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מוה שליט"בת בלייך דוד יהודה א"ר

לעולמה הלכה

תשס פסח של ח"בשביעי

.ה.ב.צ.נ.ת





שתבחבוראיתהללארבעים לראות הלום עד שהגיענו יוצר

הנחמד מהקובץ יצחק"כרכים ותלמידי"בית מרבני תורה חידושי הכולל

אלחנן יצחק רבנו דתנן.ישיבת הא לבינה:וידוע ארבעים ה(בן ).כג:אבות

הוב הקובץ'רוך קרן להרים השנה מחכימים,זכינו תורה דברי ולהדפיס

האפשריייםאמיתו .ככל

למוה נתונה שליט"תודתנו בלאה יוסף הרוחני"ר משגיחנו שעזר,א

המאמרים בעריכת נחוצים ענינים בכמה שליט.לנו לאלה תודה נכפל א"ועוד

בישיבתנו הקודש משמרת על מוה:ה"ה,העומדים לאם"ראשה נחום ,ר

חרל"מוה זבולון מנהלה"ר הר,פ בראנשטיין"משנהו חיים ולנשיאה,ר

יואל'ר חרל.ירחמיאל לרב להודות שנזכה האחרונה השנה שזו פ"ונציין

הישיבה"שליט כמנהל שיסיים,א אחר ידיו מעשה בכל בהצלחה אותו ונברך

.כהונתו

לבב בכל המערכתח"הבהילידיַדואודה קרקובסקי:חברי ,אליהו

סיידלר ושאול קנדל מתחת,ו"הי,פלר-חיים מתוקן דבר להוציא ויגעו שעמלו

לר.ידיהם תודה הי'אוסיף גרינפילד באמונה"נח יצחק הבית בצרכי שעסק ,ו

דוד הישמחהולרב ש"פיינברג ונפשו בלב .לדפוסהקובץהכנתלהתמסר

רבים שיוכלו מקווים מדרשנו,אנו בית כותלי בין היושבים בין

להם מחוצה אלו,בין במאמרים תורהלהיעזר של אמיתה על לעמוד מנת .על

רצוןיה קוראישי בעיני חן זה קובץ ומחבריו,וימצא לתרום,לומדיו ושיזכה

בזמננו התורה ללימוד ממש של .תרומה

הופמןי עקב

ח"תשסעומרבג"ל



בחדר רכותמסכת





מ יצחק ח"תשס●'בית





בגמ מתחיל.)ב(ברכות'איתא ערבית של שמע קריאת משעה"שזמן

בתרומתן לאכול נכנסים הכוכבים,"שהכהנים מצאת בתוספות.דהיינו ,והקשו

כן ק,אם וקוראים מתפללין אנו יום"היאך מבעוד תם?ש רבינו שאנו,ומתרץ

שי על יהודהסומכין רבי מנחה,).כו(טת שזמן ואומר משנתנו על שחולק

המנחה בפלג ערבית,מסתיים תפלת זמן מתחיל כן לאחר שמיד מדבריו ומשמע

שמע אומרת,וקריאת שם דהגמרא עביד"וכיון כמר ודעביד עביד כמר ,"דעביד

יהודה רבי על לסמוך התוספות,ברם.יכולין בעלי שאר זה בתירוץ ,נתקשו

לשקיעה,כןדאם המנחה פלג בין ערבית וגם מנחה גם מתפללין אנו ,היאך

דסתרי תרתי הוי ק.דלכאורה לענין תם רבינו שיטת מהו עיון זו"וצריך .ש

תם רבינו שיטת את ליישב שכדי שיטת,ונראה את לבאר מקודם עלינו

בענין רשות"הטור ערבית קבע"ו"תפלת לה אין הערב מה"ע,"תפלת פ

שיטתודלכאור על לשאול יש זמן,הראשונה.ה מפרש דכשהוא לדייק יש

מנחה זמן האלו,שחרית לתפלות קבוע זמן נותן הוא פ:הרי ,ט"בסימן

שחרית שזמן מפרש המזרח"הטור פני והאיר השחר עמוד משעלה ".מתחיל

רל בסימן מפרש הטור מנחה בזמן ומחצה",ג"וגם שעות משש ".וזמנה

מפר,אבל ערביתכשהטור תפלת זמן רל,ש בסימן אומר אחר",ה"הוא וזמנה

ערבית של שמע קבועים".קריאת זמנים ולמנחה לשחרית מגדיר הטור ,למה

שמע בקריאת זמנו את תולה לערבית לשאול?אבל יש מפרש:ועוד כשהטור

דברים שני אומר הוא בשחרית לתפלה גאולה שצריך:סמיכת הוא הראשון

מ עשרה שמונה שמעלומר קריאת אחר נ.יד בסימן שכתב מה ,ח"וזהו

לה" שמע(ויסמוך מיד)לקריאת ס".התפלה בסימן שכותב מה כן גם ,ו"וזהו

מיד" להתפלל לתפלה".ומתחיל גאולה בסמיכת הראשון הענין רק זהו ,אבל

שמע קריאת אחר מיד עשרה שמונה בזה.שיתפלל ענין עוד שלפני,יש וזהו

ע שמונה גאולה,שרהשמתפללים לומר בהל,צריכין הטור שכותב מה כותוזהו

קי בסימן לתפלה",א"תפילה גאולה הוא,"ויסמוך התפילה שמדיני דהיינו

לתפלתו גאולה לסמוך לתפלה,אבל.שצריך גאולה סמיכת דין פוסק כשהטור

הנ,בערבית מהענינים אחד רק מזכיר עשרה.ל"הוא שמונה שיתפלל דהיינו

ש קריאת השני,מעאחר הענין את מזכיר אינו ביאור,אבל .וצריך
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גאולה סמיכת של הענינים בשני שונים טעמים שני שיש לתרץ ונראה

עול:לתפלה לקבל כדי שמע קריאת אחר מיד עשרה שמונה לומר אדם חייב

כראוי שמים את.מלכות מרחיק כך אחר ומיד שמים מלכות עול מקבל כשאדם

המלך מן תלויין,עצמו שחייו שלם ובלב באמת מאמין לא שהוא אומר הוא הרי

המלכים מלכי מלך יונה,ביד רבינו מפרש ש גאולה,וכמו סמיכת של חשיבותו

שמים מלכות עול קבלת אחר שמיד הוא ובזה,לתפלה עשרה שמונה מתפלל

המלך מן צרכיו על לבקש צריך הוא ולכן באמת מאמין שהוא מראה אבל.אדם

גאולהבענין לפניו לומר צריך תפלתו שתתקבל שכדי הוא הטעם וזהו.השני

זרוע האור שפירש סמיכת,מה הוא לתפלה גאולה סמיכת של שהמקור

לרצון"הפסוקים צרה"ו"יהיו ביום השם ברוך,"יענך שהקדוש הוא והפרוש

לגאולה סמוכה כשהיא התפלה את יענה זו.הוא סברא זרוע,ומתוך האור

שאי צרהמפרש יום הוה לא ששם מפני בשבת לתפלה גאולה לסמוך טעם ן

לתפלה גאולה לסמיכת צורך ואין כלום מבקשין אנו אין .ולכן

ב שיתקיימו צריכין שבשחרית בערבית.הטעמים'ונראה כיון,אבל

רשות ערבית הב,דתפלת הטעם שיתקיים צורך לתפלה'איו גאולה ,לסמיכת

רשות הויא עצמה התפלה בערבית,כי לתפלה גאולה לסמוך חיוב לנו אין ולכן

התפלה שתתקבל דאוריתא,אבל.כדי הויא ערבית של שמע יש,קריאת ולכן

כראוי שמים מלכות עול לקבל כדי לתפילה גאולה לסמוך בערבית אפלו .חיוב

שמע"וע קריאת על תלוי ערבית תפלת זמן למה לבאר נוכל זה דהתפלה.פ כיון

לה,רשות עצמהאין בפני קבעשהריזמן לה אין הערב זמן.תפלת לה אין ולכן

שמע"בפנ בקריאת תלוי אלא בשחרית.ע חיוב,אבל הויא לה,התפלה יש ולכן

קבוע .זמן

רבינו על דסתרי תרתי של השאלה את גם ליישב נוכל שעתה ונראה

ז,תם אין לשקיעה המנחה פלג בין ערבית וגם מנחה גם כשמתפללין הדבאמת

פלג.סתירה לאחר מנחה להתפלל החכמים שיטת על אדם כשסומך כי וזאת

התפלה,המנחה זמן בענין שיטתן על סומך נחשב.הוא פלג שלאחר הזמן

מנחה לזמן עצמו,בעצם בפני זמנו עיקר שהוא מפני בא זה עשרה .ושמונה

עשרה שמונה תפלת ומתפלל יהודה רבי על וסומך כשממשיך שוב אבל

ערב השקיעהשל לפני שמע,ית קריאת לענין שיטתו על סומך הוא .הרי

עצמו בפני נפרד כחיוב בא זה עשרה שמונה שאין מחמת תלוי,זהו שהוא כיון

שמע שב.בקריאת באות'והיות ערבית ושל מנחה של עשרה שמונה התפלות

ונפרדות שונות דסתרי,מסבות תרתי חשיב לא היטב"ודו,תו .ק
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ר"ר דישיבת במתיבתא אלחנן'מ יצחק



יג(שנינו בתורה,.)ברכות קורא ק(היה המקרא)ש"פרשת זמן והגיע

ק( יצא,)ש"זמן לבו כוון במסקנתו.אם מסבירה דאמרלמדהגמרא מצוותאן

כוונה צריכות טעו,אינן יש אם להגיה רק בתורה קורא תורההיה בספר ת

ק שמעובזמן שהוא"רש.סתם"קורא"הואריאת מסביר בתורה"י לקרות

.לקרותה"בד"בעלמא

קריאה,וקשה אצל כוונה ענין רש.מה פירוש להגיה"וגם שקורא י

יוצא מתכוון"אינו לא נמי לקריאה כוונה".דאפילו שייך איך נמי וקשה

המ,לקריאה אצל יש מינה נפקא שאד"ומאי כלל בדרך כוונה"שסובר .צ

התוס שהקשו מה קשה להיות"בד'ועוד וצריך קרי קא הא דאכתי בקורא ה

רש,יוצא מונע למה התוס"וגם מפירוש עצמו את שהוא'י להגיה שקורא

ה ה,"כתיב"אומר שאומר הוא כוון וכהלכתן'קרי'ואם הפירוש–כנקודתן

.הפשוט

א קושיות לתרץ כתב צבי אור עבספר יונה"לו רבינו תלמידי פירוש י

זו בשפתים'ר.בסוגיא התיבות מזכיר פעמים כשמגיה שהסופר מפרש ,יונה

כדינן הפסוקים כל קורא כשהוא היינו לבו כוון הספר.ואם מסביר אור"בזה

רש"צבי מתכוון"י"דברי לא נמי לקריאה להגיה"דאפילו דבלי–כשקורא

התיבות"כוונה" כל קורא לי.אינו התוס"דא,וקשה קושיית מובן'כ אינו

קרי" קא הא התיבות–"דאכתי כל קרא לא .דהוא

נלע הגמ"ולכן דמיון על שהקשה יהושע פני מספר בהקדם לומר 'ד

כוונה"מק צריכות מצות בענין התורה לכל ק,ש שאני שפסוק"שאולי על"ש

בק"לבבך ורק דוקא כוונה שמ.ש"מצריך לבבך"ותירץ רקל"על ומדים

לצאת,"כוונה"שצריך כוונה ק,ולא לדמות אפשר ש"ועכשיו

לצאת כוונה בענין התורה בתורה.לכל קורא היה שאומרת פירושו,והמשנה

ההו הגמ"לפי של המילים',א לפירוש בהבנה לומד לבו",שהוא כוון "ואם

לצאת כוונה הגמ.הוא בלי'ולמסקנת קורא להגיה ואינוהקורא המילים פירוש

לבו",יוצא כוון המילים,"ואם לפירוש כוונה לו שיש .יצא,דהיינו



מנדלסוןה הכהן פסח ברוך רב 18

רש בין כאן המחלוקת לפרש אפשר להכי דאתית לתוס"השתא 'י

פיע שמעל קריאת מצות עצם דמהו שמע–החקירה פרשת קריאת סתם

שמע פרשת קריאת באופן שפועל שמים מלכות עול קבלת סוברים'תוס.או

קרי קא הא דאכתי הקשו ולכן בעלמא קריאה סתם קשה.שהמצוה לא זה אבל

לרש ק"כלל מצות שעצם שסובר שאפשר"י שמים מלכות עול קבלת הוא ש

ע רק המילים"לקיים לפירוש כוונה עם הפרשה קריאת ג.י מובן זה למהכ"לפי

רש רצה בעלי"לא של כפירושם לפרש פירוש',תוסהי הבנת שבלי סובר דהוא

יוצא אינו שמים מלכות עול לקבל .המילים

דת בעמוד להלן הפרשה"עיין כל תהא יכול לבבך על הדברים ר

צריכה אין ואילך מכאן כוונה צריכה כאן עד האלה לומר תלמוד כוונה צריכה

לבבך"רש.כוונה על עד פירש אלו'ותוס,י פסוקים ששני מאדך בכל עד פירשו

ה ביחוד וביראתו'מדברים מחלוקתם.באהבתו לברר .וצריך

המהרש הקשה התוס"ועוד על לבבך:)יג('מגמ'א על דעד דפסק

לא ואילך מכאן רש.בעמידה ותוס"ופירשו בדרך'י מהלך שכשהוא שם

אלו פסוקים לקרוא במקומו לעמוד לבבך–צריך על כוונה–עד .משום

שתוס הרועים המלא הרא.)יג('ותירץ שמביא הגאון כדעת ג"סובר בסימן 'ש

לכוון דצריך משום ולא עראי קריאת ליחשב דלא משום לעמוד .דצריך

התוס שיטת לפי לברר לעמוד'וצריך וצריך מאדך בכל עד רק כוונה צריך למה

לבבך על .עד

ע"ונ לבאר ברשב"ל דיעות תרי למ"פ זו סוגיא מבינים האיך ד"א

א כוונה"מצוות א.צ אבל'בדיעה לצאת כוונה על מדברת כאן דהגמרא סובר

לכתחילה רק היינו כוונה ב.צורך היא'ובדיעה כאן שכוונה סובר הוא

אינו,לעיכובא לצאת כוונה אבל המילים פירוש להבין היא שהכוונה אלא

ע.צריך מחלוקתם להסביר אפשר הנ"ולכאורה החקירה שבדעה"פ ראשונהל

מצות שעצם צריךסובר דלכתחילה בעלמא קריאה סתם הוא שמע קריאת

לצאת ובכוונה שמים מלכות עול לקבלת בכוונה סוברשנייהובדעה.להיות

קר שמעשמצות עמיאת קבלת הבנת"הוא עם אלו פרשיות קריאת באופן ש

לעיכובא חובתו(הדברים לצאת כוונה צריך אינו ).אבל

שרש לומר שהכוונה"ואפשר סובר לשיטתו לפירושי כוונה היא כאן

שמים מלכות עול לקבל כדי הגמ"א.המילים והגמ.)יג('כ כוונה :)יג('דצריך

מסתבר לבבך על עד כוונה משום לעמוד שמים.דצריך מלכות עול קבלת דאם

א לבבךכ"עיקר על דהוא הלב בהבנת לכוון שצוה המילים עד לכוון .צריך
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התוס ק.)יג('אבל מצות שעצם בלבדסוברים הדברים קריאת היינו שמע ,ריאת

ה יחוד של ההגדה הוא הקריאה וביראתו'ועיקר צריך,באהבתו אין ולכן

מאדך בכל עד דהיינו זו מהגדה יותר שהגמ.להגיד לצאת בו'הכוונה מדברת

ג אלו"הוא פסוקים על רק הליכה.כ בשעת העמידה רש(אבל ותוס"לפי :)יג'י

ה צורה דצריך משום הפסוקשהוא גם כולל שמים מלכות עול לקבלת ראויה

' דצריך לומר גם הציווי להגיד הגדה וקריאה זו של ֵאמּון לה, עד על לבבך

הראויה .בצורה



מ יצחק ח"תשס●'בית





בברכות התורה,.)כא(איתא מן לפניה התורה לברכת שנאמר,מנין

ה שם לאלקינו'כי גודל הבו התורהשניומצינו.כ"ע,אקרא ברכות ,סוגי

אותה כשלומדים התורה על יום בכל שמברכים מה הוא וכדמבואר,האחד

קרא:)יא(בברכות שלא עד לשנות לברךהשכים צריך שמע משקרא,קריאת

רבה באהבה נפטר שכבר לברך צריך אין שמע תורה,קריאת שלומד מי כל הרי

לפניה לברך שכבר.חייב אף ברבים התורה קריאת על שמברכים מצינו ועוד

התורה ברכות בתורה",.)כא(מגילהבוכדתנן,בירך והחותם מברך,הפותח

ולאחריה לעיין."לפניה יש בולכאורה שבין הללו'בקשר התורה ברכות סוגי

שהם או לזה זה שייכים נפרדיםשניאם הם,דינים קשורים מהם,ואם איזה

העיקר הללו.הוי הברכות תקנת של בגדר לעיין יש .ועוד



בגמרא נחלקו הברכות.)יא(הנה לכולהו,בנוסח אמרינן .ולמסקנה

הרא אעוהקשו בברוך וחותמת פותחת בנו בחר אשר ברכת אמאי פ"שונים

נא הערב לברכת סמוכה יונהיןועי.שהיא הרי:ה(ברבינו ד"בדפי והא"ף )ה

בפני"ואע",שכתב לאמרה הוא שדרך מפני בברוך פותחת לחברתה שסמוכה פ

התורה על כשמברכין שכתב".עצמה עצמה"ובמה בפני לאומרה הוא "שדרך

שכונ התורהנראה לקריאת זו ברכה תקנו שבעיקר היא מקומה,תו עיקר .והיינו

יונה רבינו בדברי לעיל הרי.א(ועיין ד"בדפי אלא"ף :שכתב)ה

עם שמע קריאת יקרא הכנסת שבבית הענין הוא כך אלא

שמע קריאת חובת ידי לצאת יכוין ולא ויתפלל ברכותיה

תו דברי מתוך בתפילה לעמוד אלא הקריאה ויוצאבאותה רה

ואח שמע קריאת אחר"ידי שיאכל קודם בביתו כשיהיה כ

ויקרא חובה ידי בה לצאת ויכוין אותה יקרא הכוכבים יציאת

הלב ובכונת במורא כולה ז...אותה עמרם לרב ל"נראה

אקב יברך אותה שקורא ק"שבשעה לקרוא מורי,ש"ו אומר

מק בשום אותה מצינו לא זו שברכה נכון זה שאין וםהרב
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שנתקנה עולם אהבת שיאמר נכון שיותר לו נראה ולפיכך

ערבים...אצלה מעריב ברכת אומר שאינו כיון תאמר ואם

שאינה ברכה וכל לחברתה סמוכה שאינה ברכה לה הויא

בברוך בה לפתוח צריך לחברתה שכיון,סמוכה לומר יש

כשאומר עכשיו לחוש אין לחברתה סמוכה היא שבמקומה

קרי על בזהאותה שכיוצא בברוך פותח אינו אם שמע את

בתלמוד כט(מצינו פותחת:)ברכות שאינה הדרך בתפלת

עשרה דבשמונה דכיון מפני תפלה שומע בה וחותם בברוך

סמוכה אינה עכשיו אם לחברתה סמוכה תפלה שומע בברכת

להכי חיישינן לא .לחברתה

עיקר אחר אזלינן יונה רבינו שלפי להדיא משמע להגדירה'מקומה'ומכאן

לחברתה סמוכה כאינה או הוא,כסמוכה עולם אהבת של מקומה ועיקר

ערבים מעריב עשרה,אחרי בשמונה הוא תפילה שומע של מקומה ,ועיקר

לחברותיהן הסמוכות כברכות לעולם נחשבות מלשונו.ולהכי משמע וממילא

בצ התורה בקריאת הוא בנו בחר אשר של המקום שעיקר ולכן,יבורבסוגיתנו

לבדה כשאומרה אף בברוך .פותחת

רב[ על שחלק במה שיטתו לפי יונה רבינו שהלך לומר יש אגב ודרך

חכמים,עמרם שטבעו ממה הברכה מטבע לשנות אין לעולם יונה רבינו ,שלפי

אקב לברך אין ק"ולהכי לקרוא הברכות,ש"ו כל את מגדירים נמי ולהכי

אח לא או לחברתה הסמוכה מקומםכברכה עיקר .]ר

הוא התורה ברכות של המקום עיקר יונה רבינו שלפי מזה ויוצא

התורה הריטב.בקריאת בלשון עיין יא(א"אך א"ד:ברכות הילכך"ה פפא ר

לכולהו :שכתב,)נימרינהו

אעפ בנו בחר פותחת"ואשר לחברתה סמוכה שהיא י

לעולם עצמה,בברוך בפני לפעמים באה שהיא ,מתוך

בציבורכשקורין ששון,בתורה ברא אשר ברכת כטעם

אעפ בברוך פותחת שהיא לשש"ושמחה סמוכה שהיא י

שלפניה עצמה,ברכות בפני לפעמים באה שהיא והיינו,כיון

חדשות פנים שם אעפ.כשאין היום קידוש ברכת י"ודכותה

היין לברכת ואכל,שסמוכה הקדים דאלו משום וטעמא

יום מבעוד עליו,ושתה בוראוקדש ואומר חוזר אינו היום

הגפן סמוכה,פרי השתא הויא ולא היום בקדוש פותח .אלא
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סמוכה שהיא פי על שאף מזון של ראשונה בברכה נמי וכן

שאכלנו בברוך,לברוך פותחת הכי היה,אפילו שאלו משום

שאכלנו ברוך אומר אינו יחידי אלו,אוכל מלבד אחרות .ויש

שחל בדבריו להדיא יונהומבואר רבינו על שא,ק לחדש פישהוסיף על ף

סמוכה סמוכה,שבמקומה אינה לפעמים בברוך,אם פותחת ומבואר.אינה

הלימוד קודם הוא בנו בחר אשר לברכת המקום שעיקר בקריאת,שהניח ולא

ברבים מקוםומ,התורה שכל כיון לחברתה כסמוכה חשיבא 'לפעמים'אינה

סמוכה התורה,אינה שהריטבונ.בקריאת ב"מצא פליגי יונה ורבינו שניא

בגדר,)א(:דברים היא,'סמוכה'פליגי הברכה מקום עיקר אם יונה רבנו דלפי

לחברתה כסמוכה,סמוכה נחשבת הריטב,הברכה לפי עוד,א"ואולם כל

לחברתה סמוכה אינה הברכה בהם מקומות סמוכה,שיש נחשבת היא ,אין

בד אם כללאפילו סמוכהרך הברכה,)ב(;לחברתההיא בהגדרת נמי פליגי

בנו בחר אשר התורה,של קריאת או תורה תלמוד בשביל בעיקרון נתקן ,אי

המחלוקת ביסוד לעיין .ויש

התורה,הנה ברכות בדין הפוסקים נחלקו בעיקרון,כידוע הויין אי

תורה של החפצא על השבח כברכת או המצוה ערוך.כברכת בשלחן ועיין

מז"או( תורה)ב:ח דברי הרהור על מברכים שאין הגר"וע.שפסק בביאור א"ש

שע בהרהור"שהשיג תורה תלמוד מצות קיום שיש כיון לברך חייבים .כ

כו ס"ולכאורה ליהע בזובירא מצוה קיום הויא,שיש ברכתא אי פליגי אך

השבח כברכת או המצוה ולא,כברכת השבח כברכת הויא המחבר דלדעת

מצות על דיבור"וס,ת"תברכה בלי תורה של כחפצא חשיב לא דהרהור ,ל

הגר המצוה"ולפי ברכת הויא ערוך.א השלחן פסק סע(ועוד שנשים)יד'שם

התורה ברכת הרמב"אע(מברכות כדעת המחבר פסק שבעלמא שנשים"פ ם

שהז עשה מצות על מברכות הרי).ג"אינן בחידושי הרמב"ועיין על הלוי ם"ז

הל( הגר)תברכו'סוף בשם שכתב בזה"במה לבאר סברתו,ח שעיקר ומשמע

השבח כברכת אלא המצוה כברכת שאינה בתוס"וע.היא שכבר"ד:יא('ע )ה

ור התוספות גם בזה דפליגי .ת"דנראה

המצוה כברכת בעיקרון הויין התורה ברכות שאם לומר יש ,וממילא

י התורה"ממילא בקריאת אינו שהעיקר קוד,ל כשמברך ללימודואלא .ם

תורה תלמוד של קיום הויא התורה שקריאת ג,ואף ילכו שלא כדי ימים'ונתקן

תורה לימוד מקוםמ,בלא לימודוכל עיקר זה שאין לומר שיטת.יש וזוהי

הנ"הריטב ללימודו,ל"א קודם הוא הברכה זאתו,שעיקר בברוךבכל פותחת
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סמוכה אינה דלפעמים התורה,כיון שיט.בקריאת שעיקראך היא יונה רבינו ת

קרה קודם היתה הברכה השבח,ת"תקנת כברכת בעיקרון דהויא משום והיינו

תורה של חפצא הקלף,על על הכתובה התורה הוא תורה של חפצא ועיקר

בציבור .הנקראת



בגמרא איתא יא(וכן :.)ברכות

לברך צריך אין ולמדרש לברך צריך למקרא הונא רב ,אמר

אין'ור למשנה לברך צריך ולמדרש למקרא אמר אלעזר

לברך לברך'ור,צריך צריך נמי למשנה אף אמר יוחנן

א[ לתלמוד לברך"אבל צריך,]צ לתלמוד אף אמר ורבא

קאימנא הוה סגיאין זימנין אשי בר חייא רב דאמר לברך

וקא מקדים הוה רב דבי בספרא פרקין לתנויי דרב קמיה

ות ובריך ידיה פרקןמשי לן .ני

וכדומה"וע המשנה בלימוד אף תורה תלמוד מצות קיום יש ס"וע,כ ל"כ

על השבח כברכת אלא המצוה כברכת התורה ברכת שאין אמוראים להני

תורה של ברכה,חפצא בעי חפצא באיזה של.ופליגי חפצא שעיקר ומבואר

שבכתב תורה הוי לעיין.תורה יש בזה דקי,אך הגמרא מסקנת דמברכינןל"לפי

ס,אכולהו עתה המצוה"אם כברכת דהויא השבח,ל כברכת חשיבא דעדיין ,או

השבח ברכת הטעונים תורה כחפצי נחשבים הללו הדברים שכל .אלא

ברי בגמרא"ועיין אחרת קצת שגרס :שגרס,ף

אינו ולתלמוד למשנה לברך צריך למקרא הונא רב אמר

לברך צריך,צריך למשנה אמר יוחנן איןורבי לתלמוד לברך

לברך למדרש"ור,צריך לברך צריך לתלמוד אפילו אמר א

רב"א דאמר לברך צריך נמי למדרש אפילו אמר ורב לברך צ

וכו סגיאין זימנין אשי בר .'חייא

הסדר את שהחליף לבסוף,ומבואר מדרש והביא משנה ובפשיטות.והקדים

הגמרא המשך את ליישב כדי כן שגרס דרב,נראה ממעשה הגמרא שראיית

צ בספרא פרקין לן מדרש,ע"ששנה דהוי תלמוד,כיון גירסתנו"וצ(ולא לפי ).ע

בזה לעיין יש עוד התורה,אך ברכת של המחייב שמצד להרי"ס,שיוצא ף"ל

מקרא הוא מקרא,ומדרש,תלמוד,משנה,שהסדר הוא הסדר גירסתנו ,ולפי

זו,ותלמוד,משנה,מדרש מחלוקת בנקודת לעיין .ויש
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על השבח כברכת הוי הברכה עיקר גירסתנו שלפי לבאר ונראה

תורה של שבכתב,החפצא תורה הוי ברש.והעיקר שפירש"ועיין מדרש"ד(י ,)ה

הפסוקים את לפרש לפסוקים.שבא הקירבה מצד הוא הסדר שסברת ומבואר

מדרש,שבתורה הקדימו המקרא,ולהכי את לפרש דהוי"ואח,שבא משנה כ

במדרש שלומדים הדינים"ואח,הדינים הסבר את הכולל גמרא נראה.כ אך

הרי על"שגירסת המצוה כברכת הוי הברכה שעיקר נניח אם יותר מובנה ף

תורה תלמוד י,מצות שבכתבל"ולכן תורה לימוד הוי המצוה כ"ואח,שעיקר

פה שבעל ה,תורה יש שבכתב"וולכן תורה תלמוד מצות על דוקא לברך .א

וגמרא משנה הוי פה שבעל תורה שהעיקר לומר מדרש"ואח,ויש יש,כ ולכן

משנהדא"וה על מברכים ה"ואח,רק יש וגמרא"וכ משנה על רק לברך .'וכו,א

בריטב שגרס"ועיין הריא שיטתו(ף"כגירסת למקרא"שכתב)לפי הונא רב אמר

לברך צריך אין למשנה לברך צריך,צריך ועליה תורה עיקר היא שבכתב דתורה

לברך'ור,ברכה צריך למשנה אמר שבע,אלעזר תורה עיקר פהשהיא משוםל

המצות טעמי .ש"ע"למוד

תורה בין תורה תלמוד מצות מצד זה חילוק מצינו שבכתבולכאורה

פה שבעל ברמב.לתורה א'הל(ם"עיין תורה חכמים"שכתב)יג:תלמוד אמרו

תפלות למדה כאילו תורה בתו את המלמד בתורה,כל אמורים דברים במה

אינו למדה ואם לכתחלה אותה ילמד לא שבכתב תורה אבל פה שבעל

תפלות הטור".כמלמדה לגירסת שציין מיימוניות בהגהות רמ"או(ועיין )וח

חכמים,שכתב בד,אמרו תפלות מלמדה כאילו תורה לבתו המלמד א"כל

שבכתב שבע,בתורה בתורה פהאבל מלמדהל ואם בתחילה אותה ילמד לא

תפלות כמלמדה לתו."אינו שבכתב תורה בין הגירסה את שהיפך רהומבואר

פה שבכתב.שבעל תורה תלמוד מצות בעצם חילוק שיש מבואר ובפשיטות

ברמב.פ"לתושבע מבואר שבכתב)ז:אשם(ם"וכן תורה מותר,שהמלמד

שכר שבכתב"משא,ליטול תורה מלמד זצ"הגרי'כועוד.כ לז(ל"ד נ"שיעורים

ז מרי בשבת",ל"אבא התורה ובחמישי,קריאת ת")בשני מצות קיום ת"שיש

מבינם אינו אם אף הפסוקים מצות"משא,בקריאת דליכא פה שבעל בתורה כ

בה שבכתב,בנהאלא תורה תלמוד מצות בין הבדל שיש זה מכל ומבואר

ת תורהלמצות פהשבעלמוד .ל

י הרי"ממילא לפי שיש"ל שאמרו בגמרא הדעות של הסברא שזוהי ף

תורה תלמוד מצות בעיקר חילוק שיש התורה ברכות חיוב לגבי ביניהם ,לחלק

פה שבעל לתורה שבכתב תורה .בין
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הב נוסח מברך:)יא('בגמיןעי,רכותבענין התםמאי ר"א",דאיתא

ור תורה בדברי לעסוק וצונו במצותיו קדשנו אשר שמואל אמר יוחנן'יהודה

נא הערב הכי בה בנו...מסיים בחר אשר אמר המנונא מעולה...ורב היא זו

לכולהו לימרינהו הלכך הברכה".שבברכות קדשנו(יהודה'רדומנוסח אשר

המצוהמש)'וכו כברכת דהויא יותר,מע משמע הברכות נוסחי משאר אבל

השבח כברכת דהויא,הברכות)'גאו('במברכיםדמזה,ועוד.דהויא משמע

השבח אד,כברכת מברכה יותר מצינו מצות'לא המאוריןועי.בשאר בבעל

:שכתב

ד על יהודה רב אמר מברך ור"מאי נא'ת הערב אמר יוחנן

מו'פי יוחנן שמואלרב של הברכות על נא הערב היה סיף

רב אמר בנו בחר אשר אמר המנונא ורב חתימה לה לעשות

פי לכולהו נימרינהו הלכך ורבי'ג'פפא יהודה דרבי ברכות

ישמאל רבי ומדרש ומשנה תורה כנגד המנונא ורב יוחנן

בס"בי אבל מדות שהיא"ג המנונא כדרב תופסים אנו ת

בברכות .מעולה

הראבבהיןועי שכתב"שגת :ד

דר"א דהא מפרש הוא כי זה את זה סותרים דבריו יוחנן'א

תורה כנגד ברכות שלש אמר והדר לדשמואל הוא חתימה

ומדרש אחד,ועוד...ומשנה ענין לאו תורה ענין כל אטו

ואחד אחד לכל ברכה צריך ולמה ברכה.הוא צריך אם ועוד

והי ויקרא יברך מצות שלש כענין אחד כלללכל מצינו כן

הרבה מצות בשביל אלא,לברכות פפא רב אמר לא אבל

עיקר מינייהו דהי ליה דמספקא דקשיא,משום מאן ואיכא

דהא לבטלה ברכה נפיק קא הא פפא דרב במלתיה ליה

שבברכות מעולה שהיא המנונא דרב בברכה ספק ליכא

בה"ובב יוצאים ר,ה של בברכות שיש לפי אומר יוחנן'ואני

איןבקש לפיכך לה צריכים שאנו תורה בדברי יכשל שלא ה

להניחה רוצים .אנו

דס לבאר כברכת"ונראה אלא המצוה כברכת שאינם המאור לבעל ל

ההשגות,השבח כל את ליישב יש דבעינן.ובזה זה,ברכותשלשדהא אין
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שיש אחתומצושלשמשום כל על שמברכים נפרדות שמשבחים,ת כיון אלא

ה"להקב על התורהה של טובה בפנ,מתנה וחלק חלק כל על לשבחו .ע"ראוי

שר"ואע ר'פ דברכת סיומא הוא'יוחנן מקוםמ,יהודה הויא"יכל שהפתיחה ל

המשנה כנגד הוי והסיום התורה .כנגד

הרידואפשר כגירסת המאור הבעל גרס כך שמברכים"משום 'על'ף

תורה תורה'לעסוק'ולא,דברי דהוי,בדברי תורהכיון של חפצא על ולא,שבח

המצוה עשיית על הראב.ברכה שהניח נראה המצוה"אך כברכת דהוי ולכן,ד

עליו .השיג

הראבזהולפי שתמה מה מובן הברכותדד"גם כל את מברכים אמאי

לבטלה ברכה לחשש עצמנו את לא,ומכניסים המצוה כברכת דהויא דכיון

אחת מברכה יותר הר"ואע.בעינן שתירץ בדוחק"אבפ היא,ד דכונתו נראה

רגילה מצוה כברכת הויא הראשונה הויא,שהברכה בנו בחר אשר וברכת

תורה בדברי נכשל שלא ובקשה יכול.כתפילה היה לעיל שכתבנו מה ולפי

שתיקנו"הראב לתרץ כנגדשתיד המצוה תלמודשניברכות של הקיומים

פ–תורה שבעל תורה ולימוד שבכתב תורה לפי.הלימוד חייביםזהאך היינו

הראשונה הברכה אחר מקרא ללמוד הברכות בין הברכה,להפסיק את יברך ואז

שבע תורה על שהיא שבע"ואח,פ"השניה תורה נלמד .פ"כ

הראב בלשון לדקדק יש חיוב"ועוד מידי שיוצאים להוכיח שכתב ד

פוטרת בנו בחר אשר שברכת מזה בנו בחר אשר בברכת התורה קריאתברכות

הכנסת בבית אחד.התורה ממחייב הוין ששניהם שהניח דמהני,ומבואר ומה

בזה מהני .בזה

תלמוד מצות על המצוה ברכות הוין דשניהם אומרת זאת שיטתו ולפי

שב.תורה קצת משמע המאור הבעל מלשון בזו'וגם זו תלויות הברכות

וכתב דבריו בסוף אותם הבר"אע",שדימה כל את שמברכים לברכותפ כות

שבברכות,התורה מעולה שהיא המנונא כרב תופסים תורה בספר ".אבל

השבח כברכת הוין דשניהם .ומשמע

אחת ברכה רק מברכים אמאי לבאר יש המאור הבעל שיטת ולפי

התורה קריאת מקרא–קודם רק שלומדים ומדרש,כיון משנה ואין,ולא ולכן

באחת אלא כונתו.לשבח זוהי דוקא–ולכאורה בחרו אמאי ליישב בא ורק

התורה קריאת קודם היחידה הברכה להיות המנונא משום–בדרב והיינו

שבברכות המעולה .דהויא
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בגמרא יא(איתא לשנות"א",:)ברכות השכים שמואל אמר יהודה ר

לברך צריך שמע קריאת קרא שלא ק,עד א"משקרא נפטר"ש שכבר לברך צ

רבה שפי"ברשןיועי."באהבה בלבנורשי ותן התורה ברכת מעין בה שיש

חקי ותלמדם תורתך תלמוד דברי כל את ולקיים ולעשות לשמור וללמד ללמוד

בריטב.רצונך יעויין דק"אך שכיון שפירש היא"א תורה תלמוד בכלל כיון,ש

לאלתר ושונה עליה בכך,שבירך פטור הוא הר.הרי ידידי פלאטו'והעירני דוד

רששאפשר בזה והריטב"דאזלי מהנ"י שיטתם לפי ברכות"רשפידל,ל"א י

השבח כברכת הויין אתןכםוא,התורה משבחים שבה ברכה שכל לומר יש

התורה לברכת סגיא התורה,התורה ברכות בשביל מתקן לא אם אך.אף

המצוה"להריטב לברכת יותר דומה הברכה,א נוסח בתוך שיש די לא ולכן

ע על מלים התורהכמה ממש,נין התורה ברכת צריכים הברכה,אלא שעיקר

תורה לתלמוד נתקן דק,יהא תורה"וכיון תלמוד בכלל הויא י"ע,ש ל"כ

תורה תלמוד מצות על מעיקרא נתקן זו .שברכה



יצחק ח"תשס●'מבית


לתורה הגבוה המכון

אונ"ע אילן-בר'י





חצותת,).כוברכות(במשנהנןגרסי עד השחר אומר,פלת יהודה :רבי

שעות ארבע הערב.עד עד המנחה המנחה;תפלת פלג עד אומר יהודה .רבי

הע קבעתפלת לה אין היום;רב כל מוספין .כ"ע,ושל

המשנה דברי את לפרש ברייתא הובאה )::כו(בבבלי

לוי בן יהושע דרבי כוותיה תפלת:ותניא אמרו מה מפני

חצות עד חצות–השחר עד והולך קרב שחר של תמיד שהרי

קבע... לה אין הערב תפלת אמרו מה אברים–ומפני שהרי

מ נתעכלו שלא הלילהופדרים כל והולכים קרבים .בערב

הביטוי פשר קבע'מה לה בביטויים?'אין נעיין לה'ו'קבע'אם אין

חז'קבע של מקורות אחדות"בעוד משמעויות להם שיש נראה למשל.ל

להלן הביטוי,):כח(במשנה של אחד פירוש אומר":מצאנו גמליאל :רבן

עשרה שמנה אדם מתפלל ויום יום אל...בכל אומררבי תפלתו:יעזר העושה

תחנונים תפלתו אין של."קבע קבוע נוסח מתפלל שמי הוא הפירוש כאן

חידוש ללא רחמים,תפילה התפילה ספונטאנית,אין הלב,כלומר פירוש.מן

קבוע הוא כאן קבע ומסודר,המלה הגמרא(יציב דברי ).:כטלקמןראה

ב מצאנו זה לביטוי אחר ברכלתוספתאפירוש )ג"פריש(ותמסכת

הנ לברייתא א[":ל"ודומה נתנו:]הלכה כך שמע לקרית קבע תורה שנתנה כשם

קרב שחר של תמיד שכן חצות עד השחר תפלת אמרו מה מפני לתפילה חכמים

חצות [עד ב... ר:]הלכה קבע לה אין הערב בר'תפלת או'לעזר נעילת'יוסי עם

המשנה"רה."שערים את פירש "ח ורמשנתנו: קמא תנא תרוייהו'זו יהודה

תקנום קרבנות כנגד תפלות להו הר"סבירא התוספתא"וממשיך את ומביא .ח

ע התוספתא"הרי לבין המשנה בין הדומה והלשון הנוסח להוסיף(פ ואפשר

הנ בבבלי"הברייתא ע,)ל המשנה את לפרש התוספתא"יש הר,פ שלמד .ח"כמו
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א של,בהלכה זמ'קבע'הפירוש זאתהוא בברייתא והכוונה קבוע ן

קבועים לזמנים זמן"בק:היא יש ובקומך"ש כנגד,"בשכבך ובתפילה

התפילות.הקרבנות כל של הזמן סופי את מגדירה שתחילת.הברייתא כנראה

ידועה השחר–הזמן בעמוד חצות1שחרית אחרי שעה מחצי לכן.ומנחה

המשנה,התוספתא הזמנים,כמו בסופי מחלוקתוב,התמקדה יש לעומת.הם

ידוע,זאת הוא מעריב זמן השחר–סוף להקטיר–עמוד אפשר אי שאחריו

והחלבים הזמן,אולם.האברים תחילת ברורה האיברים,לא את העלו שהרי

יום'וכו מבעוד ההקרבה אחרי כבר המזבח והברייתא,לכן.על וכן,התוספתא

קבע,המשנה לה שאין לה,פירוש–אמרו קבועשאין זמן אליעזר'ר.תחילת

קבע'בר ערבית לתפילת שיש ואמר חלק קבוע,יוסי זמן תחילת והוא,דהיינו

המקדש דלתי נעילת ע.זמן מאושש זה מדרש"פירוש רבהי פרשתלדברים

השחר":ניצבים עמוד שיעלה עד קבע לה אין הערב כתי,למה,ותפלת 'שכן

ימצאונני ומשחרי אהב אוהבי ".אני

ידועהר הזמן סוף ערבית,י של הזמן תחילת היא הבעיה ובזה,כל

מח בתוספתאלוקתיש התוספתא.תנאים לבין המשנה בין המשותף המכנה

שפי קבע"שלרושהוא לה אין הערב לתחילת"תפילת קבוע זמן לה שאין הוא

התפילה .זמן

הזה המדרש בדברי פירוש עוד שיש ייתכן שחרית–אמנם לעומת

היוםומנח זמן בתוך מוגדר זמן משך להם שיש מוגבל,ה סוף לו אין לערבית

להתפלל אפשר שבו וקטוע זמנו,קבוע הוא הלילה זמן משך כל נראה.אלא

ה מדברי זה לפירוש ראיה להביא רבתישיש שלום(פסיקתא א,איש הוספה

ב הלילה,פיסקא בחצי "ויהי היא): היכן עד הערב תפלת רבינו ?ילמדנו

קבעכ לה אין הערב תפלת רבותינו שנו פ(ך מ"ברכות שעה)א"ד כל אלא

יתפלל להתפלל מבקש ".שאדם

אי של הרחבה כאן הזמן-יש קבוע:קביעות זמן לערבית לא–אין

בסוףהבתחיל ביום–ולא מוגבלים שהם מנחה או כשחרית לפי(לא שחרית

ולר היום חצות עד או יום'ותיקין שליש עד שקיעהמ;יהודה עד מחצות נחה

הרארא1 דברי פ"ה בריש ברכותדד"ש והאיר":מסכת השחר ברק משעלה יראה זמנה ותחלת

השחר אתמיד דהוה מידי המזרח פ(פני דיומא"ריש החמה"אע)ב הנץ עם מצותה דעיקר ג

שמש עם ייראוך ס"פ(כדכתיב י"א לפרשו"מ)'ס חש לא והתנא יצא השעה בזו התפלל אם מ
ה דזמן כיון היא דפשיטא הדמילתא התמיד בזמן הוא שלה המוקדם"מאוחר זמן לכל ."ה
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המנחה פלג שעה,)או כל הלילה(אלא להתפלל)של המבקש .יתפלל,אדם

בלילה מיוחד זמן ראוי,אין הלילה כל בלילה"בגדר,אלא רוני (קומי 2).איכה"

התוספתא של שבלשונו עוד הל3נעיר בין גשר לבין"קכותיש ש

רעיוני.תפילהכותהל הוא בתפי,הגשר בעיה יש רבישהרי שהעיר וכמו לה

במשנה הנ(אליעזר הפירוש אם–)ל"לפי בתפילה ספונטאני להיות אפשר איך

קבועים זמנים או קבוע נוסח לו?יש שבא מתי להתפלל צריך אדם עקרונית

לו שבא מה מק.ולומר תקדים הביאה התוספתא של"לכן מרכיב לה שיש ש

שמים מלכות עול קבלת של הלב ה,כוונת זאת זמניםובכל לה קבעה .תורה

חז גם לתפילה"ממילא זמנים לקבוע יכולים קבוע(ל 4).ונוסח

ב נמצא אחר ירושלמיפירוש פ(תלמוד ה"ברכות )::ז,א"ד

של מתמיד השחר תפילת גמרו מתמידין תפילות אמרו ורבנן

מתמיד המנחה תפילת בבקר תעשה אחד הכבש את שחר

תעשה השני הכבש ואת הערבים בין תפילתשל הערבים בין

היא הדא סתם אותה ושנו לתלותה במה מצאו לא הערב

היום כל מוספין ושל קבע לה אין הערב תפילת ;דתנינן

איברים איכול כנגד אותה קבעו היא עוד תנחומא רבי אמר

הלילה כל המזבח גבי על מתאכלין שהיו .ופדרים

של הפירוש קבע'כאן לה ת'אין או מקור לו שאין לו,קדיםהוא אין

זאת תפילה לקבוע אפשר פיו שעל בסיס.בסיס לו שיש תנחומא רבי אמר לזה

אותו איברים,לקבוע איכול 5.וזה

בירו2 וחידושים פירושים עוד עמ"ח('ראה ולמשנה)31-32'ג לתוספתא זה פירוש .שקשר

הרמב3 יד על הובאה זו בסה"תוספתא ")יע"מ(,מ"ם התוספתא: שנתנה)ג"רפ(לשון כשם

לתפלה זמן חכמים נתנו כך שמע לקריאת קבע שז.תורה התורהכלומר מן אינם התפלה .מני

שבארנו כמו התורה מן היא עצמה התפלה חובת זמנים)ה'ע(אמנם לה סדרו וזהו.והחכמים

אמרם ב(ענין כו תקנום)שם תמידין כנגד ההקרבה.תפלות בזמני זמניה סדרו ."כלומר

וולפיש4 אברהם דברי על מבוססים אלו היהדות,דברים .38-42'עמ,)ו-ה"תשס(43,מדעי

המדרש5 דברי את לציין רבהיש ב,וילנא(במדבר ה":)אפסקה,פרשה ואל'וידבר משה אל

בי לאמר י"אהרן כנגד שוים ואהרן משה מוצא אתה מקומות אבות"ח שלשה ברכות ח

מוצא אתה משם בקרהראשונים תפלת קבע אברהם ביום פעמים שלשה שמתפללים



רשות ומעריב קבע לה אין הערב 31תפילת

הגר של המעניין פירושו על למונחא"נצביע המשנה קבע'על לה ,'אין

משלו,ופירושו זמן לערבית ושחרית,שאין מנחה של התפילות שתי בין .אלא

מתא,לכאורה שפירשנודבריו וכמו הפסיקתא לדברי לתפילת,ימים אין ולכן

ולמנחה לשחרית דומה משלו מוגבל זמן משך זמנו,הערב הלילה כל .אלא



במשנה"רש פירש "י קבע: לה זמנה–אין הלילה מפרש,כל ובגמרא

קבע לה אין לשון אחד."מאי שמצד הלילה,נראה שכל הוא הביטוי פירוש

הפסיקתא(זמנה למד הזה,)וכך הלשון מה ברור לא רש,אבל מפנה"ולכן י

שרש6.לגמרא של"ונראה הפשוט שהפירוש הבין קבע'י לה שכל'אין הוא

זמנה בביטוי,הלילה המשנה השתמשה לא למה קשה זמנה"אלא הלילה "כל

שגרתי לא בביטוי השתמשה פירש?אלא שגרתילזה הלא הביטוי את הגמרא ה

:):כז(הזה

קבע לה אין הערב קבע.תפלת לה אין דאי?מאי אילימא

ליליא כוליה מצלי הלילה–בעי כל הערב תפלת !ליתני

קבע לה אין מאי דאמר?אלא רשות:כמאן ערבית תפלת

שמואל אמר יהודה רב ערבית:דאמר גמליאל,תפלת רבן

או,חובה:אומר יהושע אביי.רשות:מררבי הלכה:אמר

חובה האומר אמר.כדברי רשות:ורבא האומר כדברי .הלכה

המונח,אכן את פירשה קבע'הגמרא לה כל'אין הוא הערב שתפילת

שגרתי,הלילה הלא השימוש על שאלה מזה,ולכן דין עוד שהדין,ולמד

רשות הוא שערבית וכרבא יהושע כרבי הוא תלמיד.בערבית למדו רוכן יונה'י

כב(שנאמר אברה)בראשית וגווישכם בבקר שנאמר'ם תפלה אלא עמידה קו(ואין )תהלים

ויפלל פינחס שנא,ויעמוד המנחה תפלת קבע כד('יצחק שיחה)בראשית ואין לשוח יצחק ויצא

שנא תפלה קב('אלא וגו)תהלים יעטוף כי לעני שנאמר'תפלה הערב תפלת קבע יעקב

כח( וגו)בראשית במקום שנ'ויפגע תפלה אלא פגיעה ז(אמרואין תתפלל)ירמיה אל ואתה

וגו הזה העם ."'בעד

ברש6 שהכוונה לפרש של"אין לפרשנות קשר ללא ערבית של זמנו מה לומר היא לה'י אין

לגמרא"ואח,'קבע להפנות א.כ רש"שהרי כך"כ כותב היה "י הערב: זמנה.תפלת הלילה .כל

קבע לה לה.אין מפרש שפ,"בגמרא המנחה בפלג שעשה לה"ירשכמו מפרש ".בגמרא
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רש הרי.יט-:יח(י"בדברי ב,ש"ע,)ף"בדפי בתמצית הוא הרשב"שווכן א"ת

סי"ח( ):רסט'א

קבע לה אין הערב בתפילת שהקשית אחר.ומה במקום

כל קרבים ופדרים אברים שהרי קבוע זמן לה שאין פירשו

אלא.הלילה חובה שאינה קבע לה אין פירשו אחר ובמקום

ת ליתני לא דאי הלילהרשות כל הערב קשה.פילת אינו זה

כלל מינה.בעיני שמעינן תרתי קבע לה אין .דמלשון

קבוע זמן לה שאין משמע קבע לה אין ומדאמר.דמדאמר

שלא משמע הלילה כל הערב תפילת קאמר ולא קבע לה אין

הקבועות כתפלות חובה לעשותה כלומר קבועה .עשאוה

כאן שנו קבועות תקנות בעלמא .וכדאמרי

רש פירוש שלפי הבבלי"נמצא פי על קבע',י לה לו,פירושו'אין אין

היום של הראשון בחלק רק שזה שחרית כמו זמן שהוא,תחומי מנחה או

היום של השני הרשב,בחלק קבוע"א"וכלשון זמן לו תלמידי"אין וכלשון

".יט(יונה'ר ה): ומשום הלילה כל זמנה אלא קבוע זמן לה שאין כיוהאחר

התפילות בשאר שפירש כמו קבוע זמן בה פירש הוא,"לא וזה,הלילהאלא

הנ הפסיקתא כן.ל"כמו ולמנחה,כמו לשחרית שבניגוד הביטוי מן ,משתמע

ערבית להתפלל חיוב קבוע,אין עשוה יתר,שלא כמו קבועה חובה כלומר

הקבועות .התפילות





יהושע כו(הפני שתפילות.)ברכות חנינא ברבי יוסי רבי שלפי הציע

תקנום חובה,אבות היא איברים,ערבית איכול כנגד היא התקנה אם ,אבל

רשות רק זו"הפנ,בסוף.היא מהצעה בו חזר החיוב,י את לתלות שאין והסיק

התפילות במקור ערבית תפילת מ,של למסבר"ואפילו מצי תקנום דאבות ד

הויא רשות ערבית .דתפילת

בפירוש נדבך עוד להוסיף אפשר שהבאנו'קבע'אולי מה לעילעל

להלן.)ב-א'חלק( שבמשנה כח(הזכרנו של,):ברכות אחר פירוש מצאנו

השיטות.הביטוי בין המחלוקת לעצם לב נשים .כעת
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אומר גמליאל מתפבכ:רבן ויום יום עשרהל שמנה אדם .לל

אומר יהושע עשרה:רבי שמונה אומר.מעין עקיבא :רבי

בפיו תפלתו שגורה עשרה,אם שמונה לאו.מתפלל ,ואם

עשרה שמונה אומר.מעין אליעזר תפלתו:רבי העושה

תחנונים תפלתו .אין

ר פורמאלית"לפי תפילה לומר חיוב יש ר.קבוע,ג דרב(י"לפי אליבא

עי גמישות,)ש"יבגמרא יותר שמונה,יש במעין די אלא קבוע בנוסח צורך ואין

ברכות אלו.עשרה בדברים תלויות בערבית שיטותיהם ר.אולי חז"לפי ל"ג

ובזמן בנוסח קבועות תפילות פורמאלי,ובחיובם,תקנו מרכיב כאן .יש

ר,אולם גמישות,י"לפי יותר לערבית,יש פורמאלי חיוב רשות,ואין .הואאלא

קבע לו בזמן,אין מוגבל אינו הלילה,ולכן כל יום,ומותר מבעוד .ואפילו

עשרה שמונה במעין די אלא קבוע אינו התפילה .נוסח

ע זה את להסביר אפשר הפנפ"אולי שתפילותג"ר:י"דברי סבור

תקנום אבות קרבנות,כנגד לבין תפילות בין קשר אין מהווה,ולכן והתפילה

ומו כשלעצמהמצווה כל,ממילא.סד חובה תפילת היא שהרי לערבית קבע יש

כן.הלילה התפילות,כמו לכל קבע לכולם,יש קבוע נוסח להם יש .כלומר

ר קרבנות'אולם כנגד תפילות שתקנו למד קרבנות,יהושע כלומר

חובה,התמידים אינה ערבית להעלות,ולכן איברים היו לא בכלל אולי שהרי

וכ המזבח יוםעל מבעוד נתאכלו זה7.ולם הקרבן,לפי הוא והתפילה,העיקר

הקרבן כנגד רק גמליאל,היא רבן בין המחלוקת את להסביר אפשר בזה ולכן

יהושע רבי ר.לבין סביר,ג"לפי ולכן לתפילות עצמאי מחייב שישליש טעון

זמנים לתפילות,לתפילות מיוחדים ונוסח זאת.הלכות א"ר,לעומת משתית תי

ע התפילות הקרבנות"מערכת סדר קבועים,לכן.פ זמנים לתפילות כמו,יש

את,לקרבנותשיש להשלים באים רק שהם מפני קבוע נוסח להם אין אבל

החורבן אחרי הובאו שלא מקומם,הקרבנות את למלא באים 8.ולבסוף

לריטב7 המיוחס הרשלר"ר'מהד):כו(א"כדברי קוק,ש הרב תשנ,מוסד קסה'עמ,ו"ירושלים

.27'והע

בירושלמי8 וחידושים בפירושים עוד ר.171'עמ,ג"ח,ראה בין המחלוקת ר"לעצם לבין ,י"ג

קוק הרב דברי אי,ראה א(א"ח,ה"עין פרקים תשנ,שנייה'מהד,)ה-ברכות ,ה"ירושלים

ו,:כז,111'עמ .'אות
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הנ הירושלמי במהתפיל"–)אחלקסוף(ל"לפי מצאו לא הערב ת

ושל קבע לה אין הערב תפילת דתנינן היא הדא סתם אותה ושנו לתלותה

היום כל איברים,מוספין איכול כנגד אותה קבעו היא עוד תנחומא רבי אמר

הלילה כל המזבח גבי על מתאכלין שהיו להסביר–"ופדרים אפשר אולי

תמידים כנגד שתפילות אומרים היינו שאם אחר שערבית,תקנוםבאופן מכיוון

מסויים קרבן כנגד רשות,איננה תנחומא.היא רבי לפי נתקנה,אבל כן ערבית

קרבן של סוג חובה,כנגד היא .ולכן

מו דברי פי על הירושלמי דברי את להסביר הגרי"נראה ד"ר

זצ'סולובייצ ברכות"יק למסכת בשיעוריו תשי(ל לפי)ד"משנת הסבר שהציע

שתפילות"המ תקנוםד תמידין מו.כנגד זצ"לפי הרב המחלוקת"ר לתלות יש ל

ופדרים האיברים הקטרת אחד.בטיב מהווה,מצד ופדרים איברים הקטרת

המזבח כקרבן,אכילת נחשבת היא אולי שני.ולכן זריקה,מצד לה אין

אחרים לקרבנות שיש קרבן,כמו איננה אולי תנחומא.ולכן רבי שלפי ,נראה

שערבי ופדריםשאמר איברים אכילת כנגד נתקנה קרבן,ת היא ולכן,ההקטרה

היא חובה כנגדה שנתקנה רבנן.ערבית לפי קרבן,אבל איננה איברים ,הקטרת

כנגדה ערבית תקנו לא היא,ולכן רשות .ולכן

זצ הרב דברי דבריו"בזה בסוף שלמד יהושע הפני מדברי שונים ל

המ לפי מחלוקת ת"שיש אבות תפילות גם,קנוםד המחלקות את למד והרב

המ ופדרים"לפי אברים הקטרת כנגד ערבית שתפילת .ד

–

תוס בדברי השחר'עיין תפילת פרק טעה"ד.כו(בריש ששאלו)ה

רשות הוא ערבית יש,שאם איך תשלומיןלערביתאז של ?דין

התוס הנח'קושיית שתי על :ותמבוססת

הגברא"סק)א( לחובת ביחס הוא שתשלומין נוספת,ד ב(הזדמנות מועד )'כעין

תפילה של חובתו את אחרי,למלא מנחה בתשלומי הציעה שהגמרא וכמו

יומו הוא,שעבר רחמי .שתפילה

גברא"סק)ב( חיוב אין שלערבית חובת,ד שאין היא רשות בתפילת והכוונה

להתפלל חוב.גברא אין אם ערביתממילא להתפלל גברא תשלומין,ת אין .אז
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זאת קושייה לתרץ שמתייחסים,כדי תירוצים כמה הראשונים הציעו

ב .'להנחה

הרא',א לריטב"שיטת ומיוחס לפי,א"ה הוא תשלומין דין שכל

חובה היא שערבית גמליאל להתפלל.רבן גברא חובת יש שייך,ממילא ולכן

ר.תשלומין שער'לפי שלמד רשותיהושע היא אותה",בית התפלל ולא ,טעה

למחר אותה משלים זה".אינו לפי אליבא,אולם איננה הסוגיה שכל נמצא

רשות,הילכתאד היא שערבית רב כשיטת פוסקים לןוקי,שהרי כוותיהימא

התוס שהקשו וכמו לריטב.'באיסורי המיוחס הוא"אמנם שערבית פסק א

הרשלר"ר'מהד(חובה ק,ש הרב תשנ,וקמוסד ).קעג-קעב'עמ,ו"ירושלים

מקומות'תוס',ב הרא,בכמה ס"פ(ש"וכן ראשונים)ב"ד למדו,ועוד

למ רשות"שאפילו הוא שערבית חיוב,ד יש זאת לבטל,בכל קל שיותר אלא

החיוב טובה,אולם.את סיבה עבור אלא אותו לבטל 9.אין

ג',ג יש הגאונים :אפשריות'בדברי

ח)א( זו עתפילה עצמו על זו ספציפית תפילה שקיבל במקרה שהתחילי"ובה

וכ פעמי חד באופן ערבית תפילת להתפלל רוצה או הבה"להתפלל לשון :ג"ה

קבעי דלא היכא מילי הני רשות ערבית דתפלת קאמרינן וכי

כלל לצלויי

,חדש בראש הכי תימא לא טעהדאי דקאמרינן

שאין אותו מחזירין אין בערבית חדש ראש של הזכיר ולא
מט[ ראש]עמוד איריא מאי ביום אלא החדש את מקדשין

מחזירין אין נמי ושבתות טובים דבימים לי תיפוק החודש
נינהו רשות ערבית תפלת דהא קא,אותו כי מינה שמע אלא

בע דלא היכא מילי הני רשות ערבית תפלת צלוייאמרינן י

התוס9 רשות'מדברי והיא ערבית תפילת את לדחות יש עוברת במצווה שרק משמע ,בברכות

ה למד הרועים"וכן בהגהותיו"מלא שבת התוס.):ט(במסכת מדברי ):ט(בשבת'אולם

למ"ד ובתוס"ד):פז(יומא'תוס,ד"ה והאמר והאמ"ד,שם,ישנים'ה במסכת"והרא,רה ש
ס"פ(ברכות ערבית)ב"ד להתפלל צורך אין למטה עלה או חגורתו כשהתיר שגם .נראה

כאן המתיר את להגדיר קשה אחרת,אך מצווה צריכים לא בתוס,אולם.ע"וצ,שהרי 'עיין
אלו"ד):ט(חגיגה היתרים שהגדירו או קצת"ה דשבת"["אונס ליה)ושם:ט(וההיא שרא אי

קצתהימיינ אונס היינו ירד לא למטתו עלה אי בירושלמי וכן ליה מטרחינן לא הוא,"]יה וכן
שם"הרא'בתוס שושנה"ר'מהד(ש תשס,א ).23'והע,עז'עמ,ב"ירושלים
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כלל     ,טעו ואי

ליה מהדרינן טוב וביום קאמרינן.בשבת ב(ועוד ט )שבת
רשות ערבית תפלת דאמר למאן בבלאי חברין הני זעירי אמר
התיר דלא דכמה מכלל ליה מטרחינן לא חגורו שהתיר כיון

ליה מטרחינן גל,חגורו מצלי דקא כיון נמי דעתיהוהכא על י
מצלי הדר טעאי ואי נפשיה למיפטר בעי קא 10.דלא

ע)ב( ערבית תפילת עצמו על אחת"קיבל פעם שהתפלל זה ידי על או קבלה .י

הרשב בחידושי שהובא הגאון מדברי משמע אתר"כך על ברי(א זה ):ף"וכעין

ז" גאון מילי"וכתב כל בה ונוהג כחובה עליה שויא זימנא חדא לה צלי דאי ל

חובה ."דתפלת

ישראל)ג( כלל כל הרמב"מוכ,נהגו פ'הל(ם"ש כפים ונשיאת :)ו"הא"תפילה

ומנחה" שחרית כתפלת חובה ערבית תפלת בכל"ואעפ,ואין ישראל כל נהגו כ

חובה כתפלת עליהם וקבלוה ערבית להתפלל מושבותיהם ".מקומות

הרמב שיטת לבין הראשונות השיטות שתי בין היא"נפקותא שלפים

להתפלל בעצמו קיבל שלא מי מחייבת איננה הקבלה הראשונות השיטות שתי

הרמב.ערבית הדורות,ם"לפי כל את מחייבת שלש.הקבלה כל לפי הבעיה

תשלומין שיש מתי אוקימתא כאן יש דבריהם שלפי היא קצת,השיטות שזה

הגמרא בדברי .דחוק

סולובייצ"מו',ד הרב זצ'יר להנח"ק התייחס הראשונהל והציע,ה

הגברא לחיוב תשלומין שאין פשוט תפילה,כדבר של לחפצא ,כלומר,אלא

תפילה של חפצא חסרון על באים המ.התשלומין לפי אפילו זה ד"לפי

רשות היא מתפלל,שערבית חובה,אם של תפילה של חפצא היא ,התפילה

נדבה הגר(ולא כדברי ברמב"שלא בפ"ח מהל"ם דבריו.)ו"ה,תפילה'י ,לפי

כלל ערבית מתפלל הגברא שאין זמן כל שהרי תיאורטי הוא תשלומין ,דין

תשלומין שייך אלו,לא ברחמי מעוניין לא הוא שקיבל,אולם.שהרי ברגע

דרך שהוא באיזה עצמו הנ,על הגאונים לפי תשלומין,ל"ובמיוחד שייך ,אז

לתשלומין ראויה תפילה של שהחפצא .מפני

הבה10 נוסח השו"כך בפרוייקט אונ"ע(ת"ג ע,)אילן-בר'י דפוס"מבוסס ירושליםפ מכון

תשנשיצא בשנת ובב"לאור חדשה עמהדורה גדולות הלכות ספר של ונציה"מתוקנת דפוס ,פ

הבה.ח"ששנת השווה הילדסהיימר"ר'מהד,ג"אולם תשל,ע .29-30'עמ,א"ח,ב"ירושלים
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עוד רראה גאון'דברי גאוניבתוךשרירא ומערבתשובות מזרח

ת,מיללער'י'מהד( מר",קמא'סי,ה"מרברלין זו גאון'שאלה "):שרירא

עלמא דכולי חובה ולאו בה דנהגו היא כרשות למימר איכא

ננהו מצוה רשות דאמר למאן ובין חובה דאמר למאן בין

דלא דמאן חובה מנהון הויאן אנפי תרין להדמצות עביד

שכר ליה אית לה דעביד דמאן רשות ומנהון בעון קאים

ליה דאית חסדים וגמילות צדקות למעבד דזהיר מאן כגון

עון עליה לית מימנע וכד שמיא קמי שכר 

         

 חובה דאיתא הא ובין רשות דאיתא הא ובין

אינון .מצוה

ימי ביתר וסוכה ציצית כמו קיומית מצווה הוא שערבית מכאן רואים

זה.החג חובה,לפי של תפילה של חפצא כאן להתעטף,יש חובה שיש כמו

לולב ולהניע לקיימה,בציצית ברצונו ותלויה קיומית מצווה היא דברים.אלא

לד תואמים הגרידאלו קבלה.ס"ברי או מנהג בתור עצמו על קיבל אם ,ממילא

תשלומין המאפשר תפילה של חפצא כאן יש 11.אז

צ11 הגאון דברי לפענ"המשך :ד"ע

הכי היא חובה ודאמר ניהו מצוה עלמא לכוליה ערבית תפלת נמי והכין

ל קרי ולהכי בעון קאים לה עביד דלא דמאן עליהאמר שחייבין חובה ה

ליה ניחא אי לאדם בה שהרשות מצוה קאמר הכי רשות דאמר ומאן עון

הכי ומשום עון עליו ואין שכר אבד לאו ואם לה וקני ליה עביד בשכר

למ בבלאי חברין זעירי אמר שהתיר"אמרינן כיון רשות ערבית תפלת ד

דאלמא ליה מטריחנן לא חגורו     

  לית המנייה שרא ואי

ואפי מצוה שעומד'עליה כאדם היא חסידות מדת וקאי טרח ואי רשות

היא חסידות ומדות עליה ליכא דמצוה ותושבחות בשירות הלילה בחצי

ניהי דמצוה .וכיון

הת,קשה לא למה הסיבה איכפת מה קיומית מצוות זה אם כאן,פללשהרי ואין עוון כאן אין

שכר הגאון.קבלת מדברי החגורה,משתמע התרת כאן אין מסוימת,שאם מחויבות יש ,אז

זה חיוב של טיבו מה התוס.ע"צ,אבל שיטת כעין כאן שיש מצווה',ונראה שיש העובדה ועצם

אותו שפוטרת סיבה יש כן אם אלא להתפלל חיוב יוצרת .קיומית
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דברי',ה את סי,א"ח(ה"ראביראה ")פג'ברכות טעה"וקיי: ל

שתים שחרית מתפלל ערבית התפלל ...ולא    

...

."

התוס"הראבי שאלת את מביא תשובות,ל"הנ'ה כמה .והציע

זצ הרב שהסביר מה לפי מתאימה הראשונה "ל"התשובה :

     ",תפילה של חפצא היא התפילה ,שהרי

רשות הוא החיוב הםממ.אלא והתשלומין כרשות להתפלל יכול הוא ילא

תפילה,כרשות הוא התפילה שחפצא [אלא הוא. כאן התשלומין שכל ייתכן גם

בחיובו שהיה רשות,כמו שלו.]רק האחרונה התשובה הוא מחודש ,יותר

בערבית משהו מוסיפים חובה,שבמקום אובייקטיבי.היא חיוב נוצר ולא,כאן

ה ביתר כמו הגאוניםסובייקטיבי של להלן.תירוצים נדבר החיוב טיב .על



נפקותות כמה חובהנציין או רשות הוא ערבית :אם

הגמרא.א בשאלה):ד(לכאורה העמוד בריש הברייתא דין את תלתה

חובה או רשות הוא ערבית לפני.אם שהאוכל שאומרת ברייתא מביאה הגמרא

מיתה חייב וערבית שמע פירושים,קריאת שתי אונס'',א:ומציעה איכא

חובה',בו',שינה היא .ערבית

ה אימא"לפי דין,הראשון"איבעית רשות היא ערבית כשתפלת גם

חל הסבר,הברייתא טעון שתי12.והדבר בין המחלוקת את לפרש שיש נראה

כך הברייתיהל:הלשונות של הדין שכל למד קמא לקריאתשנא ביחס הוא א

לתפילה ביחס ולא שמע,שמע קריאת מצוות יבטל שינה אונס של חשש ומפני

חצות מיתה,עד חייב של קשה בלשון השתמש התנא זה13.ולכן הבדל,לפי אין

חובה או רשות היא ערבית תפילת שמע,אם בקריאת הוא הדין שעיקר .מפני

הס12 תוספת לעיל,ברבלי שהובא הגאון לשיטת ראיה כאן שם,)11'הע(יש שהסברנו מה .עין

הרא13 דברי לריטב,ה"ראה הזאת,א"מיוחס הברייתא לדברי יונה תלמידי.ותלמידי דברי על

לאו,יונה'ר הפרישה יד,רלה'סי,ח"ראה מהר,אות הגהת ח"דברי עינייםץ והיפה ;):ד(יות

כאן רועים המלא עוד האונס,ראה טיב על שדן במה שמואל העיני .ודברי
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יתפלל שלא חשש הוא זה שדין למד בתרא לומר,הלישנא מוכרחים כן ואם

חובה היא ערבית אם,שתפילת ערביתשהרי אם,רשותתפילת לן איכפת מה

התפלל .לא

ה כפיםבם"רמבהנה ונשיאת תפילה ה"פ(הלכות שתפילת)ו"א פסק

רשות היא :ערבית

שהרי בלילה אחת תפלה מתפלל אדם שיהא התקינו וכן

והולכין מתעכלין הערבים בין של תמיד הלילהאיברי כל

וגו העולה היא וצהרים'שנאמר ובקר ערב שנאמר כענין

קולי וישמע ואהמה חובה,אשיחה ערבית תפלת ואין

ומנחה שחרית ע,כתפלת בכל"ואף ישראל כל נהגו כן פ

עליהם וקבלוה ערבית להתפלל מושבותיהם מקומות

חובה .כתפלת

כ פסק זאת אימא"בכל ונשי'הל(הראשון"איבעית כפיםתפילה ,את

ה"פ ")ז"ו אוכל"אע: ויאמר ממלאכתו אדם יבא לא רשות ערבית שתפלת פ

כל ישן ונמצא שינה אותו תאנוס שמא אתפלל כך ואחר קמעא ואישן מעט

ואח ערבית מתפלל אלא ישן"הלילה או ושותה אוכל ".כ

בהל"הרמב זה דין שכתב שמע,תפילה'ם מקריאת לגמרי ,והתעלם

קמא הלישנא שגם לתפילהלמד ב(התייחס העלה אליעזר"שווכן ציץ ,ב"ח,ת

א,ד"פ,א"ס הכ"ד,אות ודברי רשות"ואע,)מ"ה היא שערבית חלה,פ .התקנה

ערבית,לכאורה על חלה התקנה אם היא הלשונות בין המחלוקת זה לפי

חובה הוא ערבית אם רק שייכת או רשות דברי14.כשהוא מאד שקשים אלא

אם–ם"הרמב רשותשהרי היא רשות,ערבית תפילת עבור תקנה לתקן למה

וכלל כלל להתפלל צריכים .ע"וצ15?שלא

ברכות(א"הגר.ב המשנה על אליהו מ"פ,שנות ערבית)א"א שאם למד

רשותוה חצות,א עד סייג לו חיוב,אין הוא אם לכתחילה,אבל סייג לו יש אז

בברכות הגמרא וכדברי חצות עד בצלעיי).:ד(להתפלל עוד שם"ד:כו(ח"ן ה

ופדרים אברים בזה)שהרי .שדן

זה14 ר"הרמב,לפי תלמידי על חולק הקודמת(יונה'ם התקנה)בהערה .בפירוש

ערבית15 להתפלל עצמם על קיבלו האנשים בו במקרה מדברת שהברייתא לומר .וקשה
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בשבת.ג הגמרא שם"ופירש.)י-:ט(לפי חובה,י היא ערבית תפילת ,אם

להתפלל צריכים שהם מפני בערב לאכול שהתחילו אנשים ואם,מפסיקים

רשות היא ערבית מפסיקים,תפילת .לא

אומר"הרמב.ד ונש(ם פ"תפילה ה"כ ש)ז"ג היאשמכיון רשות ערבית ,תפילת

אפ להתפלל ואפשר בזמנה מדקדקים זמנה'לא סוף ואחרי החמה שקיעת לפני

פ"פיה( ברכות מ"מ ).א"ד

רשות.ה הוא שערבית יהושע רבי הש,לפי חזרת בו ר.ץ"אין לפי ,ג"אבל

להתפלל חובה יש בערבית הש,שגם חזרת לחייב מקום היה וכך,ץ"אולי

מדברי מדברי כפיםבם"רמבהמשתמע ונשיאת תפילה ה"פ(הלכות ):ט"ט

לא" לפיכך חובה ערבית תפלת שאין לפי ערבית רם בקול להתפלל חוזר ואינו

חובתו ידי להוציאו כדי בהם שנתחייב אדם כאן שאין לבטלה ברכות ".יברך

הואוכ הרשבבן רשב"שו(א"דברי ח"ת סי"א הרמב)קפג'א דברי את ם"שהביא

ע השנמצ.ש"האלו שחזרת בערב"א רץ בין נפקותא היא ר"ית לבין .י"ג

רשות.ו ערבית ק,אם ברכות בין להפסיק תפילה"אפשר לבין היא,ש אם אבל

להפסיק אסור בשחרית(חובה בתוס).כמו הוא דאמר"ד:ד(בברכות'כך ,)ה

גאון עמרם רב פי":בשם עמרם רב בסדר בין'ומיהו קדיש אומרים שאנו מה

לת מגאולה לתפלה דערבית גאולה מסמך בעינן דלא לאשמעינן ערבית שוםפלת

רשות ערבית התוס."דתפלת זה'אמנם על בין16.חולקים תלות יש עמרם רב לפי

לתפילה גאולה סמיכת של הדין לבין חובה או רשות ערבית אם .מחלוקת

ברכות למסכת שליט"מו,בשיעוריו ליכטנשטיין אהרן הרב שלפי"ר הציע א

עמרםר ד,גאוןב התפילההא מהות על משפיעה רשות ערבית אין,תפילת ולכן

לתפילה גאולה לסמוך התוס.צורך לפי רשות',אבל היא ערבית אם ,אפילו

אותה מתפללים כבר רגילה,אם תפילה של כמו דינים אותם לתפילה 17.יש

ר16 העיר כבר פי'למעשה בהגהותיוישעיה ברלין כז'שהתוס,):ד(ק בדף ה"דב"עלהלן

גאון עמרם רב שיטת את אמצו הש'ור,והלכתא בגליון איגר התוס"עקיבא למדו שכך הצביע 'ס

כיון"דא"עכג,במגילה שתוס"רע,אמנם.ה הצביע גם מברך"ד,א"עב,ברכות'א חולקים,ה

תוס כמו ד'ולמדו עמרם'בדף רב על .החולקים

הגר17 דברי הרמב"ראה על בספרו כפים'הל,ם"ח ונשיאת ליכטנשטיין.ו:י,תפילה הרב דברי

הגרי הבנת על לתפילה"מבוססים גאולה סמיכת בענין לזכר.ד בשיעורים מצוי הזה הענין הסבר

ז מרי תשמ,ב"ח,ל"אבא .נז-לה'עמ,ה"ירושלים
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הרא.ז שיטת שלפי לעיל לריטב"הזכרנו ומיוחס תשלומי,א"ה דין הואכל ן

המ חובה"לפי הוא שערבית המ.ד רשות"לפי שערבית תשלומין,ד לו .אין

לריטב"הרא.ח והמיוחס הנ"ה לשיטתם ראיה הביאו מן"א בתשלומין ל

ביומא המ):פז(הסוגיה לפי ערבית פוטרת ה"שנעילה שערבית חובהוד .א

המ לפי ה"אבל שערבית רשותוד נעילה"א דתפלת אמטולתא פטורה אפילו

ליה מיתמר 18".לא

ונ(אומרם"רמבה.ט תפילה פ"הלכות ה"כ שכבר)ו"י ונזכר שמתפלל שמי

תפילתו מפסיק אינו דעת"מכיוון,התפלל על אלא מתחילה אותה התפלל שלא

חובה (שאינה הגר" חידושי אתר"ועיין על ).ח

שטרן.י דוד ידידי מפי הרמבש,י"נ,שמעתי שיטת פי חייבות"על נשים ן

ומנחהבתפ שחרית על,ילת קבלו ולא רשות שהיא מפני מערבית פטורות אבל

המ(עצמן דברי ברורהראה חובה).דק"ס,קו'סי,שנה הוא ערבית שאם נמצא

ובמנחה בשחרית כמו ערבית להתפלל חייבות גם היו נשים שאם.אז נעיר

שנעיר וכמו חובה שהיא מסוימת ערבית נ)וחלק(לקמןמצאנו מצאנו שיםלא

אלו בתפילות הואוכ,חייבות המגן בדברי אברהםמפורש :)טזק"סרצט'סי(ן

במ"מ" להתפלל נהגו לא רובן רשות"מ ערבית דתפלת כיון לומר ואפשר ש

במ עלייהו קבלוהו לא והנשים כחובה עלייהו דקבלו ."ש"אלא



הרא.א דברי שבת):כזלסוף(ה"ראה במוצאי ערבית שתפילת שלמד

ב הבדלה לומר החיוב מפני חובה חוננתנו"היא מקום".אתה היה לכאורה

שיאמר לחול"לומר קודש בין המבדיל הבדלה"ברוך בשביל די אולם.וזה

יין היה שלא שבזמן להלן הסוגיה בתפילה,מן היתה ההבדלה כל ,אז

לה יכולה זאת שהבדלה מלאכהנראה רק ולא אכילה שאומר,תיר מה ולא

לחול" קודש בין המבדיל מלאכה"ברוך ערבית.בלבדשיתיר תפילת לכן

חובה החשש,היא ייןמפני יהיה עיקר,שלא היא התפילה של ההבדלה .ואז

הרא18 בחידושי זה כל ברכות"ראה למסכת ירושליםמכו'מהד,ה שלום אהבת ירושלים,ן

והע'עמ,ס"תש .15'קעא
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תשובה.ב השערי דברי סק'סי(ראה דברשהביא)ב"רסח וקציעהיאת מור

ויו שבת בליל ח"שערבית הוא ערבית".יובט דתפילת כתב וקציעה ובמור

ויו ובמח"דשבת חובה כ"ט ורמב"דמכה'ב ורא"ג שבת"ם של דאף משמע ש

ך דף התיקונים מדברי אך בכמה'רשות משמע וכן רשות חול של דדוקא נראה

ע בזוהר שבו".ש"לשונות שהקידוש מפני הוא הדבר שטעם דומיא,ונראה

יין,להבדלה אין בלי(שאם יוהכגון עיקר,)כ"ל הוא התפילה של הקידוש .אז

יעב דברי ראה לרא"אמנם בהגהותיו ס"פ(ש"ץ בש"ד וגשל"ב הוצאת )ס

שבדרשת ישרים"שכתב של"תפילת ערבית לבין חול של ערבית בין חילק

ויו ור"שבת הראבי,ח"ט כדברי לעיל"וזה שהובא ה"ח(ה אות .הבאאותוב,)ד

הראבי.ג דברי הנ"ראה חיובל"ה הוא ערבית אז מוסף בו שיש יום נראה.שכל

זה ויבא,שלפי יעלה ידי על שבו המאורע אזכרת הוא שבת(המחייב ).מלבד

וקציעה המור מן שונה הוא ר,ובזה עמדן"שלפי חודש,י בראש דינו שייך לא

המועד הראבי"משא,ובחול לפי המועד"כ ובחול חודש בראש דינו שייך .ה

מוסי.ד מוהייתי שהסביר מה הגריד"ף הרמב"ר לפי ליל"ס של שערבית ם

הוא הכיפורים שבוחובהיום הווידוי ב.מפני למדנו תשובה"רמבכך הלכות ם

ה"פ יוה,ז"ב של בערבית גם וידוי לומר שיש יוה.כ"שפסק וידוי"הרי מחייב כ

יוה בליל ערבית,כ"גם של חיוב יש ה.וממילא לפני להיות צריך ',הוידוי

ה לפני של תפילה'והמכשיר דווקא קדם.הוא הררי עמ"ח(וראה בשם)פה'א

קלוגר שלמה שלמה(הרב וידוי)תרכג'סי,ח"או,חכמת אמר לא אם שהסתפק

הוי בתפילה הווידוי את שתקנו מכיוון להתפלל לחזור צריך הוא אם בערבית

לרצון יהיו קודם אותה שיאמר ובעינן אריכתא לא,כתפילה כמוואם הוי אמרו

בג לראש'כטעה חוזר רגליו את עקר ואם אריכתא,אחרונות תפילה כאן אין או

מיד התפילה אחרי הווידוי את לומר לכתחילה תקנו רגליו,אלא את עקר ואם

עצמו בפני לאומרו לאומרו,רשאי צריך אין בכלל בצ,או זה את .ע"והניח

לערבית.ה תשלומין יש וכעת במנחה נאנס ה,אם ערבית חובהואז זה,א שהרי

למנחה התשלומין את להתפלל שליט(מכשיר ברקוביץ הרב ידידי ).א"מפי

שהערבית הוא אלו מקרים כל בין המשותף בתורהינוהמכנה חובה

ת הבדלהימציהיכי לידי להגיע ווידוי,כדי תשלומין,אזכרה חובה,או אין אבל

כשלעצמה מחייב.לערבית אלו שכל ערביתמכיוון להתפלל הגברא את ,ים

הראבי שהציע וכמו תשלומין שייך שלו"ולכן האחרון בתירוץ דבריו.ה ,לפי

מעכבת ויבוא ביעלה ההזכרה אין חודש בראש ר,אמנם הזכרת ח"אבל

תפילה חובת יוצרת ויבוא ביעלה בכלל,מלכתחילה התפלל לא אם ,ואז

תשלומין חיוב המקרים,חל ביתר הוא .וכן



מ יצחק ח"תשס●'בית







להתפלל"ר,):כח(תנן אדם חייב יום דבכל סובר עשרהג שמונה

ר עליו מעין'וחולק להתפלל אדם חייב יום דבכל דסובר עשרהיהושע .שמונה

ר).כט(ראבגמ שיטת ה,יהושע'מבארים שמואל שיטת שמונהמעין"ולפי

ר"עשרה תפילת"של הוא שם'הביננו'י התפילהאתומביאים נחמן'ר.נוסח

ש שמואל דברי כ"מביא השנה שבתוכל ממוצאי חוץ הביננו אדם מתפלל לה

הדעת בחונן הבדלה לומר שצריך מפני טובים ימים הביננו,"וממוצאי ובנוסח

הבדלה נוסח מוצאים על.איננו מקשה זוטרא רמר שהב'דברי בשםנחמן יא

הנוסח,שמואל בתוך הבדלה לומר יכול טובים וימים שבת שבמוצאי ואומר

הביננו ה"כגון,של לחול'הביננו קודש בין המבדיל הגמ"אלקינו ראונשארת

לשמואל תירוץ .בלי

הרי.יט(י"התר ד"בדפי לומר"ף שצריך מפני לשמואלציםמתר)ה

:ל"וז,ומבאר

הכ דמשום בדבר טעם לומר הבדלהואפשר מעין תקינו לא י

כוללים שאנו אלא עצמה בפני ברכה אינה שההבדלה מפני

היה הבדלה מעין אומרים היו ואם חונן אתה בברכת אותה

מעין שהתקינו כיון עצמה בפני ברכה היא שההבדלה נראה

ברכות שאר מעין שתקנו כמו .הבדלה

ת אמירת מתקנין רק הביננו דבתוך הוא דבריו פירוש כנגדלכאורה שהם יבות

ב הנמצאת שלימה עשרהברכה עצמםשמונה מתקנים,ברכות היינו אילו ולכן

בפנ ברכה היא שהבדלה נראה היה בהביננו הבדלה ב"נוסח עשרהע .שמונה



הגמ ר'בהמשך דברי אביי'מצינן בר "ביבי כ: השנה מתפללוכל לה

הגשמים מימות חוץ הביננו השניםאדם בברכת שאלה לומר שצריך ."מפני
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תיבות,פירוש להוסיף צריך הגשמים ומטר"שבימות טל אלו"תן תיבות ואין

הביננו בנוסח זוטרא.נמצאות מר בהביננו",מקשה שאפשר,פירוש,"ונכללה

התיבות ומטר"להוסיף טל הביננו"תן של הנוסח הגמ,בתוך אתי"',ומתרצת

שלשאי,פירוש,"לאטרודי הנוסח בתוך אלו תיבות לומר מתקנים היינו לו

שבנ,הביננו מצוי אדםמאד יכוליםי יהיו ולא בתפלתם ויטעו לתקלה יבאו

דעתם רש(לכוון פירוש ).י"לפי

התר לפירוש קשה הנ"ולכאורה אתי,ל"י לא דאילו משמע דהכא

תיבות להוסיף ליה ניחא ומטר"לאטרודי טל הביננו"תן ל,בתוך פירושאבל

א"התר עדיין ב"י גשמים שאלת של שלימה ברכה לנו דאין כיון שמונהא

.עשרה



ל לתריואפשר ממ"ישב מר"ד(א"הרשבתבשכהי לה מתקיף ה

דר)זוטרא ול'דמפרש לגמרי שמואל על חולק אביי בר אביי'רפיביבי בר ביבי

בהביננו הבדלה מ"שבהר.אומרים כן מדייק דאמרינןא אביי'דלרהא בר ביבי

כ" השנה הגשמיםוכל מימות חוץ הביננו אדם מתפלל ימות..."לה כל דהיינו

ממש טובים,השנה ימים ומוצאי שבת במוצאי שהקשה.אף ממה מדייק עוד

ר על זוטרא הגמ'מר בהמשך אביי בר נמי"',ביבי הדעת בחונן הבדלה הכי אי

לאטרודי א,פירוש,"אתי תיבות"דאם להוסיף ומטר"א טל הביננו"תן בנוסח

לאטרודי דאתי הדעת,כיון בחונן הבדלה אומרים הרשב,איך הבנת ,א"ולפי

בהביננו הבדלה שמוסיפים למה היא זוטרא מר הגמ"ועיי(כוונת לתירוץ ).'ש

הרשב ר,א"לדברי ושיטת שמואל שונות'שיטת שיטות הם אביי בר ביבי

כןא.לגמרי פירש,ם אדברי"התרושפיר להקשות ואין שמואל דברי י

ממ דאמרינןשמואל רהא אביי'אצל בר .ביבי



לדברינו קשה עדיין הרי,אבל כר"דפסק וגם כשמואל גם ביבי'ף

אביי התר,בר הגמ"דאע)שם(י"וכתבו שנשארת שמואלראפ בדברי ,בקושיא

כוו ברשב,תיההלכתא שהובא גאון האי הרב והרמב"והרא)שם(א"וגם ם"ש

כשניהם אפשרא,לכן.פסקו ממשילי הרשב"ישב כי"כ חולקות דהסוגיות א

כתרווייהו והלכתא ביניהם סתירה אין אלו הרשביול.לראשונים דיוקי א"ישב

האלו הראשונים ד"י,לפי השנה"ל ימות ר"כל הוי'דכתב אביי בר ביבי
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שמוסיפים,דוקאאול למה מכוון זוטרא חוננתנו"ומר חונן"בברכת"אתה

משנה(השלמה"הדעת הלחם שהבין הגמ"הב"פתפילה'הלבכמו בכוונת ,'ד

).ש"עיי

מידי קשה לא באמת רבה,אבל האליה סי"או(דכתב ל"די)י"ק'ח

כר וגם כשמואל גם שפסקו הראשונים לדברי'דאפילו מודים אביי בר ביבי

ביניהם"הרשב מחלוקת שיש לטעמיה,א כשמואל פסקו אלו שראשונים אלא

כר)י"התרושפירש( פסקו לטעם'וגם אלא לטעמיה לא אבל אביי בר ביבי

אלו,פירוש.דשמואל דא,לראשונים לטעם"כיון בהביננו הבדלה להוסיף א

שפירש להוספת,י"התרודשמואל הדין ומטר"הוא טל א,"תן .א"ושניהם

זוב השוודרך סתירת רבה האליה נשיאת,ע"מישב הלכות שאצל

סי"או(כפים סע"קכ'ח השו)'כ'ח הש"פסק דאם שם"ע כהן ואין כהן הוא ץ

הוא לתפילתו,אלא כשיחזור יטעה שלא בטוח אם לדוכן לעלות אבל,יכול

סי"או(אצלנו ימים)י"ק'ח ובמוצאי שבת במוצאי הביננו אומרים שאין פסק

הגשמיםטובים בימות אם,ולא הגשמים בימות הביננו לומר שאפשר כתב ולא

אע יטעה שלא ר"בטוח שטעם לאטרודי'פ דאתי הוא לאסור אביי בר .ביבי

השו פסק שפיר רבה האליה סברת הביננו"ולפי אצל כר,ע פסקינן ביבי'כי

דשמואל לטעם אלא לטעמיה לא אבל אביי נ,בר אין מינהולשמואל פקא

לאואם אם יטעה שמא .חיישינן



י התר"ולכאורה בדברי בין"ל חילוק יש בהביננו הוספות דבענין י

ארוך יותר משהו של קצר נוסח שהם בפני,תיבות שלם נוסח שהם תיבות לבין

הוא.עצמם זוטרא מר שהזכיר הבדלה של ה"הנוסח המבדילאלק'הביננו ינו

לחול קודש ד,"בין ארוך היותר הנוסח של קצר נוסח חוננתנו"שהוא ,"אתה

בהביננו"וא להוסיפו אצל"משא,א ומטר"כ טל בפנ"תן שלם נוסח ע"דהוא

ב השנים בברכת עשרהשמוסיפים הגשמיםשמונה לוהסיפו,בימות ואפשר

אא לאיטרודי"בהביננו דאתי מדבר.כ משמע זה חילוק התרלכאורה שכתב"י י

עצמה" בפני ברכה היא שההבדלה נראה היה הבדלה מעין אומרים היו ואם

שהתקינו שתקנוכיון כמו ברכותהבדלה שייך,פירוש."שאר דרק

בפנ ברכה היא הביננו בתוך שהוספה עצמהלחשוב עשרהבי היכאשמונה

ארוך יותר משהו מעין הוא ההוספה ה,דנוסח הנוסח אם שלםאבל נוסח וא

דמי"בפנ שפיר .ע
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י החילוק"ולכאורה בטעם זכרון,ל ככלי בהביננו להשתמש דשייך

בתפילה וסדרן השלימות ברכות עשרה שמונה של הנוסח לזכור וידוע(כדי

היום לנו שיש כמו נדפסים סידורים להם היו לא הקדמונים וכדמוכח,שבימות

בש סוגיות ש,ס"מכמה סוגית העו"כמו כהן לעילץ שהזכרנו לדוכן ,לכן).לה

להביננו תיבות יבאו,כשמוסיפים שמהם תיבות להוסיף שלא לזהר צריכים

נוסח"בנ בזכירת לטעות עשרהא קצר.שמונה נוסח שהם תיבות כשמוסיפים

ארוך יותר לטעות,ממשהו אינשי האתו נוסח עשרהבזכירת יחשבושמונה כי

ב שלימה ברכה כנגד הם אלו עשרהשמשתיבות השלימותונה כ"משא,ברכות

תיבות ומטר"כשמוסיפים טל כבר"תן שידועניכרותשהם שלם כנוסח

כנגד,למתפללים שאינם יכיר מסתמא הביננו בתוך האלו לתיבות אדם וכשיגיע

ב שלימה עשרהברכה בעלמא,שמונה הוספה בזכירת,אלא לטעות עלול ואינו

עשרהנוסח השלימותשמונה .ברכות

הלבושול שכתב במה זכרון כלי של הענין מצינן סי"או(כאורה 'ח

יו"ק במעדני והובא עהרא"י ד"ט פרק א"י'סי'ש אות למטעי",ל"וז)ד ואתי

בי עצמה"ולברך בפני ברכה חוננתנו ואתה עצמה בפני ברכה חונן אתה ח

ר שיטת לדברינו ראיה תפילת"ולכאורה מתפלל אדם שאין שסובר במשנה ע

אאהביננ ה"ו עשרהכ בפיושמונה שגורות אינן שלימות שכן.ברכות ,כיון

נוסח באומרו לטעות עלול הביננו תפילת שמתפלל מי עשרהדוקא שמונה

שלימות חז,ברכות הקפידו שמהם"ולכן תיבות יופיעו לא הביננו שבנוסח ל

למטעי אינשי .אטו

שהגמ ממה להקשות מקום אין ו'ולכאורה השקלא כל טריאמביאה

ר שיטת ר"על שיטת ולא ר,ע"י מתפללים"ולדברי אין עשרהי ברכותשמונה

וא מקום בשום דבנ"שלימות לומר שייך אין ישתמשו"כ זכרוןא ככלי בהביננו

ד הנוסח עשרהלזכור שלימותשמונה צ.ברכות לכאורה שהגמ"כי דאף 'ל

ר דברי על סוגיתינו הגמ"מכ,י"מביאה ר'מ בשיטת ר,ע"עוסקת שיטת ,י"ולא

בגמ שכתוב הרי'וכמו שפסק וכמו הביננו דמתפלל אמאן לייט ף"שאביי

והרמב"והרא הדחק"ש בשעת הביננו מתפללים דרק משמע,ם זה שמכל

הגמ ר'דעוסקת ר"בשיטת שיטת ולא .י"ע



אלי הרב מפי ביאור עוד ביןהוושמעתי לחלק דיש שולמן ברוך

ל ומטר"הבדלה טל בגמ."תן גשמים",.)כט(ראמצינן גבורות הזכיר ולא טעה
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אותו מחזירין המתים אותו,בתחיית מחזירין השנים בברכת והבדלה,שאלה

הכוס על לאומרה שיכול מפני אותו מחזירין אין הדעת דלא"בחונן ומוקמינן

ברכת אמר שכבר עד גשמים שאלת שדלג תפילה"זכר דיש."שומע ומשמע

להבדלהח גשמים שאלת בין בעלמא.ילוק הוספה הויא הדעת בחונן .הבדלה

דלג חוזר,אם דלתר"אא(אינו למחר אפילו כוס ישיג לא הרי.כ(י"כ ף"בדפי

וכתב"ד י)ה לצאת כדי ולהתפלל לחזור הבדלה"צריך אמירת שאלת).ח

בעלמא הוספה נוסח אינה השנים בברכת הברכה,גשמים מנוסח חלק אלא

לגמרי.מהעצ דלג לתקופה.חוזר,אם מתקופה משתנה השנים ברכת נוסח

תיבות הגשמים ומטר"ובימות טל עצמו"תן מהנוסח חלק .הם

פירש דא"התרולכן ברכה"י כנגד אינה כי בהביננו הבדלה להוסיף א

ב עשרהשלימה בעלמאשמונה הוספה בתיבות"משא,אלא ומטר"כ טל "תן

אל בהביננו הוספה המופיעשאינם השנים ברכת של מהנוסח חלק א

הגשמים בימות לאטרודי,לכן.בהביננו דאתי לא לומר,אי טל"צריך תן

הגשמים"ומטר בימות בפרישה.בהביננו הלשון כזה מצאתי סי"או(ושוב 'ח

ס"ק ד"י נחשב"ל"וז)'ק היה חונן אתה לברכת ענין שאינו בהבדלה דדוקא

כ שאין מה עצמה בפני ארצךלברכה בנאות ודשננו מעין שהוא מטר טל ותן ."ן

מש הב"ועיין סי"או(ח"כ ד"ק'ח ותימה"י התר)ה דברי י"דמפרש

בנ שיטעו בפנ"שהחשש ברכה היא שהבדלה לחשוב שיבאו"א פירושו אין ע

בפנ לברכה הבדלה ב"לקבוע עשרהע בנ,שמונה יטעו שמא חיישינן יאלא

דאדם כמו הוא הבדלה שדין ברכותלחשוב שאר עשרהין שכחשמונה דאם

אותו מחזירין חשש.לאומרם אין גשמים שאלת הוא,אצל דדינא קושטא כי

אותו לעיל,דמחזירין שהזכרנו היה,וכמו לאטרודי דאתי דחיישינן לא אי ולכן

בהביננו גשמים שאלת להוסיף .אפשר

יועו א"ד שבגללם סיבות שתי דיש הבינ"ל בנוסח תיבות להוסיף :נוא

לאטרודי',א אינשי ר,דאתי אצל שמצינן אביי'כמו בר סתומה',וב.ביבי סיבה

הגמ טעמה'שאין לנו שמואל,מגדת אצל שמצינן ומטר.כמו טל תן ,לגבי

שייכים אלו סיבות לגמ,שתי מגולהראועדיף טעם לה שיש הסיבה .לכתוב

הבדלה הוספת של,אצל לסיבה שייכות לאטרודי"אין שהבדלה"אתי כוין

הביננו בתחילת בגמ(הויא שהובא הגמ)בהמשך'וכמו מוכרחת ראולכן

אע האחרת הסיבה טעמה"לכתוב מבינים אנו שאין .פ



מ יצחק ח"תשס●'בית


ישיבה ראש





ב ברכה":)לה(ברכותאיתא בלא הזה בעולם ליהנות לאדם ,"אסור

ברכת לדין המקור ג.נהניןהוזהו כןהברייתא מעום הנהנה הזהאומרת לם

מעל ברכה שראוהגמ.בלא שמואל אמר יהודה רבי בשם נהנההואאומרת

שמים לשםראוהגמ,מקדשי שגזל ישראל'האומרת .וכנסת

של שהחיוב לומדים הפוסקים כל הנהניןכמעט מדרבנןברכת הוא

הרמב הוא לכולם כותב"והראש שהוא ברכותם שהחיוב)ב-א:א(בהלכות

הנהניןשל דרבנןברכת וזה סופרים מדברי .הוא

יהושע הפני של.)לה(אמנם שהחיוב הנהניןכותב חיובברכת הוא

להביאדאוריי עליו מחבירו מוציא לגבי סברא של הלשון מוציאים אנו כי תא

קמא(ראיה בכתובות:)מובבא שהתיר פה הוא שאסר שהפה .)כב(והדין

לגבי נמי הדין הוא אז דאורייתא דינים הם ושניהם סברא כן גם ברכתהוא

דאורייתאהנהנין דין אומרים.שזה לא ספק של שבמצב יהושע הפני וכותב

משוםס לקולא דרבנן ברכות ספק שפוסקים אלא לחומרא דאורייתא פק

ל מדרבנן צריכה שאינה ברכה לברך שאסור מפני להחמיר שייך פידלא

בר"ר השנהת לרמבאש מסביר.ם"ומדאורייתא יהושע הפני ).כב-:כא(וגם

מברך אינו קרי הנהניןשבעל אלאברכת חייב דלא דכיון האכילה שלפני

לאדםוהו שאסור סברא הך שייכת אינה השם כבוד משום עצמו מונע א

ברכה בלא הזה בעולם .ליהנות

הפנ הגמ"ושיטת פשטות נגד באמת גם היא כראי א"עא"בדף

דאורייתא המזון וברכת שמע בשניהם,שקריאת חייב קרי בעל ואומר.וממילא

תוס לפי שגם יהושע אלא"ד.לה('הפני ההוה)ה שלפי שלסוברים אמינא

לראהגמ חיובא"עה"בדף של הנהניןשהמקור קדשברכת מדרשה הוא

אמסכתא הוא הפסוק המסקנא לפי אכן דאורייתא אמינא בהוה וזה הילולים

תוס וגם סברא הוא האמיתי המקור דאורייתא'ובאמת סברא שזה .סוברים
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של החיוב שבאמת יהושע פני מדברי יוצא הנהניןכך דיןברכת הוא

רש.אורייתאד נגד כי):כ(י"וזה מזון לפני מברך אינו קרי שבעל שאומר

הנהנין וברכת תפילה מדברנןאבל הוא לברך דרבנן,החיוב קרי,דשניהם בעל

אותם אומר רש.אינו נגד יהושע שהפני יוצא הגמרא"אז ובפשטות .י



לה"בהו בדף קראהגמא"עא המוציאו"מעלה ברכת הואכש"לגבי

שכן כל לא רעב כשהוא מברך דאור,"שבע דין המוציא שברכת .ייתאומשמע

תוס הגמ)שם('אכן כי גמור וחמר קל לא שזה כ'כותבים א"ע'בדף

כ ע"ובדף שהגמא"א לומר אפשר וגם מדרבנן הם הנהנין ברכת שכל 'סבורה

המסקנא לפי וחמר הקל את .דוחה

מובא זאת בשם)קפח'סי(האגודהובספר)קפה'סי(מרדכיבעם

הטור"מהר וגם הרמב)קסט'סיח"או(ם דין"בשם הוא המוציא שברכת ם

יוסף.דאורייתא לטור)קסט'סי(הבית נזמדנה נכונה לא שגרסה כותב

שהרמב"והב.ם"ברמב מעורר ד"ח בפרק בפירוש ברכות'ם )ב'לה(מהלכות

חוכ ובפרק המוציא ברכת ומברך חוזר אינו שבספק שבכלוכ)יב'הל('תב תב

ומברך חוזר אינו בספק האלו .ברכות

הרמב המוציא"למה לפרט צריך הנהנין–ם דברכות הזכיר כבר והלא

דרבנן הב!הן שהרמב"מסביר ברכת"ח שאין ללמד כדי מיוחדת הלכה קובע ם

ללומדה שיש פי על אף מדאורייתא חיובה שאין המזון לברכת דומה המוציא

והסב וחמר תוסמקל כי גמוריםכותב'רא וחמר קל זה .שאין

המהר בשם והאגודה המרדכי הרמב"אכן בשם והטור סבורים"ם ם

דא דין המוציא הגמאבל.'רושברכת דאורהיאשדחתה.)לה('לכאורה .'דין



שליט"מו גנק מנחם הרב שושנים"ר גן בספרו מביא)ח'סי(א

הג שיטותב"עח"מבדףבברכותראמאת ארבע שמצטטת ברייתא שמביאה

של למקור הנהניןבתנאים אלא.ברכת לי אין וחמר הקל את מקבל קמא התנא

כ לא רעב כשהוא מברך שבע כשהוא וחמר קל אמרת מנין לפניו .ש"לאחריו

וחמזהיוצא למסקנאושהקל נשאר לכך.מר כמהראהגמ,בנוסף מביאה שם

הנהניןפסוקים ברכת לחיוב .כמקורות
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ב,וקשה הנהניןא"עה"לדףדהרי לברכת שהמקור אומרת הגמרא

מסברא מקובצת!הוא השיטה וח"ד:מח(ומיישב קל לברכה)מרוה שקרא

הוא בעלמא אסמכתא הרשב.לפניה מנין"ד:מח(א"אכן לפניו כותב)ה

א המזון ברכת רק לא דאורייתא דין וזה הפת בברכת המוציאשמדובר גם .לא

מצות מקיום חלק דהוא לפניו לברך מחויב אינו שביעה משיעור פחות ובאכל

בעולם ליהנות לאדם ואסור מדין לאכול מדרבנן אסור רק ויהיה המזון ברכת

ברכה בלא .הזה

שהגמ"מווביאר מראר המוציאב"עח"בדף בברכת דין,איירי שהיא

בר'והגמ,דאורייתא בשאר מיירי לה הנהניןבדף דרבנן,כות דין יוצא.שהם

כל יהושע הפני הנהניןלפי והאגודהברכת המרדכי לפי וגם מדאורייתא הוא

מהר הרמב"בשם בשם וטור חריגות"ם שיטות הם מדאוייתא הוא שהמוציא ם

קיי שכל"דלא אומרים ואנו כותייהו הנהניןל דרבנןברכת דין .הוא



כד אפשריות שלש לומר שלאפשר הדין גדר להסביר הנהניןי :ברכת

הנהנין.א שחיטהברכת כמו וגזל מעילה לאיסור מתיר הראב(הם ,ד"לפי

מש'הל קמו"חיטה נדה)ע .וטבילת

הנהנין.ב אכילהברכת לפני לומר איש על חכמים שהטילו מדרבנן מצוה .היא

לברך.ג מדרבנן המצוה מן נובע וגזל מעילה של הנההאיסור .ניןברכת

הבאים המקורות את להסביר אפשר דלעיל סברות .בהני



באומובא חייםהלכה אפשר)סב'סי(רח אם המרחץ בבית אדם לגבי

ברכה בלא שם מים בבית.לשתות לברך אפשר אי כי אנוס הוא המצוה מצד

במקומו,המרחץ עומד האיסור ויוצא.אבל ילבש שאדם ברורה המשנה ופוסק

בחוץ בברכה ושותה זצר"הג.החוצה הרשלר תלוי"משה שזה לי הסביר ל

שאמרנו הראשונים הצדדים אנוס:בשני הוא מצוה היא הנהנין ברכת אם

ברכה בלא לשתות איסור;ואפשר של מתיר זה אם במקומו,אכן עומד האיסור

ברכה בלי לשתות בבה.ואסור הכי משמע עצמו"ובאמת .ש"עיי,ל
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י"רש בדף כותב המוציאא"עז"י ברכת לברך צריך אינו ,שאונן

מברך"ד:יז('והתוס ואינו איןימהיםמביא)ה להחמיר רצה שאם רושלמי

לו הר.שומעין דמאי"אכן במסכת מ"פ(ש ד"א ומזמנין"ד שאונן)ה פוסק

הנהניןמברך בחובתוברכת אחר אדם להוציא יכול לא .רק

שרש"ונ ותוס"ל ברכהסובר'י בלי לאכול איסור יש שבאמת ים

מן פטור אדם וכאשר ברכות לברך מדרבנן המצוה מן נובע הזה והאיסור

איסור אין אז אונן כמו ברכה,המצוות בלי לאכול אפשר הר.וממילא ש"אכן

ש הנהניןסובר איסוריםהיאברכת על לעבור יכול לא וממילא,ואונן

לברך צריך אונן הנהנגם .יןברכת

לשיטתו"רשאזילובאמת רשי לה"כי בדף סברא"ד(א"עי אלא )ה

שבראם למי להודות צריך שיהנה דכיון בכלל.מסביר גזל באיסור מיירי ,וזה

החיוב"וא מן נובע שהאיסור משמע רש.כ מצוה"ובאמת שיש לומר מתכוון י

הנהניןלברך לברכת להודות המצוה מן נובע וגזל מעילה של .'הוהאיסור

"לה(וגרסינן העוה:) מן הנהנה להקב"כל גוזל כאילו ברכה בלא וכנסת"ז ה

ברכתו–גוזל'י"רשירשופ,"ישראל המהרש.'את רש"והקשה על שצריך"א י

ברכתו את ולא המאכל את גוזל .להיות

ברשו אומרים שאנו המהלך שפיר"לפי אתי של,י האיסור באמת כי

מדרב המצוה מן נובע ומעילה לברךגזל את,נן גוזלים באמת ממילא

הברכה מן נובע לגזול האיסור ברש.כי פשט כן גם בסנהדרין"וזה ).קב(י

ל גוזל הוא ישראל כנסת מלברך שמונע הוא בגמ.'השהגזל ישדהוא'והפשט

ל לברך אםךא,'החיוב גזל רש,רךיבלאלא הוא"אבל שהגזל מבאר י

אתדבהא בירך בוהיינו.'הלא גם ל"ד.קיט(בשבתודבריפשט ,)הארץ'הה

הלחם בברכת שמו שנברך עד ליהנות רשאין אנו להודותד,דאין היא הכוונה

שיהנה'הל מה רש.על ששיטת לברך"יוצא המצוה מן נובע שהאיסור היא י

הנהנין .ברכת



נאאיתא ולא,א"עבדף ושתה שאכל מי חסדא מרב מיניה בירךבעו

אחר שום ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאכל מי להו אמר ויברך שיחזור מהו

ויברך יחזור סעודתו גמר אפילו הלכך רבינא אמר נודף ריחו שיהא .כ"ע,כדי
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שאכל"רשירשופ לאחר בברכה דאיירי הגר.י בהגהות עיין שגרס"אך א

ושתיה אכילה רש.באמצע ה"לפי הגירסא את לנו שיש כמו אפילוי הוא פשט

שבראם למי להודות צריך עדיין האכילה גמר ע.אם דאף שמעיקר"ומשמע פ

האכילה קודם לברך צריך ולהודות,הדין לברך יכול קודם בירך לא אם בדיעבד

ושתיה אכילה לאחר .אף

היא הנהנין שברכת סובר הגאון אכילהאכן קודם בירך לא ואם

האכילה אחר שיברך שייך ברשו,מאי גרס הגאון באמצע"לכן דמיירי י

ושתיה דרש"וא.אכילה יוצא המצוה"כ מן נובע דהאיסור אזיל לשיטתיה י

אכילה אחר אפילו לקיים אפשר עדיין"דאע,והמצוה יש עבר כבר שהאיסור פ

האכילה אחרי אפילו לקיים כשיטת.המצוה משמע התוספתא לשון אולם

מתיר"הגר היא הנהנין דברכת המצות"ןדתנ,א כל ברכות("שיתירו תוספתא

פ הברכות'או,)ד"ריש כל לו שיתירו הגר'עד גירסת שזה"וא,א"לפי רואים כ

.הירושלמיהואכןו ה"פ(לשון פדיונו")א"ו דדין"ברכה–?ומהו ונראה

לאכילה היתר מעשה וזה פדיון כדין היא אכילה קודם .ברכה



י'הגמ בידיה"אומרתא"עב"בדף דחמרא כסא דנקיט היכא פשיטא

נמי דאי יצא בחמרא וסיים דשכרא אדעתא ומברך ופתח הוא דשכרא וקסבר

בדברו נהיה שהכל אמר אם כולם על תנן דהא יצא בדברו נהיה שהכל אמר אם

וברוך.יצא ופתח הוא דחמרא וקסבר בידיה דשיכרא כסא נקיט דקא היכא אלא

חתימהאדע בתר או אזלינן ברכה עיקר בתר מאי בדשכרא וסיים דחמרא תא

השאילה'והגמ".אזלינן את פושטת לא לא"ד(שם'תוס.בסוף בשם'או)ה

בחמרא פתח ואפילו לקולא ואזלינן אפשיטא דלא איבעיא שזה אלפס הרב

יצא בשכרא הר'ותוס.וסיים בשם אחרת"פוסקים פעם לברך דצריך לחומרא .י

השהג התוס"ליון על סק"ר'סי(א"והמג).יב('ס איך,מקשים)ג"ט

לברך"הר שצריך פוסק לקולא?י ברכות דספק כלל יש הש.והרי ס"הגליון

מהרש לפי בפסחים"מתרץ להקל)א"קידף(א ברכות ספק אומרים שלא

הנהניןב בעינוברכת עומד ומעילה איסור יש בר,כי פשט סובר"וזה שהוא י

הצד שכמו הנהניןהראשון מתירברכת .היא

הרי ה"אכן הצד כמו סובר המצוה)ל"הנ('גף מן נובע שהאיסור

לברך הנהניןדרבנן העוזר.ברכת האבן דנפשיה)ריד'סי(ובאמת מסברא כותב

המהרש המהרש"כמו הביא ולא וסובר"והמהרש.א"א חולק בפסחים שם ל

להקל ברכות ספר הנהניןעלאףשאומרים פוסקיםברכת אנו הרי,וכך .ף"כמו
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טראהגמ ברייתאא"עז"בדף עושין"מצטטת שהיו הפועלים תניא

לפניו מברכים ואין פתן אוכלין הבית בעל אצל רש".מלאכה גירסת ותוס"וזה 'י

מ שאינה מפני הרי.ת"הוטעמא גירסת לפי לפניו"אכן מברכין והגאונים ף

הנהנין ע,ברכת הספר ברכהומסביר לפועלים)נז'עמ(מק התירו לא שהחכמים

איסורים לא אבל מצוות הנהניןו,אלא צריכיםברכת פועלים וממילא מתיר היא

הנהניןלברך רש.ברכת ותוס"אכן לברך'י המצוה מן נובע שהאיסור סוברים

הנהנין פועלים,ברכת ולכן איסור אין וממילא המצוה הפקיעו חכמים וממילא

הנהניןלברךצריכיםאין המצוה.י"רשכמוברכת מן נובע שהאיסור .לשיטתו

הרי,וקשה( מצוה"דהרי היא הנהנין דברכת סובר לעילדוכ,ף .)ע"וצ,נתבאר



כותב"רמבה לפני)ב"הא"פברכות'הל(ם ההנאה על לברך שחייב

מעל זה הרי ברכה בלא הנהנה שכל מוסיף הוא כך אחר ורק מעומש,ההנאה

לברך מהחיוב בתולדה נמשך רק המעילה ידידי(שאיסור מדייק ג"ההרכך

שליט'ר קניגסברג אבילות"אליקים הלכות על הרב בשיעורי יב בעמוד ).א

ל"דסיוצא לברך"רמבל מצוה שיש הנהניןם המצוהברכת מן נובע .והאיסור

מוסיף אדג"אעדוידידי אמרינןלא חזקת כנגד לקולא דרבנן כמבוארספק יסור

ס ספיקאבכללי כ(ך"לשפק כאילו,)אות עליו שברכו קודם אוכל כל דנים אין

איסור לברך.הואבחזקת מהמצוה נובע רק ומעילה הגזל איסור וממילא,שהרי

אפי לקולא דרבנן דספיקא ביה לומר שייך הנהניןב'שפיר ל"וכהמהרש,ברכת

.ל"הנ

ב עיין חאך בפרק מזיקשאו)ב'הל('דבריו דהוי אף שמן דהשותה מר

שהכלמ"מ לרש,מברך והרי"בניגוד ד"י כללל"סף עליה מברכינן .דלא

לא,וקשה אם איסור בו ואין מצוה רק הוא הנהנין ברכת לברך החיוב אם דהרי

הרמב,מברך השמן"למה אכילת לפני ברכה מצריך הכס?ם משנהוביאר ף

לרמב"דס מזיקדם"ל שאיןכ,אזוקי העץלומר פרי בורא כיון.מברכים אבל

מזיק"דאע דאזוקי שהכל,הואג לברך צריכים ש"ממלכאורה.וממילא

ל אפשר זית שמן ושהכלומרלגבי וגזל מעילה של האיסור להתיר חיוב שיש

הזה המתיר ב.מפעיל אמרנו ה"פ(דבריואכן דרבנןדל"סד)ב"ח מצוה יש

הנהניןלברך מןברכת נובע ברכתיוצא.המצוהוהאיסור רק היא שהכל שברכת

מו שביאר כמו ה"המתיר ר"רהר שליטמיכאל'ג היובלות'ס(א"רוזנצוייג )יבול

שאר הנהניןאכן דרבנןברכת המצוה מן נובע והאיסור דרבנן מצוות .הם
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של דרבנן המצוה של מדרגות שיש לומר אפשר הנהניןאו :ברכת

ולשבח לפרט צריך פעמים רק'הרוב ליה מזיק האכל כאשר אבל בברכה

לשבח שהכל לברך כללית מצוה יוצא"א.'היש מקרהדכ ליהנות,בכל האיסור

הנהנין"מעוה ברכת לברך המצוה מן נובע של,ז שונות דרגות שיש אלא

פרטית,דהיינו.ברכות הנהנין העץ,בברכת חסדיו,כמו את מפרט המברך

הקב בברכתו"של כלליתש(שהכלברכת,מאידך.ה ברכה המברך)היא בה

הקב של חסדיו את מפרט להקב"אינו גוזל אינו זאת עם יחד אבל את"ה ה

מעילה משום חייב אינו ולכן לו,ד"ובנד.ברכתו שמזיק שמן אוכל אינו,שהוא

פרטית ברכה לברך ח,חייב יש עדיין כלליתאבל ברכה לברך שהכל,יוב .שהיא



ראשונה.)נא-:נ(אומרתראהגמ ברכה בלא לפיו משקה שהמכניס

ברא"רש.בולעו מובא חננאל ורבינו ברכה)לג'סי(ש"י בלא שבולע .כותבים

לאדם לשתיה ראויים אינם לפיו שמכניסם שמשקים שכיון מסביר חננאל רבינו

הדחק ידי על לברך כשיכול אפילו עליהם לברך ואין משקים מתורת נדחו אחר

פיוכגון של אחד בצד יעקב.שיניחם חננאל)צג'סי(המשכנות רבינו על תמה

מסלקו כשפולטו נמאס שבפיו האוכל שאם מבואר בגמרא שהרי ואומר

עליו ומברך לסלקם,לצדדים כשיכול מברך שאינו אומר חננאל הרבינו למה אז

ברורה?לצדדים המשנה סק'סי(ובאמת שאם)א"קעב פסק שרד הלבושי בשם

יברךה הדחק ידי על לברך ויכול בפיו מעט שחיוב"הריא.כניס שכיון מסביר ז

הנהנין מדרבנןברכת רק לברך,הוא הפקידו לא אוכלין הפסד שיש ,במקום

אותו יפלוט ולא ברכה בלא המשקה את לבלוע יכול אדם רש,ולכן אומר י"וכן

יפסידם שלא כדי יפלטם רי.שלא שלאחר"הפסקי ואומר מוסיף שנמאסוד

ברכה בלא מהם ליהנות איסור ואין מהוויתם בטלו פיו .ברוק

הרא ל"אולם בסימן שמברך"ש כותב המשקהג את ,שבולע

את שגמר לאחר שנזכיר כיון ראשונה ברכה מברך אינו סעודתו כשגמר ודווקא

עשייתן,סעודתו לעובר דומה זה הרי בפיו המשקה היה כשעדיין כשנזכר אבל

שכיו שבולעואלא לאחר מברך בפיו נמצא כשהמשקה לברך יכול שאינו .ן

שהראב"הרא אומר הרשב"ש וגם כמותו אומר נא"ד בדף שהראב.א ד"כותב

נא בדף רבינא כמו או.פוסק אוכל אכילת אחרי ראשונה ברכה לברך שאפשר

הראב"והרשב.משקה את דוחה עצמו רבינא"א דברי נדחי בגמרא שהרי .ד

הציו השער סק'סי(ןאבל שהראב)ה"קעב על"כותב בהשגות ד

ח(ם"הרמב ולא)יב:ברכות אוכל עוד אין אם משקה או האכל שבולע כותב
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גמר שהרי ראשונה ברכה הרא,מברך לדעת בניגוד לברך"שזה דאפשר ש

האכילה אחרי ראשונה ראב!ברכה אותו זה שלא ברא"ותירץ שמובא ש"ד

סתירה אין סקע'סי(המחבר.וממילא רש)א"ב כמו בלי,י"פוסק שבולע

מברך.ברכה ואינו בולען פיו לתוך משקין והכניס שבשכח כותב חננאל ורבינו

והרמ ראשונה ברכה הרא"עליהם כמו פוסק והראב"א עליהם"ש שמברך ד

הבליעה .אחרי

להסביר תלוישאפשר ברכתבההמחלוקת דין גדר המחבר.נהניןהמה

ש הנהניןסבור מתברכת השתייההוא קודם לברך אפשר ורק ב.יר דעתאמרנו

רש"רש לפי לומר צריך אז המצוה מן נובע והאיסור מצוה שזה סובר שהוא י"י

ושתייה האכילה קודם שלברך באופן רק המצוה את הרמב.שתקנו לפי ם"אכן

והראב"והרא ברא"ש מובא הנהניןש"ד רקברכת למתירהוא קשר ואין

המצוה לקיים איואפשר אם האכילה אחרי האכילהמיד קודם לברך אפשר

פיו לתוך משקין והכניס שכח אברהםהמגופוסקים.כמו ,רבההאלי,)אק"ס(ן

ברורהמהו סק'סי(שנה יהנה,שלכתחילה)ב"קעב שלא כדי שיפלוט ראוי

למחלוקת עצמו את יכניס ולא ברכה ללא הזה עוד.מהעולם אין אם אכן

וה רבה האליה אחרימשקה לברך שלא המחבר כמו פוסקים ברורה משנה

הרמ של הפסק את ודוחים חננאל"הבליעה רבינו כמו פוסקים שרבים מפני א

מברך .שאינו

סק'סי(א"המגומסתפק הרמ)ג"קעב לפי ברכה"אם גם מברך א

המשקין של הבליעה אחרי אברהםהמגמרואו.אחרונה מצינון שלא

ואחרונה ראשונה ברכה באמצעלסמוכותשמברך שתיה בלי יןועי,הדדי

לפרבס מרדכי ר"ההרעם זה)קטו'עמ(וויליגמרדכי'ג בענין .שהרחיב

שברכה סוברים שיש המינים משבעת שעשוי משקה על שדווקא מסיק והוא

מדאורייתא שיטת[אחרונה יונה,ש"ראה,א"הרשב,).לה(י"רשהיינו ,רבינו

סי(והטור,מאיריה ה,)רט'סוף המינים בשבעת שלש מעין אישהברכה

לפסוק סמוך וברכת ושבעת ואכלת ברכה המחייב הפסוק כי מדאורייתא

בשאילתות גאון אחאי רב גם וכך המינים שבעת את נא(המפרט )שאילתא

מדאור"ובה הוא שלש מעין אחת ברכה שברכת סוברים מברך]ייתאג

ולא להדדי סמוכות אחרונה וגם ראשונה כיברכה משקים ושאר מים וןעל

לזוש זו סמוכות ואחרונה ראשונה ברכה מברכים ולא מדרבנן .הם

פלאו ברכההואבאמת לחייב שיעור מספיק שתה הוא אם סוף סוף כי

אמר הוא כן לפני שמיד לנו אכפת ומה אחרונה ברכה נברך לא למה אחרונה

ברכ לחייב משקה של שיעור שתה הוא בסוף הרי ראשונה אחרונהברכה .ה



מ יצחק ח"תשס●'בית


ישיבה ראש

העלי הכולל עוראש וקסנר"ן ש





לז(תניא "ברכות זריז.) סולת טרגיס חילקא קדירה מעשה הן אלו

ואורז חילקא"רשירשופ".וערסן לתרתי,י חדא דמתברי חדא,חטי טרגס

לארבע,לתלת חדא חד,זריז לחמשערסן יונה.א רבינו דרכו"וכתב האורז

וכו שלם אפילו בסתם'לאכלו אותה הזכיר דאפ,ואורז שלםיהדמשמע שהוא

עליו ומברכין קדירה מעשה בכלל מזונותהוא מיני ".בורא

זה פי האגועל משהצדד ס"ח(רות הדיןד,)מד'יד דזמננוהוא

שלמים חטים תפוחה,שמבשלין חטה אותו קריס"שוגע(שקורין דאם,)פ"ר

עתה שנתחדש שכיון מסתבר בישול של הרגילה בדרך תלויה הברכה

הרבה זה באופן לברך,שמבשלין מזונותיש מיני צ"ובשעה.ש"וע,בורא

סקפ'יס( כך)א"רח אותם לאכול אדם בני דדרך דמכיון ברכתם,כתב אולי

מזונות מיני חז,בורא שבימי אף ברכתם"על האדמהל פרי .בורא

הברכה וזאת קיי)272'עמ(ובספר דלא הכיכתב לן שחז,מא ל"אלא

לדורות חשיבות של גדרים נזוז,קבעו לא אורז.ומהם דין באר יונה ורבינו

הגמ אפשרוא,ראבזמן בזמננוי חטין בנ,להשוות שלמים"שדרך לבשלם ,א

הגמ בזמן בכך'לאורז לחם,מהמוציאיהורא.שדרכם על רק עיקרכי,דנאמר

עליו היא הסעודה איטריות,קביעות על סעודה ויקבעו המנהג ישתנה ,ואם

המוציא יברכו דלא הדיןו.נראה בנ,הכאהוא דדרך בזה"דאף חטין"א לבשל ז

ברכתם"אפ,שלמים מזונותה מיני חז,בורא דבזמן לבשל"דמאחר נהגו לא ל

המוציא עלייהו ברכו לא ולכן כך בזה,אותם לחד"גם אין עלז המוציא ברכת ש

שלמים לדחות.חטים לחם,ויש אינם על"וא,דאיטריות לחם המוציא לברך א

בזמננו"משא,איטריות מבושלים שלמים חטים הם,כ מזונות ולכן,דמיני

דמברכין לומר מזונותיש מיני .בורא

שם כתב לברך"חז"עוד קבעו מזונותל מיני שהואבורא כיון אורז על

ית.סועד יברכואם אחר קיטניות מין על לסעוד מזונותחילו מיני "?בורא
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בזה לדון כתב'דר,ויש מברך"יונה שניהם ועל שוה דינן ודוחן שאורז

מזונותמתחילה מיני קדירהבורא מעשה על שהואה"וה.כמו דבר לכל נמי

פניצ כמו למזון לאכלו ודרך בתחילה"מזון עליו שמברך מזונותו מיני ".בורא

ופניצו"כתב)ח"ס(ע"ובשו דוחן פת ססקכ"בגר'יע[על של]ה"א או

שהכל מברך קיטניות מיני הפרמ".שאר סקי"מ(ג"וכתב "א"ז 'הר[וסובר)

מאורז]יונה כמו פת מדוחן לעשות שהכל,שדרך דוחן פסק המחבר אבל

פת מאורז,ואפילו כמו פת ממנו לעשות דרך במציאות"וי.דאין חולקין אין ,ל

שאני"וי מקומות מהפמ".ל מוכח ממקום"ולכאורה המנהג משתנה דאם ג

הברכה משתנית בגמ,למקום כן מצינו דלא א"וע',אף במקום נשתנה'כ

הגמ מזמן הברכה"ואה',המנהג דמשתנית השו"וע.נ פסק דוחן"כ פת דעל ע

שהכל מדוחן,מברכינן פת לעשות נהגו לא דמברכינ'והר,דבמקומו פסק ןיונה

מזונות מיני בכך,בורא אכילתו דרך והוי דוחן פת לעשות נהגו .דבמקומו

ד"ולפ נראה הדיןז דידןבהוא ה,נידון שדן"שהרי לאחר מיד יונה ר

פניצ מזון"על שהוא רואים שאנו שמברך,בזמנו'כל,ו וכתב שלם באורז גם דן

מזונות מיני בכךבורא דרכו פניצ.כי דין להשתנו"ואם יכול לדורו מדור ,ת

ד,ל"וכנ הדיןנראה שנתבשלההוא שלימה חטה מברך,דין מיניובזמננו בורא

.מזונות



הברכה להוסיף"כתב)273'עמ(ובזאת יש הברכה,ועוד שלכאורה

מזונות מיני וכובורא ולשובע למזון לאכלם שרגילים מאכלים על אבל'נתקנה

באופן]אם[ אכילתם דרך ושובעאין קביעות שנאכלים–של מאכלים למשל

גרנולה(כחטיף שועל[חטיף משבולת בארץ]הנעשה שלוה זה'וכו)או אין

למזון נאכל להיות שדרכו הנהנין"וכ".נחשב ברכת בספר שטרן"להגרי(כ מ

הגר)קיח'עמ שטרנבוך"בשם ולברך.מ גרנולה בחטיף כן לפסוק בוראונראה

האדמה א,פרי נ"אך הסעודהכ בתוך אלא לאוכלו שלא )ד"ס(ע"וכשו,כון

עיי שלש מעין ספק באמריקה.ש"משום תפוחה בחטה עם,מאידך שנאכלת

בקר בארוחת ולשובע למזון שמברך,חלב מזונותנראה מיני גבורא ',ומעין

בזמננו בכך .ל"וכנ,דדרכו

שועל שבולת דין לאוט,ובעיקר שהכוונה בגרנול"וכנ,ס"מקובל ,הל

רש"ע לה(י"פ מסורה.).פסחים תשנ,ג"י(ובחוברת יוסף)ז"אדר הרב כתב

מחמיץ)עא,ע'עמ(אפרתי אם פ(דבירושלמי,כלומר.דתלוי ה"חלה )א"א

ה דרק חימוץ'מבואר לידי באין דגן וריב.מיני חכמים באורז"ובמחלוקת נ
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חולקין,ותירצו.ויבדקוה,הקשו.)לז( הן בדיקתה עיקר אורז"דלריב'כל.על נ

חימוץ לידי סרחון,בא אלא זה אין ורש(ולרבנן שם ד"פסחים אורז"י ).ה

אוט קמח בדק אחד בכלל"וחכם החמיץ שלא וכתב לאח,ס ז"אלא

אורז לעיסת שקורה כמו עובש מעובד.העלה שקמח ומצא בדק אפרתי והרב

שעורים כמו חטין,מתחמץ כמו מעובד במצ"וצ.ולא נחלקו איך .יאותע

גלוטן,ונראה בהם יש המינים לחימוץ,דחמשת ומקומנו.הנצרך שבזמננו ואף

שאור הוספת בלי מחמיצים ומים חטים קמח שדות"מ,אין הרבה של באיזור מ

הגמ בזמן היה וכן בזמננו אף להחמיץ באויר שאור של מספקת כמות ברוב'יש

.המקומות

מא שרגישים אנשים יש לגלוטןווהנה גלוטןואם,ד קצת אף יש

גופם בכל חולים נעשים שלהם אוט.באוכל מצאו באנגל"ולאחרונה יהס

כלל גלוטן בהם הנ,שאין לאנשים השנה ולכל לפסח מצות מהם .ל"ואופים

גלוטן"באוט,מאידך יש באמריקה שנמצאת,ס חטין מתערובת בא וכנראה

.ס"באוט

נראה"ולפ חז,ז בימי כזו"שגם תערובת היתה לידי,ס"באוטל ובאו

במשנתנו,חימוץ שועל שבולת אפרתי.ל"הנ.)לה(י"רשירושוכפ,וזהו והרב

באוט כאלו"בדק העולם,ס ברוב חימוץ,המצויים לידי שבאו והרב.ומצא

באוט בדק כנראה גלוטן"האחר בהם שאין מאנגליה,ס אלו שלא,כגון ומצא

חימוץ לידי .באו

צ לדינא"ומעתה האוט,ע האלו"אם חימוץ,ס לידי באים ,שאינם

המינים כחמשת וברהמ,דינם המוציא מצה כאוט,ז"לדין שנראים ס"כיון

חז בזמננו"שבימי המקומות וברוב לידי.ל באים שאינם מכיון דילמא או

הנ לכל המינים כחמשת דינם אין פניםוע.ל"חימוץ כל במדינתנו"האוטל ס

חימוץ לידי שבאים מזונותעליהםומברכים,נראה מיני ,שלשומעיןבורא

בזה כמפקפקים .ודלא



"לז(גרסינן אע"א:) חביצא האי ששת כזית"ר פירורין ביה דלית ג

הארץ מן לחם המוציא עליו תוריתא.מברך עליה דאיכא והוא רבא אמר

הלחם"רשירשופ".דנהמא מראית תואר הלחם.י לחם,ומלשון אותו דמשמע

נראהשה כן לפני שם מהלחם,יה שבא ניכר להיות צריך המוציא לברך דכדי

קיי.דמעיקרא ס'סי(ל"ולכן א,)י"קסח כזית בפרוסות יש לחם"דאם תואר ,צ
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שנתבשל דמעיקרא,אף ללחם הקשר את ומקיים חשוב כזית שיעור .כי

ונתבשל,מאידך כזית אין לחם,אם תואר מהני הק"דע,לא נותק הבישול שרי

כזית שאין כל דמעיקרא .ללחם

שם"ד(ל"ובבה דהפמ)ה ואח"כתב כזית בבשל נסתפק פררו"ג ,כ

שה דכיון נימא עיהאם לחם שם מיניה נפקע לא תו כזית בישול י"בשעת

אח ע.כ"שהמעיטו רק דנים שלפנינו"ואם מה בשלו,פ אם חילוק דאין נראה

ואח"ואח לפררו פררו בשלו"כ א"אע.כ דדנים דמעיקראכ ללחם מתיחס ,ם

ואח פררו בשלו"ואם הקשר,כ את לנתק פועל פעל,הבישול לא הבשול ואם

כזית,הניתוק היה פמ,כי אח"נסתפק פררה אם ללחם"ג הקשר את מנתק כ

לא או .דמעיקרא

דנהמא תוריתא דין ד('התוס,ובעיקר לחם"שם ר)ה דלפי ת"כתבו

סופגנין וסופן עיסה שנתבשלהב'כל,בתחילתן עבה המוציא,בלילה .מברך

באטריות מתחילה"אע,אבל עיסה שהיו בחלה דחייבין מהמוציא,פ פטורין

מזונותומברך מיני דנהמא,בורא תוריתא להו הרמ"וכ.דלית ).יג:קסח(א"כ

רגיל לחם דיני כל לאטריות יש שעקרונית מדבריו תואר,ומשמע להם שאין רק

א ולכן עליהם"לחם לברך .המוציאא

המג תואר,)ו"סקל(א"והקשה הוי דלא פשיטא בקדירה בשלו דאם

אח,לחם שבשל גמור לחם כךאפילו כןוא,ל"וכנ,'יסעיףבתבשכהכמ,ר ם

ונתבשלו גמור לחם שאינם מאטריות חלה להפריש שחייבים לומר אפשר ?איך

בנאפה דמיירי דהרא)ב"סקמ(א"והגר,ונדחק הבישו"הקשה לאחר כתב .לש

נדחק מאיר כזית"דר,ובבית האטריות בשהיו מיירי דכזית,ע"וצ.ת

כשה נאפה"משא,לחםיהמהני לא שמעולם כאן כתבוכ,כ ).ח"סקי(ז"הטן

אישובחזו ססק'סי(ן וז)א"כו תוריתא,ל"כתב עניני דתרי ונראה

וכו נינהו הקודמת"וצ.'דנהמא מצורתו נשתנה מבושל דלחם עיסה,ל אבל

שיהשנת יתכן שהויהבשלה כל לחם תואר .לה

דבריו לפרש יש בתוס,ואולי דנהמא תוריתא ללשון'דלשון שוה אינו

שבגמ דנהמא ר,דחביצא'תוריתא הקודמת"דשם צורתה שנשתנתה ז"ועי,ל

דמעיקרא לחם שם קיי.בטל לחם"ובזה שם בטל נתבשל מכזית פחות דאם ,ל

דנהמא תוריתא אין לר.כי ע,ת"אבל לחם דין לה יש שנתבשלה י"דעיסה

גופא מכזית,הבישול בפחות אף המוציא החזו"וכ(,מברך רסק"כ שם .ה"א

בו חזר בסוף ).ש"עיי,אבל
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בתוס דנהמא וכדו'ותוריתא דבאטריות לגמרי אחר מושג אינו'הוא

כלל הארץ"וא,פת מן לחם המוציא לברך כזית.א כשיש אף המוציא אין ,ובזה

דנהמא,)ט"סקע(ב"המכ"וכמש תוריתא יש כפת'כל,ואם מברך,דנראה

מכזית בפחות אף צ.ל"וכנ,המוציא עדיין המדוייק .ב"וגדרו



החלה,איתא)שם(ראובגמ מן פטורה בגמ.טריתא הראשון 'ולפירוש

מרתח לגביל בכלי"י"רשירשופ.הכונה ומים קמח ב,נותנים כףובוחשין

נסקת כשהיא הכירה על ".ושופכים

ערוךובשו סט(לחן ומים,טריתא"כתב)ו"שם קמח שלוקחין דהיינו

ונאפה מתפשט והוא הכירה על ושופכים אותם תורת,ומערבים עליו אין

כלל אלא,לחם עליו מברכים מזונותואין מיני שלשבורא מעין אחת ,וברכה

עליו סעודתו קבע אחר)ח"סקל(ברורהשנהובמ".ואפילו מין שיש כתב

ונאפה)ס"וואפלטקו( חם ברזל על סקל"העש(שנשפך לטריתא)ה"צ ,דדומה

באפייתן שמתפשטים מניבלא,שמפני יותר הרבה וקלושים דקים ש"נעשים

ס"שו( מאד,ש"דבניבליא'כל).ח"ע שדקים המוציא"מ,אף מברך קובע אם ,מ

לחם שם לחמנ"ד.מב('וכתוס,דיש כהר,)יותה דהוי"דס)שם(ש"ודלא ל

דייסא .ש"ע,כמו

השו)א"סקמ(א"והמג על ליהוס,)ו"סט(ע"חולק קבעבירא דאם

המוציא מברך טריתא כוואפלטקו,על הוי,ס"דלא לא עלייהו קבע דאפילו

מאד דקין כי רכים).מ"סק(קביעות אינם דקים(ואם גורסין כךכ)ויש מברךל

ס"כרמ,המוציא ד).כ"סק(ד"יא דיש בדקות'ונראה הפסקי"וכמש,מדרגות כ

להרמ):88'הע(תשובות רכה .ס"וואפלטקו;טריתא;ש"ניבלא;א"בלילה

הט"וצ וכקושית דק,)ט"סק(ז"ע מיקרי איזה נודע דק,דלא הוי ואיזה

האלו"וא.ש"עיי,שבדקות הדברים כל על לברך ברכה איזו נדע איך ?כ

נראהלכ חייםדבארח,ן סכ'הל(ות קביעות"כתב)ז"סעודה שאין

דבר בכל מזון,מועלת להיות ראויים שהם דברים על הבאה,אלא פת כגון

וכו וכו.'בכיסנין ביותר הדקין אלו וכו'אבל קבע קביעותם קביעות'אין שאין

כלל בהם [אכילה אניבלא" דס"וכהר,ש"וקאי קביעות"ש דאינו ם"ומהר,ל

בעצם].ש"עיי,נסתפק)מרה"ד.לח'בתוס( בדקות תלוי דאינו נראה ,ומזה

ודינו תשמישו קובעת דהדקות סקי(ת"וכפס,אלא ).ב"שם
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נראה"ולפ דהרמ,ז רכה סעודה)ד"סי(א"דבבלילה לקבוע נעשה

המוציא,יהעל על)ח"ס(ש"ובניבלא.ומברך סעודה לקבוע נעשו ולכן,יהלא

מזונותמברך מיני כיסנבורא כןא,יןכפת אם עללא קבע כאר(יההוא ח"דלא

במהר א הנ"וצד כשנשפך,ובטריתא).ל"ם השו,שמתפשט עליו"לפי אין ע

כלל לחם כלל,תורת פת מעשה משמש כ,דאינו דא"דהוא דק לקבוע"כ א

מאד,א"ולמג.יהעל דקה שהיא כאחד"מ,אף נאחז מחלה,מ דפטור אף ולכן

כלל וגלגול לישה אין קביעות"מ,כי מהני למג"לבו(מ סקמ"ש כ"משא).א"א

וקלושים,ס"וואפלטקו כאחד'כל,דדקין נאחז יגב,שלא אחדיהואם דק צד

מהשאר כלל,יינתק כפת משמש המג,דאינו דא"ומודה לקבוע"א כן"שו.א ר

הנהנין ברכת ).צו'עמ(בספר

נראה"ולפ מאד,ז דק נעשה אם סעודה"מ,דאף לקביעות נעשה אם מ

המוציא וטורטייא,מברך ַרפס רול,כגון פת,וֶדלי מעשה לשמש נעשו דכולם

ע כריך"ממש עשיית המינין).ז"בלע'סנדביץ(י מחמשת בקר דגני אף,מאידך

כ דקים אינם א"מ,כ"אם א"מ למלאם אחרא במאכל ללפתם נעשו,ו ולא

כלל פת מעשה מברך,לשמש מזונותולכן מיני שיעורבורא אכל אם אף

קביעות,קביעות קביעותן הדין'ולכאו.ל"וכנ,דאין הנאכליםהוא בפאנקייקס

בקר"בפ בארוחת דלשו,ע כטריתא ודינם אכירה מברך"דמתפשטים בוראע

מזונות קביעותמיני שיעור אכל אם .אף

למילוי ונעשים מאד בדקים לעיין לסנדביץ,ויש לא למנה',אבל אלא

וירקות,צדדית בפירות שממלאים קרייפס וסוג בלינצעס דינם,כגון דאולי

ע שנשפך אלא כלל וגלגול לישה בלי נעשה אם חמה"כטריתא כירה ג

המוציא.ומתפשט מברך עליו קבע אם למילוי במיוחד דנעשה כיון אפשר אך

להשואפיל כן)ו"סט(ע"ו אינו בכ"וצ.דבטריתא .ז"ע



הוא.)לח(גרסינן בעלמא גובלא דארעא כובא על,האי יהומברכינן

מזונות מיני סעודת.בורא קבע זוטרא עליהעלויהמר 'ובגמ.במוציאיהובריך

דארעא:)לז( כובא הם דטרוקנין בחלה,מבואר ג"הנ(ת"ולר.וחייבין אות ,)ל

סופגנין וסופו עיסה פ(דתחילתו חלה מ"משנה לחם"ד:לז'תוס'עי,ה"א )ה

ובישול"ר עבה בלילה דג"א,ל עיסה וסופו סופגנין תחילתו בחלה"כ חייב ,כ

ואפי"ר רכה בלילה טרוקנין"וי,יהל דזהו ר"וא.ל לפי יוצא בלילה"כ שגם ת
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בחלה מחייבות ללחם אפייה וגם עבהולכן,עבה בלילה בישל אם ,אפילו

בחלה הדיןו,חייבת רכההוא בלילה אפה .אם

הרמב וכו"אבל שתחילתו עיסה המשנה מלשון דייק מייר',ן דהמשנה

עבה בבלילה לשיטתו"ור[רק שתחילתו,ת כל אוצר'וע,ל"הנ'וכתוס,גרס

הע שם חלה זה].6'מפרשים פי דודועל רבנו תלמידי לז(כתב )פסחים

ואפידב רכה מחלהיהלילה כמהר[פטורה שם"דלא חלאווה הרמב,ם ן"לפי

וה'עי שם דגרס].61'ה75'אוצר החלה:)לז(ונראה מן פטורה ,דטרוקנין

הרא"וכ והריטב"כ פטורה,א"ה כלל גלגול דליכא דכיון ומיהו.ופירשו

על סעודתו עליהבשקבע זוטראיהמברכין כמר .המוציא

אע"ולפ שנעש"ז לחםפ וה,ה כתוב הארץיהובחלה מלחם ,באכלכם

עריסותיכם"מ ראשית דכתיב כיון גלגול"דר,מ מן,ל פטור גלגול שאין כל

כר,החלה רכה"ודלא בלילה כשאפה חלה שמחייב .ת

ע"והרשב כתב תוס"א רכה,ג"ורה'פ בלילתה אין דארעא דכובא

מאד,כ"כ רכה עיסה ב,והיא קרינן עריסותיכם מאד.היוראשית רכה ,ובלילה

כלל עיסה ומברך,ואינה מחלה מזונותפטורה מיני עליובורא קבע אם .אף

המאירי"וכ לז(כ עכורים:)פסחים מים כעין לגמרי רכה וכובא.בבלילה

בעלמא גובלא לישה'כל,דארעא כעין גלגול,דהוא קצת שם גיבול,ויש דאין

מועט וגלגול ולישה בעירוב לר.אלא בפ,ת"ורק מחייב דלחם"שיש חייב,ע

גלגול שום בלי בקבע,בחלה המוציא אר"משא,ומברך לחולקים .ש"עיי,ת"כ

ס'סיד"יו(ע"ובשו כר)ג"שכט דלא ע,ת"פסק שגלגל עבה ד"דעיסה

מחלה פטורה ס(וכתב.לבשלה בתנור)ב"שם ואפאה רכה שבלילתה עיסה

בחלה הנ.חייבת דוקא"ולפי עיסה לשון חייבדרק,ל רכה כ"משא,בעיסה

כלל גלגול רכה,כשאין בעיסה גם פטור דוד רבנו שלפי פסק"השו,ואף ע

שלנו"ולפ.שחייב העוגות ברוב שוקולד,ז עוגת כלל,כגון גלגול ,פטור,שאין

נהגו שכן .ונראה

כשקבע הברכה והריטב"לרא,ולענין המוציא"ה מברך לר"וכ,א .ת"ה

להרשב ורה"אבל והמא"א מברךג מזונותירי מיני התוס"וכ.בורא .)מב('כ

הר אר,ולשיטתו,ל"וכנ,ש"בשם הא"וי.ת"שחולק דשיטה ,שם'בתוס'ל

המוציא כר"ס,דמברך מסופק"ומהר.ת"ל דתלויה,)ל"הנ.לח'בתוס(ם משום

ר והר"מחלוקת במשנה"ת פ(ש הנ"חלה עבה"ומהר,)ל"א בבלילה נסתפק ם

ברא,ובישול פ(ש"כמבואר סו"פסחים טז"ב הדיןו,)ס מאדהוא רכה בבלילה

הר,יהואפי ור"דנחלקו במאירי,ת"ש .וכמבואר
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לפ השו"אך פסק צע"ז בניבליא,ק"ע מברך"דפסק קבע דאם ש

כלל,המוציא ועיסה גלגול ואין מאד רכים שהם ברשב,אף .א"וכמבואר

עיסה מצריך כר,ובחלה דלא שפסק להצדיק.ת"ולשיטתו השוויש ע"פסקי

הרא"ע והריטב"פ להמוציא"ה חלה בין שמחלקים בלילה,דהיינו,א שאפילו

וכנ עליו קבע אם המוציא להצריך יכולה כלל עיסה בה שדבריהם,ל"שאין אף

בב הובאו שום"ונ.י"לא שאין וכדומה שוקולד עוגת על כשקובע לדינא מ

.גלגול

ואפ רכה ע,יהובבלילה רכה עיסה ידישיש קצתגל ,ל"וכנ,לגול

בחלהל"דקיי דוד,דחייב כרבינו סי"רמ(ל"קיי,ודלא המוציא)ד"א דמברך

קביעות בלי ברורהמ'יע(אף .ל"וכנ,)פו,לזק"סשנה



בגמ על.)מב(ראהנה מברך בכיסנין הבאה דפת מינייהמבואר בורא

מב,מזונות עליו קובעין שאחרים שיעור אכל ובהמואם המוציא לא.ז"רך אבל

מהו בכיסניןנתבאר הבאה ס'סי(י"ובב.פת ג)שם(ע"ושו)ז"קסח 'כתב

כיס"להר.פירושים מלשון כסנן בדבש,ח אותם שקדים,שממלאים סוכר

תבלין או פ(ם"להרמב.בשמים ה"ברכות הבאהה"ד:מא(י"ורש)ט"ג פת

בדבש,)בכיסנין נילושה עצמה חלב,העיסה תבליןשמן אם"ולרה.או גם ג

מתובלת בלישה,אינה או בכיסניןהוי,בכיס הבאה וכוססיןפת יבשה אם

ה,אותה יבש צידם דלחם כוססין,כיסנין,נקודיםיהוכתרגום מלשון .כנראה

רש והרמב"ולפי כיסנין"י לשון נתבאר לא י.ם מלשון"ואולי דהיא ל

לרה"וכנ,כוססין דלרה,ג"ל כוססו"אלא סתם,ג לאוכלו הוא,בניגוד יבש ,כי

תחילה"וא קטנים לחלקים לכוססו מבלי לאוכלו והרמב"ולרש.א אוכלין"י ם

מועט דבר שם"רש(מהן גמורה,)י דפת לאכילה בניגוד כסיסה נקרא זה וגם

הרבה ועמה ממנה .ק"ודו,שאוכלים

כולם)שם(ע"ובשו כדברי דהלכה נותנין,פסק הדברים אלו שלכל

בכיסניןדיןלהם הבאה ונקטינן"ובב.פת דרבנן במידי ספיקא דהוי באר י

להקל כולם והלכה"ד(ל"ובבה.כדברי אפשר)ה מרדכי דלהמאמר כתב

להדדי מודים החיים"וכ.דהפוסקים בדרך ברכת(כ מזונותדיני מיני בורא

שיעור",)ג"ס ממנו לאכול ולא סעודה עליו לקבוע העולם דרך שאין פת

בכיסניןנקראשביעה הבאה מים,פת ומיעוט דבש ברוב שנלוש לעקיך ,כמו

ביצים או פירות במי שנלוש עיסה בפירות,או וממלא במים שנילוש פת או
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בפורים שעושים קיכלי,]ש"המנטא[כמו מברך"או במים שנילוש אף יבשים ך

מזונות מיני נסים(כ"וכ".בורא מעשה "בהגדת ב"שרש) הטעם כתב פתי

מועטבכיסניןהבאה דבר רק ממנו אוכלין עיני"ולפ,דאין בראות תלוי הכל ז

דין,המורה לו יש סעודה עליו לקבוע העולם מדרך שאינו פת שהוא פתוכל

בכיסנין ".הבאה

נראה"ולפ הוי,ז סעודה עליו לקבוע העולם דרך דאין הבאהדכל פת

מג,בכיסנין אחד אינו אם כוונת.ל"הנ'אף גם ,כןמרדכיהמאמרואולי

כןדא לא בכיסניןכ"עם הבאה זה"צפת או זה או להדדי"ומנ,ל דמודו .ל

נראהוכ פ:)מא(א"ברשבן אובליא(י"רששוירשכתב הר)ש"כעין .ח"ופירוש

הערוה"וכ הלבוש"ושכ)ה"כ-ג"סכ(ש"כ ).ו"ס(כ

מנוח"וכ רבינו שם'הל(כ הכלל",)ברכות אורח,זה דלאו מידי כל

עילואר סעודתא לאקבועי עליהעא מברכינן אאיהלא קבע"המוציא אבל.כ

על סעודתא למקבע דאינשי דאורחא המוציאיהמידי ".מברך

ספר מגילת הב)ב"סק(מ"דבד,הקשה)מה'עמ(ובספר על י"חולק

תבלין בו שעירב בטעם שניכר מברך"דלב,בלחם מזונותי מיני ,בורא

בחלו מהספרדים כמה הביציםוכמנהג טעם שניכר שלנו מברך"ולהרמ.ת א

כדבריו",ל"וז,כמנהגנו,המוציא המנהג אין ויו,אבל בשבתות ט"שהרי

המתובלין לחם מיני על המוציא מברכינן במראהונישואין בהם וניכר הרבה

וכו כהד."'ובטעם החייםואם כלל,רך גדרים לזה אין נאכלוהכל,הרי אם תלוי

לא אם עראי .ואכילת

דאדרבה כה"דבד,ונראה מוכח החייםמ צ.דרך עיוןדלכאורה ריך

הרא ויויהמהי המוציא,ט"משבת מברך ובודאי סעודה קובע לאא.הלא

ע"ע לקבוע דעשוי דכיון היא דראיתו המוציא"כ ברכתו הב"וי.כ דמודה ,י"ל

דשבת בחלה ביצים לערב נהגו לא דבמקומו נילושה,אלא שעיסתה שפת וכיון

עליהןב לקבוע במקומו נהגו לא טעמן בהם שניכר מיניברכתו,ביצים בורא

זהולפ.מזונות מקוםי ובכל זמן בכל תלויה .הברכה



בשו דפשטיד)ז"סי(ע"והנה בדגים"כתב או בבשר בתנור הנאפת א

על מברך בגבינה וגיהאו כש)כ"סק(ז"ולהט.ברכות'המוציא רק קבעמדובר

עליו כלל,סעודתו נזכר שלא לא)ד"סקמ(א"ולמג.אף אם אף המוציא מברך
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עליו המ"וכ,וכפשוטו,קבע פשטיד"ד(ל"ובבה).ד"סקצ(ב"כ כתב)א"ה

השלט המג"לשון לה שרמז שהן",ל"וז,א"ג בתנור הנאפות שהמוליתות

המוציא עליהן מברך ירקות מיני או גבינה או דגים או בשר ןשה,מלאות

וליפתן פת עשויין,כאחדעשויות הן סעודה ."ולקביעות

ספר הד)מח'עמ(ובמגילת דברי הט"ע)ל"הנ(מ"פירש דאם,ז"פ

בכיסניןצורתו הבאה מזונותמברךפת מיני מטרתובורא אם אף קבע בלא

ולשובע ע"וא',כל.למזון המוציא מדמברך אין"כ נרגש הביצים שטעם אף כ

צורת הבאהלה גמורבכיסניןפת פת צורת הול.אלא קיי,ב"מפי ל"דלא

כןא,ז"כהט לומר אפשר כנ"וע,י כונתו צ"ובלא.ח"וכדה,ל"כ פירושו ,ב"ה

צורת לה דיש בכיסניןדנימא הבאה ויו"ואעפ,פת בשבת המוציא מברכינן ט"כ

על קובעין רא,יהכי בהיהואין שנחלקו קבעו דלא .להיכא

לפ"עכ תלוי"פ הדין זמןז ובכל מקום ספר.בכל )כג'עמ(ובמגילת

חז דמשקבעו בדין"כתב גדרים מזונותל מיני שישתנו"אבורא ודלא,א

א(ל"וכנ,מ"כהאג תפוחה)'אות משכ.בחטה בזמן,)שם(ל"ולפי תלוי שם גם

ברכתו"ולפ.ומקום וקרוסנט דק פרצל מזונותז מיני מג,בורא אחד שאינם 'אף

שבשו סעודהכ,ע"הגדרים לקביעות נעשו לא ולחמניות,ומאידך.י פיצא

ומצה ביצים,מזונות מצת המוציא,אפילו סעודה,ברכתן לקביעות נעשו .כי

בנ ברוב דתלוי ומקום"ונראה זמן בכל או.א יהודים ברוב תלוי אם לעיין ויש

בנ גוים"רוב אפילו שונים"ונ,א מנהגם אם .ע"וצ,מ

בכיסניןובגדר הבאה קובעכפת פת,שאינו הוי שתקנו,בפשוטו אלא

מזונותלברך מיני רע"וכ,בורא סקט"למג(א"כ המג).מד,ז"א ס"אבל ל"א

כלל פת לחם,דאינו תורת מבטלים קינוח דהוי דגים"משא,דפירות או בשר כ

מזון עצמן ס"קע'סי(דהם הסעודה"דא'כל,)א"ז בתוך עליהן לברך ובניגוד,צ

ה.לפירות הרא)215'עמ(ברכהובזאת מלשון כן א"והריטב)לח(ה"דייק

דקיי).מב( נראה כרע"ולדינא קבע"ונ,א"ל ולא המוציא כשברך דלרוב,מ

יצא תשובות,הפוסקים בפסקי הוא"וע,)15'הע(כמבואר לחם .כ

נ לבורקס"ואולי פת"דלמג,מ שם מבטל מתוק דבר רק כ"וא,א

בתפו שממולאים מ,א"בורקס כפת,תוקשאינו בשו,דינם ).ז"סי(ע"כפירושו

להשלט וגבינה"י)ל"הנ(ג"אבל דגים בבשר בממולא דרק לעיקר,ל שנעשו

המוציא,הסעודה הסעודה,ברכתו קביעות לעיקר נעשו אם בירקות הדין ,וכן

בורקס"משא כלל,כ בדרך קביעות,שנעשו לעיקר ולא צדדית כמנה רק

.ק"ודו,הסעודה



יצחק ח"תשס●'מבית














מברכין"הדיןאתמביאה).לח(בברכותראהגמ דתמרי דובשא האי

נהיהעלי מהשהכל הוא"בדברו בעלמא זיעה זיעה"ד(י"רשרשפיו."ט )ה

בפה" עליו לברך פרי כסילקא",איתא).לט(בהמשךו".ע"ואינו דסילקא מיא

שלקי ככולהו שלקי דכולהו ומיא כלפתא דליפתא י"רשרשפיו."ומיא

מיא"ד( תרדין")ה של תבשיל ."דסילקא

הפרייוצא משקה שעל בהם).לח(מזה שבשלו מים ועל שהכל מברך

בפ).לט(ירקות האדמהמברך צ.רי שמסברא היא להיפך"הבעיה שהרי,ל

מ היא הפרי רק"משאמשקה יש שלקות מי יתכןכ ואיך

הפרי מגוף עדיף הפרי ?שטעם

בראשוני בוהנה מהלכים כמה יש זוים קושיא :ישוב

וכו'כ)יח'סי(ש"הרא.א דסילקא דקיי"בפה'ומיא דכולהו"א מיא ל

בפה ומברכינן כשלקי אע"שלקי מרק"א אם כי בו שאין מברךפ הירקות

פירות למי דמי ולא עצמן הירקות על שמברך כמו סחיטה"ע'פי(עליהן ,י

לח'עי בדף לעיל)הסוגיא היא"דאמרינן בעלמא לו"דזיעה אין שמשקה לפי

הפריט בפה.עם עליהן מברך במים הפרי בישל שאם 'תוס'ועי[".ע"ואפשר

הכא"ד:כד(פסחים אלא ע)ה שמק"שחולק להדיא חשובשהז למה שם

"בעלמא ש"זיעה הוא הדין כעיקר"הלא בצ"טעם מוכרח.ע"ונשאר

הפרישטע'מתוס של טעם אותו הוי פירות מי ].ם

הסביר"הרשב.ב בחידושיו בכךא דרכו אם תלוי ,ל"וז,שהכל

דמי" פירות(ולא ומי)מי דשלקי דלמיא דשיבתא אכילתןא דרוב כיון הנהו

כמותן"ע שליקתם דמי שליקה דרכי,י דלית מידי כל ולאהלמשלקיההא

למיכלי'למסחטי אמרי'בעיני'אלא לא כהן'בהנהו מימיהן .ש"ע,"שיהיו
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שלקות"ומת מי י'פי(כ אותן עשדרך לאכול בישול"רקות כ"משא,כשלקות)י

ומת מימיו בשביל פירות שהכל"סחיטת ברכתן .כ

ח'הל(ם"הרמב.ג לישלק",פסק)ד:ברכות שדרכן שלקן,ירקות

בפה מימיהן"מברך לשתות ששלקן והוא במקום,א כשלקות השלקות שמימי

לשתותן הל".שדרכן שהכל'ב'ושם ברכתן פירות סחיטת דמי .פסק

יונה.ד הרי:כז(רבינו שתי)ף"בדפי בין :ל"וז,לאכילההמחלק

בהן"וי לאכול דרכו השלקות דמי השלקות למי דמי דלא ל

ומת'פי[הפת הפת בהם לטבל אוכל"שדרכן עדיין חשובה כ

אפי משקה שתתן'ולא חשיב]אם ולפיכך עצמן בשלקות כמו

לגמרי אוכל מתורת יצאו לא שעדיין השלקות כמו אבללהו

ע'פי[השכר וכדו"שנעשה שעורים אוכל]'י מתורת יצא

שהכל אלא עליו מברך ואין הראשון מדינו יצא ולפיכך .לגמרי

לח'תוס'ועי[ בתי"ד.כאן דובשא האי שכ'ה בשתי"תבאחרונה אומרהועוד

דתוס".שהכל אליבא שהכ'ומסתמא יברך שתאן אם שלקות במי נגדגם ל

נ,יונה'ר מ'"כך ].לשונול

דאה"והריטב.ה סובר שהכל"א ברכתן שלקות מי לזה.נ ,וראייה

פירות'שאפי הפרי"ע'פי(במי סחיטת שהכלשהם)י ש"וכ,ברכתן

דואילו.שלקותמי כשלקות"הדין שלקות השלקות"מי על שבירך במקרה היינו

בפה בהם"ואח,כברא"עצמן אותם שבישל המים לשתות רוצה בעינןדלא,כ

עצמן השלקות על בברכה נפטרו שכבר טפליםףא,לברוכי נעשים אינם אם

עצמן .ש"עלשלקות



בנוגע,לדינא )ע'פי שיצא הפרי סחיטה"משקה )י

השו "ג:רה(ע"פסק שהכל) אלא משקין אותם על מברך אינו סחטן ".אם
ולענין  ה כתב "ל"בזה)ב:רה(ע"שובמים המים: על

בהם עצמןשבישלו הירקות על שמברך עצמה הברכה פ"אע,מברך

וכו הירק טעם אלא בהם ששראן"פסק)י:רב(לעניןו."'שאין פירות

אע במים בשלן או המים"במים אותם על מברך אינו במים הפרי טעם שנכנס פ

שהכל כ"והרא.אלא נכנס'ש שאם בפהדאפשר מברך במים הפרי ".ע"טעם

פסק בישולם")יא:רב(וכן מי או ותאנים צמוקים שריית עליהן,מי מברך

להרא גם ויוצא וכו"שהכל להסתפק יש שלאחריהן בברכה אבל .ש"ע,"'ש
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שי המחבר שתפס לדינא"הרשבטתומתוך גם(א אחרונים ולכמה

כן"הרמב סובר לעיל שהבאנו שם"כס'עי,ם חשש)מ ,ש"הראטתלשיוגם

ב בהני לעיין הרמב(דעות'נבוא בשיטת היטב)ם"וגם אותם .להבין

שי את לבאר צרהלכאו.ש"הראטתנקדים ביאורדבריו מכמהריכים

במש',א.טעמים כונתו הפרי"כ"מה טעם לו אין הפרי זהרהשלכאו,"שמשקה

החוש התפוזהטועם,שלמשל,כנגד טעם מכיר תפוזים .מהוכדו,מיץ

פירות',ב אצל דבריו בסוף במיםלמה "ש"הרא'כששלקן שמברך

בפה כ,"ע"עליהן שלקות מי לגבי דבריו בתחלת הירקות'הא וטעם להדיא

במים'פי( עכשיו עצמן)הנמצא הירקות על שמברך כמו עליהן ומשמע.מברך

כהת של כעיקר טעם של הדין כעין וא"דהוי מט"כ דפרי טעמא שנא מאי עמאכ

1?דירקות



לקו הרא,הראשונהשיאבנוגע כוונת שאין לומר אנו ש"מוכרחים

היא,כפשוטו כוונתו אלא   כשיוצא

עצמו בפני דבר חשוב אלא למ,למשל(ממנה אמו במעי עובר עובר"כגון ד

אמו ירך בגמועי).לאו לג('ין פירות'פי(דמשקין)פסחים "מי פקידי) "מיפקד

שם"רשרשפי קסבר"ד(י הזג",)ה בתוך הן לו]הפרי[מופקדין חיבור ואינן

קבלת[ לענין הוא שם וכו]טומאההנידון בכלי שנותנן כמי ובהמשך."'אלא

דכוותיתבכ אוכל בהדייהוהדלאו בתוך.חשיבי הנמצא שמשקה להדיא הרי

הפריה מן חלק חשיב ולא עצמו בפני אוכל חשוב הרמב.פרי פסק ם"וכך

יב'הל(לדינא הוא",)יא:תרומות כאילו הפרישהמשקה ".בתוך

טכ1 בדין החקירה חדש"ידוע איסור הוא אם הלכתית'פי(ע מאכלות)מבחינה כל שבעצם

לבד האיסור טעם אבל האיסור גוף כשאוכל היינו תורה שאסרה העיקרוכגו(אסורות שסילק ן

האיסור טעם רק בקדירה בזה)ואין נכלל איסור,אינו בזה גם דטעם,ונתחדש החידוש דילמא או

כהעיקר חשוב האיסור טעם דבמציאות הוא הרמב"רח'בחי'ועי.כעיקר על ראי"ה שמביא 'ם

טכ דין שמועיל מצה"ממה אכילת במצות עשה,ע מצות טכ,שהיא דגדר כצד"מוכח היא ע

שיועילהשני תיתי מהי חדש איסור הוי דאילו כעיקר חשוב טעם דבמציאות גילתה שהתורה

מ שי"ועפ.ע"לגבי מובן טכ"הרא'ז דין שמביא חדש"ש איסור הוה שאילו ברכות אצל ע

להל"מהיכ דשייך לומר צ.ברכות'ת להכי דאתינן טכע"והשתא אמרינן אי טומאה 'ועיע"אצל

מסבבמשנה וב"ב'מחב,ערלה'סוף בזה"ש .ה
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י"עפ הרא"ז כוונת שזהו לו"ל יש אלא כהפרי אינו הפרי שמשקה ש

חז וכשתיקנו עצמו בפני אוכל תיקנם"תורת לא וירקות פירות על הברכה ל

הפר על היאאלא בעלמא דזיעה הפרי מן יצא שכבר במקרה המשקה על ולא 2.י

חשוב( אלא זה רק ולא לפרי טפל הוי לחוץ הפרי משקה יצא שלא זמן דכל דע

לטמא כדי כביצה לשיעור צירוף לענין לג"ע(כגון בפסחים :)ש

כךומת חזוך הצריכו עלי"לא עצמה בפני ברכה לברך ).הל



דברינו כנים שצ,ואם סוגיא עוד לבאר הגמ.ב"יש בברכותראשהרי

מהו:תשואל).לח( עליו"י"רש'פי(?טרימא מברכין דבר,מה כל טרימא ושם

לגמרי מרוסק ואינו קצת הגמ".)הכתוש למעשה,ראומסיקה הדין הוא וכן

רב"בשו'עי( דבמלתייהו"טעמאפירשוראגמבו.שמברכין)ז:ע מפני

ס'סי(ב"ובמ".כדמיעקרא מ"רב קיים)ק ממשן שעדיין מזה.מסביר יוצא

כ כתשן עדיין"שאם ניכר הפרי שאין ממשות'אפי,כ קצת שם רסקכמו(נשאר

שהכל)תפוחים ל"וא.ברכתו ליכ שליהסמה בעלמא"בה שעל"זיעה ללמד

בפה לברך אין הפרי הכיבלא,ע"משקה בפהו לברך ממשות"אין כאן שאין ע

וכש כלל הפרי"הפרי צורת לא .כ

ניסן שלמי בספר גמ"ערץשתי)כו'סי(ומצאתי האי ,בפסחיםראפ

הפרי שמשקה פקידי"מתוך עצמה"מיפקד בפני שם חלות לה שיש יוצא

כאן יש נפרדיםשניוכאילו הפרי,הפרי:מאכלים ריסוק.ומשקה של והדין

הראוי,הפרי ברכה עליו מברכין להפרי'שאין בנוגע רק היינו עצמה ,לפרי

הפרי משקה כתישה,אבל של המושג אצלה שייך ולא משקה היא ,צורתו

עצמן בפני מאכל שנחשבין מימיו להוציא הדרך היא היא הפרי ,דסחיטת

כךומת שלוך הדין מפני לאו בעלמא"אי הראוי"צההי"זיעה ברכה ברכתו הל

עצמה .לפרי

זהוכעי בקהן יעקביכתב סי(לות למה).כא'ברכות עוד והוסיף

ושמןנןאמרי מיין חוץ ערלה של פירות במי לוקין אצל,דאין מצינו הא

ואח"לפ2 תפוזים אוכל שאדם במקרה ודלא"ז שהכל לברך יצטרך תפוזים מי לשתות רצה כ

הריטב שפסק דברינו(א"כמו בתחילת ).מובא
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ד הכלל אסורות אסור"מאכלות האסור מן התוס"היוצא סד('ולדעת :חולין

לוקין"ד זה)ה על לוקין הרמב[גם כדעת י"מאכ'הל(ם"ודלא )כב:א

ראשונים הרבה גרידא,ועוד איסור אלא הקה.]דאינו של"מתרץ הדין דכל י

היוצא כשהדבר אלא נאמרה לא יוצא כמוהאיסור

משא האסור בעוף שנתגדלה הפרי"ביצה במשקה פקידי"למ,כ מיפקד ד

שניהם אלא הפרי מכח מתהווה המשקה שלו(אין ומשקה מתהווים)הפרי

בשני תלוי מהם אחד של גידולו ואין מדה באותה האילן כךומת.מכח וך

יוצא איסור כלל שייך יין"ולפ.לא לגבי מיוחד רבוי בעינן למה נמי מובן ז

עליהן דלוקין ערלה פירות של היו,ושמן הרבוי אילולי אצלם בגדרדגם

בעלמא" (זיעה לעלויא"סברתרהדלכאו" ברכו"אשתני אצל לאשמצינו ת

איסורים אצל ).שייך



שק בגמשהמה שמובא מה היא זה מהלך המיוחדת'לפי ברכה בסבת

הגפן"של פרי חז"בורא ביין"שתקנו לעלויא"מפניל ואלולי".דאשתני

מ,דברינו למידי שנוי הוי ליין מענבים דהשנוי כמשמעו הוא עלייתאהפשט

אינשי'פי( נטעי דהכי ואדעתא עצמה מהפרי עדיף כאן).דיין אין לדברינו אבל

כלל אשתני ולא הגפן בתוך פקיד מיפקד המשקה שהרי דמה"וכ.שנוי ת

הוי הענב בתוך ענב"שנמצא דמשכר'פי(ולא"מי אשתני)מידי וכונת

היינו דמשכר(במהלעלויא בגמ,מחמת שמובא הפסוק"ע'וכמו פ

אנוש" לבב ישמח אשתני")ויין חשוב דמשכר למידי ונעשית שנתחמץ ,ומה

אינו של'שהגמ,זה הענין מביאה לעלויא"עצמה אח"אשתני מביאה"ורק כ

של לשמח"הענין היין ב,"כח שהם נפרדים'ומוכח אליבא.עניינים ועוד

הגפן ברכתו ענבים דמיץ למימר,דהפוסקים איכא בההא,מאי כח"אין

".לשמח

י באמת אשתני"אבל שענין ראינו שכבר ליתא מעיקרא דקושיא ל

ב הוי לשמח והכח נפרדים'לעלויא לא.דברים דלמסקנא לומר מקום ויש

כלל לעלויא דאשתני לטעמא מרש.בעינן משמע המשנה"וכך על ה"ד.לה(י

לעצמו"תבשכ)מברכין ברכה לו קבעו חשיבותו מת"שמתוך כללואינו ייחס

לעלויא אשתני של ר"מ[.להנקודה הרי:כד(יונה'מ ד"בדפי היין"ף מן חוץ )ה

יותר"ל"בזהתבכ חשוב השנוי שמחמת כיון שהיין לעצמו,מפני ברכה קובע

בגמ ומשמח'כדמפרש סעיד הברכה.ש"ע,"דחמרא סבת למסקנא גם ולדעתו
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לעלויא דאישתני הא מכח היא יין אצל צאב3].המיוחדת עדיין מיץ"ל לענין ע

דמשמח מידי של המעלה לה דאין 4.ענבים



קו ירקות"דמ,השניהשיהלענין ממי פירות מי לברר,ש אנו צריכים

הרא כוונת להבין כדי נקודות הרא"י.ש"כמה ששיטת של"ל הדין על בנויה ש

כעיקר הירק"ומת,כ"וכמש,טעם ברכת מברך ירקות של המרק על הי,כ 'וכן

פירות"צ של מרק לגבי הדין טעמם,ל לענין חילוק היא.שאין שההבדל אלא

הפרידברכת,בברכתם עיקר שאינם מאכלים על גם לברך יכול .האדמה

צלף).ול(ברכות'בגמיןועי הפרי,לגבי עיקר שאינן והקפריסין העלין שעל

בפה שלקות.א"מברך מי בפה,וגם עליהן לברך אע"יכול עיקר"א שאינם פ

בפה"משא.הפרי ברכת הפרי,ע"כ עיקר על אלא תיקנו לא אותה ,כשתיקנו

שבי מים פירותולכן בהם מ"אע,שלו בהם ניכר הפרי שטעם חשובה"פ אינה מ

הפרי .עיקר

הרא ספיקת לפ"וביאור הויין"ש פירות בהן שבישל מים אי הוא ז

וקפריסין צלף(כעלין של וקפריסין מעלין דגרע דעדיפי5,)ואפשר דילמא או

וקפריסין הפרי,מעלין גוף של טעמו יש כעיקר"ונימא,דבמים ובעי"טעם

בפה לפי.ע"לברוכי דאה"יוצא במים"ז הבלוע טעם מצד כללנ הבדל שום אין

הרא של ספיקא רק לירקות פירות חז"בין הגדרת מפאת היתה ברכת"ש אצל ל

בפה)רה'סי(בטור,אגב.ע"בפה יברך פירות בהם שבישלו דמים ע"מכריע

הרא אביו סק'סי(ז"בט'עי[.ש"לדעת ב)ט"רב הטור הכרעת טתשיביאור

שהרא הגם בספקש"אביו נשאר רע'ועי,בעצמו בהגהות למה"שם שמסביר א

ליתא'הקו ].מעיקרא

צ3 ר"אבל שלדעת מה זה'ע שאין כבר וראינו ומשמח סעיד שיין מה גופא היא השנוי יונה

הגמ כ'משמעות מתחילה דאשתני'דהא משום ומשמחהטעם שסעיד מה הביא לבסוף .ורק

קצת4 אותה להבין כדי רק אבל עצמו בפני קונטרס צריך זה מתוך,דין הוא שהפשט נראה

מספיק יין להיות בב"רשב'עי(שראוי צז"ם קוסס:ב יין מצה)לענין אצל שמצינו הסברא וכעין

להחמיץ"דבעינן הראוי יין"ממין להיות הראוי במין סגי נמי .כאן

בפה5 נברך דלמא או פירות מי אצל שמצינו כמו שהכל לברך האם היא כמו"השאלה א

מבפה אחד דרגא יורד הפרי עיקר שאינו דמתוך צלף אצל לבפה"בקפריסין .א"ע
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הרא כונת שאין נראה באמת הנהנין"אבל ברכות תקנת שגדר לומר ש

לבד"עהולכת כעיקר דטעם הדין כללי לשונו,פ שפשטות הירקות"הגם וטעם

עצמן הירקות על שמברך כמו עליהן כן"מברך בתשובותיו,משמע שהרי

כשלקות)טו'סי( שלקות דמי הדין דכל ברכה(כתב כשמבשלין)לענין רק הוא

המים בשביל ולא השלקות בשביל בטעם,רושפי(השלקות מרק לעשותה

שלקות,)הירקות מי דדין סובר היה כעיקרואם דטעם הדין מכח הוא כשלקות

שלקות,לבד משום מבשל לי המים,מה משום מבשל לי י"עכ.מה כמו"ז ל

הרא שספיקת בפה"שביארנו ברכת לברך יש אם היא שאינו"ש דבר על ע

הפרי 6.עיקר

בחזו שמצאתי עצום חידוש על להעיר רציתי להכי דאתינן א"והשתא

הפירותכותהלב אות'סי(ברכת ד,הלג שם דבריו י"בסוף עוד תבשכ)ל"ה

להרשב"שהרא יודה ע"ש אכילתו שעיקר בפרי מי"א הני על שמברך סחיטה י

עצמה הפרי ברכת הרא)ע"בפה(7פירות שהוצרך הסבה סברת"וכל להביא ש

כעיקר" טעםאצל"טעם לתת היא האדם כונת שעיקר מפני היתה שלקות מי

השלקו לבשל כדי ולא במים (תהשלקות הל"רמב'עי. שכ'ם זו'ברכות סברא

הי).להדיא כעיקר דטעם טעמא שהכל'ובלא לברך בקיצור"ע,לנו דבריו .כ

החזו"וצ חידוש על הרא"ע מדברי שכ"א בתשובותיו שרק'ש להיפך להדיא

במים טעמם לתת כדי ולא השלקות לבשל היא בישולו תפקיד שעיקר במקרה

כשלקות שלקות דמי הוא שהכלאבהדין ברכתו במים טעמם לתת כוון אם .ל

הרא(א"בהג'ועי6 סי"על המהר)יב'ש בשם האילן"שמביא פירות בהם שבישלו שמים ם

בפה להוריד"מברך סברא שאין שהכל ולא ד(ש"ברש'ועי.דרגותשתיאותהא האי"לט ה

ג)דובשא שזהו רש"שמסביר דעת ד(י"כ לט דורמסקין"דף מקום)ה אין זה א"רע'לקוומפני

בגליון דר'לכאו.שם המהר'אליבא סברת כלל שייך ולא שהכל ברכתו משקה חשוב אם ם"יונה

ב יורדין מפאת'שאין הפרימעלות עיקר .שאינו

ט"ס:בר(ז"ט'עי7 הרא)ק לפי מקרה באותו הכרעה לשום בא ובפמ"שלא הסביר"ש שם ג

סברת מוריד ולא מעלה ולא בעלמא זיעה הוי פירות סחיטת סוף בכך"דסוף יודה"דרכו ולא

בכה"הרא במ.ג"ש מובא נב"ס:רב(ב"וכן שהחסרון'ועי).ק מזה דמוכח שהעיר ניסן בשלמי

הפר שמשקה סתם אינו בעלמא זיעה יועילשל בזה שהרי שנוי חשוב בכך"י משום"דרכו אלא

ומת חשיבות לה אין זיעה שהכל"דהויא ברכתו .כ
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שהט לציין הרא)ט"סקרב'סי(ז"וראוי לדעת הכריע פרי"לא בסחיטת ש

בכך ברכתושדרכו הפמ(.מה שם העיר הרא"כך אין ולדעתו בכה"ג יודה איש

שהכלגוונא וברכתו בעלמא דזיעה נגיד עדיין .)אלא



הרשב דעת הבאנו הכ"כבר שבעצם אחתא בנקודה תלוי דרכו"ל אם

לסחוט'פי(בכך או לא)לבשל שלכאו".או לפ"צרהומה זהע שבאמתי היא

משקה או הפרי סחיטת מחמת שבא הפרי משקה בין מהותי הבדל שום אין

בתוכם הפירות טעם ונבלעו במים הפירות שבישלו מחמת הבא כך,הפרי דבין

אם תלוי בכך"הכל ה"וא,"דרכו בדידהשותלהקרלגמהילוהכ ולתני ,לפלוג

לא'פי[ או בכך דרכו בין ונחלק בבישול רק או בסחיטה רק נדבר כמו,או

הגמ שחילקה עצמן שלקות לגבי בפה):לח(ראשמצינו שתחילתו כל א"בין

בפה שלקו שהכל שתחילתו וכל שהכל .]א"שלקו

בל שהמעיין היא האמת היא"הרשבשוןאבל העיקר דבעצם יראה א

מהפסוק שלמדים תורה דין זה ודין בעלמא זיעה אלא אינו הפרי שמשקה הדין

פירות מי שאר ולא בביכורים חייבים ושמן יין שרק ביכורים שמי,גבי והדין

החידוש עיקר הוא כשלקות כךומת.שלקות פרילואפיוך איזה אכילת רוב הוי

לד"ע שהכל ברכתן תהא עדיין הפרי אכילת ולא הפרי משקה הרשבי א"עת

קחשיב בעלמא זיעה מלשונו.שרק לי נראה שהט,כך )ד"סק:רה(ז"הגם

הרשב שדעת בכה"הבין גוונאא הפריאי או הירק ברכת זהולפ.8לברך י

הגמ הביא למה אצל'מובן שרק לבד שלקות ומי לבד פירות סחיטת של הדין

משא לא או בכך דרכו בין לחלק יש שלקות פירות"מי מי אצל .כ

בשויןועי כ)ב:רה(ע"שם של'שלא במקרה אלא הירק ברכת לברך

כבר וראינו שהכל יברך הפרי סחיטת דמי פסק הבא ובסעיף במים בישול

שהט8 מל"חשבתי כן הבין שכ"הרשב'ז שהבאנו דרכי"'א דלית מידי כל ולא'למשלקי'הא

למיכלי'למסחטי אמרי'בעיני'אלא לא כהן'בהנהו מימיהן הדרך.שיהיו הוה שאילו משמע

ברכתו'למסחטי נשתנה הפריאז או הירק ראי'ולכאו.לברכת ד"עכ.חזקה'הוי תחילת 'ז

מהפס"הרשב ומקורו משקה חשובים אינן ושמן מיין חוץ פירות שמשקה ביכורים'א אצל

ע אכילתן שרוב פרי איזה במשקה ביכורים שיתחייב מצינו דלא כן לא ומת"משמע משקה כ"י

נלענ.ע"צ .ד"כן
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דברינו ל[בתחילת הרשב)י:רב(ע"השושוןהבאנו כדעת בעצם אצלא"שפסק

