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:נערך וסודר לדפוס ע"י חברי המערכת שיחיו
הת' השליח ישראל יעקב הכהן בן שיינדל מלכה שיחי' בלסברג
הת' השליח אהרן דוד בן גיסא חוה שיחי' ראפאפארט

פתח דבר
"משנכנס אדר מרבים בשמחה (מג"א או"ח סו"ס תקפ"ו)"
ולכן ,שמחים אנו להגיש בפני קהל מחבבי תורה ,רבנן ותלמידיהון ,תלמידי
התמימים אנ"ש והשלוחים קובץ המכיל בתוכו "פיקודי ה' ישרים משמחי לב",
קובץ 'הערות התמימים ואנ"ש' היו"ל ע"י הישיבה גדולה – מלבורן ,ובו הערות,
ביאורים ופלפולים ,בנגלה ,וחסידות ,הלכה ,מנהג ותורת רבינו.
נודע בשערים חביבותו הגדולה  -שלא ניתנה להגביל לשיעורים  -של כ"ק
אדמו"ר מלך המשיח לקובצי ההערות וחידו"ת שנדפסו ע"י תלמידי התמימים,
שהוא פרי עמלם של התמימים ,שמתניהם חגורים ולמלחמתה של תורה מוכנים,
ומתוך התמדה ושקידה יגיעה והעמקה ,צללו במים אדירים והעלו בידם דברים
כבירים ,חידושים נפלאים ועמוקים וכדבש הם מתוקים ,ובעט על הנייר כתבוהו
ועל מכבש הדפוס העלוהו ,ליראי ה' ולחשבי שמו נרשמים ולעד ולעולמי עולמים
נזכרים.
ייחודיותו של קובצי ההערות הוא בזה שחידושים אלו חידשו התמימים מתוך
עמלם בלימודם ,וע"י התעמקותם גילו ענינים חדשים בתורה .,והמעלה בזה הוא
בשתים :א) שחלקי תורה אלו שייכים להם בפרטיות ועד לאופן ש"תורתו דילי'
הוא" ו"נקראת על שמו" ועד להדין ד"רב שמחל על כבודו  -כבודו מחול" .ב)
"שמחדשים ומגלים תעלומות החכמה שהיו כבושים בגולה עד עתה".
ולא יטעון אדם לומר מה לי ולמעלה זאת ,שהרי "וכל איש ישראל יוכל לגלות
תעלומות חכמה ולגלות שכל חדש  . .ומחוייב בדבר להשלים נשמתו בהעלאת כל
הניצוצות שנפלו לחלקה ולגורלה כנודע (אגה"ק סכ"ו ,קמה ,א)" .ועוד ענינים רבים
שעליהם דיבר כ"ק אדמו"ר מה"מ.
*
הדפסת הקובץ נעשה מתוך שבח והודי' להשי"ת שהביאתנו עד הלום להדפסת
הקובץ ,ובפרט בנדון דידן שנתאחרנו בהדפסת הקובץ משום שחלק מהמערכת

נחלו לזמן ארוך ובשכבם עלי ערש לא הי' ביכלתם ליטול חלק בזכות הדפסתו,
ועכשיו לאחרי ההחלמה ורפואה (שבעז"ה בעתיד הקרוב יהי') השלימה ,הננו
מוציאים לאור הקובץ ,לכן הננו מודים לה' הרופא כל בשר על היכולת להו"ל
הקובץ ,וכן יגיענו להדפיס עוד כו"כ קובצים גדולים בכמות ובאיכות ,אכי"ר.
*
ובהתאם להנ"ל מוציאים אנו לאור גליון זה ,על מנת לעורר ולחזק בין כותלי
הישיבה ובכל המדינה את לימוד התורה בכלל ,ובפרט כתיבת חידושי תורה.
ובמיוחד בנדו"ד ,הרי בכתיבת חידושי תורה מתקיימים דברי רבינו שאמר ביחידות
הראשונה לתלמידים השלוחים לישיבה גדולה – מלבורן” :אייננעמען אוסטרליא
דורך לימוד התורה!".
מכיון שהמסכת הנלמדת בישיבתינו (וברוב ישיבות חבדיות) השתא הוא מסכת
פסחים ,לכן כשכותבים איתא במכילתין וכדו' בסתמא פי' מסכת פסחים.
*
קובץ זו רואה אור בראשיתו של חודש אדר ,שבו מוסיפים שמחה (בנוסף לענין
הכללי דעבדו את ה' בשמחה) ,והרי " . .אין שמחה אלא בבשר  . .אין שמחה אלא
ביין (פסחים קט ,א)" ,בשר דקאי על נגלה דתורה ובל' הרמב"ם "ולחם ובשר הוא
לידע האסור והמותר וכיוצ"ב משאר המצוות (הל' יסודי התורה סופ"ד) ,ויין דקאי
על חסידות חלק הנסתר דתורה  -רזין דאורייתא ,ואי לזאת הדפסנוהו בראשית
חודש אדר.
*
"פותחין בדבר מלכות" – אי לזאת הדפסנו בראש הקובץ ,שיחת כ"ק אדמו"ר
מה"מ משבוע וש"ק פ' תרומה ה'תשנ"ב ,המדבר בעניני חודש אדר בכלל ,והצורך
בענין השמחה בפרט ,עיין שם.
*
בהזדמנות הזאת באנו להודות לכל אלו שנטלו חלק בהוצאת קובץ זה לאור ,הן
ברוחניות ,ע"י כתיבת הערות וחידושי תורה ,והן בגשמיות ,ע"י מימון הוצאות

הכספיות וכו' ,תבוא עליהם ברכה .ובקשה על להבא ,שכל מי שיש תחת ידו איזו
הערה בכל תחומי התורה ,יואיל נא בטובו לשלחם אלינו ע"מ לפרסמם בחוברות
הבאות בעזהי"ת ,ולזכות בהם את הרבים.
ואנו תפילה שע"י העיון וההעמקה בלימוד התורה ,ועי"ז החידושים בתורה
והדפסתם ,נזכה להגאולה האמיתית והשלימה ,שאז יתגלו "סוד טעמי' ומסתר
צפונותי'" ע"י הרב הכי גדול והמלך הכי גדול שילמדנו ה"תורה חדשה מאתי תצא"
 מלך המשיח ,ובקרוב ממ"ש נזכה לראות את מלכינו בעיני בשר "מלך ביפיותחזינה עינינו" ותיכף ומיד ממש,
ויהי רצון ,שעי"ז שכבר נכנסנו לחודש אדר שבו מרבים בשמחה ש"שמחה פורץ
גדר" ,ובפרט בשנה זו שיש בו ששים ימים של שמחה שבכחו של ששים לבטל כל
הענינים הבלתי רצויים ,ועוד יותר ,ענין האתהפכא לבררו ולהפכו עד שנעשית
(האיסור) דבר היתר ונעשית דם ובשר כבשרו ,שנזכה תיכף ומיד ממש לאתהפכא
דהחשך ומרירו דהגלות למתיקו ונעימות דהגאולה (כדברי כ"ק אדמו"ר מה"מ אור
לבדר"ח אדר תשנ"ב) ,ונזכה תיכף ומיד למלך (שפורץ דרך לפניו) המשיח (מזרעו
של פרץ)  -עלה הפורץ לפניהם ,ויוציאנו מגלות המר ,ו"מיסמך גאולה לגאולה",
"ונודה לך שיר חדש" ,ו"שמחת עולם על ראשם" ,ומלכנו בראשינו תיכף ומיד
ממש.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

