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וירא  -תהא שכת ארגננו נמלאות
שיחות
מלאכים כדמות אנשים

444ץ
זן"י1
ויש הישעה
~

בשיחת ש"פ לך לך (סעי' ז') כתוב וז"ל :בהתחלת פרשת וירא
מסופר אודות מדת הכנסת אורחים של אברהם אבינו ..ותמוה:כיון
שמדובר אודות"מלאכים ..בדמות אנשים" ,שלאהיו זקוקים להכנסת
אורחים ,ולאהיוצריכים לאכול ,ולא אכלוכי אם "נראו כמו שאכלני

 -נמצא (לכאורה) שאברהם לא קיים בהם מצות הכנסת אורחים,

ואיךיתכן שהקב"ה העוית (ת"ו) על אברהם ער'הביא המלאכיםעליו
בזמות אנשים"כדי שידמה לאברהם שקיים מצות הכנסת אורחים?!
ויש לומרהביאורבזה -שכאשר"הביא המלאכיםעליו בדמות אנשים"
והתנהגוכמנהגאנשיםשאוכליםושותים ,נעשה אצלם ה"דמות אנשים"

ומנהג אנשים ענין אמיתי ,היינו שבבואם למטה לא נשארו בדרגת
מלאכים שנראים כמו אנשים (דמיון בעלמא) ,אלא שבאו למטה
"בדמות אנשים" ,ובמילא ,חל עליהם גדר ודין "אנשים" (לפי שעה),
ולכן,קיים אברהם אבינו על ידם מצוות הכנסת אורחים לאמיתתה.

עכ"ל.

ויש להביא דוגמא לזה בהא דאיתא בברכות ג,א ,א"ר יוסי
אחתהייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים
להתפלל ובא אליהו
ושמר לי על הפתת והמתין לי עד שסיימתי
תפלתי כו' ובאותה שעה למדתי ממנו שלשה דברים ,למדתי שאין
נכנסים לחורבה כו'עיי"ש ,והקשהביד יוסף שם (בגליון העין יעקב)
דמ"ע משבת קח,א ,רגעיי ד'ה מאי אם יבוא אליהו ויאמר" :היתר
ואיסוראינותלוי בו דלא בשמים היא"וי'כאיך אמר ר'יוסי דלמד
פעם

כמה הלכות מאליהו?

וכתב בזה בס' ילקוט הגרשוני בברכות שם דלא קשה מידי ,דכבר
כתב החת"מ (שרית ח"ו סי' צ'ת בדיה אבל) דכשאליהו מתגלה
ידבריו ,אבל כשמתגלה
בנשמתוהרי הוא מלאןואין לקבוע הלכהעי'
בלבוש גופו הרי הוא מגדולי חכמי ישראל ותשב"י יתרץ קושיות
ואיבעות עיפוש .וא"כ כאןדמיירי שנתגלה אליהו בלבוש גופו ,והראי'
שהרי ר'יוסי אמר לו שלום עלין רבי "ומוריי היינו שהוא רבו
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י אם כשמתגלה בלבושגופו ,ממילא שפיר אמר ר'
בהוראה ,וזהאינוכ

יוסי "באותה שעה" ,כלומר באותה שעה שנתגלה בלבוש גופו למדתי
ממנו שלשה דברים עי"ש ,ועי' גם מהדיץ חיות שם ,ועי' לקריש
ח"דע' .1178

ובם' שם הגדולים ת"א אות כ"ד האריךבענינים אלו ומקשה על מ"ש
הפוסקים דלכן פסקינן כריש דקברי עכרם אינם מטמאים משום דהכי
אמר אליהו לרבה בר אבוה בב"מ קיד,ב( ,ראה כס"מ הל' טומאת מת

י'א הל"ג ועוד) ולכאורה הלא תורח לא בשמים היא ,ועי' גם חולין
ו,א,לענין שחיטת כותי דאשכחיה ההוא סבא א"ל ושמתסכין בלועך
אם בעל נפש אתה ,ובתוס' שם נתבו דים דההוא סבאהיינו אליהו
הנביא ,וע"כ גם הכא קשה ראין פסקלפידברי אליהו הלא תורה לא
בשמים היא?ולפי הנ"ל אפשר לומדדאליהוה" לבוש אזבגוף ,ובכה"ג
שפירפסקינן כמותו.
ואש"ל דזהו כהמבואר לעיל לגבי המלאכים ,דכיון דבאותה שעההי'
בהם זמותאנשיםבמילא נעשה בהם מנהג אנשיםעניןאמיתי,ושפיר
קיים בהם אברהם מצוות הכנסת אורחים ,וכן באליהו וכו' ,דאםלפי
שעה הוא לבוש בלבוש הגוף ,חל עליו הגדר דאדם למטה ,ולאשיין
לומד או לא בשמים היא.

*
יסוד המכוה דהכנסת אורחים

וכלקו"ש תל'ה ע'  78תירץ הקושיא באופ"א ,דמבאר שם בהשיתה
דבהענין דגמ"ת ישנם בכללות ב' פרטים :א) הנפעל מהמצוה ,שממלא
חסרון תבירו ב) הפעולה מצד הגברא ,מדת החסד של הגומל ,וכעין
זהיש גם במצוות הכנסת אורחים :א) המאכל ומשקה כו' שהאורח
מקבל.ב) מדת החסד שלבעה"ב המארת ,ההתענינות ושימת לב שהוא
מראה להאורח,וממשיך דבכללבעניני גמ"ח נטעבעיקר הנפעל ,הטובה
והתועלת שתבירו מקבל בפועל ,ומדת החסד של האדם הגומל חסד
נוגע בעיקר להגברא הגומל חסד (ע"ד לשון הרמב"ם הרוצה לזכות
עצמו יכוף יצרו) אבל בהכנסת אורחים ישנו חידוש מיוחד שהרגש
החסד של בעה"ב המארחנוגע להנפעל ,שהאורחירגיש דכל הפעולות
שהמארח עושהבשבילוה"ז מצדהתענינותו ,ולפחז מתרץקושיא הנ"ל

-
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דאף שהםהיו מלאכים ולאהיוצריכים להאכר'שוכו' ,מ"מכיוןדעיקר
הענין דהכנסת אורחים היא לא כ"כ בקבלת האורח ,אלא מדת החסד
של המארת,ובמילא מעשה הגברא ושימתלבו של אברהםאבינוהיתה
בשלימותעיטש.

אןא דלכאורה זה גופא טעמאבעי ,דמאי שנא הכנסת אורחים מכל
עניני גשת ,דבכלעניני גמ"חאמרינן שהעיקר הוא קבלת המקבל ,וכאן
נוגעבעיקר מדת החסד וההרגש של הגברא?

ואווי אפשרלבארזהעפ"י מ"שהחינוך(מצוה תל'א) במצותלאהוב את
:וישלנו ללמודמן המצוה היקרה הזאת לרחם על כל אדם
הגריםוי'ל
שהואבעיר שאינה ארץ מולדתו ומקום משפחות אבותיו ולא נעבור
עליו הדרך במוצאנו אותויחידי ורחקומעליועוזריו ,כמו שאנו רואים
שהתורההזהירנו לרחםעלכלמישצריךעזר..והכתוב רמז טעםהציווי
באומרוכיגרים הייתם בארץ מצרים ,הזכיר לנו שכברנכוינו בצערו
הגדול הזה שיש לכל איש הרואה את עצמו בתון אנשים זרים נכרים,
ובזכרנו גודל דאגת הלב שיש בדברוכי כבד עלינו ,והשי"ת ברחמיו
ובחסדיו הוציאנו משם יכמרו רחמינו על כל אדם שהוא כן ,עכ"ל.
וראה גם בשףע אדה"זסי' של"גסעי'ו'בנוגע למצוות הכנסת אורחים
שכתב":ואינם נקראים אורחים אלא שבאומעיר אחרת ..אבלכשזימן
תבירו שבאותההעיר שיסעוד אצלואינו נקרא אורח וסעודת הרשות
היא כור,ועי' גם בסולת למנחה כללנרו בשם תורת האשם,דהעניים
העוברים ושבים בשביל טרף ומזון בכלל צדקה הם ,ואינם בכלל כבוד
אורחים (מובא באנציקלפדיה תלמודית כרןטי'ע' קליה).
ולפי"ז נראה לומר דעיקר היסוד דמצוות הכנסת אורחים אינו כ"כ
משום שאין לו להאורח מה לאכול ולשתות כו' דאי משום הא הרי

ישנה מצוות צדקה ,אלא עיקר המצוה היא דבהיות שהוא איש זר כאן
בעירזו ורחקו מעליועוזריו כו' ובמילא מצטער מזה ,וכמ"ש החינוך
שיש צער גדול לכל איש הרואה את עצמו בתון אנשיםזרים כו' ,הנה
זהו מצוות הכנסת אורחיםלהסיר ממנו צערזה ,ולפעולבו הרגש שגם
בעירזו ה"ה כמו שנמצאבעירו הואובביתוכו'ביחד עםעוזריו,ואינו
נמצא בתוך אנשיםזרים.
ועפי"ז מובן מ"ש אדה"ז בשף'ע שם דאםזימן אורחים שנתאחרו אצל
אחרים או זימן אדם מעיר זו לכבוד האורח שיש גם בזה מצוות
הכנסת אורחיםעיי"ש ,ואם עיקר המצוה הוא משוםשאיןלו להאורח
מה לאכול א"כ הרי הכא יש להם במקום אחר ,אבל לפי הנ"ל מובן
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כיוןדעיקר המצוההיא לפעול בהאורח שלאירגיש א"עזרכו'ובמילא
מובן שפיר דאףשישלו להאורח מקום אחר ,מ"מ בזה גופא שגם הוא
מזמינו הרי זה מוסיף עליו ההרגש שאינו נמצא מקום נכר כו' וכן
כשמזמין תבירו לכבד האורח ,הרי זה פועל על האורח שמתענינים
אודותו ומכבדים אותו ,ולפל'ז מובן ג"כ מה שמצינו במצוות הכנסת
אורחים דאפילו אםיהי' לו אלף עבדים יטרח בעצמו ויעמוד עליהם,
ואפילדאין זה רק משום מצוה בו יותר מבשלוחו ,אלא חלק מעצם
המצוה דעל'ז הוא מראה התענינותו בעצמו וכןצריך לכבדם כאדונים
לווישכיבםבמיטבמטותיוכו'וכאיתאל'זבאנציקלפדיהתלמודית שם
וטרף ,דנןז הוא מעצם המצוה שהאורחירגיש א"ע כאילו הוא נמצא
במקוםמגורו.

