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רשומות
מצוהעלי' לרגללמניבניןבית המקדש

י
הדב אברהםשחיברוךולריבי
 ר"מבישיבה-' ע'  ,31כתב כ"ק אדמו"ר דלכאורהאין
בקונטרס רשימות חוברתי
מצותעלי' לרגלתלוי' בביהמ"ק ,ותנאיםעיקרים הם שיהא העזרה-
מחנהשכינה,ושיהי'לו קרקע ,וממשיך דאפ"לדבעיע גם"בירה"כיון
דבעלי' לרגלכתיב(דבריםטז ,טז) אתפני ה"א,ומצינולענין מעשרשני
ג"כדכתיבבי' (שםיב,יב)"לפני ה"א" ומבואר בזבחיםקיט ,א ,דלכן
ן בירה',ולפי"ז
במעשרשניבעינןבירה ,א"כ גם במצותעלי' לרגלבעיי
נמצא דבמדבר לאנתחייבוכיון דלאהי' להם קרקע (אלאדיש לפרש
דזהתנאי רק אחר שנכנסו לארץ ולא קודם),ועודדהרי במדבר לאהי'
בירה ,כמבואר בזבחים קיט ,א דג' בירות הן שילה ,נוב וגבעון,
וביהמ"ק,ולפי"זיוצאדגםבגלגלהיופטוריםמעלי' לרגלכיון שלאהי'
בירה ,אבלמשילהואילךחייבים,ואףדבענין מקום אשריבחר,הרי גם
לענין מעשרשני כתוב מקום אשריבחר ובכ"זישנו בשילה( ,ולכאורה
י (גם)
ישלעיין למה מסיקדינה ב"שילה"הרי הגמ' בזבחים שםאייר
בנוגעלניבוגבעוןדלרבייהודאהי'צריך להביא שם מעשרשני,והרי
כ"ק כתב דמשם ואילךחייביןהיינו גם בנוב וגבעון ,וא"כ למה לא
מסיק גםבנוגעלנובוגבעון?) ,וממשיךלהביאראי' לזה מאלקנה שעלה
ב כמבואר בחגיגה 1
לרגל בזכך שילה,ואין זה מנהג בעלמא אלאחיי
רע"א( ,שהקשה שם לדעת ב"ש דכל קטן שיכול לרכוב עלכתיפו של
אביוחייב לעלות ברגל ,דא"כ למהמצינו ששמואל לא עלה לרגלהרי
ודאיהי'יכוללרכובעלכתיפו שלאביועיי"ש,ואינימא שכלהעלי' של
אלקנה הוא מנהגכו' מהו בכללהקושיא),ועוד דמקשה שם וחנהגופא
לאממייבא בשמחה? משמעשזהוחיוב ,עכתוה"ד הק'.
והנה בשמואל א' שם (א ,ג) כתוב ועלה האיש ההוא מעירו מימים
ימימה להשתחוות ולזבח לה'וגו' ובתרגוםיוב"ע מפרש "מזמן מועד
למועד"וכןפירושרש"י ,אבלברד"ק כתבשיש לפרשאו "משנה לשנה"
או "ממועד למועד" והרלב"ג כתבשפירושהעיקרימימיםימימה הוא
משנה לשנה ,והנה לכאורהי"לדב'הפירושיםתלוים באםהי' אזחיוב
לעלות לרגלאו לא,דאינימאשהי'חיובעלי' לרגלצריך לפרש ממועד
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למועד ,אבלאי נימא דליכא אז חיוב אפשר לפרששהי' עולה משנה
לשנהולא בכלרגלכיון שלאהי'חיוב,ועי' בס'פניםיפותסוףפ' פנחס
שר"לדכיון שפירושהעיקרי הוא בשנה ושנה ,משמע שלא אזחיוב
לעלות לרגל ,אבל באמתיש לדחות זהדהרי הרלב"ג עצמו שרש שפ"א
בשנהבימן הרגלהי'עולה לא רק לבדו אלא גם עםנשיווכו';וכ"כ שם
בפי' ר'ישעי' ,שפ"א בשנההי' עולה גם עם נשיו כו' אף 'שהן אינן
מחוייבות לעלות (אלא שהוא פירש שזההי' באמצע השנה נוסף לזה
שהי' עולה לעצמו בכל רגלורגלוכן איתא בתנאדבי אליהו רבא פ"ח
עיי"ש) ,נמצא דאפילו אם נפרש דמימים יטימה הוא פ"א בשנה
(כדכוויב (שמותיג,י) ושמרת את החקה הזאת מימים ימימה) אע
'חיובאו.
הכרח שלאהי

ה"

אלא דמ"מיש להקשותוהרי הובאלעילהגמ'חגיגהו ,א,שישחית
על אשה לעלות משום שמחה ,וא"כ איך קאמרי הרלב"ג ור'ישעי'
שנשיו לאהיומחוייבות? ואפשר לתרץעפ"י מהשביארהפנ"י ר"הו,ב,
לתרץ שיטת רש"י שם שפי' דבריאביי אשה בעלה משמחה בבגדי
שם בד"ה אשה זה הוא
צבעוניםוכו' ,והקשו
הוה

דכל
בזמן אגל
התוס'
בזמן שביהמ"ק הי'קיים היתה מחוייבת לעלות דאע שמחה אלא
בבשר כדקאמר בחגעה דחנההיתהמחוייבת?ותירךהפנ"ישהחיובעל
הבעל לשמחה לשדלה לעלות עמו לרגלכי שמחה בשלימות הואבעלי'
לרגלעםשלמי שמחה ,אבל אםאינה רוצהלעלותיכוללקייםחיובו גם
ע"יבגדיצבעוניםעיי"ש,ולפי"זי"ל דבכל רגלהי'מקייםחיובו,בבגדי
צבעונים ,ורק פ"א בשנההיו עולות עמוכיוןדעלי' לרגלאינו
שלימותהחיוב,ומים א"שקושייתהגמ'בחגיגה דמסתבר דחנה אל"
רצתה
שהקיוםיהי' בשלימות כו' עיי"ש( .וראה שיחת ש"ק במדבר ערג
חגה"ש תשמ"האודות אלקנהשהי' עולהלרגל ,דכשבו שבא לראותכו'
ומשמע שםג"כשהי'חיוב).
והנהכתיב(דבריםטז,יא)" :ושמחתלפני ה"א אתהוגנךוגו' במקום
אשר יבחרה' לשכן שמו שם" וכתב הרמב"ן שם בפסוק ט' וז"ל:
שםכו' ולאידעתי אם
והזכיר כאן במקום אשר יבחר ה' לשכן
י לאחרשיבנהביהמ"ק לא נאסףלקקריבקרבנות הרגלם אלא
לומרכ
במקום ההוא אשריבחרה' ,כטעם שיאמר לא.תוכל לזבוח את הפסח
באחדשעריך(פסועןה') ,או שיבאר כאן שלאיתחייבו
ליגל עד
אשריבחר ה' מקום לשכנו שם עכ"ל,הרי שהרמב"ן מספקאלי'ביה
י חמדה
דאפיילדליכאחיובעלי' לרגלעד שיבנה ביהמ"ק ,וכ"כ בס'
כל
ילה לא
ש
פ' ראה (סא ,א)בפירוש הרמב"ן ,אבל באמתי"ל דבנוגע ל

ימו

לשיות
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מספקאלי'דהרי הרמב"ן עצמו (תבא כו,ו) כתבלענין בכורים דישנו
במקום אשריבחר ה' ,וא"כ בפשטות סבםכן גםלענין
בשילה דהוה
מצותעלי' לרגל ,ואפ"ל דכוונתו להסתפק בנוגע לנוב וגבעון דשם לא
מצינו דהוה מקום אשריבחרה' ,וכ"כבס' כנסתהראשונים זבחים שם
אותקי"ב ,וראהגםבס' הרהמורי'בתחילתו.ובנוגעלזמן המדברעצמו
סב"ל להרמב"ן בהדיא (דברים יב ,ח) שכשהיו במדבר ליכא חיוב
לישראללבוא למשכןואפילוברגליםעיי"ש,וכן משמעבושייפ' תשא
(לד ,כד) דרק לאחר שנכנסו לארץיש צורךלעלי' לרגלעיי"ש ,ומשמע
דבמדבר לא.