המערכת
ב' דראש חדש אדר ,ה'תשע"ט
מלבורן ,אוסטרליא
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חסידות
פעולת חסד על שאר המידות
הת' השליח שמואל שיחי' קסלמן
שליח בישיבה גדולה
בד״ה בשעה שהקדימו תרע"ב (המאמר הראשון דההמשך הידוע) מובא ״וחסד הוא בחי'
גילוי ,והוא ראשית גילוי המדות ,שנק' ג״כ יום כו׳״.
וצ״ב למה אומרים שחסד הוא ראשית הגילוי של כל המידות?
ואוי"ל שההסבר הוא דכל היכולת למציאות המידות שייך רק לאחרי שישנה כבר מידת
החסד ,כלומר לאחרי שיש כבר
[לא רק יחס ביניהם  -שהרי כל דיבור בין איש לרעהו שייך רק אם יש יחס ביניהם (-
שהרי א״א לדבר עם בהמה)  -אלא]
שייכות וקשר חיובי ,בין המשפיע והמקבל של מדה זו ,שרק אז שייכת כל אופן של
השפעה .וענין זה הוא הן מצד המשפיע והן מצד המקבל.
וכמו שרואים אפי׳ אצל מדת הגבורה שענינה דין ותוקף (ההיפך דמדת החסד) שהיא
שייכת רק לאחרי שיש כבר קשר חיובי ביניהם ,וכמו שרואים שאב יכה רק בנו  -כיון שאוהבו
(ועדמ״ש ״חשך שבטו שונא בנו״) ,ולא בנו של חבירו.
וכמו״כ רק בן או אהוב שייך להיפגע מזה שאוהבו מתנהג כלפיו באופן של גבורה בניגוד
לסתם בנ״א זר שלא ירגיש שנפגע עי״ז.
ובעומק יותר :עצם המציאות של מידות ואפי׳ דמדת הגבורה היא ג״כ אופן של יחס
חיובי ,שלכן רואים אצל בנ״א ובפרט אצל ילדים בהתנהגותם להוריהם/מוריהם שכשאינם
מקבלים יחס ועידוד חיובי מנסים לעורר עכ״פ יחס ועידוד שלילי ,כיון שאפי׳ יחס כזו
מבטאת ומקשרת המקבל להמשפיע ,דהיינו שגם בזה ישנו מציאות של חסד והתפשטות
העליון להתחתון .וכ״ה בשאר כל המידות.
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מלכות עיקרה גבורות
הת' השליח שמואל שיחי' קסלמן
שליח בישיבה גדולה
בד"ה בשעה שהקדימו תרע"ב (המאמר הראשון דההמשך הידוע) מובא ש״מלכות עיקר
בנינה הוא מהגבורות״ ,וצ״ב הטעם לזה?
ואוי״ל שההסבר הוא דכיון שכל מציאותו של מלוכה שייך רק על ״נפרדים זרים ורחוקים
ממעלת המלך״ (שעהיוה״א רפ״ז) ,דהיינו שרק מצד הניתוק שיש בין העם להמלך  -ענין
הגבורה  -שייך שימלוך עליהם ,וככל שתגדל הניתוק ביניהם תגדל ביטולם כלפיו ומלוכתו
עליהם ,לכן אם המלך ירצה להגדיל ולרומם מלכותו על עמו והתבטלותם כלפיו ,יצטרך
להשפיע להם השפעה/יחס כזה שענינה הוא ״העדר״ ,דהיינו שמבטאת ניתוקו מהעם ורק
עי״ז יהי׳ ״בנין המלכות״ שלו.
וענין זה מתבטא בב׳ ענינים:
א) בהשפעתו להעם ,דהיינו שאופן השפעתו להעם הוא באופן של ריחוק .כלומר,
שכשמראה מלכותו ורוממותו להעם אינו מתצמצם לפי ערכם ומשפיע להם (כלומר
לפנימיותם ) ענין זה ,אלא אדרבא ,אופן השפעתו להם הוא באופן שההשפעה מנותק מהם
לגמרי .בניגוד לשאר המידות ששם המשפיע מתצמצם לפ״ע גדרי התחתון ,ומשפיע להם
או מדה מסויימת או ביטוי של מדה מסויימת ,ועד״מ ,עשיר  -ישפיע מעושרו ,וחכם ישפיע
מחכמתו וכדו׳ ,אבל המלך אינו משפיע להעם מגדולתו תפארתו ורוממותו כלל.
ב) אופן הנהגתו ,דהיינו שהאופן שהוא מנהיג העם הוא באופן של ניתוק .דהיינו שמנהיג
את העם בדוקא באופן שמבטא שהוא למעלה מהם ,ולכן משפיע להם גזירות וציווים שמעל
לגדרם והבנתם ,ודוקא עי״ז יכול להנהיגם כדבעי (וע״ד מאמר המשנה (אבות פ״ג מ״ב)
״אלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו״) ,שזה הוא ג״כ יחס של ״העדר״ וניתוק ,וכתוצאה
מזה מתבטלים כלפיו לגמרי .בניגוד לשאר מידות ששם גם אופן ההשפעה והיחס שביניהם
הוא באופן של קירוב ויחס פנימי.
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נגלה
פלוגתת הראשונים בסוגיית חזקת בדוק
הת׳ השליח אהרן דוד שי' ראפאפארט
שליח בישיבה גדולה
בפסחים (ד ,ב ).איתא ״איבעיא להו המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ומצאו שאינו
בדוק מהו ,מי הוי כמקח טעות או לא ,תא שמע דאמר אביי לא מיבעיא באתרא דלא יהבי
אגרא ובדקו דניחא לי׳ לאיניש לקיומי מצוה בגופי׳ ,אלא אפי׳ באתרא דיהבי אגרא ובדקו
דניחא לי׳ לאיניש לקיומי מצוה בממוני׳״.
ולכאו׳ צ״ב בסוגיין מהו גדרו של הך חזקת בדוק ,כלומר מאיזה כח יוכל השוכר לטעון
שהי׳ אצלו וודאות גמורה שהבית הי׳ בדוק ,ולאידך גיסא ,אי נימא שהשוכר יכול לטעון שהי׳
אצלו וודאות גמורה על הך בית שהי׳ בדוק ,מהי סברת ה״ניחא לי׳״ דמכחו נימא שלא יוכל
השוכר לחזור בו?
והנה רש״י כתב בד״ה ״מי הוי  -ואם בא השוכר לחזור  . .ולומר לא כך שכרתי ואין תנאי
שלנו קיים . .״ .דהיינו [אע"פ שאינו מוכרח] דרש״י ס״ל שחזקת בדוק פי׳ שהי׳ כאן תנאי
על המכירה ,ואעפ״כ הוי סברת ״ניחא לי׳״ סגי שלא יוכל השוכר לחזור בו.
ובתוס׳ ד״ה המשכיר איתא ״נראה לרשב״א דבשלשה עשר איירי ,דבארבעה עשר על
המשכיר לבדוק״ .וכ״מ ברש״י ד״ה אלא ,שכתב ״אפילו  . .ידע בי׳ אתמול  . .לא הוי הדר
בי׳״ [וכמו שדייק הב״ח (או״ח סי׳ תל״ז ד״ה השוכר בית)] .והטעם בפשטות הוא משום
שביום י״ד אין שום חיוב על השוכר ,כיון שכבר חל על המשכיר (כנ״ל בסוגיין) ,ולכן א"א
לומר דניחא לי' להשוכר לקיומי הך מצוה  -שאינו שייך אליו.
דהיינו דלתרוייהו רק ביום י״ג אמרינן ד״ניחא לי׳ לאיניש לקיומי מצוה״ ,אבל ביום י״ד
יוכל השוכר לחזור בו אם אינו בדוק.
אבל עיין בר״ן שכתב (בד״ה המשכיר (א,ב )).״  . .ואני אומר לא כדברי זה  . .אלא בי״ד
עסקינן  . .וקאמר סתמא בחזקת בדוק ,כלומר  . .ואם אין חזקתו בדוק מתוקמא דקאמר לי׳
בהדיא ״ .דהיינו דהר״ן פליג ארש״י ותוס׳ בתרתי ,א) שרק אמר המשכיר שהוא בדוק (ולא
שהתנה השוכר) .ב) דאמרינן ״ניחא לי׳ לאיניש לקיומי מצוה״ אפי׳ ביום י״ד  -כשהחיוב כבר
חל על המשכיר.
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ובהמשך דבריו כתב ״ומסקינן דלא הוי מקח טעות ,דניחא לי׳ לאיניש לקיומי מצוה אפי׳
בממוני׳ ,ולא מצי תבע לי׳ שוכר למשכיר מה דאפיק עלי׳ ,שהרי לא ההנהו למשכיר כלל,
דמצוה בלחוד הוא דרמי א עלי׳ דמשכיר ,ואע״ג דלא עבדה ליכא חיובא דממונא עלי׳ כלל
כנ״ל״ .דהיינו דהר״ן ס״ל ד״ניחא לי׳ לאיניש לקיומי מצוה״ אפי׳ אם יפסיד ממון עי״ז.
ובאמת כ״ה לשיטת רש״י ג״כ ,שכתב בד״ה ״אלא  -דאיכא השתא חיסרון כיס  . .אפי׳
הכי לא הוי הדר בי׳״.
והריטב״א כתב דלא כשניהם .דבריטב״א בסוגיין (ד״ה המשכיר) הקשה דאיך אפשר לומר
ד״ניחא לי׳״ להשוכר אם אמר בהדיא ״דעל מנת כן שכרו ואקפיד בדבר  . .דהא חזינן דקפיד״?
ותריץ ״דהכא פשיטא לן דמהני לי׳ קפידא לשוכר לחייב המשכיר לבודקו  -אילו איתי׳ קמן,
 . .אלא הא קא מיבעי לן אי הוי קפידא גמורה למיהוי מקח טעות ויתבטל השכירות לגמרי
ואע״ג דבעי האי למיבדקי׳ ,כדין כל מקח טעות דעלמא .ובהא פשטינן דלא הוי מקח טעות,
וכי ליתי׳ למשכיר קמן דנכייפי׳ עביד לי׳ אידך [השוכר] ע״מ להשתלם ,דניחא לי׳ לאיניש
לקיימא מצוה בין בגופי׳ בין בממוני׳ על מנת להשתלם [כיון דאתני בהדי׳  -הוספת הה״מ
הל׳ חו״מ פ״ב הי״ח].
דהיינו ,דלהריטב״א ,כיון שהתנה השוכר שהבית צ״ל בדוק ,יתחייב המשכיר לשלם
לשוכר אם הוציא ממון .ולפ״ז ״ניחא לי׳ לאיניש לקיומי מצוה בממוני׳״ ,פי׳ ,״להלוות ממון״
לעשיית המצוה ,אבל לא להפסיד ממון בשביל המצוה.
יוצא דבהך סוגיין איכא ג׳ פלוגתות בין הראשונים.
א) אם השוכר רק אמר שהוא בדוק ,או שהתנה עם המשכיר בפירוש .דרש"י (ותוס׳)
והריטב״א ס״ל שהתנה בהדיא ,ולהר״ן רק אמר שהוא רוצה שיהי׳ בדוק.
ב) אם ״ניחא לי׳״ שייך גם ביום י״ד או רק ביום י״ג .דרש"י (ותוס׳) ס״ל דשייך רק ביום
י״ג ,והר״ן ו(כמו שנוכיח להלן שגם) הריטב"א ס״ל דשייך גם בי״ד.
ג) אם השוכר יכול להכריח המשכיר לשלם לו על הוצאות הבדיקה .דהר״ן כתב שהמשכיר
א״צ לשלם להשוכר ,הריטב״א כתב שהמשכיר צריך לשלם להשוכר ,ורש״י ס"ל שאין
המשכיר צריך לשלם להשוכר .ואע"פ שלא דיבר ע״ז בהדיא ,אבל (כנ״ל) כן משמע מהל׳
״חסרון כיס״ ,וכפשטות משמעות הגמ׳ ד״ניחא לי׳ לאיניש לקיומי מצוה בממוני׳״ הוי אפי׳
אם יפסיד ממון.
ולכאו׳ כל הנך פלוגתתא תלויין בחד נקודתא .וצ״ע במה תלוי פלוגתתם?
וי״ל דפלוגתתם תלוי בתוקף תביעת השוכר והוודאות שהבית הי' בדוק.
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דלהריטב״א ורש״י (ותוס׳) התנה השוכר בהדיא עם המשכיר ולכן הוי תנאי בעצם
המכירה ,ולכן לתרוייהו יש צד חומר נוסף על הר״ן  -אי הוי מוגבל ליום י״ד (רש"י) ,אי הוי
צריך לשלם לו (הריטב״א) ,ורק דפליגי בפעולת הך תנאי על המשכיר  -איזה משני ״זכויות״
אלו קיבל השוכר .הריטב״א ס״ל דמכיון שהתנה עם המשכיר שהוא בדוק מחוייב המשכיר
לבודקו מצד דיני מקח וממכר ,ובל׳ דלעיל ״דמהני לי׳ קפידא לשוכר לחייב המשכיר לבודקו,
ולכן (כיון שנשתנה החיוב דהמשכיר להיות חלק מעצם המכירה (ולא מצד חיוב חז״ל)) ,א)
יתחייב המשכיר לבודקו הן בי״ג והן בי״ד ,ו(א"כ) מאידך ה"ניחא לי׳" (דהגמרא) יתפרש הן
על יום י״ג והן על יום י״ד .ב) יצטרך (לפחות) המשכיר לשלם להשוכר שכר הבדיקה ״כיון
דאתני בהדי׳״.
אבל רש״י ס״ל דאע״ג דאתני בהדי׳ ,כיון שהתנאי הי׳ על חיוב דרבנן הקיים כבר ,לכן
גדרי התנאי (אפי' לאחרי שהתנה) תלויים בגדרי החיוב דחז״ל .ולכן המשכיר אינו צריך לשלם
לשוכר כיון דהוי עדיין בגדר מצוה ד״ניחא לי׳ לאיניש לקיומי מצוה בממוני׳״ ,אבל מאידך
הוי ניחא לי׳ רק ביום י״ג ,כיון דבי״ד הוי כבר חיובו של המשכיר ,לכן אין השוכר מסכים על
המקח ,ונתבטלה המקח.
אבל הר״ן ס״ל שרק אמר השוכר להמשכיר שרוצה שיהי׳ בדוק ,וא״כ אין כאן תנאי ועיכוב
בעצם המכירה ,ולכן בין בי״ג ובין בי״ד  -דאיכא עדיין קצת חיוב על השוכר ,בהא (דהיינו
ה״ניחא לי׳״ דכזה חיוב) סגי שלא יתבטל המקח ,וכן שלא יצטרך המשכיר לשלם לשוכר,
וכנ״ל בלשונו ״דמצוה בלחוד הוא״.
ומדבריהם יוצא :א) אם רק אמר השוכר שיהי׳ בדוק  -יסכימו כולם ש(הך ״ניחא לי׳״ סגי
ש )-לא יהי׳ מקח טעות ,בין בי״ג ובין בי״ד.
ב) אם התנה שיהי׳ בדוק ,וביום י״ג  -לרש״י לא יהי׳ מקח טעות ואפי׳ אם לא ישלם
המשכיר הפסד השוכר ,להר״ן יהי׳ ביטול מקח (לכאו׳ ,כיון דחידוש דסוגיין הוי רק אי אמר
לי׳) ,ולהריטב״א אם ישלם לו  -לא בטלה מקח ,ואם לא ישלם לו בטלה מקח.
ג) אם התנה שיהי׳ בדוק ,וביום י״ד  -דלרש״י נתבטלה המקח (כיון שאין כאן חיוב גמור
על השוכר) ,וכן להר״ן יהי׳ ביטול מקח ,אבל להריטב״א אם ישלם לו המשכיר לא יהי׳ ביטול
מקח ,ואם לא ישלם לו יתבטל המקח.
והנה ,אדה״ז בשולחנו פסק חידוש יותר מכל הראשונים.
דהנה בשולחנו הזהב כתב (סי׳ תל״ז ס״ז) המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ,דהיינו
שהתנה עמו בפירוש ע״מ שהוא בדוק [דלא (רק) כהר״ן] ,ונמצא שאינו בדוק ,אע״פ
שהשכיר לו ביום י״ד [דלא (רק) כרש״י] ,ונמצא שכבר נתחייב המשכיר בבדיקה . . ,אפי׳
הכי אם אומר המשכיר איני רוצה לעשות מצוה  . .חייב השוכר לבדוק ,ואינו יכול לחזור
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ממקחו ,אפי׳  . .מקום (ש)שוכרין להן  . .ונמצא ששוכר זה יש לו מזה הפסד ממון [יותר
אפי׳ משיטת הריטב״א] . . ,שמן הסתם נוח לאדם לעסוק במצוות [דהיינו אע״פ שאין החיוב
על השוכר ,כיון שהוא יום י״ד ,ורק עסק בעלמא] ,בין בגופו בין בממונו״ .ורק בהמשך דבריו
מביא שיטת הריטב״א שצריך לשלם להשוכר .ומספק פוסק אוקים ממונא ברשות המשכיר.
דהיינו דלאדה״ז ניחא לי׳ לאיניש לקיומי מצוה כ״כ ,אפי׳ אם התנה אחרת ,ואינו חיוב
גמור ,ויפסיד ממון עדיין אינו מקח טעות וניחא לי׳ לקיומי מצוה.
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ביאור שיטת רש"י בסוגיית חובת בדיקה
הת׳ השליח מ״מ שיחי' שישלער
הת׳ השליח שמואל שיחי' גורארי
שלוחים בישיבה גדולה
א
איתא בגמרא (ד ,א) :בעו מיניה מרב נחמן בר יצחק המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר
על מי לבדוק על המשכיר לבדוק דחמירא דידיה הוא ,או דלמא על השוכר לבדוק דאיסורא
ברשותיה קאי? תא שמע המשכיר בית לחבירו על השוכר לעשות לו מזוזה ,התם הא אמר
רב משרשיא מזוזה חובת הדר היא ,הכא מאי? אמר להו רב נחמן בר יצחק תנינא המשכיר
בית לחבירו אם עד שלא מסר לו מפתחות חל ארבעה עשר על המשכיר לבדוק ,ואם משמסר
לו מפתחות חל ארבעה עשר על השוכר לבדוק.
וברש"י ד"ה חובת הדר" :לפי שהיא משמרתו וכו'" .ויש לחקור האם השמירה היא טעם
העיקרי למצות מזוזה ,ובמילא מובן למה מזוזה היא חובת הדר דוקא ,כיון שהדר דוקא נהנה
מהשמירה ,וזו היא כל ענין המזוזה .או שהשמירה היא ענין צדדי ממצות מזוזה ,ועיקר טעם
של מזוזה הוא משהו אחר (כמ"ש לקמן) ,ואותו טעם שייך למשכיר ולשוכר בשווה ,אלא כיון
שלשוכר יש גם ענין צדדי (שמירה) ,לכן חיוב המזוזה חל עליו.
ובהקדם:
הרמב"ם בהקדמתו לספר היד אחר מנין המצות כותב "וראיתי לחלק חיבור זה לארבעה
עשר ספרים וכו' ,ספר שני אכלול בו המצות שהן תדירות תמיד ,שנצטוינו בהן כדי לאהוב
את המקום ולזוכרו תמיד".
בהלכות תפילין ומזוזה וס"ת בסוף פ"ו כשהוא מסביר איך מצות מזוזה מביא לאהוב את
"ח ָּ ּיב ָּא ָּדם לְ ִה ָּ ּז ֵהר ִ ּב ְמז ּוזָּ ה ִמ ּ ְפנֵ י ֶׁש ִהיא חוֹ ַבת ַהכּ ל ָּּת ִמיד .וְ כָּ ל זְ ַמן ֶׁש ִ ּי ָּּכנֵ ס
המקום כותב וז"לַ :
ְ
וְ יֵ ֵצא יִ ְפ ַ ּגע ְ ּביִ חוּד ַה ּ ֵשם ְשמוֹ ֶׁשל ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּברוּך הוּא וְ יִ זְ כּ ֹר ַא ֲה ָּבתוֹ וְ יֵ עוֹ ר ִמ ּ ְשנָּ תוֹ וְ ִשגְ יוֹ ָּתיו ְּב ַהבְ לֵ י
ַה ְ ּז ַמן וכו'.
רואים מזה שהרמב"ם סובר שעיקר הטעם למזוזה הוא "לאהוב את המקום ולזכרו תמיד",
כמו שממשיך להסביר שם בסוף ההלכה (עיין שם).
והנה אם סובר רש"י כמו הרמב"ם דעיקר טעם דמזוזה הוא הזכירה ,והשמירה שבמזוזה
היא רק ענין צדדי ,היה צריך לומר שהטעם שמזוזה הוי חובת הדר ,היא כיון שענין העיקרי
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של מזוזה (דהיינו הזכירה) שייך אליו דוקא ,כיון שהוא נכנס ויוצא ופוגע במזוזה (כנ"ל
"ש ִ ּי ָּּכנֵ ס וְ יֵ ֵצא יִ ְפ ַ ּגע").
מהרמב"ם ֶׁ
אבל רש"י אינו אומר כן אלא כותב "לפי שהיא משמרתו" ,ולכן נ"ל שרש"י חולק על
הרמב"ם וסובר דעיקר הטעם למצות מזוזה הוא השמירה ,והזכירה שבמזוזה הוא ענין צדדי.
ו י"ל ששורש המחלוקת היא מחלוקת בגמרא (מנחות ל"ג ,ב" ).אמר רבא מצוה להניחה
בטפח הסמוך לרה"ר ,מאי טעמא ,רבנן אמרי כדי שיפגע במזוזה מיד ,רב חנינא מסורא אומר
כי היכי דתינטריה ,אמר רבי חנינא בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם ,מדת בשר
ודם מלך יושב מבפנים ועם משמרין אותו מבחוץ ,מדת הקב"ה אינו כן עבדיו יושבין מבפנים
והוא משמרן מבחוץ שנאמר (תהלים קכא ,ה) ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך".
וי"ל דרבנן סברי דעיקר הטעם הוא הזכירה (כדעת הרמב"ם) ,ור' חנינא סברי סבר דעיקר
הטעם דמזוזה הוא השמירה (כדעת רש"י).
ב
באותו ד"ה ממשיך רש"י "לפי שהיא משמרתו וכתיב ביתך ביאתך נכנס ויוצא בה".
והנה בב"מ (ק"א ,ב ).ברש"י ד"ה חובת הדר היא " :דדרשינן מנחות (דף לד ).ביתך דרך
ביאתך למי שנכנס ויוצא לה ,זה הדר בה".
ובע"ז (כ"א ,א) ד"ה חובת הדר" :ולא חובת הבית ,הלכך ליכא אפקעתא דכתיב ביתך דרך
ביאתך ,אלמא למי שנכנס ויוצא לתוכה אזהר רחמנא".
וצ"ל למה כאן דוקא רש"י מוסיף את ענין השמירה?
וי"ל הביאור בזה בפשטות:
בשאר המקומות הגמ' רוצה לבאר למה מזוזה היא חובת הדר ,משא"כ כאן הגמ' רוצה
לבאר לא רק למה החיוב חל על הדר ,אלא עוד יותר [ובעיקר] למה במזוזה דוקא החיוב חל
על הדר ולא בבדיקת חמץ ,לכן בשאר מקומות מספיק לכתוב שהמקור לזה שהחיוב הוא על
הדר הוא מהפסוק "ביתך -ביאתך וכו'" ,משא"כ כאן בסוגיתינו לא מספיק בזה לבד ,כיון
שעדיין אפשר לומר ,דאדרבה ,לאחר שהתורה הודיע במצות מזוזה שהחיוב הוא על הדר,
אפשר ללמוד ממזוזה לשאר מצוות שהחיוב על הדר ,כמו שמצאנו בהרבה מקומות,
שלומדים הלכה במצווה ,מלימוד ממצוה אחרת ,ולכן מוסיף רש"י "לפי שהיא משמרתו" כיון
שזו היא העיקר למה דוקא במזוזה החיוב על הדר ,משא"כ בשאר מצות דלא שייך ענין
השמירה ,וק"ל.
ג
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ברש"י ד"ה הנ"ל" :לפי שהיא משמרתו וכתיב ביתך ביאתך נכנס ויוצא בה ,אבל הכא
בדיקת חמץ דרבנן ,דאי משום בל יראה ובל ימצא הא אמר לקמן דסגי ליה בבטול בעלמא אי
מסיח דעתיה מיני' ומשוי לי' כעפרא ואמר כל חמירא דבביתא הדין כו' ,ורבנן הוא דאצרוך
בדיקה ,והשתא כי האי גוונא מיבעיא לן טורח זה על מי מוטל".
לכאורה דבריו אינם מובנים כלל ,מאחר שביאר שאין לדמות למזוזה "כיון שהיא
משמרתו" מה הצורך בהמשך דבריו? ובפרט שמהמשך דבריו משמע דאם היתה בדיקת חמץ
מן התורה היה מקום לדמותו למזוזה ,אע"פ שמן הסברא אין מקום לחלק אם היא מדאורייתא
או מדרבנן כיון שהטעם ד"שמירה" אינו שייך אצל הבדיקה?
ועוד צריך ביאור ,כל מה דתיקנו רבנן כעין דאורייתא תיקנו ,וא"כ אף שבדיקת חמץ היא
מדרבנן אין זה סיבה לחלק ממזוזה?
על שאלה א' מבאר המהרש"ל :שהמשך דבריו של רש"י באים לבאר שאלה מאחר
שאמרנו שיש טעם מיוחד במזוזה למה החיוב על הדר (כיון שהיא משמרתו) ,יש לטעון
אדרבה ,דוקא מזוזה היא על השוכר ,משא"כ שאר מצוות כיון שאין טעם זה שייך ,ממילא
החיוב על המשכיר .ועל זה ממשיך שאין ללמוד לבדיקת חמץ כיון שהיא מדרבנן.
אבל לכאו' צ"ע בדבריו ומכמה טעמים:
א) אין שום רמז בדבריו להבהרת לשאלה זו ,ועוד אינו מובן ב) איך חילוק זה ,דבדיקת
חמץ מדרבנן ,מתרץ את השאלה?
ולכן יש לבאר את דברי רש"י באופן פשוט:
מפסוק "ביתך-ביאתך" יש משמעות שמדובר על השוכר (כיון שהוא נכנס ויוצא) ,ויש
לשאול :שבבדיקת חמץ יש גם פסוק שמשמע שמדובר על השוכר כיון דכתיב "לא יראה לך",
וזה לא שייך אצל המשכיר ,דכיון שהוא השכיר את הבית ,הרי בודאי שהוא לא יראה את
החמץ!
ועל זה ממשיך רש"י שאין זה נובע מטעם הפסוק אלא תקנה דרבנן ,דהיינו שעיקר כוונתו
של רש"י הוא לשלול את הקס"ד שיש איזה משמעות מהפסוק (להשוכר או להמשכיר) ,אלא
היא תקנה דרבנן .ואין כוונתו להדגיש שבדיקת חמץ הוי מדרבנן ולא מדאורייתא ,כיון דזה
אינו שייך לענינינו כלל.
ד .ברש"י ד"ה הנ"ל "אבל הכא בדיקת חמץ דרבנן ,דאי משום בל יראה ובל ימצא הא אמר
לקמן דסגי ליה בבטול בעלמא אי מסיח דעתיה מיני' ומשוי לי' כעפרא ואמר כל חמירא
דבביתא הדין כו' ,ורבנן הוא דאצרוך בדיקה".
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וקשה ,רש"י במשנתנו ד"ה בודקין כותב "שלא יעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא" ,משמע
דבדיקת חמץ הוא מה"ת מטעם איסור ב"י וב"י ,אבל כאן כותב בפירוש שבדיקת חמץ אינה
מה"ת ,ואינה מטעם האיסור דב"י וב"י ,וסגי לה בביטול ,ורבנן הוא דאצריך בדיקה?
ויש לבאר בהקדם מש"כ אדה"ז בענין בדיקת חמץ:
בשו"ע אדה"ז (סי' תל"א ס"ג) כותב "אבל חכמים גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום
לחמץ אף קודם שהגיע זמן איסור הנאתו ,אלא הוא צריך לחפש אחריו במחבואות ובחורים
(אם דרך להשתמש שם כל השנה כמו שיתבאר בסי' תל"ג) ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו
ולעשות לו כמשפט שיתבאר בסי' תמ"ה".
ולהלן (סי' תל"ה סוס"ד) כותב וז"ל "ואף אם כבר ביטל כל חמצו קודם הפסח שאינו
מצווה לו לבערו מן התורה ,מכל מקום כיון שגזרו חכמים שאין ביטול מועיל כלום מטעמים
ידועים הרי חמץ זה כאלו לא נתבטל ועובר עליו בבל יראה ובל ימצא מדברי סופרים" .ז.א.
אם לא בדק את ביתו ,אזי נימא דמדרבנן הוא עובר על ב"י וב"י ,כיון שתיקנו שהביטול בלבד
אינו מועיל כלום.
עפ"ז יש לבאר רש"י במשנתנו ,אין כוונתו שעובר מדאורייתא על ב"י וב"י( ,כפי שכותב
בסוגיתינו כנ"ל) ,אלא כוונתו היא שעובר מדרבנן על ב"י וב"י (כפי שכותב בסוגיתינו כנ"ל).
אבל עדיין צריך להבין:
במשנתינו רוצה להסביר למה בודקין ,ומסביר שלא יעבור וכו' ,ואינו מובן ,דלפי הנ"ל
הבדיקה אינה מטעם ב"י וב"י ,אלא הבדיקה היא ["מטעמים ידועים" דהיינו] שלא יבוא
לאכול את החמץ ,רק ,דכיון שאמרו שאין הביטול מועיל כלום ,במילא יעבור על ב"י וב"י,
אם לא יבדוק ,אבל ב"י וב"י אינו טעם הבדיקה ,אלא תוצאה מהתקנה שצריכים לבדוק ,וא"כ,
אם רש"י רוצה להסביר למה בודקין היה צריך לכתוב "בודקין  -שלא יבוא לאכלו" וכיוצ"ב?
ויש לומר ,דסובר דכל האיסור מה"ת בב"י וב"י הוא מטעם שלא יבואו לאכלו ,ומה"ת
להינצל מאיסור זה סגי בביטול ,דעכשיו אין חשש שיבוא לאכלו ,כיון שהסיח דעתו מהחמץ
ומשוי ליה כעפרא וכו' ,אבל חכמים ראו ,שביטול בלבד אינו מועיל ועדיין יש חשש שיבוא
לאכול ,ולכן הצריכו בדיקה .ובסגנון אחר  -עכשיו הבדיקה היא כאילו במקום הביטול.
נמצא שלעולם טעם הבדיקה היא להינצל מהאיסור דב"י וב"י ,אלא שכ"ז הוא מדרבנן,
היינו שמדרבנן בדיקה היא כאילו במקום הביטול ,ולכן בלי הבדיקה עוברים מדרבנן על ב"י
וב"י.
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חזקת בדוק לשיטת רש"י ותוס'
הת' השליח שמואל שיחי' גורארי'
שליח בישיבה גדולה
איתא במכילתין (ד ,סע"ב) "איבעיא להו המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ומצאו שאינו
בדוק מהו ,מי הוי כמקח טעות או לא? תא שמע דאמר אביי לא מיבעיא באתרא דלא יהבי
אגרא ובדקו דניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בגופי' ,אלא אפילו באתרא דיהבי אגרא ובדקו
דניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בממוני'".
והנה ,רש"י אינו מודיע לנו איך יש חזקה שהבית בדוק ,ולכן ,אם מדובר דוקא שהשכירו
בי"ד ,מובן איך יש חזקה כיון דנתבאר בסוגיא הקודמת דבי"ד יש חזקה שהמשכיר בדק את
הבית .אבל מסתימת לשון הגמרא ורש"י ,משמע דשאלת הגמ' היא אפילו כשהשכירו לפני
י"ד ,וצ"ל אם מדובר גם לפני י"ד למה יש חזקה דנבדק הבית?
והנה ,בההמשך כתב רש"י בד"ה מי הוי מקח טעות "ואם בא השוכר לחזור בו על ידי
עלילותיו ולומר לא כך שכרתי ואין תנאי שלנו קיים מהו לחזור" משמע מדברי רש"י שהיה
תנאי ,וא"כ מובן איך יש חזקה אפילו לפני י"ד.
אבל קשה מאד לומר שהתנה בפירוש עם המשכיר ,דא"כ מהו הסברא לומר דאין כאן
מקח טעות? [וקשה לומר ,דאנו מאמינים דבאמת לא איכפת לו אם הבית בדוק או לאו,
והתנה אך ורק כדי שיהיה לו אפשרות לחזור מהשכירות ,אם יצטרך לזה כגון שימצא בית
יותר נאה מזה].
ועוד ,מלשון הגמרא "המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק" משמע שלא היה תנאי מפורש,
דא"כ היה צ"ל "השוכר את הבית על מנת שהבית בדוק".
לכן נראה לומר דלא התנה השוכר ,אלא המשכיר אמר שהבית בדוק ,והשוכר טוען שעל
מנת זה שכר הבית.
לפי זה מובן שאלת הגמרא ,האם מאמינים לטענתו ,שע"מ זה שכר הבית ,דיש לומר
"דניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בגופי' וכו' והאי דקא הדר ביה משום מלתא אחריתי היא
 דאשכח ביתא אחריתי דשפירא מינה (רש"י)".ועפ"ז מובן לשון הגמ' "המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק" ,דהיינו שהמשכיר אמר
שהבית בדוק ,ולכן החזקה היא ,שבדוק הוא.
והנה בתוס' ד"ה המשכיר בית לחבירו בחזקת שהוא בדוק "נראה לרשב"א דבשלשה עשר
איירי דבארבעה עשר על המשכיר לבדוק".
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ובפשטות יש לפרש דבריהם דכיון דמדובר בי"ד ,פשוט דאין כאן מקח טעות ,כיון
דהחיוב הויעל המשכיר ,מה איכפת להשוכר שאין הבית בדוק ,המשכיר יבדוק עכשיו.
אבל קשה לפרש תוס' כך ,כיון דהשוכר יכול לטעון ,בודאי איכפת לי ,כיון שאני דואג עד
שיבוא המשכיר לבדוק ,או שמא לא יבוא כלל וכו' .ועוד קשה ,אף בי"ג צריך המשכיר לבדוק,
לפי מה שביארנו לעיל ,שהמשכיר אמר בפירוש שהבית בדוק ,א"כ בודאי חייב המשכיר
לבדוק עכשיו ,ואפילו השכירו בי"ג ,אין טעם לבטל המקח ,יבדוק המשכיר עכשיו?
לכן נראה לפרש תוס' באופן אחר לגמרי:
תוס' אמר דבי"ד פשוט דהוה מקח טעות ,דכיון דהמצוה היא על המשכיר ,אין סברא לומר
דניחא ליה לאיניש וכו' ,כיון שסברא זו שייכת רק כשיש לאדם איזה מצוה בדבר ,משא"כ כאן
המצווה היא לגמרי של המשכיר.
לפ"ז שיטת רש"י דאין חילוק בין י"ג לי"ד (ובפשטות ,שאלת הגמ' היא גם בי"ד) אינו
מובן :לכאורה איך שייך בי"ד הסברא דניחא ליה כו' כנ"ל?
ואפשר לומר שרש"י חולק ע"ז שהסברא דניחא ליה כו' שייכת רק כשהמצווה מוטלת
עליו ,אלא הוא סובר שניחא ליה לאיניש אפילו כשהחיוב הוי של אחר .ועוד אפשר לומר
שמקרה שלנו שאני ,דהיינו אף שאין החיוב על השוכר ,מ"מ הוה כמו שהחיוב עליו ,כיון שזה
בעייתו של השוכר גם כן ,כיון שאסור שיהיה לך חמץ של ישראל אחר ברשותך ואכ"מ.
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"לא תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים"
הת' השליח ישראל יעקב שי' הכהן בלסברג
שליח בישיבה גדולה
במכילתין (ה ,ע״א) איתא (לגבי מקור השבתת חמץ בי״ד)" ,רבא אמר מהכא לא תשחט
על חמץ דם זבחי לא תשחט הפסח ועדין חמץ קיים".
וברש"י :לא תשחט על חמץ וגו'  -ושחיטת פסח זמנה מתחלת שבע ,שהוא בין הערבים
שכבר נוטה חמה לצד שקיעתה .והכי אמרינן בפ' אמר להן הממונה (יומא כח ):צלותיה
דאברהם מכי משחרי כותלי ,דהיינו מחצות ואילך ,וגמרינן מינה דשחיטת התמיד מתחלת
שבע .וקשיא לן התם מתני' דתמיד נשחט בשש שעות ומחצה ,ומשני לן שאני כותלי בית
המקדש דלא מכווני ,רחבין תחתיהן מאד ולא משתחרי עד שש ומחצה.
ויש לתמוה למה רש"י מאריך כל כך? אפילו אם תרצה לומר שכונתו הוא ,להסביר מה
הוא הלימוד של רבא משחיטת פסח ,בכל זאת היה מספיק רק עם "ושחיטת פסח זמנה
מתחלת שבע" ,ומה היא כל האריכות?
ואוי"ל בהקדם:
כתבו התוספות בד"ה לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים" :הקשה רשב"א היכי יליף
מהכא דחמץ אסור מו' שעות ולמעלה ,והא זמן שחיטת הפסח אחר התמיד הוי ,ותמיד
ששחטו לפני חצות פסול ,וא"כ זמן שחיטה לא הוי מיד אחר חצות עד כדי שהיית הקרבת
תמיד ,וי"ל כיון דדיעבד אם שחט הפסח קודם תמיד כשר  -כדתנן התם ,חשיב זמן שחיטה
מחצות ואילך".
פירוש דבריהם :יש שאלה ,לכאורה לא מצינו ששחיטת הפסח היא מיד בחצות ,אם כן
ביעור חמץ הנלמד ממנו מדוע זמנו בתחילת שבע? וע"ז מצאו התוס' אוקימתא ששחטו
הפסח מיד בחצות ושחיטתו כשרה ,ומכאן רואים שזמנו האמיתי מתחיל בחצות ,וע"כ אפשר
ללמוד גם לביעור חמץ שזמנו הוא בתחילת שבע.
ואוי"ל שעד״ז קשי׳ לי׳ לרש"י ,וכדי לבאר לימודו של רבא לכן מאריך כל כך.
והביאור:
הגמ' ביומא (כח ):לומדת ששחיטת התמיד היא מתחילת שבע מצלותיה דאברהם,
ומקשינן במתניתין איתא דתמיד נשחט משש שעות ומחצה? ומשנינן ,שאני כותלי בית
המקדש דלא מכווני רחבין תחתיהן מאד ולא משתחרי עד שש ומחצה ,פירוש :אע"פ
שבפועל התמיד רק נשחט לאחר חצי שעה ,אבל זמנו האמיתי מתחיל מתחלת שבע.

