בר מצווה בר מצווה בר מצווה בר מצווה 

  :)סימן אצווה ת(הפרשה במדרש תנחומא על 

הבן " :וכן הוא אומר, יודן אימתי הבן חביב על אביו כשמתחיל להשיח' אמר ר

 מהו ילד )יט, א"ל ירמיה(" כי מדי דברי בויקיר לי אפרים אם ילד שעשועים 

  .שעשועים כבן שלש כבן ארבע שהוא מתחיל להשיח ומשתעשע לאביו

  .כל שכן כשמדבר דברי תורה על אחת כמה וכמה שמשעשעו

  : )כ, ז"שמות כ(  בפרשה נאמר

ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אילך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר 

  .תמיד

  :)ג, שמות רבה פרשה לו( מדרשאומר על כך ה 

 כי :ה זו תורה שנאמר"ואיזו נרו של הקב, ה יהא נרי בידך ונרך בידי"אמר הקב

ת ווה אלא כל מי שעושה מצוונר מצמהו כי , )כג', משלי ו( וה ותורה אורונר מצ

נשמת '  נר ה:ה ומחיה נפשו שנקראת נר שנאמר"הוא כאלו מדליק נר לפני הקב

   )כז', שם כ (אדם

  :)ד, ויקרא רבה פרשה לא(ובלשון דומה במדרש נוסף 

ה לאדם נרך בידי ונרי " אמר הקב) כט, ח"תהלים י(  כי אתה תאיר נרי:בר קפרא פתח

 , נרי בידך להעלות נר תמיד,)כז', שם כ( נשמת אדם' נר ה: מר נרך בידי שנא,בידך

   .ה אם הארת נרי הריני מאיר נרך"אלא אמר הקב

 אני משמר את , אם אתה מדליק את נרי,דך ונרך בידיה לישראל נרי בי"הקבכלומר אומר 

  ". נשמת אדם' נר ה" אשר עליו נאמר ,נרך אשר בידי

היא אור , מפני שהתורה היא כלל כל המצוות, הטעם שנקראה התורה אור והמצווה נר

 כי אי אפשר להכניסו ,בכל זאת כמו שאי אפשר להאיר כל הבית באור. שגדול מן הנר

ל בבדיקת חמץ שאין בודקים לאור "כמו שאמרו חז, בחורים ובסדקים ולזה צריך נר

, אור לבדכי מי שיחזיק ב,  כן עניין התורה בהצטרפות למצוות,האבוקה כי אם לאור הנר
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 לזה צריך נר המצווה הנדלק , מעשיוילא יאיר  מחשכ, שלומד תורה בלי החזקה במצוות

  .באור התורה

ומה השמן , מה השמן מאיר אף התורה מאירה, )ראה תנחומא כי תבוא ג( התורה נמשלה לשמן

 כך חכמת התורה אינה ,אינו מתערב עם שום משקה בעולם כי הוא תמיד צף למעלה

ושמרתם  ":כמו שכתוב, כי היא עולה על כל החכמות, שום חכמה שבעולםמתערבת עם 

 את כל החוקים האלה ואמרו ןועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעו

  . )ו', דברים ד( "רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה

צר הרע בני בראתי י: ה אמר להם לישראל"כך הקב" ,והתורה מגינה ומצילה מן היצר הרע

'  תנא דבי ר ...ובראתי לו תורה תבלין ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו

ואם ברזל , אם אבן הוא נימוח, בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש: ישמעאל

   .)ב"קידושין ל ע(" הוא מתפוצץ

 רבה פרשה ד א קהלתהביא את המדרש ביום הבר מצווה שלו ש יונתן אייבשיץ בימספרים על ר

', קהלת ד( "טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל "על הפסוק ) וילקוט שמעוני קהלת רמז תתקעא)יג(

ולמה . מפני שמזדווג לאדם רק כשמגיע לבר מצווה?  ולמה נקרא ילד,ילד זה יצר הטוב. )יג

ברים משום שמייעץ לאדם רק לד? ולמה נקרא חכם. מפני שאיבריו אינם שומעים לו? מסכן

. מפני שכל אבריו של אדם שומעים ומצייתים לו? ולמה מלך. מלך זקן זה היצר הרע. טובים

" כי ייצר לב האדם רע מנעוריו"מפני שמזדווג לאדם תיכף שנולד כמו שכתוב ? ולמה זקן

מפני שמייעץ לאדם רק ? ולמה נקרא כסיל.  משעה שננער לצאת ממעי אימו)כא', בראשית ח(

היות ורק עכשיו בא אליך יצר הטוב ומקודם לא היה : שאלו את הנער יונתן.  לדברים רעים

ענה יונתן ? איך התנהגת ומה עשית כשבא לפתותך ולהסית לבך לעבירה, לך רק יצר הרע

שמוע בין אחיכם ושפטתם  ":כתוב בפרשת דבריםעל פי ההייתי משיב לו : תשובה ניצחת

 הרי זה אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל )ב" עז(ונאמר במסכת סנהדרין , )טז', א("צדק

וגם אזהרה לבעל דין שלא יטעים אחד את דבריו לפני , דין אחד שלא בפני בעל דין חבירו

דורש ממנו להפסיק ו ומתוך הלכה זו הייתי משתיק אותו ,בית דין שלא בפני בעל דין חבירו

 ו להטעים את דבריו ואסור ל,חד שאסור לי לשמוע טענת בעל דין אןוו מכי,את דברי פיתוייו

 ועל שנינו לחכות עד שיבוא גם היצר הטוב לטעון את טענותיו ,ושלא בפני בעל דין חבר

  .עד כאן. ואז אדע עם מי הצדק

 הפיתויים של היצר הרע אינם ,שעוד אינו חייב במצוותכ ,ראוי לציין כי לפני גיל הבר מצווה

 מאז ,שחייב כבר בכל המצוות ובר עונשיםכ ,שלוש עשרהרק אחרי גיל , כל כך חזקים

 לכן נותנים לו אז את היצר הטוב כדי שיהיה .מתחיל לפעול ואז צריכים לעמוד על המשמר



 331  �  תפארת ישראל

 

 בראתי יצר הרע בראתי תבלין :ה"וגם לימוד התורה מגן נגדו כמו שאמר הקב, לו לעזר נגדו

  . עליו מובטחןוהיצר הרע נמצא אחד כנגד שניים ואז הניצחו, נגדו

אם תתמיד בלימוד , אחר כל האמור אני פונה אילך בר מצווה יקר הכל תלוי בך בעצמך

 ויקוים ,אני בטוח שתהיה גדול בתורה ובישראל, בת כבר בהםים המצוות שנתחיוהתורה וקי

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען  ":ה ליהושע"בך אשר אמר הקב

 ויקוים בך .)ח', יהושע א( "כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל בוכל הכתוב כתשמור ולעשות 

זה ' אביך' .)כה, ג"במשלי כ(" ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך ":מה שאמר שלמה המלך

אלו ' יולדתך, ' זו כנסת ישראל 'אמך, ')ו, ב"דברים ל( 'הלא הוא אביך קנך'ה כמו שכתוב "הקב

  .אמן,  ולכל עם ישראלושתהיה תפארת לכל המשפחה, אביך ואימך

  

 

  והוהוהוהוווומצמצמצמצ     לבר לבר לבר לברברכהברכהברכהברכה

ג ערך מיוחד ושמחה "וליום הולדת הי ,הולדת של הילדים הוא חג גדול להוריםהיום 

ש עשרה ו כי לפני גיל של,בן נכנס לגיל חיוב המצוותשבו ה שזכו לזמן ,מיוחדת להורים

ייב בכל מצוות אבל אחר שנהיה שלש עשרה נחשב לגדול וחב מחוייבנחשב לקטן ואינו 

  .)א, א"קידושין ל( גדול במעלה המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושהש וידוע ,המצוות

להוי ידוע לך שמשפחתך כפי שהכרתי אותה , ביום הגדול הזה אני פונה אליך חתן המצוות

 ובפרט ,הסבים שלך היו לומדי תורה ושומרי מצוות במלוא מובן המלה, יש מסורת מפוארת

גם לי היה איתו ו,  קבע תמיד עיתים לתורה,למרות שהיה טרוד עם פרנסתוש סבך מצד אביך

  .שיעור קבוע בתלמוד זמן ממושך

כל הקיום של האומה הישראלית הוא בזה שבכל הדורות התחזקנו לשמור על הקשר 

  .וה כי הקשר הזה לא פסק ולא יפסק גם אצלךואני מק .סטורי עם אבות האומהיהה

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים  ":ה אמר במשלי"לך עויקוים בך מה ששלמה המ

  .     ך ותגל יולדת)א, 'משלי י( "בן חכם ישמח אב ")ו, ז"משלי י( "אבותם

ולהורים אני מברך אתכם בשם כולנו שתזכו לגדלו לקיים רצון אבינו שבשמים ואז ידע גם 

 ולרוות ממנו ומכל , ותזכו אתו ביחד ועם כל המשפחה להרחבת הדעת,לכבד אביו ואמו

  .ילדיכם הרבה נחת

  .אמן. מציון' ויראו עיננו בישועת ה
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        י מצוות תפיליןי מצוות תפיליןי מצוות תפיליןי מצוות תפילין"""" קבלת חכמה עליונה ע קבלת חכמה עליונה ע קבלת חכמה עליונה ע קבלת חכמה עליונה ע----    דרשה לבר מצווהדרשה לבר מצווהדרשה לבר מצווהדרשה לבר מצווה
שמחה של מצווה חשובה , ראשית כל אני מודה לכל המשתתפים בשמחתי, מורי ורבותי

  . כזו

ג "י חשובה מכל התרימספרים בשם גאון אחד שאמר שמצוות הנחת תפילין היא מצווה הכ

, כמו מצוות צדקה,  שגם מבני אומות העולם מקימים אותם מצוות כי בין המצוות יש,מצוות

 אבל אין אף גוי אחד בכל העולם שיניח ,כ"ישנם אפילו שצמים ביוו ,שבת, מצוות מילה

  .ה" והמצווה הזו חשובה מאד לפני הקב,תפילין

   :)רמז רכב( פרשת באשמעוני מובא בילקוט 

 אלעזר אמרו ישראל לפני המקום אנו רוצים ליגע בתורה יומם ולילה  רבירמא

לין ומעלה אני עליכם יה קיימו מצות תפ"אמר להם הקב, אבל אין לנו פנאי

כאילו אתם יגעים יומם ולילה רבי יוחנן אמר מקרא מלא הוא והיה לאות על ידך 

  בפיך ' למען תהיה תורת ה' וגו

על פי זה מובן . )ח', יהושע א( "והגית בו יומם ולילה" תפילין כמו זאת אומרת שקולה מצוות

 ,ל עליון תאציל עלי-ומחכמתך א" : תקנו תיכף אחר הנחת תפילין לומר תפילה זומדוע

נראה שלא לכאורה ש..."  ובגבורתך תצמית אויבי וקמי, ובחסדך תגדיל עלי,ומבינתך תבינני

  .הנחת תפיליןשייכת ל

 נשאלת השאלה ,)יד, ט"כ( "ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר ":הנביא ישעיהו אמר

 אבל העניין הוא כי יש חכמה ?למה לא אמר ואבדו חכמיו, מדוע אמר הנביא חוכמת חכמיו

 אבל אין להם חכמה עליונה , יש חכמה אפילו בין אומות העולם,ויש חכמה עליונה

 :ו מבקשים בתפילת שמונה עשרהזה שאנ. י לימוד התורה"ה ע"שמשיגים אותה מהקב

 וזוהי התפילה שתקנו תיכף אחר הנחת ,מחכמה עליונה" וחננו מאיתך חכמה בינה ודעת"

 והיות .חלק אלוק ממעל, חכמה עליונה" ל עליון תאציל עלי-ומחכמתך א ":תפילין

י זוכים "שע" והגית בו יומם ולילה"שהבטחת לנו אם נניח תפילין יחשב כאילו קיימנו 

ל עליון תאציל -ומחכמתך א ":לכן יום שאתחיל להניח תפילין אבקש תיכף, מה עליונהלחכ

שכל אויבינו " ובגבורתך תצמית אויבי וקמי ":ושיקוים בנו.  שאזכה לחכמה עליונה,"עלי

  .אמן, ונזכה לגאולה שלמה במהרה, יפלו לפנינו
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   הוקשה כל התורה כולה לתפילין הוקשה כל התורה כולה לתפילין הוקשה כל התורה כולה לתפילין הוקשה כל התורה כולה לתפילין    ----    והוהוהוהוווומצמצמצמצ    דרשה לברדרשה לברדרשה לברדרשה לבר

  .היקרים וברשות מרנן ורבנן ורבותי וברשות כל המסובים עמנו לכבודינוברשות הורי 

 לבן שלש עשרה , שהחייני לפניו וקיימני,אפתחה פי בשבחי הגיוני לבוראי יוצרי ועושי

 על , אשר בצל ידם החביאוני, בידי אומנים טובים נתנני,ות דתו הכניסניו ולקיום מצ,הגיעני

על כן אודה ,  ודרך נתיב חיים הורוני,עגלי צדק הדריכוני באורח מישור ובמ,זרועם נשאוני

  .ואברכה שמו כי טוב לעולם חסדו' לה

 , שנהשלוש עשרהאחד המפנים החשובים והמכריעים בחייו של אדם מישראל הוא גיל 

 אחת החשובות והחמורות שבמצוות היא .ג מצוות שבתורה"שאז הוא נכנס בעול תרי

  .)א"מכות יא ע; א" עהקידושין ל(הוקשה אליה ת תפילין אשר כל התורה ומצו

 . שבלעדיו לא יתכנו חיי תורה ויהדות,התפילין הן כעין סמל המצוות ועבודת האלוקים

 , קרקפתא דלא מנח תפילין,חומרה יתרה נודעת להן לתפילין עד שהכופר בהן ואינו מניחן

 והחריף ביותר בו התבטאו  כנוי הגנאי הנמרץ,)א" עה יז"ר(קרוי פושע ישראל בגופו  הריהו

ואכן לא רק החרד בישראל אלא גם . וה אחרתויותר מכל מצ וה זווחכמינו נגד מפר מצ

 שכן אינו מעיז להדרדר עד כדי כך ,ת תפיליןו במצוהואיהודי הרגיל לזלזל במצוות זהיר 

  ."קרקפתא דלא מנח תפילין"להיות בשפל המדרגה של 

 ומאז ומתמיד מהווה גיל זה ,)כא', ה( בפרקי אבותבן שלש עשרה למצוות אמרו חכמינו 

 בכל התקופות והדורות נחוג .מאורע חשוב וראשון במעלה בקרב עמנו בכל תפוצות ישראל

  . ות תפיליןוונקודת המוקד של מאורע חגיגי זה הוא מצ, ה ברוב גיל והדרויום בר המצו

 באים יחד במשולב ,פיליןהתהתחלת הנחת  ו, גיל ההתחייבות במצוות,שני המושגים הללו

 בהנחת תפילין פותח .והוהמצ ופותחים דרך חדשה ואופק חדש בחייו של הנער חתן בר

  .הנער את תקופת חייו החדשה ומטביע עליה את חותמן הקדוש

 אשר היא אחת ,)ג"שמות י(  קדש לי כל בכורתאחר הנחת תפילין אנו אומרים את פרש

ך והיה ל" .וינו עליה בראשונהו שבה נצטהיא הפרשהו,  פרשיות שבתוך התפיליןה מארבעת

למען ",  זה תפילין של ראש" בין עיניךזכרוןול",  זה תפילין של יד)ט, שם(" ךאות על ידל

וינו גם ו נצטפרשה זו ב.לתפיליןכל התורה כולה הוקשה של " כנ"בפיך' תהיה תורת ה

 אשר ,עשות את כל המצוות כדי שנדע לשמור ול,לעסוק בתורה תמיד בכונה ללמוד וללמד
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 :ה מסיים את קהלת במאמר זה"כמו ששלמה המלך ע, לתכלית זה אנו חיים בעולם הזה

  .)יג, ב"י( " ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדםאלוקיםסוף דבר הכל נשמע את ה"

שמע  ":ות הנחת תפילין שנאמר בהםו ובפרט מצ,היות והיום נכנסתי בעול התורה והמצוות

 )א"ברכות ו ע(ל "מרו חז וא,שלוש עשרה הבגימטרייאחד עולה " אחד' אלקינו ה' הישראל 

 אני מקבל לכן )כא, ז"דברי הימים א י( "ומי כעמך גוי אחד בארץ ":ה כתוב"שבתפילין של הקב

 ואני מבטיח בזה חגיגית שאמשיך בלמוד התורה ,ה ואת מצוותיו"עלי את יחודו של הקב

  .בשרשרת הזהב של המשפחה ואמשיך ,ובשמירת המצוות

 )ו, ז"משלי י(" עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם ": ויקוים בי מאמר החכם מכל אדם

   .ואהיה תפארת לכל המשפחה ולכל עם ישראל אמן ואמן

  

  

  

        ))))פרשת ויחיפרשת ויחיפרשת ויחיפרשת ויחי((((     ברכת הבנים היא ברכת האב ברכת הבנים היא ברכת האב ברכת הבנים היא ברכת האב ברכת הבנים היא ברכת האב----    והוהוהוהוווודרשה לבר מצדרשה לבר מצדרשה לבר מצדרשה לבר מצ

  .ורבותי וכל המסובים עמנו לכבודנו וברשות מרנן ורבנן ,ברשות אבי מורי ואמי מורתי

 לבן שלש עשרה , שהחייני לפניו וקיימני,אפתחה פי בשבחי הגיוני לבוראי יוצרי ועושי

 , אשר בצל ידם החביאוני, בידי אומנים טובים נתנני,ות דתו הכניסניו ולקיום מצ,הגיעני

ובמעגלי צדק  באורח מישור , וכחותם חרות על לבי שמוני,נשאוניותרגלוני על זרועם 

  .ואברכה שמו כי טוב לעולם חסדו' על כן אודה לה,  ודרך נתיב חיים הורוני,הדריכוני

 לכן אגיד כמה מילים על פרשת השבוע ועל עצמי ,ה דורש ביום זהובר המצו, כנהוג

  .בקיצור

  :קראנו בפרשת השבוע את ברכת יעקב ליוסף ולבניו כמו שנאמר

תי לפניו אברהם ויצחק ור התהלכו אבים אשוקויברך את יוסף ויאמר האל

תי מכל רע יברך ואל אוהמלאך הג: תי מעודי עד היום הזהועה אוים הרוקהאל

 :ב בקרב הארץותי אברהם ויצחק וידגו לרואת הנערים ויקרא בהם שמי ושם אב

   )טז-טו, ח"בראשית מ(

ברכת הבנים " :ם"אומר הרשב? לכאורה אין אנו רואים כאן ברכה ליוסף רק לאפרים ומנשה

כמו , ותו בדרך התורה והמצ,כלומר אם הבנים הולכים בדרכי אבות, "האבהיא ברכת 
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זה כבר ברכה "  תי אברהם ויצחקוויקרא בהם שמי ושם אב: "שבירך יעקב אבינו ואמר להם

אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך  ":ה בתהלים" כמו שאמר דוד המלך ע,גם לאבות

וכמו שאמר , )ד-ג, ח"תהלים פרק קכ (":'ההנה כי כן יברך גבר ירא : נךכשתלי זיתים סביב לשלח

  .)טו, ג"משלי כ( "בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני ":ה"שלמה המלך ע

שמע  ":ות הנחת תפילין שנאמר בהםו ובפרט מצ,היות והיום נכנסתי בעול התורה והמצוות

 )א"ברכות ו ע(ל "מרו חז וא,עשרהשלוש  הבגימטרייאחד עולה " אחד' קינו הואל' ישראל ה

 אני מקבל לכן )כא, ז"דברי הימים א י( "ומי כעמך גוי אחד בארץ ":ה כתוב"שבתפילין של הקב

 ואני מבטיח בזה חגיגית שאמשיך בלמוד התורה ,ה ואת מצוותיו"עלי את יחודו של הקב

ישראל לאמר בך יברך  ": שאהיה ראוי לברכת יעקב אבינו שאמר ליוסף,ובשמירת המצוות

, שהיו צדיקים והלכו בדרכי אביהם ) כ,ח"בראשית מ(" קים כאפרים וכמנשהומך אלייש

 ויקוים בי מאמר ,ואמשיך בשרשרת הזהב של המשפחה שהיו מדורי דורות לומדי תורה

  .)ו, ז"משלי י( "עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם ":החכם מכל אדם 

  

  

  

        דין וגאולה ברחמים דין וגאולה ברחמים דין וגאולה ברחמים דין וגאולה ברחמים  גאולה ב גאולה ב גאולה ב גאולה ב----דרשה לבר מצווה דרשה לבר מצווה דרשה לבר מצווה דרשה לבר מצווה 

        ))))פרשת ואראפרשת ואראפרשת ואראפרשת וארא((((

  . וברשות מרנן ורבנן ורבותי וכל המסובים עמנו לכבודנו,ברשות אבי מורי ואמי מורתי

 לבן שלש עשרה , שהחייני לפניו וקיימני,אפתחה פי בשבחי הגיוני לבוראי יוצרי ועושי

  .חסדוואברכה שמו כי טוב לעולם '  על כן אודה לה,ות הכניסניו ולקיום מצ,הגיעני

לכן אגיד כמה מילים על פרשת השבוע ועל  ,וה דורש ביום זה בדברי תורהוכנהוג בר המצ

  .עצמי בקיצור

  : נאמרפרשת השבוע

וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב : 'וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה

וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את : לא נודעתי להם' באל שדי ושמי ה

וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל : ען את ארץ מגוריהם אשר גרו בהארץ כנ

' לכן אמור לבני ישראל אני ה: אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי
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והוצאתי אתכם מתחת סיבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם 

ם ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהי: בזרוע נטויה ובשפטים גדולים

 ) ז-ב', שמות ו( :אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סיבלות מצרים' וידעתם כי אני ה

ונראה  .י-ל שד-שם הוויה ושם א, לוקים-שם א, בפסוקים אשר ' הבחילופי שמותויש לעיין 

למה הרעות לעם הזה למה " :ה השיב על שאלת משה ששאל בפרשה הקודמת"שהקבלומר 

 ,ה הנהגתי בממשלת העולם היא על שתי דרכים"לו הקב עונה ,)כב', שמות ה(" זה שלחתני

ויאמר ",  מידת הדין"ר אלקים אל משהדבוי" :לכן נאמר, במידת הדין ובמידת הרחמים

   . מידת הרחמים"’אליו אני ה

 מידת היינו" ‘ויאמר אליו אני ה",  מידת הדיןהיינו" וידבר אלוקים ": מקדים ואומרכןול

צריך להבראות העולם במידת הדין וסוף שיתף גם את מידת שכידוע בתחילה היה  (הרחמים

   : כמובא במדרשהדין מורה על מידת 'י-ל שד-א'כידוע גם שם  .)הרחמים

 נקרא אני ברשעים מלחמה עושה וכשאני, אלהים נקרא אני הבריות את דן כשאני

   .) ו,שמות רבה פרשה ג( שדי אל נקרא אני אדם של חטאיו על תולה וכשאני, צבאות

לא ' י ושמי ה-ל שד-וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא" :ומעתה יובנו הפסוקים כך

 מפני שכל מעשיהם , כלומר לאבות הקדושים לא נזכרתי במידת הרחמים,"נודעתי להם

ל להם את ארץ יה שגם זרעם יזכו שינח" ורצה הקב.ישרו עד שזכו גם במידת הדין לפני

 ונתתי לך ולזרעך :להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך" -ם כמו שאמר לאברהבמידה זו כנען 

-ז, ז"בראשית י(" ארץ כנען לאחוזת עולם והייתי להם לאלוקיםכל אחריך את ארץ מגוריך את 

לומר שגם " וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ מגוריהם ":וזה שאמר למשה, )ח

אבל אחרי שעבדו עבודה זרה , הדיןזרעם יהיו כמוהם שאהיה להם לאלוקים שיזכו במידת 

 , ולכן גזרתי עליהם צרות בכדי שישובו אלי,לא יכולתי להנחילם את הארץ כאשר אמרתי

 וזה שאמר ,למען אם גם לא יזכו על פי מידת הדין לגמרי ארחם עליהם במידת הרחמים

 "'י ה אנשראליי ר לבנולכן אמ" ,שמעתי ששבו אלי" שראליי וגם אני שמעתי את נאקת בנ"

  .שאשלוט עליהם בשם זה שהוא מידת הרחמים

 :ואמר' והוסיף ה,  ולקחתי הם ארבע לשונות של גאולה, וגאלתי, והצלתי,והוצאתי

ל עליון דברו טהור כי -אור החיים הקדוש הלא דברי אמקשה ה". והבאתי אתכם אל הארץ"

יא שמה אבל כל  ולא מצינו שכן היה אלא את בניהם הב,יוצאי מצרים הם הנכנסים לארץ

 :אמר" והבאתי ": ומתרץ כי לזה הפסיק קודם אומרו?דור יוצאי מצרים נפלו פגרים במדבר

כלומר ארבעת ההבטחות הראשונות הן בלא  ,פירש תנאי הוא הדבר" 'וידעתם כי אני ה"
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, אין כאן הבטחה זו' אם תנאצו התנאי והבטחה זו של הכניסה לארץ הרי היא תלויה בתנאי ו

  .הוא ידוע למוד התורה וקיום המצוותוהתנאי 

'  הנני מבטיח כאן בעזרת ה,וה ומהיום אני חייב בכל המצוותוהיות והיום נהייתי לבר מצ

לשמור זה מצות לא תעשה ולעשות , חגיגית ללמוד התורה כדי לדעת איך לשמור ולעשות

  .זה מצות עשה

  ? אומרים בן תורהוה כמו שומצ וה ולא בןומצ השואל שואל לכאורה למה נקרא בר

חוץ כמו והשני  בן האחד,  בארמית שני פירושיםה יש ל'בר'הטעם הוא כי המילה ו

אין אנו יודעים מה צופן לו הרי לכן כשהילד נכנס למצוות , וכדומה" בר מינן"שאומרים 

 לכן אי . על מפתן המצוות, כי עכשיו עומד על הסף,אם אומנם יחזיק במצוותההעתיד 

קרא י רק בעתיד אם הוא ממשיך בקיום המצוות אז הוא ראוי לה,והו בן מצאפשר לקרוא לו

  . כמו שהבן הוא תמיד בן לאביו כך הוא בן לתורה ולמצוות,בן תורה בן מצוות

  

  

  

        ))))פרשת יתרופרשת יתרופרשת יתרופרשת יתרו((((     כתרים שקבלו בסיני כתרים שקבלו בסיני כתרים שקבלו בסיני כתרים שקבלו בסיני----    והוהוהוהוווודרשה לבר מצדרשה לבר מצדרשה לבר מצדרשה לבר מצ
  .בדנווברשות מרנן ורבנן ורבותי וכל המסובים עמנו לכ, רשות אבי מורי ואמי מורתיב

 לבן שלש עשרה ,מנייני לפניו וקייי שהח,אפתחה פי בשבחי הגיוני לבוראי יוצרי ועושני

 אשר בצל ידם ,  בידי אומנים טובים נתנני,ת דתו הכניסניו ולקיום מצו,עניישנה הג

 באורח מישור ובמעגלי , וכחותם חרות על לב שמוני, תרגלוני על זרועם נשאוני,החביאני

ואברכה שמו כי טוב כי לעולם ’ על כן אודה לה, רך נתיב חיים הורוני וד,צדק הדריכוני

  .חסדו

  :)א"פח ע(מובא במסכת שבת , מתן תורהקראנו על בפרשת השבוע 

בוא מלאכי שרת לכל אחד י שישים רבאו בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע 

   . אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמעקשרו לו שני כתריםמישראל ואחד 

י ת שו שהיתרצובעלי הדרוש ?  אלא קבלה אחת ולמה זכו לשני כתריםתההלא לא היוקשה 

 ולפי .ה בפני עצמהוא מצוו שלימוד ה, למוד התורה.ב.  מעשה המצוותקבלת . א:קבלות

  .היו שתי קבלות זכו לשני כתריםש
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אמרו נעשה אך הי ,המפרשיםקושיית  נתרץ גם את ובכך, אבל אפשר לומר באופן אחר

 מצוות שבין אדם . א: התורה נחלקה לשני חלקים.אפשר שיעשו קודם שישמעווכי ונשמע 

 , דהיינו גניבה גזילה וכדומה, המצוות שבין אדם לחבירו.בין אדם לחבירומצוות  . ב.למקום

 . לפי שהשכל מסכים לזה בלא אזהרת התורה,אף שלא היה כתוב בתורה היה אפשר לקיימם

 , אם לא היתה התורה כותבתם לא היינו יודעים,מקום המצוות שבין אדם ללעומת זאת

היו צריכים לכן  ו,למשל תפילין ומזוזה וכמה מצוות אי אפשר לדעת אותם על פי שכל

ליות שבין אדם כמצוות השל אמירת נעשה מתייחס, ומעתה יתורצו הקושיות ,ןלשומע

שהרי היו כאן שתי  כן זכו לשני כתריםול,  ונשמע הוא על מצוות שבין אדם למקום,לחבירו

  . כנגד נשמעת כנגד נעשה ואחתאחקבלות 

ה "ונראה לומר לפי שהקב? תורהה להם בקבלת נואבל צריכים לדעת מה הם הכתרים שנית

 מנהיג למעלה מדרך . ב. מנהיג על פי דרכי הטבע.א: י מיני הנהגותנמנהיג את העולם בש

 ,ה מדרך הטבע מכונה בשם ימיןדהנהגה שלמעל,  זה ימין ושמאלם המקובלים קורי.הטבע

הנהגות הם על פי אלה שני ה ואלה שתי ,והנהגה שהוא על פי דרכי הטבע נקרא בשם שמאל

 ,י המצוות שבין אדם למקום זוכים להנהגה שהוא למעלה מדרך הטבע" דע,מיני המצוות

ה  ואפשר לומר דז. להנהגה שהוא על פי דרכי הטבעםי המצוות שבין אדם לחבירו זוכי"וע

 והנה על ,ה מניח תפילין" שהקב)א"דף ו ע (ברכותל במסכת "הרמז הוא מה שאמרו חז

די וזה השם מרמז על שידוד הטבע כמו שכתב האלשיך הקדוש בפרשת -התפילין יש שם ש

ת תפילין הוא להניח על יד שמאל ולכרוך על היד שבע כריכות שהוא רמז ו והנה מצו,וארא

 שהנהגת הטבע הוא על ,ה שמשדד הטבע"הוא רמז על הקבדי - והשם ש,נגד שבעה רקיעים

 והכל הוא על פי רצון השם יתברך לא מדעת עצמם ,פי מערכת השמים שהם מנהיגי הטבע

ושני הרצועות היוצאות מן השם ימין , חס ושלום שאין להם כח לעשות דבר מדעת עצמם

ע והשני מה שהוא  אחד מה שהוא על פי דרכי הטב,ושמאל הוא רמז על שני מיני השפע

ה והם שני כתרים שזכו בעת קבלת " והמקום שיוצאים משם הוא הקב,למעלה מדרך הטבע

  .התורה

 )י"ג והובא ברש"יתרו י] בובר[תנחומא ( דורשים )א, ט"שמות י(" ביום הזה באו מדבר סיני" :על הפסוק

