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מורנו ראש הישיבה הגאון רבי מרדכי אליפנט זצ"ל

בעניין לשמה בקרבן פסח
"ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על
בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים
ואת בתינו הציל" [שמות יב,כז]

א.
גרסינן בירושלמי פסחים פ"ה ה"ב ,מנין
שהוא צריך לשוחטו לשמו ,ר' בא בשם רב
ואמרתם זבח פסח הוא ,לומר אם שחטו
לשם פסח הרי הוא פסח ואם לאו אינו פסח,
שאר כל מעשיו מנין ,ועשית פסח שיהו כל
מעשיו לשם פסח ,ובפשטות נאמר כאן רק
הדין דמחשבת שלא לשמה פוסלת בפסח,
וכדאיתא בתלמודא דידן בזבחים ז,ב דילפינן
מהאי קרא דשלא לשמה פוסל בפסח ,ואם
אינו ענין לשינוי קודש דכתב ועשית פסח
תנהו ענין לשינוי בעלים ע"ש.
ואולם הרמב"ם בהל' פסוהמ"ק פט"ו הי"א
כתב :הפסח ששחטו במחשבת שינוי השם,
בין ששינה שמו לשם זבח אחר בין ששינהו
לשם חולין פסול ,שנאמר ואמרתם זבח פסח
הוא לה' ,וגרע מחטאת ששחטה לשם חולין

שכתב שם בה"ד דהרי זו כשרה ולא עלתה
לבעלים ,ועי' במל"מ "שהברכת הזבח" תמה
על דין זה דפסח לשם חולין פסול ,דמהיכי
תיתי הא הרי קיי"ל דדוקא קדשים מחללין
קדשים ואין חולין מחללין קדשים ,וכמש"כ
שם הרמב"ם בה"ה ,והכי איתא בזבחים ג,א
דמנה מחריב בה דלאו מינה לא מחריב בה.
והמאירי בפסחים נט,ב ד"ה השלישית יישב
קו' זו וז"ל :ויש חילוק בזה בין חטאת לפסח,
שהחטאת אם שחטו לשם חולין מיהא כשר,
שכך למדו רבותינו מחשבת קדשים מחללת
קדשים ואין מחשבת חולין מחללת קדשים,
אבל פסח אפילו לשם חולין פסול ,והביאוה
בתלמוד המערב ממה שכתוב פסח הוא
לה' ,ע"ש ,והינו דמקור דברי הרמב"ם הוא
מהך ירושלמי שהבאנו ,דמקרא דואמרתם
זבח פסח הוא לה' ילפינן דפסח לשם חולין
פסול ,וכבר תמה ע"ז באבן האזל כאן ,דלא
מצינו בירושלמי כלל דפסח לשם חולין פסול,
ובירושלמי איתא רק דמחשבת שלא לשמה
פוסלת בפסח וכדאיתא בתלמוד דידן ,ע"ש.
ועוד צ"ע על דברי הרמב"ם בפיה"מ בפסחים
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דבר המערכת

ׁשמוֹר ֶאת ח ֶֹדׁש ָה ָא ִביב!
ָ
חודש ניסן שאנו נמצאים בפתחו ,נקבע על-ידי תורתנו הקדושה
כחודש הראשון בחודשי השנה .אמנם מניין השנים מונים לפי
חודש תשרי ,אולם במניין חודשי השנה אמרה תורה ִ"ראׁשֹון הּוא
לָ כֶ ם לְ ָח ְד ֵׁשי ַה ָּׁשנָ ה".
כתב הרמב"ן" :שימנו אותו ישראל חודש הראשון ,וממנו ימנו כל
החדשים שני ושלישי עד תשלום השנה בשנים עשר חדש ,כדי
שיהיה זה זיכרון בנס הגדול ,כי בכל עת שנזכיר החדשים יהיה
הנס נזכר" .כלומר ,נצטווינו למנות את החודשים באופן זה כחלק
מסדרת המצוות שמטרתן לזיכרון  -זכר ליציאת מצרים.
"הּיֹום ַא ֶּתם יֹצְ ִאים ּבְ ח ֶֹדׁש ָה ָאבִ יב" .כתב
לחודש ניסן שם נוסףַ :
רש"י" :וכי לא יודעין באיזה חודש יצאו? אלא כך אמר להם ,ראו
חסד שגמלכם ,שהוציא אתכם בחודש שהוא כשר לצאת ,לא חמה
ולא צינה ולא גשמים ."...ושם כתב הרמב"ן" :והוסיפה הפרשה
מצוות רבות ,שיזכרו היום והחודש שהיה אביב ,וישמרו את החוקה
הזאת למועדה ,וזה רמז לעיבור השנה כי לא נעשה פסח רק
בחודש האביב".
למדנו מדברי הרמב"ן כי לא רק מספר החודש ,חודש ראשון,
אלא גם העובדה שהחודש הוא חודש האביב הוא חלק מזכירת
יציאת מצרים .בפשטות העניין מתבאר לפי פירוש רש"י ,כי הזיכרון
הוא על החסד שהקב"ה גמל עמנו ,בהוציאנו בזמן שאין בו לא
חמה ולא צינה ולא גשמים.
אלא ,שאם רק כפשוטם של דברים ,יש לשאול :היו כל-כך הרבה
ניסים ונפלאות בימי יציאת מצרים ,ודווקא עניין חודש האביב
שלכאורה אין בזה נס מיוחד ,רק שהקב"ה בחסדיו בחר בו כזמן
נוח ליציאת מצרים .אם-כן מדוע דווקא זאת הנציחה התורה בשם
מיוחד "חודש האביב?
לכן נראה לכאורה שיש קשר בין העניין של חודש האביב למהות
יציאת מצרים ,ומשום כך חל חובת זכירת יציאת מצרים על זמן זה
של האביב .והדברים צריכים ביאור.
בביאור המושג "אביב" כותב רש"י ,בפירושו השני" :אביב לשון
אבּ ,בִ ּכּור וראשון לבשל פירות" ,כלומר שאביב הוא גדר ראשית -
התחלה וביכור.
את ענין יציאת מצרים המשיל הנביא יחזקאל (טז,ד) למעשה
אֹותְך" ,היינו כשיצאו ישראל
דֹותיִ ְךּ ,בְ יֹום הּוּלֶ ֶדת ָ
לידה; "ּומֹולְ ַ
ממצרים ,הם הפכו להיות מעבדי פרעה לעבדי ה' ,וכאילו נולדו
מחדש ,והתחלה חדשה באה לעולם .כשם שתחילת פריחת העולם
מידי שנה בזמן האביב הוא ,כך רצה הקב"ה כי ענין הגאולה ,יציאת
מצרים ,תהיה באביב .בכך קבע הקב"ה כי התחדשות העולם ,לא
רק בגשמיות אלא גם ברוחניות ,היא בחודש ניסן.
בעומקם של דברים יש בזה הבחנה נוספת בגדר האביב; עניין
חמה וצינה וגשמים ,היא הצורה הגשמית של העולם ,ועל צורתה
הגשמית של העולם הבטיח הקב"ה לאחר המבול "זֶ ַרע וְ ָקצִ יר וְ קֹר
וָ חֹם וְ ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף וְ יֹום וָ לַ יְ לָ הֹ ,לא יִ ְׁשּבֹתּו" ,כך גם על הצורה הרוחנית
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של העולם ,עם ישראל שלאחר יציאת מצרים ,גם בעניינם הבטיח
הקב"ה בתורה ובנביאים שקיומם הוא עד עולם[ .עם ישראל זו
ישות רוחנית ,וההבטחה עוסקת במציאות הרוחנית של עם ישראל
ולא של הגוף הפיזי].
ידוע מה שכתוב בספה"ק ,כי במועדים בהם התרחשו אירועים
יש להם השפעה לדורות .כך למשל מקובלנו כי חג הפסח הוא חג
האמונה ולכן חובתו של כל יהודי לחזק עצמו בסוגיות יסודיות אלו,
וזו הסיבה שהתורה ציוותה כאבן יסוד בחינוך הדורות הבאים את
חג הפסח .לעומת זאת ,בחג השבועות ,זמן מתן תורתנו ,יש השפעה
רוחנית המסוגלת לקבל את התורה מחדש ,לכן ימים ארוכים טרם
התקדש החג בני הישיבות כבר מתכוננים כראוי לקבל את התורה.
חודש ניסן ,חודש האביב ,הוא החודש של ההתחדשות .זהו
חודש המסוגל מאוד להתחדשות ברוחניות .יכולת ההתחדשות
היא יכולת חשובה מאוד ,אולי אפילו קריטית ,כדי שאדם יוכל
להתקדם .מי שאין בו התחדשות ושוקט על שמריו ,עלול במהרה
לאבד עניין וחלילה לאבד את כל עולמו הרוחני.
ואולי זו הסיבה לדברי חז"ל כי "בניסן נגאלו ובניסן עתידין
להיגאל" ,חודש ניסן ,חודש ההתחדשות הוא הזמן המסוגל ביותר
לגאולת עולמים.

לפני שנה יצאנו לדרך חדשה ,הוצאנו לאור את הגיליון הראשון
לבוגרי הישיבה .היו שסברו כי מדובר בגיליון עראי הרואה אור
לכבוד כנס היובל של ישיבתנו .עיניכם הרואות כי ההתחדשות
מלפני שנה לא הייתה חד-פעמית ,והעניקה כוח לכך שבס"ד אנו
ממשיכים להוציא גיליונות איכותיים ,ובכך מחברים את בוגרי
הישיבה די בכל אתר ואתר אל כור מחצבתם – ישיבת איתרי
המפוארה.
עלי גיליון ,פרצה המגיפה הנוראה :הגאון רבי יצחק זילברשטיין
שליט"א ציטט השבוע את דברי הרמב"ם בפירוש המשניות סוף
ּתֹור ֶתָך",
"עת לַ ֲעׂשֹות לַ ה' ֵה ֵפרּו ָ
מסכת ברכות ,זה לשונו :ואומרֵ ,
יאמר ,שכשנגזרת עת עונש ונקמה ,יבואו סיבות לבני אדם שיפרו
תורה כדי שתחול עליהם הגזירה כשהם חייבים ,ועניין זה ארוך
ורחוק ,עמוק עמוק מי ימצאנו ...ע"ש .כלומר ,שלעתים הקב"ה רוצה
להעניש ובשל כך מסובב כל הסיבות גורם שיהיה מצב של "הפרו
תורתך" ,מצב של ביטול תורה ,ועי"כ ניתן למשחית רשות להשחית.
לכן ,העצה להתמודד בעת הזו ,היא אדרבה להרבות בתלמוד תורה,
לא להיכנע למציאות שנגזרה עלינו לבטל את התורה ,ובאופן יחידי
כל אחד ואחד חייב להתחזק ולעסוק בדברי תורה.
"ׁשמֹור ֶאת ח ֶֹדׁש ָה ָאבִ יב!" ,ובמה
נאחל לכולנו כי נזכה לקיים את ָ
נשמור?  -נתחדש ,ואין בית המדרש ללא חידוש ,והחידוש בעת
"שׂה לְ בֵ ית ָאבֹת ֶשׂה לַ בָ ּיִ ת" ,כאו"א יחדש בבית המדרש האישי
הזו ֶ
שלו ,בכך נזכה בזאת השנה לאכול מן הפסחים ומן הזבחים ,אכי"ר.

חג כשר ושמח!
המערכת

בית הרב
מורנו ראש הישיבה הגאון רבי מרדכי אליפנט זצ"ל
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נט,ב אמתניתין דהפסח ששחטו שלא לשמו פסול ,דמחשבה פוסלת
בקדשים בארבע עבודות וכו' ,ובפרט הפסח והחטאת כאשר יפרש
בתחילת זבחים ,ואמרו בירושלמי מנין שאין שוחטין את הפסח אלא
לשמו שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לה' ,וצ"ע איזה חידוש מצא
הרמב"ם בדברי הירושלמי הללו ,הא סוגיא ערוכה היא בתלמודא
דידן בזבחים ז,ב מהיכן ילפינן דשלא לשמה פוסל בפסח,
[והרמב"ם בפיה"מ שם לא הזכיר כלל את הדין דלשם
חולין פסול ,וקאי על עצם הדין דשלא לשמה פסול].
וגם צ"ב דמשנה זו "הפסח ששחטו שלא לשמו
וקבל והלך וזרק שלא לשמה וכו' פסול" ,נשנית
כצורתה גם בזבחים יג,א "הפסח והחטאת
ששחטן שלא לשמן קבל והלך וזרק שלא
לשמן וכו' פסולים" ,ואמאי תנא לה תרי זימנין.

ב.
והנה המנ"ח במצוה ה' אות ח' כתב ,דאפשר
דלהרמב"ם יצא לו דין זה דפסח לשם חולין פסול
מדכתיב ואמרתם זבח פסח הוא לה' ,דמכיון דילפינן
מיניה דבעינן לשמה ,והך קרא כתיב בפסח מצרים והתם
לא היו שאר קדשים ,ע"כ דהציור דשלא לשמו היינו לשם חולין
דלשם זבח אחר לא משכחת לה ,וא"כ מוכח דלשם חולין פסול
בפסח ,אלא שהקשה ע"ז דפסוק זה נאמר בפסח דורות ,דכתיב והיה
כי תבואו אל הארץ וכו' מה העבודה הזאת לכם וכו' ואמרתם זבח
פסח הוא לה' ,וקאי על קרבן פסח לדורות ,ע"ש.
ואולם במכילתא פ' בא פרשה יא ,על הפסוק משכו וקחו לכם צאן
למשפחתיכם ושחטו הפסח [פי"ב כ"א] איתא :ושחטו את הפסח
מצוה שישחטנו לשמו אבל שחטו שלא לשמו עבר על מצוה ,שומע
אני יוכשר ,ת"ל "משכו וקחו לכם" ,שנה עליו הכתוב לפסול ,מכאן
אמרו כל הזבחים שלא נזבחו לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים
לשם חובה חוץ מן הפסח ומן החטאת ,הרי שגם בפסח מצרים היה
הדין דשלא לשמה פסול ,וא"כ מוכח דגם לשם חולין פסול ,דשלא
לשמה היינו לשם חולין דהא לא היו שם שאר קדשים ולא משכח"ל
לשם זבח אחר ,אך אכתי צ"ב בטעמא דהך מילתא אמאי לשם חולין
פסול ,הא קיי"ל דאין חולין מחללין קדשים ומאי שנא פסח דפוסל
בו גם לשם חולין וכמו שהקשינו לעיל.
אשר נראה בזה ,דהנה מצינו דבקרבן פסח ישנם שני דינים:
(א) דין קרבן שלו כמו בשאר הקרבנות( .ב) דין מיוחד של פסח,
וכדאשכחן שנאמרו בו דיני אכילה מיוחדים שלא יאכל אלא צלי
ולא נא או מבושל ,וכן הלאו דשבירת עצם ,ודינים אלו נאמרו בפסח
מצרים ,ופסח דורות ילפינן מפסח מצרים מקרא ד"ועבדת את
העבודה הזאת בחדש הזה" שיהיו כל עבודות חדש זה כזה ,וכדאיתא
בפסחים צו,א .והרי פסח מצרים לא היה בו דין קרבן רגיל ,דהא לא
היה שם מזבח ואת הדם הזו על המשקוף ושתי המזוזות ,והקטרת
אימורין בעי לה ר' זירא בפסחים צו,א היכא אקטרינהו ,ומסיק דלא
היתה שם הקטרה כלל ,וע"כ דהיה זה דין מיוחד של פסח ,ומדילפינן
פסח דורות מפסח מצרים מוכח דגם בפסח דורות יש דין מיוחד של
פסח כמו פסח מצרים מלבד הדין קרבן שבו כשאר הקרבנות.
והשתא נראה לחדש ,דהפסול דפסח לשם חולין אינו מצד הדין

קרבן דשאר קרבנות שבו אלא מצד הדין המיוחד של פסח ,דכבר
יסד הגרי"ז בספרו על הרמב"ם בהל' מעה"ק פ"ד הי"א [דף לה ע"א],
דכיון דזבחים סתמן לשמן הם עומדים כדאיתא בזבחים ב ,ב ,גם
בחשב להדיא שלא לשמן אין חסר תורת לשמן בעשיתן ,וכדחזינן
דלשם חולין כשר [בשאר הקרבנות] אף שחשב בהדיא שלא לשמן,
וע"כ דנעשין מעצמן לשמן ,דיסוד דין סתמא לשמן הוא חלות
דין בגוף הקרבן דהוא קרב ממילא לשמו ,והא דמחשבת
שלא לשמה פוסלת ,הוא דין בפ"ע מדין פסול
מחשבה ככל מחשבות הפוסלות בקדשים ,אבל
לא משום דחסר תורת לשמה בקרבן ,ע"ש.
וממילא הא דפסח לשם חולין פסול
לשיטת הרמב"ם ,אינו מצד הדין קרבן שלו,
דבדין הקרבן סתמא לשמה קאי ולא חסר
בקרבן תורת לשמה ,ומדין פסול מחשבה
מחשבת חולין אינה מחשבה הפוסלת דחולין
אינן מחללין קדשים ,אבל הפסול הוא מצד הדין
המיוחד של פסח שצריך לחול עליו ,ובזה לא נאמר
הדין דסתמא לשמה דהוא קרב ממילא לשמה ,אלא שם
פסח זה צריך לחול בשעת הקרבה דוקא ,ולכן בשחשב לשם חולין
פסול משום שלא נשחט לשם פסח ולא חל עליו שם הפסח המיוחד
הזה[ ,ומיהו כששחט סתמא ולא חשב כלום כשר ,דיש דין נוסף של
סתמא לשמה שאינו נעשה ממילא לשמה אלא נחשב כאילו נתכוין
העושה לשמה ,וכמש"כ התוס' בע"ז כז,א ד"ה וכי דגם במילה אמרינן
סתמא לשמה ,וכ"כ התוס' בגיטין מה ,ב ד"ה עיבוד דסתמא לשמה
בכתיבת ס"ת ,ועי' בחי' הגר"ח על הרמב"ם בהל' תפילין פ"א הט"ו,
אבל כששחט בהדיא לשם חולין לא שייך סתמא זה ].

ג.
ולפי"ז מבוארים היטב דברי המאירי שהמקור שפסח לשם חולין
פסול הוא מדברי הירושלמי ,מנין שהוא צריך לשוחטו לשמו ר' בא
בשם רב ואמרתם זבח פסח הוא לומר אם שחטו לשם פסח הרי
הוא פסח ואם לאו אינו פסח ,דבאמת יש חילוק גדול בין הבבלי
והירושלמי מה ילפינן מהך קרא ,דהבבלי יליף מיניה רק פסול
מחשבה דמחשבת שלא לשמה פוסלת בפסח ,אבל הירושלמי יליף
דבלא לשמה חסר בעצם השם פסח שלו[ ,והיינו השם פסח המיוחד
כמו שבארנו לעיל] ,וזהו מאי דקאמר הירושלמי מנין שהוא צריך
לשוחטו לשמו וכו' ,אם שחטו לשם פסח הרי הוא פסח ואם לאו אינו
פסח ,דאין זה רק פסול מחשבה אלא דבלא לשמה לא חל עליו שם
פסח ,וממילא שמעינן מהירושלמי דגם לשם חולין פסול ,דהא אין
כאן שחיטה לשם פסח ולא חל שם פסח עליו.
ומיושב ג"כ מה שהביא הרמב"ם בפיה"מ את דברי הירושלמי מנין
שאין שוחטין את הפסח אלא לשמו שנאמר ואמרתם וכו' דיש בזה
חידוש דדוקא ע"י שחיטה לשם פסח חל עליו שם פסח ואין זה רק
פסול מחשבה וכמש"נ.
וא"כ נראה ששני דינים אלו נשנו במשניות דזבחים ודפסחים,
דהמשנה בזבחים קאי על מחשבה שלא לשמה בפסח מצד הדין
קרבן שבו וכוללת גם חטאת עם פסח ,אבל המשנה דפסחים קאי על
מחשבה שלא לשמה מצד הדין המיוחד בפסח וכנ"ל.
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ד.
והנה בפסחים ס,ב :אבעיא להו ,פסח ששחטו בשאר ימות השנה
לשמו ושלא לשמו מהו ,מי אתי שלא לשמו ומפיק ליה מידי לשמו
ומכשיר ליה או לא ,ופליגי אמוראי בהא דרב דימי סבר דפסול,
דשלא לשמו המכשירו שלא בזמנו אין מוציאו מידי לשמו ,ורבא ס"ל
דכשר ,דהא סתמו לשמו קאי ואפ"ה כי שחיט ליה שלא לשמו כשר,
אלמא אתי שלא לשמו ומפיק ליה מידי לשמו ,וה"נ כי שחיט לשמו
ושלא לשמו אתי שלא לשמו ומפיק ליה מידי לשמו וא"ל רב אדא
ב"ר אהבה לרבא דילמא שאני היכא דאמר מהיכא דלא אמר ,דהא
לאוכליו ושלא לאוכליו כשר וכל היכא דשחיט ליה שלא לאוכליו
לחודיה פסול ,ואמאי הא סתמא לאוכליו קאי ,אלא שאני היכא דאמר
מהיכא דלא אמר וכו' ,א"ל מידי איריא בשלמא התם כמה דלא עקר
ליה בשחיטה סתמיה ודאי לשמו קאי אלא הכא סתמא לאוכליו קאי
[בתמיה] וכו' ,וצ"ב במאי פליגי רבא ורב אדא.

"

עיקר הדין להך מ"ד דפסח בשאר ימות השנה בעי
עקירה ,יש לחקור אם ע"י העקירה הפסח משתנה
לשלמים ,דקודם העקירה יש עליו שם פסח ולאחר
העקירה יש עליו שם שלמים ,או שאפי' קודם
העקירה יש לו ג"כ תורת הקרבת שלמים ,דזהו דינו
של הפסח דבשאר ימות השנה קרב שלמים ,וילפינן
לה בזבחים ט ,א מקראי דמותר הפסח קרב שלמים
בין לאחר הפסח ובין קודם הפסח ,והא דבעינן
עקירה הוא כדי לעקור את השם פסח ממנו.

"

ועי' בספרו של הגרי"ז על הרמב"ם בהל' מעה"ק [דף לה ע"א],
שהוכיח מדברי רבא את שיטתו הנ"ל באות ב ,דיסוד דין סתמא לשמן
הוא חלות דין בגוף הקרבן דהוא קרב ממילא לשמו ,ומשו"ה סבר
רבא דאין חילוק בין אם שחט את הפסח שלא לשמו גרידא לבין
היכא ששחט לשמו ושלא לשמו ,דגם היכא ששחט שלא לשמו לא
נעקר הסתמא לשמו של הקרבן ונחשב כאילו נשחט לשמו ושלא
לשמו ,ע"ש ,ואכתי צ"ב מה טעמו של רב אדא ,דס"ל דשאני היכא
דאמר בפירוש לשמו ושלא לשמו מהיכא שנשחט שלא לשמו גרידא.
עוד יש לעיין בסוגיה זו ,דהנה המאירי שם בד"ה פסח כתב ,דקיי"ל
כרב דימי דפסח ששחטו בשאר ימות השנה לשמו ושלא לשמו פסול,
דשלא לשמו אינו מוציאו מידי לשמו ונחשב כאילו שחטו לשם פסח
גרידא דפסול ,ובתוך דבריו כתב :ואע"פ שחלק רבא לומר הואיל
וסתמו לשמו קאי ,ומפני שהוא סובר פסח בשאר ימות השנה צריך
עקירת השם ,ואין אמירתו או מחשבתו לשמו מחדשת כלום ומחשבת
שלא לשמו באה להכשירו ,הרי מ"מ אנו פוסקים שאינו צריך עקירת
השם וסתמו שלא לשמו הוא ,ומתוך כך נראה לי לפסוק שעירוב
מחשבות פוסלות בו כשאר הקרבנות ,ע"ש.
ודבריו צ"ע דאמאי דין זה תלוי בפלוגתא אי פסח בשאר ימות
השנה בעי עקירה או לא ,הרי לכאורה ראיית רבא דמכיון שאפי' אם
שחטו שלא לשמו גרידא נחשב כשחטו לשמו ושלא לשמו הואיל

4

וסתמא לשמו קאי ואפ"ה כשר ,א"כ ה"ה כששחטו בפירוש לשמו
ושלא לשמו כשר ,שייכא נמי אפי' אי נימא דלא בעי עקירה ,דכיון
שהמאירי נוקט דאע"ג דלא בעי עקירה מ"מ היכא שחטו בפירוש
לשם פסח פסול ,ע"כ דיש עליו עדיין שם פסח ,דאם נעקר ממנו שם
פסח ויש עליו רק שם שלמים א"כ שלמים קשחיט וצריך להיות כשר,
וא"כ אמאי לא נימא בזה ג"כ דסתמו לשמו קא ואפי' שחטו שלא
לשמו גרידא נחשב כשחטו לשמו ושלא לשמו ואפ"ה כשר.
וגם שיטת הרמב"ם בדינים אלו צ"ע ,ועי' בצל"ח בסוגיין ס,ב ד"ה
מאי הוי עלה ,שתמה על מה שהשמיט הרמב"ם להא דפסח ששחטו
בשאר ימות השנה לשמו ושלא לשמו כשר ,וביותר דגם הדין דפסח
ששחטו לשמו גרידא בשאר ימות השנה פסול ג"כ לא נזכר ברמב"ם,
ורק בפסח ששחטו ביום י"ד שחרית לשמו הזכיר שהוא פסול [בפט"ו
מפסוהמ"ק הי"ב].
וכתב הצל"ח דהרמב"ם דחה סוגיא זו מהלכה וסובר כהסוגיא ביומא
סג ,א ,דאמרינן התם דרב דימי משמיה דר' יוחנן אמר פסח ששחטו
בחוץ בשאר ימות השנה בין לשמו בין שלא לשמו פטור ,דאין זה
ראוי לפנים משום דפסח בעי עקירה ועקירת חוץ לא שמה עקירה,
ורבין משמיה דר"י אמר דחייב אפי' אם שחטו לשמו ,דלא בעי עקירה
דפסח בשאר ימות השנה הוה שלמים ,וכן פסק הרמב"ם בהל' מעה"ק
פי"ח הי"ב ,ומדלא חילק בין קודם פסח לבין לאחר הפסח משמע דגם
קודם הפסח לא בעי עקירה ,ודלא כהתוס' בפסחים ס,ב ד"ה בשאר
דס"ל דקודם פסח לכו"ע בעי עקירה ,ולכן ס"ל להרמב"ם דבכל ימות
השנה וגם קודם הפסח אפי' שחטו לשם פסח גרידא כשר ,ורק ביום
י"ד פסול ,ע"ש ,ועדיין צ"ע אמאי דחה הרמב"ם סוגיא זו מהלכה וס"ל
דלא בעי עקירה אפי' קודם הפסח.

ה.
והנה בעיקר הדין להך מ"ד דפסח בשאר ימות השנה בעי עקירה,
יש לחקור אם ע"י העקירה הפסח משתנה לשלמים ,דקודם העקירה
יש עליו שם פסח ולאחר העקירה יש עליו שם שלמים ,או שאפי'
קודם העקירה יש לו ג"כ תורת הקרבת שלמים ,דזהו דינו של הפסח
דבשאר ימות השנה קרב שלמים ,וילפינן לה בזבחים ט ,א מקראי
דמותר הפסח קרב שלמים בין לאחר הפסח ובין קודם הפסח ,והא
דבעינן עקירה הוא כדי לעקור את השם פסח ממנו.
ונראה להביא ראיה לצד השני מזבחים קיד,ב ,אמר רב חלקיה
בר טובי לא שנו [דאשם שהקריבו בחוץ מחוסר זמן בבעליו פטור]
אלא לשמו ,אבל שלא לשמו חייב הואיל וראוי לשלא לשמו בפנים,
[דאשם ששחטו שלא לשמו כשר] ,אי הכי לשמו נמי ניחייב הואיל
וראוי לשלא לשמו בפנים ,מחוסר עקירה ,מתקיף לה רב הונא וכי
יש לך דבר שאנו כשר לשמו וכשר שלא לשמו ,ולא והרי פסח
בשאר ימות השנה דאינו כשר לשמו וכשר שלא לשמו ,ומשני פסח
בשאר ימות השנה שלמים נינהו.
וביאור הסוגיא ,דהא דאשם ששחטו שלא לשמו כשר ,אין זה
משום דמחשבה שלא לשמו אינה פוסלת בשאר הזבחים חוץ
מפסח וחטאת ,אלא באמת היא מחשבה הפוסלת בכל הזבחים
ורק דילפינן מקרא דמוצא שפתיך וכו' ואם לאו נדבה יהא ,דבכל
הזבחים איכא חלות דין הקרבה חדש בשלא לשמה מדין "נדבה
יהא" וכדאיתא בזבחים ב,ב ,ובחטאת ובפסח לא נתרבה דין הקרבה
זה[ ,וכבר הארכנו בזה במק"א ,והוכחנו בכמה ראיות דיסוד הדין

שנזבחו שלא לשמו כשרים ,הוא משום דחל עליהם דין הקרבה
חדש מדין נדבה יהא] ,ומשו"ה ליכא למימר דלשמו נמי ניחייב
הואיל וראוי לשלא לשמו ,דדוקא ע"י עקירת הקרבן במחשבת
שלא לשמו חל עליו דין הקרבה חדש מדין "נדבה יהא" ,אבל כל
זמן שלא עקרו הוה מחוסר עקירה ולא חשיב ראוי.
ופריך עלה רב הונא דלא מצינו דבר שאינו כשר להקריב לשמו
יהיה בו דין הקרבה חדש בשלא לשמו ,ומקשה הגמ' דמצינו כה"ג
בפסח בשאר ימות השנה דלשם פסח פסול ושלא לשמו כשר,
ומשני דלא דמי לאשם ,דבאשם רק לאחר העקירה במחשבת שלא
לשמו חל עליו דין הקרבה חדש ,אבל בפסח גם קודם העקירה יש
עליו תורת הקרבה שלא לשמו דשלמים ,דפסח בשאר ימות השנה
הוא שלמים.
ומבואר להדיא דאע"פ שסוגיא זו סוברת דפסח בשאר ימות
השנה בעי עקירה וכששחטו לשם פסח פסול ,מ"מ לא אמרינן דרק
לאחר העקירה הפסח משתנה לשלמים ,אלא גם קודם העקירה יש
לו דין הקרבה דשלמים בתורת שלא לשמו ,וע"כ צ"ל כהצד השני
דהא דבעינן לדין עקירה הוא כדי לעקור השם פסח ממנו.
ואולם אכתי צ"ע דא"כ אמאי בעינן כלל לדין עקירה ,הרי גם
בשעה שמקריבו בפירוש לשלמים לא פקע שם פסח ממנו ,וכדאיתא
בפסחים ס,ב [שהבאנו באות ד] דרבא ס"ל דאפי' היכא ששחטו לשם
שלמים גרידא אמרנן דסתמא לשם פסח קאי ,ונחשב כאילו שחטו
לשם פסח ולשם שלמים ,וכמש"כ הגרי"ז דסתמא לשמו הוא דין בגוף
הקרבן דהוא קרב ממילא לשמו ,ואפי' שחטו בפירוש שלא לשמו
לא נעקר הסתמא לשמו של הקרבן ומכיון שהעקירה אינה מועלת
לעקור את השם פסח ,ע"כ צ"ל דהכשר הקרבן הוא ע"י המחשבה
דלשם שלמים ומדין "נדבה יהא".
ואפשר היה לומר דאה"נ דלא בעינן עקירה בפועל ,והכשר הקרבן
הוא בתורת הקרבה שלא לשמו מדין "נדבה יהא" ,והא דפסול היכא
ששחטו לשם פסח או סתמא הוא משום דפסח שלא בזמנו פסול
ואולם א"א לומר כן ,דמהסוגיא דיומא סג ,א[שהבאנו
באות ד] מוכח להדיא דבעינן עקירה בפועל דהא רב
דימי משמיה דר' יוחנן ס"ל דפסח ששחטו בחוץ
בשאר ימות השנה אפי' שלא לשמו פטור ,דאין
זה ראוי לפנים משום שפסח בעי עקירה ועקירת
חוץ לאו שמיה עקירה ,וא"כ הדק"ל דעקירה זו
למה לן.

