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בענין החיית המתים
הגב שלמה מטיוב
-תושב השבונה-

בקובד חערות וביאורים דמוסדחינוך אהלי תורה (תרס"ט -
" שבט תשנ"ד) מביאים הת ,מ.מ.ש .והתו מ.ס .דברי האברבנאל
לענין אלי' חנביא לעתיד לבא :שהוא עומד על דרך הפלא בגוף
ונפש קיים בגן עדן אשר בארץ ,וישלחהו והגנז קודם בא יומו
הגדול והנורא .וא"כ מפורש שזה שיקום לתחי' ראשון הוא רק
באם נפסד גופו( .וגם ברד"ק על הפסוק כתוב מפורש "ואלי'
נעשה רוחני והגוף כלת באש העליונים) .ולפית הפירוש בזה
שאלייהו "יהי' הראש הקמים לתחי"' ,היינו שיביא נשמתו
מלמעלהוכמו שעלה בהסערה)לגוףגשמי חדש ,משא"כ בשארמתים
שיקומו ממקום שנקברו .ע"כ.

אולייש בזהאיזו פליטת קולמוס בחסרויתיר( ,וגם במערכת
לא שמו לב לזה) ,אבל לפי המשמעות ממח שכתבו ,יוצא איפה
שהבינו בדברי האברבנאל לפי אופן הראשון ובדברי הרד"ק,כי
מאחר שגופו שלאלי'הו עלה לשמים ונעשהרוחני וכלה באש ,א"כ
יברא לו גוף הדש ,בניגוד לשאר נפטרים שבאו לקבורה בעפר
הארץ ,שהם יקומוויציצו מעיר (מעפר) כעשב הארץ.

י דבר שכזה לא יתכן ,ומופרך מעיקרו.
ראשיתיש להעיר,כ
י הרי כידוע כל ענין תחיית המתים ,הוא כתשלום שכר לנפש
כ
וגוף גם יחד ,על עסקם בקיו ש ושמירת התורה והמצות בהיותם
מהוברים יחד בעוה"ז .ואם תמצי לומר ,הרי לגוף מגיע שכר
י הנשמההיא אלקית וכלנטייתה לרוחניות .משא"כ
הרבהיותר,כ
הגוף שהוא הוא הוסבל מיצרו ,ומלחמתו עצומה למדי .וא"כ מה
' עם אלו אלפים ורבבותומיליונים שבמשך אלפי שנים -כלו
יהי
ונשרפו בכל מיני תופת של מיני הגיהינם בעוה"ז ,בגזירות
ושמדים ,וכל מיני האינקוויזיציות וכבשוני האש של הרשעים

ש"פ תצוה -וי אדר -הי'
הארורים ימ"ש ,ולא נשאר זכר למו .והכי יעלם על מדעת שכל
אלו הגופות חקדושים שמסרו נפשם על קדושת השם ,וסבלו כל
י יסורים שבעולם ,מאחר שעלה בגורלם המר שנשרפו וכלו
מינ
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באש ,א"כ נאבדו מתוך הקהל ובטלו מן העולם ,ויקופח שכרם
ח"ו .רק הנשמה הטהורה היא תבוא על שכרה ,ובשביל שזהצריך
שיהי' בעוה"ז  -יברא בשבילה גוף חדש .והגוף הראשון והעיקרי
י עבר
שלה ,שהוא השותףהאמיתי שלה ,לאיעלה לאיבוא ח"ו,כ
עליו תכלה .חס מלהזכיר דבר שכזה ,לא לזחיקראתחייתהמתים.
אמונתנו הסחורה היא שכולם יקומו בשלימותם ,הן הנקברים והן
הנשרפים ,והן אלו שהיתה נבלתם למאכל לעוף רשמינו ולחיית
הארץ .כל הפרטים שבהםוכן הנקודות שבהם -כולםיקומו לתת"
אמיתית ונצחית-בלי הבדל.

ולכאורהיש צורך להבהיר קצתהענין ,מאחר ובאחרונה נעשו
כל ענינים אלו נחלת הכלל ,ודשים בחם רבים מנער ועד זקן
בסברות שונות ביודעים ובלא יודעים .יקשה להאריך בזה ,ולא
כאן המקום לזה ,אבל בקוצר רב יש להסביר קצת ענין הנ"ל,
עפ"י יסוד דבריו של רב סעדי' גאון ושאר ספרים ,שכל ענין
המיתחוהתחי' ,זה קשורלענין של הפרדת והרכבת ארבעהיסודות
 אש רוחמים עפר.הרי שמתחילת הבריאה האדם מורכב (כמו כלהנבראים) מד' יסודות הנ"ל .בראשונה הן נקודות דקות,
ובהצטרפם והרכבתם יהד -מקבלים זה מזה ,ומיתוספים איזה
המרים כעין הצמיתה והתנפחות ,ונעשה ונראה לעין כמו דבר
חדש ,אבל הנקודות היסודיים הן עיקר הדבר של מבנה הגוף.
בחיבור הנפש עם הגוף ,וע"י הוספת הזנה ,עי"ן הרי מתקיימת
ההרכבה ,וגם מיתוסף בה .בפטירת הנפש מן הגוף  -מתפרדת
הרכבת הגוף מן היסודות ,וכל נקודה של יסוד חוזרת למקומה
ושרשה הכללי .ויסודות הגוף לא ישוב אל כללות היסודות
להתערב בכללותן (והיינו להיות ממש כמו היסוד הכללי שהוא
היולי ,לחזור ולהיות כמו קודם שיצאו ממנו ממש) ,אבל אותן
החלקים ישארו ביסודותם רשומים ונפרדים שמורים להתרכב
הגופות לעת התהי' .וכל נקודה ונקודה מכל גוף ותף נאצרות
באוצר הכללי ,וניכרות זו מזו,כי כל אחת הוקדשה לגוף שלה
בבל ישונה .הקב"ת בידיעת עצמו יודע ומכיר בדיוק כל נקודה
ויסוד של כל גוף .ובהגיע עת התחי' (במהרה בימינו) יאסוף
הקב"ה כל ארבע הנקודות  -יסודות של כל גוף ,ויצרפםוירכיבם
מהדש כמו בראשונה ממש,ויהי' אותו הגוף ממש כבתהילה.
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אשר על כן אין בל הבדל בזה בין נקברין לנשרפין ,רק
בתהליך ההפרדה ,אשרבנקבריןהתהליך הוא ממושך קצתאו הרבה,
ובנשרפין זח נעשת מהר ,אבל כולן שמורים ונאספיט באוצר,
ואין שום דבר נכלה בכיליון גמור וחוזר לאפס ,רק חוזרים
ליסודותיהם ואם שהואירצהליישב את זה ,ולעשות בזה כאלו

שני סוגים ,שאלי'מישונהביה מכל שאר הנשרפים,כי הרי נשרף
באש העליונים %רד'יק) ,ובזה אולייש כאלו כיליון גמור .הרי
י הרד"ק בעצמו ממשיך וכותב בזה  -ושב כל
תשובתו בצדו,
יסוד אל יסודוכובאם כן האפר הנשאר אחר השריפה,ירד למטה
ונכלל ביסוד חעפר ,ושמור עד התהי'.
ואמנם מלבד כל הנ"ל,יש עוד מה שהוא ,כעין תשתית לכל
היסודות הנ"ל ,שזח נשאר טמון באדמה בשלימותו ,ואינו מקבל
שינוים .והוא הנקרא עצם לוז (או נסכוי) ,שבאמצעותו ועליו
יבנה כל בנין הגוף והרכבת כל היסודות ,וקראו לזה (בפרקי
דר"א) כשאור לעיסה ,כשאור שהוא מיפה ומרבה את העיסה.

ובלקו"ש (חי"ה פ' חוקת-ב,ע'  )248מביא כ"ק אדמו"ר מה"מ

א) שהתחי' ובנין הגוף יהי'

שליט"א ,שתי דיעות בענין
מעצם לוז ,שאינו
"אינומשתייר מן הגוף אלא כמלא תרווד רקב ,והוא מתערב בעפר
הארץ כשאור שהוא מתערב בעיסה (פרק דר"א בשם ר' שמעון.
המ"מ).י בבר"ר (פכ"ה ג') יש
משמעות ביהר .ושם נסמנו כל
מחלוקת לענין עצם לוז .ובזה תלוי' מחלוקת לענין דור המבול
אם יש להם הלק לעוה"ב .דעת ר' יוחנן בשם ר"ש בן יהוצדק,
שגם עצם לוז נמהה ,וע"ז כתוב במבול "אמהה" ,וממילאאין להם
הלק לעוה"ב .לדעת ר' יהשוע בן הנני' ,אינו מקבל שום הפסד
לא מפטיש ולא מאש וכו' ,ולא נאמר ע"ז אמחה ,ויש להם הלק
לעוה"ב.לענין תרווד רקב ,כנראה שכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א,
ש להם חלק
תלה בזה מחלוקת ר"ע ור"אלענין דור המדבר אםי
זה.

נפסד לעולם (מד"ר וזהר בכ"מ ,ועוד) .ב)

לעוה"ב .שלדעת ר"ע גם עצם לוז נפסד ,ודור המדבראין

להם

חלקוכו' ,אבל לדעת ר"א (אף אם נאמר שעצם לוז נפסד) אבליש

תרווד רקב שהואאינו נפסד,ויש להם חלק לעוה"ב( .ודרך אגב
יש בזה מה שצ"ע ,בדעת ר"ע כתוב בלקו"ש בזה"ל" :אבער
כי
נאכדעם וויזיי וועלען ווערען "תרווד רקב" וועלען אויךזיי

ש"פ תצוה -זי אדר -תי'
ו תרווד רקב -גם
אויפשטיין צו תחח"מ" .אבל אח"כ לכשהםיהי
הם יקומו בתחה"מ) .מה הכוונה בזה.אולי לתרץ לדעת רגע את
 ,וע"ז משיב,
מה שראח רבה אותם שוכבים ונראים כשתויייין
שגם הםיחזרו אח"כ
(או לאחר תהה"מ) לתרווד רקב,
התא שמז נפלאות זגולות
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במשך הומן
ואז גם לר"ע יקומו ,ועצ"ע).

