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פתח דבר
לקראת יום הבהיר ,י"א ניסן ,יום הולדת המאה ותשע של כ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו ,שמחים אנו בשבח והודעה להש"ת ,להוציא
לאור את הקובץ "דרך המלך" ,והוא אוסף של חידושי תורה
בנגלה ובחסידות מפרי עתם של תלמידי התמימים דישיבתנו הק',
שעמלו ויגיעו בסדרי הישיבה ובזמנם הפנוי ,במשך זמן החורף
דשנה זו.
ידוע מעלת קובצי חידושי תורה בקרב הישיבות תות"ל וחביבותם
אצל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אשר היותם חיזוק ועדוד ללימוד
התורה בכלל ,ה"ה מהווים תוס' חיות אצל תלמידי הישיבות
בפרט .אשר על כן זכות גדולה היא לנו להביא את קובץ זה
לדפוס.
יש לציין אשר רוב החדושים בתורת הנגלה המופיעים כאן הם
מתוך הסוגייות במס' פסחים ,הנילמד בתות"ל ברחבי העולם
בשנה זו.
"פותחים בדבר מלכות" ועל כן מובא בתחילת הקובץ שיחת כ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו משנת ה"תשנ"ב ש"פ בשלח שדבר אז הרבי
ע"ד מעלת יום האחד עשר באוריכת הביאור ,ומן הראוי ללמוד
בשייכות לי"א ניסן.
בתור הוספה מדפיסים אנו בפרסום ראשון חידושי הג"ר שמואל
הילמן היילפרין זצ"ל אב"ד ק"ק מיץ יע"א משנת תק"י – תקכ"ה.
כאן המקום להודות לראש הישיבה הרה"ג הרה"ח הרב יצחק מאיר
הרץ שליט"א על התמסרותו לישיבה ולהמשפיע הרה"ח הרה"ת
הרב מנחם מענדל גארדאן שליט"א שפועל לילות כימים להצלחת
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התלמידים בגשמיות וברוחניות ,כמו"כ חובתינו להודות שאר
חברי הנהלת הישיבה שהשקיעו מאמץ רב והקדישו מזמנם כדי
שקובץ זה יצא כדבר שלם.
ואנו תקוה ,שהקובץ הזה יפעל פעולתו להגדיל תורה ולהאדירה
בין תלמידי התמימים בכלל ,ובישיבתנו ובכל סביבותיה בפרט.
ושיגרום נחת רוח רב לכ"ק אדמו"ר ושנזכה לקיום היעוד "תורה
חדשה מאתי תצא" בגאולה האמיתית והשלימה תיקף ומיד ממש.
המערכת.
ימים הסמוכים לי"א ניסן שנת ופרצת
יום הולדתו הק"ט של כ "ק אדמו "ר ,
לונדון אנגלי'
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שפתי ישנים
1

2

הג"ר שמואל הילמן היילפרין זצ"ל

אב"ד ק"ק מיץ יע"א משנת תק"י – תקכ"ה

הג"ר שמואל הילמן בן הג"ר אורי פייבוש
מקראטאשין הי' מגדולי דורו ,למד בפראג אצל
הגאון הגדול רבי אברהם ברוידא ביחד עם הגאון
רבי יהונתן אייבשיץ )עם כי אחריו הי' מאד מעורב
עם המחלוקת נגדו בפרשת הקמיעות וצידד ותמך
במחנה של הגאון היעב"ץ ,אבל אכ"מ(.
בשנת ת"פ נתמנה לרבה של קרעמזיר ובשנת תפ"ו
עלה לרבנותה של ק"ק מנהיים וכיהן שם לעשרים
וחמש שנה ,ולאחר שעזב הג"ר יהונתן אייבשיץ
זצ"ל מעיר מיץ נבחר לממלא מקומו בקהילה
שהיתה מהחשובות באירופא המערבית יחד עם
פ"פ על המיין ואמשטרדם) .מה שמעניין וגם
מיוחד הוא שקהילה עשירה זו הקפידה מאד
להזמין תמיד אב ואב"ד מחוץ לעיר כדי שלא תהי'
לו קרבה משפחתית או נגיעה עם אלה שללא ספק
יזדקקו לשירותיו( .הג"ר שמואל כיהן כאב"ד עד
יום פטירתו י"ט שבט תקכ"ה) .מעניין גם לציין על
 1מאמר זה מוקדש לקובץ דברי תורה שי"ל ע"י תלמידי ישיבה גדולה ליובאוויטש
לונדון  -לזכות הראש הישיבה הרה"ג רי"מ הרץ שליט"א ,לאות הכרת הטוב על עידודו
התמידית לישבתינו  -ישיבה קטנה ליובאוויטש ,ובפרט על תמיכתו ברוח בעת העתקתינו
אשתקד לאיזורו – בצפונית מערבית דעיר הבירה לונדון רבתי ,בשכנות להישיבה גדולה,
יהא משכורתו שלימה מן שמיא ,ויאריך השי"ת ימיו על ממלכתו עם חיים נעימים וברוב
נחת .חד"א טיפענברון – מנהל ישיבה קטנה ליובאוויטש לונדון בשם הרמי"ם
והמשפיעים ואנשי הצוות.
 2בהפנקס רשום "דרשה מהגאון הגדול מוהר"ר שמואל הילמן זצוק"ל אב"ד ק"ק מיץ
יע"א לפר' וירא".
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זריזוז קהלת מיץ שכבר בניסן של שנה זו – רק
חדשיים אחר פטירת הג"ר שמואל כבר הוחלט על
בחירת ממלא מקומו – הגאון הגדול בעל השאגת
ארי' – הג"ר ארי' ליב בן הרב אשר ,שהי' אז כ"בן
שבעים שנה") .המסורה הוא שבעת התמנותו היו
כאלה שחששו שלא יוכל להאריך ימים במשרתו
הרמה ,והטילו ספק בסיכוייו ,ולפי המסופר ,שאל
אותם השאג"א כמה שנים רוצים אותו לכהן,
וכששמע תשובתם על עשרים שנה הבטיח להם,
ועובדה הוא כי שימש שם כאב"ד עשרים שנה!(.
הי' מחותנו של בעל הנוב"י ,דהג"ר שמואל לנדא
)בנו של הנוב"י( נשא לאשה בתו של בנו הג"ר
אורי פייבוש אב"ד ליסא .הג"ר שמואל הי'
מפורסם לעוצם בינתו וגודל ידיעתו בתורה ,וגם
חריף ובקי ,וביחד עם זה גם לאיש נחמד ונעים
הליכות לכל אדם .מפעולתו בעיר נמנה גם יוזמת
הקמת בית דפוס עברי בעיר מיץ.
מתורות הג"ר שמואל אם כי רבו אמנם רק שרידים
ראו אור הדפוס ,וגם רבים נשארו בכתבי תלמידיו
ובעיקר תלמידו הגדול הג"ר ידידיה טיאה.
מה שלפנינו הוא דרוש נחמד על האימרה במסכת
תענית "יעקב אבינו לא מת" שמצאנו בכת"י
בקובץ תורה הכתובים ע"י א' מתלמידיו מתקופה
הלז .יהא דברים אלו נר וזכרון לאחד מגדולי חכמי
ישראל מתקופה רמה זו.
חד"א טיפענברון
מנהל ישיבה קטנה ליובאוויטש  -לונדון
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במס' תענית דף ה'  3ר"נ ור' יצחק הוו יתבי בסעודתא א"ל ר"נ
לר"י לימא מר מילתא חדתא  4א"ל הכי אמר ר' יוחנן אין מסיחין
בסעודה שמא יקדים קנה לושט  5בתר דסעוד א"ל הכי א"ר
יוחנן יעקב אבינו לא מת  6וכו'.
וי"ל למה דוקא בתר דסעיד ועוד מנא ידע דזה הי' מלת' חדתא
אצל ר"נ.
ואמר הנ"ל  7תי' דהנה הבעל הטורים כתב בפ' וירא  8על פסוק
"ויאכלו" ואח"כ "ויאמרו" מכאן שאין מסיחין בסעודה  .9אבל
11
רש"י פי' "ויאמר אי' שרה אשתך"  10לשגר לה כוס של ברכה
א"כ אין מקום לדרש הנ"ל דלא הי' יכול להיות מקודם  12דהא
הכוס של ברכה הוא אחר הסעודה ,ורש"י פי'  13ולחם לא הביא
 3ע"ב.
 4בדפוסים שלנו חסר "חדתא".
 5ויבא לידי סכנה.
 6א"ל וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברייא .א"ל מקרא אני דורש
שנאמר ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה' ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת
זרעך מארץ שבים מקיש הוא לזרעו מה זרעו בחיים אף הוא בחיים.
 7הגאון רבי שמואל.
 8יח ,פסוק ח'.
 9ז"ל :ויאכלו .והדר ויאמרו אליו ,רמז למה שאמרו )תענית ה' ע"ב( אין מסיחין בסעודה
שמא יקדים קנה לושט.
 10שם פסוק ט.
 11שם ברש"י :בבא מציעא )פ"ז ע"א( איתא ,יודעים היו מלאכי השרת שרה אמנו היכן
היתה אלא להודיע שצנועה היתה ,כדי לחבבה על בעלה .אמר רבי יוסי בר חנינא כדי
לשגר לה כוס של ברכה .וראה בשם בשפ"ח :ר"ל דאחר שהיו אוכלין היו מברכין ברכת
המזון על הכוס ושרה לא היתה אצלם ,ואברהם לא היה רוצה לשלוח לה לפי שפירסה
שרה נדה ולא תטמא המשקין את הכוס ,והוא לא רצה לגלות שפירסה נדה לכן לא רצה
לשפוך לכוס אחר ולשלוח לה .עיי"ש.
 12הסעודה.
13
שם פסוק ח' :ויקח חמאה וגו' ולחם לא הביא ,לפי שפירסה נדה ,שחזר לה אורח
כנשים אותו ונטמאת העיסה )ב"מ פ"ז ע"א( .וראה שם בשפ"ח שכתב וא"ת מנא לי'
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כי שרה אמנו פירסה נדה היתה ואך לפי הדרש ד"ויאמרו לשגר
לה כוס של ברכה היה" א"כ ע"כ הי' צריך להיות לחם כי אין
שייך כוס של ברכה כ"א בפת וא"כ צ"ל לפי"ז דשרה אמנו לא
היתה פירסה נדה.
והנה אית' בגמ' דמפני דרכי שלום מותר לשקר דשרה אמרה
ואדוני זקן והקב"ה אמר ואני זקנתי  14וכו'.
והנה א"א ]אם אומרים[ דשרה פירסה נדה היתה א"כ מוכח
שפיר דמותר לשקר דהא "אחרי בלותי היתה לי עדנה" לא
היתה אמרה דרך בתמיה דהי' פירסה נדה באותו יום ,ואפ"ה
אמר הקב"ה שהית' אמרה "ואני זקנתי" א"כ מוכח שפיר
דמותר לשקר ,אבל א"א ]אם אומרים[ דשרה לא היתה פירסה
נדה א"כ גם על עצמה הית' מתמה א"כ אינו מוכח דמותר
לשקר רק דמותר לשנותו ,דהא באמת הית' מתמה גם על
אברהם.
והמפרשים פירשו על הפסוק "תתן אמת ליעקב" דזה הי' החסד
של אמת שנתן ליעקב שלא הי' מת ,בשביל שאמר "אנכי בנך
בכורך – עשו" פירש אנכי מי שאנכי בנך עשו ,והי' משנה,
ובאמת מותר לשקר  ,15ולפיכך לא מת אבל א"א ]אם אומרים[
דבאמת אין מותר לשקר רק לשנות א"כ לא מוכח דיעקב לא
מת.
והא"ש ]והא אתי שפיר[ דר"נ אמר לימא מר מלתא חדתא ,א"כ
סבר דמסיחין בסעודה ,ויאכלו ואח"כ ויאמרו קאי לשגר לה
לרש"י ,דלמא מה שלא הביא משום שלא נאפה עדיין וי"ל דעיקר הסעודה הוא הלחם
כדכתיב )דניאל ה א( עבד לחם רב ,ואי לא נאפה הלחם לא היה מכין שאר צרכי סעודה.
 14ראה רש"י בראשית י"ח י"ג .וראה גמ' בבא מציעא דף פ"ז ע"א :תנא דבי רבי
ישמעאל גדול שלום שאפי' הקב"ה שינה בו שנאמר ותצחק שרה בקרבה וגו' ואדוני זקן
וכתיב ויאמר ה' אל אברהם וגו' ואני זקנתי.
 15מפני דרכי שלום!
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כוס של ברכה ולא להורות דאין מסיחין א"כ צ"ל דהי' פת אצל
אברהם ,ושרה לא היתה פירסה נדה א"כ אינו מוכח דמותר
לשקר רק לשנות ,א"כ יעקב אבינו מת  ,16לכך אמר לי' ר"י דאין
מסיחין בסעודה ,ופסוק ד"ויאכלו" ואח"כ "ויאמרו" להורות
דאין מסיחין  -ולא לשגר כוס ב"ה ]ברכת המזון[ דלא הי' שם
לחם ,דשרה פירסה נדה הית' ,א"כ מוכח דמותר לשקר  ,17ויעקב
אבינו לא מת  18והשתא הי' מלתא חדתא אצל ר"נ ,ודוק כי נכון
הוא ,ודפח"ח .19

 16דאין על מה לקבל שכר.
 17מפני דרכי שלום.
 18דלא שיקר ,וזה שכרו כדלעיל.
 19ודברי פי חכם חן.
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בענין בדיקת חמץ
הרה"ג הרה"ח ר' יצחק מאיר הרץ שליט"א
ראש הישיבה

רמב"ם פ"ב מהלכות חו"מ ה"י וז"ל הניח ט' צבורין של מצה
ואחד של חמץ ובא עכבר ונטל ולא ידענו אם חמץ אם מצה נטל
ונכנס לבית בדוק צריך לבדוק שכל קבוע כמחצה על מחצה
עכ"ל .ובהשגות הראב"ד כתב לא מיחוורא הא מילתא אלא
לענין ביטול ,אבל בדיקה ספיקא דרבנן עכ"ל .וכוונת הראב"ד
שאם צריכים לבטל אז הוי ספיקא דאורייתא ואז צריך בדיקה.
אבל אם ביטל א"כ הוי ספיקא דרבנן ולקולא ואינו צריך בדיקה.
והמגיד משנה שם כתב דעת רש"י ז"ל ודעת שאר מפרשים
האחרונים כדעת רבינו .וכתב הרא"ה ז"ל שהטעם דאע" ג
דספיקא דרבנן היא ,כיון שבבדיקת חמץ תחילתה על הספק
החמירו בספיקא יותר משאר ספיקות של דבריהם וכן עיקר
עכ"ל.
והאדמו"ר הזקן בסי' תלג סכ"ה בהגה"ה ביאר דברי המ"מ וז"ל
ואע"פ שחייב אדם לבדוק בכל החדרים שיש לחוש בהם לשמא
הכניסו לשם חמץ פעם אחת ,אף שיש כמה ספיקות להקל ,שמא
לא הכניסו שם חמץ מעולם ואם תמצא לומר הכניסו שמא חזרו
ונטלוהו כולו משם ולא נשתייר ממנו שם כלום ,ואם תמצא
לומר נשתייר ממנו מעט שמא הי' זמן רב קודם הפסח ונתעפש
באורך הזמן או נמאס עד שנפסל מאכילת כלב ,היינו לפי
שעיקר תקנת חכמים שתקנו לבדוק ולחפש אחר החמץ אינה
אלא על הספק שמא יש שם חמץ .ומן התורה אין לחוש כלל
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לספק כזה שכלל גדול בתורה אין מחזיקין ריעותא כמבואר
ביורה דעה סי' ל"ט ,אלא שחכמים מחמת חומר איסור החמץ
החמירו לחוש אף לספק כזה ולכן התקינו מצות הבדיקה ,ואם
כן מה לי ספק אחד ומה לי כמה ספיקות עכ"ל.
ובשו"ע ס' תלט ס"א כתב המחבר ט' צבורין של מצה ואחד של
חמץ ובא עכבר ונטל ולא ידענו אם נטל חמץ אם נטל מצה
ונכנס לבית בדוק צריך לחזור ולבדקו וברמ"א כתב ומיהו אם
הככר קטן שיכול העכבר לאכול תלינן להקל וא"צ לבדוק
ובשו"ע אדמו"ר הזקן שם ס"א ביאר במה שחולקים המחבר
והרמ"א,
וז"ל :תשעה צבורים של מצה ואחד של חמץ שהיו מונחים
לפנינו ובא עכבר ונטל מהם ככר אחד בפנינו ולא ידענו אם
חמץ נטל או מצה נטל ,ונכנס לבית בפנינו צריך לחזור ולבדוק
ואין אומרים כל דפריש מרובא פריש ומצה נטל ,דכיון שראינו
שנטלו א"כ נולד לנו הספק על ככר זה אם הוא חמץ או מצה
כשהי' עדיין במקום קביעות החמץ והמצה ,דהיינו בשעה שנטל
העכבר וכל הקבוע דינו כמחצה על מחצה כמו שדרשו חכמים
ממדרש הפסוקים.
ואפילו כבר ביטל כל חמצו שאין כאן אלא ספק דברי סופרים,
ואפילו אם הככר שנטל העכבר הי' קטן שיש לתלות שאכלו
העכבר והרי יש כאן ב' ספיקות להקל והי' לנו להקל אף אם לא
ביטל .אף על פי כן החמירו חכמים כאן אף ביטל לפי שלא
הקילו חכמים בספק אחר אם ביטל ובב' ספיקות אם לא ביטל
אלא בבית שהוא עומד בחזקת בדוק שמעמידין אותו בחזקתו
ולא הטריחוהו לחזור ולבדקו פעם ב' ,אבל כל חדר שלא נבדק
אע"פ שיש כמה ספיקות לפוטרו מן הבדיקה אין זה מועיל
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כלום שכך הוא עיקר תקנת הבדיקה לבדוק אפילו במקומות
שאין בהם חמץ ברור אלא ספק וספק ספיקות כמו שנתבאר בס'
תל"ג ובית זה כיון שראינו שהכניס עכבר ככר לתוכו הרי הוא
עומד בחזקת שאינו בדוק שאף שככר זה הוא ספק חמץ ספק
מצה מכל מקום כיון שבודאי נכנס ככר זה שהוא ספק חמץ
לבית זה אחר בדיקתו הרי נגרעה חזקת בדיקתו .והספק שהוא
מצה והספק שאכלו העכבר אינם מועילים כלום שכך היא תקנת
חכמים לבדוק בכל מקום שאינו בחזקת בדוק אע"פ שיש בו
כמה ספיקות להקל.
ויש חולקין על זה ואמרים שאם הככר הי' קטן בענין שיש
לתלות שאכלו העכבר או שיאכלנו עדיין עד שיגיע זמן הביעור
אין צריך לחזור ולבדוק אפילו אם לא ביטלו כיון שיש כאן ב'
ספיקות להקל שמא מצה נטל ושמא אכלו כולו .ויש לסמוך על
דבריהם אם כבר ביטל או שיכול עדיין לבטל שאז הבדיקה אינה
אלא מדברי סופרים ובדברי סופרים הלך אחר המיקל עכ"ל.
וביאור המחלוקת בין המחבר להרמ"א ,לא שהרמ"א אינו סובר
סברת הה"מ שזו היא סברת הרמב"ם ,אלא גם דעת הרמ"א
כסברת המ"מ ,אלא מחלוקתם דהנה מן התורה א"צ בדיקה,
אלא במקום שמכניסים בו חמץ בתדירות וכמו שכתב האדמו"ר
בס' תלג סי"ב ואינו חייב לבדוק מן התורה אלא במקומות
שרגיל להשתמש בהן חמץ כל השנה בתדירות כגון הבית
וחדריו שרגיל לאכול בהן חמץ כל השנה ואי אפשר שלא
נתפרר ונפל שם פרור חמץ שיש בו כזית ועובר עליו בבל ימצא
מן התורה אע"פ שאינו נראה לו כל ימי הפסח אבל שאר
החדרים שאינו רגיל להשתמש בהן חמץ בתדירות וקרוב הדבר
שלא נשתייר בהן חמץ כזית אין צריך לבודקן מן התורה אע"פ
שלא ביטל.
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אבל מדברי סופרים אע"פ שביטל כל חמצו חייב הוא לבדוק
ולחפש אחריו בכל המקומות שיש לחוש ולהסתפק שמא הכניס
לשם חמץ באקראי ,לפיכך כל חדרי הבית והעליות אפילו אותן
שברי לו שלא אכל בהן חמץ מעולם הרי הם צריכים בדיקה
כדינה בלילה לאור הנר ,לפי שלפעמים אדם קם מתוך סעודתו
ופתו בידו ונכנס לחדריו להשתמש בהן תשמישיו כגון חדר
המשכנות שלפעמים נכנס לתוכו באמצע הסעודה להוציא משם
משכון להחזירו לבעליו ויש לחוש שמא שכח שם את פתו או
שמא נתפרר ממנו שום פרור חמץ.
והיינו מן התורה צריכים לבדוק רק במקום דאיתחזיק איסורא
וכמו שכתב הצל"ח בתחילת המסכת שאף לשיטת הרמב" ם
דספיקא דאורייתא לחומרא רק מדרבנן ,אעפ"כ כאן הוי
דאורייתא היות ואיתחזיק איסורא .אבל רבנן החמירו וכנזכר
לעיל והם החמירו וכלשון האדמו"ר "שכך היא תקנת חכמים
לבדוק בכל מקום שאינו בחזקת בדוק אע"פ שיש בו כמה
ספיקות להקל" עכ"ל .והיינו מן התורה להתחייב צריך חזקת
שאינו בדוק ,משא"כ מדרבנן החיוב אם אין חזקת בדוק .אבל
אם בדק כראוי כט' צבורין המחלוקת אם גם בזה נאמר
שהחמירו חכמים היות והבית הוא בחזקת בדוק ובזה חולקים
המחבר והרמ"א ,לדעת המחבר אם יש ספק מה נכנס את הבית
אינו בחזקת בדוק והוי כבתחלה .ולדעת הרמ"א היות וכבר
נבדק וא"כ הבית בחזקת בדוק אין החומרא להצריכו שום
בדיקה אפילו בס"ס.
וכן משמע בסי' תלג קו"א בא"ד וז"ל דעיקר בדיקה נתקנה על
הספק כמ"ש האחרונים בסי' תלט בשם המ"מ ,ומה שהקילו שם
בספק ספיקא היינו לענין לחזור ולבדוק מה שבדק כבר ,אבל
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תחילת הבדיקה כיון שנתקנה על הספק והיינו ספק שאין לחוש
מן התורה ,אלא שחכמים חששו לו אין חילוק בין ספק אחד
לכמה ספיקות עכ"ל .שזה דעת הרמ"א והי"א בשו"ע
האדמו"ר.
והנה הלחם משנה פ"ב ה"י מקשה מב' צבורין אחד חמץ ואחד
מצה ולפניהם ב' בתים אחד בדוק ואחד שאינו בדוק היינו שתי
קופות דמסקנת הגמ' כמו דבתרומה דרבנן תלינן דחולין לתוך
חולין נפל כמו"כ בבדיקת חמץ דרבנן תלינן דמצה נכנס לבדוק
וחמץ לשאינו בדוק ,ולד' הה"מ דבדיקת חמץ שאני מכל ספד"ר
משום דתחילתה על הספק ניתקן א"כ איך מדמה ספק תרומה
דרבנן לספק בדיקה ,ותירץ דלפמ"ש הרמב"ם בב' ציבורין וב'
בתים שאין כאן קבוע ,וא"כ דוקא בקבוע החמירו מספק אבל
כשהאיסור אינו קבוע הוי ספד"ר וא"צ לבדוק עכת"ד
ובדבר שמואל למד שכוונתו דטעם הפטור בב' בתים משום
דהוי ספיקא דרבנן לקולא ומקשה שלפי הה"מ שבדיקת חמץ
על הספק נתקנה שנחמיר אפילו בספד"ר? ורצה לבאר עפ"י מה
שחקר הפרמ"ג ביו"ד ס' ק"י בקבוע אם אנו מעמידים בחזקתו
דאפשר דכמו שאין הולכין אחר הרוב בקבוע כמו"כ אין אנו
פוסקים ע"י חזקה עיי"ש .ולפ"ז א"ש דבט' צבורין כיון דהוי
קבוע אין להתיר מטעם חזקה כמו שאין מתירין ע"י רוב.
ומשא"כ בב' צבורין וב' בתים דאין שם קבוע וכמו"ש הרמב" ם
בהי"א אנו מעמידים הבית בחזקת בדוק ,ולפ"ז אין הפטור
מטעם ספד"ר אלא מדין חזקה .ומלשון שו"ע אדה"ז סי' תל"ט
ס"ב נראה מדבריו שזהו עיקר החילוק בין ט' צבורין לב'
צבורין ,היות וכתב בט' ציבורין שאין חזקת בדוק ובב' ציבורין
יש חזקת בדוק.
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ומקשה ע"ז מדף י תחילת ע"א מלשון הגמ' היות ובדיקת חמץ
דרבנן דמדאורייתא בביטול סגי ולכן בב' ציבורין א"צ בדיקה.
אבל לפי הנ"ל שהטעם מצד חזקת בדוק צריך להיות מותר
אפילו בדיקה דאורייתא.
ונראה להסביר הרמב"ם ודברי האדמו"ר ובתחילה נביא לשונו
בסי' תלט ס"ד "שני צבורים אחד של חמץ ואחד של מצה ושני
בתים אחד בדוק ואחד שאינו בדוק ובאו שני עכברים זה נטל
חמץ וזה נטל מצה וכל אחד נכנס לבית אחד ואין ידוע לאיזה
בית נכנס זה שנטל חמץ אם כבר ביטלו או שיכולים עדיין
לבטל שאין כאן אלא ספק דברי סופרים או שהוא ככר קטן שיש
כאן ב' ספיקות להקל אין צריך לחזור ולבדוק ואף על פי
שבשעה שנכנס כל ככר לבית אחד נולד לו הספק על כל ככר
אם הוא חמץ או מצה וא"כ הרי ידוע לנו שלכל בית נכנס ככר
ספק חמץ אף על פי כן אין הבית עומד בחזקת שאינו בדוק ולא
נגרעה חזקת בדיקתו ע"י ספק חמץ שנכנס לתוכו אלא א"כ נולד
לו הספק כשהי' הככר במקום שקבוע שם חמץ ודאי שהספק
הנולד במקום קביעת החמץ כיון שהחמירה בו תורה שלא לילך
בו אחר הרוב שאף שהרוב הוא מצה אף על פי כן נידון כמחצה
על מחצה החמירו בו חכמים גם כן ואמרו שספק זה מגרע חזקת
בדיקת הבית ,אבל שאר ספיקות שלא נולדו במקום שקבוע שם
חמץ ודאי לא החמירו בהם חכמים כל כך שיוציא הבית מחזקת
בדיקתו".
וכוונתו דבעצם בדיקה נתקנה על הספק ולכן בתחלה בבית
שאינו בחזקת בדוק אפילו בספק דרבנן מחמירים .אבל אם כבר
בדק ,א"כ הבית בחזקת בדוק ,וא"כ בב' בתים הבית בחזקת
בדוק ולכן אין מקום להחמיר ולבדוק שכאן לא שייך התקנה
של בדיקה מפני שהבית בחזקת בדוק ולא כמו שלמד בדבר
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שמואל בדברי האדמו"ר שהטעם מפני החזקה שלפי"ז אפילו
בדאורייתא צריך להיות מותר .אלא הטעם שאם יש חזקת בדוק
להבית אין דין בדיקה מפני שהוי ספיקא דרבנן ומקילין בזה
כמו שכתבה הגמרא שם דף י תחילת ע"א לענין ב' בתים אטו
בדיקת חמץ דאורייתא דרבנן הוא דמדאורייתא בביטול בעלמא
סגי ,בטעם שאין חיוב בדיקה מפני שהבית בדוק אין חיוב
בדיקה בסד"ר וכמו שכתב האדמו"ר לעיל בסי' תלג קו"א אות
ו' .אלא במקום שהוי קבוע וקבוע עושה מחצה על מחצה ויש
בו כח למעט הרוב החמירו חכמים גם שספק זה מגרע חזקת
בדיקת הבית .אבל שאר ספיקות שלא נולדו במקום שקבוע שם
חמץ ודאי לא החמירו חכמים כל כך להוציא הבית מחזקת
בדיקתו.
ובזה יתבאר מה שהקשה הלח"מ הנ"ל בענין פסקי הרמב" ם
שכל הבעיות בגמרא לענין ספק אם צריכים בדיקה פסק
לחומרא והבעיה בככר בפי נחש שהשאלה שאם צריך לשכור
חבר להוציא מפיו פסק לקולא ולשיטתו שבדיקה נתקנה על
הספק צריך להיות לחומרא גם ככר בפי נחש ותירץ וז"ל דאיכא
חילוק בין ספק דענינא לספיקא דדינא דבדיקת חמץ נעשית על
ספק הכונה היא ספק דכשהם מצריכין לבדוק בית זה הוא
משום ספק אי איכא בו חמץ או לא שהוא ספק דענינא וג"כ
בכל ספק דענינא כי האי מחמרינן אבל כשאין ספק בענינא אלא
ספיקא דדינא כמו ספק התיקו דבעיין דהוי ספק אם הדין כך או
לאו ודאי דבהא אזלינן לקולא דלא דמי לספיקא דענינא
דנעשית הבדיקה מתחלה מחמתו.
וצלה"ב מה החילוק בין ספק במציאות לספיקא דדינא ,אבל
לפי הנ"ל מבואר כשיש ספק אם העכבר הכניס הככר והוציאו,
זה גדר בדיקה על ספק אם יש חמץ או לא ועל זה נתקנה
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הבדיקה על הספק ,משא"כ כשיש ספק בדינא אז השאלה אם
יש התקנה של בדיקה בתחלה בזה פסק לקולא.