ובס' ורע אברהם על הספרי ר"פ תבא (אות רח"צ) שקשט בארוכה
בענין זה ,ובנועלשילה מסיק בפשיטות שהי'חיוב כדמוכח מאלקנה,
וכן הביא מ"ש הרמב"ם בהל' מעשה הקרבנות פחיד הי"ג לענין בל
תאחר שאםישלונדרים נדבות מעשרותכו'צריךשיביאם ברגל שפגע
תחילה שנאמר,ידבריםיב ,ה-ו) ובאת שמה והבאתם שמהוגו' כלומר
בעת שתבוא לחג תביא כל מה שאתהחייב בועיי"ש ,והרי פסוק זה
איירילעניןשילה כמבוארבספרי וברש"י שם,הרי מוכחבהדיאשהי'
חיוב אז לעלות לרגל ,והביא גם המשנה דמגילה ט,4,איןבין שילה
לירושלים אלא שבשילהאוכלין קדשים קלים ומעשרשני בכל הרואה
כו' ולא נקטחילוק בנוגעלעלי' לרגל ,ולאשייך לומר תנאושיירכיון
דקתמלשון"איןביןכו' אלא" כמ"שהתוס' בב"קר"פמרובה.

אלא דאח"כמסיק דנראהדזהתלויבפלוגתתרבי שמעתורבייהודא,
לא דגם בנוב וגבעון יש חיוב
דהרי בזבחים שם מקשה דלמה
בהבאת מעשרועני שם ,ומתרץ דקאי לר' שמעון דלאשייך הקרבת
מעשר בהמה בנובוגבעוןשהי'לודין במה ,ולכןליכא חרב הבאה גם
במעשרשניכיוןדאיתקשו מעשרותאהדדי ,וממשיךבגמ'דלרבייהודא
שיש הקרבה דמעשר בהמהבנובוגבעוןיש גםחיוב הבאה במעשרשני,
ומקשהכנ"לוהאבעיבירה ומתרץדתני רביוסףג'בירותהןשילה,נוב
וגבעון,וביהמ"ק ,וקאמרבגמ' דרביוסףקתני להלענין מעשרשנילפי
ר יהודא ,ומבאר הזרע אברהם דלפי"זי"ל דהא בהא תליא ,דלר'
שבמיעון צ"ל דקרא הנ"ל ד"והבאתם שמה" לא קאי עלנובוגבעוןכיון
שכתוב שם גם מעשר ,ובמעשרליכא שטחיוב א"כ גם "ובאת שמה"
המצוהדעלי' לרגלליכא שם ,משא"כלרבייהודא שבנובוגבעון באמת
יש חיוב מעשרות בנ"ל וקריעבי' והבאתם שמה ,במילא גם "ובאת
שמה"קאיעלנובוגבעון.

תי
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ובזה מתרץ הקושיא שהקשה כ"ק אדמו"ר בהרשימה ,דלפי מה
דקאמר דגםלענין מצותעלי' לרגלבענין "בירה" א"כ למה הוצרכה
הגמ' לומר דרביוסף דאמרג'בירות הן קאילגבי מעשרשניואתי רק
כפירבי יהודא,הרייכול לומר דקאי לנובעלעניןעלי' לרגל ,ולהנ"ל
מתורץכיון דהא בהאתליא דאה"נ דרקלפירבייהודאיש מצותעלי'
לרגלבנובוגבעון,ולכןהוצרךלומרדרביוסףקאי רקלפירבייהודא.

עודהביאו באחרוניםירושלמיביצה פרקב' הל'ד' וחגיגה פ"ב ה"ג
בענין מחלוקת ב"ש וב"ה אםמקריביםעולותראי'ביו"ט ,ומקשה שם
בירושלמי ממ"שבדבריהימים א' (כט ,כא)ויזבחו לה' זבחיםויעלו
עולות לה' למחרתהיום ההוא ,דלכאורה מוכח מכאן כב"ש שלאהיו
יכולים להקריב עולותראי' ביו"ט עצמו ,ומסיק שם בירושלמי א"ר
יוסיביר'ביןדוד מתבעצרתוהיוכלישראלאו
י
נניןוהקריבו למחר,הר
י שם בקרא
ר
י
י
א
מוכח מהכא עכ"פשהי'חיובראי' בנובוגבעון,דהרי
בזמן דנוב וגבעוןן אבליש שדחו (ראה בס' קולצופיךע' ע"ה והלאה
ועוד)שהרי זההי' לאחר שכבר מצא דוד הרהמורי' וכברהי' בחירה
במקום ההוא ,אלא שהקדושה נתקדשע"י שלמה ,במילא אףשעדיין
הי'היתר להקריב בבמות,כיוןדעדיין לא נתקדש ,אבל מ"מ כברהי'
להם מקום אשריבחר ה'במילילי"ל שבנו שם בהרהמורי' במהועלו
לרגל שםכיוןשהי' מקום אשריבחר ה' אבל לעולםי"לדבנובוגבעון

עצמוליכאחיוב.

ובשו"ת מהרעץחיותבסי'ז' כתב דממ"ש הרמב"םברישהל'בחירה
דמ"ע לעשותבית מוכן להקריבבו קרבנותוחוגגיןאליו שלש פעמים
בשנה שנאמרועשולי מקדשומונה המשכן שבמדברעדביתהעולמים
משמע דבכולהויש בהם החיובדחוגגיםאליו שלשפעמים ,וכ"כ בס'
הרהמורי' שם.
ואף שבמדבר לאהי' להם קרקע הנה(נוסף לזה שהרמב"ם לאהביא
דינו של רבאמי כמ"ש בהרשימה ,הנה)בכלי חמדה שם כתבדי"לרכל
התנאי דקרקע הוא רק אם הוא מחוץלירושליםולכןיש חששדיחמוד
איש את ארצך בזהיש תנאי דצריך שיהא לו קרקע אבל,אם הוא
מעיקראבירושלים ולאשייך כל החסרון דחימודכו'חייב'אפילובלי
קרקע,ועי' גם שפ"א ריש חגיגה שכ"ב .ובמדבר שכולםהיו סמוכין
ןאפילובלי קרקע.
למשכןחייבי
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עודיש לדון בזה מצדהענין דארץ ישראל מוחזקתהיא מאבותינו
וכמבואר בלקו"שחט"ופ'לך(ה) דחלקהממוני כברבית(לאברהםוהי'
בבעלותו שלישראל מאזעיי"ש בארוכה ,גא"כ דגנםבהיותם במדבר
הי' להם קרקע ,אבלי"לבפשעיותדלענין זהדעלי' לרףצריך בעלות
ששייך שם הענין דיחמוד איש את ארצך ולא משפיק בעלות
פרט
ית (וראה לקו"ש חכ"הפ'חיי שרהא')ועפי"זיובןלמה לאהזכיר
כללי
מזה כלל בהרשימהכיון דבעלות כזה בפשיטותאינו מעלכאן ,וכ"כ
בשו"ת אגרות משה או"ח ח"בסי' קיט,ותירץ בזה אין אמרו התוס'
בפסחיםג ,ב ,דרבי יהודא בן בתירה לאהי' לו קרקעולכן לא עלה
לרגל,הרי לכלישראליש חלקבא"י ,אלא משוםדבעיטבעלותפרטית
שידעבבירורחלקווזה לאהי'לו( ,אבל ראהמרגליותהיםסנהדריןצב,
ב ,שהקשהדאיך אפ"לדריב"ב לאהי'לו הקרקעוהריאיתא בתשובת
הגאונים שאין לך אדם מישראל שאן לו קרקע בא"י ,ומתרץ עפ"י
הגמרא בסנהדרין שם דריב"באכיר על עצמו שהוא מצי בניהם של
המתים שהחיה יחזקאל ואלו התפילין שהניתלי אבא ,שהם יצאו
ממצריםלפני הזמןולאנטלו חלק בארץעיי"ש).

