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ב"ה

פתח דבר
מתוך שבח והודי' להשי"ת הננו מתכבדים להגיש לקהל לומדי התורה
ושוחריה ,תלמידי התמימים ואנ"ש ,קובץ 'הערות תמימים ואנ"ש' (גליון ג' דהאי
שתא) דישיבה גדולה  -מלבורן .אשר הוא ,חידושים ועיונים בכל חלקי התורה .ובגמרא
הם בעיקר על מסכת שבת  -המסכת הנלמדת שנה זו בישיבות חב"ד  -תומכי תמימים
בכל רחבי תבל ,ובפרט על פרק א' " -יציאות השבת".
קובץ זה יוצא לאור לכבוד יום הגדול והקדוש יו"ד שבט " -העשירי יהי'
קודש"  -יום בו מתמלאים שישים וארבע שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ,ויום
הילולא של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע .יום אשר מעורר בלב כל אחד ואחד מאנ"ש
בכלל ,ותלמידי התמימים בפרט ,רגש התעוררות לקבלת הנשיאות ולחיזוק
ההתקשרות לאילנא דחיי ,אבינו רוענו כ"ק אדמו"ר ,ועל כן נתעוררו תלמידי התמימים
לגרום נח"ר לכ"ק אדמו"ר ע"י כתיבת והדפסת חידושי תורה אלו.
ויה"ר שקובץ חידו"ת זה ,יגרום נח"ר רב לכ"ק אדמו"ר ,ואנו תפילה שתיכף
ומיד ממש "יחיש ה' גאולתנו ופדות נפשנו" ויוציאנו מהגלות הגשמי והרוחני המר הזה,
ונזכה לחזור ולראות באור פני מלך חיים" ,מלך ביופיו תחזינה ענינו" ,וישמיענו נפלאות
מתורתו "תורתו של משיח"" ,תורה חדשה מאיתי תצא" ,במהרה בימינו ממש.
"פותחין בדבר מלכות" –מאן מלכי רבנן ,ובהתאם לזאת הדפסנו בראש
הקובץ שיחה מכ"ק אדמו"ר נשיא דורינו (מלקו"ש חל"ד) על שבירת הלוחות (בקשר
לפ' יתרו – מתן תורה) ,וגם על מהותו של מנהיג ונשיא בישראל בקשר ליו"ד שבט.
***

וידוע ומפורסם ,הוראת כ"ק אדמו"ר בריבוי מקומות ,שתלמידי התמימים
ש"תורתן אומנותם" יהגו בתורה עד לאופן ד"לאפשה לה" ,ויעלו חידושיהם על הכתב,
ומזמן לזמן יוציאו קובצי חידושי תורה ,על מנת לעודד ולחזק לימוד התורה ופילפולא
דאורייתא ,מתוך חיות ותענוג .ובהתאם לכך מוציאים אנו לאור גליון זה על מנת לעורר
ולחזק בין כתלי הישיבה ובכל העיר את לימוד התורה בכלל ,ובפרט כתיבת חידושי
תורה .ובמיוחד בנדו"ד ,שאמר הרבי לתלמידים השלוחים לישיבה גדולה מלבורן
ביחידות " -איינעמען אוסטרליא דורך לימוד התורה!"
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הננו בזה להודיע לכל הקהל הקדוש ובפרט לרבנים ויושבי אוהל וכו' בעזהי"ת
יצא לאור קובץ מזמן לזמן .וניתן לכתוב בכל מקצעות תורתינו הק' – עניני דיומא,
בתורת הנגלה ,ובתורת הנסתר ,הלכה ועוד.
ולכן בקשתנו שטוחה לכל מי שיש לו חידושים וביאורים בכל תחומי תורתינו
הקדושה או על הנכתב בזה ,שיואיל נא בטובו לשלחם אלינו (ראה הכתובת וכו' לעיל
בראש הקובץ ,ותאריך האחרון למסירת ההערות ראה בסוף המפתח) ע"מ שנוכל
לפרסמם בחוברות הבאים בעזהי"ת ,ולזכות בהם את הרבים.
בהזדמנות זו באנו להודות לכל הרבנים החשובים ותלמידי התמימים שהואילו
בטובם למסור לנו את הערותיהם וחידושיהם ,שעמלו ויגעו להעלותם על הכתב.
ובפרט להת' הנעלה והנכבד וכו' השקדן שמואל קלמן שי' מייערס שעזר רבות בהוצאת
הקובץ.
וזאת למודעי :שעברנו ועבדנו על תוכן ההערות והביאורים עד מקום שידינו
מגעת ,הן בנוגע לתוכן והן בנוגע לטעויות הדפוס ,אך "לא עלינו המלאכה לגמור"
ו"שגיאות מי יבין" .ולתועלת הרבים יגענו להקל על הלומד ,וכתבנו סיכומים וקיצורים
על התוכן של כל ההערות והביאורים ,ויופיעו במפתח בראש הקובץ ,ואנו תקווה
שיועיל למעיינים.
***

ואנו תפילה שנזכה לביאת גואל צדק ו'תורה חדשה מאיתי תצא' ,וכלשון
רש"י (שה"ש א ,ב) "ומובטחים מאתו להופיע עוד עליהם ,לבאר להם סוד טעמי'
ומסתר צפונותיה" ,ונזכה לקיום היעוד ו'הקיצו ורננו שוכני עפר' ,וכל' הרמב"ם בסיום
היד החזקה "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" במהרה בימינו ,אמן.

המערכת
יו"ד – י"א שבט
יום קבלת נשיאות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
ויום הילולא של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
שנת ה'תשע"ד
מלבורן ,אוסטרליא
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דבר מלכות
שבירת הלוחות :יישר כחך ששברת
פרש"י סוף פרשת וזאת הברכה ד"ה לעיני כל ישראל  -כיצד מתאים הענין דשבירת
הלוחות בסיפור שבחו של משה :הטעם שסיום התורה הוא בשבירת הלוחות -
מעלת ישראל על התורה ,והשייכות לשמחת תורה
עה"פ "ולכל היד החזקה גו'
א.
אשר עשה משה לעיני כל ישראל" —
סיומה וחותמה של פ' ברכה ושל כל
התורה — מפרש רש"י התיבות "לעיני
כל ישראל" :שנשאו לבו לשבור הלוחות
לעיניהם שנאמר 1ואשברם לעיניכם
הקב"ה 2לדעתו
דעת
והסכימה
3
שנאמר אשר שברת יישר כחך ששברת.
והמקור לפרש ש"לעיני כל
ישראל" קאי על שבירת הלוחות הוא
בספרי עה"פ ,וז"ל :בשברי לוחות נאמר. .
ואשברם לעיניכם וכאן הוא אומר אשר
עשה משה לעיני כל ישראל.
ולכאורה תמוה :פירוש זה אינו
ע"ד הפשט כלל ,שהרי הכתובים כאן
מדברים בשבחו של משה וגודל מעלותיו,
וכפרש"י על הכתובים כאן" 4:אשר ידעו
)1עקב ט ,יז.
)2בכמה כת"י רש"י (שתח"י) "המקום" .וכ"ה ביבמות
ואדר"נ שבהערה .9
)3תשא לד ,א .עקב י ,ב (וראה לקו"ש חכ"ו ע' 842
הערה (5
)4לד ,י ואילך.

ה' פנים אל פנים" — שהי' לבו גס בו
ומדבר אליו בכל עת שרוצה; "ולכל היד
החזקה" — שקיבל את התורה בלוחות
בידיו; "ולכל המורא הגדול" — נסים
וגבורות שבמדבר הגדול והנורא—
ואיך מתאים ,שלאחרי מעלות
גדולות ונפלאות אלו ,יסיים הכתוב
(ב"לעיני כל ישראל" —) ש"נשאו לבו
לשבור הלוחות לעיניהם!?"
ורש"י — שבפירושו עה"ת לא
בא "אלא לפשוטו של מקרא — "5הו"ל
לפרש ככמה פשטני המקרא 6,ש"לעיני
כל ישראל" (אינו ענין בפ"ע ,אלא) בא

)5פרש"י בראשית ג ,ח .שם ,כד .ובכ"מ.
)6רמב"ן .בחיי .וראה גם ספורנו ,אוה"ח ועוד כאן.
מו"נ ח"ב פל"ה.
וע"פ המבואר בהל' יסוה"ת פ"ח (וראה אוה"ח
פרשתנו שם) ,שיסוד האמונה בנבואת משה (ובמילא
גם בתורת משה — ראה שם פ"ט) הוא "במעמד הר
סיני שעינינו ראו ולא זר כו'" — "לעיני כל ישראל" —
יומתק הטעם ע"ד ההלכה ,שסיום כל התורה הוא
בתיבות "לעיני כל ישראל".
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בהמשך ל"היד החזקה" ו"המורא הגדול"
— ש"נעשו לעיני כל ישראל"7.
מפרשי רש"י 8כתבו ,שמטעם זה
9
מוסיף רש"י (ממקום אחר בחז"ל )
"והסכימה דעת הקב"ה לדעתו שנאמר
אשר שברת יישר כחך ששברת" —
להדגיש דעם היות ששבירת הלוחות מצ"ע
אינה ענין של מעלה ,מ"מ יש בזה משום
שבח בנוגע למשה שהרי "הסכים השם על
ידו."10
אבל תירוץ זה צ"ע ,שהרי סו"ס
שבירת הלוחות עצמה היא דבר בלתי רצוי
והיפך השבח לגמרי.
ודוחק גדול לומר שכדי לרמז
"שהסכים השם על ידו" ,יצרף הכתוב את
הענין דשבירת הלוחות (ענין שמצ"ע הוא
)7במפרשי רש"י כ' שהכרחו של רש"י שקאי על
שבירת הלוחות הוא מפני דהול"ל "לכל ישראל"
וכיו"ב (רא"ם ,גו"א ודבק טוב ועוד) .ובתו"ת כאן,
דאין לפרש שמוסב אלמעלה ,משום שבכל פרט
שבכתוב זה מתבאר ענין גדולה יתירה — ומה מעלה
יתירה יש בזה שעשאם לעיני כל ישראל?
[ויש להוסיף ,שע"פ פרש"י שקאי על שבירת
הלוחות יומתק ל' הכתוב "אשר עשה משה" ,משא"כ
לפי' הרמב"ן כו' שצריך לפרש ש"הכין והראה זה"]
אבל זהו רק הכרח ש"לעיני כל ישראל" הו"ע בפ"ע,
אבל התמי' שבפנים במקומה עומדת — כיצד מתאים
לכלול שבירת הלוחות ,שמצ"ע הוא דבר בלתי רצוי
בתכלית ,עם כל המעלות הנפלאות שנמנו בכתוב
לפנ"ז?
)8רא"ם ,שפ"ח ועוד.
)9שבת פז ,א .יבמות סב ,א .אדר"נ פ"ב ,ג.
)10ובפרט ע"פ הגירסא בסיום פרש"י — הובאה לקמן
הערה .82

בלתי רצוי בתכלית) עם כל המעלות
הנפלאות של משה (נבואתו ,האותות
בארץ מצרים ,קבלת הלוחות וכו') ,ומה
גם — בסיומם וחותמם!
[ובפרט שתוכן שבח זה "הסכים
השם על ידו" — מצינו אצל משה בענין
נעלה וטוב" ,הוסיף משה יום אחד
מדעתו ;"11נוסף לזה שמצינו כמה
פעמים ,שע"י תפלתו פעל משה שהקב"ה
יבטל גזירה על ישראל וכיו"ב — 12ומה
טעם שהביא הכתוב את הענין דהסכים
הקב"ה — דוקא בשבירת הלוחות
(הקשור עם חטא העגל שעליו
נאמר" 13וביום פקדי ופקדתי וגו.]'14
ועוד — העיקר חסר מן הספר:
בלשון הכתוב ("לעיני כל ישראל") נרמז
רק ע"ד המעשה דשבירת הלוחות
לעיניהם ,ואין כאן שום רמז לשבחו של
משה (הסכמת השם על ידו).

 )11רש"י יתרו יט ,טו (בפי' הא') ,אלא שלא סיים כמו
כאן (וכל' חז"ל במקומות שבהערה  )9ש"הסכים
הקב"ה על ידו" .ולהעיר ממשכיל לדוד על פרש"י
בהעלותך (יב ,ח) ,דמ"ש רש"י (מספרי) שם "אמרתי
לו לפרוש מן האשה" אינו סתירה למחז"ל (שם)
שזהו אחד מהדברים שעשה משה מדעתו .אבל ראה
לקו"ש חי"ח ע' .822
)12וראה ברכות לב ,סע"א — לענין תפלת משה על
ישראל :אשרי תלמיד שרבו מודה לו (וראה לקמן
הערה .)82
)13תשא לב ,לד .וראה רש"י שם
 )14ועוד ועיקר :ענין זה אינו שבחו של משה דוקא,
וכפרש"י (פינחס כז,ז)גבי בנות צלפחד "אשרי אדם
שהקב"ה מודה לדבריו".

ישיבה גדולה  -מלבורן
ב.

גם צריך להבין:

רש"י מדייק לומר "לשבור את
א)
הלוחות לעיניהם שנאמר ואשברם
לעיניכם" ,לפי שבזה הוא הרמז בלשון
הכתוב "לעיני כל ישראל" .אבל הא גופא
טעמא בעי — מדוע בא הכתוב לרמז את
הענין דשבירת הלוחות דוקא באופן
השבירה שהיתה "לעיני כל ישראל",
שלכאורה אינו אלא ענין צדדי[ 15ובפרט,
שאינו ענין מיוחד לשבירת הלוחות דוקא,
שהרי כמה מהענינים המנויים בהכתובים
כאן נעשו "לעיני כל ישראל" ,כנ"ל
מהמפרשים?[.
מהו הדיוק בלשונו של רש"י
ב)
"נשאו לבו 16לשבור את הלוחות" —
דלכאורה (א) הול"ל בקיצור "ששבר את
הלוחות"; (ב) עכ"פ הו"ל לרש"י לנקוט
"עלה בדעתו" — כהמשך לשון רש"י
עצמו "והסכימה דעת הקב"ה לדעתו",
ומה ענין נשיאת לב לשבירת הלוחות?
ומכל הנ"ל מוכרח לומר,
ג.
שלדעת רש"י יש בהפעולה דשבירת
הלוחות עצמה ענין נעלה ביותר המורה על
מעלתו ושבחו של משה רבינו.
[ובהמשך לשון רש"י "והסכימה
דעת הקב"ה לדעתו" אין כוונתו שזהו כל

9

תוכן השבח ,אלא — תוספת ראי' שב-
17
שבירת הלוחות יש שבח].
ומכיון שזה נאמר לאחרי כל
המעלות הנפלאות של משה רבינו ,מובן,
כנ"ל ,שלא זו בלבד שבשבירת הלוחות יש
מעלה ,אלא שמעלה זו עולה על המעלות
שנמנו לפנ"ז (כולל קבלת הלוחות —
"שקיבל את התורה בלוחות בידיו").
ובזה מתורצת עוד תמי' בהענין:
ידוע הכלל 18ש"מסיימים בטוב" —
וכיצד יתכן ,שסיום וחותם התורה כולה
("סיומה (גמרה) של תורה" )19יהי' ע"ד
שבירת הלוחות ,ענין בלתי רצוי בתכלית?
ושאלה זו היא גם בנוגע ללשון
רש"י עצמו ,שמסיים פירושו על התורה
בתיבת "ששברת" — דלכאורה ,אפילו
אם ישנו הכרח לפרש ש"לעיני כל
ישראל" קאי על שבירת הלוחות ,הו"ל
לרש"י לסדר את דבריו באופן שסיומם לא
יהי' בתיבת "ששברת "20,ענין בלתי רצוי,
) )17ראה רמב"ן ב"ב יד ,ב (וכן בחידושים המיוחסים
להריטב"א שבת פז ,א .רשב"א הובא ב"הכותב" לע"י
שם — הובאו בכמה מפרשי רש"י כאן) דשבירת
הלוחות חביבה לפני המקום ,דאל"כ לא הי' אומר
לשומם בארון .ע"ש .ועכצ"ל שאינו רק משום
שמשה הי' צודק בשבירתם (מהק"ו דמה פסח כו' —
נסמן בהערה  .82וראה הערה  ,)12אלא שיש בזה
ענין של מעלה וחביבות .וראה גם לקו"ש חי"ד ע' 13
ואילך .חכ"ו ע'  849ואילך.