ישיבה גדולה מעלבורן ,אוסטרליא

35

וזו היא היסוד של רבא ,שאע"פ שבפועל הפסח נשחט אחר התמיד ,אעפ"כ זמנו האמיתי
הוא משבע ואילך ,וע"כ אפשר ללמוד שגם ביעור חמץ הוא בתחילת שבע.
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שיטת רש"י ותוס׳ בגדר מצות תשביתו וסוגיית
שוכר בית בי״ד לשיטתם
הת׳ השליח שניאור זלמן שיחי' שפירא
שליח בישיבה גדולה
א
בפסחים (ד,ב) ״כיון דבדיקת חמץ מדרבנן הוא דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי לי׳״
ואיפלגו רשי ותוס׳ בגדר החיוב דתשביתו מה״ת דסגי לי' בביטול.
רש״י ד״ה ״בביטול בעלמא :דכתיב תשביתו ולא כתיב תבערו והשבתה דלב היא
השבתה״ .דהיינו כיון שהאדם מבטלו בלבו [וכמו שהגדיר רש״י לעיל (ד ,א ד״ה חובת הדר)
״דסגי לי׳ בביטול בעלמא אי מסיח דעתי׳ מיני׳ ומשוי לי׳ כעפרא״] ואינו מחשיבו כלל ,הרי
קיים מצות השבתה.
אבל עיין בתוד״ה מדאורייתא שהקשה על שיטת רש״י במצות תשביתו ,וכתב ״ואומר
ר״י דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ,מטעם דמאחר שביטלו הוי הפקר ויצא מרשותו ומותר,
מדקאמרינן אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה״ .דהיינו שלפי תוס׳ אי יבטלנו בלבו
ומשויא לי׳ כעפרא  -שבעיניו חשוב ככלום ,לא אהני מידי ,כיון דעדיין ברשותו הוא ,עד
שיפקירנו ויוציאנו מרשותו לגמרי ,שדוקא על ידי זה נפטר מאיסור החמץ.
וצ״ב במאי קמיפלגי?
וי״ל דרש״י ותוס' פליגי ביסוד הדין דתשביתו  -להשבית חמץ מרשותו ,אי נימא
שהאיסור דבל יראה ובל ימצא פירושו שאי אפשר שלהאדם יהיה חמץ ברשותו ,דהיינו
שכלפי אדם זה יהי׳ אצלו חמץ ,ובעיניו יהי׳ דבר חשוב ,או פירושו שאיסורו הוא שאסור
לחמץ להיות מצוי ברשותו של האדם.
רש״י סב״ל שהחיוב דתשביתו הוא שאסור שלהאדם יהיה חמץ ברשותו ,ולכן [אם רוצה
לשרפו יכול לשרפו ,אבל אפי׳] אם רק יבטלנו כעפרא דארעא יוצא שאצלו אין חמץ נמצא
כלל ,וא״כ הרי קיים מצות תשביתו לגמרי ,כיון שכלפי אדם זה אין החמץ נמצא כלל והוי כמו
שאר העפר השוכב על הארץ.
אבל תוס' ס״ל שהחיוב דתשביתו הוא שאסר התורה ש(החפצא ד )-החמץ ימצא ברשותו
של האדם ,ולכן צריך לשרוף החמץ עצמו כדי שלא יהיה החמץ נמצא (ולא סגי ליה במה
שמבטלו בלבו (כשי' רש״י) כיון שסוף סוף הרי החפצא דהחמץ ודאי נמצא כאן).
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בסגנון אחר :לפי רש״י יחס האדם כלפי החמץ כשמבטלו צ״ל שאי״ז דבר חשוב כלל,
ואין שום דבר נמצא כאן כלל .אבל לפי תוס׳ יכול האדם להחשיב הדבר ולחשוב שהוא דבר
יקר מאד ,ורק שצ״ל שאין דבר זה שלו ,אלא הפקר לכו״ע.
כלומר שלפי התוס' הגדרת האיסור הוא שאסור שהחמץ ימצא ברשותו של האדם ,ולכן
צריך האדם לסלק החמץ מרשותו כדי שלא יעבור על האיסור ,ואם האדם הפקיר חמצו דהיינו
(לא רק שמצד המבט של האדם אין החמץ תופס מקום ,אלא) שמצד גדרו של החמץ עצמו
(גדרו הממוני) אינו נמצא ברשות האדם הרי נתקיימה הנפעל דמצות תשביתו( .בניגוד לשי'
רש״י דלדידי׳ אם הפקיר החמץ מרשותו רק פטר א״ע מהחיוב דתשביתו ולא קיימו כלל).
ולפ״ז שרש״י ותוס' פליגי ביסוד איסור תשביתו אי הוי חיוב תשביתו ניתוק האדם
מהחמץ (שמצד המבט של האדם החמץ אינו נמצא) או ניתוק החמץ מהאדם (שמצד גדרו של
החמץ אינו תחת בעלות אדם זה) ,נוכל לבאר פלוגתתם בביאור הסוגיא דהשוכר בית בי״ד
בעזה״ית.
ב
הביאור בהסוגיא:
דהנה איתא התם (ד ,א) ״בעו מיני׳ מרב נחמן בר יצחק המשכיר בית לחבירו בארבעה
עשר על מי לבדוק ,על המשכיר לבדוק דחמירא דידי׳ הוא ,או דילמא על השוכר לבדוק
דאיסורא ברשותי׳ קאי״? ומבאר רש״י מהו ב' צדדי הספק בד״ה ״דחמירא דידי׳ הוא :החמץ
שבבית שלו הוא״ ,ובד״ה ״ברשותי׳ קאי :שהרי עתה הבית שלו״ .דהיינו דרש״י לא ביאר הכא
שום טעם בעצם החיוב דבדיקה למה יתחייב המשכיר או השוכר ,ורק ביאר איך ששניהם
באמת הם אחראים ושייכים להחמץ,
[ולהבהיר ,דלפי רש״י שאלת הגמ׳ אינה על החיוב מה״ת דהשבתת החמץ ,וכמ״ש רש״י
להדיא הטעם למה אין כאן ספק מה״ת מי לחייב (בד״ה חובת הדר) ״דאי משום ב״י ב״י הא
אמרינן לקמן דסגי לי׳ בביטול בעלמא״ ,כלומר דכיון שלפי שיטת רש"י ביטול החמץ פירושו
(כנ״ל) שהאדם מנתק עצמו מהחמץ ואצלו אין החמץ תופס מקום כלל ,א״כ הרי בסוגיין -
אצל המשכיר והשוכר ,בודאי אין החמץ דבר חשוב ,וכפשוט  -שהרי שניהם אינם מעוניינים
בו ובחיוביו ,וא״כ הרי כבר נתקיימה מצות תשביתו מה״ת ,ורק שהגמ׳ מסתפק בהחיוב מד״ס
על מי הטריחו לבדוק]
דהיינו דלפי רש״י שאלת הגמ' היא דבהא דתקון רבנן לבדוק על מי הוטל חיוב זה במקרה
כזו  -על המשכיר או על השוכר .כלומר דס״ל להגמ׳ שהחיוב בדיקה מדרבנן הוא על האדם
שאליו מתייחס ושייך החמץ ,ובהא מיבעיא לן אצל מי נוכל לומר שהחמץ מתייחס לו יותר,
ולכן נטריח אותו לעשות הבדיקה השוכר או המשכיר .שבאמת החמץ מתייחס לשניהם (וכמו
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שכ' ר ש״י הטעם) ושניהם שייכים ולכן חייבים לבדוק מדרבנן ,ורק דמיבעיא לן על מי להכריע
הספק ונטריח אותו לבדוק כיון שהחמץ מתייחס לו יותר.
[ולפ״ז מובן למה שאלת הגמ' היא דוקא במי ששכר הבית בי״ד ולא בי״ג (לפי רש״י)),
כיון דאם שכרו בי״ג ונכנס לבית הרי (בפשטות) כבר הכניס חמץ משלו וא״כ אם הוא בודק
כבר בשביל חמצו (ואפי׳ על החמץ של המשכיר הוא ג״כ מחוייב (ורק מסופקים מי משניהם
להטריח)) ,הרי בודאי נטריח השוכר לבדוק גם בשביל חמצו של המשכיר].
והגמ' (המקשן) ממשיך לברר אי בכלל חלות החיובים דרבנן תלויים דוקא בהאופן
שהתקינו התקנה (וא״כ יש ספק מי חייב לבדוק מצד שייכותו להחמץ) או אפשר דבכל דוכתי
חייבו החכמים אחד משניהם  -השוכר או המשכיר ,דהיינו שבמקום להתאים כל חיוב פרטי
לפי הטעם להשוכר או המשכיר ,אפשר שבכל דוכתי חייבו חז״ל א׳ משניהם בכל
החיובים ,וכדמצינן גבי הדין דמזוזה דשוכר ומשכיר שמסתפקים אי השוכר או המשכיר
חייבים במזוזה ,ואמרינן ״ת״ש המשכיר בית לחבירו על השוכר לעשות לו מזוזה״ ,וכמו
שכתב רש״י משום ד״מידי דמצוה עליה רמיא״ ,דמהכא חזינן שבכל מצוה/חיוב חייבו חכמים
השוכר בחיובי הבית.
ואהא פריך ״אמר רב משרשיא מזוזה חובת הדר היא״ ,דהיינו ,דאיפכא הוא ,וע״כ צריכים
לומר שחלות החיובים תלויים באופן החיוב ,וכמו שמוכח מהך דין דמזוזה גופא  -שהשוכר
חייב לעשותו כיון שהוא הדר בפועל וגדר חיוב המזוזה הוא על הדר דוקא ,וא״כ (שחלות
החיוב תלוי בגדרי/טעמי החיוב) הדרא קושיא לדוכתא  -מהו הדין גבי חיוב בדיקה כיון
שאפשר (מצד התקנה) להטריח שניהם.
[ולפ״ז (שדוקא עכשיו נגמרה השאלה לר״נ) מובן למה יש ת״ש בהגמרא בין דברי
השואלים לר״נ לתשובתו אליהם ,וגם למה רש״י ביאר רק עכשיו דקושית הגמ׳ הוא רק על
הדרבנן  -כיון דעד הכא הוי המשך א׳ דקושייתם]
ואהא מתרץ ״אמר רב נחמן בר יצחק תנינא המשכיר בית לחבירו אם עד שלא מסר לו
מפתחות חל ארבעה עשר על המשכיר לבדוק ,ואם משמסר לו מפתחות חל ארבעה עשר על
השוכר לבדוק״.
וכמו שביאר רש״י בד״ה ״מסירת מפתח :הוא קנין השכירות . .״.
דהיינו (דלא תימא שהחיוב דבדיקה הוא חיוב בפנ״ע מצד החששות דחז״ל ותיקנוהו רק
עפ״ז באופן מסויים ,אלא) שהחיוב דבדיקה הוא המשך ותוצאה מהטעם דחיוב דתשביתו -
אמצעי כדי לינצל מאיסור ב״י וב״י ,ולכן גדר החיוב דבדיקה (מדרבנן) הוא דומה לסיבת
החיוב דתשביתו (מה״ת) ,א״כ כיון שהחיוב דתשביתו הוא דוקא על האדם שמחשיב הדבר
(וכנ״ל בשיטת רש״י שהאיסור הוא שלהאדם יהיה חמץ ברשותו) א״כ חיוב הבדיקה יחול על
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הבעלים של הבית ,כיון שבעלות הדבר גדרו הוא שדבר זה (והנכלל בו) תופס מקום אצלו
כדבר חשוב ,ולכן תלוי חובת הבדיקה על המפתח של הבית שבו תלוי הקנין.
ואפי' אם אח״כ (לאחרי שכבר חל החיוב על המשכיר) ימסור המפתח להשוכר כבר חלה
החובה עליו וא״א לו לפטור א״ע ,והטעם הוא (כנ״ל) דכיון דחיוב הבדיקה הוא על האדם
שמחשיב החמץ הרי הבעל הבית מחשיבו ביותר ,וא״כ כבר נתחייב  -כיון שזהו עצם הגורם
לחלות החיוב  -וא״א לו להפקיע חיוב שכבר נתחייב בו.
אבל התוס' כתבו בפי׳ דברי הגמרא ״דחמירא דידי׳ הוא  -וחל עליו חיוב בדיקה שעה
אחת קודם שהשכירה״ .דהיינו דהא גופא הוי שאלת הגמ' האם אפשר להמשכיר להפקיע
עצמו מחיוב זה שכבר חלה עליו,
[דלאו דוקא דגם עכשיו הוי חיובו על המשכיר ,כיון דלפי תוס׳ (כנ״ל) הגדר דתשביתו
(ולכן החיוב בדיקה מדרבנן) הוי תלוי על חשיבות הדבר מצ״ע ודוקא האדם ״שנתפס״ ע״י
החפצא דהחמץ צריך לבערו ,לא יהי' נפ״מ אי המשכיר הוי הבעלים של החמץ ,כיון שאין זה
מכריח שמצד החפצא דהחמץ הוא נמצא אצל המשכיר( ,בניגוד לשיטת רש״י דלדידי׳ חייב
המשכיר כיון שהוא הבעלים של החמץ  -ע״י שתופס המפתח ,ובזה תלוי החיוב דבדיקה),
וקושיית הגמ' הוי (כנ"ל) אם המשכיר יכול להפקיע חיובו]
ותוס׳ ס״ל שעצם החיוב דבדיקה שייך שיחול רק על אחד משניהם כיון דרק אחד משניהם
נכנס תחת גדר זה שהחפצא של החמץ תפסו (כלומר שמצד גדרי החפצא הוא תחת בעלותו),
ורק דמספקא ליה להגמ' האם אפשר להמשכיר שכבר נתחייב לבדוק להפקיע א״ע מחיוב זה
(שזהו שאלה כללית בחיובי דרבנן בכלל  -האם אפשר להפקיע א"ע מהחיוב).
ואהא מייתי ראי' ממזוזה דמצינן התם ״דאע״פ דחל חיוב קודם שהשכיר על השוכר
לעשות לו מזוזה״ .ופריך ר' משרשיא דא״א להביא ראי' ממזוזה כיון ״דמזוזה חובת הדר הוא
כלומר אפי׳ לא הי׳ משכירה הי׳ יכול ליפטר ממזוזה שלא הי׳ דר ומשתמש בבית״ ,דהיינו
דגבי מזוזה הרי בעצם (אפי' מלכתחילה) לא חל החיוב על המשכיר וכל התחייבותו לעשות
מזוזה הי' תוצאה מדירתו בהבית ,וא״כ מזה שעכשיו חייב השוכר לעשות המזוזה אין ראי'
שהמשכיר יכול להפקיע א״ע מחובת הבדיקה ,כיון שבבדיקה הרי חייבוהו חכמים בתור הבעל
[אבל לא מצד הבעלות על החמץ בתור החשיבות ויחס להחמץ (כרש"י) ,אלא בתור האחראי
על ״תחום״ זה ולכן צריך לסלקו] ,וא״כ אפשר דהכא לא יוכל להפקיע חיובו.
ואהא תירץ ר״נ שתלוי בהמפתח משום ״דאותו שאין בידו מפתח איך יכנס ויבדוק״.
דהיינו דלא תימא שחיוב בדיקה הוא על הבעל כיון שהוא האחראי על הבית (שבתוכו יש
החמץ) כנ״ל בההו״א ,אלא חיוב בדיקה הוא  -כנ״ל שהחיוב הוא תוצאה והמשך מחיוב
תשביתו מה״ת  -על האדם שנתפס ע״י החמץ ,דהיינו שמצד גדרי החפצא של החמץ הוא
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אצל אדם זה ,וא״כ תלוי הוא במסירת המפתח ,כיון שמסירת המפתח מראה שהוא מתכונן
להיכנס לתחום החמץ ,הרי בודאי נימא שהוא כבר ״נתפס״ ע״י החמץ  .ודו״ק.
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האכלת חמץ לכלבי הפקר
הת' השליח משה שמחה שיחי' שניאור
שליח בישיבה גדולה
בפסחים ה :איתא ״שמע מינה אין ביעור חמץ אלא שריפה".
וברש״י ד״ה ש״מ איתא ״דאי השבתתו בכל דבר ס״ל ,לוקמי׳ ביו״ט ויבערנו בדבר אחר
יאכילנו לכלבים או ישליכנו לים״ .דהיינו דרש״י ס״ל שמותר לבער החמץ עי״ז שיאכילנו
לכלבים .וכ״ה ג״כ להלן (מ״ו ,סע״א) בד״ה כיצד ״ולשורפה או להאכילה לכלבים״.
ועכצ"ל דרש"י קאי בכלבי הפקר ,ודוקא בהם ס"ל לרש"י שמותר להאכילם חמץ  -כיון
שאינו נהנה מאכילתם כלל ,אבל בכלבים שלו שנהנה מזה שאינו צריך להאכילם עוה״פ
מממונו הפרטי בודאי דהוי חלק מאיסור הנאה מחמץ.
ולכא׳ צ״ע דהא איתא בירושלמי (פ״ב ה״ב) ״שאסור להאכילן לבהמת הבקר״ ,ובלבוש
(סי' תמ"ח ס"ו ,ומובא במג"א שם סק"ט) ביאר הטעם משום "דעכ"פ יש לו הנאה ממה
שמאכיל ומשביע את הבהמה ואפי' היא הפקר" ,ולכן אוסר הירושלמי נתינת חמץ אפי׳
לכלבי הפקר .וא״כ צ״ע בדברי רש״י שהתיר להאכיל החמץ לכלבים ביו״ט  -לאחרי שכבר
חל האיסור.
ואוי״ל עפמ״ש האור שמח (הל' מאכלות אסורות פ״ד ה״ב) ,שמדייק בדברי רש״י [להלן
כ״א ע״ב בד״ה לא יאכל] שכותב שהגדרת איסור הנאה מחמץ הוא ״לא יהא בו היתר המביא
לידי שום אכילה ,וסתם הנאות לידי אכילה הם באות״ .דהיינו שאיסור הנאה מחמץ הוא רק
אם יש בו ריוח ממוני (כיון שזה יכול להביאו ״לידי אכילה״) ,אבל אם אין בו ריוח ממוני ורק
נייחא לנפשי׳ לא יהא בו איסור הנאה מה״ת .ורק דרבנן אסרו כל אופן של הנאה מחמץ אע״פ
שאין בו הנאה ממונית.
ולפ״ז נימא (וכ״ה ג״כ בשו״ת פנ״י או״ח סי״ב) שלפי רש״י האיסור להאכיל חמץ לכלבי
הפקר הוי רק מדרבנן ,כיון שאינו מקבל שום הנאה ממונית מזה ורק הנאה נפשית  -שזה לא
נאסר מה״ת ,ורק הוי אסור מגזירת חז״ל .וא״כ מובן למה מותר להאכילו לכלבי הפקר כדי
להשביתו ,דכיון דחיוב השבתה הוי מה״ת ,ואיסור האכילתו לכלבים הוי רק מדרבנן ,משו"ה
אמרינן שהחיוב מה״ת ידחה האיסור מדבריהם  -ויבערנו עי"ז שיאכילנו לכלבי הפקר.
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אי "תשביתו" הוי לאו הניתק לעשה
הת' שמואל שיחי' קסלמן
שליח בישיבה גדולה
בנוגע להלאו דבל יראה ובל ימצא כתב הרמב"ם (הלכות חמץ ומצה פ״א ה״ג) ״אינו לוקה
משום לא יראה ולא ימצא אלא א"כ קנה חמץ בפסח או חימצו כדי שיעשה בו מעשה״ .דמכיון
שאין לוקין על לאו שאין בו מעשה ,וכשמשאיר חמץ בביתו הרי לא עשה שום פעולה ,א״כ
הרי א״א להלקותו ,ורק במקרה שעשה פעולה  -״קנה״ או ״חמצו״ יתחייב במלקות.
והקשה עליו המל״מ (שם) דלכאורה עדיין אסור להלקותו ,דהא במכילתין (צה ,א ).איתא
דבל יראה ובל ימצא הוי לאו הניתק לעשה ,וא״כ נימא ״דטעמא דאינו לוקה היינו משום דלא
יראה הוי ניתק לעשה ,וא"כ אפילו עשה בו מעשה אינו לוקה ,דלגבי לאו הניתק לעשה אין
חילוק בין עשה בו מעשה ללא עשה בו מעשה״ ?
ועל הך קושייתא איכא (בכללות) ב׳ אופנים איך לתרצו .א) לבאר למה שיטת הגמ׳ שם
הוי דלא כהלכתא ,ולא פסקינן הכי .ב) לבאר (רק בדעת הרמב״ם) למה אינו נחשב לאו הניתק
לעשה[ולהשאיר הגמ׳ שם בצ״ע].
א) המל״מ עצמו תריץ התם ״והנראה דרבינו ז"ל דחה סוגיא זו מהלכה משום דאתיא דלא
כהלכתא״ .וממשיך להוכיח למה ע״כ בעינן למימר דהך סוגיא נדחה מהלכה .אבל לא ביאר
הטעם לשיטת הך סוגיא.
ואיכא ב׳ אופנים באחרונים לבאר הטעם בפלוגתת הך סוגיא:
הגר״ח (שם) ביאר טעם פלוגתת הך סוגיא ,וכתב שם ,דהך דינא  -דבל יראה ובל ימצא
הוי לאו הניתק לעשה ,תלוי בפלוגתת ר״י ורבנן באופן קיום מצות תשביתו ,אי אמרינן ד״אין
ביעור חמץ אלא שריפה״ כדעת ר״י ,או אמרינן ״אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים (להלן
כ״א ,א).״ כדעת רבנן .דרק אי אמרינן שיש אופן מיוחד לההשבתה (כדעת ר״י) דהיינו שריפה,
אפשר לומר דהוי בגדר מצות עשה[לגבי הך דין דלאו הנל״ע] ,דהיינו שהתורה ציותה לעשות
כך וכך .אבל אי נימא כדעת רבנן ש״אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים״ ,הרי לדידהו ע״כ
שאינו נחשב למצות עשה ,שהרי קשה לומר שהתורה ציותה על חיוב מיוחד ולא הגדיר החיוב
בפרטיות ,ורק שהמצוה הוא שכשיבוא זמן האיסור לא יהי׳ לו שום חמץ ,דהיינו דהוי שב
ואל תעשה ,ולגבי הך דין דלאו הנל״ע לא יחשב כמ״ע.
וממשיך ״ולפ"ז הרי ניחא דעת הרמב"ם[שלוקין על לאו דב״י וב״י] ,דסוגית הגמ'
בפסחים דף צ"ה שהבאנו הא קיימא אליבא דר' יהודה וכמבואר בסוגיא שם ,ולר"י דס"ל
דמצותו בשריפה פשיטא דהוי ניתק לעשה[ולפ״ז לא יתחייב מלקות] ,משא"כ הרמב"ם
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דפסק בפ"ג מהל' חמץ ומצה דהשבתתו בכל דבר[כדעת רבנן] ,וא"כ ליכא בהך דתשביתו רק
איסור עשה לחוד שלא יהא להם חמץ [ואי״ז נחשב כעשה] ,ע"כ שפיר פסק דלא הוי ניתק
לעשה ולוקין עליו וכמו שנתבאר״.
דהיינו שהגר״ח תלי פלוגתת ר״י ורבנן בהפלוגתא אי הוי תשביתו קום ועשה אי לאו.
דר״י דס״ל דצריכים לשרפו ס״ל דהוי קו״ע ,ורבנן דס״ל שא״צ לשרפו ס״ל דהוי שוא״ת,
ועפ״ז מבאר פלוגתת ב׳ הסוגיות.
אבל המנח״ח פליג אדברי הגר״ח ,וס״ל ,דלאו דוקא צ״ל דר״י ורבנן פליגי בהך פלוגתא
אי הוי קום ועשה או שב ואל תעשה ,ויכולים לומר אפי׳ בשיטת רבנן(-שצריכים לשרפו)
דשייכא הני ב׳ אופנים .ולפ״ז תריץ דהני תרי סוגיות הוו בשיטת רבנן ,ורק דהרמב״ם פסק
דתשביתו הוי שוא״ת ,ולכן פסק שלוקה כיון שאינו נחשב לאו הניתק לעשה ,והסוגיא בדף
צ״ה ס״ל (בדעת רבנן) דהוי קו״ע ,ולכן ס״ל דהוי לאו הניתק לעשה ,ולפי הך סוגיא יהי׳ אסור
להלקותו.
והטעם למה לוקה אי תשביתו הוי שוא"ת ,הוא משום ,שזה ש״לאו הנל"ע דאין לוקין,
מבואר סוף חולין דזה הכלל כל לאו שיש בו קו"ע אין לוקין ,וכ"ה בכ"ד ,א"כ אפ"ל דוקא
בל"ת דהעשה היא בקו"ע הוי ניתק לעשה ,כפירש"י דהתורה אמרה אם תעבור קיים העשה,
אבל עשה שהיא בשוא"ת ואינ' מוטל' אקרקפתא דגברא כלל ,כמו כאן [בהחיוב דתשביתו],
איך שייך לומר בעמוד והשבת כיון דאינו מצוה כלל ,והמצוה תוכל להתקיים אפילו ממילא
אם נאבד מעצמו ,או ע"י אחר ,ולא הוי קו"ע שהוא יתחייב בכך ,בכה"ג לא הוי נל"ע״ .ולפ"ז
מובן למה העשה אינו פוטרו ממלקות.
ב) אבל בשערי יהודה סימן א כתב דהן לדעת רבנן והן לדעת ר״י הוי מצות תשביתו קו״ע
[עיין שם ראיתו] ,והטעם למה פסק הרמב״ם שלוקה ,הוא משום ,שכאן לא שייך כל הגדר
דלאו הניתק לעשה.
וטעמו בצידו ,דכל הגדר דלאו הנל״ע הוי רק אם העבירה דהלאו פעל (יצר האפשריות
ל ) -קיום העשה ,דרק אזי אמרינן שאם עבר על הלאו והך עבירה גרם שיהי׳ כאן עוד מצוה,
אזי לא ילקה על הלאו אם קיים העשה .ועד״מ החיוב לשרוף נותר ,שרק מפני שעבר על
הלאו והשאיר הבשר נתחייב לשורפו ,דאזי אמרינן שאם ישרפנו לא ילקה על זה שהשאיר
הבשר לאחרי זמנו .אבל אם העשה אינו תלוי על הלאו אינו נחשב לאו הנל״ע .וגבי איסור
חמץ הרי הלאו דב״י וב״י אינו הגורם להמצוה דתשביתו.
וההוכחה לזה (שהחיוב דתשביתו אינו תוצאה מהלאו דב"י וב"י) ,שהרי אם ״עד״מ שהה
שעה א' ולא ביערו הנה מה שמחויב אח"כ לבערו  . .אינו מפני שעבר מקודם אבל יראה,
דהנה אם שהה כל ימי הפסח ולא ביערו אינו מחוייב כלל לבערו לאח"כ .רק שהוא מחוייב
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לבערו [בתוך הפסח] מפני שאם לא יבערו יעבור אח"כ על בל יראה ,מפני שלאו דבל יראה
הוא בכל רגע ורגע  . .וכמו"כ לפי מה דפסקינן דלאו דבל יראה הוא רק מליל ט"ו והמצוה
דתשביתו הוא בחצות י"ד ,וא"כ העשה חלא עוד קודם הלאו .וא״כ אינו שייך כלל לומר
דהעשה מסתעף מהלאו ,וכסברא זו מצאתי אח"כ בשאגת ארי׳״.
ועפ״ז מסביר למה פסק הרמב״ם שלוקה על האיסור דב״י וב״י ,כיון שאי״ז לאו הנל״ע.
אבל האור שמח (שם) ביאר ענין זה באופן אחר .וכותב שם שכל הגדר דלאו הנל״ע הוי
רק אם ע״י קיום העשה (דוקא) מתנתק הלאו שרצה לעבור עליו ,ועכשיו (ע״י קיום העשה)
לא נתקיימה כוונתו שרצה לעשות כשעבר על הלאו .אבל אם הלאו מצ״ע כבר חייבו לעשות
זה אינו נחשב לאו הנל״ע ,וילקה עליו.
ולכן בהמצוה דתשביתו שהחיוב להשבית החמץ קיים כבר מצד הלאו דב״י וב״י ,ולא
נתוסף בו שום דבר ע״י החיוב להשביתו ,א״כ העשה דתשביתו לא חידש האפשריות/חיוב
לבטל כוונתו האסורה ,ולכן לא יחשב לאו הנל״ע .בניגוד לאיסור נותר (למשל) ששם יש לאו
שלא להשאירו לאחר זמנו ,ואם השאירו עבר כבר על הלאו ,ואח״כ נתוסף חיוב נוסף שחייבתו
תורה לשורפו ,כדי לבטל כוונתו האסורה ולכן הוי לאו הנל״ע.
ולפ״ז מובן הטעם למה כתב הרמב״ם שלוקה על הלאו דב״י וב״י.
מכל הנ"ל יוצא ד׳ אופנים בהסברת דעת הרמב״ם:
א) הגר״ח  -דלרבנן הוי ע״כ שוא״ת ,וא״כ אינו נחשב כעשה.
ב) המנח״ח ( -דאפשר דרבנן ס״ל דהוי קו״ע או שוא״ת ,ורק) שהרמב״ם פוסק דהוי
שוא״ת.
ג) שערי יהודה -אינו נחשב לאו הנל״ע ,כיון שהלאו לא יצר העשה.
ד) אור שמח  -אינו לאו הנל״ע ,כיון שהעשה אינו מחדש ביטול הלאו (כיון שהלאו כבר
חייבו בזה).
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הקדש מבדל בדילי מיני'
הת' ארי שיחי' ראסקין
תלמיד בישיבה גדולה
במכילתין (ו ,א ).איתא "אמר רב יהודה אמר רב המוצא חמץ בביתו ביום טוב כופה עליו
את הכלי ,אמר רבא אם של הקדש הוא אינו צריך ,מאי טעמא מיבדל בדילי מיניה".
וברש"י ד"ה מיבדל בדילי מיניה " -אפילו בחול למוד הוא לפרוש ממנו".
פירוש דבריו עפ"י פשטות הוא :חמץ זה הוי אסור רק שמונה ימים בכל השנה ,אתמול
ערב פסח ,ומיד אחרי פסח ,חמץ זה אינו אסור ולכן רגיל הוא אצלו ,משא"כ הקדש זה איסורו
הוא בכל השנה ולכן רגיל הוא לפרוש ממנו.
ולכאורה צ"ב ,כיון דיכול להיות שהקדש זה נתקדש רק לאחרונה ,כמו בערב פסח או
בפסח לדוגמא ,א"כ הרי גם בהך הקדש יש חשש שהאדם אינו רגיל ליבדל ממנו ולכן לא יבדל
ממנו?
ואולי יש לבאר דבריו עפמש"כ תוס' רבינו פרץ בתחילת המסכתא (ד"ה בודקין) אשר
שם מבאר חילוק בין יין נסך ד"בדילי מיניה" לחמץ ,דהגם דיכול להיות בשניהם שאתמול היו
מותרים אעפ"כ שם יין נסך מבדל מיניה משא"כ חמץ .כלומר ,אין אנו מדברים על החמץ או
יין הגשמי ,אלא על הענין שלהם ,ואיך האדם מתנהג כלפיהם ,אשר ביום רגיל שם חמץ אינו
מפריע לו כלל (ואדרבה יעורר רעבונו) ,משא"כ יין נסך עצם הזכרת שמו גורם להיבדל
ולהתרחק ממנו.
ועפ"ז יש לבאר דברי רש"י אצלינו:
שם הקדש "אפילו בחול ,למוד הוא לפרוש ממנו ",משא"כ שם חמץ .
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שיטת רש"י ותוס' בטעם בדיקת חמץ ,ושיטתם
המסתעף לכמה סוגיות
הת' השליח מ"מ שיחי' סארקין
שליח בישיבה גדולה
א
תנינן בריש מכילתין "אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר" .ובטעם הבדיקה
כתב רש"י שהוא כדי "שלא יעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא" .והקשה עליו הר"י בתוס',
"כיון דצריך ביטול כדאמרי' בגמ' (ו ,ב) הבודק צריך שיבטל ,ומדאורייתא בביטול בעלמא
סגי ,אמאי הצריכו חכמים בדיקה כלל"? ותירץ" ,דאע"ג דסגי בביטול בעלמא החמירו חכמים
לבדוק חמץ ולבערו שלא יבא לאכלו".
והנה בהבנת קושית התוס' אפשר לפרש בב' אופנים.
א) התוס' מוכיחים שבדיקת חמץ לעולם הוי דרבנן .והוכחתם היא ,מאחר דאפי' באם
יבדוק יתחייב מן התורה לבטל חמצו כדי שלא לעבור על בל יראה ובל ימצא ("הבודק צריך
שיבטל") ,וביטול לחוד מהני לפוטרו (אפי' בחמץ שידוע לו )1מבל יראה ובל ימצא
("מדאורייתא בביטול בעלמא סגי") ,א"כ יוצא שמן התורה אין בדיקתו מועלת כלל לפוטרו
מבל יראה ובל ימצא ,וא"כ ודאי שבדיקה היא תקנה דרבנן ,ועפ"ז מסיימים בשאלה "אמאי
הצריכו חכמים בדיקה כלל".
ולפ"ז יוצא שפלוגתת רש"י ותוס' הוי בהגדר דבדיקת חמץ ,האם הוי מדאורייתא בכדי
לפוטרו מבל יראה ובל ימצא ,או דהוי רק מדרבנן משום גזירא שמא יבוא לאכלו ולעולם אינו
פוטרו כלל מבל יראה ובל ימצא (באם נשאר עוד חמץ בביתו שלא מצאו בבדיקה).2
ב) גם התוס' סברי דמן התורה יש שתי אפשרויות איך להפטר מבל יראה ובל ימצא ,או
ע"י בדיקה וביעור או ע"י ביטול (דבדיקה (וביעור) לחוד נמי מהני לפוטרו מן התורה) .רק
שקושיתם היא שמאחר שבלאו הכי חייבוהו חכמים לבטל חמצו  -אפי' באם יבדוק ("הבודק
צריך שיבטל") ,א"כ למה חייבוהו כלל לבדוק (בודקין לאור הנר) ,הרי כבר נפטר מבל יראה
ובל ימצא בביטולו (דביטול לחוד נמי מהני).