".ל

ובס'קולצופיך שםהביא דבבודרש לקח טובעה"פ שלשפעמים בשנה
יראהוכו' (משפטיםכג,יז)איוראאיןפעמים אלארגליםכמ"ש מהיפו
פעמיךוגו' שלאיעלו אלא ברגליהם ,אבלבירושלמי פסחים פ"ה ה"ז
מפורשדענייםהיוהולכים ברגלועשיריםהיורובבין עלנהמותעיי"ש,
הרי מוכח שמותר לרכובלעלי' לרגל ,וכ"כבמאירי ריש חגיגה שאין
הפי'דצריךעלי' ברגלדווקא אלאשיהי'ראוי לעלותנירגל ומתרץדבפ'
משפטים לא כתוב ולאיחמוד איש את ארצךוגו'כיו"שבפ' תשא (לד,
כד)וי"ל משוםדבפ' משפטיםאייריבנוגע למדברגרידאולכן לאשייך
הענין דולאיחמודאישוגו' ושם
באמתדרשיעדבענין בנגל דוקאכיון
תשא
משא"כ
,
ל
ג
ר
ל
שהוא
שלה
שהיו בסמיכותבעייןהיכר
'
5
נ
י
אייר
לאחרשיכנסו לארץולכן נאמר לאיחמודאיש את ארצךוגו' ושםשהיו
במקומות רחוקיםודאי מותר להם לרכובעיי"ש,דנביא,ר זה מתאים
רקאיגימאדגם במדברהי'חיובלעלותלרגל.

מיהואיןלנו אלאכפי דמסיק בהרשימה ,דעלי' לרגלוהותחל.מזכע
שילהואילךולאלפני זהכיון דרק מאזהי'"בירה"וכפישנתבאר.
* **
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ענינו של "לג בעומר" (לעומר)
הרבשיךחרימאבאך
משפיעבישורה-ברשימות חוברתיו"דע' ",41וישב' נוסחאות בעומר-פנימית -או
לעומר -מקיף עכמ"ש אגה"קי"ג] כי באמת ההארהבפנימית ,אבל
איןמרגישים,עדעתקץשיראו כל בשרגו',ולכןאמריץלעומר".

י

בלקו"ש ח"גע'  1002הערה  3כותב ,וזלה"ק :צ"ע מה שבכ"מ -וגם
בדא"ח -מובא ל"ג בעומר ,אף שהנוסח של רבנו הזקןבסידורו -וכן
מנהגנו -לומר לעומר.וכן הואבסידור (כתביד) שהתפללבו הבעש"ט
(והואסי' האריז"ל.וכן הוא בר"ן סוף פסחים .שו"ת הרשב"א סקכ"ו.
תניאס"נ .כלבו סנה' .של"ה .שע"ת .חקיעקב.ועוד.").

ובלקו"שח"זע'  337במענהעל השאלה למהנק'יום זה"ל"גבעומר"
(בבי"ת) ולא "לג לעומר (בלמ"ד)" -בספ'פולין מובא ש"ל"ג בעומר"
בגימטריא משה -להעיר דרשב"י"הי' ניצוץ משה" "ונתעלה לאותו
אורשקיבל משה כשעלה לקבל לוחותשניות" ((עמה"מ ס"בד')ועד"ז
בכ"מ).

עודביאור -ראה לקו"שחי"זע' 511ואילך.
ועפ"י המבואר ברשימה הנ"ל אולי אפשר לומר עוד טעם :בל"ג
כאחדמימיהספירה.ב)ענינוהמיוחד
בעומרשניענינים :א) מצדהיותו
והילולאדרשב"י .ומצדענין הא' (שהוא אחדמימי הספירה)
מצדהיות
 ההארהשבפנימיתאיןמרגישים.וכיוןשענין זה מודגשבקיום המצוהדספירת העומר לכן אומרים לעומר ,מקיף ומצדענין הב' (היותו
הילולא דרשב"י) שהואשייךלפנימיות התורה ,וקשור עם משיח ,עת
קץ שוראו כל בשרגו'  -מרגישים ההארה שבפנימית.וכיוןשענין זה
מודגש בשמו שלהיום"ל"גבעומר",לכןקוראיןאותובעומר,פנימי.

י

ואוליגם לזהנתכויןבלקו"שחי"זהנ"לבהציון לאגה"קסי"ג.
יש לקשר זה עם המבואר בלקו"ש ח"ז דלעיל"כי משה קוא
ן לקו"שחי"אע' 8ואילךבארוכה.
גוואאלולריאשון הואגואלאחרון"-ועיי
* **
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הערה ברשימות חוברתי'

הרב לדרהיעשיר

-מחייהמנחתמוודהוירושלים-

 ,ל'
ברשימות חוברתי'ע' ... :18ועתה שואללרבי-רבי דוקא-חייא
חיים ,שהוא במדריגתיעקבדיעקב לא מת ,ולכן העמידורבי באמצע

(לקו"ח).

ובשוה"ג הערה 106מצייןלפ' ראהכז ,ד -.ושם" :איתא בגמ' בב"מ
(דפ"ה ע"ב) שר'רוייאובנין(יהודהוחזקי')היו דוגמת האבות אברהם
יצחקויעקב .וגםאיתא בגמ' במ"ק (דכ"ה ע"א)יהודאמימינא דאבוה
וחזקי' משמאלי'*וכו"'.

ובשוה"ג *):היינו שר'חייא הוא באמצע- .וישלעיין בכוונתרבינו
"שהעמידורבי באצמע".ואולי נשמטהתיבת"חייא".
ולכאורה הפי' נראה מאוד דחוק.
יש לפרשו כפשוטו
ולפענחי
שהעמידו- ,רבי-פי' רבינו הקדוש ששלח רביחייא ובניו לירד לפני
ן שם
התיבה כמסופר שם בבבא מציעא ,העמידר'חייא באמצע.ועיי
בתוס' ד"ה"אוקימניהולפניהתיבה .שלשתןכדדריש במדרשדבתענית
צבוריורדיןלפני התיבה שלשה כדכתיב (שמותיז)וידי משה כבדים

ואהרןוחורוגו"'הריהגדולבאמצע.

***

',

ליקרמי~טטזטז
ס"תוסלציטר
'".

