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הגאון הגדול ראש ומייסד הישיבה הרב מרדכי אליפנט זצ"ל

פרשת ניצבים  -בענין מצות
תשובה ווידוי
כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא
נפלאת היא ממולא רחוקה היא וגו' כי קרוב
אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו.
(פ"ל ,יא – יד)
כתב הרמב"ן בפי' עה"ת כאן וז"ל:
אבל המצוה הזאת על התשובה הנזכרת
(בפסוקים א – ב) ,כי והשבות אל לבבך ושב
עד ה' אלקיך מצוה שיצוה אותנו לעשות
כן וכו' ,כי אין הדבר נפלא ורחוק ממך אבל
קרוב אליך מאד לעשותו בכל עת ובכל
מקום ,וזה טעם בפיך ובלבבך לעשותו,
שיתודו את עונם ואת עון אבותם בפיהם,
וישובו בלבם אל ה' ויקבלו עליהם היום
התורה לעשותה לדורות ,כאשר הזכיר אתה
ובני בכל לבבך כפי שפירשתי.
ותמה הג"ר איצל מפטרבורג באור
ישראל כוכבי אור סי' ו' ,שהרי הרמב"ם

בהל' תשובה פ"ב הל' ב כתב :ומה היא
התשובה ,הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו
ממחשבתו ,ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד,
שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו' ,וכן יתנחם
על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי,
ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה
החטא לעולם וכו' ,וצריך להתודות בשפתיו
ולומר ענינות אלו שגמר בלבו ,הרי שעיקרי
התשובה הם עזיבת החטא והקבלה על
להבא וכן החרטה על העבר ,ואילו בפרשה
זו לא הוזכרו עיקרים אלו דחרטה ועזיבת
החטא ,ואף די"ל דחרטה נכללת בכלל וידוי,
דכל המתודה ודאי מתחרט ,ועזיבת החטא
נכללת בכלל הקבלה בלב ,מ"מ צריך טעם
אמאי פירט הכתוב רק את הוידוי והקבלה
בלב ,ועיי"ש מש"כ ביישוב קו' זו.
וביותר קשה ,דלדברי הרמב"ן גם העיקר
דקבלה על להבא אינו מוזכר בפרשה זו,
שהרי מבואר ברמב"ם הנ"ל דהקבלה היא
שיגמור בלבו שלא יעשה חטא זה ,ויעיד
המשך בעמוד 4
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דבר המערכת

היוצר יחד לבם
"בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון" אומרת
המשנה במסכת ראש השנה (ט"ז ע"א) .בגמרא שם (דף י"ח ע"א)
נאמר" :כבני מרון  -כבני אימרא ...וכולן נסקרין בסקירה אחת,
אמר רב נחמן בר יצחק :אף אנן נמי תנינא (תהילים לג ,טו) ַ'הּיֹצֵ ר
יַ ַחד לִ ּבָ ם ַה ֵּמבִ ין ֶאל ּכָ ל ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם'".
מבואר בגמרא כי עניין המשפט בראש השנה ,יש בו שני אופנים.
"הּיֹצֵ ר יַ ַחד לִ ּבָ ם" ,ובו כולם נסקרים
האחד – דין כללי לכולם ַ
בסקירה אחת .השני – דין על כל אחד ואחד ''כבני מרון''.
נראה כי באמת עניין אחד הוא .העובדה שיש דין כללי לכולם,
נועד כדי להגן על היחיד ,שהרי מי הוא היחיד היכול לעמוד בפני
דינו של הקב''ה .הגמרא במסכת ערכין (דף י"ז ע"א) אומרת כי
אפילו האבות הקדושים ,אם הקב''ה היה מדקדק עמם בדין ,לא היו
יכולים לעמוד לפניו .כמבואר שם" :אלמלא בא הקב"ה עם אברהם
יצחק בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחה" .האפשרות היחידה
שיש לאדם לזכות בדין ,היא רק כאשר הוא נידון כחלק מהציבור,
ולכן נסקרים כולם בסקירה אחת ,כדי שיוכל האדם לזכות בדינו
כחלק מהכלל.
ענין זה גם נרמז במקרא בספר מלכים (ד ,ח-יג) כאמור שם:
יׁשע ֶאל ׁשּונֵ ם וְ ָׁשם ִא ָּׁשה גְ דֹולָ ה "...אותה אשה
"וַ יְ ִהי ַהּיֹום וַ ּיַ ֲעבֹר ֱאלִ ָ
מארחת את אלישע הנביא ,וכאשר הוא רוצה לברכה אומר לה:
ֹאמר ּבְ תֹוְך ַע ִּמי
"היֵ ׁש לְ ַדּבֶ ר לָ ְך ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך אֹו ֶאל ַׂשר ַהּצָ בָ א ,וַ ּת ֶ
ֲ
ָאנֹכִ י י ָֹׁשבֶ ת" .ובזוהר הקדוש (חלק ב' דף מ"ד) פירשו" :וַ יְ ִהי ַהּיֹום"
היינו ראש השנה ,וביקש אלישע להיות לה למליץ ביום זה לפני
ה' ,ועל זה השיבה השונמית – "ּבְ תֹוְך ַע ִּמי ָאנֹכִ י י ָֹׁשבֶ ת" ,ופירשו ז"ל
(בזוהר שם) ,כי השיבה לאלישע שאין היא חפצה להיות נידונה
בפני עצמה על אף המלצת אלישע ,אלא רצונה להיכלל ביום הדין
בתוך הכלל( .המלבי''ם שם מביא את דברי הזוהר הקודש ואומר:
"גם למה שנאמר שרצה להתפלל בעדה ,פירשו בזוהר ששאל אם
יש לדבר בשבילה אל מלכו של עולם או לפעול בעדה ע"י שרי
צבאותיו המניעים את המערכת ,והשיבה שאינה רוצה לפרוש מן
הכלל ותפלת הרבים").
הרי שצורת העבודה בראש השנה מתחלקת לשני חלקים .האחד
– עבודת האדם היחיד עם עצמו ועם ייחודו .השני – להיכלל בתוך
הציבור .להיות חלק מהכלל.
נראה בביאור העניין :יסוד העבודה בראש הזה ,זו המלכת הקב''ה
בעולם ,וחובת האדם להמליך את הקב''ה על עצמו ועל העולם
כולו .אלא שיש לדון בסדר העמדת המלוכה וקבלת המלכות ,האם
יש להקדים מלכות ה' על הרבים ,קודם שימליכוהו על כל אחד
ואחד ,או שמא להיפך – בתחילה צריך האדם להמליך את השי''ת
על עצמו ,ורק לאחר מכן להמליך אותו על העולם כולו.
מסתבר לומר כי תחילה צריך האדם לקבל את המלכות על עצמו,
ורק לאחר מכן יכול הוא להרחיב את המלוכה על העולם כולו.
עניין המלכת הקב''ה על הציבור ,אין פירושו 'ריבוי של יחידים'.
לאמור ,אין הכוונה שלאחר שהאדם ממליך את השי''ת על עצמו,
הוא ממליך אותו גם על אחרים כמותו .כי 'ציבור' הוא מהות שונה
מאשר 'אוסף של יחידים' .במטבע התפילה שתיקנו חז''ל בימים
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הנוראים אומרים אנו'' :מלוך על כל העולם כולו בכבודך'' ,וכתב
הט''ז (או"ח סימן תקפב ס"ק ג) כי כפל הלשון ''כל העולם כולו''
בא לומר שאין די שמלכות השי''ת תהיה על 'רוב העולם' מדין 'רובו
ככולו' ,כי אם זו היתה הכוונה די היה לומר 'מלוך על כל העולם'.
חז''ל תיקנו במטבע התפילה לכפול ולומר 'כל העולם כולו' ,לומר
כי מקווים ומתפללים אנו על המלכת השי''ת בכל העולם כולו ,ללא
יוצא מן הכלל .כי כאשר חסר בשלימות של 'כולו' ,חסר במלכות
הקב''ה בעולם.
ולפי האמור ש'ציבור' הוא מהות חדשה ,נראה להוסיף שאם
ציבור נחשב היה רק 'ריבוי של יחידים' ,אזי היה מקום לומר שדי
בכך שמלכותו תהיה על 'רוב' העולם ומדין 'רובו ככולו' נחשב היה
כאילו מלכותו על הכל ,כי מאחר שרוב היחידים קיבלו מלכותו
יתברך ,נחשב כאילו כולם קיבלוהו עליהם .אלא שאז היה מספיק
לומר 'מלוך על כל העולם' .ברם רצון המלכת ה' היא עניין של
'ציבור' וגדר ה'ציבור' הוא כל העולם ללא יוצא מהכלל ,ואם חסר
ולו גם משהו מכלל הציבור ,הרי חסר בעצם המושג 'ציבור' ,לכן
תיקנו בנוסח התפילה שמבקשים אנו המלכת השי''ת על 'כל
העולם כולו'.
הנה אמרו בראש השנה (דף ל"א ע"א)" :בשני מה היו אומרים?
'ּגָ דֹול ה' ְּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד' ,על שם שחילק מעשיו ומלך עליהם" ,ופירש
רש"י" :שהבדיל רקיע בין עליונים לתחתונים ונתעלה וישב במרום".
בהמשך שם נאמר" :בשישי היו אומרים 'ה' ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ בֵ ׁש' על שם
שגמר מלאכתו ומלך עליהם" .נראה שיש בזה שני גדרי מלוכה,
בשני התחדשה בריאה מחולקת ,וגדר בריאה מחולקת היא חילוק
הבריאה לפרטים ,ואז הקב"ה יושב במרום מעל בריאה מחולקת זו,
ומולך על כל הבריאה בחלקיה .אלא שאז יש כביכול ריחוק מסוים
בין הבריאה שהתחלקה למטה ,לבין הקב''ה הנמצא במרום.
אבל כאשר נברא אדם הראשון והגדירו זאת בחז"ל  -גמר
מלאכתו ,היינו הושלמה הבריאה ,נראה כי כאשר נברא האדם ,שוב
אין חלוקה בין עליונים לתחתונים ,כי האדם הוא המחבר ביניהם,
ועם בריאתו נעשתה מלכות השי''ת על כל הבריאה בשלימותה ,ואז
כביכול מלכות הקב''ה נמצאת גם 'למטה' בעולם הזה ,כי מעתה
בטלה החלוקה בין עליונים לתחתונים והכל בריאה אחת היא.
לפי זה נראה כי ביום שני לבריאה היתה מלכות ה' בגדר מלכות
על יחידים ,וביום שישי נעשתה מלכות ה' בגדר מלכות על ציבור.
והנה ביום שישי היום שנברא בו אדם הראשון הוא יום א' בתשרי
[כי היום ראשון לבריאת העולם היה בכ"ה באלול] והוא ראש
השנה ,היום שבו הושלמה מלכות ה' על הבריאה התחתונה כאן
בעולם הזה ,ומכאן יסוד מלכויות שהיא מחובת היום של ראש
השנה.
והנה מצוות היום מדאורייתא זה תקיעת השופר – ''יום תרועה'',
מצוות התקיעה מחולקת לשניים .התקיעות שקודם מוסף
הנקראות 'תקיעות דמיושב' והתקיעות במהלך ברכות המוסף
הנקראות 'תקיעות דמעומד'[ .רבים מהראשונים סוברים כי
ה'תקיעות דמעומד' על סדר הברכות ,הן התקיעות דאורייתא],
והנה 'תקיעות דמיושב' חיובן על כל יחיד ויחיד ,אבל 'תקיעות
דמעומד'  -התקיעות על סדר הברכות ,הוא חיוב הציבור ואין על
יחיד כל חיוב בתקיעות אלו[ ,עיין לשון הרמב"ם (פרק ז' מהלכות

שופר הלכה ז) שכתב" :הציבור חייבין לשמוע התקיעות על סדר
הברכות"].
ולפי האמור הרי גם בעמידה בדין יש שני גדרים .האחד  -עמידת
היחיד בדין ,והשני  -עמידת הציבור בדין ,ועבודת הדאורייתא היא
לאפשר לכלל ישראל לעמוד בדין לפני ה' ,דהיינו התקיעות [שבהן
כלול מלכויות וזכרונות כפי שאמרו בגמרא ראש השנה (דף ט"ז
ע"א) שתמליכוני עליכם ,ויעלה זכרונכם לפני ,ובמה? בשופר],
לכן הן מחולקות לשני מצבי העמידה בדין ,עמידת היחיד ועמידת
הציבור.
באמת גם ביום הכיפורים קיימת אותה חלוקה שבין יחיד לציבור.
עצם כפרת יום הכיפורים פועלת בשני מישורים ,מישור היחיד,
ומישור הרבים ,וכמו שכתב הרמב"ם (פרק ב' מהלכות תשובה
הלכה ז) לענין מעשה התשובה ביום הכיפורים" :יום הכיפורים הוא
זמן תשובה לכל ,ליחיד ולרבים ,והוא קץ מחילה וסליחה לישראל".
הדגיש הרמב"ם את התשובה 'ליחיד ולרבים' .ונראה פשוט שאין
כוונת הרמב"ם במה שכתב 'לרבים' היינו ל'יחידים רבים' ,כי מה
הוא בא להשמיע לנו בזה ,הרי אם יש חיוב תשובה על כל יחיד
ויחיד ,ממילא החיוב הוא על 'יחידים רבים' .ברם נראה כי כוונת
הרמב''ם שיש שני גדרים של מעשה התשובה ,יש תשובה של
'יחיד' ויש תשובה של 'רבים' וזו תשובה של הציבור .וכמו שביארנו
לעיל ש'ציבור' אינו אוסף של יחידם ,אלא הוא 'חפצא' בפני עצמה
הנקראת ציבור ,וכך אפשר לבאר את המשך דברי הרמב''ם – ''והוא
קץ מחילה וסליחה לישראל" ,היינו שיש ביום הכיפורים גדר של
כפרה על כלל ישראל ככלל.
ובאמת קבעו כן חכמים במטבע הברכה של יום הכיפורים:
"ברוך אתה וכו' מלך מוחל וסולח לעוונותינו [היינו עוונות היחיד]
ולעוונות עמו בית ישראל [היינו עוונות הכלל  -כציבור]",
ויש להוסיף בזה עוד ,שגם הווידוי ,שייתכן והוא עיקר מעשה
התשובה ,נאמר פעמיים .הוידוי הראשון הנאמר על ידי היחיד
בסוף התפילה לאחר גמר התפילה[ ,ובאמת כדי שיהיה לוידוי
שייכות-מה לתפילה ,מבואר בהגר"א שיאמר הוידוי לפני אמירת
'יהיו לרצון'] ,והוידוי השני הנאמר בעת חזרת הש''ץ בתוך התפילה.
היינו יש וידוי של יחידים ,ויש וידוי נוסף של 'ציבור ,וכדי שיצטרפו
הציבור כולו לוידוי זה ,הוא נתקן להיאמר בעת חזרת הש''ץ על ידי
שליח הציבור ,שהוא כולל את הציבור כולו .ורק במהלך התפילה
הוא נחשב 'שליח ציבור' ,באשר עצם חזרת התפילה מחברת את
הציבור כולו ,אבל בגמר התפילה כבר פקע גדר ה'שליחות' משליח
הציבור וממילא הוידוי שנאמר בסוף התפילה הוא וידוי של יחידים
ולא של ציבור.
התבאר איפוא ,כי כדי להתחבר להעמדת עיקר מלכות ה' בבריאה
בשופר ,יש בזה את שני האופנים .מצוות היחיד שבאה לידי ביטוי
ב'תקיעות דמיושב' ולאחר מכן יש דבר נוסף של העמדת המלכות
בשופר על ידי החפצא של הציבור וזה בא לידי ביטוי ב'תקיעות
דמעומד' בעת תפילת הציבור .כך גם בכפרת יום הכיפורים ,יש
גדר של כפרת היחיד – על ידי תשובת היחיד ,וזהו הוידוי הנאמר
בסוף תפילת לחש ,ויש גדר של כפרת הציבור – על ידי תשובת
הציבור ,וזה הוידוי הנאמר על ידי השליח ציבור בעת חזרת הש''ץ.
נמצא כי העניינים האמורים לעיל המוטלים על היחיד נעשים

על ידי פעולת היחיד ,והעניינים הפועלים על הציבור צריכים את
הצטרפות היחידים אל הציבור להיות חלק ממש מן הכלל ,ואז
זוכים לתשובת הציבור  -שליח ציבור ,ולכפרת הציבור – "קץ
מחילה וסליחה לישראל" [כלשון הרמב"ם הנ"ל] – "מלך מוחל
וסולח וכו' ולעוונות עמו בית ישראל".
•••
‘הישיבה’ – כל כולה מיוסדת ובנויה על כוח הכלל ,אבל בין
כתליה מתגדלים בע”ה יחידי הסגולה של דורות העתיד .רק מתוך
הכלל של ‘אלף נכנסים לתלמוד’ העמלים ומתעלים כחטיבה אחת,
מתרומם למעלה ראש אותו היחיד היוצא להוראה ומאיר עיני
ישראל בתורתו.
חודש אלול נפתח בס”ד בהיכל הישיבה הק’ המלא מפה לפה
בלמעלה ממאתיים תלמידי הישיבה ,אשר הגיעו חדורי התלהבות
ורצון אמיתי לעלות ולהתעלות ,וצללו בכל הוייתם למלחמתה של
תורה .החדשים מקרוב באו ,בני שיעור א’ המציגים לראשונה את
רגלם בתוככי כור ההיתוך הרוחני של הישיבה ,חברו בטבעיות לאוירת
האלול הסוחפת ,וההיכל מלא בקול התורה הנשמע למרחקים.
כמה נפלא המחזה של בני הישיבה היושבים כתף אל כתף
בצפיפות של חיבה ,בבית המדרש ובחדרי השיעורים ,ומתכסים
כולם יחד בטלית אחת של אהבת תורה ואהבת חברים .המתבונן
חד-העין ישכיל למקד מבט בכל אחד ואחד מיושבי בית המדרש
ולראות על פניו את אותות ההתעלות הפרטית שלו ,ההתמודדויות,
הנסיונות ,הקשיים וגם ההצלחות וקנייני הנצח החורטים ומעצבים
את דמותו הרוחנית לכל חייו.
באחרית השנה ,נשא תפילה מלב רועד .תעמוד לנו זכות הרבים
השקועים בעמלה של תורה ובעבודתו יתברך ,ונזכה שכל יחיד
ויחיד מלומדי בית תלמודנו יפרח ויצמח ,ויהי לאילנא רבא שפירותיו
מתוקים וצילו נאה .ברכנו אבינו כולנו כאחד.
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בית הרב
המשך מעמוד 1

עליו הקב"ה שלא ישוב לזה החטא לעולם ,ואילו הרמב"ן כתב
סתם ,דהקבלה היא שישובו בלבם אל ה' ויקבלו עליהם היום
התורה לעשותה לדורות ,ואין הקבלה הזו מתייחסת כלל אל
החטאים המסוימים שעברו.
עוד הקשה שם הג"ר איצל דמפשטות הכתוב "כי קרוב אליך
הדבר מאוד" ,נראה דתשובה היא דבר קל מאוד לעשותו ,משום
שהוא רק בפיך ובלבבך ,והרי ידוע כמה תכבד העבודה הזו של
דרכי התשובה לעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו ולהנחם על
מה שעשה ,ובפרט למי שהרבה לפשוע כמה קשה היא התשובה
לכבוש את יצרו ולעזוב את דרכו הרעה.
והנראה בזה דישנם שני סוגי תשובה ,חדא תשובה שתכליתה
לעקור את עצם החטא ,וכל ענינה הוא רק ההתעסקות בעקירת
אותו חטא מסוים שחטא בו ,ובזה מיירי הרמב"ם בהל' תשובה
פרק ב ,ועיקרי תשובה זו הם עזיבת החטא וקבלה על להבא שלא
יעשה חטא זה עוד ,ובזה בעינן שיבוא לידו אותו חטא באותה
אישה באותו מקום ויפרוש ממנו ,ובעינן נמי שיעיד עליו יודע
תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם ,ועוד עיקר הוא החרטה
על החטא שעבר ,ובלא קיום עיקרים אלו לא נעקר החטא.

"

כי קרוב אליך הדבר מאוד" ,נראה דתשובה
היא דבר קל מאוד לעשותו ,משום שהוא רק
בפיך ובלבבך ,והרי ידוע כמה תכבד העבודה הזו
של דרכי התשובה לעזוב רשע דרכו ואיש און
מחשבותיו ולהנחם על מה שעשה,
ובפרט למי שהרבה לפשוע כמה
קשה היא התשובה לכבוש את
יצרו ולעזוב את דרכו הרעה.

"

ועוד ישנו סוג של תשובה שמהותה
היא לשוב אל ה' ולקבל עול מצותיו,
ובודאי שגם בתשובה זו בעינן שישוב
מהחטא שחטא בו ,דבלא זה אין כאן
שיבה אל ה' ,אבל התשובה מהחטא אינה
עיקר התשובה אלא היכי תימצי כיצד לשוב אל ה',
ובתשובה זו מיירי הרמב"ן ,שהרי דבריו הם על מצות התשובה
הנלמדת מהקרא "ושבת עד ה' אלקיך".
ולפי"ז מיושבת היטב הקו' הנ"ל ,דנראה דבתשובה זו אין את כל
הדינים של התשובה לעקירת החטא ,ולא בעינן אותו איש ואותה
אישה ואותו מקום ,וכן לא בעינן שיגמור בלבו עד שיעיד עליו יודע
תעלומות ,אלא באופן כללי יחליט לעזוב את החטא ולשוב אל ה'
ולקבל מצוותיו ,ועיקרי תשובה זו הם רק הוידוי והקבלה לשוב אל
ה' ,ואע"פ שבזה לא נעקר החטא לגמרי מ"מ סגי בתשובה זו כדי
שכלל ישראל יזכו לגאולה.
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ובזה מבואר הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך
לעשותו ,דאע"פ שהתשובה לעקירת החטא הוא דבר שקשה
מאד לעשותו ,מ"מ תשובה זו דושבת על ה' אלקיך שדורשת כאן
התורה לעשותה ,הוא דבר שכל אחד מסוגל לעשותו.
וגדולה מזו מצינו ברמב"ן בפי' ויל פרק ל"א פסוקים י"ז י"ח:
וחרה אפי בו ביום ההוא וגו' ומצאוהו רעות רבות וצרות ואמר וגו'
הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה ,ואנכי הסתר
אסתיר פני ביום ההוא וגו' ,שכתב דבעבור שהרהרו ישראל בלבם
כי חטאו לאלקים ועל כי אין אלקיהם בקרבם מצאום הרעות הללו,
היה ראוי לרוב חסדי ה' שיעזרם ויצילם שכבר כפרו בעבודת
כוכבים וכו' ,ולכך אמר כי על כל הרעה הגדולה שעשו לבטוח
בעכו"ם יסתיר עוד פנים מהם ,לא כמסתיר פנים הראשון שהסתיר
פני רחמיו ומצאום רעות רבות וצרות ,רק שיהיו בהסתר פני
הגאולה וכו' ,עד שיוסיפו על החרטה הנזכרת וידוי גמור ותשובה
שלימה כמו שנזכר למעלה ושבת עד ה' אלקיך ,וכן הביא המבי"ט
בספר בית אלקים בשער התשובה בסוף פרק י"ב דברי דרשת
הר"ן ,דאפי' בהשבתם אל לבם לשוב בלי קיום שום חלק מחלקי
התשובה ,יזכו ישראל להקל בעונשם שיתנם ה' לרחמים לפני
שוביהם ,וכשישלימו התשובה יגאלו ,הרי שאפילו בהרהור תשובה
ללא קיום תשובה כלל כבר מיקל האדם מעונשו.

בענין תשובה מאהבה ותשובה מיראה
אמרינן ביומא פ"ו ,ב :אמר ר"ל גדולה תשובה שזדונות לו
כשגגות ,שנאמר שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעונך ,האי
עון מזיד הוא וקא קרי ליה מכשול ,איני והאמר ר"ל גדולה תשובה
שזדונות נעשות לו כזכיות ,שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ועשה
משפט וצדקה עליהם הוא יחיה( ,ופירש"י ,על כל מה
שעשה ואף על העבירות) ,לא קשיא כאן מאהבה כאן
מיראה.
והנה המסילת ישרים בפ"ד כתב דלפי שורת הדין
ממש היה ראוי שלא יהיה תיקון לחטא כלל ,דאיך
יתקן האדם את אשר עיות והחטא כבר נעשה,
הרי שרצח האדם את חבירו הרי שנאף ,איך יוכל
לתקן הדבר הזה ,היוכל להסיר המעשה העשוי מן
המציאות ,אמנם מדת הרחמים היא הנותנת וכו'
שהתשובה תנתן לחוטאים בחסד גמור ,שתחשב
עקירת הרצון כעקירת המעשה וכו' עיי"ש ,ומבואר
מדבריו שמצד הדין חרטה אינה עוקרת את המעשה אלא
לפנים משורת הדין.
ותמה הגר"א וסרמן בקובץ מאמרים (עמ' כ"ג) ,מהא דאיתא
בקידושין מ' ,ב' אפי' צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד
את הראשונות שנאמר צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו,
ופריך בגמ' וניהוי כמחצה עונות ומחצה זכויות ,ומשני אמר ר"ל
בתוהא על הראשונות ,ופירש"י מתחרט על כל הטובות שעשה,
הרי שחרטה עוקרת מצוות ,וע"כ דמצד הדין הוא ,ולמה לא תועיל
מצד הדין חרטה לעקור עונות.
ועיי"ש שהביא תירוץ החפץ חיים ,דבתשובה מאהבה באמת
עקירת החטא היא מצד הדין שהרי הוא תוהא על הראשונות ,ורק

הא דעונות נעשו לו כזכויות הוא לפנים משורת הדין ,אבל תשובה
מיראה אינה בכלל תוהא על הראשונות ,שהרי אינו מתחרט על
המעשה עצמו אלא שמתירא מן העונש ,ואילו היה העונש נמחל
לו לא היה מתחרט כלל על המעשה ,ובזה כתב המס"י דהתשובה
מועלת מחסד ה' לפנים משורת הדין ,והעיר הגרא"ו דמלשון
המס"י משמע דהמעשה לא יעקר מהמציאות ע"י שום חרטה
ואפי' בתשובה מאהבה ,ועיי"ש מש"כ ליישב קו' זו.
ולדברי החפץ חיים צ"ב מהו הגדר של תשובה מיראה ,דמבואר
בגמ' יומא הנ"ל שאינה עוקרת את החטא לגמרי ורק דנמחל לו
מכאן ולהבא ,דכיון דאינו נחשב תוהא על הראשונות משום שאינו
מתחרט על המעשה עצמו אלא שמתירא מן העונש ,ובלא העונש
לא היה מתחרט כלל ,א"כ חסר כאן בחרטה ואמאי מועלת תשובה
זו.
והנראה בזה דהנה באדרת אליהו סוף פרשת אחרי מות נמצאת
הוספה מהעתקה 1וז"ל :אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ,פי'
הכתוב בא להשמיענו ,דאף שטבע המצוות שיחיו בהם שהם
בעצם החיים לאדם ,אפ"ה לא תעשה את המצוה אלא בשבילי
שאני ציויתיך ואני ה' ,וכן הפי' "אשר קדשנו במצוותיו" ,במצוותיו
לבד קדשנו שהם בעצם חיים נצחייים לאדם" ,וצונו" ועוד שציוה
אותנו לעשות כן ויש עלינו לשמור ציוויו ,וכן גבי עבירה ,אף
שהעבירה לאדם כמו סם המות ,אפ"ה נענש בלא זה מה שלא
שמע ציווי השי"ת ,וכן בעץ הדעת שאמר ביום אכלך ממנו מות
תמות ,וכשאכל נקנס כמה קנסות זולת המיתה ,אלא שמות תמות
הוא שטבע העץ הדעת לגרום מיתה ,והקנסות הוא על מה שלא
שמר ציווי יתברך ,עכ"ל ,וכן כתב הקובץ מאמרים הנ"ל בשם
הרמח"ל בספרו דרך ה' פרק ד.
ולפי"ז נראה לומר חידוש גדול ,דתשובה מאהבה ותשובה מיראה
הם שני מהלכים שונים של תשובה ,דתשובה מאהבה שנלמדת
מהקרא ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם הוא
יחיה ,ענינה הוא לעקור את עצם החטא שחטא בו ,וע"י החרטה
ועזיבת החטא וקבלה על להבא ושאר עיקרי התשובה נעקר החטא
לגמרי ,וזהו מאי דכתיב "ובשוב רשע מרשעתו" ,והיינו דהתשובה
היא על החפצא של החטא ,אבל תשובה מיראה שנלמדת מהקרא
דשובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעוונך ,ענינה הוא לשוב אל
ה' ולסלק את המרידה בו במה שלא שמר ציווי ה' ועבר על מצוותיו,
וכדכתיב בהאי קרא "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" ,ולכן אע"פ
שבתשובה מיראה אין החטא נעקר משום שאינו מתחרט על גוף
החטא ,מ"מ מועלת היא לענין שיש בזה חזרה מהמרידה ,דסו"ס
מתחרט הוא על מה שעבר ציווי ה'.
ולפי"ז יש עומק נוסף למש"נ לעיל בדברי הרמב"ן ,דבחיוב
התשובה שבפרשה זו הנלמד מקרא ד"ושבת עד ה' אלקיך" ,אין
את כל הדינים של התשובה לעקירת החטא ,ובעינן רק שבאופן
כללי יחליט לעזוב חטאיו ולשוב אל ה' ולקבל מצוותיו ,אע"פ
שבזה לא נעקר החטא לגמרי ,והיינו משום דעיקר תשובה זו היא
לסלק את המרידה בה' במה שעבר על ציוויו ,וסגי בתשובה זו כדי
שכלל ישראל יזכו לגאולה.
ועי' בקובץ מאמרים (עמ' נח) ,שביאר הפסוק בישעיה פרק נט
 .1הוספה זו אינה בכל המהדורות של האדרת אליהו ,והעתקנו מהאדרת אליהו על ספר
ויקרא עם הגהות הגיא חבר ,שנדפס בת”א תשטו.

