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עניניגאולהומשיח
איןבןדוד בא עד שתכלה פרומהמןהכים
הרבישכררוך הלורנר
 -נחלת הרחב"ר-

איתא בסהנדרין (צב ,ב) :אין בן דוד בא וכו' עד שתכלה
פרוטה מן הכיס .והקשה החתם סופר :א) "זה נראה לכאורה
כדברשאינו במציאות" ,ב)"צריך טעםלזה ,מהענין זה לביאת
ע דוד"? (ראה בחידושיו לסנהדרין שם .ובדרשות ת"ס ח"ב
(שיב,ג) ,וח"א(קג,א) .וע"ש מהשתירץ בדרך צחות.
ונראה לבאר עפמ"ש אדמו"רהיקן נ"ע באגרת הקודש(סי'
י') וז"ל:לפי שהעולם הואבבחי' גבול ומדה . .לכןניתןשיעור
ומדה ג"כ למצות הצדקה ..אךהיינו דוקא לשומר התורה ולא
סר ממנהימין ושמאל ..אבלמישהעבירעליו הדרךח"ו..הרי
מעוות זה לאיוכל לתקןכי אם בהמשכת האורהעליון שלמעלה
מהעולמות  . .אך כדי להמשיכו להאיר בעולמות  . .צריך
אתעדל"ת
ממש בבחי' מעשהדהיינו מעשה הצדקה וחסדבלי
גבול ומדה..שיוכל לפזרבליגבול לתקןעונותיו .ומ"ש המבזבז
אליבזבזיותר מחומשהיינו דוקאבמי שלא חטא  . .אבלמי
שצריך לתקן נפשו עדיין פשיטא דלא גרעה רפואת הנפש
מרפואת הגוף שאין כסף נחשב וכל אשר לאישיתן בעד נפשו
כתיב ..ון"שהנביא אחר החורבן והגלותחסדי ה'כי לא תמנו
וגו',פי' לפי שלא תמנו שאין אנו תמימים ושלמים בלי חטא
ופגם בנפש ובעולמותעליונים ,ע"כאנו להתנהג בחסדי ה' שהם
בלי גבול ותכלית  . .וזהו שארז"ל אין ישראל נגאלין אלא
בצדקה שיעש
יאין בן דוד בא
עכלה"ק.ו גם אםיהיו פטורים מדינאכ
כו"'.
והכוונה למארז"ל בסנהדרין הנ"ל "אין בן דוד בא עד
שתכלה פרוטה ש הכיס" ,והיינו שכיון שמיירי במי שצריך
לתקןנפשו שאזאין הכסף נחשבאצלוומפזרבליגבול ממש כמו
גבי רפואת הגוף ,וא"כיוצא ממילא שתכלה פרוטה מן הכיס,
וכמו ברפואתהגוף,שאין הכסף נחשב וכל אשר לאישיתן בעד
נפשו,כמובן.
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ולפי"ז מיושב היטבקושיות החת"ס :א) "זה נראה לכאורה
כדבר שאינו במציאות" -,ברםלפי' הנ"ל בהחלטיתכן הדבר
במציאות שכלא'יבובן כלהונו לצדקהכדילתקן אתהחטאים,
כי לאחר החורבן והגלותאין אנו תמימים ושלמיםבלי חטא
ופגם בנפשובעולמותעליוניםוכו'.
ב)"צריך טעם לזה ,מהענין זה לביאתבן דוד"?-לפי הנ"ל
בהחלטשייךענין זה לביאת בן דוד ,שהרי בנדו"ד ה"תכלה
פרוטה מן הכית" תוצאה ישירה סמה שמבזבז כל הונובלי
גבול ומדה לצדקהכדי לתקן העוונות כנ"ל,וע"יפיזור הצדקה
הנ"לבלי גבול גורם בבאורן של סיבה ומסובב) לביאת בן דוד,
כמארז"לאין ישראלנגאלין אלא בצדקה,שע"י מעשה הצדקה
בלי גבול ומדה ממשיך האורהעליון שלמעלה מהעולמות ,שזהו
ביאתבןדוד-,וזהו עומק הכוונה במארן"לש"איןבןדוד בא עד
שתכלה פרוטה מן הכיס" ,שמצדפיזור הצדקהבלי גבול ומדה
כנ"ל תכלה פרוטהמןהכיס ,וא"ש מאד.
ומ"ש אדה"ז :ש"אין ישראלנגאלין אלא בצדקה שיעשו גס

אםיהיו פטורים מדינא" ,הכוונה בזה מדינאשאין לבזבזיותר

מחומש.
והנה בס' "שיעורים בס' התניא" חלקד' (ע'  )1451מסביר:
"שלא תהי' ר"ל אפילו פרוטה בכיס ,ובכל זאת יתנו צדקה"
עכ"ל.
ואיני יודע למה מפרש כך ולא פשוט יותר וכנ"ל ,שכיון
שיפזרו צדקהבליגבול בעבור רפואת הנפש ,עלכן כתוצאה מזה
ממילא לאישאר פרוטהבכיס.
ולדבריו גםאינומובן ,אםאין פרוטהבכיסמניןיתן צדקה!-
וגם קשה שאלת החת"ס" :זה נראה לכאורה כדבר שאינו

במציאות".

***
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רשימות
משרבבןמלךכשיש מחלוקת

י
הרבאברהםיצחקברורגלרי9%
 ר"מבישיבה-בנשימות חוברת י"א ש  12כתב וזלה"ק :בשמות שנקרא
משיח,גדול בכולםמשיח,ל'גדולה,כפירש"י למשחהל' גדולה,
ומשיחההיא רק בהתחלתענין מצ"עולא בבאנוצדיהום אבות,
שלכןאיןמושחין מלך בן מלך לבד שאג) היתה מחלוקת בדבר
ובכ"ז נבחרהוא ,שג"ז מורהעלמעלתוהעצמית ,עכלה"ק.
וכדאי להעיר במחלוקת הידועהבין רש"י והרמב"ם בהך
י שרה
דינא דמשיחהכשיש מחלוקת (מובא בלקו"ש חכ"הפ'חי
סעי'ב')דרש"יבכריתות ה,ב,ביאר" :בזכך ששלום בישראלהוי
המלכות ירושה ולאבעי משיחה ,אבלכי איכא מחלוקת לאו
ירושה היא ובעי משיחה בתחילה" ,אבל הרמב"ם (הל' כלי
המקדש פ"א הי"א) כתב" :ואם היתה שם מחלוקת מושחין
אותוכדי לסלק המחלוקת ולהודיע לכל שזהו מלך לבדו כו"',
דלדעת רש"י כשיש מחלוקת בטלהענין דירושהובעי משיחה
כמובתחילה ,משא"כ לדעת הרמב"םאיןהירושה בטלואין שם
שוםשינוי ,ומשיחההיא רק לסלק מחלוקת ,וכדביאר בלקו"ש
ן שם בהערה )19
שם ובשו"תדברינחמי' אה"עסי' מ"ח(צויי
וכ"ק אדמו"רזי"עהאריךבענינים אלו בחורף תשמ"ג .ומסגנון
הלשון כאן בהרשימה שלא כתב דבמחלוקת ה"ז ענין של
התחלה אלא משום ד"ובכ"ו נבחר הוא" משמעדקאילפישיטת
הרמב"ם.

