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דבר המערכת
אנו שמחים להציג לפני הקהל של שוחרי התורה את גליון החדש של "אור
המזרח" .גליון זה ,כקודמיו ,מכיל מאמרים תורניים מגוונים בגפ"ת ,הלכה ,אגדה,
מחקר ועיון .כמה מהמאמרים מהווים המשך לאלה שפורסמו בחוברות קודמות
של "אור המזרח" .תגובות למאמרים שהופיעו בעבר ועוד כמה מילי מעלייתא
קצרים נכללים במדור "תגובות וזוטות" .והעולה על כולנה ,ראינו לנכון לכלול
בגליון זה מפתח מפורט לכל גליוני "אור המזרח" מאז שנת תשמ"ז ,שנת הופעת
המפתח הקודם.
הגליון הזה הינו השביעי היוצא מתחת ידינו כעורכי כתב-עת זה מאז שנכנסנו
לתפקיד בשנת תשס"ג ,על פי בקשת ידידנו ,הרב שמחה קראוס שליט"א ,הנשיא
דאז של הסתדרות המזרחי-הפועל המזרחי בארצות הברית .חז"ל כבר לימדונו כי
"כל השביעין חביבין" )ויקרא רבה כט,יא( .כן ידועים דברי המהר"ל מפראג
שהמספר שבע מורה על שלימות )ראה ,למשל ,אור חדש עמ' צג( .אם כן ,בהגיענו
לסיום "שבוע שלם" של חוברות ,ברצוננו לברך על המוגמר ,להודות לנותן התורה
על שזיכנו להגיע עד הלום.
תקוותינו מראש היתה להמשיך להוציא לאור כתב-עת תורני רציני שיהווה במה
הפתוחה להגיגי תורה מפרי עטם של גדולי תורה ,תלמידי חכמים מובהקים ,בני
תורה השוקדים על לימודם ,וגם לגדיים בעולם התורה העתידים ליהפך לתיישים.
את שורות החוברת פתחנו למחברים שונים מכל גווני הקשת של עולם התורה
הכא והתם ,וכשם ששונים בפרצופיהם כך שונים הם בדעותיהם ובסגנון כתיבתם.
שמחתנו במה שהושג מהולה בצער הפרידה .לאחר ששקלנו את הענין מכל
ההיבטים ,החלטנו לסיים את שירותינו כעורכי "אור המזרח" בעיקר עקב עומס
עבודתנו היומיומית בהוראת התורה לתלמידינו .אנו תקווה ש"אור המזרח" ימשיך
לראות אור ולהאיר גם להבא ,ושיימצאו לשם כך אנשים מתאימים להמשיך את
המסורת המפאורת בת למעלה מיובל שנים של כתב-עת זה.
אנו מודים מקרב לב לכל המחברים שתרמו במשך השנים מפרי עטם לכתב-העת
המחודש ,וכן לכל אלה – הן במשרד של המזרחי הן במפעל הדפוס – שדאגו
לפרטים הטכניים הכרוכים בתהליך ההוצאה לאור .יתברכו כולם מן השמים.
בברכת התורה והמצוה,
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הקרבת מוספין במדבר
 
נולד בעיר בענדין בפולניה והיה מזרע הגאון ר' נתן שפירא בעל מגלה עמוקות
האבדק"ק קראקא ומזרע הגאון ר' דוד אפענהיים אבדק"ק פראג .נסמך להוראה
מהגאון ר' שלום מרדכי הגאב"ד דבערז'אן בעל מח"ס שו"ת המהרש"ם.
היה המורה הראשי בבית אולפנא "אהבת תורה" בעיר לייפציג במדינת גרמניה
שנוסד ע"י הגאון ר' דוד פעלדמאן בעמח"ס עיר דוד על קיצור שו"ע ,ספר שימושה
של תורה ,ספר לב דוד ,שו"ת בד' חלקי השו"ע ,ושאר ספרים .הרב פאטאק הרביץ
תורה לעדרים והעמיד תלמידים רבים מקשיבים לקול הורים ומורים וגדיים נעשו
תישים בעלי קרנים גודרי גדר ועומדים בפרץ .בשנת תרצ"ז כשהתחלתי ללמוד
גמרא זכיתי שהוא היה הרבי שלי והרבה השפיע עלי .רשום בזכרוני שבזמן שעזבנו
את העיר בשנת תרצ"ט וביקרתיו בביתו לקבל ברכת פרידה ברך אותי וצוה עלי
ללמוד תורה בהתמדה והבטיח לי שבעזהי"ת אצליח.
יצאנו מלייפציג כארבעה חדשים לפני פרוץ מלחמת העולם השני' ובמשך כל
השנים חשבתי שהוא נשאר בלייפציג ונהרג ר"ל על ידי רשעי הנאצים הארורים.
אולם השנה קיבלתי את ספרו "גינת הביתן" שנדפס במנשסתר במדינת אנגליה ואז
נודע לי שבעזהי"ת ניצל מגיא ההריגה .אחרי הרפתקאות שונות שעברו עליו
בגרמניה כיתת את רגליו למנשסתר ובשנת תש"ד הדפיס שם את ספרו .הספר
הוכתר בהסכמות מגדולי הרבנים  -הגאונים האמיתיים  -הרב יחזקאל אברמסקי,
הרב משה יצחק סג"ל ,הרב דוד פעלדמאן ,הרב משה אליהו רוגוזניצקי ,ועוד .כולם
שיבחו את הספר שנמצאו בתוכו פנינים יקרים שמיוסדים על אדני פז ומקורם
בהררי קודש.
הרב פעלדמאן עזב את לייפציג בשנת תרצ"ד לקבל את הרבנות בקהל דמחזיקי
הדת במנשסתר וכשחזר ללייפציג לביקור קצר בשנת תרצ"ח וביקר גם את הישיבה,
שמעתי איך ששוחח בד"ת עם הרב פאטאק .אני זוכר שפלפלו בענין אם הקריבו
מוספים במדבר אבל מפאת שהוינא טליא לא הבנתי אף מלה אחת מפלפולם.
ומאוד הדבר מעניין שכאשר פתחתי את הספר "גינת הביתן" ,תיכף ומיד מצאתי
שם לשמחתי מאמר קטן על אותו הענין .כמעט בטוח בעיני שבזה כבר פלפלו אותם
שני הגאונים אז בשנת תרצ"ח ותודה לקל שלאחר זמן של ס"ז שנים זכיתי להבין
מה שאמר בזה מו"ר זצ"ל עוד בשנת תרצ"ח .יהא זכרו ברוך .תנצב"ה.
* * *
הרמב"ן בפרשת אמור עה"פ מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי
קודש )כג,ב( כתב וז"ל ,ואמר בסוף הפרשה אלה מועדי ה' אשר תקראו
אותם מקראי קודש להקריב אשה לה' עולה ומנחה זבח ונסכים ,אבל לא
האריך לבאר המוספים שלא רצה שינהגו להם במדבר .ואחרי שמנה באי
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הארץ בחומש הפקודים וצוה לאלה תחלק הארץ ביאר המוספים כולם
בפרשת פנחס שיעשו אותם בארץ מיד ולדורות .ע"ש .וכ"כ בפרשת פנחס
עה"פ צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי )כח,ב( כי
במדבר לא הקריבו המוספים .ורבים ראו כן תמהו מגמ' ערוכה במנחות
)מה (:דאמר ר"ש הלכה כדברי בן ננס דכל האמור בחומש הפקודים קרב
במדבר ומבואר בהדיא דלא כהרמב"ן .וכן תמהו מזבחים )קא (:דביום
השמיני למילואים שהיה בראש חודש ניסן הקריבו את השעיר של ר"ח
הרי דהקריבו מוספים במדבר.
וראיתי בס' גינת הביתן מהרב יהודה הלוי פאטאק זצ"ל שכתב
להטעים את שיטת הרמב"ן עפי"מ שהעירו האחרונים דבמדבר לא שייך
הענין דטומאת מקדש וקדשיו דאיתא בפרקי דרבי אליעזר )פרק מד( דכל
ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר כל מי שהיה צריך טבילה אם נטמא מיד
היה הענן מפליטו חוץ למחנה ישראל וא"כ כיון דמוספין היו באין לכפר על
טומאת מקדש וקדשיו כדאי' בשבועות )ב (:שפיר דלא היו נוהגין מוספין
במדבר .וכן משום אכילת קדשים בטומאה נמי ליתא בחוץ למחנה
דכשפלטו הענן חוץ למחנה ישראל נפסלים ביוצא עכת"ד .ולפי"ד י"ל
דשאני שעיר דר"ח דאי' בשבועות )ט (.דאמר הקב"ה שעיר זה יהיה עלי
כפרה על שמיעטתי את הירח ושוב י"ל דאף דבמדבר לא הקריבו מוספים
שבאים לכפר על טומאת מקדש וקדשיו מ"מ שפיר דהקריבו מוסף של ר"ח
שמכפר גם על מיעוט הירח .ובאמת כדברי גינת הביתן שו"מ באמבוהא
דספרי על הספרי זוטא בפרשת פנחס ,ע"ש.
ולענ"ד הקלושה נראה דקרבן מוסף הוא חובת היום דשבת ורגלים
ור"ח גם באופן דלא יתכן שום חטא דטומאת מקדש וקדשיו ,דיומא הוא
דקא גרים לחיוב המוספין ואין החטא דטומאת מקדש וקדשיו תנאי בחיוב
דהקרבת מוספין .רק דעובדא היא דאם מקריבין המוספין לחובת היום שוב
המוספין פועלין בכפרת החטא דטומאת מקדש וקדשיו אבל עיקר החיוב
נתהוה מפאת היום דשבת ורגלים ור"ח .ופשוט דרק בחטאת יחיד יתכן
לומר דהחטא גורם להבאת החטאת.
ובביאור שיטת הרמב"ן אולי י"ל בהקדם פלוגתת ר"א בן עזריה
וחכמים בברכות )ל (.דראב"ע אומר דאין תפלת המוספין אלא בחבר עיר
ופירש"י דלא תקנוה אלא בצבור אבל לא ליחיד וחכמים אומרים בחבר עיר
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ושלא בחבר עיר .ואולי שיטת ראב"ע דכיון דתפלת מוסף כנגד קרבן מוסף
תקנוה וכמש"כ הרמב"ם )הל' תפלה פ"א ה"ד( וקרבן מוסף ה"ה קרבן צבור
להכי ס"ל דתפלת מוסף טעונה צבור .וכזה כתב הפנ"י שם דבשאר תפלות
כל יחיד מתפלל משום דאבות תקנום וכדאי' בברכות )כו (:אלא
דלאסמכתא בעלמא אסמכינהו רבנן אקרבנות משא"כ מוספין דלא נתקנו
כלל אלא משום קרבנות ומש"ה אין מתפללין אותם אלא ע"י צבור שהרי
המוספין ק"צ הן .ועיין במאירי שם דתפלת מוסף שלא היתה תקנת יחיד
כלל שהרי לא מתקנת אבות היתה אין חיובה הבא מצד רבים אלא לרבים
דהיינו צבור.
ואם כנים הם דברינו יש מקום להסביר בזה מש"כ הרמב"ן דלא
הקריבו מוספים במדבר דהנה באבני נזר )או"ח סי' שיד( ביאר מש"כ
המהר"ל מפראג דענין ערבות שקבלו ישראל עליהם בשעה שעברו את
הירדן ובאו לא"י הוא מחמת קדושת הארץ שעושה את השוכנים עליה
כאיש אחד מאחר דהיא ארץ המיוחדת לישראל והארץ מצרפן להיות
אחד .וכתב האבנ"ז דזה נרמז בדברי הגמ' בהוריות )ג" (.הני הוא דאיקרי
קהל אבל הנך לא איקרי קהל" דבני חו"ל נחשבים כל אחד לעצמו והם
כיחידים .ועיין בירושלמי בב"ק )פ"ז ה"ט( עה"פ ירושלים הבנוי' עיר
שחוברה לה יחדיו ,עיר שמחברת ישראל זה לזה ,ע"ש .וכ"כ הרמב"ם )הל'
שגגות פי"ג ה"ב( דאין משגיחין על יושבי חו"ל שאין קרוי קהל אלא בני א"י.
ועיין במאירי דאם עשו רוב יושבי א"י על פיהם אפילו לא היה אלא שבט
אחד ויש רוב צבור בחו"ל הרי הן בדין קרבן צבור שאין יושבי חו"ל בכלל
קהל .ועיין ברמב"ן שהובא במגיד משנה פ"ג מהל' תעניות שאין נשיא
בחו"ל וגזירתן גזירת הדיוטות וה"ה ביחידים] .ועי' בשיטת ריב"ב שעל
הרי"ף בברכות )ל .בדפיו([.
וכבר כתב הצפנת פענח דרק בא"י שייך המושג של צבור וכגוף
אחד הם וחל שם וחפצא של ציבור עלייהו אבל בחו"ל אף שנעשה ע"י
רבים אין כאן חלות דצבור ונדונים כיחידים העושים בשותפות .ועיין
בברכות )נח (.דאין אוכלוסא בבבל .ולפי"ד הצ"פ הביאור הוא דרק בא"י
מתלכדים היחידים לגוש אחד וחל שם וחפצא דאוכלוסא .ועיין בתוס' בע"ז
)כא (.דס' רבוא בחו"ל הוי כמו כיבוש יחיד ,ע"ש.
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וכן משמע ברמב"ם בפיה"מ בבכורות )פ"ד מ"ג( דבני א"י יכולים
למנות ראש ישיבה לפי שבני א"י הם הנקראים קהל והקב"ה קרא אותם
"כל הקהל" ואפילו היו עשרה אנשים ואין משגיחין לזולתן שבחו"ל .וכן
משמע ברמב"ם בספר המצות )מצ' קנג( שאם חלילה היו בנ"י נעדרים מא"י
לא היה מתקיים חשבון העיבור וקידוש חדשים ועיבור השנים ורק עי"ז
שיש כל פעם קהל בא"י והתורה קראה אותם "כל הקהל" מתקיימות
הקביעות של קידוש חדשים ועיבור השנים.
והשתא שפיר דס"ל להרמב"ן דלא הקריבו מוספין במדבר דכיון
דלא חלה עלייהו שם וחפצא דצבור לפני כניסתם לארץ שוב לא היה
אפשר להקריב מוספין במדבר דהלכה דצבור הוי תנאי בחלות החיוב .והא
דאיתא במנחות )מה (:דכל האמור בחומש הפקודים קרב במדבר אולי
לשיטת חכמים אתיא דס"ל )ברכות ל (.דלא בעינן חבר עיר לחיוב מוספין
וחובת קרבן מוסף אינה טעונה חלות דשם וחפצא דצבור .ועי' בטור )או"ח
סי' קפו( דכ"ה ההלכה ,ע"ש.
]וראיתי בס' גינת הביתן שכתב ליישב קושיית האחרונים מזבחים
)קא (:עפי"מ שכתב הראב"ע בפרשת תצוה )כט,מב( בזה"ל "כי ישראל
עמדו במדבר בתהו יליל ישימון כמו שמונה ושלשים שנה ומאין היה להם
בכל יום חצי הין שמן זית ,גם כן יין ,ואיך יוליכו עמהם כמו ארבעה עשר
אלף הין .ומאין היה להם שני כבשים בני שנה בכל יום ותוספת בשבת
ובמועדים .ואין טענה ממלת אנחנו ובעירנו כי בקדש היו ושם בישוב קנו,
ובזאת השנה שללו מדין וארץ סיחון ועוג ויהי לכולם מקנה רב ".וכתב
בגינת הביתן די"ל כן בדעת הרמב"ן שמפני זה לא הקריבו מוספין במדבר
שלא היה להם קרבנות לרוב .ובזה סרה תמיהת המפרשים מזבחים )קא(:
כי שם בשנה הראשונה עוד היו להם כבשים לצורך קרבן מוסף עד יום
שהוקם המשכן מטעם חינוך המשכן עכת"ד הס' גינת הביתן[.