ולפי"זמובןהיטב מה שנתבארבהשיתה שבמצות הכנסתאורחיםישנו
חידוש מיוחד שצריך שהאורחירגיש התענינותו של המארח בשבילו
י דוקא ע"ז יוסר צערו וירגיש א"ע כאילו הוא נמצא
ומדת חסדו,כ
בעירוובביתוביחד עםעוזריו כו' ,וזחו מה שנתבאר שהעיקר בהכנסת
אורחים הוא מדת החסד של הגבראוכפי שנת'.
!ה

כגדר המ73ה דהכנסת א7רתימ

ינ'א:נ,

מאלגגס'רעךי
ג%ן(ם

בשיחת ש"פ לן-לן שאל כיק אדמו"ר שליחיא אודות המבואר בע"פ
ויראבענין הכנסתאורסים דאברהם(וע"עבזה שיחת ש"פוירא תשכ"ה)
ואפי'
דלכ' מכיון שהמלאכים לא אכלו ממש ורק
נראו כמו שאכלו ,משום'
להריעה שאכלו ממשהי' זה רק מפני כבודו של אברהם או
שאזלת לקרתא עביך כנימוסא ,ולא שהיו צריכים לזה מצ"ע ,וע"כ
לאקיים אברהם באמת מצות הכנסת אורחים ,ואין הערים הקב"ה
על אברהמ כשבאמת לא הי' מקיים מצות הכנסת אורחים? ובפרט
שמבואר (ברמב"ם רפ"'ד מהל' אבל וטרינ) שרובדיני הכנסת אורחים
נלמדים מאברהם,ואין אפשר שלמדיםדיני הכנסת אורחים מאברהם

כשבאברהם עצמו לאהי'זה הכנסת אורחיםאמיתי?

-
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וע"זתי' שכיוון שהמלאכים באו באברהם למטה בדמות אנשיםהיו
במצב דאנשים ממשכו'

(והנהבהשיתה דתשכ"ה מקשהלפידעתרטר'ידמוכרחדסב"לדבמלאכים
אין מצות הכנסת אורחים ,אבל בשיחהדירן לכ' עיקר הקושיא ממח
דאיןצריכים אכפיש)

'ישלהעיר בזה ממה שנת'בלקיש לפר' תשאתטינבענין הנהגה
ויכ
במנהג המקום דאפ"ל בג' אופנים וכו' ע"שוטוינ.

איא

דלכ'עדייןישלהעיר דחנהלכ'עיקרהקושיא הואבהחיוב אכריש
הנלמד מאברהם ,ועיקר הקושיא הוא להדיעה דנראין כאוכלין (ורק
מוסיף בהערה דק' גם לפי הדיעה דאוכלין ממש) ,וע"כ לכ' סוכ"ס
מכיון שהמלאכים מצ"ע לאהיוצויכים לאכול ולשתות (עכ"פלהדיעה
דנראו כמו שאכלו) ,א"כ אף שהי' זה הנהגה אמיתית איךקיים בזה
מצות הכנסת אורחים?

[ולהעיר דלפמשנ"ת בהשיחה אולי יש לתווךבין ב' הדיעות דנראין
כאוכלין או דאוכלין ממש ,דהכוונה בנראין כאוכלין הואדהי' זה רק
הנהגה מצד שאזלת לקרתא עביר בנימוסא וכיר'ב ,ומ"מ מיקרי זה
אוכלין ממשמכיווןשהי' הנהגה אמיתית,ואל"מ].

יכ

והנה לכ' הי' מקום לומר דגדר החיוב להאכיל ולהשקות בהכנסת
אורחים הוא חיוב מצד המארח ,ולא מצד האורח ולכן אין נוגע
בזה אם האורת אכן אבל או שתה בפועל או לא (ולהעיר מהדין
המובא מאחיו של המהכ"ל(ע" בא.ת .ע' הכנסת אורחים וע"נ)דאינו
יוצא מצות הכנסת אורחים אא"כ יצא והכניס את האורח ,אבל אם
האורח בא מעצמו אינו יוצא המצוה ,דמזה מובן דישענין בהכנסת
אורחים דתלוי (רק) בהמארת ןולהעיר מאיך שהוא בצדקה עי' מ"ש
בנימוק"י בב"ק סוי'א במה דאמר חזקי' אפי' בשעה שעושין צדקה
הכשילן בבנ"א שאינם מהוגנים ,ועי' במפרשים ,ועי' בלקיש חי"ז ע'
 260ובכ"מבענין צדקה מצד הנותן ומצד המקבל ,ואל"מ])
אך לכ' צ"ע לומר דמצות תכנסת אורחים הוא מצד המארח ,ובפרט
לפמ"ש המפרשים בתמשנה"והוי מקבל את כל האדם בסברפניםיפות"
דקאי במצות הכנסת אורחים ,דאם פניו כבושות בקרקעאינו מקיים
המצות(ועי' בלקריש חזיז ע'  ,348ובהערה  23שם) (אף שאין הכרח
מזהמכיוון שאפגלבזה שגדרהחיובדיהוי מקבל את כל האדםבספני"
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-וירא  -תהא סגת אראה נפלאות -

הואחיוב מצד המארח,והיינו שהוא חלק ממעשה דהכנסת אורחים
דהמכניס ,ואל"מ].

והנה מדברי הרמב"ם בה"א וה"ב דפי"ד מהל' אבל מבואר דיש שני
חלקים במצות הכנסת אורחים דיש החיוב דלוי' ויש החיוב דאכר'ש,
והיינודישהחיוב דהוא חובת הגוף,וישחיוב ממונות ,ולכ'יש לחקור
בזה בגדרהחיוב להאכיל ולהשקות דחנהמצינו לדוגמא במצותכיבוד
אב ואם דמבואר בגמ' איזהוכיבוד מאכיל ומשקה ,וע"ז מקשה בע"א
דקידושיןבענין החיוב כיבוד "משלמ"י אם הוא משל אב או משל
בן ,ולכ' להצד דהוא משל אב הכוונה דיסוד החיוב דכיבוד אב הוא
שצרין לדאוג לצרכי אביו ,שצרכי אביו כוללים ג"כ הצרכים דאכריש,
ורקשאין בו שוםהיוב ממון ,ועליז אפיל דגםלפיהדיעה דהוא משל
בן,איןהפי' בזה דהחיוב ביסודה הואחיוב ממוני ,אלאדכיוון דצריך
לדאוגלצרכיאביו,וצרכיאביועולים כסף,לכןהחיובמחייב אותו מכ
בהוצאותכספיווק וק"ל.
ועפ"ז אפשר לחקור עב"ז בגדר החיוב דהכנסת אורחים ,דאפ"ל דגדר
החיוב הוא ,בפשטות ,לדאוג לכלצרכי האורח,וכיוון שצרכי האורח
כוללים לוי' ואכחש לכן שני ענינים אלו הם עיקר מצות הכנסת
אורחים,ולב"זהי'יוצאלכ'דכשאין האודח(מע"ע)צדיך לאהדמענינים
אלו אז אחז נכלל בהמצוה דהכנסת אורחים ,ולפ"ז סיע לכ' גבי
אברהם.

אוים לאידן לכ' אשל דמצות הכנסת אורחים ביסודה יש בה שני
חלקים,דהחיובלהאכיל ולהשקות הוא משוםדהמצוה דהכנסתאורחים
ביסודה כוללת מכ חיוב ממוני ,וזה מתבטא בהחיוב אכביש( .וע"ד
מה דמצינו בהמצוות שיסודם גמ"ח ואהבת לרעך כמוך ,דיש מהם

שביסודם הם הטובה שעושה(וע"דביקורחולים,ניחום אבליםוכירב)
ויש שביסודם הםחיובי ממון (וע"ד צדקה .ואל"מ)) .ולפ"ז כשעושה
המצוה רק בגוף ולא בממון ,אף שלא חסר כלום מצד צרכי האורח,
חסר אצלו חלק במצות הכנסת אורחים.

ועפ"ז א"ש מה דאברהם האכיל והשקה(ומכיוון שאצל המלאכיםהי'
הנהגה אמיתיתהי' זה מעשה המצוה),והי' זה מצוה אמיתיתמכיוון
שהחיוב ממוןהוי חלק מיסוד המצוה וכנ"ל ועגילבזה.
ןולהעיר דלכ'יש"ע עכ"ז גם בעניןלוי' ,דלכ' לפי מה דמשמע בנרינ
הרמזרם ועודד(עיקר)עניןלוי' הוא משום שמירהוכיר'ב ,א"כ צ"ע גם

-

וירא  -תהא שנת אראה נפלאות -
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בזהאיךשייךלגבי המלאכים,ויש לחלק(ואולי זהו דעתרטוני דסב"ל
דבמלאכים איןשייך מצות הכנסת אורחים כל עיקר ,ע"ש בהשיחה
דערפוירא תשטנה,רישנ)] וערל בכ"ז ובאתי רקלהעיר.
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יןרכוי טדיוירו7
שכוים וארז קנין אחד

י'ון
י,
עו
תע
'ן
ין
כ
4ה1ל'4יימגלסוסשי
רוויי

ההזיל סדך

שהייקור דשבת פרשתלד-לד שנהזו ,כותב ס"ק אדמו"רשלינרא באות
ב' ,וזלה"ק:
יבעניןזה ,מה שהםאמצעילגילוי הקב'ה
"[...ולכן נחשבו"קניןאחו",כ
בעולם,הרישניהםיתד הםקנין אחד ,כמו כסאוהדוםרגליים כפשוטם,
של'י שניהםיחדיושב האדם על מקומו במנוחה כו']ו' עכלה"ק.

ויש להוסיף הסבר בההכרתשצריכים להיות (הכסא וה"הדוםרגליים")
ביחד דוקא ,בנוגעלגילוי הקב"ה בעולם ,עפ"י המבואר במאמר ד"ה
השמים כסאי והארץ הדום רגלי (בלתי מוגה) שנאמר בש"פ נח ,ב'
דר"ח מר-חשון ה'תשל"א (נדפס בסה"מ תטו'ל-תשל"א ,עמוד ,)344-345
דכותב שם ,וזלה"ק:
"...דענין הכסא הוא עד"מ באדם למטה ,שקני הכסא נמשן הראשוהגוף
של היושבעליו למטה ,הנה עד"ז למעלהענין הכסא הוא שע"י הוא
ההשפלה וההמשכה למטה ...דכשנמשך מלמעלה למטה אפשר להיות
ההמשכה גם למקום שאינוראוי .דכשנמשך מלמעלה למטהע"יבחי'
שמים שהריע התורה ובפרטיות תושב"כ ,ועד שנשן למטה ביותר עד
הרגליים עד לעוה"ז התחתון שאין תחתון למטה ממנו ,אפשר להיות
מזהיניקהלחיצונים,ובכדי שלאתהי'יניקה ללער'ז ,ע"ז אומר והארץ
הדוםרגלי ,שהואע"יבחי' ארץ שהריע המצוות מעשיות "...עכלה"ק,
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 -פרא  -תהא שנת אראכו כפלאות -

ועי"ש שם בהמשךשמארין ומבארעוד ,ההכרחשיהושניהם ,והמעלה
שבהדוםרגליים ארץעיטש.