בשר בחלב חדוש הוא
ברשימות חוברתי"ב(בסיום הש"ס השי"ת כ"ד טבת)ע' 36
ביארדעתרישלקיש דח"ש מותרמן התורהכי מב"ל דכשנשלם
השיעור,הרי נמצא כאןאיכות חדשה ולכן ח"ש מותר ,שהוא
ע"ד בשרבחלב ,שכלזמן שלאנתערבואיןכאןאיסור כללוכלל,
וכתב וולה"ק :ואין להקשות דא"כ למה ארז"ל דבשר בחלב
חידוש הוא ,והלא כל האיסורין כן ,ולא קשיא דבבשר וחלב
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החידוש הוא בגוף הבשר בחלב מצד עצמם ,היתר ,ואח"כ דבר
שחלעליואיסור ,אבל בכלהאיסורין -הפירוש הוא שאין זה
אכילה ,ולא שאין זה חלב ודם( ,ואילו) החידוש (האיכות
החדשה שנעשית כשנשלם השיעור) הוא בהפעולה ולא בהנפעל
עכלה"ק.
ולכאורה יל"ע דהרי בפסחים מד,ב ,קאמר דבשר בחלב
חידוש הוא ,ומקשה ומאי חידושאילימא דהאי לחודיה והאי
לחודיה שרי ובהדי הדדי אסור ,כלאיםנמי האי לחודיה והאי
לחודיהשריובהדדיאסור ,אלאדאיתרוליה כולאיומא בחלבא
שרי ,בשיל ליה בשולי אסור עיי"ש ,הרי מסיק בגמ' דהא
דכאו"א הואהיתר וכשנתערבו אסוראינוחידוש ,והחידוש הוא
רק בזה ראם שורהו כלהיום מותרוע"יבישול אסור ,וא"כ מהו
הקושיא על ר"ל מבשר בחלב שהוא חידוש ,הרי לפי מה
שנתבאר כן הוא גם בכל האיסורים? דלפי הנ"ל הרי החידוש
דבשר בחלב הואבענין אחר?
ועי' חולין קח,א ,ברש"י ד"ה מ"ט שביאר הטעם בלשון
ראשון דחידוש הוא משום" :דשניהםמין היתר זה לבדו וזה
לבדו וכשנתערבו נאסרו" והתוס' שם בד"ה דחדוש הקשו על
רש"י דדבריו סותרים להמבואר בפסחים כנ"ל ,ובנוב"י
(מהדו"תיו"דסי'ל"ז),ועד"ז בשו"ת חת"סיו"דסי' פ"התירצו
כוונתרש"י דאם נפרש כוונת הגמ' בפסחים דאף ששורה אותם
מותר אף שקיבלו טעם זה מזה ,נמצא שהחידוש הוא לקולא
שיה מותר ,וא"כ איך קאמר שם בגמ'דכיון דחידוש הוא לא
ילפינןמיני' לטעםכעיקר בכל התורה כולה ,הלא אדרבהבודאי
אפשר ללמוד משם לחומרא בק"ו ,דנימא ומה בב"ח שהוא קל
דאפילו כבוש מותר מ"מאמרינן טעם כעיקר ,כ"ש בכל התורה
כולה דכבוש כמבושל ,וכדאיתא עד"ובחולין צח,ב ,ולכןפירש"י
דכווכת הגמ' הוא שבא בהמשך להאמורלעיל דכאן ה"ז היתר
בהיתר ,ומצינו בב"ח ב' דינים נגדיים דבכבישה מותר אף
שמתערבים ובבישול אסור ,והנה אם הי' מדובר באיסור
שמתערבבהיתר אזהיינו אומרים שהחידוש הוא בזה דבכבישה
מותר אף שקיבל טעם האיסור ,אבל כאן שהוא היתר בהיתר,
הנהבזה דבכבושאינו אסוראין זהחידוש,והחידוש הואלהיפך
דבבישול אסורוזהוחידוש לחומרא ,לכןאי אפשר ללמוד מכאן
טעם כעיקר לכל התורה כולה ,כיון דבב"ח יש חידוש דאף
דכבוש מותר מ"מבבישולאסור,וזהוכוונתרש"יבחולין במ"ש
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שהואהיתר בהיתר ,דכוונתו כסיום הגמ' בפסחים שלכן נמצא
שישחידוש לחומראבבישולעיי"ש ,אבלעכ"פגםלפיביאור זה
בדברי רש"י יוצא דעצם הדבר דהיתר בפ"ע והיתר בפ"ע
נאסרותאינוחידושכדמצינובכלאים,וכלהחידוש הוא רק מצד
דכבוש מותרובבישול אסור ,וא"כ מהו הקושיא על ר"ל מבשר
בחלב,דשפיריוכללומר שזהו גם בכלאיסורי תורה כנ"ל ומ"מ
בשר בחלב חידוש הוא כנ"ל? ואולייש לפרש שזה גופא שיש
הו"אבגמ' שזהוהחידוש בבב'(חדהיתרוהיתרנאסרים ,ומקשה
ע"ן רק מכלאים מוכחדבודאי לאמצינוחידוש זה בכל התורה
כולה.
וראהאנציקלפדיה תל' (כרךד' ערך בב"ח)ע' תש"ט והלאה
שמביא שם כמהדינים שמצינו בבב"ח,דכיון שכל אחד מהם
מותר ובתערובתם נאסרו ,לכןיששינוי באיסור בב"ח משאר
איסורים בכמה דבריםבין להחמירובין להקלעיי"ש ,דעפ"ז
אפשר שמזה גופא מוכח שבכל איסורים אינו ענין של היתר

בהיתר,וילע"ע.

חזילאצטרופי
והנה לפי מה שנתבאר בהרשימה דכאן שאני דגם לר"ל
החפצא הוהאיסור בפחותמכשיעור ,לא כמו בב"ח ,אלא דסב"ל
דבפחות מכשיעוראין כאן פעולת אכילה ,לכאורה לפי"זיל"ע
דא"כ מהו הפירוש בהוכחתריו"חדכיוןדחזי לאצטרופי מוכח
דח"ש אסור מן התורה ,דבכלל ישנם מפרשים כוונתו שזהו
הוכחה שאסרה התורה אףחצישיעור ,דאל"כ לאהיושניחצאי
שיעור מצטרפים לעונשכיון דכ"אהיתר גמור הוא לעצמו (ראה
וש"ג),
אנציקלפדיה תל' כרך ט"ז ערך חצי שיעור ע'
ק"צזעי
דלכאורההריגם ר"ל מודה לזה דבפחותמכשיעורתה
חלבודם
אלא דסב"ל דאם ליכא כניתאין זה פעולת אכילה כלל וחסר
האיכותכו' ,וא"כ מהיענהריו"חע"זדילמא ח"ש מותר מה"ת,
וס"מ לוקה רק בכזיתכיון דבפחות מגה אי"ז פעולת אכילה
כלל?
ובאנציקלפדיה שם כתבדלפיפירוש זהדחזילאצטרופי הוא
"הוכחה" ,הנהלפי ר"ל באמת חצי שיעור הוא היתר ,ומ"מ
גזה"כ דלוקה כשמשלים השיעור ,ובס'ציונים לתורה כלל כ"ב
ביארהגר"יענגלדריו"ח סבילדאיסורי תורה הםאיסור חפצא
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ולכן שפיר מוכיח מהאדחזי לאצטרופי שישאיסור גם בפחות
מכשיעור דאל"כאיךיתהפךההיתרלאיסור ,משא"כ ר"ל מב"ל
י
יח
שהם איסורי גברא לכן לשיטתו ליכא הוכחה מהארד
זח
ו"
לאצטרופיעיי"ש ,וראה לקו"שח"זע'  110שמבארדפליגי
ור"לבגדר"אכילה",דריו"ח סב"לדגם בפחותמכשיעוריש שם
אכילה ,משא"כ ר"ל סב"ל דבפחות מכשיעוראין זהאיכות של
"אכילה" כלל ,אבל בהערה לנ שם לכאורה משמעדפליגי בגדר
החפצא של האיסור ,אם יש מהותו של האיסור גם בפחות
מכשיעוראו לאעיי"ש ,וראהגם לקו"שחי"דפ' ואתחנןא'סעי'
ב'ויל"ע.
ומלשון הגמ' שםביומא" :ר"ל אמר מותר מן התורהאכילה
אמר רחמנא וליכא" משמע דגם הוא מודה שיש כאן חפצא
דאיסור ,אלאדאין כאן שם אכילה וכמבואר בהרשימה,ועי' גם
בר"ח שם שכתב" :ריו"ח אמר אסור מן התורה דכיון דחזו
לאצטרופי אכילה קרינאביה ,ר"ל אמר ..אכילה אמרה רחמנא
וליכא" דמשמע ג"כדתלוי בשם אכילה ,והפירוש הוא דהוכחת
ריו"ח הוא על מעשה האכילת,דמיה גופא דכשהשלים השיעור
חייבעל הכל זה מגלה דגם בתחילה כשאכל פחות מכשיעור
ה"ז פעולת אהכריילה ,ולפי"ז צ"ל שכן הוא גם בשאר איסורים
בחצישיעור שאינםאיסורי אכילה כמו באופה פחות מכשיעור
בשבת אז גזל בפחות מכשיעור כו' שפלוגתתם הוא בנוגע
להמעשה איסור אםיש שם מלאכה בפחות מכשיעור או לא,
ואדרבה משם לכאורה ונוכרח לפרש כהנ"ל דהרי בשבת וגזל
וכיו"ב לאשייך לפרש הטעם דכ"א הוא חפצא דהיתר בפ"ע

ואיךיהפכולאיסורבשיעור שלם.
ולכאורהיל"ע מהאדפליגיריו"ח ור"ל גםבנוגעליוהכ"פ אם
ח"ש אסור מן התורה או מותר מן התורה כמבואר ביומא שם,
דלכאורה הרי שם ליכאדין אכילה אלאעינוי ,ולכן שיעורו
בככותבת ,ועוד דהרי מבואר בכ"מ דשיעור זה דככותבת הוא
שיעורעצמי דבפחות מזה לא מיתבאדעתי' ,ראה לקו"ש חכ"ו
בשלח(ג)סעי'ג' ועוד בכ"מ ,ומשמע דפחות מזהליכא האיכות

כלל ,וא"כאיךשייך כאן הפלוגתאדחצישיעור.

