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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
"הודו להוי' כי-טוב כי לעולם חסדו" "ואין טוב אלא תורה".
מתוך שבח והודי' להשי"ת הננו מתכבדים להגיש בפני קהל מחבבי תורה ,רבנן
ותלמידיהון ,תלמידי התמימים אנ"ש והשלוחים ,קובץ 'הערות תמימים 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 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)" .ובמיוחד כאשר
מקבלים נתינת כח מ"-זמן חירותינו" לצאת מהמיצרים וגבולות העומדים לשטן
בדרכינו להיות בן חורין אמיתי" ,שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה".
ועוד ענינים רבים שעליהם דיבר כ"ק אדמו"ר.
ובהתאם לכך 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!".
*
קובץ זו רואה אור לכבוד יום הגדול י"א ניסן ,יום הולדת הקי"ז של כ"ק אדמו"ר
נשיא דורנו ,הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה .כבר ידוע מעלת לידת צדיק בכלל,
"דנתמלא הבית כולו אורה" ,ובפרט לידת נשיא הדור ,שהנשיא הוא הכל ,דהיינו
שנתמלא כל העולם כולו אורה.
וגם ידוע שיחת כ"ק אדמו"ר (פורים תשל"ב) ,שמבקש מתנה ליום הולדת שלו,
דהיינו הוספה בלימוד התורה .ויהי רצון שכולנו ,אנ"ש דמדינת אוסטרלי' בתוך כל
אחינו בית ישראל ,נזכה להוסיף בלימוד התורה כרצון כ"ק אדמו"ר .ועי"ז נזכה
לגרום נחת רוח רב לכ"ק אדמו"ר.
*
וכאשר באים א נו לקראת חג הפסח "זמן חירותינו" חלק נכבד מקובץ זה שייך
לענינא דיומא ,לא רק בהלכה ,אלא גם בפילפול הסוגיות .ומכיון שהמסכת
הנלמדת בישיבתינו (וברוב ישיבות חבדיות) השתא הוא מסכת פסחים ,לכן
כשכותבים איתא במכילתין וכדו' בסתמא פי' מסכת פסחים.
*
"פותחין בדבר מלכות" – אי לזאת ,אנו מדפיסים שיחת שבת הגדול ערב י"א
ניסן התשמ"ט שבו מבאר כ"ק אדמו"ר את תוכנו של יום זה.
*
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
הבאים בעזהי"ת ,ולזכות בהם את הרבים.

וזאת למודעי :שעברנו ועבדנו על תוכן ההערות והביאורים עד מקום שידינו
משגת ,הן בנוגע לתוכן והן בנוגע לטעויות הדפוס ,אך "לא עלינו המלאכה לגמור"
ו"שגיאות מי יבין".
ואנו תפילה שע"י העיון וההעמקה בלימוד התורה ,נזכה להגילוי ד"תורה חדשה
מאיתי תצא"” ,לבאר להם סוד טעמי' ומסתר צפונותיה" ,ויקויים היעוד ”ומלאה
הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" ,בביאת משיח צדקנו ,במהרה בימינו אמן.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

המערכת
אור לב' ניסן ,ה'תשע"ט
מלבורן ,אוסטרליא
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שיטת התוס' בדעת חיזקי'
הת' השליח ישראל יעקב שיחי' הכהן בלסברג
שליח בישיבה גדולה
איתא במכילתין (כ"א ,ב) "אמר חזקיה מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה ,שנאמר לא יאכל
חמץ ל א יהא בו היתר אכילה ,טעמא דכתב רחמנא לא יאכל חמץ הא לא כתב לא יאכל הוה
אמינא איסור אכילה משמע איסור הנאה לא משמע ,ופליגא דרבי אבהו ,דאמר רבי אבהו כל
מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה (משמע)".
ובתוס' שם איתא בד"ה "כל מקום שנאמר לא יאכל  -וא"ת יהא נהנה מחמץ בפסח בכרת
דהא כתיב כי כל אוכל חמץ ונכרתה ,וכי תימא אין הכי נמי ,א"כ לקמן (כג ,ב) דבעי "מאי
איכא בין חזקיה לר' אבהו" לימא דאיכא בינייהו הא? ואור"י דלא יאכל ולא תאכל ילפינן מלא
תאכלו אבל כי כל אוכל לא ילפינן מלא תאכלו".
והיו צא מדבריהם :דאף אם נאמר דלדעת ר' אבהו הנהנה מחמץ חייב כרת ,מ"מ כיון
דלחזקי' אינו חייב כרת הוה לי' להגמ' להלן בדף כ"ג למימר דאיכא בינייהו הא.
דמהכא משמע דפשוט להתוס' דלחיזקי' אין סברא לחייב כרת אהנאה.
ויש להקשות ע"ז מדברי התוס' לקמן (כ"ח ,ב) .דלהלן איתא בגמ' "מאי טעמא דרבי
יהודה [שאוסר חמץ מחצות ביום י"ד] ,תלתא קראי כתיבי "לא יאכל חמץ"" ,וכל מחמצת
לא תאכלו"" ,לא תאכל עליו חמץ" ,חד לפני זמנו [בע"פ] ,וחד לאחר זמנו [לאחר הפסח],
וחד לתוך זמנו [תוך הפסח].
ובתוס' ד"ה "וחד לפני זמנו  -וא"ת ולחזקיה מנלן איסור הנאה לפני זמנו ,דליכא אלא חד
לא יאכל ,וההוא מסברא מוקמינן לתוך זמנו? ואור"י כיון דחד מהנהו קראי משמע איסור
הנאה לא נחלק ביניהם".
ז"א כיון דבפסח איכא חד פסוק דמשמע אכילה והנאה ,אין לחלק בין שאר הפסוקים.
וא"כ אמאי אמרי התוס' דאף אם נאמר דלדעת ר' אבהו הנהנה חייב כרת ,מ"מ כיון
דלחזקי' אינו חייב כרת הוה לי' להגמ' (כ"ג ):למימר דאיכא ביינהו הא? הרי לפי דבריהם
דלהלן בדף כ"ח אפילו חזקי' מודה דבחמץ אכילה והנאה משמע ,ולכן לא קאמרי הגמ' דאיכא
בייניהו הא ,כיון דבאמת דכולי עלמא מודי דהנהנה מחמץ חייב כרת?
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ואין לומר דלאחר דתירץ ר"י " -דלא יאכל ולא תאכל ילפינן מלא תאכלו אבל כי כל
אוכל לא ילפינן מלא תאכלו"  -אין עוד מקום לשאלה זו ,כיון דלא אמרינן לא נחלק אלא
בלשונות הנ"ל 1משא"כ "כי כל אוכל" כן נחלק,
כיון ש-
א) ר"י אמר סברא זו לדעת ר' אבהו 2שלמד דלשון אכילה הנאה משמע (ובלשון הר"ן
"משמעותא דלישנא") ,ולכן יש מקום לחלק בלשונות הנ"ל ,משא"כ לדעת חזקי' שבוודאי
לא דייק כך הכא (גבי "לא יאכל")  -דאכילה הנאה משמע  -כיון דבשאר התורה לא דייק כך,
אלא ,הכא מדשני התורה בדיבוריה 3למימר "לא יאכל" הנאה גם משמע היינו דאיכא איסור
הנאה ,ועכשיו גם אם נאמר "לא נחלק" ,הכוונה היא ,כיון דמצינו בחד קרא דיש גם איסור
הנאה ,לכן אין לחלק בכל הפסוקים גבי חמץ ,וכל אכילה גם איסור הנאה הוה בכלל ,אבל זה
גילוי מילתא בעלמא ולא מהלשון עצמו (כמ"ש 4הר"ן בדעת ר' אבהו ע"ש) ,והשתא אין
סברא לחלק בין לשונות הנ"ל כיון דאין זה דיוק בלשון.
ב) תוס' בתירוץ זה ,לא הוו ידעי מתירוץ ר"י ,או דלא סברי כתירוץ ר"י ,דא"כ ,לא הוה
להו לחלק בין ר' אבהו לחזקי' ולתרווייהו ליכא ללמוד "כי כל אוכל" מ"לא יאכל" וכו'.
במילים אחרות ,מזה שתוס' מציעים דלר' אבהו כן לומדים "כי כל אוכל" מ"לא יאכל"
וכו' מכאן רואים אנו שבשלב זה בתוס' לא תפסנו חילוק זה עדיין.5
וא״כ הקושייא במקומה עומדת.

 1ע״ד שאלתו של השפת אמת על המהרש״א וז״ל ״ועל זה לא שייך כלל להקשות דכרת נמי לחייב דנהי דלא
תאכל פירוש הנאה מטעם לא נחלק אבל לא כי כל אוכל כמ״ש התוס׳ כאן אליבא דר׳ אבהו״ ,וראה הערה .5
 2ראה הערה קודמת ,״אבל לא כי כל אוכל כמ״ש התוס׳ כאן אליבא דר׳ אבהו״.
 3לשון רש"י בדף כג :בד"ה איכא בינייהו "דחזקיה סבר הני תרי מדשני בדיבוריה איתסר".
 4להעיר שאפשר לדייק מלשונו כתירוץ השער המלך ,וז"ל הר"ן "לגלויי אתא דכל לאוי דכוותה מתסרי נמי
בהנאה אע"פ שאינה בכלל לשון אכילה" לקמן בפנים.
ואולי יש לחלק בין לאווין דחמץ דהווה חלק מענין אחד ,לבין לאווין נפרדים אחד מהשני ,ויש לברר.
 5כן מוכח מדברי השפת אמת שהובא בהערה  1שהקשה על דברי המהרש"א מכח תירוצו של ר״י ,ובכל זאת,
הולך ומתרץ את סתירת התוס׳ מכאן לדכ״ח (שכתבנו בפנים) באופן אחר! ובהשקפה ראשונה אינו מובן כלל,
ממ״נ אי דחי׳ זו [דאין אומרים לא נחלק אלא בין לשונות הנ״ל משא״כ ״כי כל אוכל״] יש בה ממש לדחות את
קושיית המהרש״א ,מאי קא קשיא ליה על תירוץ הא׳ דהתוס׳ ,היה אפשר לתרץ כך גם הכא! (דהיינו ״האין
לומר״ דהפנים).
אלא כמובן דאין להקשות כך ,כיון דבתירוץ הא׳ בהתוס׳ לא סברינן כתירוץ ר״י ,כבפנים ,משא״כ קושיית
המהרש״א היא על תוס׳ בדכ״ג( :וכ״ח ):אשר באים לאחר תירוצו של ר״י ,ולכן תמה על קושיית המהרש״א
וק״ל.
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וראה שער המלך הל' חו"מ פ"א ה"ב שהקשה כך ,ותירץ 6וז"ל ויש ליישב בדוחק ולומר
דעד כאן לא קאמר ר"י דלא נחלק ביניהם אלא גבי לאוין ,דכיון דחד מהנהו לאוי איירי באיסור
ההנאה ואהנאה נמי קא אזהר רחמנא ,לא נחלק ביניהם לומר דבהאי לאו דלאו דלא תאכל
עליו חמץ לא אזהר רחמנא אהנאה ,אבל באיסור כרת דחמיר טפי איכא למימר דליכא כרת
אלא באכילה גרידא ,ודוק .עכ"ל
ויש להעיר,
המהרש"א בדף כ"ח ,ב בד"ה חד לפני זמנו כו' ואור"י כיון דחד מהני קראי משמע איסור
הנא ה לא נחלק ביניהם עכ"ל :כותב וז״ל יש לדקדק מדבריהם דהכא אדבריהם דלעיל שכתבו
תימה לרשב"א לימא דא"ב חמץ נוקשה כו' דמרבינן ליה מכל מחמצת לא תאכלו דלחזקיה
שרי בהנאה כיון דלא כתיב לא יאכל ולר' אבהו כו' ע"ש ,הא איכא לתרוצי כי הכא ,כיון דחד
מהנהו קראי איסור הנאה משמע לא נחלק ביניהם ,דליכא למימר דא"כ להוי נמי חמץ נוקשה
בכרת משום דלא נחלק ביניהם ,דא"כ ה"נ מהאי טעמא הכא בלפני זמנו ולאחר זמנו ליהוי
בכרת ,וי"ל דאיכא הכא שום מיעוטא 7לר"י דתוך זמנו בכרת ואין לפני זמנו ולאחר זמנו בכרת
וק"ל .עכ״ל
שמדבריו מובן דאי לאו האי מיעוטא ,כן הוה לן למימר "דלא נחלק" אפילו לגבי כרת,
כמו הכא גבי הנאת חמץ דליכא מיעוטא ,וא"כ הדרא קושיא לדוכתא אמאי נקטו התוס'
בפשטות דלחזקי' אין כרת בהנאת חמץ?
וביאור הענין בהקדם:
התוס' (כ"ב ,א) כתבו בד"ה "ורבי שמעון  -וא"ת תיקשי לחזקיה מרבי שמעון דסבירא
ליה דלא תאכלו איסור הנאה משמע מדאסר גיד הנשה? וי"ל כיון דסבר אין בגידין בנ"ט סברא
הוא דכי אסור בהנאה נמי אסור ,דלא שייכא ביה אכילה .עכ"ל
ומקשה הדבר שמואל ומתרץ וז״ל וצ"ב כיון שאין בגידין בנותן טעם גם הנאה אין כאן
וכאכל עץ בעלמא ,אלא שחידשה תורה דאעפ"כ חייב עליה ,ומינה ליה לרבות הנאה וכו'
אלא שבאכילת גיד גם הנאה לא הווה כיון דאב"ג בנו"ט ,ובפי' התוס' אפ"ל דאב"ג בנו"ט
היינו אף בלא אכילה ויבואו שניהם ,ומ"ש דל"ש בי' אכילה היינו הנאת אכילה .ומ"מ כל חד
וחד כדיני'  -דאוכל חייב מדין אוכל ולא מדין נהנה וכו' .עכ"ל

 6עיין הגהות רע"א על שער המלך שתירץ באופן אחר.
 7ויש לתמוה עליו דאישתמיטתיה קרא דכתיב להדיא "ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום
השביעי" משמע דליכא כרת אלא באותו זמן בלבד .זה לשונו של הפני יהושע .ואולי יש להציל את המהרש"א
כיון דבקרא דתשביתו "ביום הראשון" ,ראשון מעיקרא משמע ,יש לומר גם כאן ראשון דמעיקרא משמע ולכן
ליכא למעוטי כרת מהכא.
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ביאור דבריו בפשטות,

כיון דכל אכילה יש בה גם כן הנאה אי אפשר לחלק ביניהם ,8ולכן כשאסרה התורה אכילה
רק אכילה משמע  -ומטעם מיוחד הקפידה התורה על הנאת אכילה ,כיון דהוי הנאה תמידית
או דהאיסור נעשה דם ובשר כבשרו  -משא"כ שאר הנאות ,ולכן כשנהנה בלי אכילה אינו
חייב [או שאינו אסור כלל או הווה כחצי שיעור .]9אבל הכא בגידים כיון שאין בו טעם ולא
שייך בו אכילה (היינו אכילה עם הנאה) ,וזה שבכל זאת אומרת לנו התורה "לא יאכלו" (שיש
איסור באכילתו) ,היינו איסור אכילה אפילו בלי הנאה ,וכיוון שגילתה לנו התורה שאנו
חייבים אפילו על אכילה בלי הנאה כך אנו חייבים על הנאה בלי אכילה.
היוצא מדבריו בפשטות ,לדעת חיזקי' אכילה וההנאה שבה ,הם בלתי נפרדים.
10דאכילה

מה שאין כן לדעת ר' אבהו דסבר דהנאה שבאכילה הווה כמו שאר הנאות או
היא רק דוגמה להנאה כל שהיא ,ובאמת חייבה תורה את האדם אפילו על הנאה בלבד.

ע"פ יסוד זה אפשר לומר דהתוס' נקטו בפשיטות דלחיזקי' אין כרת בהנאה ,כיון דלא
יעלה על הדעת לומר מאחר שהתורה חידשה הכא "לא יאכל" השתא הוי אכילה והנאה
שווים! הרי זה היפך הגדרת הנאה לשיטת חזקי'! אלא קאי חיזקי' לדעתי' דיש הבדל מהותי
בין אכילה להנאה ,ומחידושה של תורה יש לרבות הנאה ללאו ותו לא ,ומסברא "דלא נחלק"
יש ללמוד ללאוין אחרים( 11לפני זמנו ,ולאחר זמנו ,לדעת ר' יהודה) ,דהנאה ג"כ באיסור
חמץ ,משא"כ כרת דהוי חמור טפי לא ריבתה התורה להנאה ,כיון דהוי כחצי שיעור או דלא
הווה הנאה תמידית כאכילה.
ובזה יומתק לשונו של השער המלך "דעד כאן לא קאמר ר"י דלא נחלק ביניהם אלא גבי
לאוין וכו' אבל באיסור כרת דחמיר טפי איכא למימר דליכא כרת אלא באכילה גרידא".
ובמילא מובן דאין קושייא לפי המהרש"א ,כיון דהוא רצה לרבות כרת לאוכל לפני זמנו!
ואי לאו להאי מיעוטא הווה מרבינן כרת לאוכל לפני זמנו ,כיון דאין בזה חידוש לחייב כרת
על אכילה.

 8ודומה לזה מביא השפת אמת וז"ל ומפי מורי זקני שמעתי לתרץ דהא דהנאה בכלל אכילה היינו דאכילה יש
בו ג"כ הנאה ולכן הנאה בלבד הוי כחצי שיעור עכ"ל.
 9כמו שכתב המ"מ הל' מאכלות אסורות פ"ח הט"ז ,וכן הביא השפת אמת בשם זקינו.
 10רמב"ם בספר המצוות.
 11ראה הערה 3
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גדר הכלל :דברים שבלב אינן דברים
הגאון החסיד הרב שלום דובער הכהן גוטניק ז"ל
הרב גוטניק כיהן בקודש למעלה מיובל שנים כר"מ בישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש,
רב דביהכ"נ אהבת שלום דקאלפילד ,וחבר ואב"ד דק"ק מעלבורן.1
א.
הנה כ' הרמב"ם בהל' גירושין (פ"ב ,ה"כ)" :מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את
אשתו ,ולא רצה לגרש בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן ,מכין אותו עד שיאמר רוצה
אני ויכתוב הגט והוא גט כשר .וכן אם הכוהו עכו"ם ,ואמרו לו עשה מה שישראל אומרין
לך ,ולחצו אותו ישראל ביד העכו"ם עד שיגרש הרי זה כשר ...ולמה לא בטל גט זה שהרי
הוא אנוס בין ביד עכו"ם בין ביד ישראל ,שאין אומרין אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות
דבר שאינו מחוייב בו מן התורה לעשותו ,כגון מי שהוכה עד שמכר או נתן .אבל מי שתקפו
יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד
שנתרחק מדבר שאסור לעשותו ,אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה.
לפיכך זה שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ,רוצה הוא לעשות כל
המצות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפו ,וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה
אני כבר גרש לרצונו...".
ומקורו של הרמב"ם הוא (כמ"ש במ"מ שם) מפרק חזקת הבתים (בב"ב דף מ"ז ע"ב):
"אמר רב הונא תליוהו וזבין זביניה זביני .מ"ט כל דמזבין איניש אי לאו דאניס לא הוה
מזבין ,ואפילו הכי זביניה זביני ,ודילמא שאני אונסא דנפשיה מאונסא דאחריני ,אלא
כדתניא יקריב אותו מלמד שכופין אותו יכול בעל כרחו תלמוד לומר לרצונו ,הא כיצד
כופין אותו עד שיאמר רוצה אני .ודלמא שאני התם דניחא ליה דתיהוי ליה כפרה ,ואלא
מסיפא וכן אתה אומר בגיטי נשים כופין אותו עד שיאמר רוצה אני ,ודלמא שאני התם
דמצוה לשמוע דברי חכמים אלא סברא הוא אגב אונסיה גמר ומקנה".

 1הרב ז"ל נתבקש לישיבה של מעלה האי שתא ,ויהא הדפסת תורתו לעילוי נשמתו.
פלפול זה מסר הרב גוטניק ז"ל כשביקר בחצרות קדשינו באחד משנות הממי"ם ,ונתבקש לדרוש בהכינוס
תורה שנערך ע"י ישיבת תומכי תמימים המרכזית ב .770-הפלפול נערך מסרט הקלטה ועברה קצת עריכה ע"י
המערכת .תודתינו נתונה להרה"ת יוסף יצחק שי' יארמוש על העלאת הדברים בכתב .הסרט הקלטה נמסר
לקובצינו ע"י בנו של הרב ז"ל ,הנגיד הרה"ח מאיר הכהן שי' גוטניק שגם עזר בעריכת הדברים ,ותודתינו נתונה
לו.
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ועל דרך זה איתא במס' קידושין (דף מ"ט ע"ב):

"ההוא גברא דזבין לנכסיה אדעתא למיסק לארץ ישראל ,ובעידנא דזבין לא אמר ולא
מידי ,אמר רבא הוי דברים שבלב ודברים שבלב אינם דברים .מנא ליה לרבא הא ,אילימא
מהא 'דתנן יקריב אותו ,מלמד שכופין אותו ,יכול בעל כרחו ,תלמוד לומר לרצונו ,הא כיצד
כופין אותו עד שיאמר רוצה אני' ,ואמאי הא בלביה לא ניחא ליה ,אלא לאו משום דאמרינן
דברים שבלב אינן דברים .ודילמא שאני התם דאנן סהדי דניחא ליה בכפרה ,אלא מסיפא
'וכן אתה מוצא בגיטי נשים ושחרורי עבדים ,כופין אותו עד שיאמר רוצה אני' ,ואמאי הא
בלביה לא ניחא ליה ,אלא לאו משום דאמרינן דברים שבלב אינן דברים .ודלמא שאני התם
משום דמצוה לשמוע דברי חכמים ."..ומפרש רש"י שם" :ואית לן לאחזוקיה בחזקת מקיים
מצוה וגמר בלבו לקיים דברי בית דין" .ובמסקנת הגמ' שם נשאר שדברים שבלב אינם
דברים.
ומבואר מהגמרא קידושין ,שאם אומרים דברים שבלב אינן דברים ,מובן בפשטות הדין
ד"כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" ,מכיון שזה שאומר רוצה אני הוא מפורש ,וזה שאינו
רוצה ועושהו בגלל הכפיה הוא בלב ,ודברים שבלב אינן דברים .אלא שהגמרא אומר
שיכולים לומר גם דדברים שבלב הוי דברים ,ואעפ"כ מובן הדין של "כופין אותו עד שיאמר
רוצה אני" ,מכיון שהוא מצוה לשמוע דברי חכמים ,ולכן כשכופין אותו גמר בלבו לקיים
דברי הבית דין.
ולפי זה דברי הרמב"ם הנ"ל צריכים ביאור" ,למה לי' להרמב״ם הך טעמא [דיצרו הוא
שתקפו] ,הא לכאורה לא הוי זאת אלא לפי דיחוייא דהש״ס משום דמצוה לשמוע דברי
חכמים ,מה שאין כן לפי המסקנא [שהדין הוא שדברים שבלב אינן דברים] לא בעינן הכי
למימר ,אלא משום דדברים שבלב אינן דברים" (לשון שו"ת חוט המשולש ,תשובת הר"י
מוולאזין ,סימן ט"ז (דף צ"ד ,ג') .היינו שהרמב"ם תפס הטעם של ההו"א דהגמ' ,דכפי'
מועיל בגט" ,משום דמצוה לשמוע דברי חכמים" .משא"כ לפי מסקנת הגמ' ,זה שכפי'
מועיל בגט הוא מטעם דדברים שבלב אינם דברים.
ויש להוסיף שגם הרמב"ם עצמו פסק (הל' מכירה פי"א ה"ט) שדברים שבלב אינן
דברים ,וז"ל" :אבל המוכר סתם אף על פי שהיה בלבו שמפני כך וכך הוא מוכר ,ואע"פ
שמראין הדברים שאינו מוכר אלא לעשות כך וכך ולא נעשה ,אינו חוזר שהרי לא פירש
ודברים שבלב אינן דברים" ,וצ"ב דברי הרמב"ם בהל' גירושין.
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ב.
הנה האמת יורה דרכו ,שאי אפשר לומר כללא בחדא מחתא שדברים שבלב אינם
דברים ,שהרי מפורש מצינו כמה פעולות שנעשים במחשבה לבד ,כמו נדבות קדשים,
הפרשת תרומה ,2ופיגול .3וגם בדין של "אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט" (קידושין כח,
ב) ,ידוע שיטת המרדכי" :4דאפילו בלא אמירה ,אם חישב בדעתו חייב שנאמר כל נדיב לב.
ולא אמרו אמירה לגבוה אלא משום דאז כופין לקיים ,אבל במחשבה לחוד אין אנו יודעים
שנכוף לכך ,אבל ירא שמים חייב משחישב" ,ע"ש .ואם כן ,הרי ברור שלפעמים מחשבתו
ולבו של אדם מועילים.
והנה כבר הקשה המשנה למלך (הלכות שקלים פ"ד ה"ו) על הך דינא דדברים שבלב
אינם דברים ,מהגמ' בב"מ (דף קיח ,א):
"אמר רבה הבטה בהפקר תנאי היא ,דתנן שומרי ספיחי שביעית (של שעורין לצורך
מנחת העומר או של חטין לצורך שתי הלחם ,רש"י) נוטלין שכרן מתרומת הלשכה .ר' יוסי
אומר הרוצה מתנדב הוא ושומר חנם .אמרו לו אתה אומר כן אין באין משל צבור ...אמר
רבא לא דכולי עלמא הבטה בהפקר קני ,והכא חיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה קמיפלגי.
דרבנן סברי יהבינן ליה אגרא ,ואי לא חיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה( רבנן חיישי שמא
לא יהא בלבו למסור יפה יפה בלב שלם דנוח לו שיקרבו משלו ,רש"י) .רבי יוסי סבר לא
חיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה ,"...ע"ש.
והקשה המשנה למלך על הא שחיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה" :הן אמת דלרבנן
דאית להו דחיישינן [שמא לא ימסרם יפה יפה] צריך נגר ליישב דמה חששא היא זו ,מאחר
דקיימא לן דדברים שבלב אינם דברים [וכאן אומר בפיו שמוסרם לצבור] .וכעת צריך לי
עיון".
ועוד הקשה הגאון רבי עקיבא איגר ,על הא דאמרינן במשנה במסכת גיטין (דף כ"ב
ע"ב)" :הכל כשרין לכתוב את הגט ,אפי' חרש ,שוטה ,וקטן" .ובגמרא שם כ'" :והא לאו בני
דיעה נינהו ,אמר רב הונא והוא שהיה גדול עומד על גביו .א"ל רב נחמן אלא מעתה עובד
כוכבים וישראל עומד על גביו הכי נמי דכשר ,וכי תימא ה"נ ,והתניא עובד כוכבים פסול,
עובד כוכבים לדעתיה דנפשיה עבד".