אכןלפי מה שכתב כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א ,בהערה ,75
'מין גוף הדש .ונעתיק בזמ מח
אולייש מקום לחשוב כאלויהי
שכתוב שמה בזה"ל :ועפ"ז (דמשנ"א בפרדר"א "תרווד רקב" ס"ל
דנעשה מציאות הדשה,ופליגעל הנ"ל דנשאר עצם לוז)יומתק מה
שממשיך בפדר"א שם "ומעלה את כל הגוף בלא מום" ולא
כבסנהד
הסברארין ושאר מדרשים ,ע"כ .מזה אפשרמי שהואידון,שלפי
'נוף חדש .אבל א"א
הזאתשהתחי'תהי' מתרווד רקב,יהי
לומר כן ,והרי הלשון בפדר"א :ר' שמעון אומר כל הגופות
נוגעין בעפר הארץ עד שאינו משתייר מן הגוף אלא כמלוא תרווד
רקב,והוא מתערבבעפר הארץכשאח -שהואמתערבבעיסה.כשיקרא
הקב"ה לארץ שיתן פיקדון כל הגופות הללו שנתערבו בעפר הארץ
כשאור שהוא בעיסה ומיפה ומרבה ומעלה את כל הגוף בלא מום
כשאור שהואמיפה ומרבה את העיסה ,ע"כ .הרי שתרווד רקב הוא
פיקדון לארץ ,והוא יסוד העפר הישן שהי' לגוף הקודם ,והוא
מעלה את כל הגוף בלא מום ,וא"כ מעלה את מה שכברהיי,
והיינו כל השלשה יסודות האחרים,כי מעפר לבדו לאיצוייר
גוף מבלעדם.

ומה שנראה בזה לבארדברי כ"ק אדמו"ר מה"משליט"א ,הוא
י מציאות חדשה אין פירושו גוף חדש .והכוונה
באפן כזה ,כ
בזה,כיבניגוד להדעה שנשאר עצם לוז ,שפירושו שנשאר מציאות
ממשית בדיוקכפי מהשהי' בגוף הקודם ,העצם ממשבל שינוי.
בשריוגידים
משא"כ ברקב שנשתנהשינוי גמורמכפישהי' ,מקודם
ועצמות ,ואה"כ רקב ועפר ,או אפר (אם זה תרווד רקב של
שריפה) ,וא"כ זו מציאות חדשה .אשר ע"כ בזהתלויי המחלוקת
בין פדר"א לבין הגמ' בסנהדרין ,אם יעמדו במומיהן ,או בלא
י לדעת הגמ' ומדרשים שהתחי'תהי' מעצם לוז ,והרי הוא
מום.כ
שיור של מציאות ממשית ,והוא ביכולתו להעלות אותו את כל מה
ששייךלחלקי הגוף מהשהי' באחרונה בעת הפטירהשהיוממשיים.
משא"כ אברים שנקטעו מקודם כמויד או רגל ,אוגידים שנפסקו
מהמגה וגרמו לחרשות או עוורון וכיוצא ,הרי כבר נפסק מכבר
הקשר בין עצם לוז לביניהם ,אין בידו להעלותם .ויעמדו
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ש"פ תצות  -ז' אדר  -הי'

ההא שנת נפלאות דגולות

גופו בעולם הגלגלים או בעולם המלאכים ,ועי' ג"כ בזהר ח"א
ר"ט א ,זהר ח"ב קצת א' ,ע"כ.

להבהרת העניןיש להעתיק לשונו של הפרדס :כשעלה אלי'
בסערח השמימה נתפך בשרו ללפידי אש ,ונשאר גופו בעולם
הגלגלים או בעולם המלאכים ,ורוחו עלתה למקומו ,וכשהקב"ה
רוצה לשלחו בשליחות ,יורד ומתלבש ויורד לארץ ועושה
שליחותו ,וע"כ הי' נגלת לחכמים ולשלימים ולנביאים והיו
מדברים עמו ,מפני שהי' בו צד חומר ,והוא הגוף הנזכר,
וכשמסתלק מניח הגוף ההוא במקומו ועולה ,ע"כ.
שהזכיר בתחלת דבריו שבשרו נהפך ללפיד אש,לפני זה
גרי
בפי"ה
הביא מאמר הזהר ויקהלקצייז (מהשצויין בלקו"ש) ,והוא
באריכות ,אבל נביא ממנו רק בקיצור והתוכן .מקשה על מ"ש
ויעל בסערה השמימה,וכי האיך יכול אלי' לסלקא לשמים ,והא
כלחו שמים לאיכלין למסבלאפי' גרעינא כהרדלא מגופא דהאי
עלמאוכו' .ומתרץ שזה כמו משה שכתוב שמה ומראהכבודה' כאש
אוכלת בראש ההר ,היאך יכול משה לסלק גבי' ,אלא כתיבבי'
ויבא משה בתוך הענןויעל אל ההר ,אתלבש בעננא ועאלבגווי',
אשאויכל למקרב .כךאלי' אתלביש בההוא
ובעניש אתקריבלגבי
סערה וסליק לעילא .ורזא אשכחנא בספרא דאדם קדמאהשאלי'
בההוא גופא יסתלק ואשתליל מגופי' וישתאר בסערה וגופא
דנהורא אתרא יזדמן לי' למהוי גו מלאכים וכד יחות יתלבש
בההוא גופא דאשתאר בההוא עלמא ,ובההוא גופאיתחוי לתתא,
ובגופא אהראיתתזי לעילא ,ע"כ.

שכתב שבשמים לאשייך שום חומר מעוה"ז אפילו משהו
הר
י ומהשייר גוף שכזה בעולם היצירה ,והרי כשהוא עולה
כחרדל,
מתפשט מהגוף ,והגוף נשאר בסערה ,והוא מתלבש בגוף אחר

עליון.

והנראה בזה בהסבר הדברים ,הואעפ"י מ"ש הרמב"ם בהל'
התורה (פ"בוג') שכל הבריאה נחלקת לשלשה חלקים ,עולם
די
יסו
אכים ליעפ"י הקבלה נחלק לשלשה  -בריאת יצירה עשי'),
חמל
עולם הגלגלים ,והם הכוכבים ומזלות ,עד גלגל הירח ועד בכלל,
עולם היסודות שהוא הכדור התחתון שלמטה מגלגל הירה ,ויסוד
האש מתחתיו ,ויסוד העפר במרכז ,גם בעולם המלאכים יש
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יסודות ,וחם שתים אש ורוח ,עושה מלאכיו רוחות ומשרתיו אש
לוהט ,אבל חןיסודות דק מן הדקלפי ערך מתותם ,וכן בגלגלים
חיסודות הם דקים מאדלפי ערך מהותם ,הרבהיותרמכפי ערך
היסודות שמתחת גלגל הירה.

בפרדס 14ער כ"ד סוף פי"ב) מחלקבין פטירת שאר צדיקים
י בשארצדיקים ,הם מתפשטים מהגוף
לעלייתם של חנוךואלי'
כלח,כ
בעפר ומתרקב ,והם והיינו נשמותיהם)
והגשמיות ,והגשם
מתלבשים בלבוש זולתו .לא הזכיר מה נעשה עם שאר חלקי הגוף,
אבל כמובן כל חלק הוזר ליסודו,כי הכל נקרא ע"ש העפר,כי
אדם יסודו מעפר וסופו לעפר ,ויסוד העפר הוא המרכזי בגלגל
הכדור חתחתון ומתחתלירח)שאליו נאספים שארתיסודות ,וממנו
נפרדים .ומה שמתפרדים היסודות וכל הלק הוזר למקומו
(בצדיקים) זהו להיסודות שתחת גלגל הירח ,ולא למעלה מזת,
אבל בחנוך ואלי' הגוף נהפך ללפידי אש ,בחנוך יותר ובאליי
פחות.והיינו שגם החלקים הדקים שנכלל כל אחדביסוד שלו ,גם
הם נשרפו באשעליון ,והדק מן הדק שבהן ,שזהוכמיןרויוני-
נכלל ביסודות הדקים שבעולם הגלגלים ,או גם שם נשרפו באש
עליון מזה ,ונכללו ביסודות הרוחנים של עולם המלאכים .אבל
החלקים היותר גסים  -נשארים כל אחד במקומו הראשון ,ולא
נתבטללגמי ממהותו ,וכמו בבשר שנשו.ף שמשתנה לאפר אבל זה
חומר שליסודהעפר ,כמו"כבמהותית הדקים של שארהיסודות הם
נשרפיםע"י כח אש העליון מהם,הרי הדק מן הדק עולה לעולם
העליון ,ועצם החומרלפי מהותו נשאר בעולם שהי' מקודם.
ובזה יתפרש מ"ש הפרדס -כשעלהאלי' בסערה השמימה נהפך
בשרו ללפידי אש( ,והיינו שגם חלקי היסודות של הגוף נשרפו
ה שנקרא
מהדש באשעליון ,לעלות לעולם עליון של הגלגלים,וי
נשאר גופו בעולם הגלגלים( .ואם גם שם נשרף  -אז גם) עלה
לעולם המלאכים (זה מ"ש בלקו"ש בעולםהיצירה ,וזהו מה שנקרא
שהגוף שם בשלמות ,והיינו שהיסודות הדקים עלו לשם),
וכשהקב"ה רוצה לשלחו בשליחות יורד ומתלבש ויורד לארץ
(והיינו שבכל מקום שיורד מקבל ונאספים חלקי היסודות שלו
הנמצאים שמה ,ונרכב מחדש ,ונגלה לחכמים בגופו למטה) ועושה
שליחותו ,וכשמסתלקמניה הגוף ההוא במקומו (בכל מקום ומקום
שהוא) ועולה ,ומ"ש בזהר שלמעלה נזדמן לו גוף אחר ,מצדכי
זה מה שהביא אתו הגוף מן היסודות ,זה רק בשביל שיוכל לקבל
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הרכב חדש מגוף הקודם ,ויוכל לרדת לשליחות .אבל בשביל
להתערב עםהמלאכים שהם מהות אחרלגמרי,זהלאמספיק,אשע"כ
' למהוי גו מלאכין ,וזהו הלבוש
גופא דנחורא אתרא יזדמןפי
שבו עלה ונמצא בשמים עם המלאכים ,כמו משה רבנו בלבוש הענן
שעלה לה' שהי'עליו מראה כבוד ה' כאש אוכלת.