10

,וםההילולאג' תמוז  -ה'תשנ"ה

כיון שכרע שובאינוווקף

הרבשיםחרימאואיו
-משפילבישיבה-

ברשימות חוברתז'ע' " 28עיקר כונתמנוי מלך שע"ייהיו
בנ"י בטלים להק'  -העיקר במלך עצמו הואשיהי' יר"ש ,אף

שאינו חכם כ"כ .וכדאי
ת'א .כתובות (קג ,ב) אע"פ שישמעוןבני
ינשיאוכו וכןהדין גם במלך(ידמלכים א'ז').
חכםגמליאלבנ
ולכן אמר דהמע"ה דוקא ולבי חלל בקרבי (תילים) .ובי"ד
מלכים(ב'ו') "כדרךשיחלקלו הכתוב הכבוד הגדול,וחייב הכל
בכבודו ,כךציווהולהיות לבו בקרבו שפל וחלל שנא'ולבי חלל
בקרבי".ועפ"י הנ"למדויקביותר לשון הרמב"ם "כדרךוכו' כך
יב' הצדדים מטעם אחד ,וכנ"ל.ולכן אמרז"ל(ברכות
ציווהו",כ
לד ,ב)לענין כריעה בתפילה המלךכיון שכרע שובאינו זוקף,

ונפסק להלכה(יד תפלהה'י') .עכ"ל.
וישלעיין בזה דהנה בלקו"ש חכ"ח (קרח ב')ע'  109ואילך,
וז"ל" :דער מלךאון מלכות קעןזיי
ןאויףצוויאופנים :א) מען
הייסט א מלך דערפאר וואס
פירט דורך דעם תפקיד פון
מלכות ,פעולות והנהגות
המלוכה
ם
א
י
צ
ו
י
(אשר
ואשר יביאם,
הפרטים שביארם שמואל)  -ולכאורה אפשר גם ע"י משנה
ןמינויאיז אז "רק הכסא אגדל ממך" .ב)מ'איז
למלך,אויבזיי
בשלימות ובעצם א מלך" .ובהמשך השיחה שם :שכאופן הא'
הםמלכיישראל,וכאופןהב' הוא מל'ביתדוד,ועיי"ש בארוכה.
ובהערה ( 58בשייכות לאופן הא' שבפנים) :אוליי"ל נפק"מ
בנוגע למלךכיון שכרעשובאינו זוקף (ברכותלד ,רע"ב .רמב"ם
הל' תפלה פ"ה ה"י) -שבשעת תפלתואין (ואסורים) פעולות
דמלכות.עכ"ל.
ולכאורהעפ"י המבואר ברשימות הנ"להרי זה דמלךכיון
שכרע שובאינו זוקף ה"ז מעצם גדר המלכות .כלומר ,זהו גם
מפעולות המלכות מהשפועליר"ש .ולכאורהגםבמלכיישראל.
ואולי אפ"ל בזה :דבכללות גדר המלכות נחלק לשניים:
פעולתהמלכות ,ועצם המלכות .אבלבפרטיותיותריש לחלק זה

מי
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לקומישיחות
איסורין שלא כדרך

י
הרבאברהםשח-ברוךןלריצן
י ר"מבישיבה-
בגמ' (פסחים כד,ב) א"ר אבהו א"ר יוחע כל איסורין
שבתורהאין לוקין עליהן אלא דרך אכילתן למעוטי מאי כו'
שאם אכל חלבחי שפטור,איכאדאמריכו' כלאיסורין שבתורה
איןלוקיןעליהן אלא דרך הנאתן למעוטי מאי כו' שאם הניח

חלב של שור הנסקלע"ג מכתו שהוא פטור וכ"ש אוכל חלבחי

כו'(והיינו דלשון ראשוןאיירי רקבאיסוריאכילה בלבד,דבעיע
אכילה כדרך ,ולכן נקט חלב סתם שהואחי ,דחלביש בו רק
איסור אכילה ולא איסוה"נ ,משא"כ לשוןשנימוסיף דזהאינו
רק באיסורי אכילה אלא גם באיסורי הנאה דבעיע גם הנאה
כדרך,ולכן נקט חלב של שור הנסקל שהוא אסור גם בהנאה).

והנה בשו"ע אבן העזרסי' קכ"גסעי' א'

כתב הרמ"א וז"ל:

ולכתחילהיכתוב הסופר נהגט]בידוהימנית ,ואם הוא אטריד

יכתוב בשמאלו ,עכ"ל ,ובחלקת מחוקק שם ס"ק ה'
שולט
משמעבדיעבד כשר הגט אם כתב בשמאל אףשאינו
בשתי
 ,אע"גדלענין שבת כתב בשמאלו לאו כתבהיא (שבת קג,א,
ידיו
ולכן אם כתב בשמאלו פטור) ובגמ' מדמה גט לשבתלענין כתב
ע"ג כתב ,אפשר לומר דלאו לכלמילי מדמיע לשבת ,דבשבת
בעינן מלאכת מחשבתדומיא דמשכן ,ע"כ כל שכתב כלאחרידו
או
בשמאלו לאו מלאכת מחשבת היא ,אבל מ"מ כתב מיקרי
לענין גט עכ"ל .היינו דרק בשבת דבעיע "מלאכת מחשבת"
אמריע דכתיבה ביד שמאל פטור משא"כ בכל התורה כולה,
וראה גם בבית שמואל שם ובמנ"ח מוסך השבת אות ל"דסעי'
ח' שהביא זה.
כתב ון"ל:

ובס'אגלי טל(לבעלהאבנינזר)בהפתיחה הקשה דמהחלקת
מחוקק משמעשהדין ד"שלא כדרך" הואדיןמיוחד רק בשבת
משום "מלאכת מחשבת",והרי כאןבסוגיין מבואר שהואדין
גם בכל התורה כולה  -ללשון ראשוןבאכילה שלא כדרך פטור,
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וללשוןשני גם בהנאה שלא כדרך פטור ,וא"כאיך אפ"ל שהוא
דין רק בשבת משום מלאכת מחשבת?
ותירץ דב"שלא כדרך" ישנםב'אופנים :א) באדם הפועל ב)
בחפץ הנפעל,ודין הניתוסףלגבי שבת הואדאפילו אם הנפעל
בהחפף הוא כדרך ,מ"מכיוןשהי'שינוי באדם הפועלהרי הוא
פטור משום דאי"ז מלאכת מחשבת ,כגון כשכותבביד שמאלו
דגוףהאותיותהיוצאיםהן בשלימותכיאימןידו לכתוב גםביד
שמאלו ,ומ"מ הוא פטור כיון שיש כאןשינוי באדם הפועל
דדרכו לכתובבידוהימנית ,ובכה"ג בכל התורה כולהליכא כאן
שום חסרון ולכן אם כתב גט ביד שמאלו כשר ,משא"כ
כשהשינוי אינו באדם הפועל אלא בחפץ הנפעל כגון הכא
כשאוכל חלבחי דכאן מצד אדם הפועלהרי הוא אוכלכרגיל,
דחלבחיאין דרכולהיות נאכל ,וזהו שלא כדרך
אלא דחפך זה
בחפץ הנפעל ,הנה זה הואדין גם בכל התורה כולה דאם הוה
שלא כדרך פטור,כי בכל התורה כולהאינו נוגעהשינוי באדם
הפועל אלא בחפץהנפעל ,ורק בשבתשישדיןמיוחד ד"מחשבת"
בעינן דגם האדםיעשה זהכדרך.
אולם נראה להוכיח שכ"ק אדמו"רזי"עאינו מסכים לכלל
הנ"ל של האגלי טל ,דהנה באגרות קודש חכ"ג(ע' ר"א ,מובא
גם בלקו"ש חי"א הוספות לפ' בשלח) כתב למחבר אהד שרצה
לוזירדחיוב שבת הוא שלא יפעול הפעולה ולא שלא תיעשה
יוגמא בכתיבה וכו' נשאין החיוב משום האותיות
הפעולה ולד
שנכתבו אלא משום האדם שכתב] כתבהרבי וזלה"ק:אין לומר
כן בכל חיובי שבת ,כדמוכח בכ"מ ובפרט בנוגע לכתיבה -
ן (שבת קד,
מחיוב נטלו לגגו דחי"ת ועשאו ב' זייני"
סע"ב)..דחשיב כותבב'אותיות(ואף שלכאורהראי'להיפך מהא
דכתיבה בשמאל פטור -י"ל הטעם שא"א שתהא הכתיבהביד
ן שלו) ..
כהה(ועיין צ"צ לשבתפי"ב ס"ה(נ,ג))  -כזו שבידימי
וצש'ק ממה שכ"לכדרךהכ(וציאין דוקא (שבתצד,ב)וי"ל שא"ל
הוכיחמהדין דנטלו
לאמקרי הוצאהוכו' עכלה"ק.היינוש
בהדרעבכיצ"לשאיןגדרהחיוב
לגגו שלחי"ת ועשאולב'זייני"ןדחיי
משום אדם הפועל ,שהרי הוא לא כתבב'זייני"ן ,ועכצ"לדכיון
ןחייבהרי מוכח דגדר
דלפועלעלידו נעשהמציאות שלב'זייני"
החיוב הוא שלא תיעשה הפעולה ,ולפחז שביאר דבכתיבה
העיקרתלוי בהנפעל א"כ למה אם כתב בשמאלו פטורהרייש
כאן נפעל שלב'אותיותכו' ולכןביאר ששםיש חסרון בהנפעל
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שאין האותיות בשלימות כמובידימינו ,וראה גם במהרש"א
ב"ב ס,ב( ,סוף פרק חזקת הבתים) שכתב וז"ל:כיידועשאין
ו רקבימין וכמ"ש וקשרתם וכתבתם מה
אדםיכול לאמןידי
קשירהבימין אף כתיבהבימין,והיינו מטעם זה אלי ואנוהו
דאין המעשה נאה בשמאל כמובימין עכ"ל .וזהו כשיטתהרבי