ב' אופני הסתכלות בקודש הקדשים
הרב מ"מ שי' גארדאן
משפיע בישיבה

במס' מידות פ"ד מ"ה :ולולין היו פתוחין בעליה לבית קודש
הקדשים שבהן היו משלשלין את האומנין בתיבות כדי שלא
יזונו עיניהם מבית קדה"ק .ובפירוש הרא"ש שם ואעפ"י שאין
בו מעילה ,איסור מיהא איכא.
וצריך עיון מהגמ' ביומא דף נ"ד ע"א דאיתא "בשעה שהיו
ישראל עולין לרגל מגלגלין להם את הפרוכת ומראים להם את
הכרובים שהיו מעורין זה בזה ואומרים להן ראו חבתכם לפני
המקום" עכ"ל .ולכאורה אם יש איסור לזון את העינים מבית
קדה"ק איך עשו כן בשביל עולי רגלים?
ואולי יש לחלק בין הזנת עינים שהוא רק למלא את הסקרנות
של האומן דאסור ובין ראיה בשביל להראות חבתן לפני המקום
שגורם להתחזקות באהבת הקב"ה .וכמבואר על פסוק כמים
הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם.
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ואולי יש לקשר זה עם מה שמצינו )בשיחת י"ב תמוז תשמ"ה(
ביטויים הכי חריפים לגבי הכניסה לחדר הרבי הנק' אצל
חסידים קודש הקדשים )כמבואר בארוכה בסיפורו של החסיד
ר' אברהם דובער ב"ר ירמי' בהתמים( ,ואעפ"כ בשיחת ש"פ
חוקת ט' תמוז ה'שי"ת )נדפס בתורת מנחם התועדיות ח"א עמ'
 (125שיבח הרבי מאד את הזכות לעלות לתורה בחדרו של
הרבי בו התפלל ולמד ובו התקשר עם בחי' היחידה עם כו"כ
מישראל שקיבל ליחידות? אלא צ"ל שיש הפרש גדול בין
כניסה סתם לזון את העינים או למלא את הסקרנות ובין כניסה
כדי לנצל את הקדושה שישנה בקודש הקדשים להתחזק
בעבודת השם ע"י כניסה זו או הסתכלות זו .ומזה יש הוראה
למעשה עבור הנכנסים כיום לקדה"ק -לחדר היחידות של כ"ק
אדמו"ר )או אפי' המסתכלים לתוכו( שיש לחשוב קודם לאן
נכנסים ובשביל מה נכנסים ושלא יהיה ביאה ריקנית ח"ו.

ביאור שמא ימצא גלוסקא יפה
הת' דוד שי' לו
תלמיד בישיבה

א.
פסחים ו" :הבודק צריך שיבטל מאי טעמא ...אמר רבה גזירה
שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתי' עילוי' .וכי משכחת לי'
ליבטלי'? דילמא משכחת לי' לבתר איסורא ולאו ברשותי'
קיימא כו'"
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והנה מהלשון "דלמא משכחת לה לבתר איסורא" משמע
שההו"א "וכי משכחת לי' לבטלי'" הוא קודם זמן האיסור.
ולכאורה פשיטה שהמדובר הוא לאחרי זמן האיסור דאם הוא
קודם זמן האיסור צריך רק לבערו ואין צריך לבטלו )מעיקר
הדין( ,ומה היה הקס"ד שהקושיא דכי משכחת לי' לבטלי'
איירי גם קודם זמן איסורו? והוה לי' לתרץ בפשטות "כי
משכחת לי' לא ברשותי' קיימא ולא מצא מבטיל" ולהשמיט
התיבות "דלמא )משכחת לי'( לבתר איסורא" שמשמע שבהו"א
המדובר קודם זמן האיסור?
וביותר מוכרח דגם בקס"ד היתה החשש שימצאנה דוקא לאחר
זמן האיסור ,מדברי רש"י בד"ה ודעתי' עילוי' וז"ל "חשובה
היא בעיניו וחס עליה לשורפה ומשהה אפילו רגע אחד ונמצא
עובר עליה בב"י ובב"י אבל משבטלה אינו עובר דלא כתב אלא
"תשביתו" עכ"ל .ואי נימא דבקס"ד חששו שימצאנה קודם זמן
האיסור א"כ למה עובר אב"י אם "משהה אפי' רגע אחד"?
ואפי' אם נדחוק שבקס"ד חששו שימצאנה בשעת זמן שריפת
חמץ ג"כ לא נעלה ארוכה ללשון רש"י דהרי ידועין דברי
המנ"ח בדעת רש"י דתשביתו מחייב שיהי' מושבת בזמן
האיסור וא"כ זמן הביעור הוא קודם זמן האיסור ולא יעבור
אב"י אם "משהה רגע אחד".
ומוכרח א"כ מדברי רש"י דגם בקס"ד חששו רק שימצאנה
לאחר זמן האיסור ,והדרא קושיא לדוכתא אלשון הגמ' דלמא
משכחת לי' לאחר זמן איסורא.

ב.
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ולכאורה אפשר לתרץ לפי דברי הר"ן ד"ה בודקין )בראש
מסכתין( בהא דאפשר לסמוך על הבדיקה אע"פ שאפשר שיש
עוד חמץ בביתו שאינו ידוע לו כי סמכה התורה על החזקות
"וכל שבדק אותן מקומות שרגיל להמצא בהן חמץ יצא ידי
חובתו ואין לו לחוש לככר בשמי הקורה" וגם מביא רש"י הנ"ל
ומדייק מזה שאין עוברין ב"י אלא א"כ שהה הא אם לא שהה
אינו עבר .ואמאי? אלא שהטעם הוא כי יש חזקה) .ולפי זה עוד
ראי' שרש"י מדבר לאחר האיסור(.
והנה היוצא מדברי הר"ן ,אם מצא אחר בדיקתו עוד חמץ ,אבד
חזקתו )חזקת בדוק( ומסתברא יותר לפי פי' הצל"ח שמקשה
וז"ל...." :נלע"ד דבשביל מצות עשה לא היו חוששין כלל
לחמץ שאינו ידוע ...ואמנם חמץ מיקרי איתחזק איסורא כמ"ש
המגן אברהם בסימן תל"ז סק"ד" עכ"ל וע"פ דבריו לעולם
עומד הבית בחזקת חמץ אלא הר"ן מחדש שאם בדק כל ביתו
כדבעי ולא מצא ,סגי הוא לפטור מאיתחזק איסורא של חמץ.
אמנם ,אם מצא אח"כ חמץ בהכרח שלא בדק כדבעי בכל ביתו
ולכאורה חזר בו חזקת איסור
נמצא ,אחד שמצא חמץ בביתו אחר בדיקתו אין לו מה לעשות
1
כ"א ביטול
ולכן היתה קושית הגמ' נהי שעכשיו שמצא חמץ אבד חזקתו
וחזר החזקת איסור ,ועכשיו חייב לבטל אבל למה צריכים לבטל
בשעת הבדיקה? וכי משכחת ליה לבטליה.
1

שצ"ע אם הוא יכול לבדוק) .דמסתברא לומר שמצא סמוך לזמן הביעור שאין לו פנאי
לבדוק כל ביתו פעם אחרת .ואעפ"כ אפ' היתה לו זמן עדיין צ"ע( אם מותר לו לבדוק כי
עכשיו שגילה מילתא שלא יכול לבדוק כדבעי ,מי אמרינן שסומכין עליו לבדוק עוד
הפעם .אבל אפשר אמרינן שרק התם לא בדק כדבעי ועכשיו יבודק כדבעי .אמנם אחרי
כל זה ,אפי' אמרים שנאמן לבדוק ,הרי מדברים כאן ש"דעת' עילוי" וחס עליה מלשרפה
)פירש"י הנ"ל ( ולכן לא רוצה לבער
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ומתרץ שבשלמא אם מצא קודם האיסור שאפשר לו לבטל,
אמנם דלמא משכחת לי' לבתר אסורא ולאו ברשותי' קיימא כו'
ולכן התקינו שלעולם לבטל בשעת הבדיקה שחוששין שמא
ימצא גלוסקא יפה כו' לבתר אסורא .
)וכ"ז רק אם אין לומדים כפי' הראשונים שהגלוסקא באה
ממקום שאין מכניסין בי' חמץ דא"כ לכאו' לא אבד חזקתו(.
ג.
אמנם ,קשה לפרש כך בהר"ן כי זה שמביא ענין "חזקתו בדוק"
הוא לתרץ על מה שאין עוברין על "גלוסקא יפה" ונמצא
בדבריו בהדיא שמציאת גלוסקא אין רעיותא להחזקה ואדרבא-
החזקה מועיל שאין עובר למפרע!
ואע"פ שאפשר לומר כוונת הר"ן הוא רק שאין עוברין למפרע
ועדיין מכאן ולהבא הוא מודה שאין מועיל חזקתו ולכן הי'
צריך לבדוק וכפי שמצינו בשו"ע רבינו הזקן סימן תל"ט ס"א
וס"ד וז"ל בס"א ...ובית זה כיון שראינו שהכניס עכבר ככר
לתוכו הרי הוא עומד בחזקת שאינו בדוק שאף שככר זה הוא
ספק חמץ ספק מצה מכל מקום כיון שבודאי נכנס ככר זה שהוא
ספק לבית זה אחר בדיקתו הרי נגרעה חזקת בדקתו ...וז"ל
בסעיף ד' :שני צבורים אחד של חמץ ואחד של מצה ושני בתים
אחד בדוק ואחד שאינו בדוק ובאו שני עכברים זה נטל חמץ
וזה נטל מצה וכל אחד נכנס לבית אחד ואין ידוע לאיזה בית
נכנס זה שנוטל חמץ...וא"כ הרי ידוע לנו שלכל בית נכנס ככר
ספק חמץ...ואם נולד לו הספק כשהי'ה הככר במקום שקבוע
שם חמץ ודאי...החמירו בו חכמים גם כן ואמרו שספק זה
מגרעה חזקת בדיקת הבית .ולכאורה כ"ש וק"ו אם ודאי חמץ
נכנס.
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מ"מ יש לחלק כאן כי אין אדה"ז מדבר כשמצא אלא כשנכנס –
ולכן אם לא מצא החמץ הרי הככר ודאי בביתו .אבל כשמצא
יכול להוציא חמץ זה מביתו מיד .ואדרבה זוהי כל גדרו חזקת
בדיקה שאף שיש חמץ שאינו ידוע אין עוברים אלא על חמץ
שמצינו בבדיקה.
ויש לדייק ברש"י "ומשהה אפי רגע אחד ונמצא עובר עליה
בב"י כו'" שלכאורה תיבת "עליה" יתירה היא שהו"ל לכתוב רק
"עובר בב"י ...אלא בא לרבות שעוברים על גלוסקא זה ולא על
שאר ביתו .היינו שאין עובד חזקתו -גם יש לדייק מפרש"י ריש
מסכתין ד"ה בודקין "כדי שלא יעבור עליו בב"י וב"י"
שלכאורה ג"כ יתירה וקמ"ל כנ"ל.
וכן מצינו גם בתוס' ד"ה על ובדק ולא אשכח וז"ל תימה אפי'
לר"מ דאמר לעולם היא בחזקת טומאה...ונפקא מינה לטהרות
שנעשו על גביו הכא גבי בדיקה כיון שבדק ולא מצא מה יעשה
אם יצריכוהו לבדוק פעם שניה נמי לא ימצא עכ"ל נמצא
כשמצא גלוסקא בתוך פסח אין נגרעה חזקת בדיקתו וצריך רק
להשבית חמץ זה .וא"כ אם מצא החמץ בערב פסח צריכים רק
לבער אותו )או לבטל כפרש"י שחס מלשרפי' כו'( ואין חייב
לבטל כל ביתו והדרא קושיא לדוכתא למה הי' עובר אב"י אם
משהה רגע אחד וכו'?
ד .והנה ז"ל התוס' חכמי אנגלי' :שמא ימצא גלוסקא יפה.
פירוש קודם זמן ביעור .פירוש רש"י שמא ישהא אותה אפילו
רגע וישכח לבטלה ויעבור על לאו ,דאם לא ישכח ויעשה
במזיד אם כן משמר הוא ,אלא שמא ישכח עכ"ל
והנראה בביאור הדברים שלפי תוס' חכמי אנגלי' יש חידוש
גדול בענין ביטול :דמשום ששכח לרגע א' שוב לא יזכור עוד
לבטל – וא"כ אין קשה מהו החשש אם ימצא חמץ קודם זמן
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ביעור כי החשש אינו שישהה ויהי' עובר מיד בהזמן ששהה
אלא שישהה מלבער אפילו רגע אחד וישכח מלבטל חמצו! כי
דבר קל לשכוח לבטל )וראה תוס' רבינו פרץ מה שמביא בשם
רבינו יחיאל מפריש( והזכירה תלוי בההתעסקות בביעורו
ועכשיו ששהה בתוך הביעור הסיח דעתו ולפועל אינו מבטלו
גלוסקא זו אף שיזכור לשרוף שאר חמצו אח"כ.
ולכן הקשו "כי משכחת לי' לבטלי'" כי הרי יכול לבטלו מיד
כשימצא וא"כ לא יגרע מביטולו הרגיל בזמן ביעור ומתרץ מ"מ
אם לא בטל בשעת הבדיקה כגזירת רב אפשר שיהי' עובר כי
"דלמא משכחת לי' לבתר איסורא ,ולאו ברשותי קיימא ולא
מצא מבטיל" ונמצא עובר בב"י .

בענין ברכת על ביעור חמץ
חיים שניאור זלמן שי' שטראקס
תלמיד בישיבה

בסי' תל''ב בקו''א ס''ק )א( מחדש אדמוה''ז דבר שאינו מבואר
באחרונים ,ושלכן לא הכניס את זה בתוך פנים השו''ע .וזהו
תוכן דבריו בקיצור ,ובתוספת בי' קצת.
ובהקדים כדי לעזור להבנת הדברים נעתיק דברי הרא''ש
בפסחים פרק א' סי' י' .וז''ל :ומה שאין מברכים על ביעור חמץ
בשעה חמישית בשעה שהוא מוציא החמץ מן הבית והוא מצוה
מן התורה כדכתיב ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם
ודרשינן לעיל דביום הראשון הייו בי''ד .אומר אני דהוצאת
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החמץ מן הבית קודם זמן איסורי' לא נפיק מתשביתו  ...ומה
שמוציאים אותו מן הבית היינו שלא יעבור עליו ב''י ואין
מפורש בו מצות עשה מן התורה שיהא מצוה לברך עליו .ומן
הראוי שיברך קודם בדיקה .עכ''ל בהנוגע לענינינו.
מי ששכח לעשות ברכה בדיקת חמץ בלילה ,הנה דעת הב''ח
והחוק יעקב שאינו יכול לברך ביום כשמבער החמץ ,ודעת
הט''ז והמ''א שיעשה ברכה ביום כשמבער החמץ .דעת
אדמוה''ז הוא שאם עושים הביעור כמו שנוהגים ,בסוף שעה
חמישית שיעשה ברכה בלי שם ומלכות ,ואם עושה הביעור
מתחלת שש כמו שהוא מעיקר הדין ,שיעשה ברכה כהלכתה
בשם ומלכות.
ועם היות שאנו נמשכים אחרי פסקי הט''ז והמ''א ,הנה יש
לפרש שגם המ''א ס''ל כן .ובנוגע לשיטת הט''ז הרי הטעם שלו
כי ס''ל כהרא''ש שב''י וב''י מדאורייתא מתחיל מחצות )שלפי
זה ב''י וב''י מדרבנן הוא משעה שש – ולכן יש חיוב ביעור
מדרבנן ,כדי שלא יבוא לידי ב''י וב''י ,בסוף חמש – ולכן ס''ל
להט''ז שמברך כשמבער בסןף חמש( אבל אנן לא ס''ל
כהרא''ש בזה אלא כהרמב''ם ונושאי כליו והמ''א שב''י מתחיל
רק מבערב ולכן א''א לברך )בשם ומלכות( כשמבער בסוף
חמש.
יסוד שי' אדמוה''ז בנוי על הרא''ש .וז''ל אדמוה''ז :איך יברך
על ביעור )בסוף חמש – המעתיק( כיון שאינו מצווה לבער
עדיין )כי החיוב תשביתו מדרבנן מתחיל רק בשעה שש –
המעתיק( והרי זה כאמצע השנה וכן כתב הרא''ש בהדיא עכ''ל.
אדמוה''ז מביא ראי' מהרא''ש ,שכשמבער חמץ לפני הזמן
שמחויב לבער ,אין זה נק' מצוה שיש לעשות ברכה ע''ז .כיון
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שהקדים הביעור ועדיין לא הגיע הזמן של החיוב והמצוה נמצא
שאין כאן מצוה ובמילא אינו יכול לעשות ברכה על זה.
ומוסף אדמוה''ז וז''ל :אלא דס''ל )להרא''ש( שמשההגיע שבע
עובר עליו ב''י וב''י מה''ת ומשהגיע שש עובר עליו ב''י וב''י
מדרבנן ,וא''כ מן הדין צריך לבערו בסןף ה' כדי שלא יעבור
עליו כשתגיע שעה ו' ,ואפילו הכי כתב )הרא''ש( דאין לברך
ע''ז .עכ''ל.
מזה אנו רואים שאדמוה''ז לומד בהרא''ש ,שבסוף חמש אין
לעשות ברכה כיון שאין כאן מצוה מן התורה ,וגם מצד מצוה
דרבנן ,שגם עליהם מברכים ,אין כאן מצוה לברך עליו בסוף
חמש )וכמו הט''ז בהס''ד שלו בפי' הרא''ש( .והגם שלדעת
הרא''ש יש חיוב מן התורה לבער החמץ בסוף שש כדי שלא
לעבור ב''י וב''י ,ומדרבנן יש חיוב לבער בסוף חמש כדי לא
לעבור ב''י וב''י מדרבנן .עכ''ז חיוב שרק בא למנוע שלא יבוא
לידי איסור אינו נק' מצוה שעליהם תקנו חכמים ברכת המצוות.
]אח''כ בקו''א מביא אדמוה''ז פי' הט''ז בהרא''ש )ועד''ז
כנראה הוא פי' הב''ח( שאם מחויב לבער אפי' בשביל למנוע
איסור )דאורייתא או דרבנן( זה נקרא מצוה ואפשר לעשות
ברכה )ואולי הפי' שבטח תקנו חכמים מצוה כדי שלא יבוא
לידי איסור( .אלא שאפילו הט''ז ס''ל היסוד שהביא מהרא''ש
שלפני הזמן שמחויב לבער אין זה נק' מצוה לברך עליו ,ורק
בסוף חמש שאז הוא מחויב לבער שלא לעבר ב''י מדרבנן,
להט''ז זה נק' מצוה שאפשר לברך עליו.
אבל להלכה זה אינו משנה כ''כ אם נפרש בהרא''ש כהט''ז או
כאדמוה''ז ,כמו שמסיק אדמוה''ז שלהלכה לא ס''ל בהנוגע
לזמן של ב''י וב''י כהרא''ש ,כנ''ל[.
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קיצור :אדמוה''ז מביא הוכחה מהרא''ש שלפני הזמן של
מצוות וחיוב ביעור )או רק חיוב ביעור( אין לברך.
ובחי' ר' שמואל הקשה על אדמוה''ז ,איך מביא ראי' מהרא''ש
שאין לברך על ביעור לפני הזמן ,כי הרא''ש רק מדבר שמצד
מצוה דאורייתא אין כאן מצוה לעשות עליו ברכה ,אבל אחרי
שתקנו חכמים בדיקה הרי ביעור שוה לבדיקה ,ואפשר לעשות
ברכה על הביעור .ולכאורה נראה שכרגיל בכגון דא שהרבה
מהמקשים על אדמוה''ז שלא למדו דברי אדמוה''ז על אתר
בעיון הראוי.
ובנדו''ד הרי אדמוה''ז ידע שי''ל בהרא''ש שמצד מצוה דרבנן
צריך לברך ,כי הרי זהו דעת הט''ז שאדמוה''ז מביא דבריו.
שרק עם כל זה מוכח מהרא''ש שלפני הזמן שיש חיוב ]ומצוה[
לבער החמץ אין הביעור נק' מצוה לברך עליו ,הן מצד מצוה
דאורייתא והן מצד מצוה דרבנן .ומאיפה לנו לחדש מדעתנו
שבנוסף לחיוב לבער החמץ בשש מדרבנן ,יש גם מצוה מדרבנן
– בלי חיוב – לבער החמץ בין זמן הבדיקה עד שש .ועם היות
שכל מטרת הבדיקה הוא הביעור ,אבל כל דבר בזמנו ,הבדיקה
הוא בלילה והביעור הוא בזמן שמחוייבים לבער ,בשש .וכן גם
משמע מפשטות המשנה ומה שמשייר יניחנו בצנעה ,היינו
שאינו מבער עכ''פ כל החמץ עד למחר ואז הוא הזמן שמבער
הנשאר מחמצו – שבלי ביעור כל המץ שלו אין זה נק' ביעור.
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בענין לא תשחט על החמץ
הת' יהונתן שי' וואלער
שליח בישיבה