וזהו מה שכתב כ"ק אדמו"ר מה"משליט"א בלקו"שהנ"ל,שיש
י התגלות באל" הנביא ,מה שבא לברי"מ ובלילי פסח,
שנימינ
שאז הוא באבלי גוף,והיינו רק בהגוף של מלאךשיש לו שמה,
ואויוכל להיות בחרבה מקומות בבת אחת ,אבל בהתגלות ביחוד
לצדיקים ,הוא בא בגופו הגשמי ,ואז הוא במקום אחד ,ומסיים
כ"ק שאחרון אהרוןהביב ,קודםביאת המשיח -לקרב את הלבבות
' בגופו( ,וכמובן לכל
ולבשר על ביאתו של משיה  -גם זהיהי
ישראל ,ועמך כולם צדיקים).
ואחרי כל הנ"ל,הרייש מקום עכשיולקיים אתשתי השיטות

גם יחד (היינו אלו שבאברבנאל ,ולפי הנ"ל גם בבלי
וירושלמי) ,כי מ"ש אנכי שולח לכם את אלי' הנביא וגו' ,זהו
לבשר את הגאולה ,וזה בתור שליחותשיבוא בגופו ממש ,אבל סוף

סוף אין זה תחיית המתים ,רק תופעה זמנית ,וכמו כל
י בעיקרו הנר להיות מלאך ,ומקומו
השליחויות שלו לצדיקים,כ
ביניהם מאז סילוקו בסערה השמימה ,רק מזמן לזמן ,לפרקים
קרובים או רחוקים) מתגלה לצדיקים ,ואין זו תחי' ,וא"כ אחרי
שיגמור שליחות לבשר את הגאולה ,מסתבר שיעלה ויחזור למעלה
להודיע (כביכול) על מילוי שליחותו ,ואח"כ בהגיע זמן תהיית
המתים ,גם הוא צריך לקום בתחייה אמיתית ונצחית ,כמו כל
הצדיקים שאינן חוזרין לעפרן ,ואז הוא יהי' הראשון לתחי',
ונהו שתחה"מ מביאה לידי אלי' (כפי הירושלמי) כי הוא יהי'
הראשון לקום לתחי' נצחית ,ואח"כ על ידו תהי' תחיית כל
המתים ,כפי מ"ש במשנה וגמרא סוף מס' סוטה ,והכל שריר

וקיים.

ויהא רעוא ,כי נזכה ונחי' בשוב ה' לציון ברחמים ,ומלך
ו בגאולה השלימה ואמיתית בקרוב ממש,
ביופיו תחזינה עינינ
ד
ע
ל
ת
ו
א
ל
פ
נ
ו
נ
א
ר
י
ו
ומשגיאות יצילנו,
ו
ת
ר
ו
ת
מ
ולעולמי

עולמים ,אכי"ר.
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בעניני מעילה לגבי שקלים
הרב בןציון ריגקין
-ס .לואיס,מיזורי-

א .איתאבירושלמי שקלים פ"ב ח"א :הפריש שקלו ואבד,ר'
יוחנן אמר חייב באחריותו עד שימסרנו לגזבר ,ר' שמעון בן
לקיש אומר הקדש ברשות הגבוה בכל מקום,מתניתאפליגא עלר"ש
בן לקיש נשבעין לבני העיר ובני העיר שוקלין תחתיתן (ומתרץ
הגמ') לא עוד היא משום שבועת תקנה ,ע"כ.
ופי' הקרבן העדה בד"החייב באחריותו-אפי' לאחר שנתרמה
התרומה עד שימסרנו לגזבר ,ובד"ה הקדש ברשות גבוה בכל מקום
שהוא  -ואפי' קודם שנתרמה פטור ,ובד"ה ובני העיר שוקלין
תחתיהן -ואס"דבי גזא דרחמנא הוא אף קודם שנתרמהיהיובני
העיר פטורין ,ובד"ה ומשני לא עוד היא משום שבועת התקנה -
אף זו מן התקנה שלא יזלזלו בהקדשות וישלחו אותןע"י שליה
אלא כ"איביא שקלו בעצמו לשם דמצוה בויותר מבשלוחו ,ע"כ.
והיינו דנחלקו ר' יוחנן וריש לקיש מן הקצה אל הקצה
בחיוב אחריות של המפריש שקלו ,דלדעת ר'יוחנןהייב באחריות
עד שימסרנו לגזבר ,ולדעת ריש לקיש אינוחייב באחריות מיד

בהפרשת השקל.

וצריך ביאור בדעת שניהם דהא תנן לקמן בפרקין (הלכה ב')
י עצמו אם
הנותן שקלו לחבירו לשקול על ידו ושקלו עליד
נתרמה התרומה מעל ,ע"כ .ומבוי בהדיא ממשנה זו דעד זמן
תרומת הלשכתהוי הול ואח"כהוי קודש .וכן כתב הצפנת פענח
בהדיא בפ"ג מהל' שקלים ה"ה דלא קדש השקל עד לאחר שתרמו,
וביאורענין זה דנתקדש משעת תרומת הלשכה ולא קודם משעת
הפרשה שמעתי ממו"ר הגאוןר' אהרןהלוי שליט"אסולובייצי'יק
שהוא מענין "לב ב"ד מתנה עליהן" וביארו תד"הוכי (כתובות
קו ):משום שמקדישין לדעת ב"ד (וע' בציונים לתורה כלל כ"ג
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ז"לענגיל שהוכיח מזה דסברת הגמ' ד"כל המקדש אדעתא
להגר
"ימקדש" אמרי' גם בשאר דברים ולא רק בקידושין) ,וא"כ
דרבנן
ב"ד התנו שהחפץ תהי' קדוש לגבי מעילה רק משעת תרומת
הלשכה.

עכ"פ ,לפי כל הנ"ל צריך ביאור בין בדעת ר' יוחנן דס"ל
דחייב באחריות עד שימסרנו לגזבר(ולפי פשוטו משמע דגם אחרי
ב
תרומת הלשכהחייב באחריות)ובין בדעת ר"ל דס'ילדאינוחיי
באחריותמיד משום שהקדש ברשות הגבוה בכל מקוםוהרי ממשנה
דלקמן משמע דמשעת תרומת הלשכה נעשה הקדש ולא קודם ולא
לאח"ז.
וע' בהגהת גליון רה?"ס להגאון ר' יוסף שאול ז"ל
נאטאנזאהן שהעיר קצת בזת והאריךלפי דרכו ,והנהלפי פשוטו
לדעת ר'יוחנן נראה דיש לפרש דאה"נ אם נתרמה תרומה באמת
אינו חייב באחריותו דזה שוה למסירה לגזבר דמשעת תרומת
הלשכה נעשה הקדש ומה שאמר ר' יוחנן ייעד שימסרנו לגזבר"
י באופן שעדיין לא נתרמה תרומה ,וכן ראיתי בס' פשר על
מייר
מס' שקלים להרב יעקב וועהל שליט"א שכתב וז"ל "לכאו' לר'
יוחנן צ"ל דנתרמה תרומההיינו כעין הבאה לגזברוהיינו משום
דתורמין על הגבוי ועל וכו' ,וא"כ כל השקלים הוי ברשות
הקדש" ,ע"כ .אמנם ,לדעתריש לקיש דס"ל דהקדש ברשות הגבוה
בכל מקום שהואוהיינומיד משעת הפרשה קשהדהרישנינו משנה
מפורשתדרק משעת שנתרמת תרומהמעלוהיינודנעשה הקדש משעת
תרומת הלשכה ולא קודם לכן.

ב .ונראהליישב בהקדיםד' השב שמעתתא ש"ו פ"ד שהק' בדי
תוס' סוףמעילה על הא דתנן סלע של הקדש שנפללכיס מלא מעות
והוציא אחת דמעל מספיקא והק' תוס' דליבטל ברובא וכ' הש"ש
"ומאי קושיא הא קי"ל ממונא לא בטיל וכו ,אלא על כרחך צ"ל
דבנכסי גבות לעולם אין אנו דנין בו תורת ממון רק תורת
איסור שבו" ,ע"כ.
וביאור אא"ז ז"ל בס' תפארתציוןסי' ז' אות מ"ד ד' הש"ש
הנ"ל באופן נחמד וז"ל "דבאמתלגבי גבוה לאשייך לומר שדבר
זה של גבוה ודבר זה של הדיוט במובןקניני ממון שבין הדיוט
להדיוט ,דבהדיוט הנה קנין ובעלות של הדיוט זה שולל קנין
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ובשות מהדיוט הבירו ,ולגבי גבוה לאשייך כל זה ,דכל העולם
ומלואו הרי של גבוה הוא דלה' הארץ ומלואת ומצד זה דלה'
חארץ ומלואה לאשייך רשות הדיוט כלל ,ואם נהנה מעוה"ז ת"ח
מועל כנהנהמן התקדש שהוקדשע"י אדםוכמו שאמרו בברכות כל
הנהנה מעוה"ז בלא ברכה מעל כנהנה מן ההקדש שנא' לה' הארץ
ומלואת וכל ענין רשות הדיוט תוא מה שהארץ נתן לבני אדם
והיינו מה שהותר לבנ"א הדיוט להשתמש וליהנות מעוה"ז ומלואו
וכו' ,וע"ז צותה התורה אז דינים ומשפטים בין אדם לתבירו
מהדיוט להדיוט אבל ענין ממון גבוה אינו במובן קנין ממונו
דהדיוט ,דבהדיוט ענין קנין ממונו הוא כנ"ל מה ששולל קנין
ובעלות הדיוט תבירו אבל בגבוה לאשייך קנין כזה לשלולקנין
ובעלות זולתו וכן ענין גבוה הוא ענין קדושה ,וכל ענין מה
שאנו קורין ממון גבוה הוא רק ענין שלילי מה שאינו ממון
הדיוט שהותר לבנ"א וממילא הוא קדוש ואסור וע"כ כשאנודנין
על ממון גבוה מצ"ע כמו לענין ביטול לאשייך לומר על פרוטה
של הקדש הנאת ממונא לאבטיל דכלענין זה שאמרו בגמ' ממונא
לא בטילשייך רק בממון הדיוט שבעלות וקנין אחד שולל בעלות
וקנין הדיוט חבירו וכו' אבל ממון גבוה אינו מגדר קנין
ובעלות כנ"ל והפרוטה של הקדש הזאתאינה אלאאיסור וצ"ל בטל
כשאר איסור" ,עכ"ל הזהב.
ן באתוון דאורייתא כלל ג' שהביא בשם הקצוה"ח
אולם,עיי
לגבי "הקדיש בור ונתמלא מים וכו' ראין מועלין במים משום
דאע"גשהמים הם שלגבוה מטעם חצרעכ"זאין בהם קדושההואיל
ולא נקדשוע"י ישראל שקדושת הקדשוקניינו ר"ל מה שהוא של
גבוהשניענינים שונים הןוע"י מה שהמים של גבוה המה מטעם
חצר מכח זהעדייןאין בהם קדושה וע"ככיון שהמעילה בהקדש
אך מפאת קדושת ההקדש בא לא מפאתהיותו של גבוה לבדשאילו
' בו רק דין ממון
מפאת היותו של גבוה לבד ראוי שלא יהי
וחיוב תשלומין כמו בממון הדיוט ,,עכ"ל .ומבוי מדי הקצוהייח
(לפי הבנת הגר"י נ"ל ענגיל) דיש ענין של ממון הקדש כפשוטו
דבכה"ג של בור מלא מיםהרי הבור קונה המיםוהוי רשות הקדש
ועכ"זאין בהם מעילה ,וצריך באמתליישב דעת הקצוה"ח דלכאו'
סותר דבריו בספרו שב שמעתתא ,וצע"ק.
עכ"פ ,מבוא' לנו דיש ב' שיטות אם יש ענין של ממון גבוה
כפשוטו לגבי הקדש או דלמא רק צד קדושה ואיסור ,והם דעת
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השב שמעתתא ודעת הקצוה"ח וכפי הבנת הגר"י ז"ל ענגיל).