הרב יעקב נויברגר
ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן

ביאור במצות סיפור יצ"מ ע"י שאלה ותשובה
א .סיפור יציאת מצרים על ידי שאלה ותשובה
ידוע מה שדקדקו האחרונים מלשון המשנה והברייתא בפרק ערבי
פסחים )קטז (.ומלשון הרמב"ם )הל' חו"מ פ"ז ה"ג( שיש מצוה לספר עניני
יציאת מצרים בדרך שאלה ותשובה .וז"ל הברייתא" :ת"ר חכם בנו שואלו
ואם אינו חכם אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל לעצמו ואפילו שני
תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח שואלין זה לזה" .וכן מבואר מלשון
הרמב"ם שכתב" :וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים
וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב ויאמר להם
כך וכך אירע כך וכך היה" .וע"ע במאירי )קח :ד"ה התינוקות( שאנו מצווין
לעורר התינוקות כדי שישאלו "ויתעוררו למה שרואים וישאלו ויחקרו מה
נשתנה וכו' עד שנבוא לספר בענין" ,ע"ש.
ומצאנו שדרך שאלה ותשובה היא מגדרי המצוה גם כשגדולים
מספרים ביצ"מ .וכ"כ להדיא בלבוש )סי' תעג ס"ז( ששואלים חכמים זא"ז
"כדי שיבואו לתשובת שאלה לספר ביציאת מצרים וכל ההגדה" .וע"ע
בשו"ע הגרש"ז )סי' תעג סי"ד( ,שאמירת ההגדה מצוה לאומרה דרך
תשובה על שאלות ששאלוהו ,שנאמר כי ישאלך בנך ואמרת לבנך עבדים
היינו ,עכ"ל.
ובספר עמק ברכה )הגדה ,אות א( מביא שהגר"ח היה מדגיש לבני
ביתו בכל ליל סדר ששונה מצות סיפור יצ"מ של ליל פסח ממצות זכירת
יצ"מ בכל לילה בשלשה דרכים ,ומכללם שאין מקיימים מצות סיפור יצ"מ
כתיקונה אלא ע"י שאלה ותשובה דוקא] .והב' דרכים האחרים הם:
שצריכים לספר השתלשלות הדברים באריכות ע"י שמתחיל בגנות ומסיים
בשבח ,ושצריכים לדרוש טעמי מצות הלילה כדברי ר"ג שכל מי שלא אמר
הטעמים של פסח מצה ומרור לא יצא י"ח .וג' ענינים הנ"ל מדוייקים היטיב
בלשון הרמב"ם בפ"ז ,שכתב )ה"ג( :וצריך לעשות שינוי וכו' כדי שיראו
הבנים וישאלו) ,ה"ד( וצריך להתחיל בגנות ולסים בשבח) ,ה"ה( וכל מי
שלא אמר ג' דברים שלו בליל טו לא יצא ידי חובתו[.

1

 1עיין גם בספר שיעורים לזכר אבא מרי ז"ל למרן הגרי"ד זצ"ל בקונטרס בענין קריאת שמע
)הע'  (4שהאריך בנידון] .הערת המערכת[.
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]יש לציין שבתחילת נוסח ההגדה מופיעים כמה משניות וברייתות
הבאות להגדיר מצות סיפור .ומהם לומדים שראוי להרבות בסיפור כמו
שעשו חמשה התנאים שהיו מסובין בבני ברק ,ושמצות סיפור שונה
ממצות זכירת יצ"מ שעליה דנים ראב"ע ובן זומא וחכמים .והצורך של
שאלה ותשובה נזכרת בפיסקת "כנגד ארבעה בנים דברה תורה" .הקדמה
זה מסתיימת בפיסקת "יכול מראש חודש" שבאה ללמד על הדין של "בשעה
שיש מצה ומרור מונחים לפניך"[.
ונראה להוסיף נופך בביאור הדברים ,שמהות מצות סיפור יצ"מ
היא להודות לה' על כל הנסים )רמב"ם סהמ"צ ,מצ' קנז( ,והרי דרך בנ"א
היא להודות אחד לשני ע"י סיפור השתלשלות הדברים )ראה למשל בדברי
רש"י בתחילת פרשת מסעי( .ועיין בערוה"ש )תרעו:ג( שביאר שכפלו חז"ל
לשונם בברכת הודאה שעשה נסים לאבותינו ובברכת המגילה מטעם זה.
)וע"ע בפי' הכת"ס למגילת אסתר בביאור ענין מתחיל בגנות וכו' ד"ה
והנה( .ומה שצריכים לספר בדרך שאלה ותשובה י"ל שהוא כעין מה
שתקנו חז"ל להודות עבור נס חנוכה ע"י פרסומי ניסא )שבת כא (:ומה
שתקנו ברכת הגומל ע"י מנין )ברכות נד .(:ואבוה דכולן הוא מה שאוכלים
קרבן תודה ברוב עם וכמו שביאר הנצי"ב )הרחב דבר ,ויקרא ז:יג(] .וכבר
הארכנו בזה בס"ד בחוברת קול ליל הפסח ,שנת תשנ"ג[.

ב .חלקי מצות סיפור ג"כ ע"י שאלה ותשובה
ופוק חזי שכל הענינים המגדירים מצות סיפור ,כגון הא דמתחילים
בגנות ומספרים באריכות ,והא דדורשים בפרשת ארמי אובד אבי ,והא
דנותנים טעמים למצוות הלילה  -מופיעים בנוסח ההגדה בצורה של שאלה
ותשובה .תחילת סיפור השתלשלות הדברים של "עבדים היינו" באה
כתשובה לשאלת מה נשתנה .אמירת "מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו"
באה כתגובה לשאלות הבנים .מה שדורשים בפרשת ארמי אובד אבי,
שהוא עיקר אריכות הדברים ,מתחילה בשאלת "מה ביקש לבן הארמי
לעשות ליעקב אבינו" .גם דברי ר"ג בביאור טעמי מצוות הלילה ,שבלי
הזכרתם לא יצא ידי חובתו ,ניסחם בעל הגדה בדרך של שאלה ותשובה -
פסח על שום מה  ,מצה זו על שום מה ,מרור זה על שום מה .ומה ששינה
בעל ההגדה מלשון המשנה )ששם לא נזכר נוסח "על שום מה"( הוא
כנראה כדי לאפשר הקיום של מצות סיפור ע"י שאלה ותשובה.
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בנוסף לזה ,גם הביטוי של הכרת הטוב שלפני "דיינו" ,שבא
כהקדמה לקריאת הלל ,נזכר בלשון שאלה – "כמה מעלות טובות למקום
עלינו ".כמו כן ,מדרשו של ריה"ג ,שבא לפרסם מעשי ה' ומופתיו במצרים
ועל הים )שהוא ג"כ מחלקי הבעת הכרת הטוב( ,מתחיל בלשון שאלה –
"מנין אתה אומר שלקו המצרים עשר מכות ועל הים וכו'".

ג .מבנה מה נשתנה
ובס' מעגלי צדק )סדר פסח ,עמ' קמ( ,להג"ר דוב צבי קרלנשטיין
זצ"ל ,ביאר שמה ששואלים ב"מה נשתנה" על מצה ומרור שהם מחיובי
מצות סיפור ,הוא בכדי שיחול ביאור מצוות הלילה שהוא מגדרי מצות
סיפור ,כתשובה לשאלה.
ואולי י"ל שמה ששואלים על ב' טיבולים ,עיקר השאלה הוא למה
מפסיקים באמצע האכילה ואין ממשיכים בסעודה מיד אחר הטיבול
הראשון כבשאר הלילות ,והתשובה היא שמצות סיפור מתקיימת ע"י
אריכות הדברים ולכן מפסיקים בתוך הסעודה כדי לספר.
ולגבי שאלת הסיבה ,הרי דעת הרמב"ם היא שאפילו בזמן המקדש
שאלו על הסיבה .וביאר הג"ר קרלנשטיין )שם( דהיינו משום שהרמב"ם
סובר שהסיבה נחשבת כמצוה בפני עצמה שעי"ז מראה את עצמו כאילו
הוא יצא ממצרים )עי' ברמב"ם הל' חו"מ פ"ז ה"ו ,ובחי' הגרי"ז על הרמב"ם
באריכות( .ומכיון שמצות הסיבה היא מחיובי הלילה לכן הכניסו אותה
ל"מה נשתנה" כדי שיחול גם על מצוה זו ענין שאלה ותשובה .אמנם ,דעת
הרא"ש היא ששאלת הסיבה נכנסה ל"מה נשתנה" לאחר חורבן הבית
במקום השאלה על קרבן פסח .והנה דעת הרא"ש היא שהסיבה הוי פרט
במצוות הלילה ואינה מצוה בפני עצמה ,אלא דמכיון שרצו חז"ל לשמור
על המנין של "ארבע" שאלות כנגד ד' לשונות הגאולה ,לכן הכניסו את
השאלה על הסיבה לתוך ה"מה נשתנה" .כל זה ביאר הגר"א .ומש"כ שחז"ל
רצו לשמור על המספר הוכרח לזה משום שבל"ז קשה להבין למה לן
להוסיף עוד שאלה שאינה מתייחסת לאחד מחיובי סיפור יציאת מצרים.
וידוע מה שהקשו המפרשים למה אין שואלים על הד' כוסות .ולפי
הדברים הנ"ל של בעל המעגלי צדק לק"מ ,שהרי אין מזכירים בשאלות מה
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נשתנה אלא הענינים שהם מחלקי מצות סיפור יצ"מ ,ולכן אין מקום
לשאול על שאר הד' כוסות שהם שייכים לקידוש ולברכות אחרות ,ולדיני
כוס של ברכה.

ד .שני קיומים באמירת מה נשתנה
קושיא הנ"ל למה לא קבעו שאלה על ד' כוסות ב"מה נשתנה",
העלה הג"ר עקיבא יוסף שלזינגר זצ"ל ,בפירושו הלב העברי ,באופן חריף
מאד .דהנה איתא במשנה )קטז (.מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו וכו'
ופירש הרשב"ם ,כאן במזיגת כוס שני הבן שואל את אביו אם הוא חכם מה
נשתנה עכשיו שמוזגין כוס שני קודם אכילה ,עכ"ל .מבואר מדברי הרשב"ם
שבאותה משנה שהיא המקור של "מה נשתנה" מתחילים דווקא בקושיא זו
דלמה מוזגין כוס שני ,ועושים מזיגה זו לעורר התינוקות לשאול .ולפ"ז
בוודאי קשה למה לא מזכירים שאלה זו בנוסח ההגדה ,והלוא דבר הוא.
וצ"ל שסובר הרשב"ם שיש ב' ענינים שונים ,דהיינו :א' ,נוסח של
"מה נשתנה" וב' ,שאלות שמעוררין מהילדים .אמנם בנוסח של מה נשתנה
אנו מקיימים גם מה שצריכים לעורר התינוקות וגם מה שבעינן סיפור ע"י
שו"ת.
ונראה להביא עוד ראיות ליסוד זה שישנם ב' קיומים באמירת מה
נשתנה ,וכמו שיתבאר.
עיין בתוס' )קטו :ד"ה כדי שיכיר( בהא דשאל אביי לרבה למה
עוקרים את השולחן וענה לו רבה שפטרתן מלומר מה נשתנה ,ופירשו
התוס' שמתוך שאלה זו יבוא לשאול בשאר הדברים אבל במה ששאל למה
אנו עוקרין השולחן לא יפטר ממה נשתנה וההיא דאביי לא פי' הגמ' אלא
תחילת שאילתו ,ע"ש .דברי התוס' צ"ב שאם אביי שאל לבסוף על שאר
הדברים ,מה בא רבה לאשמעינן .ובע"כ צל"פ שישנם ב' קיומים בשאלות
של מה נשתנה וכנ"ל ,ודין האחד נתקיים במה ששאל אביי על עקירת
השולחן ועוד נשאר קיום הב' שלזה אנו צריכים שישאל שאר השאלות.
ועוד ראי' ליסוד הנ"ל נראה להביא מדברי הרמב"ם )הל' חו"מ פ"ח
ה"ב( שכתב שלאחר שאלת הבן אומר הקורא מה נשתנה .ונראה מזה שב'
קיומים נפרדים יש – הא' על ידי שאלות הבן ,והב' במה שהקורא חוזר
עליהן.
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ה .ישוב סיפור דרב נחמן ודרו עבדו וביאור ב' הקיומים בשו"ת
ונראה להביא עוד ראיה לב' קיומים הנ"ל מעובדא דרב נחמן ודרו
עבדו )קטז (.ומפירוש הרשב"ם שם ,דאיתא שם )לפי נוסח שלנו(" :אמר
ליה רב נחמן לדרו עבדיה ,עבדא דמפיק ליה מריה לחירות ויהיב ליה
כספא ודהבא מאי בעי למימר ליה ,אמר ליה בעי לאודויי ולשבוחי ,א"ל
פטרתן מלומר מה נשתנה ,פתח ואמר עבדים היינו ".ומפרש הרשב"ם )ד"ה
פתח ואמר( שם" :לאחר שאילת הבן התחיל לומר עבדים היינו וגומר הגדה
בשבח והודאה כלומר כן עשה לנו הקב"ה שהינו עבדים והוציאנו משם".
וצ"ע דאיך קיימו בזה הדין של מה נשתנה .ואם מיירי שחזרו לומר מה
נשתנה שוב קשה דמה משמיענו עובדא זו.
ומוכח מזה שישנם ב' קיומים באמירת מה נשתנה :א' ,דין סיפור
ע"י שאלה ותשובה .ב' ,נוסח של ד' השאלות כדי שתחול על כל מצוות
הלילה קיום זה של סיפור בדרך שאלה ותשובה.
כבר בארנו שעיקר מצות סיפור יציאת מצרים הוא לתת שבח
והודי' ולהביע הכרת הטוב עבור הגאולה וכדמשמע מלשון הרמב"ם בס'
המצות ,וכמו שנתבאר בשם הגר"ח שזהו אחד מן הדרכים ששונה מצות
סיפור ממצות זכירה .והנה דרו עבדו כבר הביע הכרת הטוב עבור גאולתו
ומתוך שאלתו של רב נחמן ותשובתו של דרו יצתה הבעה על הצורך של
הכרת טובה על הגאולה ,וי"ל שבזה הגיעו לשיא המצוה ותועלתו ולכן
נפטרו מקיום הראשון של מה נשתנה דהיינו מה שצריכים סיפור בדרך
שאלה ותשובה ,ומ"מ נשאר הקיום השני בכדי לקבוע כל מצוות הלילה על
ידי שאלה ותשובה) .ובאמת יש להעיר דלפי נוסחא שלנו בדברי ר"ג אפשר
דאין עוד צורך לנוסח של מה נשתנה דוקא(.
ומעובדא זו לומדים ג"כ דלא בעינן שהסיפור יציאת מצרים יבוא
כתשובה של מי שמחויב במצוה ,וסגי בזה שהסיפור יצא על ידי שאלה
ותשובה .ולפ"ז פשוט שא"צ שכל המחויב במצוה יצא י"ח לענות לאיזו
שאלה על ידי שומע כעונה אם לא יגיד בעצמו ,וסגי במה שישתתף בסיפור
שבא על ידי שו"ת .
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ו .פירוש כדי שישאלו התינוקות
לאור האמור ,יש להבין הא דמצאנו כמה פעמים בחז"ל ענין "כדי
שישאלו התינוקות" כמו לגבי כרפס )קיד (:ולגבי עקירת השולחן )קטו(:
ולהרמב"ם )חו"מ פ"ז ה"ג( לגבי חילוק קליות ואגוזים ,ומה שחוטפין
האפיקומן .ומקשים העולם שאם כל כוונת טצדקי הנ"ל הוא בכדי לעורר
שאלות של התנוקות ,א"כ סו"ס מה עונים להתנוקות כששאולים .ומסוגיות
הנ"ל רואים שאומרים להם "פטרתן מלומר מה נשתנה" – כלומר שיש דין
מיוחד שהסיפור יבוא ע"י תשובה לשואל .וא"כ בוודאי מבארים להם
חשיבות הענין לשאול וללמוד ע"י מו"מ.