בגמרא דף ה ע"א ,אחרי שמביא כמה הוכחות דזמן ההשתה
הוא משש שעות ולמעלה ,איתא "רבה אמר מהכה 'לא תשחט
על חמץ דם זבחי' לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים"
וברש"י ד"ה לא תשחט "שחיטת הפסח זמנה שבע שהיא בין
הערבים שכבר נוטה החמה לצד השקיעה ...מכי משחרי כותל
דהיינו מחצות ואילך וגרמינן מינה דשחיטת התמיד מתחילת
שבע וקשיא לן התם מתני דתמיד נשחט כשש שעות ומחצה
וכו'"
פ' דזמן שחיטת הקרבן פסח הוא כשמתחיל הכותלים לשחור.
ודומה לקרבן התמיד דזמנו מתחילת שבע "מכי משחרי כותלי".
ובתוס' ד"ה 'לא תשחט' "הקשה רשב"א היכי יליף מהכה
דחמץ אסור משש שעות ולמעלה והא זמן שחיטת הפסח אחר
התמיד הוי והתמיד ששחטו לפני חצות פסול וא"כ זמן שחיטה
לא הוי מיד אחר חצותעד כדי שחיטת הקרבן התמיד וי"ל כיון
דדיעבד אם שחט הפסח קודם תמיד כשר כדתנן התם חשיב זמן
שחיטה מחצות ואילך".
והיינו דמקשה איך חשבינן זמן שחיטת הפסח מחצות ואילך
אם צריך עדיין להקריב קרבן התמיד והרי מ"ע דתשביתו אינו
יכול להתחיל מיד בשש? ומתרץ דמכיון שבדיעבד אם הקדים
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ושחטו לפני התמיד מיד בשש מועיל ,ולהכי חשיב זמן שחיטה
מיד בשש.
וצ"ל (1 :מה השתו תוס' בין שאלתם לתירוצים ז"ל ,הרי
בפשטות גם בקושייתם ידעו דחשיב זמן שחיטה מחצות,
ושמועיל בדיעבד ,וא"כ מה קא סברו?  (2נראה בדברי רש"י
דאינו ס"ל כתוס' ולא הרגיש לקושייתם .דהנה כתב "והרי הכי
אמרינן בפ' אמר להן הממונה מכי משחרי כותליה צלותיה
דאברהם וגרמינן מינה בשחיטת התמיד מתחילת שבע וכו"
דהיינו שלא רק שאין זמן התמיד סתירה לזמן הפסח ,אלא
אדרבא ,ה"ה ראי' גמורה דזמנו של הפסח מחצות ואילך!
)ובפרט שמאריך ומביא קושיא מהגמ' שם בנונה לתמיד,שבבית
המקדש שחט בשש ומחצה( .ולפ"ז צ"ל במה תלוי מחלוקת
רש"י ותוס' הנ"ל?
וי"ל שקושיא אחת מתרצת חברתה ,ובהקדים :דהנה ידוע
הקירת המנ"ח 1בגדר המ"ע דתשביתו דהאם הוא א( שיהא
החמץ מושבת ,דאינו חייב לבער החמץ אם אין לו אלא דמספיק
לקיים המצוה באופן דשב ועל תעשה וע"ד מצות אסור מלאכה
בשבת שאם ישב בטל כל השבת כולה עדיין קיים המצוה .או ב(
שהיא בגדר קום ועשה וישנו חיוב לבער החמץ בפסח ,והיכא
דאין לו חמץ לא קיים העשה .וכמו מי שאין לו בגד בת ארבעה
כנפות ,דנהי דאינו עובר מ"מ לא קיים העשה .ושם מבאר דבזה
תלוי מחלוקתם ,דרש"י ס"ל דביטול הוא ביטול בלב היינו
משום דס"ל שתשביתו היא שו"ת וא"כ סגי ליה בזאת שמסלק
א"ע מבעלות על חמץ ,דלגביו הוי כעפרא.

1מצוה ט' ס"ק א' וכעיו זה כתיב בחדושי הגר"ח
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משא"כ לתוס' ,דס"ל דמצות תשביתו הוא קו"ע ,לא די בזה
שלגבי האדם אינו כחמץ ,אלא צ"ל מצות השבתה על החמץ
גופא ולכן ס"ל שביטול הוא הפקר שגוף החמץ מופקר.
וי"ל דהנ"מ בזה הוא בעינן זמן בעורו .דמכיון שתוס' ס"ל
דתשביתו הוא קו"ע ,א"כ המצוה הוא רק לאחר זמן האסור
)וכמ"ש התוס' ד :ד"ה וכתיב אך ביום ועיין שם בתוס' ר"פ "
דלא צוה הכתוב לשרפה אלא לאחר זמן אסורו" דמבאר באורך
איך דאינו שייך לאסור חמץ לפני זמן האסור( דכ"ז שאינו אסור
לא שייך ציווי לבער .משא"כ לרש"י מכיון שכל ענין הביאור
שיהי' מושבת ועומד כשיגיע זמן האסור ע"כ לדעתו זמן
הביאור הוא לפני זמן האסור דווקא.
ולפי כל הנ"ל ישובו בי' הקושיית הנ"ל .דלתוס' מכיון שס"ל
שתשביתו היא קו"ע א"כ אין חיוב ההשבתה מתחיל אלא רק
כשיתחיל האסור ,והיינו הזמן דהפסח נשחט דאזי מסתברא
שמתחיל הציווי דתשביתו ,ןכמ"ש בתוס' הבא לאחר"ז ד"ה זמן
שחיטה .וא"כ מקשה שפיר דאינו זמנו מיד בשש אלא אחרי
כשסיים עבודת התמיד דוקא שאז חל עליו החיוב לבער) .וע"ז
מתרץ דמכיון שבדעבד אם שחט קודם לכן ה"ה מועיל ,וא"כ
ליחשב זמן שחיטה מיד בשש .ז"א דאז חל ג"כ החיוב לבער על
אף דאין נשחט עדיין ,דאמנם בפועל לא היה צריך לחול עליו
מצות השבתה משום שעדיין אינו שוחט הפסח ,עכ"ז מכיון
שאם שכח היה מועיל לשחוט עכשיו בשש ,חשיב שפיר זמן
שחיטה וחל עליו החיוב לבער(

משא"כ לרש"י דס"ל שהוא בגדר שב ועל תעשה הרי אין
קושיא מזה דבתחילת שש שוחט התמיד .ואדרבה ה"ה ראי לזה
דצריך להשבית .דמזה שהיה ראוי לשחוט הפסח מתחילת שש
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אלא דצריך להקדים התמיד ,אי"ז סותר כלל שהרי בין כך היה
משבית לפני שעה שביעית ,ואח"כ ה"ה עסוק בשחיטת התמיד.
וע"כ זמנו בתחילת שעה שביעית.
ובמילים אחירות לתוס' אמנם משש ולמעלה הוא זמן שחיטה,
אבל הו"א דזמנו המיוחד דתשביתו הוא דווקא לאחר התמיד,
דאזי חל עליו החיוב בפועל להסיר חמצו .משא"כ לרש"י אין
כאן קס"ד בין זמן המיוחד לשאינו מיוחד מכיון שמושבת
ועומד לפני שש שעות לכל אופן.

חמצו של נכרי עושה לו מחיצה
הת' מרדכי יאיר שי' שחט
נו"נ ושליח בישיבה קטנה

א .במס' פסחים ו ,א איתא "אמר רב יהודה אמר רב המוצא
חמץ בביתו ביו"ט כופה עליו את הכלי אמר רבא אם של הקדש
הוא אינו צריך מאי טעמא מיבדל בדילי מיניה ואמר רב יהודה
אמר רב חמצו של נכרי עושה לו מחיצה עשרה טפחים משום
היכר ואם של הקדש אינו צריך מאי טעמא מיבדל בדילי מיניה"
ועיין ברי"ף שכ' "אמר רב יהודה אמר רב המוצא חמץ ביום
טוב כופה עליו את הכלי ואמר רב יהודה אמר רב חמצו של
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נכרי עושה לו מחיצה י' טפחים" .ולא הביא הדין דשל הקדש
אי"צ מחיצה ,וכן הרא"ש לא הביא הדין דהקדש ,וצ"ע.
ב .והנה לגבי דין השני דחמץ של נכרי צריך לעשות מחיצה ואם
של הקדש אי"צ ,יש לבאר למה השמיטו הרי"ף והרא"ש הדין
דהקדש ובהקדם ,דעיין ברש"י ד"ה חמצו של נכרי "המופקד
אצלו ולא קיבל עליו אחריות דמותר להשהותו" .והיינו דרש"י
לשיטתו )לעיל ד"ה יחד לו בית( דחמץ שקיבל אחריות אין לו
תקנה ואפי' אם יחד בית לנכרי חייב לבערו וא"כ הא דבמוצא
חמץ של נכרי צריך מחיצה ע"כ איירי כשלא קיבל עליו
אחריות ,דאל"כ חייב לבערו )וגם א"א לומר שיבטל החמץ
וכמ"ש רש"י ד"ה כופה עליו את הכלי ,משום דהתם איירי
בחמץ שלו אבל על חמץ של נכרי שקיבל עליו אחריות העלה
2
השאג"א סי' עז דאין ביטול מועיל לחמץ שקיבל עליו אחריות
– וראה מש"כ אדה"ז בקו"א סי' תמ סקי"א בהגהה(.
אמנם עי' בר"ן ד"ה חמצו של נכרי וז"ל "ואחרים פירשו
דעושה לו מחיצה עשרה וסגי בהכי אע"ג דקביל עליה אחריות
שכיון שייחד לו מקום תו לא מקרי גבולך ועל הדרך שפירשתי
למעלה" .עכ"ד .והיינו דלפי שיטת ר"ת וסייעתו דיכול לייחד
בית בשביל חמץ של נכרי שקיבל עליו אחריות ,וא"כ י"ל דדין
דחמץ של נכרי עושה לו מחיצה עשרה הוא )אף( בחמץ שקיבל
עליו אחריות.

2ומכאן יש להקשות על שיטות האחרונים דסברי דביטול מועיל על חמץ שקיבל עליו
אחריות דא"כ מה הכריח רש"י לומר דהא דעושה לו מחיצה לחמץ של נכרי היינו כשלא
קיבל עליו אחריות דוקא נימא כשקיבל עליו אחריות ואיירי כשביטל )וי"ל בדוחק דרש"י
סובר דאין חשש אצל חמץ שקיבל אחריות אם ביטל משום שזה הפסד לו  -וכמ"ש
אדה"ז בקו"א עי' לק' הערה  .(3ויש להעיר דמש"כ השאגת אריה דאין ביטול מועיל
לחמץ שקיבל עליו אחריות כ"כ אליבר לשיטת תוס' דביטול מטעם הפקר אבל עדיין צ"ע
אי סבר כן בשיטת רש"י וצ"ע.
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ג .והנה עיין בטור סימן תמ דגוי שהפקיד חמצו אצל ישראל
"אם אינו חייב באחריותו אינו חייב לבערו. .וצריך לעשות
לפניו מחיצה גבוהה עשרה טפחים כדי שלא ישכח ויאכלנו"
ובב"י שם כ' שזה כפירוש רש"י והביא בשם המ"מ דשיטות
הבעל העיטור ורמב"ן דבלא קיבל עליו אחריות לא בעינן
מחיצה עשרה "ובקיבל עליו אחריות די לו ביחד בית ובמחיצת
עשרה" עיי"ש.
ועי' בב"ח שהקשה על הטור דאחר שהביא ב' דיעות )שי' רש"י
ושי' ר"ת( אם יכול ליחד בית לחמץ שקיבל עליו אחריות )ועל
שי' ר"ת כ' הטור שלזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל( ,א"כ למה
סתם דבריו דבעינן מחיצה עשרה כשלא קיבל אחריות כדי שלא
ישכח ויאכלנו ,די"ל דבכדי שלא ישכח ויאכלנו די במחיצה
אפי' פחות מעשרה ואפי' בכפיית עליו סגי )כמו מוצא חמץ
ביו"ט( ,אלא דחמץ שקיבל עליו אחריות דלפי שיטות ר"ת
וסייעתו דיכול ליחד בית להנכרי ,ובעינן דליהוי רשות של גוי
מיוחד לו ,לזה צריך מחיצה של עשרה משום בכדי לעשות
רשות בפנ"ע ,דכל פחות מעשרה אינו רשות בפני עצמו .אבל
חמץ שלא קיבל עליו אחריות נימא דלא צריך מחיצה של עשרה
ע"כ קושייתו.
ומבואר מדברי הב"ח דלפי השיטות דייחד בית מהני לחמץ
שקיבל עליו אחריות ,י"ל דהא דבעינן מחיצה של עשרה אינו
משום שלא יבוא לאכלו )'משום היכר'( אלא בכדי לעשות
רשות בפנ"ע ,דקיי"ל דכל פחות מעשרה אינו רשות.
)ותירץ הב"ח דמאחר שהתוספות לא נחלקו על פירוש רש"י
גבי עושה מחיצה של עשרה לחמץ של נכרי ,שפירש רש"י שזה
כשלא קיבל אחריות וכן מסתימת לשון הרא"ש משמע דאף על
חמץ שלא קיבל אחריות צריך מחיצה של עשרה .והא דבעינן
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עשרה כ' דמצינו כה"ג בלחי ,דלחד מ"ד לחי נעשית רק משום
היכר ואעפ"כ צריך עשרה(.
ועיין בב"ח סוד"ה ויראה לי שכ' דלדעת העיטור והרמב"ן דלא
בעינן מחיצה של עשרה אלא לחמץ שקיבל עליו אחריות
סוברים טעמא דמחיצה בכדי לעשותו רשות בפנ"ע .ע"ש.3
ד .ועפי"ז י"ל הא דלא הביא הרי"ף דבהקדש לא צריך לעשות
מחיצה .דלפי טעם זה דהא צריך דמחיצה הוא משום בכדי
לעשות רשות בפנ"ע בשביל החמץ שקיבל עליו אחריות ,א"כ
הקדש שאינו חייב לבער ,דשלך אי אתה רואה אבל אתה רואה
של אחרים ושל גבוה) ,לעיל ה ע"ב( אי"צ מחיצה ויכול להיות
ברשותו .וכיון שכבר הביא הרי"ף הך דין דאינו חייב לבער
חמץ של הקדש לא הוצרכו להביא הדין דאי"צ מחיצה ,4וק"ל.5

3וכבר העיר הב"ח )בתירוצו( מלשון הגמרא דטעמא דצריך לעשות מחיצה הוא "משום
היכר" וכ' "אכן באלפסי לא כתוב משום היכר".
4אלא דעדיין צע"ק ,דלמה הגמ' הביא הך דין דחמץ של הקדש אי"צ מחיצה ,דמאי
קמ"ל הא כבר תנא דאינו חייב לבער חמץ של הקדש ,ואיך קס"ד שיהא צריך מחיצה לזה.
ועיין בלשון הב"ח שם ומבואר שגורס הא "דאם של הקדש הוא אינו צריך" שהוא מימרא
דרבא )וכ"ה במוצא חמץ ביו"ט ,דרבא קאמר דאם של הקדש אי"צ כלי( וא"כ אולי י"ל
דרב יהודה אמר רב ורבא פליגי בטעמא שתיקנו מחיצה ,דרבא סבר דטעמא משום היכר
ולכן הוצרך לומר דשל הקדש אי"צ דקמ"ל דבדילי מיניה אבל רב סבר דטעמא משום
לעשות רשות בפנ"ע ופשוט דעל הקדש אי"צ מחיצה.
ובאמת קשה לשיטות דצריך מחיצה רק כשקיבל אחריות לפי הגירסה שלנו דטעמא
משום היכר ,דמ"ש חמץ שקיבל עליו אחריות דשמא יבוא לאכלו מחמץ שלא קיבל
אחריות ,ואדרבה אין החשש כ"כ אצל חמץ שקיבל עליו אחריות ,דזהיר יותר שלא יבוא
לאכלו דהפסד לו שיצרך לשלם וכמ"ש אדה"ז בקונטס אחרון סי' תמ או"ק י"א בסוף
הגהה ע"ש.
5אבל בדעת הרא"ש צ"ע אם יכול לומר כן ,שכבר דייק הב"ח בתירוצו )הובא לעיל
בפנים( דמסתימת לשונו משמע דצריך מחיצה גם לחמץ שלא קיבל עליו אחריות וכן דייק
הקרבן נתנאל אות ש' אבל כ' דבקיצור פסקי הרא"ש משמע דצריך מחיצה דוקא כשקיבל
עליו אחריות ומסיים בצ"ע.
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אמנם כד דייקת דלדעת הרי"ף א"א לומר כן ,דהנה הרי"ף לא
הביא הך ברייתא דיחד לו בית ,וטעם הדבר כתבו האחרונים
)עי' בש"ג ובב"ח שם ועוד( משום שסובר הרי"ף כדעת רש"י
דהא דיחד בית מיירי כשלא קיבל עליו אחריות ,ועל חמץ שלא
קיבל אחריות כבר כתב הרי"ף דאינו זקוק לבער דשלך אי אתה
רואה אבל אתה רואה של אחרים )ועי' בר"ן שמבאר לשי' רש"י
מאי קמ"ל אם יחד לו בית ע"ש(.
וא"כ אאפ"ל לדעת הרי"ף דטעמא דמחיצה של עשרה שהוא
בכדי לעשות רשות בפנ"ע ,דלדידיה חמץ שקיבל עליו אחריות
אף אם שייחד הבית ועשה רשות בפנ"ע ע"י מחיצה חייב לבער.
ועדיין קשה למה לא הביא הרי"ף הא דשל הקדש אי"צ
מחיצה ,6וצ"ע.

6

אבל לשי' הרא"ש דיחד בית מהני לחמץ שקיבל עליו אחריות )וכמו שכ' הטור הנ"ל(
י"ל ביאור הנ"ל ,ועי' מש"כ בהערה .3
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ברש"י ד"ה קרי' רחמנא
הת' יעקב יהושע שי' גורענסון
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' ב ע"א "מיתבי ויקרא אלקים לאור יום" אלמא אור
יממא הוא ?...אלא הכי קאמר קריי' רחמנא לנהורא ופקדי'
אמצותא דיממא" פירוש רש"י ד"ה קרי' רחמנא לנהורא-אלא
קרא לבריאה המאירה שברה מהוד מעטה כבודו".
וצ"ע קצת למה כתב רש"י כל האריכות מהו הבריאה המאירה
ומאיפה בראה?
וי"ל שכיון שפסוק זה מדובר ביום ראשון למע"ב לפני שנעשו
השמש וירח ביום רביעי ,לכך הוקשא לרש"י איזה
בריאההמאירה קרא הקב"ה "לפקדי' אמצותא דיממא"?
)בשלמא לפני המסקנא דקס"ד שאור הוא "קריאת שם" 7של יום
יכול לומר שברא ביום ראשון הוא המציאות של "יום" -שהיום
הוא בהיר מצ"ע ועש"ז נק' יום .מא"כ הכה שמסיק הגמ'
שהאור הוא בריאה ,לכן הקשה רש"י מהו האור לפני בריאת
השמש?
ולכן תירץ רש"י "הבריאה המארה שברא מהוד מעטה כבודו"
כמו"ש בב"ר ג' ד' "מלמד שנתעטץ בה הקב"ה כשלמה והבהיק
הברו מסוף העולם ועד סופו" ,זהו הבריאה המאירה ד"פקד
אמצותה ביממא".

7רש"י ד"ה קרי
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אם צריך לבדוק אחר הפסח
הת' גבריאל אברהם שי' שוויי
תלמיד בישיבה