ו.
ואשר נראה בביאור ענין זה ,לפמש"נ לעיל
באות ב ,דבקרבן פסח יש שני דינים ,דין קרבן כמו
בשאר הקרבנות ,ודין מיוחד של פסח כדאשכחן בפסח
מצרים ,וילפינן פסח דורות מפסח מצרים מקרא דועבדת את
העבודה הזאת בחדש הזה שיהיו כל עבודות חדש זה כזה ,דגם בפסח
דורות יש בו דין מיוחד של פסח כמו פסח מצרים מלבד הדין קרבן
שבו.
והשתא י"ל דהא דבעינן עקירה הוא כדי לעקור ממנו את השם
פסח המיוחד שיש בו מלבד הדין קרבן שבו ,דהא דפסח בשאר ימות
השנה יש בו תורת הקרבה דשלמים הוא רק בדין קרבן שלו ,אבל
בשם פסח המיוחד שבו ליכא תורת הקרבה דשלמים כלל וכמו שלא

היה קרב שלמים בפסח מצרים ,וכדי להכשירו לשלמים בעינן שיעקר
ממנו שם פסח זה והוא נעקר ע"י המחשבה שלא לשמו.
ולפי"ז מבוארת היטב המחלוקת של רבא ורב אדא בפסחים ס,ב
שהבאנו באות ד' ,דרבא ס"ל דגם דין הפסח המיוחד שבו נקבע
בקרבן,ואמרינן בי הסתמא לשמו דהוא חלות דין בגוף הקרבן דקרב
ממילא לשמו וכמש"כ הגרי"ז ,ומשו"ה סובר רבא דאין חילוק בין אם
שחט את הפסח שלא לשמו גרידא לבין היכא ששחט לשמו ושלא
לשמו ,דגם היכא ששחט שלא לשמו לא נעקר הסתמא לשמו של
הקרבן ונחשב כאילו נשחט לשמו ושלא לשמו ,וכיון דחזינן דגם
מחשבה מעורבת לשמו ושלא לשמו עוקרת את השם פסח המיוחד
שבו ,א"כ גם אם שחט בפירוש לשמו לשמו ושלא לשמו נעקר שם
פסול זה ממנו.
אבל רב אדא דמדמי לה לשלא לאוכליו שהוא מהדין המיוחד של
פסח ,סובר דהדין לשמה של פסח המיוחד אינו נקבע בקרבן ואין בו
את החלות דין בגוף הקרבן דקרב ממילא לשמו ,וא"כ י"ל דשאני היכא
דאמר מהיכא דלא אמר ,דנהי דהכא ששחט רק שלא לשמו נעקר
השם פסח המיוחד ,מ"מ היכא ששחט לשמו ולא לשמו לא נעקר שם
פסח זה דמחשבה מעורבת אינה עוקרת ,והביא ראיה מלאוכליו ושלא
לאוכליו ,דחזינן דהסתמא לשמה דלאוכליו אינו נקבע בגוף הקרבן
אלמא דכל דיני לשמה של דין פסח המיוחד אינם נקבעים בגוף הקרבן
ולא אמרינן דסתמא לשמה קאי.
ודאתאן להכי מבוארת שיטת המאירי כמין חומר ,דלעיל באות ב-ג
ביארנו דהמאירי והרמב"ם סוברים בשיטת הירושלמי ,דהדין המיוחד
של פסח חל רק בשעת ההקרבה ,ומשו"ע כששחטו לשם חולין פסול
משום שלא נשחט לשם פסח ולא חל עליו שם הפסח המיוחד הזה,
ואין בו כלל הדין דסתמא לשמו דהוא קרב ממילא לשמו ,וא"כ שפיר
כתב המאירי דראיית רבא דשחטו לשמו ושלא לשמו כשר ,מהא
דשחטו שלא לשמו גרידא כשר דגם שלא לשמו גרידא נחשב כלשמו
ושלא לשמו משום דסתמא לשמו קאי ,היא רק לשיטתו דפסח בשאר
ימות השנה בעי עקירה ,והיינו משום דגם דין הפסח המיוחד
נקבע בקרבן ואמרינן ביה סתמא לשמו ,ולכן צריך
עקירה כדי שיעקר ממנו שם פסח זה וכמש"נ לעיל,
אבל לדידן לא בעינן לדין עקירה כלל ,דמצד דין
הפסח המיוחד ,כיון שהוא חל רק בשעת ההקרבה
הרי בנ"ד שם פסח זה לא חל כלל דהא שחטו
שלא לשמו ,ומצד הדין קרבן של הפסח שיש בכל
הקרבנות שנקבע בקרבן והוא קרב ממילא לשמו,
כבר ביארנו באות ה דלא בעינן עקירה כלל ,והכשר
הקרבן הוא ע"י המחשבה דלשם שלמים ומדין "נדבה
יהא" ,וא"כ נדחית לגמרי ראיית רבא מהא דשחטו שלא
לשמו גרידא ,דהתם לא חל שם הפסח המיוחד ולכן כשר ,מה
שאין כן בשחטו לשמו ושלא לשמו י"ל דחל שם הפסח המיוחד
ועירוב מחשבות פוסלת כבשאר הקרבנות.
וגם שיטת הרמב"ם מחוורת מאד ,דהרמב"ם ס"ל דכל השו"ט אם
פסח בשאר ימות השנה בעי עקירה ,ואם שחטו לשם פסח פסול,
הוא רק אי נימא דהשם פסח המיוחד נקבע בקרבן ואמרינן בי
הסתמא לשמו ,אבל השם קרבן של הפסח שיש בכל הקרבנות אינו
פוסל כלל בשאר ימות השנה ,דפסח בשאר ימות השנה קרב שלמים
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כדילפנן מקראי ,ורק השם פסח המיוחד פוסל ,דאין בו תורת הקרבה
דשלמים כלל וכמו שלא היה קרב שלמים בפסח מצרים וכדביארנו
לעיל ,וא"כ מכיון שהרמב"ם פוסק כהירושלמי דשם פסח זה חל רק
בשעת הקרבה ואין בו הדין דסתמא לשמו דהוא קרב ממילא לשמו,
א"כ כששחטו בשאר ימות השנה לא חל בו כלל שם פסח זה אע"פ
ששחטו לשם פסח ,דאין זה זמן הפסח ולא חשיב שעת הקרבה,
ולכן אינו פסול אע"פ ששחטו לשם פסח ,דיש בו רק את השם קרבן
וזה אינו פוסל כמש"נ ,ומשו"ה לא שייך דין עקירה כלל ואפי' לפני
הפסח ,דלשם קרבן לא בעינן עקירה.

ז.
ולפי דברינו יש ליישב גם מה שהשמיט הרמב"ם בהל' מעה"ק
פ"י ה"ז דמותר פסח נאכל ליום ולילה אע"פ שקרב שלמים ,ובהל'
קרבן פסח פ"ד ה"ז כתב :פסח שעברה שנתו ושלמים הבאים מחמת
הפסח הרי הם כשלמים לכל דבר ,טעונין סמיכה ונסכים ותנופת
חזה ושוק משא"כ בפסח ,ומשמע דס"ל דגם לענין זמן אכילתם דינם
כשלמים ונאכלים לשני ימים ולילה אחד ,והוא נגד הסוגיא דזבחים
לו,א ,דמרבה שלמי פסח שנאכלים ליום ולילה כתודה ,וכתבו התוס'
בזבחים ט,א ד"ה ושלמים דשלמי פסח היינו מותר הפסח והוכיחו
כן מהתו"כ ,ע"ש.
ולפמש"נ י"ל דהרמב"ם לשיטתיה אזיל ,דהנה בכ' הגרי"ז בזבחים
ט,א על התוס' הנ"ל הובא בשם הגר"ח ,דהא דפסח נאכל רק עד
חצות אין זה דין בקרבן עצמו ,דמצד הקרבן הזמן הוא יום ולילה
וזמן חצות הוא דין במצות אכילת הפסח ,וכמו הדינים שאינו נאכל
אלא בלילה ואינו נאכל אלא צלי ,דודאי אין הם דינים בקרבן עצמו
אלא דינים בקיום מצות אכילת הפסח ,ולכן מותר הפסח נאכל כל
הלילה ולא רק עד חצות ,דכיון שנעשה שלמים לא נשאר עליו
אלא דיני הקרבן ולא דיני אכילת הפסח ,והביא ראיה מהתוספתא
דמחשבת פיגול בפסח היא רק כשחישב לאוכלו או להקטירו לאחר
עמוד השחר ,וכן אינו נעשה נותר אלא לאחר עמוד השחר ,הרי דזמן
הקרבן דפסח הוא כל הלילה ,וזמן חצות הוא רק דין בקיום המצוה
דאכילת הפסח ,ע"ש.
ונראה להוסיף על דברי הגר"ח ,דלפי מש"כ באות ב דבקרבן פסח
ישנם שני ענינים( :א) דין קרבן שלו כמו בשאר הקרבנות( .ב) דין
מיוחד של פסח כדאשכחן בפסח מצרים דגם בפסח דורות יש בו
דין מיוחד של פסח כמו פסח מצרים מלבד הדין קרבן שבו ,יש
לומר דהזמן של יום ולילה שנאמר בפסח הוא דין רק מצד השם
פסח המיוחד שיש עליו ,אבל מצד הדין קרבן הרגיל שלו שיש בכל
הקרבנות הזמן הוא שני ימים ולילה אחד ,שהרי בעיקר הדין קרבן
שלו יש לפסח גם הקרבה בתורת שלמים וכנ"ל באות ו ,ושלמים
נאכלים לשני ימים .
והשתא כל הנך דינא דמותר הפסח נאכל ליום ולילה ,שייך דוקא
אי נימא דחל כבר על פסח זה שם הפסח המיוחד ,דנשאר על המותר
דין הקרבן שזמנו הוא יום ולילה ,אבל לשיטת הרמב"ם דשם פסח
המיוחד חל בשעת הקרבה דוקא ,ולא נאמר בו הדין דסתמא לשמה
קאי דהוא קרב ממילא לשמה ,ומשו"ה שחט פסח לשם חולין פסול,
הרי לא שייך כלל דמותר פסח יאכל רק ליום ולילה ,שהרי כששוחטו
שלא בזמנו לשלמים לא חל עליו מעולם דין פסח המיוחד ,ומצד
הדין קרבן הרגיל שלו הזמן הוא שני ימים ולילה אחד.
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איסור ‘חדש’ ומצות ספירת העומר בזמן הזה
א) ‘וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה
וגו’’ .דעת התוס’ (במנחות סו ).שמצות ספירת העומר בזמן הזה
מדרבנן ,כדאמרינן בגמרא (שם) אמימר מני יומא ולא מני שבועי,
אמר זכר למקדש הוא (כיון דליכא עומר ולא קרינן ביה ‘וספרתם...
מיום הביאכם את עמר התנופה’) .ואף דאנן נקטינן כרבנן דבי
רב אשי דמנו יומי ומנו שבועי ,סוברים התוס’ דאף הם לא פליגי
בעיקר ההנחה דמדרבנן היא רק ס”ל שחכמים תקנו כעין דאוריתא
למנות ימים ושבועות .ואולם הרמב”ם (תמידין ומוספין סופ”ז)
כתב :מצות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר,
ומצוה למנות הימים עם השבועות .מצוה זו על כל איש מישראל
ובכל מקום ובכל זמן  -הרי שנקט שהיא מדאוריתא בכל זמן ,גם
בזמן הזה שאין מביאים קרבן העומר .וטעמו (כמו שפירש הר”ן
סוף פסחים וכ”כ הכס”מ) ,דרבנן דבי רב אשי שמנו ימים ושבועות,
חולקים על אמימר וסוברים דמדאוריתא היא ,והלכתא כוותיהו.
אכן יש לעמוד על טעמייהו הלא כתיב וספרתם מיום הביאכם
וליכא ,וכדנקט אמימר.
ואמר הגר”ח (מובא בחדושי הגרי”ז מנחות שם) שהולך הרמב”ם
לשיטתו (סופ”ו מבית הבחירה) שמקריבים אעפ”י שאין בית,
דהלכה כרבי יהושע בעדיות (ח,ו) דקדושת המקדש לא בטלה
בחורבנו ,הלכך אף בזמן הזה אפשר להקריב קרבן העומר ,וכיון
דראוי להביאו קרינן ביה ‘מיום הביאכם את עמר התנופה’ הגם
שאינו קרב בפועל ,שאין הספירה תלויה בהבאת העומר בפועל.
[ואמימר סבר כמ”ד דקדושת המקדש בטלה בזמן הזה ,והואיל
ואי אפשר להביא העומר לא קרינן ביה ‘יום הביאכם’] .והנה
לכשנתבונן נראה שסברא זו אינה פשוטה לכאורה ,ומסתבר לבאר
טעם הרמב”ם באופן אחר.
ב) ותחילה יש לברר שיטת הרמב”ם באיסור ‘חדש’ .הנה מבואר
במשנה ובגמרא (מנחות ע-עא) ששני איסורים כלולים בדין
החדש; איסור אכילה ואיסור קצירה מהתבואה החדשה קודם
לעומר .ומסקנת הסוגיא ,וכן פסק הרמב”ם (תמידין ז,יג ומאכ”א
י,ב) ,שאיסור הקצירה מהחדש הוא עד לקצירת העומר ואילו
איסור האכילה הוא עד הקרבת העומר [ובזמן דליכא עומר עיצומו
של יום מתיר ,ומתקנת ריב”ז שיהא יום הנף כולו אסור] .ושני
איסורים אלו אמורים בכל חמשת מיני דגן כמפורש במשנה (ריש
חלה ומנחות שם).
ויש לעמוד על דקדוק לשון הרמב”ם ,שלענין איסור קצירה
כתב (תו”מ ז,יג) ‘אסור לקצור בארץ ישראל מין מחמשת מיני
תבואה קודם לקצירת העומר’ ,ולענין אכילה כתב (מאכ”א י,ב)
‘החדש כיצד ,כל אחד מחמשה מיני תבואה בלבד אסור לאכול
מהחדש שלו קודם שיקרב העומר בט”ז בניסן’  -הוסיף תיבת
‘בלבד’ באכילה ולא בקצירה .אכן ודאי ליכא שום חילוק לדינא

בין המינים האסורים בקצירה לאסורים באכילה ,וא”כ מדוע לענין
אכילה הדגיש ‘בלבד’ ולא לענין קצירה .ואף כי אין זה אלא דקדוק
קל אבל לא דבר ריק הוא ,שכל תיבה בלשון רבינו באה בדקדוק
ובכוונה ,ובודאי כיוון להשמיענו בה דבר.
והנה כבר לימדנו רבנו הגר”ח מוואלאזין (חוט המשולש י)
שעיקר כוונת הרמב”ם נלמוד מלדרוש סמוכים בסידורו ,וכמליצת
בעל המרכבת (בפתיחתו) דבמשנה תורה לכו”ע דרשינן סמוכין.
ועל כן יש להתבונן במה שסידר הרמב”ם איסור אכילה מן החדש
בהלכות מאכלות אסורות ואיסור קצירה בהלכות תמידין ומוספין.
ונראה שלימדנו בזה שחלוקים המה שני איסורים אלה
בעיקר מהותם וענינם.
דהנה יש לעמוד על עוד שני חילוקים לדינא
בין איסור האכילה לאיסור הקצירה; נחלקו
תנאים (בקדושין לז .והובא ברש”י פרשת
אמור) האם איסור אכילת חדש נוהג רק בארץ
ישראל או גם בחו”ל; האם ‘בכל מֹשבֹתיכם’
דכתיב גבי איסור חדש ,בכל מקום שאתם
יושבים משמע (כן דעת רבי אליעזר) או לאחר
ירושה וישיבה משמע (כן אמר רבי ישמעאל).
ופסק הרמב”ם (מאכ”א שם ובה”ד .וכן דעת הרבה
פוסקים) שאיסור אכילת חדש נוהג מדאוריתא אף
בחו”ל ,שכך סתמה המשנה בערלה (סופ”ג) .ואילו לענין איסור
הקצירה כתב הרמב”ם (תו”מ שם) ‘אסור לקצור בארץ ישראל
מין מחמשת מיני תבואה קודם לקצירת העומר’  -בארץ ישראל
דוקא ולא בחו”ל.
ואף על פי שבגמרא (מנחות פד ).אמרו דלר’ יוסי ברבי יהודה
שהעומר קרב מתבואת חוצה לארץ ,חדש בחוצה לארץ דאוריתא,
וא”כ לכאורה אנן דנקטינן כחכמים שאין עומר קרב מחו”ל ,בדין
הוא דאיסור חדש לא יהא נוהג שם  -כבר ביארו הלח”מ (שם)
והגרעק”א (בדו”ח מערכה ט) שסובר הרמב”ם דאין הכרח לזה,
שלא תלו בגמרא שתי הלכות אלו זב”ז אלא בצד אחד ,שאם עומר
קרב מתבואת חו”ל ודאי שגם אותה תבואה נכללת באיסור חדש
[שהרי אין העומר בא אלא מן החדש (כדתנן פג ):והיינו מתבואה
האסורה באיסור חדש] ,אבל לאידך גיסא לא שמענו ,דיתכן שאף
שמביאים קרבן העומר מתבואת הארץ בלבד [דכתיב ‘כי תבאו אל
הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עמר
וגו’’ .או משום ‘קצירכם’] ,מ”מ איסור חדש נוהג בכל מקום [דכתיב
גביה ‘בכל מֹשבֹתיכם’  -כל מושבות משמע].
אכן ,אף כי אין קושיא מהגמרא על פסקי הרמב”ם כאמור ,מ”מ
צריך לבאר מהיכן חילו של הרמב”ם לחילוק זה ,שאיסור חדש
כולל כל המקומות הגם שאין העומר כשר אלא מתבואת הארץ,
שלא כלענין איסור קצירה שהדברים תלויים זב”ז ,דכשם שאין
קוצרים אלא מהארץ כך אין איסור קצירה בחו”ל.
וחילוק נוסף לדינא בין איסורי אכילה וקצירה  -לענין הדין בזמן
הזה; לענין אכילה פסק הרמב”ם שם שאיסור החדש נוהג בכל
מקום ובכל זמן מהתורה .ואילו לענין קצירה משמעות דבריו
מורה להתיר ,שהרי לא כתב שם שאיסור זה נוהג בכל זמן כמו
שכתב לענין אכילה [והלא היה לו לפרש עד אימתי נוהג איסור

זה ,אם עד תחילת יום ט”ז או עד סוף היום] .ולא זו בלבד ,אלא
שבהמשך אותו הפרק בהל’ תמידין ,בבארו מצות עשה דספירת
העומר ,כתב שנוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן  -ומדלא
כתב כן לעיל מינה גבי איסור קצירה ,משמע שאינה נוהגת אלא
בזמן המקדש שמביאים העומר[ .והאחרונים נחלקו בדבר לדינא;
השאג”א (בשו”ת החדשות דיני חדש ח) והמשכנו”י (יו”ד סז סח)
והמלבושי-יו”ט (חובת קרקע ט-יא) צדדו לאסור קצירה מהחדש
בזה”ז .גם מפירוש הגר”א על הירושלמי נראה כן .אך כאמור מדברי
הרמב”ם משמע שנקט שאין איסור בדבר].
ויש לבאר מהו היסוד לשני החילוקים הנ”ל בענין
חדש בחו”ל ובזה”ז .ונראה ברור מפני שאיסור
האכילה ואיסור הקצירה חלוקים בעיקר מהותם;
הלא איסור אכילה מפורש בכתוב ‘ולחם
וקלי וכרמל לא תאכלו וגו’’ ,משא”כ איסור
קצירה לא נאמרה בו אזהרה אלא מקורו
מדכתיב ‘ראשית קצירכם’ ,שתהא ראשית
לכל הקצירות (כדדרשינן בגמרא מנחות עא.
ובתו”כ ,וכפרש”י בחומש ‘ראשית קצירכם’
 שתהא ראשונה לקציר) .וא”כ הרי נראהשחלוקים הם ביסודם; איסור אכילה הוא איסור
עצמי ,דהחפצא של החדש אסור ,והעומר מהוה ‘דבר
המתיר’ לאיסור זה [משל לאיסור טבל שהפירות אסורים באיסור
עצמי וההפרשה היא המתרת] ,לא כן איסור קצירה אינו איסור
בחפצא של החדש אלא שדין הוא במנחת העומר שתהא ראשונה
לקציר ,ואם קוצר מהחדש מקודם לה הרי ביטל מצות ‘ראשית’
שבקרבן העומר .נמצא שהעומר אינו בגדר ‘מתיר’ לאיסור קצירה
אלא הוא מהוה את סיבת האיסור ,שאין הקצירה איסור לעצמו עד
שצריך דבר אחר שיתירנו אלא כל מהותו וענינו של האיסור הוא
ממצות העומר ,שקצירת העומר צריכה להיות ראשית הקציר.
ועל כן איסור אכילה הביא הרמב”ם בהל’ מאכ”א עם שאר דברים
האסורים בחפצא כטבל וערלה ,משא”כ איסור קצירה הביא בתוך
הלכות קרבן העומר ,שהרי אין כאן איסור קצירה לעצמו אלא דין
מדיני מנחת העומר שתהא ראשית הקציר.
ומובן אם כן מדוע איסור אכילת חדש שייך גם בחו”ל ובזמן הזה
משא”כ איסור קצירה ,דאכילת חדש הוא איסור עצמי ,ויום הבאת
העומר הוא המתירו [ובזמן דאיכא עומר ,ההקרבה עצמה היא
המתרת ,למצוה] ,אבל איסור הקצירה מתלא תלי בדין ההקרבה
שהרי הוא סעיף מסעיפי ההקרבה כאמור ,והיינו דתנן (במנחות
עא ).קוצרים בית השלחין שבעמקים ,ודרשו בגמרא ממקום
שאתה מביא עומר אי אתה קוצר ,ממקום שאי אתה מביא אתה
קוצר  -והיינו משום שעיקר איסור הקצירה מסתעף ובא מהבאת
העומר .ועל כן תבואת חו”ל דקיי”ל שאין מביאים ממנה עומר ,אין
בה איסור קצירה .והוא הדין בזמן הזה שאין קרבן העומר קרב
ליכא איסור קצירה להרמב”ם ,שהרי אין איסור עצמי בקצירה רק
הקרבן הוא סיבת האיסור כי מצוותו להיות ראשית הקציר ,הלכך
בדליכא קרבן ליכא איסור.
והדברים מדויקים ומבוארים בשיטת הרמב”ם עצמו ,הן מגרסתו
במשנה (הידועה לנו מפיה”מ להרמב”ם שיצא מחדש ,שגם נוסח
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המשנה עצמה כתוב שם בכת”י הרמב”ם) ,הן מדבריו בספר
המצוות .שכן גרס במשנה במנחות (ע‘ ).ואסורים ( -חמשת מיני
דגן) בחדש מלפני הפסח ומלקצור מלפני העומר’ ,וכן היא הגירסה
בספרים שלפנינו .וכבר עמדו המפרשים על שינוי הלשון ‘מלפני
הפסח’ ו’מלפני העומר’ והלא דא ודא אחת היא ,ויש שמשנים
הגירסה (ע”ש בתוי”ט וברכת הזבח .ורש”י ותוס’ בגמרא בע”ב
גרסו להפך ,יעו”ש) .אך כאמור כן היא גרסת הרמב”ם .ואמנם
כבר פירש הרש”ש שם גירסה זו דאיסור אכילת החדש
קיים גם בזמן דליכא עומר ,לכך נקט התנא את ציון
היום ולא את הקרבן‘ ,עד הפסח’ ,משא”כ איסור
קצירה מיתלא תלי בהקרבת העומר שעל כן
בזמן הזה דליכא עומר מותר לקצור  -לכך
נקט ‘ומלקצור מלפני העומר’ .והרי כפי מה
שנתבאר לא רק חילוק לדינא איכא בינייהו
אלא בלשון זו ביאר התנא יסוד איסורים
אלו ומהותם; איסור חדש הוא איסור לעצמו
התלוי בעצם ביום ט”ז בניסן ,ואילו איסור קצירה
מהחדש תלוי בקרבן העומר שהרי כל ענינו הוא
קיום מצות ‘ראשית’ דעומר ,ומזה נובע ממילא גם
החילוק לדינא שעמד בו לנכון הרש”ש .הרי נמצא לפי האמור
שהדברים תואמים היטב ברמב”ם לשיטתו ,שהרי כן מדוקדק מכל
דבריו דלעיל חילוק זה שבין איסור אכילה לאיסור קצירה ,וגם גרס
במשנה כן  -נמצא שמקור שיטתו הם משנה ערוכה לפי גרסתו.
וכן מוכח מדבריו בספר המצוות שמנה שלשה לאוין באכילת
החדש; לחם קלי וכרמל (ל”ת קפט-קצא) ובכולם נקט לשון שלא
לאכול מן החדש עד יום ט”ז בניסן ולא הזכיר מהקרבת העומר
 הרי משמע שגדר האיסור וסיבתו תלוי בעצם היום ולא בקרבן[והקרבת הקרבן אינה אלא ‘מתיר’ ,ובזמן דליכא קרבן עצם היום
מתיר] .ומשא”כ איסור קצירה שאינו לאו לעצמו אלא סעיף מדיני
קרבן העומר כאמור.
ובזה נבין הלכה נוספת ברמב”ם ,דהנה איסור החדש תלוי
בהשרשה כדתנן במנחות (ע ).שתבואה שהשרישה קודם לעומר -
העומר מתירה ואם לא השרישה מקודם אסורה עד שיבוא העומר
הבא .ופסק הרמב”ם לענין איסור האכילה (מאכ”א י,ד) שהזמן
הקובע הוא הקרבת העומר ,שאם השרישה קודם ההקרבה [הגם
שכבר נקצר העומר]  -הותר ,ואם אחר ההקרבה  -אסור .והנה לענין
איסור הקצירה משמע מפשט דברי הרמב”ם (תמידין ומוספין ז,יד
 וכמו שכתב האו”ש שם ,ודלא כהרש”ש מנחות ע ):שגם בזההקובע הוא זמן ההבאה ,ותבואה שהשרישה בין הקצירה להבאה -
מותר לקצרה לאחר הקרבת העומר ואין צריך להמתין לעומר הבא.
והנה בשאג”א נקט בהחלט מסברא פשוטה לא כן ,דהלא קצירת
העומר היא המתרת קצירה כנ”ל וא”כ בדין הוא שההשרשה בזמן
קצירת העומר היא הקובעת לענין איסור הקצירה .ואכן כן איתא
בפיה”מ לרמב”ם[ .ולפי”ז תהא תבואה זו מותרת באכילה אך לא
בקצירה ,ויכול לקטפה באופנים שאין עליהם שם ‘קצירה’ כמבואר
בגמרא שם] .ואולם בספר היד אין משמע כן כאמור ,וצ”ב טעמא
דמלתא.
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אך באור הדבר עפ”י מה דאיתא בירושלמי (ריש חלה ,הובא
בשפ”א שם בהגהה) שתבואה זו שהשרישה קודם ההבאה אינה
כשרה לבוא לעומר בשנה הבאה מפני שכבר הותרה באכילה
בהבאת העומר ואינה מן החדש ,ורק תבואת ‘חדש’ כשרה למנחת
העומר (כדתנן במנחות רפ”ט) .והואיל וכן נראה דתבואה זו שאינה
כשרה לעומר הוי כ’מקום שאי אתה מביא’ דשרי לקצרה .ואמנם
אילו היה איסור עצמי בקצירה ,בדין הוא לאסור קצירת תבואה זו
עד העומר הבא שהרי לא התירה אותה קצירה דהשתא,
אך כיון שאין איסור עצמי רק שע”י קצירתה
מתבטל שם ‘ראשית’ ממנחת העומר ,שפיר י”ל
דדוקא כלפי תבואה הכשרה לבוא לעומר יש
מצות ‘ראשית’ אבל לא תבואה אחרת ,וכמו
תבואת העמקים.
וכיון שזכינו ליסוד ברור בשיטת הרמב”ם,
לחלק בין איסור קצירה לאיסור אכילה,
נוכל לבאר דקדוק לשון הרמב”ם הנ”ל ,דהנה
מקשינן בגמרא (עא ).על הדרשא דממקום שאי
אתה מביא אתה קוצר [שלכך קוצרים בית השלחין
שבעמקים] ,אימא ממין שאי אתה מביא אתה קוצר ולא
תיאסר אלא קצירת שעורים שמהם מביאים העומר ,ולא מין דגן
אחר .ומשני כדרבי יוחנן דאתיא ‘ראשית’ ‘ראשית’ מחלה שכל
חמשת המינים בכלל .ולעיל (ע ):בעי הגמרא מנלן דכל חמשת
המינים אסורים באיסור אכילת חדש ,אמר ריש לקיש אתיא ‘לחם’
‘לחם’ ממצה ,כתיב הכא ‘ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו’ וכתיב
התם ‘לחם עני’ .ופרש”י מה מצה חמשת מינין ולא אורז ודוחן אף
חדש נמי חמשת מינין ותו לא .והתוס’ נטו מפירושו מדקדוק לשון
הגמרא דלא משמע שבא למעט אורז ודוחן ,ופירשו דאיצטריך
לרבות חמשת מינין ,דלא תימא דוקא שעורין דמייתי עומר מיניה.
אכן צריך לבאר מדוע רש”י נאיד מפירוש זה והלא בגמרא גופא
פירשו כן גבי איסור קצירה ,דלא נימא דוקא שעורים שאתה מביא
מהן אי אתה קוצר ,קמ”ל גזרה שוה לאסור כל המינים ,וא”כ למה
לא נפרש כמו כן גבי איסור אכילה דחדש.
אך לפי הנ”ל לא קשה מידי ,דדוקא גבי איסור קצירה שענינו
קיום מצות ‘ראשית קצירכם’ צריך קרא לרבות אף שאר מינים
שאינם כשרים לעומר ,אבל איסור אכילה העומד בפני עצמו משום
‘ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו’ ,ודאי כל דאיקרי ‘לחם’ בכלל האיסור
ולאו דוקא מין המסוים הכשר למנחת העומר ,הלכך כי אצטריך
ג”ש ,לא לרבות שאר מינים אלא למעט אורז ודוחן דזייני ,שאינם
בכלל ‘לחם’ [ולאפוקי מרבי יוחנן בן נורי שאמר אורז מין דגן וחייב
בחלה ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח .ע’ פסחים לה .נ.]:
ואם כן הרי דברי הרמב”ם מאירים בדקדוקם ,דדוקא גבי איסור
אכילה הוסיף ‘בלבד’  -כי זה עיקר נקודת החידוש ,דדוקא אלו
בכלל ‘לחם’ ולא מינים נוספים ,משא”כ באיסור קצירה נקודת
החידוש היא לאידך גיסא ,שכל חמשת מיני הדגן אסורים בקצירה
ולא רק השעורים שהעומר בא מהם .ואמנם כן נתגלה לן כוונתו,
ממה שכתב גבי חלה (בהל’ בכורים ו,ב) ‘אין חייבין בחלה אלא
חמשה מיני תבואה בלבד והם החטין והשעורים וכו’ שנאמר

באכלכם מלחם הארץ ,ואין קרוי לחם אלא פת הנעשית מאלו ,אבל
העושה פת אורז או דוחן וכיו”ב מין הקטניות אינן חייבין בחלה
כלל’ .הרי להדיא שתיבת ‘בלבד’ באה לאפוקי אורז וחטים ,ובודאי
זו כוונתו גם גבי איסור חדש.
ג) מעתה יש לשאול על מה שכתב הגר”ח שספירת העומר בזמן
הזה מדאוריתא להרמב”ם ,משום שמקריבין אע”פ שאין בית ובכלל
‘מיום הביאכם את עמר התנופה’ הוא ,והלא ראינו לכאורה בשיטת
הרמב”ם להפך ,שלכך אין איסור קצירה מהחדש בזמן הזה מפני
שיסוד איסור הקצירה הוא מפאת מצות ההקרבה ובזה”ז שאין
קצירת העומר ליכא איסור קצירה ,וא”כ כשם שלענין קצירה לא
חשבינן כזמן הראוי לעומר ה”נ לענין מצות הספירה.

"

נראה דתבואה זו שאינה כשרה לעומר הוי
כ‘מקום שאי אתה מביא‘ דשרי לקצרה .ואמנם
אילו היה איסור עצמי בקצירה ,בדין הוא לאסור
קצירת תבואה זו עד העומר הבא שהרי לא
התירה אותה קצירה דהשתא ,אך כיון שאין
איסור עצמי רק שע"י קצירתה מתבטל שם
‘ראשית‘ ממנחת העומר ,שפיר י"ל דדוקא כלפי
תבואה הכשרה לבוא לעומר יש מצות ‘ראשית‘
אבל לא תבואה אחרת ,וכמו תבואת העמקים.