הוי(,יצץ4וויכ~זנעז
-יזממיובץגינבון-

לחלק מע חג השבתות -אן
בלקף" 1חלק כ"ד הלךב' נשהוא
המ
ע'
(ד
כעטור בארוכהדיוצאע מצותכתיבת
יתל"י ס"תהעריךלציבור ואף
דבס"ת שלשותפין ס"ללרביםמהאחרוניםדאיןיוצאע בה,שאני הכא
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דכיון דלבבי"ד מתנה ומקנה הס"ת לכאו"א ,וזלה"ק":גלייך בשעת
כתיבת התורהאיו לב ב"ד מתנה אזדי כתיבהאיז בשליחותפוןיעדן
איינעםפוןדעת הקהל"...
ובהערה ..." 51ואף שלהסבראשאיןיוצאין בשל שותפות ה"ז משום
ל בכמהאופנים ומהם:
שצ"ל כקושלו.י"

א] מצד "לב ב"ד מתנה" ה"ז כאלו נכתבה עבור כאו"א מהציבור
בפ"עולהעירמהחילוקביןירושהושותפות.
ב]עוד מקום לומרחידוש אבל בסברא חזקה" :כתבו" ה"ז בדוגלת
"ולמדה" .וכשם ש"ולמדה"הריהחיוב על כאו"א אבל אפשר ואדרבא
משובח בדיבוק חברים ,עד"ז גם כשרבים (ברוב עם -הדרת הס"ת)
עושיםשליח אחדלכתיבה .ועכ"פמקויים באוץדלכתחילה.
וי"לרמזלכ"ז -מ"תהי' באוץ כזה:תיכףנעשית התורה "מאורסה"
של כאו"א בפ"ע (שלכן מותר ללמדה משא"כ עכו"ם י סנהדרין נט,

רע"א)נוסףעלשניתנה "מורשה קהלתיעקב"...

(משא"כבקרבןתמיד דחלקכאו"אנפרד ,")..עכלה"ק.

והנה שמעתי מקשים,דהרי בהמשך השיחה רוצה לבאראיך דס"ת
שלציבוראינודומה לס"ת שלשותפיןויוצאיןעי"ז מצותכתיבתס"ת.

אבללפי המבואר בההערה בסברא הב' ,הרי אדרבה המצוה היא
י'בצירוףדרביםוזהו מצוה מן המובחר .ומהו המעלה בס"ת
דוקאשיה
שלצבורדוקא?
והביאור בזהי"לבפשטות,ובהקדים לבארפי'
'אופנים:
הנהבשייכותדכו"כיחידים לדברמסוייםישנםג

ו:
הפשוטבהערהז

א) דלכל אחד ישנו רק חלקמסויים בהדבר ,ואין לו שייכות כלל
לחלקו של השני .וזהופי' הפשוט בשותפותהיינוי לכל אחדיש חלק
מסויים בהחפף -3אלא שכמובן כל אהדיכול להשתמש בכל החפף.
מכיון שגם חלקו שלהשני משאבדלו .כמבואר בארוכה ברין נדרים
מה ,ב] דלכל אחדישנו חלק פרטיומסויים בהקרבן ואופן זהמצינו
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בקרבנותציבור 1וכמבואר בארוכה בלקו"שחי"חפ' בהעלותךע' .112
תל"גפ' קרחע'  .110סה"מ תיש"אע'  31ובכ"מ) ,וזהו הכונה במ"ש
"משא"כבקרבןתמין דהלק_כאו"א_בפרד" ושע_לזהשייכותישזלקרשל

השני.

ב) הדברשייך לכאו"א בתור פרט בפ"ע ,ע"ד ירושהראיןהפי'
אחדיש חלקמסויים בהירושה אלא רכלהירושהשייךלכלאחד.
דלכלדכי

וזהו הסברא הא' המבואר בההערה.

ג) אופןג' ישנו ,רכל הדברשייך לכאו"א ,אבל לא בחור פרט אלא
בתור חלק מקהל .היינו שנעשה כאן מציאות דציבור.,ובלשון כ"ק
אדמו"ר בסה"מ תיש"א "כדי שתהא מציאות חדשה והפכית דממון
ציבור" ,דלכן מנחתציבור נאכלת אףדיש בה גם חלק הכהונה כמ"ש
שם.

ושלדוהו הכוונה במ"ש בההערה בסברא הב'"-שרביי)עושיםשליח

אחדלכתיבה"היינו שהשליחות הוא לא כליחידבתור פרטבפ"ע ,אלא

שוהו מציאות חדשה חבים .וע"ד הדוגמא שמביא שנ) ממ"ת דהיא
מורשה קהלתיעקבדהיינו שניתנה לכלל ישראל בתור כלל ולא בתור

יחידים.

ועפ"זמובן בפשטות החלוקבין ס"תדשותפין וס"תדצבור,דשותפין
אין זה נחו שלו,כיון דלכל אחדיש רק חלקמסויים בהדבר ,משא"כ
בס"ת דצבוריש לכל אחדשייכות לכל הדבר.וענין זה נעשהע"י חב"ד
דוקא .משא"כבשותפין אף אסיעשותנאי שכל אחדיתןחלקולחבירו
כשירצה ללמוד בה ,מ"מ אינו מועילכיון דהכתיבה לא היתה דק
בשבילו אלא בשביל שניהם ובתוריחידים .משא"כ כשלב ב"ד מתנה,
הרייש בכחם לפעול הגדר דצבור ובמילא נקראכילו שלוכיוןדיש לו
שייכותלנק הס"ת.
ונהוחידוש המבואר בההערהלגביאיךשלומדים בפשטות ,דבפשטות
השייכות להקהל להס"ת הוא בתורצירוףיחידיט,ולכןצריכיםלהדין
דיש ברירה ,שהוברר הדבר דהכתיבה היתה בשבילו (כמבואר בעהרה
 ,)50משא"כלפי מה שנת' בהערה אין צריכים כלללהדין דיש
ה כלהשייכותשיש להקהל עם
ברירה(כמבוארבשוה"ג)כיון דלכתחכיאלי

הס"ת הוא לאבתוהיחידיםובתורנפרד ,אלא בתור קתל(אוכמו
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ירושה)כמשנת"ל .ונמצאדלכתחילההי'כלהכתיבהבשבילו.
***

עודענין דרוש ביאור לכא' במ"ש בההערה "תיכף נעשית התורה
"מאורסה" של כאוא"א בפ"ע (שלכן מותר ללמדה משא"כ עכו"ם-
סנהדריןנט ,רע"א)נוסףעלשניתנה "מורשה קהלתיעקב."...
דמשמע מזה ,שזה שמותר לישראל ללמוד תורה ולא לעכו"ם ,הוא

כיצד זהשניתנהלו באופןפרטי ,משא"כ מצד זהשניתנה לקהלתיעקב
לאהי' מותרללומדה,וצריךלהביןהכוונהבזה.
ואוליי"לדל מה דמבואר בגמ' שם לחד מ"ד מורשה -מאורסה,
פי"ם ללמוד תורה הוא מצד איסור אשת איש כיון
דהאיסור לעכו
שהתורהשייכה לישראל דוקא ,עד"ז בישראל גופא דאם התורההי'
ניתנה רק באופן דקהלתיעקב ,ולא לכל אחד בפ"עהי' אסוך ללומדה
מצד השייכות (האירוסין) שיש להשני להחורה ולכן צ"ל שהתורה
ניתנהלכלאו"אבתור פרטבפ"ע שמצד זהשייכת(רק)לובאופןפרטי
ולכן מותרללמדה ,משא"כעכו"ם.