כל חנ"ל נראה לבאר דעתריש לקיש

(שקלים

ול
יינוחייב
למא
שד
וי
פי"ל דמיד שהפריש הוי ממון הקדש ולכבךירמ
ח') דס
באחריותודמידשייך להקדש ,אך קדושת השקלמתחיל רק משעה

שנתרמהתרומת,וישלבאר הטעם משוםדכיוןדמאז שנתרחהתרומה
התחילו להשתמש בהם לקרבנות ציבור ,תיקנו דמאז נתקדשו
חשקליםבקדושת שקלומיושבדעתרישלקישמהמשנהבמס'שקלים,
ובדעת רי יוחנן י"ל דגם ממון הקדש אינו מתחיל עד שעה
י
שנתרמה תרומה אוי"ל דס"ל כדעת הש"ש הנ"לדאיןעניןאמית
שלממוןגבוה רק צדאיסור שבווזהמתהיל משעה שנתרמה תרומה

ודו"ק.

דרך אגב במה שהבאנו לעיל מס' אותוון דאורייתא בשם
חקצוח"חדמעילה בהקדש בא מפאת קדושתההפץ ,כברהאריכובזה
חאחרונים ,ע'הידושי הגר"ה הלוי על הרמב"ם פ"ה מהל' מעילה
שכ' שהוא מדין גזל ,וע' שערי ישר להגרש"ש ז"ל בשערי ישר ש'
ו' פ' כ"ג שהוא מדין נהנה מן ההקדש ובאתוון דאורייתא
להגר"י ז"ל ענגיל כ' שהוא מדין בזיון הקדש ,ועי' מ"ש אא"ז
ז"ל בס' תפארת ציון סי' ז' שהוא מדין מהלל הקדש מקדושה

לחולין.

ג .ולשלימות הענין,עיי
ן מ"ש אא"ז ז"ל סי' כ"ח אות ז'
בס' תפארתציון לבאר גדרענין קדושת ההקדש של מעות תרומת
הלשכהשמועלין בהםדהוי לאכקדשי מזבה ולאכקדשי בדקהבית,
דלכאו' היה נראת שהוא מגדר ומעילת קדושת קדשי מיבה דהא
קונין מהם קרבנות ציבור ומקדשי בה"ב הרי אין קונין בהם
קרבנותציבור ,אך,לעו"ז אאפ"לכן דהא קדושת מזבח הם קדושת
הגוף שלא פקעה קדושתם ומעות תהל"שהרי כשקונים מהם שור
לעולה הרי מעות תהל"ש אצל המוכר הם חולין גמורים כשאר
מעותיו ,וכמו מעות קדו"ד כשקונים בהם איזה דבר של הקדש
שנעשים חולין גמורים ולכאו' גם מעות תהל"ש הוא כן ועכ"ז
איןלוקחיןלקדשי בה"ב מתרומת הלשכה רק לקדשי מזבח ,ולפ"ז
צ"לדיש להם גדר מיוהדוהיינו שגדר קדושת מעות תהל"ש הוא
שבהםיקנו להקדשדברים שההקדשישתמש בעצםגופאלאבהשויות
ממון שלהם כקדשי מזבח דקרבנות שמקריבין גופם למזבח ,ע"ש
ותרוה נחת.

====

מ

ב
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ושיוכו כסוכת מעילה
(לע"נ זקני ,היארצייט בט' אדר)
הח' יוסף יצחק סילברמן

תות"ל קבוצה-א .במתני' סוף מסי מעילה (דף כא ):איתא :נפלה פרוטה של
הקדשבתוךכיסואו שאמר פרוטהבביס זה הקדשכיוןשהוציא את
הראשונה מעלדברי ר"ע וחכמים אומרים עדשיוציא את כלהכיס,
ומודה ר"ע לחכמים באומר פרוטה מןכיס זה הקדש שהואמוציא
והולך עדשיוציא את כל הכיס.
ובגמ' שם גרסינן :כי אתא ר' דימי אמר רמילי' ר"ל לרי
יוחנן מ"ש רישא ומ"ש סיפא ,אמרלי' סיפא באומר לא יפטור
כיס זה מן ההקדש ,ופרש"י שלא יהא בו תקדש כל שהוא דכיון
דאמרהכי משמעדפרוטה אחרונה קאמר דתהא הקדשלהכילאמעל
אלא באחרונה ,עכ"ל.
ר"ל (בקושיתו) בכלל לא תשב על תי' של ר,
וישלעיין אי
יוחנן ,או דילמא דגם ר"ל ידע וחשב על תירוץ של ר' יוחנן רק
שמאיזה טעם התירוץ לאהי' פשוט אצלו.

והנה,אי גימא שר"ל ג"כ חשב על תירוצו של רני,יש לברר
האם ר"ל לא השב זה לתרץמפני א) זהו דוחקכי זהו אוקימתא
בהמשנה (דתל"ל מפורש בתמשנה שמדובר באומר לאיפטורכיס זה
מן
נו.ההקדש) או ב) מסיבה אחרת ,לדעת ר"ל ,תירוץ של רדי
אי

ולהבין צד הב'יש להקדים הקדמה כללית בשיטות ר"לור"י.
ב .דחנה עי' בלקו"ש (ח"ז מצורע ב אות ה) שביאר בשם
הרוגאטשאווער סברת המחלוקתבין ר"ללר"י בנוגע
התורהלהדיןדחצי
ן
ו
י
כ
שיעור אסור מת"ת " :ר"י אמר אסור מן
דהזי
לאצטרופי ,איסורא קא אכיל .ר"ל אמר מותר מן התורה ,אכילה
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אמר רחמנא וליכא" (יומא עד ,א) .והיינו שר"י סב"ל שהשיעור
כזית (וכיו"ב) שהתורה נתנה ,הוא גדר בכמות שכזית משלים
תשיעור שלם של האיסור הנאכל (ולא שהשיעור בורא הגדר של
האיסור אכילה) וממילא ,אם האדם אוכל אפילו פחות מכשיעור
ממאכל האסור,מכיון שהוא עושהעי"ז פעולת של אכילת איסור
(רק שהסר בחכמות) ,לכן ח"ז אסור מן התורה ,אבל ר"ל ס"ל
שהשיעור הוא גדר במהות (איכות) אכילה ,ז.א .כשהוא אוכל
פחותמכשיעור ,זה לאמקרי אכילה ,ולכןהצישיעור מותר מה"ת
י אכילה אמר רחמנא ולירא ,עכ"ד שם.
כ

והנח ,לפ"זיש לבאר כל הפלוגתותר"י ור"ל במס' מעילה.

ג .דחנה מס' מעילה מצינו ג' פלוגתות בין ר"י
דףז :אמרר"עוהריהמפריש הסאתו ואבדהוהפריש אחרתתחתי',
ואה"כ נמצאת הראשונת והרי שתיהן עומדות ,מועלין בשתיהן,
שחט שתיהן והרי דמן מונח בכוסות ,מועלין בשתיהן ,נזרק דמה
שלא' מהםאי אתה מודה שכשם שדמהפוטר את בשרהמןהמעילה,
אף יפטור בשר חבירתה מן המעילה ,אם פטור בשר הבירתה מן
המעילה אע"פ שהוא פסול (כי הרי הוא מותר חטאת),דין הוא
שיפטור את בשרה (ואע"פ שיש פסול יוצא).
ור"ל :א)

ובגמ' שםפליגי ר"ל ור"י בסברת ר"ע דזריקת חד פוטר את
השני ,ר"ל ס"ל דלא שנא שחט בבת א' או בזה אחר זה ,הראשון
פוטר את השני דכחד גופא הוא.

ור"י ס"ל דהראשון פוטר אתהשני דרצה מזה זורק ,רצה מזה
זורק ,ולהבין סברת המחלוקת י"ל דר"י ור"ל אזלי לשיטתייהו,
והיינו דר"ל אזיל בתר האיכות ולכןכיון שהקדיש שניהם לשם
אותו חטאתויש לשניהם בדיוק אותםדינים ,נמצאדיש להם אותו
גדר ומהות והיינו דבאיכות שניהם שוה כאחד ,ולכן חיה כחד
שפא.

אבל רנ אויל בתר הכמות ,ובכמות יש שתי בתמות ולא
ימוחתםוגדרם ,כ"אמציאותם שהםשתיגופיםשונים,
מסתכליםעל

ולכן ס"ל לר"י דלא נחשבו כהד גופא ,כ"א הראשון פוטר את
זורק.

השני מכיון שרצה מגה זורק ,רצה מזה

ש"פ תצוה  -ז' אדר -הי'
ד .ב) דף י"ג :אמר ר"לאין מועלין בכולן אבל מועלין בגי
לוגין (והיינו דס"ל לר"ל דיש שיעור לניסוך המים ולכן אין
מהא שנת נפלאות עגולות
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מועלין אלא בהשיעור) ,ור"ל ס"ל דמועלין בכולן (והיינו ראין
שיעור לניסוך המים).

וי"ל דגם כאן המחלוקת מבטא שיטות ר"
ידניסוך המים
ואיכות ,והיינו דר"ל ס"ל דג' לוגין הוא המהות
וגדרו ,אבל פחות מזה (או יותר מזה) ,לא מקרי ניסוך המים
ור"ל בכמות

כלל.

אבלר" ס"ל דבעצם כל טיפה וטיפה היוצא מן הכלי נחשב
יים דהא בכמותיש מציאות שלמים שמנסכים ולכןאין
לניסוך חמ

שיעור לניסוך המים.

ח .ג) דףיד .עבודת כוכבים שנשתברה מאלי' ר' יוחנן אמר
אסורה ,ור"ל אמר מותרת ,ר'יוחנן אמר אסורה דלא בטלה עובד
כוכבים (ופרש"י דלא אמר בפירוש) ,ור"ל אמר מותרת מימר אמר
היא גופא לא מצלה ,לדידי מצלהלי (בתמי'!)ז ופרשניי דביטלה
העובד כוכבים בלבו ,עכ"ל.