 2ראה שבועות דף כ"ו ,ע"ב .רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ד הי"ב ,והל' תרומות פ"ד הט"ז.
 3ראה רמב"ם הל' פסולי המקודשין פי"ג ופי"ח.
 4עי' בדרכי משה יו"ד סי' רנ"ח ס"ק ג'.
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ומקשה הגרע"א" :5בזכרוני שעמדתי בההיא דגט שכתבו נכרי וישראל עומד ע"ג דלא
מהני ,דנכרי אדעתא דנפשי' עביד ,מ"מ נימא דקודם הכתיבה יאמר בפה מלא שכותב
לשמה ,ממילא אף אם בלבו אינו כן הוי דברים שבלב" ,ע"ש .זאת אומרת ,למרות שבאופן
כללי עובד כוכבים עושה "לדעתיה דנפשיה" ,אבל כאשר אומר מפורש שכותב לשמה,
לכאורה אין לחשוש למה שחושב בליבו "לדעתיה דנפשיה" ,מכיון שהכלל הוא ד"דברים
שבלב אינם דברים".
ועל דרך זה מקשה הגרע"א שם ,גם בנוגע לבדיקת חמץ בערב פסח .דהנה הר"ן (ריש
מס' פסחים) מקשה מדוע צריכים בכלל לבדוק ,הרי אפשר לבטל ודיו .אלא מסביר הר"ן:
"מפני שבטול זה תלוי במחשבתן של בני אדם ,ואין דיעותיהן שוות ,ואפשר שיקילו בכך
ולא יוציאוהו מלבן לגמרי ,ראו חכמים להחמיר שלא יספיק בטול ,והצריכוהו בדיקה וביעור
שהוא מספיק ג"כ מן התורה" .והקשה הגרע"א" ,ולכאורה קשה הא כיון דאומר בפיו
דמבטלו ,אף דבלבו אינו כן ,הוי דברים שבלב ,ו[כיון שדברים שבלב אינו דברים] לא ביטל
מחשבתו את דבריו".
מבואר מכל הנ"ל ,דאף שבכללות אמרינן שדברים שבלב אינו דברים ,יש מקומות
שדברים שבלב הוי דברים ,וטעמא בעי.
ג.
הנה אף שיש כמה תירוצים פרטיים לקושיות הנ"ל ,מובן שאם נוכל להסביר בסברא
כללית את כל השאלות ,הרי זה עדיף .ויש לומר ע"פ מה ששמעתי לבאר ולחלק ,בין דברים
שהקיום והחלות שלהם הם במחשבה ובין דברים שהקיום והחלות שלהם הם בדיבור
ובמעשה.
די"ל שהדיון באם דברים שבלב הוי דברים או אינם דברים ,הוא במקרים שהחלות וקיום
הדבר הוא ע"י מעשה או דיבור .ואז השאלה היא ,האם הדברים שבלב יש להם התוקף
לשנות ולבטל ,מה שנתהווה ונתקיים ע"י מעשה או דיבור .אבל ברור שבאם החלות וקיום
הדבר הוא ע"י מחשבה גרידא ,ודיבורו הוא רק לגלות מה שבמחשבתו ,הרי כמו שמחשבתו
גורם להתהוות הדבר ,כמו כן בלבו ומחשבתו לבטל הדבר.
ולפי זה נראה ,דזה שהרמב"ם פסק בהל' מכירה שם "ודברים שבלב אינן דברים" ,הוא
דוקא בהלכות קנינים וכיו"ב ,שקיומם וחלותם הוא בדיבור ומעשה .אמנם בשאר הענינים,
שמהותם וקיומם ע"י מחשבה ,גם הרמב"ם סובר שדברים שבלב הוי דברים.

 5שו"ת רעק"א (מכון ספרי אור החיים) או"ח סי' כ"ג ,ד"ה ביסוד הזה.
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ועפ"ז יובן ג"כ לענין ביטול חמץ ,דכיון שיסוד ביטול חמץ הוא בלבו ומחשבתו ,ובלשון
שו"ע אדה"ז (או"ח סי' תל"א ס"ב)" ,שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של אדם שיפקירנו
בלב שלם ויוציאנו מלבו לגמרי" (ומקורו בר"ן שם) ,לכן בנידון זה דברים שבלב הוי דברים,
ואפילו אם אומר ברור שמבטלו ,אם בלבו אינו כן ,לא הוי ביטול.
ועד"ז יש לומר ג"כ בהגדר של גט ,שיצירת וחלות הגט הוא במחשבתו של הבעל ורצונו
לגרש את אשתו ,והא דצריך שיאמר "כתוב" הוא רק לגלות רצונו.
ויש להביא ראי' לזה מתוס' ,דאיתא בגמ' (גיטין ע"ב ,א) "תניא כוותיה דרב אשי כתב
סופר לשמה וחתמו עדים לשמה ,אע"פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו ונתנו לה הרי הגט
בטל ,עד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו ...קולו ,לאפוקי מדרב כהנא
אמר רב" (ובפי' רש"י" :דאמר (רב כהנא) לעיל חרש שיכול לדבר מתוך הכתב כותבין
ונותנין גט לאשתו").
והקשה בתוס' (ד"ה קולו) "וא"ת ואמאי נקט מדרב כהנא ,ממתני' (שם דף פ"ז ,ב) נמי
אתיא לאפוקי דמכשרה בהרכנת הראש בלא קול ,וי"ל דמסתברא דהרכנה דמתני' מהני כמו
קול כיון דקים לן שמתרצה לא בעינן שמיעת הקול וכו'".
וי"ל שהביאור התוס' הוא כנ"ל ,שחלות והתהוות הגט הוא במחשבתו ורצונו של הבעל,
והא דצריך להשמיע קולו הוא רק לגלות רצונו ("ובברייתא דנקט עד שישמעו קולו ,לא
שנה אלא למעוטי חרש דרב כהנא ,דמסתבר למעוטי" .תוס' שם).
וע"פ כל זה ,מיושב אריכות דברי הרמב"ם בהל' גירושין שם" :לפיכך זה שאינו רוצה
לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ,רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן
העבירות ויצרו הוא שתקפו ,וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש
לרצונו"...
הרי לכאורה קשה ,מה נוגע להרמב"ם לבאר מה הוא רצונו ,הרי בין כך הוי דברים
שבלב ,והרי הרמב"ם עצמו פוסק (הל' מכירה שם) שדברים שבלב אינם דברים וכנ"ל .ולפי
הנ"ל מתורץ בפשטות ,שהרמב"ם סובר שגם גיטין תלוי במחשבתו לבד ,ולכן דברים שבלב
הוי דברים .וע"כ צריכים להביאור שם והאריכות ,ש"רוצה להיות מישראל" ,וכשאומר
"רוצה אני כבר גרש לרצונו".
נמצא לסיכום ,דאם החלות של הענין היא בדיבור או מעשה ,אז אמרינן שדברים שבלב
אינם דברים .משא"כ אם החלות של הענין היא במחשבתו ולבו (והדיבור משמש רק לגלות
מחשבתו) ,אז אמרינן שדברים שבלב הוי דברים.

e
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״אצילי ידיו״
הרב שבתי אשר שי' טיאר
א' מאנ"ש ומח"ס קונטרס ריבית ועיסקא בדרך קצרה
ברש״י תצוה כח,ז פירושו מרפקים.
אבל ברמב״ם בכ״מ (לדוגמא :כלי המקדש ט,ט .צרעת ט,יב .ועוד) מוכח שפירושו
בית השחי.
וכ״ה להדיא ברש״י יחזקאל יג ,יח :איישילש בלע״ז (בית השחי ,כדלקמן).
ועד״ז פרש״י בנדה ל ע״ב :איישילש (שפירושו בית השחי ראה המתרגם שבת צב
ע״א).
וראה בתוס׳ שם ד״ה שני אציליו ובשבת צב ע״א ״הוא שקורין קוד״א
(עלענבאגען) ולא כמו שפירש בקונטרס״.
וראה גם תוס׳ מנחות דף לז ע״א ד״ה קיבורת שהרחיבו בשיטת רש"י ור"ת ,ועיין
מגיני שלמה שבת דף צב.
ובספר שרשי לבנון (יצחק בער לעווינזאהן) :על כל אצילי ידים (יחזקאל י"ג)
תרגם יונתן על כל מרפקי ידין ,והוא הנקרא בתלמוד בית השחי.
וכן פסק ברמב״ם כלי המקדש רפ״י שיחגרו למטה מבתי השחי :לא יחגרו ביזע
(יחזקאל מד,יח) במקום שמזיעים .וכך קבל יונתן בן עזיאל מפי הנביאים ותרגם על
לבהון יסרון (על לבם יקשרו).
אבל ברש״י זבחים יח ע״ב פירש אציליהן ״מרפקן שקורא קוד״א״.
וצ״ע.

e
בספק בכור אם תפסו כהן
הנ"ל
ברמב״ם הלכות בכורות פ״ב ה״ו כתב שבספק בכור אם תפסו כהן אין מוציאין
מידו.
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וברמב״ם הערוך שם כתב בשם הש״ך (יו״ד שטו סק״ג) בנקודות הכסף (שם)
דצריך הכהן לשלם לישראל דמי טובת הנאה (דהרי אפילו אם הוא בכור יש לישראל
זכות טובת הנאה ליתנו לכל כהן שירצה) ,ושהרמב״ם הולך לשיטתו (בהל׳ גניבה פ״ב
ה״ה) דטובת הנאה אינה ממון.
ולא דק:
 .1גם הש״ך (חו״מ סי׳ שנ) סובר דטובת הנאה אינה ממון.
 .2הש״ך לא כתב שצריך לשלם לו הטובת הנאה אלא למאן דס״ל שטובת הנאה
ממון ,ואיהו לא ס״ל הכי.
 .3לדעת הש״ך (והלבוש) מחלוקת הפוסקים על הרמב״ם היא דאפי׳ אי נימא
בשארי מקומות אין מוציאין הכא מוציאין הספק בכור מידו .דכיון שהישראל
יש לו טובת הנאה ליתנו לכל כהן שירצה ,ממילא הוא מוחזק תמיד.
ובערוה״ש מוסיף דאפשר דגם הרמב״ם לא אמרה אלא במכירי כהונה
(שבוודאי בכור בוודאי הי׳ נותן לו)[ .אבל יש להעיר על הביאור שבערוה״ש
שם שהרמב״ם חולק על סברא זו וסובר שמ״מ אין הכהן צריך להחזירו כיון
שהרמב״ם ״הולך לשיטתו דטובת הנאה אינה ממון״ ,דקשה להולמו שהרי גם
הש״ך פסק שאינה ממון ומ״מ פסק שצריך להחזירו כיון שהוא ״מוחזק״
תמיד כנ״ל].

e
תרומת הדשן
הנ"ל
בחומש אשל אברהם להר׳ אברהם אלאשוילי עמוד נז על מ״ש בלקוטי רמב״ם
בהערה  12כתב ש״אף שפסוק זה נאמר על תרומת הדשן ,למד רבינו שכן הוא גם
בהוצאת הדשן מחוץ למקדש שיניחנו בנחת.״
ולענ״ד להוסיף בזה שהרמב״ם אזל לטעמי׳ .דלדעת רש״י שגם בהוצאת הדשן
לקיחתו מעל המזבח ,ואינו אותו הדשן של הרמת הדשן ,אין סברא כ״כ לומר שגם
בהוצאת הדשן בעי נחת .משא״כ לדעת הרמב״ם (שם הי״ג-יד) שתחלה מורידים מעל
המזבח ואח״כ ממלא מן הדשן שהורידו למטה ומוציא חוץ לעיר ,מסתבר לומר שצריך
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לקיים ה״ושמו״ עד גמירא (הוצאת הדשן) ,ובפרט שלדעת הרמב״ם הוצאת הדשן
אינה עבודה[ .משא״כ לדעת רש״י ה״ה ב׳ עבודות נפרדות].

e
בענין אמירת ויכולו בליל שבת
הרב צבי הירש שיחי' טלזנר
מרא דאתרא דק"ק ליובאוויטש מלבורן
גרסינן בגמרא שבת דף קי״ט ע״ב אמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן לוי אפילו
יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויכולו דאמר רב המנונא כל המתפלל בערב שבת
ואומ ר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה
בראשית שנאמר ויכולו אל תקרי ויכולו אלא ויכלו עכ״ל הגמ׳ (הרא״ש והטור בסימן
רס״ח גורסין אמר רב וכן איתא בשאילתות בראשית א׳ ,וכן גורס הרי״ף).
והנה הרא״ה ז״ל בס׳ אורחות חיים סימן טו כתב וז״ל וצ״ע מאי מעליותא קאמר
דנעשה שותף הלא גנאי הוא כלפי מעלה כל שניות ושותפות ,ואפ״ל כך הכוונה בזה
אמרו ויכולו שמראה בעצמו שמעלה עליו כל הכתוב בתורה לענין חידוש העולם
ומאמין כן אמונה קיימת כאילו ראה בעיניו מעשה יצירה כמו שהוא עצמו שותף
להקב״ה בעשיית מלאכה לפי שאין ליבו ניקף בדבר קטן או גדול במעשה ההוה עכ״ל.
רש״י בספרו הפרדס ע׳ ד׳ מביא גרסא אחרת כל האומר ויכולו במעלא שבת מעיד
להקב״ה שברא מעשה בראשית וכן גם כתב המנהיג הלכות שבת פרק ה׳ .ועיין בתורה
שלמה על אתר שמביא הענינים ושקו״ט בהם.
וכן מצינו בירושלמי ברכות פ״ח ה״א אמר רבי יוסי ברבי נהגו תמן שאין יין שליח
ציבור עובר לפני התיבה ואומר ויכולו השמיים והארץ ואומר ברכה אחת מעין שבע
עכ״ל (ועיין בהערות בתורה שלמה על אתר).
והנה באור זרוע ח״א ס׳ תשנ״ב אות ט׳ כתב וז״ל דשוב נהגו לומר ויכולו בקול רם
אף דאיכא יין וקידוש על הכוס בבית הכנסת משום דצריכים לומר ג׳ פעמים ויכולו
כמו דאיתא במדרש שוח״ט עכ״ל( .עיין גם בהשלמות לס׳ תורה שלמה על פסוק זה).
דין זה מובא בכל הראשונים רי״ף ,רא״ש וכו׳ .אולם מצינו ברמב״ם הלכות שבת
פ״ט ה״ז וז״ל ומנהג פשוט בכל ישראל לקרוא בתחילה פרשת ויכולו ואחר כך מברך
על היין עכ״ל.
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ובסדר תפלות שלו אחר הל׳ תפלה כתב וז״ל ברכת אמצעית של ליל שבת אתה
קדשת וכו׳ כאמור ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו
אשר ברא אלוקים לעשות עכ״ל והשמיט התחלת ויכולו וטעמה בעי׳ .וגם צ"ע שכתב
דזה מנהג פשוט ,מה הלשון שזהו מנהג הלא זה מפורש בגמ׳ שבת בלי חולק ,ולמה
כתב מנהג פשוט? ובמגיד משנה על הלכה זו כתב וז״ל כן נהגו ויש להם סמך ממה
שאמרו בפ׳ כל כתבי שאפילו יחיד צ״ל ויכולו ולפיכך סמכוהו על הכוס עכ״ל .ובהל׳
תפלה פרק ט׳ ה״י כתב וז״ל בלילי שבת חוזר שליח ציבור אחר שמתפלל בלחש עם
הציבור וכו׳ .ומשמיט לגמרי דצריך לומר ויכולו .וזה צע״ג למה השמיט הרמב״ם דין
מפורש הציבור אומרו ואפילו יחיד .השפת אמת ז"ל בשבת בסוגיא על אתר מביא
דנראה מדברי הרמב״ם ויכולו הוא דין דקידוש לא דין של תפלה .ורוצה לחדש
דהקדמונים לא אמרו ויכולו בתפילה ורק תקנוהו בחזרת הש״ץ כדי להעיד על מעשה
בראשית ביחיד (וכמש״ת) .ומציין לרא״ש על אתר עיין שם.
מדברי הרא״ש נראה שהיו כמה וכמה קהילות שלא אמרו רק חלק אחד מפרשת
ויכולו ולא כולו .והרמב״ם בשו״ת פאר הדור סימן קטז (השו״ת הרמב״ם הוצ׳ מכון
ירושלים ס׳ מג) הביא ,שאלה מקהל שהיו אומרים אותה אחרי מזמור שיר ליום השבת
ובאו אחרים לעורר על מנהג זה ושאלו להרמב״ם עם מי הדין והשיב להם הרמב״ם
דיכולים להמשיך במנהגם רק יגידו ג״כ ויכולו אחר ערבית כפי שמחייב המנהג עכ״ל.
ובטור ס׳ רס״ח כתב וז״ל וזהו נוסחו אתה קדשת וכו׳ .וכן כתוב בתורתך ויכולו
ויכל אלוקים ויש סידורים שאין כתוב בהם ויכולו אלא רק וברכתו מכל וכו׳ .ויותר נכון
לאומרו גרסינן בפרק כל כתבי אמר רב וכו׳ .פירושו הקב״ה והוא אלמא שעיקר לומר
ויכולו מורה כאילו נעשה שותף להקב״ה .ועיין פרישה שם.
ורבינו חננאל בסוגיית כל כתבי כתב (הוצאת מכון לב שמח) וז״ל ויחיד המתפלל
בעצמו אומר ויכולו עכ״ל .ונ״ל דגם הוא אולי הולך בשיטת הרמב״ם שרק היחיד
אומרו ועצ״ע.
הברכי יוסף בס׳ רס״ח הביא את תשובת הרמב״ם ובשיורי ברכה כתב וז״ל יש
מקומות שאין אומרים אותה בתוך התפילה אלא לאחריה ,ולכל המנהגים יש סמך,
דהאומרים אותו יש סמך בזוהר ותיקונים ,ומי שאין אומר אותו יש סמך בתוספתא
פ״ג דברכות וכו׳ .עכ״ל[ .עיין הערה]
ובטור ממשיך בסי' רס"ח וחוזרים ואומרים ויכולו בציבור משום יו"ט שחל
בשבת שאין אומרים אותו בתפלה שמתפללין אתה בחרתנו ואז צריך לאומרו שלא
אמרו בתפלה ואגב זה תקנו לומר [אותו] בכל השבתות וגם להוציא מי שאינו יודע
אותו וי"א שנהגו לאומרו בקול רם ומעומד משום שהוא עדות להקב"ה על מעשה
בראשית וכתיב ועמדו ב' אנשים ודרשינן [שבועות ל ]:אלו העדים שצריכים להעיד
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ביחד ומעומד ולכן צריך שיעמדו ויאמרו אותו ביחד .עכ"ל וממשיך וז"ל בספר
חסידים [סי' נח] מעשה בחסיד אחד שראה לחסיד אחר דמותו ופניו מוריקות אמר
לי' למה פניך מוריקות אמר לו מפני שהייתי מדבר בויכולו בשעה שהציבור אומרים
אותו ובברכת מגן אבות בדברו וביתגדל עכ"ל.
לשון של הטור צריך ביאור .ראשית כל מהו הענין של קול רם .הא לא מצינו זה
לבד ברכת כהנים ושם לומדים את זה מפניך כדאיתא במס' סוטה .וגם מהו שצריך
לאומרו ביחד ,הלא גבי עדות כאו"א מעיד בפני עצמו ולא מעידים ביחד אלא לפעמים
תוכ"ד כדאיתא בכ"מ בש"ס .וגם צריך ביאור מהו הגדרה שמדברים באמצע בשעה
שהציבור אומר האם פירוש שאינו אומר ויכולו עם הציבור או הוא יוצא בזה בשמונה
עשרה או בקידוש ז.א .הוא לא אומר ג' פעמים כמד' במדרש שוח"ט.
וגם צריך לפרש מה שאמר הטור להוציא מי שאינו יודע אותו .איפא מצינו בעדות
שיש דין להוציא מישהו הלא ממ"נ אם מבין מה שאומרים יכולים לומר שזה הוי כמה
שומע כעונה אולם אם אינו מבין כל הענין מה מועיל מה שהציבור אומר.
ומוסיף הטור בס' רע"א וז"ל ויאחזנו (הכוס) בימינו ויאמר ויכולו אע"פ שאמרו
בתפלה חוזר ואומר אותו על [הכוס] להוציא בניו ובני ביתו .עכ"ל .ונשאלת השאלה
ג"כ מהו ענין להוציא על מנין עדות איפוא מצינו דבר של עדות שאחד מוציא את
השני .והבית יוסף על אתר כותב וז"ל שבארחות החיים באות יוד כתב ולא הקפידו בו
כ"כ שיצטרך לאומר מעומד.
גם כאן קשיא לכתחלה מה קסבר ולבסוף מה קסבר ממ"נ אם זהו עדות צריך לעמד
ואם לאו אינו צריך לעמד.
ובלבוש סי' רס"ח סק"א וז"ל ועומדין להתפלל ערבית וכו .וכן כתוב בתורתיך
ויכולו וגו .ומה שאומרים וכן כתוב בתורתיך אינו קאי על ברכתו שלפניו אלא על
שלפני פניו תכלית מעשה שו"א וכן כתוב ויכולו
ואח"כ ממשיך בסק"ח חוזרים ואומרים ויכולו וכו .ונהגו לומר אותו בקול רם
ומעומד וטעמא וכו .ולכך צריך שיעמדו ויאמרו אותו ביחד בתורת עדות עכ"ל.
והקשה באלי' רבא על אתר דבחשן משפט כתב דכל אחד אומר בפני עצמו וצ"ל כמ"ש
הסמ"ע דאחרי שאומרים כל אחד בפני עצמו אומרים אותו ביחד ומ"מ למסקנה לא
קאי הכי .ונ"ל דדוקא בדיני ממונות אמרינן הכי כל אחד בפני עצמו עיי"ש.
וממשיך ע"כ נראה דיחיד המתפלל אין חוזר לומר ויכולו דבעינן להעיד להקב"ה
ואם ירצה יחיד לאמרה לא יכוון לשם עדות אלא כקורא בתורה ולטעמיה שכתבתי
לעיל ס"ק יב מבואר דצריך גם היחיד לאומרו ,גם טעם משום יו"ט שחל בשבת י"ל
דשייך נמי ביחיד וטעם זה כתבו התוס' ,הרא"ש ,ומרדכי וטור לעיקר רק על עמידה
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וביחד כתבו הטעם דעדות בעמידה .ועיין בהגהות והערות [דפוס ירושלים תש"ס] על
הלבוש.
וכותב הלבוש בס' רע"א ס"ק יו"ד וז"ל ויאחזנו בימינו ויאמר ויכולו אע"פ שכבר
אמרו בתפלה חוזר ואומר אותו כדי להוציא בניו ובני ביתו .עכ"ל .והאלי' רבא על
הסעיף כותב וז"ל ואם שכח לאומרו [ויכולו] אומרו בתוך הסעודה [מג"א ס"ק כא
בשם המטה משה] וצ"ע דעיינתי במ"מ בסימן תכט שכתב בשם הרוקח שאם שכח
בביה"כ יאמר ויכולו בקידוש בעמידה וכ"כ המג"א בשם המ"מ ס' רס"ח סק"י אבל
באם שכח בקידוש לא כתב המ"מ כלום שיאמרנו בתוך הסעודה .ובעולת שבת ס'
רס"ח כתב בשם מ"מ ורוקח דיאמר בתוך הסעודה על הכוס ותמוה ביותר ומ"מ לדינא
כיון שצריך להוציא בני ביתו יש לאמרו בתוך הסעודה .אך הרוקח ס' נב כתב טעם
שאם שכח בתפלתו לכך אומרו בקידוש א"כ משמע שאם שכחו בתפלה אין צריך
לאמרו כיון שידע לאמר בתפלה אבל צ"ע דבסימן מט כתב הרוקח דצריך לאמרו ג'
פעמים.
ורבינו הג דול נבג"מ בשו"ע ס' רס"ח סק"א כתב וז"ל צריך לומר פרשת ויכולו
בתפילת ערבית וכל המתפלל ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף
להקב"ה במעשה בראשית שנאמר ויכולו א"ת ויכולו אלא ויכלו כלומר הקב"ה והוא.
ורואים כאן כמה דיוקים ראשית כל רבינו נבג"מ קורא לזה פרשת ויכולו דבר שלא
נמצא באף מקור של ראשונים .שנית הוא מתרץ את קושיית הראשונים הרי שיתוף
אינו דבר טוב וע"ז אומר רבינו נבג"מ כלומר הקב"ה והוא.
ובס"ק י"ב ממשיך רבינו נבג"מ אחר תפילת לחש בערבית נוהגים לחזר ולומר
ויכולו משום יום טוב שחל להיות בשבת שא"א בתוך התפילה וכדי שלא לחלק בין
שבת לשבת נהגו לאומרו בכל השבתות ,וגם כדי להוציא את מי שאינו יודע לאומרו
נוהגים לאומרו כולם יחד בקול רם ומעמד לפי שבזה אנו מעידים להקב"ה במעשה
בראשית והעדים צריכים להעיד מעמד ואם שכח לאומרו בביהכנ"ס טוב שיאמר אותו
שבקידוש מעומד .עכ"ל הזהב .ויש כאן עוד כמה דיוקים כאן רבינו נבג"מ אינו אומר
פרשת ויכולו אלא רק ויכולו וגם כותב מי שאינו יודע לאומרו הוא משנה מלשון הטור
שכתב להוציא מי שאינו יודע אותו .ובפרישה כתב דביאור הטור הוא ר"ל להוציאו ידי
ויכולו .וגם לשון המחבר בשו"ע הוא וגם להוציא מי שאינו יודע.
והנה כשמסתכלים במחבר עצמו ברס"ח המחבר אומר בקיצור אומר ויכולו
בתפילת ערבית עכ"ל .ועיין בפמ"ג משב"ז ס"ק א' אריכות דברים .והמחבר ממשיך
בס"ק ז' חוזרים לומר ויכולו משום יו"ט וכו .ואומרים אותו בקול רם ומעומד ועיין ג"כ
בביאור הגר"א על אתר.