(ולהעיר ממשנ"ת בדא"ח -ראה סה"מ מלוקט ח"דע' ערבבעניןהי'
כל אחד מישראלהי' אומרעכזיהדיבור מדבר שנא'אנכיהוי'אלקיד,
שבמ"תנאמ'בל'יחידלכאו"אבפ"ע].
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לקט מחלוקותרש"י ורמב"ם עה"חהמובאים בלקו"ש

חלקשני-גליון

הח' לזוןאלהכהו
י
א-
דה
לב
יו
יש
גלמיובימילואים(לגיליון העבר)
וה':
תולדות,כ,י

רש"י :חוקותי...שאין טעם בדבר ...לשיטתרשייאין טעם בחוקים.
אבל הרמב"םש"לשיש טעם רקשאינוידוג סוףהל'מעילה .מו"נח"ג
ן לקו"ש חל"בע'  174הע' .6
פכ"ו.עיי
שמות

ג'י"ד

:

רש"י:אהי' אשראהי',אהי' עמם בצרה זאת אשראהי' עמם ...רש"י
לומד שאהי' אשראהי' הוא לא שם אלא ביאור אלאהי' עמם בצרה
הזאתגו' .אבל הרמב"ם סביל שהוא שם שמורהעלמציאותוית'(מו"נ
ן לקו"שחכ"וע' -22נ2הע' .20
ח"אפס"ג).עיי
וארא
ז'ג':

רש"י... :וכן מדתו של הקב"ה מביא פורעניות על האומות
י
דא
כוכביםכדי שישמעו ישראלויראו .לדעתרש"י הטעם שהקב"העהובבי
מכות על מצרים הוא גםכדי ללמד את ישראל .אבל הרמב"ם כתב
הטעם הוא רק כדי לעניש את מצרים ועיט שתתגלה מלכותו של
ן ליקוט פ' וארא ה'תנש"א
הקב"ה בעולם (הל' תשובה פ"ו ה"ג).עיי
אותג'.

ח'י"ד

:
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ך הקטע הבא.
ותהיהכינם באדם ובבהמה.עיי

ח'י"ה

:

והפליתיביום ההוא את ארץגושן אשרעמיעומדעלי'..מכיווןשאין
רשיי מתרץהקושיא למה לא נכתב"והפליתיגו'"בג' מכות הראשונות
מוכח שס"לשהיו המכות הראשונות גם בישראל .אבל הרמב"ם כותב
שמכת דם צפרדע לאהיו בישראלכלל ,ומכתכניםהיתה גם בהם אבל
ן לקו"שחי"אע'
לאהיומצערים אותם(פיה"מעלאבות פ"המיד).עיי
.32

בא'
ט'א' .ושםב':

ה'כ.יאני הכבדתי
את.לבו  ...ולמען תספרבאזני בנך ...הדעתםכיאני
ןפ' וארא ג'
עיי
ז'

י"בחי

:

ואכלו את הבשרבלילה הזה גו' .מהפסוק משמע שכלדיןצליית
פרט באכילת הפסח ,אלא שהוא חלק מעשיית הפסח (הל' ק"פפ"י

הפסח קשור באכילתו .אבל לצדלעית הרמב"םדיןצלייתו לאהויירק)

הי"א).

,

'-

ן לקו"ש חל"א
נפק"מ :אם מותר לצלות הפסח עםגיד הנשה שבו.עיי

ע'.57,

רש"י :זכור את היום הזה ,למדשמזכיריןיציאת מצרים בכליום.
לדעתרש"י למדים מפסוק הזהשמזכיריםיצי"מ בכליום .אבל לדעת
הרמב"סלומדים מכאן רקהזכירהביום חמישה עשר עצמו (הל חמץ
ן לקו"ש חכ"אע' 68והע' .16
ומצה רפש).עיי

ש"פ כמובר * חג השבועות * הקהל

בשלח
מרשאי ...:מכאןהי' ר"ש אומר כשר שבמצרים הרוג ...רש"י ס"ל
שכשר שבמצרים הרוג תמיד .משא"כ הרמב"ם ס"ל דה(א רק בשעת
ן לקו"ש חט"זע' .150-1
מלחמה(הל' רוצחפ"בהי"א ,וכס"מ שם).עיי

ט"ו,יז

:

רש"י... :המקדש אשרכוננוידיך ה' ...רש"י ס"ל שהמקדשדלעתיד
ויבוא מן השמים ,דהיינו שה' יבנהו .משא"כ הרמב"ם ס"ל
יגלה
דמשיחיבנה ביהמ"ק(הל' מלכיםפי"א).עיי
ן לקו"שחי"אע' ( 185הע'
,וע"עחל"א בשלחב.
סי
ט"וכ"ו:

רש"י :כלחקיו,דבריםואיע אלאגזירות מלך בלא שום טעם...עיין

פ'תולדותכ"ו ,ה.
ט"ז מ"ט:

 ... :אלואלפים אמה של תחום שבת ...לדעת

אלפים אמה

רש"י
תחום שבת הואדין תורה(דאורייתא) .משא"כ לרדשע"תי הרמב"םיש
של
לו רקעיקר מן התורה ,והוא מדברי סופרים (הל' שבת רפכ"ז).עיין
לקו"ש

'  110הע' .30
חכתע'  ,38-9וחל"אע

יתרו

י"טי'

:

 ...וכבסו שמלותם.עיין

פ' משפטים כ"דו(.)1

':
כ'ג

רש"י :לא תעשהלך...איןלי אלא שלאיעשה,העשוימנין שלאיקיים
לאיהי' לך .לרש"י מלבד האזהרהביחודהוי גם אזהרה לקיום
ת"ל

ש"פ במדבר * חג השבועות * הקהל

צלמים .משא"כ לדעת הרמב"םהוי רק אזהרהליחוד (סהמ"צ מל"ת
ן לקו"שחי"אע' .280
א.הל'יסוה"תפ"אה"ו).עיי
-----

כמהי"ג:

--

-- - - -

 ...לאתגנוב.עייןפ'קדושיםי"טיא.
כ' כ"א:

רש"י... :שתהא תחלתעשייתולשמי...מרשיי מוכח שרק במזבחיש
ן דלשמה ולא בשאר הכלים .אבל הרמב"ם ,ס"ל שאין עושים קל
די
ן לקו"ש
הכלים מתחילתו אלא לשם הקודש (הל' ביהב"ח ספ"א).עיי
חכ"א ש  255הש (38וע"שעודאופניםבזה).
כ'כ"ג:

רש"י... :שע"י המעלות אותה צריך להרחיבפסיעותיך ...רש"י כתב
פסיעה גסה רק כטעם על לא תגלה ,אבל לאבאיסור שלפסיעה גסה
(ואף במכילתא הובא כן) .אבל הרמב"ם כן הזכיר איסורפסיע גסה.
ן לקו"ש
סהמ"צ מל"תפ( .אבלבהל' ביהב"חפ"אהי"ז לאהזכירו).עיי
חכ"אע' [.12הע'  18ובשוה"ג.