ולכאורה קשה ,דהלאקיי"ל שדברים שבלב אינם דברים ,ועד
שיאמר העכו"ם בפירוש "הרי זו בטל" ,לא שייך לבטלי'
(לכאורה)ו

וי"ל דר"ל ור"י לשיטתם ,והיינו שר"י ס"ל דכל זמן שלא
נתבררשהגוי ביטל העבודת כוכבים ,צריכים להסתכל בהמציאות
דאיכא צמות של ע"ז (אלא שהיא שבורה).

משא"כ ,ר"ל ס"ל דהוכלין אחר האיכות ומהות ,ולכן כיון

שהיה כאןשינוי באיכות העבודת כוכבים -שזה נשתברה ,לכןיש

סברא ואומדנא דמוכח דמימר אמר כו' ובכה"ג הוו דברים שבלב

דברים.

וע"פ כלהנ"ל,יש לבארסוף המסכתאבאופן חדש בס"ד ,דחנה

יש לחקור מהו הגדר של הדין מעילה ,האם זהו גדר של איסור
שזהו אסור למעול מהקדש ,וכל הדיני ממונות שמצינו בקשר
למעילה נובעים ומסתעפים מהאיסור ,או דילמא יסוד תדין
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דמעילה הוא דין בגזילה שאסור לגזול ממון הקדש ,וכל הדיני
איסורים שמצינו בקשר למעילה נובעים מהדין ממון שבו.
ועי' בכל זח בס' אתוון דאורייתא (כלל ג') ,שב שמעתא
(ש"ו פ"ד) ובמ"ש בס"ד בענין בל יחל דברו ,ובס' קובץ הערות
(יבמות אות נב-נו).

ושל דפליגי בהנ"ל ר"י ור"ל דלפי ר"ל דאזיל בתר האיכות
ענין המעילה הוא שינוי באי13ת (ראין מעילה אלא שינוי),
והיינו שהאיסור במעילה הוא לשנות את אימת החפץ מהקדש
לחולין שהתורה הקפיד עלשינויו באיכות ומהות החפץ ,וממילא
מסתעף מזהתדיני גזילה*.

משא"כ,לפיר"י דאזיל בתר הכמות (והמציאות)ענין המעילה
הואשינוי בכמות,והיינו שהתורה הקפיד על זה שהאדם חיסר

ממון של הקדש וגזל כמות מהקדש ,והיינו שהאדם עשה שינוי
בכמות החפצים השייכים להקדש ע"י מעשה גזילה ,ולכן ענין
המעילה הואדין בגזילה ,וממילא מסתעף מזה הדין איסור.

ז .אשר לפ"ז "'ל דר"ל היה לו קו' התוס' ד"ה פרוטה ,דלפי
ר"ע למה מש ,למה לא בטיל הפרוטה ברוב כמו שאר איסורים
(דהוה ס"ל לר"ל דמעילה יסודו הואדין באיסור) ותירץ כמ"ש
התוסי דשאני מטבע דחשיב ולא בטיל ברוב ולכן מעל לפי ר"ע
(וע"ע תירוצים בצמח צדק פסחים דף כב .תדנה ומועלין בהן).
ושוב הקשה ר"ל :מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא דמכיון
שהסברנו שהפרוטהאינובטיל ברוב ברישא ,ולכןצריכים להחמיר
ולאסור כל פרוטה ופרוטה מספק ,א"כ כמו"כ בסיפא נאסר כולן
מספק.

ואפי'אי נתרץ דהסיפאסיירי באומר לא יפטור כיסי
ה מן
ההקדש ,אבל סו"ס הוא לאפירשבהדיאבאיזה פרוטהיהיה הקדש,
ולכןעדיין נשאר ספק איסור על כל פרוטה ופרוטה ,ולמה לא
החמיר ר"ע לאסור כולן מספק כמו ברישא.
ח .אבל ר"י לשיטתו תירץ באומר לא יפטור כיס זה מן
חהקדש,והיינודר"י הוה ס"ל דהטעם בהרישא דר"ע דהפרוטה לא

ש"פ תצוח -זי אדר  -ת"
בטיל ברוב הואמכיון שמעילה עיקרו הואדין ממון וממונא לא
בטיל דבנוגעלדיני ממנותאין תשכין בממון אתר הרוב.
ולכן שפיר קאמרר"י לשיטתו דסיפא באומר לא יפטורבי ס
דאפי,
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זח מן ההקדש,
איאיכא ספיקא על בל פרוטת ,אבלהמוציא
מהבירו עליו הראיה ,וכדי לקרוא אותו גזלן ולהוציא ממונו,
אין לו ראיה כלל עד הפרוטה האחרונה ,דהרי תמיד יכול לטעון
לפרוטה אחרונה התכוונתי ,ודו"ק.

(משא"כ ר"ל הוה ס"ל דמעילה עיקרו הואדין איסור וכנ"ל,
ולכן תמיד צריך להחמיר ולאסור כולן דספק דאורייתא לחומרא
עדשיברר הספק בודאות דהאדם אומר בלשון ברור שרק האחרון
הרי הוא הקדש).
)1עי קו,יש פסחים אות קכ"א וי"ל דכשיש מעילה זהו גופא
החיוב -שהוא שינה החפץ לחולין.
 )2ובזה יש לסתור מ"ש בס' פני אברהם סימן ל"ז (הובא
ברווחא שמעתתא ש"ו אותז) דגדר ממון לא בטל הוא משוםדענין
הביטול הוא משום התערובות ובממון לאשייך תערובות עיי"ש
דבזה דחה הש"ש שם ,דודאי גדר ממון לא בטל הוא משוםדאין
הולנין בממון אחר הרוב וכבפנים כנלענ"ד בדעת הש"ש.

= ====
ס

גירות לפני מ"ת

הח' שמואל שלמה לפשיץ
-תות"ל -770

א .הרמב"ם מלכים פ"ט הי"ד כ' לגבי מצות ב"ג "וכיצד
מצוין הך על הדינין ,חייבים להושיב דינים ושופטים בכל פלך
ופלך לדון בשש מצות אלו ולהזהיר את העם ,ובן נח שעבר על
אחת משבע מצות אלו יהרג בסיף ,ומפני זה נתחייבו כל בעלי
שכם הריגה שהרי שכם גזל והם ראו וידעו ולא דנוהו" נולהעיר
ממדרש הגדולוישלח וכן ברמב"ן בהעתיקו לשון הרמב"ם ותלמיד
הר"ן שנוסף בלשון הרמב"ם "ראה אחד שעבר על אחת מהן ולא
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דנוהו להורגו הרי זח חרואת יהרג בסיף ולזת נתחייבו כלבעלי
שבזת מבורר הדין היוצא מהביאור דסיפור הריגת
שכם" וכו'.
בעלי שכם).
והנהאין הרמב"ם מתייחס להא דנתגיירו שכם ועמו ,ובתס'
עה"ת כ' שכיון שהוברר לאחר מכן שנשארו עובדי ע"ז ולכךאין
גירותם גירות ,וז"ל הדר וקנים :בלפי שהיו מתחרטין על המילה
כדכתיב בהיותם כואבים כלומר היו מצטערין  . .שעשו עימהם
תנאי לבלתי לעבוד ע"ז ולהיות נמולים וביום הב' חזרו לסורם"
וב' פרטים כאן שחיו מתחרטין על המילה והא שעבדו ע"ז.
והנה ,בזהשהיו מתחרטין על המילה כ"כ ברמב"ן עה"ת"ואין
הברית אשר נמלו נחשב בעיניהם למאומה כי היה להחניף
לאדוניהם" אבל יחד ע"ז כ' שסיבת אמירת יעקב לבניו עכרתם
היה "ואולי ישובו אל הג' וסיבת הדבר שאפשר לומר כן אע"ג
שהוא הק' לדעת הרמב"ם האיךיעקב אומר עכרתם? "דהיהצריך
להיות קודם וזוכה במיתתם" ,שזהו דוקא לשיטת הרמב"ם ששכם
גזל וכו' וחטאו לבנ"י אבל לשיטתו"כי הם לא חטאו להם כלל
ובאו בברית ונמלו (בזה אמרינן) וישובו אל ה"' (-לשונו בפ'
ויחי מט) ,אבל ברדב"ז הק' כן בדעת הרמב"ם "אמאי אמר יעקב
עכרתם אותי וגו' כיון דמדינא קטלן לחו ,וי"ל כיון שקבלו
עליהם המילה גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" כלומר שמיישב גם
לדעת הרמב"ם ששכם (ועמו -ממילא) חטאולבנ"יולכן קטלו להו
מדינא" ויחד ע"ז מובנים דברי יעקב שגירותם כקטן שנולד
נובפרט שעבדו ש"ז ,אע"ג ודאם לא נודע לו מעולם איסור ע"ז
אינו ישראל כלל" (תוס' שבת עב) אבל הכא כ' בתוס' "עשו עמהם
תנא לבלתי לעבוד ע"ז" ורק "ביום הב' הזרו לסורם" ויעויין
ייים איסו"ב ספי"ג לשונו "גר שלא בדקו אחריו  . .הרי זה
ברמב
גר  . .ואפילו חזר ועבד ע"ז" ובמחבר יו"ד רס"ח הועתק
לשונו ,אבל מלשונו שם פלא מקרבין אותן עד שתראה אחריתם"
ן אנציקלופדי' ע'
א"מ כן ואכן המרדכי יבמות עו חולק ,עיי
ל
י
ז
א
דהרמב"ם
גירות ,ובאמרי יושר ואחיעזר ס"ל
כהמרדכי
ן ריטב"א שם מוסד הר"ק].
צויי

ב .וצריך להביןל ביאור הרדב"ז בדעת הרמב"ם ,במהיהי'
פייעקב שהרגו ודברי יעקב עכרתם ,היינו
תלוי עצם הדין דב
דברנישנתגייר כקטן שנולד אם הא דהרנו מדינא
איך יתיישב חך

ש"פ תצוה  -ז' אדר  -פי' תהא שנת נפלאות דגולות

23

(ודוקא לשיטתו דהרמב"ם).

ובעצם הגירות ,לכאורה,איךתועיל כ"ז שלא השיבו אתדינה
וה"ה ממשיכים בגזלתם ובעלי שכם כ"ז זה לא דנים בהם( ,אלא
אםגימא דבבקשת המילההרי הסכימו בזהבנ"י) ,אבל מן הרדב"ז

חזינן דחושב זאת לגירות ויהי' פי' יותר מן הרמב"ן שיעקב
אמראוליישובו דזהקאי דוקא לשיטתו שלא חטאו להם,כדלעיל,
ובחת,,ס עה"ח מוסיף בלשונו שהר"ז גירות ,לכאורח" ,דאטו
בתבנא דלבא יתבו" ,ושמאכיונו לשם גירות נוכהריטב"א (יבמות
כד) גבי התגייר לשום דבר צדדי אמרינן" :אגב אונס גמר
וקיבלו"].