י"א ניסן – ה'תשע"ט

38

ואולי אפשר לומר פשט בדברי רבינו הזקן נבג"מ לפי ביאור הגאון ר' ברוך פרענקל
תאומים ז"ל דכתב דאומרים ויכולו בתפילת לחש אינו ע"ש עדות .ולכן כותב רבינו
פרשת ויכולו דזה רק הזכרת ענין דשבת .אולם בחזרה ובציבור ויכולו הוא עדות .וגם
בס"ק א' אומר רבינו נבג"מ צריך לומר פרשת ויכולו כדברי הגמ' בשבת ורק בחזרת
הש"צ אומר ונוהגים לחזר כדי להוציא את אלו שלא אמרו.
וממשיך רבינו נבג"מ בסי' רע"א ס"ק י"ט וז"ל אע"פ שאמר ויכולו בבהכנ"ס צריך
לחזר ולומר על הכוס קודם קידוש כדי להוציא בניו ובני ביתו הקטנים שלא אמרוהו
עדיין  . .ואם שכח לאומרו קודם הקידוש אומרו בתוך הסעודה על הכוס .וטוב לעמד
בשעת אמירת ויכולו מטעם שיתבאר בסימן רס"ח .רואים כאן ישנו הלכה של אמירת
ויכולו כחלק של קידוש ולכן צריך לאומרו על הכוס כדי להוציא אלו שלא אמרו עוד
והחיוב הוא כ"כ חזק דאם שכח ישנו חיוב לאומרו על הכוס [ואע"פ שהאלי' רבא
הקשה דדבר זה לא מצינו לה מקור אולי רבנו הזקן נבג"מ מחדש שישנו דין של ויכולו
על הכוס כמו אין אומרים שירה אלא על היין .והג"ר ב"פ תאומים ז"ל רוצה לומר
בביאור דברי המ"א דהכל אומרים ביחד מצד עדות ואח"כ כאו"א אומר ביחיד מצד
חקירת ב"ד .והכל בעמידה.
אולם צריך עיון בדברי רבינו נבג"מ בס' רס"ח בס"ק יב דאומר ויכולו אחר מעריב
כל השנה משום יו"ט אחרי השבת דזהו רק מנהג אבל חלק השני של הסעיף כדי
להוציא את שלא אמרו הרי זה חיוב גמור ממש ולא רק מנהג.
ובקו"א ס' רסח אות ב' כתב רבינו דאף דלפי הט"ז היחיד א"צ לעמוד שהרי אין לו
להתכוין לשם עדות ואין כן דעת המ"מ וכו .ע"ש באריכות דנהוג עלמא לעמד אפילו
ביחיד .ועוד חזון למועד.
הערות
 .1ועיין באורחות חיים החדש (ספינקא) ס' רסח.
 .2כתב בס' טהרת השלחן על הדין דאינו אומר ביחיד לפי"ז גם הנשים לא יאמרו
גם אין עדות בלילה וי"ל עכ"ל .וצ"ע הלא הפוסקים הביאו שאומרים בבית
להוציא אשתו ובני ביתו ודוחק לומר שזה לא הולך על אשתו .ובכף החיים
כתב בס"ק ל"ו וכ"כ הפתח הדביר דגם הנשים יאמרו אותו לשם עדות דלא
כהבי"מ אות ג' ע"ש.
 .3בתוספתא פ"ג דברכות  -א"ר אלעזר ב"ר צדוק אבא הי' מתפלל תפלה קצרה
בערבי שבתות ומאהבתך ה' אלקינו ועל הכוס אומר אשר קדש את יום השבת
ואינו חותם ע"כ לשון התוספתא .והנה בצפנת פענח בהל' תפלה פ"ט ה"י
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כתב וז"ל עיין בירושלמי פ"ח דברכות הובא בתוס' פסחים ק"ו ע"א (כצ"ל)
דזה צריך רק כשאין יין לקדש ע"ש ובאמת הוא חד טעם דהנה בכל ימות החול
תפילת ערבית רשות ואין באים להתפלל רק בשבתות דהוי מה"ת וזה שיטת
רש"י בשבועות די"ג ע"א ע"ש רק בשבתות ויו"ט יוצא בקידוש על הכוס
וביוהכ"פ דליכא קידוש הוי מה"ת וכן במקום שאין יין הוי ג"כ מה"ת וצריך
לברך ועיין בתוספתא פ"ג דברכות דאמר ראב"צ אבא הי' ור"ל כך זה ולכך
פסקינן דלילה ראשונה של פסח א"צ לומר דאז יש יין לכל אדם ע"כ דברים
העמוקים ונפלאים.
 .4עיין בספר אגרות משה או"ח ח"ה ס' ט"ז ס"ק ה' וגם ו' .יש להאריך בכמה
מדבריו וכנראה לא ראה דברי רבינו הזקן נבג"מ בשו"ע כלל וכלל ולכן כתב
דברים שאינם להלכה .ואכמ"ל.

e
חידוש אדה"ז בביאור חלקי הסדר
המחוייבים בהסיבה
הת' נפתלי שיחי' יורקאוויטש
תלמיד בישיבה גדולה
להלן נעיין קצת בהמקור דדיני הסיבה בהגמ' ודברי הראשונים ,ונראה חידושו של
אדה"ז בביאור הלכה זו.
דהנה איתא בפסחים (קח ,א) "איתמר מצה צריך הסיבה ,מרור אין צריך הסיבה,
יין איתמר משמי' דר"נ צריך הסיבה ,ואיתמר משמי' דר"נ אין צריך הסיבה ,ולא פליגי
הא בתרתי כסי קמאי הא בתרתי כסי בתראי - ,אמרי לה להאי גיסא ,ואמרי לה להאי
גיסא  . .השתא דאיתמר הכי ואיתמר הכי אידי ואידי בעו הסיבה".
וברשב"ם ד"ה מצה צריכה הסיבה כתב "כשאוכל מצה של מצוה לילה הראשון
כב ני חורין שהוא זכר לגאולה" .דמהכא חזינן ב' דברים .א) שחיוב הסיבה הוי רק על
כזית ראשונה דאכילת מצה .ב) שהגורם להחיוב דהסיבה הוא אם אכילה זו מבטאת
את ענין החירות ,שזה שייך דוקא באכילת כזית הראשונה  -החיוב דאורייתא ,וכמו
שהוסיף ביאור בתוד"ה "מאי דהוה הוה  . . -שכתובה בתורה זכר לחירות שלא הספיק
בצקם להחמיץ עד שנגאלו" .דהיינו שעצם ענין החיוב של כזית הראשונה דמצה הוא
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תוצאה מענין של חירות  -העדר היכולת שהבצק יחמיץ כתוצאה מבריחתם ממצרים,
שלכן הוי החיוב דהסיבה רק על כזית ראשונה.
[ולפ"ז מובן למה אין הסיבה באכילת המרור (וכמ"ש הרשב"ם בד"ה מרור) כיון
"שהוא זכר לעבדות" ,וכל ענין הסיבה הוא לבטא החירות]
אבל לפ"ז צ"ב למה כתבו התוס' בסופו "ומה שצריך הסיבה במצה היינו כשמברכין
על אכילת מצה ובאפיקומן" ,הרי חיוב האפיקומן אינו מבטא לכאו' ענין של חירות
יותר משאר מצה שאוכלים?
ועוד צ"ב ,על מה שכתב הגמ' דיין צריך הסיבה ,דלכאורה היין הוי חלק משאר
הסעודה שנעשה לזכור ולחגוג ענין החירות דבנ"י ,ואיזה ביטוי מיוחד של חירות יש
בהיין שבשבילו נתייחד שצריך הסיבה?
ועוד דלפי הנ"ל מהו המקור שהכריכה צריך הסיבה ,ומהו הטעם לזה?
ויש לומר שאם נסביר ענין ההסיבה באכילת הכריכה נוכל לתרץ גם הטעם דהסיבה
באכילת האפיקומן ובשתיית היין.
דהנה בנוגע להכריכה כתב הטור להדיא (סי' תע"ה) דאיכא פלוגתא בנוגע לחיוב
הסיבה באכילת הכריכה אם צריך להסב או לא ,ולא הכריע.
ובב"ח שם ד"ה כתב אחי הכריע שיסב באכילת הכריכה" ,דכיון שבזמן שבית
המקדש קיים הי' צריך הסיבה משום פסח שהוא זכר לחירות  . .ממילא בזמן הזה נמי
בעינן למיעבד זכר לאכילת הפסח" .והיוצא מדבריו שאפי' אם דבר זה עצמו אינו ביטוי
ותוצאה של חירות ורק מסמל ענין שמבטא/תוכנו חירות יתחייב בהסיבה.
ולפ"ז מובן מה שכתבו התוס' (כנ"ל) שאפיקומן צריך הסיבה ,דכיון שהאפיקומן
הוי זכר לקרבן פסח (כדלהלן סי' תע"ז ס"ג) שהי' נאכל דרך חירות ,הרי ע"פ מ"ש
הב"ח ג"ז יתחייב בהסיבה.
ועכשיו נצטט דברי אדה"ז ונראה איך ששזר ביאור ענין ההסיבה בשתיית היין
ובאכילת האפיקומן בתוך דבריו.
דבשולחנו הזהב (סי' תע"ב סי"ד) כותב "אימתי צריך להסב ,בשעת אכילת כזית
שמברך עליו על אכילת מצה ,ובשעת אכילת הכריכה מצה ומרור ,ובשעת אכילת
אפיקומן ,ובשעת שתיית ד' כוסות לפי שכל אלו דברים אלו הם זכר לגאולה ולחירות,
שהד' כוסות תקנו חכמים כנגד ד' לשונות של גאולה האמורים בפרשת וארא והוצאתי
וגאלתי ולקחתי והצלתי ,והאפיקומן והכריכה הם זכר לפסח שהי' נאכל דרך חירות .
דהיינו שאדה"ז ביאר לגבי ההסיבה דשתיית יין דכיון שהם מסמלים/מזכירים ענין
של חירות ,וכמו שכותב המדרש בבראשית רבה שהד' כוסות הם כנגד ד' לשונות של
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גאולה ,א"כ הרי גם הם נחשבים כענין של חירות ,וזהו הטעם למה הם מחוייבים
בהסיבה.
וכמו"כ חזינן שקישר בין אכילת האפיקומן לאכילת הכריכה ,ועל שניהם כתב
סברת הב"ח  -דכיון דהוו זכר לאכילת הפסח שהי' נאכל בהסיבה גם הם צריכים
הסיבה.

e
דיוק בפירוש כ"ק אדמו"ר מה"מ בהגדה של
פסח
הרב יצחק צבי הכהן שיחי' יעדוואב
א' מאנ"ש
על מ"ש בהגדה "ובמורא גדול"  -זה גילוי שכינה ,כמה שנאמר "או הנסה אלקים
לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע
נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם ה' אלקיכם במצרים לעיניך" ,מעתיק
כ"ק אדמו"ר התיבות "ובמורא גדול" ,ומבאר שתיבת "מורא" כאן הוא "לשון מראה,
וכן תרגם אונקלוס ותרגם יונתן [בן עוזיאל] 'ובחזונא רבא'.
ולכאורה יש לתמוה למה לא הביא כ"ק אדמו"ר גם פירושו של אדה"ז בלקו"ת
ד"ה ששת ימים הא' (יג ,ד  -יד ,א) וז"ל:
דהנה ענין הפסח הוא מ"ש ופסח ה' שהוא ענין דילוג והמשכה שלא כסדר
ההשתלשלות ,וכמ"ש ובמורא גדול זו גילוי שכינה ,שהוא בחי' אור א"ס ב"ה
שלמעלה מעלה מהשתלשלות העולמות שהיה מאיר ומתגלה אז בנפשם האלקית,
וזהו 'עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים',פי' 'מלכי המלכים' הן ד' בחי' מלכות
שמאיר בארבע עולמות אבי"ע ,ו'מלך מלכי המלכים' הוא בחי' מלכות דא"ס
שלמעלה מעלה מהשתלשלות ד' עולמות אבי"ע..שע"י בחי' הגילוי זה דוקא וגאלם
וכמ"ש ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך.
ולכן נק' גילוי זה "ובמורא גדול" ,כי יראה לשון נוק' זהו בחי' יראה תתאה הנמשך
מבחי' מל' דאבי"ע בכל עולם לפי ערכו .אכן "מורא גדול" לשון זכר זהו בחי' יראה
עילאה שהוא בחי' דכר ונמשך ע"י גילוי בחי' מלך מלכי המלכים כנ"ל וזהו ענין המצה
הב' שאחר חצות דמצה הוא בחי' ביטול כנ"ל ..בחי' הביטול דמצה זו שאחר חצות
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היא בחי' ביטול אמיתי ויראה עילאה שנמשך בחי' גילוי מה שלמעלה מהדעת המושג
שהאיר אז בנפשם ,והיינו מבחי' הגילוי אור א"ס שלמעלה מההשתלשלות שהאיר אז
עליהם מלמעלה למטה בבחי' אתעדל"ע ,וזהו ענין ובמורא גדול זו גילוי שכינה עכ"ל.
היינו שכ"ק אדה"ז מפרש "מורא גדול" במובן של יראה ,אלא ש"יראה" בלשון
נקבה מורה על יראה תתאה ,ואילו "מורא" בלשון זכר מורה על יראה עילאה ,וכ"ק
אדמו"ר בפירושו לההגדה בסידורו של אדה"ז הוא כאילו 'מעלים עין' מפירושו של
כ"ק אדה"ז עצמו בליקוטי תורה.
אבל כד דייקת ניתן לראות גודל הדיוק בפירושו של כ"ק אדמו"ר ,ובהקדים:
מצינו ריבוי פעמים בנוסח ההגדה [מהספרי על הפסוקים בפ' תבוא] בסגנון
הדרשה ,שתחלה מעתיק לשון הפסוק ,ואח"כ מפרש הכוונה והתוכן של תיבות אלו,
ובנדו"ד"ובמורא גדול"  -זה גילוי שכינה.
אבל צריך לברר האם תיבת "זה" מתייחס אל לשון הפסוק או לביאורו ,ובנדו"ד
האם הפירוש בלשון ההגדה הוא ש"זה" שכתוב "ובמורא גדול" היינו גילוי שכינה ,או
האם הפירוש הוא שביאורו של "ובמורא גדול"  -זה 'גילוי שכינה'.
ויש להוכיח מכמה מקומות כפירוש הב' ,שתיבת 'זה/זו' מתייחסת אל הדרשה
שמביא ולא על התיבות שעליהן דורשין  -למשל ,בדרשת 'וביד חזקה  -זה הדבר',
שהתיבות"וביד חזקה" הן לשון נקבה ,אבל תיבת "זה" הוא לשון זכר וקאי על 'הדבר'.
ועד"ז בדרשת "ואת עמלנו" ["עמל  -לשון יחיד]ֵ ,אֵלו [לשון רבים ,שקאי על]הבנים.
ע"פ הנ"ל ,מובן היטב הטעם שלא הביא כ"ק אדמו"ר את פירושו של אדה"ז
שבלקו"ת בפירושו להגדה .שהרי הנוסח ההגדה בסידורו היא "ובמורא גדול  -זה
גילוי שכינה"" ,זה"בלשון זכר ,ואילו בהמאמר הנ"ל מעתיק אדה"ז הלשון "ובמורא
גדול  -זו גילוי שכינה"" ,זו" בלשון נקבה [וכמו שנמצא נוסח זו בכמה הגדות  -ראה
נוסח ההגדה להרמב"ם ,סידור אוצר התפלות ,ועוד .וראה בסוף המפתחות ללקו"ת
מכ"ק אדמו"ר בביטוים בלתי רגילים  -ערך מנהגים' שמצינו שכ"ק אדה"ז מבאר גם
מנהגים ונוסחאות התפלה שאינם כמנהגנו].
וע"פ המבואר לעיל שהתיבה "זה/זו" קאי על הדרשה ולא על לשון הפסוק ,יוצא
שרק לפי הנוסח שבלקו"ת "זו גילוי שכינה" בלשון נקבה ניתן לפרש שאומרו
"ובמורא גדול" הוא מלשון יראה ,ואילו לפי הנוסח "זה גילוי שכינה" שבסידור אי
אפשר לפרשו מלשון יראה אלא מלשון 'מראה'.
דהנה ,ההבדל בין הנוסח "זה גילוי שכינה" ,ובין" ,זו גילוי שכינה" הוא ,שבאומרו
"זו  -לשון נקבה  -גילוי שכינה" ההדגשה בהדרשה היא [לא על תיבת 'גילוי' בלשון
זכר,כ"א] על תיבת 'שכינה' ,בלשון נקבה ,וכלשון אדה"ז "וכמ"ש ובמורא גדול זו
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גילוי שכינה[ ,והולך ומבאר הדרגה של השכינה שנתגלה אז] שהוא בחי' אור א"ס
ב"ה שלמעלה מעלה מהשתלשלות העולמות" ,וכתוצאה מהגילוי של דרגה למעלה
מעלה מסדר השתלשלות הנ"ל ,נפעל הענין של 'ומורא גדול  -מורא בלשון זכר',
וכמ"ש אדה"ז שם בהמשכו "ולכן נק' גילוי זה "ובמורא גדול" ,כי יראה לשון נוק' זהו
בחי' יראה תתאה הנמשך מבחי' מל' דאבי"ע בכל עולם לפי ערכו .אכן "מורא גדול"
לשון זכר זהו בחי' יראה עילאה שהוא בחי' דכר ונמשך ע"י גילוי בחי' מלך מלכי
המלכים כנ"ל".
משא"כ לפי הנוסח שבסידור "ובמורא גדול זה[לשון זכר] גילוי שכינה" ,עיקר
ההדגשה בהדרשה היא על תיבת 'גילוי' [לשון זכר] ,ובמילא מובן הטעם שכ"ק
העתיק רק הפירוש שתיבת "מורא" היא מלשון מראה ,בהתאם לההדגשה על תיבת
'גילוי'.