"

אך נראה שאין מכאן תיובתא ,שהרי בעצם יש להקשות על
דברי הרמב”ם עצמם ,כיון שפסק מקריבים אעפ”י שאין בית מדוע
אין איסור קצירה בזה”ז ,סו”ס שייכא מצות ‘ראשית קצירכם’ אף
השתא .אלא נראה לתרץ עפי”ד הקה”י (בזבחים סי’ לב) שעמד על
שיטת הרמב”ם בענין הקרבה בזה”ז ,דאף דפסק מקריבין אעפ”י
שאין בית ,מ”מ פסק (איסו”מ א,ז) שהמטיל מום בקדשים בזה”ז
אינו לוקה מאחר ואין הקרבן עומד להקרבה .וכיו”ב פסק (בכורות
א,יז) שבכור תם בזמן הזה ממון כהן הוא  -הרי דיינינן ליה כאינו
עומד להקרבה .ופירש עפ”י משמעות דברי החינוך (תמ) שאף
שמקריבים בלא בית מ”מ מצוה וחיוב ליכא אלא רשות ,ועל כן סובר
הרמב”ם שאעפ”י שמקריבים מ”מ לא חשיבי כעומדים להקרבה
דמצוה מיהת ליכא .ואם כי יש בדבריו חידוש לתרץ אותן הלכות,
דמאן יימר דהטלת מום וממון כהן בבכור תלוי בכך שהקרבן עומד
להקרבה ,ואינו תלוי בעצם הראויות להיקרב ,מ”מ לענין דידן
הדברים פשוטים יותר ,שאם ננקוט שבזה”ז חיוב הקרבה ליכא
אלא רשות ,ודאי אין איסור קצירה ,שהרי כאמור איסור זה נובע
ממצות ‘ראשית קצירכם’ ,והרי עתה שאין בית איננו מצווים בפועל
במצות הקרבת העומר הלכך אין שייך איסור לקצור ,שהרי האיסור
נובע מהמצוה .ואם כן אין מכאן תיובתא לסברת הגר”ח ,דשאני

קצירה דתליא במצות העומר ולא בראויות להקריב העומר ,לא
כן ספירת העומר נקט הגר”ח [אף כי אינה סברא פשוטה] דסגי
במה שראוי להקריב העומר כדי להיחשב ‘מיום הביאכם’ דסו”ס
קרינן ביה יום הבאת עומר מחמת שראוי להביא בו קרבן זה דהא
מקריבין אע”פ שאין בית ,הגם שאין מצוה בדבר.
אכן נראה לפי האמת שאין צריך לסברא זו אלא יש לבאר שיטת
הרמב”ם בספירה בזה”ז באופן אחר לשיטתו ,דהנה פסק הרמב”ם
(תו”מ ז,כד) שנשים פטורות מספירת העומר מפני שהיא מצות
עשה שהזמן גרמה .ואילו הרמב”ן בקדושין (לד) מונה ספירת
העומר עם מצוות שאין הזמן גרמן ,וכבר עמדו על באור טעמו .ויש
שרצו להגיה בדבריו ,אך בכל המהדורות מכת”י נמצא כמו שלפנינו,
וכן זכינו לתשובת מהר”ם חלאוה תלמיד הרשב”א ,שכתב כן בשם
הרמב”ן וכדלהלן .ומפורסם בין הלומדים בשם הגר”ח דלא חשיבא
‘זמן גרמא’ כי כאן הזמן הוא החפצא דמצוה ,שצריך לספור את
הימים הללו ,אבל עצם המצוה אינה מוגבלת בזמן מסוים [ומעין
הדומה לזה ,ברכת הלבנה וברכת החמה שכתבו כמה אחרונים
דל”ח מצוות שהזמן גרמן כיון שעצם המצוה תלויה במציאות,
בחידושה של לבנה ובמקום החמה ברקיע ,רק אותה מציאות באה
בזמנים מסוימים אבל המצוה מצד עצמה אין בה גבול זמן ,והכא
נמי המצוה כשלעצמה היא לספור את הימים ,אלא שהימים באים
בזמן מסוים].
ואולם נראה שסברת הרמב”ן מובנת בלא”ה ,כמו שכתב הגריי”פ
פערלא (במבואו לספה”מ לרס”ג ,אות יב) לבאר עפי”מ שעמד
הטורי-אבן (במגילה כ ):מה טעם צריך למעט נשים מביכורים,
תיפו”ל דמצות עשה שהזמן גרמה היא ,שיש לה זמן מסוים,
מעצרת ואילך .אך הטעם י”ל מפני שאין המצוה תלויה בזמן אלא
במצות שתי הלחם ,שמאז הבאת בכורי קציר חטים מתחילים
להביא ביכורים ,ואמנם מצוה זו דשתי הלחם תלויה בזמן ,אבל
מצות ביכורים גופה אין הזמן גורם אותה אלא מצות שתי הלחם
גורמת לה .והכי נמי סובר הרמב”ן שמצות ספירת-העומר ,העומר
גורם לה ולא הזמן .ואמנם זכינו עתה שנמצא כן להדיא בדברי
מהר”ם חלאוה (בתשובה שנדפסה בסוף שיטת הקדמונים על
ב”ק) ,שנשאל על דברי רמב”ן אלו ופירש מפני שהספירה באה על
קצירת העומר ולא הזמן גורם.
ולפי זה צריך לבאר טעם הרמב”ם דחשבה כמצות עשה שהזמן
גרמה ,והלא לכאורה סברת הרמב”ן ברורה ,דכל דתליא במצוה
אחרת לא חשיבא ‘זמן גרמה’ וכדמוכח ממצות ביכורים .אך נראה
שהרמב”ם סובר שספירת העומר היא מצוה התלויה בזמן ולא
בקרבן העומר ,ומאי דכתיב ‘מיום הביאכם’ אינו אלא ציון היום,
דמיום שאתם מביאים תספרו אבל אין הכוונה לספור לעומר עצמו.
ועל כן שפיר חשיבא מ”ע שהזמן גרמה.
והרמב”ן שחולק הולך לשיטתו שכתב (בפסחים ז) בטעם
שמברכים ‘על ספירת העומר’ [ולא ‘לספור’] מפני שכבר נקרב
העומר והם מונים ממנו [ו’על ’...משמע גם על דבר דמעיקרא,
ואילו ‘ל ’...משמע להבא דוקא]  -הרי נראה שנוקט שמצות
הספירה שייכת להקרבת העומר ולא ליום ,ועל כן חשיב כאילו
כבר הותחלה המצוה בהבאת העומר.
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ולפי זה ,הרי מה שסובר הרמב”ם דספירת העומר בזמן הזה
מדאוריתא ,הוא כשיטתו שהספירה אינה לקרבן אלא ליום ,ו’מיום
הביאכם את עמר התנופה’ הוא ציון היום גרידא ,הלכך לא תליא
כלל בקרבן [ואף לרבי אליעזר דאין מקריבים בלא בית] .נמצא
לפי האמור שטעם אחד הוא לכך שהנשים פטורות ממצוה זו
ושהמצוה נוהגת בזמן הזה מדאוריתא  -שהספירה היא ליום
ולא לקרבן .ויוצא לפי”ז שהרמב”ן שמחייב הנשים ,בהכרח סובר
דבזה”ז לאו מדאוריתא .וארווחנא בזה שיש המעוררים להזהיר
הנשים לספור [עכ”פ בלא ברכה] כדי לחוש לשיטת הרמב”ן דהא
להרמב”ם וכמה ראשונים (ע’ באה”ל ר”ס תפט) הוא חיוב דאוריתא
אף בזה”ז .אך לפי האמור יוצא בחשבון שאם באנו לחייב הנשים
על כרחך דבזה”ז אינה דאוריתא וא”כ אין לצרף כאן שתי השיטות
לחייב הנשים ולחייב בזה”ז מדאוריתא .אכן לפי הסבר הגר”ח הנ”ל
בשיטת הרמב”ם אין הדברים תלויים זב”ז ,כי הטעם לחייב בזה”ז
מדאוריתא אינו מפני שהספירה ליום ולא לקרבן אלא לעולם י”ל
דהספירה היא לקרבן [אשר לכך יש לחייב הנשים כהרמב”ן] אלא
שאף בזה”ז ראוי להקריב הקרבן.
ד) עתה נשוב לבאר חיליה דהרמב”ם וטעמו שמצות הבאת
העומר אינה אלא מתבואת א”י ,הגם שאיסור חדש נוהג מדאוריתא

הארץ לענין קדושת השכינה ,יש לה גבולות
קבועים ולעולם אין בהם תוספת ומגרעת ,שבין אם
יכבשו ישראל ארצות נוספות ובין אם תיבטל
החזקתם וכיבושם בה – קדושת הארץ הזו לעולם
עומדת בגבולותיה הראשונים כפי שהובטחה
ונקנתה לאברהם אבינו מאת אדון כל הארץ

אף בחו”ל .ואמנם כן יוצא עפ”י סתמי המשניות ,דסתם מתניתין
בערלה (סופ”ג) שאיסור חדש נוהג בחו”ל ,ובמנחות (רפ”ט) סתמה
המשנה שהעומר ושתי הלחם אינם באים אלא מהארץ .אכן יש
סתמא אחריתי (בכלים א,ו) האומרת כן ,אלא שממנה נלמד גם את
יסוד דין זה וגדרו .וכבר פתח הך ענינא הגרא”ק (במשנת ר’ אהרן
זרעים) ,ונבאר בתוספת נופך והרחבה.
דהנה תנן שם עשר קדושות הן .ארץ ישראל מקודשת מכל
הארצות ,ומה היא קדושתה שמביאין ממנה העומר והבכורים ושתי
הלחם מה שאין מביאין כן מכל הארצות .עיירות המוקפות חומה
מקודשות ממנה כו’ לפנים מן החומה מקודש מהם כו’ הר הבית
מקודש ממנו וכו’ החיל וכו’ .הרי לפנינו סתם משנה שהעומר בא
מארץ ישראל בלבד .והנה הגר”א מחק תיבת ‘ביכורים’ ממתניתין.
וטעמו מבואר בשנות אליהו שם ,מפני שביכורים היא מצוה
התלויה בארץ והרי המשנה לא הזכירה מצוות התלויות בארץ
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כתרומות ומעשרות ושביעית .אכן צ”ב מדוע לא הוזכרו אלו עם
הדברים המיחדים את קדושת הארץ מכל הארצות.
וכבר ביארו רבותינו האחרונים (יסוד הדברים בקצרה מובא
בחדושי הגרי”ז מנחות מה בשם הגר”ח ,והאריך בזה ביותר הגר”מ
זעמבא באוצר הספרי ,וכן במקדש דוד כז ובמשנת ר’ אהרן זרעים)
שיש להבחין בין שתי קדושות חלוקות בארץ ישראל; קדושת
שכינה – שהיא ארץ שהשכינה שורה בה ,ובה בלבד נבחר מקום
לשכן שמו שם ,וכדברי המכלתא (ריש פרשת בא) ‘ולמה נמצאת
שכינה במצרים (כן תחילת הדברים בתנחומא) ללמדך שעד שלא
נבחרה ארץ ישראל היו כל הארצות כשרות לדברות ,משנבחרה א”י
יצאו כל הארצות’ .ויש קדושה נוספת בא”י לענין מצוות התלויות
בארץ ,וחלוקים הם שתי הקדושות בענינן ובדיניהן ,כאשר כבר
הראו הכפתור-ופרח (י) והרשב”ץ (בח”ג קצח-ר); -
הארץ לענין קדושת השכינה ,יש לה גבולות קבועים ולעולם
אין בהם תוספת ומגרעת ,שבין אם יכבשו ישראל ארצות נוספות
ובין אם תיבטל החזקתם וכיבושם בה – קדושת הארץ הזו לעולם
עומדת בגבולותיה הראשונים כפי שהובטחה ונקנתה לאברהם
אבינו מאת אדון כל הארץ [ולדברי החת”ס בתשובה (יו”ד רלד)
קדושה זו קביעא וקיימא מאז בריאת העולם] .לא כן קדושת
הארץ לענין מצוות התלויות בה ,שהיא תלויה בכיבוש וקידוש
ישראל את הארץ ,ואם יכבשו ישראל ארצות אחרות בכיבוש-
רבים כדת וכדין – אף שם יהו נוהגות כל המצוות אלו ,כמפורש
בספרי (עקב) על הכתוב ‘כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו
לכם יהיה’ .ומאידך בהיבטל הקידוש בגלות ישראל מארצם –
אין נוהגות מצוות אלו מהתורה ,כגון למ”ד קדושה שניה קדשה
לשעתה ולא קידשה לעת”ל ,או כגון הרבה כרכים שכבשו עולי
מצרים ולא כבשום עולי בבל ,שלא נהגו בהן מצוות התלויות בארץ
מפני שקדושה ראשונה בטלה בחורבן הראשון ,ולא קידשום עולי
בבל .מאידך ,לענין דברים התלויים בקדושת שכינה ,אף במקומות
שלא קדשום עולי בבל – דין ‘ארץ ישראל’ יש עליהם לעולם ,וכגון
לענין סמיכת זקנים הנוהגת בארץ ישראל ,נוהגת היא אף באותם
מקומות שלא כבשום עולי בבל (כמבואר ברמב”ם סנהדרין ד,ו,
וכמו שפירש הכו”פ ,הובא ברדב”ז שם) .וכיו”ב לענין מצות ישוב
הארץ ,כתב הכו”פ שם ,שהיא נוהגת אף באותם מקומות [וכגון בית
שאן .וכתב שלכך בחר לישב בה ,כדי להוציא מלב המון הסבורים
שאינה בכלל א”י].
על כן ,המשנה בכלים המונה עשר קדושות זו למעלה מזו הלא
מיירי בהכרח בקדושת השראת השכינה ,אשר דרגות מעלתן הם
בקדושת השראת שכינה ולא כלפי מצוות התלויות בארץ ,שהרי
קדושת ערי חומה ,ירושלם ,הר הבית וכו’ עד קדש הקדשים – אין
באלו שום חילוק קדושה לענין מצוות התלויות בארץ אלא לענין
השראת השכינה ,הרי ברור שאין ענינה של המשנה בקדושת
מצוות התלויות בארץ .והלא מצוות אלו תיתכנה אף בשאר ארצות
אם יכבשו אותם ישראל כדין כאמור ,וא”כ מעלה זו אינה מעלת
הארץ המסוימת בעצם ,ואינה מענין הקדושות דמתני’ .על כן לא
הביאה המשנה אלא מעלה זו שממנה מביאים עומר ושתי הלחם,
שזהו סימן ומודד על קדושת שכינה שבה ,שהרי עומר ושתי

הלחם אינן מצוות התלויות בארץ אלא ‘קרבן’ הם ,וזוהי קדושת
הארץ שרק ממנה כשר להביא קרבנות אלו למקדש .ועל כן מחק
הגר”א תיבת ביכורים ,כי נקט שזה שהביכורים נוהגים רק בפירות
הארץ ,זהו משום שהיא מצוה התלויה בארץ ,הלכך אין זה ענין
למשנתנו.
ה) ובזה יתבארו דברי הר”ן (בנדרים כב ).גבי מעשה דעולא
במיסקיה לארעא דישראל ,דאיתלוו עליה תרין בני חוזאי בהדיה,
קם אחד ושחטיה לחבריה ,ובבואו לפני ריו”ח תמה ריו”ח מכדי
כתיב ‘ונתן ה’ לך שם לב רגז’ – בבבל כתיב .וא”ל ההוא שעתא לא
עברינן ירדנא .וכתב הר”ן ‘ועבר הירדן לא נתקדש להבאת העומר
ולמקצת קדושות’ .וצ”ב מאי ענינא דהבאת עומר ללב רגז דכתיב

"

יש להבחין בין שתי קדושות חלוקות בארץ ישראל;
שהיא ארץ שהשכינה שורה בה–,קדושת שכינה
ובה בלבד נבחר מקום לשכן שמו שם ,וכדברי
המכלתא ‘ולמה נמצאת שכינה במצרים ללמדך
שעד שלא נבחרה ארץ ישראל היו כל הארצות
כשרות לדברות ,משנבחרה א"י יצאו כל הארצות‘.
ויש קדושה נוספת בא"י לענין מצוות התלויות
בארץ ,וחלוקים הם שתי הקדושות בענינן ובדיניהן.

"

בבבל .והנה רעק”א שם ציין לרש”י (בסנהדרין יא :ובמנחות פג):
שחולק וסובר שמביאים עומר מעבר הירדן .ואמנם מוכח בכמה
מקומות שלענין מצוות התלויות בארץ ,עבר הירדן הרי הוא כא”י
לכל דבר ,כדהוכיח התשב”ץ בתשו’ שם מהסוגיא בערכין (לב)
ומעוד מקומות .וכן כיוון החזו”א (שביעית ג) להוכחותיו והכריע
שעבר הירדן חייב במצוות התלויות בארץ [וכבר האריך בענין זה
בשיטות הקדמונים ,הברכ”י תפט] .וכיון שכך הרי צ”ב מה לי דלא
עבר ירדנא והלא אף בעבר הירדן המזרחי דין ‘ארץ ישראל’ עליו
לקדושת מצוות התלויות הארץ ,וע”ז תירץ הר”ן דעומר מיהת
אין מביאים משם .ובאור הדבר עפימש”כ התשב”ץ שם שאעפ”י
שעבה”י נתקדש למצוות התלויות בארץ ,לא נתקדש בקדושת
שכינה ,וזהו שכתוב שמשה רבינו לא זכה להיכנס לארץ ישראל,
הגם שמת ונקבר בנחלת ראובן וגד – דמ”מ לענין קדושת שכינה
הוי כחו”ל [ומה דמשמע בסוטה (יד ).שנתאוה משה לקיים מצוות
התלויות בארץ ולא זכה ,פירש הרשב”ץ שאין הכוונה לתרומות
ומעשרות וכד’ אלא למצוות אחרות התלויות בקדושת שכינה],
וממילא כן גם לענין ברכותיה וסגולותיה המיוחדות כגון השראת
נבואה ותחיית המתים בה בלא צורך בגלגול מחילות – אין עבר
הירדן בכלל .ומקרא הוא בספר יהושע ,בדברי יהושע וישראל
לשנים וחצי השבטים ‘ואך אם טמאה ארץ אחזתכם’ [הרד”ק שם
פירש שאמרו כן רק לפי מחשבתם הם ,אבל רש”י מפרש שכן הוא

אליבא דאמת] ,וזו טומאתה ,שאין בה השראת שכינה כעבר הירדן
המערבי ,וכפי הכתוב בסיפא דקרא‘ :עברו לכם אל ארץ אחזת ה’
אשר שכן שם משכן ה’’ – כי רק שם נתקדשה הארץ לשכון בתוכה
ולבנות בה מקדש.
ויסוד הדברים נמצא כבר בפירוש המיוחס לר”ש על התו”כ (ר”פ
בהר) שחיוב המצוות התלויות בארץ בעבר הירדן הוא משום קרא
ד’כל המקום אשר תדרך’ שהוא דין כללי בכל כיבוש רבים כדין,
ושיטתו שעבר הירדן אינו כלול בתוך גבולות ההבטחה שנאמרו
לאברהם אבינו .ודלא כהרמב”ן (חקת ,מסעי) שעבר הירדן כלולה
בהבטחה [ובאוה”ח הק’ יש מקומות שצדד לכאן ויש שצדד לכאן.
ומדברי התשב”ץ שם נראה שנקט כהרמב”ן שעבה”י הובטח
לאברהם ,וחזינן מדבריו שלא כל הארץ שהובטחה יש לה קדושת
שכינה אלא אך בעה”י המערבי] .והרי לדברי הכפתור-ופרח קדושת
שכינה חלה מזמן שזכה בה א”א ,ואם כן הקדושה הזאת קיימת רק
בתוך הגבולות שנאמרו לו – הרי מוכח שאין בעה”י קדושת שכינה.
ומעתה מבואר דזהו שנקט הר”ן שאין העומר בא משם ,כי הבאת
העומר תלויה בקדושת שכינה כמוכח במשנה דכלים הנ”ל ,וזהו
שנימק הר”ן שממה שמצינו שאין עומר בא משם וכיו”ב לקצת
ענינים ,מזה מוכח שעבר הירדן לא נתקדש בקדושת שכינה ויתכן
שיהא שם לב רגז כמו בבבל ,שהרי סגולותיה המיוחדות של הארץ
ושל הדרים עליה (ע’ כתובות קי) אינם אלא בעבר הירדן המערבי,
מקום השראת השכינה.
[ודוגמת ענין זה ,מה שאמרו ז”ל (בקדושין ע ):שאין הקב”ה
משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות שבישראל ,שעל כן
משפחות הגרים ,הגם שבכלל ישראל הם לקדושת המצוות דהא
משפט אחד יהיה לגר ולאזרח ,אבל השראת השכינה אין אלא על
זרע ישראל דמעיקרא (כפירוש התוס’ שם .ועתורא”ש) .וה”נ עבר
הירדן שנסתפח לארץ בכיבוש הרבים ,קדוש הוא למצוות התלויות
בה אבל לא להשראת שכינה].
ו) והנה הרמב”ם גרס במשנת כלים ‘ביכורים’ (כן מפורש בנוסח
המשנה שלו וכ”מ בהל’ בית הבחירה ז,יב) .ואמר הגר”ח שלשיטתו
דין ביכורים מלבד מה שהוא ממצוות התלויות בארץ ,הוא תלוי גם
בקדושת שכינה ולכן הוא שייך למתניתין .והארכנו בזה במק”א
ששני פנים הם בביכורים; פן של קדשי מקדש ,שלכך מתחלקים
הם לאנשי משמר ,והנעבד פסול בהם ,וצריכים להיות ‘ממשקה
ישראל’ כדין הקרבנות .ועוד יש בהם קדושת קדשי הגבול דהא
ביכורים איקרו ‘תרומה’ .ופירש הגרי”ז שלא רק שהושוו לדיני
תרומה אלא הביכורים עצמם הם ‘תרומה’ בחפצא .והרי מובן שמצד
לתא דקדשי הגבול שבהם הרי הביכורים מכלל מצוות התלויות
בארץ ,אך מצד דין ‘קרבן’ שבהם ,תלויים הם בקדושת שכינה.
ובזה מוסבר עוד ,דהנה במשנה (בכורים א,י) נחלקו תנאים
אם מביאים ביכורים מעבר הירדן ,לת”ק מביאים ולריה”ג אין
מביאים שאינה ארץ זבת חלב ודבש .ופסק הרמב”ם (בכורים ב,א)
שמביאים מדבריהם .וצ”ב הלא פשטא דמלתא דלת”ק חייבים
מעיקר דינא ולריה”ג פטורים לגמרי .אך נראה שהולך בזה הרמב”ם
לשיטתו שהביכורים תלויים בקדושת השכינה ,וכגרסתו במשנה
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דכלים ,וקדושה זו אינה אלא בעבר הירדן המערבי כאמור ,על כן
אי אפשר שיהא בעבה”י בכורים דאוריתא[ .ולענין הבאת עומר
מעבה”י להרמב”ם ,אם כי לכאורה נראה מדבריו בהלכות קדוש
החדש (ד,ג-ד) שמביאים משם ,כבר דחה הברכ”י ראיה זו .ואדרבה
י”ל דדמי לביכורים שאין שם חיוב דאוריתא].
ובזה יובן הטעם שאמר ריה”ג שאינה ארץ זבת חלב ודבש,
דלכאורה אין מובן הלא מביאים ביכורים מכל ארץ ישראל ולא
רק מאותו חבל המסויים שהוא ‘זבת חלב ודבש’ (ע’ כתובות קיא-
קיב) .אך הבאור עפ”י מה דאיתא בתו”כ (אמור) בענינא דעומר
‘כי תבאו אל הארץ’  -יכול משבאו לעבר הירדן ,ת”ל ‘אל הארץ’
 הארץ המיוחדת ,ופירש הר”ש שלא נצטוו בעומר עד שעברוהירדן ,אי נמי ללמד שאין מביאים עומר מעבר הירדן ,לפי שנאמר
‘הארץ’ כלומר הארץ המיוחדת שנאמר בה ‘ארץ זבת חלב ודבש’.
הרי נראה שרק הארץ שבעבר הירדן המערבי שנתקדשה בקדושת
שכינה ,היא שנתיחדה להיקרא ‘ארץ זבת חלב ודבש’ על שם אותו
חלק בתוכה [שהרי כאמור סגולות הארץ המיוחדות אינן אלא
בעבר המערבי הקדוש בקדושת שכינה ,והרי אף ‘ארץ זבת חלב
ודבש’ מסגולותיה המיוחדות לארץ זו] ,משא”כ עבר הירדן המזרחי,

"

יסוד הדברים נמצא כבר בפירוש המיוחס לר"ש
על התו"כ (ר"פ בהר) שחיוב המצוות התלויות
בארץ בעבר הירדן הוא משום קרא ד‘כל המקום
אשר תדרך‘ שהוא דין כללי בכל כיבוש רבים
כדין ,ושיטתו שעבר הירדן אינו כלול בתוך גבולות
ההבטחה שנאמרו לאברהם אבינו.

"

חשיב ‘ארץ’ לעצמו ואינו קרוי על שם אותו חלק .ועל כן מאותו
טעם עצמו פסק הרמב”ם שאין מביאים משם ביכורים מדאוריתא,
שאינה ‘ארץ זבת חלב ודבש’ כלומר אין זו חלק מהארץ המיוחדת
הקדושה בקדושת שכינה ,וכגרסתו במשנה בכלים דקדושת הארץ
מתיחדת בכך שרק ממנה מביאים ביכורים ועומר.
ז) ולפי זה מתיישבת קושית המנ”ח (שב) שהקשה על קושית
הגמרא (בר”ה יג ).כיצד הקריבו ישראל עומר בשנה ראשונה והא
‘קצירכם’ אמר רחמנא ולא קציר נכרי  -ומדוע לא הקשו מצד שאין
מביאים עומר מתבואת חו”ל ,והרי כיון שהתבואה גדלה קודם
שנכנסו ,הרי היא בכלל תבואת חו”ל .אך להאמור ניחא ,דהעומר
אינו תלוי בקדושת הארץ לענין מצוות התלויות בה אלא בקדושת
שכינה והרי קדושה זו מימות אברהם אבינו היתה ואינה תלויה
בכיבוש ,הלכך ודאי חשיבא כתבואת א”י ולא תבואת חו”ל.
ועל דרך זו מצינו בסוגיא בכתובות (כה ,).דאמרינן אפילו למ”ד
תרומה בזמן הזה דרבנן חלה דאוריתא שהרי שבע שכיבשו ושבע
שחילקו נתחייבו בחלה ולא נתחייבו בתרומה .וכבר עמד בטו”א
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(מגילה י) מאי שייטא דשבע שכיבשו לתרומה וחלה בזמן הזה.
ופירשו (הטו”א גופי’ בתשובות שאג”א החדשות ח; מלבושי
יו”ט קונטרס חובת קרקע; שאילת דוד בקונטרס שביעית; חזו”א
שביעית ג,ב) דלמ”ד תרומה בזמן הזה דרבנן היינו משום דקדושה
שחלה ע”י הכיבוש בטלה כשבטל הכיבוש ,וא”כ כיון שמצינו
שנתחייבו בחלה עוד בטרם גמר כיבוש וחילוק  -שלא כבתרומות
ומעשרות  -הרי מוכח שחיוב חלה אינו תלוי בקדושת מצוות
התלויות בארץ הבאה מקנין הכיבוש ,אלא בקדושה שמכח הקנין
דאברהם אבינו ,וא”כ הוא הדין לזמן הזה שבטל הכיבוש חייבים
בחלה מדאוריתא.
ואכן כן מבואר בירושלמי (רפ”ב דחלה) דקמחים של תבואת
חו”ל שנתגלגלו בארץ רע”ק מחייב בחלה מהתורה ,והוכיח
מבצקות וקמחים שמצאו ישראל בכניסתם לארץ ,והרי קודם
שנכנסו ישראל הוי כתבואת חו”ל  -ואמרינן שאני תמן שלמפרע
ירשו ,שירושה להם מאבותיהם שנאמר לאברהם ‘לזרעך נתתי’
 שנתתי כבר .הרי מבואר שנתחייבו בחלה מפאת הקנין שהיהלהם בא”י מימות אברהם[ ,וכן מבואר בתלמוד דידן (בע”ז נג)
שהיה להם קנין בא”י עוד קודם שנכנסו .וכן ב”ב קיט אמרינן דא”י
מוחזקת להם מאבותיהם ,ופירשו רוב הראשונים דהיינו מאברהם
יצחק ויעקב .ונתבאר באורך במק”א] ,וקנין זה אינו ענין ממוני
בלבד אלא שכבר חלה קדושת הארץ לענין דין חלה ,שעל כן כל
התבואה שגדלה אז נתחייב בחלה כשנכנסו.
וכן י”ל לענין ערלה ,דהנה המשל”מ (מאכ”א י,יא) חידש שלדעת
הפוסקים שקדושה שניה בטלה ,דין הערלה בזמן הזה בארץ ישראל
כערלת חו”ל וספקה מותר ,שהרי קדושת הארץ בטלה .אולם כבר
הוכיח במלבושי יו”ט (קונטרס חובת קרקע) בכמה ראיות שאין
הדבר כן אלא ערלה בארץ ישראל בזמן הזה אינה כערלת חו”ל.
והיינו משום שהערלה גם היא אינה תלויה בכיבוש אלא בקדושת
ארץ ישראל העצמית .וכן מפורש בתוספתא מנחות (ו) ובירושלמי
(ריש ערלה) שאיסור ערלה נהג גם בי”ד שנה שכבשו וחלקו.
ובזה מובן מה שנראה מדברי התוס’ בקדושין (לו ):דאפילו למ”ד
יש קנין לגוי להפקיע מידי מעשר ,מערלה אינו מפקיע אלא דינה
כערלת א”י .והיינו משום דקנין גוי הוי להך מ”ד כביטול כיבוש
ישראל ,וכיון דערלה אינה תלויה בכיבוש שפיר נוהגת ערלת ארץ
ישראל אף בפירות נכרי .והארכנו בזה במק”א.
ועל כל פנים יסוד שיטת הרמב”ם לחלק בין איסור חדש הנוהג
בכל מקום והבאת העומר שאינה אלא מא”י ,מובן היטב בסברא,
שהרי איסור חדש לדעת התנאים שאינו אלא בארץ ,היינו משום
שהוא בכלל מצוות התלויות בארץ [כמשמעות לשון המשנה
בקדושין לו-לז] ,ואינו נוהג אלא לאחר כיבוש וחילוק ,כדאמר רבי
ישמעאל (בקדושין לו) על ‘בכל משבתיכם’  -לאחר ירושה וישיבה
משמע .ובזה קיי”ל דנוהג אף בחו”ל ד’בכל משבתיכם’ כל מושבות
משמע .ואולם הבאת העומר שהיא קרבן [וממילא גם איסור קצירה
המסתעף מדין הקרבן כנ”ל] ,אין לה ענין עם מצוות התלויות בארץ,
כדמשמע במשנה בכלים וכמדויק בגמרא בר”ה הנ”ל שאין העומר
תלוי בכיבוש וחילוק [אף לרי”ש] ,אלא שייכת היא לקדושת שכינה
ומקדש .ועל כן נקטינן כסתמי המשניות דאין מביאין עומר אלא
מארץ ישראל ,שאין זה ענין כלל לאיסור חדש.

חדשות הישיבה
הודעה 1

הודעה 2
בס"ד ,כ' אדר תש"פ.

להורי תלמידינו היקרים
ולתלמידינו היקרים

ברכת ה' עליכם!
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 19:30הערב.
מעתה הישיבה
ובזמנו אי"ה.
לא תספק מזון
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ישיבה באמצעות
במספר הנ"ל.
.0733211813
במידת הצו
רך רבני הישי
בה וההנהלה י
.0799691202
קליטו הודעות
מ
סוד
רות
להורים ולת
ר
למידים בטלפון:
בני הישיבה ש
ליט"א קוראים
ברוחניות,
בזאת לכל ת
וכמאמר חז"ל
למידי הישיבה
כי
לש
אין
מור
כוח
ו
י
לה
ישמר הן
שראל אלא
למלאך המש
בגשמיות והן
בפיהם – נשפוך
חית הרף ,אכי"ר.
שיח לפני ריבון ה
עולמים ,ויאמר

זכתה ישיבתנו הקדושה למרחבים רבים ,ובשל כך גם אחרי ההוראות המחמירות של הרשויות
וההוראות של גדולי ישראל שליט"א להקפיד לקיים הוראות אלו מדין חמירא סכנתא מאיסורא ,אנו
יכולים לשמור על ההוראות מחד ולקיים את הישיבה מאידך.
על-כן החליטו רבני הישיבה שליט"א לאפשר לתלמידים המעניינים בכך ,ואשר הוריהם מסכימים
לרצון בניהם ,להמשיך ללמוד בישיבה לפי התנאים כדלהלן:
 .1התלמידים ילמדו בבית המדרש בטורים שיסומנו בלבד ,או בחדרי שיעורים ,ויקפידו על
ההוראות של מרחק איש מרעהו וכן בכמות המותרת – לא יותר מעשרה בני אדם.
 .2המגורים בפנימייה יתאפשרו רק באופן שלא ילונו יותר משני תלמידים בחדר.
 .3חדר האוכל סגור .תתקיים חלוקה אישית לכל תלמיד כדי שיאכלו בחדרי המגורים
תלמידים שיחליטו יחד עם הוריהם להישאר במרחב הביתי יוכלו להאזין לשיעורים היומיים
באמצעות  .0733211813השיעורים יועברו הן בשידור חי ,ויישארו במערכת המוקלטת לשמיעה
חוזרת.
במידת הצורך רבני הישיבה וההנהלה יקליטו הודעות מסודרות להורים ולתלמידים בטלפון:
.0799691202
רבני הישיבה שליט"א קוראים בזאת לכל תלמידי הישיבה לשמור ולהישמר הן בגשמיות והן
ברוחניות ,וכמאמר חז"ל כי אין כוח ישראל אלא בפיהם – נשפוך שיח לפני ריבון העולמים ,ויאמר
למלאך המשחית הרף ,אכי"ר.
בברכת התורה,
הנהלת הישיבה

ב

ברכת התורה,

חג כשר ושמח!
ה
נהלת הישיבה

ביקשו מהם לשוב ,יכלו לשמוע את השיעורים והשיחות באמצעות
קול הלשון.