 )15ולהעיר מש"ך עה"ת כאן ,שפירש כל הכתוב על
שבירת הלוחות

) )18ראה ברכות לא ,א .רש"י סוף איכה (בנוגע
ל"דברי תוכחה" — והרי משנה תורה הם דברי תוכחה
(רש"י ריש פ' דברים)) .תוס' סוף נדה.
) )19ל' הטור ורמ"א או"ח סתרס"ט .ובכ"מ.

 )16וליתא בספרי עה"פ.

) )20וע"ד ל' הספרי כאן.
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כ"א בהתיבות "יישר כחך" או "הסכימה
21
דעת הקב"ה לדעתו" וכיו"ב.
ועכצ"ל ,כנ"ל ,שבשבירת
הלוחות עצמה יש ענין של מעלה ושבח
גדול ביותר למשה ,לכן מסיימת התורה
ב"לעיני כל ישראל"" ,שנשאו לבו לשבור
את הלוחות ;"22ולכן גם רש"י מסיים
פירושו על התורה דוקא בתיבת "שש-
ברת".
וי"ל ביאור כל זה ע"פ מה שכתב
ד.
רש"י לפנ"ז במקומו ,בביאור הטעם ד-
שבירת הלוחות:
על הפסוק" 23פסל לך שני
לוחות אבנים כראשונים גו'" מפרש
רש"י" 24פסל לך — משל למלך שהלך
למדינת הים והניח ארוסתו עם השפחות
מתוך קלקול השפחות יצא עלי' שם רע
עמד שושבינה וקרע כתובתה אמר אם
יאמר המלך להורגה אומר לו עדיין אינה
אשתך . .המלך זה הקב"ה השפחות אלו
ערב רב והשושבין זה משה ארוסתו של
הקב"ה אלו ישראל" .והיינו ,שכוונת משה
בשבירת הלוחות היתה כדי להגן על
ישראל ולהצילם מעונש כו' (כמו קריעת
הכתובה ע"י השושבין(.

ואף שבמקומו ממש ,על
הפסוק"25וישלך מידיו את הלוחות וישבר
גו'" ,מפרש רש"י " 26אמר מה פסח שהוא
אחד מן המצות אמרה תורה27כל בן נכר
לא יאכל בו התורה כולה כאן וכל ישראל
מומרים ואתננה להם" (בתמי') — היינו
ששבירת הלוחות היתה משום שאין
ישראל ראויים לקבל את התורה,
הרי מזה שרש"י אינו מביא את
ב' הענינים בתור שני פירושים ,מובן ,של
שיטת רש"י תרווייהו איתנהו
בה ,ששתי כוונות היו למשה בשבירת
הלוחות :א) מפני כבוד התורה — שלא
רצה ליתן אותם ל"מומרים" ,ב) בשביל
הגנת ישראל.
ויש לומר ,שהטעם הראשון
("כל ישראל מומרין ואתננה להם") בא
בעיקר לבאר העדר נתינת הלוחות
לישראל — אבל אינו טעם (מספיק)
לשבירת הלוחות (שזהו היפך כבוד
התורה; )28ואילו לטעם השני מוסבר
היטב מה שהביאו לשבור את

 )25תשא לב ,יט.
) )26משבת ויבמות שבהערה  .9תנחומא תשא שם.

) )21ולהעיר מגירסת דפוס א' "אשריך . . "*,ובכמה
כת"י רש"י (שתח"י) "אשרי תלמיד שרבו מודה לו".
אבל בדפוס שני ודפוסי רש"י הנפוצים ליתא.
 )22וראה בארוכה בפנימיות הענינים — לקו"ש ח"ט
ע'  819ואילך.
) )23תשא לד ,א.
) )24מתנחומא תשא ל .וראה שמו"ר רפמ"ג .שם
רפמ"ו .תנחומא עקב יא .אדר"נ פ"ב ,ג.

) )27בא יב ,מג.
*) בצילום דפוס א' מטושטש .וצריך בירור.
) )28כקושיית המפרשים (בחיי תשא לב ,טז .פענח
רזא ומושב זקנים (שם ,יט) .ועוד .צפע"נ עה"ת (שם,
טו) .ועוד) — מדוע (ואיך) שבר משה את הלוחות
(וראה לעיל ע'  58הערה  — .)25וראה לקמן הערה
.58

ישיבה גדולה  -מלבורן
הלוחות — 29בדוגמת קריעת הכתובה
30
ע"י השושבין.

מובן בפשטות — פשוטו של
מקרא — גודל ויוקר ערכם של הלוחות
ובפרט בעיני משה רבינו ,שהרי "הלוחות
מעשה אלקים המה . .מכתב אלקים "33,
והוא זכה לקבלם מידי הקב"ה בכבודו וב-
עצמו — 34נוסף על החביבות שלו לדברי
35
תורה בכלל.

ומזה מובן לעניננו — שבחו
ומעלתו של משה בשבירת הלוחות,
שתוכן השבח (שאליו מתכוון רש"י כאן)
מודגש (בעיקר) בהטעם ששבירת הלוחות
היא בשביל הצלת ישראל 31,דוגמת
קריעת הכתובה ע"י השושבין להציל את
ארוסתו של המלך ,שבגלל זה נאמר לו
"פסל לך . .אשר שברת — יישר כחך
ששברת"32.

ואעפ"כ ,כאשר ראה משה רבינו,
הרועה הנאמן והאוהב ישראל ,שיש מקום
לחשש ,שמציאותם של הלוחות (שהם
בדוגמא ל"כתובה") יכולה לפגוע בישראל
ח"ו ,לא היסס כלל וכלל לרגע (ואף לא
שאל את הקב"ה) ,ותיכף ומיד שבר את
הלוחות כדי להצילם מעונש.

ועפ"ז יש לבאר במה היא מעלת
ה.
שבחו של משה בשבירת הלוחות יותר
משאר מעלותיו:

ולא עוד ,אלא ששבירת הלוחות
היתה כדי להציל רק חלק הכי קטן שהיו
במצב ירוד ביותר ,שנכשלו בחטא
העגל ,36ואעפ"כ ,כדי להגן עליהם לא
היסס משה רבינו לשבור את הלוחות
(והראשונות(.

) )29אבל לאידך — לולא טעם הראשון (שע"פ תורה
אא"פ ליתן תורה לישראל) אינו מובן איך הותר
למשה לא לקיים שליחות הקב"ה למסור הלוחות
לישראל (וראה נחלת יעקב כאן ,דזה שמשה הי'
בטוח שיסכים הש"י על ידו הוא משום שדרש הק"ו
כו') .ועוד י"ל .ואכ"מ.
) )30אבל ראה לקו"ש חכ"ו ע' 248 9והערה — .22
וראה לקמן הערה .58
(31בגמ' (שבת ויבמות שם) הובא הענין ד"יישר כחך
ששברת" בהמשך להק"ו מפסח (וראה גם פרש"י —
כגירסת השטמ"ק — מנחות צט ,ריש ע"ב .רבינו
גרשום שם .ועוד) .אבל בפרש"י עה"ת ,פשוטו של
מקרא ,מסתבר לומר ש"יישר כחך" הוא בגלל הצלתן
של ישראל ,כבפנים .וראה גם עץ יוסף לתנחומא
עקב שם ולע"י מנחות שם .משכיל לדוד כאן .ועוד.
וראה הערה הבאה.
(32ועפ"ז יומתק זה שרש"י מביא טעם זה דוקא על
הפסוק "פסל לך" ,שסיומו "אשר שברת — יישר כחך
ששברת".
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וזוהי מעלתו הנפלאה של משה
רבינו ,מנהיג ישראל ,רועה נאמן של
ישראל :לא זו בלבד שהפקיר את כל
(33תשא לב ,טז
34

(וכפרש"י כאן "לכל היד החזקה — שקיבל את
התורה בלוחות בידיו".

(35ועד שהתורה נקראת על שמו ,וכמ"ש (מלאכי ג,
כב) זכרו תורת משה עבדי .ובשמו"ר (פ"ל ,ד) ועוד —
שזהו לפי שמסר נפשו עלי'.
(36שרק מספר קטן נכשלו בפועל — ראה תשא לב,
לה .וראה רש"י שם ,כ (וראה לקו"ש חט"ז ע' 439
ואילך) .וצע"ק מל' רש"י הנ"ל "כל ישראל מומרים".
ואולי כי אז עדיין לא ידע משה מי חטא בפועל.

02

יו"ד  -י"א שבט ה'תשע"ד

מציאותו כדי להגן על כלל ישראל
(וכמ"ש "ואם אין מחני נא מספרך",
"מכל התורה כולה ,)"37אלא עוד זאת,
ששבר את הלוחות שקיבל מיד הקב"ה
בכבודו ובעצמו ,כדי להגן על אלה
שנכשלו בחטא העגל!
ולכן ,לאחרי שהתורה מונה כמה
וכמה מעלות גדולות ונפלאות של משה
רבינו ,מסיימת התורה במעלה הגדולה
ביותר — "לעיני כל ישראל"" ,שנשאו
לבו לשבור הלוחות" ,מעלה גדולה יותר
מקבלת הלוחות ("היד החזקה") — שכן,
רק בשבירת הלוחות בא לידי ביטוי גודל
מסירת נפשו של משה רבינו עבור ישראל,
שבשביל להגן עליהם שבר את הלוחות.
ובזה מתורץ גם דיוק לשון רש"י
ו.
(דלעיל ס"ב) — "שנשאו לבו לשבור
הלוחות" :לשון זה (נשיאת הלב) מורה על
תנועה של נדיבות לענין טוב (ע"ד הלשון
גבי נדבת המשכן "כל איש אשר נשאו
לבו "38,ועוד — )39כלומר ,ששבירת
הלוחות היתה תוצאה מגודל הרגש של
אהבת ישראל בלבו של משה ,עד כדי
למסור נפשו בשביל הגנת ישראל.
ולכן נקט רש"י "שנשאו לבו"
ולא "עלה בדעתו" — כי רגש אהבת לבו
לישראל הוא הוא שהביאו לשבור את
הלוחות.

)37תשא לב ,לב ובפרש"י שם .וראה ברכות לב ,א.
ועוד.
) )38ויקהל לה ,כא
)39ויקהל שם ,כו .לו ,ב.

ויש להוסיף (ע"ד הרמז עכ"פ)
— שבלשון "נשאו לבו לשבור הלוחות"
מרמז רש"י ,שכדי "לשבור הלוחות"
הוזקק משה לענין של הרמה והגבהה
("נשאו") ברגש שבלב ,שהרי כבוד התו-
רה שלו ויראתה היו גדולים מאד ,ולכן,
כדי "לשבור הלוחות" הי' צריך לנשא את
האהבה שבלב עוד יותר ,40והיינו לעורר
בלבו אהבת ישראל גדולה כ"כ — עד כדי
שתכריע את יראת וכבוד התורה שלו,
ולשבור את הלוחות כדי להציל את
41
ישראל
וי"ל שזהו גם הטעם ע"ז
שהכתוב מרמז את הענין דשבירת הלוחות
בהתיבות "לעיני כל ישראל" :זה שמשה
שבר את הלוחות "לעיני כל ישראל"
("ואשברם לעיניכם") ,הוא א) שבחו של
משה ,מסנ"פ עבור ישראל גברה אפילו על
היפך כבוד התורה לעיני כל ישראל.
ולהוסיף ע"ד הרמז ב) כדי לנטוע בלבן
של כל ישראל ,עד סוף כל הדורות ,הענין
של אהבת ישראל בתכלית השלימות.
נמצא ,שבתיבות "לעיני כל
ישראל" נרמז שבחו של משה בשבירת
הלוחות — גודל אהבת ישראל שלו.

)40להעיר ע"ז הרמז מהנסמן לעיל הערה  — 13מפ'
תשא ,קאפיטל לב פסוק לב (ומגמ' ברכות דף לב) —
פסוק המורה על קדימת מסנ"פ של משה עבור
ישראל להתמסרותו לתורה (כמשנ"ת בלקו"ש חכ"א
שצויין בהערה הבאה).
)41ראה גם בארוכה לקו"ש חכ"א (ע'  235ואילך)
בטעם תפלת משה על עושי העגל באופן של "ואם
אין מחני נא מספרך גו'" — כי התמסרותו של משה
לישראל היא גדולה יותר מהתקשרותו עם התורה.
וראה לקמן סעיף ז.
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אמנם עדיין צריך ביאור:

ע"פ הכלל 42ד"הכל הולך אחר
החתום" מסתבר לומר ,שסיום וחותם
התורה ("גמרה של תורה") צ"ל בענין
המבטא את (שלימות) מעלת התורה.
ותמוה :אף שע"פ הנ"ל יוצא,
שסיום התורה הוא בדבר טוב — שבחו
של משה בענין גודל אהבתו ומסירת נפשו
עבור ישראל ,וגם יש בו משום גודל
מעלתם של ישראל ,שגם כשהם במצב
ירוד ביותר ,הנה כדי להגן עליהם
ולהצילם מעונש כו' כדאי אפילו לשבור
את הלוחות,
מ"מ ,בנוגע לתורה עצמה —
ה"ז היפך השבח ,שכן ,שבירת הלוחות
ה"ז "ביטולה של תורה"( 43והיפך כבוד
התורה!)44
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איזה מהם קודם ,אמרתי לו בני דרכן של
בני אדם אומרים התורה קדמה . .אבל אני
אומר ישראל קדמו".
ולכאורה אינו מובן :מהו הספק
"איזה מהם קודם" (עד שצריכים לאליהו
לחדש "אני אומר ישראל קדמו") — הרי
כל ענין התורה לא יתכן בלי ישראל
שלהם נאמרו ציוויי התורה (כההמשך ב-
תדבא"ר — 47שאינו מובן מעיקרא מה
קס"ד?!) והם המקיימים אותם ,ועכצ"ל
וכמפורש
קדמו,
שישראל
48
במדרש" מחשבתן של ישראל קדמה
לכל דבר . .אילולי . .ישראל עתידין לקבל
את התורה לא הי' כותב בתורה צו את בני
ישראל דבר אל בני ישראל?"
אלא הביאור בזה — שממ"ש
"צו את בנ"י דבר אל בנ"י" נלמדת (רק)
קדימה בזמן ,אבל בנוגע לקדימה במעלה
אפשר לומר שהעיקר היא התורה

ויש לומר הביאור בזה:
איתא בתדבא"ר" 45:שני דברים
יש בעולם . .תורה וישראל אבל איני יודע

)42ברכות יב ,א.
)43ל' חז"ל (מנחות צט ,ריש ע"ב .וש"נ) בנוגע
לשבירת הלוחות .ואף שממשיך שם "שביטולה . .זהו
יסודה" — הרי זה רק מצד התוצאה דשבירת הלוחות
(כלשון רש"י שם "כיון דנתכוין לטובה") ,אבל עצם
הענין דשבירת הלוחות הוא "ביטולה של תורה".
)44ואף שלכאורה יש בשבירת הלוחות כבוד התורה,
שלא נתנה למומרים — ה"ז רק בהעדר נתינתם
לישראל ,אבל לא בשבירתם .וראה לעיל ס"ד ובערה
 82ובהנסמן שם.
)45פי"ד .וראה הערה .42