הרא דעת גם להוציא כדי ורק שלקות שהכל"מי לברך שעדיף פסק .]ש

שביארנומשמרהלכאו כמו שדעתו מתייחס,ע שאינו שלהגם לתנאי כלל

בכך" .בפירוש"דרכו



בב"הרמב כשלקות שלקות דמי הדין כתב ירקות',א:תנאים'ם דוקא

הרשב שכתב כמו לבשלן יהא',ב.א"שדרכן הבישול תפקיד שעיקר בעינן גם

הירקות לתקן כדי ולא במים השלקות טעם נתינת שהבאנו(בשביל ממה להיפך

מי"מהרא אמרינן הירקות בשביל היא הבישול סבת אם שרק בתשובותיו ש

כשלקות היא)שלקות שעי,והשאלה כוונה באותו יש מעלה ברכתו"מה ישאר ז

?א"בפה

ע"ונלע שכ"ד מה ס'סי(ז"הט'פ סוף ט"רב היא"אע)ק שהכלל פ

ביחד שאוכלים מאכלים של תערובת בלענין שהיאשמברכים המאכל על רכה

השארהרוב צ"ולפ,ופוטרת שלקות במי המים"ז היא שהרוב שהכל הברכה ל

המיעוט שהיא השלקות של טעם עצמה,נגד מצד חשיבות לה דאין מים שאני

כ( טעם'ועוד שום למים שאין סי"בט'עי,מפני סק'ז של)ה"רה הטעם נגד

עצמן"ומת,השלקות השלקות ברכת היא הברכה אם"כ,כ"או.כ מובן ז

המים לתוך טעמן לתת כדי השלקות אותו"דבכה,מבשלים של חשיבות מובן ג

הבישול תכלית שהיא הירקות"משא.טעם לבשל כדי היא הבישול סיבת אם כ

כלל,לבד חשיבות הטעם לזה אין במים טעמן נשארת שלמעשה ,ואדרבה.מה

הי ואילו כלל במים טעם לתת המבשל דעת להאין בהדרך לתת בלי במים בשל

היטעם ליהשמא .טפיהעדיף

דברינו כנים שי"צ,ואם שכ"הרא'ע מזה'ש בתשובותיו(להיפך

על).ו"ט'סי כלל שייך דלא היא דעתו דשמא עצמם'מים'וחשבתי מצד

הירק או הפרי ע,ברכת הירקות לתקן כשכוונתו בישולן"רק המים,י אז

להם ואין לפרי כטפילה שלקותנעשים מי שם אלא מים בישל.שם ואילו

במים טעמן לתת כדי שהרי,השלקות לפרי טפל ואינם מים נקרא בודאי אז

עצמה הפרי על ולא במים הפרי טעם על היא כונתו מה.עיקר כעין וזה

מהריטב עצמן,א"שהבאנו הירקות כשאוכלים דרק סובר שהוא צ"א,אלא

שלקות המי על שהכל לדב,לברך דהראואילו אליבא בזמן"רינו גם מועיל ש

מימיהן שותין רק הירקות אוכלים (שאין מ. לא"אבל זה שהסבר נראה מ

צ ועדיין .)ע"מספיק
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לברך",.)מ(גרסינן צריך אינו ברוך טול ברוך טול רב מלח,אמר הבא

לברך צריך לפתן נמי'ור,"הבא לפתן הביאו מלח הביאו אפילו אמר יוחנן

תברך"א ור.צ רב נחלקו במה ברור ור"ד(ה"והרא.י"ולא הערה'ה )238יוחנן

לה מותר באם דפליגי כגוןפירש המוציא ברכת לצורך רק ברוך"פסיק "טול

כגון)רב( אכילה לצורך גם לפתן"או הביאו מלח (הביאו ר" ,)יוחנן'שיטת

ד מדבריו מלח"וברור ברכה"הביאו צורך הוי רש.לא שגם"אבל לומד הביאו"י

לפתן הביאו ברכה"מלח צורך מלח"ד(כ"וכ.הוי הביאו "ה צורך) זו שאף

פר שתהא בטעםברכה נאכלת ברכה של רש,"וסה דלדעת ר"ומשמע אפילו י"י

צורך שהוא לדבר רק דמפסקינן סעודה,סבור צורך מר,ולא משמע י"וכן

שתב"ד ברוך טול שיחה"ה הריב".הך פירש .ב"וכן

תוס הבא"ד('אבל ששייך)ה דבר לכל מפסיק אם הפסק שאינו ,סוברים

שדהר כתב דשייכא"י מילתא לאו אי ולברך לחזור משמע".צריך וכן

א'הל(ם"ברמב אפילו,)ח:ברכות לאכול"דהתיר לפלוני משמע,"תנו וכן

).כה:ו(ש"ברא

הריטב צ"שיטת בסוגי"הריטב.ע"א ברוך"ד(יןא טול רבה אמר )ה

הדבר אם הפסק שאינו אכילה"אומר זה,"צורך מה אכי"אבל ?"להצורך

לריטב ברכות לסעודה)י:ב(א"ובהלכות צורך להיות שצורך סובר אינו,הוא ואז

סעודה.הפסק צורך הוא אכילה שצורך צ.ונראה מהריטב"אבל בר"ע .)לד(ה"א

שם מקשה שופר",שהוא בברכות להפסיק יוכל ומתי יוכל שלו?"אם ובתירוץ

הנהנין כברכת כמעט הן שופר שברכות אומר הנהניןובב,הוא מפסיק,רכות אם

ברכה ברוך",בצורך טול הפסק,"כגול מהריטב.אין סתירה יש בר"אז ,ה"א

להיות שצורך ברכה"שסבר בדבר"והריטב,"צורך הפסק שאינו סבור בברכות א

לסעודה ?ששייך

ג המרדכי כןשיטת בערפלם שהוא,לוטה לדבר דהפסק דכתב

להמוציא" הפסק"שייך ז.אינו מה להמוציא"האבל הסעודה?"שייך כל האם

להמוציא המוציא,שייכת בברכת פוטרת שהסעודה דברים ,ל"הנ'וכתוס,שכל

להמוציא שייכת המוציא פרוסת רק מרדכי"הרה(?י"וכרש,או הרב ויליגוג

כ המרדכי את רשמולומד ).י"שיטת
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שאינו לדבר לאפסוקי דשרי להו סבירא רבוותי הני דכל לפרש ונראה

הדעת הדעת,היסח היסח נחשבים דברים באיזה דפליגי ע"דלכו,דהיינו.אלא

הסעודה בתוך מברכה פוטרתו הפת ואין לפת שייך שאינו לדבר להפסיק ,אסור

בפנ ברכה טעונים ואינם לפת שייכים דברים באיזה הסעודה"ופליגי בתוך .ע

הנ הראשונים דכל לשיטתייהו"ויוצא אזלי שיתבאר,ל .וכמו

הסעודה"ד:מא(י"שר מחמת הבאים דברים יוכל)ה שהמוציא אומר

הפת את ללפת שבאים דברים רק אם,לפטור כגון הפת ללפת שאינם דברים אבל

תבשיל הביאו דעת,אמר היסח לפתן'אבל.מהווים והביאו מלח שהוא',הביאו

הברכה הפרוסה(צורך לטעם לברכה)כדי ואינו,ושייך הדעת היסח הוי לא

ריב.הפסק כרש"ושיטת גם בסוגיא"א הסעודה"י לפטור"מחמת יכול שהמוציא

שייכים אם כי דעת היסח הוי לא הם והלכך הפת ללפת הבאים דברים רק

שייך.לברכה אינו הפת את ללפת בא שאינו מה דכל להו דסבירא שפיר ואתי

הפת אח,לברכת בשבילו להפסיק אסור וגם עצמה בפני ברכה טעון ריולכן

המוציא .ל"וכנ,ברכת

גיסא מה'לתוס,מאידך לכל לאפסוקי דשרי להו דסבירא ודעמיה

דהמוציא להו סבירא לאכילה הברכה בין הפסק נחשב זה ואין לסעודה דשייך

הסעודה בתוך שבא מה כל מא'תוס.פוטר (דף הלכתא"ד: שהמוציא)ה כותבים

בסעודה להיות שרגיל דבר כל לפטור בסעודההלכך.יכול להיות שרגיל דבר כל

הסעודה( הפסק)מחמת ואינו היסח הוי תוס,לא דברים'ולכן שגם פוסקים

אם הפסק נחשבים אינם ולכן המוציא לברכת שייכים הסעודה בתוך הבאים

המוציא ברכת אחרי בשבילם הרמב.הפסיק כתב"וגם ד(ם "יא:ברכות דברים)

לסעודה"א...הבאים טפילה שהכל ברכה את".צ ללפת דברים רק לא ומשמע

להסעודה שטפלים דברים גם אלא ע,הפת פטור המוציא"וזה ומשמע.י

לסעודה"מהרמב טפל שהוא מה כל פוטר שהמוציא היסח,ם הוי לא והלכך

דברים באותם מפסיק אם היסח.הדעת הוי לא לאכול לפנולי תנו אמר אם ואף

הפסק או מהמוציאהדעת ופטור להסעודה טפל זה הרא.כי גם)כו:ו(ש"ושיטת

בסעודה לבא שרגיל דבר כל לפטור יכול אותם.שהמוציא פוטר שהמוציא ,וכיון

הפסק הוי לא והלכך הדעת היסח הוי ולא לברכה שייכים שהיה.הם והמרדכי

ברור כך כל ברור,לא בדבר.עכשיו לאכילה ברכה בין הפסיק שאם כתב הוא

להמוציא הפסק,שייך להמוציא.אינו שייך בסעודה?ומה להיות שרגיל דבר כל

פו שהמוציא דברים הם דברים).ה"קל'סי(םרטכי הפסקאלוהלכך הוי .לא

זה בהריטב,ביסוד הסתירה תירץ שנאל איתן הרב במקום.א"ידידי

ברכה"הריטב,אחד צורך שהוא דבר לכל להפסיק שמותר כתב א,א חרובמקום
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לסעודה שייך שהוא דבר לכל להפסיק שמותר הנ.כתב סתירה"ולפי זה אין ל

לברכה'דהרי,כלל פוטרת'שייך שהברכה דבר כל דבר,פירושו כל דהיינו

רעובונו למלא מב"ריטב(שהוא פפא"ד.א רב אמר כן,יוצא).ה שאין,אם

בין לסעודה'הבדל לברכה'ל'שייך הך'שייך .והיינו

עדיי הריטבאבל על להקשות יש הלשון,חדא.א"ן את מהפך הוא למה

מר ברכות"שלו להלכות הריטב,ועוד?ה בלשון כתב"המדקדק שלא יראה א

שהוא דבר לכל להפסיק לברכה"שמותר להפסיק,"שייך שמותר שכבת אלא

שהו דבר ברכה"לכל דבר"וא".צורך לכל להפסיק שאסור מלשונו נראה כ

הכרחי שאינו הברכהשאינו בברכות,בשביל מלשונו כמשמע .ע"וצ,ודלא

דהב נראה הנ"אולם בדרכנו הסוגיא את הבין לא הב.ל"י כתב"דהנה י

רש'שתוס)ז-ו:קסז( כמו סוברים לדברים,י"והמרדכי רק להפסיק שמותר

לא ותו המוציא לפרוסת התוס.השייכים מלשון זה שבזה'ודייק אין,ז"שכתבו

למלח צריכים ש,אנו מלח"ומשמע הפסק"בזה"הביאו הוי לציין(.ז יש אולם

הב)ז:קסז(ז"דהט אהבנת בתוס"פליג דס'י לתוס"ואמר לכל'ל להפסיק דמותר

לסעודה שייך שהוא מלח"ולכן,דבר הפסק"הבא הוי הבין"וכמו.)ל"וכנ,לא כ

לפרוסת"הב דוקא שייך שאינו דבר לכל להפסיק שאסור פוסק דהטור י

הב,אהמוצי שמותר"אבל פוסק שהטור ומסביר הטור בהבנת עליו חולק ח

הסעודה צורך שהוא דבר לכל .ש"עיי,להפסיק

מהב"עכ משמע הנ"פ כדרכנו הסוגיא הבין לא שהוא הב.ל"י י"שהרי

שתוס ששייכים,הטור',אומר לדברים מפסיק אם שרק סוברים והמרדכי

הפסק הוי לא המוציא א,לפרוסת דבר כל הפסקאבל הוי כולם.חר לדברינו אבל

הפסק הוי לא לסעודה ששייך בדבר הפסיק שאם מודים,מודים כולם גם כי

פוטר במוציא אלא ללפת שבאים ודברים המוציא פרוסת רק לא פוטר שהמוציא

בהסעודה לבא שרגילים מאכל.דברים לי תנו אמר אם נחשב,הלכך זה אין

הדעת ה,היסח כי הפסק אינו המוציאוממילא בברכת נפטר .מאכל

הב"ונ בדברי לפרש דס"ל התוס"י דלפי לעיקר',ל רק להפסיק ,מותר

לטפל שתוס"ואע.ולא בתוך'פ שבא מה כל גם פוטרת המוציא שברכת סבורים

וטפל,הסעודה עיקר בתורת בסעדוה שבא מה פוטר רק שבא,המוציא מה אבל

העיקר מן כחלק נחשב אינו הסעודה בתוך,לכן.בתוך שבא מה שכל מפני

טפל בתורת הוא בשבילו,הסעודה להפסיק צ"וא.אסור להפסיק"כ דמותר ל

מלח'בשביל הפת'הבא בשביל רק בא שהמלח טפי,מפני לטפל נחשב שזה

הסעודה בתוך הבאים המאכלים התוס.משאר בלשון משמע שכתבו'וכן

פוטרתן" הפת באים הם פת ".משום
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ישיבה ראש



בברכות "מ(תנן ועל.) יצא האדמה פרי בורא האילן פירות על בירך

בדברו נהיה שהכל אמר אם כולם ועל יצא לא העץ פרי בורא הארץ פירות

שמברכין".יצא העץ פרי בורא כגון פרטיות ברכות דיש המשנה מדברי יוצא

ע הארץדוקא פירות לאפוקי העץ פירות כברכות.ל גם המשמשות ברכות ויש

הארץ,כלליות פירות על פרטית כברכה שנתקנה האדמה פרי בורא כגון

העץ פירות על בדיעבד בה שיוצאים ברכה בתור גם ברכת.ומשמשת וכן

כגון קרקע גדולי שאינם לאוכלים פרטית כברכה משמשת בדברו נהיה שהכל

וגבינה המאכלים,:)מאשם(דגים מיני לכל כללית ברכה בתור גם ,ומשמשת

בדיעבד בה .שיוצאים

בעזהשי נבאר המאמר זו"ובהמשך משנה דיני מח,ת לוקתונביא

שלכתחלה דבר בדיעבד תפטור כללית שברכה ציורים עוד יש אם הפוסקים

משלו פרטית ברכה .צריך



מתניתין.)מ('בגמאיתא פרי"דדברי בורא האילן פירות על בירך

יצא ר"האדמה שיטת לפי ארעא,יהודה'הם אילן דעיקר י"ופירש.הסובר

הימנה" גדל והכל הארץ היא הפירות כל ר".עיקר במשנה'שיטת היא יהודה

מ"פ(בבכורים קורא"דתנן,)ו"א ואינו מביא האילן ונקצץ המעין יבש

וקוראיהוד'ר מביא אומר ברש".ה שם ת"ומבואר שלפי האילן"י נקצץ שאם ק

א הפירות שלקט לומר"אחר יכול לא שהרי בכורים פרשת לקרות מן"א

לי נתתה אשר דנקצץ"האדמה וכיון בפסוק שמבואר האדמה הוא שהאילן כיון

אדמה ס'ר,אמנם.ליכא העולם"יהודה קרקע הוא שבפסוק האדמה שעיקר ל

וקוראוכיון מביא עולם קרקע נשאר לומר,שעדיין יכול האדמה"דשפיר מן

לי נתתה בתוס".אשר מבואר הלכה יהודה"ד.מ,בסוגיין('ולענין רבי )ה

דקיד לןנראה כוותיה'כרימא מתניתין סתם דהרי .יהודה
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הרמב,אולם צ"שיטת בזה בהל"ז.ב"ם "י:ח(ברכות'ל על) בירך

פרי בורא האילן יצאפירות לא,האדמה העץ פרי בורא האדמה פירות ועל

דר,"יצא אליבא מתיניתין כסתם בכס.י"והיינו אחר"ועיין נוסח לפניו שהיה מ

"בדבריו האדמה: פרי בורא האילן פירות על בוראבירך האדמה פירות ועל

יצא לא העץ כר,"פרי דלא הר.י"והיינו מדברי זו לגירסא סיוע בהל"ויש 'מ

"יב:ד(בכורים ואינו) מביא האילן שנקצץ או המעיין ויבש בכוריו הפריש

אבדה שהרי קרקע לו שאין כמי שזה לפי שהר".קורא כת"יוצא פסק ק"מ

אר יצא,י"דפליג דלא ברכות בהלכות גם לפסוק צריך .ולכאורה

בכס,מיהו עוד משנהעיין הל"פ(ף ברכות לדחות)י"ח דאין שכתב

אע דיצא שהר"הגירסא כת"פ פסק בהל"מ דאיתא"וה,בכורים'ק משום ט

"ב:ו(בירושלמי פירות) בכלל האילן פירות היא הכל דברי יוסי רבי אמר

העץ פירות בכלל האדמה פירות ואין (האדמה שם" יעקב אור בפירוש ).ועיין

בירושלמי,ברם הראשונה בדעה לעיין ה"פ(יש דמתני,)ב"ו 'הסוברת

דר "יהודה'אליבא ררבי: בשם דר'חזקיה אחא בר דר'יעקב היא יודה'יוצא

בקשים האילנות את יעקב"וז,"עביד אור פירוש :ל

כקשים'דר האילנות את עביד האילן,לשיטתו.יודה אין
כקשים תבואה)גבעולים(אלא שהתבואה"שאע.של פ

עליהם קורא עצמה מהאדמה ולא הקשין מן עולים והירקות
ש אחר אף בכורים הגבעוליםמקרא את שחשובים,קצר לפי

הקשים פרי ולא האדמה לר"כמו.פרי העץ פרי ,יהודה'כ
התבואה של כקשין רק הוא והאילן העיקר היא .הארץ

האדמה מן הפירות יונקים לקרוא,שדרכה יכול לפיכך
נקצץ שהאילן אף על"וכמו,עליהם בירך אם לענייננו כ

יצא האדמה פרי בורא האילן חכמיםאבל,פירות לשיטת
האילן אחר הפירות האילן,שמייחסים פירות על בירך אם

יצא לא האדמה פרי .בורא

שעפ לפרש אלא"ונראה ממש מהאדמה יוצאים הירקות אין המציאות י

מהגבעולים יוצאים הזרעים או והירקות האדמה מן יוצאים שיטת.הגבעולים

אע'ר האדמה פרי נקראים שהירקות שכשם היא יוצאים"יהודה שאינם פ

מהאדמה הדיןה,ישר שאעוא האדמה פרי נקראים העץ פירות שאינם"נמי פ

עץ דרך אלא האדמה מן ישר י.יוצאות זה טעם ג"ולפי כןל נקצץם שאם

גמורים האדמה פירות הן האילן שפרות וקורא מביא שיטת.האילן אולם

קמאת דננא שאינו והזרעים הירקות של גבעול דשאני קיימאראה של בר
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נקראים הארץוממילא קיימא.פירות של דבר הוא שהעץ העץ פרי ,אולם

לעץ רק הפרי לאדמהמתיחס איתא.ולא דשם הבבלי עם זו דעה להשוות ויש

כר'דמתני הואיהודה'אתיא ארעא אילן עיקר .דאמר

יהושע,אולם בפני בזה עוד מ(עיין בירך"ד.דף תירוצו)ה על שתמה

הכס שהר"של דכו"מ אליבא שהמשנה בירושלמי כשיטה נקט דלמה,ע"מ

הבבלי נגד כירושלמי פסק הפנ.הירושלמי כתב אחר"ולכן בענין ליישב ,י

דברכות'התוס:ד"וזת משנה כסתם דנקטינן להקשות,כתבו יש ולכאורה

מח'דבמס יש ואח'בכורים סתם כאן דיש ונמצא מח"בזה כסתם',כ הלכה ואין

ג האי ואח.וונאבכי דהסתם דכיון מח"ותירץ וקי'כ מסכתות דבשתי"בשתי ל

למשנה סדר אין ז"ע(מסכתות ואח"וא.).ז סתם כאן אם ספק הוי מח"כ או'כ

הרמב"ואח'מח פסקו וממילא סתם והתוס"כ בדיעבד'ם דיצא דספק,לקולא

שהפנ.ד"עכת.ברכות לראבי"ונראה בזה כוון דלאכיון"שכתב)ג"קי'סי(ה"י

לן ואח,ברירא מחלוקת הוא"דדילמא סתם דרבנן,כ כספיקא ליה הוה

".בברכתו

אריה השאגת אחר)ג"כ'סי(ותירץ התוסלע,באופן דברי ביצה('פי

הני"ד:ב ואח,)ה דבסתם נאמר אם מח"שאפילו כסתם'כ הלכה הסתם,אין

כרבים ר.הוי שלשיטת רבים'נמצא של תוקף יש רב,יהודה שיטת(יםואיכא

רבים)יהודה'ר ת(כנגד קורא"שיטת ואינו דמביא בבכורים דהוי).ק וכיון

דדינא ספיקא הוי רבים כנגד בביאור1.רבים אריה השאגת שכתב מה עוד ועיין

.הענין



כל את הפוטרת כללית ברכה היא שהכל דברכת במשנה מבואר הרי

קרקע,האוכלין גדולי שאינם דברים על פרטית ברכה שהיא מה על .נוסף

בגמ האמוראים:)מ('ועיין בזה היין,שנחלקו ומן הפת מן חוץ אמר הונא דרב

ויין פת אפילו אמר יוחנן כר"וקי.ורבי רו"או(י"ל ).א:ח

הרה1 בהערות ר"ועיין מצגר'ג ג"קמ'עמ(דוד אות השאג)'ח בעל,א"על בשם שהביא

שהכל יברך אדמה או עץ במין לו בספק שלכתחלה לציון ראשון בספרו הקדוש החיים .אור

בגמ העירו כבר שהשו'אולם ברורה כן"הלכה פסק לא "א:רו(שכתב,ע האילן) פירות על בירך

בורא"בפה האדמה פרי על בירך אם אבל יצא בפריא מסופק הוא אם הלכך יצא לא העץ פרי

האדמה פרי בורא מברך האדמה פרי או העץ פרי הוא ".אם
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מאכל כל על שהכל ברך אם שיוצא היסוד שארית,בביאור בספר עיין

ד"ח(יוסף סי שליט"להגר)'א וואהרמאן ממו(א"ש שמעתי הרה"וכן ג"ר

שליט'ר דימנטמאן מורשה"משה בכולל בשיעורו תשמ,א :ל"וז).ז"קיץ

ב דאיכא מזה הנהנין'ומבואר בברכות ברכה)א.דינים חיוב

מברהמ ברש"דילפינן וכמבואר הודאה ברכת והיא ברכות"ז י

ש:)מח( על ולהודות לברך מצוה שבע כשהואכשהוא בעו

הקב של ברייתו עווי רעבו את להפיק בא והוא לא"רעב ה

להקב"כש לברך צריך שזה גדר"כ דהן ומבואר יותר ה

העוה)ב.דהודאה מן ליהנות שאסור שמשום ברכה ז"חיוב

איסה להסיר הברכה באה ושוב ברכה על"בלא המוטל נ

וכו י',האכילה בברכות"ואולי דאיתא דהא חדש דבר .)מ(ל

דברכתו ומבואר יצא בדברו נהיה שהכל אמר אם כולם על

את מסירה שהכל דברכת דהכוונה האוכלים כל פוטרת שהכל

אבל באכילה מותר ושוב האוכל על שמוטל הנאה האיסור

הודאה"ש דחיוב הגדר מברהמ(מ שילפינן המצוה )ז"דהיינו

המין לאותו המיוחדת הברכה את שמברך עד נתקיים .לא

עוד מברכיןועיין כיצד פרק על ניסן שלמי שהביא)'ח'סי(בספר

ריטב לה(א"דברי שכתב"ד.)ברכות רבא אמר אלא ידע"וה"ה לא שאפילו ה

מעילה ידי בה יצא שהכל ברכת יצא.אלא שהכל שאמר כולם על אלא.דתנן

הברכות כל ללמד צריך ודבר,לכתחלה דבר לכל הראויה ברכה שיברך ".כדי

נ השלמי וזוכתב :ל"יסן

דין רק אינו יצא שהכל כולם על בירך דאם דינא דהך נראה

הדברים כל בה פוטר כללית ברכה דהוי כיון וכמו,בדיעבד

בדיעבד יצא האדמה פרי בורא העץ פרי על בירך אלא,דאם

והוי מעילה מידי להפקיע שבאה ברכה היא שהכל דברכת

מעילה מדין ומפקעת שפוטרת כללית דעדייןג"ואע,ברכה

חכמים שתיקנו ברכה מצות קיים ברכת"מ.לא שבירך כל מ

מעילה הדין והפקיע ברכה,שהכל לברך יכול אינו שוב

דבר לאותו הך,הראויה על מעילה איסור אין שכבר כיון

מאכל איסור"וחז.דבר דין גם כשיש רק ברכה חיוב תקנו ל

הריטב שכתבו וזהו ותר"מעילה אלא"א ידע לא דאפילו י

צריך דלכתחלה אלא מעילה ידי בה ויצא נפטר שהכל ברכת

הראויה ברכה לברך כדי ברכות הלכות .ללמוד
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הנ המקורות בכל עוד מתרת,ל"ועיין שהכל שברכת זה שביסוד

הודאה קיום כאן אין אך בהל,האיסור עניינים כמה עוד לבאר ל"קי.ברכות'יש

סע"רי'בסי פ"ברמ'א'ב עיקר אוכל שאם הטפלא הטפל,וטר אוכל אם אולם

שהכל עליו לברך צריך חשיבות,תחלה בו אין טפל שהוא דכיון לבאר ויש

מפורטת ברכה עליו פוטרתה,לברך דעיקר אמרינן אוכל.ובעלמא אם אולם

וע הנאה איסור כאן יש מאוכל נהנה דאכתי כיון תחלה שהכל"הטפל ברכת י

האיסור .ניתר

הנ המקורות פרשו הרמבל"וכן שמן"שיטת דשתיית בסוגיא .ם

בגמ שהשמן:)לה('דאיתא העץ פרי בורא מברך אינו בעין שמן שהאוכל

מזיק רש.אזוקי לה(י"וכתב מזיק"ד:שם אוזוקי כלל)ה מברך .שאינו

הר ח'הל(מ"אולם שהכל)ב:ברכות דמברך י.נקט הדבר דכיון"ובביאור ל

כא אין וממילא חשיבות לו אין שבחשמזיק מצות בתור פרטית ברכה חיוב ן

שהכל,והודייה וברכת מעילה איסור כאן יש נהנה סוף כל דסוף כיון אבל

.מתירתו

בו הכל שיטת ביארו סי'הל(ועוד רב)ד"כ'סעודה בשם שהביא

אכילה שיעור טעונה ראשונה שברכה גאון שי.אחאי שם שעל"וכתב א

שהכל מברך מכשיעור כתבוכ.פחות מברכיןרבן כיצד בפרק יונה ינו

הרי:כז-.כז( ראיתי"ד,ף"בדפי אני חיים).ה בארחות מובא סעודה'הל(וכן

כ ).א"אות

ראשונה בברכה מחוייב כשיעור אכל שאם פירשו כבר הדבר ובביאור

להקב',א:טעמיםשנימ שבח אכילה"חיוב על מברהמ,ה דכשהוא"דילפינן ז

ש כל לא רעב כשהוא מברך דברהמ,כןשבע דומיא כשיעור דוקא זה .ז"וחיוב

מעוה',ב ליהנות שאסור מחמת ברכה"חובה בלא מכשיעור.ז פחות אכל אם

שבח מחמת חובה כאן מברהמ,אין ילפינן כמותה"שזה להיות ודיו ,ז

מעוה.בכשיעור ליהנות שאסור מחמת חובה יש עדיין ברכה"אבל בלא ,ז

מכש בפחות אפילו שייכת זו אינה.יעורוחובה ליהנות שאסור זו חובה אולם

פרטית ברכה לכתחלה,טעונה ליה פטרינן שפיר .ובשהכל



היין על בדיעבד העץ פרי בורא ברכת מהני אם לעיין אחד.ויש מצד

דתנן"י שכיון "לה(ל היין.) מן חוץ העץ פרי בורא אומר הוא האילן פירות על

א הוא היין הגפןשעל פרי בורא אלא,"ומר האילן מפירות חלק דיין אלמא
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חשיבותא משום מפורטת ברכה לה בגמ(שנתקנה ברכת"וא:).לה'כדאיתא כ

ג הויא העץ הגפן"בורא פרי וכוללת כללית ברכה י,אולם.כ גיסא ל"לאידך

בפה בירך אם יוצא אינו מיוחדת ברכה לו נתקנה חשיבותו דמחמת .ע"דכיון

של ניסןובספר דאע)ט"סי(מי עוד דקי"ביאר מ(ל"פ דאם'כר:)ברכות יוחנן

חשובים שהם ויין פת על אפילו יצא שהכל דידן,בירך לנדון מזה להוכיח .אין

חשובים דברים על אפילו ומהני כללית כברכה נתקנה שמעיקרא שהכל דשאני

ויין ב"משא,כפת העץכ פרי פירותורא על פרטית כברכה רק האילןדנתקנה

היין מן .חוץ

האחרונים וגדולי הראשונים דנו זו ה"ד.יב(ברכות'בתוס.בשאלה

לאתויי ר"כתב)לא אומר היה בדיבורו"ומיהו שטעה בירור יודע היה אם ח

בו לחזור יכול דבור כדי דבתוך הגפן פרי בורא תחת העץ פרי בורא 2".שאמר

רע הש"וכתב בגליון דס"א שנראה לתוס"ס עצמודר'ל דתיקן גוונא האי בכי ק

חובתו ידי יצא דיבור כדי בשו,אולם.בתוך אברהם"עיין לרבינו ורדים גינת ת

זצ כוונת)ט"י'סי(ל"הלוי עיקר כי יצא דלא מזה לדייק שאין שאפשר שכתב

דיבור'התוס כדי תוך דמהני הדין על היין"ומ,להעיר על העץ פרי בבורא ש

בעלמא דוגמא .הוא

השעיין בגליון עוד ר"שם תשובת שהביא הלוי"ס במג(י א"מובא

שו,כו:רח מוהר"והוא למוהר"ת הלוי ה"י כלל הלוי לבית יעקב ,ז"מ'סי'ר

התשובה נכתבה שעליו המעשה שם פרי)עיין בורא בירך אם יצא דלא שנקט

היין על תחת"וז.העץ האירוסין ברכות שבירך צבור בשליח דנה זו תשובה ל

העץהחופ פרי בורא ואמר טעה היין על הגפן פרי בורא לומר ובמקום ואמרו,ה

הגפן פרי בורא ולברך לחזור הש.לו הסכים פרי,צ"ולא בורא בירך שאם וטען

בדעבד יצא היין על שלא.העץ על ונדהו בו שגער אחד חכם שם נוכח והיה

השיב"והש.חזר כדי,אדרבאדצ שלא שנדהו מפני נדוי חייב ושוב.ןהחכם

למוהר הדין"שאלו שיברר הלוי המוהר.י החכם"והשיב עם שהדין הלוי ,י

הש יצא חובתו"שלא ידי :ל"וז.צ

ברכתו רק העץ פרי בורא אינה הכולל ברכתו ביין אבל

בירך אם כן ואם פירות מי שאר כמו שהכל היא הכולל

דיצא פשיטא שהכל שהיא שלו הכוללת הברכה בדיעבד

במרדכי2 לזה מאברא"ממהר)לב'סי(והמקור ה'ועי,מ ברכת ר"להרה'ספר זצ'ג לוי .ל"משה
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בורא ברכת דכבראבל ליין הכוללת הברכה אינה העץ פרי

להבין וקל פרי מכלל כל.יצא כן אם ולהכי נבון חלוק והוא

כו האילן פירות על דבירך כמתניתין דפסקו סברי'הפוסקים

ג כהר"לה צריך"כ העץ פרי בורא היין על בירך דאם מ

וא למתניתין דמי דלא משום והיינו ולברך פשיטא"לחזור כ

במה"שהש טעה הגפןץ פרי בורא לברך חזר .שלא

את שאפילו הוסיף בפה"ועוד בירך אם דבעלמא יצא"ל היין על מ"ה,ע

רשות של יין על י.כשמברך היין על לברך חובה שיש אירוסין בברכת ל"אבל

רגילה הנהנין ברכת בגדר אינה היין כללית,שברכת שברכה בה לומר שאפשר

פרטית ברכה ב.תפטור לברך צריך דוקאאלא הגפן פרי בורא בזה(רכת ועיין

ח"בשו שלמה מנחת סי"ת ו"י'א אות ).'ח

ס,אולם והפוסקים הראשונים מגדולי פרי"הרבה בורא בירך דאם ל

בדיעבד יצא היין על הש.העץ בגליון עוד יב(ס"עיין על"הנ.)ברכות שתמה ל

מוהר וז"דברי הלוי :ל"י

דהא עליו פרי שם יין דהא לי בפהותמוה וא"מברכין כ"ג

בפה מברך מגפן"שפיר שהוא יותר לברר לו דהיה אלא ע

דקי"וא שהכל מבירך גרע לא דיוצא"כ מצאתי"אח.ל ז

או"בעזה חלק ורדים גינת בתשובת סי"י דהעלה"י'ח ט

דיצא .דלעיקר

הרא בפירוש מבואר ופוס"ד.מ(ה"וכן להריטב'ובהל,)'ה הל"פ(א"ברכות 'ב

עו"וכ,ד"י בפכ הל"ד יצא,)א"י'ג היין על האדמה פרי בורא בבירך דאף

העוזר.בדיעבד באבן בפה)יד:רח'סי(וגם בירך אם בדיעבד דיצא על"נקט ע

הגמ.היין מדברי בורא:)נ('והעיר עליו דמברך סובר אליעזר דרבי חי יין לגבי

הגפן פרי בורא דמברך סברי ורבנן העץ :ל"וז.פרי

פלי לא כרחך להוועל דסבירא לכתחלה אלא רבנן עליה גי

הגפן פרי בורא עליו דשייך.דמברך פליגי לא בדיעבד אבל

העץ פרי בורא ברכת ר,ביין לברך"ולדברי ליה הוה הלוי י

וכו שהכל חי יין פשוט"ועי'על לי נראה דבר סוף שהסיק ש

יצא העץ פרי בורא היין על בירך כסף,אי דברי משמע וכן

פ הב(ד"משנה פרי)ו"רכות בורא עליו שבירך פת דפסק

יצא כדברי,האדמה ברור.וזה לי נראה .וזה
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ג הפסוקים וגדולי על"והראשונים האדמה פרי בורא שבירך במי דנו כ

בדיעבד יצא אם זה.הפת שהשוה העוזר האבן דברי בסוף לעיל והבאנו

ע העץ פרי בורא לגבי דלעיל הייןלשאלה שאע,אולם.ל לקמן שיש"נבאר פ

ג יש להשוותם ששונים"צד לומר צד .ודלקמן,כ

לנ העוזר האבן שהביא משנה"המקור הכסף מדברי הוא 'הל(ד

ד הר"וז).ו:ברכות שם"ל "מ בהן: שאוכלין הפרפרת את פטר הפת על בירך

פ לא הפרפרת על בירך אם אבל בהן וכיוצא ופירות התבשיל ממיני אתהפת טר

וז"ובכס".הפת העיר :ל"מ

פוטרים"וא אין אמאי שוות בשברכותיהם אי עסקינן במאי ת

לומר אפשר היכי שוות ברכותיהן בשאין ואי זה את זה

ז שהרב ועוד זה את זה דפוטרים דפרפרת"במקצתם כתב ל

שוה הפת וברכת ברכתן דאין וכיון ופירות תבשיל היינו

דה הפת את פוטרות דאין לומרפשיטא אפשר הוה יאך

בפה אפשר"דברכת היאך וכן הפת ברכת יפטור העץ או א

מ במ"דברכת שהיא או"ק ופירות תבשיל ברכת יפטור מ

וי נ"איפכא שהכל אמר אם הכל על דתנן דכיון יצא"ל ב

יצא"וה האדמה פרי בורא הפת על בירך שאם לומר אפשר נ

פרי בורא בירך דאפילו ואפשר הוא האדמה פרי העץדהא

וכמ היה"יצא חטה הראשון אדם ממנו שאכל עץ י.ד ל"וכן

במ ה"דברכת מיהו ופירות תבשיל ברכת פוטר כשבירך"מ מ

על שבירך כגון לו מיוחדת שאינה ברכה עצמו הדבר על

נ שהכל עצמו שהנ"הפת הפרפרת על בירך אם אבל יצא ב"ב

וע הפת את פטר הדרך"לא על ברכות בשאר תקיש זה פ

.שכתבתי

דס להכס"אלמא מיירי"ל הפת את פטר לא הפרפרת על שבירך שהדין מ

הפת על בדיעבד ששייך האדמה,בברכה פרי בורא על,כגון שהכל או

חידוש.הפרפרת כאן יש הפת,לכן על שהכל או האדמה פרי בורא בירך דאם

הו,יוצא דג"ולהכי הפרפרת על שהכל או האדמה פרי בורא בירך דאם כ"א

הפ בדיעבד"קמ.תפוטר רק הפוטרת ברכה דהיא דכיון על,ל בירך אם רק מהני

הפרפרת על ולא עצמו לקמן.הפרי עוד יבואר זה הכס.ודין מדברי מ"אבל

הפת על האדמה פרי בורא דמהני שמצדד .נראה
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האחרונים וגדולי הראשונים דנו כבר זו בשאלה הרא.וגם ה"בחידושי

בורא.)מ( בברכת דיוצאין בדיעבדכתב היין על העץ כתב.פרי זה ולעומת

מיני" בורא שברכתו כל וכן בתורה כתיב דלחם דלא מסתברא פת לענין אבל

דפירי לישנא ביה דאית בברכת נפיק דלא מסתברא בהל".מזונות מבואר 'וכן

להריטב פרי,)יב:ג(א"ברכות לשון בברכתו שאין בו,דכל וכיוצא פת ,כגון

ש בברכה יוצא פריאינו בה יוצא,מזכיר בשהכל הראשונים.אבל שלפי נמצא

יין"הנ על העץ פרי בורא מדין שונה פת על האדמה פרי בורא דין .ל

זוטא,אולם פ(באלפסי זה)ו"ברכות על פרי"ל"וז,חלק בורא וכן

ז שאפילו שלפניהם מברכה האילן פירות פוטרת אומר'האדמה ואני מנים

פוטר וייןשהיא פת אפילו בפה.ת וכן דשהכל היין"דומיא את פוטרת ע

".בדיעבד



לשמש יכולה מזונות מיני בורא ברכת אם הפוסקים מחלוקת ישנה

ומלח ממים חוץ אוכלים מיני לכל כללית מזון(כברכה נקראין ,)שאינן

בברכות המזון:)לה(כדאיתא מן ובמלחהנודר במים אדם"וז3.מותר החיי ל

נח'הל( דבר"שכתב)ג:ברכות כל על מזונות מיני בורא ברך דאם לי נראה

ומלח,יצא ממים חוץ מזון נקרא הכל תורה (דבלשון אדם" בנשמת שם ,עיין

בכס מבואר משנהוכן בהל"הנף דכותל הלכה).ו:ברכות הביאור פסק וכן

ד:קסז( במקום"י :ל"וז,)ה

במואם וא"בירך בדיעבד דיצא אחרונים הרבה דעת ר"מ
קס בסימן הדרישה מזונות"בשם מיני בורא דברכת כתב ח

מיזן מילי דכל דבר כל על ויוצא שהכל כמו כוללת ברכה היא
ומלח(זיין ממים הח)חוץ כתב נ"וכן בכלל עי"א בנ"ח .א"ש

בסי הם הדרישה בב"קס'דברי המובאת המחלוקת לגבי בהג"ח דרתי

בכיסנין הבאה "ל"וז.פת נקטינן: הוא דרבנן במידי דספיקא כיון הלכה ולענין

וכו להקל כולם כן'כדברי אם אלא ברכות ושלש המוציא עלהם מברך ואינו

וכו עליו סעודתו שהב".'קבע כל"כלומר על מזונות מיני בורא דמברכין נקט י

להרה3 ברכה שערי בספר ראיתי ר"שוב שליט'ג שטיצברג יוסף ס"רמ'עמ(א"שמואל ק"א

חמדש)ז"כ מהשדי א(הביא ל"ס'ברכות שאע"שי)ו"ק מזון"א אקרי מילי דכל במ,פ מ"ברכת

ויין בתמרים אלא בדיעבד מהניא יב(לא ברכות ולה.עיין זייני סעיד:דתמרי .)חמרא
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אא בכיסנין הבאה פת של וא"סוג עליו סעודה קבע המוציאכ מברכין ל"וז.ז

הב בביאור "י"הדרישה היא: מזונות מיני בורא שברכת שהדין משום אפשר

מזונות מיני בורא כולם על לברך יש ולכן שהכל ברכת כמו כוללת ברכה

שלש מעין ומברכין ומקצרים מקילים אחרונה ".ובברכה

דבריו על להעיר יש על,ולכאורה מהני מזונות מיני שבורא דאפשר

שהכל כמו כוללת ברכת שהיא משום לא בכיסנין הבאה משום,פת אלא

במ דגן"דברכת מיני מחמשת העשוי למאכל שייכת על.מ בירך שאם ואפשר

בדיעבד אפילו יצא לא מזונות מיני בורא דגים או בערוך.גבינה עיין אולם

ע)יט:קסז(השלחן מזונות מיני בורא בירך אם יצא דלא מיבעיא דלא לשכתב

ודגים יצא,גבינה לא מזונות מיני בורא הפת על בירך אם אפילו דרק,אלא

כוללת ברכה היא במשנה,שהכל בין,אולם.).מ(כדאיתא לחלק אפשר עדיין

אכלין לשאר מזונות היא,פת המינים מחמשת סוף .דסוף

חז דתקנו האורז"והא על מזונות מיני בורא ברכת משום"י,ל שהוא ל

דומיא המיניםדהוי ממנה,דחמשת ופת קמח ועושים אותה .שכותשים



נקראות ברכות לאיזה בנוגע הפוסקים שיטות הם הקודמים דברינו

פרטיות ברכות מחיוב לפטור ויכולות כלליות מתי.ברכות לבאר יש ואכתי

פרט ברכה מחיוב לפטור כללית ברכה בגמ.יתמועילה "מא('איתא אמר.)

מח מין'עולא סברי ורבנן עדיף שבעה מין סבר יהודה דרבי שוות בשברכותיהן

ד שוות ברכותיהן בשאין אבל עדיף על"חביב ומברך וחוזר זה על מברך ה

רש"וז".זה ד"ל אבל"י "ה דתנן"ואע: מ(ג דף האילן.)לעיל פירות על בירך

ה יצא האדמה פרי מי"בורא בחד האדמהמ פרי בורא עליה ובירך וטעה נא

זית נפטר לא הצנון על ובירך וזית צנון מרש".אבל נראה שאם"בפשטות י

ידי יצא לא העץ פרי זו בברכה לפטור ורוצה ירק על האדמה פרי בורא בירך

מין.חובתו לפטור מועלת אינה שוב האדמה פרות מין על הברכה דחלה דכיון

המפורטת ברכתו שאינה פירות.אחר על האדמה פרי בורא בירך אם יוצא ורק

עצמם .האילן

תר,אולם הרי:כח(י"כתבו ד"בדפי אבל"ף ):ה

בורא האחד המין על תחלה בירך שאם להשמיענו בא ועוד

העץ פרי בורא שברכתו אחר מין לפניו והביאו האדמה פרי

בפה בברכת נפטר ואינו העץ פרי בורא עליו לברך א"צריך
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מ ואעשבירך הראשון על פירות"תחלה על בירך ששנינו ג

אותו על לברך כשמתכוין זהו יצא האדמה פרי בורא האילן

לא האדמה פרי בורא שאמר שבשעה הכא אבל עצמו הפרי

בפה ולברך לחזור צריך העץ פרי על לברך שאינו"נתכוין ע

בפה בברכת .א"נפטר

ע אוכל לפטור דנתכוון היכא דכל כללי"משמע ברכה דמיי שפיר י"ובב.ת

רש שיטת על חולק יונה שרבנו הנ"העיר ספר'ובס4.ל"י )ד"כ'סי(מגילת

ר"להרה שליט'ג אייזנטל שהגר"אוריאל העיר רו(א"א השווה)ד:בביאורו

רש ותר"דברי לפטור"רש,דהיינו.י"י מתכוון שאינו באופן רק מיירי אבל,י

ב בברכת העץ פרי לפטור מתכוון פראם האדמהורא וכיוצי ירק בזהעל ,א

יוצא .שפיר

המח ס'ובביאור עוד ספר'עיין עמ(מגילת וז)כ"ק'שם :ל"שכתב

בפמ אברהם"ועיין באשל ובמ"סק'רו'סי(ג סק"ב י"ב

סק'קעו'ובסי הציון שההבנה)ב"בשער מלשונם דמשמע

לכן לכתחלה לחול מקום לברכה ויש שמאחר היא בזה

באו חלה היא דיעבדאין של בפה.פן וברך בטעה א"דרק

אז העץ פרי על אלא לחול מה על לברכה ואין העץ פרי על

משא בדיעבד מתפרשת בפה"היא בברך האדמה"כ פרי על א

אנו אין האדמה פרי על לכתחילה לחול מקום לה שיש

העץ פרי על בדיעבד כברכה אותה נחלקו,מפרשים גופא ובזה

רש.הראשונים ותוס"דדעת נתכוין"והריטב'י אם שגם א

לחול מקום לברכה שיש כיון בדיעבד הברכה תחול לא להדיא

הברכה אין בסתמא שרק סובר יונה הרבינו אבל לכתחילה

משא לכתחילה לחול מה על לה שיש כיון בדיעבד כ"חלה

שנתכוין פי על בדיעבד גם חלה היא דאז במפורש .בנתכוין

דס4 להרמב"ונראה כרש"ל ד'הל(י"ם לא)ו:ברכות הפרפרת על דבירך המשנה שביאר במה

הפת הכ.פטר שדברי כתר"הנמ"ונראה הם הריטב.י"ל ברכות"וכתב בירך"ד:מב(א :ל"וז)ה

יצא"ואע" מזונות מיני בורא עליו בירך אם דפת פרי,ג בורא עליו בירך דאם איין דהוי מידי

זו בברכה לפוטרו ומתכוין עליו במברך הוא התם יצא האדמה פרי בורא או הכא.העץ אבל

אע אחר דבר על את"שמברך לפטור שמתכוין לדינאפ עיקר וכן נפטרו לא ."הפת
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מסת היה הדברים של זו הבנה יונהולפי הרבינו כדעת יותר בר

הכוונה כח דגדול יוסף הברכי שכתב .וכמו

וז לבאר ספר המגילת הוסיף :ל"אולם

של שונים מינים שני לפניו שהיו דבאופן זה לפי נראה גם

בפה התפוח על וברך ותפוז תפוח כגון העץ דנפטר"פרי א

במפורש לכך נתכוין לא אם אף התפוז הכי.גם בלאו דהרי

מק חלהאין היא התפוח על וגם לכתחילה לחול לברכה ום

התפוז את גם בדיעבד תפטור שלא סיבה ואין בדיעבד .רק

רש ותוס"וגם לזה'י התפוח,יודו על ברך אם שברור וכמו

לפניו"בפה שהיו נוסף תפוח זה סמך על לאכול דיכול .א

בפה שברכתם שונים מינים בשני הדין .ע"הוא

ח באות דייק'אולם רששם ב"מלשון דיש דהיכא כוונה'י מהניא לא מינים

ה מהני"ולכן דלא לתפוז גם וכוון תפוח על האדמה פרי בורא בירך אם ל"וי.ה

רש ששיטת הדבר פרי"בביאור בורא או שהכל כמו כללית שברכה היא י

בפרטיות עליה בירך אם העץ לפרי שייכת רק ברכתה,האדמה זה שאין כיון

דז.הפרטית המיןוהיכא אותו על,ה האדמה פרי בורא או שהכל שבירך כגון

וכנ אחר תפוח לאכול שיכול בודאי עליו"תפוח שבירך דבר אותו זה שהרי .ל

תפוז גם לאכול וכוון תפוח על שהכל או האדמה פרי בורא בירך אם אולם

ישר באופן עליו בירך דלא כיון מהני שלא .אפשר

השו רבינו)ב:רו(ע"ופסק וזכדברי "ל"יונה האדמה: פרי לפניו היו

יצא העץ פרי את לפטור ונתכוון האדמה פרי על ובירך העץ המ"וז".ופרי ב"ל

י"ס(שם ):'ק

בשע ע"ועיין חולקין דיש וס"ת לפטור"ז נתכוין שאפילו ל

פה בורא"את ולברך לחזור וצריך יצא לא לפניו המונח ע

לבט היתה לא האדמה פרי בורא וברכת העץ להפרי

ומ לבד האדמה פרי על אין"דנתקיימה דדיעבד מסיק מ

השו וכדעת ולברך טוב"לחזור ויותר להקל ברכות דספק ע

זמן לאחר אלא העץ הפרי מיד לאכול שלא נמלך להיות

עליהן ויברך .ויחזור

המ"ובמק כתב "ל"וז)ב:קעו(ב"א אם: שאף מקובצת השיטה וכתב

מהני לא לפטור בפירוש הפרפרת,ודהיינ".כוון על מזונות לברך מהני לא

הפת לפטור הריטב,ולכוון והכס"וכדברי הנ"א אישוהחזו.ל"מ העיר)ז:לד(ן
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המ כוונה"על מהניא דלא כשיטות שסתם כאן החזו,ב אישוהקשה דלמהון

שהמחבר הזכיר כוונה)ל"הנ(לא מהניא דשפיר יונה רבינו כשיטת ויש.פסק

המדרשושפי היא"כוונת רשדב לשיטת לחוש יש כוונה"לכתחלה מהני שלא .י

להרה"ובשו יצחק אור ר"ת שליט'ג עבאדי צידד)'ס'סי(א"יצחק

ושוקולד תפוזים מיץ על העץ פרי פורא לברך.לברך הנוהגים אלו על והעיר

שהכל תקלה,עליהן לידי לבא בזה"ש,שיכול וכיוצא המים על שהכל ,מברך

תפוזים"ואח מיץ שותה שוקולדכ אוכל ברכה,או אומר שברכת,ואינו ובודאי

העץ פרי בורא ברכתם אם והשוקולד התפוזים מיץ את פטרה לא ".שהכל

הרה לי ר"וביאר שליט'ג עבאדי עפ"יצחק הם שדבריו הנ"א השיטות דלא"י ל

בעצמו זה אוכל על דמברך היכא אלא בדיעבד כללית ברכה ובנידון.מהניא

ברכ"הנ מהניא רק שהכלל ברכתו אם תפוזים מיץ לפטור המים של שהכל ת

רש( והריטב"לפי הנ"י ).ל"א



לעיל המשנהאתהבאנו "מ(דברי בורא.) האילן פירות על בירך

יצא לא העץ פרי בורא הארץ פירות ועל יצא האדמה שאם".פרי לבאר ויש

האדמה פרי על העץ בורא י,בירך שוםלא האדמה לפרי דאין משום צא

לעץ .שייכות

דבר על העץ פרי בורא שמהני בפוסקים שמצינו ציור יש אמנם

האדמה פרי בורא ברכתו כלל המג.שבדרך "א:רו(א"כתב דאותן) לי נראה

שאינן או פרי נגמר דלא משום האדמה פרי בורא ומברך האילן על הגדלים

הפרי י,עיקר העץ פרי בורא בירך המג"מ[".צאאם מקצת"ש על שמברכים א

בפה אילן הגמ,א"גדולי מדברי "לו('הוא ועל.) העלין על נצפה מיני על ותנן

פרי בורא אומר הקפריסין ועל האביונות ועל האדמה פרי בורא אומר התמרות

מברכין".העץ שאין הפרי עיקר שאינם מהעץ הגדלים דברים דיש אלמא

בו אלא העץ פרי בורא האדמהעליהם פרי המג].רא שאע"חידש דבעלמא"א פ

יצא"קי לא האדמה פרי בורא שברכתו דבר על העץ פרי בורא דבירך מ"ה,ל

העץ לפרי שייכות בהם שאין שאינם.בירקות העץ גדולי על בירך אם אבל

הוא זה גדול הרי סוף שסוף כיון בדיעבד יצא העץ פרי בורא הגדולים עיקר

העץ .פרי

ב בספר הועיין ר"להרה'רכת זצ'ג לוי ח(ל"משה א"קע'עמ'פרק

מספר הברכה בטוש)27במקור דאיתא להא זה דין לדמות )טו:רח(ע"שיש
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בדיעבד חובתו ידי יצא הענבים על הגפן פרי בורא בירך שכיון.שאם וביאר

בדיעבד יוצא שפיר בברכתו שיקר ולא הגפן פרי הם הענבים סוף ה"וה,שסוף

בורא בירך בדיעבדאם דיוצא העיקר שאינם האילן גדולי על העץ שהרי,פרי

בברכתו שיקר לא סוף .סוף

העוזר,אולם המג)א:רו(באבן דברי על וז"תמה :ל"א

הרא דברי מיניה פ(ש"אשתמיט סי"ברכות שהביא)'ג'ו

בקפריסין הגאונים סי,דברי ריש בטור ובשו"ר'הובא ע"ב

סע ב.'ו'שם לברך יש דאםדמספק מטעם האדמה פרי ורא

הרא וכתב יצא העץ פרי על האדמה פרי בורא אף"בירך ש

עי"דת בהא יהודה כרב לן קיימא פליג המג.ש"ק א"ולדברי

בפלוגתא עצמנו נכניס הר.למה כת"דהרי פסק אלא,ק"מ

העץ פרי בורא לברך ליה דלאו,הוה שמא משום הספק דהא

הוא פרי הרא,עיקר עוד כתבו סי(ש"וכן ריש)'ה'שם וטור

מכפול'סי פחות בבוסר כפול.רב שיעור ידעינן לא על.דאנן

האדמה פרי בורא בירך דאם האדמה פרי בורא ברכתו כן

פרי',וב נגמר שלא או פרי עיקר באין בירך.הרי אם בשניהם

יצא לא העץ פרי ולברך,בורא לחזור .וצריך

הרא שדברי העיר עוזר האבן כה"הרי דלא הרא"מגש שהרי שלגבי"א נקט ש

בפה לברך יש הפרי עיקר הוא אם ספק שהוא המג,א"קפריסין היה"ולפי א

בזה יוצא שבודאי העץ פרי בורא לברך טפי במח,עדיף עצמנו להכניס 'ר'ואין

יד יוצאין אם ורבנן האילן"יהודה פירות על האדמה פרי בורא בבירך ובספר.ח

ה ח('ברכת המג)ב"קע'עמ'פרק לדברי ישובים משו,א"הביא פנים"והביא ת

סי"ח(מאירות על)ח"נ'א האדמה פרי בורא שיברך נקטו שהראשונים שכתב

מפורש חובתו ידי יצא האילן פירות על האדמה שבירך שדין כיון הקפריסין

כנ"בש המג,ל"ס של בש"ודינו מפורש אינו החיד.ס"א דברי הביא א"ושוב

יוסף ב"ר'סי(בברכי אות המג)'ו לדברי לסייע המשנה"שכתב מלשון בירך"א

יצא לא העץ פרי בורא הארץ פירות לא,"על הארץ בפירות דדוקא דמשמע

יצא באילן שגדל דבר אבל החיד.יצא עוד שהעדיפו"וביאר שהטעם א

בברכתו ספק ויש האילן מן שגדל דבר על האדמה פרי בורא לברך ,הראשונים

בירך שאם משום קיהוא האדמה פרי דיוצא"בורא כלל,ל כשיקרא מתחזי ולא

ג,בברכתו היא האדמה פרי בורא ברכת כללית"שהרי ברכה מברך.כ אם אבל

הפרי עיקר זה שאין חשש כאן ויש העץ פרי כשיקרא,בורא מיחזיא .ברכתו

י לעולם בבפה"אבל בדיעבד דיצא המג"ל וכברי .א"ע
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הפוס במיםדנו הגדל ירק על האדמה פרי בורא לברך יכול אם קים

י.בלבד אחד פרי"מצד בורא לברך יכול לא תו מהאדמה גדל שלא כיון ל

י.האדמה גיסא לאידך הירקות"אבל לכל כללי לשון הוא האדמה פרי שלשון ל

מים"אע,וכדומה גדול הוא בפרטיות זה שסוג הענין[.פ בשו,למקורות ת"עיין

אל תודה)ה"כ'סי(יהומחזה שלמי ]).ד"כ'סי(סוכות,ובספר

אדם נ(בחיי י"כלל אות דגן)ז"א מיני מחמשת העשוי שדבר נקט

מיני בורא אלא המוציא מברך אינו פת ממנו ועשה נקוב שאינו בעציץ שגדל

לומר,מזונות יכולים שאין הארץ"כיון שאינו".מן בעציץ שגדלו ירקות וכן

עלי מברכין שאנקוב שהכל לומר"הן (האדמה"א מ"עי". עפ"ש הירו"ש 'שי

פ הגמ"ועפ,ז"כלאים קלט'י דף תודה,אמנם:).חולין שלמי )ח"ש'עמ(בספר

כתב"הנ :ל

נקוב שאינו בעציץ שגדל ירק על ברכה לענין מטו.ואולם

החזו דמרן זצ"משמיה שגידלו"א ירקות על לברך שהורה ל

מים גידולי על זי"עפ(בשביעית פרי)ל"הוראתו בורא

דס.האדמה נמי"ומשמע נקוב שאינו בעציץ שגדל דירק ל

בפה עלייהו הנ,א"מברך אדם החיי כדעת וכו"ודלא .'ל

דס לחזו"ואפשר העפר"ל על אדמה שם דליכא דאף א

לפנינו"מ,שבעציץ זה ירק על דנים אנו אין ברכה לענין מ

וצמח גדל הוא לא.מנין או מהאדמה בתראלא,אם אזלינן

המין באדמה,כללות ולצמוח לגדל שדרכו מין שהוא ומכל

גווני בכל האדמה פרי בורא עליו צמח,מברך לא דעתה אף

האדמה הוא"דמ,מן אדמה מן .מ

מח להחזולוקתהרי אדם החיי בין אישזו לעניןן אחר באופן שייכת

דביארנומ ופרטיותה כלליות ברכות בענין אד.לעיל החיי היאלפי הברכה ם

הנוסח כפי כנוסח,פרטית לברך אין בדיוק הברכה נוסח כפי אינו האוכל ואם

נקוב.הזה שאינו עציץ או מים גדולי על האדמה פרי בורא מברכין אין .לכן

ל הואילו אישחזופי למין,ן כללי תיאור רק הוא הברכה בורא.נוסח ולכן

לירקות כללי תיאור הוא האדמה על,וכדומה,פרי אפילו אותה ומברכין

מים .גדולי
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מיני כל לפטור יכולה נפשות בורא ברכת אם בפוסקים דיון ישנו

שהכל כמו כללית אחרונה כברכה שהואאוכלין כלליתלענין ראשונה .ברכה

אג"וז משהל ח"או(רות סי"ח ):ד"ע'א

יכולואינוסדורלושאיןבמקוםהואדאםד"לענראהוכן

סדורלהשיגשיוכלועדשלשמעיןברכתפהבעללברך

עלאףר"בנלברךלוישאחריולברךשיוכלהזמןיעבור

כיוןייןלשתותלואיןודאיולכתחלה.מייןשלםשעור

לוישושתהבעבראבלשלשמעיןאחריולברךיכולשאינו

לאאםכשעורעלגםשייךנפשותדבוראמשוםר"בנלברך

מזונותבמיניהדיןיהיהוכן.לבטלהשאינושלשמעיןיברך

בעליכולואינוסדורלואיןאםבפתואףהמינים'דזופירות

לברךיצטרךכשעורואכלעבראםהזןברכתאףלברךפה

.נפשותבורא

האג דנקט מחיוב"הרי לפטור כללית כברכה משמשת נפשות בורא שברכת מ

שלש בשו,ולםא.מעין דעת"עיין יחוה סי"ח(ת החיים)ב"כ'ב מהכף שהביא

כללית"שג)עט:רב( ברכה הוי נפשות שבורא נקט עי.כ שכתב"אולם ש

ע דפליגי והפוסקים כראשונים להלכה שא"וס,ז"שהעיקר בורא"ל לברך א

ג מעין חיוב שיש במקום פ.'נפשות זוטא האלפסי לדברי גם דברכות"וציין ו

ת( דשהבאנו אות בסוף דבריו :ל"וז,)לעיל'חלת

לא לאחריהן מברכה כלום פוטרת אינה נפשות בורא אבל

ג ג'במקום מעין במקום ולא דפרי'ברכות סגי,אפילו מיהו

אע לאחריו האורז על זו במ"בברכה לפניו שברכנו ,מ"פ

במקומה אלא פוטרת זו ברכה אין מזה .וחוץ

בשו הסיק הנ"וכן דעת יחוה וז"ת :ל"ל

פה בעל שלש מעין ברכה לברך יודע כשאינו יברך.לכן לא

רבות נפשות בורא עדיף.ברכת תעשה ואל שב החרד,כי וכל

ה חז'לדבר שתיקנו הברכות את שגורות"ישנן שיהיו עד ל

ברכותיו מעין דבר כל על פה בעל לברך ויוכל והמברך,בפיו

ה מאת ברכה וישא .'ותברך



יצחק ח"תשס●'מבית





מקדשים אם הוא השונות ישראל בעדות המנהגים בין בולט הבדל

מיושב או מעומד ורגילים,אמנם.ומבדילים מושרשים כה המנהגים שני

עליו,בינינו ההלכתי ובדיון הענין בתולדות מתחשבים אינם אדם בני .שרוב

בנושא בקצרה נעיר זה ברכותונב,במאמר במסכת אחת תוספות על דברינו .סס

התוס דברי את להבין כלליים,דידן'ובכדי דברים כמה להקדים עלינו

לדיוננו( שייכים אינם בזה והשיטות הדינים פרטי מב(תנן).כל .):ברכות

לעצמו" מברך אחד כל יושבין לכולן,היו מברך אחד רש."הסבו י"ופירש

הסבה" בלא סעודה קבע שם."דאין בתוספות רגילין,ומבואר אנו שאין דמפני

כלל בסעודה מטות על את,להסב להוציא לברך אחד יכול יחד יושבין כשאנו

דוקא.כולם בהסיבה צורך היה לא הגמרא בזמן שאף לקמן בגמרא ,ומבואר

"מג(אלא דמי.) כהסבו פלן בדוך לחמא וניכול ניזיל דאמרי דכל."כיון אלמא

בקביעות פרש(שאכלו שם"עיין לכולם)י מברך ואחד דמי .כהסיבה

בתוספות הואיל"ד.מג(והקשו ):ה

היאך ועומדים מבדילין שאנו מהבדלה קצת עיון צריך אבל

מיין זה את זה פוטרין לא1הבדלה)ומ(אנו אנו שאין אחרי

י ושמא מסובין ולא כדי"יושבים עצמן שקובעין מתוך ל

אכו נמי קבעי הבדלה ידי וטובלצאת נאה ולכך מילתא לה

יהיה שאז הבדלה בשעת שישבו לשומעים וגם למבדיל

אותם ופוטר כקבע .נראה

היין,כלומר ברכות שאר כדין הוא הבדלה של היין ברכת דין לכאורה

אחר להוציא הסיבה להסב2.שצריך והמברך השומעים צריכים לדידן(ולכן ,או

בש1 הגיהו ע"כן והדר עוז סי"ס המרדכי גירסת .ה"קמ'פ

איש2 בחזון יט"או(ועיין ע)ח:ח שהקשה צ,ז"מה והגר"ודבריו ראשונים דעוד הסכימו"ע א

התוסל למועד',דברי חזון .ועוד
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ת)לישב שלו היין שברכת כדי הבדלה להםבשעת את3.ועיל להסביר וכדי

אע הבדלה בשעת לעמוד היין"מנהגם בברכת השומעים מוציא שהמברך ,פ

ללא עצמה ההבדלה בברכת אחרים להוציא שיכול שמתוך התוספות חידשו

אליה,הסיבה הקשורה היין בברכת גם להוציאם .יכול

זה בחידוש יש צורך איזה לתמוה יש לכאורה בגמרא,אבל דאיתא

יחדדקביע ולשתות לאכול כולם פלן("ת בדוך לחמא וניכול מהניא")ניזיל

הסיבה המנהג.במקום שפיר היין,ואתי בברכת להוציאם המברך דיכול

להבדלה קשר ללא עומדין,אף ובין יושבין יחד,בין שנקבעו .מפני

מידי קשיא לא דס,ובאמת לומר להודיש בבית"כמ'לתוסבירא ש

):ז"קס'סי(יוסף

בעי מיהא דישיבה נראה נמי ישיבה,והאידנא תימא ולא

לדידהו כהסיבה מקום,לדידן כשקבעו דלדידהו היכי וכי

אע קבע"לאכילתם הוי הסיבו שלא ישבו,פ לא אפילו לדידן

קבע הוי קבע,נמי ליכא ישיבה דליכא היכא .דכל

התוס דברי זה היטב'ולפי דין,מובנים בד"דאף לחמא וניכול פלןניזיל "וך

בישיבה רק היא,הוא כלום לאו לעולם ממ4.ועמידה מדויק התוס"וזה 'ש

הבדלה,בסוף בשעת לישב שיהא"שטוב דבשביל".כקבעכדי אלמא

גרידא יחד לאכול כולם שהתכוונו במה סגי לא שייראו,קביעות צריך אלא

דוקא יושבים,כקבועים אא.דהיינו בעמידה חברו פוטר אחד סומכים"ואין כ

הבדלה ברכת אגב היין בברכת השומעים להוציא המברך דיכול הסברא .על

המבדיל3 של היין לברכת וצריכים מהיין לשתות המסובין כשרוצים זה שכל אבל,ובודאי

א שותה המבדיל דרק כלל"לדידן לישב מהר(צ אמר שליט"כן שכטר ע"צ בשיעור הספר"א פ

ראש ח"וע,ברכת מרי אבא לזכר בשיעורים עמ"ע ריש החדשה"קכ'ב בהוצאה מבוארוזה).ז

בתוס גורסים אם הבדלה"'יותר מיין זה את זה פוטרים אנו ומהבדלה"במקום"היאך "מיין

הראשונה( בהערה בהבדלה).וכדלעיל אחר להוציא כלל הסיבה שייך שאין ש"וכמ,ופשוט

.בהמשך'התוס

מהר4 לי רמז שליט"כך שכטר שכ"ואח,א"צ מצאתי התוס"כ בלשון ומדויק יוסף בבית .'ה

בדין"או לדידן מינה נפקא כל אין פלן"כ בדוך לחמא וניכול ללא,"ניזיל אף בישיבה לן דסגי

מראש מקום .קביעת
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התוס בקביעות'וכתבו לישב ויש סברא האי על לסמוך שלא טוב שיותר

.ממש

התוספות מיין"ומקושית זה את זה פוטרין אנו ,"הבדלה)ומ(היאך

דס ליהמוכח חברודבירא את מוציא אחד אין בדיעבד אפילו ,בעמידה

ד הסברא אכולה"לולא נמי קבעי הבדלה ידי לצאת כדי עצמן שקובעין מתוך

הש".מילתא כפסק קסז"או(ע"ודלא לכתחלה,)יג:ח רק הם קביעות דיני ,דכל

לצאת והשומעים להוציא המברך שכיוון כל בדיעבד השומעים,אבל יוצאים

5.בברכתו

ול ההבדלה בעת לעמוד המנהג על רק התוספות הזכירוומדהקשו א

כלל הקידוש,קידוש בשעת לעמוד מנהג הכירו שלא ספק.ברור אין ולכן

בקידוש לישב היה הקדמון אשכנז בהבדלה6שמנהג בו7,ולעמוד בכל הוא וכן

ברמ)א"מ'סי( בפשיטות ).ו:רצו,י:רעא(א"והובא

שהגר"אע5 מיושב"פ ולהבדיל לקדש שצריך התוספות לדעת הסכים ,)יז:רצו,כד:רעא(א

ס כתוס"לא בעמידה'ל חברו בברכת כלל יוצאים אין למ.דבעלמא בכל"דהסכים דיוצאים ד

קביעות ללא אף בדיעבד כמ).יד:קסז(הברכות המ"ומוכח "מו:רעא(ב"ש דעתו"וי) דגם ל

הגר[ מיושב"של לקדש שצריך לכתחלה]א רק הגר".הוא צידד הרמב"וגם כדעת שמקדש"א ם

ביו סוכות"מעומד של ראשון סי(ט בקידוש"ואעפ,)ג"תרמ'בריש אחרים פוטר לומר,כ דדוחק

לעצמו יקדש אחד מידי"ולרמב.שכל קשיא לא גופיה בהל,ם מדבריו )יב:א(ברכות'דמשמע

ביחד לאכול כוונה צריך רק חברו להוציא וקציעה.ק"ודו,שכדי במור עיין א"רע'סי(אבל

).ג"ותרמ

מעומד6 לקדש שכתב ראשון שום מצאתי לא בדורות.ובאמת הספרדים שמנהג ונראה

ג היה מיושב"הראשונים לקדש הרמבשהרי,כ ו'הל(ם"כתב בליל)יב:סוכה מעומד שמקדשים

בלבד"יו סוכות של ראשון ביו.ט אף מיושב לקדש כתבו אשכנז סוכות"וראשוני של ראשון ט

שם"ראב( סי,ד הרא"תרמ'טור בשם הל,ש"ג הדברות עשרת העיטור עט'ספר דף ,:סוכה

הרמ,ועוד פסק באו"וכן תרמג"א בס"וע).ב:ח ישרא'ע לרמנהגי ח'ל שפרבר עמ"דניאל 'ב

וכו"קס .'ז

יוסף7 בבית משמע ד"רצ'סי(וקצת בו"ו בכל כתוב היה)ה מקדם הספרדים אצל שהמנהג

ג מיושב היום(כ"להבדיל הוא בין).וכן בקידוש בין ישבו התלמוד שבזמן לי אומר ולבי

כוס,בהבדלה לשתיית הרגיל האופן מו"וע(שזה סי"ע שהת).א"רע'ק נב(למודדע ,.ברכות

קב אחד:)פסחים כוס על הבדלה או וקידוש המזון ברכת באמירת היה,דן זה כל ובודאי

טרחו.בישיבה ולא סעודה במסגרת הבדלה שאין מפני נתפשט בהבדלה לעמוד המנהג ושמא

להתיישב המסובין .כל
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ע,והיום הקידוש בשעת לעמוד נוהגים פירבים מובא(ל"האריזל

רעא החיים ש8).סב:בכף מפני האשכנזים אצל גם נשתרש זה חסידיםהומנהג

הקדום,ואימצוה אשכנז ממנהג לשנות האריזכדרכם שכל.ל"למנהגי ונראה

לישב הקדמון למנהג לחזור יכול אשכנזים,אחד הפוסקים,ובפרט דהסכמת

המקורי אשכנז למנהג לחזור חסידיות משפחות לבני התוספות9.להתיר והרי

בעת הישיבה על ולהקפיד ההם בימים המקובל המנהג לשנות היססו לא

הקידוש10.ההבדלה בשעת לישב הראשונים למנהג לחזור דשרי שכן .כל

רבא8 בקידושא אף לעמוד אנשים מקצת שהוסיפו מה לב,ותמוה היין אפשרשבברכת אי דה

תוס לדעת בעמידה כלל אחרים הש',להוציא בדיעבד"ולדעת רק יוצאים .ע

ממו9 שמעתי הגר"כן שליט"ר אילסון משה"וכמ,א"ח באגרות לחזור)כד:ב(ש לחסיד שמותר

המקורי אשכנז בנוסח .להתפלל

מו10 הגר"והעירני שליט"ר אילסון שלמעשה"ח התוס,א דברי אין לישב'לדידן סיבה

הקידוש בשעת שמ(דוקא הסכים הקודמת"אבל בהערה כדאיתא לכתחלה לישב יש ,וראיתו).מ

אע מעומד חתונה לעשות לכתחלה נוהגין והכלה"דאנו החתן את מוציא הקידושין שמסדר פ

היין ש,בברכת אומרים וטוב"ואין הגרי.לישב"נאה מרבו רב מעשה סולוביצ"והביא זצ'ד ל"יק

ה בשעת עמד בש,קידוששחתנו אצלו ומצפצף"וכשהיה פה פוצה ואין עמדו כולם ותודתי.ק

למו שליט"נתונה בענינ"ר אתי לשוחח רב זמן שהקדיש .המאמריא
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העיקר,).מד(תנן על מברך טפלה ועמו עיקר שהוא כל הכלל זה

הטפלה את קשה.כ"ע,ופוטר ההלכה,לכאורה של הסברא בדיוק זה מה

כלל?הזאת הטפל על לברך חייב שאינו מפני הטפל על לברך צריך לא ,האם

העיקר של ברכה אותה להיות הופכת הטפל שברכת מהרמב?או ם"משמע

העיקר של כמו ברכה אותה לטפל שיש .שסובר

ברכות"הרמב בהלכות ד'גפרקם מעשהאתהביא'הלכה של ההלכה

המינים מחמשת אחד בהם עירב עם קדירה המעשה על מזונות שמברך ,קדרה

ה היה"כתב'ובהלכה ולא אצלו חשוב המין אותו שהיה אמורים דברים במה

ב...טפילה כלל ופוטרוזה העיקר על מברך טפילה ועמו עיקר שהוא כל ברכות

מעורבת היתה שלא בין העיקר עם מעורבת הטפילה שהיתה בין הטפילה ."את

מהרמב מפני"משמע קדירה מעשה של הדין כמו הוא וטפל עיקר של שהדין ם

כותב כשהוא ההלכות שתי בין מקשר אמורים"שהוא דברים כ"ואח"במה

כותב כל"הוא בברכותוזה ".ל

כל,ולכאורה של מהתערובת שיוצא חדש דבר הוא קדירה מעשה

בקדירה כמו,המרכיבים אלא עמצאיים כדברים נחשבים לא הטפלים והדברים

מזונות מהמיני נמיוה.חלק הדין וטפלוא עיקר העיקר.בדיני על ,כשמברך

אותה להיות נשתנית הטפל שצורת מפני הטפל על עוד לברך צריך צורהאינו

ברכה אותה להם שיש דברים שני של הדין כמו היא ולכן העיקר ומברך,של

האוכלים שאר ופוטר מהם אחד .על

ב משמע הוכן בהל"רמבדברי מעורבת'זכהם שאינה טפלה של בענין

גרונו"כתב המלח יזיק שלא כדי עמו הפת ואכל מליח דג לאכול שצריך הרי

ה את ופוטר המליח על מברך כשאוכל".פתולשונו שדווקא שסובר ומשמע

העיקרהטפל לצורת נהפכת צורתו אז אחת בבת הנ"וע.העיקר ל"פ

העיקר של לחלק הטפל את להפוך שכדי לפרש הטפל,יש את לערב או צריך

העיקר עם אע,יחד ביחד אותם לאכול שכוונתו מראה שאינם"שאז פ

אחת,מעורבים בבת אותם לאכול כשאוכל.או איןאבל העיקר לפני טפלה את

מברכתה פטורה אינה ולכן העיקר מן חלק להיות הופכת .הטפלה
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עשור"הרמב שביתת בהלכות ה"פ(ם השיעוריםאתמבאר)ז"ב

כיפור ביום באכילה לבשר"וכותב,האסורים המלח מצטרף במלח צלי .אכל

מצטרף ירק גבי שעל כ.ציר האוכל עם המעורבים האוכל שמכשירי אוכלמפני

חשובים מנוח".הן רבינו לאכילה"ומסביר ומכשירו האוכל שמתקן דבר כל

ומש חשובין הן כאוכל להן והדומה וציר מלח השיעור"כמו משלימין ".ה

חלק להיות הופך אחר דבר להגדיל כדי שבא דבר שכל מדבריהים מוכרח

לשיעורים מצטרף ולכן ביו,מהעיקר כמו באיסורים הכיפוריםהן בברכותהן,ם

שיעורים הכפורים.לעינן יום תוספת ספר מ(והוסיף מצטרף:)יומא רק שהציר

מעורבת שאינה טפלה הוא שהציר מפני ביחד כשאוכלם צריך,לבשר ולכן

העיקר עם ביחד אותו .ל"וכנ,לאכול

מקבילה מחלוקת לפי ראשונה בברכה להבנתנו ראיה להביא ויש

אחרונה באות"רעק.בברכה מציין בהלא הלכה הש'ה בין מחלוקת לחןברכות

אברהםוהמגערוך ס"ר'סי(ן אחרונה,)ב"ח לברכה כזית:בקשר צריך האם

דגן אחרים,של מרכיבים עם דגן התערובת כל של כזית סובר"המג?או א

מהתערובת כזית רק הדגן"שצריך אחר נחשב שצריך"והשו,"דהכל סובר ע

דגן דרעק.כזית את"ונראה הבין ברמבא הנ"ההלכה בדרכנו דהיינו,ל"ם

המג העיקר"שלפי של חלק להיות הופכת שהטפלה מפני צריך,א רק אז

דגן כזית נחשב שאז מפני התערובת של ערוךהש,לעומתו.כזית סברלחן

אחרונה ברכה לשיעור מצטרף לא וממילא העיקר מן חלק אינו .שהטפל

כתבוכ אישהחזון פוט"):.מד(ן הטפלדהעיקר את דטפל,ר פירושו אין

צריךא טפל,ברכהינו רק שהוא כיון ממנו ברכה חיוב פירושו,דנטל אין

א צריךשהטפל דידיינו העיקר,הברכה ברכת עתה שצריך עתה,אלא והוי

שוות ברכותיהן והטפל הטפל,העיקר ברכת גם הוא העיקר ומשמע,"וברכת

.כדברינו

"איתא):מא(בגמרא ר: מחמת'אמר הבאים דברים הלכתא פפא

לאחריהם ולא לפניהם לא ברכה טעונים אין הסעודה בתוך ."הסעודה

מסביר"רש הפת"י את ללפת דברים הם הסעודה מחמת טעונים,דברים אין

טפלה להו דהוו רש'תוס".ברכה על שואלים ראשונים מדובר"ועוד שאם י

וטפל עיקר של דין הזאת,בסתם המימרא צריך מפורשתלא משנה שיש מפני

זה שדברים"הרדעתמביאים'תוס.לדין הוא פה שהחידוש שפירש הרגילים"י

הסעודה מחמת אפי...לבא ולאחריהם לפניהם ברכה טעונים אכלן'אין

פוטרתן הפת באין הם פת דמשום דכיון פת בלא עצמן בפני הסעודה ".בתוך
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לחקור לדין,ויש הוספה הוא הסעודה מתוך הבאים דברים של הדין האם

וטפל עיקר של חדש,הרגיל דין הוא האם הריטב?או דעת את שנסביר א"לפני

זה הריטב,בענין בשיטת רגיל"נקדים וטפל עיקר בדין .א

מסביר"מבדףא"הריטב ופתנההמשאתד מליח לפניו הביאו של

עיקר"וכותב,עמו שאין הכא הפתכגון בשביל אלא,אכילתו אתיא לא דפת

פיו את מהריטב".לתקן משמע שיש"לכאורה הוא וטפל עיקר של שהדין א

אוכלים מיני האחר,שני האוכל לתקן בא מהאוכלים דבר,ואחד אכל אם אבל

העיקר בשביל ולא אחרת בכוונה לעיקר,מסיום נטפלת אינה .אז

זאת הסעו,לעומת מחמת שלא דברים של הסעודהבדין בתוך דה

לאחריהם ברכה טעונים ואין לפניהם ברכה כותב"הריטב,טעונים .)מא(א

בעלמא" לתענוג מהן להשביעו,ואוכל כדי לאוכלן מתכוין ונראה".ואינו

בכוונתו להשביע,לפרש מיועד הפסוק,דלחם יסעד"וכלשון אנוש לבב "ולחם

בברכות לה,):לה(וכמבואר בשביל שבא מה כל גולכן כןשביע נחשבם

וטפל עיקר מדין ופטור לפת בתוס.משני משמע מ'וכן בדף שפת"שמסביר ד

טפל דבר היא ולכן המליח בשביל בא רק שהפת מפני למליח ובדף,טפילה

תוס"מ הפת'א ולכן הפת משום באין הם הסעודה מחמת שהדברים מסביר

.פוטרתן

אע"המג הסעודה מחמת שבאים שהדברים מסביר בלא"א שנאכלין פ

ומסביר לפת טפלים שהן מפני לפניהם ברכה טעונים אין נ"פת דאם"ולכן ל

המוצי עליו ומברך פת מעט ואוכל פת לאכול חפץ המאכליםאין'אין פוטר

קי לא כר"דהא סעודתו"ל בקובע דוקא אלא מאכל מיני כל פוטר פת דאמר ח

אמרי הפת אבל'על באים הן הפת מחמת המאכלים פתדכל לאכול חפץ כשאין

פוטר בכונה".אינו הפת את אוכל אינו שאם מפני מובן מאוד זה ולכאורה

לפת,להשביע טפל נחשב אינו להשביע כוונה עם שאוכל מה אינו,כל ולכן

מברכה קע,אולם.פטור סימן בריש השלחן שנאכל"הערוך האוכל בין מחלק ז

וטפל עיקר מדין מברכה פטורה שהיא הפת פתל,עם בלי שנאכלים דברים

בברכת נפטר ושביעה אכילה לשם שבאים כל של מדין מברכה שפטורים

.המוציא

ד"הרמב בפרק י'ם :כותב'הלכה

מכל משקה על ולא האכלים מכל אוכל על מברכין אין

ואח בירך ואם לפניו שיבוא עד לפניו"המשקין הביאו כ
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ולברך לחזור המים...צריך אמת על אדם ומברךעומד

אע המים"ושותה אינן הברכה בשעת לפניו שהיו שהמים פ

מתחלה נתכווין שלכך מפני .ששתה

ברמב דברים"ומבואר שני לפניו',א:ם שעומדים דברים על רק לברך אפשר

הברכה כוונתו',ב,בשעת היתה כאשר מברכתו אחר דבר לפטור אפשר

לפוטרו הברכ,מתחילה בשעת לפניו היה לא אם .האפילו

י הרמב"בהלכה הסעודה"א מחמת הבאים דברים של הדין מסביר ם

הסעודה מחמת באים הם אם לאחריהם או לפניהם ברכה טעונים ,שאין

הברכה בשעת לפניו היו לא אם ק.ואפילו קשהאבל לרמב"דס,צת שכדי"ל ם

מעורבת שאינה הטפלה את הטפל,לפטור את לאכול ,ל"וכנ,העיקרצריך

למה"וא הסעודהכ בתוך הבאים הדברים את לפטור יכול היו,הוא לא שהרי

ביחד אכלם לא ממילא ולכן ברכה בשעת זה?בפניו על מנוח,להוסיף רבנו

י בהלכה עליהן"א"כותב דעתו היה לא ואפילו לסעודה טפלה שהכל

לזה,"בתחילה מתחילתו כיוון לא אם עליהם חלה הברכה איך ?אז

שהרמב להסביר מסתמאם"אפשר יש סעודה קובע שכאשר סובר

אח שבא דבר שכל להפת"דעת נטפל הפת את ללפת שהיא הרבנו.כ וכאשר

עליהן דעתו היה כשלא אפילו כתב דעת,מנוח היתה שלא היא הכוונה לכאורה

פרטי מאכל על הפת,דווקא ללפת שבא בעלמא מאכל על דעת היתה .אבל

שהב מצאתי ס"ר'סי(ח"שוב ליה",כתב)ד"קו דסבירא ליישב ונראה

הסתם מן אדם של דעתו לשתות או פירות לאכילת בקובע וכן דבסעודה לחלק

קובע והוי לפניו שיביאו מה כל להוציא המין אותו על מבואר".כשמברך

רגילה באכילה שצריך כמו פרטית כוונה צריך אין הסעודה שבקביעות מדבריו

הכוונה קובע בעצמו הסעודה א.כי פיףלכן סעודהעל קובע אין כלל שבדרך

בזה קביעות אין הפעמים רוב ולכן פירות דוקע,על כוונה היה אם אבל

פירות על ג,לקבוע כןזה סעודהם של חלות בכוונה,יקבוע תלוי הכל כי

הסעודה .בתחילת

והמג השלחן שהערוך מה הוא הסבר קביעות"עוד שיש כותבים א

ד בשאר תלוי לא וזהו ואעהסעודה וטפל עיקר שהרמב"יני שבעיקר"פ סובר ם

ברכה בשעת לפניו האוכל שיהיה צריך רגיל הסעודה,וטפל מחמת בדברים

שבו הסעודה חלות מפני אחרים דינים .יש



יצחק ח"תשס●'מבית


ישיבה ראש
כולל ע,ראש לתלמוד הגובה ברן"המכון ש

*





ברכות במשנה עמו".):מד(שנינו ופת תחלה מליח לפניו הביאו

הפת את ופוטר המליח על טפלה,מברך עיקר.לושהפת שהוא כל הכלל זה

הטפלה את ופוטר העיקר על מברך טפלה בגמרא."ועמו "ועיין איכא: ומי

טפלה ופת עיקר מליח דהוי אשי?מידי רב אמר עוירא דרב בריה אחא רב אמר

שנו גנוסר פירות ."באוכלי

התוספות באוכלי"ד(והקשו גנוסר)ה הפירות על רק בירכו לא למה

העיקר באמת מתיקות,שהם מחמת שנחלש הלב להשיב אלא המליח בא שלא

באותו"וי"',א:תירוציםשניותירצו.הפירות הפירות אכל שלא דמיירי ל

דלא"א"',ב;"מעמד ופת מליח עדיין שם היה לא גנוסר פירות שאכל בשעה נ

המתיקות מחמת לבו שיחלש יודע ."היה

שנא"וצ מאי מזהשניע זה לדי.התירוצים יש שבתירוץאבל יק

התוס הדגישו הטפל'הראשון אכילת בזמן נוכח העיקר בתירוץ.שאין ואילו

העיקר אכילת בזמן הטפל לאכילת כונה היתה שלא התוספות ציינו .השני

התוס דברי שלפי'אולם הבהרה צריכין שהכללשניעדיין משתמע התירוצים

העיקר אכילת בין צירוף כשיש רק חל הטפל את פוטר ,והטפלשעיקר

נעלם"וא ואיזה נוכח מהם איזה הפוכים בכיוונים הדגישו למה משמע.כ וגם

שגם סבור השני התרוץ ואילו כאחת באכילה תלוי הכל הראשונה דיעה שלפי

מצטרפת עיקר בשעת טפל השונות.כונת הגישות נחלקו במה להבין .ויש

נ* אריאל משה בכורי בני עם בצוותא נתלבנה זו שלו"סוגיא מצוה הבר לקראת י

תשנ .ט"בשנת
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להסבי הטפלכדי את פוטר שעיקר הכלל ביסוד נדון התוספות דברי .ר

על להצביע הזהשלשיש הכלל של :הבנות

ברכה.א לחייב חשובה אינה טפלה שאכילה זו.יתכן עמדה לפי

כטפל המשני הדבר מגדירה העיקר שמציאות אלא הטפל פוטר העיקר אין

מברכה פטורה מצ.שממילא טפל חשיבות חוסר אי לשקול להלכותויש ומצם

אחרים בתחומים גם ששייך או .ברכות

את.ב גם וכולל שייך העיקר שברכת אלא בברכה חייב טפל גם

זו.הטפל תפיסה לדין,לפי הבסיס מהוה והטפל העיקר של המיוחדת הזיקה

להל.זה מוגבל זה שדין לומר .ברכות'וסביר

תערו.ג אין אם גם אחת כאכילה נחשבים והטפל העיקר בתשמא

ביניהם וטפל עיקר של קשר שיש מכיון זו,אחת אכילה הפוטרת והברכה

המשולבת האכילה המגדיר העיקר ידי על זה.נקבעה תלויה,לפי הברכה

הנאכלת בחפצא דוקא ולאו האכילה הקודם.בטיב למהלך מקבילה זו הבנה

בברכה חייב טפל שגם מסויימת לטפל,במידה גם שייכת העיקר שברכת ,אלא

כחלק אלא נפרד כמעמד קיים הטפל שאין בזה ממנו שונה גם היא אבל

העיקר הראשונה.מאכילת הגישה שאין,כמו סבורה זו שלישית עמדה אף

נפרדת ברכה טעון טפל .דבר



בגמרא ש:)לו(ועיין ושמואל רב מחמשת"שסבורים בו שיש כל

ע מברכין מזונותהמינין מיני בורא הזה."ליו הדין את מקשרת הגמרא אין הנה

הטפל את פוטר שעיקר הכלל עם המינים חמשת בתערובת אולם.ששייך

ג'הל(ם"הרמב עיקר)ז-ד:ברכות בדין ושמואל רב של הדין את מבסס אכן

הטפל את :ל"וז.פוטר

לבדו בין בקדרה שבשלו המינין מחמשת אחד של קמח

שעירבו אחריםבין דברים בורא...עם עליו מברך בתחלה

מזונות חשוב...מיני הזה המין כשהיה אמורים דברים במה

טפלה היה ולא המינין,אצלו מחמשת אחד היה אם אבל

הטפלה את ופוטר העיקר על אלא מברך אינו טפלה שעירב
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על מברך טפלה ועמו עיקר שהוא כל בברכות הכלל וזה

הטפ את ופוטר עםהעיקר מעורבת הטפלה שהיתה בין ילה

מעורבת היתה שלא בין הטפלה...העיקר היא כיצד

אחד של קמח בו ועירב שבשלו כרוב או לפת כגון המעורבת

מיני בורא עליו מברך אינו לדבקו כדי המינין מחמשה

טפלה וקמחו עיקר שהלפת הטפלה...מזונות היא כיצד

מל דג לאכול שצריך הרי מעורבת עמושאינה הפת ואכל יח

המליח על מברך זה הרי ולשונו גרונו המלח יזיקו שלא כדי

בזה כיוצא כל וכן לו טפלה שהפת מפני הפת את .ופוטר

שהרמב רק שלא להעיר בענין"ויש ושמואל דרב דינא את רואה ם

וטפל עיקר של כיישום המינים חמשת כמקרה,תעורבת מציגו שהוא אלא

של טיפוסי והאב וטפלהראשון של,עיקר המקרה גם מצטט כך אחר ורק

ופת מליח של משני!המשנה כחלק דין פי על נחשב הטפל שהדבר נפרש אם

הרמב וסדר שיטת אז ממש מעורבים הם שאין היכא גם העיקר אכילת ם"של

למדי .סבירים

שהבה לציין יש זה כל בהל"ולאור דינאכותג בין הפריד ברכות

לת ששייך ושמואל רב שחלשל וטפל עיקר של הכלל ובין גרידא ערובת

מעורבים שאינם אוכלים פוטר.לגבי שעיקר הדין שאין סבור הוא ולכאורה

אחת אכילה הגדרת על מיוסד הטפל .את



להכין כדי קודם הטפל שנאכל במצב והפוסקים הראשונים נחלקו

העיקר לאכילת או"המהר.ולהקל סי"שו(ז"ח שאע)לח'ת מברכיןשפ"פוסק

בו פירות גרעיני העץעל פרי אחריהם,רא לשתות ערב שיהא כדי כשאוכלם

שהכל אלא מברכין אין 1.מים

דבריו בהבנת המפרשים קודם,ונחלקו טפל שאוכל שכל התכוון אם

שהכל מברך דורש.לעיקר תמיד לעיקר קודם שטפל להורות התכוון שמא או

העיקר שהכלובמק,ברכת בברכת חייב העיקר זה .רה

מש1 לג"ועיין בהמשך ואכמכ מתובלת פת .ל"בי
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הטפל את פוטר עיקר של הכלל ביסוד תלוי הדבר .ולכאורה

כלל בברכה חייב טפל שאין הראשונה בעמדה ננקוט שתמיד,אם נסיק אז

מידי לצאת כדי הגברא הנאת על כללית ברכה שהיא שהכל ברכת רק מברך

ברכה בלא הזה העולם מן ליהנות שלא הכללי אם2.).להברכות(החיוב אבל

עצמו בתורת בין העיקר בברכת שנכלל אלא בברכה חייב טפל שגם נגיד

תערובת מעין העיקר מאכילת כחלק שנחשב משום ברכת,או יברך בהחלט אז

לעיקר קודם טפל כשאוכל דוקא אחר"ונפק.העיקר שנאכל שהעיקר במקרה מ

משהכל חוץ ברכה דורש .הטפל

הדשן בתרומת כדי)לא:א(ועיין שאוכל שמי פוסק דבריו שבראשית

אח אח"שיוכל מברך יין לשתות גרידא"כ היין ברכת העיקר,כ ברכת !דהיינו

למפרע העיקר בברכת שיוצא שהתכוון יוצא דבריו לגמרי,ומתוך שפטור ולא

עיקר.מברכה של הדין שייך לא בכלל שמא פיקפק הוא דבריו שבהמשך אלא

העי כן אם אלא הטפל את קודםפוטר נאכל .קר

אין לטפל קודם העיקר שאין היכא שכל לומר מקום יש הגישות ולכל

וטפל עיקר של וחלות וצירוף והשלישית,גדר השנייה הגישה לפי .ובמיוחד

כך המהר"התה,אחר דברי ציטט או"ד שהכל"ח לברך תמיד שחייב והבין ז

יין ברכת הוה העיקר ברכת אי גם לעיקר קודם בעלויוצא3.בטפל שמתיחס

שהצגנוהו"התה כפי הסוגיא צדדי לכל במג.ד את)ריב'סי(א"ועיין שפירש

המהר או"דברי השני"ח בכיוון חובת,ז ידי לצאת העיקר ברכת מברכין שתמיד

קודם הטפל נאכל אם גם בטפל .ברכת

בב התה)ריב'סיח"או(י"ועיין דברי מסקנתו"שציטט על וחולק ד

הר ברכה מברכין לטפלשלא "ל"וז.אויה רבינו: שכתב מה דלפי לי ...ונראה

למתק שבא בשביל נמי הכא אחרת ברכה בו שייך לא השיעור חסרון דבשביל

ברכתו תשתנה לא הב".השתייה דוחה חייב"בודאי טפל שאין העמדה י

ברכת.בברכה כבר לברך אפשר אי קודם העיקר שאין שכל הוא סבור וגם

לקי או הטפל על עהעיקר הטפל חיוב העיקר"ים ברכת טפל.י לדעתו ולכן

לו הראויה ברכה וטעון מכשיעור לפחות .דומה

שהכלו2 ברכת בענין היובלות ביבול מאמרי .ל"ואכמ.עיין

הטפלו3 את פוטר שעיקר הכלל שייך לא שמא מסתפק כשהוא התשובה בסוף בדבריו גם עיין

טפל ואכילת עיקר .ל"ואכמ.בשתיית



רוזנצוייג"המו מיכאל ר 106

מכשיעור"הרמ ופחות טפל בין ההשואה את דוחה משה בדרכי א

גרועה אכילה שהוה מהותי חיסרון הוה שטפל טעונה,מכיון אינה ועקרונית

פרטית ב.ברכה שהכל מברכין תמיד דעתו שלפי להתפלא קודםואין טפל

אחרת ברכה היא העיקר ברכת אם גם 4.לעיקר



איגר עקיבא רבי המשנה(הקשה על צריכה)בפירושו המשנה למה

שברכת קבעה כבר שהיא אחרי הטפל את פוטר שעיקר הכלל את לשנות

לה שטפלה משום הפת את פוטרת .המליח

ל מקום היה הכלל שבלי אתותירץ פוטרת העיקר שברכת חשוב

גם הטפל של החפצא שכוללת ברכה היא העיקר שברכת גונא כהאי רק ,הטפל

בירך שאם הפת לגבי גם שייכת המליח של שהכל שברכת ומליח פת כגון

חובתו ידי יצא פת על פוטרת.שהכל העיקר שברכת לחדש בא במשנה והכלל

לחפצ כלל שייכת הברכה שאין היכא גם הטפל עיקראת של היחס לאו אי זו א

משקפת"ההו.וטפל הטפל את גם שכוללת העיקר בברכת רק שייך זה שכלל א

לברכה זקוק הטפל לפיה השניה הטפל,הגישה על חל העיקר לפי.וברכת

הטפל של החפצא כולל לא העיקר כשברכת גם זה כלל ששייך יש,המסקנה

שאכן הוא וטפל עיקר של החידוש אם לפקפק עלמקום העיקר ברכת חל

כה לעיקר"הטפל כטפל מעמדו בגלל אחרת,ג גישה על מבוסס זה שכלל או

לברכה–לגמרי זקוק טפל שאין א(או כחלק,)'גישה הטפל אכילת שנחשב או

הל לענין לפחות העיקר מאכילת נפרד ג(ברכות'בלתי 5).'גישה

קכאו4 פסחים שלמה בחשק גם הל"ובאו,.עיין כה"ק'ז סימן .ש

בהלכותו5 להריטבעיין :ל"וז)יא:ד(א"ברכות

אחד אם מתערב וריחם חלוקים ממינים בשמים בהם שיש שמן או מים

עיקר שהוא אותו על מברך עיקר אחד,מהם שאין בענינם שוין כולן ואם

ופוטר יותר בברכה חשוב שהוא אותו על מברך מחביריו יותר טפל מהם

השאר ב.את כללית ברכה כולם על שמברך אומרים בשמיםויש מיני .ורא

הברכה חשיבות ידי על וטפל עיקר של הדין שהוגדר הראשונה הדיעה לפי רק.יוצא סביר וזה

לטפל שייך העיקר ברכה מחודש,אם זה אז .וגם
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בתוךנחל לעיקר טפל בתורת דבר באכל ובהראשונים בירושלמי קו

או הראויה ברכתו מחדש לברך חייב אי עצמו בתורת אכלו כך ואחר הסעודה

העיקר בברכת חובתו יצא לברכה.כבר זקוק אינו שטפל נפרש א(אם )'גישה

עצמו בתורת ולא העיקר מאכילה כחלק לטפל שמתיחסים ג(או אז,)'גישה

המש זהאין אוכל על לברך הוא וחייב כעיקר למעמדו כטפל ממעמדו וצירוף ך

חדשה אכילה ששייך.ככל העיקר בברכת נכלל שטפל בעמדה ננקוט אם אבל

כה ב(ג"לו וא,)'גישה זו חפצא על בירך שכבר לטעון מקום יש לברך"אז צ

אחרת בצורה אליה מתיחס שהוא למרות .שוב

מא(א"הרשב מח"ד:ברכות שלא הסעודהה נפרדת)מת ברכה דורש

עצמה בתורת זו חפצא על ברכו לא שמעולם :ל"וז.מכיון

מדקיי לחייב יש ראיה קצת שבתוך"ומיהו היין על בברך ל

וזה לשתות דזה משום המזון שלאחר היין את פטר לא המזון

דב גב על אף אלמא כיוןילשרות הסעודה בתוך יין על רך

כ חשובה שבתחלה שתייתו להשאין פטר לא שבסוף שתייתו

כ ולברך לחזור אלא"וצריך ממש עליהן בירך דלא הכא ש

צריך שהוא מלאכלו גמר כבר ופת דפת בגררא שנפטרו

ולברך .לחזור

מא(א"הריטב הבאים"ד:ברכות דברים הברכה)ה מן ופוטר חולק

זה"כה לחפץ הראויה ברכה בירך לא שמעולם פי על אף דימהו.ג והוא

הבא בוראלפת לברכת ולפעמים המוציא לברכת זקוקה שלפעמים בכסינין

מזונות אלא,מיני אחרת ברכה לברך חייב לא אליה בהתיחסותו שינה ואם

בירך שכבר בברכה אלו"יוצאים פירות שנפטרו שכיון בה כיוצא זו אף

ואפילו מהם והולך אוכל באכילתן נמלך שלא זמן כל מהן לאכול והורשה

סעודתו 6."אחר

בהלו6 גם להריטב'עיין שם).ד:ג(א"ברכות בדבריו גם עיין ירק)לד:א(אבל אכל שאם

ירק אכל ואז שהכל ובירך חי נאכל בפהשאינו לברך חייב מין"מבושל אותו שהוה למרות .א

ועיקר טפל בתורת אכיל בין הבחין הוא כדרכו,כנראה ושלא כדרכו .ואכילה
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הריטב על"ולכאורה חל העיקר שברכת לומר זה בדמיון התכוון א

עליו בירך שכבר ונחשב הטפל היתה.הדבר לא בכיסנין הבאה לפת ההשואה

העיקר אכילת לגבי הוא שבטל או מברכה מופקע טפל אם משמע.שייכת וכן

נוספת ראיה שהביא דבריו מהמשך :ל"וז.גם

דאמרינן ממאי היא גמורה בשכחוראיה לן דאיבעיא לקמן

ברכה בלא סעודתו גומר אם לפניו בירך מי,ולא ואהדרינן

ריחו עוד ויהא שום ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאכל

אם.נודף המין מזה נהנה שכבר מכיון שנסתפקו כאן הרי

כלל עליו ומברך ברכה,חוזר בלא ממנו לאכול שיגמור .או

שום שאכל מפני אלא לחייבו טעם מצאו לא עיקר וכל

באיסור תחלתו היתה שאכילתו שאכילתו.כלומר הכא אבל

עליה מחייב לא תו בהיתר ממנו ונהנה היתה בהיתר תחלה

כרצונו והולך ואוכל נכון.לברוכי .וזה

אכילת"הריטב נחשב עיקר בתורת וסופו טפל בתורת אכילתו שתחילת מניח א

אחד שוםהמשך אכילת 7!כמו



ביחס הטפל את פוטר העיקר שברכת הכלל את קבעו והגמרא המשנה

ראשונה ברכת.לברכה ולגבי אחרונה ברכה לגבי גם שייך זה כלל האם

חשוב?המצוה דבר דין פי על נחשב אינו אם או לעיקר בטל הטפל ,אם

שי הזה שהכלל לומר ראשונהסביר ברכה לתחום מעבר הדין,יך שעיקר מכיון

והטפל העיקר בין היחס בטיב או הטפל מעמד בחוסר הדין.נעוץ יסוד אם אבל

נחשב שהטפל למרות העיקר בברכת הטפל ברכת חובת לצאת שאפשר הוא

לברכה זקוק עצמו והוא העיקר מן בהלכות,עצמאי מיוחד דין שזה אפשר אז

להב,ברכות גם ברכותוניתן ושאר ראשונה ברכה בין אחרונה,חין ברכה כגון

המצוה בין,וברכת ניכרים ושינויים שונים מחייבים שישנם שמצינו כמו

שונים ברכות .סוגי

הרשב"הריטב7 קושיית יישב התם"א ששאני נוספת ברכה שטעון המזון ולאחר בתוך מיין א

משקה מדין שוב לברך חייב ובסוף אוכל בתורת בירך .ל"ואכמ.דבתחילה
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בו הפירות'הל(הכל ראשונה)ברכת ברכה בין נבחין שמא מפקפק

"ל"וז.ואחרונה היה: שאם וזית בצנון דאפילו שאמרנו לזה לעיין וצריך

שלפניהה מברכה הזית ברכת פוטרת הצנון ברכת עיקר נאמר,צנון אם

לא או כן גם שלאחריה מברכה אותה אותה.שיפטור דפוטר הדין דהוא ואפשר

כןהמברכ גם מיוחד."שלאחריו דין שזה הבין הוא מוגבל,כנראה ואולי

ראשונה הזה.לברכה הכלל בטיב ספיקו גופא שזה מא(א"הרשב.או :ברכות

פפא"ד רב סי(י"והב)ה ובסי'ריש שדין)רח'ריב פשוט כדבר מניחים

אחרונה ברכה לגבי גם חל וטפל 8.עיקר

סוכה בסוגיא גם "לז(ועיין ר"א:): לר'ל לא'ירמיה טעם מאי זריקא

לולב נטילת על אלא מכולן?מברכינן וגבוה ולבריך.הואיל לאתרוג ?ולגבהיה

מכול"א גבוה ובמינו הואיל המכתם."ןל בספר "שם(ועיין עיקר): והוא פירוש

הטפילה את ופוטר העיקר על ומברך לו טפלין המינין מפרשים.ושאר ויש

מכולן גבוה ובמינו שמו...הואיל על האגודה כל כאילו,ונקראת הוא והרי

בשמו ואחד אחד כל על ."מברכין

לברכת גם הנהנין ברכת של הכלל שייך הראשונה הדיעה לפי

מהארבעה9.המצוה אחד כל על בנפרד הברכה שחל משמע השנייה ולדיעה

ידי על שנקבעה הכוללת מההגדרה כחלק נחשב בנפרד אחד שכל בגלל מינים

את.הלולב פוטר עיקר של אחד להיבט הולמת זו שהבנה לומר מקום והיה

הכלל!הטפל על שמבוססת הראשונה לדיעה זו שיטה ניגד המכתם והנה

ברכההםו8 טעונים שלא הסעודה מחמת הסעודה בתוך הבאים דברים לדין היסוד שזה סבורים

נפרדת הסעודה.אחרונה ברכת מדין נפרדת סוגיא שזה לומר ניתן וטפל,אבל עיקר בתורת .ולא

הגר.ל"ואכמ התכוון כן זצ"ולכאורה פיינשטיין באגרו"מ משהל ד"או(ת .)מב:ח

שו9 ציין שם משה באר בפסחיםבהערות לשיטתו בזה אזיל על.)קטז(המכתם מברכין שאין

אע מצוה"החרוסת שהוא שמצוה.פ לומר שייך אי בשאלה שדן שם משה באר בהערות ועיין

וכו לחברתה בטילה שהיא או חשובה אינה ברמב.'מסויימת פיהמ"ועיין שסבור"ם פסחים ש

בברכה חייבת היא מצוה הוה חרוסת בהל,שאם הצורך"הרמב)יא:ז(חמץ'ואילו השמיט ם

שם.לברכה משנה בלחם המצוה.ועיין בברכת הטפל את פוטר עיקר אי בשאלה שנחלקו ,יתכן

חרוסת מצות בעצמאות נחלקו שמא הגרי"מו.או סולובי"ר זצ'ציד שלפי"יק הציע פעם ל

בהל"הרמב החרוס'ם שנוכחות אלא מצוה מעשה בגדר שאינו משום לחרוסת ברכה אין תחמץ

מעשה בלי המצוה קיום הוה .ל"ואכמ.בשולחן



רוזנצוייג"המו מיכאל ר 110

פ הטפלשעיקר או.וטר הטפל על לברך חיוב שאין בתפיסה נוקט הוא כנראה

בנפרד לו מתיחסת העיקר ברכת ואין לעיקר לגמרי בטל 1011.שהטפל



אחרונה בברכה גם שייך הטפל את פוטר שעיקר הפוסקים ,לפי

אכל אבל אחרונה ברכה לחייב כשיעור העיקר אכל לא אם הדין מה

כשיעור הטפל.הטפל את פוטר עיקר של הדין בהבנת תלוי הדבר .ולכאורה

יברך לא מסתמא ברכה לחייב חשוב טפל שאין הראשונה בעמדה ננקוט אם

ברמבו10 הל"עיין וכתב:)ו:ז(לולב'ם הגמרא מניסוח לולב"ששינה נטילת על תחלה מברך

לו סמוכין וכולן בזה"הואיל שדנו במפרשים הדין.ועיין על מבוסס שזה הבין מנוח רבינו

הטפל את פוטר המכתם.שעיקר בספר לדיעות שהענ,ביחס מרכזיתיתכן בשאלה תלוי גם ין

עצמו בפני קיום גם מהוה מין כל אם הגזול בלולב בסוגיות למשל.שנדונה רבינו,עיין בדברי

בהג ז'הל(מ"שמחה ומג"ובשו,)ז:לולב וכו"ע בנפרד מברך אי ומין מין בין סח בענין .'א

.ל"ואכמ

בפסחיםו11 האחרונה במשנה ורבי.)קכא(עיין ישמעאל רבי הפסחשנחלקו ברכת אם עקיבא

זבח של שפיכה.פוטרת בכלל זריקה אי בשאלה זו מחלוקת תלו בירושלמי.ובגמרא ועיין

פסח בכלל זבח ואין זבח בכלל פסח שהרי הפוך להיות צריך שהיה זעירא ר ותירץ.שהקשה

ש'ר טפילה"מנא והזבח עיקר פוטר".הפסח שעיקר חכלל ששייך משמע הירושלמי מסקנת לפי

המצוהה בברכת גם ההו.טפל גם אי לחקור שמדין"ויש וטפל עיקר של להדין גישה משקפת א

הפרטי המצב על הכללית הברכה לגמרי,חלות אחר דין שזה .או

תוד בסוף גם ר"ועיין בשם כשתמצא כהן'ה .חיים

ברשב המשנה"ועיין על יד.ם בחגיגת דנה המשנה הראשונים שיה'לרוב וכדי הפסח עם אשבא

השובע זה.על לפי ביו,גם עצמאי קיום הוה זו חגיגה כמה עד לעיין מקום פסח"יש של ,ט

המצות חג ערב לפסח,שהוא תורמת גם שהיא גם.ל"ואכמ.כל שנחלקו אחת דיעה יש אבל

אחרים ונדבות לפסח,בנדרים טפל או משולב ממש שהזבח לומר יותר קשה .ואז

שהקשה אתר על שלמה בחשק עועיין הזבח ברכת שיפטר יתכן שאינו"איך הפסח ברכת י

אחריו אלא לעיקר.נאכל קודם טפל בענין והפוסקים הראשונים דיון רקע על בזה לדון ,ויש

לעיל וטפל.כדציינו עיקר של הכלל על מבוסס לא המשנה של הזה הדין אם לחלק,אבל יש

גם זו .בשאלה

ובפוסקים בראשונים דיון גם יו(יש ורמרבינו וכו"נה פת)'א באכל ידים נטילת חיוב לענין

טפל הטפל.בתורת פוטר שעיקר הכלל בטיב שתלוי .ל"ואכמ.ויתכן
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כה אחרונה העיקר12.ג"ברכה שברכת אלא בברכה חייב שטפל נגיד אם

הטפל על הטפל,חלה ברכת לברך חייב העיקר ברכת לברך יכול שאינו .כל

העיקראם שיעור להשלים יכול גם שמא העיקר מאכילת כחלק נחשב הטפל

העיקר של אחרונה ברכה .ולחייב

הציון בשער שיש)ע"סקרח'סיח"או(ועיין היכא בדין שמסתפק

העיקר על אחרונה ברכה חיוב אבל.ספק פטור לגמרי טפל שאין ומשמע

העיקר שיעור להשלים מצטרף אינו ספק,גם שיש כל העיקראבל מצד חיוב

עצמו בתורת הטפל על ולברך להתיחס אפשר כה.אי שרק הוא סבור ג"ואולי

האחרונה ברכה מצד הטפל הפוטר ועיקר טפל של הגדרה הוא.יש שמא או

העיקר מצד חיוב שיש שכל גרידא,סבור לעיקר טפל בתורת הטפל ,חייב

אחת חפצא או כאכילה העיקר עם משתלב שאינו .למרות

ברכהועיי בעמק הנהנין(ן ה,ברכת בזה)אות חיים החפץ על שתמה

העיקר ברכת אגב ויוצא שנכלל אלא בברכה חייב אינו שטפל הפשט אין .שהרי

העיקר על מברך אינו למעשה אם ברכה,ולכן חיוב ספק בגלל זה אם ודאי,גם

עצמו בתורת הטפל על לברך .חייב

באגרו משהועיין ד"או(ת ב)מב:ח בהשנשאל ופיקפק זו .שאלה

קובע אינו הכלל שהרי הטפל ברכת לברך שחייב לומר צידד דבריו בתחילת

העיקר ברכת שיש היכא כל העיקר בברכת שנפטר אלא טפל דוחה.פטור והוא

לשיעור מצטרף שהטפל משום העיקר ברכת שיברך העמדה בעלמא כסברא

כטפל.העיקר פת שיעור שאכל במקרה הסיק הוא בסוף שאכל(למליחאבל

מכשיעור בנ)פחות אחרים,ר"שיברך מטעמים שכל.אך נמצא אופן בכל

בענין הפוסקים בדברי מתבטאות הטפל פוטר שעיקר הכלל להבנת הגישות

זו .שאלה



הנ בתוס,ל"לאור להמחלוקת הסבר להציע הקשינו.ל"הנ'אפשר

אכשתישלפי שבעינן משמע אחתהדיעות בבת וטפל עיקר ובמה,ילת

אחרונה12 ברכה שלגבי קובעת העיקר של ולא הטפל של שיעור שיש שהעובדה נאמר אם אלא

וטפל עיקר של הגדרה לברככ"וא.אין גם וטפל עיקר של הכלל שייך אם שאף חידוש היצא

אחר באופן מוגדר הוא שמא .אחרונה
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הם בהבנת.שונים שונות גישות משקפות אלו שדיעות להבין אפשר כעת אבל

הטפל את פוטר שעיקר .הכלל

אכילתההדיע בזמן נוכח יהא שהעיקר הצורך את מדגישה הראשונה

שהוא.הטפל כל הברכה מן פטור שטפל התפיסה על מבוסס שזה לפרש ונראה

ה אגב כטפל להעיקרמוגדר העיקר,תיחסותו בנוכחות תלוי הכל .וממילא

מצורף להיות חייב שהטפל דוקא מדגישה השניה הדיעה אבל

העיקר באכילת כבר להטפל כונה גם ושיהא מתאים.להעיקר זה ואולי

להיתפס כדי העיקר אכילת בתוך להשתלב צריכה הטפל שאכילת להשיטה

ברז.בברכתו מא"וברשב(ה"ועיין ר"ד:א פפאה הטפל)ב שיהא צורך שיש

העיקר ברכת בזמן העיקר,נוכח אכילת בזמן רק תואמת.ולא זו דרישה ואולי

הטפל על חלה העיקר שברכת הברכה,הגישה בזמן תלוי הכל 13.ואז

ומליח13 גנוסר דפירות בסוגיא יונה רבינו הבנת התוס.)מד(לפי לקושיית מקום ',אין

זו מקושיא שיצאו הראשונים כללי לאמץ סיבה שום רעק.ואין בדברי גם במשנה"ועיין א

מקום בשינוי שמדובר ב.שהסביר כלל מופיעים לא אלו שכללים לציין .ל"ואכמ.ם"רמבוראוי



יצחק ח"תשס●'מבית









לברךשלפעמיםאומרת)א,ט(המשנה האדם את מחייבים ,נסים

הנסים ברכת מפרטתהמשנה".הזהבמקום'כונסיםשעשהברוך"היאונוסח

".לישראלנסיםבוושנעשמקוםהרואה"והיינו,זוברכההמחייבאחדמצב

חייבאיהודיחידאניסא"והיינו,זוברכההמחייבמצבעודמביאה.)נד('הגמ

נסלישעשהברוך"מברךנסלושנעשהמקוםהרואהשיחידכלומר,"לברוכי

".הזהבמקום

הנסיםמחייביםהםאםמקריםחמשבעודשואלהירושלמי ברכת

"לאאו כגוןמסוייםאדםהיהואםרבונסיועלאביונסיעלאדםשיברךמהו:

ועזריהמישאלחנניהכגוןשמיםשםבושנקדשואדםוחביריוצרויהבןיואב

לברךאדםחייבהאם:שואלהירושלמי,כלומר?"שיברךמהושבטיםונסי

האם?רבושלנסעללברךחייבהאם?)אמושלה"וה(אביושלהנסעל

שנתקדשאדםשלנסעללברךחייבהאם?סוייםמאדםשלנסעללברךחייב

לבסוף?שלםלשבטשאירענסעללברךחייבהאם?ידועלשמיםשם

1.בספקונשארו,אלובשאלותהכריעהלא'הגמ,)שלנוהגירסאלפי(

לושישלאדםשיארענסכלעללברךשיששכתב)ט,יברכות(ם"הרמבעלמנוחברבנו'עי1

מעלהדישפ"ויל.מאדעדהנסברכתשלהגדרמרחיבכמובןוזה,בהצלתםותועלתהנאה
,עדיףברכותדלהרבות)ה,ו(הירושלמיעלהחרדיםספרבעל'בפיכדאיתא,ברכותבריבוי

כדיהוא'וכומסוייםואדםואביורבונסיעללברךשישדהצדפ"ילדידןבירושלמיה"וה
ב"וע(ברכותלהרבות סי"ע האו'י בשם האגור בשם וט"ומג,ז"ריב ופמ"א סק"ז שם וזהו,)ג"ג

:)מא(א"הריטבש"כמ,ברכותבמיעוטמעלהדישפ"יל,גיסאלאידך.מנוחרבנוכוונתכ"ג
.בברכותלמעטכדיהוא'וכוורבואביונסיעללברךשאיןהצדד"בנה"וה,ברכותלמעטדיש

מוגבלתל"הנדחקירהל"עי למעטם או בברכות להרבות והשבחההודאהלברכותדוקאאם
מקוםאותוראהושובהנסמקוםראהשאם)ג,ריחבטורד"הו(ד"בראב'דעי,הנסיםברכתכגון
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בירושלמיגירסאות'גיש,אכן גורסהטורבשםיוסףהבית.אחרות

בןיואבכגוןמסוייםאדםהיהאם?ורבנסיועלאביונסיעלאדםשיברךמהו"

לפי".מברךוחביריודניאלכגוןשמיםשםבושנקדשואדםוחביריוצרויה

,ורבובאביו'הגמששאלהוהיינו,השאלותבכלהכריעה'הגמ,זוגירסא

,מברךידועלש"שושנקדשמסוייםדבאדםדתניאמברייתא'הגמוהכריעה

.ורבולאביוה"וה

,מברייתאולאמסבראהכריעה'שהגמהטורגירסתילפפ"ילנ"א

אםאבל,לברךחייבאזמסויימיםאנשיםהיואםואביודברבוהיאוהכרעתה

פסקיקיצורשלי"בדפופסקוכן.לברךחייבאינואזמסויימיםאנשיםהיולא

הטוריםש"הרא הבעל .בגליוןשםכמבואר,)א,ט(שכתבו

היהאם?רבונסיעלאדםשיברךמהו",ז"כעיגורסהטורבשםח"הב

מסוייםמאדםוהשיבהרבועלשאלה'דהגמל"כנומפרש".'וכומסוייםאדם

הב.י"עש"שושנקדש שלח"פירוש מאותו יוסףדלהביתיוסףהביתשונה

אביושלהנסעלדמברךפשיטאח"ולהבאביועלגםהולכת'הגמשאלת

2.רבוכלפירקהיתה'הגמושאלת

היהואםרבונסיועלאביונסיעלאדםשיברךמהו"גורסש"ראה

כגוןשמיםשםבושנקדשואדםוחביריוצרויהבןיואבכגוןמסוייםאדם

מהושאלה'שהגממפרשיוסףהבית,זוגירסאלפי".מברךוחביריודניאל

ופושט,י"עש"ששנקדשואדםמסויםואדםורבודאביומקרים'הדבכלהדין

.בכולםדמברךראיהבלאבראמס

לאדםדמותרז"הריאבשם)א"סקריט'סי(מ"בד'ועי,רוצהאםפעםעודלברךיכוליום'לתוך
ד"דהראבל"ואפ,)לקמןיתבארגומלוברכתהנסברכתביןהקשר(אוהבועלגומלברכתלברך

רמב"וע(והשבחההודאהברכותבריבויקפידאואיןמעלהדישסובריםז"והריא י"ע ,)כו,ם
זההפסקובלאלברכהברכהביןיום'להפסקשצריךסובר)ג,ריחבטורד"הו(ש"הראכ"משא

בדרישה'ועי,והשבחההודאהברכותבמיעוטמעלהדישש"הראדסוברל"ואפ,לברךאסור
הראב'שפי)א"סקשם( ו,אחרבדרךד"דעת ליישב נראה,אכן.ק"דוויש שהירושלמייותר

לברךרשותאוחיובלגרוםיכוליםאלואנשיםכלפילהמברךשישוהיחסההערכהאםמסופק
).ב"סק(ח"הבש"וכמ,לקמןכמבואר,לאאו

נראהלברךצריךשבןפשוטלאאופשוטאםח"והבי"הבבין'המח2 אביו של הנס דהיאעל

שרקגורסדידן'דגי,בבבלי).נדא"הגרבהגהותד"הו(גאוניםהוגירסתשלנוגירסאבין'מח

ובןבנושאףגורסיםוהגאונים,יוסףכהביתוזהו,עליולברךצריךנסלושנעשהעצמוהאדם
.ח"כהבוזהו,אבותיהםשלהנסעללברךצריכיםבנו
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שהגממפרשהפניםוהמראה זו גירסא שלהשאלותמניחהראלפי

שמיםשושנקדשמסוייםדאדםהשאלהרקופושטת,בתיקוורבואביו ם

ידוע .מברךאלודבמקריםדנפשהמסבראל



פיעפוסקיםח"והביוסףוהביתהטור ,אמנם.ל"כנ,הירושלמיל

שמביאים .הירושלמישאלותלפשוטמהבבליראיותיש

שלהנסעללברךאדםשצריך:)נד(שלנו'בגמגורסיםהגאונים.א

עניןהמיחוששער(האדםבתורתן"והרמב).ליתאשלנובגירסאאבל(אביו

לברךצריךכךאביושלנסעללברךשצריךשכשםמזהראיהמביא)הרפואה

.רבושלנסעל

הרמבלדחותישאבל כל"ראית לרבו לתת לרבו אביו דמדמינן דהא ן

בכבוד התלויים דינים לענין דוקא היינו אביו המפורשים(דיני הדינים כגון

סי"ביו בכבוד,)רמב'ד תלויים שאינם דינים לענין לא דברכתד"ונידו.אבל

אלא,רבוכבוד'בהלע"בטושולאת"ת'בהלם"ברמבהוזכרלאהנסים

שראפכ"וא,בכבודכללתלויהלאהנסיםדברכתמשמעוזה.ברכותותכבהל

(מאביורבו'ילפיולאלחודורבולחודדאביולומר לקמןבזהש"מ'ועי.

הנסים לברכת כמחייבים ויחס כבוד .)גבי

נסמהבבליראיהעודהביאוהראשונים.ב על לברך תלמיד שצריך

רבו דאיתא,של נד(מהא בר:)דף כשנתרפאדרבה ברכו ורבנן חנא בר

רבם'ר הריטב,יהודה הוכיחו ראשונים)ט,י(מנוח'ור.)נד(א"ומזה ועוד

צריךסוברשהבבלי .רבושלהנסעללברךשתלמיד

לברך.)נד(ה"בראיןעי,אמנם אדם שיכול רק מזה שלומדים שכתב

את רואה נסכשהמברך לו מזהאבל,שנעשה לומדים עללברךאין

לרבו נס בו .שנעשה

הכידמשו)ריט'סי(הטורכ"משפ"עלדחותישעוד הוצרךם

אמן'ר אחריה לענות לחוד,יהודה בשמיעה יצא רבב,ולא היתה"דברכת ח

ברכתברכת אמרי,ולא לא כעונה'ולפיכך שומע זהולפ.בה י

מגמ ראייה .רבושלהנסעללברךהתלמידעלשישזוראאין
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וכמו,חובההיתהח"רבבדברכתל"אתלודאפילדחותישעוד

הרשב בב"הו(א"שסובר סי"ד י"מ)ריט'י הגומל"מ ברכת היתה שברכתו ל

הנסים ברכת חלוקים,ולא הנסים וברכת הגומל ברכת הט"כמש,וגדרי ז"כ

סק'סי( אפי)ו"ריט שייך הגומל סכנה'דברכת של ממצב ניצול י"עכשאדם

ע שאפשר הטבע"תשועה דרך בתשועה"משא,פ רק שייך הנסים ברכת כ

אפשרשא פיעי הטבעל אמרי.דרך הקל הגומל בברכת דוקא שיברךנןואולי

רבו נס אמרי,על לא החמור הנסים בברכת רבו'אבל נס על ע"וע(.שיברך

ח תשובות הנס,תתנה'עמ,ב"בפסקי וברכת הגומל ברכת בין עוד ,יםשחילק

חובה הנסים וברכת רשות הגומל .)שברכת

צריך:)נז(בבבלימדאיתאראיההראשוניםהביאוועוד.ג אדם שכל

גובלברך דניאלכמומסוייםאדםנסעללברךצריךאדםשכל,אריותכשרואה

,ורבולאביוולאמסוייםלאדםרקשייכתזוראיה,אכן.אריותמגובשניצול

צ"וא מנ"כ שחייב"ב רבול או אביו של נס על לברך תלמיד או ל"יואולי.בן

ואביו'דילפי לרבו מסויים מסויים,מאדם אדם של נס על לברך שחייב שכשם

ורבו אביו של נס על לברך חייב מש'ועי.כך הב"לעיל לבארבשםי"כ הטור

נסהשמצא,הירושלמי על לברך אדם שחייב האומרת סתומה ברייתא הירושלמי

אדם ורבו,מוסייםשל אביו של נס על גם לברך שחייב ממנה ואולי.ולמד

הירו שמצאה ברייתא אותה היא בבבלי המובאת זו הב'ברייתא הטור"לפי לפי .י

.ע"וצ



ונחלקו,מסויםלאדםהדוגמאהואצרויהבןדיואבכתבהירושלמי

)ט"סק(א"המג.מסוייםאדםשםעליוקובעאביושלמעלהאיזההאחרונים

בשםהלכהוהבאור".העולםבכלטבעושיצאכיואבדוקאדבעינן"כתב

והריישראלכלשלבשליחותהלךדהואיואבדשאני"הביאתמידהעולת

ברכות('התוסבשםכתבהשקלוהמחצית".ישראללכלשאירעכמו]הנס[הוא

"נד דניאלכגוןידועלשמיםשםשנתקדשמסויםדםאהתוספותכונתודאי:)

,הירושלמיעלפליג'בתוסהשקלהמחציתשלזהרושופי".פשוטוזה

,שוניםגדריםתריהוייןי"עש"ששנקדשואדםמסוייםאדםדלהירושלמי

.הןגדרחדאתרוייהוהשקלולהמחצית

היטבהבארוהביאו,מסוייםאדםז"בזהלנושאיןכתבא"והמג

לזה'גהביאהלכהוהבאור).ח"סק( .ראיות
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דוקאדבעינןמשמע"צרויהבןיואבכגון"הירושלמימדנקט.א

.העולםבכלטבעושיצאכמותו

משוםוחבריודניאלשלהנסעלדמברכיםמשמעהירושלמי.ב דוקא

שהיופ"דאעל"וצ,מסויימיםאנשיםשהיומשוםולאי"עש"ששנקדש

.צרויהבןכיואבמסויימיםהיולאמ"מ,ביותרחשובים

'והק,לאאואחדשבטשלהנסעלמברכיםאםמסתפקהירושלמי.ג

דמסתמא"הבאה פשטלאה"ואפ,מאדחשוביםאנשיםישושבטשבטבכלל

אשראלוחשוביםאנשיםמחמתשבטשלהנסעללברךדחייבהירושלמי

חשיבותצריךאלא,הברכלחייבסגילאסתמיתדחשיבותל"וצ.בתוכה

מצויהבלתיל"אפכזווחשיבות,צרויהבןיואבשלחשיבותוכמומופלגת

3.מצויהלאכזוחשיבותז"בזהש"ככ"וא,שלםבשבט'אפי

נוה"אפשפירמסוייםאדםעלדברכהאומרא"שליטרוזנצוייגמיכאלר"ומו3 ז"בזהגתל

למעשה( ולא ליז"ועפ.)להלכה :ל"הבאהקושיותליישבנראה

יואבהנקטשלמיהירו.א משוםדוקא צרויה ישאבל,א"המגש"כמהעולםבכלטבעושיצאבן

בזהאנשים טעםל"הבאהכתבשהרי.העולםבכלטבעםשיצאויואבכמושחשוביםז"גם

נשתנוז"ובזה,"העולםבכלמפזריןשאנו"משוםהעולםבכלטבעושיוצאאדםאיןשעתה

למרותהעולםבכלטבעםשיצאויהודים'ואפיאנשיםוישב"וכיוצוטלפוןרדיוי"עהטבעים

שלשתסגיזהויישוב.מפזריןשאנו .ל"הבאהשלהראיותלכל

הק"הבאה.ב ש'ל שנקדש משום דניאל של נסו על מברכים אנחנו ע"למה מברכים,י"ש ואיננו

מסוייםעל אדם שהוא משום בתוס.יו השקל המחצית דלפי ליתא"הנ'ונראה מעיקרא קושיא ,ל

דניאל,מדניאל'ילפיאלא,מסוייםלאדםכדוגמאיואבנקטלאשהבבלי של נסו על שמברכים

מסויים אדם שהוא משום .העולםבכלטבעושיצאבעינןולא,דוקא

הבאה.ג כתב בכלמסויימיםאנשיםשישפ"אעשבטשלסנגבימסתפקדהירושלמיל"עוד

לברך'והק,שבט אותנו מחייב רגיל מסויים אדם של נס בכל,דאם כאלה אנשים שיש פשיטא

מסויים אדם של נס על מברכים אם משאלת זו שאלה הירושלמי הפריד ולמה .שבט

ע"וי בכל"ל דיש היסוד היחיד:בחינות'באדםפ חלקבחינת שלההסתיימות.מהציבורובחינת

ומרומםמסוייםלהיותלואפשריחידדבבחינת,יחידבבחינתדוקאלושייכתמסוייםאדם

כאלאליוכשמביטיםדמיד,הציבורחלקבבחינתאצלושייךלאהסתיימותואבל,מאחיווגדול

נסהיהשהנסוכיון.הציבורחלקימשארוגדולומרומםמסוייםלהיותלוא"א,מהציבורחלק

כלוםלומועלתלאהסתיימותו,הציבורחלקבבחינתלנסשייךהיההמסוייםוהאדם,ציבורשל

.הצלתועלהנסברכתלחייב
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החיובאםלחקוריש ואנשיםומוריםהוריםשלהנסעללברךעיקר

ההדוקהיחסמכחאואליהםלמברךשישכהוההערהכבודמכחבאמסויימים

.בהצלתםותועלתוהנאהבצערםצערלושישאליהםלושיש

דלפי אבהואמסוייםאדם,המחייבעיקרהואדכבודהסובריםונראה

.תקיפיםהכיהכבודרגשישייכיםשאצלו,הנסברכתמחייביכלשלטיפוס

אבכבודשמצותכלומר,יםמסויאדםבבחינתואביורבושלהנסעלומברכים

ובניהםתלמידיהםבעיניל"צוהוריםשמוריםמחייביםרבוכבודומצותואם

.מסוייםאדםשלנסעלכמונסיהםעלמברכיםולפיכך,מסויימיםכאנשים

סי(ח"מהרלמלשוןמשמעכן הטור על הגהות דדין)ב"סק,ריח'בחידושי

מלשוןמשמעוכן.מסוייםכאדםתלמידיובעיניל"צשהרבהואהרבכבוד

כאנשיםבניהםבעיניל"צשההוריםהואואםאבכבודדדיןאדםהחיי

"ג,סז(אדםהחייל"וז,מסויימים ...ובדיבורובמעשהבמחשבההואהכיבוד)

בעיניושידמהדהיינוובלבובעיניוחשוביםשהםבלבו)ואמואביו(שמכבדם

ובשפתיובפיוכתיבהריכ"שאל.כיבודעיקרוזה...שהם

טיפוסהואמסוייםשאדםנמצא".ממנירחקולבוכבדוני מחייביכלשלאב

.הנסברכת

טיפוסהםואםאב,המחייבעיקרהואשיחסלהסובריםכ"משא אב

יחסדהיינו,חזקהכיהיחסישההוריםשאצללפי,הנסברכתמחייביכלשל

'סיא"ומג.נדא"ריטב'עי(המפרשיםבדברי"שותפות"כונההמ,וחינוכיפיזי

פ"אע,רבואצלהתלמידשיחסחידשה'והגמ).שםא"באג"ופמח"סקריח

חידשהועוד.הנסברכתחיובליצורסגימ"מ,להוריוהבןיחסכמוחזקשאינו

א"בנשרוב,ברכהחיובליצורסגימסוייםאדםאצלאדםכלשיחס'הגמ

ם"רמשר"מובארכך(אותוהערכתםמצד,בהצלתוונהניםבצערומצטערים

.תמידהעולתוכדברישלוחםשהואמצדאו)א"שליטרוזנצוייג

ד שיש זו'ונראה מחקירה .תוצאות

אדםלבארהמשיךא"שליטר"ומו אדםמסוייםדגדר ערךהוא כלומר,נכבדתורניישמסמל

להיותנהפךוהוא,ההואוהערךהאידיאלאלבהידוקקשורההואהאדםהעולםכלשבעיני

ולכן"לבנהיסטוריסמל .לברךי"בנכלמחייבשלוהנסי
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נחלקואבל.רבושלהנסעללברךשישמסכימיםפוסקיםרוב.א

:האבמדיןהרבדיןשלומדיםסוברן"הרמב.זהדיןילפינןמנאהפוסקים

".מברךנמיתלמיד,בריהוברובריההואלברוכיבגמריןדאיפשיטוכיון"

לזה אדםמדיןהרבדיןשלומדיםסוברש"הראבשםיוסףהבית,בניגוד

"מסויים ".מסוייםמאדםליהופשטורבואביואלאליהאיבעיאלאז"לפי:

.'המחסברתמהוב"וצ

הנ"וע החקירה לפרשיל"פ וחומרקלומדן"רמבדהש ,לרבומאביול

הזהלעושמביאואביומה הבאעולחיישמביאורבו,נסועללברךחייבלם לם

שכןכלא וחומרוק,.)לגמ"ב'עי(ל ע"שו'עי(כבודלעניןדוקאשייךזהל

אביוהבןמחייבז"עוהחייעלהטובהכרתשמדת,)א,רמבד"יו

שכןוכ ך"בשכמבואררבומחייבוב"העוהחייעלהטובהכרתשמדתל

וחומרקאבל,)חסידיםפרסבשםסוק"סרמב'סיד"יו( שייךלאזהל

דעלמא מילי בשאר לו,ליחסו משיש לאביו יותר שייכות לבן יש דמסתמא

שכתבוכמ,לרבו סי"או(ח"הבה סק'ח א,)ב"ריח יחסו אפשרומצד ללמודי

מאביו כןוא.רבו הכבודמצדבאהנסברכתחיובשעיקרסוברן"הרמב,ם

.וההערכה

אדםמה,לרבומסוייםמאדםו"קלומדש"הראבשםי"הב,בניגוד

לושישמובהקרבו,נסועללברךחייבאליווהידוקיחסלהמברךשאיןמסויים

באהנסברכתחיובשעיקרסוברש"הראבשםי"הב,כ"וא.ש"כלאאליויחס

(וקוההידהיחסמצד הרבדין'ילפיאיךהסברעודח"המהרלבשםלקמן'ועי.

.)מסוייםאדםמדין

לפרשיוכן.ב אברהםהמגלוקתבמחש בגדרל"הנתמידוהעולתן

,העולםבכלטבעושיצאהיינומסוייםדאדםסוברא"המג.מסוייםאדם

ב"וצ.ישראלכלבשליחותההולךאדםהיינומסוייםדאדםסוברתמידוהעולת

.פליגיבמאי

אברהםדהמגל"וי וצירוףוהידוקיחסצ"אהברכהחיובדעיקרסוברן

ויש.הנסלושנעשההאדםכלפיכבודשלרגשירגיששהמברךרק,הנסאל

יחסאצלושאיןפ"אע,העולםבכלטבעושיצאאדםאצלכזהכבודשלרגש

צריךאאלכבודשלברגשסגידלאסוברתמידהעולתכ"משא.והידוק
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שלוחועליחולשהנסדוקאהצריךולכן,הנסאלוצירוףוהידוקיחס

הכיומשו,המברךשל ,ישראלכלשלבשליחותשהלךאדםדוקאהצריךם

4.בהצלתוותועלתוהנאהבצערוצערישראלאישלכלשיש

לפרשיוכן.ג סוברי"דהב,ח"והבא"הרשבבשםי"הבלוקתבמחש

,כגופועליוחביבהשהיאפ"אעאשתועלגומלרכתבלברךלאדםשאין

.ב"וכיוצבניועלוכןאשתועלגומללברךלאדםשישסוברח"הבכ"משא

.פליגיבמאיב"וצ

מרגשינוזלהברכהחיובדעיקרסוברא"הרשבבשםי"דהבל"וי

כלפיוהלכתיות,מסוייםאדםכלפימציאותיות,והלכתיותמציאותיותכבוד

ובניואשתוכלפיכאלוכבודשלתקיפיםרגשיםשייךולא,ורבואביו

,הברכהחיובגורמיםלבדםוההידוקשהיחססוברח"הבכ"משא5.ב"וכיוצ

.נסועללברךאתהחייבאצלווהידוקיחסלךשישמיכלולכן

לפרשיוכן.ד הטורעלהגהותבחידושיח"המהרללוקתבמחש

ל"וזמסוייםאדםמדיןרבודיןלומדיםאיךמסבירח"שהמהרל,י"והב)ב"סק(

י"הבכ"משא".עלמאלכולימסוייםאדםככבודלתלמידחשוברבודכבוד"

"אחרבלשוןהדיןאותומסביר למדשלאפ"אעמסוייםדאדםלומרואפשר:

,מסוייםלאדםהרבהשווההגהותשהחידושיבמקום".כרבוחשובהואממנו

האדםאתח"המהרלחושבדלמהב"וצ.לרבייםמסואדםמשווהיוסףהבית

.כעיקרהרבאתחושביוסףוהבית,כעיקרהמסויים

לומרונ בראה הנ'בדפליגי החקירה דעיקרסוברח"המהרל:ל"צדדי

.מלרבומסוייםלאדםיותרשייךוכבוד,כבודהואהנסברכתשלהמחייב

לפרשא4 יש נמי שאי סובר תמיד אפי"דהעולת והערכה'צ נס"ומ,כבוד על מברכים מ

ישראל לכל שייך זה שנס מפני מסויים אדם בגמ,של שמבואר רבים של כנס שחייב.)נד('והוי

עליו לברך ישראל .כל

סב(ראהגמ5 מגופו"אומרת:)יבמות יותר והמכבדה כגופו אשתו את הכתוב...האוהב עליו

אהליך שלום כי וידעת צ".אומר לפי"וקצת הב"ב חילק למה ואנשים"ז ומורים הורים בין י

לברך חייב אין שבשבילה אשתו ובין לברך חייב שבשבילם כבוד.מסויימים בין לחלק ויש

יות,לכבוד ורבו אביו בכבוד חייב בגמדאדם כמבואר אשתו מבכבוד ל('ר ,.)לא-:קידושין

.ל"ואכמ
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שהרבאלא,מסוייםםאדמדיןהואהברכהחיובעיקררבואצלדגםל"צלכן

.הנסוברכתכבודלעניןמסוייםכאדםתלמידיואצלחשוב

שייךוזה,היחסמצדהואהנסברכתחיובדעיקרסוברי"הבכ"משא

אדםעלדמברכיםדטעםלומרהוצרךלפיכך.מסוייםמלאדםלרבויותר

כאינולרבוהתלמידשיחסדכמו,רבומדיןהואמסויים כךתקיף יחסכמול

הכיואפלאביובן הדיןה,עליומברךילו מסוייםאדםשלנסעלדמברךוא

כךכלושאיןפ"אע .המסוייםהאדםאצליחסל



יצחק ח"תשס●'מבית






*

דברים ה"כתוב)י:ח(בספר את וברכת ושבעת על'ואכלת אלוקיך

לך נתן אשר הטובה דרשו."הארץ המזון:)מח'בר(ל"חזמכאן ברכת מצות .את

מהמילה נובעת שהדרשה לחשוב רגילים לאחרומצש'וברכת'אנו לברך אותנו וה

ובהלכות,ברם.אכילה בפרשה נעיין נוכל,אם בהן שונות דרכים שיש נראה

מהפסוקים המצוה את מ.להפיק אחת שונההאלהדרכיםהכל להגדרה מובילה

ברהמ מצות .ז"של



הנ הפסוק הקשר של פשוטה לא,)יח-א'פס(ל"מקריאה שמדובר נראה

לבר עשה שלבמצות כללי באיסור אלא המזון ברכת השכ"ך :דכתיב,"'חת

ושבעת ה"):יב-י'פס(ואכלת את וברכת ושבעת הטבה'ואכלת הארץ על אלקיך

לך נתן ה.אשר את תשכח פן לך ומשפטיו'השמר מצותיו שמר לבלתי אלקיך

היום מצוך אנכי אשר ט.וחקתיו ובתים ושבעת תאכל וישבתופן תבנה ."בים

טובהה"הקב כך כל תהיה שהארץ ונשבע–מזהיר נאכל בה ארץ

ה את ה–'ונברך את ונשכח חיל'שייתכן לעשות הכוח את לנו הנותן .שהוא

ה"תושבע שכחת למנוע אותנו מחייבת ע'פ אמירת"כזאת המזוןי באותוברכת

לומר עלולים אנו בו שביעה של הזה"רגע החיל את לי עשה ידי ועוצם ."כוחי

שלאז"בברהממחייבה,כלומר איסור אלא עשה מצות הקבנאינו את 1.ה"שכח

ע חכמה המשך בעל פירש הגריפ"וכ,ש"כך בס"כ ל"מ(ג"לרסהמצוותפרפ ).ע

אותיות* הפנה קנדל לחיים הסברותדתי את ללבן לי ועזר נוספים .למקורות

ה1 שכחת למנוע כנסיון המזון בברכת פה ל'נדון מצות של מאמר,אולם.ת"כתוצאה ראיתי

מו טברסקי"של יצחק הרב האינטרט(ר באתר מצות)www.realtorah.comנמצא בין בקשר שדן
הקב השגחת זכירת של החיובית המצוה לבין המזון בא"ברכת עי.י"ה מסביר שיטת"הוא את ז

הבה"ר שיטת את וגם בהם מבורכת שהארץ המינים שבעת כל על המזון ברכת שמברכים ג"ג
א את להזכיר שלוש"שצריכים מעין אחת בברכה מייוחדת בצורה .ש"ע.י
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ע פירש חכמה המשך הה"בעל את הזאת ההבנה ערכין"ופ במסכת א

לזימון.)ד( להצטרף יוכלו לא קדשים האוכלים קדשים:שכהנים שאכילת מפני

מ מצוההיא לברך,עשה חיוב שאין חושבים המזוןהיינו שהריברכת לאחריה
ה את לשכוח אפשר מצוותיו'איך קיום כדי ?תוך

ברהמ חיוב מאחורי עומד שאיסור שיטה"ההבנה לנו להסביר יכולה ז

זימון'בירונתימעני חיוב לשיטה.לגבי שנתייחס נתפסתשמצותנקדים,לפני זימון

כמצ דעות הרבה ברהמ'לפי של משותפת אמירה לכך2.ז"של הזימון,מעבר חיוב

של פסוק מאותו מקורות כמה לפי וברכת"נדרש ושבעת התוספתא'בל."ואכלת

ו( וברכת",)א:ברכות ושבעת ואכלת שנאמר התורה מן הזימון ,לכן3."ברכת
ברהמ לגבי שקיים איסור שכל להניח זימון"סביר לגבי גם קיים עצמה .ז

ז(המשניות פעמיים)ד,א:ברכות הזימון חובת את אחת,מתארות פעם

איסור בלשון אחת ופעם חיוב חייביןכאחתשאכלושלשה":בלשון

להבדל".ליחלקרשאיןאינןכאחדשאכלושלשה...לזמן לב שם הירושלמי

האלה התיאורים שני "בין חייביןראיתמוכהחלקילרשאיןאיןאיתמרהכא:

שמהפני"!לזמן מסביר לזמן"משה פוסיטיבית"חייבין זימון חובת שיש משמע

" אין רשאין ליחלק"מ, מאידך .וכל אחד מבני החבורה חייב לחכות לקיימּה

ש רק מברכיםמשמע כולם במקרה אם בנפרד לברך החבורה ברכתלבני

זמןהמזון זימון.באותו בלי לברך איסור אלא זימון של חובה .אין

הס את שונים,תירהלתרץ מקרים בין מחלק דעת.שמואל את פה נביא

ע בירו'פיפ"שמואל האחרונה ...בסוףכאןבתחלהכאןאמרשמואל":'הדעה

הראשונה".בסוףזהואכילתןגמרובתחילהזהוכזיתאכלואמרוחרנה המשנה

לזמן(" בו")חייבין למקרה ביחד'גמתייחסת כזית לפחות אכלו במקרה.אנשים

בכ חייבים שהם לומר ניתן ולכן ביחד אכלו הם המזוןזה שהיאברכת קבוצתית

ליחלק("'בההמשנה.הזימון רשאין בו")אין במקרה אכלו'גדנה לא אנשים

אלא בכלל כאחתביחד חובתא"אכאן.אכילתן שיש ז"ברהמלומר

הב,לדוגמה,עיין2 ד"או(ח"דברי קצג אם"ח ומיהו קצה"או(א"והגר)ה מפתח"הגרי).ג:ח ד

הזא התיזה מריאת אבי לזכר בשיעורים בהרחבה עמ"ח(ת ).קטו-צב'ב

זימון3 מקור הברייתא"ע,לגבי דברי אחאי:)מח(ע דרב שאלה)קמו(ושאלתות ).שם(והעמק

דאו זימון חיוב יוסי"ד.מה(ה"רא'ע',אם רבי אמר ד(ומאירי)ה וענין"שם הוא'שסו)ה שזימון
וראב או(ד"דרבנן בטור קפח"מובא מה'ושס)ח שמצ'אפ.ת"שהוא נגיד מדרבנן'אם כל,זימון

דאו כעין רבנן בפס'דתקון האסמכתא את שתלו לכך משמעות ויש בר'תקון נמלדת .מ"הכשממנו
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ביחד אכלו לא האנשים שהרי כןא.קבוצתית ליחלק,ם להם אסור ?למה

המזוןאמירת מהווהברכת כקבוצה לברך בקלות יכולים היו בו במקרה בנפרד

ה את לברך הזדמנות של פעילה ה.'הזנחה שכחת מעין אפילו.אקטיבית'זה
זימון חובת זימון,בהעדר מחייב ליחלק ליחלק",לכן.האיסור רשאין ."אינן



שישגם נגיד איסוראם של פן המזון ברהמ,בברכת שביסודה ז"ברור

עשה מצות להגדיר.היא איך היא הפס.אתזהמצוהההשאלה את לפרש וקניתן

וברכת" ושבעת אופנים"ואכלת משני חז.באחד מח(ל"מדרשת משמע:)ברכות

כציווי הפסוק את קראו "שהם שנאמר: התורה מן המזון לברכת ואכלת'מנין

וברכת הזן'ושבעת ברכת מקרא"ע,אולם."זו של פשוטו שמדובר,פ ייתכן

י ישראל'בפסוק בארץ הטוב המצב של עתידי בתאור אלא בציווי ה"הקב.לא

ה את לברך ונרצה ונשבע שנאכל בארץ לנו טוב כך כל שיהיה פירש.'אומר כך

הפסוק)שם(ן"הרמב מצריםעבודתתזכורכיוברכתושבעתואכלתואמר":את

יוצא4."השםאתעליהתברךהטובהבארץותשבעתאכלוכאשר,המדברנויוע

הפסוק"שע פשט רגשית'וברכת',פ תגובה של תאור אלא ציווי .אינו

מקרא של פשוטו אף המזון,על עברכת תושפע"נתפסת כחיוב"פ פ

ההלכה,לכן.מוחלט שבין הקשר את לברר ציווי'וברכת'ש(עלינו לבין)הוא

הפסו רגשית'וברכת'ש(קפשט תגובה על משתמשת).מוסב שההלכה לומר ניתן

הלכתי לחיוב כמודל בפשט שמוצג של"תושבע,כלומר.בתאור תאור לוקחת פ

רגשית תגובה של למצוה אותה והופכת רגשית כמו.תגובה להתנהג חייבים אנו

ואח ושבע שאוכל בפסוק המתואר אדם ע"אותו מגיב ברכה"כ .י

שקבע לחיובעכשיו מהפסוקים להגיע ניתן בהן דרכים שתי שיש נו

של יש,ז"ברהמההלכתי אם לבדוק צריכים הלכתיותאנו השלכות נתייחס.לכך

שמחייב האכילה שיעור על משפיעות האלה שהקריאות .ז"ברהמלאפשרות

פשוטה,כךל שאלה מחייב:נשאל המזוןמה מהקריאותברכת אחת כל ?לפי

נראה הפסוק המחייב,מפשט הוא שביעה של המזוןשמצב .ברכת

של הרגשית מ'וברכת'התגובה ישירות שביעה.'ושבעת'נובעת היה,בלי לא

שם4 שעוועל הרב "הערת וכו"ר: ואכלת עתיד'ל לשון אלא ציווי לשון בהמשך,אולם."אינו

חז"רמב,דבריו דברי את מביא גם להצד"ן ומנסה הפסוקל בפשט אותם .יק



המזון 125ברכת

ה את לברך סיבה כל המתואר כציווי,מאידך.'לאדם הפסוק את נקרא ,אם

מהאכילה יותר השביעה את להדגיש צורך שום שלאחר.אין אומר הפסוק

ושביעה לב,אכילה חייבים האנו את גם.'רך מוסבת להיות יכולה הזאת הברכה

השביעה מצב על וגם האכילה עצם הקריאות.על בין היחס את לסכם ניתן

ככה המחייב השיעור לבין :השונות המרכזי המחייב היא .שביעה

ברכה מחייבות ביחד ושביעה .אכילה

שביעי בפרק הראשונה התנאידהמשנה מחלוקת מביאה לגביברכות ם

זימון שמחייב האכילה :אומריהודהרבי;כזיתעד?מזמניןכמהעד":שיעור

ורשב(הראשונים".כביצהעד מט"תוספות עד"ד:א שנחלקו)ה מעירים

המזון ברכת המחייב בשיעור גם אלא זימון המחייב בשיעור רק לא .התנאים

רמב ר"ד:מט(ן"לדעת ה,מ"ה הכא"ד(א"ורשב)באלפס.יב'מלחמות ,)ה

מדאורייתא המזון ברכת המחייב בשיעור דנים זאת.התנאים תוספות,לעומת

מאיר"ד( רבי שלכ)ה מדאו"סבורים המזון ברכת חיוב אין שביעה'ע .בלי

מדרבנן המחייב לשיעור רק קשורה התנאים התוספות,אולם.מחלוקת מדברי

רק מחייבת שביעה אם או מחייבת לבד שביעה אם ברור עלא מלווה היא י"אם

רשמי אכילה בד(מעשה כזית"שמוגדר כאכילת ).כ

המחייב השיעור מהו ברור לא עצמה שמהגמרא המזוןיוצא ברכת

לכ.מדאורייתא שמוסכם ר"למרות כדעת פוסקים שאנו הת"ע שהוא ק"מ

כזית(" הראשונים,")עד מחלוקת שאמרנו,יש ר,כפי בכלל"אם מתייחס מ

הדאורייתא נמצאות.לחיוב ובפוסקים מהגישותבראשונים לגבי ,שונות

למעשה הדאורייתא,הלכה ברובד המחייב כללי.הוא את,באופן לחלק ניתן

קבוצותגישותה :5לשלוש

ה(ן"רמב כ(א"ורשב)באלפס.יב'מלחמות :ברכות

אלא"ד בר)ה מחייבת שביעה בלי אפילו כזית שאכילת מהפוסקים המזון .ת"כת

מאירות"שו.ב פנים ס"ח(ת שאכל)כז'ב שכל פוסק

התורה מן לברך חייב שביעה אכילת,כדי מכדי ביותר כזית כל אכל אם אפילו

פטור(פרס היה הוא איסורים .6)שלענין

הטקסט5 בגוף שמובאות לשיטות בהערותיש,בנוסף אותן ונביא בקלות מסתווגות שלא .דעות
פמ"וכ6 רי(ג"כ אברהם עיון)א:אשל בצריך שהשאיר את.אלא גם להכניס ניתן זאת לקבוצה

ירוחם(הדעה וברבינו תל מצוה החינוך בספר וחוה,מובאת אדם ח,תולדות טז )ז"נתיב
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מדברימחייבת)א:רי(א"המג ששביעה משמע

ה עברכת מלווה היא אם רק התורה מן פרס"מזון אכילת בכדי כזית אכילת .7י

מחייבת גרידא ששביעה השיטה פשוטו,לפי לפי מתפרש הפסוק

שביעה של למצב רגשית איסורים.כתגובה אכילת,לגבי מכדי ביותר אכילה

כאכילה מוגדרת לא המזון.פרס ברכת לנו,לגבי אכפת לא כי שונה סטנדרד יש

רשמי לאאם או אכל הוא כדי–ת שביעה לידי אותו הביא שאוכל רק חשוב

בברכה להגיב יוכל מאירות.8שהוא הפנים בעל :בלשון

דהאאיסורמאכילתהנהניןברכתילפינןלגמרילאכ"דע

מצינוובאיסור...בעינןשביעהכדיאכילהמדאורייתא

וףסדאיתאמעיובתוךנהנהשאינואףגרונוהנאתעלשחייב

אסורותמאכלותבהלכותם"הרמבפסקוכן...הנשהגידפרק

מחייבת כביצה אכילת "שמדאורייתא שהואשביעהכדישיאכלעדחייבאינומדאוריתא:
(כביצה ירוחם" רבינו ).לשון

הזה האוכל,בהקשר של האישית בהרגשתו תלוי השביעה ששיעור להזכיר קפד"מ(חשוב כב:ב
שעה עיין ס"אבל שם כה"צ (ק הזה). למקור אותי שהפנה קנדל לחיים .)תודה

פ7 המכך ובשעה:רי(ב"ירשו ס"א י"צ תלמודית)ק תעה(ואנצקלופדיה טור המזון ברכת )ערך

דבריו הפמ"מ.את דעת את מביא גם ר"א(ג"ב המג)א:י"א שמחוייב"שדברי למי רק שייכים א
דרבנן המזון הפמ.בברכת המג,ג"לדעת צריך"גם אינו שביעה שיעור שאכל שמי מודה א

פ אכילת בכדי כזית הפמ"מ,צ"בשעה,אולם.רסלאכול שדעת מסיק האי"ג"ב כולי ברירא לא
."אכילהמקרילאוזה,בעינןכןגםואכלת,שביעהכדישישדאףדאפשר

המג לשיטת יונה,א"מעבר רבינו דעת את הזאת לרשימה להוסיף ד:יא(ניתן תפילה"באלפס )ה
אכילה"ש נקרא לא שזה מכביצה בפחות אינו שביעה כדי ."שיעור

הזה8 הרעיון של הפוך ליישום אותי הפנה קנדל היראים:חיים בשו(שיטת או"מובא ח"ע

מה)ד:קצז לברך חייב לא צמא שעדיין מיישם.ת"שמי שהיראים ווליג הרב בשם לי אמר הוא
לשביעה הדרישה את קיצונית אכל.בצורה אדם אם לגמרי,אפילו מרוצה לא שהוא הוא,מכיוון

לברך חייב להגביב.לא יכולתו לפני שיש שמי כך כדי עד רגשית כתגובה מנוסחת המזון ברכת
לברך חייב לא כלשהו מחסום .בברכה

קנדל ווליג(חיים הרב כזאת)בשם לתופעה חלקי לתקדים אותי הפנה אכילה–גם איסור
עט(בגמרא.כ"ביוה המחייב:)עט-.יומא שהשיעור הגסה(מבואר לשקף)ככתובת ובייש"נועד
ע)ב:שיג(ח"מנ."הדעת חייבים באם מעיים"דן הנאת בלי גרון הנאת זאת.י לציין,בכל יש

יוה לגבי בתוספתא"שהדין כבר נפסק כי שונה גם ד(כ ב(ם"וברמב)ג:יומא עשור )ד:שביתת
פרס אכילת בכדי כדית שיאכל עד חייב האדם .שאין
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מאכילההנהניןדברכתאכילהילפינןדלא...'גדיןד"י'פ

אכילהוהכאגרונובהנאתמחייבדהתםאיסוריןגבידכתיב

מ"שושבעתואכלתאקרארבנןוסמכוהובעינןבמעים

אהמלבכרסאלאאינוושביעהשביעהלכללאכילהדבעינן

.שביעהלכללבאאינוהיוםכלופולטאוכלואם

מחייבת,מאידך גרידא שאכילה השיטה להתפרש,לפי יכול לא הפסוק

פשוטו הרגשה.לפי כל בהעדר אכילה מעשה של כתוצאה חל שהחיוב מכיוון

שביעה רגשית"א,של בתגובה בפסוק שמדובר לומר שמדובר"צ,לכן.א ל

בציווי שאםאינ'וברכת'.בפסוק ציווי אלא שביעה להרגשת רגשית תגובה ו

לידי בא ב,'ואכלת'אדם חייב לגמרי'ושבעת'ה.'וברכת'הוא מהתמונה .נופל

בא להימשך יכולה האחרונה כיוונים'השיטה שבעיקרון.משני אפשר

באיסורים מאשר יותר גדולה האכילה שכמות אלא אכילה דורשת ,מאידך.היא

צר אנו שבעיקרון ממנהאפשר שנובעת הרגשית והתגובה שביעה ,אולם.יכים

ע לבוא צריכה הזאת בפסוק"השביעה כתוב שהרי אכילה ושבעת"י

המ,ולכאורה."וברכת הבין בשע"כך הציוןב "י:רי(ר כדישישדאףדאפשר):

."בעינןכןגםואכלת,שביעה



כה ב,עד של הבנות שתי עשההעלנו כמצות המזון ציווי',א:רכת

לה אכילה'להודות במילת.לאחר בתורה מפורש תגובה',ב.'וברכת'הציווי

כ בתורה שמתוארת למצוה"תושבע.'וברכת'רגשית התאור את הופכת :.פ

ההבנה את שמרחיבה נוספת הבנה להעלות במקום.השניהניתן

ל'וברכת'לראות שנהפכת רגשית תגובה של מצוהכתאור לקרוא,היות ניתן

האידאלית הסעודה של כתאור הפסוק כל כתהליך.את סעודה מתארת התורה

אכילה בו שמוטל.וברכה,שביעה,שיש נפרד חיוב איננה המזון ברכת מצות

סעודה לאחר האדם המזון.על עצמהברכת מהסעודה חלק הלכתית.היא סעודה

ושביעה אכילה רק לא בתוכה לכלול להקבחייבת הודייה גם מה"אלא על ה

המזון.שאכל הסעודהברכת אכילת את ומקדשת .מצדיקה

ש היא הזאת בהבנה הבעייתית המזוןההנחה חלקברכת להיות יכולה

מהסעודה.מהסעודה חלק איננה המזון שברכת ראשונים מכמה משמע הרי

הטור,אלא ננסה."שלפניולמההדעתוהיסחסילוק",)קצ'סיח"או(בלשון

והלכות שיטות מכמה הסעודהשברכת,להוכיח מתהליך חלק אכן היא .המזון
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הסעודה את שמפסיקים לדברים מקומות בשני מתייחסת .הגמרא

ש,).מב(ברכותמסכתב פוסק אשי בר חייא ברכהתכף"רב ידיים ."לנטילת

הבא,.)פו(חוליןוב הסיפור את מביאה תלמידיחננאלורבברונאדרב":הגמרא

!ליבריךהב:ליהאמרו,סבאייבארבעלייהוקאי,בסעודתאיתביהוו,דרב

דאמרכיון:רבאמרהכי,סבאייבארבלהואמר!לישתיהב:ליהאמרוהדור

."אחמרלמשתיליהאיתסר,ליבריךהב

והאלהאמירותהמשתי אחרונים שמים ונברך"יוצא לן מפסיקים"הב

הסעודה ההפסק,אולם.את תוצאת לגבי הראשונים רש.9נחלקו י"לדעת

לנטילת"ד.במברכות( קב,10ה כיון"ד.פסחים ד(ם"רשב,)ה אסור"פסחים 11,)ה

ד'הל(ם"רמב מב(א"ורשב,)ח:ברכות ולית"ד.ברכות ה,)ה אלהההפסקים

המזון ברכת שיברך עד לשתות או לאכול האדם על לדעת,מאידך.אוסרים

מב(תוספות וד"ד.ברכות זירא רבי תכף"ה ו(ש"רא,12)ה ח"או(וטור,)ה:חולין

ומחייבים,)קעט'יס מהסעודה האדם דעת את מסיחים האלה ההפסקים

עוד לאכול רוצה הוא אם ראשונה ברכה לברך מח,אותו לא הם אותואבל ייבים

המזוןלברך ראשונים.ברכת מב(ה"רא[כמה תיכף"ד.ברכות א"ריטב,)ה

ד( שלש"שם ס(י"בו,)ה הרא'יריש דברי ביישוב ומחלקים])ש"קעט מתפשרים

המקרים שני מחייב:בין אחרונים מים של המזוןהפסק שלברכת הפסק אבל

לן" ראשונה"הב ברכה רק .13מצריך

השנייה ראשונהש–השיטה בברכה ולשתות לאכול להמשיך –מותר

ו אחרונים שמים כך על לן"מסתמכת מהסעודה"הב האדם דעת את .מסיחים

השיטות9 יוסף,לסיכום בית ס(עיין הלכהו)קעט'ריש ד(ביאור וד"שם עד אין"ה ).ה

הראןכ10 ו(ש"הבין שיטתו)לא:ברכות שם"ע.את נחמיה דברי מפרשים(ע בילקוט ,מובא

והדר'מהד שרש).עוז גם להעיר בחולין"יש כיון"ד:פו(י ראשונה)ה בברכה שמדובר .מפרש
ברא11 בהערה"עיין המובא .10ש
בהערה12 המובא נחמיה בדברי .10עיין
בשו13 שמובאת ביניים שיטת הר)א:קעט(ע"יש אליה"בשם נתייחס לא אבל יונה ורבינו .ן
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הרא ו(ש"בלשון לאכולרוצהאםראשונהלברכהזוקקודעתהיסח"):ה:חולין

אומלאכולדעתוכשהסיחראשונהברכהנסתלקהשכברלפילשתותאו

להקשות"הרא."לשתות ממשיך ואוסרתש המזון ברכת שמצריכה השיטה על

ע אפילו ושתייה ראשונה"אכילה ברכה לברךמזקיקוהדעתהיסחאיןאבל":י

יאכלאםבזהמ"נדמאי.אחרתפעםוישתהשיאכלקודםושתהשאכלמהעל

ביןהפסקחשששישמצינודלא.סעודותשתיעלהמזוןברכתויברךאחרתפעם

אם."להפסקחשולמעשהראשונההברכהביןרקאחרונהלברכהמעשה אפילו

הראשונה הברכה את מבטל הדעת אחרונה,היסח ברכה מחייב הוא האם?למה

לברך בעייה המזוןיש סעודותברכת שתי ?על

שמחייבת השיטה המזוןבעלי והציעוברכת הזאת לקושייה התייחסו

שונים אחד.תירוצים ס(י"ב,בקצה שמה)קעט'ריש אמירתמציע שמחייב

המזון בלבדברכת הדעת היסח :אינה

אינוהדעתהיסחדהאהואהדעתהיסחמטעםדלאונראה

נראהאלאשנתבארכמושאכלמהעלאחרונהברכהמזקיק

ברכהידיםלנטילתתיכףלןדקיימאדכיוןמשוםשהטעםלי

התחילכאילוהוילברכהמזומןלהיותכדיידיושנטלכיון

כןשאיןמהכללושתייהבאכילהלהפסיקואסורהבברככבר

.הדעתהיסחשלטעםאלאכאןשאיןונברךלןבהב

של התחלה מהווים אחרונים המזוןמים אחריהםברכת להפסיק אסור ולכן

ושתייה הב.באכילה סיבות"שיטת שלוש בגלל בעייתית אחד.י קובע"ב,דבר י

רק אינם אחרונים שמים ראייה (סעודהסיום"בלי רש" מב"לשון ברכות .י

ולית"ד מ)ה חלק המזוןאלא שני.ברכת מ,דבר חלק הם אם המזוןאפילו ,ברכת

להפסיק אסור שיהיה הט?למה הקשה הב[":ז"וכך מאודתמוה]י"הסבר

כאןאיןדהאבולחזוריוכללאלמההדעתהיסחכאןואיןעצמוהכיןדאפילו

לכך."תכיפהחששאלאלנואיןדהאלבטלהש"שהזכרת להעיר,מעבר חשוב

הב לבין"שהסבר אחרונים מים בין שמחלקים לאלה רק לעזור נועד לן"י ."הב

ש לומר לכת מרחיק לא לן"הוא התחלת"הב המזוןהוא .ברכת

לברך הכנווה שעצם טוען הזה ההסבר של יותר מתון ברכתניסוח

מידיתהמזון עשייה לעיל(א"טבורי,ה"רא,א"רשב.מחייבת מסבירים)מובאים

לברוכי"ד עליה קביל המזוןהא אצלינו."ברכת שמדובר מניחה הזאת השיטה

מצוה לעשות קבלה של כללית לאמירת.בהלכה מייוחדת משמעות שום אין

לן" אחרונים"הב מים אמירה.ונטילת היסח–כל ובלי הסעודה באמצע אפילו

לחייב–הדעת המזוןתוכל הזאתלפיברכת .השיטה
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השני לברך,בקצה שהחיוב לומר המזוןניתן מעצםברכת נובע

הסעודה מן דעתו את הסיח שהאדם שכותב.העובדה מב(י"רשכפי .ברכות

אסור"ד ראשונה",)ה מברכה דעתיה אסח דגמר מכיוון."דכיון

הסעודה את סיים מבלי,שהאדם לשתות או לאכול להמשיך יכול לא הוא

חדשה סעודה ש,אולם.להתחיל המזוןמפני הסעודהברכת מתהליך חלק ,היא

אמירת בלי הקודמת הסעודה את לעזוב המזוןאסור לאחר–ברכת אם אפילו

הסעודות שתי על יברך האדם הנוספת הרא.הסעודה לדעת ,ש"בניגוד

לברך"רש בעייה שיש סוברים וסיעתו סעודות"י שתי על המזון כתברכי"ברכת

סעודההמזון מכל חלק להיות .14חייבת

כגון חדש מחייב לחפש צורך שאין זה לפי עלייהו"יוצא "קבלו

של מוקדמת התחלה המזוןאו ועי.ברכת הסעודה את מסיים הדעת ז"היסח

אמירת המזוןמחייב הסעודהברכת מתהליך .כחלק

ב בין שמפסיק מי שכל שסוברת לדעה נכון זה לן"כל ב"הב מיםבין

לברך חייב המזוןאחרונים שיטת,ברם.ברכת את גם להסביר ניתן עכשיו

מחייבים אחרונים שמים המזוןהביניים לן"אבלברכת ברכה"הב רק מחייב

הזאת.ראשונה הדעת,לדעה היסח בין חילוק ראשונה(יש ברכה לבין)שמחייב

הסעודה את שמסיים המזוןשמחייב(דבר לן"אמירת).ברכת היסח"הב מהווה

ע הסעודה אותה את להמשיך ניתן ולכן גרידא ראשונה"הדעת ברכה ,אולם.י

הדעת היסח רק אינם אחרונים קונקרטית.מים בצורה הסעודה את מפסיקים הם

ברור"ע מעשה א.י ולכן הסעודה את מפסיק כזה מבלי"מעשה עוד לאכול א

חדשה סעודה סעו,כאמור.להתחיל להתחיל לאדם הואאסור בכך אם חדשה דה

בלי הקומדת הסעודה את המזוןיעזוב .ברכת

סיבות14 מכמה וזאת סעודות שתי על לחול יכולה לא עקרונית המזון שברכת לומר דבר:אין

רש,ראשון לשיטת האחרים ההסברים מאוחר"כל המזון ברכת ידי לצאת יכול שהאדם מניחים י
.  עכשיואלא שיש מחייב מייוחד שמכריח אותו לברּך) חר הסעודה השנייהלא, כלומר(יותר 

שני ברכה,דבר בלי שוב לאכול באיסור רק שמדובר משמע עצמה איזכור.מהגמרא שום אין
המזון ברכת לברך היכולת שלילת שלישי.של המזון,דבר ברכת חלות שמונע בהפסק דיון

במסכת להלן מ"פ(מתקיים דף"ח ובגמרא אומרת:)נגז המשנה כדיעד?מברךמתיעדו"ושם
זמן."שבמעיוהמזוןשיתעכל של הפסק הוא המזון ברכת אמירת שמונע היחיד לא–הדבר

נוספת אם.סעודה שאפילו טוען לאחר,עקרונית,אני המזון ברכת ידי לצאת יכול האדם
השנייה ש,הסעודה המצוה על לוותר שלא כדי עכשיו לברך חייב המזוןהוא ברכת אמירת ל

וסעודה סעודה כל .בתוך
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האמוראים קג(נחלקו לאחר:)קג-.פסחים ברכה של כוס השותה אם

המזון ראשונהברכת ברכה לברך היין.חייב על ברך שכבר שאדם פוסק אשי רב

כ על ולברך לחזור צריך לא הסעודה הברכהשבתוך לית"ד:קג(ם"רשב.וס )ה

אשי רב של קביעתו את "מסביר ,כלומר".אהודעתאאסוחילאוהמזוןדברכת:

אשי רב ש,לדעת המזוןלמרות הסעודהברכת את את,מסיימת מסיחה לא היא

ראשונה ברכה לברך צורך אין ולכן משתייתו האדם .דעת

עמ'יס(ג"בה ברא;פ'א י"מובא פסחים וסוברפוס)י:ש אשי רב נגד ק

בפה לברך"שמברכים צריכים שלא מוסיף הוא אבל המזון ברכת כוס על ג

שלוש מעין אחת ברכה בה"רא.לאחריה על חולק את"ש להסביר מנסה אבל ג

הגאון "דעת אע: הסעודה מחמת כבא חשבו המזון"שמא בברכת שהפסיק ".פ

אחרות סובר"בה,במילים אשי,ג רב של לדעתם הפוסקיםבניגוד רוב ,ושל

ברכה לברך לו וגורמת הסעודה מן האדם דעת את מסיחה המזון שברכת

חדשה פורמלית,ז"בכ.ראשונה המזוןמבחינה מהסעודהברכת חלק .נחשבת

מהסעודה חלק היא המזון שברכת לה,מכיוון שקשור מה שתיית–כל כולל

מהסעודה–הכוס חלק נחשב שתיי,גם על לברך חייבים בנפרדולא הכוס .ת

הבה דעת של יותר קיצוני בב"ניסוח נמצא ד'ס(י"ב.י"ג ויברך"קצ )ה

שבה מברכה"מציע גם אלא אחרונה מברכה רק לא הברכה כוס את פוטר ג

שבה"ב15.ראשונה מסביר הנ"י אשי רב מדעת שיטתו את לומד את"ג שפטרה ל

ראשונה מברכה הברכה כו"בה.כוס את פוטר אשי שרב הבין מברכהג הברכה ס

ש מפני רק לא המזוןראשונה שברכת מפני אלא הדעת היסח המזוןאיננה ברכת

הלכתית–נחשבת וגם פסיכולוגית מהסעודה–גם .חלק





הנהנין לברכת המזון ברכת בין לקשר מקומות בכמה מתייחסת .הגמרא

מצי,לפעמים עקרוניתהגמרא בצורה ביניהם להשוות שניתן הבולטת'הדוג.עה

הק היא במסכתא"לכך פעמיים המובא "מח,.לה(ו מברך:): שבע ,כשהוא

הבןכ15 דבריו"הבין את ע.י הבה)ג:קצ(פרישה'אך מדברי הכי"סלאעצמודהואג"שהוכיח .ל
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כ לא רעב שכןכשהוא לברךמצוה:שבעכשהוא":מפרש:)מח(י"רש!"ל

ברייתוידיעלרעבואתלהפיקבאוהוא:רעבכשהוא.שבעועלולהודות

."יותרהואברוךלהקדושלברךצריךשזה,שכןכללאהואברוךהקדוששל

המזוןגם להקבברכת להודות נועדות הנהנין ברכת מודה.ה"וגם אדם אם

שבע וחומרק,כשהוא רעבו"ל את להפיק בא והוא רעב ."כשהוא

הראשונים,אולם העירו עצמה,כבר הק.)כא(שהגמרא את :ו"דוחה

נהנה" שכן למזון מה למפרך ריטב."איכא כותב לא"ד.לה(א"כך הא ):ה

ק" לאו זה"פירוש הוא מעליא בפ,ו לעיל כדפרכינן למיפרך שמתו'דאיכא מי

נהנה שכן לאחריו קיימא,מה לא סוגיא דהאי הוא,אלא דסברא אסיקנא ,דהא

עלה דייק לא קאי דלא לבין."וכיון המזון ברכת בין קשר כל שוללת הגמרא

חיו מצד הנהנין בברכת כי ההודאה המזוןב מפניברכת יותר גדול חיוב יש

להנאה מחכה עדיין הוא הנהנין ובברכת נהנה כבר 16.שהאדם

זאת בין,בכל הדוק קשר בהלכה מקומות בכמה מוצאים ברכתאנו

הנהניןהמזון ברכת הסעודה,ובמייוחד–לבין שלפני המוציא אם.לברכת

השניים בין משותף הלכתי מכנה אין האלה,באמת הקשרים את נסביר ?איך

מהמ כמה ואחנביא הקושייה"קרים את לתרץ ננסה .כ



כט"ר(בגמרא ש.)ה כולן"כתוב הברכות מוציא,כל שיצא פי על ,אף

היין וברכת הלחם מברכת מוציא,חוץ יצא לא מוציא,שאם אינו יצא ."ואם

בבר אחרים מוציא לא שיצא שמי לומדים אנו הנהניןמכאן ם"רמבייןע(כת

א'הל ד(י"רש).י:ברכות חוץ"שם בברכת[":מפרש)ה עובד לא מוציא יצא

מפני ,ברכהבלאהזההעולםמןליהנותשאסוראלאחובהשאינן]הנהנין

ערבות."ליבריךולאליתהנילא;האדםעלחובהשאינו,ערבותכאןאיןובזו

א בדברמצרפת לא אבל בחובה רק .רשותנשים

הנהנין,אולם לברכת לברך,בניגוד ניגש כבר,ז"ברהמכשאדם הוא

ש מצפים היינו ולכן בדבר מוציא"חייב עובד"יצא ברכות(תוספות,ואכן.היה

עד"ד.מח ד(א"רשב,)ה דאמרינן"שם הא ד:לה(י"תר,)ה ובהא"באלפס )ה

אחרים16 לפניו"ד.לה'תוס(ראשונים ד"רשב,ה שם שהק)ו"קה"א הלכה"מסכימים עומד לא ו

נדחה"הריטב,אולם.למעשה שהוא ברורה בצורה קובע הסברהא מצד גם אלא למעשה רק .לא
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להוצ יכול כלל אכל שלא מי התורה שמן פוסקים הראשונים שחייבורוב מי יא

התורהמ ד(א"ריטב.ן דא"שם בין)ר"ה ההבדל את מדגיש המזוןלשיטתו ברכת

הנהנין ברכות אפי":לבין המזון ברכת למאןלודמדינא מוציא כלל אכל לא

דאורייתא שיעורא ,דאכל  וכג"דאעפ מוציא שיצא ןוי

היום ".קדוש

אכ,ברם שלא שמי אומרים ראשונים כללכמה מיל להוציא יכול

התורה מן ש.שמחוייב מפורשת בצורה בירושלמי כתוב המזוןכבר יוצאתברכת

של הכלל מוציא"מן (יצא ג" מוציאםאדרפטושאדםתמצוכלתני"):ג:ברכות

בהדכתיבהמזוןברכתהיאשנייא...המזוןמברכתחוץחובתןידיםהרביאת

עמ'ס(ג"בה."יברךאהושאכלמייךאלה'האתוברכתושבעתואכלת )פה'א

ה(ן"ורמב שמה)באלפס.יב'מלחמות יכול"פוסקים לא שבע שאינו מי ת

ב שמחוייב מי המזוןלהוציא .דאורייתאברכת

בה ורמב"שיטת את"ג לדמות חייבת המזוןן הנהניןברכת .לברכות

בר אפשרויות"בגמרא שתי מוצגות הנהני:ה וברכת החובה שמוציאמי.ןברכת

המזוןאת אותהברכת מכניס ממילא מוציא לא שיצא ופוסק המצוה ברכת מידי

הנהנין ברכת 17.לקבוצת



הקודם וברכות,בחלק המזון ברכת הראשונים רוב שלדעת בררנו

מוציא יצא לגבי מזו זו שונות זאת.הנהנין שנראה,בכל לברכת,כפי אין

כ שלהמזון רגילים מוציא"ללים הששי".יצא בפרק אומרת)ו"מ(המשנה

לאכול"ש יושבין לעצמו,היו מברך ואחד אחד לכולן,הסבו.כל מברך ."אחד

שם'תוס17 א:לה(אנשי אות בבר)באלפס מוציא לא יצא למה אחרת בצורה המזוןמסביר ,כת

:ל"וז
מקריא ולא לברך עשה מצות שאכל דאחר הנהנין ברכת זה שאין תימא
ולא ליכול דלא ממנה להפטר שבידו לפי ראשונה ברכה רק הנהנין ברכת

מ דאינו וטעמא בירושלמיליברך אמרינן שאכל למי אכל שלא מי וציא
יברך הוא שאכל מי וברכת ושבעת ואכלת דכתיב השוו...משום והרי

לק אחד"אותו כל ושננתם דכתיב חבירו את מוציא האחד שאין ותפלה ש
רמחים יבקש אחד שבכל הוא סברא תפלה וכן לעצמו משנן יהא ואחד

ש רק שמוציא הקלו ולא עצמו ולמי"על המזוןצ בברכת כמו בקי שאינו
סופר ואחד בור .כשאחר
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או:)מב(בגמרא יחד הסיבו כולם אם או לכולן לברך יכול שאחד מבואר