בפשטות משמע דמצד החכמה והנבואה אין שום
עצה לתקן את החטא ,ולדבריו צ"ע אמאי לא
תועיל תשובה מאהבה לעקור את החטא לגמרי
מצד הדין.
(פסוק כ) ,ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב ,הנה פשע הוא מרד,
ומשמע מזה דכדי לזכות לבוא הגואל די שישובו ממרד אפי' לא
ישובו מזדונות ושגגות ,וזהו כמו הכתוב (בפר' שלח פי"ד פסוק
ט) ,אך בה' אל תמרודו ,היינו דאם לא יפלו למדרגות מורדים יוכלו
להכנס לארץ עכ"ל ,והם הם דברי הרמב"ן לפמש"נ ,דהתשובה
שעל ידה יזכו לגאולה היא התשובה מהמרידה בה' אע"פ שלא
שבו לגמרי מעצם החטא ,והדברים נפלאים.
ולפי דברי החפץ חיים הנ"ל דבתשובה מאהבה נעקר החטא
מעיקר הדין משום שהוא תוהא על הראשונות ,ובתשובה מיראה
מועלת התשובה מצד חסד ה' לפנים משורת הדין ,נראה לבאר
ביאור חדש בדברי הירושלמי מכות פ"ב סוף הל' ו' ,שאלו לחכמה
חוטא מהו עונשו אמרה להן חטאים תרדוף רעה ,שאלו לנבואה
חוטא מהו עונשו אמרה להן הנפש החוטאת היא תמות ,שאלו
לקב"ה חוטא מהו עונשו אמר להן יעשה תשובה ויתכפר לו,
היינו דכתיב על כן יורה חטאים בדרך ,יורה לחטאים דרך לעשות
תשובה ,דבפשטות משמע דמצד החכמה והנבואה אין שום עצה
לתקן את החטא ,ולדבריו צ"ע אמאי לא תועיל תשובה מאהבה
לעקור את החטא לגמרי מצד הדין.
והנה בר"ה י"ז ,ב איתא ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני
הוא לאחר שיחטא האדם וישה תשובה ,ועי' בתוס' שם דר"ת סובר
דה' ה' הם שני מדות מהי"ג מדות ,אני ה' קודם שיחטא לרחם עליו,
ואני מרחם לאחר שיחטא אם ישוב ,ושמעתי ממו"ר הג"ר לייב
מאלין שביאר בשם הגה"צ ר' ירוחם ,דמצד אני ה' קודם שיחטא
אין התשובה מועלת כלל ,דכיון שחטא האדם הרי הוא במצב חדש
של חטא ,אלא שנתחדש דאיכא אני ה' לאחר שיחטא ,דגם בתוך
החטא אני ה' השוכן אתם בתוך טומאתם ,ורק מצד זה התשובה
מועלת ,וגם בזה צ"ב כיון שתשובה מאהבה עוקרת החטא למפרע
אמאי בעינן לאני ה' לאחר שיחטא ,ומדוע אינו יכול לחזור למצב
של אני ה' קודם שיחטא.
ונראה דבאמת הירושלמי לא מיירי בתשובה מאהבה אלא
בתשובה מיראה ,דתשובה מאהבה כיון שעוקרת היא את עצם
החטא מועילה היא מדינא ,ורק בתשובה מיראה שהחטא נשאר,
מצד החכמה והנבואה אין עצה לתקן את החטא ,ומדויק הלשון
"חטאים תרדוף רעה" וה"נפש החוטאת היא תמות" ,והיינו דמיירי
שגם כעת לאחר שעשה תשובה הוא במצב של "והנפש החוטאת",
ועל זה ענה הקב"ה יעשה תשובה ויתכפר לו ,והיינו דכיון שיעשה
תשובה עכ"פ על המרידה ,לפנים משורת הדין יתכפר לו העון,
מצד אני ה' לאחר שיחטא לרחם עליו ,והסוגיא דר"ה מיירי נמי
בתשובה מיראה ומשו"ה בעינן אני ה' לאחר שיחטא.
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סוכת גנב"ך

פנינים לימים נוראים

א .סוכת גנב”ך ורקב”ש ,מבואר ברשב”א
בעבוה”ק ש”ב ,ובחי’ ביצה ל ,:דהיא
כסוכה בעלמא ולא נתקדשה ,וכן מבואר
ברמב”ן במלחמת ביצה שם ,באומר איני
בודל כל בה”ש דהו”ל כסוכה דלאו מצוה
ע”ש ,ומבואר דפשיטא לי’ דאף דאוכל
שם לקיום מצותה לא נתקדשה ,והרשב”א
בחי’ שם תמה בסוכת גנב”ך דהיאך
מתקדשת ,וכ’ בדרך אפשר דאה”נ דלא
קדושה ,ובעבוה”ק קבע כן.
והנראה דהרמב”ן במלחמת דקאי שם
דמהני תנאי דאיני בודל גם בעצי סוכה,
ממילא פשוט דסוכת גנב”ך לא חל בהם
קדושה ,ואמנם מתבאר בדברי הרמב”ן,
דסוכה שלא נעשית למצות החג א”צ
לפנים ,דפשיטא דלא חל בה קדושה,
ואלא דגם בסוכה דעשאה לשם חג אהני
תנאו דאינו בודל דחשיב כסוכה דעלמא.
והרשב”א בחי’ שם אכתי קאי דעצי
סוכה א”א להפקיע הקדושה ,ותמה בזה
דמ”ש מחגיגה עצמה ומרחיב לבאר בזה,
ותו מתמיה להמבואר דעצי סוכה בהכרח
דחל ש”ש עלה ,דאכתי סוכת גנב”ך היאך
חל ש”ש עלה ,ונראה דקשיא ליה ,דכיון
דלא ניתן להפקיע הקדושה מהסוכה
עצמה ,א”כ לא מחוור דשייך גם סוכה
דאינה קדושה למצוה ,ומבאר בדרך
אפשר דאה”נ דלא חל קדושה עלה ,והיינו
דשייך סוכה למצותה אף דלא נתקדשה,
דרק בסוכה שנעשית למצוה לא מהני
תנאו להפקיע ש”ש ,אבל בלא נעשה כלל
לשם חג שייך דלא חל בה ש”ש ,ותו מבאר
הרשב”א בסוגית הגמ’ דמהני תנאי נמי
בעצי סוכה ושכן שיטת הרי”ף ,ומעתה
פשוט דסוכת גנב”ך בודאי דלא חל ש”ש,
ובעבוה”ק כבר קבע כן בבירור ,ואף דלא
קבע מסמרות למעשה דמהני תנאי בעצי
סוכה ,אבל בסוכת גנב”ך כבר קבע דלא
חל בה ש”ש ,וגם סדר הדברים בעבוה”ק
שם דזה א”צ לפנים וכמש”נ בסברת

בגמ’ שבת (פט ,ב) עה”פ אם יהיו
חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אמר להם
הקב”ה לישראל אם יהיו חטאיכם כשנים
הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית
ועד עכשיו כשלג ילבינו .1וצ”ב כונתם.
ויבואר לפמש”כ הגר”א (שנו”א שבת
פ”ט מ”ג) בפירוש הקרא ,דשני הוא שני
בצבע כי התולע מקור הצבע והשני נצבע
ממנו .וז”ש אם יהיו אדומים רק כשני אז
כשלג ילבינו אבל אם כתולע רק כצמר יהיו
עכ”ד.
והנה ארז”ל (חולין יג ,ב) גויים שבחו”ל
לאו עע”ז נינהו אלא מנהג אבותיהם
בידיהם ,וכפי אשר לימדום אבותם
מעשיהם.2
והנה מדרך הדורות לירד במדרגה וכמו
שארז”ל אם ראשונים כמלאכים אנו כבנ”א
ואם ראשונים כבנ”א אנו כחמורים .וז”ש
אם יהיו חטאיכם רק מצד טבע ירידת
הדורות ,ואז בהכרח גם עונותיכם אינם
מקוריים כתולע אלא כשני הם ,שמעשה
אבותיכם בידכם אז כשלג ילבינו אבל אם
ירשיעו לחדש עון לא מפאת הדורות אז
הרי זה בהכרח כתולע צבע מקורי ואז רק
כצמר יהיו.
ויבואר יותר עפמ”ש בחגיגה (טו ,ב)
שאלו לב”ז כל עמרא דנחית ליורא סליק
אמר להם כל מאן דהוי נקי אגב אמיה סליק
כל דלא הוי נקי אגב אמיה לא סליק ,כי
לבנונית הצמר משתנה בזה ,א”כ המחדש
חטא מעצמו אם אין בידו אף מעשה
אבותיו יש לו תקוה אבל אם אין נקי אגב
אמו הרי לא ינקה ,וז”ש אם אין לכם חטא
עצמי אלא כשנים הללו אז יש לכם תקנה
אף כשנעשה אבותיכם בידכם ואדרבה זו
מעליותא להם שאין אדמימותם אלא כשני
וכנ”ל ,אבל אם תחדשו חטא מעצמכם
 .1עי’ עוד דרכים שביאר רבינו בזה בדרשות בית ישי סי’
כ”א
 .2עמ”ש בזה בדרשות בית ישי סי’ נ”ג.
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שיטת הרמב"ם במצות ישיבת
סוכה
א .הערות בדברי הרמב”ם פ”ו הלכ’
ה’ והלכ’ ו’
רמב”ם פ”ו מהלכ’ סוכה ה”ה ,כיצד
הישיבה בסוכה ,שיהיה אוכל ושותה ודר
בסוכה כל שבעת הימים בין ביום ובין
בלילה כדרך שהוא דר בביתו בשאר
ימות השנה .וכל שבעת הימים עושה
אדם את ביתו עראי ואת סוכתו קבע
שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים .כיצד,
כלים הנאים ומצעות הנאות בסוכה וכו’.
ובהלכ’ ו’ ,אוכלין ושותין וישנים בסוכה
כל שבעה בין ביום ובין בלילה ,ואסור
לאכול סעודה חוץ לסוכה כל שבעה ,אלא
אם אכל אכילת עראי כביצה או פחות או
יותר מעט ,ואין ישנים חוץ לסוכה אפילו
שנת עראי וכו’ ,עי”ש .ויש לדקדק בדעת
הרמב”ם טובא ,חדא ,מה שחזר וכפל
להדין דאוכלין ושותין בסוכה בב’ הלכות.
גם צ”ע ,דבהלכ’ ה’ לא כתב הרמב”ם חיוב
שינה בסוכה ,ולא הזכיר דישנים בסוכה
אלא בהלכ’ ו’ ,גם החילוק בין אכילת קבע
לאכילת עראי כתב הרמב”ם בה”ו ולא
בה”ה ששם הביא תחילה הדין דאוכלין
בסוכה כל שבעה ,וצ”ע .והנה מקור דברי
הרמב”ם הוא מהברייתא בדף כ”ח ב’,
ת”ר כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו
קבע וביתו עראי ,כיצד היו לו כלים נאים
מעלן לסוכה ,מצעות נאות מעלן לסוכה
אוכל ושותה ומטיל בסוכה וכו’ .הרי דגם
בברייתא לא הוזכר בדין זה שינה בסוכה,
והן הן דברי הרמב”ם .אכן באמת צ”ע
אמאי לא כללה הברייתא בדין זה דאדם
עושה סוכתו קבע גם שינה בסוכה .ויעויין
בטור ריש סי’ תרל”ט שכתב וז”ל ,ישיבתה,
דתנן מצות סוכה כל ז’ ,ויעשה כל ז’ ביתו
עראי וסוכתו קבע ,ודר בה כדרך שאדם
דר בביתו שמכניס בה כליו הנאים וקובע
בה עיקר דירתו ,ואוכל ושותה וישן ומטיל
בה ולומד בה דבר שאי”צ עיון וכו’ ,אוכלין
המשך בעמוד 16
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הרמב”ן ,וכבר נתבאר דהרמב”ן עצמו מבואר דעתו בפ’ כירה,
דלא מהני תנאי כלל בעצי סוכה ,ומ”מ בסוכת גנב”ך בפשוטו לא
חל בה קדושה כלל ,וכמבואר במלחמת שם ,דסוכה דמתחילתה
לא נעשית למצוה ,בודאי דלא חל ש”ש עלה.
ב .ברשב”א בעבוה”ק שם ,לא נאמרו אלא בסוכה שעשויה
לשם חג ,אבל היושב בסוכת רועים כו’ היא כסוכה בעלמא,
שבשביל שנכנס זה ואוכל שם פתו לא נתקדשה ע”ש ,נראה
משמעות דבריו ז”ל ,דבסוכה העשויה לשם חג ,חל ש”ש עלה
ומתקדשת מיד בבוא החג ,דלא נרמז כלל ברשב”א דצריך שגם
יאכל שם ,דדוקא בסוכת רועים דשייך רק שתתקדש ע”י שאוכל
שם ,מבאר הרשב”א דבשביל זה לא נתקדשה ,אבל בעשויה
לשם חג מתקדשת מאליה עם כניסת החג ,וכן משמעות לשונו
שם ,דאין תנאי מועיל בה ,שע”כ חל עליה קדושת החג וקדושת
הגוף היא לכל ימי החג ע”ש ,ומשמע נמי דהיינו דבבוא החג חל
עליה קדוה”ג דקדושת החג ,וכן נראה לע”ד בלשון הרשב”א
בחי’ ביצה ל ,:וכי מפני כו’ והיא לא נעשית לשם קדושת סוכה
ע”ש ,ומשמע יותר לע”ד דבזה לבד דנעשית לשם קדושת סוכה
מתקדשת ,וזה דלא כמפורש ברמ”א עפ”י הגהות אשרי ,ומקור
הדבר באו”ז עפ”י השאילתות ,דבהזמנה בעלמא לא נתקדשה,
ובמשנ”ב סתם בזה ,ונראה דהבין כן גם בדעת הרשב”א ז”ל,
ולע”ד נראה מבואר מדברי הרשב”א כדאמרן ,וכן נראה רהיטת
דברי רבנו ירוחם כדלהלן ,ונראה לע”ד סברת הרשב”א דל”ש
לדין הזמנה לאו מילתא היא ,דהכא אמרה תורה דחל ש”ש על
הסוכה ,ואך סוכת רועים מופקע לגמרי משם וקדושת סוכה,
דרק אינה סוכה פסולה ,וז”ש הרשב”א דאטו מפני שנכנס זה
כו’ ,אבל בסוכה העשויה לשם קדושת סוכה ,כלשון הרשב”א
בחי’ ביצה שם כנ”ל ,מיד עם בוא החג חל ש”ש עלה ,ובמ”א שם
העיר בדברי הרמ”א בשם הגהות אשרי ,דבגוף הקדושה הזמנה
מילתא ,וכ’ דמצוה קיל טפי ע”ש ,אבל לע”ד בדעת הרשב”א,
דכאן הרי אמרה תורה דחל ש”ש עלה כחגיגה ,ושפיר חשיב
כהזמנה בגוף הקדושה.
ג .ברשב”א שם ,אבל היושב בסוכת רועים כו’ שבשביל שנכנס
זה ואוכל כו’ ע”ש ,ולשון הרשב”א בחי’ שנכנס ואכל שם פעם
אחת כו’ תחול עליה קדושה כל ז’ ע”ש ,נראה כוונתו ז”ל בכה”ג
שנעשה וגם עכשיו היא סוכת רועים ,ורק זה גם כשר למצוה
הואיל ונעשה לצל ,ובזה מה דהלה אוכל בסוכת רועים שלו פעם
אחת ,ומסתמא אפי’ כמה פעמים ,כמשמעות הלשון בעבוה”ק,
הואיל ואכתי סוכת רועים היא ,דלא יחדה כלל לסוכתו ,אין
סברא דתתקדש ע”י דהיא כשירה ונכנס כמה פעמים לאכול שם,
דהסוכה בעצמותה אינה קדושה ,דלא נעשית כלל לשם קדושה,
ואה”נ דבגמר בדעתו לפני החג או אף בתוך החג שתהא סוכה

למצוה ולא לסוכת רועים כלל ,חל ממילא הקדושה וא”צ דוקא
עשיה לשם קדושה ,ואפשר אף בעדיין משמשת גם לרועים,
אבל יחדה נמי לקביעות סוכתו ,ודר בה בימי החג למצות סוכה
ג”כ מתקדשת ,ורק כשהיא עדיין בעצמותה סוכת רועים ,ואין זה
סוכתו שהוא דר בה למצותה ,רק נכנס כמה פעמים לאכול פתו,
בזה סברת הרשב”א דלא נתקדשה.
השעה”צ (תרלח סק”ג) עמד בזה דדברי הרשב”א סותרים
אהדדי ,דבתחילה משמע שבעשויה רק לצל אפי’ ישב כמה
ימים לא נתקדשה ,ובסו”ד משמע דביושב בה בחג נתקדשה,
והניח בוצ”ע .ולהאמור דברי הרשב”א מבוארים ,ולשון הרשב”א
שבשביל שנכנס זה ואוכל שם פתו לא נתקדשה ,היינו הואיל
וזה עדיין בעיקרו סוכת רועים ,ואך נכנס ואוכל שם אפי’ כמה

נראה משמעות דבריו ז"ל ,דבסוכה העשויה לשם
חג ,חל ש"ש עלה ומתקדשת מיד בבוא החג ,דלא
נרמז כלל ברשב"א דצריך שגם יאכל שם ,דדוקא
בסוכת רועים דשייך רק שתתקדש ע"י שאוכל
שם ,מבאר הרשב"א דבשביל זה לא נתקדשה,
אבל בעשויה לשם חג מתקדשת מאליה עם כניסת
החג ,וכן משמעות לשונו שם ,דאין תנאי מועיל
בה ,שע"כ חל עליה קדושת החג וקדושת הגוף היא
לכל ימי החג ע"ש ,ומשמע נמי דהיינו דבבוא החג
חל עליה קדוה"ג דקדושת החג

פעמים לא מתקדשת בזה ,וביותר מתבארים דברי הרשב”א כנ”ל,
דבעשויה לקדושת סוכה ,מתקדשת בבוא החג ,וכן גם בנעשית
לצל ואח”כ יחדה למצותה ,אבל באם משמשת בעיקרה לרועים,
ע”י שנכנס לאכול שם לבד לא נתקדשה.
ויש להתבונן דהרשב”א תמה רק בסוכת גנב”ך ,ולא הקשה
ממש’ דסוכה ישנה דלא נעשית לשם החג דכשירה ,והרי לא
נעשית לשם קדושת סוכה .והנראה סברת הרשב”א ,דסוכה
ישנה הנדון בעומד בערב החג וצריך סוכה למצותה ,ואמרינן
דסוכה ישנה כשירה ,והואיל ומעתה זה סוכתו למצותה ,אה”נ
דחל ש”ש עלה עם חלות קדושת החג ,וכן בדין דמהיכ”ת דצריך
עשייה לשם קדושה ,והרי בלא”ה הקדושה חלה רק בבוא החג,
ואם אמרה תורה דחל ש”ש ,והתורה לא הצריכה עשייה לשם
סוכה ,וסוכה ישנה כשירה מדאורייתא ,בודאי דחל ש”ש עלה,
ולא מיבעיא אם חדש בה דבר ,דיש כאן התחדשות עשייה לשם
סוכה ,אלא אפי’ בלא חדש כלום ,הרי זה סוכתו דאמרה תורה,
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ומהיכ”ת דלא יחול ש”ש ,והרשב”א מתמה רק בסוכת רועים,
דלא נתיחדה כלל למצותה ,דהיאך ע”י דאוכל שם פתו תתקדש
הסוכה ,דהיא בעצמותה ומהותה רק סוכת רועים ,ואך כשרה
לאכילת פתו בחג ,והן הן הדברים כדנתבאר בדברי הרשב”א
בעה”י.
ד .ברבנו ירוחם ,מובא במג”א (תרל”ח סק”ב) דסוכה ישנה דלא
נעשית למצוה ולא חדש דבר נמי חל ש”ש עלה ,ובמג”א שם
דהיינו ע”י דאכל בה ,ובמשנ”ב (שם סק”ט) מוסיף דגם הזמינה
מתחילה לשם סוכת החג ,ואו דבעת שישב בה דעתו לישב בה
כל החג ע”ש ,ולענ”ד הקלושה לא נראה בדברי רבנו ירוחם
דצריך גם להזמין וגם לאכול בה .והנראה לע”ד דרבנו ירוחם
דקדק ונקט רק סוכה ישנה דלא נעשית למצוה ,ולא נקט לסוכת
גנב”ך ורקב”ש ,וביותר מדוקדק כן בדברי רבנו ירוחם שם בח”ב,
דהביא ומבאר לדינא דסוכת גנב”ך ורקב”ש ,ומבאר גם בהא
דנעשית לצל ,ואח”כ הביא לדין סוכה ישנה דלא עשאה לשם
חג וגם בלא חידש כשירה ,ותו לשונו שם ,דאם אסור ליהנות
מעצי סוכה ישנה כו’ כתבתי בחלק שני בדין עצי סוכה ע”ש,
והרי דדקדק ונקט רק לסוכה ישנה ולא נקט נמי לסוכת גנב”ך,
באופן דדברי רבנו ירוחם מתפרשין ,דרק לא נעשית למצוה ואף

"

והנראה לע"ד דרבנו ירוחם דקדק ונקט רק סוכה
ישנה דלא נעשית למצוה ,ולא נקט לסוכת גנב”ך
ורקב"ש ,וביותר מדוקדק כן בדברי רבנו ירוחם
שם בח"ב ,דהביא ומבאר לדינא דסוכת
גנב”ך ורקב”ש ,ומבאר גם בהא
דנעשית לצל ,ואח"כ הביא לדין
סוכה ישנה דלא עשאה לשם
חג וגם בלא חידש כשירה,
ותו לשונו שם ,דאם אסור
ליהנות מעצי סוכה ישנה
כו' כתבתי בחלק שני בדין
עצי סוכה ע"ש ,והרי דדקדק
ונקט רק לסוכה ישנה ולא נקט
נמי לסוכת גנב"ך ,באופן דדברי רבנו
ירוחם מתפרשין ,דרק לא נעשית למצוה ואף גם
בלא חדש בה דבר ,אבל עכשיו היא סוכה שלו
לחג ,והיינו דחשב על הסוכה בתחילתו או בתוך
החג ,וזה כדברי המ"ב ,אבל לא דצריך נמי דאכל
בה.
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גם בלא חדש בה דבר ,אבל עכשיו היא סוכה שלו לחג ,והיינו
דחשב על הסוכה בתחילתו או בתוך החג ,וזה כדברי המ”ב ,אבל
לא דצריך נמי דאכל בה .ובשעה”צ (סק”ג שם) דבתחילת דברי
הרשב”א משמע דלא כרבנו ירוחם ,ולהמבואר בעניותנו מתפרש
כן גם סו”ד הרשב”א דסוכת רועים אפי’ יושב שם כמה ימים
לא נתקדשה ,כל עוד דהיא משמשת כסוכת רועים ,אבל גם
להרשב”א ביחדה לכל ימי החג למצותה מתקדשת ,וגם דברי
רבנו ירוחם בפשוטו מתפרשין כן ביחדה למצותה וכש”נ ,באופן
דנדון הרשב”א ונדון רבנו ירוחם שני נדונים נפרדים ,ולא מצינו
כאן פלוגתא בין הרשב”א לרבנו ירוחם וכדנתבאר בס”ד.
ה .ונראה לע”ד לסברת הר”ח והרמב”ם והרא”ש ועוד ,דלא
מהני תנאי בסוכה עצמה להפקיע ש”ש ,דיתכן דגם בסוכת
גנב”ך ורקב”ש שלו ,אם נכנס שם פעם ואכל פתו לקיום מצות
סוכה ,בהכרח חל ש”ש עלה ,דלא מצינו סוכה בלי חלות שם
שמים ,וכדחזינן דהרשב”א בחי’ בסוגין דביצה ,דבתחילת דבריו
דקאי דלא מהני תנאי בעצי סוכה ,הוה קשיא ליה סוכת גנב”ך,
ולא הכריע כ”כ בחי’ וכש”נ ,וא”כ להרמב”ם ודעימיה דלא מהני
תנאי בסוכה עצמה ,שפיר י”ל דחל ש”ש גם בסוכת גנב”ך,
וכ”ש בסוכה ישנה שלא נעשית לשם חג ,אבל היא סוכתו ממש
וכמש”נ ,ומבואר מאד דלא מצינו תרי גוונא סוכה קדושה ולא
קדושה ,ומיהו בנכנס בסוכת רועים של חבירו [באופן דאי”ז
גזולה] לאכול שם פתו ,לכאו’ פשוט דאינו יכול להחיל ש”ש
על סוכת חבירו ,ואף דא”כ בהכרח מצאנו סוכה דמקיים בה
מצותו דלא נתקדשה [דאין נראה כלל לומר דאה”נ דלא מהני
למצות סוכה] ,אין כאן מחודש דזה מבואר דאין בכוחו דע”י
יתקדש סוכת חבירו ,ומיהו ברמב”ן במלחמת ביצה שם ,מבואר
דנקט בפשיטות דבלא נעשה הסוכה למצותה ,פשוט דלא
נתקדשה ,ונראה דזה גם למסקנת דבריו בחי’ שבת,
דלא מהני שום תנאי להפקעת קדושת הסוכה עצמה,
דזה רק במפקיע דרך תנאי ,אבל אם בתחילתה לא
נעשית כלל למצוה ורק לצל בעלמא ,נראה סברתו
דזה כסוכה בעלמא ולא חל בה קדושה כלל.
ונראה לע”ד די”ל לשיטת הראשונים הנ”ל גם
בסוכת גנב”ך שלו ,דרק מתקדש בשעה שמקיים
בה מצות סוכה דאז בהכרח חל ש”ש עלה ,ואך
מכיון דלא נעשית לשם חג ,אין בזה תורת הקצאה
ולא חל בה קדושה בגוף הסוכה ,דלאחר אכילתו חזרה
לסוכת רועים בעלמא ,ויש לבאר דאחר אכילתו הו”ל
כסוכת החג לאחר החג דפקעה קדושה ממילא ,וה”נ לאחר
אכילתו לקיום מצותה חוזרת לסוכת רועים בעלמא דל”ש בזה
קדושה ,ומיהו לא ברירא כ”כ ,דשפיר יתכן דנתקדשה לכל זמן
ימי החג וצ”ע בזה ,ואני חוכך בעניי דיתכן גם באוכל בסוכת
רועים של חבירו ,דבאותה שעה דהלה אוכל שם פתו ,חל בה
ש”ש ונתקדשה רק כלפי הלה שאוכל שם פתו [וזכר לדבר
קונמות] ,דזה בשבילו סוכה דחל ש”ש עלה ,ולא כלפי הבעלים
דלדידיה היא כסוכה בעלמא.

פנינים לימים נוראים
קדושת ימי אלול
הזמן של ארבעים יום ,בין ר"ח אלול ליום הכיפורים ,נקבע
לדורות על ידי מרע"ה ,שעלה בארבעים יום האחרונים ,לזמן
של רצון וקרבת ד' ,אחרי ארבעים יום האמצעים שבהם כעס
של הקב"ה על כלל ישראל ,ונקבעו ארבעים יום שהם זמן של
התבצרות והתבססות בהנהגה ובדרך חדשה.
ומצינו לימים הללו הנהגות מיוחדות ,שנהגו רק באותם ארבעים
יום .כך נזכר בלקט יושר על רבו בעל תרומת הדשן שמראש חודש
אלול עד אחר יום הכיפורים היה מאריך בתפילת "ברוך שאמר"
ובפסוקי דזמרה "כמו שעה" .ובשו"ע (סי' תרב ותרג) ,נזכר הנהגות
מיוחדות לימים שבין כסה לעשור .וענין זה צריך ביאור ,כי הרי
לא שייך לקבוע הנהגה טובה רק לזמן מסוים ואחר כך להבטל
ממנה .שהרי זה הפך ענין התשובה והוא כעין "אשוב ואחטא"
שהוא הגרוע ביותר בגדרי התשובה.
אלא ביאור הדברים הוא כי ישנם בזמני קודש הללו שני סוגי
הנהגות והדרכות ,הענין העיקרי והראשון במעלה הוא ה"סור
מרע" ,כי אין חלות ל"עשה טוב" כל זמן שלא עקר את עצמו
מהרע ,וכדברי רש"י על הפסוק "נירו לכם ניר ואל תזרעו אל
קוצים" (ירמיה ד) "הוו למדין מעובד אדמה ואל תהי צעקתכם
לפני מתוך הרשע כי אם מתוך תשובה שלא היו דומים לזורע
בלא ניר והיא נהפכת לקוצים" .ובודאי שאין הכוונה שחלילה ינהג
בהנהגות התשובה ויסור מרע רק לזמן מוגבל ויכנס בגדר ה"אומר
אשוב ואחטא" ובודאי לא תשובה היא .והרי צריך ש"יעיד עליו
יודע תעלומות" ואם נוהג כך הרי הוא שייך לאותם אשר "יפתוהו
בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבו לא נכון עמו" והוא כטובל ושרץ
בידו.
אך מנגד ,הרי שהארבעים יום הללו הם זמן מיוחד של קרבת
ד' ,וזמן שמסוגל יותר לדביקות בזמן שכזה שייכת הנהגה מיוחדת.
וזו היתה הנהגתו של בעל תרומת הדשן שבזמן המסוגל לדביקות
האריך יותר בתפילה .והוא למוד לנו לפי מדרגתנו ועצה טובה
להאדם להתפס לרוחניות אף לאנשים כערכנו דלא שייכים
למדרגות אלו כל כך ,אלו הם ה"תחבולות" ,וכך על ידי הדביקות
בזמן כזה שמסוגל יותר הוא מקבל איזה שהוא חלק בזה ומכאן
הוא יכול להעפיל .אולם כל אלו לאנשים כערכנו הם רק תחבולות
כדי שיגיע לתשובה האמיתית ,אך ודאי אם הוא משלה את עצמו
אינו "יודע מרת נפשו" וחש שזו היא מדרגתו ,הרי שאין זו תחילתה
של דרך אלא ההפך ממהות התשובה.

הגמרא "הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים כיוצאי מצרים
אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה( ,מגילה יד ).ואף שהיה
ניתן ללמוד מנבואתם של אלו שלא נכתבו ,אך מבואר כאן שאלה
שנכתבו הוצרכו ממש למעשה.
כשבאו בני ישראל לארץ הקודש והמקדש ,שבה עיקר קיום
המצוות וכלשון הרמב"ן "כי עיקר כל המצוות ליושבים בארץ ד'"
(ויקרא פח כה) ,אמר להם יהושע שהיה תלמידו של משה ,היחיד
שנמסרה לו כל התורה [ואחריו כבר נמסרה לרבים ,זקנים ונביאים
וכו']" .בחרו לכם היום את מי תעבדון אם את אלוהים אשר עבדו
אבותיכם ואם את אלהי האמרי אשר בארצם ואנכי וביתי נעבוד
את ד'" (יהושע כד טו) .כי אף שאדם צריך לחפש ממי להיות
מושפע אך אין זה תירוץ ח"ו ,שכן אם אין אפשרות להיות מושפע
אזי יש להיות "אני וביתי נעבוד את ד'" ,ובחיי הגוף הדבר מובן,
כי הרי אם אדם יראה סביבו אנשים שמאבדים עצמם ח"ו לדעת,
הוא לא יחליט חלילה להיות כמו כולם ,אלא וודאי יציל את נפשו.
על אחת כמה וכמה בחיים האמיתים ,שאף אם אין לו ממי להיות
מושפע ,אסור לו לאבד את עצמו לדעת ,וזהו שאומר הנביא "ואנכי
וביתי נעבוד את ד'".
והדברים פשוטים ,כי גם בזמן יקר שכזה ,יתכן ויהיה תירוץ
של שטות ,שימשכנו אחר רפיון .וזכורני בירושלים ,בימי ראש
השנה ,שפחד יום הדין היה ניכר בפועל וגם אנשים פשוטים ,היו
יושבים כל היום בבתי מדרשות ,לומדים ,אומרים תהילים איש
לפי מדרגתו ,בקושי אוכלים מעט ,ומיד חוזרים לבתי המדרש ,היה
מורגש בחוש שאנשים מפחדים על כל רגע.
"וכי יש לך חיך מתוק מזה" (נוב"י בדרשות על דברי הרמב"ם
בהלכות תשובה) .ואין צורך לפתח את הדברים ,כי זה הרי תימה
רבתי איך אנשים ברי דעת כל כך עוזבים ומזניחים דבר כה יקר,
שהוא הטעם האמיתי של החיים .הקדוש ברוך הוא רוצה שנחיה
ואף שהתחלות קצת קשות ,וודאי שכך כי אנחנו רגילים לחיים
המדומים.
אדם מרגיש התעוררות רוחנית ,אפילו חיצונית ,מרגיש טעם
כל שהוא .הוא מעריך ומחשיב רוחניות ,מבין שזו מעלה ,אבל לא
מפחד להפסיד את זה .כשזה נוגע לו ,לצרכיו הגשמיים ,הרי שהוא
"אדם ממשמש בכיסו בכל שעה" (ב"ק קיח :ב"מ כא .):וכשהוא
הולך בודק אם יש לו את ממונו בלא דעת ,גם כשזה במקום בטוח.
הוא רוצה להיות בטוח שזה אצלו וזה לא פורח מעצמו .וכאן בדבר
שפורח מעצמו ועף ורץ בלי שמירה ,אין לו פחד להפסיד את זה
והרי זה מבעט ממש.