 את עצמו חייב אדם לראותעת  מלמד שבכל ,הואיל ולא כתוב ביום ההוא אלא ביום הזה

  . וקבל את התורהעמד על הר סיניהיום כאילו 

ה לישראל בני היו קורין את הפרשה הזאת בכל "אמר הקב" : יודן בר סימוןביוכך גם למד ר

ילקוט שמעוני ( "שנה ואני מעלה עליכם כאלו אתם עומדים לפני בהר סיני ומקבלים את התורה

 אך גם היום עמדנו ברטט ,חג השבועות בקריאהיודן מתכוין לבי  ואם כי ר)א"יתרו רמז רע
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אז הדיבור יצא ש וכמו ,כאילו היינו במעמד הר סיני ווביראה ושמענו את עשרת הדברות

 והדיבור היה מדבר , מיליןשנים עשר מילין על שנים עשר שהיה ,ועקף את כל מחנה ישראל

 וכל ,מצוות יש בי כך וכך , קבלני:כביכול אל כל אחד ואחד מישראל ופונה אליו ואומר לו

  . ומיד היה הדיבור נושקו על פיו וזו היתה התקשרות לנצח,אחד מישראל היה עונה הן

  

  

           

  ויקראויקראויקראויקרא פרשת  פרשת  פרשת  פרשת ----    ההההוווובר מצובר מצובר מצובר מצודרשה לדרשה לדרשה לדרשה ל

  .דנוווברשות מרנן ורבנן ורבותי וכל המסובים עמנו לכב, רשות אבי מורי ואמי מורתיב

 לבן שלש עשרה ,מנייני לפניו וקיייח שה,אפתחה פי בשבחי הגיוני לבוראי יוצרי ועושני

  .ואברכה שמו כי טוב כי לעולם חסדו’  על כן אודה לה,ות הכניסניו ולקיום מצ,עניישנה הג

 לכן אגיד כמה מילים על פרשת השבוע ועל ,ה דורש ביום זה בדברי תורהוכנהוג בר המצו

  .עצמי בקיצור

  :פותחתפרשת השבוע 

דבר אל בני ישראל ואמרת : ל מועד לאמר אליו מאה'היקרא אל משה וידבר ו 

   )ב-א', ויקרא א( ...'ההם אדם כי יקריב מכם קרבן יאל

הלא היה ראוי לכתוב אדם מכם " אדם כי יקריב מכם"המפרשים מדוע כתוב שואלים 

 םי הקרבן מתקרבי" ע, מה השם קרבן לשון קרוב)א"ויקרא דף ה ע( הזוהר הקדוש אומר? יקריב

ה שעבר על מצוותיו " רוב הקרבן בא על חטא שאדם חטא ומרד בקבפ" כי ע,ה"אל הקב

 , שוחטים,י הקרבן שהוא עומד ורואה מה שעושים עם הבהמה" ע,'י כך התרחק מה"וע

 וכל הדברים האלה היה ראוי ,פושטים ומנתחים אותה לנתחים ושורפים אותה על המזבח

" תמותהיא נפש החוטאת ה" :)ו" הב"ירושלמי מכות פ(  כי מדת הדין אומרת,החוטא שיעשו בו

י הוידוי ותשובה מתכפר "מר שיביא קרבן ועוה חס על החוטא וא" אבל הקב,)ד, ח"יחזקאל י(

י הקרבן תתקרבו " ע,' כלומר מכם בעצמכם קרבן לה-" אדם כי יקריב מכם "-זה שאמר , לו

  .'אל ה

בעניני עוסק רוב פרשיות הראשונות ההשש ב כי ,הניםוספר ויקרא נקרא תורת כשידוע 

   :שים נאמר לכל ישראלופרשת קדב אבל , הנוגעים בפרט לכוהנים ובמצוות כהונהקרבנות
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ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי  ":'במתן תורה אמר ה. )ב, ט"ויקרא י(" שים תהיווקד"

 כידוע כי , הרי אתם ככוהניםי קבלת התורה וקיום מצוותיה"עדהיינו  ,)ו, ט"שמות י( "קדוש

וכך ישראל ביחס לשאר , שים יותרוהנים יש להם מצוות יתירות מכל ישראל לכן הם קדוכה

 והיום הזה חל , ובפרט מצות תפילין, היות והיום נכנסתי בעול התורה והמצוות.העולם

הנים וי קיום המצוות נכנסתי בכלל ממלכת כ" וע,הניםו תורת כשהיא תחילתבפרשת ויקרא 

' שמע ישראל ה ":ות תפילין שנאמר בהםומצב ובפרט ,הוגוי קדוש כנאמר במתן תור

ל שבתפילין של " ואמרו חז,שלוש עשרהמספר  להבגימטרייאחד עולה " אחד' אלוקינו ה

  ".ומי כעמך ישראל גוי אחד"ה כתוב "הקב

 ואני מבטיח בזה חגיגית שאמשיך ,ה ואת מצוותיו"עם זה אני מקבל עלי את יחודו של הקב

 :ה קרא להם" שאהיה ראוי להיות נמנה בין אלה שהקב,רת המצוותבלמוד התורה ובשמי

, ה" שכתוב בתפילין של הקב"ומי כעמך ישראל גוי אחד" "ממלכת כהנים וגוי קדוש"

  .ואמשיך בשרשרת הזהב של המשפחה שהיו מדורי דורות לומדי תורה

ואהיה " עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם"ויקוים בי מאמר החכם מכל אדם 

   .אמן ואמן. תפארת לכל המשפחה ולכל עם ישראל

  

  

  

  פרשת שמיניפרשת שמיניפרשת שמיניפרשת שמיני    ----    ההההוווובר מצובר מצובר מצובר מצודרשה לדרשה לדרשה לדרשה ל

  .וברשות מרנן ורבנן ורבותי וכל המסובים עמנו לכבדנו, רשות אבי מורי ואמי מורתיב

 לבן שלש עשרה ,מנייני לפניו וקייי שהח,אפתחה פי בשבחי הגיוני לבוראי יוצרי ועושני

 ,ניו אשר בצל ידם החביא,  בידי אומנים טובים נתנני,ת הכניסניוצו ולקיום מ,עניישנה הג

 באורח מישור ובמעגלי צדק , וכחותם חרות על לב שמוני,תרגלוני על זרועם נשאוני

  .ואברכה שמו כי טוב כי לעולם חסדו’ על כן אודה לה,  ודרך נתיב חיים הורוני,הדריכוני

  .מה מילים על פרשת שבוע ועל עצמי בקצרהוה דורש ביום זה לכן אגיד כוכנהוג בר המצ

  :נאמרפרשת השבוע ב

   )א, 'ויקרא ט( ויהי ביום השמיני
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 "יום חינוך הכהונה: " הואמילואיםהענין י ש"מסביר רש ".שמיני למילואים" :י"פירש רש

 כניסת י מבאר שלשון חינוך ולשון מילוי פירושם"במספר מקומות רש .)לז', י ויקרא ז"רש(

כשהוא נכנס לדבר ,  כל מלוי ידים לשון חנוך-ומלאת את ידם : " ובלשונוראדם לדבה

 חנכו כתיב זה אליעזר -חניכיו  ")מא,ח"שמות כ( "להיות מוחזק בו מאותו יום והלאה הוא מלוי

 "שחנכו למצות והוא לשון התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה

   .)יד, ד"בראשית י(

 שבעה והחינוך היוימי  , שיעבדו בוחנוכת המזבחו ,וך אהרון ובניו לעבודה כאן היה חנ

  .ימים קודם

   :אומר המדרש

תהלים (' שתולים בבית ה, זה שאמר הכתוב צדיק כתמר יפרח, ויהי ביום השמיני

 כך היה אהרן נטע ועשה שרשין אלו בניו של  ...צדיק כתמר יפרח זה אהרן) ב"צ

לכך , ומפתח אהל מועד לא תצאו', שתולים בבית ההיכן נטע אותם ... אהרן 

  )מדרש תנחומא פרשת שמיני סימן ג( .נאמר ויהי ביום השמיני

 בניך כשתילי :על חינוך הבנים בדרך התורה והמצוות אמר דוד המלך עליו השלוםועוד 

  .)ג, ח"תהלים קכ(זיתים סביב לשולחנך 

שנתנו לי עד שהגעתי ליום הזה שנכנסתי  במיוחד אני מודה להורי היקרים על החינוך הטוב 

ג "וה הכי חשובה מכל התריומצהת הנחת תפילין שהיא ו ובפרט מצו,בעול התורה והמצוות

 מצות , כמו מצות צדקה,ן כי בין המצוות יש שגם מבני אומות העולם מקיימים אות,מצוות

בה מאוד לפני ה זו חשוו והמצו,אבל אין אף גוי אחד בעולם שיניח תפילין, שבתומילה 

  .ה"הקב

  :שמעונימובא בילקוט 

 אלעזר אמרו ישראל לפני המקום אנו רוצים ליגע בתורה יומם ולילה  רבירמא

לין ומעלה אני עליכם יה קיימו מצות תפ"אמר להם הקב, אבל אין לנו פנאי

כאילו אתם יגעים יומם ולילה רבי יוחנן אמר מקרא מלא הוא והיה לאות על ידך 

  ) רמז רכבפרשת בא( בפיך' היה תורת הלמען ת' וגו

 תקנו תיכף ולכן. )ח', יהושע א( "והגית בו יומם ולילה"זאת אומרת שקולה מצוות תפילין כמו 

 , ומבינתך תבינני,ל עליון תאציל עלי-ומחכמתך א" :אחר הנחת תפילין לומר תפילה זו
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הנחת ה שלא שייכת לנראלכאורה ש..."  ובגבורתך תצמית אויבי וקמי,ובחסדך תגדיל עלי

    . אילולי הבנו את הקשר שבין לימוד התורה והתפיליןתפילין

 נשאלת השאלה ,)יד, ט"כ( "ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר ":הנביא ישעיהו אמר

 אבל העניין הוא כי יש חכמה ?למה לא אמר ואבדו חכמיו, מדוע אמר הנביא חוכמת חכמיו

 אבל אין להם חכמה עליונה ,אפילו בין אומות העולם יש חכמה ,ויש חכמה עליונה

 :זה שאנו מבקשים בתפילת שמונה עשרה. י לימוד התורה"ה ע"שמשיגים אותה מהקב

 וזוהי התפילה שתקנו תיכף אחר הנחת ,מחכמה עליונה" וחננו מאיתך חכמה בינה ודעת"

 והיות .עלחלק אלוק ממ, חכמה עליונה" ל עליון תאציל עלי-ומחכמתך א ":תפילין

י זוכים "שע" והגית בו יומם ולילה"שהבטחת לנו אם נניח תפילין יחשב כאילו קיימנו 

ל עליון תאציל -ומחכמתך א ":לכן יום שאתחיל להניח תפילין אבקש תיכף, לחכמה עליונה

שכל אויבינו " ובגבורתך תצמית אויבי וקמי ":ושיקוים בנו.  שאזכה לחכמה עליונה,"עלי

  .אמן,  ונזכה לגאולה שלמה במהרה,יפלו לפנינו
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        אירוסין אבי שראלאירוסין אבי שראלאירוסין אבי שראלאירוסין אבי שראל
כי אירוסין פירושו ,  על שם העברשם זה הוא, טקס הנקרא אירוסיןלאנו התאספנו כאן 

הרי את האיש מר ו שהיו מקדשין עם טבעת וא,שהיה נהוג בימי התלמודכפי קדושין 

 אחר .יותר תונה מאוחר אבל היו עושים את החופה ואת הח,מקודשת לי כנהוג היום בחופה

לה אירוסין נשארה על שם י המ ואילו,עושים הקדושין עם החופה ביחדאנו את וזכך ביטלו 

  .העבר

 .בזה אני רוצה להביא את המקור של האירוסין ולהגיד על זה כמה מילים הנוגע לעצם הענין

   :מר לישראלוה א" הקב,הושעבהמקור הוא 

וארשתיך לי :  ובמשפט ובחסד וברחמיםוארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק

  )כב-כא', הושע ב( :'הבאמונה וידעת את 

אנו אומרים את הפסוקים האלה בכל יום אחרי הנחת התפילין כשעושין את השלש כריכות  

בזה אנו , קידש אותנו לו'  זה נקרא טבעת הקדושין שה,עם הרצועה על אצבע הגדול

  .ה"מאורסין להקב

  : נאמר)הושע רמז תקיט(אלו סוקים פ שמעוני  על ילקוטב

ן וכ, יות מתכנסות אלא בשכר אמונהואת מוצא שאין הגל, ארשתיך לי באמונהו

שיר ( .אי תשורי מראש אמנהואתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבומר אכתוב ה

  )ח', השירים ד

 אם ,ווגייש לומר שהאמונה היא העיקרית לאחדות ולהצלחת הזמשיר השירים  הפסוק על 

 אז תמיד ,יצא הדבר שישאו זה את זו וילכו יחדיו' ווג הוא מן השמים ומהיאמינו שהזי

 אף אם חס ושלום יקרה פעם שיהיו בלחץ ,הםיישרור שלום ואהבה ואחוה ורעות בינ

על העבר ' יום הנשואין להודות להבה "י האמונה שיש בהם מחויבים הם אי" וע.ובדוחק

 .זווגם יקשרם יחד בקשר של קיימא שלא יפסק לעולם ויבקשו על להבא ש,עליהם עד היום

 ,"וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט בחסד וברחמים" :והחתן יאמר לכלה

 והן כשינהג עמנו בחסד וברחמים ,עמנו בצדק ובמשפט במדת הדין' כלומר הן כשינהג ה

 יחד "ך לי באמונהוארשתי" . נהיה אחודים ודבוקים יחדיו,וישפיע לו שפע ברכה והצלחה

  . נשמר אמונה שלנו בבית שנבנה לנו
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 ,' הבית אשר אתם הולכים לבנות לכם יהיה מלא ברכת ה:ואני מוסיף לכם את ברכתי ואומר

  .אמן ואמן.  עם אהבה אחוה שלום ורעות לעולם,שפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות
  

  

  

        ))))הההה""""תשרי תשנתשרי תשנתשרי תשנתשרי תשנ((((אירוסין מוטי שראל אירוסין מוטי שראל אירוסין מוטי שראל אירוסין מוטי שראל 
   :במסכת מועד קטן

  אמר שמואל בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניהודהי רמא 

  )ב, חי(

   :במסכת סוטה נאמרו 

 אמר רב ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת ב יהודהאמר ר

   )א, ב( פלוני לפלוני

  .)א, כב(אותו המאמר נאמר גם במסכת סנהדרין ו

 ,הטעם הוא פשוט? ת פלוני לפלוני ולא בן פלוני לפלונית נשאלת השאלה מדוע דוקא ב

 ויקח" : כמו שנאמר אצל אהרון הכהן,מאיזה בית היא באהוהבת צריכים לבדוק בת מי היא 

 :י על מקום"אומר רש ו)כג', שמות ו( " את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשהאהרן

 איזה חנוך לבדוק במשפחתהכלומר  "מכאן למדנו הנושא אשה צריך לבדוק באחיה"

 אבל הבן לא מספיק שיהיה ממשפחה טובה .פי זה תנהל את ביתה בעתיד לשהרי ע, קיבלה

 אי , אי בר אוריין הוא יאה:)א, נג( כמו שנאמר במסכת מנחות ,אלא הוא צריך יחוס בעצמו

 בן –ין בר אורי(אי בר אבהן ולאו  בר אוריין הוא אישא תיכליה , בר אבהן ובר אוריין יאה

כלומר מיוחס בלתי מלומד . ) תאכלהו האש–אישא תיכליה ,  בן גדולים–בר אבהן , תורה

  .לכן לא מכריזין בן פלוני לפלונית. ואף יש פגם בזה, אין חפץ בו

ה בר אוריין וגם בר אבהן במשך כל הדורות לא פסקה התורה "הבן שלנו שיחיה הוא ב

 .עתיד כי כפי שאנו רואים גם מצד הבת דומהואני תקוה ששרשרת הזהב תמשך גם ל, מהם

ה ענבי הגפן בענבי הגפן דור ישרים יבורך ואני יכול רק לאחל להם שהבית "והם יהיו בע

 הרוחה בגשמיות , שפע ברכה והצלחה,'אשר הם הולכים לבנות לעצמם יהיה מלא ברכת ה

 .אמן ואמן.  אהבה אחוה שלום ורעות כל ימי חייהם,וגם ברוחניות
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  אישה כשרהאישה כשרהאישה כשרהאישה כשרה    הנושאהנושאהנושאהנושא

  :ה"מר הקבובפרשת השבוע א

  )יח',  בבראשית( לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו 

   : נאמרראגמוב

 כנגדו זכה לא עוזרתו זכה? כנגדו עזר לו אעשה: דכתיב מאי, אלעזר רבי ואמר

 עוזרתו אשה במה, עזר לו אעשה כתיב: יהלמר א לאליהו יוסי רבי אשכחיה ...

 לא? לובש פשתן ,פשתן? כוסס חיטין ,חיטין מביא אדם: יהלמר א ?לאדם

  )א, יבמות סג( ?רגליו על ומעמידתו עיניו מאירה נמצאת

 ועל ידי זה היא עוזרת לבעלה , כי כן דרך האשה לפקח על ביתה ולעשות כל צרכי הבית

  .שיכול לעסוק בתורה ואינו טרוד בצרכי הבית ובגדול בניו

 מה שאין כן בשאר ,ה אשה מעצם איש" משום כך ברא הקב)אשית שער חבר( כותב בעל עקדה

עמוד שת ו, האישה האיש עםות כי צריכים להיות לבשר אחד ודבק,חיות זכר ונקבה בראם

 לכן לוקחה מצלע האדם שיהיו כגוף ,דו ושיהיה אהבה ואחוה ושלום תמיד ביניהםילצ

  . ואם זכה נעשית לו עזרו,אחד

   : נאמרבמדרש 

ילקוט ( כאלו קיים כל התורה מראש עד סוף  אחא כל הנושא אשה כשרהב ראמר 

  )ו"שמעוני רות רמז תר

  ?לפני שהוא נושאהאת איך לדעת ז, לדעת איך לבחון אם היא אשה כשירהאנו צריכים ו 

   :)א"כד ע( אנו מוצאים במסכת תענית תשובה לזה

 עיניה ,צריך בדיקהשעיניה יפות אין כל גופה כל זמן , שהיא בבית אביהכלה 

  . בדיקהכהטרוטות כל גופה צרי

   :שהרי קשהמאמר זה קשה להבין כפשוטו ש כמובן 

   . אין זה כלל שאם העינים יפות שמוכרח כל הגוף להיות יפה.א
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 שקר החן והבל היופי : כי ידוע המאמר,ל היללו עינים יפות או גוף יפה" שחזומר קשה ל.ב

  .)ל, לאמשלי ( תתהללהיא  'אשה יראת ה

דין והמנהיגים הרוחניים של העם האנו מוצאים בתורה שבית , אלא הכונה כאן אחרת

 ',עיני העדה' בשם )כד, ו"במדבר ט(בפרשת שלח ו' עיני הקהל' )יג', ד( נקראים בפרשת ויקרא

 מפני שהם מסתכלין ומשגיחין להדריך את העם על פי דיני התורה ,ומדוע נקראים בשם זה

 ,ם לפי שהם מסתכלי, הם הורי הכלהרא הנזכר בגמ'עיני הכלה' י זהעל פ .והמצוות

מטבח בידוע עניני כשרות כ . ומדריכים אותה על דרכי התורה והמדות טובותםמשגיחי

 מכשילה חלילה כי הבעל אינו יכול לדעת אם היא ,וברצונהובבית תלויים הרבה באשה 

 .נאמנים לתורה ולדת' ורים יראי ד המבחן בזה הוא אם נשא אשה מה,ים אסורםאותו בדברי

אין הבעל צריך לבדוק אחריה ש פירושו 'עיניה יפות אין כל גופה צריך בדיקה'כלומר 

 כי בודאי ראתה הכל בבית הוריה ויודעת איך להתנהג שיהיו ,ולשאול את פיה בעניני כשרות

ולא חושב אבל אם החתן מצא את הכלה באיזה בית מחזה או בית מחולות , הכל לפי הדין

 אז כל גופה צריכה ,כלומר כלה שעיניה טרוטות' , אם הם יראי ד,מאיזה משפחה מוצאה

 . כלומר אז הבעל צריך הרבה לדקדק ולבדוק אחריה אם היא אינה מכשילה אותו,בדיקה

ולד בת קול  הארבעים יום קודם יצירת' )א, ב(ל במסכת סוטה " כונת מאמר חזוזנראה ש

 כי הבת חשיבותה בת ',בן פלוני לפלונית' אומרת אין היא ו'ני לפלונייוצאת ואומרת בת פלו

  .מי היא

ידוע המצוה הראשונה אשר כ . נבין את הפסוקים בפרשת בראשית בענין עץ הדעתלפי זה

 אחר שאשתו חוה אכלה ונתנה גם .נצטוה אדם הראשון היתה שמעץ הדעת אסור לו לאכול

', בראשית ג("  אשר צויתיך לבלתי אכול ממנו אכלתהמן העץ" :ה לאדם"מר הקבולו לאכול א

ויאמר האדם האשה " ?כלומר האם לא ידעת כי הפירות מעץ הדעת הם טריפה לאכילה, )יא

כלומר ,  לא אמר ואכלתי אלא ואוכל,)יב' פס( "אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל

לקחתי את בתך חוה אשר  הרי , האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי: אדם אמר.אוכל עוד

 ואתה ידעת כי לא אוכל לעזוב , כי הרי אב אתה, היא  נתנה לי מן העץ ואוכל,אתה נתת לי

 האם לקחתי אותה מן השוק או נתתי עיני ,את הכשרות על ידה למה נתת לי אשה כזאת

  . אם כן אכלתי ואוכל עוד, הלא אתה בעצמך היית השדכן וגם השושבין,ביופיה

 ,שהייצחק לאהיות ל והלכה לממשפחתהה אשר ברכו את רבקה כשנפרדה ואסיים בברכ

 נדוניה לחתן אז נות כלומר אם לא נ)ס, ד"בראשית כ(" אחותינו את היי לאלפי רבבה" :אמרו

שהקשר שלכם יהיה ' יתן ד, את בעצמך היא הנדוניה היותר גדולה במדות הטובות שלך

 הבית שלכם . אהבה אחוה ורעות,באושרת ימים בעושר וו ותזכו לאריכ,קשר של קיימא
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 וההורים משני הצדדים יראו עיניהם וישמח לבם ותגל ,יהיה מלא שפע וברכה וכל טוב

  .אמן ואמן. נפשם

  

  

 

        מצא או מוצאמצא או מוצאמצא או מוצאמצא או מוצא
  :כתוב אחד אומר, שלשה כתובים הבאים כאחד

  )כב, ח"משלי י(מצא אשה מצא טוב  

  : אומרהשניכתוב ה 

  )כו', הלת זק(ומוצא אני מר ממות את האשה  

  : הכתוב השלישי אומראילו ו

  )כח', קהלת ז( בכל אלה לא מצאתי ואשה אדם אחד מאלף מצאתי 

 ,306 'אשה', 311 עולה 'איש' אמרו דורשי גימטריות?  כיצד יתישבו שלשה הכתובים האלה

 ורואה ,את בעלה אמור מעתה בזמן שאשה מוקירה ומעריכה .312 'ואשה' ,311' האשה'

אך אם הגברת , "מצא אשה מצא טוב"  אז ,306  והיא אשה311ול ממנה שהוא איש אותו גד

 והיא לא סתם אשה 311 שהוא איש ,רואה עצמה רמת דרגה לפחות שווה בשווה עם בן זוגה

ועל אחת כמה וכמה אם אשה , " מוצא אני מר ממות את האשה "אז ,311 אלא האשה 306

 והיא היא 311 שהוא אינו אלא איש , מאישהתא ונשמהרואה את עצמה גדולה רוגנדרנית 

 ".ואשה בכל אלה לא מצאתי" עליה נאמר ,312בבחינת ואשה 

  :  נאמר)ב"סג ע(יבמות גמרא בב, ובאותו ענין

 : חמא בר חנינא כיוון שנשא אדם אשה עווונותיו מתפקקין שנאמרביאמר ר

א אמרי ליה במערבא כי נסיב אינש איתת. 'ה-מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מ

 מרמוצא דכתיב ומוצא אני . מצא דכתיב מצא אשה מצא טוב. הכי מצא או מוצא

  . ממוות את האשה

  :)על העין יעקב ף"הרי( רבי יאשיהו פינטוהקשה על כך 
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האי דרשא דקאמר כיוון שנשא אדם אשה רבי חמא ל ל"מנבו לדקדק יש 

נמחלין ומה עניין זה  ועוד קשה דהוה ליה למימר עוונותיו ,עוונותיו מתפקקין

מ יותר ראוי לומר עוונותיו "ומ, ל פירש עוונותיו נסתמים"י ז" ורש,של מתפקקין

ועוד קשה שאלת בני מערבא שהיו . נמחלין כי מה נפקותא היא להיות נסתמין

צריך לבקש להם טוב טעם ודעת איך אפשר לחתן , שואלין לחתן מצא או מוצא

כי , יה יודע אם מצא אשה טובה או אשה רעהבין לילה אחד סמוך לנישואין שיה

 דמה נפשך אם ,ועוד קשה מה תועלת יש בשאלתם .זה לא יבחן עד המשך הזמן

 ואם מצא אשה רעה מה בידו של זה ,היא אשה טובה גם בלא דבריהם היא טובה

  .ומה כוונתם בזה, צעורי קא מצערי ליה ואתי לנחומי, לעשות

  :ווהוא מאריך בתשובתו על קושיותי

ל מצא "דהול. "מצא אשה מצא טוב"חמא הוקשה הפסוק ' ד דלר"הביאור נלע

ועוד למה שינה . 'ה- ולמה חזר לומר מציאה אחרת ויפק רצון מ,'ה-טוב ורצון מ

לזה דרש שהכוונה . 'ה-ולא אמר וימצא רצון מ" ויפק רצון"את טעמו לומר 

והכוונה .  נסתמיןל"י ז" ופירש,ללמדנו שכשנושא אדם אשה עוונותיו מתפקקין

מ עוונותיו אשר חטא אינם " מ,פ שהחתן מתכפרין לו עוונותיו"לומר שאע

אלא כל חטאותיו אשר חטא הם מונחים בקופסא ונסתמים שם , נמחקים לגמרי

צדיק ולא ישוב ,  בתומואם אחר הנישואין הוא מתהלךש. לראות מה יהא בסופו

ולא תזכרנה עוד כל , ו לגמריאלא הולך בדרך ישרה הם מחולים ל, עוד לכיסלה

אבל אם .  ואדרבה עליהם חיו יחיה שנחשבים לו זדונות לזכויות,חטאותיו לרעה

 אז מגלגלין עליו עוונותיו ,ו ישוב לכיסלה אחר נישואין ויחטא ואשם"ח

אם האדם שמצא אשה השתדל , כתובוזהו נרמז ב. ראשונים וזכור יזכרם עוד

ינו שהלך בדרך ישרה וטובה ועשה מצוות ומצא טוב דהי, ללכת בדרך טובים

 פירוש אותם עוונות שהיו ,'ה- רצון מונעש,  הנה אז ויפק רצון,וזכויות

 לא מיבעיא,  שנסתמו בשעת נישואיו,מפוקפקין ונסתמין בידו מחטאת נעוריו

 שנחשבים לו כל אותם ,'ה-שנמחלים הם לו לגמרי אלא הם נעשים רצון מ

שישוב  ,ו להיפך" ואם ח.'צוות ויעלו לרצון לפני העוונות וחטאות כזכויות ומ

 שעכשיו מגלגלין עליו ,לכיסלה אז אפילו מחילה לא יש לו לעוונותיו הראשונים

זה הדבר עצמו היתה כוונת בני מערבא שהיו שואלין  ו.את הכל ונפרעין ממנו

 כי היו רוצים להזהיר ולהדריך את החתן בדרך ישרה שלא ,לחתן מצא או מוצא

 לכך היו אומרים ראה ניתנו לפניך שני דרכים את החיים ואת ,וב עוד לכיסלהיש
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יש דרך ישר לפניך ואז תקיים מקרא שכתוב מצא . את המוות ואת הרע, הטוב

להים ואדם לשמור -דהיינו אם תשתדל למצוא חן ושכל טוב בעיני א, אשה

ברי חטאות  שד,"'ה-ויפק רצון מ"ואז יתקיים בך סוף הפסוק שאמר , מצוותיו

ועוונות המתפקקין ונסתמים בפניך בשעת הנישואין כולם יהיו לרצון ויחשבו 

וגם יש דרך המוות לפניך שהוא אם תחזיק ברשעתך ותשוב . 'כזכויות לפני ה

 ,"ומוצא אני מר ממוות את האשה" שאז נאמר עליך המקרא שנאמר ,לכיסלה

ועתה ,  עוונותיךלהיות שהפסדת מה שהרווחת בשעת הנישואין שנמחלו לך

. בוודאי שדבר זה מר ממוות. גלגלת אותם עליך ברוע מעשיך וזכרתם עוד איתך

 או מקרא ומוצא אני מר ,וכיוון שיש בידך לקיים מקרא מצא אשה מצא טוב

וזה כוונת , וטוב לך'  ראוי לך שתבחר בחיים והלכת בדרכי ה,ממוות את האשה

יר לו שני עניינים שהם אפשריים בני מערבא באמרם לחתן מצא או מוצא להזכ

כדי שהחי יתן אל ליבו ויקיים מקרא שכתוב מצא אשה , להשיג באמצעות הזיווג

ולא היתה כוונת בני מערבא לשאול את החתן אם מצא אשה טובה או . מצא טוב

  .ל" עכ.כמו שכתבנו,  כי זה לא היה יכול לדעת עד לאחר זמן,רעה

     

  

  

  באשרי כי אשרוני בנותבאשרי כי אשרוני בנותבאשרי כי אשרוני בנותבאשרי כי אשרוני בנות

 ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות : זלפה שפחת לאה בן שני ליעקבותלד

   )יג-יב', ל בראשית( :ותקרא שמו אשר

 שמכבד , אשה נשואה לבעל ההולך בדרך מישור ודרך התורהכאשר ,ידוע כי מדרך העולם

והוא משכיל בכל דרכיו ומצא חן , )א, בבא מציעא נט(יכו יל אוקירו לנש"לאשתו כמאמר חז

 , אז האשה הזאת מברכת לחמותה באלף ברכות בכל יום,וב בעיני אלקים ואדםושכל ט

 פרי קודש הלולים אשר נפל חלקי ,דולים נאים כאלהידלת גישג' הואומרת לה ברוכה את ל

  .בנעימים

 אז הוא , והוא נבזה ומשוקץ בעיני הבריות, סר מן הדרך הישר, לא כן אם בעלה רע מעללים

 והנה .האשה אלף קללות לחמותה ואומרת ארורה שזו ילדה וגידלהההיפך שבכל יום נותנת 

 זה יהיה אשרי שאגדל את בני על דרך כזאת , לאהאת דבריעל פי האמור יש לפרש 

 שהבנות אשר יהיו נשואות לבני הזכרים ,יבוא הזמן שיגיעו לפרק הנשואין וישאו נשיםכשש
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 ובכל עת ,לא יברכו אותי בכל יום ובפה מ, בנעימיםן אשר נפל להןיתענגו וישמחו בגורל