דאם כותבביד שמאלויש כאן חסרון באותיות הנפעל שאינו
בשלימותכמובידימין.
ולפי"זיוצא שלאכהאגלי טל,דהריהאגלי טל מבאר דאםיש
שינוי בחפץ הנפעלהרי זה חסרון בכל התורה כולה כמו באוכל
חלבחי7,וכותבביד שמאלויששינ רק באדםהפועל]ואילולפי
ויבחפץ הנפעל כשכותב ביד
הנ"ל יוצא דגם
כאשריויחשדשינ
רקויבשבת ולכן כשכתב גט ביד
שמאלו ,הרי זה דין מ
שמאלו כשר כנ"ל ,ולפי"ז הדרה קושיית האגלי טל לדוכתי'
דהריהדין דאכל חלבחי וכו' הוא גם בכל התורה כולה כנ"ל
ולמה ה"ז כתיבה בכל התורה?
וראה שו"ע אדה"זסי' ל"בסעי'ז' וז"ל :י"א שצריך לכתוב
7תפילין]בימין ואם כתב בשמאל פסוללפי שאין דרך כתיבה
ד הוא שהרי הכותב בשבת ביד שמאל
בכך וכתיבה כלאחרי
פטורואין סברא שיכתוב אדם סת"ם בשבת ויפטור כו' ומ"מ
אם א"א למצוא תפילין אחרים שנכתבו בימין יש להכשיר
הנכתבים בשמאלכו' מאחר שלא הוזכר פסול זה בתלמוד כו'
עכ"ל( .וראה לקו"ש ח"וע'  )361דלכאורהלפי שיטת הרבי צ"ל
שההדגשה שם הוא מצד הנפעל שאין האותיות בשלימות כ"כ
כשכותבביד שמאלו ,ולאידך גיסא לפי האגלי טל דכותב ביד
שמאלויש רק חסרון באדם הפועל משום מלאכת מחשבת,אינו
מובן כ"כ הדמיון משבת לתפילין ,ובבעל התרומות וכן בלבוש
שם הזכירו הטעם משום ההיקר ד"וקשרתם וכתבתם" מה
קשירהבימין אף כתיבהבימיןכפי שהוזכר במהרש"א ,דלפי"ז
נמצא שהואדין מיוחד בכתיבת סת"ם ולא משום דהוה שלא
כדרך ,וראה גם בשו"ת הצ"צ או"חסי'י"בבענין זה בארוכה.
ולפי שיטתו שלהרביי"ל דבשבתדבעיע "מלאכת מחשבת"
צריך הנפעל להיות בשלימות ולכן כשכותבביד שמאלו שאין
האותיות חשובות כ"כ כמו כשכותבבידימינו פטור ,משא"כ
בכל התורה כולה דלאבעייף "מחשבת" ה"ז כשר אפילוביד
שמאלוכשאיןהאותיותבשלימות כ"כ,ולכןהדין בגט ובסת"ם
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דבדיעבד כשר ,ולא קשה מהגמ'דידן דשלא כדרך בהנפעל הוא
חסרון גם בכל התורה כולה כנ"ל ,דבודאייש לחלק ב"שלא
כדרך" גופא וכמ"ש במל"מ הל'יסודי התורה פ"ה שהניח חלב
של שור הנסקל ע"ג מכתו הוה שלא כדרך כלל ומותר
מדאורייתא ,משא"כמכירה לשיטת הרמב"ם אסורמדאורייתא
אףדאינו לוקהכי גם זהאינו שלא כדרך כ"כעיי"ש,ועד"זי"ל
בעניננו שכלקושייתהאגלי טל לא קשהכיון דכאןאין זה כדרך
כללולכן פטור גם בכל התורה משא"כ כתיבהביד שמאל חסר
רקשלימות בהנפעללכן בכל תורהה"זכתיבהכו'.
עודיש לומר ,דהנה בראשונים כאן (בחי' הר"ן ובחי' ר"ד)
מבואר דב' הלשונותפליגי אם הדין דבעינן "כדרך" הוא רק
באיסור אכילה או גם באיסור הנאה ,וביאור הדבר הנה אכילה
הוה מעשהמסויימתשישבו כמה וכמהגדרים דרקעלידםיש
ע"ז שםאכילה ,כמודבעינן הנאתגרון דוקא ולא מספיק הנאת
מעיו (כדקאמררבייוחנןבחולין קג"ב ,וכן פסק הרמב"ס בהל'
מאכא"ספי"ד ה"ג)וכןיששיעורדכזיתבכדי אכילת פרס נקרא
אכילה ,וכן מצינו דאכילה גסה (אכילה כשהוא שבע כ"כ שקץ
באכילתו אושאינו נהנה ממנה) לא שמהאכילה,וילפינןבערכין
כג,א ,ממ"ש בשיירי המנחות" :בחצר אוהל מועד יאכלוה"
(ויקרא ו,ט)שצריכים לאכול באופןשאין זהאכילה גסהעיי"ש.
וכן אם אוכל חפץשאינו דבר מאכלאין זה נקראאכילהוכיו"ב,
ולכן סב"ל ללשון ראשון דרק באיסורי "אכילה" בעינן שיאכל
דרך אכילתו ,דאל"כ אין זה נקרא מעשה דאכילה ,משא"כ
באיסור הנאה דבזה לא מונח מעשה מסויימת ,אלא עצם
ההנאה הוא האיסור ,הנה בזהאין נפק"מ אם הוא כדרך הנאתו
או לא דלעולם חייב כיון דלפועל נהנה ,וע"ז חולק לשון ב'
דבעינן "כדרך" גם באיסור הנאהכיון דאפקיה רחמנא להאי
איסור בלשון "אכילה" (כמ"ש בחי' ר"ד) גילתה בזה התורה
דגם בהנאהבעינן כדרך דוקא ושלא כדרך פטור כמו שהוא
באיסוראכילה ,ובזה א"ש בהא דקאמרדבכלאי הכרם לאבעינן
דרך הנאתו דשםחייבאפילו אם נהנה שלא כדרך הנאתוכיון
ששם לא כתובלשוןאכילה ,ובזהפליגיב' הלשונות ,וא"שבמאי
דמסיק "וכ"ש אוכל חלבחי" דבאכילהודאיבעינן כדרך דוקא,
עיי"ש(ועי' גם ברש"י ד"ה איכא דאמרי דמשמעכן שהחידוש
דלשוןב' הואבאיסור הנאה,וכןבחי' הריטב"א).

ירו!ו*ה,לרלאג'כאווז  -ה'ר22שנ"ה
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ועפי,ז נגובן ג"כ דלא קשה קושיית

טל ,כיון דכאן

אייריע רקבנוגע למעשה"אכילה" בלבדהכאפגילישנת' ,דבזהבעייף

גדרים מיוחדים ,ואפילו ללשון ב' שכן הוא גם בהנאה ה"ז
משום דאפקה רחמנא בלשון אכילה ,וא"כאין זהשייך כלל
לשלאכדרך בכלהתורהכולה.
* **

לקם מחלוקתרש"י והרמב"ם הנמצאים בלקו"ש(גליון)

הח'יחולאלהכהווילרייו
בלמיךבישובה-תרומה
כ"ה,ב:

.1רש"י:לי,לשמי .לשיטתרש"י מאחר שההקדש הוא לשמי
 להקב"ה  -אע נפק"מ למה ההקדש ,ומותר לשנות מקדושהלקדושה .אבל הרמב"ם ס"ל דאין משנים מקדושה לקדושה.
ן לקו"ש חט"זע' .287-88
הל' תמורהפ"דהי"א.עיי
 2.מאת כל איש אשרידבנו לבו ...ע"ד הפשטאיןציווי על
נדבת המשכן אלא תלוי ברצון המנדב .אבל ע"ד ההלכה
הרמב"ם כתב הכלחייביםלבנות ולסעד בעצמן ובממונם אנשים
ן לקו"ש חט"ן ע'  429הע' 25
ונשים במקדש המדבר .עיי
ובשוה"ג.
כ"ה,ד:

רש"י :ארגמן ,צמר ממין צבע ששמו ארגמן .רש"י ס"ל
שארגמן הוא צבעבפני עצמו ,אבל הרמב"ם ס"ל שהוא צבע
ן לקו"ש חל"אע' .144
אדום .בהל'כלי המקדשפ"חהי"ג.עיי

יוםההילולאג' תמוז ה'תשנ"ה
-

י
7

כ"ה:1,

רש"י :שנעשה למשוחכלי המשכן המשכן לקדשו.עיי
ן פ'
תשאל,כו.
כ"ה ,ח:

 .1ועשולי מקדש...עיין

כ"ה ..ט.