חונן הדעת
ספו תמו
אף שר' ישראל מתאונן "כאשר ספו תמו" ,כי צריך לראות את
גדולי היראים ,ואין זה שפעם כולם היו יראים ,אך כשראו את
היחידים היתה השפעה על הכלל ועל זה מתלונן הגרי"ס ז"ל .והגם
שודאי שזה חסרון ,אך אין בזה תירוץ ותשובה להקב"ה .כי "חייב
אדם לומר בשבילי נברא העולם" (סנהדרין לז .).דבר זה נלמד
מהנביא ,וכידוע שכל נבואה שנכתבה הוצרכה לדורות ,וכדברי

והקב"ה נותן לכל אחד ואחד את הדעת לזה ,וכך היא גם לשון
התפילה "אתה חונן לאדם דעת" לשון זה של "אתה" לא נאמרה
בשום ברכה אחרת .כי ב"רפאינו" אדם מבין שהקב"ה נותן ,וצריך
לבקש כדי לקבל .כך ב"ברך עלינו" ו"תקע בשופר" .אבל דעת כל
אחד בטוח שיש לו .ופה תקנו חז"ל להקדים "אתה חונן" כי זו חלק
מהבקשה .שכן אם אדם חושב שיש לו דעת ,והוא בסך הכל עושה
טובה ומבקש ,אין בזה צורה של תפילה ,ורק אם אומר "אתה חונן",
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רבותינו ראשי הישבה זצ"ל

אין לי משלי שום דעה והכל ממך ואז "חננו מאתך" ,רק כך הוא
מתפלל תפילה כצורתה .והוא לשון הנביא "כי ד' יתן מפיו דעת
ותבונה" ,וזו היא מטבע של בקשה.
את זה הקב"ה דורש מאתנו ,לקבל את הדברים ולהיות ברי דעת
והבחינה לזה בהתיחסות לדברים הנצחיים ביותר .ואם הוא מבעט
בדברים יש מצב הפוך ח"ו של "אתה הדעת מאסת ואמאסך מכהן
לי" (הושע ד ו).
  

ובחרת בחיים
עצם ציווי הקב"ה "ובחרת בחיים" הוא נותן יותר כח לאדם.
ברור לך מנה יפה .ומדוע אתה בוחר במוות .אין בזה אמצע" ,החיים
והמוות שמתי לפניך" ,ויש בזה דרגות עד עומק שאול ח"ו ולהפך.
כי באדם אין גבול רק נאמר בו "למען סור משאול מטה" (משלי
טו כד) ,וכלשון חז"ל "כגרועים שבאומות לא הייתם" ,ישראל ברוב
גדולתם יכולים ליפול עד התהום.
ענין עומק הירידה הוא כפי ביאור הרמב"ן על הפסוק "למען
ספות הרווה את הצמאה" (דברים כט יח) "להוסיף השבעה עם
המתאוה והטעם כי נפש האדם הרוה שאיננה מתאוה לדברים הרעים
לה ,כאשר תבא בלבו קצת התאוה והוא ימלא תאותו אז יוסיף בנפש

"

הקב"ה דורש מאתנו ,לקבל את הדברים ולהיות
ברי דעת והבחינה לזה בהתיחסות לדברים
הנצחיים ביותר .ואם הוא מבעט בדברים יש מצב
הפוך ח"ו של "אתה הדעת מאסת ואמאסך מכהן
לי".

"

תאוה יתירה ,ותהיה צמאה מאד לדבר ההוא יותר מבראשונה" וכפי
שממשיך שם שמוסיפים לו למעלה מן הטבע לדבר שלא היה לו
צמאון לזה .ולעומת זאת כשאדם מחזיק ברוחניות הוא מקבל הרבה
יותר כח למעלה מן הטבע ו"מרובה מידה טובה" לאין ערוך.
אם הוא לא מרגיש את זה ,אם אדם לא חש מהו הטוב האמיתי,
באשר כל העולם מחפש מהו הטוב והקדוש ברוך הוא בא להגיד מהי
טובה "הגיד לך אדם מה טוב" ההתענגות על ד' .אם כך הרי שחסר
בו משהו ,הוא לא פושט יד ומבקש .ולא מדובר במי שלא מתפלל
חס ושלום ,גם הוא אומר "ותן חלקנו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך"
אך זו אינה בקשה ,הוא מוציא מפיו ,ואין לו תורת ד' בלבו.
יש חיוב להתכונן בספרי המוסר ,ובלי זה אי אפשר להגיע לכלום.
אך ההתחלה היא "יבין לבבו" .אדם יודע מרת נפשו ,ולמרות שהוא
משלה את עצמו הרי שבאמת הוא יודע מהו מצבו האמיתי .ואם
יהיה לו מעט רצון אמיתי ,רצון של "חודו של מחט" ,עם ויתור על
חיי בהמה וכובד ראש אמיתי .אם הוא יפתח את עיניו ויראה שהוא
רץ למוות בכל כחו ,כשיבין שהקדוש ברוך הוא לא מבקש ממנו דבר
שהוא לא יכול לעמוד בו .אלא רק שלא יהיה מבעט ,ולא יתרגל
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בשיטה לעמוד על דרך לא טובה .כי אם יתרגל לבעט הוא יכול
לקבל את העונש הכי נורא שנענש פרעה וכלשון הרמב"ן "כי פרעה
ברשעו נתחייב למנוע ממנו דרכי תשובה( ,רמב"ן שמות ז ג) .ואם
אדם ישקע בחטא יתכן והוא נענש בזה .אם יתבונן ויבין כל זאת ,אזי
הוא יכול להבין ולבחור בחיים האמיתיים "חיים כולכם היום".
  

יהיב ליביה
מה נאמר ומה נדבר אנן יתמי דיתמי ,האם שייכים אנחנו לקבלת
השפעת ימי הרחמים מבלי יהיב לביה חס ושלום ,כולי האי ואולי
עקוב הלב מכל .אנו צריכים ליהיב לביה בכח עצום ברוב התעוררות
בכל ליבנו ובכל כחינו אשר הלואי ויקרא יהיב לביה ,לפנות מהלב
ההבלים וכל שכן הדברים האסורים .חז"ל אמרו לב טהור מכלל
דאיכא טמא .מבהיל ומפחיד יהיב לביה דלב חס ושלום ,קשה
להוציא מהפה.
המתנות הגדולות אשר הקב"ה נותן לנו אליה וקוץ בה ,אם לא
מתעוררים לקראת קרבת ד' אשר נותן לנו נהפך יותר קטרוג ועוון,
יותר מבעט חס ושלום כאשר הדבר יותר קרוב אליו ,דין וחשבון
כהביאור של הגר"א ז"ל ,זה כלל גדול בכל המתנות הרוחניות אשר
הקב"ה נותן לנו .לא שייך שזה אם נרצה ונקבל ואם לא ישאר כמו
שהיה ,אלא אם לא משתייכים ומקבלים מתנת ד' ,הקטרוג והפגם
יותר גדול .אליה וקוץ בה ,בהתרשלותנו יכול להיות הקוץ גדול ח"ו
מן האליה ,אל נהיה שאננים עם שלוות כסילים בימים הנוראים
האלו ,ואם נקבל עלינו בקבלת עול של אמת ,נזכה להדברים
הגדולים ביותר והנצחיים אשר זה כל האדם לטוב לנו כל הימים.

ללא שאננות
תחושה של שאננות והתעלמות ,היא האסון הגדול ביותר ,וחז"ל
הקדושים שהם אוהבי ישראל האמיתיים אמרו על "כל האומר
הקב"ה וותרן יוותרו חייו" (ב"ק נ ,).לא נחה דעתם עד שקללהו
ממש .חז"ל באים להרעיש את האדם ,ולמנוע את השאננות .היצר
מסמא את עיניו ומרגיע אותו "הקב"ה וותרן" ואכן אף יש בזה הבנה,
כפי שכותב הרמח"ל במס"י (פ"ד) שהרי הקב"ה מתנהג ברחמים
בכל ענין התשובה "לפתוח לו פתח תיקון" .אך לחיות כך ,עם
מחשבה ש"הקב"ה טוב וותרן" ולהמשיך לנהוג כמנהגו כבראשונה
זהו החורבן הכי גדול ,עד שחז"ל קללהו ממש.
על אותה שלווה כתב שלמה המלך ע"ה "שלוות כסילים תאבדם"
הפסוק לא מדבר ברשעים ,רק באדם שאינו מרגיש שהקרקע בוערת
תחתיו בדבר שהוא עיקר החיים .זהו "תאבדם" הוא עושה עצמו
כסיל ומאבד עצמו לדעת .וכתבו חז"ל (סנהדרין קג ).על כת לצים
"שאינם מקבלים פני שכינה" ואין לך ליצנות גדולה מזו בכך שהוא
עוזב את הנצחיות ועוסק בדברים של מה בכך ,זוהי רוח הטומאה
הגדולה ביותר .וכשאדם נמצא בסכנת חיים ודאי שלא ידחה את
הטיפול בעצמו אף לא ליום אחד ,וזו היא ה"שלוות כסילים".
אותה שלווה היא המהות של עם הארץ "ולא ימצא איחור
התשובה זולתי בעמי הארץ" (רבינו יונה שע"ת א ג) לא מדובר
ברשעים ,אלו הם עמי הארץ שחז"ל קבעו כי רובם מעשרים ו"אימת
שבת עליהם" ,הם גם יעשו תשובה אך יש להם זמן ,כעת לא כל
כך נח להם .הם מאחרים את התשובה וזהו גדר של "עם הארץ".

התלמיד חכם לעומתו "ודאי עשה תשובה" (ברכות יט ).ובאם האדם
לא מרגיש שחסר לו ,זה עצמו צריך להדאיגו .ככל שהוא פחות
מרגיש עליו להיות יותר מודאג .וכמו בחיים הגשמים ,אדם שלא
ירגיש תחושה באבר כלשהו אם הוא לא שוטה הוא מיד ירוץ לטפל

להישאר במצב של טומאת החטא וריחוק מד' ,אלא יעשה ככל
יכולתו לתקן את מצבו ,וכשדוחה את התשובה אף שבדעתו
לעשות אחר כך תשובה הרי זה מוכיח עליו שהוא מוכן להישאר
במצב חטא ורחוק ולא בוער בו כל כך לתקן את זה.

תקעו בחודש שופר
אם האדם חי בלא לעורר עצמו ורק עם המציאות
של חודש אלול וקיום המנהג של תקיעת שופר
הרי שכמעט והוא אינו עושה כלום ,ואם מסתפק
במעט מן המעט הזה בלא השתדלות ויגיעה להגיע
ולזכות במה ששייך להגיע על ידי ההתבוננות
והעבודה העצמית הרי שאינו חי כלל ח"ו.

בדבר ,כי הוא מבין שחסר לו משהו .על אחת כמה וכמה הם הדברים
בחיים הרוחניים .בהם "טבע האדם גס וחומרי ולא ימצא את הדברים
מוטבעים בלבו מעצמם"

מקומך אל תנח
אמר החכם מכל אדם אם רוח המושל יעלה עליך ,מקומך אל
תנח (קהלת י ד) וביאר הגר"א ז"ל כי יש בזה כלל גדול לעוסקים
בעבודה אם רוח המושל הוא היצה"ר שהוא מלך ומושל יעלה
עליך ,כלומר נתגבר עליך והכשיל אותך ,והדברים אמורים באדם
שיש לו שאיפה ומהלך בדרך העבודה ,רק לפעמים היצר מכשילו
יצרו בחטא והוא יורד ברוחו וחוטא ,ואחר כך בא יצה"ר ואומר
לאדם אף שעשית תשובה ,מכל מקום אין מקום לשאיפות
הגדולות שהיו לך ,ולא שייך להגיע אחרי החטא והקלקול
למדרגות הגבוהות וזהו שהזהיר שלמה המלך ע"ה" ,מקומך אל
תנח" ,כי היא עצת היצר ואינה אמת ,וגם אחרי החטא שייך להגיע
למדרגות הכי גבוהות ,מכח אותו נקודה שנשארת ולא נפגמת.
כי כל אדם היצר עלול למשול בו ,ולכל אחד יש שאיפות
בעבדות ה' בצירוף כוחות נפשו המיוחדים הנדרשים לו לפי
תפקידו המיוחד לו בעבודת ה'[ ,ומדרכי היצר שיש לאדם
שאיפה להשיג דברים אחרים שאיננו מסוגל להם במקום הדברים
שהוא מסוגל ומחוייב להשיג] ,וכשאדם נכשל בחטא ,אזי דרך
היצר להכניס בלבו הרגשות של יאוש שהלא כבר נפל מדרגתו
וצריך לשכוח מהשאיפות שכבר אינן שייכות למצבו ,ולזה אמר
שלמה המלך "מקומך אל תנח" כי באמת אף אם האדם נכשל
בחטאו לעולם הוא יכול לתקן את החטא ולחזור בתשובה ,נשאר
עליו החיוב לשאוף ולהשיג אותן דרגות ששאף להן לפני החטא
[ואע"פ שרוח הטומאה שבא ע"י החטא עושה את זה יותר קשה
רק צריך להתאמץ יותר] ,ולא להשאר אף רגע במצב של חטא
וירידה.
ועוד טעם בדבר שלא לדחות את התשובה כלל ,כי בשעה
שאדם מבין שאין טוב אלא קרבת ד' הרי שלא יוכל לסבול כלל

ענין תקיעת השופר בחודש אלול וההתעוררות בו מבואר
בפרקי דרבי אליעזר (פרק מה) "בר"ח אלול אמר לו הקב"ה עלה
אלי ההרה והעבירו שופר במחנה שהרי משה עלה להר שלא יטעו
עוד אחר ע"ז".
ומונח בזה התעוררות לתשובה אחר שנכשלו כבר בחטא ,ולשם
כך תקעו כדי להזכירם שלא יטעו שוב .וכן הוא לשון הרמב"ם
בטעם תקיעת השופר בר"ה "אף על פי שגזירת הכתוב היא ,מכל
מקום רמז יש בו כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו
מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם וכו'"
ומה שנהגו לתקוע באלול הוא בלא גזירת הכתוב ורק בשל הרמז.
ובשו"ע כתב שנוהגין לומר סליחות מתחילת אלול ,וכתב הרמ"א
שאין אנו נוהגין כן אלא תוקעין בשופר מתחילת החודש היינו
שתקיעת שופר היא במקום אמירת סליחות כדי להביא את האדם
להתעוררות.
דבר פשוט הוא שההתעוררות יכולה לבא רק על ידי התבוננות,
אבל אם האדם חי בלא לעורר עצמו ורק עם המציאות של חודש
אלול וקיום המנהג של תקיעת שופר הרי שכמעט והוא אינו עושה
כלום ,ואם מסתפק במעט מן המעט הזה בלא השתדלות ויגיעה
להגיע ולזכות במה ששייך להגיע על ידי ההתבוננות והעבודה
העצמית הרי שאינו חי כלל ח"ו.

חודש הרחמים
אף שחודש אלול הוא בעיקר זמן של רחמים ,מכל מקום יש
פחד נורא של וסביביו נשערה מאוד ואמרו חז"ל הקב"ה מדקדק
עם חסידיו כחוט השערה ,כי בזמן שכזה כשיש יותר קרבת
ד' ,הכל בבחינת סביביו וחסידיו והוא חיוב לדקדוק ולזהירות
במעשים יותר מכל השנה ,וכבר נזכר מה שמבואר בשו"ע שיש
הנהגות מיוחדות לימי התשובה [כפת פלטר וכו'] .כך נזכר בלקט
יושר על רבו בעל תרומת הדשן שמראש חודש אלול עד אחר יום
הכיפורים היה מאריך בתפילת "ברוך שאמר" ובפסוקי דזמרה
"כמו שעה" וטעם הדבר הוא דאף על פי שגדר התשובה הו יעיד
עליו יודע תעלומות וכו' והנהגות שהם רק לזמן ודאי שאין זו
צורה של תשובה ומכל מקום בזמן כזה של קרבת ד' יש חיוב
לזהירות ולדקדוק נוסף.

חיזוק בתפילה
בפרט בחודש זה ,יש חובה כפולה ומכופלת להשתדל בכל
עוז בקנין מצב אמיתי של תפילה .כך האדם מגיע לאמונה נכונה
"באמונתו יחיה" .ועליו להגיע בתפילה למצב של "אחת שאלתי"
שמשמעותו שבכל המצבים יש לו אותה בקשה "אחת" .כי אם הוא
במצב לא קבוע ורק הזמן גרמא ,שיש זמנים שהוא מתחזק ברוחניות
אך הלב רחוק מנקיות וממצב אמיתי של לב טהור ,הרי שהוא רחוק
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רבותינו ראשי הישבה זצ"ל

"

מה שחשוב הוא לדעת מה היסוד .אם היסוד נמצא
והוא הולך בדרך נכונה ,ואם השורשים חזקים אז
יש סיכוי לעלות למעלה ,זהו "יסוד החסידות"
היסוד הוא השורש ,וככל שהשורשים יותר עמוקים
יש את האפשרות לצמוח לגדול ולהוסיף כח.

"

מבחינת אחת שאלתי .וזו עיקר התשובה ,להתחזק להיות במצב של
קביעות.
ותחילת הכל בלימוד התורה במצב של קביעות .כשראוי להדגיש
במיוחד שלא להפקיר זמנים מסוימים כמו ערש"ק וש"ק ,שהם זמנים
מקודשים ,כמו שמזכיר הגר"א באגרתו "ששבת קודש קודשים".
וערב שבת הוא ההכנה לשבת ,וזהו הפסד נורא להפקירם ח"ו לביטול
תורה .ולפעמים גם כשמצפונו מעוררו לא להתרשל ביום השישי
אבל כל סיבה קטנה מספיקה להוציא אותו מתוך הרוחניות והלימוד,
כי בלבו פנימה הוא מחכה לקצת אונס להיפטר ולפרוק עול ח"ו ,ויש
בזה דרגות לכל אחד ואחד .ואדרבה ביום שיש רפיון ופתח לירידה
ח"ו ראוי לגדור יותר להגביר יותר עוז בלימוד התורה .אף שיש סיבה
של טרדה להתחזק בקבלת עול דווקא ביום זה.
וחז"ל הגדירו "לא עבדו" "אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים
למאה ואחת" (חגיגה ט ):וביארנו כי ההבדל הוא לא רק בפעם המאה
ואחד ,כי אם גם בפעם הראשונה ,אם הוא מוגבל בכח למודו שלא
לחזור יותר ממאה פעמים ,הוא מוגבל באהבתו ושייכותו לתורה ,וע"ז
קראו חז"ל "אשר לא עבדו" .כל שכן וכל שכן ,כשיש ימים מסוימים
לפריקות עול תורה ,או שעכ"פ פורק עול כבר בסיבה קטנה כמה
רחוק הוא מלהיות "עובד ד'" ,והוא שגינו חז"ל מאוד (סנהדרין צט):
מי שלומד תורה לפרקים.

יבקר מעשיו
איתא בגמרא [עירובין יג" ].נוח לו לאדם שלא נברא יותר
משנברא ,ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ,ואיכא דאמרי ימשמש
במעשיו" וברמח"ל ביאר "כי הנה הפשפוש במעשים הוא לחקור על
כלל המעשים ולהתבונן בו ,הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו ואשר
אינם הולכים על פי מצוות ד' וחוקיו ,כי כל אשר ימצא מאלה יבערם
מן העולם .אך המשמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם,
לחקור ולראות היש בענינם איזה פניה אשר לא טובה או איזה חלק
רע שיצטרך להסירו ולבערו ,והרי זה כממשמש בבגד לבחון הטוב
הוא וחזק או חלש ובלוי ,כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם בתכלית
ההבחנה עד שישאר זך ונקי" (מס"י פ"ג) ,אדם עולה בדרך הישרה
ומתחיל נכון ,אבל כדי שהמעשה יתקבל עליו להיות זך ונקי.
ויש בזה סוג אחר של ימשמש ,אדם בחר להיות בבית ד' ללמוד
בישיבה ובמקום תורה זוהי הבחירה המוצלחת ביותר ,הוא ממשיך
את דרך אברהם ויצחק "מימות אבינו לא פסקה ישיבה" (יומא כח,):
והיתה תורתם אומנתם .,וכאן צריך למשמש ולבקר עצמו -- ,הוא
שכח במה בחר ,והאם הוא זוכר מה זה ישיבה ומה זה בן תורה.
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חז"ל הגדירו לנו מהו תלמיד חכם "אין אור של גהינם שולט בו"
(חגיגה כז ,).ואין זה שכר המעשה של תלמיד חכם ,אלא זו מציאות
וראיה מוכחת" .קל וחומר תלמיד חכם שכל גופו אש" [שם] זהו
הגדר של תלמיד חכם שמלא בתורה ,הוא אש ממש .וזה נכלל בחיוב
המשמוש.

עיקר החיזוק
החיזוק העיקרי הוא להזהר מלעמוד על דרך לא טובה ,וכשהוא
מורגל בזה וזו "שיטה" אצלו ,זה הדבר החמור ביותר ,וה"דרך לא
טוב" לא מדבר על אפיקורסות ח"ו ,שכן אם הוא עומד ומדבר במקום
לפתוח את הגמרא אין לך מתייצב על דרך לא טוב גדול מזה .כי
התשובה והתיקון נבחנים דווקא בפרטים הקטנים .וכמה שהאדם
פחות מרגיש את הפחד מיום הדין ,הרי שזה מחייב אותו יותר ויותר
להתעורר "בואו חשבון".
וזו העצה שבה ראה המסילת ישרים את חכמתם של חז"ל .רק
הם שיצאו מגן המבוכה יכולים לומר זאת ,פשוט לשבת ולחשוב,
ומי שלא עושה את זה הוא הכסיל .אף שלוקח ספר מוסר לומד בו
ומתעורר ,ואחרי שסגר הוא נשאר כסיל כשהיה ,כאילו לא ראה ,הוא
לא שם אל ליבו.
ומה שחשוב הוא לדעת מה היסוד .אם היסוד נמצא והוא הולך
בדרך נכונה ,ואם השורשים חזקים אז יש סיכוי לעלות למעלה ,זהו
"יסוד החסידות" היסוד הוא השורש ,וככל שהשורשים יותר עמוקים
יש את האפשרות לצמוח לגדול ולהוסיף כח.

תשובה
הקב"ה נקרא "בוחן כליות ולב"( ,ירמיה יא) וכתוב בספר יצירה
שיש "עשרה עמקים בלב" .במעמקי הלב יש עשר דרגות ,כי
התשובה עיקרה בלב "לבבו יבין ושב ורפא לו" וכלשון הגמרא על
סדר התפילה "אתה חונן" ו"השיבנו" "מה ראו לומר תשובה אחר בינה
דכתיב ולבבו יבין ושב ורפא לו" (מגילה יז ):נלמד מהפסוק שבינה
היא סוד התשובה והיא המביאה לידי תשובה.
וזוהי התשובה ,כשהלב מבין וכשהדברים נוגעים להבנת הדברים
בלבו ,ואין תועלת במה שמבין בשכלו .וכך הוא גם בתחילת הפסוק
(ישעיה ו) "השמן לב העם הזה" המוח לא נפגע ,נשאר המקום
לבחירה .אך הלב לא מבין ,וזהו העונש של "השמן לב העם".
מוצאים גם בחז"ל בתביעה על הרשעים "לא דיין שאינם חרדין
ועצבין מיום המיתה אלא שליבם בריא להן כאולם" (שבת ל"א ):זהו
שורש הרע ,כשהלב רגוע ובטוח .וברע"מ (נשא) נקראת התשובה
בינה" .תשובה דא איהו בינה" ובשם הרמ"ק וכן מפורש לשון הגר"א
ז"ל בפירוש לספרא דצניעותא "בינה שהיא נקראת תשובה" ובלי
עומק הדברים ,אלא כפשוטם ,נתבאר שעיקר התשובה זהו מצב
שלבו מבין ,ואז יש "ושב ורפא לו" .ואם הוא כבר מבין ,אזי הוא כבר
בגדר שצריך רפואה "רפאה נפשי כי חטאתי לך" לא מדובר באדם
שהוא "מן הצדיקים שנכשלים בחטא לפעמים" כפי שמחלק רבינו
יונה (שערי תשובה א ו) שחטא בדרך מקרה וקל לו לשוב ,אלא
שכבר השתרש בחטא ,וצריך רפואה .ולהגיע לרפואה צריך שיהיה
"יבין לבבו".

הגאון ר' שלמה פישר זצ"ל
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להיות כתולע אז דינכם כצמר שאם אין נקי אגב אמו לא סליק.
ויבואר בזה נמי מ”ש ואף בעונות אבותם איתם ימקו ע”ש ודו”ק.
•••
איתא בזוהר דיום ראשון של ר”ה הויא דינא קשיא ויום שני הוי
דינא רפיא ,וקשה א”כ היאך היה קודם דהוי ספיקא דיומא ,ועוד צ”ב
ממ”נ אימתי נידונים.
והנראה בזה ע”פ מה ששאל מהרח”ו להאריז”ל (עי’ בשער
הגיגולים) היאך דור אחרון שפל ונבזה יזכה לגאול מה שדורות
הראשונים שהיו גדולים לא זכו והשיב האריז”ל אדרבה דכל
שהדורות פוחתין והולכים והסט”א מתגברת והנסיונות נעשים
כבדים וקשים יותר הרי הפנימיות מתעלית וחשובה יותר ,ובפרי
צדיק ריש פר’ ויחי כתב שמעתי בשם הרב הקדוש מפרשיסחא
שאף שהנפשות מתקטנים בכל דור הנקודה שבלב נטהר בכל דור
ודור עכ”ל .ומבואר ,דדוקא מפני הירידה השבח יותר גדול לצדיקים,
ומצד בחינה זו יש בזמן הגלות דין נוסף ביו”ט שני של ר”ה שחוזרים
ודנין דין ממותק ורפה מצד ההתחשבות עם רפיון הדורות.
וזה ענין הפטרת יו”ט שני של ר”ה( 3ירמיהו לא) מצא חן במדבר
ר”ל בגלות עם שרידי חרב הלוך להרגיעו ישראל ואמר הטעם כי יש
לישראל טענה מרחוק ה’ נראה לי ,ועז”א אהבת עולם אהבתיך ע”כ
משכתיך חסד ודו”ק.
•••
שובה ישראל עד ה’ אלוקיך כי כשלת בעונך קחו עמכם דברים
ושובו אל ה’ וגו’ אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב וגו’ אשר בך ירוחם
יתום וגו’ אהיה כטל לישראל וגו’.
והנה בגמ’ יומא (פו,א) מבואר דהך תשובה מיירי בתשובה מיראה
דאמרינן התם רבי חמא בר’ חנינא רמי כתיב שובו בנים שובבים
דמעיקרא שובבים אתם (כשתעשו תשובה מעלה אני אליכם
כאילו תחלת החטא ע”י נערות ושטות ושובבות ,רש”י) ,וכתיב
ארפא משובתם (משמע מכאן ואילך ,כבעל מום שנתרפא ,שמקצת
שמו עליו ,רש”י) לא קשיא כאן מאהבה (השב מאהבה נעקר עונו
מתחילתו ,רש”י) כאן מיראה (ארפא ,רש”י) .ושם בע”ב אמר ר”ל
גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כשגגות ,שנא’ שובה ישראל עד
ה’ אלוקיך כי כשלת בעונך ,הא עון מזיד הוא ,וקא קרי ליה מכשול,
איני ,והאמר ר”ל גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כזכיות ,שנא’
(יחזקאל לג) ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה ,עליהם
הוא יחיה (על כל מה שעשה ,ואף על העבירות ,רש”י) .לא קשיא
4
כאן מאהבה כאן מיראה ע”כ.
אולם נראה לפרשו נמי על תשובה מאהבה (עי’ במלבי”ם שם),
בהקדם משארז”ל דתשובה מאהבה זדונות נעשים לו כזכויות ,וצ”ב
היאך.
והנראה ע”פ מש”כ המגיד מדובנא באהל יעקב (פר’ לך לך) לבאר
המד”ר (פרשה ל”ט) לפי שהיה א”א מתפחד ואומר כל אותן השנים
שעבדתי ע”ז מה יהא עליהם אמר לו הקב”ה לך טל ילדותך ,כי
 .3וע”ע מש”כ רבינו בדרשות בית ישי סי’ י”ט בביאור הפטרה זו
 .4עי’ בדרשות בית ישי סי’ כ”א מש”כ רבינו בזה.

הנה הבע”ת צריך לימחק לו העבר וזה שבחו שלא זוכרים לו עברו,
משא”כ א”א לא היה בע”ת אלא תינוק שנשבה ומתוך הכרה הגיע
אל הטוב ובזה העבר אינו גנאי לו אלא אדרבה שבח הוא לו ,והוא
נמי שבחו של מקום וקידה”ש כדרך שאמרו ביתרו עתה ידעתי כי
גדול ה’ מכל האלוקים לאחר שבחן כל הע”ז שבעולם וכו’.
והנה תשובה מאהבה היא תמיד בבחינה זו שנתווסף לו בהכרת
ה’ ובאהבתו מה שלא היה לו קודם והוו”ל לגבי זה כתינוק שנשבה,
וא”כ העבר שלו אי”צ לימחק אלא אדרבה שבח הוא לו ,ועז”א קחו
עמכם דברים ושובו אל ה’ פירוש דלכשתשובו לא תצטרכו להשליך
את כל העבר ולמחקו אלא אדרבה קחוהו עימכם ואמרו לה’ כל
תשא עון וקח הטוב שבו ,ועז”א אשר בך ירוחם יתום דידמו עצמם
כיתומים לומר הרינו כתינוקות שנשבו ויתומים ללא מורה וללא
מדריך ואיננו כבע”ת שצריך למחוק עוונם.
וזהו נמי משארז”ל במקום שבע”ת עומדים אין צ”ג עומדים
דפירשו נמי דקאי בתשובה מאהבה ,ועז”א אהיה כטל לישראל כי
אראה אתכם כבימי ילדות ושחרות עד”ש כי נער ישראל ואהבהו
ודו”ק.