ז .עוד ביאור בב' הקיומים בדרך שאלה ותשובה – שיטת הרא"ש
ונראה שנחלקו הרמב"ם והרא"ש בביאור שני קיומים אלו
בשאלות דליל הסדר  -א' ,לעורר שאלות שישאלו הילדים ,ב' לקרוא נוסח
השאלות של מה נשתנה שבחרו חז"ל.
הרא"ש בשו"ת )כלל כד ,אות ב( דן בטעם שאין מברכים על מצות
סיפור יצ"מ ,ובתו"ד שם הוא מבאר שהרבה דברים עושים לזכר יצ"מ ואין
חיוב להזכיר יצ"מ ,כגון הפרשת הבכורות .ולגבי מצות סיפור יצ"מ כתב
שהעיקר הוא לעורר השאלות ,ואם מתעוררות השאלות דוקא אז חל מצוה
דאורייתא להשיב ולספר .והגרי"פ בפירושו לסה"מ לרס"ג )עשה לג ,עמ'
קפז( ביאר עפ"ז דעת הרס"ג והבה"ג והרשב"ץ שלא מנו סיפור יציא"מ
כמצוה מתרי"ג דסברי כדברי הרא"ש הנ"ל .וכנראה שלדעת הרא"ש יש
לדמות מצות סיפור יצ"מ למצות ציצית ולמצות מזוזה ומעקה אליבא
דרמב"ם )הל' ברכות יא( ולמצות תשביתו אליבא דרש"י )לפ"ד המנ"ח(,
שבכל אלה אין חיוב מן התורה אא"כ נתקיים איזה תנאי .נמצא שמה
שמשתדלים לעורר התינוקות לשאול הוא בכדי להכניס את עצמנו במצוה
דאורייתא דסיפור יצ"מ.
להרא"ש צל"פ דמש"א בגמ' )קטז (.חכם בנו שואלו ,ואם אין דעת
בבן אביו מלמדו ,ואם אין לו בן אשתו שואלתו ,ואפי' שני ת"ח שואלים זה
לזה ,כל זה הוא תקנת חז"ל וכעין דאורייתא תקנו .וכן כתב הגרי"פ )עשה
לג ,ד"ה איברא( .וכתב שם שמש"א "ושאינו יודע לשאול את פתח לו
שנאמר והגדת לבנך וכו'" ,וכן מה שמביא הרמב"ם מהמכילתא "מכלל
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שנאמר כי ישאלך בנך יכול אם ישאלך בנך אתה מגיד לו וכו' ת"ל והגדת
לבנך אעפ"י שאינו שואלך" ,כל זה אסמכתא בעלמא ומדרבנן הוא.
והן הן ב' הקיומים  -א' זה שמשתדלים לעורר התינוקות כדי
שתתקיים המצוה מה"ת ,וזהו כעין מה שלובשים בגד של ד' כנפות כדי
לקיים מצות ציצית מה"ת )עי' במנ"ח מצ' ט( וע"ד מה שמניחים כזית חמץ
בערב פסח כדי לקיים ביעור אליבא דתוס' )עי' מנ"ח שם(.
לפ"ז יוצא שהפירוש בדברי רבה ור"נ במש"א "פטרתן מלומר מה
נשתנה" הוא שכבר נתקיימה המצוה מה"ת במה שספרו ע"י שאלה
ותשובה ממש ,ואף שעוד נשאר לקיים המצוה מדרבנן לספר בנוסח
השאלות והתשובות ושיהיו מספרים הסיפור כעין המצוה מה"ת.
ואמנם לשיטת הרא"ש צ"ב מעשה דרב נחמן ודרו עבדו ,דהלוא
א"א לומר שנתקיימה מצוה א' של סיפור ע"י שו"ת במה שרב נחמן שאל
לעבדו ,וא"א לומר שנתקיימה מצוה הב' ע"י שאלה שאינה קשורה כלל
למצוות הלילה .והרא"ש )פ"י סי' ל( השמיט עובדא דרב נחמן ודרו עבדיה,
ואפשר שלא גרס כל העובדא או שלא גרס מה שאמר רב נחמן שפטרתן
מלומר מה נשתנה ,או שהם דברי אגדה .ועיין בהגדה שלמה להגר"מ כשר
)מבוא פ"ו( שבכמה מכתבי יד לא מצאו דברי ר"נ לעבדו] .ועי' במאירי
שביאר שעובדא זו שייך למה שמתחילים בגנות דעבדות ודרך צחות אמרו
ללמד שיש לפרסם העבדות כדי להרבות בכבוד שחרורו [.ונמצא לפ"ז
שלדעת הרא"ש אין הכרע לחדש דבעינן שהסיפור יצא מתוך שאלה
ותשובה אלא שהשאלה הוא היכי תימצא כדי לקים המצוה מה"ת.

ח .ביאור בשני קיומים בדרך שאלה ותשובה – שיטת הרמב"ם
מהרמב"ם נראה שחולק על שיטת הרא"ש ,שהרי כתב )פ"ז ה"ב(:
"מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך ".וכנראה
שנחלקו הרא"ש והרמב"ם בביאור מש"א במכילתא דדרשינן מ"והגדת"
שחייב לספר אעפ"י שאינו שואלו ,דלהרא"ש אינה אלא אסמכתא מדרבנן
ולהרמב"ם היא דרשה גמורה .עי' בסה"מ להרמב"ם שכתב" :מכלל שנאמר
כי ישאלך בנך יכול אם ישאלך בנך אתה מגיד לו וכו' ת"ל והגדת לבנך
אעפ"י שאינו שואלך ,אין לי אלא בזמן שיש לו בן ,בינו לבין עצמו בינו לבין
אחרים מנין ת"ל  ...זכור את היום הזה ר"ל שהוא צריך לזכרו כמו שאמר
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זכור את היום לקדשו ".הרי להדיא שהרמב"ם ביאר דרשת המכילתא
כדרשה גמורה ,לומר שיש חיוב לספר גם מבלי שאלה קודמת דאין שאלה
ותשובה מעכבין בקיום מצוה דאורייתא ,והרא"ש סובר שכ"ז אסמכתא ודין
דרבנן לספר מבלי שאלה ,ואילו מה"ת לא חל מצות ספור אלא ע"י שאלה.
ונראה שלהרמב"ם ישנם ב' דינים בדין שאלה ותשובה .א' שצריך
לעשות שינוים כדי לעורר התינוקות )פ"ז ה"ג( וזהו מה שכתב )פ"ח ה"ב(
"וכאן הבן שואל" דמשמע שאינו שואל שום נוסח אלא מה שעולה בלבו.
דין זה דומה למה שבפועל מצאנו אליבא דרא"ש ,אלא שלרמב"ם אין
השו"ת מעכבות בקיום מצוה דאורייתא .ולכאורה י"ל שיצא להרמב"ם כן
ממה שאמר רב נחמן לדרו עבדו פטרתן מלומר מה נשתנה ,דהיינו שכבר
יצא ידי החיוב לעורר השאלות כדי שיבא הסיפור ע"י שאלה ותשובה.
]ובנמו"י שיצא לאור לפני כמה שנים )ע"י הרב משה בלוי( מבואר
מלשונו הקצר כדיוק לשון הרמב"ם וז"ל" :כי כוונת התורה לעורר התינוקות
שישאלו ".והיינו שצריכים להבין כן מפשטות הפסוק או שירדו חז"ל לבאר
עומק כוונת התורה ,שאמנם דרשו שאין השאלות מעכבות במצות הסיפור,
אבל כוונת התורה באומרה כי ישאלך הוא לגלות שיש חיוב להשתדל
לעורר התינוקות שישאלו) .ואולי יש לדמות זה לדברי הריטב"א במס' ר"ה
טו .בביאור ענין אסמכתא([.
ומה שממשיך הרמב"ם )פ"ח ה"ב( וכותב "ואומר הקורא המה
נשתנה" ,נראה שזהו אותו דין וקיום שהזכיר בפ"ז שאפילו ת"ח שואלים
זל"ז ,ואם הוא לבדו שואל לעצמו מה נשתנה הלילה הזה .והיינו משום
שיש עוד מצוה להזכיר עניני מצוות הלילה בצורה של שאלה ותשובה,
וכמשנ"ת.

ט .שאלה היא חלק מהמצוה או אמצעי לתשובה
נמצינו למדין שבתרתי פליגי הרא"ש והרמב"ם:
א' ,פליגי בגדר דין א' במצות סיפור ,באופן שלא שאלו הבנים האם
נתקיימה המצוה מן התורה או לא ,שלרמב"ם יש מצוה להשתדל לעורר
שאלות אבל אין זה לעיכובא ,ואילו הרא"ש סובר שמבלי שישאל הבן אין
לקיים המצוה מה"ת.
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ב' ,פליגי בגדר הקיום השני ,שלהרמב"ם חלוק קיום הראשון
מהשני במה שהקיום הראשון הוא שיצא הסיפור בדרך של שאלה ותשובה
כדמוכח מעובדא דרב נחמן ודרו עבדו והקיום השני הוא שהקורא יקרא
השאלות והם חלק מטופס של סיפור יצ"מ .לפ"ז צ"ל שהשומעים יוצאים
יד"ח באותו האופן שיוצאים כל מצות סיפור דהיינו או ע"י לימוד בצוותא
או ע"י דין שומע כעונה .מאידך ,הרא"ש סובר שהשאלה שהשאלה היא
ה"היכי תמצא" של הסיפור וממילא אין שום חיוב על כל אחד לשאול ,וא"כ
גם מה שתקנו חז"ל מדרבנן הוא כעין דין תורה דמהיכא תיתי לומר
שחידשו אופן חדש של שו"ת .ונמצא לפ"ז שגם מדרבנן אין לחייב לכל אחד
מן המסובין לומר הנוסח של "מה נשתנה" וסגי בזה שאחד יאמר המה
נשתנה וכל אחד יקיים מצות הסיפור ע"י שומע כעונה או ע"י הלימוד
בצוותא.
ובזה מיושב מה שהעיר המעגלי צדק )עמ' קלה( דבמה יוצאים
אלה השומעים להקורא שאומר מה נשתנה ידי חובת סיפור בדרך שאלה
ותשובה .ולהרא"ש לק"מ דלא בעינן אלא שתהינה שאלות כהיכי תמצא
לסיפור ,ולרמב"ם א"צ שיצטרך כל אחד לשאול לאחר דווקא אלא שיהיו
מספרים טופס ההגדה בנוסח של שאלה ותשובה ,ומה שחז"ל תיקנו שאחד
ישאל לשני אינו ר"ל שזהו מעצם החיוב אלא שיהיה נקרא בצורה כזו
כחלק מנוסחת ההגדה.

י .הערה בחשיבות ענין השאלות
ויש לציין לבסוף סברא יפה שהציע אבי מורי לאי"ט לבאר
החשיבות של ענין השאלות בליל הסדר ומה שמעוררים התיניקות לשאול,
והיא שכל זה נכנסת במה שחוגגים חרות .לעבד חסר לו האפשרות לשאול
ולחקור על מה שהוא מצווה לעשות ,ואין ביכולתו להבין הדברים שהרי
כל עבודתו עבודת פרך .ובמה שיצאנו מעבדות לחרות הרי ניתן לנו
האפשרות לשאול ולספר בכדי להבין המצוות המוטלות עלינו .הרעיון
הנ"ל עולה בקנה אחד עם דברי הגר"א שכתב שקבעו ד' שאלות כנגד ד'
לשונות של גאולה ,ודפח"ח.

הרב ברוך חיים סיימאן
ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן

בענין סעודת שבת
א .עונג שבת מדאורייתא
כתוב בישעיה )נח,יג(' ,וקראת לשבת עונג' .הרמב"ם )הל' שבת
פ"ל ה"א( כתב" :ארבעה דברים נאמרו בשבת ,שנים מן התורה ושנים
מדברי סופרים והן מפורשין על ידי הנביאים .שבתורה זכור ושמור,
ושנתפרשו ע"י הנביאים כבוד ועונג ,שנאמר וקראת לשבת עונג ולקדוש ה'
מכובד ".ובהמשך )שם ה"ז( כתב" :איזהו עונג זהו שאמרו חכמים שצריך
לתקן תבשיל שמן ביותר ומשקה מבושם לשבת ,הכל לפי ממונו של אדם".
תוקף דינים אלו יתבאר יותר ע"פ דברי הרמב"ם בהלכות שבועות
)פ"א ה"ו( .הרמב"ם מבאר שם סוגים שונים של שבועת שוא ,והסוג
השלישי שמפרט הוא נשבע לבטל את המצוה .בתוך הדברים כותב
הרמב"ם" :כיצד כגון שנשבע שלא יתעטף בציצית ,שלא ילבש תפילין
ושלא ישב בסוכה בחג הסוכות ולא יאכל מצה בליל הפסח או שיתענה
בשבתות ובימים טובים וכן כל כיוצא בזה ".ועיין בשו"ת הרשב"א )סי'
תריד( שכתב שנראה שהרמב"ם נוקט שהאיסור להתענות בשבת הוא
איסור דאורייתא.
בביאור דברי הרמב"ם כתב החתם סופר )או"ח תשובה קסח(
שאכילה בשבת הוי חיוב מדאורייתא .משה קבל הלכה זו בהר סיני ,ולאחר
זמן בא ישעיה הנביא וכתבו' ,וקראת לשבת עונג') .ואין לפרש שישעיה
חידש זה ,שהרי אין נביא רשאי לחדש דבר (.החת"ס מבאר עפ"ז את דברי
הרמב"ם הנ"ל בהלכות שבועות ,שהנשבע שלא לאכול בשבת ויו"ט חשוב
נשבע לבטל את המצוה שדינו שהשבועה לא חלה והנשבע לוקה ,שהרי
חיוב האכילה בימים אלו הוא מה"ת .משא"כ אם ישבע שלא לאכול
בחנוכה ופורים ,כיון שאין חיוב האכילה מן התורה ,השבועה חלה
ושבועתו אינה שבועת שוא .