ןפ'יתרוכ ,כא.
.2רש"י :ועשולשמיבית קדושה.עיי
כ"ה ט:

רש"י ,מקרא הזה מחובר למקרא שלמעלה הימנו ועשולי
מקדש ככל אשראני מראה אותך .רש"י ס"לשהציווי וע
שהואשולי
הרמב"ם
דווקא.

מ"ע
ס"ל
אבל
מקדש הוא על המשכן
כוללת כל הזמניםבין במדברבין בכניסתם לארץ,דהיינו דהוא
ציווי גם על בית המקדש .ריש הל' בית הבחירה.עין לקו"ש
חכ"וע' .170-71
כיה ,לא:

 .1רש"י :גביעי' ,הן כמין כוסות שעושין זכוכית ארוכין
וקצרים ...לשיטתרש"יהגביעיםהיו באופן של כוסות שעושים
מזכוכית וכו' .אבל הרמב"ם ס"ל שהיו ככוס ששוליים שלו
צרים,פיהן רחבושוליהן קצר( .פיה"מ מנחות ספ"ג .הל' ביה"ב

פ"ג ה"ט).עיין

לקו"ש חכ"אע'  164והש .2

 .2ועשית מנורת זהב טהור מקשה תיעשה את המנורה.

לשיטתרש"יע"ד הפשט הנרות לאהיו חלק מהמנורה אלאהיו

םההילולאג'תמוז  -ה'תשנ"ה
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צריכיםלהיות ממקשה אחת .אבל הרמב"ם ס"ל שמנורה הבאה
זהב תהי' כולה ככר עם נירותי' ותהי' כולה מקשה( ..בהל'
ן לקו"שחט"זע' 324והע'.6
ביהב"חפ"גה"ד,ה"ו).עי
כ"ה,לג:

רש"י :משוקדים :כתרגומומצויירים...
לשיטת רש"י השקדים היו רק מצויירים במנורה .אבל
לשיטת הרמב"ם היו השקדים מעשה מלאכה "שקדים
בעשייתן" .פיה""מ מנחות ספ"ג.עיי
ן לקו"ש חכ"וע'  188והע'
.41

כ"ה ,לט:

רש"י :שלאיהי'

לא(.)1

ן כ"ה,
משקלה עם כלכלי' אלא ככר.,עיי

כ"ןיג

:

ןפ' ויקהל ל"ת,
רש"י ,לאהיו סתומים כולם בקלעים...עיי

י"ח.

תצוה
כ"ז ,כ"א:

רש"י ...שתהא דולקת מערבועדבוקר .לשיטתרש"י הדלקת
המנורה היתה כליום בערב .אבל לשיטת הרמב"ם גם בבוקר

יוםההילולאג' תמוז  -ה'תשנ"ה
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ן לקו"ש
היומדליקים אותה ,הל'תמידיןומוספיןפ"גהי"ב.עיי
ח"וע' 229והע' .27
כ"ח ,ב:

רש"י; ...שהואחגורלךמאחוריו..כמיןסינר.
שיטת רש"י היא שהבגדים בביהמ"קהיו בגדר לבוש ובגד
ממש ,אבל הרמב"ם ס"לשהיו בגדרתכשיט .נפק"מ :בחושן אם
ן לקו"ש חכ"ו ע' 194
יש בו משום כלאים ומטמא במעים.עיי
ואילךוהע' .44
כ"ח ,כו:

רש"י.. :כמידת רוחבגבו של אדםויותר ...לדעתרש"י האפוד
הי' יכול להיות יותר רחב ממדת הגב של הכהן .אבל לדעת
הרמב"ם שכתב" :רוחבו כרוחב גבו של אדם מכתף לכתף",
משמע שצריך לביות בדיוק ולא יותר .הל' כלי המקדש פ"ט
ה"ט.עיין לקו"ש חכ"וע' 191ואילך.
כ"ח,ל:

רש"י :אורים ותומים .הוא כתב שם המפורש שהי' נותנו
בתוך כפלי החושן ...לדעת רש"י האורים ותומים הוא שם
המפורש או שמות הקודש שמנחים בתוך החושן והאפוד ,אבל
אינם מבגדי כהונה .אבל לדעת הרמב"ם האורים והתומיםהרי
ן לקו"ש
הם אחד מבגדי כהונה .הל' כלי המקשפ"י ה"י.עיי
חל"אע' 159-160והע' .29

,רםההילרלאג'רנמרז -ה'וניצנ"ה
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כ"ח ,לב:

רש"י ,לא יקרע.כדי שלא יקרע והקורעו עובר בלאו ..מזה
שרש"י למד שלא יקרעו הוא רק לימוד להכניס הלאו במנין
הלאוין ,ולא שהוא לאו חדש משמע שס"ל שאין חילוקבין
הוקרעמעיל אובגדי כהונה אחרים .אבל הרמב"ם ס"ל שבכל
כהונה הקורעם לוקה .רק אם קרע דרך השחתה אבל
בהגמדעייל אםקרעו לוקה בכלאופן .הל'כלי המקדש פ"טה"ג.עין
לקו"ש חט"זע' .333

בהטיבו אתהנרות...עיין

כ"ז ,כ"א ,ובלקו"ש חכ"אע' .219

 .1רש"י :בבואם אל אוהל מועד ,להקטיר שחרית ובין
הערבים ...רש"י כתב שבבואנ) הוא בכדי להקטיר כי ס"ל
שניקויהבזיכיןשהי' קודם הוא רק הכנה לעבודה ולאו עבודה
ממש .אבל הרמב"ם ס"ל שגם הטבת הנרותהוי עבודה ,וצ"ל
ן לקו"ש
ע"י כהן דווקא .הל' ביאת המקדש פ"ט ה"ו וה"ז.עיי
חכ"אע' 219-20והע' .35
 .2רש"י .. :להקטיר שחרית ובין
ההקטרה .הערבים ...לדעת רש"י
אבל לדעת הרמב"םהי'
העובדה הראשונה בבוקרהי'
ן לקו"ש
דישון מזבחהפנימי .הל'תמידין ומוספין פ"ו ה"ג.עיי
חכ"אע' 221והע' .42

תשא
ל ,טו:

יוםההילולא ג' תמוז  -ח'תשנ"ה
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רש"י ... :ועל אותה תרומה נאמר לכפר על נפשותיכם,
שהקרבנות לכפרה הם באים ..לדעתרש"י הכפרהשע"י מחצית
השקלהיא:שע"י מחיצת השקלקנו קרבנותציבור במשך השנה
שהם לכפרה .אבל לדעת הרמב"םאין בהמחצית השקל הכפרה
מקרבןציבור אלא מהצית השקל הוא קרבןבפני עצמו .ספה"מ

מ"ע קעא.
נפק"מ:כוונה המצווה .לדעתרש"י בשעתהנתינהצריךלכוון
שמטבעזוהיא לקרבןציבור ,משא"כ לדעת הרמב"םאיןצריך
לכוון בזה כלל מאחר שהואעניןבפניעצמו.עיי
ן לקו"ש חט"זע'
.384

ל,כו:

רשני ...:כל המשיחותכמין כ"ףיוניתחוץ משלמלכים שהם
כמין נזר ...מזה שרש"י מחלק בין כל המשיחות ומשיחת
המלכים רק בנוגע לאופן המשיחה משמע ,שלדעתו גם משיחת
מלכים נכללת בפ' שמן המשחה ,וממצוות עשייתו היא גם
בשביל משיחת דמלכים .אבל הרמב"ם כתב .ואין מושחין בו
אלא כהניםגדולים כלבו ...ומלכיבית דוד בלבד מונה למשחם
בשמן המשחה ,ומזה משמעשבעיקר הואבשביל משיחתכהנים.
פיה"מרישכריתות ,סהמ"צ מ"ע לב (אבל ראה לשונו בהל'כלי
ן לקו"ש חכ"וע' 246והע' .58
המקדשרפ"זוה"ז).עיי
לד,כ"ו:

לא תבשלגדי בחלבאמו.עייןפ' משפטיםכ"ג,יט.

,רםההילולאג' תמוז  -ה'תשנ"ה
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ויקהל
לה ,ה:

ןפ' תרומה
קחו מאתכם תרומהלהי כלנדיב לביביאה.עיי

כה ,ה(ב).