-

4י

טינה כסוכה

ש
שי 4%
תא גרוואה
%ל

ביקו"ש תג תמוכות תשבוז מביא כיק אדמו"ר שליחיא המובא בגמ'
סוכה מג קוא בהנוגע לשמחתבית השואבה"כשהיינו שמחים שמחת
בית תשואבה ..לא טעמנו טעם שינה דהוו מנמנמי אכתפא דהדדל',
ושואל,הריי'
ב שהתנאים השתדלולקיים המצוה בתכלית השלימות,
ותמוההיאך קבעו מלכתחילה סדר שמחתביה"שבאופןשיחסרבקיום
מצותהשינה בסוכה? ומזה באלביאור שבאמתאין כלחיוב נפרד על
השינה בסוכה ,רק שהוא חלק מחיוב הכללי שלעשיית סוכהלישיבת
קבע ,וע"כ כשאינוישן בסוכה (ע"פ היתר התורה) ,מקיים הוא את
מצות הישיבה בסוכה בתכלית השלימות .ולהיות שהתנאים הרגישו
הגילוייםדמקיפיםדבינה ולאיכלולישןבסוכה,ומדינא דמצטער נפטרו
מהשינה בסוכה,הרי שקיימו המצוה בשלימותה ,ולא הוצרכו לנמנם

בתון הסוכה.

הנהשלפיזיתבארלנועוד,דאמרינן בסוכה ב"ו ע"א שההולכים לדבר
מצוה פטוריןביןביוםובין בלילה ,ומביאה הגמ' המעשה ברב חסדא
י בשבתא דרגלא לבי ריש גלותא,
ורבה בר רב הונא "כי הוועייל
הוו גנו ארקתא דסורא ,אמרי אנן שלוחי מצוה אנן (שבאנו לשמוע
הדרשהולהקבילפנירישגלותא.רגעיי)ופטוריך /ולכאו' תמוה,הרי אף
כי נפטרו ממצות הסוכה להיותם הולכים לדבר מצוה ,הלאעדייןהיה
להם להשתדל ולהדר לישן בסוכות המצויות בדרכים ,וכמו סוכות
הבורגניןוהקייציםדאמרינןלעיל ח' ע"בדכשרים.
וגנו ארקתא
וכןישלדייק מדוע הדגישה הגמ' שלאישנו בסוכהייהו
דסורא"),ולא אמרהבכללות שלאישבובסוכהכלימותהחג,וכדאמרינן
לקמן מ"ז ע"א(והמעיין שםיראה שהדברים צ"ע סובא) ,והלא פטורים

-

וירא -תהא שכת אראנו נפלאות -
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י הסוכה ולא מהשינה בלבד?
שלוחי מצוה מכלדינ

א-אדייל שבאמת השתדלו האמוראים ביותרלקיים מצות הישיבה
בסוכה ע"י האכילה ושתיה בסוכות שבדרכים ,רק להיות שהרגישו
הגילוייםהנעלים שבסוכה ,ולאיכלולישן בסוכה בשוםאופן,לכןישנו
ארקתא דסורא(וקיימו המצוה בתכלית מריל וההידור כנ"ל) ,ולכך
דייקה הגמ' שרק"גנוי מחוץ לסוכה ,אבל שאר כל הדברים השתדלו
לעשותם בסוכה(ועי' כעזיזי' ש"בעיי"ש).
וטעתה ,הרי שאין הוכחת הגמ' לכך שההולכים לדבר מצוה פטורין
מעצםזהשישנוחוץלהסוכה,שהרילדברינו הטעם הוא משום שנפטרו
מדינא דמצטער מאחר שהרגישו המקיפים דבינה ,אלא מכך שהסבירו
הנהגתםזו בזהש-יאנן שלוחי מצוה אנן" ,והסבר זה התקבל בפשטות,
הרי לך ששלותי מצוה פטורין מהסוכה ,וק"ל.
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בואשיי-י

כ"י

ארכוריעא שליט"א

הערה כמאמר רשמח"ת

ל"י

גל
יש
"ט
וי
ו
א
או
שא
רבוי שמואל ש
~
ל
י
ל
הלטיו בישיבה
גטאמר ד"ה "תורה צוה" של שמחת תורה ש.ז .אומר שיעקב זה שם
העצם ,וישראל 8ה שם התואר ומעלה .ובהערה שם כותב מהו מקור

לזה.

והנה בספרהמאמריםהגישעמ'  51מאמרד"ה"ויקםעדותביעקב"כותב
וי'ל":ובהשמותדיעקבוישראלהנהיעקב הואעיקר השם,וישראל הוא
שםנוסףשהוא שםהמעלה".כןישלהוסיףמגמראברכותאודותהחילוק
בין השם שלאברהם,ליעקב שהקוראלאברהם אברםעוברבלאו משא"כ
ביעקב הקוראלישראליעקב .ומתרץ שם שאצל אברהם לאמצינו שה'
יקרא אותו בשם אברם ,מה שאין כן אצל יעקב .ואולי יש
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-וירא  -תהא שנת ארגונו נפלאות -

לומרשזהו המקורוהסיבה שאצל אברהם עוברבלאו ולאמצינושיקרא
אותו בשם אברם
מאחר שאין זה שמו העצמי .משא"כ בשם יעקב
שזהו שמוהעצמיל לכך'מוצאים שאפי' לאחר ששינו את שמו מיעקב
לישראל וכמו שכתוב בראשית לה,י "שמן יעקב לא יקרא מרר עוד
יעקבכי אם ישראליהיה שמך" .ובכל זה רואים שקרא אותו בשם
יעקב ,מאחר שזהו שמו העצמי.
?ל)4

אגרות קורעי
הערות כאג"ק ב"ק אדמו"ר שליט"א חט"ז

ה
"
אתי

נ:%גוון%ן
האיל סרר

באגרות קודש מכ"ק אדמריר שליחיא חלק כזיז ,ע' צדי"ק מובא...":
וכידוע פתגם רבותינו נשיאינו הק' אשריט כסלו הוא ר'ה בלימוד
החסיזות ודרכי החסידות ... ,וראש חדש  -הרי ביאר רבינו הזקן
ובנו אדמריר האמצעי דיוק הלשון ראש ולא תחלת ,שכמו שהראש
כוללחיות כל אברי הגוף כן ר"ח כולל בתוכו כלימי החודטר'.
וטטשיך שםבסופו ...",וכהודעתרז"ל שאפילו פתיחת כחודה של מחט
פותחת פתחו של אולם ,של אולם דוקא ,שנוסף על גדלו הנה תמיד
יאיןלו דלתות לסתימה הרו.".
הוא פתוח,כ

וע"ד גל הנ"ל מובא גם בע' צד ,ובע' קד.
בהנוגע להפתגם ע"ד י"ס כסלו שהוא ר"ה לד4ויח ,ראה בהמכתב
מאדמר'ר מהורטרב נ"ע הנדפס שהיום יום" בתחילתו (ע' ד')[ .ד.א.
כדאי להוסיפם במפתחענינים ערך פתגמיםדרבותינונשיאינו].

ובהנוגע אודותביאוררבינו הזקן ובנו אדמו"ר האמצעיבדיוק הלשון
ראש ולא תחלת -ראהבלקית תבוא מא,ג .ובעטרת ראש בתחילתו.
ובב"מ.

-

וירא  -תהא שנת אראה נמלאות -
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שם,בע' צא מובא...":כידועדרישתדבותינונשיאינו הק' שמכלעניני'
יהי'בכןדוקא(.".ד.א.כדאילהוסיפו במפתחענינים ,ערךבכן).
ובש רלג מובא":וכמו שמבואר בכ"מ ,ובל' החסידות ,שמכלעניןצריך
להיות"בכדי.
ובע' רנה מובא ...":וכידוע  -דרישת חשון נשיאינו שמכל ענין
בחסידות %ע בכן,וכיון שדורשים זה בודאי שניתן היכולת והכוחות
האפשריים למלאות הדרישה במילואה".
וראה רכ בחלק טרו מאגרות קודש ל"ק אדמררשליחיא אגרת ה'תקנו,

ע'רלז.

*
שם ,בע' צב בסופו מובא" :במ"ש אודותענין הבחירה באוה"ע ,ש"פ
המבואר בל'מ בדא"ח ומהם בלקוית פ' אמור (לה,ב) ,וזעה כבוד מל'
תריס מט"ק
אדמררת(מהורטרליוב)נ"ע,איןשייךבחירה חפשית-לגמרי-
כ"א בעצמות ומהו שאין סיבהועילה ח"ווכו'.",
ומאטר ד"ה כבוד מלכותך תריס נדפסה בספר המאמרים תריס ע'
ייע
דואילן(ד.א .כדאי להוסיפו במפתחענינים ,ערן מאמרים ,אדמר'ר

מהורטרבנ"ע).

*
שם,בע' צג מובא ...":וכמובן ממאמר המשנה ןאבות פ"ד מ"ב] דשכר
מצוה מצוה עצמה ,דזה עצמו שהחכם גדול מצוה לאיש הפשוט איזה
ענין ,מקשרו עם החכם גדול ,והרי כל ענין קשור מביא לנקודה
משותפתבין המקושרים".
 ראהב"היוםיום"ע"האייר"שכר מצוה מצוה ,המצוה בעצם עצמותההיא השכר והתגלות העצמותתהי'לעתידי.
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-וירא  -תהא טנת אראנו נפלאוה -

וב"היום יום" ח' חשוון "מצוה לשון צוותא וחבור ,והעושה מצוה
מתחבר עם העצמות ב'ה ,שהוא המצוה אתהציווי ההוא .וזהו שכר
מצוה מצוה ,דזה מה שנתחבר עם עצמות אודפס מצוה הציווי ,זהו
שכרו.ויובן זה במשל גשמי :איש פשוט ביותריש לו בטולפנימי אל
החכמה ומעלת החנם"...עיי"שבאריכות את המשןהענין.

*
שם ,בע' צו מדובר אודותלימודי חול וכו' ,וראה ג"כ אודותלימודי
חולבע' מח ,ובע' רל(.ד.א.צריךלהוסיף במפתחענינים ,ערןלימודי

חול אותע'צו).

*
שם ,בע' צז-ט מדובר אודות לבישתהטייץ טלית גדול וכו' ,וראה גם

בעייבעד"ז.

*
שם ,בע' קג מובא ...":אשר על מאמר הבר מצוה נאמר ,מאמר דוד
המלן שה' אומרלו-בני אתהאניהיוםילדתין ,ומבוארהעניןברשימות
הצמת צדק על תהלים שם)".

 -נדפס בספר תהלים אהליוסף יצחק (השלם) עם רשימות הצ"צ(יהל

אור)ע'י
גבסופו ,ד'ה בלק"ת.

-

וירא  -תהא שנה אראכו נפלאות -
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גיי

הערה כאג"ק ב"ק מהוריי" 3ת"ג

%:תושע ש4
השכונ"

באגרות קודש אדמו"ר מהוריל'צ נ"ע ח"גע' תלו קטע הד' של האגרת,
וזלה"ק":בדברהמבוארבר'אישליצערגדולבהעדרוומוכרחהדבר אשר
בעזה"ייבוא הדבר מכל מקום ..ועתה עודישדיזמן ..לעשותשיהי'
מוכן לזמן החורףהבע"ל".