א .כתוב במשנה ''אור לי''ד בודקין את החמץ'' וברש"י ד''ה
בודקין'' :שלא יעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא'' .מתוך דברי
רש”י אנו רואים שני דברים ,א( שהבדיקה מועיל שלא יעבור על
בל יראה מן התורה ב( שלכן אנו בודקין ולא סומכין על הביטול
)רש"י לפי שי' הר"נ ותוס'( .בהתאם לזה יש ג' שיטות .1 .הר''ן-
שמא הביטול לא יהיה בלב שלם .2 .ר''ע מברטנורא -שמא
יחזור בו .3 .תוס' ר'פ בשם רבינו יחיאל מפארי''ש -שאם לא
יהיה מעשה )כמו בדיקה( ויהיה רק דיבור )הביטול( יכול
לשכוח לבטל.
ב .הקשו תוס' על רש"י ,דלכאורה כיון שמדאורייתא ביטול
בעלמא סגי ,למה צריך לבדוק? ולכן פירשו שהבדיקה )דידן,
אחרי הביטול( הוא מדרבנן 1כדי שלא יבוא לאכול חמץ בפסח.
הטעם למה תוס' לא רצו לפרש כרש"י )אע"פ שיש לו טעמים
לזה שאינו יכול לסמוך על הביטול כנ"ל( הוא ,כי זה שהר"ן
ביאר "שלא יהי' בלב שלם" הוא לפי שטתו ,שהדין ביטול הוא
דין מיוחד לפסח ,והוא תלוי בלב האדם )כמו שמדייק רע"א
ד"ה בר"ן כתב בטעמא( ,כמו שכתב רש"י דף ד :ד"ה בביטול:
"והשבתה בלב היא השבתה" .משא"כ תוס' )דף ד :ד"ה
1אבל ודאי יש מקור לבדיקה מן התורה ,מזה שהגמרא דף ד :כתוב "כיון שבדיקת חמץ
מדרבנן ,דמדאורייתא ביטול בעלמא סגי" שזהו רק אם ביטל .אבל אם לא ביטל ,ודאי
צריך לבדוק ולבער מן התורה.
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מדאורייתא( סוברים שהוא מדין הפקר ,שהוא תלוי בדיבורו של
האדם ,ולא בהלב .ולכן לא שייך הטעמא "שלא יהי' בלב שלם"
לגבי הפקר.
וכן ר"ע מברטנורא ,שביאור "שיכול לחזור בו" הוא מפני
שבביטול )דבר שבלב( יכול לחזור בו משא"כ הפקר) .ובדרך
אגב ,זה שהר"נ לא ביאר כר"ע מברטנורא "שיכול לחזור בו",
אפ"ל שהוא מפני שהר"ן סבר שבשעת מעשה של הביטול הוא
דבר שבלב ,אבל אח"כ ,יש דין של דבר הפקר ,ואינו יכול לחזור
בו כדבר הפקר .משא"כ ר"ע מברטנורא סבר שביטול הוא דבר
בלב מתחילתה עד סופה(.
ולהביאור של תוס' ר"פ בשם ר' יחיאל מפרי"ש יש לומר שתוס'
לא סברו שהבדיקה היא רק מפני שאנו חוששים שמא ישכח
לבטל.
ג .אחד מהנפקא מינות בין רש"י לתוס' הוא בפ' המשנה בדף י
"לא בדק בתוך המעוד יבדוק לאחר המועד" וכתבו התוס' ד''ה
ואם -ש''לאחר המועד צריך לבדוק'' הוא לאחר הרגל ,משא"כ
לפי רש"י הוא לאחר שש שעות עד שתחשך) .ולפי זה ,לרש"י
אינו צריך לבדוק אחר הפסח( .ותוס' ביאר ,שזהו מפני שלפי
רש"י ,הטעם של בדיקה היא )כנ"ל( "שלא יעבור על בל יראה
בל ימצא" ,וכיון שלאחר הפסח אינו חייב על בל יראה ,אינו
צריך לבדוק .אבל לאידך ,תוס' סוברים שהטעם היא "שלא יבא
לאכלו" ,כיון שאחר הפסח עדיין יש חשש של "אכלו" צריך
לבדוק.
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ד .והנה ,בחידושי תלמיד הרשב"א משמע שלמד רש"י באופן
אחר ,שיש לחמץ שתי מצות ,הלאו ד"בל יראה" ועשה
ד"תשביתו" דתרגמינן "תבטלון" .דהיינו שהביטול הוא עשה
מן התורה )בלא שום קשר לאסור דבל יראה( ,והחכמים תקנו
בדיקה כדי שלא יעבור על הלאו ד"בל יראה" ,והיינו שכן למד
ברש"י ד"ה "בודקין" שכותב "שלא יעבור על בל יראה ובל
ימצא" שהוא תקנת כחמים לבד .ודייק נמי מהגמרא דף ד:
"כיון שבדיקת חמץ מדרבנן ,המנינהו רבנן בדרבנן".
ואכן בגמרא דף י):הנ"ל "לא בדק בי"ד ,יבדוק בתוך המועד"
וכו( מפרש חידושי תלמיד הרשב"א "בתוך המועד" כלומר
בתוך הרגל" ,ולאחר המועד" הוא לאחר הפסח .וטעם הדבר
הוא שאע"פ שהבדיקה הוא בשביל הלאו ד"בל יראה" ,ואחר
פסח ליתא להא איסורא ,מ"מ חייב לבער משום קנס דעבר על
העשה ד"תשביתו" ,והלאו דבל יראה.
ה .והנה ,הרמב"ם הלכות חו"מ פ"ב ה"א כתב" :מצות עשה מן
התורה להשבית החמץ ...שנאמר "ביום הראשון תשביתו שאור
מבתיכם" ומפי השמוע למדו שהראשון זה הוא יום י"ד .ראי'
לדבר זה מה שכתוב בתורה 'לא תשחט על החמץ דם זבחי".....
עכ"ל .והנה ,המקור לזה שהיום הראשון הוא ערב פסח ,הוא
בגמרא דף ה": .אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם”
מערב יום טוב ,או אינו אלא ביום טוב עצמו ,ת"ל 'לא תשחט
על החמץ דם זבחי' לא תשחט הפסח ועדיין החמץ קיים ,דברי
ר' ישמעאל .ר' עקיבא אומר אינו צריך ,הרי הוא אומר 'אך
ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם' וכתיב 'כל מלאכה לא
תעשו' ומצינו להעברה שהיא אב מלאכה" ע"כ.
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והנה ,זה שר' ישמעאל למד דהשבתה בי"ד מהפסוק "לא
תשחט" ולא מהפסוק ד"תשביתו" ,אפשר לומר כי ר' ישמעאל
סבר ש"תשביתו" הוא הביטול .והיינו שזהו המחלוקת בין ר'
ישמעאל ור' עקיבא בגדר המ"ע דתשביתו .ר' ישמעאל סבר
שענינו הוא ביטול )ולכן הבדיקה הוא מדרבנן ,(2ור"ע סבר
שהוא ביעור .ולכן ר"ע מוכיח מזה שאינו יכול לבער ביו"ט
עצמו ,וע"כ התשביתו הוא בעי"ט .משא"כ לר' ישמעאל שסבר
שהוא ביטול ,אין ראי' כלל מזה שלא יכול לבער ביו"ט )שאין
זה עיקר הענין דתשביתו(.
וזה שהרמב"ם הביא הפסוק דר"י )"לא תשחט"( ,אפשר לומר
שהוא מפני שפסק כר"י ש"תשביתו" הוא הביטול ,והבדיקה
הוא מדרבנן ,כמ"ש שם בהלכה ב' " :ומה היא השבתה זו
האמורה בתורה? שיבטלנו מלבו ויחשיב אותו כעפר"...
ובהלכה ג'  :ומדברי סופרים לחפש אחר החמץ במחבואות
ובחורים ולבדוק ולהוציא מכל גבולו" עכ"ל וק"ל.
והנה ,בפ"ג הל"ה" :לא בדק בשעת הביעור ,בודק בתוך החג,
עבר הרגל ולא בדק ,בודק לאחר הרגל כדי שיבער מה שימצא
מחמץ שעבר עליו הפסח ,מפני שהוא אסור בהנאה ".והלכה ו'
 :ואם בדק לאחר הרגל אינו מברך" .וביאור המגיד משנה ,דזה
שאינו מברך על הבדיקה לאחר הרגל הוא כי הבדיקה הוא רק
"כדי להבדיל בין חמץ זה שעבר עליו הפסח לחמץ אחר וא"כ
איך מברך על ביאור חמץ .אבל בתוך הרגל שהוא מצוה שלא
יראה חמץ ברשותו ודאי יש לו לברך" עכ"ל.
2

לכאורה יש להקשות ,דעדיין אינו מובן למה ר' ישמעאל לא למד מפסוק ד"תשביתו"
עם הפירוש של "ביטול" ,כי ביום טוב אינו יכול לבטל ג"כ )עיין ברמב"ם פ"ג ה"ח(?
אבל באמת אינו קשה כלל ,כי זה דאינו יכול לבטל ביום טוב הוא מפני שעבר הזמן של
איסור ולכן אינו ברשותו לבטלו ,עיין שם .אבל הכא ר' ישמעאל ור' עקיבע דוברים לפני
המסקנא מתי הוא הזמן איסור ,ואדרבה הם מביאים פסוקים לפסוק מתי הוא הזמן איסור.
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דהיינו ,שהמגיד משנה ביאר את שיטת הרמב"ם ,שהטעם של
בדיקה בפסח עצמו הוא כדי שלא יעבור על "בל יראה"
)מדרבנן כנ"ל כיון שאינו רואים כנ"ל שהוא סבר כר' ישמעאל
שסבר שהבדיקה הוא מדרבנן )עיין שם לעיל( ואעפ"כ כתב
המגיד משנה "בתוך הרגל שהוא מצוה שלא יראה חמץ"
דהיינו כהרשב"א שסבר שהוא מדרבנן )אבל( כדי שלא לעבור
אבל יראה עיין שם לעיל( ,ואחר הפסח הטעם הוא "שלא יבא
לאכלו" כתוס' )עיין שם בלשונו "שהרי בכל אותו זמן הוא
אוכל חמץ ,ואין הבדיקה אלא להבדיל בין חמץ שעבר עליו
הפסח לחמץ אחר.("....
אבל הכסף משנה פליג על המגיד משנה וביאר את שיטת
הרמב"ם ,שהוא )כולו( כחדושי תלמיד הרשב"א ,שהטעם של
הבדיקה לאחר הרגל הוא קנס דקנסינן לי'.
ו .והנה,לדעת הר"ן אפשר לפרש המחלוקת בין ר' ישמעאל
ור"ע הנ"ל ,שלכ"ע תשביתו הוא ביטול ובדיקה .אלא שר'
ישמעאל סבר ,שכיון שביום טוב יכול לבטל ,אע"פ שאינו יכול
לבדוק ולבער ,מ"מ זה שהתורה נתנה לנו שני האופנים דהיינו
ביעור וביטול ,הוא כדי להגיד לנו שאם רוצה להשבית את
החמץ לפני פסח ,יכול לבער ,אבל אם רוצה להשבית בתוך
הרגל ,אינו יכול אלא לבטל לבד ולא לבדוק .ולכן מפסוק זה
אין שום ראי' שביום טוב עצמו אינו יכול להשבית את החמץ
אלא בערב יום טוב )כיון שיכול לבטל( ור"ע סבר ,שכיון
שהתורה אמרה "תשביתו" שפירושו לבטל ולבער )שניהם(,
לכן צריך לומר שתורה דברה בשעה שיכול לעשות שניהם,
דהיינו בערב יום טוב ,ולא ביום טוב עצמו )שיכול לעשות רק
א' מהם )ביטול( לבד(.
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ז .לסיכום :לפי רש"י )ע"פ שיטת הר"ן ועוד( אינו צריך לבדוק
אחר הפסח כיון שהבדיקה הוא רק כדי שלא יעבור אבל יראה,
ואחר הפסח אין שום חיוב.

• לפי רש"י )ע"פ חידושי תלמיד הרשב"א( צריך לבדוק
אחר הפסח ,מפני שאע"פ שהבדיקה הוא )מדרבנן( כדי
שלא יעבור אבל יראה ,מ"מ קנס קנסינן לי'.
• לפי תוס' צריך לבדוק אחר הפסח מפני שהבדיקה הוא
כדי שלא יבוא לאוכלו ,דאיכא חשש זו גם לאחר
הפסח.
• לפי הרמב"ם )ע"פ שיטת המגיד משנה( הטעם של
הבדיקה בתוך הפסח הוא כדי שלא יעבור )מדרבנן(
אבל יראה )בח"ת הרשב"א( ,והבדיקה אחר הפסח
)שצריך לבדוק אחר הפסח( הוא כדי שלא יבוא
לאוכלו )כתוס'(.
והכסף משנה ביאר את הרמב"ם כולו כח"ת הרשב"א.
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בענין פירות גינוסר בירושלים
הת' גדלי' שי' הרץ
תלמיד בישיבה

בפסחים דף ח ע"ב איתמר א"ר אלעזר שלוחי מצוה אינן ניזוקין
לא בהליכתן ולא בחזירתן כמאן כי האי תנא וכו' אין לי אלא
בהליכה בחזרה מניין ת"ל ופנית בבוקר והלכת לאהלך מלמד
שתלך ותמצא אהלך בשלום וכי מאחר דאפילו בחזירה בהליכה
למה לי לכדר' אמי דאמר ר' אמי וכו' אמר ר' אבין בר רב אדא
אמר ר' יצחק מפני מה אין פירות גינוסר בירושלים כדי שלא
יהו עולי רגלים אומרים אלמלא לא עלינו אלא לאכל פירות
גינוסר בירושלים דיינו נמצאת עלייה שלא לשמה.
וקשה כמה קושיות:
א( מהוא השייכות מזה דאמר ר' יצחק לגמרא זו כלל?
ב( מהו הלשון בגמרא "אלמלא לא עלינו אלא לאכול
פירות בירושלים דיינו" יאמר הטעם "שה'עליה לרגל'
יהיה שלא לשמה?
ג( ועוד מהו הלשון "נמצאת עלייה שלא לשמה" או
יכתוב 'נמצאת עלייה וחזרה שלא לשמה' או לא יאמר
כלום אלא "נמצאת שלא לשמה"?
הנה באגדות המהרש"א מתרץ השייכות של זה דר' יצחק
לגמרא שלנו דעיקר מצוות עליית רגלים לשמוח שם במצוות
הפירות שהם הביכורים ומעשה שני ולשמוח שם בהם העני
והגר והלוי באכילתן והיא עלייתן לשם שמים משא"כ מי שאין
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לו קרקע שלא יכול לקיים כל זה ועלייתו אינו לשם שמים ומפי
זה נסמך כאן מפני מה אין פירות גינוסר ברושלים כדי שלא יהו
עולי כו' דהינו שלא תהא עלייתו שלא לשמא אלא לשמוח עם
פירות שהביא לשם מצות ביכורים ומעשה שני הגדלים בקרקע .
אבל הפנ"י מקשה דלא שייך הך מימרא דר' יצחק לכאן כלל
ואומר שהמהרש"א בחדו"א הרגיש בזה ודחק לפרש .ומפרש
דדרשינן בגמרא מ"ופנית בבוקר והלכת לאהלך" שילך וימצא
אהלו בשלום ,היינו לבתר דכתיב "לא יחמוד איש את ארצך"
ודרשינן מיניה שעל ידי מצוות הרגל לא יבא לידי נזק כלל,
וא"כ יפה אמר הכתיב "ופנית והלכת לאהלך" ,והיינו עצה
טובה קמ"ל שבבוקר מיד לאחר שקיים מצוות עליית הרגל ילך
וישוב לביתו ,ואז בוודאי ימצה אהלו בשלום דשלוחי מצווה
אין נזקין לא בהליכה ולא בחזרה .משא"כ אם יתמהמה אחר
הרגל בירושלים כדי להנות מטובה ולאכול מפרותהם ,שוב אינו
מובטח שינצל מין הנזק ,וע"ז מייתי שפיר הך מימרא דר' יצחק
שמפני כך תקנו שלא יהי' פרות גנוסר בירושלים ,מהאי טעמה
גופא שלא יבוא עולי הרגל לידי תקלה וע"י כך לא ימצאו
אהליהם בשלום ,דהוי כעולה שלא לשמה ויעשה ח"ו תורת
משה פלסטר במאי שהבטיחם לא יחמוד איש את ארצך.
ולכאו' יש להסביר השייכות של ר' יצחק עם הגמ' שלנו ,כי
מדברי ר' יצחק שאומר "נמצאת עלי' שלא לשמה" אנו רואים
שס"ל כרב ולכן מדגיש שהעלי' הוא שלו לשמה .כי זה יכול
לגרום שיהא נזקים כיון שהעלה שלא לשמה .משא"כ בחזרה,
אם הוא לשמה אינו משנה לנזקים כי בחזרה ,בין כה ,שלוחי
מצוה יכולים לינזק כדרב .ובזה יתורץ גם שאלה הג'.
אבל עדיין צ"ע למה באמת הפנ"י והמהרש"א לא תירצו כן?
וי"ל עכ"פ לפי המהרש"א דעדיין יוקשה קושיא הב' .ולכן נראה
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לתרץ קויא הב' והג' באו"א .דהנה י"ל שבאמת בשהולך
לראות את הבית המקדש הולך לשמה וג"כ חוזר לשמה ,דבגלל
זה הולך לירושלים ואינו הולך בגלל הפירות .אלא אם יהי' שם
פרות גנוסר ויאכל ממנו ,הרי לאחר שיחזור למקומו יאמר
אלמלא לא עלינו אלא לאכול פירות גינוסר דיינו שהיה הולך
בגלל הפרות לבד וא"כ מוציא ההליכה מלהיות לשמה אבל
החזרה נשאר לשמה ,דבאמת הלך לשמה וחזר לשמה ,אלא
שמוציא ההליכה מלהיות לשמה.
ובזה מתורץ הקושיות:
א( .הלשון אלמא כו' שבאמת עלו לשמה אלא שאומרים
אלמלא לא עלינו אלא לאכול פירות גנוסר בירושלים דיינו,
ב( ונמצאת עלי' שלא לשמה אבל החזרה הוא לשמה דבאמת
כל ההליכה והחזרה הוא לשמה אלא דאם יהי' פירות גנוסר
בירושלים יאמר אלמלא כו' ונמצאת עלי' שלא לשמה.
ג( וכיון שזהו הטעם שאמרו עלי' שלא לשמה אין כאן שום ראי'
שהם סוברים כרב ,והילכך צ"ל כהמהרש"א אבל להפנ"י
שמפרש שיתמהמה אחר הרגל לאכל מפירותהם ,הטעם הוא
דהתורה לא יהי' לשמה וא"כ צ"ל כהמהרש"א.
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שיטת רשי בהקס"ד דהגמ' "קמ''ל אפי'
לילות"
הת' דוד שי' לו
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' דף ד ע"ב "חמץ משש שעות ולמעלה אסור מנלן
אמר אביי תרי קרא' כתיבי :כתיב "שבעת ימים שאור לא ימצא
בבתיכם" ,וכתיב "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם",
הא כיצד? לרבות י''ד לביעור''
הנה מצינו שתי שיטות בהסברת קושיית הגמ' ''הא כיצד":
רש”י מפרש שיש סתירא בין שתי הפסוקים וז''ל "שבעת ימים
שאור לא ימצא בבתיכם –אפי' שעה אחת בתוך השבעה ימים
וכתיב "אך ביום הראשון תשביתו– הרי שהה בו שעה אחת!?"
עכ"ל .ותוס' מפרש )באופן הא'( "דמיתורא דקרא קדריש".
ועל קושיא זו מתרץ הגמ' שהפסוק השני “אך ביום הראשון”
בא לרבות יום י"ד ,ש"יום הראשון" הוא יום הראשון קודם לכל
שבעה –היינו שצריכים להשבית החמץ בערב יו"ט.
ומקשה הגמרא דאין מוכרח לומר כן שהרי אפשר ש"אך ביום
הראשון" בא לרבות ליל ט"ו שאין אנו יודעים עדיין שליל ט''ו
נכלל בהאיסור ,שסק''א שמכיון שכתיב "שבעת ימים'' דמשמע
שדוקא בימים חל האיסור ולא בלילות ,ולכן רשאי להמתין
לבער את החמץ עד )לפני( הבוקר ,וע"ז קמ''ל פסוק השני
שהאיסור )והצריכותא להשבית( מתחיל מהלילה.
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והנה הקמ''ל לפי תוס' הוא שהפסוק השני בא לרבות את הלילה
כנ"ל.
ולפי רש"י :אם המשמעות ב"אך ביום הראשון" הוא בי"ד "הרי
שהה בו שעה אחת" ,וא"כ ע"כ צ"ל שהכוונה הוא לפנ"כ,
והיינו בליל ט"ו .ולפ"ז אין הכרך לפרשו שבא לרבות י"ד דוקא
לבעור.
אמנם צ"ב בדברי רש"י ,שאפילו אם נומר שהפ' ב"אך ביום
הראשון" הוא ליל ט"ו כנ"ל ,עכ"ז אכתי יש משמעות "באך"
שיש שעה אחת שהחמץ נמצא בתוך השבעת ימים ,ועדיין ישנו
סתירה בין הפסוקים?
ויש לומר דאינו קשה כלל ,דאה"נ שאך ביום הראשון בא
לרבות לילות אבל הכוונה דשבעת ימים הוא רק בשבעת
"ימים" בלבד ולא בלילות .ונמצה דחל התשביתו מהלילה,
משא"כ האסור דלא ימצא אינו מתחיל אלא ביום.
והגם שלכאורה דוחק לפרש כן דהשמשמעות לשון הגמ'
ד"סד"א ימים כתיב ימים אין לילות לא" )היינו ימים מפסוק
"שבעת ימים" והגמ' ממשיך ש(קמ"ל אך ביום הראשון לרבות
ליל ט"ו" ,דהיינו שילפינן מ"אך" כו' זמן האסור ד"לא ימצא"
שכולל הלילות!
ואין לתרץ שהגמ' מדובר שפירוש של אך ביום הראשון הוא
שהחמץ יהי' מושבת עדיין בזמן האיסור שא"כ הו"ל לתרץ כן
מיד בהשאלה של "הא כיצד"! )היינו שאע"פ ש"יום הראשון"
הוא יום ט"ו עדיין אין סתירא מפני שהפסוק מדבר רק שהחמץ
יהי' כבר מושבת כשמגיע ליום ט"ו( דאם נפרש שהכוונה
בתשביתו הוא שהי' כבר מושבת מיד נופל השאלה דשהה בו
שעה אחת!
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אמנם י"ל דהאמת הוא כן ,שכשהגמ' אמרת “קמ"ל אפי'
הלילות” אין הכוונה שנשתנה זמן האיסור ,דלא רק ימים אלא
לילות ,אלא דהקמ"ל מ"אך ביום" הוא שההשבתה שקודם
לשבעת הימים מתחיל בליל ט"ו" ,קמ"ל לילות".
ולפ"ז א"ש ואין כאן סתירה כלל .דאע"פ שהאסור מתחיל בליל
ט"ו .מ"מ עדיין לא חל האסור דשבעת ימים ,וע"כ לא "שהה בו
שעה אחת" ומותר להשבית קודם האסור ,דהרי זהו הגדרת
ההשבתה שיהא מושבת ועומד לפני זמן האיסור.
וכ''ז לפי שי' הראשונים עפ''י פי' רש”י) .וראה שו''ת הר''ן סי'
נ''א(.
אמנם כ''ז הוא ביאור הקס"ד דהגמ'  ,ולמסקנא אך ביום
הראשון'' בא לרבות יום י''ד.

במ"ע של תשביתו לשיטת אדמוה"ז
הרב יוסף יצחק שי' שטראקס
ר"מ בישיבה

הנה המנ"ח במצוה ט' שקו"ט אם מ"ע של תשביתו הוא מ"ע
של קום ועשה או בשב ואל תעשה .ועיי"ש שמסביר שלשי'
תוס' שתשביתו אין כוונתו ביטול ,כי אחר חצות אי אפשר
לבטל ,מוכח מזה שס"ל שתשביתו הוא מצוה בקום ועשה.
משא"כ לשיטת רש"י שתשביתו כוונתו ביטול ,תשביתו הוא
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בשב ואל תעשה ,דהיינו שרשותו יהא נקי מחמץ שלו ,וזה
מתחיל אחר חצות .ונמצא שפעולת ההשבתה חייבים לעשות
לפני חצות ולכן אפשר לומר שכוונת הכתוב בתשביתו הוא
ביטול.
וכמו"כ פירש בהרמב"ם ,שס"ל בפ"ב שהשבתה של תורה הוא
ביטול ,שדעת הרמב"ם שתשביתו הוא בשב ואל תעשה .ובזה
מתרץ שיטת הרמב"ם שב"י וב"י לא הוי ניתק לעשה של
תשביתו ,כי במ"ע של שב ואל תעשה )שאין מצוה בהפעולה
שעושה כדי לבא למצב של שב ואל תעשה( לא הוי ניתק לעשה
.
]ועיין בחידושי ר' חיים שס"ל שמ"ע של תשביתו הוי איסור
עשה דהיינו לאו הבא מכלל עשה לדעת רבנן ובזה מתרץ שיטת
הרמב"ם הנ"ל[
ועי' במנ"ח שם שהקשה לשי' תו' שתשביתו הוא בקום ועשה
אחרי חצות ,איך ביטלו חכמים ועקרו מ"ע דאורייתא מכל וכל
וחייבהו לבער החמץ לפני חצות? ועיי"ש מה שתירץ .ובאמת
יוקשה ביותר איך נקבע המנהג שאנו נוהגים לבער החמץ לפני
שעה שישית ,ועי"ז אנו מבטלים את המצוה דרבנן לבער בשעה
שישית?
ובשי' אדמוה"ז נראה:
א.
בסי' תמ"ו ס"ב כותב אדמוה”ז שלפני זמן הביעור לא עשה
מצוה כלל בבדיקתו וביעורו משא"כ כשמגיע זמן ביעורו ,או
אולי כשמגיע ליל פסח ,ואין בנמצא אצלו חמץ קיים למפרע
מצוה בביעורו ,עיי"ש היטב .ובזה מתורץ קושית מנ"ח הנ"ל כי