ג .והנה הדבר תלוי ,לכאורה ,דאע"ג דבמילתם נתגיירובעלי
שכם ונכנסו "בכללאנשיבית אברהם" פלוגתאהיא ,לכאורה ,אם
"'ל בגירות זו כקטן שנולד ,שתלוי הדבר אם בני יעקב עצמם
היה להם גדר ישראל או לא דהרמב"ן ס"ל"כי מעת שבא אברהם
בברית היו ישראל ובגוים לא יתחשבו" ומביא (אמור כד)
שרבותינו הצרפתיים חולקים וס"ל דעד מ"ת לאהיו בגדר ישראל
(עיין פרשת דרכים שתלה זאת "בפלוגתת חכמי התלמוד") דלפ"ז
אי חח להם גדר ישראל א"כ כשנתגיירו אמרינן כקטן שנולד אבל
אי משפחת יעקב נתייחדו במצות מילה לבד הרי אין זה גדר
ישראל וגדר גר דנימא כקטן שנולד ,עוד י"ל ,שונה הוא גדר
הגירותלפני מ"ת ואחריו ,ומכאן הבדל אם נאמר כקטן שנולד אם
לא ,שקיום המצות לפני מ"ת הר"ז כמי שאינו מצווה ועושה
משא"כ לאחריו  -מצווה ,דלפ"ז הרי גדר היהודי מצד המצווה
לפני מ"ת אינו כולל קיום המצוות (אפי' להרמב"ן) ,ובמיוחד

דהגמ' (סנהד' ע"א ):מגדירה למ"ד א' את הפטור של גר "נשתנה
דינו ומיתתו" שאופן הדין וסוגי העונשים שונים (קבלת עודת,
ב"ד של ע"א לנפשות ,ועוד) ,לכן נפטר הגר ממעשיו כגוי,
שאופן גביית העדות וכו' שונה ,ולפ"ז הרי לפני מ"ת מצד
המצווה ל"ש זאת.

ובלקו"ש (ח"ח ע'  )59מב' ההבדלבין המצות לפני מ"ת -
דהגדר שהקדושה אינו חודרת בחפץ (ובעולם) ולאחרי מ"ת ה"ה
חודרת ,והסיבה ,דלפני מ"ת הרי אינה מצווה והר"ז בכוח עצמו
לכך אין זה הודר בגוף הדבר והופכו לחפץ של קדושה ,אבל
לאחרי מ"תהרי מכוה המצווה הדברהופך לחפץ שלקדושה,שלפ"ז
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יומתק,דכיוןדלפני מ"ת הגדר הוא"אין הקדושה פועלת בהחפצא
דהעולם" וא"כ בעצם הגירות לפני מ"ת ,בעצם החפצא ,אין זה
גדר של קדושת ,ולכן מובן שאין זה העברה בגירות לגדר אחר
(הן בפעולותיו והן הוא עצמו) ,שאז הוא כקטן שנולד ,משא"כ
לאחר מ"ת עודי"ל ,אע"ג שהי' כאן גירות גמורה והעברה לגדר
אחר כקטן ,אבל ע"פ שיטת המאירי (סנהד' עא).והיד רמה שם,
דבנפסק דינו של הגוי למיתם אע"ג שנתגייר גיור גמור ,חל
עליו חיוב מיתהואין הגירות מפקיעתו ונהרג ,וה"ה הכא הוחלט
אצלבני יעקב להורגם ע"פ גזלתם.

ד .והנה הא דהוחלט אצל בנ"י להורגם ,היה זה ע"פ דברי
המור ושכם ,ובחינוך מכ"ו כ' גבי ב"ג "וכן יתחייבו ג"כ
בהודאתפיהם משא"כ בישראלשצריךעדים",ובמנייח "ד"ן חידש
הרהמ"חמדעתו הרהבה" ובמנחתיצחק "אפשרשרבנו למד זה מהא
דכתיב בתח' ספר שוב " . .כי פיך ענת בך"" ש"כ .ולפ"ז י"ל
שגם הכא פסקו דינם דשכם ועמו לא בעדות כו' אלא בהודאת
פיהם ,וח"ז מלמד .ובסברת הדבר דב"נמתחייב בהודאת עצמוי"ל
דברדב"ז סנהדרין ספי"ח בטעםדאיןממיתיןומלקין בהודאתפיו
"לפי שאין נפשו של אדם קנינו אלא קנין הקב"ה שנא' הנפשות
לי הנה  . .אבל ממונו הוא שלו" וי"ל שיהשייך דוקא בבנ"י
קאי הכ') משא"כ בב"ג ,אבלסיים כהרמב"ם "אני מודה
שהיא גזירת מלכו של עולם" ,ומפורש לא מצינו חילוק גבי

יביה
ב"ג.

הערת המעוכת :ראה לקו"ש חכ"א פ' בא [ב].
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בענין עוסק במצוה פטור מן המצוה (גיליון)
הרביונתן גולדגערג
תושב השנונה-בענין עוסק במצוה פטור מן המצוה ,כתב הת' א.ב .בגליון
י :יכלענינח חוא
חעבר שמה שעוניםאיהייר באמצע ק"ש הואכ
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קבלת עול מ"ש,והיינולקיים המצוות ולכן כשמקיים מצוה אחרת
של איה"ר ,אינהביזיון למצוות ק"ש" ,ע"ש.
ולא זכיתי להבין ,דא"כ ,בפסוק ראשון דק"ש ,למה אסור
להפסיק באיהש"ר (שו"ע אדה"ז סי( סו סעי ,ב),
קבעהמ"ש הוא בפסוק ראשון (שםסי' ס' סעי' ה).

והלא עיקר

(ואדרבה ,י"ל ,בדרך אפשר ,שמהאי טעמא צריכים להפסיק
לאחר הפסוק הראשון לענות איה"ר ,מכיון שאינו עיקר המצוח,
וכבר קיבל ע"ע קבלונ עומ"ש ,בפסוק הא' ,ובנוגע להמשך הפר'
(ואהבת וכו') גובר מצות ונקדשתי כו').
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נענין הנ"ל
הח' יוסף יצחק גולדשטיין
תלמיד בישיבה-בגליון עת"ר הביא התמים א.ב .קושיא על מה דקי"ל ומבואר
בשו"ע אדה"ז "114ח סי' ס"ו סעי' ד' ,שמפסיקים באמצע ק"ש
לעניית דבר שבקדושה ,והרי העוסק במצוה פטור מן המצוה!ותי'
דהפטור דהעוסק במצוה הוא משות בזיון מצוה הראשונה ,וכיון
שתוכן מצות ק"ש הוא קב"ע מצוות ,א"כאין כאןבזיון למצות
ק"ש בזה שמפסיק למצוה ,ולכן שפיר מפסיקין ,ע"כ תוכן

דבריו.

וסברתו תמוה מאד לחדש דבמצות ק"שליכא הפטור של העוסק
במצוה ,חידוש גדול שלא מצינו בשום מקום ,ואדרבה מפורש
בכו"כ מקומות ההיפך מזה ,וכן מאדה"ז גופא בשולחנוסי' ל"ת
סעי' ו' ז' מוכח דלא כנ"ל עיי"ש היטב( ,וכדמוכח גם בסוכה
כ"ח,
ובריש פ"נ דברכות ובמפרשי המשנה שם ,ועוד) ובק"ש הרי נוסף
על הפטיר של העוסק במצוה ,יש עוד דין של איטט להפסיק
באמצע ברכות ק"ש ,וכדכתב אדה"זבסי' נ"אסעי' ד'וברייס ס"ו

ואין להאריך בדבר הפשוט.

 26ש"פ תצוה  -ז' אדר  -ה" תתא שנת נפלאות וגולות
ומ"ש בסברת הפטור של העוסק במצוה שהוא משוםבזיון מצוה
אישתמשת" מ"ש אדה"ז בסי' ל"ח סעי' ז' (וכ"ח בס" ע"א
ס"ד) דהפטור דהעוסק במצוה הוא משום שלאהייבתו תורה לטרוח
ולקיים מצוות אחרותכיון שעוסק במלאכתו של מקום ,דמפורש
דאין הסיבה משוםבזיון מצוה הראשונה ,וע"פ טעם אדה"ז הרי
הפטורשייך גם בק"ש כפשוט.

וש עצם הקושיא ,חרי שוברו בצדו ,דאדה"ז כשהביא הדין
דמפסיק באמצע ברכות ק"ש לענות דבר שבקדושה ,מבאר שם "אם
מפסיק לשאולמפני היראה ולהשיבמ הכבוד של בשר ודם ,ק"ו
מפפנסייקין הואמפני הדין שיש
לכבוד של חקב"ה" דמבואר דהא ד
בברכותק"ש ,וכדכתבאדה"ז שם ס"אייאע"פ שאסורלספרבברכות
קייש  . .התירו שאילת שלום מפני היראת ומפני הכבוד ומפני
דרכי שלום" ,דהדין הוא דיראתו וכבודו של אדם ודרכי שלום
השובים,שהתירולהפסיקמפני זהאפיי באמצע ק"ש( ,אףשבלאייה
לא רק שהוא פטור ,אלא שאסור לו להפסיק) ,וק"ו ל 7153של
הקב"ה שצריך להפסיק ולענות ולכן אף שהעוסק במצות פטור מן
המצוה ,מ"מכיון שמדובר על 53וד של הקב"ה צריך להפסיק.
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הפסק במצווה (גליון)
הח' חטך מענדלסאהן
תות"ל ק5וצה-בגליון העבר העיר הת' ד.י.ר .במ"ש בשו"ע סי' תל"ב:
"ואלו הי' שוכח לברך בתחלת בדיקתו הי' חייב לברך בגמר
ב להזור ולברך" ,ושאל הנ"ל ,הלא
בדיקתו ,לכן גם עכשיו חיי
גם בסוכה  -ייאם שכח לברד בתחלת הסעודה ונזכר קודם שגמר
סעודתוהי' צריך להזור ולברך"!
ולענ"ד לאהבנתי שאלתו ,הלא אדח"ז מפרש" :שאםירצה שלא
לאכול עוד ושלא לישב בסוכה הרשות בידו" ,וא"כ בנידון כזה
שאינו רוצה לישב עוד ,וכבר עומד לצאת ,מהיכא תיתי שצריך
להזור ולברך ,והלא כתב אדה"ז שהרשות בידו לא לאכול ולא
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לישב עוד ,וא"כ על מה יש לו לברך הלא יוצא הוא עכשיו
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מהסוכה.