  ".ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות ":וזאת כונת הכתוב, ובכל שעה יהללו וישבחו אותי

      

  

 

  ברכה גשמית ורוחניתברכה גשמית ורוחניתברכה גשמית ורוחניתברכה גשמית ורוחנית

   )א"ע לא נדה, ב"קידושין ל ע( ואמו ואביו ה"הקב, באדם יש שותפין שלשה

רכות של השותפים אל  האדם הב .ה נותן בו את הנשמה" אביו ואמו הם שותפים בגוף והקב

 חיים של , חיים ארוכים:כגוןברכת ההורים היא יותר גשמית וגופנית , הם מעין חלקם באדם

ה היא יותר רוחנית מגינזי "אבל ברכת הקב,  של עושר ואושר וכדומה, של טובה,שלום

  . מעילאה דעילאה, מטל השמים,הנשמה

כשברך כך אנו רואים ש ,יו יותר רוחניותה יהםלכן גם ברכות' ה אבות העולם הלכו בדרכי 

 "  ומשמני הארץ ורוב דגן ותירושקים מטל השמיםואלהויתן לך " :יצחק את יעקב אמר לו

   :אומר על כך המדרש

 זה ותירוש, תלמוד זה דגן ורוב, משנה זה הארץ ומשמני, מקרא זה השמים מטל

   )ו"רמז קטבראשית ילקוט שמעוני ( , אגדה

שתי ליצחק אבינו נתכוון אלא ש, קרא יוצא מידי פשוטו דברים כמשמעןלכאורה אין המ

 ומשמני הארץ בזכות ,טל מן השמים בזכות למוד המקרא' ה שיתן לו ,הכונות בברכותיו

נמצא שתלה ברכותיו בתנאי ,  ותירוש בזכות אגדה,ב דגן בזכות התלמודו ור,למוד המשנה

  .קבלת התורה ללמוד ולעשות

 ומברך את הזוג את החתן והכלה , הגשמית והרוחנית, הברכות יחדאני מצרף את שתי

הבית שלכם יהיה בנוי על שני היסודות האלה רוחניות ,  בכם שתי הברכות ביחדמותקיייש

ה ובאור התורה כברכת "החיים שלכם יהיו מוארים באור הקב', וגשמיות ויהיה מלא ברכת ד

ונזכה כולנו , ר ואושר כברכתם של ההורים וגם תהיו מבורכים בחיים ארוכים בעוש,ה"הקב

  . וההורים יראו בעיניהם את רוב אושר והצלחת בניהם אמן ואמן,לגאולה שלמה בקרוב אמן
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  הבית היהודי כבית המקדשהבית היהודי כבית המקדשהבית היהודי כבית המקדשהבית היהודי כבית המקדש

  :בפרשת השבוע תרומה

   )ח, ה"שמות כ(   ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 

בשעה שאדם כך גם  . ישראלי כלומר בתוך בנ,"בתוכם" לא נאמר אלא " בתוכוושכנתי"

 כלומר בשעה ,"ועשו לי"  בבחינת'מקדש לו אשה הוא אומר לה הרי את מקודשת לי וכו

  .ועשו מקדש" לי"שהחתן אומר לכלה 

   :חלקיםק היו שלשה "בהמלידוע ש

  . מקום זה היה מיועד לכל ישראל- עזרה  .א

 . מקום זה היה מיועד רק לכהנים בלבד-היכל   .ב

  . זה היה מיועד רק לכהן גדול מקום-קדש הקדשים   .ג

  :חלקיםשלשה ל יש אותה חלוקהובחיי המשפחה של  כל אדם גם כן 

 ומחוייבים להשתתף במרצם ,האיש והאשה צריכים להיות חברים בכל עניני צבור  .א

  .כוחם והונם לטובת הכל בעד כל בית ישראל

 כמו ,וכן האיש והאשה יש להם ענינים משותפים מה שנוגע למשפחה בלבד  .ב

  . ושניהם ביחד עם שאר קרוביהם,האבות עם הבנים והבנים עם האבות

הדברים ,  מקום מיוחד שמתייחס אך ורק לאיש והאשה בלבד,אבל יש מקום שלשי  .ג

 .שבינו לבינה ומקום זה צריך להיות קודש קודשים

 עליהם בשלשה תשימלאו את חובתם המוטלבאופן אם האיש והאשה יתנהגו בחייהם 

השכינה תשכון בביתם ,  יהיו בגדר בית המקדש ויקוים בהם ושכנתי בתוכם אז,מקומות אלה

  .ואז אשרי חלקם וגורלם

 לחתן והכלה שיזכו לחוג את חתונתם ברוב אושר ותאני מצרף בזה גם את ברכותי הלבבי

  .ואהבה ואחוה ושלום ורעות ישרור ביניהם תמיד, ועושר

  .אותם את רוב אושר והצלחת בניהם אמן ולהורים יראו עיניהם וישמח לבם ותגל נפשם בר



   נישואין�  352

 

 

        
        

  חתן וכלה ורעים אהוביםחתן וכלה ורעים אהוביםחתן וכלה ורעים אהוביםחתן וכלה ורעים אהובים

 שמות אלה הם כנגד .אחד חתן כלה והשני רעים האהוביםהני שמות יש לזוג תחת החופה ש

  ואילו  ימי הנעוריםחתן וכלה כנגד,  ימי הנעורים וימי הזקנה,שתי התקופות שבחיי אדם

  .רעים האהובים הם העת של ימי הזקנה

 אבל , מחן ומיופי אז הם נקראים חתן כלה,נעורים כשאדם חושב וחולם מאהבההבימי 

ביחסם זה לזה נקראים  אז האיש והאשה ,חלומות האלוה שנתבטלו אצל האדם ,בימי הזקנה

 ימי הנעורים , מאושרים הם האיש והאשה אם שתי התקופות האלה.בשם רעים האהובים

אבל לבוא אל , פיהם עליהם במלוא זהרם וזיום ופרשו כנ, אצלם בתוקפםשוים ,וימי הזקנה

 וכמו ,לפי דת משה וישראל' ההאושר הזה יכולים אך ורק כשנשואיו של אדם יהיו קודש ל

שהנישואים אצלו אינם  הופעה , שאמר החתן לכלה הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל

  .טבעית כמו אצל כל ברואי עולם אלא הם לו ענין קדוש רם ונשא

 שתי שמחות אחת נגד ימי הנעורים ימי ,כופלים בברכות שמח תשמח רעים האהוביםוזה ש

 שהשמחה תשרור ביניהם גם בימי הזקנה ,חתן כלה ואחת נגד ימי הזקנה ימי רעים האהובים

  .כמו בימי חתן כלה

 שפע ברכה ,'ה הבית שלכם יהיה מלא ברכת ,הנני מברך מעומק הלב את הזוג הנחמד

,  חיים של אהבה אחוה שלום ורעות, חיים ארוכים וטובים ביחד,ר עושר ואוש,הצלחה

  . ונזכה כולנו לגאולה שלמה בקרוב אמןותועיניהם של ההורים רואות ושמח
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        )ד"תשל( פישמן  פישמן  פישמן  פישמן הספד לסבתא חנההספד לסבתא חנההספד לסבתא חנההספד לסבתא חנה
  :החכם מכל אדם אמר בקהלת

  )ה, ב"בקהלת י( כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים 

 כי מי הוא זה ילוד אשה שיסודו מעפר שיוכל לומר על עולם ',בית עולמו' יש להבין הלשוןו

  ? ויותר ראוי לקראו עולם האמת,העליון שהוא בית עולמו

  :)א"קנב ע(ל האירו עינינו לבאר הכוונה בזה במסכת שבת "אכן חז

 כי הולך אדם אל בית עולמו אמר רבי יצחק מלמד שכל צדיק וצדיק נותנין לו 

  .בודומדור לפי כ

 : מובן סוף הפסוקכאן ומ.י מעשיו הטובים"ז ע"כפי הכנתו בעוההאדם מקבל מדור כלומר 

למי שעמל במעשיו הטובים והכין  , היינו למי שהולך לבית עולמו,"וסבבו בשוק הסופדים"

  . ראוי שיסובבו הסופדים לספדו ולבכותו לפי כבודו, מדור בעולם הבאלעצמו 

  מדור שהכינה לעצמה,טתהי שאנו עומדים לפני מ,נה המנוחהאני יכול להעיד על אשתי ח

  .כי קיימה בקפדנות את כל המוטל על אשה יהודיה

 ידוע היה לכל מי שהכיר אותה את . ידה היתה פתוחה לכל מבקש,כמו כן במצוות צדקה

  . "במקום להיות רע יכולים להיות טוב" :בכל הזדמנות היתה רגילה להגיד, לבה הטוב

  :י עיקרים יש בהספדכידוע שנ

ה " והקב, לעורר לחיים ליבות השומעים להוציא דמעות חמות על פטירת אדם כשר.1 

  .)א, מועד קטן כה( סופרן ומניחן בבית גנזיו

י קבלת עול התורה " לעורר לתשובה ולמעשים טובים ולעשות נחת רוח לנפטר ע.2 

  .י בניו ובנותיו"עובפרט , והמצוות

 שתקבלו על עצמכם לילך בדרכי , ילדיי היקרים בלב נשבר ונדכהפונה אני אליכםלכן 

 ובזה תוסיפו . ובפרט השבת קודש לקדשו כראוי,האבות ולשמור תורה ומצוות בכל פרטיה

   .גרמו לה חס ושלום צער ויסורים גם שםת א ול,לאמכם היקרה חיים נצחיים
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כל ימי חייה ובפרט  ודי שבעה צער ויסורים ,כידוע לכם היא אהבה אתכם אהבת נפש

למרות שהלכה ובאה ונסעה זה היה רק כלפי חוץ כי היה , הייסורים האחרונים שאין לשערם

  . אבל לפני התלוננה כל הזמן שאין אבר אחד שלא כואב לה,לה רצון עז לחיות

  .ובזכותכם תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים עם נשמות כל צדיקים וצדקניות שבגן עדן

   .אלקים דמעה מעל כל פנים'  ומחה הבלע המוות לנצח

  .ונזכה לביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן כן יהי רצון

  

  

  

        ענין הספד שמספידין על הנפטרענין הספד שמספידין על הנפטרענין הספד שמספידין על הנפטרענין הספד שמספידין על הנפטר
ההספד השני ו , את שרה אמנושספדההספד הראשון הנזכר בתורה הוא של אברהם אבינו 

בתורה לא  ,)י', ית נבראש(" ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד" :הוא ליעקב אבינו שכתוב בו

ואחיכם כל בית ישראל יבכו את " : בשני בני אהרון שמתו כתוב.'הספד' נזכר עוד לשון

ויבכו את אהרן שלשים : "אצל אהרן הכהן בפטירתו כתוב ,)ו', ויקרא י(" 'ההשרפה אשר שרף 

את ויבכו בני ישראל " :בפטירתו של משה רבינו עליו השלום כתובו, )כט', במדבר כ(" יום

אולם בכל אלה לא  )ח, ד"דברים ל(" ת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משהומשה בערב

' שמואל א(בנביא לעומת זאת מוזכר לשון הספד מספר פעמים על שמואל , הספדלשון נזכר 

   . ועוד)יב', א' שמואל ב( על שאול ויונתן )א, ה"כ

  :נאמר) א, מועד קטן כה(רא בגמ

ל אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיו בשביל כבוד שכל הבוכה ומתאבל ע

   .שעשה לו

 רא כמובא בגמ,בימים הקדמונים היו מספידין רק על אדם גדול בתורה כמו גאון או רב גדול

כי נח נפשיה דרבי זירא "  ,"כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא" :)ב,מועד קטן כה (

 אבל על אדם פשוט לא היו ,דים להגיד הספדהיו אנשים מיוח ".פתח עליה ההוא ספדנא

טעם ההבדל הוא כשנפטר אדם גדול בתורה לא נשאר מי שימלא את מקומו , מספידין

 אבל יהודים פשוטים ,חבל על דאבדין ולא משתכחיןדהיו מספידין ולכן , בדרגתו הגבוהה

טלית ותפילין בש ו ול, כי כל יהודי היה מתפלל בכל יום,היו הרבה שימלאו את מקום הנעדר
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אבל כעת בזמנינו אשר היהדות בכל העולם וגם לצערנו , מר שבת ומצוות אחרותווש

 והניח ,ואם נעדר יהודי אשר התפלל בכל יום, בארצנו הקדושה היהדות הדתית במיעוט

אנו מחויבים ולכן  זה יקר המציאות ואין מי שימלא את מקומו ,תפילין וטלית ושמר שבת

 שם( רא זה שאומרת הגמ.אבל עליו יותר מפטירת רב וגאון בימים ההםלהספיד ולבכות ולהת

שכל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיו בשביל כבוד שעשה " :)א, כה

   ".לו

 סוף , פירוש הדבר,)יג, ב"קהלת י(" סוף דבר הכל נשמע" :זה שאמר שלמה המלך עליו השלום

 משמיעים מעשיו  נשמע היינו הכל הכל,בר עודכשנשתתק מלדהיינו  ,דבורו של אדם

 וכך לשון .' שומר מצוות היה וכו, צנוע היה פלוני זה,אומרים עליו כשר היה פלוני זה

  :המדרש

סוף דיבורו של אדם הכל משמיעין את מעשיו כשר היה , סוף דבר הכל נשמע

ה "ב שבשעה שאדם נפטר מן העולם הק..., ירא שמים היה פלוני זה, פלוני זה

אומר למלאכי השרת ראו מה הבריות אומרות עליו כשר היה ירא שמים היה 

  )יג, קהלת רבה פרשה יב( ,פלוני זה מיד מטתו פורחת באויר

והרוח תשוב אל " , זה הגוף"וישוב העפר אל הארץ כשהיה" :)ז, ב"י (זה שאמר בקהלת

  . זה הנשמה"האלקים אשר נתנה

 סבל יסורים קשים בגוף , שומר מצוות, איש צנוע,על המנוח אפשר להגיד שהיה אדם כשר

  . ובפש ועד יומו האחרון

  . כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלין לו על כל עוונותיו :עליו יכולים להגיד

  .תהי נפשו צרורה בצרור החיים ויהי מליץ טוב על כל המשפחה

  .אמן ואמן. וינוח בשלום על משכבו ויעמוד לגורלו לקץ הימין
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         שם טוב שם טוב שם טוב שם טוב----הספד הספד הספד הספד 

  :המדרש  אומר

אחד מה שקרא לו , שלשה שמות יש לו לאדם, ) א,'קהלת ז(טוב שם משמן טוב 

 ואחד שקונה הוא לעצמו  ... ואחד שקוראים לו אביו ואמו ...ה מתחלה"הקב

ה "והקב, ואם לאו קנה שם רע, אם זכה במעשים טובים קנה שם טוב, במעשיו

שנאמר טוב , אלא במה שיש בו משם טוב, בחומניח את כל השמות ואינו מש

אינו נאבד ממנו שמו הטוב שיש לו , ששם טוב אפילו מת ומונח בקברו', שם וגו

  )'מדרש אגדה שמות א( ...מאותו השם שקראו לו בשעת לידתו, בשעת מיתתו

   .םטוב מכולהי מעשיו הוא "עשם שקנה  מובן ש

כל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו סוף דבר ה" :שלמה המלך סיים את קהלת במאמר

  . כלומר זה תכליתו"שמור כי זה כל האדם

 דבורו של אדם  סוף- דבר סוף )יג, קהלת רבה פרשה יב( ל "חזעל סוף דבר הכל נשמע אומרים 

, אומרים עליו כשר היה פלוני זה,  מעשיום הכל משמעי-הכל נשמע , כשנשתתק מלדבר עוד

  'מים היה שומר מצוות וכוירא ש, צנוע היה פלוני זה

ה למלאכי השרת לכו וראו מה הבריות אומרות " ובשעה שאדם נפטר מן העולם אומר הקב

מיד מטתו פורחת באויר למעלה כמו שנאמר ' עליו אם אומרים עליו כשר היה צנוע היה וכו

 זה -והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה ,   זה הגוף-בקהלת וישוב העפר על הארץ כשהיה 

  .הנשמה

 ושהיה שומר מצוות זה ,יצחק כפי שהכרתיו ושמעתי עליו היה אדם כשר וצנוע' המנוח ר

כמו  דרך התורה וזה זכות גדולה מאוד בני ביתו שחינך אותם עלויכולים לדעת מצאצאיו 

כי " :ה"מר עליו הקבואחרי כל הנסיונות שנתנסה אש ,שאנו מוצאים אצל אברהם אבינו

הרי שזו  )יט, ח"בראשית י(" 'וה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך הידעתיו למען אשר יצו

 כל הבוכה ומתאבל על אדם )א, ק כה"מו( ראעליו נאמר בגמ, זכות גדולה יותר מכל הנסיונות

  . ה מוחל לו על כל עוונותיו מפני הכבוד שעשה לו"כשר הקב
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ה וינוח בשלום על משכבו תהי נשמתו צרורה בצרור החיים ויהיה מליץ יושר על כל המשפח

  . ויעמוד לגורלו לקץ הימין עם כל הצדיקים

  . אמן. אלקים דמעה מעל כל פנים ונזכה לגאולה שלמה' בלע המוות לנצח ומחה ה

        
        
        

        פרשת חיי שרהפרשת חיי שרהפרשת חיי שרהפרשת חיי שרה    ----הספד הספד הספד הספד 
  

  :פותחת בפסוק, חיי שרה ,פרשת השבוע

  )א, ג" כבראשית(  ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים

  : המדרשאומר

 זו שרה  ... תמימים כך שנותם תמימיםןימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה כשם שה'  יודע ד

  )א, בראשית רבה פרשה נח(שהיתה תמימה במעשיה 

  :שלמה המלך אמר

  )ה, ב"בקהלת י( כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים 

שה שיסודו מעפר שיוכל לומר על  כי מי הוא זה ילוד א',בית עולמו' ויש להבין הלשון 

  ?ראו עולם האמתולקהיה  ויותר ראוי ,עולם העליון שהוא בית עולמו

  :)א"קנב ע(ל האירו עינינו בזה במסכת שבת " חז

 כי הולך אדם אל בית עולמו אמר רבי יצחק מלמד שכל צדיק וצדיק נותנין לו 

  .מדור לפי כבודו

וממילא מובן סוף , י מעשיו הטובים"ם הזה עכפי הכנתו בעולהצדיק מקבל מדור  כלומר 

 , מדורשהכין לעצמולמי  , היינו למי שהולך לבית עולמו"וסבבו בשוק הסופדים" :הפסוק

  .פדו ולבכותו לפי כבודוו לסםראוי שיסובבו הסופדי

 . ישר וירא שמים,היה איש תםש יכול אני להעיד עליו ,כפי שהכרתי את המנוח הרבה זמן

השתתף בלמוד הדף היומי עד שחלה ו , עסק בתורה כפי יכלתו,ואת לומדיהאהב את התורה 

 כל :ל" וכבר אמרו חז, קבל כל אדם בסבר פנים יפות, נוח לבריות. האחרונהזובמחלתו 



   הספדים�  358

 

 

 ואחרי הכל היסורים שסבל .)י',אבות פרק ג( שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו

 בצרוף כל .)א"ברכות ה ע(  עונותיו של אדםן כל ממרקיןרי יסו:ל"בסוף ימיו ועל זה אמרו חז

, לבכותוו כי הולך אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים לספדו :ל אפשר להגיד עליו"הנ

כל הבוכה ומתאבל על אדם : )א"ה עכ( טןקעד  ובמסכת מו)ב" עקה(כמו שאמרו במסכת שבת 

  .לוה מוחל לו על כל עונותיו מפני הכבוד שעשה "כשר הקב

תהי נשמתו צרורה בצרור החיים ויהיה מליץ יושר על כל המשפחה וינוח בשלום על משכבו 

  .ויעמוד לגורלו לקץ הימין עם כל הצדיקים

  .אלקים דמעה מעל כל פנים' בלע המות לנצח ומחה ד

  .אמן ואמן. ונזכה לגאולה שלמה

  

  

  

         פרשת ויקרא פרשת ויקרא פרשת ויקרא פרשת ויקרא----הספד הספד הספד הספד 
  :אנו קוראים בפרשת השבוע

 ואמרת ישראל בני אל דבר :לאמר מועד מאהל אליו 'ה דברוי משה אל ויקרא

 את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה מן 'לה קרבן מכם יקריב כי אדם אלהם

 יקריב מועד אהל פתח אל יקריבנו תמים זכר הבקר מן קרבנו עלה אם :קרבנכם

  )ג-א', ויקרא א( :'ה לפני לרצנו אתו

אדם כי " :המפרשים כבר שאלו מדוע כתוב, בחעל המז' הידוע הוא כולו לכקרבן עולה 

  ? "יקריב כי אדם מכם " :הלא היה ראוי לכתוב, "יקריב מכם

והדבר מובן גם . לשון קרובמ השם קרבן הוא  מסביר שפירוש)א"ויקרא דף ה ע(הזוהר הקדוש 

 על פי רוב הקרבן בא על חטא שהרי ,ה"י הקרבן מתקרבין אל הקב"עכי  ,על דרך הפשט

י הקרבן שהוא עומד ורואה מה שעושים " וע,ה"טא ועל ידי כך התרחק מהקבשאדם ח

 וכל הדברים האלה היה ראוי שיעשו , פושטים ומנתחים אותה על המזבח, שוחטים,בהמהל

י הוידוי ותשובה מתכפר "החוטא יביא קרבן ועש יו ואמרה חס על"אבל הקב,  על חטאובו

י הקרבן " ע"'הקרבן ל אדם כי יקריב מכם" זה שאמר .'הרי הוא מתקרב חזרה אל ה, לו
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 קי( הנה נאמר במסכת מנחותעדין יש לנו תקנה ד כיום שאין מקדש ואין קרבן .'המתקרב אל 

    :)א"ע

 ולא מנחה ולא) חטאת ולא (עולה לא צריך אינו, בתורה העוסק כל: רבא אמר

 לכ? האשם תורת וזאת החטאת תורת זאת: דכתיב מאי, יצחק רבי אמר. אשם

 כאילו אשם בתורת העוסק וכל, חטאת הקריב כאילו חטאת בתורת העוסק

  . אשם הקריב

 , בתורת חטאת,המנוח עסק אתנו בצוותא במסגרת הדף היומי הרבה שנים בתורת עולה

אם כן הקריב את כל הקרבנות שאדם , בסדר קדשיםש כל הקרבנות  אשם ובתורתבתורת

 כידוע . כלומר מכם בעצמכם קרבן,כי יקריב מכם קיים גם אדם ך נוסף על כ.חייב להקריב

 ונעשה בו נתוחים על נתוחים וסבל הרבה יסורים ,אחד מהדברים שעשו בקרבן היה נתוח

 וידוע שיסורים ממרקים עוונותיו של אדם ובודאי החזיר את נשמתו נקיה ,בגופו ממש

חיים עם כל נשמות  ובודאי הוא ראוי שנשמתו תהיה צרורה בצרור ה,וטהורה כמו שנתנה בו

 וינוח בשלום על משכבו ויעמוד לגורלו לקץ , ויהיה מליץ יושר על כל המשפחה,הצדיקים

  .הימין עם כל הצדיקים

   .אמן אמן. אלקים דמעה מעל כל פנים' בלע המות לנצח ומחה ד

 

        
        

  ))))מצבהמצבהמצבהמצבההההה גילוי  גילוי  גילוי  גילוי ----    בשלושיםבשלושיםבשלושיםבשלושים(((( ללינקה  ללינקה  ללינקה  ללינקה ----הספד הספד הספד הספד 

. ל"ה הדגולה והחשובה שנפטרה בחו האש,התכנסנו היום כאן לגלוי המצבה של המנוחה

אני רוצה רק להוסיף כמה מילים על , בטוחני שבודאי הספידו אותה שם במקום שנפטרה

  .מה שנאמר שם

 רוב חייה היו ביסורים שהתחילו כבר , כפי שהכרתי את המנוחה וכפי שידוע לי מאחרים

 וכך נמשך הסבל ,בימי נעוריה כשהתאלמנה מבעל נעוריה ונשארה עם שתי יתומות קטנות

היא ' ה בעזרת . אשר כמוה לא היה מאז בריאת העולם,עד השואה שבאה על עם ישראל

כ "עברה את כל הצרות ונשארה בחיים עם שתי בנותיה החשובות והדגולות אשר הקימו אח

וידוע ,  מצוות ומעשים טובים אשר לא כל אדם זוכה לכך, דור של תורה,משפחות לתפארת

עטרת זקנים בני בנים : "ה אמר"שלמה המלך ע. ני בנות הרי הם כבניםשבני בנים או ב
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 וזהו הרכוש הכי ,המנוחה זכתה לראות את כל זה בחייהו ,)ו, ז"משלי י( "ותפארת בנים אבותם

  .גדול בעולם אשר אדם משאיר אחריו בסוף החיים

לאה אשת ל והרי ,)יג', בראשית ל( "ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות ":כתוב בפרשת ויצא

 אלא את . ולא גרמה לה אושר ונחת רק להיפך כידוע,יעקב אבינו לא היתה רק בת אחת

 , בנותי, ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות,הפסוק הזה יכולה להגיד המנוחה ששמה לאה

 שהם , ובזכות זה בצרוף היסורים שסבלה.שהקימו דור ישרים יבורך לתפארת ולתהילה

ב ותהי נשמתה צרורה בצרור החיים עם " בודאי תזכה לחיי עוה,ל אדםממרקים עוונות ש

 ותנוח בשלום על משכבה ותעמוד לגורלה לקץ ,נשמות כל בצדיקים וצדקניות שבגן עדן

  .הימין עם כל הצדיקים

 .אמן. אלקים דמעה מעל כל פנים' בלע המות לנצח ומחה ד
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        חשיבות לימוד התורהחשיבות לימוד התורהחשיבות לימוד התורהחשיבות לימוד התורה
    

        ....אאאא

 כמו ,נשכחיםהידועים אבל הדברים את הזכיר נ רק אלא ,דשים כאן דברים חנאמרלא 

  .בפתיחה לספרו" מסילת ישרים"שכותב בעל 

  : הלשון בזו)ח"ה, א"פ (תלמוד תורה' הלם "רמבב לימוד התורה מוזכרחיוב 

 בין שלם בגופו בין בעל , בין עני בין עשיר,למוד תורהכל איש מישראל חייב בת

 ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה , גדול שתשש כוחובין בחור בין זקן, סוריןיי

 ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ,ומחזר על הפתחים

  ".והגית בו יומם ולילה ": שנאמר,ביום ובלילה

  . "'ודברת בם וכו": ריאת שמעאחרים מביאים את הפסוק מק

  :)י"ה (ם"ועוד שם ברמב

ופן יסורו מלבבך כל ימי : " שנאמר,עד יום מותו ?תורהללמוד עד אימתי חייב 

  ."חייך

מפני  " שאחר פטירתו של אדם שואלים אותו)ב"יומא לה ע (ל אומרים במקום אחד"ידוע שחז

קבעת עיתים " : שהשאלה היא כתוב)א"שבת לא ע ( ובמקום אחר,"? עסקת בתורהמה לא

, נם טרודים בטרדת הפרנסהאנשים שאי. שתי השאלות מופנות לשני סוגי אנשים. "?לתורה

אך .  בתורהו עסק מדוע לאואלים אותם ש– ם מחוייבים לעסוק בתורה תמיד ממששה

  . עיתים לתורהו קבע אםאליםושאלו  , שכל אחד טרוד בפרנסתו,אנשים כמונו

  . ביום ובלילה, לקבוע זמן לתלמוד תורה בזמן הפנוישיש חיוב, ם" הרמבלכך מתכוון כאן
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        ....בבבב

  :)ב"מ, ו"פ (במסכת אבותו

 אוי להם : בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת:ל"ריבמר א

  . שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף,לבריות מעלבונה של תורה

מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר : " על הפסוק בירמיה)א" עפה( מ" וב)א" עפא( ובנדרים

  :אומרת הגמרא" רץאליו ויגידה על מה אבדה הא' דיבר פי ה

רשו י עד שפ,רשוהוידבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכי השרת ולא פ

  ."על עזבם את תורתי' ויאמר ה ":דכתיב, ה בעצמו"הקב

 :עבירות החמורותהה על שלוש "ויתר הקבו מצינו ש:)א, פתיחתא, ר"איכ (אומר על זה המדרש

שלוש העבירות על . תלמוד תורה על ולא ויתר, גילוי עריות ושפיכות דמים, בודה זרהע

  ."על עזבם את תורתי"לא א, הללו לא נאמר שבגללן אבדה הארץ

 גדול משכר של כל המצוות כך עונש ביטול תורה תלמוד תורה כשם ששכר בספרי נאמר

עוד נאמר שם אפילו על מיעוט זמן של בליעת הרוק אדם . גדול מעונש של כל העבירות

  .במה הוציאועתיד ליתן דין וחשבון 

 שלא ,עובר ואינו חוזר עודש עצמו ועל הזמן היקר עלכל אחד ואחד מאיתנו צריך שירחם 

כדי , ילך לשמוע בעלי מוסר –מי שאין ביכולתו ללמוד לבד . ו"יבטלו בדברים בטלים ח

  .תלמוד תורהכחשב לו ייזה ו,  לשמור ולעשות ולקייםשיוכל

  

        ....גגגג

, שער היראה, מובא בראשית חכמה; ב"צג ע, א"אוצר המדרשים ח; ו"א ה"שמחות חבוט הקבר פ (מובא בברייתא

  :)ב"פי

 בזמן שאדם נפטר מן העולם :מר להם א? כיצד דין הקבר:אליעזר' שאלו את ר

לי  הגידה , קום: ויושב על קברו ומכה אותו בידו ואומר לובא מלאך המוות

. שמימה י יודע  גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאינ: אומר לו!שמך

  .ומעמידו ומחייבו בדין, בגופומיד מכניס רוח ונשמה 

 הדין והעונש אם אינו יודע דוע חמוריםומ, ם אותו מה שמו להבין מהו העניין ששואליךצרי

  . כל זה צריך ביאור.לא היה נידון –  משמע שאם היה יודע להגיד את שמו.את שמולהגיד 
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ואברהם זקן בא " על הפסוק )א"קכט ע, א"ח (והר נקדים את מאמר הז,לפני שנבאר זאת