71

קובץ דרך המלך

אחרי תקנת חכמים של ביעור בשעה ו' ,וגם לפי מנהגינו
שמבערים בסוף ה' ,כשמגיע חצות ואין לו חמץ קיים המ"ע של
תשביתו מדאורייתא.
אבל עדיין צריך ביאור ,שלכאו' כיון שלפני זמן ביעורו לא הוי
מצוה בביעורו כיון שזה לפני זמן המצוה] ,ועי' בסי' תמ"ה ס" א
שאין חיוב לבטל החמץ מה"ת לפני שעה שביעית [,א"כ איך
נעשה מצוה למפרע אחרי זמן ביעור על הפעולה שלו לפני זמן
ביעורו?
ולכן נר' שאדמוה"ז ס"ל שבמ"ע של תשביתו ישנם ב' חלקים
הקום ועשה והשב ואל תעשה.
ולכן אין שום חיוב לבער מה"ת לפני חצות כי זמן המצוה זה
אחרי חצות .והגם שמצד המצוה שיש בו שב ואל תעשה שיהא
נקי מחמץ ,צריך לכאו' לבער מן הדין לפני חצות )ועיין בסימן
תל"ב בקו"א ס"ק שכ"ה באמת לשיטת הרא"ש שס"ל שב"י
וב"י מתחיל בחצות( ,עכ"ז לפני זמן חיוב המצוה אין שום חיוב
לעשות פעולת ביעור.
]והטעם ,כיון שהביעור הוא גם חלק מהמצוה וזמן המצוה
מתחיל אחר חצות ולכן אין חיוב לבער לפני חצות .ועצ"ע
בזה[.
אבל עם כל זה אחר חצות ,כשאין לו חמץ ומקיים החלק של
השב ואל תעשה של המצוה ,נמצא שמקיים חלק זו של המצוה
בזמנו שהוא אחר חצות .וא"כ גם התחלת המצוה שהוא פעולת
הביעור ,הגם שנעשה לפני חצות ולפני חיוב המצוה ,אבל הרי
זה ההתחלה של מצוה שקיים מטרתה וסופה בזמנה ,ולכן
התחלה נגררת אחרי הסוף ונק' חלק מהמצוה.
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בסגנון אחר :מצות ביעור יש בו פעולת המצוה שהוא פעולת
ההבערה ותוצאת ומטרת המצוה שנשאר נקי מחמץ .המצוה של
ביעור לדעת אדמוה"ז ,כולל בתוכו לא רק חלק הפעולה של
המצוה אלא שגם תוצאת ומטרת המצוה ,שישאר בלי חמץ ,הוא
חלק מהמצוה.
ב.
בשי' הרמב"ם ,מהו הטעם שס"ל שב"י וב"י לא הוי ניתק
לעשה? ביאר אדמוה"ז בסי' תמ"ו בקו"א )ב( בשולי הגליון
שם ,לפי הגמ' בתמורה דף ד .וכפי בי' הגמ' שנמצא במהרש"א
חולין דף ב' ע"א ,כיון שהוי ב' לאוין ועשה א' ,העשה מנתק רק
א' מהלאוין ולכן א' מהלאוין אינו ניתק לעשה .ולכן בקנה חמץ
לוקה מ' )ולא פ' בשביל ב' הלאוין( לדעת הרמב"ם.
והנה קשה על דברי אדמוה"ז בשנים:
א.בלשון אדמוה"ז שכתב כדאמרינן בריש פ"ק דתרומה ועיין
במהרש"א ריש פ"ק דחולין .ע"כ.
ולכאו' כיון שההסברה שכתב אדמוה"ז למה עשה אינו מנתק ב'
לאוין הוא במהרש"א ,היה לו לאדמוה"ז לכתוב וכמו שכתוב
במהרש"א ולא ועי' במהרש"א?
ב .הרי תוס' בחולין דף פ"א ע"א כותב שהכלל של הגמ'
בתמורה שעשה אינו מנתק ב' לאוין הוא הוא רק בב' לאוין
הסמוכים משא"כ בב' לאוין שאינן סמוכין העשה מנתק הלאוין,
ולפי זה בב"י וב"י שהם אינם סמוכים העשה מנתק הלאוין,
ודלא כמ"ש אדמוה"ז?
והנראה שזהו כוונת אדמוה"ז במ"ש "ועי' במהרש"א" במקום
"וכמ"ש המהרש"א".
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כי כוונת אדמוה"ז הוא ,לא רק שהמהרש"א הוא המקור של
הסברה זו בגמרא ,אלא גם במה שמסיים המהרש"א ,שלפי
הסברה זו יש צ"ע בדברי התוס' שם דף ב' שלא השתמש
בסברה זו לתרץ הקושיא.
דהיינו שאדמוה"ז רוצה לומר לנו שבי' זה בהגמ' אינו לפי שי'
תוס' .ובאמת תו' לשיטתו שאומר בדף פ"א שב' הלאוין
המרוחקים כן ניתק לעשה ,ולכן אינו מתרץ בדף ב' כמו
המהרש"א ,ובאמת ס"ל שב"י וב"י הוי ניתק לעשה כמ"ש
בפסחים דף צ"ה ודף כ"ט ע"ב.
אבל הרמב"ם לדעת אדמוה"ז ילמד הסברת הגמ' בתמורה כפי
המהרש"א ,ולכן ס"ל שקנה חמץ לוקה ולא הוי ב' הלאוין ניתק
לעשה.
ואם כנים הדברים נצטרך לומר שמה שכתב אדמוה"ז שם ,וכן
הוא מוכרח ודאי עיי"ש ,כוונתו רק שזה מוכרח לדעת
המהרש"א ועצ"ע.
ג.
ממה שכתב אדמוה”ז בשולי הגליון שם שתשביתו מנתק א'
מהלאוין משמע שס"ל בהרמב"ם כפי' הב"ח בסי' תל"א,
שחולק על הב"י שס"ל שפי' הרמב"ם הוא שאין לביעור
ובדיקה עיקר בתורה ,וס"ל להב"ח שתשביתו משמע גם ביטול
וגם ביעור לדעת הרמב"ם .וזה שכתב הרמב"ם בפ"ב ומהו
השבתה שצוותה תורה שיבטל וכו' ,פי' הב"ח שכוונת הרמב" ם
שמספיק בביטול מה"ת ,ואין חייב מה"ת לבער כשמבטל לפני
חצות ,ושאז מקיים מצות תשביתו ע"י הביטול.
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וכן משמע בסי' תל"ג בקו"א )ג( שאדמוה"ז שפ' שולל רק דעת
המ"א בהרמב"ם שעוברים רק על חמץ ידוע ,אבל אינו מפרש
שם שלדעת הרמב"ם אפילו בדיקה אינו מועיל ,וכדעת הב"י
בהרמב"ם.
ולכאורה יש להביא ראי' לדעת הב"ח ואדמוה"ז מהרמב" ם
בפ"ג ה"ח ,שכתב וז"ל ולפיכך אם לא ביטל קודם שש ומשש
שעות ולמעלה מצא חמץ שהי' דעתו עליו והי' בלבו ושכחו
בשעת הביעור ולא ביערו הרי"ז עבר על לא יראה ולא ימצא
שהרי לא ביער ולא ביטל עכ"ל
והנה מלשון הרמב"ם שהטעם שעבר למפרע על ב"י וב"י הוא
משום שלא ביער ולא ביטל – דהיינו שלא עשה אחד משניהם,
משמע שאם הי' עושה אחד מהם אפי' רק )בודק ואח"כ( מבער
אינו עובר למפרע אפילו שלא ביטל .ןהטעם כיון שעשה מה
שציוה התורה בתשביתו לכן אינו עובר למפרע) .ומובן דיוק זה
הוא רק לפי נוסח שלנו בהרמב"ם(.
ועוד לפי ביאור אדמוה"ז והפר"ח בדעת הרמב"ם )דהיינו אם
שוללים פי' המ"א שכוונת הרמב"ם על חמץ ידוע( למה כתב
הרמב"םושכחו בשעת הביעור ,הרי צריך לומר ולא מצאו ,כי
אפילו לא שכח אלא שלא יכול למצא החמץ ג"כ עובר אם נאמר
כדעת הב"י שמה"ת רק פוטר עצמו ע"י ביטול?
נמצא מוכח לפי זה שדעת הרמב"ם שגם ביעור ובדיקה יש לו
יסוד מה"ת כדעת אדמוה"ז והב"ח.
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ישראל ושבת בן זוגים
הת' גבריאל אברהם שיחי' שוויי
תלמיד בישיבה

א.
בספר השיחות תשנ"ב פרשת תצוה סעיף י' 1אמר הרבי "יום
השבת קשור עם בחי' היחידה שבישראל כמארז"ל" 2אמרה
שבת לפני הקב"ה רבש"ע לכולן )ששת ימי השבוע( יש בן זוג,
ולי אין בן זוג )יחידה( ,א"ל הקב"ה כנסת ישראל היא בן זוגך"
כיון שגם כנסת ישראל היא "יחידה" כמו"ש "הן 3עם לבדד
ישכון" "כל 4האותיות מזדוגין חוץ מב' אותיות אלו )הן(...
)ש(אינן אלא לעצמן ,כך ישראל אינן ...אלא לעצמן" בחי'
היחידה" עכ"ל.
והנה מפשטות הלשון מובן שכשהביא הרבי ה)פסוק וה(מדרש
של "הן עם לבדד ישכון" ,זהו לבאר איך ישראל הם בחי'
יחידה ,אבל לכאורה יש כמה מקורות לזה שישראל נקראים
יחידה )"יחידה לייחדך") ,ומפסוק זה עצמו "הן עם לבדד
ישכון"( וכדומה( ולמה בירר להביא ה)פסוק "הן עם לבדד
ישכון" וה(מדרש "כל האותיות מזדוגין" כו'?

1

עמוד 421
2
ב"ר יא ח
3במדבר כג ט
4שמו"ר טז ז
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ב.
והנה על החלק הראשון של הנ"ל )"אמרה שבת לפני הקב"ה
רבש"ע ...ולי אין בן זוג )יחידה( ,א"ל הקב"ה כנסת ישראל היא
בן זוגך"( יש להקשות דלכאורה לאחרי ששבת וישראל הם בן
זוגים אחד אל חבירו )כמו שאר ימות השבוע יום ראשון ושני
וכו'( ,לכן איך יכול לומר עליהם שהם יחידה?
ואולי זהו מה שהביא הרבי הראי' מ"הן עם לבדד ישכון" "כל
האותיות מזדוגין חוץ מב' אותיות אלו )הן( ."...דהנה הפירוש
בזה הוא שכל האותיות כולן מזדוגין לעלות לעשר ,דהיינו א'
וט' ,ב' וח' וכו' )וכן י' וצ' ,כ' ופ' וכו' לעלות למאה( ,משא"כ
אות ה' שאין לה בן זוג לעלות לעשר לבד מעצמה .דהיינו שכדי
לעלות לעשר צריך שתי "ההי"ן" ,אלא ששתיהן הן באותו סוג
)כלומר ששתיהן הן אות ה' ,אבל צריך שתים לעלות לעשר )וכן
צריך שתי "נוני"ן" לעלות למאה(.
ועפי"ז יש לבאר שכמו"כ הוא בנוגע לישראל ושבת ,שכדי
להיות יחיד עם ה' )"יחידה לייחדך"( צריך שניהם -ישראל
ושבת ,אבל מ"מ הם מאותו סוג -יחידה.
ג.
ויומתק יותר בזה שהמדרש שם -לאחרי שביאר איך ש"כל
האותיות מזדוגין חוץ מב' אותיות הללו" -המשיך "אמר
הקב"ה ,כשם ששני אותיות הללו אינן יכולין להזדוג עם כל
האותיות אלא לעצמן ,כך ישראל אינן יכולין להדבק עם כל
העובדי כוכבים ומזלות הקדמונים ,אלא לעצמן מפרשים.
שאפילו שונא גוזר עליהם לחלל שבת ומבטל את המילה או
לעבוד עבודת כוכבים ,הם נהרים ואין מתערבים בהם שנאמר
"הן עם לבדד ישכון".
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בענין דעתו עילוי'
הת' שמואל יהודה שי' הרץ
תלמיד בישיבה

א.
איתא בגמ' דף ו ע"ב אמר ר' יהודה אמר רב הבודק צריך
שיבטל ,מאי טעמא ,אי נימא משום פירורין ,הא לא חשיבי כו'
אמר רבא גזירה שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתי' עילוי'.
וז"ל רש"י ד"ה ודעתי' עילוי' חשובה היא בעיניו וחס עליה
לשורפה ומשהה אפי' רגע אחד ונמצא עובר בבל יראה ובל
ימצא אבל משבטלה אינו עובר דלא כתב אלא תשביתו עכ"ל,
היינו שרש"י מפרש שלישנא דגמ' "גלוסקא יפה" הוא טעם על
ודעתי' עילוי'ה )שמפני שהוא גלוסקא יפה לכן ישהה רגע( פי'
כשמשהה רגע אחד עובר בבל יראה.
והנה בתוס' ד"ה ודעתי' עילוי' מפרש "ולא בטל מאליו כמו
פירורין" פי' שהגלוסקא שמצא אינו נחשב פירורין )לבטל
מאליו( ושמא יתעצל ולא יבער ונמצא עובר עלי'.
)והטעם שתוס' לא פירשו כרש"י הוא כמ"ש הפנ"י דלתוס' לא
בפושעים עסקינן שאינם רוצים לבטל וחוזרים וזוכים בחמץ.
אבל לרש"י הפי' דעתי' עילוי' הוא דחס עלי' לשרפה ,היינו
שיתן לנכרי או לבהמת הפקר ולא שרוצה להשהותו ברשותו
עיין שם(.
והנה לשיטת תוס' יוקשה לשון הגמ' "בגלוסקא יפה" ,והרי גם
בגלוסקא סתם אינו נחשב פירורין לבטל מאליו ולמה א" כ
דייקא הגמ' שימצא גלוסקא יפה דוקא? ועוד מהו פירושא
ד"ודעתי' עלי'" דהרי לשיטת התוס' אפי' כשאין דעתו עלי'
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חייב דאינו נחשב פירורין לבטל מאיליו? דלשיטת התוס' כל
החילוק הוא בהחפצא ,שאם החפצא יש לו חשיבות ,ואינו
כפירורין ,כמו גלוסקא סתם ,אינו בטל מאיליו אבל אם החפצא
אין לו חשיבות ,כמו פירורין ,הרי בטל מאליו .דהיינו שיש שתי
דרגות בלבד א( פירורין שבטל מאליו ב( כל דבר שאינן פירורין
ואינן בטלין מאליו .וא"כ מדוע לשיטת התוס' נקטה הגמ'
גלוסקא יפה דוקא?
והנראה לומר בשי' התוס' דס"ל דשאני פסח משאר ימות השנה,
דבכל השנה הנה תורת "פרורין" נקבע לפי גודל וחשיבות
החפצא דהלחם אם הוא בגודל מסויים פקע מיני' דין פירורין
ולא בטיל )וגם אם הוא מחשבהו בלבו ,בטלה דעתו לדעת כל
אדם( ,אבל בפסח כיון שבדק וגילה דעתו שאין רצונו בהחמץ,
הנה גם גלוסקא סתם דינה כפירורין ,ודוקא כשיש גלוסקא יפה
הוא דחיישינן דאולי כלפי גלוסקא יפה זו לא היתה גילוי דעת
דלא דניחא לי' ,ותו תלוי הדבר בדעתו ,ואי "דעתו עלוי' עובר
עליו.
ב.
אמנם צ"ע בביאור זה דהרי שיטת התוס' היא דביטול מדין
הפקר וצריך שיהי' דוקא בפה דהנה ז"ל תוס' בדף ד :ד"ה
מדאורייתא "פי' בקונטרס מדכתיב תשביתו ולא כתיב תבערו
אלמא השבתה בלב הוא וקשה לר"י דהאי השבתה הבערה היא
ולא ביטול דתניא בשמעתין רע"א אינו צריך הרי הוא אומר
תשביתו ומצינו להבערה שהוא אב מלאכה כו' ואומר ר"י
דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי מטעם דמאחר שביטלו הוי
הפקר ויצא מרשותו ומותר מדקאמרינן אבל אתה רואה של
אחרים ושל גבוה והא דאמרינן הפקר בפני שלושה מדאורייתא
אין צריך".
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אולם ,רע"א מקשה "כתב הר"ן דטעמא דצריך בדיקה אפי'
שכבר בטל לפי שביטול תלוי במחשבתן של בני אדם ואין
דעותיהן שוות ואפשר שיקילו בכך ולא יוציאו מליבן לגמרי
עיי"ש ולכאורה קשה הא כיוון דאומר בפיו שמבטלו אף
דבליבו אינו כן הוי דברים שבלב )ודברים שבלב אינם דברים(
ולא ביטל מחשבתו את דבריו וצ"ל כיוון דבאמת לשון ביטול
לא הווי הפקר ממש רק גילוי דעת למה שבליבו שאינו חושבו
ונחשב לו כעפרא וכיון דאילו דנין על מה שבליבו דהיינו בדרך
גילוי מילתא מה שבדעתו ואם בדעתו אינו כן אין על הביטול
כלום" .והיינו דלרש"י השבתה הוא ביטול ,ועיקרו הולך אחר
כוונת הלב .והא דאומרו בפה היינו גילוי מילתא בעלמא.
ולפ"ז משמע שתוס' סברי שביטול הוא מדין הפקר ,וכל הדינים
של הפקר חל עליו ,כולל גם שצריך להיות בדיבור דוקא .לכן
הקשו תוס' למה אין עושים ביטול בפני שלושה ) .משא"כ לפי
רש"י ביטול עיקרו בלב הוא ואין להם הדינים דהפקר(.
אמנם לפי"ז דתוס' ס"ל שהביטול צ"ל בפה דוקא ,תו הדר
קשיא לדוכתא דבמה נתבטל הגלוסקא שאינה יפה הרי סו"ס לא
אמר בפה שהוא מפקיר החמץ?
ג.
והנראה בזה דכל שיטת התוס' בענין ביטל דבענן דוקא בפה
מדין הפקר היא רק לפני הפסח .משא"כ בתוך הפסח שהוא
אסור בהנאה ואין לו חשיבות כלל )כמו שמצינו בדין אם נגנב
ממנו חמץ בתוך פסח אין הגנב חייב לשלם( הנה גם תוס'
מודים בזה שהוא בטל מאליו כמו פירורין .אמנם אם חשוב הוא
בעיניו )וכלשון הגמ' דעתי' עילוי'( הרי הוא עובר עליו ,כמו
שמצינו בסופי תאנים וסופי ענבים שבזמן שבעל הבית מקפיד
עליהם אסורין משום גזל וחייבים במעשר ובזמן שאין בעל
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הבית מקפיד עליהן מותרין משום גזל ופטורין ממעשר ופטור
מדין הפקר .ובביאור הדברים י"ל בדרך אפשר דרש"י סובר
שהטעם שעובר בבל יראה הוא מפני שהתורה עשה כאילו הוא
ברשותו ,ולכן מספיק ביטול בלב שמגלה דעתו שאינו חפץ
בזה .משא"כ תוס' סובר דמכיוון שעכשיו בפועל הוא ברשות
האדם ,ולזאת עכשיו צריכים להפקירו דווקא) .אמנם עיין מנחת
חינוך(
עפ"ז אתי שפיר הא דהתוס' תלו דין ביטול הגלוסקא בהגברא,
שאם להאדם יש לו חשיבות כמו גלוסקא יפה ,אם משהה רגע
עובר משום שדעתו עילוי' ואם אין לו חשיבות להאדם כמו
גלוסקא סתם שאין דעתו עלי' ,אינו עובר עליו משום שבטל
מאליו כמו פירורין מדין הפקר.

שיטת רבינו פרץ בייחד לו בית
הת' שניאור זלמן שי' אייווס

א.
איתא בגמ' פסחים )ו,א( "תנו רבנן נכרי שנכנס לחצירו של
ישראל ובציקו בידו אין זקוק לבער ,הפקידו אצלו זקוק לבער,
יחד לו בית אין זקוק לבער שנא' לא ימצא .מאי קאמר? אמר רב
פפא ארישא קאי והכי קאמר הפקידו אצלו זקוק לבער שנא' לא
ימצא .רב אשי אמר לעולם אסיפא קאי והכי קאמר יחד לו בית
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אין זקוק לבער שנא' לא ימצא בבתיכם והא לאו דידיה הוא
דנכרי כי קא מעייל לביתה דנפשה קא מעייל".
וממשיך הגמ' "למימרא דשכירות קניא! והתנן אף במקום
שאמרו להשכיר לא לבית דירה אמרו מפני שמכניסין לתוכו ע"ג
ואי סלקא דעתך דשכירות קניא כי קא מעייל לביתה דנפשה קא
מעייל? שאני הכא דאפקיה רחמנא בלשון "לא ימצא" –מי
שמצוי בידך יצא זה שאינו מצוי בידך".
רש"י מפרש שהמקרה ד"הפקידו אצלו" איירי בקיבל עליו
אחריות ולכן צריך לבער משום שנאמר "לא ימצא" שלא "יקבל
פקדונות מהנכרים" )לעיל ה,ב( .והמקרה ד"יחד לו בית" איירי
כשלא קיבל עליו אחריות "אלא אמר לי' הרי הבית לפניך הנח
באחת מן הזויות" ולכן אינו צריך לבער.
אבל התוס' מקשים עליו ומפרשים ד"יחד לו בית" איירי אפי'
אם קיבל עליו אחריות ואפילו הכי אינו זקוק לבער הואיל וייחד
לו בית".
ויעוין בתוס' הרבינו פרץ ,וז"ל "לכ"נ לר"ת  .......מהני ייחוד".
הרי מתבאר מדבריו דגם שקיבל עליו אחריות על חמצו של גוי
אינו צריך לבער משום שאינו שלו ולכן מספיק יחוד מקום ,רק
אם נגנב או נאבד בפועל אז נעשה שלו.
לכאורה צריך עיון בדבריו ,שהרי לדעתו מה הועיל רבא
בתקנתו בזה שהורה להם ליחד לו מקום ,הרי זהו רק אם יעבר
כל ימי הפסח לא יגנב ולא יאבד שאז עדיין לא נעשה שלו ,אבל
אם באמצע ימי הפסח יגנב הפקדון דבני חילא או יעבד אז יהי'
שלו ויתחייב גם עם יחוד לו מקום ,וא"כ לכאורה רבא מכשיל
אותם בהוראתו בחשש איסור ויותר הו"ל להוראות להם לבער
ממש מן הבית?
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גם צריך ביאור במה שכתב שכשהחמץ שלו אז הוא עובר משום
בעל ימצא אע"ג שאינו בביתו ,דלכאורה מכילתא מפורשת הוא
)פרשה י"ז הובא בר"ן על הרי"ף ,חידושי הרמב"ן וחידושי
הר"ן בביאור יסוד שיטת ר"ת( ,צ"ל "בכל גבולך למה נאמר
לפי שנאמר בבתיכם שומע אני כמשמעו ת"ל בכל גבולך א"כ
למה נאמר בבתיכם לומר לך מה ביתך ברשותך אף גבולך
ברשותך יצא חמצו של ישראל שהוא ברשות של נכרי אע"פ
שהוא יכול לבערו אבל אינו ברשותו וכו'" ,הרי להדיא שגם
כשהחמץ שלו אינו עובר אא"כ הוא נמצא בביתו?
ב.
והנראה לומר בזה ,בהקדם דברי הראש )ס"ד( שמביא מחלוקת
ה"יש מן הגאונים" והרבינו יונה בנוגע לחמצו של ישראל שלא
בביתו ,וצ"ל "יש מו הגאונים .....כדתנן בפרק כל שעה
)לא,א(".
האחרונים נקטו בפשטות שמש"כ הראש "ונ"ל הדבר פשוט"
ד"קרינא בי' ביתו"" ,רצונו שגם הוא מסכים לדינא אם רבינו
יונה בלי ראי' מצד הסברא" )לשון הקרבן נתנאל אות נ'( ,היינו
שסברת הראש הוא חידושה דידי' ואינו ביאור בדברי רבינו יונה
)ועיין ג"כ קובץ שיעורים אות כ' שמחלקם( ,שנשאר באי הבנה
בראיית הרבינו יונה ומ"מ סובר כמותו לדינה מצד סברא דידי'.
איברא לענ"ד נראה שבמ"ש הרא"ש "ונ"ל שדבר פשוט הוא"
רצונו בזה לבאר ראיית רבינו יונה מה שהביא ש”וגונב מבית
האיש ולא מבית הקדש" 1שכשלעצמו אינו מובן מהו הקשר בין
1