משפטים
וכייכה איש את עבדוגו' בשבטגו' .רש"י ס"ל שלאו דווקא בשבט
אלא ה"ה בדבר אחר .ועד כדי כך פשוט שאין צריך לפרשו .אבל
הרמב"ם כתב שלא נתנה התורה רשות להכותו אלא בשבט ומקל
ן לקו"שח"וע' 136והע'.6
ורצועהוכיו"ב(הל'רוצחפ"בהי"ד).עיי

רש"ן :אחד לאיסור אכילה ,ואחד לאיסור הנאה ,ואחד לאיסור
בישול .הסדרברש"י הואבדיוק ,ולכן מוכח שה"לא תבשל" הא' הוא
לאכילה ,הב' להנאה ,הג' לבישול .אבל הרמב"ם כתב דה"לא תבשל"
ן לקו"שח"וע' .147
הא' הואלאיסורבישול( .ספה"מ מל"תקפו-ז).עיי

ש"פ במדבר * חג השבועות * הקהל
':
כגדו

 .1רש,יי... :ומכאן למדו רבותינו שנכנסו אבותינו בברית במילה
וטבילה והגאהבמים,שאין הזאה בלא טבילה .לרש"י הטעם שהיתה
הטבילהלפני מ"ת הואכיאין הזאת בלא טבילה .אבל הרמב"ם למד
שזה מטעם אחר ,מהפסוק וכבסו
שמלותםנ(ית4רוי"0ט.1י') .הל'איסורי
"
ש
ת
'
ה
משפטים
ביאהרפי"ג.עיי
'
ע
ןליקוטפ'
הע'
.2רש"י :במילהוטבילה והזאתדמים...רש"י כתב הזאתדמים .אבל
הרמב"ם כתב קרבן (הל'איסורי ביאהפי"ג ה"א ,ועד"ז בה"ה).עיין
לקו"שחכ"ו ש  160ובהע' .3

רש"י ... :הזאה...עיין

'(ג).
כ"דו

"משךיבאבגליון הבאאי"ה)

***

החילוקבין בהןהדיוט לבהן גדול
האיאפרישהנלקהי הלקר
-שלמיךבישובה-

בלקו"ש ח"ו אמור ב' הובאדברי התוס' (סנהדרין ל"ט)כיצד הותר
י
להקבצה ליטמא א"ע בקבורת משה(הרי אלוקיכם 'כהן הוא)ותי'לפ
"שישראל נקראובנים למקום" והכהן מותר לטמא א"ע לבנו .ועד"ז
איתא בזהר שש"ל הקב"היטמא א"ענביכולבהוציאו אתישראלוכו'
לפי שישראל הםכביכול אחותו (של הקב"ה) הבתולהוכו'ולפיכך "לה
יטמא" .אך הק' שםהרי הקב"ה הוא לא רק כהן סתם אלא כהן גדף
וכה"ג אסור להיטמא על כל נפשות מתואפי' לבנו וכו'! ומבאר שם
שחלוק קדושת כה"ג מכהן הדיוט בעצם כהונתם דכהן הדיוט אע
קדושתו למעלה מכלענין הטומאהשהרימותרומחוייבלהיטמאלאביו
ולאמווכו' .משא"כ כה"ג הוא למעלה מכלענין הטומאהעד אשראפי'
לאביו ולאמו לאיטמא דלאשייךכלללענין הטומאה ורק משוםהיותו
נברא ומוגבלבגדריו הגשמייםשייך הוא להטמא בדיעבד ,אבל מצד

ש"פ במדבר * חג השבועות * הקהל
כהונתו בעצם א"א שיטמא כללעיי"ש בארוכה,ולפי"ז מובן שבכה"ג
דלמעלהשאיןלו שום הגבלותוגדירות,אינושייךכלענין הטומאה.

אך באמת צ"עדהריכה"גמותרומחוייבלהיטמא למת מצוהשאיןלו
קוברין ,ואע"פ שהוא רקמחויב אם הוא לבדוואיןעמו אחר,
משוםמ"מהרי

מחיוב הוא ליטמא גם מצד כהונתו וקדושתו (ולא
הגבלות
הנברא) ומאי שנא כהן הדיוט דמחיוב להיטמא לאביו ולאמו ולכן
אמרי' דבכהונתו שייךענין הטומאה ,לכה"ג דמחיוב להטמא למת
מצוה שאין לוקוברין ,ומ"מאמרי' כהונתו וקדושתו הן למעלה מכל

ענין הטומאה.

והנראה לומר בזה ,דחילוק החיוב דכהן הדיוט להיטמא לאביו
ולאמו ,להחיוב דכה"ג להיטמא למת מצוה ,חלוקין הן בעצם התירן,
דהא שכהן הדיוט מטמא לאביו ולאמואין זה משום שטומאתאליו
ואמו רוחין כהונתו ,אלא שלכתחילה קדושתו וכהונתו לא נאררה
בטומאתאביו ואמו .וגם מצדכהייתועליו להיטמא ,וכמובן גםמהדין
שאפי' אם ישמי שיעסק בקבורתו מ"ממחייב הוא להיטמא .והוא
משום שלכתחילה הותר להיטמא שגם מצד קדושתו וכהונתו .כמובן
שמ"מחייב להיטהרוכו') .משא"כ כה"ג באמת קדושתו וכהונתואינו
שייך לטומאה כלל ,ורק במת מצוה אמרי' שיבוא טומאת מת מצוה
הדחה כהונתו ,אבל לא שמלכתחילה הותרה מת מצוה .וכמובן גם
ל
מהא דפסקי' שאםיש אחרים יקרא לאחרים
יויבואו ויעסקו בו.ואי
הוה טומאת מת מצוה הותרהלו מלכתחילה מצדקדושתו(וכאילו שלא
נאמר בה קדושתכהונה) מ"ש אםישאחרים אםלאו ,מ"מיטמא ,וכמו
שמחייבינן כהןהדיוטבאביוואימואפי' אםישאחרים.אע"כ שכהונת
כה"ג הוא למעלה מכלענין הטומאה ,ורק שבמת מצוהאמרי' שילחה
כהונתו ויטמאבו מצדגדרו והגבלתובהיותו נברא .ושפיר מובן שהכהן
גדולדלמעלה(שאיןלו הגבלותהנברא)אינושייך לטומאת מתמצוה;
אך עצ"עבגוף הקושיא( -שהקב"ה כה"ג הוא .ובשאלת התוס' שם)
דה משההי'נשיא,ונשיא שמתדינו כמת מצוה(רמב"םהל' אבלפ"ג
רישו"עיו"ד שע"ד,סי'י"א שאין לחדש פלוג וכו') ,וכןבנ"י לע"ל
לאיהיו
' גם כמת מצוה
ב
ה"גיאולה העתידה ,לכאורה גדרםיהי
אחריםשיעסקו בהםואפי' כה"גמחויבלהיטמא למת מצוה.

שהיי

***

ש"פ במדבר * חג השבועות * הקהל

הסידות
סיבתהתמידיות שבהנהגת הטבע

הס'יוסף

קבוצה
י
770י-מילבר
היטייל-שחמ-
א .בהמשך תרס"ו ד"ה החודשעמ' קסב מבארשישב'מיני המשכות
מאוא"ס ב"ה ,הא' היא בבחי' א"ס ממש והיינו ההמשכה דבחי'
מחה"ק דאנא אמלוך וכו' ,וההמשכה הב' היא שבבחי' גבול ומדה
והיינובחי' הקו וחוט הנמשך מאור א"ס שהוא המשבה שבבחי' גבול
ומדה להיות בבחי' אור פנימי בעולמות וכו' שא"א שיקבלו האור
שבבחי' א"ס כ"א כאשר באבבחי' מדהוגבולשזהובחי' הקוכו'עכ"ד.
ולאח"זבסוגרים שם מסבירשישב'דיעותבענין האורות :הא' שהן
פשוטים ממשואינושייך בהםבחי' חכמה וחסדכלל,ולפי זה הקו הוא
ההמשכהבבחי'בליגבול בעצם אלא שנמדדע"פ מאמרקו המדה כמה
אוריומשךבבחי' חכמהוכו' וכמהיומשךבבחי'בינהוכו'.

והב' שבהאורות עצמןישג"כ ע"סבחי' אור החכמהואור החסדוכו'
דיעהזו הוא ההמשכהשבגחי'גבולימצהעכ"ד.