והנראה ע"פ מש"כ המגיד מדובנא לפי שהיה
א"א מתפחד ואומר כל אותן השנים שעבדתי ע"ז
מה יהא עליהם אמר לו הקב"ה לך טל ילדותך ,כי
הנה הבע"ת צריך לימחק לו העבר וזה שבחו שלא
זוכרים לו עברו ,משא"כ א"א לא היה בע"ת אלא
תינוק שנשבה ומתוך הכרה הגיע אל הטוב ובזה
העבר אינו גנאי לו אלא אדרבה שבח הוא לו ,והוא
נמי שבחו של מקום וקידה"ש כדרך שאמרו ביתרו
עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים לאחר שבחן
כל הע"ז שבעולם וכו'.
•••
שובה ישראל עד ה’ אלוקיך כי כשלת בעוניך קחו עמכם דברים
ושובו אל ה’.
הנה בפ”ה דיומא דרשינן זה על תשובה מיראה.
ונראה דעיקר הוידוי אינו אלא בתשובה מיראה אבל בשב מאהבה
שזדונות נעשים לו כזכויות אי”צ וידוי ,כי השב מיראה אילו יתכפר
לו קודם וידויו עלול לחזור בו בראותו כי היתה הרווחה משא”כ השב
מאהבה ככל אשר יתכפר לו בלא וידוי יתגדל צערו ויגונו כמשי”ת.
ויש לבאר בדברינו ענין ‘אשרי נשוא פשע כסוי חטאה’ (תהילים
לא) ,היינו שמכסה חטאתו שאין צריך וידוי ,ומפרש מי הוא ‘אשרי
לא יחשוב ה’ לו עון’ והיינו שזדונות נעשים לו כזכויות ,וע”ז אמר
‘אודה ה’ עלי פשעי לה’ ואתה נשאת עון חטאתי סלה’ בלא וידוי.
ופירש הטעם לזה ‘כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום’ פירוש
כי ההימנעות מוידוי לשב מאהבה וחס על כבוד קונו [כדרך שאמרו
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רבותינו ראשי הישבה זצ"ל

(ברכות לד ,ב) חציף עלי מאן דמפרש חטאתיה דכתיב אשרי נשוי
פשע] דהתאפקותו גורמת לו צער ויסורין הרבה יותר מאילו היה
מתודה [וכדרך שאמר הכתוב באיוב (לג) הנה בטני וגו’ כאובות
חדשים וגו’ הצקתני רוחי וגו’ אדברה וירוח לי וגו’] וז”ש כי החרשתי
ועי”ז בלו עצמי בשאגתי הנבלאת בהם כל היום ,ומתוך הצער אמרתי
‘אודה עלי פשעי’ וירוח לי ואתה נשאת ולא הנחתני להתודות.,
ויבואר עפמש”כ הגר”א שדוד היה ר”ל חטאתי עויתי ופשעתי
והנביא לא הניחו לגמור ודויו והוא מהטעם הנ”ל דהכי עדיף טפי.
•••
השיבה שופטינו חותם בה מלך אוהב צדקה ומשפט ומר”ה עד
יוה”כ חותם המלך המשפט (או”ח קיח ,א)
ט”ז (ס”ק ב’) וז”ל בטור כתב כאן בשם אחיו ה”ר יחיאל שהיה
קשה לו מ”ש מלך אוהב צדקה ומשפט מהמלך המשפט לענין
שצריך לחזור לראש אם שכח וכתב אח”כ בשם מחז”ו דגרס בגמ’
כל השנה אומר הקל הקדוש הקל המשפט ,ולפ”ז שפיר יש שינוי
בהמלך המשפט שמזכיר בה מלכות לפי שעכשיו יושב על המשפט
לדון כל העולם ומראה עצמו מלך על המשפט וכו’ ,ונ”ל שיש חילוק
אפי’ בנוסח אוהב צדקה ומשפט דבכל השנה אין המשפט עיקר
אלא הצדקה ולכך הקדימו צדקה למשפט אבל מר”ה עד יוה”כ
המשפט עיקר ולכן לא מזכיר צדקה וכו’ וע”ש מחלוקת גדולה בין
הפוסקים אם חוזרים או לא.
נ.ב .ונראה פשוט דפירוש מלך אוהב צדקה ומשפט פירושו
שהקב”ה אוהב מי שעושה צדקה ומשפט כמש”כ באברהם כי
ידעתיו למען אשר יצוה וגו’ לעשות צדקה ומשפט והכי מוכח נמי
שהרי תחילת הברכה השיבה שופטינו כבראשונה וגו’ ,משא”כ
בעשי”ת שאומרים המלך המשפט פירושו שהקב”ה הוא מלך צדקה
5
ומשפט וא”כ ודאי שצריך לחזור ודו”ק.
•••
תוס’ כתובות (ה ,א) ד”ה אלא מעתה יוה”כ כתבו דבערב יוה”כ היו
רגילין להרבות בעופות ובדגים וכדמשמע בב”ר (פי”א) גבי ההוא
גברא דזבן נונא וכו’ .וצ”ב מ”ט.
והנראה עפמ”ש בביצה (כ ,ב) שלא יהא שולחנך מלא ושולחן רבך
חסר ,ואין לך יום שהיו מעטין בו הקרבנות כעריוה”כ שאין מקריבין
בו שום קרבן הנאכל משום דממעט באכלתו ודו”ק.
ולפ”ז מה שאמרו שם עופות צ”ל אווזים ותרנגולים.
•••
כתב הפנ”י ר”ה (יז ,ב) ר”ה רמי כתיב צדיק ה’ בכל דרכיו וחסיד
בכל מעשיו בתחילה צדיק ולבסוף חסיד .נ”ל לפרש בתחילה צדיק
היינו בר”ה שאינו נכנס לפנים משוה”ד וכו’ ולבסוף חסיד היינו
ביוה”כ שמטה כלפי חסד וכו’ עכ”ל.
ונראה לפ”ז דלא רק בינוניים תלויין ועומדים ר”ל מי שהוא שקול
ממש ,אלא אף מי ששב קודם יוה”כ אבל תשובתו אינה יכולה
להתקבל במדה”ד אלא במדה”ר אזי נכתב בר”ה ואינו נחתם ,אלא
אח”כ ביוה”כ משתנה דינו.
וא”ש בזה משה”ק דאם יוה”כ אינו אלא לבינונים א”כ כל ענין
יוה”כ הוא רק לאחד מאלפים ורבבות ודו”ק.
•••
 .5שו”מ כעי”ז בפמ”ג.
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ונראה פשוט דפירוש מלך אוהב צדקה ומשפט
פירושו שהקב"ה אוהב מי שעושה צדקה
ומשפט כמש"כ באברהם כי ידעתיו למען אשר
יצוה וגו' לעשות צדקה ומשפט והכי מוכח נמי
שהרי תחילת הברכה השיבה שופטינו כבראשונה
וגו' ,משא"כ בעשי"ת שאומרים המלך המשפט
פירושו שהקב"ה הוא מלך צדקה ומשפט וא"כ
ודאי שצריך לחזור ודו"ק.

"

ענין אמירת ונסלח לכל עדת בנ”י כי לכל העם בשגגה לאחר כל
נדרי נראה ע”פ משארז”ל עבירות שב”א לחבירו אין יוה”כ מכפר.
והנה כ’ השו”ע (יור”ד רכ”ח) הנודר בעת צרה אין לו התרה אלא
לצורך מצוה משום דהוי כנודר ע”ד חבירו כביכול ולצורך מצוה
שאני דאנן סהדי דניח”ל לקב”ה והו”ל כנודר על דעת רבים דמתירין
לצורך מצוה מה”ט ע”ש.
וא”כ י”ל דזהו שחוששין שמא נדרו בעת צרה שע”ז אין כפרה אם
עברו עליהם עד שירצו את חברם דהיינו שצריך בזה ריצוי באופן
מיוחד בתורת ריצוי חברו וזהו שמבקשים באופן מיוחד ונסלח וגו’.
שבועות (יב ,ב) שעיר המשתלח שמכפר על עשה היכי דמי ,אי
דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבה ,אי דעבד תשובה כל יומא נמי
[למה לי יוה”כ כל יומא נמי תשובה מכפרת דתניא לא זז משם עד
שמוחלין לו  ,רש”י) דתניא עבר על מצות עשה ועשה תשובה לו זז
משם עד שמוחלין וכו’.
ובמנ”ח (מצוה שס”ד אות ג’) הקשה לדעת הרמב”ם דוידוי מעכב
הכפרה ומ”מ לא הוי רשע אלא צדיק גמור כדאמרינן קידושין (מט,
ב) דאפי’ רשע גמור אמרינן שמא הרהר תשובה בליבו דע”י תשובה
שבלב הוי צדיק דצדיק ורשע לא תליא בכפרה ,א”כ הו”ל לגמ’
למימר דשעיר המשתלח מכפר על מי שעשה תשובה בלב ומתחרט
אלא שלא התודה בפה דעדיין לא נתכפר לו העון ושעיר המשתלח
מכפר ולא שייך זבח רשעים דכיון ששב בליבו אינו רשע רק צדיק
ובזה מתכפר לו בשעיר המשתלח.
ועוד הקשה המנ”ח מאי מקשה הש”ס גבי עשה היכי דמי אי דלא
עביד תשובה זבח רשעים תועבה והיינו דנחשב רשע ,והלא לענין
פסולי עדות דפסלה התורה עדות רשע שנא’ אל תשת רשע עד
וגו’ פסק הרמב”ם פ”י עדות הל’ א-ב שאינו פוסל אא”כ עבר עבירה
שיש בה מלקות או מיתת בי”ד שנא’ והיה אם בן הכות הרשע וגו’
א”כ אם עבר על עשה או אפי’ ל”ת שאין בו מלקות לא הוי רשע
ואמאי פשיטא ליה לש”ס דהוי זבח רשעים תועבה.
והנראה ,דאיכא ב’ דינים בזבח רשעים תועבה ,חדא זבח של אדם
רשע ואידך תואר בהזבח שהוא זבח שנוהגים בו אנשים רשעים
אע”פ שהזובח אינו רשע (וכעין שאמרינן בנדרים (ט ,א) כנדרי
רשעים) דהינו שמקריבים זבח בלא תשובה .וכמשאה”כ (קהלת ד,
יז) מתת הכסילים זבח.

והנראה דלענין זה אפי’ תשובה בלא וידוי אכתי חשיב נמי זבח
רשעים תועבה ,דתשובה בלא וידוי אין ערך להזבח כי כל תוכן
הזבח הוא הוידוי שהרי ענין הזבח הוא שאינו מוצא מרגוע לנפשו
אא”כ עושה מעשה להשתפך נפשו בחרטתו ,וזהו ענין הוידוי והזבח,
והזבח הוא מעשה יותר גמור מהוידוי שלא די לו בדברים לחרטתו
אלא עושה מעשה להראות חרטתו.
ומעתה י”ל דהכא דעושה מעשה ומביא זבח בלא וידוי א”כ זה
מראה שאין כאן כונה וחרטה גמורה אלא רק כונה חיצונית בעלמא
ולכך הוי זבח רשעים תועבה דאם אין הזבח משום חרטה גמורה הוי
הזבח תועבה לפני ה’ כאילו לאכול הוא צריך.
ובזה יש ליישב נמי מה דהקשו האחרונים דאמאי קרי לשעיר
המשולח זבח הא שעיר כלל אינו קרבן ,די”ל דאה”נ אף דשעיר
המשתלח אינו קרבן מ”מ שייכת בו אותה סברא של זבח רשעים
תועבה דבלא וידוי הוי מעשה זה של שילוח שעיר לעזאזל תועבה
ודו”ק.
•••
האדם והבהמה הבקר והצאן אל יטעמו מאומה אל ירעו ומים אל
ישתו (יונה ג ,ז)
באו”ש (פ”ה מה’ שבועות הל’ כ’) הק’ אמאי נשבע שלא יאכל
כלום ה”ז שבועת שוא נתרץ דבוריה שכונו רק לאכילה ולא לשתיה,
וסיים בקושייתו “ואף שכתוב בלשון שכתב בפ”א ‘שלא יטעום
כלום’ לא יפלא אם נאמר דכיון רק על אכילה בלבד בלא שתיה
כמ”ש ביונה (ג ,ז) ‘אל יטעמו מאומה ומים אל ישתו’ וצ”ע” עכ”ל.
ונראה דראיתו מיונה יש לדחות דהרי התם הכי כתיב האדם
והבהמה הבקר והצאן אל יטעמו מאומה אל ירעו ומים
אל ישתו ,וא”כ קאי בעיקר על הבהמה כמו אל
ירעו( .ומלבד מה שי”ל בפשיטות דאל ירעו ואל
ישתו הרי הוא פרוש לאל יטעמו שהוא כולל
את שניהם) ,י”ל עוד דבבהמה אין שתיה בכלל
אכילה ,משום דבאדם שדרכו לשתות עם אכילתו
הלכך שתיה בכלל אכילה משא”כ בהמה שיש
בה מינים שאין דרכם לשתות עם אכילה כדתנן
במסכת טהרות (ג ,ח) על הכלב עמ”ש לכך גבי אין
שתיה בכלל אכילה.
תהילים (פה ,ג) נשאת עון עמך כיסת כל חטאתם סלה
וצ”ב כיון שנשאת כל חטאתם מה צריך עוד כיסוי אחר אחר הכפרה.
וי”ל עפמ”ש ביומא (פו ,א) דתשובה מאהבה מיעקר עקר עונו
מתחילתו משא”כ תשובה מיראה רק מיגז גייז מכאן ולהבא ,ובעין
יעקב גרס דבתשובה בציבור אף תשובה מיראה מתקן למפרע ,וצ”ב
כיצד.
והנראה דודאי בציבור יש גם צדיקים גמורים ששבין מאהבה
וגורמים בתשובתם לחפות על כולם וכמו שמצינו בקטורת
שהסממנים מחפים על ריח החלבונה ולמדו חז”ל מזה שכל תענית
שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית 6ואם הפושעים מתענים ע”כ
 .6ויעויין דרשות הר”ן דרוש א’ שכתב לבאר מאמר זה וז”ל יתחייב ,שהחסרונות המתנגדות
בפשוטים ימזגו ויוכללו לשלמות ומעלת המורכב המקובץ מהם וזה מעלת המקובץ
מפרטים כי שלמות מפרטים נמצאים בכלל ואיזה חיסרון מפרטים לא ימצא בכלל אבל
אפשר שחסרון אחד מן הפרטים יוציא מהשלמיות שביתר הפרטים מן הכח אל הפועל וזה
הענין הנרמז בחלבנא הנכנסת בסממני הקטורת כי אם היות החלבנא מצד עצמה בילתי

שהם שבים אלא שתשובתן מיראה וע”י תשובת הצדיקים עימם
ביחד נחשב הכל כתשובה מאהבה.
ובמדרש וכיסה ענן הקטורת פירשו דוד שנאמר נשאת עון עמך
כיסת כל חטאתם והיינו כהסממנים שמכסים על החלבונה.
וזהו נמי ענין הכתוב על כל פשעים תכסה אהבה דע”י תשובה
מאהבה יכסה נמי על כל הפשעים.
וי”ל עוד טעם שהקב”ה אוהב כלל ישראל תמיד וזה שאמר שובה
ישראל שפירשוהו על תשובה מיראה עד ה’ אלוקיך ולא עד בכלל
ומשו”ה כתיב ארפא משובותם וברש”י מכאן ואילך כבע”מ שנתרפא
והיינו תשובה מיראה דהוי מיגז גייז וע”ז מסיק אוהבם נדבה פירוש
דמחמת אהבה זו אכסה על העבר אע”פ שלא תקנוהו.

והנראה דודאי בציבור יש גם צדיקים גמורים
ששבין מאהבה וגורמים בתשובתם לחפות על
כולם וכמו שמצינו בקטורת שהסממנים מחפים על
ריח החלבונה ולמדו חז"ל מזה שכל תענית שאין
בה מפושעי ישראל אינה תענית ואם הפושעים
מתענים ע"כ שהם שבים אלא שתשובתן מיראה
וע"י תשובת הצדיקים עימם ביחד נחשב הכל
כתשובה מאהבה.
•••
ב”ר (פכ”ב) פגע בו אדה”ר בקין א”ל מה
נעשה בדינך א”ח עשיתי תשובה ונתפשרתי
אמר כ”כ גדול כח התשובה פתח ואמר מזמור
שיר ליום השבת.
פירוש דמסברא צ”ל שלא תועיל תשובה על
רציחה שא”א להחיות המת אלא ע”כ יש עוה”ב
ושם יתוקן וז”ש כ”כ גדול כח התשובה דמהני גם
על רציחה ואמאי ע”כ שיש יום שכולו שבת פתח ואמר
מזמור שיר ליום השבת.
•••
בשבת (קיט ,א) לקדוש ה’ מכובד זה יוה”כ שאין בו לא אכילה
ולא שתיה אמרה תורה כבדהו בכסות נקיה ,והקשה הגרש”ק
בחכמת שלמה (סי’ תרי”ד) לדעת המג”א דשרי להריח בשמים ביו”כ
מנלן דבכסות נקיה דלמא בבשמים דהוי נמי כבוד כדמוכח בסי’ רי”ז
ורצ”ח ע”ש,
והנראה דהנה בדה”י (ב כח ,טו) גבי שרי יהודה שבשומרון כתיב
וילבישום וינעילום ויאכילום וישקום ויסכום וגו’ ובכל זה נאסר
ביוה”כ חוץ מלבוש הלכך צריך ביוה”כ לכה”פ ללבוש נקיים.
נאותה אפשר שיהיה לה בכח לעורר ולהוציא איכויות הסמים האחרים ולעורר בשמיותם.
עכ”ל .וכ”ש שתשובת הצדיקים תשפיע על תשובת הרשעים .ועמ”ש בזה בבית ישי סי’
כ”א.
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רבותינו ראשי הישבה זצ"ל

הגאון ר' יצחק ברטלר זצ"ל

המשך מעמוד 6

אכילת עראי חוץ לסוכה ,ואין ישנים אפי’ שינת עראי חוץ לסוכה.
הרי דהטור ערבינהו לכולהו הלכתא בהדדי .ובשו”ע סי’ תרל”ט
סעי’ א’ כתב ,כיצד מצות ישיבה בסוכה ,שיהיה אוכל ושותה
[וישן ומטיל ,רמ”א] ודר בסוכה ,ובסעי’ ב’ ,אוכלין ושותין וישנים
וכו’ .והיינו דהמחבר העתיק דברי הרמב”ם ,והרמ”א הוסיף בדין
הראשון גם חיוב שינה וכמ”ש הטור ,וצ”ע בביאור הדבר.

ב .אי מצות סוכה היא מצוה חיובית או קיומית
כתב הרמב”ם בספר המצוות מ”ע קס”ח ,מצות עשה לישב
בסוכה שבעת ימים ,שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים .וכ”ה
לשונו במנין המצוות בתחילת הלכ’ סוכה .ואילו במ”ע קנ”ח
לענין מצות מצה בפסח כתב ,מצות עשה לאכול מצה שנאמר
בערב תאכלו מצות .ולא הזכיר כלל הפסוק שבעת ימים מצות
תאכלו .ומבואר דס”ל להרמב”ם דחלוק החיוב בסוכה מחיובא
דמצה ,ולענין מצות ישיבת סוכה ,הרי המצוה עליה כל שבעה.
ויש לעיין בזה ,אי המצוה דישיבת סוכה כל שבעה [מלבד החיוב
בלילה הראשון ],הויא מצוה קיומית ,ואם לא אכל ולא ישן
בסוכה וגם חוץ לסוכה לא אכל ולא ישן בגוונא שלא
היה פטור מן הסוכה ,לא ביטל מצות עשה ,או
דבאמת חיובא דמצות סוכה רמיא אקרקפתא
דגברא ,ואם לא קיים המצוה בטל מצות
עשה .ואי נימא כן ,הרי יש להסתפק אי
החיוב רמיא עליה בכל יום ויום משבעת
הימים לישב בסוכה ,ואם לא ישב כלל
ביום מן הימים ביטל מצות עשה ,או דרק
אם כל החג לא ישב בסוכה ביטל המצוה,
אבל אם ישב תוך שבעת הימים אפי’ פעם
אחת בסוכה שפיר קיים המצוה דבסוכות תשבו
שבעת ימים ,וצ”ע.
ובגמרא סוכה דף כ”ז א’ ,רבי אליעזר אומר ארבע
עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה ,אחת ביום ואחת בלילה.
וחכמים אומרים אין לדבר קיצבה חוץ מליל יו”ט ראשון של חג
בלבד .ובגמ’ שם ,מאי טעמא דרבי אליעזר ,תשבו כעין תדורו,
מה דירה אחת ביום ואחת בלילה ,אף סוכה אחת ביום ואחת
בלילה .ורבנן ,כדירה ,מה דירה אי בעי אכיל אי בעי לא אכיל.
אי הכי אפי’ לילי יו”ט הראשון נמי .א”ר יוחנן משום ר”ש בן
יהוצדק ,נאמר כאן חמשה עשר ונאמר חמשה עשר בחג המצות,
מה להלן לילה ראשונה חובה מכאן ואילך רשות ,אף כאן לילה
ראשונה חובה מכאן ואילך רשות .והתם מנלן ,אמר קרא בערב
תאכלו מצות ,הכתוב קבעו חובה ,ע”כ הסוגיא .ולכאורה נראה
דפליגי ר”א וחכמים בעיקר מצות ישיבת סוכה וחיובה ,דר”א ס”ל
דמקרא דבסוכות תשבו שבעת ימים ילפינן דאיכא מצוה דרמיא
אגברא לישב בסוכה ,וילפינן מתשבו כעין תדורו ,דגדר המצוה
וחיובה הוא כעין דירה ,ומה דירה אחת ביום ואחת בלילה ,כמו
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כן רמיא עליה חיובא דסוכה אחת ביום ואחת בלילה .ורבנן ס”ל
דקרא דתשבו כעין תדורו היינו דגדר המצוה דסוכה וחיובה הוא
כדירה ,דלא הויא מצוה חיובית דרמיא עליה דגברא ,אלא אי בעי
אכיל ואי בעי לא אכיל ,אלא דהיכא דבעי אכיל חייב בסוכה.
אך כל דלא בעי אכיל לא רמיא מצות סוכה וחיובה עליה כלל.
ולפי”ז נמצא דלפי”מ דקיי”ל כרבנן ולא כר”א ,הרי גדר המצוה
דבסוכות תשבו שבעת ימים אינה חובה דרמיא עליה דגברא ,ואי
לא בעי אכיל אינו מבטל מצות סוכה אף אם לא ישב בסוכה כל

"

האומנם נראה דנחלקו בזה הראשונים ,דהנה
יעויין בתשו' הרשב"א ח"ג סי' רפ"ז דס"ל
להשואל שם דהטעם שמברכין על הסוכה כל
שבעה מה שאין כן במצה ,אף דגמרינן ט"ו ט”ו
מחג המצות ,מה מצה לילה ראשונה חובה ושאר
ימים רשות אף סוכה לילה הראשון חובה ושאר
ימים רשות ,דהיינו משום דלא גמרינן הך ג"ש
מחג המצות אלא לענין אכילה בלבד

"

שבעה[ .מלבד לילה הראשון דילפינן ממצה
דהכתוב קבעו חובה].
האומנם נראה דנחלקו בזה הראשונים,
דהנה יעויין בתשו’ הרשב”א ח”ג סי’ רפ”ז
דס”ל להשואל שם טדהעם שמברכין על
הסוכה כל שבעה מה שאין כן במצה ,אף דגמרינן
ט”ו ט”ו מחג המצות ,מה מצה לילה ראשונה חובה
ושאר ימים רשות אף סוכה לילה הראשון חובה ושאר ימים
רשות ,דהיינו משום דלא גמרינן הך ג”ש מחג המצות אלא לענין
אכילה בלבד ,אבל מצות ישיבה בסוכה יש בכללה דברים הרבה,
וצריך שיתקיים אחד מהם ,ואם לא קיים אחד מהם כבר ביטל
המצוה ,אלא אם כן ביטל אותן מחמת אותן הדברים הפוטרין
מן הסוכה ,עי”ש .וביאור הדבר נראה ,דס”ל להשואל דמקרא
דבסוכות תשבו שבעת ימים שמעינן חיובא דרמיא אקרקפתא
דגברא לקיים מצות ישיבה בסוכה ,ואם לא ישב כלל בסוכה,
אע”פ שלא אכל אכילת קבע ולא ישן חוץ לסוכה ,ביטל מצות
עשה ,דמצות ישיבה בסוכה הויא מצוה חיובית דרמיא עליה
כאתרוג ותפילין .ואף דילפינן מחג המצות דלילה הראשון חובה
ושאר הימים רשות ,לא ילפינן לפטור שאר ימים אלא מאכילה,
אך עיקרה של מצות ישיבה בסוכה דיש בכללה דברים הרבה
לא מקשינן למצה ,וחיובה רמיא עליה לישב בסוכה כל שבעה,
ומש”ה מברכין על ישיבת סוכה כל שבעה אף על אכילה ,דאף

דבאכילה אינו מחוייב כל שבעה ,מ”מ כיון דמצות הישיבה רמיא
עליה ,א”כ הרי נמצא דאף באכילה מתקיימת מצות ישיבת סוכה
דרמיא חיובה עליה ,ושפיר מברך על הישיבה כל שבעה .והדברים
מפורשים בהגהות חת”ס על המג”א סי’ תרל”ט בביאור הטעם
דמברך על הסוכה כל שבעה ,משא”כ במצה .וז”ל שם ,דבמצה
גופה אי לאו דכתוב אחד אומר ששת ימים וגו’ וכתוב אחד אומר
שבעת ימים וגו’ ,היו מחוייבים לאכול כל שבעה ,ובסוכה דלא
כתיב אלא שבעת ימים ,א”כ מחוייב בכל יום לישב בסוכה ,רק
לאכול אינו מחוייב אלא לילה הראשונה דילפינן ט”ו ט”ו מחג
המצות ,אכילה דסוכה מאכילה דמצה ,אבל ישיבה ודירה בסוכה
חיובא איכא כל ז’ .וכן מוכח בש”ס שבת קל”א ב’ ובתוס’ שם (ד”ה
ואי מסוכה) .והכלל ,דבסוכות תשבו שבעת ימים משמע חיוב
לדור שבעת ימים כמו בביתו ,ורק מי שאינו דר לעולם כגון שומרי
גנות ופרדסים וכדומה אינו בכלל תשבו ותדורו ,אבל מי שישב
צריך לישב בסוכה ,והיה ראוי שנאמר כן בשבעת ימים תאכל
מצות ,כל יום צריך לאכול מצות ,לולא דכתיב ששת ימים תאכל
מצות מיניה ילפינן שהוא רשות ,עי”ש .והן הן הדברים שנתבארו
בדברי השואל הנ”ל .וכ”כ ברבינו מנוח פ”ו מהלכ’ סוכה ה”ז ,על מה
שכתב הרמב”ם ,אכילה בליל יו”ט הראשון בסוכה חובה ,וז”ל ,א”ה
דילפינן חמשה עשר מחג המצות ,מה אתם לילה הראשון חובה,
אף סוכה נמי ,דלעינן אכילה שוים הם ,אבל יתירה סוכה דחיוב
למקרא ולמתנא ולטייל בסוכה ,ומשו”ה תקינו רבנן לברכה דהאי
לישנא ליישב בסוכה ולא תקינו לאכול בסוכה ,ובהא תליא טעמא
דשאילתא דשאילו קמאי ,מ”ש דגבי מצה לא מברכינן אלא לילה
הראשון ,וגבי סוכה מברכינן ליישב בסוכה כל שבעה וכו’.
אכן הרשב”א בתשובתו שם חולק ע”ז וכתב וז”ל ,לשון זה
שאמרת צריך לקיים אחד מן הדברים שיש בכלל הישיבה ,ואם
לא קיים כבר ביטל ,קיום זה וביטול זה לא ידענו ,וזה אשר השבתי,
שהתורה אמרה בסוכות תשבו שבעת ימים ,ואמרו רבותינו ז”ל
תשבו כעין תדורו ,ולפיכך כשהוא סועד צריך לסעוד סעודה או
לישן צריך לסעוד ולישן שם ,אבל כל שאינו סועד ,ואפי’ אוכל
פירות בעלמא אינו חייב על כל פנים לסעוד שם ,דלא קיי”ל כרבי
אליעזר דאמר חייב אדם לאכול י”ד סעודות בסוכה ,ומשום תשבו
כעין תדורו ,וכבר חזר בו והודה ר”א כדברי חכמים דאינו חייב אלא
לילה ראשונה[ .וכן פירש”י בסוגיא דסוכה דף כ”ז א’ דר”א חזר בו,
ועי”ש בתוס’ ].משום דגמרינן ט”ו ט”ו מחג המצות .וכן אם היה
אפשר לו שלא לישן ,לא היה מחוייב על כל פנים ליכנס בסוכה
ולישן .הגע עצמך ,הרי שהוצרך לדבר מצוה כל הימים או שהיה
הולך בדרך ונפטר מן הסוכה ,ויום האחרון של חג חזר ויכול לעמוד
בלא סעודה ובלא שינה ,אין אנו מחייבין אותו לסעוד ולישן כדי
לקיים מצות סוכה ,שלא חייבתו תורה בכך ,עי”ש .הרי דהרשב”א
ס”ל דמצות ישיבה בסוכה לא הויא מצוה חיובית דרמיא עליה
דגברא ,אלא הויא מצוה קיומית דאי בעי אכיל ואי בעי לא אכיל,
ומי שהיה הולך בדרך ונפטר מן הסוכה ,ויום אחרון של חג חזר
ויכול לעמוד בלא סעודה ובלא שינה ,אין אנו מחייבין אותו לסעוד
ולישן כדי לקיים מצות סוכה ,שלא חייבתו תורה בכך ,ואין בזה
ביטול מצות ישיבת סוכה ,דאינה חובה עליו.

ונראה בביאור פלוגתתם ,דהנה בהא דס”ל לרבנן דלילה הראשון
חובה ושאר כל הימים רשות ,ילפינן לה בגמ’ מקרא דתשבו כעין
תדורו ,דחיובא דסוכה הוא כדירה דאי בעי אכיל אי בעי לא אכיל.
אכן בירושלמי בסוגיין יליף לה מג”ש דט”ו ט”ו מחג המצות.
מה מצה לילה הראשון חובה ושאר ימים רשות ,אף סוכה לילה
ראשון חובה ושאר ימים רשות .וכן הוא בסוגיא דידן בדף כ”ז א’
בילפותא דר”י בשם ר”ש בן יהוצדק דיליף לה בג”ש דט”ו ט”ו מחג
המצות .וכבר עמדו ע”ז בערוך לנר ובשפת אמת למה לן להנך ב’
קראי .וכתבו דעיקר הילפותא היא מפסח ,אלא דאי לאו הך סברא
בגדר המצוה דסוכה דהיא כעין דירה דאי בעי לא אכיל ,לא הוה
ילפינן ממצה .האומנם המעיין בדברי הרשב”א יראה דס”ל דעיקר
הילפותא הוא מסברא דתשבו כעין תדורו ,וממצה לא ילפינן אלא
לחיובא דלילה הראשון .וא”כ נמצא ,דכמו דילפינן לענין אכילה
לפטור שאר ימים משום דעיקר מצות סוכה וגדרה הוא תשבו כעין
תדורו ,הרי אין לחלק בין אכילה לשאר עניני ישיבה כשינה ושאר
דברים ,דהכל הוי בכלל המצוה דתשבו וע”ז הוא דאמרינן דגדר
המצוה הוא כעין תדורו ,דאי בעי אכיל ואי בעי לא אכיל .באופן
דנמצא דבהך ילפותא שמעינן דמצות ישיבת סוכה לא הויא מצוה
חיובית דרמיא עליה דגברא ,אלא מצוה קיומית בלבד ,אכן בדעת
החולקין נראה דהא דשאר ימים רשות ילפינן מג”ש דט”ו ט”ו מחג
המצות ,ונמצא דאי לאו דילפינן לפטור הרי חיובא דסוכה מקרא
דבסוכות תשבו שבעת ימים ,הויא מצוה חיובית לאכול בסוכה
י”ד סעודות כדעת רבי אליעזר ,והויא מצוה דרמיא חיובה עליה,
וילפינן מג”ש בט”ו ט”ו דחיוב זה דרמיא עליה מקרא דבסוכות
תשבו שבעת ימים אינו אלא לילה הראשון ושאר ימים רשות ,וא”כ
מאחר דלא שמעינן מהג”ש דט”ו ט”ו מחג המצות אלא לפוטרו
מאכילה בשאר ימים ולענין אכילה בלבד חיובו בלילה הראשון
כדקאי קאי ,דהלא לא ילפינן מהך ג”ש לחייבו גם בשינה בלילה
הראשון [וכמו דס”ל כן לאחד מגדולי הדור שהביא הריטב”א בדף
ט”ז דחייב גם בשינה בלילה הראשון .וכבר חלקו עליו דלא ילפינן
מהך ג”ש אלא לענין אכילה ].א”כ נמצא דלשאר דברים ,קאי חיובא
דשבעת ימים דהויא מצוה חיובית ,וכסברת השואל בתשו’ הרשב”א
וכמ”ש החת”ס .ויעויין ברמב”ם פ”ו מהלכ’ סוכה ה”ז שכתב וז”ל,
אכילה בליל הראשון בסוכה חובה וכו’ מכאן ואילך רשות וכו’ כדין
אכילת מצה בפסח ,עי”ש .ומשמע מלשונו דס”ל דגם הא דבשאר
ימים רשות ילפינן מפסח ,וכן הוא בירושלמי מובא בתוס’ דף כ”ז
א’ ד”ה תשבו ,וכ”כ הערוך לנר והשפ”א .ולפי”ז נמצא דגם הרמב”ם
ס”ל דאיכא חיובא אקרקפתא דגברא לישב בסוכה כל שבעה ,דאף
דאכילה רשות ,אך מצות ישיבה שפיר רמיא עליה כל שבעה ,ואם
לא ישב כל יום ביטל מצות עשה .ועיין מש”כ עוד בזה ,בב”י סוכה
סימן ל”ט.

ג .אם מצות ישיבה כל שבעה היא מצוה אחת או
שכל יום היא מצוה בפנ”ע
ואכתי יש להסתפק אם החיוב לישב בסוכה רמיא עליה בכל
יום ויום משבעת הימים ,דכל יום הוא מצוה בפני עצמה ,ואם לא
ישב כלל ביום מן הימים ביטל מצות עשה של אותו היום .או דכל
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רבותינו ראשי הישבה זצ"ל

שבעת הימים היא מצוה אחת ,ורק אם לא ישב כל החג ביטל
מצות עשה ,אבל אם ישב בסוכה תוך שבעת הימים אפי’ פעם
אחת ,שפיר קיים המצוה דבסוכות תשבו שבעת ימים.
והנה מדברי השואל ברשב”א שכתב וז”ל ,אבל אם לא ישב כלל
בסוכה ,משמע שאם ישב פעם אחת בסוכה יצא ידי חובתו ,דהיא

"

אם לא ישב כלל בסוכה ,משמע שאם ישב פעם
אחת בסוכה יצא ידי חובתו ,דהיא מצות אחת של
בסוכות תשבו שבעת ימים .אכן מדברי החת"ס
המו"ל דכתב וז"ל ,ובסוכה דלא כתיב אלא שבעת
ימים ,א"כ מחויב בכל יום ליישב בסוכה ,רק לאכול
אינו מחויב אלא לילה הראשונה ,דילפינן ט"ו ט"ו
מחג המצות ,אכילה דסוכה מאכילה דמצה.