וכהערת המריל ד"ה "המבואר בריא" כ' "כנראה ר"ל :המבואר בנמכתב]

ראש"

ותפיהני עלידידי העורךשי',אין נעלם ממנו פירוש הפשוט דתיבות
"המבוארבריא" ,ע"פ הערתו גופאלהלן עלהתיבות"מוכןלזמן החורף"
"אפשר המדוברבבניית מקוה" ,שאם השערתו זו נכונה ,הרי פירוש
"בדבר המבואר בע"א" הוא קפשוטו" -בדבר מקוה שהלכותי' מבוארות
בשריעירידסימן רא"!ירעיש )"ייני ו ),לחץ1
,ל44

פטדרכור גרף בוידוא
כפירש"י פרכותינו ית,טז

נלוו
שיי
4תת
סדך

בפירש"י פרשתנו (פייח פכריז) עה"פ "ואברהם הולך עמם לשלחם"
מעתיקרטר'י תיבת לשלחם ומפרש "לשלחם -ללותם כסבור אורחים
הם"
וצריך להביןהרי כבר פירש בפ' לך לך (פו"ב ל'כ) "וישלחו כתרגומו
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-וירא  -תהא שנת אראה נפלאות -

ואלויאר שפירוש לשלח הואליווי וא"כ למה הוצרך לפרש זאת כאן
וע"פ שההמשן "כסבור אורחים הם" נוגע לתרץ קושיא אחרת שלמה
הי' צריך ללוותם הרי ענין הלווי הוא שמירה וכיריב שזה לא שייך
למלאכים ולמה כאן ליווח אברהם וע"ז מתרץ רטד'י שאברהם סבר
שהם אורתימ(ועיין לקמן) אבלעדיין קשה למה רש"י צריך לפרש
ג"כ פירוש המילה שזהליווי שזה כבריודעים מפירושו על פ' לך לך
?

יי"ל הביאור בזה שללשון שילוחישנו עוד משמעות כמו שפירש
וגנוי
רעו"בפ'נח (ג"ח ע"ח) עה"פוישלח אתהיונה מפרשרער'י"וישלח-אין
זה לשון שליחות אלא לשון שלוח שלחה ללכת לדרכה ובזו יראה אם
קלוהמים "...ומזה רואים שפירוש המילה שלוח הוא גם לשלוח לדרך
וכיר'ב ועליזהי'ס"'ד לפרש כאן שכיון שכאן הם מלאכים ובמלאכים
לאשייך לשוןליווי א"כפירוש לשלחם אר"ל לשלוח אותם לדרכם.
אלא שעדיין צריך ביאור שבשלמא בפ' נח גבי יונה מתאים הלשון
לשלח שזה הי' תלוי בנח להוציאה מהתיבה אבל מהשייך זה כאן
שאברהם ישלתם?
ואולי אפ'ל שלשון שילות הוא ב"כ לשון להראות הדרך וכיריב ועד'ז
כאןשכיון שהמלאכים הלכו להפוך את סדום כמו שפירשרוו'יבפי"ח
ע"ב אזהי' אפיל שאברהם שלחם לכוון סדום ואעקם שבכתוב זה כבר
כתוב"ויקמו משם האנשים וישקיפו עלפני סדום" שכברידעו איפה
זה אצ"ל א) יתכן שאברהם לא ראה וכו' זה שהשקיפו ב) להראות
הדרך המלזלהוכיריב ובמיוחד שלפי פירוש זה חוסכים הדוחק שכסבור
אורחים הם? (שהרי ללכת הם הלכו כאנשים משא"כ שמירה) .ונג'ז
מחדשרטד'י לשלחם -ללוותם שפירוש המילה שילוח כאן הואליווי
ז אפ"ל בפשטות שמהמשך
ובמילא כסבור אורחים הם וההכרחי'
הנתובים (פי"ז והלאה) משמע שאברהם לאידע אודות זה שהקביה
רוצה להפוך את סדום ות"כמניןידע לשלחםלכיוון סדום ,ועוד יותר
כמלשהרי כבר כתוב בפסוק זה קודם לשלחם שוישקיפו עלפני סדום
(ולהעיר שרגעיי מאריך כל השקפה שבמקרא לרעה חוץ מהשקיפה
ממעון קדשן שגדול כח מתנות עניים שהופך מדת הרוגז לרחמים
וג'ל שכוונתרטר'י שהמלאכים רמזו לאברהם שהם משקיפים -לרעה
אבל מעשים כמו של אברהם ובפרט אורחים ובפרט עניים הופכים
זה ובהמשך לזה מפרשרטנני שלשלחם הכונה ללותם)
והנהעדיין לכאורהצריךלהבין מה שפירשרגעיי "כסבור אורחים הם"

וירא  -תהא טסת ארגונו כפלאות
הרי לכאורהידע שהם מלאכים ההולכים בשליחותו של מקום מעצם
הבשורה (מפסוק ט'ואילן) אודותלידת יצחק באופן של הבטתה .ובזה
) "שוב אשוב אלין כעת חי'" וכפירעוני שרק
גופא באופן של (פסוקי
מלאןשקיים לעולםיכול להבטיח זה ,ומה הכונה כסבור אורחים הם
? (ולכאורה זה ק' גם לגירסת הרק"ם כסבורנביאים הם)

ואואפ"? שב"ל שכבר מלכתחילה אברהםידע שהם מלאכים ההולכים
בשליחות של מקום ואפ"ל ראי' לזה א) פירושרגעיי על וסעדו לבכם
בסוףפירושו "אמרר' חמא לבבכםאיןכתיב כאן אלא לבכםמגידשאין
יצה"ר שולט במלאכים"וכיון שאברהם אמר הלשון לבכם לכאורהידע
שהם מלאכיםב) אברהם לא בקשםללון אצלו רק לאכול ואחרתעבורו,
ולמה לא בקשםללון כלוט(ואש'פ שאצל לוטהי'בערב מ"משיין לבקש
ללון ובפרטשהי' נחום היוםהוציא הקב"ה תמה מנרתיקה שביום כזה
קשה ההליכה) (ואולי זהו מה שפירש רטד'י (פ"ד) יקח נא ל'י שליח
שרצה לרמוז להם שיודע שהם שליחים של מקום) ומה שפירשרגעיי
(פ"ד ד'ה ורחצו רגליכם) כסבור ערביים הם ועליז בפסוק ח"ז כסבור
אורחים הםי"ל שכאשר המלאכים התלבשו כאנשים זההי'ניכר לכל
הסובבים אותם שהולכים כאן אנשים(וכמו אצללוטשהרגישו שנכנסו
אנשים אצלווכיוגב) והליכתם היתה באופן שלאירגישו שהם מלאכים.
וליל שזההי'ניכרו'כ בפשטות א) אברהםאבינו אמריקח נא מעטמים
ורחצו רגליכם ,ולכאורה דבר ראשוןהי'צרין להשקותםכיהי' כחום
היום ובכלהענין לא כתוב שהשקם חוץ מחלב(ועיין בס' המאמרים
אדמו"ר האמצעי ד'ה והוא עמד עליהם)ויל בפשטות שנשאי-אתם
מיםבגלוי שהי' להם בקבובקי מים ב)היו לבושים בלבושים רגילים
כאנשי המקוםוכיריב .ועם"ז אם אברהם לאהי' מכניסם או שלאהי'
מתנהג אתם באורחים רגיליםהי'ניכר לכל שהם לא אנשים פשוטים
ולכן אמר שירחצו רגליהם (וי"ל שהלשון כסבור הוא כמו  -שסבור
שהנהגתו היתה כמו שתושב כן אבלידע האמת) ולכןליווםוכיריב.
ואולי עכ"ז אפשר קצת ליישב השאלה ששאל ל'ק אדמר'ר שליט"א
בהתוועדות פ' לן-לן (סעיף שאין יתכן שדיני הכנסת אורחים הי'
אצל מלאכים שלפי האמת הם לא אורחים .ול'ל ל'פ הנ"ל שהמלאכים
לצורן שליחותם הוצרכו שלאירגישו בהם ואברהםאבינו מילא צרכם
בפועלע"י הנהגתו וע"כ כאשר המלאכיםיש להם צורן אפילו באופן
שליליזהו ג"כ הכנסת אורחים.

ז"

ועפ"ז אולי אפשר לבאר מה שפירש רסניי בפ"ח ויאכלו  -נראו
כמו שאכלוכי בשלמאבנוגע לרחיצתרגליםוליווי זההי' מחוץ לביתו

ח

-וירא  -תהא שכת אראה כמלאות -

י מיד במלות
לשאלה א' ללדדיתי כאן א"צ להעתיק מלת ואראהכ
"ארדה נא" קשה למה צרין לרדת והלא בפסוק שלפנ"ז כבר כתוב
"ויאמר ת' זעקת מדום וגוא הרי דהקב"ה כבר ידע ווו'כ למה צריך
לרדת,משא"כבפי הפלגהאין קשה ל'כ ממלותוירד ה' דהלא לא כתוב
שם דבר לפנטז שה' כברידע מהעושיםוכו'.

לשאלה ג' ל'ל בפשטות שכאן בסדום הי'דיני
הפלגה רק "ויפץ ה'" ולאהי'דיני נמשות.

נטשות משא"כ בדור

לשאלה ו' קשה לכרש שם ארדה לסוף מעשיהם כי הרי הכסוק אומר
מפורש(יאיד) "ונעשה לנו שם כן נפוץ ע"פ כל הארץ".

השערכת.
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רכוב.עמ
מקבלי התורה ממשה רכינו

"4הלס *
תינהי סרר

כתב הרמזרם בהקדמה "והמצוה שהיא פירוש התורה לא כתבה אלא
צות בהלזקנים וליהושע ולשאר כל ישראלשנא' ...אע"פ שלא נכתבה

תורה שבעל פה למדה משה רבינו כולה בביתדינו לשבעים זקנים
ואלעזר ופנחס ויהושע שלשתן קבלו ממשה וליהושע שהוא תלמידו
של משהרבינו מסר תושבע"פ וצוהועלי'...וזקניםרבים קבלו מיהושע
וקיבלו מןהזקניםופנחס ...עכ"ל.
לכאורהצ'ב מהוכפלהענין שמשהרבינו לא כתבפי' התורה(תושבע"פ)
אלא צוה בה וכו' ובזה גופאיששינויים שבתחילה כתב שלא כתבה
אלא שה בה לזקנים וליהושע ולשאר כל ישראל ,ומקדים זקנים
ליהושע ואוז"כ כתב למדה משהרבינו כולהבביתדינו לשבעיםזקנים,

-

וירא  -תהא שכת ארגננו נמלאוה -
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ואינו מזכיר יהושע ושאר כל ישראל ,ואח"כ כותב ואלעזר ופנתם
ויהושע שלשתן קבלו ממשה ,ומקדים אלעזר ופנחס ליהושע ,ואח"ם
כתב וליהושע שהוא תלמידו של משה רבינו מסר תושבע"פ וצוהו
עלי',ואינומזכיר הזקנים או אלעזר ופנתם .ולבסוף כשהרמב"ם מסכם
המסורה מדור דור הוא כותב ופנחס מיהושע ויהושע ממשה רבינו
וכו' ולכאו' לעיל כתב שגם פנחס קבל ממשה ולענין קבלה ממשה
רבינו משוה אלעזר פנחס ויהושע באמרו "שלשתן קבלו ממשה",וצריך
ביאור הדרגות ושלבים בכ"ז.