 1כן מפרש המאירי ,דהתוס' מוכיחים מזה דביטול בעלמא סגי (ד ,ב) שביטול לחוד מועיל לפוטרו לגמרי ואין
שום צורך לבדיקה כלל אפי' לחמץ הידוע לו.
 2הא פשיטא דאם מצא כל חמצו וביערו מן ביתו דלא יעבור כלל על ב"י וב"י ,דהרי אין לו חמץ ,וכל הדיון הוא
רק היכא דנשאר חמץ בביתו שלא מצאו בבדיקתו.
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ולפ"ז לא חולקים התוס' על רש"י בזה דבדיקת חמץ הוא דאורייתא משום ב"י וב"י ,רק
ששואלים מאיזה טעם חייב התנא דמתני' לבדוק על אף שמבטל( .ולרש"י נשנה משנתינו
לפני הזמן שגזרו האמוראים שהבודק צריך שיבטל ובדיקתו לחוד פוטרו מבל יראה ובל
ימצא).
והנה מדברי הר"ן נראה ברור שחולקין רש"י ותוס' בגדר הבדיקה ,שלרש"י בדיקה הוא
דאורייתא משום ב"י וב"י ולהתוס' אינו פוטרו מן התורה כלל והוא רק דרבנן גזירה שמא יבוא
לאכלו ,שהרי כותב וז"ל:
בודקין את החמץ :פרש"י ז"ל כדי שלא יעבור בב"י וב"י .והקשו בתוס' דהא קייימא לן
מדאורייתא בביטול בעלמא סגי כדאיתא בגמ' (ד ,ב) ,וסוף סוף לא סגי בלא ביטול כדאמרינן
בגמ' (ו ,ב) הבודק צריך שיבטל ,וכיון שכן הוא היכי אתיא בדיקה כדי שלא יעבור עליו בב"י
וב"י הא לא פטר נפשיה בלא ביטול ובביטול לחודיה סגי.
וי"ל דמדאורייתא בחד מינייהו סגי ,כלומר ,או בבדיקה או בביטול ,דבדיקה לחודה נמי
מהני כדאמרינן עלה בגמ' (ז ,ב) לאור הנר מנלן ,ופשיטנא ליה מקראי ,אלמא דבדיקא נמי
מדאורייתא היא ,וכל שבדק מן התורה אינו צריך לבטל ,הלכך שפיר איכא למימר דבדיקה
אתיא כדי שלא יעבור עליו בב"י ,שמה שהצריכו החכמים ביטול אחר בדיקה אינה אלא
מדבריהם ,שמא ימצא גלוסקא יפיפיה ודעתיה עליה כדאיתא בגמ' (ו ,ב) .עכ"ל.
וכן הוא בהדיא בדברי הצ"צ שכותב וז"ל :ענין ביטול ובדיקת חמץ יש בו ה' שיטות .א).
התוס' כתבו דבדיקה היא רק שלא יבוא לאוכלה וא"כ הביטול לבד דאורייתא .שהרי הקשו
על רש"י ,מאחר שצריך לבטל א"כ איך קאמר שהבדיקה היא שלא יעבור בב"י ובב"י .ומאי
קושיא ,לישני דהביטול הוא דרבנן לבד כשבדק ,א"ו סבירא להו דהביטול לעולם דאורייתא
וא"כ הבדיקה היא רק דרבנן .עכ"ל.
וא"כ מובן שלשיטת רש"י בדיקתו פוטרו מן התורה מבל יראה ובל ימצא (והא דהבודק
צריך לבטל הוא דרבנן) ,ולהתוס' בדיקת חמץ אינו פוטרו מן התורה כלל ,ועדיין נשאר עליו
החיוב (מחמת ספק שמא נשאר חמץ בביתו שלא מצאו בבדיקתו) לבטל חמצו כדי שלא
יעבור בבל יראה ובל ימצא (והבודק צריך לבטל מדאורייתא).
ב
והנה מהנ"ל יוצא שחולקין רש"י ותוס' בפשט הסוגיא דלקמן (ו ,ב) ד"הבודק צריך
שיבטל" האם הוא מדאורייתא או רק מדרבנן ,וא"כ צריכים לפרש הסוגיא דלקמן לפי
שיטתם.
"אמר רב יהודה אמר רב הבודק צריך שיבטל" .ומקשינן" ,מאי טעמא? אי נימא משום
פירורין (שאין בדיקתו מועלת להם) ,הא לא חשיבי (ואפי' בלא בדיקתו לא יעבור עליהם)"
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וכו' ,ומסקינן" ,אמר רבא גזירה שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתיה עילויה" .ומקשינן" ,וכי
משכחת ליה לבטליה"? ומסקינן" ,דילמא משכחת ליה לבתר איסורא ולאו ברשותיה קיימא
ולא מצי מבטיל" וכו'.
ומפרש רש"י( ,שמא ימצא גלוסקא יפה) "ודעתו עילויה :חשובה היא בעיניו וחס עליה
לשורפה ומשהה אפילו רגע אחד ונמצא עובר עליה בבל יראה ובבל ימצא ,אבל משבטלה
אינו עובר דלא כתב אלא תשביתו".
הרי שכל החשש הוא רק שישהה החמץ ויעבור עליו מאז והלאה .ולכאו' קשה ביותר,
באם נשאר גלוסקא יפה יעבור עליו מהתחלת הפסח( ,ועכ"פ מיד אפי' בלי שהיה)?! ותו,
מאי מאי פריך וכי משכחת ליה לבטליה ,הרי ביטול זה לא יצילנו מלאו דב"י וב"י מהתחלת
הפסח עד אז (למפרע)?!
ומפרש הר"ן (על הסוגיא בדף ב ,א .ולהלן ו ,א) לשיטת רש"י ,שעד שמוצא החמץ אינו
עובר עליו שהרי בדק בכל המקומות שרגיל להמצא שם חמץ ולא מצא ,וסומכין על החזקה
דלא נשאר חמץ .וזה שצריך לבטל הוא רק גזירה דרבנן דשמא ימצא גלוסקא יפה ויפשע
וישהה [דאם לא ישהה הרי אנוס הוא] מלבערה ואז יעבור.
הרי שלומד כשיטתו דלעיל (ב ,א) ,דמדאורייתא בדיקתו פוטרתו מלעבור על ב"י וב"י
אפי' באם נשאר גלוסקא יפה ,ולכן אפי' כשמוצאו יפטר מב"י וב"י אם יבערנו מיד  -שהר
אנוס הוא דהרי בדק כדינו .ורק באם יפשע וישהה ,אז יתחייב בב"י ובב"י.
אולם לשיטת התוס' דלעיל (שם) דבאם נשאר אחר בדיקתו גלוסקא יפה יעבור עליו
למפרע ,דאין בדיקת חמץ פוטרתו מן התורה כלל ,נהי דסובר שיעבור מיד כשימצאהו [שהרי
אינו מפרש "ודעתיה עילויה" – שיחוס עליה וישהה] ,מ"מ קשה (כנ"ל) ,אמאי לא יעבור
עליו גם לפני שמוצאו? ותו ,מאי מקשינן וכי משכחת ליה לבטליה ,הרי יעבור על ב"י וב"י
מהתחלת הפסח עד אז?!3
והנה להלן במכילתין (כא ,א) מפרשים התוס' ,דהטעם שאינו עובר בב"י וב"י על
הגלוסקא שלא מצא בבדיקתו ,עד שמוצאו בפסח( ,אינו מחמת בדיקתו שפוטרתו מן התורה
(כרש"י) ,אלא משום) דעד אז הוי חמץ שאינו ידוע לו ואינו עובר (בבל יראה) ובל ימצא אלא
על חמץ (שנראה לו) או שמצוי לו דהיינו שידוע לו (איפה הוא).