e
אין לוקין על לאו שבכללות
התמים השליח ישעיהו מנחם מענדל שיחי' ליבעראוו
שליח בישיבה גדולה
בנוגע לההגדרה דאיסורי אכילה  -אי הוו ג"כ אסורים בהנאה אי לאו  -איכא סוגיא
ארוכה במכילתין (כ"א ,ב  -כ"ג ,ב) ופלוגתא בין חזקיה ורב אבהו .דחזקיה ס"ל
דאיסורי אכילה לא נאסרו ממילא בהנאה עד דפירש לן רחמנא בהדיא שנאסרו ,ורב
אבהו ס"ל דאיסורי אכילה אסורים ממילא בהנאה עד דמפרש לן קרא דמותרים נינהו.
ולאחרי כל השקו"ט מסיק הגמ' (כ"ג ,ב) דלתרוייהו בפועל נאסרו בהנאה רק חמץ
בפסח ושור הנסקל (ומייתי ע"ז ראי') ,ופליגי בנוגע להנאה מחולין שנשחטו בעזרה.
ובהמשך (שם) שואל הגמ' "מנין לכל איסורין שבתורה דכי היכי דאסורין באכילה
הכי נמי אסורין בהנאה ומאי ניהו חמץ בפסח ושור הנסקל" [משום דלא ניחא להך
מ"ד בכל הנך ראיות דלעיל] ,ותריץ דילפינן משום קרא דאסורין נינהו ,ופריך לי' הגמ'
להך ילפותא ,ומייתי ילפותא אחרינא מהיתורא ד"לא יאכל" ,ופריך לי' :והאי "לא
יאכל" להכי הוא דאתא ,האי מיבעי ליה לכדרבי אלעזר ,דאמר רבי אלעזר "לא יאכל
כי קדש הוא  -כל שבקדש פסול בא הכתוב ליתן לא תעשה על אכילתו" ["מדכתיב
כי קודש הוא יתירה לרבות על שאר פסולי קדשי קדשים בלאו כגון פיגול ויוצא ונשפך
דמו"  -רש"י] .וא"כ הרי ליכא שום יתורא בהך לא יאכל.
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וממשיך הגמ' להביא ראי' אחרינא מאיסור אכילת חטאות שהובא דמן לפנים:
אמר אביי לעולם  . .ולא בעי "לא תאכל" ,מה תלמוד לומר "לא תאכל" אם אינו ענין
לגופו דנפקא ליה מדרבי אלעזר [דקדשים שנאסרו ( -הובא דמן לפנים) אסורים
באכילה] תנהו ענין לכל איסורין שבתורה ,ואם אינו ענין לאכילה תנהו ענין לאיסור
הנאה [שאסורים בהנאה]  . .אמר ליה רב פפא לאביי ואימא ליחודי ליה לאו [להך
איסור דאכילת חטאות שנכנסו לפנים] לגופיה הוא דאתא ,דאי מדרבי אלעזר אין
לוקין על לאו שבכללות"?  -ומהכא איפרכא לי' הך ילפותא דאביי.
וצ"ב במה פליגי אביי ורב פפא  -אי סגיא לן בהך ילפותא דר' אלעזר כדי להלקותו
על איסור אכילת חטאת שהובא דמה לפנים אי לאו  -דבפשטות נימא דתרוייהו פליגי
בהך כלל אי אמרינן דאין לוקין על לאו שבכללות או אמרינן שלוקין על לאו שבכללות,
דאביי ס"ל דלוקין על לאו שבכללות ולכן סגיא לי' בהך ילפותא דר"א כדי להלקותו
על אכילת חטאת שהובא דמה לפנים ,ורב פפא ס"ל דא"א להלקותו מכח הך ילפותא
דר"א כיון דהוי לאו שבכללות עד דמייחד לן קרא לאו עלי' בהדיא.
אבל לכאו' א"א לפרש כן משום סוגיא דלהלן במכילתין (מ"א ,ב) ,דאיתא התם
בנוגע לאיסור אכילת הפסח נא או מבושל " -אמר רבא אכלו נא לוקה שתים ,מבושל
לוקה שתים ,נא ומבושל לוקה שלש .אביי אמר אין לוקין על לאו שבכללות ." . .
ומפרש רש"י בד"ה "לוקה שתים  -משום לא תאכל נא ומשום לא תאכלו כי אם צלי
אש ,דכי אם צלי אש נמי אלאו דלא תאכלו קאי .מבושל לוקה שתים  -משום מבושל
ומשום לא תאכלו כי אם צלי אש .לאו שבכללות הוא  -דכולל בו כל מיני בשולים
שאינן צליה לאסור".
כלומר דבקרא (שמות י"ב ,ט) כתיב "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים כי
אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו" ,ואיכא הכא ג' לאוין א .שלא לאכול ממנו נא,
ב .שלא לאכול ממנו מבושל ,ג .שלא לאכול ממנו אם אינו צלי אש .ולכן אם אכלו נא
או מבושל ילקה תרי פעמים לפי שיטת רבא משום הני תרי לאוי  -נא/מבושל ולא
צלי אש ,ולאביי לא ילקה כיון דהוי לאו שבכללות.
ולפ"ז הרי בפשטות א"א להסביר בסוגיין דאביי ס"ל ד(סגיא לי' בהך ילפותא דר"א
כדי ש )-ילקה ,משום דהכא לגבי איסור נא ומבושל אמר אביי להדיא דפסקינן דאין
לוקין על לאו שבכללות ,וא"כ הרי בפשטות א"א למיתלי הך פלוגתא בין אביי ורב
פפא בהדין דאין לוקין על לאו שבכללות  -דאביי ס"ל דלוקין על לאו שבכללות ורב
פפא ס"ל דאין לוקין  -משום דלהלן חזינן דאביי ס"ל דאין לוקין על לאו שבכללות.
וא"כ צ"ב במה פליגי אביי ורב פפא?
ואולי יש לבארו ע"פ מה דאיתא התם בהסוגיא בהמשך לדברי אביי שאין לוקין
על לאו שבכללות "איכא דאמרי תרתי הוא דלא לקי חדא מיהת לקי ,איכא דאמרי
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חדא נמי לא לקי דלא מייחד לאויה כלאו דחסימה" .ומפרש רש"י בד"ה "איכא דאמרי
תרתי הוא דלא לקי  -כיון שהוא לוקה משום נא [או] משום מבושל תו לא לקי משום
כלל דכי אם צלי אש :אבל חדא מיהא לקי  -כגון המבשל בחמי טבריא ואכלו דאין כאן
מלקות דבישול ולא מלקות של נא ,לוקה משום כי אם צלי אש :ואיכא דאמרי חדא
נמי לא לקי  -משום כי אם צלי אש ,דלא מיוחד לאויה דידיה כלאו דחסימה שהוא
מפרש איסורו וסמיכא ליה פרשת מלקות לעיל מיניה".
דאוי"ל דפליגי הני תרי לישני בעצם ההגדרה דלאו שבכללות  -אי הא דאין לוקין
הוי פי' שא"א להך לאו כללי לפעול חיוב של הלקאה נוספת על האדם לאחרי שכבר
פעל הלקאה פעם אחת ע"י הלאו הפרטי [ובנדו"ד להלקותו ע"ז שלא אכלו "כי אם
צלי אש" בנוסף להמלקות דאכילתו נא או מבושל] ,אבל בעצם בהך לאו יש תוקף כמו
כל שאר הלאוין ,ולכן במקרים אחרים  -כשעבר רק על הלאו הכללי ילקה .או פי' שהך
לאו בעצם אינו יכול לפעול חיוב האדם במלקות בכל מקרה ואפי אם לא נלקה עדיין
כלל (והא דלקי על האיסור הפרטי הוי מכח הא דפירט לן קרא הך איסורא ,והוי כאילו
נכתב להדיא "אל תאכלו ממנו נא ,אל תאכלו ממנו מבושל").
דללישנא קמא נפרש שא"א ללאו שבכללות לחייבו בהלקאה נוספת על האדם,
אבל בעצם מצד גדרו של הלאו הרי להך לאו יש תוקף כמו שאר לאוין דאורייתא ,ולכן
ילקה פעם אחת כשאכלו לא-צלי אש ,אבל לפי הלישנא בתרא נימא דלאו שבכללות
הרי בעצם גדרו של הך לאו אין לו התוקף דשאר לאוין ,ולכן לא ילקה עליו לעולם.
ולפ"ז אפשר לומר דבסוגיין פליגי אביי ורב פפא בהנך תרי סברות ,דאביי ס"ל
(כהלישנא קמא) דאע"פ שאין לוקין על לאו שבכללות ,הני מילי כשלקה כבר על הך
לאו דהתם אמרינן שא"א להלקותו עוה"פ על הלאו ,כיון שא"א להלאו לחייבו
במלקות נוספת ,אבל אם לא לקה כלל על הך לאו יוכל ללקות אע"פ דהוי לאו
שבכללות .ורב פפא ס"ל (כהלישנא בתרא) דאין לוקין על לאו שבכללות ואפי' אם לא
לקה כלל על הך לאו ,אעפ"כ אין כח דהך לאו לחייבו מלקות.
אבל דוחק לפרש כן משום דא"כ קשה על מש"כ שם בגמ' דהנך תרי לישני  -אי
ס"ל דאין לוקין פעמיים או ס"ל דאין לוקין כלל  -הוו תרוייהו בשיטת אביי ,דלפי
הנ"ל הרי חד מהנך (דאין לוקין פעמיים) קאי בשיטת אביי ,וחד מהנך (הא דאין לוקין
כלל) הוי בשיטת רב פפא ,וא"כ איך מפרש הגמ' התם הני תרי לישני בשיטת אביי.
וא"כ לכאו' א"א לומר שזהו פלוגתת אביי ורב פפא .וצ"ב במה פליגי?
ואוי"ל דפליגי אביי ורב פפא מהו גדרו (וכתוצאה  -פעולתו על המלקות) של "לאו
שבכללות" ,האם נימא שפירושו דמכיון שיש להלאו ג"כ חיובים פרטיים שעליהם
מתחייב האדם במלקות אם עבר עליהם ,לכן א"א להך לאו הכללי לחייבו מלקות [אפי'
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כשעבר רק על הלאו דכללות ולא על הלאו השני] ,או נימא שלאו שבכללות פירושו
שהוחלש כח הלאו בעצם ולכן אין בכחו לחייב מלקות בשום אופן.
דהיינו האם חולשת הלאו שבכללות הוי כיון שכבר קאי הך לאו על שום חיוב פרטי
[גם במקרה שאינו לוקה עליו בפועל] ולכן א"א להלאו לחייבו במלקות ,או שבעצם
 מצד כלליותו  -הוחלש כחו וא"א לו לחייב מלקות.והנפק"מ יהי' במקרה שכשנכתב הלאו שבכללות בפסוק לא נכתבו (ג"כ) עמו שום
חיובים פרטיים ,וישנו רק הך חיוב כללי שבתוכו נכללו כל הפרטים ,האם נימא דגם
התם א"א להלקותו כשעבר על הלאו שבכללות  -כיון שעצם הענין של לאו כללי
פירושו שלאו כזו הנו חלוש בעצם ואינו יכול לפעול חיוב מלקות .או נימא דהתם ילקה
כיון שלא הוגדר (הוגבל) הלאו לשום פרטים ,וא"כ לא הוחלש הכח דהלאו הכללי ע"י
ציווים פרטיים (ואדרבא הוי לאו שכל הגדרתו הוא לאו כללי דהיינו שהוא כלל שבתוכו
נכלל פרטים) ,וא"כ יהי' עליו חיוב מלקות כשעבר על הך לאו.
וא"כ בסוגיין שהלאו שבכללות דר"א הוי לאו שלא הוגדר כלל בשום ציווים
פרטיים  -דהא ר"א יליף "לא יאכל כי קדש הוא  -כל שבקדש פסול בא הכתוב ליתן
לא תעשה על אכילתו"  -דהיינו שהך לאו לא הוגדר כלל ורק חל על כל האיסורים של
קודש ,איכא למימר בהנך תרי אופנים  -שילקה על הך לאו כשאכל שום קדשים
שנפסלו או שלא ילקה כיון שאפי' הך לאו נחשב כלאו שבכללות.
ואפשר דבהא פליגי אביי ורב פפא דאביי ס"ל דכיון שהך לאו לא הוגדר כלל הרי
א"כ יתחייב מלקות כשעבר עליו ,ורב פפא ס"ל שאפי' אם הך לאו אינו מוגדר כלל
בשום איסור פרטי עדיין לא ילקה עליו כיון דהוי לאו כללי דהיינו שמצד עצם גדרו
הוא לאו חלוש שא"א לחייבו במלקות.
ולפ"ז מובן הדגש בדברי רש"י שכתב בד"ה "לאו שבכללות  -כגון זה שנכלל כל
הפסולין יחד" ,שרש"י הדגיש שבלאו זה נכללו כל הפסולין ביחד ,כיון דבסוגיין זהו
הלאו שבכללות דעלי' פליגי אביי ורב פפא (ולא לאו שכולל איסורים אחרים).
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מאי בינייהו – הנפק"מ לפועל בין חזקי'
ורבי אבהו?
הרב שמואל משה שיחי' לשס
ר"מ בישיבה גדולה
מסקנת הגמרא (כ"ג עמוד ב') שהנפק"מ בין חזקי' לרבי אבהו הוא לענין אם חולין
שנשחטו בעזרה הם מדאורייתא (דעת חזקיה) או מדרבנן (דעת רבי אבהו) .ולכאורה
צריך ביאור איזה נפק"מ לפועל יש כאן .ויש להגדיל הקושיא בהקדם קושיית הצל"ח
(ד"ה איכא בינייהו)" :אמאי לא קאמר דלחזקיה דנפקא ליה מלא יאכל אם כן איסור
ההנאה הוא בלאו כמו אכילה ,אבל לרבי אבהו דיליף מאותו הוא רק לאו הבא מכלל
עשה ,אותו אתה משליך לכלב ואי אתה משליך שאר איסורים" (עיי"ש מה שתי'
ואכמ"ל) .ובדבר יעקב כתב דרש"י נשמר מזה ודייק בלשונו (ד"ה ושנינהו) "לא מצינו
באחד מכולם שהחמיר בו ר' אבהו ,ויאמר שאסור בהנאה ולחזקיה לישתרו ,אלא דבר
האסור אסור לדברי שניהן ,והמותר מותר לדברי שניהן" ,ומשמע דרש"י למד דהגמ'
מחזר אחרי נפק"מ שלזה אסור ולזה מותר ,ולא רק נפק"מ לענין מקור האיסור או
הגדרת האיסור או עונש האיסור כו' ,וכן משמע מדברי רש"י אח"כ ד"ה במאי פליגי
כו' "דאין לך איסורי הנאה בדבר שנאמר בו לאו באכילתו ,שלא נאמר בו פרט להתיר,
אלא הנך שני דברים דכתיב בהן לא יאכל כגון שור הנסקל וחמץ בפסח ,ובין למר ובין
למר אסורין".
וראיית רש"י לומר כן הוא לכאו' מדלא ניחא להגמ' לתרץ בפשיטות דמשמעות
דורשין איכא בינייהו ,אע"פ שבזה יש חילוק גדול ביניהם כמובן ,אלא ע"כ דהגמ'
מחפש אחר ענין של מעשה בפועל .וביותר ,דהגמ' הקשה מעיקרא במאי פליגי ותי'
"בחמץ בפסח ואליבא דרבנן ,בשור הנסקל ואליבא דדברי הכל" ,והיינו דפליגי במקור
האיסור ,ואח"כ ממשיך הגמ' לשאול "מאי בינייהו" ,משמע דהגמ' מחפש נפק"מ
למעשה .וא"כ יש לעיין איזה נפק"מ לפועל יש.
ואין לעשות נפק"מ למעשה לענין אם מכים אותו מלקות דאורייתא או מכת
מרדות דרבנן ,וידוע פלוגתת הפוסקים אם מכת מרדות הוא כמספר מלקות דאורייתא
או לא ,דעת המג"א (סי' תצ"ו סק"ב ע"פ מהרא"י) שמכת מרדות הוא רק י"ג הכאות
שהוא שליש ממלקות דאורייתא ,וי"א אדרבא ,במכת מרדות הרשות ביד ב"ד להכותו
עד שתצא נפשו ואפי' יותר מארבעים חסר אחת (וכמה שיטות בפרטי הדבר ואכמ"ל),
והפרי חדש (או"ח סי' תע"א ס"ק ב' ע"פ שו"ת ריב"ש סי' צ') עשה חילוק אחרת,
דשניהם שווים במספר ומ"מ מכת מרדות אינן חזקות כשל תורה ,וא"כ אולי כל זה
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הוא הנפק"מ למעשה אם מכים אותו מלקות או מכת מרדות ,א"א לומר כן ,דהא
מפורש יוצא מתוך דברי המשנה חולין ע"ח עמוד א' שאין מלקות בחולין שנשחטו
בעזרה אפי' למ"ד שהוא מה"ת ,אלא מכין אותו מכת מרדות כמבואר ברמב"ם שחיטה
פ"ב ה"ג( ,והמפרשים כתבו כמה טעמים בזה ,משום שהוא לאו מכלל עשה ,או משום
שהוא לאו הניתק לעשה ,או משום שלא נאמר בהם לאו ,ואכמ"ל ),אלא דמפשטות
דברי התוס' להלן (כ"ד עמוד ב' ד"ה הכל) נראה שלוקה מן התורה ,ומ"מ האחרונים
שם תמהו על דבריהם ,והשפ"א שם כתב שהתוס' לא נתכוונו לומר דלוקה מה"ת
עיי"ש מה שביאר ,וא"כ בין למ"ד שהוא מה"ת ובין למ"ד שהוא מדרבנן מכין אותו
מכת מרדות ,ואין נפק"מ ביניהם לענין זה.
ואין לומר שהנפק"מ הוא לגבי הדין המבואר בשו"ע חו"מ סי' רל"ד סעי' ג' דאם
מכר לחבירו דבר שאיסור אכילתו הוא מד"ס ואכלו הלוקח ,אין המוכר מחזיר לו כלום,
אבל אם מכר דבר שאיסור אכילתו הוא מה"ת ואכלו הלוקח צריך המוכר להחזיר לו
הדמים ,ובטעם החילוק כתב הסמ"ע בחד תי' דבדאורייתא קנסוהו ובדרבנן לא קנסוהו,
וגם מפורסם ביאורו של הנתיבות המשפט שם ,דאכילת מאכלות אסורות דאורייתא
בשוגג נחשב לעבירה בשוגג ,משא"כ אכילת מאכלות אסורות דרבנן בשוגג לא נחשב
לעבירה כלל ,וביארו האחרונים בדעתו דאיסור מאכלות אסורות דאורייתא חל על
החפצא ,משא"כ איסור מאכלות אסורות דרבנן לא חל על החפצא ,ואפי' לא על מעשה
הגברא ,כ"א עליו ממש שלא למרוד בדבריהם ,והכא הרי לא מרד .מ"מ כל זה לא שייך
לכאן ,חדא ,לדעת רש"י (כ"ב ע"א) דמחלוקת הנ"ל דאורייתא או דרבנן הוא רק בנוגע
לאיסור הנאה ,אבל כו"ע מודי דאיסור אכילת חולין שנשחטו בעזרה הוי דאורייתא,
א"כ תיפוק ליה דלכו"ע צריך להחזיר את הדמים מחמת איסור האכילה שהוא מה"ת.
אלא אפי' להתוס' (שם) החולקים על רש"י ,וסב"ל דמחלוקת הנ"ל דאורייתא או דרבנן
הוא גם לאיסור אכילה וגם לאיסור הנאה ,אכתי אין זה שייך לכאן ,ע"פ המבואר שם
בסעיף ד' דלגבי איסור הנאה בין מה"ת בין מד"ס אין כאן דין מכירה כלל וצריך להחזיר
הדמים ,וא"כ בנדו"ד הרי"ז איסור הנאה עכ"פ מד"ס ואין כאן מכירה כלל בכל אופן.
אלא דע"ש בנו"כ שכתבו בטעם הדבר שצריך להחזיר הדמים ,משום שהי' אסור
למכרו ,אלא שהקשו דמ"מ כיון שעבר ומכר הרי קיי"ל דאינו תופס את דמיו ,ותי' נהי
דקיי"ל להלכה דאינו תופס את דמיו ,מ"מ הדמים אסורים להמוכר( ,וכן פסק אדה"ז
בשולחנו בהלכות פסח סי' תמ"ג סעיף י' ),אלא ,שידוע שנחלקו הראשונים בזה
(והדברים ארוכים) ,ויש סוברים שהדמים מותרים אפי' להמוכר( ,והאחרונים ריש
פירקין שקו"ט בביאור דעת התוס' שם ואכמ"ל ),ולדידהו בעבר ומכר אינו חייב
להחזיר הדמים ,וא"כ לכאו' שייך לבאר הנפק"מ הנ"ל אליבא דמ"ד דהדמים מותרים
אפי' להמוכר .ומ"מ בין כך ובין כך לא נראה לבאר הנפק"מ באופן זה ,כיון דאין נפק"מ
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לענין היתר או איסור חולין שנשחטו בעזרה ,אלא בדבר המסתעף מיניה ,והרי למעלה
ביארנו ע"פ דברי רש"י דהגמ' מחזר אחר נפק"מ שלזה מותר ולזה אסור.
וי"ל בזה בכמה אופנים:
(א) שהנפק"מ יהי' באופן של ספק חולין בעזרה ,דלדעת חזקי' יהי' אסור בכל ספק
תורה ולדעת ר' אבהו יהי' מותר ע"פ הכלל דספק דרבנן לקולא.
(ב) לדעת הר"ן והרמב"ן בפ"ג דקידושין (נ"ו ע"ב) ,אותו מ"ד דסב"ל דחולין
שנשחטו בעזרה הם רק מדרבנן ,סב"ל שלא אסרום רבנן כלל ,וא"כ שפיר יהי' נפק"מ
לדינא אם מותר ליהנות מהם או לא ,דלדעת ר' אבהו מותרים בהנאה ולדעת חזקי' הם
אסורים .ודייקו שיטתם מדברי הגמ' קידושין נ"ח ע"א" :תניא המקדש בחולין
שנשחטו בעזרה ר' שמעון אומר מקודשת וחכ"א אינה מקודשת ,אלמא חולין
שנשחטו בעזרה לר' שמעון לאו דאורייתא" ,וצ"ב ומה בכך דחולין שנשחטו בעזרה
לאו דאורייתא ,מ"מ ה"ה אסור מדרבנן ,ומ"ש מהמקדש מחיטי קורדנייתא שאינה
מקודשת? ומחמת קושיא זו הכריחו דלמ"ד חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא ,ע"כ
שהוא מותר בהנאה .ואע"פ שהגמ' שם הדר מהאי אוקימתא ,וביאר את הברייתא
באופ"א לגמרי ,מ"מ לא חזינן דהש"ס חזר מסברתם דחולין שנשחטו בעזרה מותרים
בהנאה למ"ד דלאו דאורייתא.
ונמצינו למידין מכל הנ"ל שיש ג' שיטות בראשונים בפלוגתת חולין שנשחטו
בעזרה דאורייתא או דרבנן:
דעת רש"י (כ"ב ע"א) דלד"ה אסור באכילה מה"ת ,ולא נחלקו אלא בהנאה האם
הוא מה"ת או מדרבנן.
דעת התוס' (שם) שנחלקו גם באכילה וגם בהנאה האם הוא מה"ת או מדרבנן.
דעת הרמב"ן והר"ן שנחלקו באכילה האם הוא מה"ת או מדרבנן ,ונחלקו בהנאה
האם הוא מה"ת או מותר לגמרי.
(ג) הגמ' להלן כ"ד ע"ב מבאר שאין מלקות לנהנה שלא כדרך ,אכן לא מבואר שם
להדיא מה א"כ הדין בנהנה שלא כדרך ,ונחלקו הראשונים ושלש שיטות בדבר :א)
אסור מן התורה כדין חצי-שעור שאין לוקים עליו ואסור מן התורה (כמה ראשונים
כתבו כן בדעת הרמב"ם הלכות יסוה"ת פ"ה ה"ח); ב) אסור מדרבנן (תוס' שבועות
כ"ב עמוד ב' ד"ה אהיתירא ועוד ראשונים); ג) מותר לגמרי ואין בו אפילו איסור
מדרבנן (מרדכי פסחים פ"ב סי' תקמ"ה בשם ראבי"ה) .ובין כך ובין הרי מוכח מגמ'
להלן כ"ה ע"ב בעובדא דשייף רבינא גוהרקי דערלה לברתיה (ע"פ הלישנא בתרא)
דחולה שאב"ס מותר ליהנות שלא כדרך לדברי הכל (עי' מל"מ שם שאפילו לדעת
הרמב"ם שאסור מן התורה ,אפ"ה מותר לחולה שאין בו סכנה) .ועכ"פ ,לדעת
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התוספות (דיעה הב') ,הטעם דנהנה שלא כדרך מותר לחולה שאין בו סכנה הוא רק
מחמת דנהנה שלא כדרך הוא מד"ס ,משמע דאי הוה אסור מה"ת ,הי' אסור לחולה
שאין בו סכנה.
והנה הגמ' להלן שם כתב דמ"מ בבשר בחלב וכלאי הכרם לוקין אפי' אם נהנה שלא
כדרך ,כיון שלא למדו איסור הנאתם מלשון אכילה כשאר איסורי הנאה ,והקשו התוס'
שם (ד"ה הכל) שהרי גם חולין שנשחטו בעזרה לא למדו איסור הנאתם מלשון אכילה
כשאר איסורי הנאה ,ובתי' הב' כתבו אה"נ שכן הוא למ"ד דאיסור הנאת חולין
שנשחטו בעזרה הוא מה"ת ,ומ"מ הגמ' לא כתבה כיון דאיכא מ"ד שהוא מדרבנן.
היוצא מזה דסב"ל להתוס' דלמ"ד חולין שנשחטו בעזרה הוא מה"ת ,אסור גם לחולה
שאין בו סכנה כיון דלדידהו יש איסור מה"ת בנהנה שלא כדרך ,דהא בעלמא לא התירו
נהנה שלא כדרך לחולה אלא מחמת דאיסורו דרבנן .אבל למ"ד דחולין שנשחטו בעזרה
הוא מדרבנן ,א"כ בודאי שמותר לחולה שאין בו סכנה ליהנות שלא כדרך ,וכ"ש הוא
משאר איסורי הנאה שאסורים מה"ת ומ"מ מותרים לחולה שאין בו סכנה כיון שנהנה
שלא כדרך אינו אלא מדרבנן .ועל פי זה יוצא דאם חולין שנשחטו בעזרה הם רק מד"ס,
יהי' מותר לחולה שאין בו סכנה ליהנות מהם שלא כדרכן ,משא"כ אם הם אסורים מן
התורה.
(ד) השוחט חולין בעזרה ,כיון שאין השחיטה מתרת הבשר לאכילה ,הרי זו שחיטה
שאינה ראויה ,והדבר תלוי במחלוקת תנאים אם שמה שחיטה לענין חיובים ואיסורים
הבאים על ידי שחיטה ,כגון איסור אותו ואת בנו ,ותשלומי ארבעה וחמשה (עי' ב"ק
ע' עמוד א' וחולין פ"ה עמוד א')[ .ומכל מקום השחיטה מטהרתה מידי נבלה לדברי
הכל (חולין פ"ה ע"ב מודה ר"ש כו') ואכמ"ל].
והנה לפי"ז יוצא שאם חולין שנשחטה בעזרה אסור באכילה מה"ת ,הויא שחיטה
שאינה ראויה ,אבל אם חולין שנשחטה בעזרה אסור באכילה רק מדרבנן ,הויא שחיטה
הראויה ,וא"כ לדעת הסובר דשחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה ,יהי' נפק"מ
האם חייב על איסור אותו ואת בנו או בתשלומי ארבעה וחמשה כששחטו בעזרה[ .וכל
זה הוא דוקא לדעת התוס' (לעיל כ"ב) והרמב"ן (קידושין נ"ח) דפלוגתת חולין
שנשחטה בעזרה דאורייתא או דרבנן שייכת גם לענין אכילה ,אבל לדעת רש"י (לעיל
כ"ב) דלא פליגי אלא לענין הנאה ,אבל באכילה אסור מה"ת לכו"ע ,אין נפק"מ זה,
כיון דלדידיה בין כך הויא שחיטה שאינה ראויה].
ומנא אמינא לה דחולין שנשחטה בעזרה הויא שחיטה הראויה למ"ד דאסור
באכילה רק מדרבנן ,מדתנן ב"ק ע' ע"א "השוחט חולין בעזרה משלם תשלומי ארבעה
וחמשה ,רבי שמעון פוטר" .וברמב"ם הלכות גניבה פ"ב ה"ח מבאר בזה :השוחט
ונתנבלה בידו והנוחר והמעקר משלם תשלומי כפל בלבד ,אבל אם שחט לרפואה או
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לכלבים או שנמצאת טריפה או ששחטו בעזרה משלם תשלומי ארבעה וחמשה ,אף
על פי שחולין שנשחטו בעזרה אסורין בהנאה הואיל ואיסורן מדבריהם הרי זה חייב
לשלם תשלומי ארבעה וחמשה[ .המפרשים מצאו דברים הנראים סותרים בדברי
הרמב"ם אי חולין שנשחטו בעזרה הוי דאורייתא ורבנן ,דהכא משמע שהוא רק מדרבנן
משא"כ בהלכות שחיטה ריש פרק ב' משמע שהוא מה"ת ,ויישבו בכמה אופנים,
ואכמ"ל].
וראה בארוכה במשנה למלך (תרומות פ"ז ה"א) שמסתפק האם איסור דרבנן מהני
לדאורייתא ,ומביא ראי' מדברי הרמב"ם האלו דאיסור דרבנן דשחיטה שאינה ראויה
לא מהני לדאורייתא לפסול השחיטה בהכי .ולפי"ז שפיר איכא למימר נפק"מ הנ"ל.
[ועל המשנה למלך יש להעיר ,שהרי הביא שם ב' דוגמאות דאיסור דרבנן מהני
לדאורייתא ,א' הפסוק דונקה האיש מעון האמורה גבי סוטה ,דדוקא אם האיש מנוקה
לגמרי אפי' מעון דרבנן ,ב' הפסוק דולו תהיה לאשה האמורה גבי אונס ומפתה,
דדרשינן מיניה אשה הראויה לו לאפוקי אפי' איסורי שניות ,ואח"כ הוכיח המל"מ
מדברי הרמב"ם הנ"ל בהלכות גניבה גבי חולין שנשחטו בעזרה שהבאנו למעלה דלא
אמרינן דאיסור דרבנן מהני לדאורייתא .ויש לעיין א"כ מה אכן הטעם דפעמים אמרינן
דאיסור דרבנן מהני לדאורייתא ופעמים לא .גם יש להעיר דכיון שהביא המל"מ
דוגמאות לכך ולכך ,אמאי פסיקא ליה לדמות תרומה שנטמאה בטומאה דרבנן לנדו"ד
ולהסיק דאיסור דרבנן לא מהני לדאורייתא בדין תרומה ,כיון שהביא גם דוגמאות
שבהם חזינן דאיסור דרבנן אכן מהני לדאורייתא].
(ה) וע"פ מה שכתבנו לעיל ע"פ דברי רש"י דהגמ' מחזר אחר נפק"מ לענין היתר
או איסור חולין שנשחטו בעזרה ,ולא בדבר המסתעף מיניה ,א"כ יש לדחות הנפק"מ
שכתבנו באות ד'.
ומ"מ אכתי אפשר להשתמש בדין שחיטה שאינה ראויה לבאר נפק"מ גבי חולין
שנשחטה בעזרה באופן שלזה מותר ולזה אסור ,והיינו היכא ששחט את הטרפה
בעזרה ,ואמרינן בחולין פ"ה ע"ב דרבי שמעון מתירו בהנאה ,והטעם מבואר ברש"י
שם ,דרבי שמעון סובר דשחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה ,גם סובר דחולין
שנשחטו בעזרה אסורים מן התורה ,וא"כ כיון ששחט שחיטה שאינה ראויה (שהרי
הבהמה טריפה) ,הרי שחיטתו אינו כלום ונמצאת דלא שחט חולין בעזרה .אבל למ"ד
דחולין שנשחטו בעזרה אסורים רק מדרבנן משום גזירה ,והטעם שגזרו בהם לפי
שהרואה שנשחטו בפנים יאמר שקדשים שנפסלו לאחר שחיטה הם ,שלא נזרק דמם,
וכשיראה שנהנים מהם יבוא ליהנות מקדשים שלא נזרק דמם ,א"כ מה לי אם
השחיטה ראויה ומה לי אינה ראויה ,הרי בין כך ובין כך יש לגזור שמא יבואו הרואים
ליהנות מקדשים פסולים.
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ולפי"ז יוצא שאם חולין שנשחטה בעזרה הוי מה"ת ,א"כ כששחט טריפה בעזרה
הרי הוא מותר בהנאה ,אבל אם חולין שנשחטה בעזרה הוי מדרבנן ,א"כ כששחט
טריפה בעזרה הרי הוא אסור בהנאה[ .ונפק"מ זה הוא דוקא לשיטת רש"י (לעיל כ"ב)
וכן התוס' (שם) דלמ"ד חולין שנשחטה בעזרה הוי מדרבנן אכתי אסורים בהנאה ,אבל
לדעת הרמב"ן (קידושין נ"ח) ,בין כך אין נפק"מ ,דבכל אופן אסור באכילה דהויא
טריפה ,ובכל אופן מותר בהנאה ,למ"ד חולין שנשחטה בעזרה הוי מדאורייתא משום
שלא הי' כאן שחיטה ,ולמ"ד חולין שנשחטה בעזרה הוי מדרבנן משום דסב"ל – לדעת
הרמב"ן – דחז"ל לא החמירו אלא באכילה ולא בהנאה].
והנה גם למ"ד דשחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה אפשר לעשות נפק"מ כנ"ל,
דהנה הרמב"ם פסק (שחיטה פ"ב ה"ב) שהשוחט את הטריפה חולין בעזרה מותרת
בהנאה ,ובשעה"מ (שם) כתב לבאר משום שאע"פ דשחיטה שאינה ראויה שמה
שחיטה ,מ"מ בחולין בעזרה אין שמה שחיטה לפי שנאמר בהם וזבחת ואכלת ,היינו
שחיטה הראויה לאכילה ,והגרעק"א (חולין דרוש ט') כתב לבאר באופ"א משום שאין
איסור חולין בעזרה חל על איסור טריפה .והנה כל זה הוא דוקא אם חולין שנשחטו
בעזרה אסור מן התורה ,א"כ כאן בטריפה אין חלות של חולין שנשחטו בעזרה לפי
הטעמים הנ"ל ,אבל למ"ד דחולין שנשחטו בעזרה אסור רק מדרבנן משום גזירה,
והטעם שגזרו בהם לפי שהרואה שנשחטו בפנים יאמר שקדשים שנפסלו לאחר
שחיטה הם ,כיון שלא נזרק דמם ,וכשיראה שנהנים מהם יבוא ליהנות מקדשים שלא
נזרק דמם ,הרי בין כך ובין כך יש לגזור שמא יבואו ליהנות מקדשים פסולים.
ודאתאן עלה מיהא יש לתמוה טובא ,דלמ"ד שחיטה שאינה ראויה לא שמה
שחיטה ,וגם אית ליה דאיסור חולין שנשחטו בעזרה הויא מדאורייתא ,א"כ איך שייך
במציאות כל הדין דחולין שנשחטו בעזרה בכלל ,דממנ"פ ,אם על ידי השחיטה בעזרה
נאסרה הבהמה באכילה ,א"כ נמצאת דהויא שחיטה שאינה ראויה ,ואי לא הויא
שחיטה ,נמצא שלא שחט חולין בעזרה ,וא"כ שוב יהי' מותר באכילה ,וחוזר חלילה.
ולכאו' יש לומר (עכ"פ לפום ריהטא ,ויש לעיין) דא"א שהמסובב יבטל הסיבה ,זאת
אומרת דכיון שאיסור אכילתו לא נגרם אלא מחמת ששחט חולין בעזרה ,תו א"א לומר
כלפי דין שחיטת חולין בעזרה שע"י שנאסרה הבהמה באכילה ,דיבטל מיניה דין
שחיטה בהאי דינא גופיה.
(ו) אופן נוסף לבאר האיכא בינייהו באופן שיש נפק"מ לענין היתר או איסור של
החולין שנשחטו בעזרה ,הנה נחלקו הראשונים בדין שוחט חיה בעזרה ,וכמה דיעות
בדבר .וא' מהם הוא שיטת הרמב"ן ותוס' הרא"ש (קידושין נ"ח א') בשם רש"י (דלא
כלשון רש"י שלפנינו) שלהסוברים דחולין שנשחטו בעזרה הוא מדרבנן לא גזרו בחיה
כלל ,שהרי אף בבהמה לא אסרו בהנאה אלא משום גזירה שמא יבואו להתיר אכילת
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קדשים בחוץ ,או שמא יבואו ליהנות מקדשים שלא נזרק דמם ,ובחיה אין לחוש,
שהכל יודעים שאינה קדשים ,אבל למ"ד שהוא מדאורייתא אין הבדל בין בהמה וחיה,
ושניהם אסורים בהנאה.