לח,יח

:

רש"י .. :כמצותקלעי החצר ...לדעת רש"יענין המסך הוא
סתימה (ולא חלק מפתח (שער) החצר) ולמד מהקלעים שענינם
סתימה אבל לדעת הרמב"םענין דלת בכלל הוא פתיחה (ולא

סתימה) דהיינו

שהדלת הוא חלק מהשער .הל' מזווה הפ"ו

וסה"ה.
נפק"מ.לענין מזוזה :אם נאמר שהדלת הוא חלק מהשער,
השערחייב במזוזה רק כשיש דלת שאן הוא שלם ,אבל משא"כ
אם נאמר שהדלת הוא רק סותם החלל שבפתחאיך חילוק אם
ן לקו"ש חט"ו.ע' .446-447
יש דלתאולא..עיי

פקודי
לט,לז:

ןפ' תרומהכה ,לא(ד).
את המנורה הטהורה אתנרותי'...עיי
מ .כחואילך:

יוםההילולאג' תמוז  -היתשנ"ה
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וישם את המסד הפסח למשכן .ואת המגבח העולה שם...
ויעלעליו את העולה את המנחה.ויקח את החצר סביב למשכן
ולמזבח .מזה שרש"י לא פירשמיד על סדר המקראות משמע
שס"ל שהם כסידרם,דהיינו שכל העבודות נעשו לפני הקמת
חצר אוהל מועד ,והסברהכי ס"ל שבגדר חצר אוהל מועד חל
ע"י הקמת המזבחלפני פתח אוהל מועד ,וקלעי החצר הם רק
כעיןתנאיוסימן ,אבל לא שהם פועלים חלות חצר אוהל מועד
(ובין עזרה) .אבל הרמב"ם כתב :עושים מחיצה אחרת סביב
להיכל  ..וכל המוקף במחיצה זו שהוא כעין חצר אוהל מועד
הוא הנקראעזרה ,משמעשבין חצר(ועזרה) חלע"י המחיצה של
ן לקו"ש
קלעי החצר סביב המובח .הל' ביהב"ח פ"א ה"ה.עיי
חל"אע' .218-19
* **

הגדר דמצוותחינוך
תתי משה

שמו9ללר

חי
שת
הלירבישיבה-

א .הנהידוע המחלוקת ראשוניםאי מצותחינוך הוא על האב
(לחנךבנו)או(גם)על הבן.
ששיטת רש"י (ברכות מח ).דקטן אפי' מדרבנן לא מחויב
דעליה דאבוה הוא דרמי לחנוכיה וכן הוא שיטת הרמב"ן
(במלחמת ברכות כ.):
ושיטת התוס' (שם מח .ד"ה עד שיאכל) דהחיובדחינוך הוא
עלהבןוכן הוא שיטתהר"ן(במגילהיט.).
והנה גרסיע במשנה (ברכות כ" ).נשים ועבדים וקטנים
פטורין מן הק"ש ומן התפילין"( ,נשים ועבדים משום שק"ש
ותפיליןהוי מצות עשה שהזמןגרמא).
ותוס':
ושםג"כפליגירש"י
דשיטת רש"י הוא דקטנים האמור כאןאפי' הגיעו לחינוך
והטעם דפטורין אף שהגיעו לחינוך מבאר רש"י "משוםדאינו
מצויתמידכשמגיעזמומ"ש".ותפיליו משום "שסתם קטןאינו
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יודע לשמור גופו שלאיפיח בה" (ובפשטות ההכרח לפירושו
(שהגיעולחינוך) הוא משוםסיפא דהמשנהע"ש).
ותוס' חולק וסובר שקטןשהגיעלחינוךחייבבתפילין וק"ש
והמשנהאיירי כשלאהגיעולחינוך(ובנוגעלסיפא דהמשנה ע"ש

בתוס').
וזהלשונו שלרש"י שם בד"ה קטנים"אפי'הגיעלחינוך לא
הטילו עלאביו לחנכו בק"שלפ שאינומצויתמיד כשמגיע ומן
"דלאיהטילו עלאביו" הוא לשיטתיה
ק"ש" ,ובפשטות לשון זה
דהחיובדחינוך הואעל האב.
ב .בשו"ע אדה"זסי' ע' (סעי' ב') מביא מחלוקת זו ,וז"ל:
קטנים פטורים מק"ש אע"פשיש בה קבלת מ"ש ,כמו שפטורים
משאר כל המצות והוא שלא הגיעו לחינוך ,וי"א שאפי' הגיע
לחינוך לא הטילו עלאביו לחנכו בק"ש וברכותיה לפי שאינו
מצוי אצלו בזמן ק"ש בערבוישן הוא בבקרוראוי לנהוג כסברא
הראשונה(ולד"החייבלחנכו בתפלה אםהגיעלחינוך)עכ"ל.
והנה דעת אדה"ז דהחיוב דחינוך הוא על הבן והבן נקרא
מחוייב בדבר (ון"לבסי' קפו "שמ"מ הואחייב מדברי סופרים
כמותועי' בלקו"שחי"זעמ' 234הע'  .26ועפ"ןצריךביאורהאיך
מתאיםלשון זה(עלאביו) עםשיטתודהחיוב הואעל הבן!
(ואע"פ שגם השיטות דסוברים שהחיובדחינוך הוא על הבן
מודיםדיש לאבחיוב ג"כ אבל א)החיוב דאב הוא רק להשתדל
שהבןיקיים החיובדחינוך (להיותרגיל במצות וכו') שישעליו
(עלהבן),ועיקרחיובדחינוך הוא על הבן .ב)אפי'אינימא שיש
מהאבחיובג"כ כמו הבןידועדיוק לשונו של אדה"ןועדייןהיה
צריך לכתוב "שלאהטילועלהבן" ג"כ בהתאםלשיטתוכנ"ל).
ג .ולפום ריהטאהיה נראה לתרץובהקדים:
שאפשר לומר שמחלוקתזו(ביןרש"י לתוס') אם קטןשהגיע
לחינוך פטור מק"ש אם לאותלוי במחלוקת(בין רש"י לתוס')
אם קטן נקראמחוייב בדבר אםלא.
דשיטת רש"י דמצותחינוך הוא על האב לכן בק"שמכיוון
רהבןאינומצויתמיד לאיכוליםלחייב את האב.
אבללשיטת התוס'שהחיובדחינוך הואעלהבןמאיאיכפת
לןדאינומצויוכו' כאןהרימחייביםהבןעצמו.
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ועפ"זיש לבארלשון אדה"ז דנה שהעתיקרש"י כלשונו הוא
משום דשיטה זו (דקטן שהגיע לחינוך פטור מק"ש) סובר
דהחיוב הוא על האבולנן פטור מלחנכו בק"ש אף שהקטןהגיע
לחינוךוכו'.
ואדה"ז מכיון שפוסק דראוי לנהוג כסברא הראשונה (אף
ך הואעל הבן *
דספקדרבון לקולא)לכן סוברדההיובדחינו
אבל ביאור זה הוא דוחק דאם נקטיע כסברא זו (דרש"י)
דאינומצויתמידדישן הוא בבקרוכו',אפי' אםסובריםדהחיוב
דחינוך הוא עלהבן לאהיינומחייבים אותודישןוכו'.
ועכ"פ יוצא דהמחלוקתאי קטן שהגיעלחינוך פטור מק"ש
לכאורהאינותלוי בהמחלוקת עלמיחיובהחינוך (אלא כמ"ש
רש"ידאינו מצוי ובירושלמי אסמכוהו אקרא ,ותוס' מהראיות
שמביא מבבלי דלא אומרים סברא זו וכו') וא"כ הדרא קושיא
לדוכתא מדוע העתיק אדה"ז לשונו של רש"י שלכאורה אינו
מתאים עם שיטת אדה"ז בשולחנו.
ד .והביאור בזה ע"פ מ"ש בלקו"ש חי"ז (עמ'  233ואילך)
דשואל שם עלהני שיטותדסובריםדהחיובדחינוך הוא על הבן,
האיךיכוליםלחייב קטן(אפי' מדרבנן) האאינו בר דעת!
ומבאר שם ע"פ מה שמצינו בהכשר מצוה דמכיון שא"א
לקיים המצוה רקע"י מעשה זה חל ע"ז ג"כ גדר וחשיבות של
מגוה ועד שדעת ר"א(ברישפ' ר"א דמילה) דהכשר מילה דוחה
שבת כמעשה המילה עצמהוכו'.
וכאןבחינוך הוא לא רק הכשר אלא כל המצוה על האב הוא
שהבן יעשה (ויהא רגיל במצווה וכו') א"כ באמת כו"ע מודי
דחייבו חכמים רק האב(דחיובאלדרדקי?כדלעיל) ורק הרמב"ם
ותוס' סובריםדמכיון שכלהחיוב הוא שהבן יעשהוכו' לכן מה
שהבן עושה יש ע"ז גדר מצוה ועוד שנקרא שבא מבר תיובא
(ולכן כשהאב מחוייב רק מדרבנן יכול הבן להוציאו וכו'(עי'
בסי'קפ"ו)) ע"שבאריכות.
ועפ"זיבואר ויומתקלשונו הזהב של אדמה"ז שנקט בדוקא
הלשון "לא הטילו עלאביו" דלא רק דלשון זהאינו בסתירה
לשיטתו אלא דווקא לשון זו מתאים מכיון שהחכמים רק
מטילים חיוב על האב כדלעיל וגה שהבן נקרא מחוייב בדבר
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ומבאר שטעם א' מתאים ש"פ שיטת הטור שאםאביו רשע
אינו מחוייב בכבודו .אבל לא יותאם לשיטת הרמב"ם שגם
ברשעחייב לכבדו ולכןיש את הטעם הב' והמכוון הוא שתרח
היה בגדר תלמיד לאברהם (לאחר שעשה תשובה) והוא עפ"י
שיטת הרא"ש שבנו והוא רבו "יעמדו זה מפני זה" והיינו
בפרהסיאועד"ז מביא מהר"מ רוטנבורג "שמיום שעלה לגדולה
לא הקבילפניאביו ולא רצהשאביויבואאליו".
וקשהלי :טעם הא'אינו מתאים להרמב"ם כנ"לומביא טעם
הב' אבל גם הוא לא מתאים לשיטת הרמב"ם וא"כ מה
הרווחנו? והרי בהערה  65כותב שב' פסקי הרמב"ם אלו :א'
שחייב בכבודאביו ב' שבנו והוא רבוחייב גם בפהרסיא בכבוד
אביו ,הםלשיטתיהשבכיבוד אבאין נפק"מ המעלותומדריגות,