 3ובאמת אין זה קושיא ,דמצי לפרש דבאמת כן עובר בב"י וב"י למפרע ורק דעדיפא מיניה קא משני דחוששין
שיעבור במזיד וכמו שפירש בתוס' הראש .אבל לפועל חולקין התוס' כדלקמן.
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ועפ"ז מובנת היטב המשך הסוגיא דדף ו לשי' התוס' ,דאף שאין בדיקתו פוטרתו מה"ת
כלל ,מ"מ עד שימצאו וידע ממנו לא יעבור עליו בב"י וב"י ,וכשימצאהו יעבור עליו מיד -
שהרי לשיטתו (דבדיקה אינו פוטרתו) אינו אנוס. 4
ג
אולם לפי הנ"ל קשה ביותר ,דאיך למדו התוס' לעיל (ב ,א) דבדיקת חמץ אינו פוטרו מן
התורה כלל ובאם נשאר חמץ יעבר עליו ,שלכן הבודק צריך לבטל מה"ת ,הרי להלן (כא ,א)
פי' ש(אפי' לא בטלו) לא יעבור עליה כי הוי חמץ שאינו ידוע ולא הוי בכלל האיסור דבל
יראה ובל ימצא?!
ובאמת בלאו הכי קשה ,דלפי שיטת התוס' דהתם (כא ,א) למה בודקין ,הרי אפי' יש חמץ
בביתו הרי אינו יודע ממנו ואינו עובר עליו כלל?! ואין לפרש דבודקין (מדרבנן) גזירה שמא
יבוא לאכלו דהרי כשאינו יודע היכן הוא לא יבוא לאכלו.
ומוכרחים לומר דלשיטת התוס' הא דבודקין הוא רק משום שחוששין שמא ימצאנה
בפסח ,ועדמש"כ הגמ' (ו ,ב) שמא ימצא וכו' (רק דשם מדבר על החשש אפי' לאחר שבדק).
וע"פ כל הנ"ל (דלהתוס' (א) הבודק צריך לבטל מה"ת ו(ב) עובר רק על חמץ ידוע)
מוכרחים (ושפיר יש) לומר ,דהא דהבודק צריך שיבטל משום חשש שמא ימצא גלוסקא יפה
(לאחר בדיקתו) ,אינו גזירה דרבנן לחוד ,אלא מחמת ספיקא דלאו דאורייתא ,דמספקינן כ"כ
שנשאר חמץ לאחר בדיקתו וימצאנה בפסח ,דבכדי להפטר בוודאי מב"י וב"י ,מחוייב הוא
(מה"ת) לבטלו.
היינו ,דכמו שלרש"י חששו החכמים דשמא אפי' לאחר שבדק ימצא גלוסקא יפה (ואז
יעבור עליה מן התורה) ,כמו כן להתוס' אפי' לאחר שבדק חוששין מה"ת שמא ימצא גלוסקא
יפה ואז יעבור עליו מן התורה (שהרי אין בדיקתו פוטרתו מה"ת) והוי ספק דאורייתא
דלחומרא (עכ"פ בבדיקת חמץ) וחייבין לבדוק.
לסיכום שיטתם.
לרש"י חייב הוא מן התורה או לבדוק ולבער או לבטל .ובאם לא עשה כלום (ונשאר חמץ
בביתו) יעבור עליו בב"י ובב"י .אולם אם בדק ,אפי' לא בטל (וכ"ש באם ביטל ולא בדק)
יפטר מב"י וב"י .ולכן אם מוצא חמץ לאחר בדיקתו אינו עובר עליו אלא אם כן הוא פושע
ואינו מבערו מיד (דאז חייב משעה שפשע) .וזה שרבנן הצריכו ביטול לאחר בדיקתו הוא

 4אלא שעפ"ז קשה ,מאי פרכינן וכי משכחת ליה לבטליה ,הרי אפי' יבטלו מיד ,יעבור עליו (שהרי אינו אנוס
כלל) .וכבר דנו בזה האחרונים .ואכ"מ.
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משום גזירה שמא ימצ א גלוסקא יפה ויפשע וישהה ואז יעבור עליו (וזה שצריך גם בדיקה
הוא משום חשש דשמא לא בטלו יפה או ימלך על בטולו).5
ולהתוס' חייב הוא מן התורה לבטל חמצו .אולם אם לא בטל ,אפי' נשאר חמץ בביתו אינו
עובר עליו אא"כ מוצאו (יודע ממנו) ,ואז יעבור עליו בב"י וב"י אפי' בדק .וחיוב הבדיקה הוא
רק מדרבנן גזירה שמא ימצא חמץ ויבוא לאכלו .והא דחייב לבטל לאחר בדיקתו הוא מן
התורה.
ד
והנה הר"ן מייסד שיטת רש"י על שתי נקודות.
א .ביטול הוא מן התורה מקרא דתשביתו .ומוכיח כן מהסוגיא דגמ' (ד ,ב) דמדאורייתא
בביטול בעלמא סגי.
ב .ביעור חמץ הוא ג"כ מן התורה מקרא דתשביתו .ומוכיח כן מסוגית הגמ' (כז ,ב)
דחולקין התנאים בחמץ זה במה מבערו ,ויש שדנו שהוא בשריפה ב"מה מצינו" מנותר.
וכמו"כ הוכיח ר' עקיבא דתשביתו הוא מערב יו"ט מהא דתשביתו היינו הבערה ,ומצינו
להבערה שהיא אב מלאכה ביו"ט.
ועל פי זה מוכיח הר"ן את שיטת רש"י דבדיקה מהני לפוטרו מן התורה (אפי' אחמץ דלא
מצא) ,דאם אינו פוטרו נמצא שעדיין נשאר עליו (מספק) חיוב לבטל חמצו וא"כ בדיקה אינה
מן התורה כלל.
ועפ"ז צע"ג לשיטת התוס' איך ילמדו דבדיקה לא מהני לפוטרו מן התורה מב"י וב"י הרי
מוכח משתי סוגיות הנ"ל דבדיקה הוא מן התורה ואם אינו פוטרו נמצא שאינו מן התורה
כלל?!
וביותר יפלא שהרי התוס' בעצמם (על הסוגיא שם ד ,ב) מוכיחים מדברי ר' עקיבא
דתשביתו אינו ביטול אלא ביעור ,ואיך הוי מן התורה אם אינו פוטרו כלל ועדיין נשאר עליו
החיוב לבטל?!
ומפאת קוצר הזמן לא עלה בידי לסיימו ועוד חזון למועד.

 5ואפשר שמסכים להחשש דשמא יבוא לאכלו ורק ש(חולק על התוס' ו)סובר שעיקר הבדיקה (היכא דלא
בדק) הוא משום ב"י וב"י [ואולי סובר הא דהבודק צריך לבטל נתקן רק אחר זמן המשנה] .ע"פ הר"ן.
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תורת רבינו
שיטת הרמב"ם בחיוב הלל ושמחה בחנוכה
במשנת רבינו
הת' ישראל פינחס שיחי' ווייסברג
נו"נ בישיבה
ב רמב"ם ריש הל' חנוכה" :בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא
הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות ,ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו
פרצות וטמאו הטהרות ,וצר להם לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם
אלהי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו
ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן
השני".
ובה"ב " וכשגברו ישראל על אויביהם ואבדום בחמשה ועשרים בחדש כסלו היה ונכנסו
להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פך אחד ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד
והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור".
ובה"ג "ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחלתן מליל
חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל
לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס ,וימים אלו הן הנקראין חנוכה והן אסורין
בהספד ותענית כימי הפורים ,והדלקת הנרות בהן מצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה".
ובליקוטי שיחות ח"י חנוכה (עמ'  142ואילך) ביאר בארוכה דמה שכתב הרמב"ם "ומפני
זה התקינו חכמים  . .ימי שמחה והלל" ,הרי אין הכוונה רק לנס דפך השמן ,כ"א גם לנס נצחון
המלחמה ,שלכן מאריך בו הרמב"ם ,על אף שבמקור הסוגיא בשבת (כא ,ב) לא מוזכר כלל
מזה.
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והביאור בזה דימי השמחה תקנו מפני נצחון המלחמה ,והטעם לזה דשמחה ענינה בדברים
השייכים להגוף שאין שמחה אלא בבשר ויין ,משא"כ ענין ההלל קשור לענין התפילה ועבודה
שבלב – הנשמה ,וענין זה תקנו בעיקר משום הנס דפך השמן.1
ולפי"ז מבאר רבינו דמפרש הרמב"ם בקושיית הש"ס (שבת כא ,ב) "מאי חנוכה  . .ולא
מצאו אלא פך אחד של שמן  . .נעשה בו נס והדליקו ממנו ח' ימים ,לשנה אחרת קבעום
ועשאום ימים טובים בהלל והודאה" וכו' .היא על איזה סיבה וטעם קבעו אותם לימי הלל
והודאה דוקא ,שעל זה מתרץ הגמ' דבאה מחמת הנס דפך השמן ,אבל באמת גם לולי הנס
דפך השמן היו קובעים יום הנצחון ליו"ט וליום שמחה ,ועיקר הטעם לקביעות החג היא
משום הטעם הזה .2עכתו"ד רבינו יעוש"ב.
אמנם לכאורה יש להקשות על זה כמה דברים:
א) אם נאמר דחיוב השמחה תקנו רק משום נצחון המלחמה ,יל"ע למה נמשך החיוב לכל
הח' ימים?
וראה בהערה  14שעמד על זה רבינו ומיישב "ומה שהתקינו שמונה ימי שמחה – יש
לומר :מכיון שהתקינו הלל גם על נצחון המלחמה (כנאמר ב"ועל הנסים") וצ"ל שמונה ימי
הלל (משום הנס דפך השמן) .התקינו ששמונה ימים אלו – מכיון "שתחלתן (הוא) כ"ה
בכסלו" ,יום ש"גברו ישראל על אויביהם ואבדום" יהיו גם ימי שמחה" עכ"ד.
ולא הבנתי הסברא לחדש שהי' תקנה מחודשת לשמוח בח' ימי חנוכה רק משום אמירת
ההלל ,ולכאו' הסברא נותנת להיפוך דרק מאחר שתקנו אותה ליו"ט וליום שמחה תקנו להגיד
 1וראה בזה גם בלקו"ש ח"ל עמ'  204ואילך ,שם תלה מחלוקת זו במחלוקת הרמב"ם והמאירי אי נצחון
המלחמה הי' ביום כ"ד או כ"ה (ושם ניתוספו מקורות רבות הסוברות כדעת הרמב"ם דישנה חיוב שמחה) .ולהעיר
גם מלקו"ש חכ"ה עמ'  237ואילך ,סה"ש תנש"ב עמ'  194ואילך.
ויש לציין אשר גם הגרי"ד סולובייצי'ק ז"ל (הררי קדם סי' קנח אות ג') הולך בדרך זו לבאר דעת הרמב"ם ,אך
הוא ביאר רק שלב הא' שחיוב השמחה באה מחמת ההצלה גשמית מהגזירה ד"ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם".
עוד יש להעיר מדברי הערוה"ש סו"ס תע"ר שכתב דיש מצוה להרבות בסעודה מפני דשמחת הנפש תלוי קצת
בשמחת הגוף ,ומבואר שתכלית השמחה כאן היא עבור הנפש.
 2והוסיף רבינו ד"פשיטא שהרמב"ם לא יחדש מעצמו טעם לקביעות ימי חנוכה .ויסודו – מ"ועל הנסים"
וממדרז"ל .ואולי הי' לפניו גם מדרש חנוכה – שאז מובן בפשטות מה שכותב כאן כמה פרטים :גזרו גזירות וכו'
וכו'".
ובמעשה רקח על הרמב"ם כאן נתקשה בזה וז"ל "לא ידעתי מהיכן הוציא רבינו דבטלו הדת ולא היו מניחים
לעסוק בה ובמצוותיה דבספר חמדת ימים הביא בשם מדרש שמצא בכת"י שביטלו מהם שבת מילה וראש חדש
משמע דזה דוקא וכ"כ בספר מנורת המאור למהר"י אבוהב ז"ל עיין שם ומצאתי בספר יוסיפון כשהניח אנטיוכוס
לפיליפוס הרשע כשמו כן הוא בירושלים צווהו שיכריחם להשתחות לצלם ולצאת מדת משה וכו' עיין שם
ואפשר שמשם הוציאו רבינו".
ובס' תשובה מאהבה (ח"ב סי' תע"ר) העיר עליו "ראיתי בס' מעשה רקח  . .ונכנס בדחוקים גדולים ,ונראה
פשוט שהוציא מנוסח אשר יסדו להשכיחם תורתך ולהעבירם על חקי רצונך כו'".
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בו הלל .וכן נראה מפשטות לשון הש"ס עשאום ימים טובים – בהלל והודאה ,דמאחר שתקנו
אותה ליו"ט  -ימי שמחה ,הוסיפו ותקנו אמירת ההלל והודאה ,וכן למדו המהרש"ל 3שהביא
רבינו ועוד הרבה אחרונים ,אבל לפי ביאור רבינו הכוונה דזה שקבעום לימי שמחה כל הח'
ימים הוא רק בזה ומפני שאומרים בו את ההלל .וצ"ע למה אין לומר שתקנו יו"ט  -ימי שמחה
גם משום נס דפך השמן כהא דהלל וכפשטות משמעות הש"ס? וכמש"כ המאירי (מגילה ב,
א) להדיא וז"ל " ואף על פי ששמחת חנוכה נמשכת שמונה ימים אותה שמחה על נס השמן
היתה ולא על ניצוח האויבים".
ולהלן בה"ו כתב הרמב"ם "אבל ראש השנה ויום הכפורים אין בהן הלל לפי שהן ימי
תשובה ויראה ופחד לא ימי שמחה יתירה" .ולכאו' מבואר מזה דהשמחה היא טעם וסיבה
לומר הלל ,אבל לא שההלל היא סיבה לקביעות יום שמחה.
ואולי ניתן לתרץ בדוחק דאמירת ההלל מהווה בסיס ויסוד לחיוב שמחה ,משום שאומרים
בו "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" ,ע"כ צ"ל בו ענין השמחה .וכמו שהביאו הראשונים
דלהכי אין אומרין תחנון וצידוק הדין בימים שבהם קוראים את ההלל.4
וראה ברבינו חננאל (פסחים דף צח ע"א) "רב אשי אמר לעולם דמת אחר חצות ולא חל
עליה אנינות דהא משעת הפסח כיום טוב חשוב שאומר בו הלל לפיכך לא חל עליה אנינות".
הרי דאמירת ההלל היא זה שפועל חלות דין יום טוב שעל כן א"א שיחול עליה אנינות.
וקצת יש לדייק כן מדברי האבודרהם (סדר תפלות לשבת) שבתחילה הביא הטעם למה
אין אומרין תחנון בחנוכה (ר"ח ופורים) "מפני שהם ימי שמחה ומועדי קדש  . .וימי חנוכה
גם כן נקראו בדברי רבותינו ימים טובים" .ומ"מ כתב שם בא"ד "ומן הדין היה ליפול גם בהם
בתחנה אלא שמנעו זה מפני שקורין בהם את ההלל" .הרי דמשמע שאמירת ההלל היא זה

 3ראה יש"ש בב"ק פ"ז סל"ז ,שו"ת מהרש"ל סי' פה ,וכ"כ משמו תלמידו בס' מטה משה סי' תתקצג .וראה גם
ערוה"ש סי' תע"ר ס"ח ,חי' מהרצ"א כד ,ג.
אמנם יל"ע לפי"ז מדוע נקט הגמ' הלישנא קבעום ועשאום יו"ט בהלל והודאה ,לכאורה הי' צריך לכתוב
עשאום ליו"ט ול הלל והודאה ,אם היו"ט היא מילתא באפיה נפשיה .אלא דמשמע דזה שעשום יו"ט מתבטא
בפועל באמירת הלל והודאה (ולא בחיוב שמחה שזהו דבר נפרד) .ואולי י"ל דזהו הטעם שרבינו אינו מקבל דברי
היש"ש ואף לאחרי הבאת דבריו מקשה "ולכאורה תמוה :הרי בגמרא אמרו "קבעום  . .בהלל והודאה" ,וברמב"ם
כותב שהם (גם) ימי שמחה"? וראה מש"כ בזה בנימוקי מהרא"י (הו"ד בביאורו של הרב קאפח ז"ל  -הערה י'),
ובמרכבת המשנה (אלפנדרי) כאן.
 4ראה בזה בטור (או"ח סי' תק"כ) דלהכי לא אומרים צידוק הדין בימי שמחה ובימים שאומרין בהם את הלל.
וראה בסדר ר' עמרם גאון (סדר פורים) ,מנהיג (הל' מגילה אות כג) ,שבלי הלקט (הל' תפלה סי' ל') ,טור (או"ח
סי' תרצג) שכתבו דלהכי א"א נפילת אפים בחנוכה ,ודעת גאון אחד לגבי פורים דבכ"ז אין לאמרו משום דכתיב
בהו ימי משתה ושמחה (אע"ג דאין קוראין בו הלל).
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שגורם שייחשב יו"ט לענין אי-אמירת התחנון ,ובכן יש לומר דזהו גם טעם נכון לקבוע ימי
הלל לימי שמחה.
ויובן ביותר עפמש"כ הרמב"ן (שרש א' לסהמ"צ) דאמירת הלל ברגלים היא מצוה מה"ת
הלל"מ או שהוא בכלל השמחה שנצטווינו בה כמ"ש וביום שמחתכם ובמועדיכם כו' כי עיקר
השירה בפה וכלי לבסומע קלא הוא כו' (וראה גם בסמ"ק מצוה קמ"ו) .ונמצא לשיטתו דזה
שאומרים הלל היא ביטוי ואופן לקיים מצות השמחה .ולפי"ז יתכן לומר בחנוכה שזה
שאומרים בו הלל היא סיבה (והוכחה) לכך שיש בו ענין השמחה.
אמנם בנוסף לזה דדברי הרמב"ן נאמרו לגבי הלל דרגלים דאיכא ביה מצות שמחה מה"ת
ולא בשל חנוכה דתקנו משום ניסא ,צ"ע דבפשטות גם הרמב"ן יודה דאמירת ההלל אינו
סיבה לתקן תקנה נוספת ולקבוע דימי שמחה הן ,אלא דמאחר שישנו יו"ט וחיוב שמחה ,אחד
מהדרכים לשמוח היא באמירת הלל.5
וכן הראשונים הנ"ל שכתבו דאין תחנון ואנינות בזמנים שאומרים בהם את ההלל ,הרי
בפשטות הכוונה דאמירת ההלל רק מוכיח שיש בה מצ"ע דין יום טוב ,אבל לא שזהו סיבה
לתקן תקנה נוספת דימי שמחה.
וראה בתר"י (ברכות דף יד ע"א) "אלא כך הוא הענין שעיקר ההלל נתקן על כל צרה וצרה
שלא תבא על הצבור שבשעה שהיה לכל ישראל צרה והיה הקדוש ברוך הוא עושה עמהם נס
היו עושים יום טוב והיו אומרים הלל והיו חייבין לברך על קריאתו אף על פי שלא היו גומרין
אותו" .הרי דמשמע דתחילה היו עושין יו"ט ורק אחרי זה היו אומרין הלל.
וראה בשאגת אריה (סי' סט) שהאריך לחלוק על הרמב"ן בכמה ראיות 6ובתו"ד כתב "ומה
שהביא ראי' מההיא דערכין נ"ל דאינו ראיה דהכי אמרינן התם (ד' יא) מנין לעיקר שירה
מה"ת ויליף לה ר"מ מהכא תחת אשר כו' איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זו
שירה ,ולאו למימרא שהשירה הוא הגורמת לשמחה שתבא ע"י והיא סיבה אליה דתימר
דהואיל והיא סיבה לשמחה בי"ט שחייב בכל מיני שמחות חייב גם בה ,אלא ה"פ שהשמחה
היא קודם בטבע לשירה והיא סיבה הגורמת לשירה לבא אחריה והכי משמע מפירש"י

 5ואולי יש לחלק דבחנוכה שונה תקנת אמירת ההלל עפמש"כ בלקו"ש חכ"ג עמ'  233הערה  37דמלשון
הרמב"ם "ומפנ"ז התקינו  . .ימי שמחה והלל" משמע דההלל הוה חלק מעצם התקנה ,משא"כ בשאר הימים
שאומרין בהם את ההלל דהיא חיוב נוסף על עצם ענין וקדושת היום ,והאריכו בזה האחרונים ואכ"מ.
 6יצויין כי על עיקר דברי הרמב"ן העיר החיד"א (עין זוכר מערכת הלל  -אות מט) דזהו סותר מש"כ בפ' ערבי
פסחים דהלל מדרבנן ,ומחמת חומר הסתירה קובע "ומזה היה נראה קצת דכל מ"ש בס' המצות הוא להליץ על
בה"ג ולרווחא דמילתא צידד בה לל שהוא דאורייתא במועדים ,אבל לקושטא דמילתא הוא ז"ל סובר שהלל הוא
מד"ס".
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שפירש אין אדם שר שירה אלא משמחה וטוב לבב דכתיב הנה עבדי ירונו מטוב לבב ע"כ.
אלמא השמחה גורמת לשירה שתבא אחריה והיא קדמה לה ולא השירה לשמחה".
והנה רוב האחרונים (מהרש"ל ,ב"ח ,מעשה רקח ,בנין שלמה ,חי' מהרצ"א ועוד) הבינו
דברי הרמב"ם שתקנו "ימי שמחה והלל" ,דמאחר שתקנו אותם לימי שמחה ,איכא גם מצוה
להרבות בסעודה ,דאין שמחה אלא בבשר ויין .וכן לומד רבינו בהשיחה כאן ,ואף מוסיף
להקשות בהערה  6למה לא נקט היש"ש הלישנא שצריך לעשות סעודה בדעת הרמב"ם.
אבל ראה בסה"ש תנש"ב (עמ'  194הערה  )5שכתב "ולהעיר ,שגם הרמב"ם שס"ל שימי
חנוכה הם "ימי שמחה והלל" (הל' חנוכה פ"ג ה"ג) לא כתב שיש חיוב של סעודה".
וראה בפי' ידי אליהו על הרמב"ם (לרבי אליהו גאליפאפא ז"ל  -נפטר בשנת ת"ק) שכתב
להוכיח דלא כייל הרמב"ם כאן חיוב משתה וז"ל" :ואני אומר שלא עלה על דעת רבינו דבר
זה כלל ומה שכתב ימי שמחה והלל לא כתב כן אלא על צד העברה לשמוח בהלל שהרי לא
הזכיר משתה כמו בפורים שכתב שמחה ומשתה .והראיה על זה מה שכתב תכף אחר זה
והדלקת הנרות בהן מצוה הרי שלא ייחס המצוה אלא להדלקה ובפורים כתב מצוה להיותם
ימי משתה ושמחה והדבר ברור כמו שכתב מרן ז"ל שלא קבעום למשתה ושמחה".
וכן הביא בקונ' חנוכה ומגילה (סי' י') בשם הגרי"ז מבריסק ז"ל דביאור ימי שמחה היינו
שאסורים בהספד ותענית דהן ימים טובים של מגילת תענית ,וכש"כ הרמב"ם בסמוך ,אבל
חיוב משתה ליתא.7
ולכאורה אפשר להביא ראי' לדבריהם ממש"כ הטור בסי' תק"כ דאין אומרים בר"ח,
פורים וחנוכה צידוק הדין "דהללו ימי שמחה נינהו" ,ומ"מ בהל' חנוכה סי' תע"ר מביא הטור
ממהר"ם מרוטנברג שהסעודות בחנוכה הן סעודות רשות .נמצא דחיוב שמחה וחיוב משתה
ב' ענינים נפרדים הן.
והשתא אם נאמר דכוונת הרמב"ם דימי משתה לחוד וימי שמחה לחוד ,ובחנוכה איכא
רק מצוה לשמוח ,8אפש"ל דכל דין השמחה מסתעף מדין הלל ,דאם הוא באמת יום שמחה