ב .גדר חיוב עונג ביחס לאיסור תענית בשבת
עיין באור שמח )הל' תעניות פ"ה ה"ו( שהביא שיטת המבי"ט
)קרית ספר הל' שבת פרק כט בהגהות( דאסור להתענות מן התורה בכל
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מעת לעת של שבת ,אבל להתענות ביום לבד אינו אסור אלא מדרבנן .עפ"ז
אפשר להבין למה מותר להתענות תענית חלום בשבת ,שתענית חלום הוא
רק תענית של יום ,וכיון שהאיסור להתענות ביום הוא רק מדרבנן ,התירו
במקום חלום רע.
וכתב עוד האור שמח שעפ"ז מובן הא דאיתא בגמ' )מגילה ה(:
שרבי רצה לעקור תשעה באב שחל בשבת ולא י"ז בתמוז שחל ג"כ בשבת
בשנה ההיא .שהרי תענית תשעה באב היא מעת לעת ואסור להתענות
מה"ת בשבת ,ולכן סבר דהואיל ונדחה ידחה .אבל בי"ז בתמוז שהוא רק
תענית ביום ,לא נדחה התענית מן התורה ,ולכן מתענין למחר .וביאר עוד
האור שמח את שיטת האבודרהם המובא בב"י )או"ח סי' תק"נ( שאילו חל
עשרה בטבת בשבת היו צמין בשבת משום דכתיב בעצם היום וכו' ,משום
שעשרה בטבת הוא רק תענית ביום ואין איסורו בשבת אלא מדרבנן,
לפיכך כיון דכתיב בעצם היום לא רצו רבנן לדחותו.

ג .המקור לשלש סעודות והמח' אם הוי מדאורייתא או מדרבנן
כתיב )שמות טז,כה(" ,ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום לה'
היום לא תמצאהו בשדה ".ואיתא בגמ' )שבת קיז" ,(:ת"ר כמה סעודות חייב
אדם לאכול בשבת ,שלש .רב חידקא אומר ארבע .א"ר יוחנן ושניהם מקרא
אחד דרשו' ,ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאהו
בשדה' ,רבי חידקא סבר הני תלתא היום לבר מאורתא ורבנן סברי בהדי
אורתא ".ופסק הרמב"ם )הל' שבת פ"ק ה"ט( כדברי ת"ק ,שיש חיוב לאכול ג'
סעודות בשבת .אמנם ,יש לברר אם חיוב זה של ג' סעודות הוא מדאורייתא
והפסוק בא לדרשה גמורה ,או אם הפסוק אינו אלא אסמכתא ,שלא נאמר
בתור צווי לדורות אלא בתור הוראת שעה בשעת ירידת המן.
כתב רבינו אליעזר ממיץ בספר יראים )סי' צ(" ,שלש סעודות צוה
יוצרנו בפרשת ויהי בשלח ,שיאכלו בני ישראל ג' סעודות בשבת דכתיב
אכלוהו היום  ...בכל מילי לא נפיק ידי חובתיה בסעודתא דשבתא כי אם
בנהמא ,דבעינן מידי דמחייב עליה ברכת המזון  ...וטעמא ,דההוא קרא
דמפקינן מיניה ג' סעודות אלחם קאי דכתיב 'הוא הלחם אשר נתן ה' לכם
לאכלה' )שמות טז,טו( ובברכת המזון לחם כתיב דכתיב 'ארץ אשר לא
במסכנות תאכל בה לחם' וכתיב 'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך'".
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מלשון היראים "צוה יוצרנו" מבואר דס"ל דשלש סעודות הוא חיוב
מדאורייתא .וכן נקט השל"ה )מס' שבת פרק נר מצוה אות לח( ,שמש"כ
רש"י )שבת קיז :ד"ה תלתא היום( שמילת 'היום' מופיעה ג' פעמים בפסוק
ללמדנו "מנין שלש סעודות ",ר"ל שסעודות שבת הן מדאורייתא .וכן
מבואר בט"ז )או"ח סי' רצז סק"ח( שכתב" ,ואין לך חוב גדול מזה דחייב
מדאורייתא ג' סעודות".
לעומת זה ,דעת הפרי מגדים )משבצות זהב סי' רצא סק"א( היא
שחיוב שלש סעודות הוא מדרבנן ,וקרא אסמכתא בעלמא .וכן נראה
בפשטות ,שהרי פסוק זה נאמר לגבי מן ,ולא נאמר בתור צווי לדורות .ברם,
במקום אחר הציע הפמ"ג )מ"ז סי' תעב סק"א( שסעודה אחת בשבת היא
חיוב מדאורייתא ,והשאר הם אסמכתא מדרבנן .ויש לפרש הדברים ע"פ
מה שביאר החת"ס שאכילה בשבת היא חובה מדאורייתא מהללמ"ס ושבא
ישעיהו ואסמכיה אקרא ד"וקראת לשבת עונג" .ונראה שהדין דאורייתא
המפורש ע"י ישעיה הנביא הוא מטעם עונג ,ויכול לקיים חובת עונג
בסעודה אחת בלבד ,משא"כ ענין ג' סעודות הוא רק מדרבנן ,שתיקנו
להזכיר נס ירידת המן.

ד .שיעור האכילה בסעודת שבת
איתא בגמ' שבת )קיט" ,(:אמר ר' אלעזר לעולם יסדר אדם שלחנו
בע"ש אע"פ שאינו צריך אלא לכזית ".וביאר המחצית השקל )סי' רצא
סק"א( שמצד הדין סגי בכזית ,ומ"מ למצוה מן המובחר צריך לאכול יותר
מכביצה של פת ,שזה חשוב דרך קביעות )ועי' אליהו רבה סי' רצא אות ג(.
שיעור זה של יותר מכביצה מופיע בדברי הבה"ג )מובא בר"ן ,שבת מג:
בדפי הרי"ף( שכתב 'ואוכל כביצה' .אף המחבר הזכיר שיעור של כביצה
לגבי סעודה שלישית ,וכתב עליו המג"א )סי' רצא סק"א( ששיעור זה לאו
דוקא ,וצריך יותר מעט מכביצה ,דאכילת כביצה לבדה נקראת אכילת
עראי.
אע"פ שכזית הוא שיעור במצות אכילה ,סעודת שבת אינו מצוה
של אכילה )כמו שיבואר לקמן( אלא מצוה של עונג .ואף שמדינא קבעו
שיעור עונג כשיעור אכילה וסגי בכזית ,למצוה מן המובחר בודאי מוטב
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שיאכל שיעור קביעות ,דהיינו יותר מכביצה ,שהאדם נהנה יותר בזה
ומקיים עונג שבת.
כל זה מצד חיוב אכילת פת ,שמעיקר הדין סגי בכזית ולמצוה מן
המובחר צריך יותר מכביצה .אולם ,ביאר בספר חסידים )סי' תתסא( שיש
לשבוע מסעודת שבת כדי לצאת מצות עונג ,ואין שביעה אלא בפת ביחד
עם שאר מאכלים .וכן הביא המג"א )סי' רצא סק"א( שמי שיש לו מזון שתי
סעודות ,ואם יחלקם לשלש סעודות לא יהיה לו לכל סעודה לשבעה ,מוטב
שיאכל שתי סעודות לשבעה .הרי חזינן שלכתחלה צריך שיהיה שבע
מסעודת שבת .וענין זה נובע מחיוב עונג ,דעיקר העונג לכתחילה הוא
לאכול כדי שביעה .ומדברי המג"א רואים ששיעור כדי שביעה בב' סעודות,
שהוא מטעם עונג ,דוחה חיוב סעודה שלישית .ונראה שטעמו משום
שסובר שג' סעודות הוא רק מדרבנן זכר למן ,משא"כ אכילת סעודת שבת
לשובע י"ל דהוי קיום של הלכה למשה מסיני של עונג ,כמבואר לעיל ע"פ
דברי החת"ס.

ה .סעודת שבת בזמן תוספת שבת
קיימא לן )ברכות כז ,:סי' רסז ס"ב( שמתפלל אדם של שבת בע"ש
ואומר קידוש על הכוס .ויש לעיין ,שהרי בודאי אחרי הקידוש יאכל סעודת
שבת מדין קידוש במקום סעודה ,וא"כ יש לברר אם יכול לגמור סעודתו
קודם חשיכה או שצריך לאכול מקצת סעודתו בלילה ,דהיינו שיאכל לכל
הפחות כזית פת בלילה.
התוס' בפסחים )צט :ד"ה עד שתחשך( מחלקים בין חיוב אכילת
מצה בליל פסח ,דבעינן לילה ממש ,לאכילת סעודת שבת ויו"ט שיכול
לאכול מבעוד יום .בפשוטו כוונתם היא שאפילו אם גמר הסעודה מבעוד
יום יצא ידי חובתו .וכן נקט התה"ד )סי' א( שאדם יוצא ידי חובת הסעודה
אפילו אם אכל הכל מבעוד יום ,והביא שכך היה המנהג מקדמת דנא .וז"ל:
"גם שמעתי בישיבה מפי אחד מהגדולים ששמע וקבל כי בימי הקדמונים
בקרימ"ש התפללו ערבית וקראו את שמע בע"ש בעוד היום גדול כל כך
שהיה רב העיר שהיה מהגדולים הקדמונים ,הוא וכל טובי הקהל עמו
הלכו לטייל אחר אכילה של סעודת שבת על שפת הנהר דונאווי והיו
חוזרין לבתיהם קודם הלילה] ".ועיין בזה בפרי חדש )סי' תעב סק"א([.
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אולם מצינו בפוסקים שאפילו אם מתחיל הסעודה מבעוד יום
צריך לאכול מקצת מן הסעודה בלילה .עיין במהר"ל מפראג בספרו גבורות
ה' )פמ"ח ,הובא במג"א סי' רסז סק"ב וט"ז סי' תעב סק"א( שתמה על אלו
שמתירין לאכול כל הסעודה בעוד יום ,וז"ל" :וצריך עיון דהא סעודת שבת
צריך להיות בלילה דצריך לאכול סעודה אחת בלילה ואם כן איך יאכל
ביום קודם הלילה .ולא דמי לקידוש ,אע"ג דצריך לקדש בלילה מצי לקדש
ביום כשמוסיף מחול על הקודש ,דהתם הקידוש מוכיח שהוא מוסיף על
הלילה ,ולכן יכול לקדש ביום שהקידוש קאי על השבת .ואע"ג דמקדים
הקידוש ,לענין זה יכול להוסיף מחול על הקודש ,אבל לאכול הסעודה
שחייב לאכול בלילה סוף סוף האכילה ביום .ויראה שלא סמכו לעשות
סעודת שבת ביום רק בשביל שנמשכת עד הלילה וכיון שנמשכת עד
הלילה הסעודה היא בשבת ג"כ ואע"ג דלא היתה התחלת סעודה בשבת
כיון שאכל אחר הקידוש מוכח שפיר שהסעודה היא לכבוד שבת רק מצות
סעודה דצריכה שתהא אחת בלילה סגי בהא מלתא שהסעודה נמשכת עד
הלילה ,ולפ"ז אותם הממהרים עד שמפסיקים באכילה קודם קידוש היום
לא יפה עושין".
וכן נקט רבינו יהודה החסיד בספר חסידים )אות רסט ,מובא
במג"א סי' רסט סק"א( ,וז"ל" :מי שאכל מבעוד היום גדול בערב שבת כגון
תיכף שיצאו מבהכנ"ס ולא נראה ג' כוכבים ,כיון שמבעוד יום גמר סעודתו
יאכל לאחר צאת הכוכבים כדי שיעור שיברך ברכת המזון כדי לקיים מצות
ג' סעודות בשבת כי איך יעלה לג' סעודות מה שבעוד יום אכל ".הרי נקט
הספר חסידים שלכל הפחות חייבים לאכול כשיעור ברכת המזון ,דהיינו
כזית ,אחר צאת הכוכבים.
בביאור הדבר כתב האליהו רבה )סי' רסז ס"ב( ,וז"ל" :ולענ"ד
הטעם דשלוש סעודות נלמד מתלתא היום ,משמע יום שבת ממש בעינן
ולא מתוספת .לפי טעם זה אפשר שמצד עונג שבת שפיר יוצא במה שאכל
קודם הלילה .אמנם מטעם זכר למן צריך לאכול דוקא בלילה שהרי כתיב
היום תלתא זימני דמשמע עצם היום".
אולם ,עיין בספר התעוררות תשובה )סי' קכג( לרבינו שמעון
סופר זצ"ל )נכד החת"ס( שפירש בענין אחר ,וכתב" :אבל באמת זה פלוגתת
הראשונים אם נקטינן להלכתא דתוספת שבת דאורייתא .ולאכול כזית פת
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בלילה וביום השבת נראה מרוב הראשונים והפוסקים שהוא מה"ת .ועיין
במג"א )סי' קפח סק"ט( מש"כ בזה .וא"כ כיון דחיוב אכילת כזית פת בליל
שבת הוא מה"ת ,ממילא לשיטות הסוברים דתוספת שבת הוי רק מדרבנן
לא יצא במה שאכל מבעוד יום ",ע"ש.

ו .זמני סעודת שבת
מצינו שנחלקו הראשונים אם יש זמנים קבועים לסעודת שבת,
ר"ל אם צריכים לאכול סעודה ראשונה בערב וסעודה שניה קודם חצות
וסעודה שלישית אחר חצות  ,או שאין זמן קבוע לסעודות ואפילו אם אוכל
סעודה ראשונה ביום או סעודה שני' אחר חצות או סעודה שלישית קודם
חצות ,יוצא בזה לכתחילה .התוס' שבת )קיח .ד"ה במנחה( נקטו כצד
הראשון שצריכים להקפיד על הזמנים הקבועים ,וכן נראה מלשון הרמב"ם
)פ"ל ה"ט( שכתב" ,חייב אדם לאכול שלש סעודות בשבת אחת ערבית
ואחת שחרית ואחת במנחה".
וכן השבלי הלקט )ענין שבת סי' צג( הביא שיטה זו שיש זמן קבוע
לסעודת שבת ,וכתב "שדבר זה מתורת משה רבינו ע"ה למדנו ואמר משה
אכלוהו היום כי שבת היום לה' היום וגו' מה הימים מחולקין זה מזה כך
השעות של ג' סעודות צריכות להיות מחולקות זו מזו".
אמנם התוס' )שם( מביאים שיכולים לחלק סעודת שחרית לשנים,
ומוכח מזה שיכולים לצאת סעודת שלישית קודם חצות .וזהו שיטת הבה"ג,
הל' שבת )עמ' קכו בהוצאה חדשה ,מכון ירושלים ,תשנ"ב( ,מובא בחדושי
הרמב"ן שבת )קיז :ד"ה ת"ר כמה סעודות( ובחידושי הרשב"א שם .וכן
מצינו בספר יראים )סי' שג( שנקט שיכולים לצאת סעודה שלישית בבקר,
וכתב" :י"ד שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת ומשיירין מזון
שתי סעודות )פסחים יג (.כדי לאכול ארבע שעות פי' שתי סעודות שתי
שביעיות יחלק לשלש סעודות ופי' זה כתבתי להודיע שאין כאן ראיה
שסעודה שלישית של שבת שאכלה קודם ארבע שעות לא יצא".
המחבר )סי' רצא ס"ב וכן סי' תמד ס"א( כתב שזמן סעודה שלישית
הוא דוקא משש שעות ומחצה ולמעלה .ועפ"ז נראה שזמני סעודות שבת
הם לעיכובא ,ולכן אם אכל סעודה שני' אחר חצות לא יצא ידי חובתו .וכן
נקט הב"ח )סי' שלד( שזמן סעודה שני' הוא קודם חצות לעיכובא ,וכתב

אור המזרח

28

שאחר שעה ששית עברה זמנה ואינו רשאי להציל הסעודה מן הדליקה
אחר חצות היום .וכן מצינו בערוך השלחן )סי' רפח ס"ב( שנקט שזמן
סעודה שניה הוי דוקא קודם חצות .אמנם רואים שהרבה קהילות
באמריקה בזמן הזה גומרים התפלה בשבת סמוך לחצות ואין מגיעים
הביתה לאכול סעודה שניה עד אחר חצות ,ולכן חשבתי ללמד זכות עליהם
בכמה אופנים ,וכמו שיתבאר בסמוך.