"

מצות אחת של בסוכות תשבו שבעת ימים .אכן מדברי החת”ס
המו”ל דכתב וז”ל ,ובסוכה דלא כתיב אלא שבעת ימים ,א”כ
מחויב בכל יום ליישב בסוכה ,רק לאכול אינו מחויב אלא לילה
הראשונה ,דילפינן ט”ו ט”ו מחג המצות ,אכילה דסוכה מאכילה
דמצה .אבל ישיבה ודירה בסוכה ,חיובא איכא כל ז’ עי”ש .ומבואר
דמחוייב בכל יום לישב בסוכה ,וזו מצוה דרמיא אכתפיה ,ואם לא
ידור יום אחד בסוכה כלל ,בגוונא שלא היה פטור ,ביטל מ”ע.
ומבואר דכל יום הוא מצוה בפנ”ע ,והיינו דרבנן חולקין על ר”א
דס”ל דכל שבעה הוי מצוה אחת ,ומה”ט לר”א אם לא אכל יום
אחד בטלה מצותו ,אכן לרבנן מהילפותא דעושין סוכה בחולו של
מועד ,אנו למדין שכל יום היא מצוה בפנ”ע.
וכן משמע מלשון הריטב”א דף כ”ז א’ ,בתוד”ה הא דתנן כתב
וז”ל ,אבל בשאר ימי החג כל שלא אכל קבע חוץ לסוכה ,אם
אכל כזית פת חוץ לסוכה ,ועשה שאר ענין בסוכה ,יצא מחובת
יו”ט (בפת שאכל) וחובת סוכה בשאר דברים .ומלשונו משמע
שיש עליו חובת סוכה בשאר דברים בכל יום .ובסימן כ”ו בענין
פלוגתא דר”א ורבנן הוכחנו ,מהא דכתב הרמב”ם פ”ו הט”ו ,עושה
סוכה בחולו של מועד ,אפי’ בסוף יום השביעי ,דמוכח מינה דס”ל
שכל יום היא מצוה בפנ”ע ,עי”ש.

ד .הטעם שהרמב”ם בה”ה אינו מחלק בין אכילת
עראי לאכילת קבע
ומעתה נראה הטעם שהרמב”ם בה”ה אינו מחלק בין אכילת
עראי לאכילת קבע ,משום דס”ל שאף באכילת עראי כל שהוא
כדרך שהוא דר בביתו ,מצותו שיאכל בסוכה 1.ועוד נראה ,דבה”ה
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דאיירי הרמב”ם במצות ישיבה בסוכה דרמיא אכתפיה ,אין בכלל
זה אכילת קבע ,דאכילת קבע לא רמיא עליה כל שבעה ,דילפינן
ממצה דלילה ראשון חובה ,ושאר ימים רשות .ודבר זה דבה”ה
איירי הרמב”ם ,באכילת עראי ולא באכילת קבע ,מבואר בזה
שכתב וז”ל ,כיצד היא מצות הישיבה בסוכה ,שיהיה אוכל ושותה
ודר בסוכה וכו’ ,כדרך שהוא דר בביתו בשאר ימות השנה ,כלומר
כל דבר שרוצה לעשותו שבשאר ימות השנה היה עושהו בביתו,
משום שהוא ביתו מצותו שיעשה בסוכה 2.וכ”כ בספר העיקרים
לר’ שלמה איגר וז”ל ,דמהידוע דחיוב ישיבת סוכה אינה לאכול
ולשתות ולישן בה לחוד ,כי אם שישב וידור שם כל שבעת הימים
בין בימים בין בלילות וכתוב בשו”ע (ריש סי’ תרל”ט) והיינו דהן
יכול לילך ולישב חוץ לסוכה ,אלא דבכל עת שיקבע ישיבה תחת
מכסה בחדר חייב שתהיה בצל הסוכה לא בצל תקרה ,ומבואר
בזה שמצות ישיבת סוכה היא על כל מעשה שברצונו לעשות
תחת תקרה ,שישב בצל סוכה .והנה אכילת קבע גם אם אין רצונו
לאכול תחת תקרת בית ,חייב לאכול בסוכה[ ,וכבר תמה בשו”ת
מהר”ח אור זרוע דמאחר דטעמא דרבנן תשבו כעין תדורו מה
דירה אי בעי אכיל אי בעי לא אכיל ,אף סוכה אי בעי אכיל אי בעי
לא אכיל ,ומעתה איני מבין למה לא נומר מה דירה אי בעי אכיל
בדירתו אי בעי אכיל חוץ לדירתו בחצרו או בגגו אף סוכה כן וכו’,
דאדם הרגיל כל ימות השנה פעמים רבות לאכול חוץ לביתו גם
בסוכה לא ינהג אלא מנהג דירתו ,ונשאר בקושיא ,ואף דצריך
ביאור דרך הילפותא בזה מבואר בזה ,דאף דילפינן מתשבו כעין
תדורו דאי בעי אכיל אי בעי לא אכיל ,אכילת קבע שזה עיקר
דירתו של אדם חייבתו תורה לאכול בסוכה .ובזה חלוק שאר
דברים ,שאינו חייב לעשותן בסוכה ,אלא כדרך שדר בביתו.
ומבואר בזה שחלוק אכילת קבע דחייבתו תורה ליישב בסוכה
משום שזה עיקר דירתו .לחיוב שאר דברים שחיובם משום שכך
דרך לעשותן בביתו ,ולא מיחייב לעשותן בסוכה אלא כשרוצה
לעשות מעשה דיורין של בית .ודבר זה מתבאר ברבינו מנוח
פ”ו מהל’ סוכה ה”ז ,שאחר שכתב להא דילפינן ממצה דשאר
ימים רשות כתב וז”ל ,ומשו”ה תקינו רבנן לברכה דהאי לישנא
ליישב בסוכה ולא תקינו לאכול בסוכה וכו’ ,ומבואר בדבריו
דבלא הילפותא מפסח היה מטבע הברכה לאכול בסוכה ,ורק
אחר שנתמעט אכילת קבע בשאר ימים מטבע הברכה ליישב
בסוכה ומבואר בזה שחיוב אכילת קבע חלוק מחיוב ישיבה של
שאר דברים ,ובאכילת קבע חיובו משום שזה עיקר דירתו ושאר
דברים חייבים משום שכך דרך דירה ליישב בה].
ומעתה ,מאחר שכתב הרמב”ם שאוכל ושותה ודר בסוכה כדרך
שדר בביתו ,מבואר בזה שהרמב”ם בה”ה לא איירי באכילת קבע,
שחייב לאוכלה בסוכה גם אם דרכו לאכול חוץ לסוכה .וגם אם
עכשיו אין רצונו לאכול תחת תקרת בית ,ואף דפשוט שאם רוצה
לאכול אכילת קבע תחת תקרת בית חייב לאכול בסוכה ,היינו
 .1אמנם הטור כתב לחלק ,בעיקר מצות ישיבתה בין אכילת קבע לאכילת עראי ,ולהטור
אכילת עראי חוץ לסוכה מותרת בכל גוונא ,ולקמן יבואר.
 .2אמנם הטור כתב וז”ל ,ודר כדרך שאדם דר בתוך ביתו שמכניס בה כליו הנאים .כלומר
דהא דתניא בברייתא שיהא דר בה כדרך שהאדם דר בתוך ביתו הכונה בזה על צורת
הישיבה ,שצורת הישיבה תהיה בהרחבת הדעת כמו שיושב בביתו אם כליו הנאים ולא על
אופן החיוב ליישב בה.

אמנם נראה שמצות ישיבה ודירה בסוכה שיש
בה דברים הרבה ,המבואר ברמב"ם פ"ו ה"ה דלא
הוקש למצה וחיובא איכא כל ז' כמבואר לעיל,
ובה מקיים מצות עשה ,וכמ"ש הרמב"ם כיצד היא
מצות הישיבה בסוכה ,היה נראה דהדבר תלוי ,דאם
עשאן חוץ לסוכה ,לא ביטל מצות עשה ,וגם ליכא
איסור דאין זה מעשה של דירה ,אמנם אם עשאן
בבית ,נראה שבטל עשה ,דכל שעושה מעשה
דיורין של בית ,מצותו וחיובו שידור בסוכה ,ואם
עשאן בבית ביטל מצות עשה.

משום דלא גרע אכילת קבע מאכילת עראי ,ולא משום דאכילת
קבע מחייבתו לאכול בסוכה משום שהיא עיקר דירתו .וזהו
שסתם הרמב”ם ,דאוכלין ושותין בסוכה בין אכילת עראי ובין
אכילת קבע ,כשרצונו לאכול תחת תקרת בית.

ה .אם האוכל חוץ לסוכה מבטל מצות עשה
והנה בלא המיעוט ממצה דלילה ראשונה חובה ושאר ימים
רשות ,היה האוכל חוץ לסוכה מבטל עשה (להחולקין על המנ”ח),
אמנם אחר המיעוט ממצה דשאר ימים רשות ,נראה דלא רק
שנתמעטה אכילה שאין מצוה על כתפיה לאכול אכילת קבע
כל שבעה ,אלא גם אם אכל אכילת קבע חוץ לסוכה אינו מבטל
מצות עשה ,דילפינן ממצה שאין מצוה כלל באכילת קבע כמצה,
(להשיטות שאין קיום מצוה במצה כל שבעה ),ואין עליו אלא
דין איסור ,וכמ”ש הרמב”ם פ”ו ה”ו וז”ל ,ואסור לאכול סעודה
חוץ לסוכה כל שבעת ימים ,אבל ביטול מצות עשה ,כמ”ש בפ”ג
3
מהל’ ציצית ,שאם נתכסה בלא ציצית בטל מצות עשה ליכא.
וכ”כ בשו”ת אבנ”ז סי’ תפ”א ,שהאוכל חוץ לסוכה הוא רק איסור
שלא לאכול חוץ לסוכה ,וכתב שם שכן משמע במכילתין דף כ”ז
בהא דמדמי שם סוכה למצה ,דמה מצה שאר ימים רשות ,וגם
אם רוצה לאכול כזית דגן ,אינו חייב לאכול מצה ,שיוצא בה ידי
מצות מצה ,אלא עיקר דינו שלא יאכל חמץ ,ה”ה בסוכה ,שאר
ימים רשות ,ואף אם רוצה לאכול ,עיקר דינו הוא דין איסור שלא
לאכול חוץ לסוכה.
ונראה דכ”ז לענין אכילת קבע בסוכה דילפינן ממצה שאינה
אלא רשות ,אמנם נראה שמצות ישיבה ודירה בסוכה שיש בה
דברים הרבה ,המבואר ברמב”ם פ”ו ה”ה דלא הוקש למצה וחיובא
איכא כל ז’ כמבואר לעיל ,ובה מקיים מצות עשה ,וכמ”ש הרמב”ם
כיצד היא מצות הישיבה בסוכה ,היה נראה דהדבר תלוי ,דאם
 .3בסידור רב סעדיה גאון כתב וחייבין לאכול ולשתות ולמוד ולשנן בסוכה ,ואין עושין דבר
מאלה חוץ לסוכה .ומלשונו משמע דאינו מבטל עשה וגם איסורא ליכא ,אלא כל דינו דאין
עושין ,וצ”ב טעמו ,דכיון דחייבין מ”ט ליתא לאיסורא.

עשאן חוץ לסוכה ,לא ביטל מצות עשה ,וגם ליכא איסור דאין זה
מעשה של דירה ,אמנם אם עשאן בבית ,נראה שבטל עשה ,דכל
שעושה מעשה דיורין של בית ,מצותו וחיובו שידור בסוכה ,ואם
4
עשאן בבית ביטל מצות עשה.

ו .אם חייב בשינה כל שבעה
ונראה דה”ה שינה אינו חיוב אכתפיה כל שבעה ,דנראה דחיוב
שינה בסוכה נלמד כדין אכילת קבע ,וכשנתמעטה אכילת קבע
שהיא עיקר דירתו ,דעיקר דירתו הוא מקום פיתא מההיקש
למצה ,ממעטינן נמי שינה מכ”ש ,וכדחזינן לר”א דחייב בי”ד
סעודות משום שהיא עיקר דירתו של אדם ,ובחיובו זה נפטר
משינה ,ולאידך גיסא ,שינה אינה פוטרת את חיוב האכילה,
ואף דשאר דברים לא נתמעטו ,אף דמכ”ש היה לנו למעט גם
שאר דברים כשנתמעטה האכילה שהיא עיקר דירתו ,ולדברינו
אף שינה שהיא עיקר דירתו נתמעטה וכ”ש שאר דיורין היה
לנו למעט ,נראה דהטעם דלא ממעטינן שאר דברים ,משום
דתרי חיובי נינהו ,כמו שנתבאר דאכילה ושינה מצותם משום
שהם עיקר דירתו ,ואסור לעשותן בחוץ אף שאינו אוכל וישן
תחת תקרה ,משא”כ שאר דיורין שמצותן משום דדר בסוכה
כדרך שדר בביתו ,וכמו שנתבאר דזה לא נתמעט .וסמך לדבר
שחיוב שינה אינו כל שבעה וחלוק משאר דברים ,מבואר בזה
שלא השואל ברשב”א ,ולא רבינו מנוח ולא החת”ס שיסדו ,שלא
נתמעט ממצה רק אכילה ,ולא שאר דברים .לא כתבו שבכלל
שאר דברים ,חיוב שינה בדינו קאי .וז”ל הריטב”א דף כ”ז א’,
ולא מצינן חילוק בימי החג ,בין לילה הראשון לשאר ימים אלא
בחיוב אכילה זו .דאלו בעניני חיוב הסוכה שלא לאכול ולשתות
קבע חוץ לסוכה ,ושלא לישן קבע חוץ לסוכה ,דינם שוה דהכתוב
השוה אותן בסוכות תשבו שבעת ימים ,וזה פשוטו.
אף דס”ל שאם לא עשה דבר משאר דברים ,לא יצא חובת
סוכה .ונראה עוד בזה ,דאם היה חיוב שינה כל שבעה ,נראה דלא
היה יכול לפטור עצמו מחיובו לדור בסוכה כל יום אם עשה שאר
ענין ,ולא היה ישן בסוכה ,דכשם שדבר פשוט שאם היה חייב
באכילה קבע כל יום לא היה נפטר בדירה של שאר דברים משום
שאכילה עיקר דירתו ,ה”ה שינה שהיא עיקר דירתו ואין לפוטרו
במעשה דירה בעלמא ,וממה דעולה מדבריהם דסגי באחד מן
הדברים ,ולא הצריכו שינה מוכח דשינה אינה חובה אכתפיה.
ונראה דמה”ט לא כתב הרמב”ם בה”ה דישנים בסוכה ,דבה”ה
לא איירי הרמב”ם בדברים שהם עיקר דירתו לא באכילת קבע
ולא בשינה ,דבתרוויהו אין מצות עשה בקיומם ,וכל דין אכילה
שאסור לאכול חוץ לסוכה ,וכן כשישן חוץ לסוכה ,אינו מבטל
מצות עשה ואף איסורא ליכא ,וכל דינה כלשון הרמב”ם ,דאין
 .4ובהליכות שלמה כתב ,דמי שרגיל שכשנמצא סמוך לביתו אינו שותה מים בחוץ ,ועולה
לביתו לשתות ,אם היה סמוך לסוכתו חייב לעלות לסוכתו לשתות ,ואם שתה בחוץ ,מבטל
מצותו .ולדבריו אף ששותה בחוץ ,ושתיתו אינה שתיה של דירה ,שהרי שותה בחוץ ,מ”מ
בטל מצותו דכל דבר שהיה עושה בביתו מצותו שיעשה בסוכתו ,דתשבו כעין תדורו .אמנם
לדברינו י”ל ,דאינו עובר אא”כ עושה מעשה דיורין של בית חוץ לסוכה ,אבל כל ששותה
בחוץ ,כיון שאין שתיה בחוץ חפצא של דיורין של בית ,לא חשיב ביטול מצות עשה ,דאינו
מבטל לעשה על דיורין שאינן עיקר דירתו ,אלא כשעושה מעשה דיורין של בית ,ועיין.
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רבותינו ראשי הישבה זצ"ל

"

משא"כ אכילת עראי אין דינא אלא שצריך לאכלה
לכתחילה בסוכה ,אבל אם אכלה חוץ לסוכה לא
עבר איסור ,כמ"ש אלא אם כן אכל אכילת עראי
כביצה או פחות או יותר מעט ,דמשמע דרק דיעבד
אם אכל אינו עובר איסור .וכן שינה דכתב הרמב"ם
אין ישנים ,לא עבר איסור ,דנראה דס"ל להרמב”ם,
שדין שינה כדין אכילת עראי לסעודה ,שאינו אלא
דין לכתחילה.

ישנים חוץ לסוכה ,ולא איירי הרמב”ם בה”ה אלא במצות ישיבת
סוכה ,שמצותו שידור בה כדרך שדר בביתו.

וכן משמע מדברי הרמב”ם בה”ט שכתב אכילה ביו”ט הראשון
בסוכה חובה וכו’ ,מכאן ואילך רשות ,רצה לאכול סעודה סועד
בסוכה ,רצה אינו אוכל כל שבעה ,אלא פירות או קליות חוץ
לסוכה ,וכבר תמה באיגרא רמא דף כ”ח א’ ד”ה ובזה ,מדוע
השמיט הרמב”ם ,שיכול לאכול עראי .ומוכח ומבואר בזה ,דאף
אכילת עראי לכתחילה מצותו שיאכל בסוכה ,אא”כ אכל בדיעבד
לא עבר איסורא.
אלא שהדברים צ”ב ,מהא דמבואר במתני’ כ”ה א’ ובדף כ”ו
ב’ ,דאוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה ,משמע דלכתחילה אוכלין
ושותין עראי חוץ לסוכה ,וכ”כ הטור וז”ל ,אוכלין אכילת עראי חוץ
לסוכה וכו’ וכמה אכילת עראי עד כביצה מפת וביצה בכלל .וכ”כ
השו”ע תרל”ט ס”ב ,מותר לאכול אכילת עראי חוץ לסוכה וכמה
אכילת עראי כביצה מפת .וכן מבואר בגמ’ שם כ”ז א’ ,כשנתנו לו
לרבי צדוק אוכל פחות מכביצה משום נטילת ידים ,אכן משום
אכילת עראי אף כביצה או קצת יותר או קצת פחות ,וכמבואר
ברמב”ם דזה שיעור אכילת עראי .ומבואר דלא רק דלכתחילה
אינו חייב בסוכה ,אלא אף א”צ להחמיר עליו.

ח .בשיטת הרמב”ם דשני דינים נאמרו באכילת עראי
ז .דין אכילת עראי
ובביאור מה שכפל הרמב”ם הא דאוכלין ושותין בה”ה ובה”ו,
נראה דב’ הלכות הם ,דבהלכה ה’ כתב הרמב”ם שעיקר מצות
הישיבה בסוכה ,שיהא אוכל ושותה ודר בסוכה כל שבעת הימים,
כדרך שהוא דר בביתו ,כלומר שעיקר מצות הישיבה הוא כל דבר
שרוצה לעשותו ,ובשאר ימות השנה היה עושהו בביתו ,מצותו
שיעשה בסוכה ,ואוכלין ושותין בסוכה ,אכילה ושתיה כזו שכל
השנה היה אוכלה בביתו .אמנם בה”ו לא איירי הרמב”ם באכילה
ושתיה ,שבכל השנה היה אוכלה בביתו ,ועכשיו רוצה לאכלה
חוץ לסוכה ,אלא איירי באכילה כזו שבכל השנה היה אוכלה
חוץ לביתו ,דינא הוא דאוכלין ושותין וישנים בסוכה כל שבעה,
בין ביום ובין בלילה .בין אכילת קבע ובין אכילת עראי .אלא
שחלוקים אכילת קבע מאכילת עראי ,דאכילת קבע אסורה חוץ
לסוכה ,כמ”ש וז”ל ואסור לאכול סעודה חוץ לסוכה כל שבעה,
משא”כ אכילת עראי אין דינא אלא שצריך לאכלה לכתחילה
בסוכה ,אבל אם אכלה חוץ לסוכה לא עבר איסור ,כמ”ש אלא
אם כן אכל אכילת עראי כביצה או פחות או יותר מעט ,דמשמע
דרק דיעבד אם אכל אינו עובר איסור .וכן שינה דכתב הרמב”ם
אין ישנים ,לא עבר איסור ,דנראה דס”ל להרמב”ם ,שדין שינה
כדין אכילת עראי לסעודה ,שאינו אלא דין לכתחילה.
וכן כתב רבינו מנוח שמדברי הרמב”ם האלו שכתב אא”כ אכל,
מבואר דגם אכילת עראי לכתחילה מצותו לאכול בסוכה ,ורק
אם אכל דיעבד לא עבר איסור וז”ל ,אוכלין וישנים וכו’ ,אלא אם
כן אכל אכילת עראי ,פירוש ודוקא איסורא הוא דליכא בדיעבד
אבל לכתחילה אסור לאכול לחם מכזית ומעלה ואפי’ כזית עצמו
חוץ לסוכה וזהו שכתב הרב ,אא”כ אכל וכו’ וכיון דבעי סוכה בעי
ברכה ,וזה הכלל כל דבעי סוכה בעי ברכה ,עכ”ל.
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והנראה בזה דז”ל הרמב”ם בפי’ המשניות אמתני’ כ”ו ב’ ,מעשה
והביאו וכו’ וז”ל ,ואכילת עראי הוא שיאכל אדם שיעור מועט
לא יחשוב עליו לסעודה ,אבל אכלו לדחות תאותו עד שיגמור
סעודתו וזה המעשה הביאו ללמד כי המדקדק על עצמו ,ואינו
אוכל ושותה דבר חוץ לסוכה ,ה”ז משובח אע”פ שאין בו חיוב,
עכ”ל .ומבואר בזה דלא חשיב אכילת עראי ,אא”כ אוכלו לדחות
תאותו ,ואינו חושב עליו לסעודה .וז”ל הלבוש סי’ תרל”ט ס”ב,
וכמה אכילת עראי עד כביצה מפת וביצה בכלל ,שכן דרך בית
הבליעה מחזיק כביצה ודרך אדם לטעום מלא פיו דרך עראי
ודווקא פת בעי סוכה ,אבל מים ופירות לא בעי סוכה אפי’ קבע,
עליכם דקבע דידהו כאכילת עראי דפת דמי.
אמנם הרמב”ם בה”ו כתב וז”ל ,ואסור לאכול סעודה חוץ
לסוכה כל שבעה ,אלא אם אכל אכילת עראי כביצה או פחות או
יותר מעט .ומבואר מדבריו ,דגם אם קבע סעודה על כביצה או
פחות או יותר חשיב אכילת עראי ,דלסעודת קבע בעינן שיעור
טפי מכביצה ,וזה לא כמו שפי’ בפירוש המשניות ,דרק בלא קבע
חשיב עראי .ונראה דמוכח ומבואר בזה ,דתרי גווני עראי נינהו,
האחד מה שכתב הרמב”ם בפי’ המשניות היכא שאכילתו היא
אכילת עראי ,והוא בגוונא שאינו קובע סעודתו על הכביצה ,אלא
אוכלו לדחות תאוותו .ובזה חשיב אכילת עראי משום שהאכילה
עצמה היא אכילת עראי .ומקור דברי הרמב”ם ,נראה שמפרש כן
מה דמבואר בגמ’ (כ”ו א’) וכמה אכילת עראי ,כדטעים בר בי רב
ועייל לכלה ,ופרש”י בבוקר כשהולכין לבית המדרש ודואג שמא
ימשכו השומעות ,וטועם מלא פיו ושותה ,ומינה ילפינן דשיעור
אכילת עראי הוא כביצה .ונראה דהרמב”ם ס”ל דהטעם דחשיב
אכילת עראי אינו רק משום דשיעור כביצה אינה אכילת קבע ,אלא
משום שאינם קובעים סעודה על הכביצה ,אלא לדחות תאותו

עד שיגמור סעודתו .וכן חשיב אכילת עראי כשאוכל כביצה ,אף
שקובע סעודתו ע”ז .משום דקביעות סעודה על שיעור כביצה,
לא משויא ליה לאכילת קבע .ומעתה נראה בשיטת הרמב”ם
דס”ל ,דמה דתני במתני’ דאוכלין ושותין לכתחילה אכילת עראי
חוץ לסוכה ,אינו אלא באכילת עראי כשהאכילה מצד עצמה
היא אכילת עראי ,וכמו שפי’ בפי’ המשניות ,וע”ז מבואר במתני’
דהמחמיר על עצמו שלא לשתות מים הרי זה משובח .אמנם כל
שקובע סעודתו על כביצה ,אף דגם אכילה זו חשובה אכילת
עראי ,דינא חלוק ,ולהרמב”ם לא רק המחמיר על עצמו הרי
זה משובח ,אלא דלכתחילה צריך לאכלה בסוכה ,ורק אם אכל
בדיעבד ,אינו עובר איסורא.
ובזה ניחא ,מ”ט הרמב”ם בה”ז שכתב רצה לאכול סעודה
סועד בסוכה ,רצה אינו אוכל כל שבעה אלא פירות או קליות,
ולא כתב רצה אוכל אכילת עראי .והטעם דהרמב”ם איירי ברצה
לאכול סעודה ,וע”ז כתב דסעודה לא שנא אכילת קבע ,ולא
שנא אכילת עראי ,צריך לאכלה בסוכה ,וכשרוצה לסעוד אינו
אוכל אלא פירות או קליות ,דלעולם חשיבי כאכילת עראי דפת
לדחות תאוותו ,ובפת לא משכחת שיהא מותר לו לאכול היכא
דרוצה לסעוד.

גם כשקובע סעודה על כביצה מותר לאוכלו לכתחילה
חוץ לסוכה .ויסוד מחלוקתם נראה ,דהטור חולק
על הרמב"ם שמצות ישיבת סוכה גדרה וחיובא כמו
שאדם דר בביתו .דמינה יליף הרמב"ם ,דגם אכילת
עראי כל שהיא כדרך שאדם דר בביתו ,זוהי עיקר
מצות ישיבת סוכה ,והטור מפרש מה דתניא בברייתא
שמצות ישיבת סוכה כדרך שאדם דר בביתו וז"ל,
ודר בה כדרך שאדם דר בביתו שמכניס בה כליו נאים.
כלומר שיאכל בהרחבת הדעת ,כדרך שאוכל בביתו
שמכניס בו את כליו הנאים ,ואוכל ושותה.

וביומא ע”ט ב’ ,נחלקו אם פירי יותר מכזית שקבע עלייהו
סעודה אי מחייבי בסוכה ,ומבואר שם דאכילת עראי של פירי
לכו”ע לא בעי סוכה ,ולא נחלקו אם מיחייב בסוכה אלא כשקבע
עליהן סעודה .ומתבאר כנ”ל ,דישנה אכילה שמצד עצמה חשיבא
אכילת עראי ,ולחד מ”ד בפירי ל”ש אם קבע עלייהו סעודה ,ל”ש
לא קבע לעולם חשיבא אכילת עראי ,דלעולם חשיבי כאכילת
עראי דפת לדחות תאותו .ולחד מ”ד חלוק אכילת פירות ,בין
היכא דקבע עלייהו סעודה דמחייב בסוכה ,להיכא דלא קבע
סעודה ,דחשיב שהאכילה עצמה אכילת עראי היא ,דלכו”ע

לא מיחייב בסוכה .ובשו”ע תרל”ט ס”ב ,דמותר לשתות יין וכו’
ולאכול פירות ,וברמ”א ואפי’ קבע עלייהו ,ופסק כמ”ד דפירי
לעולם חשיבי כאכילת עראי דפת .ונראה דהם דברי הרמב”ם
בה”ז ,רצה לאכול סעודה ,סועד בסוכה בין אכילת קבע ובין
אכילת עראי ,רצה אינו אוכל כל שבעה ,אלא פירות או קליות
חוץ לסוכה ,אף שקבע סעודה עליהם ,דבזה איירי הרמב”ם
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כשרוצה לסעוד.
ונראה שהכריחו להרמב”ם לפרש הא דתני במתני’ דאכילת
עראי מותרת אינו אלא כשהאכילה עצמה עראי ,ולא היכא
דקבע סעודתו עליה .הוא לשיטתו דכתב בה”ה דמצות הישיבה
בסוכה וכו’ ,שיהיו אוכל ושותה כל שבעה והרמב”ם בהל’ זו,
אינו מחלק בין אכילת קבע לאכילת עראי ,וביארנו דאיירי
בין באכילת קבע ובין באכילת עראי ,שאם רוצה לאכול כדרך
שדרכו לדור בביתו ,חייב לאכלה בסוכה .מתבאר בזה ,דישנה
אכילת עראי דחשיבא כאכילת קבע שמחייבתו לאכול בסוכה
וצ”ל שהוא כשקבע סעודתו על כביצה .ומינה יליף דה”ה אם
קובע סעודתו על כביצה חוץ לסוכה ,חשיבא אכילת קבע לחייבו
לכתחילה לאכול בסוכה.
אמנם הטור סי’ תרל”ט ס”ב כתב ,אוכלין אכילת עראי חוץ
לסוכה וכו’ ,וכמה אכילת עראי עד כביצה מפת וביצה בכלל.
ולהטור גם כשקובע סעודה על כביצה מותר לאוכלו לכתחילה
חוץ לסוכה .ויסוד מחלוקתם נראה ,דהטור חולק על הרמב”ם
שמצות ישיבת סוכה גדרה וחיובא כמו שאדם דר בביתו .דמינה
יליף הרמב”ם ,דגם אכילת עראי כל שהיא כדרך שאדם דר
בביתו ,זוהי עיקר מצות ישיבת סוכה ,והטור מפרש מה דתניא
בברייתא שמצות ישיבת סוכה כדרך שאדם דר בביתו וז”ל ,ודר
בה כדרך שאדם דר בביתו שמכניס בה כליו נאים .כלומר שיאכל
בהרחבת הדעת ,כדרך שאוכל בביתו שמכניס בו את כליו הנאים,
ואוכל ושותה .ולהטור לא מיחייב בסוכה אלא על עיקר דירתו,
וכמ”ש וקובע בה עיקר דירתו ואוכל ושותה ,וע”ז כתב דאוכלין
אכילת עראי חוץ לסוכה .ולא מיחייב בסוכה אלא אכילת קבע,
שהיא עיקר דירתו.
ומה שאכתי צ”ב ,מ”ט השמיט הרמב”ם דינא דמתני’ דאכילת
עראי ,כשהאכילה עצמה עראי ,מותר לאכלה לכתחילה חוץ
לסוכה .ונראה שהרמב”ם לא הזכיר לדינא דמתני’ ,דסמך על מה
שכתב ,כשרוצה לסעוד לאסור לכתחילה אכילת עראי ,ומתבאר
מינה דכשאינו רוצה לסעוד ,מותר לכתחילה .וכעין זה כתב
רבינו מנוח פ”ו ה”ה מ”ט לא מזכיר הרמב”ם הא דלחכמים יוצאין
מסוכה לסוכה (כ”ז ע”ב) דמסתייה במה שכתב בה”ה דמצות
הישיבה תשבו כעין תדורו ,דמינה משמע שיוצאין מסוכה לסוכה,
כדרך שאדם דר כל השנה .ולדבריו הרמב”ם מסתייה בזה ,אף
דבגמ’ לא מה”ט לחכמים יוצא מסוכה לסוכה אלא דילפינן לה
מקרא חג הסוכות תעשה לך ,וכ”ש די”ל כן דהרמב”ם מסתייה
בזה שכתב שרק לסעוד לכתחילה צריך לאכול בסוכה ,דמשמע
מינה כשאינו קובע סעודה עליה ,מותר לכתחילה.
 5ומה שכתב הפרישה סי’ תרל”ט סק”ב ,דהטור נקט בדעת הרמב”ם דפירי שקבע סעודה
עליהן אסור לאכלה חוץ לסוכה ,הדברים צ”ע.
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רבותינו ראשי הישבה זצ"ל
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מורינו ראש הישיבה הגאון הרב אריאב עוזר שליט"א

ברכת נטילת לולב
א-איתא בסוכה (לד ):ארבעה מינים מעכבים זה את זה .ונחלקו
בזה הראשונים; שיטת ר"ת (שם) שצריך ליטלן ביחד ממש ואם
נטלן בזה אחר זה לא יצא .שיטת הרמב"ן וסיעתו (ע' ריטב"א ור"ן
שם) שיצא אפילו נטלן בזא"ז ובלבד שיטול את כולם .ושיטת
הרמב"ם (לולב ז,ו) שאם כל המינים ברשותו יוצא אפילו נטלן
בזא"ז ,ואם כשנטל האחד לא היו כולם ברשותו לא יצא .וקרוב
לזה כתב הרא"ש ,שאם כולם לפניו יוצא אף בשנטלן בזא"ז .ופסק
השו"ע (תרנא,יב) כהרמב"ם ,והרמ"א הוסיף ובלבד שיהיו כולם
לפניו ,כהרא"ש .וכתב הרמ"א שאם סח ביניהם ,צריך לברך על כל

"

והנה מלבד שחידוש גדול הוא שהשיחה מעכבת
בלקיחה-כאחת הגם שהכל היו לפניו ודעתו על
כולם ,עוד קשה טובא מהרמ"א גופיה  -כמו
שהקשה הבאה"ל על דרכו – שמבואר מלשונו
שהמינים שנטל קודם שסח ,יצא בהם ידי חובתו
ואין צריך ליטול ולברך אלא את המינים האחרים
[ואף כי בדברי הר' שמחה עצמו אפשר לפרש
שצריך לחזור ולברך גם על המין הראשון כמוש"כ
הבאה"ל ,אבל הלא על הר' שמחה גופיה מעיקרא
לא קשיא כנ"ל] .הרי דס"ל להרמ"א שהשיחה
לא מגרעת בעצם הנטילה .וא"כ הדרא קושיא
לדוכתא מאי שנא משופר.