אמרו פלן"אם בדוך לחמא וניכול הראשונים."ניזיל רוב תוספות[לפי

הסבו"ד.מב( יונה,)לג'יס(ש"רא,)ה ד:ל(רבינו ואומר"באלפס המשנה,])ה

של הראשונה לברכה בין כזאת מייוחדת קביעות לברכת"המוציא"מצריכה בין

הרא.המזון קביעות,)לג:ו(ש"לדעת א,בלי אחר אדם מפי ברכה ינוהשומע

המוציא–יוצא בברכת בין המזון בברכת 18.בין

הזה מפתיעות,במקרה תופעות שתי אחד.יש ב,דבר דנה ברכתהמשנה

המיליםהמזון באותן הנהנין כלל,ובברכת ביניהן להבחין שני.מבלי ,דבר

של שההלכות מוציא"מעניין לברכת"יצא בין הנהנין לברכת בין זהות פה

הקודם בחלק הצבענו עליו שביניהם הגדול הפער אף על .המזון

שד נניח דרבנןאם דין הוא קביעות המ(ין שכתב ,)22'הע'יע,ב"כפי

ע אותו להבין הקודם"נוכל בחלק בה שדנו הסוגייה שנחלקו.פ אמרנו

דין לגבי מוציא"הראשונים המזוןב"יצא שסוברים,אולם.ברכת לאלה אפילו

מה מוציא ב"שיצא המזוןת של,ברכת דין יש הרבים"מדרבנן את מוציא אינו

חוב דגןידי כזית שיאכל עד (תן מח" ד(תוספות.).ברכות עד"שם מפרשים)ה

לומר צריך הוא אז כי בזימון אחרים מוציא כשהאדם רק דגן בכזית צורך שיש

משלו" אכל"שאכלנו לא באמת הוא אם שקר יהיה זאת.וזה א"ריטב,לעומת

ד( דא"שם יותר)ר"ה עקרונית בצורה הזה הדין את דברכ":מסביר תמשום

אכילה בתר דאתיא הנהנין לברכת קצת לה דמיא כברכת,המזון רבנן עשאוה

שיהנה דבעינן למימרא ריטב."הנהנין המזון,א"לדעת ברכת את הפכו רבנן

הנהנין לברכת המצוה הנהנין.מברכת בברכת מוציא לא שיצא לא,כמו יצא

ב המזוןמוציא קביעו,ז"עי.ברכת הצריכו חכמים למה להבין לניתן ברכתת

למההמזון וגם הנהנין לברכת המזוןכמו ברכתברכת עם יחד במשנה נידונה

המזון:הנהנין הנהניןברכת כברכת מדרבנן .נתפסת

הריטב,ברם שדברי להעיר צריכים פה"אנו שהרי ביותר תמוהים א

של הדימוי את מסברה מקבל המזוןהוא הנהניןברכת המזון("לברכת ברכת

קצת לה הנהניןדמיא אכילהלברכת בתר ל")דאתיא שבדף עוד ע"כל א"ה

ידיים בשתי הדימוי את דחה לעיל,הוא שאמרנו .כפי

שו,אולם18 שעה)יג:קסז(ע"עיין ועיין בדיעבד שיצא ס(צ"שפסק נו"שם לשיטת)ק דאפילו

מדרבנן,ש"הרא רק יוצא .אינו
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זה ש,מכל רואים המזוןאנו כברכתברכת מסויימת במידה נחשבת

הריטב–הנהנין הערת בין"חרף להשוות נסיון כל דחתה שהגמרא ברכתא

הנהניןהמזון ברכת באמירת.לבין חדה בצורה מתבטאת הזאת התופעה

עצמו"הריטב המזוןש).מח(א הנהנין"ברכת כברכת רבנן ".עשאוה

שבין הקשר את להבין המזוןכדי הנהניןברכת ברכת חשוב,לבין

הנהנין לברכת פנים שתי שיש להנייה:לזכור ומתיר הודייה ,אולם.מצות

ראינו שכבר הגמראכפי הריטב"ע.לה(מדברי פירוש המרכזי,)א"פ המאפיין

הודייה חיוב אינו הנהנין ברכת הנהנין,אדרבה.של שברכת מסיקה הגמרא

שונה לגמרי מסברה להנייה–נלמדת העוה":מתיר מן שיהנה לאדם לו ז"אסור

ברכה ".בלא

הזה הניתוח מדמים,לפי היו שהחכמים לומר המזוןקשה לברכתברכת

ההודייה חיוב סמך על כולו.הנהנין כל שנעוץ הלכתי תחום לקחת הסברא מהי

להקב המזון(ה"בהודאה אחר)ברכת תחום של הדינים את לשקף אותה ולשנות

הנייה איסור על בעיקר ?שמבוסס

חיובצדהנהניןבברכתשאיןהנחתנואתנקייםאם של ,הודיהמשמעותי

ל שיש לומר מז"ברהמנוכל של להנות.תירפן לאדם מתירה הנהנין שברכת ברור

הסעודה?מתירהז"ברהמאיך,אולם.מאכלו לאחר אלא באה אינה ולכן,והרי

כמתיר לתפקד יכולה היא הזה?איך לחלק בפתיחה שאמרנו היאז"ברהמ,כפי

הסעודה מתהליך אינטגרלי לקדש.חלק מבלי סעודה לאכול רשאיים לא אנו

ע שמכ.ז"ברהמי"אותה הסעודהז"ברהמיון את נחשבת,מצדיקה 'מתיר'היא

לפניה ולא האכילה לאחר רק פועלת שהיא אחרות.למרות ברכת,במילים גם

וגם הסעודהז"ברהמהנהנין את ומצדיקות ריטב,אכן.מקדשות שאומר א"כפי

בין,).לה( להשוות המזוןאין גרידאברכת הודייה חיוב מצד הנהנין ברכת .לבין

הסעודההמכנ הנאת להתרת הברכות של השתייכותן הוא ביניהן המשותף .ה

הזאת הסברא נוספת,עם סוגיה להסביר אמר":):מה(דאיתא,ניתן

שאכלושנים:הכינמיתניא.ליחלקמצוה,כאחתשאכלושנים:נקיטינן,אביי

סופראחדאבל,סופריםכששניהםאמוריםדבריםבמה;ליחלקמצוה,כאחת

."יוצאובורמברךסופר,בורואחד

הסוגייה פירוש לגבי הראשונים התוספות.נחלקו אם"ד.מה(לדעת ,)ה

ד.לו(י"ותר,)ו:ז(ש"רא שניים"באלפס ביחד,)ה אוכלים אנשים שני ,אם

ב חבירו את להוציא לאחד המזוןאין זאת.ברכת יוציא,בכל אחד אם בעייה אין
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המוציא בברכת השני מביא.את הזההם לחילוק הסברים שני ההסבר.ים

המוציא כשמברכים הסעודה שבתחילת מציע יותר חזקה,העקרוני קביעות יש

משותפת לאכילה להתאחד האנשים שדעת הסעודה.מפני כבר,בסוף הקביעות

להתפרד האנשים דעת כי כשיש.אזלה רק המוציא בברכת חבירו את מוציא אדם

בפרק שמבואר כמו מלאה ו(הששיקביעות .)משנה

בין לחילוק נוסף הסבר מביאים האלה המזוןהראשונים לביןברכת

הנהנין זהאתזהמוציאיןכ"עדרבנןאםכיהויאדלאהמוציאברכת"ש:ברכת

עקרוני,ז"לפי."החמירולשםמדאורייתאשהיאז"בבהמאבל הבדל שום אין

המזוןבין הזהברכת בנושא המוציא ברכת שא,לבין ואחדרק דרבנן חד

מצוה"ד:מה(י"רש.דאורייתא הבדל)ה אין שלמעשה ופוסק יותר לכת .מרחיק

ביחד,לדעתו אוכלים אנשים שני ב,אם בין חבירו את להוציא לאחד ברכתאין

המוציאהמזון בברכת .בין

רש הנחות"שיטת שתי על מושתתים תוספות של השני וההסבר .י

שאוכלים ששניים היא אחת לאכולהנחה עקרונית מבחינה יכולים אינם ביחד

משותפת ביחד(סעודה קבעו אם לשלושה).אפילו רק שייכת חבורה של החלות

ביחד שאוכלים מתבטא.אנשים חבורה של החלות שחוסר היא השנייה ההנחה

המזון ברכת לגבי וגם המוציא ברכת לגבי לא.גם האנשים ששני נגיד אם

משותפת סעודה בברכתדי,אוכלים השני את להוציא אמור לא אחד למה ברור

הסעודה.המוציא את ומגדירה מתחילה הזאת שותף,לכן.הברכה שלא מי

לברכה שותף להיות יכול לא לגבי,אולם.לסעודה השלכות לזה שיהיה למה

המזון שגם"צ,לכאורה?ברכת המזוןל מהסעודהברכת חלק אנשים.היא שני

סעודו אוכלים בחלקשהלכתית בשום זה את זה להוציא אמורים לא נפרדות ת

ב–מהסעודה ולא ראשונה בברכה המזוןלא .ברכת





לברך חיוב יש מתי שונות דעות בראשונים המזוןיש ייןברכת כוס .על

אחד ז'הל(ם"רמב,בקצה ח)טו:ברכות שאין בכללפוסק השני.יוב ,בקצה

ככה)קפא'ס(הטור :פוסק

צריךכוסשטעוןוכיון...ביחידאפילוכוסטעונהמ"דבה

מ"בהעליולברךכוסלויהיהכ"אאיאכלולאאחריולחזור

זמןלעבורצריךאם'אפילושיהיהואפשרמצפההואאם
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שבתבמוצאיבתעניתשלןבאמימרכדחזינןאחתאכילה

כוסטעונהמ"שבהדכיוןעליולהבדילכוסלוהיהשלאמפני

.להבדלהבינוחילוקאין

ברכה של כוס חובת שבגלל סובר ידלג,הטור אם אפילו יאכל לא יין לו שאין מי

אחת"ע ארוחה זה שהיה.י אמימר משיטת שבת"ראייתו במוצאי בתענית לן

עליו להבדיל כוס לו היה שלא הטורמקשה)א:קפב(א"המג."מפני שיטת על

הבאה הקושייה וביניהן רבות לטעוםאסורהתםדבשלמאע"וצ":קושייות

חללאעדייןשמתחילבשעהה"בגביאבלבאסכרהומיתתוהבדלהקודם

ממקרה"....ה"בחיוב ברכה של לכוס לחכות שחייבים ראייה מביא הטור איך

עדיין חל לא החיוב בו למקרה כבר חל החיוב ?בו

ש שחובתנראה שלמרות סובר המזוןהטור שהאדםברכת עד חלה לא

כזית שישבע"ומה(יאכל עד מהתחלת,)ת כבר שמתחיל אכילה של תהליך יש

את.הסעודה לסיים יכול להיות צריך הזה בתהליך לעסוק שמתחיל אדם

כהלכה חלה,התהליך לא עוד הפורמלית החובה אם לסיים.אפילו שמתכנן מי

להיו חייב זהסעודה את לעשות מראש מוכן .ת

ש נבין שאכלז"ברהמאם אדם על שמוטל חיצוני חיוב לומר,היא קשה

זה לידי שמביא התהליך לנו לברך.שחשוב חייב שאוכל כל,מי לברכה אין אבל

עצמה האכילה עם ממנה–קשר תוצאה רק ש,מאידך.היא נבין המזוןאם ברכת

מהסעודה חלק לס,היא משמעות שיש שחיובברור לפני גם עצמה ברכתעודה

כי.חלהמזון מהבדלה ראייה להביא יכול המזוןהטור מהסעודהברכת כחלק

תופס הרשמי שהחיוב לפני אפילו מוכן להיות האדם את מחייבת .כבר



ברכות :איתא:)מט(בגמרא

אמרןנחמרבאמרעמרםרבאמראביןבראידירבאמר

מחזיריןבתפלהחדשראששלהזכירולאטעה:שמואל

לרבאביןרבליהאמר.אותומחזיריןאיןהמזוןבברכת,אותו

:ליהאמר?המזוןברכתשנאומאיתפלהשנאמאי:עמרם

מיניה:ליואמר,נחמןלרבושאילתיה,ליקשיאלדידיאף

היאדחובהתפלה,אנןנחזיאלא,לישמיעלאשמואלדמר

אכיללאבעיאיאכילבעידאי,מזונאברכת;אותומחזירין
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סגידלאטוביםוימיםשבתות,מעתהאלא.אותומחזיריןאין

ליה!הדרטעידאינמיהכי,אכילדלא .אין:אמר

לראש שחזרה קובעת חייביםז"ברהמהגמרא אנו באם תלויה תפילה לראש או

סעודה או תפילה ב.באותה חייבים ויואנו שבת ובסעודות ולכן"תפילה ט

המאורע מעין להזכיר שוכחים אם לראש בסעודת,חוזרים חייבים לא אנו אבל

ב"ר המאורע מעין להזכיר שוכחים אנו אם לראש חוזרים לא ולכן .ז"ברהמח

ברור,אולם אינו המזון ברכת לבין תפילה בין הגמרא השוואת .יסוד

ז,בתפילה ובגלל להתפלל חייב המאורעהאדם מעין שהזכרת קבעו החכמים ה

זאת.מעכבת ויו,לעומת בשבת לברך"אפילו חייב האדם אין המזוןט .ברכת

חיוב לידי תביא שלמעשה סעודה לאכול חייב המזוןהוא ברכתאבל,ברכת

תפילההמזון כמו מראש חיוב איננה בין,לכן.עצמה הקשר מה לשאול צריכים

הח לבין סעודה לאכול בהחיוב המאורע מעין להזכיר המזוןיוב ?ברכת

מעין הזכרת לבין הסעודה חיוב בין פנימי קשר כל שאין לומר ניתן

ב המזוןהמאורע זאת.ברכת לברך,בכל חייב יהיה האדם שלמעשה ברכתמפני

סעודההמזון חיוב ל,כשיש התייחסו המזוןהחכמים כמוברכת חובה היא כאילו

ה מעין שהזכרת וקבעו מעכבתתפילה המ.מאורע לשון משמעות היא :ב"כך

חיובכ"ואפתדוקאלאכולשמחויבט"וביובשבתדדוקא

האלהבימיםהואקבועז"ברהמ

ג"אעח"בראבלבתפלהוכמו

כ"ואפתדוקאלאכולמחויבאינומ"מבולהתענותשאסור

הזכרתחכמיםתקנולאולהכי,בובועקז"ברהמחיובאין

.ז"בבהמלעיכובאשלוהמאורעמעין

ש,מאידך שמכיוון לומר המזוןניתן הסעודהברכת מתהליך אינטגרלי חלק ,היא

ברהמ לברך חיוב בתוכו כולל ממילא סעודה לאכול החיוב,כלומר.ז"החיוב

לברך חיוב עקרונית הוא סעודה המזוןלאכול קשר–ברכת בלבדאין .מעשי

המזוןחיוב,ממילא לברךברכת חייב אדם שהרי תפילה לחיוב המזוןזהה ברכת

להתפלל חייב שהוא כמו 19.בדיוק

הרא19 בדברי נמצא לקושייה נוסף מט(ה"תירוץ דאמר"ד:ברכות שבת":ל"וז)ה ולענין

מ אכל אפילו טובים חזרהוימים דעקר דטעמא חוזר שבת באחרונה הזכיר ולא ביום פעמים אה
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מינהנ ששכחפקא מי לגבי הראשונים במחלוקת יש הזאת לשאלה

ר שבת של המזון בברכת ויבוא חודשיעלה בריטב'יע(אש דעות מט"שתי :א

טעמא"ד ואמרינן א).ה דעה ר,חתלפי בשבת ויבוא יעלה חודשהשוכח לאאש

לראש לחזור זאת.חייב השנייה,לעומת שבר,לדעה השוכח"למרות רגיל ח

לראש לחזור חייב לא המזון בברכת ויבוא ר,יעלה לחזור"בשבת חייב הוא .ח

נחלקו ?במה

הסעודה,לכאורה לחיוב קשורה שאינה קטע אמירת באם נחלקו

קיום את הממעכבת ר.זוןברכת שבת סעודת חודשחובת שבתאש מטעם באה

ר מטעם חודשולא היא.אש ויבוא"האם:השאלה המזוןמעכב"יעלה ברכת

שר חודשלמרות הסעודהאש חיוב את מייצר ?לא

חוזר אדם מתי לגבי השונות בסברות הזאת השאלה את לתלות ניתן

המאורע מעין הזכרת את משמיט כדעת.כשהוא נוקטים אנו שאדם"המאם ב

לאומרו חייב הוא שלמעשה דבר כל מחמת לראש בשבת,חוזר לחלק סיבה אין

רצה"ר לבין ויבוא יעלה בין ע,למעשה.ח ולבוא סעודה לאכול חייב י"האדם

לחיוב המזוןזה ויבואברכת יעלה וגם רצה גם הזאת.שתכלל המעשית העובדה

לראש לחזור אדם לחייב ויבוא ליעלה אפילו סברתנו,מאידך.מאפשרת לפי

עצמה הסעודה בחיוב כרוכה לראש לעכב,שחזרה יכולה המאורע מעין השמטת

הסעודה של למחייב קשור הנשכח הקטע אם ר.רק שבשבת חיוב"מכיוון ח

ר מטעם ולא שבת מטעם באה מהווה,ח"הסעודה לא ויבוא יעלה השמטת

לראש לחזור סיבה שום ואין הסעודה מצות בקיום .חיסרון



המאמר של הראשון בין,בחלק בהבדל שדנה הירושלמי את הבאנו

לזמן" חייבין שאכלו ליחלק"לבין"שלושה רשאין אינן כאחד שאכלו ."שלושה

יומא בהאי אלא סעודתא בהאי אמרינן ולא יומא בהאי פת אכיל דלא סגיא דלא משום קאמרינן
לחזור חיובא יומא בהאי פת אכיל דלא סגיא לא גברא דהאי כל,לדעתו".ומשום אין באמת

החזרה חיוב לבין הסעודה בין מנת.קשר שקדושתהוא ומציע החזרה מחיוב הסעודה את ק
המאורע מעין הזכרת המחייבת היא ויבוא.היום יעלה או רצה בלי קדוש ביום המזון ברכת

היום בקדושת "פוגעת אכיל. דלא סגי לעכב"לא מספיקה היום קדושת שיש לכך סימן רק הוא
המאורע מעין להזכיר שוכח כשאדם המזון .ברכת
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שמואל,עכשיו של לדבריו הראשון להסבר הזאת20.נתייחס אם,לדעה אפילו

ביחד אכלו אנשים שיאכל,שלושה עד מלאה זימון חובת עליהם אתאין ו

כאחד הסעודה ביחד.כל כזית רק אכלו זימון,אם חובת עליהם זאת;אין ,ובכל

זמן באותו מברכים במקרה כולם אם ליחלק רשאיים שיש.אינם מזה יוצא

אלמנטים שני משותפת:לזימון וסעודה משותפת משותפת.אכילה אכילה

להגיד יכולים הם כי ברכותיהם את לצרף אנשים בכנותלשלושה

משותפת,אולם."משלו]ביחד[אכלנו"ש סעודה לברךרק הקבוצה את

המזון ביחד?למה.קבוצתיתברכת כזית כשאכלו לזמן יכולים האנשים ,אם

בכך חייבים אינם השו[למה פוסק אחר"ש)א:קצג(ע"שהרי שיחזרו מצוה

לזימון עמהם שיצטרף ?]"שלישי

השאלה על ליסוד,לענות המאמרנחזור של הראשון בחלק שהבאנו

הגרי סולובייצ"בשם לפני.יק'ד הנתווספת הברכה אינו בזימון המרכזי הענין

המזון שלברכת המשותפת האמירה המזוןאלא הזימון,לכן.עצמהברכת חובת

ל ברכה להוסיף חובה המזוןאינה אתברכת לברך קבוצתי חיוב ברכתאלא

.ביחדהמזון

הוא שזימון שלמכיוון משוכללת גירסה המזוןבעצם סביר,ברכת

זימון שגם המזוןכמו–להניח הסעודה-ברכת את לקדש מצורך ,אולם.נובע

ע נעשה הזה ע"הקידוש ולא אנשים של קבוצה יחיד"י אדם העובדה.י עקב

לחייב,הזאת המזוןאפשר אתברכת אכלה באמת כשהקבוצה רק קבצותית

כחבורה ביחד הסעודה ביחד,אחרת.כל הסעודה את לקדש חייבים לא הם

קבוצתית אחת סעודה ולא נפרדות סעודות אכלו הם אישיים.שהרי חיובים יש

מחוייבת אינה נפרדת כיחידה הקבוצה אבל נפרדות סעודות .בגלל

כל את אכלו אנשים כששלושה רק זימון חובת יש למה מסביר זה כל

ביחד ל.הסעודה רשאיים אינם למה ובאיםאבל ביחד כזית רק אכלו כשהם יחלק

זמןז"ברהמלברך ההוא?באותו במקרה ביחד לברך אותם מחייב כפי?מה

קיומים,)צח'עמ(ד"הגריותבשכ שני בזימון יש משותפת–באמת אמירה גם

כה(מ"ברכהשל עד הדגשנו הזימון)שאותה ברכה הוספת חיובףא.וגם כשאין

לברך מתאפשר,ביחדז"ברהמקבוצתי כשהדבר הזימון ברכת להוסיף יש .עדיין

על20 הדעה את הגרנפרש הבנת לירושלמי"פי בפירושו קניבסקי .ח
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גכ ביחד'אשר כזית אפילו אוכלים ל,אנשים משלו"ומריכולים שאכלנו "ברוך

ביחד אכלו באמת הם זימוןףא,שהרי חובת מחילה לא הזאת האכילה .אם

אחרות אבל,במילים הזימון ברכת לברך לחבורה מאפשרת ביחד כזית אכילת

לאפשר מספיקה ביחדלא הסעודה את לקדש .להם

הזאתיוצא הדעה בזימוןישבירושלמישלפי דינים לברך'אדין,שני

ודין הזימון ברכת ע'באת הסעודה את של"לקדש משותפת אמירה 21.ז"ברהמי



שאובות וכולן ומגוונות שונות פנים המזון ברכת למצות שיש ראינו

בתורה הפסוקים של שונות לברך.מקריאות המזוןחיוב אחדברכת מצד נובע

ל תעשהממצות הא שכחת ה'של את לברך עשה ממצות שני כתגובה('ומצד או

אכילה לאחר כהודאה או אמצעית).רגשית דרך סללנו אלה הדרכים שתי בין

המזוןבה הסעודהברכת תהליך את לקדש דרך אלא עצמאי חיוב .איננה

הזה,למעשה21 בענין הראשונים יונה.נחלקו רבינו ד:לב(לדעת שלשה"באלפס חיוב,)ה יש

רק להמוציא"זימון מתחלה ביחד עצמן ברבינו)א:ז(ש"לרא,מאידך."כשקבעו שנייה ולדעה
לזמן",יונה האכילה]מאחר[חייבין יחד עוד."שסיימו בירוכל זימון–דינים'בראתה'שהדעה

משותפת אכילה של כפונקצייה וזימון סעודה של חולקים"רא–כפונקצייה יונה ורבינו ש
הבלעדי כמחייב לקבוע הדינים מן איזה .לגבי





חוליןמסכתחדר





יצחק ח"תשס●'מבית





הכוונה בדין מצינו חולין לשחיטת קדשים שחיטת בין בולט ,הבדל

כוונה צריכים קדשים פסול,שבשחיטת כוונה,ומתעסק בעינן לא .ובחולין

לא('ובגמ הוא:)חולין זה חילוק של שמקורו עוד רחמנא"מבואר מדגלי

פסול בקדשים כוונה–מתעסק בעי לא דחולין מזה,"מכלל דילפינן דהיינו

שא כוונה צריכים קדשים שבשחיטת בחולין"גופא כוונה הראשונים.צ והנה

חולין ושחיטת קדשים שחיטת משווים מקומות דינים,בהרבה ולומדים

לשני שבין.מהאחד החילוק מכח זו השוואה על מקשים תמיד והאחרונים

חו ושחיטת קדשים כוונהשחיטת לענין זו.1לין כוונה דין לבירור מקום והניחו

תח1 בהרבה שווים וקדשים חולין ששחיטת זה ביסוד משתמשים ן"רמב'עי,ומיםהראשונים

יב( הפסוק,טז:דברים צויתיך...וזבחת"בביאור יד('ובתוס")כאשר הר:זבחים י"בשם
עבודה,ש"מאורליינ לאו שחיטה מז(ק"ושטמ,)לענין בשחיטת,.זבחים שרת כלי לענין
פ(ש"וברא,)קדשים סי"כתובות חולין',ז'א בשחיטת ברכה הדורות).לענין במשך והאחרונים
ליכאתמ ובחולין איכא דבקדשים כוונה דין מכח זו השוואה על הקשו יו"בב:יד סי"ח 'א'ד

הגמ על כח'הקשה הלוזבחת"דדריש.חולין משה שנצטוה על'מלמד שחיטה

קדשים'וכו"פה בשחיטת שנצטוה מה על קאי צויתיך כאשר קדשים'ותי,דנימא דשחיטת
פסול בקדשים דמתעסק השו'ובהג.שאני על מאהבה הק"תשובה שם הב'ע מדברי"על ח

הספרי"הרמב בשם צויתיך"שמפרש,ן בזביחה:כשאר חולין אף בזביחה קדשים ועל,"מה

שאני קדשים שחיטת אמרינן דלא (כרחך לא"ובחת. חולין זו'הק.ס דלא"קושיא

ע שנצטווה מלמד צויתיך כאשר וזבחת הל"דרשי בקדשיםשחיטה'פ צויתיך כאשר אלא
רמב"וכמש שם"כ ראה פרשת ה"א,ן כוונה בעי דקדשים היכי כי גלי"כ דהרי ליבעי בחולין נ

תזבחהו לרצונכם שם,קרא צויתיך כאשר תזבח בחולין הקשו"וכעי".)לרצונכם,ואמר ז
הר דברי על מאורליינ"האחרונים יד'בתוס(ש"י עבודה'שכ:)זבחים לאו ששוהלפי"דשחיטה

ובקדשים שווה'והק,"בחולין .ל"כנ,שאינו

כלל ב,ובדרך נקטו בזה'האחרונים משה'עי:מהלכים סי(באגרות שכתב)ב"י'קדשים
השחיטה מדיני אינו בקדשים הקרבן,דמתעסק בהכשר הלכה לא,אלא שאם ליה פשיטא ולכן

בשחיטה חסרון שאין נבילה שאינו מפסולי,כוון הוא פסולו במנ"וכ.המוקדשיןאלא ח"כ
כ(א"ובחזו,)ז"שצ'צמ( הראשונים)7'הע(להלן'ועי).יג:ב:זבחים בזה נחלקו ,שלכאורה

ס לא ראשונים דרוב כן"ונראה ובמתירין,ל בשחיטה דין שהוא משה'עי,ומאידך.אלא במשאת
סי( יחזקאל)ז"כ'זבחים ג(ובחזון דיןתבשכ)א:קרבנות הוא קדשים אחרששחיטת

חולין נבילה(משחיטת הוי דמתעסק פסול,)ויתכן בקדשים דמתעסק הא להו דקשיא ,משום
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בפנ זו:ע"כסוגיא כוונה תוכן טיבה,מהו כוונה.ומה בין היחס לברר יש ומזה

אחרות במצות לכוונה חולין,זו ושחיטת קדשים שחיטת בין היחס גם .ואולי

התנאים נחלקו חולין.)לא,:יב(והנה בשחיטת כוונה נתן'לר,בענין

בע בעינןלא ולרבנן כוונה הגמ.ינן ר:)לא('ומביאה לשיטת ,נתן'ראייה

פסול" בקדשים דמתעסק רחמנא כוונה,מדגלי בעי לא דחולין ".מכלל

הגמ רבנןראוממשיכה שיטת "לבאר לזביחה,ורבנן: כוונה בעינן דלא ,נהי

בעינן זה,כלומר".לחתיכה לדיוק מודים נמי דמתעסק,דרבנן קרא דמדגלי

פסולבק חולין,דשים בשחיטת כזו כוונה בעינן דלא סוברים,מכלל שהם אלא

כוונה"דמ הגמ.בעינןמ ר",ראוממשיכה זכנהו בהא רבא נתן'אמר

וחתכת.לרבנן כתיב כתיב?מי לחתיכה.וזבחת כוונה בעינן לזביחה,אי אפילו

ליבעי כוונה;נמי בעינן לא ליבעי,אי לא נמי שרואים,ינווהי".לחתיכה שכיון

לזביחה כוונה צריכים אין שבחולין פסול בקדשים דמתעסק לן,מהדין מנא

לחתיכה כוונה דין בהן שיש כלום–לומר אינו זו כתיב,דחתיכה דלא

.'וזבחת'אלא,'וחתכת'

עפ.)יג(ן"ברמביןעיו להוכיח ר"שכתב נחלקו דלא אלא'ז ורבנן נתן

לכו,בחולין בקדשים צ"אבל זביחהע כוונת :ל"וז,ריכים

ר פליגי בחולין'ולא אלא כלל בקדשים ורבנן דרבנן.נתן

אפי בחולין אבל שחיטה לשם כוונה בעינן דקדשים 'סברי

חתיכה להו'ור,לשם ואמר זכנהו וחתכת:נתן כתיב ?מי

כתיב לדעת–וזבחת לך משמע נמי,אי דזביחה כוונה

כקדשים לו;תיבעי אפשר שאי כוונהוכיון אפילו כן מר

ניבעי לא נמי .דחתיכה

.

כאן ר"הרמב,ובדבריו נחלקו שלא קובע בקדשים'ן ורבנן ,נתן

איפכא לפרש אפשר שהיה ממה ר,ולאפוקי מחלוקת היא'דעיקר ורבנן נתן

דמח,והיינו.בקדשים לפרש בחולין'ר'שיתכן חתיכה כוונת בעינן אי ורבנן נתן

בקדשים שנחלקו משום בקדשים,היא זביחה כוונת מצריכים לכן,דרבנן

חתיכה כוונת מצריכים ר,בחולין חתיכה'אבל כוונת רק בקדשים מצריך ,נתן

כשר ראשונים"ואאל,ובחולין הרבה לדעת בעז.כ"כמש,כ יתבאר דברינו מהלך"ובסוף עוד ה
אלו קושיות .ביישוב
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כלל כוונה מצריך אינו בחולין בקדשים.ולכן רחמנא דמדגלי מודים ששניהם

דחו מכלל כוונה אדבעינן כקדשים"לין כוונה הכוונה,צ מהו דפליגי אלא

צריכים,בקדשים אין שבחולין קרא שא"והרמב.דגלי טוען כן"ן לפרש ,א

לזביחה כוונה בעינן עלמא לכולי מעשה,ובקדשים כוונת אינו חתיכה דכוונת

ממש הוי,של מתעסק בכלל ר.ועדיין זכנהו לרבנן'ובזה חתיכה,נתן דכוונת

כלום שכןוכ,אינה פסולל בהם שמתעסק מהני,בקדשים לא חתיכה ,כוונת

זביחה כוונת בעינן .אלא

ברשב יעויין ר.)יג(א"אולם פליגי נמי דבקדשים סובר נתן'שאכן

כנ.ורבנן בחולין,ל"והיינו רבנן שמצריכים לחתיכה הכוונה,שהכוונה זוהי

ר בקדשים'שמצריך הרמב,כ"וא.נתן לומר"הוכחת שאין תיקשי,כןן

דהרמב.א"להרשב והרשב"ונראה לטעמייהו"ן אזלו בהגדרת,א שנחלקו במה

לחתיכה" במלחמות".כוונה עיין ז"ר(דהנה הרמב)ר"בדפה.ה ן"שקבע

מצוה כוונת בעינן לא קדשים "ל"וז,דבשחיטת בקדשים"ואע: דמתעסק ג

לכו"ה,פסול במצוות מתעסק דאפי"נ יצא לא א"למ'ע מצוות כ"ד ,וונהצ

בעינן תקיעה שחיטה,כוונת כוונת בעינן נמי .ובקדשים  

."הרמב בדברי שמפורש כוונת"הרי צריכים אין שבקדשים ן

למ,מצוה דבעינן לכוונה שווה בקדשים דבעינן צריכות"והכוונה אין מצות ד

בעינן"שמ,כוונה תקיעה כוונת שהוא,מ שמכיר בשופרדהיינו ואינו,תוקע

למצוה,מתעסק מכוון אינו (אבל בגמ"ע. דמתעסק"ר'ש נבוחי,ה דמנבח ,כגון

יצא"לכו לא צריך"וה.)ע קדשים בשחיטת שחיטה"נ שיודע"כוונת דהיינו

הבהמה צואר סימני מחתך הרשב.שהוא בחולין"אולם דבקדשים).יג(א ,כתב

דרבנן מ",אליבא לשחיטה שיכוון עד שיודע,עליתאפסולה על

השחיטה  ",גרידא המעשה על בכוונה סגי דלא והיינו

מצוה כוונת שיכוון .ובעינן

הרמב לפי הסימנים"והנה לחתוך שמכוון היינו זביחה שכוונת כ"א,ן

של חתיכה"פירושו אינו"כוונת הסימנים לחתיכת שאפילו הוא כרחך על

לחת,מכוון מכוון בעלמאאלא ל"וא.יכה שכוונה מאליו מובן אינו"חתיכה"כ

וזבחת מכוון'שאפי,בכלל אינו השחיטה להרמב.למעשה ליה פשיטא ן"ולכן

זביחה כוונת דבעינן פליגי לא עלמא כולי מתעסק"דאל,דבקדשים הוי .כ

הרשב לפי לכוון,א"אבל וצריך הסימנים לחתוך בכוונה סגי לא לרבנן בקדשים

השחיטהבשחיטתו על שנצטווה משום י"וא,ששוחט ל"כ שכוונה 'חתיכה'ל

הסימנים חתיכת של השחיטה למעשה כוונה י"וא.היא שפיר לר"כ נתן'ל

לחתיכה כוונה צריך השחיטה,פירושו'חתיכה'ש,שבקדשים ,מעשה
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מתעסק בכלל מש"וא.ואינו הרשב"ש ר"כ פליגי נמי דבקדשים ורבנן'א .נתן

צ שעדיין הרשב"אלא לשיטת למעשה,א"ב כוונה הוא חתיכה כוונת דאם

ר,השחיטה זכנהו לרבנן'במה לחתיכת,נתן כוונה היא חתיכה כוונת דאם

הגמ,הסימנים מקשה וחתכת",לרבנןראמאי כתיב כתיב?מי ,!"וזבחת

בכלל נמי הויא לכאורה זו חתיכה .'וזבחת'הא

עי לא('בתוסיןוהנה דבקד:)חולין שיכווןשכתבו בעינן שים

זו" בזביחה קדשים".להתירה בשחיטת שצריכים הכוונה שבתוכן שלש,נמצא

בדבר מעשה"להרמב',א:מחלוקות כוונת צריך מחתך,ן שהוא שיודע דהיינו

יותר,סימנים במחלוקת"להרשב',ב;ולא תלוי מעשה'לר–א כוונת בעינן נתן

כנ סימנים כוונת,ל"חתיכת בעינן להתירה'לתוס',ג;מצוהולרבנן כוונה בעינן

צ.בשחיטתו לכאורה להרשב"והנה ולתוס"ע כוונה'א דבעינן לומר יתכן איך

המעשה מכוונת פסול'דבגמ,יותר בקדשים דמתעסק רק מעשה,איתא ובכוונת

מתעסק מגדר יצא כבר להרשב,לכאורה תיתי ולתוס"ומהיכי כוונות'א לחדש

אלו לה.נוספות יש צריכיםועוד כוונה באיזו זו מחלוקת יסוד מהו .בין

הרמב דברי ידועים וחי"והנה לא(ן"הר'ן בין.)בחולין לחלק שכתבו

במתירין דכוונה וטבילה,סוגיא שחיטה במצוות,כגון דכוונה שאין,וסוגיא

בזו זו תלוייות התנאים"דאע,הסוגיות מחלוקת שמצינו יב(פ .)לא,:בחולין

כוו בעינן לשחיטהאי ל,נה ע"ובדף ור"א רב מחלוקת כוונה'א בעינן אי יוחנן

למחלוקת,לטבילה נוגע זה כח"בר(אין יג,.ה כוונה)'וכו,.ברכות בעינן אי

שופר כגון הרמב"וז.'וכו,ש"ק,במצוות שם"ל :ן

ור רב דפליגי תנאי'והא ופליגי בכוונה שלא בטבילה יוחנן
שה,בשחיטה הללו במצוות הכשרדוקא בהם ויש מתירים ן
אחר בשר,לדבר מתרת ושחיטה לבעלה אשה מתרת טבילה
שבחובה,לאכילה דבר בעצמן עומדין בשאר,ואינן אבל

כלל מיירי לא ולעבור לצאת כוונה בעי אי חובה של .מצוות

זה חילוק יסוד להבין .ויש

שביארו האחרונים מן ד"ע(2ויש שני)'התוס'פ בין הוא שהחילוק

כוונותמי לצאת,ני כוונה כהרי להתיר כוונה הרי מטרתה,ולא להתיר שכוונה

או'עי2 גיבורים סי"במגן בס('ס'ח יג'מובא ברכות זקנים להעי.).אסיפת זהדרויש פירוש ,לפי

היתרן בעצם וקדשים חולין דחלוקים בעינן,נמצא אלא השחיטה במעשה סגי לא שבקדשים
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להתיר הבהמה,היא מהתרת חלק במתירין,והוא דכוונה הסוגיא שחלוק ומובן

במצוות דכוונה במתירין,מהסוגיא רק שייך להתיר כן.שכוונה שאם דדין,אלא

הבהמה בהתרת דין הוא כנ"צ,הכוונה כוונה,ל"ע בלי מתעסקשגם זה אין ,זו

המעשה בכוונת חסרון שום .שאין

ע"וע לומר נראה דמצות"כ בסוגיא בתראי רבנן לנו יסדו שכבר מה פ

דלמ כוונה ממעשה"צריכות נפרד דין הכוונה אין כוונה צריכות מצות ד

תרתי,המצוה בעינן מצוה המצוה,דלקיום חובתו,מעשה לצאת וכוונה

זו זו,במעשה דהכוונה והיאאלא המצוה במעשה דין היא 

עצמה אינו.3דהמצוה לצאת כוונה בלא המצוה מעשה דעשיית הוא והביאור

בעלמא כמעשה אלא מצוה כמעשה נחשב,חשוב דעלמא שופר ותקיעת

מצוה של שופר מתקיעת אחר ע,כמעשה את"ורק עושה לצאת כוונתו י

מצוה למעשה חסר.המעשה לצאת כוונה בלא דמעשהולכן המעשה בכוונת

לצאת,מצוה בכוונה הנעשה מעשה הוא פירושו מצוה אין"ובלא,דמעשה ה

כלל מצוה מעשה מגמ.כאן כוונה"דלמ:)לג(ה"ר'וראייתם צריכות מצות ד

לשיר" תוקע ליה,דלמא קרי אית"ואע,"מתעסק מעשה כוונת לשיר דבתוקע פ

בשופר,ליה שתוקע כמעשה,ויודע נחשב זה כללאין מצוה של שופר ,תקיעת

נפרדים מעשים שני נחשבים למצוה ותוקע לשיר לשיר,שתוקע והתוקע

מצוה של תקיעה מעשה לגבי הוא .מתעסק

דידן"וה בסוגיא ותוס"להרשב,נ כוונה'א או למצוה כוונה בעינן

שחיטה מעשה לאשוויי חשיב,להתיר לא היתר כוונת או מצוה כוונת דבלא

כ שחיטה בעלמאמעשה סימנים חתיכת אם הרשב"ולפ.י ותוס"ז פליגי'א

להתירן אדם כוונת לעיל(א"בחזו'ועי,נמי בזה)המובא הגר.שנתקשה ווסרמן"ואכן במכתב(א
בבחרותו חי,שנכתב בסוף חלות)שלמה'ר'ונדפס פועל הוא האדם קדשים דבשחיטת כתב

עההי כוונתו"תר ע,י חל שהיתרו חולין לשחיטת עצמה"בניגוד השחיטה מעשה .י

ומצוות מתירין בין לחלק טעם עוד נמצא ובמתירין,ובאחרונים לצאת כוונה צריכים דבמצוות

חובתו לצאת כוונה שצריך חובה אין שבמתירין כיון לצאת כוונה שייך היינו.לא ולכאורה
היא לצאת דכוונה דסברי המצוהמשום בקיום לצאת,דין לכוון צריך חובתו לצאת ולכן,שכדי

כוונה שייך לא חובה ידי לצאת צריך שלמה'עי.כשאינו יהודה'ובס)4בהערה(בחכמת יד
סי"יו( ).'ג'ד

זה3 ליסוד הסכימו בסגנונו,האחרונים מתנבא אחד ע.כל הוא כאן שכתבתי מש"ומה כ"פ

אשר סי(במנחת שמועות"וע,)ו"ע'פסחים בשערי כח"ר(ע עג,.ה הע'ועי.).ושבת .5'לקמן
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שחיטה מעשה מצוה"דלהרשב,בהגדרת מעשה הוא ביסודו שחיטה מעשה א

שחיטה מעשה הוי לא למצוה כוונה הוא'ולתוס,ובלא ביסודו שחיטה מעשה

שחיטה מעשה הוי לא להיתר כוונה בלא ולכן מתיר .מעשה

לפ כ"ויוצא שווין דינם שביסוד שלז מצוות שאר וכוונת מתירין וונת

מעשה,חובה לאשוויי הוא הכוונה מטרת הרמב.דבשניהם דמ"וחידש יש"ן מ

למצוות מתירין בין הכוונה"שאע,לחלק דין ביסוד ששווים לחלק"ס,ג שיש ל

עצמו מצוה,במעשה למעשה מתיר מעשה 4.בין

הרשב לדעת שהקשינו מה ניחא הגמתאיך,א"והשתא ראפרש

וחתכת"ד כתיב כתיב,מי סימנים,"וזבחת חתיכת הוא אליביה חתיכה דהא

השחיטה מעשה ליה"וא,שהוא חשבינן אמאי דרבנן.'וזבחת'ולא'וחתכת'כ

בקדשים מצוה כוונת ס,שמצריכים כרחך הוי"על לא למצוה כוון שלא דכל ל

שחיטה כלל,מעשה שחיטה מעשה אינה סימנים חתיכת כוונ.ומעשה תולכן

כלום אינו סימנים אלא,חתיכת אינו סימנים וזהו.בעלמא'וחתכת'דחתיכת

הגמ דס',קושית מצוה"דלרבנן מעשה הוא שחיטה דמעשה כוונה,ל בלא

כלל שחיטה מעשה כאן אין בעלמא,למצוה חתיכה ר.והוי פליג'אבל נתן

גופא בזה ס'דר,עלייהו חתיכת"נתן מעשה אלא אינו שחיטה דמעשה ל

גרידאס סימנים,ימנים לחתיכת כוונה היא אליביה זביחה כוונת ונחלקו.ולכן

ור זביחה'רבנן מעשה בהגדרת מצוה'זביחה'דלרבנן,נתן של מעשה ,הוא

סימנים'ולר חתיכת של מעשה הוא לא,נתן 5.ותו

שלמה4 בחכמת שהעיר מה ליישב יש סי"או(ובזה ע,)רט'ח חי"שכתב לא"הר'פ חולין .ן

כוונה( צריכות דמצות פלוגתא שייך לא כוונה"למ'דאפי)דבמתירין צריכות מצות בברכות,ד

א"לכו כוונה"ע מתיר(צ הויא דברכה בראשונים).משום יב(אולם ס.)בברכות דלא ל"מבואר

י.הכי דברינו דאפי"ולפי מתיר'ל הויא דברכה נימא בפנ,אם איסור מן"דאיכא ליהנות ע

זה,ז"העוה לאיסור מתירה ברכה(וברכה חיוב שתיקנו משום רק הוא ליהנות האיסור שכל )ולא

מצוה"מ מעשה הוא בעיקרה ברכה שמעשה הוא פשוט עורק,מ היתר חלות קיום"דאיכא י

המצוה הרמב,מעשה לדברי שייך והר"ואינו מצוות"ן למעשי מתירין מעשי בין שחילקו .ן

מעשה5 לאשוויי כוונה בעינן אי הוא כוונה צריכות מצות אי דמחלוקת ביארו האחרונים והנה

מצוה מעשה הוי כוונה בלא דהמעשה או אליהו'עי.מצוה סי"אה(הליכות מובא,ג"ל'ע

א לזכר ק"בשיעורים קונטרס הע"מ סי"ר(שלמה'ר'ובחי)60'ש ראובן'ר'ובחי.ועוד)'ב'ה

סי( הר)'ט'סוכה דמדברי למ"העיר שגם משמע כוונה"ן בלא המעשה אין כוונה צריכות מאין ד

מצוה מעשה בהגדרת חולק ואינו מצוה במאירי,מעשה מבואר הבחירה(וכן לבית ,בהקדמתו
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עי זרועיןוהנה סי"ר'הל(באור צריכות)א"רס'ה דמצות בסוגיא
שכ :ל"זו,תבכוונה

משמיע ולא שומע לא כוונה בעי דלא היא דהלכה ונראה
כמ[ כוונה"דהיינו צריכות אין מצות דשחיטת"ופ'וכו]ד ק

כר תנא לן סתם נמי לשחיטה'חולין כוונה בעינן דלא נתן
כותיה התם נמי רב,ופסקינן אמר וטבלה שנאנסה ונדה

כרב והלכתא לביתה קיי,טהורה הכי בעינן"הלכך דלא ל
משמיעכוונה ולא שומע .לא

דהאו כוונה"הרי בעי אי וטבילה בשחיטה דנחלקו מהא ראייה מביא ז

כוונה צריכות אי במצות דנחלקו דא6.להא תמוהים מחלוקת"ודבריו לדמות א

ובשחיטה בטבילה למחלוקת כוונה צריכות שוות,דמצוות המחלוקות שאין

אפי–כלל דס'שהרי בשחיטה"לרבנן כוונה דבעינן אלא"מ,ל בעינן לא מ

לחתיכה בגמ[כוונה לכו:]לא'כמבואר מצוה כוונת בעינן"אבל לא וכבר,ע

בזה הרמב.תמהו הוא בזה זרוע דהאור פלוגתיה בר שכ"והנה בחידושיותבן
לא( ,ל"בזה.)חולין

ור רב דפליגי תנאי'והא ופליגי בכוונה שלא בטבילה יוחנן
מתיר שהן הללו במצוות דוקא הכשרבשחיטה בהם ויש ים

וכו אחר אבל'לדבר שבחובה דבר בעצמן עומדין ואינן
לא ולעבור לצאת כוונה בעי אי חובה של מצוות בשאר

וכו כלל 'מיירי      

.

דבריו דבשחיטה,ביאור מהא זרוע האור שיטת נגד ראייה שמביא

כוונה"למ,וטבילה צריכים שאינם במתעסק"א,ד ואפילו כלל כוונה ,צ

ושחטה סכין שזרק הגשר,כשירה,כגון מן במצוות"משא.טהורה,ונפלה ,כ

עמ'הדמ הישראלי התלמוד הרשב,)יח'מכון הנ"ודברי האחרונים דברי כעין הם כאן ,ל"א

ר שחיטה'שנחלקו מעשה הגדרת בעצם ורבנן .נתן

אגוזפרבס6 הגר)ד"כ'סי(גנת דברי או(א"הביא סי"בביאורו מצות"שג)ז"סק'ס'ח מדמה כ

לטבילה כוונה בשחיטה(צריכות דנחלקו מהא הביא הואא).ולא שכן שם שכתב מה מנם
ר רה"בסו,:ז(ה"במלחמות בשם הסוגיות)ג"ד כל לפרש אלא בא לא גאון האי דרב נראה

דוכתא בחד בזה,דכוונה זה תלויים אלו דסוגיות לומר בא לא היטב"עיי,אבל העיר.ש וכבר
גיבורים במגן זה ס"או(על סימן ).ל"הנ',ח
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כה לכו"מתעסק יצא"ג לא למ.ע א"דאפילו מצוות מ"ד כוונה לא"צ מתעסק מ

במשנה,יצא השנהרבכמבואר מן",):לב(אש והשומע יצא לא המתעסק

יצאהמ לא מזה".תעסק זה למדים דאין כרחך נפרדות,ועל סוגיות שתי 7.והן

הרמב7 בדברי גם להעיר אשל,ן"ויש שבשחיטה מזה סברתו הוכיח חתיכה"א מכוונת יותר צ

הרמב(,ע"לכו אפי"ולשיטת בעלמא לחתיכה כוונה פירושו חתיכה דכוונת סימנים'ן לחתיכת
לכוון"א ליכא),צ ודאי בשחיטה מצוה כוונת מצוות,אבל לשאר דמי פתח"שהרמב,ועוד.ולא ן

וטבילה דמשחיט,בשחיטה ומשמע לחוד בטבילה מידיוסיים לאוכוחי ליכא .ע"וצ,ה

לר:)לא('בגמ'ועי בטבילה'שמקשה כוונה שמצריך כר,יוחנן משנה בעינן'מסתם דלא נתן
בשחיטה וטבילה(כוונה שחיטה לדמות איכא דמסברא הגמ).והיינו ללמוד"שא'ומתרץ א

לטבילה כוונה בעי דלא גזה,משחיטה כוונה"דבשחיטה בעינן דלא היא רח,כ מתעסקדגלי מנא

כוונה בעי לא דחולין מכלל פסול דס.בקדשים דהגמ"והיינו בעי'ד דלא משחיטה ראייה להביא
מתירין לשאר ראייה,כוונה להביא שאין שאני"די,ומסיק שחיטה הביא.ל שלא מה מובן ובזה

ממצוות"הרמב מתירין דחלוקין משחיטה ראייה שאני"די,ן דשחיטה רק"וע,ל ראייה הביא כ
למ,טבילהמ טהורה"דאיכא הגשר מן נפלה מצוותכ"דע,ד משאר מתירין .שאני

הגמ בהמשך איתא'והנה שנאנסה",שם נדה דמי פפא"א...?היכי מן,נתן'לר:ר שנפלה

להקר,ולרבנן,הגשר צ".שירדה ר"ולכאורה דמחלוקת שייך'ע איך בשחיטה ורבנן נתן

הוא,לטבילה דבשחיטה נתבאר כבר גמורה,דנחלקודהא כוונה בעי דלא קרא דגלי אבל,משום
דס לר"בטבילה כוונה'ל דבעי נחלקו,יוחנן דהגמ"ברש'ועי.לא פירש זה שמטעם הוא'י כאן

דרב חולין,אליבא לשחיטת טבילה מדמה שהוא משום כוונה בעי לא דטבילה סובר ,שהוא
ר לטבילה",נ"אה,יוחנן'אבל שחיטה מדמי רחמנא"דסוהיינו".לא מדגלי דילפינן לרב ל

כוונה בעי לא דחולין מתירין דכל פסול בקדשים בטבילה,מתעסק כוונה בעינן לא .ולכן

מש"ולפ[ מיושב רש"ז להקר"כ בירדה לטבול"י המים,ולא לתוך כולה והקשה".ונפלה
רש"הרש פירש לא אמאי במים"ש גופה כל להקר שכיוונה בזה"ובשטמ,י עמד כבר .ש"ע,ק

דרש ס"והפשוט לכו"י סימנים חתיכת כוונת רק בעינן קדשים דבשחיטת לא,ע"ל ז"ולפ.ותו

חולין לשחיטת טבילה שמדמה כוונת,לרב כעין ממש שזהו גופה מקצת רק להקר כוונה בעינן
לרבנן סימנים,חתיכה לחתיכת לא אבל בעלמא לחתיכה יעקב"ושו.שמכוון בתפארת ר

לזה נתכוון ].שכנראה

הרשב שיטת לפי שהבאנו"והנה ר,א פליגי נמי ורבנן'דבקדשים ד,נתן לבאר ראהגמברייש
ס'דר,והיינו.כפשוטם חולין"יוחנן לשחיטת טבילה לדמות שאין חולין,ל דבשחיטת משום

ממנו למדים ואין כוונה בעינן דלא קרא אדרבה,גלי לשאר,אלא קדשים משחיטת למדים

טבילה,מתירין כוונה,כגון ר.דבעינן למחלוקת מקבילה קדשים'וטבילה בשחיטת ורבנן .נתן
ור רב מחלוקת קדשים'וביאור לשחיטת או חולין לשחיטת טבילה מדמינן אי הוא ואיזו,יוחנן

הכלל הוא הכלל,מהן מן היוצא הוא ס,ואיזו דבעינן"דרב רחמנא גלי קדשים דבשחיטת ל
מתירין,כוונה בשאר סיו'ור,ולא בשאר"חנן אבל כוונה בעינן דלא קרא גלי חולין דבשחיטת ל

לא .מתירין
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נראה זרוע האור שיטת יצא,וליישב לא במצוות דמתעסק בהא דהנה

למ כוונה"אפילו צריכות אין מצות דדבר"יל,ד בטעמא הוי,ע כוונה בלא דאם

מצוה כלל,מעשה כוונה צריך למ"וי.אמאי יצא לא דמתעסק דהא מצ"ל ותד

הרשב"וע שיטת חומר,א"פ כמין זרוע האור שיטת ליישב אפשר הרשב.היה לפי א"ונראה

ר מחלוקת בקדשים'דעיקר היא ורבנן ממה,נתן תוצאה רק הוא חולין בשחיטת דפליגי והא
בקדשים ב,שנחלקו לא דחולין קרא חדדגלי הכוונה נחית חד לכל ולכן כקדשים כוונה עי

נפרדת,דרגא מחלוקת זה דהאו.ואין נימא ס"ואם כהרשב"ז ר,א"ל מחלוקת ורבנן'דעיקר נתן
לא או שחיטה מעשה לאשוויי מצוה כוונת בעי אי קדשים בשחיטת אליבא,היא בטבילה וכן

קדשים'דר לשחיטת דומה דטבילה שהביא,יוחנן במה לשארכוונתו וטבילה משחיטה ראייה
ר מחלוקת מעיקר היינו קדשים'מצוות בשחיטת ורבנן לר,נתן היא,יוחנן'ובטבילה דהיא

כוונה צריכות דמצוות מצוה,מחלוקת מעשה לאשוויי לצאת כוונה בעינן לןומדקיי.אי מא

למצוה'כר כוונה בעינן לא ובתרווייהו בטבילה וכרב בשחיטה ר,נתן להביא שגםיש אייה
מצוה מעשה לאשוויי לצאת כוונה בעינן לא מצות באו.בשאר בהל"אולם סי'ז ח"של'נדה

בס( לא'מובא חולין קמאי שיטות כרש.)קובץ מפרש שהוא אליבא,י"משמע אזיל פפא דרב
ר ולא דס"ולפ,יוחנן'דרב לומר מקום אין כהרשב"ז בס"וע.א"ל סי'ע מובא(ט"שע'הרוקח

דרבנן'כרשפסק)שם אליבא דר,יוחנן אליבא שגם כדברינו ר'ומבואר נחלקו ורבנן'יוחנן ,נתן
כרש .י"ודלא

שלר"והרמב מזה ראייה שהביא דע'ן טהורה הגשר מן נפלה אפילו דרב אליבא אין"נתן כ
למצוות מתירין דלכו"ס,לדמות פסול"ל דמתעסק מהא כוונה בעי לא דטבילה ילפינן לא ע

קדשי שיטתו.םבשחיטת בביאור מתירין"דס,והנראה לשאר שייך אינו בקדשים מתעסק דדין ,ל
דקדשים עבודה בקיום דין שהוא דכוותה,משום שחיטה אלא מיניה למעוטי לא,וליכא אבל

מתירין ח,א"י]ב['כ'סי(א"בחזו'ועי.שאר באחיעזר סי"מובא הרמב)ב"נ'ג מדברי ן"שהוכיח
ר( ז"במלחמות דדפסול.)ה בכל הוא בשחיטה,עבודות'מתעסק רק לפמש,ולא היינו"אולם נ

הרמב מהל"דוקא אלא מתירין מהלכות אינו מתעסק דדין לשיטתו שאר,קדשים'ן אבל
ס במתירין"ראשונים דין שהוא עבודות"וא,ל לשאר שייך לא לכאורה .כ

הגמ דברי שנאנסה"'ובביאור נדה דמי לפרש',וכו"היכי יכול דרבאינו הראשונים שאר כשיטת
כוונה"ס בעי לא טבילה כגון מתירין דבשאר קדשים משחיטת דילפינן צ"וא,ל שייך"כ איך ב

ר לטבילה'מחלוקת ורבנן הרמב.נתן לשיטת ור"ונראה רב דפליגי מחלוקת'ן בהבנת יוחנן
ורבנן'ר מסברא,נתן הוא בשחיטה כוונה בעינן דלא הא מתיר,אי היא לאדשחיטה ומתירין

כוונה פסול,בעו בקדשים מתעסק קרא דגלי מהא ליה דילפינן משום ה,ולא לשאר"וממילא ה
כוונה בעי דלא קרא,מתירין דגלי כוונה בעינן לא דוקא דבשחיטה בעינן,או מתירין בשאר אבל

ס,כוונה כוונה"דרב בעו דלא במתירין הוא דסברא בטבילה"וה,ל ס"ור,ה דגזה"י הוא"ל כ
בטבילה,בשחיטה גזה,אבל פסולה,כ"דליכא להקר וירדה טבילה לשם כוונה בעינן ,לרבנן

פסולה'ולר הגשר מן נפלה אבל גופה כל להקר כוונה בעינן (נתן לטעמיה"והרמב. ל"דס,ן

ר נחלקו לא ורבנן'דבקדשים לעיל"כמש,נתן כמ,כ לפרש יכול אינו א"להרשבתבשכהולכן
נחלקו'דלר קדשים'ריוחנן בשחיטת דנחלקו להא דומיא בטבילה ורבנן ).נתן
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המצוה מעשה מצד הכוונה אין כוונה צריכות מעשה,אין הויא נמי כוונה דבלא

הגברא,מצוה מצד הוא הכוונה הגברא,אלא שיכוון בעינן המצוה או,דלקיום

אליו המעשה שיתייחס כ"וכמש,כדי כלל דאורייתא באתוון דבמתעסק"כ ד

אליו מתייחס המעשה בעינן,אין מצוה דלקיום אחר מטעם הגבראאו .שיכוון

המצוה קיום לצאת צריך אינו וטבילה שחיטה כגון במתירין כאן,אבל ואין

אליו המעשה שיתייחס דתיבעי גברא א,חובת כלל"ולכן כוונה וגם,צ

הגשר מן שנפלה .טהורה,במתעסק

למא כוונה"בל צריך דבמתירין המעשה,ד מצד היינו כרחך על

לאשוויי"דס,עצמה כוונה דבעינן מתירל ה"וא.מעשה דבעינן"כ במצוות ה

מצוה מעשה לאשוויי צריך"ואע.כוונה ובשחיטה לצאת כוונה צריך דבמצות ג

חתיכה כוונת גמורה,רק כוונה בעינן דלא קרא גלי דבשחיטה משום ,היינו

כוונה שצריכים לרבנן מעשה,אבל לאשוויי כוונה צריכים דבעצם משום היינו

קר,מתיר דגלי לאו זביחהואי כוונת צריך היה הועילו'והגמ.א דלא מקשה

חתיכה,בתקנתם מעשה אלא כאן אין סגי(דעדיין לא דבקדשים וכדחזינן

זו ל,בכוונה כוונה מעליתא"ובעינן עכ")שחיטה דס"אבל חזינן ליהפ בירא

מתיר מעשה לאשוויי כוונה במצוות"וא,דבעינן קרא,כ גלי דבעינן"ה,דלא נ

לצאת מצוהכוונה מעשה 8.לאשוויי

י"בלאו8 להרמב"ה מודה זרוע דהאור ד"ל טפי"ן קילי מכשירין הרמב,ממצות"למר ן"וכסברת

ליה"הנ אתעביד והא רחמנא תלינהו דבמעשה במש,ל חולק הרמב"ורק מכשירין"כ דלמר ן
כן,חמירי לומר סברא קיי.דאין הוה במתיר"ואי כוונהל דבעו גם,ין לומר לנו היה כרחנו על

כוונה שצריכים י"א.במצות דהאו"נ להרמב"ל מודה בין"ז ומצוות מתירין בין לחלק שיש ן
להחמיר בין דס,להקל דה"רק מסתבר כוונה בעינן לא ובטבילה בשחיטה שאם במצוות"ל ה
כוונה בעינן .דלא

נראה"עכ האו,פ בין"שגם לחלק שאפשר מסכים מצוותז לשאר וטבילה סובר,שחיטה אלא
להשוותם צ.דמסתבר הרשב,ב"אולם מצוה"לשיטת מעשה היא דשחיטה החילוק,א באמת מה

מצוות לשאר שחיטה מצוות–בין מעשי משאר שחיטה מעשה שנא שגם.מאי ונראה
דנחלקו,א"להרשב מצוה מעשי כשאר אינה כוונהשחיטה צריכות מצות אי גדרה,בהו אלא

מצוה של מתיר מעשה תוס,הוא כשיטת להתיר שמכוון בזה סגי בעינן',דלא שידעאלא
השחיטה על דלתוס.שנצטוו גרידא'והיינו מתיר מעשה היא מעשה"ולהרשב,שחיטה היא א

מצוה של מתיר,מתיר זו שמעשה בתורה שכתוב משום מתירה ששחיטה לידע ונראה.שצריך

הרמב ס"דגם כהרשב"ן בין"סמ"ומ,א"ל לחלק הכשר"ל בהם ויש

אחר שבחובה"ל"לדבר מצוות הר"וע(".שאר בלשון בחי"ע דס"וי',ן כתוס"ל ).בזה'ל
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בתקיעה"והרמב ואילו דטהורה הגשר מן דנפלה מהא הקשה ן

לכו יצא"מתעסק לא דמשו,ע גברא חובת אין דבטבילה מחלק תיבעי"ואינו ה

אליו המעשה לכו"דס,שיתייחס דמתעסק מצד"ל רק חסרון זה אין יצא לא ע

עצמו המעשה מצד חסרון הוא אלא בע.הגברא סגי לא המצוהדבמצוות ,שיית

מצוה מעשה שם חלות בעינן מצוה,אלא מעשה שם בעשייתו ליכא .ובמתעסק

המתיר עשיית אם כי בעינן דלא למימר איכא במתירין שביאר,אבל וכמו

טפי",בלשונו קילי מכשירין רחמנא,למר תלינהו ,דבמעשה 

."בעי"וע דלא טהורה הגשר מן דנפלה מהא ראייה מביא שםכ חלות נן

בעלמא כמעשה דינו אלא טבילה לן,מעשה איכפת דלא כלים דהגעלת דומיא

ההגעלה נעשה מתיר,היאך ההגעלה עשיית האיסור,אלא שנתפלט ,דכל

דה9.מותר למימר מתירין"ואיכא בכל המתיר,ה שנעשה כ"וע,התיר,דכל

מ דאיכא מזה ראייה כוונה"מביא שום בלא טבילה דמהני דחלוקיןשמוכח,ד

מצוות ממעשי מתירין .מעשי

פיוע שכ,דברינול הנפלאים דברים לבאר האשכולפרבסתביש

אשכול'מהד( סי;נחל חולין בעי)'ו'שחיטת לא דחולין הדין שהביא אחר

כ :ל"ז,תבכוונה

לברוכי דמצי היכי כי למצוה יכוון לכתחילה ג"וכה,מיהו

למ אף כו"אמרינן צריכות אין מצות ודאיד לכתחילה ונה

מיהו,בעי כרבא דהלכה ממתיבתא שרירא רב שדר והכי

לר שחיטה"ואע]חסר[...זירא'מדאשכחן למימר דאיכא ג

דמי מצוה לן'כהכשר שני לשחוט"דמ,לא טבילת,ע דהא

מצוה הכשר נמי כר,נדה פסקו מרבותא דנפלה'והרבה יוחנן

עלת לא וטבלה להקר ירדה או וטבלה הגשר טבילהמן לה .ה

צ במ,ע"ודבריו שכתבחדא דמציה היכי כי מצוה כוונת דבעינן

נפשךדממ,מברך שחיטהה קודם בירך שלא ושחטה סכין בזרק מיירי ,אי

ש לומר שייך ואיך כלל לשחיטה התכוון לא מעיקרא ,יכוון'לכתחילה'הא

לשחוט במכוון מיירי לברך,ואי כדי מצוה כוונת דמיבעי ליה הא,מנא

כוונה בלא כשירה יכוון.שחיטה שלכתחילה ראייה דמייתי הא תמוה ועוד

באחיעזר"וע9 סו"ח(ע ד"ב להתיר)'ס שלא בכוונה שוחט בענין שלמה של הים שיטת .בביאור
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ממ בשחיטה מצוה שכתבכוונת מצוות'רה בשאר יכוון שלכתחילה ,שרירא

י מצוות בשאר למ"הא חיישינן דלכתחילה דאמרל כוונהאן צריכות ,מצות

מצוה כוונת בעינן לא ודאי חולין בשחיטת לןוקיי,אבל כוונתלודאפימא

בעינן לא די.חתיכה בטבילה תינח דהרבה"והא כוונה בעי לכתחילה ל

כר פסקו מ,יוחנן'מרבוותא ליכא שחיטה דאמראבל מצוהאן כוונת ,דבעי

מטבילה ראייתו .ומה

דס"וע האשכול מדברי מוכרח נראה דחולין"כ קרא דגילתה דהא ל

הגז אין כוונה בעי הכתובלא בחולירת כוונה שייך בעינן,יןדלא דלא אלא

כוונה,כוונה כןדבלא ההיתרגם ב,חל הכתובונתחדש איכאגזירת דבחולין

דשחיטה המצוה מלבד דשחיטה ידיאבל,מתיר משוויעל למצוה כוונתו

מצוה מעשה קדשים,להשחיטה שחיטת צריכות.וכמו למצות הדמיון וזהו

נמי,כוונה ליהדבהא דאפיסבירא מצותלולהאשכול כוונהאי צריכות ,אין

מקום לכתחילהמכל כוונה למ,שייך חיישינן דלכתחילה משום זה ד"ואין

כוונה צריכות דאפי,מצות משום דאמרלמלואו כוונהאן צריכות אין מצות

לכתחילה הגברא שיכוון דלמ,בעינן כוונה"אלא צריכות אין מצות מכלד

גופאמקום המצוה במעשה כוונה מצוהולכתחילה,שייך מעשה לאשוויי יכוון

בעלמא.בכוונה מצוה הכשר שחיטה דדלמא מקשה זה ביה,ועל שייך ולא

הכשיר,כוונה האיסור שהפליט דכל כלים דהגעלת כוונה,דומיא ביה שייך ולא

כלל מעשה ד.לאשוויי דטבילה מהא מביא זה כןועל הואגם מצוה הכשר

מקוםו סמכל מרבוותא כוונה"הרבה דבעי לן,ל שני דלא כרחך בהני,ועל וגם

מצוה כוונת .שייך

א מש"ובזה לברוכי"ש דמצי היכי כי למצוה יכוון דלכתחילה ,כ

מצוה אינה אם השחיטה על מברך היאך הקשו ס,שכבר דבאמת"והאשכול ל

למצוה מכוון לא דאי לברך,תלוי יכול ואינו בעלמא מתיר מכוון,הויא אי ורק

השחיטה,למצוה מצוהדעביד לבר,למעשה שייך שפיר .ךאז

הנ"וע האשכול דברי ב,ל"פ אב הרב דברי לבאר האשכול(ד"יש )בעל

אחרבמקו הליןעי.ם בכותבאבודרהם אב הרב שאלת שהביא השחר ד"תפילת

על"לה מברכין שאין הכלל לפי השחיטה על מברכין היאך פלאט אבן יוסף ר

הלאו הוא שעיקרו בר'ותי,דבר במדברשהוקבעה השחיטה על היה(,כה שאז

נבילה איסור להתיר כדי לשחוט צריכים היו שלא מצוה דבנחירה,בשחיטה

הנבילה מן ניצול היה הוקבעה,)בעלמא שהוקבעה בנוסחת.וכיון אולם
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העיטור בבעל המובאת ב,)ציצית'הל(השאלה אב הרב זה"דחה תירוץ ,ד

,ל"וז

להוציא"וא לה סגיא בעלמא בנחירה נבלהת מידי ,ו

בפ מצוה בשר"והשחיטה שהיתה שעה באותה בקדשים ע

מותרת נחירה...נחירה בשר שהיתה שבשעה אינו הטעם זה

בקדשים אלא השחיטה על מברכין היו לא לא,מותרת אבל

מותר,בחולין נחירה בשר .תשהיתה

לחולין מקדשים למדים שאין י"דאע,והיינו דבקדשים כיון"ג ל

בר שאני,הוקבעה,כהשהוקבעה דס.חולין מדבריו נראה היה ל"ובפשטות

הם דינים שני קדשים ושחיטת חולין דמברכין,ששחיטת הא לפרש אין ולכן

קדשים שחיטת על ברכה שנתקנה משום שהוא חולין שחיטת ללמוד,על שאין

מזה ס"וא.זה כהסכמתל"כ חולין,הראשונים)רוב(דלא דשחיטת שכתבו

שווים לפמש.וקדשים ס"אבל בדעת ב"י,האשכול'נ אב הרב שכתב דהא ד"ל

ברכה לענין דוקא היינו חולין לשחיטת קדשים שחיטת בין ומשום,לחלק

מצוה מעשה הוי קדשים למצוה"עי,דשחיטת שמכוון שא,ז בחולין צ"אבל

אלא,כוונה הוי עליולא מברכין שאין בעלמא קדשים.מתיר בין והחילוק

תליא מצוה שבמעשה ברכה לענין רק הוא קדשים,לחולין שחיטת אין אבל

ביסודם שחלוקים דינים שני נשאר.וחולין העיטור בבעל המובאים ובדבריו

ב אב בקושיא"הרב חולין,ד שחיטת על מברכין בס,היאך האשכול'אבל

עצום חידוש א"אהד,חידש חולין בשחיטת למצוה כיוון לא אם לברך"נ אבל,י

מצוה למעשה השחיטה נהפך למצוה כיוון קדשים,אם כשחיטת ממש ,והוי

מצוה"שע למעשה השחיטה נהפך כוונתו 10.י

לפ ליישב לעיל"ונראה שהבאנו המפרשים קושית )1בהערה(ז

בחולין ולא בקדשים פסול דמתעסק הדין מכח וחוליןשקדשי,שמוכיחים ם

לשני אחד לדמות ושאין לפמש.חלוקים י"אולם כשאר"נ הכוונה דין דאין ל

השחיטה עשיית דיני דרסה,למשל,שאם.פרטי פסול חולין בשחיטת היה ,לא

מבקדשים אחר שחיטה דין באמת פרט.היה אינו בשחיטה מתעסק אבל

ד10 מביאים ראיתי שאין)יג:קנח(א"המג'שוב ידיםשכתב נטילת על וטבילה,מברכין שחיטה

למצוה כוון כן אם מש,אלא כעין ע"והיינו האשכול"כ בס"וע(פ אופרע זבולון א"שערי 'ח
לדברינו',ב'סי משלימים .)שדבריו
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משום הוא ופסולו עצמה השחיטה במעשה דין אלא השחיטה בעשיית

שחיטהד מעשה שם בעינן אלא השחיטה בעשיית סגי לא שהוא(בקדשים

הרשב לפי מצוה והאשכול"מעשה תוס,א מתיר',ולפי ובחולין.)מעשה

דאפי סגי'נתחדש השחיטה שחיטה,בעשיית מעשה שם בעינן זה.ולא ואין

שחיטה שחיטהדין דין א,אלא שחיטה דין ,הםחדוביסודם

ש היתר שחיטהוחלות דין אותו מכח באין ודקדשים דחולין מיבעי.חיטה לא

דהאשכול כמו,אליבא שחיטה מעשה לאשוויי כוונה מהני בחולין שגם

קדשים"דא,בקדשים משחיטת אחר דין אינו חולין ששחיטת פשוט לכאורה ,כ

שחיטה מעשה שם שייך אפי,דבתרוייהו הכי'אלא נימא לא א"לרשב,אם

י',ותוס כדברינו"לכאורה 11.ל

הר זו"ובשיטת בסוגיא בהליןעי,מ )ח:א(מקוואותכותבדבריו

דס ליהשמבואר טבילהבירא בכל טבילה לשם לכוון צריך ,שלכתחילה

לעיכובא טבילה לשם כוונה בעינן וקדשים לתרומה סברת.ובטבילה ולכאורה

רב"הר דאמר מהא הוא וקדשים בתרומה מעכבת שכוונה שנאנסה"מ ,נדה

לביתהט בתרומה,הורה לאכול ליהו,"ואסורה בתרומהסבירא לאכול דאסורה

טבילה לשם כיוונה שלא הוחזק,משום ולא דטבל דרבנן מעלה משום ולא

טבל לא כאילו דאמרינן.לתרומה מהא הוא זו כוונה דין רחמנא"ומקור מדגלי

פסול בקדשים הר,"מתעסק דקדשים"וסובר מתירין דכל מזה דילפינן מ

דחולין מתירין ולא כוונה שפירוא.בעו הגמתי דאסורהראשהביאה הדין

בתרומה שלא,לאכול דרבנן מעלה משום שהוא הראשונים שאר שלשיטת

לתרומה לסוגיין,הוחזק נוגע זה הר,אין לפי מתירין"אבל מדין שהוא מ

ודחולין,דקדשים דקדשים דמתירין ענין בחד מיירי הסוגיא ומיושב.כל

התוסנ קושית במעשר'מי שאסורה נקט לא דינא,אמאי רק איכא דבמעשר

למעשר הוחזק ולא טבילה,דטבל לשם כוונה בעינן לא מעשר,אבל דבזה

כחולין .דינו

הר"צדאלא בשיטת י,מ"ע בשחיטה בבהמת"דבשלמא דינים דשייך ל

חולין בבהמת שייכי דלא קדשים,קדשים של בחפצא נעשה קדשים ,דשחיטת

בטבילה דקדשים,אבל טבילה שם הטבילה על נקבע טבילה,במה כאן דאין

קדשים של ביה,בחפצא קרינן כך אחר בקדשים יגע שהגברא משום אטו

כדברינוו11 לומר יש נבילה הויא כוונה בלא קדשים שבשחיטת נימא אם .ל"ואכמ,אפילו
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לקדשים לחולין,טבילה מטבילה חלוק לקדשים דטבילה לומר שייך .ואיך

הר( על ראשונים שאר נחלקו זה דמטעם רביעיפרבס'ועי,מ"ונראה ).דור

הרוהנר מחלוקת בביאור ראשונים"אה ושאר סוברים,מ דהראשונים

המתיר במעשה דין הוא הכוונה טבילה"ולפ,דדין בין לחלק מקום אין ז

ולחולין הר.לקדשים ס"אבל דין"מ אינו דקדשים במתירין כוונה דדין ל

לחוד המתיר הטבילה,במעשה בחלות אבל הטבילה במעשה דין הוא דהכוונה

וחולין הטבילה,שוויםקדשים חלות משום כוונה דבעינן טבילה.אלא ולכן

דחולין הטבילה בחלות סגי לא דבקדשים משום לקדשים מהני לא כוונה .בלא

הגמ( לשון דיוק לבאר בתרומהלביתה'ויש והקשו,לאכול

וטמאה טהורה או ומותרת אסורה או דנימא י,האחרונים דברינו דאע"ולפי ג"ל

היאדטה דקדשים"מ,ורה טבילה חלות דבעינן בתרומה היא אסורה אכתי .)מ

ה קדשים"ולכאורה בשחיטת שחיטה,ה חלות דבעינן משום פסול דמתעסק

קדשים,בכוונה דשחיטת מקרא הוא בטבילה הדין .דמקור

הר בטבילה"והנה כמו לכוון צריך שלכתחילה בשחיטה כתב לא ,מ

לשח טבילה בין החילוק לשיטתובפשוטו חושש הוא דבטבילה הוא יטה

כוונה'ר שמצריך בגמ"משא,יוחנן דמבואר בשחיטה כר"דקיי'כ אולם.נתן'ל

דמש לומר מקום יש דברינו הר"לפי טבילה"כ בכל לכוון צריך שלכתחילה ,מ

ר לשיטת שחושש משום זה חלות,יוחנן'אין שייך טבילה דבכל משום אלא

בהגברא דקדשים טבילה הר,ומעשה מצריך לכתחילה ומעשה"ולכן חלות מ

בכוונה י.טבילה בשחיטה דבהמת"אבל שחיטה ומעשה חלות שייך דלא ל

כלל חולין לבהמת דקדשים,קדשים וחפצא בבהמה אלא שייך לא,דלא ולכן

הר לכתחילה"כתב שיכוון בשחיטה .מ



יצחק ח"תשס●'מבית







בזבחיםא במשנה "עז(יתא דם:) מראית בו יש אם במים שנתערב דם

יהודה...כשר רבי מים הוא כאילו אותו רואין החיה בדם או בהמה בדם נתערב

דם מבטל דם אין שם"ורש."אומר פירש אין"ד(י "ה בטלדמין) אינו במינו

לזריקה כשר גדול כלי לתוך טיפה ר."ואפילו שיטת הש'וזו בכל ס"יהודה

במינו בטל)מ"מב(דמין ר.)כב(מנחות'במס.אינו דמחלוקת יהודהמבואר בי

בדרשות תלוי הגמ"וז,ורבנן דרשו",שם'ל אחד מקרא מדם'ושניהם ולקח

השעיר ומדם טז('הפר שדמ)ויקרא ידוע שעירהדבר של מדמו מרובה פר של ו

ור זה את זה מבטלין שאין לעולין מכאן סברי למ"רבנן מכאן סבר במינוי ין

בטל מקוםמכ."שאינו דהגמ"אעל המח'פ להסביר דרשות ברור'מביאה נראה

יהודהד בסברא"גוחכמיםרבי חולקים הקרא,כ את דורשים הם סברתם ,ולפי

למה"דאל יהודהכ כרבי דורש להיפךלא וכן .חכמים

הרלוקתהמחאתלהסביר מדברי נביא ביאור המפורסמים"ביתר ן

נב( :ל"וז,.)נדרים

ר לחבירו"דמב...י"קסבר הדומה דבר שכל לפי בטיל לא מ

הכי ומשום ומחזקהו מעמידו אלא ומבטלו מחלישו אינו

לר"ס דמב"ל איסורי בכולהו משמע"י לא ורבנן בטיל לא מ

דמכ הכי כיון"מבמ"להו לזה זה דומין אין והיתר דאיסור מ

אלא בעצם דמיונן אחר לילך ראוי שאין שרי וחד אסור דחד

והיתר באיסור חילוקן .אחר

הר בדברי מבואר לר"הנה מודים החכמים דבאמת דמב"ן אלא"י בטל אינו מ

תמיד והיתר איסור ולכן ההלכתיים תכונותיו לפי מוגדר דהמין סוברים דהם

מינוחשובים בשאינו דם"ור,מין ולכן הפיסי המציאות על תלוי דהמין סובר י

אע ביין יין או כמב"בדם חשובים מותר ואחד אסור דאחד גם"הר.מ"פ ן

בו מודים עלמא כולי דבאמת היסודי הסברא הדומה"והוא,מסביר דבר שכל

אלא ומבטלו מחלישו אינו לחבירו ".צ בכוונתו"אבל ע
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ומחזק"חדדא ר,השני"מעמיד שיטת ומגדיר מסביר זה דמב"ואיך אינו"י מ

הדברים.בטל ללבן .ננסה



הראשונים כל וריטב"רשב(כמעט צח"א בחולין עג'תוס,:א .זבחים

פב דר)ועוד,.ויבמות יהודהכותבים מבי במינוסובר בתערובתין רק בטל אינו

א בלח לח דמבשל מודה הוא גם ביבש יבש של בתערובת בטל"בל ז"הגרי.מ

שם( החילוק)זבחים ע",ל"וז,מסביר המתערב לח לדין"דבדבר צריכים אנו כ

ומב ברוב שאנו"ביטול הרוב אחר הלך דין הוא דינו ביבש אבל בטל לא מ

במב וגם ההיתר שהוא אחד כל שייכי"מחזיקים ביבש,היינו."מ דביבש

מ ברובהתערובת ביטול משום ולא הרוב אחר הולכים משום ר,ותר י"ושיטת

ברוב לביטול רק .שייך

הגרי הסבר קשה"אולם ביטול,ז דאם ביבשחדא שליבש דין הוא

ההיתר שהוא אחד כל מחזיקים דאנו הרוב אחר לאכול"א,הלך מותר היה לא כ

ביחד הרא,כולם שיטת פ(ש"וידוע סי"חולין לא)לז'ד ביחדדמותר כולם כול

הרוב מן הוא אחד דכל תלינן דאנו משום ולא להיתר נהפך לפי.דאיסור ואפילו

ב"תוה(א"הרשב ש"ב ביחד)א"ד כולם לאכול הט,דאסור כתב )א:קט(ז"כבר

דרבנן)שם(ג"ופמ דין ב.דהוא נכונים הדינים דשני לומר ביבשואין יבש

ור הרוב אחר הולכים וגם ברוב מודה"ביטול הרובי אחר הולכים של לדין ,רק

צ"דא שר"כ ב"ל מודה ביבשי לאכוליבש אסור עדיין אבל בטל דהאיסור רק

ביחד בראשונים,כולם מוזכר לא עי.וזה הגר'וגם מס"בשיעורי על וסרמן 'א

דבזבחים)יח'סי(חולין ראיה שנתערבו'הגמ:)עב(דהביא דקרבנות מקשה

ומתר ברוב ניבטלו פסולים הגמ"בע,צתבהם מקשה והדר בטילי ולא חשיבי 'ח

פריש מרובא דפריש כל ונימא מהם חד דביטול,דנמשוך ביבשומוכח יבש

הרוב אחר והולכים דפריש כל של אחר מדין הגרא'ועי.הוא דברי בכל ו"שם

הגרי שיטת נגד ומוכיח .ז"דהולך

הנ הראשונים מדברי הגרי"ובאמת כיסוד משמע אינו 'תוסל"וז,ז"ל

:ביבמות

לר ליה אית ומתערב לח בדבר דדם"דוקא דומיא בטיל דלא י

מינה דיליף השעיר ודם לא...הפר יבש בדבר וסברא...אבל

ולא ההיתר בכל האיסור טעם מתפשט המתערב דדבר הוא
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ניכר שאין אלא במקומו מונח האיסור יבש דבר אבל בטל

הוא .היכן

התפשט בין דהחילוק משמע דהואולכאורה להיכא האיסור במקומו"ות "מונח

לר וההסבר החילוק גוף דמב"הוא ב"י בטל ביבשמ ביבש בלחולא אבל.לח

הגרי הרוב"לפי אחר להולכים ברוב ביטול בין הוא החילוק מוזכר,ז לא וזה

עי.'בתוס דבריהם'גם :ל"וז,בהמשך

ביצה דשילהי בטלים:)לח(וההיא בשעורין דחיטין דאמר

דאלי"לר איירי בקמח בחטין חטין בשעורין"ולא חטין כ

כיון קמח דאפילו נראה ועוד הן ניכרים והלא בטל אמאי

בטל מתפשט טעם ואין הוא איירי...שצונן ברותח התם .אלא

של,היינו תערובת חשוב בקמח דקמח סברו דבריהם בלחדבראשית כיוןלח

זו בלי זו של קמח ואין מעורבב אפי,דהכל מבולכן בצונן לר"לו בטל אינו .י"מ

תוס,בסוף ביבש'חזרו כיבש חשובים וקמח קמח דבצונן אינו.והסיקו אבל

זו בלי זו קמח ליקח דאפשר משום אפילו,נראה יאכל דאם מוכרח דבאמת

הקמחים משני יאכל ממנו תוס,משהו סברו ד'אלא מתפשט"דכיון אינו "טעם

לר אפילו ובטל ביבש כיבש הגרי.י"חשוב לפי שייך"אבל אינו דהכא קשה ז

אכילה בכל איסור יש דודאי כיון הרוב אחר הולכים של צ,הדין דיש"אלא ל

בין בחילוק אחר בלחהסבר ביבשללח מיבש במינולענין ליישב.ין ונשוב

תוס .'דברי



אסורותמאככותבהל פסק"הרמב,)ט:ט(לות :ל"וז,ם

לתוך חלב עליונפל שנפל החתיכה טועמין בשר של קדרה

חלב...הלח טעם בחתיכה יש החתיכה...ואם אותה נאסרה

בקדרה שיש בכל היה אם בכולה שתהיה...ומשערין כדי

והשאר אסורה החתיכה הכל מן מששים אחד זו חתיכה

.מותר

אומרים,דהיינו דאנו נבילהכיון נעשית בחלבבבחתיכה לבטלשר צריך

החלבבקדיר טיפת רק ולא החתיכה כל כיון,ה החתיכה לבטל יש אם ואפילו

אסור לסוחטו אפשר פוסקים נשארת,דאנו החתיכה אבל מותר הקדירה

זו.אסורה פסק משיג"הראב,ועל כל",ל"וז,ד שמענו שלא אומרים אנו

ר לדעת אלא נבילה נעשית במב"החתיכה דמחמיר לא"י לרבנן אבל ."מ
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ר דברי כלל"אבולכאורה מובנים אינם הרמב.ד כרבנן"דלהיפך בדוקא פוסק ,ם

יהודהדלר יש,בי אם מששיםאפילו דהוא בטל אינו החתיחה יןבקדירה

החתיכותבמינו מ.בשאר בין הקשר במינוומה עליו,נ"לחנין תמה וכבר

בדין",ל"וז,)שם(ח"הגר תלוי נבילה נעשית אמרינן אם גופא דזה לומר ואין

אהדדימ"מב שייכות להם דאין מובן דזה לא או הראב"וע,בטיל דברי ד"כ

."ע"צ

דהרמב"הגר טעם בטוב להסביר ממשיך בשר"ח דכשנתערב סובר ם

האיסור גוף הם נשארים נתפרדו אם ואפילו האיסור גוף נעשים שניהם ,בחלב

הראב וחוזרים"אבל בחלב בשר השם מינייהו פקע דכשנתפרדו סובר ד

מסביר"הגר,ז"פל.להיתרם הראב,ח לפי אסור לסוחטו אפשר של ד"דהכלל

בפנ"הוא ניתרת"דין החתיכה אותה אין שוב נאסרה וכבר דהואיל ח"הגר."ע

ומב כעיקר טעם של הדינים בין מחלק לר"גם בטל אינו האיסור,י"מ דיסוד

טע כעיקרשל בטלם ואינו ניכר שהאיסור רק ולא איסור של חדש חלות ,הוא

רו לשיטת דומה דמב"אינו רק"י הוא דשם בטל אינו ביטול"מ הפקעת ,"דין

בעי עדיין האיסור הראשוןןוכאילו .ובאיסורו

הגר"וע אלו יסודות הראב"פ השגת מיישב דכיון,ד"ח הוא דכוונתו

הקדירה כל לאסור כדי בחלב א,דאין משום רק אסורה נשארת פשרוהחתיכה

אסור שלסוחטו דנאסרה ניתרתדכיון לא לאסור"א,וב יכולה אינה החתיכה כ

ע טע"הקדירה של חדש באיסור אותו ולאסור טעם נתינת כעיקרי דהואם כיון

אסורה ונשארת אסור לסוחטו אפשר אלא בטל כבר הקדירה"וא,באמת כ

אין אם אפילו החתיכהששיםמותר ר.נגד לפי דמ"רק במינוי בטלין ,אינו

כןא מהחם היוצא עדייןהטעם הוא וכאילו חתיכות בשאר בטל אינו תיכה

הקדירה,בעין לאסור יכול מהחתיכה היצא טעם כר,אז פוסקים לא אנו ,י"אבל

הראב,ולכן דצריך"סבר החתיכהששיםד כל נגד ולא חלב הטיפת נגד רק

הרמב .ם"כדכתב

הגר א"דברי ומתוקים חריפים קשהךח הראב,עדיין זו הסבר ד"דלפי

ד הקדירהמסכים אוסרת דאינה רק אסורה נשארת בראשונים,החתיכה אבל

שי כן"הראבטתדהביאו אינו דזה מבואר קח(המאורותפרבס.ד ,כתב.)חולין

:ל"וז

אם"אע ונאסר הראשונה החתיכה טעם קבלה שכבר פ

הקדירה בתוך חתיכה אותה חנ...ניער אמרינן ואוסרת"לא נ

אלא החתיכות חתיכה...כל מצטרפתאותה האיסור שקבלה

מותר לסוחטו דאפשר הראשונה....לבטלו החתיכה ואפילו
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הראשון להיתירה חוזרת שנאסרת פסק...עצמה וכן

וההשלמה"הראב .ד

המאירי מכל",ל"וז,כתב)שם(גם להתיר נוטים בהגהותיהם המפרשים וגדולי

עצמה החתיכה אף הר."וכל של לההשגה הוא דכוונתו ברור ד"אבונראה

בשם מכנהו תמיד המפרשים"דהמאירי הגר"וא."גדולי דברי אם אפילו ח"כ

אחרות בשיטות בראב,נכונים אחרת מהלך דיש .ד"מוכרח

בראב אחר פירוש מצאנו כבר הרמב"באמת בדברי ה(ן"ד 'מלחמות

לו הריבד.חולין עג"ע'ובחיף"פי הרי.)ז שיטת כל"הרי.ף"בהסבר השמיט ף

חנ של אסור"הסוגיא לסוחטו ואפשר דינים"וצ,נ להלכה הביא לא הוא למה ע

כהראב"והרמב,אלו סובר דהוא הסביר ר"ן דרק יהודהד מבי במינודסובר ין

חנ של הדינים אחז בטל ו"אינו אסורנ לסוחטו כרבנן,אפשר פוסקים אנו אבל

יהודהדר לאבי מותר"חננןנקטיולכן לסוחטו אפשר להלכה וגם :ל"וז,נ

חנ"יו שמענו שלא מב"א האומר לדברי אלא בטל"נ לא מ

האיסור כשיעור אלא אוסרת אינה בטל האומר לדברי אבל

בה את...הנבלע לבטל ראוי ההיתר שאין שכיון לזה והטעם

סלק אמרינן לא אחר היתר אם כשמצטרף אפילו האיסור

יבטל שלא האיסור עם מצטרף אלא שאינו כמי אלא...אותו

הא מבלדברי הראוי"ומר כפי עצמה שבחתיכה היתר בטל מ

מינו בשאינו בין במינו בין ההיתר...לבטל שאר עם מצטרף

האיסור .ומבטלים

אבל לבטל שיעור אין אם אפילו לרבנן במינו או מינו שבאינו הוא דבריו תורף

האיסור לבטל ראוי ומבטלים,ההיתר מצטרפים הם היתר עוד נפל אם ולכן

לר"במבאבל,האיסור יהודהמ כללבי האיסור לבטל ראוי אינו ההיתר

אלא הנבלע האיסור רק לא לבטל שיעור צריך היתר עוד נפל אם אפילו ולכן

המינו של התערובת סברתו.כל מובן אינו עדיין לכאורה אם,אבל דאפילו

לבטלו ראוי אינו המינו של איסור,ההיתר עוד אין אינו"וצ,אבל למה ע

בש האיסורמספיק לבטל המינו,יעור של ההיתר נגד גם שיעור צריך .ולמה

דהרמב דההיתר"נראה אומר כשהוא זה את מסביר שלא"ן האיסור עם מצטרף

צ,"לבטל גופה בזה כוונתו"אבל בביאור .ע

חנ"הרמב אומרים לא למה מסביר דזה מקשה גם עצמו בשאר"ן נ

ר לפי אלא מו,י"איסורים רבנן גם לכאורה לחנאבל בבב"דים קשה,ח"נ ועדיין
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הרי השמיט בבב"למה גם דין האי הרמב.ח"ף די"אבל לבאר מוסיף דגם"ן ל

ר שיטת על תלוי :ל"וז,י"זה

שנפלה חלב טיפת דינם כן איסורים כשאר אומרים ואחרים

לר...לחתיכה מינה שהן מפני החתיכות כל שכל"אוסרת י

שאיס בין מעצמו שאיסורו בין נאסר דברדבר מחמת ורו

מצטרף מינו שאין כיון איסורו ומכלל מוציא מינו אין אחר

יבטל שלא עמו ניעור ההג[להיתר והדר'במהד'לפי ].עוז

לר,כלומר דמב"רק כיון החלב שבלע החתיכה מתיר אינו הבשר שאר אינו"י מ

דמב,בטל לרבנן בטל"אבל טעם,מ לבטל החתיכה עם מצטרף הבשר שאר

ג.החלב מובןאבל אינו זה שבו,ם החלב רק החתיכה לבטל צורך כ"א,דאין

אחד מין הם החתיכות כל אם הגריעותא החלב,מה אם מינו אינו כולם ,אבל

החלב את יבטלו לא צ.ולמה הכא הרמב"גם בכוונת מינו"ע של שההיתר ן

יבטל" שלא עמו ביאור."ניעור צריך .והכל



במסהנ לענין.)סו(ז"עכתה מינים מגדירים איך חלקו ורבא אביי

אזלינן,ביטול טעמא דבתר סבר טעם,אביי אותו עם דברים שני פ"אע,דהיינו

שמות בשני אחד,דקרוים מין אזלינן,חשונים שמא דבתר סבר דשני,ורבא

שם באותו מחולקים"אע,דברים טעמים להם דיש אחד,פ מין ואביי.חשובים

לשיטתו ראיה :ל"וז,הביא

ב תבלין ג'דתניא ג'או מין או אחד מין והן אסורים'שמות

הואיל עסקינן מתיקה במיני הכא חזקיה ואמר ומצטרפין

טעמא בתר בשלמא אמרת אי הקדירה את בהן למתק וראוין

אזלינן שמא בתר אמרת אי אלא הוא טעמא חד כולי אזלינן

לחוד שמא והאי לחוד שמא .האי

היא שונים,הראיה איסורים הם אם אפילו טעם אותו עם דברים דשני

בטעם הקדירה את לאסור אזלינן,מצטרפים טעם דבתר לאביי אבל,ובשלמא

שמות שני עם מינים שני הם הלא מצטרפים איך קשה לתירוץ'ועי.לרבא שם

והיינו.לרבא הסוגיא כל של הבסיסי ההנחה על להקשות יש לכאורה אבל

מבלק של הדין איסור"שר של להצטרפות בטל לא לעיל(ח"הגר.מ )דהבאנו

הוא אלא בטל אינו וממילא ניכר דהממשות רק אינו כעיקר טעם דדין יסד כבר
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טעם של חדש איסור של חדש א,חלות נפל אם וא'ולכן דם לנט'של חלב 'של

אע אסור אינו היתר שם"של וחלב דם של התערובת דנטעם ישואפילו.פ אם

מצטרפים אינם הם אחד מאיסור שונים דברים לתת,שני באחד דאין דכיון

כעיקר טעם בדין לאסור יכול אינו דרעק"אע[טעם ס"ש(א"פ צח"ע כתב)'ס

מצטרפים החזו,דהם ה(א"אבל דבריו)ז:ערלה דחה הסוגיא,כבר נגד דהם

אע"א].ז"בע הכא לביטול"כ אחד מין חשובים דברים דשני מהא,פ ת"בל

טכ בדין לאסור מצטרפים שונים,ע"דהם איסורים כשהם גם דמדובר ,ובפרט

מין"אע מאותו שהם י,פ ואינם"אבל מחולקים טעם נותני שני דהם ל

טכ בדין לאסור .ע"מצטרפים

נ הנ"מכאן כל לברר היסוד מב"ל של הדין ועיקר בטל"ל לא .מ

לד"ר מצטרף הכל מינו עם מערב דכשמינו סבר לגמריי אחד אין,בר דהיינו

מעורבים נפרדים דברים המיעוט,שני הוא ואחד הרוב הוא כיון,ואחד אלא

היתר מסוים ואחוז איסור מסוים אחוז עם אחד דבר רק חשיב אחד מין .דהכל

הרשב"ונ משמעות דזה אחר"ל במקום דנפל"ד.קח(א אי שבשעה",ל"וז,)ה

מינו שהוא ההיתר לתוך האיסור ומתערב...שנפל מיד מינו את מוציא הוא

ונעור כדאמרן."וחוזר הכל"דבמב,והיינו מ

לגמרי אחד לדבר הר"ונ.מצטרף בדברי הפשט גם שזה הדומה"ן"ל דבר שכל

ומחזקהו מעמידו אלא ומבטלו מחלישו אינו של,"לחבירו הפקעה רק שאינו

ביטול חדש,דין חלות יש חדשאלא חפצא על ומעמיד,חיובי מצטרף דהכל

לשני אחד ביטול.ומחזק אין למה היסוד גוף רוב,וזה כשיש רק שייך דביטול

לעצמו שעומד המיעוט לבטל שיכול לעצמו העומד שני,נפרד כשאין אבל

ההיתר,דברים וחלק איסור כחלק שמוגדר אחד דבר רק אינו,ויש ביטול שם

א כי לבטל"שייך לדבר .עצמוא

יושר בשערי זה כעין סברא פכ"ש(ומצאתי ד"ג נלענ"ב עוד )ד"ה

ל"דהגרש אומר כשאחד ביטול אין למה מסביר מכםאחתנשיםחמשש

בספק כולם אומרים דאנו לי דאמריןעי.מקודשת דכיון מסביר דהוא שם

א אישהחתרק ייחד ולא מקודשת באמת,מכם שמקודשת אחת אשה אין

איז היא ש,הווהספק כולם על ספק של חלות דיש מקודשתאחתאלא .מהם

בשוה לכולם שייך האיסור דסיבת הרוב,וכיון דמי שם שייך אינו ביטול

המיעוט שם"וז.ומי :ל

רבים אחרי תורה אמרה הרוב מן חלוק שהמיעוט היכא דרק

בכה אבל במציאות"להטות גם המה שווים דכולם ג
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דכולם ורוב מיעוט אין הסבההאמתית מחמת נאסרים

האחד הוא מי מבורר ואינו להאסר ראוי שאחד .הגורמת

במב"ונ הפשט כעין דזה לר"ל אותו"מ דהכל כיון אחד לגוף מצטרף דהכל י

מחולק,מין מיעוט לבטל מחולק רוב עוד אין אחד,וממילא גוף רק יש ,אלא

ממנו לחלק כולו על איסור חלות ביטול,ויש שייך אינו מליםב.וממילא

מבש:אחרות של בכולו"בתערובת אסור התערובת של חלק בתערובת,מ אבל

מ במינושל במקצתין אסור התערובת ומי"וא,כל הרוב דמי שייך אינו ביטול כ

האיסור,המיעוט ומי ההיתר .מי

בע בסוגיא הפשט עומק מב"וזה של הדין שמקשר שם בטל"ז לא מ

בתערובת לאיסור לאבי,להצטרפות אינםדכמו טעם אותו עם דברים דשני י

כנ אחד לדבר מצטרפים דהם משום וזה לאיסור"כ,ל"בטלים מצטרפים הם כ

טכ בדין לאסור בתערובת חשובים.ע"אחד הם אחד גוף נעשים דהם כיון

אחד טעם טכ,כנותן של חדש בדין לאסור יכולים הם דומה.ע"וביחד ואינו

לשנ אפילו או לתערובת שנפל וחלב אחדלדם איסור של שונים דברים דכיון,י

טעם לתת יכול אינו אחד וכל טעם נותני שני הם נפרדים דברים שני דהם

ואוסרים,ולאסור אחד טעם לנותן מצטרפים הם הכא .אבל

הרמב בדברי ההסבר גם הרי"וזהו בשיטת וראב"ן דבשאר,ד"ף

ר למינו נופל כשאיסור של"איסורים רוב בתערובת דאין סבר ומיעוטי היתר

בו מעורב של,איסור מסוים אחוז משום כאסור דמוגדר חדש חפצא יש אלא

א.איסור וממילא החפץ כל על חלות זה האיסור"אבל רק לבטל אינו,א דשוב

לעצמו הכל,קיים לבטל צריך חנ,אלא של הדין לר"וזה דוקא והוא י"נ

בטל"דמב אינו הרמב.מ דברי להבין יש דההיהר"ובזה האיסור"ן עם מצטרף

יבטל איסור,"שלא של אחד לדבר מצטרף הכל בבב.דהיינו דאינו,ח"וגם כיון

אי ואיסור-רק הצטרפות של חדש חלות אלא חלב"א,ביטול עם חתיכה כשיש כ

חתיכות לעוד שנופל בו לאיסור,נבלע מצטרפים הם מינו דהם כיון אם.מיד

אי רק דא-היה מותר להיות צריך היה אבל"עביטול הבשר מבטל אינו דהבשר ג

א"מכ החלב בטערובת"מ טעם לתת הצטרפות,א חלות דיש כיון אבל

בב,חיובי וחלק מותר חלק שהוא אחד לדבר מצטרף הבשר יש.ח"כל גם ובזה

דההיתר דבריו יבטל"להבין שלא עמו א,"ניעור שהבשר לא לבטל"דהעיקר י

לאיסור עמו מצטרף שהוא אלא .מינו

הנ ר"ולפי שיטת למה מאליו מובן הוא של"ל לתערובת שייך אינו י

ביבש ביטול.יבש שייך אינו וממילא אחד לדבר מצטרף שהכל הוא הדין יסוד
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מוחלקים ומיעוט רוב עוד ב,דאין ביבשאבל לעצמו,יבש עומד עדיין המיעוט

ביטול שייך מש.וממילא זה הראשונים"ובאמת כל תוס"וז,כ שהבאתי'ל

הוא]ב"[,לעיל היכן ניכר שאין אלא במקומו מונח האיסור יבש דזה."דבר

ר דמודה ב"הטעם ביבשי עם,יבש מצטרף ואינו לעצמו עומד דהאיסור דכיון

לבטלו,ההיתר יכול עדיין השו"ולפ.הרוב מובן גם בתוס"ז בקמח'ט קמח אם

ביבשחשוה בלחאויבש וא,לח מתערבים דהם דכיון סברו ליקחא"דבתחילה

שני בלי מצטרף,אחד והכל לעצמם עומדים והיתר האיסור אין ממילא

שא,וכדמואר אלא לעצמו עומד אחד כל דבאמת דכיון הסיקו ליקח"אבל א

לבדו מהם חשובים,אחד הם ביבשעדיין וז.יבש כיון",ל"וכתבו קמח דאפילו

בטל מתפשט טעם ואין הוא ע,"שצונן דרק טע"והיינו של התפשטות אנוי ם

אחד לגוש הצטרף הכל כאילו התערובת .רואין



הנ יסוד מוחלקים,ל"לפי ומיעוט רוב כשיש רק שייך דביטול

לעצמם בתערובת(שעומדים הם אם ר"ובמב,)אפילו לפי מצטרף"מ הכל י

ביטול שייך אינו וממילא אחד דינ,לגוף כמה וליישב לבאר דיש יםנראה

כקשות נראין זה דבלי .ושיטות

ע מינים להגדיר איך חולקים ורבא דאביי לעיל פיהבאנו אול שמא

אוכ"עאבל,טעמא שמא על תלוי דאינו מודים שניהם .טעמאעלדלפעמים

במ אלא בטל אינו מתירים לו שיש דבר אומרים דאין נקטו ראשונים יןרוב

במשבמינו דקתני בביצה מהסוגיא "לז(נהוהוקשו מחברתה.) ששאלה האשה

שתיהם כרגלי אלו הרי לעיסתה ומלח ומים תחומים"תבלין דמותר,לענין

ללכת הנשים לשתי שמותר למקום רק החלה דהמיםראוהגמ.להביא מסבירה

למחר אותם לאכול דאפשר מתירים להם דיש כיון בעיסה בטלים אינם ומלח

היתר של במקום היום קשה.או עיסהה,ולכאורה עם מינו אינו ומלח מים ,לא

תוס לט('ותירצו משום"ד.שם בר,ה נב"וכן נדרים דהעיסה",ל"וז,.)ן דכיון

ע אלא נלושה א"אינה התבלין בשביל נתקנה והקדירה המים זה"י כשערב כ

אחד מין כאילו הוי ."בזה

דבריהם"וצ בפשר ומלח,ע מים צריכה העיסה אם זה,דאפילו אבל

הופך מיןאינו לאותו דברינו.אותם לפי צריך,אבל שהעיסה שכיון הוא הפשט

וא ומלח"אותם המים בלי עיסה להיות שניים,א דברים אינם הם ממילא

בתערובת העיסה,ומובדלים של אינטגראלי חלק הם הגדר,אלא בתוך וכלולים
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עיסה במב"וא.של כמו אחד"כ גוש אלא מעורבים דברים שני שאין הכא,מ גם

אחד כדבר חשוב התערובת העיסה,כל ומלח,והוא מים צריך שעיסה ,אלא

במב כמו ביטול אין .מ"וממילא

זהולפ מחי להבין חדשלוקתיש באור ורבא חולקים,אביי לא דהם

מינים להגדיר לגבי,איך כדלעיל דוקא מין אותו להיות צריך אינו דבאמת

בעיסה ומלח ר.המים ד"שיטת שני דכשיש היא אחדי לדבר דמצטרפים ,ברים

ביטול שייך ואיזה"וא,אינו מצטרפים דברים איזה על חולקים ורבא אביי כ

בתערובת דברים כשני נשארים דברים.דברים דשני סובר שםרבא ,באותו

אחד כמין שונים"ואע,חשובים טעמים להם דיש יהיה,פ בסוף הטעם וממילא

משניהם או"מכ,שונה הם דמתחילה כיון דברמ יחד,תו מצטרפים ואין,הם

קטנים לחלקים בסוף.לחלקם יהיה ומה בטעם תלוי דהכל סובר אביי ,אבל

שם באותו דברים שני יש אם שונים,דאפילו טעמים להם יש אם אינם,אבל הם

שבסוף בטעם לחבירו מתנגד אחד דכל כיון אחד לדבר להצטרף אבל.יכולים

טעם אותו עם דברים שני יש שמות"עא,אם שני להם דיש יכולים,פ הם

שונים"אע,להצטרף דברים שני באמת הם דעכשיו יכולים,פ הם אבל

לשני אחד ומחזיקים מעמידים שלהם דטעמים כיון אחד לדבר .להיעשות



זהולפ הרמבי ליישב סו"ע(ן"יש דאמר"ד.ז הא :ל"וז,)ה

בפ דתנן במינו...דערלה]ו"מ[ב"הא של...מין שאור כיצד

חטים עיסת לתוך שנפל מב...חטים לאו"אלמא והא הוא מ

ונ לאביי הוא טעמא חדא ולאו לרבא הוא שמא ל"חדא

הכי משום חמץ והוי להמתין וראויה הואיל עיסה דשאני

מב"הו מהשתא"ל .מ

תוס על כמו עליו להקשות להעשות,דלעיל'ויש יכול העיסה אם דאפילו

עכש,שאור שאוראבל עם מינו ואינו עיסה עדיין היא להוסיף.יו יש גם אבל

רעק חלא"קושיית לגו חמרא דנפל מסוגיא דהקשה סו"ע(א שם.).ז דאיתא

חומץ לתוך יין נפל חומץ,דאם של מהכלי למעלה באויר היין היין,דבעוד ריח

חומץ של לריח וממילא,נהפך חומץ חשוב חומץ של ריח עם דיין סבר דאביי

למטהה החומץ עם מינו חשוב,וא עדיין חומץ של ריח אם דיין סבר רבא אבל

החומץ עם מינו אינו והוא רעק.יין ב"והקשה השא ל"ק",ל"וז,שםס"גליון

מ חלא מקרי דלא נהי רבא סופו"על דחלא ריחא דקלט כיון פשוט הא מ
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מב והוי לגמרי חלא כמ"לעשות הר"מ הרמב[ן"ש דברי ש]ן"דהביא עורגבי

הרמב."ועיסה דלפי הסוף"והיינו אחר דהולכים אבל"אע,ן עכשיו יין דהוא פ

חומץ להיות כחומץ,סופו לדונו קו.וצריך הוא ודאי,ח"ובאמת לא דהעיסה

שאור ד"ומכ,נעשה כיון כשעור חשוב חמץ"מ והוי להמתין יין,"ראויה אבל

חומץ חשוב אינו חומץ יעשה דודאי .אתתמה,זו

נ הרמבל"אבל ע"ליישב ד"ן אחרת"הרשב'פ בסוגיא סח"ע(א .)ז

:ל"וז,שכתב

ואיכא עצמו בפני ראוי אחד וכל נינהו מינים שני ויין דחומץ

בחמרא ליה ניחא ולא בחלא ליה ליה....דניחא דניחא ואיכב

בחלא ליה ניחא ולא כן...בחמרא אינו ועיסה שעור אבל

לח אלא צריך אינו שעור של עצמו העיסהדכל את בו .מץ

לגמרי,כלומר ועצמיים שונים דברים שני הם וחומץ הם,יין ושעור עיסה אבל

אחת משפחה של צורות שני חוץ,באמת לשעור מציאות שום אין ועוד

עיסה ברמב"רעק.מלהחמיץ הבין וכעין"א בסוף תלוי הכל מינים דבהגדרת ן

מי אותו כבר הוא מסוים מין להיות העומד דכל הקשה,ןהדין הוא וממילא

חלא לתוך הרמב,מחמרא כוונת היתה לא זה לר.ן"אלא דבאמת אין"הסברנו י

דמב בטל"הדין אינו בטלים,מ אינם שמצטרפים דברים שני דכל הוא ,אלא

מב רק כלל דבדרך מצטרף"אלא הרמב.מ להעשות"וכתב יכול דעיסה דכיון ן

שונו,חומץ בצורות אחד כדבר אותם רואים שכתב,תאנו מה משום רק זה אבל

דבר"הרשב אותו הם דבאמת אחד,א להיות מצטרפים הם שכן יין.וכיון אבל

לחלוטין שונים דברים שני דהם כיון ישתנה,וחומץ ודאי היין אם אפילו

וא,לחומץ נפרדים מינים שני הם עכשיו להצטרף"אבל המיעוט,א וממילא

ברוב .בטל



לעי יש טעמאיןגם בתר דאזלינן אביי דמב,בשיטת הפשט מ"דאין

בשני ניכר אינו כשאחד סבר,הוא דהוא לעיל,אלא דברים,כדמבואר דרק

אחד לדבר מצטרף טעם המיעוט,באותו היכר על תלוי דין אינו הוא .אבל

י"ולפ ממש"ז טעם אותו צריך אינו לאביי דאפילו שכ,ל החזו"ומצאתי א"כ

אע,)ו:כזד"יו( מין מאותו דברים שני כגון"דכשיש במקצת שונה דטעמם פ

יותר"בתבלין עפוץ ע,שאחד או באילן נמתק אחד עומד"כגון והשני האור י

ובחימוצו ואע,בחריפתו ונתחמץ לח במקום היה שאחד שינוי"או כאן שיש ג
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מ ועישה"טעם ששאור וכמו בכך להשתנות שרגילין כיון אחד טעם מקרי מ

מב וכמש"דמקרי הרמב"מ בשני."ן"כ ניכר שהוא דכל הדין דאין דכיון והיינו

מבש מב,מ"הוא בצירוף"אלא דין הוא ממש"וא,מ טעם אותו צריך אינו ,כ

אחד שמתנגדים ולא לשני אחד ומחזיקים שמצטרפים דברים שני דצריך אלא

טעם"וא.לשני של סוג מאותו דחשובים טעמים שני כל יכול,כ יםהם

כמב,להצטרף חשובים בטלים"וממילא ואינם .מ

בגמ מוכרח זה לחומץראובאמת שנפל דביין מהסוגיא הבאנו דכבר

באויר עדיין כשהוא החומץ לריח היין ריח דנשתנה,ונשתנה דכיון סבר דאביי

מב והוא חומץ כבר הוא למטה"ריחו החומץ עם רעק.מ זה על תמה א"וכבר

השב מ",ל"וז,שםס"גליון חלא דנקרא בכך דמה לי החלא"קשה כמו להוי מ

מב להוי טעמא בתר דאזל לאביי דשכרא וחלא אם."מ"דחמרא אפילו והיינו

חומץ חשוב טעם,הוא בתר אזל אביי מחומץ,אבל לגמרי שונה טעם לו ,ויש

מבש להיות בחומץ"וצריך גלויה,מ סתירה .והוא

ל"ונ דיש דברים שני דכל אמר לא דאביי מל דהם טעמם בין יןהבחין

מינו מהחזו,בשאינו לעצמם.א"וכדלעיל קובעים כשהטעמים דרק ונראה

מוחלקות למב"אע(שמות אחד שם עדיין הם ולכן לוויות שמות רק דהם )מ"פ

וכדאיתא דשערי וחמירא דחיטי חמירא או דשכרא וחלא דחמרא בחלא כמו

להטצרף,שםראבגמ יכולים אינם הטעמים אחדאבל,אז דבר באמת הם אם

בטעמיהם קצת שינוי יש באמת,ורק הם דטעמם כיון להצטרף יכולים הם אז

אחד סוג מין,של אותו של הטעם של צורה הפשט.דשניהם דזה ונראה

חומץ של ריחו עם אע,ביין כחומץ אותו מגדיר דאביי לו"דכיון דיש פ

חומץ מרוב שונה אחר,טעם שם לו אין ס,אבל חומץוסוף של טעם הוא .וף

חומץ של אחר סוג אינו דשיכרא,והוא וחלא דחמרא בחלא הוא,כמו אלא

התפתחות של מסוים מוחלקים,חומץ טעמים חשובים אינם טעמם ,וממילא

אחד טעם של שונות צורות הם חומץ–אלא טעם מצטרפים–של הם וממילא

בטלים .ואינם

ו טעמים עם דברים של דוגמאות מהבאנו דחשובים שונות יןשמות

להיפך,במינו יש גם מב,אבל להיות צריכים שלכאורה חשובים"דברים אבל מ

מינו תוס.כאינו סו"ע('הנה מכלל"ד.ז מקרה)ה או בשיטה דאפילו חלקו

אבל"מב בטל אינו לפגםמ טעם וז,בטלנותן הטעם"מב",ל"וכתבו אין מ

אב שוה שהטעם כיון באלף אפילו כלל בטלבטל הטעם לפגם והמשיכו."ל

ג'דאפ מינו דאינו במשהו"בפסח אסור מ,כ אטו רק אסור דהוא כיון ,מ"באבל
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יהי" העיקרהלא מן חמור ד."טפל מדבריהם לפגםומשמע טעם נותן

כיון בטעם"דבטל שוה מ"אינו דרק ובטל מינו אינו הוא במינווממילא ין

בטל ב"רעק.אינו השא דקיי",ל"וז,שההק)שם(ס"גליון דבתר"לדינא כרבא ל

אזלינן דע...שמא בכך מ"מה שוה טעמן אין הפגם וא"י בשמא שוה הא כ"מ

בשא דמין היכא בין חילוק דמב"מה להיכא נטל"מ לענין במשהו וצע"מ ."ג"פ

למב דוקא אחד שם מצריך אינו דרבא הסברנו רק,מ"אבל כלל דבדרך אלא

מצטרפים שם אותו עם וכדלעיל,דברים הכלל מן יוצאים דיש ברור .אבל

אע הכא דגם אחד"ונראה שם דהם מקוםמ,פ יכוליםכל אינם הם

מ של היסוד דהוא אחד לדבר במינולהצטרף בטלין משוםהיינוו.אינו

שהוא דבר לפגםדכל טעם חלקנותן ואינו פסולת שהוא שלילי דבר בגדר הוא

העיקר כןא,של להצטם יכול אינו לשבחהוא טעם נותני ולשאר לעיקר .רף

לפגםכ"וא טעם כמנותן מוגדר מינותמיד בשאינו שא,ין דבר אפשרדהיינו י

תוס,להצטרף שם'ודברי אחר דהולכים לרבא אפילו להלכה .עולים



ר בשיטת עסקנו כאן דברי,י"עד דברינו בתחילת הבאנו כבר אבל

הרבנן"הר דגם שמבן ליסוד בטל"מודים לא דאיסור,מ סוברים דהם אלא

מינו בשאינו כמין חשובים תמיד לעי.והיתר דיש נראה הנ'לכן גם"בסברות ל

רבנן .בשיטת

סי(במרדכייןעי דם)תשלז'חולין שרקקה דיבמה הדין דהביא

שא לפי כשרה רוק"חליצתה צחצוחי בלא בדם,א בטל הרוק הלא .והקשה

תירץ עצמו",ל"וז,והוא בפני ניכר שהיה בדבר אלא ברוב ביטול למימר ליכא

מעורב לעולם ביאתו שתחילת בדבר אבל נתערב כך ואחר ליכא...תחילה

דבטיל לעיל"ונ."למימר המבואר לפי דבריו להבין כשיש,ל רק שייך דביטול

שני לבטל יכול דאחד מוחלקים ומיעוט שונ,רוב דברים שני כשהיה רק יםוזה

בתערובת,דנתערבו מופרדים דברים שני יש עדיין שבמב.אז כמו הכל"אבל מ

אחד לגוף הכא"כ,מצטרף עצמו,כ בפני קיים היה לא הדם או דהרוק דכיון

בתערובת מוחלקים דברים שני רואים לא אנו זמן אחד,לשום דבר רק יש ,אלא

דם וחלק רוק חלק שהוא אלא הרוק אחד,והוא דבר הכל שייךאבל אינו ולכן

אחד,ביטול דבר בתוך ביטול .דאין
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בגמ איתא ק(ראוכן במינו.)חולין איסור של תערובת דכשיש

היתר של מינו דר"אע,ובשאינו דמב"פ סבר אומרים"י אנו בטל לא סלק"מ

ומבטלו מינו עליו ורבה כשאינו יש,"מינו האיסורששיםואם נגד מינו באינו

בטל בתו"הרשב.הוא הביתרא ש"ב(ת במקרה)א"ד סלק אומרים דגם כתב

אם.הפוך ספק והוא התערובת נשפך ואז להיתר איסור נפל דאם כתב דהוא

היתרששיםהיה מב,של היה דסגי"אם הרבנןדאורייתאמ לפי היתר ,ברוב

מותר"א והוא לקולא דרבנן ספק היה,כ אם מינואבל בשאינו חששמין דיש

נת'דאו כדי היה טכדאם משום אסור טעם ספק,ע"ינת משום להחמיר צריך

הרשב.לחומרארייתאדאו מינו"וכתב ואינו מינו של להיתר איסור נפל דאם ,א

במינו היתר של רוב היה ודאי חשש"א,דאם אין שוב מ"מבדכיוןדאורייתאכ

דאו ברוב הרבנן'בטל היה,לפי אם ספק ויש התערובת נשפך באינוששיםואם

י להקלמינו וז.ש כתב קיי"לר",ל"והוא במב"י את"ל רואין מינו ושאינו מ

וה ומבטל עליו רבה מינו שאינו והשאר שאינו כמי כאן"מינו הטעם והוא ה

ומבטלו עליו רבה והשאר שאינו כמי מינו שאינו רואין ."דאומרים

עליו תמהו האחרונים מגדולי הרבה הי"וז,אבל שלמהל של ם

פ( סי"חולין בט,מו'ז צח"הובא :)ה:ז

מב גבי התם דבשלמא כלל דמיון זה שאין לי מ"נראה

הכתוב שגזירת אלא טעם נתינת מצד איסור בו אין בגמרא

לר בהדיה"הוא נמי איכא כי הכי משום במינו בטל דאינו י

באינו הטעם לבטל כדי מינו את סלק אמרינן מינו באינו מין

הכל מותר יהא וממילא הכא,מינו שאינואבל שאוסר מה

דאו טעם בנותן איכא"א'מינו אפילו הרוטב שנשפך היכא כ

סוף סוף בהדיה מינו דאו,נמי וספיקא עומדת בספק 'עדיין

.לחומרא

המהרש"ונ דטענת דב"ל היא במינול הפקעה"רפילמין היא הדין יסוד י

חיובי איסור חלות אין אבל ביטול לבטל,של אפשרות עוד יש אם וממילא

ע ומותר"האיסור מינו באינו בטל והוא המינו את סלק אומרים אנו מינו אינו .י

מ של בתערובת מינואבל בשאינו טעין של חדש איסור של חיובי חלות םיש

במינו,כעיקר רוב יש אם אפילו ביטול,וממילא יש המינו אינו,ומצד זה אבל

טכ של איסור החלות להפקיע למב.ע"יכול בניגוד איסור"וזה חלות דאין מ

אי,להפקיע למב,ביטול-רק רק למבש"ולכן ולא סלק אומרים לפי.מ"מ אבל

הרשב נגד כך לטעון אין שלנו במב.א"מהלך על"דגם חיובי חדש חלות יש מ
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איסור,התערובת של אחד חפצא נעשה איסור,דהכל מסוים(והחלות )לאחוז

לכל טע"וא,שייך של האיסור הם שוין כעכ מינוביקרם בשאינו והאיסורמין

מ במינושל לרין בטל שהגמ.י"אינו דעראוכמו סלק"אומרת סברת הביטול,י

ע לחול שעומד האיסור להפקיע יכול מינו ד"באינו הדין במינוי בטלמין ,אינו

ב רוב של הביטול כן במינוכמו עמין לחול העומד האיסור להפקיע י"יכול

כעיקרט הרשב.עם כהוגן"ודברי עולים .א



הנ יסוד דבמב"ולפי של"ל חדש חלות ויש אחד לדבר מצטרף הכל מ

הרמ,איסור שיטת ליישב דיש דבמב,)ב:צח(א"נראה כרבא אזלינן"דפסק מ

שמא ברמ.בתר בשם"ומשמע שוים דאם הם"אע,א בטעם שוים דאינם פ

מב ומדאו"חשובים ברוב'מ בטל נשפך"ונ,הוא דאם ספקמ והוא התערובת

ס יש היתר'אם לקולא,של דרבנן ספק הש.הוא עליו תמה סק(ך"וכבר )ב"שם

:ל"וז

בטעמא שוה אינו דאם טעמא בתר אזלינן דהכל הוא נהפוך

מ"אע בשמא דשוה בהיתר"ג טעם דנותן כיון מן...מ אסור

ס עד לחומרא'התורה אזלינן בנשפך ג"ואע...והלכך

כרבא"דקיי שאוסרים...ל וטבל נסך יין לענין דוקא היינו

.במהשהו

במינו רוב יש אם דאפילו ומה,והיינו בהיתר טעם נותן האיסור סוף סוף אבל

מינו של הרוב הרמ.מועיל טובא"ודברי קשים .א

הרמ דגם לי מב"ונראה של הדין הבין מצטרף"א דהכל כדברינו מ

ר לפי איסור של חדש חלות ויש אחד וכ"לדבר הרי מעמידו"דברי דמינו ן

בר,ומחזקו השני יסוד על חולק הוא מודים"הר.ן"אבל הרבנן דגם הסביר ן

במינודמ בטלין כמ,אינו חשובים והיתר איסור דכל סוברים דהם יןאלא

מינו דרמ"ונ.בשאינו ר"ל דגם הבין מא חשובים ביין דיין סוברים במינובנן ,ין

לגוף מצטרף דהכל סוברים הם שונים,אחדוגם דברים שני דר.דאין י"אלא

התערובת על איסור של חדש חלות דיש בחלק,סבר אסור רבנן,דהכל אולם

על"ס נקבע זו חדש חלות הרוב"דגם הכל,פ ממילא היתר הוא דרוב וכיון

האיסור.היתר של ביטול של דין זה אין הצטרפו,אבל והיתר דהאיסור אלא

ע שמותר חדש פילחפצא ע,ובהרל התערובת לאסור איסור עוד ידיואין ל

טעם .נתינת
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הרמ של לסברא ביאור המאור"נ,א"וליתר בעל דברי להביא ל

יג( :ל"וז,)ר"בדה:פסחים

השנוין הערובים שכל לטעם טעם בין ולהפריש להשיב יש

אע לטעם"במשנתינו עשויים שהם ע,פ משתנה י"טעמם

האיסו הטעם שאין אחר לטעם שהוא...רהעירוב אלא

חדש טעם לתת בו...מסייעו ניכר אינו הראשון טעמו .אבל

טעמים,כלומר בין לחלק בו"דאע,דיש ניכר שהטעם בתוך,פ זה דמין דברור

שנפל,התערובת מין של כטעם אותו רואים ואנו ניכר הוא לפעמים אבל

לתערובת טעם ונותן לעצמו עומד שעדיין זו הוא,לתערובת מתערבולפעמים

בכלל התערובת בתוך שהיה,ומצטרף כמו קיים לא הוא,והוא טעם"אלא

התערובת"חדש בע.בתוך מדברי המאורובאמת היסודל לכל סמוכים אלו

לעצמו קיים אינו ושוב לכל מצטרף המין כאילו רואים אנו דלפעמים ,שלנו

חדש"הבהע טעם על דן מב,מ הסברנו הנ"ואנו יסוד לפי .ל"מ

הרמונראה הבין מ"דכן שהם דברים שני דכל במינוא הם,ין ממילא

חדש לדבר קיימים,מצטרפים אינם שוב הישנים בעה(והטעמים ,)מ"וכסברת

א ע"וממילא לאסור טכ"א דמב,ע"י כיון מותר להלכה"והכל ברוב בטל .מ

ע"ובעז הנ"ה יסוד דב"פ במינול אחדמין לדבר מצטרף לר,הכל זהו"אלא י

להיתרלאיסור זהו הרמ,ולרבנן דברי הש"יישבנו טענת נגד .ך"א
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הנזיר בפרשת ו(כתוב "יט:במדבר בשלה): הזרע את הכהן ולקח

האיל לאכול".מן הזרוע את לכהן נותן שהנזיר הוא הזה הקרבן של הדין

השארוהוא את אוכל .בעצמו

בחולין שיש).צט-.צח(הגמרא אחד:בעיהכאןמסבירה ,מצד

האיל שאר עם ביחד הזרוע את לבשל שצריכים יודעים שני,אנחנו מצד אבל

הכהן של מחלקו טיפה אפילו לאכול לזר שיש,לכן.אסור לומדת הגמרא

ביטול של כשה,דין האיל שאר בתוך מתבטל הזרוע של הטעם םואז

לאכול וכשר יחד הזה.מבושלים הדין את גמרינן לא למה שואלת הגמרא

איסורים לשאר מאה או בשישים ביטול הוא"מתרצתהגמרא.של ,חידוש

גמרינן לא ".ומחידוש

בשלה זרוע של הפרטי החידוש הוא"רש?מהו שהחידוש כותב שם י

האיסור" לבטל התיר לג"רש".דלכתחילה הוא שהחידוש מסביר שלי הענין בי

לכתחילה איסור מבטלין כללי:אין לכתחילה,באופן איסור לבטל לאדם ,אסור

האיסור את לבטל שמותר חידשה התורה כאן .אבל

משהו"הראב איסור בספר שני,ד רש,)קכ'עמ(פרק כמו י"סובר

לכתחילה איסור לבטל התירה שהתורה הוא בשלה זרוע של .שהחידוש

מהסוג"הראב מבין גם הואד לכתחילה איסור מבטלין אין של שהאיסור יא

דאור דרבנן,'דין דין רק הוא אם לנו,כי התירה שהתורה בזה חידוש שום אין

בשלה זרוע של האיסור את .לבטל

לחברותא* נתונה אונטרמן,שליתודתי הלימודים,אפרים כל ועל הזה בענין העזרה .על
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הבית1א"הרשב ד(בתורת ג,בית הראב:)לא,שער על ואומר"חולק ד

דרבנן דין הוא לכתחילה איסור מבטלין אין של מדאורייתאד",שהאיסור

כן".מבטלין בשלה,אם זרוע של החידוש שה"הרשב?מהוא מסביר חידוש"א

לבטלה שמותר פי על שאף בעלמא כן שאין מה לבטלו תורה שחדשה הוא

וכ לבטלה הוא בו"גנאי יש מצוה אפילו וכאן לבטלה מצוה שאין לפי."ש

לבטל,א"הרשב לנו מרשה רק לא שהתורה הוא בשלה זרוע של אתהחידוש

זה,האיסור את לעשות אותנו מצוה שהיא .אלא



הראב בין המחלוקת נקודת היא להרשב"מה הנקודה,לכאורה?א"ד

המילה את לפרש איך בעניין כללית מחלוקת .בגמרא'חידוש'היא

ש"הראב חושב ה'חידוש'ד לכלל שמתנגד דין הוא ,ידועבגמרא

זה את בשלה[שסותר זרוע של הסוגיא בלשון שנרמז מה היתר).:צח(וזה זהו

זה.]איסורהבא היא"הראב,בגלל בשלה זרוע של שהסוגיא אומר ד

דאורייתא דין הוא לכתחילה איסור מבטלין אין של שהדין הגמרא–ראיה אם

במילה הזה,'חידוש'משתמשת דאורייתא שהדין להיות בשלהצריך זרוע של

אחר דאורייתא דין לכתחילה,סותר איסור מבטלין אין של .הדין

הרשב,אולם של,א"לפי וגמישה'חידוש'ההגדרה רחבה יותר היא

שהראב דברים להם"וכוללת קורא אינו חושב"הרשב.בתלמוד'חידוש'ד א

הכלל'חידוש'ש את שסותר דבר להיות צריך ענין,אינו או פרט איזה קטןאלא

הגמרא בלי לנו נודע היה מהגמרא.שלא להבין צורך שום אין עכשיו

דאורייתא דין הוא לכתחילה איסור מבטלין אין של שדיןומרלישאלא,שהדין

מדרבנןזה רק לאדם,הוא מתירים רק כללי שבאופן פי על שאף הוא והחידוש

מדאורייתא האיסור את דווקא,לבטל מצוה יש בשלה זרוע אותולגבי 2.לבטל

לה(ן"רה1 הרי:חולין כמ)ף"בדפי בדיוק הרשבסובר שיטת.א"ו כן גם שזה חושבים שניהם

המהר.התוספות הרי(ם"אבל דפי שעל משפט אלא:כותב)ף"בעין נמצא לא שלפנינו בתוספות

ראב של כא"תירוצו הכתוב .ןד

הרשבי2 בין מחלוקת כאן שאין לומר צד להראב"ש חידוש"א של ההגדרה לגבי בגלל,ד

ל"שהרשב מותר כללי שבאופן כותב אינו לכתחילהא איסור כותב,בטל הוא הוא"אלא גנאי
הרשב".לבטלה הראב"אולי עם מסכים ש"א הידוע"חידוש"ד הכלל את לסתור ,צריך
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הראב בין להרשב"המחלוקת של"ד בסוגיא החידוש הגדרת לגבי א

רש בין שיש מחלוקת אותה אולי היא בשלה עבודה"זרוע במסכת ותוספות י

לאכו.):סח(זרה שלא שהלאו אומרת שמה חידושהגמרא הוא שרצים דהא"ל

מיניה אינשי ובדילי מאיס שאפילו"רש."מימאס היא הגמרא שכוונת מסביר י

היא שרצים שאכילת בגלל שרצים אוכלים היו לא אנשים הזאת המצוה בלי

רש.מאוסה שיטת ולפי שרצים לאכול שלא לנו מצוה התורה כן פי על ,י"אף

להקרא מספיק מז.בגמרא'חידוש'זה שרשיוצא הרשב"ה כמו סובר א"י

הכלל את לסתור צריך אינו קטן,שחידוש פרט איזה רק להיות יכול הוא אלא

כבר שאנשים משהו לעשות שלא מצוה וכשהתורה עליו יודעים היינו שלא

לעשות רוצים נקרא,אינם עדיין .'חידוש'זה

מיניה"ד(תוספות אינשי ובדילי מאיסא דהא רש,)ה על כי"חולקים י

רשל של ההסבר חידוש"י"פי הוי שלנו[לא בכל]בגמרא בעלמא כחידוש

ר בעלמא דחידוש בתלמוד איסור"מקום מכלל היתר או היתר מכלל איסור ".ל

של ההגדרה התוספות שיטת שלפי מזה בדיוק'חידוש'יוצא הוא בתלמוד

הראב של ההגדרה הכלל,ד"אותה את לסתור צריך המחלוקת,לכן.שחידוש

והרשב"הראבבין החידוש"ד הגדרת לגבי של,א בסוגיא שלהם בדיון שנרמז

לכתחילה איסור מבטלין רש,אין בין מפורשת מחלוקת כבר והתוספות"היא .י



שרש ברור זרה בעבודה ש"בסוגיא חושב להיות'חידוש'י צריך אינו

הכלל את שסותר רש,דבר בשלה זרוע של בסוגיא שהחידוש"אבל כותב י

האיסור"הוא לבטל התיר שהראב,"דלכתחילה מסביר"כמו היא.ד הבעיה

ש"שהראב הסוברים של בקבוצה נמצא סותרהוא'חידוש'ד שכן משהו

עכשיו גנאי כלל בדרך שהוא שדבר הוא פה החידוש הזה,ולכן ה,בנידון ורצון מצוה .'נהיה

הרשב"לפע,אולם ד"נ איזה פה שיש להדגיש כדי רק גנאי שזה כותב לומרא ולא מחודש בר
הכלל את סותר הזה הרשב.שהדין אם הראב"ואפילו עם מסכים )1'הע,ל"הנ(ן"הר,ד"א

הראב על חולק שהרשב"בוודאי מה בדיוק כותב כשהוא אלא"ד גנאי שזה להגיד בלי הסביר א
מצוה דווקא יש פה ורק כללי באופן מותר .שזה
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הכלל רש.את שיטת בין סתירה שיש נראה רש"לכן שיטת לבין בחולין י"י

זרה .בעבודה

שרש להגיד היא הסתירה את לתרץ אחת קשר"דרך שאין סובר י

לכתחילה איסור מבטלין אין לגבי המחלוקת דרבנן,בין או דאורייתא הוא ,אם

הגדרת שהראב.בגמרא'חידוש'לבין בגלל ש"רק סובר דבר'חידוש'ד הוא

הכלל את לכתחילה,שסותר איסור מבטלין אין של שהדין לומר מוכרח הוא

ד דאורייתאהוא הוא"והחידוש",ין בשלה זרוע של התיר"בסוגיא דלכתחילה

האיסור שרש".לבטל להיות יכול דבר"אבל להיות צריך אינו שחידוש סובר י

הכלל את בשלה,שסותר זרוע בסוגית שהחידוש לומר מוכרח לא הוא ולכן

האיסור"הוא לבטל התיר החידו"רש,אלא".דלכתחילה שזהו להגיד בוחר שי

צריך–בסוגיא ואינו רחב יותר הוא חידוש של שההגדרה שסובר מי בוודאי

הכלל את יכול,לסתור הכללהואעדיין את סותר שכן בחידוש !לבחור

זה להגדיר"רש,לפי גם יכול רחב'חידוש'י יותר הרשב,כדבר ,א"כמו

הראב כמו בשלה זרוע של הסוגיא חידוש את להסביר צרי"וגם זה ואין ךד

כלל סתירה 3.להיות

ההגדרה לגבי שיטות שלוש יש באמת שאולי היא שניה אפשרות

אחד.ס"בש'חידוש'של הראב,מצד שיטת זרה"יש בעבודה והתוספות ד

הכלל את לסתור ממש צריך שני.שהחידוש הרשב,מצד שיטת א"יש

חדש דבר איזה לנו להעיר צריך רק בינונית.שהחידוש שיטה עוד טתשי–ויש

צריך"רש.י"רש שהחידוש חושב הכללי את בסוגיא,לכן.לסתור

בשלה זרוע הרשב"רש,של כמו הגמרא את להסביר יכול אינו א"הרשב.א"י

מותר בעלמא שמדאורייתא פי על שאף הוא בשלה בזרוע שהחידוש כתב

לכתחילה איסור האיסור,לבטל את לבטל מצוה דווקא יש בשלה בזרוע .הכא

רשאבל שהיה,י"לשיטת שמה נהיהמותרלומר מספיק,מצוהעכשיו אינו זה

הישן'חידוש'להיקרא הדין לבין החדש הדין בין סתירה אין שכמעט .בגלל

שמואלכ3 לרב הראשונה האפשרות את דחוקההשיבמאיברוךשהסברתי קצת היא שהתשובה

שרש הראב"בגלל כמו הסוגיא את מסביר מבטלין,ד"י אין של שהדין חושב שהוא בוודאי אז

מדאורייתא דין הוא לכתחילה שפירשתי.איסור מה לפי הסוגיא"רש,אבל את להסביר יכול י
הראב מדאורייתא"כמו הוא הזה שהדיו לסבור בלי שרש.ד להגיד מדרבנן"ועדיף שזה סובר ,י

הסתירה את מתרץ שזה בגלל רק מדאורייתא,לא הוא שדין לומר הכרח לנו אין שאם גם ,אלא
מדרבנן שהוא לומר יותר .עדיף
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שהראב"רש,לכן כמו שלנו הגמרא את להסביר מוכרח ולומר"י אותה הסביר ד

מדאורייתא דין הוא לכתחילה איסור מבטלין אין של תהי,שהדין אז לנוכי ה

להיקרא כדי הגמרא של והדין הכללי הדין בין חזקה מספיק .'חידוש'סתירה

זה החידושגם,לפי את להסביר יכולים אנחנו זרה בעבודה שאף,בסוגיא והוא

אנשי שרוב פי לאכולעל רוצים אינם הטבעם בדרך בלי,שרצים אפילו

אותם תאסור א–שהתורה אותם ואוסרת באה התורה זאת למילמרות פילו

אותם לאכול רוצה רש,לכן.שכן שיטת מספיק,י"לפי סתירה כן גם היא זאת

להיקרא .'חידוש'חזקה

רש שלפי מזה קודם,י"יוצא שהיה במקום מצוה מוסיפה כשהתורה

רשות בחולין,רק בסוגיא להיקרא,כמו מספיק הכלל את סותר אינו זה

במקו.'חידוש' לאו איסור מלמדת כשהתורה רשותאבל רק קודם שהיה כמו,ם

זרה בעבודה להיקרא,בסוגיא שראויה סתירה היא הגמרא'חידוש'זאת .בלשון

הש בכל רואים שאנחנו בגלל מאוד מסתבר הזה עבירה"החילוק שלעבור ס

ועשה שהקב–בקום משהו לעשות"לעשות לא אמר יותר–ה מעשה הוא

תעשה ואל בשב עבירה מלעבור ומאוס השזה,גרוע ציווי ביטול יש,לכן.'רק

מלמדת היא מכאשר שרצים לאכול שלא מלמדת כשהתורה גדול יותר חידוש

הנזיר איל של הזרוע בבישול לכתחילה איסור .לבטל



יצחק ח"תשס●'מבית





בחולין "קד(איתא אבא:) דרבי חמוה אגרא נאכלין,תנא וגבינה עוף

הפה.באפיקורן קינוח ובלא ידים נטילת בלא לה אמר והוא לה תני ".הוא

זה דין בהסבר הראשונים .ונחלקו

שם(ן"הרמב אחר)בחידושיו עוף בשר אכילת מתיר דאגרא מסביר

ונטילה קינוח בלי קינוחגבינה בלי עוף בשר אחר גבינה אכילת מתיר

זה.ונטילה פשוט,ולפי הוא עוף בשר ובין בהמה בשר בין החילוק ,לכאורה

מדאורייתא אסור גבינה עם בהמה דבשר בהמה,דכיון בשר באכילת נמי גזרינן

שעות(גבינה שש או אחרת לסעודה שהייה נמי)ןלקמ'עי,דצריך וגזרינן

גבינה בהמהבאכילת ונטילה(בשר קינוח בשר"משא).דצריך באיסור כ

גבינה עם ביחד באכילת,עוף בין גזרינן לא מדרבנן רק הוא דאיסורו דכיון

עוף בשר לפני גבינה,גבינה לפני עוף בשר באכילת .בין

ט"מאכ(ם"לרמב,אכן אגרא)כח-כו:א דברי בפירוש אחרת .שיטה

עוף,לדעתו בבשר דדוקא היא אגרא אושיטת קינוח צריך אין גבינה

עוף.נטילה בשר אחר בגבינה שהיית,אבל וצריך בהמה בשר אחר כגבינה דינו

שעות הרמב.שש בדברי מגזירה"ומבואר בשר אחר דגבינה גזירה דשאני ם

גבינה אחר מדרבנן"וצ,דבשר הוו תרוייהו הא מהאי,ע האי שנא .ומאי

עיןועי שביאר הרב דרבנן"בשיעורי איסורי בגדר לחקור שיש מה פ

בחלב בשר,למשל,דבשר אכילת אחר להמתין שצריך דינא הוא,הך האם

בחלב שנתבשל בשר לאכול אסור דמדאורייתא לאכול,משום אסרו ומדרבנן

יחד נתבשלו לא אם אפילו חלב עם לאכול,בשר יבא שלא להמתין חייבו ולכן

ביחדבשר גרידא,וחלב גברא איסור אלא זה אין דילמא חפצא,או הוי דלא

יחד בשנתבשל אלא בחלב מקוםומ,דבשר אטוכל כהרחקה להמתין חייבו

ב בחלבאכילת שםוע.ממששר הרמביין לשיטת איסור"שכתב שאני דבזה ם

הגבינה אחר בשר מאיסור הבשר אחר חיישינן,גבינה הבשר אחר דבגבינה

והגבינהשיתערב דרבנן,הבשר בחלב בשר של חפצא אחר,והוי בבשר אבל

שאסור הגברא על דין אלא הוי ולא בגבינה הבשר שיתערב חשש ליכא הגבינה

קינוח בלא גבינה אחר בשר ממש,לאכול בחלב בשר לאכול יבא שלא .כדי



גלאט יחיאל אפרים 182

הבשר"ולפ אחר גבינה לאכילת גבינה אחר בשר אכילת בין החילוק מובן ,ז

העוףשבבשר אחר גבינה אכילת רק אסרו לא,עוף איפכא .אבל

אע נחמדים"והנה שהדברים הרמב,ג כן"מדברי משמע לא עצמו .ם

ברמב ט"מאכ(ם"דיעויין :שכתב)כח,כו:א

מיד בשר אחריו לאכול מותר תחילה חלב או גבינה שאכל ,מי

הבשר ובין הגבינה בין פיו ויקנח ידיו שידיח שאכל...וצריך בתחילהמי ,בשר

בהמה בשר עוף,בין בשר ביניהן,בין שישהה עד חלב אחריו יאכל לא

השינים בין של הבשר מפני שעות שש כמו והוא אחרת סעודה שיעור כדי

בקינוח סר .שאינו

הרמב בדברי מהני"ומבואר דלא לגבינה קודם בשר בין דהחילוק ם

משום רק הוא קינוח דמהני בשר קודם לגבינה אינוקינוח השינים בין שהבשר

בקינוח בקינוח"משא,סר שסרים וחלב גבינה הן,כ שווין דינן בעצם .אבל

לדוכתה"וא קושיא הדרא גבינה,כ אחר ועוף אסור עוף אחר דגבינה שנא מאי

י.שרי בשר"ואולי נקרא השינים בין דבשר קרא דגלי השינים בין דבבשר ,ל

שיניהם"כדכתיב בין עודנו קה("והבשר ואפי,.)חולין לזה לחוש אנו 'צריכים

השינים,בעוף בין שנדבק זה לענין בהמה כבשר הוא עוף הא,דבשר אבל

חומרא בתורת אלא אינו השינים בין לגבינה החמירו,דחיישינן לא בעוף .ולכן

הרמב בשיטת נראה דברינו לפי ובין"והנה גבינה אחר בבשר דבין ם

הוא האיסור בשר אחר חלבבגבינה עם בשר אכילת חשש חפצא,משום דהוי

מדרבנן בחלב הרמב,דבשר כתב בקינוח"ולכן סר הבשר שאין משום טעמא .ם

שם הרב בשיעורי השהייה,ועיין בשיעור הראשונים מחלוקת לבאר שכתב

בשר אכילת אחר ס"דהרמב,דבעינן שהיית"ם דבעינן אזילששל שעות

דס חפצ"לטעמיה משום הוא שהאיסור בחלבל דבשר ו,א איכא'ועד שעות

השינים שבין הבשר משום תוס,חששא סעודה"דס'אבל אלא צריך שאין ל

דס"י,אחרת הגברא"ל הרחקת בתורת אלא אינו האיסור שכל ובהיכרא,ל

סגי סעודה לקמן.דהפסק בזה הב,ועיין .ח"בדעת

הרמב בשיטת אחר ענין לבאר צריך חיה.ם"עוד בשר של דינו ?מהו

הוא האם או גבינה אחר וקינוח נטילה צריך ואינו עוף כבשר חיה בשר האם

גבינה אחר באכילתו וקינוח נטילה דצריך בהמה נראה?כבשר היה מסברא

דדין אחרפשוט באכילתו ונטילה קינוח צריך ואינו עוף בשר כדין חיה בשר

בבב–גבינה שניהם מדרבנן"דאיסור רק הוא הרמב"וכ.ח דבשר"כ דינון חיה

עוף .ש"ע,כבשר
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ברמב,אבל ט"מאכ'הל(ם"עיין "כז-כו:א חלב): או גבינה שאכל מי

מיד,תחילה בשר אחריו לאכול הגבינה.מותר בין פיו ויקנח ידיו שידיח וצריך

הבשר חיה...ובין או בהמה בבשר אמורים דברים מדבריו."במה ומבואר

וצ גבינה אחרי בשאוכלו וקינוח נטילה וצריך בהמה כבשר דינו חיה ע"דבשר

הרמב בהמה"על דין עם חיה של דינו כלל למה אסור,ם חיה בשר והא

מדרבנן .רק

בזה תירוצים כמה באחרונים :ומצינו

הרמב(ע"רד.א על פירושים בילקוט פרנקל"מובא שבהוצאת )ם

מרמב להוכיח זו"רוצה הרמב,ם אסור"ששיטת גבינה עם חיה דבשר היא ם

מהל.מדאורייתא זה בענין סתירה מביא איסור,)ט:ב(ממרים'הוא הוא אם

דאורייתא איסור או הרמב.דרבנן מדברי הרמב"והכריע דבאמת כאן ם"ם

מדאורייתא אסור חיה דבשר בשר,ולכן,סובר באכילת ונטילה לקינוח צריך

גבינה אחרי ממש,חיה בהמה כבשר (שזהו בזה"ואכמ. של"וע,ל בציונים ע

פרנקל .)מהדורת

קג(ס"החת.ב :ל"זו,מתרץ:)בחידושיו

גדי כתיב בקרא לי שמיעט,נראה לולא גדי בכלל הוא וחיה

חיה למעוטי גדי חיה.הכתוב כולל גדי סתם הכי,אבל משום

אפילו לאסור גדול וסיג גדר לעשות חכמים ביד כח יש

משאה זה אחר זה עוף"אכילה אמינא,כ הוה שום אין

גדי בלשון נכלל עוף שיהיה .בעולם

דהרמב מדבריו מדרבנן"מבואר אסורה דחיה סובר על,ם גזרו מקום מכל אבל

בחלב מותר חיה דבשר בקרא מפורש שאינו מפני .אכילתו

סי"יו(בפרישה.ג ה"פ'ד אות הרמב"מפרש)'ט במה"וכתב ם

אמו בהמהדברים בשר באוכל גבינהרים דרמב.אחר גב על פסק"ואף ם

עוף כמו מדרבנן כן גם לבהמה,דחיה דומה חיה בשר של שטעמו אפשר

לאחלופי אע,והיינו".ואתי חיה בשר על שהוא"שגזרו כיון מדרבנן שהוא פ

בטעם" גבינה"דומה עם בהמה בשר ולאכול לטעות ויבא בהמה .לבשר

הרמב"וכ( הרמב"והרן"כ בדעת .)ש"ע,ם"ן

סי"יו(ח"בב.ד ד"פ'ד וכתב"ט תירוצים)ה שתי בתירוצו.הביא

מפרש הוא מדרבנן"ואע"הראשון שניהם ועוף דחיה להחמיר'אפי,ג יש הכי

ניכר ואינו לבהמה דומה חיה דבשר בהמה,בחיה שהוא סבור .והרואה
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בבהמה"משא למיטעי אתי ולא דניכר עוף בשר הרוכן.כ דעת ."ן"נראה

שהבאנו הפרישה של תירוצו כעין זו הב,תירוץ למיטעי"אבל דאתי מפרש ח

בהמה'הרואה' לבשר במציאות דומה חיה דבשר .משום

שני)שם(ח"הב.ה תירוץ טפי"הביא בחיה להחמיר יש נמי אי

משום וכ]דעוף[מבעוף בחיה כמו ובחניכים ובשינים בידים נדבק כ"שאינו

ע"והרא'התוס ר"ש [ת"ש ברדב". זה כתירוץ משמע הרמב"וכן על שם"ז .]ם

הב של זה שני תירוץ צ"והנה הב,ע"ח כתב"דהנה השני בתירוצו ח

השינים בין נדבק חיה דבשר הוא חיה לבשר עוף בשר בין כ"משא,דהחילוק

עוף הרמב"וצ.בשר מדברי דהא בהל"ע בשר(ל"הנח"כ'ם להשוות שכתב

עו ובשר ג)ףבהמה עוף דבשר מבואר ובחניכים"לכאורה בשינים נדבק כ

גבינה,ובידים לפני עוף בשר באכילת גזרינן כן.ולכן דבאכילת,ואם שנא מאי

ונטילה קינוח צריך חיה בשר לפני בהמה(גבינה נדבק)כבשר שהוא מפני

וכו גבינה'בשינים אכילת אחר כלום צריך לא עוף .ובבשר

סב"צ,ועוד עצם על הבע ד,ח"רת הטעם שייך הבשר"איך מפני

בשינים גבינה"הנדבק אחר בשר אכילת קודם–לאיסור הגבינה אכל והא

כלל,לבשר בשינים נדבק אינו גבינה.והגבינה לפני בשר באכילת ,בשלמא

בשינים שנדבק בשר של בעיה ידים,יש על בשר בדבקות החשש מה אבל

גבינה אחרי באכילתו בשינים יוסףו.או ראש בספר הקשה שכן ראיתי שוב

קד( :).חולין

שהב לומר צריך הרמב"ובדוחק דכוונת הבין דבשר"ח באמת היא ם

כלל ובידים ובחניכים בשינים נדבק אינו הרמב,עוף דכתב הבשר"והא מפני ם

חיה,הנדבק ובבשר בהמה בבשר והיינו קתני נדבק,לצדדין אינו עוף בשר אבל

גבינהדגזריוהא.בשינים לפני עוף באכילת לאחלופינן דאתי משום אלא אינו

בשיניים נדבקת שהיא בהמה בתורת,בבשר הגברא על דרבנן גזירה וזהו

בעלמא זה.הרחקה הב,ולפי תירוץ שפיר חיה"אתי בשר לגבי דבאכילת,ח

וקינוח נטילה צריך גבינה אכילת אחרי חיה וכו,בשר בשינים נדבק חיה 'דבשר

בשר עוף,עוףולא בבשר ולא חיה בבשר גזרינן מדרבנן"אע,ולכן דשניהם .ג

צ עדיין יוסף הראש .ע"וקושיית

הב דברי לפי להעיר יש הרחקת,ח"עוד משום רק אסור עוף שבשר

דבב,הגברא חפצא משום שאינו,ח"ולא גוונא האי כי באיסור דאפילו שיוצא

שהיית צריך הגברא הרחקת כמש,שעותששאלא לעיל"ודלא .ע"וצ,כ
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חוליןבאיתא מותר):קיא(גמרא האם ושמואל רב בין מחלוקת

בקערה שעלו דגים בשר,דהיינו(לאכול טעם בה שיש בקערה שבושלו )דגים

כותח חלבי,עם מאכל שכן–שהוא סובר ושמואל שלא סובר אומרת.רב ,זאת

שמואל בש"שאע,לפי של טעם בקערה שיש ועפ טעם"ר נכנס הדגים חום י

בחלב,הבשר בשר של בעיה פה הכותחאין עם אותם מקורוזה.כשאוכלים

טעם נותן בר טעם נותן של הידוע נ"נ(הכלל בר השלישי'ש,)ט"ט של'דור

כאסור נחשב אינו זה.טעם לדין הראשונים,והסיבה חלישות,מסבירים היא

השלישי בדור שנשאר דבר.הטעם הם הריטבואלו שם"י שעלו"ד(א דגים ):ה

איסורה" דאיקליש חשיב,משום לא דבשרא כריחא ".ואפילו

נ של שההיתר מהראשונים נ"ברור בר של"ט לטעמים רק מוגבל ט

הריטב,1היתר שכותב שם"כמו גריר"ד.קיב(א "ה נ): נ"ודין בר שייך"ט לא ט

כלל איסור של נחש".בדבר אינו חלב טעם של שלישי ליצורשדור רק כטעם ב

בב של הר.ח"איסור מדברי ברור יותר הרי.מא(ן"וזה ד"בדפי דגים"ף )ה

"שכותב חשיב: לא האי כולי דאקליש כיון הוא היתרא אכתי שני דטעם דכיון

לעולם,למיסר אסור כלל טעמא דאיכא היכא כל דאיסורא במידי 2".אבל

מוזרת,ולכאורה זו נ:הגבלה של הדין נ"אם בר שהטעם"ט לנו אומר ט

הבעין זהות בו שאין חלש כך כל עכשיו שהוא לפי כטעם עוד נחשב ,אינו

נבילה של שלישי טעם לי ומה בשר של שלישי טעם לי מקרה–מה בכל

המקור של טעם עוד כאן ?אין

יש"ד:קיא(המאירי1 איסורין"כותב)ה בשאר טעם נותן בר טעם בנותן להקל חוככים "יש

בסוגיתנו דרב סיפור טוענ,מכח שם המהדיר רשוהערת שמביא השיטה אותה היא זו שאולי י"ת

הרי"ד:קטז( הזאת,)ה השיטה את דוחים שניהם .אבל

הב2 בדברי ד'ס(י"עיין הר"צה כתב כהיתר)ן"ה נחשב אינו הטעם נפגם אם שאפילו

נ נ"לעניין בר בפסחים"הרא.ט"ט לעניין)ז:ב(ש כהיתר נחשב כן הוא הטעם נפגם שאם כותב
נ"נ בר עא,ט"ט תוס"בל כמו לחלק ויש כלים בהעגלת מדבר שהוא מכאן"ד.עו(ז"בע'ש .)ה
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שהטעם הרעיון על מבוסס לא הזה שההיתר מסבירים הראשונים לכן

כט"כ עוד נחשב אינו שהוא חלש כ,עםכ שהטעם יכול"אלא אינו שהוא חלש כ

בפועל חדש איסור הישן,לכן.ליצור באיסורו נשאר נבילה טעם של שלישי דור

לעולם כאסור אינו,ונחשב בדגים שנמצא בשר טעם של השלישי הדור אבל

בב של חדש איסור ליצור עכשיו חלב"יכול עם אותו כשאוכלים מדברי"וכ.ח נ

בתורת"הרשב שכותב ש"ב(הביתא "פו,ד"ג ונתמעט.): הרבה הטעם נקלש

בב איסור עכשיו עליו לחול ראוי שאינו משא"עד האיסורין"ח בשאר ".כ

השאלה נשארת עדיין האמת,אבל זאת נ?למה נחשב נ"אם בר ט"ט

חדש איסור יצירת לגבי טעם להיות נחשב זה לא למה איסור של טעמו ?להיות

ההבדל בדיוק חו?מה האכילהמבחינת מעשה הטעם,ויית את טועמים עדיין

נ של במקרה נ"האסור בר בשר,ט"ט טעם שזה ובין נבילה טעם שזה בין

דור!בדגים לאכול ואסור חלב עם בשר של שלישי דור לאכול מותר למה אז

בשניהם האסור הטעם נשאר דבר של בסופו אם נבילה של ?שלישי

מבחינת,לכאורה זו שאילה על לעמוד בביש של המיוחד .ח"המעמד

בש מקומות בהרבה מופיע בישול"שבבס"וזה דרך נוצר רק בחולין,למשל.ח

של).קח( מהאיסור מדאורייתא כעיקר טעם של היסוד את ללמוד רוצה הגמרא

בחלבב מהבשר"שאע:שר החלב את שמסלקים לפי,פ אסור עדיין הבשר

החלב טעם בו ר.שיש אין שמכאן אומר רבא אחריםאבל לאיסורים איה

תורה"שלפי אסרה בישול בב".דרך של שהאיסור מכאן מבוסס"נראה אינו ח

בלבד איסור של טעמו מיוחד,על בדרך שנוצר איסור טעם על דהיינו,אלא

בישול בפסחים.דרך הגמרא משמעות גם שהחידוש).:מד(וזה רואים אנחנו

בב הוא"של בחלבא"ח יומא כולי ליה תרו אסור,שרידאי בשולי ליה ."בשיל

מיוחד בדרך שנוצר איסור בטעם אלא בלבד איסור בטעם לא היא .הבעיה

נ של ההיתר למה לנו מסביר הזה נ"והיסוד בר לאיסור"ט דווקא מוגבל ט

בישול–ח"בב דרך רק שנוצר איסור שהוא ואין3.בגלל שלישי דור רק וכשיש

אומרים איך כלל חלב או בשר של נחשבממשות בישול"שזה זה?"דרך ,לפי

בנ שבאמת לומר לנו נ"קל בר בבב"ט כמו הטעם אותו לפנינו יש ממש"ט ,ח

שלו שלישי בטעם בישול,רק דרך נוצר שאינו לפי אסור אינו זה .אבל

להפמ3 וורדים גינת בספר נמצא זה כעין סה(ג"תירוץ מכח"ע).כלל זה את דוחה שהוא ש

וחמץ מנותר בהמשך,השאילה זו בשאילה נ"הפמ.ונדון של הדין שכל טוען עצמו נ"ג בר ט"ט

מדרבנן באיסו,הוא החמירו נ.ריםוהם ספק,כמובן,מ"ויש של .במקרה
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נ של שההיתר נ"יוצא בר בבב"ט רק נאמר לבד"ט בבב,ח שרק ח"לפי

בישול דרך של דרישה הרךא.יש מדברי הדבר)ב"בתוה(א"שבברור כן ,שלא

בנותרדטועןו לכתחילה"גם בו לחול ראוי שאינו כך כל הטעם ונתמעט נקלש

נותר איסור ע".שם מסכת סוף לקראת הסוגיא על מבוסס הזה .)עו(ז"הרעיון

בגלל אתמול קרבן בה שבישלו בקדירה היום קרבן לבשל שיכולים שאומרת

לחברו"ש גיעול נעשה ויום יום אומרת."כל קרבן"שאע,זאת של שהטעם פ

נ רק הוא הזה שהטעם לפי בעיה אין דהיום לקרבן נכנס נ"דאתמול בר של"ט ט

חלש,לכן.היתר כך כל שהוא לפי נותר שם הטעם על לחול יכול אינו .עכשיו

לדברינו קשה זו שיטה שמצינודלכאורה כמו מיוחד מעמד בנותר אין

בחלבב שהוא–בשר בו נאמר בישוללא דרך רק התוס,באמת!נאסר דברי 'לפי

הלכתא"ד:קיא(בחולין קשה)ה זה בע,אין שהגמרא מסביר אינה"שהוא ז

נ של היסוד על נ"מבוססת בר המקדש,ט"ט בכלי מיוחד דין על שרק–אלא

מין שהוא לפי בטל הטעם שמדאורייתא ובגלל דאורייתא הדין את פה מיישמים

בעיה,במינו פה נותראין התוס.של דברי לפי ורק אך קיים הזה ההסבר .'אבל

שבאמת לומר יש הרשב,ואולי לפי נ,א"אפילו של נ"ההיתר בר ט"ט

בב לאיסור מיוחד"מוגבל מעמד לו שיש בגלל בלבד זאת.ח מקום,ובכל יש

בטעמו מיוחד דין יש לו שגם קיים ההיתר בנותר שגם פשוטה.לומר ,והסברא

נות איסור בזמןשאין אלא עצמו באוכל תלוי אחרות.ר הקרבן,במילים אותו

גמור היתר היה שעה שריפה,שלפני ומצות כרת איסור בו נוהגים ,עכשיו

לזהות"אע יכול אדם ואין הזמן כל טעם אותו לקרבן יש שבמציאות פ

עכשיו זה את אוכל כשהוא איסור טעם לזה.שום בגלל,נוסף מיוחד נותר

נ האיסור שלושאין בממשות אלא הקרבן בטעם הרמב.והג בלשון ם"ועיין

יח'הל( המוקדשין "שכותב)ט:פסולי לאחר: הקדשים מבשר להותיר אסור

אכילתן זה".זמן אחרי מיד כותב,)י'הל(אבל "הוא מבשר: כזית האוכל

שנותר כרת,קדשים חייב להשאיר".במזיד האיסור בין הבדל שיש מזה משמע

חוץ הקרבן שיעור,לזמנומן בו כתוב האכילה,שאין איסור שצריכים,לבין

בשר של כזית לשיעור.לאכול צורך אין עצמו נותר שבאיסור לומר ואפשר

קיים–פורמלי עדיין אם תלוי מהקדשים"הכל לא"בשר דורשים–או ורק

באכילתו לעבור כדי כזית הרשב,לכן.4שיעור בשיטת להציע א"אפשר

חינוך4 במנחת לנותר)ח'מצ(ועיין שיעור יש אם החינוך.ששואל ספר בלשון דיוקו ,ולפי

בלבד טעם על נותר שם לחול יכול .אולי
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נ של נ"שההיתר בר כזה"ט שבמצב בגלל בנותר נוהג כן גם לנו,ט נשאר שאין

הקרבן בשר של ממש והחלש,בעין הנקלש טעמו לחול,אלא יכול אינו ולכן

אחרים קרבנות לאסור כדי נותר שם הזה הטעם 5.על

זה חמץ,לפי לענין הדין מה לחקור נ–יש היתר בו קיים בר"האם ט

לא"נ או בחולין"הריטב?ט גריר"ד.יבק(א ש)ה של"כותב בקערה שעלו דגים

נ...חמץ נ"הוי בר כלל"ט איסור חשיב דלא לדברינו".ט קשה זה שהרי,גם

של זה טעם לטעום מותר שיהיה סיבה אין ולכאורה איסור של טעם כאן יש

בפסח נ,חמץ היתר של במצב עכשיו שהוא בכך נ"ומה בר ,באמת?ט"ט

הריטב מוסכמת"מסקנת לא הדעותא דבריו"והריטב,6לכל על חולק עצמו א

לפסחים בחידושיו מיתיבי"ד.ל(אלו דגים).ה של שהנידון טוען הוא שם

בשר של בקערה שעלו דגים של לנידון שווה אינו חמץ של בקערה :שעלו

שנ"אעפ" נ"י בר הוא"ט דהיתרא הב,ט הטעם הותר בשר'לא לענין אלא הזה

מסיק,אלא".בחלב שהואא,הוא עד שבדגים החמץ טעם את לאכול סור

בשלישי" כותח,"נתערב הריטב,לכאורה.כמו דברי בתוך מחלוקת פה א"יש

נ להיות כבר נחשב החמץ טעם שלב נ"באיזה בר או–ט"ט בדגים כשהוא או

בכותח .כשהוא

נ של שהדין לתרץ יש נ"ואולי בר נ"ט של מהדין שונה בחמץ ט"ט

נ ב"בר בחלבט שהרשב.בשר להעיר עצמו"וחשוב שלנו,א המקור שהוא

נ של שהדין נ"לפירוש בר הטעם"ט נחלישות על מבוסס כלל,ט מדבר לא

נ של מקרה נ"על בר בחמץ"ט נ.ט של שההיתר לטעון יש נ"ואולי בר ט"ט

הכותח או הדגים שבתוך הטעם חלישות על מבוסס אינו בבב,בחמץ ,ח"כמו

שאין הבעין חוסר על איסורולא שם עליו לחול בנותר,יכול ,אלא.כמו

לחמץ רק ששייך מיוחד דין על מבוסס הוא שנתערב,אולי חמץ שרק והוא

שהוא בכל התערובת כל את אוסר הפסח ברמב,תוך שכתוב ם"כמו

א'הל( ומצה בתוך).ה:חמץ בשיעור ואינו הפסח קודם שנתערב חמץ אבל

אינו פת אכילת כדי של התערובתהתערובות כל את העובדה.אוסר עצם

אלא טעם על מבוסס אינו חמץ שאיסור לנו מראה במשהוא אסור שחמץ

וורדים5 גינת בספר נ"שהפמ)שם(ועיין של שבמצב דבריו בריש אומר נ"ג בר אפילו,ט"ט

קיי אינו מהאיסור .םמשהו

הריטב6 בדברי הנחה כהיתר"יש נחשב הפסח לפני שחמץ ע.א במסכת מחלוקת בין"וזו ז

והרמב"הראב אשי"ד.עו(ן"ד רב סי,)ה תערובות עניני על הרב בשיעורי הע'ועיין .118'פט
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בלבד במציאות חמץ של הנוכחות המחלוקת,לכן7.על שזה לומר אפשר

הריטב והריטב"בין בחולין בפסחים"א שלב–א במאכל,באיזה או בדגים

כתערובות,השלישי ולהחשב להתערב החמץ כדיצריך הפסח לפני חמץ

בפסח אותו לאכול הריטב?שנוכל ב"לפי צריכים,חוליןמסכתא רק

בפסח לאכלו שנוכל כדי בדגים יתערב הריטב,שהטעם לפי בפסחים"אבל ,א

השלישי במאכל יתערב שהוא פיוא.צריכים על קורא"שהריטבף בחולין א

נ נ"לזה בר דבריו"ט בתחילת דהתירא הוא,ט דבריו אחרבסיום טעם נותן

"לגמרי בס: בטל זמנו לפני דחמץ נתבטל 8".'שכבר



נ של בהיתר עסקנו כאן נ"עד בר את"ט ליצור דרוש מה מבחינת ט

לבב,האיסור מיוחדים מעמדים שיש שלפי ולנותר"וטעננו נ,ח של ט"ההיתר

נ אלו"בר במקרים קיים רק שההיתר.ט לומר יש אולי עלאבל מבוסס לא

האלואופיים האיסורים של דור,המיוחד של הטעם בעצם חסרון על אלא

מאכל של אחרות.שלישי לנו,במילים שיש הגבוה הרובד לפי אינו ההיתר

בב או שלפנינו,ח"בנותר הטעם של הנמיכות לפי לדברי.אלא חזרנו ובזה

כך"הרשב כל שהטעם הוא הזה להיתר שהסיבה הטוענים הראשונים ושאר א

ה בדור איסורחלש עוד יוצר לא שהוא שלו שעדיין.שלישי זה על והקשינו

האיסור טעם את לטעום שלו,יכולים השלישי בדור היא,אפילו לזה והראיה

נ"שנ בר של"ט באיסורוט עומד נ,לכן.איסור בין שההבדל לטעון יש ט"אולי

נ"לנ בר שנשאר"ט הטעם בכמות לא הוא באיכותו,ט .אלא

נטל7 בענין למחלוקת קשור בחמץ"וזה תוס.פ מכלל"ד.סה(ז"ע'עיין ג"ק'סי(ג"פמ,)ה

א"משב אות עוד"ד'ז או"ושו,)ה .)ב:ז"תמ(ח"ע

נ8 של הדין אם לעיין יש נ"גם בר הביעור"ט זמן אחרי שביעית בפרות נוהג מדברינו.ט נראה

האלו התערובות את לבער הרמב–שחייבים שיטת ז'הל(ם"ולפי שכן–לשרפן)ג:שמיטה
האסור מן ש.נהנים פרות אכילת של האיסור שאין לטעון יש אולי הביעוראבל זמן אחרי ביעית

חפצא נאסרים–איסור עצמם גברא–שהפרות איסור הוא האיסור פרות,אלא אדם יאכל שלא
הופקרו הרמב,שלא שיטת עה"כמשמעות כה(ת"ן הפרות)ז:ויקרא את להפקיר צריכים שרק

ממש אותם לבער ולא הביעור נ,לכן.בשעת שדין להיות נ"יכול בר בפרות"ט שייך כן ט
והתשמישש בעין קיימים כשהם הוא הפרות תשמיש שעיקר בגלל הביעור זמן אחרי ביעית

ההפקר מן אחר,היה אוכל לתוך טעמם ונכנס בושלו כבר אם אכילת,אבל על איסור עוד אין
הזה .הטעם
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שה אותוידוע מחשיבים שאנחנו הוא איסור איזה של בטעם בעיה

לפנינו קיים האיסור של הבעין כעיקר,כאילו טעם של היסוד פי כל,על לא אבל

הזה בטעם האיסור אופי מהו לנו ברור הדבר.כך פשטות פי כעיקר,על טעם

אורז בתוך נבילה בשר של טעם שכשיש יודעיםבוודאות,לדוגמא,פירושו אנחנו

אעפשי שמה ממש נבילה בשר גם לעין"ש נראה אינו שהוא זה.י לפי יש,אבל

פה שהיה לסמן נחשב רק או האיסור כמו ממש להיות נחשב הטעם האם לשאול

בנ?איסורבעבר אפילו ודאי אז האיסור כמו ממש נחשב שטעם אומרים ט"אם

נ זה"בר את לאכול אסור בע,אבל.ט שהיה מסמן רק שהטעם אומרים בראם

נ של בנידון אז פה נ"איסור בר דהיתרא"ט בשלב–ט בכלל איסור היה שלא

זה לאיסור"א–שלפני סימן יהיה שהטעם זה!א בין,לפי שההבדל מאליו מובן

נ"נ בר דאיסורא"ט באורז,ט נבילה טעם נ,כמו נ"לבין בר דהיתרא"ט כמו,ט

כותח עם שנאכלים בדגים בשר נ,טעם של במקרה שרק נ"הוא בר ט"ט

ממש של איסור זה שלב לפני היה שהיה,דאיסורא לסמן באורז הטעם יכול ואז

בעבר פה איסור.איסור שום מסמן לא שבדגים הטעם .אבל

נ של וטעם רגיל טעם בין מהותי הבדל שיש זו סברא לפי בר"יוצא ט

רגיל.ט"נ עצמו,בטעם האיסור הוא האיסור כעיקר–יסוד טעם,לכן.טעם

איסוררא של חפצא יוצרים חלב של ראשון טעם עם שנתערב בשר של שון

מלאה"בב ביחד,ח שבושלו חלב וטיפת בשר לחתיכת בדיוק כן.שווה לא

בנ נ"הדבר בר לאיסור,ט"ט סימן רק הוא שהטעם הוא האיסור שיסוד בגלל

ממש האיסור גוף כמו ואינו זה לפני פה של,לכן.שהיה סימן של תערובות

חלבבשר של סימן הטעמים–עם באיכות חלישות שמה סברא–שיש אין

ביחד איסור יצורו .שהם

הגר לדברי מקביל הזה הרעיון הרמב"אולי על בחידושיו ם"ח

טו"מאכ'הל( שאעפ,)א:א מסביר הוא בב"ששם כלל שבדרך אוסרח"י

הנאתן כדרך שלא בבב,אפילו לפגם"של טעם נותן של פטור יש ,ח

הרמבלמרות נטל"שלפי של הפטור שלא"ם של הכללי הפטור על מבוסס פ

אכילתן ועיקרו"הגר.כדרך טעם בין הבדל שיש ביסוד זו קושיא את מתרץ ,ח

ל השייכים דינים ב'עיקר'ולכן קיימים בהכרח בין.9'טעם'לא היחס כן מה

זה9 שיסוד ועיקרו,ונראה טעם בין מהותי חילוק הראשונים,שיש עליו נחלקו בדברי.כבר עיין

ב(א"הרשב הבית ש"תורת יט"ד שאעפ.)א טוען אינה"שהוא של הדין את מיישמים שאין י
חלה לתוך שנפל עכבר של בנידון לגר סח"ע(ראויה נטל,:)ז של הדין את מיישמים פ"כן
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הטעם של והאיסור העיקר של מסביר"הגר?האיסור "ח דטע: דינא םדהך

אכילה אזהרת דין הוא דינו יסוד אומרת".כעיקר איסור,זאת טעם שיש שאחרי

בעבר,במאכל איסור בו שהיה לנו ידוע כעיקר,ולכן טעם של הדין לנו מחדש

המאכל את לאכול הבעין.שאסור איסור של כהמשך בא אינו זה איסור ,אבל

שהבעי אחרי אפילו שקיים טעם איסור של נפרד דין הוא נלקחאלא .ן

עפ נישז"ואולי של טעם לבין רגיל טעם בין החילוק את ט"להסביר

נ להיות.ט"בר האיסור,יכול לגוף לחלוטין שווה רגיל נ,שטעם נ"אבל בר ,ט"ט

חלש כך כל שהטעם בפועל,בגלל לפנינו נשאר ורק האיסור עצם כל לה אזל

כעיקר טעם של הנפרד כן.הדין הנפ,אם שהדין להיות קייםצריך אינו הזה רד

בעבר פה שהיה ממשי איסור על ומבוסס בנוי כשהוא יכול,אלא אז שרק לפי

כעיקר טעם משום איסור לקבל שנשאר החלש הזה,הטעם העיקר בלי אין,אבל

הטעם את לאסור סיבה שהגר"ואע.שום טעם"פ בין ההבדל על מדבר רק ח

ה,לעיקר את להסביר שלו המודל את אפשרלקחת נאולי של נ"עניין בר .ט"ט

נ בין איכותי פער שיש נכון זה נ"אם בר רגיל"ט וטעם אפשר,ט

הריב בין מסוימת מחלוקת הראשונים"להסביר ושאר ה"ד(בסוגייתינו'התוס.ן

הריב)הלכתא את טעם"מצטטים בו שיש בקערה דגים שכשמבשלים שפוסק ן

כותח עם דגים אותם לאכול אסור התוס,בשר שע'ומסבירים בישול"לפי י

הבשר וטעם הדגים טעם טעמא"נעשים מהי,לכאורה".כחד להבין קשה

הריב בין המחלוקת עדיין"נקודת זה במקרה שגם שסוברים הראשונים ושאר ן

נ של ההיתר את נ"מיישמים בר במציאות.ט"ט היא השאילה מה,אם דהיינו

בשרית בקדירה שבושלו בדגים שנשאר הטעם כמות למטבח,בדיוק נצא אז

בדגים שנשאר הבשרי הטעם כמות את אפשר,אלא.ונבדוק סברתינו לפי

עקרונית מאוד היא שהמחלוקת של–להציע האופי את מבינים איך

נ"נ בר הריב?ט"ט נ,ן"לפי של הפטור שכל להיות נ"אפשר בר מבוסס"ט ט

חלש טעם הוא שנשאר שהטעם המציאות הרשב,על דברי .א"כפשטות

חלשא אינו הוא הטעם אם הפטור"א,בל את ליישם כשמבשלים,לכן.א

הטעמים ששני עד חזק כך כל בשרי טעם בולעים והם בשרית בקדירה דגים

במציאות נעשים טעמא"ביחד א"כחד נ"אז של הדין את ליישם נ"א בר .ט"ט

העכבר של הרא.לטעמו שם(ה"אבל הבית עליו)בדק טעם,חולק בין לחלק יתכן שלא ואומר

את–ועיקרו גם מיישמים נטלאין של בתורה"הדין הכתובים שרצים ושאר עכבר לטעם ;פ
הגמ טוען,ראאלא שרץ,הוא שאינו עכבר של אחר סוג על .מדבר
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הריב,אבל דברי על החולקים הראשונים נ,ן"לפי של שהיסוד להיות ט"אפשר

נ הטעמים"בר של המציאות על מבוסס אינו של,ט ההלכתי המצב על אלא

נ"נ בר מהבשר–ט"ט כממשות נחשב הוא בדגים שנבלע הזה הטעם האם

בעבר בשר של ממשות פה שהיה כסימן רק או שלנו,לכן?עצמו ,בנידון

בשר של לבעין לסימן נחשב רק הוא עם,כשהטעם הדגים את לאכול מותר

חזקאפילו,כותח בשרי טעם בו יש .אם

נ של האופי בהבנת אלו דרכים שתי נ"אולי בר גופה"ט כן גם הן ט

לעיל שהבאנו ושמואל רב בין בגמרא המחלוקת הם.של רב דברי לאו"אבל

אתמר מכללא אלא אתמר מתוך–"בפירוש שיטתו היא שזו מבינים אנחנו

שייפא של קערה של סממנים(סיפור של רפואה בתוך)דהיינו נשאר שטעמו

זמן הרבה לאחר בתוכה שבושל במאכל זה את טעם ורב ,הראשונים.הקערה

הרמב ד(ן"וביניהם והא"שם הזה,)ה מהסיפור לומדים בדיוק איך שואלים

נ לאכול אוסר נ"שרב בר כותח"ט עם בדגים בשר טעם של לומר?ט אפשר

המ בין מליאה הקבלה כאן ואין פורמלי לימוד כאן מימרא,קריםשאין רק

שהשייפא רב של האי"פשוטה כולי טעמא לנו".יהיב ללמד מתכוון רב ובזה

הראשון הבישול אחרי שלבים הרבה טעם לטעום אפשר שבמציאות ,שבגלל

אחרים מאכלים לאסור עדיין ויכול בתוקפו נשאר לפני.10הטעם רב דברי גם

ש(אסור"ש,הסיפור לפי הדגים עם הכותח את הואנ)לאכול טעם מראים,"ותן

ש בגלל שרק הוא"לנו טעם אסורים"נותן שמותר.הדגים סובר שמואל אבל

ש לפי ביחד אותם נ"לאכול בר טעם הוא"נותן אומרת".ט הם,זאת רב שדברי

טעם נותן שהבשר מפריעה,נכונים אינה בלבד טעם נותן של המציאות אבל

כשהטעם נלנו של ההלכתי המעמד בתור נט"נמצא של.ט"בר ההלכתי ואופי

נ"נ בר הכח"ט לו אין הדגים בתוך בשר של טעם יש אם שאפילו לנו אומר ט

בכותח לאכלן מותר ולכן איסור ליצור .ההלכתי

לעיל10 שצטטתי במאירי הסיפור,עיין מסקנת לפי טוען מררה"–שהוא דנפיש התם שאני

כ–"טפי נחשבים אינם מרים כך כל שאינם נ"טעם"שטעמים של בשלב נ"כשהם בר ,ט"ט

איסור של טעמים הם אם בלבד.אפילו במציאות תלוי שכשהכל היא את,הסיבה טועמים אם
לא או נ,הטעם בין לחלק סיבה נ"אין בר ונ"ט דהיתרא נ"ט בר דאיסורא"ט .ט
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בגמ :):קיא(חוליןראאיתא

בקערה,איתמר שעלו בכותח–דגים לאכלן אסור אמר ,רב

בכותח לאכלן מותר אמר אסור.ושמואל אמר טעם,רב נותן

מותר;הוא אמר הוא,ושמואל טעם נותן בר טעם ...נותן

קא הוה אלעזר לקמיהרבי אייתו שמואל דמר קמיה ים

שמואל[ בכותח]דמר אכל וקא בקערה שעלו ליה,דגים יהיב

אלעזר[ אכל]לרבי ליה.ולא אלעזר[אמר לרבי שמואל ]מר

ואכל]לרב[לרבך ליה אכלת,יהיבי לא לקמיה?ואת אתא

ליה,דרב משמעתיה]לרב[אמר מר ליה"א?הדר חס ל

אבא בר דאבא מידי]דשמואלאבוה[לזרעיה ליה דליספי

לי סבירא .דלא

והתירראמגמ המחמירה משיטתו חזר שרב בשקר העיד ששמואל נראה זו

כותח עם בקערה שעלו דגים להיות.לאכול יכול זה עמד,באמת?איך כבר

הריטב זו שאלה ד(א"על ליה"שם חס "ה לרבך"א): שמואל אמר והאיך ת

ואכל ליה ע."'וכו,יהיבנא שקראבל ששמואל זה איך השאלה נשארת ?דיין

לזה קרה,נוסף כן המעשה דגים,אם לרב נתן ששמואל להיות יכול זה איך

זה את אוסרת רב ששיטת ידע הוא אם כותח עם לאכול בקערה הלא–שעלו

של בעיה פה מכשול"יש תתן לא עור ?"לפני



צריכים בסוגייתנו שנעסוק שקרלפני איסור הגדרת בדיוק מה לבאר

ושמואל רב של המעשה את להבין .כדי

בתורה כג(כתוב "ז:שמות תרחק) שקר נמצא".מדבר זה פסוק

ישרה בדרך ולדון לנהוג עליהם והחיוב הדיינים זה.בפרשת פסוק מסמיכת
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דיינות שרק,לענין לומר היה שקראפשר מדברי להתרחק אבל,צריך