יפי
הקי
ובסוף המאמר מבאר שב' המשכות הנ"לדבבחי' א"סובחי'גבול הוא
שורש ב' הנהגות
 ,הנהגת הטבע וההנהגה שלמעלה מהטבע .דהנהגת
הטבע הוא מההמשכה שבגחיי גבול ומדה שזהובחי' האור והחיות
פנימי שמתלבש בעולמותלהחיותן שהוא מקור כל העולמות והנבראים
כו' ושרש ההמשכההיא מהקובחיי ממכנעכויולהיות דהקו הואמעין
המאור שבהואג"כבבחי' א"ס,לכן הנהגת הטבעהיאתמידיתבלי שום

שינוי והפסקשניכר בזה כח הא"סכו'כנ"ל.

וההנהגה שלמעלה מהטבע הוא מבחי' ההמשכה שבחי' א"ס ובל"ג
וכו'ועיי"ש.

ב .והקשה בס'איי המלך (אוסטרלי' -תנש"א) סימןו' דלמהדייק
בהמאמר לבאר הענין דתמידיות הנהגת הטבע דוקא לפי השיטה
שבאורות עצמםישג"כ ע"סבחי'אור החכמהואור החסדוכו'.

ש"פ במדבר * חג השבועות  %הקהל
(ועד שהוצרך לומר דהנהגת הטבע הוא מההמשכה שבבחי' גבול
'ספירותבאורותכנ"ל),
ומדהשזהולהשיטהדישי
דלכאורה ,גם להשיטה שהקו הוא המשכהשבבחי'בל"ג בעצם אלא
שנמדדעפ"י מאמר קו המדה כמה יומשך בכלי זה וכמה בכלי-זה-
אפשר לבאר ששורשהנצחיות(והתמידיות) שבהנהגת הטבע הואמבחי'
אור הקו(בליגבול) .דהן אמת שהנהגת הטבע בכללהיאע"י הכלים,
מ"מ,עניןהתמידיותוהנצחיות שבזה,יתייחסלבחי'אור הקו המלובש
בהם ,שהואבחי'בל"ג בעצם.

ומדועמדייק בהמאמר לבארעניןהנצחיות שלהנבראים רקלהשיטה
שהקו עצמו הוא בהבת" גבול ומדה?והיינו ממ"ג,הרי גם להשיטה
שהקו הוא המשכהשבבחי' גבול ומדה,ה הנצחיות שבנבראיםאינה
מתייחסת לההגבלה שלו אלא לכח הא"ס
רישבו(היות שהקו הואמעין
שהוא
ו
ק
ה
ל
ת
ס
ח
י
י
ת
המאור)-וא"כ,מאי שנא אםהנצחיותמ
שהוא נפי
המשכה בלי
גבולבעצםאושהיאמתייחסת להא"סשבו(אף
שבבחי'
גבול ומדה)?ועיי"ש ,שכתב לחדש שבאמת הנצחיות שבהנהגת הטבע
רקמובןלפי השיטהדישי'ספירותבהאורות,ועיי"ש.
ג.ולהעיר ,דלכאורהישליישב בפשטותדאה"נגםלהשיטה שהאורות
הן פשוטים מובןהעניןדנצחיותהנבראים ,והטעם דהסביר כאן בסוף
' ספירות
המאמרהענין דתמידיות הנהגת הטבע רק להשיטה דישי
בהאורות הואמכיוןשלעיל בהמאמר בעמ' קס"ב כתבוז"ל "דגם לגבו
הקו ,הנטשך מאוא"ס שהוא למעלה מבחי' א"ק כו' גםלגבי בחד,ז4
שייך לומר דאצילות הואבהי' אדמהלעליון ומה שנק'ישמאין זהו
אבי עצמות אוא"ס שלמעלה מהקוכו'.ויש לבארזהבב'אופנים ,דהנה
לפעמים מבואריחקו הוא המשכה שבבחי' גבא ומדה וכו"' עכ"ל.
ועיי"ש שהסבירהענין עד סוף המאמרלפי ביאור ראשון דהקו הוא
המשכהשבבהי'גבולימרה.
הרי מבוארמזה ,דבהמאמרכאןמבאריםהעניןדאצילות הוא אדמה
עצמות אוא"ס ב"ה רק לביאור הא'
לעליון הקו,וישמאין
'לגסבפיירות בהאורות -לגבוילכן גם בסוף המאמר הסביר הענין
דישי
דתמידיות הנהגת הטבעע"פביאורהלזו שכעת המאמר מבארם.

י

ש"פ בטדבר * חג השבועות ,הקהל

אבל אה"נ לאחרי הביאור הב' (שמתחיל לקמן ע' קצר) שהואלפי
השיטה דהאורות הן פשוטים ,בודאי שיובן גם לשיטתם הענין
י המלך הנ"ל שהנצחיות
דתמידיות הנהגת הטבע וכמו שהביא בס'
א
ישבבחי' בלי גבול בעצם.
בא מכח הא"ס שיש בהקו שהוא המשכה
(ושרשו מבח' תפארתהנעלםוע"קונ' אחש"פתש"נ),ודו"ק.
* **

בגלה
בעניןאיסור חמץ בשעהששית
א,משנקיש

 -ר"מבישיבת-

בפסחים דף ה .תוד"ה לא תשחט כתבו התוס'דכיווןדדיעבד כשר
תשיב זמן שחיטה,ועי' בקוב"ששציין לדברי התוס' לקמןיא .ד"ה
קוצרין דמבוארבדבריו דמה שכשר רקבדיעבד לא נקראראוי ,והכוונה
להקשות דלכ' סברות התוס' סתרי אהדדי ,ומביא שבמנחות מבואר

כבסוגייו.

ועי' בלקח טובלהגרי"ע זצ"ל כללד' שמארי
דמחלקך בזהאידיעבדמיקרי
נידו"ד לערך בפנ"ע
ראוי ,ומביא מט"ו מקומות בזה ,וע"ש
י
א
דיעבד נקרא זמנו ,ומציין לדברי התוס' קח .בד"ה נישא למבואר

כבסוגיין.

אמנםלולידבריהםהי' אפ"ללכ'דנידו"דאינו תלוובשאילתכללית
אידיעבד נקראראויאוזמנו ,ובהקדם ,דהנהלעילד ,באיתאבגמ' תע
הא חמץ משש שעות ולמעלה אסור מגלן ,והק' ע"ז
התםכו' דכו"ע מי

דלכ' מאי קאמר מגלן הלא גמ' ערוכה לקמן כח ,בדריייליף מקרא
תאכלעליו חמץ דחמץלפני זמנואסור ,וא"כ למה לאהביא פסוק
דלא
זה? ואף דבהמשנהקתנישורפין וא"כאיךיכולללמוד זה מהפסוק לא
תאכל דהוא רקאיסור אכילה ,הנה התוס' שם בד"ה רגש כתבו דהא
דשורפין אף לר"שולריוה"ג הוא משוםגזירה שמאיבא לאכלו ,וא"כ
הו"ללהביאבסוגייך הך דקרא ,ולפרשדשורפים שלאיבאלאכלו?

ש"פ,במדבר * חג השבועות * הקהל

מהנה לכאורה אפילדקושיאזוהיא רק לשרטת התוס'דאיתלי'הך.
גזירה דשלא יבא לאכלו בדף ב' ובדףי' ,בתוד"ה ואם לא ,משא"כ
רש"י ,דבפשטות ליתלי' הך גזירה ,א"כ שפיר מוכח נהווה דעזתני,
ביישנהשורפין שיש(איסורשהיי'ו)חיובשריפה,ושיו הוא דקא מק'
מגלן ,ושוב לאהי'יכוללהביא קרא דלא תאכלעליו.