)46ולהעיר מפרש"י בראשית (א ,א) שתורה וישראל
נק' "ראשית".
)47כהגירסא בתדבא"ר שהובאה בהערה הבאה
 )48ב"ר פ"א ,ד (וראה במדב"ר פי"א ,יד .שמו"ר
דלקמן הערה  — .)58ולהעיר שבכמה מקומות
(סה"מ ה'ש"ת ע'  .22ועד"ז סה"מ תרנ"ט ע' יג .המשך
תער"ב ח"ג ס"ע א'רנא .ועוד) הובא בשם תדבא"ר
"ואיני יודע כו' כשהוא אומר צו את בנ"י דבר אל בנ"י
אומר אני ישראל קדמו" — .אבל בתדבא"ר שלפנינו
הובאה הראי' מהכתוב (ירמי' ב ,ג) "קודש ישראל לה'
ראשית תבואתה" [ויש להסביר הראי' ע"פ המבואר
באוה"ת תבוא (ע' תתרלד) דזה ש"ישראל קדמו
שנאמר קדש ישראל לה' ראשית תבואתה" — "הו"ע
הביכורים שקודמים לתרומה" ,ענין התורה" ,תורה
מ' ,התורה דאתייהבית בארבעים יום" (אבל ראה
פרש"י ירמי' שם "קדש ישראל ,כתרומה")]
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(שהתורה קדמה במעלה וחשיבות
לישראל) ,ומעלתם של ישראל היא שרק
הם בכחם וביכלתם לקיים את ציוויי
התורה ;49וזהו החידוש ד"אני אומר "50,
שקדימה זו היא בעיקר קדימה במעלה,
מעלתם של ישראל" ,ישראל קדמו".
ואולי י"ל יתרה מזה דהתורה ניתנה כדי
51
לגלות מעלתם של ישראל.
וזהו גם תוכן החילוק בין שני הטעמים
לשבירת הלוחות שבפירוש רש"י:
בטעם הא' — "כל ישראל
מומרים ואתננה להם" — מודגשת מעלת
התורה על ישראל ,שמעלת ישראל היא
בזה שהם מקיימים וממלאים ציוויי
התורה ,ולכן ,בהיותם "מומרים" אין לתת
להם את התורה;

 )49ראה תו"א שמות נג ,ד ואילך .לקו"ת אחרי כו ,ב.
ובכ"מ.
 )50ויש לומר ,ש"אני אומר" קאי על העצם שלו ,עצם
הנשמה שמיוחדת עם "אני הוי'" ,שמצד זה הכיר
והרגיש את מעלתם העצמית של ישראל שקדמו
לתורה.
 )51ראה תדבא"ר שם" :מפני מה חביבין דברי תורה
על הקב"ה יותר מכל באי עולם (ומכל מעשי ידיו
שברא) . .מפני שדברי תורה מכריעין את ישראל לכף
זכות . .משל למלך ב"ו שיש לו בנים ועבדים הרבה
בתוך ביתו ויש לו למלך עבד זקן ביניהם שהוא
מלמד את בניו דרכים נאים . .ואוהב את העבד הזקן. .
אלמלא עבד זקן זה שהוא מלמד את בני דרכים נאים
כו' מה יהי' עליהן ,כך דברי תורה כו'" .והיינו
שהעיקר הם ישראל — בנים ,ומעלת התורה היא
שעל ידה מתגלית מעלתם של ישראל ,בדוגמת
ה"עבד זקן" שעי"ז שמחנך את בן המלך ,מתגלית
מעלתו של בן המלך .וראה הערה הבאה.

ואילו בטעם הב' — מודגשת
מעלתם של ישראל על התורה ,עד כדי
כך ,ששוברים את הלוחות כדי להציל את
ישראל — דישראל קדמו לתורה (וה-
52
תורה היא בשביל ישראל).
ובזה יובן הקשר ד"לעיני כל
ח.
ישראל" (שבירת הלוחות) עם "גמרה של
תורה":
ב"גמרה של תורה" ,סיומה
וחותמה של כל התורה כולה ,המקום
שיבוא התוכן דכל התורה כולה .וענין זה
מודגש בהתיבות ,בהענין "לעיני כל
ישראל"" ,שנשאו לבו לשבור הלוחות
לעיניהם" — לומר לך ,שכאשר מסיימים
את כל התורה כולה ,יודעים ,ששלימותה
ותכליתה של התורה היא — "צו את בנ"י
דבר אל בנ"י"" ,ישראל קדמו" (שבגלל
זה "נשאו לבו לשבור הלוחות").
וענין זה מודגש בשמחתתורה
— שאז קורין "לעיני כל ישראל",
"ועושין בו סעודת משתה לגמרה של
תורה:"53
בשמח"ת (יו"ט שני של שמיני
עצרת) מודגשת ומתגלה מעלתן של
ישראל — "פר אחד איל
אחד( "54שקורין אז בתורה למפטיר),
)52להעיר משמו"ר (פמ"ז ,ט) "כל התורה שנתת לי
היא וידבר ה' אל משה דבר אל בנ"י צו את בנ"י אמור
אל בנ"י אם הם כלים מה אני עושה בתורתך".
 (53טור ורמ"א שבהערה .29
 (54פינחס כט ,לו.
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"כנגד ישראל"" 55,פר יחידי . .כנגד
אומה יחידה ,משל למלך . .אמר לאוהבו
עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה
ממך "56,היינו ,שהענין דשמח"ת הוא —
"יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך "57,
ובלשון הזהר " — 58לא אשתכח במלכא
אלא ישראל בלחודוהי".
ולא עוד ,אלא שהדגשת וגילוי
מעלתן של ישראל בשמח"ת היא — גם
לגבי התורה:
ב"שמחת תורה" — שני
פירושים 59:א) שמחת ישראל בתורה
("שמחין . .לגמרה של תורה "53),היינו
שע"י התורה נעשית שמחה בישראל ,ב)
שמחתה של התורה ,עי"ז שישראל
משמחין את התורה 60,ועד כדי כך
ש"ישראל הם החתן והתורה . .היא
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הכלה" ,היינו ,שישראל הם "משפיעים
לגבי התורה"61.
וענין זה — שבכחן של ישראל
לשמח את התורה — הוא מפני מעלתם
של ישראל ,שקדמו לתורה" ,ישראל
קדמו".
ומכיון שבשמח"ת מתגלית
מעלתן של ישראל שקדמו (גם) לתורה,
לכן קורין ב"גמרה של תורה"" ,לעיני כל
ישראל" (שבירת הלוחות כדי להגן על
ישראל) ,שבזה מתבטאת שלימותה
ותכליתה של התורה — "צו את בנ"י דבר
אל בנ"י".
(משיחת ליל שמח"ת תשמ"ז)

 (55רש"י עה"פ.
 (56סוכה נה ,ב .וראה פרש"י פינחס שם ,להלו.
 (57משלי ה ,יז .וראה סה"מ עת"ר (ע' לה .מד) ,תש"י
(ע' .)28 ,32
 (58ח"ג לב ,א .וראה (בנוגע לשמע"צ) זח"א סד ,אב.
שם רח ,ב.
 (59בהבא לקמן — ראה לקו"ש חי"ד ע'  .222וש"נ.
 )53טור ורמ"א שבהערה .29
(60ד"ה להבין ענין שמח"ת עטר"ת ועוד (נסמן
בלקו"ש שם הערה  .)43וראה זח"ג רנו ,ב :ונוהגין
למעבד ישראל עמה חדוה . .ומעטרין לס"ת בכתר
דילי'.

(61לקו"ת פרשתנו צד ,א .ובכ"מ.
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שער

תורת רבינו


מחלוקת רב ושמואל בויטע אשל
השליח הת' מנחם מענדל שי' גורארי'
שליח בישיבה

בלקו״ש חט״ז שיחה א׳ לפ׳ שמות מבאר הרבי כמה מחלוקת בין רב ושמואל
ע״פ הכלל שהלכתא כרב באיסורי וכשמואל בממונא וכמו שמסביר הרא״ש שרב עיקר
עסקו הוא בדיני או״ה ושמואל בדיני ממונות לכן הלכתא כ״א במה שהוא הי׳ עוסק.
ולפי זה הרבי מסביר כמה מחלוקת רב ושמואל איך שרב מדגיש חלק בין אדם למקום
ושמואל מדגיש צד הממוני-בין אדם לחבירו.
ומסביר בזה מחלוקת רב ושמואל (סוטה י,א) במה שכתוב "ויטע אשל" חד
אמר פרדס להביא ממנו פירות לסעודה וחד אמר פונדק אכסניא ובו כל מיני מאכל.
ומסביר הרבי שלפי שמואל שמדגיש הענין של בין אדם לחבירו סובר פונדק ובו כל
מיני מאכל שזה יותר חשוב מזה שרק נטע אשל של פירות .ואילו רב שמדגיש צד בין
אדם למקום אומר ויטע אשל פי׳ שנטע פרדס כיון שכאן יש בין אדם למקום גם של
אברהם עצמו מכ״ש ממ״ש ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה׳.
וצריך ביאור מה קשר בין הענין דויטע אשל דלפי רב הוא נטיעת פרדס עם בין
אדם למקום? ומה הכ״ש ממ״ש גבי קין ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה׳.
ואולי יש לבאר זה ע״פ ביאור הגור ארי׳ בפי׳ לרש״י וירא כ"א ל״ג שמקשה
מה נפק״מ אם נטע פרדס או פונדק ומסביר בזה שני פירושים:
א) שלכו״ע נטע דבר שדומה אליו (לאברהם) ועי״ז קרא בשם ה׳ ,אלא שלפי
המ״ד פרדס נמשל אברהם לנטיעה שקודם הי׳ העולם במצב של תהו ואברהם הי׳
הנטיעה הראשונה שבשבילה נברא העולם ,והכל נהנים מן הנטיעה כמו״כ הכל נהנים
מאברהם שהי׳ מלמדם על ה׳ .ולפי המ״ד שנטע פונדק שכמו פונדק זהו מקום
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לעוברים ושבים כמו״כ ע״י אברהם נתגלה שמו של ה׳ בפי כל עובר ושב .וממשיך
שאברהם הי׳ מרמז על מציאותו של ה׳ כיון שהוא הפרדס של ה׳ או הפונדק אלא
שלמ״ד פרדס הכל באו אליו כיוון שהוא הנטיעה הראשונה ולמ״ד פונדק ,עבודתו של
אברהם הוא כמו פונדק שמאסף עוברים ושבים וכמו"כ אברהם נק' אב המון גוים
שמורה על שייכותו לעולם.
ב) שפרדס רומז על חכמות כמו שנטיעה נעוץ חזק בקרקע כמו"כ השכליים
הראשונים חזקים ,ומהם נסתעפים עוד שכליים וכו' כמו שנטיעה מוציא פירות ,והפי'
לפי"ז שלימד אברהם חכמה לחכמים בחכמתו של ה' ואילו לפי הפי' שהוא פונדק
העיקר שלימד אברהם הוא מעשה המצוות לכל אחד ואחד שזה דוגמת בשר ויין
הנצרכים לקיום הגוף כמו מצוות שהם הכרח לנפש משא"כ חכמ' שהוא הוספה ולא
דבר הכרחי ובזה פליגי מה יותר נעלה ,בזה שלימד לחכמים חכמה או שלימד לכל
מצוות ומסיים ששני הפי' במחלקות משרש אחד הם ,ע"כ תוכן דבריו.
ונקודת הביאור בזה הוא שלפי המ"ד שנטע פרדס רומז בעיקר על מעלת
אברהם עצמו הן לפי' הראשון שהוא היה הנטיעה הראשונה של ה' והכל באים והן לפי'
השני שלימד חכמות שזה שייך בעיקר לדרגתו של אברהם אליו ואפילו כשלימד
לאחרים הי' רק לאלו שבערכו משא"כ להמ"ד פונדק מדובר על אברהם כפי ששייך
לאחרים ולעולם הן לפי' הראשון שעבודתו הי' כמו פונדק אב המון גוים והן לפי' השני
שלימד לאחרים אפי' פשוטים  ,מצוות שאינם בדרגתו.
ועפ"ז אולי יש לפרש מ"ש בהשיחה שמ"ש ויטע אשל הוא שנטע דבר דוגמת
אברהם שאברהם הי' הרמז על מציאותו יתברך אלא שלפי המ"ד פרדס מורה בעיקר
על עבודת אברהם כשלעצמו ובמדריגתו בחכמותו שזהו בעיקר בין אדם למקום ואילו
למ"ד פונדק מדבר על אברהם בעיקר איך שמתעסק עם אחרים – בין אדם לחבירו.
ועפ"ז יש לבאר גם הכ"ש מויבא קין מפרי האדמה ששם הביא רק הפירות
ואילו כאן מדובר על בין אדם לחבירו של אברהם עצמו כמו שמודגש בשיחה כיוון
שנטיעת האשל הוא שאברהם נטע דבר שהוא דוגמתו והוא מרמז על ה' לכן לפי הפי'
הזה נטיעת האשל מרמז על הקרבת אברהם עצמו להקב"ה ולא רק שהביא פירות.
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גדר הידור בנר חנוכה
עיונים וביאורים ע"פ משנת רבינו
השליח הת' מרדכי שי' רובין
שליח בישיבה