ז חיוב אדםאין כל על מוטל מקוםמ1.ה .)לא(בועותבשראמהגמכל

דין בית עניני לכל שייך זה שאיסור לדיין,רואים רק אדם,לא בן לכל ואסור

בב דיןלשקר כן.ית זה שאיסור נראה רקמהגמרא אבל לאחרים שייך

דיןבב 2.ית

היראים מבאר תרחק שקר מדבר איסור סי"ח(על שהחיוב)ה"רל'א

לה היזקהוא לידי שמביא משקר "תרחק לא: רעה לידי בא שאינו שקר

מדבר הכתוב לבריות רע שברשע מענינו למד דדבר עליו תורה הזהירה

תהרוג'דכתיב אל וצדיק ונקי תרחק שקר נראה."'מדבר

לב מחוץ אפילו קיים לשקר שהאיסור לידי"מזה יביא שהשקר במקרה .'רע'ד

במקר רעאבל לידי יביא לא שהשקר איסור,ב שום שאין גיסא.אפשר ,מאידך

חסידים מהספר סי"תתרס-ס"תתר'סי(נראה וגם לשקר)ב"תתשי'ב שאסור

מקרה 3.בכל

לומר,לכן היראים"ע,אפשר שקר,פ כשהוא במעשיו צדק :ששמואל

כמותו שההלכה שכיון סבר הוא,הוא אם מזה לצאת שיכול רע דבר שום אין

כותחמ עם בקערה שעלו דגים אכל שרב ואומר מסתברא,אולם.שקר באמת

שלמה1 במנחת קו"ח(עיין נפשות)ד:ג סכנת במקום כדין שלא לפסוק לדיין שמותר שכתב

הסכנה מפני הדין את שהטה כך אחר לפרסם חייב הוא .אבל

תמימה2 כג(התורה ש)ז:שמות בגמרא שנמצאות הדרשות כל את זהמביא שאיסור ומסיק ם

בב שייך .ד"רק

שהמח,באמת3 במח'אפשר תלויה חסידים והספר היראים שמאי'בין ובית הלל בית בין

"יז-:טז(כתובותראבגמ הכלה"ת.): לפני מרקדין כיצד שהיא?ר כמות כלה אומרים שמאי בית

וחסודה נאה כלה אומרים הלל ב.ובית להן לב"אמרו שהיית"ש הרי אמרינןחיגרהה סומא או ת

וחסודה נאה כלה אמרה–לה תרחק"והתורה שקר ב?"מדבר להן לב"אמרו לדבריכם"ה ש

בעיניו יגננו או בעיניו ישבחנו השוק מן רע מקח שלקח בעיניו?מי ישבחנו אומר !"הוי

התוס ד('מבארים ישבחנו"שם "ה אע"וב): סברי לתקן"ש לחכמים להם אין בעיניו דישבחנו ג

תרחקלהז שקר מדבר אמרה דהתורה שקר לומר על".קיק מבוססת היראים ששיטת מזה נראה

ב ב"שיטת שיטת על חסידים הספר ושיטת ב.ש"ה כמו פוסקים אנחנו בשו"הלכה כנראה ע"ה

סה"אה( .)א:ע

מגמ נראה לב'עוד מחוץ אפילו קיים לשקר שהאיסור שב.ד"זו לתרץ אפשר רק"אבל ש

איסור על פה מדרבנןמדברים .שקר
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דגים לאכול אסור רב שלפי כיון הזה בנידון שקר איסור להיות שצריך

משיטתו חזר שרב העיד שמואל ואם כותח עם בקערה טעות,שעלו תצא

רב תלמידי של כ,לכן.בפסק להיחשב צריך שמואל של הזה רע"השקר "דבר

ל וכואיסור היראים שיטת חסידים"פי הספר שיטת לפי צריכים,לכן.ש

טעם בטוב ושמואל רב של המעשה את .לבאר



בסוגייתינו"הריטב ליה"ד(א חס לא)ה הזה המעשה שבאמת מסביר

ל יכול היה לפניו רב היה שאם אמר רק ושמואל עד"קרה בדברים יקפחנו

לר,א"הריטבלפי".שיאכל שקר לא ששמואל שרב–א"יוצא לו הגיד רק הוא

בכותח לאכלן מותר בקערה שעלו שדגים לשיטתו מודה .היה

לשו יש מהרשד"אבל ס"יו(ם"ת אחר)רכז'ד מסביר.ביאור הוא

קרה כן המעשה בקערה–שבאמת שעלו דגים לאכול לרב נתן שמואל

בקער בושלו שהם לו להגיד בלי הכותח בשריתעם אותם,ה אכל .ורב

ר המעשה"כששאל היה כן אם רב את קרה,א לא שהמעשה אמר ,הוא

בשרית בקערה בושלו שהדגים ידע לא שהוא לא.כיון ששמואל זה לפי יוצא

לר אחרת,א"שקר בעיה לנו יש עכשיו עור–אבל לפני של בעיה פה ?יש

לזה חז,ונוסף של לכלל פה קרה ז(ל"מה צדיקים'אפ"ש.)חולין של בהמתן

הקב כ"אין לא עצמן צדיקים ידן על תקלה מביא מסביר"המהרשד?"ש"ה ם

בשום רב לשיטת לחשוש צורך שאין וחשב כמותו שההלכה ידע ששמואל

ואופן את,לכן.פנים יאכל כשהוא איסור שום על יעבור לא שרב סבר הוא

עור לפני של בעיה פה ושאין לא,הדגים הוא זה לרבובגלל דבר שום 4.אמר

צודק4 שהוא יודע שכשאדם היא פה חבירו"אע,ההנחה דעת עם מתנגדת ששיטתו זה,פ אין

כשיטתו מתנהג הוא אם עור לפני של כאיסור .נחשב

למח שייכת זו שדעה להיות התוסלוקתיכול בב"והריטב'בין בלאוןבעניי:)י(מ"א חיובא בר

עור הריטב.דלפני דעת איסור,א"לפי חיובאאין בר הוא השליח כן אם אלא עור ,לפני

בשליחותו לעבור מנסה ששולחו הלאו על מוזהר כן גם הוא התוס,כלומר דעת לפי 'אבל

אפ עור לפני איסור חיובאילויש בר שאינו מי המהרשד.לשלוח שיטת לשיטת"אולי מקבילה ם

בזה"הריטב חיובא–א לבר נחשב לא ששמואל מכ,כיון שהוא הדגיםבגלל את לאכול שיר

כותח עם עור,האלו דלפני לאו על עובר לא שהוא אפשרות .יש
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מהריטב לפני"משמע של בעיה וגם שקר של בעיה גם בסוגיא שיש א

הגמ,עור את לפרש הצטרך הוא קרה'ולכן לא שהסיפור למה.באופן אבל

הגמ"הריטב את מסביר לא המהרשד'א ?ם"כמו

הריטב את להבין בגמ"אפשר סוגיא פי על :):י(סוכה'א

כשרהאיתמר אמר נחמן רב ארבעה ממנה המפליגין סוכה

פסולה אמרי הונא רה בר ורבה חסדא בר.רב ורבה חסדא רב

בסוכה נחמן רב אגנינהו גלותא ריש לבי איקלעו הונא רב

שלו(שנוייהו אמרו)הנוי ולא טפחים ארבעה ממנה מופלגין

מידי ולא משמעתייהו.ליה רבנן בהו הדור להו אמרו5אמר

אנ הסוכהליה מן ופטורין אנן מצוה שלוחי .ן

כותב"הריטב שם :א

דהוו"אע או משמעתייהו דהדרו נחמן רב ידע לא דאכתי ג

חתיכה דהוי חש ולא דעתיה לפום אגנינהו מצוה שלוחי

שלא התם ומברכי פסולה בסוכה ויתבי לדידהו דאיסורא

פקח לפני מכשול כנותן והוה מפני"נ...כראוי דוקא דהכא ל

ליכולשהא לא ליה סבירא לא ואי לחבירו ניכר הא,יסור

לא לחבירו ניכר .בשאינו

היה"הריטב שהאיסור כיון עור דלפני לאו על עבר לא נחמן שרב מסביר א

לחבירו" מזה".ניכר הגמ,נראה על מפירושו דאהבה"ד:יד(ביבמות'וגם 6,)ה

מהפמ5 דיוק זו"ראיתי בסוכה איתם ישב לא נחמן שרב לומר שצריכים אברהם באשל שאם,ג

איתם ישב כן אותם,הוא לשאול צריך היה ולא זו בסוכה מברכים שאינם אותם רואה היה הוא

משמעתייהו הדרו הם .אם

חדש6 בפרי סי"או(עיין שמהגמ)תצו'ח סובר לך:)יד(ביבמות'שהוא שאסור ראייה שום אין

שיטתך לפי רק שמותר משהו למישהו לתת עור לפני לזה.משום מלשון,נוסף ראייה שום אין

בחולין'הגמ אבא"–שלנו בר דאבא לזרעיה ליה כשעושים–"חס עור לפני של איסור שיש

זה שמכ,את זהרק את לעשות ביותר הריטב.וער בסוכה"ואף שם כותב חסדא"ד(א רב )ה

משום"ש בזה אין דעתו לפי לו מותר שהוא מה לחברו שהמאכיל שמעינן דמהא אומרים יש

תית לא עור ".מכשולןלפני
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הריטב האי"ששיטת כאשר עור לפני של איסור יש שרק היא ניכרא לא סור

ניכר כשהוא עור,אבל לפני של בעיה שום .אין

בגמ"הריטב,בהמשך שבסוגייתנו כותב בסוכה שם א'א א"חולין

הדגים בתוך מבושל שהוא לפי האיסור את זה.להכיר סובר"הריטב,בגלל א

עור שללפני איסור הזה בנידון בסוגייתנו,שיש לפרש הצטרך הוא ולכן

לא הדגים עם רשהמעשה עם דבר כשהוא הגזים רק וששמואל קרה .א"באמת



אחרת"הראב באופן מסביר בסוכה הסוגיא על שרב.ד אומר הוא

הזו בסוכה הונא רב בר ורבה חסדא רב את להושיב איסור היה שלא סבר נחמן

סברא שום אין שבשיטתם סבר שהוא שנקראת,לפי דחויה"מה ,ןלכ".שיטה

מסביר"הראב עור,ד לפני לאיסור חשש לא נחמן .רב

דחויה שיטה בין ההבדל מהו אליה,אבל חוששים לא לבין,שאנחנו

יחיד ידי,דעת לצאת או הדין את לקיים כשרוצים חוששים כן אנחנו שאליו

הדעות כל לפי דחויה7?חובה שיטה נגד יחיד דעת של המעלה ?מה



שיש הוא דחויה שיטה לבין יחיד דעת בין שהחילוק להציע אפשר

טובה סברא יחיד עליה,לדעת חולקים שרבים בגלל כמותה פוסקים לא .ורק

זה או,בגלל הדחק בשעת הזאת השיטה על לסמוך לפעמים שני,אפשר ,מצד

הדעות כל ידי לצאת כדי אחריה גיסא.לנהוג מאידך דחויה,אבל איןלשיטה

כלל סברא לרבים,שום שייכת השיטה אם עליה,ואפילו לסמוך אפשרות אין

הדחק בשעת הדעות,אפילו כל ידי לצאת כדי אליה לחשוש סיבה .ואין

כן כשהשיטה,על עור לפני של הלאו את עוברים אין למה ברור

דחויה שיטה היא בכלל–השנייה זו לשיטה חוששים שאין חיוב,כיון אין

תרנ7 סימן הלכה בביאור הפמ"עיין בשם שכותב מהכסף"ו שליש עד להוסיף שצריכים ג

כדי"שבד מוציאים הדעותכ לכל חובתה ידי לצאת כדי מצוה לכל.לקיים שלצאת מזה נראה

היחיד'אפ(הדעות מצוה)לדעת הידור כמו קיום לזה עד,יש להוציא צריכים שבשניהם בגלל

.שליש
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אותהלהרחי מלעבור אחר מישהו שהוא,ק מאכל למישהו לתת אפשר וממילא

דחויה שיטה היא זה העניין שלו השיטה אם כשר אינו שזה .סובר

הראב של הזה החילוק מיוסד מה דחויה"על ושיטה יחיד דעת בין ?ד

בעדויות במשנה "ה:א(איתא בין): היחיד דברי מזכירין ולמה

אל הלכה ואין הואיל המרוביןהמרובין כדברי ב?א יראה דברי"שאם את ד

ב שאין עליו ויסמוך ב"היחיד דברי לבטל יכול גדול"ד שיהיה עד חבירו ד

ובמנין בחכמה במשנה."ממנו גרסתנו היא לראב.זו בלי"אבל גירסא יש "ו"ד

המילה מבאר"הראב,לכן".יסמוך"לפני שם "ד עליו: יקבע,יסמוך כלומר

שמצ כמו כמותו כיחידיםהלכה הלכה קובעים שהם האחרונים באמוראים ינו

מקומות בכמה חולק...הראשונים שהיה הראשונים מן היחיד שמצאו מכיון

לתלותעמה במה להם היה הלכתי".ם כח יחיד לדעת שיש מזה פ"שאע,נראה

הזה היחיד של השיטה על חולקין ויכולים"מ,שרבים לדבריו אמת יש מ

הדחק בשעת עליהם השיטה,כמובן.לסמוך אם הזה הרעיון את מיישמים רק

רבים דעת נגד יחיד דעת וסברא,היא כח לה שאין דחויה שיטה היא אם ,אבל

עליה"א לסמוך .א

ג דחויה שיטה לבין יחיד דעת בין ב"חילוק במשנה מופיע מסכתכ

:):י(ברכות

יעמוד ובבקר ויקרא יטה אדם כל בערב אומרים שמאי בית

ובקומך"שנאמר קורא"ובשכבך אדם כל אומרים הלל ובית

שנאמר בדרך"כדרכו נאמר"א".ובלכתך למה ובשכבך"כ

שו?"ובקומך אדם שבני אדםבשעה שבני ובשעה כבים

לקרות"א.עומדים והטתי בדרך בא הייתי אני טרפון ר

ב הלסטים"כדברי מפני בעצמי וסכנתי היית.ש כדי לו אמרו

הלל בית דברי על שעברת בעצמך .לחוב

אליהו"הגר שנות בספר א(א שאע)ג:ברכות לבן"מסביר שמותר פ

הדעו לכל חובה ידי ולצאת חסידות מידת לשמור מעודדים,תאדם ואפילו

זה את לעשות הוא"מ,אותו שאליה לשיטה שיש הוא זו בהנהגה תנאי מ

וסברא תועלת המופיעה.חושש שמאי בית משיטת לזה דוגמא מביא הוא

בברכות שמה:)נא(במשנה לברך ושכח מקום באיזה אכל חייב,שאם הוא

שמה ולברך למקומו צרי"ואע.לחזור שאינו סוברים הלל שבית לחזורפ ך

הראשון כב,למקומו לנהוג בזה"אפשר ב.ש לדברי לחשוש מותר ש"למה
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ק לעניין לא אבל המזון ברכת ק?ש"לעניין שבסוגית היא המחל"הסיבה 'ש

של הפסוק את ללמוד איך ובקומך"היא צודקת"ובשכבך אחת שיטה .ורק

כב שפסקינן הזה"וכיון הפסוק בהבנת ב,ה שיטת שיטה"ממילא היא דחויהש

כמותה"וא כמוהם לנהוג ר,א עצמו'ולכן את שם כשהוא צדק לא טרפון

לדבריהם לחשוש ב.בסכנה ששיטת נראה המזון"אבל ברכת בעניין ,ש

כהלכתא"אע לא שהיא יחיד"מ,פ כדעת אלא דחויה כשיטה נחשבת לא היא ,מ

שלה וסברא התועלת בגלל כשיטתם לנהוג מותר .ולכן

ב שיש זה מכל הראביוצא לשיטת לבין"סיס דחויה שיטה בין לחלק ד

נ הזה לחילוק ושיש יחיד עור"דעת דלפני איסור בענין וגם הפסק בכללי גם .מ



של"מהראב השיטה אם בכלל עור לפני של איסור שאין נראה ד

דחויה"עור"ה שיטה בחולין,לכן.היא שלנו הסוגיא את לבאר אפשר אולי

היס"ע הזהפ .וד

שהריטב ראינו לר"כבר סיפר ששמואל שהמעשה סובר קרה"א לא ,א

לר הגזים רק שהוא מפני שקר של בעיה פה היה"ואין רב שלו לו ואמר א

הדגים,איתם את לאכול אותו משכנע היה זה.הוא סובר"המהרשד,לעומת ם

שהם לדעת בלי בקערה שעלו דגים אכל כן ורב קרה כן המעשה שבאמת

זאת.םבשריי סבר,למרות ששמואל בגלל פה עור לפני של איסור שום היה לא

כמותו באמת,שההלכה שהם בגלל הדגים את לאכול לו לתת מותר ולכן

הראב.כשרים מהמהרשד"אבל קדימה אחת פסיעה פוסע ששמואל"ד ואומר ם

הרבים נגד יחיד דעת רק היא רב ושיטת כמותו שההלכה סבר רק אלא,לא

סבר וכללשמואל כלל בה משגיחים אין ולכן דחויה שיטה הייתה רב ,ששיטת

עור לפני של איסור לעניין .אפילו

הראב ששיטות נראה הסוגיות"עכשיו בשלוש עדויות(ד ,במשנה

בין)חולין'ובגמ,סוכה'בגמ להבדיל איך בעניין אחד השולחן על עולות

דחויה שיטה לבין יחיד שהריטב.שיטת לומר הראב8,א"אפשר על ,ד"שחולק

דברים משני אחד בגלל עליו שהריטב.חולק להיות שאין"אפשר סובר א

המהרשד8 שגם לומר הריטב"אפשר כמו סובר זו"ם בנקודה .א
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נ מינהשום יחידפקא ודעת דחויה שיטה את.בין לומר מאוד דחוק באמת אבל

ע הגמ"זה במח,:)י(בברכות'פ דחויה שיטה של מושג שיש רואים ,שמשם

וב"ב ק"ש לעניין ע,ש"ה הגמ"וגם כתוב,:)ול(בברכות'פ במקום"ב"ששם ש

משנה"ב אינה שהריטב9."ה להגיד יותר הסוגיות"מסתבר שבשתי סובר א

קיא(האלו יו:חולין דחויה:)סוכה שיטה אלו,אין במחלוקות שהשיטות כיון

מפסוק בדרשה ולא בסברא סברות,לכן.תלויות הדעות לכל שיש לומר אפשר

בש עור לפני של בעיה תהיה ואז המקריםנכונות את להסביר בלי הסוגיות תי

קרו באמת לא שהם ולהגיד אחר .באופן

הגמ"ע9 שהריטב,האלו'פ להיות שיט"אפשר של שהמושג סובר רקא מוגבלת דחויה ה

ב בלבד"לשיטות ב.ש שיטת תמיד היא הדחויה השיטה לעיל הגמרות כלל.ש"בכל יש ועוד

כר"בש הלכה שאין הוא"א"ס שר"דשמותי הוא זה לכלל מהפירושים בית"ואחד מתלמידי א

הוא ג.שמאי זה של"ואולי שהמושג לנו מראה דחויה"כ לב"שיטה רק אחרים"מוגבלת ולא ש

אחרותלשיט .ות

של"מ במושג עוסקים ראשונים שכמה מכיון דחויה"מ כולה"שיטה התורה להיות"א,בכל א

העניי"שהריטב שכל יסבור בןא לשיטת מוגבל רק הוא לאחרים"הזה ולא מסתבר,לכן.ש יותר

הריטב לסברת אחרת"שיש ביאור .א



יצחק ח"תשס●'מבית


ומשיב ע,שואל גרוס"כולל ש

*



האמוראים התנאים1,נחלקו אף מילתא,ואולי ריחא לחקור.אם ויש

מילתא"למ ריחא אסורות,ד במאכלות אסור ריחא בריח,למה אין ,שהרי

אוכל,לכאורה של מאכלות,חפצא של בריח איסור שיש לן תיתי ומהיכי

בריח.אסורות שחסר לתמוה יש לא,לכאורה,ובנוסף שהרי אכילה מעשה

אותו מריחים אלא הריח ריחא.אוכלים לאסור ניתן איך להבין קשה כן ואם

אכילה מעשה ולא אוכל של חפצא לא בריחא אין אם אסורות .במאכלות

ריחא איסור ביסוד בסיסיות הבנות שלש להעלות יש ניתן.והנה

מ מותר שריחא אכילהלהבין אטו מגזירה נובע איסורו וכל עצמו לעומת.צד

עצמו בפני כאיסור נאסר שריחא להציע ניתן אסורות,זאת מאכלות של שריח

אכילה,לחילופין.הרחהמדיןנאסר מדין כאסור ריחא לראות שהרחת,יש

אכילתם כעין זה אסורות האלו.מאכולות ממהלכים אחד בכל .נעיין

ה דבר של שריחא אכילתיתכן לידי יביא שזה מחשש נאסר אסור

אסורות בגמ.מאכלות ראשונים,האומרת:)לז(בסוכהראועיין רוב גירסת ,לפי

לקצור יבאו שמא מחשש בשבת לקרקע המחוברים פירות להריח שאסור

לאכלם לאל"שחזשכמוומסתבר.הפירות המחובריםבשבתלהריחגזרו פירות

ע לקוצרם יבאו מנתשמא אסורות,םלאכלל מאכלות להריח לא גזרו כך

לאוכלם גם יבאו האסורים דברים מריחים שאם הלכה.מחשש בביאור ועיין

ס( אסור)תמג'יריש שריחא יעקב המנחת בשם לאכלו"שמביא יבא ".דשמא

זה אכילה,לפי אטו כגזירה נאסר רק אלא עצמו מצד אסור אינו 2.ריחא

שלית* ולחברותא בדנרש אסף לרב נתונה קראפט'ר,ודתי הדברים,אהרן בליבון עזרתם .על

בפסחים1 ולוי בע):עו(רב ורבא בפסחים:).סו(ז"ואביי יסוד)שם(ועיין גם שזה שיתכן

בתרומות במשנה התנאים ).ג:י(מחלוקת

בפלתי2 נאסר)ו:קח(ועיין שריחא כאוכל"שכותב נאסר".דנראה שריחא הוא כוונתו ולכאורה

בריחא יש עין מראית איזה להבין שקשה עין מראית מטעם ולא אכילה אטו .כגזירה
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זאת נא,לעומת שריחא להציע עצמוניתן מצד אסורות במאכלות ,סר

איסורי אף אלא אכילה איסורי רק לא הם אסורות מאכלות שאיסורי נניח אם

בהנאה.הרחה נאסרו אסורות מאכלות כל לא ריח,כמובן שהנאת יתכן אך

אסורות מאכלות איסורי בכל ונאסר הנאות משאר לדייק.שונה ניתן וכך

הגבורים לב"ע(בשלטי הרי.ז למ,אוסרש)ף"בדפי מילתא"אף לאו ריחא ,ד

בהנאה'מוקסו'להריח ולא באכילה רק שאסור טמאה חיה מדם :ל"וז.העשוי

לריחא" עצמו שכל כיון ובפרט לכתחילה בו ולהריח ממנו ליהנות מותר היאך

עצמו".עביד מצד אסור ריחא הגבורים השלטי שלפי לומר ולכן,ומסתבר

למ שאף י"סובר מילתא לאו ריחא שעשוייםד אסורות מאכלות להריח איסור ש

בין.להריח לחלק מקום היה לא אכילה אטו גזירה מדין נאסר ריחא אילו שהרי

להריח עשוי שאינו לדבר להריח העשוי דבר של מ.ריח שלדעתו ד"ומסתבר

עצמו מצד ריחא אוסר מילתא 3.ריחא

אלו מהלכים א,לעומת אכילה אטו כגזירה אסור שריחא והמניחים

עצמו בפני איסור הוא אסורות מאכלות של אסור,שריח שריחא להציע יש

כאכילה הרחה לראות שיש בהנחה אכילה בתוס.מדין ה"ד:סו(ז"בע'ועיין

זהש)אביי שריחא אסור.'כנהנה'ולא'כשותה'כתבו שריחא מדבריהם ומשמע

אכילה שלכא.מדיני היא זה במהלך הבולטת שהבעיה הזכרנו כבר חסראך ורה

האכילה מעשה וגם האוכל של החפצא גם זה,בריח איך להבין קשה כן ואם

אכילה מדיני .יאסר

ברמב במלחמות"ועיין יט(ן הב.פסחים הרגיש)ף"רידפי שכנראה

:ל"וז,בזה

אכילה באיסורי ואילו כטעמא בפומיה דקלוט ריחא סבר אביי
דהא אסור תרומה של כמון כגון הנאה איסורי ליהדלאו בלע

דמי וכטעמא לריח לא.ממש כי שבתורה איסורין כל ואכילת

בחלבים המתעסק בעלמא כדאתמר אסור נמי ועריותמתכוין
נהנה שכבר אמרי"ואע.אסור שעה כל בפרק דהכא בדלא'פ

כר דשרי מיכוין לריח"קא ממש ליה בלע דלא התם שאני ש

אדםכ3 ולכן הריח לחוש מאד קשור הטעם חוש טועםהמצונןידוע לא גם כראוי מריח שלא

שצריך אסורות.כמו מאכלות איסורי כל בתוך כלולה הריח הנאת שדוקא הסיבה שזאת .ויתכן

בהערה בהמשך .5ועיין
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הוא ממש איסור כטועם ובולעו הריח טועם התם אבל
וכוש משכרו ופעמים משביעו זה כגון שהריח .'פעמים

של הומשמע זה"רמבפי שהרי אוכל של כחפצא מוגדר עצמו ריח ן

בהרחה.'משכר'ו'משביע' שיש בדבריו משמע אכילה'וגם כתב'מעשה ,שהרי

"ל"וז כטעמא: בפומיה לגוף,"דקלוט הנכנס שהריח לומר שכוונתו ונראה

כאוכל נקבל.נחשב חלק,אלוהחותהנאתאם הוא מילתא ריחא שדין יוצא

אסורות מאכלות אכילת מסכימים.מאיסור הראשונים שכל ברור לא אך

האלו .להנחות

ברי בחולין"ועיין למ:)לב(ף דאמרשכותב מילתאאן לאו ריחא

הוא" בעלמא כריחא באלף אחד שהוא דבר שלמ".וכל דאמרומשמע אן

מילתא לאו בריחא,ריחא האוכל'שהומ'יש של החפצא למזהולפי.של ד"אף

מילתא אוכל,ריחא של חפצא בריחא הרי.יש לפי צורך"כמובן אין ף

בריחא החפצא חסרון בבעית של,להתמודד חפצא לדעתו בריחא יש שהרי

האכילה.אוכל מעשה מצד החסרון בשאלת לדון צריכים עדיין והנה.אך

ש"הרי דבר שאוכלים במקרה דן עצמו שישף ברור ולכן דאיסורא ריחא קלט

אכילה מעשה מאכלות.שם להריח אף לדעתו איסור שיש נניח אם אבל

מעשה חסר אם אכילה מדין הרחה לאסור שייך איך להסביר נצטרך אסורות

אוכל.האכילה של שיעור חצי באכילת איסור שיש שכמו לומר על,ויתכן אף

שחסר האכילה,לכאורה,פי כן,במעשה בהרחהכמו שאין אף נאסר ריחא

אכילה ע4.מעשה לגוף נכנס שהריח שהעובדה להציע יש נשימה"ובנוסף ,י

לאכילה מאד אכילה,הדומה מעשה גם פה יש כאלו נחשב שזה לזה 56.גורם

בשיעור4 שחסר ורק בפועל אכילה שיש שיעור חצי של מצב בין מסברא לחלק מקום יש כמובן

בכלל אכילה מעשה שום שאין ריחא של מצב לעומת .האכילה

לגוף5 נכנסים ששניהם בזה ריח ונשימת אוכל אכילת בין קשר לראות שיש שיתכן להוסיף ויש

הגרון דרך והאף(האדם הפה בשניהם).דרך שיש מפני כאסורים שניהם לראות שיש ויתכן
הגרון" אסורות"הנאת במאכלות המחייב קג'ע(שהיא ריחא:).חולין אם זה לפי ברור לא אך

עצמו מצד אכילה,אסורה מאיסור כחלק ע.או מוגדרת ששחיטה שהעובדה שיתכן לציין פ"ויש
בין קשר שיש מראה לבהמה ואוכל אויר של הבסיסים הצרכים שמספקים והושט הקנה חתיכת

ונשימה .ל"ואכמ,אכילה

למושג6 ביחס דומה חקירה להעלות של".כשתיהסיכה"יש כהרחבה זה דין להבין ניתן
שתיה אכילה,איסור באיסורי כלולה סיכה שאף שסיכה.כלומר להבין ניתן לחילופין אך

אסורה סיכה גם כך אסורה ששתיה שכמו מלמד אלא,כשתיה ושתיה אכילה מדין לא אך
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הגרי בקונטרס מצאתי ליומא"ושוב שריחא)כה'עמ(ז שמוכיח

אס שריחא מזה הנאה מדין ולא אכילה מדין נאסר שאינומילתא בדבר אף ור

אכילה.מתכוון באיסורי אסור רק מתכוון שאינו דבר מתעסק,שהרי מדין

ועריות הנאה,בחלבים באיסורי שאינו7.ולא בדבר שייך ריחא שאיסור ומפני

צ ממילא הנאה"מתכוון מדין ולא אכילה מדין נאסר שריחא הגרי.ל ז"ומביא

תרו בעצי שנאפה פת מדין זה ליסוד ראיה למעוד באכילה שאסור ריחא"מה ד

נאסרה.מילתא לא תרומה שהרי אכילה מדין אסור מילתא שריחא ומוכח

הגרי8.בהנאה מקשה אכילה,ז"ושוב באיסור ריחא על להתחייב יתכן איך

אכילה"שהרי ודרך אכילה מעשה כאן הגרי".אין בריחא"וטוען שאין שאף ז

אך הגברא מצד אכילה ב"מעשה אכילה כאן דבר"החפצאיש אוכלים שהרי

האיסור ריח אכילה,שקלט כאיסור זה איסור לההחשיב ניתן ויוצא.שפיר

ריחא"שלגרי באיסור הלכות שתי יש של,'א:ז שאוכל'אכילה'איסור במקרה

דאיסורא ריחא שקלט של,'ב;דבר מאכלות'הנאה'איסור מריחים רק כאשר

"ל"וז.אסורות רק"עכ: איסורו סוף סוף משוםפ ולא דהנאה איסורא משום

דאכילה ."איסורא

נפקו כמה להעלות יש ריחא"הנה דין הבנת לשאלת .מ

   למה לעיין יש דאמרנה אםאן מילתא ריחא

בהנאה המותרות אסורות מאכלות להריח איסור תלויה.יש זו שאלה ולכאורה

ריחא איסור ביסוד שר.בחקירתינו נבין אטושאם גזירה מדין נאסר יחא

מאכלות של הרחה כל לאסור מסתבר אזי עצמו בפני איסור שזה או אכילה

אכילה.אסורות מדין נאסר שריחא נבין אם אכילתאך נאסור שרק יתכן

אסורות מאכלות הרחת ולא דאיסורא ריח שקלט הגרי,דבר הסיק 9.ז"וכן

סיכה של עצמאי נניח[.כאיסור אם סביר יותר מילתא לריחא זה דמיון סיכהכמובן שאיסור
אסורות מאכלות בכל הראשונים,שייכת בזה נחלקו חיים.אך בב(האורחות יו"מובא קיז"י )ד

לאיסור מצומצם זה דין ראשונים להרבה אך אסורות מאכלות בכל נוהג זה שאיסור סובר
יוה ועינוי לזר בריטב,כ"תרומה ביומא"ועיין אע"ד:עו(א שאין"ה ]).פ

ברמב7 במלח"כמבואר הנן .ל"מות

אכילה8 מדין ולא ריח מדין עצמו מצד אסור שריחא נבין אם שריחא,כמובן להסביר ניתן גם
נאסר תרומה בהנאה,של נאסרה לא שתרומה .אף

הגרי9 טמאה"ומסביר תרומה של ביין לזלף מותר שלכן התרומה"אע,ז שמריחים אין,פ שהרי
בהנאה נאסרה לא ותרומה אכילה מעשה .בזילוף
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הרמב בדברי מדוייק הרחה"והנה מעשה שרואה במצבן רק אכילה כמעשה

ובולעו"ש הריח נחשב"טועם ממש"שזה איסור להריח"כטועם .ואסור

במקרה לריח"אך ממש ליה בלע בדבר"דלא איסור שלרמב.אין ן"ומבואר

הרחה סוגי בין לחלק כאשר,יש ובולעו"ורק הריח להריח"טועם איסור יש

אסורות 10.מאכלות

מדין אסור ריחא אם חקרנו אכילהוהנה אטו או,גזירה ריח מדין

אכילה ריחא.מדין בדין הלכות שתי שיש לומר יש האמור רק.ולפי כאשר

ריח מדין או אכילה אטו גזירה מדין הוא האיסור אסורות מאכלות .מריחים

דאיסורא ריחא שקלט דבר שאוכל במקרה הגרי(אך ו)ז"לפי שנושם 'בולע'או

הרמב(הריחאת אכילההאיסור)ן"לפי מדין 11.הוא

  למל ברור מילתא"א ריחא או,ד מדאורייתא נאסר ריחא אם

תמימה.מדרבנן בתורה ו(ועיין קז:ויקרא אות הרוקח)כ בשם שמביא

יקדש"שהפסוק בבשרה יגע אשר שמדאו"כל אוכל'מוכיח לאסור ניתן רק

ידיע על ולא ריחא"נגיעה תמימה.י התורה מילתא"משומסביר ריחא ד

מדרבנן רק ריחא שהעלינו12.אוסר הראשון כמהלך נניח אם שכל,והנה

אכילה אטו גזירה זה ריחא דרבנן,דין איסור על רק שמדובר ,מסתבר

הפלתי הסיק ריח).ו:קח(וכן שהנאת מפני אסור שריחא נבין אם אך

אוכל נחשב שריח או ריח מדין אסורות במאכלות יתכ,נאסר שמדובראזי ן

דאורייתא איסור .על

הגר10 בביאור עיין לשו"אך קח"יו(ע"א הרמב)לא:ד הנחת על חולק ואוסר"שלכאורה ד"למ,ן

מילתא לאו הפה,ריחא דרך ולא האף דרך רק הנאה איסורי זו"הגר.להריח קביעה פי על תירץ א

התוס אלא"ד:יב(ז"בע'קושית למ)ה להריח"שהקשו איסור יש למה מילתא לאו ריחא ד

ע של אף"הדס נסךז יין של ריח בפה לשאוף "ל"וז,שמותר היא: מילתא לאו ודאי ".דפיו

הפה מדרך יותר חמור האף דרך שהרחה הגר.ומשמע שדברי לומר יתכן למ"אך רק הם ד"א

מילתא לאו למ,ריחא האף"אך מדרך חמור יותר אכן הפה דרך הרחה מילתא ריחא .ע"וצ,ד

הרמב11 והגרי"כאמור ה"ן הדין שוללים הרחהז סתם של .ראשון

בס12 הרוקח לדברי מציין תמימה רק.תנד'התורה לומר הרוקח שכוונת יראה שם המעיין אך

זה מטעם מילתא לאו ריחא רבא לאביי,שלפי הדין מה ברור "ל"וז,ולא אפ: דשרי ביין'ורבא

בזבחים לבלוע דמי לא,ולא בליעה בלא ריח אבל מפעפעת בליעה במקור"וצ".דאותה שלע ו

זו בקביעה תמימה .התורה
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מדאו אסור שריחא נניח אם אף על',הנה ללקות שייך אם לעיין יש

זה להרי.איסור האיסור"והנה של משהו בריח שיש מפני אסור ריחא וברור,ף

מלקות לחייב כדי הנצרך השיעור זה באיסור חסר הרמב.שלדעתו לפי ן"אך

א'משביע'שריחא לעיין לוקיןיש ב,ם שיש מספיק"שביעה"בהנחה .שיעור

צריכיםכמובן עדיין מלקות לחייב הנדרש שיעור בריחא שיש נסיק אם אף

מ בו שאין לאו על לוקין אין שהרי במעשה החסרון בשאלת .עשהלהתמודד

האסורותונר מאכלות מריח שרק מקרה בין לחלק מעשה,אה שום עושה ,שלא

שקל דבר שאוכל מקרה אכילהלעומת מעשה יש שאז איסור של ריחא ,ט

האכילה מעשה על ללקות ניתן 13.ושפיר

להתירי מועיל כהן או קפילא טעימת אם לעיין ש

תרומה של או דאיסורא מריחא שנבלע ראשונה.מאכל במשנה תרומות(ועיין

בעצ)ג:י שנאפה פת להתיר מועיל כהן שטעימת פשוט כדבר תרומההמניח .י

המשנ טעם"ומסביר משום אסור שריחא שאין"וע,ר לוודא ניתן הכהן טעימת י

ע תרומה של הריחא מתירים ולכן התרומה טעם הכהן"בפת טעימת אך.י

ריח מדין אסור שריחא נניח אם שבאוכל,כמובן הטעם מפני נצטרך,ולא אזי

של ריח בו שאין לוודא כדי המאכל יריח הקפילא או לטעוםשהכהן ולא איסור

אוכל,המאכל מדין ולא ריחא מדין הוא האיסור .שהרי

 במאכלותי כמו לריחא ביחס תקפים ביטול דיני אם לעיין ש

הרי.אסורות בחולין"כאמור איסור.)לב(ף של משהו בריחא שיש ודן,הניח

שאלת בזה יש שהרי לכתחילה ריחא להתיר ניתן לכתחילה"אם איסור ".ביטול

לריחא שייכים אכן ביטול דיני שלדעתו מזה הגרי.ומוכח בשיעורי עיין ד"אך

האפשרות)שכז'עמ(תערובות'ללה עצמו"להרי(שמעלה שריח)ש"ע,ף

ביטול דיני לגבי מטעם שוה,שונה דינם שאם.ושאין לומר יש מסברא והנה

גם יועיל זה אסורות במאכלות מועיל שביטול כמו אזי אכילה מדין אסור ריחא

באוכלים.בריחא ביטול שדיני יתכן אזי ריח מדיני אסור ריחא אם לאאך

בריחא .תקפים

החינוך13 במחלוקת תלוי זה הרמב"והמ)רמא(ואין בדעת יג'הל(ם"מ לוקין)ב:שכירות אם

שזה ברור אכילה מדין הוא האיסור אם שהרי מעשה עושים כאשר מעשה בו שאין לאו על

מעשה בו שיש כלאו .מוגדר
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שאינוי דבר של ריח של דינו מה לעיין ש

לאכילה בהל"הרמב.ראוי המקדש'ם אחד)ג:א(כלי שהוא שמור פוסק

מ עשוי המשחה שמן של בחיה"מהסמנים הצרור בראב".דם )שם(ד"ועיין

המשחה לשמן טמאה חיה בדם השתמשו איך מסביר)שם(ז"הרדב.שתמה

מילתא לאו וריחא מהריח נהנים רק וגם דם מתורת ונתבטל נסרך .שהדם

הרדב שלפי מילתא"למ,ז"ומשמע ריחא אע,ד מור להריח בעיה שמורפ"יש

לאכילה ראוי באו.אינו שלכו)שם(ש"ועיין פשוט כדבר מותר"שהבין ע

לאכילה ראוי שאינו דבר ריח14.להריח שאם לומר יש מסברא אסורוהנה א

מותר כה שבין דבר להריח מותר אזי ממש אכילה מדין או אכילה אטו כגזירה

מאכלות15.באכילה של ריח אסרה שהתורה מפני אסור שריחא נבין אם אך

איסור,אסורות אין אם ואף אכילה מאיסורי לגמרי עצמאי זה שאיסור יתכן

תיאסר הריח שהנאת יתכן עדיין לאכילה ראוי שלא בדבר .אכילה

שלי ריח שקלט אוכל לאכול או להריח איסור יש אם לעיין ש

לפגם ריח אך לשבח טעם בו שיש אסור אסור.דבר שריחא נניח אם והנה

דבר אכילת לידי יביא לא זה שהרי כזה ריח להתיר נראה אכילה אטו כגזירה

פגום ריחו שהרי שזה.האסור מפני אסור שריחא נבין אם כן מוגדרוכמו

ריח,כאכילה שקלט דבר לאכול או הפגום ריח להריח לאסור שאין מסתבר

לפגם,הפגום כטעם אם16.שזה לעיין יש הריח הנאת מדין אסור ריחא אם אך

ריח ולא ניתר לפגם טעם שרק יתכן שהרי מותר הפגום .ע"וצ,לפגםריח



למ ריחא איסור באופי עסקנו כאן עד מילתא"והנה ריחא ויש.ד

למ לעיין דאמרגם אםאן מילתא לאו לריחאלדעתוריחא משמעות שום אין

בריחא,כלל יש לדעתו אף שמא מספיק'משהו'או לא רק אך איסור של

ריחא.לאסור איסור ביסוד בחקירתינו תלויה זו ששאלה לומר יש .מסברא

דין"האו14 כאן שייך שלא מסביר ב'אחשביה'ש לאכילהלאסור רק שייך זה שמושג זה .מקרה

יחשב15 זה לאכילה ראוי שאינו הדבר יאכל שאם נחוש כן אם ".אחשביה"אלא

כטעם"אא16 רק ולא בעין כאוכל הוי שריחא נבין לגר,כ ראויה אינה זה אם נתיר רק אז .שהרי
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אכילה אטו גזירה מדין אסור ריחא שמ,שאם מסתבר מי"אזי לאו ריחא ,לתאד

אכילה אטו גוזר לאו,שאינו ושריחא כלל בריחא איסור שום שאין יסבור

מאכלות.כלום בכל שנאסרה הריח הנאת מדין אסור שריח נבין אם ואף

דאמרמשיתכן,אסורות הקביעהאן עצם על חולק מילתא לאו ריחא

אסורות מאכלות בכל ריחא אכילה.ומתיר מדיני אסור שריח נבין אם ,אך

בריחאובפר שיש נניח אם איסור'משהו'ט המ,של שאף יתכן דאמראזי אן

בריחא שיש יסכים מילתא לאו שאין'משהו'שריחא שסובר ורק איסור של

לאסור מספיק כח הזה ב.במשהו הועיין הנ"רידברי בחולין ,שמדמה:)לב(ל"ף

דאמרלמ מילתאאן לאו ריחא,ריחא לדין באלף אחד ביטול ומדוייק.דין

מ האיסור"שלדעתו של משהו בריחא שיש מסכים מילתא לאו ריחא .ד

נפק כמה להעלות זו"וניתן לשאלה .מ

למנ אם הראשונים מילתא"חלקו לאו ריחא ד

הלכתחילה ברמת לריחא לחוש ברי.יש לב(ף"ועיין שלכו.)חולין ע"הסובר

לכתחילה אסור זה,ריחא אם רק בדיעבדונחלקו סוברת.אוסר זו ד"משדעה

מספיק שלא ורק איסור של משהו בריחא שיש מסכים מילתא לאו ריחא

לכתחילה,לאסור איסור בריחא יש .ולכן

 לכונ אם הראשונים אמרי"חלקו באיסורינןע מילתא ריחא

בפסח חמץ כמו בתוס.משהו רבא"ד:סו(ז"בע'מדוייק ריחא"שלכו)ה ע

משהו באיסורי למ.מילתא שאף מניחה זו שיטה מילתא"ולכאורה לאו ריחא ד

איסור של משהו בריחא לא.יש כלל איסור שום בריחא היה לא אילו שהרי

משהו באיסורי להחמיר מקום .היה

 מנ אם המפרשים חריף"חלקו בדבר יודה מילתא לאו ריחא ד

מילתא בחולין.שריחא הרבה)תרסו'סי(המרדכי שואב חריף שדבר מביא

ריחא מדין נאסר נבילה עם שנצלה בצל ולכן בב.טעם עיין ד'סי(ח"אך ה"קח

מותר"מ וכן עצמו)ש החריף הדבר כאשר רק אסר והיתר שהאיסור שמביא

באכילה האיסור,אסור טעם שואב חריף שהדבר במקרה עצמו"והב,ולא ח

גדול בתנור בזה אף לא)ט:קח(ח"והפר.מקיל חריף דבר של שריחא סובר

בתנו אף סתוםאוסר שפיו קטן נבין.ר אם דאמרוהנה מילתאדאמן לאו ריחא

כלל איסור שום בריחא שאין של,סובר במקרה אף לאסור שאין מסתבר אזי

חריף מספיק.דבר שלא ורק איסור של משהו בריחא יש שלדעתו נניח אם אך
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לאסור ח,כדי שבדבר יתכן טעםאזי הרבה השואב ריח,ריף הרבה כנראה ,וגם

ריחא ריח.נאסור מדין או אכילה מדין הוא האיסור אם לעיין יש זה לפי אך

למ שחקרנו כמו מילתא"עצמו ריחא .ד

למי להריח העשוי דבר להריח איסור יש אם לעיין ד"ש

מילתא לאו לעיל.ריחא שהבאנו הגבורים בשלטי לב(ועיין הרי.שם )ף"בדפי

להריח טמא'מוסקו'שאוסר חיה של מדם בהנאההעשוי אסור אינו שזה אף ,ה

:ל"וז

למ מבעיא אפילו"לא אלא אסור דודאי היא מלתא דריחא ד

ריחו"למ דאין תיהא בבת מילי הני היא למלתא לאו דריחא ד

עצמן שכל בזה וכיוצא שמן בבשר אפילו או מפוטם כך כל

לריחא מילאו עביד להריח עצמו שכל המוסקו אבל עבידי

וכו לכתחילה בו להריח מותר שיהיה .'יימר

צ לדעתו דבר"ולכאורה להריח אסור ולכן איסור של משהו בריחא שיש ל

להריח .העשוי





הלכהחדר בירורי





מ יצחק ח"תשס●'בית


ישיבה ראש

להוראה כולל ראש





החיל מן אברים השתלת שאלת הפרק על הועלתה ברוב.אחרונה

המקבל של חייו הצלת היא ההשתלה מטרת כליה,המקרים בהשתלת כגון

מהכבד חלק לצורך,או שלא גם אלו כעין השתלות שיומלצו בטח בעתיד אבל

וכדומה"ופק רחם השתלת כגון כמה,כמובן.נ עם מתלוות כאלו השתלות

נפש הצלת מטרתן שאין מאחר ההלכה ממבט ניתוח הדרושות .בעיות

שחבלה ואף בהתורם חבלה איסור ישנו אם השאלה היא הבעיות מאותן

האבר בהוצאת החבלה אבל רפואה מטעם היא שמותרת יתכן בהמקבל

התו לרפואת אינה ביצית.רםמהתורם שבתרומת יתכן הנוכחי במצב ,וגם

מיוחד דיון הדרושות מלאכותית הפראה בענין אחרות בעיות יתכן,מלבד

בהתורמת חבלה של רישא פסיק בה .שיש

המהרי א,ט"לדעת סי'בחלק אסורה,ז"צ'מתשובותיו עוברין הפלת

רפואה לצורך עוברין הפלת התיר ולכן חבלה מטעם שח.היא בלהומאחר

פקו במקום שלא אף היא מותרת רפואה עוברין"לצורך הפלת גם התיר נ

האם .לרפואת

האחרונים נחלקו דבריו שמחמתה,ובכונת שהחבלה שכתבו מהם יש

א שבלעדה האם חבלת היא אסורה עוברין ההפלה"הפלת לבצע שו,א ת"עיין

עילאי דבי סי"יו,אריה ה',ו'ד שכונת כתבו האחרונים רוב ט"מהריאבל

מ אבל נפש בכלל שאינו העובר בהריגת רציחה איסור שאין שאף מ"היא

יוסיף לא יכנו ארבעים בפרשת נתמעט שלא בעובר גם ישנו חבלה איסור

להכותו יוסיף העובר,פן חבלת משום גם בה יש עובר שהריגת ומאחר

חבלה איסור מטעם היא אסורה שו,לכן כ"עיין סיחת ,אששרידי',כ'שור

ג זצ'רג"והרה,ז"קכ'סי'חלק צוייג יונה ח,נועם,ל"משה ,)ה"תשכ('כרך

.ד"מ'עמ
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המהרי בדברי זה פירוש פ"אבל דף בסנהדרין שהרי הוא תמוה :ד"ט

לי למה היקישא חזקיה דבי תנא ליה דלית דלמאן אלא בהמה,איתא מכה

פטור לרפואה אדם מכה אף פטור הגמרא,לרפואה דברי בנוגעאולם אמורים

במישהו לחבול שמותר לן מנא אכתי אבל הנחבל רפואת לצורך לחבלה

הזולת רפואת מנ"וא.לצורך להמהרי"כ לצורך"ל בעובר לחבול שמותר ט

האם של .רפואתה

דף הגולין הן אלו בפרק המשנה דברי על להקשות יש אבא.חועוד

אב יצא רשות כל אף רשות עצים חטבת מה אומר בנושאול את המכה

ב ושליח תלמידו את הרודה מצוה"והרב שהם אלו יצא בסוגיא,ד והרי

לן מנא אבל מותרת שהיא רפואה של לחבלה ילפותא רק מצינו דסנהדרין

היא מותרת מצוה של במקום,שחבלה שלא אף רפואה שכל נימא אם ואף

כמש"פקו כמוך לרעך ואהבת מטעם תחשב מצוה בכלל הרמב"נ בתורת"כ ן

אחרהאדם מטעם בנו"מ,או את המכה אב לענין היא מותרת שהכאה לן מנא מ

תלמידו את הרודה איתא,ורב קבלה שבדברי בנו"ואף שונא שבטו "חושך

יג( תקוה"וגם)כד:משלי יש כי בנך (יסר יט" הש"מ)יח:משלי בסוגית ס"מ

ח דף רק.במכות ויניחך"צוטט בנך (יסר כט" מקר)יז:משלי הובאוסוף זה א

גמיר שכבר בן לרדות שמותר ללמד המתרשל,שם בן שלייסר משמע הרי

להו פשיטא מיוחד,שמותרבלימודו לימוד שום צריך דלא.ואין לומר ואין

הנפש רפואת גם רפואה לצורך חבלה שהותרה שמאחר לזה מיוחד לימוד בעינן

שהותר שמאחר רפואה בהיתר כהנכללת לא הגוף שהות"לרפואת הרש

הנפש אינו.לרפואת לרדות,זה ולרב בנו את להכות לאב שמותר זה שהרי

אף אלא נאמר תורה המלמדו על רק לא תלמידו ,אומנותוהמלמדעלאת

הגוף רפואת משום ולא הנפש רפואת משום לא בו שאין .דבר

פ דף בסנהדרין דאיתא שמה הוא בזה חיננא:ד"והנראה בר דימי רב

ומ אדם מכה אדםאמר מכה אף פטור לרפואה בהמה מכה מה בהמה כה

ברש כמבואר רפואה לענין מוגבל לימוד אינו וז"פטור שפירש שם כגון"י ל

מןמקיז פטור הזיקההדם לא שהרי בהמה,תשלומין מכה של הפטור שאין הרי

מ משום בו שאין שכל הוא הטעם אלא עבד קא שלרפואה ,מותרקיזמטעם

שהוקש"וא אדם מכה שהיאכ חבלה שכל היא הלימוד כונת בהמה למכה

באדם גם מותרת בבהמה היא מותרת שודאי תיקון התוס,לשם שכתבו 'ואף

שבכה מפני זהו היא אסורה וכדומה ממון הרוחת לצורך התיקון"שחבלה ג

תורה שמתירה וזה המטרה לאותה אמצאי רק היא והחבלה צדדי דבר הוא
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ע ו"חבלה בהמה דמכה הקישא תיקוןי איזה שיש במקום רק זהו אדם מכה

וכדומה הבן חינוך או רפואה כגון החבלה .בגוף

הנ על להקשות ממון"ואין הרוחת לשם מותר בהמה שמכה שמאחר ל

צורך לאיזה במקום,או אף רבוואתא ולכמה חיים בעלי צער משום לאו אי

חיים בעלי לצ,צער אדם שחבלת לנו יצא גופא זה שמהיקש ורךנמצא

נאמר אם בין נצבה וגם קמה זו קושיא שהרי היא מותרת כן גם ממון הרוחת

ובין היא מותרת תיקון לשם שהיא באדם חבלה שכל ללמד בא שההיקש

שעיקר לבד רפואה על כלימוד חזקיה דבי תנא של היקש האי נגדיר אם

באדם גם מותרת תהא לא למה בבהמה היא שמותרת חבלה שכל היא ,הקושיא

באדם גם מותרת אינה למה היא מותרת ממון הרוחת לשם בבהמה חבל ואם

ממוןלשם .הרוחת

לשאר או לרפואה בהמה שמכה שזה לומר צריך זו קושיא ובישוב

מטעם זהו הוא מותר אדם וכו"צרכי הארץ חית כל על יהיה וחתכם 'ומוראכם

ניתנו (בידכם ט" ורכושו).ב:בראשית ממונו היא שהבהמה האדםהרי של

צריך ואינו תורה אסרה שלא אופן בכל לצרכו בה ולהשתמש כרצונו בה לעשות

בהיתרו עליו נאסר שלא כל אדרבה אלא ותשמיש תשמיש לכל מיוחד היתר

משא ערוך"עומד בשלחן כמבואר עליו ובעלות קנין לו אין אדם של גופו כ

ונפש,הרב גוף נזקי .'ד'סעי,הלכות

ה מובן שפיר כן לרפואהואם בהמה מכה מה בהמה למכה היקש

בבהמתו להתרפאות אף אלא בהמתו לרפואת רק לא לאדם לו ,פטור,שמותר

פטור לרפואה אדם מכה שאמרו,אף כמו גופו לרפאות לאדם התירה שהתורה

לרפאות לרופא רשות שניתן מכאן ירפא היא,ורפא דמצוה רשות רשות והאי

הרמב"כמש האדם"כ בתורת ג,ן עבזה אפילו לרפאות שמותר לנו י"ילתה

להזיק"משא,הכאה רשות נתנה שהתורה מצינו לא וכדומה ממון להרוחת כ

זו מטרה לשם .גופו

הנ ללמד"ולפי כגון עליהם מצווה שאדם דברים לשאר הדין הוא ל

כה וכל חבלה איסור הותרה ואומנות תורה רק"בנו לא לחבול איסור אין ג

ולא באחר אף אלא כזובעצמו שחבלה הזולת לצורך אף אלא עצמו לצורך רק

תורה אסרה לשם,לא או עצמו רפואת לשם בחבירו שהחובל שיתכן אלא

מ יוסיף פן יוסיף לא איסור משום בו שאין אף הזולת הוא"רפואת חייב מ

הארכתי אחר ובמקום לשם,בתשלומין הכאה תורה שהתירה מזה והיינו

כה שכל למדים נמצאנו איסורג"רפואה משום בה אין הוא תיקון שהחבלה
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מ שנשאר"אבל לומר יש שפיר ממון לחיובי שנוגע במה כלבמ חיובו

הנחבל לצורך חבל .שלא

הרמב כונת שזהו בהל"ונראה פ'ם ומזיק הל"חובל וז'א'ב ל"שכתב

דרך המכה כל אלא בלבד החובל ולא בחבירו בין ביצמו בין לחבול לאדם אסור

בזיוןויש[נציון דרך שנא]גורסים תעשה בלא קשים.'וכו'עובר דבריו והרי

הרמב,בתרתי הוציא מקום מאיזה נציון"חדא דרך הכה אם רק שעובר זה דין ם

להרמב ליה והוה לרפואה אדם מכה רק הוציאה הגמרא שהרי בזיון דרך ם"או

וכו המכה כל רפואה'לכתוב לצורך הש.שלא שבסוגית קשה איתא"ועוד ס

להקיז מותר שלרפואה שם ומסיק לאביו דם שיקיז מהו בן להו וקשה,איבעיא

עשה אפילו הקזה הרי בזיון דרך או נציון דרך רק הוא חבלה איסור עצם שאם

שטעה אלא לרפואה כונתו שהרי בזיון דרך או נציון דרך אינה שצריך ממה יותר

להש ליה איבעיא מה כן ואם להקיז שראוי הדם ובזיון"עו,ס"בכמות שנציון כ

תלוי שזהו החבלה מהות בעצם אלא מילתא תליא המקיז או החובל בכונת לא

הפועל בכונת ולא הפעולה הרמב,במהות שכתב בזיון"וזה דרך או נציון דרך ם

התירה למה דמילתא טעמא לבאר שבא מפני הוא רפואה לצורך שלא כתב ולא

רפואה לצורך חבלה לשם,תורה שחבלה מפניוהיינו היא מותרת רפואה

משום"שבכה בו אין תיקון נחשב החבלה שעצם וכל תיקון הויה החבלה ג

חבלה ולכן,איסור הזולת של רפואה וגם הבן לייסר כדי הכאה גם בזה ונכלל

הרמב וכו"נקט המכה כל לשונו בצחות נציון'ם בזיון[דרך דרך כה]או ג"שכל

תיקון משום בו .אין

ש להעיר יש משהואגב ב"חו,האגרות חלק לדעת,ו"ס'סי',מ בניגוד

הרמב דברי פי על יופי לשם חבלה התיר לשם"קודמיו שהוא שכל בכתבו אלו ם

מש ולפי בזיון או נציון משום בו אין מעיני"יופי נעלם שלא מובן שפיר כ

הרמב דברי ובזיון"קודמיו נציון משום בעצם בה יש חבלה שכל שנקטו אלא ם

שהתור היאומה מותרת שרפואה שמאחר הוא רפואה לצורך חבלה התירה ה

הוא החבלה שעצם וכל האדם לצורך החבלה עצם הוי מצוה משום גם בה ויש

משא ובזיון נציון שום בה אין שוב אדם וכדומה"לצורך ממון הרוחת לשם כ

ממון הרוחת לשם להזיקו גופו על בעלות לאדם שאין באיסורה החבלה נשארת

ו בכלל"אוכדומה שאינו לבד יופי לשם המבוצע שניתוח האוסרים נקטו שפיר כ

לצורך לחבלה דומה והוי אחר דבר לצורך אלא בעצם תיקון נחשב אינו רפואה

שחבלה כמו ובזיון נציון דרך הוי החבלה שעצם נמצא וממילא ממון הרוחת

ובזיון נציון משום בה יש ממון הרוחת .לשם
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ליס ראיה להביא לרפואתויש אף רפואה לצורך שהוא שכל זה וד

ל דף נערות אלו בפרק דמבואר מהא איסור משום בו אין שלאו.ב"הזולת

מלקות המחויב את שמלקין דין בבית מכללו הותר בחבירו בקובץ,דחובל ועיין

סי המכה'ע'הערות אב אצל גם מכללו הותר בחבירו דחובל לאו שהרי שהקשה

את הרודה ורב בנו הגראת הקשה ועוד החדש"הגרחידושי,ח"תלמידו ג"ח,ח

תשט( א,ט"נ'ע,)ז"ירושלים רחמנא חייבה ניצה דרך שדוקא זה"שמאחר כ

תלמידו את הרודה והרב בנו את המכה והרב מלקות המחוייב מלקין דין שבית

הכאה לאו ניצה דרך שאינה כזו שהכאה ההכאה של החפצא נשתנתה אלו בכל

היא דין"וא,דאיסורא בבית מכללו הותר שכן לחבלה מה לומר שייך איך כ

מלקות שהרי כלל הותרה לא ניצה דרך הכאה שהיא איסורא של בהחפצא והלא

היא ניצה דרך לאו דין .בבית

את הרודה ורב בנו את המכה דאב שתירץ שם הערות בקובץ עיין

את המכה דהאב כלל חבלה אינה להנחבל תיקון שהוא כיון והרבתלמידו בנו

תל את המחויבהרודה את המלקין דין בית אבל להבא על לתקנו כדי הוא מידו

חבלה בכלל הוי וזה העבר על אותו שעונשין אלא להבא על לתקנו אינו מלקות

דין בבית מכללה דהותרה הגר,אלא קושיית ליישב כדי גם יש והיינו"ובזה ח

להבא על לתקן שהוא מה ותלמידו,דרק בנו מכה או רפואה ממ,כגון כהנלמד

תורה שאסרה חבלה בכלל שאינו על,בהמה העובר מלקין דין שבית מה אבל

התורה מצות היא זו שהרי היא מותרת שההכאה אף תורה עצם"מ,איסורי מ

העבר על עונש אלא העתיד על תיקון אינו הכאה של דרך,החפצא שאינו וכל

ניצה דרך חשיב הו,תיקון חבלה של האיסור שאותו נחשב שפיר אצלולכן תר

דין .בית

ע הש"אבל מסוגית שהקשה הערות בקובץ רבה"ש האשה פרק ס

צ לחכמים"ת.דף כח דיש אלמא הדין מן שלא ועונשין מכין דין בית ש

מ ומשני עשה בקום שאניילעקור מילתא ועונשין.גדר שמכין שמה מובן ושפיר

ועונ שמכין שזה התורה מן דבר עקירת נחשב אינו מילתא שלאלמיגדר שין

והוי מאיסור למנוע תיקון שהוא שעה הוראת בתור דוקא הוא הדין מן

אינו תיקון דרך שהוא וכל תלמידו את הרודה ורב בנו את המכה אב כמו

מכללה הותר חשיב ולא תורה שאסרה חבלה של החפצא נתקשהלאב.בכלל

וא לדורות קבועה תקנה שהיא מרדות דמכת מהא הערות שתאכ"בקובץ ירץף

מאחר דבר עקירת משום בזה אין הדין מן שלא ועונשין שמכין שמה הגמרא
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מ שעה והוראת מילתא מיגדר משום כח"שהוא שיש להוכיח יש עדיין מ

לעקור חכמים תקנההביד שהיא מרדות ממכת עשה היאקום ומטרתה קבועה

העבר על .לענוש

הגר בדברי הרמב"ועיין מדברי שדייק זה"ח דקבע מהא אותום שמכין

בהל נפשו שתצא ו'עד פרק ומצה האוכל"י'הל'חמץ גבי מרדות מכת בדין ב

פסח בערב הרמב.חמץ הדין"שמדכלל מן שלא ועונשין מכין עם מרדות מכת ם

מרדות מכת שגם מדבריו משמע נפשו שתצא עד היא מרדות שמכת בכתבו

הו אלא קבועה תקנה בה שייך ולא היא התורה מן דבר שעהעקירת .ראת

שבכל דין לבית המסור דבר אלא קבועה תקנה אינו מרדות מכת שדין ונצמצא

דעתם כפי ולרדותו להכותו רשות להם שיש ודור מרדות,דור שמכת נמצא והרי

ע מילתא ומיגדר כפיה של דין אלא העבריה בעד עונש הגר"אינה בדברי ,ח"ש

הרמב בדברי כן לפרש קשה בשום"ומיהו הזכיר שלא מכתם שעונש מקום

ד בשיקול תלוי דיןעמרדות הבית של .תם

הנ קושיתו שבישוב הערות בקובץ מרדות,ל"ועיין שמכת היינו

התורה מן דבר עקירת הוי לכאורה היא קבועה שתקנה לפרש,מאחר כתב

לחכמים כח דיש אלמא הדין מן שלא ועונשין ממכין הגמרא שהקשה שזה

היינו התורה מן דבר השלעקור וז"שקושית מיתה מעונש רק היא ל"ס

לומר הותרדויש דלא הדין מן שלא מיתה דעונשין מהא היא הגמרא קושית

להמיתו לא אבל תלמידו את להכות אלא שלא,לרב מכין דין דבית מהא אבל

עכ התורה מן דבר עקירת משום בזה דאין כלל הקשו לא הדין ומיהו,ל"מן

בדבר דבריו להעמיס אפשר הרמבאי הרמב"י שהרי כ"ם בפרק מהלכות"ם ד

הל וז'ד'סנהדרין בכתבו הכאה גם אלא מיתה רק לא בדבריו יש"נקט ל

מיתה מחויב שאינו מי ולהרוג מלקות מחויב שאינו מי להלקות דין לבית

וכו לתורה סייג לעשות אלא תורה דברי על לעבור לא'ולא שעה הוראת הכל

לדורות הלכה ש,שיקבע והןהרי מיתה על הן מילתא מיגדר לטעם הוצרך

מלקות .על

שס מוכח הערות הקובץ מדברי הש"אבל שקושית עונשין"ל על היא ס

מיתה מכין,דהיינו על שגם,ולא השבוהיינו דין"קושית שבית שזה נקטו ס

העתיד על למנוע הוא הדין מן שלא בלהבא"ז,מכין איסור למנוע בכלל,א והוא

ולכן חבלהתיקון איסור משום בו ס,אין ולכן כלום אחריה אין מיתה ל"אבל

וע"להש העבר על עונש בגדר הויה הדין מן שלא שמיתה בקושיתם ש"ס

שהקשה מה גם לתרץ הערות הקובץ בא זה ממכת"שבפירוש תיקשי ואכתי
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וכו לדורות קבועה תקנה שהיא מרדות"'מרדות ממכת דבריו שלפי והיינו

אמינא הוה וצאין דבר לעקור לחכמים כח שיש שס"להוכיח משום שזהו ל"ל

העתיד על לתקן כדי אלא העבר על עונש בתור באה אינה מרדות מכת .שגם

ע שאני מילתא מיגדר הגמרא שתירץ מה שכל"והנה היא הכונה כ

לפרש מקום יש וממילא דבר עקירת משום בו אין מילתא מיגדר משום שהוא

הש דין"קושית מבית מןס שלא שמכין מזה גם הדין מן שלא ועונשין מכין

הש,הדין שבקושית ס"והיינו מ"ס והן הדין מן שלא שמכין מה שהן הל

העבר על להעניש שבאים דין בית עונשי שאר כמו הוו הדין מן שלא שעונשין

הש מקשה התורה"ולזה מן דבר לעקור לחכמים כח דיש אלמא ושפיר,ס

מרדות מכת שגם לומר השיש בקושית הדין"נכללה מן שלא ממכין ולזה,ס

שאני מילתא מיגדר התירוץ עונש"ז,בא בתור אינם ועונשין מכין ששניהם א

וכ העתיד על שהוא מילתא מיגדר בתור אלא העבר הויה"על מרדות מכת כ

העתיד על לתקן שהוא מילתא מיגדר .בכלל

שהן מוכח הערות הקובץ שמדברי הוא הדבר שמכיןוביאור מה

לעתיד תקלה למנוע היא מטרתם מרדות מכת והן הדין מן שלא והנה,ועונשין

אלא אותו ממיתים דין שהבית ידי על תקלה למנוע כדי באה אינה ודאי מיתה

אחרים ידי על תקלה למנוע מילתא,שבאה מיגדר כשתירץ הגמרא כונת היא וזו

ג"וא,שאני מרדות שמכת מובן שפיר למטר"כ באה זוכ תקלה"ז,ה למנוע א

יזידון ולא אחרים וישמעו שיראו כדי אלא אותו שמכין מהעבריין דוקא לאו

מ"ואע היא קבועה תקנה מרדות שמכת מן"פ דבר עקירת משום בה אין מ

כמש נראה דמילתא וטעמא דין בבית מכללו הותר לא וגם לעיל"התורה כ

ת שאסרה חבלה זה אין תיקון לשם היא שהכאה מאחר,ורהשמאחר אלא

שאינם הדין מן שלא ועונשין מכין מטרת כמו היא מרדות מכת שמטרת

שזה מוכח וממילא יכשלו שלא אחרים לתועלת אלא דוקא העבריין לתועלת

של תיקון לשם דוקא זה אין תיקון לשאר או רפואה לצורך חבלה שהותרה

בכ זה אין הזולת של תיקון או רפואה לשם כשהוא אף אלא ההכאההמוכה לל

תורה .שאסרה



שבארנו מה כפי תיקון,הרי או רפואה במקום הכאה איסור שאין זה

פטור לרפואה בהמה מכה מה אדם מכה בהמה דמכה מהקישא נלמד הזולת של

בן להו איבעיא איתא דסנהדרין בסוגיא שם אבל פטור לרפואה אדם מכה אף

לרעך ואהבת אמר מתנא רב לאביו דם שיקיז חינמהו בר דימי רב אמרנכמוך א
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וכו בהמה מכה אדם לומר.'מכה נוכל שפיר חיננא בר דימי רב שבדברי ואף

בהמה למכה דומה שהוא תיקון"ז,שכל אינו אם אף למישהו תיקון בו שיש א

פטור עצמו מואהבת"מ,להנחבל נלמד רפואה של הפטור מתנא רב דברי לפי מ

ברש ועיין כמוך ה"לרעך לא שפירש אלאי לחבריהם מלעשות ישראל וזהרו

לעצמו לעשות חפץ שאינו רוצה"ז,דבר שהוא מה להנחבל לעשות שמותר א

רפואה כגון לעצמו לסבול,להעשות הוא רוצה שהנחבל לן מנא אכתי אבל

וא הזולת רפואת לשם רפואה"חבלה לצורך חבלה שהותרה מזה למדין איך כ

א האם רפואת לצורך בעובר לחבול תקנהשמותר בתור מרדות מכת לתקן שיש ו

שהו מטעם התורה מן דבר עקירת שאינה יכשלויקבועה שלא כדי תיקון א

כה,הרבים כל ואהבת"שהרי שייך לא בכך רוצה אינו שהנחבל הוא שודאי ג

כמוך הוילרעך תורהוממילא שאסרה חבלה הרדב.בכלל בדברי ,ז"ועיין

ה פרק ממרים מד',ז'הל'הלכות ורב"שסוברישנראה חיננא בר דימי שרב ל

ושהרמב אהדדי פליגי לא כשניהם"מתנא לן דקיימא פסק משנה,ם הכסף אבל

ושהרמב"ס אהדדי שפליגי מתנא"ל רב כדברי פסק לאביו,ם יקיז לא ולכן

כל הותרה חיננא בר דימי לרב ואילו הראוי מן יותר יחבול דילמא אחר כשיש

ט אם אפילו רפואה לכונת הראויחבלה מן יותר וחבל הכסף,עה דברי ולפי

מש מובן שפיר הרמב"משנה בהל"כ ה'ם פרק מי'ז'הל'ממרים שם אין שאם

וכו הוא אלא לעשות'שיעשה שירשהו מה כפי וחותך מקיז זה והיינו,הרי

ע חבלה שהיתר ע"שמאחר הוא מוגבל רפואה א"י כמוך לרעך ואהבת ,כ"י

פיקו"עכ משום בו שאין כל נפשפ שהנחבל,ח מה כפי אלא חבלה הותרה לא

בה וא,רוצה המוכה דעת כפי אינה מרדות שמכת הקושיא דנשארה כ"אלא

התורה מן דבר עקירת הויה היא קבועה שתקנה .מאחר

שמש הוא בזה הנראה רש"אלא לעצמו"י"כ רוצה שאינו "דבר

רוצה הנחבל שאין דבר אלא רוצה אינו שהנחבל דבר הכונה לואין ,שיעשה

הרה בדברי ר"עיין שליט'ג מייזלמן ורפואה,א"משה ב,הלכה ירושלים('כרך

בזה,ו"קט'עמ)א"תשמ שיש,שנסתפק מובנו אין כמוך לרעך שואהבת והיינו

לעשות אדם לחייב הכתוב שבא אלא האדם אותו של כרצונו לאדם לעשות

לעצמו עושה העושה שהיה כמו כו,לחברו היא שזו ששינהונראה הלל נת

כדאיתא תעביד לא לחברך סני דעלך מה באמרו שלילי ללשון הכתוב מלשון

לא דף הנגמל,.בשבת ברצון לא תלוי שהדבר להדגיש כדי שלילי לשון ונטל

מה אלא סני דעליו מה לחבירו לעשות האיסור אין ולכן הגומל ברצון אלא

דייקאד סני ר"וא,עלך לצורך חבלה של המתיר אם אף קראכ הוא פואה

לצורך לעשות מותר עצמו לרפאות עושה שהיה מה כל כמוך לרעך דואהבת
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לרפאות לחבירו לעשות מותר וכן בכך רוצה חבירו אין אם אף חבירו רפואת

לרפאות כדי לעצמו זה דבר עושה שהיה כל חבירו לרצון בניגוד אף הזולת

כמוך לרעך ואהבת מטעם נשלל סני דעלך מה דרק .הזולת

מן"וא דבר עקירת אינה קבועה תקנה שהיא אף מרדות מכת גם כ

כמוך לרעך מואהבת נלמד רפואה שהיתר ליה דאית מתנא לרב שאף התורה

תורה שאסרה הכאה בכלל אינו להזולת תיקון שהוא שאף,כל משום והיינו

ע מ"שהנלקה הרבים לטובת שהוא אף בכך רוצה אינו ודאי דין בית מאחר"י מ

ד להענישםשהבית היה ונכון שראוי עבריינים הם היו שאילו יסכימו ודאי ין

מה בכלל זה אין כמוךדבכך לרעך ואהבת בזה ושייך סני .עלך

מש הרמב"והנה לעשות"ם"כ שירשהו מה לענ"כפי זה"נראה שאין ד

עכ לרפאותו כדי האדם של הסכמתו בעינן עקרוני שבאופן שלא"משום פ

נפש פיקוח חבלהואד,במקום איסור כאן שאין נלמד כמוך לרעך מואהבת רבה

הרפואה אופן כלל שבדרך אלא החובל אצל סני הרפואה שאין כל שיעור,כלל

תלוי,החיתוך אלא לכל ומוסכם מוחלט דבר אינו להקיז שראוי הדם כמות או

הרופא של דעתו מ,בשיקול גופו על בעלים אדם שאין אפיטרופוס"ואף דין מ

ג על לו החולה,ופויש ביד הרשות הרפואה לבצע איך דעות חילוקי כשיש ולכן

הרמב.להכריע כתב לאביו"ולכן דם מקיז שכשהבן לאחר,ם הדין לו,והוא אין

אלא לעשות"לחבול שירשהו מה וברורה"כפי מוחלטת הרפואה שאין שכל

החולה ביד היא הרפואה אופן לקבוע .הסמכות



יצחק ח"תשס●'מבית



מו"לע הלוי"נ זאב בן יעקב ז





 בגיטין "נט(איתא ישמעאל:): רבי דבי ויקרא('וקדשתו':תנא

שבקדושה–)ח:כא דבר ראשון,לכל ראשון,לפתוח יפה,ולברך מנה וליטול

אביי...ראשון ש:נקטינן,אמר כהןאין חבילה–ם היא."נתפרדה זו סוגיא

שבקדושההמקור דברים בכל ישראלים מפני הכהנים הטור"כ.להקדמת כ

עמרםבשם)ד:לקה(להלכה א(גאוןרב דאיכא":ל"וז,)צט:בסדורו היכא כל

אפי קמיה למיקרי לישראל רשות ליה לית שבישראללוכהן נשיא ב"וצ".הוא

לויים גם להקדים ענין יש ישראליםאם .מפני

ברש הובאו דעות שם"שתי בגיטין נתפרדה"ד(י בשעת)ה כהן שבלי

התורהקרי ,את

חבילתו]'א[ בשביל כבודו את הלוי איבד הקשר נפסק

ר ומורי הזקן מורי אמר כך כלל קורא ואינו יצחק'הנפרדת

יצחק רבי מורי מתלמידי אבל עמרם רב סידר וכן יהודה בן

משמו שמעתי לוי]'ב[הלוי להקדים לדבר סדר שאין

יקדים שירצה ומי .לישראל

העידוכ.)'שקרא'ה"ד:כה(כתובותבי"פרשןוכ שמחהרבינוך

,הורההלוידודברשמואל'רהגאון")ג"קכ'סי(ויטריבמחזורי"רשתלמיד

בראשונהבין,עניןבכל,כהןבמקוםשלא'אפיבתורהלקרותללויםשמותר

מבואר,לכן."שיחיה]י"רש[מורינוהורהוכן,ישראליםכמו,באחרונהבין

להסכיםי"שרש .הלוייצחק'ררבודעתיותר

רש של השני שפירושו צרפת"ונראה לחכמי מקורי פסק הוא .י

קוראהלויכהןאיןשאם,ת"רבשם)ה"ת'סי(בגיטיןהמרדכיכ"כהרי

רושהפי,אולם.כללדברבלהקפידואין,אחרוןאוראשון,חשיבותוכפי

,הכהןאחרקוראהלויחשיבותדמשום,כללת"לרנהיראלאראשוןה
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שכןככהןשםכשאיןו יטולנולמה,ראשוןשיקראיותרכבודלומגיעשל

הטור"וכ?"כהןשםשאיןמפניכבודו ס"או(כ הרא)קלה'ח אביו ש"בשם

ה( ).כ:גיטין

לז,ברם מסכימים אינם ספרד ב.הראשוני הרשב"שוכתב א"ת

לרמב א"וכ,ו"קפ'ס(ן"המיוחסות בתשובותיו חכמי"שסברו)ריד:פ גדולי

בפירש"ישראל הראשונה שאי"כשיטה כללי קורא לוי ראיה.ן והביאו

"דגרסינן:)כה(מכתובות דריב: לקמיה דאתא ליה.ל"ההוא מוחזקני:אמר

לוי,בזה לו.שהוא ראית:אמר בבי?ומה שני הכנסתשקרא שהוא,ת בחזקת

גדול,לוי שהוא בחזקת ליה?או כהן:אמר לפניו קוראדאלמא."שקרא לוי אין

כהן,לעולם לאחר .אלא

שהב"אע הנ"פ הראשונים רוב הביא פירושו"י בתוך לא"בשו,ל ע

כהן שום כשאין בראשון הלוי לכבד שיש הדעה א"החידתבככברו.הביא

יוסףבביתמרןשהביאםדינים,פעמיםכמה"שדי)מח:חשאלחייםת"שו(

אתכאדסמיךמאןלכלכנודע,ע"ובשוהשמיטם,לדינאונכוניםאמתייםוהם

הביאולאולכן,פשוטדיןבעיניושהיהזובכגוןלומררבוותאורגילי,דמרן

[ע"ובש קלה"עמש,אכן" החיים הכף זה:כ כפסק דלא ב"וע].מ חידושיע

ת"בשוו,)ג'סיח"או(אברהםויקראת"שווב,:)נטגיטין(ש"הראעלל"מהרש

מדברי)ט:קלה(רבהאליהוב,)כג'סי(עשקבאר כלל ברור דאינו שכתבו

נוטה מסורתנו דעה לאיזו בש,ברם.האחרונים מקורות כמה עוד ס"יש

ישראלים קודם לוים ולכבד להקדים ענין יש אם להוכיח הפוסקים ,שהביאו

להלן"וע .ע

בירושלמי ג(איתא "ה:הוריות ללוי): קודם לישראל,כהן ,לוי

לממזר הגמ".ישראל ש'ובהמשך הוה"כתוס לא לישראל לוי ללוי קודם כהן

אבון רבי אמר הוא דר,אולם".לוי בבבלי"מימרא נזכר לא א

יג( הב,לכן.).הוריות רנא"יו(י"סבר כתב"ד)ט:ד מדלא דידן כןבתלמודא

דס לזמן"משמע זמן בין לחלק דאין הבבלי".ל בין מחלוקת שיש ומשמע

בענינינו הבבלי.והירושלמי דין,לפי היא ישראלים לפני לוי שבט קדימת

בזה גם להקדימם ושייך בכלל הירושלמי,אמנם.ז"בשבטו לוי,לדעת הקדמת

בדוכן עומדים כשהן לעבודתו רק שייך ישראל שבטי שאר ,לאומימ.לפני

דבזה אבון רבי לכבדם"לפי מחוייבין אין לדוכן עולים אינם כשהלוים .ז

בער"עמש,אכן[ השלחןכ התלמודים)יא:רנא(וך שני את .]שהשווה
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ד:קכחח"וא(י"הבכ"משעללהעיריש ומ"ז המנהג)מ"ה שהיה

ש בזמנו ספרד ".כפיםלנשיאתהכהניםידיעלמיםיוצקיםהלוים"בקהלי

מקור"ואח".זהדברל"מניודעהייתילא"שהעידוכן שמצא המחבר כתב ז

ב זה :)א"ע'ס(נשא'פרזוהרלמנהג

קדושהעלקדושהליתוסףבעיידוילפרסאדבעיכהןתנא

דאקדישאמאן,קדישאי"עידוילקדשאדיבעידיליה

דכתיב,ידוימןדמיאקדושהליטולכהנאדיבעי,ליואה

וגםבלויםוכתיב,קדישיןאינוןהא,הלויםאתוקדשת

יח('לוימטהאחיךאת' דפריסכהןכלמכאן,)ב:במדבר

,קדושהעלקדושהליתוסףקדישאי"עלאתקדשאבעיידוי

.קדישאדלאואחראנשמברמיאיטולולא

עודוע בשו"משיין קכח"או(ע"כ בזה).ו:ח גם לוים לכבד ענין דיש .ז"ונראה

זה מנהג ויאבל ביחד ולויים בכהנים לוים"נעשה לכבד מזה ראיה דאין ל

עצמם .בפני

החיים הכף שהביא במה הרבי)מ:קלה(ועיין שע"בשם קבלה"ע פ

בקה כהן במקום לוי לקראות מסמל"אין ולוי החסד מדת מסמל שכהן משום ת

אא גבורה במידת להתחיל ואין הגבורה שהיא"מדת לפניו חסד מידת יש כ

רכה בש,אכן.מדה נמצאים אינם אלו מקורות קבלה"שני מספרי רק והם ,ס

זמנינו מפוסקי הרבה קבלום לא מש(ולכן או"ועיין אומר ביביע ו"כ ).כד:ח



במג מחל)א:רנ(א"עיין לסעודתושהביא הזימון נוסח בענין קת

מילה "ל"וז.ברית נוד: בחרוז יסד כו'וכן והלויםבר'לשמך הכהנים ,שות

הלוים הכהנים גורסין היא".ויש הגירסאות שתי בין המחלוקת דנקודת נראה

ב לוי לכבד ראוי המזוןאם לאברכת או ישראל הפוסקים.לפני נחלקו ובאמת

לברך ללוי קדימה יש אם המזוןבהדיא ה.ברכת ברורהלפי ,)יג:רא(משנה

ג" הלוי להקדים שוי"טוב הם אם לישראל בבהמכ בחכמה ובהמוציא"ן ז

ג בקריאה אותו מקדימין דהא הצדקה בנתינת ישראל"וכן לפני ,ברם".כ

ה השלחןפסק קדימה",)ד:ראח"או(ערוך דין אין הסבר".לוי שום בלי וגם

הער שזימון"הוכתב לס"ש לעלייה דמי שהמחל".ת"לא היאונראה ביניהם קת

בחכמהאשרכ שווים והישראל ברורההמלפי.הלוי בקדושתו,שנה מעלה יש
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אותו הלאך.להקדים השלחןערפי כהונה,וך מעלת בלי ללוי קדימה .אין

חז במקורות לעיין בפוסקים"ויש שהובאו .ל

בירושלמי ה(איתא ר"):ט:גיטין לוי[יהושע'דאמר 'איכדשהיה

מ]לקמן לפניו ישראל לברך הינחתי ולא כהן לפני בירכתי לא ילתיהמיימיי

ישראל כהנים שכולה עיר חנינה רבי דמר מדבריהן שהיא אומר חנינה דרבי

שלום דרכי מפני ראשון ה".קורא ):תקעז:ב(במגילהה"ראביוכתב

כהן שאין במקום למשמע איכא דהניזקין דירושלמי ומההוא

מברך בפרק,דלוי כדאיתא היה ליואי לוי בן יהושע רבי דהא

ידים נטילת גבי הבשר בתראכל בפרק בירושלמי וגם

שני ישראל,דמעשר לברך הנחתי לא קאמר הכי ואפילו

בששוין,לפני כורחך המזון,ועל בברכת לוי בן יהושע ורבי

אביי.מיירי אמר בהניזקין אמרינן בתורה לקרות אבל

החבילה נתפרדה כהן שם אין נחלקו.נקטינן ורבותינו

החבילה נתפרדה .בפתרון

דעת נראה המזוןוכן בברכת דמיירי הראשונים בקה.רוב ראוי,ת"אבל אין

כהן כשאין לוי החבילה,להקדים נתפרדה דכבר הוא.משום שהחילוק ,ואפשר

היוחסין חשיבות סדר בטל כהן כאן וכשאין לעליות סדר יש התורה .שבקריאת

המזוןב,אולם עברכת נתפס הכיבוד אחד"כל מזמן את,י תמיד לכבד ראוי

היוחסיןהגדו במעלת .ל

תשב,ברם בספר שהעיד במה קטן"עיין ):ב"שי'ס(ץ

להר ז"שאלתי המזון"ם ברכת לברך ללוי ליתן חובה אם ל

כהן שאין דין.במקום יש כהן שאין דבמקום לא לי והשיב

דבר לכל ללוי כמו מדור"ומה.לישראל יצחק אומר"ר א

ב לא מימי לוי בן יהושע רבי אמר יש לפנישבירושלמי רך

מהר.ישראל ז"ואומר בירושלמי"ם שהוא מאמין שאינו ל

שמא לשם הוא גדולואם שהוא .בשביל

הראביהוא,כלומר דברי על ר,ה"חולק לפני"שכוונת בירך שהוא לומר י

ת שהוא משום עמו"ישראל הסועדים הישראלים משאר גדול .ח

 ב לך",)יט:יב(ראה'פכתוב הלויפןהשמר את ימיךכלתעזב

אדמתך רש".על אדמתך"ד(י"והביא על הספרי)ה דברי יב(את ,)לו:דברים
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עליו" מוזהר אינך בגולה זה".אבל המג,לעומת לאמדוע)ד:רא(א"הקשה

בחוי"כפרשהפוסקיםוסבר כלל לוים לכבד ראוי דלדידיה"שאין משום ל

בזה והמנהג מההלכה לויה קדושת פארדוד"מהרהגאוןתירץו.ז"נסתלקה

שלהספריממעטדלא,)ד"עה"רדףראה'פר(רבדביבספרי החשיבות את

לוי ישמ"ומ,ת"לאלאאינוואלפןהשמרדכל,ויםלאיאיסורבאלאשבט

הדרישה"וכ.לזמןזמןביןהפוסקיםחילקולאעמאטאיהמו,להקדימומצוה כ

רא"או( הנ)ב:ח הישראל"ל"בענין דאין נתינה מתנתדשאני לו ליתן מחויב

מ אבל מממונו להקדימו"חנם הראוי שמן אפשר דברים שאר [מ מש"וע" כ"ע

משה קלה"או(בדרכי זה)ג:ח )ג:רנא(ד"ביוהדרישהכ"עמש,אולם].בענין

ולכבדו לחיותו בין חילוק דמחר,ישראלעלללויקדימהיש"דלחיותו,דיש

ולהקדימובכ"משא,"לדוכנוהלויויחזורק"בהמיבנה שזוהי.לכבדו נראה

מהר סבר.מישראליותרדימהקילולשאיןם"כשיטת אינו עצמו הדרישה אולם

הכ רא"או(ם"מהרדעת לברך)ב:ח קדימה דין ללוי המזוןויש יותרברכת

ישראלים .משאר

בירושלמי ז(איתא "א:נזיר יטמא): וישראל לוי לוי יטמא ולוי כהן

לוי הוא ולא שנינוישראל דוכן בשעת אבין רבי אמר ישראל הרב".הוא וכתב

שליט נבנצל המא"אביגדר על "יד:קסז(ב"בהערותו לישראל) קודם "לוי

אחרים לענינים יריושלמי על לסמוך שאין טומאה'שגמ,וסבר לענין רק הוא זו

דבזה ואסיק מצוה ישראל"למת או לוי יטמא אם הבדל שאין לענין"אבל,ז

לישראל"לענ,הכבוד קודם הלוי עדין ".ד



הרמב יב(ם"כתב ):יח:תפלה

לוי ואחריו ראשון קורא כהן מאלו וקריאה קריאה בכל

ישראל עם,ואחריו כהן שאפילו היום הוא פשוט ומנהג

ישראל גדול חכם לפני לקרות קודם שהוא,הארץ מי וכל

לקרות קודם בחכמה מחברו ספר,גדול שגולל והאחרון

הכל כנגד שכר נוטל גדול,תורה אפילו ומשלים עולה לפיכך

.שבציבור

כתב הבאה כהן":ובהלכה שם ישראל,אין כלל.עולה לוי אחריו יעלה ".ולא

דדוקאם"הרמבברימדמשמע"ד,)ו:קלהח"או(משהבדרכיא"הרמתבוכ
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.כהןהואלפניואשקרישראלהיאמרושלאכדיהלוייקראלאישראלאחר

."ישראלמשארגרעדלא,לעלותהלוייכולראשוןלאבל

הרמב,אכן שיטת לפרש אחר"אפשר באופן המאיריוכדברי,ם

נט( אע"שאם,:)גיטין הכנסת בבית כהן היה נתפרדה"לא לוי שם שיש פ

אלא כאמרו כהן לכבוד הדברים שעיקר לישראל קודם הלוי ואין החבילה

שנתכב נתפרדהשמאחר כהן שם שאין כל אבל אגבו הלוי מתכבד הכהן ד

שבטו מצד קודם לוי ואין הב".החבילה מדברי משמע )ב:קלה(ח"וכן

חדשו ד:קלה(הפרי ומ"ו אם"ה דעתם.)ש לפי החכמים,ונראה כוונת

החבילה'כשאמרו מהלוים'נתפרדה וקדושה חשיבות כל דבאמת,לסלק משום

בעצמו לשבט קדושה כהונהאין קדושת של אחר הרכב עם רק אין.אלא ולכן

וכלל כלל ישראלים שאר קודם לוי להקדים שיטת.שייך שזהו להוכיח ונראה

כתב"הרמב שהרי "ם כהן: שם ישראל,אין כלל.עולה לוי אחריו יעלה ".ולא

הסתלק דכבר משום כהן במקום הלוי לקרוא נכון שאינו מכאן דמשמע

מהציבור כהונה לויקדושת לשבט חשיבות שום להחשיב ראוי כ"ואח.ואין

בס המצוותמצאתי הרמב)ב"ל'צמ(פר מצוה"שכתב שיש בהדיא ם

וראשונה" קודמת מדרגה מדרגתם ונשים ולרוממם ולנשאם אהרן זרע ".לכבד

אהרון"ומלשון שבט"זרע לשאר כבוד יש ואם לכהנים רק שייך שכבוד משמע

לכבד מהמצוה נובע הוא הכהניםלוי .את

במשנה ה(איתא "ח:גיטין :שלוםדרכימפניאמרודבריםאלו):

ה".שלוםדרכימפני,ישראלאחריוולויוואחריראשוןקוראכהן ם"רמבוכתב

המשניותבפ אתרירוש :על

קוראהכהןשיהאמקוםבכלהמפורסםזהשדברדע

,ארץעםאוחכמיםתלמידשהיהביןראשוןהכנסתבבית

,היהשלאאובחכמהממנושגדולמישםשהיהבין

נזכרולא,כללבתורהיסודשוםלושאיןדברהואהרי

אלא...זובהלכהאליוהמכווןהעניןואינו,בתלמודזהדבר

שאבאר כמו הוא בקבלה שבא כפי הענין הכהן,סדר

ה ואמר לישראל והלוי ללוי וכו'קודם את כי ',וקדשתו

בקבלה ולברךובא ראשון לפתוח שבקדושה דבר לכל

ראשון יפה מנה ולטול כשלא.ראשון אמורים דברים במה

ולוי כהן שם שהיו כגון בחכמה ממנו גדול שם היה

גדולים היו ולא בחכמה אחת בדרגה כולם והיו וישראלים
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מזה היחס,זה קדימת אחרי חוזרים הכהן,אז ומקדימין

הישראלי ואחריו הלוי 1.ואחריו

ראשון,אולם כהן קורא שתמיד המנהג הביא רקח.בחיבורו מעשה ובספר

יב( ד:תפלה ומנהג"יח התוי)ה דברי ה(ט"הביא ד:גיטין כהן"ח ):ה

משום רשות לתת שלא תקנו שהחכמים שכיון המנהג טעם

ופירש לאנצויי ליתי דלא שלום נט(י"דרכי כהן"ד.גיטין ה

בריש)קורא קרינא נמי אנא בדורות.אולמימר הלכך

ולא ממעשיך גדולים מעשי לומר יכול אדם שאין האחרונים

מחכמתך גדולה ע.חכמתי דכהן ולומר לוותר ראוי ה"לפיכך

לת 2.ח"קודם

ניחא זה מש"דאע,ולפי אחר ללכת צריך היה הדין שמעיקר בפה"פ ,מ"כ

החכמים"בזה בין גדול חילוק אין שאר,ז לפני הכהנים כל להקדים צריך

.ישראלים

דס,אולם לומר להרמב"אפשר המנהג"ל תוקף שכל בחיבורו ם

התפשטותו הוא תמיד כהן הדין,להקדים מעיקר כבוד שום כאן כ"וא.ואין

לוי להקדים מנהג שום אין כהן דאין מ"וא,היכא לפי לעיל"ש .ש

ע הלכות זרהבריש הרמב)ג:א(בודה "ם"כתב למד: אבינו יעקב

והבד כולם בישבניו והושיבו ראש ומינהו לוי ולשמורייל השם דרך ללמד בה

אברהם ממונה,מצות אחר ממונה לוי מבני יפסיקו שלא בניו את וצוה

הלמוד תשכח שלא ישראל".כדי דייני להיות צווי לוי שבט לכל דיש משמע

הרמב"כמש יג(,ם"כ ויובל ישראל",)יב:שמיטה ארץ בנחלת לוי זכה לא ולמה

אתובביזתה לעבוד שהובדל מפני אחיו הישרים'העם דרכיו ולהורות לשרתו

לרבים הצדיקים זה".ומשפטיו הרמב,ומטעם שהביא מה 'הל(ם"מובן

ב שיש)ב:סנהדרין ולויים"מהספרי כהנים גדולה בסנהדרין להיות ,מצוה

יז(שנאמר הלוים')ט:שופטים הכהנים אל היו,'ובאת אפילו מצאו לא ואם

י מותרכולם זה הרי (שראלים מש"וע" בלח"ע שם"כ ).מ

זרוע"עו1 באור מב(ע ספר)יב:שבת בקרית פז(והמאירי ת)עמוד קדימת כהן"על לפני .ח

הגר"עמשו2 בביאור קלה"אה(א"כ ד:ח המנהג"ד .)ה



הזה בזמן לויה 229קדושת

ה,אמנם כהונה,ם"רמבלפי ממעלת לגמרי משונה לוים .מעלת

):א:גת"ת(ל"וז

ישראל נכתרו כתרים וכתר,בשלשה כהונה וכתר תורה כתר

ולזרעו,מלכות לו והיתה שנאמר אהרן בו זכה כהונה כתר

עולם כהנת ברית דוד,אחריו בו זכה מלכות שנאמרכתר

נגדי כשמש וכסאו יהיה לעולם מונח,זרעו הרי תורה כתר

ישראל לכל ומוכן משה,ועומד לנו צוה תורה שנאמר

יעקב קהלת ויטול,מורשה יבא שירצה מי .כל

לויה משפחות לשאר ולא ממש אהרן לבני רק מקדיש כהונה ,ברם.הכתר

לוי שבט לכן מקדיש תורה הלוים,ועוד.הכתר של ישראלהתפקיד מורי להיות

בלבד להם רק להקדיש,אינו שרוצה ישראל שבטי משאר אדם כשיש אתאלא

הקודש לעבודת כן,חייו לעשות הרמב.יכול מדברי מבורר זה כשכתב"ודבר ם

יג( ויובל ):גי:שמיטה

העולם באי מכל ואיש איש כל אלא בלבד לוי שבט ולא

לעמו להבדל מדעו והבינו אותו רוחו נדבה לפניאשר 'הד

את לדעה ולעובדו שעשהו'הלשרתו כמו ישר והלך

אשרקהאל הרבים החשבונות עול צוארו מעל ופרק ים

ויהיה קדשים קדש נתקדש זה הרי האדם בני חלקו'הבקשו

בעה לו ויזכה עולמים ולעולמי לעולם דבר"ונחלתו ז

ללוים לכהנים שזכה כמו לו .המספיק

זה וישראל,לפי לוי גדולכשסעד יותר שהוא למי כבוד לתת צריך ביחד

כמש ללוי כבוד לתת נראה בחכמה שוים וישראל לוי ואם בהל"בחכמה כותכ

הנ בק,ועוד.ל"סנהדרין כהן כאן התורהכשאין שלריאת החבילה ונפרדה

ת,וזתקנה יש אם ללוי ראשון לתת ראוי חכםואין ממנולמיד שמעלת,גדול

חכמה בתורת רק .לויה



יצחק ח"תשס●'מבית





אע בסוכה יישן שהוא אשתו רצתה שלא ממי להם"נשאלתי שיש פ

למשפחתם מיוחדת בסוכה,סוכה לישן חייב או בבית עמה שיישן נכון האם

אשתו בלי .אף



הרמ כתב זה סע"תרל'סי(א"בנושא ):'ב'ט

בשינה עכשיו להקל שנוהגין יש,]בסוכה[ומה ניםשאין
במצוות המדקדקים רק צער"י,בסוכה דיש צנה משום א

הקרים במקומות וביתו"ול,לישן איש סוכה דמצות משום נ
יוכל שלא ובמקום השנה כל דר שהוא כדרך ואשתו איש

פטור מיוחדת סוכה לו שאין אשתו עם .לישן

הרמ דברי צ"ולכאורה בגמ,ע"א כח('שהרי אמינא"איתא:)סוכה דעתך סלקא

קמת ואשתו איש סוכה אף ואשתו איש דירה מה תדורו כעין ולכאורה,"ל"שבו

זו סברא שדחו משום ייפטר,היינו והיאך סוכה ממצות פטורות נשים הרי ועוד

זו מצוה בכלל שאינו מי .עבור

המג ס(א"וכתב ח"שם הרמ)'ק דברי "א"על ערכין: בריש משמע כן

עבודה בעידן פטורין כהנים צ."ש"עו,דאמרינן הרמ"אך למד היאך דין"ב א

דכהנים מהא בערכין,זה איתא :)ג(דהרי

וישראלים לויים כהנים בסוכה חייבים הני,הכל אי פשיטא
מיחייב מאן מחייבי ליה,לא איצטריכא הואיל"סד,כהנים א

דירה מה תדורו כעין תשבו מר ואמר תשבו בסוכות וכתיב

והני ואשתו איש סוכה אף ואשתו ובניאיש הואיל כהנים
ליחייבו לא נינהו עבודה"קמ,עבודה בשעת דפטירי נהי ל

דרכים אהולכי דהוה מידי מחייבי חיובי עבודה שעת בלא
בלילה וחייבים ביום הסוכה מן פטורים .ביום

אמינא ההוה הכהנים,לפי יפטרו למשפחותיהם שחזרו בשעה שאף משמע

ב עמהן להיות יכולים שאינם משום תדורומסוכה כעין הוי לא וממילא .יום
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דרכים הולכי דין מתחילה שידעו צ,וברור כמש"אלא בתוס"ל ד('כ ה"שם

"ובני בלשכות) לא אבל בשדות אלא למיפטרינהו ליכא דרכים הולכי דמטעם

בהמ מקומות ושאר המוקד דס."ק"בית דרכים"וכוונתם בהולכי דדוקא ד

לחזור יכולים ואינם רחוקה בדרך בלילהשהלכו משפחותיהם עם לישן

במקומם בסוכה למשפחותיהם"קמ,ליחייבו קרוב שעבודתם כהנים דאף ל

בעבודתם שטרודים מפני רק ביום חוזרים הולכי,ואינם דין בכלל הם גם

טרודים,דרכים כשאינם וחייבים בעבודתם טרודים כשהם .ופטורים

ומשפחתו אשתו עם אוכל שאינו מי אמינא ההוה לפי זההרי אין

עמהן ולישן לאכול שיכול בשעה אף סוכה ממצות ופטור תדורו .כעין

דרכים,ובמסקנא הולכי בכלל דכהנים שא,כשאמרו לומר יםשפטורפ"עהיינו

עבודתםהם טרודים,בשעת כשאינם בסוכה לישב חייבין שדחו.עדיין ואף

זו"וה נדחית,א זו שסברא בפירוש אמרו מש,לא המג"וזהו ליישב)ל"הנ(א"כ

הרמאת דערכין"דברי מהא הם דדבריו .א

נדחה זה טעם גם דבמסקנא נראה חייבים,אך דרכים הולכי שהרי

אע משפחותיהם"בלילה אצל נמצאים שאינם [פ כו(כדמשמע. מהא.)סוכה

דרכים הולכי סתם ולא מצוה שלוחי שהיו הונא רב בר ורבה חסדא ןוכ,דרב

ממש רש"משמע בשעת)פטוריןה"ד.כה(י"כ פטורין מצוה ששלוחי שכתב

לביתם,חנייתן כשחזרו דוקא ולאו חנייתן בשעת חייבים דרכים הולכי .]הא

תדורו כעין זה שאין אמרינן ולא בסוכה חייב אשתו אצל שאינו מי אף .הרי

שהמג כתב"ואף דבריו(א דסוכה)בהמשך מהא שדחו:)כח(לחלק

תדורו כעין בכלל שאינו זו עמוסברא אשתו האשה,כשאין לחייב שאין היינו

עמו.ט"מה להיות יכולה אשתו כשאין מצטער הבעל שאין לומר זה אין .אבל

המג"וצ[ לדברי זה"ל רחוקים כשהם אבל קרוב במקום כשהם דוקא דהיינו א

בכך,מזו מצטער אינו דרכים בהולכי כ.כמו געגעים לו שאין אומרת על"זאת כ

ש במקרה אלא עמהאשתו להיות .]ע"וצ,יכול

המג דברי לפי אצל"יוצא לישן יכולים שאינם כהנים של שהפטור א

תדורו כעין משום ולא מצטער מטעם היינו הוא(נשותיהם מצטער שדין ואף

תדורו כעין מצטער,משום לדין שייכים אינן תדורו כעין של המקרים ,)רוב

הגמרא משמעות זה שאין ש,וברור לומר קשה בביתשהרי העובדים כהנים

אע ביום נשותיהם עם לאכול יכולים שאינם על מצטערים שחוזרים"המקדש פ

בלילה למי.להן תדורו כעין זה שאין דהיינו רגיל שאינו לומר מסתבר ויותר

לביתו קרוב אשתו,שעובד עם ויאכל יחזור בזה(שלא רגיל זה שאין ,ז"ואף
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רגיל היה אכן מט).בזמניהם זה אין מצטעראבל המג"כמש(עם אם).א"כ ועוד

המג מצטער"כדברי מטעם שהוא שאינם"א,א מפני המצטערים אנשים רק כ

חייבים אנשים ושאר פטורים נשותיהם אצל ישנים או זה,אוכלים ואין

המג דברי .א"משמעות

רש בלשון נדייק שאם נראה ד(י"ועוד נינהו"שם עבודה ובני כל,)ה

ש מוכח דערכין אעהסוגיא חייב עמו"הבעל אשתו שאין רש.פ כתב י"הרי

הה הגמרא"לפרש של נזקקין"א שאין בסוכה ואשתו איש לדור יכולים ואין

ניחייבו לא אימא הרגל עבודת עלייהו דרמיא דה".לנשותיהן נפרש של"ואם א

שביום העבודה מפני בלילה אשתו עם לשמש שאסור דכיון לומר אז,הגמרא

שהשו מה שכל במסקנאיוצא דרכים להולכי כהנים הגמרא לומר,וה היינו

בסוכה"שאע לישן חייבין הכי ואפילו לנשותיהם להזדקק יכולים שאינם פ

רחוקה בדרך שהם דרכים להולכי .דומה

רש שכוונת לפרש נראה אינו המטה"אך תשמיש של ענין שזה ,י

א עליהם הרגל עבודת דרמיא דכיון להטמא"דהיינו להם ל,א אמרינןשהרי א

הסוכה מן ייפטר טמאה שאשתו מי כעין.דכל הוי זה דגם לחלק שיש ואף

עליו ותאסר אשתו שתטמא שא"מ,תדורו מי שכל לומר קשה לשמש"מ לו א

תדורו כעין שאינו ייחשב אחר טעם מאיזה אשתו טעמים,עם כמה יש שהרי

לילה באיזה אשתו עם ישן איש .שאין

כו זה שאין מסתבר יותר רשאלא כמש"ונת אלא יעקב"י בביכורי כ

ס"תרל'סי( י"ט כה"ק סוכה לנר ובערוך ביום:)ח היתה הכהנים עבודת דכל

כלל לשינה ענין ואינו בלילה אמרו.ולא דלא מהא לזה ראיה יש ולכאורה

במצוה דעוסקים משום הסוכה מן פטורים משום.דכהנים הענין כל היה ואילו

ולב לאשתו להטמא רשאי העבודהשאין הוא,טל הרי לאשתו שחוזר בשעה גם

אע במצוה עוסק עכשיו"בכלל בידים עוסק שאינו אלא,פ בזה דנו ומדלא

המטה תשמיש של ענין שאינו נראה דרכים להולכי דומים שכהנים אמרו

כמש אלא הכהונה אע"ועבודת עמה לאכול יכול שאינו יעקב בביכורי פ"כ

רגי היה לבית קרוב שעובד מי אשתושכל עם ולאכול לביתו לחזור .ל

צ[ עדיין דת"אך מהא כו(ר"ע "סוכה פטורין.) ביום העיר שומרי

בלילה וחייבין ביום הסוכה בלילה."מן חייבים דכהנים פשיטא זה ולפי

שא ביום"אף נשותיהן אצל להיות העיר,א משומרי שנא כןוא.דמאי מאים

בערכין"ס לומר:)ג(ד ליהכהנים"שהוצרך חילוק"איצטריכא שום אין שהרי

לכהנים העיר שומרי דשומרי.בין להא חשו לא דבערכין ליישב שאפשר ונראה
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ממון ולא נפשות שומרים שהם לפרש דיכולים סוכה(העיר בירושלמי כדאיתא

גייסות"ה"הב"פ בשומר אמר דאת כןוא,")הדא לשומרים כהנים לדמות אין

.]העיר



סק"תרל'סי(ז"הט הרמ)ט"ט בדברי דמצטער זה פירוש א"דחה

יצא"דא לא באכילה אף פי.כ הרמרשוהוא מצוה"דברי שלוחי כעין דהוי א

תקכ"ד סימן כדלעיל ברגל אשתו את לשמח חייב אשה שנשוי ונשים"מי ט

א הסוכה מן וע"פטורות מצוה דבר מקרי מאשתו לפרוש רוצה אינו אם כ"כ

הסוכה מן מפטור טהורה איננה אשתו אם ואפילו בשינה שייך"בלילה מ

בחדר עמה כשבעלה ."שמחה

מש לפי הט"אך מיוחדת"כ סוכה להם כשאין שנא דמאי עיון צריך ז

להם"ומ כשיש מאכילה,ש שינה שנא רוצה,ומאי היא אם מקרה בכל הרי

הסוכה מן הבעל ייפטר בבית שמענו,להיות לא מש.וזה לפי הט"ואולי כן"כ ז

כה דכל כתב"הדבר שהרי הפטור בכלל הסוכה"ג מן פטורות דמשמע"ונשים

אחריה נגרר והוא בידה הרשות בסוכה להיות רוצה אינה היא .דאם

נ צ"מיהו דבריו דכל מש"ל לפי שהרי הט"ע דין"כ כל בטל כמעט ז

בסוכה לבחורים(שינה עמה)מלבד ובעלה בביתה לישן תרצה אשה אלא.שכל

ש"נ הטל בכה"כוונת דדוקא שא"ז להם"ג שאין מפני בעלה עם שם לישן לה א

מיוחדת רוצה"וא,סוכה הוא אם ממילא בבית לישן זקוקה שהיא כיון כ

בבית הוא גם להיות צריך לעצמן.לשמחה מיוחדת סוכה להם כשיש אבל

עמו לישן יכולה שהיתה במקום מבעלה פרשה היא מדעתה שאם הוי,נראה אז

ה שמחתהכאילו על מחלה לישן,יא רוצה שאינה כאומרת הוי דיוק ביותר או

אותו עזבה והיא בכה.עמו י"ואולי עמו"ג ולישן לאכול משעובדת דהיא ,ל

בסוכה טעם,דהיינו מאיזה או פטורה שהיא מפני זה על מחל הוא אם ואף

בכך"מ,אחר הסוכה מן נפטר אינו הוא .מ

ג שי"ובזה מצינו לא למה מובן כשאיןכ בסוכה מאכילה הבעל פטר

עמו שם,אשתו לאכול יכולה היא [שהרי שאין. קטנה מסוכה לשאול ואין

ז שהיא סוכה התורה הכשירה שהרי לה ז'מקום אלא"אע'על מקום בה שאין פ

אחד כמש.לאיש זהו הט"ולכאורה ס"תר'סי(ז"כ ה"מ שאינו)'ק מי לענין

כ קטנה שהיא בסוכה לישן וק"יכול עשהכ הוא שהרי צר במקום לישן לו שה

בכה וא"סוכתו מצטער"ג משום להפטר .]א
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אחר מטעם בסוכה לאכול יכולה אינה אם זה לפי שהיא,אף כגון

הכי"אע(מצטערת בלאו פטורה שהיא דבכה,)פ מן"אפשר פטור הוא גם ג

הט דברי לפי לא.ז"הסוכה שהרי מצטערת שהיא בכך דמה להקשות ואין

חיי מתחילההיתה משום,בת אלא מצטערת שהיא מטעם פטור הבעל אין שהרי

א"שבכה לישן"ג או לאכול צריך הוא וממילא בסוכה עמה לישן או לאכול א

טוב יום שמחת משום בבית צ.עמה זה גם בסוכה"אך לישב חיוב שיש דכיון ע

לקיים כדי סוכה מצות יתבטל בה לישב לה נוח שאינו פעם שכל לומר קשה

טובשמחת קטנה.יום בסוכה מיירי לה(ואם מקום שהרי"ג)שאין קשה כ

אשה לו שאין למי דוקא ולאו כזו סוכה תורה .הכשירה

יעקב ס(בביכורי י"שם הט)ח"ק על שמחה"ז"הקשה מצינו דלא

בסי"בכה וכדומה במלבושים רק אינן."ט"תקכ'ג יעקב הביכורי דברי אך

בשו שהרי שמח"כתב)'ב'סעט"תקכ'סי(ע"מוכרחים להיות אדם חייב

אליו הנלוים וכל ובניו ואשתו הוא במועד לב וכו,וטוב משמחן הרי."'כיצד

עיקר הלב השמחה,שמחת לאפשר אלא אינן ותכשיטין ומלבושים .ומאכלים

הרגל לכל אותה יעזוב והוא לאשתו מתנות אדם שיתן כלל מסתבר .ואינו

מו היה לזה צ"ודומה הרב לשוןר שכוונת לפרש שאין לומר רגיל שכטר בי

לשון'עונה' לפרשה יש אלא תשמיש לענין רק זמן',זמן'היא להקדיש דהיינו

עמה .להיות

הט"ומ דברי לפי נראה מצות"מ ולקיים להעדיף רוצה הבעל אם ז

בסוכה(סוכה או בבית יישן בעלה אם לה איכפת לא אם אף לפטרו,)ושמא אין

בכ הסוכה הרמ"המן דברי לפי .א"ג

הט"ומש מצוה"ז"כ דבר מקרי מאשתו לפרוש רוצה אינו אם כן "אם

ברצונה"צ ולא וברצונו בו תלוי הדבר למה שרצונה"ונ.ע פשוט לדבר דנקט ל

אצלההיא בעלה אלעאי,שיהא לרבי אליעזר רבי דאמר בהא שמצינו כמו

כז( הדין:).סוכה מן חיוב ואינו ברצונו שתלוי לאומה שעדיין מפני היינו

לפניו כיש והוי ברגל אשתו שמחת במצות ולא בסוכה שינה במצות לא התחיל

לעשותשתי צ.מצוות עדיין זה כל במצות"אך לחלק מסתבר אינו שהרי ע

אחת ממצוה חלק שניהם שהרי שינה לבין אכילה בין לחלק"וכמו,סוכה אין כ

יחד אוכלים כשהם אשתו שמחת י,בין ואוכשהם יחד כבר"שנים כאילו הוי כ

סוכה ישיבת מצות דמקיים בסוכה עמה אוכל שהוא דהיינו בשניהם התחיל

אשתו"וג שמחת .ע"וצ,כ
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כה(בגמרא הסוכה.)כו-.סוכה מן פטור שאדם מקרים בכמה דנו

וכו( וחולה אע)'מצטער חייב שהוא לפטור"ובכמה טעם שיש באבל(פ ,)כגון

א בבעל שדנו מצינו וכלהולא בחתן רק אשתו שהשמיטו"וא.צל לומר קשה כ

לישן יכולה אשתו שאין בעל של זה לאכול(מקרה בסוכה)או מצינו.עמו ולא

זה אלא בגמרא כלל הוזכר שלא פטור של מסוים המג.מקרה לפי שהוא"הרי א

כגון ומצערים המפריעים דברים מיני כל מנו שבגמרא נמצא מצטער מטעם

ר וריח וחמה וזבוביםצנה אשתו,ע בלא איש מנו .ולא

הט בהם"ולפי שדנו הפטורים כל הרי במצוה עוסק מטעם שהוא ז

שבויים,ל"חז לפדות או רבו פני להקביל או תורה ללמוד כה"רש(כגון .י

שלוחי"ד שם)ה שנמצא במי ולא ומסוכתו מביתו שיצא במי דוקא הם

לנ דומה במ.ע"וצ,ד"ואינו שדנו מצינו לשיטתולא אלא אשתו אצל שאינו י

אליעזר "כז(רבי שאין:) העצלנים את אני משבח אומר אליעזר רבי שהיה

וביתך אתה ושמחת דכתיב ברגל מבתיהם לרגל."יוצאין ביתו את שיעזוב שמי

אשתו שמחת .יבטל

יו[ שמחת לענין זרוז הם שדבריו טובואף ביתם הלכה,ושלום אין

אלי רבי שאמר במה לסוכהכמותו מסוכה יוצאין שאין סי"או(עזר ט"תרל'ח

).]'א'סע

בגמרא אמרו הרי הפירושים ומשמשיו"לשני הוא חולה אמרי

לא,פטורים משמשיו פטור הוא אשתו"מצטער עבור פטור הבעל היה ואילו

טעם"בנ מאיזה בגמרא,ד זה דין להזכיר המקום זהו שמשמשי,לכאורה דכמו

הח עבור פטורים אשתוהחולה עבור פטור הבעל כן כמו כן,ולה שאינו מה

המצטער .במשמשי



הנ דמש"ומכל נראה הרמ"ל יכולה"כ אשתו שאין הבעל לפטור כאן א

בסוכה עמו אע,לישן העולם מנהג ליישב אלא כתב דחוקים"לא שדבריו פ

בראשונים מפורש מקור להם להרחיב"ומה.ואין הפוסקים רצו לא מעולם ט

זה שםדין לאכול או שם לישן אשתו רצתה שלא איש שלא"וכ.ולפטור ש

מפני עמו אשתו בתאכל בסוכה מקום ואין קטנה סוכה שבנה מי שפטרו מצינו

בנ"וא.קטנותה גם הרמ"כ דברי לרחיב לנו אין התיר"ד לא שהוא למה ,א

כתב הוא הרי "שם(ואדרבה שהוא) כמו אשתו עם שם ולהיות להחמיר וטוב

כל מיוחדתדר סוכה לו להיות אפשר אם ."השנה
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בשבת קרח או שלג כשירד לעשות יכולים טיפולים איזה נשאלתי

ל בהליכתם יכשלו הכנסתשלא מה.בית כל לעשות שצריך לומר צריך ואין

השבת כניסת קודם אפשר,שאפשר היה שלא במקום הוא שלפנינו הדיון וכל

השבת .קודם



השו "'ח'סעח"של'סי(ע"כתב בשבת) הדלף תחת כלי ליתן מותר

למקומו ומחזירתו שופכו נתמלא לרחיצה,ואם ראוי הדלף שיהא ,והוא

אסור ראוי אינו אם המ."אבל ס(ב"ופירש ל"שם לטלטל)'ק דמתירים דהא

הגשמים בהם(מי להשתמש משום)שיכולים שם"היינו היורד המטר על דאין

לשתות ויכול נולד או ממנומוקצה לרחוץ או ה."ו הדיןולכאורה שלגגבילוא

בשבת .היורד

דחול ועובדא בשבת טירחה משום השלג בפינוי שיש נראה עדיין .אך

ע אפשר כמש"ואם מותר נכרי המ"י ס"שי'סי(ב"כ נ"ג "ו"ק עובדא) דהוי

א"וע,דחול דשבות"י שבות שהוא מידי ככל הרבה צורך בו יש אם שרי ."י

א,מיהו בשבילו"אם שיעשה נכרי למצוא להתיר,א גדול טעם שיש נראה

השלג לפנות גדול צורך השלג"וכ,כשיש יהפך עליו הרבים שידרסו אחר אם ש

יותר גדולה סכנה בו ויהיה שמואל.לקרח דאמר מהא מב(והוא "שבת מכבין.)

ברה מתכת של עץ"גחלת של גחלת לא אבל רבים בה יזוקו שלא בשביל ."ר

ד(י"שרירשופ גחלת"שם "ה לא) לרבים נזקא דאיכא והיכא אסורה ומדרבנן

השבות על בשו"וכ."גזרו סע"של'סי(ע"כ "ז"כ'ד במקום) המונחת גחלת

עץ של היא אם בין מתכת של היא אם בין לכבותה יכול בה ניזוקין ,שרבים

עץ"והרבמ בשל אוסר להציל".ם מתירים מדרבנן גמורה מלאכה אף הרי

דחול"וכ,מהיזקהרבים ועובדא טירחה .ש

רבים,אולם במקום דוקא זה דין הכנסת,כל בית לפני מדרכה ,כגון

פרטי בבית לא כהלכתה'ועי.אבל שבת שמירת מ"כ'פ(בספר הערה )ב"ה

מהגרש"שכתב אויערבך"ושמעתי [א"שליט(ז בכמה]ל"זצ) שמצינו דמכיון

בש שלשה"מקומות היינו דרבים ד,ס בכהמסתבר להקל יש דשכיח"בדרבנן ג
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אחד,היזקא במקום נמצאים להינזק שעלולים האנשים כל אם ואפשר,אך

יכשלו לבל דרבנן,להזהירם איסור שום על לעבור נראה."אסור לדבריו הרי

מכניסה וקרח שלג להסיר דחול ועובדא טירחה איסור להתיר מקום שאין

פרטי בית .וממדרגות

הרמ,מאידך סע"ש'סי(א"כתב "'ו'ח שיכולים) במקום נשברו ואם

לטלטל מותר שהולכין במקום או השלחן על שנשברה זכוכית כגון להזיק

בהם יזוקו שלא לפנותן כדי ."השברים

המ כתב דבריו ס(ב"ועל ע"שם "ז"ק בו) מצוי אין בית שסתם אף

כ שם"רבים מוקצה,כ איסור רק ד,הוא טילטול או"ואיסור בכרמלית ה"ברא

מזה חמור מזה שאין."פחות במקום אף התירו מלאכות שאינם באיסורים הרי

רבים בנ"ולפ,שם דחול ועובדא טירחה להתיר מקום יש [ד"ז זה. גם ושמא

שבת שמירת בספר כוונתו .]ע"וצ,היתה

דתנן מהא משמע קכו(וכן "שבת קופות:) וחמש ארבע אפילו מפנין

האורח מפני תבואה ושל תבן מדרששל בית ביטול ומפני לאו".ים ולכאורה

הני משום הרמבשתידוקא כתב שהרי פ'הל(ם"מצוות הל"כ'שבת )ו"ט'ו

המדרש"... בית בו לקבוע או אורחים להכנסת שפינהו כגון מצוה לדבר ."אלא

הרא"וכמ כתב סי(ש"כ מפנין ומפני"ל"וז)'א'פרק האורחים מפני ודוקא

דמ המדרש בית נינהוביטול לא...צוות מצוה במקום שלא היה"וא."אבל כ

נ לדמות דחול"נראה עובדא משום בו ויש טירחה בו יש שגם זה לדין .ד

הפמ כתב שהרי זה על לסמוך יש אם ברור אינו סי"מ(ג"מיהו 'ז

ס"של א"ג "'ק מצוה) לצורך התירו שבות כל דלא יודע דשבות,והוי שבות הא

י למצוה"דוקא התירו לא,א ודאי לחוד שבות כה,הא דוקא עובדין"אלא ג

ועמ וכדומה סי"דחול ז"ש'א אות המ"וז."'ז "שם(א"ל מדמין) שאין ודע

חכמים שאמרו מה אלא להתיר בם לך ואין השבותים בעניני לדבר ."דבר

נ לדמות שאין ד"ואפשר מפנין לדין במצוות,קופות'וה'ד דדוקא

בהן(ההן ביותרהתירו)וכיוצא חשובות בגמרא.שהן מצינו קכז(וכן .)שבת

המדרש"שדרשו בית כהשכמת אורחים הכנסת גדולה יוחנן רבי ...אמר

המדרש בית מהשכמת יותר אמר מנהרדעא דימי רב"א...ורב אמר יהודה ,ר

שכינהגדולה פני מהקבלת אורחים ."הכנסת

א או דחול עובדא איסור התירו שלא מצינו כן טירחהוכמו יסור

ע אם אף בצבור להתפלל כדי לבי"בשבת הילוכו יקל כך הכנסתי לישא,ת כגון
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בידו עירוב(מטריה שיש מע,במקום פתוחה היתה אם על,)ש"אף לרכוב או

פ'ועי(אופניים כהלכתה שבת סע"ט'שמירת למה).ז"י'ז טעם שיש ונראה

התירו שלא ולמה ל,שהתירו אין שהתירו מה כל אםשהרי דשבת לזילותא חוש

הללו מצוות לצורך היינו.מתירים מצוה במקום אף איסור דנוהגין בהני אבל

רואים הכל שהרי דשבת לזילותא חשש דיש הנעשים(משום מעשים שהם

הכל עשויים)לעיני הם תכלית לאיזה מבינים הכל בהא,ואין כן שאינו מה

המדרש בית וביטול .דאורחים

ממ להוכיח אין לוגם לרוץ שהתירו הכנסתה סע"ש'סי(בית ,)'א'א

אע דחול"דהתם ועובדא טירחה בו שיש לוי"שהרי,פ בן יהושע רבי אמר

בשבת אפילו מצוה לדבר אדם ירוץ (לעולם ו" היא,:)ברכות הריצה עצם הרי

לנ דומה ואינו .ד"מצוה

כמש"ע,מיהו להתיר דיש נראה נכרי בשו"י סע"ש'סי(ע"כ )'ה'ז

מותרד" שבות משום אלא בשבת לעשות אסור ואינו מלאכה שאינו בר

צריך יהיה או חולי מקצת שם שיהיה והוא בשבת לעשותו לגוי לומר לישראל

מצוה מפני או הרבה צורך לנ."לדבר הדומה המ"ובמקרה כתב ג"שי'סי(ב"ד

נ"ס "ו"ק וע) דחול עובדא א"דהוי מידי"י ככל הרבה צורך בו יש אם שרי י

דשבות שבות ."שהוא

גמורה מלאכה הנכרי יעשה אם ע,אך השלג מפלס שהוא י"דהיינו

בה כיוצא או ברשות,מכונית ועושה גמורה מלאכה שהוא כיון להתיר אין

ובפרהסיא סע"רמ'סי'ועי(ישראל לא).'א'ד ואם הכנסת בית לפני הוא ואם

תפ יתבטל מתיריםיעשהו שיש דרבים מצוה צרכי בכלל הוא אז הצבור לת

גמורה במלאכה אפילו לנכרי סע"רע'סי'ועי(אמירה ברורהומ'ב'ו שםשנה

כ"ס סע"של'וסי,ה"ק ס"ומ'ו'א שם כ"ב ).ו"ק



אותם להמס כדי הקרח ועל השלג על מלח שמפזרים יןועי.מצוי

ערוךבשו סע"ש'סי(לחן והברדש)'ט'כ השלג מן המים שיזובו לגרום .אסור

רש נא(י"ולפי מימיו"ד:שבת שיזובו כדי הוא)ה האיסור דקא"טעם משום

האלו המים שבורא למלאכה ודמי בשבת הרמב."מוליד שבת'הל(ם"ולדעת

הל"כ'פ שם'ועי,ג"י'א משנה פירות)במגיד סחיטת בדיני זו הלכה שכתב

סחיטת גזירת מטעם למשקיםהוא העומדים לרש.פירות בין ובין"ולכאורה י

בנ"לרמב לאסור אין לאיבוד"ם הולכים שיזובו המים כל שהרי א"מג'ועי(ד
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ס"ש'סי כ"כ וחז"ק או"וג סי"א סע"נ'ח גזירת).'ד'ו משום כאן אין כן וכמו

רש(מוליד למש)י"שיטת דומה והוי עצמן בפני ניכרים אינם המים כ"שהרי

סע"ש'סי(ערוךלחןהשו "'ט'כ והוא) מים או יין של כוס לתוך הוא נותן אבל

חושש ואינו מאיליו ס(ב"מ'ועי[."נימוח ל"שם מתירים"שכתב)ד"ק ויש

ואינו הכוס שבתוך במה שמתערב דכיון והטעם הכוס לתוך בידים לרסק אפילו

כלל ביה גזרו לא נ."בעין אם אף מ"הרי יש בידים כמעשה חשוב .]תיריםד

צ"מ עדיין ממש"מ בשו"ע סע(ע"כ "ד"י'שם מרוטנבורג"הר) מ

והרא בשלג רגלים מי להטיל נזהר"מתיר היה הרא."ש דברי אינן"ולכאורה ש

מש לפי לאיבוד"מובנים הולך הכל שהרי ס(ב"במיןועי.כ מ"שם שכתב)א"ק

לסע" דמי אע'ט'ולא הכוס לתוך שלג ליתן כי"דשרי הכא שנימוח דעבידפ ון

בט ועיין טפי גרע הא"מעשה וכן להקל שפסק אפשר"ז לא אם להקל כתב ר

ליזהר טוב טורח הרא."בלא שהחמיר הטעם כל דהוי"הרי משום היינו ש

בידים המ(מעשה שהביא המתירים כדברי בס"ושלא ל"ב ה"וא,)ד"ק ה"כ

המ"בנ שפסק לא אם לאסור לנו והיה המה"ד כדברי הוא הדין שעיקר ם"רב

צורך,מרוטנבורג במקום בנ"וא.בפרט מקום"כ שהוא ברור סכנה חשש שיש ד

בדבר להחמיר ואין .צורך

הרא[ שהחמיר מה פסיק"ולכאורה דהוי משום היינו זה בדבר ש

דברבנן באיסור לפ,רישיה בנ"אך להתיר לנו היה רגלים"ז דמי בהא וגם ד

לאיבוד הולך הכל ס.שהרי להרא"ואם כדברי"ל דבריו"הרמבש להבין קשה ם

כלל איסור כאן אין ס"וי.שהרי דשמא והיה"ל כלל איסור כאן אין הדין שמן ל

בעלמא זהירות מטעם איסר ומחבר,נוהג הטור מלשון מוכח "שם(וכן א"וא)

ע"ז כי הרגלים לדריסת דומה שאינו בדבר נזהר היה נימוח"ל ודאי השתן ."י

ס אם להרא"אך רש"ל כדברי למלאכהי"ש דומה האלו"דהוי מים "שבורא

י ע"שמא סוף דסוף משום לאסור יש הדין מן שאף הוא"ל מעשיו מים'ברא'י

.]ע"וצ,האלו

כהלכתה'ועי שבת שמירת מ"כ'פ(ספר הערה התיר"שג)ט"ה כ

מלח השלג"ל"וז,לפזר על מלח לפזר מותר שעי,ואף השלג"הגם נפשר ,כ

סי סע"ש'עיין ובמ"י'כ ס"ד מ"ב והא"דהט,א"ק מקילים"ז שיש"ובני,ר ד

בנ להחלקת לנזק דלכו,א"חשש להתיר"נראה יש סי,ע דעיין ח"שי'ועוד

ס"במ ק"ב לכתחילה,ז"ק אף להתיר יש הצורך יסודי."דלעת בספר הורה וכן

הל(ישורון הדבר"מ"והוסיף)366-367'עמשבת'מערכת לעשות באפשר מ

עדיף"ע נכרי "י
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ויכשלו יחליקו שלא כדי והקרח השלג על חול שמפזרים מצוי גם

בכה.בהם מוקצה לדין לחוש אין ביתו"וברגיל לתוך החול הכניס כבר שהרי ג

לכך ח(והכינו בביצה סע"ש'ובסי.כדאיתא ).ח"ל'ח

ממ לאסור ערוךבשתבשכהואין סע"שי'סי(ולחן "'ט'ג חצר)

יכ גשמים במימי הבניןשנתקלקל על כמוסיף חשיב ולא תבן בה לזרות ול

שישנה ע...ובלבד אסור"דהיינו ביד אבל שינוי יש."י דהתם הוא והטעם

בחצר לקרקעית יתבטל זה שתבן בונה משום שיתחייב בנ,חשש ד"אבל

שם שמפזרים החול שאין ברור מרוצפת שהיא מדרכה על חול שמפזרים

לה ה.מתבטל במדרכה שאפילו מלבניםונראה שכן(עשויה היא עשייתה ודרך

במקומם ולהחזיקם להפרידם הלבנים בין חול לחוש"ג)משימים אין על.כ וזה

מש המג"פי ס"שי'סי(א"כ י"ג "ז"ק דאיכא) אסור התם ליה דמבטל דבר אבל

גומות אשוי לבנין"ונ...משום דדמי אסור החצר לתקן שבא הכא דדוקא ל

בע ל"אבל שרי דהא שרי כמא באפר רוק ססי"כסות מכוין"ש'ד שאינו כיון י

."לבנין

המג דברי לפרש אברהםואין שהרין לכך מכוין שאינו מפני דמותר

ליה איכפת לא אם אף מדרבנן אסור רישיה בסי"כמש(פסיק סע"של'כ ',א'ז

סע"תרמ'וסי ס"ומ'ב'ו שם ח"ב צ).'ק ד"אלא לבנין"ל מכוין היינו"שאינו

עו וינזקשאינו שיכשל חשש שיש כיון לחוש אין וממילא בנין בדרך .שה

החול לפזר צריכין דחול עובדא מאיסור להשמר המלח(וכדי )או

כמש משונה בשו"באופן בכלי,)ל"הנ'ט'סע(ע"כ ולא ביד שיפזרו דהיינו

בו להשתמש מש.שרגילים שייכים בזה ישורון"וגם יסודי בספר )ל"הנ(כ

לעשו"מ" באפשר עמ הדבר עדיף"ת נכרי ".י



מ יצחק ח"תשס●'בית


קאונטי,מ"ר דבערגן תיכונית ישיבה

דעליזאבעט"ב,חבר ד

מרתינ"לע חייםאמי בת צפורה חיה



התוארהתחתנתיכש את לכתוב אם השאילה שמי'הרב'עלתה לפני

מו שם שליט"ולפני הר.א"ח של דעתו את ר"השאלתי שליט'ג בלאה א"יוסף

ש בכתובתו הוראה חותנו זצר"גכתב טייץ בת"פינחס רבקה בתו שם ל

פינחס מרדכי בשטרות(הרב שמו חתם ה).כך לי סיפר שנים הרבה ר"גולאחר

שליט שווארץ דוב שהג"גדליה זצ"א ליפשיץ דוד לבתו"ר קידושין סידר ,ל

כתב'הרב'וכתב הכלה ובשם החתן שם דוב"לפני גדליה הרב ".בת

לתמוה יש לכאורה אלואולם מעשים הרמ,על כתב ע"אה(א"שהרי

סע"קכ'סי כלל)'ז'ט חכם או רב התוארים את בגט כותבין זאת.שאין ,בכל

דרכים בשלשה לגיטין כתובות בין לחלק :נראה

סע(ש"הערוה,'א הרמ)ט"צ'שם הוראת הוא"מסביר שהגט כיון א

א לכנות האדם דרך אין הבעל כבוד"לשון בתואר היו.ע היאולכן והכתובה ת

כבוד בתוארי הכלה ואבי החתן את לתאר ניתן הבעל לשון ולא העדים .לשון

ולכלההואוידוע לחתן כבוד תוארי כמה בכתובה שכותבים הספרדים שמנהג

למלך( שדומה לחתן מתאים כך ).והלא

כר,'ב דפסקינן לדידן ראיה שטר ולא קנין שטר הוא דעדי"הגט א

כרתי הגבארי'עי(מסירה דברי שליט"כות שכטר צבי הצבי"ר ארץ בספרו א

ראיה,)ג"כ'סי שטר היא עדיף.והכתובה ראיה שיטר היא שהכתובה ומפני

כמו והכלה החתן שמות אצל בסימנים מרן.'הרב'להרבות פסק טעמא ומהאי

סולובייצ"הגרי זצ'ד בכתובה"יק משפחה שם לכתוב ככל.ל מקצרים ובגט

הרמ,האפשר ס"אה(א"דכתב קכ"ע "ח"פ חסרון) לספק ליכנס יש תמיד

שינוי שם,"מלספק משמיטים ולכן פסול גט של לסכנה ליכנס רוצים אין כי

מפני בגט דירה בידינו"מקום מרופה דירתנו (שמקום אה"שו" סי"ע ח"קכ'ע

הים).'ב'סע חוף על היושבת בעיר כותבים ימא",וכן כיף על דיתבא "מתא

שם מפרשים היםולא נהר"כגון(של ועל ימא כיף על דיתבא יארק נוא
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הרמ")האדסן פסק בגט"וכן משפחה כינוי כותבים שאין סי(א ט"קכ'שם

כותבים).ז"ט'סע ולא טעות חשש משום שאפשר ככל מצמצמים בגט ולכן

לכתבו.'הרב'תואר יש בכתובה לאיסור,אבל לגרום יכול בכתובה פסול אין כי

ר וממזירות איש .ל"אשת

לגט,'ג כתובה בין להבדיל אופנים בכמה כותבין.מנסים למשל

ו'ירח'ל כדאיתא.בכתובה'לחדש'בגט בגט מדינה שם כותבין אין גם

פ'בתוס בכתובה"סוף המדינה שם לכתוב נוהגים והרבה דשבת .ב

בגט,ועוד כותבים ימיםהאשכנזים הב"ע(שלשה סי"פ ס"קכ'ש ו"ו )'ק

בד בי"ובכתובות בלי החודש ימי כותבים הב,ת"כ שם(ש"כדברי ).מובא

ואביה והמתגרשת ואביו המגרש כינויי כותבים בגט בכתובה"משא,וכן כ

משא.האשכנזית בכתובה הנהרות שמות כותבין הקהילות רוב אין בג"וכן .טכ

תואר כתיבת לגט'הרב'ולכן כתובה בין לחלק נוסף דרך היא .בכתובה

שפירע אתי כן הגרל של זצ"מנהגם טייץ והגר"פ זצ"ל ליפשיץ ל"ד

תואר .בכתובה'הרב'לכתוב

לכתוב אין אופן שבשום להוסיף הרב"ויש הרב"או"בן אם"בת

קונסרבטיבי או ריפורמי ראביי הוא הכלה או החתן מרת.אבי לי סיפרה הלא

ט שתחיבעטרה הגרי'רסקי מרן סולובייצ"שאביה זצ'ד עם"יק מתכתב היה ל

קונסרבטיבי קדש,ראביי בלשון ולא באנגלית כתב שאביה אותו,וראתה ושאל

כך הגריד.על מרן זצ"וענה בתואר"ס לקרותו יכול באנגלית כותב שאם ל

יצטרך הקודש בלשון אבל שלום דרכי משום כרצונוראביי דלא הרב .לכנוסו

כותבים אין שאם פי על זה'הרב'ואף הכלה אבי או החתן אבי אצל

מריבה לידי להביא חניפה,יכול של דאורייתא לאיסור לחשוש יש זאת בכל

דא .בכגון

לדינא החתן,העולה אצל בכתובה הרב תואר לכתוב החתן,יש אבי

בר הוא אם הכלה אבי י.הכיאו לי אמר הרוכן הדגול ר"הדידי סיימאן'ג ברוך

שלובכתובש,א"שליט הגה שליט"כתב שכטר צבי הר"ר רבי(ר"א )הרב

חיים .ברוך



יצחק ח"תשס●'מבית







תורמי מספר את להרבות המלצה כתבו מפורסם רפואי בקובץ

האפשריים בא1.האברים הבריתכיום מפגםרצות הסובלים חולים אלפי יש

מאבריהם באחד ע,חמור רק אדם בידי ידיורפואתם החולהל האבר החלפת

תקין י.באבר לא חי שאדם שהנשברור אברים לתרום בהםכול תלויה .מה

דיֶלמה קיימת קשהובכן א:רפואית אחד אלו"מצד אברים לקחת א

חי שני;מתורם המעשית,מצד היכולת כיום בידינו אין רפואית מבחינה

מת שכבר ממי שנלקחו באברים ספורות,להשתמש דקות ממנו נלקחו אם אלא

המות כ(לאחר זה בנמצא"ואין ).כ

לפני שניםעד ע,מעט זו בעיה על הרופאים הגדרה"התגברו המצאת י

מיתה של מוחי"דהיינו,חדשה מ".מות הסובל ע"מות"חולה מונשם י"מוחי

הנשמה עצמונית,מכונת נשימה ליזום ביכולתו זה.ואין חדש מונח המצאת

פועם עדיין שלבם אף כמתים חולים להגדיר לרופאים ביכולת"וא,איפשר כ

כנהרופאים מהחולה הוצאתם לאחר חיוניים באברים ל"אכמ(ל"להשתמש

מכך הנובעות ההלכתיות 2).בהשלכות

המיתה,אמנם בהגדרת השינוי שהתקבל תורמי,אף מספר עדיין

מאוד קטן הרופאים.אברים מפני,ולהשערת הוא לכך העקריות מסיבות אחד

אכן שקרובם לקבל החולה למשפחת מאוד ,)מוחי'ותומ'דהיינו('מת'שקשה

חי נראה והוא פועם עדיין שלבו להרשות.כיון מסרבות המשפחות ובכן

כזה מחולה אברים להוציא 3.לרופאים

Newראה1 England Journal of Medicine 357:3 (2007): 209-213.

Britishראה2 Medical Journal 324:7345 (2002): 1099.

Journalראה3 of Trauma 54:5 (2003): 995-999.
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בנידון,לאחרונה חדשה הצעה רופאים ארגוני מספר והוא.פרסמו

בחולה לאלהשתמש שעדיין מוחי"אפילו"מת"למות שםהמונ,"מות

עצמונית"ע נשימה ליזום ביכולתו עדיין אך הנשמה מכונת לשיטתם(י שגם

דבריו לכל כחי מוגדר עדיין הניתוח)4החולה לחדר את,ולקחתו לכבות ושם

ההנשמה המכונה.מכונת מכיבוי רגעים מספר משך–לאחר ששעור וברור

חולה כל לפי משתנה הזה לפעום–הזמן מפסיק מי,הלב על תתמצהירים

מקרובם,החולה להפטר למשפחה מחדר.וקוראים מגרשים המשפחה את

מהר מהר האברים,הנתוח את להוציא מתחילים האפשרית המהירות וכפי

5.מהחולה

ע'הצלחה' היא זו את',א:י"בפעולה המשמרים חומרים זריקת

למכונת מחובר עדיין שהחולה בעוד הדם זרימת מהם שיפסק לאחר האברים

דכו–ההנשמה אליבא חי שהוא בעוד בין',ב;ע"דהיינו ההמתנה זמן צמצום

בפועל האברים הוצאת לבין ההנשמה מכונת הפסק,כיבוי בין בזמן ובמיוחד

האברים להוצאת הלב האברים.פעימת הוצאת את שמבצעים חולים בתי ויש

הלבשתיכבר פעימת הפסקת לאחר .דקות

תורה"ברור ריח בו שיש מי ממששה"לכל רצח הוי זו וכמעט,צעה

לפועל להוציאה המוכנים האנושות מבני שיש להאמין ומבחינה6.קשה

אסור שזה ספק של צל כאן אין רופא,הלכתית איזה טובא להסתפק יש אך

העיין4 היטבNEJMבדברי לה,לעיל היא הכתבה ממגמות חולהשאחד רפואית שמבחינת בהיר

מוגדר מ,כזה הסובל לחולה דומה .מוחי'ותומ'ואינו

Journalראה5 of Hospital Medicine 2:5 (2007): 324-334.

לטובה6 הרופאים שני כוונת שהרי להתיר סברה לומר חייו–אין את להציל מטרתם כל דהרי

מאבריו באחד מליקוי הסובל אחר חולה אינו.של בידינו,זה גדול כלל נפש",דהרי דוחין אין

נפש (בפני עב" כטרפה:).סנהדרין אפילו או כגוסס מוגדר אברים כשהתורם כ"משא(ואפילו

דידןבנ חייו,)ידון לקצר דאסור הפוסקים פסקו לרגע,כבר אחר,ולו אדם להציל במטרה

ביהודה"שו'ע[ נודע חו"מהדו(ת סי"ת צ"ושו,)נט'מ אליעזרת סי"ח(יץ ה'י פרקים ,)ו-כה

ישראל התפארת של הצעתם ידים בשתי פ(שדחו סוף יומא חנוך,)ח"בועז ,)רצו'מצ(המנחת

עב(והמאירי .:)]סנהדרין
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לרוצח (נחשב ההנשמה)1: מכונת את שכיבה שהוציא)2(או,הרופא הרופא

האברים .את



הוגד החולה ההנשמהאם מכונת כיבוי לאחר כמת ע–ר י"אפילו

הלב–איסור פעימת החת(והפסקת הנ"וכדברי אפשר,)ל"ס איסור איזה

האברים בהוצאת המנתח?להיות לרופא החולה רציחת את ליחס ניתן איך

?השני

הגרש זצ"כתב אויערבאך כת(ל"ז הו"תשובה שולחן"י בספר ד

רפואה ערכי עמ"ח,שלמה קדםשב)לה'ב בצורה,ימי ונחלה שנפגע מי

כ ש"משמעותית אליו"כ תחזור לא והנשימה שימות מראש ברור ":היה

כמת מתחלתו אותו רואין הפסקת,שפיר עם מיד כלומר

מתעלף,הנשימה רק היה שבתחלתו חוששין גם...ואין כך

הזמן,בזמננו בשיעור רק הוא שההבדל דבזמננו,אלא

נתאר הצלה דרכי עילוףשיודעים חשש של הזמן יותר ך

לחיים להחזירו תקוה כל אפסה שכבר כזה לזמן עד .ונמשך

מ להחזירו"אבל הצלחנו לא דבר של בסופו אם בזמננו גם מ

הנשימה,לחיים שפסקה הראשון מהרגע כמת חשיב דשפיר

להצילו... דרך יש אם שאף לומר חידוש קצת בזה שיש ואף

באפו נשמה ל"דמ,ולהחזיר אם ולאמ דבר שום נעשה א

נשימתו לו הראשון,חזרה מהרגע למפרע כמת חשיב דשפיר

מלנשום .ע"וצ,שחדל

הנ האברים תורם של דינו מהו עיון צריך זה את"לפי שהוציאו לפני ל

די.אבריו הוא האיברים הוצאת לבין הלב פעולת הפסקת שבין הזמן משך אם

שמשך,וכאמור–מצומצם ככל רפואית יותרמבחינת קצר הצלחת,זמן כן

יותר גדולה השני בחולה אלו אברים לעמוד(לפעמים,אכן–השתלת וקשה

מסוימים אחוזים נשמתו)על אליו ולהחזיר התורם את להחיות עדיין אפשר

החיונים אבריו את ממנו שמוצאים שמוציא.בשעה השני המנתח הרופא ולכן

החייאה של אפשרות כל מונע אבריו .את

הגרשז,ובכן שיטת הנ"לפי נחשב,ל"א האברים תורם אם לדון צריך

החיונים אבריו את שהוציאו לפני אך לבו פעימת שהופסק לאחר לאו,כחי .אם

הנ במקרה לגרום"ברור גמורה בכוונה היתה ההנשמה מכונת שכיבוי ל
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הלב פעימת ינסה,להפסקת שמישהו סיכוי שום שאין שלמה ובמודעות

החול את את(הלהחיות וכיבו ניתוח לחדר התורם החולה את הביאו לכך שהרי

ההנשמה קדם).מכונת בימי ליישומו הדין שהדר לומר אפשר כאן דהיינו,אולי

כמת" מתחלתו אותו רואין הנשימה,שפיר הפסקת עם מיד שאין"כלומר כיון

החולה להחיאת מציאותי סיכוי .שום

הגרשז,אמנם זצ"סבר לה"א הצליחו שאם שנפסקל חולה חיות

לבו משמעותי,פעימת זמן משך לאחר שהחולה,אפילו למפרע מילתא איגלי

מת לא חי"אע,אכן בודאי הוא שכעת כיון מיתה סימני כל בו שנראו .פ

הגרשז"א של חידושו את להבין צריך זצ"כ שפסק"א במה דרך",ל יש אם

נשימתו]אך[...להצילו לו חזרה ולא דבר שום נעשה כמת,לא חשיב דשפיר

מלנשום שחדל הראשון מהרגע משך."למפרע לכל כחי נחשבהו לא מדוע

להחיותו עדיין שאפשר להחיותו–הזמן אפשרות עוד יש אם ניתן,שהרי האיך

כמת כבר מתים?להגדירו להחיות בידינו ?וכי

החולה"ולפענ את מגדירים אנו אין שאכן לומר צריך ,כמתד

באותם הלבדהיינו פעימת הפסקת לאחר ספורות מכן,אלא.דקות לאחר ,שרק

הלב פעימת את לחדש פעולה שום נעשה שלא ולא(כיון שנעשתה או

פונקציונלית–)הצליחה מבחינה מאשר,הרי עכשיו בלב ניכר הבדל שום אין

מקודם שהגרשז.היה להציע זצ"אפשר ע"א מוגדרת שמיתה סבר הפסקת"ל י

באופן הלב לתאר–מעשיפעולת אנו צריכים הלכתית שמבחינה וכיון

המות רגע את באופן,במדוייק מלפעול הלב פסק שבו הרגע אותו אלא לנו אין

ניתן,אמנם.מעשי שבו הזמן אותו המתנת לאחר אפשרית רק המות רגע קביעת

החולה את להחיות של,עדיין במצב אנו נמצאים רגעים שבאותם כיון

חי-אי לגבי החולהודאות של 7.יו

הנ האברים תורם לגבי להסתפק"ובכן יש כמת)1(ל כבר נחשב אם

לבו פעימת שהופסק מעשית,משעה מציאות או כוונה שום שאין כיון

להחיותו)2(או;שיחייוהו באפשרות יש שאכן כן"אע,שמכיון עשו שלא ,פ

נפק7 שיש זו"אפשר הגדרה לפי כהנים טומאת לגבי של.מ הלב פעימת שהופסקה ברגע

כמת,החולה מוגדר עכשיו הוא שאין הו,כיון מטמאאין אם,א באוהל להשאר לכהן ומותר

למפרע"צ,אמנם.החולה כמת החולה את נגדיר מכן שלאחר כיון באוהל,ע נשאר שהכהן נמצא

בכך נטמא ואולי .ל"ואכמ,המת
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באפשר שיש הראוי הזמן שעבר לאחר להקבע ניתנת רק המות רגע ותהגדרת

להחיותו לפני,אך–הרופא התורם החולה אברי את להוציא שהתחילו כיון

הנ הזמן את,ל"שעבר ממנו שמוציאים בשעה כחי מוגדר עדיין החולה הרי

.האברים

אלו'בלפי,ובכן החולה'צ,הבנות למיתת אחראי מהרופאים מי .לבחון

הח[ של מיידית למיתה גורמים דוקא לאו הרופא שמעשי ,ולהכיון

ההנשמה מכונת בכיבוי את,ובמיוחד להחשיב אם עת בכל לדון שצריך וכיון

כטרפה או כגוסס מיתת–החולה חיוב לענין רבות מינה נפקא יהיו ממילא

גלות,ד"בי ודין,חיוב רוצח שם לחלות דם"או ממנו ידרוש דמים [דורש פ"ע"

ה'הלמג"פ איז].י"רוצח להגדיר הוא להלן המטרה הרופאיםעיקר מן ה

החולה למות כרציחה,אחראי המעשה להגדרת להתחייס רציחה,בלי ,גרם

לכך והעונשים אלו.הריגה ענינים ומדוקדקתהבהרת למועד,קשה חזון .]ועוד





ראשון)א( הרוצח,במבט הוא הראשון שהרופא כיבה–ברור הוא שהרי

ההנשמה מכונת החולה,את ולמיתת הלב פעימת להפסקת הישיר הגורם .והוא

הנ"ואע החולה את להחיות אפשרות עדיין שיש כצד,ל"פ ננקוט ,לעיל)1(אם

החייאה פעולות לנסות אפילו כוונה שום שאין לחלוטין שברור הרי,כיון

ראשונה משעה כבר כמת נחשב .החולה

לומר אפשר רגע,ועוד קביעת שלדברינו פונקציהשכיון היא המות

מעשי באופן הלב פעולת הפסקת אם–של ללב שיש הפוטנציאלי בכח ולא

החייאה פעולות בו הגרשז–יפעלו דברי כפשטות ננקוט כההצעה(א"אם דלא

דבר"הרי,)לעיל שום נעשה לא למפרע...]החייאה[אם כמת חשיב דשפיר

מלנשום שחדל הראשון דידןובנ".מהרגע ההחייאהפ"אע,ידון הזמן שמשך

ע נקטע השני"הפוטנציאלי הרופא סוף,י ומת,סוף הונשם לא ואם.החולה

ראשונה משעה כמת נחשב החולה לכך,אכן ישירות שגרם הראשון הרופא אזי

ההורג הוא .הוא

כצד)ב( ננקוט אם כל–לעיל)2(ואפילו חי נחשב התורם שהחולה

להחיותו אפשרי שעדיין הזמן הראשון–משך הרופא את לחייב אפשר עדיין

ּכיבה את מכונת ההנשמה החולה לא היה הרופא נניח שלפני ש. במיתת החולה
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גוסס ולא טרפה למות–לא נוטה אכן היה הרופאים,הוא השערת לפי אך

ההנשמה למכונת מחובר אותו משאירים היו כך,אם על הצביעו הסכויים רוב

בער לחיות ממשיך החולה שבועשהיה עוד הסיר,לכן.ך הראשון שהרופא

ההנשמה מכונת לגוססהרי,את החולה את ההלכה,עשה שמבחינת ,בעוד

דבריו לכל ובריא חי היה עכשיו ומת.עד גוסס שעשאו חייב,וכיון הוא הרי

עז"וע,לקמן'תוס(במיתתו סנהדרין רמה יד 8:).פ

בסנהדרין)ג( רבנן.):עח(איתא בעשרההכוהו:תנו אדם בני עשרה

ומת זה,מקלות אחר בזה בין אחת בבת בתירא.פטורין-בין בן יהודה רבי

זה:אומר אחר חייב–בזה מיתתו,האחרון את שקירב יוחנן.מפני רבי :אמר

דרשו אחד מקרא אדם,ושניהם נפש כל יכה כי סברי.ואיש נפש:רבנן עד–כל

נפשדאיכא בתיר.כל בן יהודה סברורבי נפש:א נפש-כל דהוא .כל

ד(תוספות בגוסס"שם חייב)ה אינו הראשון המכה מדוע ,שאלו

הוא גוססהרי ש,עשאו למיתהוידוע גוססין נפשותורוב בדיני הולכין

הרוב נמי",ועוד.אחר והא מיחייב לא מי ומת למיתה ואמדוהו חבירו המכה

הוא למיתה ע."אמוד הגמרא"ומתרצים המשך עח(פ מיוחד:)שם דין דיש

לאו"ש אם ימות אם שנראה עד יברח שלא המכה את (חובשין שם"רש" ,)י

ממש בפועל שימות עד הרוצח את ממיתים ממשיכים.ואין זימנין"דותוספות

וחי למיתה דאומדין מייתי,נמי דרובא גב על והרגו,אף אחר שבא כיון הלכך

".פטור

תוס את'ובדברי שמשוה שמי מכןברור לאחר ומת לגוסס ,חברו

חברו במיתת לחייבו יש שמת,שפיר לחלוטין ברור שלא היכא לן מבעיא ורק

הראשון מכת מחמת מכתו,חברו על מכה והוסיף אחר שבא אפשר.כיון ועוד

התוס בדברי אלא'לפרש דינם נקטו למיתה'ברוב'שלא ומשמע–גוססין

למיתה הראשון–דבודאי דבריהםוחזרו.יתחייב בהמשך זה ענין על ,תוספות

מת לא עדיין שהנחבל מתי–שכיון לידע בידינו –ימותואפילו,אין

למיתה אמדוהו אם וחי"שהרי,ואפילו למיתה דאומדין נמי ,ומשמע".זימנין

דנן ההנשמה,דבמקרה מכונת הסרת מחמת ימות שהחולה בודאי דידעינן ,כיון

המ אשמת את להטיל יש הראשוןשפיר הרופא על .יתה

אליעזר"שו'ע8 ציץ סי(ת יז מסוכן)יא'חלק מחולה הנשמה מכונת הסרת באיסור ,שדן

בידיים רציחה דהוי .והעלה
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הגמ מות,.)עח(סנהדרין'וכדברי מכת הכה למיתה,שאם –ואמדוהו

מיד"אע מת שלא ודאי,ד"ובנוד.חייב–פ מהחולה ההנשמה מכונת הסרת

מות"מקרי כך,"מכת מחמת שימות לחלוטין לסנהדרין"ול.וברור ,:)עז(ד

בידו" וסמנין חץ בו ופיזרן,זרק אחר ופיזרן,ובא קדם הוא ,פטור–ואפילו

הוה להתרפאות יכול ביה דשדא פרש,"דבעידנא דהתם הן"כיון דהסימנין י

עצמו את לרפאות וביכולתו ההרוג של מוטל"משא,בידו שהחולה הכא כ

דומם .כאבן



להאמר,אמנם ניתן רב,האמת מקום אתשיש ולחייב להאשים שלא

החולה בהריגת הראשון .הרופא

ההנשמה"אע)א( מכונת כיבוי לאחר הונשם לא החולה סוף שסוף –פ

הגרשז של מפסקו שאני דנן זצ"מקרה דבריו.ל"א בהבנת דרכנו ההלכה,לפי

חי איננו שהחולה לקבוע ניתן שבו ברגע להתמקד אינו.צריכה כשהחולה

מוצלחת בצורה היה,מונשם עכשיו שעד לומר ניתן שבו מדויק זמן אין הרי

להחיותו לא,אפשר ואילך שכן.ומכאן היחיד,ומכיון הזמן את לתפוס צריך

בבירור לנו מעשי–שידוע באופן הלב הפסקת רגע .וזו

כנ"לפ בחולה המות רגע קביעת כעין"ז הוא דהיינו–"בדיעבד"ל

מוחשי עדות שום וללא ידיעתנו בכחמחוסר הלב פעולת הפסקת על אחרת –ת

בפועל הלב פעולת הפסקת של הרגע אלא לנו התורם.אין של במקרה אך

של,אברים פוטנציאל כל חוַסל רגע שבאותו לומר שאפשר זמן יש הרי

ע–החייאה החיונים החולה אברי בהוצאת השני"והוא הרופא אם,וכדלעיל.י

הא הוצאת בשעת המות רגע את נקבע ולא,בריםאכן השני הרופא הרי

הרוצח"ה,הראשון .ה

כצד)ב( נניח אם הגרשז)2(אפילו דברי את להבין איך בחקירה א"לעיל

לגוסס"אע–ל"זצ החולה את השוה הראשון שהרופא לעיל(פ קבענו שהרי

ההנשמה למכונת מחובר שהיה עוד כך,שכל מוגדר היה מספיק,)לא בזה אין

הרופא את לחייב החולהבכדי בהריגת שסו,הראשון שמת"כיון ברור לא ס

בלבד ההנשמה מכונת הסרת מחמת החולה,החולה של בלבו היה דדילמא

להחייאה פוטנציאל קצת עוד א"וא.עדיין עד"כ הראשון הרופא את לחייב א

אזל כבר להחייאה כאן–שהפוטנציאל לזמן,אך קודם התערב השני הרופא

מיידית למיתה וגרם .הזה
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התוס)ג( מוכרחת)שם(סנהדרין'ומדברי ראיה עמד,אין כבר שהרי

י"הרה ב(גוסטמאן.ז.ג שעורים חיש,ק"קונטרסי אות י ,ל"וז,בדבריהם)עור

תוס"לענ כונת דוקא דלאו ברור דהוא'ד רוב משום הוא

מחובשין ללמוד יש נמי ממש בודאי נמי,הדין הוא דרוב
זה לענין ודאי תוסוכונ,כמו דקרא'ת כטעמא אלא אינה

משום כך אחר שחי למיתה באמדוהו דגם דמשכחת דכיון
הנרצח מת כן אם אלא נהרג רוצח דאין תורה גזרה הכי

ידו על דוקא,בפועל לאו הוא קרא דגלי עכשיו וממילא
כן,ברוב הדין בודאי גם .אלא

מחמת בעצמו מת לא החולה סוף שסוף הראשון"ומכיון כיבוידהי–"מכת ינו

ע ההנשמה הראשון"מכונת הרופא החולה"א–י במיתת לחייבו .א





כצד)א( ננקוט אם לן מבעיא הגרשז)2(לא דברי בהבנת לעיל א"בחקירה

וכדלעיל– להחיותו פוטנציאל ויש עוד כל כחי נחשב שהחולה ,דהיינו

ה הרופא את להאשים רב מקום החולהדיש ברצח הלה–שני שהוציא עד דהרי

אבריו חי,את בגדר היה עדיין כצד.החולה ננקוט אם אפילו –לעיל)1(אלא

לבו פעימת שהופסק משעה כמת כבר נחשב שהחולה שום–דהיינו שאין כיון

להחיותו השני,ל"וכנ,כוונה הרופא את לחייב מקום יש .עדיין

כדברינו ננקוט אם לצד,לעילוכדהוכחנו שקביעת)1(דאפילו כיון

כנ בחולה המות כעין"רגע הוא להתמקד,"בדיעבד"ל אפשר דנן במקרה הרי

הלב פעימת מהפסקת חוץ אחר האברים–ברגע הוצאת שעת כשעת,דהיינו

צד.המיתה כפי הלב פעימת הפסקת רגע של מכיון,לעיל)1(הקביעה רק נקבע

ברירה לן מאור,דלית שום המותדאין כרגע לקבוע בידינו אחר מחושי אמנם.ע

האברים,כאן הוצאת בשעת להחייאה פוטנציאל עדיין דיש עדיף–כיון ,נראה

מוכח החיונים,ואפילו האברים הוצאת כשעת המות רגע את להגדיר ,דצריך

אבריו את הוציאו לא אילו החולה את להחיות פוטנציאל עוד דיש ,כ"וא.כיון

ה דהוצאת למתכיון משוהו שהוציאם,אברים השני הרופא הוא,הרי הוא

.הרוצח
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התוס,ועוד)ב( דברי בהבנת שעורים הקונטרסי כ"ג,סנהדרין'כדברי

הראשון שהרופא בודאי,מוכח אם ואף לגוסס החולה את משוה שהוא אף

כך מחמת מת,ימות לא שהחולה זמן הראשון–כל הרופא את להחשיב אין

פטור",עצמם'התוסוכדברי.לרוצח והרגו אחר שבא אך,"]הראשון[כיון

חייב אכן השני,השני הרופא היינו דנן .ובחולה

כיבוי שבין קריטיים רגעים באותם החולה מעמד מה לחקור צריך אך

האברים הוצאת לשעת ההנשמה כמובן"וכ(מכונת צד,ז בחקירה)2(כפי

לכו).לעיל ההנ"ברור מכונת שהוסר שברגע לגוסס,שמהע נחשב הן–החולה

בחייו הנשאר זמן קוצר מבחינת והן רפואית שכיון.מבחינה בפשטות ונראה

ע נגרם הגסיסה ידישמצב אדם–הרופאל בידי לגוסס נחשב החולה ,הרי

אדם מדיני פטור שההורגו כחכמים כןו.ופסקינן אשמת,אם את נטיל אם

השני הרופא על בפועל רק,המות הוא שמיאהרי כלפי בגמ.חייב ראאמנם

שם( לר)סנהדרין רבנן בין המחלוקת בתירא'שהובאה בן חקרו,יהודה

אדם בידי גוסס :בהגדרת

לטריפה]רבנן[מר ליה לגוסס]ב"ריב[ומר,מדמי ליה מדמי

שמים לטריפה.בידי ליה דמדמי מדמי–מאן לא טעמא מאי

שמים בידי לגוסס לא?ליה שמים בידי ביהגוסס איתעביד

מעשה,מעשה ביה איתעביד לגוסס.האי ליה דמדמי ומאן

לטריפה ליה מדמי לא טעמא מאי שמים טריפה?בידי

סימנים סימנים,מחתכי מחתכי לא .הא

בתירא'רלדברי בן בידייהודה לגוסס דמי התורם שהחולה פשוט

סימנים מחתכי דלא כיון צ.שמים רבנן לדברי מ"אמנם כיבוי אם כונתע

לאו אם לטרפה להדמותו בכדי כמעשה חשיב אחד.ההנשמה החולה,מצד הרי

לכך והביאו ההנשמה מכונת את כיבה שהרופא עד כלל גוסס בגדר היה –לא

לגסיסתו הגורם ברור מעשה צ.והוי מאידך מדמי"אולם כמה עד ע

לטרפה אדם בידי גוסס א–רבנן פישהרי על מעשהף לא,שנעשה הוא

לונעש מחוצה אלא האדם בגוף כןוא,ה מטרפהם שאני אפילו.קצת ובכן

שמים בידי לגוסס החולה את עושה ההנשמה מכונת כיבוי אם חכמים ,לשיטת

אע אדם בדיני אף יתחייב השני שהרופא את"אפשר השוה הראשון שהרופא פ

לגוסס .החולה
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הגרשז)א( דברי את נבין כצד"אם סוף,בפשטותלעיל)1(א שסוף כיון

אברים התורם את החייו לבו,לא פעימת הפסקת משעת כמת הוגדר הוא .הרי

זו סברה על קשה קצת ע,אמנם האברים הוצאת שבשעת ידיכיון הרופאל

להחייאה פוטנציאל לחולה היה עדיין לרפאותו–השני משתדלים היו ואם

אבריו את להוציא במקום בעזרת,ולהחיותו יתברךאולי והיה,ו מצליחים היו

ההנשמה מכונת את לו שכיבו לפני הקדום למצבו החולה פ"אע,ולכן.חוזר

כעין המות רגע קביעת כך,'בדיעבד'דהוי הוגדר שכבר הרופא,מכיון פטור

כמת מוגדר להיות שעתיד מחולה אברים שהוציא כיון .השני

להבנה,ועוד נסכים אם שאפילו הג)2(כיון דא,א"רשזבדברי א"כיון

התורם להחייאת פוטנציאל כל אזל כבר רגע באיזה אם,ועוד,לברר שאפילו

להחיותו ה,ישתדלו יצליח אם בידינו ספק לאו'עדיין אם לאו(דרכם ,ואם

הלב פעימת הפסקת בשעת מקודם מת כבר שהתורם את–)ברור מזכים שפיר

להג אפשר אם טובא להסתפק דיש כיון השני אבריהרופא הוצאת את דיר

מות של ברור כמכה .התורם

בגמ)ב( כו"ב('איתא בסייף",:)ק וקבלו אחר ובא הגג מראש תינוק ,זרק

דר ורבנן'פלוגתא בתירא בן לעיל".יהודה בסנהדרין כפלוגתא פלוגתא ,והאי

מקלות:דתניא" בעשרה אדם בני עשרה זה,הכוהו אחר בזה בין אחת בבת בין

אומר'ר,ןפטוריכולן– בתירא בן זה:יהודה אחר חייב–בזה מפני,האחרון

מיתתו כחכמים".שקירב דפסקינן הל"פ(וכיון ה'ד שאפילו,)ו"רוצח ברור

הבנה הגרשז)2(לפי זצ"בדברי לעיל"א את,ל קיצר"אפילו השני שהרופא ל

רגעים בכמה התורם חיי בזה,את משגיחינן הרשב,אין שהסביר א"וכפי

כז"ב(דושיובחי יהודה"ד.ק ורבי נפש"ד,)ה כל שתהא אדם נפש כל בעינן

שנים מיד ולא אחד איש (מיד גלות" פטור רק דהוי מדבריו ברור ).אמנם



ההבנות בשתי תלויה ההריגה אשמת שהטלת האמור מכל העולה

הגרשז זצ"בדברי כעת.ל"א ביכולתנו היה שאילו ברור דיןבי,אמנם היהת לא

גמור מיתה בחיוב מהרופאים אחד שום לחייב תמיד,יכול מהם אחד שכל כיון

חברו את להאשים יכול .היה
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ג חי"אמנם אדם למיתת אחראים האלו הרופאים ששני כשמש ברור כ

מפשע האשמה–חף מוטלת כקבוצה שניהם על ניתן.ובודאי עדיין אולי ולכן

החולה בהריגת שניהם .וכדלקמן,את

בחידושיו"הרשב כב"ב(א עבד"ד:ק הגמ)ה על ):שם(ראתמה

הגדיש" את פטור]והיה[...המדליק עמו ונשרף לו סמוך וגדי לו כפות ".עבד

הגמ למ'ומפרשת דפטור חציו"דניחא משום אשו ליה,ד קם דאמרינן משום

מניה פרש"ע(בדרבה שם"פ הרשב).י תמה מתחייב",א"ולכן והא פטור אמאי

העבדבגד על בנפשו שיתחייב קודם דלמ?"יש דאמרותירץ משוםאן אשו

שהצית",חציו לברוח[כל יכול העבד שאין האש"הו...]במקום הצתת משעת ל

כלים ששבר כרודף הגדיש על ונעשה רודף דמשעת...בגדיש משום פטור שהוא

בנפשו נתחייב לי...רדיפתו חשבינן ושעתא שעתא ההדכל שמת עד ."עבדרודף

ברציחה להתחייב שאפשר חזינן מכך(ומכאן קלבדדמוכח )מ"אמרינן

רוצח להיחשב לנ.מבלי מעט הענין את להרחיב אפשר דידןואולי ולומרידון

פישא על אף מעשית אפשרשמבחינה כרוצחי הרופאים אחד את להגדיר

החולה כיון"אעפ–של ידיהםכ מתחת יצא החולה ניתן–שמיתת

רודףל הוי מהם אחד דכל משום בהריגתו .האשימם





שונותחדר





יצחק ח"תשס●'מבית


ישיבה ראש







דלכאורה הלילה אחר הולך היום דלמה העירני ליברמן יוסף סנטור

והעדר חושך זמן הוא הלילה שהרי אור שיש בזמן בבקר להתחיל צריך יום היה

שק,אור בדבר להתחיל צריך היה היום כאורולכאורה האור,יים בהעדר ולא

מוחלט אפס זמן.שהוא הוא ולילה פנים והארת חסד זמן הוא דבוקר והסביר

ברכת השינה קודם בלילה אומרים ולכן מיתה מעין בו ויש וקושי פחד של

המות אישן פן עיני והאר ומתפללים שמירה,המפיל שצריך זמן הוי ואף,דלילה

סבי לגיבורים צריך היה המלך בלילותשלמה הפחד משום מטתו ביום,ב ולכן

אמונה צריך דבלילה ואמונה אמת אומרים בלילה אבל ויציב אמת אומרים

בלילות ואמונתך חסדיך בבקר להגיד ה.וכדכתיב חסדי כל את להבין כדי 'ולכן

הטוב העדר של זמן להרגיש מתחילה פחד,צריך של היה,זמן לא כן לא דאם

הטוב כל את להבין המסוגל אותנו .'שחנן

השבת ליום שיר צ(מזמור )ב"תהלים

אמרו'ר הראשון אדם הזה המזמור אומר שבא,שמעון לפי
הקב לפני לאדם סניגור ונעשה השבת רבון"יום ואמר ה

ה ימי בששת אתהמהעולם וכי בעולם איש נהרג לא עשה

ברכתי,מתחיל היא וזו קדושתי היא הראשון,זו אדם וניצול
של השבתמדינה בזכות שבת.גיהנם של כחה אדם וכשראה

השבת ליום שיר מזמור משורר (התחיל )ר"ב.