e
רבי יהושע בן לוי – תנא או אמורא
הנ"ל
א .איך כתב רש"י דריב"ל הוא תנא
יתיב ההוא מרבנן קמיה דרבי שמואל בר נחמני ,ויתיב וקאמר משמיה דרבי יהושע
בן לוי מנין לכל איסורין שבתורה דכי היכי דאסורין באכילה הכי נמי אסורין בהנאה,
ומאי ניהו חמץ בפסח ושור הנסקל ,מנין ,תיפוק ליה מלא יאכל ,לא יאכל איסור אכילה
משמע ליה איסור הנאה לא משמע ליה ,תיפוק ליה מנבילה ,סבר לה כרבי יהודה דאמר
דברים ככתבן ,אי סבר לה כרבי יהודה תיפוק ליה מהיכא דנפקא ליה לרבי יהודה
מלכלב תשלכון אתו ,קסבר חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא.
ועל המילים "קא סבר" פירש"י" :קא סבר האי תנא".
והקשה הרש"ש" :לא ידעתי מדוע קרי ליה תנא הכא" ,ור"ל דרבי יהושע בן לוי
הוה אמורא ולא תנא .והנה ,אם הרש"ש לא ידע ,הקודמים לו ידעו ,והסבירו בכמה
אופנים ,ושלש שיטות בדבר:
א' .בראש יוסף (לבעל הפרימ"ג) כתב" :רבי יהושע בן לוי לאו תנא הוה ,ולפעמים
הי' שונה ברייתות כדאשכחן בכמה דוכתין ,והאי תנא לאו דוקא" ,ור"ל דקרי לריב"ל
תנא משום שהוא שונה ברייתות ,ומלת תנא הכא פי' אמורא ששונה את הברייתא,
וכדמצינו בכמה מקומות ,כגון בסיום מס' סוטה "אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני
ענוה דאיכא אנא ,אמר ליה רב נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא".
ב' .בערכי תנאים ואמוראים (לחד מבעלי התוספות) ,ערך רבי יהושע בן לוי,
הקשה מכמה מקומות ,ומסקנתו דתרי ריב"ל הוו ,והא לך מקצת לשונו" :כל סיום
שיתא סדרי משנה שמסיימין בנחמה  ...כל הסיומים במשנה הן דברי התנא ולא דברי
אמורא ,אבל סיום סדר טהרות גרסינן אמר רבי יהושע בן לוי עתיד הקדוש ברוך הוא
להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות שנאמר להנחיל אוהבי יש
ואוצרותיהם אמלא ,א"ר שמעון בן חלפתא אין לך כלי שמחזיק ברכה אלא השלום
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שנאמר השם יברך את עמו בשלום ,בסיום מסכת עוקצין בבבא זו ,ופשיטא דרבי
שמעון בן חלפתא תנא היה וזקן היה  ...ומקדים במשנה דברי רבי יהושע בן לוי לדבריו,
ובברייתא שאנו שונין שנו חכמים בלשון המשנה (ר"ל פרק שישי דפרקי אבות) אין
בה דברי אמוראים אלא כולה דברי תנאים ,ואנו אומרים אמר רבי יהושע בן לוי בכל
יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב וכו' ,ובברייתא דבי אליהו זכור לטוב (סדר אלי'
זוטא פי"ז) דרבי יהושע בן לוי שנויה ,מכל אלו הראיות משמע דרבי יהושע בן לוי
שנים היו ,אחד מהן היה תנא ואחד מהן היה אמורא".
ג' .בשו"ת יוסף אומץ סימן מ"ו (לבעל החיד"א) מיישב באופ"א" :אשר בקשת
למען דעת אי רבי יהושע בן לוי הוא תנא או אמורא ,כי שמעתי יש אומר בכה ויש
אומר בכה ורצית לדעת שרשן של דברים  ...כבר נודע דנזכר סוף המשנה אמר ר'
יהושע בן לוי עתיד הקדוש ברוך הוא כו' ,ומשו"ה מנאו הרמב"ם בכלל התנאים
בהקדמתו לפירוש המשנה וגם נזכר בפרק שנו חכמים והוא ברייתא ,אמנם רש"י פרק
ב' דנדה (י"ח ע"ב ד"ה שמעתתא) כתב דהוא אמורא .ונראה דמר אמר חדא ומר אמר
חדא ולא פליגי ,דרש"י לא יכחיש דנזכר סוף משנה ובברייתא ובודאי דבצד מה חשוב
תנא וכמ"ש הרמב"ם דמנאו בכלל התנאים ,ברם כונת רש"י דאין לו כח לאותוביה
מיניה לאמורא והאמורא יכול לחלוק עליו כאלו הוא אמורא אחר ,ובזה יודה גם
הרמב"ם ,ובהכי לא פליגי רש"י והרמב"ם" .ועיי"ש שהאריך בדבר ,וגם בביטול דעת
הסוברים דתרי ריב"ל הוו.
[ולכאו' נראה שכן הוא כוונת התויו"ט סוף עוקצין שהעיר בזה וכתב" :אמר ריב"ל
כו' ,חשבו הרמב"ם עם התנאים בפ"ב מי' פרקיו שהקדים לפי' המשניות ....ואילו
ריב"ל לא חשבוהו בגמרא אלא כאמורא ,דבפ"ג דמסכת נדה דף י"ח מתניתא קאמרי
שמעתתא לא קאמרי ,וקאמר שמעתתא על מימרא דאמר ריב"ל ,וכן פירש"י
שמעתתא ריב"ל אמורא היה ע"כ ,וכן הוא עוד בפרק מרובה ריש דף פ"ב ,ומ"מ בימי
רבי היה שהיה גדול מרבן יוחנן" .והרש"ש שם השיג על זה ,שכתב" :הרמב"ם חשבו
בתנאים בעבור הזכרו כאן במשנה כמש"כ התוי"ט בשמו ,ובאמת זולתי פה עוד לא
מצאנוהו במשנה ,והתוי"ט לקמן הביא מקומות בש"ס שלא חשבוהו רק לאמורא" ראה
מש"כ שם בהמשך].
ועדיין צ"ב נהי דשפיר שייך לקרות ריב"ל תנא ,מ"מ לאיזה צורך הוכרח רש"י
לפרש זאת ,ודוקא הכא.
ב .אולי רש"י מדגיש דריב"ל הוא תנא לבאר אמאי לא הקשו עליו לימא כתנאי
ואולי י"ל בהקדם ב' הקדמות:
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א .מצינו לעיל בפלוגתת חזקי' ורבי אבהו שהקשה הגמ' "לימא כתנאי" ,ומפרש
רש"י "לימא כתנאי ,לא תאכל דר' אבהו" ,וצ"ב אמאי הזכיר רק רבי אבהו ולא חזקי',
ומסביר הראש יוסף (בחד תי') כיון דלחזקי' בודאי הוא פלוגתא דתנאי באמת ,דהרי
לכל האוקימתות בגמ' בביאור מחלוקת ריה"ג ורבנן לא אתיא ריה"ג כחזקי' אלא כר'
אבהו ,וכל הדיון הוא רק אם רבנן מצי אתיא כר' אבהו או לא ,ולכן רש"י מדגיש זאת
בדבריו דקושיית הש"ס הוא רק אליבא דר' אבהו .ועד"ז ראה לעיל כ"ב ע"א בתוד"ה
ורבי שמעון כו' שמבאר דחזקי' ע"כ לא מצי אתיא ככמה תנאים ,לא כרבי שמעון ולא
כרבי מאיר ולא כר' יוסי הגלילי ,ושלכן הגמ' לא הקשה לימא כתנאי על חזקי' אלא
אדרבי אבהו עיי"ש[ .וראה באחרונים דשקו"ט אם אפשר לתווך דעת חזקי' אם כל
התנאים הנ"ל ואכמ"ל ].נמצינו למידים דהגמ' הכא מקשה לאמורא לימא כתנאי דוקא
היכא דלבסוף מצי אתיא האמורא ככו"ע ,אבל אינו מקשה כלל לאמורא היכא דבודאי
הוה פלוגתא דתנאי לדידיה.
ב .ע"כ כל השקו"ט בדעות ריה"ג ור"ע אינו להוכיח מה סב"ל להני תנאי באמת,
כ"א כלפי רבי אבהו נאמרו הדברים ,אם איהו מצי למימר דשניהם סב"ל כוותיה.
והראי' ,שאם כוונת הגמ' להוכיח מה סב"ל לריה"ג ור"ע באמת ,אמאי לא קאמר נמי
דכו"ע לית להו דרבי אבהו ,דלית להו לא סברת רבי אבהו אליבא דרבי מאיר
מדאיצטריך קרא למישרי נבילה ש"מ דלא יאכל איסור הנאה משמע ,וגם לית להו
סברת רבי אבהו אליבא דרבי יהודה דילפינן איסור הנאה בשאר איסורים מלכלב
תשליכון אותו ,אלא פליגי בדריב"ל ,דרבי יוסי הגלילי סבר לא תאכלו משמע בין
איסור אכילה בין איסור הנאה ומטעמא דריב"ל ,ורבי עקיבא סבר איסור אכילה משמע
איסור הנאה לא משמע ודלא כריב"ל .אע"כ צ"ל שהגמ' לא הקשה כן משום שאין
כוונת הגמ' להוכיח מה סב"ל ריה"ג ור"ע באמת ,שהרי בודאי י"ל בכמה אופנים ,אלא
כוונת הגמ' לחקור כלפי רבי אבהו אם איהו מצי למימר דשניהם סב"ל כוותיה ,וא"כ
לא איכפת לן אם אפשר לפרש פלוגתת התנאים באופ"א ג"כ.
מעתה ,לאחר שני הקדמות הללו ,צריך להבין אמאי לא הקשה הגמ' כמו"כ על
ריב"ל "לימא כתנאי" ,ממש כמו שהקשה על רבי אבהו ,ולמימר מאי לאו בהא
קמיפלגי ,דרבי יוסי הגלילי סבר לא תאכלו משמע בין איסור אכילה בין איסור הנאה
ומטעמא דריב"ל ,ורבי עקיבא סבר איסור אכילה משמע איסור הנאה לא משמע ודלא
כריב"ל ,ולתרץ כמו"כ דכולי עלמא לא תאכלו משמע בין איסור אכילה בין איסור
הנאה וכטעמא דריב"ל ,וקמיפלגי אי חלבה וגידה הותרו בכלל נבילה .והי' אפשר
לתרץ בדוחק דהגמ' לא עשה כן במילתא דריב"ל כיון דכבר ידעינן לה מן השקו"ט
לעיל אמילתא דרבי אבהו ,אבל אכתי יקשה דא"כ אמאי לא נטר הגמ' עד מילתא
דריב"ל ולהקשות על שניהם לימא כתנאי ,וכנ"ל דכוונת הקושיא יהי' האם הני אמוראי
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מוכרחים להודות שיש תנאים החולקים עליהם ,ומילתייהו דרבי אבהו וכן דריב"ל לא
מצי אתיא כר"ע ,או האם אינהו מצו סברי דגם ר"ע אתיא כוותם.
ואולי לתרץ קושיא זאת מדגיש רש"י דריב"ל הוא תנא ולא אמורא ,והכוונה בכאן
או כדברי הראש יוסף דריב"ל ברייתא קאמר ,או כדברי הערכי תנאים ואמוראים
דריב"ל הראשון הי' תנא ,או כדברי החיד"א דבצד מה חשוב תנא ,ולכן לא שייך
להקשות על דבריו לימא כתנאי כיון שגם הוא תנא ושפיר יכול לחלוק על שאר
התנאים .ומאידך ,נהי דריב"ל תנא הוא ,לא שייך להקשות על רבי אבהו לימא כתנאי
ממילתא דריב"ל שהוא תנא ,דלדעת החיד"א אין כאן קושיא כלל ,דנהי דריב"ל חשוב
תנא בצד מה ,מ"מ אין לו כח לאותוביה מיניה לאמורא ,והאמורא יכול לחלוק עליו
כאלו הוא אמורא אחר ,וא"כ לפי"ז הקושיא מעיקרא ליתא ,אלא אפי' לשאר
הפירושים ,הרי כבר הוכחנו לעיל מדברי רש"י והתוס' דהגמ' מקשה לימא כתנאי רק
היכא דלבסוף אכן מצי אתיא כוותיה ,שלכן לא הקשה הגמ' על חזקי' כיון דאיהו בודאי
לא מצי אתיא לא כרבי שמעון ולא כרבי מאיר ולא כר' יוסי הגלילי ,ומאותו טעם ממש
י"ל דהגמ' לא מקשה על חזקי' ורבי אבהו ממילתא דריב"ל התנא ,דהרי פשוט דלא
מצי אתיא כוותם ,ואין הדבר צריך פנים.
ג .אולי רש"י מדגיש דריב"ל הוא תנא לבאר למה מפרש הדין דחטאת חיצונה
כדעת יחיד
גם י"ל באופ"א ,והוא ע"פ דברי הגמ' אח"כ בביאור דעת ריב"ל דילפינן דין חטאת
חיצונה שנכנס דמה לפנים מדכתיב הן לא הובא את דמה אל הקדש פנימה גו' ,וכמו
שמבאר רש"י (ד"ה אם אינו ענין) "בשעיר נחשון ,בויהי ביום השמיני ,וקאמר להו
משה למה שרפתם אותו ,הן לא הובא את דמה אל הקדש פנימה ,מכלל דאם הובא
שפיר עבוד דשרפוה ,אלמא בת שריפה היא".
והקשו עליו התוס' (ד"ה דהא כתיב והנה שורף)" :הא על כרחיך לאו שפיר עבוד
דשרפוה ,דהא שרפוה בלא עיבור צורה ,ואמר בפרק כיצד צולין (לקמן פב ):כל
שפסולו בגופו ישרף מיד ,בדם ובבעלים תעובר צורתו ויצא לשריפה".
וכתב על זה הצל"ח" :ואני תמה על תמיהא זו ,ומי לא איכא ר' יוסי הגלילי לקמן
פרק כיצד צולין דף פ"ג ע"א דסבר גם בדם ישרף מיד ויליף לה מהך קרא הן לא הובא
וגו' ,עיין שם ,וא"כ גם ר' יהושע בן לוי סובר כן ,ויפה פירש רש"י".
ובישוב דעת התוס' לכאו' י"ל דאינהו סברי דדוחק הוא לאוקמא דברי ריב"ל
כריה"ג כיון דחכמים פליגי עליו ,ויחיד ורבים הלכה כרבים .ואולי גם רש"י הרגיש בזה,
ולכן מבאר דריב"ל הוא תנא ,דאי הוה אמורא לא הי' חולק על דעת חכמים כיון דיחיד
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ורבים הלכה כרבים ,אבל השתא דריב"ל הוא תנא (לכל פי' כדאית ליה) שפיר מצי
נקיט כריה"ג.
ד .אולי רש"י מדגיש דריב"ל הוא תנא לבאר למה סבר דחולין שנשחטו בעזרה
הוא דאורייתא
מיהו לא נראה לומר ככל הנ"ל ,שהרי לא כתב רש"י דריב"ל הוא תנא בתחילת
הסוגיא ,אלא נטר דוקא עד דברי הגמ' "קסבר חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא",
ומשמע דהכרחו של רש"י לבאר שהוא תנא קשור להא דאית ליה דחולין שנשחטו
בעזרה דאורייתא.
לכן י"ל דנתקשה לרש"י קושיא אחרת ,ובהקדם מה שהקשה הפני שלמה על דברי
הגמ' האלו" :קסבר חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא ,קשיא ליה ,כיון דליכא קרא
אחרינא לשאר איסורין שבתורה ,א"כ מנ"ל לאוקמי לאותו אחולין שנשחטו בעזרה
ולומר דחולין שנשחטו בעזרה דאורייתא ,דהא מסתבר טפי לאוקמי קרא דאותו אכל
איסורין שבתורה דכתיב ביה לא תאכל כמו גבי טריפה ,והכי משמע נמי לעיל מסוגית
הש"ס [כ"ב ע"א] דאי לאו קרא אחרינא לכל איסורין שבתורה ,ודאי מוקמינן אותו
טפי לכל איסורין שבתורה דכתיב בהו לא תאכל ,מלאוקמי אחולין שנשחטו בעזרה
דילפינן ליה מכי ירחק ממך המקום וזבחת ואכלת ,וי"ל כיון דידע מקרא אחרינא
לאסור כל איסורין שבתורה ,א"כ נשאר אותו לחולין שנשחטו בעזרה ,אלא דקאמר
מנין משום דבעי למימר מהיכא יליף".
ועד"ז כתב השפת אמת" :קסבר חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא מנין ,ויש לתמוה
לפרש"י דלמ"ד חש"ב לאו דאורייתא היינו הנאה ,אבל איסור אכילה מה"ת הוא
לכו"ע ,א"כ מוכרחין לומר הטעם לר' אבהו דלאו דאורייתא משום דכל דאיכא למעט
איסורי אכילה מוטב לאוקמא קרא בהכי מלמעט חשב"ע דלא מפרש בי' לאו באכילה
כמבואר בלשון רש"י בריש הסוגיא ,א"כ מה זה דאמר קסבר חש"ב דאורייתא ,מ"מ
הוא גופא קשיא למה דריש קרא לחש"ב כיון דאיכא לאוקמא מיעוטא דאותו אחמץ
ושור הנסקל ,אמנם נראה דלא קשיא כ"כ ,די"ל דלשון מנין לאו דוקא ,ואין הכוונה
דבלאו קרא דבאש תשרף דמייתי לא הוי ידעינן לאסרינהו בהנאה ,דאה"נ דלולי האי
קרא הוי אסרינן מאותו כנ"ל ,והוי אמרינן דחש"ב לאו דאורייתא כמו דס"ל לרבי אבהו,
מ"מ ריב"ל באמת ס"ל דחשב"ע דאורייתא מקרא דאותו ,ואיסור הנאה בחמץ ושור
הנסקל נפקא לי' מקרא דהכא דמסיק ,והיינו דאמר מנין איסור הנאה בהנך מישרף ,לא
מאותו ,כי היכי דנוכל למילף מאותו איסור הנאה דחשב"ע כנ"ל".
והנה קושייתם צ"ב ,נהי דמוכח לעיל כ"ב דבין לחזקיה ובין לרבי אבהו לא דרשינן
אותו לחולין שנשחטו בעזרה אלא היכא דא"א ללמדו לאיסור הנאה דשאר איסורין,
מ"מ מאן לימא לן דריב"ל יודה להו בזה ,וכי גברא אגברא קא רמית ,דלמא איהו סבר
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דמלכתחילה עדיף לדרוש אותו לחולין שנשחטו בעזרה אפי' היכא דמצי ללמדו
לאיסור הנאה דשאר איסורין( .ובפרט שהדוחק בדבריהם מבואר ,דמחמת קושיא זו
הוצרכו להוציא קושיית הגמ' מנין מפשוטו ,ולבאר שאין הכוונה דבלאו קרא דבאש
תשרף דמייתי לא הוי ידעינן לאסרינהו בהנאה ,אלא קאמר מנין משום דבעי למימר
מאיזה מהני ב' קראי יליף לה לפי האמת ).ואולי סברתם הוא דכיון דחזקי' ורבי אבהו
פליגי כמעט מן הקצה אל הקצה ,ומ"מ יש להם דיעה אחידה בענין זה ,דוחק לומר
דאמורא אחר יחלוק עליהם בזה.
אמנם אולי י"ל שלכן מדגיש רש"י דריב"ל הוא תנא ולא אמורא כדי לתרץ קושיית
החת"ס ופני שלמה ,דנהי דמוכח לעיל דבין לחזקיה ובין לרבי אבהו לא דרשינן אותו
לחולין שנשחטו בעזרה אלא היכא דא"א ללמדו לאיסור הנאה דשאר איסורין ,מ"מ
ריב"ל הוא תנא ושפיר יכול לחלוק עליהם בזה בקל .ועדיין יש לעיין בכל זה.