 , אומר הזוהר? איך באים עם ימים?"בא בימים"של  מה הפירוש :הזוהר שואל. "בימים

ה מעיד עליו " הקב.175שני חייו היו ו ,את בוראואברהם  שנים הכיר שלושכידוע בן 

 זהו – "תורותייעקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ו ":ואומר

שלא עבר עליו אפילו יום אחד בלי תורה , בימים שלמים עם תורה ומצוות, בא בימים

  .ומצוות

  :ובהמשך הזוהר שם

 דאורחוי אתכשרן קמי קודשא בריך הוא ואיהו שנר  אתמר אבל זכאה הוא ב

   . לקרבא ליה לגביהביהאתרעי 

הנשמה ומוליכין ומביאין אותה כשאדם נפטר מן העולם באים מלאכים ולוקחים את , כיצד

 לא פסק פי : והיא משיבה? עסקת בתורה: אותהם שם שואלי.לפני בית דין של מעלה

 ? עשית מעשים טובים:שוב שואלין אותה. פי לא הפסיק מלעסוק בתורה:  כלומר–ה מגירס

ועל ,  רבותשואלין עוד שאלותכך ו.  היא משיבה הן?רדפת אחרי מצוות. היא משיבה הן

כלל הוא בבית דין ? עושין עימה מה. ומכחישה על כל מעשיה הרעים,  היא משיבה הןהכל

יפה ,  יפה דנתני:תאמראין פוסקין דין ועונש עד שתודה הנשמה בעצמה וש , מעלהשל

 מראים לה בכוח הדמיון ומכניסין אותה ,כדי שתודה בעצמה על כל מעשיה. חייבתני

קצה האחד של הארמון מראין לה שולחן גדול ב. לארמון גדול ומהודר בכל מיני יופי

ובקצה .  ועוסקים בתורה, כל אחד ספרו לפניו, חבורה של זקנים חשוביםל ידושיושבין ע

 כולם עסוקים , חבורה גדולהתיושבעל ידו  ש,השני של הארמון מראין לה שוב שולחן גדול

 עצמו בעולם הזה מי שהרגיל את, באופן טבעי. לים ובכל מיני שחוק והיתולבדברים בט

סדר את לשמוע ו ,שולחן החכמיםשבת ליד יפנה לש בוודאי – תורההלומדי להימנות על 

 – בשחוק ובדברים בטלים עולם הזהמי שהרגיל את עצמו ב, לעומת זאת. לימודם ועיונם

ובזה יבורר . כשנכנס בארמון הזה יפנה את עצמו לחבורה של עוסקים בדברים בטלים

: ת המילים בפסוקכוונ זו. ביכולתה להכחיש עודלא יהיה   באופן שכבר,עולם הזהמעשיה ב

  ."מסילות בלבבם"

   

        ....דדדד

בשעה שאדם נפטר מן העולם בא מלאך המוות ואומר . עכשיו נחזור למה שהתחלנו בו

האיש שעסק כל ימיו בזמן ש , העניין הוא? מה העניין בזה, שאלנו. קום הגידה שמך:לנפטר
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. תיקן בזה את כל העולמות ואת האורות הרמוזים בצירוף שמו, ותהפנוי שלו בתורה ומצו

  . מצוותיוי את כל התיקונים שעשה במעשהוא זוכה לראותובעת הסתלקותו מן העולם 

  :)ב, ר סב"ב (מובא במדרשוכך 

 ? אלין דמן: אמר להון. עשרי נהרי אפרסמוןתלתכד דמך רבי אבהו אחזו ליה 

 לתוהו והבל כחי יגעתי לריק ואני אמרתי !?הו אלין דאב: אמר. דידך: ליהואמר

   .'כליתי אכן משפטי את ה

  :עוד נאמר שם

 מראה להם שכרן שהוא ה"ב ואימתי הק–" לחסידיותה והמו' יקר בעיני ה"

  ."ותה לחסידיווהמ" :ד" הה, סמוך למיתתן?מתוקן להם

 את יםמשיגהם ז  א.)ר שם"ב ("ותשחק ליום אחרון" כאמור ,רואים ושוחקיןהם באותו הזמן 

 להיפך חי את חייו אבל מי ש.הם מאיר לפניםושמ, תיהם בצירוף שמויםרמזנכל הרמזים ש

  . כלל בעולם העליוןם מתוקנים ולא ימצא, אינו יודע כלל משמו ומרמזיו,ו" חעולם הזהב

 ,שאמר והיה העולם שאיני יודע את שמימי  גלוי וידוע לפני :לזאת אומר למלאך המוות

והלך לפניך צדקך וכבוד  ":זו כוונת הכתוב. נים אותו מכל איבריו שלא תיקן אותםולפיכך ד

הם יוליכוהו ויסתירוהו מכל פגע רע ,  התיקונים שתיקן בחייו במעשה מצוותיו".יאספך' ה

  .נוח על משכבו בגנזי מרומיםובטח י

  

        ....הההה

". בלילות' ההעומדים בבית ' כל עבדי ה' הנה ברכו את ה ":ה אמר בתהלים"דוד המלך ע

,  העוסקים בתורה בלילהתלמידי חכמיםאלו : ")א"קי ע (על כך בסוף מנחותיוחנן ' אמר ר

  .)" בקורבנות:כלומר(מעלה עליהם הכתוב כאילו עוסקים בעבודה 

כמו , עוסקים בתורה בלילהמדבר על ההפסוק מנם א.  דרוש זהיוחנן' יש לתמוה מאין לר

כאילו הכתוב  נשמע מהפסוק שמעלה עליו ובן כיצדעדיין לא מ אבל ;"בלילות ":אמרנש

  ! בפסוקת נזכרינהאעצמה עבודה ההלא , עוסק בעבודה

, שהרי בתורה אפשר לעסוק גם בישיבה, "העומדים: "יוחנן היתה קשה הלשון' נראה שלר

 שהיא רק , זה עולה על העבודהעל כרחך ?"העומדים"ו  מהם כן א.ולא רק בעמידה

  ".תלשרעמוד ל ":כדכתיב, בעמידה
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כי עבודת הקורבנות . יתירה על עבודת הקורבנות תורה יש מעלהל :כך תובן כוונת הפסוק

 כאילו הקריב קורבנות כל לכן נחשב. היא גם בלילות אבל התורה, רק ביום ולא בלילההיא 

  .היום וכל הלילה

 העוסק בתורה נחשב –" זאת תורת העולה ": שםת המובאה השנידרשהפורש התעם זה 

התורה היא העולה למעלה יותר מעבודה  – "היא העולה על מוקדה ":ועוד. כהקריב עולה

 אבל עסק התורה ;שאינו זמן עבודה,  לעניין כל הלילה,הנעשית על מוקדה על המזבח

  .נחשב גם בלילה לעבודה כשרה

  

        ....וווו

... לם הבא והקרן קיימת לו לעועולם הזהאלו דברים שאדם אוכל פירותיהם ב

  .  כנגד כולםתורהותלמוד 

ושמרת את החוקים ואת המשפטים "כתוב בתורה : לכאורה יש להקשות על המשנה הזו

 : כלומר–" היום לעשותם ומחר לקבל שכרם" :דורשיםו ,"אשר אנכי מצווך היום לעשותם

  .שכר מצוות בהאי עלמא ליכא

יעקב ' דבי רתנא  ":' אומרת הגמ)א"קמב ע ( ובסוף חולין)ב" עלט(  בקידושין:עוד קשה

,  הרי שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות–' למען ייטב לך והארכת ימים'  :...אומר

אריכות והיכן ? טובת ימיו של זההיכן ,  ובחזירתו נפל ומת,ושלח את האם ולקח את הבנים

 לעולם –' אריכון ימיךולמען י',  טובשכולו לעולם –' ייטב לךלמען ' אלא ?ימיו של זה

  .כ רואים בפירוש דשכר מצוות בהאי עלמא ליכא"א. " ארוךלושכו

מכאן ואילך ,  עד שליש משלו– הידור מצווה" : אומרים)ב" עט( ק" במסכת ב: כךהעניין הוא

 דכל ,שם' י ותוס" רשו פירש.וצאות על מצווה עד שליש משלוהשכר ה. "ה"משל הקב

 אמר )ב" עצט( במנחותו. ם הזהלה בעו"משלם הקבו ,ה"שעושה יותר מהחיוב הוא משל הקב

שחרית וערבית קיים  קריאת שמע אפילו לא קרא אלא" :שמעון בר יוחאי' יוחנן משום ר' ר

ואם , למוד תורה יצא ידי תריאת שמעכי בק". ' והגית בו יומם ולילה... לא ימוש'מצוות 

וצאה כל ה ו; שחרית וערבית עוסקים בתורה עושים בזה יותר מהחיובריאת שמעחוץ מק

כ בוודאי כדאי וראוי "א, לם הזה ומשלם השכר בעו,ה"א משל הקבייותר על החיוב השהיא 

  .לעסוק בתורה

  :)א" עיג( האמור נוכל להבין את המעשה בתלמוד המובא במסכת שבתלפי 
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למידי  מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש ת,תנא דבי אליהו

אשתו נוטלת תפיליו ומחזרתם בבתי והיתה .  ומת בחצי ימיו, הרבהחכמים

 ."כי הוא חייך ואורך ימיך" כתיב בתורה : ואמרה להם,כנסיות ובבתי מדרשות

 מפני מה מת –  הרבהלמידי חכמיםבעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש ת

פעם אחת נתארחתי אצלה והיתה .  ולא היה אדם מחזירה דבר?חצי ימיוב

 אמרה ? בימי נידותך מה הוא אצלך,תיִּב :ואמרתי לה. מסיחה כל אותו מאורע

 אכל ?בימי ליבונך מהו אצלך.  אפילו באצבע קטנה לא נגע בי, חס ושלום:לי

ואמרתי .  ולא עלתה דעתו על דבר אחר,עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר

ואל אשה  ": שהרי אמרה תורה,שלא נשא פנים לתורה,  ברוך המקום שהרגו:לה

  .) ועד שתבוא במים לטבילה היא בנידתה:י"רש(" קרבבנידת טומאתה לא ת

מהי המשמעות לכך שהיא לקחה איתה . א:  האשהלכאורה קשה להבין את כל מה שעשתה

כר ש הלא ידוע ש? למה מת בחצי ימיו:השאלהפירושה של מה . ב?  בעלה שלןהתפיליאת 

כולו ארוך וכולו עולם שב הם" למען ייטב לך"ימים והואריכות , מצוות בהאי עלמא ליכא

  !טוב

 28- בון ב'יגע ר: "אמרו עליו.  שנה28 שמת בן ,בון'  עובדא דרתברכות מובאבבירושלמי 

 ובכל זאת מת ,בון אדם כשר היה' ובוודאי ר. "שנים מה שלא יגע תלמיד ותיק במאה שנה

  . אלא לעולם שכולו ארוך? והיכן אריכות ימיו של זה,בחצי ימיו

מכאן , הידור מצווה עד שליש משלו, ק"ב-כפי שאמרו ב.  הענייןעם האמור נבין את כל

כל ש, וכפי שאמרו במנחות. לם הזהכלומר משלם את השכר בעו, ה"ואילך משל הקב

 בעלי שקרא : שאמרה האשהו זה–  שחרית וערבית כאילו עסק בתורהקריאת שמעהקורא 

 חובת צא יםיובכל   שחרית וערביתריאת שמעשהרי בק, הרבה ושנה הרבה יותר מחיובו

כ למה "א, לשלם על כך בעולם הזהה " הקבצריך,  והוא עשה יותר מן החיוב;למוד תורהת

  ?מת בחצי ימיו

 .שכל העוסק בתורה פטור מתפילין, ה אומרים"במסכת ר' התוס: ומה שנטלה את התפילין

על . יובו הניח תפילין ועשה יותר מחי כן" ואעפ;כ היה פטור מתפילין"א, בעלי שנה הרבה

כ למה מת בחצי " א.ו ישולם לו בעולם הזהושכר, ה"משל הקבצריך הוא לקבל שכר זה 

  . עד שבא אליהו ושאל אותה וענה לה מה שענה. ימיו

שאם חס ושלום באים על אדם יסורים שלא תיתרעם על זה , ומזה נוכל ללמוד מוסר השכל

כמו ששאלה האשה , מצוותהלא אני מתפלל ולומד תורה ושומר , לשאול למה מגיע לי
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כי אין , ל אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו"על זה אמרו חז. הזאת

  . כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, בטח ימצא במה לתלות. פורענות בלי עוון

,  ויגאלנו גאולת עולם,מן השבים אליו בלב שלם ומן העוסקים בתורה לשמה' הישימנו 

  .אמן

  

  

  

        תורהתורהתורהתורהההההמעלת לימוד מעלת לימוד מעלת לימוד מעלת לימוד 
  

 ואל תביאנו לא ,ותיךושתרגילנו בתורתך ודבקנו במצ" :בכל בוקר אנו מתפללים ומבקשים

 –  אם מתרגלים תמיד בתורה, הא בהא תליא:זאת אומרת". וןולידי חטא ולא לידי עבירה וע

בה תורה בין בעידנא דעסיק "  :)א"סוטה כא ע (ל" כמו שאמרו חז. לא באים לידי עבירהיאז

  ".ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלא

 וכפי שאמרו, מוד התורה הוא גדול מאודי השכר של ל,שהתורה מצלת מן החטאכך חוץ מ

 כך הוא ,מוד התורהישכר גדול על ל וכמו שיש". תלמוד תורה כנגד כולם: ")א"מ, א"פאה פ(

ה על "ויתר הקב" :)א, פתיחתא ( במדרש איכה כמו שמובא.טול תורהיגדול העונש של ב

   ".תורה מאסה של על ויתר ולא , דמיםשפיכותעבודת כוכבים ועל גילוי עריות ועל 

 היא ד של מעלה" בביהשאלה הראשונה שהוא נשאל, גם אחרי שאדם נפטר מן העולם הזה

פוטר מים "שנאמר  ,  אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורהש,  עסק בתורהאם

  .)ב" מ עקידושין ("ראשית מדון

תי ש שאת, וצריך לומר. )א"שבת לא ע (תים לתורהי עאם קבעגם כן אותו שואלים באמת 

 , בן אדם שיש לו זמן ואפשרות ללמוד תורה: שוניםהשאלות הללו שואלים שני סוגי אנשים

 . הוא צריך להגות בתורה יומם ולילהאלא, תים לתורהיקביעת עבהוא לא יוצא ידי חובתו 

 , פועלים, עמלאבל אנשי.  יומם ולילה: כלומר–?  עסקת בתורההאם: א היאצלו השאלה

 שעוסקים כל היום בפרנסתם ואין להם זמן לעסוק בתורה ,סוחריםו בעלי מלאכה ,פקידים

 "לגזול"חייבים אנשים כאלו  ?תים לתורהי קבעת עהאם:  היאאצלם השאלה –יומם ולילה 

  .תים לתורהימזמנם ולקבוע בכל יום ע
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  :)ח"ה, א"פ (ם בהלכות תלמוד תורה" הרמבבך כותכ

 בין שלם בגופו בין בעל , בין עני בין עשיר,כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה

 אפילו היה עני המתפרנס מן ,חוו בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כ,סוריןיי

  .הצדקה ומחזר על הפתחים

  .תים לתורהי עפטר מתלמוד תורה ולקבועיאין שום תירוץ להשזאת אומרת 

ל ותיקן "בא הרב שפירא זעל כן . כל יחיד בביתו כל מיני מניעות ועכוביםבדרך כלל יש ל

 בפרט אם .בטוח שלא יעבור עליו יום בלי תורה –  מי שלומד אותו.הדף היומיקביעות את 

 יותר מבאחד ,"עשרה שיושבין ועוסקין בתורה"מעלה שיש בשזוכים גם ַל, לומדים בצוותא

  . בתורהשעוסק

 ידוע המשל של החפץ ". והאר עינינו בתורתך...בנו בינהיותן בל" :אנו מתפללים בכל בוקר

  ... שמבקשים ולא לומדיםאותם אנשיםל על "חיים ז

 –" תי תלכווקואם בח: " הפסוקי אומר על" כמו שרש,על כן צריכים להתאמץ בתורה

  .שתהיו עמלים בתורה

היה הרחבת הדעת ואפשרות ת ש,ו" בלי שום פניה ח,יהי רצון שנזכה ללמוד תורה לשמה

יעודים שנכתבו י ובזכות התורה נזכה לכל הברכות וה.ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים

  . אמן,נויגואל במהרה בימהונזכה לביאת , בתורה
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        סוד הייבום והחליצהסוד הייבום והחליצהסוד הייבום והחליצהסוד הייבום והחליצה

  

שתי , ותשתי זרוע:  ששןבאדם ה.  שהם שבע צורות,האדם נברא בצלם ובדמות עליון

בניין האדם על ידה בונה ". והיו לבשר אחד ": והשביעית היא אשתו;גוף וברית, ירכיים

וההולך בלא בנים , )ב"יבמות סג ע (מי שאינו עוסק בפריה ורביה ממעט הדמות. עליוןכדמות 

  .בוםיי י"יש תקנה קרובה לזה עאמנם . לם הבא ולא יחיה לעולם הזהמת הוא בעו

 ,השלמת שבע הצורותמתקיימת י אשתו "כי ע, יש מניח רוח באשתוצריך לדעת כי כל א

כמובא בזוהר , ב החודשים הראשונים"י- ובפרט ב. רוחו באשתו לאחר מותותונשאר

  שגם הוא נותן,לוחם עם הבעל השני שנשא את האלמנההוא זה הרוח . פרשת משפטיםב

אין דעתה של משום כך . ת מנצחו ופעם זת מנצחופעם ז,  ואלו הרוחות מתקוטטות,רוחבה 

י זה היא " ע.כי הרוח הקודם מקשקש בתוכה כמו נחש, בעלה השני כדבעיבהאשה נחה 

  .זוכרת תמיד את בעלה הראשון ובוכה עליו

לא תינשא ו,  נקראת אשה קטלנית– גם הוא  לשני ומתהנישאו, אשה שמת בעלהמטעם זה 

 לא ישוב אחור ,אשון בניצחון הרה רוחו של הבעלאחר שכבר הוחזקש, הטעם הוא. עוד

  .הבא אחריובכוחו לכל הוא  ועצום ,ימינו

,  כי הנשמות הן למעלה משפחות משפחות, והם מאילן אחד,שווים הם –מנם שני אחים א

 ,אח השניה ו שלאח הראשון עם רוחהלכן מצטרף רוח . דומות לאילן שענפיו מרובין

אבל אם האלמנה נישאת . א חוזר ונבנה ואז הו,אח הראשון בזרע היולדה נשמת תומתגלגל

  .  וכל דאלים גבר, שתי הרוחות אינן מתיישבות בה–ח כ נותן בה רו" והוא ג,לאחר

 שהוא נעול , של בעלהו כי היא מנעול,"מנעל"ת אהאשה נקרמפני ש,  הואעניין חליצה

 י אז, שהוא כמו בעלה, של בעלהיוהמנעל לאחאת היא חולצת אשר כ. ומוסגר תוך חיקה

  . של הבעל הראשון ונפתח ויוצא הרוח,היא מסתלקת ממנו

  .  הזוהרי"חליצה עפהיבום והי בקיצור עניין וזה
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        פרייה ורבייה ולימוד תורהפרייה ורבייה ולימוד תורהפרייה ורבייה ולימוד תורהפרייה ורבייה ולימוד תורה
ע " ר... כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים:אליעזר אומר' ר

יב  וכת,"ים עשה את האדםקכי בצלם אל ":שנאמר,  כאילו ממעט הדמות:אומר

  ... דמים וממעט הדמותך כאילו שופ:בן עזאי אומר". ואתם פרו ורבו ":בתריה

ואת , נאה מקיים ואין נאה דורש,  יש נאה דורש ונאה מקיים:אמרו לו לבן עזאי

 ומה אעשה ונפשי חשקה : אמר להם בן עזאי!הנאה דורש ואין נאה מקיים

  )א"יבמות סג ע( .י אחרים"אפשר לעולם שיתקיים ע, בתורה

  

 איך פטר את עצמו במה ? איך עלה על דעתו שלא ליקח אשה: בן עזאיהבין את דברייש ל

  ?שנפשו חשקה בתורה

 צריך שתדע שזה –  כי זה שאמרנו שמי שהולך בלא בנים אין לו תקנה,זוהרהאומר על זה 

לעולם על  אבל אם הוא בא .הולידהוא מחליט שלא ל להוליד ומיועד האדםיהיה כאשר 

 בא להתחסד עם בני  כאשר או,שחסרה לו בגלגול הקודםמתוך (ים מצווה אחרת לקימנת 

 הצדיקים בבואםזאת משום ש. ולידוייענשו אם לא י ולא , צריכים בניםינם אלו א–) דורו

 ועם זה יש ;ל-והיא עולה במעלת בית א,  הנה נפשם זוכרת אשר היה כבר לעולמים,לעולם

פדיון ל  שנטהפנחס בן יאיר'  כר,מצווה אחרתלה למצווה אחת יותר מים נטיצדיקיל

  .לם הזה באו לעושלצורך כן,  כי נפשם דורשת הטוב להם ומה שהיא צריכה,שבויים

שהוא נוטה אל עסק התורה  דהיינו –  ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה:לכן השיב בן עזאי

  .  והיא תשובה ניצחת. לא על הבנים, לם הזהוראה שלזה בא לעו
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         על נפש האדם על נפש האדם על נפש האדם על נפש האדםרה והמצוותרה והמצוותרה והמצוותרה והמצוותתותותותוההההפעולת פעולת פעולת פעולת 

  

  

ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם " רצה הקב:חנניה בן עקשיא אומר' ר

  ".חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר' ה ": שנאמר,תורה ומצוות

  

 שאמרו ל דרך מהוהוא ע,  מלשון הזדככותהיא" זכות"המילה ע שודי": לזכות את ישראל"

  .לצרף בהן את ישראל כדימצוות אלא התנו ילא נשל "חז

 בנוקיימת  העביות שי מה:רה ומצוותי תו" שאנו משיגים עוזכות הז הויש להבין עניין

  ?רה והמצוותהתועסק י " עשאותה אנו צריכים לזכך

מחשבת הבריאה .  אבל בקיצור אפשר להבין את עיקר העניין,דורוך מאאההסבר לזה הוא 

 והוטבעלכן . נת ידו הרחבה יתברך ויתעלההנות לנבראים כפי מתישל האדם היתה כדי ל

ל מידת שהרצון לקבל הוא הכלי . בהנשמות רצון וחשק גדול לקבל את שפעו יתברך

כן מידת התענוג  –כי לפי מידת גודלו ותוקפו של הרצון לקבל את השפע , התענוג שבשפע

  . והם מקושרים זה בזה עד שאין לחלק ביניהם,והחמדה שבשפע

 בשיעור .והרצון הגדול לקבל את השפע מיוחס לנברא המקבל, חס לשפע התענוג מיואמנם

 כן הוא שיעור ההתגשמות של – שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך

  .הרצון לקבל הכלול בשפע

הר  ה מתהמקובלים מסבירים זאת כמו אבן הנחצב. לוה ממעל-ידוע שהנשמה היא חלק א

, רק ההבדל הוא בזה. לוה-חלק אהיא  כן הנשמה – א חלק מההרהאבן היש כפי. י גרזן"ע

כל . ההר,  כמו החלק הגדולנראה החלק החדש בצורתו, שכאשר הגרזן מחלק את האבן

הרי שיש הפרש בין הנשמה , אולם ביחס שבין הנשמה לאלקיה. צורההההבדל הוא בשינוי 

  .לבין מקורה שממנו נחצבה כביכול

 כנגד. יהי כלול בעולם העשלם הזהעוה. יהיעש, יצירה, בריאה, אצילות: עולמות' ישנם ד

 .להים-כי זה לעומת זה עשה א,  עולמות של טומאהארבעה ישנם ארבעה העולמות הללו
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תן במערכת יהרצון לקבל לעצמו נו ,ע דקדושה"הרצון להשפיע במערכת אביהנה הוטבע 

  . העולמותלו מחיבורשני הרצונות הל נפרדים  שבעולם הזה נמצא.ע דטומאה"אבי

כי ,  כמו הרשעים אשר בחיים הם נקראים מתים,"מתים"מטעם זה מכונות הקליפות בשם 

, אין לו שום עניין לקבל אלא להשפיע' כי הוא ית. מן הקצה אל הקצה' הם רחוקים ממנו ית

זהו השינוי ,  רק לקבל לעצמן ולהנאתן בלבד,והקליפות אין להם שום עניין של השפעה

     .צורה

ות  באן עד שה,העולמות של מערכת הטומאהארבעת הנשמות משתלשלות ויורדות דרך 

 ן ה,ןממקום מחצבת, ן ממקורככל שמתרחקות הנשמות. יהי בעולם העשםשה, פותלגו

כך נשאר האדם . שרצונו הוא רק להשפיע, היפך ממנו יתברךה ,ת יותר לקבלומושפע

י עסק "עאמנם .  והוא זמן הקלקול, שנהג"יהיותו בן משועבד תחת המערכה ההיא עד 

 הוא מתחיל , להשפיע נחת רוח ליוצרובהן על מנת עוסק כאשר, ג ואילך"ישנת המצוות מ

. להשפיעלקבל על מנת  לרצון ומהפכו לאט לאט ,לטהר הרצון לקבל לעצמו המוטבע בו

ת עוברנפש קדושה זו . הולך וממשיך נפש קדושה משורשה במחשבת הבריאההוא בזה 

כן מוסיף .  והיא מתלבשת בגוף והוא הזמן של התיקון,דרך המערכה של העולמות דקדושה

 עד ,והולך לקנות ולהשיג מדרגות דקדושה ממחשבת הבריאה שבאין סוף ברוך הואהאדם 

 ל מנתשהן מסייעות לו להאדם להפוך את הרצון לקבל לעצמו שיהיה בבחינת מקבל ע

. בזה קונה אדם השוואת הצורה ליוצרו.  לתועלת עצמוולא כלל, להשפיע נחת רוח ליוצרו

לזכות את  ":זהו הפירוש בקיצור. טהורההשפעה ה להשפיע נחשבת לצורת הל מנתקבלה ע

  .חנניה בן עקשיא' רכדברי , רה ומצוותישראל לפיכך הרבה להם תו

 לכל צריך – ובין חכמת הקבלה' בין חכמת הגמ –קודם לכניסת שום חכמה ווהואיל 

 –" שכל טוב לכל עושיהם' ראשית חכמה יראת ה ":כמו שכתוב, קדים יראת שמיםשת

  .לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה, "לעושיהם" אלא , לא נאמר"לומדיהםל"

 ,ל"הוא מה שאמרו חז. וא התורה שאדם לומד כדי לקיימהתורה לשמה העסק העיקר אכן 

 מפני שאין ,שכל טוב לכל עושיהם תתן החכמה ,בזמן שאדם מקדים לחכמה יראת שמיםש

  כל אדם שיש בו חכמה ואין בו יראת שמיםל"ואמרו חז. כוונת החכמה אלא ליראת שמים

  ?במה יכנס, דומה לגזבר שמסרו לו את המפתחות הפנימיות ואת החיצוניות לא מסרו לו
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        עירוב תבשיליןעירוב תבשיליןעירוב תבשיליןעירוב תבשיליןומצוות ומצוות ומצוות ומצוות אברהם אבינו אברהם אבינו אברהם אבינו אברהם אבינו 
  

 :שנאמר, ינו אפילו עירובי תבשילין קיים אברהם אב: אשיבאמר רבא ואיתימא ר

  )ב"יומא כח ע(  .ת תורה שבעל פהואחשבכתב  תורה ת אח– "ותורותיי"

    

ה עירובי "ל מהכתוב הזה שקיים אברהם אבינו ע"למדו חזכיצד  ,כל המפרשים חתרו לדעת

 לפי דבריהם ת כולל, אחד דברי תורה ואחד דברי סופרים–" ותורותיי ":דרשתם. תבשילין

 ולומר על זה ,לבדבתבשילין העירובי ל לציין את "חזומדוע בחרו , דרבנןממצוות הל כאת 

  ?"אפילו עירובי תבשילין"ש

 עירובי תל לתקנ" חזם שהביאוטעמילגבי ה הנה :ונראה לבאר את המאמר על דרך ז

  :)ב" עטו( בביצה' מת הגממסיי תבשילין

אין  –" לו בשלואת אשר תאפו אפו ואת אשר תבש ":ותנא מייתי לה מהכא

  ."אופין אלא על האפוי ואין מבשלין אלא על המבושל

 הלא ?תבשילין מן הכתוב הזההעירובי את ל " חזמהי הסיבה שדרשו :הדבר תמוהלכאורה 

באו נשיאי העדה והגידו למשה בעניין הפסוק מתאר כיצד !  מאומהם טובנזכר מיון שם אי

 שבתון שבת ,' הוא אשר דיבר ה,מר אליהםויא ":ועל זה כתוב. המן על אודות יום השבת

ואת כל העודף הניחו לכם ,  את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו,מחר' ה-קודש ל

  .רזכ אין כל ם טובאבל מיו. "למשמרת עד הבוקר

 כדרכם ,ןלים שאין כאן מקומימהיתור לדרוש את יל בדרשה זו "לדעתי היתה כוונת חז

 , גם אות אחת לא נכתבה לריק: הטעם לכך.מיותרתת אחת  מאוים גדולניםענייגם לדרוש 

  .נו איזה דבר יקרתאם לא להורו

שכן  ,"שבתון" האחת היא מילת :לים מיותרותיוהנה כאן בפסוק הזה אנחנו מוצאים שתי מ

 מילת ת היאמיותרה מילה השניהה. "' מחר וכו' ה- לשבת קודש" :היה נכון לכתוב רק

 מוסיפה המילה מה". העודף הניחו לכם עד הבוקרכל ואת " :בו והיה די לכת,"למשמרת"

  ?"למשמרת"
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ביום הראשון  ":בסוכותלגבי  ככתוב ,"שבתון" נקרא ום טובהנה מצינו בתורה שגם י

תבשילין צריך לשמור עד שיכין העירובי את ידוע שכמו כן  ."שבתון וביום השמיני שבתון

  ".לא יבשל עליו –או שאבד אכלו  ":)שם ( כדתנן,שבתהכל צרכי את ויבשל 

  מלמדות אותנו–" למשמרת" ו"שבתון" –  המיותרותיםמילה כי שתי .ל" חזת דרשכך תובן

 : פירוש–" שבתון" : לשבתם טובעניין חדש אשר רצו להודיענו בעניין הכנת המאכל מיו

 יהיה  היום טובשלמחרת:  כלומר–" מחר' ה-שבת קודש ל"באופן ש ם טובאם יקרה יו

את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו " :וזהו,  שגם אז צריך הכנה בא הפסוק ללמדנו,שבת

 לעירובי ום טוביהערב מ יםרו ושמנים על סמך הפת והתבשיל המוכ: פירוש–" בשלו

  . את כל צרכי השבתם טוב נוכל לאפות ולבשל ביו,תבשילין

 להיות כיםיתבשילין צרהעירובי : הסבר משמעותי יותר" למשמרת" מילת תקבלעתה 

אם  אבל ;כל צורך מלאכתו כדלעילאת בוא השבת ויגמור ת עד אשר ,"למשמרת"ים נשמר

כאן רמזו חכמים לעירובי תבשילין : " במיליםל"זחהיטב סיימו  .לא יבשל –נאכל או שאבד 

  .  "מן התורה

 מרומז "למשמרת" כך שבמילת, ל במסכת ביצה"זחדרשת את  אשר זכינו לברר יאחר

דרשו שפיר . לגבי אברהםל "נבין כאור בהיר מאמרם ז –תבשילין ה עניין עירובי בתורה כל

עקב אשר שמע אברהם  ":שנאמר, עירובי תבשיליןאפילו קיים אברהם אבינו חכמים ש

  . כדלעיל,הוא עירובי תבשילין" משמרת" ו– "בקולי וישמור משמרתי
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        ו בלחשו בלחשו בלחשו בלחש""""אמירת בשכמלאמירת בשכמלאמירת בשכמלאמירת בשכמל

  

  

 ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית ויקרא יעקב לבניו ויאמר האספו"

  ".הימים

יש ו " שמא ח:אמר. מנו שכינהמונסתלקה ,  הימיןקץלבניו ביקש יעקב לגלות 

 אמרו ?יצחק שיצא ממנו עשואבי  כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ו,פסולבמיטתי 