קורה? אין זה יד המקרה!
אך חלפו יומיים ,והמצב בארה"ק דרש הוראות מחמירות יותר,
ולא ניתן היה להמשיך את הלימודים בישיבה כלל (ראו הודעה ,)2
מיד עם פרוץ משבר הקורונה וההוראות המתחייבות ,דנו ראשי והחל מאותו רגע עברו התלמידים כולם להמשך הלימודים בבית,
הישיבה שליט"א במצב שנוצר .מחד ,ברור היה לכל כי יש לקיים כאשר מידי יום ביומו מתקיימים השיעורים באמצעות קו הטלפון,
את ההוראות ללא הוראת היתר ,שכן חמירא סכנתא מאיסורא .והרבנים ממשיכים לעמוד טלפונית לצד התלמידים ,בשיח שו"ת
מאידך ,החשש מפני ההשלכות הרוחניות היה גדול.
של המסכת הנלמדת בישיבה ובשאר עניינים.
לאחר דין ודברים יצאה הודעה ברורה :תורה מונחת בקרן זוית
וכל הרוצה כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד ,אך כמובן במגבלות
המותר .לבני הישיבה ניתנו הנחיות (ראו הודעה  )1כיצד ניתן
בישיבתנו רחבת הידיים להמשיך עד כמה שניתן בשגרה מחד,
ולציית להוראות מאידך .תלמידים שכבר היו בבית או שהוריהם

רבני הישיבה הדגישו באזני התלמידים את השקפת התורה כי
טעות לחשוב כי הקורונה הוא משהו ש"קורה" ,אדרבה ,על כל
אחד ואחד להתחזק בידיעה הברורה כי אין זה יד המקרה ,נחפשה
דרכינו ונחקרה ,ובע"ה נזכה כי בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל,
אכי"ר.
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הגאון רבי יצחק שכטר שליט"א

בענין בל יראה ולאו שאין בו מעשה.
קיימא לן לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו ,והראשונים נחלקו
בלאו שעיקרו הוא שאין בו מעשה ועבר עליו בהיכי תמצי של עשיה,
אם ילקה עליו או לא ,שדעת החינוך בכמה מקומות שלאו זה הופקע
מכלל מלקות ,אבל הרמב"ם פליג ע"ז ,וס"ל שהכל לפי המציאות ,אם
עבר עליו תוך כדי עשיה אם לאו.
בהלכות חמץ ומצה פ"א ה"ג ,כ' הר"מ וז"ל .אינו לוקה משום לא
יראה ולא ימצא אלא א"כ קנה חמץ בפסח או חימצו ,כדי שיעשה
בו מעשה .אבל אם היה לו חמץ קודם הפסח ובא הפסח ולא ביערו
אלא הניחו ברשותו ,אע"פ שעבר על שני לאוין אינו לוקה מן התורה,
מפני שלא עשה בו מעשה .עכ"ל.
בהלכות גניבה ,לגבי איסור השהיית מידה פגומה ,פסק הרמב"ם
בפ"ז ה"ג ,וז"ל :כל מי שמשהה בביתו או בחנותו מידה חסרה או
משקל חסר ,עובר בלא תעשה .שנא' :לא יהיה לך בכיסך וגו' .ואפילו
לעשות המידה עביט של מימי רגלים אסור .שאע"פ שאין זה לוקח
ומוכר בה ,שמא יבוא מי שאינו יודע שהיא חסרה וימדוד בה .ואין
לוקין על לאו זה שהרי אין בו מעשה .עכ"ל .וכבר עמדו מהאחרונים
על כך ,שלכאו' אם קנה או יצר משקולת פגומה יש לו ללקות שהרי
עשה מעשה ,דומיא דחמץ ,ומדוע סתם הרמב"ם ולא חילק.
עוד מצינו בדברי הרמב"ם ,בפ"א מהלכות חגיגה ה"א ,וז"ל :ומי
שבא לעזרה ביום ראשון ולא הביא עולה ,לא דיו שלא עשה מצות
עשה אלא שעבר על מצות לא תעשה ,שנאמר :לא יראו פני ריקם.
ואינו לוקה על לאו זה שהרי לא עשה מעשה .וצ"ע ,אמאי פטרו
הר"מ ,הא עשה מעשה במה שהתייצב בעזרה בלא הבאת הקרבן.
ונראה בביאור הענין דהנה הקשה המקור חיים (בסי' ת"ל) אמאי
כתב הר"ן שמי שיש לו חמץ בתוך ביתו ואינו יודע מקיומו נקרא
שוגג והא הוי מתעסק כיוון שאינו מקיימו בידיעה ותירץ המקור
חיים דיש לחלק בין עושה מעשה שבו יתחדש החידוש שמתעסק
לא חשיב כעובר עבירה לבין מי שאינו עושה מעשה שאז לא שייך
החידוש של מתעסק כי מתעסק המעשה אינו מתייחס אליו ובבל
יראה האיסור זה המציאות ולא הפעולה ובמציאות אין מתעסק.
והגרע"א [תשובה ח'] דחה את דבריו וכתב" ,ונדחק לחלק בין
עבירה שיש בה מעשה לעבירה שאין בה מעשה" .וחידש את חידושו
בדבר מתעסק שהינו שוגג אך פטור מקורבן.
דברי הגרע"א צריכים ביאור הם בהשקפה ראשונה .שכן העומד
מאחורי עומק דברי המקור חיים ,הוא ,שדין מתעסק מתייחס
לפעולות האדם ,שבהם יש להבחין עד כמה היתה המודעות שלו
קיימת בעת עשיית הפעולה ,ולא במצבים שנאסרו על האדם להיות
בהם ולקיימם ,שכן בהם ממילא לא הוא הפועל ,אלא המצב קיים
מאליו ,ולא אכפת לן מה היתה רמת המודעות שלו בעשית המעשה.
מדוע מקשר זאת רע"א להגדרות ההלכתיות של לאו שיש או
שאין בו מעשה ,ודוחה את החילוק ביניהם ,הרי שחילוקו של המקור
חיים הינו בין פעולה למציאות ואילו לאו שאין בו מעשה וודאי
שהפעולה מייחסת אל העושה ,אך היא פעולה ולא מעשה פיזי.
אמנם ,גם המקור חיים עודה שבלאו שאין בו מעשה יהיה מתעסק
ולכן שאלת רע"א שאין לחלק בין לאו שאין בו מעשה ללאו שיש בו
מעשה אינו החילוק של המקור חיים.
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הגאון רבי אוריאל אייזנטל שליט"א
לזכרם של ימים מקדם – ימי הנעורים בישיבה הקדושה –
שבעידודו והדרכתו של רה"י הגר"מ אליפנט זצ"ל ,עסקנו בין היתר
גם בעניני קדשים ,ומי שדרך על מפתנה של הישיבה באותם הימים
קבל זיקה וגישה לנושאים הללו.

הקרבת קרבן פסח בזמן הזה
מקריבין אע"פ שאין בית
א) הרמב"ם (פ"ו מהלכות בית הבחירה הי"ד-הט"ז) לאחר שכותב
איך הוא הסדר שמקדשים את העזרה ואת ירושלים ,כתב "כל
מקום שלא נעשה בכל אלו וכסדר הזה לא נתקדש קידוש גמור,
וזה שעשה עזרא שתי תודות זכר הוא שעשה ולא במעשיו נתקדש
המקום שלא היה שם לא מלך ולא אורים ותומים ,ובמה נתקדשה
בקדושה ראשונה שקידשה שלמה שהוא קידש העזרה וירושלים
לשעתה וקידש אותן לעתיד לבוא ,לפיכך מקריבין הקרבנות כולן
אע"פ שאין שם בית בנוי ,ואוכלין קדשי קדשים בכל העזרה אע"פ
שהיא חריבה ואינה מוקפת במחיצה ,ואוכלין קדשים קלים ומעשר
שני בכל ירושלים אף על פי שאין שם חומה ,שקדושה הראשונה
קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא ,ולמה אני אומר במקדש
וירושלים שקדושה ראשונה קדושתן לעתיד לבוא ובקדושת שאר
ארץ ישראל לענין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד
לבוא ,לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה
בטלה ,והרי הוא אומר והשימותי את מקדשיכם ואמרו חכמים
אע"פ ששוממין בקדושתן הן עומדים ,אבל חיוב הארץ בשביעית
ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים וכיון שנלקחה הארץ
מידיהם בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה מן המעשרות ומן השביעית
שהרי אינה ארץ ישראל ,וכיון שעלה עזרא וקידשה לא קידשה
בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה ,ולפיכך כל מקום שהחזיקו בו
עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא השניה הרי הוא מקודש היום
ואע"פ שנלקחה הארץ ממנו ,וחייב בשביעית ובמעשרות על הדרך
שביארנו בהלכות תרומה" ,עכ"ל הטהור.
וכעין חילוק זה שמחלק הרמב"ם בין קדושת המקדש וירושלים
לבין קדושת הארץ לענין תרומות ומעשרות ,מבואר גם בתוס'
שבועות ט"ז ע"א וזבחים ס"ב ע"א ויבמות פ"ב ע"ב בשם ר"י,
דקדושת הארץ בטלה אבל קדושת ירושלים לא בטלה משום
דאיקרי נחלה אין לה הפסק ,או משום דכתיב זאת מנוחתי עדי
עד ,אכן תוס' בזבחים ס' ע"ב ד"ה מאי קסבר לא ברירא להו דבר
זה ,וכידוע שהראב"ד חולק על הרמב"ם ורוצה לומר סברא הפוכה
שאפילו לר' יוסי שקדושה שניה קדשה לעתיד לבוא ,לא אמר אלא
לשאר א"י אבל לירושלים ולמקדש לא אמר ,לפי שהיה יודע עזרא
שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר
עולמי בכבוד ד' לעולם – כך נגלה מסוד ד' ליראיו – לפיכך הנכנס
עתה שם אין בו כרת ,ועיין גם בתוס' זבחים הנ"ל (סמוך לציון אות
ט"ז שבשטמ"ק) שרצה לומר כן.
והנה מקורו של הרמב"ם לפסוק דקדושה ראשונה לא בטלה
אלא קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא ,מבואר בכס"מ שם מדתנן
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הגאון רבי ישראל דז'מיטרובסקי שליט"א

בענין מצות מכונה האם מתקיים בהם דין
"לשמה" ללילה הראשון
מבואר במשנה [פסחים ל"ה ע"א] חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן
לעצמו אין יוצאין בהן [משום חובת אכילת מצה בלילה הראשונה
דכתיב בערב תאכלו מצות – רש"י] ,ובגמ' ל"ח סוע"א ,מנה"מ אמר
רבה דאמר קרא ושמרתם את המצות ,מצה המשתמרת לשם מצה
וכו' ופרש"י שם "כל שימור שאתה משמרה שלא תחמיץ התכוין
לשם מצה של מצוה".
ומבואר שאין זה מספיק שישמור את המצה שלא תחמיץ אלא
צריך להתכוין ששמירה זו תהא לצאת בה ידי מצה של פסח ולא
של שאר דברים.
עוד מבואר בשו"ע סי' ת"ס ס"א שאין לשין ואין אופין מצה של
מצוה ע"י גוי או חש"ו ובמ"ב סק"ג הביא שהסכימו הרבה פוסקים
שאפילו ישראל עומד על גבם ומזהירם שיכונו לשם מצוות מצה
לא מהני ,וסיים המ"ב שבא"א בענין אחר יש לסמוך על המקילים
שאם עומד ע"ג ומזהירם שיכוונו לשם מצות מצוה מהני[ ,וזה מכח
שני טעמים חדא שיש מקילים שבגדול עוע"ג מהני מחשבת הגוי
והחש"ו לשמה ושנית שיש פוסקים שא"צ כלל מחשבת העובד
וסגי בשמירה של אחר לשם מצות מצה].
לאור הנ"ל דנו גדולי ישראל האם יוצאים במצה אשר טחינתה
או לישתה ואפיתה נעשה ע"י מכונה ולא ע"י פעולת אדם כמו
בדורות הקודמים .ומאז יצור המכונה לעשיית מצה [וכן לטוית
ציצית ועיבוד עורות לסת"ם] למעלה ממאה וחמישים שנה נחלקו
בזה גדולי ישראל ,יש מתירים ואפי' מהדרים בזה ויש שאסרו
בתוקף.
ננסה לעמוד בקצרה על עיקרי הדברים ולבחון הדברים כפי
עשיית המצות במכונות שבימינו.

א .באור פעולת המכונות בדורות הקודמים והדעות בזה
המחלוקת בין גדולי ישראל בענין מצות מכונה היתה עוד לפני
שייצרו את המכונות החשמליות שבימינו ,וראיתי בספר מרבה
חיים שהיו שני סוגי מכונות ,האחת ,שפעלה ע"י סבוב הרבה
גלגלים שמכח הסבוב הראשוני ע"י האדם ,המשיכו הגלגלים
להסתובב עוד הרבה זמן ,וע"י כך נטחנו החיטים או נילוש הבצק,
דעת הגאון רבי שלמה קלוגר (במודעה שפרסם ,ובהשמטות
לאו"ח סי' לב') היתה שאין זה מעשה אדם אלא רק בגדר כוח
כוחו ונחשב כנעשה מאליו [עיין רמ"א חו"מ סי' שצב שפסק שכח
כוחו הוי ככוחו ממש ,אולם בבהגר"א סי' ש"צ סקי"ג מביא שיש
ראשונים הסוברים שהוא ספק וע"ע תוס' סנהדרין ע"ז ע"א ד"ה
סוף] ,ולא מהני כונת המפעיל לשם מצה ולשאר עניני לשמה וכן
הסכימו עוד גדולים ,לעומ"ז רבים חלקו עליו ובראשם השואל
ומשיב וטענו שהכל נחשב כוחו ממש ונחשב מעשה הישראל.
היתה מכונה אחרת שפעלה ע"י זרם מי הנהר כמו רחיים של
מים וגם בזה נחלקו ,דעת החסד לאברהם [תנינא סי"ג שבאופן
שתחילת הלישה היתה ע"י ישראל וגמר הלישה ע"י כח המים
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הגאון רבי זאב גולדברג שליט"א
1

'אדם אתם'

א .ב' מדרגות באדם( :א) אני וחמורי באבוס אחד( ,ב)
מאכל אדם

ברצוננו ,בעז"ה ,להציע ביאור בעניינה של גלות וגאולת מצרים
המשורשת בחטא אדה"ר [כמבואר בספה"ק ,כגון' :דרך ה'' לרמח"ל,
ד',ד' ועוד] .לשם כך נתבונן בגמ' פסחים [קיח" :].אמר ריב"ל :בשעה
שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם 'וקוץ ודרדר תצמיח לך' ,זלגו עיניו
דמעות ,אמר לפניו' :רבונו של עולם אני וחמורי נאכל באבוס אחד?'
כיון שאמר לו 'בזעת אפיך תאכל לחם ,נתקררה דעתו".
הדגשת הגמרא היא על כך ש'זלגו עיניו דמעות' ,ומשמע ,שאדם
הראשון ראה את האכילה עם החמור באבוס אחד כדבר שהוא מן
הנמנעות; ועיין מהרש"א" :כי היה סבור כיון שמאכלו שוה כחמור
ישתוה גם בדעתו כחמור ,כי מזונות החמור יולידו טבע חמורי ,ולא
נתקררה בדעתו ,עד שאמר לו שיאכל לחם ,כי טעם הדגן מביא לאדם
דעת ,שע"ז אמרו בסוכה בקטן יוסיף דעת יוסיף גו' ,כדמפורש שם".
אדה"ר הבין שאם אכן יאכל עם החמור באבוס אחד ,הוא עצמו יהיה
כחמור.
אמנם סו"ס הרי באמת נאמר לו קודם לכן' :וקוץ ודרדר תצמיח
לך' ואין זה 'הווא אמינא' בעלמא .ועוד ,אם אכן זו הו"א בעלמא -
במה שחשש שיאכל עם חמורו באבוס אחד ,א"כ ,מדוע חז"ל הוצרכו
להביא זה; לספר לנו אודות חששותיו של אדה"ר?! מה ד"ז מוסיף לנו
ובמה הוי דברי תורה?
אכן ,נ' המכוון ,שכאשר הקב"ה אמר לו 'בזעת אפיך תאכל לחם' ,לא
נאמר בזה כתוב שני המכחיש את הראשון  -את 'וקוץ ודרדר' ,אלא כך
אמר לו הקב"ה :אמת ,קוץ ודרדר תצמיח לך ,כך יהיה המצב הפשוט,
ברירת המחדל ,במקרה שתשאיר את המציאות כפי השטף הטבעי
שלה ,ואז מציאותך תהא כחמור בעלמא .ברם' ,בזעת אפיך תאכל
לחם'; הוי אומר :אם אכן תתאמץ ותטרח ,כי אז ע"י רוב העמל בי"א
מלאכות דפת ,תאכל להעמיד מאכל אדם ואתה בעצמך תהא אדם.
כעיקר הדברים הללו [שהאדם במצב הפשוט שלו הוא כבהמה ,ולא
רק מחמת האכילה] ,מבואר בדברי רבינו הג"ש שליט"א [בי"ש ,סי'
י"ח] על דברי רש"י 2שהיתה צריכה להעשות מלאכה בשבת והקב"ה
כפל ועשאה בשישי .רש"י לא מפרש איזו מלאכה היתה צריכה
להעשות בשבת? ביאר רבינו שליט"א ,בריאת האדם 3ואעפ"כ נברא
האדם ביום השישי ,מפני שביום השישי ,נבראו רק בהמות ,וגם האדם
נברא באופן היסודי הפשוט שלו כבהמה; 'ועיר פרא אדם יולד' [איוב
י"א ,י"ב] ,אך בכח האדם להוליד עצמו ,להפוך מבהמה לאדם ,ואז
יתייחס ליום השבת  -מעין עוה"ב המיוחד לאדם.

ב .ביאור עניין 'עם הדומה לחמור' בעקידה
(הגר"ש פינקוס זצ"ל)
למדנו אפוא ,ש'מדרגת אדם' אינה מציאות מוחלטת בכל אדם
ואדם ,אלא היא מציאות נרכשת ומחייבת מאמץ וטורח .ברצוננו
 .1יחזקאל [פרק ל"ד ,ל"א].
 .2בראשית [ב' ,ג'].
 .3ראה שם את ההכרח לכך שדוקא היה צריך להברא בשבת.
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ונראה לבאר ,דהפעולות שהאדם עושה מתחלקות לב' מינים ,הרמב"ם בפירוש (עי' בלשונו שצוטטה למעלה) ,וכך הבינו חז"ל
אלו שיש בהם מעשה ואלו שאין בהן .מפני שגם פעולות שאין בהן בהגדרתו של האיסור ,ומש"ה החפצא של האיסור הינה התוצאה –
מעשה ,יכולות להחשב לפעולה המתיחסת לאדם .דוגמאות רבות המצב הקיים שהמשקולת הפסולה ברשותו ,ואשר מצב כזה עלול
להביאו לידי חטא.
לכך ,כהשמירה ,הראיה ,המחשבה.
[וקצת יש לדקדק כן בלשון הר"מ .שלגבי איסור חמץ כ' (א ,ב):
מעתה יש לחקור בלאו דב"י וב"י .ברור הוא שהאופן לעבור על
הלאו הוא ,ע"י קיום החמץ .הנידון הוא לגבי הגדרתה של החפצא והמניח חמץ ברשותו בפסח אע"פ שלא אכלו עובר בשני לאוין
דהעבירה ,האם הינה בפעולת ההשהיה ,המחוסרת מעשה ,או שנא' לא יראה וגו' ונא' שאור לא ימצא וגו' .ואילו בהל' גניבה כ':
כל המשהה מידה חסרה וכו' בביתו או בחנותו ,עובר בל"ת.
לתוצאה המושגת ע"י פעולה זו ,והיא המצב הקיים בו נותר
החילוק בין לשון 'מניח' ללשון 'משהה' ,שבהנחה יש
החמץ בביתו וברשותו.
הדגשה לגבי פעילת הפעולה ,בעוד שהשהייה יכולה
יש לומר שהגרע"א הבין כי האיסור חל על הפעולה
להתיחס למצב הקיים].
של האדם בלא מעשה אקטיבי ,במה שהוא משהה
ניתן להבין מעתה ,שאם החפצא דהעבירה
את החמץ ברשותו .עוד הבין הגרע"א שדין
מתייחסת לפעילת הפעולה ,הרי שעד כמה
מתעסק יכול הוא להתייחס לפעולה מחוסרת
שבפעולתה היה מעורב מעשה יש בכך משום
מעשה כפי שהוא מתייחס לפעולה שיש בה
ביטוי מעשי לעצם העבירה .להבדיל מעבירה בה
מעשה ,ודוחק לחלק ביניהם .ומכאן שורש השגתו
עצמותה היא התוצאה – הרי שאם לצורך הענין
על בעל המקור חיים .ואילו המקור חיים למד שבל
הקדים לה מעשה אין בכך ביטוי מעשי לעבירה,
יראה הינו מצב ובזה לא שייך מתעסק.
שכן המעשה אינו אלא היכי תמצי בעלמא לעבור
והנה התוספות דף כט ע"א פסחים כתבו
הראשונים
מתלמידיה
שכטר,
הגר"י
העבירה.
דהמשהה חמץ ע"מ לבערו אינו עובר עליו משום
של הישיבה ,חבר הנהלת הישיבה
הנה ידועה היא ההלכה שכדי לא לעבור על לאו
שבל יראה ניתק לעשה וצ"ע מה טעם הדבר .הרי
סוף סוף חמץ אצלו וכל זמן שלא ביערו מדוע שלא יעבור .ונראה אדם צריך למסור את כל ממונו מה שאין כן במצוות עשה עד חומש
דהתוספות סוברים שהאיסור הוא השהיית החמץ כדי שישאר אצלו מנכסיו .וכתבו האחרונים וכך כתב החת"ס בהגהות לשולחן ערוך
ולכן כשמבערו מנתק את הלאו ,דלא השהה את החמץ לקיימו .שהקובע הוא קום ועשה ושב ואל תעשה.
כדי לא לעבור על איסור ע"י מעשה אדם חייב למסור את כל
אך אם היה איסור מציאות החמץ לא משנה אם ביער בסוף מכיוון
ממונו למרות שהאיסור הוא איסור עשה כמו סחורה בפירות שביעית
שהמציאות היתה וגם לא היה לעשה לאו המנתק אותו.
לפי זה נראה לחלק בין לאו של החזקת המשקולות לבין בל יראה .שזה עשה לאוכלה ולא לסחורה .ולאו שלא עושה מעשה כמו נותר
והנה האור שמח בהל' גניבה שם ,עמד על החילוק בין השהיית לא חייב למסור את כל ממונו משום שאינו עושה מעשה .שהסברא
חמץ להשהיית משקולת חסרה .וכ' לישב :ואולי נחלק ,דבחמץ היא שהרי עשה חשוב מלא תעשה א"כ מדוע לאו חמור יותר? אלא
שאינו שלו לא עבר אם משהה בביתו ,א"כ פירוש הלאו שלא ישהה הפשט שהמודד הוא שלאדם אסור לעשות מעשה בפועל נגד מצוות
בתורת שלו ,והמעשה גורם לו שיהיה החמץ שלו .אבל משקולות גם השם לא חשוב אם זה עשה או לא תעשה.
והנה בחמץ דהוא לאו שאין בו מעשה ומדאוריתא חמץ אינו אסור
על של אחרים עבר' ,ודילמא אתי למשקל' אסרה תורה .א"כ האיסור
על השהיה בלבד הבאה אחרי המעשה ,ואינו מצטרף המעשה אל התורה אחר הפסח לפי זה אדם לא היה צריך לבער את החמץ
יותר מחומש מנכסיו דבר שלא יאמר .אפשר לומר דכל הדין בזה
האיסור .עכ"ל.
ביאורו צריך ביאור ,שכן מה אכפת לן שהאיסור נוהג דוקא בחמץ נאמר כאשר המצווה היא לעשות פעולה וזה מצריך הוצאה מעל
שלו ,הרי האיסור איננו חל על הבעלות הממונית ,אלא על החזקת החומש .אך כאשר המצווה עצמה היא הוצאת הרכוש בזה לא נאמר
החמץ ,אלא שהחזקה זו מותנית היא בכך שהחמץ יהיה ברשותו הכלל ,ולכן בבל יראה שהמצווה היא לבער את החמץ לא נאמרה כל
מיגבלה ,לדוגמא פריעת בעל חוב מצווה לא נאמר שחייב עד חומש
הממונית של המחזיק בו.
ע"פ האמור נראה לבאר שעומקם של דברים הוא בהגדרתו של ותו לא ,כמו"כ לפי זה מיושבת קושיית הביאור הלכה לפדיון הבן
האיסור ,כלומר ,אמת הוא הדבר שהבעלות הממונית הינה תנאי ששם מצווה היא לשלם חמישה שקלים ואפילו אלו חמשת השקלים
בעלמא ואינה החפצא של האיסור ,אולם תנאי זה מגדיר את החפצא האחרונים שיש לו.
ונראה עוד לפי דברינו שכיוון שבל יראה היא מצווה חיובית שלא
של האיסור שהינו השהיית החמץ ברשותו ,כאיסור על קיום החמץ,
שהיא פעולה פסיבית – ללא מעשה ,אך האיסור חל על פעולת להשהות את החמץ הפעולה פעולה חיובית וזה נחשב לאו בקום
הקיום ,שכן ממונו של האדם וקיומו מתייחס אליו ומיחס את המצב עשה שעליו אדם צריך למסור את כל ממונו.
בנוגע ללאו שלא יראו פני ריקם יש להשיב ,שגם כאן אין האיסור
הקיים כאל אחת מפעולותיו.
יש סברא לומר ,אפוא ,שגדרו של האיסור התורתי הזה לא היה בכלל בפעולה כל שהיא של הגברא ,שכן לשון המקרא מתיחס הוא
לתוצאה הנגרמת ,ש"פני ריקם" .וע"ז מזהירה התורה "ולא יראו פני
שלא לדור עם החמץ בכפיפה אחת ,אלא לא לקיים סוג ממון זה.
לעומת החמץ – איסור השהיית המשקולות הוא כמו למגדר ריקם" .ומש"ה אין בפעולת האיסור משום החפצא של עבירה ,אלא
מילתא שלא יבוא לשקול בהם ,כדבריו של האור שמח ,וכמו שכתב היכ"ת לעבור עליה.
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עדיות (פ"ח מ"ו) א"ר אליעזר שמעתי כשהיו בונין בהיכל עושין
קלעים להיכל וקלעים לעזרות וכו' אמר ר' יהושע שמעתי שמקריבין
ואע"פ שאין בית ואוכלין קדשי קדשים אע"פ שאין קלעים קדשים
קלים ומעשר שני אע"פ שאין חומה ,שקדושה ראשונה קדשה
לשעתה וקדשה לעתיד לבוא ,ומשנה זו הובאה בשבועות ט"ז ע"א
ומגילה י' ע"א וזבחים ק"ז ע"ב ורצו לומר בגמ' שם שר"א ור"י נחלקו
בזה אם קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא או לא קדשה ,ופרש"י
במגילה שם שמצינו בעזרא פ"ג שהם התחילו להקריב קרבנות
משבאו בימי כורש למרות שבנין הבית נגמר רק אחרי עשרים ושתים
שנה בשנת שלש לדריוש האחרון ,וסברה הגמ' שלכן לר"א הצריכו
קלעים להיכל ולעזרות דקדושה ראשונה נתבטלה והיו צריכים
לחזור ולקדש ולכן פרסו קלעים במקום מחיצות וחזרו וקידשו כדי
שיוכלו להקריב קרבנות ,ור"י סובר שלא היה צריך לזה דמקריבין
אע"פ שאין בית מפני שקדושה ראשונה לא נתבטלה וקידשה לעתיד
לבוא ,והגמ' דוחה דלכו"ע קידשה לעתיד לבוא ומר מאי דשמיע
ליה אמר ומר מאי דשמיע ליה אמר ,וקלעים לר' אליעזר למה לי
לצניעותא בעלמא ,והרי קיימא לן דר"א ור"י הלכה כר"י ,וכל שכן
לפי מה שהגמ' דוחה שאולי גם ר"א לא חולק ,ומיהו בגמ' במגילה
ובשבועות הכריחו מברייתות שנחלקו בשאלה זו תנאים אחרים ,ועוד
מצינו בגמ' בזבחים (ק"ז ע"ב) שנחלקו ריו"ח ור"ל במעלה בזמן הזה
בחוץ ,דר' יוחנן אמר חייב ור"ל אמר פטור ,ושורש מחלוקתם אם
קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא ,דריו"ח סובר דקידשה לע"ל
והוי ירושלים בית הבחירה ושעת איסור הבמות היא ,וידוע דהלכה
כר' יוחנן לגבי ר"ל.
ועיין בלקוטי הלכות בזבחים (ק"ז ע"ב) שהוסיף להוכיח כן מדתנן
בפ"ק דמגילה ובפרק פרת חטאת דמשבאו לירושלים נאסרו הבמות
ולא היה להן עוד היתר ,ועוד שבגמ' זבחים ס"ב ע"א הובא
דבמתניתא תנא ראב"י אומר שלשה נביאים עלו עמהן
מן הגולה וכו' ואחד שהעיד להם שמקריבין אע"פ
שאין בית ,וקיימא לן משנת ראב"י קב ונקי ואפילו
בברייתא[ .כפי הנראה שדברים אלו מקורם
בראשונים שציין בזבח תודה].

המפרשים שמדובר כשאין מזבח ,וכשאין מזבח אין מקריבין שום
קרבן וגם אין אוכלים מעשר שני בירושלים ,כמבואר בגמ' זבחים ס'
ע"ב וברמב"ם ,ועיין גם במג"א סי' תקס"א שהביא קושית הראב"ד
מהא דתנן שאם אין מקדש ירקב והכס"מ כתב על זה שזו קושיא היא
שהרי הרמב"ם עצמו פסק כן בפ"ז ממעשר שני (הלכה ט"ו-ט"ז),
והמג"א גם הוא כתב דהרמב"ם סובר דאפילו למ"ד דקידשה לעתיד
לבוא מ"מ מעשר שני אינו נאכל דהוקש לבכור שאינו נאכל אם אין
מזבח ,ואם כן דברי הרמב"ם שרירים וקיימים והנכנס עתה למקום
המקדש חייב כרת שכן כולנו טמאי מתים [ובזבח תודה שם העיר
על המג"א מדוע לא זכר כל הנך ראשונים דקיימי בשיטת הרמב"ם
ולדעתם הנכנס לשם בזמננו חייב כרת] ,ובזבח תודה ציין גם לדברי
הגר"א בסי' של"א סעיף ב' וסעיף קל"ה דדעתו ג"כ כהרמב"ם ושאר
הפוסקים.