 7אך ק"ק דמזה שהביא דאסורין בהספד ותענית רק בסוף ההלכה ,משמע דאין זה הביאור במש"כ דתקנו ימי
שמחה .ולהעיר משו"ת משנת שכיר חאו"ח סי' קצד.
 8ולפי"ז אפשר ליישב קצת קושיית הבנין שלמה למה לא ציינו הפוסקים על הטור לדעת הרמב"ם שחולק
עליו ,דלגבי חיוב משתה יתכן דאין הרמב"ם חולק דהוה סעודות רשות.
ובלקו"ש שם מבאר הא דלא הביא המחבר דברי הרמב"ם היות שהרי"ף והרא"ש לא פסקו כמותו שיש חיוב
שמחה ,וכפי שכ' הב"י שפסקיו מיוסדין ע"פ הכרעת הרוב משלשה עמודי הוראה הנ"ל.
אמנם יש לציין דהרבה מן הראשונים (כן אי' בתשובות הגאונים ,תוס' ,רשב"א ,רבינו יונה ,מרדכי ,רי"ץ גאות,
כלבו ועוד) כתבו להדיא דימי חנוכה הם ימי משתה ושמחה (וראה הנסמן בלקו"ש ח"ל עמ'  .)204וכן מצאו כתוב
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מצד עצמו ,בהכרח שיהי' מצוה להרבות בסעודה ,אך מכיון דס"ל להרמב"ם דרק איכא בזה
מצות שמחה לחוד ולא משתה ,יש מקום לומר דכל השמחה כאן היא מוגדרת בשירת ההלל,
והשמחה באה הימנה ,9ועצ"ע.
ולול"ד רבינו הי' אפשר לבאר זה שקבעום לח' ימים ע"פ דבריו הנפלאים שכתב הר"י
מלוניל (שבת שם) וז"ל" :לשנה אחרת קבעום ימים טובים כל השמונה ימים .ולא נעשה נס
כזה לישראל ,שאלו פרעה לא גזר על המצות ויון הרשעה גזרה ,לפיכך האריכו אלו הימים
כשיעור החג שהיא שמנה ימים להזכיר בהם הנס .ואפילו לא היה נעשה בהם בשמן כמו כן
היו שמחים ומזכירין מעשה נסים כשיעור יום טוב הארוך מכל המועדות ,אך לא היו מדליקין
נרות כלל ,אלא מהללים ומרוממים כשאר מועדות וכשבא ונכפל להם נס בשמן הוסיפו
להדליק הנרות להזכיר כפילת הנס".10
ב) אולם בנוסף לזה צ"ע ,דלפי כל מהלך השיחה 11הרי חיוב שמחה לא היו מתקנין משום
נס דפך השמן גרידא ,וא"כ אפי' את"ל שתקנו חיוב שמחה לח' ימים משום שרצו להשוותו
בפי' התפלות שכתב רבינו מיימון אביו של הרמב"ם (תורגמה מלשון ערבי ונד' בס' נר המערב פי"ז) .וראה במג"א
סי' תע"ר סק"ג שכן איתא במגלת תענית ובמדרשים.
ואחד מהנפק"מ אי הוה סעודות בחנוכה חיוב ,מצוה או רשות ,אפש"ל לענין המבואר בפסחים (דף מט ע"א)
"כל סעודה שאינה של מצוה אין ת"ח רשאי ליהנות ממנה" ,וכן נפסק ברמב"ם (הל' דעות פ"ה ה"ב) .אולם י"ל
דאפי' לדעות הסוברות דהסעודות בחנוכה הם סעודות רשות ,מסתבר דכיון שיש טעם הגון ומשובח לזה להודות
ולשמוח לה' על הנס  -הרי הוא ראוי לת"ח להשתתף בו .עוד נפק"מ לענין המבואר בגמ' (שם דף קיג ע"ב) "שבעה
מנודין לשמים י"א אף מי שאין מיסב בחבורה [בסעודת] של מצוה" .וראה פתחי תשובה יו"ד סי' רסה סקי"ח.
 9שוב ראיתי בס' ילקוט יוסף – חנוכה (סי' תע"ר הערה כג) שכתב "ומכל מקום בדעת הרמב"ם אינו מוכרח,
שאפשר שמה שכתב ימי שמחה והלל היינו שמחה על ידי הלל שאמירת הלל היא השמחה ,או שחכמים עשאום
לימים טובי ם לענין אמירת הלל ,שנתנו לימים אלו חשיבות של ימים טובים לענין אמירת ההלל ,שיאמרו בהם
הלל כמו שיש דין לומר הלל בכל יום טוב" .ובקונטרס חנוכה ומגילה (סי' י') האריך לבאר בזה הדרך ,ועדיין צ"ע.
ובשו"ת מנחת שלמה (ח"ב סי' נד) "וזהו מה שאמרו בגמ' בשבת כ"א ע"ב לשנה אחרת קבעום ועשאום לימים
טובים בהלל והודאה ,כלומר שעשו את אותם הימים לפרק שבו חייבים לשמוח בה'  . .וביאור הלשון עשאום
"לימים טובים" היינו כי יום שיכולים לומר בו הלל נקרא "טוב" וכמו שאמרו בסנהדרין ל"ט ע"ב דיהושפט אמר
רק הודו לה' כי לעולם חסדו ולא אמר כי טוב ,וכשאנו אומרים הודו לה' כי טוב ה"ז נקרא ימים טובים להלל
והודאה".
 10וראה גם בערוה"ש (תע"ר ס"ה) שכתב "ועוד טעם לזה מבואר בספר חשמונאי (ראה בס' המכבים ב ,פ"א
ט ,יח) לפי שע"י הגזירות בטלו אז מלהקריב בחג הסוכות העבר ובשמיני עצרת ,ולכן לזכרון זה עשו שמונה ימים
חנוכה ,וממילא כשהראו להם מן השמים הנס של הדלקה הראום שהסכימו על ידם לעשות שמונה ימים".
 11חשוב לציין דעיקר החילוק מיוסד על דברי הלבוש וכמו שכתב רבינו בהערה  ,18אלא שהלבוש שם ביאר
שגם ישועת ישראל מידי היונים מכיון ש"לא בקשו מהם אלא  . .להעבירם על דתם  . .לכן לא קבעום אלא להלל
ולהודות ולא למשתה ושמחה" ,משא"כ לדעת הרמב"ם מכיון ש"פשטו ידם בממונם וכו' ולחצום לחץ גדול" ,לכן
כשהושיעם מידם והצילם התקינו ימי שמחה.
אולם בנוגע עיקר דברי הלבוש יש לעיין מדברי אדה"ז הידועים בתו"א (צז ,א .ובהוספות קכ ,ד) לגבי גזירת
המן הר שע שאם היו היהודים ממירים דתם היו ניצולים בזה ממיתה ,ואעפ"כ אף לא עלתה בלבם מחשבת חוץ
ח"ו .ונמצא שגם בפורים הי' הגזירה על הדת ועל הרוחניות.
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לאמירת ההלל (שגם היא משום נצחון המלחמה קצת) לכאורה היתה צריך להיות חילוק בין
יום הראשון לשאר הז' ימים ,שיום הא' הי' צ"ל חיוב גמור לשמוח (ולסעוד) מחמת נצחון
המלחמה ,והשאר ימים רק משום המשך התקנה שהי' כבר להודות ולהלל ח' ימים מחמת נס
השמן .ומזה דלא אישתמיטתיה בשום מקום (אליבא דשי' הרמב"ם) ,הן לגבי חיוב משתה,
והן לגבי אמירת ועל הנסים (שמפרש רבינו שזה נתקנה בעיקר על נס נצחון המלחמה) ,שום
חילוק בין יום הראשון לז' ימים האחרונים ,משמע לכאורה שלא כחילוק הנ"ל.
ג) עוד קשה דמזה שתקנו חז"ל אמירת ועל הנסים בעיקר על נצחון המלחמה ,מוכח דגם
יש לתקן להודות ולהלל על הצלה גופנית ,וא"כ מהו ההכרח לומר דתקנו אמירת ההלל משום
נס פך השמן ולא משום נצחון המלחמה?12
אכן ראה בהערה  19שמבאר דמשום כך השמיט הרמב"ם חיוב הודאה( ,13מלשון הש"ס
"עשאום ליו"ט בהלל והודאה") ,כיון דההודאה שם פי' רש"י והטור שהכוונה לומר ועל
הנסים ,אבל הרמב"ם לומד שהכוונה כאן רק לדברים שתקנו לאומרם משום הנס דפך השמן
והיא היא אמירת ההלל ותו לא ,14ואילו תפלת ועל הניסים תקנו לאומרה בעיקר משום נצחון
המלחמה .אבל עדיין צ"ע כנ"ל דלפי דברי השיחה לכאורה אין מקום לתקן תפלה והודאה רק
משום נצחון המלחמה .15דאם לאו מהו ההכרח לומר דאמירת ההלל באה משום הנס דפך

ונראה פשוט לחלק דבפורים הי' עיקר הגזירה הי' על הגופים ,וזה שהי' אפשר להיפטר מזה על המירת הדת
רח"ל ,יש לומר משום דע"י מעשה השמדה זו הי' גופו נדמה (בעיני הגוים) כגוף וחפצא אחרת של אינו יהודי
רח"ל ,שעליה לא חלה הגזירה "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים" .אבל בחנוכה עיקר הגזירה הי' רק להעביר
הדת ,ורק כשראו שהיהודים לא העבירו על דתם ,אז החלו ללחץ אותם בלחץ גדול ופשטו ידם בממונם
ובבנותיהם כו'.
וראה בזה בלקו"ש חכ"ה עמ'  ,240-1 ,237-8חל"ה עמ'  316וש"נ.
 12אכן הראשונים (הפרדס הגדול הל' חנוכה סי' קצח ,תוס' תענית כח ,ב ד"ה יו"ט ,שבלי הלקט סי' קעד ,הו"ד
בב"י סי' תרפג) כתבו הטעם לזה שאומרין הלל כל הח' ימים משום דחלוק בנרותיו והווי כחג שחלוק בקרבנותיו,
או משום שהנס נתחדש בכל יום ויום .אולם עדיין אפשר לומר שעיקר התקנה לאומרו הי' מפני נצחון המלחמה,
וכמו שמשמע מדברי רש"י שיצוטטו להלן באות ד' ,וכ"מ קצת מדברי השבה"ל שם בטעם השני.
 13וכן הקשה בנימוקי מהרא"י על הרמב"ם אלא שביאר באופ"א דהכוונה להנרות שהינם ג"כ בכלל ההודאה,
וכן פי' כבר בפסקי ריא"ז לשבת שם .וכ"כ בברית משה על הסמ"ג עשין מד"ס מ"ע ה' ועוד אחרונים.
 14ומוסיף רבינו דס"ל להרמב"ם ש"הלל והודאה" שבש"ס הם ב' פרטים בהלל (וכנאמר בהלל :הללו ,הודו).
ובמגילת תענית כאן :ומה ראו לגמור בהם את הלל כו' כענין שנאמר ויענו בהלל ובהודות לה' כו'( .והלשון "הלל"
שברמב"ם כולל גם הפרט ד"הודאה") .ויש להוסיף שכן פי' רבינו ירוחם בשבת שם.
 15ולהעיר מלקו"ש חכ"ה עמ'  241הערה " 48ויתירה מזו :גם לולא הנס דפך השמן היו נגאלים מגלות יון ע"י
הנס דמסרת כו' ,וראוי לקבוע ע"ז יו"ט כו'" .אמנם שם לא קאי בדעת הרמב"ם.
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השמן .ודוחק גדול לומר שתקנו לומר ועל הניסים רק בצירוף הנס דפך השמן ,דזה לא מוזכר
שם כלל כ"א ברמז.16
ד) וביותר מזה צ"ע ,דלכאורה מצינו ראי' ברורה שכן אומרים הלל על הצלה גופנית ,מהא
דחז"ל (מגילה יד ,א .ערכין י ,א) הוצרכו לתת טעמים אחרים להא דאין אומרים הלל בחג
הפורים .17והרי אמרו שם בפירוש "ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה  -ממיתה לחיים לא
כל שכן?  -אי הכי הלל נמי נימא" .הרי מבואר מזה דשפיר יש להגיד הלל משום הצלה גופנית,
ורק מפני סיבות צדדיות נמנעו מלתקן לאומרו בפורים.
ואולי אפשר ליישב בדוחק דזהו טמון בעומק דברי רבא שם ד"אכתי עבדי אחשורוש
אנן" ,די"ל דזה שאומרים הלל עבור הצלה גופנית הוא רק כשזהו הצלה וישועה גמורה (וכמו
ביציאת מצרים שיצאו לחירות גמור) ,אבל בפורים מכיון דאכתי היו תחת השלטון
דאחשורוש ,בכגון דא אינו ראוי לומר הלל דאומרים בו הללו עבדי ה' ולא עבדי אחשורוש.18
או י"ל באופן אחר ע"פ דברי אדה"ז הידועים בתו"א (צז ,א .ובהוספות קכ ,ד) לגבי גזירת
המן הרשע שאם היהודים "רצו להמיר דתם לא היה המן עושה להם כלום שלא גזר אלא על
היהודים ,אלא שהם מסרו עצמן למות כל השנה כולה ולא עלה להם מחשבת חוץ ח''ו".
ולפי"ז בפורים הי' גם הצלה מגזירה רוחנית ,ומפנ"ז י"ל שהוצרכו חז"ל לעוד טעמים למה
אין אומרים בו הלל (וראה מש"כ בזה בהערה .)11
אולם עדיין קשה דהא מצינו להדיא בערבי פסחים (קיז ,א) "והלל זה מי אמרו? נביאים
שביניהן תקנו להן לישראל ,שיהו אומרין אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא
 16וגם הנרות שהדליקו בחצרות קדשיך אינם אותם הנרות שאירעו להם הנס .ראה בזה בלקו"ש ח"י עמ' 279
בשוה"ג ,וביתר אריכות בלקו"ש חכ"ה עמ'  325ואילך (ובמיוחד בהערות  ,19ו.)53
וכבר העירו מס' מקור חיים להחו"י (קיצור הלכות  -או"ח סי' תרעב) שביאר עד"ז.
 17ונתבאר הדבר בארוכה בלקו"ש חל"ו עמ'  167ואילך.
 18אכן ראה בשו"ת גליא מסכת (ח"ב הל' חנוכה) שמבאר שהישועה הגשמית לא הי' חלוטה וקבוע ונצחית,
ולא היו יודעים אם בקרוב תגבר האויב ,וע"כ הוזקקו לנס דפך השמן שזה הוכיחה שהשכינה שורה בישראל ,ולכן
דוקא תקנו היו"ט בגלל נס השמן.
והנה ידועים דברי הרמב"ן (בראשית מט ,י) שכתב "וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני ,כי היו חסידי
עליון ,ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצות מישראל ,ואף על פי כן נענשו עונש גדול ,כי ארבעת בני חשמונאי
הזקן החסידים המולכים זה אחר זה עם כל גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב .והגיע העונש בסוף למה
שאמרו רז"ל (ב"ב ג ב) כל מאן דאמר מבית חשמונאי קאתינא עבדא הוא ,שנכרתו כלם בעון הזה . .אבל כל זרע
מתתיה חשמונאי הצדיק לא עברו אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד ,והסירו השבט
והמחוקק לגמרי ,והיה עונשם מדה כנגד מדה ,שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם והם הכריתום".
וכעי"ז כתב גם האבודרהם בהל' חנוכה ותירץ בזה למה לא נזכר נס המכבים בגמ'.
ולפי"ז יומתק מה שבחנוכה קבעו אמירת ההלל משום הנס דפך השמן ,מכיון שההצלה הגופנית לא היתה
שלימה וגמורה.
אך ראה מש"כ בפסיקתא רבתי פ"ב (יובא להלן בפנים).
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עליהן ,ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן" .ואינו מסתבר כלל לומר דמדובר רק על צרה
רוחנית .19וברש"י ובשאה"ר הביאו דוגמא לזה מנס הישועה דחנוכה ,ובפשטות כוונתם בזה
לצרה הגשמית שהי' אז .וא"כ נראה פשוט דגם על נס של נצחון המלחמה היו מתקנין חיוב
הלל והודאה ,20אלא זה שתקנו לאומרו עוד ז' ימים הי' מחמת נס דפך השמן וכמש"כ
האחרונים.
ואולי דמפני כך דייק רבינו לכתוב ד"ימי הלל באו בעיקר מפני הנס שהי' בפך השמן",
משום דבאמת גם עבור הצלה גופנית היו מתקנים אותה (וכמפורש בהערה  ,)15אלא דעדיף
לומר דעיקר קביעותו באה משום הצלה רוחנית.21
אבל א"כ צ"ע מהו ההכרח בכלל להיכנס לכל הביאור הנ"ל ,ולמה לא ביאר רבינו בפשטות
דימי הלל אכן באה משתי הסיבות יחד .עוד צ"ע דלפי"ז לכאו' אינו מובן כ"כ שקו"ט הגמ'
"מאי חנוכה"  -שפי' רבינו דהקושיא היא על איזה נס קבעו ימי הלל והודאה ,לפי שבאמת
היא באה מחמת ב' הניסים דחנוכה .וצריך לדחוק לפי"ז שהכוונה היא על איזה נס עדיף לתקן
ימי הלל והודאה.
ה) עוד צ"ע דהא מפורש בחז"ל דאמירת ההלל תקנו משום נצחון המלחמה ,וז"ל
הפסיקתא רבתי (פיסקא ב' ,הו"ד ברוקח סי' רכו)" :ולמה קורין את ההלל מפני שכתב אל ה'
ויאר לנו (תהלים קי"ח כ"ז) ,ולמה אין קורין בפורים כתב להשמיד להרוג ולאבד [את כל חיל
עם ומדינה הצרים אותם וגו'] (אסתר ח' י"א) ואין קורין אלא על מפלתה של מלכות ,ומלכות
של אחשורוש הייתה קיימת לכן אין קורין ,אבל במלכות של יון שכילה אותה הקדוש ברוך
הוא התחילו נותנים הימנון ושבח ואומרים לשעבר היינו עבדים לפרעה עבדים ליון ועכשיו
עבדיו של הקדוש ברוך הוא אנו הללו עבדי ה' (תהלים קי"ג א')" .וכ"מ בברייתא דמגלת
תענית פ"ט יעו"ש.