 –  כשם שאין בליבך אלא אחד:אמרו; אחד' להינו ה-א'  שמע ישראל ה:לו בניו

 ברוך שם כבוד :ואמריעקב אבינו פתח באותה שעה . ליבנו אלא אחדכך אין ב

  .מלכותו לעולם ועד

 אמרה –והו לא נאמר. רבינו משה ו לא אמר–ו הו נאמר?היכי נעביד: אמרו רבנן

  )א"פסחים נו ע(  .בחשאיאותו התקינו שיהו אומרים . יעקב

  

 ומוסיפים כוח קיםז לאל כשישראל עושים רצונו של מקום נותנים עו:אומר הגאון מליסא

י "עפ (ו אין עושים רצונו של מקום כביכול מתישים כוח של מעלה"וכשח, בפמליא של מעלה

ו " ולהיפך ח;מתברך ומתרבה כבוד מלכותו –לפיכך כשישראל עושים רצונו . )לג, ר א"איכ

  .מתמעט כבוד מלכותו

ם היתה משום שהחדיר  וכל חשיבותו של אברה,תורההוהנה בימי האבות עדיין לא ניתנה 

לכן . ' מחמת זה בלבד נתגדל ונתקדש כבוד ה.בפי כל העולם ואלוקותו' אחדותו של האת 

 היינו שהם –  כשם שאין בליבך אלא אחד כך בליבנו, שמע ישראל:כשאמרו בני יעקב

 כי בזה , פתח ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד– מכירים אחדותו ואלוקותו כאביהם

אבל לאחר שניתנה התורה . בעולם' ה די אז שיתברך שם כבוד מלכותו של הבלבד הי

  .ג מצוות לא די בהכרת אחדותו בלבד"לישראל ונצטוו בתרי

כי לא מספיק הכרת ,  משהו לא אמר– אם נאמר". היכי נעביד ":'מעתה מובנת שאלת הגמ

שהרי בימי יעקב  , דבר גדולוהרי בכל זאת זהו , הרי אמר יעקב– אם לא נאמר. בלבד' ה

יש לומר כ " א,)ו"וגם שמא אינם מקיימים את המצוות ח(י אמירה זו "ע' נתברך שם ה
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אנו ים לאמירה זו ואין ק יש לנו להתבייש שאנו נזק:היינוד ,מר בחשאיו תקנו ל.ו"בשכמל

  .מצוות שאנו מקיימיםבבטוחים בתורה ו

 אנו אומרים אותו בקול ,וונותינועעל ה ימחול לנו " שאנו בטוחים שהקב,ם הכיפוריםביואך 

  .   רם
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         באצבע באצבע באצבע באצבעהכאת מחנה אשורהכאת מחנה אשורהכאת מחנה אשורהכאת מחנה אשור

  

  

  ." אלףמאה שמונים וחמישהויך במחנה אשור ' ויצא מלאך ה"

וירא ישראל את היד  ": שנאמר,ם ביד היכ:אליעזר אומר' ר? םבמה היכ

 ,ם באצבע היכ:יהושע אומר' ר. היד שעתידה ליפרע מסנחריב –" הגדולה

 היא האצבע – "ים היאקאל  החרטומים אל פרעה אצבעויאמרו ":מרשנא

  )ב"סנהדרין צה ע(  .פרע מסנחריבישעתידה ל

  

היתירה במילה ' שדייק מהאות ה, י"פירש רשד כ, יותרתמסתבראליעזר '  סברת רלכאורה

בפסוק המתאר את , "היא"אבל תיבת . פרע מסנחריבי היד הגדולה שעתידה לההיא, "היד"

  .   כי כך לישנא דקרא, מיותרת אינה,אצבע אלוקים

 מפני מה אמרו : שדקדק,ק אלטונא"מ דק"ד ור"ר יחזקאל אב" לבאר מה שאמר מהרנקדים

  ! היה להם לשתוק?" היאלקיםאצבע א"החרטומים במצרים במכת כינים 

דאיתא במדרש שבימי פרעה שנגאלו ישראל ממצרים היה לו מלחמה עם על פי מה  ,וביאר

 להלאה השמלך מצרים אמר שמדינת מצרים היא רחוק, ך המדינה שלומלך אחד אודות אור

המלך השני טען אילו  ו; ורצה ליקח מהמלך שהיה בשכנותו מארצו,מאות פרסה' ד-יותר מ

  . ולא הניחו לעבור בגבולו,מאות פרסה' שגבולו בסוף ד

 ,משו כי אם במלכות מצריםיה על מצרים לא ש"שהביא הקבהמכות  ,ל"אמר הגאון הנ

 התחכמו ?מה עשו החרטומים . גבול מצרים הוא באמתהיכןעשוי היה להתברר ומכוח זה 

 בכדי שלא ידע המלך השני באיזה מקום פוסק ,והביאו עוד דם וצפרדע מהגבול והלאה

 איזה רווח : דלולא זאת קשה.ולפיכך עשו גם הם בלטיהם והוסיפו על המכה. גבול מצרים

  ?והצלה היה לפרעה בתוספתם

 משום שהיא בריה הפחותה ,כינים לא יכלו החרטומים לעשות כןהשהגיעה מכת מ אבל

יתגלה ויתוודע לעין כל עד היכן גבול נולד החשש אצל החרטומים שעתה כ " וא.משעורה

 המכה עדיין לא ה לעולם במקום שפסק: התחכמו ואמרו?מה עשו החרטומים. מצרים מגיע

אצבע : "באה התשובה על זה – ארץ מצריםכל  בה היכה"הקבאף ש ו;פסק גבול מצרים
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ני חלקים ש,  שני חלקים ים, שית אלפי פרסה הוי עלמא:ל" דכבר אמרו חז," היאלקיםא

 ועל הים הלקה , שני אלפים פרסה עצמו הוא עולה שהיםמכאן. שני חלקים מדבר, יבשה

ה "כ כשהקב"א. "וירא ישראל את היד הגדולה ": כמו שכתוב,ה את המצרים ביד"הקב

מאות '  אצבע דלכל מגיע ולפי זה, רוצה להלקות שני אלפים פרסה מכה בחמישה אצבעות

מאות ' ד- ארוכה יותר מ לעולם מדינתנו:כיניםה שטענו המצרים בשעת מכת וזה. פרסה

ומכך נראה , מאות פרסה ולא יותר' אלא מה שהיכתה מכת הכינים רק באורך ד; פרסה

אצבע "ה ב"שכן מכה זו היכה הקב,  זה אינו–אות פרסה מ' לכאורה שהגבול מגיע רק עד ד

 .מאות פרסה ולא יותר' ד-שאין כוחה מגיע אלא ל, באצבע אחת בלבד: כלומר, "אלקים

 תארצנו ארוכה מארץ מידה ומתפשטאף ש, מאות פרסה' ד-לפיכך לא הלכה המכה יותר מ

  . משיעור זהיותר

אשר ל משמע שכ"דמכל הנ. תא תותיהמצאתי מרגני, חספאן ל דלי ל" שהגאון הנמשוםו

והרי  . כדמוכח לעיל,מאות פרסה'  דכת המכה עד שיעור שלה מכה באצבע הול"הקב

משום כך היה קשה . מאות פרסה' דהיה  של סנחריב  מובא שאורך מחנהו)ב"צה ע (בסנהדרין

י שהרי שיעור מכת יד היא פ, שביאר שמכת סנחריב היתה ביד, אליעזר' יהושע על ר' לר

' ר על כן ביאר ! והוא שני אלפים פרסה, בשיעור של חמש אצבעות: כלומר, חמש מאצבע

  .מאות פרסה' דהיא שמכה באצבע כה " ומידת הקב,יהושע שהמכה היתה דווקא באצבע

מאות ' שאמרה שאורך מחנהו של סנחריב היה ד לית ליה האי מתניתא אליעזר' ואפשר דר

  .פרסה
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  בגן עדן בגן עדן בגן עדן בגן עדןטיול ירבעםטיול ירבעםטיול ירבעםטיול ירבעם

  

  ".חר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו  הרעהא"

: ואמר לו,  לירבעם בבגדוה"באחר שתפשו הק: אמר רבי אבא? "אחר"מאי 

 בן ישי –?  מי בראש: אמר לו. ישי נטייל בגן עדן ובןואני ואתה, חזור בך

  )א"סנהדרין קב ע(  . אי הכי לא בעינא– ;בראש

  

 ו ולאיז?בבגדולירבעם ה "שתפשו הקב כי מהי הכוונה בכך .המאמר הזה תמוה הוא ופלאי

 אחרי שעם שניהם יטייל ,"?מי בראש: "מה ששאל ירבעם ואיך יובן ?סיבה תפשו בבגדו

ואני ואתה : "שכן אמר, ים את ירבעם לבן ישי בדבריוולא עוד אלא שהקד.  בגן עדןה"קבה

עוד . מו אחרי שהקדי,בראשיש לדייק לכאורה שירבעם  שמזה ,"ן עדןנטייל בג ובן ישי

  .בן ישי בראשצריך ביאור מהי המשמעות לכך ש

שהוא סיבב ' ית' ה שרמז לו מלמד בבגדו ת ירבעםשי שעניין תפ,אמנם הביאור האמיתי הוא

תכסה בשלמה חדשה שה ,נבואת אחיההיא  , בנבואת בגדכפי שנמסר לו, המלוכה בידואת 

מתוך כל זה . " והייתי עמךוהיה אם שמוע תשמע לקולי והלכת בדרכיי: "אמר אז לירבעםו

הדרכים ש, בהקשר זה נרמז לו ."והלכת בדרכיו ": כמו שנאמר,כוונה שילך בדרכיו

הסר מעליו הבגדים הצואים והלבשת אותו  ": כמו שכתוב,"בגד" מכוניםוהמעשים הטובים 

ויקו לעשות ענבים , אלא שירבעם לא הלך בדרך הטובה. ן הגדולאצל יהושע הכה" מחלצות

בגדים ה מעליו וסרו יואז, חזור בול ה שיכול הוא עוד"הקב לזה רמז לו .באושיםויעש 

ויטייל עמו בגן , לם הבא ויתן לו שכרו משלם גם לעו,מחלצותבגדי לבש הוא יוהצואים ו

  . עדן

ן טעם ואין זה איל ש,שאין הכוונה מי בראש בגן עדן – ? מי בראש:השיבו ירבעםעל כך 

 : כלומר, מי בראש בירושלים: אבל שאל. לעילזכרנוהשטעמים כפי ה, צורך לשאול

  ?לראששם יהיה   אני או רחבעם,כשאעלה לרגל מי ישב בראש

בן : "בדבריו וזה שאמר ; להורות על שרחבעם ישב בראש–  בן ישי בראש:ה"הקבהשיבו 

: וכולם נקראים על שם אביהם, בכל משפחתו,  להורות שכן הוא הדין מדוד ואילך–" ישי

  ".ישיבן "
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 שהרי עיקר . איני רוצה גם בגן עדן, אפואם כןא –" אי הכי לא בעינא" :על זה ענה ירבעם

אם יעלה העם הזה : "כמו שנאמר. מזה הטעםהיה במעשה העגלים של ירבעם כוונתו 

בירושלים ושב לב העם הזה אל אדוניהם אל רחבעם מלך יהודה ' לעשות זבחים בבית ה

  ".לך יהודהושבו אל רחבעם מ, והרגוני

  :)ב"סנהדרין קא ע ('אמרו על כך בגמ

כיון . גמירי דאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית יהודה בלבד]: ירבעם[אמר 

ואי יתיבנא , סברי הא מלכא והא עבדא, דחזו ליה לרחבעם דיתיב ואנא קאימנא

  .וקטלין לי ואזלו בתריה, מורד במלכות הוואי

 ,לא בשביל שיש בה ממש – עבודת כוכבים הייתי  עובד:וזו כוונתו של ירבעם בתשובתו

בעבור זה  .ישב בראש ואני עומד לפניו כעבדאת העובדה שרחבעם ילבטל כדי אלא 

  .גן עדןבטיול האשתי מינתי
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        עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא' ' ' ' דרשות על רדרשות על רדרשות על רדרשות על ר

  

  

משפט זה ". אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו: " נאמר)א" עטז( ביבמות

  .ס" בכל השעקיבא' ד פעמים נזכר ר"כי תקס, ד" תקסהגימטריעולה ב

הלכה זאת משום ש, ה" שעהגימטריב –" צר בלוםאו: "עקיבא'  נאמר על ר)א" עסז( בגיטין

 –' ס-ב, "אוצר בלוס"עקיבא הוא ' בגירסה אחרת נאמר בגיטין שר. ה פעמים"עש-בכמותו 

  ".רבי עקיבא"כגימטריה של , ה"ובגימטריה הוא עולה שצ

געת לרועי הועדיין לא , אשריך שזכית לשם": עקיבא' אליעזר על ר'  אמר ר)א" עטז( ביבמות

, ל היה בנידוי" שמעתי לפרש דהנה הדין מי שמעבר שנים בחו:ץ חיות אומר"מהרה ."בקר

עיבר ש עקיבא' רעל ושם אמרו . )ב" עסג( ברכות' בגמ ו)תלמוד תורה' ז מהל"פ (ם"רמבכמובא ב

 א"ובפרקי דר. רועי בקר' י ג"השנה עאת  אמרו דעברו )ב" עיח( הדריןוהנה בסנ. ל"שנים בחו

אין  –ל ורועי צאן ובקר בארץ "מכאן אמרו אפילו צדיקים וחכמים בחו" : נאמר)ח"פ(

'  בן הורקנוס לראליעזר' רמז לו כאן רו שזה ."י רועי בקר וצאן"מעברין את השנה אלא ע

, בכל זאת עדיין לא הגיע לרועי בקר, סופושמו הולך מסוף העולם ועד שפ " דאע,עקיבא

  .ל" לעבר השנים בחועקיבא'  בכל זאת אסור היה לר,י רועי בקר"ג דמעברין ע" דאע:כלומר

כוונתו ו – "אפילו לרועי צאן ":עקיבא' מה שהשיב רל את "על הדברים הנאולי יש להוסיף 

גם ו, )ב" עעט( ק"ב-כדאיתא ב,  משום גזלים ואסור,דרועי צאן המה מגדלי בהמה דקה

 דאפילו לרועי , בענוותנותועקיבא' אמר רעל זה . )ב" עכב( סנהדריןכמובא ב, פסולים לעדות

  . למעלתם לא הגיעאפילו –נים כ גזל"וי גודהמשום  , דגריעי מרועי בקר– צאן

 ?" מאי אמינא ליה'רועי צאן'ואי  קרי לכו : ")א" עכו( סנהדריןגם הא ד יש לפרש כך
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        עונש כרתעונש כרתעונש כרתעונש כרת

  

        ....אאאא

שהמחוייב , )א"כח ע (ק"ל במסכת מו"עליו אמרו חז. עונש כרת נזכר מספר פעמים בתורה

  . זהו שנקרא כרת שבגוף–וגם בניו הקטנים מתים , כרת מת לפני שישים שנה

שכל המחוייב כרת , )ה"ה, ח"פ (תשובה' ם בהל"ומבואר ברמב. אולם ישנו גם כרת שבנפש

 –" הכרת תכרת הנפש ההיא: "כמו שכתוב, נפשו ותתהווה לאיןאחר מותו תיתום ותתאפס 

  . היינו שתיכרת הווייתה מן העולם

אך יש להקשות על . בנפש ובבניו הקטנים, בגוף: ישנם שלושה סוגי עונשים בכרת, כאמור

הלא כבר בעוונו ? איזה עונש יוכל לקבל מי שעבר כמה פעמים על עבירה שעונשה כרת: זה

? ומה יש לו עוד לאבד, בגופו ובנשמתו,  כל הצלחתו בארץ ובשמיםהראשון איבד את

  ?מה יהיה עונש הגוף למי שעבר על איסור כרת אחר שנת השישים: ועוד

ת ומומרים שעוברים על מחללי שב, כבועלי נידות, הרי אנו רואים חייבי כריתות: ועוד קשה

  !חיםואפילו הכי מזקינים ומצלי, ורה החמורות ביותרכל מצוות הת

ועמך ': שנאמר, עולם הבאכל ישראל יש להם חלק ל: ")א"מ, י"סנהדרין פ (גם קשה על המשנה

 הרי בכהאי גוונא גם חסידי אומות –אם על צדיקים ? מי מדבר התנא על ".' כולם צדיקים

; אלא על כורחך דגם ברשעים מדובר. ולאו דווקא ישראל, עולם הבאהעולם יש להם חלק ל

משום , ד"אפילו חייבי כריתות ומיתת בי: דהיינו, "כל ישראל: "לשוןוכן משמע גם מה

עולם נשאר ה היכן –אחר שנשמתו תהיה לאפס : אם כן קשה. פ שחטא ישראל הוא"שאע

  ? שלוהבא

  

        ....בבבב

כי אתה "על הפסוק בתהלים , )ה, לא (כדי להסביר את הדבר נקדים את המדרש בויקרא רבה

  ":לוהי יגיה חשכי-א' נרי ה
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 הריני –אם הארת נרי : ה"אמר הקב... ונרי בידך, נרך בידי: ה לאדם"הקבאמר 

  .מאיר נרך

שעליהם אומר המדרש שאם נאיר את האחד , צריכים אנו לדעת מה הם שני הנרות הללו

  . ה גם את השני" יאיר לנו הקב–מהם 

ה "קבשני אורות רוחניים הדליק ה: פירושו". נשמת אדם חופש כל חדרי בטן' נר ה"כתוב 

האור הקדוש הזה . הוא הניצוץ האלוקי המחיה את כל בניין הגוף וכל אשר בו) א: בתוכנו

ויפח באפיו נשמת : "ש בבריאת האדם הראשון"כמ, חלק אלוק ממעל ממש, כביכול, הוא

אולם מפני שהניצוץ הזה . אשר רק רוח הנופח ממלא את הנוד,  כביכול כנופח לנוד–" חיים

אי אפשר שיתאחדו שני ההפכים , ולעומתו הגוף הוא עב וגס מאוד, הוא רוחני ודק מאוד

  .האלה ויתאגדו יחד

והוא הוא הנר שעל ידו , והוא הנפש הבהמית, ה עוד דבר הממוצע בין שניהם"לכן ברא הקב

והיו , עד שכל אלה השלושה מאוגדים יחד בדרך נפלאה, מתאחדים הנשמה עם הגוף

וכך מרגיש האדם כי הגוף הוא הנשמה והנשמה היא . םלאחדים יחד במשך כל ימי חיי האד

  .כי לדעתו ולהבנתו הכל הוא רק עצם אחד, הגוף

, אבל אחר המוות תיפרד החברה הזאת הנאמנה. אמנם כל זה הוא רק בשעה שהאדם חי

". והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, וישוב העפר אל הארץ כשהיה: "ש בקוהלת"כמ

שהיא , רוח זה. ניתן לאדם' אשר מיד ה, יצוץ הקדוש הנזכר לעילהרוח הנזכר הוא הוא הנ

  . ולכן אחרי המוות היא שבה למקורה, אינה בת כליה, נאצלת מאלוקים יתברך

מפני שכל קיומה לא נוצר אלא רק , הממצעת בין הנשמה לגוף, אבל הנפש הבהמית

  .ו תתבטל ממציאותהגם נפש ז, הרי שכאשר ייפרדו חלקי הרכבת הגוף, בהרכבת חלקי הגוף

 גם נפש זו לא תתבטל –שאם נשמור את מצוות אלוקינו , ה"אלא שעל כך הבטיח לנו הקב

שמרמזת לעולם , המכוונים כנגד שני הנרות של שבת, אלו הם שני הנרות. ממציאותה

 הוא הניצוץ הקדוש –האחד כנגד שמור : גם אז יאירו לנו שני הנרות שזכרנו. שכולו שבת

שצריכים אנו גם לזכור מעמדו  –והשני כנגד זכור ; ו לשמרו שלא יכבה אורושצריכים אנ

  .ולהגדיל את אורו ולהבהיקו

כי לכאורה יש סתירה ". לוהי יגיה חשכי-א' כי אתה תאיר נרי ה: "זהו שאמר המדרש

ה "אלא כך אמר הקב! ותוך כדי דיבור מכנהו בשם חשכי, בתחילה קורא לו שם נר: בפסוק

י "ע. ניצוץ אלוקי מעצמו: כלומר, שהוא נרי,  הוא הניצוץ העליון–בידך נרי : להאדם

 גם הוא נמצא –הבהמי : דהיינו –אבל גם נרך החשוך . להחשיכו, כביכול, חטאותיך תוכל
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אם תשמור על נר זה , אם אתה תאיר נרי העליון שהשקעתי בך מהעולם העליון, אם כן. בידי

שגם לה , הוא הנפש הבהמית שבך, אני מאיר את נרךאזי גם , לבל יתלכלך ויכהה בחטאים

  .כך יתקיימו לך שתיהן לעד לעולם. אתן קיום מן הגוף

  

        ....גגגג

שאצלו אחר יציאת הנפש מתפרדת החבילה וכל אחד מהחלקים , כל זה מדבר בצדיק גמור

כל מדרגת הנפש נשארת עומדת , ובכל זאת. ורק הבלא דגרמא נשאר בעצמות, הולך לדרכו

יום (ו לחודש או ביארצייט "ט-וביותר בשעת המולד או ב. שתלשלות דקה ביחדעדיין בה

שכן אז הנשמה מעופפת סמוך וסביב לקבר , מסיבה זו נאות אז ללכת לקברי האבות). השנה

  .ולעצמות

אי אפשר שתכף אחר המוות יתפרדו חלקי הנשמה כל אחד לדרכו  –אבל הנפש החוטאת 

 דהיינו הנשמה שהיתה –מחמת שגם הניצוץ הקדוש , ש"כמ, לוהים-ושתשוב הרוח אל הא

לאחר , עתה. עולם הזה כבר התלכלך ונכתם בכתמים השחורים של החטאים ב–עמו 

כיון שמחמת רוממותה כשהיא לבדה , לא תוכל להתנקות, כשהנשמה נמצאת לבדה, המוות

יחד שני לכן אחר יציאת הנפש ישארו משולבים . היא אינה נופלת תחת הזמן של הזיקוק

כמו בשעת , ל תחת הזמן"י התייחדותם יחד יפול גם הניצוץ הנ"שע, ל"מיני הנפשות הנ

לפי חומרת , או פחות או יותר, ב חודשים"י, ז יכול החוטא לקבל את עונשו"ועי, החיים

לקבל שכר , כ ישובו שניהם לישב לפני אלוקים"אח. וזאת על מנת שייזדקקו היטב, חטאיו

  .על מעשיהם הטובים

גם החוטא שעונשו בגיהנם : כלומר". הדין דין אמת והכל מתוקן לסעודה: "וכן אמר התנא

  .אחר שיירצה את עונשו, הוא מתוקן לסעודה גם –

  

        ....דדדד

  :)א"צא ע (ל בסנהדרין"זו כוונת חז

גוף ? כיצד. גוף ונשמה יכולין לפטור עצמן מן הדין: אמר ליה אנטונינוס לרבי

. פירשה ממני הריני מוטל כאבן דומם בקברשמיום ש, נשמה חטאת: אומר

  .שמיום שפירשתי ממנו הריני פורחת באוויר כציפור, גוף חטא: ונשמה אומרת
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למלך בשר ודם שהיה לו פרדס , אמשול לך משל למה הדבר דומה: אמר ליה

. אחד חיגר ואחד סומא: והושיב בו שני שומרים, והיה בו ביכורות  נאות, נאה

בוא והרכיבני ונביאם , ביכורות נאות אני רואה בפרדס: ר לסומאאמר לו חיג

אמר . לימים בא בעל פרדס. רכב חיגר על גבי סומא והביאום ואכלום. לאוכלם

אמר ? כלום יש לי רגלים להלך בהן: אמר לו חיגר? ביכורות נאות היכן הן: להן

ן הרכיב חיגר על גבי סומא וד? מה עשה? כלום יש לי עינים לראות: לו סומא

  .ה מביא נשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאחד"אף הקב. אותם כאחד

 אינה לכך שהנשמה חוזרת ממש אל –" ה מביא נשמה וזורקה בגוף"הקב"כוונת רבי בכך ש

ל שמרכיב את "אלא ר. שהרי אנו רואים את הגוף מונח עדיין מושחת ודומם בקבר, הגוף

, א כמו הסומא שאין לו עיניים לראותשהי, והוא הנפש הבהמית שזכרנו, הנשמה בכוח הגוף

 אם לא יישאנו כוח הגוף עולם הזהוהחיגר הוא הנפש העליונה שאין לה כוח ללכת ב

אלה הם שני הכוחות שיירכבו . רק הנפש העליונה יכולה לראות את הדרך ללכת בה. הסומא

  . כדי שיזדקקו מכתמיהם, יחד אחר פרידתם מהגוף

שמתאבלים בנים , ב החודשים"השלושים וי,  ימי השבעהזהו הטעם של מנהגי האבלות של

, ולכן נתגלה לנו הסוד הזה, אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. על אבותיהם

לפיכך משתדלים הבנים או באי כוחם להרבות . שבמשך תקופה זו נמשך זמן הזיקוק

את הבנים לעולם האבות הם שהביאו . או ללמוד עבורם, במצוות בזמן זיקוק אבותיהם

הרי , ובכך שהבנים ממשיכים לקיים מצוות בתוך אותו הזמן, והדריכום לתורה וליראה

ה כאילו עשו האבות את "מהאי טעמא יהיה חשוב לפני הקב. שגדול הֵמעשה יותר מהעושה

  . מעשי המצוות

  

        ....הההה

נשו אבל העובר על איסור שעו. שחטא לפעמים, אולם כל המדובר לעיל איירי באדם רגיל

, א שיכלה גם למי שמחוייב כרת ויתאפס"כי אף שהניצוץ הקדוש א. כרת עונשו כבד יותר

כענף הנכרת , פ בשל חטאו הנורא תיתום ותיכלה נפשו הבהמית אחר צאתה מהגוף"עכ

 – היינו הבהמית –" הכרת תכרת הנפש ההיא: "זה שאמר הכתוב. שאין בו יותר חיים, מעץ

  .כיון שהיא מורכבת, יים לעולםנפש זו לא תתק". עוונה בה"

שאינה נופלת תחת הזמן כשהיא לבדה ולפיכך אי , פ הנשמה העליונה"אך כדי שתזדקק עכ

לכן כשיצאו שניהם מהגוף ישארו עדיין שניהם מחוברים , אפשר לה להזדקק בפני עצמה



   דברי תורה�  386

 

 –ה ואחר מלאות ימי טהר. עד שיתלבן ויזדקק הניצוץ הקדוש יפה יפה, וילכו שניהם יחדיו

והניצוץ הקדוש בעצמו ישוב אז ליאור באור , אז תתבטל נפש הבהמית ככלי אין חפץ בו

  .החיים ויחזור למחנה שכינה

 –" גופן כלה"ב חודש "שכל חייבי כריתות לאחר י, )א"יז ע (ה"ל במסכת ר"זהו שאמרו חז

ל " ר–" ונשמתן נשרפת", כלה ונאבד מהמציאות, שהוא הנפש הבהמית, כוח הגוף: ל"ר

. בגן עדן" מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים "–רוח אלוקים חיים : ל" ר–" ורוח", מתלבנת

, ל כינו כאן את אותו החלק של הנשמה שהיא בת כליה כאילו היא אפר של עץ הנשרף"חז

פ "עכ, ואף שכמה חלקי עץ כלו ונאבדו בשריפה, שגם הוא אי אפשר שייתאפס לחלוטין

אחר שהתלבנה על מוקדה ונאבדו ממנה חלקי הנפש , נשמהכמו כן ה. א שיכלה"האפר א

פ רוח אלוקים חיים תנשב בחלק האלוקי שבנפש להטותו למדרגה התחתונה של "עכ, והרוח

זאת הבת חוזרת לבית אביה ואוכלת , מכל מקום. כדי שישתלמו שכר פעולתם, הצדיקים

  .כי בת מלך היא, ובלתי ידח ממנה נידח, נהמא דכיסופא

  

        ....וווו

לפי . לגבי עונשו של המחוייב כמה כריתות, פי זה תתורץ הקושיה הראשונה שהקשנועל 

. לפי רוב הכריתות שעבר כן יאריך זמן זיקוקו וצערו קודם שיטהר הניצוץ הקדוש, האמור

ה " אנו מוצאים בשלכך .לפעמים גם כמה מאות שנים לא יהיה בהם די לזקקו ולטהרו

ל את ו שהיה מהראשונים שהרימו אבן לסק,וטא אחד בו רוח חה שראה אדם שנכנס,הקדוש

  .רי המעשה וזה היה אז יותר מאלף וחמש מאות שנה אח,ק"זכריה הנביא בביהמ

אנחנו רואים לפעמים חייבי כריתות מאריכים אמנם כי .  שניה מתורצתהקושיה גם לפי זה

, רת בגופוא לקיים בו עונש כ"א – מה פעמים שמי שחייב כרת כאבל כבר הראינו, ימים

  .עולם הבאי יסורי הזיקוק ב" עאת עונשושלם והוא י

א שימות קודם זמנו בדרך "לפעמים א. ה להיות קודם זמנות היה מיתתו שראויכן הוא לגבי

. כ בנקל" חותם הטבע אשר לא ישנהו כ, עולמו בגושפנקא דמלכא אתה חתם" כי הקב,נס

 :כלומר,  בחיים בעודוקבע לונש עונשו  אתאשריו אם היה מקבל –לכן המחוייב כרת 

אוי לו שהכריח  – אולם אם מכריח כוח הטבע שלא ישיגהו העונש ההוא. שימות לפני זמנו

עולם נצחי בעונש שיקבל כך , את עונשו להחליף , כביכול,הבורא יתברךאת  הטבע ואת

ונשו  עו ויקשכולפי אומד זה יארי. עולם הזהבהחולף שיכול היה לקבל עונש ה תמורת הבא
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 הוא , הניצוץ יפה קודם שיכבה לו הנר התחתון את כדי לנקות,עולם הבאיסורי זיקוקו ביו

  .ל" בחיוב כרת הנ,תהנפש הבהמי

 יש להם חלק לעולם כל ישראל" של המשנה ה פירוש. השלישית מתורצתהכ גם הקושי"א

 הם יש ל,ו אם רק בשם ישראל יכונ,ד"חייבי כריתות ומיתות ביה ואפילו רשעים – "הבא

.  הוא הוא הניצוץ הקדוש שמסוגל לקיום,עולם הבא לקבל שכר בראוי שםחלק בנשמת

  .פ יתקיים לו" זה לבד עכ– שיהיהמה יהיה ש משום

  