הקרבת קרבנות בזמן הזה

ב) מאחר ומקריבין אע"פ שאין בית דנו בזה האחרונים אם יש
אפשרות להקריב קרבנות בזמן הזה אם היה רשות לכך ,ובשו"ת
חת"ס סי' רל"ו כתב בזה לרע"א ,והביא מספר כפתור ופרח שאמר
לו ר' ברוך שר"ח מפריז עלה לירושלים בשנת י"ז לאלף השישי
ואמר להר"ב שרוצה להקריב קרבנות ,ואמר שמתוך טרדה לא שאל
על הטומאה ועל כהן מיוחס ,ושוב נזכר שאין לחוש על הטומאה
דהלא טומאה הותרה בציבור ,ומכהן מיוחס לא הזכיר כלל ,ובשאילת
יעב"ץ ח"א סי' פ"ט הביא דבריו בקיצור ,וכתב עליו שיש לשאול גם
על שקלי ציבור [וכידוע שהשקלים אינן נוהגים אלא בפני הבית,
כמבואר במשנה סוף שקלים ,וברמב"ם הלכות שקלים פ"א ה"ח],
ושאולי רצה להקריב קרבן פסח שבא בטומאה בציבור ולא בעי
שקלים ,ומבגדי כהונה לא שאלו ,כי אין צריך לקרבן פסח כה"ג
ונוכל להקריב בלעדיו ,וכתב החת"ס דלענין יחוס כהונה
יש להקל ,דאף שהמהרש"ל כתב דיש לחוש שע"י
השמדות והגזרות רובם נתקלקלו ,לא נתקלקלה
חזקת כהונתו אלא דחיישינן שהנשים נאנסו
ונתחללו מן הכהונה ,אבל רוב בעילות מהבעל
והבן מתייחס אחר אביו והרי הוא בנו רק שיש
ספק שמא הוא חלל שנתחללה אמו ,ומיהו
להקרבה לא נפסל ,דקיימא לן (בקידושין ס"ו
הרמב"ם סובר דאפילו למ"ד
ע"ב) ברך ד' חילו אפילו חללים שבהם ,ולכן דעת
דקידשה לעתיד לבוא מ"מ מעשר שני
החת"ס דאם היה רשות לזה היה אפשר להקריב
אינו נאכל דהוקש לבכור שאינו נאכל
קרבן פסח ,כיון שטומאה הותרה בציבור בקרבן
הגר"א אייזנטל שליט"א; בתמונה יחד עם
אם אין מזבח ,ואם כן דברי הרמב"ם
פסח ,ואין צורך בקרבן פסח לשקלים ולא לכהן
מורינו ראש הישיבה שליט"א
גדול ,עכת"ד החת"ס[ .ושו"ר מביאים מספר
שרירים וקיימים והנכנס עתה למקום
שאילת דוד קונטרס דרישת ציון שהעיר דהרי קיימא לן דטומאה
המקדש חייב כרת שכן כולנו טמאי מתים.
דחויה היא בציבור וצריך ציץ לרצות עליה ,וכמבואר ברמב"ם פ"ד
מביאת מקדש הלכה ט"ו ,ואם כן צריך כהן גדול ובגדי כהונה ואין לנו
ובזבח תודה שם הביא הרבה ראשונים שפסקו כהרמב"ם ,הסמ"ג אבני אפוד וחושן].
ובקובץ תשובות לחת"ס סי' נ"ט הביא שהרע"א שאלו מה נעשה
וספר התרומה והחינוך והריטב"א והתשב"ץ והטור ,ואף שהראב"ד
חולק על הרמב"ם וכתב על הרמב"ם דהיא סברת עצמו ולא ידעתי באבנט דכהן הדיוט שנחלקו בזה ביומא (י"ב ע"ב) רבי וראב"ש אם
מנין לו ,באמת יש סוגיות מפורשות כהרמב"ם ,ומה שהקשה הראב"ד הוא אבנטו של כה"ג והיה בו גם צמר והיה של כלאים או שאין
ממה ששנינו במשנה במעשר שני שאם אין מקדש ירקבו ,כבר תירצו זה אבנטו של כה"ג והיה עשוי בוץ כמו אבנטו של כה"ג ביוה"כ,
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והנה הרע"א כתב דלא איפסקא הילכתא ,אכן ברמב"ם בפ"ח מכלי
המקדש הלכה א' פסק כרבי שהיה בו גם צמר ,והנה אבנטו של כה"ג
היה בו תכלת ואם כן גם אבנטו של כהן הדיוט כן ואין לנו בזמן הזה
תכלת ,ובפמ"ג או"ח בא"א סעיף י"א ס"ק י"ב רצה לדקדק מלשון
הרמב"ם דאף ששל כהן הדיוט היה בו צמר והיה של כלאים מ"מ לא
היה בו תכלת ,אבל גם הוא העיר דבגמ' ביומא משמע שאם אבנטו
של כהן הדיוט היה של כלאים הרי הוא כאבנטו של כה"ג לכל דבר
והיה של תכלת ,וכבר ציין זאת בחזו"א אבן העזר סי' ב' סוף סק"ז
שהאחרונים דנו אם בזה"ז היו נותנים רשות להקריב קרבן פסח אם
היה זה מן הנמנע מחמת חסרון התכלת ,וגם דן שם אם היה הדבר
מן הנמנע מחמת חסרון כהן מיוחס ,דהרי מן התורה ע"א נאמן לומר
שהוא כהן ואפשר שגם הוא עצמו נאמן מן התורה ורק מדרבנן אינו
נאמן ,ואפשר שלא העמידו חכמים דבריהם במקום שאין כהן אחר
לבטל הקרבת קרבן פסח ,וסגי בבדיקת ד' אמהות אף שאין לנו יחוס
אבות עד כהן שעבד ,ואפשר שהעמידו חכמים דבריהם בכה"ג ,וציין
ששמע שהאחרונים דנו בזה.

ואז בטלה הקרבת הפסחים ,ועיין עוד בהעמק דבר דברים (ט"ז ג'),
ואם כן לפי דברי הנצי"ב יש מקום לדון אם שייך להקריב קרבן פסח
בזמן הזה[ .ויש שרצו לדחות ראית הנצי"ב מהגמ' בסנהדרין ,דאולי
עיברו את השנה בגלל שבקרוב יבנה ביהמ"ק ויצטרכו להקריב קרבן
פסח ,ולא בגלל שבפועל הקריבו ,וראיה לזה שהרי בגמ' שם מבואר
שעיברו לא רק בגלל הגדיים והטלאיים אלא גם בגלל הגוזלות שהם
רכים ,ופרש"י שהוצרכו לקיני יולדות ולזבים ולזבות שהיו משהים
אותם עד שעלו לרגל ,והרי בזה גם הנצי"ב מודה שאין מקריבין
כשאין בית שהרי נאמר בזה לריח ניחוח ,ועל כרחך שעיברו בגלל
שבמהרה יבנה ביהמ"ק ויצטרכו לגוזלות והוא הדין לגדיים וטלאים,
ואין ראיה שהקריבו קרבן פסח].
וכבר נתחברו בענין זה חיבורים מהדורות הקודמים על הבעיות
הרבות שיש בזה [מלבד מה שהוזכר לעיל באות ב' בענין האבנט
ויחוסי כהונה] ,ספר עבודה תמה שהאריך הרבה בענינים אלו ,וספר
מקדש מלך להגרצ"פ פרנק ,ושם בע' רמ"ה הולך ומונה את כל
המניעות הטעונות ברור בענין זה ,ולהלן נתרכז בשלושה נושאים
עיקריים שיש בענין זה.

ג) והנה מצינו לכמה נביאים מתנבאים בסגנון אחד ,דאף שמקריבים

אע"פ שאין בית ,מ"מ בזמן החורבן כשאנו בגלות ונתקיים בנו מקום המזבח ומידותיו
"והשימותי את מקדשיכם" נאמר בזה גם סיפא דקרא "ולא אריח
בריח ניחוחכם" ,שאין לקב"ה חפץ בקרבנות בזמן החורבן ,ואף
שבקדושתן קיימו אף כשהן חרבין ואם יקריבו שם קרבנות יהיו
כשרים מ"מ אין לקב"ה חפץ בזה ,ומה שאמר ר"י שמעתי שמקריבין
אע"פ שאין בית ,עיקר דבריו על מה שמצינו בעזרא שכשעלו מן
הגולה הקריבו קרבנות אע"פ שהבית עדיין לא נבנה ,וזה היה במצב
שקבלו רשות לבנות את הבית וגם התחילו לבנותו אלא שעדיין לא
נגמר ואז מקריבין אע"פ שאין בית והרי זה לריח ניחוח ,משא"כ
בזמן החורבן והגלות שאז אין זה לרצון לפני ד' ,עיין בשו"ת בנין
ציון (לבעל הערוך לנר) סי' א' ,גם בחזו"א מנחות (סי' ל' סק"ה) כתב
דאפשר דבזמן הגלות פקעה מצות תמידין ולא מחמת אונס אלא זו
בכלל גזירת הגלות וכדכתיב "ולא אריח בריח ניחוחכם" (ויקרא כ"ו
ל"א) ,והנה גם הנצי"ב בפירושו לתורה "העמק דבר" על הפסוק הנ"ל
ג"כ כתב כן שאפילו אם יש מזבח להקריב עליו מ"מ בזמן החורבן
אין מקריבים משום שאינו לריח ניחוח ,ומיהו כל זה בזמן הגלות
והחורבן ,אבל אם תהיה הערה מן השמים ורשיון מאומות העולם
לבנות ביהמ"ק אז אפילו אם יהיה מזבח לבד יהיה אפשר להקריב
קרבן ,שאז סרה הקללה של "והשימותי את מקדשיכם" וממילא סרה
הקללה של "ולא אריח" ,וגם בימי הורדוס שהחריבו את הבית בשביל
לבנותו מחדש ג"כ היה אפשר להקריב קרבנות מטעם זה ,אבל לא
בזמן הגלות.
ומיהו דעת הנצי"ב שם שקרבן פסח אינו בכלל זה ,דבכל הקרבנות
כתוב ריח ניחוח ואפילו בחטאת ,משא"כ פסח דלא כתיב ביה "ריח
ניחוח" ,וחיליה דידיה מהגמ' בסנהדרין י"א ע"א דמשמע שגם בימי
התנאים שאחר החורבן היו מעברים את השנה בגלל הגדיים והטלאים
שיגדלו ויוכלו להקריבם לקרבן פסח ,והיינו משום שעד חורבן ביתר
היה עדיין המזבח קיים והקריבו עליו קרבן פסח ,ואף שביהמ"ק
וירושלים חרבו ,מ"מ בקרבן פסח שאינו בא לריח ניחוח שפיר אפשר
להקריבו גם בזמן הזה ,ובחורבן ביתר אז נחרש ההיכל ונהרס המזבח
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ד) זה ברור שאף שמקריבין אע"פ שאין בית מ"מ צריך מזבח ובלי
מזבח אי אפשר להקריב ,וכמבואר בגמ' זבחים נ"ט ע"א שאם המזבח
נפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסולין ,גם אי אפשר לאכול שם
קרבנות כשאין מזבח וכמבואר בגמ' שם ס' ע"א וע"ב ,ואפילו מעשר
שני אי אפשר לאכול דהוקש לבכור ,וכן הוא בתוס' בסוכה מ"א ע"א
ד"ה דאשתקד.
ובתוס' זבחים מ"ט ע"א ויומא ס"ג ע"א הוקשה להם על מה שסובר
ר' יוחנן דהמעלה בזמן הזה בחוץ חייב הואיל וקדושה ראשונה
קדשה לעתיד לבוא ,והרי אינו ראוי לפתח אהל מועד כיון דליכא
מזבח ,ותירצו בזה ג' תירוצים א) שמדובר במעלה קטורת דלא בעי
מזבח וכמבואר בגמ' זבחים נ"ט ע"א דמזבח שנעקר מקטיר קטורת
במקומו ב) מדובר בהעלאת מנחה דדוקא במיני זבחים אמרינן שאם
נפגם המזבח פסולין ולא במיני מנחה ג) ר' יוחנן מדבר באופן שבנוי
מזבח במקומו והוא מעלה בחוץ.
ובליקוטי הלכות זבחים ק"ז ע"ב בזבח תודה שם הביא דברי
התוס' הללו ושכן מבואר גם בספר התרומה ובסמ"ג ,אבל מסתימת
הרמב"ם וכן מהחינוך והריטב"א משמע שר' יוחנן מחייב בכל גוונא,
ועל כרחך דסבירא להו שהואיל ויכול לבנות מזבח ולהקריבו שם
זה נחשב שראוי להקרב בפנים[ .ושו"ר בקה"י זבחים סי' ל"ב בשולי
הגליון שציין לתוס' זבחים ס"א ע"א ד"ה מאי קסבר במקום המצוין
אות ט"ו לשטמ"ק שכתב כן כהליקוטי הלכות ,ואכתי צ"ע דהרי בגמ'
יומא ס"ג ע"א מבואר דשלמים ששחטן בחוץ קודם שנפתחו דלתות
ההיכל פטור ,מ"ט מחוסר פתיחה כמחוסר מעשה ,ואם כן ק"ו אם
מחוסר מעשה גדול שאין מזבח שהוא כמחוסר מעשה ,וזוהי באמת
קושית התוס' שם ומכח זה הוזקקו לתרץ את ג' התירוצים הנ"ל ,ומה
יענו על זה הרמב"ם והתוס' זבחים ס"א ע"א ,וצ"ע].
ומאחר וצריך מזבח נתחייבנו לברר מהו מקום המזבח ומהן
מידותיו ,ובגמ' זבחים ס"א ע"ב ס"ב ע"א דנו בזה ,והביאו את המשנה
במידות דכשעלו מן הגולה הוסיפו על המזבח ד' אמות מן הדרום

"

אף שהקדושה היתה ע"י שלמה והוא קידש את
המקדש ואת המזבח ,אבל הבחירה היתה ע"י דוד,
שרק מקום זה הוכשר להיות בו בית עולמים ,ויצאו
שאר המקומות שאינם ראויים לבנות בהם המקדש,
ובפסוק זה נאמרה גם בחירה על מקום המזבח שרק
הוא ראוי לזה ונבחר לזה ואין שאר המקומות ראויים
לכך ,עיין שם שהאריך בזה עוד.

"

וד' אמות מן המערב ,שבימי שלמה היה המזבח יסודו כ"ח על כ"ח,
והם הוסיפו ד' אמות ונמצא יסודו ל"ב על ל"ב ,והגמ' שם שואלת
איך הוסיפו והרי המידות שנמסרו לדוד היה הכל ברוה"ק וכדכתיב
"הכל בכתב מיד ד' עלי השכיל" ,ואמר רב יוסף דקרא אשכחו ודרשו
"ויאמר דוד זה הוא בית ד' האלוקים וזה המזבח לעולה לישראל" ,כי
בית  -מה בית שישים אמה אף מזבח שישים אמה ,כלומר שנמסר
לדוד שאפשר להרחיב את המזבח עד שישים אמה אם צריכים לכך,
ושוב חזרו ושאלו איך ידעו את מקום המזבח והרי נחרב לגמרי ולא
ניכרו יסודותיו ,ואמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן שלשה נביאים עלו
עמהם מן הגולה (פרש"י חגי זכריה ומלאכי) ,אחד שהעיד להם על
המזבח ואחד שהעיד להם על מקום המזבח ואחד שהעיד להם
שמקריבים אע"פ שאין בית ,ופרש"י שהראשון העיד להם על מידות
המזבח שאפשר להרחיב ולהוסיף עליו עד שישים אמה ,והשני העיד
להם על מקום המזבח היכן היה ,ובהמשך שם הגמ' מביאה שבמזבח
קרן וכבש ויסוד וריבוע מעכבין – מידת אורכו ומידת רוחבו ומידת
קומתו אין מעכבין ,ובלבד שלא יפחות מאמה על אמה כשיעור מקום
המערכה של מזבח שעשה משה ,ולפי דעת רש"י אפשר לעשות את
המזבח עד שישים אמה ושלא לפחות ממזבח שעשה משה שהיה
מקום המערכה אמה על אמה ,וכן הוא בתוס' שם דאף שגם לגבי
המזבח נאמר הכל בכתב מיד ד' עלי השכיל – וכדמוכח חולין פ"ג
ע"ב שגם במזבח יש איסור להוסיף על הבנין ,מ"מ לגבי מידותיו יש
רשות להרחיבו עד שישים אמות אבל אין חובה לעשות כן.
ומיהו הרמב"ם בהלכות בית הבחירה (פ"ב ה"א) כתב שהמזבח
מקומו מכוון ביותר ואין משנין אותו ממקומו לעולם שנאמר וזה
מזבח לעולה לישראל וכו' ,ובהלכה ג' הוסיף שגם מידות המזבח
מכוונות הרבה וצורתו ידועה איש מאיש ,ומזבח שבנו בני הגולה
כעין מזבח שעתיד להבנות עשוהו ,ואין להוסיף על מדתו ולא לגרוע
ממנה ,ובהלכה ד' כתב שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה ,אחד
העיד להן על מקום המזבח ואחד העיד להן על מידותיו ,ואחד
העיד להן שמקריבין על המזבח הזה כל קרבנות אע"פ שאין שם
בית ,ובהלכה ה' כתב שמזבח שעשו בני הגולה וכן העתיד להבנות
מידת אורכו ורוחבו שלושים ושתים אמות על שלושים ושתים,
ובספר ליקוטי הלכות העיר על דברי הרמב"ם שכתב על המזבח
שעשו בני הגולה שאין להוסיף על מדתו ואין לגרוע ממנו שזה כנגד
פשטות הגמ' שמותר להוסיף עליו עד שישים ,ואולי סבירא ליה

שלפי המסקנא שהביאו דשלושה נביאים עלו מן הגולה ואחד העיד
להם על המזבח ,שוב אין צריכים לתירוצו ולדרשתו של רב יוסף
ודבריו נדחו ,ומה שבני הגולה הרחיבו עד ל"ב אמות היה זה על פי
נבואה ,ונקט הרמב"ם זאת לעיקר הואיל וגם ראב"י העיד כן ,וזה דלא
כפרש"י שאין כאן מחלוקת ,עכת"ד הליקוטי הלכות.
ובחידושי מרן הרי"ז הלוי במכתבים שבסופו (ע' פא) כתב לבאר
דברי הרמב"ם בזה שכתב דוקא במזבח החיצון שאין משנים אותו
ממקומו ולא כתב כן במזבח הפנימי ,משום דמקום המזבח החיצון
בבית עולמים מלבד מה שנתקדש בקדושת מזבח ,גם נבחר מקומו
על פי נביא ,כמו המקדש עצמו ,ובבחירת בית עולמים שנבחר
למנוחה עדי עד נכלל גם בחירת מקום המזבח ,וזהו הכתוב הנאמר
ע"י דוד (דה"י א כ"ב א) "ויאמר דוד זה הוא בית ד' אלוקים וזה מזבח
לעולה לישראל" ,וכמו שבפסוק זה נאמר דין בחירת מקום המקדש
להיות בית עולמים וכמבואר ברמב"ם (פ"א מבית הבחירה הלכה ג'),
כך נאמר בפסוק זה בחירת מקום המזבח ,ואלו הם דברי הרמב"ם
שאין משנין אותו ממקומו לעולם משום שנאמר "זה מזבח לעולה
לישראל" ,דהיינו שהוא נכלל בבחירת בית עולמים ונכלל בהדין של
זאת מנוחתי עדי עד שלא ישתנה מקומו לעולם ,ופסוק זה גופא
מובא בפ"א ה"ג לענין בחירת מקום המקדש ובפ"ב מובא לענין מקום
המזבח ,וזהו מה שנאמר בפסוק זה ע"י דוד ,דאף שהקדושה היתה
ע"י שלמה והוא קידש את המקדש ואת המזבח ,אבל הבחירה היתה
ע"י דוד ,שרק מקום זה הוכשר להיות בו בית עולמים ,ויצאו שאר
המקומות שאינם ראויים לבנות בהם המקדש ,ובפסוק זה נאמרה גם
בחירה על מקום המזבח שרק הוא ראוי לזה ונבחר לזה ואין שאר
המקומות ראויים לכך ,עיין שם שהאריך בזה עוד.
ועיין עוד בחידושי הגרי"ז בכורות י"ז ע"ב לגבי הגמ' שם שדנו
דאם אי אפשר לצמצם בידי אדם איך עשו את מידות הכלים ואיך
עשו את מידות המזבח ,ותירצו דרחמנא אמר עביד ובכל היכי
דמצית עביד ניחא ליה ,הכל בכתב מיד ד' עלי השכיל [ורש"י לא
גרס לה אבל בשטמ"ק שם גריס לה] ,וגם שם הרחיב הגרי"ז בביאור
ענין זה שעל המזבח היתה בחירה מיוחדת על מקומו ,והביא גם
דברי הרמב"ם בפיהמ"ש למס' מידות שהקפידא על מידות המזבח
בתורה גדולה מאד וכן על מקומו – ונאמר בדבה"י "זה הוא בית
אלוקים וזה מזבח לעולה לישראל" ,ומשמע שיש קפידא מיוחדת על
המזבח יותר משאר כלים ,והולך ומבאר על פי הנ"ל דבמזבח היתה
על מקומו בחירה כמו שהיה על הבית עולמים ,ואף אם יבואו בית
דין וירצו לקדש מקום אחר למזבח אי אפשר לשנותו משום שנבחר
דוקא מקום זה ,ולכן גם לגבי מידותיו אף שבשאר כלים אפשר לומר
דהואיל ואי אפשר לצמצם רחמנא אמר עביד ,אין זה שייך במזבח
שיש לו מקום מסויים וצריכים לכוין את המקום הזה ועל זה לא שייך
לומר דרחמנא אמר שיעשה כפי האפשר לצמצם ,מאחר ויש מקום
אשר צריך לכוין עליו ,ואי אפשר לשנותו ,והגמ' שואלת גם על מידות
הכלים וגם על מידות המזבח ,ועל מידות הכלים תירצו רחמנא אמר
תעביד ,וזה שייך רק בכלים משא"כ במזבח על זה משני הגמ' הכל
בכתב מיד ד' עלי השכיל ,דזה נעשה ע"י רוח הקודש שצימצמו
מידתן לפי המקום.
ולפי דעת הרי"ז הלוי אי אפשר לבנות מזבח אלא ע"י נביא
וברוה"ק ,ואם כן מן הנמנע לבנות מזבח בזמן הזה.
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ה) והנה דברי הרמב"ם הנ"ל שמידות המזבח מכוונות הרבה ואין
להוסיף על מידתו ולא לגרוע ממנה ,צריכים עיון רב ,שהרי בפ"ב
הלכה י"ז העתיק את דברי הגמ' בזבחים ס"ב ע"א שמידת אורכו
ומידת רוחבו ומידת קומתו אין מעכבים ובלבד שלא יפחות ממזבח
של משה ,וכבר עמד על זה במנחת חינוך (מ' צה) ונשאר בצ"ע,
ובאבן האזל כתב שכל דברי הרמב"ם בהלכה ג' הן לכתחילה ובהלכה
י"ז בדיעבד ,ולא משמע כן ,ובפרט לפי דברי הרי"ז הלוי בבכורות –
הנ"ל באות ד' – ודאי משמע שמה שצריך לצמצם במידות המזבח זה
לעיכובא ועל זה נאמר הכל בכתב מיד ד' עלי השכיל ,ועיין בחידושי
ר' אריה לייב מאלין ח"ב סימן נ"ז שהאריך בזה וכתב ליסד שבבית
עולמים המזבח לא היה רק מקום שהקריבו עליו קרבנות אלא היה
חלק מתבנית הבית שעליו נאמר הכל בכתב מיד ד' עלי השכיל,
וכדמוכח בחולין פ"ג ע"ב שגם על המזבח נאמר פסוק זה ושאסור
להוסיף על בנינו ,והמזבח הוא חלק מצורת תבנית הבית ,ובזה מיושב
מדוע הרמב"ם במנין המצוות מצוה כ' כתב לבנות בית הבחירה
שנאמר ועשו לי מקדש ,והראב"ד השיג עליו מדוע לא מנה מצוה
לבנות מזבח אבנים ,והתשובה לכך דאף שקודם בנין בית עולמים

"

המזבח צריך להיות בנוי מכל ישראל אבל יחיד
שבנה מזבח אין לו דין מזבח אלא דין במת יחיד
שאין קרב בו אלא הנידר והנידב ,ועיין בספר
מקדש מלך ע' ל"ט ואילך שהעיר שלכאורה
הכפתור ופרח שהובא לעיל אות ב‘ חולק על זה,
עוד דן שם אם מועיל בזה מסירה לציבור ,ובפרט
לדעת הרמב"ם פ"ח מכלי המקדש דגם לעבודת
ציבור מהני מסירה לציבור.

"

היה מצוה נפרדת של בנין מזבח וכמו בבמת ציבור ,אבל מצוה זו
אינה לדורות ,משום שבבית עולמים המזבח הוא חלק מצורת ותבנית
הבית ,ומצותו היא חלק מהמצוה הכללית של בנין בית הבחירה,
וכשכתב הרמב"ם שמידות המזבח מכוונות ואין להוסיף עליהם ולא
לגרוע מהם ,זה רק מצד המצוה של בנין הבית שאם משנה בזה הרי
הוא משנה בבנין הבית ולא נתקיימה המצוה של בנין בית הבחירה,
אבל מצד עצם הכשר המזבח להקרבה על זה נאמר שמידות המזבח
אין מעכבות ,וכשר הוא להקרבה ,אלא שלא נתקיים בזה המצוה של
בנין הבית עד שיהיה שם מזבח של ל"ב אמה על ל"ב אמה.
ובסוף דבריו שם הוסיף לומר שלדורות הכשר הקרבת הקרבנות
הוא רק בבית ,וכמבואר ברמב"ם פ"א מבית הבחירה הלכה א' מצות
עשה לעשות בית לד' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות ,ולא סגי
במזבח להקריב עליו קרבנות אלא צריך שיהיה לזה שם של הקרבה
בבית ,ומה שמקריבין אע"פ שאין שם בית היינו משום שהמזבח יש
עליו ג"כ תורת בית ,וזה רק אם מקריבים על מזבח של ל"ב אמה על
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ל"ב אמה שעל מזבח כזה יש שם בית שהוא חלק מצורת הבית ,אבל
אם בנו מזבח של אמה על אמה ,אף שהוא מזבח כשר להקרבה כל
זה רק אם יש בית בנוי ואז מתקיים גם במזבח כזה דין הקרבה בבית,
אבל אם הבית חרב אי אפשר להקריב על כזה מזבח כיון שחסר בו
דין הקרבה בבית ,עיין שם שהאריך בזה ורצה לומר שזהו דקדוק
לשון הרמב"ם בהלכה ד' "ומקריבים על המזבח "הזה" כל הקרבנות
אע"פ שאין שם בית" ,שהכוונה שכשאין בית אפשר להקריב קרבנות
רק על המזבח הזה שמידותיו מכוונות ומצומצמות ,וזוהי העדות
שהעידו שגם כשאין בית אפשר להקריב קרבנות אם המזבח הוא
במידות מכוונות ומצומצמות שגם בזה מתקיים דין הקרבה בבית.
ועכ"פ לפי דברי הרי"ז הלוי ודברי ר' אריה לייב מאלין ודאי שמן
הנמנע מלבנות מזבח בזמן הזה שאין לנו נביא ורוה"ק לקבוע את
מקום המזבח ועשייתו לפי המידות המדוקדקות.
עוד הביאו בזה דעת הראב"ן סי' נ' שהמזבח צריך להיות בנוי מכל
ישראל אבל יחיד שבנה מזבח אין לו דין מזבח אלא דין במת יחיד
שאין קרב בו אלא הנידר והנידב ,ועיין בספר מקדש מלך ע' ל"ט
ואילך שהעיר שלכאורה הכפתור ופרח שהובא לעיל אות ב' חולק
על זה ,עוד דן שם אם מועיל בזה מסירה לציבור ,ובפרט לדעת
הרמב"ם פ"ח מכלי המקדש דגם לעבודת ציבור מהני מסירה לציבור,
עיין שם.

פתח אוהל מועד
ו) בגמ' זבחים נ"ה ע"ב אר"י אמר שמואל שלמים ששחטן קודם
שיפתחו דלתות ההיכל פסולין שנאמר ושחטו פתח אהל מועד בזמן
שפתח ההיכל פתוח ולא בזמן שהוא נעול ,ובפרש"י זבחים ס"א
ע"א מבואר שדין זה נאמר רק בשלמים שבהם נאמר פסוק זה ולא
ילפינן שאר קדשים משלמים ,אבל תוס' שם הוכיחו דדין זה נוהג גם
בשאר קרבנות ,ובמשכן לא היו דלתות ותמיד הוי פתח אהל מועד,
ומיהו מבואר בגמ' שם דגם במשכן אם שחטו קודם שיעמידו הלוים
את המשכן או לאחר שפרקו את המשכן פסולים ,עוד מבואר בגמ'
שם שהיו שני פשפשין בבית החליפות כדי להכשיר את כל העזרה
לשחיטת קדשים קלים ,כיון שכל צדדי העזרה שכנגד בית החליפות
לא היו כנגד פתח ההיכל ולכן היו שם פשפשין כדי שגם הצדדים
יהיו פתח אהל מועד ,ועוד מבואר שם שגם אחורי בית הכפורת היה
לול קטן כדי להכשיר גם את אחורי הכפורת לשחיטת קדשים קלים.
ובליקוטי הלכות בזבח תודה שם עמד על זה דלשיטת תוס'
דדין זה נוהג בכל הקרבנות איך פסק הרמב"ם דמקריבין בזמן הזה
קרבנות אע"פ שאין בית ,והרי אין בזה"ז הקיום של פתח אהל מועד
כיון שאין בית ואין דלתות ,וכתב דמאחר וההקרבה היא כנגד חלל
של פתח מקום המקודש בקדושת היכל מקרי לפני פתח אהל מועד,
ולא נתמעט רק היכא שההיכל סגור כנגדו ,דלשון פתח משמע החלל
של הפתח שיהיה פתוח כנגדו ,וכפרש"י שם ,ואין להקשות מהמבואר
בגמ' שגם במשכן אם שחטו קודם שהעמידו את המשכן או לאחר
שפירקוהו דפסול ,דהתם אחר שפירקוהו אין המקום מקודש ולכן לא
מקרי זה לפני אהל מועד ,ומ"מ נראה פשוט שאם על מקום ההיכל
בנוי איזה בנין כמו שמצוי היום בעו"ה שוב אסור להקריב קרבנות
על המזבח דשוב אינו נגד חלל פתח אהל מועד ,ומסיק שם דאחר

"

בגמ' זבחים מבואר ששלמים ששחטן בהיכל כשרים
שנאמר ושחטו פתח אהל מועד ולא יהיה טפל חמור מן
העיקר ,כלומר שאם הוכשרה שחיטה לפני אהל מועד
כל שכן שכשרה באהל מועד עצמו ,וכתב המנחת חינוך
במצוה קמ"א סק"ה דהשוחט בהיכל שחיטתו כשרה
גם באופן שדלתות ההיכל נעולות ,דכל מה שצריך
דלתות פתוחות זה כששוחט בעזרה וכדי שתשתייך
שחיטתו לאוהל מועד ,אבל בהיכל עצמו מתקיים הך
דינא מצד עצמו ואין צריך פתיחת דלתות.

"

שכתב זאת מצא בחידושי הרשב"א בשבועות שהקשה את הקושיא
הנ"ל איך מקריבים אע"פ שאין בית והרי אין דלתות פתוחות ,ומתרץ
שרק כשיש בית ויש פתח אז צריך דלתות פתוחות משא"כ כשאין
בית אין צריך גם דלתות פתוחות ,ומסיק בזבח תודה שלפי זה אפשר
שגם היום כשר להקרבה אף שבנוי שם בית במקום ההיכל ,עכת"ד.
והנה בגמ' זבחים ס"ג ע"א מבואר ששלמים ששחטן בהיכל כשרים
שנאמר ושחטו פתח אהל מועד ולא יהיה טפל חמור מן העיקר,
כלומר שאם הוכשרה שחיטה לפני אהל מועד כל שכן שכשרה
באהל מועד עצמו ,וכתב המנחת חינוך במצוה קמ"א סק"ה דהשוחט
בהיכל שחיטתו כשרה גם באופן שדלתות ההיכל נעולות ,דכל מה
שצריך דלתות פתוחות זה כששוחט בעזרה וכדי שתשתייך שחיטתו
לאוהל מועד ,אבל בהיכל עצמו מתקיים הך דינא מצד עצמו ואין
צריך פתיחת דלתות.
ובספר מקדש דוד סי' כ"ז אות ב' ד"ה והנה נתקשה על זה מהגמ'
ביומא ס"ג ע"א דאמרינן התם דשלמים ששחטן בחוץ קודם שנפתחו
דלתות ההיכל פטור ולא מחייבינן לה מצד שחוטי חוץ ,מאי טעמא
מחוסר פתיחה כמחוסר מעשה דמי ,וצ"ב אמאי פטור נהי דאינו ראוי
לשוחטו בעזרה אבל הרי יכול לשוחטו בהיכל עצמו והרי שם אפשר
לשחוט אף שהדלתות נעולות כיון ששוחט באהל מועד עצמו ,ומטין
משמיה דהגרי"ז שאמר ליישב דבדין זה שהצריכו פתיחת דלתות
ההיכל בשעת השחיטה נאמרו בזה ב' הלכות א) שהשחיטה צריכה
להיות מול החלל של אהל מועד כדי שתשתייך ותתייחס לשם ,ולזה
סגי בחלון וכיו"ב שפתוח מהעזרה לאהל מועד וכמבואר לגבי אחורי
בית החליפות ובית הכפורת שהיה שם פשפשין ולול כדי להכשיר
את השחיטה כנגדן ב) צריך שיהיו דלתות ההיכל פתוחות ,ואם
דלתות ההיכל נעולות אי אפשר לשחוט גם אחורי בית הכפורת או
בתוך ההיכל כיון שדלתות ההיכל סגורות ,והדין הוא שההיכל צריך
להיות פתוח כדי שיוכל לשחוט בכל מקום שהוא ,ובזה אתי שפיר
שהשוחט בחוץ קודם שנפתחו דלתות ההיכל פטור משום שחוטי
חוץ ,דבכל מקום שהוא אינו ראוי לשחיטה וגם בפנים ,וכנראה
שהסברא בזה שכך היא צורת הבית בשעת העבודה שהדלתות של
ההיכל פתוחות ורק אז אפשר לעבוד עבודה בבית המקדש.