*
כטנין המנוות להרטכים

במנין המצות להרמב,ם במצות לא תעשה מלית מ' שלא יעדה איש
עדי אשה שנא' לא ילבש גבר שמלת אשה מפני שזהו מנהג עובדי
כוכבים וכן מפורש בספרי עבודתם .ובמצוה מ"א שלא לכתוב בגוף
כעובדי כוכבים .ובמצוה מ"ב שלא ללבוש שעטנז כמו
כומרי
י
ש
ב
ו
ל
ש
יעבודת
עבודת כוכבים .ובמצוה מ"ג שלא להקיף פאת
הראש
ככומרי
כוכביםוכן במצוה מ"ר מ"הלענין השתתת הזקן ולהתגודד אסור שהוא
דרך עכר'ם.

לכאורה ע"ב דאין דרן הרמב"ם לכתוב טעמים במנין המצות ומדוע
במצוה מ' כתב הטעם .ול'ד מצוה ל'ג שלא לנתש ,גם זה אסור מטעם
ן הל' עבודתכוכבים פל'א ה"ד .וגם שלא לקסום ושלא
מנהג עכר'ם,עיי
לעונן.

ועוד צ"ב שבהל' עבודת כוכבים פי"ב הלכהי
' לא ביאר הרמב"ם את
הטעם שאיש לא ילבש בגדי אשה מטעם חוקת עכו"ם כמו שביאר
ברפי"ב שהאיסור להקיף הראש מטעם חוקת עכום ",וכלל ביחד גם
את הלאו שאשה לא תלבש בגדי איש ,ולכאו'.אם בשניהם הטעם
מחמת חוקת עכריםהי'לו לומר גם במצוה ל'ט שלא תעדה אשהעדי
אישמפני שהוא חוקתהגוי.
ועוד צ"ב שבמצוה מ"ב כתב הרמב"ם את הטעם לאיסור שעטנז
הוא מחמת חוקתעכריםומנהאותוביןהלאוין שלכתובת הקעקע והקפת
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-וירא  -תהא שנת אראנו נמלאות -

זדאש ונשבא לחלק המצות עפ"י ההלכות בספר היד הוא כלל את
שיסור שעטנז בספרזרעים בהל' כלאים ולא בהל' עבודת כוכבים כמו
:תובת קעקע והקפת הראש( .ולפי הרמזרם משמע שאיסור שעטנז
שינו חוקה כבפששימ אלא האיסור הוא חוקת עכר'ם) .וצ"בבכ"ז.

*
אודות ספר עכ~דה וספר קרבנות
עודיש להעיר ,כשהרמאים חילק את כל ההלכות לל'ד ספרים כתב:
"ספר שמיני ,אכלול בו מצות שהם בבנין המקדש וקרבנות ציבור
התמידין .וכו' ספר תשיעי ,אכלול בו מצות שהם בקרבנות היחיד.
וקראתי שם ספר זה ספר קרבנות"עכ"ל.
ולכאורה צ"ב מדוע לא חילקו הרמב"ם באופן שכל הקרבנות בין
קרבנותציבורובין קרבנותיחידיהי' בספר א' "טפר קרבנות"דהיינו
שהל'בית הבחירה,כלי המקדש ,ביאת המקדש,יהיו בספר אחד "ספר

עבודה" ושאד ההלכותששייכין לקרבנותיהיו בספר קרבנות.

ואולי ל'ל כיון ששיטת הרמב"ם בריש הל' בית הבחירה הוא דלא
כהרמב"ן אלא המצוההיא שנבנהביתשיהי' מוכן להקריב בו קרבנות,
א"כ ספד עבודה שהוא ספר שכלול בו הל' בית הבחירה,כלי המקזש
והעובדים בו וכו' נכלל בו גםהדין של קרבנותציבור וקרבנות תמיד
שהוא בכליום ובתחילת כליום,ועדייןצ"ב.
?נ)4

-

וףרא  -תהא שנת אראנו נמלאות -
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בגלה
לימוד מס' יומא משניות וגמרא כיוכ"5

וסי טולא מגשו,ע~ר

ברלארוכייושה לאמר
רוגע יקא אשרור
בשו"ע אדה"זסימן תרכאסעיף טז כותב רבינו וז"ל:

"ומצוה ללמוד ביוה"כ משניות יומא כדי שתעלה האמירה במקום
הקרבה ,גם בגמרא סוףיומא מאמרים המדברים במעלות התשובה".

ואמנםמצינו בל'מיחידי סגולה שנהגו ללמודבליליוהכ"פ מס'יומא

(משניות או גמרא),

אבל ממה שהכניסרבינו הלכהזובסימן תרכא שעוסק מסדר קריאת
התורהומילהביר'כ"(כלשון הכותרת שם) -וכולל גם הלכות שקשורות
בתפילת המוסף -מוכח שמדברע"דיוהכ"פביום ,למרות הלשון(סתמי)
"ביוה"ל' ולכאורה מובןזה מהטעם למנהגזה שתהא"האמירה במקום
 ש(עיקר) העבודה הוא ביום ,וכדמוכח בכמה דוכתי במס'ההקרבה"
יומא וכן ממה טד'אמר להם הממונה צאו וראו כו"' ואז ורק אח"כ
אחלה העבודהביום.
ובמכתב כנק אדמו"רשלינר'א מחודש תמוז תשעה (נעתקבגליון 'כרם
חביד' (תשרי תשמ"ז) עמ' :)34

"אבל לא ראיתי שרבים נוהגים כן .ולולא דמסתפינא לומר -אפילו
לא מספרניכרכלל .ובדבר הרגיל ונעשה בפרסום -לאראינו-ראיי,

עכלה"ק.

וישלהוסיףכיודא ועוד לקראמהידועשהרביים ועל'זגדוליהחסידים
הקפידו ללמוד שעות רבות במוציוכ"פ (כמפורט ב'כרם חב"ד' שם עמ'
 36אות צא) ואמר ל'ז הרה"ח רל'א מהאמיל:

"אז מיהאטדאן אגאנצן מעת-לעתניטגעלערנטקיין תורה ,דארףמען
ךזעצן לערנען' (מובא שם מ'לשמע אזן' עמ' .)205-206
זי
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 -פרא  -תהא שכת אראה נפלאות -

ואילוהיולומדים"משניותיומא ..בגמרא סוףיומא('1.כלשוןרבינו
בשלתנו) לאשיין הסגנון"מערדע שלם לא למדו תורה"

נאי
א שגוף דברי רפא מהאמיל צקףק ממ"ש במחזור בסיום תפלת
ערביתדליליוהכ"פ "וטוב שלאלישןבליליוה"כ אלא לעסוק בתורה"
למרות שבשלחנוסי' תריסאינו מזכיר מנהג זה ואדרבה ק"ל שמ"מ
צריכין לישן בלילה כדי שיוכלו להתפלל ביום בכוונה ולא יתנמנמו
בתפלתם" (שם סעיף סו) רכל אדם טוב לו שלא יעור כל הלילה"
(סעיףח"י)והריהסידור הוא בתראילגבי השרע].
ולהעיר עוד מילקוטי דיבורים' עמ'  265ליד סדר לימודו של כ"ק
אדמו"ר (מוהרטרב) נ"ע אשר "בשיעורי לימודו בעיוכ"פ היו גם מס'
יומא ,רמב"ם ,כלומרטריבערביוהכ"פ" כבר למד מס'יומא.
,4

הנחת תפלין לאתר שהתפלל ערכית
תתויל סרך

בגייו
ן א (תקנז) הקשה הר' ז.ם.מ.פ.שי' על מה שכתב אדה"ז בשו"ע
שלו בסימן ל' ס"ה שיש לחוש לדעת האומרים שאין להניח תפילין
אתר שהתפללו הקהל ערבית מבעודיום אפילו הוא לא הניחתפילין
י שחולק" שכתבאדי'ז הואביר'ד סקורו
בכלקרהןיוסם".ק(גאץם נאמרדה"ישמ
וכתבתי בגליון ב (תקנח) דהוא טעות סופר בהמ"מ ,וצל ס"ק ד',

מצד שתי טעמים (עיפוש האריכות) ,ואחד מן הטעמים ,כתבתי,
דאל"כיהי' סתירה בדברי אדה"זבין כאן שכתב שלא להניח תפילין
 שהם דאורייתא -אחר שכבר התפללו הקהל ערבית (אפי' הואלא התפלל) ובין סרס"'ג סמ"ג שכתב "שמי ששהה להתפלל מנתה
בע"ש עד שקבלו הקהל שבתדהיינו שאמרו ברכו לא יתפלל מנחה
באותה בהכ"נ בשעה שהקהל מתפללין ערבית אלאילן חוץ לבהל'נ
ויתפלל שם מנחה של חול - ".שכאן כתב אדה"ז שיכול להתפלל
מנחה

-

שהוא

מדרבנן

-

אחר

שכבר

וףרא  -תהא שנת ארגננו נפלאות
קבלו הקהל עליהם את השבת.
ובגןיון ה (תקסא) כתב הרב הנ"ל ,דמכאן לא קשהמידי,כי כאן מדבר
שרקבהכ"נ אחדקיבלעליהם את השבת,ולכןזה ששכת להתפלל מנחה
אינונגרר אתר הקהלזה ,ומותרלו להתפלל מנחה,וראייתו הואמסעיף
י"ס שכתוב שם"ועירשיש בהבתיכנסיות הרבהאין הקהל המתפללין
באחד מהם נמשכים אחר המתפללים האחרים"

אוקם לאהביא סיומ הסעיף דכתוב שם וז"ל"(ויחיד שלאהיה בבה"כ
שקבלו בה שבת אע"פ שהוא רגיל להתפלל תמיד באותו בהכ"נ אם
רובהעיר לא קבלועדיין שבת אפשר להתירו במלאכה)" עכ"ל ,דמשם
אנורואים דטעם דאפשר להתירו במלאכה הוא משום שלאתי' בבה"כ
בשעה שקבלו,
אבל אםהי' בבה"כ בשעה שקבלואפי' הוא לא קיבל-
כבסעיף כ"ג-הי' נמשך אחריהם .ואעם"כ נתב בסמ"גדיכול להתפלל
מנחה.והיינו משום מה שכתב בסי' ל' ס"ה משום שהוא עצמואינו
עושה ב' קולות הסותרות זא"ז.
ועוד כתב הרב הנילדאולי ל'ל שאדה"ז סובר שלתומרא חשבינן קבלת
לילה שלאחריו ,אבל לא לקולא .אבלאינו מסתברא לומר כן,כי :א)
לאמצינו שמחלקבין קולא לחומרא שדוקא לחומרא אמרינן שחשוב
כלילה ,ולא לקולא ,ב) הרי כתב בפירוש בק"א (רסרא מק"ג) ואפי'
בתפלתערבית לבדבדאורייתא.