        ....זזזז

 , אם כל אחד בכלליותו:ל" ר– "' ועמך כולם צדיקים': שנאמר" : שפירימת המשנהומסי

 הרי ,תחייב כרתה הל יד שלא עברו עבירה שע, הם שלמים, חלקי נשמתושנידהיינו ב

 ,תארץ הגשמיאת הכ "יירשו גת  מלבד הנצחיות העולמי:ל" ר–" לעולם יירשו ארץ"ש

ועדיין ,  גם אחרי המוות להםו נשאר חלקיהם בעבור שכל,תחיית המתים בגוףבויקומו 

בעת תחיית המתים תוכל כל החברותא לחזור ולפסוע . ת והרוחנית הבהמיות הנפשקיימות

בעבור שאני יצרתיו אף , "נצר מטעי" שהוא אלא רק , לכךולם אם אין לו זכותא. כבתחילה

 ,ה ונכרתהת כלת אף שהנפש הבהמי: היינו–"  ידי להתפארהמעש" אז לכל הפחות ,עשיתיו

 שהיה ,אחדהחבר הא יחברותא ההלו ב חסר שכן ,בתחיית המתיםהגוף קום עוד יוגם לא 

 כי ,לא יכיר האדם את עצמוש  הרי–ת חרא תיואם יקבל נפש בהמ (הכלאת מחבר ומאגד 

 ,פ הניצוץ הקדוש שבו" אמנם עכ;)י התערבות הזר שביניהם מתהווה בריה חדשה ממש"ע

והיא היא , ' תשוב אחר זיקוקה ונקיונה לאור באור ה,כביכולה "של הקבידיו  שהיא מעשי

  .  באור החייםאור י לעולם הבאנמצא שגם רשע כזה יש לו בעצמו חלק ל. פ תתפאר"עכש
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        בתפילין של ראשבתפילין של ראשבתפילין של ראשבתפילין של ראש' ' ' ' אותיות שאותיות שאותיות שאותיות ש
        

        ....אאאא

והשניה בעלת , האחת בעלת שלושה ראשים: 'בתפילין של ראש עושים שתי אותיות ש

  : הוא, על פי הטור והבית יוסף, הטעם לכך. ארבעה ראשים

היא עשויה כתבנית : כלומר, "מכתב אלוקים"בעלת ארבעת הראשים היא כנגד ' האות ש

ולכן באות הבולטת , היא שקועה' האות ש". חרות על הלוחות"ם הכתב היה שבה, הלוחות

  .כדי שבאות השקועה יהיו שלושה אווירים, עושים ארבעה ראשים

שהיה כתב , בעלת שלושת הראשים היא כנגד הכתב של משה רבינו עליו השלום' האות ש

  .תבנית הכתב הרגילכ, לכן באות זו ישנם רק שלושה ראשים. כמו שכתוב בספר תורה, בולט

  

        ....בבבב

  : מובא טעם נוסף)א"רנח ע ( פרשת פנחסרבזוה

  : כנגד שש ספירות, 6ומספרן הקטן הוא , 600הן בגימטרייה ' ש-שתי אותיות ה

  

  תפארת  גבורה  חסד

  יסוד  הוד  נצח

  

שלוש ספירות + שלוש ספירות ראשונות + ' ש-שתי אותיות ה: אם נחבר את הגימטריות

  . ג מצוות"כנגד תרי, 613 = 7+3+3+600: נקבל, ראשים של האותיותשבעת ה+ אחרונות 
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        על התורה שבעל פהעל התורה שבעל פהעל התורה שבעל פהעל התורה שבעל פהה ה ה ה ייייהכפיהכפיהכפיהכפי
  

  

 כל הנוגע בהר מות ,השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו": במעמד הר סיני אוזהרו העם

ויוצא משה את העם לקראת  ":כ אנו קוראים"אח".  אם בהמה אם איש לא יחיה...יומת

  ".יתייצבו בתחתית ההרים מן המחנה וקלאה

מלמד שכפה עליהם ההר כגיגית ואמר להם אם תקבלו את , נאמר )א"עפח ( במסכת שבת

ל דברי גנאי " איך חידשו חז,לכאורה קשה. התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם

יה ילפני הכפש הלא באותה הפרשה ? לקבל את התורה את ישראל שהוצרך לכפות,כאלה

 שאחרי ,לפי פשוטו משמע". נעשה'  כל אשר דיבר ה:ם יחדיו ויאמרוויענו כל הע: "כתוב

  .יתייצבו בתחתית ההרששלא יעלו בהר ולישראל האזהרות 

שאותה לא רצו בני , הכפייה היתה על התורה שבעל פה ש מבאר)ג, תנחומא נח (אולם המדרש

  ?על פהאת התורה שב לקבל  ישראלאנוי למה מ,זה עצמו צריך טעםאולם . ישראל לקבל

 להשתדל בכל כוחו להיות בן חורין וחופשי  הואאדםהכידוע טבע ש, ותפשטבאפשר לתרץ 

 להתקיים רק י אפשר להוהנה בתורה א.  סובל להיות משועבד תחת יד אחרן הוא ואי,לעצמו

.  המידות שהתורה נדרשת בהםל פה בעות נמסרוויהי, באופן זה שתהא כתובה בקיצור נמרץ

 כדי שיזכה להבין , יום ולילה, אדם הרוצה להשיגה לעמול כל ימיומאחר שכן צריך כל

הוצרכה התורה ,  שאין כל אדם זוכה להשיג פניניהלפיו. דבריה ולהוציא תעלומותיה

לא תסור מן הדבר  ": כמו שכתוב,הקדושה לצוות לבל נסור מדברי חכמי הדור ימין ושמאל

  . על ימין שהוא שמאל לךואפילו אם יאמר – "אשר יגידו לך ימין ושמאל

יותר היו ש הסיבה היא. את התורה שבעל פהלקבל ישראל אנו יעכשיו מובן היטב למה מ

עולם תחת נכנעים ם להיות צמפו עפה אלף מצוות ויותר משיכ"בוחרים ישראל לקבל מהקב

אף  ו, אין זה נגד הטבע– 'לשמוע בקול ה. כל אשר יורו להםבחכמי הדור ולשמוע להם של 

 זה קשה ומנגד אל –  אבל להיות כפוף תחת יד חבירו בשר ודם; הכבודעשה שלנחשב מ
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 כדי שלא יצטרכו לחכמי ,תהיה כל התורה שבכתב מפורשתלכן רצו ישראל ש. טבע האדם

  .'ה- יהיה כל אחד חופשי ואינו משועבד רק לאלא, ות שיפענחו להם את התורהדורכל ה

ה "שיצווה לנו הקבמקבלים אנו  : פירושו– "נעשה' כל אשר דיבר ה ":לזה אמרו ישראל

 שנצטרך לשמוע : רק דבר אחד אל יעשה;הכל נעשה בפועל, מצוות הרבה כמה שירצה

נו אות ולא אשר יצווה – " 'דיבר ה"כל אשר את אנו רוצים לעשות רק . בקול חכמי הדור

  .משה

רק , כן כוונתםאר תויולפי שלא רצה להלשין על ישראל לא ב. רמיזתםהיטב את משה הבין 

 כמו ,ם וכהווייתם שאמר את הדברים כצורתדהיינו, " 'וישב משה את דברי העם אל ה"

  ".נעשה' כל אשר דיבר ה"שאמרו ישראל 

 רצונו שיקבלו התורה תמיד מפי חכמי , אדרבא.ה שהוא אינו מסכים לזה"על זה ענהו הקב

אליהם במעמד הר סיני  התגלה  שרצונו בכךישראלכדי להראות ל. הדור ואליהם ישמעו

 כאילו , בלשון יחידאלאבר אליהם יכ לא ד" ואעפ,את קולוכל ישראל ישמעו באופן כזה ש

  . יקבלו ממנוישראל ידבר אל משה ו'י הוא שה"רצון הש מכאן מובן ש.ברידלבדו למשה 

 מפי חכמי את התורה שבעל פהי שיקבלו "ע". בעבור ישמע העם בדברי עמך ": שאמרוזה

  . גם בנביאים הבאים אחריך– וגם בך יאמינו לעולם. "תקיים התורה בידיהםת ותהדור
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         בשבת בשבת בשבת בשבתברכת יוצר אורברכת יוצר אורברכת יוצר אורברכת יוצר אורנוסח נוסח נוסח נוסח 

    

        ....אאאא

, כולם בחכמה עשית' מה רבו מעשיך ה"בברכת יוצר אור של ימות החול מופיע הפסוק 

  ".מלאה הארץ קניינך

, לכך הואם הטע. שנאמרת בשבת נעלם פסוק זהברכת יוצר אור נוסח אשכנז של בוהנה 

, מה שאין כן ביום השבת,  בימות החולהתרחשש,  מעשה בראשיתשהפסוק מתאר את

, גם בשבתאומרים פסוק זה נוסח ספרד ב, לעומת זאת. הוא יום מנוחה ושביתה ממלאכהש

  .ל"זי "על פי נוסח הארוזאת 

  .והוא בדרך חידוד,  הספרדי לאומרו בשבתנוסחטעם נכון ללהביא נראה לי 

 ובקשר שלו לרישא, "מלאה הארץ קניינך ":פסוקסיפא של ה להתבונן בפירוש הדהנה יש

  ." 'מה רבו מעשיך ה"דקרא 

... אם בחוקותי תלכו ":פסוקה על, "ברך יצחק"נראה לפרש על דרך מה שכתוב בספר 

 ולעיל .בלילי שבתותשירד הגשם , )א"תענית כג ע (ל"חזרשו בו י ופ,"תםיונתתי גשמכם בע

ויש להבין את הסמיכות של שני . " שבתותי תשמרו ומקדשי תראותא ":נה כתיבימ

  .הפסוקים

דשאל , )לג, כי תשא ( תנחומאבמדרשמובא  הסמיכות על פי מה ש אתל" הנספררש ביפ

הרי הוא עובר בכך על איסור , ה מוריד גשמים בשבת" איך הקב:עקיבא' טורנוסרופוס את ר

 מטלטל ונמצא שהוא, ה"לו של הקבועולם כ הכל: ע"ענה לו ר. הוצאה מרשות לרשות

  .בחצרו

ה גט "השליך הקב, שחרב בית המקדששבשעה ,  לפי מה שכתוב במדרש,על זה והנה הקשו

אין הגט , ה"לו של הקבוכל העולם כשון י כ:ויש לשאול על כך. טורין לכנסת ישראליפ

ראל מקום יתברך הקנה לכנסת יש'  דכביכול ה,יש להשיב ו! של הבעלקונה ברשותו

  .בחצירו

ה מוציא מרשותו למקום "כי הרי הקב, אסור להוריד גשמים בשבתשזה אבל נמצא לפי 

  .והרי הוא מוציא מרשות לרשות בשבת, שהקנה כביכול לכנסת ישראל בעולמו
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 תשמרו ומקדשי יאת שבתות ": קישור הפסוקים אתל"על פי הדברים האלה פירש הרב הנ

 – בגללכם יחרב בית המקדשישלא שהוא מועיל לכך , ים אם יש לכם מורא שמ– "ראוית

, גט פיטורין הרי אין אני צריך לתת לכם – "את מצוותי תשמורוואם בחוקותי תלכו "

אפשר לי ו,  חצרי הוא ואז כל העולם; לקנות את הגט מקום לכםלהקנותממילא אין צורך ו

 מה .ור על איסור הוצאה בלא לעב, בלילי שבתותדהיינו, "ונתתי גשמכם בעיתם": לקיים

  .  חס ושלום,שאין כן בהיפך

  

        ....בבבב

אי  ": שכתובזאת משום. יתברך נתן גט פיטורין לישראל' שה, ומראי אפשר לאבל נראה ש

  . משמע שלא שנתן גט פיטורין– "זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתי

 )ב"פו עיומא  (זאת על פי הדרשה,  גט פיטוריןישראלל' השכן נתן מהגמרא  משמע אמנם

הן ישלח איש את  ":דכתיב בנביא ירמיה, גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורהש

 ! הלא חנוף תחנף הארץ ההיא?ישוב אליה עוד ֲה,אשתו והלכה מאיתו והיתה לאיש אחר

  . גט פיטוריןלישראל' נתן המזה משמע ש – "!?'לי נאום האואת זנית רעים רבים ושוב 

כדי ,  לאיים עליהםרק בשביליתברך גט פיטורין לישראל הוא '  דמה שהשליך ה,מרולצריך 

הינו  דהרי כל העולם כולו , אבל באמת הגט לא היה גט;חזור בתשובהשיקבלו עליהם ל

אי זה ספר " :בוכתאמר ה זה ש.ונמצא שלא יצא הגט מרשות הבעל, ה"חצירו של הקב

אי זה "והרי , נמצא בידיהדאם הייתי נותן הגט בידה הנה היה הגט ב –" ?כריתות אמכם

גט ' שאם נתן ה, משמע. הרי איננו נמצא בידי ישראל? היכן ספר זה: כלומר, "?ספר

אלא שדבר זה . אלא דרך הקניית הגט לרשות ישראל, לישראל לא נעשה זה במסירה ביד

  .אינו גטשלא יצא מרשות הבעל וגט , ה" הקבכל העולם שלשהרי , הוא בלתי אפשרי

  

        ....גגגג

אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם  ועתה ": נתינת התורהפרשתר המשך הפסוקים בבזה יבוא

 ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי , כי לי כל הארץ,את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים

   ".קדוש

והייתם לי סגולה וממלכת : " היה לו לומר?ק באמצע הבטחת ישראלילמה הפס. א: וקשה

  ?"כי לי כל הארץ: "טעםהנתינת משמעותה של  ימה. ב ."כהנים וגוי קדוש
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" אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי" :לישראל'  ה אמר.ר הכלהעל פי האמור יתב

והייתם לי סגולה מכל "אז , כביכול, ייחודהדושין ויהקאת  כאשר תקבלו כעת : כלומר–

 תהיו לי ם גם ש– ו ותהיו מפוזרים בכל העמים"חטא חהאפילו אם יגרום  –" העמים

.  ובכל מקום החצר שלי היא,"כי לי כל הארץ",  לא מהני לכם זריקת הגטשהרי, לסגולה

  ".ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש" – הגטזריקת כ אפילו אחר "ע

  

        ....דדדד

  ." מלאה הארץ קנייניך,כולם בחכמה עשית' מה רבו מעשיך ה": יתבאר הפסוקמעתה 

. ה מוריד גשמים בשבת" מפני מה הקבשל טורנוסרופוסל מובאת שאלתו " הנדהנה במדרש

המלאכות הנעשות בשבת בכוח שאר  ולא על ,על ירידת גשמיםדווקא  למה שאל :וקשה

כולם " דהרי כתיב , דעל כל המלאכות לא קשיא מידי,המפרשיםענו על כך  ?היוצר כל

ומכאן ". בחוכמתא"שהיא , "בראשית"וזאת על פי התרגום של המילה , "בחכמה עשית

י "עפ (וחכמה היא ואיננה מלאכה, שכוונת הפסוק היא שמלאכת בראשית נעשתה בחכמה

 אבל מלאכת ההוצאה אינה .ולכן מותר לעשות את מלאכת בראשית בשבת, )ב"שבת קיז ע

 – אותה כ התורה אסרה"ואעפ, הוצאה מלאכה גרועה היא של" כמו שאמרו חז,מלאכה

 איך : קשהאם כן שפיר. כל זאת אסור לעשותה בשבתב, משמע שאף שאיננה טובה מחכמה

  .הוצאה מרשות לרשותוהלא זהו ,  מוריד גשמים בשבתיתברך' ה

 שהלכו י כך"ת הלא ע"וא.  דכל העולם כולו הוא חצירו ומותר לטלטל בחצירו,התירוץ הוא

כ הדרא "א, הקנה להם מקום' ה צריך לומר של כרחנו וע,תן להם גטיישראל בגלות הנה נ

 ולא היה הדבר אלא , והגט אינו גט,דמעולם לא הקנה להם מקום, אינוזה  –קושיא לדוכתא 

כי כולם ",  אפילו בשבת– " 'מה רבו מעשיך ה ": הפסוק שאמרוזה.  על ישראללאייםכדי 

 שהיא ירידת , וגם ההוצאה; בשבתה ומותר לעשות,חכמה ואינה מלאכה –" בחכמה עשית

יתברך ' ה ומעולם לא הקנה ,"מלאה הארץ קניינך" כי ,בשבתלעשותה  מותר ,גשמיםה

  . חצירוונמצא שכל הארץ היא, לישראלרשות 

   . כנוסח הספרדי, בשבת זהלפי זה נחמד ונעים לומר פסוק
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        מעלת ארץ ישראל ויושביהמעלת ארץ ישראל ויושביהמעלת ארץ ישראל ויושביהמעלת ארץ ישראל ויושביה
    

  

  :וזו לשונו, )סימן יט ("יוסף אומץ"א בספרו "כותב החיד

גילוח זקן ופאות וסתם יינם : כגון, ם אינם נמצאים ממיני החטאיארץ ישראלדב

ורובם ככולם מתפללים בציבור וקורין ושונין דבר , ועריות ושחוק ואביזרייהו

גופי הלכות בפלפול ', מלבד רבני קדישי בעלי ישיבות שם יתנו צדקות ד, בעיתו

  . ופסקו אנשי אמנה דין אמת לאמיתן. וסברא

  :ובספר חסידים

 על לב כי הם בהיכל המלך ומורדים ופושעים  ואין שמיםארץ ישראלהבאים ל

ותבואו ותטמאו את ארצי : " עליהם הכתוב אומר–ומרבים במשתאות ומרצחים 

כי תבואו לראות פני מי ביקש זאת מידכם : "וכתוב, "ונחלתי שמתם לתועבה

אלא במותם ,  בארץוואל יעלה על ליבם שאחרי מותם יישאר". רמוס חצרי

  .יגרשום החוצה ככלבים

  :)לג' פ (אליעזר' וזה לשון פרקי דר

 , כל ישראל שמתים בחוצה לארץ נפשותם נאספות אל הארץ:רחנינא אומ' ר

 וכל המתים מן הגוים בארץ ," נפש אדוני צרורה בצרור החייםוהיתה" :שנאמר

 אויביך יקלענה בתוך נפש ואת: "אמר שנ,נפשותם נשלכות בקלע חוצה לארץ

 אדם כ,ה אוחז בכנפות הארץ ומנער מכל טומאה"בקא הו לעתיד לב".כף הקלע

לאחוז : "אמר שנ, את הבגד ומשליך כל מה שבתוכה ומשליך אותה לחוץשמנער

  ".בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה
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 בעניין עשה ולא תעשהבעניין עשה ולא תעשהבעניין עשה ולא תעשהבעניין עשה ולא תעשה

זכור את יום השבת "  על הפסוק )ז', כ(ן בפירושו על התורה בפרשת יתרו "כתב הרמב

  ":לקדשו

 כתוב שמור את )יב', דברים ה( ובמשנה תורה - יום השבת לקדשו ואמר זכור את

,  זכור ושמור בדבור אחד נאמרו)א, ה כז"ר(ורבותינו אמרו בזה . יום השבת לקדשו

מצות " זכור"כי , ל"והכונה להם ז. ולא הקפידו בלשונות אחרים שנתחלפו להם

 מצות לא אצלם" ושמור", צוה שנזכור יום השבת לקדשו ולא נשכחהו, עשה

יזהיר , )א, עירובין צו(שכל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה , תעשה

ואין ראוי למשה שיחליף דברי השם ממצות , שנשמור אותו לקדשו שלא נחללהו

אבל אם החליף בדבור השני וכל תמונה ואמר כל . עשה למצות לא תעשה

וכן כל כיוצא בזה בשאר , "בועל שלשים"והוסיף אותה , ו"בחסרון וא, תמונה

והטעם הזה לא יסבול אותו אלא מי שאינו . כי הכל אחד, אין בכך כלום, הדברות

  :רגיל בתלמוד

שנאמר זכור ,  נשים חייבות בקדוש היום דבר תורה)ב, ברכות כ(ומפורש אמרו 

והני נשי הואיל ואיתנהו בשמירה , כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה, ושמור

, שבכל מצות לא תעשה הן חייבות, שהנשים חייבות בשמירה, איתנהו בזכירה

אלא , ולא היו חייבות בזכירה שהיא מצות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות

  . ...שההיקש הזה מחייב אותן

והוא היוצא ממדת האהבה והוא , כ כי מדת זכור רמזו במצות עשה"ואמת הוא ג

ומדת , וניו מרחם עליוכי העושה מצות אדוניו אהוב לו ואד, למדת הרחמים

כי הנשמר , והוא למדת הדין ויוצא ממדת היראה, שמור במצות לא תעשה

ולכן מצות עשה גדולה ממצות לא , מעשות דבר הרע בעיני אדוניו ירא אותו

כי המקיים ועושה בגופו ובממונו רצון , כמו שהאהבה גדולה מהיראה, תעשה

ולכך אמרו דאתי עשה ודחי לא , אדוניו הוא גדול מהנשמר מעשות הרע בעיניו

  , תעשה
  
  

  : כתב שעשה קל מלא תעשה והוכיח דבריו) תקטו–אות עין (ס " כללי הש-ובספר יד מלאכי 
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דאיתא שם ' א' ז] דף[ק דיבמות "כן מוכח בהדיא בפ, עשה הוא קל מלא תעשה

הדר אמר אטו עשה דוחה את לא תעשה לאו לא תעשה חמור מיניה וקא אתי 

  ...  העשה ודחי לי

 דקאמר השתא על לא תעשה מכפרת )ב"דף פה ע(וכן מוכח תו בפרק יום הכפורים 

ד "ם פכ"על עשה מבעיא והיינו משום שהעשה יותר קל מלא תעשה ועיין הרמב

א מהלכות "ה שם ובפי"וחייבי עשה איסורן קל ובה' מהלכות אישות הלכה ד

והפר נדרים הרי אלו ל מחייבי עשה "היתה מחייבי לאוין ואצ' נדרים הלכה ח

' ד א"מ] דף[מופרין הרי מבואר שלא תעשה חמור מן העשה ועיין בפרק התכלת 

  י הטעם לפי שהוא עשה בעלמא "דקרי בברייתא לציצית מצוה קלה ופירש

ן בפרשת יתרו גבי זכור ושמור שמצות "ז פליאה דעת ממני איך כתב הרמב"ולפ

כ "שה ודחי את לא תעשה וכעשה גדולה ממצות לא תעשה ולכך אמרו אתי ע

והוא פלא דהא תלמוד ערוך הוא בידינו דאף ' ד סעיף ד"ל' מ סי"ראש יוסף בח

    דלא תעשה חמור מהעשה אתי עשה ודחי ליה

לאו לא תעשה , הדר אמר עשה דחי לא תעשה" שם נאמר )א, ז(הוא מוכיח מהגמרא ביבמות 

, א שהלא תעשה חמור מהעשהכלומר שברור לגמר." חמור מעשה וקאתי עשה ודחי אותו

  .ואף על פי כן דוחה את הלא תעשה

ביחס לתשובה אם מכפרת על '  שמקשה הגמ)ב, פה(כ "וכן מוכיח מהגמרא ביומא פרק יוה

  . כלומר פשוט שלא תעשה חמור יותר מעשה, לא תעשה ודאי שתכפר על עשה

אתי עשה ן שכתב שעשה גדול מלא תעשה להכי "ז מקשה היד מלאכי על הרמב"ולפי

  .ודוחה לא תעשה

כיון , העשה גדול מלא תעשה, לעניין קיום העשה וקיום הלא תעשה. ונראה דלא קשיא מידי

אבל בעניין . ואת הלא תעשה מקיים בשב ואל תעשה, שאת העשה הוא מקיים בפועל

וכשהוא מבטל לא , כשמבטל לעשה הוא מבטלו בשב ואל תעשה. ביטולם הענין הפוך

  .  בקום ועשהתעשה הוא מבטלו

השתא על לא תעשה מכפרת "לכן אמרו ביומא ביחס לתשובה המכפרת אמרה הגמרא 

נמצא שעל הלא תעשה עבר . כי שם מדובר שעבר על עשה ועל לא תעשה". אעשה מבעיא

ובוודאי שבמצב זה הלא תעשה , ועל העשה עבר בשב ואל תעשה, בפועל בקום ועשה

  . חמור
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קיום מצוות עשה בקום ועשה , שיש בו שני עניינים מהופכיםאבל אם יש לפנינו מעשה אחד 

במקרה זה אפשר שנקיים המצוות . יש מקום להתלבטות, וגם עבירת לא תעשה בקום ועשה

או שלא נקיים המצוות עשה , עשה ואז ממילא נצטרך לעבור על הלא תעשה בקום ועשה

ם נשקול את הענין לפי והספק הוא הא. כדי שלא נצטרך לעבור על הלא תעשה בקום ועשה

וממילא לא נקיים (ולא תעשה עונשה יותר גדול מעבירת ביטול מצוות עשה , העונש

או שנלך אחר שכר קיום של המצוות עשה והרי שכרה של ממוות עשה גדול יותר , )העשה

  .ממצות לא תעשה

צד ולא נחשוש ללכת אחר , ומגלה לנו התורה שנלך אחר קיום המצוה ושכרה הגדול יותר

  .  כלומר שלעולם הולכים אחר צד הקיום, העבירה ועונשה
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        על עזבם את תורתיעל עזבם את תורתיעל עזבם את תורתיעל עזבם את תורתי
        

מה אבדה הארץ  דה עליאליו ויג' זאת ואשר דבר פי ה האיש החכם ויבן אתמי 

 על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא'  ויאמר ה:נצתה כמדבר מבלי עובר

  )יב-יא, 'ירמיהו ט( :שמעו בקולי ולא הלכו בה

  :אומרת על כך הגמרא

 דבר זה נשאל ,דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת

על ' ה בעצמו דכתיב ויאמר ה"לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב

 היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה אמר רב יהודה .'עזבם את תורתי וגו

  )א"מסכת נדרים פא ע(. ורה תחלהאמר רב שאין מברכין בת

  :)שם(שמפרש בספר ירמיהו המצודת דוד וקשה על 

וצה  ר,' המקום בעצמו אמר שהעיקר הוא על אשר עזבו את תורתי וגו- 'ויאמר ה

 ולכן לא שמעו בקולי בכל הדברים ולא הלכו בדרך , שלא למדו את התורהומרל

ור שבה מחזיר אותם  כי אם עסקו בתורה היה המא,מצוותיה התורה לקיים

  . למוטב אבל בעבור שלא עסקו בה באו לכל אלה הפשעים ואבדה הארץ בעונם

  ?לא ברכו בתורה תחילה ולא שלא למדו תורהחטאם היה שוהרי הגמרא אמרה ש

אפילו אם היו ש  היינו,גמרא שלא ברכו בתורה תחילהבצריך לומר שמה שנאמר , אלא

, הברכה מראה את חשיבות הלימוד בעיניהםכי , ה לשמיםמדולהיו לומדים את התורה לא 

זה שלא ברכו בתורה תחילה ו, בברכתם עליה' שהיא כל כך יקרה להם ולכן ומודים לה

ולכן לא היה המאור שבתורה ,  כי הלימוד היה שלא לשמה, חשובה להםתהמראה שלא הי

  .)ה ברכת התורה"מז ד' ח סי"י או"וראה ב( מחזירם למוטב
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        ברברברברכיצד דין הקכיצד דין הקכיצד דין הקכיצד דין הק
  :יתא בברייתאא

בזמן שאדם נפטר מן העולם : אמר להם? כיצד דין הקבר: אליעזר' שאלו את ר

הגידה לי , קום: בא מלאך המוות ויושב על קברו ומכה אותו בידו ואומר לו

. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאיני יודע מה שמי: אומר לו! שמך

; ו"א ה"שמחות חיבוט הקבר פ( .חייבו בדיןומעמידו ומ, מיד מכניס רוח ונשמה בגופו

  )ב"פי, שער היראה, מובא בראשית חכמה; ב"צג ע, א"אוצר המדרשים ח

   :ובהמשך

, ובאין מלאכי השרת ומלקטים אותן ומעמידין אותו ומכה אותו פעם שלישית...