ומ"ש הרא"ש לפני זה "ולא הבנתי ראייתו" לק"מ דכך הוא הדרך שבתחילה מקשה
"ולא הבנתי" ואח"כ מבאר "ונ"ל" .ואין להקשות שא"כ שהכוונה בדברי הגמ' "ולא
מבית הקדש" הוא שההקדש הוה מפקיד החמץ בבית ישראל ונקרא "בית הקדש" מכיון
שהנפקד הישראל השאיל מקום הפקדון להקדש ,א"כ גם בפשטות הפסוק "וגונב מבית
האיש" מדובר מבית המפקיד ולא מבית השומר שהרי השומר השאיל לו מקום להמפקידו
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הפסוק שמדבר בדיני ממונות לחיוב ביעור חמץ ,וע"ז מבאר
הראש שכונתו בזה שמכיון שהיקדיש את החפץ הוה עיקר
הממון של הקדש )הבעלים ( גם אם הוא חייב באחריותו שאם
יגנב או יאבד יצטרך לשלם ,וזה שהוא שומר את החפץ הוא
כמו שמשאיל מקום בביתו לרשות הקדש להניח שם חפץ של
הקדש ,ונמצא דהוה חפץ של הקדש בביתו של הקדש ו"קרינא
בי' ביתו" של הקדש.
וכזה מבואר בלשונו הזהב של אדה"ז בשולחנו )סי' ת"מ ס"ק
א'( ,וזלה"ק "הפקידו בין ביד נכרי בין ביד ישראל .....עובר
עליו בבל יראה כמו שיתבארי אף על פי כן עובר עליו גם
המפקיד בבל יראה ובל ימצא כיון שגוף החמץ הוא
שלויא ואע"פ שנאמר לא ימצא בבתיכם וחמץ זה אינו בביתו
מכל מקום כיון שהנפקד קיבל הפקדון מדעתו ונותן לו רשות
להניחו בתוך ביתו הרי השאיל להמפקיד את המקום שהחמץ
מונח עליו והרי מקום זה קנוי להמפקיד לפיכך עובר הוא על
החמץ המונח שם כאלו היה מונח בביתו שהוא דר בו שהרי
אמרה תורה לא יראה לך שאור בכל גבולך כל מקום שהוא
גבולו אע"פ שאינו ביתו שהוא דר בו ,".ומציין על הגליון
לרא”ש וכ”מ )וח"י(.
ועד"ז מבואר בש' הרמב"ם שפוסק )הל' חמו"צ פ'א הל' א-ב(
"שהחמץ של ישראל אם הניחו ברשותו אפ' טמון ואפ' בעיר
וקרינא ביה ביתו כמו שבהקדש קרינא ביה ביתו" שהרי גם בלאו הכי קשה בדברי הרא"ש
איך יפרש הפסוק "וגונב מבית האיש" והרי השומר ע"כ השאיל לו להמפקיד מקום
הפקדון וקרינא ביה ביתו ,אלא ע"כ דתרי גווני בית הוו,הסוג הראשון הוא שהוא ביתו
שהוא דר בו והסוג השני הוא ביתו שהוא רשותו )ונתרבו משני פסוקים "לא ימצא
בבתיכם" ו"ולא יראה ...בכל גבולך"( .וע"ז אמר הפסוק שחייב דווקא כש"גונב מבית
האיש" היינו שכל ענייני הבית הם של האיש )היינו נכסי הדיוט( ולא שחצי ענייני הבית
הם קנויים להקדש שאז נק' ג"כ בית הקדש וע"ז אינו חייב.
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אחרת ואפ' מופקד ביד עכו"ם הר"ז עובר משום לא יראה ולא
ימצא" ,וכמ"ש הכס"מ )שם ה"א( ד"מדכתיב בבתיכם משתמע
איסורא להפקידו ביד עכו"ם שהרי המקום שמניח בו חמצו ביד
עכו"ם ה"ה ביתו".
ג.
אמנם כ"ז הוה רק אם "הנפקד קבל הפקדון מדעתו ונותן לו
רשות להניחו בתוך בותו" שבזה הרי "השאיל להמפקיד את
המקום שהחמץ מונח עליו"" ,אבל מי שהטמין חמצו בחצירו
של חבירו שלו מדעתו שלא השאיל לו חבירו מקום בחצירו
להניח שם חמצו אינו עובר עליו מה"ת כיון שאינו מונח לא
בביתו ולא ברשותו של בעל החמץ" )לשון אדה"ז שם(.
וי"ל שעד"ז הוה בגזלן ונגזל ,דהנגזל אינו עובר עליו מה"ת
ע"ה דעצם החמץ אינו שלו מ"מ הרי הגזלן לא השאיל להנגזל
במקום שהחמץ מונח עליו דכ"ז שייך בהמפקיד ונפקד שהנפקד
שומר החמץ בשביל המפקיד ולכן השאיל לו מקום של החמץ,
משא"כ בגזלן שכוונתו ב"קבלת" החמץ מהנגזל אינו לשמרו
בשביל הנגזל וישאר החמץ של הנגזל אלא כוונתו שהחמץ יהי'
שלו וממילא מובן שהמקום בביתו שהחמץ מונח בו אינו
משאיל להנגזל.
שוב ראיתי שכן כותב אדה"ז להדיא )שם קו"א ס"ק ב'( וזלה"ק
"והגזלן לא השאיל מקום להנגזל ,אל ע"כ צריך לומר דהייינו
מדרבנן" )שעובר הנגזל "אף שהיה אנוס"( ,והיינו כמו שנתבאר
שכמו שמי שמטמין חמצו בחצר חבירו שלא מדעת חבירו אין
המטמין עובר משום שהלה לא השאיל לו המקום שהחמץ מונח
בו ,כן הוא בנגזל שאינו עובר עליו מן התורה היות והגזלן אינו
משאיל להנגזל המקום שהחמץ מונח בו.
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ויסוד השיטה מבואר ,בעיקר החיוב שבזה עובר בבל יראה ובל
ימצא הוא שהחמץ הוא שלו כמ"ש בהפסוק "ולא יראה לך
חמץ" שמזה לומדים ש"שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של
אחרים" ,הרי שעובר רק על חמץ שלו וזהו שחייב לבער ,אלא
שגם זה אינו עובר אלא אם כן החמץ הוא מצוי בביתו כמ"ש
בפסוק "לא ימצא בבתיכם" שהגם שהוא שלו אבל אם אינו
מצוי בביתו אינו עובר בבל יראה ובל ימצא ,לכן אם הטמין
בחצירו של חבירו שלא מדעתו אינו עובר הגם שהוא שלו אבל
אינו מצוי בביתו.
רק שאם הנפקד קיבל הפקדון מדעתו הרי השאיל להמפקיד את
המקום שהחמץ מונח עליו ועובר הוא על החמץ הנמצא שם
כאילו היה מונח בביתו שהוא דר בו .והטעם בזה שהרי עיקר
החמץ הוא שלו וגם הוא מצוי בביתו ע"י שהמפקיד משאיל לו
המקום שהחמץ מונח בו.
לאידך ,אם החמץ אינו שלו אינו עובר עליו גם אם הוא מצוי
בביתו ,וכמו שלא על הדעת שבמקרה שהטמין חמצו בחצירו
של חבירו שחבירו יעבור עליו שזהו דבר שאין לו שחר ואין
שורש ומקור ,אלא שאם הוא מקבל עליו אחריות על חמצו של
חבירו הרי החמץ נחשב כשלו שיעבור עליו בבל יראה ובל
ימצא כמו שעובר על חמצו ,אבל לא הוי שלו ממש משום
ש"עיקר הממון של הבעלים הוא" ולכן מועיל יחוד מקום שבזה
מפיק מה"נחשב כאילו הוא שלו".
ד.
ביסוד הדברים מבואר שפיר שיטת הר"פ  ,2שהגם שקיבל עליו
אחריות על חמצו של גוי והוא נחשב כאילו הוא שלו מ"מ אינו
 2שוב מצאתי בקובץ רשימות שיעורים )להגה"ח הרב יי"צ קלמנסון שליט"א סי' י"ח
אות ג( שמבאר שיטת הר"פ דחמץ שלו חשיב מצוי בידו גם אם אינו ברשותו ורק בחמץ
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עובר עליו כיון שיחד לו בית "דלא חשיב ליה מצוי"" ,דדוקא
בשהחמץ שלו" ממש "אז הוא עובר משום בל ימצא ,אע"ג
שאינו בביתו" אלא הוא הפקידו ביד הגוי הרי מכיון שהגוי
קיבל הפקדון מדעתו הרי הוא משאיל להישראל המקום
שהחמץ נמצא שם והרי הוא כאילו הי' מונח בביתו שהוא דר
בו" .אבל חמצו של גוי" הרי "אע"ג דקביל עלי' אחריות מ"מ
אינו של ישראל" ממש ,אלא דנחשב כאילו הוא שלו משום
שקיבל עליו אחריות ולכן צריך לייחד לו מקום שאז אינו מצוי
בביתו ,אבל אם לא ייחד לו מקום הרי הוא עובר עליו דכיון
דקיבל עליו אחריות נחשב כשלו לעבור עליו ,ומביא ראי'
מדלעיל שכל חיובם הוא רק מצד שקיבלו עליהם עליהם
אחריות ולכן מספיק לייחד לו מקום.
אבל אם באמצע הפסח יתחייב לשלם הרי אז אין זה שהחמץ
שלו רק מפני שקיבל עליו אחריות שאז הרי עדיין "עיקר הממון
של בעלים הוא" ומהני ייחוד מקום ,רק גוף החמץ ועיקר הממון
נעשה שלו ממש ולא מהני ייחוד מקום ,אבל מ"מ אינו עובר
שבעצם אינו שלו ורק שנחשב כשלו משום שקיבל עליו אחריות אז ע"י ייחוד מקום שוב
אינו נחשב מצוי בידו) .ומביא שם בהערה  (3משו"ע אדה"ז )שם ס"ק יא( בדין ייחוד בית
ש"אע"פ שהחמץ של ישראל ממש המונח ברשות נכרי הרי זה עובר עליו כמו שנתבאר
למעלה מכל מרום חמץ זה הוא של הנכרי אלא שאחריותו הוא על הישראל לפיכך אין לו
דין חמצו של ישראל ממש ואינו עובר עליו" אם ייחד לו בית " שאינו מצוי בידך" .ומה
שנסמן להר"ן ולהרמב"ן הוא רק לעיקר הדין דמהני ייחוד גם בקיבל עליו אחריות.
האומנם דצע"ג בדבריו ,דלבד זאת דדוחק גדול לומר שהציון לדבריהם הוא רק לעיקר
הדין ,הנה לבד זאת א"א להעמיס דברי הר"פ בתוך דברי אדה"ז .שהרי אדה"ז פוסק
להדיא שדין ייחוד מקום הוא דווקא "בשעה שהפקיד אצלו" ...והבטיח לו שזוית זו תהיה
מיוחדת לחמצו "...וכמו שהאריך שם ,ומדברי הר"פ מוכח דלא כן מהא שמביא עובדא
דרבא דכבר היה בידם ואמר רבא "בעירו חמירא דבני חילא מבתייכו" שמוכח דהייחוד
מקום הוא לאחר לאחר שכבר קיבלו הפיקדון .והחילוק הוא דלאדה"ז הוה כקיבל עליו
אחריות על חמצו של נכרי ברשות נכרי )כמבואר בתוס' וכמובא בשו"ע שם( ,וגם ר"א
דכוותיה פסקינן ס"ל הכי להנך ראשונים )עיין בחידושי הר"ן( .משא"כ להר"פ שהוא
כבביתו ואינו עובר כיון שאינו שלו ממש בייחד מקום אינו נחשב מצוי )ומה שהובא
בפנים מהרא"ש הוא רק בנוגע להצד דמפקיד חמצו ולא מקבל עליו אחריות על חמצו
של חבירו שבזה מודה לשאר הראשונים ואכ"מ( .ובכלל צ"ע בהסברת דבריו דע"י ייחוד
מקום הוה אינו מצוי בידך וזה מגרע בהעלות שלו וזה דבר שאין לו מובן )ושם כתב זה
הן להר"פ והן לאדה"ז( .ואכ"מ להאריך.
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דהא אינו מצוי בביתו ,ובשלמא במפקיד חמצו אצל חבירו
שחבירו מפקיד לו המקום שבו נמצא החמץ משא"כ כאן
שהגזלן אינו משאיל לו מקום החמץ )ואם נאבד למקום אחר
הרי גם בזה אין המקום מושאל לו ואינו עובר דהגם שהוא שלו
אבל אינו מצוי בביתו(.

בהטעם דאין מדורין בחו"ל
הת' מנחם מענדל שי' ווינבערג
תלמיד בישיבה

בתוס' דף ט .ד"ה כל מקום "דכהנים מותרים ליכנס בבתי עובדי
כוכבים אפי' אין חזיר וחולדה מצויין שם משום דתניא
בתוספתא דאין מדורות העובדים כוכבים בחוצה לארץ עכ"ל.
וראה מנחת ביכורים להתוספתא שם )פרק י"ח דאוהלות ה"ו(
שמבאר הטעם דאין מדורות העכו"ם בחו"ל דמכיון שארץ
ההעמים בין כך טמא לכן לא גזר טומאה אף משום מדורות
העכו"ם.
ולכאורה אם הדין דאין מדורות עכו"ם בחו"ל משום דבין כך
לא מוספין טומאה באדם דבין כך טמא משום ארץ העמים ,א"כ
מאי קמ"ל בתוספתא באמרו דאין דאין מדורות העכו"ם
בחו"ל?
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וי"ל שכאן רצו לרמז דאין לכהן להוסיף בטומאתו סתם גם
כאשר הוא כבר טמא ,וכאן מחדשין )דהטומאה דמדורות
עכו"ם שווה לטומאה ארץ העמים( דאין להפקיד על כך .ולולי
הדין הזה בהתוספתא היינו אמרי' דאין לו לטמא יותר .וכמו
שמדייק הרי ,דכהנים מותרין ליכנס בבתי עובדי כוכבים "וכו'.
אמנם כ"ז רק בחו"ל אבל בא"י שכל הסביבה והחיים של
הכהנים קשורים עם עבודת בהמ"ק אם כן התם יש הדין
דמדורות עכו"ם ,אף כאשר הכהן כבר טמא ,וכנ"ל דאין להוסיף
בטומאה.

בגדר פירורי חמץ לשיטת אדה"ז
הת' מנחם מענדל שי' סיימאן
תלמיד בישיבה

בשו"ע אדה"ז סי' תל”ג ס"ג נאמר "חורין שבכותל הבית וכן
זיזין הבולטים מהכותל אם אינם גבוהים יותר מדאי ולא נמוכים
יותר מדאי הרי הם צריכים בדיקה לפי שדרך להשתמש בהן
)אבל חורין קטנים מאוד וכן הסדיקים קטנים שבכותלים שאין

89

קובץ דרך המלך

ראוין לשום תשמיש אינם צריכים בדיקה( ויש לחוש לשמא
נשתמש בהן חמץ ונשאר מונח שם פירורי חמץ אבל גבוהים כל
כך עד שאין יד האדם מגעת לשם וכן אם הם נמוכים למטה מג'
טפחים סמוך לקרקע הבית אינם צריכים בדיקה שמן הסתם לא
נשתמש בו.
הרי מבואר דבחור שמכניסים בו חמץ ,לפי שמשתמש בו כל
השנה ,חייב הוא לבדוק שמא ימצא שם פירורין.
וקשה דהנה איתא בגמ'" 1הבודק צריך שיבטל  ...אי נימא
משום פירורין הא לא חשיבי וכו'" ע"ש הרי בהדיא דלא תקנו
רבנן ביטול בשביל פירורין משום שאינם חשובין) .וכן היא
למסקנת הגמ' כמו שכתבו הרא"ש ועוד ראשונים (2ולכאורה
ה"ה נמי לבדיקה דעל דבר שאיננו חשוב לא נצטרך לבדיקה.
וא"כ לפי"ז צריך ביאור בדברי אדה"ז שכתב דטעם הבדיקה
היא שמא ימצא פירורין! דבאמת המקור לדין זה הוא בגמ' דף
ח" .דתנו רבנן חורי בית העליונים ותחתונים ...אין צריכין
בדיקה רשב"ג אומר מטה החולקת בתוך הבית ומפסקת צריכה
בדיקה וכו' ומסיק שם בגמ' דחורין האמצעים צריכים בדיקה
4
מכיון "שנוחין להשתמש" 3בה וכן מובא הדין בטור שו"ע.
אבל הענין דשמא נשאר בחורין פירורי חמץ הינו הוספת
אדה"ז ,וא"כ עוד יותר צ"ב בכל הנ"ל.

 1פסחים ו,ב
2הר"ן על אתר ותוס' ד"ה ודעתו עילוי'
3לשון רש"י שם בד"ה הא
4תל"ג סעיף ד'
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והנה היה אפ"ל בפשטות :דבדין "הבודק צריך שיבטל" )בגמ'
הנ"ל( מכיון שכבר בדק ,5לא הצריכו חכמים לתקן ביטול
לפירורין שנשארו .וטעם הדבר הוא דמכיון שהנם מן הסתם
קטנים ביותר ובאמת אינם חשובין כלל וכלל אינו חייב עליהן
בדין בעל יראה )וכלשון התוס' "דבטל מאליו"( .משא"כ
בנוד"ד שהאדם בודק עכשיו ,צריך בדיקה במקומות הרגילין
בחמץ ככל שאפשר ,ואפילו הפירורין הקטנים ביותר ,מכיון
שזהו חלק מהבדיקה שמתעסק בזה עכשיו ,ולכן הפירורין
מקבלים חשיבות ביחס לאדם הבודק.
ובמילים אחרות :להיות שכבר בדק ,אינם תופסים מקום אצל
הגברא ולפיכך כמבוער דמי .משא"כ כשהוא עסוק בבדיקה
שאכן תופסים מקום לגביו הרי נוצר חיוב לבער .וא"כ א"ש
מדוע חייב להסיר אף הפירורין בנדו"ד .אבל כשכבר בדק,
החשיבות של הפירורין כבר אינו ולכן אינו חייב לבטלן.
אבל עדיין קשה לפי"ז :דהן אמת שיש כאן חילוק )בדקות
עכ"פ( בין כשכבר בדק ,לכשבודק עכשיו מצד הגברא .מ"מ
מכיון שאנו רואים שהמציאות של פירורין אינו חשוב ,היינו
מצד החפצא .נמצא שגם כאן אין להם חשיבות ,והדרא קושיא
לדוכתא?!
אלא שיש לבאר זאת באו"א קצת ובהקדם :כותב אדה"ז בכמה
הלכות לפני כן "ואינו חייב לבדוק מה"ת אלא במקומות שרגיל
להשתמש מהן חמץ כל השנה בתדירות הבית וחדריו שרגיל
לאכל בהן כל השנה וא"א שלא נתפרר ונפל שם פירור חמץ
שיש בו כזית ועובר עליו בבעל ימצא מן התורה אע"פ שאינו
נראה לו )עיין סימן ת"מ( כל ימי הפסח".

 5כפירוש רש"י "בלבו סמוך לבדיקה מיד" שם ד"ה הבודק צריך שיבטל.
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נראה מכאן שפירור חמץ שיש בו כזית ג"כ נקרא פירור ,וכן
אפשר לומר בנוגע לעניננו דהכוונה בפירור הוא כשיש לו כזית
דווקא ולכן חייב הוא לבדוק שלא יעבור עליו בבעל ימצא )ואם
היה פחות מכזית צ"ע אם היה חייב לבדוק ,דלפי משנת"ל
נמצא דלא היה צריך אבל כתב אדה"ז סי' תמ"ב ס"ח דאף
בחמץ פחות מכזית חייב לבער גיזרה משום כזית .וראה בקו"א
י"ח שם( .ועצ"ע.

בעניין החילוק בין בטול לביעור
הת' יוסף יצחק שי' פישמאן
שליח בישיבה

הנה הר"ן בריש מסכתין מבאר דביטול וביעור – שתיהם
מדאורייתא ומוכיח הא דביטול מדאו' דכתיב "תשביתו" ולא
כתיב תבערו או תשרפו )כמ"ש רש"י דף ד,ב ד"ה בביטול( א"נ
נפקא לן מדכתיב לא יראה לך )כמ"ש התוס' שם ד"ה
מדאורייתא( דשלך א"א רואה אבל אתה רואה של אחרים,
ומאחר שביטולו הרי הוא הפקר ויצא מרשותו.
ובהמשך דבריו מוכיח דביעור ג"כ מדאו' וז"ל "דהא בעי בגמ'
ביעור לאור הנר מנ"ל ומוכחינן לה מקרא .וכ"ת דאסמכתא
בעלמא נינהו? – ליתא! דהא חזינן תנאי דאיפליגו חמץ זה
במה מבארו ואיכא מאן דאמר דאין ביעור חמץ אלא שריפה
ור"י ס"ל הכי ודנו מנותר .ואם אתה אומר שאין לנו מהתורה
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אלא ביטול – מהו ביעור זה שנחלקו עליו? ומוכח בהדיא
בגמרא דבשל תורה נחלקו כדאמר ר"ע מצינו להבערה שהיא
אב מלאכה והתורה אמרה תשביתו שאור מבתיכם" עכ"ל.
והיינו דלמסקנא מוכח דביעור חמץ מדאו' מהא דר"י מדמה
ביעור חמץ לשריפת נותר.
והנה הפנ"י הקשה על הר"ן דאם שתיהם מדאו' דהיינו גם
הביטול – לא היה ר"י חולק על רבנן לו' דבפירור וזורה לרוח
לא סגי .דנהי דאינו השבתה מדין ביעור ,מיהו מדין ביטול
מהני?
והחת"ס תירץ דבבדיקה וביעור כיון שעשה המוטל עליו –
פטור ותו אינו עובר בב"י וב"י אפילו אם מצא החמץ באמצע
פסח דאינו עובר )למפרע עכ"פ( .ואילו כאן – כשמשבית החמץ
רק ע"י פירור וזירןר לרוח לא הוי השבתה מדין ביעור אלא
מדין ביטול ,ובביטול לא אמרינן כיון שעשה את כל המוטל
עליו תו לא יעבור על החמץ שימצא .ונמצא שלא ביער את שאר
החמץ שאינו ידוע לו )בפירור וזורה לרוח(! ויפה חולק ר"י על
חכמים דבפירור וזירור לרוח אין בו אותו גדר דביעור.
וראה לקו"ש חלק ט"ז פר' בא – יוד שבט הערה  41דלפי
המבואר שם מתורצת קושיית הפנ"י:
דהנה הרבי מביא חקירת הגאון הרוגצ'בי :אם באיסור חמץ
אסור רק התואר חמץ כשיש להחמץ תואר ,או שאפילו עצם
החמץ אסור .ועפי"ז מבאר מחלוקת ר"י וחכמים אם פירור
וזורה לרוח דיו או שצ"ל דוקא שריפה :דלחכמים האיסור הוא
חמץ כשהוא בגדר תואר חמץ ,וכשביטול התואר של החמץ
)ע"י פירור וזירור( כבר אינו עובר על ב"י וב"י ,ולר"י צ"ל גם
שריפה לבטל עצם החמץ.
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ובהערה  41הרבי מקשר את זה עם ענין הביטול :אם צריך
להיות כעפרא דארעא )רש"י ,רמב"ן( דהיינו שלא יהיה תואר
חמץ ,או שצ"ל גם ביטול עצם החמץ ,עי"ז שהחמץ יוצא
מרשותו לגמרי ע"י הפקר ) -תוס' ור"ן(.
ולפ"ז נמצא דפירור וזירור לרוח – לר"י – לא פועל ביטול לשי'
הר"ן ,דאז לא ביטל רק התואר של החמץ אבל עצם החמץ
עדיין קיים וחייב ,אלא צ"ל ביטול )הפקר( גמור שהחמץ יצא
מרשותו לגמרי.
אמנם לפי"ז צ"ע ,שלחכמים )והלכה כמותם( יש הבדל בין
ביטול לביעור :לביעור צריך רק לבער התואר דחמץ ,ואילו
הביטול צ"ל בעצם החמץ!?