והנה מה שכתב דלא מצינו ,ישלעיין במה שכתב אדה"ז בסי' רס"ז
סיג וז"ל כשם שאמרולענין תפלה כן אמרולענין קידוש היום שיכול
לקדש ולאכול מפלג המנחה ולמעלה כו' ובאכילה זו שמבל'י יוצא
ליח סעודה א' מג' סעודות שחייב לאכול בשבת ,ויש מחמירים כו'
שיאכלכזית לפחות אחר צאתהכוכביםכו'לפיכךצריךלאכלןבעיצומה
יום ולא בתוספתו וטוב לחוש לדבריהם ,עכ"ל.

שי

וגם .ישלעיין בסי' רצ"ג סרב וז"ל מי שהי' אנוס שע"א לו להבדיל
על הכוס בלילה כו' יכול להתפלל ערבית ולהבדיל על הכוס בביתו
מבע"י ובלבד שיהא מפלג המנחה ולמעלה ולאיברן על הנר מבל'יכו'
ובעשיית מלאכה אסור עד צאת הכוכבים רצופים אע"פ שהבדיל ,וכן
ק"שצריך לחזור ולקרותבשר'ה.
הרי אנו רואים דאע"פ שהתפלל ערבית לא חשבינן זה ליום מחרתו
להתירו במלאכה ולהיותיוצאי"ח ק"ש שהםדאורייתא.
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וירא  -בהא שנת אראה כפלאות -גדר איסור ההנאה כסוכה

4,י

לרירן

;"

כאל סרך

בכינופ תורה כרו תשריש.ז.העירהרייהגרי"ישיחי' פיקארסקי ,במה
שהעלה הריטב"א לת' קושיית התוס' בתוכה דף ט ע"א דלמ"ל קרא
למעט סוכה גזולה ,תיפוק ליה מטעם מהב"ע ,ותי' הריטב"א דל'ל
מהביע אלא בדבר הבא לרצות כקרבן ולולב ,אבל לא בשאר מצוות,
 וע"ז העיר הנ"ל מגמ' סוכה דף ט ע"א דכשם שחל טר"ש על הקרבןכן חל טר"ש על הסוכה ,ולהכי עצי סוכה אסורין כל ז' ,הרי דגם
בסוכה חלגדר של קרבן ,דהגמ' מדמה סוכה לקרבן ,שבא לרצות ,וע"כ
גם בסוכההיה צ"לכן ,והדרא קושיא לדוכתה ,למ"ל קרא למעט סוכה
גזולה,תיפוקליה משום מהע"ע.

והנראה בזה בהקדם דברי רערי ד'ה על החגיגה וז"ל :שלמי חגיגה
טרש חלעליהם לאוסרז עד לאחר הקטרתאימורין דזכו בהו בתרהכי
משלחן גבוה כעבד הנוטל פרסעכ"ל.

וצ"ע דבקרבןיש ב'דברים א' זריקת הדם ב' הקטרתהאימוריז ,והנה
זריקת הדם מתיר הבשר באכילה ,ולהכי אם נשפך הדם ,הקרבן אסור
באכילה ,משא"כ אם נאבדו האימורין הבשר מותר באכילה לכהנים
ולבעלים ,ורק כשהאימורין קיימים אזי מעכבת הקטרת האימורין
כ למה נקטרעפיי הקטרת
אכילת הבשר ,משא"כבזריקת הדם,כנ"ל,ואי
האימורין ,ולא נקט זריקת הדם שהיא המתיר שלאיסור קדשים.

ושפעתילת'דלרטריי הוקשה מההדמיון שלסוכהלחגיגה ,הלאבחגיגה
איסה"נ שבההיא בקדושתהקרבן ,ופשוטדבסוכהאין קדושהכזו,להכי
פי' רעפי דמלבד איסה"נ שחל מחמת קדושת הקרבן ,יש גם איסה"נ
מיוחדמפני שחל ש'ש על הקרבןוהיינוכיון שעומד למצוותהלקיים

מצוות הקטרתאימורין.

והנה האיסה"נ שחל מחמת קדושת הקרבן נפקעע"י זריקת הדם ,אן
עדיין נשאר איסה"נ מפני שעומד למצווה של הקטרת אימורין ,ולכן
אם נאבדוהאימורין מותר הבשר באכילה,כיון שאינו עומד למצווה,
להכי מפ' רטר'י שהדמיון של סוכה לחגיגה אינו לפני זריקת הדם
אלאלאחרהזריקהולפני ההקטרהשהאיסה"נהיא מחמתהמצווה.וי'ה

וירא  -תהא שנת אראנו נמלאות -
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במונהניון שעומד למצווה תלדין שלאיסה"נ.

ןאךעדיין צ"עלפי"ז מטד'כרעליי "דזכו בתרהכי משולחןגבוה".דדין
זה הוא גם קודם ההקטרה ,דזריקת הדם מתיר הבשר באכילה ולא
הקטרתהאימורין וצ"ע ואל"מ].
ועפי"ז א"שד' הריטב"אדזה שקרבן בא לרצות הואבנריקת הדם ,דזה
שהקרבן מרצה הואדין בקדושת הקרבן ,אבל לאחר שהופקע קדושת
הקרבן ונשאר רקדין איסה"נ מחמת שעומד להמצווה ,קרבן כזהאינו
מרצה ,והדמיון של סוכה לקרבן הוא רק מפני שעומד למצווה ,וע"כ
אינו מרצת ,וזהו מש'כ הריטב"א דמהב"ע ל"ש רק בדבר שבא לרצות,
ולהכי רק בקרבן ולולב פסלינן משום מהע"ע ,משא"כ בסוכה שאינו
מרצה ,וא"ש ודרק.

,ה

ב4רשויט

שיעור עלות השחר לקי שיטת אדה"ז (גליון)

%4%%ן

תא"ל 6דך

בגליוןדפ'לן כתבהת'מ.צ.שיבשריע הקצרבסוף ח"אבלוחהשיעורים
כתובדשיעור עלות השחר הוא 72מינוס קודם נץ החמה ,וכתוב שם
שהוא מהרמב"ם בפיה"ם ריש ברכות וגם שכן משמעות סידור אדה"ז
בהלכותספירת העומר.
ולכאורההי' לו להביא שיש סתירה (לכאורה עכ"פ) בדברי הרמחים
שבברכות כתב שהוא 72מינוט ובפירוש המשניות לפסחים (ע"ג כרב)
ובמשנה תורה (הל' קרבן פסח פיה ה"ט) מוכח שהואיותר משיעורזה,
אבלאין כאן המקום להאריך בזה" ערל.
והנההמעיין בשרע הקצר שם יראה שבהערה  5שם מצויין לקובץ
לב לדעת לברוקליןנ.י .תש"נ) ,ושם בהע'  4עמד על כך ,ויעויי"ש
בארוכה .וכנ"ל אין כאן המקום להארין בזה .אבל תוכן הביאור
בזה הוא שבפיה"מ פסחים ובהל' ק"פ מדובר אודות מהלךמיל שהוא
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יד

מינוטיןלדעתהרמב"ם,ואילובפיה"מברכותמדובראודותזמןעלות
השחר שהוא ע"ב דקותלפני הנץ [מהלןג'מיל לדעת הרמב"ם .והגם
שמקור הרמב"ם הוא בגמ' פסחים שם אומר ר' יהודה דמעלות השתר
עדהנץ החמה הואד'מיל,ר'יהודהלשיטתו שמהלןמילהואהעידקות,
ב דקות קודם הנץ .וכדאמר ר'
אבל כרע מודו שעלות השחר הואי'
יהודה שהוא אחד מעשרה בעוביו שליום .כמ"שהח"י בהל' פסחסי'
תנ"ט].

שוב כתב :אבלישלעיין על מה שכתב בס' הנ"ל דכן משמע מסידור
אדה"ז בהלכות ספה"ע ,וזה לשון כיק אדה"ז שםלעניננו"וזמן התחלת
עמוד השחרמח"יאיירואילןבמדינותאלוהצפוניות הואבחצותהלילה
כו" ענףל,ואיפוא הוא המשמעות שע"ה הוא 72מינוס קודם נגה ?
אךהמעיין בס' הנ"ל שם ובהערות .יראה שמחבר הספר לא בדה דבר
זה (שכן הוא המשמעות בסידור אדה"ז בהלכות ספירת העומר) מלבו.
אלא כן נתבארביגדיל תורהנ.י .במאמרו של הרב שלום בערלוין,
ושם האריןבזה.

ומ"ש עודדידוע לכלהיודעים מהלן השמש דברוסיא (וכמה ממדינות
הצפוניות)אין לא עלות השתר אמיתי ולא צאת כל הכוכבים אמיתי
בקיץ ,ולפיכן כתב אדה"ז דהגדרבין צאת כל הכוכבים ועלות השחר
לענין הלכה -הוא בחצות.
הנה דבר זה פשוט ומאי קמשמעלן.ואין דבר זה צריך נגר ובר נגר
דיפרקיני /כל השאלה היא רק מתי מחתיל זמן זה בקיץ שבו אין
עלות השחראמיתי וצאת כל הכוכביםאמיתי.

יאיירבמדינותאלו ,ומקום מושבו
וע"ז
כתבאאדדמהו""זרשהזזמקןןזההימתחילמי'
של ל'ק
'בלכודי (ולפנל'ז בליאזנא) שהוא מרוחק 55
מעלות[וליתרדיוק ]54.75 :בלבד מקו השוה לצד צפון.
וכלזהאתישפיר רק אם נאמר דעלות השחר הוא  72דקות קודם הנץ
החמה,בימים השווים ב'%י .משע"כ אם נאמר דעלות השחר הוא
דקותוכש"כ אם נאמר דעלות השחר הוא  120דקותדהיינו ב' שעות
קודםהנץ .שאז מתתילזמן זה הרבה מוקדםיותרמוד'יאייר.

96

ובפרט שלאחרונה ג'ל ספר מעגלי צדק להר'מ קוסובר (בית חלקיה,
תשמ"ט)עםלוחותזמניהיום ושםע' 65בלוח לאמשטרדם כשהוארוחב
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 52מעלות הנה  15במאי הוא התארין הראשון שאין בו עלות השחר
אמיתי [הנמדד אצלו ב 19-מעלות] ו 19-במאי הוא התאריך הראשון
שאיןבו צאת כל הכוכבים אמיתי [הנמדד אצלו כהלכה ב 18-מעלות.
והרי הדברברור שבעלות השחר של  96דקות[דהיינו  24מעלות מתחת
לאופק] הזמן הזה מתחיל מוקדם יותר וכשיג בעלות השחר של 120
דקות[דהיינו  30מעלות מתחת לאופק](.ועיירנ שם ע' 81בגייטסהד
שהוא רוחב  53מעלותצפונית מקו השוה).
וט"שעוד שעלות השחר הוא  96דקותלשיטת אדה"ז .תנה כ"כ גם הרב
אברהם אלאשוילי בקובץ אהלי שם חוברת ד.יעויי"ש שהאריך בזה.
אבלאין לזה מקור בגמרא פסחים בסוגי'דעוביו של רקיע .דיש שם
ב' שיטות שיטה אחתשעוביו של רקיע הוא אחד מששהביוםדהיינו
 120דקות(=ב' שעות)ושיטהשני'ובן הוא המסקנאשעוביו שלרקיע
אחד מעשרהביוםדהיינו  72דקות[= שעה וחומש] .אבל  96דקות מאן
דברשמי'!
ומ"ש באגה"תפ"נ שבחורףיכול לאכול מעטכג' שעותלפנינץ החמה.
 .שנה עשירית ע' רלה הע'
כבר כתב הרשד"בלוין בקובץ יגדל'תנ.י
 35שכוונתו שבשעה זו ישב לאכול ,כיון שכחצי שעה (או שעה)
לאוחזיהי' סוףזמןהיתר אכילה עיפוש.