יום , בכך דנין אותו' ויום ב' יום א, ומבקשין ממנו דין ודנין אותו בכל מדה ומדה

ומאזניו מפני שלא , עיניו מפני שלא ראה ואמר' מכהו מב,  דנין אותו במכות'ג

ומלשונו מפני , ומשפתיו מפני שהוציא משפתיו דברי תיפלות, שמע ואמר

  .ומרגליו מפני שהקדים רגליו לדבר עבירה, שהעיד עדות שקר

  ? מה הסיבה ששואלין שמו של האדם: מספר שאלותהעלות ויש מקום ל

  ? באמת שוכח שמומדוע , ועוד

ולא ברור מה חומר העונש אם אינו יודע , ועוד שמשמע שאם היה יודע שמו לא היה נידון

  ? שמו

  : וזה לשונו ונקדים לכך מאמר אליהוא . ולפי ערך קטנות הבנתי נראה לבאר מעט

כן -על ברכאל הבוזי ויאמר צעיר אני לימים ואתם ישישים-ויען אליהוא בן

אכן : ידיעו חכמה אמרתי ימים ידברו ורב שנים: דעי אתכםת וזחלתי ואירא מחו

לכן : יחכמו וזקנים יבינו משפט רבים-לא: היא באנוש ונשמת שדי תבינם-רוח

  ) י–ו , ב"איוב ל( אני-ה דעי אףולי אחו-אמרתי שמעה

  ? "בימים"ולא אמר " צעיר אני לימים"וצריך להבין מה שאמר להמשיך מכאן 

-ואליהו חכה את" כמו שאמר מקודם " זקנים"ולא אמר " ישישים"עוד יש להקשות שאמר 

  ". לימים המה ממנו-איוב בדברים כי זקנים
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, " לשון יראה-זחלתי"ל פירש על "י ז"רש? "זחלתי וארא"עוד יש להבין את כפילות הלשון 

  ? ומה הצורך בכפילות הלשון

".  ימיך ויוסיפו לך שנות חייםבי ירבו כי:  ")יא, ט"פ(ונקדים להסבר את מאמר הכתוב במשלי 

כי לכאורה המשמעות היא שבזכות התורה יאריך . שהוא לשון עבר" ירבו"וקשה לשון 

  ". ויוסיפו לך"כמו שמסיים ' ורבו ימיך'וצריך אם כן לומר , ימים

  :)א" עקכטדף (בראשית ונקדים עוד את מאמר הזוהר 

 )תהלים סה(הודה פתח רבי י,  ברך את אברהם בכל'המים וביואברהם זקן בא 

דאורחוי רנש אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך האי קרא אתמר אבל זכאה הוא ב

  .אתכשרן קמי קודשא בריך הוא ואיהו אתרעי ביה לקרבא ליה לגביה

שכפי אתמשכותא , "לות בלבבםיבך מס-אדם עוז לו אשרי: ")ו, ד"פ(כוונת הכתוב בתהילים 

כדרכו בעולם הזה . ה אורחא לאתמשך בעולם הבא'ידלבא דברנש בזה העולם כן יהבין ל

  .כך ימשיך דרכו בעולם הבא

כשיוצא נשמתו של אדם אחר פטירתו מוליכין אותה ומביאין לה לפני בית דין של מעלה 

: ושואלין אותה עוד. לא פסק פומי מגירסא: והיא אומרת? עסקת בתורה: ושואלין אותה

ומכחשת על , ומשיבה על הכל בחיוב? חר מצוותרדפת א. ואומרת הן? עשית מעשים טובים

אין פוסקין דין ועונש עד שתודה הנשמה , מה עושין עמה כל יום למעלה. כל מעשיה הרעים

ולזאת מה עושין עמה שתודה בעצמה על כל . יפה חייבת, יפה צדקת: בעצמה ותאמר

ומראין לה . אז מראין לה בכח הדמיון ומכניסין אותה לפלטין גדול מהודר מאד? מעשיה

כל אחד , שבקצה האחד של האולם יושבין ליד שלחן גדול אחד כמה וכמה זקנים חשובים

ובקצה האחר מראין לנשמה שיושבת חבורה . וכל אחד עוסק בענינו ובלימודו, ספרו בידו

  . ובכל מיני שחוק והיתול, כולם מסלסלים שערותיהם ועוסקים בדברים בטילים, גדולה

בוודאי כשיכנס , הרגיל עצמו בעולם הזה בין החכמים ולומדי התורהומדרך הטבע שמי ש

ומי שרגיל בשחוק ובדברים . באותו פלטין יפנה לשלחן החכמים לראות סדר לימודם ועיונם

 ובזה יבוררו מעשיה של אותה נשמה -. יפנה בטבעיות לחבורה של שחוק והיתול, בטלים

וזו הכוונה באומרם , ד ולהעמיד פניםובמצב זה אין ביכולתה להכחיש עו. בעולם הזה

  .שדרכה של הנשמה תוכיח את מצבה, "מסילות בלבבם"

קום הגידה לי : "שמלאך המוות אומר לאדם שנפטר, ועתה נחזור להמאמר שהובא תחילה

  ... 'וכו" שמך
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תיקן את כל העולמות והאורות , כי אדם שעסק כל ימיו בתורה ועבודה ובגמילות חסדים

ואדם זה בעת הסתלקותו  רואה כל התיקונים שעשה בחייו במעשי . וף שמוהנרמזים בציר

  . מצוותיו

   :) ב,פרשה סבבראשית ( ובמדרש רבה ) א'סי ראשיתב(מדרש תנחומא ומצאנו ב

ה שלש עשרה נהרי " הראה לו הקב,אבהו כשהיה מסתלק מן העולם' מעשה בר

 אמרו לו .קי התורה אשריכם עוס: התחיל לומר בשעת מיתה לתלמידיו.אפרסמון

ה בשכר " שלש עשרה נהרי אפרסמון נתן לי הקב: אמר להם?רבינו מה ראית

ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כחי כליתי אכן " : התחיל לומר.תורתי

  )ד, ישעיה מט(ופעולתי את אלהי ' משפטי את ה

   :)ג, נב(עוד במדרש רבה שמות 

ה " אימתי הקב"המותה לחסידיו' ני היקר בעי" )טו, ז"תהלים קט(אמר בן עזאי 

, מודיע לצדיקים היקר שמתוקן להם סמוך למיתתן שנאמר המותה לחסידיו

  ,אותה שעה הם רואין ושוחקים לפיכך ותשחק ליום אחרון

, ותאיר לפניו צדקתו. ושמו יאיר, משיג הוא אז את כל הרמזים שמרומז בצירוף שמו, על כן

 מי שהוא להיפך חס וחלילה שלא קיים עלי אדמות אבל. וינוח על משכבו בשלום בטח

. ולא ימצאו כלל בעולם העליון מתיקוניו, אינו יודע כלל משמו ומרמזיו, תורה ומצוות

גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאיני יודע "ולזאת אמר אותו אדם למלאך המוות 

והלך לפניך צדקך כבוד : "תובוזו כוונת הכ. ולפיכך דנין אותו מכל איבריו שלא תיקן, "שמי

 כי התיקונים שתיקן בחייו במעשי מצוותיו הם יוליכוהו -)ח, ח"ישעיהו נ(" יאספך'  ה

  .אמן. ובטח ינוח על משכבו בגנזי מרומים, ויסתירוהו מכל פגע רע
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        ענית אמןענית אמןענית אמןענית אמן
        ))))אאאא, , , , רפורפורפורפודף רפה עמוד ב דף רפה עמוד ב דף רפה עמוד ב דף רפה עמוד ב     כרך ג דברים פרשת וילךכרך ג דברים פרשת וילךכרך ג דברים פרשת וילךכרך ג דברים פרשת וילך((((זוהר זוהר זוהר זוהר 

א דמברך ולא אתכוון באמן עליה נאמר ובוזי יקלו כמה  ברכה מההועתאנא כל מאן דשמ

 לכם הכהנים בוזי שמי מאי עונשיה כמה דלא פתח ברכאן לעילא כך לא )'מלאכי א(דאת אמר 

פתחין ליה ולא עוד אלא כד נפיק מהאי עלמא מכריזי קמיה ואמרי טרוקו גלי קמיה דפלנייא 

תאנא חייבי דגיהנם כלהו סלקי במדורין , ולא ליעול ולא תקבלון ליה ווי ליה ווי לנשמתיה

ידיען וכמה פתחין אית ליה לגיהנם וכלהו פתחין לקבל פתחין דגן עדן ובשעתא דאפקי 

וכלהו , לון לבר) א ושאבין"ס(לאינון חייביא דקבילו עונשייהו אינון פתחי פתיחין ושויין 

 שמא לקבלי ההוא פתחין בשמהן אקרון לקבליהון דפתחין דגן עדן וכל פתחא ופתחא אקרי

בגיהנם אית מדורא , ע"פתחא דגיהנם ואשתמודען פתחין לקבליהון פתחין אינון פתחין דג

 ארץ עיפתה מה )'איוב י(וההוא מדורא הוי מדורא על מדורא ואקרי , בתראה תתאה דכלהו

 רבוע יהיה כפול ומתרגמינן מרובע יהיה עיף אוף הכא )ח"שמות כ(עיפתה כמה דאת אמר 

תחתית הוא מדורא , לומר כפולה וההוא אקרי שאול תחתית שאול הוא מדורא חדעיפתה כ

 שאול )ז"משלי כ(ועל דא כתיב , תתאה ובגין כך אקרי ארץ עיפתה תחתית ואקרי אבדון

 ותאנא מאן דנחית לאבדון, ואבדון וכלהו מדורין לא אכפלו וכלהו לא עייפין בר מהאי

ותאנא , רי גבר דאשתצי ואתאביד מכלהו עלמיןדאקרי תחתית לא סליק לעלמין וההוא אק

לההוא אתר נחתין להנהו גברי דמבזי לאתבא אמן ועל אמן סגיאין דאתאבידו מניה דלא 

חשיב להו דיינין ליה בגיהנם ונחתין ליה בההוא מדורא תתאה דלית בה פתחא ואתאביד 

ולא , ד שאול לא יעלה כלה ענן וילך כן יור)'איוב ז(ועל דא כתיב , ולא סליק מניה לעלמין

 מוריד שאול ויעל אלא )'שמואל א ב(וכתיב ',  מבטן שאול שועתי שמעת וגו)'יונה ב(והא כתיב 

  , ואוקימנא הא דאהדר ביה הא דלא אהדר ביה, הכא שאול התם תחתית

        ::::תרגוםתרגוםתרגוםתרגום

". ובוזי יקלו"כל מי ששמע ברכה מאותו שמברך ולא כיוון ליבו באמן עליו נאמר , למדנו

ולא עוד אלא ,  כמו שהוא לא פתח ברכות למעלה כך אין פותחין לו ברכות– ונשמה עו

סגרו הפתחים לפני פלוני ולא יכנס ולא : כשיוצא מהעולם הזה מכריזים לפניו ואומרים

  .אוי לו ואוי לנשמתו. תקבלו אותו
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 למדנו רשעים בגהינום כולם עולים במדורים ידועים וכמה פתחים יש בגיהנם וכל הפתחים

הם , ובשעה שמוציאים משם את הרשעים שקבלו עונשם. הם כנגד הפתחים שבגן עדן

  . פותחים הפתחים ומשימין אותם לחוץ

התחתון של , בגיהנם יש מדור אחרון: וכל הפתחים נקראים בשמות כנגד הפתחים שבגן עדן

חתון תחתית הוא המדור הת. תחתית שאול הוא מדור העליון. כולם ומדור ההוא נקרא שאול

ולמדנו ,  אינו עולה לעולם–מי שיורד לאבדון שנקרא תחתית , ונקרא גם כן אבדון ולמדנו

למקום ההוא מורידים לאותם אנשים המבזים לעניית אמן ודנים אותם בגהינם על אמנים 

ומורידים אותו באותו מדור התחתון שאין בו פתח . שלא החשיב אותם, רבים שנאבדו ממנו

איוב (" כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה"ועל זה כתוב . משם לעולםונאבד ואינו עולה 

  ).'ז

        ))))אאאא, , , , רפורפורפורפוכרך ג דף כרך ג דף כרך ג דף כרך ג דף ((((זוהר זוהר זוהר זוהר 

 כי שתים רעות עשה עמי אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב )'ירמיה ב(ר יוסי מאי דכתיב "א

אותי עזבו מקור מים חיים דא הוא דלא בעי לקדשא שמא דקודשא בריך ', להם בארות וגו

כתיב לחצוב להם בארות בארות נשברים דנחתין לגיהנם דרגא , מאי עונשיה, אמןהוא ב

ואי איהו קדיש שמא דקודשא בריך הוא , בתר דרגא עד דנחתין לאבדון דאקרי תחתית

לכוונא באמן כדקא יאות סליק דרגא בתר דרגא לאתעדנא מההוא עלמא דאתי דנגיד תדיר 

  ,ומשלם על יתר עושה גאוה' ונים נוצר יי אמ)א"תהלים ל(ולא פסיק הדא הוא דכתיב 

  ::::תרגוםתרגוםתרגוםתרגום

לחצב להם  שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור מים חיים-כי"יוסי מאי דכתיב ' אמר ר 

אותי עזבו מקור מים חיים זה הוא שלא רצה ". יכלו המים-בארות בארת נשברים אשר לא

חר מדריגה עד שיורדים לגהינם מדריגה א? ומאי עונש, ה באמן"לקדש השם של הקב

י ואה לכוון באמן כר"ש את השם של הקבואם הוא מקד. שיורדים לאבדון שנקרא תחתיות

: זה שכתוב. עולה מדריגה אחר מדריגה להתעדן מעולם הבא שנמשך תמיד ואינו נפסק

  ".ומשלם על יתר עושה גאווה' אמונים נוצר ה"
  

        )))) עמוד א עמוד א עמוד א עמוד אההההדף רפדף רפדף רפדף רפכרך ג כרך ג כרך ג כרך ג ((((זוהר זוהר זוהר זוהר 

דלא ידע לאוקיר למאריה ולא אתכוון באמן דתנינן גדול העונה ר יהודה ובוזי יקלו מאן "א

ש דאמן משיך ברכאן ממבועא למלכא "אמן יותר מן המברך והא אוקימנא קמיה דר

כיון , ן"ם לנו"ם וממ"ובאתוון גליפין דרבי אלעזר מאלף למ, )י"דא כ(וממלכא למטרוניתא 
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, ברכאן לעלאי ותתאי ומתפשטי בכלא ונפקין ]דף רפה עמוד ב[דמטו ברכאן לנון מתמן נגדין 

וכד ישראל לתתא , וקלא נפיק אתשקיו משקיותא דברכן דאפיק פלניא עבדא דמלכא קדישא

משמרין לאתבא אמן לכוונא לבייהו כמה דאצטריך כמה פתחין דברכאן פתיחן ליה לעילא 

אגר כמה טבאן משתכחין בכלהו עלמין כמה חדו בכלא מאי אגר להו לישראל דגרמין האי 

ומצלן צלותא ) לישראל(בעלמא דין בשעתא דעאקין להו , להו בעלמא דין ובעלמא דאתי

 פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר )ו"ישעיהו כ(קמי מאריהון קלא מכרזא בכלהו עלמין 

פתחו שערים כמה דישראל פתחין להו תרעין דברכאן , אמונים אל תקרי אמונים אלא אמנים

בעלמא , האי בעלמא דין, תקבל צלותהון מאינון דעאקין להוכך השתא פתחו שערים ות

מאי שומר כלומר , נ מהאי עלמא דהוה שומר לאתבא אמן"דאתי מאי אגרייהו דכד יפוק ב

נשמתיה , כמה דאצטריך, נטיר ההיא ברכה דאמר ההוא דמברך ומחכה ליה לאתבא אמן

ן כל יומא כד הוה שומר סלקא ומכרזי קמיה פתחו שערים קמיה כמה דאיהו הוה פתח תרעי

  ,אמונים

        ::::תרגוםתרגוםתרגוםתרגום

שלמדנו . יהודה ובוזי יקלו היינו מי שאינו יודע לכבד את אדונו ולא נתכוון באמן' אמר ר

וכשישראל למטה שומרים לענות אמן ולכוון ליבם כמו . גדול העונה אמן יותר מהמברך

 כמה שמחה ,כמה טוב נמצא בכל העולמות,  כמה פתחו בברכות פתוחים למטה-שצריך 

בעולם הזה . ב"ז ובעוה"שכרם הוא בעוה, ומהו שכרם של ישראל שגרמו לזה, הוא בכל

הקול מכריז בכל העולמות , ומתפללים תפילתם לפני דונם] לישראל[בשעה שמיצרים להם 

אל תקרי אמונים אלא ָאַמִנים היינו שומרים " פתחו שערים ויבוא צדיק שומר אמונים"

 שערים ים כמו שישראל פתחו להם שער הברכות כך עתה פתחופתחו שער. לענות אמן

[= בעולם הבא מה שכרם .  זה שכרם לעולם הזה. ותתקבל תפילתם על אלו שמצירים להם

לענות ] ממתין[= ז שהיה שומר "ומשום כך כשיצא האדם מהעוה]. על אחת כמה וכמה

, ריה אמן כמו שצריךכלומר ששומר אותה הברכה שאומר המברך ומחכה לו לענות אח, אמן

פתחו שערים לפניו כמו שהוא היה פותח שערים בכל יום 'אז נשמתו עולה ומכרזת לפניו 

  . דהיינו אמנים' כשהיה שומר אמונים
  

  .ל מלך נאמן-א:  ראשי תיבות אמן

  

שהרי גדול . גוזל את המצוות, האומר בלחש ברכת התורה וברכו: "ח"רנ' ובספר חסידים ס

".  ואמרו אל כל איש ישראל קול רםםוייוענו הל"וכתוב , מן המברךן יותר העונה אמ
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כשקורין בתורה אותו המברך על התורה חוטא אם מברך בלחש כי אז הקהל לא עונה אמן 

  .המבורך לעולם ועד' ולא ברוך ה

  

  

  

  

        פרשה פתוחה וסתומהפרשה פתוחה וסתומהפרשה פתוחה וסתומהפרשה פתוחה וסתומה
   : בענין פרשה פתוחה בספר תורה)סימן רעה(יורה דעה בטור כתב ה

אותיות הלכך ' כה שתהיה פתוחה בסוף השיטה או בתחלתה כדי טהפתוחה צרי

אותיות או יותר יניח חלק ויתחיל בראש ' אם נשאר בשיטה עדיין כדי לכתוב ט

' השיטה שתחתיה ואם נשאר פחות מזה או שסיים בסוף השיטה יניח כדי ט

  אותיות בראש שיטה שתחתיה ויתחיל לו משם ולהלן

ואז ,  יש להשאיר בסוף השיטה חלק כדי תשע אותיותלפי הטור כאשר הפרשה פתוחה

' הל(ש "אם עשה כך זו פרשה פתוחה בין לדברי הרא. יתחיל הפרשה שאחריה בראש השיטה

  . )א"ח ה"ת פ"ס' הל(ם " ובין לדברי הרמב)יג' ת סי"ס

היינו לומר שאם לא נשאר , "או בתחילתה"ובהמשך כתב הטור בענין זה של פרשה פתוחה 

אלא , ה חלק כשיעור לכתוב תשע אותיות לא יתחיל פרשה שאחריה בראש שיטהבסוף שיט

ת "ש בהלכות ס"אלא שזה דווקא לדעת הרא. יניח חלק כדי לכתוב תשע אותיות ושם יתחיל

  . כל כהאי גוונא סתומה היא)ח"ת פ"ס' הל(ם "אבל לדעת הרמב, )שם(

   : נאמר)  טוא"פ(מסכת סופרים וב

כל שהניח , ואיזו היא סתומה, א התחיל בראש השיטהכל של, איזו היא פתוחה

כדי לכתוב , ותהא נקראת פתוחה, וכמה יניח בראש השיטה. מבאמצע השיטה

כדי , ותהא נקראת סתומה, וכמה יניח באמצע השיטה. שם של שלש אותיות

  .לכתוב שם של שלש אותיות

סופרים ' דעת מסל. סופרים' ומדברי הפוסקים נראה שאין מתקבלת השיטה המובאת במס

כ "פרשה פתוחה צריכה להיות פתוחה דווקא בתחילת השיטה כשיעור שלוש אותיות ואח

ולעומת זאת צורת הסתומה היא שצריך להניח דווקא באמצע השיטה פנוי . מתחיל לכתוב
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וכן אם . ומתחיל לכתוב בסוף אותה השיטה לפחות תיבה אחת, כשיעור שלוש אותיות

ח כל השיטה פנויה והתחיל לכתוב מתחילת שיטה שלישית זו השלים בסוף השיטה והני

  .)ג"י' שם סי(ש "פרשה סתומה כמו שכתב הרא

ולכן . ש"ם והן כדעת הרא" סבר שיש לנהוג לחומרה הן כדעת הרמב)ב, רעה' ד סי"יו(ע "ובשו

ופרשיות . מתחילות בשורה חדשה' שפרשיות פתוחות המסומנות באות פ, נפסק להלכה

, מתחילות באותה השורה שבה נסתיימה הפרשה הקודמת לה' ומנות באות ססתומות המס

  .)ה"ע סימן ער"שו(אלא שמשיירים ביניהם רווח כדי תשע אותיות 
  

  

*     *     *  

  . יש מקום לדון בהפסקות שבסדר עשרת הדברות, בהמשך לענין זה

 מחולקות לעשר )'דברים ה( והן בפרשת ואתחנן )'שמות כ(עשרת הדברות הן בפרשת יתרו 

והדבר דורש ', לא יהיה לך'ו' אנוכי'אולם המעיין ימצא שאין הפסק בין . פרשיות סתומות

  . שהרי אילו שתי דברות נפרדות, כמובן הסבר

כלומר הדברות ', אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום ': אומרת)א, כד(במכות ' הגמ

יש הבדל בין סגנון , ובהתאם לכך. ה"היסודיות נאמרו ישירות לעם ישראל על ידי הקב

ה "בשתי הדברות הראשונות מופיע שמו של הקב. דברות אילו לסגנון הדברות האחרות

, נוכח' לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני', 'אלוקיך' אנוכי ה' שכתוב ובגוף ראשון כמ

 כמו ,בגוף שלישי, ה בנסתר"אבל בשאר הדברות נזכר שמו של הקב. כדבר איש אל רעהו

את השמים ' כי ששת ימים עשה ה', 'את אשר ישא את שמו לשווא' כי לא ינקה ה'שכתוב 

  . 'את יום השבת' על כן ברך ה', 'ואת הארץ

  .ולא הפסיקו ביניהם' לא יהיה לך'ו' אנוכי'כנראה שמסיבה זו חיברו את 

ו את אלא שאם נתבונן בהמשך הפסוקים הרי שכדי להגיע לחלוקה של עשר פרשיות חילק

' לא תחמוד'וכך יש כאן חזרה פעמיים על .  לשתיים–' לא תחמוד '–המצווה האחרונה 

ובדרך זו מגיעים לסך , המקובל כסימן לפרשה סתומה', המסומן באות ס,  בריוח-בהפסק

  .של עשר פרשיות

  '?לא תחמוד'מדוע נאמר פעמיים , אלא שדבר זה צריך הסבר

מתפרשת לשני ' חמד'לעשרת הדברות אומר שמילת  בפירושו ) טו',דברים ה(האבן עזרא 

והטעם השני , כלומר לקיחת ממון של אחרים בחזקה ובאונס,  גזל ועושק–האחד . טעמים
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התורה אם כן הזהירה להימנע מחמוד שבלב כדי לא לבוא לידי לקיחת .  לשון תאווה בלב–

  .ף מלאחפץ ממישהו בניגוד לרצונו החופשי ואפילו כשמשלמים את מחירו בכס

  : )ט"א ה"פ(ם בהלכות גזילה ואבידה "והוא מה שאומר הרמב

כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר שאפשר לו 

שיקנהו ממנו והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו אף על פי שנתן לו 

ואין לוקין  לא תחמוד )ז" ט,'שמות כ(דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר 

על לאו זה מפני שאין בו מעשה ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד 

חימוד שיש ,  לא תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך) כה',דברים ז(כעניין שנאמר 

  .בו מעשה

וגם ברור פיסוקו לשתי פרשיות , פעמיים' לא תחמוד'לפי זה מובן לנו מדוע נישנה איסור 

וממילא נתרחק , א ללמדנו שאנו מוזהרים על איסור חימוד במחשבהוכל זה ב. כפי המסורת

  .מעבירת חימוד שבמעשה
  

  

  

        אמירת שיר השירים בערב שבתאמירת שיר השירים בערב שבתאמירת שיר השירים בערב שבתאמירת שיר השירים בערב שבת    ,,,,קדושת בית הכנסתקדושת בית הכנסתקדושת בית הכנסתקדושת בית הכנסת
  

השנה . מנהג בישראל בכל שבת הגדול הרב המקומי בכל בית כנסת דורש בענייני חג הפסח

קשוני לדבר היום בשבת ב. הקדימו את הדרשה לשבת הקודמת, חל שבת הגדול בערב פסח

אמרתי לומר כמה מלים בענייני יום , וכיון שעבר הזמן לדרוש בענייני פסח, שהיא ערב פסח

  .יום שיש להם ענין במשך כל השנה לא רק לפני פסח

        ....אאאא
  :נאמר )א' ג סע"סימן י(רוך עלחן שר קיצוב

וא ומוזהרים עליהם לירא ממי שה, קדושת בית הכנסת ובית המדרש גדולה מאד 

ובית הכנסת ובית המדרש , כדכתיב  ומקדשי   תיראו ,  שוכן בהם יתברך שמו

ודרשינן אלו בתי כנסיות ,  כדכתיב ואהי להם למקדש מעט, נקראים גם כן מקדש

   ...ובתי מדרשות



   דברי תורה�  408

 

. וכתבו הפוסקים דמצווה זו לירא מן המקדש נוהג בבית הכנסת ובבית המדרש מדאורייתא 

ואני ברוב חסדך אבוא …עת רצון' ואני תפילתי לך ה"אומרים נ "לכן כשנכנסים לביהכ

' נ נכנסים לבית ה"כלומר כשנכנסים לביהכ" ביתך אשתחווה אל היכל קדשך ביראתך

  . ביראתך

שכל אחד מאיתנו אם יכנס לבית הנשיא שהוא רק בשר ודם , פשוט וברור. וחייבים לשים לב

ה "על אחת כמה וכמה בבית הקב, ל רםבכל זאת ישב שם בדרך ארץ ולא ינהל שיחות בקו

ה שכל המלאכים והשרפים עומדים לפניו באימה וביראה "שהוא מלך מלכי המלכים הקב

בוודאי צריכים אנו להתנהג באימה , "יוצר אור"כמו שאנו אומרים בכל יום בתפילת 

  . וקל וחומר שזה צריך להיות היחס שהרי אנו באים לבקש רחמים ממנו. וביראה

  .ור הוא ביחס להתנהגות בבית הכנסת בכל יום ובכל עת ובכל שעהכל האמ
  

 ....בבבב

  . עכשיו אני רוצה כמה מלים על ערב שבת קודש לפני מנחה

למה נקראה מגילה זו . הקדמונים תקנו לומר בכל ערב שבת קודש את מגילת שיר השירים

  ? כך

   :נאמרבמדרש 

 ? למה.ה בו שיר השיריםאין כל העולם כולו כדאי כיום שנתנ... עקיבא' אמר ר

  )יא, ר א"שהש(. שכל הכתובים קדש וזה קדש קדשים

ידוע כי את מגילת שיר השירים כתב שלמה המלך עליו השלום ויש בו מאה ושבעה עשר 

  ? מדוע דווקא מאה ושבעה עשר פסוקים. פסוקים לא פחות ולא יותר

   :)  ב,כט(חדש בראשית מובא בזוהר ה

עים שבגיהנם מוכתרין הם ביום השבת ושוקטין  אפילו הרש:אמר רב הונא

   ןונוחי

גם בכל יום ). 24(הם נחים בשבת עשרים וארבע שעות . וניתן לעשות חשבון בצורה זו

, מששת ימי השבוע הם נחים וזה בשעה שישראל מתפללים כשעה וחצי בכל תפילה

 המנוחה בכל אם נכפיל את). 4.5(וממילא יש לרשעים מנוחה בכל יום ארבע וחצי שעות 

ואם נצרף לשעות המנוחה בשבוע את ). 27(יום בימי השבוע נגיע לעשרים ושבע שעות 

מעין רמז לזה תקנו בליל שבת את ). 51(המנוחה בשבת נקבל יחד חמישים ואחת שעות 
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הם , מ,ו,אותיות ה" וינוחו בם"ובמנחה , "וינוחו בו"בשחרית בשבת ,"וינוחו בה"הנוסח 

  ). 51(יחד חמישים ואחת 

אם נחזור לעניננו יש למספר זה של שעות המנוחה במשך השבוע גם קשר למספר , וכעת

  .הפסוקים בשיר השירים

אם נוריד מהם עשרים ושבע , )144(הרי בששת ימי השבוע יש מאה ארבעים וארבע שעות 

שהרשעים ) 117(שעות שיש להם מנוחה בזמן התפילות נותר מאה ושבע עשרה שעות ) 27(

לכן אמר שלמה המלך עליו השלום מאה ושבע . ים בהם בגיהנום בששת ימי החולנידונ

פסוקים בשיר השירים להנצל בזה מדין גיהנום בו נמצאים הרשעים בשבוע ) 117(עשרה 

  . כמספר השעות הזה

הנה מיטתו שלשלמה שישים גיבורים סביב מגיבורי ישראל כולם  ")ז', ג(כתוב בשיר השירים 

ל במסכת "ואמרו חז" די מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילותאחוזי חרב מלומ

שהיה שלמה , הרי. " מפחדה של גיהנם שדומה ללילה- ,מפחד בלילות: "")ב"ז ע(סנהדרין 

  . ה מפחד מגיהנום"המלך ע

שמבקשים אנו להנצל בזה , הרי, כאשר באים אנו בערב שבת קודש לומר שיר השירים, לכן

עקיבא שהיא ' ב גם מאד לומר מגילה זו בכוונה גדולה כדברי רוחשו. מדינה של גיהנום

  .קודש קודשים

        ....גגגג

   :)א"ח ע(מסכת ברכות ל ב"אמרו חז

לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור : אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי

שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו שנים מקרא ואחד תרגום 

  .ושנותיו

ש לבית הכנסת ישב כל אחד על מקומו או שיאמר שיר השירים או "ים בעלכן כשבא

ינצל מדינה , וממילא יהיה שכרו כפול ומכופל. שיעבור על הפרשה או שיעשה שניהם ביחד

  . וגם לא יבוא לידי שיחות ודברים בטלים, יזכה לאריכות ימים, של גיהנום כאמור

ונזכה , "וטהר לבנו לעבדך באמת" השבת ובזכות זה יקויים בנו מה שאומרים אנו בתפילת

  .בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל. לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן
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  שיר הרועיםשיר הרועיםשיר הרועיםשיר הרועים

 שבמלכות הונגריה שוכנת ,י רוח הקודש"נודע סוד ע) ס'ליב שרה' ר( ליב בן שרה בירל

הדרך  מיד יצא לשם בכח קפיצת .באתכסיה נשמה קדושה שהגיעה שעתה להתגלות בעולם

 שם , בא אל ישוב יהודי לסרנטש ואל היער הסמוך לו.כדי למלא שליחויות שחותמן סוד

  :מצא ילד כבן שמונה יושב ומשגיח על להקת אווזים וזמר בפיו

  ?שכינה שכינה למה כה רחקת

  ?גלות גלות למה כה הארכת

   .אם נצא מן הגלות נתראה פנים אל פנים

ענה לו הילד בתום שיחו שיר רועים ? שמעת זמר זהליב את הילד הרועה מפי מי '  שאל ר

ענה הילד בתום שיחו כל הרועים אין ? ליב האם כך שרים אותו כל הרועים'  שאלו ר.הוא

ליב הוסיף ושאל ובכן '  ר.ואין אומרים גלות אלא יער, אומרים שכינה אלא אהובת ליבי

הובת הלב של היהודי יהודי אני ומי הוא א, כן השיב הילד? ילדי החלפת את במילים

 לקח רבי ליב את הילד לבית מדרשו של רבי . ואין יער עבות ליהודי יותר מן הגלות,השכינה

שם גדל בתורה ובקדושה ולימים הוכתר , תלמיד המגיד ממזריטש, שמואל מניקלשבורג

  .הוא הצדיק רבי יצחק אייזיק טאוב הרבי מקליב, ר"כאדמו

  :וכך הן מילות שיר הרועים

   שושנה שושנה מה רחוקה את–ער מה גדול אתה יער י

   היתה שושנה קרובה אז–אלו היה היער קטן 

   היינו שנינו יחד אז–אלו מן היער הוציאוני 

  : ר מקליב"וכך הן מילותיו של הילד לימים האדמו

   שכינה שכינה מה רחוקה את–גלות גלות מה גדולה את 

  ז היתה השכינה קרובה א–ה צראלו היתה הגלות ק

  היינו שנינו יחד אז – אלו מן הגלות הוציאוני
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סאל א קאקאש "שרבים מכירים אותו בלשון ההונגרית , שיר נוסף שחיבר רבי יצחק אייזיק

  ": מר

  קורא התרנגול

  ,קורא התרנגול הנה הבקר אור

  , ביער ירוק בשדה לבן מטיילת לה צפור

  , מה יפית צפור,מה יפית צפור

  .מצפה לי הצפור,ור צהובת מק, צהובת רגל

  .אתך אגיל בדרור,  אם לך יעדני אל, חכי חכי צפור,חכי חכי צפור

   הנה הבקר אור קורא התרנגול

  ? מתי יגאל דור, עיר ציון תמלא,יבנה המקדש

  . הגיע כבר התור,ושם נשיר שיר חדש וברננה נעלה

  

        לשון הרע ואכילת חזירלשון הרע ואכילת חזירלשון הרע ואכילת חזירלשון הרע ואכילת חזיר
לפני . ב נתבקש לישיבה של מעלה"בשנת תקס, צבי הירש מגיד מישרים מנדבורנא' ר

פטירתו ציוה להעמיק את קברו ולהרים את הגולל שעליו באופן שמתוך עמקו של הקבר עד 

שמונה "כדי שיוכל לעמוד בקברו בשעת תפילת ה,  יהא כדי שיעור קומת אדםולגובה

  . ועשו לו כך,"עשרה

צבי '  וכך פירש ר, מימרא הסובבת על ציר העניות והעשירותיש" צמח דבר לצבי"בספרו 

 כבר .)ב"קנה עשבת ( "אמר רב פפא לית דעניא מכלבא ולית דעתיר מחזירא: "הגמראהירש את 

 ואף ,)א"אדרא רבא כרך ג קלד ע( "אפילו ספר תורה שבהיכל, הכל תלוי במזל: "נאמר בזוהר

 ,המקבל לשון הרעכל כל המספר לשון הרע ו: "ל" אמרו חזוהנה, העבירות תלויות במזל

העבירה , והנה. )א"פסחים דף קיח ע("  ראוי להשליכו לכלביםוכל המעיד עדות שקר בחבירו

 וכמה מעטים האנשים המדקדקים עם עצמם , בהשלא לאכול חזיר הכל נזהרים, הראשונה

  .שלא לדבר ושלא לקבל לשון הרע

חזיר שלא לאכול האין לך עניה ממצות לשון הרע ואין לך עשירה מן המצוו: "וזה שנאמר



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הזכרוןשער 
ֶרְך ֵאיזֹוִהי ֶד, ַרִּבי אֹוֵמר"