ז .שיטת הרא"ש לענין זמן סעודת שבת
כתב הרמ"א )סי' רצא ס"א( בשם הרא"ש בפסחים )פ"י ס"ה( שמי
שלא אכל בליל שבת יאכל שלש סעודות ביום השבת .ומשמע מדבריו
שזמני הסעודות אינם לעיכובא .וראיתי בספר מנחת אריאל )עמ"ס שבת,
עמ' תקע( להרה"ג ר' מתתיהו זאב שצ'יגל שליט"א שהביא שהחמד משה
)סי' רעד( הקשה מהא דפסק המחבר שאין לאכול סעודה שלישית לפני
חצות ולא השיג עליו הרמ"א ,ומשמע שלדברי שניהם זמני סעודה הם
לעיכובא ,וא"כ איך פסק כאן שמי שלא אכל סעודת לילה יכול לאכול ביום.
ועוד העיר החמד משה דיש סתירה בדברי הרא"ש עצמו שהרי נקט הרא"ש
)שבת פט"ז סי' ה( שאין לאכול סעודה שלישית קודם חצות ,ומשמע שזמני
אכילה לעיכובא.
בישוב הדבר כתב המנחת אריאל דזמני סעודה שהם לעיכובא
נאמרו רק לתחילת הזמן ולא לסוף הזמן .ולכן אם הקדים לאכול סעודה
שלישית קודם חצות לא יצא ידי חובתו ,אבל אם אכל סעודת הלילה ביום
יצא ידי חובתו .וכן אם אכל סעודת שחרית אחר חצות ג"כ יצא ידי חובתו,
ומיושב לפ"ז מנהג העולם שמאחרין סעודה שניה אחר חצות.

ח .אכילת פת הבאה בכיסנין בשבת
בהרבה קהילות אוכלים פת הבאה בכיסנין בקידוש של בית
הכנסת והרבה פעמים קודם חצות היא ,ויש לברר אם יוצאים ידי סעודת
שבת )דהיינו סעודה שניה( בפת הבאה בכיסנין.
איתא בשו"ע )יו"ד סי' שכט ס"ב(" :עיסה שבלילתה רכה ואפאה
בתנור וכו' חייבת בחלה ".ושמעתי ממו"ר הגר"צ שכטר שליט"א שרואים
מדין זה שפת הבאה בכיסנין נקראת לחם מדאורייתא ,ולכן חייבת בחלה,
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דכתיב בה )במדבר טו,יט(" ,והיה באכלכם מלחם הארץ ".ואע"פ שנקראת
פת מדאורייתא ,מ"מ מברכים עליה בורא מיני מזונות משום שלגבי ברכת
הנהנין )שהיא דין דרבנן( חלקו חז"ל בין לחם שדרך לקבוע סעודה עליו ,
דהיינו פת רגילה שמברכין עליו המוציא לחם מן הארץ ,לבין לחם שאין
דרך לקבוע עליו סעודה דהיינו פת הבאה בכיסנין שמברכין עליה בורא
מיני מזונות )אא"כ קבע עליו סעודה(.
אולם ,צריכים לעיין אם בסעודת שבת ג"כ חלקו בין פת רגילה
שיוצא בה לבין פת הבאה בכיסנין שאין יוצא בה כשם שחלקו בברכת
הנהנין ,או אם אמרו חז"ל שיוצאים בכזית אחד של פת הבאה בכיסנין
שהרי הוא פת גמור מדאורייתא שיוצאין בה בכזית אחד) .וכן יש לשאול
לשיטת היראים הנ"ל ,אע"פ שחיוב אכילת לחם בשבת דאורייתא היא ,מ"מ
אולי צריך פת שבני אדם קובעים סעודה עליה(.
עיין בשו"ע הרב )סי' קפח ס"י( שכתב ,וז"ל" :משא"כ בשבתות
וימים טובים של שלש רגלים שהוא חייב לאכול פת שמברכין עליו ברכת
המזון ,שבשבת נאמר 'וקראת לשבת עונג' וביום טוב נאמר 'ושמחת בחגך'
ואין עונג ושמחה בלא אכילת לחם )שקובעים עליו סעודה( שהלחם הוא
עיקר הסעודה ,שכל סעודה נקרא על שם הלחם )ומיני לחמים שאין קובעין
עליהם סעודה צריך לאכול מהם כשיעור קביעות סעודה( ".הרי נקט
השו"ע הרב כצד הראשון הנ"ל.
אמנם ע"ש בהגהות ,וז"ל" :שמעתי ממנו בסוף ימיו שחזר בו ולא
הצריך לאכול כשיעור קביעות סעודה שהרי גם בברכה מעין ג' יש בה
הזכרה של קדושת היום ".וזה מפורש כצד השני ,שאפילו בכזית אחת של
פת הבאה בכיסנין יוצאין ידי חובתו משום שמדאורייתא פת הבאה בכיסנין
היא פת גמורה] .וע"ע בקהילות יעקב )ברכות סי' טז([.
אולם בספר ארחות רבנו )ארחות חייו של הגר"י קנייבסקי זצ"ל,
נכתב ע"י הרה"ג ר' אברהם הורביץ זצ"ל ,ח"ג עמ' רלה( מביא עובדא
שהיתה אצל החזו"א שאחד מבני ביתו קידש בשבת שחרית ואכל מזונות
ובירך מעין שלש והזכיר של שבת ,וכעבור שעה אכל הסעודה ושכח לומר
רצה ,ושאלו לחזו"א אם צריך לחזור ולברך ברה"מ ,ונטה לומר שאינו חוזר
כיון שכבר יצא ידי חובת סעודה שניה באכילת המזונות ,והסעודה שאכל
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דינה כסעודה שלישית דקיי"ל שאין חוזרים בברכה"מ שלה בשביל דילוג
אמירת רצה.
עפ"ז יוצא עוד לימוד זכות לאלה שמאחרים הסעודה של פת גמור
אחר חצות ואוכלים מזונות של פת הבאה בכיסנין לפני חצות ,שמקיימים
סעודת שבת במה שאוכלים קודם חצות.

ט .הברכה באכילת פת הבאה בכיסנין בשבת
בקשר לברכה שמברכין על פת הבאה בכיסנין באכילה בשבת ,
עיין בתשובות מהר"ח אור זרוע )סי' עא( שכתב" ,שבת קובעת דאפילו
אכילת עראי חשיבא קבע למעשר .נראה דגם לענין פת הבאה בכיסנין".
לשיטתו ,האוכל אפילו שיעור מועט של פת הבאה בכיסנין בשבת צריך
ליטול ידיו ולברך המוציא וברכת המזון .שכשם שאכילת שבת נקראת
אכילת קבע בנוגע להלכות תרומות ומעשרות דקיי"ל שאין אוכלים אכילת
קבע לפני הפרשה ,ובשבת כל אכילותיו נחשבות לקבע ,ה"ה שאכילת פת
הבאה בכיסנין בשבת לעולם נחשב לקבע .ושמעתי שמורינו הרה"ג ר'
אהרן סולובייציק זצ"ל חשש לשיטה זו ולא אכל פת הבאה בכיסנין בשבת
אלא בתוך סעודה של פת גמור ,שחשש לספק חיוב ברכת המזון אם יאכל
הפת הבאה בכיסנין בפני עצמה .אמנם ,השערי תשובה )סי' קסח סק"ט(
הביא מח' בענין זה ,וכתב שהברכי יוסף נקט שאין לחלק בין שבת לחול
ובשניהם מברכין מזונות ועל המחיה אם לא קבע סעודה.
אולם עיין בשו"ת אג"מ )ח"א סי' קנה( שכתב שאפילו החולקים על
המהר"ח אור זרוע ומברכים מזונות ועל המחיה על פת הבאה בכיסנין
בשבת ,היינו רק אם אוכלים בלי כוונה לצאת ידי סעודת שבת .אבל המכוין
לאכול אפילו כזית בתורת סעודת שבת שפיר מברך המוציא וברכת המזון.
וזה חידוש ,דבפשטות נראה שאף לדעת החולקים על המהר"ח אור זרוע,
יש לברך מזונות ועל המחיה על כזית של פת הבאה בכיסנין ,ואפילו אם
מתכוין שבכזית זאת יקיים סעודת השבת.

י .איסור תענית עד חצות ונפק"מ לזמן סעודת שבת
יש להציע עוד לימוד זכות לאלו שמאחרים סעודתם עד אחר
חצות בשבת .איתא בטור )סי' רפח(" :וימהר לאכול קודם שש שעות
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דגרסינן בירושלמי רבי אחא ורבי אבהו בשם רבי יוסי בר חנינא אסור
להתענות בשבת עד שש שעות ואין צריך לומר שאסור להתענות בו תענית
גמור ".וכן נפסק להלכה )או"ח סי' רפח ס"א(" ,יש שפירשו )פרישה סי' רפח
סק"א וט"ז שם סק"א( שדין זה מבוסס ע"פ הגמ' )שבת י (:מכאן ואילך
]כלומר האוכל אחר חצות אפילו בחול[ כזורק אבן לחמת ,ופרש"י )ד"ה
כזורק אבן לחמת( 'קשה לגוף' ".כוונת הדברים היא שיסוד אכילת שבת
הוא עונג שבת ,וא"כ כיון שאכילה אחר חצות קשה לגוף ,האוכל בשבת
אחר חצות מפסיד עונג שבת.
ויש להוסיף שהחיוב לאכול סעודה שניה קודם חצות שוה לאיסור
להתענות עד אחר חצות .דהיינו שכשם שנתבאר שבשבת איסור תענית
הוא משום בטול עונג שבת מפני שהאוכל אחר כך כזורק אבן לחמת ,ה"ה
שהחיוב לאכול סעודה שבת קודם חצות הוא ג"כ מטעם הנ"ל שאם יאכל
אח"כ יבטל עונג שבת.
ע"פ הנ"ל יש לציין מה שמבואר בקרבן נתנאל )פ"ק דשבת אות ע(
ובמגן אברהם )סי' קנח סק"א ע"פ רש"י בתענית כה :ד"ה שכן מצינו(
שמחשבין שש שעות )שמכאן ואילך כזורק אבן לחמת( משעה שקם
ממטתו ,ולכן ה"ה שמחשבין זמן סעודת שבת שש שעות משעה שקם
ממטתו .והנה יש הרבה אנשים בזמן הזה שקמים ממטתם ומתפללים
בשמונה וכדומה ולא בשעת עלות השחר או הנץ החמה ,וא"כ זמן הסעודה
מתאחר להם בכמה שעות כפי שמאחרין לקום ממטתם.

יא .יצא מוציא בברכת המוציא של סעודת שבת
איתא בגמ' ר"ה )כט" :(.תני אהבה בריה דר' זירא ,כל הברכות כולן
אע"פ שיצא מוציא ",ופרש"י משום דכל ישראל ערבין זה בזה למצוות .ועיין
שם בהמשך הסוגיא שיש חילוק בין ברכת המצוות ששייך בהן ערבות
לברכת הנהנין דלא שייך בהן ערבות .ומבואר שם שבברכת היין של קדוש
וברכת המוציא של מצה בליל פסח שייך יצא מוציא אע"פ שהן ברכת
הנהנין ,כיון שהם חובות עליו ממילא שייך בהם ערבות.
ואיתא שם בסוף הסוגיא" :ת"ר לא יפרוס אדם פרוסה לאורחין
אלא אם כן אוכל עמהם ,אבל פורס הוא לבניו ולבני ביתו כדי לחנכם
במצוות ".ועיין בטור )סי' קסז( שכתב שמי שאינו אוכל אינו יכול לברך
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ברכת המוציא להוציא האוכלים ,דתנן לא יפרוס אדם פרוסה וכו' .וכתב
ע"ז הב"י" :ומשמע דאפילו בשבת שהוא חייב לאכול פת לא יברך לו חבירו
ברכת המוציא אם אין המברך אוכל ממנו ",וכן פסק השו"ע )או"ח סי' קסז
ס"כ( .ועיין במג"א )סי' קסז ס"ק מא( שהביא ראיה לדברי הב"י דלא אמרינן
יצא מוציא בברכת המוציא של סעודת שבת ,מדאבעיא להו דוקא בברכת
המוציא של מצה אם רשאי לברך לאחרים ,מכלל דבכל שבת ויום טוב
פשיטא לן דאין מברך לאחרים.
בביאור הסברא לחלק בין ברכת המוציא של מצה שאומרים בה
יצא מוציא לברכת המוציא של סעודת שבת דלא אמרינן בה יצא מוציא,
כתב המג"א )שם( שאכילת מצה היא חובה על האדם אפילו אם מצטער ,
ולכן יש עליו דין ערבות .משא"כ מצות אכילה בשבת אינה חובת אכילה
על האדם ,אלא מצות עונג והנאה ,שהרי המצטער פטור מסעודת שבת
כמו שיבואר לקמן .ולכן אמרינן שאין ערבות בסעודת שבת ,דלא ליתהני
ולא לברך .משא"כ במצה ויין שהם חובה על האדם אמרינן שברכתן
נחשבות כברכת המצוות .וכן מבואר בט"ז )או"ח סי' רעג סק"ג(.

יב .חיוב עונג בקשר להיתר תענית חלום
למעלה )אות יא( הבאנו דברי האחרונים שמצות אכילה בשבת
היא מצוה של עונג והנאה ולא מצות אכילה .ויש להביא סמך ליסוד זה
מהגמ' ברכות )לא (:שהיושב בתענית בשבת קורעין לו גזר דינו של שבעים
שנה ,ופירשו התוס' )ד"ה כל היושב( שמיירי בתענית חלום .ודינה של
תענית חלום הוא שמתענה בשבת על חלום רע ושוב מתענה ביום ראשון
לכפר על מה שהתענה בשבת.
בביאור הדבר כתב הטור )או"ח סי' רסח( שתענית חלום מותר
בשבת לפי שנפשו עגומה על חלומו שראה ,ומצפה שיתבטל החלום בשכר
תעניתו ,ואם כן התענית עונג לו .ומכל מקום צריך להתענות יום אחר
שיתכפר לו על שביטל עיקר עונג שבת .הרי רואים שאין אכילת סעודה
שבת חובה בתורת אכילה ,שאילו היה כן לא היה מועיל תענית במקום
אכילה כמו שאין מועיל תענית במקום חיוב אכילת מצה .וכמו כן מצינו
בשו"ע )סי' רצא סע' א( לגבי דין שלש סעודות שכתב המחבר" :ואם אי
אפשר לו כלל לאכול אינו חייב לצער את עצמו ,והחכם עיניו בראשו שלא
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ימלא בטנו בסעודת הבוקר כדי ליתן מקום לסעודה שלישית) ".עיין גם
במג"א סי' רמט סק"ו שהביא הדרכי משה בשם האור זרוע שיש לאכול
סעודת שבת לתיאבון ,ומאחר דעיקר סעודה הוא לחם ,אסור לאכול
גרימז"ל בשבת קודם הסעודה(.
ונראה עפ"ז שיש ליזהר שלא לאכול הרבה בקידוש בבית הכנסת ,
שע"י כך מתבטל מצות סעודת שבת לתיאבון .ואפילו למה שהבאנו לעיל
שיוצאין סעודת שבת בכזית של פת הבאה בכיסנין ,מ"מ לכתחילה בעי פת
גמור שזה עיקר הסעודה וצריך לאכול עיקר הסעודה לתיאבון .ואכילה
לתיאבון אינו קיום באכילה של מצוה כמו אכילת מצה ,אלא הוי קיום
בעונג )ועי' בשו"ת חת"ס תשו' קסח(.