ולפלא שכותב הערהבענין זה ומתעלם לגמרי ממח שכתבו קודמיו
הלא הם; הרב שלום דובערלויןביגדיל תורהנ.י( .הנסמן בלוחזמני
היום שםהע' ,)3והרב שלום מרוזוב בקובץרי'שע'  ,172וכותב שורות
אלו בס' לב לדעת ע' קלג ואילן [נסמן בלות זמני היום שם הע' .]5
וכותב בסוגיאזו דברים "חדשים" כאילו שאין זהענין שכבר דשו בו

רבים.

וסח שהביא משפיע אדה"ז בהל' פסח סי' תנט ע"י הנה זה לשון
רבינו שם" :שיעור מיל הוא רביעית שעה וחלק עשרים שהכי אמרו
חכמים מהלך אדםבינוני ביוםבינוני ביוםבינוני דהיינובימי ניסן
ותשרי שהיום והלילהשוין הוא ארבעים מיל והיוםי"ב שעות תחלק
הל'ב שעות לארבעים מיליגיע לכל מילרביעית שעה וחלק עשרים
ע לכל חלק
משעה [שהרי עשר שעה כשתחלקם למ' חלקים יגי
ע לכל חלק [חלק]
רביעית שעה והב' שעות כשתחלקם לארבעיםיגי
עשרים משעה] ויש חולקין על זה ואומרים ששיעור מיל הוא שני
חומשי שעה לפי שי"א שימי ניסן ותשרי שאדם יכול להלון בהם
מ'מילמעמוד השחרעד צאתהכוכביםישבהםיותר מאבשעותבינונית
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ואינןנקראיןימיםבינונים אלאלפי שמהנץ החמה עד שקיעתה הוא
כמו משקיעתה עד הנצה ולפיז ע"כיש מהנץ החמה עד שקיעתהיגב
שעותבינונית (שהרי המערדע הוא כיד שעותבינונית) ומהנץ החמה
עד שקיעתהאין אדם יכול להלך כ"א שלשים מיל ..ולענין הלכה
העיקר כסברא האחרונה" ע"כבנוגעלענינינו.

אך המקור להניא הוא ר' יוחנן בגמ' שם .והח"י על אתר ס"קי.
ובגמרא שםאותבינן עלה מהאדרבייהודה דאמרזעוביו שלרקיע אחד
ו דלשיטת ר'
מעשרהביוםואמרינןלימאתיהוי תיובתא דר'יוחנןהיינ
יוחנן דמהנץ החמה עד שקיעתה מהלך אדם רק שלשים מיל נמצא
שמעלות השחר עד הנץ החמה וכן משקיעת החמה עד צאת כל
הכוכבים מחלך אדם רק שלשהמיל (ולא חמשהמילין).ומשנינן התם
דרבנן קא חשבן דקדמא ותשוכא .ופירשההויי שבאמתלפי עולא הנה
מעלות השחר עד צאת כל הכוכבים מהלך אדם רק ל"ו מיל(דהיינו
ט' פרסה) והא דקא אמרו רבנן דעשרה פרסאות מהלך אדם ביום
הוא בגלל שהם חושבים גם את מה שהאדם מהלךלפני עלות השחר
(ב'מיל) ואתרי צאת כל הכוכבים (ב'מיל).יעויי"ש ודו"ק.
וא"כ אפשר לפרש כך אףבדברי אדה"ז.

תדע שהרי הרמאים פוסק בהל' .קרבן פסח שאדם מהלך מהנץ ועד
השקיעה שלשים מיל וכן כתב בפיה"מ פסחים
חומשי שעה ,ואילו בפיה"מ ברכות כתב מפורש דעלות השחר הוא
שבעיםושתים דקות קודם הנץ החמהבימיםהשוים .ומשוםכך הוזקק
הוז"י לפרשהכי(ועייג"כבביאור הגמיא על אתר)ותן לחכם ויחכםעוד.
דמהלך מיל הוא ב'

והטעמן בלוחות שנדפסובמעגלי צדק (הנ"ל) (עמ'  )66-65יראה שאפי'
באמשטרדם שהוא רוחב  32מעלות בצפוןישחודשיים שאין צאת כל
הכוכביםאמיתי ולא עלות השחר אמיתיבקיץ לשיטה של  18מעלות
מתחת לאופק ןדהיינו  72דקות קודם הנץ ואתרי השקיעה] .וכש"כ
בגייטסהד שהוא רוחב  55מעלות (וקרוב לרוחב ליאזנאוליאדי כנ"ל)
(שםע' ,)82-81שיש שלש חדשים כאלולשיטהזו.
וכברהראיתילעיל ע"פ הלוחות הג'ל שככל שהנן מאתר במעלה את
זמן צאת כל הכוכבים( והנן מקדים את עלות השחר במעלה) הנך
מקדים את התקופה הזאת שבו אין לא צאת הכוכבים אמיתי ולא
עלות השחראמיתי בשלשימים בתחלת הקיץ ובשלשימים בסופה.
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נמצא שלשיטת  96דקותדהיינו  24מעלות יתחיל זמן זה ברוחב
מעלות ב22-באפריל ולכל המאותר בתגאיירואיןצרין לומר לשיטת
 120דקות שאז מתחיל זמן זה ב 4-באפריל (ברוחב  55מעלות .ואילו
ברוחב אמשטרדםיתחילזמן זה ב13-באפריל לשיטתהנ"ל).
55

רהרי שזה 72
וטכיון שדברי אדה"ז ברור מללו שזה מתחיל בהריאיי

לקות.

וטכיון שכבר הוכחנולעיל שאינו  120דקותהרי בקןכ הנךצריך לומר
דהא דאמרר'יוחנן דמעלות השתרעדהנץ החמה תוא מהלך חמשמיל
(וכן משקיעת התמה עד צאת כל הכוכבים) הוא לאו דוקא אלא דקא
חשנן דקדמא וחשוכא[המשכימים להלן קודם עלות השתר ,ומאתרים
להלן אתרי צאת כל הכוכבים] .וע"כ מנא לן לאפושי פלגותא ולומר
דנחלק ר'יוחנן עםרבייהודה גם בנוגעלשיעור הזמן דמעלות השחר
עד הנץ ומהשקיעה עד צאת כל הכוכבים ולא רקבענין שיעור מהלן
מיל ,הריידוע דאפושי פלוגתא לא מפשינן .אלא מתוורתא כדשנינן
מעיקרא.

(וזאתלמודעי שכל החשבונות שבמעגלי צדקניתנו רק לזמן של שלש
ימים ולכן יתכן שיש כאן טעות ואי דיוק ביומים הן למוקדם והן
למאוחר).
וכל הנ"ל הוא לשיטתהמהע"יפראגי(אב"דאלכסנדרי') בשגות מהרודף
שכתב דעלות השחר הוא  72דקות קודם הנץדהיינו  18מעלות מתחת
לאופק.

באחרונים כתבו דלשיטה שעלות השחר הוא  72דקות קודם
י  16.10מעלות מתחת לאופק ,ולשיטה שעלות השחר הוא 96
הנץהו
דקותלפני הנץהוי  21מעלות מתחת לאופק ולשיטהדהוי  120דקות
לפני הנץ הוא  26מעלות.

אבי

אך ט'ש בלב לדעת שם וכן נעהק בשקיע הקצר שם שצאת הכוכבים
לשיטתרבינו הזקן הואכשיהי' השמש 5.9מעלות מתחת לאופק נמשן
אחרי מעגלי צדק .ובאמת הוא  3.83מעלות כמ"שהרשי"בלוין בקונ'
נאר'ק ח"בע' .21
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הלמיי

הטקור לזה שדברים שבל'פ א"ארשאי לאומרן בכתב ,הוא במס'גיטין

ס" ,:דרש ר'יהודה בר נחמני מתורגמניהדרבי שמעוןבן לקיש ,כתיב
"כתב לן את הדברים האלה ,וכתיבכי על פי הדברים האלה ,הא
כיצד?דברים שבכתבאי אתה רשאי לאומרן בע"פ ,ודברים שבל'פאי
אתה רשאי לאומרן בכתב'.

ובהקדמת הרמוסם (שיעור יום א' דשבוע זה) כותב הרמחים וז"ל
"רבינו הקדושחיבר המשנה ומימות משהרבינו ועדרבינו הקדוש לא
חיברו חיבור שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל פה .אלא בכל דור
ודור ראש ביתדין או נביא שהיה באותו הדור כותב לעצמו זכרון
השמועות ששמע מרבותיו והוא מלמד על פה לרבים .וכן כל אחד
ואחד כותב לעצמוכפי כחו מביאור התורה ומהלכותיה כפי ששמע.
והדברים שנתחדשו בכל דורמדינים שלא למדום מפי השמועה אלא
במדה משלש עשרה מדות והסכימו עליהם ביתדין הגדול .וכן היה
הזבד תמיד עדרבינו הקדוש והוא קיבץ כל השמועות בלהדינים וכל
הביאורים והפירושים ששמעו ממשהרבינו ושלמדוביתדין שבכל דור
ודורבכל התורה כולהוחיבר מהכל ספר המשנה ושננו לחכמים ברבים
ונגלה לכל ישראל וכתבוהו כולם" ,עכ"ללעניננו.

והנה מהרמב"ם משמע ,שלפני זמנו שלרבינו הקדוש לאהיה איסור
דכתיבת דברים שבל'פ לעצמו.

אבי

רענני חולק על הרמב'ם ,ומצאנו את זה בל'מ:

א) במס' שבת דף ו" :דאמר רב מצאתי מגילת סתריםבי רביחייא,
וכתוב בה,איסי בן יהודה אומר ,אבות מלאכות מ' חסר אחת ,ואינו
חייב אלא אחת" .וברברי שם ד'ה מגילת סתרים" :שהסתירוה מפני
שלא נתנה ליכתוב וכששומעין דברייחיד חדשים שאינן נשנין בע"ה
(=בבית המדרש) וכותבין אותן שלא ישתכחומסתירין את המגילה
[אגב ,מתוכן מגילת הסתרים עצמה ,מוכח עד כמה שנזהרו מלכתוב
דברים שבע"פ ,עדכדי כן ,שכתבו את כל הדברים בקיצור גדול ,ובז
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אולי רק מפני סימנים עשה לתורה (שבת קד ,א) וכן משמע מפורש
מרטטיי דצ"מ לג( :ומובא גם לקמן)ויטל...":אלא כל תלמיד ששמע דבר
מפי גדול הימנו ,גרסה ,ונתן סימנים ,הלכה פלונית ופלונית שמעתי
משם פלונף].