, ְיָׁשָרה ֶׁשָּיבֹור לֹו ָהָאָדם
ּכֹל ֶׁשִהיא ִתְפֶאֶרת 
ְלעֹוֶׂשיָה ְוִתְפֶאֶרת לֹו ִמן 

  ". ָהָאָדם
  )'משנה א' מסכת אבות פרק ב(

  
 



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, ובתקופה מסויימת, אבי היה סוחר עורות ידוע בליטא: סיפר הרב אהרן קוטלר

  . סבלו בני הבית מחרפת רעב נוראה, כשהמצב בענף זה היה בכי רע

רצופות לאבי היתה קביעות ללמוד שעתיים . בבית כמעט ולא היה מה לאכול

  .קביעות זו לא ביטל מימיו. מידי בוקר לאחר התפילה

.  ומביע את רצונו לרכוש כמות רבה של עורותוהנה מגיע סוחר עשיר, ויהי היום

  . לו שדהיה באותה עת בקביעות הלימואבי 

  , ניגשה אמי לדלת החדר שבו ישב ונקשה בחוזקה פעם פעמיים ושלוש

ה שסוחר גדול ממתין לעיסקה יבהש, כשאבא שאל מתוך החדר מה אירעו

  .רצינית וכדאי שייצא לגמור את העניינים

לכו ואמרו לו שאם הוא מעוניין להמתין עד : "ומבעד לדלת נשמע קולו של אבא

  , מה טוב, שאגמור את הקביעות שלי בלימוד

  .  שילך לדרכו לשלום–אם לא 

 ותיו של אדם הרי מזונ, אם נגזר עלי שאמכור את הסחורה אמכרנה גם בלעדיו

  .קצובין לו מראש השנה ועד ראש השנה

  .ולא יצא מהחדר

ההשראה שהעניק אבא לכל הילדים : "הוסיף הרב אהרן קוטלר ואמר

  . ה היתה עצומבמסירותו זו

  "ממנו רכשתי אף אני את מסירות הנפש ללימוד תורה

  

  

  שמחה רז–סיפורי צדיקים 
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      מבוא

  )פישמן(יהודה  שראל  

כיה  בחודש אלול 'נולד  בצ,  ל"ישמן  זפר אשר אנשל "בישראל  '  אבי  ר

  .מסטמרטיטלבוים   הוא  למד  אצל  רבי  יואל  .ד"שנת תרס

צבי  ,  ל  ושני  ילדיהם"ם  אמי  חנה  ז יחד  עג"תרצעלה  לארץ  בשנת  

  . ל"ורחל  שנולדו  בחו

היה  ) שלטון  הבריטים(המצב הכלכלי  והביטחוני  בארץ  באותה  תקופה  

  .קשה  ביותר

תוך  הבטחה  ,  הציעו  לו  לחזור,  כיה'הוריו  של  אבא   שנשארו  בצ

  . לדאוג  לו  לפרנסה  ודיור

אבא  הסביר  את  .  ארץ  למרות  הקשייםהוא  סירב  בתוקף  לרדת  מה

  .  עלייתו  לארץ  כמצוות  עשה  שהתורה  מצווה  על  כל  יהודי

.  ולא  ידע  מה  ניבא,  ניבא.  הוא  טען  שאין  ליהודים  מקום  באירופה

בה  הושמדו  כל  ,  עקשנות  זו  הצילה  אותו  ואת  משפחתו  מהשואה

  .קרוביו  שנשארו  בגולה

  .ס"ניסן תש' בשם טוב בזנפטר 
  

  

  

  )'פסחים  נ( ."כאן  ותלמודו  בידול  מי  שבא  אשרי"

  :)'א, ג"שמות  רבה  ל(מובא  במדרש  

 משל  למלך  שהיתה  לו  בת  יחידה  -" ועשו  לי  מקדש  ושכנתי  בתוכם"

הלך  ומצא  לה  חתן  ,  הגיע  זמן  פירקה  להינשא,  וחביבה  עליו  מאד

להשאירה  בביתי  איני  ,  ראה  זו  בתי  יחידתי: "  לו  המלךאמר,  כלבבו

לפי  , ולהשיאה  קשה  עלי  ביותר,  לפי  שצריכה  היא  להינשא,  יכול
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עשה  לי  קיטון  קטן  שאדור  ,   לכן  אבקשך,  שאיני  יכול  להיפרד  ממנה

  ".ביניכם

 ממנה  איני  לפרוש ,  נתתי  לכם  את  התורה: "ה  לישראל"כך  אמר  הקב

,  עשו  לי  שאדור  בתוכם,  אלא  בכל  מקום  שאתם  הולכים,  יכול

  ".ועשו  לי  מקדש:  "שנאמר

".  והגית  בו  יומם  ולילה"ל  קיים  בצורה  מושלמת  את  המצוה  "אבא  ז

,  בכל  זמן  שהגעתי  לבקרו.  ועסק  בלימוד  תורה,  כמעט  ולא  ישן  בלילה

  .  והוא  למד  בה,  וחה  לפניוהגמרא  היתה  פת

כיצד ראוי לתלמיד חכם וירא שמים להסתפק  ,  אבא  שימש  דוגמה  חיה

  ): 'ד' אבות ו(ל  "כדברי  חז.  במועט  ולעמול  בתורה  יומם  ולילה

 ובתורה  -וחיי  צער  תחיה ... פת  במלח  תאכל,  כך היא דרכה  של  תורה"

  ".אתה  עמל

גם  .  לישיבות  ולתלמודי  תורה,  ותרם  רבות  לצדקהאבא  הסתפק  במועט  

בצוואתו  הוא  הפריש  ,  לקיים  מצוות  צדקה,  ל"ממשיך  אבא  ז,  לאחר  מותו

  .כספים  לתמיכה  במוסדות  שבהם  לומדים  תורה

הוא  לא  פירסם  את  ההדרנים  וחידושי  התורה  ,  אבא  היה  צנוע  ועניו

   .המופיעים  בספר  הזה

. כתובים  בכתב  ידו,  דברי  התורה  האלה  נמצאו  לאחר  מותו  בארון  בביתו

  .כשאינם  מיועדים  לפרסום

לעילוי  נשמתו  ,  החלטנו  לפרסם  את  הכתבים  שלו,  בני  המשפחה,  אנו

  .ולזיכוי  הרבים

תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים  תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים  תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים  תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים  ............בטח בה לב  בעלהבטח בה לב  בעלהבטח בה לב  בעלהבטח בה לב  בעלה............אשת חיל מי ימצאאשת חיל מי ימצאאשת חיל מי ימצאאשת חיל מי ימצא""""

        ".".".".יהיהיהיהמעשמעשמעשמעש

ועודדה  ,  תמכה  תמיכה  מלאה)  ד"תשל, אלול'  ו-נפטרה  ב(ל  "אמי  חנה  ז

,  את  אבא  בלימודו  ובהתמדתו  בתורה  יומם  ולילה  במשך  כל  שנות  חייה

כדברי  רבי  .  יש  לה  שותפות  מלאה  בתורתו  ובהשגיו  התורניים,  ולכן

  ".משלה  הוא,  שלי  ושלכם: "עקיבא  לתלמידיו

כפיה  פרשה  לעני  : "ל  היתה   ידועה   במעשי  החסד  הרבים  שעשתה"אמי  ז

  ".וידיה  שילחה  לאביון

אין  לה  מה  לחשוש  מיום  ".  ותשחק  ליום  אחרון: "עליה  אפשר  לומר

  ....יהי  זיכרה  ברוךיהי  זיכרה  ברוךיהי  זיכרה  ברוךיהי  זיכרה  ברוך.  מכיון  שכל  מעשיה היו  צדקה  וחסד,  אחרון
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לכל  השותפים  שעמלו  רבות  ,   רבהברצוני  להודות  ולהביע  הערכה 

  .  בהוצאת  הספר  הזה  לאור

למוטי  ולאבי  שהשקיעו  מזמנם  וממרצם  באיסוף  ,  לנאוה  וליעקב,  לחנן

  .בהגהתו ובעריכתו  של  הספר, בהדפסתו,  החומר

בעריכת  הספר  ובהוצאתו  ,  שהשתתף  במימון,   צבי  פישמן-תודה  לאחי

  .לאור

        ".".".".''''ותהי  משכורתם  שלמה  מעם  הותהי  משכורתם  שלמה  מעם  הותהי  משכורתם  שלמה  מעם  הותהי  משכורתם  שלמה  מעם  ה,  ,  ,  ,   פעלם פעלם פעלם פעלם' ' ' ' ישלם  הישלם  הישלם  הישלם  ה""""

        

        

        

    בבית הכנסת בשיכון" שלושים"הספד ב

  יהודה שראל 

  : נאמר)א"סח ע(במסכת סנהדרין 

אליעזר ' במיטתו של ר(, למוצאי שבת פגע בו רבי עקיבא מן קיסרי ללוד

פתח עליו . היה מכה בבשרו עד שדמו שותת לארץ, )שהיו נושאים אותה

ואין לי , הרבה מעות יש לי, "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו: "בשורה ואמר

  . שולחני להרצותן

  .ואין למי לשאול, כלומר הרבה שאלות יש לי לשאול: י"מפרש רש

ושרט לנפש לא : "כיצד עשה כן והרי נאמר: שואל המאירי, היה מכה בבשרו

  ?)כח, ויקרא יט(" תתנו בבשרכם

שזה אסרה (בגלל צערו על המת לא , מסביר המאירי שרבי עקיבא עשה זאת

  .אלא משום צערו על התורה שאבדה, )התורה

ומשום שרט לנפש  ")ה היה מכה בבשרו"א ד"סנהדרין סח ע(וכך מוסברים דברי התוספות 

ואין לי שולחני , כדאמר הרבה מעות יש לי, דמשום תורה קעביד, ליכא

  ".להרצותן

ל תשובה בציון המקור מבלי ל מיד הייתי מקב"בכל שאלה שהייתי פונה לאבא ז

, היה דומה לכלי מלא וגדוש, שהייתי צריך להמתין עד שיחפש את התשובה

  .למעיין המתגבר
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ואין לי , הרבה מעות יש לי: אני יכול להשתמש בדברי רבי עקיבא , ועתה לצערי

  .ואין למי לשאול, הרבה שאלות יש לי לשאול, שולחני להרצותן

אלא דאג , לא רק לעצמו,  כל חייו לתורהל היה אדם שהקדיש את"אבא ז

  .להנחילה גם לאחרים

סך , שבע פעמים הספיק לעבור וללמד בפומבי שעור בדף היומי בבית הכנסת

למד עוד שלוש פעמים לבדו את כל , לאחר שנחלש. הכל ארבעים ותשע שנים

מעטים האנשים שזכו להספק . ס"סך הכל עבר עשר פעמים על כל הש, ס"הש

  .אדיר כזה

, בימי חול,  בדף היומי בבית הכנסתרהיה מסור בכל נפשו להעברת השיעו

והלך לבית הכנסת לתת את , גם כשבאו אורחים התנצל. ובשבתות וחגים

גם כשהציעו לו לקבל , מעולם לא רצה להנות ולקבל שכר עבור הלימוד. רהשיעו

  .סרב, שכר דרך המועצה הדתית

  .מצטערים על התורה שאבדהכולנו אבלים ו, אסיים בדברי המאירי

, בקיום מצוות באמונה תמימה, נשתדל ללכת בדרכיו, כדי להנציח את זכרו

  .ובלימוד התורה והנחלתה לרבים

  

  

  

    בבית הכנסת בשיכון" שלושים"הספד ב

  אבי שראל
 

בתחילת פרשת בשלח התורה מספרת לנו על ההתמודדות עם מצרים לפני ים 

ומצרים , הים סוגר עליהם מצד אחד,  לעשותבני ישראל לא יודעים מה. סוף

ל אומרים " חז-" ילחם לכם ואתם תחרישון' ה"ה מצווה  "הקב. מצד שני

  .גם לא להתפלל: ובכלל זה, שהציווי הוא לא לעשות שום דבר

משה . בסוף פרשת בשלח התורה מספרת לנו על ההתמודדות עם עמלק במדבר

 אוסף את הצבא ונילחם בכול יהושע, עולה על הגבעה ולא מפסיק להתפלל

  .הכוח והתקיפות
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השאלה המתבקשת היא מדוע יש הבדל קיצוני כול כך בצורת ההתמודדות עם 

וכאן עושים כול מה שאפשר , למה כאן לא עושים דבר. מצרים ועם עמלק

  !?לעשות ואף יותר מכך

שכול מעשיהם הם אומר שהגויים טוענים " מי השלוח" בעל -הרבי מאיזביצא 

עם ישראל נצטוו לא , ולכן כנגד מצרים שהם הגוי הקלסי, "וחי ועוצם ידיכ"

לעשות דבר כדי להראות שהכול בידי שמים ואפילו להתפלל אדם לא יכול אלא 

  ".ואתם תחרישון" לכן -. ה"אם כן קיבל כוח מהקב

 אומרת שעמלק הוא .)ח"קידושין י(הגמרא . עמלק לעומת זאת שונה משאר הגויים

. מר כיוון שהוא נכדו של עשו הרשע שהיו לו הורים יהודים כידועישראל מו

ה לא היה נותן לו "אם הקב, ה"ישראל מומר אומר שכל מעשיו הרעים הם מהקב

דוגמא לכך הוא רבשקה שר . כוח הוא לא היה יכול לעשות את מעשיו הרעים

הוא מנסה בעיצומו של המצור , הוא צר על ירושלים. )ז"י,ח"י' מלכים ב(צבא אשור 

 עליתי על 'המבלעדי ה: "הוא נושא נאום ואומר. לייאש את אנשי ירושלים

לא הייתי , ה לא היה נותן לי כוח"אם הקב, כלומר. !"?המקום הזה להשחיתו

 העצה כנגד .חבל על המאמץ שלכם להלחם בי, כןל, יכול לצור על ירושלים

להראות שהכול בידי כדי . ישראל מומר היא גם להתפלל וגם לעבוד וגם להלחם

  .לעשות ולשנות, בידו של האדם לפעול, כלומר. שמים חוץ מיראת שמים

סבא ישראל שילב בהצלחה רבה את שני הדברים האלה שנראים סותרים במבט 

  .ראשון

ה "להרפות ולתת לקב, לפעמים צריך לשחרר, ה"אמונה גדולה בקב, מצד אחד

  .לעשות את שלו בלי להתערב

ראל היה איש עבודה שכל חייו התפרנס מיגיע כפיו ולא סמך סבא יש, מצד שני

  .עבודה קשה של עקב בצד אגודל בשילוב כישרון ועוצמה גדולה. על הנס

 לנו -סבא ישראל זכה להנחיל את שתי התכונות האלה גם לדורות הבאים 

  .גם לדורות הבאים אחרינו' ובעזרת ה. הנכדים

ה יקיים את הבטחתו כפי "אלא הקב, שלא רק אנחנו נזכור אותו, אני בטוח

ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם טוב מבנים ומבנות : "שאמר ישעיה הנביא

  ".שם עולם אתן לו אשר לא יכרת
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  הספד בגילוי המצבה

  מוטי שראל

כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ "

ם אתה עושה כן אשריך וטוב וא. תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל

  )ד"ו מ"אבות פ(" ב"ז וטוב לך לעוה"אשריך בעוה. לך

מי שהכיר את סבא ישראל יודע שאין אדם שיותר מתאים לתיאור זה מסבא 

  .ישראל

ה "ח אבריו ושס"סבא לא רק דיבר על דרך זו אלא קיים אותה בעצמו בכל רמ

  .ר עצום שלא נשכח לעולםובכך העביר לנו מס, גידיו ובכל דקה מחייו הארוכים

בשבועות האחרונים לחייו שמעתי ממנו כמה פעמים שהוא כבר לא מועיל לאף 

באמירה זו טמונה כל תפיסת . שאין לו כוח ללמוד ולכן אין טעם לחייו, אחד

י מאות סיפורים ודברי "שספגנו אותה בכל מפגש עם סבא ע, עולמו של סבא

ז ואם הוא לא מבצע אותה אין "ע בעוהליהודי יש משימה לבצ, תורה שאמר לנו

  .טעם לחייו

סבא שאל אותו אם . שילה, בפורים האחרון לחייו ביקרתי אותו עם הבן שלי

ולי אמר שהדבר החשוב ביותר הוא חינוך הילדים , הוא רוצה להיות בחור ישיבה

כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו : "ה על אברהם"כמו שאמר הקב', בדרך ה

  .)יט, ח"בראשית י(" לעשות צדקה ומשפט' ו אחריו ושמרו דרך הואת בית

לחנך את ילדינו ואת עצמנו על פי , ה נשתדל לקיים את צוואתו זו של סבא"בעז

, מסירות נפש עצומה על לימוד תורה וקיום מצוות, הדרך שסבא סלל לפנינו

  . מתוך הסתפקות במועט ולהרבות בצדקה

אלוקים דמעה מעל ' בלע המוות לנצח ומחה ה ":ה נזכה לקיום דברי הנביא"בעז

  )ח, ה"ישעיהו כ(" דיבר' כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי ה
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                הספד

   נעמי גולן

, מלבד האהבה הגדולה שאני מרגישה כלפיך. קשה לי לדבר עליך בלשון עבר

ייחלת תמיד היית בשבילי וגם תהיה עבורי מודל לחיים אחרים שכל כך אני מ

, שיגרה בנועם, חיים של יציבות, חיים נכונים. ועבורי הם בלתי אפשריים, להם

צניעות אמיתית והסתפקות במועט שלא , ידיעה ברורה של טוב ורע ומה צריך

  .קיימת יותר בעולמנו

בתוך הטירוף הגדול של חיינו שהולך ומתחזק , ואני והקרובים הסובבים אותי

הייתי באה אליך . חיים רעים, ים לגמרי משלךחיים חיים הפוכ, משנה לשנה

  .שלווה, ויוצאת ממך לכמה שעות טובה יותר, להרגע

. דעותיך הקיצוניות והמרגיזות, אהבתי ואוהב אותך גם בגלל עקשנותך הגדולה

וכאלו היו , בכל פעם שהיתה לך דעה שלילית על העולם, הזדהתי איתך לחלוטין

ת לצחוק כשביטאת אותם בהומור הציני אתה היחיד שגרמת לי באמ. לך רבות

  .והרגשתי קצת פחות בודדה בראיית העולם העגומה, הנפלא המיוחד רק לך

ושמחה על הזמן , אני מצטערת עד מאד על ימים ושבועות שבגללי נעדרת מחיי

ובזכותו ימים קסומים , תודה גדולה גדולה על הסרט שהענקת לי. שהיית בו

  . לעדגם דרכו תזכר, שבילינו יחד

לראות אותך ולהעיז ולחשוב , לחלון שלך, אני עדיין מסתכלת מלמטה למעלה

  .שאולי אתה מחכה לי שאחצה את הרחוב

  .תהא מנוחתך שלווה וזכרך ברוך. תודה לך סבא שהיית לי
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   ?מה למדנו מסבא 
        מוטי שראל

        """"כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילהכי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילהכי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילהכי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה""""

וזכורני .  רבות אך כל חייו הקרינו אמת זו וכך הוא חיסבא לא דיבר על כך

בילדותי שפעם אחת סבא התארח אצלנו בבית ואני ישנתי בסלון והתעוררתי 

ומעשה זה , באמצע הלילה וראיתי את סבא רכון על גמרא לאור מנורה קטנה

  .נחרט בראשי עד היום הזה

 וכך הוא הרגיש ולכן כך סבא חי,  לא כסיסמא אלא כעצם החיים-" כי הם חיינו"

  .לקראת סוף חייו כשסבל מיסורים ולא יכל ללמוד אמר לי שאין עוד טעם לחייו

  

        " " " " איזהו עשיר השמח בחלקואיזהו עשיר השמח בחלקואיזהו עשיר השמח בחלקואיזהו עשיר השמח בחלקו""""

  .סבא אף פעם לא שאף לרמת חיים גבוהה והסתפק במועט מאוד

כל זה כמובן לגבי עצמו אך לגבי אחרים נתן ביד רחבה הן לבני המשפחה והן 

ערמת התלושים שנתן לאבא לתרום בדואר לכל מיני ולא אשכח את , לצדקה

  .מוסדות תורה וצדקה

  ."ין של תלמידי חכמים צריכה תלמודאפילו שיחת חול"

אחת ההנאות הגדולות שלי כילד הם הסיפורים של סבא על צדיקים וחסידים 

כשסבא היה מתארח אצלנו בשבת או חג התענוג הגדול היה . ועל אורח חייהם

וכמובן שלכל סיפור יש מסר ,  ושומעים סיפורים בלי סוף שיושבים,צ"אחה

  .חינוכי וערכי וגם מתובל בקורטוב של הומור

  .לכל נושא שמדובר יש לסבא סיפור מתאים

מיד , כשסבא בין מנחה למעריב יושב מחוץ לבית הכנסת ומתחיל לדבר

מכיון , מתאספים כל המתפללים להאזין לסיפורים ולדברי החכמה שנאמרים

  . והכל מענין ומרתק-הכל קודש , ן אצל סבא סתם דיבוריםשאי

כולי תקווה שנצליח ללכת בדרכיו של סבא ולהעביר את הערכים שקלטנו מסבא 

  .לדורות הבאים

. ונזכה לראותו בתחיית המתים במהרה בימינו, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים

  .אמן
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   דברי זיכרון לסבא ישראל

        חנן שראל

        

 לחשוב על פסוק שיאפיין את אישיותו רבת האנפין של סבא עלה כאשר ניסיתי 

ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִמֶּמִּני ִתְראּו ְוֵכן  "-ז "פסוק י' במוחי הפסוק מספר שופטים פרק ז

,  האנשים שאיתו כיצד להלחם במדיין300בפסוק זה  גדעון מדריך את ..." ַּתֲעׂשּו

.  ה לסמל הדוגמא האישיתאמירה זו נעשת. כשההדרכה היא חיקוי מעשיו

כשמנסים לעמוד בקצרה על אופיו של סבא זהו העניין שלדעתי אפיין אותו 

. דוגמא אישית שהיוותה מופת לכל הסובבים אותו. בצורה הבולטת ביותר

תביעה , דוגמא אישית שבצידה גם תביעה חדה ביותר להגיע למרב שהאדם יכול

  .לא שמץ של ספקשלא נאמרה בצורה מפורשת אך היתה ברורה ל

התחום הראשון והבולט ביותר הוא לימוד  :הדבר בא לידי ביטוי במספר תחומים 

והוא למד . וניתן לומר שחייו סבבו סביב לימוד התורה, סבא תמיד למד. התורה

כל .  ס"עוד פעם לסיים את הש, עוד מסכתות, מתוך שאיפה לסיים עוד דפים

האדם מהווים גורם מרכזי בחייהם היו יתר העניינים בעולם שמבחינת רוב בני 

 העולם הזה -בילויים ובאופן כללי , כבוד, כסף. מבחינתו שווים כקליפת השום

יעקב ' הוא קיים בחייו יום יום את דבריו של ר. זכה מבחינתו ליחס של ביטול

העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא :  "במסכת אבות פרק ד משנה טז

   ."דור כדי שתכנס לטרקליןהתקן עצמך בפרוז

החיים בעולם הזה נועדו על מנת ,  כמכין עצמו לטרקלין-והוא אכן הרגיש כך 

וכל מה שלא תורם למטרה . להכין את עצמנו לחיי הנצח שהם החיים האמיתיים

  .הזו חשיבותו היא משנית

תחום נוסף שבו בלטה הדוגמא האישית מחייו של סבא הוא תחום ההסתפקות  

קיים . הוא חי בדירה צנועה ביותר והסתפק במועט פשוטו כמשמעו. במועט

 הוא לא )ז"ו כ"משלי ט("ושונא מתנות יחיה"כלשונה את דבריו של שלמה המלך 

הבין אף פעם מה רע בדברים הישנים ומדוע יש צורך בקניית דברים חדשים 

גם כמובן שתחום זה מתחבר לתחום נוסף שבו קיבלנו שיעור . ומשוכללים יותר

אם הדברים לא נאמרו מעולם בצורה מפורשת וזהו התחום של מעשי החסד 

  .מהמעט שהיה לו נתן וביד רחבה למוסדות שונים ולארגוני חסד. והצדקה
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אין שום ספק שהתכונות שעמדתי עליהם לעיל ועוד דברים רבים שלא כתבתי  

ישיות והא. מהווים מודל שאנו בני המשפחה ומכרים נוספים למדנו ממנו לקח

של סבא השאירה רושם בל ימחה שכל אחד לקח ממנו חלקים מסויימים 

  .שאותם הוא מנסה ליישם בחייו

 "תני רבן שמעון בן גמליאל אומר אין עושין נפשות לצדיקים דבריהן הן זכרונן"

שלא יפארו ,  מצבה על קברו- סבא ביקש שלא יעשו נפש )ה"ה' ירושלמי שקלים פרק ב(

ה אנו זוכים להעמיד את "וב. אחרים אלא יכתבו רק את שמובדברי שבח כאלה ו

ואין לי ספק שגם בגנזי מרומים וודאי שבעיניו לימוד דברי התורה . דבריו כזיכרון

  .חשוב לאין ערוך יותר מתארים ודברי שבח

תמיד . ישנו דיון מי עדיף סיני או עוקר הרים' ד עמוד א"במסכת הוריות דף י

ורק לאחר שהתוודענו לדברי . ס ופוסקים" בקי בש-ידענו שסבא היה סיני 

התורה שהשאיר בכתובים ושאותם אנו זוכים להוציא לאור למדנו שהוא היה 

 בחריפות שמשלבת זיכרון מיוחד במינו כתב עשרות הדרנים על -גם עוקר הרים 

כשכמובן הדבר מרשים עוד יותר כשמדובר . ס ודברי תורה שונים"מסכתות הש

וכשמעיינים בכתבי היד . ום המחשב ומנועי חיפוש למיניהםעל העידן שטר

  .רואים באופן ברור שחלק ניכר מהציטוטים נעשו בעל פה

ל יהיה מליץ יושר בעד המשפחה ובעד עם ישראל "יהי רצון שסבא ישראל זצ

  . כולו

  .תהי נשמתו צרורה בצרור החיים
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  לסבא ישראל
  

   ,לסבא שבמרומים אשאל שאלה

     .י זו החידהאולי יפתור ל

  היאך מהונג קונג תבוא הישועה 

    ?ומה לתאילנד ולרוחות טהרה

  

  כיצד יתכן סבי היקר

     ?למצוא יהדות במקום מנוכר

   ?לסובב את עצמי בעולם כה מוזר

  ולגלות את נפשי דווקא בנכר 

  .עוד דמעה

  

   ,ודאי הדבר מפלאי הבריאה

     ,להורות שיש אוזן ועין פקוחה

     ,ן מוזנחאפילו באי קט

       . לבלתי ידח ממנו נידח

  

  

  

     ,אולם מקום נותר לשאלתי

  ,מדוע זכיתי דווקא אני

  ,ומה עם שאר ילדי הכיתה

  .מדוע אינם סביבי כעת

  

  ,אולם גם זו מפלאי ההשגחה

  ,שגומל טובה על כל פעולה

  ,וללמד שכרה של תפילה זכה

  .של סבא שהתאמץ להוריד

  

  

  ,ועל כן אודה לשוכן מעונה

  ,על שחנני בזו הברכה

  ,ועודני עומדת על רגלי

  .זכיתי לשמוע את השיר שלי

  !שירלישירלישירלישירלי                                                
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  סבא ישראל 

  נאוה כהן

  נתבקשתי לכתוב מספר מילים

  .שבשמי מרומים, על סבא ישראל

  איך אפשר לתמצת אישיות

  ?בכמה מילים לתוך דף פשוט

  איך אפשר לבטא עולם

  ?שבא מעולם אחר שהלך ונעלם

  ננסה לנסח ולכתוב, ובכל זאת

  .את הסבא זכור לטוב, בכמה קווים

  סבא זכור לי מימי שישי בכל שבוע

  .בהם נסענו לבקרו באופן קבוע

  -אבא היה קונה , אמא הייתה מבשלת

  .הכל מתוך רשימה שסבא היה בונה

  סבא תמיד שילם על כל המאכלים שהובאו

  .ואף הוסיף פה ושם דמי טרחה שהוצאו

   היינו שומעים סיפורים ומעשיותאצל סבא

  . מכל הזוויות-על החיים בחוצה לארץ 

  את סבא ראינו לומד תורה עם הנכדים

  .שוזר פנימה תורת חיים, ותוך כדי

  הוא היה אדם מתמיד ושקדן

  . תמיד נמצא חיוך קטנטן-וגם אם היה מקפיד 

  ס מספר לא מבוטל של פעמים"סבא סיים את הש

  .רביםואף הנחיל מידיעותיו ל

  ,לארץ הוא הגיע לבד כשמשפחתו נשארה מאחוריו

  .חלוץ חרוץ שבנה הכל בשתי ידיו

  סבא זכה לראות נכדים ואף נינים

  .ולחגוג איתם חגים ואף שמחות ואירועים
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  )כמו שאנשים מיוחדים זוכים(סבא שלנו זכה , כמו כן

  ...120כמעט עד , להאריך ימים ושנים

  :לא נותר לנו אלא לסיים ולקוות

  . דרך האבות-שנזכה להמשיך את דרכו 

        

  

     סבא  ישראל

אך  הגעגועים  אליו  לא  פוחתים  .  תשע  שנים  חלפו  מיום  שסבא  ישראל  נפטר

  .  ואין  מי  שימלא  את  מקומו,  סבא  חסר  לי  מאד.  אלא  הולכים  ומתגברים

את  הידע  .  םלסבא  היתה  נוכחות  מרשימה  וידע  עצום  בכל  תחומי  החיי

  .הזה  הוא  ניסה  להנחיל  לי  בשיחות  הרבות  שקיימנו

שנשמתך  נמצאת  במקום  טוב  יותר  מהעולם  שבו  אנו  ,  אני  מקוה  ובטוחה

  .חיים

  . אוהבת  אותך  לעד  ומתגעגעת

  . נעמי  גולן-נכדתך 

  

  

  

  

  מכתב תנחומים בשבעה
  אמונה שראל

  

   !דוד צבי ודודה רחל, לסבא יהודה

ה בגלל שהוא קרוב אליו "לסבא ישראל טוב בשמים ביחד עם הקב, אל תדאגו

  .עושה זה לטובה' וחוץ מזה כל מה שה



  

 

  

  

  

        לזכרון עולםלזכרון עולםלזכרון עולםלזכרון עולם

  לעילוי נשמת

  ס"ניסן תש'  נפטר ז–ל "ישראל בן אשר אנשיל פישמן ז

  ד"אלול תשל'  נפטרה ו–ל "חנה פישמן בת משה ז

  ד"סיון תש'  נספה בשואה ב–ד "מרדכי בן אשר אנשיל פישמן הי

  ח"ח סיון תשס" נפטר י–ל "משה בן אשר אנשיל פישמן ז

  ג"ד סיון תשנ" נפטר כ–ל "משה בן ישראל פישמן ז

  ט"חשון תשנ'  נפטר ל–ל "חיים בן משה פרידמן ז

  ו"ד כסלו תשנ" נפטרה כ–ל "רבקה פרידמן בת אברהם ז

  