אלאדישלדון בזה ,דלכ'עדייןיש להקשות מנ"לדישאיסורשהייה,
הלא אפשר לומרדמכיוןדיליףר"י מלא תאכלעליו שאסור באיכלה.
ובהנאה (ע"ש בתוס') ,א"כ אפשר לפרש שפיר דהא דשורפין משום
דבי"כ אסור באכילה ובהנאה ,ולא שישדין שריפה,ועי' בשו"תפרי
יצחק שחוקר בהא דשורפין אם פירושה איסורשהיי' או רק איסור
ן בל' רש"י על המשנה(יא ,ב בד"ה תולין) שכ',,
הנאה ,אבל כדנעיי
"ומיהו לשרוף אי"צ ומאכיל לבהמתו ,אבל ששית אף בהנאה אסור
מדרבעגזירה משוםשביעית" ,משמע קצתדאיסוה"נוחיובשריפההד.
הם(ובל' הר"ן שם משמע קצת להיפךדתרימילינינהו) ,וא"כ הדק"ל
,.
אףלשיטתרש"י].
ועי' בפנ" שם ובחת"מ לדף ה .שכתבו דאי לאו דרשא דתשביתו
לאיהי'ר"י דורש מלא תאכלעליו לאסור לפנ"ז אלא לדרשא
בסוגיין
אחרינא.

ואואפ"ל בהסברת הדברים דהנה שונה הוא איסור חמה  ,משאר
איסורים שבתורה ,דבאיסור בב"ח לדוגמא ,הנה החפצא דאיסור הוא
המציאות הגשמי דבשר שנתבשלביחד עם חלב ,ואף שישג' פסוקים
לאיסור אכילה והנאהבבישול ,הנה כ"א מהג' פסוקיםמוסיפהדינ~ם
נוספיםהנוהגים בחפצתאיסור זה דבב"ח ,אמנםבאיסורחמץ הנהאין.
לומר שהחפצא דאיסור הוא חתיכת לחם ,דהלא הלחם מצ"ע היא
היתרגמור ,אלא החפצאדאיסורא הוא חמץ בפסח,היינושהזמןדפסה
הוא חלק הלחם מצ"עהיא היתר גמור ,אלא החפצא דאיסורא הוא
חמץבפסח,היינו שהומן דפסת הוא חלק מהחפצאדאיסור(ועי'בשו"ע
אדההסי' תמ"בס"הובקו"א שםוש"נ).
,

ומעתהמובן דאםישריב בפסוק זמנו הנה אעהכוונה שהתורה
ויבהדיןלנפונסיף שאסורה גםלפני הפסחאין
מגלה שחפצאזו דחמץיש

החפצא דאיסור חמץ בפסח) ,כ"א שהתורה מחדשת ומגלה בזה שם
איסור חדש שהוא חמץ בערב הפסח ,ובשלמא כשהפסוק מרבה,חבנה
לאחר זמנו ,הנה שם הכוונה בזה שחמץ שעברעליו הפעח אסורק,גס
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לאחר הפסח,והיינו שחפצתאיסור זה דחמץ בפסח,יש בהדין נוסף
שאסורהגםלאחרי הפסח ,אבלבלפניזמנואי"ז בכלל ההפצאדאיסור
חמץ בפסח ,כ"אאיסור חדשלגמרי (ובפרט להמבוארבר"י דמפרש הך
קרקעאלפניזמנוהוא משום דסב"לדרכיוקאיעלשחיטם הפסח,והרי
הפסח אינהדין בהיו"ט דפסת אלא מועד בפנ"ע) ,ומכיוון
שחיטת
דמסברא כל הג' פסוקים מדברים באותו חפצא דאיסור חמץ ,וכמ"ש
שם בתוד"החד ,וכמובן גם בסברא ,א"כ לא מסתברלר"ילמילף מהך
קרא לאסור המץלפניזמנו.
אולם לאחרדילפיעבסוגייןדיש הגדר והחפצא דאיסו
דלאר חמץלפני
ף ר"י נוקרא
יאכלעליו
זמנולעניןדין תשביתו ,א"כ שפירילי
אלפניומנו.
ועפ"זיל"פעד"ז גסבנוגעהילפותא מלא תשחט,דייל ההסברה בזה
דנא' נקרא "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכמק ,היינו דיש
מצוהלהשבית החפצא דחמץ בערבפסח ,והשאלההיאמתי חלה מצוה

זו ,וא"כי"ל דמסתברדמומן שחל החלות זהגור,דהפ~א של חמץ ,אז
שייךהחיובדתשביתו להקבית החמץ (שזהו באמת הסברא דתוס' של
צוה הכתוב לשורפו אלא לאחר איסורו( ,ועי' בחידושי ר' שמואל
בהערותלדףד ,באות ס"ת שהק' לדעתרשיידאיךיתכן שתשביתו הוא
מצוה בהחפצא (שזהו סברת מ"ר דאיה"נ אלא בשריפה),וקיומה הוא
קודםאיסורוכשליכאעדיין חפצאדחמץ)),

ףשפיר מלא תשחט,דכיווןדישאיסור לא תשחט
וא"כי"ל דזהילי
מחצות,הרי מבואר דהחמץהויבגדר חפצאדאיסור חמץמצות,ושפיר
יליףדגם מצותתשביתו הואמחצות.

ועפ"זיוצא שאישתלוי בהחקירהאי בכללדיעבד נקראראוי,דכיוון
' חל
דכאן ענ"פדיעבדיכוללהיות שאדםיביא ק"פ מחצות ,ואזיהי
האיסורדלא תשחטעלחמץ ,א"כ מבואר דהשם חמץ הואמחצות.
ועפשישלהוסיף,דלכ' הוזל להתוס',לתרג באו"א.,ד,אף אםבדיעבד
פסול הק"פ אם הקדימה'.לתמיד, ,מ"מ מלסול יהוא .מטעםגדדי (ופרט
דאפ"לדזהודיןבקרבןתמידולא בק"פועי' במהר"ם חלוואהכאן,ועי'
בשו"ת ורע אברהםסי'ו' אות כ"אוש"ג) ,אבל בזמן הפסח מצ"ע הוא
מחצות ,ועכ"פיהי' זהתלוי בחקירה אחרת אם דבר שא"א לעשותו
באיזה זמןמפניארי' ושאיסוראדרביעעלי'אי מיחשב מכח זהשאין
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זמנו אז,עי' בזה באתוון דאורייתא כלל כ"ב שהאריך בזה,ועי' בית
האוצר [ובאמתהי' מקום לומר להנ"ליובןדאי"זתלויבדין של זמן
פסח ,רק בזמן שאפשר להביא ק"פ בפועל ,דאו אפשר לחול האיסור
דלא תשחט,ואזישראי' שחלה השםאיסורחמץ,וכנ"ל.
* **

לזכות
החתן התמים מאנים הלוי שי' באראש
והכלה מרתצינא תחי' שוסטערמאן
לרגל בואם בקשרי השידוכין
יום ועש"ק פ' בחוקותי כ"זאייר ה'תשנ=ה
*
נזפם ע"י הוריהם
הרה"ת ר' משה מרדכי הלויוזוגתו מרת רבקה
שיתיו באראש
הרה"ת ר' ישראלוזוגתו מרת שרה פייגא שיחיו
שוסטעדמאן

* **
לזכות
החתן התמים אשר ראובן שי' יעקבסאהן
והכלה מרת ליבא שרה תי' באיארסקי
לרגל בואם בקשרי השידוכין
יום כ"ואייר ה'תשנ"ה
*
נדפס ע"י הוריהם
הרה=ת ר' בצלאלוזוגתו מרת רחל פייגא שיחיו
יסקבסאהן
הרה"ת ר' אברהםוזוגתו מדת חוה שושנה שיתיו
ביארסקי