החטא על לכפרה באה החורבן,השבת על נחמה בו חזינן.ויש וכן

בברכות"מרש ובשבת"ד:מט(י בברכהמ)ה רחםז"שבשבת במקום נחם .אומר

מהרה שמעתי ר"והנה שליט'ג גרינבלאט נחמה,א"נטע הוי דשבת

החורבן תוכנו,על שבת בליל שאומרים דודי לכה הפיוט מלך,ולכן מקדש

ההפכה מתוך צאי קומי מלוכה קומי,עיר מעפר התנערי החרוז לפי,ולכן.וכן

ביו חלה כששבת ספרד דודי"נוסח לכה של הראשונים החרוזים שני אומרים ט
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האחרונים החרוזים האמצעיים,ושני את לא ה,אבל נחמהדהאמצעיים כולם ם

החורבן ביו,על מזכירים לא האחרונים"וזה ושני הראשנוים שני אבל ט

ביו אף אומרים זה ולכן לבד השבת על .ט"מדברים

החורבן על נחמה הוי דשבת דמה קדושת,ונראה הוי דמקדש משום

והיא,מקום זמן של אלא מקום של לא מקדש וכעין זמן קדושת הוי שבת אבל

של מקדש .מקוםתמורת

שיר מזמור ואמר פתח בשבת ופגע עדן מגן כשגלה הראשון אדם ולכן

השבת בזמן,ליום מקדש ענין אבל עדן גן ממקום שגלה השבת,דאף ,דהיינו

אצלו ג.נשאר והצלה"ושבת מנוחה יום דהיא העתידה הגאולה על מראה כ

השבתשוןוכל ליום שיר מזמור תמיד סוף לב,המשנה לעתיד שיר ,ואמזמור

העולמים לחיי ומנוחה שבת שכולו .ליום







משולשת"ד(י"רשל"זו עגלה ")ה לג: רמז עגלים פר'שלשה פרים

ערופה"יוהכ ועגלה צבור של דבר העלם ופר לשעיר.פ רמז משולשת ועז

ושעירי בפנים יחידהנעשה חטאת ושעיר מועד של ".מוספין

רש ב"ע(י"והנה הג)ר"פ בתוך ערופה עגלה דאינו,פרים'כלל אף

בחוץ ועריפתו צ"וא,קרבן בחוץ"כ דהוי דאף לעזאזל שעיר נמנה לא למה ,ע

דברים וידוי של פנים כפרת גם בו יש חוץ כפרת ומלבד והקדש קרבן הוא .הרי





ברמב"וע ה,ל"וז,ן"ש קווי כי להודיענו הזה בספור הכתוב 'יאריך

כח עוז,יחליפו תתן עיף,ויראתו והוא הדרך מן בא אבינו יעקב הנה ויגל,כי

הרועים כל אליה צריכים היו אשר האבן להם,לבדו אשר צאן עדרי ושלשה

להניעה יכולים אינם עליה רובצים כלם ושומרים רבים .כללרועים

של ועוזו כוחו את להודיענו בזה כאן האריכה דהתורה דמה ונראה

אבינו יעקב,יעקב שאין להודיענו הכתוב ובא מעשו בורח עתה יעקב שהרי
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כח ובעל חזק גם הוא דיעקב וחזק גבור הוא ועשו חלש שהוא משום ומה,בורח

שא לברוח אמו צוואת משום אלא חלישותו משום אינו אחיו מעשו םשברח

אחד יום שניכם גם אשכל למה רבקה שאמרה וכמו ויהרגוך בניו יקומו תהרגהו

כז( ).מה:בראשית









אחיכם",י"רשל"זו שמעון.ואת לרבות"רוה.אחר;זה בו נזרקה ק

שמעוןוהנ".יוסף של שמו את הפעם יעקב הזכיר דלא דמה נראה משוםהואה

איננו שיוסף בזה יד לו שיש אותו .שחשד





הקודש",י"רשכתבו בלשון אליכם המדבר פי הרמב"וז".כי ן"ל

אליכם"ד( המדבר פי כי :)ה

הקדש זה(בלשון מליץ ת,)בלי והוא המפרשים רגוםדעת

ולפיוס.אונקלוס לאמתלא כך להם שאמר איננה,ויתכן כי

הקדש בלשון במצרים אחד אדם שידבר דעתי,ראיה על כי

כנען שפת כי,הוא ומחרן כשדים מאור הביאו לא אברהם כי

היא עד,ארמית הזה לבד,והגל אחד לאיש לשון אבל,ואיננו

כנען לשון קר.הוא כי אותו יודעים במצרים הואורבים ,וב

המושל כי הלשונות,ואף לדעת והמושלים המלכים .שדרך

כתבוכ ד,מא(ן"הרמבך פענח"מה צפנת :ל"וז,)ה

ר פירושה'אמר ידענו לא מצרית מלה היא אם ואם,אברהם

יוסף שם ידענו לא שאומרים:מתורגמת הראשונים דעת ועל

נעלמים" ארצו,"המפענח כלשון נכבד שם לו שקרא כי,יתכן

לו אליו.שאל הקרובה כנען ארץ שפת יודע המלך שהיה .או

מגלה,וענינו כלשון.צפונה רבינו משה שם קראה בתו וכן

משיתיהו המים מן .עמו
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הרמב לפי הקודש"והנה לשון הבין פרעה אנשים,ן הרבה וכן

כנען,במצרים ארץ שפת שהיא מלדבר"וצ.מפני האחים חששו לא איך ע

יוס בפני זו בינותם"כדכתיב,ףבלשון המליץ כי יוסף שמע כי ידעו לא "והם

שם"רשל"זו).כג:מב( "י היודע: ביניהם המליץ היה עמו מדברים כשהיו כי

היו לכך להם יוסף ודברי ליוסף דבריהם המליץ והיה מצרי ולשון עברי לשון

עברי לשון מדבר יוסף שאין דבריהם".סבורים שהבין לחשוש להם היה ועדיין

מהמצריםכ הרבה עברי.מו מלשון הוא פענח צפנת בזה,ואם הרגישו לא איך

מצרי.האחים לשון וגם עברי לשון גם הוא פענח דצפנת .ואפשר

הרמב"ומ כנען"ש ארץ שפת לשון הבין פרעה שאולי בגמ,ן ראהרי

הקודש:)לז(סוטה לשון ידע לא דפרעה גמ.איתא כרש'והך שרק,י"אתיא

ד יעקב הקודשמשפחת בלשון ראיה,יברה הוי הקודש בלשון אתם דברו ולכן

יוסף .שהוא







"ן"וברמב כמו: הפשט דרך אבותיך'על יחיד,'אלהי יזכיר אבל

רבים אביך...במקום עמרם אלהי רבותינו רבה".ודעת נגלה"):א:ג(ובשמות

אביו של בקולו תנחומא"עליו במדרש עליו"וכן שנגלו אביך אלקי אנכי ויאמר

יתירא שלא כדי אביו עמרם של ".בקולו

ע בזה לבאר נראה הרמב"ואשר שכתב"פ מלכים הלכות ריש :ם

וכו הראשון אדם נצטוה דברים ששה בכל'על הדבר היה וכן

אברהם עד ו.העולם במילה אלו על יתר התפללנצטוה הוא

לפנות אחרת תפלה והוסיף מעשר הפריש ויצחק שחרית

ערבית והתפלל הנשה גיד הוסיף ויעקב ובמצרים.היום

ונשלמה רבינו משה שבא עד יתירות במצות עמרם נצטוה

ידו על .תורה

עמרם דהיינו אביך אלקי כוונת יתירות,וזהו במצוות נצטוה שעמרם

ונשלמה רבינו משה שבא עד ידובמצרים על את.התורה שיתן משה שתפקיד

ממצרים הגאולה נשלמה כן ידי ועל בסיני העם"כדכתיב,התורה את בהוציאך

הזה ההר על האלקים את תעבדון (ממצרים בזה)יב:ג" התחיל עמרם ובמצרים

עמרם אביו בעבודת המשיך ומשה יתירות במצוות .שנצטוו
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גאולה של הלשונות ארבע כל נכללו הקודמים בפסוקים ,והנה

בפסח כוסות ארבע תיקנו שכנגדם ולקחתי וגאלתי והצלתי ובתורה.והוצאתי

וז כתב "ל"תמימה שבהיותנו: מפני הארץ אל אתכם והבאתי תקנו דלא דמה

זהעתה על יין כוס לישא אפשר אי זרים בידי מסורה והארץ דלפי".בגלות אלא

חמישי כוס תקנו לא אדמתנו על היינו שאז שני בבית למה קשה .דבריו

הגרי"ממושמעתיו זצ"ר דהבטחת"ד הארץ"ל אל אתכם "והבאתי

העתידה הגאולה על גם לזה,קאי כוס תקנו לא עדיין להביא.ולכן מנהג יש לכן

העתידהכוס הגאולה על שמורה אליהו של כוס הנקרא אליהו,חמישי שהרי

הגאולה על לבשר מיוחד.יבוא כוס תיקנו דלכן שכתב תמימה בתורה ועיין

והארץ האומה ולתחיית לביאתו מקווים שאנו ורמז לזכרון אליהו של .לשמו

דלשון ושתהיה"מורשה"ונראה לעולם נחלתנו שהארץ זה על מורה

ל לעולםירושה דבר(נו בהעמק י"וע).עיין שפיר על"כ מורה זה שפסוק ל

העתידה ה.הגאולה כשדיבר מקודם משה'והנה אתכם"אמר)יז:ג(עם אעלה

זבח ארץ אל והיבוסי והחוי והפריזי והאמרי והחתי הכנעני ארץ אל מצרים מעני

ודבש כלל,"חלב העמים הזכיר לא כאן הגאולה,אבל על כאן שמדובר

.תידהעה







פסח"ד(י"רשל"זו ועשה ")ה מיד: פסח יעשה המתגייר כל ,יכול

לומר עשרתלמוד בארבעה גר אף עשר בארבעה אזרח מה הארץ האזרח ".והיה

הה"וצ מה אמינאע דאינווה אף מיד פסח קרבן יביא השנה באמצע אף גר שכל

ניסן"י פ.ד חכמה במשך עיין וז'והנה :ל"בהעלותך

בלא דוקא זה העוף עולת קרבן להביא צריך דגר דאף יתכן

והוא קרבן בלא סגי הצבור עם פסח עשה אבל פסח עשה

אח ואוכל קרבנו את להביא צריך אינו ותו הארץ כ"האזרח

קרבןכמו,בקדשים בלא פסח אכלו אמר.שישראל ולכן
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כו יגור כו'וכי פסח כ'ועשה לו והיה"המול לעשותו כי ז

הארץ לכל,פירוש,כאזרח ישראל כשרי ככל יהיה שמעתה

קרבן בלא כלל.הלכותיו נזכר לא חדש זה כי כן,ואם רק

פ דסוף לערב'משמע פסחו ואוכל טובל גוי דערל האשה

כלל קרבן נזכר בס.ולא שכתבתי מה בזה'ועיין שמח אור

הל[ כפרה'ריש .]מחוסרי

להרה שמחה שלמי בספר עוד ר"ועיין זצ'ג עלברג )ד"ס'סי(ל"שמחה

זה .בענין

ממו גם שמעתי גירות כקרבן גם משמש פסח דקרבן זה ר"ויסוד

הגרי סולוביצ"מרן זצ'ד מהגמ,ל"יק זה שם.)ט(בכריתות'והוכיח ,דאיתא

וכואבותי" דם והרצאת וטבילה במילה אלא לברית נכנסו לא בשלמא'כם

היוצאים:דכתיב,מילה העם כל היו מולים מהכא,כי נמי עליך:אי ואעבור

וגו חיי בדמיך לך ואומר בדמיך מתבוססת שם"וברש".'ואראך דם",י בדמיי

מילה ודם היה,"פסח פסח הקרבן וכן גירות משום היה דהמילה מבואר והרי

גירות הבתים,מדין על לאות מילה ודם פסח דם נתנו בתורת,ולכן היו בשניהם

לברית וכניסה .גירות

זהולפ ההי אמינאמובן מידוה פסח קרבן יביא המתגייר א"דה,שגר

גירותו להשלים פסח קרבן להביא למו.דיצטרך הצעתי ידי"כן על והסכים ר

בס( באריכות בזה ח'עיין קדם ס"הררי ).ז"נ'ב

חייבין,והנה ביטלם שאם עשה מצוות שתי הן ומילה פסח קרבן

כרת לברית.עליהן האדם את מכניסם דשניהם משום לזה הטעם כל.ונראה

זה ידי על לברית נכנס הנימול שנה"וי,יהודי בכל ישראל כל פסח דבקרבן ל

לברית פעם עוד נכנסים פסח.ושנה בקרבן לאכול אסור ערל דז.ולכן הוונראה

הפסוק ימימה"באור מימים למועדה הזאת החוקה את (ושמרת ועיין).י:יג"

"י"ברש ימימה: לשנה,מימים כר,"משנה לו(ע"דהיינו דהפסוק:)מנחות דסבר

פסח אקרבן הק,קאי ידי על לברית פעם עוד נכנס ושנה שנה דבכל ,פ"דפירושו

ל בו כתיב ב,'ושמרת'שוןולכן ברית את דשומר הקבדהיינו וישראל"ין .ה



רש"וז עיניך"ד(י"ל בין ולטוטפת ")ה בתים: ארבעה שהם שם ועל

טטפת שתים,קרויין באפריקי פת שתים בכתפי ר)"ד'סנ(טט שיטת .ע"והיא
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מדרשה נלמד ראש של תפילין בתי שמנין הוא מוזר דבר ולכאורה

לשונות ואפריקיהתלויה כתפי .של

שליט גרונבלאט יוסף מהרב של"ושמעתי תפילין דשאני בזה לבאר א

יד של מתפילין מכוסה.ראש להיות צריך הלב כנגד שהוא יד של ,דתפילין

לה"דש רגשיו את משעבד שהישראל זה על מורה דבר'י הם האדם ורגשי

וצנוע פרטי דבר הם היהודי ורגשי ואחד אחד לכל ברגשיווה,המיוחד ששליטה

שמים מלכות עול קבלת של קיום מחשבות.הויא כנגד הוא ראש השל אבל

ושכלו אליו.האדם להתיחס יכול אחד שכל דבר הוא וההבנה השכל ולכן,והרי

גלוי"הש דוקא הוי ד,ר המקרא ה"וזה שם כי הארץ עמי כל עליך'ראו נקרא

ממך רז,"ויראו ראש"דדרשו של תפלין שאלו וברכ(ל משעבד.).ות ראש השל

לה אדם של ושכלו הבנתו עולם',את באי לכל שייך וזה המוח כנגד הוא ולכן

בזה והבנה תפיסה להם שמבינים.ויש לשונות הוי דטטפת בזה מרומז וזלכן

הגוים .אותן

ש"ולפ תפילין ללבוש צריך למה גם מובן תפילין"ז שלובש זמן כל י

ראש לו(של הא,:)מנחות לקבדרגשי ואהבתו עליו"דם שמבוסס היסוד הם ה

והשכל .ההבנה





לו"ד(י"וברש שם שם "כתב)ה של: פרשיות מקצת להם נתן במרה

בהם שיתעסקו ודינין,תורה אדומה ופרה נו(שבת .)".סנהדרין

לקמן מ)כב:טז(ועיין לחם הששי ביום שלקטו המן ברשלגבי י"שנה

למשה"ד( ויגידו :)ה

מיומיים היום מה הגיד.שאלוהו לא שעדיין ללמוד יש ומכאן
להם לומר שנצטווה שבת פרשת משה והיה]ה'פס[להם

וגו והכינו הששי זאת',ביום את ששאלו להם,עד 'פס[ואמר
ה]כג דבר אשר לכם',הוא לומר ענשו.שנצטויתי ולכך

לו,הכתוב מאנתם]כח'פס[שאמר אנה הוציאו,עד ולא
הכלל ).ר"ש(מן

צ במרה"ולכאורה מקודם בשבת נצטוה כבר שהרי ביאור,ע מה ולכן

המן פרשת להם הגיד לא שעדיין להם.זה נתן דבמרה בזה לבאר יש ולכאורה

בהם שיתעסקו תורה של אותם,פרשיות שילמדו גם,דהיינו משה תיקן ששם
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ג ילכו שלא התורה תורהימ'קריאת בלא שקראו.ים הפרשיות אלו ולכאורה

רש,בהם כוונת אותם"וזה דילמדו דהיינו בהם שיתעסקו נצטוו,י לא עדיין אבל

אלו .במצוות

הרמב ביאר רש"וכן בכונת :ל"וז,י"ן

רש בהם"ולשון שיתעסקו פרשיות שאמר משמע,י
הקב שעתיד אותם ולימד ההם החוקים לצוות"שהודיעם ה

בכך התורהע,אתכם את אבינו אברהם שלמד הדרך ,ל
בשמחה אותם יקבלו אם ולדעת במצות להרגילם זה והיה

לבב נסהו,ובטוב ושם שאמר הנסיון שעוד,והוא והודיעם

במצות שאמר,יצוום השמועאםזהו לקול אלהיך'תשמע
בהם אותך יצוה אשר למצותיו .והאזנת





הר"ז ומפוארים":ן"מבל נכבדים במלבושים ומפואר נכבד כמו,שיהא

פאר יכהן כחתן הכתוב בדמותן,שאמר הן מלכות לבושי הבגדים אלה כי

התורה בזמן המלכים פירוש,ילבשו פסים כתנת לו ועשה בכתנת שמצינו כמו

פסים כדמות קדםוה...מרוקמת מלכי כבן ."לבישו

הרמב לפי גדו"והנה כהן שבגדי המלכיםן כבגדי הם דהוא"צ,ל ל

דהכה מלכות"משום בגדי ללבוש לו וראוי המקדש על שררה לו יש ואשר.ג

הכה של דמלכותו בזה לפרש המלך"נראה תפקיד זהו שהרי העם על אינו ,ג

הכהנים אחיו ועל המקדש על שולט שהוא הוא גדול הכהן של השררה .אלא

ברמב מבואר ד'הל(ם"וכן המקדש ")יב:כלי כ: הכהנים"וממנין ראש הוא ".ג

בגמ מאחיו.)יח(יומא'ועיין הגדול הכהן שדורש אחיו,מה משל שאם.גדלהו

אותו ומעשירים אותו מגדלים הכהנים שאחיו עשיר .אינו

בתוס גדול"ד:יב(ביומא'ועיין כהן "ה בפה): מתמנה גדול דכהן

דהד ומסתברא מקרא ליה דריש ובירושלמי בפה ואחיוומסתלק במלך תלוי בר

לכהנים".הכהנים ראש דהוא משום הוא הכהנים באחיו דתלוי מה ונראה

הסכמתם צריך ד'הל(ם"וברמב.ולכן המקדש כהן)טו:כלי מעמידין דאין כתב

בב אלא ושבעים"גדול אחד של משנהוכס.ד מהתוספתאף שהוא הביא שם

דסנהדרין"פ( כתוס,)ג .'דלא
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צ תרומה"והנה בפרשת ולא תשא כי בפרשת מוזכר הכיור למה ב

המקדש כלי יתר עם כלי.ותצוה משאר הכיור דשאני בזה לומר נראה ואשר

וצורת בנין מעצם שהן והמזבחות והשלחן והמנורה הארון כגון המקדש

אלא,המקדש המקדש צורת מעצם אינו הכיור שיקדשואבל כדי שנצרך רק

לעבודה שיוכשרו כדי ורגליהם ידיהם את ביומא.הכהנים מהמשנה לזה וראיה

י:)לז( עשה קטין בן וכו"דתנן לכיור דדין לכיור'ב מוכני עשה הוא ואף

וברש בלינה נפסלין מימיו יהיו שם"שלא מוכני"ד(י מפרש",ל"וז,כתב)ה

מראבגמ מימיו שיהו בבור לשקעו הכיורגלגל למימי לא,חוברים הוו,ואי

קדושים מים ליפסל הוא קדשים כבוד ולא בכלי שקדשו לפי בלינה ."מיפסלי

רש פירוש לפי מימיו"והנה יפסלו שלא לילה כל בבור הכיור משקעים היו הרי י

אותו,בלינה מורידים היו איך המקדש וצורת המקדש מכלי הוא הכיור ואם

שהכיור בשעה שהרי המקדשממקומו בצורת וחסר כיור ליכא בבור .מושקע

שבחי"אח[ מצאתי זבחים"הגרידושיכ על השמועה מפי בזה.)כ(ז איך,עמד

הכיור מסלקים מהמקדש,היו חלק הוא הכיור בכיור.]שהרי כתוב דלכן ונראה

בפ"משא,לרחצה כתיב דלא ושלחן מנורה גבי אורשתכ להדליק תרומה

הפני בלחם עבודתו ממצות,םבשלחן כחלק דהוי משום הוא עשייתן דמצות

משא עבודתם כתיב לא עשייתן במצוות ולכן המקדש דקיומו"בנין בכיור כ

ורגליהם ידיהם ממנו לרחוץ הכהנים בעד מוכן שיהיה [הוא גבי. דכתיב והא

הקטרת קטרת,מזבח מקטר מזבח מזבח)א:ל(ועשית שאינו להגדירו דוקא זהו

ק,העולה שכל מדםולא עליו מזים גם שהרי הקטרת בהקטרת עבודתו הוא יומו

ביוה והשעיר המזבח"הפר עשיית במצות כאן מוזכר זה ואין .]כ

פ שקלים בירושלמי עיין ה"פ(התרומה'אבל אומר'ר)ב"ד מאיר

וחכ,השלחן,דהפרוכת הקרבנות את מעכבין והמזבחות מעכב"המנורה אינו א

בלבד והכן הכיור בעבודתואמר.אלא כאן פנים בעבודת כאן פליגי דלא שם ינן

והכן,חוץ הכיור רק מעכב אינו חוץ ובעבודת כולם מעכבים פנים דבעבודת

סי( קדשים דוד במקדש דכיור).ב'מובא מוכח לכאורה הירושלמי לפי והנה

הקרבנות בהכשר מעכב במקומו כיור כשאין ולכן המקדש מצורת חלק .הוא

שכתבנ כמו דלא בגר.ווזה עיין והכן"אבל כיור במקום שגרס שם הקרן,א

הגר"ובגה(והכרכוב על תמה יומא"ש דבירושלמי ה"פ(א דהכיור)ה"ד מבואר
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מעכבין הגר)והכן לגירסת דאינו"ואפשר משום מעכב אינו דהכיור לומר יש א

המקדש ברמב.מכלי עיין מהל"פ(ם"אבל הל'א הבחירה :ל"וז,)'ו'בית

במ כליםועושין הקרבנות,קדש ולשאר לעולה וכבש,מזבח

למזבח בו לדרום,שעולים משוך האולם לפני וכיור,ומקומו

בין ומקומו לעבודה ורגליהם ידיהם הכהנים ממנו לקדש וכנו

למקדש הנכנס שמאל שהוא לדרום משוך ולמזבח ,האולם

לפני הקדש בתוך ושלשתן ושלחן ומנורה לקטורת ומזבח

הקדשים קדש

המקדש"מהרמבו מכלי אחד הוא דהכיור נראה .ם

ברמב בס"ועיין המצוותם יב(ר שורש חלק)ריש הוא הכלים דעשיית

המקדש בנין ברמב.ממצות הבחירה'הל(ם"ועיין :ל"וז)יח'הלג"פבית

העוסקים הכהנים כל שיהיו כדי דד עשר שנים לו היו הכיור

כאחד ממנו מקדשים לו.בתמיד עשו המיםש,ומוכני בה יהיו

חול;תמיד בלינה,והיא נפסלין שבה המים יהיו שלא כדי

קודש;ומקדש,הקודשמכלישהכיור בכלי שיתקדש דבר ,וכל

לן .נפסל,אם

שםועיי הראבן :ל"וז,ד"בהשגת

שהמוכני"א מקובלים ואנו בכאן רואה אני זרים דברים א

הכיור את בו קושרים שהיו גלגל והוא מים מקבל בחבלאינו

שיהיו כדי בערב בעזרה בבור ומימיו הוא אותו ומשקעין

ביומא זה כל ומפורש בלינה יפסלו ולא מחוברים מימיו

.ובזבחים

דהראב רש"הרי כמו מוכני פירש לבור"ד הכיור מורידין שהיו שם י

הרמב אבל בלינה מימיו יפסל שלא בלילה אחרת"מים פירש לא,ם פירושו ולפי

הכיור זזין שהרמב.ממקומוהיו דכיור"ואפשר לשיטתו דסבר משום כן פירש ם

ממקומו הכיור את יום כל יורידו איך ולכן מהקדש מכלי הוא,הוא הכיור שהרי

המקדש [מצורת שהרמב. שתמה משנה בכסף בפ"ועיין מהל"ם מקדש'ה ביאת

כתב"י'הל משקעים"ד עושין היו וכיצד שביארנו כמו בלינה נפסלין כיור מי

בבקרא יום בכל אותו ממלאין או אותו מעלין ולמחר במעין או מקוה במי ,"ותו

הראב כמו דפירש וצ"הרי הבחירה בית בהל שכתב כמו ודלא .]ע"ד
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בגמ .):לב(ברכותראעיין

אלעזר"א הקב,ר שאמר לי"בשעה הניחה ועתה למשה ה

גדול לגוי אותך רבשא,ואעשה לפניו של"מר כסא ומה ע

של כסא כעסך בשעת לפניך לעמוד יכול אינו רגלים שלש

וכמה כמה אחת על אחד ד"וברש.רגל ז"י רגלים שלש ל"ה

יעקב יצחק .אברהם

מהאבות"וצ יוצא משה שהרי אחד רגל של כסא שהוא משה אמר למה שהרי ,ע

רגלים ארבע של כסא היה דצ.ולכן הקב"אלא היה דאם ח"ל מכלה כלל"ה ו

גדול,ישראל גוי עושה היה כנסת,וממשה של המשך ולא חדש גוי זה היה

מהאבות .ישראל

קשה דזה עה,אלא הקב"שהרי שאמר שחת"פ כי רד לך משה אל ה

מהגמ"רש,עמך הביא גדולה"וז.)לב(ברכות'י לך נתתי לא מגדולתך רד ל

בשבילם די.אלא בית מפי משה נתנדה שעה מעלהבאותה של דכל.כ"ע,ן הרי

ישראל עם משום היא משה אח,גדולת זה הקב"ואיך אומר ואעשה"כ למשה ה

גדול לגוי ישראל,אותך כלל בלא אף חשוב דמשה .ע"וצ,הרי

צ י"ועוד שכל שבט יכלה שלא הבטחה יש שהרי השבטים"ע ב

לעולם בגמ,קיימים "קטו(ב"ב'וכדאיתא שבטא:) כלה דלא ל"וצ".גמירי

מלוחות רק נלמד זה ולכן מסיני למשה הלכה דהיא מסיני הויא זו שהבטחה

דצ(,שניות אף"אלא שהרי בטלה כן גם זו הבטחה אז ישראל חטאו דאם ל

ה שחטאו'שנשבע כיון בטל היה גם הארץ להם ויתן זרעם שירבה .)לאבות





דכת יקריבאדם'מאי כי מכם אדם ולא מכם יקריב לאשמועינן,כי אתי

הקרבן הוא כאילו עצמו את לראות יקר.דיש בכלי בזה .ועיין

לעקידה לרמז שבא עצמו,ונראה את שמקריב הוא קרבן ,שעיקר

הקרבנות לכל הבסיס היא יצחק עקידת אומרים.ולכן שאנו מנהגינו ולכן

הקרבנות פרשיות לפני העקידה .פרשת
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הרמב"וז פ"ל ריש מהל"ם הבחירה'ג :בית

ביותר מכוון מקומו ממקומו,המזבח אותו משנין ואין

לישראל,לעולם לעולה מזבח זה נעקד,שנאמר ובמקדש

בדברי ונאמר המוריה ארץ אל לך ולך שנאמר אבינו יצחק

ה בית את לבנות שלמה ויחל המוריה'הימים בהר בירושלים

אביהו לדויד נראה ארנןאשר בגרן דויד במקום הכין אשר

.היבוסי

מבואר הקרבנותמזההרי לכלל העקידה במקום.קשר דוקא היה המזבח

הקרבנות כל יסוד שהיתה יצחק .עקידת







תהיו" ת,קדושים כמוני וגו"יכול אני קדוש כי למעלה'ל קדושתו

(משלכם פ". רבה ד'בראשית פרעה"צ וידבר )ה

הו אפילו שיהא אפשר וכי תימה הקב"וזה שקדושת אין"א שהוא ה

שקדושת אני קדוש דכי מקרא ללמוד שצריך ודם בשר של לזה ושוה דומה סוף

משלנו"הקב גדולה .ה

לבאר נראה הקבואשר שקדושת לומר המדרש כונת דאין ה"בזה

הקב דקדושת אלא משלנו ודם"גדולה בשר של מזה לגמרי שונה דקדושת,ה

מופרש"הקב ושהוא היצירה מכל שונה ולחלוטין לגמרי שהוא בזה היא ה

שום לנו ואין אחר דבר מכל לחלוטין שונה והוא היצירה מכל לגמרי ומובדל

במהותו כלל ד,השגה מה נעשיםוזהו ודם בשר שאנו אפשר המדרש קאמר

בזה מהעולם,קדושים שחיים,בפרישה כאלו מאחרים נבדלים שאנו ובזה

ה,בבדידות בא לומר"ולזה בא"תלמוד אינו ודם בשר דקדושת אני קדוש דכי

חלק ונעשה לעולם מתיחס שהוא בזה אדרבה אלא מהעולם פורש שהוא ידי על

בתוכם חסד ועושה .מהצבור

הדברותוה עשרת כל כולל קדושים פרשת קדושים,נה שבפרשת אלא

דעשרת משום תגנוב לא במקום תגנובו לא כגון רבים בלשון נאמרו הדברות

המצוות לקיים הציבור חיוב הם קדושים שבפרשת משום,הדברות וזהו

הצבור אל ומצטרף שמתייחס ידי על דוקא היא קדושים שבפרשת שהקדושה
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ע מ"ולא שפורש ומהעולםי הן,הצבור קדושים שבפרשת הדברות עשרת ולכן

ג זה ומטעם הצבור בהקהל"חיוב זו פרשה נאמרה .כ





ה ויובל'הל(ם"רמבכתב התירו":ל"וז)י"הא"פשמיטה מה ומפני

ישקה לא שאם אלה מליחה,כל הארץ שבה,תיעשה עץ כל והואיל.וימות

מדבריהםואיסו בהם וכיוצא האלה הדברים אלו,ר על גזרו מן,לא איסור שאין

אבו שני אותן אלא שביארנוהתורה כמו שלהם תולדות ושתי ."ת

ברמב לבאר נראה משום"והנה אילנא לקיומא מלאכות דהתירו דמה ם

לבד עץ,הפסד כל מת והיה חרב הארץ היה מתירים היו לא דאם משום אלא

נו,שבה זה שממהשאין תעשה הארץ כל אלא לבד בשדהו זה לאיכר רק גע

לה שבת הארץ ושבתה אמרה התורה הארץ',והרי שתשחת מלאכות,ולא ולכן

מותרות אילנא לקיומי דאורייתא"ולהחזו[דרבנן מלאכות אפילו ].א







ב שליטראיתי רייזמאן צבי הרב לידידי כצבי רץ )א'סי(א"ספר

היחיד חובת או הצבור חובת הוי אי אלול חודש של שופר בתקיעת ,שנסתפק

הפוסקים בזה שנחלקו אבל'דר.והביא היחיד חובת דהוא סבר פרנק פסח צבי

ב"בשו חלק אליעזר ציץ לבד"מ'סי'ת הצבור חובת דהוא כתב נראה,ח וכן

הא משהמדברי ח"או(גרות סי"ח ).א"כ'ד

אלול בחדש התקיעות למנהג חדש טעם להביא הרמב"ע,ונראה ן"פ

יא"ר',הבמלחמות( הרי.ה שתוקעים)ף"בדפי הגאונים מנהג להסביר שבא

ותש"תשר למלכיות ותר"ת לזכרונות לשופרות"ת כאן"דממנ,ת יוצאים אין פ

הברכות סדר על שבר,תקיעות הוי תרועה תרועהדאי תקיעהנמצא,ים כאן דאין

שברים היא התורה תרועת ואי ושופרות זכרונות למלכיות,לסדר תרועה אין

וכו זו.'ושופרות קושיא ר,ומתוך תשר"סבר לתקוע שיש תש"ת תר"ת לכל"ת ת

ושופרות זכרונות מלכיות של וברכה על"והרמב.ברכה שתוקעין דמה תירץ ן
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במוסף הברכות מ,סדר זה שזהאין לכם יהיה תרועה יום של שופר מצות שום

דמיושב בתקיעות יצא דר,כבר משום הוא במוסף דתוקעין דין"ומה יום דהוי ה

הוא דתוקעים ומה צרה ליום נעשה ולכן מרון כבני לפניו עוברין עולם באי שכל

אתכם הצורר הצר על בארצכם מלחמה תבאו כי של בבהעלתך הפרשה משום

בחצוצרו וגווהרעותם כשרות',ת הקולות כל צרה בעת דתקיעות קיום ,ובעד

דר תרועה דיום שופר מצות לגבי המיוחדת"ורק התרועה דוקא שיהא צריך ה

ר תרועה"של או שברים או תרועה שברים או מלחמה,ה דעת תקיות בעד אבל

דהוא כל בתרועה סגי .וצרה

שופר דתקיעת דררא אינו באלול דתוקעים מה נראה תרועהוהנה דיום

דר לכם ר,ה"יהיה אינו התשובה"שהרי חודש דהוא באלול אלא ועומדים,ה

הנוראים הימים ומלחמה,לפני צרה יום של שופר הוא דשופר.השופר וקיום

בצבור דוקא הוי מלחמה בר,בשעת תוקעים עיר"ולכן בחבר במוסף דוקא .ה

ברמב מפורש ר"וכן סוף במלחמות במקד"ן דתוקעים דמה מלחמהה ובעת ש

ישראל דכל כנופיא דהוי משום חובת.הוא הן אלול של דתקיעות נראה ולכן

ביחיד תוקעים ואין לבד .הצבור







א(תנן אומ'ר)י:ביכורים הגלילי מעבריוסי בכורים מביאין אין ר

ודבש חלב זבת ארץ שאינה בירושלמי"ועיי.לירדן הל"פ(ש טעם)יב'א עוד

הירדן מעבר מביאין שם,דאין "דאיתא לי: שנטלתי ולא לי נתתה אשר תני

ר.מעצמי אמר ביניהון ביניהון'מה מנשה שבט חצי נתת.אבין אשר דאמר מאן

מעצמי שנטלתי ולא מ,לי שבט מעצמןחצי נטלו לא זבת.נשה ארץ דאמר מאן

ודב ודבששחלב חלב זבת ארץ אינה כן ".אפילו

הירושלמי לפי משום,והנה הוא הירדן מעבר בכורים מביאין דאין מה

כתיב ביכורים מקרא ובפרשת מעצמן נטלו וגד את,דראובן הבאתי הנה ועתה

אש האדמה פרי הראשית לי נתתה כו('וגו'ר ).י,דברים

כתיב ביכורים מקרא בפרשת שם עצום",והנה גדול לגוי שם ויהי

(ורב מיוחד)ה:כו" לגוי נעשינו דבמצרים שהיו,דהיינו מלמד בהגדה וכדביאר

שם מצוינים גם,ישראל אלא במנין רק לא שגדלו פירוש ורב עצום וגדול
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המקנה.באיכות לגבי ועצום רב של לשון באותו השתמשו וגד ראובן ובני

ורב.להםש עצום היה וזה חשוב המקנה היה שאצלם הבאת.דהיינו בעד אבל

ורב עצום נעשה שהעם הוא שהעיקר להבין צריכים גדול,ביכורים לגוי שנעשו

היא שבידינו מה שכל הוא ביכורים ומקרא ביכורים הבאת יסוד שכל המבין

אלקים .מתנת

למשה שאמרו בזה ג"דכתיב,וכן ויאמרו אליו נבנהויגשו צאן דרות

לטפנו וערים פה (למקננו לב" שםועיי)טז:במדבר למקננו"ד(י"ברשן נבנה )ה

ובנותיהם"ל"וז מבניהם יותר ממונם על לטפם,חסים מקניהם .שהקדימו

כן לא משה להם טפל,אמר והטפל עיקר העיקר ע.עשו תחלה לכם ריםבנו

לצאנכם גדרות כן ואחר תנחומא,"לטפכם היההר.ממדרש העיקר שאצלם י

טפם ולא ומקניהם הירדן,קנינם מעבר ביכורים מביאין אין להירושלמי .ולכן



בגמ "יב(ברכותראעיין שמוע.) אם והיה שמע הדברות עשרת וקורין

כהנים וברכת ועבודה ויציב אמת בגבולין"א.ויאמר אף שמואל אמר יהודה ר

בטלום שכבר אלא כן לקרות המיניןבקשו תרעומת ד"וברש".מפני שם ה"י

וז "ל"בקשו שמע: בקריאת הדברות עשרת המינין.לקבוע תרעומת שלא,מפני

הארץ לעמי אמת:יאמרו תורה שאר שאמר,אין מה אלא קורין שאין ותדעו

בסיניהקדוש מפיו ושמעו הוא ".ברוך

בק הדברות עשרת דבעי דבמקדש במה היו,ש"ונראה בגבולין ואף

לק שייכי מישך הדברות דעשרת משום המינין תרעומת אלמלא כן ש"עושין

בברכות ה"פ(דלהירושלמי שמע)ה"א בקריאת מרומזין הדברות עשרת .כל



ל'הל(ם"וברמב בשבת":ל"וז,כתב)א:שבת נאמרו דברים ארבעה

מפורשי והן סופרים מדברי ושנים התורה מן הנביאיםשנים ידי על שבתורה,ן

ושמור שנאמר,זכור ועונג כבוד הנביאים ידי על עונגושנתפרשו לשבת וקראת

ה ."מכובד'ולקדוש

ז מרי אבא לזכר בשיעורים שבת)א"ח(ל"ועיין ועונג כיבוד בשעור

ברמב לבאר קבלה"שכתב מדברי שהן ועונג כיבוד דמצוות במצוות,ם קיום הן

זכור של עשה.ושמורדאורייתא מצות גם הוי דשמור מבואר דבריו לפי .והנה
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בגמ ושמור:)כ(ברכות'שהרי דזכור משם היום בקידוש חיבות דנשים איתא

בשמור חייבות ונשים נאמרו אחד רש.בדיבור שם מצוות"וביאר דהוי משום י

ברמב"ל הוא וכן עה"ת שמות"ן עשה)ח:כ(ת מצות גם הוי שמור .אבל

הרמב ביהם"אבל אית נמי עשה דשמור היראים.סובר שיטת הוא )צז'מצ(וכן

מפרשים כמה ביארו דבר,וכן העמק ה(עיין בשיעורים"וע).יב:דברים בזה ע

ז מרי אבר ).נט'עמ(ל"לזכר

מהתו גם ראיה להביא יש דתניא"והנה עשה מצות גם הוי דשמור כ

השבת יום את בלב.זכור יכול זכור אומר,אי השבתכשהוא יום את הרי,שמור

אמורה בלב בפיך,שמירה שונה שתהא זכור מקים אני ר"תו(הא בחקתי"כ פ

.)ג:צו







המצוה מן סור נביא:לבלתי של קלה מצוה למען.אפילו

ימים לאו:יאריך שומע אתה הן בשאולוכ.מכלל מצינו ן

אליך בואי עד תוחל ימים שבעת שמואל לו י"ש(שאמר )ח,א

ימים שבעת ויוחל וכתיב עולות שמר)ח,יגשם(להעלות ולא

היום כל לשמור עד,הבטחתו העולה להעלות הספיק ולא

וגו שמרת לא נסתכלת לו ואמר שמואל ממלכתך'שבא ועתה

תקום יג(לא למדת).יד-ז,שם משבשב,הא שליל קלה צוה

נענש שם"רש[.נביא ]י

א"וצ שמים בידי מיתה חייב נביא דברי על העובר שהרי בזה כןע ם

וצ חמורה מצוה אלא קלה מצוה זה .ע"אין





מא"וצ המעלך הזכיר הפסוק למה מצריםב בכונת.רץ נראה ואשר

ה שהושיע הנס את להזכיר הוא יצא'הפסוק פרעה ששם סוף ים על אותנו

ויזעקו מאד ויראו הים על ישראל בני את והשיגו פרעה וסוס רכב וכל עמו בכל

ה אל ישראל בקרא',בני יב(כמפורש שמות המעלך).י-ט:עיין כתוב ולכן

והשי ממצרים שכשיצאנו מצרים פרעהמארץ רכב סוס כל המצרים אותנו גו
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בשלום להמלט שאפשר נראה היה ולא מאחרינו ה,והים הים'בא את לנו .וקרע

שה למלחמה כשיוצאים לזכור צריכים זה עמנו'ואת שהיה וכמו עת בכל עמנו

סוף .בים







ממו הגרי"שמעתי מרן זצ"ר הלוי את"ד לאחד הוא המלך דתפקיד ל

ברמב.העם מבואר המצות"וכן בספר למנות",ל"וז,)קעג'מצ(ם שצונו היא

וינהיגנו אומתנו כל ויקבץ מלך להקהיל,"עלינו דהמצוה הקהל מצות גבי ולכן

המ וטף ונשים אנשים העם כל באזניהםאת שקורא הוא הלעי(לך חגיגה'ין

כולו)ג"הג"פ העם את לאחד המלך תפקיד וטף,דזהו נשים .אנשים

הרמב שכתב מה ה"פמלכים'הל(ם"ועיין בתורה)ו"ג דכתוב מה ,על

לבבו יסור ולא נשים לו ירבה יז(לא הקפידה",ל"וז,)יז:דברים לבו הסרת על

של לבבו יסור ולא שנאמר הכתובתורה דבקו לפיכך ישראל קהל כל לב הוא בו

חייו ימי כל שנאמר העם משאר יתר הרמב."בתורה כונת כל"וזהו לב שלבו ם

ע העם כל את לאחד חייב שהוא ישראל הרב"קהל דברי .כ

זצ"ולפ רבינו מאחיך"ד דוקא מלך למנות צריך למה שפיר מובן ,ל

א"ולהרמב מצד מגרים ולא ישראל שיהיה צריך אמום או המלך,ביו דתפקיד

איש ולא העם מקרב שיהיה צריך ולכן מהעם חלק ושיהיה העם את לאחד הוא

בכל.נכרי לחשוב צריך הוא שהרי לבבו ירום שלא במלך מיוחד איסור יש ולכן

לבבו ירום לבלתי דכתיב מה וזהו אותם ולאחד העם לשרת צריך שהוא עת

ישר)כ:יז(מאחיו קהל כל לב הוא הרמבדלבו וכדכתב .ם"אל

דוד עיר דנקראת וירושלים דוד בית מלכות בין מיוחדת זיקה יש ,ולכן

בלבד,והמקדש דוד בית למלכות אלא בעזרה ישיבה והמקדש,דאין דירושלים

העם כל איחוד על למ[מראין איכא לשבטים"לכן נתחלקה לא דירושלים ]ד

ברמב בחידושיו"ועיין טו(ן דהמקד.)תענית ישראלשכתב דכל כנופיא הוא .ש

ליוסף"ולפ ולא ליהודה המלכות את יעקב נתן למה מובן שהרי,ז

שהוא פסים הכתונת לו נתן ולכן ליוסף המלכות לתת יעקב חשב ודאי בתחילה

למלכות ברמב,סימן עה"דעיין המלכים"ן בני מלבוש היה דהוא לבסוף.ת אבל

במצ מלך היה בעצמו דיוסף דאף ליהודה למלכותנתנה מסוגל ולכאורה ,רים

צ המלך העםריךאבל את ומח,לאחד העם פירוד סיבת היה השבטים'ויוסף ,בין
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להרגו שרצו מאחיו יוסף את שהציל יהודה במצרים,אבל יוסף אל ניגש וגם

בנימין את להציל ניתנה,כדי ולכן העם את לאחד יכול שיהיה זה היה הוא

ליוסף ולא לו .המלכות







ממו הגרי"שמעתי מרן זצ"ר הלוי הוא"ד לתורה חתן דקורין דהא ל

חתן שמחת ממצות חלק דזה שיהא.משום לא היא שמחה דמצות דיסוד

משמחתו חלק וזה אחרים שישמח גם אלא שמח ברמב,הוא מפורש ם"וכן

לגר",ל"וז,שכתב)יח'הלי"פט"יו'הל( להאכיל חייב ושותה אוכל וכשהוא

האומללים העניים שאר עם ולאלמנה ואוכל,ליתום חצרו דלתות שנועל מי אבל

ואשתו ובניו הוא שמחת,ושותה זו אין נפש ולמרי לעניים ומשקה מאכיל ואינו

כריסו שמחת אלא הוא."מצוה בעם האומללים ובפרט אחרים דשמחת הרי

מש מצוהחלק שמחת זה אין להם דואג אינו ואם החתן.מחתו עולה ולכן

ה דפקודי בתורה'לתורה קורא שהוא זה ידי ועל לב משמחי רק,ישרים לא

דע אלא שמח אחרים"שהוא משמח גם הוא כך .י

בשו עיין סי"או(ע"והנה ריש ובשבת"שכתב)קלה'ח ובחמישי בשני

ואין פוחתין ואין שלשה קורין עליהםבמנחה כתב"ובהג,"מוסיפין שם ה

וז"הרמ בביה"א חתנים שני היו ואם ד"ל לקרות להוסיף מותר ישראלים והם 'כ

כיו הוי להוסיף"דלגבייהו שמותר במג,כ"ע,ט כן"ועיין נוהגין שאין שכתב .א

הרמ דברי צ"והנה בחוה"א דמוסיפין מה שהרי ויו"ע וכו"מ הוא'ט

על מראה העליות דרבוי היוםמשום מחייב.קדושת קדושתו חמור שיותר דמה

קרואים הצבור,ביותר את שיחייב היום בקדושת תוספת כאן אין הא בחתן אבל

הקרואים ומנין בעליות .להוסיף

ז"וע רבינו דברי שמחת,ל"פ דחובת משום הוא להוסיף דמותר דמה

דע עליה להוסיף מתיר החתן את לשמח הצבור וחיוב ע"חתן שהוא מה להי

ע הצבור ומשמח שקוראים"לתורה זה ידי על החתן משמח הצבור וגם התורה י

החתן בשמחת קיום הוי לעלות הצבור,אותו חיוב דבעינן[דהוא וכדחזינן

חתנים ברכת בעד ].עשרה

בברכות עיין של:)סג(והנה שונאיהם על חרב ונואלו הבדים על חרב

בת ועוסקים בבד בד שיושבים חכמים שמטפשיםתלמידי אלא עוד ולא .ורה
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דמעצם משום גם הוא לבד תורה ללמוד ולא בחברותא ללמוד המעלה והנה

בו שיש ועונג השמחה הוא תורה תלמוד טל(מצות האגלי בהקדמת בזה ).עיין

בשמחתו ולשתף לשמח מי לו שאין לבד תורה הלומד בעצם,ולכן לו חסר

.לימודו





ברמב וז"ועיין שכתב ה",ל"ן לפני היום נצבים אתם ,אלקיכם'טעם

ה לפני ומזומנים עומדים בבאורה'שאתם התורה לקבל כי בבריתו לעמוד כדי

אשר והאלה השבועה הוא והברית הארון לפני עומדים שהיו או אליו נאספו

ה בברית לעברך ובאלתו'יזכיר ."אלקיך

ברמב לבאר עמדו"ונראה לכן שבועה ידי על היתה דהברית דכיון ן

חפץ נקיטת צריך דשבועה מטעם הארון .לפני









תקרא"ד(י"רשכתבו הדברים",ל"וז)ה אלה מתחלת קורא היה המלך

במס בעזרה.)מא(סוטה'כדאיתא עושין שהיו עץ של בימה ."על

מטעם דזהו נראה במלך דוקא תלוי דהקהל התורה דקריאת מה והנה

ישראל עם כל לקבץ הוא הקהל תורה,דמצות וללמדם וטף ונשים אנשים

הולהשמ דבר באזניהם להם',יע שאמר שנפטר קודם גם רבינו משה עשה וזה

דברים ספר וגו,כל ישראל כל אל משה דבר אשר הדברים אלה ונראה',כדכתיב

את פעם עוד לחדש הסוכות בחג שמיטה שנת מוצאי בכל הוא הקהל דמצות

מותו קודם יום באותו שאמר והתוכחות רבינו משה מ.דברי רבינו משה לךוהרי

בגמ כדמבואר טו('היה הרמב.)שבועות בפיה"וכדביאר שם סמך"ם על מ

רבינו משה על דקאי מלך בישורון ויהי .הפסוק

ברמב לשמוע",ל"וז,)ו"הג"פחגיגה'הל(ם"ועיין יכול שאינו ומי

עצמו ויראה האמת דת לחנך אלא הכתוב קבעה שלא זו לקריאה לבו מכוין

מפי בה נצטווה עתה הא,הגבורהכאילו דברי להשמיע הוא שליח ."ל-שהמלך
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הרמב שכתב מה שליח"והנה דהוא דכונתו נראה הוא שליח שהמלך ם

רבינו-הא משה במקום שעומד דהיינו ה,ל שליח הוא לך'דמשה וכדכתיב

פרעה אל דברים.ואשלחך ספר את המלך שקורא הטעם דזהו דהוא,ונראה

לעם משה אמר,דברי עצמו מפי .וומשה

ברמבו סנהדריןם"עיין הסנהדריןבהלכות נשיא ,)ג"הא"פ(לגבי

,ל"וז

שבעים לי אספה שנאמר ואחד שבעים ומנינם גדולה סנהדרי

וגו הרי'איש עמך שם והתיצבו שנאמר גביהן על ומשה

ואחד ראש.שבעים אותו מושבין בכולן בחכמה הגדול

החכמ אותו שקורין והוא הישיבה ראש והוא נשיאעליהן ים

רבינו משה תחת העומד והוא מקום .בכל

נשיא נקרא גם מלך שניהם[והנה ומלך,ולגבי הסנהדרין ,נשיא

תאור לא בעמך דנשיא באיסור עובר נשיא]המקללם נקרא גם דמלך ונראה

מלך דין לו שהיה רבינו משה תחת עומד תחת,שהוא עומד ישראל דמנהיג

רבינו שקורא,משה הוא המלך הקהלולכן .פרשת







הרמב ב"כתב ,ל"וז,)ו"הג"פ(חגיגהכותהלם

אזנם ולהקשיב לבם להכין חייבין מכירין שאינן וגרים

וגילה ויראה באימה בסינילשמוע בו שניתנה כיום ,ברעדה

חייבין כולה התורה כל שיודעים גדולים חכמים אפילו

מכוין לשמוע יכול שאינו ומי יתירה גדולה בכוונה לשמוע

האמת דת לחזק אלא הכתוב קבעה שלא זו לקריאה לבו

שומעה הגבורה ומפי בה נצטוה עתה כאילו עצמו ויראה

הא שליח ה-שהמלך דברי להשמיע הוא .ל-אל

הרמב בלשון פסח"והמעיין של ההגדה מן לקוח שהסגנון יראה .ם

הוא כן ממצרים יצא עתה כאילו עצמו את לראות אדם חייב הסדר בליל דכמו

התורה מקבל עכשיו כאילו עצמו את לראות חייב הקהל מצות מה,לגבי וכן

הרמב כולה"שכתב התורה כל שיודעים גדולים חכמים דאפילו הקהל גבי ם
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בהגדה זה כעין מצינו בכוונה לשמוע וכו,חייבין חכמים כולנו כולנו'ואפילו

התורה את מצרים,יודעים ביציאת לספר עלינו הוא,מצוה העיקר דבשניהם

היום מתרחש הוא כאילו הישנה החוויה את התורה,לחוות ומתן מצרים .יציאת

הקהל יום שנקרא תורה מתן על מראה הקהל לשון טדבר(והנה )י:ים

וטף נשים אנשים דבאים הקהל במצות הוא וכן בסיני עמדו ישראל ועיין.שכל

פ"ברש ריש יט(קדושים'י ד:ויקרא ישראל"א בני עדת כל אל דבר ,ל"וז,)ה

בה" תלויין תורה גופי שרוב מפני בהקהל זו פרשה שנאמרה ושמעתי."מלמד

הגרי"ממו מרן דפרשת"זציק'סולובייצד"ר דכיון הדברותל עשרת קדושים

בה רמב(כלולין שם"עיין תורה)ן ומתן הדברות דעשרת בהקהל נאמרה לכן

ישראל כל בצירוף להיות הקהל,צריכין .כיום







בגמ קטמראעיין חנינא":):כח(ןועד בר חמא רבי לחתן:אמר מנין

בראש פאר)א"ס'ישע('שנ,שמיסב יכהן בראש.כחתן כהן בראש,מה חתן .אף

מנלן גופיה ישמעאל?וכהן רבי דבי כ(דתנא דבר,וקדשתו)א"ויקרא לכל

וכו,שבקדושה ראשון .'לפתוח

גדול ככהן היינו לכהן דומה דחתן דמה כ,ונראה בכליו תיבשהרי

יעטני צדקה גדול,מעיל כהן מבגדי הוא נל.ומעיל ע"ואשר בזה מה"פ פ

ממו הגרי"ששמעתי מרן זצ"ר הלוי הגר"ד זקנו בשם זצ"ל כהן"ח דתפקיד ל

המקדש קדושת על לשמור הוא ה.גדול מלאך שאמר מה בזה ליהושע'וביאר

ה אמר כה דכתיב גדול ת'כהן משמרתי את ואם תלך בדרכי אם וגםצבאות שמר

האלה העומדים בין מהלכים לך ונתתי חצרי את תשמר וגם ביתי אדם תדין אתה

ג( הכה)כ:זכריה המקדש"דתפקיד קדושת דהיינו חצרי את לשמור וזהו.ג

שקיימו מה דזה חנוכה שבת של ההפטרה וגם בהעלותך פרשת של ההפטרה

קדושתה על ושמרו המקדש את שטיהרו .החשמונאים

התפק גם עלוזהו לשמור בישראל חדש בית הבונה חתן כל של יד

דומה,קדושתה אדם של שלחנו ולכן המקדש לבית אנפין בזעיר דומה בית דכל

חז שאמרו כמו בישראל נאמן בית בכל שורה שהשכינה הפסוק"למזבח על ל
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בתוכם ושכנתי מקדש לי בתוכם,ועשו אלא נאמר לא כה(בתוכו )ו:שמות

בנ בתוך שורה ישראלשהשכינה .י

בשו ערוךועיין סי"או(לחן סע"קמ'ח בשבת",ל"וז,)'ב'ד נוהגין

מהפטרת פסוקים שלשה או שנים השבוע הפטרת אחר לומר חתן בו שוש"שיש

בה לכה".'אשיש דומה שהוא חתן של תפקידו מבואר דשם וצריך"ונראה ג

אשת עם יחד שבונה הבית על הקודשלשמור טהרת על שיהיה ."ו

לתורה"ולפ לעלות החתן את לקרוא שנוהגים המנהג להבין יש ,ז

מביתו גדול כהן מפרשין הכפורים יום קודם ימים דשבעת להא דומה דזה

פרהדרין במשנה.ללשכת עיין יח(וכן "יומא דין.): בית מזקני זקנים לו ,מסרו

שמא בפיך אתה קרא גדול כהן אישי לו ואומרים היום בסדר לפניו וקורין

למדתשכח לא שמא או תנן".ת :):יח(ועוד

אבטינס בית והעלוהו כהונה לזקני דין בית זקני מסרוהו

להם,והשביעוהו והלכו חכם)הוא(אם...ונפטרו .דורש,היה

לאו לפניו,ואם דורשים חכמים לקרות.תלמידי רגיל ,ואם

לאו.קורא לפניו,ואם לפניו.קורין קורין באיוב,ובמה

ובד הימיםובעזרא אומר.ברי קבוטל בן הרבה:זכריה פעמים

בדניאל לפניו .קריתי

הכה מחינוך דחלק גדולהרי יוהן בתורה"לעבודת וקורא דורש שהיה היה .כ

שע לתורה עולה שחתן גם הטעם דהוא בתפקידו"ונראה מתחנך הוא כך י

החדש ביתו על ולשמור גדול כהן .להיות

ממו זצ"ושמעתי ל"ר עולה שחתן הואל משמחתו דחלק משום תורה

בשמחתו קיום וזה אחרים יו.לשמח בשמחת שמחה"וכמו מצות מקיימים ט

ע ידיגם אחריםל ברמב.שמשמחים הל"כדמבואר טובם יום ).יח-יז:ו(כות

השומעים הצבור משמח גם הוא הרי בתורה כשקורא חתן התורה,ולכן דלימוד

שמחה ה,הוא פקודי משמח'כדכתיב לבישרים בזה(י שכתבתי במה עיין

ח שושנים גן סי"בספר .)כה'ב



יצחק ח"תשס●'מבית


הישיבה מנהל

*

שעברובח שבט הלבנה,דש את לקדש הספקתי לא .בזמנהלצערי

ולילה לילה החוחציבכל של הי,דשוהראשון כן.ניםמעונוהשמים ,כמו

לברכה הראוי האחרון חצות,בלילה כמעט עד ירד,מתחילתו אזחזרתי.גשם

יצאתיו,מחתונה חרבימציצההלבנהאתיראית,לשמחתי,מהרכבכאשר יכן

סידור.העננים להביא הביתה מהר החוצהךא.עליתי שחזרתי כמהעד תוך

נראת,דקות לא ואנה.הלבנההשוב אנה והלכתי ולא,יגעתי ביקשתיה

מאוכזב.מצאתיה הביתה בשעתה.חזרתי הלבנה את מלראות התיאשתי כמעט

לקדשה עוד שינהוהחלפ,שאוכל לבגדי .תי

החלוןב,אולם דרך שנית ראיתיה פתאום את.פתע שמתי בחיפזון

  .עוד הפעם הלבנה נעלמה, לדאבוני. החוצהומהרתי מה 'ּפיגמעילי מעל ה

ציבורי לגן ליכנס הכביש את לחצות במירוץ והתחלתי המשכתי זאת בכל

ביתי לדשאלו,מול הגןברדת נשתוך יותר הרקיומשם את לראות בהיח .קפוע

לא כויתהזהרתיידאבל מכסה על נכון)ל"מאנהו(ונתקלתי הוחזר .שלא

המשכתי ו ,לא חשתי לשבירת עצם, י ברַּכיפ שהרגשתי דם זורם משת"עא
מיליןוהל לשני קרוב וחזור הלוך גסה בפסיעה הלבנה,כתי את מצאתי .ולא

אכזבה,כמובן הביתה,מקודםיותרגדולהמתוך .חזרתי

הביתהוהנה שובי שלישית,אחרי פעם הירח אור ועכשיו,נגלה

הבית החוצה.מאחורי פעםנפלתי–מןויאלאו,רצתי למרות,אמנם.עוד

שה לחיברגלוקשוהכאבים בסוף,פשהמשכתי בפעםאבל לאזאתהגם

הלבנה את .מצאתי

ענןהשמים)שבטבז"ט(שלמחרתבלילה מכל נקיים והלבנה,היו

הע ראות מלאהלפי היתה עוד פיאף,ין להתמעטהשלפיעל התחילה .חשבון

נ* הורוויץ חיים המצויין לתלמידנו תודה אסיר זה"אני מאמר בהכנת לי שעזר .י
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אותי תשאלו כךואם כל התעקשתי הי,למה כלליהתולמה תשוקה

לקיים גדולה כךהדושיקתמצוכך כדי עד ממששפחשלבנה נפש במסירת תיה

זמנה אחרי לילה אותה אותושלאסיפורלכםאספר,וברכתי בפומביגיליתי

כה .עד

אר שנהלפני וחמש משה,בעים יעקב הראשון הגאון(בני זקני שם על

זללה נורא)ה"הצדיק בראשו.חלה סרטן הטיפולים,מצאו והניתוחוכל

מפורסם רופא הועילוביותרמוכשרהכהכירורגשל לא מצאנו,ולםא.בעולם

מבאפ צעיר יורק,לוערופא בעצמו,ניו אמון בנימלא את להציל יכול .שהוא

השני,כמובן לניתוח פיא,הסכמנו על הראשוןף ,ביותרהמפואר,שהרופא

שני לניתוח בתקיפות ברירה.התנגד לנו היתה !לא

הכיפוריםביןנעשההניתוח הסוכותליום ע,חג עמדנו ואשתי י"ואני

היקר בננו של שיצאספוריםרגעים.מטתו שלאחרי הראשונים הימים ,החגו

הפסיק בתכיפותאיםרופ.לנשוםמבנינו מהרו החולים בית פינת לחדרנומכל

לצאת מאתנו עליוובקשו לעבוד שעה.והתחילו חצי יצאו,אחרי עםהרופאים

לעשותעצובותפנים מה עוד ואין נפטר שהוא לנו ומרכבדלֶבֵא.ואמרו

עלינו שקבלנו.נפל רגע הרעהאתבאותו מהאחיות,השמועה ליאחת הודיעה

טלפון לי זצ,כשהרמתי.שיש אבא קול את שואל"שמעתי הבןעלל .שלום

לו סיפרתי בכיכאשר שקרהמתוך בכה,מה לא וכללהוא כלל הגיב ולא

אם.לדברי אותי שאל רק הלבנהיקעודהוא את לו.דשתי ואמרתי :חזרתי

רגע" מתלפני החביב,בני על,מתנכדך שואל לבנהואתה כך?קידוש עברבין

וענההוא!"זמנו קולו את קעודאם":הרים הלבנהילא את צא,דשת מהר

החולים אותה,הלבנהאתתמצא,מבית "!ותקדש

גבוהים בבנינים מסובב היה החולים הרקיעבית את לראות נתנו שלא

ממיל.ואובמל יותר שמצאתי)דקות'כ-ו"ט(רצתי דשתייוק,לבנההאתעד

אבאוציוויפ"עאותה לביהקרבתכש,בחזרי.של אשתי"י את ראיתי לפלא–ח

פניה על שקט ולוחשתהולכת–מראה לקראתי לחיים"בחוץ חזר משה יעקב

חי– משה כזה."יעקב דבר ראו לא בחייהם פעם שאף אמרו הרופאים .כל

שהוא,אמנם אותנו הזהירו שאנושיחולהעדייןהם הםיתרפאוהסיכויים

טובים היהו.לא תור,כן שמחת נפטרבמוצאי בני אחרי,ה שבוע בדיוק

עברשכמדומני,מאז.הנוראהמאורע קוחלא שלא אחד הלבנהידש את .דשתי
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אב את שאלתי לא פעם מאף הואריאא קהמיוחדהכוחמה דושישל

שהה הטבעואלבנה מן אותיחדש,למעלה לזרז אותו חיי,ף את,בחושך לעזוב

אע הלבנה את ולקדש החולים עבר"בית שכבר 1.זמנהפ

לדוןל אנו חייבים זו את:שאלותשתיבתמיהה לקדש מותר מתי עד

לגבימהו,ושנית,הלבנה כברכהההדין הפוסקים הדחק"חתהלאלה שבשעת ס

י אחר עד הלבנה את שעות"לקדש טח בליל שעות שש .ז"שהוא

הרמב)תכו'סיח"או(ע"והש "פסק2ם"בעקבות מברכין: אימתי עד

י,יהעל המולד"עד מיום י,ו בכלל"ולא מוסכמת."ו אינה זו שיטה םהחת.אבל

להקלסופר טעם ל)ב"קח"או(בתשובהמצא קד"אבהששלח קראקא"של ק

הנור הקאלרא מגפת בשנת :ל"וז,האבזמנו

ע... ונתכסהולא חזרה כי בידם כי]הלבנה[לתה ויען בעבים

וי מילתא סימנא על מאוד ההמון הרופאיםנצטערו כי דוע

הנ בחולי ובפרט בכלל המגפה בזמן מאוד שלא"מזהירים ל

יתנויצטערו עולא דאגה שום לב הר"על התחכם מ"כ

בליל גם תקוה יש עוד כי להם להורות הדואגים לב להשקיט

ט"ט בליל היה וכן בהיר"ז החדשוברכו...ז ברכת מאות כמה

ופרמכ גדולה שמחה עמ"ושמחו עצמו סמך שיירי'בסש"ת

לש"כה א"ג סי"ע רסנהדרין'במס...ו"תכ'ח ורב'בשם פרץ

ט שם בתשו"המאירי ואמנם הלבנה ברכת הכשר בכלל דבר'ז

רי"ססשמואל וז"י זה על מסיים הטעם"ו לנו נתברר ולא ל

בשאלתו"עכ היפה ונפשו אומרל מה הצעירה דעתי .להודיעו

וו סופרממשיך החתם :משיב

דפ משום יתחוואי והולכת לא"ת התחדשה בתחלת הנה ל

בר'נראי כמבואר שעי סרי תמני כ"בעליל דאע"ע'ה ג"ב

מ שעות שש אחר נראית מערבא לכל"דלבני בעליל להראות מ

היטביןעי,ברם1 תרב"וא(בבאר ש)ד:ח דמי באותומשהביא שימות ידאג לא שוב הלבנה קדש

ואילךחו יום מאותו .ש"ע,דש

בהל"הרמב2 עצמו בכלל)יז:י(ברכותכותם עד ולא עד להדיא פוסק חידושו,אינו זהו אלא

משנה בכסף המובא מנוח רבנו הרמב.של פשטות זהו לכאורה .ם"אמנם
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י עד אורה נרגש אינה עולם מערבא"באי ולבני שעות נמיח

לעדי החרכי'ומציצי'המביטי'היינו פעמים'בין וכמה להעיד

נראית ומעבריאינה העדי'להם באו ולא הואיל והשתא'החדש

עד"ק נראה אינה אורה אם יו כ"אחר שעות כשהיא"ח ש

ומא יהימלאה שלא מעט מעט שמתחסר רק עבר לכל 'ירה

י אחר עד החסרון הפחו"נרגש לכל שעות הי"וא'ח יכול'כ

י עד הפחות לכל כ"לברך חצי אחר שעות י"ח ג"השלב"ט

שעות שש כמו טשהוא ע"ולפעז"ביום לסמוך יש אפי"ד 'ז

הדחק בשעת .לכתחלה

נ דאמרי"אך היכי כי יותר עוד ז'ל נת'אחר וכמילוכבר בסמה

וכמ דמי בתש"פגימתה מפאנו'ר[ע"מ'וש עזריה ל"הנ)מנחם

ז לפ'עד כן אם לה הוא וגנאי פגימתה הי"נראית לומר'ז ראוי

ז ועד סופה כן האחרוני'כתחלתה לברךש'ימים יכול בחדש

ז כמו שלה פגימה הוה מברכי'הראשוני'ימי'שאז דלא 'והא

ט עד תשו"אלא שסיים מה לפי היינו הם"מ'ז ברכתה דימי ע

ז'ט ט'מתחלת תחלת לדיד"עד ט"ה'ז ט'ל נגד 'גלגלי'ימים

ע הירח גלגל ז"עד מסוף ולדידן ט'ש יום סוף שהוא"עד ז

י יום ט"תחלת הם קב'ז וחסרוןימים פחת ומשום לברכה עו

עדיין ליכא



וכו"נ'ברכוןויעיי בתקופתה חמה הרואה חמה'ט ערך ובערוך

לי מהל"פ'מיימו'בהגה'ומייתי הירושלמיברכות'י בשם

הגשמי גכשמתכםדבימות החמה כשמאירה'סה מעננים ימים

מברכי"אח שהי"וא'כ פשיטא החדשה'ראוי'כ הירח על לברך

שהי כלל החדש אורה נראה הארץ'שלא האירה ושוב מכוסה

אפי נברך לא אמאי ועכצ'מכבודה החדש שאינו"בסוף מפני ל

וא הלבנה מיעוט מפני י"שמחה לדוןכ שלפנינוש בנידון קצת

שמחי'שהי חושביםהעם כי בואה לסיםלקראת טובמןזה

        

.

זאת לצפיה ער היה מארי שאבא .ונראה
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החתתושיט סופרשל רמכ"גהמופיעם לסנהדרין"ביד אמר":ה דכי

קאמר בכלל ועד פגימתו שתמלא וקמא,עד מלא ממלא שיתסר ."ועד

לח ברכהועכשיו לגבי הדין מהו השניה הלכה?קירה תכו'סי(הבאור

ולא"ד המח)ה שבגלל מציע חדש הפרי הלבנה'בשם את לקדש מותר אם

ט בליל זמנה"אפילו שעבר אחרי זהל"י,ז קידש"בענין לא אם דבדיעבד

ט ט"עד בליל יקדש ומלכות"ז שם בלי ."ז

אפי ה'ואמנם הדחקלאלה בשעת שמותר אתסוברים לקדש

אפינואיהלבנה מותר אם ומלכותלשיטתם'ברור בשם לברך כזה לכל–בענין

ידיעפחותה הל קידוש.)מב(בסנהדריןגמראלימוד ברכת את המצטטת

במלה מלה כולה ובמלכותשבלבנה הגמרא,ם מתוך הברכה את רוב.וקורא

בפסוק המופיע ומלכות שם דלהזכיר סוברים ,לקרותומותרודבתלמהפוסקים

בברכות מסובךאבל .יותר

א(ץ"היעב יעבץ עם)פא:שאילת בתלמוד הברכות כל לקרוא התיר

שבהן אברהם.האזכרות המגן כתב הברכות",)ה:רטו(אבל שלומד בשעה

אומר וכבגמרא השם הזכרת בפי"בלא להרמב'מ בפ"המשניות ובתו'ם 'הרואה

הרואה"ר השקל".פ דבריומ)ה:רטו(המחצית את :סביר

וז התוספות צריכים"פירש:ל"וכתבו ברכות הני דכל י

בא ומלכות שם אמ"להזכרת כו"י בפירוש"וכ.ל"עכ,ה כ

הני"וא.המשנה בכל הזכיר לא למה המשנה מסדר רבי על כ

לטעות מקום ונתן ומלכות שם למודו"אע?ברכות דבשעת כ

המשנלגדולרואס שסדר רבי גם ולכן השם לגורסןלהזכיר יות

למודו בשעת השם להזכיר יבואו שלא הזכיר .לא

אחר"הרמב,אמנם טעם מביא מברכין כיצד פרק לריש בפירושו ם

הברכה נוסח כל את רבי הזכיר לא "למה לפי: ברכה כל תחלת הזכיר ולא

הברכות לכל משותף נוסח ה,שהוא אתה ברוך העולם'כלומר מלך ".אלקינו

דעתו לפי שרבי,ונראה חשש למודו"לא בשעת השם להזכיר אלא"יבואו

לקצר רצה מקומות,לשוןרק בהרבה המשנה .כדרך

חמד א(השדי ברכות זה"ע,מג:מערכת בענין שמאריך טענה)ש מביא

השקל מחצית על חזקה :יותר

קטז פסחים במסכת שנינו למה יענה מה לי היכן:ותמיה עד

וכו אומר ה'ר'הוא כן אומר וכו'עקיבא עד'אלוקינו
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ה אתה תנה'ברוך תני דתענית שני בפרק וכן ישראל גאל

ה אתה ברוך זימני דלא"עי'וכו'כמה התם שנא ומאי ש

להכי דחייש הרואה בפרק שנא ומאי להכי .ע"וצ,חייש

מוכרחים,מנםא היו הגמרא שמסדרי להסביר אפשר הלבנה בברכת

המח שגופא בגלל המלאה הברכה את בשםהיתההתםקתלולכתוב לברך !אם

התם מב(כדאיתא :.)סנהדרין

אשי לרב אחא רב ליה ברוך:אמר מברכי במערבא

חדשים ליה,מחדש מברכי–האי:אמר נמי דידן .נשי

יהודה כדרב יהודה.אלא רב ברוך...]'וכו[ברוך:דאמר

ה חדשים'אתה .מחדש

שעליהם,כאורהל הספקות שני לצרף לי נראה מותר:דננוהיה אם

ט ביום הלבנה את לחודש"לקדש את,ז אסור"ואף לימוד"עשמא,ל מותרי

ה שם שבתלמודב'להזכיר ספקא,ברכות ספק המ.לעשות )כ:רטו(ב"אולם

ס אמרינן לא ברכות דלגבי בפירוש אחד,ס"פסק לספק נחשבים הספקות ,וכל

להקל ברכות .וספק

צריכים שלנובאמת דבמהדורות אפילולהעיר כלהיכןו שכתובה

ובמלכות בשם הברכה "שבמהדורות."'ה נאמר אם אלא

הגמרא הברכותהקודמותשל במלואןברםאלה בשכתובות כינויוולא ,ם

חזל"יאו כוונת הבינו הראשונים השל"שהמפרשים הםלמה,ס"עורכי

בהסתפקו ברכות מיוחדו"ברוך"ברוב ובברכות בשםבלבד אותם כתבו ת

אע בכינוישפ"ומלכות כתוב .השם

נדרשונראה זו מקיפהדלסוגיא ודרישה יבוא,חקירה חזון .ועוד

היקר חתני שהערני במה מסיים ישיבתנו,ואני ,הקדושהמראשי

ר"הרה שליט'ג נויברגר ר,א"יעקב למרן דעת ביחוה יוסף'לעיין עובדיה

עמ'סיד"ח(א"שליט מחיןבענ,)אפ'טז שחלק ברכת מברכים מתוכאם

הזהואירלי בזמן חכם :ל"וז,על

למשה[ זכרון שהג]בספר חתר"כתב בעל סופר ס"משה

לברך אם מסופק הגהיה רבו על זו ,משולםר"ברכה

שהרמב מחיבורו"מכיון זו ברכה השמיט דה,ם ספק ט"ובלי

זו לברכה שראויים הזה בזמן חכמים לנו שאין ליה .דסבירא
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משולם רבינו כמו עוז גאון על כן נאמר שלא אפשר ,אבל

הגאון פני ואמר,וכשהקביל רבנן,פתח חכמי,תנו הרואה

ה אתה ברוך אומר שחלקלהינו-א'ישראל העולם מלך

ליראיו רם,מחכמתו בקול ומלכות בשם .ובירך

      לו ותירץ

פי על והפלפולתירוץ החריפות בשהמטות.ש"ע.דרך וראה

ע( צז דף בזה)ב"שם שהעיר (מה בשו. עוד דברי"וראה ת

מז סימן חיים אורח וועלץ אינו).ישראל זה באמת ,אולם

הרמב במפורש"כי זה דין הביא י(ם ברכות'בפרק מהלכות

יא כלל)הלכה השמיטו וטעה.ולא השומע ששמע .ונראה

רב מעשה שעה דרךומה ומלכות בשם לברך סופר החתם ינו

בש סופר,ס"לימודו החתם סובר היה הדין שמעיקר נראה

בש לימודו דרך ומלכות בשם שמעיקר,ס"לברך הדיןנראה

ומלכות בשם זו ברכה לברך שצריך סופר החתם סובר היה

בז הדורז"האף גדולי ערוך,על בשלחן לרווחא,כמבואר ורק

בהזכרת בירך בשדמילתא לימודו דרך כן,ס"השם ,שאלמלא

לבטלה ברכה ספק מידי יצא לא שבזה במגן,בודאי וכמבואר

סק(אברהם רטו בששהק,)ה"סימן לימודו דרך ברכה ס"ורא

לא השםצריך הזכרת בלי הוא.ומרה ליה דמסייע תנא ומצאנו

בתשובה גאון נחשון הגאונים,רב באוצר נד(הובא :ברכות

שנב בששהקור,)סימן מעשה"א שעת שאינה כיון ברכה ס

שמוציא,לברך נמצא השם בהזכרת הברכה יאמר אם

המהר.הלבטלש"ש כתב בס"וכן מרוטנבורג ץ"תשב'ם

תיטסימ( הי).ן הדין שמעיקר ודאי לברך'אלא שיש סובר

לימוד,מ"ובש כדרך כן עשה טוב בשומהיות (ס"ו שדעת.

שהקור"הגיעב מטב"בשאץ לומר יכול כהוייתןס הברכות .ע

מ יוסףש"ועיין בברכי דבריו שכתבנוובמה).רטו'סי(על

ח"בשו דעת יחוה ).ק"ודו).יג'סי(ג"ת

טעה למשה זכרון ספר המחבר שבעל לעצמנו לתאר מאד קשה אולם

כזה"ברמב פתוח ברמב,וברם.ם נוסחאות"עיין בשינויי פרנקל מהדורת ,ם

גירסא ברוך"שמביא (מברך"במקום'וכו"אומר ומלכות" שם בלא ).דמשמע

אחרות במהדורות הרמבומצאנו שכוונת דמורים גרסאות שינויי כאן"עוד ם

פשוטה בעזהשי.אינה נתרכז אחרות זו"ובהזמניות סוגיא על .ת



יצחק ח"תשס●'מבית


ישיבה ראש
ע כולל כ"ראש ועדינה מרדכי ץ"ש



בצלמו]א האדם את אלקים אותו,ויברא ברא אלקים זכר,בצלם

אותם ברא מלמדתנו).כז,א(ונקבה שתורתנו היהדות נגד טענו וכזב שקר

האשה של גריעותה ואומר1.על צווח הכתוב בראם,והרי ונקבה ,זכר

אומרים".אדם"קרא שיש מה הוא שקר גיסא(וכן ואשה)לאידך שאיש

הפיזי מגופם חוץ בכל הם השני,שווים את אחד משלימים ששניהם היא והאמת

מהווים ביחד,"אדם"הם לשניהם יש משותף פ.וגורל לך'ועיין לך

בן)יט,יז( לך יולדת אשתך שרה י,אבל שכלל חשב ייבנהשאברהם שראל

הקב,מישמעאל לו יהיה"ואמר כן שלא היתה,ה האבות דברית

,הוא אברהם של בנו שישמעאל שרה,ואף של בנה שאיננו היות ,אבל

האשה1 את פסלה שההלכה מה היא מזכירים שתמיד ממש בהן שאין ההוכחות מן ואחת

חש,כלומר.לעדות על כמו עליה רבנו.ו"שדנים בזה מישהו,ואמר פוסלת שהתורה שממה

גריעותו,מלהעיד על כלל הוכחה זה מןשהרי,והראיה.אין לעדות פסול יהיה

בשבועות,התורה הסוגיא מפשטות יותר,.)לו(כדמשמע להסביר צריכים לא לבד,ותו בזה כי

האדם אותו לגריעות סימן איננו לעדות שפסול להסביר,הוכחנו צריכים אנו ואין

לעדות האשה את התורה .פסלה

לו מקום אפילו שיש רבנו שהוסיף המלךאלא של לזה דומה באשה הפסלות שגדר ,מר

רש התורה"דלפי מן לעדות פסול שהמלך טעמא דהיינו משמע היא,י הכבוד שפחיתת מפני

בפניהם להעיד ושיעמוד דין בית בפני דין–והם,שיופיע לא,–הבית וממילא

עונו ונשא יגיד לא אם מלך לגבי לומר א,שייך בעבירת שאינו יגידוכל לא ירצה,ם אם אפילו

ולהעיד עדות,להתנדב ממנו לקבל לנו אפשר מזה,אי עדות מקבלים .להעידשרק

ג יש זה דרך באשה"ועל לומר מקום פנימה,כ מלך בת כבודה וכל זה,שהיות בדבר ויש

ולהעיד דין בית בפני להופיע הנשים את לחייב הצניעות חסרון ,הןפסולות,ממילא,משום

יגיד לא באם כלול שאינו מי להעיד,שכל כשר מרבנו.אינו שמעתי שכן .וכמדומני
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ממנו יצא ישראל שכלל יתכן ישראל(שהברית,לא כלל ענין עם)על היתה

דוקא לעיל.ביחד עוד שם יק)ה,יז(ועיין שמךולא את עוד רא

אברהם,אברם שמך נתתיך,והיה גויים המון אב הגרים,כלומר.כי לכל אב

בכורים( שלשה,)ירושלמי אלא אבות נקראו זה,ולא ענין נתחדש וכאן

נקבע ישראלשאברהם ומיד.לכלל תיכף כתוב אשתך)טו'פס(ושמה שרי

שרי שמה את תקרא שמה,לא שרה פסו.כי לשון כיומשמעות מורה זה ק

ד הודיעו שלו',כן שמו לאברהם(שבהשתנות של)מאברם שמה השתנה

לשרה כאן,שרי שרה–ואין שמה יהיה ולהבא אלא,שמכאן

,אמהות וגם אבות גם בעינן הישראלית האומה את ליצור עשר.כי וכל

היו כולם אבינו אברהם בהם שנתנסה אשתוהנסיונות תמיד,שרה כי

ביחד הכל ועשו שני,פעלו אלא אברהם אצל מצינו לא שרה מיתת ולאחר

יצחק,הענינים בנו ונישואי המכפלה מערת [קניית השני. זה בסיפור והעיקר

רבקה היתה מי ולהדגיש לבסוף,להודיענו האהלה,וכדכתיב יצחק ויביאה

וגו אמו רש,)סז,כד('שרה שמה"ופירש אמושהיא,י שרה דוגמת ,נעשית

יצחק בעלה עם ביחד לפעול יכולה היתה ביחד,וממילא שפעלו האבות כשאר

האמהות בראשית,עם מימי הששי ביום שהיה הקב,וכמו בריתו"שכרת את ה

והאשה האיש ורבו,עם פרו להם ויאמר אלקים אותם ויברך וכדכתיב

וגו',וגו הים בדגת וגו'ורדו לכם נתתי ('הנה רבנו. מדרשת ב,לקוח 'יום

שרה'לס אשתו,ד"תשל,חיי פטירת לאחר שנים .)ה"ע,כמה

וגו]ב וכבשוה הארץ את תיקון,)כח,א('ומלאו חובת האדם על שהוטלה

זה.העולם התורה מצוות בכל שלנו זהוההתחייבות צו ומהאי,על

להראות וחוה אדם עם יחד האבות נקברו מוסיףטעמא שהיהודי

היהדות עניני שלואת מבינות,האנושיות העולם אומות אין זה ודבר

משותפים,כלל דברים בינינו שאין עד מהם שונים כך כל שאנחנו חושבים כי

עיקר .כל

והנה]ג עשה אשר כל את אלקים וירא )הימים).לא,א שאר בכל

טוב כי אלקים וירא רק כאן,כתוב הששיורק הבריאהבגמר,ביום

דטו זה ביטוי מופיע מאודבשלמותה הוא.ב הלשונות שתי שבין וההבדל
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כלל רע שמה שאין על מורה אינו שמה,דטוב שיש כך על מורה רק אלא

טוב,הטוב כי האור את אלקים וירא האור,כגון בין אלקים ויבדל

וגו החשך חשךהרי',ובין טוב"עפוא,שמה בשם האור נקרא .כ

בשלמותה"משא היצירה כל שהיתה הששי ביום שום,כ להרע היה לא שאז

כלל בעולם הכל,שליטה גוט"והיה עוה,"אויסשליסליך ענין ובחינת ,ב"דוגמת

ד פנים'ומחה כל מעל .דמעה

הפסוק שעל התרגום את קוראים דסדרא בקדושה קדוש,והנה קדוש

ד וגו'קדוש שכינתיה',צבקות בית עילאה מרומא בשמי ארעא,קדיש על קדיש

עלמיא',וכו ולעלמי לעלם למקום.קדיש מרמז קדוש של הראשון הענין

עוזו–השכינה בחביון בצל,במקומו,שמה ולן בסתר יושב השני.שהוא הענין

כבודו הארץ כל שמלא כך על קאי קדוש עכשיו–של שהוא כמות הזה .בעולם

ה דוהענין אקדושת קאי שתופיע'שלישי הבא–כמות .לעולם

הבריאה החטא–מתחילת הקדושה–קודם בבחינת העולם היה

הנ הי,ל"השלישית צרות'שלא צער,בכלל מיתה,ושום וכדכתיב,ולא

מאוד טוב החטא.והנה לאחר והוכנס,אכן הבריאה ,בעולםנפגמה

בחינת עשה"ונתבטלה אשר ענין,כלומר".כל ,הביראהשנתבטלה

קטנים לחלקים הבריאה שנחלקה לכך גרם כעת.והחטא האדם של ותפקידו

שלמה אחידה של למצב היצירה את ולהחזיר הזה הפגם תוצאות את לתקן ,הוא

עשה"בחינת אשר בעולם".כל הזה לפירוד ישנו השבוע ימי ששת ורק,וכל

וחיבור צירוף קיים השבת הקבבבוא עם העולם הפייטן,ה"כל מרמז ולזה

דודי לכה אחד'ד–בתחילת ושמו היצירה,אחד איחוד של ענין יש ,שבשבת

העולם בורא עם איחודה ג.וגם היא כגוונא"וזאת בנוסח שמופיע מה כונת ,כ

וכו באחד לעילא מתיחדין וכו'דאינון דאחד ברזא דאתאחדת שבת ולזה.'איהי

רז באמר"נתכוונו פ(םל הבא)הרואה'ברכות עולם מעין היא ואשר,ששבת

במשנה איתא טעמא תמיד(מהאי המזמור)סוף הוא השבת ליום שיר שמזמור

העולמים לחיי ומנוחה שבת שכולו ליום לבוא לעתיד זה,כלומר.שיר מזמור

הבא לעולם הוא מעין,מצורף היא השבת שאף מפני שבת ליום משתייך ורק

הבא בבחינת,מורוכא,עולם בשלמותה היא הבריאה בשבת אשר"שרק כל

[עשה נמצא"ולפי". תוס,ז עצמו על עצמו'שהמקבל את כמכניס זה הרי שבת

הבא .]לעולם
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יש השבת קיומיםובשמירת עניני :שלשה

ממלאכה',א ששובת בזה תעשה ואל בשב .קיום

ג',ב דבעינן נראה לזה עשה"בנוסף קום איזה שמה שיהיה אתכ לקיים בכדי

דשבתון הרמב,העשה דברי אמור"ועיין לפרשת קודש)ב,כג(ן מקראי ,וטעם

ונאספים קרואים כולם הזה ביום הא...שיהיו בבית היום...'להקבץ לקדש

והלל בתפלה משתה...בפרהסיא יום אותו קודש....ולעשות מקרא והנה

העדה קרואי יתרו.מלשון לפרשת דבריו עוד יוםועיין את זכור הפסוק על

לקדשו לקדשו,)ח,כ(השבת והבלי....וטעם המחשבות מעסקי בו להפנות

ד,הזמנים בדרכי לנפשנו עונג בו הנביאים',ולתת ואל החכמים אל וללכת

ד דברי היום',לשמוע אליו הולכת את מדוע שנאמר שבת,כמו ולא חודש .לא

הרמב[ שחי"ומדברי סובר שהוא מתבאר האלה אפילון רבו פני להקביל אדם יב

,שבת ולא טוב יום נזכר רק בגמרא בשם.ואילו הובא החדש רב ובמעשה

הכתוב"הגר שבאור שבת–א ולא היום חודש איו–לא קאי וכמו,ט"דשבת

וגו בשר כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו חודש מדי והיה דכונת',בפסוק

היינו בשבת טוב–שבת מצותוהנה.]ביום של קיום יש תמיד תורה כשלומדים

תורה הרמב,תלמוד חידש בשבת"וכאן תורה הלומד שכל למצות,ן נוסף

תורה זכור,תלמוד של קיום עוד בזה ברמב,יש מצינו לא זה ומשמע,ם"ודבר

ג"דס ילכו שלא כדי רק הוא בשבת התורה דקריאת תורה'ל בלא אלא,ימים

הצריכו לשבשבת זהקרואים ביניהם.ענין איכא לדינא מינא נפקא ,ואולי

בשבת,דהיינו עליות שלש רק שיקראו הרמב,בצבור פנים"שלפי כל על ן

ג ילכו שלא תקנת בזה בב'יקיימו כמו תורה בלא ז',וה'ימים של הענין 'וכל

זכור מצות לקיים בכדי הוא הרמב,קרואים לפי קיום"ואילו שום בזה יהיה לא ם

תקנתדב,כלל לקיים ילכו'כדי ז',שלא .קרואים'הצריכו

מנוחתנו',ג ביום ואנחה ויגון צרה תהא מה,שלא טעמאואשר איסוראי יש

בשבת תחינות דוקא,לומר נאמרים ובקשות פיוע,דתחינות ,דיןל

צרה עת איננה [שבת חודש"וכשאמרו. ראש מנהג"ברכת שלהיה ח"הגרו

שעשה מי לומר לאבותינורק את,נסים אומר היה רצוןתפילתולא 2.]יהי

הזה2 רצון היהי לומר נהגו לא שבפרנקפורט ביאורים,וידוע שום עליו אין כן בגלל אשר

הירש הרב מהג.בסידור שמענו ז"וכן זקס מנדל ג,ל"ר זו"שבקלם תפילה אמרו לא ליתא.כ וכן

הסידורים אליהו,הישניםבכל אזור בסידור בזה .ועיין
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וכו מלזעוק היא שבת אומרים החולה את כשמבקרים אסור',וכן שהרי

בשבת חולי עניני שום הבא,להזכיר עולם מעין היא שייכןב"הובעו,שהרי לא

בכלל .צרות

לד להודות טוב אומרים השבת ליום שיר לשמך'ובמזמור ולזמר

,להגיד,ומרכל הנכון מן שזה רק שהקב,חסדךשלא ה"בשעה

לנו מראה ,שהוא בשעה אפילו שהסתלק,כלומר,אלא

השני,למעלה הפסוק פנים,ואמונתך–וכסיום הסתר בשעת .אפילו

ד שמחתני שירה,כלומר,'כי לומר הוא קל שדבר שפשיטא

ד)ארנן( שפועל בגילוי'בזמן כשאין,הוא אפילו שירה לומר צריכים אבל

בגילוי עו.הכל מעין שהוא מפני בשבת שירה אומרים הזה הבאובעולם לם

בגילוי"אע זה ענין שאין (פ רבינו. מדרשת )ד"תשל,שבט'ג,קטע

היום]א כחום האהל פתח ישב רש.והוא מהמדרש"והביא כתיב,י ישב

וא( לעמוד,)ו"חסר הקב"א,בקש לבניך"ל סימן ואתה אעמוד ואני שב ה

קל בעדת נצב אלקים שנאמר יושבין והן הדיינין בעדת להתיצב אני .שעתיד

מש( הרב"עיין נפש בספר בזה י).כ של"ועוד מנהגו דלפי המדרש בכונת ל

אחרים אצל מתארח כשמישהו מכובד,עולם אדם הוא הבית הבעל אם אפילו

ומשמשו,מאוד עליו עומד הבית ובעל יושב כיבוד,האורח לו וכדכתיב,ומגיש

ויאכלו)ח,יח(כאן העץ תחת עליהם עומד אברהם.והוא כשהרגיש ולכן

אצלו לבקר באה ד,שהשכינה את לשמש בכדי לקום העולם',התחיל ,כמנהג

הקב הוא"שהרי הקב.הוא)בביתו(ואברהםה לו ה"ואמר

נכוןשא זה בבחינת,אצלושהכל,ין תמיד יתברך ,והוא

שיהיה מי של ביתו שבתוך חדרים חדרי בתוך שאתה.אפילו ואמר והמשיך

לבניך הדיינים"שרז,כלומר,סימן על מאוד והחמירו דקדקו שלעולם,ל ואמרו

מתחתיו לו פתוחה גהנם כאילו עצמו את הדיין ז(יראה בו,.)סנהדרין ,וכיוצא

לשני ולהעניש לדון רשות אדם לשום אין חוטאים,דבאמת כולנו ,שהרי

כתיב וקושו ואח,והתקוששו עצמך אחרים"קשט קשט יח(כ קורה,.)שם טול

וכו עיניך טו"ב('מבין עונשים,:)ב שיהיו הוא הכרחי צורך יהיה,אכן דאחרת

הפקר העולם רעה,כל את איש מלכות של מוראה בלעוואלמלא חיים וכן.ו

רז דאבות(ל"אמרו קמא ג,)בפרק קיים'שעל העולם ועל,דברים האמת על

וכו לפסוק.'הדין רשות להם שאין ולהרגיש להבין צריכים שהדיינים אלא

ולהעניש ,הקב של שלוחיו בתור הסמיכה,ה"אלא ענין ,וזהו
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עבדינן–ז"ובזה[,לדון קא לוו,]שליחותייהו אסור הרשות אותה בלי

לאחרים ולהעניש הקב.לדון ליה דקאמר לאברהם"וזהו לבניך,ה סימן ,שאתה

אינם המשפטשהדיינים דבר לדון,על ,הקב ה"אלא

תמיד,האמיתיהוא יתברך הוא ,כמנהג,ולפיכך

שיהיו צריכים .וכמנהגוהדיינים

יתרו פרשת ריש וזבחים,)יב,יח(ועיין עולה משה חתן יתרו ויקח

האלקים,לאלקים לפני משה חתן עם לחם לאכול ישראל זקני וכל אהרן ,ויבא

רש שמה מהמדרש"והביא היה,י היכן ומשמש...ומשה עומד שהיה אלא

גמ.עליהם ברכות'ועיין הקני,.)סג(סוף אל שאול חסדואתה...ויאמר עשית

ישראל בני כל רש,עם ישראל,שהאכילם,י"ופירש זקני וכל אהרן ויבא שנאמר

וגו לחם בזה.'לאכל החסד גדר להבין היו,וצריך עניים לא והרבה,הלא

אדירים גבירים היו עמו לאכול שהזמין זה,מהאורחים נחשב .ומדוע

הסעודה בעד שילם שיתרו שמאחר לפרש הוא,ונראה ומשהההיה

היו ישראל זקני וכל צ,ואהרן יתרו"והיה עליהםל ,ומשמש

בישיבה היו ישראל וזקני וכל של,ל"וכנ,ושמשה בחשיבותו יתרו שהכיר אלא

רבינו הבעה,משה היה הוא כאילו למשה ושימש[ב"והחשיבו עליהם ,]ועמד

הוא ה.אצלוויתרו את בזה ייצג תמיד,ה"קבומשה יתברך שהוא

האמתי"הבעה הגמ.וכאמור,ב כונת שמה'וזוהי ר,ברכות בכבוד'פתח נחמיה

הבעה,אכסניא בכבוד התורה"כלומר בנין למען מממונם שתרמו בתקופת(ב

ביבנה הבעה,)כרם לאלו אף אז"או שעסקו התנאים לאלו כבוד שחלקו ב

התורה דרש,בבנין כבדו,וככה שלא יתרו לכבוד)ל"כנ(למשהומה אלא

מנכסיו,עצמו ומהנהו ומשקהו ומאכילו ביתו בתוך חכם תלמיד המארח ,כך

וכמה כמה אחת .על

וגו]ב בעיניך חן מצאתי נא אם אדני רש).ג,יח('ויאמר שהביא"ועיין י

התנאים לה(מחלוקת חול:)שבועות או קודש זה שם פשוטו.אם פי ועל

בזה היא המחלוקת ד,נקודת אל כאן מדבר אברהם היה המלאכים'אם אל .או

אל רק הזמן כל מדבר אברהם שהיה מורה המקרא פשטות ובאמת

ד,המלאכים עם מדבר היה שכאן ללמוד ההכרח התנאים למקצת להם .'ומנין

ב שיש כן'ונראה לבאר היה',א:הכרחים המלאכים אל שדיבר הזמן שכל

הפסוק מן חוץ רבים בלי מדבר יחיד–הזהתמיד בלשון מצאתי,שדיבר נא אם

וגו תעבור נא אל בעיניך ארצה',וב.'חן וישתחו מסיים הקודם ,דהפסוק
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לד שהשתחוה לומר נברא',ומסתברא לשום להשתחוות אחרי,דאסור ותיכף

כתוב ד,זה בעיניך'ויאמר חן מצאתי נא לד,אם שאמר מה דזהו 'ומשמע

לו שהשתחוה .בשעה

לשי יחידובקשר ללשון רבים מלשון שאל(נוי התנאים אותם ולדעת

הי רש,)מדבר'המלאכים בדברי כן"עיין אמר שלהם שלגדול שפירש וכיון,י

הוא יעבור עמו,שלא חבריו .יעמדו

הרמב בדברי עליון,ן"ועיין מלאכי שהם בהם הכיר ולכך,שאולי

להם אדנ,השתחוה בשם קראם טעמא מהאי רבם"ואולי בשם לשינוי.י ובקשר

הכרח זה שאין כתב יחיד ללשון רבים מהם,מלשון אחד כל עם דיבר אולי ,כי

פסוקים.כדרך מכמה דוגמאות לזה הרמב.והביא כתב כדרך"ולא ן

 לשון כדרך מש.אלא פי על בכונתו לפרש כ"ונראה

עה יתרו לפרשת ד"בפירושו אנכי כולןו,)ב,כ(אלקיך'פ הדברות כל נאמרו

יחיד המצוות...בלשון על יענש מהם יחיד כל כי אחד,להזהיר כל עם כי

יצוה,ידבר אחד ילך,ולכל הרוב אחר כי יחשבו עמהם,שלא ינצל .והיחיד

הפעם,כלומר עוד הדברות עשרת מופיעים קדושים כתובים,בפרשת ושמה

רבים וגו,בלשון תגנובו יש.'לא המצוותמחייבים בשמירת נכרתה,ש כי

מהווה,ברית יחיד וכל ,אחד כל נתחייבו וכן

נתחייבו.ואחד רק חסואילו שאם לומר מקום היה

המצוות על עוברים היו הצבור של רובו שרוב מצב היה היחיד,וחלילה שאף

לשמרם מחוייב היה תועלת,לא מה במהכי כה,יקיימםיש שבין מאחר

ע קיום כאן יהיה לא הצבור"וכה גם.י המצוות ניתנו יחיד(לכך לכל)בלשון

ויחיד ישראל.יחיד בכלל מצינו מיוחדת יחידים,וגבורה שם היו שתמיד

חוטאים שהיו הצבור כל נגד הרמב.שעמדו הביא פרשת"ולזה מסוף לפנינו ן

מות וגו)ה,יח(אחרי משפטי ואת חקותי רבים'את כמדבר,בלשון

,יחיד בלשון כתוב כך תגלה–ואחר לא אביך יצטרך,ערות שלפעמים

המצוות בשמירת בהם,להזדרז נזהרים לא הצבור ששאר מה .למרות

קדושים בפרשת שכתוב מה השוה לא,)ט,יט(וכן ארצכם קציר את ובקצרכם

וגו קוצריםשאף,כלומר.'תכלה כולם צדקהשהצבור עדיין,נותנים היחיד

ליתן בפסוק.מחויב לפרש נראה דוכן את כיאלוקיך'משם

נפשך ובכל לבבך בכל ללשון.תדרשנו רבים מלשון משתנה הפסוק שלשון

הכל,שהכל,כלומר.יחיד אין שלהם,אבל הבקשה אין כי

נפ ובכל לבבם ענין,שםבכל שהוא,שזהו ,כבר,באמתשמי
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הפסוק לשון היחיד.וכהמשך שזה יקרה פעמים בכלוהרבה באמת

בודד מאוד יהיה נפשו ובכל באופן,לבבו דוקא בודד,ולאו אלא

הרוחני דעותיו,בודד,כלומר,במובן עם מסכים איש [שאין וכמשל.

ה חובות אנשים,לבבותבעל מלא בחדר בחתונה היה שאחד יקרה ,שלפעמים

בדידות בעצמו שממה,וירגיש במדבר לבדו יהיה שאדם יקרה ,ולפעמים

בעצמו בדידות התורה.]ירגיש הבטיחה היחיד,וכאן ובלבשאם באמת

אלא,שלם עושים הצבור שאין ממש,למרות בודד יחיד שלבסוף,והוא

א הרביםימשיך את בודד,תו עוד ישאר .ולא

ביקש שאברהם כאן לפרש נראה יחיד(אכן ישאר)בלשון אחד שכל

יעזבו,עמו האחרים אם אצלו"שעכ,שאף ישאר מהם אחד אבינו,פ שאברהם

שלו הבדידות במדת בזה ידוע אברהם,היה בשם נקרא לכך שכל,אשר

השני מעבר והוא אחד מעבר היה כולו פסחים,העולם ערבי בגמרא ועיין

האש.)קיח( כבשן תוך אל שהפילוהו הקב,שבשעה אמר"והצילו יחיד,ה אני

בעולמו יחיד והוא .בעולמי

שנים ושבע שנה ועשרים שנה רש).א,כג(מאה מהמדרש"והביא ,י

ק כ'בת לטובה',וכו'כבת שוים המדרש.וכולם בכונת לפרש שימי,ונראה

לא הילדותהגדלות ימי של המעלות את טשטשו ולא זמן,קלקלו שבאותו

זקנה וגם נערה גם הסימן,היתה הוא אחד באדם זה דסתרי תרתי של ואפשרות

האדם אותו גדלות על ד.המובהק תלמוד'דהנה הם הלא חשובות הכי המצוות

ד,תפילה,תורה ואהבת המוח.'אמונה עם מתקיימת הרי תורה תלמוד ומצות

חזק,והשכל שמוחם סגולה ליחידי שייכת רק התיבה.ובאמת "זקן"ובכונת

רז חכם"הבינו אתלמיד דקאי חכמה,ל שקנה עולם,זה של טבעו לפי הזקן,כי

הבנה יותר לו הבקורת.יש חוש עמה מביאה הזקנה וחוש)ם"קריטיסיז(כי

יהיה,)ם"סקעפטיסיז(הספקנות בודאי הלימוד אלו מדות שתי מבלי אשר

(לקוי ציניות. ושל מרירות של רגש לידי גם הזקנה מביאה שלפעמים .)וחבל

גיסא צעיר,ומאידך של מוח אצל שאת ביתר מתקיימת שיש,התפילה

עצמו וביטול העניוות מדת תורה(,בו הלומד לזקן ביותר,בנגוד שמרגיש

עצמו התהלים.)בחשיבות לשון קלא(והשוה לדוד)פרק המעלות לא'ד,שיר

עיני רמו ולא לבי אמו...גבה עלי כגמול נפשי,נפשי עלי התינוק,כגמול שרק

באמו המוחלט הבטחון רגש את לו דוד,יש שמסיים ישראל)שמה(וזהו יחל

ד יתברך',אל אליו גמורה ובכניעה מוחלט .בבטחון
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לאמונה בנוגע תנאים,וכן ובלי ספקות בלי להיות ואשר[,שצריכה

בחינת פיט"קונפידנאיננה בחינת אלא לוותר]ה"ס מוכרח באמת והמאמין

שלו הדעת שיקול ועל שלו השכל על פעמים וגם,הרבה גופו את גם ולמסור

לד שכלו הנ',את [ל"כתינוק צ"ומש. באדם"רניחובסקי'כ מאמין הוא,"אני

ממש גדוף של בס,לשון המלך דוד דברי כנגדו האדם–תהלים'ועומדים כל

לבטוח"שא,כוזב א אחוז במאה צריך,ובכדי.]לגמרי

שבו הילד רגשי את בעצמו לעורר המבוגר .האדם

מזבחות כמה בנה אבינו אברהם של חייו בכל הקריב,והנה לא אך

כלום העקידה,עליהם מבשעת בנו,חוץ תחת האיל ד.שהקריב כשצווהו 'והנה

העקדה דבר בס,על עומד זה דבר ולכלהיה חייו תכלית לכל גמורה תירה

בני,פעילותו של קרבנות הקרבת נגד זרה העבודה עובדי בפני דרש שתמיד

ד,אדם כשצווהו שלו'ועכשיו בנו את אמר,להקריב ולא כלום הקשה לא

אמונה,מאומה שלו,וזוהי הדעת שיקול על הזכיר.שמוותר תפילתו בשעת וכן

עצמיותו ביטול אבינו ואפרוא,אברהם עפר באותו.נכי שרה שהיתה שכמו הרי

זקנה וגם נערה זקן,הזמן וגם נער זמן באותו אבינו אברהם היה כן .כמו

הילדות למדת בענין ואמונה תפילה תורה,שלעניני הזקנהל–ולתלמוד .מדת

האבות מן שלמדנו היהודי שבנפש החשובות התכונות אחת [וזוהי קטע.

ב ביום רבנו דרשת שרה'מתוך חיי הדפיס.ד"תשל,לסדר כבר הרעיון ועיקר

הגר על בהספדו הלר"רבנו פסח(ל"ז,ח ערב בס,)כ"תש,שנפטר פרהמופיע

השם תחת והערכה הגות סופריהם"דברי ישראל,"פליטת נער כי בקטע

הג.ואוהבהו על רבנו שהעביר הספד דברי עוד סילבר"ועיין אליעזר ל"ז,ר

הספד"ד( דברי ).]ה

וגו עליך ישראל כל מש.'עיני הפסוק"עיין על שבפרשת(כ

ישראל)שופטים בקרב ובניו .הוא

וגו]א האל הארצות כל את אתן ולזרעך לך כל'כי את לזרעך ונתתי

וגו האל להבין).ד-ג,כו('הארצות הפסוקים',א,וצריכים נשנה,כפלות מדוע

פעמיים הלשוןשינ',וב,הענין ג,וי ולזרעך–איתא'דבפסוק בפסוק,לך ואילו

לזרעך–כתיב'ד לך,ונתתי הזכרת עפ.בלי לומר במס"והנראה דאיתא מאי 'י

אבות.)נה(שבת זכות תמה אמר ושמואל"ד(שמה'ובתוס,ושמואל הובא)ה

הר תמהפ"שאע,ת"בשם תמה,אבות לא בביואר.אבות ונראה
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שבי היינודענין,ניהםההבדל הם,אבות ואהבתם חיבתם נמשכת,שמפני

אחריהם לבניהם גם האהבה כ"אע,אותה שמה אין הבנים שאצל מה"פ כ

גבול,אכן.לאהוב לה יש זו פסק,אהבה שכבר שמואל דקאמר כ"משא.והיינו

עברו"דר,אבות בטבעם בהם שהוטבעו האבות של הטובות שמדותיהם ל

מדותיהם,וממילא,אחריהםלבניהם דמפני לחסדי בעצמם הם ',ראויים

נקרא,מפני זה בירושה,אבותוענין להם עברו שהמדות מפני

פסק,מאבותיהם לא מצויות,וזה הישראלים את המציינות המדות עדיין שהרי

חסדים,רחמנים,בינינו וגומלי שבין.ביישנים ההבדל דזהו פסוקים'בונראה

ג,אלו הא'דבפסוק הארצות כל את אתן ולזרעך לך הוא,ל-דכתיב הפשט

עצמם,דהיינו,–ולזרעך,שאתן בזכות מכח,לא .אלא

ד בפסוק לזרעך'ואילו ונתתי להזכיר–דכתיב שמכח–"לך"מבלי היא הכונה

 בארץ הנקרא,יזכו וזהו .שניוזהו כפלות ענין

הסיבות,הפסוקים משתי גם הישראלית לאומה הובטחה ישראל גם,שארץ

מפנימפני וגם בזה.האבותהאבות האריך והדברים,והאברבנאל

למעיין .פשוטים

וגו]ב לך שמתיו גביר וגו'הן אבי לך היא אחת באור).לז,כח('הברכה עיין

הברכות בענין הלוי אתוהיה.בית למסור נתכוון לא מעולם שיצחק לומר נראה

לעשו אברהם הארץ,ברכת קדושת ענינה המצוות,אשר והתקשרות,וקדושת

הקב עם הארץ,ה"האדם ושמני השמים טל ברכת לו למסור כונתו היתה ,ורק

ולוקסו עשירות ברכת.ס"דהיינו את אף למסור שהתכוון בחשבה טעתה ורבקה

לעשו נזדר,אברהם זהולכך דבר למנוע חלוקים,זה היו לא מעולם ובאמת

הזה לפרט בקשר ורבקה את.יצחק ויקח במרמה אחיו שבא עשו כששמע וכעת

וגו–ברכתו לאחיו שמתיו גביר ואמר',הן לאביו לךהברכה,טען היא

ברכת,אבי לו שמסרת ברכתשאף אצלך יש עדיין מקום מכל

לי למסור ויבך.שתוכל קולו את עשו וישא שמשום איתא ,ובמדרש

לגלות ללכת ישראל בני הוצרכו עשו,כלומר.לפיכך גילה שעה שבאותה מפני

אברהם ברכת את הוא שיקבל רצונו יצחק,את השיבו זה יהי,על הארץ משמני

וגו לשניכם',מושבך למסור יכול אני הגשמית ההצלחה כאן,שברכת ואין

אב,סתירה ברכת ליעקבאך אך היא מיוחדת יעקב,רהם סידר טעמא ומהאי

אחיו מעשו הבכורה קניית תלויה,ענין להיות צריכה אברהם שברכת ידע כי

.בבכורה
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הפרשה סוף לשידוך,)ד,כח(ועיין בקשר אברהם ברכת את לך ויתן

לעשו,שלו זו ברכה למסור נתכוון לא עוד.שמעולם שם ושלח)ו'פס(ועיין

פדנה וגואותו אותו בברכו אשה משם לו לקחת היתה',ארם אברהם שברכת

כנענית ישא בידי,שלא תישאר לא שהארץ האבות הובטחו שהרי

תינתן כנעניות,אלא נשים להם ישאו כמותן,ואם ולדן ,הרי

בניהם כל ההבטחה,ויהיו כל .ותתבטל

מש[ עוד פ"ועיין ריש אדום"עהוישלח'כ שדה שעיר ארצה .]פ

 באשה ישראל ויעבוד ארם שדה יעקב שמר,ויברח .ובאשה

ד העלה נשמר'ובנביא ובנביא ממצרים ישראל יב(את וצריכים).יד-יג,הושע

בשם,להבין תחילה נזכר טעמא לאח,מאי בשם"ותיכף ,כ

יג בפסוק הכפלות כונת ישראל–ומה ונראה.שמר,ויעבוד

נשיו אשתי קאי דהכפלות ולאה–לפרש לישא.רחל בדעתו היה רק דמתחילה

אחת אביו,אשה יצחק שעשה זקנו,וכמו אברהם שעה מתחילה.וכמו והוא

רחל לישא אותה,רצה באהבתו אחדים כימים בעיניו היו ראשונות שנים דשבע

דקאמר).כ,כט( ב–והיינו ישראל לרחל,אשהויעבוד דמסיים.והכונה ומאי

שמר–הפסוק לאה,ובאשה על שבע,הכונה עוד ארם בפדן שמה שהמתין

לאה–שנים שמר,עבור בתיבת שכתוב,להמתין–והכונה ואביו–כמו

הדבר את רש,שמר שמה"ופירש וכו,י ומצפה ממתין היה.'שהיה כאן ואף

הנו שנים שבע יכלו מתי ומצפה ממתין האלויעקב זו,ספות מעבודתו ,ויפטר

אחדים כימים בעיניו היו הראשונות שנים שבע רק לבן,כי את שעבד ואף

בז ובאמונה'אף באמת אלו עליו,שנים זו נוספת עבודה באה לא מקום מכל

שמחה .מתוך

להבין צריך כך,ובאמת כל השידוכין של זה עסק לו בא טעמא מאי

וברמאות ה,בקושי שלבסוף יעד לעבוד שלמות"וצרך שנים לומר.ד והנראה

רבים,בזה בקשיים לאדם לו בא תמיד מאוד חשוב שהוא דבר ולא,שכל

רגיל ובאופן מש[בפשיטות לפ"השוה עה'כ עליה"תזריע וכפר הכא].פ ואף

מאוד,נמי חשוב ענין היה יעקב של כל,שידוכו לצאת עתידים היו ממנו שהרי

השבטים"י כ,ב על בדברואשר מאוד נתקשה לשון.ן דשינוי טעמא והיינו

לישראל מיעקב השבטים,הפסוק אלו לכל אב להיות עתיד זה שיעקב דמפני

של חשוב,וראשיתו כך כל היה הלזה ויעבוד–לפיכך,ושידוכו

וכו,באשה נשיו לשתי שנשא עד הענין ונתקשה .'נסתבך
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י כן גם שבהפטרה השני כפלותובפסוק וגו,ש העלה 'ובנביא

הדברים.נשמר בכונת לפרש הקב,ונראה את הכעיסו מצרים יציאת ה"שלאחר

פעמים הרבה כך הקב,כל בקש אותך–ה"וכבר ואעשה ואשמידם ממני הרף

וגו גדול בנביא',לגוי מקום מכל שיש.ל"ר,אך הבין רבנו שמשה

טעצורך כל לאחר וחטאיהםעד גדולתם,נותיהם יתגלה ולבסוף

ישראל של הרמב,וכבודם תשובה"וכדברי בהלכות הידועים ה"פ(ם ,)ה"ז

התורה הבטיחה תשובהשכבר לעשות ישראל כל.של כונת וזוהי

ההפטרה חטאיהם,המשך כל על לישראל מוכיח צועק,שהנביא ולבסוף

וגו,ואומר עד ישראל גדו',שובה דבר לאחרשכל בא תמיד מאוד וחשוב ל

מרובים וקשיים רבים כאן.נסיונות תשובה,ואף לעשות ישראל של סופם

מאוד חשובה ולדרגה למעלה בנביא,ולעלות צורך,כי שיש ידע שהנביא

לגדולתם דעכשיו,להמתין והצרות הנסיונות כל עבור אלא,עד אינו זה שכל

המזה והעתיד הסוף עבור .ירעוברת

אדום שדה שעיר ארצה אחיו עשו כפל).ג,לב(אל את להבין וצריך

שבכאן אדום.הלשון שדה היינו שעיר ארץ הגר.דהיינו בשם או(א"ואומרים

הגר מוואלאז"בשם על,)ין'ח לפייסו בכדי דורון לו לשלוח יעקב היה שצריך

אותו שרימה הענינים הא',א,שני האדום שהאכילו מה קנהשמכח הזה דום

הבכורה את כה(ממנו ממנו"ע',וב,)ל,לעיל לקח שעירות ידיו את שעשה מה י

ברכות כז(את השמות).כג,לעיל שני כאן נזכרו ואדום,ולכך צריך,שעיר כי

כפול לפיוס .היה

לפרש נראה הלוי"עפ(ועוד בית הרב יסוד לא)י מעולם שיצחק

אברהם בברכת עשו את לברך הברכהאש(נתכוון היא הכוללת,ר

הארץ ומתנת היהדות הגשמיות,)ירושת בברכות לברכו נתכוון רק ,אלא

הטעהו,והראיה שיעקב לו נתוודע שכבר לאחר תולדות פרשת בסוף ,שהרי

אברהם בברכת ליעקב לברכו יצחק המשיך ארץ,)ד,כח(עדיין את לרשתך

וגו היה.'מגוריך אברהם בברכת שהוטל מבנותוהתנאי אשה יקח שלא מנת על

שם).ו'פס(כנען יצחק,)ח'פס(ועיין בעיני כנען בנות רעות כי עשו וירא

וגו,אביו מחלת את ויקח ישמעאל אל עשו בארץ',וילך דירתו את קבע ואף

ארם,ישראל בפדן בהיותו התנאי את יעקב יקיים לא חיתונו,שאולי לו ויחשב

כקיו ישמעאל בת מחלת עם התנאיזה יזכה,ם את)עשו(שאולי לרשת

אברהם ברכת עם התנאי.הארץ קיום משום בזה היה שלא פשיטא ,אך
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כתוב פ(שהרי לאשה)תולדות'סוף רש,לו את"ופירש גירש שלא י

וישלח.הראשונות בפרשת עוד כנען,ועיין מבנות נשיו את לקח ,)ב,לו(עשו

זה ענין מדגישה הנצרךשהתורה שבארץ התנאי את עשו קיים

אברהם .לברכת

שלו לכתובת הזאת השלומים אגרת את יעקב לו שלח זה ובגלל

,]ישראל בארץ גם דירה לו שהיתה הרמב(למרות דברי ששתי,ן"עיין

לעשו לו היו כתובות ושתי הלשון]דירות אדום(ובכפל שדה שעיר בא)ארצה

מקומו שמה בארץ,,הנכוןשרק כאן הוא,ולא )יעקב(כי

תנאו את קיים הודיעו,שפיר גרתי–ולזה לבן רז,עם ותרי"ודרשו מצוות"ל ג

המדרש"ועפ(,שמרתי בכונת לומר רגילים פשוטו ותרי,י גרתי הן"שתיבות ג

האותיות שנים)אותן הרבה כך כל לבן של בביתו שהייתי מה מכל,שלמרות

קי שלימקום התנאי את .ימתי

מהלשון כן שדרשו לפרש נראה בתרא,וטפי בבא .)ח(שבגמרא

בשם שתלויים דינים שיש שמה,מבואר בשהותו תלוי וזה

,בשם התלויים והדינים ,י שמה שידור בעינן חודש"לזה .ב

יעקב לו אמר לבן,וכאן אצל שהייתי לאחר הייתי,שאף הזמן כל

של(בבחינת הלשון משמעות כל,)דזוהי עצמו את שהחזיק ומפני

תרי,הזמן כל את לקיים לו שייך היה המצוות"לפיכך תליא,ג בהא .דהא

רבנו[ דרשת מצרימה"השוה השקפה,"הבאים דברי בספר ,)ב"תשנ(המופיעה

משמעות"ד,מט'עמ עוד ויש .]ה

ד המלאךונראה עם יעקב האבק ענין יעקב,זהו ירך בכף ויגע שכתוב

שמד,)כה,לב( של לדורו סמל שזה אמרו הנכרים"שע,ובמדרש שמד גזרות י

עניני ממנו ליקח מצליחים של,רק בענינים לנו יזיקו לא ,אך

אברהם ברכת את ממנו לקחת יצליחו .ולא

יע שלח אשר המתנה כונת כל לעשווזוהי את,קב לו להחזיר שרצה

ההצלחה הארץ(כל ומשמני השמים ע)מטל רכש שלקחהזי"אשר

ברמאות אביו מיצחק הברכות את,את שרק להדגיש הוסיף ובזה

לו להחזיר הוא אצלו,מוכן תמיד תשאר אברהם ברכת שכן.אבל עשו וכשהבין

הדברים מצב על,הוא התנאי את יעקב אברהםשקיים ברכת ושאיננו,ענין

הארץ מתנת את לו לתת וטען,מוכן לנגדך,חזר ואלכה ונלכה ).יב,לג(נסעה
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שנינו,כלומר נהיה אברהםשאולי ישראל,בברכת בארץ שנינו ונחיה

אברהם( ברכת את לו שיש למי ניתנה היא א).אשר שזה יעקב השיבו א"ולזה

אופן אדוני,בשום נא שעירה...יעבור אדוני אל אבוא אשר ,)יד'פס(עד

לו,כלומר מקומושילך כאן אין לשותפות,כי מקום כאן ואין

אברהם לברכת בקשר אח.כלל כתיב"ותיכף עשו,)טז'פס(ז ההוא ביום וישב

שעירה ישראל"שאע,כלומר.לדרכו בארץ דירה לו שהיתה הרמב,פ ן"וכדברי

כב,ל"הנ מקום בברכתמכל חלק לו יהיה שלא אחיו מיעקב עתה זה שמע ר

הארץ ובמתנת הלזו"וע,אברהם מחשבתו את עשו עזב .כ

בפרשה להלן הפסוקים כונת ואת)ו,לו(והיינו נשיו את עשו ויקח

וגו בנותיו ואת כנען'בניו בארץ רכש אשר קנינו כל מפני,ואת ארץ אל וילך

אחיו משבת,יעקב רב רכושם היה לשאת,יחדוכי מגוריהם ארץ יכלה ולא

מקניהם מפני אדום,אותם הוא שעיר בהר עשו עשו,כלומר.וישב עזב שמעתה

וכל מכל ישראל ארץ .את

חולם רבה).א,מא(ופרעה סי(בבראשית פט אינן,)ד'פרשה הבריות וכל

מלך,אתמהה,חולמין של חלום כולו–אלא העולם כל שפרעה,כלומר.של

מצריםהר מלך בתור אלא פרטי אדם בתור לא חלום לו שמראים שביכלתו,גיש

ארצו על לבוא העתידה רעה איזו פתרונות,למנוע לקבל מיאן טעמא ומהאי

קובר אתה בנות שבע מוליד אתה בנות שבע לו שאמרו על"פרש'עי(חכמיו י

אותם)ח(הפסוק פותר כן,)ואין שלו,דאם פרטי ענין זה שלהרי ולא

ההוא,המדינה האסון למנוע דבר שום לעשות לו אפשר טעמא.ואי ומהאי

יוסף של פתרונו מפתרונו,קיבל כחלק בעלמא(אשר טוב עצה כסתם )ולא

לו וגו,אמר פרעה ירא להשתדל',ועתה מחוייב הוא היה מצרים מלך שבתורת

וארצו עמו חלומו.בהצלת אודות ליוסף פרעה כשסיפר לו,ומתחילה אמר

משהו לו שמראים להאמין המכריחו מאוד משונה ענין כאן מרגיש שהוא

השמים מן כלל,חשוב בדרך ידוע נה(שהרי לאדם:)ברכות לו מראין שאין

לבו מהרהורי ראיתי,אלא לא אשר בשר ודקות רעות פרות לו הראו כאן אכן

לרוע מצרים ארץ בכל משונות,כלומר.כהנה ב"מאנסטר(בריות )ז"לעז

פעם אף ראה לא היום,שכאלה של לבו ממחשבות זה כן,ואין גם והבין

מדינתו פרנסת עניני מסמלים והפרות למלא,שהשבלים לו יש מלך ושבתורת

המדינה לפרנסת בקשר חשוב תפקיד .כאן
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וגו]א ירכי תחת ידך נא אבותי'שים עם ושכבתי במצרים תקברני נא אל

בקבו',וגו וגווקברתני דוא"ופרש).ל-כט,מז('רתם מחובר"י דושכבתי ו

המקרא לתחילת וכו,למעלה לי והשבע ירכי תחת ידך נא והמתבאר.'שים

לאביו,מפירושו יוסף כדברך–שכשענה אעשה קבלת–אנכי בזה היה

הכל על החלקים,השבועה שני במצרים',א:על יקברהו שיקברהו',וב,שלא

המכפלה בשבועות"כדקיי[במערת השבועה:)כט(ל אחר אמן העונה שכל

דמי מפיו שבועה הוציא פ"רמב'ועי,כאילו ריש מהל"ם שאחד,שבועות'ה

כגון אמן כענין שענינו דבר האומר או אמן זו...העונה שבועה עלי קבלתי

אביו יעקב שהשביעו השבועה על יוסף של לשונו כדברך,והיינו אעשה .]אנכי

פרש לה"ועיין רחל)ז,מח(לןי עלי מתה מפדן בבואי שאני"ואע,שכתב,ואני פ

כנען בארץ להקבר להוליכני עליך לאמך,מטריח עשיתי כך ואקברה...ולא

לארץ,שם להכניסה לחם לבית אפילו הולכתיה עלי,לא בלבך שיש וידעתי

רש"רמבועיין.'וכו נגד שטען מהו,י"ן ידעתי בחו,ולא נקברה"וכי חס,ל

נקברה,ושלום ושם מתה בארץ עלי....שהרי בלבך שיש לך,וידעתי דע אבל

שם"שע קברתיה הדבור לבניה,פ לעזרה שם...שתהא דרך עוברים ...והיו

עכ זו"וצריך באגדה שאמר הזה לטעם בקרא רמז שיהיה מה,פ זהו ושמא

ה רחלשאמר עלי מתה שם,כתוב אשר,כלומר,ואקברה בדרך

בניה בה כמתנצל...יעברו כן לו בקבורת,אמר חפצו בראות ליוסף יחר שלא

שם,המערה אמו קבר שלא לאה,על את שם קבר כי,וכאשר לו אמר ולכך

כנען בארץ בחו,מתה נקברה ליעקב,ל"ולא מצרים קבורת תהיה ומתה,כאשר

פתאוםבדרך שם,בפתע לקברה יכול מקנהו,ולא ואת בניו את יעזוב איך כי

המכפלה למערת עמה מהרה וילך טעם....בדרך לומר.ל"עכ,וזה והנראה

רש(בכונתו שהבין כמו הענינים"דלא שני על יוסף לו שנשבע הענין,)י שעל

מצרים בארץ יקברהו שלא לו,הראשון שישבע ממנו לו,ביקש כךונשבע על

השני.בפיו הענין על המכפלה,אכן במערת לא,שיקברהו בעצמו הוא אשר

המכפלה במערת רחל אמו את לקבור עצמו את יוסף,הטריח לבנו יכריח ואיך

במערה לקברו הוא שיטריח כך על הקבורה.לו על בשלמא

,נקברה רחל גם רש,לשיטתו(,הלא על בזה )י"שנחלק

בחו מתה היתה בארץ,ל"ואילו לקוברה עצמו את מטריח יעקב היה בודאי

שפיר,ישראל זה זהליוסףועל השני.על הענין עבור אבל

נוספת–ממנורק כדברך.כבקשה אעשה אנכי נדר שבלי השיבו זה ,ועל

בקשתך את [אמלא בכונתו. לפרש נראה .]כן
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שהזכיר שמתהוההתנצלות ליוסף פתאוםיעקב כל,בפתע והייתי

וכו שלי ובמקנה בבני טרוד האמתי',כך הטעם באמת היו לא הדברים אלה כל

במערה קברה שלא הרמב,על דברי סוף הוליך,ן"ועיין שלא ליעקב הכונה אבל

למערה אחיות,אותה שתי שם יקבור שלא מאבותיו,כדי יבוש היא,כי ולאה

ראש לו בהיתרהנשאת לה,ונה נדר אשר בנדר אותה באהבתו .לקחה,ורחל

הסברה קצת חסרים מאבותיו,ודבריו יבוש אם י,כי כן אסור"אם זה שדבר ,ל

נשאה מדוע למש.אז כונתו בפ"ובודאי שם)ה,כו(תולדות'כ שאם,שהקשה

כולה התורה כל האבות אחיות,קיימו שתי יעקב שנשא זה והנראה,וכתב.היאך

בהאלי ועסק הקודש ברוח כולה התורה אבינו אברהם שלמד רבותינו ...מדעת

ועושה מצווה שאינו כמי כולה אותה בלבד,ושמר בארץ היתה אותה ,ושמירתו

בחו וכו"ויעקב אחיות שתי נשא בלבד דרכים,כלומר.'ל פרשת שבספר

תורה מתן קודם נח בני מכלל האבות יצאו אם האחרונים מן דיון לאהביא .או

הרמב לחו"ודעת ישראל ארץ בין בזה לחלק האבות,מתחילה.ל"ן ,בזמן

ב הבחירה כך,היתה אחר תורה,ורק מתן ב,לאחר הבחירה ,היתה

במשפחה רק הבחירה שהיתה עוד בארץ,וכל רק נוהג זה ענין ומקור.היה

הרמב הב"לדברי בין בברית לך לך פרשת בסוף בפסוקים לדייק יש תריםן

אחריך,)ז,יז( זרעך ובין ובינך ביני בריתי את לאלקים...והקימותי לך להיות

אחריך המשפחה,כלומר(,ולזרעך אחריך)בחירת ולזרעך לך את...ונתתי

וגו כנען ארץ עם,כלומר.'כל והברית בדוקאשהבחירה תלויות

הארץ תורה.עם מתן לאחר עם,אבל הברית פ(שנכרתה משפטים'בסוף

שבפ וגו'ובתוכחה והמשפטים החוקים אלה המסיימת סיני'בחוקותי בהר

משה נזכר)ביד וגו)מב,כו(שמה יעקב בריתי את אזכור'וזכרתי .והארץ

ישראל ארץ עם בדוקא קשורה היתה האבות שברית להדיא תיכף.הרי אבל

אלו תנחומין מקצת הזכרת יעק(לאחר בריתי את הפעם)בוזכרתי עוד מופיעים

נוספים מהם(עונשים תעזב וגו...והארץ מאסו במשפטי וביען גם',יען ואף

אויביהם בארץ בהיותם וגו...זאת אתם בריתי שברית,)'להפר שונההרי

עם רק שהיתה מהברית בחו,בזה אפילו נוהגת הברית וזאת.ל"שזאת

שמה הפוסקים המשך תעז(כונת וגווהארץ מהם מג',ב מפסוק שאפילו)החל

לחו שיצאו של,ל"לאחר זו ישראל קדושת עם האבות ,תתבטלוברית

סיני הר של השניה הברית את אזכור שמה(עדיין ראשונים ברית להם וזכרתי

מה העם)בפסוק עם לי(שנעשית אתכם י,ולקחתי נוהגת)ז,בשמות שהיא

בחו הר.ל"אפילו הבין יח'בפ(ן"מבוכך מות יעקב)כה,אחרי שנשא שבשעה
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רחל בחו,את אז אליו,ל"היה מותרת שאח,והיתה כךאלא לארץר כשנכנס

הרמב( רש,ן"דלפי על מתה,י"החולק האבות)הרי דין היה שם אשר

מתה,כישראלים בארץ,אז אחיות שתי עם יהיה שלא .כדי

כ]ב פחז עז ויתר שאת יתר אוני וגוראשית תותר אל לתמיהת.'מים בקשר

לבכר"הרמב יוכל לא מדין מש,ן ובניו"עיין הוא הפסוק על שופטים לפרשת כ

ישראל .בקרב

עז]ג ויתר שאת הבכורה)ג,מט(יתר לקבל ראובן שבט היה הכהונה,שראוי

המלכות וגו(ובחטאו.וגם אביך משכבי עלית שלשתם)'כי את הבכורה.איבד

בעצמ יעקב אחיךנתן על אחד שכם כדכתיב ליוסף כראובן,ו ומנשה אפרים

לי יהיו המלכות.ושמעון ליהודה,וכן בעצמו יעקב שבט,נתן יסור לא כדכתיב

וגו ברכתו.'מיהודה המשך כאריה,וכל רבץ לתקיפות,כרע סמל כולו

תינתן.ולמלכות שבט לאיזה בעצמו יעקב קבע לא הכהונה את כשהעביר ,אך

ענין משהוהיה שקבעו עד ועומד תלוי חסידך,זה לאיש ואורך תומיך כדכתיב

במדרש.'וגו נתכוונו לזה בתיבת,ואולי מסתיימת יעקב 'וזאת'שברכת

אביהם( להם דבר אשר ב,)וזאת פותחת משה הברכה('וזאת'וברכת ,)וזאת

רבנוהזקןשממקום היא,משה המדרש בכונת כלול ואולי

כןג הנהכום הכהונה,ל"נה לגבי ראובן שבט של הייחוס את הפקיע אך,שיעקב

קבע ובמלכות(להעבירהלא בבכורה שעשה למשה,)כמו זה דבר והשאיר

לקובעו .רבנו

ונתנה מראובן המלכות את יעקב העביר טעמא דמהאי ובספרים

פארלעסליכער,ליהודה איננו שראובן יוסף מכירת מענין ראה למרותשהרי,כי

להצילו החזק ורצונו ליוסף ראובן הכח,אהבת מן מזימותיו להוציא הצליח לא

הפועל ורבנות,אל שררה להנהגה כשרונות בו היו היה,שלא שצדיק והיה,ואף

אז יוסף(עסוק מכירת ובתעניתו)בשעת מהבטלנות,בשקו חלק היה זה גם

השעה,שלו את לכוון ידע בשקו,שלא עסוק להיות,ובתעניתולהיות

נפשות בהצלת יהודה"משא.עסוק היאך,כ תחילתו על סופו הוכיח שהרי

יוסף עם זהותו,שטען את להם לגלות שהוכרח עד קשים דברים עמו ,והרבה

יעקב הכיר זה החזקה,וכל וההנהגה התקיפות מדת את ליהודה לו שיש

למלכות המלכות,הנצרכת את לו מסר כן על .ואשר
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ד תורת תהיה למען עיניך בין ולזכרון ידך על לאות לך וגו'והיה 'בפיך

היום).ט,יג( כל בתפילין ללכת דרכם שהיה מתבאר דנו.בגמרא והפוסקים

מדרבנן,בזה רק או מדאורייתא הוא הזה הלכתחילה רמב.אם בהלכות"ועיין ם

הל"פ(תפילין היא,)כה'ד גדולה קדושתן תפילין שהתפיליןשכל,קדושת זמן

זרועו ועל אדם של ובשיחה,בראשו בשחוק נמשך ואינו שמים וירא עניו הוא

רעות מחשבות מהרהר ואינו עליו....בטלה להיותן להשתדל אדם צריך לפיכך

היום היא,כל כך מדבריו.שמצותן שמצד,והמתבאר היה

מועט לזמן התפילין בהנחת בתפיל,מספיק שיש מאחר שלאך נוסף ענין ין

,]ובאמתהגברא את מקדשת יותר,מצוה הוא שבתפילין אלא

המצוות בשאר רז,מאשר שדרשו שם"וכמו כי הארץ עמי כל וראו הפסוק על ל

וגו'ד עליך אתפילין',נקרא תהיה,]דקאי דלמען קרא מהך זה דבר וילפינן

ד הגב–בפיך'תורת את מקדשת תפילין לתלמודשהנחת כסגולה ומשמשת רא

מצותה,תורה תורה היום,ותלמוד כל תפילין להניח הנכון מן .לפיכך

בגמ משמע ר.)כח(מגילה'וכן של החסידות מדות יתר הזכיר,זירא'שבין

אחת( בנשימה ד)כאילו הלכתי תפילין'שלא ובלא תורה בלא ומשמע,אמות

חדא ענינא ללכת,דהכל שלא תורה"דשבכדי בלא שלא,א מדקדק היה לפיכך

ד תפילין"ללכת בלא .א

האלקים לפני משה חתן עם לחם לאכל ישראל זקני וכל אהרן ויבא

בפרש).יב,יח( שם היה"ד(י"ועיין היכן ומשה מש,)ה פרשת"ועיין בריש כ

עה יושב"וירא והוא .פ

את הארון אל אליךונתת אתן רש.)טז,כה(אשר ,י"ופירש

וילך.התורה פרשת סוף הזאת,ועיין התורה דברי את לכתוב משה ככלות ויהי

וגו'וגו הלויים את משה מצד'ויצו אותו ושמתם הזה התורה ספר את לקוח

ד ברית ל'ארון בך שם והיה קאיד.אלקים תרומה בפרשת כאן הנזכרת

שנקרא תורה ספר שעדאההוא זמן שכל ספראלא כתיבת גמר לא יין

הלוחות את בארון להניח מוכרח היה לוחות,התורה נקראו הם ,שאף

פקודי פרשת את)כ,מ(עיין ויתן וגוויקח הארון רש',אל שמה"ופירש י

.דקאי

רמב עיין תורה"אכן ספר הלכות סוף קאי,ם קרא ודלא,דהך

ילפינ,י"כרש דמהלוחות תורהאלא לספר שבכתב,ן התורה קדושת שדרגת
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שמה נמצאים פסוקים בכמה חמורה,תלויה תורה ספר קדושת לפיכך אשר

תפילין מזוזה,מקדושת מקדושת חמורה תפילין פסוקים,וקדושת יותר שיש

בתפילין מאשר תורה במזוזה,בספר מאשר בתפילין פסוקים וכל,ויותר

מו הרי בלוחות הנמצאים פסוקיםהפסוקים יותר עוד עם תורה ספר בכל ,פיעים

הלוחות מקודשת חמורה דעלמא תורה ספר שקודשת פ"עיי(ונמצא ה"ש ).י"י

לשאול מקום רש,ויש לדעת הרמב"בין לדעת ובין מספר,ם"י לוחות שנא מאי

משה שכתב הונחו,תורה ס,הארוןשהלוחות היה"ואילו משה של ת

לארון שמחוץ הדף על ר,מונח מחלוקת בזה ור"עיין בפ"מ בתרא"י דבבא ק

ס.).יד( דגבי לומר ללויים"ויש משה להם אמר משה שכתב בך,ת שם והיה

,ללוחות לוחות,בנגוד דרישהדב.שנקראו בעינן המעיד

ובדיקות הס,וחקירה היה מונח"ולפיכך ללימוד,ת ניתן תורה שספר

לדרישה ושלמה,כ"משא.ועומד גמורה הגדה אינה,שמשמעה אשר

וחקירה לדרישה עוד ידיהם,זקוקה על שתתקיים בכדי אלא הלוחות נצרכו ולא

כולן המצוות כל רש,קבלת סעדיה"וכדברי רבינו בשם תרי,י מצוות"שכל ג

הדברות בעשרת כלולות הרמב,התורה ישראל"שלפי לבני היה שכבר אף ן

האבו מזמן ישראל בשעת,תקדושת חדשה לגרות שוב הוצרכו מקום מכל

נוספות מצוות להם שניתוספו מפני סיני הר מצוות,מעמד יותר שיש יש,וכל

ישראל קדושת ישראל,יותר בקדושת תוספת שיש מחדש,וכל גרות .בעינן

הרמב דברי לתורה"ועיין בהקדמתו לאחר,ן ניתוספו מצוות שכמה שכתב

סיני הר שני(מעמד נחלותפ,פסח לגרות,)ועוד,רשת הוצרכו לא טעמא ומאי

אז שנוצרה הישראל קדושת תוספת עבור צ,חדשה בהכרח ודאי כנ"אלא ,ל"ל

תרי כל לקבלת כסמל שימשו המצוות"שהלוחות שבעתיד,ג אלו עבור ,אפילו

תורה מתן בשעת נאמרו לא הלוחות,שעדיין גדר היה ניתנו,וזה לא ומעולם

בהם לימוד מבפנים,לשם בארון הונחו טעמא מהאי [ואשר לדברי. והשוה

מהל"פ(ם"הרמב הל'א ספר,)יב'תפילין כותבין שאין מסיני למשה הלכה

בשרטוט אלא מזוזה ולא שרטוט,תורה צריכות אינן תפילין שהן,אבל לפי

הגאונים.מחופין בתשובות כנ.ומקורו המזוזה,ל"והוא שהן,שפרשיות היות

א,נןאי,מחופין שרטוט"וממילא .]צ

ד לפני וגו'והקריבו עליה לפרש).ז,יב('וכפר נראה היה בפשוטו

עליה וכפר טהרתה,תיבת גמר ואינו,שזה למקדש נכנס אינו כפורים דמחוסר

בקדשים טהרתה,אוכל נגמרת קרבנה הבאת לאחר עיי.ורק ברמב"אכן ,ן"ש

לד נפשה כופר נפשה...'שתקריב לילד....כופר שכורעת בשעה אמרו ורבותינו
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וכו לבעלי עוד אזקק לא ונשבעת שכתב'ועי.'קופצת יקר היא,כלי זו שכפרה

חוה של הקדום העון וכו,על לידה צער לה בזה.'שגרם לבאר דהנה,והנראה

הדעת"הקב עץ אכילת ואשתו האדם על אסר להבין,ה יום–וצריך בכל הלא

א דעתאנו לאדם חונן אתה בתפילה והשכל....ומרים בינה דעה מאתך ,חננו

הקב"ומ ירצה לא עי"ט האדם שיחכם הדעת"ה מעץ שיאכל ראשונים.ז והרבה

הקב נתן אשר האלקים צלם שענין ודעת"ביארו אחכמה קאי לאדם ן"והרמב.ה

לפ"עה'בפי( ב'ת טו)ט,בראשית הדעת מעץ שהאכילה מכנ"ביאר היה לא יסר

ודעת חכמה יותר והנאה,לאדם תאוה רצון של רגש עם.אלא זהה כמעט וזה

הרמב"מש נבוכים"כ מורה בספרו הספר(ם ב,בתחילת ).פרק

ג פרק סוף בגמרא דאיתא הא פי על בזה לפרש :)ל(דנדה'והנראה

שמלאי רבי אמו,דרש במעי דומה הולד התורה...למה כל אותו ומלמדים

העולםוכיו....כולה לאויר שבא התורה,ן כל ומשכחו פיו על וסוטרו מלאך בא

וכו ['כולה הרמ. דברי ליו"ועיין רסה"סוס(ד"א זכר)י שנולד לאחר שבת שליל

ומשתה סעודה לעשות בט"ועיי,נהגו סעודת"ש שענין מהדרישה שהביא ז

תורתו כל את התינוק ששכח כך על הבראה סעודת בחינת הוא זכר .]השלום

תמוהוה שלמד,וא מה כל לשכחו שכזו רשעות המלאך יעשה [מדוע בזה. עיין

עמ'בס הרב ]ו"ט'נפש

בזה לומר עה"דרז,והנראה דרשו תלכו"ל בחוקותי אם שתהיו,פ

בתורה,בתורה לעמול היא גדולה [שמעלה של. עמלה של זה וענין

שימשיך היינו יתאכזב,תורה לא פעם הצלחתוושאף חוסר .]על

רז עוד דרשו עה"וכן באהל)חקת'שבפ(פ"ל ימות כי אדם התורה שאין,זאת

עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימת באבות,התורה אמרו היא–וכן כך

תורה של וכו,דרכה תאכל במלח להיות',פת צריך שכן הכונה ,ואין

הכונה ,אלא   –אנו דהלל,ללמודמחוייבים וכמעשה

לדין"ת,:)לה(ביומא באים ורשע ועשיר עני לא,ר מה מפני לו אומרים לעני

בתורה הייתי,עסקת עני אומר במזונותי,אם טרוד לו,והייתי כלום,אומרים

מהלל יותר היית עושה,עני היה ויום יום שבכל הזקן הלל על עליו אמרו

בטרפעיק לשו,ומשתכר נותן היה לפרנסתוחציו וחציו המדרש בית מר

ביתו אנשי וכו,ולפרנסת להשתכר מצא לא אחת היא',פעם התורה ששיטת

לה"שא שתקדום מבלי חכמה לקנות וועלטען(א ברעכט .)יגיעה

בנוגע דוקא הכי"קייולאו הבא,ל חסד וכל ברכה לכל בנוגע אף אלא

הקב קיי"מאת נמי הכי"ה בגמר,ל ברכותוכדאיתא טובות'דג.)ה(א מתנות
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הקב לישראל"נתן ע,ה אלא ניתנו לא יסורין"וכולן וארץ,י תורה הן ואלו

הבא ועולם בסליחות.ישראל שמתפללים עשה–ומה לנו חנם ,חסד

כסופה תפילה חנם,היא חסד יקבל באמת אם חינם,כי בבחינת ישאר ,לא

אח להתייגע יחייבו החסד זה כךכי הנקראועני.ר הוא היגיעה של זה ן

דלתתא אתערותא .בקבלה

נבוכים מורה לד"ח(ועיין פרק הרמב)א משל"שהמשיל שאם,ם

שינתו באמצע ויקיצנו הלילה באמצע חברו את האדם הוא,יעורר אם וישאלנו

חכמה להשיג שכן,רוצה יאמר הוא,בודאי סקרן בטבעו האדם שהרי

את)אינקוויזיטיוו( לדעת לו.הכלורוצה יאמר אם לישון–אבל תפסיק טוב נו

ללמוד ותלך רגליך על חכמה,ותעמוד בזה,ותרכוש עצלן,ימאן אדם כל כי

בטבעו חכמה,הוא די לו יש שכבר מעשה בשעת נובע.וחושב זה ורגש

,מלרכוש המונעו לאדם לו שיש גדול הכי החסרון היא והעצלות

[חכמה רוב. חונן אתה עצמםובברכת עבור מכוונים לא אדם כולם,בני כי

מספיק יודעים שכבר הרמב.]חושבים מה"ודעת שכל היא הבחירה בענין ם

לפעול האדם יכול באפשרות,שרוצה לבחור הבחירה את בידו שיש רק ולא

לפניו העומדים הרע או מכחותיו,הטוב יותר אפילו לפעול בידו שיש .אלא

למש[ בס"השוה רב'כ חפשית'עמ)ה"תשס(נומפניני בחירה בענין .]קסט

הדעת בעץ הראשון אדם של חטאו היה דזה ממנו,ונראה שבאכילה

יגיעה מבלי וחכמות ידיעות במוחו חמור.נופלים חטא אדם.וזה רצה לא ואילו

היה מקודם יגיעה שום מבלי ומיד תיכף במהירות החכמה את לקבל הראשון

הח.מספיק צריכיםומחמת שמעכשיו היה עונשו ,יגיעהטא

מדה כנגד מדה היה שהעונש הדעת.ונמצא עץ חטא עבור במיתה האדם ונקנס

תשוב( עפר והרונך,)ואל עצבונך ארבה הרבה חוה נתקללה תלדי,וכן בעצב

יונתן"עיי,בנים בתרגום מהגמ[ש ערובין'והוא חוה.)]ק(סוף בקללת שכלול

הנד דם ענין הזיבההיה ודם הרמב,ה דברי פ"ועיין בריש שטעם,חקת'ן

נחש של בעטיו המת חטא(,טומאת בלא מיתה לא,)דאין בנשיקה הנפטרים כי

הדין מן שאמרו,יטמאו מטמאים,והוא אינם ר.צדיקים דזה יקר"ונראה הכלי ל

לכפרה,ל"הנ קרבן טעונה הזיבה,שהזבה ודם הנדה דם ברוב,כי המיתה כמו

חטאם–אדםבני בגלל הקב,שמתים מקללת הדעת"הכל עץ חטא לאחר ,ה

עמהם יש גם,ולכך .וטעונים

היה תורה מתן קודם הראשון אדם היה,והנה הכי,וטבעי צרכיו ושני

היו לחיות,גדולים ולהמשיך לאכול בהם,;בכדי רואה שאדם
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שלו לחייו והנכדים"וע,המשך הבנים המיתה–י פחד במקצת ממנו ,פורח

מה[ ועקרות"אשר עקרים והאמהות האבות שיהיו לכך ההשגחה גרמה כדי,ט

ד של גדולים הכי מהחסדים הבנים לידת שענין היאך ויבינו .]הוא'שירגישו

אלה ענינים הבנים(ובשני ולידת הקב)הפרנסה ולחוה"קלל לאדם בעצם(ה

בנים לחם,תלדי תאכל אפך לחוה,)ובזעת לידה לאדם,חבלי החיים .ומלחמת

ליולדת הנצרכת הכפרה ענין לבעלה,וזהו תזקק שלא ,שנשבעת

שלו,כלומר בחייו הפעם עוד ושונה חוזר אדם אדם–שכל של חטאו על

והצלחה,הראשון ברכה לידי המביאים ובעמל ביגיעה רוצים ורבקה,שלא

ואומרת תיכף כן–טוענת אנכי,אם זה של.למה חטאו את בחייו תיקן ואברהם

הראשון תיכף,אדם מיהר הראשון שתכנס–שאדם עד שעות כמה המתין ולא

אשתו,השבת משרה בן לו שהיה עד שנים הרבה הרבה המתין אבינו .ואברהם

יש ברמב[ובמדרש חולין"הובא ריש הראשון]ן אדם מעיניך עפר שיגלה ,מי

להמתין רצה ממתין,שלא היה הדעתדאילו מעץ לאכול לו מותר היה שבת ,עד

ז ממתינים ישראל האשה'ובני שטובלת עד ג,ימים לאכול'וממתינים שנים

האילנות הריאה,פירות את שבודקים עד הבהמה בשר מלאכול ורוב,וממתינים

משמעת אותנו מלמדים התורה להמתין)ן"דיציפלי(דיני ושלא,והצורך

במהירות .לחטוף

וגוו יעקב בריתי את וגו',זכרתי ראשונים ברית להם 'וזכרתי

ד).מב,כו( שכרת הברית נוסח היא בחוקותי שבפרשת ישראל'התוכחה עם

המצוות כל על להלן,בסיני אשר,וכדכתיב והתורות והמשפטים החקים אלה

ד משה'נתן ביד סיני בהר ישראל בני ובין שבפרשת.בינו התוכחה סיום והשוה

כח(תבואכי ד,)סט,דברים צוה אשר הברית דברי את'אלה לכרות משה את

בחורב אתם כרת אשר הברית מלבד מואב בערבות ישראל מזה.בני ומשמע

אהדדי הבריתות שתי את וקשרה צירפה היא,שהתורה מיוסדת סיני שברית

האבות המועילים.אברית כשטר או סודר קנין כמו הוא סיני ברית

כאן,ממון תרישאף פרטי בכל ההתחייבות את ג"יצרה

האדם חיי מקצועות כל את המקיפות ענין.המצוות גדר את להבין צריך אך

האבות [ברית זכרון. ימי ספר שמן.]קסא'עמ,)ז"תשמ(ועיין לומר יש ואולי

היאך למדנו ואיזוהאבות יהודיים לנוחיים כלתהיה מקיום

ע.המצוות ניתוסף שני יוסד האבות"ועוד ברית ההיסטוריה,י גורל ענין והוא

עמנו עפ,של היסטוריה מסבירים תמיד שבעולם מכניסטית"שבנוהג גישה ,י

העבר מן נולד ההווה,שההווה מן פעמים.והעתיד הרבה שלנו ובהסטוריה
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ההווה את מוליד בימינו.העתיד שמצינו בשנתדרשת(וכמו נאמרה זו רבנו

להתקיים)ד"תשל בודאי שעומדת המשיח לכךשביאת ופועלת גורמת

ישראל שבהם(שכלל החפשים את לרבות ישראל)גם לארץ מצטרפים

אליה עצמם את [ומשעבדים זכרון. ימי בספר רבנו לדברי )ז"תשמ(השוה

שלנו.]קפג'עמ הייעוד ענין בעתי,וזהו נמצא ההווה !דששורש

וירא בפרשת הפסוק בלשון לבאר יש זה דרך לכם)ה,כב(ועל שבו

עד נלכה והנער ואני החמור לכה',וגועם פה שבין שבהיסטוריה,בהבדל

וכו ההווה על משפיע העבר העולם אומות של"משא',של בהיסטוריה כ

ישראל ההווה,כלל על משפיע העתיד פעמים [שבהרבה בס. )האנגלי('עיין

הרב .]קכה-קכד'עמ,)ד"תשנ(שעורי

להם אמור ישראל בני את תברכו אמור"ורש).כג,ו(כה פירש זכור,י כמו

לפרש.שמור בין.ונראה יש ציווידְזכור,כורָזלביןכורְזדהבדל לשון הוא

מסויימת פעולה איזו כתוב,לעשות היה לקדשוְזכורואילו השבת יום רק,את

שנ במשמע בשבתהיה אחת פעם המצוה,קדש כל נגמרת היתה אבל.ובזה

שכתוב בזמן,ָזכורמאחר הנמשכת לפעולה כל,והכונה משך שנזכור משמעו

השבת וחשיבות קדושת ענין את הזקן,השבוע שמאי של מניח,וכמנהגו שהיה

בשבת לאכול יפה ליום,מנה מנינם לפי השבוע ימי לקרות שיש בזה כלול וכן

סאנדולא(השבת כגון פרטיים ומאנד"בשמות הרמב(,)יי"יי דברי לפ"עיין 'ן

עה זכור"יתרו השבוע,)פ כל משך השבת מן דעת נסיח שלא וכזה.כלומר

כהנים ברכת למצות בקשר לפרש נוסח,נראה את שיאמרו במה סגי דלא

ביום אחת פעם נמשכת,וגמרנו,הברכות פעולה מצוה בהך כלול ,אלא

וית לברכםשיתעניינו תמיד הרגשה,עסקו שתהיה ,לברכםצריך

וכו קדשנו אשר הברכה בנוסח אומרים כן על עמו'ואשר את לברך וצונו

המצוה,ישראל ברכות בשאר מצינו שלא אקב,מה להניח"לברך ו

בסוכה,תפילין לישב בני,או אחיהם אהבת רגשי שיהיו דזה

מה בלבם חלקישראל המצוה-ווה מגוף טעמא,וכאמור,עצמי מהאי ואשר

בחו ביו"נהגו רק אלא החול בימות כפיהם לישא שלא הוא,ט"ל עין דטוב

בפרנסתם,יברך טרודים הכל השנה ימות ביו,וכל הכהנים"ורק נמצאים ט

שמחה של רוח האחרים,במצב כלפי אהבה רגשי בלבם איכא .ושפיר
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תעשו ולא תשגו האלהוכי המצוות כל העדה...את מעיני אם והיה

פר העדה כל ועשו לשגגה לעולה...נעשתה לחטאת...אחד אחד עזים .ושעיר

התו"עפ(י"ופירש)כד-כב,טו( והגמ"י מדבר"דבע)'כ הכתוב ובפרשת.ז

ציבור)יג,ד(ויקרא של דבר העלם פר דין ב,מבואר הורו"שאם הגדול ד

מש אחד להתיר כרתבטעות איסורי הוראתם,אר פי על הצבור רוב ,ועשו

לחטאת פר נוסף.שמביאים לעולה פר להביא צריכים זרה בעבודה כאן ואילו

לחטאת השעיר עיון.על צריך זה דורון,ודבר לשם תמיד באה עולה ,דהלא

זרה עבודה הצבור רוב בעשו חמור–וכאן הכי החטא שייך–והוא מה

צר,שיביאו החטאהלא חומר עבור חמורה לכפרה הם לנו,יכים והיה

אחת חטאת מאשר יותר שיביאו כאן,לחייבם המקום צריכים.ומה וכן

ציבור של דבר העלם פר אצל ויקרא בפרשת זה דין מופיע לא מדוע ,להבין

בפ כאן לקובעו שייכותו המרגלים'ומה לחטא סמוך .שלח

רמב שכתב"ועיין חיוב,ן משונהוהנה הוא העדה בשגגת הזה הקרבן

ויקרא בפרשת האמור הקרבן לחטאת,מן פר להביא חייב שם פר–וכאן,כי

לחטאת ושעיר שגגת,לעולה על הקרבן שזה לומר רבותינו הוצרכו כן ועל

זרה הכתוב.עבודה ומשמעו,ולשון מפשוטו אותו נוציא תשגו,שלא וכי יאמר

ש מה כל על ותעברו המצוות לכםמכל השם מה...צוה מכל דבר תעשו שלא

אתכם הזה,שצוה הקרבן בכאן.תקריבו הזכיר לא בקרבנות,ולכך יאמר כאשר

ד",החטא מצוות מכל לכל."'אחת הכופר קרבן הוא משמעו כפי זה והנה

בשוגג כהם,התורה לעשות האומות מן לאחת ונדבק ההולך ירצה,כגון ולא

כלל ישראל בכלל הנזכרת....להיות הזאת שהשגגה הכתוב לשון שמוש וזהו

בכללן ובמצוות בתורה היא אחת,כאן מצוה רבותינו להם ייחדו כן ועל

ישראל מכלל יצא בהם,שבשגגתה המצווה זרה,ומכל עבודה [והיא ,כלומר.

המצוות ובכל התורה בכל אכופר קאי מקרא של פשוטו שעובד,עיקר והיות

בכ ככופר דינו זרה כולהעבודה התורה רז,ל זרה"חדשו עבודה העובד שאף ל

פרשה"ג הך בכלל קרבן,כ בהך להתחייב סגי מידי.ובהכי יוצא המקרא אין אך

גדול.פשוטו חידוש כרת"שאע,והוא בה שיש עבירה אשום עברו שלא ,פ

בהקרבןלא,שבכאן המחייב מעל,הוא הקהל שפרקו זה אלא

והמ התורה עול כאן.]צוותעצמם בפ,שלח'בפ(ונכנסה )ל"כנ,ויקרא'ולא

השם דבר מרו שהם מצרימה,בעבור ונשובה ראש נתנה שם,ואמרו להיות

וגו...במצרים מצוות ובלא תורה .ל"עכ',בלא
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הרמב של דרכו העולה"ולפי ענין ולבאר להוסיף נראה היה דבכל,ן

ששב העבר,חוטא על מתנחם הוא לו,בודאי בושהויש הלב,רגשי ,שברון

אבלות אים'ס,ורגשי הרמב'עי(פארדריסט פ"לשון מהל"ם ה'ב ב"תשובה

הנ.)ע"ד.ד"וה לכל בנוסף ג"אכן לו יש לידי"ל שיביאו ענין ,כ

החוטא חטא,דהאדם של בים ויותר יותר עוד וטובע ומעמיק ומי,והולך

ממצולה וימושנו בגמ,יוציאנו הראשונים:)יז(ה"ר'ואיתא השמות שני בבאור

המדות"מי שיחטא'ד,)'ד'ד(ג קודם שיחטא'וד,הוא לאחר היה,הוא דאילו

שחטא"הקב לאחר לגמרי ומניחו עוזבו חרטות,ה מלאים הרשעים היו ולא,לא

נגרש כים לבם לשוב,היה דחיפה בו היתה של,ולא מקרה בכל יש כן על ואשר

רגשי,תשובה על והאבלותבנוסף שמחה,הבושה ש–רגשי ועל,לשובעל

חטאיו של בים וכל מכל נטבע שלא לבדואכן.זה שאר,החוטא וכל

ביהדותם נשארו לדרך,הצבור היחיד לזה להחזירו להצבור אפשר הלא

מסויימת,נ"א;התורה אחת בעבירה חטאו הצבור כל השמחה,אם ענין אין

גדול"כ חי"ובכה,כ רק בחטאתג עצמו–יבים האשמת ענינה ומענין,אשר

והמצוות.האבלות התורה כל עול בפריקת הצבור כל בחטאו שמה,אכן ואין

למוטב אותם שיחזירו בב,אחרים נתחייבו רגש–החטאת:הקרבנות'כאן על

והאבלות הצער הנ–והעולה,החרטה השמחה ענין חשוב,ל"על יותר ופר

לעולה,משעיר בא לחטאתווהפר הדורון,והשעיר קרבן גדול עבור–כי הבא

האבלות,השמחה .מרגש

תקצוף העדה כל ועל יחטא אחד זו).כב,טז(האיש טענה היתה בשעתה

וצודקת את,נכונה ישראל שעברו עד הערבות ענין התחיל לא עדיין שהרי

.הירדן

בבקר תעשה אחד הכבש התנאי,)ד,כח(את דרשת בזהוידועה אחד,ם

שבעדרו המובחר,המיוחד מן הקרבנות כל להקריב בעינן וטעם.דתמיד

בה להכתב צריכה היה לא דבאמת הידיעה"הדרשה למכתב,א ליה הוה ,וטפי

תמיד עולה ליום וגו,שנים תעשה שני וכבש בבקר תעשה אחד א"ומה.'כבש

שבעדרו המיוחד הוא שהכבש לומר דרשו מגילה'גמועיין.ופשוט,הידיעה

ר.)כח( ר"שאל את ימים'ע הארכת במה הגדול המשרתים(נחוניא והסריסים

שר ידעו תורה"לא הימנו ללמוד שואל ושהיה מדרבנן צורבא היה השואל ,ע

בחייו קץ שהיה היו ליה,)וסבורים מחו וקא גווזי ארישא,אתו יתיב סליק

רבי"א,דדקלא אחד,ל נאמר למה כבש נאמר לה,אם הואאמר מדרבנן צורבא ו
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שבעדרו"א,שבקוהו מיוחד אחד כך.ל אם שבגמרא הסיפור מתוך ברור ואינו

ר לר'ענה הגדול ר,עקיבא'נחוניא המשיך שכך הפסוק"או בדרשת לומר .ע

השני כהצד נתפוס דרש"שר,ואם וכך עצמו שאלת על כך ענה בעצמו והכל,ע

הוא מדרבנן שצורבא להתנא להראות ראם,בכדי בחר מדוע להבין צריך ע"כן

הזה במאמר .בדוקא

העשויה תמיד עולת הפסוק על במדרש דאיתא בזה לומר והנראה

וגו סיני ר',בהר לחכמים'ששאל נקראת,עקיבא היא רקהיאך אם

סיני בהר לר,הובאה פסקה,ע"והשיבו לא שוב סיני בהר שקרבה ועתיד,שכיון

לד עולה להיות הזה,רכלומ.'אתה בפסוק המופיע תמיד קרבן מצות על ,דנוסף

פשוטו נוסף,לפי ענין על רמז גם בו שבעד,יש צריכיםשכמו היו התורה

קרבנות משפטים,להקריב פרשת בסוף להתגייר,כמבואר הבא גר בכל ,וכן

להיות אפשר אי קרבן עבור,התורהדבלא כן מדורכמו התורה

עב,לדור קרבנות,התורהורוכן להקריב ישראל כלל אמרו,יצטרכו וכך

לד,ע"לר עולה להיות אתה רומי,כלומר.'עתיד מלכות גזרות וכמו,מפני

מן להקריב צריכים בהמות(שבבהמות לגבי המופיע הלשון הוא ,)כן

אדם בני אצל כן שיהיו,כמו של,שבעםצריך נפש מסירות דהיינו

הדור מלכות"שר,גדולי הרוגי מעשרה אחד להיות בקרוב עומד היה .ע

ישראל בקרב ובניו הוא ממלכתו על ימים יאריך שני).כ,יז(למען

שונות פרשיות משתי הנלמדים יש נפרדים ירושה ירושת,דיני דדין

נחלות מפרשת חל,)פנחס'שבפ(נלמד רק הדין וכאן.המורישוזה

גדולה כהונה כגון אשררה ירושה דין למדנו זה ,גבאות,מלכות,מפסוק

החיאף,שבכאן,וכדומה את להוריש נצטרע.יכול שכאשר היא והראיה

המלך מלוכה,עוזיהו דין ממנו פקע שנצטרע תחתיו,ומלך בנו .בחייו–מלך

בחיים אביו דוד בעוד מלך שלמה גד,ואף כהן נעשה אלעזר אהרןוכן בעוד ול

בחיים עדיין הרמב.אביו שלשון מהל"פ(ם"ואף ה'א ,היא)ז"מלכים

ירושה שבפרשת,שהמלכות הזה הפסוק מן ומיד תיכף הביא מקום מכל

נחלות מפרשת נובע בשררה ירושה של זה דין שאין להורות דין,שופטים אלא

הוא עצמו .בפני

ה תמיהת את ליישב נראה היה זו הערה פי על)ויחי'פ(ן"רמבועל

מראובן הבכורה את יעקב אונו(שהעביר עז,ראשית ויתר שאת כמים,יתר פחז
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וגו תותר ובפרש"ועיי',אל באונקלס ליוסף)י"ש לאו,ונתנה בזה יש והלא

וגו,מיוחד לבכר יוכל שתירץ.'לא מה שם .ועיין

בירושת שנים לפי בנוגע דרק לתרץ יש דאיתיהועוד להךהוא

כאן,לאו הבכורה יעקב(אבל אלא)בבני ממונות לדיני בנוגע מעיקרו היה לא

ומצוות איסורים מדבר,לענין דגלי נשיאים,לענין שררה',כל(ומינוי עניני

תנא,)וגדולה ציבור–ולחד של דבר העלם פר הוא,לענין כאן הממוני והענין

לשררהוהוא,הטפל לה,בבכורה שראוי הבכורשלמי לו–יות

בנכסים שנים הפי גם של,מגיע בכורה יוכלואפרשת דלא ללאו ליתיה

ולומר.לבכר בזה עוד להוסיף גופא,ויש הארץ בנחלת שנים הפי ענין שאף

של ענין שלאיננו מתחילה[,3אלא כתבנו כאשר רק ,ולא

בענין הוא תלוי הממונות ענין והיתרשכאן צריכה,]האיסור הארץ שחלוקת

שנים פי נוטל שבשבטים והחשוב שהגדול שכזה באופן .להתקיים

בעלמא של,והנה שם חלות כזה הגברא"בכור"אין שמלך[על כמו

בגברא מינוי שניםאלא,]מהווה פי ליטול לענין לו שיש זו .היא

ח משום הבכורה בענין היה האבות אצל שלורק שם האחים"לות ואשר,"גדול

עשו ולא הבכור יעקב היה טעמא תחילה,מהאי נולד שעשו אף מקום,כי מכל

הוא ברור פי.האחיםהיהדבר של הממונית הזכות שלגבי ואף

וכו האהובה בן את ולבכר להחליף רשות להאב אין בירושת',שנים מקום מכל

בד תלוי שהיה חזינן הרי מבניוהמלכות איזה מותו קודם לקבוע דוד של עתו

הבעה,יירשנו הוא שהאב הכא הבכור"וכן בשם יקרא מבניו איזה לקבוע ,ב

האחים,כלומר .גדול

וגו הארץ עמי כל רז,)י,כח('וראו בזה שתפילין"ודרשו ל

הגברא מצות,את על שהגברא,שנוסף בזה ענין גם יש

,מש וגו"ועיין ידך על לאות לך והיה הפסוק על בא בפרשת בזה .'כ

מש3 בס"והשוה הצבי'כ הראב)רי'עמ(ארץ מהל"פ(ד"בכונת ומתנה'ג ).זכייה
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תורהתוהקדמב התם"רמבה,למשנה קבלת שלשלת סדר את ורהמנה

פה התלמודשבעל תקופת סוף שהוא אשי רב בר מר עד רבנו אחד.ממשה

שהרמב הוא זו בשלשלת המפתיעים השילוני"הדברים אחיה את הכניס ם

בשלשלתובין הנביא ואליהו המלך שלמה,מסתמא.דוד להכניס ראוי

הנביא כשהעיד אביו דוד אחר א(המלך אדם)יא:ה'מלכים מכל חכם 1!שהוא

תו,ואכן פהבמסורת שבעל מסרה על לפירושו בפתיחה המאירי כתשהביא

דוד,אבות אחר בא וחביריו,כ"ואח.שלמה לאחיה תורה מסר ששלמה .כתב

הרמבצ,לכן שהכניסו הסיבה על לעמוד הנביא"ריך אחיה את והמאירי ם

תנ ספרי בכל פעמים שש רק במפורש ירשאל,ך"שנזכר מלכות שקרע וכנביא

חתיכות הרמב,וכן.לשתי השמיט מדוע להתבונן יש המלך"גם שלמה את ם

תשב אלו"בקבלת ענינים שני בין קשר יש ואם .ע"וצ,פ

מ נודע אבות"כבר בריש מסיני"ש תורה קיבל ליהושע,משה ,ומסרה

לזקנים לנביאים,ויהושע לאנש,וזקנים מסרוה הגדולהונביאים כנסת ".י

הרמב ש"וכתב בפירושו תואר"ם החיבור בזה מאמרינו בפתיחת ביארנו כבר

לבד והמוסרים החסידים דברי לפרש אלא הנה הכונה ואין היתה איך ".הקבלה

הרמב למי"כוונת היא כאן שתארם המשנה לפירוש בהקדמתו הראשונות לים

ליהושע תורתו מסר ובסוף במדבר לזקנים התורה רבנו משה לימד איך .שם

רבנו[מתכאשר"כ"וכ ,לושניתנוהפירושיםליהושעמסרוכברה"ע]משה

תשב1 לקבל יכל אינו ששלמה ספרים כמה שטוענים צעיר"מה יותר דהיה משום אביו מדוד פ

מ ללמד מספיק זמן לו כללאביוואין נהירה להרמב.אינו מקורו משמואל"והרי קיבל שדוד ם

שמואל ממדרש ד"פכ(הובא מיכל'ה"ב על)'ותקח מלפני"שדיבר דוד שברח הלילה אותו

שנה למאה למד וותיק תלמיד שאין מה הנביא משמואל למד ללמד,אזי".שאול יכל דוד אם

אחד בלילה שמואל תורת וקיבל אדם,תורה מכל יותר שחכם שלמה באותו,גם לקבל יכל ודאי

אביו בארמון שישב .שנים
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הרמב".דורוואנשייהושעבהםועסקו מתארת,ם"לפי לא אבות בריש המשנה

בדיוק המסורה המשנה,לשיטתו,אאל,רשימת מחברי רצו סחור בסחור

מסיני באו הישרות המדות גם איך על"הרמב,ז"ל.להראות לבתר זקוק אינו ם

הכתות וכו–דרך והנביאים הזאת–'הזקנים במשנה נראה,אכן.שנזכרו

הרמב כלל זאת"דבדרך משנה שנמצא הקבלה סדר קיבל .ם

למ,אמנם בהקדמה עליוקבל.מיהושעוקבלרביםוזקנים"ת"כתב

זקנים,מזה".ומפינחסהזקניםמן אותם הם הללו זקנים אם לברר יכולים אין

לא ישראל דנכנסו אחר שחיו אחרים זקנים או במדבר ממשה תורה .י"שלמדו

כאן להדגיש ראוי כללש,אולם הרמב,בדרך שכתב מקום שום מצינו ם"לא

השופטים תקופת על דא,ולכן2.בחיבורו איךנראה בברור לדעת אפשר י

הרמב השופטים"החשיב תקופת את .ם

הל'עי,אולם שבירושלים"כשכתב)א:א(ממרים'בריש הגדול בית

בה שבעל תורה עיקר לסמוך...הם חייב ובתורתו רבינו במשה המאמין וכל

עליהן ולישען עליהן הדת של,ם"דלהרמב,נראה".מעשה הכוונה עיקר

התושבע הי"העברת שהתושבעפ הגזית"תה ללשכת רבינו ממשה תגיע פ

זה3..שבירושלים מטעם ראציונליסטים"אע,ואולי האדון שהיה שידוע פ

יהדות הרמב,בהשקפת שנים"הוצרך מאות משלוש יותר חי שפנחס לטעון ם

שהוא ישראל"משא–משום שופטי רוב ולמד–כ משה של בשיעור ישב

ב.מפיו כראש שירת הגד"וממילא היסודד את בעצמו למסור אלו בימים ול

הב"תשב של המקום שהיא לירושלים רבנו משה של ואילך"פ מכאן הגדול 4.ד

ההר,ועוד שאלת מיישבת זאת דסברא שלשלת"נראה על אברבנאל י

לס.ם"הרמב בהקדמה הקבלתפרעיין על האברבנאל כשהשיג אבות נחלת

הגדול"ם"הרמב הכהן יהוידע בכללם וזכריהבי"שמנה הנביא אלישע ן

בהל2 שמשון"הרמבתיארכש)יד:יג(ב"איס'ורק את ישראל"ם את דפירש"המושיע מצינו

השופטים"הרמב תקופת על קצת .ם

הל'ועי3 הרמב)ג-ב:א(ח"בהב'בריש שנבנה"כשתאר עד משה של המשכן נסיעת את ם

בירושלים הרמב,מזה.במקדש דעת שעל לומר יש יהדות,ם"עוד מחשבת בכל חליפה יש

המקדש .כשנבנה

הרמבויש4 לפי איך תשב"להקשות הגזית"ם מלשכת סנהדרין שנגלתה אחר להתקיים יכול .פ

מש,ולתרץ ד"ראה ב"כ בלידשטיין יעקב הרמב"ר בהלכת ומרי .20-26'עמ"ם"סמכות
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אע יהוידע של בדורו"בנו הנביאים מן היה לא דיהוידע הנ"וע5.פ ,ל"פ

דהרמב כאן גם לתרץ המופיעה"נראה לשלשלשת רשימתו התאים לא ם

באבות אנש,וכן.במשנה לפני בתקופה נביאים שאינם חכמים למנות יאפשר

הגדולה הקבלהכנסת בסדר נביאים של תקופה .שהיא



הרמב יכול איך לשאל הקבלה"יש בשלשלת המלך דוד להכניס ם

דמש משום ישראל מלך הל"כשהוא מושיבין",)ד:ב(סנהדריןכותכ ואין

דברו את ולמרות עליו לחלוק שאסור בסנהדרין ישראל אח".מלך ,כ"ובהלכה

דוד בית מלכי על דוקא יושבין"אע"כתב בסנהדרין אותם מושיבין שאין פ

העם את הם דין,ודנים עליהן יש אם אותם רשות"אע,לכן".ודנים שיש פ

כב לדון דוד בית בב,ד"למלכי לישב רשאי הגדול"אינו בשו6.ד ת"ועיין

מבשר הרמב)עו:א(קול דעת הסנהדרין",ם"דתירץ ראש דוד שהיה נאמר לא

ל שמואל אחרי קבלה ראש ברביםרק ומלמדה תורה מרביץ דוד שהיה ".פי

מש,אכן לפי דבריו לדחות הרמב"נראה בפל"כ ד(מ"ם מפורש)ד:אבות דכתב

בדורו זקנים לשבעים ראש היה .ע"וצ,שדוד

מש לפי לתרץ הרמב"נראה בהל"כ להעמיד)ג:א(מלכים'ם דצריך

ב בפני הגדול"מלך הרמב,ולדוגמה.ד יהושע"ציין את כאן משהשמ"ם ינהו

דינו ובית הרמב,ואזי".רבנו הב"לדעת של נשיא וגם מלך דין ליהושע יש ד"ם

שהרבמ5 לתרץ שייך דאינו הכהן"נראה שיהוידע חשב בדורוהיהם הנביאים מחברת ,וכן.גם

במגילה "יד(איתא רבנ.): לישראל:ןתנו להם נתנבאו נביאות ושבע נביאים ושמונה "ארבעים

חז"ועא רשמו שלא אל"פ כל במש,הנביאיםול רש"עיין הב,)'נבואה'ה"ד(י"כ ח"הגהות

חננאל"והגר רבנו ופירוש היהיהוידעע"שלכזה'עמבא המלא נביאים"במנין מש"וע.ח כ"ע

ב"המלבי במלכים שיהבשכתב)יב:יא('ם היהמפורש נביא לא כתבינוכש.וידע בכל חקר

לטע,ם"הרמב מקום דאין שלונראה כח ליהוידע שיש ואמר אלו פרשנים כל כנגד סבר שהוא ן

סבראנראה,אכן.נבואה כמשמצד הוא נביא הכהן יהוידע במגילה"דגם ממקום.)טו(כ שכל

בנביות אביו ושמם שמו הכתוב נביא",שנאמר בן נביא שהוא בדה".בידוע כתב ב"והרי 'י

"כ:כד( הכהן) יהוידע בן זכריה את לבשה אלוקים היה"וצ".ורוח נביא יהוידע הכל לדברי ל

ב נמנה שאינו ואינ"ממספרוהטעם לשעה רק נבואתו דכל משום נביאים ע"וע.לדורותהח

מס"מש על לפירושו בהקדמה המאירי נביא'כ היה שיהוידע דסבר מכאן דמשמע .ש"וע,אבות

זה"וי6 דמטעם רש,ל ב(י"סבר ד:טז'שמואל ראש)'אמר'ה'ה"י היה צרויה בן שיואב

דוד בימי .הסנהדרין
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בדורו ב,אזי7.הגדול בתוך לישב רשאי אין דמלך אבל"נראה שבעים של ד

דוקא נשיא ולהיות רבנו משה תחת אותו למנות רשות לו 8.יש



הרמב המס,ם"לפי שלשת בסדר שהזכירו החכמים היוכל גם ורה

הב בזמנם"נשיאי הגדול זאת,כ"וא.ד מקבלה שלמה השמטת על לשאל ,יש

ב רק אם ישראל על תקנות לתקן שלמה יכל תקנות"איך לתקן יכל הגדול ד

הרמב"כמש בהל"כ הרמב,אמנם?)ב:א(ממרים'ם מדברי עצמו"נמצא ם

תקנות כמה שלמה 9.ע"וצ,שתיקן

בס שהעיד מה הראש'עיין עמ"ח(וניםדורות התקנות)'בהע318'א על

הדור ראש שם על ונקראו סתם באו ההוא,שלא הדור מחכמי אז שנתקנו אף

ממש.בכלל ראיה הנביא"והביא א(כ המלך",)סד:ה'מלכים קדש ההוא ביום

ה בית לפני אשר החצר תוך המנחה'את ואת העלה את שם עשה א"רי'ופי".עי

ש לא"הלוי זה שגם ספק עאין שלמה לבד"עשה עצמו דכ"י,לכן".פ הזכירשל

שלמה"הרמב תקנות דוקא,ם שלמה ולא שלמה של דורו על .ק"ודו,כוונתו

אחרת סברא להביא במכות.ויש "כג(איתא שלשהב,אלעזרר"א:):

,הרמתישמואלשלדינוובבית,שםשלדינובבית:הקודשרוחהופיעמקומות

ויען'):כז:ג'אמלכים(דכתיב,שלמהשלדינוביתב...שלמהשלדינוובבית

א".'תמיתוהולאוהמתהחיהילדאתלהתנוויאמרהמלך )טז:ג('ובמלכים

"כתוב לפניו: ותעמדנה המלך אל זנות נשים שתים תבאנה ד".אז בית'משמע

שלמה של בגמ'דינו ב"הנ'שנזכר אינו ששתי"ל הפסוק דראית משום ממש ד

ב אלו לבנשים ולא שלמה לארמון הגדול"או ששלמה,ואולי.ד ראיה קצת יש

היה ישראל שמלך שמשום אלא הסנהדרין נשיא היה כסנהדרין,לא לדון יכול

הרמב"כמש בהל"כ גוונאובכה).ה:ב(סנהדריןכותם לתקןאי למלך כח יש

ב כמו דיןתקנות .הגדולית

דינו7 בית ראש היה שיהושע ספק שואין כז(מפורשבתורהבכתובכמו שמשה)כג-יח:פנחס

תלמידו יהושע את .סמך

הרמב"מש'ועי8 בהל"כ היה"ש)יא:ו(ח"ביהב'ם מלך רבינו ."משה

בהל,לדוגמה9 ).ד:ה(מ"ונז)ח:ח(ט"שאה,)טו:יג(ב"איס,)ב:א(עירובין,)א:ב(ברכות'עיין
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בעשרים הלכ-מצינו בושש תורהות הרמבמשנה ראיה"שהביא ם

ע שנתחבר הקדש מכתבי אחד מפסוק שלמה"לפסקיו האלו.י המקומות בכל

הפסוק"הרמב את הביאה לא שהגמרא במקומות בסברתו הפסוק את הביא .ם

בס,וכן נמצאים מאחד חוץ המקומות וי'כל בהל"המדע נמצאים מהם 'ב

כלל.דעות הרמב,בדרך שלמה"הקדים דברי שלמה'בלשוןם 'אמר

בזהוכי זאת.וצא דהרמב,לעומת מצינו פעמים בשמונה המלך"רק דוד ציין ם

דין איזה כבוד,להוכיח של תואר שום לשמו מקדים כמה,אכן.ואינו יש

הרמב כתבי בשאר מש,וכן,ם"מקורות להלן"נראה בגדלותו,כ להמעיט שרצה

שלמה בה,לכן.של תמונה על לעמוד במחשבתיש המלך שלמה של ירה

.ם"הרמב

בר "כא(ה"איתא ושמואל:): נ:רב אמר נבראו'חד בינה שערי

אחד חסר למשה נתנו וכולן קול...בעולם בת יצתה כמשה להיות ביקש

אמת דברי יושר וכתוב לו לד(ואמרה בישראל')י:דברים עוד נביא קם ולא

קם.'כמשה לא בנביאים אחר קם,וחד המו."במלכים מדברי )נד:ג(נ"ומשמע

הרמב מ"שהכריע עם כמש"ם בחכמה משלמה גדול שמשה במגילה"ד .)יג(כ

בחכמה' בתורה,אב בנביאים,אב משלמה–'אב בחכמה גדול ודאי .דמשה

הרמב,ועוד שלמה"ם"כתב א(ובא אדם')יא:ה'מלכים מכל אמרו.'ויחכם

באמרו רוצה כי ממשה אדם'ולא דורומכל–'מכל צ".אנשי דברי"אולם על ע

שמצינו"הרמב משום מבית)ב:ט(תשובה'בהלם איש יעמוד המשיח שבימות

ש רבנו"יתריהיהחכמה"דיד משה לנבואת דומה נבואתו .וכח

בהל הראשונים")יג:ד(תמורהכותועיין חכמים אמרו הבין

התורה חוקי כל של הטעמים המשיח"הרמבמדוע,כ"א".רוב חכמת השווה ם

משה כחכמת ולא דורו מבני יותר רק שחכמתו שלמה ?לחכמת

הרמבכדי שיטת במש,ם"ליישב במו"עיין פרק באותו "נ"כ החכם.

נקרא אמתתה על התורה פנים'חכם'בכל התורה.משני שכללה מה מצד

המדות ממעלות שכללה ומצד השכליות לשון".מהמעלות שבתוך פירש וכן

חכמה"זח של מינים כמה יש התורה"חז,לפעמים.ל לידיעת קראו ',חכמה'ל

ל,ולפעמים אחר'קראו מין מצאתיו.'החכמה פרקיםכן העירש)ז"פ(בשמונה

ורב"ם"הרמב השכליות המעלות כל לו שיהיו אחר אלא נתנבא לא נביא שכל

שבהן והחזקות המדות מ".מעלות על דכוונתו כאן הנ"נראה שקי"ד משהל בל

בינה' שערי אחד...כל במדות–'חסר המעלות היא זו .וחכמה
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פ"ש(נמצא הרמב)ז"פ היו"שכתב לא שלמה של שהמידות מפורש ם

ה נביאי שאר של "'בדרגה המלך. שלמה הכתוב,ש"עה,הרי עליו העיד

א( ה'):ה:ג'מלכים נראה שלמה'בגבעון מדות.'אל פחיתות לו :והיא,ומצינו

ה נשיםרב בהרבות בבאור התאוה,תאוה רב תכונת מפעלות ואמר.וזה

יג(מבאר שלמה'):כו:נחמיה חטא אלה על תיאר)מה:ב(נ"מוב,וכן".'הלא

ה"הרמב את נבואהמדרגהם של הקודשהשנית רוח נקראת במדרגה.שהיא

הרמב,הזאת לתנשלמהודודובריח,ם"הדגיש שהוכנסו ספריהם כחלק"את ך

הכת"".ביםכתו"מ מזה הם ודניאל ושלמה שדוד עליו שנעורר שצריך ,וממה

וחבריהם השילוני ואחיה הנביא ונתן וירמיהו ישעיהו מכת ר,ואינם ל"שאלו

ודניאל ושלמה הקודש,דוד ברוח שזכרו מה וזכרו דברו והביא".אמנם

ה"הרמב שכל סברתו להעמיד ראיות כמה בדרך'נבואות'ם היו שלמה של

הקודשחלום רוח של בדרגה .שהוא

דברינו,אולם הרמב"צ,לפי לדעת מדרגת,ם"ל השיג ששלמה

נבואה בלי התורה בסתרי שלו גדולה,החכמה היתה אכן השכלית וחכמתו

מ כמו רבנו משה אפשר"מחכמת אבל משה כחכמת נביא יקם שלא השני ד

כחכמתו מלך הרמב.שיקם שתיאר החכמה בהל"וזוהי הנ'ם וקישרל"תשובה

המשיח"הרמב ומלך המלך לשלמה הזאת החכמה את דברינו.ם ,ולסיעתא

הרבמ בהקדמת מפורש דכתוב בפל"נמצא שהקדמונים'ה"ד(מ"ם )'דע

ה" נתן מה'כאשר הללו הדברים מתכלית ידע שהבטיחו כמו לשלמה חכמה

אדם בהיות לדעת לאדם חיבור".שאפשר באותו הרמב,ולהלן ה"ד(ם"כתב

ללמוד)'עיוהרבי' שיכולים ביותר החכמים של הסוג את סימל סתרי'דשלמה

בראשית'ובקיאים'תורה מרכבה'יםיודע'במעשה לדעת,לכן.'מעשה

חכמתו,ם"הרמב שלמה שאפשר,כשביקש כמה עד התורה חכמת כל קיבל

אדם בהיותו לדעת זאת.לאדם עם של,יחד גבוהה לדרגה הגיע לא שלמה

המידות פחותוב,חכמת היה זו .ממשהחכמה

הרמב"עכ במשנת המלך שלמה על שלימה תמונה לצייר יש .ם"ז

הרמב,ברם אדם,ם"לפי מכל חכם היה חכמה–שלמה היתה הזאת והחכמה

וסתריו תורה חייו,אולם.של בסוף חטא ששלמה שלא,כשמצינו מוכח הרי

ה נביאי שצריכים כמו החטא ויראת המדות מעלות לו חייו,ןלכ.'היו ,בכל

אחיה של מדרגתו הפחותה הקודש רוח למעלת רק הגיע ששמלה נמצא

וירמיה,השילוני .אליהו
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להגר המלך שער שיחי"בחיבור קניבסקי שיח('ח ספרו בתוך שנמצא

להרמב)השדה שמקורו לשלשל"כתוב השילוני אחיה כשהכניס המסורהם ת

המדרשים באוצר שהובא תאגי בספר ספר")תקסד'עמ,תגין(נמצא והדין

ומסרן בגלגל יהושע שהקים אבנים עשרה שתים מן הכהן עלי דאסיק תאגי

ליש בן לפלטי מסרן ושמואל לאחיתופל.לשמואל מסרן ליש בן .ופלטי

השילוני לאחיה קבלה."'וכוואחיתופל של המהות בדיוק מהי ,זאתלפרש

ה דברי את למצא עהן"רמבזכיתי כז(ת"בפירושו בספר",)ג:דברים ומצינו

בתאגיה,תאגי ישראל כל לעיני עד מבראשית בהן כתובה התורה כל שהיתה

התורה,וזיוניה בכל התאגין נעתקו מאד.ומשם גדולות האבנים שהיו ,ויתכן

הנסים ממעשה שהיה אתר"וכ".או על בחיי הרבינו תלמידו עיין,ברם.כ

הראב"במש ד:כז(ע"כ הרס)'והקמות'ה"א דעת כל"שהביא דרק שסבר ג

אלו תגין על נכתבו ברשימה שבתורה .המצות

ה,אמנם כשם"רמבגם התגין של חשיבות על בחיבורו"העיד כ

ב( שיש",)ח:תפילין זקופות זיינין כמו והן אותיות של בתגין להזהר וצריך

ב כתובין שהן כמו תג תורהלהן שבארבע,ספר המתויגות האותיות הן ואלו

אלו בשאלותיו."פרשיות הדור(וכן פאר בספר מח הרבמ,)סימן את"השיב ם

הת:השאלה ושבמזוזההאם התורה שבספר שלגין לדרגה הלכהנופלים

ה או מסיני מטעםלמשה רק אלו בתגין האותיות לכתר חובה מנהגאם

הרמב?בעלמא על",ם"והשיב מנהגאמנם הוא אם ששאלתם כי,מה בודאי

מנהג זה ז,אין רבותינו קראוהו אותיות"דזה כתרי שאמרו,ל מצאו,וכמו

לאותיות"להקב כתרים קושר רבנו.ה משה שכתבם התורה בספרי נמצא וכן

הרמב".ה"ע הוסיף הזמן"אכן שבאריכת במסורות,ם חילוקים כמה נמצאו

לבטל"התגין החכמים בדעת היה חילוקים,התגיןולכן כמה שיש מאחר

נפנה אנא נדע לא הרמב"אע10".ואנחנו אם יודעים שאיננו לדעת"פ הסכים ם

הרס"הרמב או צ"עכ,ג"ן אלו"פ לתגין שיש לשניהם הסכים הוא שגם ל

זאת10 תשובה הרמב,בסוף כלל"סבר לעיכובה התגין עשיית שאין מןוהיאם מצוה רק

בהל"וכ.המובחר ב'כ החינוך:תפילין כתב וכן קודש ספרי כתיבת את מעכבין אינו שהתיגן ט

ח'ור)ג"תרי'מ( ב"ירוחם הרא,אמנם.ב:א הל(ש"כתב רבה)תפילין'סוף השימושא בשם

קודש ספרי כתיבת את מעכבין הקטנים התגין שאף תם מש"ע.ורבנו האו"ע ח"כ ס"ז ד"תקנ'א

ר הב,להלכה,אולם.ת"בשם .ם"כהרמב)ו"ל'ס(י"סבר
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רבנו משה בתקופת שהושרשה התגין"אע,וממילא,מסורה של שהיסוד פ

ממנו אותיות"צריכים,נסתר של בתגין בזה"להזהר .ז"אפילו

הגר שכתב דהטעם אחיה"כנראה להכניס המקור שזהו קניבסקי ח

לאליהו מסר שאחיה מצינו התגין דבמסורת משום הוא מסורתינו בתוך הנביא

הרמב במסורת שמצינו הרמב,כ"א.ם"כמו ממסורה"מדוע אחיה כולל רק ם

ולא לישהזאת בן המלךאחיתופלופלטי דוד ב,במקום שכתוב ספרכמו

הרמב?התגין לכוונת אחר פירוש להביא השילוני"ונראה אחיה להכניס ם

המסורה חכמי .בתור

זאת שאלה "א:ה(סנהדריןכותבהליןעי,לברר מלך): מעמידין אין

ב פי על ואחד"אלא שבעים של המלך".ד את הסנהדרין מושיבין ?ואיך

למשוח המשחהצריכים בשמן )ז:א(מלכיםכותבהלתבשכהכמהמלך

בס מצינו בפרוכן ע)יב:יא('מלכים למלכות יואש העמדת על י"שדיבר

השמן במשיחת שנעשית הנ"וע.יהוידע בהלכה הרמב"ע שהביא את"ל ם

הזה דין של פרט על לרמז דוגמה הוי זה ומסתמא מפורש יהוידע של ,המקרה

להלן שיתבאר 11.וכמו

בנב"הרמב,לכאורה הצורך לגבי עצמו את סותר אחד.יאם הוא,מצד

ש ע"כתב אלא תחלה מלך מעמידין ב"אין וע"פ זקנים שביעים של נביא"ד "פ

א'הל( שני).ג:מלכים סנהדרין,מצד נביא,)א:ה(בהלכות שצריך הזכיר .לא

ע,לכאורה עמידה ב"רק לעיכובא"פ הויא אם,אכן.ד שגם מקרה דיש נראה

ע המלך עמידת נביא"חיסר לעיכובא,י זה א(כ"וכ.גם "ח:מלכים נביא)

ישראל שבטי משאר מלך התורה,שהעמיד בדרך הולך המלך אותו והיה

ה מלחמות ונלחם בו',והמצוה נוהגות המלכות מצות וכל מלך זה פ"אע,הרי

מלך מבניו ויהיה לדוד המלכות ירבעםשהרי,שעיקר ".העמיד

ישראל שבטי משאר מלך דהעמיד כשיקרה אותומשמע להעמיד נביא צריך

חלה"ואל זו עמידה אין שבטי,אולם.כ משאר מלך דהעמדת למימר שייך אין

ב צריכה ולא בלבד בנביא נעשית ע"ישראל של בכל"ד כמלך דהוי ומשום א

ב,מקום צריכים ע"גם של לעיכובא"ד הוי אלו וכל נביא עם .א

בהל11 להלן'וכתב "יב:א(סנהדרין מלך) בן מלך מושחין מחלוקת,ואין שם היתה כן אם אלא

המחלוקת לסלק כדי אותו מושחין מלחמה אדוניה,או מפני שלמה משחו מפני,לפיכך ויואש

אחיו,עתליה יהויקים מפני יהואחז ."ומשחו
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המלך"צ,ז"עכ ירבעם העמיד כשאחיה נעשה,ל היה כנביאלא רק

ב ראש גם אלא היה"בלבד הגדול הרמב.ד נצרך בסדר"וממילא שמו לרשום ם

הקבלה ע,וכן.שלשלת המלך יואש משיחת בחיוב"כשציין הכהן יהוידע י

ע המלך ב"למשיחת ע"י של הרמב,א"ד רמז כאן דגם ראוי"נראה מדוע ם

המסורה חכמי בתוך הכהן יהודיע .להכניס



ד חמ"הדגיש עצמו"ר הנהיג שאחיה גבריהו המתהלך"י כנביא

משווה"בדרכים וכן לפניו שהוא הנביא שמואל של לפעולתו דומה הזאת ודרך

ולאלישע למקום"לאליהו ממקום ימיהם כל גיסה12".שהתהלכו אחיה,מחד

כ ה"לא נביאי מכל שונה שהיו'כ עצובים ומצבים החורבנות על שהתנבאו

הראשון בית בזמן ישראל גיסה.לעם הרמב,מאידך אינו,ם"לפי הנבואי הכח

הקבלה חכמי של לשלשלת מישהו להכניס בשביל מצינו,וכן.מספיק

לפה הדיניםולמידתהתורהבפירושיבעיוןתועיללאשהנבואה",מ"בהקדמתו

מההואוהדיןהעיוןבעניניופינחסיהושעשיעשהמהאלא,מדותג"בי

הכרח,אזי."אשיורברבינאיעשהש אחיה,מן של החשיבות על לעמוד צריך

ה ה'חכם'השילוני אחיה .'נביא'ולא

הרמב במסורתו"כשמנה החכמים את כלל,ם כל,בדרך ציין הוא

בלשון אלו דינו'החכמים ובית מאלמוני קיבל כשהרמב.'פלוני הביא"אולם ם

השילוני אחיה דברים,את כמה "הוסיף היהו: מצרים מיוצאי השילוני ,אחיה

היה דינו,ולוי ובית מדוד קיבל והוא משה בימי קטן והיה ממשה יש."ושמע

הזה המפתיע המשפט שאלות כמה כל,בראשון.לשאל זה מדוע לברר כךצריך

להרמב ג"חשוב להזכיר בשלימותא'ם מסורתינו את להבין אלו ?נקודות

שהרמב,לדוגמה,וכן מצינו ישראלם"לא מקבוצת שהוא פנחס גבי ציין

ממצרים לוי.שיצאו משבט היה שהוא נכתב לא הנביא שמואל גבי ?וכן

הרמב שייחס להפליא הארוכה החיים תקופת על לשאל יש לאחיה"ועוד ם

הטבע חוקי לכל גמורה בסתירה עומדת כל,לכן.שלכאורה על לעמוד צריך

הרבמהשאלות בחשבת השילוני אחיה של מקום את היטב להבין .ם"האלו

ישראל",גבריהו'ח12 ובמסורת במקרא השילוני אחיה על גולדשטיין,"הסיפורים משה ,ספר

.65'עמ
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.הרמב של במס"מקורו נמצא בתראבב'ם .א

איתא "קכא(שם רבנן:): כולו,תנו העולם כל את קפלו מתושלח:שבעה

אדם מתושלח,ראה ראה שם,שם את ראה יעקב,יעקב את ראה ,עמרם

עמר את ראה השילוני קיים,םאחיה ועדיין השילוני אחיה את ראה ."אליהו

זה המאמר שסיים ישראל'הגמ,טרם לארץ להכנס יכל אחיה איך ?שאל

לא נכנסו ויהושע כלב שרק כתוב המדבר"הלא מדור כו(י ,לכן?)סה:במדבר

ש לוי"תירץ של שבטו על גזרה נגזרה על"לא אלא זו גזרה נגזרה ולא

עשרים" מבן שפקודיו אלו"הרמב,לכאורה".מי תשובות שתי את כולל ,ם

לוי שהיה וגם מצרים מיוצאי היה שאחיה גם הזכיר מדוע"צ,אזי.שהרי ע

הרמב כשניהם"הכריע שפירשנו"וע,ם מה להלן .ע

מש הרמב"עיין זכירת)לא:בנ"מו(ם"כ במצות דמחויבים שהטעם

המדבר לדור שקרה מה משום רק הוא שבת ומצות מצרים "יציאת אך.