שינוי לשון הרמב"ם מהטור והשו"ע
כתב הרמב״ם (הל׳ חנוכה פ״ד ה״א) ”כמה נרות הוא מדליק בחנוכה .מצותה
א.
שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד בין שהיו אנשי הבית מרובין בין שלא היה בו אלא
אדם אחד .והמהדר את המצוה מדליק נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד בין
אנשים בין נשים .והמהדר יותר על זה ועושה מצוה מן המובחר מדליק נר לכל אחד
בלילה הראשון ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד”.
אמנם בטור (רס׳ תרע"א) מצינו אחרת וז״ל" :ויען כי אירע הנס בנירות תיקנו
להדליק נרות בכל לילה כדי להזכיר הנס...וכמה נרות הוא מדליק בליל ראשון מדליק
אחד מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה עד שבאחרונה יהיו שמונה״ .וכעין זה
נקט בשו״ע המבחר (שם סעיף ב׳) ״כמה נרות מדליק בלילה הראשון מדליק אחד מכאן
ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה״.
הרי חזינן שהן הטור והשו״ע נקטו הדין ״דמהדרין מן המהדרין״ בפסק הלכה
ולא הביאו הדרגות האחרות המוזכרות בשמעתין (שבת כא,ב) דמהדרין ״דנר לכל אחד
ואחד״ ועאכו״כ המצוה הסתמית ד״נר איש וביתו״ ,משא״כ הרמב״ם הלך מהקל אל
הכבד ונקט תחילה התקנה ומצוה הבסיסי ואח״כ המשיך מהדרין ורק אח״כ מהדרין מן
המהדרין.
וי"ל הביאור בזה בהקדים המבואר בלקו"ש ח"כ (חנוכה) סעי' ג' שמבאר
ב.
החילוק בהא דמהדרין מן המהדרין מוסיפין בנר כל לילה ע"פ ב' המ"ד (שבת שם) אם
הוא מצד הטעם דמעלין בקודש ואין מורידין ,או משום כנגד הימים היוצאים ,דלפי
הטעם משום מעלין בקודש כו' ה"ז דין על הגברא שהוא צריך לעלות בקודש ,אבל אין
זה דין בהחפצא בגוף הנרות ,והם נשארים בגדר של "רשות" ,משא"כ להטעם דכנגד
ימים היוצאים ,שכל נר שמוסיף בכל לילה מגלה יותר הנס וכו' ,ה"ז דין בגוף החפצא
דהוה נר של מצוה ,ומבאר נפק"מ בהלכה עיי"ש.
ובהערה  51כתב על האופן ד״נרות ווערן א חפצא דמצוה״ וז״ל :״ולהעיר
שבטור ושו״ע שם (סתרע״א ס״ב) לא הובא שיש ״מצות נר חנוכה״ ויש ״מהדרין וכו'״.
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ובפשטות הלשון ״כמה נרות מדליק בלילה הראשון מדליק א׳ מכאן ואילך מוסיף
והולך כו׳״ משמע ,דההוספה נעשית חלק מגוף המצוה" עכ"ל.
ונראה לומר עפ"ז בנדו"ד שהרמב״ם שמונה כל דרגה ודרגה בפ״ע ורק אח״כ
כתב מהדרין מן המהדרין הוא משום דס״ל דההידור אינו בגוף החפצא של המצוה כ״א
בגברא ולכן כתב בתחילה מהו התקנה וגוף המצוה ואח"כ ממשיך בהידורים מצד
הגברא ,משא״כ הטור והשו״ע ס״ל שמהדרין הוא בגוף החפצא רק כתב לכתחילה דין
זה (ואף שיש אומרים שכבר אח"כ בזמן השו"ע נפסק להלכה ,ולכן כתב רק זה ,אבל
מ"מ דוחק קצת דאם עשה נר איש וביתו ודאי יצא והלו"ל).
ולכאו׳ יש קצת ראיה שזהו שיטת הרמב״ם דהדין בהידור הוא על הגברא ולא
דין בחפצה ממ״ש במק"א בלקו״ש חכ״ז:
דהנה בלקו"ש שם פ' ויקרא (ב) דמביאדברי הרמב"ם בסיום הל' איסורי מזבח
דהרוצה לזכות עצמו יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא קרבנו מן היפה המשובח ביותר
כו' והוא הדין בכל דבר שהוא לשם הא-ל הטוב שיהי' מן הנאה והטוב אם בנה בית
תפלה יהי' נאה מבית ישיבתו כו' ,דבפשטות זהו הענין דהידור מצוה שצ"ל באופן
דהתנאה לפניו כו' ,ושואל ומדייק דא"כ למה המתין הרמב"ם עד סוף הל' איסורי מזבח
ולא הזכירו לפני זה בדין ביהכנ"ס וכו' ?
ומבאר שם שיטת הרמב"ם היא דבכלל בכל התורה כולה הענין דהידור מצוה
הוא דין רק על הגברא שקיום מעשה המצוה שלו צריך להיות באופן מהודר וע"ד
שכתב בהל' ס"ת (פ"ז ה"ד) ש"כותב כתיבה מתוקנת נאה ביותר" דזהו דין במעשה
האדם שצ"ל באופן נאה ,וכן בהל' לולב (פ"ז ה"ו) לגבי אגודת הלולב דעי"ז מעשה
הנטילה היא מהודרת (וראה בהערה  )72אבל אינו דין שחל בגוף החפצא ,שהחפצא
מצ"ע צ"ל מהודר ,אלא דבהל' קרבנות מחדש דין חדש בגדר הידור מצוה שגם החפצא
מצ"ע צ"ל מהודר מן היפה וכו' כי קרבנות שאני מכל המצוות שבתורה שנותן החפץ
לה' ,וכן הוא בשאר הדברים דחשיב שם הרמב"ם דאיירי עד"ז ,ורק בסוג כזה שהוא
נותן חפץ לה' יש דין הידור בגוף החפצא עיי"ש בארוכה.
עכ"פ עולה בדעת הרמב"ם שכן גבי קרבנות ההידור הוא בגוף החפצא משא"כ
בשאר מצוות ,א"כ א"ש דברינו לעיל שבנר חנוכה ההידור הוא רק על הגברא.
ואף שבהערה  51משמע אחרת כתב וז"ל :וי"ל דזהו החילוק בין "מהדרין" או
"מצוה מן המובחר" :מהדרין" מדבר בהגברא ,ו"מצוה מן המובחר"  -בהחפצא .ועפ"ז
תומתק הוספת הרמב"ם שם "והמהדר יתר על זה ועושה מצוה מן המובחר כו'" .עכ"ל.
כלומר דבתחילה כתב הרמב"ם שם והמהדר את המצוה מדליק נר לכאו"א ,וממשיך
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דהמהדר יתר על זה ועושה מצוה מן המובחר מוסיף בכל יום כו' ,ולכאורה למה לא
מספיק במ"ש "והמהדר יתר על זה"? אלא דכוונתו לומר שהענין דהוספה בנרות הו"ע
שחל גם בהחפצא דנרות ,ואינו שההידור הוא רק בהגברא וזה שלא כביארנו וצ"ב ,עיין
הביאור של מו"ר הרב א' שי' גערליצקי.1
ועכ"פ נמצא אף שאם במהדרין מין המהדרין יש בו דין הידור של חפצא ,הנה
מ"מ ההידור של נר לכאו"א מהוא רק בגברא ולכן חילקם הרמב"ם ,ועדיין צ"ע לפי"ז
מהו החילוק בין דבריו לטור ומחבר ,אא"כ אמרינן כנ"ל דלטור והמחבר חולקים על
הרמב"ם דעיקר התקנה הוא להוסיף בכל לילה ,אלא רק תיקנו לה שאינו יכול שעצם
המצוה הוא נרא' בכל לילה ועצ"ע.
שיטת רבינו חננאל בהידור ומחלוקת רמב"ם והתוס' ב"מהדרין מן המהדרין"
ויש להעיר מענין באותו הענין והנה בספר משנת יעב״ץ (סי׳ ע״ד) שכתב
בביאור האם ההידור על הגברא או החפצא או בסגנון אחר :האם הוא כשאר מצוות או
מיוחד לנר חנוכה המחלוקת הידוע של התוס׳ והרמב"ם אי בעינן היכרא בההידור ולכן
1וז"ל :הרי יוצא מזה דשאני ההידור בנר חנוכה כשמוסיף בכל לילה מכל שאר המצוות ,דבכל המצוות נתבאר
לעיל הנה ההידור הוא רק דין על פעולת הגברא ואינו דין בהחפצא ,וכן ההידור דנר לכל אחד הוא ג"כ רק
בהגברא בלבד[ ,ורק בקרבנות וכיו"ב שנותן דבר לה' יש הידור בגוף החפצא] ,משא"כ ההידור דמוסיף והולך
בנרות חנוכה ,אף דזה אינו דבר שנותן לה' ,מ"מ דין ההידור הוא בגוף החפצא ,וצ"ל שכן תיקנו חכמים מעיקרא
דכאן שייך הידור בגוף הנרות ,כיון שכל נר שהוא מוסיף מגלה יותר הנס ,והידור זה להוסיף בכל יום שאני
משאר הידור מצוה ,שבכל התורה דכנ"ל ה"ז רק בהגברא,
(וראה בס' הלכות קצובות וז"ל :בחנוכה חייב אדם להדליק נר אחד בלילה הא' ,בלילה הב' שתים כו' ואם רוצה
לעשות נר אחד בכל לילה ולילה יצא ידי חובתו עכ"ל ,ועי' גם בס' פרדס לרש"י שכתב וז"ל :ואומר אני מתוך
שחנוכה חלוק בנרותיו שמוסיפין והולכין בכל יום לפיכך גומרין ההלל כל שמונה עכ"ל ,ולכאורה אמירת ההלל
הוא מעיקר הדין והוספה בנרות הוא רק למהדרין מן המהדרין ,ואיך אפ"ל דזהו הטעם לאמירת הלל? ומוכח
דסב"ל דבעיקר התקנה תיקנו להוסיף בכל לילה ,אלא שבשביל אלו דאין יכולים להוסיף אמרו דעצם המצוה
הוה להדליק נר אחד בכל לילה ,ובזה מובן גם מ"ש בהל' קצובות ,ועי' גם בהערה  25בהשיחה ,דמוכח מזה
דסב"ל דדין ההידור בהוספת הנר ות שאני מכל הידור מצוה דזהו מגוף התקנה ,ועד"ז אפ"ל גם לשיטת
הרמב"ם דההידור להוסיף בנרות לגלות הנס שאני מכל הידור מצוה דכאן ה"ז חל גם בהחפצא).
ולפי כל זה יש לתרץ הסתירה בפשטות ,דהרי נתבאר דבנוגע לזה שמדליק עבור בני ביתו כתב הרמב"ם
"המהדר את המצוה" דזהו דין על הגברא שמדליק באופן מהודר לא רק נר אחד אלא נר נוסף עבור כאו"א מבני
הבית ,ודין הידור זה ודאי הוא על הגברא ,משא" כ ההידור שבהוספת נר בכל לילה דזהו חלק מפירסום הנס
כנגד ימים היוצאים בזה כתב הרמב"ם "ועושה מצוה מן המובחר" שהוא דין בהחפצא כנ"ל .ובמילא י"ל דכל מה
דסב"ל להרמב"ם שההידור צ" ל דוקא ביחד עם קיום גוף המצוה זהו רק בנוגע למה שמדליק עבור כאו"א ,ולכן
שפיר סב"ל דבעה"ב עצמו הוא המדליק עבור כאו"א ,וכפי שנת' דהידור שהוא בהגברא ה"ז שייך רק ביחד עם
קיום שלו בגוף המצוה ,אבל הרמב"ם בתשובתו איירי בנוגע להוספת הנרות שבכל לילה ,דזהו דין בגוף
החפצא ,הנה הידור זה הו" ע בפני עצמו וזה שפיר יכול להיות אפילו בלי קיום גוף המצוה וכפי שנת' .עכ"ל.
עיי"ש בשיעוריו על חנוכה.
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חולק תוס' על הרמב"ם שדוקא מהדרין מין המהדרין קאי מנר איש וביתו דבלא"ה
ליכא היכרא ,דהנה בפי׳ רבינו חננאל שם כתוב דמהדרין פירוש מהדרי מצות כדאמרינן
(ב״ק ט,ב) להידור מצוה עד שלים במצוה ,וכן כתב ר״ח בפירושו לב״ק וז״ל המהדר
במצוה משובח כדתנינן בנר חנוכה והמהדרין נר לכל א׳ וא׳ עכ״ל .הרי מבואר לדעת
רבינו חננאל שההידור שמצריך הש״ס בנרות חנוכה אינו מחמת דין מיותר בנר חנוכה,
אלא הוא דין בההידור מצוה ,דבכל המצות מקרא דזה א׳ ואנוהו ,התנאה לפניו במצות.
ויש שביארו בדעת התוס׳ כאן לפי' מהדרין מין המהדרין ע״פ דבריו במנחות
(ל״ב,ב ד״ה הא) ״ואומר ר״ת דס״ת בעי שרטוט משום זה א׳ ואנוהו ,אבל תפלין
דמכוסין בעור לא בעי שרטוט דלא שייך בהו נוי״ ,הרי מבואר דהדין הידור מצוה הוא
רק באופן שנראה לנוי .ולכן כאן התוס׳ בעי היכרא לרבים במהדרין מן המהדרין .אמנם
הרמב״ם חולק ע״ז ההידור דנר חנוכה אינו כשאר מצות כנ"ל ,ולא חשש להיכרא
האנשים שבחוץ.
שיטת רש"י ב"מהדרין"
ויש להוסיף דבלקו״ש ח״כ (שם) בסוף השיחה מבאר הרבי שיטת רש״י
ג.
מכמה דיוקים בדבריו ,ומבאר הרבי דס״ל לרש״י שההידור הוא מצד הגברא ,ולא מצד
החפצא .ויש לדייק בשיטת רש״י ג״כ מהאמור ברש״י ממש לפניו .דהנה בד״ה
"והמהדרין" פירש רש״י ״אחר המצות עושין נר אחד בכל לילה לכל אחד ואחד מבני
הבית״ ,מפשטות לשונו של רש״י משמע ההידור אינו דין בהחפצא אלא בהאדם
המקיים את המצוה ״והמהדרין אחר המצות עושין"...
אולם ברש״י על הרי״ף (וכן בנימוק״י ולהעיר שמקצר בלשונו ואינו ממשיך
ו״עושין״ כרש״י שמרגיש על הגברא) דגורס ״והמהדרין את המצוה״ ,ותרתי משמע:
א) שיש מקום בדבריו לומר שהוא דין בחפצא המצוה דנר חנוכה גופא ולא מסתבר
שהוא דין בגברא .ב) לכאו׳ נראה דזה דין מיוחד בחנוכה ולא בשאר המצות ,אבל בלשון
ברש״י שלפנינו על הגמ׳ ״אחר המצות״ משמע שהוא הדין לשאר המצות ולא לנ״ח
בלבד .ועד״ז כתבו בשם הר״ן והר״י מלוניל ״שמכבדים אותן ושמחים בהן״.
ואפי׳ ברש״י שלפנינו יש שמפרשים ד״מהדרין אחר המצות״ הכוונה הוא
״מחזרין אחר המצות״ (כפי׳ הריבב״ן) ש"מהדרין" הוא הלשון של לע"ז המתורגם
לה"ק "מחזרין" ובגירסא ברש"י בפשטות הוא ש"מהדרין" הוא בלה"ק מל' הידור.
ולפי״ז אפשר מרש״י זה אינו מוכרח שהוא מגלה שיטתו דהוא דין דגברא ,ולכן אולי
מובן למה לא הביא או ציין הרבי את רש״י זה בשיחה אלא הדיבורים הבאים אח״כ
שמגלים שיטתו שההידור אינו בחפצא דנ"ח אלא מצד הגברא אבל אחר שמוכח בדעת
רש"י אפי' אח"כ שפיר י"ל שזהו הכוונה בדיוק דבריו לעיל ג"כ.
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אולם אדמו״ר הזקן כתב (הל׳ שבת סרס״ג קו״א סק״ה) בחילוק בין נר שבת
ד.
לנר חנוכה ״זה פשוט דבני ביתו אינם צריכים נר לכל אחד ואחד (גבי שבת) ,דאפילו
בנר חנוכה אמרו איש וביתו והמהדרין שם היינו משום פרסומי ניסא ,ובנר שבת לא
אשכחן הידור זה בגמרא״.
ודבר פשוט לכאו׳ שקאי אדה״ז במהדרין דנר לכל אחד ,דלזה יש בכלל דמיון
לשבת שיש איזה שהו הו״א ש״צריכים נר לכל אחד ואחד״ ומהדרין מן המהדרין דנ"ח
מן דכר שמי׳ גבי שבת ואינו שייך כלל ,דאין בשבת א׳ מהטעמים דימים הנכנסים וכו׳
או דמעלין בקודש דהוא רק יום א׳ וכו׳.
ונראה דבר חידוש בדבריו הק׳ ,שאפי׳ במהדרין עצמו הוא משום פרסום
הנס ,ולאו משום מהדרין את המצות בכלל ולכן א״א למימר הכי גבי שבת .ולפי זה
כ״ש גבי מהדרין מן המהדרין הוא הידור של מצות חנוכה ולא רק משום דבכלל ״מעלין
בקודש״ וכיו״ב או הידור מצוה דזה א' ואנוהו דבשאר מצות .וגם מבואר לפי השיחה
הנ״ל ששיטת אדה״ז הוא שההידור הוא בחפצא של מצוה ולא רק בגברא .ולכאו׳ זהו
כהגירסאות ברש״י על הרי״ף ״והמהדרין את המצוה״ (ל׳ יחיד) ולא כרש״י על הגמ׳
ו״המהדרין אחר המצות״ (ל׳ רבים) ולא כהר״ן דמשמע שהוא ההידור שיש בשאר
מצות .ויש להעיר שהרמב״ם נקט הלשון ו״המהדר את המצוה״.
ובאמת צריך ביאור בדבריו גופא דבמהדרין דנר לכל אחד יש בו משום
״פרסומי ניסא״ ,וכלשון הלבוש (סתרע״א סק״ב) רק לפי מהדרין מן המהדרין ״וכן בכל
לילה כל א׳ מוסיף והולך נר א׳....כי זה הוא הידור למצוה שבה ידעו ויזכירו הכל כמה
ימים יצא בהתמדות ותוספת הנס וכשיזכירו ימי משך ותוספ׳ הנס שהיה זמן רב יש בו
פרסומי ניסא ושבח יותר להש״י ויכולתו הגדולה״.
דלכאו׳ זהו רק בבחי׳ מהדרין מן המהדרין ובזה חולקים ב״ש וב״ה דימים
הנכנסים או היוצאים וכו׳ ,וכדברי התוס׳ דהיכרא דאנשים (ד״ה והמהדרין מן המהדרין)
אבל איזה פרסומי ניסא יש בנר לכל אחד ואחד?
ובשלמא עצם התקנה של הנחת על פתח ביתו הוא לפרסם הנס כלשון רש״י
(ד״ה מבחוץ) "משום פרסומי ניסא" ואפי׳ עצם הענין דנר חנוכה כדברי הרמב״ם (הל׳
חנוכה פ״ד הי״ב) "וצריך אדם להזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הא-ל" ,אבל
מדריגת מהדרין דנר לכל א׳ ,לכאו׳ אין בו משום פרסומי ניסא ,אלא ענין של הידור
במצות בכלל ,ע״ד ההידור דמצוה בו יותר משלוחו.
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ובפשטות צריך לומר שכמו שאמרו חכמים להניח על פתח הבית מבחוץ כדי
לפרסם הנס צ״ל לדעת אדה"ז שיש פרסום הנס אפי׳ בנר איש וביתו,ולכן גם בענין נר
לכל אחד יש בו גם משום פרסומי ניסא שע״י שיש יותר אור ונירות יש בו יותר פרסום
הנס .היינו שאינו מגדל את אופן הנס גופא כמ״ש הלבוש אבל עכ״פ יש פרסום הנס
בנס גופא ועדיין צ"ע.