וראיתי שיש הרוצים להכריח יסוד זה של הגרי"ז מהרשב"א
עצמו ,דמה הוקשה לו בחידושיו בשבועות על הא דמקריבין אע"ג
שאין בית ,והרי יש לומר בפשיטות כמו שכתב בזבח תודה שהואיל
והמקום פרוץ ופתוח שפיר מקריבים מול החלל המקודש של ההיכל,
ועל כרחך דלא סגי בזה שמקריב מול החלל הפתוח לשם אלא צריך
שיהיה בית עם דלתות פתוחות ורק אז אפשר לשחוט ,ועל זה כתב
הרשב"א שדין זה נוהג רק כשיש בית ואז צריך בית עם דלתות
פתוחות ,משא"כ כשאין בית אינו נוהג הדין הזה ,ולפי זה יש לומר
דאף בזמן הזה אף שלא נוהג הדין שיהיה בית עם דלתות פתוחות
מ"מ עדיין הדין הראשון במקומו עומד שצריך שיהיה החלל פתוח
אל מול ההיכל ,דהשחיטה צריכה להשתייך ולהתייחס אל ההיכל,
וכמו שהיה פשפשין ולול מאחורי בית הכפורת ובית החליפות ,ואם
כן בזה"ז שיש שם בית בנוי אי אפשר לשחוט שם דאין המקום פתוח
אל ההיכל ודין זה נוהג גם בזמן הזה.
ומיהו יש לומר שגם כשהיה הבית על מכונו לא היו צריכים
הפשפשין והלול להיות פתוחים ,וגם אם היה שם דלת נעולה שפיר
מתייחסת השחיטה כנגדן אל אהל מועד ,דרק בדלתות ההיכל
נאמרה ההלכה שצריך שיהיו הדלתות פתוחות – וכנ"ל שזו צורת
ההיכל בשעת העבודה ,משא"כ הלול והפשפשין שזה היה רק
בשביל לייחס את השחיטה לאהל מועד סגי במה שהיה שם איזה
פתח אף שהוא נעול ,ולפי זה יש להקל להקריב כנגד ההיכל גם אם
בנו שם איזה בנין  -אם יש באותו מקום פתח או חלון כנגדן אף אם
הוא נעול ,כ"נ לומר.

מקריבין אע"פ שאין בית חובה או רשות
ז) עיין בקהילות יעקב זבחים סי' ל"ב שהוקשה לו ,כיון שהרמב"ם
פסק בפ"ו מבית הבחירה שמקריבין אע"פ שאין בית ,וכן פסק בסוף
מעשה הקרבנות שהשוחט קדשים בזמן הזה והעלן בחוץ חייב
מפני שהוא ראוי להקרב בפנים שהרי מותר להקריב אע"פ שאין
בית ,וזה כר' יוחנן (זבחים ק"ז ע"ב) ,דלפי זה תמוה מה שפסק
בפ"א מאיסורי מזבח הלכה ז' שהמטיל מום בקדשים שאינו לוקה
אלא בזמן שביהמ"ק קיים אבל בזמן הזה אע"פ שעבר בל"ת אינו
לוקה ,ומקורו בגמ' ע"ז י"ג ,והטעם מבואר בגמ' שם משום דלא חזי
להקרבה ,ולכאורה זה כמ"ד דלא קידשה לע"ל ,אבל למ"ד דקידשה
לע"ל ומקריבין אע"פ שאין בית הרי חזי להקרבה גם בזמן הזה ,וכבר
הקשה כן במנחת חינוך מצוה רפ"ז אות י"ז.
עוד הוקשה לו ,דבתמורה ז' אמרינן דבכור בזמן הבית איננו
ממון כהן ובזמן הזה ממונו הוא ,והטעם מבואר שם הואיל דלא חזי
להקרבה ,וכן פסק הרמב"ם בפ"א מבכורות הי"ז ,והרי הרמב"ם פסק
דמקריבין אע"פ שאין בית והוא חזי להקרבה גם בזמן הזה ,ואין
לומר דלא חזי להקרבה בגלל חסרון המזבח ,דאם כן מדוע השוחט
והמעלה בחוץ חייב והרי אינו ראוי בפנים משום חסרון מזבח ,וכבר
הבאנו לעיל באות ד' שיטת התוס' בזה שמדובר במעלה קטורת או
מנחה דבזה אין צריך שיהיה מזבח קיים דהפסוק דוזבחת עליו מדבר
רק בזבחים ,אבל הרמב"ם כתב בסוף מעשה הקרבנות דמי ששחט
קדשים והעלן בחוץ חייב ,ומבואר להדיא שחייב גם על שחיטה
והעלאת זבחים בחוץ אף שאין מזבח בפנים ,וצריך לומר כדכתב
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ה"זבח תודה" שדעת הרמב"ם דזה נחשב שראוי לפתח אהל מועד
הואיל ויכול לבנות שם מזבח ולהקריב ,ואם כן קשה מדוע לא יחשב
כראוי להקרבה לענין הטלת מום ולענין שיהיה הבכור ממון כהן.
והקה"י כתב ליישב כל זאת ,על פי מה שמצא בספר החינוך מצוה
ת"מ אחר שביאר שאיסור שחוטי חוץ נוהג גם בזמן הזה משום
שראוי לפנים הואיל ומקריבים אע"פ שאין בית ,הוסיף לומר שאין
הכוונה שיהיה עליו חיוב להקריב קרבן עכשיו שהוא חרב וזה דבר
ברור ,עכ"ל החינוך ,ולמדנו מזה דהא דתנן שמקריבים אע"פ שאין
בית אינו אלא לומר שהקרבתו כשרה אבל לא שיש מצוה להקריב,
ובזה אתי שפיר דלענין שחוטי חוץ ודאי חייב גם בזמן הזה ,שהרי
אפילו באותן פסולים שאם עלו לא ירדו חייב עליהם משום שחוטי
חוץ אע"פ שאין מצוה כלל בהקרבתן ואדרבא איסורא איכא ,אבל
לענין להחשב ממון גבוה מפני שעומד להקרבה ולענין איסור הטלת
מום שהוא מפני שמפסיד דבר העומד להקרבה ,יש לומר דכל שאינו
מצוה להקריבו אינו בכלל זה ,דלא סגי במה שראוי להקרבה אלא
צריך שיהיה עומד ומיוחד להקרבה.
ועל פי זה כתב הקה"י ליישב מה שהביא הטורי אבן בר"ה ט'
בקו"א להקשות על המבואר במו"ק (ד ע"א) דר"ג ובית דינו נמנו
על שני פרקים אלו והתירום משום דסברי כר' ישמעאל דתוספת
שביעית הלכתא גמירי לה יחד עם ניסוך המים ,וכי גמירי הלכתא
דתוספת שביעית דוקא כשנוהג ניסוך המים דהיינו בזמן שביהמ"ק
קיים ,וקשה דהרי ר' ישמעאל סובר דק"ר קידשה לעתיד לבוא ואם
כן גם ניסוך המים נוהג בזמן הזה ,וגם יקשה על הרמב"ם שפסק
דבזמן הזה חורשין עד ר"ה ואין נוהג תוספת שביעית והרי לדעתו
ניסוך המים גופא נוהג בזמן הזה ,ומה שכתב בטורי אבן דלא חזי
משום חסרון מזבח ,אינו מספיק לפי מה שהבאנו לעיל מהליקוטי
הלכות דעדיין נחשב כראוי ולכן חייב המעלה בחוץ ,ולפמשנ"ת לעיל
אתי שפיר ,דדין תוספת שביעית הוקש למצוה של ניסוך המים ,ורק
כשנוהג חיוב של ניסוך המים נוהג תוספת שביעית ,משא"כ בזמן
הזה שהוא רשות ואינו חובה.
[והעירוני דיש ליישב קושיות הקה"י גם על פי מה שכתבו
האחרונים שהבאנו באות ג' דבזמן הזה בכלל גזירת הגלות שאין
הקב"ה רוצה קרבנותינו וכדכתיב "ולא אריח בריח ניחוחכם" ,ולכן
אין הקרבנות עומדים להקרבה בזה"ז ,ואולי גם את דברי החינוך
אפשר להסביר על פי זה דמה שאין חיוב בזמן הזה אינו מחמת שאין
בית אלא בגלל גזירת הגלות ,ולפי זה עדיין יש לומר בקרבן פסח
שהוא חובה גם בזמן הזה – וכדעת הנצי"ב בזה].
ח) וראיתי בספר "משמר הלוי" על תמורה סי' פ"א שהאריך טובא
בנושאים אלו ,ובתוך דבריו הביא את דברי הקה"י הנ"ל ,ורצה לומר
(שם ע' שנ"ו) דמה שמצינו שקרבן פסח דוחה שבת אולי זה רק
כשהקרבן פסח הוא חובה אבל כשהוא רק רשות שמא אינו דוחה
את השבת ,ואם כן בזמן הזה שאין בית ואף אם מקריבין אין זה
חובה אלא רשות אין זה דוחה את השבת ,וחיליה דידיה שהרי מצינו
ביבמות ל"ג ע"ב שזר ששימש בשבת חייב גם משום זרות וגם משום
שבת ,ושאלו בגמ' שאם הכוונה לשחיטה הרי שחיטה כשרה בזר,
ופרש"י שם שהשאלה היא שאין כאן זרות ,ויש אחרונים שדקדקו
מלשון רש"י שמשום חיוב שבת יש בזה ,כלומר דזר השוחט בשבת
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חייב ,דרק כהן המחויב בעבודה יכול לשחוט בשבת ,משא"כ ישראל
שאינו מחויב בעבודה אף ששחיטתו כשרה לא ניתנה שבת להדחות
אצלו ,כן הוא דעת הבית הלוי (ח"ב סי' ט') והרש"ש שם ,וכבר קדם
בזה השעה"מ (פ"ו מביאת מקדש ה"י) ,ולכאורה לפי זה גם הקרבה
בזמן שאין בית לא תדחה את השבת כיון שלפי החינוך אינה חובה
אלא רק רשות ,ובמשמר הלוי רצה להוסיף ולומר שאף שהחזו"א
בחידושיו ליבמות לא ניחא ליה בדקדוק האחרונים ברש"י ,והוא
מפרש שכוונת רש"י שאין איסור זרות וממילא אין גם איסור שבת,
ופשיטא ליה דזר יכול לשחוט קרבן ציבור בשבת ,וכן הוא בשו"ת
בית יצחק או"ח סי' י"ב בשולי המכתב ,וכבר קדם בזה החיד"א
בשו"ת "יוסף אומץ" ,יש לומר שכל זה דוקא כשההקרבה עצמה
היא חובה ואז נדחית השבת אצל כל מי שכשר להקרבה אף שהוא
זר ואינו מצווה על זה ,משא"כ בזמן שאין בית וכל ההקרבה היא
רשות יש מר הלוי בהמשך דבריו שם (ע' שנ"ח) עמד על דברי

"

צריך ביאור מדוע היא הלכתא למשיחא ,והרי יש
לומר שפסקו כן בגמ‘ לפי הדעה שקידשה
לשעתה וקידשה לעתיד לבוא ומקריבין אע"פ
שאין בית ,ובקרבן פסח לא נאמר הדין של "ולא
אריח בריח ניחוחכם" ואם כן אין זה הלכתא
למשיחא ,וכתב במשמר הלוי ליישב דהואיל
ומדובר בערב פסח שחל בשבת שהקרבתו דוחה
את השבת ועל זה נפסק שמכשיריו אין דוחים
את השבת ,ואם כן זה הלכתא למשיחא ,דבזמן
שאין בית אין הפסח דוחה את השבת כיון
שהקרבתו רשות ,וכמושנ"ת לעיל ,ואתי שפיר
דברי תוס‘.

"

תוס' בכמה דוכתין (שבת קל"ג ע"א פסחים ס"ט ע"ב יומא י"ג ע"א
זבחים מ"ה ע"א) שהקשו על מה שפסקו בגמ' שם כר"ע שמכשירי
פסח שאפשר לעשותם מאתמול לא דחו שבת ,והקשו התוס' דהוי
הלכתא למשיחא ,וצריך ביאור מדוע היא הלכתא למשיחא ,והרי
יש לומר שפסקו כן בגמ' לפי הדעה שקידשה לשעתה וקידשה
לעתיד לבוא ומקריבין אע"פ שאין בית ,ובקרבן פסח לא נאמר הדין
של "ולא אריח בריח ניחוחכם" ואם כן אין זה הלכתא למשיחא,
וכתב במשמר הלוי ליישב דהואיל ומדובר בערב פסח שחל בשבת
שהקרבתו דוחה את השבת ועל זה נפסק שמכשיריו אין דוחים את
השבת ,ואם כן זה הלכתא למשיחא ,דבזמן שאין בית אין הפסח
דוחה את השבת כיון שהקרבתו רשות ,וכמושנ"ת לעיל ,ואתי שפיר
דברי תוס'.
ובהמשך דבריו רצה להוסיף ולומר דגם הדין שטומאה הותרה
בציבור נאמר רק כשההקרבה היא חובה ולא כשזה רשות ,ואם כן

ליכא כלל אפשרות להקריב קרבן פסח בזמן הזה ,כיון שאנו טמאי
מתים ואין לנו אפשרות להטהר כיון שאין לנו אפר פרה אדומה
(ולשחיטת פרה אדומה צריך בית להזות כנגד פתחו בשעת שחיטה),
ואף שטומאה הותרה בציבור היינו רק כשהקרבת הפסח היא חובה
ולא כשאין בית שזה רק רשות ,ולפי זה יוצא שאין אפשרות כלל
להקריב קרבן פסח כשאין בית ,ומה שמצינו שהקריבו פסחים גם
אחר החורבן צריך לומר שהיה זה הקרבה בטהרה ,וכידוע שהיה
מצוי להם אפר פרה אדומה גם לאחר החורבן.
ובאמת זו הערה גדולה על כל האחרונים שנשאו ונתנו בנידון גדול
זה ,ולא נחתו להערה זו שלפי החינוך שאין חיוב הקרבה כשאין בית
אלא רק היתר ורשות מסתבר שלא תותר טומאה בציבור מחמת זה,
ושוב הביא במשמר הלוי שם (ע' שנ"ט) משו"ת צפנת פענח שדן
בזה אם הפסח דוחה את השבת או חיוב הגברא ,ונפ"מ לפי הדעה
בפסחים צ"ב לגבי מי שהיה בדרך רחוקה שאם הביא כשר ותבוא
עליו ברכה ,איך הדין אם חל בשבת אם דוחה את השבת ,דחיוב גברא
ליכא אבל מ"מ קרבן פסח הוא ויוצא בו ,ובצפנת פענח מציין למה
שמבואר בגמ' פסחים צ"א ע"ב דלמאן דאמר שנשים בקרבן פסח
רשות לא דחי שבת גבי נשים ,ומאידך בירושלמי פסחים פ"ו מבואר
שגם למ"ד דנשים בפסח רשות מ"מ דחי שבת עכת"ד ,ולכאורה גם
נידון דידן יהיה תליא בזה[ ,ויש להוסיף על דברי המשמר הלוי ,דהרי
בגמ' יומא מ"ו ע"ב מבואר דשבת הותרה בציבור וטומאה דחויה
בציבור ,ועיין גם בבהגר"א יו"ד סי' רס"ו ס"ק כ"ה ,ואם כן יש לומר
דאף אם לגבי עבודה בשבת יש לדון אם כשהיא רשות דוחה היא
את השבת כיון ששבת הותרה לגבי עבודה ,אבל בטומאה כו"ע מודו
שרק כשהיא חובה נדחית הטומאה ולא כשהיא רשות].
ועכ"פ ממה שתוס' שאלו על הפסק הלכה כר"ע שזה הלכתא
למשיחא ,נראה ברור שהיה פשיטא להו שלא שייך הקרבת קרבן
פסח בזמן הזה ,או בגלל שלא שייך לבנות מזבח כיון שמקומו אינו
ברור ,או בגלל סיבות אחרות.
ט) עוד ראוי לציין שראיתי הערה של מרן הגרא"מ שך בגמ' דפסחים
ק"כ ע"א שדרש רבא דמצה בזמן הזה דאורייתא וילפינן מדכתיב
בערב תאכלו מצות ,ובהמשך שם מבואר שרבא סובר שלטמא
ושהיה בדרך רחוקה לא בעינן קרא שחייב במצה ,דילפינן מערל
ובן נכר שחייב במצה מדכתיב כל ערל לא יאכל בו ,בו אינו אוכל
אבל אוכל הוא במצה ומרור ,ומזה יש ללמוד לטמא ושהיה בדרך
רחוקה ,והוקשה לגרא"מ ש"ך אם כן מדוע צריך פסוק למצה בזמן
הזה ,דאחר שמוכח מטמא ושהיה בדרך רחוקה שאין אכילת מצה
תלויה באכילת קרבן פסח בפועל אלא סגי בזה שקרבן פסח חזי
להקרבה ואז גם מי שפטור מקרבן פסח אוכל מצה ,אם כן יש ללמוד
גם למצה בזמן הזה ,דהואיל ומקריבים אע"פ שאין בית והפסח חזי
להקרבה גם בזמן הזה שפיר חייבים במצה גם בזמן הזה אף אם
בפועל לא מקריבים את הק"פ ,ולמה צריך פסוק מיוחד למצה בזמן
הזה יותר מאשר לטמא ושהיה בדרך רחוקה ,ולפי המבואר לעיל
נראה דשאני טמא ושהיה בדרך רחוקה שיש לקרבן פסח בעולם
אלא שהוא פטור ,משא"כ בזה"ז דליכא קרבן פסח בעולם והק"פ
הוא הילכתא למשיחא – או מחמת שאי אפשר לבנות מזבח או בגלל
סיבות אחרות המעכבות – לכן הוצרכו בזה לדרשה מיוחדת שגם

"

אף שטומאה הותרה בציבור היינו רק כשהקרבת
הפסח היא חובה ולא כשאין בית שזה רק רשות,
ולפי זה יוצא שאין אפשרות כלל להקריב קרבן פסח
כשאין בית ,ומה שמצינו שהקריבו פסחים גם אחר
החורבן צריך לומר שהיה זה הקרבה בטהרה ,וכידוע
שהיה מצוי להם אפר פרה אדומה גם לאחר החורבן.

"

כשמן הנמנע להקריב קרבן פסח בכל זאת יש חיוב של אכילת מצה.
עוד ראיתי במ"ב מהדורת "דרשו" סי' תע"ג הערה  ,73במה שנהגו
לקחת לקערה שני תבשילים אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה
ונהגו בבשר ובביצה ,ונהגו לקחת את הביצה שהיא זכר לאבלות
בתבשיל השני שהוא זכר לחגיגה ואת הבשר בתבשיל הראשון
שהוא זכר לפסח ,ולכן צולים את הבשר שהוא זכר לפסח ומבשלים
את הביצה שהיא זכר לחגיגה שאינה צריכה צלי ,וכמבואר כל זה
בשו"ע שם סעיף ד' ובמ"ב סק"ל ,וצריך טעם מדוע נהגו את מנהג
האבלות דוקא בזכר לחגיגה ולא בזכר לפסח ,והובא שם בשם
הגר"ש ואזנר שאת הקרבן פסח יש אולי אפשרות להקריב גם בזמן
הזה ,משא"כ את החגיגה שאין אפשרות להביאו בזמן הזה ולכן בו
יותר ניכרת האבלות ,ולכן בחרו להביא ביצה דוקא בו כזכר לאבילות,
עכ"ד הנחמדים ,ולכאורה כוונתו משום דפסח קרבן ציבור וטומאה
הותרה בציבור ,משא"כ חגיגה דאינו קרבן ציבור ואינו בא בטומאה
– וכמבואר בפסחים ס"ט ע"ב ,ודברים אלו אינם מתאימים למשנ"ת
לעיל שגם הקרבן פסח אינו ראוי לבוא בזמן הזה – שלא הותרה
טומאה בציבור הואיל וזה רק רשות ולא חובה ,דלפי זה דין הפסח
כדין החגיגה ,והרב הגאון ר' משה קופמן שליט"א רצה לקיים את
הדברים על פי דברי הנצי"ב ,דעל החגיגה איכא גזירת הגלות "דלא
אריח בריח ניחוחכם" משא"כ בפסח דשייך להביאו גם בזה"ז אם
היה אפשר להביאו בטהרה.
י) וישראל אם אינם נביאים בני נביאים הם ,ולא מצינו שהקריבו
קרבן פסח במשך כל הדורות אף אם היו תקופות שהיה להם
רשות ואפשרות לזה ,וגם במטבע של תפילה אנו אומרים במוספי
הרגלים "ואין אנחנו יכולים לעשות חובותינו בבית בחירתך וכו' מפני
היד שנשתלחה במקדשך" ,וזוהי הנוסחא בכל הסידורים הישנים
ובראשונים ,ויש שרצו לשנות הנוסחא ולומר "השלוחה" ,וכבר
העיר על זה בסידור "עבודת ישראל" "שנשתלחה" הוא לשון עבר
ו"השלוחה" הוא לשון הווה ושהעיקר כנוסחאות הישנות ,ויש להוסיף
על זה דלשון הווה משמע בגלל שאנו אנוסים מלהקריב ,אבל לשון
עבר משמע בגלל שהבית חרב בעבר לכן אין אנחנו יכולים להקריב,
וגם אם היה לנו אפשרות אי אפשר להקריב ,דהוא הלכתא למשיחא,
וכמושנ"ת לעיל.
ויהי רצון שנזכה בקרוב ממש לאכול מן הזבחים ומן הפסחים
אשר ירצה דמם על קיר המזבח ,אשר יתנוסס בבית הבחירה,
במהרה בימינו אמן.
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איתרי די בכל אתר
הגאון רבי ישראל דז'מיטרובסקי שליט"א
המשך מעמוד 15

נחשב הכל כנעשה ע"י הישראל ומהני מחשבת לשמה וכ"ד עוד
גדולים וכן הסכים האחיעזר [ח"ג סי' ס"ט אות ה'] .לעומ"ז המחזה
אברהם והדברי חיים החמירו לפסול זה ,וכן סברו בעל חידושי
הרי"מ והאבנ"ז( ,והיה להם טעמים נוספים לפסול וגם מחמת
קלקול של שאריות חמץ).
בזמננו שהמכונות פועלות ע"י חשמל ג"כ נחלקו הדעות יש
הסוברים שהלחיצה על הכפתור והפעלת המכונה החשמלית
אינה נחשבת מעשה אדם לענין לשמה ,כ"ד המהרש"ם (ח"ד סי'
קכט) אלא שכ' לסמוך בדיעבד על סתמא לשמה וכן החמירו בזה
מפוסקי זמנינו ,המנחת יצחק ח"ב סי' צו-צח אלא שלענין לשמה
במצה צידד יותר להקל מאשר לדין לשמה ,בטויית ציצית ,וכ"ד
האור לציון (ח"א סי' ב) ,מאידך מנהג גדולי ירושלים היה שיוצאים
במצות מכונה ידי לשמה וכן נראה מדברי החזו"א בסי' ל"ו ס"ק
א-ב שכתב שמכונה חשמלית או ע"י קיטור נדונת כמעשה אדם
ובסי' ו' סק"י כתב להתיר גם מדין סתמא לשמה ,וכ"ד האחיעזר
ח"ג סי' ס .אולם למעשה בענין מצות מכונה החמיר החזו"א ויתבאר
להלן[ .ויש להדגיש שגם הסוברים שהפעלת מכשיר חשמלי אינה
נחשבת מעשה אדם לענין דין "לשמה" יסכימו שלענין מלאכת
שבת נחשב מלאכה גמורה דכך הוא דרך המלאכה והוי "מלאכת
מחשבת" וכמו שמצאנו כמה מלאכות שעיקרם ע"י כח אחר וחייב
כמו בצידה ע"י כלבים וכמו בנותן חיטים לרחיים של מים ועוד].

ב .צדדי הספק בהפעלת מכשיר חשמלי האם נדון
כמעשה אדם לדין "לשמה"
הבאנו שנחלקו גדולי ישראל האם יוצאים במצות מכונה ידי
לשמה ,והיוצא ממחלוקת זו שהמחמירים סוברים שאין זה נחשב
כמעשה אדם לענין דין לשמה והמקילים סוברים שנחשב מעשה
אדם .בדברי הגדולים המחמירים נאמרו שתי טענות ,חדא ,לדין
"לשמה" צריך מעשה אדם גמור כמו כח גברא בדין שחיטה ,כ"כ
המחזה אברהם [או"ח סי' ג] לענין טוית ציצית אבל נראה מדבריו
שלא החמיר אלא לענין טוית ציצית לשמה שהיא בכלל הנאמר
"גדילים תעשה לך "שבעינן עשיה דומיא דזביחה ,ולא לענין
לשמה במצות ,אבל המהרש"ק ועוד גדולים במודעה שפרסמו
החמירו בזה גם לענין לשמה במצות .הטענה השניה שגם אם
אין צורך במעשה בבחינת "כח גברא" מ"מ מכונה הנפעלת ע"י
זרם המים נדונת כבידקא דמיא בכח שני שאינו מעשה כלל אלא
גרמא לענין דיני התורה וה"ה לענין "לשמה" .וכן הפעלת מכשיר
חשמלי למחמירים שהבאנו לעיל אינו נחשב מעשה אדם לענין
דיני התורה המצריכים מעשה אדם.

ג .באור שנראה עיקר שא"צ "כח גברא" לדין "לשמה"
במצות
מצאנו שדין "כח גברא" הנאמר בשחיטה הוא דין מיוחד בשחיטה
[ולכא' כ"ה גם בנטילת ידים עיין בסי' קנ"ט ס"ז ואילך] ובשאר דיני
התורה א"צ כח גברא .וכמה ראיות לכך ,חדא ,מבואר ביו"ד סי' ג'
שאם נפלה סכין מחיקו ושחטה השחיטה פסולה משום שאין כאן
כח גברא ,מקור הדברים הוא מדברי הרא"ה בבדה"ב וגם הרשב"א
אעפ"י שצידד יותר להקל לדינא החמיר בזה ,ובבהגר"א שם כ'
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בזמננו שהמכונות פועלות ע"י חשמל ג"כ נחלקו
הדעות יש הסוברים שהלחיצה על הכפתור
והפעלת המכונה החשמלית אינה נחשבת מעשה
אדם לענין לשמה ,כ"ד המהרש"ם (ח"ד סי' קכט)
אלא שכ' לסמוך בדיעבד על סתמא לשמה וכן
החמירו בזה מפוסקי זמנינו ,המנחת יצחק ח"ב סי'
צו-צח אלא שלענין לשמה במצה צידד יותר להקל
מאשר לדין לשמה ,בטויית ציצית ,וכ"ד האור
לציון (ח"א סי' ב) ,מאידך מנהג גדולי ירושלים
היה שיוצאים במצות מכונה ידי לשמה וכן נראה
מדברי החזו"א שכתב שמכונה חשמלית או ע"י
קיטור נדונת כמעשה אדם.

"

שהשו"ע נקט לגמרי כהרא"ה .והנה מבואר ברא"ה שכה"ג לשאר
דיני התורה נחשבת נפילת האבן ממילא ,כמעשה אדם ,וזה לענין
נזיקין רציחה ושבת ואין זה בגדר גרמא אלא מעשה גמור כמבואר
בב"ק דף כ"ו ,ומ"מ לענין שחיטה אין זה נחשב מעשה זביחה
דבעינן שהשחיטה תבוא מכוחו ממש ואין כאן כוחו.
שנית ,מצאנו בשו"ע שם בסי' ז' שאם יש גלגל עם סכין
המסתובב ע"י המים וקירב צואר הבהמה לסכין המסתובבת וע"י
כך נשחטה הבהמה ה"ז פסול ,ומטעם דמעשה השחיטה נעשה
ע"י כח המים וכמש"כ שם הש"ך סק"ב[ ,אעפ"י שמבואר שם
בסי' ו' ס"ד שאם קרב צואר הבהמה לסכין שהיתה תקועה בכותל
והוליך והביא הצואר עד שנשחטה הבהמה ה"ז כשר ,שאני התם
שמעשה השחיטה נעשה ע"י כח האדם] ,והנה אופן זה שקירב
הצואר לסכין ונשחט ע"י הסכין עדיף ממצמצם שרק מנע האדם
לצאת מן המים ,ומצמצם חשיב מעשה אדם לענין רציחה ונזיקין
כמבואר בסנהדרין ע"ז ע"א ולדעת המאירי שם הוא מדין אדם
המזיק וכ"כ בבהגר"א סי' שפ"ז ס'ה ויש ראשונים שס"ל שחיובו
רק מדינא דגרמי .שלישית ,דעת החזו"א בסי' ל"ו שחרישה ע"י
שורים נחשבות מעשה גמור ובאר זה ע"פ הרמב"ן שכל שהאדם
כופה את השור למלאכתו ה"ז כלי האומנות שלו וחשיב מעשה
למלאכת שבת שביעית וכלאים כמבואר במכות כ"א ע"ב ,והרי
כה"ג לענין כח גברא בשחיטה ודאי אינו נחשב כח גברא שהרי
הכח הפועל הוא כח השור ,וחזינן שא"צ כח גברא לשאר דיני
התורה ומזה למד החזו"א שם שגם החורש ע"י מכונת קיטור או
חשמל נחשב מעשה גמור דידיה שהרי המכונה היא כל האומנות
של האדם דומיא דשור.
ולפ"ז נראה שא"צ כח גברא לדין עשיה לשמה במצות דלא גרע
משאר דיני התורה שחשיב מעשה גמור גם בלי כח גברא ,ואמנם
המחזה אברהם החמיר לענין טויה לשמה ,דדימהו לזביחה ,אבל

לענין מצה לא שמענו להחמיר ,וגם המהרש"ק שהחמיר נראה
שלא כיון לכח גברא גמור כמו בשחיטה ,ודעת רבים שגם בטויה
סגי במעשה רגיל של שאר דיני התורה ועוד פחות וכמש"כ החסד
לאברהם ,וכן בחזו"א סי' ו' ס"ק ט-י מבואר שבכל הדברים שהם
רק הכנת החפץ למצוה ולא גוף המצוה אין קפידא בעשיה מצד
עצמה ורק ההתחלה צריכה עשיה לצורך חלות דין לשמה.

ד .בדברי החזו"א שהפעלת מכונה ע"י לחיצת כפתור
הוי מעשה גמור
הבאנו בסעי' ב' שיש הסוברים שהפעלת מכשיר חשמלי אינו
נחשב מעשה דידיה לענין דין עשיה לשמה ,וסברתם היא שהאדם
רק עושה כעין גשר וממילא זרם החשמל עובר בחוטים ונמצא
שאין כאן עשיה דידיה ונדון כגרמא[ ,ולסברא זו יתכן שאפי'
הכח הראשון נדון כגרמא עפ"י מש"כ התבואות שור סי' ג' סק"ב
שפתיחת היד שעל ידה נופל הסכין גרע מבידקא דמיא ששם הכח
הראשון בא מחמת שחרור הלחץ של המים ונדון כתוספת של
מעשה דידיה אבל בנופל ממילא אין כאן תוספת וה"ה בגשר אין
תוספת כח].
אולם בדברי החזו"א סי' ל"ו ס"ק א-ב נראה שיש בהפעלת
מכונה שני טעמים להחשיבו כמעשה גמור ,בסק"א כתב שכאשר

שלום סי' מ"ז סקי"ד וסי' נ"ב סק"ט .וגם כאשר הפעלת המכשירים
החשמליים נעשית ע"י נתינת פקודה למחשב אם ההפעלה באה
מיד ,נראה שנדון כאשו משום חציו.
אמנם אין זה מפורש בחזו"א ,אבל בטעם השני של החזו"א,
לאחר שבאר שמדין חרישה בשורים למדים יסוד שכלי האומנות
של האדם שמשתמש בו למלאכתו נדון כמעשה דידיה לדיני
התורה ,כתב שה"ה המשתמש במכונת קיטור או חשמל חשיב
מעשה דידיה ,וכן מבואר באחיעזר ח"ג ס"ס ס' שחבור החוטים
של האלקטרי הוי מלאכת הבערה ממש.
וכיון שנראה עיקר שהפעלת מכשיר חשמלי חשיב מעשה גמור
דידיה לכל דיני התורה או מטעם אשו משום חיציו או מטעם שזהו
כלי האומנות שלו נראה דודאי חשיב מעשה לדין לשמה לעשיית
מצה כשאר דיני התורה [ובדין אשו משום חציו ישנם כמה שיטות,
אבל דעת רוב הראשונים שחשיב מעשה גמור לכל דיני התורה
אלא שאינו נחשב כח גברא] .