אותו לשמור אנו עלינו ופקדה ציוותה מן,שהתורה הנובעת מסקנה היא זאת

שחפצנו ובשעה בבחירתנו שירתנו לא שבה במצרים עבדים שהיינו ,הטעם

לשבות יכולנו זאת".ולא דעה הרמב,כנגד ה(ן"כתב ד:דברים וטעם"יד )ה

דא זאת שיטה להאמין יכולים צ"שאין אל"כ מצות כוונת שעיקר בגללל היא ו

אח לדורות ולא המדבר הרמב,לפיכך.כ"דור ז"כתב מצות של שהסיבות כרוןן

מצרים דורותיציאת לכל שייכות הן וממילא בראשית במעשה הושרשו ושבת

בשווה "העולם מצרים. ליציאת זכר השבת לשבת,הנה זכר מצרים ויציאת

ומופתים אותות בכל מחדש הוא השם ויאמרו בו יזכרו כרצונוכי בכל ,ועושה

בראשית במעשה הכל ברא אשר הוא .ש"וע,"כי

הרמב שיטת את הריטב,ם"לפרש הזכרון"כתב בספר )ואתחנן'פ(א

מדורות יותר מצות איזו לקיים ראוי יותר בהם דורות שיש איננה שכוונתו

שאע",אלא,אחרים מצות לדורות"יש שניתנו הדור,פ לפי עיקרים שהיה

לה,ההוא נתןאשר שבתו,ם לאשר השבת יהיה גדול היכר הדור לאותו ומעתה

דור לכל כן היכר יהיה ומהם מצרים מעבדות סברתו".ישראל דור,לפי אם

התורה מצות כמה של הטעם סימל אחיה,המדבר המשיך מדוע לעיין יש

סימל הוא ענין ואיזה ההוא הדור את להלן"וע,השילוני .ע

  .פירשנו השילניכבר אחיה דיכול הראשון שהטעם

לא ד"להכנס משום הוא לוי"י של שבטו על גזרה נגזרה במ,אכן".לא העיין

כהנים"שיש)ב:ב(סנהדריןכותבהלתבשכ גדולה בסנהדרין להיות מצוה

י,אזי".ולויים הרמב"אולי דכוונת אחיה"ל חי איך דבריו להסביר רק איננה ם
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רבות שי,שנים לסייע גאלא ראוי דאחיה הסנהדרין"טתו בחכמי להיות כ

ב על הנשיא להיות 13.ד"וגם

      .הרמב מלשון ם"משמע

הב'שמע'ד מחברי פחות לימוד משה"פירושו בימי הרמב"וכמש.ד ם"כ

ש תשב"אע"בהקדמתו נכתבה שלא בב,פ"פ כולה רבנו ד"משה

זקנים כשכ".לשבעים הגמונראה של הראשון תירוץ הביא יצא–'בר שאחיה

לוי בשבט שהיה משום יצ–ממדבר שבזמן השני התירוץ להביא שייך מ"אינו

שנה עשרים מבן פחות אחיה הרמב"י,אזי.היה דכוונת במילה"ל היא'קטן'ם

רבנו משה לפני כשישב אחיה של החכמה דרגת מדברי(לתאר המשמעות וזוהי

).שם,מ"הכ

הרמב"משייןוע לפה"כ בהקדמה כל"ם רבנו משה שלימד שפירש מ

פעמים חמש שבתורה ענין וכל זה"וע(מצוה לימוד סדר פרטי על ).ש

בנ,באחרונה לכל התורה את משה הרמב,לכוארה.י"לימד היה"לדעת אחיה ם

דרק משום הזאת כזקנים'שמע'בקבוצה ממש למד ולא משה מפי תורה

אחרות חזקהה,לכן.וקבוצות יותר מן–שאלה היה לא שילוני אחיה אם

רבנו משה של המובהקים מפיו,התלמידים תורה ששמע למימר שייך ?מדוע

בהל ומצהחכותכתוב אתלהראותאדםחייבודורדורבכל")ו:ז(מץ

שיכול14".מצריםמשעבודעתהיצאבעצמוהואכאילועצמו האחרון מי

כאיל'להראות'ולא'לראות' ממצריםעצמו יצא השילוני?ו ,ל"וכנ.אחיה

דוד"הרמב בית ומלכות משה בין שחי השופטים הזכיר ולא כמעט ויש.ם

ביתדמשום,ט"דהלפרש עמידת ובין מיתתו בין פסקה לא רבנו משה תקופת

שבכ מפני למלכות העם"דוד ממשלת בראש השילוני ואחיה פנחס 15.מ

לפה13 הרמ,מ"בהקדמתו ש"בכתב רבנו משה על שלשהוכתב,בכתיבהנתעסקמותולפני"ם

שיתנהגשבטלכלספרונתן,ישראללמדעדבראשיתביתמןגויליםכולםתורהספריעשר
".ללויםנתנועשרוהשלשה,פיועל

המשנה14 י(לשון אדם":הואכך)ה:פסחים עצמוחייב העדיף"הרמב,אמנם".את ם

המדר של לשון תנאיםאת ו(ש אדם)ט:דברים חייב שם שכתוב עצמו ".את

הגרי"מש'ועי סלובייצי"כ ח"ד מרי אבא לזכר שיעורים בספר עמ"ק הזה-קעז'ב שינוי על .קעח

הרמב"וכ15 ז"חו(ם"כ הבן)ב:מ שיכלות לפי בנו ללמד אביו "שחייב טיפש. או קטן היה אם

כמו עבדים היינו כולנו בני לו אותנואומר פדה הזה ובלילה במצרים זה עבד כמו או זו שפחה
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הגרי בדברי סלובייצ"ועיין שנמצא'ד בסיק והיחד'ו היחיד בסוד

הגר( לרבו ז"בהספד הלר מאוד").272'עמ,ל"ח עד היא חשובה זו ,מימרה

דוד"אע של חשבונו על זקופה אחיה קבלת המסורה שבסדר שראה.פ דור

עגלי שני ועמידת דוד בית מלכות השילוני-התמוטטות לאחיה היה זקוק ,זהב

משה,קפץ,שדהר של בחצרו והשתובב המדברשר,דלג במרחבי אחריו ץ

עמו ליד,ופסע צהובים,יד שמש,בחולות היה16".שרופי ם"הרמבצריך

שקבע לדור להעיד יכל אחיה שרק ונפלאות הנסים עם המדבר דור את לקשר

דוד בית מלכות משה"ואע.את בזמן בחכמה קטן היה שאחיה יכול,פ עדיין

אלו נסים היו איך לעם לפרש ש.היה לומר שלואפשר חשיבותו עיקר זוהי

המדבר המרשימים–דור והנסים הנפלאים למאורעות קרבתם מפאת

ב צאת בעת ישראלשהתרחשו יציאת,ממצריםני על להעיד יכול היה דור אותו

הריטב שפירש כמו בעצמם הנ"מצרים הרמב.ל"א השילוני,ם"לדעת אחיה

ואליהו דוד בין החוליה רק היה תק,אלא.לא סוף ששמעוהוא הזקנים ופת

ע שנעשו הנסים על והעידו פהתורה שבעל תורה ושמסרו רבנו משה ידי ל

התשבי באליהו שהתחילה הנביאים .לתקופת



הרמב על הראשונה אחיהד"הראבהשיג,ם"בהשגה הכנסת על

הקבלה שלשלת לסדר ד"וכ.השילוני השילוניאחיהיהשהאלאנכוןזהאין"כ

הכ".דודשלדינומבית ש)'ואחיה'ה"ד(מ"ופירש זאת השגה לדעתנראהעל

מדודשקבללומרנכוןאיןביותרמופלגזקן]אחיה[שהיהשכיון"ד"הראב

משוםאיממנוגדולאחיהשהיהאפשרבחכמהוגם.ממנולימיםצעירשהיה

שהיההואלומראפשרשמהאבל.ממשהדקבלמשוםואיחכמהדבישישים

הרמב."הסנהדריןראשהיהשדודדודשלדינומבית שיטת פירש,ם"ליישב

ד"הכ קיבללומריצדקמדודגדולחכםשהיהשנאמרפ"שאעלומריש"מ

לחירות"הקב ויוציאנו שנעשו,ה ונסים במצרים לנו שאירע מה מודיעו וחכם גדול הבן היה ואם

ע רבנו"לנו משה סי,לכן".י מצות של העליון דדרגה הנסים"נראה על האב כשיספר רק יקרה מ

ע קו"שנעשו השילוני אחיה וראו רבנו משה בבמי שישב העם"דם שאר כל עם משה של .ד

מש16 ב"ועיין שטיינברגר ישעיה הרב הדתית'כ הציונות למשש533-535'עמ'קובץ כ"השווה

בספר הוטנר יצחק יצחקפ'והרב .ו:כו'חד
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בו".במקומוקבלהראששנשארלומרמדוד מצב שייתכן מדבריו ומשמע

ביותר החכם אינו הסנהדרין בראש שעומד .מי

הכנראה,אכן דברי את ממש"לדחות הרמב"מ בחיבורו"כ להלן .ם

בהל ראשאותומושיביןשבכולןבחכמההגדול"כשסבר)ג:א(סנהדרין'ועיין

והואמקוםבכלנשיאהחכמיםאותושקוריןוהואהישיבהראשוהואעליהן

יש,לכן".רבינומשהתחתהעומד אלא בעלמה טובה עצה רק דאינו משמע

ל הסנהדריןההעמידחיוב שרי שאר על ביותר 17.חכם

הל בריש הרמב,מלכיםכותעיין שאפשר"שבכ)ז:א(ם"שכתב מ

אביו מלכות יורש מלך ש.הבן סבר שבישראלהמינוייןוכלהשררותכל"וגם

בחכמהאבותיומקוםממלאהבןשיהיהוהוא,עולםעדבנוולבןלבנוירושה

במקוםאותומעמידיןבחכמהאממלשאינופ"אעביראהממלאהיה,וביראה

איןמרובהשחכמתופ"אעשמיםיראתבושאיןמיוכל,אותוומלמדיןאביו

,מלכותבכתרזכהדודשנמשחכיון,שבישראלהמינוייןמןלמינויאותוממנין

במש".עולםעדהזכריםולבניולוהמלכותוהרי להלן"ועיין א(כ )ט:מלכים

,'עולםעדנכוןיהיהכסאך'שנאמרלעולםהעומדיםהםדודביתמלכי"

לירבעםנאמרשהרי,מביתוהמלכותתפסקישראלמשארמלךיעמודאםאבל

א( הרמבד"הראבגיהשו."'הימיםכללאאך')לט:יא'מלכים ם"שדברי

(למעלהשאמרמהסותר" א'בהל" כןו"א",'בלבדהמלכותולא')ז:מלכים

מזרעופוסקתמלכותהיתהלאכשריםובניורכשמלךירבעםהיהאילוהוא

בנו"וע."קיסרופלגקיסרכגוןדודביתלמלכותשניההיתהאבל כליםע שא

המשנהובמ הרמברכבת שיטת ליישב עליה על,ברם.ם"שכתב לתרץ מסתבר

האזל האבן הרמב,דרך הקב,ם"דלפי הבטיח המלך"כבר יבוא שמזרעו לדוד ה

ל,ובינתיים,המשיח יפסקיש ודאי זה הרי אבל שבטים משאר מלכים העמיד

המשיח הראב.בימות המשיח"אע,ד"ולדעת בימות המלוכה דוד שקיבל ,פ

מש17 בס"ועיין הרמבפרכ הראב)מו'עמ(ם"מאורות קיבל"שכוונת לא שאחיה להשיג רק ד

ממשה קיבל דכבר משום הראב,מנםא.מדוד השילוני"גם אחיה להכניס שצריכים הסכים ד

צ ורק אליהו וקודם דוד במדבר"אחר לפניו כשישב משה היה אחיה של דרבו דגם.ל ונראה

הרמבאסבר כתב דכבר משום דוחק עוד"זאת קיבל כך ואחר בראשונה ממשה קיבל שפנחס ם

מיהושע ר.פעם הראב"ואם דכוונת אינו"ל הקבלה שחכמי תשבד לקיבל פעמיים"יכל ,פ

ל צרך הכרח בחוליהמנותמן השילוני מש"וע.פנחסקודםאחיה בס"ע המלךפרכ עבודת

ברור'ה"ד( הראב)'והנראה מלשון מוכרח אינו תירוצו .ק"דוו,ד"וגם
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המשיח בימות ישראל מלך להיות דיכול לומר סבר"הראב,אמנם18.אפשר ד

שיכול דור העם,שבכל ירצו ואם דוד מבית מלך להעמיד ברשותם,ראוי יש

תחתיו ישראל מלך .'קיסרפלג'כלהעמיד

הריב שהוסיף מה על לעיין סרע"שו(ש"ויש הרמב)א"ת דברי ם"על

דבריו,וכן.ל"הנ הגמ,בתחלת דברי ,חכםבנישמעון":):קגתובותכ('הביא

גמליאל,חכםבניששמעוןפ"אע:קאמרהכי?קאמרמאי.נשיאבניגמליאל

הריב."נשיאבני ל"ר.בחכמהיואבותמקוםממלאהיהלאג"דר"ש"פירש

.היהאבותיומקוםממלאחטאביראתאבלממנוגדולבההיהאחיוששמעון

כל,הבכורמןבחכמהגדולשהואפ"אע,קטןההבן,נשיאממניןאיןואם

,בנושאינואחרממניןשאיןש"כ,חטאביראתאבותיומקוםממלאשהבכור

נש,לכן."בחכמהגדולשהואפ"אע את יירש שהבן אביוראוי לחדש.יאות ויש

מש דלפי וגם"עוד ישראל כמלכי תלמידו ויהושע רבנו משה לדון שיש לעיל כ

את,נשיאים יירש שהבן היא האידיאלית דהשלשלת ראשונים הני לכל נראה

העם על מושלם מנהיג להיות אביו ונשיאות .מלכות

הרמב,ז"עכ בין המחלקת את היטב להבין והראב"אפשר על"ם ד

הקבלההכנסת חכמי בתוך השילוני הרמב.אחיה הוא,ם"לדעת העדיף המקרה

בלבד מלכות ולא אביו מדוד הנשיאות ירש לשלמה,אלא.ששלמה היה שלא

ו הנשיאות לירש וביראה במדות ממניןאיןמרובהשחכמתופ"אע"מעלות

כמש"למינויאותו נשיאות בהל"של הנ'כ חשש"הרמב,אמנם.ל"מלכים לא ם

הענ משוםעל ביחד והנשיאות המלכות ולצרף דוד מבית שררה להעמיד ין

סברתו כ,דלפי חשוב המשיח"אין ימות עד בחכמה,כ מלך יבוא זמן שבאותו

כש רבנו משה כמו ונבואה ומדות שלמה לחכמת בהל"דומה הנ'כ .ל"תשובה

הראב,אולם שיכול,ד"לפי דור בכל דוד מזרע מלך להעמיד שגם"ואע.ראוי פ

כל"אבהר שמים יראת לשלמה שאין הסכים הנשיאות-ד נחלת לקבל פ"עכ,כך

דוד מבית והיה מרובה זאת,כשחכמתו שררה גם שלמה שירש ,כנראה.כדאי

הכרח18 הראב"הרבמ,ומן כדעת לומר יכל אינו דמש"ם משום בסה"ד קע"מ(מ"כ שיש)ג"ע

על"מצוה וינהיגנולמנות אומתנו כל יקבץ מלך הרמב".ינו דלפי מכאן לכתחלה,ם"ומשמע

לשניים המדינה לחלק שייך ואין ישראל כל על אחד מלך לעמוד חלקיםואצריך ואין.כמה

הרמב דברי על בהל"לשאל על)ו:טז(שגגות'ם מלכים כמה לעמוד שיש מדבריו דמשמע

מצ זאת שמקרה כלל מוכרח דאין משום אידאליישראל ל,בה ומצבחלקויש רשות של מצב בין

מצוה .של
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הראב ד"דכוונת בהשגתו אפשראד תחתי המסורה לקבלת נכנס שאחיה לומר

היה דוד ומבית התורה כל את ושמר מופלג חכם היה דשלמה משום 19.שלמה

וראוי,אזי דוד מזרע ששלמה מפני הקבלה בחכמי להיות מאחיה עדיף שלמה

הכלתלרש 20.את

מש19 בהל"עיין כ)יד:יג(ב"איס'כ פרק כל במו"וגם ח"ח דחשב"נ בודאיות שמוכרח ב

התורה"הרמב כל את שימר ששלמה המו"וכ.ם בפתיחת "נ"כ ממשל: יורד שלמה היה כך

תורה של בוריה על שעמד עד לדבר ומדבר ".למשל

לשאל,אכן20 הראביש כתב מדוע ש"עוד דינו"דודשלדינומביתהשילוניאחיה"ד מבית ולא

שלמה הראב"י?של כשכתב מב"ל היה שאחיה דוד"ד של דוד,ד שכבר דמשום כאן רמז

הסנהדרין מחברי מאחד יותר לבנו נשיאות שמסר ראוי .הנשיא



מ יצחק ח"תשס●'בית







הל בריש תרועת"מ"):א:א(שופרכותאיתא לשמוע תורה של ע

בר שנ"השופר לכם'ה יהיה תרועה בריש;"יום זה ):א:א(ש"קהלכותוכעין

ק" קוראים יום בכל שנ"פעמים ובבקר בערב ובקומך'ש בריש;"ובשכבך וכן

שנ"מ"):א:א(תפלההלכות יום בכל להתפלל ה'ע את ;"אלקיכם'ועבדתם

בריש מ"):א:א(מילההלכותוכן שנ"מילה כרת עליה שחייבין זכר'ע וערל

ימול לא בנו...אשר את למול האב על הרמב;"ומצוה דרך בהקדם"וכן ם

מ רוב את בסוכה.ע"באורו ישיבה מצות אצל כן מצינו לא שהרי,אולם

הראשונ דבפרקים הרמב,סוכההלכותים סוכה"מבאר דיני את 'פסולי,ם

מינה,והכשרתה פטור ומי בסוכה חייב פ,מי באמצע ד"ורק סוכההלכותו

ד( פרקים מ-שהן ולולב'הלו וסוכה הרמב)שופר כיצד"):'ה'הלשם(ם"כותב

בסוכה הישיבה מצות הימים.היא שבעת כל בסוכה ודר ושותה אוכל ."שיהיה

לא הרמבואיכא התחיל לא אמאי את"קשויי שהתחילהלכותם כעין סוכה

מ שאר אצל כתב.ע"בהלכותיו לא אמאי נמי לאקשויי לישב"מ"ואיכא ע

לשון"בסוכה נקט בסוכה"ורק הישיבה מצות היא כלישני,"כיצד בשאר'דלא

בי כלישני"מקומות ודלא ד'ד שבעת",סוכההלכותבכותרת כל בסוכה לישב

החג ".ימי

דס לבאר להרמב"וניתן מצוה"ל מעשה בסוכה ישיבה מצות דאין ם

מצוה מעשי הרמב"נ.כשאר דשיטת עצמה"ל הישיבה פעולת דאין היא ם

המצוה תשבו,מעשה בתורת בסוכה קבוע להיות היא המצוה דמעשה אלא

תדורו לה,כעין תמצי היכי והויא זו קביעות מהווה בסוכה ישיבה ,ופעולת

בא היא בסוכהשהיא ישיבה מצות הרמב.מת התחיל את"לכן סוכההלכותם

מצות בסוכהבהעדר מישיבה לשאר סוכה מצות דימה בבאורה"ולא לא(ע

בפי רק'כתב בהתחמקות וכתב מצוה הויא בה מצות"דהישיבה היא כיצד

בסוכה מצות,")הישיבה שונה בסוכהשהרי פעולהישיבה ולא מצב .שהיא

אפשר"ע זו הבנה בעניןפ אחרות פלוגתות תרי .להבין
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המחבר כתב תרלט"או(הרי הסוכה"):ח:ח על מברכים שאין נהגו

אכילה בשעת הרמ;"אלא שם נהוג":א"וכתב הרא"וכ."והכי ד(ש"כ )ג:סוכה

ר'ופי בשם אבל",ת"שם אכילה היא בסוכה עושה שאדם הקבע שעיקר לפי

לגבי טפלים בסוכה שעושין ושינה טיול פטרתןשאר והיא ,"האכילה

הטור הביא הרמב,מיהו].תרלט[וכן ו'הל(ם"פסק שיכנס"):ב:סוכה זמן כל

ז כל בסוכה הרי;"מברך'לישב שיטת כב(ף"וזוהי הריבדפ.סוכה ,)ף"י

הגאונים בשם הטור הביא בהגדרתאהונר.וכן תליא ברכה בענין זו דפלוגתא

בסוכהמצות ר.ישיבה י,ת"לפי בסוכהשמצות מיבה לשאר באשר,ע"דומה

המצוה מעשה עצם היא הישיבה פעולות,פעולת כוללת מצוה של וישיבה

וכו',שתי,אכילה עליהן"וע',שינה לברך כולן ראויות הוו,כ מצוה ,דמעשי

נפטרים ידה ועל העיקר שהיא האכילה על רק סוכה ברכת חכמים דתיקנו אלא

לה הטפלים ישיבה דסכ,מיהו.מעשי להרמב"יון דמצות"ל בסוכהם ישיבה

בפועל שבגופו מעשה ולא בה קביעות של מצב בסוכה,היינו דיתיב אימת וכל

בה קביעותו את ממשיך דנכנס,הריהו אימת כל מברך לחלק,שפיר שייכא ולא

א דמעשה ולומר לשינה אכילה א'בין ומעשה עיקר טפל'הוי מצות,הוי דאין

בסוכה כישיבה כללנגדרת .מעשה

תרלט"או(א"ברמיןועי לאכול"):ה:ח צריך הראשונה לילה אבל

יורדין גשמים אם אף בסוכה הרא."כזית פסקו ז(ש"וכן והטור)כג:ברכות

תרלט"או( הרמב,מיהו).ח פטור)י:ושם(ם"פסק הראשונה בלילה דגם

גשמים יורדים אם בסוכה המקפה(מלאכול שתסרח שי,)כשיעור היא טתוכן

כז(א"הריטב דאמרינן"ד.סוכה הא המחבר)ה פסק ).ה:תרלט(וכן

במצותאהונר דלעיל אפלוגתא תליא זו בסוכהדפלוגתא לפי.ישיבה

בשי א,ם"הרמב'הנתבאר ליל בסוכה מלאכול דפטור יורדים'פשיטא אם דחג

מצות,גשמים כל בסוכהשהרי תשבוישיבה בדרך שם קביעות של מצב היינו

בסוכהואין,תדורוכעין מסוימותישיבה פעולות של מצוה כמעשה ;נגדרת

מצות דכל בסוכהוכיון קביעותישיבה מצב של והמשך קיום אלא אינה

כע א,ת"דתשבו בליל בסוכה מלאכול פטור גשמים'ודאי יורדים זה,אם דאין

כע תשבו דרך בסוכה והרמ,ש"הרא,מיהו.ת"קביעות ס"הטור דמצות"א ל

בסוכהישי ועבה בפועל מעשה מצות"הויא מעשה הויא בסוכה גופה אכילה כ

בסוכה כע,ישיבה דתשבו המעשים"ונמצא בעשיית תנאי רק הוי ,אכילה(ת

וכו בסוכהדמצות)'שינה ס.ישיבה א"להכי ליל בסוכה לאכול חייב דשפיר 'ל

גשמים'אפי מצות,ירדו דעצם בסוכהדכיון עישיבה פעול"נתקיימת ותי

וכו,אכילה כע',שינה דתשבו תנאי דיש דחייבה,ת"רק רבוותא הני הבינו
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א בליל אכילה'תורה מעשה את מוחלט כע,בחיוב דתשבו תנאי בלי ,ת"דהיינו

מצות"דבכה קיום עדיין האכילה חשיבא בסוכהג זהישיבה ל"וס.לענין

דט ט"דהילפותא המצות"ו מחג כז(ו חי).סוכה שיש שכשם מוחלטקובעת וב

א בליל דאכילה,דפסח'דאכילה מוחלט חיוב כע(יש תשבו תנאי בליל)ת"בלי

מעשה,דסוכות'א הויא גופה דאכילה בסוכהוכיון דשפיר,ישיבה תורה קבעה

מצות בסוכהנתקיימה אפיישיבה גשמים'בהכי דס,מאידך.ירדו ל"כיון

מ"להרמב דאין בסוכהצותם כללישיבה מ,מעשה בסוכהתצווכל היינוישיבה

כע דתשבו קביעות תשבו,ת"מצב בדרך שלא אכילה חיוב כלל שייכא לא

מצות"כע בתורת בסוכהת כע,ישיבה תנאי"דתשבו ולא המצוה מגוף הוי ת

.גרידא



ברמב ח'הל(ם"איתא ד)ט:לולב שהם":המינים'בענין שאמרנו אלו

ו גזל מפני או שבארנו מומין מפני ביוםפסולין אבל בלבד ראשון ביום גניבה

כשר הכל הימים שאר עם שני השיג"והראב."טוב ז,ד כל וגנוב גזול ימי'ופסל

בעבירה הבאה מצוה דהוו משום תרמט"או(ע"השו.החג להלכה)ה:ח סתם

הרמ,ם"כהרמב וכ"והשיג יוםתבא אחר חסרראשוןלהקל בפסול פ"ע,רק

הטור תרמט"או(פסק ש,)ח אשהביא יום אחר הפסולין בכל המקילין 'יטת

הרי גיאת"בשם ור,ץ העיטור אביו'בעל בשם לחומרא נגדן והכריע יונה

חסר"הרא רק להתיר ראשון)ושאול(ש יום הרמב.אחר )ודעימיה(ם"ושיטת

ימים,ב"צ בשאר וגנוב בגזול יוצא בעבירה,דהיאך הבאה מצוה כאן יש ,הלא

הראב לאק?ד"וכהשגת טפיואיכא הרמב,שויי הכשיר בגבולין"דלא דוקא ,ם

ב מיום לולב נטילת מדבריהם'דחיוב אלא אינה מפשטות;והלאה אלא

אפיהלישני דהכשיר זלומשתמע כל דנטילתה מ'במקדש התורההויא ;ן

כט[א"בריטב'ועי(.ג"וצע לולב"ד:סוכה ז]ה כל במקדש הדר אינו 'דפסל

א מקומות בשאר בו הקיל אורק יום מדבריהם',חר אלא אינו .)שחיובו

ז'הל(לעיליןועי ):יד-יג:לולב

מקום בכל בלבד חג של ראשון ביום להנטל לולב מצות

הראשון ביום לכם ולקחתם שנאמר בשבת ואפילו זמן .ובכל

החג ימי משבעת ויום יום בכל אותו נוטלין לבדו ובמקדש

ה לפני ושמחתם ימים'שנאמר שבעת יום.אלקיכם חל

שמא גזרה בשבת ניטל אינו החג ימי בתוך להיות השבת

ד בידו ברה'יוליכנו בשופר"אמות שגזרו כמו לא.ר ולמה
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התורה מן מצוה שהוא מפני הראשון טוב ביום זו גזרה גזרו

בגבולין שוה.ואפילו הימים שאר ודין דינו שאין נמצא

במק אלא לולב ליטול חייב אדם אין החג ימי .שדשבשאר

הרמב בדברי לדייק בכתבו"ויש ראשון"ם ביום להנטל לולב מצות

מקום בכל בלבד חג הראשון...של ביום לכם ולקחתם לבדו.שנאמר ובמקדש

ה לפני ושמחתם שנאמר החג ימי משבעת ויום יום בכל אותו אלקיכם'נוטלין

ימים ב"שבעת לולב'דאיכא נטילת מקו,'א:דיני בכל לולב נטילת ביוםדין ם

הראשוןראשון ביום לכם דולקחתם מקרא,'וב,מקרא במקדש לולב נטילת דין

לז,דושמחתם נטילה נוספים'דמחייב ימים ששה מוסיף רק ואינו במקדש

א ביום שם נטילה אחר לכם'במקדש דולקחתם א.מקרא ביום דבמקדש 'יוצא

ב לולב'חלים נטילת א:דיני דיום מקום בכל ד'נטילה ונטילהמקרא ולקחתם

ז דכל דושמחתם'במקדש .מקרא

הרמב"ע דברי המשך את לבאר אפשר זו הבנה ):יד'הלשם(ם"פ

ביו" זו גזרה גזרו לא ואפילו"ולמה התורה מן מצוה שהוא מפני הראשון ט

חייב.בגבולין אדם אין החג ימי שבשאר שוה הימים שאר ודין דינו שאין נמצא

במ אלא לולב מתמיהין."קדשליטול כאן,ודבריו כתב שאין"דאמאי נמצא

אלא לולב ליטול חייב אדם אין החג ימי שבשאר שוה הימים שאר ודין דינו

א,"במקדש יום דדין כבר ידעינן ודאי שוין'שהרי אינן החג ימי שאר כמו,ודין

בתחילת לעיל אההלכשכתב ביום ניטל דלולב רק'יג ימים ובשאר מקום בכל

קמ"וא;במקדש מאי הרמב"כ בסוף"ל עוד אההלכם יום שדין שנמצא 'יד

שוין אינן החג ימי שאר בריש,ועוד?ודין כתב גזרו"ידההלכהיאך לא ולמה

ביו זו מה"גזרה מצוה שהוא מפני הראשון אפי"ט דינו.בגבולין'ת שאין נמצא

וכו שוה הימים שאר יו,"'ודין בין דהחילוק לשאר"דהיינו ראשון נלמדט ימים

יו על גזרו דלא הימים"מהא שאר על רק וגזרו ראשון זה;ט טעם בלי והרי

יו דאין ידעינן כבר שווין"דגזירה החג ימי ושאר ראשון מקראי,ט כדמוכחא

הרמב אותם ב"שביאר לעיל אההלכם ביום ניטל דלולב דקובעים בכל'יג

ז וכל נ.במקדש'מקום ע"אלא הנתבאר"ל הרמ,פ בכתבו"בדכוונת ולמה"ם

ואפי התורה מן מצוה שהוא מפני הראשון ביום זו גזרה גזרו "בגבולין'לא

בי דשייכי מפני ראשון יום דשאני לולב'היינו נטילת דיני א-תרי דיום 'נטילה

ז כל ונטילה מקום בי–במקדש'בכל גזרו לא נמצא',ולהכי בו גוזרין היו דאי

נטילה דיני תרי בו החגו;דנתבטל ימי בשאר רק דגזרו דין,כיון רק בהן דיש

א מקדש',נטילה של א,דהיינו דיום דנטילה א'חזינן דין אינן 'ודמקדש
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א ה',והמשך ב"אלא שונים'ה נטילה עפ,דיני א"ונמצא יום דחלוק משאר'ז

דידהו נטילה חיובי ותוכן מספר גבי .ימים

מג(א"בריטביןעי ופרכינן"ד.סוכה ביום)ה בתחילה גזרו דלא שכתב

ש מפני בה"ראשון מחייב דהא לגמרי עליו מוטלת חובה שהוא ראשון

מה"וא,בגבולין יתחייב שלא לו גזירה,ת"א משום לולב לדחות בו הקלו לא

מה,דרבה להפטר לו שאפשר ימים שאר במקדש"אבל כשאינו ליתי,ת הדהא

ל,בגבולין במקדש אף בו דרבההקילו גזירה משום דס"דחות ל"ומשמע

א"להריטב ביום לולב דנטילת ז'א כל ונטילתו מקום א'בכל דין ,הוו'במקדש

ראשון יום אחר בגבולין נטילה תורה חייבה דלא הריטב(רק שביאר א"וכמו

הגזול"ד.כט[ לולב א]ה יום אחר מקום בשום תורה חייבתו דלא לכם ).'בדין

בד עוד לבאר ביום"הרמב'ונראה מקום בכל לולב נטילת דין דשאני ם

ז'א כל במקדש נטילתו א',מדין ביום מקום בכל לולב נטילה'דלנטילת דין יש

מצוה מצוה,של של חפצא בעינן או,ולהכי גזול ולא הפוסלין מומין בלי דהיינו

ד,גנוב מתורת המינים את מפקיעין הפוסלין מצוה'דהמומין של וגזול,מינים

מצוה של חפצא ולא עבירה של לחפצא אותן מהווה גנוב ס.או ל"אמנם

ז"להרמב כל במקדש לולב דלנטילת שמחה'ם של דנטילה דין בעינן,יש ולא

ד של חפצא מצוה'לזה של דד,מינים חפצא סתמא'רק כיון'ונר.מינים דלזה

ג(הירושלמי "יא:סוכה ה): לפני ושמחתם ימים'כתיב שבעת אית.אלקיכם

וכו מדבר הכתוב לולב בשמחת תני במקדש,"'תניי לולב לנטילת שיש דהיינו

ז מצוה'כל של נטילה ולא שמחה של נטילה על"הריטב,מיהו.דין פליג א

וס"הרמב א"ם נטילה דין רק דיש א',ל ביום מקום בכל ז'בין כל במקדש ',בין

מצוה של נטילה דין הריטב,והוא פסל אינו"ולהכי זא כל במקדש ופסל',הדר

ז כל בגבולין בין במקדש בין וגנוב גזול כט('נמי לולב"ד:סוכה ).ה

פיע בדל לולב,ם"הרמב'הנתבאר נטילת בדין שיטתו שפיר מובנת

מא(תנן.ז"בזה ריב):.סוכה התקין המקדש בית ניטל"משחרב לולב שיהא ז

ז וכו'במדינה למקדש הרמב',זכר ב"והביאו ")טו:ז(לולבהלכותם משחרב:

ז"ביהמ כל מקום בכל ניטל לולב שיהיה התקינו למקדש'ק ויום.זכר יום וכל

קדשנו אשר עליו סופרים...מברך מדברי מצוה שהיא מפני לולב נטילת "על

דס"ע.כ"ע לעיל הנתבאר להרמב"פ א"ל ביום הלולב את הפוסלין דהמומין 'ם

א יום לאחר כשרים וגנוב בזהשל'וגזול בגבולין בין במקדש בין ל"צ,ז"חג

ריב ממש"דתקנת למקדש זכר החורבן לאחר מקום בכל לולב ליטול היתה ,ז

שמחה של נטילה דהיא במקדש נטילתו בתורת אותו דיטול בתורת,דהיינו ולא
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מצוה של דד"ע.נטילה וחפצא מצוה של חפצא לזה בעינן לא של'כ מינים

בעינ,מצוה לא נמי זהדבמקדש כל .ן

הרמב,הנתבארלפי דברי יתר את להסביר כאן"אפשר משחרב":ם

למקדש"ביהמ זכר החג ימי שבעת כל מקום בכל ניטל לולב שיהיה התקינו .ק

עליו מברך ויום יום סופרים...וכל מדברי מצוה שהיא לאקשויי."מפני ואיכא

הרמב נקט מדבריהם"אמאי מצוה שהיא מפני עליו דמברכין זהדה,ם ידעינן רי

ב,כבר דביאר מדבריהם)ג:יא(ברכותהלכותמהא מצות כל על אלא.דמברכין

הרמב"נ דהוצרך שתיקן"ל למקדש זכר לולב נטילת על דמברכין להודיענו ם

דיום,ז"ריב מצוה של נטילה דין המשך בתורת מצוה של נטילה נטילתו דאין

ז'א החג'לכל אדרבה,ימי יום"נט,אלא לאחר לגמרי'אל אחרת נטילה ,הויא

נט כדין שמחה של נטילה במקדש"דהיינו ריב,ל תיקנה למקדש"שהרי זכר ,ז

הו"וע עלי"כ מברכין דאין לה'א ואין בגבולין שמחה של נטילה שהיא מפני

מצוה צורת או קיום מקומה,שום זה בעלמא,דאין דברים זכר רק להכי;והויא

הרמב דשפיר"הוצרך להשמיענו עלים .'מברכינן

כך הרמב,ואחר המזבח"המשיך והקפת ערבה דיני את לבאר ם

במקדש'בד ,וסיים)כג-כ'הלשם(מינים

כל אותה נוטלין אין בתורה בפירוש ואינה הואיל זו וערבה
ז'ז ביום אלא למקדש זכר החג ויום...בלבד'ימי יום בכל

בלולביהן המזבח את מקיפין נהגו...היו בכלוכבר ישראל
אותה ומקיפין הכנסת בית באמצע תיבה להניח המקומות

למקדש זכר מקיפין שהיו כדרך יום .בכל

בד המזבח והקפת ערבה דמצות לגבולין,מינים'הרי ולא למקדש ,דמיוחדות

אע חורבן בשעת בגבולין למקדש זכר לגבולין"נוהגות בעצם שייכו דלא .ג

הרמב למד דמכאן לומר דנ"ואפשר ריב"טם שתיקן למקדש"ל זכר בגבולין ז

נט דוקא דמקדש"היינו בד,ל והקפה ערבה אצל ונהגו שתיקנו מינים'כדרך

דג בגבולין החורבן זכר"לאחר בתורת רק שם ונוהגות כלל התם שייכו לא כ

קיום שום שם להן ואין המצוהלמקדש צורת על,מאידך.או דפליגי הראשונים

וס"הרמב הפ"ם דהמומין אל ביום ז'וסלין כל פוסלין וגנוב בגבולין'וגזול

כשי"ס א"הריטב'ל דין רק דיש מצוה,ל"דנט'א של נטילה ודאי,דהיינו ולהכי

ז כל מצוה של חפצא החג'בעינן ס"ובע;ימי ליהכ ריבבירא דתקנת ז"נמי

ז כל יום'ליטול אחר הלולב את ליטול שיוסיף היינו למקדש זכר מקום בכל

ביוםראשון שנטלו מצוה,ראשוןכדרך של נטילה בתורת .שהיא
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הרמב כלל את"הרי והלכותם בהדיהלכותסוכה שופר'הללולב

בשם זו לחטיבה ולולב'הלוקרא וסוכה הרמב.שופר כלל למה לשאול ם"ויש

יחד ההלכות אלו כל ענין,את אצלהלכותדמה ולולב ?שופר'הלסוכה

לס אשר ידוע השראתהנה ומקום מקדש של רעיון שייכת וכה

הכבוד,השכינה לענני זכר היא וסוכה סוכה בשם מכונה המקדש שהרי

ר( ג).א"לשיטת הוא יתברך"ולולב הבורא השגחת תחת להיותנו מזכרת כ

פעולותיו הופעת הנענועים,ובמקום כוונות הן ומביא"א(והן מוליך יוחנן ר

ומ מעלה שלו רוחות שהארבע במערבאלמי שלו והארץ שהשמים למי וריד

א הכי א"מתנו עוקבא בר חמא לעצור"ר כדי ומביא מוליך חנינא ברבי יוסי ר

וכו רעות לז';רוחות ועמדינו).:סוכה השכינה השראת את מסמל שופר וגם

ה בתנ',לפני מקומות בהרבה רואים אנו שופרות,ך"כאשר ברכת יסוד וזהו

שע"נ.ה"דר זה"ל מושג הפ לפני היותינו תחתברךית'של ומציאותינו

הרמב קבע את"השגחתו אהלכותם בחטיבא ולולב וסוכה .חתשופר

את"עפ לבאר יש לדהשקפתז בסוכה ישיבה .ם"הרמבעתמצות

מ מהות בענין הראשונים פלוגתת לעיל בסוכהצותהובאה דלהרבה,ישיבה

וימצותראשונים דירה של רבים מעשים כוללת ס"והרמב,שיבהסוכה ל"ם

שעושה המעשים ואין דירה דרך בסוכה קביעות של מצב היא סוכה דמצות

ישיבה מצות מעשה גופן בסוכה על"נ,ז"עפ.אדם דפליגי דהראשונים ל

ס"הרמב דדמיא"ם בסוכהל אפיקומןישיבה של מצה ולאכילת מרור לאכילת

פסח לאבו,בליל שאירעה למה זכר שהן מעשים עושה קדםשהאדם בימי :תינו

מצה ואוכל במצרים עמינו חיי מרירות את להזכיר כדי מרור אדם אוכל

בזה השובע"דאפיקומן על אבותינו שאכלו פסח לקרבן זכר אוכל"ה;ז ,נ

השגחתו תחת במדבר אבותינו חיו איך ולהזכיר לזכור כדי בסוכה וישן שותה

הכבודברךית ענני דס,מיהו.דרך להרמב"מכיון ד"ל בסוכהים היינושיבה

בסוכה קביעותו של מצב בהווה גורם מצות,שאדם שאין בסוכהיוצא ישיבה

במדבר הכבוד ענני תחת אבותינו ישיבת של מזכרת בסוכה,רק ישיבתינו אלא

עכשוית חוייה בתורת הסוכה,היא בהיות בהווה עתה בסוכה קבוע שאדם

הכבוד וענני מקדש קבו,בבחינת אבותינו שהיו ענניכמו תחת דירה דרך עים

ית שמירתוברךכבודו שביוה.ובצל ה,כ"כשם לפני נעשה אדם ממש'אשר

נמצא שאדם מקום זמןבכל ואפילואפי,ובכל למקדש וכמו,בחורבנולוחוץ

והשיג,שבפסח ממצרים יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם כל שחייב
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ה לעבודת ונכנס והנשמה הגוף חירות את אדם,ולקרבתו'והרגיש חייב

היום חייו את לשנות חווי-בסוכות ולחוות דירההיומיים קביעות של עכשוית

הקב של מעונו,ה"במחיצתו בקדושת ולהתגדר בצלו ימי.לחיות הם החג ימי

הא קרבת והרגשת אלוקות השכלת במקום חיינו קביעות של שונים ל-חיים

נוכחותוברךית וב,וכבוד כנפיו בצל קדושתולהסתופף השפעת .גבולות

ב ביום הנוהגת הקהל מצות יסוד הוא שנת'וכן אחר הסוכות דחג

דלה,השמיטה לכל ועדות הארץ שביתת שנת לכלות ומלואה'תיכף ,הארץ

היום וחייו שדותיו עבודת אל בקבע ישראל שוב העסוקים,יומיים-קודם

וחבלי והחולבטרדות א,הגשמי לחצרות כולו העם נכנס משנה-אשר לשמוע ל

ממלכו המדבר.התורה שנות שבסוף ועבודה–כשם מעבדות העם שבת אשר

ה כנפי בצל שנה'וחי ארבעים כבודו ענני השנים–ותחת אלו תיכף,בסוף

ועבודתה הארץ כיבוש תקופת החל אחרונה,קודם פעם העם את משה כנס

ל חיי נס ש, העם במדבר בקץ ימות דּור, ומשנה תורתו' להשמיעו דברי ה
השכינה הקהל,והשראת במצות וחיי,כן לשדותיו ישראל שוב טרם אשר

חמרית בתורה,עבודה עסק ושנת הגשמי מלאכת שביתת שנת קץ לאחר תיכף

ה הקב',וידיעת של שכינתו השארת לחוות למקדש ישראל ולשמוע"התקבץ ה

ורג מדבר של פלא ימי וכלות ימיו סוף של משה תורת משנה דברי שיםאת

אלקים קרבת של תדירים סוף.חזקים של עצום וחזיון ברור דמיון יש להקהל

מ המדבר'תקופת ע,שנות רבינו משה במקום עומד עומד"והמלך והעם ה

המדבר במקום א,במקדש שכינת השראת את,ל-מקום ישראל קהל ושומע

ע רוח חיי של אחרונים רגעים במעמד ותופס משה תורת ה"משנה קודם'פ

הקודש מן ויציאה גשמית עבודה חיי וחלות א.סילוקן ענין וסוכות הם'הקהל

ה בצל חיים וחוויית הזכרת שכינתו'של השראת במחיצות נוכחותו .והשכלת

הנופלת דוד סוכת את לנו יקים הוא .הרחמן



מ יצחק ח"תשס●'בית





התוס כז('כתבו לקיים"ד.שבועות הריב)ה דאפי"בשם יהודה'לר'א

בתירא במתני"דס(בן שם המצוהתיןל את לקיים שבועה שבועה)דחלה אין

חלה נבילה אוכל איסור,שלא על חל איסור רש,מיהו.דאין מדברי י"משתמע

ד( שהי"שם דלרי"דס)'ה את"בל לקיים נשבע בתורת זו שבועה חלה שפיר ב

איסור,המצוה על חל איסור אין משום בדבר שלא.ואין הנשבע בענין וכן

וטריפות נבילות שיעור חצי ד(י"פרש,):כא(אוכל ור"שם פוטר"דר)ש"ה ש

ד מצוה"משום על חלה שבועה לתוס"ס,מיהו."אין דמוקי"ד:כג('ל ש"דר)ה

דאין משום איסורפוטר על חל .איסור

לבארונ רשראה ותוס"דפליגי להבא'י בטוי שבועת של .במהותה

חיוב"ס'תוס או איסור חלות היינו להבא בטוי דשבועת דמ,ל ול"דומיא ת"ע

ס"ורש,שבתורה עצמית"י קבלה או התחייבות היינו להבא בטוי דשבועת ל

מצוה או איסור חלות בעצם ואינה אין,דהנשבע חלולהכי איסור אין משום בה

איסורע הנשבע"ס'דתוס,כלומר.ל את אוסרת או מחייבת עצמה דהשבועה ל

ל"כמ או על,ת"ע איסור או חיוב חלות ליצור יכול דהנשבע תורה קבעה דכך

ע שבועה"עצמו בעשיית-י הנשבע את אוסרת או מחייבת עצמה והשבועה

כמ מעשה ל"איזה או לרש"ס,מיהו;ת"ע דה"ל דעתי כגילוי חלה שבועה

דהנשבע העצמית הקבלה או ההתחייבות של התחייבות,וכפירוש או וקבלה

שבועתו את לקיים המחייב עצם הויא זו עצמה,עצמית השבועה .ולא

פי זה ור"ד:כא(י"רשרשלאור אוכל)ש"ה שלא שבועה של הדין את

בזה וטריפות נבילות "ל"ואכל סיני: מהר ועומד מושבע הנבילותשהרי על

מצוה על חלה שבועה פ,"ואין בלש"רשירשולא חלוןי איסור איסוראין ,על

תורה לאיסור שוה שבועה פרש.דאין עג(י"וכן מושבע"ד:יומא דברי)ה את

שם('הגמ כא,יומא נבילות):כג,:כב,:שבועות לאכול שלא דהנשבע

מה ועומד מושבע הוי בזה"וטריפות "ל"ס ל"וה: נשבע המצוהל את ,"קיים

אי משום ולא המצוה את לקיים נשבע דהריהו משום דפטור חלות-דהיינו

שבועתי'שבועתי חלות על התוס.מסיני'דהשתא לקיים"ד.כז('אולם השוו)ה

ח איסור אין דדין וכתבו תורה ואיסורי איסורשבועה על בשבועהל ש"וא,נוהג
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זה ס"ועפ(.לביאור אמאי נמי מובן לרש"ז דריב"ל ס"י על"ב חלה דשבועה ל

ל איסור"מצות אין משום בדבר ואין איסורת על שבועה,חל של מהותה דאין

חיוב או איסור .)חלות

הבא"ד.כד'תוס('וסבייןוע באיסור לקיש)ה ריש שיטת על דהקשו

חלה( וכשרות נבילות אוכל שלא שבועה דאין דס,דאמר איסור"משום דאין ל

איסורח על הבףאל כשהאיסור כולל מאליו'באיסור הבא איסור ).כד-:כג,הוי

אחרים,ממוקדשין איסורים על הקדש איסור חל שפיר שבועות(דבמוקדשין

קא.כד משבועה'ותי,).וחולין מוקדשין כל,דשאני על חל מוקדשין דאיסור

שי.העולם לפי כלל"רש'והרי מדעיקרא לאקשויי ליכא דהיא,י שבועה דשאני

איסורה חלות דהוא מהקדש עצמית קבלה או דס,מיהו;תחייבות לתוס"כיון 'ל

איסור חלות הויא שבועה כדהקשו,דגם להקשות .הוצרכו

מינהונ רשפקא לתוס"בין ל'י מצות על לעבור הנשבע 'תוס.ת"לענין

כלל"ס חלה שבועתו דאין לגמרי"וע,ל פטור איסור,כ איסורדאין על 'עי;חל

בת ותד"דהיטב לקיים מצוה"ה לרש"ס,מיהו)..כז(ה דבכה"ל רק"י פטור ג

מלקות וחייב עג(מקרבן ור"ד:יומא כא"ה ושבועות חייב"ד:ש דלא,)ה

א אין מפאת שבועתו חלות איסורנתעכבה על ע,חל גרידא מקרבן פ"ופטור

להיטיב"גזה או דלהרע גמעי(כ כתוס"דהרמב'ונר()..ז'ין למד דשבועת'ם

חלותב היינו להבא שלא"):יא:ה(שבועותכותבהליןעי.טוי נשבע אם אבל

בהן וכיוצא וטרפה נבלה שבועה...יאכל חיוב כאן בטויאין שבועת לא כלל

שוא שבועת הרמב."ולא דברי משך כל שם"והרי בנשבע)טו-יג'הל(ם עוסק

המצוה את בהל,לבטל כותבכהופתאום :טז

המצוה את לקיים בטוינשבע משבועת פטור קיים כיצד.ולא

או לעני צדקה שיתן או סוכה או לולב שיעשה שנשבע כגון

ה העיד ולא נתן ולא עשה ולא עדות לו ידע אם לו ז"שיעיד

ש שאין בטוי שבועת משום דברי"פטור על אלא חלה ב

להיטיב'שנ...הרשות או .להרע

הרמב הפריד נבילה"הרי לאכל שלא הנשבע דין את וכום מדין'וטריפה

מ לקיים לקיים,ע"הנשבע כנשבע וטריפה נבלה לאכל שלא הנשבע הגדיר ולא

מגזה דפטור המצוה להיטיב"את או דלהרע דס"ונ;כ כשי"ל ב"דש',התוס'ל

חלות פטורי"וע,הויא דאין'כ משום היינו וטריפה נבילה לאכל שלא דהנשבע

איסוראיסור על הרמב,חל כללו לא עשהם"ולכן מצות לקיים הנשבע ,בהדי

רק ש"וכתב לא כלל שבועה חיוב כאן שוא"אין שבועת ולא לא,מיהו."ב
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א דאין טעמא איסורשייכא על מחל לקיים הרמב,ע"להנשבע ם"והגדירו

גזה משום דפטור וכתב וכו"בנפרד דלהרע .'כ

הנתבאר"ע רש,פ פלוגתת את לבאר ותוס"ניתן מתפיס'י בדין

פרש.בשבועה מיתפיס"ד.כ(י"הרי איסר וד"ד,ה אם ואם"ה אומר)ה דאם

זה ככר עלי אע,איסר התפסה מדין הככר נאסר על"הרי מתחילה נשבע דלא ג

ראשון והריהו"דע,ככר ראשון ככר על כבר נשבע כאלו חשיב זו התפסה י

עתה שלפניו הככר על הראשון מן שבועתו את רש.מתפיס דהתפסה"וכתב י

ארגילה ככר על לישבע ה'היינו שני ככר על כזה"ולומר התוס.ז ל"וס'פליגי

ע להתפיס יכול בלבד"דאינו איסר מילת ככר,י על שנשבע היינו התפסה אלא

כזה זה ככר אוכל שלא עלי הרי אחר ככר על ואמר ר(.וחזר ה"ד.כ,ת"דברי

רשראהונ).איסר ותוס"דפלוגתת אפלוגתי'י תליא התפסה במהותבדין יהו

להבא בטוי דתוס,שבועת חיוב"ס'דהיינו חלות הויא להבא בטוי דשבועת ל

איסור המתפיס,או צריך משבועה)א:ולהכי שבועה חלות כח את להמשיך

התפסה"דאל,קמייתא מתורת תחול היאך החלות)ב;ה את ולבאר לפרש

כזה(" זה ככר אוכל שלא עלי חי,")הרי חלות הוא וקובע איסורדמהווה או וב

לפרטו צריך בלבד,ולכן ברמיזה די זה("ולא ככר עלי כזה"ה"או"איסר ,"ז

דס,מיהו).י"רש'כדפי לרש"כיון או"ל התחייבות היינו להבא בטוי דשבועת י

עצמית חיוב,קבלה או איסור חלות מהווה הנשבע הדבר,ואין את שיקבל די

לשון בכל עצמו חלות"וא,על כח להמשיך כללצ ראשון מככר .איסור

בשי באורינו מתפיס,י"רש'לאור בדין דבריו שאר נמי מובנים

מפיו,בשבועה שבועה כמוציא אינו בשבועה דהמתפיס נימא דאי אינו,דכתב

דבורו,חייב על לעבור הוא אסור לאו"ד.כ(אולם ואם משום"ונל).ה דאסור ב

לרש"דס קבלה"ל הויא בטוי דשבועת הרי,י עוהכא הנשבע שלא"קיבל ע

הככר את מפיו"ואע,לאכול שבועה כמוציא התפסתו דאין דלא,ג דהיינו

הככר את יאכל שלא שבועה בלשון בהדיא פירש כאילו ממש דהוי אמרינן

ע"מ,הנתפס דקיבל הוא גילה שבועה"מ באיסור הככר אכילת את והגם,ע

בלש בהדיא נשבע דלא כיון חייב ק"מ,שבועה'דאינו עמ לאכול"יבל שלא ע

שבועה באיסור הככר דס,את לרש"וכיון קבלה"ל היינו דשבועה לאכל,י אסור

אפי הככר מפיו'את שבועה כמוציא המתפיס דאין נימא .אי

פיע הרשב,הנתבארל קושיית נמי רש"מתורצת על דהקשה,י"א

אם"ד.כ(א"הרשב שכתב":ל"וז)ה א]י"רש[מה עלי איסר זה ככר ינוהאומר

שבועהדהא,מחוור לשון ולא הוא נדר לשון בשי"ע."עלי הנתבאר ,י"רש'פ
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לשראהנ שייכא דשפיר בשבועה'לתרץ ס"דרש,עלי קבלה"י היינו דשבועה ל

מילתא"ע לעשות שלא או לעשות זו'ולש,ע לקבלה שייכא שפיר ג"אע,עלי

אי או דבר עשיית על היא .עשייתו-דהקבלה

רש פליגי נדר'ותוסי"הרי בענין רש.נמי ה"ד:כ(י"כתב סד"ה )א"ג

ל מצות על נדר ביוה,ת"דחל אכילה נבילה"כגון או התוס,כ ה"ד:כ('והפליגו

מ)דכי לבטל רק נדר דחל מ,ע"וכתבו על חל אינו חל,ת"ל'אולם איסור דאין

איסור רשראהונ.על ותוס"דאזלי שבועה'י בדין כשיטתייהו ל"ודס,בזה

חלות"שלר אינו נדר דגם חפצא(י שבכהת)על חפצא איסור ה,כ"כמו ה"אלא

הקצאה או ע,כקבלה מקבל גבי"דהנודר דמקצהו או לו אסור דהחפצא 'ע

החפצא,כאיסורא על חלות שום לתוס"ס,מיהו;ואין חלות'ל נדר הוי דשפיר

החפצא בי,על שייכא איסור'ולכן אין איסורדין על .חל

עודע נבילות")::כא(סוגייןביין ואכל אוכל שלא שבועה תנן

הוא...חייב...וטריפות סיני מהר ועומד מושבע חייב אמאי בה והוינן

ור ושמואל האסורין'רב דברים עם המותרין דברים בכולל דאמרי ."יוחנן

ד(י"רשירשופ בכולל"שם המותרין"):ה דברים כלל סתם אוכל לא שאמר זה

יחד ד(א"הריטב'פי,מיהו."והאסורין בכולל"שם שכוללם"):ה לפרש יש

בפירוש המותרים,בשבועתו דברים על אלא דעתו אין מסתמא וכן."אבל

מיגש"הררשפי ברשב(י כד"הובא ה"ד.א ד"בדה:ט(ן"הר,)ג"ה ה"ר

שיראהונ,)בכולל היא כדרבא"ד.כד('התוס'דכן אלא בזה"ונל).ה דאזל ב

לשיטתי"רש עליהי כשי'ודהפליגי להבא'התוס'אזלו בטוי שבועת ,בדין

דתוס ס'דהיינו בשיטתייהו או"והאזלי איסור חלות הויא השבועה דחלות ל

בשבועתו,חיוב נבילה את סתם יאכל שלא הנשבע כלל לא יש,ולהכי שכבר

מה איסור חלות ס"לנבילה ולא בשבועתו"ת עוד לאסרה דנשבע כיון,מיהו.ד

ל"דס חיוב"רשל או איסור חלות בטוי שבועת דאין שלא,י הנשבע הוציא לא

משבועתו נבילה את סתם איסור,יאכל חלות מהווה שבועתו כאן,דאין ואין

נבילה איסור חלות על שבועה איסור מלכלול,חלות נמנע הנשבע אין ולהכי

סתם דרך בשבועתו .נבילה

רש"ע בפלוגתת באורנו ותוס"פ בעומ'י מחמתפרשת שלהן'ק ,אחרת

כמח לה מפרשינן רבתא'דהוה כפלוגתא יוצאת ועתה :):כז(תנן.גירסאות

זו" ככר אוכל שלא אוכלנה,שבועה שלא אוכלנה,שבועה שלא שבועה

אחת,ואכלה אלא חייב בגמ"וע."אינו קמ":ראש הא לי למה תו חיובא"הא ל

חיילא רווחא משכחת דאי איכא שבועה הא דליכא לכדרבאל.הוא הלכתא מאי
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שני לו עלתה הראשונה על נשאל שאם רבא שם(י"ופרש."התחתיהדאמר

תו"ד הא הגמ)ה הא'דאפי'דאשמעינן אשבועה נשאל אוכל('אם שלא שבועה

זו שני)ככר אשבועה אוכלנה('ונשאל שלא שלישית)שבועה שבועה תחול אז

אוכלנה( שלא התוס.במקומה)שבועה ד('ואיפלגו הא"שם דלא)ה וכתבו

במתני כלל'גרסינן שלישית הגמ,שבועה אשמעינן נשאל'דשפיר דאם

במקומה תניינא שבועה חלה קמייתא דנדרים,אשבועה דהא בענין.)יח(דומיא

אוכל שלא שבועה אוכל,הנשבע שלא תליתאה,שבועה שבועה התם דאין

תניינ"ואפ דחלה אקמייתא נשאל דאי רבא התם דייק שפיר וכוה כ"וא';א

ג שבועה הכא בעינן התוס';אמאי הקשו דלרש.'כך בעינן"ונראה בודאי י

שלישית זו,שבועה ככר אוכל שלא הככר(דשבועה מן אכזית ושבועה)דקאי

אוכלנה כולה(שלא אכיכר ב)דקאי לגמרי'הוו שונות דבכמות"אע,שבועות ג

השניי את הראשונה דלרש.'כוללת משום וא,י"והיינו קבלה הויא כ"שבועה

זו ככר אוכל שלא שבועה של מושג אין אכילה,באיכות אמעשה דומה,דקאי

אוכלנה שלא לשבועה דככר,כלל אחפצא ס.דקאי לרש"לכך דהוצרך"ל י

דאפי'הגמ שוות'לחדש שבועות ב,כשיש דאמר שלא'דהיינו שבועה פעמים

הב,אוכלה תחול אז הראשונה על נשאל לתוס"משא.'תחתי'דאם דכיון',כ

חלות"דס הויא דשבועה שבועה,ל לבין זו ככר אוכל שלא שבועה בין החילוק

זע השבועות לחלות בנוגע באיכות רק הוי אוכלנה כזית,ז"שלא אכל חלה דזו

כולה אככר חלה ס"וא,וזו ג"כ שבועה בעינן דלא דאם'ל ולחדש לאשמעינן

תחתי האחרונה דתחול אראשונה דב',נשאל השונים המושגים השבועות'דאין

זע חלותן לגבי מורידים או .ז"מעלים

הנתבאר"ע התוס,פ דברי מובנים משה"ד.כט('שפיר כשהשביע ה

ישראל בד)את ביאורנו את נתפוס אם קושייתן מתורצת .י"רשבריושפיר

התוס שם השבועה":'כתבו מועלת היתה מה קשה ירא,קצת שהיה כמו

זרהעבושיעבדו השבועה,דה יעברו בן לירא לו היה התוס."כן 'והקשו

אל,לשיטתייהו יעברו דע"דאם אל"ת יעברו לא למה דשבועה"ז ע"ונ.ת פיל ל

רש לחלק"שיטת יש דשפיר עצמית,י קבלה היינו את,דשבועה משה והשביע

אל יעברו שלא עצמית קבלה דרך דע"ישראל .ז"ת

רש דברי אתו שפיר זה במתני"לאור פרקיןתיןי :תנן).:יט(בריש

ר" להם קרבן"אמר ומביא מדבר שזה קרבן ומביא במדבר מצינו היכן וכי ."ע

ד(י"רשירשופ קרבן"שם ומביא מדבר וכיון":)ה דיבורו ביטול בשביל

דעתו אוכל לא שהאומר דיבורו ביטול זה אף הוא דיבורו ביטול דמשום

עצלאס שהואור בכל דיבורו."מו ביטול העצמית,הרי קבלתו ביטול דהיינו
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שבועה חלות ע(בתורת דנתהווה חיוב או איסור חלות שבועתו"ולא )י

ש על העובר של המחייב עצם להבא"הוי היכן"ד:כא('התוס'פי,מיהו.ב ה

עצמו)מצינו דיבורו משום שבועת,דמיחייב בטוי מעשה על דחייב דהיינו

בשי.שקר דנתבאר למאי סותר זה חיוב',התוס'ולכאורה חלות היינו דשבועה

איסור איסורו,או או חיובו חלות על שעובר משום הנשבע לתרץראהונ.וחייב

התוס"ע דברי קונמות"בד'פ ש,):כ(ה על דהעובר עובר"דכתבו להבא ב

יחל בל משום וגם לשקר בשמי תשבעו לא ד,כלומר.משום לתוס"סדכיון 'ל

איסור או חיוב חלות הויא שבועתו"ע,כדנתבאר,דשבועה על העובר כ

שקבע איסור או חיוב החלות על יחל,עובר בל שבועתו;דהיינו על ,וכשעובר

שקר שבועת להיות היא נתהפכת תשבעו,אז לא משום חיובו את מהווה .וזה

ד"ברש'ועי קונמות"י עוב"דס):כ(ה לשקר הנשבע דאין יחלל בל משום ,ר

בשיטתי"וא להנתבאר ש"דס,הש דאין איסור"ל או חיוב חלות מהווה להבא .ב

לעייןוי בש"הרמבטתבשיש כתב.ב"ם ה'הל(הרי ):כב:שבועות

מן גדולה שהשמש ומדע שכל בעלי החכמים אצל ידוע דבר

ק פעמים"הארץ א.ע מן'נשבע גדולה שהשמש העם מן

שב משום לוקה אינו שאעהארץ שוא הוא"ועת כן שהדבר פ

בלבד הנבונים לגדולי אלא העם לכל וידוע גלוי זה דבר אין

אא חייב לג"ואינו וידוע שגלוי דבר על נשבע אדם'כ בני

אבן שהוא ואבן איש שהוא איש כגון העם אם:משאר וכן

ואע לוקה אינו הארץ מן קטנה שהשמש שאין"נשבע פ

לכל ידוע זה שאין מפני כן עלהדבר שנשבע כמי ואינו אדם

אשה שהוא בזה...האיש כיוצא כל ....וכן

הידוע'ועי את לשנות הנשבע בענין לג:בפירקין שניכר והוא עולא בני'אמר

רבא;).כט(אדם עולא):כה(ודייק לא:מדברי שוא שבועת משום עובר ניכר

שקר שבועת משום עובר הרמב,מיהו.כ"ע;ניכר כתב דהנשב"לא שהשמשם ע

שקר שבועת משום לוקה הארץ מן .ע"וצ;קטנה

שליט באלשים ישראל הרב חבירי דס"וביאר משום דהיינו ל"א

דש"להרמב מציאות"ם על ולא מעשה על רק חלה הרמב,ב הבין ם"דכן

להיטיב או דלהרע הקרא ה(את ש,)ד:ויקרא מעשה"דאין על אלא חלה ;ב

הרמב מדברי מוכחא הל"והכי בריש הרמב,לכן).ב-א:א(שבועות'ם ם"פסק

שקר שבועת משום לוקה הארץ מן קטנה שהשמש הנשבע בהווה,דאין דנשבע

וס בעתיד או בעבר ש"ולא זה דאין כלל"ל פליגי.ב אחרים עלוראשונים
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לש"הרמב פשטות את ותפסו אפי):כה(רבא'ם שקר שבועת משום אם'דעובר

מציאות על כט"רש'עי(נשבע וריטב"ד.י שניכר והוא כה"ה ניכר"ד:א לא ).ה

צ זו .ב"ופלוגתא

חייב"ד.ד(י"ברשיןעי אינו את"):ה לקיים קייםנשבע ולא המצוה

קרבן משבועת רש."פטור קבע מקומות"וכן בהרבה כא(י חייב"ד:שם ,ה

עג מוצא"ד:יומא אתה אי טז,ה ביטל"ד:נדרים ולא את)ה לקיים דנשבע

ר פטור מקרבןהמצוה והן.ק בלאו איתא לענין לרש"ס,וכן איתא"ל דבעינן י

קרבן לחיוב בנוגע רק והן כד(בלאו לר"ד.שבועות בשלמא ס,)ל"ה ל"וכן

ד(ן"להרמב בשלמא"שם שי"וכ;)ה הריבד.ט(ן"הר'ה בכולל"דף"פי ;)ה

ס לתוס"וכן ד('ל כדרבא"שם אלא כז;ה לקיים"ד.שם את)ה לקיים דנשבע

קרבןהמצ לענין רק שייכי והן בלאו ואיתא פטור הריטב;וה כתב שם(א"וכן

אמר"ד.כה רב והן)ה בלאו איתא הרשב"וכ,בעינן כב(א"כ כיון"ד:שם )ה

הר"וכ ח(ן"כ והלא"ד.נדברים המצוה)ה את לקיים הנשבע לכל"וה.לענין ט

המצוה את לקיים והנשבע והן בלאו איתא דיני דילפינן משום דלהרעזה מקרא

להיטיב קרבן,או בדין הקרא שבועות"רש'עי[.ומיירי בשלמא"ד.כד(י ה

במזיד"ד:כה(י"ברש'ועי.)ל"לר וד"ד,ה בשוגג ולאו"ה דס,)ה ל"דמוכחא

ש נקראת בשוגג עבר ואם שקר שבועת נקראת במזיד עבר לכאורה(ב"דאם

התם"ע בסוגיא הלשונות א,מיהו.)פ כא'עי(הוו'איסור ד"ורש.ריש שם ה"י

אימא בלש,)ואיבעית תרווייהו נקטתי בהירות זה'ולשם במאמר בטוי ,שבועת

א'הל(ם"הרמב'כלש הרמב,מיהו].)א:שבועות ה'הל(ם"פליג ,טז:שבועות

ש"וס)יח:ט דאין אא"ל מלקות לענין ולא קרבן לענין לא כלל חלה איתא"ב כ

הרשות בדברי והויא והן אתדהיי(בלאו לבטל או לקיים שבועה שאינה נו

צ).המצוה זו .ב"ופלוגתא

הרמב"ונ דפליגי שבועה"ל קביעת בדין ראשונים ושאר לרוב.ם

בלש,ראשונים איניש דמבטא מאי בתורת'כל וחל שבועה בדין נקבע שבועה

ובל"אא(ב"ש בנושא נאמרת העדות'כ הפקדון,שבועת או ;):כה'יע;הדיינין

שפיר ש"סולהכי דחלה אפי"ל מצוה'ב לקיים שבועה וחלה מציאות על

והן בלאו דליתא לב,ושבועה נמסר שבועות למיחל פטור,א"דכח דיש רק

חיובו תנאי נתקיימו לא אי הרמב.קרבן פליג וס"אולם היא"ם עצמה דהתורה ל

ב בטוי על שבועה"הקובעת דין ש,א תנאי בו נתקיימו לא דהדיבור(ב"ואי

ע רק מציאותהוא ולא מעשה והן,ל בלאו קיום,ואיתא או ביטול בו ואין

אא,)מצוה בעלמא כמילין הבטוי אחרת"נשאר שבועה תנאי בו נתקיימו כ

תורה קבעה .כאשר
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הרמבהרי שוא"פליגי שבועת בענין הראשונים ושאר איתא.ם הרי

לאד"):.כט,:כה(בפירקין הידוע את לשנות נשבע שוא שבועת היא םאיזו

זהב של שהוא אבן של עמוד על לג...ואמר שניכר והוא עולא אדם'אמר ."בני

שניכר"ד:כה(י"רשירשופ והוא שהוא"):ה עמוד באותו שלשה ידעו שכבר

די דמידי שוא שבועת דהויא הוא אבן בישל מפורסם'דעו הוי אדם בני ."תלתא

א'הל(ם"ברמביןועי לד"):ד:שבועות נחלקת שוא 'הא.מחלקות'שבועת

כן שאינו הידוע דבר על ועל.שנשבע אשה שהוא האיש על שנשבע כגון כיצד

ש עמוד ועל איש שהיא בזההאשה כיוצא וכן זהב של שהוא שיש והשיג."ל

הראב שנשבע":ד"עליו כמו כן שאינו לשלשה הידוע בדבר וכתבנו."שנשבע

דהרמב ני"לעיל להיות הדבר דצריך דעולא דינא נקט לגם בנוגע"ב'כר רק א

העם להמון פשוט שאינו מן,לדבר גדולה או קטנה שהשמש הנשבע כגון

הרמב,מיהו.הארץ נקט שיהי"לא לדבר בנוגע דעולא דינא אם'ם לכל פשוט

זהב,יראוהו או אבן של הוי עליו שנשבע העמוד אם .כגון

הרמבאהונר קביעת"דפליגי בדין שיטתייהו כפי והראשונים ם

ס.עהשבו ראשונים דרוב לבנ"כיון דנמסר וע"ל שבועות לקבוע כח כל"א כ

בל דמבטא שבועה'מידי בתורת חלה שובעה"צ,שבועה היינו שוא דשבועת ל

ש בתורת לחול הצליחה לא או יכלה אפשר"שלא שאי דבר על דהוה משום ב

וכדומה מצוה ביטול על לדיבורי,ג"בכה;או שבועה"עכ'אית דין דלאוכיון,פ

ש בתורת לחול שוא,ב"הצליחה שבועת בתורת במכות"בריטב'עי[.חלה א

וליחשוב"ד.כב( שוא)ה אשבועת עובר המצוה את לקיים והיינו,דהנשבע

דס ש"מפני בתורת חלה דלא ש"ל בתורת חלה ממילא ולכן ופליג.ש"ב

וס"הרמב כלל"ן חלה דלא למס(.ל יג'מלחמות ד])ר"בדה:שבועות ,כןוכיון

ש בתורת לחול הצליחה שלא שבועה היינו שוא על,ב"דשבועת הויא ומיוסד

לב דנמסר שבועות"הא קביעת כח שיהיה"ע,א לדבר עולא דין שייכא שפיר כ

ב יראוהו אם השבועה"פשוט בשעת בו ידעו שלא אלא אין"דבכה-א ג

שוא ב-שבועת מעמדת נגדרות ששבועות אותן"מפני קובעים שהם ,א

בומ ש"עמדת ידוע שאינו דבר על שבועה אין לב'אפי,ש"א פשוט יהיה א"אם

יראוהו"אח אם ב,כ בטוי"דמעמדת בשעת לבטלה אינה כשמפורסם,מיהו.'א

הוא כן דהדבר ב,כבר מעמדת ולבטלה להבל דבריו ביטא הנשבע ,א"דאז

ש רש.ש"הויא מדברי מדוייק בפירקין"וכן לעיל שוא"ד:כ(י מה ,ידךמא).ה

ס"הרמב לא דש"ם ש"ל בתורת לחול ראויה שהיתה שבועה היינו ולא"ש ב

בכך ש"ס,אדרבה;הצליחה דאין וש"ל כלל"ש אהדדי שייכי דכל,ב אלא

ע היינו שבועה וקביעת התורה"חלות דיבור,י על מסוימת שבועה דין דקובעת
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שבועה'בלש אותה של התנאים כשנתקיימו פליג[.שבועה זה דרך ועל

אהריטב"הרמב וס"ם כלל"א שבועה אינה המצוה את לקיים דשבועה ל

ה'הל( שבועה,)יא:שבועות איזה תנאי בזה נתקיימו ס;דלא זה ל"ובדבר

כהרמב"הרמב המשנה"הרמב'פי,לכן].ם"ן כפשטות על"דש).כט(ם היינו ש

כן שאינו שידוע הוא[דבר שכן ספק בו שאין של,או עמוד על הנשבע כגון

וכו אבן של שהוא הירושלמי"ע,'אבן לפ,])מ"לח'עי,ח:ג(פ נדחק דדין'ולא

לג ש"ב'ניכר דיש לקבוע אעמוד קאי ג"א בו ידעו כשכבר רק מקודם"ב'ש ,א

דס מפני ש"והיינו דדין התורה"ל מעמדת נקבע שבועות וכל פרסום,ש ואין

מוריד"לב או מעלה מקודם הוי;א התורה שמעמדת דבר לכלרק פשוט

כש נקבע ולבטלה להבל נשבע עליו איש;ש"שהנשבע על בשבועה דינא והכי

וכו זהב שהוא אבן של עמוד על או אשה ואין',שהוא כן שאינו שפשוט

מוריד או מעלה קודם צ"וע.פרסומו הרמב"כ דהבין בענין"ל עולא דאיירי ם

ברור טיבו שאין והארץ,עמוד השמש דמידת .דומיא

לע הרמבהובאה פלוגתת והן"יל בלאו איתא דיני אם ראשונים ורוב ם

שבועה קרבן בחיוב תנאים הוו המצוה את לקיים ראשונים'שי(והנשבע )רוב

לגמרי השבועה חלות את מעכבין אם הנתבאר"ע).ם"הרמב'שי(או דפליגי,פ

שבועה דין וקביעת חלות מחל,בעצם עוד להבין .בדבר'אפשר

ס לרש"הרי כדרבא.כד(י"ל ד('ולתוס)אלא כדרבא"שם אלא )ה

שוין להיות והן דלאו הלשונות דצריכין היינו והן בלאו איתא אוכל,דדין כגון

שכר אשתה ולא שכר אשתה או אוכל כדמוכחא(ם"הרמב'שי,מיהו.ולא

ה'מהל שוין)י:שבועות להיות צריכין השלונות דאין וההן,היא דהלאו וסגי

א בדבר ואוכל['מיירי ושחוטה נבילה אוכל לא )סתם(אוכל'דלש,)סתם(כגון

נבילה דא"וא,)ושחוטה(כולל נבילה לפרוט המצוה"א את לבטל נשבע הוי ;כ

פי ד"בדה.ט(ן"הר'כן בשלמא"ר רש"ונל.])ה דפליגי ותוס"פ ם"אהרמב'י

שבועה דין בקביעת שיטותיהן ותוס"לרש.כפי בכל"דס',י שבועה דחלה ל

בלשע דיבור דמבטא דין'נין ילפינן דמינה להיטיב או להרע ודדרשת שבועה

קרבן דחיוב תנאי רק הויא והן בלאו כפשוטו,איתא והן בלאו איתא דין ,מובן

בלש השבועה את לבטא יכול להיות דצריך והן'דהיינו בהשואת,לאו

דס,מיהו.הלשונות להרמב"כיון ה"ל דיבור על שבועה דין דקביעת עם י"ויא

ע ולא הנשבע"התורה הגברא שבועה,י דין מסגרת לפי הדיבור אין ואם

תורה בעלמא,דקבעה כדיבורא ונשאר חלה להיטיב,לא או להרע דדרשת נמצא

ולא שבועה של הדיבור טיב אעצם קאי שבועה וחלות דין כל מסגרת היא דהיא

לשונו אסגנון ה"וע.רק לשיטת והן בלאו איתא דין ביאור דחל"רמבכ הוא ם
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ש רשות"דין דבר של דיבור על רק את,ב לאסור וגם לחייב גם יכול שהנשבע

עליו שנשבע הדבר ל(עשיית פשטות בשוןוזו ע"כדףהברייתא ,)ב"ז

הרמב"וז ה'הל(ם"ש ש"):טז:שבועות הרשות"שאין דברי על אלא חלה ב

רצה לא ואם עושה רצה שנשאם עושה להיטי'אינו או בד."בלהרע זו 'והבנה

היטב"הרמב מדוייקת כדין,ם או בפירוש והן בלאו איתא דין כתב לא שהרי

ש"בפנ דיני את בביאורו בהל,ב"ע להלן אגב דרך רק שבועות'והביאו

העדות שבועת דיני דס;)יח:ט(בהדי משום והן"והיינו בלאו איתא דדין ל

דש בחיוב נפרד דין או תנאי ס',ותוסי"רש'כשי,ב"אינו דין"אלא דהוי ל

השבועה חלות של,בעצם בדין ש"ונכלל הרשות"אין דברי על אלא חלה ".ב

והרב"ד.כד(ן"ברמב'ועי[ הר)ה גירסת את ור"דהביא מיגאש ופירשה"י ח

ט(ן"הר'כדפי הרי.ם"הרמב'וכשי)ר"בדה:שבועות מדברי ף"ומשתמע

שי)ר"בדה:י( את בסוגיטתבביאורו באביי ע"כדףא שיטתי"ה דשוה הב

לשי"בש ].ם"הרמבטתב



מ יצחק ח"תשס●'בית











הדיינין שבועת בריש לן לח(קיימא הנשבע1:)שבועות על חיוב דיש

ח לנקוט הדיינין בידושבועת לעכובא,פץ הינו זה :ושחיוב

ליה משבעינן אמר?היכי יהודה רב אותו:רבאמר משביעין

בתורה האמורה כ(דכתיב,בשבועה ואשביעך):ד"בראשית

השמים'בה מינה...אלהי חפצא,ונפקא לאתפושי צריך

רבא.בידיה בה:דאמר דאשבע דיינא השמים'האי אלהי

חפץ,כלומר[ בנקיטת השביע לא אבל השם את ,]שהזכיר

וחוזר משנה בדבר שטעה כמי .נעשה

על לעמוד הדיןכדי ויסוד בהיקפו,אופי תחילה לעיין על.יש בתוספות דיעוין

שנוי)לאתפושיה"ד(אתר זה שדין בכך בלבדשהתקשו הדיינין :בשבועת

דומיא" דהוי אחרים מפי מושבע כשהוא ופקדון וביטוי העדות דבשבועת תימה

חפצא אנקוטי בהו ליבעי הדיינין נקודות"!?דשבועת כמה עולות ומדבריהם

ותפקידו,ודיס אופיו לעצם בנוגע והן הדין לרמת בנוגע מעצם',א:הן מוכח

מדאור הוא חפץ בנקיטת שהצורך מחיוב';קושייתם לפטור מקום אין אחרת

מלקות או הדין',ב2.קרבן של לאופיו כפול,באשר הינו סבורים,ראשית:הלקח

למקרים רק שייך חפץ בנקיטת שהצורך ד"התוספות דומיא שבועתדהוי

אחרים,"הדיינין מפי מושבע הדבר3.דהיינו הגבלה,בהבנת כאן שיש ייתכן

לאי,טכנית המקורי-הקשורה להקשרו מעבר חידוש להרחיב התוספות של ,רצון

הקשר אותו שמאפיין למה לפחות עקרוניתךא.או קביעה כאן שיש מסתבר יותר

השבעה של לתהליך דוקא קשור הוא חפץ בנקיטת ,כמובן,ולכן;שהצורך

ל החיוב את ליישם עצמםנאין מפי .שבעים

יסודית,שנית נקיטת,ויותר שלדעתם להבין ניתן התוספות מקושיית

הגדר מעצם כחלק נדרשת השבעהתחפץ בדרך שבועה של הרי.התהליך

וכדומה ביטוי שבועת אצל הדיינין שבועת ענין אין מהצורך,לכאורה חוץ
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כן.לשבועה על אלואם,אשר תחומים בכל שנדרש דבר שהוא,יש מסתבר מאד

שבועה של ההגדרה מעצם השבועה–נובע תוכן מצד תהליך,אם מצד אם

ה.יצירתה דשם שסברו בראשונים חזי התחומים'ופוק בכל הם,נדרש איך

הדבר את "הסבירו כן: הדין שוא בשבועת בין בפקדון בין בביטוי דבין משמע

בשם אלא מיחייב בכינוידלא שבועהוט...או דעקר בכלהו דמילתא עמא

בשם כתיבא שב...כתיבאכי עיקר היא עצמה השם הזכרת (ועההא חדושי"

לה"הר שבועות 4:).ן

מסברא שייך חפץ נקיטת שדין הטוענים התוספות שלפי איפוא יוצא

וכד ביטוי שומהבשבועת אחריםמוכל מפי מעצם,שבעים חלק מהווה זה דין

השבעההגד של התהליך אמן:רת עניית הנשבע מצד דורשים שבהשבעה כמו

חפץ,מהוכדו נקיטת מצריכים ועיקר–כך כלל שבועה אין זה ,כאמור5.ובלי

בכל כגורם מופיע לא חפץ שנקיטת כך על לתמיהתם להגיע ניתן זו הנחה מתוך

הנ לשבועה,ל"התחומים צורך יש בכולם חפץ,כלומר.שכן נקיטת המענהבלי

בעלמא כדיבור אלא כשבועה מוגדר לא וכך6.להשבעה למה,היות להבין קשה

לא אם אחרים מפי כשנשבע וכדומה ביטוי בשבועת מלקות או קרבן שנחייב

חפץ בנקיטת .7שנשבע

התוספות,ברם מקושיית הוטרדו לא אחרים בדברי.ראשונים יעוין

הדין)א'סי(ש"הרא למקור מציע,בנוגע הראשונה,כשהוא הבנתו זה,נגד שדין

דרבנן רק :הוא

נמיא אלא'דבעיהאי מהתם דילפינן לאו חפצא אנקוטי

הנשבע על אימה להטיל חכמים ותקנת היא בעלמא אסמכתא

ושליח בזרועו מצוה של חפץ או תורה הספר לו נותנין לכן

שינויי"ב ולהאי בכנוי או בשם משביעו בעי'ד דלא ניחא

חפצא כשהואאנקוטיה ופקדון וביטוי עדות בשבועת

מאחרים .מושבע

הרא קובע דבריו דברים"בראשית שני הוא',א:ש חפץ בנקיטת שהצורך

הנשבע',בו,מדרבנן על לאיים מיועד בסוף.שהוא ברור מצביע,לא כשהוא

שינויי"על התוספות"'האי קושיית את לתרץ מתכוון,כדי הוא נקודה ,לאיזה

לכאורה סגיאבל בעצמה מהן חד אומר.כל רק,הוי הוא חפץ לנקוט החיוב אם

וכד,דרבנן העדות לשבועת אותו ליישם אפשר שאי לאופיו',ברור קשר כל בלי

הדין של התורה–ותפקידו מן שחייב קרבן פטור הוא זה יישום פירוש ,שכן

לדאו ליה ומבטיל דרבנן אתי הדין,מאידך?ייתארוכי דיסוד נימא הטלתאי הוא

הנשבע על מקור,איום אם גם התחומים בשאר להפעילו אין למה להבין נוכל
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התורה מן הוא דין,ראשית.הדין בית מצד איום על לדבר קשה טכנית ברמה

התחומים לכתחילה,בשאר כחיוב הדיינים,ואפילו לשבועות שפרט מפני

ההשבעה בתהליך מעורבים לא דין שורשית,שנית.בית משמעותה,ויותר אם

גרידא איום הטלת היא חפץ נקיטת חיוב,של על להשפיע כדי בזה שאין פשוט

שקר שבועת זו.וכדומהשל הבנה לפי חפץ,הרי נקיטת בלי לשקר שנשבע מי

מפיו שקר שבועת הוציא כן,וברור:עדיין מדין,אם יתחייב תשבעו"שהוא לא

לשקר מקור,כאמור".בשמי אם גם נכון זה התורהכל מן הוא איברא.הדין

אחרים הרשב,דראשונים השנייה,א"כמו הנקודה את רק שנקיטת–מזכירים

הנשבע על אימה להטיל מיועדת אומרים–חפץ לא הם הדין רמת לגבי ואילו

דבר חצי ולא 8.דבר

כשלעצמו,ברם זה איום פשר על לעמוד ריהטא.עלינו היה,דלפום

האיום שמשמעות להבין מתופעהניתן להמנע כדי והרחקה גדר פשוט היא

ממנה שנגזר העולם וזעזועת שקר שבועת של יכולים,כלומר.9החמורה היינו

שקר משבועת הנשבע את להפריש המיועד אמצאי שהוא ,ברם.להבין

כשלעצמו מובן שהדבר דידן,אף בנידון זו הבנה לקבל אפשר עצמך.אי ,דהגע

למנוע היה האיום תפקיד שקרלו שכבר,שבועת מי את שנחייב תיתי מהיכי

הפעם עוד להשבע חפץ נקיטת בלי שנשבע,נשבע במה להסתפק עלינו וכלום

שבועתהא?!כבר של האיומה מתופעה להמנע היא זה בדין שאיפתינו כל אם

פעם,שקר עוד אותו להשביע איכא תועלת הוה,איזה דהוה מאי ,ואדרבה?הרי

א לחשוף לנו אין שניתהלא לשקר ישבע שהוא לאפשרות עצמינו ?ת

להרחיקשאיןברורכןעלאשר מיועד שאפשר,האיום התופעה,ככל את

שקר שבועת לאיום.של שהצורך הדבר בשורש להציע נראה עצם,אלא וכן

חפץ נקיטת כבירור,החיוב השבועה מתפקיד דין.נובע אין הדיינין בשבועת הרי

גרידא שבועה ביר,של שבועהאלא באמצעות עובדות מזה–ור מבינים דין בית

ואמיתיים נאמנים שדבריו להשבע מוכן זה,כמובן10.שהנשבע בירור של תוקפו

אמת דבריו אין אם להשבע פניו יעיז שפלוני טוב סיכוי שאין בהשערתנו .תלוי

זו השערה להציע,אבל חפץ,ניתן בנקיטת שיש האיום בנוכחות ,כלומר.תלויה

מ להשבערק מוכן הוא אם לדבריו כראיה להשבע הנשבע נכונות את שווים

חפץ לנקיטת המתלווה האיום זה11.למרות איום את,בלי מעניקה אינה השבועה

הספק את לסלק עליה שנסמוך כדי המספקת אולי12.הנאמנות זו דהבנה איברא

המרדכי בלשון נרמזת האמינ"):תשסה'סי(כבר ובנוולא בשבועה אלא קיטתהו

השבועה(חפץ כל [שדין השבועות) כל [עם(אפילו]כדין בלא]אם) נשבע

ליה מהימן לא חפץ 13".נקיטת
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דרבנן בשבועות חפץ לנקיטת ביחס הראשונים נחלקו בקצה.הנה

דרבנן,האחד שבועות בכל חפץ נקיטת דבעינן סבורים ,מאידך14.התוספות

רש בדעת שהבינו דר"יש שבועות שככלל חפץי לנקיטת זקוקות אינן .15בנן

ביניים,לעומתם עמדת תפסו אחרים הגאונים,ראשונים בשיטת דגלו כשרובם

חפץ נקיטת הצריכה המשנה שבועת בין בנידון שאינה,שחילקו היסת לשבועת

לה רש16.זקוקה בדעת מיימוניות ההגהות פירוש היא נוספת מרכזית דעה י"אך

המשנה שבועות בין חילוק להלן,שונותשיש שיתבאר 17.וכפי

הענין לשורש להכנס התוספות,בבואנו בעמדת להתחיל הראוי .מן

רבנן,כמובן,אפשר דתיקון כל דמלתא שסתמא בפשטות שיטתם את להסביר

תיקון דאורייתא בנוגע.כעין תפיסתם על מושתתת שהיא יותר מסתבר אבל

חפץ נקיטת דין של לעיל,לאופיו אותו שבארנו היא.כפי חפץ נקיטת אם הרי

השבעה בדרך השבועה תהליך מעצם בכל,חלק אותה להצריך שיש וודאי

דרבנן להשבע,שבועות הוא דרבנן החיוב עיקר כל פשטא לפום ,כלומר.שכן

הדיבור את מגדירה חפץ הנקיטת אחרים מפי שבמושבע הדבר נכון אם

בעלמא'שבועה'כ כמילי בין,ולא לחלק מקום ואין שונותכמעט שבועות

דין בית מפי להשבע,שנשבעים דחייבים היכא מדרבנןת"המ–וכל שבועת,או

היסת או חפץ–המשנה לנקוט כך.חייבים התוספות,אם שיטת מאליו גם,מובן

רבנן דתיקון שכל תפיסה לסתם להזדקק .בלי

דרבנן,לעומתם השבועות כל שלא וטענו התוספות על שחלקו אלו

אף( מהןואולי חפץ)אחד לנקיטת טענות,זקוקות משתי אחת להעלות יכולים

אחד.כנגדם ולטעון,מצד חפץ לנקיטת ביחס התוספות שיטת עם להסכים ניתן

מפ במושבע שבועה בכלל אין זה ממקום"ואעפ,א"שבלי מסקנתם את לתקוף כ

התוספות.אחר בשיטת גלומה הנחה יש דרבנן,שהרי החיוב שאמנם והיא

להשבעבכל הוא פשוט'התוס,כלומר.מקום כדבר השבועותדמבינים כל לגבי

דרבנןדרבנן הוא החיוב מקור אם מובהקת,אף שבועה הוא החיוב ,ולכן–תוכן

שהמושג חפץ'שבועה'היות נקיטת כולל אחרים מפי שחייבים,במושבע ברור

.בו

הדברים פני כך שלא ייתכן בכתובות.אבל הגמרא דנה.)פח(הנה

פרועה שהיא מעידה אחד בעד שבועה החיוב של רבא":במקורו אמר :אלא

בעל,מדרבנן של דעתו להפיס פפא.כדי רב הוא:אמר פיקח לידי,אי לה מייתי

דאורייתא סהדא,שבועה חד באפי כתובתה לה אסהדא,יהיב קמא סהדא וסמיך
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במלוה,בתרא קמאי להנך להו ברש".ומוקים אתר"ויעוין על ג"בכהדהמסבירי

צורך אין דרבנן רק היא שהיא–":חפץבנקיטתשהשבועה

בשבועות כדאמרינן בידו ספר ואוחז בכנוי או מאד:)לח(בשם היא וחמורה

שלנו כעין בעלמא קללה דרבנן שבועה דרבנן"רש."אבל ששבועה פוסק י

חפץ לנקיטת ולא לשם לא זקוקה מנמ,אינה שהוהוא בכך זה את "שבועה"ק

בעלמא קללה רק אופנים,והנה.היא בכמה להתפרש ניתן כשלעצמו שהפסק אף

בהמשך( בזה נעיין רש)ועוד דרבנן"מדברי שהחיוב הוא שההסבר משתמע י

לקללה הדומה בעלמא לטכס להצטרף אלא להשבע באמת אינו והיות,כאן

חפץ נקיטת בעינן לא שבועה זה אליבאסב,כאמור.שאין גם מעמד תחזיק זו רא

מפ במושבע השבועה שחלות חפץ"דהתוספות בנקיטת תלויה .א

הזאת ההבנה לכאורה להשבע,אך באמת אינו מרחיקה,שהחיוב

הוא18.לכת החיוב שתמיד יסכימו התוספות על שהחולקים להבין סביר יותר

להשבע ח,דוקא חפץ נקיטת שדין התוספות הבנת על חולקים שהם לאלא

ההשבעה תהליך של הגדרתו מעצם כדי,כלומר.כחלק נדרשת אינה חפץ נקיטת

השבועה עצם את דבעינן,ליצור ואתר אתר בכל הדין את ליישם אילוץ אין ולכן

בכלל,כמובן.שבועה שונות שבועות בין שנחלק למה להבין עלינו שומה ,עדיין

תו היא חפץ שנקיטת הראשונים רוב כמו נבין אם איוםובפרט .ספת

הדברים את לבאר רש,וכדי שיטת אל תחילה שהסביר,י"ניגש כפי

מיימוניות ההגהות שבועות,אותה בתוך חילוק יש חפץ בנקיטת הצורך שלגבי

רש.המשנה מדברי הסיקו בכתובות התוספות הנ"הנה שבועות"י דעתו שלפי ל

חפץ בנקיטת אינן ככלל בהשולח,דרבנן מדבריו הקשו הם כן :ועל

דאורייתא שבועה בין מינה לן דנפקא בקונטרס פירש

נקיט לא ובדרבנן חפצא מנקט דבדאורייתא דרבנן לשבועה

דאמרי דבריו סותר עצמו לה(בהשולח'והוא )ושם.גיטין

בב"א אדרה מדפתי ירמיה לרב רב לב"ל חוץ ואשבעה ד"ד

דה'בקונט'ופי בב"התם לאשבעה דלא ליה דחמירה"ק ד

ח .פצאבאנקוטי

הנפרעת אלמנה של שבועה בחיוב העוסקת בהשולח לסוגיא פונים התוספות

יתומים דין,מנכסי לבית חוץ אותה להשביע שיש הגמרא קובעת ומסביר.שם

דין"רש בבית אותה השביעו שאם שם בידה,י חפצא לנקוט חייבת היא .הרי

ש ייתכן עדיין בלבד דרבנן הוא שבועה החיוב אם דגם חזינן יתחייבהלא הנשבע

חפץ התוס,ולכן,בנקיטת רש,'טוענים דברי כל"אין ברורים בכתובות .צרכםי
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ההקשריעלי"רשדבריאתשהעמידמיימוניותבהגהותיעויןאך דיוקם

שהיא מעידה אחד בעד השבועה לבין המשנה שבועות רוב בין חילוק והעלה

:פרועה

פירש"נ יפה כי במאזני"ל הוציא ודבריו אחדי עד דגבי צדק

בעל של דעתו להפיס אלא אינו פרועה שהיא כ"משאמעידה

מפרש דבכולה דרבנן שבועות ובשאר כתובתה בפוגמת

מ פרועה"טעמא שהיא מעידה אחד דעד מזו חוץ רבנן תקנו ט

ב תנאי מטעם או ידה מתחת יוצא כתובה דשטר ד"כיון

ב תנאי וה"דכל דמי שטרא דנקט כמאן דת"ד למימר טולל

אע שבועה אחד"בלא עד פרועה שהיא מעידה אחד דעד ג

בעל של דעתו להפיס אלא נשבעת דאין וכיון הוא כלום לאו

חפץ בנקיטת אשתבועי בעי .לא

אינה הזולת של דעתו להפיס המיועדת ששבועה הוא מדבריו העולה הכלל

חפץ לנקיטת זה,זקוקה את צריכים כן שבועות שבשאר אף.בעוד והנה

הדברשה טעם את מפרש לא פשוט,וא הוא ההסבר לעיל דברינו פי דעל .נראה

שבארנו מה לפי כבירור,הרי השבועה מתפקיד נובע חפץ נקיטת :החיוב

חפץ שבנקיטת האיום בלי הספק את לסלק השבועה על סומכים דין בית .אין

הזולת של דעתו את להפיס כדי רק נוצרת השבועה אם ה,אך הדבר ואפירוש

דין בית ספיקת בגלל באה לא הענין,שהשבועה את לברר תפקידה אין .ולכן

נפש,כלומר בפחי ילך לא שהזולת כדי השבועה את דין,מחייבים בית מצד אבל

ועיקר כלל ראיה או בירור טעון הדבר ככלי.אין מתפקדת השבועה שאין והיות

מילתא לברורי דין בית חפץ,ביד בנקיטת צורך 19.אין

בראשונים"עו הרווחת הדעה את להבין ניתן היסוד אותו המבוססת,פ

מהגאונים קבלה היסת,על לשבועת המשנה שבועת בין בנידון חילוק .שיש

הריטב בדברי :).מ(א"יעוין

והרמבאבל ז"הגאונים ליכא"ם היסת דבשבועת כתבו ל

ואע חפץ במכילתין"נקיטת דלקמן המשנה בשבועת דאיתיה ג

דרב תקנוהו,נןדהוו תורה של כעין היסת,התם שבועת אבל

כזה בה החמירו לא נחמן רב של בדורו האמוראים .שתקנו

התקנה במקור הוא שההבדל מדבריו ידי:משתמע על נתקנה המשנה שבועת

המשנה תיקנוה,חכמי דאורייתא דכעין יותר החמירו שבועות,והם ואילו

תור כשל עשאוה לא פשוט אחרונים עלשתיקנו לאיים כך כל החמירו ולא ה
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באופיה.הנתבע אלא השבועה במקור לא הוא שההבדל להציע ניתן אולם

ניסוחים.ותפקידה בשני להעלות ניתן עצמה הזאת ניתן,ההצעה אחד כשמצד

היסת שבועת של יחודה על של,להשען ליחודה זה את לקשר ניתן שני ומצד

המשנה שיתבאר,שבועת .וכפי

הגמרא היסתהנה לשבועת ביחס מ(קובעת :):שבועות

בידך לי בידי,מנה לך נחמן.פטור–אין רב ומשביעין:אמר

היסת שבועת טעמא;אותו אלא?מאי תובע אדם אין חזקה

עליו לו יש כן אסיפא...אם מתני חביבא בידך:רב לי ,מנה

לו לו,הן:אמר אמר לי:למחר לך,תנהו ;פטור–נתתיו

רב היסת:נחמןואמר שבועת אותו דמתני.משביעין מאן

אסיפא,ארישא שכן אסיפאו;כל לה דמתני הוא,מאן הכא

דממונא דררא דממונא,דאיכא דררא דליכא התם .לא–אבל

התקנה להיקף ביחס האמוראים שנחלקו יוצא הגמרא אסיפא:מן לה דמתני מאן

דממונא דררא דאיכא היכא רק היסת מא,מחייב סבורואילו ארישא לה דמתני ן

בלבד טענה בדאיכא היסת לחייב דממונא.דניתן דררא בעינן אי מסתבר,והנה

בעקבותיו שבא הספק בגלל נתקנה יוצר,כלומר.שהשבועה דממונא הדררא

הדיינים בעיני מסויים זה,ספק מספק להתעלם ניתן הדאורייתא שברמת ,ואף

כדי הנטען על שבועה הטילו הדרבנן אותוברמת את,כמובן.לשלול לנו כשחסר

הזה ספק,הגורם שום לנו שבועה,אין מחייבים לא אנו להסתפק.ולכן שיש אלא

ארישא לה דמתני דמאן אחד.אליבא שהשבועה,מצד מבין הוא שגם לפרש ניתן

הספק בעקבות הנדרשת,נתקנה הספק רמת על חולק שהוא ייתכן,כלומר.אלא

א,שלדעתו וחזקה עליוהיות לו יש כן אם אלא תובע אדם הטענה,ין עצם

העובדות על ספק שבועה,מטילה לחייב מקום יש כן להבין,מאידך20.ועל ניתן

על ספק להטיל כדי הדרבנן ברמת ולו זו בחזקה שאין כך על חולק אינו שהוא

דין,העובדות בית של ספק עם להתמודד באה אינה היסת שבועת שלדעתו ,אלא

ענינ התובעאלא דעת הפסת הוא זו21.ה הבנה פי כראיה,על באה לא החזקה

ממנו להתעלם במקום לזולת לב תשומת להצדיק רק הוא תפקידה אלא כלל

.לחלוטין

כזה בכיוון נלך ע,אם הגאונים שיטת את להסביר שניתן בדיוק"הרי פ

ההגה שהעלה כלל משמעות,מ"אותו בין זה לפי לחלק יש ממנו שבשונה אלא

שהיאה מעידה אחד עד בשבועת משמעותה לעומת היסת בשבועת דעת הפסת

המשנה22.פרועה שבועת הבעל,לגבי דעת את להפיס כדי נתקנה התקנה ,אמנם

הנגדית הראיה עם להתמודד חייבת שהאשה הוא שתיקנו מה דהיינו(אבל
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אחד הבעל,כלומר.בשבועה)העד דעת את לפייס היה אבל,התקנה

שמספקה הראיה את ותשלול הענין את שתברר שבועה חיוב הוא תקנה

אחד זאת.העד אתה,לעומת להתמודד ראיה שום אין היסת לפי–בשבועת הרי

כלל כראיה נחשבת החזקה אין זו התקנה–הבנה עצם כל הסיבה,אלא רק ולא

בשבועה,שתיקנו הזולת דעת את לפייס .הוא

ש ביסוד זו להבנה הקשריםוסימוכין בכמה לראות ניתן היסת .בועת

את יישמו משבועה פוטר המסייע דעד תם כרבינו שפסקו הראשונים רוב הנה

היסת שבועת לגבי גם ר23.הדין של דעתו גאון'אך יוסף(מתתיה בבית הובאה

ס'סי משבועה)לז'עמו פוטר המסייע עד אם שאף משבועת,היא פוטר לא הוא

את.היסת להבין דבריםוניתן שני נניח אם בפשטות שעד,ראשית:הדבר

דין בית כלפי חילופי כבירור מצליח של,המסייע לשבועה תחליף הוא אין אבל

התובע דעת הפסת מצד הוא,ושנית;הנתבע היסת שבועת של התקנה יסוד שכל

התובע דעת את להפיס של.שיש לדעתו בנוגע להעלות ניתן דומים ודברים

ס'סי(ך"הש יז"צה היסת)ק משבועת לאפטורי מגו אומרים זה,שאין אם אף

כהר דלא אחרות משבועות ודעימיה"פוטר מגאש מהלך,כאמור24.י הזלפי

לה מכליש שבשונה מפני חפץ בנקיטת אינה היסת ששבועת יסודתנו פי על בין

אחרות כבירור,שבועות מתפקדת אינה 25.היא

בש,אולם הזאת ההבנה את דוחים אם היסתגם ניתן,בועת עדיין

הכללי היסוד פי על המשנה שבועת לבין היסת שבועת בין ההבדל את להסביר

בקידושין.שהעלינו גרסינן עדיו:)מג(הנה הן הן שלוחיו הן הן לדין :ביחס

נחמן רב אמר רבא את:אמר לי וקדשו צאו לשנים אמר
שלוחיו–האשה הן עדיו,הן הן בגירושין;הן בוכן דיניוכן
א:קסבר...ממונות בעדים חבירו את לפורעו"המלוה צ
ללוה,בעדים אהדרינהו למימר דיכלי למימר,ומגו יכולין

למלוה היסת.פרעניה שבועת רבנן דתקון משתבעי,והשתא
ליה דיהיבנא עדים ליה,הני שקיל דלא מלוה ,ומשתבע

למלו לוה ליה .הופרע

שב שהך שקבע המאור בבעל חפץויעויין בנקיטת היא העדים של :ועה

הרי שכתב ז"מה היסת"ף שבועת רבנן דתקון והשתא ל
ונ כן נראה אינו היסת שבועת עדים ששתיהן"משתבעי ל

ואע פנקסו על חנווני וכדין הן דאורייתא כעין פ"חמורות
שכן כל משלמין מלא אלא היא מנוטלין לאו העדים ששבועת

תורה לשל דומה והיא חמורה בשמועהשהיא שהוזכרה ומה
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מאחר אלא כלל הכא דאיתיה למימרא לאו היסת שבועת
להו והוו בגמרא לעיל דאמרן מיגו ליה אזיל רבנן דתקנוה

יבין והמבין בעדותן .נוגעין

המאור בעל כל,לפי פרק ריש במשנה החנווני כדין בשבועה חייבים העדים

חפץ,הנשבעין בנקיטת חייבים הם כן יעוין.ועל עלאך שהשיג במלחמות

:דבריו

ב שגזר היא חדשה לפי"גזרה מן'ה שאם טעמא גלה לא

תקנו מה ומפני תקנו שבועה מה לפרש להם היה התקנה

זו שתהא כדי במשנה בה כיוצא חמורה שבועה אין שהרי

הבא על אלא החמירו שלא היסת שתקנו לאחר אף בכללה

לדין ואם בחפץ נשבע שיהא מחברו ממון תשובהלהוציא יש

בשבועת ומפטרי לך החזרנו אמרי בעו דאי מגו איכא דהא

משא בהיסת מפטרי נמי והשתא פנקסו"היסת על בחנווני כ

ונוטל נשבע והוא מגו לו .שאין

הרמב מדברי המאור"נראין בעל שיטת על חולק שהוא היא(ן העדים ששבועת

חפץ רמות)בנקיטת בע,ראשית.בשתי שטענת סבור המאוהוא שהשבועהרל

מוטעת פשוט החנווני שבועת של יישום היא שונים,כאן הנשבעים מצבי שהרי

מגו:לגמרי יש וכו,לעדים אין לענינינו,שנית.'לחנווני על,ויותר חולק הוא

חפץ לנקיטת תצטרך העדים של זו כעין ששבועה האפשרות שלפי,עצם מפני

קשור"הרמב המשנה בשבועות חפץ לנקיטת הצורך ונוטליןן נשבעין שהן .לכך

בחפץ"ל"חז,כלומר נשבע שיהא מחברו ממון להוציא הבא על ,"החמירו

העדים שבועת לגבי המאור בעל טענת משלמין,ולכן הלא מן אינה,שהיא

לפנים .צריכא

הדברים"הרמב,אולם בין הקשר את מסביר לא ריהטא,ן ולפום

להבינו הם.קשה בתורה השבועות כל משלמיןהרי ולא כבר,נשבעין ואם

הדרבנן ברמת הדין את להן,ליישם דומה שיותר במה ליישמו יש ,לכאורה

המאור בעל טוען שלמעשה היא"ואע":וכפי מנוטלין לאו העדים ששבועת פ

תורה לשל דומה והיא חמורה שהיא שכן כל משלמין מלא מה".אלא לפי אמנם

חפץ נקיטת דין ביסוד ה,שכתבנו כשמלה"רמבדברי מחוורין האיום.ן דאם

את מגביר חפץ כבירורשבנקיטת השבועה של ששבועה,כחה הוא הדבר פירוש

חפץ נקיטת בלי משבועה הנשבע לדברי יותר חזקה ראיה היא חפץ .בנקיטת

דבעינן מזו יותר טובה ראיה צריכים המוחזק מן ממון להוציא שכדי וברור

ממון בדי,להחזיק גדול כלל הראיהשהרי עליו מחברו דהמוציא ,לכן.ן
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חפץ לנקיטת תצטרך ממון מוציאים פיה שעל שבועה מדוע מובן גישתנו ,לפי

לה תזדקק אינה ממון להחזיק רק סומכים שעליה ששבועה 26.בעוד

לבין הגאונים בשיטת זו הבנה בין פשוטה מינה נפקא יש והנה

הקודמות ההבנות הריטב–שתי של ל"זו הקשורה התקנהא המבוססת,מקור וזו

היסת שבועת של הייחודית באופיה שתלינו מיימוני ההגהות יסוד והיא–על

טענה בלא הנשבעין התנאים27.לגבי מתקופת שהם אף אינם,שהרי וגם

וכו תובע אדם שאין חזקה סתם על היסת'מבוססים שבועת שבועות,כמו

משלמין ולא הנשבעים מן הן דכמה.הללו בשיטתאיברא שנקטו ראשונים

בכללם"והרמב,הגאונים נינהו,ם חפץ בנקיטת אלו דגם אמנם,צידדו וכך

להלכה ש,םלוא28.נפסק יוסף הבית העיר הגאונים"כבר מדברי משמע

ונפטרין הנשבעין לא אבל חפץ נקיטת דבעו הוא ונוטלין בהנשבעין דדוקא

והאריס השותפין כשבועת ספק בטענת הנשבעין 29.ש"ע,"יןכגון



חפץ נקיטת החיוב למקור ביחס הגמרא לדיון נשוב דניתן,אם נראה

הדין ביסוד נוספת הבנה דר.להעלות מימרא את הגמרא כשהביאה יהודה'הנה

בה"ד ואשביעך דכתיב בתורה האמורה בשבועה אותו השמים'משביעין ,"אלקי

ר כשיטת להוכיח רבינא דבעינן'רצה אידי בר בשםחנינא דוקא שבועה

:המיוחד

רב אמר יהודה רב האמורה:אמר בשבועה אותו משביעין

כ(דכתיב,בתורה בה):ד"בראשית השמים'ואשביעך .אלהי

אשי לרב רבינא ליה אידי?כמאן:אמר בר חנינא ,כרבי

המיוחד:דאמר שם ליה!בעינן רבנן'אפי:אמר ,תימא

מינה,בכינוי:דאמרי לאת–ונפקא בידיהצריך חפצא ,פושי

רבא,וכדרבא בה:דאמר דאשבע דיינא השמים'האי ,אלהי

וחוזר משנה בדבר שטעה כמי נעשה

השאלה נשאלת דר:וכאן מימרא את שמפרש אשי רב דרבנן'לפי אליבא יהודה

חפץ לנקיטת ר,כדרישה שמצטט הפסוק לגבי בה",יהודה'מה 'ואשביעך

השמים ר?"אלקי לדעת הצורךח'דהתינח על מעיד זה דפסוק אידי בר נינא

בשבועה המיוחד שם ש,להזכרת רבנן לדעת בתורה"אלא האמורה "שבועה

למימר איכא מאי חפץ בנקיטת שבועה בדעת?פירושו שטענו דיש איברא

דוקא לאו הוא הברייתא שמצטטת הפסוק רבנן פירוש שלפי ראשונים ,כמה
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ובתריה דקמיה מקרא הוא הלימוד ירכי"דהיינו,ובאמת תחת ידך נא "שים

העבד"וגם 30.'וכו"'וגווישם

הסברא,אולם מצד ארוכה מעלה בגמרא זו שקריאה וודאי,אף

בו להתגדר השמים מן מקום לנו הניחו התלמוד לשון להציע.שבפשטות וניתן

בשם כשבועה השבועה בהגדרת דין הוא חפץ נקיטת דין הדבר 31.דבשורש

הריטב השם:)לח(א"הנה את להזכיר חיוב יש בכלל למה להסביר צורך ראה

בידו תורה ספר נוקט הנשבע אם הדיינים ש,בשבועת לן"מאחר במסכתקיימא

דדעתיה:)יד(נדרים היא גמורה שבועה בידיה ליה ונקיט בתורה שהנשבע

בה שכתוב במה דאמר וכמאן בה דכתיבי בנגיעה32".אשמות דיש חזינן הא

הכתוב בשםבשמות לשבועה השבועה את להשוות כדי בספר לחדש.ים וניתן

כך בשביל תועיל חפץ נקיטת שממילא רק חפץ,דלא נקיטת הדין יסוד דכל אלא

בשם כשבועה השבועה במעמד הוספה את,כלומר.הוא תשא שהשבועה כדי

שנדרש כמו בשם כשבועה בשפתיים,אופיה השם את להזכיר רק לא צורך יש

לתפו גם בידיםאלא השם את המקור,כמובן.ש את בקלות להבין נוכל זה לפי

הגמרא מפשטות שמשתמע כפי חפץ נקיטת הפסוק,לדין הוא ואשביעך"הלא

השמים'בה 33".אלקי

לסוג,לכאורה ביחס הראשונים במחלוקת היטב משתקפת זו הבנה

חפץ לנקיטת שראויים בגמרא.החפצים :דגרסינן

פפא רב דיינ:ואמר בתפליןהאי דאשבע כמי,א נעשה

וחוזר משנה בדבר דרבא.שטעה כוותיה ולית,והלכתא

פפא דרב כוותיה דרבא.הלכתא כוותיה לא,הלכתא דהא

בידיה חפצא פפא;נקיט דרב כוותיה הלכתא דהא,ולית

.בידיהחפצאנקיט

תורה בספר היא השבועה לכתחילה כי קובעת אם,הגמרא בדיעבד אבל

בתפי בדיעבד.יצא,ליןנשבע בו שיוצאים החפצא בגדר הראשונים 34.ונחלקו

הרא בדברי הנ"יעוין וז"ש שכתב מצוה"ל של חפץ או תורה הספר לו נותנין ל

עכ מצוה,ל"בזרועו של חפץ בכל להשבע ניתן דעתו שלפי השני35.הרי ,בקצה

תפילין או שלם תורה ספר עם רק יוצאים לפיה דעה מביא שיש,המאירי

חמורהל קדושה כה,הם קדושה ביה דלית במידי תורה,ג"אבל ספר וכגון

כהלכתו עשוי עליהן,שלא להשבע אפשר עוד36.אי יש אלו קצוות בין אבל

המאירי,שיטות בדברי במיוחד עלמק":ועיין הנשבע שאף כתבו גאונים צת

בהזכרת מקראות בו שיש מקום כל וכן שבועה שבועתו והמחזורים התפלות

כלל"ומ...שםה חפץ נקיטת נקראת אחיזתם אין מצוה כלי ושאר בציצית ."מ
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אחד שהביא,מצד הדעה כמו תורה ספר קדושת עם חפץ הצריכו לא אלו גאונים

לכן קודם הרא,המאירי שיטת את קיבלו לא גם הם שני מצד שניתן"אבל ש

מצוה של חפץ בכל בו,לדעתם.להשבע שיש דבר בהזכרת"כל "השםמקראות

חפץ לנקיטת לכך–ראוי ראוי הוא 37.ורק

חפץ נקיטת דין ביסוד השונות הבנות לאור הדבר את להבין יש .והנה

הנשבע לשבועת נאמנות שמוסיף איום הטלת הוא הדין דשורש איתא ,אם

לכאן או לכאן החבל את למשוך ניתן שדורשים,לכאורה האיום לרמת .כפוף

בא"הרא לנו שדי הבין כנראה דהוש כל בכלל,יום הוא מצוה של חפץ כל .ולכן

יותר,לעומתו רציני איום דרשו במאירי הראשונה כדעה שפסקו הם,אלו כן ועל

חמורה קדושה בהם שיש לאלו לנקיטה הראויים החפצים את כל,הגבילו עם

לזה האדם,המתלווה בעיני מאיימים כה אלו זו.שרק לפרש,במסגרת ניתן

מק של השיטה האיוםאת לרמת בנוגע ביניים כשיטת במאירי הגאונים צת

בשם,מאידך.שדורשים כשבועה השבועה בהגדרת דין הוא חפץ נקיטת ,אם

הגאונים מקצת כמו מלפסוק מנוס זה.אין מהלך שלפי ברור צריך,הרי הקו

תורה ספר קדושת בלי ואפילו השם הזכרת עם חפצים בין כעין,לעבור

שלנו השםלב,המחזורים קדושת בהם שאין חפצים וכדומה,ין ציצית 38.כמו

בשם להשבע מהחיוב נובע חפץ נקיטת שדין מבינים שמגדיר,דאם שמה פשוט

השם נוכחות הוא לנקיטה כראוי המאירי,חפץ שציטט הדעה .וכמו

ז,לכאורה הגאוניםוהבנה רמת–בדעת לגבי ביניים שיטת היא שאין

שדורשים בשםביטויאלא,האיום בשבועה כדין החיוב של אף–לאופיו

הראשונים מאחרוני אחד לפי המהר.מוכרחת בתשובת וייל"יעוין ,)ב"קע(י

הרמ לפסק כבסיס בנידון"ששימשה ס'סי(א דמילתא"):טו'עפז מסקנא

ס צריך ואינו חומש פירוש חפץ בנקיטת ישבע שמעון איתא וכן...ת"הכי

שבועו במסכת המרדכי שלתכתב שמותיו הזכרת שיש הקודש כתבי דשאר

ס"הקב כמו הוי כיון."ת"ה הקדש בכתבי להשבע שניתן לשיטתו כהוכחה

הקב של שמותיו הזכרת שם המרדכי"המהרי,ה"שיש את מציין ,תשנח'סי(ו

בשו הרשב"ומקורו ח"ת סי"א ר)תתנד'א תשובת פי על גאון'שפסק האי

שנשבע ספרשמי או הקדש כןבכתבי לעשות חייב אשתו את לגרש ,תפילות

התרה זו לשבועה בש.ואין עיין סמ"חו(ך"אך פז מב"סימן על)ק שהקשה

זו :ראיה

מהרי שהביא ראיה"ומה שם [ו אינו"לפעהמרדכי]מ... ד

איירי...ראיה לא הדייניםהמרדכי משבועת רק,התם

לקיים חייב אם עצמו על דבר לאסור הקודש בכתבי כשנשבע
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דבכה,שבועתו ס"ופשיטא דין הקודש כתבי שאר יש"ג ת

ביו שנתבאר וכמו רל"להם סימן ו[ז"ד ,]ה"בהג'סעיף

הדיינים"משא בשבועת דלענין,כ דברים כמה אשכחן דהא

ה שבועת ולענין שבועה הוי ביטוי הוישבועת לא דיינים

איום.שבועה משום הוא חפצא דאנקוטי דטעמא כיון ,ובפרט

הדיינים לשבועת ביטוי משבועת ראיה להביא דאין ,פשיטא

דס"וא נראה דו"כ הואת מהרי.קא והר"ודברי צל"ו .ע"ב

הש של ברורה"קושייתו הדיינים:ך לשבועת ביטוי משבועת להוכיח אין

חפ נקיטת הדין יסוד כל איוםשהרי תוספת הוא הדיינים בשבועת ,ץ

לזה ענין כל ביטוי לשבועת שאין הש,לכאורה.ופשוט הבנת לגבי"אם ך

כהנחה מתקבלת חפץ לשאלתו,נקיטת תשובה הנחת.אין על חולקים אם אך

דין–ך"הש הוא הדיינים בשבועת חפץ שנקיטת סוברים אם ובפרט

בשם בפשט–בשבועה הראיה את להבין ר.ותניתן של הפסק גאון'הרי האי

ר שיטת על בנוי התרה זו לשבועה בנדרים'שאין נזקקים"ש:)כב(אסי אין

ישראל בשם,"לאלקי לשבועה התרה שאין כן39.כלומר על משמעות,אשר

ר בשם'שיטת כשבועה נחשבת תורה בספר ששבועה היא גאון 40.האי

שר שנשבע'וכיון למי נמי הדין שהוא כותב הקדשהאי להוכיח,בכתבי ניתן

הדיינים בשבועת חפץ לנקיטת מספיק זה השבועה,שגם בהגדרת דין הוא שגם

בשם 41.כשבועה



להאמר,אולם ראוי זה שכל את"צאף להגדיר זה חיוב נובע מהיכן ע

כ בשם"השבועה בידים"שבועה השם תפישת ידי הראשונים.על לדעת דהתינח

הדייניןשהבינו)31'הע'עי( לשבועת מוגבל השם את להזכיר לפי–שהצורך

ל שהדרישה בפשטות להסביר ניתן בשם"שיטתם ייחודית,"שבועה שהיא

הדיינים נפרדות,לשבועת הלכות לשתי למעשה את:מתרגמת להזכיר חיוב

בשפתיים באצבעות,השם השם את לאחוז שהנשבע,כלומר.וחיוב בזה די לא

שהש כדי השם את בשםמזכיר כשבועה תוגדר לתפוש,בועה גם צריך הוא אלא

בידים השם השם.את את להזכיר חיוב שיש שהבינו הראשונים רוב לפי אלא

התחומים זה,בכל דין לנו דעתם?מניין לפי קיימת,הרי בשם לשבועה הדרישה

שבועה המושג דשייך היכא ועדות,כל הפקדון בשבועת כך,כמו ובשביל

השם בהזכרת כן.די בשם,ואם בשבועה כדין מתפרש חפץ נקיטת החיוב ,אם

אחר תחום מכל הדיינין שבועת שנא בשם–מאי לשבועה צורך יש בכולם ?הרי
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מקורות שני יש הדיינים שבשבועת הדברים בהסבר לחדש נראה אלא

ה בשם לצורך השבועות',נפרדים עולם בכל שייך אלו ראשונים שלפי ,אחד

ייחודי שהוא הדייניםואחד אחד.לשבועת ה,מצד שם אלו ראשונים נדרש'לפי

שבועה ישות של התוכן מעצם כחלק שבועה בשם,בכל לעיל שצטטנו וכפי

"ן"הר שב: עיקר היא עצמה השם הזכרת זו,"ועההא דרישה מידי לצאת ובכדי

בשפתיים השם את להזכיר רק מקור.צריכים שיש ייתכן הדיינים בשבועת אבל

לח בשםנוסף דוקא להשבע מפן,יוב נחלקו.שבשבועההעבודההנובע הנה

בין כמצוה שנתחייב במקום להשבע החיוב את למנות אם הראשונים גדולי

מצוות"התרי המצוות"הרמב.ג לספר בהשגתיו ז(ן מצוה בזה)עשין שאין כותב

מצוה "ל"וז,שום חובה: הצורך בעת בשמו השבועה שאין מזה והמתבאר

ע אלאומצות מצוה אינו הזה והכתוב רבים תנאים עם בידינו היא רשות אבל שה

הרמב42."רשות באומרה,ן"לפי התורה של החידוש תשבע"כל הוא"ובשמו

ה שם הוצאת של עבירה הצורך בעת בשבועה שבועת'שאין של או לבטלה

אם,כלומר43.שווא בשם להשבע רשות לאדם לשלם,למשל,יש רוצה אינו ,הוא

כמצוהאבל המוגדרת חיובית תופעה בזה .אין

הרמב עליו חולק שבועות.ם"אך בהלכות בדבריו ה(יעוין יא ):א"פרק

תעשהכ" בלא ושקר שוא ששבועת שנתחייב,שם מי שישבע עשה מצות כך

עשה מצות זו תשבע ובשמו שנאמר בשם דין בבית בשמו,שבועה שהשבועה

והדו היא העבודה מדרכי והקדוש בשמוהגדול להשבע הוא גדול וקדוש ."ר

לרמב דין"הרמב,ן"בניגוד בבית שנתחייב במקום אמת לשבועת מתייחס ם

ביותר חיובית גדול–כתופעה וקידוש והידור העבודה מדרכי שהיא 44.מצוה

הרמב דעת לפי זו עבודה דרך על נעמוד אם שמוקדה,ם"והנה ברור נראה

השם שהעבודה,כלומר.הוא להבין שהיותאין אלא להשבע סתם הוא וההידור

בשם הוא שבועה אותו,שעיקר אף מזכירה והמצוה,אלא.התורה העבודה פן

דוקא קשור בשםשבדבר בשמו"ע:לשימוש שנשבעים זה והקדוש"י ,"הגדול

ה את גדול'עובדים וקידוש להידור המצוה.וגורמים של שהדגש להבנה ביטוי

נמ השם אלא השבועה עצם סופריםאינו בקנאת אתר(צא לפי)על שגם הכותב

להשבע"הרמב חיובית מצוה בכלל אין האדם,ם שאם היא המצוה כל אלא

לשלם ולא להשבע בשם,מחליט זה את לעשות חייב שכדעת.הוא אמת הן

היראים בלשון מפורש כמעט סופרים רסז(הקנאת ב:ל"וז,)סימן השם ה"צוה

יחייבכשיתחייב שלא שבועה באדם הב"והו של בשמו אלא להשבע דכתיב"ד ה

ה'בפ את תשבע'ואתחנן ובשמו תדבק ובו תעבוד ואותו תירא .ל"עכ,אלהיך

הרמב דברי בהבנת כך כדי עדי לכת מרחיקים לא אם גם שמוקד,ם"אך ברור

השם הינו 45.המצוה
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כן על בשבועה,אשר לצורך נוסף מקור יש הדיינים שבשבועת נראה

למ,בשם השבועותמעבר בעולם תחומים בשאר שיש שבועה.ה שכל הדבר נכון

כשבועה מוגדרת להיות כדי בשם להיות ידי,צריכה על מתמלאה זו וחובה

גרידא השם הדיינים.הזכרת בשבועת מצוה,אבל הנשבע על חל לזה בנוסף

והקדוש הגדול בשמו ממצות,כלומר–להשבע כחלק נדרש ובשמו"השם

לה".תשבע זוואפשר מצוה מידי לצאת שכדי גרידא,סביר השם בהזכרת די לא

בידיו השם את לתפוש גם חייב הנשבע אומר.אלא של,הוי המיוחד החיוב

הדיינים בשבועת חפץ השבועה,נקיטת במעמד הוספה הוא זה מהלך שלפי

בשם הדיינים,כשבועה בשבועת שקיים והמצוה העבודה לפן ביטוי ,הינו

הדוק בקשר בשםהקשור כשבועה השבועה חלות בה"הפסוק.עם 'ואשביעך

השמים אותנו"אלקי דרבנן,מלמד לדין כאסמכתא אם ממש דאורייתא כדין ,אם

זו למצוה להספיק בכל,שכדי כמו האדם של מפיו יצא שהשם רק לא חיוב יש

השם,שבועה את יתפשו אף הנשבע של שאצבעותיו אז.אלא כשהנשבע,רק

ה שמו את שבועתותופש כדי תוך בידיו והקדוש מצות,גדול ובשמו"תקויים

.במלואה"תשבע



לגמ1 זה במאמר סתמית למס'הפניה מכוונת לטוש;שבועות'וראשונים ונו"הפניה מכוונת"ע .מ"ולחכ
זה2 לדין מהגמרא,המקור עבדו,כמשתמע אליעזר את אברהם השבעת פסוק,הוא מאיזה ברור לא אך

הדין את לומדים לקמן,בדיוק זה על נעמוד .ועוד
תמוהים3 קצת הדברים ש,לכאורה להבין שמקובל אחרים'מפני מפי בשבועת'מושבע שייכי לא כלל

עצמו,ביטוי מפי מושבע רק כהעיין(אלא לחייב"ד:תוס הרמב,ה לא"חדושי איכא"ד:ן אמנם).ה
הראב בשם מצטטים החרם(ד"ראשונים משפט הריטב,סוף לו"וחידושי תנא"בא.א שם חיוב)ד שיש
ביטוי בשבועת אפילו שתיקה–כזה ידי על אף אפילו,(!)ואולי מחייבת אינה ראשונים הרבה שלפי

העדות מפליג–בשבועת חידוש זה המלך,אבל דרך הוא במונח.ואין התוספות שכוונת יותר מסתבר
אחרים' מפי ובגמרא'מושבע במשנה הרגיל שימושו אם זהה עניית,אינה ידי על שבועה בו נכלל אלא

דמי,אמן מפיו שבועה כמוציא אמן העונה כל אם אף השבעה של כתהליך נחשבת היא כזה.שגם ושימוש
כט במשנה מצינו בתו,:אף הוגם שם בהזכרת הצורך לגבי אחרת בסוגיא שהיא',ספות תם רבינו כשכותב

ב נדרשת אחרים"רק מפי עניית–"מושבע ידי על שבועה כלפי מכוונים שהדברים הראשונים כל והבינו
ב(אמן נדרים תוס בשבועות"ד.עייו אתר"ובר,ה על ).ן

מ למושבע הדיינים שבועת בין התוספות השוואת כי נעיר פשוטהעוד אינה אחרים כמה,פי שלפי מפני
ונשבע קפץ אם לה(יצא,ראשונים גיטין אתר.עיין על ).ובראשונים

הר4 שהבנת מסתברת"אף זו בשיטה מוכרחת,ן לא שונות.היא מסיבות מקום בכל נדרש שהשם ,ייתכן
והקשר הקשר לכל מקום.ל"ואכמ,ייחודיות דידן,מכל לנידון ענין לזה .אין

שבועהבי5 של ההגדרה מעצם חלק היא חפץ שנקיטת להבנה קיצוני מפי,טוי למושבע הקשר בלי אך
בתוספות שנמצא בשו,אחרים לראות הרשב"ניתן סי"ת א חלק תלמיד":קפ'א או חכם עוד שאלת

העם לפני שבועה...שידרוש אינה חפץ בנקיטת שאינה שבועה שכל רבים בפני שבו.ואמר זה ובשביל
ה לישבערוב ומותר שבועה אינה חפץ בנקיטת שאינה שבועה כל כי ואומרין וכזב בשקר לישבע קהל
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חפץ נוטל שאינו כל לשקר השם אותו"הרשב."בהזכרת של התנהגותו את רק לא וכל מכל דוחה א
הרשב–'חכם'ה ירבעם"צועק של מתלמידיו שהוא בחריפות סברתו–א גם שהרשב,אולם.אלא א"אף

התוספותבחידושיו הבנת על כן גם שיתבאר,חולק של,וכפי ההבנה בין גדול פער שקיים לציין יש
איש אותו להתנהגות אותה שבארנו כפי כדי,ראשית.התוספות נדרשת חפץ שנקיטת טוענים התוספות

כשבועה להשבעה המענה את עצמו,להגדיר מפי נשבע אדם אם בלי,אבל גם שבועה שזו לדעתם ברור
ח לשהבא,שנית.פץנקיטת ביטוי שבועת נשבע דכשאדם חפץ,ייתכן נקיטת בלי אחרים מפי היא אם ,גם

האיסור חל זה,עדיין על מלקות או קרבן חייבים לא אם לפי.אף מצינו לזה שמודל להיות ויכול
בשם הוא שבועה דעיקר שסברו שם–הראשונים בלי שבועה שאין כן"ואע–כלומר דבר,פ לאסור ניתן

השם את להזכיר בלי גם ברמב:בשבועה הל"עיין שבועות"בר,)ד-ב:ב(שבועות'ם נפקא"ד:לה(ן ,)ה
שבועות גיבורים הרי:טו(ובשלטי סי"בדפי זה.ל"ואכמ)א'ף כל מוגדר,ומלבד לא הדיבור אם גם

לבטלה,לבטלה"שבועה"כ עצמו השם את להוציא אסור בתמורה,עדיין ה"ברמב,):ג(עיין שבועות'לם
מ"ובסה,יא:יב( ד"מ .)ע
לעכובא6 הוא הדין למה היטב יובן זה פי אתר,ועל על במאירי בריטב.עיין גם ב"עיין נדרים לגבי.א

ה בשם מעצם',הצורך שהוא מוכיח לעכובא הוא השם הזכרת שחיוב שזה דעתו על עלה שכנראה
שבועה של בדבר"וע,ההגדרה ההכרחות את שדחה .ש

בכההיה7 השבועה יצירת אם שגם להציע חפץ"מקום בנקיטת תלויה זה,ג בלי להתחייב ניתן עדיין
ו העדות הפקדון/בשבועת בשבועת השבועת.או אינו אלו תחומים בשני המחייב שיסוד נניח אם וזה

שבהם בשבועה,שקר תלוי בהכרח שאינו אחר גורם ברשב–אלא הרא"עיין ותוספות לכופר"א בנוגע ש
עדיםבמ עליו שיש לג(מון שתיקה"בריטב,.)שבועות ידי על אחרים מפי מושבע לגבי ובחידושי,.)ל(א
הרמב"הגר על הלוי ה'הל(ם"ח ונטען לעומת)ב:טוען הפקדון בשבועת קרקע דמי כפירת לגבי

במקצת השמועה(מודה ליסודתו,ומפי ראיה הביא הגמראמהקשרהוא מחלוקת:)לז(שעשתה בין
קרקע'ר עדי למשביע וחכמים לפע,אליעזר ראיה"אך משם אין זו"ואכמ,)ד יסודית בשאלה ,כמובן.ל

מבוטל לא חידוש יהיה עדיין שקר,זה השבועת אינו המחייב אם שגם לה,מפני זקוקים עדיין לכאורה
שבועה( לקבלת לפחות בעלמא,)או כתנאי לחייב,ולו .כדי

אופן אם,בכל שגם לציין זויש קושיה מכח התוספות הבנת את במידות,דוחים זה את לעשות ניתן
לגמרי.שונות העיקרון את דחו הראשונים רוב המאמר,אמנם בגוף עתה שיתבאר להבין.וכפי אפשר אבל

בה תלויה אינה שבועה שיצירת מפני וכדומה ביטוי בשבועת נדרשת לא חפץ נקיטת אם עדיין,שגם
השלכו חפץ לנקיטת כשנעשתהיש השבועה של והגדרתה מעמדה לעצם את.ת ככה להבין שרצו ויש

ר גאון'שיטת ראשונים,האי בהרבה שהובאה כב"בר,למשל'עי(כפי נדרים חפץ,:)ן בנקיטת ששבועה
התרה או להפרה ניתנה צ.אינה לדעתנו חיריכיםאך את ר'לבחון לנו'של שיש המודלים לאור האי

ניתנ שאינן להתרהלשבועות .ל"ואכמ,ות
ברשב8 אתר"עיין על בחידושיו הרשב.א שם התוס"אמנם לשאילת מתייחס אינו בתשובתו',א אבל
בהע"הנ( בשאלתם)5'ל דן כן להתייחס"וע,הוא בלי הדין של אופיו מכח דבריהם את דוחה שהוא ש

בחידושיו–לרמתו מפורש מדאוריית):מד(ואכן הוא חפץ נקיטת דין הראשונים,לעומתו.אשלדעתו רוב
הרא שעושה כפי הנקודות שתי את מזכירים התוספות שאלת עם ובתוספותיו"הנ(ש"שהתמודדו ,)ל

הרמב בחידושי ובריטב"עיין אתר"ן על אחרים,א .ועוד
אתר).לט(שבועותעיין9 על הל"ורמב,).פה(יומא,ובראשונים .)ב:א(תשובה'והל)טז:יא(שבועות'ם

רבותמקו10 בסוגייות משתקף דין בית כלפי כבירור הדיינים שבועת של זה שתפקיד להבין :למשל,בל
משבועה לאפטורי המסייע,מגו עד שבועה,פטור גלגול דאורייתא,גדרי בשבועות אחרות,מיפך ,ועוד

לתובע.ל"ואכמ חוב כעין אלא דין בית כלפי חיוב כך כל לא שזה להבין ניתן בשער.אמנם שבועותעיין י
ב ובמרדכי א סי"שער הערה.ל"ואכמ,קל'ק .לקמן29ועיין

הרמב11 לשון מרהיטת אתר(ן"אמנם על אחרת)בחידושיו להבין יכולים של:היינו שהענין כותב הוא
הוא ישבע"האיום לעיכובא".שלא הוא שהדין כך על הקושייה מכח היא,אבל שכוונתו להבין נראה

הוא משקר הנטען ישבעשאם אמת,לא שדבריו ראיה זו נשבע כן הוא שאם .כך
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לעיכובא הוא שהדין העובדה עם חזיתית מתמודד המאירי כי לציין שונה,יש מזוית אליה בא הוא .אבל
לחשוד שבועה מסירת לגדרי זו מקביעה ללמוד יש אם דן בנידון"ייוע,הוא שונות דעות שהביא .ש

לעניננו ה,בנוגע שאם לומר בעצם"עיכובא"ניתן חסרון יש חפץ נקיטת שבלי מהעובדה נובע זה שבדין
השבועה חשוד,מעמד לענין קשר שום בזה אין נאמנות.אזי בהוספת דין הוא חפץ נקיטת אם ייתכן,אך

לחשוד מסירה לגדרי ענין .שיש
ע12 שבשבועת ספק,א"ייתכן סתם לסלק באה לא הע,השבועה עדות את להכחיש לאשאלמ,א"אלא

ממון לחייב נאמן העד היה נבין.ל"ואכמ,הכחשתו ככה שאם אציין עוד,רק דברינו דידן שבנידון הרי
מובנים חפץ:יותר הנקיטת שמספק הבירור לרמת צורך יש ספק לסלק רק כדי"כ,אם זה את שנצריך ש

מפורשת עדות .להכחיש
ה13 שם להזכרת יש דומה שתפקיד הדיינים'ייתכן הריטבעיי,בשבועת בחידושי שבועות"ן .):לח(א
איכא"ד.מא(שבועות,תוספות14 מאי שנו"ד.לה(ובגיטין,)ה לא אחרות,)ה .ועוד
ראשונים15 בראשם,הרבה רש,והתוספות דברי את ככה בכתובות"הבינו אלו.).פח(י ראשונים מתוך ,אך

שרש טענו בגיטין"רובם דבריו את סותר ל,).לה(י עיין בנידוןולדוגמא התוספות דברי את שהבאנו .הלן
רש)תלז'סי(ש"הריב,אולם דברי שגם זקוקה"טוען אינה דרבנן ששבועה סובר שהוא מורים בגיטין י

חפץ רש,לנקיטת מלשון מדוייק נראה כך דהאמת שם"ואליבא כן.י אם איגרי,אבל מרפסין וכי:דבריו
מ הינה השבועה דין בבית האלמנה את השביעו רש!?דאורייתאאם נגר"ודברי בר צריכים בגיטין י

.ליפרקינהו
יא(ם"רמב16 מא(ן"רמב,)יג:שבועות ראשונים,)ועוד.שבועות הרבה רטויןעי,להלכהה"וכ.ועוד
פז"וח( .)יג:מ

הל17 מיימוניות סי(שבועות'הגהות יא .)ה'פרק
רש18 מדברי כן שדייק מי מצאתי לא שהבינו.י"גם יש היסתאמנם שבועת החיוב את בסמ:כך ע"עיין
סי"חו( ס'מ נ"פז מד"ס(ך"ובש)ק מפני)ק חפץ בנקיטת אינה היסת דשבועת המישרים בשם שהביאו

סתם חרם אלא היא (שאין ה. שם את צריכים לא שאף המישרים פוסק היסת'ולכן כדעת,בשבועת ודלא
הל"הרמב יא'ם בחיל"ולפ.)יג:שבועות לדגול ניתן אליבאז גם המשנה לשבועת היסת שבועת בין וק

התוספות שאמרנו,דהבנת .וכפי
הזה19 שהכלל כותב מיימוניות זקוקה–ההגהות אינה הזולת דעת את להפיס המיועדת שבועה שכל

חפץ גאונים–לנקיטת כמה בדברי נמצא מוסיף.ש"ע,כבר הוא הפיסקא "בהמשך דנשבע: שכיר מיהו
דבעןדנשבעיג"אעםיופועלוחנוניונוטל לי נראה להפיס גדולינןכדי חידוש דאדרבה חפץ הואנקיטת

אפילו דשקלי פרועה.שבועהבמאי שהיא מעידה אחד עד מתחת,אבל יוצא כתובה דשטר חידוש אין
המאמר.ל"עכ,"ידה בהמשך שיידון ממון לנטילת חפץ נקיטת בין הקשר בדברים,ומלבד קצת לעיין יש
קביעההרי.הללו על מבוססת הבעל דעת את להפיס היא השכיר ששבועת מיימוניות ההגהות טענת

בשבועות בגמרא שבועות.):קיב(מ"וב):מה(מפורשת לגבי מקבילה קביעה אין ידיעתי למיטב אבל
והחנוני יוסף.הפועלים בבית מדבריו המובא סי"חו(ובציטוט ס'מ ,לפחות',וחנוני'תיבת,)יג'עפז

והפועלים,לכאורה.הושמט החנוני של דינם מהו השאלה רקע על מסברא הדבר את לבחון יש
ליטול,כלומר.מדאורייתא אמור היה הנשבע שמדינא המצב–ככל הוא שכך דפליג מאן ולית

הפועלים מד"רשב,למשל',עי(לגבי שבועות מח,.)א יש לחנוני ביחס כי בנידוןלוקתאם ראשונים
רשב( ה"עיין ב"ריטב,ל"נא ג"א כ"ושטמ.מ המהרי בשם שם היא–)ץ"ק שהשבועה להבין עלינו יקל

הבעל דעת את להפיס זאת.רק הכרחי,עם קשר זה שאין ואעפ:ברור מפסיד היה החנוני שמדינא כ"ייתכן
הבעל דעת את להפיס כדי רק היא שכיר,שבועתו ודעימיה"הרמבפיל(ושבועת נוטל"שמהן אינו )ת

.תוכיח
שמחה20 רבינו שיטת הוא זו להבנה ברור ב(ביטוי במרדכי סי"הובאה שבועת)רכט'מ מחייבים שלא

מחזקינן לא בגנבי איניש דלאחזוקי כיון איסורא בדבר ברמת.ל"ואכמ,היסת שקורה מה שזהו ייתכן עוד
רש שיטת לפי קמא"הדאורייתא בבבא רבה"רש.).קז(י שאלת את פירש הרי שם אמרהמפני"י ..."מה
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בכל בכופר שבועה חיוב אין למה כך.כשאלה לחיוב,מתוך תשתית עצמה בטענה שיש לדעתו יוצא
משבועה הפוטר גורם כן גם שקיים אלא חובו,שבועה בעל בפני פניו מעיז אדם שאין החזקה .דהיינו

גבורים בשלטי הרי:יח(ועיין סי"בדפי בכ)א'ף דאורייתא שבועה חיוב באמת במקוםשיש בכל ופר
חזקה .שאין

מילת21 בפירוש שכתב פירקין בריש במאירי דוד"וי":'היסת'עיין ויסיתם מענין הסרה לשון שהוא מ
חכמי שתקנוה כלומר להפיס'מעליו כדי התורה מן שבועה דין עליו שאין במקום הנתבע על האחרונים

ד שהבית וידע שיכיר עד תלונה כל מלבו ולהסיר התובע בדברדעת ועשו חובתם ידי בענינו יצאו ין
כחם הריטב,"כפי של לפירושו אמר"ד:לט(א"ותשווה בר.)ה גם אתר'עיין על מלוניל שהבין,יהונתן

התקנה היקף לגבי האמוראים נחלקו זו דברינו,שבנקודה הרמב.וכפי כוונת כן גם שזו בכותבו"וייתכן ם
כ מוגדרת אינה היסת הדיי"ששבועת (ניןשבועת יא" שבועות פירושה.)ז:עיין הדיינין שבועת כלומר

הענין לבירור דין בית ביד ככלי שמתפקדת כלפי,שבועה מכוונת שהיא כיון בכלל אינה היסת ושבועת
בלבד התובע דעת .הפסת

שכיר22 שבועת לבין פרועה שהיא מעידה אחד עד שבועת בין חילק בעצמו מיימוניות שההגהות וכפי
ה הערה,פועליםושבועת .19עיין

חו'יע23 ס'סי(מ"טור פוטר.)ז"פד המסייע שעד הוא זו שיטה לפי המקובל היסתהניסוח משבועת
סי"ב,למשל',עי( ס'י רדב"בשו,אולם).א"כט סי(ז"ת א "כתוב)כה'חלק אד: דעד היכי דכי סובר 'אני

א עד שבועה משבוע'מחייב לפטור היסתבשבו'מסייע קשה".עת לכאורה וחומר קל שזו ,הטענה
דאורייתא שבועה חיוב אין בכל כופר של הרגיל במצב היסת"ואעפ,שהרי שבועת הנטען על מטילים .כ

היסת,לכאורה,יוצא שבועת מחיוב מלפטור דאורייתא שבועה מחיוב לפטור יותר בכיוון.שקל נלך אם
כו,ז"הרדב של הרגיל שבמצב להסביר בכלנצטרך דאורייתא,פר שבועה מחיוב הפוטר גורם לנו ,אין

לחיוב תשתית לנו חסר פשוט שבועה.אלא לחיוב בסיס כשיש היסת,אבל משבועת לפטור יותר קל
דאורייתא משבועה פשוט,מלפטור הדבר אין בכל(ועדיין כופר בפטור המצב הוא שכך ברור לא ,וגם

הערה ).20עיין
להסבי,כמובן24 ניתן דאוגם משבועה לפטור יותר קל הבירור מצד שאף היסת'ר משבועת ,מלפטור
הקשרים,םבר.קודמתרההע'וע בעוד משתקפת היסת שבועת ביסוד זו כדוגמא:חקירה אציין רק

מ בדף המופיעות סוגייות לנכסיה,א"עא"שני ומיחת שבועת,מיפך בין ראשונים הרבה חילקו שלגביהן
שבועות לשאר .ל"ואכמ,היסת

הנגדית25 הראיה עם להתמודד בירור חיוב אכן היא היסת ששבועת ולומר לחלוק ניתן שכך,אמנם וכיון
האיום שמעניק הנאמנות בשביל חפץ נקיטת המרדכי:מצריכים שיטת לכאורה ,בנוסף).תשסה'סי(וזה

דמסייע תנא לי מצאתי לא דכעת היסת,אף שבועת שלגבי להציע ניתן דאיכאיהיה,היה היכא בין חילוק
חפץ נקיטת ליבעי שם דממונא דליכא,דררא דמתני.להיכא דמאן שאליבא הבנה פי על יוסבר זה חילוק

ארישא היסתשנייש,לה בשבועת הרמ.דינים בפסק כזו הבנה שרואים ס'סי(א"וייתכן )יז'עעה
שמא טענת .ל"ואכמ,לגבי

הרמב,כמובן26 לפי לומר צריכים הדאורייתא"עדיין שברמת ממון,ן להחזיק אף הנדרש הבירור רף
יותר מד(א"ברשב'וע.גבוהה וז):שבועות והחמירה"ל"שהסביר תורה חייבה להפטר אם נותן והדין

דאורייתא כעין בשבועה אלא ליטול שלא שיחמירו בדין אינו ליטול רבנן תקינו כי חפץ בנקיטת ,"לישבע
הבנתנו את הולם .וזה

.):מח(ובגמרא).מה(במשנהעיין27
הל"רמב28 יא'ם חו"שו,ח:שבועות ס"ע פז סעיף .יג"מ
שם"חו29 על.מ הדיינים בשבועת חפץ נקיטת החיוב להיקף בנוגע אפשריות עוד למחשבה להעלות ניתן

שהעלינו הכללי הקו המשנה',א:פי שבועות בתוך חילוק נוטלים,ייתכן התובעים היו שמדינא אלו בין
שבועהב נוטלים,לא היו לא הם בשבועה אף שמדינא בדברי)שם(י"ב'עי.לאלו ככה הבין שכנראה

(ש"הרא הרשב. מלשון מתחייבת אף זו מסקנה בהערה"ואולי המצוטטת צרופה',ב.)26א נראה,מסברא
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דאורייתא שבועות בין חילוק לשקול מקום שוים"ע,שהיה ותפקידם יסודם שאין הבנה ,למשל,ייתכן.פ
למפקיד וחוב תשלומין כעין אלא הענין את לברר דין בית כלפי חיוב אינה השומרים שנובע,ששבועת

כשומר הנתבע של וחובותיו בשטמ[.מאחריותו למשל ב"עיין הריב,).קז(ק"ק שיטת ששומר"בביאור א
בכל כופר כשהוא אף נאנסו טענת על "נשבע דכיון: נשבע הוא למה הטעם שמא נמי מודהאי שהוא

זה ודבר שנאנס לו ולישבע דבריו לאמת רוח נחת שיעשה יאנס דאי ניהליה אפקיד דהכי אדעתא בו דנפקד
השומר עם זו,"מחוייב להבנה סימוכין הרבה הזה].ל"ואכמ,ויש החילוק את מקבלים להציע,אם ניתן

בית כלפי בירור אינה שהיא כיון השומרים בשבועת חפץ נקיטת נחייב יהיה.דיןשלא עדיין זה אך
התובע,חידוש כלפי תשלומין של מסויים כסוג נתפסת השבועה אם גם שלכאורה הוא,מפני תוכנה עדיין
שחייב,בירור בירור כי לב"לשלם"אם דוקא ולאו .ד"לתובע

וז30 ג אות חריפתא בפילפולא על"עיין סמיך יהודה רבי דנקט דואשביעך כלומר העבד וישם דכתיב ל
וגו העבד וישם דכתיב דבתריה וגו"וברי'המעשה העבד וישם וכתיב ידך נא שים דכתיב כתוב זה'ף ולפי

עכ סמיך ואדבתריה אדקמיה ואשביעך דנקט יהודה .ל"רב
היקף31 לגבי בראשונים שיטות מגוון בשבועות)ומקור(יש לשם ברשב.הצורך אחת דעה א"לפי
לה( בהבנת,:שבועות הראשונה מגאש"הרהצעתו הדיינין,)י בשבועת בשם שבועה את דורשים .רק

הראב דעת היא זו משיטה הפוך ה"כמעט שם שבעינן הפקדון'ד העדות,בשבועת להתחייב,שבועת וכדי
בקרבן-במלקות לא כי ביטוי-אם הל(בשבועת ב פרק שבועות בראשונים,ג'הלכות הובאה שיטתו אך

מעט בשינוי אליבא,לעומתם,א"רשבה).ל"ואכמ,אחרים נדרשת לא פעם אף בשם ששבועה העלה
כמותם שפוסקים לה(דרבנן בר,:שבועות עיין ב"וגם נדרים סי,.ן המכריע הרבה).צ'ובספר אך

הר,ראשונים הרמב"ובכללם מגאש והר"י ש,ן"ם בשם"הבינו הוא שבועה הגדר,כלומר–"עיקר שעצם
השם הזכרת כולל שבועה שבועהולכן–של של מושג דאיתא מקום בכל שייך הדיינין,זה בשבועת ,כגון

וכו בעונש להתחייב ביטוי ור"ר('ושבועת מגאש לה"י שבועות ב"רמב,:ן שבועות מרכזית).ג,ב:ם דעה
ר שיטת היא ב'תוס(תם'נוספת בשבועות"ד.נדרים תחום)ה בכל שייך בשם במושבע,שהצורך רק אבל

אחרים בשבועת,הלכאור.מפי השם הזכרת חיוב שאין שסברו הראשונים לפי שייך אינו כאן שנעלה הקו
.הדיינים

ש32 הוא דר"הסברו עליה דפליגי כרבנן בכינוי או בשם בשנשבע אלא איום הוי לא אידי'הכא בר חנינא
חפץ לנקיטת מיותרת תורה ותהא כוותייהו בשבו.ש"ע,"דהלכתא מדובר בדבריו המצוטטת עתבגמרא

אתר"ע,ביטוי על ובראשונים .ש
שבועות33 בשערי שלישי(עיין ר)שער על שחולקים רבנן שלפי אידי'שהבין בר יש,חנינא הדין מעיקר

המיוחד בשם להשבע חפץ,חיוב לנקוט רק הנשבע על זה שבמקום דרבנן תקנה שיש ברור.אלא לכאורה
בשם בשבועה דין הוא חפץ נקיטת דעתו .שלפי

הלכתחילה,האמתלמען34 ברמת אף הינה שהמחלוקת שהבינו ברמ,יש ס'סי(א"עיין ך"ובש)טו"פז
מב"ס( ).ק

הרא35 כוונת הסתם באומרו"מן מצוה"ש של מצוה"חפץ לתשמישי שציטטו,היא הדעה כמהוכמו
ציצית עם לצאת שניתן בריטב(ראשונים אתר"עיין על ובמאירי המהר).א אותו הבין כך לא וייל"אך י

לקמן המצוטטת .בתשובה
גאונים36 מקצת בשם אתר על במאירי שהיא.עיין לקדושה צורך באמת יש זו שיטה שלפי להבין ניתן

תורה ספר כקדושת תורה,חמורה ספר לקדושת בחומרתה שווה תפילין שקדושת בשו.אלא נודע"עיין ת
סי"יו(ביהודה תנינא ד'ד אומר"קעד ואני אפשרות)ה שוניםשהעלה בהקשרים נצטרך.כזו זו הבנה לפי

דהאמת אליבא קלה קדושה על מבוססת אינה בדיעבד רק תפילין עם לצאת שניתן שהעובדה אלא,לומר
איום פחות מספקת היא ולכן חמורה פחות היא תפילין הארץ עמי בפשטות(שבעיני להבין ניתן זה ולפי

בתפילין לכתכילה אף יוצא חכם תלמיד אחרתאפ).למה קלה,כמובן,שרות תפילין קדושת אם שגם היא
תורה ספר תפילין,מקדושת בקדושת סגי בדיעבד חפץ נקיטת משאר,לדין חמורה מקום מכל שהיא

או(דברים למשל סי"עיין ס'ח ).ח"לב
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זו37 שהיתה,ל"צלשיטה אליעזר לשבועת הלכהינש,אברהםבירךבנוגע ונתחדשה תורה ,תנה
כתבוכ .יריהמאן
השם38 אותיות עם נייר בסתם די שלא המאירי לפי השם,משתמע קדושת עם כתיבה צריכים .אלא

זה על חולקים כנראה אחרים .ל"ואכמ,אך
הרשב39 בחידושי נדרים"עיין הרשב"ובשו):כב(א סי(א"ת א ר,)תתנד'חלק כר'אם פוסק אסי'האי

בעלמא כחומרא רק או הדין .מעיקר
ניתן40 רהיה שיטת את דידן'לפרש לנידון קשר לה יהיה שלא באופן תלוי.אסי דינו שאין נבין אם וזה

בשם"בחלות השבועה"שבועה בתהליך השם של התערבות בסתם השם,אלא חילול של לבעיה שגורמת
אותה נתיר הראשונים.אם נחלקו שבזה אתר(ייתכן הנ,על במרדכי גם בין)ל"ועיין זה בענין לחלק אם
לשבועה בנדרים,כלומר.נדר שייך אינו אסי רב של שדינו בראשונים הדעה את להסביר הבנה,ניתן פי על

ה כששם של'שגם חלות שאין מפני אותו להתיר אפשר הנדר בתהליך בשם"מעורב שיש"נדר כמו
הרמב(בשבועות בפירוש התורה"עיין על ל,ן ד:במדבר וטעם"ג אופן.)ה שהמהר,בכל וייל"ברור י

ר של דינו את בשם'פירש בשבועה כדין .אסי
במהר41 זה כל את שתלינו שאף לציין וייל"ראוי המאירי,י שמצטט הגאונים הם מי ברור צודק.לא אם

ר)47הערה(המהדיר לתשובת היא גאון'שהכוונה על,האי מבוססת זו ששיטה מוכח במאירי שכבר הרי
בש דין הוא חפץ נקיטת שדין בשםהבנה .בועה

הראב42 כתב המצוות,ד"וכן למנין בהשגתיו ז,עיין .מצוה
התורה43 על יג(הרמבן פסוק ו פרק שהפסוק)דברים בשם"מוסיף לא תשבע בלבד בשמו כי אזהרה הוא

אחר הראב"וכ".אל הנ"כ קודמת"ד בהערה .ל
בתמורה'מח44 הסוגיא את לקרוא איך תלויה קצת לכא:).ג(הראשונים עצמואבל הפסוק מפשט ,ורה

הביטוי של מההקשר כהרמב,ובפרט משתמע רשות"מאד סתם ולא מצוה אכן שזו "ם אלהיך'האת:
תשבע ובשמו תדבק ובו תעבד אתו הקודמים".תירא הביטויים ה",שני תירא'את תדבק"ו"אלקיך ,"ובו

עלמא לכולי עשה כמצוות ש.מנויים ברור תעבד"וגם ולא"אתו מצוה ברמב,רשותהוא התורה"עיין על ן
הספציפית)שם( משמעותו הסתם.לגבי תנחומא"הרמב,מן המדרש פי על הדברים בין הקשר את יסביר ן

שם מצטט .ש"ע,שהוא
הסמ45 מלשון כך משתמע בסמ,)קכג'סי(ג"גם כי ברורה)קח'סי(ק"אם פחות זו .ש"ייע,נקודה

הרמב לשון שחרף לציין בהלכות"ראוי הסמם של ולשונם זו,ק"הסמ,ג"שבועות שמצוה והיראים
בלבד הדיינים שבועת שנתחייב מי כלפי הרמב,מכוונת בסה"לשון אחר"ם לכיוון נוטה מפורש.מ וגם

החינוך ככה)תלה(בספר הבין לא .ש"ע,שהוא



מ יצחק ח"תשס●'בית











במשנה "1:)עט(הדריןסנבאיתא באחריםר: שנתערב פטורין,וצח .כולן

אומר יהודה לכיפה:רבי אותן :בגמראגרסינןו."כונסין

שמואלא אמר אבהו רבי דינו:מר נגמר שלא ברוצח ,הכא
עסקינן דינן שנגמר אחרים ברוצחים סברי,שנתערב :רבנן

בפניו אלא אדם של דינו גומרין פטורין,אין כולן .הלכך
יהודה לא:ורבי נמי לגמרי נינהו,מיפטרינהו דרוצחין .כיון

לכיפה,הלכך אותן .כונסין

במקרה עוסקת שהמשנה סובר שמואל בשם אבהו דינורבי נגמר שלא רוצח בו

ש רוצחים בקבוצת דינןאנתערב נגמר יכולים,כן דין בית שיטת.ולזהותואין

ש היא בפניו"רבנן אלא אדם של דינו גומרין שכך,"אין לחייב,וכיון אפשר אי

רוצח אחר–אותו עונש בשום ולא בהרג כל–לא את לפטור מוכרחים אנו אלא

לגמרי יהודה.הקבוצה הקבוצה,עומתםל,רבי את להכניס ניתן דא שבכגון סבור

חולק,לכיפה הוא מה ועל במה בגמרא מבואר לא .אך

להסביר יהודהאתבבואנו רבי כמה,שיטת להציע גישותניתן

ריהטא.אפשריות שרבי,לפום להבין ניתן עליהודההיה העחולק קרוןיעצם

רבנן דינו,של את לגמור ניתן אדםולדעתו בפניולששל לא.א זה דלכאורה אלא

בסייף,ייתכן הרוצחים את הורגים לא יהודה רבי לפי גם הגמרא,שהרי ומלשון

רבנן בו שנוקטים עיקרון אותו מפאת שהוא בבירור להבין2.נראה יותר ,מסתבר

כן בפניו,אם אלא אדם של דינו גומרין שאין מסכים יהודה רבי אלא,שאמנם

לכיפהפילש הכנסה סותרתדעתו זהאינה מקבל,מאידך.דין יהודה שרבי ייתכן

את והן הכלל את להכנסההן באשר הגדרת,לכיפהיישומו על חולק שהוא אלא

כ במשנה בפניו'המצב בי–'לא שאין אף אותו"שהרי מכירין אכן,ד הרוצח

שרש,והנה.במקוםנוכח העובדה אלא"ד(י"עצם בדעת)ה להסביר צורך ראה

בפניודכ"רבנן הויא לא אותו מכירין דאין רומז,"יון החידושתכבר נימת על

דיןבקבי הבעל בפני שלא דין כגמר מוגדר כזה שמצב זו3.עה גישה שלפי אלא

לכו לן דקיימא מה עם להתמודד צורך עלמאיש בסייףלי אותם הורגים ,דלא
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הנידוןלכאורהוזאת בפני הדין את לגמור החובה המ,מפאת במשנהוהגדרת צב

בפניו'כ הגדרתו.'לא ששונה להציע יש לענין'בפניו'אולי מהגדרתו כיפה לענין

תלמוד4.הרג צריך זה 5.וכל



אמ על לעמוד הדבריםיכדי לחקור,תת כיפה,ראשית,יש דין ביסוד

משנה6.ברוצח היאדהנה מסוימות:)פא(ערוכה חסר,שבנסיבות הנתוניםיםבהן
לשיםנדרה בעונשכדי רוצח לומיתהחייב :לכיפהאותומכניסיןד"בי,הראוי

בעדיםה שלא נפש ומאכילין,הורג לכיפה אותו מכניסין

לחץ ומים צר לחם ידעינןמ.אותו רב?נא בעדות:אמר

אמר.מיוחדת בהתראה:ושמואל אבימי.שלא אמר חסדא :ורב

בחקיר איתכחוש ולא בבדיקות דאיתכחוש :כדתנן.ותכגון
תאנים בעוקצי זכאי בן ובדק .מעשה

ביו עונשי של מערכת לאותה שייכת כיפה כמה עד לשאול דיןיש ת

בתהכולל מיתות דיןיארבע וכדומה,ת עונשהואכיפהדיןהאם.מלקות פשוט

ע–אחר שמקובל ממה שונות לגביו הבירור שהלכות מנתאלא עונשיםל לחייב

בעצם–אחרים עונשיהואאופיוווטיבאבל אותם לכל שמא;םמקביל או

וכד התראה כמו שנתונים נדרשיםהעובדה אינם שהמעידומה כך כיפהדיןעל

אחר לעולם המסורים,שייך העונשים מכלל ובשורשיו בגדרו הוא ושונה

בר7.ד"לבי בחידושיו"ויעוין אתרן מתני"ד:פא(על שא)'ה בסיסיתלששואל ה

דיננ במשנתינ":ל"וז,ולגבי השנויין ובכל בזו לדקדק ובקנאין,בכיפה–ויש

בו חכמים–פוגעין מתקנת הם ב,אם שאמרו מן"יכענין שלא ועונשין מכין ד
מסיני,התורה למשה הלכה הם אם 8".או

ברור הדיןדונראה מקור רק עצם,לדיוןכאןיםעומדורמתולא אלא

תפקו.וצביונוהדיןטיב דומה אינו בידהרי לפי"ד ומענישים דנים כשהם ד

הרגילים הדין,הכללים מן שלא ועונשין מכין כשהם מכין"כשבי.לתפקודם ד

ש הדיןועונשין מן בדין,לא ונותנים נושאים הם הלכה,אין אתפוסקים ועונשים

בו הם,החייבים ונוהגיםפשוטאלא לכך,פועלים המוסמך ישובו,כגוף למען

עולם הרשאל,ובכן9.של הדין"ת לרמת ענין רק אינה כיפה דין למקור בנוגע ,ן
דרבנן או דאורייתא הוא אופיו,אם לעצם נוגעת ולשורשיואלא הדין .של

תלויה,ברם כיפה דין לגדר ביחס שהעלינו שהשאלה אומר זה אין

הדיןבהכרח ש.ברמת נסיק אם שגם ייתכן למשהמנובעכיפהדיןבהחלט הלכה

שישעדיין,מסיני לומר סמקום מהווה הוא אופיו ביטמצד עונשי ממערכת ,ד"ייה
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ממנה חלק בהמשך.ולא חזי דין,ן"הרדבריופוק הוא שכיפה שהכריע אחרי

עם,דאורייתא מתמודד הוא הכרעתואיך את לכאורה הסותרת איתא.גמרא הנה

דין):פא(במשנה לבית בטומאה ששימש כהן מביאין כהונה"אלא,שאין פרחי

מוחו את ומפציעין לעזרה חוץ אותו הגמרא".מוציאין מקשה זה דין ,):פב(על

ליהמידיאיכאומי" וניקטול ניקום ואנן פטריה ריהטא!?"דרחמנא פירוש,לפום

שמ כזו הלכה מצינו שהיכן הוא הגמרא ומדרבנןת"הקושיית מכלום פטור אדם

אותו כ.הורגים דבר מצינו שאכן הגמרא עונה כך אנשיםעל אותם בכל זה

קנאים בהם שפוגעים או לכיפה יוצא.שכונסים ודיןד,לכאורה,הלא כיפה דין

דרבנן דינים הינם בו פוגעין הר,קנאים כמסקנת דאורייתא"דלא הללו שדינים ן
זו?נינהו לקושייה הגמ"הר,כתירוץ לשאלת אחר פירוש מביא :שםראן

פירושו הכי דלקמן מתרצין אי,ויש דרחמנאומי מידי כא
ב בלא ליה קטלינן ואנן הסנהדרין בדין יהרג שלא ד"יפטריה

בהן פוגעין מכונסין.שהקנאין שהקשו מה קשה זה ולתירוץ
ע דהתם לכיפה ב"אותו נהרג"יפ הוא לומר?ד בזה שיש אלא

.10ד

ד:פד(ן"רביעויןןככמו גירסת"סוף שלהש)ה לזה כיפה דין של אופיו בין קיש

בו פוגעין קנאים כשאר"עו":דין הדין בקו שאינה מיתה שהיא כיפה כאן ששנו י
ע,הדינין הדין בקו שלא מיתתן הן שאף וחביריו הקסוה את גונב הקנאין"שנו ".י

בדבריו מפורש מסיניהלא למשה הלכה הינו כיפה דין אם זה,שגם אין

עו בגדר שהוא ביאומר מעונשי ביאור11.ד"נש שדין,וביתר להבין דיש נראה

בי שנוהגין הנהגה הוא עולם"כיפה של לישובו הדואג גוף בתור העובדה,ד חרף

בי מעונש לגמרי פטור כעבריין דבר,ד"שהגברא של שבסופו להבטיח כדי

בה נשפך אשר הדם מכתם הארץ אין12.תכופר כיפה שבדין לומר אפילו ניתן

דין חייבפסק שהנידון בי,הקובע של החלטה פשוט שימי"אלא לכך לדאוג ד
ארוכים יהיו לא הרוצח של הר,חייו ימות,ן"ובלשון 13.שממילא

למען הנהגה אלא הגברא עבירת על עונש כיפה שאין להבנה וסימוכין

לראות ניתן הסביבה הדין,בפשטות,תיקון הרמב.בהיקף בדברי 'הל(ם"יעוין
ושמירת דרוצח בכה)ט:הנפש כיפה שדין קובע ברוצח"כשהוא ורק אך שייך :ג

בי מיתת מחוייבי לשאר זה דבר עושין אם"ואין אלא ד
אותו פוטרין מיתה חייב אינו ואם אותו ממיתין מיתה ,נתחייב

השחתת"שאע בהן אין דמים משפיכות חמורין עונות שיש פ
דמים כשפיכות עולם של ע,ישובו צר"אפילו ואין לומרז יך

דמים כשפיכות אינן שבת חילול או הן,עריות העונות שאלו



של לכיפה דיןהכנסה בעל בפני 369א

להקב אדם שבין מעבירות"מעבירות דמים שפיכות אבל ה
חבירו לבין רשע,שבינו הוא הרי זה עון בידו שיש מי וכל

ולא זה עון כנגד שקולין ימיו כל שעשה המצות כל ואין גמור
שנ הדין מן אותו בדם'אמריצילו עשוק וגואדם .'נפש

הסבר גם אלא קביעה רק לא מוצאים אנו הללו שאע,בדברים שיש"והוא פ

מרציחה חמורות יותר העבירות,עבירות בשאר עולם"אין של ישובו "השחתת

ברציחה מסברא.כמו הדבר לבחון בבואנו קשים,אך הדברים כיפה.לכאורה לו

בי עונש הגברא,ד"הייתה של וחיובו עבירתו בגין העבירה,הבא חומרת הלא

הקובעת להיות אמורה שאין,הייתה בכך ישובו"ומה השחתת העבירות בשאר

דמים כשפיכות עולם בי"!של שנוהגין פעולה היא דכיפה איתא אם ,ד"אבל

הגברא של הפטור עולם,חרף של וישובו החברתי למצב הדואג גוף אזי,בתור

הרמב חומר"דברי כמין מובנים 14.ם

לנ נשוב דידןאם כי,ידון שרנראה להציע יהודהאפשר מקבלבי אכן

גומרין שאין העיקרון בפניואת אלא אדם של ש,דינו היותכיסוברהואאלא

ביש של דין פסק אינה דיןכיפה גרידאת והנהגה החלטה זה,אלא מתנגשאין

אפשרא,כלומר.עיקרוןואותעם אי בילחייב מיתת הרוצח דיןת מפנית

ג בפנישאין אלא אדם של דינו מגוריוניתןאך,וומרין ותנאי שמצבו לזה לדאוג

חייולא את כשהיות,יאריכו נחשב זה 15.דיןפסקאין



צורך,אולם יש יהודה רבי שיטת בהבנת זו הצעה לקבל שכדי ייתכן

המטבע של השני צדו את אלא,לבדוק אדם של דינו גומרין דאין הדין דהיינו

קמאגרסינןד.בפניו :.)מה(בבבא

קמיפלגי בפניו שלא שור של דינו בגומרין הכא דרבנן,אלא

בפניו:סברי אלא שור של דינו גומרין סבר'ור...אין :יעקב

בפניו שלא שור של דינו דרבנן...גומרין טעמא ?מאי

יומת' בעליו וגם יסקל מיתת,'השור כך הבעלים כמיתת

בפניהם,השור בעלים בפניוא,מה שור בשלמא?יעקב'ור.ף

נינהו טענה בני הוא,בעלים טענתא בר שור ?אלא

בתוס אתר'ויעוין אלא"ד(על מקבלהמסבירים)ה יעקב רבי השאף היקשאת

השור מיתת כך בעלים לדורשו"דאלא,דכמיתת סברא אין מילתא ".להך
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רבנן שיטת אפשרקיימות,בהבנת מסכימי:תויושתי שהם שהדיןייתכן דאיןם

דינו אכןגומרים בפניו אלא אדם ברשל דלאו כיון הסברא מצד לשור שייך לא

הוא הכתוב,טענתא גזירת יש מקום שמכל ליישםהמכריחהאלא כלאתאותנו

לאדם ששייכים בהדינים מצינוהדוגמ.שורגם אשי,לכאורה,לדבר רב בשיטת

עח פטור.בסנהדרין שהמית טריפה הוו"המסקילששור בעלים דאילו כיון

פטור,פטירי הוו נמי שור"עא,"שור בין לחלק שיש וודאי הסברא שמצד פ

התוס,לאדם שם שהעירו שור"ד('וכפי מטעם"):ה לפטור שייך באדם הכא

להזימה יכול אתה שאי שייך,עדות לא דמי,ובשור משלמים עדים הוזמו דאם

לבעלים טריפה 16".שור

להבין,ולםא רבנןאחרתניתן שיטת ההיקשייתכן.את רבנן לדעת שגם

בדבר היגיון יש כאשר רק מיושם השור למיתת הבעלים מיתת שהם,בין אלא

ש יעקב רבי של הנחתו על זהחולקים היקש ליישם סברא אין דידן .בנידון

יעקברבנן,כלומר רבי הנחת על אלאחולקים אדם של דינו גומרים דאין שהדין

דיןמבוסבפניו גמר בשעת עצמו על להגן הנידון זכות על אתב.ס לבאר כדי

ההלכה לשאילתיש,יסוד זההיקפלהיכנס דין של בשוד.ו להלכה נפסק ע"הנה

דין"ד"שבי)ו'סע,ח"י'סי( בעל בפני שלא ממונות בדיני ומקורו,"פוסקים

הרשבב קי'סי,א"ח(א"תשובת :)ח"אלף

בפנ"בי שלא ואפילו פוסקין דיןד בעל שנחלקו.י פי על ואף

וחמשה ארבעה שנגח שור מה(בשלהי קמא שאין).בבא

בפניו אלא השור דין משום,גומרין שור של בדינו מילי הני

כ(דכתיב יומת')א"שמות בעליו וגם יסקל כמיתת–'השור

השור מיתת כך בפניו,בעלים השור אף בפניו בעלים .מה

איכפת מה בעלמא בממונא ראיה?לןאבל שמביא זמן כל הא

הדין את דבריו,סותר ושומעין היום דינו חותכין הילכך

הדין את לסתור ראיות מביא אם .למחר

שבד"הרשב בכך נפשות ודיני ממונות דיני בין החילוק את מנמק ממונותא יני

הדין שנפסק אחרי גם טענות להעלות יכול במשנה(הנידון בשלהיכמבואר

בורר ביולכ,)זה בפני יהיה שהוא להבטיח לחץ כל אין דין"ן גמר בשעת .ד

ש יעקבאתבליקא"הרשבברור רבי של עיקר,סברתו גומריןהשכל דאין דין

הנידון של הגנה זכות את"ברמב,ולםא.הוא הגביל הוא שגם משתמע ם

ד גומרין'הדין נפשות'אין הרמב–לדיני מדברי הושמט זה דין ביחס"שכן ם

ממונותלסדרי בדיני הרשב–הדין של לסברתו רמז כל אין 17.א"ושם
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הדבר מו,בהסבר מפי הגר"שמעתי שליט"ר ליכטנשטיין בשם"א א

הגריוח דל"זציק'סולובייצד"תנו בין ממונותשהחילוק נפשותויני נובעדיני

בי ממונות שבדיני שבעוד ו"מכך המאורע את דנים הד שאלת עלאת בעלות

ש,הממון נפשותהרי האדםד"ביבדיני את שעומדהגברא–דנים זה הוא

בפניו,למשפט אלא דנין אין שאת18.ולכן דיני,וביתר של הזה שהפן נראה

משתק דינוףנפשות גמר עם קטילא לגברא הרוצח של מעמדו בשינוי .היטב

בספרי קס(דיעוין דר)א"פסקה "יונתן'במימרא שיצא'ר: הרי אומר יונתן

וק פטורליהרג והרגו אחר דינו.דם נגמר שלא עד רשע'ל"ת?או הוא אשר

חייב,'למות דינו נגמר שלא פטור,עד דינו הראשוניםו."משנגמר העירו כבר

הגמ הכרעת מתוך ועולה בוקעת מסקנה שזממו.)ה(במכות'שאותה שעדים

כיון פטורים למיתה דינו נגמר שכבר מי על מסהדי"להעיד דקא ראגב,דבעידנא

הוא קטלא התוסשואף19".בר דבעידנא"ד(שם'כתבו עקרוניבד)ה אותואופן

קטלאמעמד בר גברא מעשהכברשייךשל מסיבותהעבירהמשעת נדחה ורק

ג עד הדיןצדדיות ש,מר רעהרי של הש"הסברו בגליון שם"א עקרוניתלפיו,ס

הדין שמגדירגמר זה קטלאאתהוא בר כגברא מעשההנידון ,העבירהולא
מצ בביכבר ורגליו ידיו המדרשא .ת

כן שמשנגמר,כמו אחרות הלכות כמה לגבי עצםהדיןמצינו נשתנה

הנידו ברמב.ןמעמד יעוין ע)יג:א(ערכין'הלבם"הנה ב"התפ"שפסק משנהק

::)ו(בערכין

בבי דינו שנגמר שעבר"מי עבירה על להורגו ישראל של ד
עצמ שהעריך או אחר שאמרוהעריכו או עלי דמי שאמר או ו

עלי זה דמי כלום,אחר חייב לו,אינו אין והמת הוא כמת שזה
דמים ולא נאמר,ערך זה האדם'ועל מן יחרם אשר חרם כל

יפדה כמת,כלומר.'לא הוא הרי אלא פדיון לו .אין

אתרו על למלך המשנה אםשביאר אף שייך הזה שלהנידוןהדין מידם ברח

נהד"בי על,רגולא מבוסס הוא דאין שכךכיון אינו והואושהנידון היות כלום וה

למות הדברהרי–עומד אין ששוויולקשורבערכין מאחר האדם התורהשל

השנים לפי דמיו את ש,קצבה מוכה או סומא שהוא והשושאינחיןאפילו

שאלא–כלום מפני משההוא דין אוגמר הגבראוה עוד20.כמתת להביא ויש

ממה ומורה'בפשנינודראיה סורר ברמב,בן להלכה ז'הל(ם"ונפסק ,)ט:ממרים

דינו משנגמר שברח ומורה סורר יסקל"שבן שימצא עת כל הזקין שכל,אפילו

דם לו ואין כהרוג הוא הרי דינו שנגמר ממונות21".מי בדיני שאין וברור ופשוט

הקבלה פחותהו,שום ברמה בד,לו כאן דחזינן נפשותילמאי ספק,כלומר.ני אין

לגבי השלכות ממונות בדיני דין פסק לכל דיןשיש זה,הבעל הוא לא אבל
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למשפט העדה לפני נפשות"משא.שעומד בדיני בי,כ את"שם ומגדירים דנים ד