אחד בפני עצמו [כגון על הדס 'על נטילת עץ עבות' וכן על כל מין
ומין שסח לפניו – מברך עליו בפנ"ע] .ותמה המג"א הלא קיימא לן
(תקצב) שהסח בין התקיעות א"צ לחזור ולברך כיון שכבר התחיל
במצוה ,ורק אם סח קודם שהתחיל לתקוע חוזר ומברך דהוי
הפסק בין הברכה לתחילת המצוה ,כמוש"כ הרי"ף (שלהי ר"ה),
ומאי שנא הכא שחוזר ומברך אם סח בין מין למין והלא התחיל
במצוה .ואמנם מקור דברי הרמ"א הוא בהגהות מיימוניות (פ"ז
דלולב) בשם הר' שמחה ,אך הר' שמחה אזיל לשיטתו (בהגהות
מיימוניות פ"ג שופר הי"א) דפליג על הרי"ף וס"ל אף בשופר
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שאם סח באמצע התקיעות חוזר ומברך ,אבל לפי מה שנקטו
שאר הראשונים וכל הפוסקים שאינו חוזר ומברך ,לכאורה ה"ה
בלולב .וכן הביא הברכ"י מדברי הריטב"א המפורשים (בסוכה לד)
שהשוה להדיא ד' מינים לשופר ,דכי היכי דסח באמצע התקיעות
כתב הרי"ף שאינו חוזר ומברך ,ה"נ בלולב כשסח בין מין למין.
וא"כ קשה טובא על הרמ"א שסובר לחלק ביניהם .ואם נמצא
חילוק בין הנידונים מטעם כלשהו ,נצטרך לישב מדוע הריטב"א
לא חילק.
והנה הבאה"ל רצה לפרש טעמיה דהרמ"א ,שנקט שאף
להרמב"ם והרא"ש דנטלן בזא"ז יצא ולא בעינן שיטלם כאחת
ממש ,מ"מ גם לשיטתם בעינן בעצם לקיחה אחת כמו לר"ת ,ואם
נטלן בכמה לקיחות אין כאן 'לקיחה תמה' ,רק שסוברים הם שאף
בנטלם בזא"ז שפיר חשיב כלקיחה אחת כל שהם ברשותו ולפניו
ולא הפסיק ביניהם ,אבל אם סח בינתים תו ליכא לקיחה אחת
ולא יצא ,הלכך חוזר ומברך .ולפי"ז ביאר שאין קושיא מהריטב"א
על הרמ"א ,דהריטב"א אזיל בשיטת רב רבו הרמב"ן שאף אם אין
המינים ברשותו יוצא בזא"ז ,ולשיטה זו סגי בלקיחות נפרדות ולא
בעינן כלל לקיחה אחת ,על כן לשיטתו זו השוה שפיר נטילת
המינים לשופר שאם סח הוי כסח בין התקיעות ,שאף אם הפסיק
בדיבור סו"ס נטילת המין הראשון חשיבא נטילה והרי התחיל
המצוה ,אבל לדידן דקיי"ל שצריך שיהיו כולם ברשותו או לפניו
בשעת הנטילה הראשונה ,הרי דלקיחה כאחת בעינן ,הלכך אם סח
לא יצא ולכן חוזר ומברך .והנה מלבד שחידוש גדול הוא שהשיחה
מעכבת בלקיחה-כאחת הגם שהכל היו לפניו ודעתו על כולם ,עוד
קשה טובא מהרמ"א גופיה  -כמו שהקשה הבאה"ל על דרכו –
שמבואר מלשונו שהמינים שנטל קודם שסח ,יצא בהם ידי חובתו
ואין צריך ליטול ולברך אלא את המינים האחרים [ואף כי בדברי
הר' שמחה עצמו אפשר לפרש שצריך לחזור ולברך גם על המין
הראשון כמוש"כ הבאה"ל ,אבל הלא על הר' שמחה גופיה מעיקרא
לא קשיא כנ"ל] .הרי דס"ל להרמ"א שהשיחה לא מגרעת בעצם
הנטילה .וא"כ הדרא קושיא לדוכתא מאי שנא משופר.
ונראה לישב בשלש דרכים ,באופן שיתורץ הרמ"א לשיטתו
ומאידך גם דעת הריטב"א תבואר לשיטתו .האחת ,על דרך
שהעמיד הבאה"ל בהבנת שיטת הרמב"ם והרא"ש דבעינן לקיחה
אחת כמו לר"ת ,רק דס"ל שכל שהיו עמו בשעת הברכה ומזומן
ליטול את כולם אין חסרון 'לקיחה אחת' גם אם נטלן בזא"ז ,ולעולם
מסתברא שאף אם סח ביניהם לא בטל עי"כ דינא דלקיחה תמה
ויצא ידי חובת המצוה [ודלא כחידוש הבאה"ל] ,אלא דמ"מ לענין
הברכה מיהת גרע ,דכיון דגדר המצוה הוא ליטול ארבעת המינים
יחדיו ,הרי כשנטל מין אחד וסח חשיב כסח לפני תחילת המצוה
דהא כל מין בפנ"ע לא חשיב אפילו כהתחלת המעשה שהרי צורת
המצוה וגדרה היא ליטול ארבעתם יחד ,הלכך אם סח ביניהם הוי
כסח לפני מעשה המצוה ,ולא דמי לשופר דאיכא שם תקיעה כבר
על הראשונה אלא דבעינן שיעור ומנין של תקיעות .ועל כן סובר
הרמ"א שאם סח בין מין למין חשיב כסח קודם המעשה ,דסו"ס
צורת המעשה היא נטילת כל הד' מינים כאחד ואין זה רק שיעור

ואילו הריטב"א דס"ל כהרמב"ן דלא בעינן כלל
לקיחה כאחת ,שפיר מחשיב לשיטתו נטילת
כל מין כתחילת מעשה המצוה ,דלשיטתו גם
נטילת מין אחד לבד חשיבא מעשה מצוה ורק
שלא קיים המצוה עד שיטול כל ארבעת המינים,
והרי זה כסח בין התקיעות ,ועל כן סובר שאם
סח ביניהם אינו מברך שוב ,שמעשה המצוה
התחיל אלא שלא השלים שיעורו.

במצוה אלא עיקר גדר מעשה המצוה.
ואילו הריטב"א דס"ל כהרמב"ן דלא בעינן
כלל לקיחה כאחת ,שפיר מחשיב לשיטתו
נטילת כל מין כתחילת מעשה המצוה,
דלשיטתו גם נטילת מין אחד לבד חשיבא
מעשה מצוה ורק שלא קיים המצוה עד שיטול כל
ארבעת המינים ,והרי זה כסח בין התקיעות ,ועל כן סובר
שאם סח ביניהם אינו מברך שוב ,שמעשה המצוה התחיל אלא
שלא השלים שיעורו.

ב-בדרך נוספת נראה בהקדם פלוגתת הרשב"א (בשו"ת ח"ה יג)
והטור (יו"ד יט) בענין השוחט כמה בהמות שמברך ברכה אחת
לכולן ,דס"ל להרשב"א שאם סח ביניהן אינו חוזר ומברך על
השחיטה האחרת ,מידי דהוה כסח באמצע התקיעות .ולא דמי
לסח בין תפלה של יד לתפלה של ראש שחוזר ומברך  -מפני שהן
שתי מצוות ,משא"כ הכא מצות שחיטה אחת היא לכולן .והטור
חולק וסובר שאם סח מברך .ומבואר בלשונו דמדמי ליה לסח
בין ברכה לתחילת מעשה המצוה שחוזר ומברך .ויש לבאר במאי
פליגי .ונראה שמחלוקתם האם כל מעשה שחיטה זוקק ברכה
בפני עצמו ,שהרי סו"ס יש כאן כמה מעשי מצוה ,והברכה שמברך
בתחילה קאי על כל מעשה ומעשה בפנ"ע .או דלמא הברכה קאי
על עצם המצוה ולא על כל מעשה ומעשה בפנ"ע ,והרי המצוה
אחת היא לכולם; הרשב"א נקט כצד האחרון שהברכה קאי על
מצות השחיטה בכללות ,ועל כן ס"ל שאם סח בין השחיטות חשיב
כסח באמצע המצוה ,ואילו הטור סובר שהברכה צריכה להתייחס
ישירות לכל מעשה ומעשה בפנ"ע ,הלכך כשסח בינתים חשיב
כסח בין הברכה למעשה הבא[ .והתוס' בחולין (פז ).נסתפקו
בנידון זה .וצדדי ספקם מתבארים כאמור].
ואכן כן מבואר מהמשך דברי הטור שם ,שהביא דעת בעל
העיטור שאם בירך על השחיטה והביאו לו בהמות נוספות – אין

צריך לברך עליהם .והוא ז"ל נקט שצריך לברך .ונראה שהעיטור
ס"ל כהרשב"א שהברכה קאי על המצוה עצמה והרי המצוה אחת
היא ואין חילוף הבהמות משנה בדין הברכה ,ואילו הטור לשיטתו
שהמצוה מתייחסת לכל מעשה שחיטה בפנ"ע ,הלכך לא מהניא
הברכה הראשונה על שחיטת בהמה שלא היתה לפניו.
ולפי הסבר זה יש ליישב קושית גדולי הפוסקים (עב"ח ומג"א
רו,ה וש"ך בהל' שחיטה שם) מאי שנא הך דהביאו לפניו בהמות
אחרות שפסק הטור לברך שוב ,ובין מי שבירך על הפירות ואח"כ
הביאו לפניו פירות מהמין הראשון ,שכתב הטור (או"ח רו) שאינו
חוזר ומברך  -ולפי האמור ניחא ,דשאני ברכת המצוות דקאי על
כל מעשה מצוה בפנ"ע שהרי כל שחיטה ושחיטה הוי
מעשה מצוה הזוקק ברכה לעצמו ,משא"כ בברכות
הנהנין אין משמעות לכל יחידה ויחידה מהפירות
לענין הברכה ,אלא האכילה בכללותה היא
הזוקקת ברכה ,ועל כן הואיל והתחיל לאכול
ולא הסיח דעתו מאכילה ,הכל נידון כהמשך
לאותה אכילה ,ולא אכפת לן במה שלא
היו הפירות הללו לפניו בשעת הברכה [וע'
בחדושי הגרא"ל ח"א ג מהלך שונה].
ודאתינן להכי יש להעמיד סתירה לכאו'
בדברי הרמ"א ,דמחד גיסא פסק (ביו"ד יט,ה)
כהטור שאם סח בין שחיטה לשחיטה צריך לחזור
ולברך .ומאידך פסק (בדרכי משה או"ח קסז) להצדיק
דברי הרוקח שהבוצע שבירך על הפת ואכל מיד ,ואדם אחר
שומע ממנו הברכה ויוצא בה וסח השומע לפני אכילתו  -יצא
השומע באותה ברכה .והבית-יוסף (שם) דחה דין זה שהרי כל
אחד ואחד חייב לברך כדי לאכול וכשאחד מברך לכולם הוי
כאילו כל אחד בירך לעצמו ,וא"כ כשהשומע סח הרי הפסיק בין
ברכה לאכילה דידיה ,אך הרמ"א נקט כהרוקח 'דמאחר שטעם
אחד מן פרוסת הבציעה  -יצאו כולם וכו'' .וכבר בארו (ע' בשו"ת
שיח השדה ה) שנחלקו בגדר דין שומע כעונה; האם השמיעה
נחשבת כמו אמירה עצמית וממילא הוי כמפסיק בין ברכת עצמו
לאכילתו שחוזר ומברך ,או דלמא השומע יוצא באמירת חברו,
והואיל וחברו אכל מיד ולא הפסיק ,אף השומע יוצא בברכה זו.
ואמנם הדבר נכון בסברא וגם מדוייק כן בלשונם ,אך עדיין אין זה
מספיק לבאר דברי הרמ"א ,דנהי דיוצא השומע באמירת המברך
והרי המברך לא הפסיק ,סוף סוף אכילה דידיה מנותקת מהברכה
שהרי הפסיק .אך באור הענין על פי מה שיש לחקור בעיקר גדר
דין זה דהפסק בין הברכה לעשיית הדבר מחייב לחזור ולברך,
האם ההפסק מהוה חסרון בברכה ,בכך שיצאה הברכה לריק ולא
עלתה על שום מעשה ,או דלמא המעשה הוא שחסר ברכה בגלל
ניתוקו מן הברכה .ונראה שהרמ"א נקט שהחסרון הוא רק בברכה,
[שההפסק משוי לברכתו כמו ברכה שנאמרה שלא על מעשה
מסוים ,אבל מצד האכילה גופה אין צורך שתהא סמוכה לברכה]
הלכך כאן שהמברך עצמו אכל הרי לא יצאה ברכתו ריקם ,וכיון
שכך הרי ברכה מעלייתא היא ושוב יכול השומע לצאת בברכה זו
הגם שהפסיק בין הברכה לאכילה ,כי אין חסרון במה שהאכילה
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בית היוצר

מופסקת מהברכה אלא במה שהברכה אין לה על מה לחול ,וכאן
שכבר חלה הברכה על אכילת הבוצע ,שפיר יוצא בה השומע.
וכיון שכן הרי מעתה יקשה כיצד פסק הרמ"א כהטור שאם סח בין
בהמה לבהמה חוזר ומברך על השחיטה ,והלא הברכה לא יצאה
לריק שהרי חלה על השחיטה הראשונה ,ולמה יגרע הפסק הדיבור,
הלא נהי דדיינינן להו כמצוות נפרדות כנ"ל ,סוף סוף חסרון ההפסק
הוא רק בברכה וכאן שהברכה לא נחסרה מאומה ,בדין הוא שתעלה
גם למצוה האחרת ,דומיא דאמרינן גבי שומע ברכת הפת שהואיל
והבוצע לא הפסיק ועלתה לו ברכתו ,מועילה היא גם כן לשומע
שהפסיק.
ועל כרחנו לחלק כנ"ל בין ברכות הנהנין לברכות המצוות ,דבברכת
המצוות כל מעשה מצוה קובע ברכה בפנ"ע הלכך מהני הדיבור
להפסיק בין הברכה למעשה גם אם הברכה עלתה על מעשה
אחר .משא"כ בברכת הנהנין שההנאה בכללותה היא המחייבת את
הברכה ,כל שחלה הברכה בתחילה תו אין מפסיק הדיבור בין הברכה
הראשונה להמשך האכילה.
ויש להטעים חילוק זה על פי היסוד המובא באחרונים שברכת
המצוות אינה חובת גברא גרידא לברך בשעת קיום מצוה ,אלא
המצוה גופא טעונה [מדרבנן] ברכה ,שכך תקנו חכמים בצורת עשיית
המצוה שתיעשה עם ברכה [ויש להטעים הדבר עפי"ד הריטב"א
פ"ק דפסחים (ז) שלכן כל הברכות מברך עובר לעשייתן משום
דמצוות צריכות כוונה ,לכך תקנו שיברך קודם המצוה כדי שיכוון
בה .הרי מובן הגדר שהברכה נתקנה כטכסיס המצוה ,לברך ולהזכיר
בפיו את המצוה בשעה שעושה אותה] .וכמה ראיות יש ליסוד זה,
ונזכירן בקצרה; מה שדרשו (במשנה סוף מעש"ש) על האמור בוידוי
מעשרות 'לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי'  -מלברכך ,והיינו ברכת
המצוה על ההפרשה [ובפשוטו דרשה זו אסמכתא היא] .והלא הוידוי
נאמר רק כלפי דין המעשרות ולא בא כאן להתוודות על עבירות
אחרות ,ומאי שייטא החסרת ברכה למצות המעשר עצמה  -ומוכח
שהפרשת המעשר או אכילתו בלא ברכה נחשבת פגם בהפרשה
ובאכילה גופא .וכן מבואר ממה ששנינו (בפ"ק דתרומות) שאילם
לא יתרום מפני שאינו יכול לברך .והרי גם כשחברו יתרום עבורו
הוא לא יברך ,ומה מפסיד בכך שתורם בעצמו  -אלא שהמצוה גופא
היא שתחסר ברכה כי תקנו לעשותה בברכתה דווקא ,ואף זה שאינו
יכול לברך חייב לקיים תקנה זו שהמצוה תיעשה בברכה ,הלכך צריך
ליתן לחברו לתרום .וכן מוכח מדברי התוס' (ב"ק צא ):שהחוטף
מחברו מצוה שיש בה ברכה  -משלם אחת [כלומר עשרה זהובים
ולא עשרים] שהמצוה והברכה אחת היא .הרי שעשאוה לברכת
המצוה כחלק מצורת קיום המצוה .וכן מוכח מדברי תורא"ש בברכות
(טו) שפירש שאילו היתה ברכת המצוה מחויבת מדאוריתא ,היתה
מעכבת בקיום המצוה .ומהי תיתי לומר כן ,הלא לכאורה היא מצוה
נפרדת לברך בשעת עשיית מצוה  -אך מבואר שאין הדבר כן אלא
גדרה של ברכת המצוה היא שהמצוה טעונה ברכה .ושפיר אילו היה
זה מדין תורה ,הוה אמינא שצורת קיום זו מעכבת במצוה.
וא"כ מובן שרק לענין ברכת המצוות נקט הרמ"א שההפסק בין
הברכה למצוה השניה מטעין ברכה נוספת הגם שהברכה הראשונה
לא היתה לריק ,שהרי המצוה היא שטעונה ברכה בעשייתה,
וכשהפסיק בין הברכה למצוה השניה הוי כמצוה בלא ברכה,
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על כרחנו לחלק כנ"ל בין ברכות הנהנין לברכות
המצוות ,דבברכת המצוות כל מעשה מצוה
קובע ברכה בפנ"ע הלכך מהני הדיבור להפסיק
בין הברכה למעשה גם אם הברכה עלתה על
מעשה אחר .משא"כ בברכת הנהנין שההנאה
בכללותה היא המחייבת את הברכה ,כל שחלה
הברכה בתחילה תו אין מפסיק הדיבור בין
הברכה הראשונה להמשך האכילה.

משא"כ ברכות הנהנין שאין כל מעשה ומעשה טעון ברכה בעצם
רק שהגברא הוא שמחויב לברך כשבא לאכול ,א"כ כיון שבברכה
עצמה לא היה חסרון שהרי היה לה על מה לחול ,שפיר מועילה
גם כלפי אכילת השומע ואין לחוש להפסק דידיה .ואמנם כן נקט
הפמ"ג (קסו) שאף להרמ"א שדיבור השומע אינו מצריך לברך
'המוציא' כאשר הבוצע אכל מיד ,מ"מ לענין תפלין כשיצא בברכת
אחר והסיח השומע בין תש"י לתש"ר – צריך לברך שוב .ובאור
הדבר כנ"ל ,דשאני ברכת הנהנין מברכת המצוות.

ג-והשתא ניהדר לברכת הלולב .הנה בארחות חיים (הל' לולב יט)
הביא מהראב"ד שהנוטל את המינים בזא"ז מברך לכתחילה על
כל מין ומין בפני עצמו .וטעמו נראה שנקט שבעצם כל מין ומין
מחייב ברכה אלא שכשנוטלם ביחד נפטרים כולם בברכת הלולב,
אבל כשנוטל כל מין בנפרד ,לא סגי בברכת הלולב על המינים
האחרים הניטלם בפני עצמם .והשתא יש להסתפק לדידן דלא
קיי"ל בזה כהראב"ד ,דמ"מ יש לומר שבעצם כל מין ומין טעון
ברכה אלא שהברכה שמברך בתחילה על הלולב עולה גם כן על
כל מין ומין ,או דלמא הברכה קאי רק על כללות המצוה דנטילה,
ואינה צריכה להתייחס ישירות לכל מין ומין בפני עצמו ,הלכך סגי
בברכה על הלולב בתחילת המצוה ואילו המשך המצוה אינו טעון
ברכה.
ונראה ששני צדדי החקירה מבוארים במכתם (בסוכה לז) בהא
דאמרינן בגמרא שמזכירים בברכה רק את הלולב מפני שהוא
הגבוה מכולם ,פירש בדרך אחת שהלולב הוא העיקר הלכך מברך
על העיקר ופוטר את הטפלה .ועוד פירש [וכן דקדק מלשון רש"י]
שאמנם הברכה נצרכת ומתייחסת לכל מין ומין בפני עצמו אלא
שכל המינים נקראו על שם הלולב מפני שהוא הגבוה והבולט
מכולם[ .ובזה יש לבאר לשון רש"י רפ"ג דסוכה 'לולב הגזול .לולב
כף של תמרים ,והדר תני הדס וערבה באפי נפשייהו' – ומאי בעי
בזה והלא בהא דתנן 'הדס' לא מפרש שהוא ענף עץ עבות האמור
בתורה .אך נראה שבא לפרש דלא תימא ד'לולב' דתנן היינו כל
המינים ,שכולם נקראו על שמו ,כשיטתו הנ"ל שכל המינים בכלל

'לולב' .ועל זה אמר דהכא 'לולב' היינו כף של תמרים לבדו].
ויש לראות שכבר נחלקו הפוסקים בחקירה זו ,דהנה המג"א
(תרנא סק"ו) הביא להקשות על הא דאמרינן בגמרא שנוטל
הלולב ומיניו בימינו והאתרוג בשמאלו משום דהני תלת מצוות והך
חדא ,ותיפו"ל משום שכל דבר שמברך עליו צריך להחזיקו בימין,
והרי מברך על הלולב .אכן לפי הצד השני במכתם לא קשה ,שאין
הברכה מתייחסת ללולב יותר משאר המינים ,אלא שכולם נקראים
על שם הלולב ,הלכך מצד ברכת 'על נטילת לולב' אין עדיפות אם
הלולב בימין או האתרוג.
וכן מתבאר בזה נידון הפוסקים בענין סדר הברכה והנטילה,
שכבר עמדו התוס' היאך מתקיים דינא ד'עובר לעשייתן' בנטילת
המינים הא מדאגבהיה נפק ביה .ותירצו בכמה אופנים .והשו"ע
(תרנא,ה) הביא תירוצם שיש עצה ליטול את האתרוג לאחר
הברכה או להחזיקו הפוך בשעת הברכה ואח"כ להופכו .וכתב
הרמ"א (בדרכי משה) שכן המנהג ,להפוך האתרוג בשעת הברכה.
והגר"א כתב שאין ההיפוך מועיל כלום אם ננקוט שיש כאן
חסרון ד'עובר לעשייתן' ,שהרי מברך על הלולב כשהוא תופסו
כדרך גדילתו וכיון שכל המינים מזומנים לפניו הלא אין מעכבים
זא"ז ,ומה מועיל מה שאין האתרוג בידו או שהופכו ,סו"ס הברכה
קאי על הלולב שתופסו קודם הברכה .הנה נראה שנקט הגר"א
כצד הראשון במכתם שהברכה קאי על הלולב ,ואילו כל המינים
נפטרים ממילא [אם מפני שהמינים טפלים ללולב שהוא העיקר
כמוש"כ המכתם ,או באופן פשוט טפי דהברכה קאי על כללות
המצוה ולא על כל מין ומין בפרטות ,וכיון שמתחיל המצוה מברך
אז וממילא נפטרים שאר המינים שהם המשך המצוה] .אכן בדעת
השו"ע והרמ"א נראה כמו שתפס הט"ז שכשמהפך האתרוג חשיב
'עובר לעשייתן' כיון שעיקר המצוה עדיין לפניו .פירוש ,דנקטו
שהברכה צריכה להתייחס לכל מין ומין בפרטות הלכך כל שמהפך
אחד מהמינים סגי בזה לקיים דינא ד'עובר לעשייתן' שהרי גם
האתרוג טעון ברכה כמו הלולב וכשבירך ואח"כ נטל האתרוג
בירך קודם גמר מעשה המצוה .הרי זכינו שדעת הרמ"א שהברכה
צריכה לעלות באופן ישיר על כל מין ומין.
וא"כ הלא נראה דנפ"מ נמי בחקירה זו ככל הנפקותות הנ"ל
לענין שחיטה; דבאופן שסח בין המינים – אם כל מין ומין טעון
ברכה בפנ"ע הרי לא מהני הברכה הראשונה באופן זה שהרי
הברכה צריכה לעלות על אותם מינים והרי הפסיק בדיבור לפני
נטילתם ,וכשיטת הטור לענין ברכת השחיטה .אך אם הברכה קאי
על כללות מצות הנטילה ,סגי בברכה אחת אף באופן זה ,וכשיטת
הרשב"א לענין שחיטה.
והנה הרמ"א שם (תרנא,יד) כתב קודם לכן שכשנוטלם בזא"ז
יטול הלולב תחילה ויברך עליו ודעתו גם על האחרים .ופירש
הגר"א טעמו שבזה פוטר את כולם כדמצינו בתפלין שברכת
'להניח' פוטרת גם תפלין של ראש .וכוונתו לפרש מדוע צריך
שתהא דעתו להדיא על כל המינים ,הלא הכל מצוה אחת היא
ולמה בעי לכוין על כל פרט מפרטי המצוה – ועל כן כתב בדעת
הרמ"א דדמי לתפלין שהן שתי מצוות וכל אחת טעונה ברכה
בפנ"ע ,וה"נ סובר הרמ"א שכל מין ומין טעון ברכה ועל כן צריך
שתהא דעתו מתחילה על כל מין ומין .וכתב הגר"א שזהו שכתב

הרמ"א שאם סח ביניהם צריך לברך .ועומק פירוש דבריו ,שזהו
גופא טעמיה דהרמ"א גם בדין השני שאם סח צריך לברך ,ולא
תקשי קושית המג"א הנ"ל מאי שנא משופר ,מפני שלשיטתו כל
מין ומין בפני עצמו טעון ברכה באופן ישיר ,על כן כשסח חשיב
כאילו דיבר בין ברכה למעשה .ומעתה מבואר היטב דלא דמי לסח
בין התקיעות ,דהתם הלא אין כל תקיעה ותקיעה מחייבת ברכה
בפנ"ע אלא גדר המצוה הוא לשמוע תשע קולות ,ועל כן אם סח
באמצע אינו חוזר לברך שהרי התחיל המצוה אלא שלא השלימה.
משא"כ בד' מינים הברכה צריכה לעלות על כל מין ומין בפנ"ע
וכמוכח בשיטת הרמ"א כנ"ל[ .ואף אם נימא דהגר"א גופיה אין
סובר סברא זו דהברכה קאי על כל מין ומין בפרטות וכדמוכח
ממה שכתב לענין הפיכת האתרוג ,אך מ"מ לבאר הרמ"א כתב כן,
וכדמדוקדק מסידור הדינים בלשון הרמ"א שהם נובעים זה מזה
כדהראה הגר"א .ועל עיקר הדין גם הוא לא פליג די"ל שסובר
כמהלך הראשון שכתבנו דלא חשיב כהתחיל המצוה בנטילת

"

ויש לראות שכבר נחלקו הפוסקים בחקירה זו,
דהנה המג"א (תרנא סק"ו) הביא להקשות על
הא דאמרינן בגמרא שנוטל הלולב ומיניו בימינו
והאתרוג בשמאלו משום דהני תלת מצוות והך
חדא ,ותיפו"ל משום שכל דבר שמברך עליו
צריך להחזיקו בימין ,והרי מברך על הלולב .אכן
לפי הצד השני במכתם לא קשה ,שאין הברכה
מתייחסת ללולב יותר משאר המינים ,אלא
שכולם נקראים על שם הלולב ,הלכך מצד ברכת
'על נטילת לולב' אין עדיפות אם הלולב בימין או
האתרוג.

מין אחד לבדו] .ושפיר נתבאר היטב דהרמ"א לשיטתו אזיל במה
שכתב שאם סח צריך לברך על כל מין ומין.
והריטב"א שהשוה בין לולב לשופר ,משום דס"ל שאף בלולב
אין כל מין ומין טעון ברכה בפנ"ע ,אלא הברכה קאי על נטילת
הלולב ,וכל שאר המינים נפטרים ממילא מפני שהם המשך
המצוה ,וכמדויק מלשונו בסוכה שם .יעו"ש .ושפיר דימה לולב
לשופר שאם סח בין הנטילות חשיב כדיבר באמצע המצוה דאינו
חוזר ומברך.

ד-ועתה יש לבאר באופן שלישי .הנה יש להקשות סתירה בדברי
הסמ"ק ,שמצד אחד נקט (בסי' קנו) שאם הביאו לו בהמות אחרות
קודם שגמר לשחוט אינו חוזר ומברך ,וכדעת העיטור ,ואילו לענין
שיחה בין שחיטה לשחיטה כתב שצריך לחזור ולברך .וקשה הרי
לפי האמור בשיטת הטור שני דינים אלו תלויים זה בזה ,שאם
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בית היוצר

השחיטות נבחנות כמצוה כללית אחת ואין צורך שתעלה הברכה
על כל מעשה שחיטה בנפרד שעל כן אם הביאו בהמות אחרות
א"צ לברך ,א"כ גם אם הפסיק בדיבור ביניהן אין צריך לברך שוב,
ואם כל מעשה שחיטה קובע ברכה לעצמו בפרטות ,שעל כן
כשסח ביניהן צריך לברך ,הלא בדין הוא שאם תבוא לפניו בהמה
שלא היתה בשעת השחיטה צריך לברך על שחיטתה.
אכן ביאור הענין נרמז בתוך דבריו שם שנימק טעמו משום 'הסח
הדעת' ,והוא טעם אחר מדין 'הפסק' .פירוש ,שאעפ"י שההפסק
עצמו אינו מגרע כאן הואיל וכבר התחיל במצוה קודם שהפסיק
והרי כל השחיטות מצוה אחת הן [וכדמוכרח בשיטת הסמ"ק דא"צ
שתעלה הברכה על כל שחיטה ושחיטה בנפרד מדס"ל שאם הביאו

על כרחך משום ד'להניח' קאי על כללות מצות
התפלין ואינה צריכה להתיחס בנפרד על של-יד
ועל של-ראש ,אלא השל-ראש נפטר ממילא
בברכה זו .ועל כן שפיר כתב הרא"ש דדוקא
מדין הסח הדעת אתינן עלה ולא מדין הפסק,
דלא שייך הפסק כיון שהברכה אינה עולה
באופן ישיר על השל-ראש כמו שנתבאר.