פירוש ''אין לדבר סוף''
הת' שלמה שי' שוויי
תלמיד בישיבה

איתא במשנה דף ט'' .אין חוששין שמא גיררה חולדה מבית
לבית וממקום למקום ,שא''כ מחצר לחצר ומעיר לעיר אין
לדבר סוף''
ובקובץ שיעורים אות ל"ה חוקר על דברי המשנה ''אין לדבר
סוף'' שיש לפרש דהוי טעם למה אין חוששין ,משום דמחצר
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לחצר ומעיר לעיר אין לדבר סוף ולכן גם במקום שיש לדבר
סוף אין חוששין .והיינו שמעצם הדין ממקום למקום צריך
לחשוש שמא גיררה חולדה ,ורק משום שאין לדבר סוף הקילו
חכמים .וע''ד הא דאין גוזרין אלא בדבר שרוב הציבור יכולין
לעמוד בו .או יש לפרש דהוי בתורת הוכחה וראי' ,שמעצם
הדין אין לחשוש לזה ,שאם חוששין אפי' מעיר לעיר וזה ודאי
שאין הדין כן ,ולכן מוכח דגם בממקום למקום אין לחשוש.
ושו"ע אדה"ז סי' תלו סע' א' קו"א ב' מביא הדין שהטילו
חכמים על כל איש שיזהר בחמץ שמצא בבדיקה שישמרנו יפה
מפני התנוקות ועכברים ומפרש "והטעם הוא דבאמת הי' לנו
לחוש שמה גיררה חולדה שכן דרכה לגרר ,אלא משום דאין
לדבר סוף כדקתני' במתנ' ,והיינו משום דמעיר לעיר א"א לתקן,
לכך גם מבית לבית לא הטריחוהו חכמים" .מזה משמע דאדה"ז
מפרש דאין לדבר סוף הוי טעמא למה אין חוששין ,אף שבאמת
יש מקום לחשש גרירת חולדה.
והנה המהרש"א בד"ה טעמא מסביר שגם לולי הטעם ד''א"כ
אין לדבר סוף'' היינו יכולים לפרש דברי המשנה כמו שהגמ'
מדייק "טעמא דלא חזינא דשקל ,הא חזינא דשקל חיישינן ובעי
בדיקה ,ואמאי נימא אכלתי'ה" .דלכאורה טעם זה דנימא
אכלתי' סגי שלא ניחוש לגרירת חמץ מעיר לעיר ול"ל טעמא
דאין לדבר סוף? ומתרץ הטעם שהמשנה נקט דוקא הטעם
ד"א"כ אין לדבר סוף'' וז"ל "י"ל דודאי האי טעמא דאין לדבר
סוף לא דייק אלא מבית לבית ובההוא דמבית לבית וכו' מחצר
לחצר ומעיר לעיר ודאי דאין חוששין ,ואפילו חזינא דבבית
אחד דשקל ,ומהי טעמא דא"כ אין לדבר סוף .אלא דממקום
למקום דאיכא למימר דיש לדבר סוף שיבדוק בפ"א אם בני
ביתו זה בזוית זו וזה בזוית זו ובההוא דייקינן בי' דאין חוששין
קתני בי' דלא חזינא דשקל הא חזינא דשקל כו'" .והיינו דנצרך
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הטעם דאין לדבר סוף לבאר שבחצר לחצר ומעיר לעיר אפילו
חזינן דשקל החולדה אין חוששין ,משום דאין לדבר סוף ,אבל
ממקום למקום הדין דאין חוששין הוא רק בדלא חזינן אבל
בחזינן דשקל חוששין.
והקשה עליו הצל"ח וז"ל "ואי סלקא דעתך כדבר המהרש"א
שיש חילוק בין מעיר לעיר לממקום למקום בחזינא דשקל
משום דכאן יש לדבר סוף וכאן אין לדבר סוף א"כ גם בלא
חזינא איך כאמר התנא טעם שאין חוששין משום דא"כ מעיר
כו' ואלד"ס דילמא היכא שאין לדבר סוף אין חוששין והיכא
שיש סוף חוששין אפילו לא חזינן" עכ"ל.
ובשפת אמת מתרץ וז"ל "ולע"ד נ"ל דבר אדוננו מהרש"א ז"ל
דכבר כתבנו במשנה דהפירוש הוא דהואיל וראו חז"ל שלא
יכלו לתקן חשש הזה דגרירת חולדה לכן לא היצריכו בדיקה
בכה"ג דבלא זה תמוה מה טעם לומר דהואיל ובחצר אין לדבר
סוף לכן גם במקום כו' ,רק הפירוש ברור כמש"כ דחכמים
שהתקינו בדיקה בכה"ג לא התקינו והמידוהו כמו קודם התקנה.
וזה שכתוב במשנה דא"כ מבית כו' ואין לדבר סוף כו' ולכן לא
חששו חכמים לזה" עכ"ל.
וברור מדבריו שלפי המהרש"א הטעם דאין לדבר סוף הוה
הוכחה שאין חשש לכתחילה לגרירת חולדה ,אפילו במקום
שיש לדבר סוף כמו במקום למקום שיעמיד שומרים ,משום
שבעיר לעיר שאין לדבר סוף לא יוכלו לתקן שיחששו.
ויש לבאר חילוק בין סברת המהרש"א ואדה"ז ,שלפי
המהרש"א אין חשש לכתחילה לגרירת חולדה ולפי אדה"ז הי'
לנו לחשוש אלא לפי שאין לדבר סוף אין חוששין.
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ויש להקדים ע"פ דברי אדה"ז בשו"ע סי' תלג ס' כה בהגהה שם
שמבאר שמדאורייתא אין צריך לחשוש לספק חמץ שכלל גדול
בתורה אין מחזיקין ריעותא ורק מדרבנן צריך לחשוש לספק
חמץ ואפילו כשיש כמה ספיקות.
ועפ"ז י"ל שלפי המהרש"א לא חששו חכמים לגרירת חולדה
"והעמידו דבריהם כמו קודם התקנה" כדין התורה שאין
מחזיקין ריעותא .ולכן לומר שאין לדבר סוף הוה הוכחה
דלכתחילה לא הותקנה בדיקה משום חשש גרירת חולדה ,כיון
שאם חוששין לספק זה אין לדבר סוף ,ולכן הוה כמו דינא
דאורייתא שאין חוששין לספיקות.
אבל לפי שיטת אדה"ז בשו"ע שם "החכמים מחמת חומר
איסור החמץ החמירו לחוש אף לספק כזה ולכן היתקינו מצות
הבדיקה ,וא"כ מה לי ספק אחד ומה לי כמה ספיקות" .והיינו
שהחכמים החמירו לבדוק לחמץ אפילו כשיש כמה ספיקות.
ולכן כאן כשיש רק ספק אחד שמה גיררוהו חולדה )ואין כאן
ספק שמה אכלוהו כיון שמדובר כאן בחתיחות גדולות שאין
החולדה יכולה לאכלה כולה כמש"כ בסי' תלד ס'ה( מצד הדין
היו החכמים חוששין ומצריכים בדיקה שנית אבל כיון שיש
טעמא אחרינא שאין לדבר סוף )והוי כדין שאין רוב הציבור
יכולים לעמוד בו כמש"כ הקובץ שיעורים( שא"א שיגמרו כל
ישראל בדיקת חמצם ברגע אחד והיינו צריכים לחשוש לגרירת
חמץ מעיר לעיר ,לכן לא החמירו כאן לחשוש לספיקות .אבל
כשיש לדבר סוף ,שיכול להצניעו חמצו מהחולדה ,אז חוששין,
ומין הדין הי' צריך להצניעו.
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חסידות
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הערה בתניא פרק ה'
התמים מ"מ שי' פאול
תלמיד בישיבה

בפרק ה' בתניא מבאר רבנו הזקן שע"י לימוד התורה נעשה
יחוד בין האדם הלומד לחכמתו של הקב"ה המלובשת בתורה
שלומד .ומבאר שע"י לימוד התורה נעשה ב' פעולות א(
"השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו "..ב( "וגם השכל
מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו" .ובסיום הענין
כותב "והוא יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל
בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופנה".
והנה מהלשון "וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו
ותופסו בשכלו" משמע דזה שהשכל מלובש במושכל הוא רק
באותו שעה שמתיגע להבין השכל לבד ,ואילו אח"כ אין
המושכל מקיפו .ואילו מלשון "כל שכל כשמשכיל ומשיג
בשכלו איזה מושכל הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו
בשכלו והנשכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו
והשכילו" משמע דזה שהשכל דהאדם תופס ומקיף המושכל
אינו אלא לאחר שכבר הבינו והשיגו על בוריו ,דאז הוא מקיף
השכל כי נעשה חלק ממנו.
ואפ"ז צ"ל מה שכתוב אח"כ "והוא יחוד נפלא שאין יחוד ...
להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופנה" דהפשט בזה הוא
מכיון שהשכל האדם מקיף המושכל וגם המושכל מקיף שכל
האדם ,בע"כ שנעשו לאחדיפ ממש .ולכאורה ע"פ הנ"ל דזה
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ששכל האדם מקיף המושכל וזה שהמושכל שכל האדם הם
בזמנים שונים ,ואיך אומר שזה יחוד נפלא מכל צד ופינה?!
וגם צ"ל דע"פ הנ"ל הו"ל להקדים בתניט זה שהמושכל מקיף
שכל האדם שהוא באותה שעה ,ואח"כ לןמר ששכל האדם
מקיף המושכל דלא הוה רק לאחרי שהשכיל?
ואלי יש לתרץ הנ"ל ע"פ מה שמבאר הרבי בד"ה וקיבל
היהודים תשי"א דעד כמה שהאדם השיג בהשגתו את ההלכה
ע"ד משל נשאר עדיין ענין יותר עמוק שעוד לא השיג לאשורו
עד כדי כך שנעשה חלק ממנו .דהיינו למרות שמה שהשיג הוא
כל ההלכה לאשורו ,עדיין נשאר ענין שמובדל ממנו.
ועפ"ז י"ל דלאחרי שהאדם השיג בשכלו את ההלכה לאשורועד
כדי ששכלו מקיף את המושכל ,הנה כאשר האדם ממשיך
להתייגע להבין ולהשיג את הענין בדרגא יותר עמוק ועז
המושכל מקיף שכלו ,הנה אז הדבר הלכה )ורצונו ית' המלובש
בו( ושכלו מתאחדים מכל צד ופינה,דבאותה שעה ששכלו
מקיף המושכל,הנה ג"כ מקיפו.
ועפ"ז יש להסביר ג"כ הסדר בתניא ,דזה שהמוכל מקוף
שכלו,המדובר הוא לאחר שכבר הבין הדבר לאשורו ושלו מקיף
המושכל ,דאז דוקא שייך לומר שמתאחדים ביחוד נפלה.
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בביאר התהוות האתיות מההעלם אל גילוי
הת' מרדכי שי' הרצוג
תלמיד בישיבה

א.
בסה"מ תרנ"ט ד"ה לולב וערבה בביאור איך שנולדו האתיות
בשכל האדם ,מביא אדמו"ר נ"ע משל מהתהוות העפרורית
מתוך המים )כידוע שכל היסודות כלולים מד' היסודות ארמ"ע(
שע"י שמרתיחים המים נגלה מההעלם כל חלקי העפר .ומביא
שבזה תירץ הפרדס שער י"א פ"ז מה שלא נזכר יסוד העפר בכל
ספר יצירה ,שזהו משום שיסוד העפר נתהווה ע"י שאר יסודות,
דאף על פי שהוא אמנם יסוד בפ"ע ,מ"מ אינו נחשב כשאר
היסודות .וז"ל "דע"ה דיסוד העפר הוא יסוד בפ"ע והוא יסוד
הד' מ"מ התהוותו )ר"ל ההתגלות שלו במציאות דבר בפ"ע(
הוא ע"י הג' יסודות הקודמים שכלול תחילה בהעלם בהמים
ואינו ניכר ואח"כ ע"י יסוד האש ששורף המים נראה ונגלה
העפר ,והאויר הוא ממוצע המחבר המים ואש כו'"
ומבאור מזה ,שע"י חיבור האש והמים נתהווה העפר .ומוסיף
שהאויר היא הממוצע ומחבר האש והמים.
וצ"ל כמה פרטים במשל הנ"ל:
א( מדוע דוקא יסוד האויר נק' ממוצע אם לכאורה העפר ג"כ
נתהווה באתו חיבור דאש ומים?
ב( מדוע אמנם לא מוזכר יסוד העפר בס"י כאשר כן מוזכר
האויר הרי שניהם נתהווים מאותו חיבור הנ"ל?
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ג( משמע בהלשון שצריך האויר כדי להוות עפר ,והרי בין כך
ע"י שהאש שורף המים נגלה העפר ,ולמה א"כ צריך האויר
דוקא?
וי"ל הביאור בזה ע"פ המבואר לעיל )ע' ל' בסופו בהמאמר
שמדובר אודות חילוקי הציורים בהכחות דחכ' ובינה .שהוא
ע"ד החילוק בין אש ומים ,דחכ' מצוייר בטבע המים שהוא קר
ולח ,ובינה מוגבל בטבע האש שהוא חם ויבש .דהנה חכ' הוא
שנדבק לדבר שלומד בבחי' קרירות בלא התפעלות )קר( ,וכן
תופס כל דבר בנקודה כללית )לח( .משא"כ בינה הוא שמתפעל
מהשגה והבנה )חום( ,וגם מחלק השכל לחלקים נפרדים )יבש,
שפעול פירוד בכל דבר( להבין כל דבר בפ"ע.
ונמצא דכל אחד מהכחות חכ' ובינה ישנו ב' תכונות שונים
הפכיים זמ"ז ,שחם הפוך מקר ויבש הפוך מלח.
וי"ל דמחיבור הלחות דמים וחום דאש מתהווה עפר ומחיבור
קרירות דמים ויבשות דאש נעשה אויר )וכפי שאנו רואים בחוש
שהאויר בטבע הוא קר וכן יבש בד"כ( .וא"כ מובן הטעם
דדוקא אויר נק' הממוצע ביניהם ולא העפר ,דהנה ,ידוע
ומבואר בכמה מקומות בדא"ח 1שענין ההממוצע הוא חיבור ב'
הפכים יחד .דע"ה ששניהם מנגדים זל"ז מ"מ ע"י הממוצע
שכלול משניהם )והוא למעלה משניהם( אפשר שיתחברו יחד,
וזהו ענינו של האויר שכולל אש ומים בציור אחד ,וע"כ האויר
דוקא נק' ממוצע.
ולפ"ז מובן ענין נוסף ,שדוקא ע"י החבור דאש ומים ע"י
האויר )שהוא כלול מקור וחום( יכול להיות החבור מצד החום
ולח שבהם )להוות העפר( .והענין הוא שהרי מצד התכונות דקר
 1רמ"ד ד"ה ועברתי )הוספות( ,המשך עת"ר ועוד דו"ט
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ויבש אינם מנגדים זל"ז וע"כ יכול להיות חיבור בהם ,משא"כ
מצד תכונות החום ולח שבהם ה"ה בסתירה מוחלט אחד לשני,
וע"כ אינם מתחברים .לפיכך צ"ל קודם החבור מצד האויר
)הממוצע( שעי"ז דוקא יתחברו התכונות המנגדים ,ומזה
נתהווה יסוד העפר הנ"ל.
ב.
וממשיך בהנמשל :שיסוד העפר הוא האתיות שהם בבח' דומם.
רק שהאותיות נמצאים תחילה בחכ')שהוא יסוד המים( בבחי'
העלם ,והתגלותם הוא ע"י והאש ואויר שהוא הבינה .והיינו
שבתחילה היו האויות כלולם בחכ' ,וע"י הבינה )אש( והדעת
)אויר( ,המחבר חכ' ובינה ,מתגלים אותיות דע"י שמרתיחים
המים מתגלה העפר .כמו"כ ע"י שמחברים בינה לחכ' מתגלה
האותיות .
וע"פ ביאור הנ"ל בהמשל אפשר לבאר ג"כ הנמשל :
וממשיך בנמשל וז"ל "שהאותיות הנק' דומם ועפר היו כלולים
תחילה בהשכלה הנקר' מים וים החכמה רק שלא היה ניכרים
כלל ,ואח"כ במוח הבינה שהיא בחינת יסוד האש שמצמצם
ומגביל אור החכמה ומחלקו לחלקים כי יוצאים האותיות
מההעלם החכמה אל הגילוי והמחבר המים והאש הוא בחי'
אויר קו האמצעי דעת המחבר חו"ב "...וז"ש הכיש באשא
וגליד ברוחא פי' כביש הוא בחי' כיווץ וצמצום שהוא בחי' אש
הגבורה לשרוף ולייבש את בחי' המים הוא בחי' האור דחכ'
שלא יתגלה האור כמו שהוא ,אז יוצאים האותיות מורגשים כו'.
ומבואר כאן שפעולת הבינה )אש( על בחי' החכמה )מים( הוא
בב' ענינים.
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א( לשרוף המים ,כביש באשא ,שזה פועל צמצום באור החכ'
שלא יתגלה כמו שהוא .והיינו דמכיון שבחכ' האור הוא בגילוי
רב ,א"א להיות ישות האותיות שהרי הם בטלים לגבי האור.
אלא שצ"ל צמצום בהאור דוקא שעי"ז ניתן מקום לאותיות
הסברה .אמנם מכיון שענין זה הוא היפך עניינו דחכמה
)שעניינו להיות בגילוי אור דוקא( א"א שבינה יפעל צמצום
בהאור ולכן צ"ל בחי' האויר ,גליד ברוחא ,שענינו לייבש אור
החכמה .כלומר לפעול בחכמה שלא יהיה דבוק בנקודה אחת,
אלא שיהיה נחלק לחלקים הרבה שעי"ז אפשר להיות הצמצום
באורו.

הערה בבאתי לגני תש"י
הת' י'הושע שי' לבייב
תלמיד בישיבה

במאמר באתי לגני תש"י באות ג' כתוב דזה שיהודי עובר
עבירה גם עבירה הכי קלה למרות שמפרדת ומפרידה בינו
להקב"ה הוא ונדמה לו שעודנו ביהדותו אינו אלא מהרוח
שטות שבו  .דאם היה יודע את האמת שמפריד אותו מהקב"ה
לא היה עובר העבירה .כמו שרואים במוחש שאפילו קל
שבקלים לא יעבור עבירה של כפירה ח"ו כי אז הוא מבין
שגורם לו ליפרד מאחדותו ית' ח"ו.
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והנה באות ד' כותב אדמו"ר הריי"ץ דיש חבל המקשר בינינו
להקב"ה כמ"ש "יעקב חבל נחלתו" וחבל הזה שזור מתרי"ג
נימין כנגד תרי"ג מצוות ,וברגע שעושה עבירת כרת זה כורת
את כל החבל כמ"ש "כי עוונותיכם היו מבדילים בינכם לבין
אלוקיכם" זאת אומרת שהעוונות החמורים שחיובם כרת
כורתים ומבדילים את כל החבל לגמרי ,ואילו שאר העבירות
שאין חייבים עליהם כרת אינם כורתים כי אם ננים אחד הייך
למצוה ההיא.
ולכאורה זה סתירה ,דבאות ג' כותב הרבי הריי"ץ שכל העבירות
שוות בחומרה שלהם ,כי כולם  -גם עבירה הכי קלה – מפרידה
בינו לבין הקב"ה ,ואילו באות ד' כותב שעבירה קלה חותכת רק
נים אחד ,ועבירה חמורה חותכת את כל החבל ,דהיינו שיש
הבדל בין עבירה לעבירה?
ויובן זה על דרך משל ממלך שגוזר גזירות מהם קלות ומהם
חמורות .כאשר א' עובר על גזירה קלה ,וא' עובר על גזירה
חמורה ,הרי שניהם עוברים על רצון המלך ,ובזה שניהם שווים.
אבל בנוגע לחומרה שלהם שבזה תלוי העונש הרי יש הבדל
ביניהם .והיינו דאמנם דבעת שעוברים העבירה  -גם הקלה -
הרי ברגע זה הוא הולך נגד המלך ,כי עושה נגד רצונו ,אבל
בנוגע לחומרה שלהם הרי הם שונים זה מזה ,ולכן איין
התוצאות מהעבירה שוות ,דהעובר על עבירה קלה ,לא מתנתק
מהמלך לגמרי ,ועיין בכל זה בתניא פרק כ"ד.
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סיבת התלבשות האהבה דתעלומות לב
במעשה המצוות
הת' השליח מרדכי יאיר שי' שחט
נו"נ בישיבה קטנה  -מכינה

בתניא פט"ז כתב אדה"ז כלל גדול לבינוני שישלוט על טבעו
)ואינו מספיק בשליטה על הלבושים דמח' דיבור ומעשה אלא
צריך שליטה על הטבע( ופועל זה ע"י שיתבונן בגדולת ה'
להוליד אהבה ויראה בלבו.
וממשיך דאף אם אין ביד הבינוני שיהיה אהבה בלבו )בוער
כרשפי אש וכו'( לה' "רק האהבה מסותרת במוחו ותעלומות
לבו וכו'" ולומד תורה ומקיים מצוות באהבה זו )שבתעלומות
לב( "הרי תבונה זו מתלבשת במעשה דבור ומחשבת התורה
ומצותיה להיות להם בחינת מוחין וחיות וגדפין לפרחא לעילא
כאילו עסק בהם בדחילו ורחימו ממש אשר בהתגלות לבו".
והיינו שגם האהבה 'דתעלומות לב' מתלבשת במעשה המצוות
שעושה על ידו ,והם פעולים חיות בהם ונעשים 'גדפין לפרחה
לעילא'.
ובטעם הדבר ,דלכאורה האהבה דתעלומות לב אינו אהבה
מורגשת והמצוות שועשה עי"ז הם מעשה יבש ואיך שייך
שיהיו גדפין ,ע"ז כ' אדה"ז "הואיל ותבונה זו שבמוחו
ותעלומות לבו היא המביאתו לעסוק בהם ולולי שהיה מתבונן
בתבונה זו לא היה עוסק בהם כלל אלא בצרכי גופו לבד".
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וממשיך אדה"ז "וזה רמזו רז"ל באמרם מחשבה טובה בקב"ה
מצרפה למעשה" והיינו דהאהבה שבתעלומות לב שהיא
כ"מחשבה טובה" דאינו אהבה מורגשת "ואי אפשר להם
להתלבש בבחינת מעשה המצות להיות להם בחינת מוחין
וחיות להעלותן לפרחא לעילא אם לא שהקב"ה מצרפן ומחברן
לבחינת המעשה" עיי"ש.
וצ"ב ,דהיוצא מזה שאין בכח האהבה שבתעלומות לב להיות
גדפין לפרחה לעילא "אם לא שהקב"ה מצרפן" ,וא"כ מה
הביאור שהאהבה דתעלומות לב מתלבש במעשה המצוות
"הואיל היא המביאתו לעסוק בהם"?
וצ"ל )ראה סה"ת עם פירוש חסידות מבוארת הערה  (39דמש"כ
אדה"ז "דהיא )האהבה דתעלומות לב( המביאתו לעסוק"
כוונתו לבאר למה הקב"ה מצרפן למעשה ,והיינו דכיון שהיא
המביאתו וכו' ע"כ מובן חשיבותם .ובסגנון אחר י"ל שמזה
מבאר היחס של האהבה דתעלומות לב למעשה המצוות שיהי'
באופן שנעשה חיות להם )לפרחה לעילא( וכיון שהיא המביאתו
לעסוק בתורה ומצוות ,ע"כ הם שייך לזה  -אבל בכדי שאכן
יהי' גדפין לזה צריך שהקב"ה מצרפן) .וראה סה"ת עם פירוש
חסידות מבוארת הערה (39
אמנם צ"ע בלשון התניא שכתב ""הרי תבונה זו מתלבשת
במעשה דבור ומחשבת התורה ומצותיה..הואיל ותבונה זו
שבמוחו..היא המביאתו וכו'" .והיינו שמבאר למה מתלבשת
וע"ז כ' "הואיל וכו'") -ולא רק למה ראוי להתלבש( .ועכצ"ל
דמש"כ "הואיל וכו'" קאי על מש"כ לאח"ז ד"הקב"ה מצרפן
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למעשה וכו'" 1והיינו ,מכיון דהאהבה דתעלומות לב דהיא
המביאתו לעסוק בתורה ומצוות על כן הקב"ה מצרפן למעשה.
ועדיין צ"ע בסדר הדברים ,שמבאר הטעם למה הקב"ה
מצרפן למעשה קודם הביאור איך שהאהבה דתעלומות לב
"מצטרף" )מתלבש( במעשה) ,בהמשך לדבריו דלעיל(.2

ד"ה באתי לגני תשל"א
הת' מ"מ שי' חביב
תלמיד בישיבה

בבאתי לגני תשל"א )השייך לשנה זו( מבער הרבי באריכות
באות א' טעם שינוי הסדר דאדמו"ר הריי"ץ בהביאו מרז"ל על
הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" :שבמדרש מבואר
תחלה פירוש הפסוק צדיקים ירשו ארץ גו'" ולאחרי זה אומר
 1וצע"ק בלשון אדה"ז "ולולי שהיה מתבונן בתבונה זו לא היה עוסק בהם כלל אלא
בצרכי גופו לבדו..וזה רמזו רז"ל באמרם מחשבה טובה וכו'" דלכאו' הול"ל )אחר שכתב
הואיל היא המביאתו להם( " ..אשר על כן אמרו רז"ל" וכיו"ב.
2בחסידות מבוארת שם מציין למאמרי אדה"ז פרשיות ח"ב ד"ה כבית כי יקרא ,וז"ל
"על זה אמרו מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה. .שנעשי' בחי' גדפין. .ומעלה אותו
לרום המעלות כאילו עשה בדו"ר ובהתגלות הלב הואיל והעמיק עצמו בזה הענין
בתעלומות תבונת מוחו וכו'. .ע"י הקב"ה שמצרפה. .להעלותן למעלה הואיל ותבונה זו
היא המביאתו לעסוק בהן" .ושם הסדר הוא בהיפך כפי שהוא בתניא.
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שעיקר השראת השכינה בארץ היתה ביום שהוקם המשכן
משא"כ בהמאמר הוא בעוףן אחר .והרבי מבאר שבזה בא לרמז
שגם לאחרי עשיית המשכן ממשיכים ישראל את השכינה עוד
יותר .ובסוף האות ממשיך הרבי לבאר "דכמו שהמשכת
השכינה למטה שעל ידי עשיית המשכן היתה ע"י כל ישראל,
ומש"כ במדרש שמשה המשיך השכינה הוא כי עיקר עשית
המשכן וההמשכה שעי"ז היתה ע"י משה ,וגם על ידו נמשך
הנתינת כח לישראל שע"י ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ,עד"ז
הוא בנוגע להמשכת השכינה עכשיו ...שהכח שבכאו"א
מישראל להמשיך המשכה זו היא ע"י הצדיקים ראשי אלפי
ישראל שבכל דור ,עד לכ"ק מו"ח אדמור בעל ההילולא נשיא
דורנו".
והנה בנוגע להמשכת השכינה במשכן מביא ב' פרטים ,א(
שעיקר ההמשכה היתה ע"י משה ,ב( שעל ידו נמשך הנתינת כח
לישראל ,ובנוגע להמשכה עכשיו מביא רק את הפרט השני
שהנתינת כח נמשך ע"י נשיא הדור ומשמיט את הפרט הא'
שעיקר ההמשכה היא ע"י הנשיא.
ואולי יש לבאר זה ע"פ שיחת פורים תשמ"ז )בלתי מוגה( סעיף
י"ח ואילך שמעתה הענין עבר מ"הנשיא הוא הכל" אל "הכל"
היינו לכל אחד ואחד מישראל ,עיין שם בארוכה ועד"ז בשיחה
הידוע דאור לכ"ח ניסן תשנ"א.
ואולי זהו הטעם שבהמאמר מדגיש שענינו של הנשיא עכשיו
היא הנתינת כח לכאו"א מישראל ולא כל כך שעיקר ההמשכה
היא על ידו ,ועצ"ע .ולהעיר שכל הנ"ל שבאות א' לא נאמר
בתשל"א ורק נתווסף אח"כ לקראת הוצאת המאמר בתשנ"א.
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תורה אור פ' ויקהל ד"ה קחו מאתכם תרומה
הת' גבריאל אברהם שי' שוויי
תלמיד בישיבה