ה .הנותן חיטים או קמח למכונה שכבר פועלת האם
נחשב מעשה דידיה

בפעולות הנעשות במכונה החשמלית מצוי שנותנים את
החיטים למטחנה שכבר פועלת קודם לכן ,וכן את הקמח והמים
לתוך המערבל לאחר שכבר פועל וכן בהמשך הלישה נותנים
את גוש הבצק למכונה שכבר פועלת בסרט הנע והיא מרדדת
ולשה את הבצק ,באופן זה נראה שלא שייך להחשיב את הפעלת
אמנם אין זה מפורש בחזו"א ,אבל בטעם השני
המכונה כאשו משום חציו שהרי עדיין היה מחוסר הבאת החיטים
של החזו"א ,לאחר שבאר שמדין חרישה בשורים
וכד' למכונה ,אמנם יש לדון להחשיבו כעושה מעשה משום עצם
למדים יסוד שכלי האומנות של האדם
הכנסת החיטים או הקמח לתוך המכונה אשר פועלת מיד בדבר
הנפעל .והנה בשו"ע או"ח סי' רנ"ב ס"ה בענין הכנסת חיטין לתוך
שמשתמש בו למלאכתו נדון כמעשה דידיה
רחיים של מים דעת המג"א ,דאין זה מעשה טחינה דאורייתא כיון
לדיני התורה ,כתב שה"ה המשתמש במכונת
שהחיטים נטחנות מאליהן אבל דעת שאר האחרונים
קיטור או חשמל חשיב מעשה דידיה ,וכן
היא דהוי מלאכה דאורייתא כמש"כ הבה"ל שם,
מבואר באחיעזר ח"ג ס"ס ס‘ שחבור
אמנם מבואר באבן העוזר ס"ס שכ"ח שטעמו
הוא משום מלאכת מחשבת שנאסרה בשבת,
החוטים של האלקטרי הוי מלאכת
וא"כ משמע שלענין שאר דיני התורה הוי
הבערה ממש.
גרמא ולא מעשה בידים וכן הביא האחיעזר
ח"ג סי' ס' אות ד ה ו ,את דברי אבן העוזר,
וכן מצאנו בדברי הגר"א סי' שי"ד בענין
משליך כלים לתוך האש שאין זה סותר כיון
חורש ע"י לחיצת כפתור ומפעיל את מכונת
דהוי גרמא שהרי עצם סתירת הכלי נעשה
הקיטור נחשב כל ההמשך כאשו משום חציו
ע"י האש ממילא והוא רק צמצם הכלי בתוכה
וחייב בין לענין שבת ובין לשביעית ואמנם לא
וחזינן גם מדברי הגר"א שכה"ג אינו מעשה
אתפרש בחזו"א מה יאמר על מכונה חשמלית ,אבל
לשאר דיני התורה [ואפי' בשבת פטור בדבר שאין
ממש"כ שאם נעשה באופן של בידקא דמיא
זה דרך סתירתו] .וכן באר הגר"א בשו"ע אבה"ע
הגר"י דז'מיטרובסקי שליט"א;
בישיבתנו
האברכים
מחשובי
הישיבה,
בוגר
שמסיר המונע אפשר שרק הכח הראשון נחשב
סי' ה' סקכ"ט בבאור דברי הרמב"ם והשו"ע
מעשה דידיה לכאורה יצא שחבור החשמל
שאם סרס אדם ע"י שהושיבו וצמצמו בשלג
שנעשה ע"י פעולה חיובית של חבור המגע של חוטי החשמל פטור כיון שמצמצם לא התחדש אלא ברציחה ולא בשאר דיני
נחשב מעשה דידיה ,ואעפ"י שבתוך החוטים קיימת כבר זרימה התורה ומשמע שגם אם הביאו לשם וצמצמו עדיין נדון כמצמצם
של האלקטרונים ,כיון שאינם ניכרים לעין הרואה הרי מבחינתינו (דלא כדעת התוס' סנהדרין עז ע"א ד"ה סוף) ,וכ"מ בדין הרחיים
יש כאן הולדה של כח חדש שמפעיל את המנוע וכ"כ בספר נתיבות הנ"ל.

"

"
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איתרי די בכל אתר
הגאון רבי זאב גולדברג שליט"א
המשך מעמוד 15

להמשיך ולהתבונן ביסוד זה אשר הינו בעל משמעות הנוגעת לכל
צורת ההסתכלות על החיים .לשם כך נקדים דברים מהגר"ש פינקוס
זצ"ל.
נתבונן בתחילה בפרשת העקידה [בראשית כ"ג ,ג'  -ה']" :וישכם
אברהם בבקר ויחבוש את חמורו ויקח את שני נעריו אתו את יצחק
בנו ויבקע עצי עולה ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלהים:
ביום השלישי ויסע אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק:ויאמר
אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד
כה ונשתחוה ונשובה אליכם".ובמדרש [ויקרא כ' ,ב']...":א"ל הקדוש
ברוך הוא' :קח נא את בנך' ,והלך אברהם מהלך ג' ימים ,לאחר ג' ימים
ראה ענן קשור על גב ההר ,א"ל בני ,רואה אתה מה שאני רואה .אמר
ליה הן ,מה אתה רואה? אמר ליה ענן קשור על גב ההר אני רואה.
אמר לישמעאל ולאליעזר רואים אתם כלום? אמרו ליה לאו ,א"ל
הואיל ואינכם רואים כלום ,וחמור זה אינו רואה' ,שבו לכם פה עם
החמור'-עם הדומים לחמור"
פשטות דברי המדרש ,שאברהם ויצחק ראו ענן קשור ואילו
ישמעאל ואליעזר כלל לא ראו 4ואולם הגר"ש פינקוס זצ"ל פירש,
שגם הם ראו ענן קשור על ההר ,שהרי זו מציאות גשמית ברורה,
אלא שראיה זו שנשארה רק בצד החיצוני של הדברים  -הם ראו
ענן ותו לא .התפיסה שלהם בענן היתה תפיסה של חמור- 5תפיסה
גשמית חיצונית ,כך היתה תפיסת אליעזר וישמעאל .אולם ,אברהם
ויצחק התבוננו בענן ,ואחרי ההתבוננות ,ראו בו גילוי שכינה .עכ"ד.
'עם הדומה לחמור' – כ'אני וחמורי נאכל' ,תפיסה כוללת על
המציאות
נ' בעז"ה להוסיף בעקבות המבואר לעיל ,שהביטוי 'עם הדומה
לחמור' ,אינו ביטוי בעלמא שאליעזר וישמעאל לא ראו וכחמור
שאינו רואה ,אלא ביטוי זה חוזר לאותם דיבורים שהיו בין הקב"ה
ואדה"ר אחר החטא .הלא בתחילה חשש אדה"ר – 'אני וחמורי נאכל
באבוס אחד' ,ונתבאר שאכן כך הוא המצב הפשוט ,אם האדם לא
מתאמץ להתהפך לאדם.ואם שהגמ' ,בפשוטו ,עוסקת רק לעניין
אכילה ,אך לדרכנו כעת [וכפי שנתבאר גם בבי"ש] ,כוונת הדברים
הרבה יותר רחבה.
כל אדם באשר הוא ,יכול לתפוס את הדברים בצורה החיצונית
שלהם ,בלא בירור ,בלא הוצאת הסיגים ,בלא י"א מלאכות דפת,
וכאשר כן ,הרי תפיסתו – תפיסת חמור ,ראייתו – ראיית חמור,
והבנתו – הבנת חמור' .אני וחמורי נאכל באבוס אחד' הוא ביטוי
הנוגע לכל מערכת החיים של האדם ,כיצד הוא מתבונן בדברים –
כאדם או כחמור .כדי להתבונן כאדם ,צריך מאמץ וטרחה רבה.
כשהגיעו להר המוריה ,שאל אברהם את הנערים מה הם רואים?
 .4לכאורה הטעם שלא ראו הענן ,כי היה ענן עם גילוי שכינה השייך דווקא לנביאים ,וא"כ,
וכי מי שאינו נביא או קדוש כאברהם ויצחק ,ואינו רואה הענן ,וכי חמור יקרא? ולמדנו מזה
דבר נורא ,שאכן ,אנו כחמורים ,כי האדם כאדם עם צורת אדם אמיתית ,צריך לראות שכינה.
ואם אינו רואה ,חסר בצורת אדם שלו .וג"ז עולה לנכון עם האמור במאמר זה.
 .5למרות האמור ,עלינו להדגיש ,שאליעזר היה צדיק הדולה מתורת רבו ,והפך מארור
לברוך ,ועיין השגת הראב"ד על הרמב"ם בהלכות ע"ז [י"א ,ד'] ,ואשר ממנה שמענו מעלותו
של אליעזר וצדקותו .אכן ,סו"ד עליו נאמר 'עם הדומה לחמור' .ונ' שהנושא הוא ביחס
למושג עבד באופן כללי ,ולאו דוקא לאליעזר שהיה צדיק ,והרי צדקותו היא זו שבסופו
של דבר הפקיעתו מעבדות ,א"כ אינה שייכת למהותו כעבד ,ולא עליה אנו מדברים כלל.
גם יתכן שעדיין לא היה בדרגה לראות את הענן ,או שכעבד היה מופקע מזה .ומ"מ בחז"ל
מבואר שהיה צדיק .ועיין בהערה הקודמת ,וי"ל שהדברים שנויים בערכים ,ואם שאליעזר
היה מופקע רק מגילוי שכינה ,אך למדנו מזה עכ"פ את עיקר ההבדל בין מבט אדם למבט
חמור .ובחמור עצמו ,יש הדרגות התחתונות שהם דרגות הבסיס בכל אדם .כל דברינו
במאמר זה ,בהתאם בהתאם להערה זו.

והם ,הנערים ,ראו כחמור -כאותו חמור שאדם אוכל עמו באבוס
אחד ,לכן אמר להם אברהם 'שבו לכם פה עם החמור' ,מי שתופס
את המציאות במבט החיצוני השטחי שלה – הרי מקומו עם החמור
– באבוס אחד ,הוא שייך למציאות של 'קוץ ודרדר' בלא זליגת
הדמעות ,בלא 'בזעת אפיך תאכל לחם'.

ג .רשעים בחייהם חשובים כמתים כי תופסים את
הבריאה כדבר מת.
כמובן ,מיותר להדגיש ,שכאשר אנו אומרים מבט ותפיסה של
חמור ,איך המכוון לאנשים חלושי כח האינטלקט והאינטליגנציה,
לא ולא ,כי על כן ,יתכן אדם חכם מאוד ,ואעפ"כ התפיסה שלו תמיד
חיצונית ,נמוכה ,רדודה .אדם יכול להיות גאון בתחום ההשכלה
החיצונית של הדברים ,ואינו שם לב לאור הפנימי המסתתר – לחיים
המפכים בפנים ,אינו טורח לברר ולכנוס אל האמת עצמה ,ומימלא
נשאר עם השגה שטחית ,אשר ,תהא חכמה ככל שתהא הינה השגה
של חמור .ההשגה הפנימית היא לעולם השגה של חיים ,השגה
שהיא מעבר לגבולות החוקים והנוסחאות שבדברים אשר מהווים
תמיד את הצד החיצוני בדברים.
בכדי שהדברים יובנו על נכון ,נקדים דברים ממו"ר הגר"מ שפירא
זצ"ל:
במדרש [תנחומא ,סו"פ ברכה]..." :רשע בחייו חשוב כמת ,מפני
שרואה חמה זורחת ואינו מברך 'יוצר אור' ,שוקעת אינו מברך 'מעריב
ערבים' ,אוכל ושותה אינו מברך עליה ,אבל הצדיקין מברכים על כל
דבר ודבר שאוכליו ושותין ושרואין וששומעין וכו'"
ביאור הדברים[עפ"י הבנתי] :המציאות כמו שהיא ,יש בה חיות וכן
העדר חיות – מוות; צומח הוא סוג של חיות ,ויתר על כן – בעל חי,
ויותר עוד – אדם
אבל אבן אין בה חיות כל עיקר ,היא מציאות דוממת ,נטולת חיות.
ברם ,אליבא דאמת ,אין הדברים נכונים ,כי הרי כל הבריאה היא
בצורת וקומת אדם ,והקב"ה (במדה הנקראת 'אלוקים חיים') כביכול
מצטרף אליה כנשמה בגוף ,להחיותה ולהעמידה ,וא"כ המדה הזו,
כביכול ,נותנת חיים לבריאה ,עד שכל הבריאה הופכת להיות מציאות
של חיים – אדם שלם .ועל כן ,גם הדומם – העפר ,ולחלופין השמש
והירח ,כולם מציאות חיה ,חיים מכח חי העולמים .ממש כפי שהגוף
לכשעצמו – הינו פגר מת ,וכאשר מצטרפת אליו נשמת חיים ,הופך
למציאות חיה ,כך גם כן העולם [שכשהוא לעצמו – אין בו חיות כלל
ועיקר] ,הופך למציאות של חיים.
הסיבה שאנו איננו תופסים את הבריאה באופן זה ,נובעת
מהעבודה שאנו רואים וקולטים רק את חיצוניות הדברים .ועוד ,אנו
תופסים אלא קטע קטן מהבריאה ,ואותו הקטע נדמה לנו כנטול
חיות ,חלילה ,אך לא כך הם פני הדברים.

משל מנמלים ההולכים על הגוף
נשתמש בדוגמא כדי להבהיר הדברים :נמלים הולכות על גוף
האדם ,נשאל אותן ,היכן אתן? בוודאי תאמרנה' :אנו ביער עבות,
מסביבנו עצים מתמרים וכו' וכו' ,והאדמה מוצקה ויבשה' .אולם,
האמת אינה כן; הנמלים הולכות על גוף חי – גוף אדם ,אלא שטח
עיניהן מראות .התפיסה שלהם היא קטנה מאד – מסוימת מאד.
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שואלין ודורשין
מורנו הגר"ש גלבר שליט"א

"סבתא סורגת" בשבת
שאלה
לכבוד הרה"ג רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
כדרכם של משחקים שיש להם תקופות ...התחדש לאחרונה
משחק של חוט שאפשר לעשות בו צורות שונות ומשונות ,בשפת
הילדים :סבתא סורגת .יש ילדים מומחים היכולים לעשות סולמות
מגדלים וכדו' ,ומעבירים את החוט מיד ליד ,וכל אחד עושה צורות
שונות אחרות והמומחים יכולים לעשות צורות שונות ומיוחדות,
סולם יעקב ,מגדל אייפל ,מכנסיים ,נעליים ,קרניים ,בקבוק ועוד.
לאור זאת נסתפקו הלומדים אם יש בזה איסור לעשותו בשבת,
כיון שאין לעשות צורות בשבת ,או שמא כיון שהוא דבר שאינו
מתקיים ,אין בזה איסור?

תשובה
מעיקר הדין אי אפשר לומר שזה אסור,
אבל בכל זאת אין זה ראוי למשחק לילדים
שהגיעו לחינוך ,כי אין זה כבוד השבת
לשחק בעשיית צורות.

"

בשמירת שבת כהלכתה כתב בשם
מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל לגבי
עשיית צורות מאבני פלא ,שרגילין
לעשות בהן צורות שונות ,וכיון שאין
מחוברות זו לזו אפשר דחשיב כל פעם כעושה
דבר חדש ,אך מ"מ עכ"פ לקטן שלא הגיע
למצוות אין לחוש.
מקורות ונימוקים

"

"

אין לאסור זאת משום עשיית צורות ,דכיון שהצורה
עצמה אינה קיימת אלא כשמחזיקים את החוט ביד,
ואם מרפים את היד ממנו הכל מתפרק  -לא מצינו
בכה"ג איסור של כתב או צורה שאינם מתקיימים.

"

בידיו ,אבל כשעזב את ידיו הצורה מתפרקת ,ונמצא
שזה כעין כתיבה אותיות באויר ,שהרמ"א התיר
לכתבו.
ודוגמא לכך מפריסת טלית שכתב
בתהלה לדוד (סימן שטו סק"ט) שאם
אינו מתקיים אלא ע"י שאוחזין אותה
בידים אינו חשיב אוהל ,אפילו אם
עושין כן כדי להגן בפני הגשם.
ובשמירת שבת כהלכתה (פרק
טז הערה נז) כתב בשם מרן הגרש"ז
אויערבך זצ"ל לגבי עשיית צורות מאבני
פלא ,שרגילין לעשות בהן צורות שונות,
וכיון שאין האבנים מחוברות זו לזו אפשר
דחשיב כל פעם כעושה דבר חדש ,אך מ"מ עכ"פ
לקטן שלא הגיע למצוות אין לחוש.
ויש להוסיף מה שכתב במקור חיים ,בנין של הבל שעושים
הילדים מתפוח ואגסים ,דמות מגדל ובור ,או כדמות כל דבר יש
למחות ממה שכתב בשו"ע סימן ש"מ ס"ד.
לאור זאת נראה שאמנם מעיקר הדין אי אפשר לאסור לעשות
את צורות אלו ,כיון שהוא צורה שאינה מתקיימת ,אבל בכל זאת אין
זה משחק הראוי בשבת לעשות צורות למרות שאינם מתקיימת.

כתב בשו"ע (או"ח סימן ש"מ ס"ד) יש ליזהר שלא לכתוב

באצבעו במשקין על השלחן או באפר .והוא הדין עשיית צורה ,הערת מורנו הגר"ש גלבר שליט"א:
וכתב במשנה ברורה (ס"ק יח-יט) אף דמדאורייתא אין איסור
אלא בכותב בדבר המתקיים ,אפילו הכא מדרבנן אסור אף באינו
מתקיים ,וכתבו האחרונים דאפילו אם כתב בהמשקין על דבר
שאינו מתקיים ,כגון על עלה ירקות וכיו"ב אפילו הכא מדרבנן
אסור .והוסיף (סק"כ) וכן אסור לרשום כמין אותיות על החלון
זכוכית בימי הקור שהם לחים מן הקור.
וכתב במקור חיים (קיצור הלכות סימן שמ סק"ד) אסור לעשות
תמונה בחוט על השולחן או באצבעות ידיו ,שעושים הנערים כמה
מיני תמונות מיד ליד.
אמנם לכאורה יש לחלק ,שהתם הצורה מתקיימת קצת ,וגם דברי
המקור חיים אמורים כאשר עושה על השולחן ,ויכול להתקיים
קצת מצד עצמו ,אבל הכא אינו מתקיים כלל ,אלא אם כן מחזיקו

לענ"ד אין לאסור זאת משום עשיית צורות ,דכיון שהצורה
עצמה אינה קיימת אלא כשמחזיקים את החוט ביד ,ואם מרפים
את היד ממנו הכל מתפרק  -לא מצינו בכה"ג איסור של כתב או
צורה שאינם מתקיימים.
ומה שהביא הגר"י זילברשטיין שליט"א מספר מקור חיים
(קיצור הלכות סי' ש"מ ס"ק ד) דאסור לעשות צורה באצבעות
ידיו ,לכאורה לא נהגו איסור בזה ,ומצוי שילדים משחקים בכתב
אצבעות ועושים באצבעותיהם צורות המסמלות אותיות  -אף
כשהצורה דומה לאות ,כגון עשיית עיגול באצבעות מציינת אות
פ' ,ולא שמענו אוסרים בזה.
ונראה לענ"ד שאין לחלק בין עשיית צורות באצבעות עצמן או
בחוט המוחזק ע"י אצבעות.
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לפי תפיסתן ,נדמה להן שאותו קטע בגוף שעליו הלכו ,הוא אדמה
דוממת ונוטלת חיות.
זהו ההבדל היסודי בין הצדיקים אשר מברכים על כל מציאות,
גם על הדומם; כל המציאות הופכת אצלם לדבר חי .זאת לעומת
הרשעים ,שגם את בע"ח תופסים כנטולי חיים באמת .הרי הרשעים
כ"כ הוציאו את המשמעות מהעולם ,את הפנמיות ,עד שגם את
האדם מבחר היצירה ,הפכו לחיה ככל החיות ,יצור מכני דטרמיניסטי
וחסר משמעות .לדידם ,גם האדם הוא מכונה טכנוקראטית .נטולת
בחירה ,עצמיות ומשמעות ,ולמעשה :נטולת חיים; 'רשעים בחייהם
קרויים מתים'.

במבט קדושה – המציאות חיה ,ויש בזה דרגות שונות
למדנו שבמבט של קדושה – מהופכים הדברים להיות חיים .והדבר
פשוט ,שגם בזה ישנם מדרגות שונות ,וככל שרמת הקדושה עולה
[הן במקומות הן בנפשות] ,כן ניכרת הבריאה יותר כדבר חי .ושוב
הננו חוזרים ואומרים ,שזהו ההבדל היסודי בין התפיסה של חמור –
עם הדומה לחמור ,לתפיסה של אדם .כל אדם נברא באופן הטבעי
כבהמה – כחמור ,ועל ידי מאמץ וטורח יכול למצוא את הפנמיות
ולהפוך לאדם חי.

ד .מצרים – 'בשר חמורים' ,מקימים את ה'אני וחמורי'

ה.
ביארנו בס"ד שהאומה המיצרית היא ה'אני וחמורי' באומות .נראה
כעת שעם ישראל הם ה'אדם הגדול בענקים' [יהושע י"ד ] – זה
אברהם ,למה קורא אותו 'גדול'? שהיה ראוי להבראות קודם לאדם
הראשון ,אלא אמר הקב"ה ,שמא יקלקל ואין מי שיבא לתקן תחתיו,
אלא הרי אני בורא את האדם תחלה שאם יקלקל יבא אברהם ויתקן
תחתיו".
אברהם מתקן את חטא אדה"ר ,מפקיע ממהלך של 'אני וחמורי',
וכך התקדם התיקון ונמשך ע"י יצחק ויעקב [כמבואר בגמ' שבת
קמו ,].עד שירדו למצרים ,וכמבואר ברמב"ם [תחילת הל' ע"ז]" :והיה
הדבר [-הלימוד הגדול של אברהם אבינו – ידיעה את ה' ושמירת
דרך ה'] ,הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם ,ונעשית בעולם
אומה שהיא יודעת את ה' ,עד שארכו הימים לישראל במצרים ,וחזרו
ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן וכו',וכמעט קט היה העיקר
ששתל אברהם נעקר ,וחוזרין בני יעקב לטעות העולם כו'" גלות
מצרים ניסתה בכל הכח להחזיר את אותו צורת אדם שנוסדה בעולם,
למצב הטבעי של 'אני וחמורי נאכל באבוס אחד' ,זו עצם גלות מצרים
הטעמת הדברים עפ"י דברי מו"ר הגר"מ שפירא זצ"ל ,דהנה
מצרים היא שורש הגלויות [אריז"ל,ליקוטים פ' שמות] ,ולכאורה,
הרי היו גלויות יותר קשות ורעות ממצרים,ובמה והיאך היא השורש?
באר מ"ר ,שעומק הגלות מיוחס דוקא למצרים ,ומשום שמצרים
לא השליטה גלות מבחוץ על האדם [תהא קשה ככל שתהא] ,אלא
הפכה אותו לעבד בעצם לאישיות של עבדות-נטולת זהות ,נטולת
אישיות ..גלות מצרים העמידה את האדם במהלך של עבד עד שלא
היה בפניו מחשבה אחרת [ולכן אין עבד בורח ממצרים ,ולא מפאת
חומותיה הגדולות] .זו עצם הגלות באמת ,הפקעת החפצא של
'בן חורין' .הגלויות האחרות ,הגם שהצרו מאד ,אך לא יכלו לנגוע
בנקודת הבן חורין שבאדם.
עכ"ד.
מהו גדרו של עבד -חומר בלא שום צורה ,העבד בהפקירא ניחא
לי' ,פריצה לי' ,זילא לי' [גיטין יג ,].אין לו יחס ,ועליו נאמר בהדיא
שהוא 'עם הדומה לחמור' [ב"ק מט .].עבד הוא האוכל עם החמור
בפועל באבוס אחד .וזה היה עומק גלות מצרים ,להפקיע את ה'אדם
הגדול בענקים' שהעמיד אברהם ,להחזיר את הכל בחזרה ל'אני
וחמורי'.

ברצוננו להתבונן [בעקבות האמור לעיל]; האם ישנה אומה
שקרובה מציאותה ומשתווה באופן יותר בולט לחמור? וכן לחילופין,
האם ישנה אומה שמציאותה קרובה יותר ל'בזעת אפיך תאכל לחם'?
כמדומה שהתשובה לשאלה זו פשוטה :האומה המצרית ,היא
המקבילה באופן בולט לחמור; מצרים היא היא בחינת החמור
באומות ,ועליה נאמר [יחזקאל כ"ג ,כ']" :בשר חמורים בשרם".
ובתנחומא [ויחי,ג']" :יעקב אמר ,שלא יפדו בי המצרים שהן משולין
לחמורים וכו' ,ואני משול כשה וכו' ,וכתיב (שמות י"ג) ,בטעם מצות
פטר חמור' " :פטר חמור' –ולא פטר שאר בהמה טמאה ,גזרת הכתוב
הוא ,לפי שנמשלו בכורי מצרים לחמורים" [וע"ע בפרוש ה'אלשיך'
שמות ל"ד ,כ'] .אף כמו"כ ,עיין הרמ"א בספר 'תורת העולה' [ג' ,נ"ד]
המבאר את קרבן העומר בט"ז ניסן" :כבר כתבתי ש[-העומר] בא מן
השעורים זכר ליציאת מצרים שהיו דומים לחמורים ,מאכלן מאכל
בהמה" .בנוסף ,המהר"ל בספר הגבורות [פ"ד ,וכן בעוד מקומות
בספר ובשאר ספריו] מאריך מאד שמצרים היא האומה המיוחדת
לחומר [אשר החמור משול אליו].
מכלל הדברים למדנו ,שמצרים היא האוכלת עם החמור באבוס ו .יציאת מצרים ומתן תורה-הפקעה ממהלך 'אני וחמורי'
מתוך כך אנו מבינים שיציאת מצרים נועדה גופא להפקיע ממהלך
אחד ,התפיסה שלה תפיסת חומר בלבד ,בלא שום צורה ,בלא שום
מציאות פנימית חיה ,בלא שום הבנה מהותית בדבר ,בלא שום 'אני וחמורי' :יציאת מצרים,
משמעה :יצירת צורת אדם העומדת בפ"ע במקומה המתאים,
צורת אדם[ועל כן אין בה גם גשם ,אלא':והשקית ברגלך כגן הירק;
אין במצרים נשיאות עיניים כלפי מעלה ,אין בהם שום שייכות אל ובוודאי דבר זה חל בתהליך והשלמתו-מתן תורה ,אשר עליו נאמר
שזכו למדרגת אדה"ר קודם החטא או קרוב לה [שבת קמו .ועוד].
מערכת הפנים של המציאות ].
גלות מצרים היא המהלך של 'קוץ ודרדר תצמיח לך' ,ואז כלל
גלות מצרים – הכנסת האדם למצב 'אני וחמורי'
ישראל זלגו עיניהם דמעות ,ואמרו:אני וחמורי נאכל באבוס אחד'-
דברים אלו פותחים פתח בהבנת גלות מצרים בכלל .האומה
וכי נהיה כהמצרים אשר הם כחמורים ממש?! אמר להם הקב"ה
המצרית היא אשר מחזיקה בעוז במהלך של 'אני וחמורי נאכל
'בזעת אפיך תאכל לחם' -תוכלו לצאת ממצרים [עם רוב הקושי של
באבוס אחד' ,בכך היא מפקיעה לגמרי מצורת אדם אמיתית ,מאותה
השעבוד אשר מוגדר בתורה ככור הברזל ,אשר הצורף מצרף בו את
מציאות של 'בזעת אפך תאכל לחם'.
הזהב] ,וע"י כן ,תהיו מוכשרים לדרגת אדם אוכל לחם.
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נ' שלכן מקריבים בחג השבועות-שתי הלחם שהם מאכל אדם.
בתחילת היציאה -הקריבו מנחת העומר משעורים -מאכל בהמה,
וכדברי הרמ"א לעיל ,שהשעורים זכר ליציאת מצרים שהיו דומים
לחמורים .ונתעלו מכוח היציאה -גוף היציאה ,ובתוספת עבודה
בירור ומאמץ-ספירת העומר [המקבילה לי"א מלאכות דפת] ,עד
6
שהגיעו למתן תורה ,ואז נשלמה הכוונה העליונה להיותן אדם.

שנים ,שבהם לא הכיר את בוראו ,א"כ היה בזה השלמת נסיונו של
אברהם ,שהניסיון העשירי שלו היה עקידת יצחק].

ח .מעמד הר סיני-הפקעת 'אני וחמורי' של מצרים
יצחק שייך לצורת אדם דקודם החטא-תחיית המתים

מעתה ,כמה נפלאים הדברים-הקבלת מעשה אבות למעשה
הבנים .מעשה הבנים -יציאת מצרים והשלמתה במתן
ז .עקידת יצחק ' -מעשה אבות' של מתן תורה
תורה -העמדת צורת אדם חדשה המופקעת מ'אני
היחס שבין יצחק בעקידתו לבין מתן תורה
וחמורי נאכל באבוס אחד של מצרים' ,מאותו אם
נחזור כעת לתחילת הדברים ,ונקדים עוד :הנה
הדומה לחמור .מעמד הר סיני הוא הוא העמדת
כידוע 'מעשה אבות סימן לבנים' [רמב"ן י"ב ,י"ב].
צורת אדם חדשה ,ואז נקראו גאולים כי שבו
ויש לעיין ,היכן הוא מעשה האבות של המעמד
למעלת אבותם [רמב"ן הקדמה לשמות] .וע"ע
הגדול ביותר-מתן תורה? נראה להציע שזהו 'עקידת
במהר"ל ב'באר הגולה'[ ,עמ' פ"א].
"...לפני
יצחק' .מקור לדברים בטור או"ח [סי' תי"ז]:
כדרך שביארנו בס"ד את מעשה הבנים ,כך
שהמועדים נתקנו כנגד אבות וכו' ,שבועות כנגד יצחק,
ממש מתפרש מעשה האבות -עקידת יצחק .עקידת
שתקיעת שופר של מתן תורה היה בשופר מאילו של הגר"ז גולדברג שליט"א ,אברך יצחק היא חזרה לאותה צורת אדם של קודם החטא,
יצחק" .ובמדרש [בראשית נ"ו ,א']" :ויהי ביום השלישי בכולל בית הלל ,בוגר הישיבה וכידוע בחז"ל שיצחק נקרא 'קץ-חי' ,כיון שהוא שייך
ותלבש אסתר מלכות וכו' ,באיזה זכות? רבנן ורבי
למערכת החיים של הקץ ,של עולם התחיה .בברכת
'ויהי
שנאמר
לוי :רבנן אמרי-בזכות יום השלישי של מתן תורה,
'גבורות' שהיא היא ברכת יצחק ,עוסקת בתחית המתים .ובפרקי
ביום השלישי בהיות הבקר' ,ור' לוי אמר -בזכות של יום שלישי דר"א [פרק ל']" :ר' יהודה אומר ,כיון שהגיע החרם על צווארו ,פרחה
של אברהם אבינו שנאמר' ,ביום השלישי וירא את המקום מרחוק' ויצאה נפשו של יצחק ,וכיון שהשמיעה קולו בין הכרובים ,ואמר
מה ראה? ראה ענן קשור בהר ,אמר דומה שאותו מקום שאמר לי לו':אל תשלח ידך' ,נפשו בחזרה לגופו ,וקם ועמד יצחק על רגליו,
הקב"ה להקריב את בני שם" .ועיין היטב במהר"ל ['נצח ישראל' וידע יצחק שכך המתים עתידים להחיות ,ופתח ואמר 'ברוך אתה ה'
פי"ג] ,שהקדמת 'נעשה לנשמע' [אשר היא היא הצד שלנו במתן מחיה המתים'" הרי לן שיצחק הוא חזרה לאותו צורת אדם דקודם
תורה] ,שורשה ביצחק בעקידתו ,ולכן דוקא יצחק מלמד זכות בכח החטא ,ולמעשה ממש כך היה גם במתן תורה ,כמבואר בגמ' שבת
אמירה זו [שבת פט.]:
[פח ].שעל כל דיבור ודיבור פרחה נשמתן.
זאת ועוד ,המאפיין העיקרי של מתן תורה -היראה הנוראה שהיתה
מעתה חוזרים אנו להתחלת הדברים ,לבאר הטעם ש'עם הדומה
בו ,כמבואר בפסוקים בפרשת יתרו ובפרשת ואתחנן ,והיא היא מידת לחמור' יתחדש בפרשת העקידה דוקא .עד עתה היו הדברים
יצחק-פחד יצחק .וכך לשון הגמ' במסכת נדרים [כ":].תניא' ,בעבור סתומים ,כעת נפתח הסתום .מעשה העקידה נועד להעמיד את
תהי' יראתו על פניכם' -זו בושה' ,לבלתי תחטאו'-מלמד שהבושה צורת האדם הנכונה -אדם אתם ,ועל כן ,מתחייב מזה ששם גם כן
מביאה לידי יראת חטא וכו' .מכאן אמרו ,כל המתבייש לא במהרה תהא הפקעה מה' אני וחמורי נאכל באבוס אחד' וכך באמת אירע,
הוא חוטא ,ומי שאין בו בושת פנים ,בידוע שלא עמדו אבותיו על כאשר לא ראו הנערים [אליעזר העבד ,וישמעאל בן המצרית] את
הר סיני" .והרי בושה היא היא מדת יצחק ,כמבואר בגמ' יבמות הענן ,לא ראו הפנימיות על כן אמר להם אברהם':שבו לכם פה עם
[עז ].ובמפרשים שם .כמו"כ ,מעמד הר סיני היה מהלך של התחלת החמור' -עם הדומה לחמור.
העבודה ,וככתוב [שמות ג' ,י"ב]":בהוציאך את העם ממצרים תעבדון
את האלוהים על ההר הזה" ,והרי זה הוא בעצמו ענין העקידה ,שכל
הפקעת 'אני וחמורי של ה'עם הדומה לחמור'
עיקרה התחלת עבודה ,והרי עמוד העבודה כנגד יצחק [כמבואר
נמצאנו למדים ,שהשארת הנערים עם החמור והליכת יצחק
בחז"ל ,ובספה"ק].
עם אברהם להשתחוות ,אין זה מעשה שולי [ומדוע בכלל התורה
משכך ,נראה ש'ענן קשור על ההר' כשראו אברהם ויצחק ,היה צריכה להביאו] ,אלא הוא מעניין הגדרת העקידה בעצמה-העמדת
בדומה למה שנאמר במתן תורה [שמות י"ט ,ט"ז]":ויהי ביום השלישי צורת אדם חדשה המופקעת מ'אני וחמורי נאכל באבוס אחד'-מ'עם
בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר".
הדומה לחמור'.
נמצאנו אומרים-מעשה העקידה הוא מעשה האבות של מתן
תורה .או כלך לדרך זו :מעמד הר סיני הוא מעשה העקידה של כלל הדברים:
גם בפרשת העקידה וגם במצרים ,בתחילה יש מהלך של חמור-
כלל ישראל ,כאשר הקדימו נעשה לנשמע ובזה מסרו עצמם אל ה',
כדברי המהר"ל[ .ונפלא שביו"ט שני של שבועות נעקד הגר צדק 'אני וחמורי באבוס אחד' .היציאה ממצרים .ולחלופין ,התחלת
מוילנא ,וידוע בשם הגר"א שהיה השלמת עניינו של אברהם אבינו-ג' העקידה הם ההתרוממות מהמהלך הזה ,ותפיסת המציאות כאדם.
' .6בזאת אפיך תאכל לחם' כוללת ב'סוגי עבודות המקבילות לעשה ולא תעשה :האחת :וזו עבודתנו .מהלך זה נובע מחטא אדה"ר ,כאשר נגזר עליו להיות
הפרדת הסיגים וכו' ,הסרת המערכת השלילית ,וזה נעשה על ידי קושי הגלות והשעבוד .כחמור ,עד שיעמיד עצמו כאדם.