וצ"ע.
אבל י"ל שב' הפסקים חלוקים בענינם ואין זה מתאים
לשיטתו שב"אביו רשע" היינו חסרון באב העושה פטור בדין
כיבוד אבואילו "בבנו והוא רבו"היינו מצותכיבוד רבו ומצות
כיבוד אבכוהעדיף,וגם אםבנידוןהשנישכיבוד אבידחהלגמרי
כיבודרבו,ולפי"זניחא.

ב) במש"כ שם בהערה

69

נראה שלדעת הב"ח בשיטת

הרמב"ם ג' גדרים הם א' צנעאבינו לבין אביו שבודאיחייב
בכבודאביו.ב' פרהסיאבינווביןאביוחייבג"כ (דלא כהטור).ג'
צנעא -אבל לאבינולבין אביו ואןאינוחייב וכך נהג אברהם
אבינו שהיה באופן הג' ,אבל הרבי לא הלך כאן בשיטת הב"ח,
ואוליכי אברהם היה כ"כ מפורסם בדורו שלא היהשייך אופן
הג'ואולי כהר"מ מרוטנבורג שמכיון שעלה לגדולהאינו ככל רב
ואינושייך אצלו אופן הג' ולכן היתה הנהגתו סייעתא לדעת
הרא"ש ,ודו"ק.

ואולייש להוסיף שהב"י שהקשה על הר"ן מגמ' דילן לא
תירץ כהב"ח דהוהבצינעא ,מכיון שגם אצלר' טרפוןאין גדר

צינעא.
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לאוהניתק לעשהבב"יוב"י

ית'
י
יר
ו"
זמ
לל
הרת
לב
יי
יש
לי
אב
י-
פסק הרמב"ם בהל' חמץ ומצה פ"א ה"ג דאם קנה חמץ
בפסחאוחימצובידיםלוקה,כיוןשישכאן מעשה.
)
ד
ו
ע
ו
והקשו המפרשים (מל"מ ,הגר"ח על הרמב"ם
דאיך
כתב הרמב"ם דלוקה,הריהוי לאו הניתק לעשה דתשביתו ,וכל
ן מהשתירצו שם).
לאוהניתק לעשהאינו לוקה(ועיי
ואולי אפשר לבאר ע"פ ביאור כ"ק אדמו"ר בשם
ז קדושיםא':
הראגאטשאבער בלקו"שחי"
דהנה הרמב"ם בנוגע ל"לא תגזול" ו"לא תגנוב" במקום
להחשיבו בכלל דלאו הניתק לעשה החשיבם בלאו שניתק
לתשלומים.
ובביאור פשר הדברים כתב הראגאטשאבער שלאו הניתק
לעשה עובר העבירה רק בשעת מעשה העבירה ,וממילא
כשהתורה נתנה עשה לנתק ולתקן הלאו,חייבים לומר שהתיקון
חל למפרעעל מעשההעבירה.
משא"כבנוגעלגניבהוגזילה ,כלזמן שעוד לאשילם,עובר על
העבירה בכל רגע ורגע ,והיא פעולה נמשכת .וממילא ברגע
שמחזיר הגניבה או הגזילה הוא רק לאו שניתק לתשלומין -
בהווה שמכאן ולהבא לא יעבור עוד (נפסק הפעולה נמשכת),
אבל לא מתקן הלאו שכבר עבר ,ע"כ תוכן ביאורו (ועי"ש שם
בארוכה).

ולפי"זאוליי"ל שכן הואבנוגעלענייננושמכיוון שהלאודב"י
וב"י ,כלזמן שמחזיק בחמץעוברעלי',והוי פעולה נמשכת ,לכן
אי אפשרלי' להרמב"ם להחשיב העשה דתשביתו כלאו הניתק
לעשה.
ולכן אם קנה בפסח או חימצו בידים לוקה דהרי יש כאן
י לאהוי בכלל דלאו הניתק לעשה.ויש להאריך בכל
מעשה,כ
זה.
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חמירת
אפי' קלשבקליםוכו'מומרים נפשם

הרביודשןמ-ויל
בדויכםנכ-ידוע מ"ש בתניאפי"ח ש"אפילו קל שבקליםופושעי ישראל
מוסרים נפשם על קדושת השם על הרובוסובליםעינויים קשים
שלא לכפור בה' אחד" ,ומבואר שם שמקור הדבר הוא מבחי'
החכמה שבנפשוכו'.

והעירני חכם אחד ,דלכאורה צ"עמהידוע ,שבזמןבית ראשון
נכשלו רבים בחטא עבודה זרה מחמת יצרא דע"ז ,ורק לאחר
שבאו חכמים והתפללו על זה אז בטל היצר דע"ז וכו' (ראה
יומא סט .ב .סנהדרין קב ,ריש ע"ב) .ולכאורה,איך מתאים זה
עם המבוארבתניא כאן ,שמצד הנפש האלקית האדם (על הרוב)
אינויכוללכפור בה' אחדוכו'.
אפשר לומר ,דכ(כיון שהי' אז "יצר הרע" מיוחד על
ו
חטאאוזלהי ,לאהי' זה בכלל"קידוש השם".היינו ,שמצדאותויצר
הרע,הי' נדמה לאדם החוטא בחטא עבודה זרה ,שאינו נפרד
בזה מאחדותו ית' ,וכמבואר בתניא פכ"ד בענין הרוח שטות,
שהרוח שטות היא שחושב שע"י שאר עבירות אינו נפרד
מאחדותו.
ואםכנים הדברים,אולי זההי' אחד הדברים שפעלו חכמים
ע"י תפילתםשביטלו ליצרא דע"ז דאזהי' היצריכול לפתות את
האדם לחשובשאין בעבודה זרה משום דבר שמפריד מאחדותו
ית',ולאחרי שבטלוהו ליצראדע"ז,אזיאפילו קל שבקליםאינו
עושה דבר להפרד מאחדותו .נאבל פשוטשאין זה פשטותשין
י מהמשךבעניןיצראדעבירה שלאהיויכולים למצוא
הגמרא,כ
מוכח שהתפילההיתהעל עצםהרצוןלחטוא].
ביצה

30

,רםההילולאג' תמוז  -היתשנ"ה

ועודיש לומר (בפשטות יותר) ,שזהתלוי במחשבת האדם
העובר על חטאע"ז ר"ל .דבאותו הזמן(לפני שביטלוהו ליצרא
דע"ז) לא חשב האדםשע"י חטא זהיהי' נפרד מאחדותומאינה
שיהי') ,ורק בזמננו ,שבו מדבר רבינו הזקן בתניא ,הרי
פשוט שאצל כ"א שע"זענינההפירוד מאחדותו.ואולי זהו גם
י
הביאור בזהשהמיעוט(כמובן מלשוןהתניא שם שזהו רקעלפ
רוב)עדייןיכולים להיכשל בזה,שיהו משום שאצל מיעוט זה
אינוניכרונרגש שחטא זהישבו משוםפירוד מאחדותוית'.
ועצ"עבזה.

אוי

***

*ג*עיו*
נ
י
הערה בשו"ע ארמוה"ז הל' שבת
הרבהלליאלררוענבלרבו
ברריהןב- (.