עוד בהמות א"צ לברך] ,אך על ידי דיבורו חשבינן ליה הסח דעת
מהשחיטה וכאילו נשלמה בכך מצוותו והלכה לה ,ואם בא לשחוט
שוב הריהו מתחיל ענין חדש הלכך טעון ברכה [ולאו משום לתא
דהפסק ,דהלא יתכן הסה"ד בלא שהפסיק כלל בדיבור].
ודבר זה מתבאר בראשונים בחולין (פז) למעיין בדבריהם ,שיש
מהם שדנו על השיחה בין השחיטות משום הפסק גרידא (ע"ש
בריטב"א בשם רבו) ,ויש שדנו [גם] משום הסח הדעת ,שהשיחה
מהוה גמר לעשיית המצוה ,בכך שהפליג ממנה לענין אחר .ומבואר
מתוך דבריהם שיש והדיבור מהוה גם הסח הדעת ,כמו במצוות
שאינו חייב להמשיכן כגון שחיטה שאינו חייב להמשיך ולשחוט,
על כן כששח דיינינן ליה כגמר מצוותו הראשונה ,ואם בא לשחוט
עוד הרי זו מצוה חדשה (ערמב"ן ורא"ש שם) ,או שהדבר תלוי אם
דיבורו היה בעבירה כמו בתפלין אם לאו (ע' בלשון הרשב"א) .וזהו
ביאור שיטת הסמ"ק דס"ל דאף דאין לדון מתורת 'הפסק' מ"מ
כיון שאינו חייב להמשיך ולשחוט הוי הדיבור 'הסח הדעת' ולפיכך
צריך לחזור ולברך.
ולפי זה נבין עומק דקדוק לשון רבינו הרא"ש ,דהנה פליגי
הראשונים בדין ברכות התפלין ,בפירוש הא דאמרינן בגמרא
(מנחות לו) שאם סח מברך שתים [והרחבנו הענין במק"א];
לפרש"י והרמב"ם מברכים בעלמא רק ברכת 'להניח' וקאי על של-
יד ושל-ראש ,ואם סח ביניהן מברך על של-ראש 'על מצות' .וכן
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מנהג הספרדים .ולפר"ת לעולם מברכים שתים' ,להניח' על של-יד
ו'על מצות' על של ראש ,ואם סח מברך שוב 'להניח' על של ראש.
וכן מנהג הרבה מהאשכנזים .וכתב הרא"ש (בפ"ק דפסחים סי' י)
בתוך דבריו' :דלא מצינו דשיחה הוי הפסק אלא בין תפילין לתפילין
משום דברכה ראשונה קיימא נמי אהנחת תפילין של ראש ואם
סח צריך לברך פעם אחרת להניח תפילין לפר"ת ,ולרש"י נמי כיון
דתרי מצות נינהו ולא מעכבי אהדדי ואם לא סח אין צריך לברך
על מצות תפילין א"כ הוי היסח הדעת' .פתח בלשון הפסק וסיים
בהסח הדעת ,ומאי האי; -
אך באור הדבר שבתחילה מיירי אליבא דרבנו תם ,ולשיטתו הרי
הן כשתי מצוות חלוקות שתקנו לכל אחת מהן ברכה לעצמה ,והרי
ברכת 'להניח' שמברך בתחילה עולה באופן נפרד לשל-יד ולשל-
ראש ,הלכך כל שדיבר ביניהן נמצא שהפסיק בין הברכה למצוה
דשל-ראש ,והחסרון הוא משום 'הפסק' .ואילו בסוף דבריו מיירי
הרא"ש בשיטת רש"י שהן כמצוה אחת [לענין הברכות מיהת,
וכדברי הרמב"ם בתשובה שהואיל ועניינן אחד תקנו להן ברכה
כמו על מצוה אחת] ,על כן רק מדין הסח הדעת אתינן עלה ,ומשום
שהדיבור הוא בעבירה [וכשיטת הראשונים דלהלן דבתפלין איכא
איסור עצמי בדיבור בין תש"י לתש"ר ולא רק משום שגורם ברכה
שא"צ] ,על כן חשבינן ליה כגמר הדבר וכהסח הדעת ,שהואיל והיה
אסור לו לשוח ושח הרי בזה הסיח דעת ממצוותו (ע' ברשב"א
בחולין פז) ,אבל הפסק גרידא אינו מצריך ברכה לשיטה זו .והרי
מוכח הדבר מיניה וביה ,דהא לפרש"י והרמב"ם כשסח מברך 'על
מצות' על של ראש ,הרי שברכה זו היא הראויה יותר לשל-ראש
מאשר ברכת 'להניח' ,וא"כ מדוע בעלמא מברך 'להניח' בלבד אף
לכתחילה על של-יד ושל-ראש .ועל כרחך משום ד'להניח' קאי על
כללות מצות התפלין ואינה צריכה להתיחס בנפרד על של-יד ועל
של-ראש ,אלא השל-ראש נפטר ממילא בברכה זו .ועל כן שפיר
כתב הרא"ש דדוקא מדין הסח הדעת אתינן עלה ולא מדין הפסק,
דלא שייך הפסק כיון שהברכה אינה עולה באופן ישיר על השל-
ראש כמו שנתבאר.
ובזה יתבאר ענין נוסף ,דהנה בשו"ע (יו"ד יט,ה) הביא את שתי
הדעות האם שיחה בין שחיטה לשחיטה הוי הפסק אם לאו .וכתב
הפרי-חדש שיש עצה לשוחטים לצאת מידי הספק; להתנות
מראש שאם ישיחו באמצע ,ברכתם לא תעלה להם על השחיטות
שלאחר מכן ,ובאופן זה לדעת הכל מתחייבים הם לברך שנית
שהרי כיוונו במפורש שלא תעלה להם הברכה לאותן שיטות.
ונמצאו מתחייבים לברך מודאי ולא מספק .ובתבואות שור (שם)
צווח על עצה זו ,שמכמה מקומות מוכח שאין מועיל תנאי להגביל
את הברכה ,וכגון מי שהיו לפניו כמה פירות ובדעתו לאכלם ומכוון
בברכתו שלא לפטור אלא מקצתם ,אין בתנאו כלום [מלבד מה
שאסור לעשות כן לכתחילה בלא צורך ,משום גרימת ברכה שאינה
צריכה] ,שהרי כיון שבירך על הפירות ובדעתו לאכלם ממילא
פטר את כולם ,ולאו כל כמיניה לחשוב שלא לפטור חלקם .ויש
לעיין ,שאף כי ראיות התבו"ש נכוחות ,אבל מה נעשה שמצינו
בדברי מהר"ח או"ז שמועיל תנאי בברכות ,שכן כתב (בתשובה א)
שהמברך על הציצית ונתכוון שברכתו תעלה לו רק לבגד שהוא
לובש עתה ולא לבגד שלאחריו  -לא נפטר אותו הבגד [גם אם לא
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לפי האמור הרי לשיטה זו אין ההפסק בין התפלין
מזקיק ברכה שהרי הכל כמצוה אחת היא ,ורק
הסח הדעת זוקק ברכה שנחשב כסיים המצוה
ומתחיל דבר חדש ,א"כ הרי מיושב מדוע הצריך
הרמ"א לומר 'בשכמל"ו' ,כי בלאו הכי לא ניצלנו
מחשש ברכה לבטלה לשיטת רש"י והרמב"ם,
שהפסק בדיבור ברכת 'על מצות תפלין' אינו
מועיל להצריך ברכה נוספת.

הפסיק ביניהם] וחייב לברך עליו שוב .וא"כ כיצד יתקיימו הדברים
עם ראיות התבו"ש.
אך נראה לאור האמור שאין כל סתירה ,דמהר"ח או"ז מיירי לפי
הדעה שכל שחיטה ושחיטה מצוה לעצמה היא [וכן כל בגד ובגד
שלובש] ,וכן כתב שם בפירוש שאם סח בין בגד לבגד חוזר ומברך
[וביותר ,הביא בשם אביו שאפילו לא סח צריך לברך על כל שחיטה
ושחיטה מפני שגופין מחלקים] .הרי שיטתו כהטור שכל מעשה
מצוה מחייב בעצם ברכה בפני עצמו ,וא"כ הברכה צריכה להתייחס
ישירות לכל בגד ובגד ,ואם הפסיק ביניהם צריך לברך שוב כמו
אם הפסיק בין הברכה לתחילת העשייה .וכיון שכן הרי אם מתכוין
שלא תעלה לו הברכה על הלבישה השניה  -מועיל תנאו ,שהרי
כל מעשה ומעשה זוקק בעצם ברכה בפני עצמה ,אלא שבברכה
אחת פוטר את הכל כאילו בירך עכוא"א ,משא"כ כשבדעתו שלא
לפטור  -אין ברכתו עולה לו אלא ללבישה או לשחיטה הסמוכה
לה .ואולם התבו"ש בדבריו קאי על עצת הפרי-חדש שבא לתקן
חשש ברכה לבטלה לאותן שיטות דסגי בברכה אחת אף אם דיבר
באמצע ,והרי לאותן שיטות דיינינן לכל השחיטות כמצוה אחת
מתמשכת כמו שנתבאר ,ואם כן על זה שפיר הוכיח התבו"ש דלאו
כל כמיניה להתנות ,דומיא דאוכל כמה פירות ומתנה שלא לפטור
אלא אחד ,שהואיל ואין כל פרי ופרי חשיב כיחידה הקובעת ברכה
לעצמה אלא האכילה בכללותה מחייבת ברכה ,והרי בירך עליה
בתחילתה ,הרי מחשבתו שלא לפטור את המשך האכילה לאו
כלום היא ,ועל כן שפיר השיג התבו"ש שאין כאן עצה לצאת מידי
חשש ברכה לבטלה.
ובזה יישבנו בשיעור הנ"ל קושית הגרעק"א מדוע אין עצה
להתנות שאם הלכה כרש"י ורמב"ם לא תעלה ברכת 'להניח' על
תפלין של-ראש  -שהרי לשיטה זו שאנו באים לחוש לה ,דנים את
התפלין כמצוה אחת כאמור ,ובזה אין מועיל תנאי והגבלה בברכה
שלא תעלה על כל הדבר רק על מקצתו ,כפי שהוכיח התבואות-
שור.
ועוד תירצנו בזה קושית המנחת-בכורים על מה שכתבו
הפוסקים לומר לאחר הנחת תש"ר 'ברוך שם '...כדי לצאת מחשש
ברכה לבטלה לדעת רש"י והרמב"ם ,והלא כשהתחיל לברך על של

ראש ואמר 'ברוך אתה' כבר הפסיק בדיבור ושוב נצרך לכו"ע
לברך שוב ,ומה צורך לומר 'בשכמל"ו' .אך לפי האמור נראה
דודאי אין בזה הסח הדעת מהנחת תפלין של ראש ,שהרי אנו
מורים לו עפ"י דין לברך ברכה זו על התפלין שבא להניחן ,ורק
מדין 'הפסק' קאתינן עלה ,לומר שלרש"י והרמב"ם דסגי בברכה
אחת כיון שהפסיק בתיבות 'ברוך אתה' שוב חל עליו חיוב לברך
על של-ראש  -אך לפי האמור הרי לשיטה זו אין ההפסק בין
התפלין מזקיק ברכה שהרי הכל כמצוה אחת היא ,ורק הסח
הדעת זוקק ברכה שנחשב כסיים המצוה ומתחיל דבר חדש,
א"כ הרי מיושב מדוע הצריך הרמ"א לומר 'בשכמל"ו' ,כי בלאו
הכי לא ניצלנו מחשש ברכה לבטלה לשיטת רש"י והרמב"ם,
שהפסק בדיבור ברכת 'על מצות תפלין' אינו מועיל להצריך
ברכה נוספת.
והשתא ניהדר לדידן ,דהנה לענין תפלין כתב בעה"מ שהאיסור
להפסיק בין תש"י לתש"ר אינו מפאת גרימת ברכה שאינה צריכה
גרידא אלא אף בגוונא שאינו מברך אסור להפסיק [וכגון בחוה"מ
לאלו המניחים בלא ברכה ,וכ"כ התבו"ש אודות המניחין תפלין
דר"ת] ,שכן משמע מלשון הכתוב 'והיו' דהווית התפלין של ראש
בשלמותן הן בצירוף תש"י ,הרי שקישרן הכתוב וסמכן כאחת.
וכן הוכיח התה"ד מהא דהסח בין תש"י לתש"ר עבירה היא בידו
וחוזר עליה מעורכי המלחמה ,ופירש הרא"ש שלכך נקטו עבירה
זו בדוקא ,כי נצחון המלחמה שייך למצות תפלין וכמוש"כ בברכת
גד 'וטרף זרוע אף קדקד' .והרי אם איסור ההפסק הוא משום
ברכה שאינה צריכה ,הלא אין זה פגם במצות תפלין אלא בהלכות
ברכות .ומוכח שאף בלא ענין הברכה יש חסרון בעצם ההפרדה
בין תש"י לתש"ר.
וכמו"כ נראה לענין ד' מינים ,שאם נוקטים דבעינן בהו לקיחה
אחת [אף דמהני בזא"ז ,וכמוש"כ הבאה"ל הנ"ל בשיטת הרא"ש
והרמ"א] הרי מסתברא שהדיבור ביניהם מהוה גריעותא בעיקר
המצוה ,דנהי שאינו מעכב את מה שנטל [ודלא כחידוש הבאה"ל],
סו"ס שלא כדין עבד במה שהפסיק הנטילות והפרידן זו מזו [וכמו
לענין תפלין ,שאף שאינו מעכב המצוה אם סח מ"מ עבירה היא
בידו] ,וא"כ הלא כתבו הראשונים דכל היכא שהשיחה היא בעבירה
חשיבא 'הסח הדעת' ,נמצא דבד' מינים כשסח ביניהם איכא 'הסח
הדעת' לענין דין הברכה כיון שהשיחה היא עבירה ושוב טעון לברך
פעם נוספת כמתחיל את המצוה מחדש .ולא דמי לשופר שלא
מצינו איסור עצמי בעצם הדיבור בין התקיעות [וער"ן ר"ה] ,ועל
כן אם סח אין לבוא מדין 'הסח הדעת' אלא אך מטעמא ד'הפסק',
ושפיר אמרינן דבאמצע המצוה ליכא הפסק בדיבור ,ומצד זה גם
בד' מינים לא חשיב 'הפסק' אלא דבלולב שהשיחה בין המינים היא
בעבירה משום דינא ד'לקיחה תמה' ,שוב איכא גדר 'הסח הדעת'
ושפיר פסק הרמ"א שצריך לברך שוב.
והריטב"א שחולק ,היינו משום דנקט כהרמב"ן דמהני נטילת
המינים בזה אחר זה אף כשאינן ברשותו ולשיטתיה אין צריך
ליטלן כאחת כלל ,הלכך ליכא עבירה בעצם הדיבור בין המינים,
ועל כן דימה זאת לשופר שאינו חוזר ומברך ,דכל דליכא עבירה
אין הדיבור בגדר 'הסח הדעת' אלא רק משום 'הפסק' אתינן עלה,
וכיון שהתחיל המצוה תו ליכא 'הפסק' בין הברכה למצוה.
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תמונות מספרות

סיום ש"ס של הבה"ח משה דרין

אלולתשפ"ב
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בבי מדרשא

הגאון הרב שמחה שיף שליט"א

בענין מעלת השופר בר"ה
שמעתי בשם הגרי”ז זצ”ל דיש מפרשים על הפס’ “לא הביט
און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ד’ אלקיו עמו ותרועת מלך בו”
(במדבר כ”ג ,כ”א) ,דהכוונה למצות שופר ,והק’ ע”ז הגרי”ז דהרי
יש לבנ”י עוד הרבה מצוות שאין לעכו”ם ,ולמה נקט למצות שופר
דוקא .ותירץ לפי מאי דאמרי’ בגמ’ ר”ה (דף כו ):א”ר לוי מצוה של
ר”ה ושל יוה”כ בכפופין ,וטעמא משום כמה דכייף איניש דעתיה
טפי מעלי ,ופירש”י (ד”ה כמה דכייף) בתפלתו פניו כבושין לארץ
טפי עדיף וכו’ הלכך בר”ה דלתפילה ולהזכיר עקידת יצחק בא בעינן
כפופין ,עכ”ל .וכן הוא לשון הירושלמי (ר”ה פ”ג ה”ד) “א”ר יונה כדי
שיכופו את לבם בתפילה” ,ואף בתוספתא (ר”ה פ”א) “אמרו לפני
שופרות כדי שתעלה תפלתכם בתרועה לפני” ,הרי דשופר הוא ענין
של “תפילה” ,דמעלה התפילה לפניו ית’ ,וכן בזוה”ק יום ר”ה איקרי
“יומא דצלותא” ,וצ”ב הרי בקרא נאמר דהוא “יום תרועה” (במדבר
כ”ט) ,אלא למבואר ניחא ,דהתפילה והשופר חדא נינהו .והנה
מעלת התפילה דשופר לא שייך אלא בישראל ,והגם דבעכו”ם נמי
מצינו בהו את ענין התפילה כדכתיב בקרא “וגם אל הנכרי אשר לא
מעמך וגו’ ובא והתפלל אל הבית הזה” (מלכים א’ ח’ ,מ”א-מ”ב),
וכן כתיב בישעיה “כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים” (נ”ו ,ז’),
אבל מ”מ דין “תפילה דשופר” אין להם ,וזהו שציין בלעם “ותרועת
מלך בו” ,היינו דענין זה מיוחד רק “בו” בישראל.

והנה מעלת התפילה דשופר לא שייך אלא
בישראל ,והגם דבעכו"ם נמי מצינו בהו את ענין
התפילה כדכתיב בקרא "וגם אל הנכרי אשר לא
מעמך וגו' ובא והתפלל אל הבית הזה" (מלכים
א' ח' ,מ"א-מ"ב) ,וכן כתיב בישעיה "כי ביתי בית
תפילה יקרא לכל העמים" (נ"ו ,ז') ,אבל מ"מ
דין "תפילה דשופר" אין להם ,וזהו שציין בלעם
"ותרועת מלך בו" ,היינו דענין זה מיוחד רק "בו"
בישראל.
אלא שצריך להבין הטעם ,דכיון דיש להם שייכות לתפילה מדוע
אין להם הדין תפילה דשופר.
ובמדרש רבה פ’ אמור (פרשה כ”ט ד’) א”ר יאשיה כתיב אשרי
העם יודעי תרועה ,וכי אין אומות העולם יודעים להריע ,כמה קרנות
יש להן וכו’ ואמרת אשרי העם יודעי תרועה ,אלא שהן מכירין
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לפתות את בוראן בתרועה ,והוא עומד מכסא הדין לכסא רחמים,
ומתמלא עליהם רחמים והופך להם מדת הדין למדת רחמים
אימתי בחודש השביעי ,ע”כ .והדברים צ”ב דאיך שייך לומר פתוי
אצל השי”ת שהוא דיין אמת ,והוא הדיין והוא העד והוא הבעל דין
שאין לפניו לא משוא פנים ולא מקח שוחד שהכל שלו והכל לפי
חשבון (אבות סוף פ”ד) ,וכן צ”ב איך נעשה פיתוי זה ע”י השופר.
והנראה בביאור הדברים לפי מש”כ במדרש רבה רות (פ”ה ד’)
עה”פ “ישלם ד’ פעלך ותהי משכורתך שלמה מעם ד’ אלקי ישראל
אשר באת לחסות תחת כנפיו” (ב’ ,י”ב) ותהי משכורתך שלמה
מעם ד’ וגו’ א”ר חסא אשר באת לחסות תחת כנפיו ,ע”כ דברי
המדרש .וצ”ע מה הוסיף ר’ חסא בזה ,הרי מפורש הוא בפסוק,
ולכאורה לא חידש בדבריו כלום .והנראה דאילו מהקרא לבד היה
מקום לומר ד”אשר באת” פירושו סיבה ונתינת טעם לקבלת השכר,
והיינו דכיון שבאת לחסות תחת כנפי השכינה והתגיירת לכן תקבלי
שכר ,וכמש”כ בקרא דלעיל מיניה “הוגד הוגד לי כל אשר עשית
את חמותך וגו’ ותעזבי אביך ואמך וגו’ ותלכי אל עם אשר לא ידעת
וגו’ (פס’ י”א) ,ועל זה ר’ חסא בא לומר דליתא ,אלא הכוונה ב”אשר
באת” וגו’ זה “התוצאה” ממעשה הגירות וממעשיה הטובים ,דכיון
שנתגיירת נמצא דעכשיו את חוסה בצל כנפיו ,וכדאיתא בהמשך
דברי המדרש בא וראה כמה גדול כחן של צדיקים וכו’ שאין חוסין
לא בצל שחר וכו’ ולא בצל כנפי כרובים ולא בצל כנפי שרפים אלא
בצל מי שאמר והיה העולם שנא’ מה יקר חסדך אלקים ובני אדם
בצל כנפיך יחסיון (תהלים ל”ו) ע”כ ,ומדכתב זה בקרא ד”ישלם ד’
פעלך” מוכח מכאן דתשלום השכר באופן שחוסין בצל כנפיו הוא
הרבה לאין ערוך מתשלום השכר לאלה שאין חוסין בצל כנפיו.
ונמצא דהנהגתו של השי”ת עם החוסים אצלו היא הנהגה אחרת
מאשר עם שאר באי עולם ,ודוגמא לדבר במעשה דרבינו הק’ (ב”מ
דף פה ).דסבל יסורים על זה שאמר לעגל “לך כי לכך נוצרת”,
(וע”ש ברש”י שכ’ החביא את ראשו תחת כנפי כסותו דרבי),
ואף דהדין הוא ודאי כך שהעגל נוצר לשחיטה ,מ”מ אחרי שבא
תחת כסותו כבר יש בו הנהגת חסד ורחמים ,דזוהי ההנהגה לאלה
שחוסין בצל כנפיו.
ובזה אפשר לבאר הא דאיתא בתהילים (פרק ל”ב) “רבים
מכאובים לרשע והבוטח בד’ חסד יסובבנו” ובילקוט שמעוני שם
כתב “ואפילו רשע” ,ונראה דהביאור כנ”ל ,דבזה דבוטח בהשי”ת
נמצא דהוא חוסה בצל כנפיו ,ואז השי”ת מתנהג עמו במדת החסד
והרחמים ,וזהו “חסד יסובבנו” ,דהשי”ת מחסהו.
ולפי זה מבואר מש”כ הרמב”ם בפיהמ”ש (ר”ה פ”ד מ”ז) לפי
שלא היו קורין הלל לא בר”ה ולא ביום הכפורים לפי שהם ימי
עבודה והכנעה ופחד ומורא מהשם ויראה ממנו ומברח ומנוס אליו,
ותשובה ותחנונים ובקשת כפרה וסליחה ,ובכל אלו הענינים אינו
הגון השחוק והשמחה ,עכ”ד .וצ”ב הא דכ’ “ויראה ממנו ומברח
ומנוס אליו” ,הרי בנוהג שבעולם מי שחטא לפני המלך בוש לעמוד
לפניו ובורח מפניו ,וכאן הבריחה והמנוס הם אליו .ולפמשנ”ת
נראה דאדרבה ע”י דבורח ונס אל השי”ת וחוסה בצל כנפיו ,זה
מביאו להנהגת חסד ורחמים וזוכה בזה לכפרה ולסליחה ,וזו הנהגה
מיוחדת רק לישראל.

"

מבואר דיש ב' דינים בקבלת מלכות שמים ,יש
קבלת מלכות שמים בכלל "דאית שליטא עלאה
דאיהו רבון עלמא" ,ויש קבלת מלכות שמים
בפרט והוא הידיעה בבירור "כי ד' הוא האלקים
וגו' אין עוד" ,נמצא דההבדל בין הכלל לפרט
הוא דקבלת מ"ש בכלל היא האמונה בעצם
מציאותו ,ואילו קבלת מ"ש בפרט היא
הבירור כי ד' הוא האלוקים אין עוד
מלבדו ,ולזה קרינן יראת ד' כמש"כ
יראת ד' ראשית דעת.

אלא דעתה יש לבאר מהי הדרך להגיע למברח
ומנוס אליו והחסיה בצל כנפיו .והנה בזוה”ק (פ’
וארא דף כ”ה ע”א) ברעיא מהימנא עה”פ “ולקחתי אתכם
לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ד’ אלקיכם” פקודא
דא קדמאה דכל פקודין ,ראשיתא קדמאה דכל פקודין למנדע ליה
לקב”ה בכללא ,מאי בכללא ,למנדע דאית שליטא עלאה דאיהו
רבון עלמא וברא עלמין כלהו שמיא וארעא וכל חיליהון ,ודא
איהו בכללא וכו’ ואוליף ליה באורח פרט וכו’ וידעת היום והשבות
אל לבבך וכו’ כי ד’ הוא האלקים דא באורח פרט וכו’ ודא וההוא
קדמיתא כלה מלה חדא ,דא בכלל ודא בפרט וכו’ ,וא”ת הכתיב
יראת ד’ ראשית דעת ,תירוצא דא באורח פרט למנדע איהו יראת
ד’” וכו’ ,עכ”ד הזוה”ק .ומבואר דיש ב’ דינים בקבלת מלכות שמים,
יש קבלת מלכות שמים בכלל “דאית שליטא עלאה דאיהו רבון
עלמא” ,ויש קבלת מלכות שמים בפרט והוא הידיעה בבירור “כי
ד’ הוא האלקים וגו’ אין עוד” ,נמצא דההבדל בין הכלל לפרט הוא
דקבלת מ”ש בכלל היא האמונה בעצם מציאותו ,ואילו קבלת מ”ש
בפרט היא הבירור כי ד’ הוא האלוקים אין עוד מלבדו ,ולזה קרינן
יראת ד’ כמש”כ יראת ד’ ראשית דעת.
ונמצא דתכלית היראה דהיינו קבלת מלכותו ית’ היא באורח
פרט ,דיודע דכל דבר שקורה לו וכל מעשיו מונהגים ע”י השי”ת,
(ואף דיש לאדם בחירה ,כבר כתב ה”בני יששכר” דעבודת כל ירא
השי”ת הוא ליישב את הסתירה דידיעה ובחירה ,והיינו להאמין
במלכותו ית’ גם בכל המעשה דהוא עושה בבחירתו ,ואכמ”ל),
וכבר כתבו הראשונים דהשגחתו ית’ על האדם היא בכל מעשה
ומעשה וכל רגע ורגע ,ונמצא דזוכר את השי”ת כל היום ,וכל
מהותו היא הודאה ותפילה ,ועי”ז הוא חוסה בצל כנפיו.
הנה בראש השנה “זה היום תחילת מעשיך” ,ובו ביום נוצר האדם,
והכיר מלכותו ית’ ,וביום הזה מתחדש כח מהיראה ממנו וקבלת
מלכותו ית’ בכלל ובפרט ,וכדתנן אומר מלכויות עם קדושת היום,

וקבלת מלכות השי”ת בפרט זהו מהותו של יום “ותמלוך אתה ד’
לבדך” ,ובר”ה אפשר להגיע לקבלת מלכות שמים בפרט ,ותפילה
זו דמבקשין להגיע לכך היא “השופר” ,דסגולת השופר לעורר את
האדם כמבואר ברמב”ם (פ”ג מהל’ תשובה ה”ד) דמעוררו לחזור
בתשובה ולזכור הבורא וכו’ ,וע”כ בעי’ כפופין ,לרמוז על ענין
הביטול להשי”ת ,שיודע שאין עוד מלבדו ,ונמצא שהשופר מביאו
לחסות תחת כנפיו.
ומובן מעתה ענין הפיתוי שע”י השופר הנזכר במדרש הנ”ל ,דע”י
השופר השי”ת עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים,
דזוהי ההנהגה לאלה שחוסין בצל כנפיו ,אכן כל
זה בישראל ,דיש להם את ענין הביטול ויכולים
לבטל עצמם לגמרי להקב”ה ולדעת שאין עוד
מלבדו ולית להו מגרמייהו כלום ,אבל בעכו”ם
איתא בגמרא עכו”ם לגרמייהו עבידי ,והיינו
דאין יכולים לבטל עצמם להקב”ה ,נמצא
דאין להם קבלת מלכות שמים בפרט ,בבחי’
אין עוד מלבדו ,וממילא אינם שייכים לחוסים
בצל כנפיו ,ולכן אין להם ענין התפילה דשופר,
[רק התפילה ע”י הדיבור יש להם].
וזהו שנא’ בקרא הנזכר בריש דברינו “ד’ אלקיו
עמו ותרועת מלך בו” ,הביאור הוא דאצל היהודי החי ביראה
בפרט ,כמו שנתבאר דבכל רגע ורגע ובכל מעשה ומעשה ד’
אלוקיו עמו ,אז מתקיים בו “ותרועת מלך בו” ,והיינו דהוא שייך
למעלת ה”תפילה דשופר” כנ”ל ,ומסיפא דקרא מדריש לרישא,
“לא הביט און ביעקב” ,דאז יושב על כסא רחמים וסולח לעוונותם,
וכותבם לחיים טובים.
והנה כ’ הטור בהל’ ערב ר”ה (סי’ תקפ”א) וז”ל ורוחצין ומסתפרין
עפ”י המדרש א”ר סימון כתיב מי גוי גדול וגו’ ר’ חנינא ור’ יהושע
אומרים איזו אומה כאומה זו שיודעת אופייה של אלוקיה פי’
מנהגיו ודיניו ,שמנהגו של עולם אדם שיש לו דין לובש שחורים
ומתעטף שחורים ומגדל זקנו ואינו חותך צפרניו לפי שאינו יודע
איך יצא דינו ,אבל ישראל אינם כן לובשים לבנים ומתעטפים
לבנים ומגלחין זקנם ומחתכין צפרניהם ואוכלים ושותים ושמחים
בר”ה לפי שיודעין שהקב”ה יעשה להם נס ,לפיכך נוהגין לספר
ולכבס בער”ה ולהרבות מנות בר”ה ,ומכאן תשובה למתענין בר”ה,
עכ”ל הטור .וצ”ע מש”כ שיודעים שהקב”ה יעשה להם נס ,והלא
קי”ל דאין סומכים על הנס דאם עושים לו נס מנכין לו מזכויותיו
(שבת דף לב .ושם דף נג.):
ונראה לפי משנ”ת דזה ממעלת התפילה דשופר ,דהשי”ת נוהג
עם בנ”י בהנהגה מיוחדת ,שהם חוסים בצל כנפיו וזוכים להנהגת
חסד ורחמים ,ובזה נשתנה דין ישראל מדין עכו”ם ,כפי שכ’ הטור
דעכו”ם שיש לו דין לובש שחורים וכו’ ,והיינו טעמא משום דאין
להם מעלת התפילה דשופר ,וכל ההנהגה איתם היא רק מצד הדין
בלי חסד ורחמים ,אבל ישראל לובשים לבנים וכו’ ושמחים לפי
שע”י שהם חוסים בצל כנפיו והיינו ע”י מעלת התפילה דשופר
שניתן רק להם ,ממילא זה מביאם לכך שהקב”ה יעשה להם נס,
וינהג עמהם לפנים משורת הדין.
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איתרי די בכל אתר ואתר  /דבר בוגר הישיבה

הגאון הרב עמירם שקדי שליט"א

בדין הקל קל תחילה במאכלות אסורות
וביוהכ"פ
הטור בה' יוהכ"פ ס' תרי"ז פסק על עוברה שהריחה שקודם
כל נותנים לה מהרוטב ואם לא התיישבה דעתה נותנים
מהאיסור עצמו ,אמנם כן כתוב בברייתא ביומא פג .אך לכאורה
הברייתא מדברת על מאכלות דשם ודאי חמור המאכל עצמו
מהרוטב ,דהא כל איסורו של הרוטב מדין 'טעם כעיקר' ואלא
ננקוט דטעם כעיקר דאורייתא ודאי שיותר קל מהעיקר עצמו,
אך ביוהכ"פ לכאורה אין נפ"מ דאין לחלק בין הרוטב לבשר וכן
הקשה הב"י על הטור הנ"ל ובאמת הרמב"ם בה' יוהכ"פ לא
הביא דין זה דלא שייך כלל ביוהכ"פ.
גם המג"א הביא דין זה לגבי יוהכ"פ בס' תרי"ז סק"ב ולמרות
שהמשמעות הפשוטה בשו"ע שם היא שדין זה לא נאמר
ביוהכ"פ דנוקט עוברה שהריחה לוחשין לה באזנה שיוהכ"פ
הוא אם נתקררה דעתה מוטב ואם לאו מאכילין אותה ולא
מחלק בין כוש ברוטב לבין הרוטב והמאכל עצמו וכן המג"א
נוקט שרק בשלב שלישי נותנין לה מהמאכל עצמו וצ"ע.