השניה :תיקון מעשי של הצטרפות למערכת הפנים ,וזו היתה עבודת ליל פסח עם ספירת
העומר מיום יציאתם ועד מתן תורה.
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זכרון להולכים

הרה"ח רבי חנוך וינדרבוים ז"ל

הרה"ג רבי אברהם יואל ברון זצ"ל

ביום חמישי י"ט טבת תש"פ
התקבלה הבשורה המרה על
פטירתו של הרה"ח גרשון חנוך
הלוי וינדרבוים ז"ל מתלמידי
הישיבה ובוגריה.
גרשון חנוך נולד ברמת גן
ובשנות בחרותו למד בישיבת
"איתרי" ,שם קיבל את אהבת
התורה ומסירות נפש עבורה .אהבתו
לתורה לוותה בגבורה גם כאשר יצא לפרנסתו ,ובמשך שנים
רבות היה עולה פעם בשבוע לשיעור עם ידידו הרה"ג ר' גיורא
דרקסלר שליט"א ,ושנים למד עם בחברותא עם חברו לישיבה
הרב יעקב יעקובוביץ שליט"א ,לימוד שהיה מלא חיות ושמחה.
אהבת התורה הביאה אותו לפתוח ולייסד שיעורי תורה ,כאשר
הוא עצמו דואג להזכיר מידי יום למשתתפי השיעור שלא
ישכחו לבוא ,והוא עצמו היה חלק חשוב ומשמעותי בשיעור.
במאמצים כבירים ובכוחות על אנושיים היה מגיע מידי יום
לכולל "חמדת צבי" ושם כתמיד היה הרוח החיה ,שואל ומפרק
בהבנה ובבהירות.
כשנפגשו איתו אנשים בני תורה וצורבא מרבנן היה תמיד
מעלה פנינים שחשב והגיגים ששקפו את התנהגותו ואת
מאווייו .בתעצומות ובגבורה העמיד על תילה את ישיבת "בית
יוסף  -נובהרדוק" של הרב נתן יברא ,בעיירה בוסייר שבצרפת,
היה נוסע לשם לעיתים תכופות והיה להם לכתף ולסיוע בכל
מה שהיו צריכים ,וכשהיה חוזר משם כולו נרגש מההתפתחות
של הישיבה וההשקעה הרבה שמשקיעה בבחורים שם.
פרק מיוחד הייתה התקשרותו לכ"ק האדמו"ר מפרמי שלאן.
חנוך ז"ל גדל וינק חסידות בבית אביו ,הרה"ח ר' ראובן וינדרבוים
ז"ל ,שהיה מחשובי חסידי ראדזין וממקורביו של כ"ק האדמו"ר
"הבית ישראל" זצוק"ל .כשהגיע האדמו"ר מפרמישלאן לחון
את העיר בני ברק ,התקרב אליו חנוך ז"ל והיה מהמקורבים
האישיים של האדמו"ר .במשך שנים רבות היה מסתופף בצילו,
ובראשית הקמת החצר בפאתי בני ברק ,חנוך היה הרוח החיה
והפעילה .כ"ק האדמו"ר שליט"א החזיר לו אהבה והשפיע עליו
ישועות ברוח וביד נדיבה.
התמסרותו של חנוך ז"ל לנוער הייתה לשם דבר ,בין אם זה
נוער נושר שמצא מסילות לליבותיהם והחזירם לדרך הישר,
ובין אם זה הקמה ונשיאה בעול של חברות תהילים ואבות
ובנים.
זכה חנוך ז"ל יחד עם רעייתו תבדל לחיים ,לגדל דור של בני
רבנן וחתנין רבנן אברכים שעומלים ושוקדים על התורה ועל
העבודה במסירות רבה ,ומגדלים דורות לתורה ויר"ש.
יהי רצון שימליץ טוב בעד אשתו וילדיו ,בני המשפחה וידידיו
הרבים שמוקירים ומעריכים את זכרו.
תנצב"ה

בערב שבת קודש פרשת ויחי ,י"ג טבת
תש"פ ,הלך לעולמו בוגר הישיבה הרב
הגאון רבי אברהם יואל ברון זצ"ל
מהקהילה החרדית בנתיבות ותפרח
והוא בן  62בפטירתו.
המנוח זצ"ל נולד בארה"ב להוריו,
אביו רבי יצחק מאיר הכהן ברון זצ"ל
שהיה מחנך דגול בארה"ק ובארה"ב
ומראשי ארגון "פעילים בארה"ב ,ואמו
מרת מרים ע"ה לבית משפחת לנדי מגזע קודש של הגר"א והשל"ה
הקדוש.
בהיותו ילד עלו הוריו לארה"ק והיו מראשוני המשפחות בקרית
ישמח משה הסמוכה לבני ברק .בהיותו נער צעיר ,עלה ללמוד
בעיה"ק ירושלים ת"ו והיה מתלמידי המחזור הראשון של ישיבת
איתרי לצעירים .עם סיום לימודיו בישיבה קטנה ,המשיך ללמוד
בישיבה הגדולה ישיבת איתרי.
לאחר מספר שנים בהם ספג תורתו בישיבת איתרי ,נכנס לישיבת
מיר בירושלים והיה מבני החבורה ששמעו את שיעוריו של ראש
הישיבה הגאון הגדול רבי בנימין ביינוש פינקל זצ"ל .לאחר שהפסיק
לומר שיעור ,המשיך לשמוע את שיעוריו של חתנו ,הגאון הגדול רבי
נתן צבי פינקל זצ"ל.
נישא לרעייתו לבית אינדורסקי והתגורר בשנותיו הראשונות
בשכונת רמות בירושלים .כבר בהיותו אברך צעיר שימש כר"מ
בישיבה לצעירים בירושלים ,ולאחר מספר שנים ,לקחו הגאון הגדול
רבי יששכר מאיר זצ"ל שיכהן כר"מ ומשגיח בישיבת 'אבן האזל'
לצעירים בנתיבות .באותם שנים התקרב מאוד להגאון הגדול רבי
ראובן יוסף גרשונוביץ זצ"ל והיה ממשתתפי המניין המצומצם בביתו,
אצלו שימש כבעל תוקע בר"ה .כמו כן היה מקורב לרבי יששכר
מאיר זצ"ל ,ואצל יבדלחט"א הרבנים הגאונים רבי אביעזר פילץ ורבי
יעקב פרידמן שליט"א ראשי ישיבת 'תושיה' בתפרח.
הוא היה מעמודי התווך של הקהילה החרדית בדרום ועסק ימים
ולילות בהרבצת תורה ובחינוך בחורי ישראל לתורה ויראה .שימש
שנים רבות כר"מ בישיבה לצעירים ומכינה לישב"ק "באר יצחק"
בבאר שבע ,ובשנתיים האחרונות כמחנך במכינה לישיבה לצעירים
בת"ת תפרח.
העמיד בחייו מאות רבות של תלמידים בתורה ויראה בארץ ובגולה,
כיבד וקיבל כל אדם באשר הוא ,במאור פנים מיוחד ,ונודע כתלמיד
חכם עצום בעל ידיעות נרחבות בש"ס ופוסקים.
יומיים טרם פטירתו קיבל אירוע מוחי ,אך נגזרה הגזירה וביום
שישי עלה לנגזי מרומים .למרות הזמן הקצר נאספו מאות מתושבי
הדרום להלוויתו ,שם ספדוהו ראשי ישיבת תפרח ,וכן המרא דאתרא
ועוד .משם המשיכה הלוויה לירושלים ,שם ספדו לו גיסו ראש
ישיבת היכל טוביה בבני ברק ,הגאון רבי ראובן אינדורסקי שליט"א
ובניו שליט"א .זכה להיטמן בפניא דמעלי שבתא בהר המנוחות.
תנצב"ה
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איתרי די בכל אתר
הגאון רבי ישראל דז'מיטרובסקי שליט"א
המשך מעמוד 27

הרה"ג רבי חיים זילבר זצ"ל
בערב שבת קודש פרשת וארא,
כ"ז טבת תש"פ ,הלך לעולמו בוגר
הישיבה הרה"ג רבי עזריאל חיים
זילבר זצ"ל ,שנסתלק לבית עולמו
לאחר מחלה קשה בשנתו ה.68-
רבי חיים זצ"ל נולד להוריו,
רבי לייבל ומרת יהודית זילבר
זצ"ל בעיה"ק טבריה .לישיבה קטנה
שלחוהו הוריו לישיבת "לפלגות ראובן"
בירושלים ,ומשם המשיך לישיבת מיר.
כאשר התמנה אחיו ,מורנו הגאון הגדול רבי מיכל זילבר שליט"א
לכהן פאר בישיבתנו הקדושה ,ישיבת איתרי בירושלים ,עבר
ללמוד אצלו בישיבה .בישיבה נקשר עם רבותינו ראשי הישיבה,
הגאון הגדול רבי מרדכי אליפנט זצ"ל ולהבחל"ח הגאון הגדול רבי
שלמה פישר שליט"א ושאר ראשי הישיבה שחיבבהו מאוד והיה
קשור עמם במשך שנים ארוכות.
את ביתו הקים עם רעייתו תחי' בת רבי אהרן קרויזר זצ"ל .לאחר
נישואיו המשיך ללמוד בכולל של ישיבתנו הקד' ,ובמשך פרק זמן
היה מנהלה של הישיבה והקדיש כוחו ומרצו לרווחת התלמידים.
עם הקמתה של שכונת רמות ד' ,עבר להתגורר במקום .השכונה
אוכלסה ללא תשתיות מתאימות וללא מבני ציבור ,ור' חיים זצ"ל
דאג רבות לביסוס המקום ,להקמת בתי כנסת ולכל צרכי הקהילה.
ניחן בכישרון ספרותי מיוחד ,ושימש כאיש תקשורת חרדי,
פרסם כתבות ודברי הגות בהם ייצג את הציבור החרדי בסוגיות
שונות בעוז ובגאון.
במשך שנים רבות היה ראש לשכתו של הגאון רבי ישראל מאיר
לאו שליט"א ,הן בהיותו רבה של תל-אביב והן מאוחר יותר בהיותו
הרה"ר לישראל .בתפקידו זה פעל רבות בענייני כשרות ,שכלל
ופתר בעיות רבות בתחום זה.
ר' חיים זצ"ל היה מהמשכימים לבוא לבית הכנסת ,וכבר זמן
רב קודם תפילת הנץ הייתה לו קביעות בתורה ברעננות ובמרץ
שהיו תמיד חלק מאישיותו .למרות עיסוקיו הרבים ר' חיים זצ"ל
היה ונותר איש של תורה כאשר פעל רבות וסייע לעוסקים בתורה
בזמנים שבין הזמנים ,כישיבות בין הזמנים וסדרי לימוד מיוחדים
בפורים ועוד .בנוסף ,היה לעזר ואחיסמך בחן ובכבוד ליתומים
ואלמנות ולכל דיכפין.
בשנים האחרונות סבל מהמחלה הארורה ,כאשר היה סמל
לקבלת הדין והיה דוגמה לכל מכריו איך מקבלים את הדין באהבה.
כמנהג ירושלים ,התארגנה הלוויתו במהירות ,ובהלוויתו נאספו
קהל רב .ספדו לו אחיו הגאון הגדול רבי מיכל שליט"א ,רבה של
רמות ד' הגאון רב מ"מ פוקס שליט"א ,ובניו הרבנים הגאונים
שליט"א .המספידים הדגישו את היותו יהודי של צורה ,שלבו
ונפשו היה תמיד לעשות רצון ה' בהידור ,ואת מאור פניו המיוחדות
לכל אדם ואדם .זכה להיטמן בפניא דמעלי שבתא בהר המנוחות.
תנצב"ה

העולה מזה שלפי המצוי במכונות שלנו [ויש לברר המציאות
בכל מקום] יתכן והטחינה והלישה נעשים לאחר שכבר הופעלה
המכונה וכה"ג אינו נדון כמעשה בידים אלא כגרמא ויתכן שאינו
נחשב כמעשה לענין לשמה ,ואמנם יש לשמוע שלענין מעשה
לדין לשמה ,סגי רק שיחשב כמפעיל וגורם לפעולה כדי שיחשב
הוא בעל המעשה שתלוי בו ולא אכפת לן אם נדון כמעשה
ממש או כגרמא וכן מסתבר יותר ,וכן נראה גם בדעת ה"חסד
לאברהם" שאמר שגם מעשה זוטא מהני ,אלא שהוא התיר רק
באופן שבתחילה עשו לישה גמורה ביד וההמשך נעשה ע"י כח
המים ,וכן החזו"א בסי' ו' סק"י התיר רק באופן שבתחילה נעשה
בכח ראשון .אולם בדעת גדולי ירושלים שהתירו מצת מכונה
לדין לשמה נראה לכאורה שסוברים שגם גרמא מספיק לדין זה.

ו .סכום הדברים בענין "לשמה" במצות מכונה
הבאנו שאם מפעיל המכונה החשמלית והיא פועלת בחיטים
או בקמח שכבר נמצאים במכונה ,נראה עפ"י החזו"א שנחשב
מעשה גמור לשאר דיני התורה וכ"ש לדין לשמה.
אמנם מצוי שמפעילים תחילה את המכונה ואח"כ שמים
בתוכה את החיטים או הקמח או הבצק ובכה"ג נראה מהרבה
פוסקים (הנ"ל) שנדון כגרמא ולא כמעשה בידים ,אלא שעדיין
יש לומר שא"צ לדין לשמה גדרי מעשה גמור אלא גם פעולה
שבאה בגרמתו חשיב מעשה וכ"נ מדעת ה"חסד לאברהם" אלא
שנראה שלא סמך ע"ז והצריך שתהא תחילת הלישה ע"י מעשה
אדם ,וכן נראה לדעת הגדולים בימינו שהתירו מצות מכונה
ללילה הראשון.
עוד יש לדון להחמיר [ואפשר שלזה כוונו הגדולים שהחמירו
] שגם אם נימא שחשיב מעשה לדין לשמה בשאר מיני התורה,
לענין שמור "לשמה" במצה גרע ,וטעם הדבר שכיון שהמכונה
פועלת מעצמה לאחר הלחיצה בכפתור כמה דקות נמצא
שהבצק אינו תחת שליטתו באותו זמן והרי יש לשומרו כל
הזמן מחימוץ ,שהרי לענין מצה לא סגי "בלשמה" גרידא אלא
בעינן שתהא שמורה מחמץ לשם מצה וכמש"כ רש"י בדף ל"ח
[שהבאנו בתחילת דברינו] ויש לשמוע שביחס לאותו זמן אן
כאן שמירה של האדם הפועל ,אולם אין זה מוכרע וי"ל שכיון
שתחילת העשיה היתה ע"י מעשה אדם נגררת כל הפעולה אחרי
האדם הפועל.
סוף דבר ,אין כאן הכרעה ברורה בדין זה כיון שהוא דבר
התלוי בסברא וכמו שכתבתי ,ואפשר שזהו טעמו של החזו"א
[הובא בחוט שני פסח פי"ב סק"א ובקובץ אגרות ח"א קפה ,יט]
שהחמיר שלא לצאת ידי מצוה בלילה הראשנה במצות מכונה,
מהטעמים הנ"ל ,ומ"מ בשעה"ד נראה שיש לסמוך שיוצא במצת
מכונה שכן הכריעו רבים מגדולי ישראל ,וטעמם שהרי יש כאן
עשיה של האדם הפועל והכל נמשך אחר תחלת עשיתו ,וגם יש
לצרף דעת הסוברים שלענין "לשמה" במצה א"צ שיהא דוקא
ע"י האדם הפועל .אמנם כשאפשר ראוי לחוש מדינא להחמיר
במצות מכונה שלא לצאת בהם ידי לשמה בלילה הראשון.
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בית המוסר
הגאון רבי פנחס וינטרוב שליט"א

סמיכת גאולה לגאולה
יציאת מצרים מבואר בכתובים ובחז"ל שהיתה בחפזון ובמהירות
והנה ודאי דיש בזה דברים גדולים במה שזו היתה צורת היציאה
ורצוננו לטעום קצת עמקות בזה.
וזכינו בזה לבאורו של רבינו הרמח"ל בספרו אדיר במרום והביאו
ג"כ המכתב לאליהו ח"ה עמ'  894ובהקדם יש להביא את המדרש
שהביא הרב דסלר שם עה"פ ביעקב אבינו קום ברח לך ואמרו ע"ז
במדרש "כל הבורחים ניצולים".
ובאר הרב דסלר דקאי אמלחמת היצר דזהו אופן המלחמה
וההצלה משלטון היצה"ר בדרך של בריחה .דכשם שבמלחמת
בשר ודם הרואה שהוא מנוצח במלחמה אזי הוא מציל את
נפשו ע"י שבורח ממקום המלחמה כך ג"כ במלחמת היצר אופן
ההצלה מלהיות מנוצח ונשלט ע"י היצר הוא ע"י שהאדם מתחיל
בבריחה דהינו שקופץ אל מדרגה אשר שם היצר לא
יוכל להשיגו וכך הוא דרך הצלתו מהיצה"ר.
ומבאר הרמח"ל דזה הסוד במה שיצי"מ
הייתה בחפזון ובדרך של בריחה דעם ישראל
במצרים היו כבושים ומשועבדים בטומאת
מצרים והיו תחת שלטון היצה"ר וכדי
לצאת מהיצה"ר היו צריכים לקפוץ אל
מדריגה אשר למעלה מהם ששם היצר
לא יוכל להשיגם וזהו ג"כ מטעם שהיו
צריכים להערים על המצרים ששאלו מהם

"

כידוע עבודת האדם בעוה"ז אינה עבודת
השכל לבד שיאמין בשכלו בעיקרי האמונה אלא
עיקר עבודת האדם היא להשיב אל הלב את
הידיעות השכליות ולחיות אותם בנפשו ובלשון
הפס' "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא
האלוקים" דהאמונה אינה מסתיימת ב"וידעת"
אלא ב"והשבות אל לבבך".

"
כלים והטעם משום שלפי מדרגתם האמיתית לא היו יכולים לצאת
ולכך היו צריכים לעשות זאת בהערמה ובכלים שאולים ובבריחה
למדריגה של מעלה מהם וזהו הענין שיצאו בחפזון.
וממשיך ומבאר הרמח"ל דלאחר שיצאו ממצרים כתוב ובנ"י
יוצאים ביד רמה לש' יציאה והיינו משום דלאחר שיצאו ע"י שקפצו
למדריגה גבוהה היו צריכים לעבוד ולקנותה שלב אחר שלב כפי
המדריגה האמיתית שאחזו בה דלא יכלו להשאר במדריגה זו כי אם
לשעה דעדין לא אחזו בה אך לאחר שקנו אותה במס"נ על הים אז
כתיב לשון יציאה שזה מורה שזה היה כבר לפי סדר מדרגתם.
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וזה לש' הרמח"ל ,יש בריחה ויש יציאה ,בריחה שלא ע"פ סדר
המדרגות וע"י בריחה זו יוצא מתחת ידי היצר הרע ונקלט בהנהגה
שלמעלה מדרך הטבע ,והוא ממש סוד נס ,שהוא הבא מלמעלה
מחוקות הטבע .אמנם אינו יכול להתקיים ,כי התיקון צריך שיגיע
לפי סדר המדרגות ,לכך צריך שיחזור עד שיצא ביציאה ולא
בבריחה (פירש הגרא"א דסלר ,שלא יוכל להחזיק מעמד במדרגה
הגבוהה אלא לפי שעה ,ואחר שיתחזק שם יחזור אל מדרגתו
הרגילה ,ואז יוכל להלחם שם ולנצח) .וכן בישראל כתיב "כי ברח
העם" ,בצאתם ממצרים הוצרכו לצאת בסוד חיפזון אל מדרגה
שלמעלה מחוקות הטבע ,וגם כי עשו בערמה ושאלו כלים ,וכל
זה להורות שלא הייתה היציאה לפי מדרגתם .אבל אח"כ כשקנו
המדרגה במסירת נפשם בים סוף נאמר ,ובני ישראל יוצאים ביד
רמה ,שחזרו לכסדר .עכתו"ד הרמח"ל.
והנה דברי רבינו הרמח"ל עמוקים ויסודיים
לכל עבודת ה' ,ונראה בעזהשי"ת להוסיף קצת
נופך להבנת הדברים ועניינם למעשה.
ונתחיל הענין בדברי הרמב"ן המפורסמים
בסוף פרשת בא וז"ל" :ומתוך הנסים
הגלויים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם
יסוד כל התורה כולה וכו' ,שאם יעשה
מצוה יצליחנו שכרו ,ואם יעשה עבירה
יכריתנו ענשו .ובפשטות לכן זהו יסוד
כל התורה ,לדעת שהמקרים הם ע"פ שכר
ועונש ,כמבואר בפ' בחוקותי ובמקומות רבים
בתורה ,וע"י שרואה השגחה גלויה כמו ביציאת
מצרים ,אדם מודה שהכל ע"י השגחה ע"פ מעשה האדם
שכר ועונש.
אולם יש להוסיף בזה דכידוע עבודת האדם בעוה"ז אינה עבודת
השכל לבד שיאמין בשכלו בעיקרי האמונה אלא עיקר עבודת
האדם היא להשיב אל הלב את הידיעות השכליות ולחיות אותם
בנפשו ובלשון הפס' "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא
האלוקים" דהאמונה אינה מסתיימת ב"וידעת" אלא ב"והשבות אל
לבבך"
ועיקר העבודה והקושי לאדם הוא בהשבה אל הלב דבשכל
האדם יכול להתרומם ולהשיג שיש מציאות מעבר לחוקי הטבע
אבל הכח הנפשי המושפע כסדר מטבע העולם הוא נוטה לשכוח
מהמציאות שמעבר לטבע.
ואיך באמת יוכל האדם להשיב אל הלב הנמצא תחת השפעת
הטבע את ידיעת השכל שאינו מוגבל ע"י הטבע.
ע"ז באו דברי הרמב"ן דע"י הניסים הגלויים האדם מכיר בניסים
הנסתרים שע"י שרואה את השגחת השי"ת בגלוי מבין ומכיר כי
ג"כ הטבע כולו נס והשגחתו ית' בכל היא ועי"ז משיב אל הלב
וחי את הידיעה כי ה' הוא האלוקים ואי"ז נשאר אצלו רק בהשגת
השכל .וזהו עומק הענין מה שזה יסוד כל התורה משום שע"י
הניסים הנסתרים אדם מגיע לשלמות העבודה שהיא ההשבה אל
הלב את ה"וידעת".

ויש להוסיף ולבאר עפ"ז דהנה סדר המועדים הוא תחילתם בחג
הפסח וסופם ביום הפורים.
והנה המועדים דאו' ובעיקר חג הפסח הם המועדים שהיה ניכר
בהם הניסים וההשגחה האלוקית בגלוי ומאידך המועדים דרבנן
חנוכה ופורים בהם נתגלה עוצם ההשגחה דאף במה שנראה כטבע
ועולם כמנהגו נוהג אי"ז אלא למראית עין אך באמת הכל מונהג
ומסובב בהשגחה נפלאה לתכלית של גלוי כבוד שמים ודבר זה
בעיקרו נתגלה בנס פורים בספור המגילה אשר גלוי זה ג"כ נרמז
בשמה מגילת ההסתר שבה נתגלה ההשגחה הנסתרת בבריאה.
והנה כידוע מועדי ישראל אינם כ"א לעצמו אלא הם בנין אחד
של עבודה וקשורים ונאחזים זה בזה אשר נמצא לפי"ז כי תחלת
עבודת המועדים היא בגלוי של חג הפסח והמשכה וסיומה בגלוי
של יום הפורים ויש לבאר מ"ט כך הוא סדר הדברים.
ויש לבאר זה ג"כ ע"פ הנת' דתחלת עבודת האדם היא ההשגה
השכלית שיכיר בשכלו וידע את עקרי האמונה וזה נעשה ע"י
הנסים הגלויים שהיו בחג הפסח שע"י גלוי ההשגחה וההנהגה
העליונה שנעשה אז נתברר לשכל כל עקרי האמונה בגלוי ובברור.
אך לשיהיה השגה זו חיה אצל האדם בנפשו גם כאשר אין
רואה את זה בגלוי לזה ניתן נס דפורים שבו נתגלה ההשגחה
אף בהסתרה שבהסתרה ועי"ז משיב האדם אל הלב את השגת
האמונה בעוצם בהירותה אשר נתבררה אצלו בהשגחה בגלוי.
וכשנעמיק עוד בדבר נראה שדור דעה הדור שראו את כל
הניסים הגלויים שהיו ביצי"מ (והיה זה בגדר של וידעת) הם היו
מוכנים ג"כ לכניסה לא"י ולבנין בית ראשון שבו היו נסים גלויים
יותר דהם עסקו בעיקר בחלק של ברור השכל  ,של הוידעת ואילו
דור מרדכי שהיה בזמן ההכנה לבית שני שבו נסתלקה הנבואה
והנסים הגלויים להם עיקר העבודה הייתה להכין עצמם לזה
להכיר בהשגחה הנסתרת והשמירה בימי הגלות ולזה ניתן להם
הגלוי דנס פורים.
ואולם כשם שסופו נעוץ בתחילתו כן גם תחילתו נעוצה בסופו
וביאור דברינו דמאידך מצאנו דפורים הוא הכנה לפסח דבגמ' איתא
משנכנס אדר מרבין בשמחה ופירש"י ימי ניסים שהיו לישראל
פורים ופסח .וכן פורים נקבע באדר ב' הסמוך לניסן לסמוך גאולה
לגאולה ומבואר דיש איזה בחינה שבו פורים הוא הכנה לפסח
והגלוי של ההשגחה הנסתרת (פורים) הוא הכנה להשגת השכל
בהשגחה בגלוי (פסח) .וכאן נתגלה סוד גדול המבואר בכמה
מקומות דא"א לאדם להיות גבוה בהשגת השכל ואילו בכח הנפשי
להשאר במדרגה הנמוכה ולסמוך על הכח השכלי והעבודה נצרכת
בשני הכיוונים ,ואין לסמוך רק על הכח השכלי שיאיר וישפיע בכח
הנפשי ,אלא יש עבודה מיוחדת לחזק את הכח הנפשי מצד עצמו
(פורים) ,דכאשר אין בכח הנפש חוזק והתאמה רוחנית לכח השכל
אזי עלול לצאת חורבן וקלקול בהשגת השכל לבד.
ושורש הדבר בחטא אדה"ר בעה"ד ,שענין כח הדעת לחבר
בין כח השכלי לכח הנפשי ,וביום שישי עדיין לא היה כח הנפשי
מתוקן כראוי עד שב"ק ,כמבואר בספה''ק ומכח זה אשר עדיין לא
הותאמה הכח הנפשי להשגתו הגדולה של אדה"ר בכח השכלי

"

חטא העגל היה מכח גודל השגתם במעשה מרכבה
שהשיגו במעמד הר סיני ,אבל היה כאן עדיין חסרון
בתיקון הכח הנפשי קודם נתינת הלוחות מעשה
אלוקים שנתנו לסוף מ' יום .ומזה נגרם חטא העגל
ושבירת הלוחות ,שהאותיות ,שהם האור השכלי,
פרחו באויר ,והלוחות ,שהם הכח הנפשי ,נשברו.

"

נגרמה מזה טעות דקה מן הדקה בכח השגתו הגדולה מעץ החיים
שזהו הכח השכלי ,ומזה נמשך החורבן וגזרת המיתה ,שענינה
סילוק אור הנשמה [שכל] מתוך הגוף והנפש (ויעויין באריכות
במכתב מאליהו ח"ב עמ'  731ואילך).
הרי לנו דאפ' אדה"ר כשלא היה כח הנפשי בהתאמה להשגת
הכח השכלי ה"ז גרם קלקול לכח השכלי.
וכן חטא העגל היה מכח גודל השגתם במעשה מרכבה שהשיגו
במעמד הר סיני ,אבל היה כאן עדיין חסרון בתיקון הכח הנפשי
קודם נתינת הלוחות מעשה אלוקים שנתנו לסוף מ' יום .ומזה
נגרם חטא העגל ושבירת הלוחות ,שהאותיות ,שהם האור השכלי,
פרחו באויר ,והלוחות ,שהם הכח הנפשי ,נשברו.
ובזה פורים הוא ההכנה לפסח דעי' חזוק הכח הנפשי ה"והשבות"
בגלוי ההשגחה הנסתרת בפורים עי"כ יש קיום ויציבות להשגת
השכל בגלוי ההשגחה הגלויה דפסח ועי"כ יכול האדם ג"כ
להתרומם יותר בהשגת השכל בגלוי דפסח ושוב להשיב זה אל
הלב בגלוי דנס פורים וחוזר חלילה.
למדנו מכל זה דמוטל על האדם עבודה בב' מישורים במישור
השכלי ובמשור הנפשי וכל אחד מסתייע מחבירו ,דרק לאחר
ההכרה השכלית אפשר אפשר להמשיך ולחיות אותה ג"כ בכח
הנפשי וכן לאידך גיסא רק ע"י שהאדם יתחזק בכח הנפשי אז
תתקיים אצלו ההכרה השכלית ואף תוסיף יותר וחוזר חלילה.
וזהו כל ענין התיקון בעבודת האדם ,שלא להפריד בעבודתו
בין כח השכלי לכח הנפשי ,ושניהם מצריכים עבודה והתייחסות
בכל עניני עבודת ה' .ומכאן הערה למעשה להרבה יקרים שרק
עוסקים בהגדלת כח השכלי ולא בחיזוק כח הנפשי ,הן מצד
השייכות הרוחנית בעבודת ה' ,והן מצד מה שהנפש צריכה את
מזונה הבסיסי ,שעלולים להגיע לידי שבירת הלוחות רח"ל.
וזהו עומק דברי הרמח"ל שפתחנו בהם ,שהבריחה שהיא תחילת
ההצלה מהיצה"ר היא מסתייעת ע"י הכח השכלי שהוא עוזר
לנפש להסיר ממנה היצה"ר ע"י ההכרה הגבוהה בקב"ה אולם צריך
לאחמ"כ עבודה נוספת על הכח הנפשי שיהיה מתאים להכרה זו
וזה נעשה דווקא לפי סדר המדרגות מהמקום שאוחז בו עתה והיא
היציאה ובזה יבוא כראוי וגו'.
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ברכת הישיבה
בס"ד ,ראש חודש ניסן תש"פ.

בפרוס חג חרותנו ובחודש שבו נגאלו ובו עתידין
ליגאל ,שלוחה בזאת ברכת הישיבה הק' לכל
תלמידינו וכל בוגרי הישיבה וידידיה ולכל בית
ישראל.
יה"ר שנזכה כולנו לראות מהרה בישועת ה' ,וברחמיו
ישמע תפילתנו ויצילנו בחסד וברחמים מכל צרה
וצוקה ומכל נגע ומחלה ,ויזכנו לשמוע מהרה קול
מבשר גאולתנו ולשמוח בשמחת הרגל עם כל בית
ישראל בבית מקדשנו" ,איש שה לבית אבות שה
לבית" ,ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים ,במהרה
בימינו ,אמן.
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