יג .עונג שבת ושמחת יו"ט
יש לציין שמבואר ג"כ בחת"ס )או"ח תשו' קסח( יסוד הנ"ל שמצות
אכילה בשבת היא משום עונג ולא משום אכילה לחוד ,ומהאי טעמא כתבו
הפוסקים שהנהנה מתענית יותר מאכילה מותר להתענות בשבת .אמנם
הוסיף בזה החת"ס וכתב "ודע דיש חילוק בין שבת ליו"ט דבשבת עונג
מפורש ולא אכילה ,ע"כ המתענג בתענית יוצא ידי חובת עונג שבת ...
ואמנם ביו"ט שמחה כתיב ביה ואין שמחה בלא אכילה כדאמרינן במו"ק
)ט (.ואפילו ליכא בשר שלמים ויין מ"מ אכילה ושתיי' בעי ואפילו התענית
עונג אסור )אם לא תענית חלום משום סכנת נפשות(".
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ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה

*

במשנה בריש פרק ד' דמסכת ראש השנה נאמר:
]א[ יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה.
]ב[ משחרב ביהמ"ק התקין ריב"ז שיהיו תוקעין בכל מקום שיש בו בית דין.
]ג[ ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה שכל עיר שהיא רואה ושומעת
וקרובה ויכולה לבוא תוקעין וביבנה לא היו תוקעין אלא בבי"ד בלבד.
ידועה המחלוקת בין רש"י והרמב"ם בפירוש מקדש ומדינה.
הרמב"ם כותב" :מקדש תקרא ירושלים כולה ומדינה שאר עיירות בכל ארץ
ישראל" ]שם בפירוש המשניות ,ראה גם היד החזקה )הל' שופר פ"ב ה"ח([.
ולכן ,לפי הרמב"ם ,כשחל ר"ה בשבת תקעו שופר במקדש ובכל ירושלים .
הרמב"ם מסביר גם הרישא וגם הסיפא של משנתינו שמדובר בזמן המקדש
ולכן תקעו לא רק בכל ירושלים אלא בכל הסמוך לה .
אולם ביבנה תקעו רק בפני ב"ד בלבד ,כמבואר בגמ' )ר"ה ל.(.
ומסביר הרמב"ם )הל' שופר פ"ב ה"ט( "ולמה תוקעים בפני ב"ד מפני שב"ד
זריזין הם ולא יבאו התוקעין להעביר השופר בפניהם ברשות הרבים שבית
דין מזהירין את העם ומודיעין אותם".
מדובר כאן בגזירת רבה בזמן הבית ובתקנת רב יוחנן בן זכאי אחר
החורבן .לפי הבבלי מדאורייתא ראש השנה מחייב תקיעת שופר ואין
הבדל בין ר"ה שחל בשבת לבין ראש השנה שחל בחול .אולם הפקיעו רבנן
תקיעת שופר בשבת משום גזירה שמא יחלל התוקע את השבת ע"י הוצאת
או העברת השופר.

1

בשלב שני" ,התקין ר' יוחנן בן זכאי שיהא תוקעין ]בשבת ר"ה[
בכל מקום שיש בו ב"ד" )ב' ,למעלה( .נמצא לפי הרמב"ם שלפני החורבן
תקעו בשבת בירושלים ובכל הסמוך לה ולאחר החורבן נשתנה המצב
ותקעו בשבת רק במקום ב"ד ובזמן ב"ד.

* לזכר ולעילוי נשמת ר' צבי מנחם בן ר' שמעיהו רייכמאנן.
 1לא נעמוד על הפרטים של גזירת רבה במאמר זה .ברצוננו להאריך על הנושא בעוד מועד.
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ויש להעיר על מה שהרמב"ם נותן טעם לתקנת ר' יוחנן בן זכאי
שלא נזכר בגמ' .אולם הרמב"ם אינו מסביר למה מותר היה לתקוע בשבת
בזמן המקדש בכל ירושלים גם לא בפני ב"ד .שנית ,הרמב"ם אינו מסביר
למה בזמן המקדש נכללו עם ירושלים גם הפרברים משא"כ אחר החורבן
רק ביבנה בפני ב"ד בלבד.

שיטת רש"י והסתירה בפירושו
טרם שנסביר את שיטת הרמב"ם נעבור לשיטת רש"י .לפי רש"י
)וכמוהו הרמב"ם( ,כל המשנה עוסקת בזמן המקדש ,אולם רש"י אינו
מסכים להגדרת הרמב"ם ביחס למקדש ומדינה .בד"ה "אבל לא במדינה",
שהוא החלק השני של הקטע "במקדש היו תוקעין" ,כותב רש"י שהגדרת
מדינה הוא "לא בירושלים ולא בגבולין" .כלומר ,בר"ה שחל להיות בשבת
בזמן המקדש תקעו רק במקדש עצמו .אולם נראה שרש"י סותר את עצמו
שבד"ה "ועוד זאת היתה ירושלים" רש"י כותב "בעודה בבנינה" .כלומר ,
שבשבת לא רק תקעו בירושלים אלא גם בפרברי עיר הקודש.
המהרש"א היה ער לסתירה זו ומתרץ )על הדף( שגם בזמן המקדש
היו שתי תקופות – זמן ישיבת הסנהדרין במקדש וזמן ישיבתה בירושלים ,
כלומר בעיר אבל לא במקדש )ועיין גם בפירוש הריטב"א שם( .לפי הסבר
המהרש"א והריטב"א ,בזמן ישיבת ב"ד הגדול במקדש תקעו בשבת רק
במקדש .אולם כששינתה הסנהדרין ישיבתה מחוץ למקדש אז נתרחב
היתר תקיעת שופר בשבת לכל העיר ,ולא רק לעיר אלא גם למחוזות.
רש"י )ר"ה כט :ד"ה גזירה( מסביר את ההבדל בין המקדש
לירושלים בתקופה הקודמת ככה" :ובמקדש לא גזור דאין איסור שבות
במקדש" 2.אולם בודאי טעם זה מוגבל למקדש ואינו מתאים אחר שיצא
בית דין הגדול ממקומו במקדש .וצריכים למצוא סבה אחרת להסביר
הרחבת היתר תקיעת השופר במקדש לכל העיר ולמחוזות .
גם לפי ישוב סתירת רש"י ע"י המהרש"א נשארים כמה קשיים.
ראשית ,לפי מסקנת הגמ' תקעו בירושלים בין בפני ב"ד ובין שלא בפני ב"ד

 2וכן הר"ן במקום" :במקדש לא גזרינן דאין איסור דרבנן נוהג במקדש" ,וכן המאירי במקום.
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וביבנה תקעו רק בפני ב"ד .וצ"ל ,לפי רש"י ,שמדובר בזמן ישיבת ב"ד הגדול
בירושלים חוץ למקדש .אולם אותו סנהדרין כשהתכנס ביבנה היה היתר
התקיעה רק בפני ב"ד ,למה? מה היתה הסבה שבירושלים נתרחב היתר
התקיעה בשבת? וכן למה רק ביבנה עצמה ולא במחוזיה ובירושלים גם
בפרבות העיר?
אפשר לומר שטעם ההבדל נובע מוודאות קביעת ראש השנה.
באמת כמה ראשונים ,ביניהם בעלי התוס' )ר"ה כט :ד"ה אבל( ,הר"ן )על
הדף( ,הרי"ף )סוכה כא .בדפי הרי"ף לפי המלחמות שם( ,רבינו מנוח )על
מש"כ הרמב"ם ,הל' שופר פ"ב ה"ח( משתמשים במונח זה להסביר הבדלים
שונים .ברורים הם דברי הריטב"א )חידושי הריטב"א מגילה ד :ולשון דומה
בר"ה כט" (:ושופר לא ידעינן קביעא אלא בירושלים לחוד לפי שחגו בן יומו
הוא ואין שלוחים יוצאים בו  ...ולפיכך לא היו תוקעים אלא במקדש".
אפשר להסביר לפי הריטב"א שאחר שיצא הסנהדרין מלשכת
הגזית וישב בעיר נתרחב מקום היתר התקיעה בשבת לכל העיר משום שאז
נסתלק ספיקא דיומא בעיר .אולם לשון הריטב"א בר"ה אינו משמע כן,
שהוא כותב שלפני החורבן "כשגלו סנהדרין מלשכת הגזית וישבה
בירושלים  ...חזרה ירושלים כמקדש לתקוע בה ובעיירותיה  ...אבל
כשהמקדש קיים וב"ד בלשכת הגזית לא היו תוקעים בירושלים" .כנראה יש
סבה אחרת חוץ מודאות זמן ר"ה שגרם להבדל בין מקדש וירושלים.
ואפשר לצרף הסבר רבינו מנוח )בקשר לשיטת הרמב"ם(,
"דבסתמא כל בני ירושלים היו עולים למקדש לתקוע שופר" .כלומר ,תקעו
במקום ב"ד .אם ב"ד הגדול ישב בלשכת הגזית תקעו רק במקדש; אם
הסנהדרין בירושלים ,תקעו בירושלים ובכל מקום שודאי ר"ה הוא .אולם
עדיין קשה למה יבנה שונה? כלומר ,מדוע תקעו ביבנה רק במקום ב"ד ולא
בסביבות העיר ,משא"כ בירושלים? הלא גם ביבנה ,כשגלה הסנהדרין
שמה ,קבעו ר"ה ביבנה וידעו ששבת זו בוודאי ר"ה הוא.

ביאורו של התוספות יום טוב
בעל התוס' יו"ט מיישב סתירת רש"י בצורה שונה לגמרי .לפי
פירושו במשניות שם הבנת המילים "במקדש היו תוקעים" – כלל הוא –
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והמילים "אבל לא במדינה" אינו אלא קיצור לשון )הגם שזה נגד פשטות
רש"י "לא בירושלים ולא במדינה"( ומדובר בשני אופנים )בזמן המקדש
כמובן( – בזמן שישבו הסנהדרין בלשכת הגזית ובזמן עזיבתם לבתיהם .
בזמן ישיבתם תקעו לא רק במקדש אלא בכל ירושלים ובכל הסמוך 3.אולם
כשקמו ממקומם הקבוע בלשכת הגזית אחרי שש שעות ביום )רש"י ר"ה ל.
ד"ה בין בזמן בית דין ע"פ שבת י (.אז הפסיקו לתקוע בירושלים ובפרברי
העיר והמשיכו לתקוע רק במקדש.
למרות שאין התוס' י"ט מסביר טעם ההבדל ,אפשר להבדיל בנקל
בין הסנהדרין בזמן ישיבתם – שאז מלאו תפקידם ,כלשון הרמב"ם ,להזהיר
את העם על חומרת איסור שבת – לזמן שאינם עוד בתפקיד .אולם גם לפי'
תוס' י"ט נשארת הקושיא על ההבדל בין ירושלים ליבנה .אם הסנהדרין
זריזין הם ,מה שונה יבנה מירושלים?
ואולי אפשר להסביר לפי שיטת תוס' יו"ט שתקנת ריב"ז היתה
פשרה .הסנהדרין עוד מתפקד כרשות מוסמכת אולם הסנהדרין אינו
ִתיר ריב"ז תקיעת
במקומו הרגיל .ולכן ,מכיון שהסנהדרין עוד קיים ,ה
שופר בשבת .אבל כיון שלא ישבו בלשכת הגזית צמצם ריב"ז את סמכותם
לפניהם דוקא.

שיטת בעלי התוספות
בעלי התוס' בר"ה )כט :ד"ה אבל( הולכים בדרך אחרת .ערים היו
לסתירת רש"י והבדילו בין שתי בבות דמתניתין בצורה אחרת .מותר היה
לתקוע במקדש בשבת ר"ה כמו שפי' רש"י ,אולם סיפא דמתני' – "ועוד זאת"
– שירושלים היתה יתירה על יבנה מדובר אחר חורבן הבית .לפי פירוש זה

 3על ענין הסמוכות אפשר להבין היתר זה על פי שיטת הפני יהושע .בפירושו על הדף בר"ה
מתרץ הפני יהושע את סתירת רש"י בפירוש יוצא דופן .רישא דמתניתין מדובר בתקיעות במקדש
בשבת ,ועד שלא תקעו במקדש אסור היה לתקוע מחוץ למקדש מטעם תקנת רבה .אולם אחרי
שהמון העם שמעו את התקיעות במקדש מותר היה להם לתקוע תקיעות נוספות .אז טעם תקנת רבה
אינה בתוקף משום שהשומעים כבר יצאו חובתן בתקיעות ב"ד במקדש ,ולכן לא יבאו אל בקי
ללמוד .וכן "שהרי תוקעין איש בביתו" .ופי' "ועוד היתה" ,כלומר בפרברי העיר ,ממשיך הפני
יהושע" ,ונשמע הקול בעיירות הקרובות וכ"ש בירושלים" .הגם שפירוש זה מסביר היתר
ל"שומעת" אבל לא את העיר ש"רואה  ...וקרוב ויכולה לבוא" ,אפשר להשתמש ברעיון זה להסביר
הרחבת ההיתר לירושלים .מ"מ אין זה מסביר את ההבדל בין ירושלים ויבנה.
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אין סתירה בין שתי חלקי המשנה ,כיון שמדובר בשני זמנים שונים – זמן
המקדש וזמן חורבנו.
אולם נשארת שאלתנו ביתר שאת – מותר היה לתקוע בשבת ר"ה
בירושלים אחר החורבן – בזמן שהסנהדרין ביבנה )וכנראה גם בכל
נידודיהן אחרי כן( – ואעפ"כ ביבנה תקעו רק בפני ב"ד ובירושלים תקעו
בזמן ב"ד .ועוד יותר – ביבנה תקעו רק ביבנה אע"פ ששם היה הסנהדרין
ובירושלים תקעו גם בפרברי העיר אע"פ שב"ד הגדול התכנס ביבנה .וקשה
טובא – איזה יחוס היה לירושלים יותר על יבנה – הלא הועברו הבעלי
תריסים מירושלים ליבנה? בחיים האזרחיים אחרי החורבן לצערינו הרב,
תורה לא יצאה עוד מציון ודבר ה' הושתל ביבנה! ויותר מזה אי אפשר
להשתמש בטעמים של קביעת ר"ה בודאי או בטעם ב"ד זריזין הם להסביר
העדפת ירושלים כי הסנהדרין ישב ביבנה ושם קבעו את החודש!
יוצא מניתוח זה חידוש נפלא .לפי בעלי התוס' ירושלים אפי'
בחורבנה נשארה מיוחדת .נסביר את השוני הזה ע"י הרחבה קצת בתורת
מו"ר הגרי"ד סולבייצ'יק זצ"ל.