מחדש האור שמח שכל הדין של מאכילים
אותו הקל קל תחילה נאמר רק על המאכיל ,אך
החולה עצמו אינו מוגבל ולא צריך לדקדק
בזה ומדמה זאת לשיטת המלמד לגבי
רודף שאם ניתן להציל את הנרדף
באחד מאבריו של הרודף אסור
להורגו ,וחידש המלמד שכל זה לאדם
שבא להציל אך הנרדף עצמו אינו
צריך לדקדק וכאן מדמה להא שנאמר,
מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא ולא
נאמר שניתנה רשות לחולה להתרפא ,החולה
לא נבוך לרשות.

האור שמח בפחד ממאכלות אסורות הי"ד דן האם חולק
שאמדדהו לאכול כזית ממאכלות אסורות או ככותבת ביוה"כ
ויכול היה לאכול בשר כחוש ואכל בשר שמן ,או ביוה"כ שיכול
היה לאכול לחם ואכל בשר שמן האם חייב ונוקט האושר
בפשיטות שאין כאן שום חיוב כי בכל האיסורים שצריך שיעור
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כגון כזית או ככותבת רק תוספת בכמות נחשבת כתוספת אך
לא תוספת באיכות ,ולכן לדידו אין שום נ"מ ביוה"כ למי שזקוק
לאכול אם יאכל לחם יבש או בשר שמן [אמנם חזינו שבגמ'
ביומה פ .שאלה "מתקיף לה ר' זירה בשר שמן בכותבת ולולבי
גפני בכותבת" .בשאר האיסורים היה פשוט לגמרא דאי נ"מ
באיכות האיסור רק היה ס"ד שביוה"כ העוון אינו האכילה אלא
'תובא דעתה' היה ס"ד לחלק בין לחם יבש לבשר שמן אך שאף
לגבי והכ"ף אף שבלחם יש מעט ישובה דעתה ובבשר שמן יש
יתואר דעתה טובע אעפ"כ אין שום מגבלה לאכול בשר שמן
[אמנם לגבי ביאת איסור בעריות שם יש משמעות להנאה ולכן
יש נ"מ בין הנאה מרובה להנאה מואטת ולכן אם פירש מיד
חייב].
בדעת הטור נדחק האור שמח לומר – דרבנן לא רצו לחלק
בין שאר איסורים ליוה"כ טמא אתי למסרק באיסורי תורה ,רק
מוסיף האור שמח למעשה ביוה"כ הרוטב יותר חמור מהמאכל
עצמו שיעור מאכל בכותבת ואילו הרוטב נידון כמשקה ושיעורו
כמלא לוגמיו דוזה שיעור קטן בהרבה .וכן מדייק בגרסת
התוספת בכתב יד דבב הכ"ף עוברה שהריחה תוחבים לה בכוש
– מוצצת מעט והוצ' חצי שיעור ואילו לגבי הריחה בתרומה
הגרסה תוחבים לה ברוטב  -דשן קיים ענין הקל קל תחילה.
בהמשך דבריו מחדש האור שמח שכל הדין של מאכילים אותו
הקל קל תחילה נאמר רק על המאכיל ,אך החולה עצמו אינו
מוגבל ולא צריך לדקדק בזה ומדמה זאת לשיטת המלמד לגבי
רודף שאם ניתן להציל את הנרדף באחד מאבריו של הרודף
אסור להורגו ,וחידש המלמד שכל זה לאדם שבא להציל אך
הנרדף עצמו אינו צריך לדקדק וכאן מדמה להא שנאמר ,מכאן
שניתנה רשות לרופא לרפא ולא נאמר שניתנה רשות
לחולה להתרפא ,החולה לא נבוך לרשות.
בדין הקל קל תחילה יש נידון האם זה דין
דאורייתא או דהוי דין דרבנן.
בקרית ספר קפד ממאכלות אסורות נוקט
פשיטות דהוי דין דרבנן מדאורייתא אין לך
דבר שעומד בפני פיקוח נפש אלא ע"ז ש"ד
וג"ע [יתכן לדון בדבריו האם זה רק כשיש לפניו
איסור קל ואיסור חמור ואכל את החמור ,אך
אם יש לפניו גם התר ואכל את האיסור יתכן דהוי
דאורייתא.
לעומת זאת ,ניתן להוכיח שהתסס נוקט דהוי דין דאורייתא
בתשובה ע"י ביו"ד מביא את השאל ששאל שאג"א את ר' נתן
אדלר (רבו של התסס) כשהגיע לפרנקפורט ,השאלה הייתה
עפ"י הרמב"ם בפ"ט מה' מלכים ה"י שבן נח חייב על אבר מן
החי ועל בשר מן החי בכל שהוא שלא ניתנו השיעורים אלא
לישראל.
והשאלה מדוע ניתנו שני איסורים נפרדים לבני נח ,גם איסור
אבר מן החי וגם בשר מן החי ,מדוע בעינן תרי לאוי והרי אין
לומר שילקה פעמיים דהרי בב"נ אזהרתן היא מיתתן .ומתרץ
החת"ס דאם בן נח חולה וננקוט דגם לבן נח נאמר דין 'וחי בהם'
שמותר לו לצורך פיקוח נפש לאכול איסור ויש לפניו אבר מן

"

השאלה מדוע ניתנו שני איסורים נפרדים לבני
נח ,גם איסור אבר מן החי וגם בשר מן החי ,מדוע
בעינן תרי לאוי והרי אין לומר שילקה פעמיים
דהרי בב"נ אזהרתן היא מיתתן .ומתרץ החת"ס
דאם בן נח חולה וננקוט דגם לבן נח נאמר דין 'וחי
בהם' שמותר לו לצורך פיקוח נפש לאכול איסור
ויש לפניו אבר מן החי ובשר מן החי שאסור לו
לאכול מהאבר מן החי דבו יש ב' איסורים ויהיה
חייב מיתה ,וא"כ מוכח דדין הקל קל תחילה לפי
תרוצו של החת"ס הוא מדאורייתא.

לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא
לעסוק בהם בדברי תורה

שיעורו של מורנו ראש הישיבה
הגאון

רבי אריאב עוזר
שליט"א

בהלכה ובאגדה
החי ובשר מן החי שאסור לו לאכול מהאבר מן החי דבו יש ב'
איסורים ויהיה חייב מיתה ,וא"כ מוכח דדין הקל קל תחילה לפי
תרוצו של החת"ס הוא מדאורייתא [עיין ברעק"א על הרמב"ם
תרוץ אחר לקושית השאג"א].
הבאנו לעיל את שיטת האור שמח שביוהכ"פ אין שום איסור
על תוספת איכות ,ולכן מותר לחולה לאכול בשר במקום לחם
אף שנהנה יותר ויכול לשתות חלב במקום מים אע"פ שמזין
יותר.
יתכן לחדד ולחזק שיטתו עפ"י הרמב"ם שמגדיר את איסור
האכילה ביוהכ"פ – מצות עשה אחרת יש ביוהכ"פ והיא לשבות
בו מאכילה ושתיה ,כלומר אין הענין 'סיגוף' אלא שביתה
מהתעסקו בצרכי הגוף( .כפי שמובא שיש ביוהכ"פ כמן דמיון
למלאכים) והרמב"ם גם מכנה את כל ה' יוהכ"פ "שביתת עשור"
וא"כ ברור שאם מוכרח לאכול ולהתעסק בצורכי הגוף אין זה
משנה אם יש יותר הנאה או פחות ,וא"כ לפי"ז גם הרמב"ם
לשיטתו השמיט דין עוברה שנותנים לה הקל קל תחילה לגבי
יוהכ"פ והביאו רק לגבי מאכלות אסורות.
אך מאידך מצאנו הבנה אחרת המתייחסת לעינוי יוהכ"פ
כסיגוף ,כמו שמצאנו ב'שדי חמד' שמתנגד למה שהרבה אנשים
עושים כל מיני סגולות להקעל הצום ,וטוען שזה נגד פשטו
הפסוק הדורש עינוי .וכן מצינו ב'שערי תשובה' ס' תקנ"ד סעיף
י"א שיש להחמיר לא לצאת ביוהכ"פ במנעל לבד שכמעט אינו
מרגיש שינוי מנעל רגילה וכותב שהמחמיר תבוא עליו ברכה.
וא"כ להבנה זו ששונה לחלוטין מהרמב"ם מסתבר שאם אפשר
להסתפק בשתיית מים אין להתיר להוסיף דבש או לשתות חלב.
ואם אפשר לאכול לחם אין לאכול בשר .וא"כ לפי"ז אולי ניישב
שיטת הטור שהבאנו לעי דגם לגבי יוהכ"פ יש ענין של לצמצם
את ההנאה ולהגיש למעוברת את הרוטב ולא את המאכל עצמו.

יתקיים בע"ה ביום רביעי,
ב' דחול המועד
בבית הכנסת חניכי הישיבות
רח' ברנד  ,18הר-נוף ירושלים
תפילת מנחה בשעה 5:55
השיעור יחל מיד לאחר מכן.
כתיבה וחתימה טובה!
בני הישיבה ובוגריה מוזמנים!

"יומא טבא לרבנן"
בסיעתא דשמייא זכינו
ומעתה ניתן למצוא את שיעורו
של מורינו רה"י הרב אריאב עוזר
במערכת קול הלשון
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בית המוסר

הגאון הצדיק ר' זאב גצל זצ"ל

"למנצח לבני קרח מזמור"
רוב שבטי ישראל נוהגים לומר לפני התקיעה בשופר בר"ה ,את
מזמור מ"ז בתהלים "למנצח לבני קרח מזמור" ,שעיקרו ,המלכת
הקב"ה כמלך כל הארץ ע"י האנושות כולה.
"כל העמים תקעו כף הריעו לא-להים בקול רנה כי ה' עליון
נורא מלך גדול על כל הארץ  ...זמרו לא-להים זמרו  -זמרו למלכנו

"

כאשר מקבלים אנו עול מלכות שמים פעמיים
בכל יום ,יש בקבלת עול זו גם מסירות נפש -
בכל נפשך .האם גם בקבלת מלכות של ר"ה יש
מסירות נפש? השפת אמת הבין שאכן כן ,יש
קבלת עול מלכות שמים בר"ה ע"מ למסור את
הנפש ,אם ידרש ,בשלש עבירות חמורות
של ע"ז ג"ע וש"ד.

"

זמרו כי מלך כל הארץ א-להים  -זמרו משכיל מלך
א-להים על גויים א-להים ישב על כסא קדשו"
פסוקים נפלאים אלו ,שנאמרו ע"י בני קרח ,מסתבר,
שנאמרו על ידם בשעה של התרגשות גדולה .כך כותב רש"י
בהקדמתו לסדרת הפרקים של בני קרח בתהלים:
"הם היו בתחילה בעצת אביהם ובשעת המחלוקת פרשו,
וכשנבלעו כל סביבותיהם ופתחה הארץ את פיה ,נשאר מקומם
בתוך פי הארץ  ,כענין שנאמר" :ובני קרח לא מתו" .ושם אמרו שירה
ושם יסדו המזמורים הללו ועלו משם ושרתה עליהם רוח הקדש
ונתנבאו" [רש"י לתהלים מ"ב].
ואתה עומד נפעם נוכח גדולתם של בני קרח ,שלנוכח השאול
הפרושה לרגליהם ,חלמו על הגאולה השלימה ,וזכו להיות מנביאיה,
כאשר הם מנבאים את המלכתו של הקב"ה למלך כל הארץ.
עשרה טעמים מנה הרס"ג למצות תקיעת השופר .הראשון בהם,
מפני שהיום תחילת הבריאה ,שבו ברא הקב"ה את העולם ומלך
עליו ,וכן עושים המלכים בתחילת מלכותם שתוקעים לפניהם,
להשמיע בכל מקום תחילת מלכותם ,וכן אנו ממליכים את הקב"ה.
ע"י קריאת מזמור מ"ז לפני תקיעת השופר ,מכריזים רוב עדות
ישראל ,כי המלכתו של הקב"ה כמלך כל הארץ ,אינה רק ליבה של
ברכת המלכויות ,אלא שהיא גם טעם הראש והראשון לטעמיה של
מצות השופר.
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אמנם הרמב"ם כותב בפ"ג מהלכות שופר [א ,ב] "אע"פ שתקיעת
שופר בראש השנה גזירת הכתוב ,רמז יש בו ,כלומר ,עורו ישנים
משנתכם ,ונרדמים הקיצו מתרדמתכם ,וחפשו מעשיכם וחזרו
בתשובה וזכרו את בוראכם אלו השוכחים את האמת בהבלי
הזמן" .והרמב"ם לא הזכיר כלל את המלכתו של ה' למלך כל הארץ,
כטעם למצוות השופר .ואכן בני תימן אשר בכל הליכותיהם נוהגים
כרמב"ם ,אינם אומרים את מזמור מ"ז ,לדידם קול השופר הוא
אזעקת התעוררות ותו לא ,את ה' ימליכו בברכת מלכויות ולא בקול
שופר .המלכתו של הקב"ה למלך העולם ,מתקיימת לפי הרמב"ם
במקדש ,שנאמר ,בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה.
כאשר מקבלים אנו עול מלכות שמים פעמיים בכל יום ,יש
בקבלת עול זו גם מסירות נפש  -בכל נפשך .האם גם בקבלת
מלכות של ר"ה יש מסירות נפש? השפת אמת הבין שאכן כן ,יש
קבלת עול מלכות שמים בר"ה ע"מ למסור את הנפש ,אם ידרש,
בשלש עבירות חמורות של ע"ז ג"ע וש"ד [שפת אמת ר"ה שנת
תרל"ח] .דומה שיש רמז לדבר בילקוט שמעוני בפרקנו.
"נדיבי עמים נאספו עם א-להי אברהם" [תהלים מז,י] ,מי הם
נדיבי העמים שהוזמנו והתכנסו לטקס המלכתו של הקב"ה למלך
כל הארץ? בילקוט שמעוני במקום יש דוגמא לכך.
"מעשה שהיו רבותינו ברומי ,רבי אליעזר ורבי יהושע
ורבן גמליאל ,גזרו סנקליטין של מלך לומר מכאן
ועד שלשים יום לא יהיה בכל העולם יהודי .והיה
סנקליטו של מלך ירא שמים ,הלך אצל רבותינו
וגילה להם את הדבר ,והיו מצטערים .אמר להם:
אל תצטערו ,מכאן ועד שלשים יום א-להיכם
עושה לכם נס .סוף עשרים וחמישה יום גילה
לאשתו את הדבר ,אמרה לו" :והרי שלמו כ"ה
יום ,אמר לה עוד חמישה ימים ,והיא הייתה צדקת
יותר ממנו ,אמרה לו" :אין לך טבעת ,מוץ אותה
ומות ,וסנקליטין בטל עליך [החוק הרומאי חייב חקיקה
חדשה אם אחד ממשתתפי החקיקה הראשונה מת] ,עוד
שלשים יום אחרים והגזירה עוברת .מצץ טבעתו ומת.
שמעו רבותינו והלכו לאשתו להסביר לה פנים ,לנחם אבלים.
אמרו זה לזה חבל לספינה שהלכה בלא לתת המכס[ .חבל שאדם
כזה לא הספיק למול עצמו ולהתגייר] .אמרה להם אשתו יודעת אני
מה אתם אומרים ,חייכם! הספינה נתנה מכס ,ונכנסה לתוך קיתון
שלה ,והוציאה קופסא שהיתה מילה שלו בתוכה ,וסמרטוטין של דם
כרוכין עליה[ .שמרה על שארית דם ברית בעלה – כאוצר בכספת]
וקראו עליה הפסוק" :נדיבי עמים נאספו".
האם בני אברהם יצחק ויעקב נתבעים למסירות נפש לעת הכתרת
המלך?
כבר כתב האור החיים הק' ,בביאורו לפרשת בלק ,על הפסוק
"תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו" ,שאמרו לו פושעי
ישראל בדורו ,שאם היו יכולים לשוב בתשובה ולמות מיד ,היו
עושים כן בשמחה ,הקושי שלהם הוא להמשיך ולחיות כיהודים,
"שכן ממשלת מלך זקן וכסיל עליהם" ,אנחנו נתבעים להמית את
עצמנו באהלה של תורה ,אך לא למוץ את הטבעת כדי למות ,אלא
לטעום ולראות כי טוב ה' אשרי הגבר יחסה בו ,ודבריו מתוקים

מדבש ונופת צופים .הרגשתו של הלומד שהתורה עמוקה כשאול
וקשה כמוות ,הרגשת המתחיל ללמוד את תורת ה' היא ,ואח"כ
זוכה לאור ,אור הנצח ,ואז בתורתו יהגה יומם ולילה[ .עיין תהלים א,
ובתנחומא בפרשת נח].
וכך כתב החזון איש על מדרש חז"ל" :אדם כי ימות באוהל  -אין
דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה"" :המיתה שבכאן
היא הנטיה מפשוטן של החיים לעומקו של החיים ,לתוך תוכו של
החיים .כל שאדם מרבה בשבירת המידות מרבה חיים ,כי שבירת
המידות היא הריגת החיים השטחיים והם עצמו ובשרו של האדם,
והממית אחת מהן המית את עצמו ,ומקצת עצמו ככל עצמו ,ואמנם
מיתה זו תחיה בעליה ודברי תורה מתקיימין בידו" [אגרות חזון איש
א' -ג'].
נמצינו למדים שיסוד אמירת "למנצח לבני קרח מזמור" ,היא
קבלת מלכות ה' ית' כהכנה לתקיעת שופר שזו היא המלכת המלך,
ובמה מקבלים את מלכותו? ,הרי "שנדיבי עמים" עושים זאת ע"י
מיתה על קידוש ה' ,אך אנו "עם אל-הי אברהם" נדרשים לדרגה גבוה
יותר שהיא להמשיך ולחיות כיהודים ,והעיקר הוא שבחיינו נקבל על
עצמנו להיות עובדי המקום ולהמית עצמנו באהלה של תורה .ובכך
לקיים בחיינו "זמרו לא-להים זמרו  -זמרו למלכנו זמרו".

"ענין הדמיון הוא כח נאצל מן השכל ,והוא שטחי
בלתי עיוני וטבעו לשכנע את האדם ולאסור את
לבו שלא יחשוב נגד דמיונו ,לעומת זאת השכל
הוא תמיד איש ריבו של הדמיון ,והאדם מכיר
בשכלו כי הדמיון לאו בר סמכא הוא ,אבל לעתים
ינצח הדמיון בהיותו תוקף על האדם ביותר".

"עד יום מותו תחכה לו לתשובה ,להנטותו לתחיה"
תדע לך כח התשובה...
תדע לך כח התשובה ,בא וראה מר' שמעון בן לקיש ,שהיה
הוא ושני רעיו שודדים בהרים ,וגוזלים כל אשר יעבור עליהם.
מה עשה הניח לשני שודדים ובוזזים ,ושב אל ה' א-להי אבותיו
בכל לבו בצום ובתפילה ,והיה משכים ומעריב לפני הקב"ה,
ועוסק כל ימיו בתורה ובמתנות עניים ,ולא שב למעשיו הרעים
עוד ,ונתרצה לו הקב"ה .וביום שמת הוא מתו שני רעיו ,ונתנו לר'
שמעון בן לקיש בצרור החיים ,ושני רעיו נתנו בשאול תחתיות.
ואמרו שני הרעים לפני הקב"ה" :רבון העולמים יש לפניך משוא
פנים ,הלא זה היה שודד אתנו בהרים והוא באוצר החיים ואותם
האנשים בשאול תחתית? "אמר להם" :זה עשה תשובה בחיים
ואתם לא עשיתם תשובה" .אמרו לו" :הנח לנו ונעשה תשובה
גדולה ממנו .אמר להם" :אין תשובה אלא עד יום מותו של אדם".

משל למה הדבר דומה ,לאדם שמפרש בים ,אם אינו לוקח בידו
לחם מארץ נושבת ומים ,אינו מוצא בים מה לאכול ומה לשתות,
וכן במדבר .כך אם אין אדם עושה תשובה בחייו לאחר מותו אין
לו תשובה .על זה נאמר" :אני ה' חוקר לב וגו'"[ .ילקוט שמעוני
לירמיה יז']
צריך להבין מדוע אי אפשר לחזור בתשובה בעולם האמת?
אדרבא ,הניחו להם ויעשו תשובה גדולה ממנו ,כי הרי כל האמת
גלויה לפניהם?
אמת ,כתב הרמב"ם בפ"ג מהלכות תשובה" :איזו היא תשובה
גמורה ,זה שבא לידו דבר שכבר עבר בו ,ואפשר בידו לעשות ,ולא
עשה מפני התשובה ,לא מיראה ולא כשלון כח ...זה בעל תשובה
גמורה...ואם לא שב אלא בעת זקנתו ,בעת שאי אפשר לו לעשות
מה שהיה עושה ,אף על פי שאינה תשובה מעולה ,מועלת היא לו,
ובעל תשובה הוא ,אפילו עברו כל ימיו ועשה תשובה ביום מיתתו,
ומת בתשובתו – כל עוונותיו נמחלים לו".
עזיבת החטא וקבלה לעתיד אי אפשר עוד לעשות בעולם האמת
כי אין עולם בפניהם ,אבל חרטת אמת יכולים הם להתחרט .ומה גרע
חלקם של אלו שכבר נפטרו מעולם הזה מהשב לעת זקנתו ,והוא
אינו מסוגל עוד לחטוא ובכל זאת מתקבל?
כתב החזון איש באמונה ובטחון פ"ח" :ענין הדמיון הוא כח נאצל
מן השכל ,והוא שטחי בלתי עיוני וטבעו לשכנע את האדם ולאסור
את לבו שלא יחשוב נגד דמיונו ,לעומת זאת השכל הוא תמיד איש
ריבו של הדמיון ,והאדם מכיר בשכלו כי הדמיון לאו בר סמכא הוא,
אבל לעתים ינצח הדמיון בהיותו תוקף על האדם ביותר".
ובפרק ט' כתב שם" :כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת
מציאותו יתברך ,מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ ,ונשמתו נעימה
עליו ,והדמיון משלים עם השכל לחזות בנועם ה' " .בעולם האמת
יודע האדם את האמת ,אין צורך עוד באמונה ,כמו שלא ישתה האדם
נפט ולא יאכל חצץ כן לא יעשה אדם עברה ,וא"כ מה מתן שכר יש
לתת לו על שמעדיף מים צלולים על נפט? אבל בעולם ההסתר ,אף
שבשכלו יודע הוא מה האמת ,ויודע שעליו להתמודד עמה ,מ"מ
הדמיון מסתיר ממנו עובדה זו והוא נותר בעל בחירה גם אם הוא
במצב שבמעשים שוב אינו יכול לחטוא בהעדר כח .וזאת מכיון
שהאדם חפשי בדעתו ,ויכול הוא לבחור לדמיין דמיונות שווא ,כי
עוד אך מעט ,ישוב לתאוותיו .ויכול לבחור להכניע את דמיון השקר
לפני הא-להים ולשוב בתשובה .אז ,יבקש מדמיונו ,להעלות לפניו
דמיונות אמת על הדין וחשבון שיתבקש עוד מעט לתת.
תפקיד האדם הבוחר להשליט את שכלו על דמיונו  ,ולבחור לראות
את מציאות האמת:
כי ה' הוא הא-להים ,וזו האמת הפשוטה  ,שהקב"ה הוא המולך
בבריאה כולה.
עליו לאסור את דמיונו לבל יראה לו מראות של איסור .הוא יכול
לשגות בדמיונות שקר ולקוות שאולי בעתיד יוכל לשוב לחטוא
ולהנות מהעולם בחטא ,לכן עדיין הוא בעל בחירה – ברצונו לקבל
האמת מנשמתו ושכלו ,וברצונו לדחות את דמיונות השקר והכזב,
לכן תשובתו עדיין תשובה.
כל עוד האדם הוא בר דעת הוא בעל בחירה – הדרך לנצח פתוחה
לפניו.
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שואלין ודורשין

הגאון הרב שלום יוסף גלבר שליט"א

זה וזה גורם
א-עיין תוס' פסחים דף כו :ד"ה חדש שהקשו למה סובר ר"מ
דהמבשל בשבת בשוגג יאכל ,נהי שאינו סובר דיש בשוגג קנס
דמעשה שבת מ"מ יאסר משום שבישל בעצי מוקצה ונימא דיש
שבח עצי מוקצה בפת .ותירצו תוס' דרק באיסורי הנאה שייך
לאסור מצד שבח העצים ולא במוקצה ,שאינו בגדר איסוה"נ.
וע"ע בתוס' ע"ז דף מט .ד"ה שאם שכתבו סברא זו גם לגבי
דיני גורם ונגרם ,עיי"ש שהקשו אמאי אם נטע אגוז של ערלה
אסרינן את הגדל ממנו [כמבואר בתוס' שם דף מח :ד"ה ואין],
ואילו גידולי טבל ומעשר שני הם חולין .ותירצו דדוקא
בערלה שהיא אסורה בהנאה אסרינן הגידולין ,שגם
זה הנאה ,משא"כ באיסורי אכילה אין לאסור את
הגידולין שהרי אינו אוכל את האיסור עצמו.
ולכאורה צ"ע דהא מצינו איסור גורם ונגרם
גם במאכלות אסורות ,בגמ' פסחים דף כז.
לענין המחמץ בשאור של תרומה ,שהעיסה
אסורה אם ש בשאור זה לחוד כדי לחמץ,
והרי תרומה אינה איסור הנאה .וגם בגמ'
חולין דף נח .מבואר דולד שנולד מאב ואם
ששניהם טריפה אסור באכילה משום שנגרם
מטריפה [ורק כשהאם טריפה והאב אינו טריפה
יש בזה היתר מטעם זה וזה גורם] ,והרי טריפה אינה
איסור הנאה רק איסור אכילה.
וי"ל דמה שכתבו תוס' שרק באיסוה"נ יש איסור בנגרם היינו
רק במקום שאין בו סיבה עצמית לאסור הנגרם ,כגון בגידולי
טבל ומע"ש שהם איסורי אכילה ,ולא ראו חז"ל טעם לאסור
את הגידולין שהרי אינו אוכל את האיסור עצמו .ורק באיסורי
הנאה יש טעם לאסור הגידולין הואיל וגם שימוש בנגרם נחשב
הנאה מהאיסור ,אך לגבי מחמץ נקטו חז"ל שהחימוץ הוא דבר
חשוב ,שנותן צורה אחרת לכל העיסה ,וראו לנכון לתקן שעיסה
שנתחמצה בשאור של איסור אסורה ,וטעם זה שייך גם באיסורי
אכילה ,שגם הם נותנים צורה אחרת לעיסה וכשאוכל את העיסה
הרי הוא כאוכל את השאור האסור.
וכן לגבי ולד טריפה ,כיון דקיי"ל בעלמא שהיוצא מהטמא טמא,
ודין זה נאמר גם באיסורי אכילה [שהרי בהמות טמאות אינן
אסורות בהנאה] נמצא שיש סיבה עצמית לאסור את הולד שנולד
מהטריפה ,לכן אם היה הולד נולד מאב ואם ששניהם טריפה היה
זה פשוט לאוסרו ורק כשהאב אינו טריפה התירו מטעם זוז"ג.

ב-עיין רמ"א או"ח סי' שי"ח ס"ט שכתב שאם עבר ונתן בשבת
מלח בתבשיל אין התבשיל אסור בדיעבד משום בישול המלח כיון
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שהמלח בטל אגב התבשיל ,מקור הדין בספר שבלי הלקט סי'
פו ועיי"ש שהוסיף דאף דמילתא דעבידא לטעמא לא בטיל הכא
בטל המלח משום דהוי זה וזה גורם ,דגם מערב שבת נתן מלח
בתבשיל ,וטעמו נגרם עתה ממלח של היתר וממלח של איסור.
והנה בעלמא בדיני תערובות אם נתן שתי חתיכות בתבשיל,
האחת של איסור והאחרת של היתר ואין באחת מהן כדי ליתן
טעם ונצטרפו ונתנו טעם אין התבשיל אסור ,דטעם האיסור בטל
ברוב ,ולא מצינו שיאמרו בזה הפוסקים דההיתר הוא מדין זוז"ג
[ולמאן דס"ל זוז"ג אסור ה"ז אסור].
ולכאורה מוכח מזה שבעל שבלי הלקט סובר שדין מילתא
דעבידא לטעמא אינו מדין נתינת טעם גרידא ,שמחמתה אין
התבלין בטל ,אלא הוא כעין דין דבר המעמיד שאוסר את
המאכל ,וכעין דין מחמץ בשאור שלאיסור ,שהאיסור הוא משום
שהמעמיד והמחמץ נותנים צורה אחרת לכל המאכל ,וה"נ אמרו
חז"ל דמילתא דעבידא לטעמא דומה לזה ,דנותן צורה אחרת
למאכל ,ולכן שייך נידון זה לסוגיא של גורם ונגרם,
ולמ"ד זוז"ג אסור ה"ז אסור ,אך להלכה קיי"ל
דזוז"ג מותר.

ג-עיין חידושי הגר"ח הלוי פ"ג מהל'
מאכ"א הי"א שכתב להבחין בין הסוגיא
דחוששין לזרע אב ובין הסוגיא דזה וזה
גורם ,דסוגיית חוששין לזרע אב עוסקת
בהגדרה העצמית של הבהמה הנידונה ,כגון
אם היא סוס או חמור ,והא דהולד היוצא מן
החמור דינו כחמור היינו שהוא עצמו חמור ,וכן
הנולד מהכבש הוא עצמו כבש ,וחייב בזרוע ולחיים
וקיבה .משא"כ הסוגיא דזה וזה גורם עוסקת בדינים
שאינם מחמת מהות הבהמה או החיה עצמה אלא רק מכח
היותה יוצא מן האיסור ,וכשם שחלב בהמה טמאה אסור מחמת
דין יוצא מן הטמא כן ולד טריפה [שאביו ואמו טריפים] אסור,
אך אין דין ולד טריפה שייך לסוגיית חוששין לזרע אב ,שהרי
ןלד טריפה אין בו חסרון עצמי כלל ,דהוא עצמו אינו טריפה ,וכל
הנידון הוא רק אם הוא מקבל את האיסור של המולידים אותו.
ולכן הובא דין ולד טריפה בסוגיית זוז"ג בגמ' חולין דף נ"ח.
והיינו כשהאב אינו טריפה והאם טריפה [ א"נ איפכא] דלמאי
דקיי"ל דזוז"ג מותר אין הולד אסור.
והחזו"א בהגהתו על הגר"ח הקשה על חילוקו הנ"ל מהגמ'
בכורות דף ז .שמבואר דאליבא דר"ש הסובר שטמא הנולד
מהטהור אסור ,קלוט [דהיינו בהמה שנולדה מבהמה טהורה אך
צורתה כטמאה ופרסותיה קלוטות דאסורה אליבא דר"ש] הבא
על הטהור  -דין הולד תלוי בנידון זה וזה גורם [אי לאו גזה"כ
המובאת בגמרא שם] ,והרי דין זה של קלוט הוא דין עצמי על
הולד הזה ואינו איסור מחמת אמו או אביו ,שהרי הם טהורים,
וא"כ הוי ב' מיני בהמה חלוקים שהולידו ולד והיה לנו לקשר
נידון זה לסוגיית חוששין לזרע אב וכדין פרידות הנולדות מסוס
וחמור שהובאו בגמ' כתובות דף קי"ב.

קיץ תשפ"ב
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רבותינו ראש הישיבה שליט"א
רבניה ,תלמידיה
וחברי ההנהלה
שולחים בזאת את ברכת השנים
לאלפי בתי בוגרי ישיבתנו הק' וידידיה
תהי השנה הזאת
שנת גאולה שלמה וישועה קרובה
שנת רפואה ובריאות איתנה
שנת סייעתא דשמיא בעבודת השי"ת ובעסק התורה
מתוך הרווחה ואושר עושר וכבוד
ונחת דקדושה מכל יוצ"ח.

לשנה טובה ומבורכת תכתבו ותחתמו
לאלתר בספרן של צדיקים
עם כל בית ישראל

חמישים שנה של תורה
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