e
שעיר נחשון או ראש חדש
הנ"ל
פסחים כ"ג עמוד ב' :יתיב ההוא מרבנן קמיה דרבי שמואל בר נחמני ,ויתיב וקאמר
משמיה דרבי יהושע בן לוי מנין לכל איסורין שבתורה דכי היכי דאסורין באכילה הכי
נמי אסורין בהנאה ,ומאי ניהו חמץ בפסח ושור הנסקל ,מנין ...דכתיב כל חטאת אשר
יובא מדמה וגו' ,שאין תלמוד לומר באש תשרף ומה תלמוד לומר באש תשרף ,אם
אינו ענין לגופו ,דכתיב והנה שרף תנהו ענין לכל איסורין שבתורה.
וכתב רש"י ד"ה אם אינו ענין לגופו דהא כתיב והנה שורף" :בשעיר נחשון ,בויהי
ביום השמיני ,וקאמר להו משה למה שרפתם אותו ,הן לא הובא את דמה אל הקדש
פנימה ,מכלל דאם הובא שפיר עבוד דשרפוה ,אלמא בת שריפה היא" .והתוס' שם
(ד"ה דכתיב והנה שורף) הקשו על זה" :פרש"י בשעיר נחשון ,ובת"כ דריש בהדיא
אשעיר דראש חודש מדכתיב ואותה נתן לכם וגו' ,והיינו של ר"ח דמכפר עון על
טומאת מקדש וקדשיו".
וכבר עמדו רבים על פירש"י בזה ,ובפרט שרש"י עצמו בפי' עה"ת פי' כדעת
הספרי דמיירי בשעיר דר"ח ולא בשעיר נחשון ,וראה גם מסורת הש"ס על התוס',
וראה גם בתוס' הר"פ ותוס' הרשב"א ומהרש"א שהקשו ממס' זבחים (ק"א עמוד ב')
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שמבואר שם דלא כרש"י( .ובאמת יש להעיר גם על התוס' אמאי הביאו ממרחק
לחמם ,מתו"כ ולא ממס' זבחים ,וצ"ב).
אכן כבר הסביר הפנ"י שמצינו מאן דסב"ל דכל הפרשה של ויהי ביום השמיני
מדברת לא בר"ח ניסן אלא בח' בניסן (וכתב הפנ"י שמשום זה הדגיש רש"י דמדובר
בשעיר נחשון בויהי ביום השמיני ,ר"ל למה מפרש שהי' שעיר נחשון ,מפני שהי' ביום
השמיני ,ר"ל שמיני לחדש ניסן ),ואע"פ שהביאו התוס' את הוכחת התו"כ מדכתיב
ואותה נתן לכם וגו' ,והיינו של ר"ח דמכפר עון על טומאת מקדש וקדשיו ,כבר כתב
בזה בעל ההפלאה לתרץ דרש"י אזיל לפי' עה"פ (נשא ז:טז) "שעיר עזים אחד
לחטאת" ,שפי' "לכפר על קבר התהום וטומאת ספק".
והנה יש להעיר שלא מצינו מפורש בחז"ל מאן דסבר דהי' ביום ח' לחדש ניסן ,רק
דבמס' סוכה כ"ה ע"ב יש מ"ד דטמאי מתים דפרשת פסח שני היו מישאל ואלצפן
שחל שביעי שלהם בערב פסח ,והפנ"י למד מכך דנטמאו בח' לחדש ,דאל"כ אלא
נטמאו בראשון לחדש הרי היו יכולים ליטהר בעוד מועד ,אלא ע"כ שלא נטמאו אלא
ביום ח' ,ובהכי ניחא שלא הי' להם שהות ליטהר ,וכבר הקדימו בשו"ת הרדב"ז חלק ו'
(סי' רכ"ב) וכ"כ בבית הלוי .ומ"מ מן הראוי להדגיש שהגמ' שם לא כתב כן במפורש,
ולכן מצינו הטעם שלא טיהרו את עצמם לפני הרגל באופ"א ,י"א שאכן נטמאו ביום
ראשון לחדש אלא שנתעצלו מליטהר ,והצל"ח שם מבאר דמ"ד זו סובר דלא נעשית
הפרה אדומה עד י' בחדש ,ולכן לא היו יכולין ליטהר בזמנן אע"פ שנטמאו בא' לחדש,
ולדידהו ליכא בחז"ל מ"ד דסב"ל שפרשה זו נאמרה ביום ח' לחדש.
והנה על פי כל הנ"ל מובן איך בכלל הי' שייך שיפרש רש"י דשעיר נחשון הי',
ואכתי צ"ע למה בחר לפרש כן ,לזה ממשיך הפנ"י שהוכרח רש"י לפרש כן בסוגיין
(דוקא ,ודלא כפי' עה"ת ובשאר מקומות כנ"ל) משום מאי דקאמרה הגמ' כאן דאם
אינו ענין לגופו דכתיב והנה שורף .דלכאורה אינו מובן למה לא נאמר דקרא דכל חטאת
נאמרה לציווי ,ולכן הי' מעשה אח"כ של והנה שורף ,ועד"ז במאי דקאמר משה הן לא
הובא את דמה ,הא אם הובא שפיר עשו ששרפוה ,הוא ג"כ מחמת הציווי דכל חטאת.
אלא ע"כ דבשעיר נחשון מדובר שהוא רק קדשי שעה ,וא"כ אין ללמוד דינו מקדשי
דורות ,וא"כ ע"כ איכא הלכתא לומר דבכל הקדשים שהובא דמן לפנים טעונין שריפה,
וא"כ שפיר קאמרי קרא למה לי.
והא לך לשון הפנ"י בשלימות" :בגמרא אם אינו ענין לגופו דכתיב והנה שורף.
ופירש"י בשעיר נחשון ,והתוס' כתבו דבתורת כהנים דריש בהדיא דשעיר ר"ח היה.
ובאמת דהכי איתא להדיא גם כן בזבחים פרק טבול יום [דף קא ע"ב] ע"ש ,אלא
דאכתי לאו מילתא פסיקא הוא דהאיכא למ"ד דשמיני למלואים היה בשמונה לחודש
והיינו כמ"ד [סוכה כ"ה ע"ב] מישאל ואלצפן היו שחל שביעי שלהם בערב פסח (לאו
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מוכרח) ואם כן לא היה באותו יום שעיר ר"ח ,ונראה שלזה רמז רש"י במה שכתב בויהי
ביום השמיני .אמנם מה שהכריחו לרש"י כאן לפרש כנ"ל דמסוגיא דשמעתין הוא
מוכרע משום דקשיא לן בהא דקאמר אם אינו ענין לגופו דכתיב והנה שורף ומאי
קושיא הא קרא דבאש ישרף כתיב בפרשת צו את אהרן ונאמרה קודם הקמת המשכן
למצוה לדורות וקרא דוהנה שורף היינו משום מעשה שהיה ,וע"כ דהכי הוא דהא
לקושטא דמילתא למ"ד מפני אנינות נשרפה מה ראה אהרן לשורפה מכיון שעדיין לא
נאמר לו דפסולי קדש בשריפה וכן במאי דקאמר משה הן לא הובא הא אם הובא שפיר
שרפה היינו ע"כ משום שכבר אמר לאהרן דחטאת שהובא מדמה פנימה בשריפה לכך
מפרש רש"י דסוגיא דהכא ס"ל דשעיר נחשון היה כדפרישית ,ואם כן אפילו כבר אמר
לו משה קרא דבאש תשרף אכתי אמאי שרפו אהרן הא קרא דבאש תשרף לא קאי
אלא אקדשי דורות ושעיר נחשון קדשי שעה היה ואהרן גופא הא מהדר למשה אם
שמעת בקדשי שעה שמא לא שמעת בקדשי דורות אלמא דיש לחלק ביניהם וא"כ
הוא הדין לענין מצות שריפה יש לחלק כי היכי דמחלק הש"ס פרק כיצד צולין ותו
ליכא לחלק בין קדשי שעה לקדשי דורות ובין קדשי קדשים לקדשים קלים ,ואם כן
קאמר הכא שפיר אם אינו ענין לגופו דכיון דע"כ איכא הלכתא קרא למה לי .כן נראה
לי נכון ,וכן צריך לפרש ג"כ לפירוש התוס' ועיין בסמוך ודו"ק".
ויש להעיר על דבריו מן המבואר בלקו"ש חלק כ"ז שמיני שיחה ב' ,דלשיטת
הש"ס (וכן לשיטת רש"י על הש"ס) קדשי שעה חמורים מקדשי דורות (דלא כשיטת
רש"י על התורה) ,ומסביר שם הטעם כיון דקדשי שעה פעולתם לדורות ,משא"כ
קדשי דורות שפעולתם לשעה בלבד ,וא"כ לפי"ז בודאי אפשר ללמוד חומרא מקדשי
דורות לקדשי שעה .ועפי"ז מסביר שם (ראה אות ג' וד') מחלוקת ריה"ג ורבנן לקמן
פ"ג עמוד א' גבי מקור הדין דחטאת חיצונה שנכנס דמה לפנים שהוא בשריפה ,דריה"ג
יליף לה מקרא דהן לא הובא את דמה ,ורבנן סוברים דא"א ללמוד מהתם אלא ילפינן
מבאש תשרף כבסוגיין ,והרבי מבאר שם שיש ג' מדרגות ,קדשי שעה ממש (שעיר
נחשון ושל המילואים) ,קדשי שעה שבדורות (שעיר ר"ח ביום המילואים) ,וקדשי
דורות כפשוטו ,והרבי מסביר (ראה שם הע'  )23דשניהם מודים דקדשי שעה חמורים
מקדשי דורות ,אלא דפלוגתתם הוא בזה ,דריה"ג סבר דאכתי אפשר ללמוד חומרא
מקדשי שעה שבדורות (שעיר ר"ח ביום המילואים) לקדשי דורות ,כיון דסוכ"ס
שניהם לדורות ,אבל רבנן סברי דאפי' מקדשי שעה שבדורות (שעיר ר"ח ביום
המילואים) א"א ללמוד חומרא לקדשי דורות.
והנה לפי דברי הרבי א"א לומר כהפנ"י ,שהרי הפנ"י כתב דא"א ללמוד חומרא
מקדשי דורות לקדשי שעה ,ולפי המבואר בשיחה הנ"ל נהפוך הוא ,ובודאי אפשר
ואפשר ,וא"כ קושיית הפנ"י הדרא לדוכתיה ,למה לא נאמר דקרא דכל חטאת נאמרה
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לציווי ,ולכן הי' מעשה אח"כ של והנה שורף ,דאם נאמרה בקדשי דורות דדינו בשריפה
עאכו"כ לקדשי שעה ,ואפי' אם קרא מיירי בשעיר ר"ח שפיר הו"ל למילף חומרא
מקדשי דורות לקדשי שעה שבדורות ,ועאכו"כ לפי מש"כ רש"י דמיירי בשעיר נחשון
דהוי קדשי שעה ממש ,פשיטא ופשיטא דבין לריה"ג בין לרבנן אפשר למילף חומרא
מקדשי דורות לקדשי שעה ,ועפ"ז הדק"ל אמאי נקט רש"י שעיר נחשון ,וכן יקשה גם
קושיית הפנ"י כיון דא"א לתרץ כוותיה ,ויל"ע.

e
ב' פירושים בשם אלוקים בגי' הטבע
הת' השליח מנחם מענדל שיחי' סארקין
שליח בישיבה גדולה
א.
בשער היחוד והאמונה פ' ד מביא אדמה"ז את הפסוק כי שמש ומגן הוי' אלוקים,
ומפרש דשני שמות אלו הם שני מדות שונות של הקב"ה .שם הוי' הוא מדת הגדולה
דהקב"ה שמהוה את הכל מאין ליש תמיד ,כי הוי' הוא מלשון מהוה ,והיו"ד מורה על
תמידות ההתהות .ושם אלוקים קאי על מדת הגבורה של הקב"ה שהוא מדת הצמצום
ומניעת החיות דשם הוי' מלהתגלות לנבראים .ובפ"ו מסביר שלכן שם אלוקים בגי'
הטבע" ,לפי שמסתיר האור שלמעלה המהוה ומחיה העולם ונראה כאילו העולם עומד
ומתנהג בדרך הטבע".
היינו ,שזה שנראה העולם כאילו עומד ומתנהג מעצמו  -על אף שכל קיומם תלויה
תמיד בדבר הוי'  -הוא ע"י ההעלם דשם אלוקים.
ובאמת לפי המבואר בשער היחוד והאמונה פ"ה נראה לומר שגם עצם זה
שהנבראים מוגבלים בטבע מסויימת אפשרי רק ע"י שם אלוקים ,וכדלקמן.
ב.
והנה ,לעיל בסוף פרק ד' בחצאי ריבוע ,מתאר אדמה"ז את הצמצום והסתר החיות
בשם כלים .ומסביר כ"ק אדמו"ר דבמילים אלו בא אדמה"ז לתרץ שתי קושיות חזקות
שמתעוררים לפי דברי אדמה"ז בפרקים הקודמים.
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א) בפ"א הסביר אדמה"ז שלכל נברא יש אותיות אחרות מעשרה מאמרות המהוה
אותו .ולכאו' עפ"ז יוצא שיש רבוי (אותיות) בשם הוי'  -שהרי שם הוי' הוא זה שמהוה
הנבראים (כנ"ל) ולא שם אלוקים  -היפך האמונה הפשוטה דהוי' אחד?!
ולתרץ קושיא זו ,מפרש אדמה"ז דשם אלוקים הוא כלי (היינו שיש לו תוכן וציור
 לא רק העלם) ,והוא זה שמצייר את האור הפשוטה דשם הוי' (בנוגע לפעולתו -עיי"ש בארוכה).
ב) באם כל סיבת היות הנבראים מרגישים את עצמם בתור מציאות (מחוץ
למקורם  -ראה שם פ"ג) הוא מצד שם אלוקים שמעלים על האור דשם הוי' אבל
באמת הנבראים נמצאים בתוך מקורם ובטלים שם במציאות לגמרי ,הרי יוצא
שמציאותם של הנבראים אינה מציאות אמתי .ועפ"ז אינה מובנת כל הענין דתורה
ומצות  -להמשיך אלוקות לתוך הנבראים  -הרי בלא"ה ה"ה בטלים במציאות!
וגם בכדי לתרץ קושיא זו מפרש אדמה"ז שההסתר דשם אלוקים נקרא בשם כלי.
והרי לכלי יש מציאות חיובי  -ואינו רק העלם האור .וא"כ גם ההעלם דשם אלוקי הוא
מציאות אמתי  -לא רק בהרגשת הנבראים  -וממילא הנבראים הם מציאות אמתי
(עיי"ש בארוכה).
וע"פ החידוש הראשון ,דשם אלוקים מצייר האור דשם הוי' ,מפרש אדמה"ז את
דברי המדרש "בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במדת הדין" ,דהכונה היא
שעלה ברצונו לברוא העולם ע"י האור (דשם הוי') כפי שנצטייר ע"י שם אלוקים.
וציור והגבלת האור גורם לטבע הנבראים (היינו ,היותם מוגבלים לטבע ההוא)
[ולדוגמא ,הא דטבע המים הוא להיות נוזלים ולא לעמוד] .ועפ"ז מפרש אדמה"ז את
המשך המדרש "שיתף עמו מדת הרחמים" דהכונה היא להאור שלמעלה מציור
האותיות .והאור ההוא (ששיתף בהנבראים מאת בריאתם) מתגלה ע"י הניסים שהם
שינוי (והעדר הגבלת) הטבע[ .ולדוגמא ,קריאת ים סוף גילה שיש בהמים אור אלוקי
שלמעלה מציור שמצדה אין המים מוגבלים לטבע הנוזלים].
ובהמשך השיחה מדגיש ,דהתגלות האור ההוא ,אינו ענין גילוי אלוקות (שהרי גם
בעת הניסים אלוקות נשאר בהעלם) רק ענין יציאת הנבראים מהגבלותיהם (שענין זה
מכריח שיש בהם אור אלוקי שלמעלה מהגבלותיהם).
ועפ"ז נמצא שהשייכות דשם אלוקים לטבע הנבראים הוא בשתים:
א) הוא זה שמגביל האור שלמעלה שיהוה נבראים מוגבלים לפי טבע מסויים
(ולדוגמא ,רק מצד שם אלוקים מוגבלים המים להיות מים  -ולא דם ,ולהיות נגררים
 -ולא עומדים).
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אך מצד הגבלת האור לחוד עדיין היתה נראית בהנבראים שמתהוים ומתנהגים הם
מכח האלוקי.
וע"ז בא הענין הב) דשם אלוקים מעלים על זה שהוי' מהוה ומנהיג העולם ונראה
כאילו העולם עומד ומתנהג מעצמו.
(ולאידך ,באם שם אלוקים היתה רק מעלמת על האור ולא מגבילה ,לא היו
הנבראים מוגבלים לטבע מסויים  -על אף שלא היתה נראית בהם הכח האלוקי המהוה
אותם).

e
ניחוש בנוגע לחלות נזירות
הת' השליח אליהו שלמה צדק יעקב רפאל שיחי' עזאגווי
שליח בחדר וזאל דחדר לוי יצחק
"א ַמרָ ,א ְמ ָרה ָפ ָרה זו ֲה ֵרינִ י נְ זִ ָירה ִאם עו ֶמ ֶדת ֲאנִ י,
איתא בנזיר פרק ב' משנה ב' ָ
ָא ַמר ַה ֶדלֶ ת ַה ֶזה ֲה ֵרינִ י נָ זִ יר ִאם נִ ְפ ָתח ֲאנִ יֵ ,בית ַש ַמאי או ְמ ִרים נָ זִ יר ,ובֵ ית ִה ֵלל או ְמ ִרים
ֵאינו נָ זִ יר ." . .
ועיין בברטנורא שביאר המשנה בד"ה "אמר אמרה פרה זו הריני נזירה אם עומדת
אני  -וז"ל מי שהיתה פרתו רבוצה ואינה רוצה לעמוד ,ואמר ,פרה זו סבורה שלא
תעמוד ואומרת בלבה הריני נזירה אם עומדת אני ,ואני אומר הריני נזיר ממנה אם לא
תעמוד .וכן דלת נעולה שאינה יכולה להפתח ,ואמר ,סבורה דלת זו שלא אפתחנה
ואומרת הריני נזירה אם נפתחת אני ,ואני אומר הריני נזיר ממנה אם לא תפתח .ואח''כ
עמדה פרה זו מאליה או שהעמידוה אחרים ולא העמידה הוא ,וכן הדלת נפתחה מאליה
או בא אחר ופתחה ולא פתחה הוא".
אבל לכאו' צ"ע על הך חלות נזירות על האדם .דהנה עיין ברמב"ם הלכות עבודה
זרה וחוקות הגויים פרק י"א הלכה ד' שכתב ,וז"ל הרמב"םֵ :אין ְמנַ ֲח ִשין ְכ ַעכו''ם
ֶש ֶנ ֱא ַמר 'לא ְתנַ ֲחשו'ֵ .כ ַיצד הוא ַה ַנ ַחשְ .כגון ֵאלו ֶשאו ְמ ִרים הו ִאיל וְ נָ ְפלָ ה ִפ ִתי ִמ ִפי או
נָ ַפל ַמ ְקלִ י ִמ ָי ִדי ֵאינִ י הולֵ ְך לְ ָמקום ְפלונִ י ַהיום ֶש ִאם ֵאלֵ ְך ֵאין ֲח ָפ ַציי נַ ֲע ִשים .הו ִאיל וְ ָעבַ ר
ימינִ י ֵאינִ י יו ֵצא ִמ ֶפ ַתח ֵב ִיתי ַהיום ֶש ִאם ֵא ֵצא יִ ְפ ָג ֵענִ י ָא ָדם ַר ַמאי .וְ כֵ ן ֵאלו
שו ָעל ִמ ִ
ְ
ְ
ֶששו ְמ ִעים ִצ ְפצוף ָהעוף וְ או ְמ ִרים יִ ְהיֶ ה ָכך וְ לא יִ ְהיֶ ה ָכך .טוב לַ ֲעשות ָדבָ ר ְפלונִ י וְ ַרע
ַל ֲעשות ָדבָ ר ְפלונִ י .וְ כֵ ן ֵאלו ֶשאו ְמ ִרים ְשחט ַת ְרנְ גול זֶ ה ֶש ָק ָרא ַע ְרבִ יתְ .שחט ַת ְרנְ גלֶ ת זו
ימנִ ים לְ ַע ְצמו ִאם יֶ ֱא ַרע לִ י ָכ ְך וְ כָ ְך ֶא ֱע ֶשה ָד ָבר ְפלונִ י
ֶש ָק ְר ָאה ְכמו ַת ְרנְ גול .וְ כֵ ן ַה ֵמ ִשים ִס ָ
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וְ ִאם לא יֶ ֱא ַרע לִ י לא ֶא ֱע ֶשהֶ ,כ ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶעבֶ ד ַא ְב ָר ָהם .וְ כֵ ן ָכל ַכיו ֵצא ַב ְד ָב ִרים ָה ֵאלו ַהכל
ָאסור .וְ כָ ל ָהעו ֶשה ַמ ֲע ֶשה ִמ ְפנֵ י ָד ָבר ִמ ְד ָב ִרים ֵאלו לו ֶקה :עכ"ל.
הרי דאסור לעשות סימנים ולקבוע מעשיו עפ"ז ,משום דהוי ניחוש דהוי אסור
משום חוקות הגוים ,ובמשנה הרי (לא רק שהוא עושה דברים ע"פ ניחושו ,אלא יתרה
מזה) יהי' נזיר  -חלות דין תורה ,ולכאורה איך אפשר שהנזירות יחול עפ"ז?
ואולי יש לבאר זה ע"פ מה שביאר הר"ן על השגת הראב"ד:
דהנה הראב"ד פליג על הרמב"ם וכתב "וכן  . . .פלוני א''א זה שבוש גדול שהרי
דבר זה מותר ומותר הוא ,ואולי הטעהו הלשון שראה "כל נחש שאינו כאליעזר ויונתן
אינו נחש" ,והוא סבר שלענין איסור נאמר ,ולא היא אלא ה''ק אינו ראוי לסמוך ,ואיך
חשב על צדיקים כמותם עבירה זו ,ואי הוו אינהו ,הוו מפקי פולסי דנורא לאפיה ע"כ
לשונו:
וכתב הר"ן וז"ל והר"ן כתב בפרק גיד הנשה  . . .ודברי הראב"ד תמוהים בענין
שהרי מפורש בגמרא שלענין איסור נאמר [דהא אמרינן אלא משום דנחש כלומר מ"ה
ולא אכיל והכא אמר רב כל נחש שאינו וכו' אינו נחש כלומר ואינו אסור ,הרי מפורש
שלענין איסור נאמר] ,ומ"מ הדבר צריך תירוץ שאי אפשר שהצדיקים הללו יהיו
מנחשים ,וכך נ"ל בתירוצן של דברים שהנחש שאסרה תורה הוא התולה את מעשיו
בסימן שאין הסברא נותנת שיהא גורם תועלת לדבר או נזק ,כגון פתו נפלה לו מידו
או צבי הפסיק לו בדרך ,שאלו וכיוצא בהן הם מדרכי האמורי .אבל הלוקח סימנים
בדבר שהסברא מכרעת שהם מורים תועלת הדבר או נזקו ,אין זה נחש ,שכל עסקי
העולם כך הם ,שהרי האומר אם ירדו גשמים לא אצא לדרך ואם לאו אלא אין זה נחש
אלא מנהגו של עולם ,ואליעזר ויהונתן בכיוצא בזה תלו מעשיהם .עכ"ל.
ולפי ביאורו של הר"ן  -שאם יש סברא להדברים (ויש תועלת) אין זה נחשב
כניחוש  -אוי"ל שגם כאן זה לא נחשב כמנחש ,כיון שגם כאן הרי הוא מחליט מעצמו
לעשות דבר זה ,ולא שהסימן הכריחו לעשות כן .ויותר מזה מובן מלשון הרע"ב
שמנסים להעמידה או לפתוח את הדלת שהרי עושים מעשה להדיא ,וא"כ בודאי לא
יהי' בזה האיסור דמנחש.
[ואוי"ל שזהו ע"ד הא דאיתא בהמשך הפרק במשנה ז' הריני נזיר לכשיהיה לי בן
 , . .ובמשנה ט' ע"ש ,משום שהוא נודר עתה והוא מחליט לעשות כן ,ולא כשקרה
משהו בדרך ואמר  ...לאחר המעשה שאז הוכרח לעשות כן כתוצאה מהמקרה ,וזה
נעדר מעתה].