זכר למקדש וזכר לירושלים
הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל הגדיר תקנות ריב"ז לזכר המקדש בשתי
צורות – המקדש בבנינו והמקדש בחורבנו .כלומר כמה תקנות נתקנו
לחקות נוהגי המקדש בתפארתו כמו נטילת לולב בגבולין" :בראשונה היה
הלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד משחרב בית המקדש התקין
רבי יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש" )ר"ה ל.(.
דוגמא לתקנת זכרון למקדש בחורבנו נמצאת באותה משנה )גם
במנחות סח" :(.שיהא יום הנף כלו אסור" .כיון שאי אפשר היה להקריב
קרבן העומר אחרי החורבן וחסר המתיר לאכול מן התבואה החדשה בט"ז
בניסן ,תיקן ריב"ז שלא לאכול חדש עד י"ז בניסן.
ואולי אפשר לומר שלפי תוס' נמצא סוג הגדרה נוספת ששיכת לא
למקדש אלא לירושלים .המשנה בכלים )פרק א'( מזכיר עשר קדושות
ואחד מהם לפנים מן החומות ,כלו' ירושלים .קדושה זו נשארה גם אחרי
החורבן לפחות לפי הרמב"ם )ו' בית הבחירה ט"ו-ט"ז(.
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אם כן אפשר לפרש שבעלי התוס' סברו שריב"ז תיקן זכר
ַה שלא היתה בבנינה – שתקעו בכל
למ
לירושלים בחורבנה והרחיב תקנה ְ
העיר.

4

מ"מ גם תלות סברא זו על קדושת ירושלים כסבה לתקנת רבי
יוחנן בן זכאי אינה משביעה רצון .ראשית ,קדושת ירושלים ,חוץ מבהלכות
בודדות ,לא כללה את המקומות מחוץ לחומות .ושנית ,אין קשר בין קדושת
ירושלים לשוני אופי התקנה – בירושלים בזמן ב"ד וביבנה רק במקום ב"ד.
ולכן נראה להציע שלפי בעלי התוס' צ"ל שמטעמים דתיים
לאומיים התקין ריב"ז תקנה זו ביחס לירושלים .חורבן ירושלים והמקדש
היו כמובן אסון לאומי – כך מוכח מתגובת רבן גמליאל ,רבי אלעזר בן
עזריה ורבי יהושע כשראו את מקום בית המקדש בחורבנה )מכות כט– (:
"התחילו בוכים" .ואע"פ שרבי עקיבא ניחם אותם בנבואת ישעיהו שיבנה
המקדש ,מכל מקום אפשר לתאר שהמון העם הרגישו כמו ההרגשה
הראשונה של שלשה גדולי ישראל ולא כרבי עקיבא .יתכן שהדכאון
הלאומי בזמן חורבן בית השני עלתה על ההרגשה שבזמן חורבן הבית
הראשון .ראשית ,כבר נתנבא ע"י ירמיהו )פרק כט( שבזמן קרוב יחסי
תבנה המקדש מה שלא היה בחורבן הבית השני 5.שנית ,גדול ומפואר היה
הבית השני מהראשון .כך מזכירה הגמ' )סוכה נא" (.ת"ר ...מי שלא ראה
ירושלים בתפארתה לא ראה כרך נחמד מעולם .מי שלא ראה בהמ"ק
בבנינו לא ראה בנין מפואר מעולם .מאי היא ,אמר אביי ואיתימא רב
חסדא זה בנין הורדוס".
קשה לתאר את הרגשת העם כשראו את מרכזם הדתי עולה באש .
נדמה לנו שהתקין ריב"ז תקנות לעודד רוח העם ולומר "אין הכל אבוד ,אל
תאבדו תקוה .נחזור לעיר ולמקדש בעוד מועד והלואי בימינו" ,כלשון הגמ'
)ר"ה ל (.על טעם תקנת ריב"ז ביחס ליום הנף – "מהרה יבנה בית המקדש".
וכמובן אי אפשר לחשוב על בנין בית המקדש בלי גם שיקום ירושלים.

 4פי' המאירי קרוב לזה אולם אינה דומה" :כשגלתה סנהדרין מן המקדש למדינה עצמה של
ירושלים אין ספק שדינה כמקדש שאף היא מקודשת וכו' ".אולם המאירי מוסיף "ולא הוצרך
לתקנה" .והריטב"א )ר"ה כט (:מתנגד בתוקף לפירוש זה של תוספות.
 5מעניין שגם רבי עקיבא )מכות שם( הגביל עצמו לכלל ,שיבנה המקדש ,אבל לא רמז למתי.
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יוצא מהנחה זו שיתכן שריב"ז תיקן תקנות רחבות לכת .כדי לעודד
את העם ולשתול תקוה על שיחזור ירושלים לתפארתה הקודמת תיקן –
לפי תוס' – תקנה חדשה שצריך היה לרומם את ירושלים על יבנה .ולכן
ביבנה תקעו בשבת ר"ה רק בפני ב"ד וירושלים אפי' בחורבנה ,אולם כסמל
נצחי לאומי ודתי ,תקעו אפי' לא בפני ב"ד אלא בזמן ב"ד  6.ולא עוד,
להראות את חשיבותה של ירושלים כמרכז ,תיקן ריב"ז תקיעות שבת ר"ה
גם בפרברי ירושלים .בנוסף לכך ,אע"פ שקביעת ר"ה היתה ביבנה ,ולכן
בירושלים לא ידעו בדיוק אם שבת באמת הוא יום ראש השנה ,מ"מ גם בזה
העדיפו את ירושלים .כמובן ,כיון דב"ד הגדול היתה ביבנה תקעו גם
ביבנה.
השערה זו כמובן היא לפי בעלי התוס' .אולם קצת קשה לקבל
הסבר זה כמו שכתב תוס' הרא"ש" :ותמיה לי שחלקו כבוד לירושלים יותר
מיבנה שהיה בה ב"ד של עא" .מצד שני הרעיון ילך כפתור ופרח לפי שיטת
רש"י .שיטתו ,כפי שהבאנו כבר ,מסבירה השתי בבות של המשנה
המיחסים לזמן המקדש .וגם ציטטנו הסתירה בפירושו – ברישא שמדובר
בשבת ר"ה תקעו רק במקדש אולם בסיפא הגם שמדובר גם בזמן המקדש
תקעו בשבת לא רק בירושלים אלא גם בפרברי העיר.
גם הבאנו דרכים שונות ליישב הסתירה .אולם שאלנו ,למה שונה
ירושלים לפני החורבן מיבנה אחר החורבן? אם תיקן ריב"ז כדי לדמות
יבנה לירושלים שכמו שבירושלים היה מושב הסנהדרין אז אחר החורבן
מושב הסנהדרין הועבר ליבנה ,למה קיים הבדל בולט ,שבירושלים תקעו
בזמן ב"ד ויבנה רק בפני ב"ד? ושאילה זו קיימת בין אם נשים לב לתפקיד
הסנהדרין כרשות המוציא לפועל או כירושלים כמקום קדוש מיוחד.

הסבר שיטת רש"י
אם הרעיון של חשיבות ירושלים כמרכז דתי לאומי יתקבל ,קל
מאוד להבין את ההבדל בין ירושלים בתפארתה ליבנה אחר חורבן

 6ואין כאן הקושי ששאלנו על בעלי התוס' ,למה נתקנו תקנות כל כך הרחק לכת שבירושלים
תקעו אף כשקבעו את ר"ב ביבנה .לפי רש"י תקעו רק ביבנה וירושלים אחר החורבן לא נחשבה
שונה מעיר אחר בא"י.
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ירושלים .לפי שיטת רש"י ,החליט ריב"ז להעדיף את נוהגי ירושלים על
יבנה למרות )או יותר נכון בגלל( חורבנה .ולכן ,בירושלים בזמן המקדש
תקעו בזמן ב"ד וביבנה ,המרכז הזמני ,רק בפני ב"ד ,ובירושלים תקעו לא
רק בעיר אלא גם במחוזות ,וביבנה רק במקום ב"ד .לפי זה יוצא שתקנת
ריב"ז לענין תקיעת שופר בשבת ביבנה הוא זכר למקדש וירושלים
בחורבנה ולא בבנינה!

הסבר שיטת הרמב"ם
נעבור עכשיו לשיטת רמב"ם .מצד אחד ,שיטתו היא שבזמן
המקדש תקעו במקדש ,בירושלים ,ובכל הפרברים .אולם אחר החורבן כמו
רש"י – הפסיקו לתקוע בירושלים וכל הסמוך לה ורק תקעו ביבנה או
במקומות אחרים כשהסנהדרין עבר לשם.
הגרי"ד בשיעוריו 7עמד על שיטת הרמב"ם בהבדל בין זמן המקדש
לתקנת ריב"ז אחר החורבן .הגרי"ד הסביר שה"מתיר" לתקיעת שופר בשבת
בכל ירושלים היה ב"ד הגדול ,ובזמן המקדש היתה כל ירושלים נחשבת
כמקום ב"ד .אולם כל זה בזמן ישיבת הסנהדרין במקומם בלשכת הגזית ,אז
נחשבת כל העיר כמקום ב"ד .אבל כשגלו ,אז רק מקום ישיבתן בפועל
נחשב כמקום ב"ד וא"כ ביבנה תקעו רק בפני ב"ד.
והוסיף הגרי"ד שהגדרת מקום הסנהדרין בירושלים נתרחבה
ותלויה בקדושת ירושלים" ,כי מחנה ישראל קדושת מקדש לו ] ...ו[אף
הסמוך ונראה ושומעת וכו' ,וכמו דסמוך ונראה הוה בכלל היקף חומה
דמוקפות חומה שקוראים מגילה ביום ט"ו וכן בשדי נופו בתר עיקרו לענין
פדיון מעשר שני  ...דמצינו לפעמים – מדרבנן – שאף מה שחוץ לחומות
העיר בכלל היקף חומה )על פי דין( לכמה וכמה הלכות" 8ויתכן שבגלל זה
השתמש הרמב"ם במונח כל העיר שהיתה בתוך תחום ירושלים )הל' שופר
פ"ב ה"ח(.

 7נרשמים גם בספר של הרב צבי שכטר" ,שיעורי הרב הגאון רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק
זצ"ל פסחים ,ר"ה ,יוה"כ ומגילה" )תשס"ב( עמ' עז והלאה .וגם הרב צבי יוסף רייכמן" ,ספר
רשימות שיעורים שנאמרו על ידי מרן הגאון רבינו הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק שליט"א על
מסכת סוכה" )תשמ"ט( ,עמ' רכג-רכד.
 8שיעורי הרב הגאון רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק ,עמ' עח.
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נדמה שקצת קשה להרחיב את קדושת ירושלים לגבי תקיעות ר"ה
בשבת מכמה טעמים .ראשית ,כידוע סמכות הסנהדרין לא היתה מוגבלת
לירושלים אלא חל בכל תפוצות ישראל .איפה מצינו הבדל בסמכותו
מוגבל לירושלים ופרבריה מצד אחד ומשאר מקומות מגורי יהודים כמו
שהניח הגרי"ד זצ"ל? שנית ,אם כמו שהסביר הרב זצ"ל שהתרחבות
ירושלים תלויה בקדושת ירושלים למה נשתמש במונח של קדושת
ירושלים לגבי מגילה )שלכאורה בכלל אינו תלוי בקדושת העיר אלא
בהגדרתה כעיר חומה( או בשדי נופו בתר עיקרו ,שהם דינים נדירים ,ולא
נשתמש בדגם של קדושת ירושלים לגבי אכילת קדשים קלים ,שבודאי
אינם נאכלים חוץ לחומה? שלישית ,הרמב"ם עצמו )שם ,הל' ט'( מסביר
טעם של היתר ריב"ז בפני ב"ד בגלל זריזות והזהרתן של ב"ד ,ולכאורה אין
זה תלוי בהגדרת מקומם כמקום ב"ד .נניח אם בגלל איזו סבה שהיא נתמעט
כח ב"ד ולא היתה להם היכולת לכפות ואפי' לא להזהיר .לפי שיטת הגרי"ד
בכל זאת כיון שב"ד הגדול יושבים במקומן מותר יהיה לתקוע בשבת .אולם
מפשטות לשון הרמב"ם שתקיעת הצבור לפני ב"ד תלוי במילוי תפקידם
כמו שכתב הרמב"ם )שם(" ,ולמה תוקעים בפני ב"ד מפני שב"ד זריזין הם,
וכו' ",משמע שאם נעלם הטעם גם ההיתר נעלם.
לאור האמור אפשר להבין את שיטת הרמב"ם בדרך שונה .כמו
שאחר החורבן יצאה הודה ויצאה זיווה מעיר הקודש ,ירושלים בבנינה
היתה מרכז הדת והמדינה .שלמה המלך כבר מזכיר את המקדש וירושלים
בתפילתו בחנוכת בית המקדש הראשון )מלכים א' ח' ,מ"ד( – "והתפללו אל
ה' דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בנית לשמך".
וא"כ מובן מאליו שלירושלים תפקיד מרכזי ומיוחד .ולכן לא היה
הכרח להרמב"ם לתת טעם למה שונה ירושלים לתקיעת שופר בשבת בר"ה
משאר ערי ארץ ישראל .חשיבות זו מצאה ביטוי בהרחבת היתר תקיעות
שבת ר"ה גם לפרברים .מה שקשה היה להבין הוא – איך אפשר להעביר
מרכזיות זו מירושלים למקום אחר? לפי הרמב"ם לא העביר ריב"ז את אופי
ירושלים ליבנה ,הוא תיקן רק נוהג מסוים – שיתקעו גם יבנה בתנאים
מסויימים הקשורים לב"ד .אולם עיקר הטעם הוא מעשי – שב"ד זריזין הם
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ומזהירים את העם  9.ויתכן שטעמו הכמוס הוא שלא תשכחנה הלכות
התקיעות ר"ה בשבת.

סיכום
יוצא מנתוח שלנו שמחלוקת תוס' ,רש"י ורמב"ם היא במהות
תקנת רבי יוחנן בן זכאי .לפי תוס' ,תיקן ריב"ז תקיעת שופר בשבת לפני ב"ד
לזכר ירושלים בחורבנה .ואפילו יותר – סוברים בעלי התוס' – למרות
שבזמן המקדש לא תקעו בירושלים בשבת ,כדי לזכור את תפארתה של
ירושלים בבנינה הרחיק ריב"ז לגזור גזירה שכללה כל עיר הקודש ואפי'
המחוזות אע"פ שבזמן התקנה היתה ירושלים חרבה.
לרש"י תקנת ריב"ז היתה לזכור את חורבן המקדש .בזמן המקדש
תקעו במקדש ולפעמים בירושלים .בין לפי' המהרש"א והריטב"א ובין לפי'
תוס' יום טוב ,היו לתקיעות ר"ה בשבת קשר עם הסנהדרין .ולכן ,למרות
שנחרב המקדש ,נשארה סמכות בית דין הגדול ולכן תקעו לפני הסנהדרין
ביבנה .אולם יבנה לא היתה מקום המקדש ולא ירושלים ,וכיון שנחרב
המקדש ועיר הקודש הגביל ריב"ז תקיעות ביבנה רק בפני ב"ד ורק ביבנה
עצמה.
לפי הרמב"ם לא תיקן ריב"ז תקיעות ביבנה זכר למקדש או אפילו
זכר לירושלים .למרות שהיו תקנות שתיקן ריב"ז זכר למקדש ,ולמרות
שתקיעת שופר בשבת נראתה כאחת מהן ,לא מטעם זו תיקן הוא .וראיה
לכך שהרמב"ם אינו מזכיר "זכר למקדש" בהלכות שופר ,משא"כ לגבי
לולב 10.מ"מ נגד תקיעת שופר בשבת עומדת תקנת רבה .לרמב"ם נראה
פשוט שבמקדש )שלפי הרמב"ם כולל ירושלים( – מקום הסנהדרין – אין
לבטל מצוה דאורייתא בגלל תקנה דרבנן.