 19וכן משמע קצת מדברי רבינו יונה (ברכות ח ,א) "ועיקר התקנה (דהלל) לא היתה אלא בנס שנעשה לכל
ישראל דכתיב וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם וגו' אבל בנס שנעשה ליחיד לא התקינו
לומר הלל".
 20וכ"כ להדיא הר"י מלוניל והמאירי בשבת שם ,אך יתכן דאזלו בזה לשיטתם ודלא כהנתבאר בשי' הרמב"ם.
אך ראה בדברי ירמיהו על הרמב"ם שמפרש דימי שמחה והלל באו משום נצחון המלחמה ,אבל עיקר היו"ט
והדלקת נרות קבעו משום נס דפך השמן יעו"ש ,וכ"כ בחי' מהרצ"א סוגיא ד' .ובמרכבת המשנה (אלפנדרי) ובידי
אליהו (גאליפאפא) כאן כתבו בדעת הרמב"ם דעיקר הקביעות ליום טוב ,ימי שמחה והלל ודאי תקנו משום נס
דנצחון המלחמה ,ורק הדלקת הנרות והקביעות דח' ימים תקנו משום נס דפך השמן .וכן נקט בפשיטות השדי
חמד (מערכת חנוכה אות ט' סק"ב) דאמירת ההלל תקנו משום נצחון המלחמה ,וכ"כ בס' עמק ברכה (עמ' קכד).
 21וראה בלקו"ש חכ"ה עמ'  . . " 240און אע"פ אז דער נס גשמי איז געווען די הקדמה או די סיבה פון דעם נס
רוחני (ווארום לולא דעם נצחון המלחמה וואלט ניט געקענט זיין חנוכת המקדש ובמילא אויך ניט דעם נס הנרות)
פונדעסטוועגן  ,נאך דעם ווי מ'האט שוין דעם נס רוחני ,איז דער דבר (ונס) גשמי ניט תופס מקום".
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ונראה דאי"צ לאפושי פלוגתתא ולומר דנחלקו הגמ' עם המדרש ,אלא די"ל דתרתי
איתנהו ביה ,והמדרש קאי על התקנה לומר הלל יום אחד משום נצחון המלחמה ,והגמ' קאי
על התקנה לאומרו כל הח' ימים דימי חנוכה וכש"כ לעיל.22
ו) עוד קשה דאם סב"ל להרמב"ם שחיוב שמחה וחיוב הלל הם שתי תקנות נפרדות
מחמת שתי סיבות שונות למה עירבבם יחד הרמב"ם ,הי' ליה תחילה להביא נס דנצחון
המלחמה ולבאר שמשום כך התקינו השמחה ,ורק אח"כ להביא נס דפך השמן שזוהי עיקר
הסיבה לקביעות ימי הלל.
ולאחרי כ"ז לכאו' היה יותר פשוט ומסתבר לבאר כנ"ל דשתי התקנות באו מחמת שתי
הסיבות ביחד ,וזה שנקבע היו"ט לח' ימים הי' מאחר שנס דפך השמן השלים והצטרף לנס
דנצחון המלחמה .23ומהו ההכרח לומר דחיוב השמחה וחיוב ההלל באו משתי סיבות שונות.
ולכאורה לומד הרבי כן מחמת חומר הקושיא איך חז"ל קבעו עיקר היום טוב משום נס
דפך השמן ,והיאך השמיטו חז"ל עיקר הטעם דנצחון המלחמה .ועל זה באה הביאור דכוונת
הגמ' היא רק להביא טעם לתקנת אמירת ההלל שזהו משום הנס דפך השמן כו'.
אך בנקל הי' אפשר לבאר דכוונת הגמ' להקשות למה תקנוה ח' ימים דוקא כמש"נ
בארוכה ,וראה בהערה ( 13וכן בהערה  )14שאף מעלה רבינו אפשריות זו וציין להפר"ח

 22ולהעיר דיש שגרסו בגמ' "לשנה אחרת קבעום שמונה ימים טובים בהלל והודאה" .ובדרך הזה אפשר ליישב
מה שכתב רש"י בערבי פסחים שלא יסתרו דבריו אהדדי במש"כ כאן בסוגיא דחנוכה .וראה בשבלי הלקט (סי'
קעד) בטעם השני.
 23ויומתק ביותר לפי מש"כ הפנ"י לשבת שם (ועוד אחרונים) דב' הניסים באמת היו להם תוכן אחד והצטרפו
זל"ז גם במשמעותם הרוחני ,וז"ל" :לכך נראה דעיקר הנס לא נעשה אלא להודיע להם חיבת המקום עליהם
כדאשכחן שנעשה זה הנס תמיד [אבות פ"ה מ"ב] שלא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם והואיל ואיתרחיש להו
ניסא בעיקר הענין שנגאלו גאולה שלימה מיד מלכות יון הרשעה שהיו אומרים לישראל כתבו על קרן השור
שאין לכם חלק באלהי ישראל וגזרו כמה שמדיות ועכשיו שנגאלו ונעשה להם נס גדול ששלטו בשונאיהם ,לכך
נעשה להם ג"כ נס זה בענין הנרות שהוא עדות לישראל שהשכינה שורה בהם כדדרשי נמי לענין נר מערבי אלא
שלאחר מיתת שמעון הצדיק אפילו נר מערבי לפעמים היה כבה והולך לכך נעשה להם נס בזה הענין ממש באותן
הימים שהיו עת רצון להודיע שחזרו לחיבתן הראשונה ,כן נראה לי נכון" .וראה גם מה שהבאנו משו"ת גליא
מסכת לעיל הערה  .14והמהר"ל בס' נר מצוה האריך לבאר באופן דומה לזה יעו"ש.
[ולהעיר ממה שביאר רבינו בכ"מ מה שתקנו מהדרין מן המהדרין בחנוכה דוקא ,וזה שנעשה למנהג פשוט
(ראה לקו"ש ח"א עמ'  ,92חכ"א עמ'  ,240חל"ה עמ'  307ואילך .אג"ק ח"ה עמ' צו ,קו-קז ,ח"י עמ' קנה ,ח"כ עמ'
צ .התוועדויות תשמ"ב כרך ב' עמ'  562ועוד)].
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שביאר עד"ז .24ולפי"ז לק"מ שהאריך הרמב"ם בנס דנצחון המלחמה מפני שזהו עיקר הסיבה
והקביעות להיו"ט ,אלא זה שהיא נמשך לח' ימים הי' מפני הנס דפך השמן.25
והאיברא שהמרדכי (שהביא רבינו בסוף השיחה) מפרש קושיית הגמ' הכי (שמקשה רק
אהא דתקנו הלל והודאה) ,אבל לדעתו שתיהם נתקנו משום סיבה רוחנית ,התקנה להודות
ולהלל תקנו משום נס דפך השמן ,וימי משתה ושמחה תקנו משום חנוכת המזבח .ועוד
דהמרדכי הוצרך לחלק ולבאר הכי ליישב הסתירה שהקשה בדברי חז"ל ,אבל בדעת הרמב"ם
לכאו' אין הכרח וצורך כלל להיכנס לכל זה ,וצ"ע.
ז) ונראה להוסיף קצת בהסברת הדברים במה שהוכרח לרבינו לפרש בדעת הרמב"ם
דאמירת ההלל באה משום הנס דפך השמן ,דהנה לגבי עיקר התקנה לומר הלל בחנוכה לכאו'
מצינו כמה סתירות בדברי חז"ל:
בגמ' שבת (כא ,ב) מבואר דהתקנה הי' משום הנס דפך השמן ,וכן שקבעו אותם בהלל
והודאה חכמי הדור לאחר שאירע הנס( ,וראה גם בערכין דף י ע"א דתקנו משום ניסא ,וכן
בכל הראשונים שהובאו לעיל בהערה  ,12וכן איתא במדרש מעשה חנוכה).
אולם בגמ' פסחים (קיז ,א) מבואר דיסודו מתקנת הנביאים לומר הלל על כל צרה וצרה,
ומפורש בראשונים דחנוכה בכלל ,הרי דזה לא הי' תקנה מחודשת שנתקנה והונהג ע"י חכמי
הדור ,וגם מבואר שם בראשונים דנתקנה על נצחון המלחמה (וכ"כ בפסיקתא רבתי שהובא
לעיל באות ה' ,ובכל הראשונים והאחרונים שצויינו בהערה )20
[ונציין שבדברי רש"י גופא מצינו סתירה ,דבע"פ (וכן בתענית כח ,ב) כתב דתקנו משום
הישועה דנצחון המלחמה ,ואידך בפרק במה מדליקין וכן בס' הפרדס הגדול (המצויין לעיל
בהערה  )20מבואר דתקנו משום נס דפך השמן].
ובפשטות הי' נראה ליישב דיסוד התקנה לומר הלל על כל צרה וצרה הי' כבר מזמן
הנביאים ,אולם הוטל הדבר על חכמי הדור לקבוע איזה צרה וישועה נכלל בזה ,וזה שאומר
הגמ' שקבעום ליו"ט בהלל והודאה ,הכוונה שיחול על אותם הימים תקנת אמירת ההלל
שתקנו כבר מימי הנביאים.
אך אי"ז ביאור מספיק ,דהא בגמ' בשבת נאמר שקבעום ליו"ט בהלל והודאה מפני הנס
דפך השמן ,ולא משום צרה ,ובפשטות הכוונה דהגדרת היו"ט היא (לא יו"ט גמור לענין איסור
מלאכה וכו' אלא) בהלל והודאה .ואי נימא דאמירת ההלל קבעו משום תקנת הנביאים
 24עוד יש לציין אשר לקושיא זו ישנם כבר תירוצים רבים לאין קץ הן בראשונים והן באחרונים ,והן בדרושי
דא"ח כמו שציין רבינו ,וראה בלקו"ש חכ"ה חנוכה עמ'  237ואילך ,ובהתוועדויות תשמ"ה ח"ב עמ'  968ואילך
לביאורים נוספים לקושיא זו.
 25ואולי יש ליישב קצת למה לא ניחא ליה לרבינו לבאר ככה ע"פ המבואר בלקו"ש חכ"ה עמ'  237ואילך עי"ש.
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לאומרו על כל צרה וצרה ,למה היא קשור כלל לזה שקבעו אותם הימים לימים טובים משום
נס דפך השמן .עוד צ"ע למה לא ציינו לזה הראשונים בשבת שזהו כבר מתקנת חכמים ,וכן
מדברי הרמב"ם שכתב שהתקינו חכמי הדור ,משמע דזהו תקנה חדשה שאינה קשורה לזה
שתקנו הנביאים.
והנראה לבאר כל זה ע"פ מה שחידשו האחרונים 26דאיכא ב' דיני הלל ,אחד שאומר
בתורת שירה וכהא דאומרין בליל פסח ,ואחד שאומרים בתורת קריאה בי"ח ימים שהיחיד
גומר בהם את ההלל ,והא לך לשון הר"ן (חי' הר"ן פסחים דף קיח ע"א ,ר"ן על הרי"ף דף כו
ע"ב)" :אבל רבינו האי גאון ז"ל כתב בתשו' 27שאין מברכין על הלל שבלילי פסחים לגמור
את ההלל שאין אנו קוראין אותו בתורת קוראין אלא בתורת אומר שירה שכך שנינו רג"א
אומר וכו' לפי' אנו חייבין להודות להלל וכו' ונאמר לפניו הללוי-ה ולפי' אם בא אדם לברך
משתקין אותו ,אלו דברי הגאון ז"ל וכן הסכימו הגאונים רב צמח ורב יוסף ורב יצחק בן גיאות
ז"ל".
מעתה ביארו האחרונים שכן הוא גם לגבי חנוכה ,שהנביאים תקנו לומר הלל בתור שירה
על כל צרה וצרה ,וזהו מה שאומרין הלל בחנוכה משום נצחון המלחמה ,ובנוסף לזה איכא גם
תקנה מחכמי אותו הדור שתקנו להגיד הלל (בעיקר) משום נס דפך השמן בתור קריאה של
יום טוב ,וזה הי' בכלל אותו תקנה שתקנו אותם הימים לימים טובים מצד עצם חפצת היום,
ולכן הר"ז בהלל והודאה.
וסמוכין לזה אפשר להביא מהא דאיתא במסכת סופרים (פ"כ ה"ט  -הובא בד"מ תכב ,ד)
לגבי הלל דחנוכה "וצריך לברך בתחילתו ולקרותו בנעימה" ,28ולכאורה צ"ע למה לאומרו
דוקא בנעימה – דרך שירה? בצפנת פענח שם מבאר ע"פ הנ"ל דאיכא ב' דיני הלל וההלל
שאומרים בנעימה היא בתור שירה משום הנס וזהו קשור לדברי הרמב"ם דבחנוכה איכא גדר
של ימי שמחה .ולפי"ז את"ש דהתקנה דאמירת ההלל בתור שירה  -בנעימה( ,וכן חיוב
שמחה) ,תקנו משום נס דנצחון המלחמה (ויסודו מתקנת הנביאים לאומרו על כל צרה).
משא"כ זה שנאמר בגמ' שקבעום ליו"ט בהלל והודאה ,הר"ז באה משום עצם קביעות ימי
אלו לח פצא של יו"ט להודות ולהגיד הלל ,וזה הי' תקנה חדשה שנתחדשה ע"י חכמי הדור,
ובעיקר משום הנס דפך השמן.
 26יסוד זה הובא ונתבאר בארוכה בס' ירח למועדים (אלשין) חנוכה סי' י' .וראה צפע"נ חידושים על מסכתות
קטנות מס' סופרים פ"כ ,צפע"נ מהדו"ת ח"א עמ' ט ,שו"ת ח"ב סי' ח' אות ג' ,ובארוכה בחי' הגרי"ז על הרמב"ם
הל' חנוכה שהאריכו דאיכא ב' דינים בהלל.
 27נד' בתשובות הגאונים  -שערי תשובה סימן קב.
 28נעימה  -פי' בקול נעים לקיים מה שנאמר (תהלים לד ,ד) ונרוממה שמו יחדיו (מס' סופרים שם) .ולהעיר
ממה שאומרין בתפלה בשירת המלאכים "בשפה ברורה בנעימה".
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והנה מזה שכתב הרמב"ם "ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים
האלו  . .ימי שמחה והלל " ,ברור שהכוונה להלל אחר שלא היו אומרין בלאו הכי משום נס
הנצחון (מתקנת הנביאים לאומרו על כל צרה) ,ועל זה בא רבינו לבאר דזהו אותו הלל שתקנו
חכמי הדור משום הנס דפך השמן ,וכפשטות הסוגיא בשבת שם.
וי"ל דתקנת אמירת ההלל בתור שירה (שעל זה כתבו הראשונים דזהו חלק ממצות שמחת
יו"ט) ,הרי היא שייכת טובא להגוף (שהשירה באה ע"י הגוף והיא מתענג בה) ,ולכן תקנו
אותו משום הצרה הגשמית .משא"כ אמירת ההלל שבאה בתור דין קריאה מחמת קביעות
ימים אלו ליום טוב בהלל והודאה ,הרי היא ענין רוחני ,וכמהלך רבינו בהשיחה.
ויש להוסיף מהמבואר בלקו"ש חכ"ג (עמ'  233הערה  )37בביאור הדבר למה סידר
הרמב"ם ההלכות של הלל בהלכות חנוכה דוקא וז"ל" :ואולי יש לומר טעם הדבר (ע"ד
הפשט) ,משום שחיוב הלל בחנוכה הוא חלק מעצם המצוה והתקנה דחנוכה (כלשון הרמב"ם
(פ"ג ה"ג .וראה שבת כא ,ב) :התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו . .
ימי שמחה והלל ,)29משא"כ בשאר הימים הוא חיוב נוסף על עצם ענין וקדושת היום וכיו"ב".
ולהאמור נראה דאכן תרתי איתנהו ביה :החידוש העיקרי המתבאר מדברי הרמב"ם היא
תקנת אמירת ההלל של חכמי אותו בתור קריאה ,שהיא הוה חלק מעצם קדושת היום "ימי
שמחה והלל" ,שתקנו הימים ליו"ט בהלל והודאה משום נס דפך השמן ,אבל אה"נ דבלאו
הכי הי' בו גם תקנת הנביאים דהוה ענין נוסף על עצם קדושת היום לאומרו בתור שירה
בעיקר משום הישועה דנצחון המלחמה.
ובכך יש ליישב מה שהקשינו (לעיל אות ד') דלכאו' מזה שהצריכו חז"ל לטעמים אחרים
אהא דלא תקנו אמירת ההלל בפורים מבואר דשפיר אומרין הלל על הצלה גופנית ,והביאור
בזה מכיון שעל ההלל שאומרין בתורת שירה אכן הי' מן הראוי לאומרו על הצלה גופנית ,ועל
זה בא רב נחמן לתרץ שם "קרייתא זו הלילא" ,והיינו דקריאת המגילה היא במקום שירת
הלל ,וכן תי' רבא ד"אכתי עבדי אחשורוש אנן" ,ולכן אין להגיד הלישנא "הללו עבדי ה'".
עכ"פ לפי כ"ז מיושב קצת ההכרח בדברי רבינו לחדש בדעת הרמב"ם דהתקנה דאמירת
ההלל תקנו משום הנס דפך השמן.
ויש להאריך טובא בכ"ז ,ועוד חזון למועד.
ונסיים בדברי רבינו (לקו"ש חכ"ג עמ' " :)234ויהי רצון ,אז דורך דעם בירור הלכה אין
הלכות הלל ,און אויך דורך דעם (מעשה הוא העיקר) משבח ומהלל זיין דעם אויבערשטן
אויף אלע נסים וואס ער טוט מיט אידן ,וואס מ'זעט בגלוי אז "יד ה' עשתה זאת"" ,כי ה'
 29ויש להעיר מלקו"ש ח"ג עמ'  916דיוק אחר בלישנא "ימי משתה" הנאמר בפורים.
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אלקיך הוא הנותן לך כח לעשות חיל" ,זאל מען זוכה זיין בקרוב ממש צו דער אמירת שירה
העשירית דלעת"ל און נאכמער – באופן של שיר חדש ,בגאולה האמיתית והשלימה ע"י
משיח צדקנו".

e
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גאולה ומשיח
בענין מצוות בטלות לעתיד לבוא
הת' נחום שיחי' וואלף
תלמיד בישיבה גדולה
בקונטרס "הלכות של תורה בעל פה שאינם בטלים לעולם" (סה"ש תשנ"ב ע' ואילך)
מבאר הרבי את נצחיותם של חוקי התורה בימות המשיח .הרבי שואל ,הרמב"ם בסןף הלכות
מגילה כותב "כל ההלכות של תורה שבעל-פה לא יתבטלו בביאת המשיח" ,ולכאו' צ"ע
ממסכת נדה (ס"א ,ב) שרב יוסף מתיר שם לקבור מת בבגדי כלאים אע"פ שכשהוא יקום
בתחייה יהיה לבוש בבגדי איסור ,כיון שמצוות של תורה יתבטלו בביאת המשיח ,ולכן בקומו
לא יהיה איסור במלבו שיו .ולכאורה זה סותר למ"ש הרמב"ם ש"הלכות תורה של בעל פה
לא יתבטלו בביאת המשיח".
ומתרץ כ"ק אדמו"ר מה"מ תשובה מחודשת לגמרי באופן הלימוד במאמר רב יוסף
"המצוות של התורה יתבטלו בימות המשיח".
הפירוש בזה שהציווים יתבטלו הוא שענין הציווי יתבטל .כלומר ,ענין הציווי הוא ,אמצעי
כדי להעביר מסר לאדם אחר ,אדם נפרד מהאדם המצווה ,אבל לעצמך ,לדוגמא ,איברי גופך
לא צריכים ציווי.
כך בימות המשיח ,כל מציאותם של בני ישראל תהיה דבר אחד עם הקב"ה ,דהיינו ,כל
הרגש של פירוד מהקב"ה יתבטל לגמרי ,ולכן לא יהיה צורך למצוות מלשון ציווי ,אלא כל
מציאותם של עם ישראל תהיה קיום המצוות דהיינו רצונו של הקב"ה.
דהיינו ,שהמצוות ותוכנם יהיו קיימים לעתיד לבא ,אבל לא בתור ציווי (שענינו כנ"ל
לצוות להזולת) ,אלא בדרך ממילא יקיימו אותם ,וכמו אבר של הגוף וכנ"ל.
וזה פשט דברי הרמב"ם "הלכות של תורה שבעל פה שאינם בטלים לעולם" ,הלכות בתור
גילוי רצונו של הקב"ה יהיו קיימים בשלמותם ,אך לא בתור ציווי.
ולכן מותר לאדם להיקבר בבגדי איסור ,כי מכיון שמצד גדרי העולם יהי' א"א שתתקיים
מציאות המנגדת לרצונו של הקב"ה ,לכן כשיקום בתחיית המתים יפסיקו הכלאיים להתקיים
עליו באופן ניסי ,כיון שהם מנגדים למציאות היחידה בעולם  -רצונו (הלכותיו) של הקב"ה.
ולהעיר ,הריטב"א במס' נדה (על אתר) מבאר את מימרת רב יוסף באופן דומה להנ"ל
ותוכן דבריו:
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כשאנו אומרים "מצוות של תורה יתבטלו בביאת המשיח" ,הכוונה היא ,שלא יהיה צורך
לצוות אותנו כיון שאנחנו נגיע למסקנה מוחלטת שצריכים לקיים אותם.
וצ"ב מה חידש כ"ק אדמו"ר מה"מ על ביאורו של הרשב"א?
ואוי"ל החילוק העיקרי הוא ,היחס בין המצוות והיהודי המקיימם.
לפי הריטב"א ,לע"ל ,קיומם של המצוות יהיו תוצאה מזה שהוא הגיע למסקנה בעצמו
שכך צריך להיות .אבל (אילו יצוייר) במקרה שאין לו הכרה זו ,לא יקיימם כיון שאין ציווי
לקיימם .נמצא שאין כאן שום קשר עצמי בין היהודי ורצונו של הקב"ה .משא"כ לפי ביאורו
של כ"ק אדמו"ר מה"מ ,כל המושג של ביטול המצוות הוא תוצאה מזה שמציאותו של היהודי
והקב"ה יתאחדו לגמרי .ולכן לא יתכן שהיהודי לא יקיימם ,ואדרבא הוא יקיימם ממילא.
ויהי רצון שנזכה לאחדות מוחלטת עם מצווה המצוות ו(כתוצאה מזה) ביטול המצוות
תיכף ומיד ממש.