וזהו דיוק לשון אדה"ז כאן שכותב" :שאם ירצה שלא לאכול
עוד ושלא לישב בסוכה ,"...שדייק כאן להוסיף "ושלא לישב",
מתאים למ"שבסי' תרלטסעיי טז ,שאם שכה לברך בתחלהצריך
לברך גם אחר האכילת אעפ"י שצריך לברך עובר לעשייתן ולא
י גםהישיבה אחר הסעודה מצוההיא" -וא"כ הוא מברך
לאחר-כ
קודם עשיית מצוה" ,וע"כ מוסיף כאן "ושלא לישב",כי אילו
הי' רוצה לישב עוד,היי צריך לברך על הישיבה ,וכמו באכילה
שאילוהי' רוצח להמשיך לאכולהי' צריך לברך.

משא"כ בנידו"ד שרוצה "שלא לאכול עוד ושלא לישב בעודן

בסוכה" ,דאו אינו צריך לברך.

ולאידך בבדיקת חמץ שגם אםאינו רוצה להמשיך בבדיקה ,חל
עליו החיוב להמשיך ,ולכןחייב גם לברך.

= = == =

זמן איסור מקצה
הח' אלחנן ישראל הכהן
תות"ל -170בשוייעאדהי,ןרישסי' ש"חמביא כמה טעמיםלאיסור מוקצה
וכטעם הראשוןמביא טעם הרמב"ם (פכ"דהי"ב) דלמדו בק"ו ומה
' הילוכך בשבת כהלוכך בחול ולא
אם הזהירו נביאים שלאיקי
שיחת השבת כשיחת החול שנא'(ישעי' נח) ודבר דבר "ק"ו שלא
יהא הטלטול בשבת כטלטול בחול כו' נולאחמ"כ מביא הטעם
דהראב"ד (שם) דגזרו טלטול אטו הוצאה ,וכן טעם הרמב"ם (שם
הי"ג) דגזרו אטו חטיילין ויושבי קרנות עייי,ש) ולכאוי נראה
דלשיטת הרמב"ם שכ' "אסרו חכמים כו"' ובפרט שהלימוד הוא
בק"ו ממש"כ בישעי
י'ם דשהבואיותבוסוהףזמןז,מן(אבויתלאחרמא"שכון) .,דלכאו' הלי
(עכ"פ) גזירת החכמ

ומהא דאדה"ז הביאו כטעם הראשון משמע לכאו' דס"לדיהו

סיבח העיקריתלגזירת ,ולכאו'צריךתיווך עם מ"ש אדה"ז לקמן
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ז ונ"ל" :אבל דבר שאינו ראוי בשבתהי' אסור לטלטל
בסעיףי
אפי'בימי דוד ושלמה או אפי' קודם לכן כו"'.
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ולכאו'חי' אפשר לתרץ דחנה המקור לזהמצוין שם "לשבת דף
דדע"ה בשבת ואמרו חכמים לשלמה "הנה
ל' המסופר שם דנת
עליו ככר או תינוקנפשו"טלטלו" ,א"כ מוכח דכבר בזמן דוד הי'
אסור לטלטל (מת) מוקצה.ואולי אפ"ל דדוקא מוקצה מהמתגופו
ן סי"ה אסרו בזמן
~יין בס"ה) שנק' מ"כ מוקצה גמור (עיי
שלמה ,אבל לאסורכלי שמלאכתו לאיסור גזרו (הרבה) לאח"ז,
ועפשיומתק מ"ש אדה"ז "אבל דברשאינוראוי בשבתכוי משא"כ
כלים" דמשמע דמ"ש הכא ד"כבר גזרובימי דוד ושלמה" וקאי
אדבר שאין עליו תורת כלי כלל (והיינו מוקצת מחמת גופו)
היו בכלל
וזהו מ"ש בהמשך (סי"ז) יימשא" 3כלים כו'
כולי
הגוירת" לכאו'היינו אף בכלי שמלאכתו לאיסור
כדמוכח בגמ'
אלא שדוחק לפרש כן ,דלפ"ז יוצא דהיו ג' תקופות בגזירות א)
דוד ושלמה -אמוקצה מהמתגופו (דבריםשאיןעליהם תורת
בימי
ימי
כלי כלל ,ב) אסרו חכמים  -כלי שמלאכתם לאיסור ,ג) ב
ן שו"ע אדה"ז סט"ז).
נהמי' -אסרוכלי שמלאכתו להיתר(עיי

ב .והנה בגוף דעת הרמב"ם צ"ב כמו שהקשה הראב"ד דהרי
בגמ' (קכ"ד ):מובא טעם "אטו טלטול לאו צורך הוצאה הוא,
ועוד אמרו (שם קכג ):בימי נחמי' בן הכלי' נשנית משנה זו
י מפני חיוב הוצאה אסרו בטלטול כו"' ,וכמו
כו'
נמצא כ
להקשות הערוך השולחן (בסי' זה ס"ב) וא"כ איך
שהוסיף
(ומדוש חידש הרמב"ם טעמים מעצמו שלא הובאו בגמי
ומחדש הערו"ש (ו~ם ס"ג ואילך) בשיטת הרמב"ם דאזיל
לשיטת" הכאע"פמש"שברישפכ"א דממ"ש"תשבות"למדיםלאסור
אף דברים שאינם מלאכה ממש ,נמצא ד"שבותי שבתאינם דומות
לכלאיסורי דרבנן והם כמדאורייתא" "ולפזז גם איסורי מוקצות
היו מאז שנתנה התורה כו"',עיי"ש ,וא"כ לפ"ז מיושב דהיו רק
ב' גזירות ד3ל סוגי המוקצות היו אסורות ממ"ת ,ורק בזמן
נחמ" נתחדש הדורו) מוקצה בכלי היתר כנ"ל.
אך לכאו' איש דעת אדהם בשיטת הרמב"ם,שהרי במפורשכ'
(כנ"ל) דהאיסור נתחדש"בימי דוד ושלמת" ואתז איסור תורה,
ן ג"כ לקמן בסכ"ח שכי בבמקום היזק הגוף של רבים לא
(ועיי
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גזרו על איסור מוקצה ואפי' על איסור טלטול בכרמלית" דמוכח
(כנ"ל) דאיסור מוקצה הוא גזרה מחודשת דרבנן ,ועד שהוא קל
מאיסור כרמלית וכ' "ואפי' על איסור כו"').

ג .וחנראה לומר ובהקדים מה שהקשובגליוןז' (תרסה) מדוע
אדה"ז בשו"ע מפסיק בריש הס" בין ב' הטעמים של הרמב"ם
ומביא ביניהם טעמו של הראב"ד שטלטול צורך הוצאה,
רמ"שוראיתי
בס' מראי מקומותוציונים לשו"ע אדת"ן אהרה"ח
אשכנזי
שליט"א) שכ' שאפ"ל שאדה"ז ס"ל כהמגיד משנה ,דחנה המ"מכ'
וז"ל" :לפי שאע"פ
ליישב הסתירהבין הרמב"ם להראב"ד
ההוצאה""
שבתהילה נאסר הטלטולמפני גדר (הנ
בימינהמי' בן חכלי'
שלאהיו נזהרים בהוצאה ,אח"כ התירו קצת כלים כמוזכר בגמ',
ונאסרו השארמפניהטעמים שכתברבינו ,ומה שאמרו "אטו טלטול
יסיבהראשינה לאסור הטלטול
לאו צורך הוצאה הוא" רצהלומרכ
מפני גדר ההוצאה,

כוט.

וא"כיוצא דאף להרמב"ם הסיבה הראשונה באיסור הוא מצד
חגזירה דטלטול אתו תוצאהוהיינו דמרמב"ם והראב"ד לאפליגי,
וא"כ אפ"ל דגזירה זו היתה כבר (או אפ"ל קודם) בימי דוד
ושלמה" ,ובמילא אסרו אז אף כלים שמלאכתם לאיסור ,אלא

דאחמ"כ למדוחו אףמישעי' ולכן מתיישב ג"כ מדוע אדה"ז ערב
טעם הראשון דהרמב"ם עם טעם הראב"דכיוןששני הטעמים אזלו
יחד ,אלא שעדיין צריך ביאור דלפ"ז לכאו'הי' מתאים שאדה"ז
יביא אתסיבת הראב"ד כראשונה לטעםאיסור מוקצהיובפרט שמל'
הרמב"םכלמביאו אדה"ז)לכאוי קשה לפרשדהוי אסמכתאדהריל'
"ומפני מה נגעו באיסור זה ,אמרו ומה אם הזהירו נביאים כו"'
דמשמע דזהו כל מקור האיסור).

= == = =
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ציון

ללקוחת

הא' משה פרידמאן
תלמיד בישיבה-בסי דרךמצותיך (מהדורתתשנייא)עי 66מביא "מ"שהאריז"ל
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בשער נפ"א פ"ד ח"ו שיחוד או"א אינו אלא ע"י

דמס"נ ממש".

העלאת מ"ן

על התיבות "ע"י העלאת מ"ן דמס" 1ממש" העיר המהדיר
בהערותיו נשם ע' 34ק "ראה באוה"ת ויקרא כרך ב' ע' תרמת
בסוף העמוד מלקו"ת להאריז"ל פ' בראשיתי נודא עקא שלאציין
המהדיר מקומובלקויית].
וז"ל האוה"ת הנ"ל "והענין ע"פ מ"ש האריז"ל שיחוד זו"נ
חוא תומ"צ אבליחוד אג"א הואע"י מס"1בקייש דווקא והגם
ע"י
דמצוה הוא בא"ת ב"שי"ה
ישניאותיות מ"צ
שמצוה חוא
'
י
ו
ה
ב
כ
כמבוארמלקה"צ פןבראשית"נגסהמהדיר במהדורא חדשה לאציין
מקומו בלקו"ת).

וכנראה שהמהדיר לומד שהציון"בלקיית פ' בראשית" קאי על
מ"ש שיחוד או"א הואע"י מס"נ.
אמנם לפום ריהטא לא מצאתי זהבלקויית הנ"ל.

והנה לאנשיםכערכ הציון"בלקויית פ' בראשית" נלאקאי על
יי על מ"ש תיכף לפנ"ז על התיבות "והגם
מ"של פניו אלא]
שמצוהפניהוא בהוי'כיקאשני אותיות דמצוה הוא בא"ת ב"ש י"ה
כמבוארבלקויית פ' בראשית" ונמצא זה שם בחלק טעמי המצוות
%ו,ב).

ציון לענין הנ"ל (דיחוד או"א הוא ע"י מס"נ) צויין
שם (כנ"ל) ובהערת המהדיר בדר"מ שם נבהערה שלפנ"ז].