האדם מעמד העניו,עצם הנידוןןבשורש הוא זה.הגברא הגרי,לפי ,ד"מסביר

ש ההלכה מדוע דינמובן גומרין בפניואין אלא אדם של דווקאו לדינימוגבלת

22.נפשות

למדים בפניוש,נמצאנו אלא אדם של דינו גומרין שאין הקשורההלכה

ומטיליםכךל הנידון את בגבראעלשמגדירים חדש שם חלות זה.כתפיו ולפי

מה שפיר שורדאתי של דינו גומרין שאין וסוברים יעקב רבי על רבנן חולקים

בפניו השורכןש,אלא של דינו שביבגמר השוראתמשניםד"וודאי מעמד ,עצם

משעתש מחיים כבר בהנאה נאסר הנסקל שור הראשונים רוב לפי הרי

דינו ר23.גמר שיטת לפי מחיים,ת"ואף נאסר הנסקל שור שאין וסובר ,שחולק

הנסקל שור של חדש שם חלות השור על מחיל דין שגמר להבין יש .עדיין

להביאורהברוראיה יש בהנשרפיןלדבר לן דקיימא שנתעברה.)פ(ממאי דפרה

שנגחה ילדה,לאחר דינה משנגמר אסור,אם ר.וולדה להבין"לפי צריכים ת

דין בגמר נאסר אינו השור אם הנאה,שאף לאיסור כעומד מוגדר הוא מקום מכל

דין אמו,ולכן–בגמר ירך ועובר זה,היות לענין הנסקל שור שם עלחל גם

24.הוולד



עונש בגדר אינה לכיפה שהכנסה סבור יהודה רבי כי לעיל הצענו

בי ידי על הטוב,ד"המוטל הסדר למען הדיינים ידי על הננקטת הנהגה ,אלא

הנידון בפני דווקא כזו בהחלטה צורך הכנסההבנ,אולם.ואין של כזו כיפהלה

בפני דיןשלא ההלכהבלכאורהתלויהבעל אלאיסוד אדם של דינו גומרין שאין

זכותדא.בפניו על מבוסס הדין כל הנידוןהם של יעקב(הגנה רבי שטוען )כפי

שס להניחהרי ש,ביר זהאף זהש,מוכרחאין בכיפהדין גם קשר,שייך כל ללא

אופי כיפהעם דין של אופן.ו בכל את"בי,שהרי להרוג מחליטים דיןד ,הבעל

לכאוו זו הבנה פי וראיותהיהתרהעל טענות להביא זכות מנתלו למנועעל

כךאםאך.החלטההאותהאת על מיוסד גומרין דאין דיןהדין בית דין שבגמר

הגברא על שםמחילים שייך,חלות לא זה שכל בקלות להבין הריש.בכיפהנוכל

שב מה ש,ארנוילפי הנהגה היא שיכופרד"ביכיפה כדי אין,ארץלנוהגין אבל

דגברא אקרקפתא המונח ועונש דין ופועלים"בי.היא רצח שהנידון יודעים ד

כמחויבא,בהתאם לנידון שמתייחס דין פסק בכך אין שם,עונשבבל והחלת

בכך המלווה קטילא בהופעתו,כךשהיות25.גברא צורך הנידוןאין בפנישל

דיןבי אות,ת שכונסין יהודה רבי שיטת בפניווומובנת זה שאין אף 26.לכיפה
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דאתי בשיטתדנראה,להכינןוהשתא אחרת הבנה להציע יש

יהודה שרמזנוו,רבי מודהייתכן.המאמרתחילתבלעילכפי יהודה רבי שגם

דין בעל בפני שלא לכיפה מכניסין ש,דאין סובר שהוא המתוארהאלא מצב

נחשב הנידוןבמשנה בפני דין נמצא,כגמר והרוצח דיןפנילהיות כפי.בית

דברינו בראשית הגדרת,שהזכרנו ששונה לחדש צריכים זה 'בפניו'לפי

לענין מהגדרתו כיפה דיןמיתתלענין שלכאורה.בית שאת ביתר להסביר ויש

ביסו'בפניו'הגדרת בפניותלויה אלא אדם של דינו גומרין שאין ההלכה :ד

להג הנידון זכות הוא הדבר דשורש איתא עצמודאם על במה,ן די לכאורה

בפני נוכח דיןד"בישהוא גמר לןומה,בשעת איןאכפת אותוד"יבאם ,מכירין

להעלות יכול הוא מקום מכל וראיותיואתהרי הדין,אולם!טענותיו יסוד אם

במה דינודהוא גמר עם חדש שם חלות הנידון על שכדי,מחילים מסתבר הרי

שבי צורך יש כן דיןלעשות אותות בפניהם,יכירו נמצא שהוא בכך די ולא

הקהל-אי בתוך .שם

ד להציע נראה גומריןבועוד דאין בהך קיימים הדינים שני כלל דרך

בפניו אלא אדם של כמחויב:דינו הנידון להגדרת שקשור אחד שני,דין ודין

עצמו על להגן לזכותו שב.שקשור מה דלפי כיפהיאלא דין ביסוד ,ארנו

קטילאהדין גברא שם החלת כאן ואין היות בכיפה שייך לא ,הראשון

הדיןולכן רק הנידוןנשאר של ההגנה זכות על זה.המבוסס שפיר,לפי אתי

יהודה רבי לשכן,שיטת ביבנוגע במשנת,ד"מיתת ינהמצב כוו בפני'גדר ',ולא

בי ואין הנידוןד"היות את סייף,מכירין אותו לחייב נוכל כיפהאול.ולא לגבי ,ם

ש בסיסיאף בפניבאופן אלא לכיפה כונסין זכותהרי,הנידוןאין מפאת רק זה

עצמו על להגן כיון.הנידון בפנינו נמצא שהרוצח במה מסתפקים כך ולשם

להעלות יכול וטענותיואתשהוא זהו.ראיותיו יהודהלפי רבי שיטת מובנת

ופרח ב,כפתור שנתערב דינו נגמר שלא כונסיןשברוצח דינם שנגמר אחרים

בסייףםאות אותם הורגים שלא אף .לכיפה

ישנה כי זונציין הבנה בין מינה במקרהנפקא הקודמת ההבנה לבין

בישבו בפני נמצא הרוצח דיןאין ועיקרת לעיל.כלל שאמרנו מה ,דלפי

במצב גם כיפה יחייב יהודה חדש–כזהרבי שם החלת כיפה בדין שאין כיוון

בפנינועל הנידון להעמדת זקוקים אנו שאין הרי דברינו–הגברא שלפי בעוד

לדון,עכשיו אין שכאן יסכים הוא לכיפהאתגם המעניקה,הנידון ההלכה מפאת

בי בפני טענותיו את להעלות אפשרות דיןלנידון .ת
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לגמ1 זה במאמר סתמית סנהדרין'הפניה למס מכוונת לטוש;וראשונים ונו"הפניה לחו"ע מכוונת .מ"כ
הגמרא2 מהתבטאות משתמע לא"כך נמי לגמרי רמ,"מפטרינהו ביד אתר"ועיין על היד.ה על המהדיר

חדשה(ה"רמ שרע)במהדורה בחי"מציין זהא עיקרון שולל אכן יהודה רבי כי מבין המעיין,ברם.דושיו
רע דברי כי של"יראה פירושו על נסובים אינם אבהוא על,במשנהרבי שהרישהבנתאלא משנהלקיש

שנתערבועוסקת באנשיםבשוורים לקיש.ולא דריש אליבא שגם עם,במקביל,ואף להתמודד צריכים
ס שלא מודה יהודה שרבי השווריםהעובדה את שאין,וקלים הדין מכח הוא שהפטור בגמרא מפורש לא

בפניו אלא שור של דינו .גומרין
בשו3 יעקב"עיין שבות י,ח"כ'סי(ובתומים)ח"קמ'סי,א"ח(ת מיקרי)ח"סעיף גוונא בכהאי אם שדנו
דין'בפניו' בעל בפני שלא עדות מקבלין דאין הדין .לענין
בחידושיו"הגרי4 הזבחיםבר,ז כל פרק הזאת,יש ההבנה את לקמן,מעלה שנציג ממה שונה סברתו .אך
החובה5 את סותרת הנידון במקרה לכיפה הכנסה שאמנם להבין היא יהודה דרבי אליבא נוספת אפשרות

הדין בעל בפני דווקא הדין את אפשר,לגמור אי לגמרי רוצחים שלפטור מפני כן נוהגים זאת שבכל .אלא
כזא הרהבנה דברי מאחורי עומדת לכאורה הסוגיא"ת בהמשך שם,ן פניםע.יעוין כל לפתח,ל ננסה אנו

הדברים בהסבר שונה .כיוון
ולרחבה6 לאורכה כיפה סוגיית את להקיף בכוונתי אור,אין לשפוך שיכולה מפתח שאלת על לעמוד אלא

דיוננו ובפרט.על ושנה שלקה במי כיפה בדין נתמקד לא לכך מל(יובהתאם או מחזיקותקעבירות ,יות
הוחזק פעמים בהתראה,בכמה ש,)...הצורך הבסיסי שהקו להאמרנעלהאף ניתן רבה,כאן לגביו,במידה .גם

זו7 לחקירה הנלוית בי,וכשאלה בהם הנתונים בטיב לעיין כיפה"יש לחייב מנת על מסתפקים כמו,ד
מיוחדת נדרשים,עדות שאינם הת,ובנתונים נחשבת,למשל.ראהכמו מיוחדת עדות כמה עד לעיין יש

נפשות בדיני וכאפס מלאה,כאין הלכתית כעדות נתפסת היא שמא מיתות,או ארבע לחייב שכדי אלא
בזה"בי די שלא הכתוב גזירת ישנה מיוחדת,ד שאינה עדות צריכים במכות.אלא רמ,):ו(ועיין ה"ביד

ביבמות"רע'ובתוס):עט( פ(א שמואל.)ו"ריש דברי התראה,לגבי ללא בעדות חל כיפה שדין יש,הסבור
התראה יסודות לאור הדבר את ולהבהיר בסנהדרין[.לבחון אתר)מא-:מ,:ח(עיין על י"ברש,ובראשונים

קסבר"ד:עב( הר,)ה י(ן"ובדרשות כן].ל"ואכמ,)א"דרשה אחרים,כמו לדינים כיפה דין את להקיש ניתן
צריכים לרודף(התראהשאינם מסית,)בנוסף ממרא,כמו זוממים,זקן וכו,עדים נח חזון',בני ועוד

נעיר.למועד שהיא,עוד כל בהתראה צורך יש לכיפה להכניס שכדי ייתכן במאירי,כי ):מ(כמשתמע
.)ו"ה,ט"פ(ובירושלמי

לר8 מדאור"בניגוד הינה שכיפה שמסיק סד(א"הריטב,'ן ,אחרתסבורים)א"רנ'יס(ש"והריב):יבמות
הר,בנוסף.ש"ייע שאלת שלכאורה להעיר את"יש לגונב ביחס נאמרה בו פוגעין קנאים לדין בנוגע ן

בלבד בקוסם ומקלל זרה,הקסוה בעבודה מהגמרא בבועל):לו(שכן בו פוגעין קנאים שדין בפירוש עולה
מסיני למשה הלכה הוא .ש"עיי,ארמית

דרבנ9 בפומייהו הרמרגלא של ומאלפים המאירים דבריו בדרשותיו"ן זה)א"יהדרש(ן חילוק שפיתח
אחר הרמב.בהקשר דברי בסיס בהל"על בי,)י"ה,ג"פ(מלכים'ם שמשימת טוען היא"הוא להעמיד"ד

תלם על התורה בי,חוקי מיתות וחייבי מלקיות חייבי התורה"ולהעניש חוקי על העוברים היות,ד עם
עב באותה כללשאין מדיני ישוב הפסד בסדור,"ירה ולטפל לדאוג הוא תפקידו שעיקר למלך בניגוד

שבי"הר.המדיני ההלכה מן בקושי נתקל הדין"ן מן שלא ועונשין מכין בי,ד כי נראה גם"ממנה אמונים ד
עולם של ישובו הר.על זה,בראשיתו,ן"תשובת דין היקף את להגביל ולהעניש"בי:היא להכות מוסמך ד

מלך אין כאשר רק הדין מן חילופי.שלא בי,כתירוץ ומשימת המלך משימת בין חילוק מציע דיןהוא ,ת
הדין מן שלא מכין שהם שם,גם .יעוין

מהפסוק נלמד דין בית של זה שתפקיד נציין מקרבך"עוד הרע תענית'עי,"ובערת פ(מגילת ).ו"סוף
ההגדרה"הר10 את מקשר דיןן ששל כדבר ביכיפה עונשי למערכת מחוץ הפסיבי"עומד אופיו עם ד

הביצוע ברמת העונש לכאו.של כי לציין מסברארהיש הכרחי קשר זה השנים,אין בין להפריד .וניתן
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שייתכ שבימאדוגן בכך מצינו דיןלדבר בות כתובה שאינה במיתה הנידון את .)14'הע'ע(הורגים
כמיתה כיפה של התיאור לעצם בריטב,'ממילא'הבאהבנוגע גם יבמות"עיין לפס):סד(א קבהסברו

כרביראהגמ ומלקיות שנישואין .ל"ואכמ,שם
הר11 דברי בהמשך גם ע,ן"עיין לכיפה הכנסה מגדיר הוא בי"כיצד זה":ד"י לתירוץ למידק איכא ועוד

מ שמים בידי מיתה דחייב הוא קטלא בר דגברא בגמרא אמרינן מ"דכי לא עדיין חייבמ שאר בכל צינו
".כריתות

בר12 מתני"ד:פא(ן"עיין כיפה)'ה לדין אסמכתא "ל"וז,שהביא דכתיב: מקרא להם הוא ולארץ'דפשוט
שפכו בדם אם כי בה שפך אשר לדם יכפר אותו',לא פוטרין אין שהרג אמת עדי שיש שכל".שאחר וברור

המצוטט בפרשה בדבריוהמוקד ל(ת אחר)ה"במדבר או זה גברא חיוב והחברה,אינו הסביבה מצב :אלא
הארץ" את יחניף הוא הדם כי בה אתם אשר הארץ את תחניפו בה,ולא שפך אשר לדם יכפר לא ולארץ

שפכו בדם אם בתוכה:כי שכן אני אשר בה ישבים אתם אשר הארץ את תטמא אני,ולא בתוך'הכי שכן
ישראל הרמב".בני עמד כבר זו נקודה המצוות"ועל לספר בהשגותיו ה,ן שורש גם.ש"עיי',סוף ועיין
רמ ההורג"ד:פא(ה"ביד הרוצחים)ה יתרבו שלא כדי לכיפה הרוצח את שכונסים ובמאירי,שכתב

השביעית:פא( לכיפה)המשנה ההכנסה מאחורי העומדת היא עולם של בישובו הפגיעה כי .המסביר
כיפההבנתנו דין של לתכליתו רק נוגע זה כל שאין אופיו,היא לעצם .אלא

המשנה13 מלשון גם כך לדייק שניתן כתוב,ייתכן לא כיפה"שהרי כיפה"או"מחייבים אלא"חייבים
לכיפה"פשוט בפוסקים,בנוסף".כונסין שעולות שאלות כמה זו לחקירה לקשר כל,לדוגמה.ניתן האם

בדי שנוהגות נפשותהחומרות לב(ני סנהדרין כיפה.)עיין בדין גם ה,א"כ'סי(א"החזו?נוהגות )אות
שכן ושנה(חשב שלקה במי כיפה לגבי בדבר,)לפחות לדון יש יהודה ברבי הבנתנו פי על כן.אך ,כמו

ובשבת בלילה לכיפה דנין אם לעיין מקביל.יש קצת לדין בקשר בפוסקים עולה זו חבישה,שאלה ,דהיינו
סי שבת ענין הלקט בשבלי או"וברמ',ס'עיין סי"א הדינים,א"של'ח בין לחלק שניתן ניתן.וכמובן עוד

בי,לשאול ע"האם לכיפה לדון רשאים ראייתם"ד דין,פ בית בפני שהרג טריפה לדין עח(בדומה .עיין
ותוס אתר'ובמאירי על פרץ יב"וברמב,רבנו במכות בה.ל"ואכמ,:)ן עוד .לקמן25ערהויעוין

דומה14 שמודל לרוצח–וייתכן דווקא הקשר–השייך בעוד למצוא הדין,ניתן י"והוא אתה אי כולדאם
בו הכתובה במיתה להמיתו,להמיתו יכול שאתה מיתה בכל להמיתו רשאי (אתה מה" ,:)סנהדרין

ראשונים כמה תוס(שלפי ד'עיין משום"שם לרוצח)ה עי.מוגבל גישות שתי זהיש דין בהבנת :קריות
בי',א מיתת עונש של הביצוע באופן הרחבה לחלוטין',ב.ד"זו אחר בערוץ להרוג–מדובר וחיוב רשות

בי מיתת של עונש בתורת לא גם הנידון שני.ל"ואכמ,ד"את שישנם ייתכן ראשונים כמה שלפי אציין רק
ב:דינים מיתת עונש של הביצוע אופן הרחבת שהוא אחד בי,ד"ידין מיתות חייבי בכל ודין;ד"ששייך

בי עונשי למערכת מחוץ העומד ערוץ שמהווה דווקא,ד"שני לרוצח משיטת.שמוגבל לכאורה עולה כך
ב'תוס(י"הר כל"ד.מכות בי)ה מיתת חייבי כל בד,ד"שלגבי הנידון את להרוג בי'יש בלבד"מיתות ,ד

אופן בכל אותו להרוג שניתן לרוצח כן.שאפשרבניגוד שיטת,כמו מאחורי עומדת זו שסברא מסתבר
פי'הל(ם"הרמב מה(והמאירי)ח"ה,ד"סנהדרין רשאים:)סנהדרין עדיו רק מיתות חייבי לשאר שבנוגע

אותו שברוצח,להרוג בו–בעוד אדם כל דוד.יד רבינו בחידושי גם פ(יעוין את:)סנהדרין שמקשר
המתה לענין רציחה של כיפההייחוד לענין ייחודו עם להמיתו יכול שאתה מה הדינים,בכל ששני וכותב

מהפסוק שפכו"נלמדים בדם אם כי בה שפך אשר לדם יכפר לא הערה,"ולארץ .12ועיין
רמ15 היד בדברי לכך רמז שיש ודייקינן"ד:עט(ה"ייתכן בהסבר)ה ושכתב רבנן יהודהמחלוקת ,רבי
"ל"וז דא"ור: כרבנן לה סבר בפניוי אלא אדם של דינו גומרין פטרינן,ין לא לגמרי נמי מפטרינהו ,אלא

לכיפה אותן כונסין נינהו דרוצחין כיון אותו,אלא דכונסין בעדים שלא הנפשות את מההורג גרעי דלא
במתניתין לקמן כדמפרש מ.לכיפה סהדי דאיכא התם שאני לך אמרי בגמרא,מ"ורבנן ויכלינן,כדמפרש

ל לאפיהלמגמריה כיפה בדין לחיוביה סהדי דהנהו אפומא ".דיניה
ברמב16 עיין פ'הל(ם"אך ממון אשי)ז"ה,י"נזקי כרב ששייך,שפסק טריפה לפטור אחר נימוק נתן אולם

בשור אחר,גם במקום כותב בעצמו שהוא העובדה פ'הל(חרף הנפש ושמירת שפטור)ט"ה,ב"רוצח
עדות מדין נובע שרצח טריפה להזימהאדם יכול אתה הבסיסי.שאי שהפטור לומר נראה הדבר ובהסבר

הרמב שמבאר מה בהל"הוא ממון'ם זאת,נזקי בכל אותו להרוג חיוב יש שהרג טריפה שבאדם אלא
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מקרבך"מצד הרע בי,"ובערת בפני שלא רצח כשהוא פוטרים יכול"ומזה אתה שאי עדות שזו משום ד
.ל"ואכמ,להזימה

ונאמ17 הרמבנוסיף כי פי'הל(ם"ר ממון בפניו)י"ה,א"נזקי אלא שור של דינו גומרין שאין כרבנן .פוסק
שהרמב לטעון אפשר אי להיגיון"אך קשר כל בלי השור למיתת בעלים מיתת בין ההיקש את יישם ם

בדבר פוסק,הפנימי הוא פ'הל(שהרי ממון ר)ט"ה,י"נזקי והר'נגד זה את להרוג במתכוון גשמעון
לשור בנוגע זה לאדם"אע,את בנוגע כמותו שפסק פ'הל(פ הנפש ושמירת בנ,)א"ה,ד"רוצח כ"וועיין

זה על שהרמב.שתמהו ר"ברור של שפטורו הבין הסברא"ם מצד בשור שייך אינו ליישמו,ש אין .ולכן
איפוא הסב,יוצא מצד שייך אכן בפניו אלא אדם של דינו גומרין שאין הדין בשורשלשיטתו גם .רא

שהרמב טענתנו לעצם נפשות"בנוגע בדיני רק הנידון בפני דין גמר מצריך כך,ם על מבוססת שהיא הרי
נפשות"שהרמב לדיני בקשר רק זה דין מזכיר פ'הל(ם הנפש ושמירת פי'והל,ז"ה,ד"רוצח ,ד"סנהדרין

הנסקל,)ז"ה שור פ'הל(ולדין ממון ה"נזקי השור,ו"י בעל ה"ובפי,לגבי עצמו,י"א השור זה).לגבי לפי
הבעלים,יוצא כלפי גם נפשות דיני של מימד בדבר יש השור את ממונות,שכשדנים דיני רק ויש.ולא

הגמ שמעלה מהאפשרות לזה ראיה בע.)טז('להביא יידון גדול כהן של דיינים"ששורו עוד,א ויש
לדבר .ל"ואכמ,סימוכין

במ18 כהוגן עולה זה רשמהלך שהביא המקור לפי מה(י"יוחד קמא אדם.)בבא של דינו גומרין שאין לכך
בפניו "דכתיב,אלא למשפט: העדה לפני עמדו רוצח,"עד לגבי נאמר זה פסוק אמר"הגרי,אמנם.שכן ד

מקביל לדין בקשר דבריו מעורפל,את קצת לדיננו בעל,שיחסו בפני שלא עדות מקבלין שאין הדין והוא
קמאעי(דין בבא אתר"וברשב):קיב(ין על פ'הל(ם"רמב;א הי"עדות הדינים.)א"ג בין הקשר עיין,לגבי

שבברצלונה הנשיאים חכמי בשם קמא בבבא העיטור,במאירי עדות'בבעל ר'קבלת ברזילי'בשם ,יהודה
עט"ובר סנהדרין המקורי,ברם.).ן מהקשרם פחות לא דידן לנידון שייכים שהדברים .ברור

תוס19 אתר"וריטב'עיין על הישר.א שבספר לציין התשובות(ראוי ר)ז"פ'סי,חלק מי"כותב שאין ת
קטילא כגברא נחשב דינו המקורות,שנגמר ושאר במכות הגמרא עם מתמודד הוא כיצד שם ויעוין

לקמן .שיוזכרו
ל"וע20 העבריין של דינו נגמר אם שייך לא זה שדין למלך המשנה מסביר זה בביפ של"מיתה .גוייםד
מינהנפק21 חבלהא לגבי היא נוספת סנהדרין,אפשרית אתר.)פה(עיין על הישר,ובראשונים 'סי(ובספר
קיצוני.)ז"פ זהלשלביטוי בה,מעמד הגמרא"ועיין של ערכין"וברש,.)פא(א מזין"ד.ז(י .)ה
ודי22 ממונות דיני בין דלעיל החילוק את למצוא שניתן הקשריםייתכן בעוד נפשות בעלי,למשל,ני חיוב

דין וגמר עדות בשעת לעמוד בתוס.דין ממונות).יט('עיין ודיני נפשות דיני בין הבדל שיש שסוברים
זה חיוב של תוקפו .ל"ואכמ,לגבי

תוס23 אחת"ד.עא(זבחים'עיין אפילו תוס,)ה לא"ד.פ(סנהדרין'ובמקביל בשור .)ה
סימו24 שעוד מזהייתכן להביא יש לדבר מכרוכין דינו משנגמר מכורדשור מוקדשוהקדישו,אינו אינו
ר.).מהק"ב( לפי לכאורה יותר"אך צדדי הוא זה לדין הבסיס בתוס,ת לראיה.שם).פ(סנהדרין'עיין

א הנסקל שור שם לחלות רףנוספת הקן,ת"לשיטת שילוח בפרק קלט(יעוין הפטור.)חולין לגבי
הנפשמלשלו את שהרג עוף .ל"ואכמ,ח

קטילא25 גברא במעמד הקשורים הדינים שכל פשוט נראה דברינו וכדומה,לפי רציחה פטור אינם,כגון
לכיפה דינו שנגמר למי חכמה,שייכים המשך פוסק ל(וכן בחזו).לא,ה"במדבר עיין אות,א"כ'סי(א"אך

בדבר)ה יושר"ובשו,שנסתפק אמרי בזה)ט"קפ'סי,ב"ח(ת שהחזו,ברם.שדן לציין מדבר"ראוי א
בפניו שלא לכיפה כונסין שאין דרבנן הבאה,אליבא בהערה .ועיין

לדון26 רבנן,יש שיטת חולקים,במסגרת הם בי.במה מעונשי עונש הינה שכיפה סוברים שהם ,ד"ייתכן
בי עונש ככל דין גמר דיןהמצריך לגבי,לחילופין.ת להסכים יכולים כיפההם דין של אלא,אופיו

בגברא חדש מעמד החלת על מבוססת אינה הנידון בפני דווקא דין גמר של שההלכה סבורים ועיין.שהם
רמ בהערה"ביד המצוטט הראשון15ה ככיוון מטין .שדבריו



מ יצחק ח"תשס●'בית

●



בגמ :)מב(שבועותראאיתא

תורה אמרה מה מפני רבה במקצתדאמר הטענהמודה

והאי?ישבע חובו בעל בפני פניו מעיז אדם אין חזקה

מעיז דאינו משום כפריה דלא והאי דלכפריה בעי בכוליה

חובו בעל בפני ד.פניו והאי ליה דלודי בעי אודיובכוליה לא

מיניה משתמיט דקא הוא אשתמוטי לי,ליה דהוי עד סבר

ליה ופרענא היכי.זוזי כי עילויה שבועה רמי אמר ורחמנא

בכוליה ליה .דלודי

שאלות בשתי לעיין שבועת:ויש של המחייב במקצתמה :מודה

גזה,ההודאה,הכפירה,הטענה גורמים"סתם כמה של צירוף או לעיין?כ ויש

האם נובעעוד השבועה משקרחובת כמשקר,מחשש שיש,שנראה מפני או

לב הספק"ספק לברר וצריכים .ד

הכתוב גזירת רק הוא זה שדין המזכירים ראשונים תוס,ישנם 'ועיין

יח(ש"ראה מפני"ד.כתובות וז)ה בפירוש כן "ל"הכותב הכתוב"וי: דגזירת ל

זה הוא כי דוקא דבעינן והודאה,הוא הכלולא,כפירה מרוב".כופר אך

זה לדין סברא שיש סוברים שהם משמע .ראשונים

שרש לומר שבועת"מקובל של המחייב הוא שהטענה סובר מודהי

בב.במקצת מדבריו יוצא כדרבה"ד.קז(ק"כך בכופר)ה שבועה פטור לענין

"ל"וז,בכל טובה: לו שעושה זה בפני פניו מעיז אדם דכופראין היכא

פט משבועהבכל שלא".ור חזקה משום משבועה פטור בכל שכופר ומשמע

חובו בעל בפני מעיז גרידא"ובלא,היה הטענה משום לכאורה חייב היה .ה

ב במקצתולכן מעיזמודה אדם אין של חזקה שאין לומר,במצב מסתבר

השבועה את מחייב ע.שהטענה הגמ"וניחא תובע:)מ(שבועות'פ אדם שאין

ע"אא לו יש רשישאך.ליוכ לפי מחייב"לעיין הוא שהטענה בעינן,י למה

י?הודאה תנאי"ואולי רק שזה שמ,ל מהמחייבאאו כחלק שזה"אע(פועל פ

המחייב עיקר ).אינו
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מקומות'ותוס רש1בכמה על פטור"חולקים בכל שכופר וסוברים י

גזה במקצתורק,כ"משום והודאהמודה כפירה דבעינן ומשמע.חייב

המחייבש היא במקצת;ההודאה מודה שהלוה העובדה שעצם אומרת זאת

בב ספק גורם השבועה"הטענה את שמחייב שקר חשש או בגליון.ד ועיין

ג"ב(ק"בשטמ בתוס"ד.מ כתבו עוד וז)'ה בהדיא כן "ל"שכתוב ההודאה: אז

חיוב תוס".גורמת מפני"ד.יח(בכתובות'ועיין בדבר)ה טעם עוד שהוסיפו

"ל"זו במקצת: מגלגלמודה כך ידי ועל שהודה ממון לו שחייב להשביעו יש

גלגול כעין שבועה מפרשים".עליו ד"הרא'תוס(יש שם מפני"ש שהכוונה)ה

לב ספק או שקר חשש גורם שההודאה רק הוא לפרש.ד"בזה יש אולי ,אבל

במהר קצת משמע שם"וכך שיף ממון"וע(ם שבועות בעניני משה בפרי 'סיע

גלגול,)ג:יג מדין ממש בא השבועה כלל.שחיוב שבועה,שבדרך גלגול דין

אחד שבועה חיוב דכשיש שבועה,הוא חיוב עוד עליו לגלגל אולי.אפשר אבל

בתוס זו דעה לפי לפרש אל'אפשר בשבועה דין רק אינו גלגול דיןאשדין

אחת,בחיובים חיוב ויש ח,שהואיל שאר כל על אותו ולכן,יוביםמחייבים

ממון חיוב רק יש אם לישבע,אפילו אותו מחייבים זה ידי תוס.על אם'לפי

הודאה הוא הטענה,המחייב של התפקיד מהו לעיין תנאי?יש רק שזה ,ויתכן

החיוב יצירת של חלק זה אולי .או

בגליון בשטמ(ועיין ב"הובא ג"ק שהגזה.)מ לומר שצריך כ"שכתב

שיי בכל כופר מעיזבפטור דאינו בבנו אף כן,ך לא לומר,דאם נצטרך

חיוב" גורמת אינו,]"השבועה[שהכפירה י.וזה דבריו רש"ולפי שלשיטת ,י"ל

העזה כשאין חייב בכל אה,שכופר השבועה"אז את מחייב הכפירה וזוהי.נ

רש הגליון"שיטת לפי .י

שבועת של שהמחייב שסוברים ראשונים שיש במקצתראינו מודה

הכפירהה שהוא סוברים ויש ההודאה שהוא שסוברים ויש הטענה יש.וא אבל

אחרת צירוף,אפשרות ידי על אלא בלבד מהם אחד ידי על בא לא שהמחייב

גורמים כמה שבועת.)ד(מ"בב'הגמ.של על במקצתמדברת ושבועתמודה

ואומרת אחד "עד באין: הן וכפירה טענה ידי הוי".על שהמחייב ומשמע

והכפירהצי הטענה של מוכרחת.רוף זו ראיה אין ד(י"שרש,אבל טענה"שם ה

לדין"פירש)וכפירה באין מרש,"הן ידי"ומדויק על באה השבועה שאין י

תוסעי1 עירוב"ד.קז(ק"ב'ין מפני"ד.יח(וכתובות)ה .)ה
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וכפירה לב,טענה באים דברים שהבעלי וכפירה"אלא טענה ידי על 'והגמ,ד

בכלל השבועה של מחייב בענין עוסקת בתוס.אינה ד('אבל הצד"שם כתבו)ה

מחייבת במקצת,שהטענה מודה כמשקר"שכשהוא שהטענה".נראה ומשמע

מחייבים שניהם משקר,וההודאה חשש .ומטעם

שונים במקומות שונים באופנים שמנסחים ראשונים ,לדוגמא.ויש

תוס בשיטת להבין השבועה'מקובל מחייבת בכתובות.שההודאה .)יח(אבל

י'תוס על באה שהשבועה והודאההדגישו כפירה בר.ד עיין כן מגאש"כמו י

מ (בשבועות נחמן"ד. רב אמר ששבועת)ה במקצתשכתב אטענה"מודה הויא

כתב"וכפירה כך והודאה"ואחר כפירה מחמת מב".דחיובה בשבועת :אבל

דאמרינן"ד( והי טענה)ה אחר רק אבל מחייב שההודאה .ע"וצ.כתב

שב של המחייב שנבין איך אופן במקצתועתבכל לעיין,מודה יש

ספק שנולד משום רק או משקר שהלוה חשש משום הוא השבועה חיוב האם

הספק"בב את לברר צריכים והם חשש,בפשטות.ד משום שבועה מחייבים

משום הוא שהשבועה עצמו רבה ממאמר משמע וכך הוא"משקר אישתמוטי

משתמיט בתוס".דקא כתוב הצד"ד.ד(מ"ב'וכן משמע,ושבפיר)ה וכן

הר בשבועות"מדברי ד.כג(ן מה"באלפס מפני פרק).ה ריש מהמאירי אבל

מחייבת שהטענה משמע הדיינין לב,שבועות ספק שיש מטעם רק ד"אבל

לבררו דוקא"ועפ.ורוצים למה להסביר יש במקצתז שבועתמודה נקרא

המשנה בלשון בראשונים.הדיינים טכניים תירוצים הרבה ששבועתכגו,ויש ן

ג נקרא הפקדון"שומרים שבועת בקרא,כ מפורש אינו אחד עד אבל.ושבועת

ע לתרץ העד"יש מכח באה אחד עד ששבועת המאירי השומרים,פ ושבועת

הבית בעל של דעתו ולהפיס שמירה שבועת2,מדיני במקצתורק באהמודה

לברר הדיינים רצון 3.מכח

הרי על שם אנשי בחידושי כגש(ף"ועיין שהעלה)באלפס.בועות

המהר בשם דממונא"אפשרות דררא הוא השבועה של שהמחייב ולכאורה.ם

כא ויש שהואיל הוא דבריםהכוונה הבעלי בין שייכות חשש"אע,ן שאין פ

גמע2 .:)לה(מ"ב'יין

גא3 שומרים ושבועת אחד עד ששבועת סובר שהוא עצמו למאירי כן לומר אפשר אי כ"בל

הדיינים שבועת .נקראים
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לב צורך יש לברר"מסוים משקר.ד כחשש דממונא דררא לפרש אפשר ואי

א"דהמהר לחייב אפשריות סיבות שתי שיש אומר עצמו השבועהם :ת

שונות,איערומי סיבות שתי שהם דממונא הוי.ודררא דממונא דררא ,ויוצא

שצריכה ספק יוצר צירוף אותו ביניהם יחס שיש מודים הצדדים ששני שמשום

ב ידי על דיןבירור .ית

נדו בנפקועכשיו שלנו"ן הראשונה לשאלה .מ



פטור בכל כופר ה?למה שלאם במקצתמחייב ההודאהמודה ,הוא

פטור ולכן מחייב שום אין בכל בכופר של.הרי המחייב אם במקצתאבל מודה

הכפירה או הטענה שיש,הוא משום ורק חייב להיות צריך בכל כופר גם אז

דפטור הוא מעיז אדם שאין .חזקה

במאמרו רבה קושיית תורה"מהי אמרה מה במקצתמפני מודה

יש הדין,י"לרש?"בעהטענה עיקר על מקשה במקצתלמה,רבה חייבמודה

פטור בכל הפטור'ותוס.וכופר וסיבת דקרא טעמא דורשים אין שהרי הקשו

ב וחיוב בכל במקצתבכופר גזהמודה בענין.כ"היא רבה קושית פירשו והם

ב,אחר אפילו הנתבע את לפטור מיגו אין במקצתדלמה לכפורמודה לו שהיה

ו פטורהכל תוס.להיות על שהקשה במאירי ללשון'ועיין מתאים לא שזה

תורה" אמרה מה (מפני שהגמ" הטעם'דמשמע עיקר על דלא)שואלת ועוד

משבועה לאפטורי מיגו בזה"ואכמ,אמרינן .ל

העזה של התפקיד ונאמנות,י"לרש?מה פטור החזקה,כלומר.זה

שהוא מוכיח חובו בעל בפני מעיז אדם ולכןשאין שלו בכפירה האמת אומר

פטור מגזה',ולתוס.הוא פטור הוא שהרי בכל בכופר פטור צריכים כ"לא

לא שבמציאות מיגו לו אין למה לנו מסבירה רק מעיז אדם אין של והחזקה

בכל לכפור לא תוס.היה של ויש'ההנחה אמרינן לא העזה במקום שמיגו היא

הזאת הנחה על שחולקים 4.ל"מואכ,ראשונים

ה"מו4 בהמשך תוסמ כנאמנות'סוגיא העזה מודה,פירשו למה שהקשו בהמשך שפירשו

מעיז היה לא כי נאמן אינו שרש.במקצת שם"ומוזר כך פירשו לא דוקא שהקשו,י פירש אלא

אשבעותא נמי חשיד אממונא על דחשיד מיגו .שנימא
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תוס השבועה'לפי מחייב כאן,שההודאה אין העזה כשאין אפילו

ופטור שבועת.הודאה מחייב הכפירה או שהטענה נאמר אם מודהאבל

האמתבמקצת מגיד שודאי מפני פטור יש בכל במקום,ובכופר שייך רק זה

פניו להעיז לו ל.שאין שאפשר במקום בשבועה,העיזאבל וחייב ומעיז .מעיז

רש במפורש בזה ותוס"ונחלקו .).קז(ק"בב'י



בשבועות וחכמים גמליאל רבן ממין:)לח(נחלקו הודאה בעינן אם

שבועת לחייב כדי במקצתהטענה מחייב.מודה ההודאה שאם לומר צריך,ויש

הלוה את לחייב המלוה של לתביעתו לצרף כדי הטענה ממין הודאה .להיות

מחייב הטענה אם ממין,אבל שלא בהודאה וסגי צדדית מטעם רק הודאה צריך

גמליאל,הטענה מהגמ.כרבן שמואל:)לט('ובאמת שלפי מה(משמע שלפי

מחי הוא שהטענה סובר לעיל השבועהשאמרנו את ממין)יב הודאה בעינן לא

הפסוק'שבגמ.הטענה את דורש רב זה"שם הוא "ל"בזה"כי וכתיב: הוא כתיב

הטענה...זה ממין להודאה וחד הטענה ממקצת להודאה אינו"חד ושמואל

כן הטענה.דורש ממין הודאה דבעי מודה ששמואל אם,ויתכן חולקים רק והם

גז הוי הטענה ממין בעלמא"ההודאה סברא או חולקים.כ שהם יתכן גם אבל

בעי שלא שמואל של מדבריו ויוצא לא או הטענה ממין בעי אם הדין גוף על

בכלל הטענה של.ממין המחייב הוא הטענה שמואל שלפי ניחא ומסברא

במקצתשבועת כמו.מודה לפסוק אפשר מחייב הטענה אם שאפילו נאמר או

הט,חכמים ממין שלא סגישהודאה לא אחר,ענה ממין.מטעם שבלי דאפשר

זה,הטענה מדברים לא הם כאילו שזה בכלל המלוה של לדין נכנס אינו הלוה

זה .עם



בגמ לו"האומרת:)מ(שבועות'עיין והודה וקדם חטים טענו

פטור במתכוין ואם חייב כמערים אם שבגמ"אע".בשעורין הוא'פ הפטור

ש הטענהמשום ממין ההודאה לו"הר,אין והודה קידם שאף כותב שם מגאש י

הטענה אחר הודאה שבעינן פטור בגיטין.בחטים מאמרו.)נא(ועיין שמובא

וז יצחק רב "ל"של אלא: מצאתי לא אומר והלה לי מצאת קשורין כיסין שני

נשבע והרמב".אחד המאור בעל במלחמות"ונחלקו בפירוש)באלפס.כה(ן
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זהדי הטענה.ן קודם בהודאה שחייבים מהסוגיא דייק המאור ן"והרמב,הבעל

לגמ ואוקים עליו מגמ'חלק לדבריו ראיה ומביא להודאה קודם 'בטענה

הטענה:)מ(שבועות אחר הודאה ההודאה.דבעינן שאם לומר יש ואולי

השבועה הטענה,מחייבת קודם הודה אם אף מחייבת.חייב הטענה אם אבל

מחייב,ההשבוע עצמה בפני שבאה טענה שרק לומר מחמת,יש בא אם ולא

.ההודאה



יא'הל(ם"הרמב צריכים)ה:שבועות התורה מן שבועות שכל כותב

ברי בגיטין"ורש.טענת שוורים"ד.נא(י שני טענת"ג)ה בעינן שתמיד הניח כ

הקצות הניח וכך ב).יז:עה(ברי מפורש אינו זה דבר ברי',גמאבל טענת דבעינן

במקצתב מסברא.מודה לומר מקום יש את,ואולי מחייב ההודאה שאם

אה אולי ברי"השבועה טענת בלי חייב אחד–נ עד ששבועת הצד לפי לפחות

השבועה מחייב שהעד משום ברי טענת בעי גיטין.לא הציע)שם(ובמלחמות

בעי ברי'דלא נעש"טענת זה של הודאתו שמתוך בריכיון דח,"ית לבסוף האבל

הזאת הסברא המחייב.את היא הטענה אם כן,אבל לומר אפשר דאי 5.ודאי



בגמ מציעאבראנחלקו שבועת.)ה(בא יש במקצתאם במקרהמודה

הילך דלכו)ה:פז(והקצות.של ונחלקו"פירש השבועה את מחייב ההודאה ע

המתחיי הודאה בעינן או הודאה בכל סגי בפועלאם נותן,בת הרי בהילך וכאן

הכי בלאו שבועת.לו של דין בעצם שנחלקו לפרש יש אולי מודהאבל

השבועה.במקצת של המחייב עיקר הוא ההודאה הודאה,שאם בעינן אז

השבועה.המחייבת את מחייב הטענה אם הודאה,אבל בכל בהילך,סגי ולכן

אע"ג חייב ממו"כ אותו מחייב אינו שההודאה בפועלפ ג.ן אפשר"אבל כ

השבועה מחייב שהטענה שכתב,לומר כמו אחר מטעם פטור הילך הכי ואפילו

בכל,המאירי כופר ונשאר נסתלק וחציו הטענה מפצל שזה,כלומר,שהילך

טכני .פטור

תוסו5 העזה'בודאי אין אז כי שמא טענת על שחייב לומר אפשר אי יודעשהתובע(עצמן לא

מיגו)האמת יש מעיז.וממילא אינו טובה לו שעשה משום הוי העזה שסיבת לפרש יש ,אבל

כ,י"כרש שולהסיק .חידשנומו
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לא"ועפ או בפועל המחייבת הודאה בעינן אם לחקור יש הקצות.ז

ח)ב:ג( יש האם יכולדן שלא מומחה יחיד בפני במקצת בהודאה שבועה יוב

ממון לו"ד.מ(שבועות'ותוס.לחייב והודה ג)ה בזה טענו"דנו של במקרה כ

מתשלומין שפטור הצד לפי בשעורין לו והודה ב,חטין בתוס'ויש .בזה'דעות

אע שבועה שחייב בב"ובצד לפרש יש מתשלומין שפטור או.אופנים'פ

יש חיצונישבעקרון פטור שיש אלא תשלומין מחילה,חיוב זו.כגון מהלך לפי

לענייננו קשור אינו חייב.השיטה אינו שבאמת זו דעה לפרש אפשר גם אבל

ואעפ כלל בשבועה"בתשלומין חייב כ,כ חזקה הודאה בעינן שאםכ"דלא

המחייב הוא שהוא,הטענה כל בהודאה המחייבת,סגי הודאה בעינן ולא

המחייבת.בפועל הודאה בעינן השבועה את מחייב ההודאה שאם מסתבר אבל

חזקה .שזה

המחייבת)שם(והקצות הודאה דבעינן מרש,סובר כן י"ודייק

סה( דין"ד:קידושין בעל הודאת מ,)ה דין בעל הודאת דין הוא"שלומדים כי

ששבועת,"זה במקצתכלומר המחייבתמודה הודאה שזה .מניחה



מהקצות רש)שם(משמע השבועה"שלפי את מחייב ההודאה אבל.י

לרש,קשה הסברנו בב"שהרי השבועה.)קז(ק"י את מחייב לפי,שהטענה או

השבועה את מחייב שהכפירה .הגליון

רש שיטת באמת בענין"אבל במקצתי מסובךמודה האחרונים.מאוד

בב דבריו פי על שיטתו השבועהש.)קז(ק"מסבירים את מחייב אבל.הטענה

מה"ד.ג(מ"בב מפני רש)ה אחר"פירש באופן רבה דברי את רק,י שהקשה

אבידה משיב מדין פטור אינו הריטב,למה גירסת ד(א"ולפי דאמר"שם ה

כתוס)רבה היא מיגו'כוונתו מדין בב"רש,כ"וא.שהקשה שהמחייב"י סובר מ

בב כדבריו ודלא ההודאה הקצות,ושיןובקיד.ק"הוא ביאור רש,לפי י"סובר

בב בב.מ"כפירושו בדבריו גם מדויק לקמן"וכך פיו"ד:ג(מ שהדגיש)ה

המחייב הוא .שההודאה

שלרש הטענה"ואפשר או מחייב ההודאה אם הסוגיות מחלוקת זהו .י

רש שיטת להסביר יש אולי אחר"אבל באופן בגמ.י קמאבראעיין -:קו(בא

אם.)קז השומריםשנחלקו שבועת לחייב כדי במקצת הודאה חייא'ר.בעינן
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ש סובר אבא במקצת"בר שיכפור עד חייב עירוב'ור"אינו סובר יוסף בר חייא

כאן כתוב בהלואה,פרשיות רק במקצת הודאה בעינן הגמ.ולכן 'ובהמשך

ר לדברי ראיה רבה'מביאה של וטריא מהשקלא יוסף בר מרבה,חייא שמשמע

שב בכלשחייב כופר אם גם השומרים מעיז,ועת אדם אין של חזקה בזה אין כי

רש.פניו זה המחייב"ועל הוא שהטענה פירש ר.י חולק למה להבין 'וצריך

ר על אבא בר יוסף'חייא בר אדם.חייא שאין חזקה שיש סובר שהוא אפשר

פקדונו בעל בפני אפילו פניו ט,מעיז לו עשה לא שהרי לומר קשה זה ובהאבל

האמת יודע אינו ר.וגם עם חולק שהוא מסתבר בעצם'ויותר יוסף בר חייא

רבה דברי ר.הבנת שחיוב'שאולי סובר אבא בר במקצתחייא ופטורמודה

גזה הוי בכל העזה(כ"כופר מדין בפסוק)ולא נכללים שומרים גם,ודיני ולכן

במקצת הודאה צריך השומרים בשבועת

ששיטתי מדברינו בב"רשוצא השבועה את מחייב שהטענה הוא"י ק

ר לפי אה'רק אבל יוסף בר ר"חייא לפי מחייב'נ ההודאה אבא בר חייא

תוס הש'כשיטת ברש.ס"בכל עה"ועיין כב(ת"י ד:שמות יאמר"ח אשר )ה

במקצת הודאה כשיש רק השומרים שבועת בענין הפסוק את :ל"וז,שמסביר

ז" ל"רבותינו זה הוא כי דרשו אאל שבועה אותו מחייבין שאין הודה"למד כ

ממני נגנב והמותר לך חייב אני וכך כך לומר כר".במקצת פוסק שהוא 'משמע

אא השומרים שבועת שאין אבא בר במקצת"חייא הודאה יש אפשר.כ זה לפי

שבועת"שרש את מחייב שההודאה במסקנה סובר במקצתי מסתברמודה ולכן

משמע"ב'שבגמ וקידושין שבועת"מרשמ מחייב שההודאה במקצתי .מודה

רש"וא שיטת ופרח"כ כפתור .י



מ יצחק ח"תשס●'בית







תפילין כהנחת מצוות לעשיית שליחות מהני לא אמאי המפרשים נחלקו

וכדו לולב מהר"בשו.'ונטילת זרוע"ת אור שנא",כתב)ח"קכ'סי(ח מאי וגם

ע מצותו לקיים שיכול חלה המצות"הפרשת מכל שליח שחיטהו.'וכוי שמא

העיסה שתתקן אלא מצוותן אין חלה אתם,והפרשת גם תרומה גבי מדכתיב

לכהן חלה וליתן העיסה לתקן רק מצותה שעיקר הנשחט,אשמעינן שישחט ,וכן

מקודשת אשה לו שתהא המצוה עיקר קידושין בגירושין,וכן ובהפרשת,וכן

קדשים ושחיטת מעקה,תרומה ועשיית מזוזה ב,בקביעת וציציתאבל תפילין

שליחות שייך אין ולולב וסוכה מצה רק,כלומר."ואכילת שליחות דמהני

תוצאתן הוא דעיקרן מהני,במצוות לא המעשה הוא דעיקרן במצוות אבל

.שליחות



דע המהר"ונראה דברי או"פ הנ"ח בשם"ז המובאים הדברים יתבארו ל

זצ"הגר זה"ח בענין זצ"הגר.ל מהניל"ח דרק היכאחידש במצוות שליחות

השליחות דבר על בעלות איכא ותרומה,דלמשלח קדושין היכא,כבגיטין אבל

עליה בעלות ליה וכדו,כבתפילין,דלית שליחות',לולב מהני ראיה.לא והביא

דקיי מהא בכתוב"לדבריו בלשיחות.)עד(תול ליתא בתנאי דליתא מילתא ,דכל

ל"דר יכול דכשאינו בדברל בעלות לו דאין היא ראיה התוס"וכמ,התנות שם'ש

תנאי"ד( וכו"וא",)ה כאן יש סברא ומה דה"וי'ת כך"ל כל והמעשה דהואיל ט

ע לקיימו שיכול תנאה"בידו ביה לשוויי בידו כן כמו שיהא הוא סברא שליח ,י

ע לקיימה בידו שאין חליצה תנאה"אבל ביה למירמי נמי בידו הוי לא שליח .1"י

הגר"כ1 בחדושי הש"ה על הגרי)'ה'סי,הוספות(ס"ח שיעורי ח"וברשימות שבועות על ב"ד

הגרי"וע).ז"ט-ד"י'עמ( בשיעורי על"ע עפ).ו"שנ'עמ(קדושיןד נתבארו אלו כמה"ובמקומות ז

אחרים ענינים .מ"ואכ,וכמה
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הנ"וע י"פ תוצאתן"ל הוא דעיקרן מצוות הן בעלות עלייהו דשייך דמצוות ,ל

דל"משא מצוות מעשה"כ הוא דעיקרן מצוות הן בעלות עלייהו .ש

הכי,אכן נוטה הסברא דאין הוא,נראה המצוה דעיקר הא מורה דהאיך

עלה בעלות איכא דלמקיימו להא נראה"וע.התוצאה מש"ע(כ האחרונים"פ )כ

ה מוגבל'בעלות'דביאור יותר עוד חלות"ור,הוא אלא בהו דלית במצוות דרק ל

שליחות שליחות,איכא ליכא מעשה הוי דעיקרן במצוות היא.אבל בזה והסברא

הו דעיקרן עדבמצוות החלות צ"א ע"כ חלותן את פועל דהמקיימן עשייתו"ל ,י

עלייהו"וע בעלים חשיב המעש,ז הוא דעיקרן במצוות אינהל"יהאבל דחלותן

ידו על ממעשהו,נפעלת תוצאה רק עלייהו"וע,והיא בעלות ליה לית 2.כ

מינהוהנפק בא מזוזה'בין וקביעת כשחיטה מצוות הן אלו שהזכירן,ביאורים

או"המהר עלייהו'דלדידי,ז"ח שליחות תוצאתן,איכא הוי עיקרן ואילו,דהא

זצ"לגר עלייהו"ח שליחות ליכא ל,ל חלותדהא בהו .ית



בקדושין,והנה עבירה.)מג(איתא לדבר שליח דאין דתני:בסוגיא והא

פטור ושולחיו חייב הוא הנפש את הרוג צא לשלוחו אומר,האומר הזקן שמאי

חייב שולחיו הנביא חגי עמון'שנא,משום בני בחרב הרגת טעמיה.אותו מאי

הזקן כתובים,דשמאי שני דרישקסבר לא ההוא והוא מלמדין כאחד ,הבאים

חייב ומאי דריש לעולם אימא וכו,ואבעית שמים בדיני רבה'חייב דינא אלא

בינייהו איכא זוטא הרגת,ודינא אותו רחמנא דגלי התם שאני אימא ואיבעית

עמון בני מורהולכא.כ"ע,בחרב הגרשתיקשה דברי על הראשונות ח"השיטות

ה,ל"זצ סאשונהרדלשיטה הזקן דב"שמאי התורהל שליחכל יש לדברכולה

בעלות"וא,עבירה ליה ולית העבירה מעשה הוא דעיקרן בעבירות דגם נמצא כ

שליחות מהני ה,עלייהו הזקןשניהולשיטה חייב"סשמאי ברציחה דדוקא ל

שמיםביד בעלות,י ליכא ברציחה חלות,אבל בה לית .ע"וצ,דהא

מש התוס"וידוע בקדושין"יר'כ שאני"ד:מב(ד מקשים",)ה ,יש

הנח"א עבורי בסוכה שב לחבירו אדם ויאמר השליח יועיל מצוה דבר לכל כ

השליחות'עי2 זצ"לגרש)א"כ'סי(בקונטרס ובקוה"ש ז,ו"ע'סי(ע"ל הרב"וע).'אות בנפש ע

י"רנ'עמ( אות הצאן)ב"ח הגרי,)ד"רע'עמ(ובעקבי הקפד זצ"בענין דה"ד לא"באדעקין"ל

ע שליח"תיעשה .י
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עבורי האיך,תפילין בגופו לעשות המקום שחייבו שהמצוה היא מלתא ולאו

ע הוא כלום"יפטור יעשה לא והוא שלוחו מהני,י וקידושין בגירושין ודאי

ה ולא המגרש הוא פלונית,שליחכי פטרית פלוני אנא בגט נמי,שכותב וכן

לו אם כי מקודשת היא למי מפירותיו,האשה התרומה נותן הוא בתרומה ,וכן

הדם ויזרק ישחט שמו ועל אוכל הוא בפסח ה,וכן בסוכה לומר"אבל יכול נ

בה יושב והוא סוכה לי עשה קיים,לשלוחו לא חבירו בה ישב אם הואאבל

צ וכן המצוותכלום וכל ,עליושההק)א"סק,ב"קפ'סי(ח"ובקצה."יצית

לדבר" שליח דאין קרא דגלי לאו אי עבירה לדבר בשליחות דהא לי וקשיא

ואע שליחות בדין ליה הוי כלום"עבירה עושה המשלח דאין הזקן,ג ולשמאי

רפ"ס כדאיתא כמותו אדם של דשליח להרוג שליח דעושה ואין,דקידושיןב"ל

כלוםהמשלח הק"דהקצה,והיינו."עושה הנ'ח כקושייתנו יבאר,ל"עליו דאיך

עבירה לדבר שליח דיש מיקרי דאיכא הא באו"וע,את לפרש הוצרך אחרכ .פן

זו לקושיא תירוצים כמה נאמרו :וכבר

ד.א קרא מחמת דוקא הוא הזקן שמאי וגו"דין הרגת ולא,"'ואותו

דכה שליחות מהלכות כולה"נלמד בגמ"אעו.ת להוכיח דהוצרכו אליבא'ג

שליח דאין עבירהדחכמים דבלדבר וכללא פסוקים הבאים'מצירופי כתובים

ללמוד,חדכא נטעה שלא כדי דהיינו מקרא הזקן וגו"כשמאי הרגת 3".'ואותו

לב דוקא הוא זה דתירוץ המוזכרים'ונראה האחרונים הפירושים

הזקןראבגמ דשמאי מה,לטעמא קשה האאבל ההוא',ביאור הוא דרש דלא

ליהוס כאשנידבירא הבאים דבריו,מלמדיםחדכתובים הכרח דאין דמשמע

ד וגו"מקרא הרגת כחכמים,"'ואותו דרש דלא ברציחה,אלא בין שייך והדין

בכ התורהובין .כולהל

הנ.ב היסוד על פליג הזקן שליחות"שמאי בדיני 4.ל

הקצה.ג קושיית את על"לתרץ י"רי'התוסח רצי"ד איסור דשאני חהל

ועריות חלבים אינה,מאיסורי החיותדאיסורה סימני את חתכו דידיו החפצא

ומעיו( גרונו אכילת הנאת של החפצא הוי דאיסורם ועריות חלבים כאיסור

הגר"כ3 בחדושי הגרי)שם(ח"ה קדושין"ושיעורי על ).שם(ד

הגרי"כ4 שיעורי ברשימות בהערה שבועות"ה על הגרי)24'מס,ו"ט'עמ(ד זצ"בשם .ל"ד
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ביאה של הוא5,)וחפצא איסורה בידיםאלא כלל,המעשה בגופו תלוי ,ואינו

שליחות"וע בה שייך 6.כ

הנ התירוצים כל על קשה התוס"אכן משיטת ה"ד:מב(בקדושין'ל

דקיי,)אמאי למאי לןדאף שליחמא עבירהדאין במזיד,לדבר דוקא ,היינו

שליח יש לעולם בשוגג עבירהאבל בעבירות"וא,לדבר שליחות יתכן האיך ,כ

עבירה המעשה הוא עלייהו,דעיקרן בעלות קושיןכוכמו.וליכא קשה יתאכתי

שליחראדבגמ,ח"הקצה דאין קרא דגלי לאו דאי עבירהמבואר לעולםלדבר

אמרי שליחנןהוה .דיש



לפע ע"והנראה הוא הדבר בביאור הגר"ד בשם שהובא מה זצ"פ ל"ח

עבירה לדבר שליח דאין דינא 'מתניהביאו:)מב(דבקדושין,והוא.בביאר

שליחותו"ד וכ"בעה,עשה מעל לדבר,אמאי"עלה'והק,"'וב שליח אין נימא

הגמ".עבירה שליחות,תמוהלכאורה'וקושיית מדין לאו מעילה חיוב דהא

בעה,הוא שליחותו עשו אם וקטן שוטה חרש ביד בשילח גם חייב"דהא ,ב

במעילה השליחות"וא,.)כא(כדתנן חלה דלא נהי עבירהכ מ,לדבר מ"אבל

ד משום במעילה חייב שליחותיהא בעינן חש,לא ביד משילח גרע ו"ולא

הגרי7.דחייב הלוי"ובאגרות מא",כתב)'ט'עמ(ד שמעתי דהנה נראה א"אכן

שליט"מו הגאון אא"ר בשם מו"א זצוק"ז הגאון שליח,ל"ר אין של דינא דכל

בדינא שליחות בהלכות מיוחדת והלכה דין אינו עבירה אדםדלדבר של שלוחו

ע,כמותו דשליחותדלדבר הלכתא כל נאמרה לא של,בירה הדין דעיקר אלא

וחיובה עבירה במעשה נאמר עבירה לדבר שליח עבירה,אין מעשה דאין

השני לגבי ומצטרף חל אחד של עבירת,והאיסור בדיני מסוימת הלכה הוא

ע,איסורין וחייב עובר אחד השני"דאין דדין."י לבאר יש אחרות ובמילים

לד" שליח עבירהאין עבירה"בר במעשה אלא השליחות בעצם חסרון ,אינו

הגר5 שיטת זצ"היינו בברכ"הו,ל"ח כתובות"ד על .מ"ואכ,ועוד)ח"כ'סי(ונדרים)'ז'סי(ש

הגרמ[ העיר זצ"וכן שמועות"ש בשערי קדושיןל שלא"ד.מג(על .]ש"ע,)ה

קדושין"כ6 על שמואל בברכת הגר,)'כ'סי(ה בשם זצ"דהביא הנ"ח כעין מהתוס"ל ,ד"רי'ל

הזקן"וע שמאי בשיטת הכי לבאר הוצרך .כ

הק7 שם"הפנשהוכן בקדושין והדתניא"ד(י .ש"ע,)ה
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מתחייב"ד וזה חוטא זה הגמ,"אין וזה",.)עא(ק"בב'כלשון חוטא זה וכי

דא,"מתחייב מציאות יתכן והב'דלא ידו'יחטא על 8.יתחייב



הגר דברי זצ"לאור הנ"ח דד"ל היכי דכי הוא ביאורו דהמשך נראה יןל

שליח עבירהאין האלדבר עבירות בצירוף אלא בשליחות דין היכא',לב'אינו

שליח עבירהדיש דעלמאלדבר שליחות מדיני דהוי הכונה דאיכא,אין אלא

והמשלחו עבירה העושה בין דכ"אח.צירוף מצאתי בנתיה"כ ).ב"קפ'סי(מ"כ

ד ראיתי הגרלכאורהושוב זצ"אף כן"ח סבור היה ה,ל הגרישהרי זצ"ביא ל"ד

הנ'כא ליסודו בקדושין"מהראיות רבא של חילוקו את שמאי,.)מג(ל אי דאף

ס שליחות"הזקן דיש עבירהל עבירה"מ,ברציחהלדבר דהויא דהיכא יודה מ

שליחות ליכא בהנאה בסמוך,התלויה שנביא אמרי.וכמו איןנןואי דין דיסוד

עבירהשליח שליחולדבר מדיני הפקעה תיתימהיכ,תהוא ביןא לחלק ליה

הזקן דשמאי אליבא שליחות,עבירות איכא אי עבירההא עניןלדבר בכל .היינו

ע עבירה"אלא המעשה בצירוף חסרון דהוי בין"וע,כ לחלק איכא שפיר כ

בהו דליתא אלו לבין זה צירוף בהו דאית היכא9.עבירות דאף מוכרח זו ומראיה

שליחות עבירהדאיכא של"אי,לדבר עבירתו מעשה צירוף אלא ממש שליחות ז

למשלח ס"דאע,השליח הזקן דשמאי שליחות"ג דאיכא עבירהל לדבר

חו,ברציחה איסורי לבין דידה איסור בין לחלק אפשר היה .ע"אכתי

הנ"ועפ קושיותנו את לתרץ יש הוא,ל"ז דשליחות דינא יסוד אם דאף

על בעלות למשלח דיש היכא אלא מהני השליחותדלא שייך"מ,דבר שפיר מ

בהולמימר דאית מיקרי עבירה'שליחות'דקיימי שונה,לדבר זו שליחות דהא

הגר8 דברי זצ"וליתר בזה"ח וראיותיו הגר'עי,ל על"בחדושי ,)8-7'עמ,בהוספות(ס"השח

הגרי שיעורי ב"רשימות על קמאד הגרי)ח"תפ-ז"תפ,ח"תל'עמ(בא קדושין"ושיעורי על ד

).ט"שע'עמ(

הגרי"כ9 שיעורי ברשימות שיחי).שם(ד"ה קרקובסקי אליהו ד'וחברי אפשרלכאורההעיר

שליחו דהוי נימא אי אף עבירות שאר לבין ועריות חלבים בין עלחלק ממש שהבאנו"ת מה פ

ממש בברכ"לעיל בחו"כ העבירה דעצם בלבד"ש ההנאה אלא האכילה מעשה אינו ז"ולפ.ע

ס"י אי דאף שליחות"ל דאיכא הזקן לשמאי עבירהל עניןלדבר היכא"מ,בכל דוקא היינו מ

עכ עבירה"דאיכא מעשה בחו"משא,פ כלל"כ עבירה מעשה בהו דלית .ע
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ולמימר והמשלח השליח בין צירוף לשווי אלא חלה ואינה שליחויות משארי

מתחייב וזה חוטא דזה למצוות10.דיתכן השליחות גם שונה זו ,ובנקודה

השליחות לבין שבינה השוה הצד לדברדהא באה השליחות דאין הוא לעבירות

עלה בעלים הוא בעלמא,דהמשלח למעשה י"וא11.אלא דאע"כ דלגבי"ל ג

ג האי"מצוות כי שליחות שייך שכר,כ קבלת לענין אלא תהני לא זו שליחות

נשכר"בתור,למצוות וזה עושה מ,"זה מעשה"אבל עצם למשלח חסר היה מ

דכ.המצוה ראיתי גדולי"ושוב הקצהכ קושיית את לתרץ על"האחרונים ח

שליח,ד"רי'התוס דאין מיעוט עבירהדבלי היתהלדבר לא בעבירות השליחות

והמשלח השליח בין צירוף דלעולם,אלא פירכא ליכא הזקן שמאי ומשיטת

במצוות אף האי כי שליחות המצוה,שייך מעשה ידה על דליכא 12.אלא

לביאו ראיה להביא יש דאולי הנונראה מדברי"ר לעבירות בשליחות ל

בקדושין"רי'התוס רש.:)מב(ד פירש ד"דהנה בדינא לדבר"י שליח אין

שליח","עבירה שיתחייב.אין עבירה לדבר שליח הוא,שולחוחשוב הרי אלא

מאליו שליח,והיינו."כעושה דיש הדין היה עבירהדאם היהלדבר המשלח רק

בגמ.מתחייב חייבשילח",שם'ואיתא פקח פקח של,ואמאי,ביד שלוחו נימא

כמותו עבירה,אדם לדבר שליח דאין הכא התוס".שאני וניחייב",ד"רי'וכתב

פקח"ואע'פי,משלח דהוא כיון לאיפטורי מצי לא דשליח ליכא"נפק,ג דאי מ

כתו"בקו'ועי10 על רנ(בותש המהר,)ג"אות דלשיטת או"דכתב לעיל(ז"ח דשליחות)המובא

בגמ קרא דבעו מה מובן התוצאה הוא המצוה דעיקר היכא כל את"למעט'מהני הרוג צא

תוצאתה,"הנפש היא רציחה עבירת לפילכאורהו.דעיקר ממש"נמצא שליחות הויא דלשמאי .ד

נפק"וא דזוהי נמצא ביאור"כ לחילוק נוספת המהרמ או"י וגר"ח זצ"ז שליחות"ח דמהני היכא .ל

הג11 דברי דביתר ראיתי זצ"שוב אלחנן בקוה"ר ג"ל שם רק"ע דהוי שליחות מין דאיכא כתב כ

למעשים והשליח המשלח בין עבירהכבשליחות,צירוף רבים"וכמו.ש"ע,לדבר כתבו כ

האחרונים ישר'לדוג'עי,מן הש)ז"פ,ז"ש(בשערי על,)'י'סי(ליחותוקונטרס שמואל ברכת

א,ט"י'סי(קדושין הגריי)'אות זצ"בשם מפונוביז ועוד"ר הגריי"וע.ל בחידושי מפונביז"ע 'ר

קדושין בכה,)'ו'סי(על בגו"שחילק ולהולכה לקבלה שליחות בין ממו"וכמו.ק"ג שמעתי ר"כ

דוד"שליטטברסקימ"הגר היד בשם כן לפ(א הלכות מהל"פסקי הט'ג בקה"וכ).ו"אישות י"כ

גיטין הגר"וע).ח"י'סי(על בחדושי הרמב"ע על מהל"פ(ם"ח ה'ו ).ט"גירושין

הגרש"כ12 השליחות"זצש"כ בקונטרס ב"זצו"והגרא)'י'סי(ל על שמועות בקובץ אות(מ"ל

הוספות).'ח לנז)א"י'סי(ובקובץ עוד עבירו,ל"זצו"מהגרא'הוסיף מעשי בין ומצוותלחלק ,ת

עצמו מעשי דאינן היכא אף חייב אא,דבעבירות קיום ליכא במצוות עצמו"ואילו מעשי הוי .כ



ד מתחייב"השליחות וזה חוטא 391והמסתעף"זה

המשלח מן מפרע מיניה הגמ,והיינו."לאישתלומי שחידשה קודם דינא'דאף

לדבר שליח אמרי'כשהק,עבירהדאין ולא השליח חייב של'אמאי דשלוחו

כמותו אמרי,אדם הוה אי השליח'גם את מחייבים היינו אכתי ורק,הכי

המשלח את אף נחייב לא אמאי לן טעם,קשהלכאורהו13.דאיבעיא דמאיזה

אמרי הוה אי השליח גם כמותו'יתחייב אדם של ליה,דשלוחו הוה בפשוטו הא

כרש מתחייב,י"לפרש היה המשלח משנ"ע,אולם.דרק י"פ דמכיון"ת ל

המשלח את לחייב והמשלח העושה בין צירוף אלא אינו לעבירות דשליחות

דסו"א דכיון למימר איכא שפיר יתחייב"כ השליח כמעשה נחשב זה מעשה ס

בעשייתה הוא .גם



הנ,אכן ביסוד שנדון יל"קודם הגר"ל יסוד בעצם זצ"ע דלפי,ל"ח

ע"מש שליחות דמהני חש"כ דשליחות"י מכיון למעילה עבירהו רקלדבר היא

והמשלח השליח מעשה בין של,צירוף העבירה למעשה חשיבות דאיכא נמצא

המשלח"חש את ידה על לחייב בכדי מיקרי"ומ.ו משאר הכא בעלמא,ש דהא

כלום'אמרי אינן 14.דמעשיהן

הרמבכת,והנה בפ"ב מהל"ם הט'ב בריא",ו"גירושין כשהוא אמר

ואח לאשתי ותנו גט נבעת"כתבו לה,כ ונותנין וכותבין שיבריא עד .ממתינין

שהבריא אחר בו ולהמלך לחזור צריך כתבו.ואין הריואם שיבריא קודם ונתנו

פסול ר."זה כדעת בגיטין"והוא הערותובקו.:)ע(י ב,ט"כ'סי(בץ בץקוו)'אות

הג)'א'סי(ב"חשעורים מזה זצ"הוכיח אלחנן השוטה"ר במעשה כח דאין ל

לדעתיה,כלל צריכינן לא תו השליח את שמינה אחר למדינת,דהא הלך אם ואף

השליחות חלה ישן או הק.הים מפ"ע'ואז דכתב מהא מהל"ז ה"יו'ו ,ג"ח

מיבמין"דחש היא"וע.ו היבום דחלות משום דמיבמין חילק כדאיתא,ממילאכ

השמים".)לט(ביבמות מן לו הקנו דעת"וע,"אשה לה צריכינן לא כ"משא,כ

ע,בגירושין נפעל האדם"דהחלות .י

התוס)ב"רצ'סי(ך"הש13 כיסוד מעצמו"רי'כתב .ש"ע,ד

לשיטתו"את'ואפי14 בזה דאזיל בכ(ל שהובא עבירה)מ"כפי מעשה איכא צ"מ,דלקטן ע"מ

בכה דאיכא ה"במה אצל גם עבירה מעשה ושוטהג .חרש
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לפ חש"ונמצא דמעשה הוא הדין דגדר דבעי"ז מעשה בכל כלום אינו ו

כהוגן,דעת המעשה דנעשה היכא אף המפקיען גמורה הפקעה ע(והויא י"כגון

במעש,)שליח למעשיהןאבל להו חשבינן לעולם כלל דעת בהו בעינן דלא .ים

י"ולפ דע"ז משנ"ל הגר"פ בדעת זצ"ת ד,ל"ח השליחות וזה"דקיימת חוטא זה

פעילת"מתחייב ביה דלית במעשה דוקא למשלח השליח מעשה את המצרף

ע"א,חלות עבירה מעשה דאיכא מה חש"כ במעילה"י המשלח את המחייב ו

עבירה מעשי הנושאר מהטעם מעשיהן,ל"הוא את התורה החשיבה דלעולם

הני כי ידן,במיקרי על חלות פעילת בהו .דלית



הגמ,והנה דברי את,איתא.)מג(בקדושין'בסוף רבא סבר"אמר ל

דריש לא ההוא והוא מלמדין כאחד הבאים כתובים שני באומר,שמאי מודה

הערוה את בעול צא פטורלשלוחו ושולחיו חייב שהוא החלב את שלא,ואכול

בכ מתחייבמצינו וזה נהנה זה כולה התורה הל(ש"ובאו.כ"ע,ל )שלוחין'ריש

הקצה'הק דברי על הנ"מכאן ההתחייבות,ל"ח דטעם רבא אמר לא מדוע

בכה שבגופו"לשליח דברים הוו ואכילה דהבעילה משום הוא ליכא"ובכה,ג ג

דאף.שליחות דוכתב דבריו פירוש באמת דהיינו נימא מצינו"אי 15,"'וכושלא

קשה הזקן,אכתי דשמאי אליבא זו הלכה להשמיענו לרבא ליה כן"הול,דלמה ל

לכו אכילה .ש"ע,ע"במצות

דע נראה משנ"אמנם י"פ ממש"ת שליחות ליכא דרבא דבגווני דהא,ל

בלבד מעשה אלא הו"ואעפ,ליכא בי"כ צירוף דאיכא דנימא השליחא מעשה ן

דס,למשלח בשליחות"וכמו הזקן לשמאי עבירהל לתרוצי"וא.לדבר ליכא כ

הקצה וכדברי שליחות בהו דלית שבגופו דברים הן אלו לא,ח"דדברים דהא

כלל ממש בשליחות צ,איירינן הזקן"וגם דשמאי אליבא דוקא כן הוא,ל דרק

בשליחות"ס דגם עבירהל זולדבר שליחות מין וזה"דקיים חוטא זה

16".מתחייב

בברכ"וכ15 בשי"וע).שם(ש"כ קדושין'ע על שמואל שנ(רבי ממיצ)ד"אות העלוי יט'וחידושי

).ט"כ'סי(

דכ"שו16 השליחות"ר בקונטרס ישי'וחי)'י'סי(כ .ש"ע,)שם(בית
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בקדושין,והנה רב,).מב(איתא אמר גידל רב דאמר הא מנין,ואלא

כמותו אדם של ממטה,ששלוחו אחד נשיא אחד ונשיא ליהתיפו,שנאמר ק

מהכא הוא,שליחות שליחות דהא נינהו,ותיסברא שליחות בני לאו קטנים ,והא

הונא רב בר דרבא הא כי רב,אלא אמר גידל רב אמר הונא רב בר רבא דאמר

אחד נשיא אחד ונשיא שנאמר בפניו שלא לאדם שזכין לקוונח.כ"ע,מנין

זכייה דין בביאור התוס,הראשונים דזכי"בכ'שיטת היא מטעםמ היא יה

הרמב,שליחות שיטת היא"ואילו כג(ן שליחות).בקדושין מטעם .דאינה

הראשונים בזה 17.והאריכו

דס למאן הזכייה מהני איך לבאר ניסו מטעם"האחרונים דאינה ל

סק"ק'סי(ח"הקצה.שליחות יד)א"ה מטעם היא דהזכייה הובא,אכן18.ביאר

הגר זצ"בשם למ"ח דאף מ"ל לאו זכייה שליחותד מדין"מ,טעם היא מ

ס,והיינו.שליחות שליחות מטעם היא דזכייה דהתורה"דהסוברים היכי דכי ל

כשא שליחות דין הה'ריבתה חבירו את מינהו"ממנה דלא היכא אף דנתרבה נ

לו זכות הוא בשליחות"וע,אם דשייכי הפסולין כל וכדו"כחש(כ נמי)'ו פסולים

שוה,בזכייה סה,אכן.דדינם שליחות מטעם לאו דזכייה היא"סוברים דזכייה ל

מחודשת שליחות שליח"דע,מין להעשות יכול זכייה מריבוי,י עלה אתינן ולא

אתם"ד גם שליחות"וע,"אתם מתורת שנמעטו באלו אף מהני אינה,כ דהא

דקרא שליחות 19.ד"עכת,מדין

הגר"יל,אכן שיטת בביאור זצ"ע הנ"ח דת,ל"ל תימא אי ורתדאף

דעלמא משליחות אחרת מקרא מרבינן למימראכתי20,זכייה דהריבויאיכא

מקומות'עי17 מראי רובם,)101'עמ(בלקט דעת את .שהביא

בקה"כ18 ב"כ דבר)ו"ל'סי(ב"י .ש"ע,יובביאור

הגר"כ19 בחידושי הש"ה על סטנסל"ח ג"סק'י'סי(קדושיןס"מעש"וברכ)ה"רס'סי(ס

).ג"סקו"ט'וסי

רש.)מב(בקדושין20 והרמב"כתבו ד"י מקרא לה דילפינן אחד"ן )שם(ח"והקצה,"נשיא

שם"וברכ ד)ג"סק'י'סי(ש מקרא לה דילפינן זוכה"כתבו בקדושי"הרא'ובתוס".איש .)מב(ןש

הגמ דלמסקנת זכייה'כתב לתורת מיוחד קרא ליכא שליחות,שם מטעם היא דזכייה דמאחר
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מידי לא ותו למשלח זכות דהוה היכא מינוי בלא אף שליחות דמהני רק ,מחדש

מהיכ"וא לשליחות"כ דהפסולין מוכח זה דמכח למימר ראשונים להני לן ת

לזכייה ג,איתכשרו היא זכייה צ"דאי בפשטות אז שליחות מדין אלו"כ דדינים ל

בזכייה אף .שייכי

דע משנ"ונראה י"פ הנ"ת הראשונים שיטת דביאור הגר"ל לפי ח"ל

אחרים"זצ שליחות דיני דמצינו היכי דכי היא עבירהכשליחות,ל ושארלדבר

חלות בלי משליחות,מעשים שאני אכן פעולתם בין,דיסוד צירוף אלא ואינן

למשלח השליח בה"וע,מעשה איתכשרו לשליחותכ הפסולים דזכייה"הה,ו נ

בינן צירוף אלא אינה שליחות מדין הפסולים"וע,שהיא נמי בה איתכשרו כ

הגרי.לשליחות אמר דכן מצאתי זצ"שוב הגר,ל"ד דברי את להזכיר ח"מבלי

הנ"זצ מח,ל"ל זכייה'דיסוד אי הוא לא או שליחות מטעם זכייה אי הראשונים

ממש כשליחות מעשה"עפדחשיב",הוה את בעצמו עשה המשלח כאילו דין י

כן,"הקנין אינו בעד"אלא,או חלות ליצור פועלת זה זוכה של שעשייתו

אליו"אע,המקבל מצטרף המעשה שאין 21".פ

י סברתם שנתחדשה"ובביאור דמה שליחותל מעשהתורת את ליחס

למשלח הנעשההשליח המעשה על בעלות למשלח ליה דאית היכא דוקא

בכה דרק משום כח"הוא ליה אית עי'להעביר'ג וליצור לאחר מעשהו כח כ"את

כ בינם"יחס חזק בשליחות"וע.כ עבירהכ למשלח',וכדולדבר ליה דלית

המעשה על זה,בעלות כח לו לאחר,חסר מעשהו את למסור יכול אינו ולפיכך

אליו תוצאתו את שיתייחס בדרך דבזכי.אלא פשיטא זו סברא בה,יהולפי דלית

דחשיב,כלל'העברה' באופן המשלח אל להתייחס יכול אינו השליח מעשה

בעצמו עשאו .כאילו

קרא בעינן לא שליח)שם(בכתובות'ובתוס.תו להשוותו דרוצה סהדי אנן איכא דבזכייה ,כתבו

אורהולכא לזה קרא"גם .צ

הגרי"כ21 בשיעורי קדושין"ה על הצאן)ח"שס'עמ(ד ה',ל'סי(ובעקבי מדברי,אכן).'אות

זצ"הגרב ד"ט'סי(ל"ד אות הגר)'ו בדעת כן הבין דלא זצ"מבואר ממנו,ל"ח שמע דלא דכתב

ממש ושליחות שליחות מטעם זכייה שבין החילוק יד"וע,ביאור הוי דבשליחות בינם חילק כ

משא כידו בזכייה"השליח כביאור"ולפ,כ הוא שליחות מטעם בזכייה דביאורו נמצא הנז ל"נו

שליחות מטעם שלא בסי"ועע.בזכייה שם"י'ש א(ט הגר)'אות זצ"בשם הגר,ל"ח על"חדושי ח

הגרש)'ו'סי,הוספות(ס"הש ב"ושיעורי על ).ז"י'סי(מ"ש
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ממו,והנה הג"שמעתי שליט"ר טברסקי מאיר בשם"ר ששמע א

זצ"הג רוזבסקי שמואל הגר"ר דברי על להקשות זצ"ל הנ"ח זכייה"ל בענין ל

הרשב בקדושין"מדברי בנדרים,.)מב(א דאיבעיא מהא ראייה ,:)לו(שהביא

בעלים דעת צריך חבירו של על משלו התורם היא,אם דיליה דמצוה משום

למיעבדה לבעליו ליה א,וניחא וזכין"או לבעלים לו הוא דזכות משום דעת צ

בפניו שלא הרשב.לאדם בה",א"וכתב כתיבא שליחות לאו,ובתרומה ואי

הי לא כשלוחו לתרום'דחשיב לו"אע,יכול הוא דזכות הגר."ג לשיטת ח"וקשה

שליחות,ל"זצ מדין הוה אכתי שליחות מטעם אינה זכייה אי כןא,דאף ס"סום

זו שליחות מדין תחול התרומה .אף

דע נראה משנ"אמנם י"פ למ"ת בזכייה השליחות דדין זכייה"ל ד

תרומה הפרשת לחלות תיהני לא שליחות מטעם רקדדין,לאו היא זו שליחות

למשלח השליח מעשה בין בתרומה,צירוף תורה דריבתה השליחות דין אבל

אתם"מ גם ממש,שאני"אתם שליחות למעשה,והויא ליה חשבינן ידה שעל

בעצמו המשלח עשהו כאילו האי22.השליח כי שליחות דדוקא למימר והסברא

בתרומה הוא,מהני המעשה דצירוף שליחות אף תיהני דעיקרולא מהא דחזינן

הפרשתה מעשה ולא חלותה היא תרומה נפעלת"ועי(מצות דחלותה ידעינן כ

התורם"ע אינה)י מצותה תרומה'דיסוד ד,'חלות אותהאלא .יחול



שמואלרכבב קדושין"עמת הגרשההק)ד"סק',י'סי(ס דברי ח"על

ל,ל"זצ דסדאף שליחות"מאן מטעם לאו דזכייה הפסולים"מ,ל בה תהנו לא מ

אמרי,לשליחות לא"ד:)כג(בקדושין'דהא שלוחו עביד מצי לא דאיהו מידי

עביד הגרב".מצי זצ"וכתב דד"ד קטן"ל אצל בחקירה תלוי נתמעט,ז אם

כלל קנין מעשה ליה ולית זכייה דהוי,מפרשת אלא קנין מעשה ליה דאית או

כונהכמו בלא הב,גדול דס"י'ולצד דלמאן שליחות"ל מטעם לאו דזכייה ,ל

למימראיכ עביד'דהואא עבורו"וע'מצי לזכות יכולים אחרים .ד"עכת,כ

ממו"וכעי22 שמעתי הגר"ז אחר"שליטטברסקימ"ר בסגנון לכך,א כונתו היתה .ואולי
בשיעורי הקושיא את ומצאתי בדקתי קדושיןשוב על שמואל במח,)נ"ש'סי(רבי הוא'וביאורו

הנ דכ,ל"כעין דהגר"אלא אליבא ולא עצמו מדעת זצ"כ .ל"ח
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הגרבדונראהאמנם זצ"דברי קצת"ד דחוקים לדחוקהריש,ל הוצרך

דהגר זצ"ולומר הב"ח כצד תפס הנ'ל הנפק,ל"בחקירה מינהולשיטתו א

קטןהיחידה עבור זכייה רק לכו,היא תיהני"אבל לא ושוטה חרש עבור זכייה .ע

הר שהוכיחו ממה מקשים ראיתי ורשב"ועוד מטעם)שם(א"ן לאו דזכייה

דאמרי מהא לעבד.)כג(נןשליחות שחרור שטר לזכות או'דהפי,דאפשר הוא

בעצמו שליח ממנה דהעבד או בשבילו לזכות לאחרים מצווה והיינו,דהבעל

דגמ"בהס עביד'ד מצי לא דאיהו משום שליח משוי מצי לא ומוכח.דעבד

סברת ליכא דבזכייה עביד"מדבריהם מצי דאיהו 23."'וכומידי

בקדושין,והנה בריה,:)כג(איתא הונא רב דאמר הא ואלא

נינהו דרחמנא שלוחי כהני הני יהושע דידן,דרב שלוחי דעתך סלקא דאי

מידי איכא מי עבדינינהו מצי ואינהו עבדינן מצינן לא שם'ובתוס.כ"ע,דאנן

דאמר"ד( הבעיאשוהק)ה איפשיטא לא מכללא,דבנדרים פשטוה לא ואמאי

איכא"ד התוס:)יט(וביומא,"'וכומידימי מי"ד('תירצו להו)ה פשיטא דלעולם

שלוחי נמי,דרחמנאדהוי הוי דילמא להו דמיבעי דידן"אלא שלוחי ,"קצת

.ש"ע

שמעון"הגשהוהק ישרשעב(ר זצ"והג)ז"פ,ז"שרי אלחנן ל"ר

הערותבקו( י,ו"ע'סיבץ נימא"דמ)ז"אות מידי"מ איכא ב"'וכומי קצת"גם

ממש".שליחות בשליחות נאמר רק זה דכלל דמסתבר דהויא,ותירצו היכא אבל

בזה לן איכפת לא למשלח השליח מעשה צירוף לענין רק כיונו.שליחות ולזה

אמרי,בתירוצם'התוס אז'דאי כלל דרחמנא שלוחי ולא דוקא דידן שלוחי

העבודה להכשר צריכה הבעלים,השליחות שליחות בלא הכהן יקריב שאם

תיפסל התוס,הקרבן בדברי אמרי"וע,שם'כמבואר מידי"נןכ איכא ,"'וכומי

נמי דידן שלוחי נימא אי א,אבל ל"אז דידן שליחותא הקרבןצ הכשר וסגי,ענין

דרחמנא השליח,בשליחותא מעשה את לצרף כדי דידן שליחותא צריכין ורק

עביד,למשלח מצי לא דאיהו במה חסרון 24.וליכא

שמואל"כ23 רבי בשיעורי הקצה)שם(ה על חושן שם"ומילאוי ).90'מס(ח

מש"ועפ24 את דחו גם המנ"ז תרי(ח"כ ט,ג"מצוה ס)'אות בכתיבת הנשים את אף"לפטור ת

שליח"ע לכתובד,י דפסולות שליח",כיון ומשוי למיעבד מצי לא דאיהו מידי איכא .ש"ע,"מי

ישרובשע עפרי בקדושין"תירץ המקנה קושיית את אותו"ד.כט'תוס(ז בשיעורי"וע.ש"ע,)ה ע
קדושין על ליפשיץ דוד )..כט(רבי



ד מתחייב"השליחות וזה חוטא 397והמסתעף"זה

האבנ"וכמו כתב ביבמותז"כ יוחנן רבי שיטת דהחולץ,:)י(בביאור

קעביד" דאחים קעבדה"והחולצת"שליחותא דצרה כתב"הנוב".שליחותא י

לציוןבדרו י(ש וקשיא"ד,ג"דרוש שליחויות)ה כשאר הוא זו שליחות דגדר

עצמושההק,אכן.דעלמא ז,שם(על והנה"ד',דרוש תהני)לכאורהה איך

קטנה או קטן הוא חולצת או דהחולץ היכא זו ע"אה(ז"ובאבנ.ש"ע,שליחות

והלאה"סקי,ג"רכ'סי עליו)ב לחלו,חלק יכול קטן דאף מזה דגדרוהוכיח ץ

מעשה על שליחות ככל הוא למשלח,השליחות השליח מעשה בין צירוף .דהוי

עוד"ועפ ביאר עביד"דא)ג"סקכ(ז מצי דאיהו מילתא שיהא 25.ל"וכנ,צ

דלפ הנ"ונראה הקושיות את ליישב אפשר הגרב"ז על זצ"ל שהרי,ל"ד

ע ביארנו הגר"כבר של דרכו זצ"פ דס"ח דלמאן מטעם"ל לאו דזכייה ל

עבירה,שליחות לדבר או למעשה כשליחות היא הזכייה את,חלות המצרף

למשלח השליח ד,מעשה כללא נאמר לא האי כי דבשליחות נתבאר מידי"ועתה

עביד מצי לא ד."'וכודאיהו מתורתונמצא לגמרי נתמעט דקטן נתפוס אם אף

ושוטה,זכייה כחרש זכ"מ,והוי אי כולהו בשביל לזכות איכא שפיר אינהמ ייה

שליחות הרשב"וכמו.מטעם ראיית מובן והר"כ לעבד"א זכייה דמהני מהא ,ן

ד חסרון ליכא האי כי בשליחות עביד"דהא מצי לא דאיהו ."'וכומידי

דמהני"ועפ25 מה גם מתבאר ממילז וחל שבגופו מצוה דהוה אף בחליצה אשליחות

לעיל"כמ( זו).ש שליחות בביאור האחרונים הרבו אמרי.מ"ואכ,וכבר דלא בהא דיון 'וביתר

מידי" דצירוף"'וכוכל שליחות דהוה הגריי'עי,היכא קדושין"בחידושי על מפונוביז )'ו'סי(ר

במדבר על אשר ).'ז'סי(ומנחת



מ יצחק ח"תשס●'בית





דבפ כתב'רק ישרים היה",דמסילת ממש הדין שורת לפי כי וזה

וכו כלל המתנה בלי לחטאו תכף מיד יענש שהחוטא איך',ראוי באמת הנה כי

נעשה כבר והחטא עות אשר את האדם חבירו?יתקן את האדם שרצח הרי,הרי

ל,שנאף יוכל הזהאיך הדבר המציאות,תקן מן העשוי המעשה להסיר ?היוכל

שהזכרנו דברים השלשה הפך הנותנת היא הרחמים מדת שיותן,דהיינו.אמנם

כשחטא מיד הארץ מן יכחד ולא לחוטא לכליה,זמן עד יהיה לא עצמו ,ושהעונש

גמור בחסד לחוטאים תנתן המעשה,ושהתשובה כעקירת הרצון עקירת ,שתחשב

בו,דהיינו ומודה חטאו את מכיר השב רעתו,שבהיות על ומתחרט,ומתבונן ושב

וכו ממש הנדר כחרטת דמעיקרא גמורה חרטה מרצונו',עליו הדבר עקירת הנה

לו ומתכפר הנדר כעקירת לו הכתוב,יחשב שאמר מה ז(והוא עונך)ו,ישעיה וסר

תכופר מ,וחטאתך שעכשיו במה ונעקר מהמציאות ממש סר צטערשהעון

למפרע שהיה מה על האדם,והיינו".ומתנחם עוונות את עוקרת התשובה דכפרת

למפרע הנדר,וחטאיו דחרטת 1.דומיא

בקצוה סק"ל'סי(ח"אכן מח)ד"ה רשע'הביא אם ואחרונים הראשונים

וסופו תחילתו של הדין לגבי שנתגייר לגוי או שגדל לקטן דומה תשובה ועשה

אם.בכשרות היא לאספיקתן או רשעו בעת שראה מה על להעיד נאמנות לו יש

בס"עע( ד"ש דלכו"ועכ,)'ז-'ק מבואר להעיד"פ יכול אינו דאורייתא למילי ע

תשובה א,וקשה.כשעשה מעיקרו החטא את עוקרת תשובה כאילו"דאי נחשב כ

רשע היה ולא חטא לא צ,כללמעולם העדו"וממילא לכל כעת כשר .ע"וצ,יותל

הרמב,והנה בפ"כתב ששוקלין",ג"התשובהכותמהלג"ם כשם

מיתתו בשעת וזכיותיו אדם אחד,עונות כל עונות שוקלין ושנה שנה בכל כך

למפרע1 עוקרת דתשובה הכרח ביומאואין דאיתא לו:)פו(ממה נעשין זדונות מיראה דהשב

נעשו זדונות מאהבה והשב כזכיותכשגגות לו הגמ"דאע,ת את הבינו דרבים ,כפשוטו'ג

כמס"וס למפרע"ל עוקרת דתשובה הגמ)שם(א"המהרש,י כונת דאין כלל'ביאר .ש"ע,להכי

ס אחרים"וכן אחרונים להרבה הגמ,ל דברי את אחרות'בבארם דרכים .מ"ואכ,בהרבה
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השנה ראש של טוב ביום זכיותיו עם העולם מבאי נחתם.ואחד צדיק שנמצא מי

למיתה,לחיים נחתם רשע שנמצא הכפורים,ומי יום עד לו תולין אם,והבינוני

לחייםעשה נחתם למיתה,תשובה נחתם לאו ע".ואם רב"והוא מימרת פ

בר בביאור.:)טז(ה"כרוספדאי לעיין אנן.זו'חתימה'ויש נימא,וניחזי אי

ה הגדרת מובן שפיר אז ולהבא מכאן אלא מועילה אינה ל"דר,'חתימה'דתשובה

א ההוא היום דינו"דאחר את עוד להשתנות עוק,א אכן תשובה אם רתאבל

נפק מאי אז לאמ"למפרע או נחתם דינו אי בין לשוב"סוהרי,איכא האדם יוכל ס

הראשונים"ועי,כ"אח חטאיו את להפקיע יוכל אתז הראשווןולשנות ,דינו

.ע"וצ

קשה הרמבד,ועוד שה"בדברי משמע האלו בעשיתועלתם ת"לשוב

בר,בלבדלבינוניהיא למיתה נחתם וע"דהרשע ליה"ה לית עודכ לשוב ,תועלת

יוה עד לו תולין הבינוני לחיים"ורק נחתם שב ואם ,כתבו"הב"בפ,אכן.כ

לעולם"אע" יפה והצעקה שהתשובה ויום,פ השנה ראש שבין ימים בעשרת

מתקבלת היא ומיד ביותר יפה היא י'שנ,הכפורים קראוהו"דרשו בהמצאו י

קרוב ע".בהיותו הגמ"והוא דברי דאיירי..)יח(ה"בר'פ משמע דבריו ומסתימות

אדם בעשי,בכל לשוב לרשעים ראוי התשובה,ת"ואף מתקבלת ההוא דבזמן

ממש.מיד משמע אח"וכן בהל"כ לכל"',זכהכ תשובה זמן הוא הכפורים ,יום

ולרבים לישראל,ליחיד וסליחה מחילה קץ לעשות,והוא הכל חייבין לפיכך

הכפורים ביום ולהתודות ישראלד,"תשובה לכל הרשעים,ראוי לשוב,ואף

לכל,כ"ביוה וסליחה מחילה יום הוא 2.ע"וצ,כי



הרמב,והנה הל"כתב בריש והיא",תשובהכותם אחת עשה מצות

לפני מחטאו החוטא ויתודה"ישישוב שבתורה",כתב'אכהובהל".י מצות ,כל

תעשה לא בין עשה מהן,בין אחת על אדם עבר בשגגהאם בין בזדון ,בין

דנח2 נראה היה בב'בפשוטו אלו'האמוראים דקשה,גמרות הרמבאלא שהביא מה את"על ם

שתיהן הגמ.דברי אפ'ובדברי כמ"גופא בפי"ל לר"ר'ש בינתים"ד:)זי(ה"ח השב מיתיבי

לו בבינוני"מוחלין דוקא ט(מיירי בדף ע"ולשיטתו אזיל"ז בדין"דצ,ב לזכות תשובה ).ל

י מש"ולדבריו דגם י"ל בדף ע"כ בעשי,א"ח הדין חתימת בבינ"דנקרע דוקא איירי .ונית

הרמב,אכן הכי"לשון משמע לא ברשעים,ם אף דאיירי .ל"וכנ,אלא
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הוא ברוך הקל לפני להתודות חייב מחטאו וישוב תשובה איש'שנא,כשיעשה

בי מעל למעול האדם חטאת מכל יעשו כי אשה והתודו"או ההיא הנפש ואשמה י

עשו אשר חטאתם דברים,את וידוי עשה,זה מצות זה מתודה.ווידוי אומר,כיצד

בעת',וכו ואשמות חטאות בעלי זדונןוכן על או שגגתן על קרבנותיהם שמביאין

שנ דברים וידוי ויתודו תשובה שיעשו עד בקרבנם להן מתכפר אשר'אין והתודה

עליה ב,חטא מיתות מחוייבי כל במיתתן"וכן להן מתכפר אין מלקות ומחוייבי ד

ויתודו תשובה שיעשו עד בלקייתן וכו,או בחבירו החובל שיתודה'וכן ".עד

ס"דהרמבומבואר התשובה"ם את מעכב דהוידוי וצריך",כתבב"הב"ובפ.ל

בלבו שגמר אלו עניינות ולומר בשפתיו צ,והיינו".להתודות בפה"דהוידוי ,ל

בלבד בהרהור סגי .ולא

ז האחרונים בקדושין"והקשו דתנן מהא ע,.)מט(ל אשה קידש מ"דאם

מקודשת גמור רשע אפילו צדיק תשובה,שאני הרהר והובאו,בדעתושמא

בפ צדיק.ה"האישותכותמהלח"הדברים נעשה גרידא בתשובה דאף ,ומשמע

דברים וידוי בלי א"שס'מצ(ח"המנ.ואף אות זצ"הגרי,)'ד הגרי(ל"ד ד"אגרות

מהל"פ ה'א צדיק)א"תשובה השם וחלות התשובה דכפרת ביארו רבים ועוד

דינן יסוד בעצם חלוקים הם הימנה בפהלכ.היוצאת וידוי בעינן אבל,פרה

בלבד תשובה בהרהור סגי צדיק שם .לחלות



דלפ ו,ז"ונראה התשובה שםדכפרת חלוקיםחלות הימנה היוצאת צדיק

להן הנדרשת התשובה בתוקף חלותן"י,המה בגדר עוד הם דחלוקים דכפרת,ל

מכ אלא אינה הצדיק שם חלות אבל למפרע חלה ולהבאהתשובה ישז"ולפ.אן

ישר למסילת אתליישב הקצוהים שהביא דס"מה ואחרונים הראשונים בשם ל"ח

פסלותו"דא בשעת שראה דברים על להעיד י,א את"דלעולם עוקרת דתשובה ל

למפרע לכפרתן,העוונות דוקא היינו החלו,אך שםאבל מכאןת אלא אינה צדיק

3.ולהבא

מש3 ל"ולפי יצחק בבית במאמרנו הנ)686-674'עמ(ט"כ דהדברים המה"נראה מדוקדקים ,ל

זצ"דהג אלחנן המס"ר דדברי ביאר העבירה"ל מן שיצא הקלקול בתיקון דוקא איירו וביארנו,י

ה לתיקון היא התשובה דכפרת דהמס"וא,קלקולשם נמצא התשובה"כ בכפרת דוקא איירי .י
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הדברים כנים עוד,ואם ליישב בדברי"עפיש כסתירה שנראה מה את ז

יונה תשובה.רבינו א(בשערי ט',שער רבות",כתב)'אות מדרגות והנה

הוא,לתשובה ברוך השם אל האדם יתקרב המדרגות תשובה.ולפי לכל ואמנם

סליחה היו,תמצא כלא העונות להיות שלם טוהר הנפש תטהר לא זולתי,אך

רוח ויכין לבו את האדם יטהר לאבות,אכן."וכאשר על,)ז"מט,ג"פ(בפירושו

דתנן פתוח"הא פתיחת",כתב"והפנקס שעור לכתוב ממתינים אין כי להודיענו

החטא שיעשה אחר הוא,הפנקס כתוב כבר המעשה בגמר נמנה,אלא שיהא כדי

ההוא החטא עליהן"שאע,עליו תשובה לבעלי נמחלין שהעונות אותן,פ נמנים

שנגמרו מיד לו"ואח,מלעשותןתחלה מוחלין בתשובה יחזור אם כדאמרינן,כ

עשאו,במדרש שלא כמי ונמחל,אינו עשאו ממי,אלא עושה שאינו מי שגדול

לו ומוחלין בדבריו.שעושה כסתירה דע"דבשע,ונראה כתב אפשר"ת תשובה י

ו למפרע לגמרי היו"להטהר כלא העונות הביא,"להיות לאבות בפירושו ואילו

תשובהמהמדר דבעל עשאו"ש שלא כמי ונמחל,אינו עשאו .ע"וצ,"אלא

הנ החילוק דלפי נראה בשע"אמנם דכונתו ליישב יש היא"ל ת

ממנה"דר,'טהרה'דה חלק או הכפרה כל או ד"מש'עי(ל בשער י'כ אכן,)ז"אות

למפרע דאע,חלה היא שם שהביא והמדרש לאבות בפירושו כונתו ג"ואילו

התשובה למפרעדכפרת ע"מ,חלה החלה צדיק השם חלה"מ אינה התשובה י

עושה"כ"וע,למפרע שאינו תשובה"מי הבעל מן רשע,גדול שם לו היה דלא

4.מעולם

אהע"ובשו ס"ל'סי(ז"ע כמתני)א"ל'עח דהמקדש,בקדושין'פסק

ע ואמר צדיק"אשה שאני זו,מ הרי גמור רשע היה אם מספקאפילו מקודשת

ת הרהר בלבושמא רע.שובה דבשו"ובהגהות ציין שם אליהו"א קול )'ב'סי(ת

אמר אם בהלכה גמור"דן צדיק שאני מנת הנ".על החילוק מקום"ולפי יש ל

דבכה לומר הקדושין"גדול יחולו לא דאיכא"דאע,ג שםג עחלות הרהור"צדיק י

ולהבא"אי,תשובה מכאן אלא שםואולי,ז גמור"חלות חלה"צדיק אלאאינה

לעולם צדיק שהיה מי .על

החלו4 לחידוש דקרי צדיק"ומה לבארי'מחילה'ש מש"עש יצחק"פ בבית במאמרנו ,)שם(כ

החלו ה"דביאור צוויי על דעובר הוא רשע הכי"וא',ש עוד מליחשב להיפסק דבכדי מסתבר כ

כה עד העברתו על מחילה .בעינן
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הרמב,והנה פ"דברי בריש גם בשמותכותדהל'רק דנים ,'צדיק'תשובה

להן,'בינוני'ו'רשע' הנדרשת מבני",כתב'אכהבהל.והתשובה ואחד אחד כל

ועונות זכיות לו יש צדיק.האדם עונותיו על יתירות שזכיותיו שעונותיו,מי ומי

על רשעיתירות בינוני,זכיותיו למחצה וכו.מחצה המדינה העולם'וכן כל וכן

ד".כולו השמות בפירוש הפרק את התחיל כהובהל.'בינוני'ו,'רשע','צדיק'הרי

הרשע'ב דין בפירוט מת",המשיך הוא מיד זכיותיו על מרובין שעונותיו אדם

וכו וכו'ברשעו מדינה כולו'וכן העולם כל הל"כמוו."'וכווכן אחר המשיך כהכ

בהל"הנ'ג הכתוב"אע"',דכהל גזירת השנה בראש שופר שתקיעת בו,פ יש רמז

וחציו'וכו זכאי חציו כאילו כולה השנה כל עצמו שיראה אדם כל צריך לפיכך

חייב,חייב וחציו זכאי חציו העולם כל זצ"והגרי."וכן ביתר"ד אף כן ביאר ל

שם כתב,דבריו בצדקה",דבהמשך להרבות ישראל בית כל נהגו זה ענין ומפני

ימות מכל יתר הכפורים יום ועד השנה מראש במצוות ולעסוק טובים ובמעשים

ומע"דע,"השנה הצדקה ריבוי בעשי"י במצוות ועסק שהוא"ט האדם מראה ת

ולתקן דרכיו את לשנות מעשיומהרהר עוונותיו,את לכפרת יהנו לא אם ,ואף

יעשה"מ ידן'צדיק'מ הצדיקים"ועי,על בספר יכתב ה.כ נמי דהיינו "רמז"וביאר

הנז שם'שבשופר דבריו נרדמים"ד,בתחילת והקיצו משינתכם ישינים עורו

בוראכם וזכרו בתשובה וחזרו במעשיכם וחפשו שאין"דאע,"מתרדמתכם פ

בר ר"מ,ה"וידויים תשובת צדיק"מ לשם אלא עוונותיו לכפרת באה אינה ה

מע,בלבד ועשיית תשובה בהרההור סגי 5.ט"ולזה

בהל שם לדבריו נשוב אדם"',גכהומעתה עונות ששוקלין כשם

מבאי ואחד אחד כל עונות שוקלין ושנה שנה בכל כך מיתתו בעת וזכיותיו

השנה ראש של טוב ביום זכיותיו עם שנ.העולם לחייםמי נחתם צדיק ומי,מצא

למיתה נחתם רשע הכפורים,שנמצא יום עד לו תולין תשובה,והבינוני עשה אם

למיתה נחתם לאו ואם לחיים בביאור".נחתם הדין"ונתקלנו דמאי',הנז"חתימת

למפרע"נפק עוונותיו עוקרת תשובה אם זו בחתימה איכא מה,אמנם.מ לפי

צדיק ושם כפרה בין ולא,שחילקנו עוונתיו לכפרת למפרע עקירה איכא דרק

ח"כ5 קדם בהררי זכרון)ה"ל'סי(א"ה בארוכה"ע,)237-232'עמ(וימי אחרים.ש ולביאורים

זה"כ"למש ענין המועדיםפרס,מ"בלח'עי,"ומפני וקונטרס שם )ז"רפ-ו"רפ'עמ(המפתח

משבא זצ"להגרמ)ז"רמ-ה"רמ'עמ(וזהב שפירא .ל"ש
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שםל ר"י,צדיקחלות דדין דכיון הנז"ל ע'ה השמות"הוא 'רשע','צדיק'פ

א,ל"וכנ'בינוני'ו חתימתה ע"אחר אף עוד לשנותה תשובה"א א,י א"דהא

למפרע אלו שמות לעקור עי.לעולם ויעקור ישוב אם עוונותיו"ואף את ז

יהיו"וא,הראשונים למפרעכ מצוות ריבוי עי"מ,לו יעשה לא ל"מ אלא'צדיק'ז

ולהבא בלבד,מכאן ולהבא מכאן אלא אינו אלו שמות שינוי 6.דהא



הרמב דדברי לעיל בפ"הוכחנו גם לשם'רק הבאה בתשובה עוסקים

בפ,'צדיק' דדבריו נוכיח לכפרה"ועתה הבאה בתשובה עוסקים 'אכהבהל.ב

בתשובתו",תבכ ומת מיתתו ביום תשובה ועשה ימיו כל עבר אפילו

אחר'שנ העבים ושבו והכוכבים והירח והאור השמש תחשך לא אשר עד

המיתה,הגשם יום שימות,שהוא קודם ושב בוראו זכר שאם ".מכלל

של לשונות הזכיר כפר,'סליחה'ו'מחילה'הרי היא 'בכהבהל.הדמשמעותן

התשובה",כתב היא ממ,ומה ויסירנו חטאו החוטא שיעזוב ויגמורהוא חשבתו

עוד יעשהו שלא וכו',וכובלבו שעבר על יתנחם תעלומות',וכן יודע עליו ויעיד

וכו לעולם החטא לזה ישוב אלו',שלא עניינות ולומר בשפתיו להתודות וצריך

בלבו דממש".שגמר הזכרנו דצרי"וכבר בתשובהכ דאיירי מוכח להתודות ך

ד'גכהובהל.לכפרה הא לעזוב"הזכיר בלבו גמר ולא בדברים המתודה כל

בידו ושרץ לטובל דומה זה השב"',דכהבהל,"'וכוהרי להיות התשובה מדרכי

י לפני תמיד ובתחנונים"צועק בבכי לשב"',הכהובהל"'וכוי גדול ושבח

פש ויודיע ברבים לכפרה"דע,"'וכולהםיועשיתודה בתשובה כולהו מיירי ,כ

א"דאל צריךה כללינו הלןכוכמו.וידוי אחר בהל"הנ'וכההמשיך ',זכהל

לכל" תשובה זמן הוא הכפורים ולרבים,יום קץ,ליחיד והוא 

ישראל"',חכהבהל,"'וכולישראל כל בו שנהגו ',טכהובהל"'וכוהוידוי

ה" הכפוריםאין יום ולא למקוםתשובה אדם שבין עבירות על אלא

."'וכו

דבטו6 ראיתי בר"שוב צדיקים"ד:טז(ה"א י"מ,ה באו")ל"עוד החתימה,א"ביאר דמשעת

דינו את לשנות קשה יותר צ,ואילך החתימה"ולשינוי מקודם יותר גדול מעשה הזו.ל וכדרך

ר על יצחק בפחד גם השערים)ג"כ'סי(ה"ביארו זצ"להגרא)ו"ר'עמ(ובמאורי גורביץ ,ל"ז

המועדים"וע.ש"ע בקונטרס ).ז"רפ'עמ(ע
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שהזכרנו דבריו לסתירת נשוב ה"דבפ,ומעתה דלבינוני"ג משמע ג

בעשיראויבלבד בפ,ת"לשוב ה"ואילו וה"ב ישראל"ו לכל דראוי משמע ואף,ז

בעשי,הרשעים משנ,אמנם.ת"לשוב י"לפי בדינ"ת עוסקות אלו דהלכות יל

חלוקין שבפ'דב,תשובה לכפרה"ההלכות בתשובה עוסקות כל,ב איירי דבהכי

בהל,הפרק כן יוה',זכהוכדמבואר היא"דתשובת וסליחה"כ וכיון,"למחילה

למפרע עוקרת התשובה להתכפר,דכפרת בכדי לשוב לרשע אף לעומת.ראוי

הרמב,זאת בפ"דברי ה"ם צדיק"ג לשם בתשובה איירי א,ג פדבהכי ריש ,ג"יירי

ר"וכ בדין לחיים"ה"כ נחתם צדיק שנמצא דה,"מי שםוכיון הבאהחלות צדיק

ולהבא"ע מכאן אלא חלה אינה תשובה לזכות,י בלבד לבינוני אלא אפשרות אין

הצדיקים של בספרן דינו,ולהיכתב נחתם לא אכתי הרשע"משא.דהא דכבר,כ

בר דינו בעשי,ה"נחתם ישוב אם יו"אף לא עית הצדיקים"כל בספר להיכתב ,ז

כרשע דינו נחתם בלבד"וא,דכבר ולהבא מכאן אלא זה שם לסלק שוב .א

הם דדברינו להעיר כמויש קושיית"דלא בתירוץ אחרונים הרבה ש

זצ"הגרי אור"ב בכוכבי הרמב',ודעימי)'ה'סי(ל שינה הגמ"דלמה מלשון 'ם

צריך,:)טז(ה"בר רק לחייםבכד'לזכות'דבינוני להיכתב בריבוי,י דסגי דמשמע

א דצריך',מצוה תשובה"וכתב נחתם7".לעשות הבינוני דין גם דלעולם ותירצו

למיתה,ה"בר נידון א"וע,והוא ע"כ אלא דינו גזר את לקרוע בלבד"א תשובה 8.י

הנ"ע,אכן חילוקנו עוונותיו"פ על לכפר אלא התשובה עקירת בכח דאין נמצא ל

אאבל,למפרע עי"לעולם לשנות הנידון"א של שמו חלות את גם היכא"וא,כ כ

בר האדם דין נגמר כ"דכבר א,ולמיתה'בינוני'ה שוב אף"אז זה דין את לעקור א

תשובה"ע עשיית .י

ר7 בר"גם והרי"ח שם שערים"ה במאה גיאות לזכות)ג"מ'עמ(ץ תשובה דבעינן הא הזכירו

ע.ג"בכה הם הירו"ודבריהם דברי ה"פ(ה"ר'פ כהנא)ג"א דרב כ(ופסיקתא ט,ה"פסקא ).ז"אות

ברכה"כ8 בעמק ב,תשובה(כ מוסר,)'אות א,ב"תשל(שיחות רצון,)'מאמר ימי מאמרי

זצ"להג)ד"רכ-ג"רכ'עמ( וולבה שלמה המועדים,ל"ר נפש,)ו"רפ'עמ(קונטרס משיב

מהל"פ( ה'ג י,ג"תשובה קו,)ד"אות קדושין על אברהם ה,ב"קצ-צ"ק'עמ(א"ברכת )'אות

ח"ומו [ועוד)ה"קנ-ג"קנ'עמ(ב"ה ג. דהיינו במש"וכנראה הכונה הגרי"כ בחידושי עה"ה ת"ז

בר].ש"ע,)ד"כ-ג"כ'עמ,הוספות(סטנסל נגמר הבינוני דדין כיסודם לדייק בדברי"ויש ה

לר"הרמב בדרשתו ברפ"ן בהע"ע(ה"ה בהע"ע(ד"ורפי)5'ש נר"וכמו).3'ש בביאוראהכ

הריטב"מש בר"כ שנאמר"ד:טז(ה"א ומה נר"בשם)ה רבו"מורי בשם דכ"ושו,"ו הגרא"ר י"כ

שליט הל"סורוצקין על יצחק בגבורת ).ל"ק'עמ(תשובהכותא



מ יצחק ח"תשס●'בית


ע העליון הכולל וקסנר"חבר ש





גדרי בקביעת סברא של האדירה כחה את להוכיח ננסה זה במאמר

סברא"למלוואפי,המצוות של ההיקף את נראה דקרא טעמא דרשינן דלא ד

התורה רצון קודם.בהכרעת שבואבל קצרה הקדמה נקדים הנידון לעיקר שנכנס

כללי באופן סברא של התפקיד את בע"וע,נבאר זה פיה"י שעל להגדרה נגיע ה

והגבלותיה סברא של כחה את .נבין

בש מקומות כמה הסברא"מצאנו מצד כלל או הלכה שלומדים וכגון1,ס

הגמ,.)עד(בסנהדרין שואלת ואל'שם ביהרג הוי שרציחה ,יעבורמנין

הוא",ומתרצת גברא...סברא דהוא דמא דילמא טפי סומק דידך דדמא יימר מי

טפי עוד2."סומק הגמ,ולא מקשה שלפעמים הוא"',אלא סברא קרא לי 3,"למה

הסברא מצד שמתחייב לדבר לפסוק נזקקים אנו שאין מבואר 4.הרי

ר"כעי בהקדמת כתוב לתלמוד'ז גאון "ניסים שהן: המצוות תלויותכל

אלוקים ברא אשר היום מן בהם מתחייבים הכל כבר דליבא ובאובנתא בסברא

דורות לדורי אחריו זרעו ועל עליו הארץ על מדרך.אדם נודעות שהן והמצות

ראוי שהיה מה לקדמונים מלחייב אלקים חשך לא הנביאים ודברי בעיןהשמועה

לחייבם מה."חכמתו לחייב קרא צריך שלא מבואר השכלהרי מצד מחויב .שכבר

ה מאת אינם אלו שמצות הפשט אותם'ואין מחייב שהשכל זה,אלא גם אלא

ה במשלי"וכמש',מאת ה",)ו:ב(כ ותבונה'כי דעת מפיו חכמה כ"וכ."יתן

ממיר'ר מ(ירוחם מאמרים "ח"חבר ויתורים) שום אין שכל של שהשכל,במצוה

טבע של מצוה הבורא,הוא מהנהגת שליח"עוהיא אנשי."י שנענשו מצאנו ולכן

חסד גמלו שלא על שגמ"ואע5סדום מז"פ אינו נח'ח שהשכל,מצות משום

אותו הרמב"וכמש6,מחייב ו(ן"כ "יג:בראשית אין) מושכלת מצוה שהוא מפני

להזהיר לנביא צורך בה 7."להם

תורה מתן לאחר אף שייך זה אם לעיין תורה,ויש ניתנה אמרינן שמא או

הל לרהולכאו.כהונתחדשה שאומרים לימזה וכדומהמה הוא סברא 8קרא
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תורה מתן לאחר גם ששייך גיסא.מבואר מאידך שמשמע,אבל מקורות מצאנו

ע רק שישר ומה שמותר מה לקבוע שצריך התורה"מהם והשקפות תורה דיני 9.פ

לחלוק שייך ולא פשוטים שהם אוביקטיבים סברות בין לחלק נראה ,עליהםאבל

אסיא"כמו לבי אזיל כאיבא ליה (דכאיב מו"ב" דידך"או:)ק דדמא יימר מי

טפי סומק גברא דהוא דמא דילמא טפי עד(,"סומק ששייך,וכדומה.)סנהדרין

מת לאחר גם פיהם על דין תורהלחדש סוביקטיבי,ן בחושהותוסברות תלויות

למוסריות שנוגעות אלו כגון ל,ורגישות שייך מקורשבהם שצריכים ומר

10.בתורה

מקוםומ מפורשתכל מקור שצריך אומרת לא ננסה,זאת אדרבה אלא

שע התורה"להוכיח ודיני המצות גדרי קובעים אנו סברא לא,פ שבעיקרון אלא

לזה חיצוני בסברא ושורשי,משתמשים עצמה התורה של בערכים משתמשים רק

התורה,המצות רצון לקבוע .כדי

נ לכך רבנודוגמא משה של במעשיו משה"הקב.מצא את מצווה ה

בסיחון "להילחם מלחמה: בו והתגר רש (החל ב" משה).כד:דברים עשה :ומה

שלום" דברי חשבון מלך סיחון אל קדמות ממדבר מלאכים (ואשלח ).כו,שם"

ה אליו שצוה ממה לשנות משה חצף זו"חז.'כיצד שאלה על ענו פי":ל על אף

המקו צוני לשלוםשלא לסיחון לקרוא סיני,ם ממדבר שקדמה,למדתי התורה מן

הקב:לעולם לישראל"כשבא ליתנה וישמעאל,ה עשו על אותה לפניו,חזר וגלוי

יקבלוה בשלום,שלא להם פתח כן פי על בדברי,ואף סיחון את קדמתי אני אף

אחר.שלום קדמות':דבר לעולמך',ממדבר שקדמת למדתי היית:ממך יכול

המצריים את ולשרוף אחד ברק פרעה,לשלוח אל שלחתני 11".אלא

ה"חז דבר של מפשטו לשנות משה העיז מדוע לנו מספרים משה–'ל

ה במעשי ה'הסתכל רצון את הבין פיהם ועל אחרים פי,אמנם.'במקומות על

שה נראה המילים מיידית'פשט במלחמה בערכים.חפץ גם מתחשבים אם אך

שה אחרים'המוסריים במקומות לנו ה,הראה דבר את לפרש ,אחרת'עלינו

שה שלום'כנראה דברי סיחון אל נשלח כל שקודם כך,התכוון אחר כשלית,ורק

בו,ברירה יתברך.נילחם רצונו כנגד חלילה יוצא אינו הערכי השיקול זה ,במקרה

ה של האמיתי רצונו לדעת לנו עוזר זה 12.'אדרבה

שבהרבה ומצאנו סבראהיות בתר אזלינן הא,מקומות על לתמוה יש

דקרא טעמא דרשינן אם תנאים סובר,דנחלקו דריש דלא שמאן נראה ומקופיא

סברא בתר אזלינן צ"וא,שלא דאו"כ דינים לומדים שאנו המקומות מכל פ"ע'ע

עוד.סברא דלכאו,ולא דקרא"קי'אלא טעמא דרשינן שלא 13.ל
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תח כמה להראות ננסה זה עבמאמר נקבעים מצוות גדרי שבהם פ"ומים

הנ"אח.סברא לשאלות נתיחס קי,ל"כ דקרא"הלא טעמא דורשים שאין וננסה,ל

שאזלינן בעצם מודים דקרא טעמא דורשים שאין שסוברים אלו שגם להוכיח

סברא דקרא,בתר טעמא דורשים מקומות שבכמה מודים 14.וגם



כי מצות של במסהגדר בברייתא מבואר ואם אב ,:)לא(קידושין'בוד

כיבוד" ומשקה...איזהו ומכסה,מאכיל ומוציא,מלביש מבואר'לכאו."מכניס

לאו הגוף הנאת נתינת הוא המצוה של הגמ,א"שהגדר הבינה שכך את'ומשמע

הפסוקים המצוה,ברם.משמעות גדר את שמרחיבים ראשונים כמה ,מצאנו

בתוכו ואמווכוללים אביו לבקשות הגוף'ואפ,שמיעה הנאת בהו דלית .בדברים

הגוף"ומ הנאת הוא הפסוקים שמשמעות מודים עצמם ראשונים שאלו משמע ,מ

אע המצוה"כלומר גדר את שמרחיבים המקרא,פ פרשנות את מרחיבים .אינם

א"וצ המצוה"ע גדר את לשנות להם מנין 15.כ

שה מצוות בכמה שמצאנו לבאר מהמצוהונראה שונה בתורה צווי

ת מצות לגבי וכגון להרמב"בסה'דעי,ת"בפועל י(ם"מ הואשה)א"עשה

לבניך" לאחרים,"ושננתם תורה ללמד ה,דהיינו תורהאבל תלמוד ,הוא

שע כהכשר רק בפנ"ולא כחיוב אלא לאחרים ללמד יכול כך דשייך.ע"י ויוצא

מוגבל באופן המצוה את מורחב)ויהצו(להגדיר באופן ).המצוה(או

הר בשיטת לבאר נראה תשובה"וכן לגבי הר,מ מלשון בתחילת"דהנה מ

המנ'הל דייק שס(ח"תשובה להתודות)ד"מצוה הוא הר,שהמצוה :מ"דכתב

שבתורה" המצוות תעשה,כל לא בין עשה מהן–בין אחת על אדם עבר בין,אם

בשגגה בין הא–בזדון ל-לפני

הוא המצוה."ברוך למקור פסוק כשהביא אלא,וכן תשובה של פסוק הביא :לא

וגו" יעשו כי אשה או עשו'איש אשר חטאתם של,"את פסוק שהוא

צ.וידוי להל"אבל בכותרת מלשונו אחת",תשובה'ע עשה ,מצות

ה ממש."',לפני להקשות יש בפי"וכן המשניותכ עלרוש

יומאנההמש ה"ובפ16בסוף מהל"ב בב17,תשובה'ז הוא'שגם אלו מקומות

תשובה לשון 18.מזכיר

שה"וי תשובה"ל לגבי להמצוה,ה הצווי בין לחלק הוא:שצריך הצווי

הר,וידוי לפי פסוק אין לשוב"דהלא אותנו שמצווה פסוקים,מ שיש ורק

להתודותשמחייב אותנו וידוי.ים הוא המצוה הצווי שלגבי ללימוד,נמצא דומיא
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לשוב.לאחרים הוא החיוב יותר כללי שבאופן שודאי מש"ולפ.אלא גם הרי כ"ז

בהל"הר מש'מ וגם הר"תשובה נכונים"כ בכותרת א,מ מדגיש'דבמקום הוא

א ובמקום המצוה'הצווי מדגיש .הוא

בג צריכי'דוג'ובאמת המצוהאלו את התורה פירשה לא למה לשאול ם

מהמצוה חלק הדגישה רק ולמה מהיכ.בשלמותה לעיין צריך את"ועוד להגדיר ת

לכאו הפסוקים אם מורחב באופן מוגבל'המצוה באופן המצוה את .מגדירים

לכאו המקור הסברא"צ'ולגבי מן שהוא אנו.ל שלפעמים הוא והביאור

ע מצוה של גדרה ה"מרחיבים המצוהי של השרש או בספר"וכעי.טעם מפורש ז

תצ מצות מבנ(ח"החינוך אם כי ישראל על מלך למנות "י"שלא :(

ואכזרים רשעים אנשים הצבור על למנות כן גם הרי..."שאסור

המצוה משורש דינים לומדים שאנו .כתב

מצוות"כעי'ולכאו בכמה שייך תשחית,ז בל החינוך'דעי,כגון בספר

במצורש":)תקכט'מצ( מאכל אילני להשחית ...לא

ולהכאיב העיר לאנשי להצר כדי עיר על כשנצור האילנות מלכרות שנמנענו

נאמר,לבותם זה כ[ועל וגו,]ט"י',דברים עצה את תשחית תכרות'לא לא .ואותו

שו לעשות שלא הלאו זה תחת נכנס כן הפסדוכמו בגד,ם לקרוע או לשרוף כגון

לבטלה כלי לשבר השחתה,או בהם שיהיה בם כיוצא ובכל אלו ענינים ובכל

בגמרא תמיד לברכה זכרונם ע[יאמרו לב בל]א"קידושין משום עבר קא והא

."תשחית

מדאו איסור שיש השחתה'ומשמע מאכל,בכל באילני רק דייק,ולא וכן

דרשה"וצ19.ח"המנ דליכא השחתהע שאר אסרה,שמרבה רק התורה ושמא

מלחמה בשעת פירות את"ועכצ.אילני להרחיב אותנו מכריח להאיסור שהטעם ל

המצוה מלחמה,הגדרת בשעת פירות אילני לגבי אלא אסור שיהא מסתבר 20.דלא

צער"וכעי איסור לגבי מה,חייםבעליז שהוא י"רשב'יע,ת"להסוברים

קכח( צער"ד:שבת משאהשלמ)ה תחת הרובצת בבהמה פריקה ממצות ,דוהו

עמו:'שנ תעזב חיים,עזב בעלי צער משום היא שהמצוה דקרא טעמא 21.ודורשים

י ע"ושמא המצוה את התורה כתבה שלפעמים דוגמא"ל גבי.י למשל

שזינתה"א למזיד,א התורה קרא,"בעיר"שקראה ופשיטא".בשדה"ולאונס

לרצ"בעיר"ש כינוי אלא לאונס"בשדה"ו,וןאינו כינוי מציירת,הוא שכך אלא

הדין את א,ולמעשה.התורה אינו הדין בעיר"הגדרת שזינתה מזה,א ולומדים

א היא הדין שהגדרת אלא ברצון שזינתה איש אשת ברצון"לכל שזינתה והסבר.א
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חיים"כעי בעלי וצער תשחית בבל שייך לכאו,ז בדוגמאות'אבל לנו יועיל לא זה

לעילשהב ת,אנו או,ותשובה,ת"כגון שלימוד.א"וכיבוד לומר שייך דלא

תורה לתלמוד דוגמא הוא דוגמא,לאחרים רק ולא נפרדים דברים שני וכן.דהם

לתשובה דוגמא הוא שוידוי מסתבר היא,לא ותשובה בפה דיבור הוא דוידוי

בלב לכיבוד.הרגשה דוגמאות הם ומלבישו שמאכילו משמע לא אמאי"אד,וכן כ

המצוה עיקר הוא הגוף שהנאת הראשונים שעשה,כתבו אמרינן הגוף בהנאת ורק

ל הוי,ת"דוחה הגוף שהנאת רק ולא הגוף הנאת הוא המצוה גדר שעיקר ומשמע

יותר כללי לדבר .דוגמא

כמש הוא הביאור המצוה"שע,כ"אלא את מרחיבים אנו סברא פ

הרחבה מחייב המצוה לגבי.כששורש ואםכגון אב דקרא'שלכאו,כיבוד טעמא

שלנו לההורים חייבים שאנו הטוב ההכרת אותנו'ולכאו,הוא מחייב הטוב הכרת

גם אלא לשתות מים כוס להם להביא מאתנו כשמבקשים רק לא בקולם לשמוע

לישון ללכת מאתנו המצוה"ועפ,ש"דמ,כשמבקשים את להרחיב למדים אנו ז

דברים שאר .לכלול

י"וכעי ת"ז לגבי כ,ת"ל תורה"דלמה לבנינו ללמד חשוב משום,כ

ימינו ואורך חיינו היא חכמת"וע,שתורה ולומדים לעשות מה יודעים אנו תורה י

וכו תורה"וא',אלוקים ללמד מהמצוה חוץ גם תורה ללמוד חשוב שמאד ודאי כ

תשובה"וה.לאחרים לגבי ה"שע,ה אל לשוב שצריכים הוא לוידוי שהטעם ',כ

מלפניו נתרחקנו חטאינו תשובה,שמפני מחייב ודאי בלא,וזה וידוי דהלא

בעלמא מילים פיטפוטי אלא אינו 22.תשובה

אלא בשלמותה המצוה את פירשה לא התורה למה ששאלנו מה ולגבי

מהמצוה חלק רק היינו"י,הדגישה שלא דבר אותנו מלמד הציווי פעם שבכל ל

יו כללי הצווי היה אילו תשובה.תריודעים לגבי אנו"ע,כגון וידוי הוא שהצווי י

וידוי של החשיבות את הר'שלכאו,יודעים לפי מעכב חלק"וידוי ומהווה מ

המצוה של הוידוי,חשוב ערך יודע הייתי לא תשובה הצווי היה ולגבי23.דאילו

י"ת ת"ת שחיוב מדגיש לאחרים תורה ללמד הוא שהצווי דזה רק"ל אינו ת

האדם העולםשלמות תיקון י"א24.אלא את"נ מפרש התורה מקום שבכל ל

ו האידיאלי בצורה ביותרהמצוה אותו"ועמשוכלל להרחיב נדע אנחנו סברה ,פ

אליו לצפות שעלינו האידיאל מהו נדע גם בת25.אבל ללמד"כגון הוא האידיאל ת

שע המסורה"לאחרים את ממשיכים כך ע.י הוא תשובה של וידוי"האידיאל י

כדיבפ תשובהה הרגשות כאו.להתגבש של ואמו"האידיאל לאביו לתת הוא א

שע הגוף אותנו"הנאת כשגדלו לנו נתנו שהם הטובה את מחזירים אנו כך 26.י
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שלכאו"שו להחזו'מ דכתב"כוונתי סי"באה(א לב,ח"קמ'ע .)קידושין

הרשב או"בביאור כיבוד מצות את שמרחיב "א"א דאו"דמ: חיוב הוא ישהר'מ

 ומוראו אב מאכילו,בכיבוד של בכיבוד הוא העשה שעיקר אלא

תוס,ומשקהו שכתבו כב'וכעין אהיתרא"ד:שבועות כמו'ולכאו27."ה כונתו

מהו"שע,שכתבתי לומדים אנו המצוה שרש התורה"י שפי28."רצון דאף 'נמצא

של אמך"המילים ואת אביך את מ"כבד ולהשקהו להאכילו לומדיםמ"הוא אנו

ע"ג המצוה את ולהרחיב התורה רצון מהו זה"כ מתוס29.י בשבועות'ודוגמתו

מדאו שהוא שאף שיעור חצי בענין מהר"מ'מיירי ועומד מושבע נחשב לא מ

לכאו"והחזו30.סיני תוס'א שכוונת דבר'הבין אסרה שכשהתורה כגון,לומר

אפ,נבלה לאסור היתה התורה שכיו31ש"כ'רצון לאאלא בקרא מפורש שאינו ן

ועומד מושבע 32.נקרא

או כיבוד שרק"ולגבי יודעים אנו הרי הגוף בהנאת הוא שהצווי זה א

עדל לומר שייך הגוף הנאת מאלוקיך(ת"לגבי ויראת של הדרשה דהוא)לולי

המצוה לאביו.עיקר לשמוע החיוב להגדיר יודעים אנו הרי יותר כללי באופן אבל

ע הציווי"ואמו ומשקהופ מאכילו החזו"וכעי.של כתב קמ(א"ז )ח"קידושין

המהרי שפסק למה ג(ק"בנוגע ענף קסו איזו)'שורש מלישא בבן האב מוחה דאם

דא הבן בה שיחפוץ האב"אשה אל לשמוע ברמ(צ יו"ונפסק סו"א ר"ד ,)מ"ס

הראשונים דברי את סותר זה בתוס(דאין מובא הירושלמי לא'וכן :קידושין

ואמו)ט"רה"ד אביו רצון למלאת חיוב שבכה,שיש צריך"משום האב ג

בנו רצון מפני רצונו שאינו,לבטל כמו כזה קיצוני בכיבוד חייב הבן ואין

אפ חפציו חומד שהאב מפני לאביו מתנות ליתן הבן"למ'חייב משל ונראה33.ד

ש למדים אנו הרי ומלבישהו מאכילו הוא שהציווי שממה הוא איןשהביאור

קיצוניים כשהם האב רצונות למלאות אומרת,חיוב התורה היתה אילו אבל

אפ כולל שזה חושב הייתי ואמו אביו רצון למלאות קיצוניות'שצריך 34.בקשות



דלכאו זה כל על להקשות שיש למרהאלא רק דאמרזהו שסובראן

דקרא טעמא לכאו,דדרשינן דל'אבל פוסקים דרשינןאנו בדין(א חילוק כשיש

פיע ור'שר,)הטעםל הל'יהודה דרשינן(י"כרכהשמעון דלא אלא35).שסובר

ברמב מקומות מכמה הקשו כמ"שהאחרונים שפסק מהם שמשמע דאמרם אן

דקרא טעמא 36.דדרשינן
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בהש מקומות מצאנו שלכאו"וכן הדין'ס וקובעים דקרא טעמא דרשינן

הטעם"ע המח,פ מובס'כגון "נהדרין הוא: בזיונא משום משום,קבורה או

הוא מינה?כפרה נפקא גברא:דאמר?למאי לההוא דליקברוה בעינא .לא

הוא בזיונא משום אמרת כמיניה,אי כל הוא.לא כפרה משום אמרת אמר,ואי הא

כפרה בעינא דלכאו"וצ."לא דאו'ע מצוה הוי תקברנו"דכתיב',קבורה קבור "כי

בטעמו"וא)כג:כאדברים( פליגי האיך 37.כ

רבה דאמר הא יח(וכגון במקצת.)כתובות מודה תורה אמרה מה מפני

ישבע בע,הטענה בפני פניו מעיז אדם אין נפק,ח"חזקה שנובע"ויש לדינא מ

דקרא,מהטעם טעמא דדרשינן דסובר משמע הגמ.ולא ספק כגון צ"ב('או .)מ

בדישו שור תחסום לא איסור ומתרזתלגבי אוכלת שהיתה בבהמה שייך האם

מעיים"פרש( בבני חולי לו שיש עובר,)י שאינו כמש,ופשטו הוא כ"והטעם

יג"הר שכירות הנאתה,ג:מ על אלא תורה הקפידה שלא נהנית,לפי אינה .והרי

קי שבאמת כאלו קושיות מכח הבינו מהאחרונים מקצת טעמא"ובאמת דרשינן ל

מצוה"במנ'עי(דקרא ובשד"תסח יד"ד כלל ט מערכת לא"מ,)ח בפשטות מ

צ"וא,דרשינן הנ"כ מהמקורות דרשינן שכן נראה למה .ל"ע

שלכאו מקומות בכמה מצאנו טעמא'וכן דורשים אם הראשונים נחלקו

הבן38,דקרא פדיון לגבי דכתוב הא תפדה"וכגון חדש מבן (ופדויו במדבר"

רש).טז:יח מט(י"לפי יחז"ד.בכורות של)ירה חודש"הטעם משום"מבן הוא

נפל הוי לכן קודם מת ל"ולפ39שאילו בתוך שמת אף חדשיו לו שכלו ידוע אם 'ז

חייב יהיה ע40.יום החיוב את שמגדירים דקרא"נמצא טעמא בכורות('ותוס.פ

מת"ד.מט יא"ב,ה בכור"ד:ק וסובר)ה בבן'דאפ"חולק חדשיו לו דכלו לן קים

רחמנא תלה שתוס,"חדש אף נפל'דהיינו משום הוא דקרא שהטעמא כמו(מודה

קלה בשבת הדין"מ:)שמבואר את משנה לא דקרא הטעמא 41.מ

שלכאו מקומות מצאנו דקרא'וכן בטעמא הראשונים היכא,נחלקו ואף

נפקותא ד,שיש הא תתגודדווכגון לא דאיסור בטעמא הראשונים 42.נחלקו

שהטעם:)יגיבמות(י"רש כבסובר שנוהגין דנראה הרא"וכ,תורות'משום ש"כ

א( הרמב.)ט:שם מחלוקת)יד:יבז"ע'בהל(ם"אבל למנוע כדי שהוא וכן,כתב

בספה גם מ"ל(מ"ביאר מנהג"ונפק.)ה"ת לענין דנראה,מ משום שאסור נימא דאי

במנהגים'כב האיסור שייך לא אולי המחלוקת,תורות מפני שהוא נימא אי אך

ש במנהגיםבודאי אף הרמב.ייך שייך"ואמנם תתגודדו לא דאיסור כתב שם ם

במנהגים הרא,אף במנהגים"ומאידך תתגודדו לא שאין העלה אזלי'לכאוו,ש

האיסור טעם בגדר .לשיטתם
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שלכו לפרש פשטיה"ונראה את סותרת דלא היכא דקרא טעמא דרשנין ע

שלכו"וכמש.דקרא המאמר בתחילת סב"כ בתר אזלינן דלא.ראע בלאו וכגון

דקרא פשטיה סותרים הטעמים מין היוצאים הדינים אין גבי.תתגודדו וכן

ר.ב"פדיוה דפליגי ור"ומה המקרא"י פשטות סותר שהטעם במקרה הוא ,ש

ר"דבכה סובר שא"ג המקרא"י פשטות לסתור גבי"ועפ.א דפליגי הא לבאר יש ז

כפרה,קבורה או כבוד משום הוא פשט"דע,אם שייךפ לא קבורה מצות דקרא יה

ב בהרוגי אדם"ואע43,ד"אלא בכל ששייך לן דקים את,פ להגדיר רשות לנו ניתן

ע טעמו"המצוה המת,פ כבוד משום שהוא לומר את,כגון סותרים אנו דאין כיון

המקרא אלמנה"משא.פשטות בבגד ודאי,כ עשירה באלמנה אלא שייך שלא לומר

דקרא פשטיה ברורדהיינ.סותר לא באופן קבורה מצות את אמרה כשהתורה ו

ע"בכה המצוה את להגדיר שייך דבכה"ג הטעם הכח"פ שמסרה לומר שייך ג

ע המצוה את להגדיר סברא"לחכמים 44.פ

מלו משמע "דתנן).קטו(מ"בבהמשנה'כך ענייה,אלמנה: שהיא בין

עשירה שהיא אותהבין ממשכנין אלמ,אין בגד תחבל ולא ע"וצ."נהשנאמר

בעשירה בין בעניה בין ששייך מוכיח הפסוק ר,דהאיך פליגי ור"דבזה .ש"י

הנ ניחא"ולפי שא,ק"דה,ל שנ"הטעם משום הוא הכא דקרא טעמא לדרוש 'א

אלמנה" בגד תחבל ענייה,"ולא שהיא בין הוא הכוונה דקרא פשטיה ולפי

עשירה שהיא הקרא,בין פשטות את לסתור לנו אין הסבראולכן את לקיים .כדי

בתוס"שו בהדיא מבואר זה שחילוק צ"ב(ש"הרא'מ הגמ.)מ ספק 'גבי

בדישו שור תחסום לא איסור אוכלת,לגבי שהיתה בבהמה זה איסור שייך האם

מעיים"פרש(ומתרזת בבני חולי לו שיש עובר,)י שאינו הגמרא והטעם,ופשטה

נהנית שאינה התוה.הוא מהו"ד(ר"וכתב דקרא'אפ",)ה טעמא דריש דלא למאן

וכו עשירה בין עניה בין אלמנה בין'דאמר משמע דקרא דפשטיה משום היינו

אי בהמה של לטובתה אלא אזהר לא דרחמנא פשיטא הכא אבל עשירה בין עניה

תצטער דלא משום אי לה דמעלי 45."משום

ש"שר):עה(במנחותיןועי סובר אש משיח כהן ומנחת כהנים יןמנחת

פתיתה קמיצה,בהן בהן שאין פתיתה,מפני בהן אין קמיצה בהן שאין .וכל

דר קמיצה"דהיינו להכשיר כדי הוא פתיתה של הטעם שכל הבין וממילא,ש

פתיתה ליכא קמיצה להרשבוהקשה.כשליכא המיוחסים שהלא"בחידושים א

פיתים"כתוב כהן"מנחת מנחת של לה"דר":רץותי.בהפרשה דריש לא ש

דר דכיון פתים בה ש"שיהא     

כ באה היתה לא ושבירה דפתיתה ליה אחריה"ואית הנעשית קמיצה בשביל א
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פי יפרש הרי פתיתה בה לית קמיצה דליכא במנחה דר'והלכך תופיני"פיתים ל

פיתים מנחת שנקראה מחבת מנחת שהיא פיתים כמנחת שתאפה פיתים ".מנחת

שלר מבואר דקרא"הרי פשטיה כנגד אף דקרא טעמא דורשים ובזה,ש

ר שלמ.י"פליג אלא הפשטות כנגד שדורשים רק לא"ולא דקרא טעמא דרשינן ד

הסברא את לקיים כדי הכלל מן יוצא ששייך שסובר עשירה(רק אלמנה ,)כגון

מסתבר הדין שיהא כדי דחוק באופן הפסוקים את שנפרש נגיד,אלא שהואולא

גזה או דחוק"ולמ46.כ"חידוש פשט שנגיד קודם דקרא טעמא דרשינן לא ד

הסברא,בפסוק כנגד שהוא ואף חידוש הוא דהדין .נימא

שר מקומות עוד שיש לקיים"ונראה כדי בפסוקים שדוחקים סובר ש

סתירה(סברא תהא שלא כדי רק עא'דעי,)ולא "בסנהדרין ר. וכי'אמר שמעון

זה שאכל מוציאיםמפני ואמו אביו האיטלקי יין לוג חצי ושתה בשר תרטימר

לסקלו להיות,אותו עתיד ולא היה לא נכתב,אלא שכר,ולמה וקבל הרי."דרוש

ר"ע עקר סברא התורה"פ מן שלמה מצוה 47.ש

שר חולק"ואף ע,י דקרא פשטיה עוקרים שאין דקרא"וסובר טעמא ,פ

ע"מ לפעמים עוקר"מ החכמים גם סברא מפשטיהפ קרא תוס"וכמש,ים יבמות'כ

לרבות"ד:יא( במחזיר"וא",)ה דקרא דפשטיה מפשטיה קרא רבנן מפקי והיכי ת

כתיב כיון"וי48גרושתו גרושה לנישואי טומאה למיקרי להו מסתבר דלא ל

היא היתר שע."דבעילתה מפשטיה"הרי הפסוק את מוצאים אנו סברא אלא,פ

סברא שצריך סוברים חזקה,חזקהשהחכמים סברא אינו דקרא .וטעמא

מבואר"וכעי סי"ב(במרדכיז שחז,)קלח'ק מקומות כמה ל"שהביא

התורה לכללי טעם מודה"כגון,נותנים תורה אמרה מה הטענהמפני במקצת

יח("ישבע בסוטה"וכן,.)כתובות אחד עד תורה האמינה מה ג("מפני ,.)סוטה

בברזל"ו יד נאמרה לא מה עו("מפני טעםוביאר,:)סנהדרין ליתן שבאו שבמקום

תימה של בדין,לדבר לחלק דקרא טעמא דורשים הכל כנ.לדברי ,ל"והביאור

דקרא טעמא דורשים של לעיקרון מודים חכמים אף דורשים,שבעצם שאינם אלא

דקרא פשטיה מודים,נגד תימה של בדבר .אבל

הזה"וע היסוד דק,פ טעמא דורשים החכמים סתירהשגם דאין היכא רא

דקרא בש,לפשטיה סוגיות כמה ליישב המח.ס"יש גבי'וכגון לעיל שהבאנו

הבן רש"די.פדיון מודה כך דמשום ל"ל תוך בנו את פדה דאילו הבן פדיון גבי 'י

הפדיון חל מט(שלא דכ"ד.בכורות טעמו)ע"ה שלפי נפל(ואף לו)חשש היה

לכה נפל"לחול היה שלא כשנתברר דקרא,פ פשטיה יסתור שזה משום והוא

תפדה(" חדש מבן בפדיון").ופדויו חייב חדשיו לו שכלו שידוע שמי לומר אבל
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שמת ל,אף לשיעור שטעמא נפל'משום חשש משום הוא פשטיה,יום סותר אינו
בגדר אינו וממילא דקרא"דקרא טעמא ."דרשינן

ה מסוטה ראיה ל'שהגמ:עוד איסור יש אמאי סוטהדורשת לספק ,יבם

יוסף" רב אמר,אמר אחר:רחמנא לאיש והיתה והלכה מביתו דלא,ויצאה

לביתיה אמרת,ליסתריה יבומי:ואת נמי ע."תתייבם המצוה שמגדירים פ"הרי
הגמ,הטעם אין התי'ובפשטות דר'או .ש"אליבא

כעי זהושמא הפאותן גילוח איסור לגבי דעהיו(בטוריןדעי,מצאנו רה

קפאסימ "שכותב,)ן הרמב: כתב באלו גם הזקן והשחתת הראש ם"הקפת

כן שעושין מפני הכתוב צריכים"עהגוייםשאסרם אנו ואין מפורש אינו וזה כ

טעמן נדע לא אף עלינו הם מלך מצות כי למצות טעם ובביאור."לבקש

עי סק"בט'מחלקותם שם "א"ז הרמב: עם חולק דבזה תלה"דהרמב,ם"ונראה ם

ואדין שלהם חוק שהוא כוכבים בעובדי שלום"זה משום היתר לפעמים יש כ

בסי שמצינו כמו ב'מלכות סעיף שזה.'קעח מפורש אינו שהרי הטור כתב זה ועל

עכו חקות משום באיסור"יהיה אלא מלכות שלום משום היתר מצינו ולא ם

עכו חקות זו"וכ,ם"משום למצוה אחר טעם יודעין אנו שאין כיון ממילאת
כמפורש וכו,הוה למצות טעם לידע צריכין אנו אין דהא אינו ."'זה

עליושה)עט'סיב"ח(מאירותפניםת"שובעלךא חלילה":יג אומר ואני

הרמב לדעת כן בסי"לומר שנזכר מה דאף ומלקינן"קע'ם התורה מן דאסורין ח

הרמב לדעת פ"עליו שלא מפני מלכות לקרובי חכמים והתירו שוםם תורה ירשה

אבל למלכות לקרובים להתיר ראו והם לחכמים ומסרה דבר

מ כותים חוק מפני שהטעם דאל"אף ישראל כל על זו מצוה חל כ"מ

הרמב ע"לדעת אלא החוקים בשאר זה לאו תורה כללה לא למה כדאמרן"ם כ
הרמב לדעת לומר לאו"וחלילה למלכות לקרובים להתיר תקיפום 49."דלא

כמש כונתו ברור,כ"ושמא לא הקרא שמסרה,דכשניסוח לומר ושייך

המצוה את להגדיר לחכמים ע"בכה,הכח המצוה את להגדיר שייך סברא"ג פ

דקרא ברורה.וטעמא הכתוב כשכונת המצוה,אבל את להגדיר שייך שייך לא
למ"ע אלא דקרא וטעמא סברא דקרא"פ טעמא דרשינן .ד

מוב"ועפ הרז מקומות בהרבה למה למצות"נים הטעם את מביא מ

בהל,מסוימות "ב:א(גניבה'וכגון תורה): דין שהוא כל לגנוב לגנוב,אסור ואסור

שחוק להחזיר,דרך מנת על לגנוב לשלם,או מנת על לגנוב אסור,או הכל

".הטעם"וצ נקט אמאי קי,ע דקרא"הלא טעמא דורשין אין .ל
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י לומרושמא בקידושין"שהרש דאיתא הא לישב כדי כן כתב .)סט(מ

ליטהר'שר ממזרין יכולין אומר בגמ,טרפון רבי,דלכתחילה'ומסיק רוצה והיה

שמלאי דרבי לאושפזיכניה עצה לתת גנוב"שמלאי עברי,זיל בעבד ."ואיזדבן

לטהר כדי לגנוב מותר האיך הראשונים הריטב"וז,והקשו ידק(א"ל :):ידושין

תורה" של לאו על ויעבור שיגנוב שמלאי רבי לו שיאמר דעתך על תעלה ,וכי

בפרק כדאיתא לאו יש כפל תשלומי לשלם או למיקט מנת על בגונב אפילו שהרי

נשך ס"ב(איזהו ב"מ דוקא'שהגמ'ותי.)"'א לו,לאו מתיעץ היה לא ובאמת
הכי",לגנוב אמר דמילתא לרווחא ."אלא

הריטבאבל על חולקים ראשונים התוס.א"הרבה קידושין(ד"רי'כגון

"שכתב.)סט לשלם: שבדעתו כיון בדבר איסור זרעו,אין להכשיר ."ומתכוין

ברשב"וכעי "סט'קיד(א"ז דורותיו.): לטהר כדי מותר היה זה דבענין ."אפשר

התוה מותרל"ס)שם(ר"וכן י.שהיה ג"ושמא שזהו הר"ל כונת במ"כ הטעם"מ ש

אסורה כזה בכך"דגניבה עצמו ירגיל גנבה,"שלא האיסור של שהטעם דכיון

אלא"ע אינו להחזיר בכך"מ עצמו ירגיל בכה,"שלא שייך"ממילא שלא אינו,ג

דקרא"ואע.אסור טעמא דורשים שלא בקרא,פ מפורש האסור אין שכאן ,כיון
דקרא פשטיה סותר אינו דו,והטעם אין של חסרון דקראליכא טעמא 50.רשין

הזה"וע היסוד סתירה,פ דאין היכא דקרא טעמא דורשים החכמים שגם

דקרא בש,לפשטיה סוגיות כמה ליישב ביבמותוכגון.ס"יש דאיתא :)פט(הא

אע שמתה קטנה לאשתו ליטמא לכהן מדרבנן"שמותר אלא קידושיה שאין ,פ

מצוה" מת לה דהויא לה...משום ירתי דלא להקריא,כיון ענו ונתקשו."ולא

כיון"בתוד'עי(הראשונים יקברוהו)ה ודאי שתי"ברמב'ועי.שלמעשה וכיון"',ן

אחרים מוצא כשהוא אפילו עליו חכמים הטילוה קבורתה,שכן שתהא כדי

הקרובים,מזומנת טומאת תורה התירה נמי דקרא."שלפיכך הטעמא דהיינו

הוא למתים להיטמא כהנים התורה מזומנתשהתירה קרובים קבורת שתהא ,כדי

קבורתה שתהא כדי ליטמא כהן להתיר עקירה נחשב זה אין כאן גם ולפיכך

שאע'ולכאו51.מזומנת הוא דקרא"הביאור טעמא דרשינן שלא שאין,פ כיון
ההל את לקבוע לנו יש הפשטות סותר דקרא"ע'הטעם טעמא .פ

דאו דינים מגדירים אנו שלפעמים ראינו ע,סבראפ"ע'כבר פ"ובפרט

התורה שהכלומר,סברת המוסריים בערכים מתחשבים יכולים'אם אנו לנו מסר

המצות הגדרות ע52.לקבוע המקרא"לפעמים פרשנות לקבוע יכולים מסוים כלל י
הלכה במ.וגדרי מצאנו לזה במשלי"דוגמא "יז:ג(ש נועם) דרכי 53."דרכיה

אכתי שכתבנו היסוד כתבתיע"צועיקר יבחרולא והמעיין להעיר .אלא
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הגמוח1 שכותב הבודדים המקומות מן ע'וץ דין שלומדים סברא"בהדיא בגמ,פ הכללים מן מקורם'הרבה

ש"אע,מסברא בגמפ במפרוש כן כתוב של.'לא הכלל אפיכגון זה אחר בזה שאינו אינו'כל אחת ,בבת
רש קידושין"שכותב סברא):נ(י של"א.שהוי הכלל איסורנ על חל איסור התוס,אין ביבמות'שכותב ישנים

מסברא):יג( (שהמקור עי. פג'אבל א"תוד:בסנהדרין חלות שממעט דרשה שיש וסובר שחולק פרט יסורה
איסור ר.)על דאמר הא הנמוי"וכן לפי קונות בב"מעות מסברא"י אלא יליף מקרא לאו .מ

נוסף2 חידוש כאן בגמ"דעי,טמון "דאיתא'ש כן,תניא: נפש ורצחו רעהו על איש יקום כאשר כי אומר רבי
הזה מרוצח,הדבר למדנו מה למד,מעתה?וכי ונמצא ללמד בא זה לרוצחומק...הרי המאורסה נערה ,יש

יעבור ואל יהרג רוצח תעבור,מה ואל תהרג המאורסה נערה שאע".אף מבואר שרציחה"הרי שהמקור פ
סברא הוא יעבור ואל יהרוג בהיקש"מ,הויא ממנו ללמוד שייך לדין,מ אלא היקש שייך שלא אמרינן ולא
סברא ולא הפסוק מן שנלמד א,שהוא הרי סברא שהוא מאחר הרגיליםאלא לימוד לכללי נכנסת סברא ותו

בהדיא הדין נכתבה עפ.כאילו גמ"ושמא אותו על לשאול שניתן אחרת קושיא ליישב יש אין',ז דלפעמים
הכרחית למות,הסברא וקרוב זקן אדם שיש יעבור"שמ,וכגון ואל יהרוג ובריא צעיר לאדם אמרינן .מ

שמ"ואע לטעון שיש אנו"פ שאין קיימת הסברא בנמ של הערך על לדון הסברא"מ,א"יכולים אין מ
ע,פשוטה דין לחדש שייך שלא נוכיח אא"ולקמן סברא פשוטה"פ סברא היא הסברא שנחלקו.כ ועוד

הדין בגדר בנ,הראשונים לזרוק שרוצים במקרה ע"כגון תינוק"א מח,ג שייך ע'ואם פשוטה"בזה שאינו .כ
ע הנ"אבל י"פ הדין"ל שעיקר שאחרי על סברא"נלמד בהדיא,פ בתורה נכתבה כאילו הוי הדין אותו הרי

מיניה( לאקושי שייך הכרחית"וא)ולכן אינו שהסברא במקומות גם ששייך לומר ניתן נכתבה,כ כאילו
בהדיא בנ,בתורה בכל שתלוי לומר ניתן דיני"שלא ככל הוא הרי אלא שייכת הסברא מתי בעצמו לחשבן א

כללי בהם שיש וגדריםהתורה שייכת,ם שהסברא היכא רק קיים שהדין אומרים .ולא
עי.).כה(ונדה,.)כב(כתובות,:)מו(ק"ב3 עה'וכן "בפסחים למעוטי: קרא לי למה לפני.ההוא השתא

כן עושין אין ודם בשר שכן,מלך כל לא הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך שפ"וע."לפני שם"ע .א
עודו4 מ,לא שאנו עאלא לנהוג סברא"חוייבים שאינו"אע,פ גמור"ק"פ ביבמות."ו מבואר ).סב(כך
מדעתו" משה עשה דברים המקום,שלשה לדעת דעתו האשה:והסכימה מן הלוחות,פירש והוסיף,ושיבר

אחד ק'ובג."יום משה דן ע"המקומות ה"ו שאמר אחר דבר היו',פ שלא כיון מדעתו שעשה נחשב אבל
גמור"ק" תוס"וכמש,"ו .שם'כ
החזיקה",)מט:טז(ביחזקאל'מבוכ5 לא ואביון עני שלך",)י:ה(ואבות,"יד ושלך שלי סדום...שלי ."מדת
הז"ולפ6 של הצורך מהו לשאול יש בנ'ז כלל"מצות אותם,נ מחייב כבר השכל י.הלא כדי"ושמא שהוא ל

ע קיום שייך ה"שיהיה צווי העולם("'פ אומות י"א").חסידי הז"נ בכל חידושים שיש יודעים'ל שלא מצות
סברא"ע רציחה,פ גבי איסור,כגון חסדשיש היריון(הפלהנ"א)אותנזיה(המתת .)הפסקת
בעירובין7 יוחנן",):ק(וכדאמרינן רבי מחתול:אמר צניעות למידין היינו תורה ניתנה לא וגזל,אילמלא

מיונה,מנמלה הדופשיטא"ועריות מסבראבעצם הוא צניעות"דבלא,לימודים ללמוד ידעינן מהיכן ה
אלימות ולא .מחתול

ממוש8 פעם שליט"מעתי שכטר צבי הרב א"ר הוא סברה שגם בהם'א נדרשת שהתורה המדות .מן
א(ב"הרע'פי'יע9 מס)א:אבות דוקא אמאי המסורת'שנתקשה בביאור פותחת קבל(אבות ,)'וכומשה

"רץותי אני: שבמשנה,אומר מסכתות כשאר התורה ממצות מצוה פירוש על מיוסדת אינה זו שמסכת ,לפי
ומדות מוסרים כולה ג,אלא העולם אומות כיצד"וחכמי המוסר בדרכי מלבם שבדו כמו ספרים חברו כ
חבירו עם האדם מסיני,יתנהג תורה קבל משה זו במסכת התנא התחיל והמוסרים,לפיכך שהמדות לך לומר

בסינישבזו נאמרו אלו אף אלא מלבם המשנה חכמי אותם בדו לא שצ'ולכאו."המסכתא גם'מבואר מסורה
המוסר ע,עניני מליבינו אותם לבדות לנו סברא"ואין עי.פ להחזו'וכן ובטחון .)בכ-כא'עמ(א"באמונה

תוס"ועפ10 לבאר יש איבעית"ד:כב(שבועות'ז ל",)ה סברא דאיכא כיון קרא"ותימה בפל פריך ב"דהכי
הוא.)כב(דכתובות הוא סברא קרא לי למה שהתיר הפה הוא שאסר להפה מנין הונא רב דאמר הא גבי

דברים דיש לחלק ויש לה שרי הוא ".אסרה
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שוות הסברות כל שלא מבואר סברה,הרי דאו,"פשוטה"ורק דין להוות פסוק'יכול ת"שובכ"וכ.בלי
דאמרינן מזה שהוכיח קלה סימן ג חלק יעקב הוא"ל"שבות סברא קרא דאו,"ל דין מהווה 'שסברא

מתוס הכל"ד:סח(פסחים'ונתקשה קלישתא"'ותי,)ה וסברא אלימתא סברא דיש שוות הסברות ,"דאין
מש תוס"וזהו דאו'כ דין לחדש שייך פשוטה"י"ע'שרק תוס"ועפ[".סברא לבאר יש עד'ז כיון"ד.יומא ה
שע הפסוק"שכתב לפרש איך יודעים אנו סברא "ל"וז,י לר: ליה איצטריך טעמא'דלהכי האי לפרושי יוחנן

אבל אקרא ואסמכוה מדרבנן שיעור וחצי איצטריך לכוי קרא עיקר אמינא הוה חלב דכל מקרא דאי משום
הוא סברא לאיצטרופי דחזי טעמא דקאמר שיעורהשתא לחצי היא גמורה דדרשה טעמא ל"ר,"מהאי

שיעור חצי האיסור לחדש כדי חזק מספיק הסברא אין הפסוק פשוטה"אינו(שבלי בלי),"סברא אבל
בע הפסוק את מפרשים היינו ה"וכעי.א"הסברא בחולין כדי"ד.ז הפסוק,ה את לפרש איך יודעים שאנו

מסברא"ע שמסתבר מה בתוס,פ גש"הרא'וכן האי"ד.סוטה הריטב"ועפ].ה לבאר יש בהל"ז ברכות'א
הר'ג'עמ( מוסד קודם",שכתב)קוק'במהדורת ההנאה על אדם לברך מצוה שבכתב בתורה באה לא

זה על מורה שהשכל לפי ראשונה"וצ".שיהנה ברכה אמאי טעם זה דהאיך מדאוע .'הוי
הו שלא כיון לומר שרצה לומר דברונראה האמת"י לבעלי זה על מורה ומפורסם,"שהשכל פשוטה ואינו

דאו,לכל חיוב דאו.'אינו חיוב כעין יהיה פשוטה סברא היה אילו שב"שוו.'אבל לד"מ כיונתי יוסף'ר'ה
בזה ראשונה'שהגמ.)לה(בברכות'דעי,ענגיל לברכה מקור "ומסיק,מחפשת הוא,אלא: לו:סברא אסור

מ שיהנה ברכהלאדם בלא הזה העולם שכתב"בפנ'ועי."ן "י הך: דלפום הפוסקים כל מלשון משמע
לחוד המזון מברכת לבר מדרבנן הן הנהנין ברכת כל דהכא בכל"ולענ...מסקנא דהא לתמוה יש לכאורה ד

הש"הש מקשה ואדרבה מדאורייתא הוי מסברא דאתיא דמידי משמע הוא"ס סברא קרא לי למה הא ."ס
אבספ'ועי האוצר בית איסור-ר הפוסקים)קלא'סי(י כל דעת ליישב של,שכתב לאדם"שהסברה לו אסור

דבר"שיהנה סבראדסברת"הוא איננה אבל כך ואיסורמחייבת
אדם כל של פשוטה חיצונית סברא היא הסברא כאשר רק הוא כמש."תורה הוא שכונתו .כ"ונראה

אחרונים(ח"בצל'ועי בע)ועוד ל,א"שתירץ אמרו על"שלא לומר אבל דינים לענין אלא הוא סברא קרא ל
דאו מצוה חשוב שיהא מסברא שהוא שמענו'דבר לא בכונתו.זה לעיין חייב,ויש היה דבריו לפי האם

סברא משום דרבנן ברכה שתיקנו קודם אף מצוה,לברך בגדר היה שלא שתיקנו,אלא מה שמהוכל הוא
מצוה מכח לעשות חייב עכשיו סברא מכח לעשות כלל.שחייב לסברא להתיחס צריך שלא לומר שרוצה או

במצות ולא בדינים לכאו.אלא כלל'אבל מסתבר לא (ש"דמ,זה סברא. של שהמחייב לומר ששייך ואף
תורה מתן לאחר הל'לכאו,שינתא ונתחדשה תורה שניתנה לומר דוחק אזלי'הוי סבראולא בתר נן

דינים לגבי ולא.)אלא אחרונה ברכה חייבה שהתורה שמזה בפשטות לפרש יש מברכות הקושיא ולגבי
מדאו חיוב שיהיה שייך שלא רואים ראשונה ברכה הסברא',חייבה (למרות ת'ועי. מצוה החינוך ל"בספר

ההנאה קודם לברך נצטוינו דלא הא כבהמה,שביאר הוא הגוף שייךוב,דבהנאת לא העתיד יודעת אין המה
שיהנה עד .)לברך

שם"שר11 תנחומא,י פי י(על .ר"ודב)'דברים
בתנחומאמ12 אחרת גישה סי'פ(צאנו .):ג'צו

בתורה שכתוב מה נכתב,כל הוא שלום מלחמות.לשום בתורה שכתוב פי על לשום,ואף המלחמות אף
נכתבו מוצא.שלום ,אתה     .הקדוש?אימתי שאמר בשעה

למשה הוא רבים,ברוך ימים עיר אל תצור יט'דב(כי הענין)כ אותו שיחרים,וכל הוא ברוך הקדוש לו אמר
תחרימם:שנאמר,אותם החרם יז'דבר(כי כן).כ עשה לא אמר,ומשה מי,אלא ומכה הולך אני עכשיו

חטא שלא ומי אני,חטא בשלום עליהםאלא קדמות:שנאמר,בא ממדבר מלאכים שלום,ואשלח ,דברי
בארצך כו(אעברה ב לשלום).כז-שם בא שלא שראה עמו:שנאמר,הכהו,כיון כל ואת בניו ואת אותו ויכו

לה'במד( כשם,חייך).כא
עושה,שאמרת אני עליה:שנאמר,כך להלחם עיר אל תקרב לשלום,כי אליה י'דב(וקראת נאמר).כ :לכך

שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי יז(דרכיה ג ).משלי

כלל מצוה יהיה לא בשלום משה פתח לא שאילו משמע בגדר,ומכאן שהיה אלא עוד גזרה"ולא ,"ביטול
ה רצון כנגד היה ע.'וכאילו זה את לבאר יש ת"ושמא יבמותפ מסכת דכתיב"ד.סב(וספות שכותב)ה

הקב שיסכים אע"ששייך אדם בן של לדרך ה"ה רצון כנגד הוא שבאמת "ל"וז.'פ כעסו"וא: ולמה מרים[ת
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מאשתו משה שפירש על משה על המקום]ואהרן לו שהסכים לאהליכם"שנמאר[מאחר לכם לכם ]."שובו
דאמרינן"וי משום י(ל דף לטהר:)במכות בבא וסייעוהו אותו מוליכין לילך רוצה שאדם אע"ר."בדרך פ"ל

מ כהוגן שלא עשה דעתו"שמשה עם המקום הסכים ה.מ התנחומא לפי כאן"ושמא הפתיחה"אע,ה פ
יתברך רצונו כנגד היה איתו"מ,בשלום הסכים וכו,מ לילך רוצה שאדם יש.'דבדרך עושמא זה"לפרש פ

ה דאמר אתם"לבלעם'הא לך קום האנשים באו לך לקרא בשופטים"וכעי."אם כתוב בגבעה פלגש גבי ז
כ יהודה",פרק יקוק ויאמר בנימן בני עם למלחמה בתחלה לנו יעלה מי ישראל בני ויאמרו באלהים וישאלו
רשות"בתחלה להם שנתן מה בנ,ולמרות עשו כהוגן"ודאי שלא יט"רמבע"ע(י בראשית אלא).ח:ן
רצונו'שלכאו כנגד הוא שלמה שמצוה לפרש יתכן זה.לא על נענש שמשה מצאנו לא צ.ועוד ע"ועוד

ה רצון היה לא בשלום'אמאי לפתוח בתורה"הלא,מלכתחילה שכתוב מה נכתב,כל הוא שלום ."לשום

ע לפרש נראה ב"אלא דאיתא מה רבהפ ח(בראשית שבא)פרשה הראשון"הקבשבשעה אדם את לייצר ,ה
יברא אומרים ומהם יברא אל אומרים מהם כיתים כיתים השרת מלאכי "נעשו גומל: שהוא יברא אומר חסד

שקרים,חסדים שכולו יברא אל אומר צדקות,ואמת עושה שהוא יברא אומר יברא,צדק אל אומר שלום
קטטה ע."דכוליה כאן לפתוח"וגם למשה היה לא אמת מדת נותןפ הדין אלא תחרימם"בשלום ,"החרם

בעצמו דין דן שמשה שהקב,אלא לארץ"ה"כמו והשליכו אמת העולם"וע,"נטל נברא כך פתח,י משה גם
המקום.בשלום לדעת דעתו שהסכימה אמרינן בזה גם ע.ובודאי משה נהג הזה המדרש לפי שגם פ"נמצא

יתברך ממנו שלמד התנחומא,מה על חולק זה דבריםואין מהתנחומא.בספר לזה ראיה להביא ויש
י כא"שופטים משה של שלום הפתיחת שמנה הקבחדט והסכים מדעתו משה שעשה ידו"מהדברים על .ה
תוס ק).סב(ביבמות'ולפי זה שאין אלא יתברך ממנו שלמד אלו במקומות וחומרהכונה כןוא,גמורל ם

כלל סתירה .ליכא
שלכו"אעו13 טע"פ דורשים נפקע כשליכא דקרא תוספות"וכמש,מ"מא מט(כ שמעון"ד:גיטין ורבי )ה
אלמנה" בגד חובל גבי כגון נפקותא דאיכא היכא אלא פליגי בריטב"וכעי."לא שבת"ז על,:)סז(א ואף

בדבר טעם לתת אפשר למקרא טעם לתת צריכים היינו שלא הר."פי שכתב אלא עוד הלכות"ולא בסוף מ
ל",מעילה הקדושהראוי התורה במשפטי להתבונן כוחו,אדם כפי עניינם סוף שם"מ."ולידע הכונה מ

ע דרש"לטעמים ר,פ שהיה אומר'וכמו "מאיר לשבעה: נדה תורה אמרה מה וקץ,מפני בה שרגיל מפני
לחופה,בה כניסתה כשעת בעלה על חביבה שתהא כדי ימים שבעת טמאה תהא תורה (אמרה לא" ,:)נדה

הו ההלשפשוט שאין טעמו'א אחר הים(נגרר ממדינת בעלה שחזר נדה באשה לתמוה).כגון עלינו ולכן
אפ דקרא טעמא דורשים אין נפקותא'אמאי .כשאיכא

בשכלנו"עא14 מאמינים שאנו סברא,פ בתר הולכים לסברא,ולכן הגבלות עונשין,מצאנו דאין הא כגון
הדין האוצר'ועי.מן בית א,ענגיליוסף'לר(בספר נה'מערכת ג)כלל זה'שנאמרו לדין דהוא',א:סברות

סברא"דאע,כ"גזה בתר אזלינן שבעלמא ק(פ מצינו"כגון ומה לחדש)ו אותם אומרים לא המדות אותם
עונש או ביבמות.אזהרה מקראי זה את אחותו[:).כב(וילפינן ערות על להזהיר מיוחד פסוק נאמר שהרי

אע ואמו אביו אביופ"בת בת שאינה אמו ובת אמו בת שאינה אביו בת אחותו על אזהרה נאמרה ,שכבר
הוא"וק בק',ב].ו דהלמד ע"דכיון המלמד מן חמור טפי"ו חמורה כפרה צריך אשר,כ בעונש מתכפר ואין

כפרה,למלמד בו לו יהיה דלא כיון המלמד בעונש בחנם להענישו אין לית,ולכן חומרתו מתוך שמא או
בסמ"וכעי[.כפרהביה איתא לאוין"ז מ(ג הש)'אות בגליון ].):סדשם(א"ובמהרש).סו'סנ(ס"הובא
הק',ג על פירכא יש מספק,ו"דשמא עונשין .ואין

בסברא טועים אנו שמא חוששין שאנו מבואר השלישי הטעם י.ולפי שמשו"ושמא טעמא"ל דורשין אין ה
נפקותא דאיכא היכי לטע,דקרא לכאו.ותדחוששין סגי'אבל לא בתר,זה שאזלינן מקומות בשאר שהרי

יעבור(סברא ואל יהרג הוי דרציחה הא לטעות)כגון חוששין צ"וע.אין בכה"כ לטעות דחוששין שהא ג"ל
אע ואמו אביו בת אחותו לערות מיוחד פסוק דיש מהא שילפינן משום בת"הוא אחותו על הזהירה שכבר פ

אמו או מגל,אביו לטעותוזה חוששין אנו שכאן מקור,ה כשליכא מקומות בשאר סברא,אבל בתר .אזלינן
או15 כיבוד מצות את שמרחיבים ראשונים כמה שיש להוכיח כדי קצת להאריך מודים"ומ,א"צריך מ

המקרא הזהאבל,לפרשנות בענין שכתבי מה את הזה במאמר להדפיס מקום היה קצת.לא את ונביא
בקיצור רש.מההוכחות ה"לפי ביבמות ש.ו-:י לי"מבואר בשל לי או"וגם"שחוט היטמא אביו לו אמר
תחזיר אל לו או"שאמר כיבוד של הקיום בעצם ש.א"הם לי"וזה בשל לי של"שחוט הקיום בעצם הוא
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או ניחא"כיבוד בתוך"די,א נכלל שהוא ומשקיהו"ל ומלבישו צ,"מאכילו של"אבל הציור מהו לו"ע אמר
תחזיראביו אל לו שאמר או כתב"ורש."היטמא הקברות"י בבית היטמא לכהן אביו לו אמר
תחזיר אל לו ואמר בחוץ עומדת שהיתה אפ'ולכאו"או לאביו לשמוע שהחיוב מזה 'מבואר

או כיבוד בגדר נכללים הגוף להנאת קשורים שאינם שכתוב"בדברים משום דוקא ולכן ואביו"א אמו איש
בכבודית חייבין כולכם תשמורו שבתותי ואת מטמא"יראו שאינו אני .יודע

שג"ברשב'ועי שם הגמ"א את הבין הר'כ שכתב)'בתוס(ח"כמו אחר"ואע"אלא לחמר האב לו שאמר פ
הנאה,הבהמה בו לו שיש במה אלא כבוד עיקר שאין בקידושין,לפי מאכילו,וכדאמרינן כבוד איזהו

ו ומלבישו כלום,מנעילוומשקהו של הנאה בו לו שאין דבר לעשות לו אמר שנצטוה,אבל כבוד זה אין
אפי,עליו שידחה תורה של עשה בו אין כזה גרידא'וכבוד הגר."לאו סי"יו(א"ודייק ס'ד לו"רמ ממה)ק
תורה"שכתב של עשה בו אין כזה אבל,"וכבוד לאו לדחות הכח בו אין דדוקא

אביו בקול לשמוע מצוה איכא לאו כאן.בדליכא דעתו את להביא מקום אין אבל במאירי מבואר מזה .ויותר

הנ"וצ הראשונים לכל מניין דברים"ע אלא כולל אינו המצוה שגוף אף אביו לבקשת לשמוע מצוה שיש ל
הגוף הנאת בהם של'דלכאו.שיש הפסוק אמיך"כונת ואת אביך את ו"הוא"כבד מלבישמאכיל משקה
ומוציא מכניס בקולם"וא"ומכסה שמיעה כל לכלול לנו מניין צ.כ מצוה"ועוד אותו של הגדר מהו .ע
ע ליישב יש מש"ושמא ל"פ בקידושין המקנה או"כ לבקשת לשמוע שהחיוב מורא"ב מהחיוב נובע ,א
בקידושין ב"וכדאיתא יושב ולא במקומו עומד לא מורא כיבוד ואיזהו מורא מקומואיזהו

מכריעו מורא."ולא משום הוא הנאה בהם שלית בדברים אף להם לשמוע שחייב שהטעם ויש.נמצא
מפרש לדבריו ראיה ביבמות"להביא רש,י דלית"דלפי דבר לעשות אביו ממנו שבקש במקרה מיירי סוגיין י

התורה כנגד שהוא אלא הנאה שום הפסו"וס,ביה לולי לו שישמע ואביו"קד אמו שבתותיאיש ואת
בכבודי חייבין כולכם כבוד,"תשמורו ולא מורא הוא כאן שהחיוב מבואר א.הרי כן"אבל לפרש א

ומאירי"ברשב ב,א כלול זה דבריו"דאם את סותר הקיום"לא גוף ולא הכשר הוי שא,אמאי הטעם א"דכל
הכשר שהוי משום הוא מהתם ש.ללמוד נימא אם הכשרובשלמא בגדר זהו אמאי מובן כבוד הוא ,המחייב

הכשר זה אין מורא בתוך כלול בקשה כל אם .אבל
תשובה"16 עשה בעשה מזיד או תעשה ולא בעשה שוגג כשהאדם והוא עליהם וסמוך העיקרים אלו שמור

לאלתר לו עלימכפרים ויקבל שחטא מה על ויתנחם השם לפני עונותיו על ואדם
לעולם עון לאותו ישוב ."שלא

הכיפוריםו"17 לכוליום תשובה זמן ולרבים,הוא לישראל,ליחיד וסליחה מחילה קץ לפיכך;והוא
,הכיפורים שהר."ביום לדחות תשובה"ואין של מיוחדת מצוה מונה מ

דלכאו"ביוה ר'כ כמו סובר שלא'לא זה בענין בסהיונה כזה מצוה .מ"מנה
ג"גריה18 התשובה על בספר אלו"ד משאלות כמה הקשה קצת"בע'ותי,כ .א
בסהו19 משמע ל"כן נ"מ ש"ת מדאוז ומשמע שלוקה בהל"ואע.'כתב שכתב ו'פ האילנות",י:מלכים ולא

כלים,בלבד המשבר כל בגדים,אלא בניין,וקורע מעיין,והורס הש,וסותם דרך מאכלות --חתהומאבד
ב תשחית'עובר לוקה;'לא מדבריהם,ואינו מרדות מכת מדרבנן,"אלא אסור דאינו שהאיסור"י,ומשמע ל

מדאו לוקה'הוא שאינו המנ"וכ,רק בקרא,ח"כ מפורש שאינו משום .ושמא
עיא20 המנ"במל'ולם על שחולק מדרבנן"מ איסור שהוא והבין הנובי"וכ,ח יו"כ סי"ת לכאו"מ,'י'ד 'מ
ובסה"א החינוך בספר כן לומר .מ"א

הגמ"עפו21 לפרש יש ב.)יז(כבתובות'ז כלה"שלפי לכל אומרים וחסודה",ה נאה ב."כלה ,ש"והקשו
תרחק" שקר מדבר תורה אמרה מהגמ"וצ."והלא מבואר דהלא ל'ע שקר:בשבועות מדבר של שהפסוק

לב בנוגע אלא נאמר לא הפסוק,ד"תרחק סוף וצ",וכמו תהרגונקי אל ט'במס'ועי(."דיק שבאמת:כלה א
תי לב"ב'כך צ.)ש"ה בתי"ועוד השוק",ה"ב'ע מן רע מקח שלקח מי יגננו,והלא או בעיניו ישבחנו
אומר?בעיניו בעיניו:הוי י"ולהנ."ישבחנו שלכו"ל הצווי"ל לב,ע שייך המצוה,ד"שרק ששייך,ובין

לב חוץ שאפ"וב.ד"אף מתרצים נ'ה לבאם מחוץ גם מצבים לכלול המצוה את שהרחיבו ודאי,ד"ימא
שלום במקום אותו הרחיבו (לא מהריטב"וכעי. משמע השלום"שב,א"ז מפני לשנות שמותר מתרצים ,ה
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תרחק"בלאךא שקר מדבר משום אסור יהיה מתוס"וכעי.ה לדייק יש ב'ז ששאלת היה"שכתב שלא הוא ש
וחסודה נאה כלה לומר לתקן בכה,להם שבעצם מודה הוא גם תרחק"דהיינו שקר מדבר על עוברים לא .)ג

מצומצם באופן הצווי את כתבה התורה למה לשאול ניתן אלו הדוגמאות א.בכל שבכל לומדים'ונראה אנו
והשקפות ב,למשל.דינים גבי לשקר האיסור את כתבה שהתורה מן"כיון יוצאים הרבה שיש לומדים אנו ד

לש,הכלל שלוםכגון מפני וכדומה,צניעות,קר אחרים,ענוה בלאוים מצאנו את.שלא שכתבה מפני וגם
ב צער האלו"האיסור הדינים את להגביל לומדים אנו מסוימות במקומות תשחית ובל שיש,ח היכא כגון

וכדומה אדם .ל"ואכמ.הנאת
מו"וש22 כתב כבר זה חידוש שעיקר שליטהר"מ טברסקי מאיר Tradition(א"רב שנקרא)33:2 במאמר
"Hakakhic Axiology Within Sefer Ha-Hinnukh".קצת אחרת באופן זה את הבין שהוא .ש"יעי,אלא

לזהששהביאשם החינוךדוגמאות תי:והם,בספר .א"תצ,ח"תצ,ה"תנ,א"תל,ט"תכ,ד"מצות
להר'כאול23 הווידוי לחשיבות של"הטעם ההרגשות להתגבש שצריך הוא אתמ לפעול כדי תשובה

איש(השינוי אותו ע)אינו לבוא תשובה"שצריך הר.י כתב מזה פ"ויותר בריש מהל"מ ,תשובה'ב
גמורה"דל בו"תשובה שנכשל נסיון באותו לעמוד ששב,צריך סימן רק ולא מהתשובה חלק שהוא ומשמע

שלמה עוד"וצ.בתשובה יכשול שלא תעלומות יודע עליו העיד דכבר מוסיףומ,ע זה כנ"וע,ה שצריך"כ ל
תשובתו את ע,להתגבש ע"בין בין בפה וידוי בגוף"י מעשה ג.י זהו דשמא להוסיף יסורין"ויש של הענין כ

בכפרה תשובה,וקרבנות עם בלב,מכפרים,דכשבאים התשובה את להתגבש שינוי"וע,דבאין שייך י
האדם .במהות

בו24 יש שבעצם להוסיף למצות'יש בעצם:ת"תחלקים ולימוד המסורה בכתבי,המשכיות מבואר וכך
י"וא.ל"הרמח בלשון"כ הצווי את כתבה שהתורה המסורה"ושננתם"ל המשכיות חשיבות ושלא,להדגיש

לחוד בלימוד לימוד.סגי בלשון הצווי את התורה כתבה שאילו להוסיף צ,ויש א"היה פסוק הוא שהגדר 'ל
א ופסוק ו,בערב'בבקר המצוהוזה של ההיקף את יתמעט החיוב,דאי עצם שזהו למקצת(שלמרות

ואחרונים כהר,ראשונים בפ"ודלא דנדרים"ן מזה)ק יותר הרבה כולל שהוא ודאי בזה"מש'עיועוד.אבל כ
שבועות על קדם הררי סי"ח(בספר עמ'ב .)רנז'קכב

סיננסקיכ25 צבי הרב ידידי לי אמר .ך
שמרחיביםה26 ראיות דאובאנו התורה"ע'דין סברת פעם.פ שמעתי מזה ברקוביץיותר יצחק מהרב

לבאר"שליט ייתכןא נכריתהאיך עם ביאה על פב(כרת בסנהדרין הל"אע.)כמבואר או פסוק בו שאין 'פ
ראשונים כמה לפי אותו שאוסר מסיני פ"במ'עי(למשה אישות ה"מ סי,ד"א כרת"שע"וצ).טז'וטור

איכ מי (אמדבריהם נה" שי,:)גיטין ע"אלא שאסור שדבר שודאי התורה"ל כאילו תוקף לו יש סברא פ
כרת בו שייך ולכן אותו א"שו.אסרה מערכת האוצר בית בספר בהדיא כתוב שכן קלא-מ כלל ז"ועפ,י

קושיאות כמה .יישב
החזוו27 שכתב מקומות הרבה מצאנו לכה"באמת או שאסורים דברים שיש משום"א מגונים כנגדפ שהם

התורה למס,רצון בליקוטים ב'כגון שמפקיע:חלה משום קבע אכילת חכמים שאסרו שהטעם כתב א
מגונה"ו,המתנות גגין דרך והמכניס המתנות שיתן התורה רצון איסור"משא,"ודאי שאין כיון חלה גבי כ

להערים שלא התרה רצון אינו ותבשיל סופגנין הירושלמי,שיעשה הקשה גחל(ולכן אסור)א:ה יהא למה
קבע שע.לאכול הוא מהו"והביאור לדייק יכולים אנו בתורה שכתובים הדינים התורה"פ 'ועי."רצון

קכט"חזוב העזר אבן בערוה:א פגע כאילו הוי מצוה לשם שלא יבום שעשה שמי שאול אבא בדעת יג
לט( ביהתר",:)יבמות התורה כונת שעיקר בערוה כפגע נחשב שמים היבוםבידי מצות קיום בשביל ,היבום

התורה בכונת ופגם קלקל יעשנה,והוא שלא מוטב כן כה"ואע,והעושה דבעלמא שלא"ג מצוה חשיב ג
ס...לשמה הכא לא"אבל אח"ל אשת איסור דאיכא כיון לשמה,ש במצוה אלא התורה רצון כלומר"אין
חליצה"שאע למצות קודמת יבום שמצות מודה שאול שאבא לא"מ,פ עדיף מצוה לשם מתכון כשאינו מ

מלעשותו המובחר המצוה את התורהלעשות כונת כנגד שהוא .בעופן
סופריםו28 דברי בקונטרוס ווסרמן אלחנן הרב כתב מזה הרמב,יתר לפי חכמים לדברי לשמוע ן"שהחיוב

השם הרצון שזהו מפני מצדנמצא,הוא כלל'אפ'יש צווי שום בקוב"כעי.בלי מבואר הערותז )לד-ל'סי(ץ
איסור על חל איסור אין שאע,לגבי הוא האיסור"שהביאור סיבת אבל בפועל חל אינו השני שהאיסור פ
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חל גמורים,ודאי רשעים בין נקבר קטנים.ולכן גבי וקלון,וכן תקלה בהם ששייך בסנ(הטעם :)נה'כמבואר
קטנים לגבי אף האיסור סיבת שייך שודאי מפני כהנוהביא.הוא הוא בפועל,ל"ור צווי בלי דברים,שאף

ה רצון כנגד הם תקלה'אלו שייך אותם עושה הוא אם קטן(ולכן חמורה)גבי יותר עבירה ונחשב
אע( גמורים רשעים בין נקבר חל"ולכן השני האיסור שאין בקוב"וכעי).פ כתב סי"ז קידושין א"קמ'ש

כולה התורה כל את האבות קיימו זה צוויש,שמטעם בלי אף המצוה סיבת לסיבת'ולכאו,שייך התכוונו
מסברא מת,המצוה לאחר אף קיימת המצוה של חלק ב:ל"וז.ת"ואותו יש מצות הטעם',א:דברים'בכל

האבות שעשו כמו הציווי קודם גם המצוות לקיים היה ראוי הזה הטעם ומפני לעשותה נצטוינו .שבשבילו
לקי',ב צריך שנצטוינו האחרי ציווי בחו"וכ'ים אבל בארץ לנה"ז גרידא ציווי רק אינו כול הגוף בחובת יג

וע בארץ רק שייכין אינן המצוות בחו"טעמי קיימו לא .ל"כ
שהחזוו29 לתמוה ההלכה"אין בפלס דבר כל לשקול צריכים שתמיד הסובר רגשיו,א אחרי ללכת ולא
עמ( ובטחון כאן).ב-כא'אמונה שכותב מה גופא רצון"שע,דזה מהו לדעת יכולים אנו התורה השקפות פ

ע.התורה התורה את מגדירים אנו שלנו"ואין והרגשים הסברות ע,פ התורה"אלא ורגשי סברות .פ
כלליד30 איסור ולא פרטי איסור הוא שיעור שחצי .היינו
נפקש31 ע"ייך אסור דבר אם ע"מ או קרא סברא"פ הרמב,פ ש"למשל סובר ל"ם תקרבו ערוהלא "גלות

דאו דין שע"והרמב',הוא ומוכיח שאלות כמה שואל דאו"ן אינו חצי"ומ',כ משום אסור שהוא כותב מ
מדאו"וצ.שיעור אסור הוא דאם דאו'ע שהוא נמצא שיעור חצי למקומן',משום חוזרין הקושיאות .וכל

ממו"כעי( שמעתי סתיו"ז משה הרב שע.)ר שח"ועוד אינו כאן שיעור חצי פעולה"כ אותו שהוא דעלמא ש
שיעור התורה.בחצי רצון כנגד שהוא מסברא שאסור הכונה לגבי,אלא התורה ממבט אותו ולומדים

ע,עריות קרא"ולא ע,פ סברא אלא פסוק שאינו אחרים"וכיון כללים לו שיש (כ כמש. ממש החזו"וזהו א"כ
התורה רצון כנגד שהוא אסור הוא שיעור לע,שחצי קריבה התורהוגם רצון כנגד שהוא משום אסור .)ריות

תוס"עפו32 שיטת לבאר יש ב('ז הרשבמובא צח"חידושי דף חולין הסוברי'שהק:)א דאין'לשיטת
מדרבנן'מבטלי רק הוא לכתחילה דבכה"א,איסור הוא חידוש בשילה דזרוע התם קאמרינן איך אין"כ ת

מבטלין והכא לכתחילה איסור התו,מבטלין מן לבטלוהא רשאי דאו"שאע'ותי.רה איסור שאין לבטל'פ
מ לכתחילה"מ"לכתחילה איסור לבטל הוא התורה,"גנאי רצון כנגד שהוא בשילה"ומשו,דהיינו זרוע ה
חידוש .הוי

י"כעיו ראשונים"ז לאלו לט"רש(ל כתובות ורשב"רמב,.י וחי"ן וריטב"הר'א יג"ן נדה שאף.)א שסוברים
ע מוזהרות זרעהנשים השחתת ורביה"ואע,ל פריה על מצוות נשים שאין סירוס,פ באיסור אינן אינן וגם

הזרע להאסור.כלי מקור למצוא האחרונים י'עי(וטרחו נדה לנר סי"ערוך ציון בנין ובתשובותיו קלז'ג
תשחית"שר בל של מהלאו הוא שהאיסור י).ל שהוא"ושמא יודעים אנו הרי מסברא מקור בלי שאף דברל

התורה רצון וכנגד תוס"וכמש,מגונה לכתחילה'כ איסור ביטול מתוס.לגבי לזה ראיה להביא ):נט('ויש
זרע השחתת על מצוות אינן נח שבני פו,שהוכיח על מצוות האחרונים.ר"שאינן )ץ"יעב'הג'עי(והקשו

יג בנדה דאיתא מא.מהא המבול.ושבת דור של חטא היתה זרע "שנאמר,שהשחתת בשר: כל השחית כי
הארץ על דרכו שאע"וי."את מגונה"ל דבר שהוא משום עליו נענשו מפורשת אזהרה בזה שאין כ"וכמש,פ

ו(ן"הרמב המבול)יג:בראשית דור עון "על להזהיר: לנביא צורך בה להם אין מושכלת מצוה שהוא ."מפני
כיא33 מצות את שמרחיבים להראשונים סותר אינו פסק שאותו אוף מ"בוד יפה"א אהרון הרב העיר ן'מ
להריטב( ביבמות"בהערות או"שהמהרי)א כיבוד מצות את והבין ראשונים אותם על חולק ודאי עצמו א"ק

מוגבלת הגוף(בצורה להנאת ששייכים .)דברים
עו34 קצת אחרת באופן הזה העניין את להגדיר יש החזו"שמא שכתב מה בהל"פ סי'א ג'אישות אות ',כב

תוס שכתבו מקומות'דמה פח'עי(בכמה לב,.ביבמות כג,.גיטין דבר:)נזיר לעקור חכמים ביד כח שיש
בדבר"מה טעם"ת בו ועשה"שיש בקום ממש,אף ביטול שזהו הכונה ואל(שאין שב לגבי דאמרינן האי כי

תורה)תעשה דיני את ולהגדיר לקבוע להחכמים הכח את התורה שמסרה לגב,אלא אמרינןוגון נאמנות :י
איש" אשת להתיר ועדות ידיעה נקרא מה להכריע חכמים דעת על תורה נתנה בזה,מתחלה יקבעו וחכמים

ישראל לכל קבועים כל,חקים דיןאו עירםבית קבעוה,לבני שלא דיןוכל זולתבית עדות מקרי לא
כשישבושני אבל בפירוש תורה שאמרה דיןעדים מופתבית על כעדיםוהסכימו חשוב שיהא המופתים ,מן
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,תוס כתבו מצוה'וכן מת הוא מה לקבוע חכמים ביד כח שיש ,בנזיר
מקבורתו יתרשלו שקרובים הענין להם שנראה תוס"וכ,כמו יג"ע'כ הדברים.ז לקבוע חכמים ביד כח שיש

בע צער שהותר"בענין האדם לצורך איזהו התורהכפי,ח שמירת בתיקון כונת...צורך דגם ונראה
כהתוס"הריטב ."שכתב'א

תורהו דיני להגדיר להחכמים הכח שמסרה אמרינן מקומות וכמה בכמה נאמנות,היינו לגבי שהתורה,כגון
נאמנות של דוגמא נאמנות)עדים'ב(אמרה של צורות עוד להוסיף להחכמים הכח עכגו(ומסרה עד"ן או א

בעלה שמת להעיד עד הנ"וע).מפי י"פ דה"ל מהו"חז,פ"ל הבינו התורה"ל שיש"רצון שאמרה במה
לב למאד(עדים'נאמנות עד ברור שיהיה זה)שצריך על להוסיף להם מצוה"וכעי.ויש מת לגבי שהתורה,ז

א צורה מצוה'אמרה מת עונין(של לו אין לקרות יכול המת עי)שאם חזוזהו ומזה מצוה מת מצות ל"קר
מהו התורה"הבינו מצוה"רצון מת כמו קטנה אשתו להגדיר התורה על כיבוד.והוסיפו מצות לגבי כן וכמו

או"או כיבוד מצות עיקר הוא ומלבישו שמאכילו המצוה"א את להרחיב להחכמים התורה ומסרה והם,א
בקשות שאר גם .כללו

ורשב"מבר35 נדרים"ן ומאירי יבמות"ורא).גע(א הרשב"ושו)ג:ג(ש .)רסח:ד(א"ת
הרל36 ר"פעמים כמו הפסוקים את דורש דקרא"מ טעמא שדורש א,ש פרק וחליצה יבום בהלכות כגון

ד "הלכה גוים: הגויה מן והבא עבדים השפחה מן הבא שזרע פוטר אינו הנכרית ומן השפחה מן בנו אבל
אינם האשה,וכאילו בשפחה אומר הוא כמוההרי שולדה מלמד לאדוניה תהיה אומר,וילדיה הוא ובגויה

בקהל מלחשב אותו מסיר מאחרי בנך את יסיר ר."כי לפי רק מ"והרי זה דין ילפינן יסיר"ש לא."כי וזה
כ שהר,כ"קשה מצאנו פעמים בגמ"דהרבה שדרשו כמו הפסוקים את דורש אינו אותם'מ דורש שהוא אלא

ה.כפשטותם על הקשו דעוד בסנהדריןא בספר",:)טז(תנן הנדחת עיר עושין טעמא.אין 'מאי 'מקרבך?
הספר מן ולא רחמנא היא,י"ופרש."אמר הכתוב למחוז",דגזירת גויים מחוז בין ספר של עיר היתה שאם

הנדחת עיר נעשית אינה בברייתא,מאידך".ישראל טז(שנינו לספר,)ב,שם סמוכה הנדחת עיר עושין שאין
ישראלש" ארץ את ויחריבו נכרים ישמעו הגמרא,"מא מן,ומסבירה הדבר את לומדת אינה זו שברייתא

דקרא'ר"אלא',מקרבך'הכתוב טעמא דדריש היא הרמב".שמעון ד'הל(ם"והנה זרה :פוסק,)ד:עבודה
בספר" הנדחת עיר עושין ישראל,ואין ארץ את ויחריבו גויים יכנסו שלא ר".כדי דברי הקשו"מבעל אלה ם

והלח משנה הרמב,מ"הכסף כר"הרי סובר אינו דקרא"ם טעמא דדריש טעם"שכיון,ותירצו?ש שזה
השכל אל דינא"מתקרב מינה נפקא בו לכותבו",ואין רבינו המנ".ראה נפקותות"אבל הרבה שיש הקשה ח
ר של בטעמו שר.ש"לדינא מקום ידי"ובכל על הדין נשתנה דקרא טעמא דרש מסיק.הטעםש בודאי",לכן

הש מביא ולא הפסוקים כל התנאים דורשין דנ"היו אלו רק לדינא"ס ס...מ דקרא"וכי טעמא דנדרוש ?ד
הים מן כטיפה להשיג האנושי שכל ביד ואין ורמו עמקו הקדושה התורה דרכי דרכה.הלא הבין רק.אלקים

דנ טעם"במקום דריש לדינא ו,מ הדין נשתנה זה ידי ולבנינוועל לנו למה.הנגלות נשתנה שלא במקום אבל
לתורה?נדרוש פנים הרמב,לדעתו".ושבעים כר"פוסק דקרא"ם טעמא דדריש עי.ש אהע"בב'ועוד סי"י 'ז
וכ איסו"טז יב"מ הר:ב בדעת מו"ולח,מ"א ג"מ עי.א:ל יא'וכן המהרי:בתרומות שלפי הר"א אלגאזי מ"ט

דקרא טעמא כמה.דרש כובפשטות קשות לא אלו הר"משאלות דדרך ואף"כ לדינים טעמים להביא הוא מ
ע פוסקים הטעם"שאין יח,פ סנהדרין את",ו:כגון מלקין ולא דין בית ממיתין שאין היא הכתוב גזירת

עדים שנים פי על אלא פיו בהודאת זה...האדם בדבר דעתו נטרפה הוא,שמא נפש מרי העמלין מן שמא
שתו למות שלאהמחכים דבר ויאמר יבא זה כך שמא הגגות מעל עצמן ומשליכין בבטנם החרבות קעין
שיהרג כדי ומ".עשה טעם כתוב שהדין"הרי לומר היא המלך גזירת סיים מ

שייך לא שהטעם במקום אף הר'ואפ.קיים ר"אם של הטעם הביא כר"מ שפסק ראיה כאן אין ששייך,ש"ש
רשהחכמ של להטעם מודים המצות"ים טעמי בגדר שאף.ש לדייק יש האחרונים של משאלות מכמה אבל

ע"לר המצוה גדרי לקבוע שייך סברא"י כר"וא,פ שסובר אלו ממקומות ראיה שום אין שכתבו"כ כמו ש
ניחא"וע.האחרונים שכתבנו מה .פ

מדאו"עא37 הוי קבורה מצות שבפשטות הא"וא',פ על לתמוה יש משוםכ אי בזיונא משום אי דבעי
לכאו,כפרה ואחרונים ראשונים מקצת ייתכן'לפי לא פי,זה אחר'ולכן שם.בענין איתא ליה",דהנה אמר

חמא לרב מלכא מניין:שבור התורה מן מידי?קבורה ולא ליה אמר ולא יעקב.אישתיק בר אחא רב :אמר
דטפשאי בידא עלמא כי.אימסר למימר ליה ארון,קבורדאיבעי ליה ליה–תקברנו.דליעבד משמע ."לא
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"י"ופרש דתקברנו,ופרכינן: מרבויא ליה ל,ומשני.לימא ליה משמע מרבויאגוילא דרשה דהיינו."למהוי
תקברנו של הדרשה על שחולק הכונה הדרשה,אין את תקבל לא מלכא ששבור שסובר אישתק,אלא .ולכן

הרמב"וכ הק"כ שער האדם בתורת א"והרמב.בורהן בשורש מדאו"לסה'ן הוא שקבורה סובר ודאי .'מ

עי לר"ואע"ן"הר'בחי'אבל דאמרינן ליה'ג משמע לא תקברנו קי,חמא כותיה"לא כר,ל יוחנן'אלא
רשב משום מח."י"דאמרה שהוי שסובר מבואר מדאו'הרי הוא קבורה י"וא',אם שמא דבעי"כ שהא ל

איס"הש בזיונא משום דמאי אליבא הוא כפרה דאו"משום אינה שקבורה ('ד במהר"ע. סנ"ע חיות .)שם'ץ

עי דאיתא'בגמ'וכן יוחי",שם בן שמעון רבי משום יוחנן רבי בלא:אמר עליו שעובר מתו את למלין
תקברנו.תעשה קבור כי לומר תעשה,תלמוד בלא שעובר מתו את למלין דאמרי.מכאן רבי,איכא אמר
יוחייוחנן בן שמעון רבי מניין:משום התורה מן רמז,לקבורה מכאן תקברנו קבור כי לומר תלמוד

התורה מן שרש"ואע."לקבורה מדאו"פ הוי קבורה דאמרי להאיכא שגם סובר דרשה"י',י הוי אי שפליגי ל
אסמכתא או י"וא).רמז(גמורה הש"כ דבעי שהא הואס"ל כפרה משום אי בזיונא משום דמאי ד"אליבא
דאו אינה ה"וכ.'שקבורה משנהכ יב(לחם אבל משום"וי"):א:הלכות אלא הבעיין בעי דלא סובר דרבינו ל

ר דאמר דאמרי וכאיכא התורה מן קבורה דאין מן'דסובר לקבורה רמז יוחאי בר שמעון רבי משום יוחנן
כו דר'התורה קמא ללישנא תקברנ'אבל דקבור דקרא ליה דאית מתיםיוחנן שאר אפילו דרשינן מריבוי ו

לומר כמיניה כל לאו מתו לקבור התורה מן מצוה דהיא דכיון בעיא ליכא תעשה בלא עובר מתו והמלין
ט בפרק פסק דרבינו וכיון יקברוהו מהל"שלא דר'ו קמא כלישנא בלא'סנהדרין עובר מתו דהמלין יוחנן

מצוה היא דהקבורה משום הטעם כאן כתב לכך פערלא"לגר(ג"ברס'ועי."תעשה מ"ח)י יט"א )2,קמה(ע
ג"ד דהגאון דיתכן מעתה ס"ה מח"כ דזוהי ל'ל ול"של דלהל,ב"ק והגמ"ס'אלא מאחר בתרא כלישנא 'ל

לישנא בהאי והסתפקה .דנה

רדב"שוב'ועי תש(ז"ת סימן ב בכה)פ"חלק דקרא טעמא שדורשים ייתכן שלא בפי,ג"שסובר דחק 'ולכן
דאע":וכתב'הגמ יודע מ"והוי כפרה משום או בזיונא משום קבורה אי בעיין נפשטה דלא כל"ג חייבין מ

ר כדאמר התורה מן מתיהם לקבור רשב'ישראל משום א"וא.י"יוחנן דקא"ת מאי מינה נפקא למאי כ
עכ קבורה טעון הא כפרה משום אי בזיונא משום אי לן כפרה"וי.פ"מיבעיא משום אמרינן דאי לאל ואמר
בה רצה לא שהוא כיון כפרה לו ואין אותו קוברין הריא....תקברוניה כתב לא טעמא דמהאי ז"ואיפשר ל"ף

קב כפרה משום ואי מידי מינה נפקא דלא משום זו לא"בעיא או כפרה לו יש אם יודע ".ה

נפק אין שלמעשה כתב בזיוני"הרי משום או כפרה משום הוא הטעם אם לדינא כלפי"והנפק,מ רק הוא מ
ב"וכעי.שמיא או"שוז שלמה לך האלף הגמ)ב"שמ'סי(ח"ת בעית הואאם'שכל בזיונא משום או,קבורה

דר אליבא דוקא הוא כפרה דקרא"משום טעמא דדריש .ש
ממוו38 לפרש שליט"שמעתי רוזנזצוייג מיכאל הרב המצוה"ר הגדרת ובין דקרא טעמא בין לחלק שצריך א
ו"ע סברא כ.'דותלומ'פ לא הגדר פעמים הרבה נחשב"ובאמת ומתי דקרא טעמא נחשב דבר מתי ברור כ
שכעי"שו'לומדות' עמ"מ במדבר אשר מנחת בספר כתוב הגדרות",ג"רצ'ז דקרא טעמא דרשינן דלא אף

דרשינן אליו"מדרש ישמע שלא לו ברור שהיה למי להוכיח חייב אם הראשונים דנחלקו הא דלפי,וכגון
בסמ(ממיץא"הר י"מובא עשין וסמ"ג קי"א דתוכחה"מ)ב"ק עשה במצות חייב הסמ,מ )שם(ג"ולפי
נ('ותוס דף ד"שבת אע"ה להוכיחו)ג"ה מחויב דקרא.אינו טעמא דורשים אם שחולקים שכתבו דלפי,ויש
ותוס"הסמ דקרא'ג טעמא בתשובה,דורשים להחזירו הוא תוכחה למצות ברור,והטעם אם שלאוממילא

להוכיחו חייב אינו דקרא,ישמע טעמא דורשים אין היראים אפ,ולפי להוכיחו חייב לא'וממילא כשהטעם
עשירה,שייך היא אם בין עניה היא אם בין אלמנה בגד לחבול דאסור י.דומיא באמת שלכו"אבל אין"ל ע

דקרא טעמא הסמ,דורשים דלפי ותוס"אלא ה'ג בהגדרת חלק הוא לתשובה בגדרהחזרה ואינו מצוה
דקרא דקרא,טעמא טעמא בגדר שהוא סובר .והיראים

י"א תוכחה"נ למצות טעם עוד שיש סובר שהיראים רע,ל דבר כשרואה למחות אפ,וכגון שייך הזה 'שטעם
אליו ישמע שלא לו ברור כעי.אם סברות בראשונים מצאנו אפ"ובאמת ד'ז אלמנה"בלאו בגד תחבול ,"לא

בב ק"דנחלקו עשירה.טומ באלמנה שייך דקרא"לר,אם טעמא דרשינן דלא בעשירה אף הוי ש"ולר,י
דקרא טעמא אותה,עשירה"דדורש אותה,ענייה.ממשכנין ממשכנין ואתה,אין לה להחזיר חייב שאתה

בשכנותיה רע שם להר"בפיהמ'עיאבל."משיאה ב"ש על קטו"מ לר.מ שהטעם בין'שכתב שאסור יהודה
ב הממשכןבעניה אצל כשתתעכב חשד משום הוא בעשירה קלקול,ין ביניהם שיארע השוה,או ולפיכך
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בעשירה בין בעניה בין האלמנה)א"תקצ'מצ(החינוך'בס'ועי.בדבר על שנרחם שציונו הוא המצוה שטעם
ודואג שבור בעשירה,שלבה אף שייך זה .וטעם

צ דמ"ועדיין כשמ"ע שפטור שאמרינן קבורה מצות המתיםש כבוד משום שהוא הצד על של,חל ממשכון
עשירה ע,אלמנה הכלל מן יוצא מוצאים אנו הרי דקרא"בשניהם טעמא אשר.פ המנחת שכתב ,)שם(ואף

נצטוינו" מה לבאר שענינם להגדרות נצטוינו למה לבאר ענינם שכל המצוות טעמי בין להבחין ,"וקל
כ'לכאו ברור"לא נצטוי"דע,כ למה שאלת נצטוינוי מה מבררים אנו הפוך,נו בנוסח,וגם רק הוא והשינוי

.השאלה
מהגמו39 משמע ל):קלה(שבת'כך ששהה כל לן נפקא קרא נפל'דמהאי אינו באדם .יום
תוס"כהל40 הבין כך יא"בב'פ רש"ד:ק בדברי בכור מרש.י"ה משמע במנחות"וכן :)יא(ק"וב.)לז(י

פדיו החיוב למעט פסוק לשצריך בתוך נהרג אם דכתיב,יום'ן פטור שודאי אמרינן חדש"ולא מבן ופדויו
ל"תפדה תוך נהרג חיוב'ואם זמן הגיע ל,לא של להשיעור הטעם שכל כיון חשש'אלא משום הוא יום
נפל,נפל שהיה הוכחה אין נהרג חייב,ואם .לכן

ניחושו41 הוי סימן כל אם הראשונים פליגי צה'תוס(כן את"או:)חולין התולה הוא תורה שאסרה הנחש
לו הפסיק צבי או מידו לו נפלה פתו כגון נזק או לדבר תועלת גורם שיהא נותנת הסברא שאין בסימן מעשיו
תועלת מורים שהם מכרעת שהסברא בדבר סימנים הלוקח אבל האמורי מדרכי הם בהן וכיוצא שאלו בדרך

העול עסקי שכל נחש זה אין נזקו או הםהדבר כך (ם שם"ר" שהר).ן דקרא"ומשמע טעמא דרש 'ותוס,ן
ניחוש אסרה התורה שאם וסובר אסור,חולק ניחוש כל .הרי

ל"סה(מ"מהר42 מ"מ והל"ת דאו)יד:יבז"ע'ה דין שהוא הכס,ייתאמשמע כותב משנהוכן בהדיאף
הו( לא אמאי לאושהקשה לכאו).שבכללותה מתוסרהוכן בשלמא"ד:יד(יבמות'מבואר שסובר[)ה

ל"שב משום תורה בדין הקילו תעשהש עי.]א חינוךבמנחיןאבל הוי)ח:תסז(ת שלא משנה סדר ספר בשם
אסמכתא .אלא

כתבכו43 הרדב"בשון תש(ז"ת סימן ב "בהדיא)פ"חלק לקבור: עשה מצות לתת משמע דקרא דפשטיה
ב הרוגי דתקרבנו"כל ומיתורא קרא משתעי דבהני ביומם תעשהד בלא עובר מתו המלין כל ."משמע

דקראא44 טעמא לדרוש ניתן שלא במקום שאף להוסיף שיש להל"מ,לא נוגע המקרא טעם ,למעשה'מ
הראי"וכמש קוק"כ הארץ(ה י,מבוא,שבת בשביעית)קיב'עמ,ג"פרק המכירה היתר מפרטי לאחד :בנוגע

דקרא"ואע" טעמא דרשינן אם יגעים שהדברים מצדזהו,ג לקולא תורה דברי על נעבור שלא דינא לענין
שע,הטעם במקום הי"אבל דקרא טעמא לגמרי'פ לקולא להורות שנוכל,ראוי להורות דמי שפיר ודאי

ע בדבר המותרת"לנהוג הערמה כותב."י שלדעתנו,הרי משום רק ההלכה את לשנות אפשר אי שאמנם
לפי מוכרחת אינה זו הלכה מסויימות דקרא,טעמובנסיבות טעמא דרשינן שלא לידי,ומשום שנגיע במקום

בהלכה שינוי דרוש רעיונית שמבחינה מוצקה לגיטימיים,מסקנה הלכתיים כלים לגייס ננסה )הערמה(אז
זה שינוי לבצע צ"וע.כדי ביבמות דאיתא הא לבאר יש זה הים:פ למדינת בעלה שהלך אשה ובאו,גבי

וניסת בעליך מת לה נדריה"ואח,ואמרו שאינו בעלה בא אמר"ד,כ מאי מיפרטעמא שלאבעל כדי
ותתגנה,תתגנה תתגנה קי".הכא הא לנר הערוך דקרא"והקשה טעמא דרשינן אין (ל י"ותו.פט'בתוס'ועי.