גדר תמימות בספירת העומר
הת' חיים שי' טל
שליח בית חב"ד למטיילים

באג"ק חי"ז עמ' רס"ה כותב הרבי במכתב להגרש"י זווין בעניין העובר את
"קו התאריך" ונוסף לו יום בספירתו ,שאף שממשיך לספור את ספיה"ע לפי חשבון
הימים בו הוא עצמו אוחז ,הרי שאת הברכה רצוי שישמע מאדם אחר במקום אליו הוא
הגיע.
וביכולתו לצאת י"ח ע"י אדם הסופר באותו יום ספירה אחרת מכיוון שהברכה
דספיה"ע היא על עצם המצווה.
וזלה"ק "מי שעבר את "קו התאריך" באמצע ימי הספירה ,ונתוסף לו יום
במספרו  -אין ספק שצריך להמשיך דווקא בספירתו שלו ,שהרי מופרך לכפול ספירה
אחת פעמים .ויכול גם-כן לברך ,אך "מהיות טוב אל" וכו'  -ישמע הברכה מאחד
שבכאן ,ויכוון לצאת בה .שהרי הברכה היא על עצם המצווה ,ולא על מספר היום,
שלכן אין סתירה במה שלהמברך הוא יום שלושים ולהשומע שלושים-ואחד" עכ"ל.
ומכך משמע לכאורה שהמצווה דספירת העומר ,היא מצווה אחת הכוללת את
כל הימים כאחד ואדם העומד בספירה אחרת מחבירו יכול להוציאו ידי חובה ,אף שהם
אינם סופרים את אותה ספירה.
והנה בנוגע לספיה"ע בכלל ישנה מחלוקת האם כל יום בספירה הוא מצווה
בפ"ע או שהמצווה כוללת את כל ימי הספירה יחד ,בשו"ע ס' תפ"ט הביא אזה"ז את
שתי השיטות וחושש לדעת שתיהן.
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וזלה"ק בסעיף כ"ג "ויש אומרים שאם שכח לספור בלילה אחת אין צריך
לספור כלל בשאר כל הלילות לפי שכבר הפסיד ממצוות ספירת העומר לגמרי
כשחיסר ממנו יום אחד שנאמר תמימות תהיינה ויש חולקים ואומרים שצריך לספור
בשאר כל הלילות לפי שכל לילה הוא מצווה בפ"ע ואינן תלויות זו בזו" עכ"ל.
ובסעיף כ"ה אומר האדה"ז "ויש להסתפק גם כן שמה כהאומרים שכל לילה
ולילה היא מצווה בפני עצמה ואינן תלויות זו בזו ". .
הרי שאדה"ז חושש הן לשיטה שכל לילה היא מצווה בפ"ע והן לשיטה
שהמצווה כוללת את כל ימי הספירה ,ומכך מובן בפשטות בהנחה ראשונה שאם כל
לילה ולילה הוא מצווה בפ"ע הרי שהאחד לא יוכל להוציא את חבירו בברכתו ,וצריך
להבין ביאור העניין ש"הברכה היא על עצם המצווה ולא על מספר היום".
בהמשך המכתב כותב הרבי וזלה"ק "דא"ג ,עוד בענין זה ,בהנוגע לברכת מי
שמסתפק באיזה יום לספירה עומד ,שהובא ג"כ בספר כת"ר מועדים להלכה פרק
ספה"ע ,ומעתיק שם סברת שו"ת דבר אברהם ,שאין לברך על ספירת ספק ,כיון
שעצם ענין הספירה הוא  -ידיעה ברורה דיומא ,ואין מקום לברך באם ספק בידו ,עד"ז
מצאתי במכ"ע שערי ציון [כנראה שנת תרצ"ה (חסר השער  -בטופס זה שבידי)] נזכר
בשם הרב רי"א ווינגרד  -ואף בסברא שכלית היא ,אבל נגוד לסברא זו בהחלט הוא,
שאת"ל שכן הוא הדין ,הרי בכ"מ שלא הגיעו השלוחים (בזמן שהיו מקדשין ע"פ
הראי')  -לא קיימו מצות ספירת העומר (כדבעי) מעולם ,ופשיטא שלא ברכו עלי',
שהרי בששה עשר בניסן עדיין לא היתה ידיעה ברורה בידם ,שהרי חגגו יו"ט שני מפני
הספק ,ובמילא לא יכלו לברך ,ובעצם הספירה  -הרי לא היתה בידם ידיעה ברורה.
ובמילא חסר גם בהתמימות של כל המ"ט ימים .ואיך זה אפשר שלא נזכר בש"ס ענין
תמוה כזה? אין הס' דבר אברהם ת"י ,ואיני יודע אם עמד על נקודה זו" עכ"ל.
מכך שהרבי מקשה הכיצד אותם שלא הגיעו אליהם השלוחים ולא הייתה
להם וודאות באיזה יום הם אוחזים בספירה לא נזכר בש"ס הדין לגביהם [שיספרו בלא
ברכה ומתי יחגגו את חגה"ש] משמע שדעתו הק' נוטה לכך שע"י הספק לא נחסר כלל
בתמימות ,אלא שצריך הסברה איך אפשר לברך על ספירת ספק (באם אכן אפשר
לברך).
בכדי להבין עניין זה ,שספירת הימים באופן ד"תמימות" לא נפגם על ידי זה
שיש ספק באיזה יום לספירה הוא עומד ,צריך להקדים מהי החשיבות שישנה בימי
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ספיה"ע עוד קודם שסופרים אותם (דלכאורה רק לאחר שסופרים אותם הם נעשים
לימים של ספירת העומר).
בשיחה לאחש"פ תנש"א הרבי מסביר שמה שעושה את הימים לדבר חשוב זה
ה"מצוותיה אחשביה ,שישנו בימים -ימי הספירה ,חשיבות זו ,שאלו ימים שהתורה
צוותה לספור  ,קיימת בימים עוד קודם שנספרו ,ורק לאח"ז מקיימים בהם את
המצווה דספיה"ע.
ולכן גם מי שנתחייב בספיה"ע באמצע ימי הספירה ,הרי הוא מתחייב
בספירת הימים כשאר האנשים ובברכה.
וזלה"ק "אמנם יותר נראה לומר ,שהפירוש ד"מצוותי' אחשבי'" (ובנדו"ד,
שהמצוה עושה את הספירה למציאות חשובה) הוא ,שציווי התורה ע"ד ספירת הימים
עושה את הספירה למציאות בעולם גם כשהסופר אינו מצווה לספור (כדלקמן).
ועפ"ז י"ל ,שכל מי שנתחייב בספה"ע באמצע ימי הספירה יכול לספור
בברכה ,כי ,ספירת הימים שספר לפני זמן החיוב ,אף שאינה מצוה ,ה"ה מציאות
בעולם (כיון שיש ציווי בתורה ע"ד ספירת הימים) ,ולכן יכול שפיר לברך ולספור
"היום עשרה ימים לעומר" ,כי המציאות דספירת תשעה ימים שלו (אף שאינה ספירה
של מצוה) ,מאפשרת קיום המצוה דספירת העומר מיום העשירי ואילך.
ביאור הענין:
מצוה (לא רק קיומה בפועל ,אלא גם הציווי עצמו) — מכריחה מציאות של
חפצא (ולדוגמא" :מצות תאכלו" — בהכרח שיש בעולם חפצא של "מצות") ,ולא רק
חפצא סתם ,אלא חפצא בעלת חשיבות — שאינו סתם חפצא שנמצא בעולם ,אלא
חפצא שמציאותו מוכרחת מצד ציווי התורה ,חפצא שהתורה מתייחסת אליו [ובעומק
יותר :חפצא שנחשב ל"מציאות" גם בעולמה של המצווה ,משא"כ לולי הציווי ,אין
חשיבות למציאות הנבראים ביחס למציאות הבורא] ,גם אם בפועל לא תתקיים
המצוה בהחפצא" עכ"ל.
ועפ"ז משמע שעניינה של הספירה הוא עניין הנפעל בימים בדרך ממילא
והספירה היא על עניינם של הימים ,ועניין זה ישנו בימים מצד עצמם ואינו נפעל ע"י
הסופר ,וא"כ הספירה תהיה בתמימות בכל אופן ,והמורם שגם מי שנסתפק ,הרי הוא
מברך על מציאות הימים דהספירה הקיימת ולכן יוכל לספור בברכה.

26

יו"ד  -י"א שבט ה'תשע"ד

א"כ מובן ג"כ בעניין מי שעבר את "קו התאריך" ,שיוכל לשמוע את הברכה
מאדם אחר .כיוון שהספירה היא על עניינם של הימים והרי תמימותם של ארבעים
ותשעה ימי הספירה ישנה אצל כולם בשווה ופשוט ש"הברכה היא על עצם המצווה,
ולא על מספר היום" כמו שכותב הרבי במכתב.
וכעת צריך הסברה בדעות שהובאו בשו"ע בעניין ספיה"ע האם הספירה באופן
ד'תמימות' תהיה רק כשיספור את כל ימי הספירה או שמא כל לילה היא מצווה בפ"ע.
דהרי עפ"י הנ"ל התמימות ישנו גם באם לא יספור כלל  ,ומה מוסיף בהגדר
דתמימות ספירת הימים והרי גם מי שנתחייב לספור ספיה"ע רק באמצעה של
הספירה יוכל לברך ,ובמה נתווסף בספירה אצל מי שספר את כל הימים ,ולמה אם
שכח לספור ביום אחד ,לא יוכל להמשיך לספור את הימים הבאים?
ובהקדים ,בשיחה דאחש"פ תנש"א נאמר "נתבאר במק"א שהספירה
כשלעצמה (לולי המצווה) אינה מציאות (דבר בעל תוכן וחשיבות) ,והמצווה לספור
עושה את הספירה למציאות ,ע"ד "מצוותי' אחשבי'" .ונפק"מ לדינא בעבד שנשתחרר
בקטן שהגדיל באמצע ימי הספירה  -דאף שבקטנותו קיים מצוות ספיה"ע מדרבנן
(מדין חינוך) ,ו"מצוותיה (אף מדרבנן) אחשביה" למציאות דספירת הימים ,מ"מ ,כיוון
שהחיובים דרבנן (לכמה דיעות) אינם אלא על ה"גברא" ולא על "החפצא" ,יש מקום
לומר ששחיוב הספירה (מצווה) מדרבנן לא אחשביה לספירת הימים בנוגע לחיובים מן
התורה ,ולא יוכל לברך בברכה ,כיון שביחס להחיוב שנתחדש משהגדיל ,לא קיימת
מציאות של ספירת הימים לפנ"ז" עכ"ל.
ובהערה  17אומר הרבי לגבי החיוב דספיה"ע בזמן הזה" ,ונפק"מ גם בזמן הזה
שמצוות ספיה"ע (גם בגדולים) אינה אלא מדרבנן (נסמן לעיל הערה  -)03דכיון
שבדרבנן גופא יש חילוק בין חד דרבנן לתרי דרבנן (ראה תוד"ה ור"י-מגילה י"ט,ב
ועוד) ,יש לומר ,שספירת הימים מצד תרי דרבנן (חינוך למצווה שחיובה מדרבנן) אינה
נחשבת למציאות בנוגע לחד מדרבנן (ספיה"ע בגדולים)".
וצריך להבין מהו החילוק בין תרי דרבנן לחד דרבנן שיש בקטן ,דלכאורה זה
שספירת הימים פועלת בה'חפצא' של הימים זהו על ידי הספירה דאורייתא ובאם
הספירה אינה דאוריתא הרי שלא נפעל בה'חפצא' דהימים ,ומה גורע ה'תרי דרבנן'
אצל הקטן?
ויש לומר שכיון שגם בדרבנן יש 'אחשביה' אלא שזה בנוגע לה'גברא' ולא
בנוגע לה'חפצא' היינו שביחס ל'גברא' נחשבים הימים כספורים וא"כ גם אצל הקטן
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ישנה מציאות של ימים שנספרו והספירה שלו (אף שהיא מדרבנן) פועלת מציאות
כלשהי ,הרי שכאשר משתנה המצווה שלו מ'חד דרבנן' ל'תרי דרבנן' יש מקום לומר
שלא יברך.
וכמו"כ גם בענייננו ישנה את החשיבות הנפעלת בימים על ידי הספירה,
וחשיבות זו אינה נמצאת בהימים קודם הספירה ,ולגבי חשיבות זו ישנה המחלוקת
האם בכדי לספור צריך שיהיו כל ימי הספירה או שהמצווה היא על כל יום בפ"ע ,אך
מציאות זו אינה גורעת במציאות הימים מצ"ע שאלו ימים שעליהם מברכים את
ספיה"ע ,אלא שהמחלוקת היא רק באם האדם ששכח לברך ופגם בתמימות הימים לא
ימשיך לברך או שנתייחס למציאות הימים שנשארה בשלימות ללא קשר לזה שלא
בירך והוא ימשיך לספור בברכה.
וכמ"ש הרבי בהמשך השיחה לגבי הפירוש (השלישי) ב"תמימות"" :החפצא
דקדושה -כיון שנעשית ע"י קיום המצוה בפועל (דלא כמציאות הספירה ,ומציאות
חשובה דהימים ,שנעשים מצד הציווי עצמו ,גם לולי הקיום בפועל) ,ה"ז תלוי בקיום
המצווה כתיקונה"עכ"ל.