עיי
ך בשו"עאדכעייר הוקך הלכות שבתסימן שח סעיף כ"ח,
וז"ל :כל השברים האסורים בטלטולאפי' אותם שאינםראויים
לשום מלאכה אם הםמונחים במקוםשיכולים להזיקכגוןכלי

זכוכית שנשברו על השולחן או במקום שהולכים מותר לטלטל
השבריםכדי לפנותם שלאיזיקו בהםרבים שבמקום היזק הגוף
של רבים לא גזרו על איסור מוקצה ואפילו על איסור טלטול
בכרמלית כמו שיתבאר ,עכ"ל.
ועיי
ן שםבסעיף מ"ט ,וז"ל :קוץ המונח בר"ה מותר לטלטלו
פחות מד"א עד שיסלקנו לצדי ר"ה ובכרמלית מטלטלו כדרכו
אפילו הרבה בעקירה א' מפני שיש לחוש שמאיזוקו בה רבים
ובמקוםהיזקרבים לאגזרו על שבות טלטול ד"א בכרמלית או
פחות מד"א בר"ה וטלטולמוקצה,עכ"ל.
ועיי
ך בשו"ע סימן שח סעיף ו ,ברמ"א וז"ל :ואם נשברו
במקום שיכולים להזיק כגון זכוכית שנשברה על השולחן או
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במקום שהולכים מותר לטלטלכדי לפנותם שלאידוקו בהם,
עכ"ל.
אבל אין הרמ"א מזכיר שזהו דווקא במקום שחוששים
להיזקדרבים ,כמו שכבתאדמו"רהזקן.
ועיין שםבסעיףי"ח במחבר ,ושל :קוץ המונח בר"ה מותר
לטלטלו פחות פחות מד' אמות ובכרמלית מותר לטלטלו משום
דחיישיע שמאיזוקו בו רבים ובמקום הזיקא דרבים לא גזרו
רבנן שבות ,עכ"ל.
וגם כאןיששינוי מלשונו שלאדמוה"זבסעיף מ"ט ,הנ"ל.
שאדה"זמסייםבסעיף מ"ט" ,ובמקום היסק רבים לא גזרו
על שבות טלטול ד"א בכרמלית או פחות פחות מד"א בר"ה
וטלטול מוקצה".
משא"כ המחברשסיים "ובמקום הזיקאדרבים לאגזור רבנן
שבות".
אבלאינו מפרש איזה שבות .ויש מקום לפרש שכוונתו רק
לשבות טלטול ד"א בכרמלית ופחות פחות מד"א בר"ה.
אבל טלטול מוקצה בלבד,אולי גם שלא במקום שיש חשש
היזקדרבים דווקא ,גםכן מותר.
ועיין שם במשנה ברורה ס"קעז בד"ה ובמקוםהזיקאדרבים
וכו' ,וז"ל :והא דאיתאלעילבס"ו בהג"ה שאםיששבריזכוכית
בבית מותר לסלקו ולפנותו אף שסתם ביתאין מצוי בו רבים
כ"כ שם הוא רק איסור מוקצה ,ואיסור טלטול ד"א בכרמלית
או בר"ה פחות מזה חמור מזה[כן מצדד הפמ"ג] ,עכ"ל.
שלפ זה נמצא שאדמו"ר הזקן פסק בשולחנו שלא כדברי
המחברי והרמ"א ,וגם לא הביא דבריהם אפילו בלשון ויש
חולקיםאווישאומרים וכדומה.
ן בספר דרךהחייםונתיבהחייםסימן סהסעיף ח ,וז"ל:
ועיי
מותר לטלטל מוקצה במקום הזיקא דרבים כגון קוץ או גחלת
המונח בכרמלית ...וכןשברי זכוכית מותר לסלק מן השולחן

כדי שלאיוזקבהן(סי' שחסעיף1וסעיףי"ח),עכ"ל.
ולפי הנזכר לעיל ,שזה לכאורה שלא כדעת אדמו"ר הזקן
בשולחנו,צריךעיון ,למה לאהעירבנתיבהחייםעלזה ,כדרכו.
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ירו! הה,לרלאג'וגמוז -הירנשנ"ה

ן קצתבלשונו שלאדמו"ר הזקןבסעיף כ"ח הנ"ל:
וצריךעיו
"שנשברו על השלחן או במקום שהולכים ...שלאיזיקו בהם

רבים".

ולכאורה"השולחן" הוא לא מקום שלרביםדווקא ,ואדרבה
בדרך כללאינו מקוםרבים.
וכלשון המשנה ברורה הנ"ל" :שסתםביתאיןמצויבו רבים
כ"כ".

יכולים לתרץ שכוונת אדמו"ר הזקן הוא לשלחן שכןמצויבו
רבים ,אבל קצת דוחק לפרשכן.
ן בספר שמירת שבת כהלכתה פרק כהסעיף ח ,ס"ק מב,
ועיי
וז"ל :שמעתי מהגרש"זאויערבך שליט"אדמכיוןשמצינו בכמה
מקומות בש"סדרביםהיינו שלושה ,מסתבר שבדרבנןיש להקל
בכה"גדשכיחהיזקאעכ"ל.
ואולי אפשר לתרץ בזה לשונו של אדמו"ר הזקן הנ"ל .אבל
אין זה מתאיםבלשונו של המשנה ברורה הנ"ל "שסתםביתאין
מצויבורבים כ"כ".
שאםרבים הוא רק שלושה,בוודאימצוי זה בסתםבית.
ן שם בספר שמירת שבת כהלכתה ,וז"ל :במקום
ועיי
שמצויים אנשים מעטים בלבד  ...וקיים חשש להיזק בגופם
מותר לטלטל בו מוקצה כלאחר-יד  . . .אבל לעבור על שום
איסור אחר -לאהתירו ,עכ"ל.
ומציין שם בס"ק מאלעייןבסימן שח במ"ב ס"קעז.
ולאהבנתיכוונתו בזה.
שאדרבה שם משמע שמותר לטלטל מוקצה גם שלא במקום
היזקדרבים אם הוא במקוםהיזקדיחידכמו סתםבית.
ואינומזכיר שם שוה רקעלידי טלטול כלאחריד.

ידםההילולאג' תטוו ה'תשנ"ה

-
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שונות
מאיפהמתחיל הבעלקורא לקרוא"שני" בפרשתדברים

אי
החיואיור
תלמידבישיבה-בסה"ממנהגי חב"דע'  ,31איתא :בפרשתדברים -הקריאה
לכהן מפסיקין פסוק אחדלפנישני,בכדי שלא להתחיל פרשה
שני' בפסוקאיכה.
ובשוה"ג שם :בפרשת דברים :כךנוהגים בביהכנ"ס של כ"ק
אדמו"ר(מהוריי"צ)נ"ע-ויבל"ח -כ"ק אדמו"רשליט"א.

ותימה שמעשה רב פוקוחזיכו' שהבעל קורא דכ"ק אדמו"ר
הרבמרדכי שוסטערמאן ע"ה -לאהי' מפסיק פסוק אחד קודם
מנכדיוכמ"פ)..
(כך

שמעתי

ועודיש להעיר מספרו שיצא לאור ר"חסיוןתשנייג -קיצור
כללי הדקדוקע'ל'(סעיי"א) שהעתיק מכתבמהרי יעקב לאנדא
ז"ל הבעל קורא של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע .לברר מנהג
חב"ד בקרה"ת פ' דברים (שבת חזון)כו'ויען (בכוכוזב) כו' שום
שינוי לאהיו עושים כו' בקריאת הפרשהוהיו מתחילים איכה
אשאלבדיבלי שוםשינוי.

*3ולהעיר שסה"מ מנהגי חב"ד י"ל לראשונה בתשכ"ו(עי'
הפתח דבר)ושמעתי מא'נכדיו שאמר שקרא לל"ט שנה (לכ"ק
אדמו"ר) ועוד שמעתי ממקור א' נאמן שפסקד' שבועות קודם
ה"כ"ן אדרהשני" (תשנ"ג) שלפ"זיוצאשהי' בעל קורא משנת
תשי"דואילך -וא"כאין לומרדהרי'שינוי מנהג בשנות הבעל
קוראן.

לזכות

החתןהתמים הרביוסףשי'
וב"ג מרת נחמהדינהתי'
עזאגוואי
לרגליוםנישואיהם בשעטומ"צ
י
'מיון ה'תשנ"ה

נדפםע"י משפחתםשיהיו

לעילוי נשמה
התמים הקדוש אברהםאליעזרהי"ד
בן הרה"ח הרה"ח ר' משה פסחשי'
גאלרמאן
נרצהבימיעלומיובןי"ז שנה
ז"ךפיון ה'תשל"ז

ת.נ.צ.ב.ה.
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לחיזוק ההתקשרותלנשיאנו
פ"ק אדמו"רזי"ע