בדר"מ

== = = =

גרים ושישראל
הס' יוסף יצחק גולדבערג
תלמיד בישיבה-בסהיימ פר"ת ע ,קו אומרייוי"ל שזה הי' ג"כענין אאע"ה
שהי' מאכיל ומשקה לערבים ואומר ברכו למי שאכלתם משלו וכן
מה שהתפלל על ישמעאל ואמר לו ישמעאליחי'לפניך ,שזהו בכדי
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לברר וליקח מאותם ניצוצות היותר נעלמים ונסתריםשיתנו אותם
ברצונם הטוב (ואפשריה"ע דשרה אמרה גרש את האמה הזאת ואת
בנה ואברהם הרעבעיניו  ..ואפשר דישמעאל לאיש מהם גרים,
ושרה היתה גדולה לנביאות וע"כ אמר גרש כו' ,ולפ"ז צ'ק מח"ע
הבירורי' בזרעא דישמעאל ,וצל"ע לתווך הענינים)".

ולהעיר

:

א) בלקו"ש חט"ו ע'  196בהערה ממדבר קדמות להחיד"אע'
גרים נוהוא שם בס"ט) .גרים מאדום באים אך לא מישמעאל.
ב) במדבר קדמות שם :נובזהר הקדוש פ' יתרו דף פ"ז ע"א
אמרודי שאר קריבו אתגיירו אקרוןגירי צדק שיש ובחון לצון
הזהב דקאמר קריבו וידוע דישמעאל פרזל מערב וכו' ודו"ק],
עכ"ל.

אמנםבפי' הרח"ו נהובא באוה"ה שם] "וגם אפש' שמדבר על
איזה מזרעו נשל ישמעאל) אשר יתגייר  . .גם הוא יזכה כמו
ישמעאלאביו,ויש לו מעלהיתירה ממהשישלגרים משאר אומות
 . .וכן אם איזה מזרעו יתגייר ,יזכה אל מדריגת היסוד הנקי
כל ,ולאו ברשיעי עסקי' אלא בזרעו הכשר שמתגיירי' ,האומנם
שאר הגרים משאר אומות אינם עולים רק אל המל' לבדה ולא אל

היסוד".

ג) בירושלמי יבמות פ"ח ,ה"נ נובשינוים וכו' ברו"ר פ"ד;
שוחיהן ס"ט ,יא) כתוב אהד אומר ושמו יתרא הישראלי ,וכתוב
אחד אומריתר הישמעאלי ,רשב"ן אומרישמעאליהי~ ,את אמרת
ישראלי ,אלא שנכנס לב"ד שלישי ומצאו יושב ודורשפני אלי
כל אפסי ארץ ,ונתגייר ונתן לו את בתו".

ד) בסה"מ תקס"בח"בע' תקח"וזהו הטעם למה לאימצאגרים
מאומהישמעלי' כ"א זלך מקוה פעם בשמיטה".
ושם ר"ע תקז( :ומילת ישמעאל היתה בכדי שלאיחי' קליפה

קשת במאד,

הוא פרא אדם ואם לאהי' נמול לאהי'יכולים

לסובלו כו',כיולכן אינ' עתה עוע"ז ככל האומו' כו' כידוע,

 32שייפ תצוה -זי אדר -פי'
וגם לכן אינםמתגיירי' מהם מזה הטעם כגיס
כמוייכ יש לציין נבירורים מיוחדים]

תהא שנת נפלאות דגולות

ישמעאל

בנוגע לאומות

:

א) לדעת חרמב,ים נבשו"ת פאר הדור-ירושלים תשד"מע' קכג
 ס"נ בהערה ט ומותר ללמוד המצותלנוצרים ולמשכם אלדתינוואינו מותר דבר זה לישמעאלים" ע"ש הטעם שמחלק ביניהם.

ב) כנ"ל מסה"מ תקס"ב שאינם עוע"ו ולפט אינם יכולים
לבטל ע"ז  -ראה שו"עיו"ד סקמ"ו ,סייח ברמ"א.
מ לדעת חביה בהו"מ סרמ"ט לכאוי מותר ליתן להם מתנת

הינם.

= ====

ד11ה עד הגל הזה משנת....
הח' שלמת רוזנגוים

-תלמידבישיבה-

בסידורבדרושי ל"ג בעומר נדפס ד"ה עד הגל הזה ,כמו בשאר
דרושי הסידור לא נדפס שנת אמירתו ע"י אדה"ז אמנם במפתה
המאמרים שנדפס בריש ס"ה תקס"ו גרשם דרוש זה,בין שאר
המאמרים דשנה זו (תקס"ו).

בלקו"ת פ' בחוקותי מז ,א ,אומר ,בבהי' א"א שלמעלה
י פרסא מפסיקבינו לאציי במ"ש במ"א בענין עד הגל
מהאצחכ

כוי".

במ"מ שבסוףהסי לא נרשםע"ז מאומהנלמרות שהתעסקו בזה

כף'כ מתחלה הכולל ואחייכ הר"א חיטריק ועוד) ונשאר בלאציון
כמו שאר אלפי מקומות שבלקו"ת שלע"ע לא נסמנו.
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מאמר הנ"ל נדפס גם באוה"ת בחוקותיע' תתקמאנכמצויין
בלקו"ה הנ"ל מה,
שא"זדנוגבעס"לאע]נ,ינינוושור[וותהם:אלוחסרנדפתסיובתשם בשני
שינויים קלים
"במ"א"
ותיבת כוי נדפס בתוס' "ו" וכו'  -ויש לעיין אולי זחו טעות
במעתיק] .ובמהדורת תשנ"במציין המהדיר (בע' 70בדפי המ"מ),
"במ"ש בענין עד הגל :סידור עם דא"ח שה ,א ואילך" [ולפום
ריהטאלע"ע לאמצאתי זה שם ,כמו"כלהעיר שהמאמרבסידור הוא
משנת תקס"ו כמובא לעיל ,וראה להלן].

בציוני הצ"צ שבלקויית ואה"ת רואים שאינו מתחשב עם זמן
שנאמר מאמר זה ומאמר אחר רקמצייןהענינים מאמר אחדלחבירו
אע"פ שנאמר בזמן מוקדם למאמר שנאמר בזמן מאוחר.
אבל כמובן שבעל המאמר בעת אמירתואינומציין מאמר זה
להמאמר שיאמר בשנים הבאות.

שמעתימהמשפיעיםשאומריםשרובהציוניםבלקוייתהמהמהצ"צ
אמנם בנידון דידן תוכן הציון" ,כמ"ש במ"א בענין עד הגל"
הוא כנראה מאדה"ז בעצמו.

בסה"מ תקס"ד ע' קטז [הוא המאמר דלקו"ת הנ"ל כמצויין
במ"מ לסה"מ תקס"דוללקו"תבריש המאמר הנ"ל הנחת אדהאמ"צ
אומר "הפרסא בין הכתר לחכן כו' למ"ש במ"א ע"פ עד הגל הזה
כוי" [וגם שם המהדיר לאציין מקומו  -אמנם מובן מזה שזתו
לפני פ' בחוקותי תקס"ד].
ומכיון שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד ושניהם
כותבים [הן ההנחהבלקויית וכן אדה"א בסה"מ תקס"ד]הציון לעד
הגל משמע שכן אמר אדה"ז בשעת מעשה.
מזה משמע שוהו מאמר חדש שלא נדפס לע"ע ,או שפסוק זה
נתבאר במאמר אחר עכ"פ לפני פ' בחוקותי תקס"ד.
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לזכות

חבר מערכת "הערות וביאורים אהלי תורה"
בשנות תשמ"ז  -תשמ"ח  -תשמ"ט
הרח"ת ר' מנחם מענדלשי' אזימאוו
וזוגתו מרת שרה שתח"
לרגל חולדת בתםהיי מושקא שתחי'
מפיט מז"ט ויה"ר שיגדלוה לתורה ולחופה ולמעש"ט
כרצו"ק ולנח"ר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א
לזכות

חבר מערכת "הערות וביאורים אהלי תורה"

בשנות תשמ"ט  -תש"נ
הרה"ת ר' דודשי'מינדשיין
לרגל חתונתו בשעטומ"צ
עב"ג מרת חנה שרה שתה"
ביום ב' אדר הי' ההא שנת נפלאות דגולות
מז"ט מז"ט ויה"ר שיבנו בנין עדי עד
כרצו"ק ולנח"ר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

לזכות

הת' יוחנן הלוי שי'

לרגל הכנסו לעול המצוות
ולזכות הוריו
המשרת בקוה"ק במס"נ אמיתית
הרה"ת ר' משה הלוי וזוגתו מז-ת מנוחה קריינדלשיחיו

קליין
ומשפחתם שיחיו
 .יח"ר שיגדלוהו כחיי"ל אמיתי וירוו ממנו רוב נחת
אמיתי וחסידותי כרצו"ק ולנח"ר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

מזל טוב מזל טוב נ1
חרופ שטחה והערכה מתכבדים אנו בזה לשגר מלואחופניים ברפוש
משיחולים פקרס ולב עפוק ל"הני תרי צנתרי דזהבא"

האי גברא רבא ויקירא ,בעל צדקה מופלג ,מהתומכים החשובים
ובפרט ל"מערכת הערות וביאורים אהלי תורה"
מסור ונתון בלו"נלעיניני כ"ק אדמו"ר מח"מ שליט"א
ובפרט שליהו המיוחדלעניני שלימות הארך
יצחק הנהן גוטניק
חרח"ח חרה"ת ר'

ייסף

וזוגתו מרת שטערנא שרה שיחיו
רבקה
לרגל בוא בתם הכלה המתוללה מרת שרת
תהי'
בקשרי השידוכין עב"ג התמים הנעלה
שמעי' שי' קרינסקי
בנו של האי גברא רבא,
הבר המרכז לעניני חינוך ,קה"ת ,ומחנה ישראל
ממזכירי כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

הפועל במרץ הב למען רפואתו השלימת והמהירה

ה"ה הרה"ח ר'היים יהודא קרינסקי
וזוגתו מרת דבורה שיהיו

יה"ר מחששת שתחי' החתונה בשעטומ"צ
ויבנו בנין עדי עד בישראל ,מבורך מכל טוב גשמי ורוחני
כרצו"ק ולנה"ר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א
ונזכה כולנו לראותבעיני בשר ברפואתו והתגלותו השלימה
ותיכף ומי"ד ממ"ש נאו

לזכות
צ"ע אדפויור מלך המשיח

שליט"א

לרפואח שלימה וקרובה תיכף ומי"ד ממ"ש

בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גודיו הקדושים
בבריאות הנכונה ולהיים נצחיים
ויוליכנו קוממיות לארצנו השלימה והקדושה
ויבנה מקדש במקומו
תיכף ומי"ד ממ"ש