חטא בשביל שיזכה חבירך
השליח הת' מנחם מענדל שי' שוחאט
שליח בישיבה

איתא במסכת שבת דף ד ע"א גופא בעי רב ביבי בר אביי הדביק פת בתנור
התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת או לא התירו היכי דמי אילימא בשוגג
ולא אידכר ליה [קודם אפייה על שגגתו שהיא שבת או שמלאכה זו אסורה – רש"י]
למאן התירו [הא לא מסיק אדעתיה לבא לישאל על כך – רש"י] ...לאחרים [אחר
שראה ובא לפנינו לישאל לרדותה קודם שיבוא חבירו לידי חיוב חטאת – רש"י]
מתקיף לה רב ששת וכי אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך [צא וחטא איסור קל
כדי שלא יתחייב חבירך עונש חמור  -רש"י].
ובתוס׳ ד״ה ״וכי אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חבריך״ ,מקשה תוס׳
מעירובין ששם אמרינן חטא בשביל שיזכה חבריך לעניין מעשר שלא מן המוקף
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בשביל שהעם הארץ לא יאכל טבל .ותי׳ תוס׳ ב׳ תירוצים :א) שבעירובין הוי ״על ידו״
ולכן עליו לוודא שהעם הארץ לא יאכל טבל .וב) שתלוי האם חבירו שחוטא בשבילו
פשע .ולכן בערובין שלא פשע ,יכול וצריך לחטוא בשבילו .משא״כ כאן זה שהדביק
הפת בתנור פשע .ובתירוץ הא׳ הקשה תוס׳ שלכה״פ נלמד מעירובין שהמדביק עצמו
יכול לרדות ,ומתרץ ״דהתם עדיין לא נעשה האיסור ומוטב שיעשה איסור קל ולא
יעשה איסור חמור על ידו אבל הכא המעשה של איסור כבר נעשה וממילא יגמור לא
יעשה אפי׳ איסור קל בידים״ .ובפשטות כוונתו הוא שהיות שמעשה האיסור כבר
נעשה -הדבקת הפת ,והאיסור עצמו עתיד ליגמר ממילא ע״י שהייתו בתנור ״מוטב
שיגמר איסור חמור ממילא ואל יעשה איסור קל בידיים״ (לשון תוס׳ הרא״ש) .וכעי״ז
כתבו הראשונים אחרים אך בשינויי לשונות.
והנה בלקו"ש חלק י"ח עמוד  511כתב בנוגע לעניין זה וז"ל :אין "אין כו' כדי
שיזכה חבירך" איז רש"י מפרש "שלא יתחייב חבירך עונש חמור" .איז ניט מובן:
לכאורה האט רש"י געדארפט זאגן אז "שיזכה חבירך" מיינט אז "חבירך ,וועט ניצל
ווערן פון עובר זיין א חטא חמור – פארוואס זאגט רש"י "שלא יתחייב  ...עונש
חמור"?
וי״ל אז כוונת רש״י איז ווי די דיעה אין תוס׳ ,אז דאס וואס ״אין אומרים כו׳״
איז דווקא ווען די "מעשה של האיסור כבר נעשה״ ,אבער ווען עס רעדט זיך וועגן
פארהיטן חבירו ער זאל מלכתחילה ניט קומען צו א חטא (חמור) דאן איז אומרים לו
חטא (חטא קל) בכדי צו פארהיטן חבירו פון א חטא חמור.
און דערפאר איז רש״י מדגיש ״שלא יתחייב  ...עונש חמור״  -צו מדגיש זיין,
אז דאס וואס ״אין אומרים כו.״ איז נאר ווען דער ״איסור כבר נעשה״ און מען וויל
פארמיידן פון אים בלוז דעם עונש.
והנה מדברי הלקו״ש הנ״ל למדנו שרש״י נקט בסוגיין שהאיסור כבר נעשה
ולכן ״אין אומרים לאדם וכו׳.״ רק כדי לחסוך עונש .ולפני שנבאר מה כוונתו הק׳
באומרו שרש״י נקט כתוס׳  -שהרי אמרנו לעיל שלתוס׳ האיסור עדיין לא נגמר ורק
מעשה האיסור כבר נעשה ויגמר ממילא ומוטב שיגמר איסור חמור ממילא ולא ייעשה
איסור קל בידיים (כלשון התוס׳ הרא״ש)  -נקדים לבאר מה ההבנה בשיטה זו שכ״ק
אדמו״ר לומד ברש״י שהדבר היחיד שמנסים לפעול ע״י רדיית הפת הוא מניעת עונש,
והרי ממ״נ אם מלאכת אופה מתקיימת ע״י דביקת הפת בתנור ותו לא ,אזי גם העונש
הי׳ צ״ל מיד כשהדביק הפת בתנור ולא בגמר אפייתה ,כמו שהזורע חייב שחייב גם אם
לקט הזרע ,מיד אחרי שזרעו [עיין אגלי טל (מלאכת זורע אות ח׳) ומנ״ח (מצווה רצ״ח
סי״ד)] כי הגדרת מלאכת זורע הוא עצם הזריעה באופן שראוי להשריש ולא
ההשרשה ,ולכן חייב כשזורע בשבת אפי׳ שע״כ ההשרשה תהי׳ בחול .ולאידך באם
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העונש מגיע רק באפיית הלחם כי רק אז עבר האיסור של אפיה אזי רדיית הפת מונעת
גם האיסור ,לא רק העונש ולמה כתב רש"י "שלא יתחייב  ..עונש"?.
והנראה לבאר ע״פ וע״ד מה שכתב ב״הררי קדם״ (להגרי״ד סולוביצ׳יק) סימן
ז׳ שאפשר לבאר במלאכת אפי׳ ,שמעשה המלאכה הוא ההנחה של הפת בתנור,
והאפי׳ עצמה הוא תנאי בחלות שם מלאכה.
דהיינו שע״י ההנחה באופן שהפת תאפה ,כבר נעשה האיסור ,אלא שכתנאי
לזה שההנחה תהי׳ הנחה אסורה צריך שבפועל יקרמו פניה כי באם לאו מתגלה למפרע
שלא היתה זאת הנחה של אפיה .משא״כ באם קרמו פניה ,מתגלה שההנחה תמיד
היתה הנחה אסורה .ולכן עבר על האיסור ,כבר ברגע שהדביק הפת בתנור.
ועפ"ז נבאר את דברי רש"י בכתבו שהמניעה היא רק מהעונש .להדגיש שאין
אומרים לאדם חטא כשהאיסור כבר נעשה וכל הנפק״מ באם תעשה האיסור קל או
לאו הוא לעניין עונש .וכמו בנדו"ד שכל הנפק"מ באם ירדה הפת או לא הוא אם ייענש
כי אי אפשר להעניש אלא א״כ נתקיים התנאי שאז יתגלה שהתקיימה המלאכה
בשלימותה – דהיינו שההנחה אכן היתה הנחה אסורה ,אך עצם האיסור כבר נעשה
ברגע שהדביק הפת בתנור באופן כזה שמכח הנחה זו תאפה הפת.
אך תוס׳ שלמד שהאיסור עדיין לא נעשה ורק מעשה האיסור כבר נעשה,
שלכן אמרינן מוטב שיגמר האיסור ממילא ולא ייעשה עוד איסור אפי' קל בידים ,ס״ל
דהאפי׳ הוי מגוף עצם המלאכה ולא תנאי גרידא.
[ומצינו בחידושי הרשב״א שכתב וז"ל" :י״ל דשאני התם דלא נעשה האיסור עדיין
ויכול הוא לתקן ע"י איסור קל ,אבל הכא שכבר נעשה האיסור אלא שעתיד ליגמר
ממילא דלמא לא התירו״ ואולי אפשר לדייק מדלא כתב ״מעשה האיסור״ כתוס׳ .אך
לאידך באם ס״ל כרש״י ,למאי נפק״מ שעתיד ליגמר ממילא .ועדיין צ״ב].
ומעתה צ״ל שכשכ״ק אדמו״ר כתב שרש״י ס״ל כתוס׳ אין כוונתו הק׳
שדומים בפרטיהם בהגדרת מלאכת אפי׳ כי כנ״ל בזה הם שונים .ורק שלעניין ״אין
אומרים לאדם חטא״ ,מדיוק לשון רש״י מסיק שס״ל לרש״י כתוס׳ שאמרינן לאדם
חטא לפני שנעשה מעשה האיסור כלל .וזה כל מה שנוגע כאן בהשיחה כי כל מבוקשו
בהבאת הרש״י הזה הוא לבאר את סמיכות פרשת מרים לפרשת מרגלים ששם מעשה
האיסור לא נעשה עדיין כלל .אך לא נחית כלל לחקור ולברר גדר מלאכת אפיה
לשיטתם ואי״ז נוגע כאן כלל.
ומדוייק הוא להפליא בלשונו הזהב של כ״ק אדמו״ר ,שכשדימה את רש״י
לתוס׳ ציטט את לשון התוס׳ במילואה ״מעשה האיסור כבר נעשה״ אך בקטע הב׳
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שחזר לבאר דברי רש״י ציטט רק ״איסור כבר נעשה״ כי אכן כשרוצים לבאר את דברי
רש״י לא מתאים לכתוב ״מעשה האיסור״ כי לרש״י לא רק מעשה האיסור נעשה אלא
״האיסור״ נעשה כנ״ל בארוכה .ומזה מוכח שכל הדמיון לתוס׳ הוא רק כלשון כ״ק
אדמו״ר (בקטע שמדמה את רש״י לתוס׳) :״אבער ווען עס רעדט זיך וועגן פארהיטן
חבירו ער זאל מלכתחי׳ ניט קונען צו א חטא (חמור) דא איז אומרים לו חטא (חטא קל)
בכדי צו פארהיטן חבירו פון א חטא חמור״ שזה מה שנוגע לענייננו סמיכות פרשת
מרים לפרשת המרגלים .והוא פשוט.
והעירני הראש ישיבה הרב בנימין גבריאל כהן שליט"א מיישוב קושיית
הגרעק"א על תוס' ד"ה קודם שיבוא לידי איסור סקילה (דף ד' ע"א) שכתב הגה"ח
הרב מאיר צבי גרוזמן – ר"י בתות"ל כפר חב"ד – בספרו אמרי צבי על מסכת שבת
סימן ו' אות ז' ,שרק מתאים באם מסבירים את תוס' כמו שכתבנו למעלה – שס"ל
שרק מעשה האיסור כבר נעשה ע"י הדבקת הפת ולא עצם האיסור .ואכ"מ .עיי"ש.

נגלה


'השכמת בית המדרש...ותלמוד תורה כנגד כולם'
הרב ישראל אליעזר שי' רובין
שליח כ"ק אדמו"ר אלבאני נ.י.