e

65

ישיבה גדולה מעלבורן ,אוסטרליא

בתוס' ד"ה בין חדש בין ישן יוצן
הרה"ג הרה"ח הרה"ת הרב חיים מרדכי הכהן ז"ל פערלאוו
רב דק"ק ליובאוויטש דמלבורן למשך עשרים שנה משנת תשי"ט לשנת

תשל"ח1

פסחים דף כו ב
שם .ד"ה בין חדש ובין ישן יוצן .דברי התוס' אלו צריכים להבין ,אליבא דמאן קא
מקשו התוס' ,אי אליבא דרבי או אליבא דרבנן .ולכאורה דברי התוס' המה דברי רש"י
ג"כ להלן מה שמקשה רש"י "וא"ת לרבנן יוצן למה לי וכו'" עי"ש.
אבל כדדייקינן נראה שאינו כן ,שרש"י מקשה סתם בין אחדש בין אישן ,שאף
בחדש לרבנן לא יצטרך צינון כיון דס"ל אין שבח עצים בפת אע"פ שהאבוקה כנגדו,
וכמ"ש בתוס' ד"ה חדש יותץ ,ולא אסור לרבנן אלא בשרשיפא וכדאיתא להלן בגמרא.
אבל התוס' הלא קא מקשו רק אישן משמע דבחדש ניחא להו ,ומשו"ז נראה לומר
דקושית התוס' היא אליבא דרבי מדוע בישן צריך צינון ,דבחדש אליבא דרבי ודאי
ניחא כיון דס"ל דיש שבח עצים בפת ,וגם התנור נגמר באיסור הוי לי' רק חד גורם
לאיסורא ,ולא קשיא להו רק בישן דהוי לי' זו"ז גורם.
ומל' התוס' ולא מפסיד מידי אלא איסור הנאה וכו' משמע שתירוצם הוא בלא
אפה בו הפת אז אין לו הפסד כ"א איסור הנאה לחודה ,אבל האיך יהי' הדין לרבי באפה
בו את הפת בתנור ישן בהיסק שהסיקו בעצי איסור ,הנה לרבי צ"ל לכאורה שיהי'
מותר דהו"ל זוז"ג ,ומה שאומר רבי שהפת אסורה צריכים לפרש שזה קאי רק אתנור
חדש בהיסק ראשון ,וכן באמת מפרש המהרש"א (ועי"ש מה שמקשה בזה ומפרש
לגמרי באו"א) ,וכן מפרש גם הצל"ח.
וקושית המהרש"א מה שמקשה מבישלה ע"ג גחלים מדוע מותר לד"ה ,הוא מתרץ
דגחלים הו"ל כמו אפר והו"ל זוז"ג אף בחדש בהיסק ראשון חום התנור שהוא
מהאיסור והגחלים כבר אפר ומותרים הם.
ואף שהתוס' מחלק בין גחלים לאפר אומר הוא  -הצל"ח ז"ל – שהוא רק לפי
המסקנא אבל לפי הה"א צ"ל שדין הגחלים והאפר שוה.
אבל הר"ן אינו מפרש כך כ"א לרבי הוא אסור אפילו בת"י שכיון שהאבוקה כנגדו,
ויש שבח עצים בפת ,הו"ל כמו שנהנה מן האיסור בעין .וכן הצל"ח שם על הגמ' דלהלן
 1מראשוני וממייסדי ק"ק ליובאוויטש במלבורן
מצאנו הערה זו בכתב ידו בגיליון תלמודו
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ואת"ל זוז"ג אסור וכו' חוזר בו מהא דלעיל ואומר שלא כדברי המהרש"א ,כ"א גם
בישן בזה ההיסק שהיסיקו בעצי איסור ,דשבח עצים זה הוא העיקר יותר מהתנור וכו',
ולא א"ב בין זוז"ג מותר או אסור אלא בחדש שלא הותץ ,ובהיסק שני ,וכן איתא בקרני
ראם על המהרש"א עי"ש.
וא"כ דברי התוס' מבוארים בטוב ,שבזה ההיסק שהסיקו בעצי איסור לא הוי כלל
זוז"ג וממילא הוא אסור לרבי ,כיון דס"ל דיש שבח עצים בפת ובאבוקה כנגדו הו"ל
כמו שנהנה מהאיסור בעין .וקושיתם הוא למה צריך צינון לגמרי יאפה ע"ג הגחלים
ואז הו"ל זוז"ג ,היינו חום התנור שקיבל מהאבוקה הו"ל איסור ,והגחלים הוי לי' היתר,
והו"ל זוז"ג .וע"ז קא מתרצי התוס' כיון דלא קא מפסיד מידי אלא איסור הנאה לחודה
לכך צריך צינון ,היינו שאין לעשות זוז"ג לכתחילה כנ"ל .אבל בחדש אליבא דרבי אף
לפי דברי הצל"ח שמותר אף בחדש בבישלה ע"ג גחלים ,מ"מ ע"ז לא קא מקשו התוס'
שיאפה ע"ג הגחלים אף בלא צינון ,שדי לנו חידושו שמותר לאפות ע"י צינון משום
דנתיצה הוי כמו דיעבד ,אבל לאפות לכתחילה ע"ג הגחלים ואף בלא צינון ,זהו פשיטא
שאין יכולים לגבב כמה קולות ולומר דהוי כדיעבד.
נמצא לפי"ז מה שאומר רבי הפת אסורה הוא אף בישן ,אף שזוז"ג מותר.
ומה שאומר אח"כ בישלה ע"ג גחלים ד"ה מותר ,הוא אף בחדש ובהיס"ר ,משום
דגחלים הוי כמו אפר והוי זוז"ג וכמו שאומר הצל"ח ז"ל .ואפי' של גחלים מה שאומר
הצל"ח דהוי אפר ,צ"ל דלמ"ד דלוחשות אסורין זהו מדבר בעוממות ,ולמ"ד דאפ'
לוחשות מותרין צ"ל שאף לוחשות הוי כאפר לענין זה.
ועי' בס' פ"י מה שמקשה על המהרש"א ועיקר קושיתו הוא ממשנה ערלה (פ"ג
משנה ה) ,ונראה שקושיתו הוא כיון דקתני תנור סתמא מיירי אף בישן.
וע' בב"י על הטור בסי' קמ"ב שהוא מפרש בדברי הרמב"ם דבאבוקה כנגדו אסור
הפת אם נאפה אפי' בישן ,ובשאין אבוקה כנגדו מותר אפי' בחדש וכו' ,והיינו דקתני
סיפא בישלה ע"ג גחלים ד"ה מותר ,וא"כ הוא יוצא כנ"ל וכדברי הצל"ח ז"ל .וע' שם
בב"י שהוא מסיק שלא משמע כן מכל המפרשים ,אלא כל שנאפה בתנור חדש בכל
אופן אסור אם לא ציננו וכו' עי"ש בב"י.
והנה ביו"ד סי' קמ"ב האריכו הט"ז והש"ך בביאור ההלכה ,בזה ובזה שניהם
מסכימים שיש חילוק בין עכו"ם לשאר איסוה"נ ,והחילוק ביניהם הוא שלדברי הט"ז
יוצא שבע"ז זוז"ג אסור אם לא שהאיסור רק משביח מעט ,וכמו בההיא דזבל שהוא
רק משביח אבל גם בלעדו יהי' צמיחה ,ובערלה זוז"ג מותר .ולפי דברי הש"ך יוצא
שגם בעכו"ם זוז"ג מותר ,אבל בעכו"ם או בחמץ בפסח כיון דאפרן אסור לא הוי' זוז"ג,
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שגם הגחלים או האפר אסורים המה .ומה שמחלק בגמ' פסחים בין אבוקה כנגדו ,בין
להט"ז והש"ך הוא רק בערלה ,אבל בעכו"ם בכל אופן אסור.
ולענין מה דאיתא בגמ' בישלה ע"ג גחלים ד"ה מותר ,וע"ז אומר הרמב"ם גרף את
כל האש וכו' (ט"ז מהל' מאכ"א מובא במחבר סעי' ו) ,הב"י מפרש זה אף בחדש וכנ"ל
ואף בעכו"ם .והש"ך ג"כ מפרש אף בחדש אינם דוקא בערלה ,משום דבעכו"ם לא הוי'
זוז"ג כיון שגם אפרן אסור .והט"ז (בס"ק ו') מפרש זה דוקא בתנור ישן ,ואף בת"י
דוקא בערלה אבל לא בעכו"ם.
ונמצא שלפי דברי הב"י והש"ך ,שמפרשים דברי הרמב"ם אף בתנור חדש בערלה
עכ"פ הוא מותר אף לרבי מטעם זוז"ג והוא כנ"ל.
[ועי' בט"ז ס"ק ז' מה שמקשה אב"י שמפרש דברי הרמב"ם אף בחדש ,ואומר ע"ז
ותימה מ"ש מקערות וכוסות וכו' ,ואפשר שיש ליישב כאן שהט"ז לא נחות להאי
חילוק אמה שאומר הש"ך דבעכו"ם גם עפרן אסור ,ועכ"פ בערלה שבודאי עפרן
מותר ,בודאי שאינן דומה לקערות וכוסות ,דהא בכאן הגחלים שהמה היתר מסייעים
להאפי' והו"ל זוז"ג ,ועכ"פ בערלה הי' צריך שיהי' מותר אף בחדש ועי"ש בביאור דברי
הט"ז והש"ך באריכות].

e
הנאה שלא כדרך
הת' השליח שמואל שיחי' קסלמן
שליח בישיבה גדולה
א.
איתא במכילתין (כד ,ב) "אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן כל איסורין שבתורה אין
לוקין עליהן אלא דרך הנאתן ,למעוטי מאי ,אמר רב שימי בר אשי למעוטי שאם הניח
חלב של שור הנסקל על גבי מכתו שהוא פטור ,וכל שכן אוכל חלב חי שהוא פטור . .
אמר אביי הכל מודים בכלאי הכרם שלוקין עליהן אפילו שלא כדרך הנאתן ,מאי טעמא
משום דלא כתיב בהו אכילה" .וממשיך הגמ' ומקשה עליו מהברייתא דאיסי בן יהודה
שדן במקור האיסור דאכילה והנאה מבשר בחלב ,שלמסקנת דבריו לומדים אנו איסור
האכילה מג"ש מטריפה ,והאיסור הנאה מק"ו מדיני ערלה ,חמץ ,וכלאי הכרם ביחד.
ומקשה הגמ' על דברי אביי" ,ואם איתא [שלוקין על כלאי הכרם שלא כדרך הנאתן]
ניפרוך מה לכלאי הכרם שכן לוקין עליהן אפילו שלא כדרך הנאתן ,ואביי  -תאמר
במאי ,תאמר בבשר בחלב שאין לוקין עליו אלא דרך הנאתו אטו בבשר בחלב אכילה
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כתיבה ביה" .דהיינו שלמסקנה ס"ל לאביי שבשר בחלב ג"כ לוקה עליו אף שלא כדרך
הנאתו ,ולפיכך אפשר לדון בה ק"ו מכלאי הכרם.
ושם בתחילת הסוגיא מקשה התוס' (בד"ה הכל מודים) על דברי אביי וז"ל" ,והא
דלא קאמר הכל מודים בבשר וחלב שמא משום דאין מזהירין מן הדין".
ובמהרש"א על התוס' ,מקשה ,הא דברי הגמ' ותוס' כאן הם אליבא דשיטת אביי,
ולבסוף סבר אביי שבשר בחלב לוקה אפי' שלא כדרך הנאה כמו כלאי הכרם .ואיך כתב
התוס' שאין לוקין על הנאת בשר בחלב ,הלא בסוף הסוגיא בהדיא איתא שכן לוקין
על הנאת בשר בחלב שלא כדרך ,מכיון דלא כתיב בי' אכילה?
ומתרץ שיש לחלק בבשר בחלב בין אכילה שלא כדרך שכן לוקה (מכיון דלא כתיב
אכילה גבי') ,והנאה שלא כדרך שאינו לוקה (משום דאין מזהירין מן הדין ,ואפי' בהנאה
כדרך אין דין מלקות).
יוצא לנו מדברי המהרש"א על התוס' שלשיטתם ,כלאי הכרם לוקה :א .באכילה
כדרך ,ב .באכילה שלא כדרך ,ג .בהנאה כדרך ,ד .בהנאה שלא כדרך ,אמנם בשר בחלב
לוקה רק במקרה א ,וב.
ב.
ובמשנה למלך על הל' יסודי התורה פ"ה ה"ח ,שואל שאלה ע"ד הנ"ל על דברי
הרמב"ם ,וז"ל "אך הדבר הקשה אצלי דלדעת רבינו ,דס"ל ,דבכל איסורי הנאה אין
לוקין על ההנאה אף שהיא כדרכה .וכן בכלאי הכרם ובשר בחלב ליכא מלקות על
ההנאה .א"כ מאי דקאמר אביי הכל מודים בכלאי הכרם ,ע"כ הכונה היא על האוכל
כלאי הכרם ,וא"כ לא ידעתי אמאי לא קאמר נמי הכל מודים בבשר בחלב?  ...והדבר
צריך תלמוד" .עכ"ל.
ומנא לי' שלדעת הרמב"ם אין לוקין על שום הנאה ,אפי' בבשר בחלב וכלאי
הכרם?
בתחילת דבריו שם מביא ב' ראיות [דבריו מסומנים בסגריים]:
א .הל' מאכלות אסורות פ"ה הט"ז ,וז"ל הרמב"ם" ,כל מאכל שהוא אסור בהנאה
אם נהנה ולא אכל כגון שמכר או נתן לעכו''ם או לכלבים אינו לוקה .ומכין אותו מכת
מרדות והדמים מותרין"[ .הרי דס"ל דהנאה בלא אכילה ליכא מלקות]
ב .שם פי"ד ה"י וי"א ,וז"ל הרמב"ם "כל האכלין האסורין אינו חיב עליהם עד
שיאכל אותן דרך הנאה ,חוץ מבשר בחלב וכלאי הכרם ,לפי שלא נאמר בהן אכילה
אלא הוציא אסור אכילתן בלשון אחרת בלשון בשול ובלשון הקדש ,לאסור אותן
ואפלו שלא כדרך הניה :כיצד ,הרי שהמחה את החלב וגמעו כשהוא חם עד שנכוה
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גרונו ממנו ,או שאכל חלב חי ,או שערב דברים מרים כגון ראש ולענה לתוך יין נסך או
לתוך קדרה של נבלה  -ואכלן כשהן מרין ,או שאכל אכל האסור אחר שהסריח והבאיש
ובטל מאכל אדם  -הרי זה פטור .ואם ערב דבר מר בתוך קדרה של בשר בחלב או ביין
כלאי הכרם ואכלו חיב[ ":והנה לא הביא בדין זה אלא האוכל שלא כדרך הנאה ולא
הביא היכא דנהנה שלא ע"י אכילה].
ג.
והנה בכדי לתרץ השאלה ,יש להקדים עוד ענין שנוגע לנו כאן .דהנה בחידושי
השפת אמת בסוגיין (בד"ה בגמ' איכא דאמרי כו' כל איסורין שבתורה אין לוקין אלא
דרך הנאתן כו') מקשה על הרמב"ם ,דהמשל שמביא הגמ' להנאה שלא לצורך ,היא
מקרה של "הניח חלב של שור הנסקל על גבי מכתו" .ומשמעות דברי הגמ' היא,
שההיתר כאן היא מפני שנהנה שלא כדרך הנאתו ,וכדברי רש"י שם "לאפוקי אם נהנה
ע"י שהשתמש בהחלב למשוח עורות" שזו נקרא כדרך וחייב .אמנם לשיטת הרמב"ם
הנ"ל ,אפי' הנאה כדרך ,כמו למשוח עורות ,ג"כ פטור?
ומתרץ ב' נקודות:
א .הרמב"ם דייק בלשונו בהל' מאכלות אסורות בב' הציונים שהבאנו לעיל לכתוב
מאכלים ,שרק במאכלים אמרינן שאין מלקות אם נהנה ולא אכל .אבל י"ל ,שהרמב"ם
יודה שבדברים שאינם מאכלים כלל ,אפשר ללקות על ההנאה[ ,ופי' זה יומתק ע"פ
דברי המגיד משנה על פ"ח הט"ז ,עיי"ש].
ב .משום דבחלב דאסור באכילה ומותר בהנאה הוי דרכו "בהנאה" ,מכיון שדרך
בנ"א דהיינו בנ"י להשתמש בהחלב להנאה ולא לאכילה ,ממילא חלב נהיתה לדבר
שאינו מאכל (כלשון הרמב"ם) ולפיכך אפשר ללקות בה אפילו בהנאה.
ד.
ולפ"ז אפשר לתרץ שאלת המשנה למלך :שאף לדעת הרמב"ם א"א להגמ' להזכיר
בשר בחלב בתחילת דבריו .מכיון שמדוגמת הגמ' של חלב רואים אנו שהדיון של הנאה
כדרך ושלא כדרך כאן ,מדובר לא במאכלים .ולפיכך גם כשמזכיר כלאי הכרם ובשר
בחלב בהמשך הסוגיא מדובר לא במאכלים.
ולפיכך כלאי הכרם לוקה כדרך הנאתו וגם שלא כדרך הנאתו ,אבל בשר בחלב אינו
לוקה .ויש לבאר הפטור בב' אופנים .א .דלא הוי מאכל ,ולפיכך פטור ממלקות,
במקרה של הנאה והנאה שלא כדרך ,מכיון שה"ה כמו החלב .ב .י"ל ,שבשר בחלב
נקרא מאכל ,וולולי סברת אין מזהירין ,הי' כן לוקה גם לדעת הרמב"ם ,אע"פ שלא
אכלו.
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אלוקות במהותה למע' מטו"ד
הת' השליח שמואל שיחי' קסלמן
שליח בישיבה גדולה
בד"ה בשעה שהקדימו תער"ב איתא (סוף ע' א') בביאור ענין הכתר "יש שפירשו
מל' המתנה כמו "כתר לי זעיר" והכוונה אל תחשוב במקום הזה כלל אמנם המתן עד
שיתפשט ואז תוכל להבין  . .ובזה ג"כ פי' כתר ל' שתיקה דהיינו המתן לי ודום מלהגיד
דבר וענין השתיקה בזה הוא לפי שזהו למע' מהידיעה והשגה ." . .
כלומר ,ששמו דהיינו גילויו של כתר ,הוא גילוי של דרגא שלמע' מהבנה לגמרי,
ונתפס דוקא ע"י ההמתנה והשתיקה  -העדר ההשגה.
וייחודיותו של כתר הוא ,שכתר  -שהיא למע' מטו"ד ולמע' מהבנה והשגה -
מגלה לנו שכן הוא באלוקות בכלל ,שאלוקות בעצם מהותה היא למע' מטו"ד והבנה
והשגה ,דהיינו אפי' בספי' דאצי' שיש לנו איזשהו תפיסא בהם (לכאורה) ,האמת היא
שאין לנו שום מושג באלוקות.
ובהקדם:
טבעם של בנ"א (כתוצאה מזה שהם בעלי שכל  -שזהו מעלת מין האנושי) הוא,
שכל דבר שהם מתייחסים אליו ע"י ראיי' או שמיעה או הבנה מנסים הם לתפסו
ולהבינו עד לעומקו .דהיינו שכשהם ניגשים לאיזשהו ענין הם מפררים ענין זה עד
לחלקים קטנטנים ומנסים להתעמק עד שמגיעים (עכ"פ לפי דעתם) לעומק ואמיתית
הדבר .אבל האמת היא שככל שיתעמקו בהענין עדיין לא יגיעו להבנת ענינו האמיתי,
דהיינו  -מהותו.
והטעם :משום שבאמת כל נברא יש בו ב' חלקים א) מהותו ,דהיינו ענין זה כמו
שהוא מצד עצמו .ב) איך שענין זה מרשה להזולת להתייחס אליו ועד כדי לתפסו
להבינו ולהשיגו .דהיינו שכשאדם תופס איזשהו ענין אחר הוא תופס רק חלק זה של
הדבר שהאדם מורשה לגשת אליו (חיצוניותו) ,ולא חלק הנעלה יותר (פנימיותו).
וא"כ יוצא שכל ענין של תפיסת דבר אחר באיזשהו ציור ע"כ אינו ענין זה כמו שהוא
מצד עצמו ורק חלקו החיצוני שהורשה להתגלות להזולת ,ובאלוקות ריחוקה מהבנת
האדם היא עוד יותר.
וענין זה (שכל אופן של הבנה באלוקות הוא רק השגה חיצונית מאד) מודגשת ע"י
כתר ,דהיינו מהגילוי של כתר.
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והטעם ,דכיון שאופן גילוי' [וכמו שמודגש בשמה שבה היא נקראת " -כתר" ,ענין
ההמתנה והשתיקה] מבטאת ענין זה שאני למע' מטו"ד ,לכן דוקא על ידה מתגלית
ענין זה שאלוקות בעצם היא נעלמת ולמע' מטו"ד.
ועד"מ מרב ותלמיד ,שהתלמיד יכול לחשוב ששכלו של הרב אינו באי"ע לשכל
שלו ,ויכול לחשוב (בטעות) שהם שוים (לפ"ע) זל"ז ,ודוקא עי"ז שהרב מתגלה
להתלמיד ,דוקא עי"ז מתגלה הריחוק (וההעלם) שבין הרב והתלמיד.
ולדוגמא כשהרב לומד לעצמו בקול ,שאם התלמיד ישמע יהי' א"א להתלמיד
להבין שום דבר ,ודוקא עי"ז יתגלה להתלמיד שהרב הוא באי"ע אליו בכלל .שכאן יש
ב' הקצוות ,מצד א' הרי עי"ז שהרב לומד בקול הרב מתגלה להתלמיד ,אבל מאידך
מתגלה להתלמיד ההעלם דהרב  -שהרב הוא באי"ע אליו לגמרי.
ועד"ז בהנמשל ,שבאוא״ס  -לפני שמתגלה לתחתונים שום גילוי בכלל ,הרי א״א
להנבראים להשיג (אפי׳) הריחוק והאי״ע אליו ית׳ ,דהיינו שא״א להם להשיג (אפי׳)
ההעלם דאלוקות .אבל ע״י גילוי הכתר מתגלה ההעלם דאוא״ס ,דהיינו שאוא״ס
בעצם הוא נעלם מהתחתונים וא"א להיות להם שום הבנה בו ית׳.
וגם בזה ישנם ב' קצוות הפכיות ,דמצד א' הרי אוא״ס מתגלה לנבראים ויש
לנבראים איזשהו השגה במעלת העליון [בניגוד לאוא"ס לפני שמצטמצם בכתר שאינו
יכול להתגלות כלל להתחתון ,כיון ש"לית מחשבה תפיסא בי'"] ,אבל לאידך מתגלה
להנבראים ההעלם והריחוק בינם ובינו ית׳ ,שא״א להם לתפסו ית׳ כלל.
וזה מגלה שכן הוא באלוקות בכלל ,שבמהותה היא למע׳ מטו״ד ,ואפי׳ כשאלוקות
מתגלית וחושבים שיש איזשהו השגה באלוקות ,הרי האמת הוא שאין לנו שום הבנה
כלל.