א.
בתורה אור פר' ויקהל ד"ה קחו מאתכם פ"ח ב ,הקשה אדה"ז
"ולהבין ענין ב' תרומות אלו אחת להוי' )"קחו מאתכם תרומה
לה'"( והב' תרומת הוי' )כל נדיב לבו יביאה את תרומת הוי'(" ?
והמשיך "ולהבין ענין כי הנה נודע שיש ב' בחי' בהשתל'
ממכ"ע וסוכ"ע" וביאר שם שממלא כל עלמין הוא החיות
הפרטי שנמשך ומתלבש בהאיברים פרטיים כל אבר לפי
תכונתו.
והמשיך שאפילו בהמדריגות הכי נעלות יש ממלא כל עלמין,
דהיינו מה שהחיות שלהם נמשך ומתלבש בתוכם בפנימיות
מה ָמן מה
ולפי תכונתם .ובהסוגריים הביא ב' ראיות לזה :אַ .
שהמן הוא המדריגה הכי נעלה ונקרא בזוהר הק' "טלא
דעתיקא" והוא "ממש טל אורות עליונים רוחניים" ,וכמו שהוא
למעלה הוא מזון למלאכים ונקרא "לחם אבירים" ,וכמו שהוא
למטה הוא לחם גשמי .וסיים "ונמצא מזה יוכל האדם להשכיל
ענין בחי' ממכ"ע שהוא ירידת החיות מרום המעלות להיות
יורד ונמשך ומתלבש בכל עולם לפי ערכו ובחינתו".
והביא עוד ראי' מהפסוק "היש בה עץ אם אין" "ופירש בזוהר
הק' שם שרצו לידע מהות ההשפעה הנמשך בארץ ישראל ,אם
היא רק בחי' עץ ...בחי' חכמה ...או שהוא בחי' שלמעלה מעלה
ממדריגת החכמה" וכו' ומבואר שם שהוא בחי' "האין" – כתר
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שלמעלה מחכמה .וסיים "א"כ מכל זה יובן למשכיל ענין בחי'
ממכ"ע שההשפעה נמשך מרום המעלות ממש רק שנמשך
ומתלבש בכל עולם ובכל נברא לפי ערכו".
ב.
והמשיך "ובחי' סובב כל עלמין הוא אור וחיות אלקי שאינו
מתלבש תוך עלמין ממש" וכו' ,דהיינו שסוכ"ע אינו מתלבש
בתוך העולמות לפי תכונתם אלא בבחי' מקיף כל העולמות
בשוה.
וביאר שם שהתרומה א' – "תרומה להוי' " הוא להמשיך
סוכ"ע .ובסיום המאמר ביאר שהתרומה הב' – "תרומת הוי'"
הוא להמשיך סוכ"ע בבחי' ממכ"ע ,היינו להמשיך סוכ"ע
להיות חיות הפרטי בהעולמות.
וצריך ביאר קצת למה האריך בהביאור של ממכ"ע )איך הוא
חיות פרטי דוקא ,ואיך כל המדריגות – אפילו מדריגות הכי
מה ָמן ו"היש בה
נעלית כמו עתיק וכתר )כמו שהביא הראיות ַ
עץ אם אין"( – יכול להיות נמשך בממכ"ע( אם המאמר הוא
כדי לבאר השתי תרומות ששניהן הן המשכת סוכ"ע?
ג.
ואולי יש לומר ,שהביא ראיות איך שכל המדריגות – אפילו
המדריגות הכי נעלות – יכול להיות נמשך בממכ"ע כדי שיהי'
נקל להבין הסוף של המאמר ש"תרומות הוי" הוא להמשיך
סוכ"ע בבחי' ממכ"ע להיות חיות פרטי.
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ב' האופנים בדירה בתחתונים
הת' יהונתן שי' וואלער
שליח בישיבה

א.
בתחילת המשך תרס"ו מבאר העינן דדירה בתחתונים ושע"י
קיום התומ"צ ממשיך האדם אור חדש בעוה"ז שזהו ענין ליחד
קודשא בריך הוא ושכינתיה .ומביא מה שכתוב בעמה"מ
בתחילתו ,דתחילת בריאת העולמות היה ע"י צימצום באוא"ס
ונשאר חלל ומקום פנוי ואח"כ נמשך הקו להאיר בעולמות אבל
עבודת האדם הוא להמשיך גילוי חדש בעולמות ע"י הקו עד
שלע"ל יהי גילוי אוא"ס במקום החלל כמו שהי' קודם הבריאה.
ושואל דלכאורה מהו ההתחדשות בזה והרי האיר אור זה קודם
התהוות העולמות ג"כ ,ומתרץ ע"ז ב' תירוצים:
א( דאמנם שהאיר לפני כן ,אמנם לגבי העולמות ה"ה חידוש,
דמכיון שלגבי אוא"ס לפני הצימצום לא יכול להיות מציאות
העולמותלא היה יכול להיות גילוי בעולמות ג"כ ,וא"כ כאן
כשמתגלה בעולמות ה"ז חידוש.
ב( ועוי"לשע"י קיום תומ"צ נמשך תוספות אור שלמעלה אפי'
מאור הקודם שהוא מבחי' פנימיות ועצמות אוא"ס שלמעלה
מהאור שהי' ממלא מקום החלל.
והחילוק בין ב' אופנים מובן ע"פ המבאור בשיחת אדמו"ר
נשיא דורינו )כ"ב שבט תשנ"ב( דמבאר שבדירה ישנו ב'
פרטים:
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שהדירה וכל פרטיה בטלים לבעל הדירה וכל מציאותם
א(
הוא שמשמשים אותו.
שהדירה מרחיב דעתו של האדם.
ב(
ובדוגמא לזה בדירה בתחתונים שיש ב' פרטים:
א( העבודה לזכך ולברר עוה"זשיהי' כלי לגילוי אלקות שלמעלה
משייכות לעולמות ,וזהו ע"י שפועל בעולם ביטול שיכול
להכיל גילוי אור זה.
ב( שע"י העבודה לעשות דירה לו ית' ,נתמלא התענוג שבעצמותו
ית' כבי' ועי"ז נמשך אור חדש שלמעלה מאור שיהי' ממלא
מקום החלל.
ובזה תלוי הב' תירוצים כאן ,דתלוי באיזה צד
היאההסתכלות:מצד עוה"ז )מלמטל"ע( ההתחדשות הוא בזה
שעכשיו יכול להיות כלי לגילוי אור שלפני הצימצום שכל זה
נעשה ע"י עבודת התחתון .אמנם החידוש לגבי אלקות כבי'
הוא בזה שנמשך אור חדש מעצמותו ית' שלא האיר
מעולם,והוא מצד התענוג שנעשה ע"י העבודה.
ב.
והנה באופן הא' שמצד עבודת האדם והעולמות ,מאריך
אדמו"ר נ"ע בהסבר איך שבתחילה לא יוכלו העולמות לקבל
גילוי אור זה )שלכן ה' צ"ל צמצום דוקא( מ"מ לאחר הצימצום
ביכלתם לקבל גם אור זה.
ומביא ע"ז משל מהמשכת הרב לתלמיד דאם היה משפיע לו
עומק פנימיות שכלו ,לא היה יכול שכל התלמיד לקבלו .אבל
לאחר שמצמצם שכלו לפי ערך התלמיד וע"י שנקלט ונתפס
בשכלו ,יכול הוא אח"כ לבא על עומק פנימיות שכל הרב )שזהו
מה דקם איניש אדעתי' דרבי'(.ומוסיף ,שצ"ל דזהו גם מצד
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תיקון הכלי ,דלאחר שנקלט במוחו וע"י ריבוי השפעה נעשים
כלי חושי התלמיד כחושי הרב.
והמשמעות במשל הוא שזה שהתלמיד נעשה כלי לקבל שכל
הרב הוא בעיקר ע"י יגיעתו בשכל שלפי ערכו ,שעי"ז הוא "בא
על עומק פנימיות שכל הרב" )וכן משמע מלשון "דקם איניש
אדעתי' דרבי'"( והיינו משום דבהדגשת המשל הוא שע"י
עבודה יכולים העולמות עכשיו לקבל גילוי זה )כנ"ל בבאור
הרבי( .
וממשיך שבהדוגמא לזה מובן דלאחר שנברא העולמות ומאיר
בהם אור הקו שמצחצח חצי הכלי בפנים כו' עי"ז נעשים
העולמות כלי לקבל גילוי אוא"ס .ומוסיף "והעיקר לפי
שההמשכה הוא ע"י התורה ...שע"י התורה יכולים הצדיקים
לקבל כח שלמעלה מעלה מהעולמות ולא יבטלו במציאות וכן
העולמות יכוליםלקבל את האור עי"ז כמ"ש בסש"ב ס"פ ל"ו ".
כלומר שעיקר ענין הבירור והזיכוך בעולמות הוא שההמשכה
הוא ע"י התורה )ולא רק ע"י הקו(.
וצ"ל דהלא במשל הביא ב' ענינים ,שנעשה הכלי מצד א(יגיעתו
בשכל הרב שלפי ערכו ,ב( מצד השפעת הרב .ובנמשל הביא
קודם שההמשכה מהקו מברר העולמות ,ומוסיף רק שהמשכה
זו הוא ג"כ ע"י התורה ומצד זה יכולים לסבול גילוי אוא"ס,
דהריכ"ז נעשה בדרך ממילא .ולכאורה השמיט עבודת התלמיד
בשכל הרב שעי"ז דוקא הוא בא אל עומק שכלו? )ובפרט לפי
ביאור הנ"ל ,שזהו עיקר ההדגשה כאן שמצד העבודה דוקא
נעשה כלי ,עבודה מלמטל"ע(?
ואת"ל שהכוונה בתורה הוא שע"י לימוד ויגיע בתורה נעשה
זיכוך העולמות ,מדוע כתב "שע"י התורה יכולים הצדיקים
לקבל כו'" .והרי היה יותר מסתבר לומר המצות שזהו דבר
השייך לכל או"א? )וכנ"ל דעיקר הדגשה הוא עבודת המטה
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דוקא( .אלא שבאמת מציין לסש"ב פ' ל"ו דמדובר שם אודות
הגילוי דלע"ל ,ושתכלית התהוות העולמות הוא בשביל עוה"ז
להיות כד אתכפיא ס"א ,שבמקום החושך יאיר גילוי עצמות
אוא"ס .דבעולמות עליונים מאיר אלקות ע"י לבושים
המסתירים שלא יבטלו במציאות .וממשיך "ולזה נתן הקב"ה
לישראל את התורה שנק' עוז וכח וכמארז"ל שהקב"ה נותן כח
בצדיקים לקבל שכרם לע"ל שלא יבטלו במציאות ממש כו'"
ואיתא בביאורים בספר התניא דפתח בישראל ומסיים בצדיקים,
דהכוונה הוא לעמך כולם צדיקים .וא"כ מזה מובן שהתורה הוא
עוז לכאו"א בכל מצב שהוא ,דנותן לו כח לקבל גילוי אור
דלעתיד  .ולפ"ז נמצה דעדיין אין המשל דומה לנמשל )כנ"ל
בארוכה(.
ג.
וי"ל הביאור בכל זה :דבאמת במשל השפעת הרב לתלמידישנו
ב' פרטים:
א( שע"י שנקלט האור שלפי ערך התלמיד נעשה הכנה לדרגא
שלאח"ז ,שהוא בא על עומק פנימיות שכלו .והיינו שזהו דוקא
ע"י הקדמת השכל שלפי ערכו.
ב( שזהו ג"כ מצד השפעת הרב ,תקון הכלי ,ועי"ז יכול התלמיד
לעמוד על עומק דעתו.
ובמילים אחרות מבאר א( הסדר בהקבלה ,שהוא מן הקל אל
הכבד .ב( אופן הקבלה שהוא ע"י זיכוך הכלי.
ובדוגמת ב' הענינים אלו אנו מוצאים למעלה :א( הסדר הוא
שקודם נמשך הקו שהוא לפי ערך העלמות ועי"ז אפשר שיאיר
אא"ס שלפני הצימצום .ב( ההמשכה שע"י התורה נותנת עוז
)תיקון הכלי( כדי שיתגלה האור חדש אפילו לגבי אלקות.
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הלכה
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ניחום לאחר כלות השבעה
הרב לוי יצחק ראסקין
דומ"ץ קהלת ליובאוויטש צ .לונדון
מהדיר 'סדור רבינו הזקן עם ציונים מקורות והערות'
מח"ס 'נתיבים בשדה השליחות'

נשאלתי בביאור מ"ש בלקו"ש חל"ה ע'  ,269וז"ל:
ואף כי גדול הכאב והצער וכו' ,הרי ידוע הנוסח המסורתי
מעשיריות דורות בישראל ,שהנחמה היא "בתוך שאר אבלי ציון
וירושלים" ,אשר אחד הביאורים בזה הוא שכמו שברור הדבר
אשר אבלי ציון וירושלים ינוחמו בוודאות על ידי השי"ת מקור
הנחמה והברכה ,כן הדבר אשר המשפחה האבלה גם כן תנוחם
על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו.
וביחד עם זה באה הוראה אשר נוסח זה אומרים במשך שבעה
ימים ,ולאחרי זה אין לאומרו ]ההדגשה אינו במקור[ ,והטעם
הוא שאז מתחילה כבר תקופת הנחמה.
והקשו דהא קי"ל )מועד קטן כא ב; שו"ע יו"ד סי' שפה ס"ב(
"המוצא את חבירו אבל ,בתוך שלשים יום  -מדבר עמו
תנחומין ואינו שואל בשלומו ,לאחר שלשים יום  -שואל
בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומין".
גם העירו מאגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ח"ג ע' ז בהערה,
שם נעתק מכתב-ניחום מכ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע לרבינו על
פטירת אביו זצ"ל ביום כ' מנחם אב תש"ד ,ותאריך המכתב הוא
יום ד' אלול תש"ד  -אחר כלות השבעה ,וכותב לו נוסח
"המקום ינחם אותך כו'".

118

ישיבה גדולה ליובאוויטש – לונדון

ונראה לומר בפשטות ,כי הברייתא "המוצא את חבירו אבל כו'"
מיירי בלא ראהו ולא ניחמו עד הנה .ואילו אם כבר ניחמו תוך
שבעה ,אין לו לנחמו ]בנוסח הרגיל[ כל ל' יום] .וכן כתב
בנמוקי יוסף שם )יג ב בדפי הרי"ף(" :דהרואה את חבירו  . .אם
עדיין לא ניחמו ,אומר לו תתנחם .["..ואילו תוך שבעה ,הרי אין
כל הגבלה ,ויכול לנחמו עוד ועוד .וכן נוהגים למעשה,
שהבאים לבית האבל ר"ל כמה פעמים בתוך השבעה ,הרי בכל
פעם אומרים לו "המקום ינחם כו'".
ומבואר איפוא גם נוסח מכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע ,ששהה
אז מחוץ לעיר ,ולא הספיק להביע ניחומיו עד אז.
יזכנו השי"ת לראות מהרה בנחמת ציון וירושלים.

דיוק בסדר המאה ברכות
הת' שלמה שי' שוויי
תלמיד בישיבה

בשו"ע אדה"ז סוח"ו ס"א מפרט הסדר של הק' ברכות שחייב
אדם לברך בכל יום .ובתוך סדר הברכות של יום מפרט "וב' של
תפילין וא' של ציצית" ותמוה למה שינה הסדר של הברכות ,הא
ברכה של ציצית קודמת לשל תפילין?
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וי"ל ע"פ מ"ש בשו"ע אדה"ז סכ"ה שמבאר שם שיש מחלוקת
בדין קדימת ציצית לטלית .לפי הטור צריך ללבוש הטלית
תחילה ,שהרי מצות ציצית היאתדירה שנוהג גם בשבת ויו"ט
כשאין לובשים תפילין .וי"א שצריך ללבוש התפילין קודם
הטלית מפני שהתפילין יש בהן קדושה יתירה וקבלת עול
מלכות שמים .ובהלכה ו' מכריע אדה"ז על פי הב"י "ילבוש
טלית קטן בביתו קודם הליכתו לבהכ"נ ואח"כ יניח התפילין
מיד ג"כ בביתו קודם הליכתו לבהכ"נ ואז ילך לבהכ"נ לבוש
בציצת ומוכתר בתפילין כמבואר הטעם בזוהר ,ושם בבהכ"נ
יתעטף בטלית גדול" .ואח"כ בהלכה ז' כותב "והעולם נהגו
להתעטף אף בטלית גדול בביתו קודם הנחת תפילין".
ועפי"ז יש לבאר לשון אדה"ז שהקדים תפילין לציצית ,שאע"פ
שכתב שהעולם נהגו כשיטה הא' ,אבל הכרע ההלכה הוא
ללבוש התפילין קודם הטלית גדול ,ומברכין ברכת ציצית על
הטלית גדול שאחרי התפילין )אבל לא על הטלית קטן שלבש
כבר כמ"ש בסי' ח' הל' כ שכשלובש טלית קטן בבוקר ובדעתו
להתעטף בטלית גדול ,יברך על הטלית גדול ופוטר את הטלית
קטן(.
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פשוטו של
מקרא
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בענין מכת דם וצפרדע
הת' לוי יצחק שי' פאול
תלמיד בישיבה

בפ' וארא ז,יט כתוב "ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרן קח מטך
ונטה ידך על מימי מצרים וגו'" וציווי זה היתה במכת דם,
והטעם על זה שה' אמר למשה לאמר לאהרן לקיים המכה מביא
רש"י ש"לפי שהגין היאור על משה כשנשלך לתוכו ,לפיכך לא
לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים ולקה על ידי אהרן" עכ"ל.
והנה במכת צפרדע כתיב ח:א "ויאמר ה' אל משה אמר אל
אהרן נטה את ידך במטך על הנהרות וכו' ולכאו' צריך להבין
שינוי הלשון :במכת דם אמר ה' למשה שיאמר לאהרן 'קח מטך
ונטה ידך' ובמכת צפרדע כתוב 'נטה את ידך במטך' היינו
שבדם כתיב תחילה 'קח מטך' ואח"כ 'ונטה ידך' ובצפרדע
כתיב תחילה 'נטה ידך' ואח"כ 'במטך' .וצריך להבין :א(שינוי
הלשון בב' הפסוקים ב( שינוי סדר אמירת הפסוקים.
ויובן זה ע"פ הפסוקים שבאים מיד אחר הציווים הנ"ל במכת
דם כתיב ז:כ "ויעשו כן משה ואהרן כאשר צוה ה' וירם במטה
ויך את המים וכו'" ובצפרדע ח:ב כתיב רק "ויט אהרן את ידו
על מימי מצרים וכו'" ומשמיט הקדמת "ויעשו כן משה ואהרן
וכו .ולכאו' קשה למה לא נאמר שמשה עשה כאשר צוה ה'?
והנה ,אפ"ל דהא בהא תליא :כשאמר ה' למשה )ז:יט( במכת
דם לאמר אל אהרן "קח מטך" היתה הכוונה שיקח אהרן את
'מטך' מטו של משה )כי ה' דבר אל משה( .ואח"כ הפסוק
ממשיך מה שיאמר אל אהרן שיטה "ידך על מימי מצרים",
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והיינו שמשה יאמר לאהרן שיטה את 'ידך' ידו של אהרן .ומכיון
שהיתה חלק מהציווי למשה ,מובן למה אח"כ כתיב "ויעשו כן
משה ואהרן כו'" שהרי ישנו א(מעשה משה  -נתינת המטה וב(
מעשה אהרן  -נטיית ידו.
והנה מוכרח לומר כן שהרי בפסוק לפנ"ז )ז:יז( כתיב "....הנה
אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאר ונהפכו לדם".
והרי אצל אהרן הי'? אלא שלפי ביאור הנ"ל אין כל סתירה
כלל ,וכמ"ש הראב"ע "ואע"פ שביד אהרן היה ,כי שניהם שוים
ומשתתפים באות" וכן כתב המלבי"ם "ומ"ש "במטה אשר
בידי" כי אהרן הכה את היאר בשליחות משה במטה שביד
משה ,ובכ"ז אחר שמסרו משה ביד אהרן להכות נקר' מטה
אהרן ,וכן נס התנין היה במטה משה ונקר' מטה אהרן ,כי בעת
הנס היה ביד אהרן ,כי רק מטה אחד היה שנעשו בו
האותות."...
אמנם במכת צפרדע ,כשהיתה המטה עדיין בידו של אהרן היתה
הצווי רק שיאמר אל אהרן "נטה את ידך במטך" .וציווי זה
היתה רק לאהרן ולא היה צורך לקח תחלה המטה ממשה.
הגם שכתיב עדיין "נטה את ידך במטך" שלכאורה הכוונה בזה
הוא גם שיקח את מטו של משה ,אמנם מאחר שכבר היתה
המטה ברשות אהרן נקרא שלו ,וכפי שמצינו קודם לכן כשנהפך
המטה לנחש כתיב ז:י " ...וישלח אהרן את מטהו לפני פרעה
ולפני עבדיו ויהי לתנין" וכי היתה המטה של אהרן לומר
'מטהו'? והלא רק נתן משה המטה לאהרן ברגע הקודם! אלא
שמכאן ראי' ששם המטה נק' לפי היד שמונח בו ,וע"כ קרא
'מטהו'  -של אהרן.
אולם בין הנס דתנין למכת דם חזר המטה לרשות משה,
דכשהלך משה לפרעה כתיב "לקראתו על שפת היאור" )ז:טו(
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וה' אמר לו "והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידך" ועכשיו
היתה המטה ברשות משה .ואח"כ לפני מכת דם )ז:יט( כתיב
"ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרן קח מטך" .וכנ"ל הפירוש
הוא מטה משה  -שמשה יתן לאהרן מטה שלו.
אמנם ,עד מכת צפרדעים לא מצינו בפשש"מ שאהרן החזיר את
המטה למשה ולכן כתיב שם ח:א "ויאמר ה' אל משה אמר אל
אהרן נטה את ידך במטך וכו'" מטך  -היינו מטה של אהרן
שעשכיו ברשותו .ועל פי זה יובן גם כן מה שלא כתוב תחילה
'קח מטך' ורק 'נטה את ידך במטך' .שהרי משה אמר לו שיטה
ידו עם המטה שעדיין ברשותו.
וסדר הפסוקים כך הוא:
ז:ט "ואמרת אל אהרן קח את מטך" ,שאהרן יש לו המטה בהנס
של הנחש )תנין(.
ז:ט"ו -י"ז "והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך" וכו' ...מכה
במטה אשר בידי ...שמשה לקח המטה מאהרן ליקח עמו
כשהולך להזהיר את פרעה אודות מכת דדם.
ז:י"ט – כ "אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים
על נהרתם ויעשו כן משה ואהרן" שמשה נתן המטה לאהרן
ואהרן נטה ידו כדי לפעל מכת דם )שיש כאן השני מעשים .1
נתינת המטה  -של משה .2 .נטיית היד -של אהרן כנ"ל(
ח :א-ב "אמר על אהרן נטה את ידך במטך על הנהרת על
היארים ועל האגמים ויט אהרן את ידו" שמשה אמר לאהרן
לנטות את ידו עם המטה שהי' כבר בידו לפעול מכת צפרדע.
)שיש כאן רק מעשה א' נטיית ידו של אהרן כנ"ל(.
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לזכות החתן התמים יהושע פאלק שי'

גרינבערג
לרגל חתונתו עב"ג שיינא שתחי'
שיזכו לבנין עדי עד על יסודי התורה והמצות כפי
שהם מבוארים במאור שבתורה זו היא תורת
החסידות
שיהיו מסורים ונתונים לעבודה הקדושה כפי שהרבי
דורש מאתנו

משפחת כנר

לזכות החתן התמים לוי יוסף יצחק

שי'

אונסדארפער
וכלתו שתחי'
לרגל בואם בקשרי שידוכין
שיזכו לבנין עדי עד על יסודי התורה והמצות

נדפס ע"י הורי החתן

שיחיו
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נדפס ע"י משפחת איצינגער
לזכות בתם

רויזא

שיחיו

שתחי'

הבאה בקשרי שידוכין

עם החתן התמים יחיאל מיכל

שיחי'

גאנץ

שיזכו לבנין עדי עד על יסודי התורה והמצות
כפי שהם מבוארים במאור שבתורה זו היא תורת
החסידות.


לזכות התלמידים השלוחים

שיחיו

הת' יהונתן וואלער
הת' סעדי' ליבעראוו
הת' מאיר שלמה פאריז
הת' יוסף יצחק פישמאן
הת' ישראל יוסף יצחק שטרנבך
הת' פרץ שפירא
שיצליחו בשלחותם ויגרמו נחת רוח לכ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו
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לע"נ
הוו"ח ר' נתן ב"ר חיים יהושע ז"ל
נבל"ע י"ד טבת ה'תשס"ז

ולע"נ
פריידא זיסל בת ר' אהרן
יחזקאל
נבל"ע ב' אדר א' תשע"א

וואגעל
תנצב " ה

נדפס ע"י משפחת וואגעל
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