ב) במס' ב"מ לג :רטוני ד"הבימי רבי נשנית משנה זו" :הא דקתני
גמראאין לך מדה גדולה מזו ,כו' רבו מחלוקת כו' עדימיו של רבי,

שנתן הקב"הלוחןבעיני אנטונינוס מלךרומי ,כדאמרינןבע"ז(דףי",

ונחו מצרה ,ושלח וקבץ כל תלמידי ארץ ישראל ,ועדימיו לא היו
מסכתות סדורות ,אלא כל תלמיד ששמע דברמפי גדול הימנו גרסה,
ונתן סימנים הלכה פלונית ופלונית שמעתי משם פלוני ,וכשנתקבצו
אמרכל אחד מה ששמע,ונתנולב לבררטעמי המחלוקתדברימיראוין
לקיים,וסידרו המסכתותדברינזיקין לבדם,ודברי יבמות לבדם ,ודברי
קדשים לבדם ,וסתםנמי במשנהדברייחידים שראהרבי את דבריהם
ושנאן סתם,כדי לקבוע הלכה כמותם,לפיכך אמרו בגמראאיןלך מדה
גדולה מזו שיתנו לב לטעמי המשנה" ,עכ"ל ,ומדברירגעיי כאן משמע,
שכן שרבי לא כתב המשנה רק סדרה באופן מסודר וסתם משניות
מסוימותשיהי' הלכה כמותן.
ג 4במס' ב"מ צב.רבעיי ד'ה מגילת סתרים":מגילה טמונה,לפי שאסור
לכתוב הלכות ,וכשהיה שומע דבר חידוש וירא לשוכחו היה כותבו

ומסתיר מןהעיך'.

[וישלהעיר עלרטד'יזה(וכן עלרטוני דשבת ד'ו ):ממשיכ בספר אוצר
ן חרב אוצרהפירושים עמ' :3
הגאונים לחרב .מ.לוי

מצאתימגילת סתרים:

מגילתסתריםמגילהשיש בה הלכות פסוקות,כעין ספר הלכות,שאינו
כתלמודשמצוי אצל כל אדם,לפיכך נקראת מגילתסתרים].
וצריך להבין גם לדעת הרמב"ם וגם לדעתרעפיי ,מה איכפתלן באם
כתבווהסתירו ,או אם כתבו רק לעצמו,הריהאיסור הואלכתובדברים
שבע"פ ,ומה החילוקבאיזו צורה כתבו?
יי"לע"פ מ"ש אדה"ז בשקיעאריחסי' מטסעי'א'וויל":נהגו לקרות
ואוי
פרשת הקרבנותוכן שארפסוקיםכגוןזמירותושירתהים וק"שוכיוצא
בזה הכל בע"פ מ"מ כל דבר שהוא שגור ורגיל בפי הכל
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נגון אלו שאמרנו מותר אבל אם לא שגור בפי הכל אל'פ ששגור
בפיו אסור וי"א שטעם המנהג הוא שלא אסרו לומר דברים שבכתב
בע"פ אלא שאומרכדי להוציא אתריםי"ח (אבל כל אחד לעצמו מותר
ויש ליזהר כסברא הראשונה אבל המקיל כסברא האחרונהאיןציין
למחותבידו"עכ"ל.

ויפי"זאולידלומדיםדברים שבע"פ;-מדברים שבכתב שכמו שדברים
שבכתב מותר לקרא בע"פ לעצמו ,כן הוא גם בדברים שבל'פ שמותר
לכותבם לעצמו ,ועליז יובנו דברי הרמב"ם .אבל רעדי אצ"ל דסובר
כסברא הראשונה המחמירה (בדברים שבכתב שאסור לאומרן בל'פ
אא"כ שגורבפי כולם)ולכן סובר שכן הוא -בתושבע"פ שאסור לכתבו
אפי' לעצמו (ואם כתבוגונזו).
והנהישעוד מחלוקתביןרטבי והרמב"םהשייןלזה,והיא באםרבינו
הקדוש בעצמו כתב את המשנה ,או שהוא בעצמו רקסידר (וחתם) את
המשנה(וכן את הגמרא דק סיזרו רבינא ור' אשי ,או שגם כתבוהו),
והנה לדעתרטד'י משמע שסובר שהוא רקסידר אותו (כדמשמעמרשיי
דב"מ לג:כנ"ל) ומדברי הרמב'םיוצא שסובר שרבי כתב את המשנה.
ואעתיק כאן כמה מקורותבענין מחלוקתזו:
א) המקור הראשון שאנו מוצאים למחלוקתזו היא באגרת ר' שרירא
גאון ,שמצינוב' גרסאות באגרת שלו ,א) אגרת רטר'ג הספרדיב) אגרת
רטי'ג הצרפתי ,ובאגרת הצרפתית משמע מכל המקומות שמדברבענין
זהשבימירבי לא נכתבה המשנה וגם הגמרא לא נכתבהבימי רבינא
או ר' אשי ל'א כמה דורות אח"כ,בימי הרבנן סבוראי ,משא"כ באגרת
הספרדית משמע שנכתבהבימירביוכיום ,זבד המוסכם הוא שהנוסח
הצרפתיתמדוייקתיותר].ועיי
ן בארוכה באגרת רישגאון הוצאתב .מ.
לוין(ירושלים תשליב) בהקדמה עמ' כד.
ב) במבוא התלמוד לע"ש הנגיד ,בתחלתו ,כותב כדעת הרמאים ,ודל:
"ואםיטעון הטוען למה כתברבינו הקדוש ל'ה דברים שאינם הלכה,
והלא מוטב לכתוב דבר הלכה ,תוכללהשיבוכי החכמים הקדמונים כל
אחד ואחד העתיק לנפשו מה שלמזבין זבר שהוא הלכה,בין שאינו
הלכה ,וכשבארבינו הקדושלהעתיקהוצרךלכתובאותןהדבריםשאינם
הלכה,כדי שלאיהי' רשותלמי שלמד מהם ,לומר כך וכך למדתימפי
פלוניופלונ"'.
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ועייןע"נבאריכות גדולהבענין זה בספר דורות הראשוניםלרי"אהלוי
כרך ה' עמ' .79 - 106

והרבא.היימאןבספרו תולדותתנאיםואמוראים ערךר'יהודההנשיא
(הגב עמ'  593-4רוצה להכריח (באופן של סברא)שחייבים לומר שרבי
חיבר אתהמשנה,וז"ל"אבל השכלהבריאמחייבלומרשאי אפשרבשום
אופן לומר שלא נכתבה המשנהע"ירבי,כיאיך אפשר לומר שהובאה
כל הששה סדרי משנה בלשונה בלי חסר בלי יתר מא"י לבבל ולכל
הארצות למקום מושביבנ"י בע"פ? האם הובאול"י אנשים שתורתם
בפיהם?מייאמין להם בדברגדול כזה לומר שלא החסירו ולאהותירו
אות אחת ממנה ,וערבן ערבא צריך ,ואנו רואים בכל הויות דרב
ושמואל ורב כהנא ורב אסי ור' שילא וכל גדולי חכמי הדור כולם
שקלו וטרובדברי המשנה כעל ספרשהיה לנגדעיניהם ,ועוז אם נרצה
להאמין לומר ששלח בכל ישראל חכמים אשרידעו בע"פ את בלדברי
המשנה האם לאהיו הדרכים אז בחזקת סכנה? ומה עשו אם לא בא
האיש הנשלח לשם שלם בגופו ושלם בתורתו? אלאודאירבינו משה
אמת ותורתו אמת שמשום עת לעשות לה' הפרו תורתןהתירו לכתוב
התורה שבע"פ .והעתיקו המשנה והובאה לכל המדינות וידעו כולם
שמביתדינו הגדולדרבינו הקדושיצאו הדברים כנתינתןמסיני ,אבל
בהמתיבתות למדו בע"פ" עכ"ל ,ועיטש בארוכה.

והנה יש להביא עוד ראי' שרבי כתב (ולא רק חתם) את המשנה,
והוא :הדבר ידוע שנחתמה המשנה בשנת ת"ק (או תק"ל) לשטרות,
דהיינו בשנת ג'תתקמט (או ג'תתקעט) ליצירה ,והשתא ,אם כן הוא
שרבי כתב המשנה ,אפשר לתת ל"ז תארין מדוייק ,שבשנת כן וכן
נסתיימה כתיבתה .אבל אם דק חיברה בע"פ ,קשה מאד לקבוע איזה
תאריןמדוייק ,שמאז והלאה לא בדקרבי עוד נוסחאות המשנה? וא"א
לומרשהכוונה שבשנת ת"ק או תק"ל נפטררבישהרי באמת נפטרלערך
בשנת ג'תתקנג (כאשר יתבאר אי"ה בגליונות הבאים).

אבליש לתרץ זה (על'פ בדוחק קצת) ,ובהקדים:
ידוע שהלל נשיאה תיקן הלוח הקבוע בשנת תריע לשטרות (ד'קיט
ליצירה) ,והבינו כל סופרי דברי ימינו שהאפשריות לזה (שדרשה
קיבוץ גדול של כל חכמיא"י) היתה רק משום מדיניותו של הקיסר
יוליאנוס ,שהטה חסד עלהיהודים ,שהרי כל הקיסריםלפניו ולאחריו
עשו רעה לבנ"י ולא היו מניחים להחכמים לאסוף כלל; ויוליאנוס
זה נתקמר בסוף שנת  361למספרם,דהיינו ראש שנת ד'קכבליצירה.

38

-וירא  -תהא שנהאיאנו נפלאות -

וינ ,על כרחך צריכים לומר שהמספר "תר'ע" הוא רק מספר עגול,
אבל באמת היתה בשנת תרוויג-תרוקד לשטרות.
וכן לעניננו ,שאפשר שהתאריך "רר'ק לשטרות" הוא ג"כ מספר עגול,
ובאמתהכוונה תק"ד -שנת פטירתרבינו הקדוש.
וישלהאריךעוד בכ"ז ואכ"מ.
?ל)4

עירליון
כידך אפקיד רוחי  -ג"5

,לי,גל
אנרהסלאמת

תושגהישאכרייני
ה

בהתווע-ות דשמחתבית השואבה ש.ז( .תנש"א) סיפר הרה"ח הישיש
 .שבק"ש שעהמ"ט אומר הפסוק בידך אפקיד רוחי ג"פ ואינו זוכר
..
מקורו.

שאלתי כמהמזקניהתמידים ואינםיודעים מזה .ולאחרי חיפוש ארוך
ביותרמצאתי בספר פוקחעורים ח"ב ספל"ח שכותב"ווימי זאגטדריי
מאל דעם פסוקבידךאפקידרוחי ווערטמעןאויסגעלייזנו'(.ומישיודע
איפה מובאזה בשאר ספרים מטובו לפרסם בקובצים הבאים).
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