בפיסקא 'אלו דברים' הנה מקור הפסיקא 'אלו דברים' שאומרים בסוף ברכות
השחר אחר ברכות התורה ,הנה מקור המימרא 'השכמת בית המדרש' בגמרא שבת
אינה מסיימת 'תלמוד תורה כנגד כולן' ,וסיום זה באה לנו מהמשנה דפאה ,שלא נזכר
שם 'השכמת בית המדרש' ,ויש להעיר במראי מקומות סידור תהלת ה' בשולי בגליון
מסיים' :ועיין שם'.
והנה עכשיו שצורפו יחד בברכות השחר קטעי המשנה והגמרא ,הרי סיפא
סותר רישא ,איך 'תלמוד תורה כנגד' 'השכמת בית המדרש'?
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וביותר קשה ,הרי נוסח הסידור שלנו סותרת את סוגיית הגמרא דשבת! שרבי
יוחנן מדייק שם מדברי המשנה 'מפנין ארבע וחמשה קופות של תבן מפני האורחים
ומפני ביטול ביהמ"ד ',ש'גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש ,ורבי דימי אמר
יותר מהשכמת בית המדרש' ,ואיך 'תלמוד תורה כנגד כולם' הרי הכנסת אורחים גדול
מלימוד תורה?
ומצד קושיא זו מיישב בספר ליקוטי מהרי"ח את השינוי בסידור ספרדי:
'השכמת בית הכנסת ',וכן הגירסא בספר סדר היום הנ"ל( .אבל קשה ,אם הכוונה כאן
לתפילה ,הרי כבר שנינו 'עיון תפילה'?) ויובן ענין 'השכמת' ,שבתפלה יש מעלת
עשרה הראשונים שבאו תחילה.
אבל אם כן קשה ,למה מונה רק 'שחרית וערבית' ,ומשמיט תפלת מנחה
שתיקנה יצחק אבינו ,הא קי"ל תפלת ערבית רשות 'אין לה קבע?' (ואולי יש לדחוק
ש'ערבית' זהו מנחה של בין הערבים ,שלא כרגיל בלשון משנה).
ולפי נוסח שלנו 'השכמת בית המדרש' יש ליישב מעלת 'השכמה' על פי
מארז"ל 'מצוה לרוץ לבית המדרש ,שלפום ריהטא אגרא ,שנאמר נרדפה לדעת את
ה' (ברכות ו) ,והרי מימרא זו עוסקת בענין שכר ופירות מצוה.
פירושים שונים
ולעת עתה מצאתי רק מפרשי עין יעקב אלו העוסקים בקושיא זו:
פירוש משנה ראשונה ,הריא"ף (מובא גם בעיון יעקב) וחידושי הגאונים
מחלקים' :השכמת ביהמ"ד' לומד רק לעצמו ,ו'ת"ת כנגד כולם' מלמד לאחרים .אבל
קשה ,שפשטות שם 'בית המדרש' מוכיח שלומדים שם ברבים?
ובס' גפן פוריה (להגר"ש בנזקן) פירש 'השכמת בית המדרש' כמאמר רבי יוסי:
'יהא חלקי ממושיבי בית המדרש ,ולא ממעמידי בית המדרש' (שבת קיח) ,היינו
שכוונת משנתינו הוא לאיש מיוחד ,גבאי או שמש ,מזכה את הרבים ,המקדים לבוא
בשחרית ,לפתוח את הדלת ולהכין את החדר והמקום לפני ביאתם של הלומדים
והמתפללים,
ומצינו כעין זה ברבי אליעזר ורבי יוחנן בן זכאי' :מעולם לא קידמני אדם בבית
המדרש' (סוכה כח .אבל צ"ע אם 'ערבית' כאן זהו גם מה שאמרו ר"א וריב"ז 'לא
הנחתי אדם בביהמ"ד ויצאתי' ,ואולי יתיישב בזה הא דנקט דוקא 'ערבית' (שהקשינו
לעיל למה דילג מנחה) ,מפני שערבית סוף היום כולל גם מנחה).
והרי כן מצינו בשמש המפורסם והראשון של כלל ישראל' :יהושע משרת
משה היה משכים ומעריב בבית הועד שלו ,מסדר את הספסלים ופורש את
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המחצלאות' (במדבר רבה כא) ,וכן משמע הלשון במסכת שבת ,שהגמרא מביאה
דוגמא ל'השכמת בית המדרש' שהיה המקום דחוק לתלמידים עד שהוצרך רבי יהודה
הנשיא לצוות לאנשים לפנות ולעמר את כל השדה כולה .ולפי זה יבואר שגם 'השכמת
בית המדרש' הוי בגדר טוב לבריות.
להיכן נעלם שמש בית הכנסת?
אבל עדיין קשה כנ"ל ,הרי השמש והגבאי העובד לסדר ולהכין ,מצוי הוא יותר
בבתי כנסיות ,ולמה מדלגת 'אלו דברים' (המפרטת 'שחרית וערבית') על השכמת בית
הכנסת הקודמת עוד בהשכמה לפני ביהמ"ד?
ואכן בית הכנסת שהוא מקום תפילה לכל ישראל ,אנשים ונשים ,מצוי יותר בדברי
חז"ל 'מבית המדרש' המיועד בעיקרו לחכמים ,ומצויים בעיר שיש בה עשרה בטלנין
(מגילה ה.).
ואין לתרץ שדוקא מעלת השכמת ביהמ"ד זוכה לפירות בעוה"ז ,דקי"ל שביהמ"ד
עדיף מבית הכנסת (רמב"ם תפלה פי"א הי"ד ,או"ח קנג) ,שהרי רבי יוחנן ,שהוא מרא
דשמעתא זו ,סבר 'בית גדול שמגדלין בו תפילה' ,ולשיטתו ,אדרבא בית הכנסת עדיף
מביהמ"ד (מגילה כז.).
וגם לפירוש רבינו תם (תוד"ה אמר רבא חולין צז ).שרבי יוחנן 'בית גדול אף מקום
שמגדלין בו תפילה' קאמר ,ולפי זה יוצא שבית הכנסת ובית המדרש שניהן שוין ,הרי
אין חז"ל מתרשלים מלהוציא עוד מילה נוספת ,ואינם חוששים לפרט את שניהם ,כמו
שרגיל במאמרי רז"ל:
'המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות' (ב"מ כד' ,).מה טובו אהליך
יעקב ...בתי כנסיות ובתי מדרשות' (סנהדרין קה' ,).ואהי להם מקדש מעט ,אלו בתי
כנסיות ובתי מדרשות שבבבל'' ,עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל שיקבעו
בארץ ישראל' (מגילה כט ,).ועוד כהנה הרבה מקומות בש"ס ,וכן מתפללים כיום הרבה
מאחינו בני ישראל בנוסח סידור יעבץ' :אשרינו שאנו משכימים ומעריבים..בבתי
כנסיות ובתי מדרשות' ,ואחר כל זה ,היתכן שבסידור ,שעיקר ענינו תפילה ,נקט דוקא
'השכמת בית המדרש ',ומתעלמים מהשכמת בית הכנסת דשכיח טפי ,וקדים טפי?
שני אופני'לימוד' ו'תלמוד'
לכן נראה לפרש החילוק ביניהם על פי המשנה פאה דלעיל ריש פיסקא זו,
שנעוץ סופן בתחילתן ,ומתכיפין סיומה לתחילתה:
'אלו דברים שאין להם שיעור' שתלמוד תורה אין לה שיעור לא למעלה ולא
למטה ,שמצד אחד ,עם הארץ יוצא מצות לימוד התורה גם בקריאת פסוק אחד שחרית
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ופסוק אחד ערבית ,אבל מצד שני אין לה שיעור למעלה בידיעת כל התורה ש'ארוכה
מארץ מידה ,ורחבה מני ים' ,עד ש'כל חפציה לא ישוו בה'.
והרי משנתינו מציגה לפנינו שני דרכים ואופנים שונים בלימוד התורה:
'השכמת בית המדרש שחרית וערבית ,זהו מינימום של קביעות עתים ללמוד כל יום,
פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית ,לקיים מה שנאמר 'והגית בו יומם ולילה ',בלי
ההשתדלות לחזור על מנת לזכור.
אבל המקסימום במעלת 'תלמוד תורה' רמה ונישאה ועולה כנגד כולן,
ש'תלמוד' אינו רק שם הפועל של לימוד ,אלא זהו שם התואר של חפצא ,וכן מצינו
לשון 'תלמוד ערוך הוא בידינו'' ,ויבוא יעקב..שלם בתלמודו'' ,אשרי מי שבא לכאן
ותלמודו בידו' ,וכן ריש 'מ"ח דברים שהתורה נקנית בהן :בתלמוד ',אבות פ"ו ,שהקשו
המפרשים אם זהו רק לימוד ,פשיטא?
אלא היינו מי שדעתו יפה שחוזר תמיד על לימודו על מנת לזכור ,כמו שדורש
רבינו הזקן ותובע בהלכות תלמוד תורה שלו ,ובד"ה 'והדרת פני זקן' בלקו"ת ,שרק אז
נשאר בזכרון מוחו רושם מעלת ה'חפצא' דתורה.
[והארכתי בזה בקונטרס הרהורי תורה ,ובחילוקים ונפקא מינה ביניהם].
ומודיענו משנתינו ,שאף שדרגת 'תלמוד תורה' מיוחדת ליחידי סגולה ,בני
עליה שהם מועטים ,ואינה בהישג רוב אנשים כערכינו ,הרי מ"מ על כולנו עכ"פ לדעת
מזה ולהכיר ביוקר מעלה גדולה ונפלאה כזו בתורה.
'כולה מקשה אחת'
ויובן בזה חידוש נפלא בתקנת רבינו ללמוד הרמב"ם היומי - ,אף שיש מקשים ,מהו
התועלת בלימוד רמב"ם בשטחיות ובמהירות ,ובמצוות הנוהגים רק בפני הבית ולא
בזמן הזה?
והרי צריך להתעמק מאד להבין את דברי הרמב"ם על בורים ,ודרוש זמן ,יגיעה
ועיון רב לדייק כראוי בכל מילה ,וצריך לזה לכה"פ שלשה ימים לפרק!
והרי לימוד שולחן ערוך נוגע יותר לידע את המעשה אשר יעשון ,דינים יום יומיים
להלכה פועל ,ובפרט לקהילות האשכנזים שאין פוסקים תמיד כשיטות הרמב"ם והבית
יוסף ,אלא 'יוצאים ביד רמ"א',
 שדוקא לימוד הרמב"ם זהו המאחד ומצרף יחד את שני אופני לימוד הנ"ל,שמצד א' ,זהו שיעור יומי קבוע המוגבל לשלשה פרקים או פרק א' ליום ,ומצד שני,
הרי חיבור משנה תורה להרמב"ם מקיפה את כל התורה כולה 'מקשה אחת' ,תורה
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אחת ועצם אחד מה' אחד ,ש'עצם אינו מתחלק ',כהגאון הרגצובי המקשר בחידושיו
על הרמב"ם כל סוגיות הש"ס בכל התורה.
ואם יש תלמיד המלגלג ,בוא ואראך דוגמתן בעוה"ז :מעלת 'מקשה אחת' זהו
החידוש הגדול הנקרא 'אינטעגרייטעד סירקוטרי' בימינו המאפשר לייצר מחשבים
ופלאפונים הכי חדישים ,וגדולי החברות שרי המדינות והמדעים משקיעים כעת מחקר
וביליוני דולר בתוצרת 'ווייפערס' אלו כאן באיזורינו ,ואף שהרמב"ם עצמו בחר לכתוב
פירושי הגמרא שלו (שנאבדו) דוקא על סדרי מועד נשים ונזיקין ,וגם מסכת חולין
מפני שנוגע לנו היום לפועל ,אבל במשנה תורה כולל רמב"ם גם סדרי קדשים וטהרות
שאינם בשו"ע ,ואף ששו"ע יורה דעה כולל דיני זרעים ,אבל חסר סדרי קדשים
וטהרות ,ובבבלי חסרים המסכתות לדיני זרעים וטהרות ,ולא ראי זה כראי זה,
הצד השוה שבהן שרק במשנה תורה של הרמב"ם ישנה תכלית שלימות תורה,
לא רק יגדיל תורה ויאדיר בכמות ,אלא מעלה ודרגא נפלאה באיכות ,מעין דלעתיד,
כסיום הרמב"ם 'ומלאה הארץ דיעה את ה' כמים לים מכסים!'
'כנגד כולן'
ועכשיו נעיין בסיום משנתינו והגמרא שבה' :ותלמוד תורה כנגד כולן',
שלכאורה ,הרי מילת 'כנגדו' מורה על ענין שלילי של התנגדות ,כדרשת רז"ל' :אעשה
לו עזר כנגדו ...לא זכה נגדתו' (יבמות סג -ובתורה תמימה מציין הדיוק בתיבת כ"ף
של 'כנגדו') ,וכי לא היה ראוי לסיים ברכות השחר בדבר טוב וניחומים (ברכות ל)?
ובספר סדר היום נדחק במשמעות 'כנגד כולן' ,שלאחר שמונה פרטי מצוות
אלו ושכרן ,לסוף מבטלם ,שע"י לימוד תורה אפשר להיפטר בקלות ('שארט קא"ט'
בלע"ז) מכל אלו דברים?
והרי להלכה 'מבטלין תלמוד תורה להכנסת כלה ולהלווית המת' ,ו'כל האומר
אין לי אלא תורה ,אפילו תורה אין לו'?
'שקול כנגדן'
והנה פשטות הפירוש בזה הוא ששכר ת"ת גדול מכולן ,ואם כן צריך להוסיף
מילת 'שקול כנגד כולן' כדוגמת ציור כף מאזנים' :כשתחקור על הענין הזה תמצא
תלמוד תורה שקול כנגד הכל ,כי בת"ת יזכה האדם לכל זה כמו שביארנו...שכר ת"ת
שמביא לידי מעשה' (רמב"ם פירוש המשניות),
אבל אם כן למה לא העתיקה משנתינו לשון חז"ל בזה שנמנו וגמרו' :גדול
תלמוד שמביא לידי מעשה' (קידושין מ?).
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או יאמר' :יותר עליהן' או 'עולה עליהן' ,כלשון 'כתר שם טוב עולה על גביהן'
(אבות ד) ,או 'גדול מהם' כ'גדולה תורה מן הכהונה ומן המלכות' (אבות ו)?
'אפילו חפצי שמים'
ואולי יש לבארו על פי הירושלמי (כפירוש הר"ש שירליאון וכ"כ בשנות
אליהו ,אבל הגר"א מציין 'כנגד כולן' ל'אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה
שנאמר פוטר מים ראשית מדון' (סנהדרין ז )).שאין 'כנגד כולן' רק לגודל כמות ריבוי
שכר ת"ת ששקולה כנגד כולם ,אלא זה נוגע גם לדין 'כל חפציך לא ישוו בה ...אפילו
חפצי שמים' ,שכן להלכה ,לימוד ידיעת התורה דוחה גם מצוה שאי אפשר באחר ,כמו
המצוה רבה לישא אשה ,כמסקנת רבינו הזקן בהלכות תלמוד תורה:
'מי שדעתו יפה  . .ללמוד ולזכור כל תורה שבעל פה כולה ,הרי זה לא ישא
אשה עד שילמוד תחילה תושבע"פ כולה .לא אמרו שמבטלין ומפסיקין מת"ת לקיים
מצוה ...לימוד התורה ,אבל לא ביטול מצות ידיעת התורה'.

גדרי התולדות של מלאכה גרועה
השליח הת' יוסף חיים ברוך שי' טייטלבוים
שליח בישיבה

תוס׳ ד״ה דרבי עקיבא סבר ילפינן זורק ממושיט (מס' שבת דף ע"א ) כתוב
וא״ת והא ע״כ זורק וכו׳ לא היה במשכן ,וכיון דלא היה במשכן אמאי מחייב ר״ע
בתולדה דהוצאה שהיא מלאכה גרועה אין לנו לחייב אלא דוקא אותן שהיו במשכן
כדפרישית לעיל וי״ל דר״ע סבר דזורק דמי טפי למושיט ממאי דדמו שאר תולדות
להוצאה.
והנה לעיל (בד״ה פשט ב.א ).שואל התוס׳ למה צריך למיתני תרתי .דעני
ודבעה״ב כשלכאורה מה לי עני מה לי עשיר? ומתרץ דאיצטריך לאשמעינן משום
דהוצאה מלאכה גרועה היא ולא הוה גמרינן הוצאה דעני מבעה״ב ולא בעה״ב מעני.
ולכאורה תמוה ביותר התירוץ בשיטת ר״ע שאפשר ללמוד זורק ממושיט כיון
דהוי ״דמי טפי״ ,האם זורק יותר דומה למושיט מאשר הבעה״ב דומה לעני? הרי תוס׳
בעצמו הדגיש ״מה לי עני מה לי עשיר״ דהיינו שכמעט אין לחלק ביניהם ,ואעפ״כ
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היות שהוצאה מלאכה גרועה היא לא הוה גמרינן עני מעשיר וא״כ כ״ש זורק שרק
דומה למושיט דלא ילפינן? ובפרט לאחרי שתוס׳ מדגיש "אין לנו לחייב אלא דוקא
אותן שהיו במשכן" שלכאורה בא לשלול אפי׳ הדומים טפי ,כידוע הכלל דכל אין-אלא
הוי לעיכובא ,וגם מהלשון דווקא משמע לאפוקי כל מה דלא היה במשכן.
ואע״פ שנראה קצת שהוא דומה לדין הכנסה דאיתא בפרק הזורק (צ״ו.ב׳)
שסברא היא והוה מצי למימר שאע״פ שמלאכה גרועה היא מ״מ ישנם יוצאים מן
הכלל ולכן אפשר ללמוד זורק ממושיט דדמי ליה .אבל כד דייקת שפיר מוכח שאינו כן
כי שם איתא בפירוש שמרשות לרשות הוא (דקפיד קרא) מה לי אפוקי מה לי עיולי,
היינו שהוצאה והכנסה הם ממש אותו דבר ואין שום נפק״מ ביניהם (חוץ מזה שהוצאה
נאמר בפירוש בקרא והכנסה נלמדת מסברא) .משא״כ זריקה שרק דמי טפי להושטה
פשוט שאין זה אותו דבר ממש ולכן עדיין אין שום יוצא מן הכלל שממלאכה גרועה
ילפינן אפי׳ כשדומה טפי והדרא קושיא לדוכתא על סברת ר״ע איך ילפינן זורק
ממושיט?
ויובן בהקדם מה שתולדות הוצאה בעינן שיהיו במשכן ואעפ״כ אינם אבות
וזהו להיותה מלאכה גרועה דהיינו מלאכה שאינו מובן לנו הפעולה למה כשמעביר
באופן כזה דווקא (מרה״י לרה״ר) יהיה חייב ובאופן אחר (מרה״י לרה״י) יהיה פטור
להכניס לכן כדי לאסור עוד סוגי העברה הדומים להוצאה בתור תולדות ,עדיין צריכים
שיהיו אותם אופני העברה נעשים במשכן ועי״ז נחשב כתולדת הוצאה הנלמדת
מפסוקים.
ועפ״ז שהחיסרון של מלאכה גרועה הוא רק באופן עשיית המלאכה (דהיינו
מאיזה רשות לאיזה רשות) ולא בפעולת המלאכה כשלעצמה (זה שהחפץ עובר
מרשות לרשות) יובן למה דווקא עני מעשיר לא ילפינן להיות שאין זה אותו האופן
שנעשה ההבערה במשכן ואע״פ שהשינוי הוא רק באיזה רשות הוא עומד מ״מ לגבי
האופן שנעשה ההבערה אין לנו לחייב אלא דווקא אותן שהיו במשכן.
משא״כ אצל זורק שעשיית המלאכה הוא ממש באותו אופן כמו מושיט
(דהיינו ששניהם בדיוטא אחת) רק שפעולת המלאכה דהיינו איך שהחפץ עובר שונה
קצת ,לכן כאן אפשר כבר ללמוד איסורה (באותו אופן כמו שאר כל תולדות דמלאכת
שבת) מצד שדומה למה שנעשה במשכן ,להיות שלגבי פרט זה אין לנו החיסרון
דמלאכה גרועה .והפירוש בדברי התוס׳ ״דזורק דמי טפי למושיט ממאי דדמו שאר
תולדות להוצאה״ הוא לא שמסברא דומים יותר אלא שסוג הדמיון נחשב טפי דהיינו
שעדיף לנו הדמיון בפעולת העברה (זורק ממושיט) מדמיון באופו העברה (עני
מעשיר) להיות שלגבי אופן העברה אין לנו לחייב אלא דווקא אותן שהיו במשכן
משא״כ בנוגע להפעולה שיש לנו לאסור מה שדומה למה שנעשה במשכן.
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אבל עדיין אינן גלאט כי סוף סוף פשטות הלשון הוא שאכן זורק דומה יותר
למושיט ממאי דדמי שאר תולדות להוצאה? ולכן י״ל דאין זה רק שסוג הדמיון עדיף
אלא שגם הדמיון עצמו חזק יותר ,ויובן יותר ממה שמבואר באריכות בחסידות לגבי
המשל על ענין הכח ,מזריקת אבן מלמטלמ״ע שעי״ז נגלה כח יד הזורק ובהכרח שיש
בו כח הזורק שמגביה אותו למעלה דהיינו שנראה ונגלה כח הפועל של הזורק אע״פ
שנפרד מידו ,בדיוק כמו כשהוא מגביהו בידו וא״כ הוי כמעט ממש אותו פעולה ג״כ.