e
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משיח אתא לאתבא צדיקיא בתיובתא
הת׳ השליח אהרן דוד שיחי' ראפאפארט
שליח בישיבה גדולה
בנוגע לביאת המשיח איתא (לקו״ת שמע״צ צב ,ב ,ועוד .וראה זח״ג קנ״ג ,ב ).ש״משיח
אתא לאתבא צדיקיא בתיובתא״ דהיינו (בפשטות) שא׳ מהחידושים של ביאת משיח הוא
שע״י ביאתו (יתגלה ש )-גם צדיקים (יש להם על מה לשוב ולכן) יעשו תשובה.
ולכאורה צ״ב ד״איך יהיו הצדיקים בע״ת הלא התשובה היא על חטא ועון שזה אינו שייך
כלל גבי צדיקים ואיך יהיו בע״ת (תער״ב ח״ג ע׳ א׳שה)״?
והנה ,לכאורה אפשר לתרץ עפמ״ש אדה״ז בנוגע לתוכן ענין התשובה (אגה״ת פ״ח)
שענין התשובה הוא ״והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה״ ,דהיינו שענין התשובה (אינה רק
ענין של תיקון ושיפור המצב שנוצר כתוצאה מחטא ועון ,אלא ענינה) הוא ״לשוב עד הוי׳
ב״ה ממש ולעלות מעלה מעלה [עד] למקורה ,ולדבקה בו ית׳..״ ,שתשובה זו שייכת גם גבי
צדיקים וגם אצלם צ״ל ענין זה דתשובה,
 כיון שעצם היותם בגוף הוי כבר ריחוק גדול ממעמדה ומצבה הקודמת ,שהרי ״אפי׳צדיק גמור עובד ה׳ ביראה ואהבה בתענוגים  . .אינה בטילה במציאות לגמרי  . .רק הוא דבר
בפ״ע״ (תניא פל״ה ,מד ,סע״א ורע״ב) ,״ולא יגיע למעלת דביקותו בה׳ בדחילו ורחימו בטרם
ירידתו לעוה״ז החומרי לא מינה ולא מקצתה ,ואין ערך ודימיון ביניהם כלל (שם פל״ז ,מח,
סע״א)"-
אבל עדיין צ״ע כיון שתשובה זו של צדיקים שענינה הוא ההתעלות והדביקות בא״ס ב״ה
שייכת גם עכשיו ,וא״כ א״א לומר שזהו מה שיתחדש לע״ל.
וא״כ הדרא קושיא לדוכתא מה הפי׳ בזה שלע״ל הצדיקים יעשו תשובה ,אלא עכצ״ל
שהכונה (אינה לעצם ענין התשובה (-ששייך גם עכשיו לצדיקים) ,אלא הכונה) הוא ,למעלה
מיוחדת בתשובה שזה (שייך עכשיו רק לבע״ת ו )-אינו שייך עכשיו לצדיקים ורק לע״ל
יתאפשר גם לצדיקים.
ובהקדם:
איתא (ברכות לד ,ב ).ש״מקום שבע״ת עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין״ דהיינו שיש
מעלה גדולה בבע״ת שמצד מעלה זו יש להם מעלה אפי׳ על צד״ג.
והנה מעלות הבע״ת אפשר לחלקם לב׳ חלוקות כלליים א) החידוש מצד נפשו של
הבע״ת ,ב) החידוש בבירור העולם מעבודתו של הבע״ת.
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א)״החידוש מצד נפשו של הבע״ת״ מתחלק לג׳ חלוקות פרטיות (ד״ה ביום השמיני
תשמ״א) )1 .הצימאון שלו )2 .התענוג ונח״ר למעלה מעבודתו )3 .הצמאון שלו.
הצימאון שלו :דהיינו גודל הצימאון של בע״ת לאלוקות (אפי׳ יותר מצד״ג) ,וכמו שכתב
אדה״ז בתניא (פ״ז יב ,א) ״וצמאה נפשו לה׳ כארץ עיפה וצי׳ להיות כי עד הנה היתה נפשו
בארץ צי׳ וצלמות היא הס״א ורחוקה מאור פני ה׳ בתכלית ,ולזאת צמאה נפשו ביתר עז
מצימאון נפשות הצדיקים כמאמרם ז״ל במקום שבע״ת עומדים כו׳״ .וכמ״ש ג״כ באגה״ת
(ספ״ח .צח ,ב) ״ומעלת בע״ת על צד״ג בזה היא  . .דאינון משכי עלייהו ברעותא דלבא יתיר
ובחילא סגי לאתקרבא למלכא וכו׳״[ .ובעומק יותר :צמאון זה אינו רק תוצאה מהעדר גילוי
אלוקות ״בארץ צי׳ וצלמות״ וכתוצאה מזה רוצה למלאות חסרונו ולהתקשר לאלוקות,
ועד״מ הצמא למים במדבר שכשימצא בור מים ירוץ לקראתו מרוב תשוקתו להשקיט
צמאונו ,אלא יותר ,שמכיון שמקום הס״א הוא מקום ״המות והטומאה״ הרי הוא בורח מזה
כבורח מן המות ״דאז הנה התעוררות הכוסף והתשוקה אל החיים הוא עוד יותר  . .שמההרגש
דלא טוב  . .נעשה עוד יותר הרגש יוקר החיים ( . .ו)בריחה זו היא במרוצה גדולה״ (סה״מ
תש״י ע׳ .])7
התענוג ונח״ר למעלה מעבודתו :דהיינו שדוקא מצד זה שהי׳ רחוק ונתקרב יש בזה תענוג
יותר מצד״ג ,״עד״מ  . .המלך  . .כשרואה את בנו שבא מארץ מרחק שיש זמן רב אשר לא
ראהו וכראות המלך את הבן נתמלא חדוה ותענוג ,וכן בנמשל  . .שנתרחק האדם בחטאו . .
מ״מ ע״י תשובה נתקרב למקורו ושרשו  . .וזה״ע במקום שבע״ת עומדים אין צד״ג יכולים
לעמוד״ (לקו״ת פג ,ד) ,ובהמשך שם (פד,א) ״והעונג מזה  . .שהוא בחי׳ פנימיות התענוג
יותר מהעונג שבמצות המלך״.
החידוש בעבודתו :דהיינו שמזה שתשובתם נעשה בדרך דילוג ושינוי ממהות למהות
חדש ,יש תענוג למע׳ מהחידוש שבזה .כלומר ,דכיון שתשובתם אינו שמתעלים ע״י עבודתם
מעט מעט מלמטלמ״ע אלא ש״סדר התשובה הוא . .בבחי׳ דילוג למע׳ מבחי׳ השתלשלות״
(לקו״ת סה ,א) ,דהיינו שמתנתק ממעמדו ומצבו הקודמת ועובר למעמד ומצב אחר לגמרי
[בשעתא חדא וברגעא חדא] ,ובל׳ הרמב״ם (הל׳ תשובה פ"ב ה"ד) ״אני אחר ואיני אותו
האיש שעשה אותן המעשים״ ,דהיינו שמשתנה ממהותו למהות חדש לגמרי ,הרי מהחידוש
שבזה נעשה נח״ר גדול למע׳ .שהרי עיקר התענוג הוא ״מדבר מחודש ונפלא  . .עד״מ
שעושין צחוק  . .שמעמידים חיות כארי ונמר שילחמו זע״ז  . .וכן יש  . .כמו ציפור המלומדת
לדבר כאדם ,ודוב מרקד ,שזהו חידוש גדול שיתפלא האדם  . .ויבוא לידי  . .תענוג גדול יותר
מכל ההתענוגים העצמיים .וכך יובן למע׳ שזהו מענין דבר מחודש ופלא  . .כמו ע״י התשובה
שלימה״ (תו״ח ויצא כד ,ד ואילך) .ובהמשך שם (כה ,ב) ״וזהו הטעם שבע״ת גדולים מצד״ג
שצ״ג אינם יכולים לעמוד במקום בע״ת״.
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והנה ג׳ מעלות אלו (-מצד נפשו של הבע"ת) שייכים (בעיקר) בתשובת הבע״ת ,ואינם
שייכים (כ״כ) בתשובת הצדיקים.
וכמו״כ המעלה האחרת שייך בעיקר לתשובת הבע״ת.
ב) החידוש בבירור העולם מעבודתו של הבע״ת ,אפשר לחלק ג״כ לב׳ חלוקות )1 :אופן
בירור הרע של הבע״ת )2 .הרע שהבע״ת מברר.
אופן בירור הרע של הבע״ת :הרע שמתברר ע״י הבע״ת מיוחד בזה שהרע מצד עצמו
מסכים להתעלות .דהנה ישנם ג׳ אופנים בבירור הרע והעלאת הניצוצות שלו .א) אתכפיא.
ב) אתהפכא  -ושניהם מצד העליון .ג) שהרע מצ״ע מתברר ומתהפך.
והביאור בקצרה:
א) בירור באופן של אתכפיא ,פירושו ,שעצם הרע נשאר במציאותו הקודמת ורק
שבפו״מ נכפף (התפשטותו) לגבי הטוב ,וכמו המתבונן בטיב האלוקות ושהוא מקור חיותו
וכו׳ וההכרח להתבטל אליו ,שאז הרע אינו מתבטל בעצם מציאותו ,אלא הוא ״מסכים״
להתבטל להטוב [דהיינו שיכול למצוא בעצמו ״מקום״ גם בשביל אלוקות] ,אבל עצם
מציאותו עדיין הוא רע [והחיסרון בזה הוא בשתים א) שעצם הרע נשאר במציאותו .ב)
שהטוב צריך לירד ממדרגתו ולהתאים א״ע לפ״ע הרע].
ב) בירור באופן של אתהפכא (-עבודת הצדיקים) ,פירושו ,שכתוצאה מגודל הגילוי אור
שנתגלה הרע מתבטל לגמרי בכל עצם מציאותו ולא נשאר כלל .ועד״מ ממלך שנכנס לבית
משפט שאז מצד ״באור פני מלך חיים״ גם הקטיגור יטעון לזכות הנטען[ .והחיסרון בזה הוא
שאין הרע נהפך מצד עצמו  -שהרע יבין ויקלוט פחיתותו ,ורק לגבי גודל העילוי מלמע׳
מתבטל לגמרי ,אבל בלא״ה לא הי׳ מתבטל כלל .ובמשל הנ״ל לא נהפכה דעת הקטיגור
שהנטען הוא זכאי ,ורק שלפני המלך מסתתמין טענותיו מצד גילוי אור המלך (ואפשר
שאח״כ ימשיך לקטרג עליו)] .ג) הרע מצ״ע מתברר ומתהפך ( -עבודת הבע״ת) ,פירושו
שהרע עצמו תופס פחיתותו ורוצה להשתנות ולהתעלות (ולא מפני גילוי אור עליון) ״והו״ע
התשובה דבע״ת אמיתיים  . .במרירות עצומה על עוצם ריחוקם ע״י העוונות ופשעים ר״ל
שמתמרמר בנפשו עד שמואס בחייו ממש כו׳ ,שעי״ז נהפך בעצם מהותו מרע גמור לטוב
ממש  . .ע״י התעוררות הנה״ב בעצמו ,שלו צר מהענינים שלו  . .וכתשובת ר׳ אלעזר בן
דורדיא דגעה בבכי׳ עד שיצאה נשמתו כו׳״ (תער״ב ח״ג ע׳ א׳שכה-ו).
וזהו מעלת אופן בירור הרע שבתשובת הבע״ת  -שהרע מצד עצמו נהפך ונתברר.
 ) 2הרע שהבע״ת מברר :דכיון ״שכל שנפל למטה מטה ביותר מורה ששרשו הוא לע׳
מעלה ביותר ,הרי מובן שניצוצות אלו (שנפלו בגקה״ט ובפרט בזדונות) הם מלמע׳ יותר גם
מהניצוצות דדברים הגשמיים (המותרים) שמתבררים  . .והיינו שבתוהו גופא הם בבחי׳
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נעלית יותר ,דזהו שארז״ל במקום שבע״ת עומדין אין צד״ג יכולים לעמוד בו ,לפי שבע״ת
מבררים מגקה״ט וצד״ג מבררים רק מנוגה״ (סה״מ מלוקט ח״ב ע׳ קכ״ז ד״ה בסוכות תשבו,
וראה ג״כ ד״ה ושבתי בשלום ס״כ ע׳ קע״ג ואילך).
ועתה נבוא לברר באיזה ממעלות אלו אמרינן שצדיקים יזכו להם לע״ל ,והטעם ע״ז.
דהנה עיקר החידוש שיתחדש לע״ל שכתוצאה מזה יעשו הצדיקים תשובה הוא ״שבימות
המשיח יתגלה בחי׳ שם מ״ה כמו שהוא בעצם  . .ואז יבואו הצדיקים לבחי׳ הביטול בפנימיות
יותר בעומק אחר עומק  . .שלפ״ע הקירוב והמעלה כן יחשב החטא כו׳ ,ולפ״ז יבאו הצדיקים
לבחי׳ תשובה עילאה ביותר מתשובת הפחות ערך כו׳.
וזה שתלוי תשובתם במשיח דוקא לפי שבו יאיר אור דשם מ״ה החדש מבלי העלם ולבוש
כלל . . ,שיתעלו אז הצדיקים במעלה עליונה בבחי׳ הביטול שלהם כו׳ ,ועי״ז דוקא הוא
התשובה שלהם כו׳ . . ,ע״י התשובה במה שיחשבו חוטאים ביותר שזהו ג״כ מצד הגילוי דשם
מ״ה כו׳ (המשך תער״ב ח״ג ע׳ א׳שמג-ד)".
דהיינו שמצד גודל הגילוי אלוקות דלע״ל ,גם צדיק כחוטא יחשב לפ״ע גדולתו ית׳
שיתגלה לע״ל ,וזה יפעול שגם הם יעשו תשובה.
ולפ״ז ,שהחידוש דלע״ל הוא רק תוצאה מהמבט החדש על מהי עבודה אמיתית לפ״ע
גדולתו ית׳ ,ולא שמשהו ישתנה בפו״מ ,הרי בודאי א״א לומר לומר שלצדיקים יהי׳ המעלה
הה׳ דלעיל  -בירור הרע התחתון ביותר  -גקה״ט ,כיון שסו״ס אין להם שייכות לגקה״ט.
וכמו״כ (בפשטות) א״א לומר שיהי׳ להם מעלה הב׳  -התענוג ונח״ר מעבודתו (דהיינו התענוג
דבן רחוק שנתקרב) ,כיון שבגלל גילוי עצמותו ית׳ הרי לא יתרחקו הצדיקים יותר מכמו שהם
(באמת ,ורק מצד ההרגש שלהם ,כתוצאה מהתגלות גדולתו ית׳).
ומאידך לכאו׳ יהי׳ להם מעלה הג׳  -החידוש בעבודתם ,כיון שיהי׳ להם שינוי ועלי׳
וחידוש שבאי״ע.
וכמו״כ  -והעיקר  -יהי׳ להם המעלה הא׳  -גודל הצימאון ,ומעלה הד׳  -האופן שהוא
מברר הרע (שתלויים זב״ז ,דמכיון שהוא בעצמו מבין גודל ריחוקו מה׳ ( -שעי״ז הרע עצמו
מתברר) ,זה גורם הג דלת צמאונו להתקרב אליו ית׳) .שבזה דוקא מתבטא החידוש דלע״ל
יחוד מ״ה וב״ן ,אופן הבירור מלמעלמ״ט  -עבודת הצדיקים ,ואופן הבירור מלמטלמ״ע -
עבודת הבע״ת.
זהו הביאור הנפוץ בספרי חסידות אודות הענין דיחוד מ״ה וב״ן  -מעלת צדיקים ובעלי
תשובה דלע״ל.
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אבל דרך אחרת ומחודש לגמרי יש לכ״ק אדמו״ר מה״מ ,ובעז"ה יודפס בקובץ הבא .ונזכה
לדרגת תשובה זו בהתגלות מלכנו תיכף ומיד ממש.
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הלכה
כוחה של תפילה בלשון הקודש
ליקוט מראה מקומות
הת' פינחס דוב שיזגאל
והת' אברהם ישעי' סברדלוב
תלמידים בישיבה גדולה
בשולחן ערוך סימן ק”א ס”ה כתוב :עדיף להתפלל בלשון הקודש ,אבל אם אין אתה מבין
את פירוש המילות (עם הארץ) ,אז אף-על-פי שביכולתו לבטא את המילים כראוי בלשון
הקודש ,עדיף להתפלל בלשון שהוא מבין .אפילו כשמתפלל ביחיד ,שזה זמן שלכתחילה טוב
יותר להתפלל בלשון הקודש ,אם הוא לא מבין את תרגום המילים ,אז יכול הוא להתפלל
בלשון שהוא מבין .הסיבה לכך היא ,כיון שהבנת המילים עדיפה יותר מלשון הקודש.
המגן אברהם בסימן ק"א כותב בשם ספר חסידים -סימן תקפ"ח -יותר טוב להתפלל
בלשון שאתה מבין (כמ"ש אדה"ז) רק אם אתה ירא שמים אמיתי ,כי ירא שמים בטוח יתפלל
עם הכוונ ה הנכונה ,אבל אם הוא לא ירא שמים יותר טוב שיתפלל בלה"ק .חשיבותה של
תפילה בלשון הקודש נובעת מכמה סיבות ומהם:
א .זוהי השפה שבה מדבר הקב"ה לנביאים ,כמו שרואים ברמב"ן פרשת תשא.
ב .ועוד ,אמרו חז"ל שהקב"ה ברא את העולם בלשון הקודש .מהכא כתיב "לזאת יקרא
אשה כי מאי ש לקחה זאת" (כידוע שחוה נלקחה מגופו של אדם) הכוונה היא :המקור של
השם אשה (שהוא איש) ,אינו כמו שם המבוסס על שם אחר (כמו שפות אחרות) ,אלא שעצם
מציאותה של אשה מתבטאת במילה זו ,כיון שנלקחה מאיש!
.
ג .ועוד ,התפילה תוקנה על ידי אנשי כנסת הגדולה ,שהם היו מאה ועשרים זקנים ,ומהם
כמה נביאים שהיו מתקשרים ומדברים עם הקב"ה בלשון הקודש ,והם עברו על כל מילה
ומילה מהתפילה ,ותיקנו כמה צירופי מילים שבהם מוכנס כמה וכמה סודות .וכשאנחנו
אומרים את מילים אלו ,בסדר שהם תיקנו ,אז תפילתנו מתקבלת אצל הקב"ה בדרך הנכונה.
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החתם סופר כותב ,שהדרך היחידה להתפלל בלעז היא באקראי ,ולכן אין למנות שליח
ציבור המתפלל באנגלית או בלשון שאינה קודש .וסיבתו היא למנוע שכחת לשון הקודש
מבין ההמון(,דבר שהיה שייך מאד בימיו ,כיון שהיו כמה יהודים שהחליפו את הקטעים
בתפילה שמדברים על קיבוץ גלויות וירושלים ...והכניסו אותם בלשונם ,כיון שלא רצו
שתפילתם תתקבל -לא רצו את הגאולה -וידעו את כוחה של לשון הקודש ויראו שמא
תפעול את פעולתה).
נמצא מכל הנ"ל ,אשר מותר להתפלל בכל לשון ,בין ביחיד בין בציבור ,מ"מ כמה גדלה
מעלתה של תפילה בלה"ק .ומכאן רואים את החשיבות והצורך לדעת מה אנו אומרים
בתפילה ,וללמוד את פירוש המילות.
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ההוא סבא דגחין ושתי
א' מהתמימים
בשו"ע המחבר סי' רעא סי"ד איתא בנוגע קידוש "ומכל מקום מצוה מן המובחר שיטעמו
כולם" (מכוסו של המברך).
ובביאוה"ג ציין דמקורו מפסחים ק"ו א'.
ונראה דהכוונה להמסופר שם" :ר' אשי איקלע למחוזא אמרו ליה ליקדש לן מר קידושא
רבה הבו ליה .סבר מאי ניהו קידושא רבה? אמר מכדי כל הברכות כולן בורא פרי הגפן אמרי
ברישא .אמר בורא פרי הגפן ,ואגיד ביה .חזייה לההוא סבא דגחין ושתי ,קרי אנפשיה החכם
עיניו בראשו".
הרי דלומד הגר"א מהנהגת ההוא סבא שטעם היין ,דכך הוא מצוה מן המובחר לכולם
שיטעמו מכוסו של המברך.
אולם הקשה בדבר שמואל דלכאו' אינו מובן ראייתו ,דמעשה שהי כך הי' ואיך נלמוד מזה
הנהגה לרבים .ועוד בפשטות הרי הי' לו כוס לעצמו ולכן הי' שותה מכוסו ,1משא"כ
כשהמקדש שתה כבר מכוסו מלא לוגמיו מנ"ל שהמסובים יצטרכו ג"כ לשתות מכוסו של
המקדש?
ויש להוסיף עוד מה שצ"ע ,דהא כתבו התוס' בברכות (מז ,א ד"ה אין המסובין) דההוא
סבא שתה דוקא כדי להראות לו מעשה שלא היה צריך לומר יותר ,ונמצא שבדרך כלל לא
הי' עושה כן .והשתא לפי דברי הגר"א שפי' ששתה מכוסו של המקדש ,לכאורה איכא הידור
לעשות כן בכל מקרה.
והנה בנוגע לעיקר העובדא דההוא סבא ,הקשו הראשונים היאך שתה קודם המברך ,דהא
אמרינן בברכות (מז  ,א) אין המסובין רשאין לטעום עד שיטעום המברך.
וראה בריטב"א וברא"ש שתי' "ויש לומר שפשט ידו ליקח הכוס לפי שהי' מאריך אבל
עדיין לא שתה".
והי' אפשר לפרש דבריהם שפשט ידו לקחת כוסו של המברך לטעום מכוס של ברכה.

 1וכן פי' התוס' כאן בד"ה הוה גחין ושתי ,וכן בדף צט ,ב ד"ה לא יפחתו לו מד' כוסות ,וכ"פ רוב הראשונים.
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אך מהמשך דברי הרא"ש נראה דאי"ז הכוונה ,כ"א שפשט ידו לקחת כוס הפרטי שלו,
וז"ל" :ויש שנוהגין לשפוך מכוס של ברכה לשאר כוסות ,והכא משמע דלא צריך דההוא סבא
שתה מכוסו 2אע"פ שלא שתה מברך ושפך (מברך) מכוס ברכה לשלו.
אך שוב מיישב הרא"ש" :ונ"ל דאין ראי' מהכא דאיכא למימר דגחין והגביה כוסו להושיט
למברך שישפוך לכוסו .וגחין ושתי דקאמר פי' גחין ליתן כוסו כדי לתקנו לשתות".3
ולפי"ז יש לפרש שכך היו נוהגין כולם ,שהושיטו כוסות שלהם להמברך שישפוך מכוסו,
שכולם יטעמו מכוס של ברכה .והזקן הזה הי' הראשון שקפץ והושיט ידו ,מכיון שר' אשי הי'
מאריך בסיום הברכה.
ולאור פי' זה מתיישבין היטב דברי הגר"א.4
ולהעיר אשר בשו"ע אדה"ז בהל' קידוש (סי' רעא סכ"ה) העתיק לשון הטור ומחבר
"ומכל מקום מצוה מן המובחר שיטעמו כולם".
אולם בהל' הבדלה (סי' רצו ס"ו) כתב "אין צריך להטעים מכוס של הבדלה להשומעים
כמו שצריך בכוס של קידוש אלא המבדיל רגיל לשתותו כולו" .ומהכא משמע קצת שזהו
יותר מסתם מצוה מן המובחר.
[אולם ברור מכ"מ בשו"ע אדה"ז דאי"ז מעכב ,ודלא כמו שהביאו האחרונים חידוש גדול
בשם הגרי"ז לענין קידוש היום ואכ"מ].
ובהזמנות אחרת נרחיב בע"ה בשי' אדה"ז בזה.
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 2צע"ק הלשון "שתה מכוסו" דכבר פי' הרא"ש שפשט ידו אבל עדיין לא שתה עד ששתה המברך.
 3ומזה משמע דחולק על פי' התוס' שהבאנו מברכות שפי' שכל הנהגתו הי' יוצא מן הכלל רק להראות לו
שאי"צ לומר יותר.
 4אך עדיין צע"ק שהרי הרא"ש כתב דבריו בתור ישוב להמנהג  -לשפוך מכוס של ברכה לשאר כוסות -
שיתאים עם העובדא כאן ,אולם לא הרבה לכתוב שזה מהווה ראי' ומקור למנהג הזה ,כי לכאו' הרי קשה להביא
ראי' מעובדא זה לדינא כנ"ל .ובאמת גם הגר"א בפשטות לא כיוון לומר דזהו מקורו של ההלכה ,כ"א דלפי' של
הרא"ש מצינו רמז קדמון בחז"ל למנהג זו.