הנ).'רחמנא'במקום'רבנן'גרסוש:צ מיושב"ולפי מה,ל דבר לעקור לנו יש ששייך דהטעם"דהיכא היכי ת
ר,שייךלא שכתב שייך'וכמו לא דהטעם היכי להערים לנו שיש לעיל.קוק שהבינו למה דומה קצת וזה

ההל,א"מהחזו בכללי להסתכל צריך אסור ומתי להערים מותר מתי לקבוע מצוה'שכדי לקבוע,לאותו כדי
ה .'רצון

גכ45 ב"ך מבואר כג"ריטבכ יבמות דר".א ומ'אלא דקרא טעמא בתר אזיל הטעםשמעון כפי דינים חדש
אלמנה משכון גבי דפליג ההיא קט"ב(כי א"מ )'ו

".ד משום הוא דקרא טעמא דרשי לא דרבנן שהטעם מבואר כפשטיה"הרי קרא אילו,"שבקי אבל
לכו דקרא פשטיה סותרת אינו דקרא דרשינן"טעמא .ע

יג"מעה(מ"במלייןע46 לרשב)ד:ק המיוחס סברת הללו"שהביא דדברים עלה וכתב אהרון הקרבן בשם א
ליכתב ניתנו .לא



דאורייתא דינים בקביעת הסברא 425תפקיד

לכאו"לפו47 ר'ז על שחולקים אף החכמים ומורה"לפי סורר בן ששייך וסוברים בו"מ,ש לך אין יאמרו מ
חידושו הדין,אלא את ירחיבו שלא עי.ובודאי הסמ'ברם א"בהגהות חידוש שכתב הקדושים":יוםק ואותם

דעתן על לסמוך רצו שלא מפני ניסיון לידי כשבאו וזרעם עצמם על...ששחטו הגויים שיעבירום יראים והיו
ידיהם על מתחלל שמים שם ויהיו וקדושים,דת הבא לעולם חלק להם יש הםכולם סמכו...גמורים ומכאן

לר טוב בין יודעים שאינם הגזירה בשעת הילדים בגיותןלשחוט הגויים בין ישתקעו פן יראים שאנו לפי עה
מוטב,כשיגדלו

,העזרי האבי לשון כאן .עד

לש",)ד:כד(בדבריםתובכ48 שלחה אשר הראשון בעלה יוכל לאשהלא לו להיות לקחתה וב
",החכמים הטמאה"ולפי אשר הנשאוין,"אחרי מן גרושתו במחזיר מיירי הקרא,לא ,כפשטות

שנסתרה בסוטה תוס.אלא מפשטיה',והקשו הפסוק עקרו .האיך
הרמ"וכעי49 הסיג הב"ז על משה בדרכי אמור"ר",)שם(י"א שאינו לומר דקרא טעמא נדרוש שלא אלאל

ע עובדי שעשו אסורז"בדרך ענין בכל אבל וכומריהם
 ".ע נפקותא אומרים שאין משה מהדרכי שמשמע בקרא"אלא מפורש כשאינו כלל טעם ,פ

כדברינו .ע"וצ,ודלא
שהלח"וש50 א"מ גניבה הר:מ שלפי הבין ש"א דרך לגנוב האיסור ועמ דרבנן"חוק איסור הוי להחזיר ,מ
כ"ולפ ליכא ראיה"ז .כ

בריטב"וכעי51 הוא.א"ברשב'ועי,א"ז לקרוביהם כהנים טומאת למצות שהטעם הראשונים שכתבו וזהו
כמש דלא הוא מצוה מת הגרי"כעין לז"כ בשיעורין ח"ד מורי אבי .)49-40'עמ(א"נ

זא52 בסוגיא אחר ביאור שמעתי זה שכתבתי ממוחר שליט"ו וויליג מרדכי רב דורשים"שאע,א"ר שאין פ
מ דקרא מקוםטעמא דדרשאכל טעמא בח.דורשים דמלאכה מהסוגיא ראיה המועדוהביא תתגודדו,ול ,לא
יו בערב הכיפוריםואכילה ע,ם דנו הפוסקים אלו הדינים"דבמקומות טעמי תורה,פ איסורי שהם למרות

ראשונים"לכה( כמה לפי דרשותומטע)פ דהוי הרשב"ועפ.ם ביאר נז(א"ז שהדרשה:)נדה שסובר
בכך ראייה דרך אין הרגשה שבלי במצב דוקא הוא הרגשה דבעינן דרשינן,שמחדשת נחשבת לא וזה

דקרא דדרשה,טעמא טעמא רק שכתבתי.שהוא מה כעין בקרא,וזה מפורשים אינם אלו .שאיסורים
יצח"משיןועי בבית בזה .)324'עמ(ט"לקכ

זו53 סוגיא בביאור שכתבי מה הזה במאמר להדפיס מקום היה בקיצור,לא נסכם לגבי):פז(ביבמות:אבל
הבן מת כך ואחר בן לו ויש בעלה שמת לחליצה,אשה או ליבום עכשיו זקוקה שתהיה אומרים אנו ,אין

לשוק מותרת שכבר ק"ואע.אחרי ששייך לשוק"פ אותה לאסור ד"דכתיבו נתיבותיהדרכיה וכל נועם רכי
ק."שלום סותרים אנו נועם"הרי הוי שלא לדין יגרום שזה משום (ו לע"וע. נחלקווהנה).ב"עב"בסוכה

המיתההראשונים שעת היא זיקה דשעת מגלה רק היא דילמא או הפטור סיבת היא נועם דדרכי הסברא האם
לע ליבום נזקקת אינה שוב שעה באותה זקוקה היתה לא לעייןגם.ולםואם הליש לפסוק לנו מותר פ"ע'אם

נועם דרכי כמו הראשנוה(כללים בהחקירה תלויה הזאת שהשאלה שהפוסקיםלפעמים.)ומסתבר מצאנו
היסוד את סניף,הביאו כתוספת דוגמאות.ובפרט כמה צבי"שו:והנה חכם מו(ת רדב"שו,)סימן ז"ת

סי"ח( זרוע,)תרכז'ג תרהיבו'הל,א"ח(אור סימן וקידושין חו"הב,)ם סי"ח ביהודה"שו,רעח'מ נודע ת
תנינא( עט"אה,מהדורה סימן מהר"שו,)ע ווייל"ת ד(י קצא שנהגו"סימן ויש .)ה



מ יצחק ח"תשס●'בית





חב מחסידי ודיינים רבנים עשרות יצאו שנים מעשר יותר ד"לפני

רבה לב תשומת שמשך דין שהוא"האדמו:בפסק וניבא נביא היה המנוח ר

המשיח המשיח,המלך שהוא להאמין מישראל איש כל על חיוב יש ולפיכך

תשמעון אליו של עשה מצות ברמב(מטעם התורהם"כמבואר יסודי ).הלכות

הלכות לבאר שיש בלבי אמרתי בעלמא זרוז רק שדבריהם ברור שנראה הגם

אלו בסוגיות התלמידים לב לעורר כדי תשמעון שאין.אליו מראש לציין ויש

האדמו את לבקר מאמרי זצ"מטרת מליובאוויטש בדברים"ר לדון או חלילה ל

נביא היה שהוא לחשוב הפסק מחברי את .שהניעו



כל הנ,ראשית הפסק על לתמוה נבואה"יש שאין רווחת הלכה שהרי ל

לארץ בספרי.בחוצה מבואר מחו"וז)לב'סי,שופטים'פר(כן ולא מקרבך ל"ל

במכילתא.כ"ע פר(וכן א"וז)בא'ריש נבחרה שלא ועד הארצות"ל כל היו י

א משנבחרה לדברות ע"כשרות הארצות כל יצאו בתנחומא.כ"י הוא וכן

סי( תרשישה.)ה'בא וברח ישראל מארץ שיצא ביונה מבואר י"רשירשופ,וכן

לארץ"וז,)ג;א(ביונה בחוצה שורה השכינה שאין הים אל לי אברח אמר ל

ורד.ל"עכ שמעוני בילקוט שם"ועיין לרס,ק ודעות סו"מ(ג"ובאמונות פג .)ה"ף

הרשב לפני ובא שהיה שאי"ומעשה אא נביאחדש שהוא אמר והשיב,בספרד

ח(א"הרשב סי"בתשובותיו למעשה)תקמח'א הפך,ועודל"וז:הלכה זה שכל

לארץ בחוצה שורה הנבואה שאין האמת חכמי מפי הקבלה במה.מן נאמין ואיך

הנביאים מפי ישראל לחכמי שנודע מה .ל"עכ,'וכו,שסותר

שהאדמו ומפורסם ידוע שעליו"והנה המנוח הדיןר בפסק מדובר

וא בחייו אחת פעם אפילו ישראל בארץ היה אפשרלא אי כן נביאם ,שהיה

.א"הרשבשפסקוכמו,שנתבארוכמו
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שמוחזק מי דוקא אלא לו שומעין אנכי נביא יאמר אשר לכל לא ועוד

וכמבואר כהלכה דאיענל"וז:)פט'סנ(כנביא ידא מנא נביא דברי על שהמוותר

שאני דמוחזק היכא ואיענש אות ליה יהיב דלא מיכה והא אות ליה .כ"ע,דיהב

ב שיש מבואר הגמרא מחוייבין'מדברי שאליו נביא להיות דרכים

לשמוע ישראל בר ע–כל עצמו את מוחזק"להוכיח להיות או אות אשר.י ואיש

א אפילו יקיים אליוחדלא לשמוע חיוב אין הר.מאלו שנחלקו אשוניםאלא

אלו דינים .בפרטי

להוכיח צריך נביא שאין היא הכוונה מוחזק להיות דהיינו השני הדרך

א פעם מוכיח שהוא אחר אלא שמנבא פעם כל אמת נביא נביא'שהוא שהוא

ה שלחו בזה'אשר מוחזק הוא עליו.הרי שמעיד מי הוא המוחזק בדין ונכלל

ג שהוא מוחזק נביא"נביא מוח.כ שנביא גמתוך החדש הנביא עליו מעיד כ"זק

מוחזק הרמב"וז.נעשה בהל"ל יתורהכותם ה"פ(יסודי לו,)ה"י שהעיד נביא

חקירה צריך השני זה ואין נביא בחזקת הוא הרי מחזה.ל"עכ,נביא בספר ועיין

להר סענדר'עליון סי"פ(יצחק מהירושלמי)ו'ב לזה מקור סנהדריןבשמביא

ה"פי( .ש"עיי)ו"א

האאלא עחדבדרך הראשונים"דהיינו נחלקו אות 'הל(ם"הרמב.י

פ התורה ה"יסודי השם,ל"וז,כתב)א"י במלאכת לנבואה הראוי אדם כשיבוא

בך'וכו נאמין כך ואחר באלו וכיוצא מת החיה או הים לנו קרע לו אומרין .אין

וא אומר והוא להיות העתידים דברים אמור אתה נביא אם לו אומרים נואלא

יבואו לא אם דבריו היבואו לראות שהוא.מחכים בידוע קטן שבר נפל ואפילו

נאמן בעינינו יהיה כולם דבריו באו ואם שקר הרבה.נביא פעמים אותן ובודקין

וכו אמת נביא זה הרי כולן נאמנים דבריו נמצאו אינו.ל"עכ'אם שהאות כלומר

נבו אלא לעשות הנביא שצריך הטבע מן למעלה בודקיןדבר שבה העתיד על אה

הנביא במילואן.את שמתקיימות העתיד על נבואות דהיינו אותות כמה אחר ורק

בנבואתו מוחזק נעשה הנביא אז .רק

המשנה"הרמב על לפירושו בהקדמה יותר זה את מבאר י"הר'מהד(ם

עמ :ל"וז)ו-ה'קאפח

אנשי וכל והמכשפים בכוכבים והחוזים שהמנחשים ואומר

ומקצתםאותו מתקיימים מקצתם אבל עתידות מגידים הסוד
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וכו בהחלט האחד'מכזבים ששקרי זה על זה של יתרונם

זה הרי הפרטים בכל שיצדק אבל זולתו משקרי פחותים

וכו ולא'מוכחש סופם עד יצדקו אלא הנביא הבטחות כן ואין

מה בכל עד לעולמי גדול ולא קטן לא דבר מהם יפול

ה בשם ששקר.'שמודיעים ידענו מדבריו משהו נפל אם ולכן

וכו וכו'דבר בכך שנתחייבו אדם לבני ברעות נתנבא ולא'אם

לא בשלום מצבם ועבר להם נמחל אלא מזה דבר שום נתקיים

וכו הנביא של כזבו בזה ה'יתברר ניחם'כי ויתרומם יתעלה

וכו הרעה מסויים'על בזמן תבואנה שטובות הבטיח אם אבל

שיא וכוכגון מלחמה והיתה זו בשנה יהיה ששלום זה'מר הרי

וכו ושקר שוא שטענתו ונתברר שקר שפחד'נביא מה אבל

ה שהבטיחו אחרי וכו'יעקב שמא'בטוב קסבר אמרם והוא

ה שיבטיח שאפשר מזה משמע החטא ויכריעו'יגרום טובה

שלא לפי זה דבר יתכן לא הבטחה אותה יתקיים ולא העונות

ל נשאר וכוהיה הנבואה את לאמת במה .'נו

הרמב,כלומר ג"לפי יש נבואות'ם לטובה:מיני לרעה,לרבים וליחיד,לרבים

לטובה בין לרעה ע.בין נבחן רק ששאר"הנביא אפשר כי לטובה לרבים נבואה י

עיי בתשובה יחזרו או החטא יגרום אם יתקיימו לא .ש"הנבואות

ה'הר אור בספרו קרשקש פ"מב"ח('חסדאי כל)ב"ד את מסביר

בב הב.דרכים'הפרשה הדרך הרמב'מסקנת לדעת דומה עיי"שלו ולפי"ם ש

הא לרעה'הדרך בין לטובה בין לרבים נבואה בכל להבחן יכול נביא שלו

בחינה בתורת יתנבא שהנביא היא.ובתנאי אם אבל להשתנות יכולה נבואה שכל

עיי משתנית אינה בחינה .ש"בתורת

לפריצחק'הר בפירושו עמ"ח(שופטים'אברבנאל ואילך'ג )קפא

ג בין הנביא'מחלק מעשי הטבע–מיני מן שינוי דהיינו אות הגדת,עשיית

ורע טוב בהם שאין והרעים,עתידות הטובים היעודים הג.והגדת במין 'דוקא

ע אבל להשתנות אפשר כי נבחן נביא הנביא"אין עתידות והגדת הטבע שינוי י

הרס.נבחן כתבו זה ודעות"וכעין באמונות פ"מ(ג דרוש"והר)ד"ג בדרשותיו ן

עמ'מהד('יא ואילך'פלדמן ע)רו נבחן הטבע"שהנביא שינוי דהיינו אות .י

עמ(האברבנאל נביא)חקע-קעז'שם אין שבכלל אחר באופן אומר עוד

א ע"אלאנבחן מוכחש הוא אחר"כ נביא ב.י זה'ואם מכחישים זהנביאים את
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וכ אמת נביא הוא נבואתו שיתקיים יצחק"מי העקידת צו(כ .םשןעיי)שער

ואכ"ובמק אלו בשיטות הארכתי .מ"א

הרמב שלפי למידים בגמ"נמצינו הנזכרת האות היא'ם נבחן נביא שבה

לטובה לרבים הר"וכ.נבואה ראשונה'כ ובדעה שניה בדעה קרשקש חסדאי

ש ובלבד אות נקראת נבואה עכל נאמרת מנתתהא האברבנאל.להבחןל וכן

לרעה או לטובה נבואה שנא לא אלא נבואה הוא שהאות שלו שניה בדעה .סובר

ורס האברבנאל של הראשונה הדעה והר"ולפי ובה"ג הטבע שינוי היא האות ן

הנביא .נבחן



יבוא פלוני שאיש הדיוט מעשה אינו זה הנביא בחינת בענין והנה

בכלללנביא הגיוני זה דאין מוחזק הנביא אות מראהו ואם אות הראני לו .ויאמר

מיתה וחייב שקר נביא הוא יתאמת לא האות אם כזאת.הרי שבדיקה היתכן

ישראל בר לכל מסורה בב.תהיה להיות צריך שהאות וודאי ודאי של"אלא ד

האמת אחר לחקור איך היודעים מומחים ברא.דיינים באגדת איתא רקפ(שיתוכן

:ל"וז)די

ישעיהו ועובדיה,חזון ישעיהו זה בלשון נתנבאו נביאים שני

שבנביאים קטן ועובדיה שבנביאים גדול עובדיה.ישעיהו חזון

זקנים בפני אלא נתנבא לא עובדיה ואיך כאחד שוים שניהם

ה אמר כה עובדיה חזון שנאמר הקב'גדולים מפי מפי"הרי ה

שמו שנאמר מנין שמענוסנהדרין מפי.עה נתנבא ישעיהו אף

ה קול את ואשמע הקב'הסנהדרין מפי אשלח מי את ה"אומר

סנהדרין מפי לנו ילך גימטריא.ומי שחזון בחזון שניהם ולכך

ואחד בשבעים שניהם שנתנבאו ואחד .שבעים

צריכים שהיו מוכח שאינו אלא הסנהדרין בפני שנתנבאו ומבואר

כן ראיה"ואע.לעשות שאין גאוןפ האי רב פסק כבר תשובה(לדבר ,שערי

תרי אלא"וז)יד'סי,ח"לייפציג נביא ואין אותם בודקין נביאים של אותות וגם ל

וכו בסנהדרין דוקא.ל"עכ'שמקובל ניתן הנביא שבחינת מדבריו מבואר הרי

ב דהיינו ע"לסנהדרין של בזה"ד עליו שחולק מי מצאתי ולא בעמק.א ועיין

להר פומרנצ'ברכה ליב עליון'אריה ומחזה נביאים ערך סי"פ(יק ובאוצר)ג'ב

עמ"ח(ישראל .)11'ז
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שהתוס נבואה נקרא מה לחקור יש בסנהדרין'ועוד ה"ד:פט(אומרים

אפי"וז,)אליהו תשמעון אליו דכתיב לן נפקא רבה ובהאשה על'ל עבור לך אמר

וכ בתורה האמורות מצות מכל אמרה'ואחת קא מדעתו שעשה בנביא ודאי אלא

וכו בחכמתו.ל"עכ'ברייתא לו שנראה מה אומר כשנביא שאפילו כלומר

ה דרכי אע'ובידיעתו תשמעון"יתברך אליו של חיוב יש נבואה זה שאין אבל.פ

פ"יסוה'הל(ם"מהרמב ה"ת לסתם)ג"ט ולא לנבואה לשמוע מצוה שרק משמע

עיי נביא בלח"דברי חינוך"וכ.מ"ש המנחת ס'צמ(כ א"תקטז נראה"וז)ק וכן ל

דלהר הרשות בדבר אפילו הקב"לי בשם אומר אם דוקא התוס"ם ולדעת ל"הנ'ה

וכו עצמו בשם ב.ל"עכ'אפילו להרספרועיין יצחק סורוצקין'רנת יצחק אברהם

ג(א"שליט להר)כג:מלאכי יצחק שליט'ובברכת גנק וכדעת.)נ'סי(א"מנחם

ברמב"רמבה משמע עה"ם יח(ת"ן בנביאיו"וז)טז:דברים להאמין קבלו ל

ה יצוה אשר ככל ולעשות עכ'ולשמוע ידכם לשמוע"על מחוייבים רק כלומר ל

ה עצמו"ע'לדבר לדעת ולא נביא ברמב.י עיין יט(ן"אלא וברנת)כו:בראשית

וצ שם .ע"יצחק

שהוא"א בפירוש מנבא לא אם מוחזק בנביא אפילו המשיחכ מלך

ולפי תשמעון אליו של חיוב יש אם הראשונים נחלקו כבר בזה מרמז רק אלא

כלל"הרמב חיוב אין .ם



בזה נביא להיות אפשר אם עוד לדון יש בב"והנה איתא שהרי ב"ז

וניתנה"א:)יב( הנביאים מן נבואה ניטלה המקדש בית שחרב מיום יוחנן ר

ע ולתנוקות בח"המהרש'ופיכ"לשוטים וז"א המקדש"א בית שחרב מיום ל

זכריה חגי היו בנינו בתחילת אלא נביאים היו לא שני דבבית קאמר ראשון

וכו בסנהדרין.ל"עכ'ומלאכי חגי"ת.)יא(ומקורו האחרונים נביאים משמתו ר

בבת משתמשין היו כן פי על ואף מישראל הקדש רוח נסתלקה ומלאכי זכריה

ע בתהיליםוכ.כ"קול משמע ופי)ט:עד(ן נביא עוד אין וז"הרד'דכתיב ל"ק

עכ נביא עיד לנו היה לא ומלאכי זכריה חגי בדניאל"משמתו וכן כתיב)כד:ט(ל

ובפי ונביא חזון לרס'ולחתם וז"המיוחס כתוב לא"ג השני הבית משנבנה כי ל

עכ בישראל עוד נביא .ל"קם

מתי מחלוקת שיש נראה בדבר הנבואהוכשנדקדק הגמ.פסקה 'שלפי

בהמ"הנ חרבן בזמן פסקה הנבואה ומלאכי.ק"ל זכריה חגי שהרי תתמה ואל
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כהנא דרב בפסיקתא זה את תירצו שכבר החרבן לאחרי ל"וז.)קטז(נבאו

ור'ר נחמני'אלעזר בר בידו–שמואל פקודה הנבואה היתה ירמיהו[כבר ]של

ע ומלאכי זכריה חגי שהנ.כ"ביד חזוכלומר של מוכנות"בואות כבר היו מ

החרבן כלאחר נחשבו לא ולפיכך החרבן לפני לירמיהו .ונתונות

השני בית זמן בתחילת היתה הנבואה שהפסקת אחרת דעה כך.יש

רבה עולם בסדר י"וז)לדרקפ(כתוב שמלך מוקדון אלכסנדר הוא שנה"ל עד.ב

ברוה מתנבאים הנביאים היו א"כאן הט ואילך מכאן חכמיםק דברי ושמע זניך

השני.כ"ע בית בזמן קצת נמשכה שהנבואה מגמ.משמע משמע סנהדרין'וכן

פ.יא( סוטה בתוספתא הרקומקורו משמתו)ה"יג פסקה זכריהשהנבואה חגי

השניומלאכי בית בזמן היה סוברים"וי.וזה הצדדים וששני נחלקו שלא ל

מ אבל הראשון בית בחרבן פסקה חדשה ומלאכישמתושנבואה זכריה חגי

לגמרי הנבואה כתבוכ.פסקה ליומא'בחין אמת .י"ברש.)כא(שפת

ג שני"הראשונים בית תקופת לתחילת הנבואה הפסקת מייחסים .כ

ע"רש כא ביומא ד"י רוה"א נסתלק שלא אומר ארון ד"ה שנת עד מהנביאים 'ק

הכוזרי'ר.לדריוש בספר הלוי ג(יהודה שהנבואה)סט,לגיםפרק'מאמר אומר

מ השני'פסקה לבית לרס.שנה המיוחס דניאל"בפירוש על המובא)כד:פט(ג

השני בית משנבנה פסקה שהנבואה כתוב חגי.לעיל על באברנאל .)א:א(ועיין

הר"מש'ועי זצ'כ קפלן ישראל"אריה מחשבת במחברת פ(ל פח"אנגלית אות )ו

בהערות שם שציין .ומה

פל רבתי ב"הפסיקתא נותן וז'ה הנבואה להפסקת אמר"טעמים שכך ל

וכו"הקב קול בבת ישתמשו לאו ואם שכינה תשרה כולם ישראל עולים אם 'ה

שורה השכינה שאין לפי יפת של מזרע שהוא פרס מלך כורש שבנאו מפני

ע יפת של ידיו על.כ"במעשה אינם ישראל שרוב מפני הראשון טעם שלפי נראה

א לפיכך ל"אדמתם להיותא צריך שנביא לעיל שנתבאר מה וכעין נבואה היות

ישראלבא כגון.רץ אדמתם על ישראל ברוב התלויים דינים עוד ראינו וכבר

מ ומעשרות התורהתרומות לב(ן ברמב"וע:ערכין הל"ע פ'ם ה"תרומות כו'לא

הרמב'ר'ובחי על הלוי הל"חיים פי'ם הט"שמיטה ).ז"ב

הפסיק שנתנה השני עהטעם נבנה השני שבית הוא רבתי כורש"תא .י

בהמ דהיינו השכינה להשראת מקום שצריכים להיות"כלומר כדי משכן או ק

ע נבנה השני שבית ומתוך בישראל אין"נבואה וכאילו חשיבי לא יפת של זרע י

בהמ ג.ק"שם מתבאר החרבן"ומזה בזמן היתה הנבואה שהפסקת .כ
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להפסקת בראשונים טעם עוד הרמבמצינו נחלקו דהנה ם"הנבואה

וז אלקים מתת או טבעית דבר היא נבואה אם בענין הרמב"והאברבנאל ם"ל

ח נבוכים פל"במורה הר(ב"ב של קאפח"בתרגומו ):י

השלמות ואותה האדם בטבע מסויימת שלמות שהנבואה

המין שבכח מה להוציא הכשרה לאחר אלא לאדם תושג לא

מע בעדו יעצור לא אם הפעל חיצוניתאל סבה או מזגי צור

וכו שהיא המתכונן'כל לנבואה הראוי כי סוברים שאנו

א ברצון וזה יתנבא שלא אפשר כעין-לה לדעתי וזה לוקי

וכו הנסים .'כל

א לנבואה יזכה והגופניים הרוחניים הענינים בכל שלם שהוא שאדם לאכלומר

כן שיהיה"הקבאם טעם מאיזה הנבואה ממנו מונע בל[ה עיין משנהאלא חם

פ"יסוה'הל( ה"ת ואכ)א"ז עליו חולקים רבים האברבנאל.]מ"אבל ואילו

למו לזכות"בפירושו אלקי עזר צריך עדיין בכל השלם איש שאפילו סובר נ

העקרים.לנבואה כתב פ(וכן ג השפע"וז)ח"מאמר שישיג האדם בחק איננו ל

א רצון מזולת מעצמו וכו-ההוא כתבוכ,ל"עכ'לוקי ודעות"הרסן באמונות ג

פ"מ( .)ד"ג

הרמב הנ"ולפי ובשכל"ם במדות הכשרה היא הנבואה זכות ענין שכל ל

ר( של המפורסם ממאמרו משמע כן בע'ובאמת יאיר בן כ"פנחס טעם):ז

ההכנה אי להיות צריך הנבואה במו"וכ.הפסקת פ"ח(נ"כ :ל"וז)לורקב

לסלוק הקרובה העצמית הסבה בליוזוהי הגלות בזמן הנבואה

מצב באיזה לאדם יהיו עצבות או עצלות איזו ספק

וכו התאוות'שיהיה וכללות האמתי ההגיון העדר כללו אשר

וכו שהיתה'הבהמיות כפי לנו הנבואה בשיבת הסבה גם והוא

שהובטח כמו יגלה מהרה המשיח .לימות

הנב את שמונעים רעות ומדות לעצבות גרמה שהגלות .ואהכלומר

הקבלה"וכ סדר בשם מחדש הנדפס לאבות בהקדמתו המאירי )41'עמ(כ

וכו"וז שני בית נבנה ואז במלחמות'ל טרדותינו לרוב השכינה נסתלקה ואז

עכ במקצת השלמות הרמב.ל"והעדר שכתב למה זה בהקדמתו"והשוה ם

ובמ והתלמוד המשנה חתימת בענין תורה הגר"למשנה הי"ש וסרמן ד"א

עניניםבמכתב קובץ ספר בסוף הנדפס איש החזון לבעל .)קצט'עמ(ו
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בית זמן בתחילת מישראל הנבואה שפסקה מצינו הנה שיהיה איך יהיה

פסקה מה נתברר שלא אלא בגמ.השני פסקה"הנ:)יב(ב"בב'דאיתא שנבואה ל

הגמ שרוה"הנ.)יא(בסנהדרין'אבל אומר פסקה"ל שא.ק שרוהא"אלא ק"לומר

עדיין מכן לאחר ואפילו התלמוד זמן שמשך מקומות בכמה מצינו שהרי פסקה

רוה בישראל"נמשכה בעירובין.ק אמרינן ברוח:)סד(הרי גמליאל רבן שכוון

ובירושלמי פ(הקדש ה"סוטה ר)ד"א ברוה'צפה מ.ק"מאיר הר"ועיין ראובן'ש

שו לספר במבואו השמים"מרגליות מן ואילךכ'עמ(ת .)ה

ר"ואע כגון לנבואה שהגיעו אמרו שעליהם ראשונים שראינו עזרא'פ

בתוס המובא ודילמא"ד.פח(גיטין'הנביא בתוס)ה אמרו שעליו משולם 'ורבינו

הלשון:)קט(מנחות מליצת אלא אינו נבואה כמפי דברים שלשה שהגיה

לנבואה דוקא ולאו בקדושה גבוהות למעלות ב[.שהגיעו חת"שוועיין ס"ת

ד'סי(ח"חאו מ"רח רמכ"ה בבת"ש חאו"ובשו)'דף שלמה בית ח"ת

חיו"ובשו)קיב'סי( חיים דברי כהן"ובשו)קה'סי(ד"ת משפט או'סי(ת )ז'צו

הר"ובמ זצ'ש טברסקי הראב"יצחק בספרו מפושקיירש"ל רצא'עמ,אנגלית(ד

מ.)ואילך עיין שכתבאלא בספרוה אורבך אפרים התוספותהחכם בעלי

].)337-336'עמ(

ברור אינו בימינו הקדש רוח נמשכת עדיין החיים.ואם האור שהרי

לבראשית בפירושו כתב אלא)ג:ו(הקדוש הקדש רוח שאין עוד לא שבזמנו

הקדש ריח אפילו יש.אין ודור דור כל ומנהיגי שלחכמי מיוסד שהרי קשה אבל

הקדש ורוח דשמיא בש.סייעתא הנ"וועיין חיים דברי מדברי"ת טובא וקשה ל

הנ"האוה יוסף"ח בפרדס עוד ועיין נבואה.)ג:ו'בר(ל לנו שאין וודאי ודאי אבל

חז בימי ולא בימינו וע"לא הגמ"ל שדברי שפסקה'כ נבואה על קאי והמדרשים

השני בית איכא"דאל.בתחילת מאי סגולה ליחידי נבואה יש שעדיין ונומר כ

הלל על בסנהדריןלמימר עליהם שמבואר הקטן זכו.)יא(ושמואל שלא

ראויים היו לא שדורם מפני השכינה ולא.להשראת פסקה נבואה שרק ברור אלא

כתבוכ.ק"רוה לרחן הקדושה שער ש"ח(ו"בספר .)ו"ג

הנ כל א"לפי אפשרל בזהי נביא צריכים.ז"להיות עדיין שאנחנו אלא

שהרי לבא לעתיד יהיה איך יהיולעיין כולם המשיח שבימות בקרא מפורש

ביואל וכתיב ונבאו)א:ג(נביאים בשר כל על רוחי את אשפוך כן אחרי והיה

ע יראו חזיונות בחוריכם יחלמון חלמות זקניכם ובנותיכם .כ"בניכם
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שב ביארנו כמשתיכבר בסנהדרין ושניהם נתחזק הנביא ש"דרכים

בתשובה גאון האי עכ"וזרב בסנהדרין שמקובל אלא נביא אין קשה.ל"ל אלא

יבחן איך נביא יעמוד ואם סנהדרין לנו .דאין

המהר בין המחלוקת ידוע והמהרלב"הנה בירב סמיכה"י בענין ח

שהמהר"בזה הרמב"ז כשיטת לנהוג רצה בירב ישראל"י ארץ חכמי רוב שאם ם

א לחכם לסמוך ש'מסכימים דינים לכל נסמך הוא זו.בתורההרי שיטה ולפי

נביא לבחון סנהדרין להיות ויש.אפשר להלכה נתקבלה לא הזו השיטה אלא

הרמב שאפילו וא"אומרים להלן כמבואר ממנו חזר לדוכתיה"ם קושיין הדרא .כ

המהרלב קושייתנו לנו תירץ כבר וז"והנה שלו הסמיכה בקונטרס אין"ח ל

וכו הסנהדרין ישובו איך כלל עשהרי'קושיא המשיח"אליהו עם לבוא עתיד ה

עכ ישראל דייני בתי לכל לסמוך ויכול ונפש בגוף וקיים סמוך ל"והוא

הרדב"וכ להל"כ בפירושו ה"פ(סנהדריןכותז שהרי"וז)יא'לד ואדע יתן ומי ל

רז ובדברי בכתובים כמבואר המשיח לפני בא ויסמוך"אליהו סמוך הוא והרי ל

עכ המשיח בוא לפני ר"וכ.ל"אחרים דבש'כ יערות בספרו אייבשיץ יונתן

א( על"וז)דרוש הסנהדרין יחזיר הוא משיח לפני אליהו יבא כאשר ולכן ל

עכ השילוני אחיה של דינו מבית סמוך הוא כי בתו"מכונם ועיין ט"וי'סל

פ( מ"סנהדרין ד"א זקנים"ג סמיכת בא.)ה טרם כשיחזור הנביא שאליהו הרי

לאחרי יסמוך כבראשונהגואל הסנהדרין ויחזיר יהיה.ם אליהו ביאת אחר אז ורק

חדש נביא לבחון ע.אפשר נביא שנבחן אליו"ולפני של חיוב שום אין סנהדרין י

.תשמעון

ע היא אמת כנביא להתחזק האחרת וכמ"הדרך אחר נביא הרמב"י ם"ש

פ"יסוה'הל( ה"ת ו"וז)ה"י נביא בחזקת זה הרי נביא לו שהעיד נביא זהל אין

עכ חקירה צריך וכמו.ל"השני בסנהדרין דוקא להיות צריך זה שגם אמרנו וכבר

מלשון כ.'שהעיד'שמשמע היחיד"ואין הנביא שהרי להלכה מינה נפקא כ

ג והוא אליהו הוא אחר נביא על להעיד ויכול בחיים לסמוך"שעדיין יכול כ

סנהדרין ולהושיב א.דיינים כך ובין כך אפשרבין קודםלהי אחר נביא יות

אליהו .שיבוא

הסמ כתב דברינו העשין"וכמסקנת בהקדמת מפורש :ל"וז,ג

הקב להם שלח הנביאים"לכך לכל אחרין שהוא מלאכי ביד ה

הנבואות כל לחתום דבריו בסוף דברים שני "ואמר אנכי. הנה
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וגו אליה את לכם הנביאים"'שולח לכל אחרין הננו כלומר

אלי שיבא עד בשםוממני לכם אומר והנני נביא יעמוד לא הו

וגו"ה"הקב משה תורת ".'זכרו

הוא אחריו שיבא שהנביא נתנבא לנביאים האחרון שהיה מלאכי

נביאים.אליהו עוד להיות יוכל אליהו ביאת אחר במדרש.ורק שמקורו ונראה

ז"פ(תהלים אות ואישנה"וז)ג הנבואה מן שכתבתי אני ישראל כנסת אמרה ל

אליהמור את לכם שולח אנכי הנה שנאמר אליהו ידי על הקיצותי הקדש ח

ע הגר.כ"הנביא בשם מצאתי רי"וכן מרן חידושי בספר מבריסק הלוי הלוי"ח ז

וז"עה מלאכי על :ל"ת

הגר נחתמה"וביאר האחרון הנביא דברי שעם ידוע דהנה ח

וכמו הגואל בא עד ישראל מקרב הנביאים ונסתלקו הנבואה

ט(ל"חזשאמרו נסתלקה)יומא ומלאכי זכריה חגי משמתו

מישראל הקודש לנבא.רוח בישראל נביא יקום אם ומעתה

ה וכו'בשם שקר נביא שהוא לנו'נדע אין הגואל ביאת ועד

נביא או נבואה שום הגואל.לקבל ביאת שלפני היות אולם

אבות על בנים לב ולהשיב הגאולה לבשר הנביא אליהו יופיע

כ בנואתמשום כי מיוחדת בנבואה להודיע מלאכי צריך היה ך

שאליו הכלל מן יוצאת היא הגדול יום בוא לפני אליהו

לשמוע וזקוקים מוזהרים אנו .ולנבואתו

קודם נביא שום ואין המשיח ואחריו אליהו יבוא שתחילה מבואר הרי

עודוע.אליהו מלאכייין על יצחק רנת .)כג:ג(בספר



הנ"וע כל לפי המשיח"כ שהרי המשיח ביאת לפני לבא אליהו צריך ל

כמ נביא הרמב"יהיה בהל"ש פ'ם ה"תשובה וז"ט המלך"ב שאותו מפני ל

ממשה קרוב הוא גדול ונביא משלמה יתר יהיה חכמה בעל דוד מזרע שיעמוד

עכ שנתבאר"וא.ל"רבינו וכמו אליהו ביאת לפני כלל נביא להיות מבואר.א וכן

על מג בערובין וז"הדיא יין"א לשתות מותר בא דוד שבן ביום נזיר הריני ל

וכו יחול ימות כל יין לשתות ואסור טובים ובימים ובימים'בשבתות בשבתות

הנביא אליה את לכם שולח אנכי הנה קרא דאמר התם שאני מותר אמאי טובים

ע'וכו מאתמול אליהו אתא לא יבוא.כ"והא שאליהו מפורש המשיחהרי .קודם
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בגמ המובא הקרא משמעות את"וז)כג:ג(ממלאכי'וכן לכם שולח אנכי הנה ל

ה יום בא לפני הנביא ע'אליה והנורא קודם.כ"הגדול יבא שאליהו עוד לא הרי

נביא בתורת שיהיה הכתוב שהדגיש אלא חז.המשיח ממדרשי מתבאר ל"וכן

וד באמונות כמו הראשונים ומן זרובבל ספר פ"מ(עותכמו יבא)ה"ח שאליהו

משיח הר"וז.קודם בתומים"ל אייבשיץ ס'סי(י ב"א דקיי)ק מה לפי ל"אמנם

עכ משיח קודם יבוא דאליהו בבירור מחברים רוב שמביא.ל"וקיבלו מה ועיין

זצ"האדמו מסאטמאר שבועות"ר שלש מאמר משה ויואל בספרו ברוב)נ"פ(ל

חריפותו וגודל ש.בקיאותו סיסו(םומסיק הנ"וז)נד'ף מכל והעולה שדעת"ל ל

הש"המהר כסתימת שסברי ראשונים הרבה כדעת הוא כמה"ל ועוד בעירובין ס

חז וכו"מאמרי קודם אליהו שיבוא שההכרח שדברי.ל"עכ'ל להעיר יש ואגב

הנ"המהר המהר"ל שהגדת לנו נודע וכעת מהגדתו לקוחים ואכ"ל מזוייף .מ"ל

המבוכ נורא מה בהלאלא בכתבו הנבוכים מורה בעל עשה מלכים'ה

הרקפ( יבא"וז)ב"יב המשיח המלך ביאת שקודם שאומרים החכמים מן ויש ל

שדברים שיהיו עד יהיו היאך אדם ידע לא בהן וכיוצא הדברים אלו וכל אליהו

עכ הנביאים אצל הן .ל"סתומים

מח שיש לאמרו מקור למצוא המפרשים טרחו החכמים'וכבר בין

המשיח לאחר או קודם יבא אליהו משנה[.אם בלחם נזירכותהלבעיין

הי"פ( חת"ובשו)קי'יסףסו(ובפליתי)א"ד סי"ח(ס"ת לנזיר)צח'ו אורה ובקרן

שבועות.)סו( שלש איך].)נד-נאיםרקפ(ובמאמר מאד קשה שנתבאר מה ולפי

אליהו קודם יבא שמשיח מש.אפשר האדמו"ועיין בשה מ"כ זצר ל"ליובאוויטש

התוועדיות ב,ז"תשמ'ה(בספר נראים)392-393'עמ'כרך דבריו .ואין

הרמב"וי שלפי נמי הכי שאין לו"ל יהיה לא המשיח מעשי בתחילת ם

תשמעון אליו בתורת בקולו לשמוע חיוב שום יהיה ולא נביא אחר.דין ורק

כבראשונה שופטינו ומושיב בא ואליהו בפעולתו עלוא(שהתחיל יעיד גם ולי

נביא שהוא המשיח לשמוע)מלך לנו חיוב ויהיה נביא דין המשיח למלך יהיה אז

נביא בתורת .אליו

שהרמב"ואע בפ"פ כתב מ"פ'סנ(המשניותירושם שהסנהדרין)ג"א

ג שהוא המשיח ביאת קודם מ"יחזור קשה אינו זה אליהו ביאת לפני שניכ

בפהמ"שהרמב,חדא.טעמים לשיטתו חכמיש"ם רוב אם לחזור יכולה שסמיכה

באליהו צורך ואין מסכימים ישראל הרמב,ועוד.ארץ במשנה"שהרי מזה חזר ם

בהל שכתב ה"פי(מלכים'תורה להחזיר,ל"וז,)א"א לעמוד עתיד המשיח המלך
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ישראל נדחי ומקבץ המקדש ובונה הראשונה הממשלה לישנה דוד בית מלכות

בימיו המשפטים כל וכווחוזרין מקודם הרמב.ל"עכ,'כשהיו מה"והנה כתב ם

כמש אותם שיעשה בסדר המשיח האדמו"שיעשה זצ"כ מליובאוויטש ל"ר

ח שיחות הרמב,ל"וז,)362'עמ(ח"בלקוטי בדיוק"שהרי הדברים סדר גם ם

הרה"וכ.ל"עכ,הוא ר"כ כשר'ג הגדולהמנחם התקופה מחדש(בספרו ,הנדפס

הרמב"ומ.)375'עמ בודאי"ש מקודם כשהיו בימיו המשפטים כל שחוזרין ם

בישעיהו לקרא וגו"וז)כו:א(כוון כבראשונה שופטיך ואשיבה דהיינו"ע'ל כ

והרמב הסנהדרין המשיח"החזרת ביאת לאחר שיהיה כתב כןא.ם שחזרם מצינו

ממ תורה בפי"במשנה הגדולה.המשניות'ש בהתקופה .)377-378'עמ(ועיין

למ להרמבנמצינו שבין א"דים הראשונים לשאר בין אפשרם להיותי

ה–נביא משיח אפינו רוח הוא והחזרת–'ואפילו אליהו לביאת קודם

.הסנהדרין



שהאדמו אמרו דברינו התחלנו שבו דין זצ"בפסק מליובאוויטש ל"ר

המשיח שהוא ורמז נביא א.היה כל חייב אליו'לפיכך של מדין מישראל

ולקבלותשמעו המשיח מלך שהוא להאמין בחוץ.ן נבואה שאין נתבאר והנה

ע לארץ בחוץ ולא מקרבך הספרי וכמאמר והאדמו"לארץ מליובאוויטש"כ ר

ישראל"זצ בארץ היה לא פעם אף צריך.ל או להבא אות לתת צריך שנביא ועוד

בהאדמו זה מצאנו ולא עליו להעיד אחר זצ"נביא מליובאוויטש גם.ל"ר ואף

ב לנו אין ואנו הסנהדרין בפני להיות זה כל צריך סמוכים"זאת של שלפי.ד ועוד

ה"הרמב מאת שנאמרה לנבואה ורק אך שייך תשמעון אליו של המצוה ולא'ם

עצמו מאת הנביא שהאדמו.למאמר ראינו זצ"והיכן מליובאוויטש אמר"ר ל

עצמו מדעת דבר ולא בפירוש הנב"וג.נבואה פסקה כבר הלא בתחילתכ ואה

אליהו שיבא עד חוזרת ואינה השני אליהו"וא.בית עדיין שלדאבונינו מתוך כ

א בא להאדמו"לא זצ"א מליובאוויטש נביא"ר להיות הרשב.ל שאמר א"וכמו

ח סי"בתשובה וז'א גדולים"תקמח עליון קדושי שהיו הזקן הלל בתלמידי ואף ל

שכ עליהם שתשרה ראויים אמרו ובחסידות הדורבחכמה שאין אלא כמשה ינה

לכך ראוי.ראוי זה ודורנו ראוי היה לא החסידים ותלמידיו הלל של דורו ואפשר

הרשב.ל"עכ של בדורו כבני"ואם שאנו בדורנו שכן כל לא כמלאכים שהם א

בבא.אדם אליהו שיבא עד נביא לנו איו לצערינו .ס"אלא



מ יצחק ח"תשס●'בית


ע העליון הכולל וקסנר"חבר ש



במנחות :):לה(איתא

אחורי" את וראית כפי את ר"והסרתי ביזנא'אמר בר חנא

ר הקב'אמר שהראה מלמד חסידא קשר"שמעון למשה ה

יהודה.תפילין רב למעלה,אמר תפלין של קשר להיות צריך

ישר שיהו למטהכדי ולא למעלה כלפי,אל להיות וצריך

לאחור,פנים ולא לפנים ישראל שיהיו .כדי

קושיות שתי להקשות .ויש

הקב.א שהראה ממה ללמוד יש דבר התפילין"איזה קשר את למשה ?ה

הגרי הקשה הרי"וכן הביא למה להלכה"ז קשור אינו שלכאורה סוגיין את .ף

הקב.ב שהראה הא בין הקשר ל"מה תפליןה קשר,משה הנחת מקום ודין

הגמ שבהמשך .ראהתפילין



אלו קושיות לתרץ משמעות,כדי ולבאר להקדים 'עורף'המלהעלינו

תפלין,ך"בתנ הנחת למקום קשורה זו מלה מופיעה.ואיך עורף המלה

במקרא"ל פעמים בעורף.ט הקשורות המצוות לשתי קשורות פעמים :ארבע

ערופה כאדב(עגלה חמור,)ו-ד:רים פטר יג(ועריפת ).כ:לד,יג:שמות

חז ביארו הללו"וכבר מצות לענין העורף מקום הוא מה מקום,ל שהוא

הבהמה של הראש הל"רמב(באחורי נפשרו'ם ושמירת ביכורים'הל,ג:טצח

יג,ז:יב בכורות פי מו,.על 1:).סוטה

רשד1 הראשהיאי"עת באחורי ולא הצוואר באחורי נעשות אילו עריפות י(ששתי ,:בכורות

מה בסוטה,:)סוטה עוף מחטאת הלימוד לפרש לת):מו(כדי כתובותוכדי התוספות קושיית רץ

לרמב[).:לז( שהיתה בסוטה"ופשוט בסוגיא אחרת הבנה איתן,ברם].ם המצפה בעל העיר כבר
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היא מליקה עורף"מצות (ממול ה" הגמו,)יח:ויקרא דנה'כאן

המלה משמעות מה יט('עורף'בפירוש "חולין עורף:): שם[מאי ששחיטה

ממש?]פסולה עורף שחט,אילימא איריא נמי'אפי,]שפסול[מאי ממול,מולק

עורפו ולא רחמנא אמר "?ערפו

למליקה פסולה עריפה דמקום העורף",י"רשירשופ.הרי מן שיש מה

עורף קרוי הפרצוף כנגד,כלומר2".אחורי הראש אחורי הוא עורף דבאמת

הפנים ולשחיטה,פרצוף למליקה פסול בצוואר,וזה רק ומליקת.ששניהם

עור ממול להיות ראוי העורף,כלומר,ףקרבן כנגד גם שהוא הצואר אחורי

הפנים אחורי .שהוא

פניםראהגמ כנגד הוא שעורף לעובדה ראיה ומביאה ממשיכה

מהא גרון כנגד לעורףולא כמקביל שמשו ב(דהפנים "כז:ירמיה אלי) פנו כי

פנים ולא 3".עורף

כן פירוש,ואם עורף"אין קשה המקרא"כמ"עם מתרגומי כמה ש

עול,בזמננו סובל שאינו קשה צוואר להם יש ישראל פירוש,שכלל אלא

הוא"הפסוק עורף קשה עם והנה הזה העם את שכשמתייחסים"ראיתי הוא

יכפני'לה הייתי לא כביכול פנים כלפי ערפםום טיב רואהו,דע הייתי .שלא

עכשיו פניהם,אבל את ערפם,פנו את הוא,וראיתי שקשה רואה .ואני

לב( ט,ט:שמות 4).יג:דברים



כ ישראל כלל עורף"זהוי קשה העגל,"עם בחטא ורק אך מופיע

לב(והמסתעף ט,ובמקביל,ט:לד,ה-ג:לג,יט:שמות משום).יג-ו:דברים וזה

כו:)י(בבכורות הרא"דבאמת באחורי מקום הוא שעורף פליגי לא הרמב(ש"ע ,)ם"וכפסק

גזה יש אם חולקים המחייבת"ורק אחר ממקום אל"עריפה"כ להלכות הצוואר .ובאחורי
בזבחיםוכ2 פירש .:)סד(ן

אחריםו3 מפסוקים לדייק יש יח(כן ב"דה,לג:לב,יז:ירמיה מהא).ו:כט'י לדייק יש וכן

העורף מן בורחים צבא דאנשי הראש,כלומר,דמצאנו כג(מאחורי ז,כז:שמות ,יב-ח:יהושע

יח כב"ש,מא:תהלים .)מא:ב

התורהו4 על הראשנים כל פירשו .כן



יפה יעקב הרב 440

מה עורף פנו ישראל כלל כאלו נחשב העגל חטא של המעשה ולא'שכל

מקודם היה כאשר פנים כלפי פנים אליו הגון[התייחסו כעונש לא'ה,ולפיכך

בתוכם פנים,עלה אל פנים דבר משה צריך)יא:לג(ורק היה הוא שרק כדי עד

].)לג:לד(מסוה

החטא בי,ואחרי המשה פני את לראות שה,כלומר.'קש רוצה 'הוא

פנים אל פנים העם עם לדבר כמקודם ה.ימשיך של תשובתו וראית"',ופירוש

יראו לא ופני אחורי ולא"את ערפם את לי הראו ישראל שבני שכמו הוא

אחורי,פניהם לכם אראה אני העורף,כן הפנים,כלומר .ולא

כן מהא,ואם להלכה מינה נפקא היש קשר'דהראה את למשה

הפרשה.התפילין הפנים,דבכל היפך היא כן,עורף שהראה,ואם האחור מקום

הפנים'ה כלפי גם הוא התפילין,למשה מונח שם משמע,ואם ממילא

הפנים כלפי שהוא בראש במקום נמצאים הריולכן.שהתפילין כן ף"פסק

הק.להלכה של תפילין של הדרשה את הגמרא סמך מקום,ה"בולכן לדיני

לדידן התפילין .הנחת



ברש"וכ להלן למעלה"ה להיות צריך תפילין של שקשר בגובה"י

בצואר,הראש למטה הקב."ולא של תפילתו מקום מזהוי בעורף"היוצא ה

שם להיות ראויים דידן שתפלין בצואר,הוא להיות.ולא ראוי פנים"וכן ,כלפי

הראש בצדי אח5"ולא בצדדיםשמקום ולא באמצע הוא הפנים פסק.ורי וכן

הרמב,)יב'סי(ש"הרא "א:ד(ם"ולשון שהוא) העורף בגובה הקשר ויהיה

הגולגולת ".סוף

כאןשוןל5 עורף בחולין"ובד,ממול הסוגיא רקע על קשה קשר הב.ע"וצ,ה )י:כז(ח"ופירש

עורף פירושו עורף מול שכאן סותרים יהיו שלא כדי דבריו .את



מ יצחק ח"תשס●'בית


ע לתלמוד הגבוה המכון ברן"חבר ש





תמיד ריש המקדש",תנן בבית שומרים הכהנים מקומות :בשלשה

אבטינס הניצוץ,בית המוקד,בית מס."בית ריש תנן ,מדותכתועוד

בבית המקדש בבית שומרים הכהנים מקומות בשלשה

ה ובבית ואחדאבטינס בעשרים והלוים המוקד ובבית ניצוץ

ארבע על ארבעה הבית הר שערי חמשה על חמשה מקום

על ארבע העזרה שערי חמשה על חמשה מתוכו פנותיו

בלשכת ואחד הקרבן בלשכת ואחד מבחוץ פנותיה ארבע

הכפורת בית לאחורי ואחד .הפרוכת

ו הכהנים כתפי על המוטלת המקדש שמירת מצות שישנה .הלוייםמכאן

כל המצוות,ראשית למניין בנוגע הראשונים שנחלקו לציין :יש

כב"מ(ם"הרמב סז"ל,ע ב)שצא,שפח(והחינוך)ת עשה:מצוות'מנו מצות

תעשה לא הסמ.ומצות עשה)קסה'מצ(ג"דעת מצות רק ,ג"ורס1.למנות

בכלל"הבה מצוה שום מנו לא והיראים .ג

לעיין"מ יש של,מ המטרה זומה ב?מצוה נחלקונושאגם זה

לב,הראשונים לפצלם .קבוצות'וניתן

פרגמטי כציווי זו מצוה לראות שנטו מפרשים למנוע,יש כדי דהיינו

לא להיכל-אנשים מלהכנס רבה'עי.ראויים בבמדבר הקובע)יב:ג(לדוגמא

המקדש מן טמאים להרחיק כדי היא השמירה שמטרת לכך.במפורש ודומה

ב ג"מו(ם"רמבמצינו הוא,)מה:נ השמירה שטעם השני בנימוקו שכתב

המקדש מן וסכלים טמאים להרחיק בגר"וע.כדי מס(א"ע )תמיד'ריש

עודעו1 הבחירה"ברדביין בית הרמב)א:ח(ז על חולקים אחת"שיש מצוה רק ומונים .ם

הרדב נתכוין הסמ"ולכאורה לשיטת .ג"ז
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הלכות ד(ובליקוטי והרובים"שם זר)ה יעבור שלא היא שהמטרה שכתבו

להמקדש בכניסתו ריקנית דביאה .אלאו

הרמב,ברם מ"סה(ם"כתב כב"מ בפיהמ,ע זה תמידש"וכעין ,ריש

חכותבהל הבחירה ג:בית נבוכים ובמורה הראשון:א בטעם ):מה

הכ סביבו"והמצוה וללכת המקדש לשמור שצונו היא ב

ולרוממו ולכבדו לגדלו הלילה כל לילה בכל והוא.תמיד

לאהרן יתעלה יח(אמרו אהל)קרח לפני אתך ובניך אתה

תמיד.העדות לפני יהיו שהם נאמר...כלומר גדולהושם

עליה שיש פלטורין דומה לא שומרים עליו שיש למקדש

שומרין עליה שאין לפלטורין פלטורין.שומרין כי וידוע

ההיכל שם שיהו.הוא ורוממותו ההיכל מהגדלת כי ואמרו

עליו מסודרים .שומרים

לפ זהיוצא למקדשי כבוד לתת כדי הוא המצוה כמה"וכ.שטעם כ

מס בריש הדברים.והברטנורא,ש"הרא,ד"הראב:תמידכתמפרשים ומקור

זוטא בילק(בספרי א"מובא 2).תשנב:ש

נפ,לכאורה כמה זו"קישנן למחלוקת הראשונים',א.מ באיזו,נחלקו

שמירה חיוב ישנו ובלילה ביום ג?שעות בראשונים'ומצינו דעת.שיטות

ח"סה(ם"הרמב הבחירה ובית שם בלילה)ב:מ רק הוא כדעתוד3,שהחיוב לא

כה(המפרש היו"ד:תמיד ובלילה)שם(ש"והרא)ה ביום נוגעת זו .שמצוה

שומרים.)כז(ד"והראב היו ששם במקום שתלוי חיוב:סובר יש מקומות בכמה

ובלילה בלילה,ביום אלא חיוב אין מקומות הדברים"עיי(,ובכמה לפרטי 4.)ש

הנ בשאלה תלוייה זו שמחלוקת ישרא:ל"ייתכן תמיד(להתפארת טוען)ריש

זול2 גישה עצמו,פי המקדש לכבוד הוא הכבוד מטרת האם לחקור להפנים,ניתן כדי או

כבוד של הרגשה תמיד(ש"הרא'בפי'ועי.בתוכנו שלא",ל"וז,)ריש המקדש כבוד וגם

ביו לא ממנו דעתם בלילהיסיחו ולא ולא."ם מצדנו היא השמירה מטרת שלדעתו ומשמע

המקדש המאמר.מצד בסוף זו לשאלה .נתייחס

כתבכו3 ח"ביהב(מ"משל,:)י(יומא'תוס,)שצא,שפח(החינוךן ישראל,)ב:ח תפארת

תמיד( תמיד,)ריש ריש .ועוד,ברטנורא

מדות(ש"רשייןעו4 השטמ)ריש בשם דומה חילוק חיוב,ק"שהציע ישנו ובדרום דבצפון

ובלילה ביום ביום,שמירה אלא חיוב אין .ובמזרח
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לשיטתו"דהרמב אזיל להמקדש:ם כבוד לתת הוא המצוה שטעם ,מכיון

ביום לשומרים זקוקים במשך.אין ונכנסים שיוצאים אנשים הרבה יש הרי

היום השומרים,שעות בלי אף להמקדש כבוד ישנו אם"משא5.וממילא כ

וזרים טמאים כניסת משום הוא שטעונים,הטעם לומר מקום ביוםיש ,לשמירה

למקדש מליכנס אנשים למנוע .כדי

האחרונים',ב אפשרותדנו ישנה חיוב(האם זו)וממילא מצוה לקיים

ומשטרית"בזה משפטית מבחינה בידינו הם למקדש הכניסה מקומות כאשר ,ז

לעווה ושוממה"אבל חריבה עדיין מקדשנו בית תלוייה.ר זו ששאלה ונראה

הנ הש:ל"בחקירה טעם מלהכנסאם וזרים טמאים למנוע כדי הוא מכיון,מירה

בזה בטילה איננה המקדש שקדושת פוסקים הנ,ז"שאנו האיסורים ל"וממילא

בעינם נשארים בימינו,עדיין נוגעת עדיין זו שטעם,ברם.מצוה נסבור אם

הפלטרין לכבוד הוא הרמב,המצוה ביהמ,ם"וכדעת שום שאין ,ק"מכיון

בטיל המצוה בזהלכאורה בשו"וכ.ז"ה אבנ"כ תמט"יו(ז"ת שדן"וע,)ד ש

בסוגיין יסודיות שאלות 6.בכמה

א',ג בכל זקוקים שומרים השמירה'לכמה היינו?ממקומות בפשטות

אחד בשומר לנו שדי תמיד(ט"יו'בתוס,ברם.מניחים שלטי)ריש בשם הביא

א בכל שומרים לעשרה שזקוקים השמירה'הגבורים התוסוב.ממקומות 'יאר

הש"יו שלדעת שבקדושה,ג"ט דבר היא השמירה לעשרה,מצות זקוקים ולכן

העתיד.שומרים השלחן בערוך העלה גם טו(וכך בטעם"וצ).ה:קדשים ע

אנשים.הדבר להרחיק הוא המצוה טעם שאם לבאר סיבה,ונראה שום אין

שבקדושה כדבר זו מצוה לכבוד,ברם.שנגדיר הוא שהטעם נבין ,המקדשאם

המקדש לקדושת קשורה זו שמצוה לומר מקום יש הופכת"ומשו,אולי היא כ

שבקדושה דבר .להיות

יא(ראהגמ',ד כמשורר:)ערכין שמתפקד לוי שכל אסור,קובעת

כמשוער לתפקד המקדש(לו דלתות וסוגר שפותח והקשו.ולהיפך,)מי

הרמב,מובןכ5 שלטעם לטעון מקום ביום"היה אף לשומרים זקוקים יהיה,ם שאז מכיון

יותר בימינו,כבוד הנמצאים הפלטרין המנ.וכמו טען הליקוטים)א:שפח(ח"וכך מובא(ובעל

המשניות בצד תמיד הרא).בריש בדעת לברר נראה הוא,ש"וכך שהטעם טען אחד שמצד

כבוד ובלילה,משום ביום חיוב שישנו פסק שהרמב,ברם.ומצד זו"כנראה בדרך הלך לא .ם

בשו"עו6 אליעזר"ע ציץ ע,א:י(ת .)אות
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הל,האחרונים של השלישי התפקיד הגמרא מזכירה לא דהיינו,וייםלמה

דבר(?כשומרים של כולל'ר,לאמיתו השוערים שתפקיד הבין שם גרשום

השמירה תפקיד הסוגיא,אף פשטות זו שאין האזל.)אלא האבן ותירץ

ג( המקדש מעשה)יא:כלי שום אין המקדש דבשמירת והלויים(דכיון הכהנים

במקומם עומדים תפקי,)רק יתר לבין השמירה בין סתירה הלויאין ונראה.די

ע מובן יותר זה הרמב"שתירוץ שיטת לכבוד"פ היא השמירה שתפקיד ם

מליכנס,כלומר.המקדש וטמאים זרים להרחיק הוא שהטעם נסבור ייתכן,אם

מסויים מעשה תכלול המקדש,שהשמירה ממקום אלה אנשים לגרש .דהיינו

הרמב,ברם סימבולי"לדעת הוא השומר שתפקיד האבהא,ם שום"צדק שאין ז

המקדש בשמירת 7.מעשה

כעבודה',ה נחשבת השמירה האם האחרונים לכמה"קונפ.דנו מ

ע:הלכות קטנים"שמירה השמירה,י בשעת כהונה בגדי ע,לבישת י"שמירה

הבית(טמאים להר מחוץ יעמדו אם שדבר)א:שפח(ח"המנ.ועוד,)אף טוען

המקד עבודת של פן שום בשמירה שאין הוא האבנ"משא,שפשוט ,שם(ז"כ

ו הראשונים)ט-אות בין במחלוקת זו שאלה היא.שתלה המטרה שאם ומסתבר

עלינו להשפיע כדי או זרים הרחקת כעבודה,לשם זו שמירה לראות מקום .אין

למקדש,ברם כבוד נותנת שהשמירה נסבור את,אם לראות מקום יותר יש

כעבודה האבנ"וכ.השמירה שדייק"ע,ז"כ מה הרמבפ כלי'הל(ם"בלשון

ג עבודה)א:המקדש חשובה הלויים האבנ,כ"וא.ששמירת ם"הרמב,ז"כתב

המקדש",שסובר לכבוד ד,"שהוא סובר כדברי"לשיטתו עבודה חשיב

ז"הרמב ."ל"ם



שב לדבר סימוכין דיש נראה הם'ובאמת נכונים כלומר–הטעמים

ב המק'שיש שמירת במצות כל.דשדינים הרמב,ראשית בלשון במו"נעיין נ"ם

"מה:ג( תמיד): למקדש סביב והסבוב השמירה היות אותו,ואמנם לכבד הוא

האחע7 דנו השמירהוד בשעת שינה בדין למלךמשיןעי,רונים הבחירהנה ת"ובשו)ו:ח(בית

אברה נפ).כד:טז:א(םדבר מהווה זו שאלה דאף מינהונראה הנקא אם.ל"לחקירה הרי

הרח משום הוא השמירה יד,קהטעם יצא שאולי לטעון מקום חובתויש בשינהי אף .השמירה

כבוד,ברם משום הוא הטעם לכבודו,אם סותרת השמירה בשעת שהשינה לחלוטין ברור

וכל מכל המקדש .של
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מי וכל האנינות בעת ולא אליו והטמאים כן גם הסכלים יהרסו ושלא ולפארו

גופו רחץ הרמב."'וכושלא כתב שב"הרי במפורש נכונים'ם 8.הטעמים

שב נראה א'ועוד הכהניםדינים בין נתחלקו השמירה בחיוב לו

להמקדש,כלומר.ללויים מסויים כבוד נותנת הכהנים שמירת"משא,שמירת כ

וטמאים,הלויים זרים להרחיק כדי שומרים.שהיא שהכהנים ממה לכך ובסיס

בג ורק וא'ב,מקומות'אך ישראל'עי(בדרום'בצפון ג,תפארת אות ).מדות

שומ אינם שהכהנים נקנוריוצא בשער כלל העיקרית(רים הכניסה דהיינו

הבית המקדש"משא,)להר כניסות בכל ששומרים הלויים אולי(9כ חוץ

בהם'מב שמרו שלא שהזכרנו).10שערים כפי נראה הדבר שתפקיד,ובביאור

סימבולי הוא בג,הכהנים להם די אותם'ולכן יראו שהכל בכניסות ,שומרים

ל"משא שנזקקו הלויים בככ מכנ"שמור המקדשא .יסות

ע לבאר נראה פיועוד הנל הסמ"החילוק שיטת )קסה'מצ(ג"ל

הסמ.בסוגיין במס"טוען שהמשנה ככתג שמזכירה מקומות"מדות א

הלויים שומרים ששמרו,ששם המקומות כל את מנתה ג.לא הלויים כ"שהרי

בג הכהנים'שמרו שמרו ששם ב–11המקומות למעלה שמרו ,עלייההכהנים

רו8 הסביר זצמנח'כך שניאורסון מנדל שיחות(ל"ם ח,ליקוטי קרח',חלק דייק).פרשת הוא

מס שגם מס'בכך וגם לאחריה(מדות'תמיד המקדש)מיד שמירת בעניין מקביל בדיון פותחות
שמס( בג'אלא לשמור הכהנים בחיוב ורק אך דנה בחיוב'ומס,מקומות'תמיד אף דנה מדות

בכ לשמור מקומות"הלויים אובי).א שכל השמירה'אר מחיוב שונה בפן דנה :מהמסכתות
במקדש'מס העובדים הכהנים מצד בחיוב דנה הגברא,תמיד מצד שמירה בחיוב זה.כלומר ופן

וטמאים זרים הרחקת בטעם ה'מס,ברם.נעוץ מצד בחיוב דנה המקדש"חפצא"מדות .של

המקדש כבוד לטעם קשור זה בביהמ,ופן הלכה עצמ"דהיינו במס,הק נשנתה ,מדות'ולכן
המקדש של הבניין בעצם .הדנה

מהלל)א:שפח(ח"במנ'עיו9 נלמד זה בעלמא,מ"שדבר דרבנן דין .ואינו

בב.)כז(בתמיד'גמה10 שומרים הלויים שאין אפשרות הבית'מעלה הר של .ש"עיי,שערים

ישראלו11 התפארת בדעת לפרש נראה תמיד(כך א,יכין,ריש זקוקים,)'אות שאם שכתב

מקום בכל לויים שבקדושה(לעשרה דבר היא שמירה דמצות לעיל,לשיטתו שהזכרנו ,)כפי
שיש הכלל240יוצא בסך המקדש,ויים את יעקב.שומרים תפארת בעל עליו ,)שם(והקשה

רק יש כ,וייםל210הרי רק היו משמרות"שהרי שזהו!א יעקב תפארת בעל טען כך ומשום
סו מעולם,פריםטעות ישראל התפארת אמרו התפארת,ברם.ולא בדעת לפרש דיש נראה

הסמ כשיטת סבר דהוא הנ"ישראל ב"וע.ל"ג למלךע הבחירהבימשנה באריכות)ד:ח(ת שדן
הסמ מדות,ג"בדברי .)ט:א(ובברטנורא
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הרצפה על למטה שונה.והלויים תפקיד שהיה שמכיון נראה הדבר ובטעם

וללויים אחד,לכהנים במקום שיעמדו בכך בעייה .אין

א"ועפ שהעלה שאלה לבאר נראה האחרונים'ז ת"בשו.מגדולי

תמט"יו(ז"אבנ זא,נסתפק)יב:ד מעכבים והלויים הכהנים ,כלומר?ז"האם

הכ,לדוגמא ישמרו הלוייםאם ולא להיפך(הנים ידי,)או הכהנים יקיימו האם

יד?חובתם יצאו שהכהנים הצד דלפי האבנ,ח"ונראה שלדעת יש"יוצא ז

כב וללויים לכהנים המקדש'להתייחס לשמירת בנוגע שונות ובטעם.קבוצות

שונה והלויים הכהנים שמירת מטרת שאם נראה לכבוד–הדבר הכהנים

להרחקה זאמ–והלויים מעכבים אינם ששניהם לומר .ז"סתבר



פשוטה כחקירה המצוה בטעם השאלה את הצגנו כאן מטרת,עד האם

הרחקה לשם או כבוד לשם היא דאין,ברם?השמירה נראה דבר של לאמיתו

כ כךמרחק האלהל ההבנות בין ב,גדול בין לשלב ,לדוגמא.הגישות'ושניתן

אומרים למקדשיש כבוד מביא הטמאים הרחקת הרמב'עי.שעצם ם"בלשון

לעיל"במו שהבאנו מסויימת,נ רמה תורמת הטמאים שהרחקת במפורש שכתב

לביהמ כבוד האבנ"וכ.ק"של שהזכרנו"כ בתשובה ה(ז "אות שבלא): ה"ואף

הי .",נכנסין'לא

שנייה,ברם באפשרות להתמקד כבוד.ברצוני שלמטרת לומר ניתן

משותף מכנה ישנו וזרים טמאים והרחקת ב.המקדש של היסודי הרעיון 'הרי

בנ בתוך להפנים כדי היינו המקדש"הנימוקים מן מורא של תחושה ובזמן.י

במדבר"שבנ הלכו הקב,י מחנה"הדגיש לטהר כדי השמירה מצות את ה

לפנ כנעןישראל לארץ כניסתם בבמדבר,י הפסוק שילוח)ג:ה(וכלשון בפרשת

 ."ולא יטמאו את מחניהם אׁשר אני ׁשכן בתוכם: "טמאים

ע זה יסוד להוכיח הרמב"ויש שיטת בין השוואה מקור"פ לבין ם

שבכתב בתורה השמירה מצות בב.חיוב מופיעה זו מצוה מקומות'הרי

ג:בתורה פרק י'במדבר השמירה'בב.ח"ופרק שמוקד לגמרי ברור המקורות

המקדש מן זרים להרחיק כדי בפ.הוא הלשון "לח:ג(במדבר'נביא והחנים)

 ואהרן ובניו ׁשמרים משמרת לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה

ישראלהמקדש בני הגר."למשמרת העיר בריש"וכן .תמידא
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כןוא שש,ם יוצא הרמבלכאורה בעקבותיו(ם"יטת שהלכו המפרשים :וכל

מקרא)והברטנורא,ש"הרא,ד"הראב של לפשוטו אלא!ג"וצע,סותרת

דבר של שבסופו מודים הם שאף אף,נראה היא המקדש כבוד של המטרה עצם

זרים הרחקת טהרת,לעילבארנווכד,לשם לשם היא שניהם דמטרת

ישראל .מחנה

הנ הגישה לבסס מפרשיםי,ל"כדי כמה שלדעת להראות מצות,ש

המקדש בעקבותיה–שמירת להרגיש אמור שאדם למקדש אמורה–והכבוד

המקדש מורא לידי האדם את .להביא

גם"הרמב',א השמירה מצות לפני מיד המקדש מורא מצות הביא ם

המצוות תורה)כב-כא'מצ(בספר במשנה הבחירה'הל(וגם ז,בית ).ח-פרקים

מכ שבהיוצא לפחות קשורים'אן ביניהם.המצוות הקשר בדיוק נראה12?מה

במו בלשונו נמצאת לכך ):מה:ג(נ"דהתשובה

תמיד למקדש סביב והסבוב השמירה היות הוא,ואמנם

והטמאים כן גם הסכלים יהרסו ושלא ולפארו אותו לכבד

שיתבאר כמו גופו רחץ שלא מי וכל האנינות בעת ולא .אליו

הדברים ולפארוומכלל המקדש להגדיל המביאים

,מי ולא טמא ולא שכור לא אליו יבא שלא

ראשו רחץ בגדים,שלא וקרוע ראש פרוע לומר ושכל,רצוני

ורגליו ידיו יקדש .עובד

מצ הרחקה'כלומר לשם היא כדי,השמירה היא ההרחקה יראה'וסיבת לנו שיגיע

.'ממנו

הגריפ',ב שרס"העיר השמירה"הבה,ג"פ מצות מנו לא והיראים ג

הגריפ.בכלל מורא"וביאר של המצוה בתוך כלולה השמירה שמצות בדעתם .פ

תפארתה,'כלו בכל המקדש את שרואה סביב,מי השומרים ולויים הכהנים ואת

בתוכו,המקדש ששוכן וממי המקדש מורא של עמוקה תשוקה תוכו בתוך .יפנים

בנ12 היא מורא מצות שמוקד הוא שהקשר להבין השמירה"משא,יתן מצות כ

לידישהי להביא נועדה שב"וא,א יוצא ב'כ הן אלו אותו'מצוות של צדדים

הרמב,ברם.מטבע בשיטת אחרת הבנה ע"נציע במו"ם דבריו .נ"פ
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יכול זה בסוגייןיסוד שנמצא תמוה קצת דבר המוקד,להסביר דהיינו

לכהנים הלויים בתמיד.בטפלות ::)כו(גרסינן

רבנן וישרתוך:תנו עליך מדבר–וילוו הכתוב .בעבודתך

מדבר הכתוב בעבודתך אומר בעבודתם,אתה אלא אינו ?או

אומר יח(כשהוא כליו)במדבר לכל ושמרו עליך ונלוו

עבודתו אמורהר,ולכל בעבודתם מקיים.י אני מה הא

וישרתוך עליך מדבר–וילוו הכתוב כיצד.בעבודתך :הא

מלמעלהכהנים .מלמטהולוים,שומרים

מןיו פחותים שהלויים כל לעין שיתברר הוא זו מצוה מדיני שאחד צא

אותם משרתים ואף במדרש.הכהנים נמצאת מקבילה פ(והלכה )קרח'ספרי

לסוגייתנו ע,ביחס הרמב"ונפסק ח(ם"י הבחירה עומדים,)ד:בית שהכהנים

בחוץ והלויים פיע,לפנים וישרתוך",הפסוקל עליך עודוע13."וילוו יין

כח(ד"הראברושבפי יקפחו,שנסתפק:)תמיד שהכהנים בכך לנו די האם

כ כל השמירות"על הלויים(ד את,)במקום למלא חייבים הלויים האם או

השמירה ,משלהםמקומות   ?זה רעיון מצינו וגם

במדבר בפרשת ג(במפורש :)פרק

ה)ה( לאמר'וידבר משה (אל והעמדת)ו. לוי מטה את הקרב

אותו ושרתו הכהן אהרן לפני (אותו משמרתו)ז. את ושמרו

עבודת את לעבוד מועד אוהל לפני העדה כל משמרת ואת

(המשכן כ)ח. כל את משמרתושמרו ואת מועד אוהל לי

המשכן עבודת את לעבוד ישראל (בני הלויים)ט. את ונתת

ולבניו ישראל:לאהרן בני מאת לו המה נתונים .נתונים

הקרב)י( והזר כהונתם את ושמרו תפקוד בניו ואת אהרן ואת

.יומת

לעייןא יש הלויים,בל בטפלות מוקד מצינו בסוגייתנו דווקא למה

המקדשנרא?לכהנים שמירת מצות ליסוד קשור זה שדבר להסביר .ה

ישראל כלל של בלבותיהן עמוק מורא להשריש כדי נועדה המצוה כל

לבי המקדשביחס המקדש.ת של בהיארכיה המוקד הוא זו ממצוה .וחלק

זונ13 הלכה בפירוש האחרונים .חלקו
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שמפריד הגדול המרחק את מרגיש זו היארכיה ורואה למקדש שנכנס מי כל

השכינ השראת מקום לבין המקדש"ועי,הבינו מן ירא .ז

ויקראו ספר של הכללי להקשר מתקשר אף זה של.יסוד הרעיון

יומת" הקרב במדבר"הזר בספר פעם אחר פעם איןעי(חוזר ,נא:במדבר

לפרטים).ועוד,ז:יח,לח:ג,י:ג ליכנס תחילת,ובלי של הכללי דהיסוד נראה

ל לכניסה כהכנה ישראל מחנה טהרת הוא במדבר הפסוק,ארץספר וכדברי

מחניהם" את יטמאו (ולא לעיל)ה:ג" זהולפ.שהזכרנו שמירת,י מצות

זרים–המקדש הרחקת משום המקדש,טעמו מורא של תחושה זה ידי ועל

המקדש,והשכינה אל לקרב אותה ולהכין ישראל עם לטהר אמורה שהיא

בתוכה השרוייה .השכינה



מ יצחק ח"תשס●'בית


ע העליון הכולל וקסנר"חבר ש



בתורה כז(כתוב תצוה",)כא,כ:שמות זך...ואתה זית שמן אלך ויקחו

תמידיכת נר להעלות למאור בקר...ת עד מערב ובנו אהרון ."אותו

כתיב ל(ולקמן בבקר",)ח,ז:שמות סמים קטרת אהרן עליו בבקרוהקטיר

יקטירנו הנרות הערבים.את בין הנרות את ."אהרן

בבק הנרות והטבת בערב הנרות העלת או עריכת דיש וצריכיםנמצא ר

מהם אחד כל ענין .לבאר

במנחות ר",):פח(איתא השמן'אמר נידשן שכבתה נר רבי אמר יוחנן

הפתילה ומדליק.נידשנה שמן בה ונותן מטיבה עושה ונחלקו."הכיצד

זו גמרא איירי במה שם.הראשונים שכבתה"ד(במפרש נר דאיירי)ה כתב

הלילה בחצי שכבה מה"וא,בנר כל להשליך דצריכים היא הגמרא כוונת כ

הלילה באמצע ולהדליק ולחזור .שנשאר

גר מרן הלוי"ובחידושי הל(ז ומוספין'ריש כוונתו)תמידין ביאר

הרשב ע"דהרי בתשובות דבריו"ושט"א דחה צריכים,ט רק הלילה דבאמצע

ולהדליק הלילה,לחזור באמצע השמן ולהחליף לדשן דבעינן תיתי .ומהיכא

הגרי דיש"ופירש המנורהשניז בדישון הטבתחדא.דינים במצות דין הוי

בבקר רק הוי וזה המנורה לנקות דבעינן עצמו.הנרות בדשן שני דין יש אבל

על חל הנר כבה זמשכאשר בכל חלה זאת ומצוה דישון מצוות שכבההדשן ן

בבקר ובין בלילה בין .הנר

הרמב הגמ"אבל את הבין אחר'ם באופן בהלכות,במנחות שם דעיין

ומוספין גתמידין י'פרק ובין'הלכה בבוקר היא המנורה והטבת דישון דמצות

י,הערבים כתב"ובהלכה מסי"ב שכבה נר כל המנורה דישון הוא הפתילהמה ר

אחרת פתילה בו ונותן ומקנחו בנר השמן והדלקת...וכל שכבה נר ומדליק

מתקנו כבה שלא שמצאו ונר הטבתם היא ."הנורת

הרשב ש"וכתב בתשובה שסמך"ד(ט"א לי ונראה הרמב)ה ם"דמקור

מ מדליק בבקר מדליקה,ןסוגיידגם הטבה דבזמן הגמ.דמשמע דברי הם ,'דכך
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נד השמן נדשן הפתילהדאם עושה.שנה ומדליקה,וכיצד שמן בה ונותן .מטיבה

סתם שכבה"ומדכתיב איירי"נר שכבה נר דבכל לרמב.משמע משמע ם"ולא

רש כדפירש הלילה באמצע רק דלר.1י"דאיירי בבקר"מבנמצא גם הדלקה יש ם

בערב .וגם

הרשב דעת כן אין הטבה"אולם מצות רק יש דבבקר סובר דהוא ,א

מדל הדלקהואינו מצות הוי דאז הערב עד הרשב.יק דגם סבר"ומכיון א

מהגמ מידראדמשמע ומדליק הרשב,דמטיב רק"פירש דאיירי שלישי באופן א

מערבי צריך,כלומר.בנר בבקר כבה אם תמיד דלוק להיות בעי מערבי דנר כיון

ולהדליקו .להטיבו

ברמב עיין כבן"ועוד כרשב:שבת דסובר ה"דאף יש דרק דלקהא

הגמ,בערב את רביעי'פירש דפירוש.באופן אחר"והוא שמן בה ונותן מטיבה

מדליקה"ומדליקה ולערב אחר שמן בה נותן דבשחר ניחא.הוא היה ולא

כן"לרשב לפרש דבגמ,א ועוד הכי משמע דלא אם'חדא זריקא רבי הסתפק

מדליק ואם שחסרה כמדה או הראשונה כשעור בה נותן מדליקה בערבכאשר

ראשונה כשעור דנותן .פשיטא

בראשוניםשתינמצא בבקר,'א:גישות והטבה בערב הדלקה ,דיש

בבקר,'וב ובין בערב בין הדלקה מהם.דיש אחד כל לבאר .וצריכים



שם"הרשב מכאן"ד(א הנר,)ה כשכבה בבקר הטבה בעינן דרק .כתב

מ דולקין נרות מצא אם הערבאבל עד דולקין.ניחן נרות מצא בערב ואם

ומדליקן וחוזר המאירי2.מדשנן כב(אבל דאם):שבת מפרשים דיש כתב

ערב לצורך ומדשנן מכבן בבקר דולקין מהמפרש.מצאן נראה ה"ד:פח(וכן

מדליק היה ומניחו,)ממנה ומדשנו המערבי נר אצל המזרחי נר דמכבה דכתב

הרמב"וצ1 אם רש"ע על חולק לרש"ם דמסכים או בערב כבה אם דשון בעי דלא חשב"י ורק י

הגמ לאוקים ההיכל'דדוחק דלתות דננעלו כיון הלילה באמצע שכבה ביעב.בנר העיר על"כן ץ

ע.'הגמ אשר מנחת במדבר"עיין זה"מש)ב:טו(ס בענין .כ

הרמב"וכ2 כב(ן"כ .):שבת
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הערב מזה3.עד יותר רש'כ,ועוד דדעת שם כו(י"המאירי מנורה"ד:חגיגה )ה

בבקריה המערבי נר מכבה דגם רש.א המנורה"דכתב להטביל דאפשר י

ד היום בקר'תמיד'כל עד מערב הוי כל.רק דולק מערבי נר בעינן דלא ומוכח

מרש4.היום מוכח דרק להעיר דצריכים"ויש ולא המערבי נר לכבות דאפשר י

ז.לכבותו ברשבודעה גם מובאה הרשב"ו והקשה עט תשובה דמהיכא"א א

בבקר בבקר כבויין חיוב דיש השואל.תיתי סברת שם תהא",והביא שלא כדי

מקולקלות ופתילות שריפה שמן מלאה משום."המנורה לכבותם צריך כלומר

המקדש כבוד או המנורה הרשב"ע.כבוד שדחה איך זו"ש סברא .א

בהאפשרו דנחלקו הטבהלהסביר מצות הרשב.גדרת דהטבה"דסבר א

להדלקה והכנה מצוה הכשר רק הוי"ואע.הויא דכך בבקר להטיבו ענין דיש פ

העבודה לכבותם,סדר נכון אינו דולקין עדיין הנרות הוי5.אם דרק ומכיון

בערב מטיבו אם לי ומה בבקר מטיבו אם לי מה מצוה דעות.הכשר אבל

מצ הויא דהטבה סברו בפנהחולקות וא"וה הדולקין"ע נרות לכבות בעינן כ

זו מצוה 6.לקיים

נרות שיהיו מצוה שיש דכשם זו הטבה למצות טעם להוסיף יש ואולי

ביום בהיכל ערוכים הנרות שיהיו מצוה יש כך בהיכל ההיכל.דולקין צורת וזה

וכך בלילה ודלוקין ביום ערוכים שנרותיו המנורה השכינההויומצות 7.כבוד

מהמפרשוכ3 משמע טובא"ד:פח(ן מדות להו נפישי ר.)ה כתב גבג"וכן פרק .דתמיד'סוף

בתוס4 שם מנורה"ד('עיין רש,)ה על היום"דהקשה כל דלוק להיות בעי מערבי נר הא ועיין.י

דוד בפנ)ג:כא(במקדש מצוה אינו תמיד דולק שיהא מערבי נר דמצות קרבן"דתירץ כהקרבת ע

המנו הדלקת תמידאו דלוק יהיה שלו מערבי דנר במנורה דין הוי אלא דדין.רה במזבח וכמו

מזבח דאיכא בזמן שייך ורק במזבח דין הוא המזבח על תוקד תמיד דיש"ה,אש במנורה ה

אין המנורה להטביל צריכים כאשר או מנורה אין וכאשר דלוק יהיה מערבי שנר במנורה מצוה

ת נר מצות מבטל ולא זה דין מטבילושייך כאשר .מיד

ברשב5 המובא בלשון ד(א"עיין עט החכם"אות עוד חזר היום"דכתב,)ה כל לכבותם ."אסור

הגרי בלשון עיין לעיל"ועוד המובא לכבותם"ז רשאי המצוה."דאינו בזוי משום הטעם ואולי

דומה דבר .או

בשו"כ6 או"כ הבושם ערוגת ה"ד)ה:רה(ח"ת מצות לקיים דצריך צריך"ע...טבהכיון כ

א אחר דבאופן הטבה"לכבותן מצות לקיים לו ."א

ע"כ7 אשר במנחת במדבר"כ אחרת)ה:טו(ס שיטה .לגבי
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הרמב דסבר ראינו ובערב"כבר בבקר הדלקה דיש ברור.ם לא אבל

ב טיב אלו'מהו ב.הדלקות דיש לומר אפשר היה הדלקה'ומסברא מצוות

המאירי"וכ.שוות כב(כ י):שבת מכבן"בשם בבקר דולקים מצאן דאם מ

בערב וכן ומדליקן ל.ומטיבן צריך ובערבכלומר בבקר הדלקה מעשה עשות

זו מצוה לקיים דולקין נרות לכבות צריך אם המאירי"וז.אף זה",ל ולדעת

בערב והטבה בבקר הטבה ואילך חנוך ומשעת בערב התחילה ראשונה הדלקה

אחת מצוה ושתיהם בה שוים וערבית ."ושחרית

הרמב דעת כן אין שם"אבל דכתב שכבה",ם נר שמצא...ומדליק וונר

מתקנו כבה שכבה,כלומר."שלא נר מדליק ורק דולק שעדיין נר לכבות .אין

הרמב"וא דברי באור"כ צריכים עיקר.ם הערב דהדלקת לפרש יש ואולי

לו טפלה הבקר אופנים.והדלקת בכמה זה את לנסח .ויש



בלח משנהעיין אם דהביא הרשבחדשם הרמב"מקושיות על .ם"א

במנחותדכת בקטורת).נ(יב הזהב מזבח חנוך כמ",לגבי דאמרמסתברא אן

הערביים בין של הסמים הנרות'דכתיב,בקטורת את בהטיבו בבקר בבקר

באורתא.'יקטירנה הדלקה דעבד לאו מהיכא,אי בצפרא והקשה"?הטבה

הרמב"הרשב דלדעת הדלקה"א היא דהטבה הגמ,ם הקשתה שייךראאיך דרק

הד אם בערבהטבה הרמב.ליקו לדעת דהיינו"הרי הדלקה עביד דבבקר ם

בערב הדלקה בלי בבקר הטבה שייכת שפיר אז הלח.הטבה דסבר"ותירץ מ

היינו"הרמב דהטבה כדי"ם שמטיבו יפה דולק ואינו דולק שהיה דבר לכל

הראשון באיתנו מתקנו."שיהיה כבה לא ואם ומדליקו חוזר הנר כבה אם ולכן

ש"ע הוספת הרמב.מןי כוונת הויא הדלקה"וכך היא דהטבה הדלקת"דע,ם י

מטיבו הראשון,הבקר לאיתנו מחזירו ממנחות"וא.כלומר קושיא אין ).נ(כ

רק היא הבקר דהדלקת בבקר הטבה שייכת לא בערב עיקרית הדלקה דבלי

ערב להדלקת .תקון

הערב להדלקת שווה הויא לא בבקר דהדלקה מצות.נמצא יש אלא

בלילהה ערב.דלקה של הדלקה מתקנים הנרות"ולפ.ובבקר יכבה לא בודאי ז
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הדלקה מצות לקיים כדי המאירי,בבקר רק,כדעת היא בבקר ההדלקה דכל

הערב הדלקת בכבויו.לתקן תיקן מה דולק כבר זה .ואם

אחר באופן זה את לנסח יש איש.אבל בחזון לו(עיין דאם)ח:מנחות

בל הדליק ולא ביוםנאנס מדליקין אין השלמת",ילה אלא הבקר הדלקה שאין

בלילה עיקרו אבל הגמ"ולפ."הלילה נ'ז לרמב.מנחות דאה"מובן אין"ם אם נ

בבקר והדלקה הטבה אין בערב לדברי"וי.הדלקה מתכוון איש דהחזון ל

משנההלח ב.ם אומרים הם אולי שונות'אבל הלח.סברות הדלקת"דלדעת מ

ו מתקנת לאיתנוהבקר הערב הדלקת אין.מחזירה איש החזון לדעת אבל

הבקר הראשוןאלאהדלקת בחלק שתלוי שני חלק ,כלומר.כלומר

ב רק'יש היא דהשניה הראשונה בלי שנייה הדלקה שייכת לא אבל הדלקות

ב ב'חלק הלח.חלקים'מתוך לפי ב"אבל זה אין א'מ כהדלקה אלא 'הדלקות

ע הבקרי"שמצורף של .תקון

אמת בשפת עיין לרמב"ד,דכתב).נ(ועוד מצות"גם דעיקר פשיטא ם

אהני מאי בטיהרא דשרגא בלילה עיקר."המנורה הערב דהדלקת דסובר וברור

הבקר הדלקת של תפקידו לגבי סובר מה ברור לא כלח,אבל הויא משנהאי ם

איש כחזון 8.או

מעשה או היא הבקר דהדלקת אמרנו כאן להדלקתעד שווה הדלקה

ערב להדלקת הטפל הדלקה מעשה או הויא.ערב לא הבקר הדלקת אולי אבל

בכלל הדלקה אחר,לצורך לצורך אופנים.אלא בכמה זה את לנסח .ויש



האזל באבן ג'הל(עיין ומוספין הרמב)יב:תמידין כוונת ם"דאין

וב'שצ ביום הנרות בקרהדלקת עד מערב היא הדלקה מצות עיקר אלא .לילה

משום הוא בבקר הנרות דמדליק דסובר ומה    

אח שתהיה אלא הטבה מצות שייכת דלוקה"דלא זהולפ.כ איןי למה מובן

הדלקה מצות היא בערב דרק בערב אלא המנורה את לשון.מחנכים מובן וגם

הטבה"הרמב היא דהדלקה הטבה"עד,ם מצות מתקיימת והדלקה הטבה .י

דכתיב הפסוק לשון מובן בקר"וגם עד בקר"כתיבולא"מערב עד מערב

בהערה8 לקמן עיין שו14עוד דעת עיקר"דגם היא הערב דהדלקת היא שלמה בנין .ת
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ערב עד ש".ומבקר מובן בקריועוד עד מערב שידלק כדי דהוא השמן עור

היא הדלקה בערבדמצות .רק

נ עוד בזה מינהויש מנפקא חינוךדעיין דעתהביאד)יב:צח(חת

כב"הרמב דאם שובם להדליק צריכים היום באמצע או הלילה באמצע נר 9.ה

דא האזל האבן כתב כןאבל לרמבם זו"היה הלכה להביא דלא,ם וכיון

ציהב ובערב בבקר והדלקה הטבה דין רק וכתב כלל הנר"אה כבה דאם ל

להדליק צריך אין הרמב.באמצע סבר בלילה"אלא הדלקה מצות דיש ם

להדלי צריך אין כבה דלתותואם דננעלו כיון כזה דין לתקן שייך דלא כיון ק

בלילה הנר.ההיכל כבה אם ולכן הטבה מצות לקיים ביום הדלקה ויש

דין ואין הטבה משום רק היא דההדלקה כיון להדליקו צורך אין היום באמצע

היום כל 10.שידלקו

לרמב בבקר דהדלקה דעה אלא"נמצא הדלקה מצות משום הויא לא ם

הטבה מצות לקיים בתוס.כדי עיין ירושלמי"הרי'ועוד על ב(ד )ב:יומא

הרמב בדעת סברא עוד אלא"דחידש בערב הדלקה מצות יש דרק דאותו"ם

להדליק זקוק כבתה ואם גמירא עד ונשרפת מוצת להיות צריך שמן לוג חצי

שיעו עאותו לוג חצי כי אמרה"ר התורה כי במנורה ונשרף מוצת להיות צריך כ

בקר עד ע"ע...מערב זו מדה במנורה"כ יום בכל ונשרף מוצת להיות צריך ."כ

במנורה הנשאר שמן לגמור כדי רק היא הבקר הדלקת כןוא.כלומר הסתפקם

בגמ'ר שיעורראזריקא ליתן דצריך או השמן שיעור להשלים צריך שלםאם

מכשיעור פחות במנורה ליתן היה.דאין לא מעצמו השמן כלה אם אבל

בבקר דהתוס"וצ.מדליקו הרמב"רי'ל דכוונת מפרש ב"ד שכבה"ם נר

מיותר"מדליקו שמן והשאיר שכבה נר רק דהדלקה.היינו שיטה עוד נמצא

אחרת סיבה משום אלא הדלקה מטעם לא היא דכוונתו.בבקר נימא לא אי

שישרףדהדלקת עד הערב מצות נגמר דלא הערב הדלקת גמר היא הבקר

במנורה השמן .כל

מהר"וכ9 שי"כ תרי"ם על מצו"ק .)ב:צח(תוג

הגר10 דברי שם דהביא המוב"ואף תמידח דולקים הנרות שיהיהו הדלה מצות דעיר לקמן אים

עבודה לאו דהדלקה מצוה מעשה בהדלקה אין זה,אבל דדין היא האזל האבן דכוונת נראה

בקר עד מערב רק היא תמיד דולקים הנרות .שיהיהו
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הרמב בדעת אפשרות עוד יש הגר"אבל דעת והיא זצ"ם הלוי ל"ח

הרמב על בחדושיו מקדש"מובא ביאת מילתא",ל"וז11.)ז:ט(ם הך עיקר דכל

דע אם כי ההדלקה מעשה בעצם המצוה אין הנרות היאדהדלקת מצותה יקר

תמיד דולקים הנרות הרמב."שיהיו דעת ליישב כן מקדש"וכתב ביאת )ז:ט(ם

ובחוץ בזר כשרה הנרות במנ.דהדלקת שנים",דכתב)ט:צח(ח"דעיין כמה וזה

הר של זה דין על דאל"דצ..."מ"הקשיתי מצוה עושה דהדלקה למה"ל ה

שבת ולה,דוחה מקודם המנורה את להדליק אפשר בשבתהרי במקומו .ניחו

במקומו הדלקה בעינן מצוה עושה הדלקה בחוץ.ואי דהדלקה כתב ואיך

הגר.כשרה הקשה דאע"ועוד ביומא"ח דאיתא זה):כד(פ עבודה לאו דהדלקה

בה דכתיב כיון הכשרה עיכוב לענין בודאי אבל בזרות מיתה חיוב לענין רק

פסולה בזר הדלקה הגר.כהונה חידש דאין"ולכן אלאח הדלקה מצות מעשה

ולילה יומם דולקים הנרות שיהיו המצוה מצוה.עצם מעשה הויא הטבה ורק

משא כהן בעי ו"וזה מצוה מעשה הויא דלא הדלקה אינו"כ הדלקה מעשה

קיומה דין בהכשר כלל כשרה"וא12."מוסיף ובחוץ בזר הדלקה וזוהי13.כ

הרמב הטבתן"כוונת היא הנרות דהדלקת ע,ם יכלומר הנרותדיל שיהיו זה

הטבה מצות מקיימים כך .דולקים

הגרי דלפ"והוסיף ומוספין תמידין הלכות ריש לדעת"ז למה מובן ז

הדלקה"הרמב מצות לקיים הדולקין הנרות מכבין אין שיהיו",ם רק דמצותם

הדלקה במעשה ולא ."דולקים

תמיד הנרות דולקין שיהו הוא המצוה עיקר צ,ואם בדעת"לכאורה ל

ודלא"הרמב להדליק צריכים היום באמצע או הלילה באמצע כבה דאם ם

האזל האבן מצות.כדברי לקיים הנרות מכבין אין בערב דגם מזה יוצא ועוד

הדלקה במעשה צורך דאין הגרי.הדלקה מדברי משמע שם"וכך דלא.ז וזה

הכ ומדליקן"רשבדברי מכבן בערב דולקין עדיין הנרות דאם בפירוש דכתב .א

רי11 מרן בחדושי המובאים בדבריו עוד הל"עיין ריש הלוי ומוספין'ז .תמידין

צריך12 הדלקהובאמת ולא קיומה דין בהכשר המוסיף כמעשה נחשבת הטבה למה עיון

דולקין הנרות שיהיו כדי מוכרחים .דשניהם

בחזו13 ל"עיין דולקין:א הנרות שיהיו רק היא דהמצוה כיון כשר קוף הדליקו דאפילו .ח
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הרמב בדברי בפירוש הוי כך י.ם"ולכאורה המנורה'דבהלכה דדשון כתב

הערביים ובין בבקר הוא נרותיה י.והטבת והטבה"ובהלכה דישון כשמגדיר ב

כבה שלא נר ומתקן שכבה נר דמדליק לבקר.כתב ערב בין חילק ומשמע.ולא

כיון מתקנם רק הדולקין נרות אבל שכבו נרות מדליק רק דאיןדבשינהם

מצוה מעשה בשו.הדלקה עיין שלמה"אבל בנין הרמב)נג:א(ת רק"דלדעת ם

ולהדליק לכבות צריך בערב אבל בבקר מכבה 15.ע"וצ14.אינו

הרס דגם הגר"ונראה כדברי הבין הרמב"ג בדעת שם.ם"ח דעיין

ישונה",דכתב,)נד'רפ,ג( לא המנורה הגריפ."אור בפרושו"והקשה אבל",פ

לכא היאדבריו עמצו מצד המנורה דאור מלשונו דמשמע ביאור להם אין ורה

כלל לכאורה מובן זה ואין הדלקה מעשה בלא גם דברי."המצוה לפי אבל

הרמב"הגר דעת דזוהי היטב מובן זה הנרות"ח שיהיו היא המצוה דעיקר ם

מצוה מעשה בהדלקה ואין .דולקים

תנחומא במדרש עיין סי'פ(ועוד הכהנים"א")ג'תצוה סגן חנינא ר

מדליקין משהיו במנורה היה ניסים ומעשה המקדש בבית משמש הייתי אני

מר אחרת"אותה שנה עד מתכבה היתה לא הרי."ה הדלקה מעשה בעינן ואי

מה"ע מצוה נתבטלה ניסים מעשה המצוה.ת"י לקיים הנרות כבו לא .ולמה

צ כהגר"אלא שיה"ל מצוה רק הדלקה מצות מעשה דאין דולקיםח הנרות יו

ע לקיים אפשר היה הטבה שמן"ומצות הוספת 16.י

הדלקת"ע14 ולא וטומאה שבת דוחה בערב רק ולכן עיקר היא בערב הדלקה דמצות דהבין ש

בצבור"ולפ.הבקר הותרה טומאה אם נס הצריכו למה חנוכה לגבי המפורסמת הקושיא תירץ .ז

טומאה"ולפ דוחה לא זה דבבקר שפיר אתי בביהכע"ע.ז חנוכה נרות דמדליקין דטעם נ"שם

הרמב לדעת למקדש זכר הוא הרמב.ם"בבקר שלדעת כתב הב"וגם קושיית ליישב אפשר י"ם

חנוכה א,םימי'חהואלמה יום נס'אם היה א"דלהרמב.לא יום גם מספיק'ם היה דרק נס היה

ערב עד מבקר לא אבל בקר עד מערב לידלק שלמהע"ע.שמן בחשק כא(בדבריו .):שבת

הגר15 בבקר).נ(במנחות'הגמע"צח"ובדעת הטבה שייכת לא בערב הדלקה אין .דאם

לי ומה ערב לי מה תמידית הדלקה דבעינן אדלדעתו ולמה בבקר"בקר ההדלקה להתחיל .א

דוד'עי הגרי)ב:כא(במקדש יא(ז"וחדושי ונראה"ד:זבחים שת)ה הרמבעלד'ימה ואולי.ם"ת

הגר לדעת לתרץ תמיד"יש דולקין יהיו שהנרות דין דיש דף בערב,ח להתחיל צריך זו .תמידיות

העיר"כעי16 שליטברהז כהן עמ(א"אהרן היובלות דאין.)317'יבול לומר אפשר ובאמת

המנורה היתה דלא דכתיב ראיה ע,'מתכבה'משם עצמו"כלומר כל.י כבו הם בעצמםאבל יום

הדלקה מצות לקיים .כדי
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איש בחזון עבודה)ח:ל(ועיין לאו הדלקה נאמר דרק בזה דהוסיף

יום כל הדלקת כהן.לגבי הצריכו בערב המנורה לחנוך דאמר",אבל דהא

הטבה מצות מפני אלא תמיד נר להעלות שהרצון היינו היא עבודה לאו הדלקה

ע יום היינו"בכל היום הדלקת כל אבל יום בכל להדליקה צריך כ

מצוה ראשונה הדלקה בדברי."אבל איש החזון הוסיף הרי

דאה"הגר שכל"ח דין רק לא זה אבל תמיד דולקים הנרות שיהיו מצוה יש נ

תמיד יהיה חנוכת.היום מיום ויום יום כל תמיד דולקים נרות בעינן אלא

ולקמ עבודה.ןהמקדש דהיתה הראשונה מהדלקה המשך היא הדלקה .וכל

צ איש"אבל החזון דברי לעיל דהבאנו אין)ח:לו(ע בערב נאנס דאם

משלימה הבקר והדלקת בערב הדלקה דעיקר כיון ביום משם.להדליק ומשמע

הדלקה מצות יש לילה בכל חשיבות"משא.דלפחות דאין משמע כאן כ

הד כל אלא ערב כל וצלהדלקה ראשונה הדלקה של המשך רק הן .ע"לקות

כך לפרש יש איש"דצ.ואולי החזון יאמר מה ההמשך)ח:ל(ע מפסיק אי

א יום מדליק ולא הראשונה ומדליק.חדמהדלקה חוזר דכאשר נימא בפעם,מי

הראשונה מהדלקה ההמשך דבטל כיון עבודה הוי דזה כהן בעי .הראשונה

ד כהן יצטרך דלא מדבריו דהדלקהונראה שם כד"כתב ליה חשיב עבודות'לא

לדורות שאינה לדורות."משום אינה עבודה דהויא זו דהדלקה היה,הרי ולא

ההמשך מבטל כאשר כהן בעי אי כן לכתוב היא.לו איש החזון דכוונת ונראה

עבודה,כך היא הראשונה הדלקה.דהדלקה המשך היא כן אחר הדלקה וכל

נעשי.ראשונה זו עוהמשכה ובבקר"ת בערב יום בכל תמידית הדלקה .י

א בערב הדליק לא היאחדואם הבקר דהדלקת בבקר הדלקה שייכת אין

הערב מהדלקת שני חלק מהדלקה.רק ההמשך דבטבל אומרת לא זאת אבל

א.הראשונה יום מצות לו חסר תמידחדרק דולקין הנרות למחרתאבל.שיהיו

מהד כהמשך פעם עוד להדליק ראשונהיכול .לקה



י מבית ח"תשס●'צחק





ב רב:):כב(סוטהמסכתגרסינן אמר יהודה רב יעסוק,דאמר לעולם

לשמה שלא אפילו ובמצוות בתורה לשמהשאדם בא לשמה שלא .כ"ע,מתוך

ג'הל(ם"והרמב תורה הגמרא)ה:תלמוד "ל"וז,הביא דינו: תחילת

התלמ על אלא נדון אינו אדם מעשיושל שאר על כך ואחר אמרו.וד לפיכך

שלאחכמים שמתוך לשמה שלא בין לשמה בין בתורה אדם יעסוק לעולם

לשמה בא ".לשמה

הרמב כתב למה לעיין יש רק"והנה הביא'תורה'ם 'מצוות'ולא

בגמ תשובה?ראכדאיתא בהלכות זה)ה:י(והנה בדין יותר :ל"וז,האריך

כל ש לקבל עליוכדי תגיע שלא כדי או כר

לשמה שלא עוסק זה הרי לא,פורענות בה העוסק וכל

הארץ כל אדון אהבת מפני אלא שכר לקבל ולא ליראה

לשמה בה עוסק זה הרי בה לעולם.שצוה חכמים ואמרו

לשמה בא לשמה שלא שמתוך בתורה אדם .יעסוק

הרמב כתב תשובה בהלכות דברינו"וגם על ):א"ה(ם

יאמר התורהאל מצות עושה הריני אדם 

שאזכה כדי או בה הכתובות הברכות כל שאקבל כדי

הבא העולם מהן,לחיי תורה שהזהירה העבירות מן ואפרוש

אכרת שלא כדי או בתורה הכתובות הקללות מן שאנצל כדי

הבא העולם ה,מחיי את לעבוד ראוי הזה'אין הדרך ,על

הוא זה דרך על מיראהשהעובד הנביאים,עובד מעלת ואינה

החכמים מעלת ה,ולא עובדים אלא'ואין זה דרך על

מיראה לעבוד אותן שמחנכין והקטנים והנשים הארץ עמי

מאהבה ויעבדו דעתן שתרבה .עד

מהרמב משתמש"משמע רק הוא תורה על מדבר הוא שכאשר ם

בלשון"בחכמתה"בלשון משתמש הוא מצוות על מדבר הוא וכאשר

התורה"של מצות ".עושה
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לעומת לשמה שלא תורה לימוד באיכות יסודי הבדל שיש ונראה

לשמה שלא מצוה תורה.מעשה אין חכמה אין שאם ברור הלומד'דאפי,דהנה

לשמה השי"מ,שלא ודעת תורה בדעת עסוקה דעתו מפני"מ שעוסק"ת

מ".בחכמתה השגותיוולכן מתוך יכול לשמה שלא גם בלימודו שמתחיל ,י

של הגבוהה למדרגה לבוא והבנותיו ".לשמה"רעיונותיו

לשמה שלא מצוה מעשה עושה טובא בדעתו,ושאני שאין שיכול

ה את ופעולה.'לדעת מעשה רק זה ולהביע.מצוה להראות יכול מצווה מעשה

המצווה של הפעולה אבל אדם של ורעיון מעשהמחשבה רק והמעשה.הוא

יותר הגבוהה למדרגה האיש את להעלות יכול .לא

הרמב למה להבין נוכל כותב"עכשיו רק כלל'תורה'ם 'מצוות'ולא

מתוך הכלל לשמהמתוך בא לשמה מישהו.שלא שלא"שכאשר בתורה עוסק

השגותיו,"לשמה הגבוהה,מתוך למדרגה לבוא יכול הוא והבנותיו רעיונותיו

של.'לשמה'של רעיון ולהראות להביע ויכול פעולה רק הוא המצוה עצם אבל

התורה"אדם מצות לעלות"עושה נוכל ולא פעולה רק הוא המצוה עצם אבל

בעצמה ביותר הגבוהה .למדרגה



מ יצחק ח"תשס●'בית







ויו שבת בין דומים דברים הרבה טוביש בלילה.ם קידוש לשניהם יש

מלאכה,וביום שבותים,איסורי בהלכותיהם.והרבה בעמק כשמסתכלים אבל

ג שיש לכל גלוי כןהדבר יסודייםם הבדלים מענינ.הרבה כמה להסביר יםננסה

.האלו



ביצה.א בגמרא "ו(איתא רבא.) ראשון:אמר טוב ביום יתעסקו,מת

עממים שני.בו טוב ביום ישראל,מת בו ע."יתעסקו ישראל מת שיקבר י"מותר

ביו קמא'תוס,אמנם.ט"נכרי ועושה"ד.פא(בבבא לנכרי אומר שכות)ה איןב

ע קבורה בשבת"להתיר גוי ליה":י הוה הדין בשבתדמן מת לקבור למישרי

שהוא לפי אלא שבת באיסור שנעשה בשבת שנקבר ומתבייש

ע נכרי"אפילו ."י

תוס ביו',לפי המת את לקבור לנכרי לתת שהותרה"מותר משום ט

ל מצוהגויאמירה עךא,במקום מת קוברים המת"אין כבוד משום בשבת נכרי .י

ע,ב"וצ קבורה רק"מדוע נכרי ומגונה"י ביו,בשבת"מכוער לא ?ט"אבל

ב,ועוד.ב טוב"ש:)לה(ביצהתנן ביום ארובה דרך פירות ,משילין

בשבת לא מסביר."אבל אברהם ביו)ב:תקכא(מגן זו טירחא חכמים ט"שהתירו

יתירה טירחא שאינה מועטת"א.משום טירחא הותרה שרק מהמשנה מבואר כ

בשבת"ביו לא אבל .ט

הרמ כותב שבת"בוגם בהלכות "א:כא(ם בתורה): כג(נאמר )שמות

מהן לשבות חייב מלאכה שאינן מדברים אפילו הן,תשבות הרבה ודברים

שבות משום חכמים למלאכות,שאסרו דומים שהן מפני אסורים דברים מהן

סקילה איסור מהן יבוא שמא גזרה אסורים דברים כתב."ומהן )ב:כד(ועוד

שיצא" לאדם אסור שיהיהוכן כדי שתחשך עד שם וישב התחום סוף עד בשבת

שבת במוצאי חפציו לעשות חפציו,קרוב לעשות בשבת הלוכו נמצא ".שהרי
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טוב יום בהלכות דבריו עם "ו:א(והשוה אסרו): לא עצמו הטעם ומזה

ואע טוב ביום יום"ההוצאה מערב לעשותה שאפשר מלאכה היא הוצאה שכל פ

כדי אסרוה לא ולמה שירצהטוב מה כל ויביא ויוליך טוב יום בשמחת להרבות

אסורות שידיו כמי יהיה ולא חפציו ."וישלים

התורה על דרך שם כג(בספר כותב)כד:ויקרא ברוידא שמחה הרב

הרמב שלשיטת בשבת"שנמצא טירחה מיני כל אוסרין הילוך,ם אפילו

חפציו בי.לעשות טובאבל נשום שממנה טירחה לנו איכפת שמחתלא מרה

טוביו טובביו.ם שובתם ושאינו שטורח מה עצם על מקפידין כ"משא,אין

.בשבת

ג פה לשאול יש שבתכ"אבל בין החילוק הסבר טוביולמהו לעניןם

למלאכה ויחסו ?טירחה

קטן,ועוד.ג במועד ש:)ח(במשנה במועד"גזרו נשים נושאין ,אין

אלמנות ולא בתולות מייבמין,לא לו,ולא היא ששמחה הוא,מפני מחזיר אבל

גרושתו שם."את בגמרא נשואין איסור דין :ונתבאר

הוי מאי לו היא שמחה שמואל?וכי אמר יהודה רב ,אמר

אושעיא רבי אמר אלעזר רבי אמר רבי,וכן אמר לה ואמרי

חנינא רבי אמר :אלעזר   .

רב בר אמררבה ש:הונא ועוסקמפני הרגל שמחת מניח

אשתו .בשמחת

בשו נפסק הראשון סב"אה(ע"הסבר תוס)ב:ע הכתוב'וכותב שגזירת

משלמה בגמ(הוא לקמן יו)'כדדריש משמחת פנוי לבו יהיה טובשלא .ם

כאן להקשות שאיסור:ויש מערבין"נראה ביו"אין נוהג בשבת–ט"רק .ולא

בשבת אשה לישא מדרבנן שאסור יבוא,ונכון שמא דרבנן גדר רק זה אבל

שבת חילול הרמב(לידי דברי בהל"עיין י'ם אוסרין.)יד:אישות אין מדוע

איסור משום בשבת מערבין"נשואין ביו"אין ?ט"כמו

ליו שבת בין מפורסם הכי שההבדל לנו ידוע שביו"באמת הוא יש"ט ט

מדאורייתא לשמוח בחגיך("מצוה חי,")ושמחת רק יש ענגובשבת שהוא,וב

מו(מדרבנן המאירי ח"ראה בו"ד:ק כתובה שמחה אין שבת אתי.)ה זה ולפי

בשבת בשמחה שמחה עירוב של איסור שאין מדוע.שפיר לברר יש עדיין אמנם

ביו שיש כמו בשבת שמחה של מצוה לנו .ט"אין
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הנ הקושיות כל את לבאר יסודות,ל"כדי בכמה להקדים :יש

בספר ביןמצינו ההבדל את לבאר להתחיל נוכל שבו יסוד החינוך

ויו טובשבת בשבת)לב'מצ(כתוב.ם מלאכה איסור מצות :שמשרשי

היום לכבוד מעסקינו פנויים בנפשותינו,שנהיה לקבוע

הדת יסודי כל המושכת חבל שהיא העולם חדוש ...אמונת

,כשישבתו כי

עילת מה שואל כל וישאל בשבוע אחד ביום כולם אדם בני

המנוחה ה.זאת עשה ימים ששת כי המענה 'וגו'ויהיה

כ( האמיתית)יא,שמות באמונה כך מתוך יתחזק אחד .כל

המלאכה איסור הוא השבת תכלית שעיקר החינוך מדברי מנוחת.ברור

העולם לבריאת זכר היא ליצי(שבת הח'עי,מ"וזכר החידוש,)ינוךהמשך וזכירת

יסודי באופן מלאכה לאיסור חושבים.קשורה בשבת ממלאכה בדלין :כשרואים

בראשית במעשה שביעי הקב",יום שבת עשה"שבו אשר מלאכתו מכל ".ה

זאת ביו,לעומת מלאכה איסור למצות לגמרי אחר טעם נותן ט"החינוך

"רצז'מצ(בשרשי שנע): בנס המועד בענין שנחשוב בוכדי לנו ונהלל,שה

ההוא בזמן נסים לנו ועשה עליו הוא ברוך שצונו מה במחשבתינו ,ונפאר

דבר בשום לחשוב פנאי לו יהיה לא במלאכתו טרוד האדם יהיה ".ואם

לזה דומה הסמוכה,ומאד במצוה :כותב

להם השם שעשה הגדולים הנסים ישראל שיזכרו כדי

לבניהם,ולאבותיהם ויודיעום בם בניהםוידברו ,ולבני

        

היה קלה במלאכה ואפילו במלאכה מותרין היו שאילו

לעסקו פונה ואחד אחד עוללים,כל מפי ישכח הרגל וכבוד

הגדולים מפי .גם

ִמ ביונראה מלאכה איסור להגיע"תואר סיוע רק הוא שהאיסור ט

היו תכלית הקב:ואשה,ט"לעיקר לנו שעשה מה על והלל הנסים .ה"הזכרת

איסור ובין שבת של מלאכה איסור בין מהותי הבדל שיש נמצא

יו של החינוך"מלאכה לפי שבת.ט היא,לגבי והיא העיקר היא עצמה מלאכה
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בראשית למעשה היום–ההזכרה יו.תכלית לגבי רק,ט"מיהו היא המלאכה

להתבו אותנו שיכשיר תימצא היוםהיכי במחשבת הנס–נן בהזכרת .לכוון

חכמה משך בספר נמצא יסוד ה(אותו :)טו:דברים

הראשונים בדברות שאמור כמו הוא שבת מצות עיקר

ימים" ששת העולם..."כי חידוש על מורה והנה...שהוא

האומה אל הבורא יחס על רק המה האחרים המועדים

פסחהישראלית על,עצרת,כמו רק עדות שהמה סוכות

הכבוד בענני והושיבם ממצרים אינם...שהוציאם כן אם

זר אל ישראלית,שייכים אומה אל יחס,רק על שבת כן לא

כולם אל שייך הלא בראשית יוצר אל .העולם

ויו שבת בין גדול הבדל שיש למעשה.ט"נמצא היא שבת כוונת

העולם וחידוש הקבוי–בראשית כולו"חס העולם לכל יהודי,ה האינו .אפילו

יו המדבר"כוונת ונסי מצרים יציאת מעשי לזכרון הוא לישראל,ט שייך שרק

בו .לשמוח

יו במלאכת זה ענין על העיר סופר החתם פורים.ט"וגם לחג בקשר

לחת(כתב תקס,ס"דרשות ביו)ד"פורים ממלאכה המביא"ששביתת הוא ט

יו שמחת ש(ט"לידי בגלל רק בפורים מלאכה איסור שאין שמה אכתי"וביאר

אנן אחשורוש לשמחת").עבדי תימצא היכי רק היא שהמלאכה מדבריו נראה

טוביו העיקר,ם .שהוא

הזה ביו,המושג מלאכה בין יסודי קשר יו"שיש של ושמחתו כ"ג,ט"ט

מו ריש אורה בקרן שמלאכה,ק"מובא דאמר למאן שאפילו שם שהעיר

דאורייתא"ושבח עצמו,מ בפני מלאכה מאיסור זה ביטול,אין משום אלא

יו .ט"שמחת



חכמה והמשך החינוך דברי את שראינו כל,עכשיו את לתרץ מאד קל

הנ .ל"קושיותינו

התוס,באמת.א לדברי ע'ההסבר קבורה ידיבענין ביול טובנכרי ם

בשבת( עצמם)ולא חכמה המשך בדברי :נתפרש

העולם,מובן חידוש על יחוסו תמיד,דשבת יום בכל ומתחדש

בראשית נח,מעשה בני אל גם מתיחס בצלם,זה נבראו שכולם
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ע.אלקים שנקבר לישראל גנאי הוי עכו"לכן בשבת"י כן.ם לא

השי,ט"ביו מעשי רק בהשגחתו"שמורה לישראל שנקראו,ת

עממין...בנים ידי על בקבורתו כל–לכן מתיחס אליושאינו ל

כלל– למת וגנאי בזיון שום .אין

חכמה ובמשך החינוך בדברי שראינו שהחקירה שמהות–נמצא

לנכרי אפילו לכולם נוגעת ליהודים"ויו,השבת מתיחס רק היסוד–ט הוא

תוס של חילוקו נבנה לי.'שעליו למת הוא בשבתבושה בגלל"עקבר נכרי י

שבת" באיסור ע,"שנעשה שבת נכ"וחלול שבתי חלול נשאר פ"שאע,רי

מצוה בשביל שנעשית נכרי ממלאכת להנות הדין מן נכלל,שמותר הנכרי

קדש שבת של המת–בתכלית כבוד משום אסור ביו.ולכן פגם"אבל שום אין ט

ע שנעשית במלאכה היום נכרי"לקדושת כלל,י המת בזיון בו אין .ולכן

ג.ב קצת"נתרץ טירחא בהיתר שהקשינו מה בשבת.ט"ביוכ טירחא

ושביתת בראשית למעשה זכרון הוא השבת שעצם בגלל במשהו אפילו אסורה

בשבת.ה"הקב מלאכה איסור סיבת גופא מנוחת"א.זוהי שסותר דבר כל כ

שביתתו ביום לבורא מלהדמות האדם דעת את ומסיח מועט בדבר אפילו השבת

אסור יו.יהיה לגבי חשובה,ט"אבל הזאת החומרא צריך.אין האדם התבוננות

לה הטוב בהכרת חסדו'להיות היום,על רוח את סותרת קצת טירחא .ואין

נשואין.ג איסור בשבת,בענין נשואין אוסרין דאין שטעמא הוא פשוט

כביו שמחה חיוב אין שבשבת משום מדוע–ט"הוא ברור יותר עכשיו אבל

כן יו.הדין שמחת שיהודי"חיוב הטוב מהכרת נובע מתבונןט כשהוא מרגיש

בגאולתנו בשבילינו שנעשו ונפלאות טוב.בנסים להכיר יש בודאי בשבת אמנם

ה עולמינו'בחסדי לבנ,שברא מיוחד בזה חסדו אין יום"אבל תכלית זה ואין י

בשבת,השבת שמחה של מיוחד מצוה אין .לפיכך



הנ בדרך סוגיות שתי עוד על להעיר שאפשר לי :ל"ונראה

הצבי.א ארץ ט(בספר הגר,)'סימן שליטצ"מביא את"שכטר א

ביו'מח נפש אוכל בענין שהר.ט"הראשונים שם שאו"מסיק סובר נפשן כל

ביו וש"הותרה מ"ט פעולתו על מלאכה שם שיש כשניתן"אף מתחילתה מ

ביו מלאכה האיסור"איסור בכלל זה היה לא מהר."ט יו"נראה שמלאכת ט"ן

כ בדיוק ביונגדרת היתר עוד שיש אלא שבת מלאכת הנקרא"מו נפש"ט ."אוכל
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זאת ה,לעומת שכטר"גרמביא הרמב)עד'עמ(צ :)אמור'פ(ן"את

מלאכה" כל אסרה דבשבת אלא"ביו,אף נאסרה לא וכלשון,ט

הנאה,הכתובים מלאכת דאו.ולא לדבריו האיסור"ונמצא בכלל היה לא ,נ

דהותרה רק ."ולא

ויו"הרמב,כלומר שבת בין הקרא משנוי הבין נאסרה"ן שבשבת ט

ביו,מלאכה עבודה"אבל מלאכת נאסרה רק לא"כדכתיב,ט עבודה מלאכת כל

(תעשו הרמב).ז:ג"כויקרא" שם"ולשון אוכל":ן שאיננה מלאכה כל לאסור

בהן מותר נפש שאוכל ולהודיע שאר.נפש מכל באחד לעולם הכתוב יאמר ולא

טוביםימי מלאכה'ם נפש'כל אוכל היתר בהם יפרש עבודה'כי,ולא 'מלאכת

זה על ".ילמד

ה מיקריא"דלרמבכטרשצ"רגומסביר לא סעודה דרך שהוא כל ן

עבודה .מלאכת

לשאול אפשר הרמב,אבל דברי מיוסדים מה הבדל?ן"על יש מדוע

ויו שבת בין מלאכה"מהותי באיסור למעלה?ט שבארנו מה ברורה,לפי .כל

השבת ענין כל היא שביתה כי מלאכה כל נאסר לאסור"ביו.בשבת צריך אינו ט

ה שעשה הנס על המחשבות את ליישב בא רק האיסור כי עבודה מלאכת 'אלא

ההוא .ביום

בגמ.ב .):סט(שבת'איתא

אחת חסר ארבעים מלאכות בה,אבות לי:והוינן למה ?מנינא

יוחנן רבי כ:ואמר עשאן אחדשאם בהעלם על,ולן חייב

ואחת אחת לה.כל משכחת ושגגת,היכי שבת בזדון

במאי...מלאכות לשבת ליה בתחומין?דידע ואליבא,דידעה

עקיבא .דרבי

שחז המלאכות"נראה ידיעת בלי שבת ידיעת שאין הבינו מדוע.ל

מלאכה מהאיסור חוץ והלכות מצוות עוד שיש תירצו תוס,באמת?לא 'תפסו

הזאת ד(בנקודה בתחומין"שם לה דידע ")ה לר: דידע"תימה קאמר לא דאמאי י

וגו תשבות השביעי וביום דכתיב בעשה לשבת כג('לה נמי)שמות וכתיב

השבת את לא(ושמרתם )".שם

בנקל קושיתם את לתרץ אפשר עכשיו למה"חז.אמנם כוונו ל

מלאכה–שהסברנו איסור על בפרט מיוסדת השבת יודע.שידיעת לא אדם אם

שבת,מלאכה יודע לא .הוא



מ יצחק ח"תשס●'בית







בגמ פה(ראאיתא השבת").יומא את שדוחה נפש לפקוח "מניין

את דוחה נפש שפקוח גמרינן שמהם לימודים כמה התנאים הביאו ובהמשך

דשמואל):פה(ושם.השבת מימרא בהם"הובא שימות ולא בהם ותמהו".וחי

מן מיוחדת1האחרוניםכמה דרשה בעינן שבתאמאי דוחה נפש הרי,שפקוח

ג בכלל אינו יעבור'שבת ואל יהרג בהו דאמרינן עד(העבירות )..סנהדרין

ר דברי על תמהו דיליף'ובפרט במחתרת"קבישמעאל מבא מפנידו נדחית שבת

נפש ר,פקוח ד)שם(עצמובישמעאל'הרי מקרא בהם"יליף דאפילו"וחי

ע יהרג"אאיסור ואל יעבור ל,ז רואמאי נחית לאות'א דוחיהישמעאל דרשה
נפש פקוח מפני נדחית דשבת ללמוד שתירצו.בהם מה באחרונים 2.ויעויין

ביןהו החילוק את לבאר דשבת(הסוגיותשתינראה נפש ויהרג,פקוח

יעבור ביןרהדלכאו)ואל לחלק לדהיתראיש דאונס נפשהיתרא ונראה.פקוח

הרמב דברי בזה פי'הל(ם"להקדים התורה ה"סודי דב)ד"ה שלששכתב

יעבור ואל יהרג בהו דאמרינן החמורות נהרגלואפי,עבירות ולא עבר ,אם

ב" אותו ממיתין שאין לומר צריך ואין אותו מלקין באונס,ד"אין הרג ,אפילו

ברצונו לעובר אלא וממיתין מלקין והתראה,שאין הרמב".בעדים כתב ם"אולם

ה( המ)'ו'לשם בלגבי אותושלשתרפא עונשין ונתרפא עבר שאם חמורות

דיןב לוית הראוי הרמב3,עונש בדברי זו בסתירה האחרונים עמדו .ם"וכבר

שםפרס1 הכיפורים יום ח,תוספת אליעזר א"ט'סי(ח"ציץ פרק .)'ו

לחל2 מותר אחר דאפילו נתחדש דיומא דבסוגיא תירץ הכיפורים יום עבורבתוספת שבת ל

חברו של נפש אפי,פקוח השבת את דמחללין נפש'ועוד פקוח אליעזר.לספק חח(ובציץ לק

סי דקס)טו'ריש דמ"תירץ כיון יעבור ואל דיהרג עבירות הנך בכלל דשבת שבתשומדד לחלל

מ התורהשומדהוי ד"וע.לכל כרך שבת יוסף בילקוט בזה"מש)ה"קפ'עמ('ע .כ

קד'ועי3 חבהררי הגר)ז"כ'סי(ב"ם הרמב"שהבין שכוונת הראוי"ח בעונש אותו שעונשין ם

פי נידוי'לו או מרדות מיתה,למכת לעונשי לא האחרונים,אבל רוב כהבנת .ודלא
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האחרונים באונס4וכתבו הנעשית דבמעשה כאילותנחשב,לחלק המעשה

מאליה ברצונו,נעשית המעשה את עשה שלא כיון העושה על נחשבת ואינה

אחרים ברצון הגול,אלא על שעבר אף נענש אינו שעבר,חמורות'כן כיון

שנתרפא"משא.באונס בחולה ברצון,כ המעשה את המעשה,שעשה נחשב לכן
דידיה או,כמעשה על כשעבר נענש .חמורות'מהג'שפיר

דקיי"יזהולפי דהא עד(ל"ל הג).בסנהדרין על אמרינן'דרק חמורות

יעבור ואל יע,דיהרג עבירות בשאר יהרגאבל ואל עבירה,בור לעובר דוקא היינו

לפקוח,באונס שבתורה עבירות שאר על לעבור דמותר ידעינן לא אכתי אבל

דיומא–להתרפאומרכלנפש לימודים הנך בעינן שעוברים,ה"פדףולזה ללמד

נפש פקוח לצורך שבתורה עבירות שאר ע5.על הדבר את להטעים פ"ונראה

המלך"מש בעבודת ה"יסוה(כ אונס)ו:ת בשביל"דלגבי האונס עליו בא הרי

וכו,התורה תורה דין על לעבור אותו אונסין מגיע'דהא דהאונס ברפואה אבל

בע עצמו להציל רוצה דהוא אלא עצמו מצד וג"לו דהא"ז חייב שפיר ולהכי ע

התורה מצד האונס ר"ולפ".אין שדרש מה מובן שפיר ולא'ז בהם וחי ישמעאל

בה נפששימות פקוח לגבי ולא אונס לגבי רק בהם-ם שמת מקרי אונס דלגבי

בהם"וי,ובגללם שימות ולא בהם וחי התורהל בשביל האונס עליו בא שהרי

המלך העבודת נפש"משא,וכדברי פקוח לגבי ובגללם,כ בהם שמת מקרי ,דלא

עצמו מצד לו מגיע שהאונס .כיון



סי"ביו קיימןד דבכ"קנז שבתורהל עבירות הג(ל מן חמורות'חוץ

יהרג)ואביזרייהו ואל א(א"וברמ,יעבור סעיף להציל)'שם יכול דאם הוסיף

לו אשר בכל עצמו ל,את על לעבור ולא הכל ליתן שבתורה"צריך ך"ובש.ת

ס( ג"שם בזה)ק צ"כתב אבר סכנת יש ואם לנפש"ל או לממון דמי אי עיין,ע

סי"בריב ואמןש שכ"ושכו סימן סי"ח לקולא"ח ונראה תמוה.ל"עכ.ז ,והדבר

הש פסק ל"דהיאך על לעבור דמותר לקולא אבר"ך סכנת במקום בהל,ת כותהרי

או4 שלמה שמח,)ח"ל'סי(ח"חמדת המלך,אור כתובות"קוב,עבודת ח(ש הצבי,)'אות ארץ

סי( הגרי'ועי.)ח"ל'סוף ה"באגרות ניחא"יסוה'לד היה דלא המלך עבודת לבעל במכתבו ת

זה בחילוק .ליה

המנ"וכ5 ב"רצ(ח"כ אות שם,)'ו שלמה מיהודה'סבו,וחמדת יהודה"לג(שבט איסר ר

עמ"ח,אונטרמאן ).'ו'א
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סי"או(שבת סי"שכ'ח הש"ח שציין עצמו"ז על"קיי)ך רק לעבור דמותר ל

אבר סכנת במקום דרבנן טל.איסור שבת)בהקדמה(ובאגלי בין לחלק כתב

איסור התורה,יןלשאר כל כנגד ששקולה כמאן,דבשבת שבת דנטיר דמאן

כול אורייתא פ(הדנטיר דרבנן"קיי)יתרו'זוהר איסור על רק לעבור דמותר ל

אבר סכנת אפי"משא,במקום לעבור דמותר איסורין בשאר תורה'כ איסור על

אבר סכנת הנ.במקום לפי הש"אולם דברי את לבאר יש אחר"ל באופן דדוקא,ך

קיי רפואה אבר"לגבי סכנת במקום דרבנן איסור על רק לעבור דמותר אבל,ל

לעבור אותו שמאנסין אונס ומופקע'אפי,במקום אונס כמעשה נחשב אבר סכנת

אפי לעבור מותר ולכן אבר'ממנו דסכנת אונס במקום דאורייתא איסור 6.על

הש בדברי זה לביאור ראיה להביא מ"ונראה האיסורין דבכל ותרך

אבר סכנת בשביל באונס האיסורין,לעבור בכל להתרפאות אסור אבל

אבר כ,לסכנת הודלא טלדעת בש,אגלי יו"דהנה דעהך ס'סי(רה א"קעט )ק

ע להתרפאות דאסור ידיכתב מל שאסור כיון אבר לסכנת התורהכישוף .ן

כדברינורהולכאו האיסורין,מוכח בכל להתרפאות האגלי,דאסור טלדלדברי

צ אבר"היה סכנת במקום שבת מחילול חוץ האיסורין בכל להתרפאות דמותר ,ל

ע ודו"אלא כדברינו .ק"כ



הואישוהק):עד(בסנהדרין פרהסיא אסתר לא,והא אמאי כלומר

עריות גילוי מאיסור להנצל כדי למיתה עצמה את אסתר אמר.מסרה ובהמשך

היתה עולם קרקע אסתר שאנירב,אביי עצמן הנאת אמר הראשונים.א ונחלקו

שאני עצמן דהנאת תירוץ הך המאורבבע.בביאור ומורה"סו(ל סורר בן )פ

פרהסיא ענין להתיר רק לא שייך עצמן דהנאת עבירות,כתב אפילו אלא

עצמן להנאת אותו כשמאנסין ניתרין והר"והרמב.החמורות במלחמות ן"ן

זה על חלקו דהנאת,שם העבירותוכתבו ולא הפרהסיא ענין רק מתיר עצמן

גופן הרמב.החמורות מ"והביא לדבריו ראיה התם).כה(פסחים'גמן דאיתא

אשירה" מעצי חוץ מתרפאין עצמו,"בכל להנאת כן עושה הרי ,והמתרפא

למו6 זה ביאור הגר"כשהצעתי שליט"ר שכטר שכן,א"צ ז"הגרידאמראמר אביו"ס בשם ל

ז"הגר דלבארל"מ השאת לס.ך"ברי אשר מנחת ספר לאור שכ,דברים'וכשיצא כתבראיתי ן

שליט"הג וייס אשר תצא(א"ר כי פרשת הש)שם דברי הביא.ך"בביאור שכן מצאתי וגם

אש"בשו שרידי סי"ח(ת הגר)ד"ל'ב שליט"בשם שטרנבוך כתבוכ,א"מ וזמניםן במועדים

סי"ח( .)ז"קע'ב
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כןוא פי על כבערהולכאו,אסורף דלא המאורמוכח על,ל לעבור דאסור

עצמן להנאת האחרוניםוביאר.החמורות הבעה7ו דעת ע"את פימ לעיל"משל כ

הרמב נפש,ם"בדעת לפקוח אונס בין לחלק מתיר,דיש הוי עצמן דהנאת

אונס במקום רק חמור מתיר,לאיסור אינו נפש פקוח במקום אסור,אבל ולכן

עצמו להנאת .להתרפאות

דלכאו להעיר יש אונס"הרמברהאולם בין חילוק להך נחית לא ן

נ בעהדהרי,פשלפקוח נגד בקושייתו נפש ופקוח אונס מורה.מ"השווה וכן

שכתב שם במלחמות מיקרי"לשונו אונס מישראל נפש איבוד ואיכא ".דהואיל

מ ביסוד"הנכלהיוצא הראשונם דנחלקו הדלזהל ובע"רמבפי המאורם ,ל

נפש פקוח מדין אונס דין ל,חלוק האולם ודע"רמבפי דין,מיהין שוין אונסהרי

נפש פקוח הן,ודין אונס בכלל 8.וכולם



ערוךבשו המחבר)'ח'סערד'סי(לחן והמשקין"כתב האוכלין כל

עליהם מברך מהם נהנה והחיך טוב טעמם אם לרפואה ושותה אוכל שאדם

וסוף הרמ".תחילה אע"א"והוסיף לשתות או לאכול אנסוהו דהחי"אם ךג

כך על ונאנס הואיל עליו מברך אינו ממנו ט".נהנה סעיף המחבר'ושם כתב

הסכנה" מפני איסור של משקה או מאכל וסוף,אכל תחילה עליו ,"מברך

הרמ השיג זה"ולא על ס(א"ובמג.א כ"שם הרמ"שההק)ק פסק כאן"למה א

השמים מן שאנסוהו או אחרים אנסוהו לי ומה דפטור אפשרומיה,באנסוהו ו

בזה הדבר".לחלק האחרונים,ובביאור הנ9כתבו דרך אונס"על בין לחלק ל

ברצונו,לרפואה ושלא כרחו בעל נעשית עצמו שהמעשה מברך,דבאונס ,אינו

הצבי7 סי(ארץ הגרידבש)ח"ל'סוף ז"ם כ"וכ,ל"ס יצחק בבית הגריד)ג"כ'עמ(א"ה ס"בשם

כתבוכ,ל"ז פסחיםן אברהם לחי,).כה(בברכת בהערות סנהדרין"הרדושיוכן בשם):עד(ן

ז"הגר פוברסקי .ל"ד

לרמב8 וציונים פרנקל(ם"במקורות ה"פ(ת"יסוה'הל)מהדורת דלרמב)ו"ה פ"סו(ן"כתב

סורר עונשין)בן מגאין שנתרפא הרמב'למי כדעת ודלא כן.ם"החמורות כתב שלא ואף

בפירוש"הרמב נפש'לכאו,ן לפקוח אונס דיני להשוות שכתב ממה כן נפש'דאפי,יוצא פקוח

כאונס .נחשב

או9 שלמה מו,לח'סי(ח"חמדת ניסן,)אות שליט"לג(שלמי קפלן ניסן )'צ'סי,א"ר
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הסכנה מפני איסור דבר באוכל שעושהו,אבל אלא ברצונו נעשית שהמעשה

סכנה לברך,מחמת לו יש ולכן דידיה כמעשה .נחשב

יש בראשוניםאולם מוסכם אינו זה דחילוק הריטב,להעיר א"דהנה

מה( אכל"ד.ברכות פ,ה ברכות הי"והלכות חזיר"כתב)ג"ה אוכל שהיה הרי

להם שצריך מסוכן כגון בהיתר ואפילו זה,ונבלה שיברך אין,התאמר בודאי

וכו מתהני"ואע'ראוי דלא אפשר דלא באונס"הו,ג תחלתה דהוי דכיון כאשה ,ל

אונס"אע ליה חשבינן ברצון שסופה הרא"וכ".פ מה(ה"כ לברך).ברכות דאין

סכנה במקום שאוכל אסורות מאכלות אונס"וג,על לדין אותו דימה ונראה.כ

וריטב"דהרא הרמב"ה בשיטת אזלו נפש,ן"א פקוח ודין אונס דין ,דשווין

לעיל"וכמש באונולכן,נ אסורות מאכלות בשאוכל מברך שאינו אין,סכשם כך

סכנה במקום לרפואה אסורות מאכלות כשאוכל בריטב.לברך עוד א"ועיין

מע"שכתב).כה(פסחים חוץ סכנה במקום מתרפאין עריות"בכל וגילוי ז

דמים הרי–ושפיכות הרא"כתב רבו בשם ז"ט ז"ה רבו בשם שאמר ל"ל

אלא ענין בשום היתר אלו עבירות לשלוש ואין קאמר פסיקתא דמילתא

שאפי זמן ובכל מקום ובכל אדם בכל דת'נוהגין על להעביר נתכוונו לא

יעבור ואל יהרג עצמן להנאת שהריטב."אלא לן הרא"הרי דברי מביא ה"א

הרמב רבו בג"בשם להתרפא דאסור מהא להוכיח כשמאנסין'ן דאסור חמורות

אפי עצמןלואותו הרמב,להנאת במלחמות"וכדברי שהשוו,ן מה אתוכעין

ברכות לגבי רפואה לדין אונס .ל"וכנ,דין



על):עד(סנהדריןראבגמ מצווה נח בן אי לאבעו או השם ,קידוש

ז לגבי יעבור ואל יהרג בהו אמרינן אי נח'כלומר בני הק'ובתוס.מצוות שושם

כתיב בישראל בהם ול"וא,דוחי לעבור להם דמותר לומר לן תיתי מהי אכ

שאר"ותירצו.ליהרג נילף דלא היכי כי אלא בהם וחי איצטריך לא דדילמא

לכו יעבור ואל יהרג בצינעא דאפילו מאורסה ונערה מרוצח כלומר".ע"מצוות

ליהרגאשהסבר ולא לעבור שמותר היא דבג,חיצונה ילפינן'אלא חמורות

מה נלמוד שלא כדי רק בהם וחי ובעינן יעבור ואל דיהרג לשארמקראי חמורות

לעבור ולא ליהרג להוציא.איסורים בהם דוחי קרא בעינן לא גויים גבי אבל

החמורות יהרג,מן ואל שיעבור החיצונה לסברא הדרינן דרכנו.אלא ולפי

י,ל"הנ התוס"אולי דדברי אונס'ל של באופן ורק אך האחרונים"וכמ,שייכין ש



ששון יעקב 472

המעשה הפקעת איכא אונס לעושהשהמעשה,דלגבי כלל מתייחס ,אינו

מאליה כנעשית שנחשב יהרג,אלא ואל שיעבור היא חיצונה הסברא .ולכן

רפואה לגבי לעושה,אבל מצורף ברצון,שהמעשה שעשאו לומרי,ונחשב ש

יהרג ואל שיעבור היא חיצונה 10.שהסברא

פ(ם"ברמב ה"מלכים "כתב)ב"י אחת: על לעבור אנס שאנסו נח בן

מ לעבורממצוותיו לו השם",ותר קידוש על מצווה אינו נח דבן ובפרשת.כלומר

ב(דרכים דרוש המל)'ריש באיסור"כתב להתרפא נח לבן דמותר הדין דהוא מ

ז מש.מצוות'של לפי התוס"אולם בדברי הרמב"ע('כ יסוהם"פ ,)ת"בהלכות

ברפואה ולא באונס רק שייך ליהרג ולא לעבור שמותר חיצונה ל"י,שהסברה

ז של באיסור להתרפא נח לבן במנ"וכ11,מצוות'שאסור ג'מצ(ח"כ אות .)רצו

הרמב לדברי זה דכל להעיר יש והבעה"אולם לפקוח"ם אונס בין שחילקו מ

הרמב,נפש לדברי הנ"אבל אונס"ן לדין נפש פקוח שהשווה לבן"י,ל דמותר ל

אפי מז'נח באיסור כדי,מצוות'להתרפא נחשב שהכל לחלקכיון ואין אונס ן

.ביניהם



בעה שנחלקו מה בשערים נודע ורמב"הנה עצמו"מ את להכניס בענין ן

איסורין דחיית של כתב"דבעה.למצב נג(מ הרי.שבת נשתפך)ף"בדפי דאם

המילה שנדחית המילה קודם דחיית,חמימיה של למצב לכתחילה להכנס דאין

הר12.איסורין ד(ן"אולם והיכא"שם הרמב)ה דעת אף"הביא למולו דמותר ן

התינוק"שאח סכנת משום השבת את לחלל יצטרך שעתה,כ אלא למצוה ,שאין

לח יצטרך שבו למצב עצמו את להכניס השבתומותר את פלוגתתם.לל ובביאור

סי הערות בקובץ ב'כתב אות שדוחה'כג נפש דפיקוח ההיתר בגדר שנחלקו

הותרה דאם דחויה או הותרה הוי אי של,שבת למצב עצמו את להכניס מותר

שבת של איסורין י,דחיית דחויה אם דאסור"אבל .ל

סנהדרין'עי10 אברהם ג(ח"ומנ):עד(ברכת אות .)'רצו

ג"ולפ11 שהק"ז מה מיושב אשכול'כ עמ'הל(בנחל עצמה)118'מילה מסרה תמר דהיאך

יעבור'אפי,למיתה ואל יהרג חברו פני הלבנת השם,אם קידוש על מצווין אינם נח בני הרי

הרמב שכתב ע,ם"וכמו לתרץ הנ"ויש דאעפ"פ באיסור"ל להתרפא אסורין דתמר,כ ומעשה

אונסה ולא מתרפאין כעין הצלה של ענין להלןו,יה י(יעויין .)'אות

בס12 הצאן'ועיין סי(בעקבי בעה"מש)'ט'ריש בדעת .מ"כ
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דרכנו לפי אחר,אבל באופן פלוגתתם לבאר נזרדהנה.קצתיש האבני

סי"אה( בעה'הק)רמד'ע דברי דכתובות"על מסוגיא הגמ):ג(מ שם'שמקשה

שרי" דאונס להו אע"ולידרוש להנשא לבתולות שנתיר ע"כלומר שיאנסו י"פ

אונס,ההגמון של למצב עצמו את להכניס שמותר נזר האבני מכאן 13,ודייק

לבעה'ולכאו ד"קשה של למצב עצמו את להכניס שאוסר איסוריןמ ונראה.חיית

ע הנ"לתרץ דלבעה"פ נפש"ל פקוח מדיני אונס דיני חלוק אות"וכמש(מ לעיל נ

י)'ג אינו"ולכן אונס דמעשה כיון אונס של למצב עצמו את להכניס דמותר ל

כלל עבירה מעשה וליכא ממנו ומופקע לעושה י,מתייחס דהכניס"אבל דאסור ל

איסו לדחות סכנה של למצב עצמו ברצוןאת נעשית המעשה שבו ונראה.רין

ג"דהרמב נפש"ן פקוח לדיני אונס דיני שהשוה בזה לשיטתו צ"וא,כ שכמו"כ ל

אונס של למצב עצמו את להכניס שמותר צ,שמצינו עצמו"כך להכניס שמותר ל

איסורין דחיית של ג,למצב דהוי וכשנ"כיון אונס בכלל לעיל"כ 14.ת



עה הלוי ד(ת"בבית שמות וי"פרשת וז)אלקיםראה טענת"ל"כתב

דבר אותו עושה היה לא האונס היה לא דאם היכא רק שייך לא והאונס,אונס

היה האונס היה לא אם דגם היכא אבל עשאו לא כאילו נחשב ואז לעשות הביאו

אנוס,עושהו הוא דעתה כלל"בכה,הגם אנוס מקרי לא כתב".ג וכמו"ובהמשך

וכדו שבת ר'בשמירת חולה עבור או מלאכה לעשות הוא אנוס ל"דלפעמים

מ לאות"וכדומה רק אונס מקרי לא האונסםמ היה לא אם אותו שומרים שהיו

מ מקרי אנוס שהוא המלאכה גם אנוס כשאינו שבת המחלל כלומר".ללחאבל

לאו אי שבת שומר היה כשהמחלל חולה עבור שבת חילול מתירין הךשרק

שמואל.סכנה סי(ובברכת הלוי)'ז'כתובות הבית כדברי היתר(העלה לגבי

ביוה חולי"אכילה בלא אף אוכל שהיה לחולה דחה)כ אינו"ושוב באמת אבל

בכה דאף דעכ"כן מותר יהיה לאכול"ג מוכרח שהוא אף ברצון אוכל הוא פ

קוב13 י(ש"עיין אות אברהם)ב"כתובות ג(וברכת דייקו):כתובות שיעורייןועי.כןשגם

שכ'ר שם אתבשמואל להכניס עצמודמותר עולםת קרקע של לאונס יעקב'ועי,רק קהלות

סי( כך)ו"ט'שבת הבין .שלא

הרמב"ואע14 דברי שמשמעות דח"פ של למצב עצמו את להכניס שמותר רקן איסורין יית

מצוה קשהרהלכאו,בשביל האבנ,לא הוכחת ג"שהרי הוי דמותר מצוה"ז לצורך .כ
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נפשות פקוח ו,מצד רצון אכילת התיר בהם דוחי דההיתר נפק"אנמצא מאי מ"כ

אחר רצון שהוסיף פקו".בזה של דבהיתר סכנה"כלומר במקום המעשה,נ הרי

הסכנה בלי עובר היה אם לן איכפת ולא ברצון אונס.נעשית דבהיתר כתב ,אולם

רצון כאן האונס,דאין בלי עובר היה שלא להיות רצון"דאל,צריך איכא הרי כ

דאונס להיתר כלל דחילוקו.וליתא טפיונראה מסתבר שמואל הברכת של

דהרמב ובעה"אליבא נפש"ם לפקוח אונס בין שחילקו של,מ דרכו לפי אולם

ג"הרמב הוי סכנה במקום נפש שפקוח ודעימיה אונס"ן של גדר כדברי"י,כ ל

הלוי הסכנה,בית בלי עובר היה שלא בעינן נפש פקוח להיתר כבר"דאל,דאף כ

אונס מקרי .לא



מהרי"ובש של)קלז'סי(ק"ת מיתה פחד משום שבת דמחלל חידש

עד(אונס דסנהדרין עובדא קכא:וכעין משאצל):ויבמות רק ובאגרות.ג"הוי

ח"או(משה סי"ח חולה'הק)קכא'א לצורך רפואה מעשיית שנא דמאי זה על

לגופה צריך בזה(דנחשב רוצה היה לא שברצונו דמ)אף שנחלה"משום אחרי מ

לגופהו צריכה הסמנים ושחיקת הבשול נחשב לרפואה דברי.צריך לבאר ונראה

ע"מהרי הנ"ק מרפואה"פ אונס דשאני המעשה,ל את עושה הרי דברפואה

לגופה הצריכה כמלאכה נחשב שפיר ולכן באונס.ברצון מעשה בעושה אבל

במעשה כלל רוצה כלל,שאינו לו מתייחס ואינו מאליה נעשית כאילו ,והמעשה

וא"י לגופה צריכה שאינה כמלאכה נחשב דשפיר מחשבת"ל מלאכת להחשב א

זו 15.באופן



הל"ברמב פט'ם ה"תפילה כתב"ו באונס"ג בין זרה עבודה שעבד כהן

אע בשגגה יעלו"בין לא שנאמר לעולם כפיו את נושא אינו תשובה שעשה פ

וכו הבמות ו'כהני לשרתו שנאמר כעבודה בשמווברכה שנפסל"ומש".לברך כ

לכאו באונס שעבר אף כהנים הנ'לברכת הדרך לכל דס"קשה שכתבנו ל"ל

מאליה"לרמב נעשית וכאילו העושה על נחשבת אינה באונס הנעשית דעבירה .ם

בחי שהעיר מצאתי ז"הג'וכן ז"ר בענגיס סי"ח,ל"ר ד"כ'א אות שם.'ב ותירץ

ר"דצ הוא באונס כשעבר דפסול דהא הדיןל מעיקר לא אבל קנס משום .ק

יואב"בשו15 חלקת סי"ח(ת וזה"ד'י'א הנ"נ)ה הדברים כעין כתב בא"ל קצתל אחר .ופן
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י ע"ואולי שעבד כהן דפסול דאפשר אחר באופן תלוי"ל אינו ז

אלא.אברהם בברכת ג(דהנה יסוד'הק):כתובות על

לבעלה אסורה שנאנסה כהן דאשת מהא שלמה הוי,החמדת דאונס נימא ואי

מאליה נעשית לבעלה,כאילו שמותרת כללנימא עבירה עברה לא ותירץ.שהרי

כלל"דאע דזנות עבירה מעשה כאן שאין תלוי"מ,פ אינו לבעלה איסורה מ

 אלא .י הכא"ואולי נמי הדין דהוא כהן,ל דפסול

ע עובד בשם אלא עבירה במעשה תלוי אינו כהנים מעשה,ז"לברכת דליכא ואף

באונס ע"מ,עבירה שם עליו חל עמ כהנים"ובד לברכת פסול ולכן באונס 16.ז



וכו).עה(בסנהדרין אחת באשה עיניו שנתן אחד באדם מעשה 'גרסינן

ערומה לפניו תעמוד ואל יאיר'והק.ימות תעמוד)ב"קפ'סי(בחוות לא אמאי

ערומה ואל,לפניו יהרג אמרינן לא עולם ובקרקע מעשה עושה אינו הוא הרי

דמצינוו.יעבור בזה לומר עולםשנינראה דקרקע דין בהך בראשונים :ביאורים

בשוא',א עבירה בקו"דקיל מעבירה בע',ב;ע"ת להעבירו בזהיןועי,כ"דיכול

פ"יסוה'הל(מ"בכס ה"ת יוסף)א"ה הנמוקי השני.בשם כביאור נתפוס ואם

בע להעבירו מוכ,כ"שיכול אותרהרי בשמאנסין רק שייך זה דדבר לאח אבל ו

להתרפא שרוצה קו"א.במי קשה לא ברפואה,י"החו'כ איירינן שייך,שהרי ולא

שנתבאר וכמו אונס לגבי אלא רפואה לגבי עולם קרקע שייך'ונ.ענין חילוק דהך

דהרמב אליבא דהרמב"בין אליבא ובין אונס"דס(ן"ם גדר הוי נפשות דסכנת )ל

בע להעבירו דיכולין טעם שייך"דהך לא לכוכ רפואה של נפשות 17.ע"בסכנת

י כעי"ואולי זהל יחודן איסור הגר,לגבי בשם קנייבסקי"ששמעתי ח

מה"שליט יחוד של במצב שנמצא שמי הערוה"א עם את,ת למסור שמחוייב

אפי וכדומה,למיתה'עצמו החלון מן לקפוץ יחוד,וכגון מאיסור להנצל 18.כדי

זמן16 הגרידלאחר בשיעורי ז"מצאתי למס"ס הניח):ג(פסחים'ל ז"הגרידשכבר ל"ס

ע ועובד רוצח פסול לגבי זה יסוד כהנים"את בברכת .שהאריךש"ע,ז

פסחים"כדר"שו17 שמואל בדבר יאיר).כה(כ החוות קושיית קךא,ליישב ביאור'עדיין .לאידך
אליעז"בשו'עי18 ציץ סי"ח(רת א"מ'ו פרק עריות)'ז דגלוי אביזרייהו הוי יחוד אי שדן

יעבור ואל יהרג בהו הגרש.דאמרינן בשם אויערבאך"ושמעתי באופןל"זז לקפוץ דאסור

הגר,שימות כדברי שליט"ודלא קנייבסקי בשוא.א"ח שעובר משום שהתיר .ת"ואפשר



ששון יעקב 476

ברמ מבואר שהרי ס"יו(א"ותמיהני בעבירה)קנז'יד רק הוא יעבור ואל דיהרג

בש אבל ועשה בקום תעשהשעובר ואל יהרגב ואל הרי,יעבור דידן ובנידון

בשוא י.ת"עובר כנ"ואולי של,ל"ל ענין תעשהדהך ואל שייךשב עולם וקרקע

בע להעבירו דיכולין כיון לעבור אותו בשמאנסין ברפואה,כ"דוקא לא .אבל

דאי דידן אותוובנידון המאנס אנס דלא"י,ן רפואה של למצב טפי דדמי ל

בשוא לעבור שמותר בהו שמחויי,ת"אמרינן ולבאלא אפיליהרג לעבור לוא

תעשהבש ואל .ב
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