מעות בעיסקא והקרן בטוח
הילד אליהו ברוך שי' טיאר

בהלכות רבית ועיסקא בשו״ע אדה״ז סעי׳ מד נותן אדה״ז עצה כיצד יוכל
ליתן מעות בעיסקא ויהי׳ הקרן בטוח .והוא שיתנה שאם ישנה המקבל ממה שיתנה
עמו שיהי׳ כל האחריות על המקבל ו״אף על פי כן אם יהיה ריוח בסחורה ההיא יחלקו
בשוה .שכן הדין בכל שליח שמשנה שליחותו שכל ההפסד שלו והריוח למשלח.״
ולכאורה יש להקשות דאם כן ל״ל להתנות כן בפירוש ,הרי כן הדין בכל שליח
שמשנה שליחותו שכל ההפסד שלו והריוח למשלח?
והביאור לענ״ד שהרי אם המקבל ישנה בלי רשות בעל המעות הרי יש איסור
של תורה במה שמשנה מדעתו של הנותן ,כמ״ש אדה״ז בסוף סעי׳ מב .ויתכן שעי״ז
יעשו מעות אלו הלואה עליו ולא ישאר חצי המעות פקדון שיהיה חצי הריוח לבעל
הפקדון (כמ״ש אדה״ז בסעי׳ הנ״ל).
אבל עי״ז שיתנה עמו בפירוש כן ,מותר לו לשנות לכתחלה לטובת הנותן
לקנות סחורות אחרות שיש בהן ריוח הרבה וכל האחריות יהי׳ עליו ,כיון שאף הנותן
דעתו גם כן שישנה וירויח הרבה ויהי׳ כל האחריות עליו (כמ״ש אדה״ז בסעי׳ מד).
והרי ההיתר הוא לפי שלא נתכוין להוציאם מחזקת בעלים כששינה והמפקיד התנה כך
רק כדי להפוך האחריות על המקבל בשינויו (כמ״ש בתשובת רבנו ברוך בתשובת
מיימונית משפטים סי' כט).
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הוצאה מלאכה גרועה והמסתעף (ב)
השליח הת' מנחם מענדל שי' שוחאט
שליח בישיבה

בגליון הקודם התחלנו להעיר על כמה דיוקים בתוד"ה פשט בעה"ב את ידו כו'
(במס' שבת דף ב ע"א) .ומפני סיבות טכניות הובא רק דיוק הא' .בגליון זה יבואו שאר
הדיוקים בתוס' זה:
ב) בתוס׳ הנ״ל כותב שהוצאה הוא מלאכה מלאכה גרועה כדי לתרץ הקושיא
דלמה המשנה כפלה ההוצאה דעני וההוצאה דעשיר וכמו שמסיים ״ולא הוה שמעינן
הוצאה דעני מהוצאה מבעה״ב ולא בעה״ב מעני״ .ואח"כ מביא ראיות לזה שהוצאה
מלאכה גרועה מכפילות הפסוקים ומהצורך שהתולדות דהוצאה יהיו בהשכן.
וכבר נזעקו ע״ז האחרונים דמה תירוץ הוא זה ,שהיות דהוצאה מלאכה גרועה,
לכן הוצרכנו לכפול ההוצאות והרי אין זה מתרץ השאלה שבפו״מ הוצאה דעני ועשיר
היינו הך והדבר היחיד שהוצאה מלאכה גרועה יכול לתרץ הוא הטעם שהי׳ במשכן,
והוצרך שהפסוק יפרשו (וכמ״ש דף צ״ו ע״ב בד״ה הוצאה) ,אך לאחר שהפסוק חידש
וכתב שהוצאה הוי מלאכה ,מה לי הוצאה דעני מה לי הוצאה דעשיר?
והנה הפנ״י שאל כהנ״ל (בצירוף עוד קושיות) וביאר לתוס׳ הצריכותא בב׳
ההוצאות ,כי לכל אחד יש חשיבות ומעלה שאין בהשני :דעני חשובה טפי כי מוציא
לצורך עצמו להביא טרף לביתו משא״כ הבעה״ב כשמוציא אין זה לצורך עצמו אלא
אדרבא לסלקה מעליו (וכותב הפנ״י ע״ז דהוא ע״ד מה שכתב הרשב״א) ולאידך א״א
ללמוד דעני מהוצאה דבעה״ב ,כי גם להוצאה דבעה״ב יש עדיפות ,שבמה שנותן ליד
העני נגמר מלאכתו ומחשבתו ולא חסר מידי ,משא״כ הוצאת העני אכתי מחוסר
מעשה שהרי מוציאו ע״מ לחזור ולהכניסו לביתו .ע״כ תוכן ביאורו בתוס׳.
החת״ס כאן כתב לחלק וז״ל :״יש לחלק בין הענינים,דהוצאה והכנסה
דבעה״ב הוא להוציא הדבר מעצמו וליתנו לאחר כדרך שהיה במשכן שהביאו נדבותם
לגזבר ,והוצאה והכנסה דעני הוא לצורך עצמו להכניסו מאחרים כדרך לוקטי המן"
עכ"ל.
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ועיין עוד בחידושי הגר"א ובחידושי מהרא״ל (רבינו ארי׳ לייב צינץ ,אב״ד
פלאצק ,נדפס בהוספה לחידושי הגר״א על מס׳ שבת בני ברק תשכ״ח) כאן שביארו
באופן אחר.
אך הצד השווה שבהם שכל הטעמים וסיבות שביארו למה לא הייתי מדמה
הוצאה דעני מהוצאה דבעה״ב וההיפך ,לא כתובים בתוס׳ .וכל מה שכתוב התוס׳ הוא
שהיות שהוצאה מלאכה גרועה מצד זה שמרה״י לרה״י פטור ולרה"ר חייב ,לא הייתי
לומד א׳ מהשני .ולכן חייבים לומר שבתיבות אלו ״ליגט״ (מונח) ההבנה וההסברה.
ואין צריך להוסיף טעמים וביאורים חדשים.
והנה ברמב״ן וברשב״א אתי שפיר ביאורם ,כי תוכן ביאורם בכפילות המשנה
הוא שהמשנה כפלה כי הפסוקים כפלו ,והפסוקים כפלו כי הוצאה מלאכה גרועה.
ומסיימים ״וחידוש הוא ואין לך בו אלא חידושה בלבד והלכות עקרות הן ואין למדות זו
מזו״ (רמב״ן) ״והלכך הוצאה חידוש הוא ואין לך בו אלא חידושו ,ואי לאו דגלי רחמנא
בתרוויהו לא ילפינן חדא מחברתא״ (רשב״א) .דהיינו שאזלינן בהכלל דבחידוש אין לך
בו אלא חידושו.
אך תוס׳ לא כתב כן .ומשמע יותר מלשון התוס׳ שבגלל הגריעותא גופא לא
הייתי לומד הוצאה דעני מהוצאה דעשיר וכן לאידך .ולכן צריך לבאר ,היכן בגריעותא
מונח העדר האפשריות לדמות הוצאה מהוצאה.
ולהעיר שברשב״א רק בהמשך דבריו כשהביא את שיטת הרמב״ם שיש רק
פסוק א׳ בהוצאה -ולכן א״א לומר שהמשנה כפלה כי הפסוקים כפלו ,והפסוקים כפלו
כי כ״א הוא חידוש ואין לך אלא חידושו -כתב הרשב״א טעם פרטי למה לא הייתי
מדמה הוצאה דבעה"ב מהוצאה דעני .אך כשביאר לפי שיטתו לא הוצרך כלל לטעם
למה א״א לדמות ,אלא הסתפק ב"חידוש הוא ואין לך בו אלא חידושו" .ורק להרמב״ם
שלא יכול לומר כן ,כי להרמב״ם לא נכפלו הפסוקים ,הוצרך לטעם פרטי.
וכתבתי זאת כי ראיתי רבים שטועים בדבר זה ואומרים שלהרשב״א הטעם
שא״א לדמות הוא משום הטעם שכתב הרשב״א בהמשך דבריו .ומזה רצו לומר שכ״ה
גם כוונת התוס׳ שכשכתב שהוצאה מלאכה גרועה לתרץ הכפילות התכוון להטעם
הפרטי שכתב הרשב״א .וזה אינו כי כשמדייקים בלשון הרשב״א רואים שהביא טעם זה
רק בהרמב״ם ,שלשיטתו יש רק פסוק א׳ בהוצאה .וק״ל.
ג) לאחר שתוס׳ כתב שהוצאה מלאכה גרועה כותב וז״ל :״תדע מדאיצטריך
תרי קראי בהוצאה  ...והיינו משום דהוצאה מלאכה גרועה היא״ .והעיר ע״ז המהרש״א
וז״ל :״ה״מ למימר תדע מדאיצטריך כלל קרא להוצאה אע״ג דהוה במשכן ולשאר
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אבות לא בעינא קרא כלל אלא כל דהוה במשכן .וכן הוא התדע בתוס׳ ר״פ שבועות
שתים .ויש ליישב דברי התוס׳ דהכא מה שהוצרכו לומר מדאיצטריך תרי קראי
ודו״ק״ .אך אינו מפרש מהו היישוב .ויש לציין שהתוס הרא״ש אכן מוכיח שהוצאה
מלאכה גרועה מזה שיש בכלל פסוק להוצאה .ועיין מה שביארו בזה בהוראת שעה
(נדפס ב״קובץ מפרשים על המהרש״א-גמרא עוז והדר) ובמהרש״א הארוך ,ובמלאכת
שבת שהביא ב׳ ביאורים בזה ולקמן נבאר עוד בזה.
ד) בהמשך כותב תוס׳ לראי׳ שהוצאה מלאכה גרועה -שבכל שאר האבות
מדמים אליהם תולדות אף שלא היו במשכן ,משא״כ בהוצאה שמהדרינן למצוא את
התולדות במשכן ובאם לאו לא הוו תולדות ,ורק הזורק ד״א ברה״ר אף שלא מצינו
במשכן ,הוי תולדה כי הלכתא גמירי לה .ומסיים תוס׳ ראי׳ זו שגם לגבי הכנסה כתבה
הגמ׳ שמצינו במשכן שהעלו קרשים מקרקע לעגלה.
אח״כ שואל תוס׳ :א״ה למא צריכה הגמ׳ בהזורק להסברא דמה לי אפוקי מה
לי עיולי ומתרץ תוס׳ שהוצרכו לסברא במקרה של הכנסה דבעה״ב שלא היתה במשכן.
וכאן נשאלת השאלה הפשוטה ,הרי ז״ע כתב תוס׳ שבמלאכת הוצאה צריך דהתולדות
יהיו במשכן ואיך תכ״ד כתב שהוצאה דבעה״ב שלא היתה במשכן למדים מסברא ד״מה
לי״? ועוד שלאח״ז שואל התוס׳ שבאם יש סברא ,בכלל למה צריך להגמ׳ שהי׳
במשכן ,וע״ז מתרץ התוס׳ שאכן אין צורך לכתוב זאת ,אלא איידי דנקט לגבי הוצאה,
שהי' במשכן ,כתב ג"כ לגבי הכנסה .אתמהה?
וההסברה הפשוטה היא שהני מילי בדמיון שאינו כ״כ חזק אך בדמיון גמור
וחזק וודאי שאפשר לדמות תולדה שלא היתה במשכן ,אך הא גופא טעמא בעי במה ה
״מה לי אפוקי מה לי עיולי״ שונה מ ״מה לי עני מה לי עשיר״?
אי"ה בגליון הבא יבוא הביאור בדא"פ על הדיוקים הנ"ל.
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מוקדש

לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו – התמימים בפרט
משלוחיו ,חסידיו ,וכלל ישראל בכלל
ומזכה להגאולה האמיתית והשלימה
תיכף ומיד ממש
מוקדש ע"י ולזכות

התלמידים השלוחים

מנחם מענדל שי' גורארי'
מנחם מענדל שי' שפיצער
מנחם מענדל שי' שוחאט
מנחם מענדל שי' ראסקין
מרדכי שי' רובין
ניסן אייזק שי' הלל
משה שי' לרמן
ישראל לייב שי' לעסטר
יוסף יצחק שי' קאסל
מנחם מענדל שי' הרץ
יוסף חיים ברוך הכהן שי' טייטלביום

HEOROS HATMIMIM V’ANASH - MELBOURNE

לזכות
הילדה בצבאות ה'

אסתר לאה

שתחי'

וכל משפחתה שי'
ויגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים

*
ולזכות הורי'

הרה"ת שניאור זלמן וזוגתו מרת מלכא שרה שיחיו

קליין
*
ולזכות הורי זקני'

הרה"ת מיכל וזוגתו מרת דאנא שיחיו

ראסקין
הרה"ת לייבל וזוגתו מרת חנה שיחיו

ניו


נדפס ע"י ולזכות זקני'

הרה"ת אברהם וזוגתו מרת רבקה שיחיו

ראסקין
*
ויה"ר שימלא השי"ת כל משאלות לבם בכל המצטרך,
בגשמיות וברוחניות,
כרצו"ק ולנח"ר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
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לזכות
החתן התמים

ר' לוי יצחק שי' גורארי'
עם ב"ג הכלה

חי' מושקא ביילא שתחי' הערבסט
לרגל בואם בקשרי שידוכין
והחתונה תתקיים בשעטומ"צ ביום ב' אדר ב' ה'תשע"ד
ויה"ר שימלא השי"ת כל משאלות לבם בכל המצטרך
בגשמיות וברוחניות ,ויבנו בנין עדי עד!

*
נדפס ע"י ולזכות הוריהם

ר' צבי מנחם וזוגתו מרת דבורה עלקא שיחיו הערבסט
הרב מיכאל וזוגתו מרת דינה שיחיו גורארי'


לזכות החייל בצבאות ה'

שמואל משה הלוי שי'
לרגל הכנסו בבריתו של אאע"ה ביום ו' טבת ה'תשע"ד

ולזכות הבחור הבר מצוה

הת׳ ראובן זעליג הלוי שי׳
לרגל הכנסו לגיל מצות ביום י"ט שבט ויגדל להיות חסיד וירא שמים ולמדן
ולזכות אחיהם ואחיותיהם

חנה ,חי' מושקא ,מנחם מענדל הלוי ,שניאור זלמן הלוי,
יוסף יצחק הלוי ,חסיא רבקה ,שיינא
*

נדפס ע"י ולזכות הוריהם

הרה"ת ברוך הלוי וזוגתו מרת נחמה דינה שיחיו

שפירא
שיזכו לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים ,ולהיות חסידים יראי-שמים ולמדנים

HEOROS HATMIMIM V’ANASH - MELBOURNE

לזכות

החייל בצבאות ה'

כתריאל שלום שי'
לרגל הכנסו בבריתו של אאע"ה
ביום אדר"ח טבת – נר ו' דחנוכה ה'תשע"ד
*
ולזכות אחיו

החייל בצבאות ה' מנחם מענדל שי'
לרגל יום הולדתו – י"ג טבת
*

ולזכות הוריהם

הרה"ת אפרים ומנוחה רחל שיחיו רובין
שיזכו לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים,
ולהיות חסידים יראי-שמים ולמדנים
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לזכות
החתן התמים

ר' יחזקאל חי שי' טאוועל
עם ב"ג הכלה

מיכל ברכה שתחי' זיסקינד
לרגל בואם בקשרי שידוכין
והחתונה תתקיים בשעטומ"צ
ויה"ר שימלא השי"ת כל משאלות לבם בכל המצטרך
בגשמיות וברוחניות ,ויבנו בנין עדי עד!
*
נדפס ע"י ולזכות הוריהם

ר' צבי וזוגתו מרת סלחה שיחיו טאוועל
ר' אברהם יוסף דוד וזוגתו מרת אסתר שיחיו זיסקינד
*
ויה"ר שימלא השי"ת כל משאלות לבם בכל המצטרך,
בגשמיות וברוחניות,
כרצו"ק ולנח"ר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

HEOROS HATMIMIM V’ANASH - MELBOURNE

לזכות
החייל בצבאות ה'

יצחק צבי שי'
לרגל הכנסו בבריתו של אאע"ה
ביום ו' שבט ה'תשע"ד

*
ולזכות הוריו

הרה"ת שמואל וזוגתו מרת יעל שיחיו

הלל
שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים,
ולהיות חסיד ירא-שמים ולמדן

*
נדפס ע"י ולזכות זקניו

הרה"ת דן וזוגתו מרת דבורה שיחיו

וואלף
ויה"ר שימלא השי"ת כל משאלות לבם בכל המצטרך,
בגשמיות וברוחניות,
כרצו"ק ולנח"ר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
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לזכות
החתן התמים

ר' שניאור זלמן שי' בלעכער
עם ב"ג הכלה

חי' מושקא שתחי' שם-טוב
לרגל בואם בקשרי שידוכין והחתונה תתקיים בשעטומ"צ
ויה"ר שימלא השי"ת כל משאלות לבם בכל המצטרך
בגשמיות וברוחניות ,ויבנו בנין עדי עד!

*
נדפס ע"י ולזכות הוריהם

ר' ראובן וזוגתו מרת רחל שיחיו בלעכער
הרב יהודה וזוגתו מרת מרים שיחיו שם-טוב

לזכות

הרב ברוך וזוגתו מרת חנה שיחיו

מייערס
שלוחי הרבי לסלובקי'
ויה"ר שימלא השי"ת כל משאלות לבם בכל המצטרך
בגשמיות וברוחניות!

*
לע"נ

הרה"ח ר' דובער בן אלי ירמיהו ע"ה מייג'י
ת.נ.צ.ב.ה.