e
לימוד עניני משיח וגאולה
הת' השליח אהרן דוד שיחי' ראפאפארט
שליח בישיבה גדולה
ידוע שיחת ש"פ תזריע-מצורע תנש"א דאיתא שם (ע'  )501שהדרך הישרה
לפעול ביאת והתגלות משיח הוא לימוד התורה בעניני משיח והגאולה.
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ונסביר קצת בדא"פ (ע"פ כו"כ מראי מקומות) למה דוקא לימוד בעניני משיח
והגאולה פועלים התגלות וביאת המשיח .וחלוק לב' חלוקות כלליות :א) פעולתו
בהאדם ,דהיינו שזה פועל בהאדם איזה ענין (וכדלהלן) שבכח זה האדם עכשיו יכול
לפעול התגלות וביאת המשיח .ב) פעולתו מצד עצמו ,דהיינו שע"י לימוד התורה
בעניני גאומ"ש זה עצמו פועל התגלות וביאת המשיח.
א) פעולתו בהאדם :מתחלק לד' ענינים
 )1בפשטות ,שרק עי"ז אפשר להאמין בו  -שהרי א"א להאמין אם אינו ידוע במה
מאמינים  -ורק עי"ז אפשר לחכות לביאתו ,ויותר שזה מעורר בהאדם ציפייה מורגשת
לביאתו ,שב' תנועות אלו בהאדם ממהרים ביאתו.
 )2מהשיחות משמע ג"כ שעצם הענין שהאדם חי עם ענין הגאולה ממהר ביאתו,
והיינו  -בפשטות  -שכשהאדם לומד איזה ענין הרבה עד שהמושג חי אצלו הרי מוחו
מונח באותו תחום ושם הוא חי (ולדוגמא שכל דבר שיראה יקשר לזה) ,וזה ממהר
ביאת משיח.
 )3ובעומק יותר :אפי' אם מצדו מופרך הוא שיתחיל לחיות עם זה הרי בכח התורה
ביכלתה לפעול על האדם ולהעלותו (אפי' מצד ההרגש שלו) לתחום זה.
 )4כתוצאה מהנ"ל  -יתחיל לחיות ולהתנהג כיאות להזמן של ביאת משיח.
ב) פעולתו מצד עצמו :מתחלק לב' חלוקות
 )1עצם ענין לימוד התורה בכלל גדול כחה לפעול התגלות משיח ,ובפרט שענין
ביאת משיח הוא חידוש גדול  -ענין של המשכת אורות דתהו בכלים דתיקון ,שרק
בכחה של תורה לפעול ענין זה .וענין זה של המשכת אורות דתהו בכלים דתיקון
מודגש עוד יותר במשיח ,כיון שהענין דמלך המשיח מצד עצמו הוא התיווך בין הענין
דרב ומלך (כמבואר בארוכה בשיחת תזריע-מצורע תנש"א בכמה מקומות בדא"ח).
 )2כשלומדים בתורה אודות ענין משיח ,זה עצמו ממשיך הענין דמשיח עצמו
במהירות יתירה ,דהיינו הענין דרב ומלך שבמלך המשיח עצמו.
ויה"ר שנזכה להתגלות מלכנו תיכף ומיד ממש.
(הנ"ל מלוקט מתוך שיחת תזריע-מצורע ובלק תנש"א).

e
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אריכות זמן הגלות כהכנה לגאולה
הנ"ל
מבואר בכו"כ מקומות (ומהם מצויין להלן) איך שבאמת כל תכליתו של הגלות
הוא אמצעי כדי שנוכל להגיע להגילויים דלעתיד לבוא ,ואדרבא בהגלות דוקא
מתבטאת גודל אהבתו בין הקב"ה לכנסת ישראל ,שלכן בישר הקב"ה לאברהם על
ענין הגלות בשעת ברית בין הבתרים ,כיון שזמן עשיית ברית הוא זמן שבו מתגלה
גודל אהבת החברים שכורתים הברית ,ולכן דוקא אז בישר הקב"ה לאברהם על ענין
הגלות.
וכמו"כ הא דאיתא (יומא נד ,ב) "בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין
זה בזה" ,שזה מראה על גודל אהבת הקב"ה לישראל בשעת הליכתם לגלות ,דלכאורה
תמוה ,הרי עכשיו מתבטאת לכאורה היפך ענין האהבה בין הקב"ה לכנסת ישראל,
וא"כ למה היו הכרובים פנים אל פנים ,אלא משום שבגלות דוקא מתבטאת גודל
אהבתו של הקב"ה לכנסת ישראל ,כיון שדוקא ע"י הליכתם לגלות התאפשר ענין
הגילויים דלע"ל.
אבל לכאורה הא גופא צ"ב ,דלמה תלוי' ביאת המשיח דוקא בהליכה לגלות [וכנ"ל
שע"כ שענין הליכה לגלות אינה רק ענין של כפרת עוונות ,אלא ענין של אהבה בין
הקב"ה וכנסת ישראל] ,דלכאורה מה מרוויחים ע"י ההליכה לגלות?
והנה ביאור זה מובא בלקו"ש ח"ב ע'  359ואילך ,ומבאר שם באריכות דהוי ע"ד
משל מרב שמשפיע שכל לתלמידו ,שאם באמצע ההשפעה נופל לו בשכלו איזה
הברקה שכלית הרי בכדי שיוכל לתופסו צריך הוא להתרכז על הברקה זו ,דהיינו
להתעלם מההשפעה לתלמידו ולהתרכז על ההברקה ,ומצד גודל אהבתו לתלמידו
שברצונו להשפיע לו גם הברקה זו יתעלם מתלמידו ויתרכז על ההברקה ,ובזה
מתבטאת גודל אהבתו לתלמידו .וככל שתגדל עומק ההברקה יגדל גודל ההעלם מהרב
להתלמיד.
וממשיך שם "לויט דעם וועט מען פארשטיין די פנימיות ענין הגלות ,אז הגם אז
אין חיצוניות איז עס א גלות וחורבן ,אבער אין פנימיות איז דאס תכלית הגילוי ביותר,
דער גילוי פון דער גאולה העתידה ,ומצד דעם גילוי פון דער גאולה העתידה איז כדאי
אז לשעה זאל זיין דער גלות וחורבן בחיצוניות ,אבי אז סוף כל סוף זאל אנקומען דער
גילוי פון דער גאולה העתידה".
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ובהמשך שם מסביר שלכן מתארכת הגלות כ"כ ,שככל שתגדל עומק ההשכלה
יתארך הזמן שלוקח עד שהרב יתפוס אותו ,וא"כ אריכות הזמן מראה על גודל הגילוי,
ולכן דוקא בסוף זמן הגלות היא נעשית יותר ויותר קשה ,כיון שמתכוננים לגילוי נעלה
יותר.
"פון דעם סדר איז מובן אז דער גלות איז ניט נאר א כפרה אויף די עבירות ,נאר
אין אים איז אויך דא אן ענין פנימי ,דער פנימיות ענין הגלות איז גילוי אור חדש ,ומצד
דער צוטראג צו דעם גילוי אור החדש ווערט דער אפטראג פון דער השפעה ,און
דערפאר ,איז וואס ווייטער ,וואס עס ווערט מערער דער צוטראג צו דער גאולה
העתידה ,וואס נענטער צו משיח'ן ,ווערט דער גלות אלץ שטארקער.
ולכאורה צ"ב ב' דברים :א) בהמשל הרי הרב צריך להתכונן ולהתעמק בהגילוי
שכל החדש כדי שהוא יקבלו ,ודוקא עי"ז יוכל למוסרו לתלמידו ,האם אפשר לומר כן
על הקב"ה?
ב) האם נימא שאריכות הזמן הגשמיית דגלות היא תוצאה מאיזשהו התכוננות
רוחניית שמתבטא באריכות זמן גשמי?
ואבקש מקוראי הגליון להעיר ולהאיר בזה.

e
איסורי אכילה והנאה שלא כדרכן
הנ"ל
א.
איתא במכילתין (כ"א ,ב) "אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן כל איסורין שבתורה אין
לוקין עליהן אלא דרך אכילתן ,למעוטי מאי ,אמר רב שימי בר אשי למעוטי שאם אכל
חלב חי שפטור .איכא דאמרי אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן כל איסורין שבתורה אין
לוקין עליהן אלא דרך הנאתן ,למעוטי מאי ,אמר רב שימי בר אשי למעוטי שאם הניח
חלב של שור הנסקל על גבי מכתו שהוא פטור ,וכל שכן אוכל חלב חי שהוא פטור.
אתמר נמי אמר רב אחא בר עויה אמר רב אסי אמר רבי יוחנן הניח חלב של שור הנסקל
על גבי מכתו פטור ,לפי שכל איסורין שבתורה אין לוקין עליהם אלא דרך הנאתן".
דהיינו דס"ל להגמ' שכשנאסרה הך חפצא באכילה או בהנאה ,הרי עיקר האיסור
הוא רק כשהשתמש בו כדרכו ,אבל אם לא השתמש בו כדרכו הרי א"א להלקותו ע"ז,
כיון שאי"ז האיסור בשלימותו ,ורק דפליגי הני תרי לישני אי שייכא הך דינא רק
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באכילה ולא בהנאה ,או דגם גבי הנאה אמרינן דרק אם נהנה ממנו כדרכו יתחייב
מלקות ולא כשנהנה ממנו שלא כדרכו.
ללישנא קמא רק גבי אכילה אמרינן שאם אכלו שלא כדרכו " -אכל חלב חי" לא
ילקה ,אבל גבי הנאה אפי' אם נהנה ממנו שלא כדרכו יתחייב מלקות .וללישנא בתרא
ס"ל דה"ה גבי הנאה שאם נהנה ממנו שלא כדרכו לא יתחייב מלקות .וצ"ב במה פליגי
הנך תרי לישני?
והנה ,בפשטות יש לבאר טעם מחלוקתם דפליגי אם הציור דהך פעולת העבירה
הוי חלק מעצם העבירה או לא .כלומר זה שאסרה תורה הך דבר באופן מסויים זה (-
אכילה או הנאה) האם פעולת העבירה זהו עצם העבירה ,או שאפשר שאפי' אם אינו
עובר באופן זה ממש עדיין הוי איסור .דתרוייהו ס"ל שאם אסרה תורה הך חפצא
באכילה הרי אם לא אכל המאכל באופן של אכילה ,הרי אי"ז נחשב כאילו שעבר על
אכילת הך חפצא ,ורק דפליגי באיסורי הנאה האם נימא שזה שאסרה תורה ההנאה
דהך חפצא (ולא הגביל האיסור דוקא לאכילה) הכונה הוא שנאסרה הך חפצא בכל
אופן שהוא ,וכל סוג של יחס בין הגברא והך חפצא יאסר ,או פי' שהתורה אסרה עוד
כמה ציורים ואופנים פרטיים של הנאה מהך חפצא ,אבל גם איסור זה הוי מוגבל רק
לאופנים אלו.
ולפ"ז נימא דהלישנא קמא ס"ל שכשאסרה תורה ההנאה דהך חפצא פי' שהתורה
אסרה כל סוג ואופן של יחס בין הגברא והך חפצא ואפי' הנאה שלא כדרך הנאתו נכלל
באיסור זה ויוכל ללקות עליו ,ולכן רק באכילה שלא כדרכו נימא שלא ילקה על הך
אכילה כיון שאין זה (שלימות) האיסור שאסרה תורה ,אבל כשנאסר הך חפצא בהנאה
הרי פי' שכל אופן של יחס והנאה בין הגברא והחפצא יאסרו ,וא"כ גם בהנאה שלא
כדרכו ילקה עליו  -כיון שסו"ס קיבל הנאה מהך חפצא.
והלישנא בתרא ס"ל דאפי' כשנאסר הך חפצא בהנאה (אין פי' שעצם החפצא
נאסר בכל אופן שהוא ,אלא) פי' שהתורה אסרה עוד כמה ציורים ואופנים של הנאה
מהך חפצא (ולא שנאסר עצם החפצא) ,ולכן רק אם יהנה ממנו כדרכו שאז עבר ונהנה
באופן זה האסור יתחייב מלקות ,אבל אם נהנה ממנו שלא כדרכו וא"כ הרי לא עבר
על (שלימות) האיסור לא יתחייב מלקות  -כיון שהרי לא עבר על הך איסור.
אבל קשה לפרש כן (דפליגי הני תרי לישני אם איסורי הנאה פי' שנאסר עצם
החפצא) ,דלפ"ז צ"ב במש"כ בלישנא בתרא "(שאם הניח חלב של שור הנסקל על גבי
מכתו שהוא פטור) וכל שכן אוכל חלב חי שהוא פטור" ,דמאיזה טעם נימא דכ"ש
באכילה שהוא פטור אם לא אכלו כדרכו ,דלכאורה אכילה הוי כמו הנאה ממש ,דכמו
דלגבי הנאה נימא שהתורה אסרה רק הנך ציורים (וזהו ההגדרה דאיסורי תורה)  -לפי
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הלישנא בתרא ,כמו"כ נימא גבי אכילה שהתורה אסרה רק הנך ציורים ,ומאיזה טעם
נימא דכ"ש הוא דלגבי אכילה לא ילקה אם נהנה ממנו שלא כדרכו.
ואוי"ל דפליגי הנך תרי לישני בהגדרת איסורי הנאה שאסרה תורה ,שכשאסרה
תורה הך חפצא הן ע"י אכילה והן ע"י הנאה ,מהו עיקר האיסור ,האם עיקר האיסור
שאסרה תורה הוא ההנאה שהגברא מקבל מהאכילה או ההנאה ,או עיקר האיסור הוא
שהתורה אסרה הך פעולה דאכילה או הנאה אע"פ שבפועל ע"י הך פעולה לא קיבל
הנאה זו.
דהלישנא קמא ס"ל שכשאסרה תורה הך אכילה או הנאה פי' שהתורה אסרה
ההנאה מהך חפצא על הגברא ,דהיינו שהגברא לא יקבל הנאה זו מהך חפצא ,וא"כ
שהאיסור הוא על הנאת הגברא הרי כל סוג ואופן של הנאה של הגברא מהחפצא הוי
ממש חלק מעצם האיסור ,כיון שסו"ס קיבל הגברא הנאה מהך חפצא האסורה ,וא"כ
ילקה גם אם נהנה ממנו שלא כדרך הנאתו .אבל גבי אכילה שלא כדרכו הרי לא קיבל
הגברא שום הנאת אכילה ע"י אכילת בשר חי ולכן לא יקבל מלקות ,כיון שכאן הרי לא
עבר על איסור התורה שאסר הנאה באופן של אכילה דוקא.
אבל הלישנא בתרא ס"ל שכשאסרה תורה ההנאה מהך חפצא ,אין הכונה בזה
שהאיסור הוא על הגברא  -שנאסר עליו מלקבל הנאה מהחפצא ,אלא פי' שהתורה
אסרה הנך פעולות של קבלת הנאה על הגברא ,שאסור לו לעשות הנך דברים שעל
ידם מתקבלת הנאה להגברא ,וא"כ ,אפי' כשנהנה ,אם הוי שלא כדרכו  -שלא עשה
הנך פעולות שעל ידם נהנים בני אדם מהך חפצא (אע"פ שהוא קיבל ג"כ סוג של
הנאה) ,הרי לא יתחייב מלקות ,משום שלא עבר על האיסור של הנאה מהך חפצא,
כיון שאי"ז נחשב א' מאופני קבלת הנאה מהך חפצא.
ולפ"ז מובן למה כתב הגמ' "(שאם הניח חלב של שור הנסקל על גבי מכתו שהוא
פטור) וכל שכן אוכל חלב חי שהוא פטור" ,משום שאם גבי הנאה שכל ענינו [בל' בני
אדם ,ולא מצד הגדר ההלכתי ,שהרי לפי הלישנא בתרא אפי' האיסור של הנאה תלוי
בהפעולה] של הנאה הוא שהאדם מתענג מהך חפצא ומקבל תענוג (וענינים של
תענוג משתנים אצל כאו"א) ,ואעפ"כ אמרה תורה שהחיוב הוא על פעולת ההנאה
(ולא על קבלת ההנאה)  -שרק אם עשה הנך פעולות רגילות של קבלת הנאה יתחייב
מלקות ,הרי כ"ש וק"ו שגבי אכילה ששם ישנם כללים המגדירים מה נחשב אכילה
ומה אינו נחשב כאכילה ,הרי בודאי שאם אכלו שלא כדרכו שלא יתחייב מלקות על
הך אכילה ,כיון שכל השם והתואר של אכילה הלכה לה.
וא"כ הרי בודאי מובן למה כתב הגמ' דכ"ש דגבי אכילה יפטר ,כיון ש(כנ"ל) גבי
אכילה אם אכלו שלא כדרכו הרי אי"ז בכלל בגדר אכילה.
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ב.
והנה עיין בחידושי רבינו דוד בסוגיין שכתב ויש שמחליפין שאין הלשונות חולקין
אלא באכילה שלא כדרכה אבל בהנאה שלא כדרכה הכל מודים בה ,וכשאמרו בלשון
ראשון אין לוקין עליהן אלא דרך אכילתן כ"ש שאין לוקין אלא כדרך הנאתן [בהנאה
שלא כדרכו] ,בלבד הוא שאין לוקין ,אבל באיסורי אכילה ודאי לוקין ,ואם אכל חלב
חי חייב .והטעם לדבריהם מפני שאכילה חמורה מהנאה .וכך שמעתיה מפי הרב מורי
נ"ר.
דהיינו דלפי הך פירוש של הראשונים איפלגו הנך תרי לישני בדין אכילה שלא
כדרכו (ולא בדין הנאה שלא כדרכו) ,דלפי הלישנא קמא באכילה שלא כדרכו יהי'
פטור ממלקות ,ולפי הלישנא בתרא יהי' חייב מלקות אם אכלו שלא כדרכו ,ותרווייהו
מודים שאם נהנה שלא כדרכו יהי' פטור .וטעמא בעי ,דמאיזה טעם נימא דבאכילה
יהי' סיבה להתחייב כשאכלו שלא כדרכו יותר מכשנהנה ממנו שלא כדרכו?
והנה בסוף דבריו כתב רבינו דוד "והטעם לדבריהם מפני שאכילה חמורה מהנאה",
דהיינו שמצד החומר דאיסור אכילה משום הכי אמרינן שיתחייב אפי' כשאכלו שלא
כדרכו .אבל עדיין צ"ב ,משום דהפטור דשלא כדרך הנאתן אינו תלוי בחומר האיסור
אלא בהגדרתו ,וא"כ אפי' אם נימא שהאיסור דאכילה הוי חמור יותר עדיין נצטרך
לבאר למה זה פועל על עצם האיסור [דהא קשה לפרש דשלא כדרכו הוי משום סייג
דאכילה כדרכו כיון שא"כ איך יהי' אפשר לקבל מלקות בשביל זה] ,דהיינו שכשאכל
שלא כדרכו יתחייב לגמרי ועד שילקה עליו?
ואוי"ל דלפי הך פי' דהראשונים בסוגיין איפלגו הנך תרי לישני אם נימא
שהפעולה דהעבירה הוי ג"כ חלק מעצם העבירה (בהנך איסורים שיש בהם הנאה
להגברא) ,או שעצם העבירה הוא רק איסור ההנאה מהחפצא ולא הפעולה.
ותרוייהו ס"ל דגבי איסור הנאה כיון שעיקר האיסור אינו פעולת הגברא אלא
ההנאה הבאה להאדם עי"ז ,הרי אם קיבל הנאה מהחפצא יתחייב מלקות בכל אופן בין
אם נהנה כדרכו ובין אם נהנה שלא כדרכו ,כיון שסו"ס קיבל הנאה מהחפצא .ורק
דפליגי גבי איסור אכילה (שבעיקרון תלוי בגדרים) אם אכלו שלא באופן פעולתו ולא
קיבל הנאה אם יתחייב דלהלישנא בתרא יתחייב כיון שסו"ס עשה פעולת האכילה,
ולפי הלישנא קמא יפטר כיון שלא קיבל הנאת אכילה באכילתו הרי אי"ז נחשב
כאכילה.
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בענין דביקות אור למקורו
הרב ארי' דניאל שיחי' שכטר
א' מאנ"ש
הנה בספר המאמרים תש׳׳ד במאמרים ד׳׳ה בסוכות תשבו (אות ט׳׳ו) ובד׳׳ה
חסידים ואנשי מעשה (אות ט׳׳ז) הביא כ׳׳ק אדמו׳׳ר הריי"צ ,דאור דבוק למאור
בדביקות ניכרת ,וכלים אינם בבחינת דביקות ניכרת במקורם.
ותוכן החילוק הוא ,דדביקות ניכרת היא בגלוי ,ובלתי ניכרת היא דביקות
שבהעלם .והסיבה הגורמת השינוי בדביקות היא בנוגע לביטול המציאות ,ז׳׳א ,אור
שבטל במציאות להמאור הדביקות בגלוי ,משא"כ כלים שהם נחשבים ליש ומציאות
בפני עצמם הדביקות בלתי ניכרת ע"ש.
אמנם בספר המאמרים תש׳׳ה בדיבור מתחיל זה היום (ס'ו) כותב ,דדביקות הכלים
היא ניכרת ,ודביקות האור היא בלתי ניכרת ,ולכאורה הרי הוא סותר את עצמו ,וראה
בספר הערכים ח"ב במילואים על הערה  273בענין ׳׳אור׳׳ שהובא סתירה זו .אלא
שבספר הערכים שם איתא בקיצור ,דתש"ה קאי שהדביקות דהאורות הוא באופן
שמראה על היחוד למאור ,שהם כמו דבר אחד ממש .ז׳׳א להיות דאור בטל למאור,
והדרגה הכי נעלית בהדביקות היא היכא דהאור אחד ומיוחד עם המאור ,והדביקות
היא בלתי ניכרת ,ז׳׳א שאין זה מציאות אחת הדבוקה במציאות נפרדת ,אלא הם
מציאות אחת עד כדי כך שהדביקות בלתי ניכרת .וכלים להיות שהם בחינת יש ,לכן
שייך לומר שדביקותם היא ניכרת ,כיון שהם כדבר נפרד הדבוק לדבר שני.
ומשל לזאת :כשאדם אוהב את עצמו האהבה היא בלתי ניכרת ,כיון דהאהוב
והאוהב הם אחד ממש .אבל באהבה לדבר אחר האהבה ניכרת כיון דהאהוב והאוהב
דברים נפרדים.1
ואולי יש לתרץ באופן אחר,
לפי מ׳׳ש כ״ק אדמו״ר מה"מ במאמרו "קץ שם לחושך" (מאמרים מלוקט ה') .שם
מביא שלשה דרגות בביטול דאור .הא' שהאור בטל מצד עצמו ,הב׳ דאור בטל כיון
שנרגש בו מקורו ,והג׳ האור בטל כיון שרוצה להיכלל במאור.

 1להעיר שבאהבה צריך להיות דבר נפרד קצת ,ז׳׳א שני דברים ,דאם לאו מה ביטול שייך כאן ,האם
שייך להיות בטל לעצמו? אלה צריך שני ענינים האהבה והאוהב ,אבל האהבה בפועל לא ניכרת.
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ואפשר לומר שזהו הפירוש בתש׳׳ה ,שהאור דבוק בדביקות בלתי ניכרת .כי מצד
אופן הא׳ ,כשמסתכלים בהאור אינו ניכר מהותו של המאור ,אלא רק מציאותו (כמו
שמבואר שם אות ג) ,ולכן הדביקות היא ניכרת ,כיון דאינו מיוחד ממש עם המאור ורק
מראה על מציאותו ,אבל לפי דרגה הב׳ ,שהאור מראה על מהות המאור ולכן מתבטל
במציאותו ,וזה כדביקות בלתי ניכרת כיון שהוא בטל כמעט לגמרי .וכ׳׳ש וק׳׳ו בדרגה
הג'.2

e

 2יש לפקפק על ביטול מצד הרצוא להכלל בהמאור לומר שהוא בלתי ניכרת (כמו שמבואר שם),
דבהאור ,לא ניכר כשהוא כלול בהמאור ,כיון שאין כאן "מציאות" אור שבטל להמאור ,שיהיה שייך ענין
הדבקות ,כיון שהם דבר אחד ממש.
וא"כ אין שייך המושג של דביקות וכ"ש שאין שייך לומר ענין ניכרת בזה.
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