 9נושאי כלים של הרמב"ם ואחרים ניסו להסביר את התנאים המיוחדים שדורש הרמב"ם  -ב"ד
קבוע ,סמוך ,וכן ב"ד שקידשו את החודש ,אבל אכמ"ל .לפי הסבר זה קל להבין מחלוקת ת"ק ,ור'
אלעזר ו"אמרו לו" )ר"ה כט ,(:כיון שתקנת ריסב"ז היתה מעשית ותלויה באופי הב"ד שמזרז
ומזהיר את העם ,אפשר להתווכח ולטעון שרק ביבנה או בכל מקום שיש בו ב"ד קבוע או אפי'
כשנמצאת הסנהדרין במקום מסוים רק באופן אקראי.
 10בהלכות לולב )פ"ז הט"ו( קושר התקנה ליטול לולב שבעה ימים "זכר למקדש".
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אולם כשגלו ,נאבדה חשיבותו של הסנהדרין במקומו ונשאר רק
תפקיד ב"ד .מצד אחד יש תקנת רבה ומצד שני קיים ב"ד אחראי .הפשרה
שתיקן ריב"ז היא מעשית – כשיש ב"ד חשוב הם שומרים נגד חלול שבת
שעלול לבא מחמת חוסר הבנה של המון העם .וגם כן שומרים שלא תשכח
עצם המצוה שתקיעת שופר בר"ה שחל להיות בשבת חיוב דאורייתא הוא.

הרב שמואל קאוויאר
סילבר ספרינג ,מרילנד

בענין קם ליה בדרבה מיניה
ביאורם של הנו"ב והשעה"מ בפסק הרמב"ם דיש קנס בחיי"כ
איתא במשנה בכתובות )כט (.שהבא על אחת מחייבי כריתות
חייב קנס ,עיי"ש .והרמב"ם )הל' נערה בתולה פ"א הי"א( הביא המשנה
כצורתה.
ועמדו בתימה על הרמב"ם הנודע ביהודה )מהדורא קמא ,אה"ע
סי' צה( והשער המלך )הל' שבת פכ"ד ה"ז( על השמטת הרמב"ם את
האוקימתות בגמרא בסנהדרין )עג (:דפריך שם הגמרא דלא הו"ל להתחייב
קנס בבא על חייבי כריתות משום דהוי ליה רודף וניתן להצילו בנפשו ,ואין
אדם מת ומשלם .ומשני רב חסדא דמיירי בבא עליה שלא כדרכה וחזר ובא
עליה כדרכה ,ורב פפא מוקי דמיירי במפותה ,וע"ש עוד אוקימתות ,
והרמב"ם השמיט האוקימתות.
והעלו שניהם תירוץ אחד ,ע"פ מה שהביאו התוס' )יבמות נט :ד"ה
אלא לאו( דחיוב קנס הוי בגמר ביאה ,דלענין קנס לא נתרבתה העראה
כגמר ביאה .וע"ש בתוס' בסו"ד שהקשו על מה דפריך שם בגמ' )על מה
דקס"ד לתרץ דמשעת העראה איפטר ליה מקטלא ממונא לא משלם עד
גמר ביאה( "הניחא למ"ד העראה זו נשיקה אלא למ"ד העראה זו הכנסת
עטרה מאי איכא למימר" ,דמאי פריך כיון דגבי קנס לכו"ע לא מיחייב עד
גמר ביאה ,והניחו התוס' בצ"ע .ועפ"ז ביארו הנו"ב והשעה"מ שהרמב"ם
סובר דהסוגיות ביבמות ובסנהדרין פליגי אהדדי אי חיוב קנס הוי בהעראה
או בגמר ביאה ,ופסק כסוגיא דיבמות דחיוב קנס הוי בגמר ביאה ,וממילא
אין צורך להאוקימתות של הגמרא בסנהדרין ,זהו תוכן דבריהם .

חידושו של הגרע"א שגם בתנאי אומרים קלב"מ
והנה בעיקר קושיית התוס' ביבמות הנ"ל כבר תי' הגרע"א
)בחידושיו לכתובות לא (:בטוב טעם ,ותו"ד דתנאי בקלב"מ נמי פוטר ,וכיון
דהעראה הוי תנאי לחיוב קנס דזה פשוט דגמר ביאה אינו מחייב קנס אם
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אדם אחד עשה ההעראה ,שפיר שייך בזה קלב"מ ,וכיון דעל העראה
נתחייב בעונש החמור א"א שהעראה זו תביא אותו לידי חיוב ממון ,ומדין
קלב"מ נחשב ההעראה כנעשית ע"י אחד ,ובכה"ג שהאחד הערה והשני
עשה גמר ביאה ליכא חיוב קנס ,ע"ש .וצ"ע אמאי לא תירצו התוס' כן.

תליית תירוצו של רע"א במחלוקת רב ושמואל בסוגיא דמנסך
והנראה בזה דהנה עיקר יסוד הנ"ל דתנאי בקלב"מ נמי פוטר הביא
רע"א מדברי התוס' בגיטין )נב :ד"ה מנסך( דעמדו שם התוס' בהא דסבר
שמואל דמנסך הוי מערב ולא מנסך ממש לע"ז דאי מנסך ממש היה פטור
מתשלומין מדין קלבד"מ ,דלמה לא נימא דמשעת הגבהה הוא דקנה
ומתחייב בנפשו לא הוי עד שעת ניסוך וכסברת רב שם .וכתבו התוס' שם
בסו"ד דסבר שמואל דהניסוך הוה תנאי לחיוב הגזילה דאם לא נסכו או אם
ניסכו אחר הרי יכול לומר לו הרי שלך לפניך משום דהו"ל היזק שאינו
ניכר ,וממילא אי אפשר דמעשה ניסוך זה יביא אותו לידי חיוב ממון דכיון
דנתחייב מיתה על הניסוך הוי כאילו עשה אחר ושוב יכול לומר הש"ל.
ועוד כתבו דרב סובר דכיון דבשעת הגבהה לא שייך לומר קלב"מ יש
לחייבו מחמת הגבהה על כל מה שיעשה בידים ,ע"ש.
והנראה בדעת התוס' דרב פליג על שמואל וסובר דתנאי אינו
פוטר בקלב"מ משום דפטור דקלב"מ לא הוי כאילו עשה האחר אלא
דהפטור הוי בחיוב המעשה ,דעל מעשה אחד אי אפשר לחייבו שני חיובים
אבל אם החיוב כבר חל עליו מקודם ומעשה ההיזק הוי תנאי לחיובו ,בזה
לא שייך קלב"מ דכיון דמעשה המזיק מתייחס להגזלן א"כ שפיר נתקיים
התנאי ומתחייב למפרע משעת גזילה.
לפ"ז מובן מה שהתוס' ביבמות הניחו את דבריהם בצ"ע ולא תירצו
כמש"כ רע"א ,שהרי הסוגיא דסנהדרין אזלא גם אליבא דרב דפסקינן
כוותיה )עי' ברמב"ם הל' חובל ומזיק פ"ז ה"ו( ,ורב הרי סובר דתנאי אינו
פוטר בקלב"מ כמו שנתבאר .וניחא תי' האחרונים דהרמב"ם השמיט
האוקימתות בגמ' סנהדרין משום שסמך על קושית התוס' וסובר דיש כאן
פלוגתת הסוגיות.

הרב שמואל קאוויאר

47

ישוב לקו' הראב"ד על הרמב"ם דאיך משכחת לה קנס במפותה
לפמש"כ אפשר ליישב קושית הראב"ד )הל' אישות פ"א ה"ד( על
שיטת הרמב"ם שהבא על הפנויה לשם זנות לוקה משום לא תהיה קדשה,
דאם כן איך משכחת קנס במפותה ,הא אין אדם לוקה ומשלם.
ויש לומר דהרמב"ם לשיטתו שסובר דחיוב קנס הוי בגמר ביאה
וחיוב מלקות הוי על שעת העראה ,ונמצא שאין ב' החיובים באים כאחד,
ואי משום דהעראה הוי תנאי לחיוב קנס ,הא כבר נתבאר שיטת הרמב"ם
דפוסק כרב דתנאי אינו פוטר בקלב"מ .ואע"פ דגם על גמר ביאה יש חיוב
מלקות כמו במדליק גדיש בשבת דמתחייב על כל שיבולת ושיבולת ,זה
אינו קושיא שהרי כבר כתב הגרע"א בחידושיו לכתובות )לא (:דעל
שיבולת ראשונה הוא חייב מיתה ועל שיבולת השניה הו"ל כחייבי מיתות
שוגגין משום דכבר נתחייב מיתה משעה שהדליק שיבולת ראשונה .וא"כ
כאן נמי אע"פ דגם על גמר ביאה חייב מלקות הא כבר נתחייב מלקות על
שעת העראה והו"ל על גמר ביאה רק כחייבי מלקות שוגגין דפסק הרמב"ם
דאינו פוטר מתשלומין )הל' נערה בתולה פ"א הי"א(.

דברי הרמב"ם בפיה"מ התמוהים דמנסך היינו בשוגג
שוב עיינתי בדברי הרמב"ם בפיהמ"ש לגיטין )נב (:במשנה
דהמטמא והמדמע והמנסך דלכאורה משמע דמפרש סברת רב בענין אחר
לגמרי .וז"ל" :ומה שאמר המנסך אפשר זה על א' מב' דרכים .א' מהם
שיערב יין נסך ביין של חברו שהכל אסור כמו שיתבאר במס' ע"ז בפרק
אחרון ,והדרך השני שינסכהו לע"ז וידע שהיין אסור בזה הניסוך כשיהיה
מזיק בנזק ולא ידע שהוא חייב סקילה כשמנסך אותו לע"ז לפי שאם היה
יודע ג"כ שהוא חייב סקילה לא היה חייב בתשלומים לפי שהעיקר אצלנו
אין אדם מת ומשלם כמו שביארנו בפ"ג מכתובות".
נראה מדבריו שהוא מפרש סברת רב דמנסך היינו בשוגג ,ולפיכך
חייב בתשלומין .אולם קשה מאוד לפרש כך בדברי הרמב"ם שהרי בגמרא
איתא להדיא דטעמא דרב הוא משום דמשעה דאגבהה קנייה ומתחייב
בנפשו לא הוי עד שעת ניסוך ,ולמה השמיט הרמב"ם הטעם דאיתא
בגמרא.
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ועוד קשה שהרי הרמב"ם בחיבורו )הל' חובל ומזיק פ"ז ה"ו( מביא
הטעם הנ"ל של ר' ירמי' דאיתא בגמרא ,ע"ש .גם עיקר דבריו דמה תיקן
במש"כ דמיירי בשוגג ,הא קיי"ל דחייבי מיתות שוגגין פטורים מתשלומין,
וכמו שפסק הרמב"ם בעצמו )הל' גניבה פ"ג ה"א(.

קושיא על סברת "מדאגבייה וכו'" מסוגיית ביטלו ולא ביטלו
ונראה בע"ה ליישב דברי הרמב"ם בפיה"מ בשני דרכים .הדרך הא'
היא בהקדם מה שראיתי קושיא שהובאה בספר ים התלמוד )למוהר"ר
משה יהושע העשיל ,בן דורו של הגרע"א( עמ"ס ב"ק )ד (:על סברת הש"ס
"מדאגבהה קניה מתחייב בנפשו לא הוי עד שעת ניסוך" מסוגיית הגמ'
במכות )טז (.דביטלו ולא ביטלו קיימו ולא קיימו ,דקאמר התם ר' יוחנן אין
לנו אלא זאת ועוד אחרת ,ופריך הגמרא "ותו ליכא והא איכא גזל דרחמנא
אמר לא תגזול והשיב את הגזילה  ...ומשכחת לה בקיימו ולא קיימו וביטלו
ולא ביטלו" ,ומשני בגמ' "התם כיון דחייב בתשלומין אין לוקה ומשלם",
וע"ש בחי' הריטב"א שמפרש דכיון דחייב בתשלומין לא נפקע מעליו העשה
דוהשיב את הגזילה והוו הדמים ניתק לעשה ,והרמב"ם )הל' גזילה פ"א
ה"א( כתב דהוי לאו הניתן לתשלומין וחיוב חדמים הוא חיוב חדש )ועי'
בספרא בסוף פרשת ויקרא דאיתא שם ילפותא לחיוב דמים מן ושלם(,
נמצא דשעת ההיזק מחייבתו בדמים ,אלא דהחיוב הוי כמו שעת הגזילה
משום קנין גזילה .נמצא לפ"ז שכל שנתחייב מלקות בשעת חיוב ממון אי
אפשר שיחול עליו חיוב דמים משום דאמרינן קלב"מ וביטל עי"ז העשה
דוהשיב את הגזילה וממילא יש לו להתחייב מלקות למפרע משום לא
תגזול ,ואין כאן תשלומין כלל ,וא"כ הכא נמי בניסך הרי הוא מחויב מיתה
על שעת הניסוך ובזה הוא ביטל את העשה דתשלומין ,וא"כ יתחייב מלקות
משום לא תגזול ושוב אין כאן תשלומין כלל .זהו תוכן הקושיא שראיתי
בספר ים התלמוד.

חילוק בין שוגג למזיד לגבי תפיסה וישוב בדברי הרמב"ם
ונראה בזה דהנה יש להסתפק בהא דקיי"ל דהיכא דאמרינן קלב"מ
אכתי מחוייב לצאת ידי שמים כדאיתא בב"מ )צא (.דאתנן אסרה תורה
ואפילו בא על אמו ופירש"י שם משום דאם תפס לא מפקינן מיניה ,ע"ש,
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ויש לדון האם חיוב זה מיקרי ניתק לעשה כיון דמהני תפיסה .וכבר העירו
בזה המפרשים.
ונראה דיש לחלק בין היכא דעבדינן ביה החומרא ובין היכא דלא
עבדינן ביה החומרא וכמו שכתב היש"ש בפרק הכונס )סימן א( ,דמש"כ
רש"י דמהני תפיסה זהו דוקא בשוגג דלא עבדינן ביה החומרא ,אבל במזיד
דעבדינן ביה החומרא לא מהני תפיסה .והביאור הוא שבשוגג יש חיוב על
הגברא לשלם רק דאמרינן שאין התובע יכול לתבוע אותו בב"ד לשלם,
וא"כ לגבי העשה דוהשיב את הגזילה מיקרי שפיר ניתק לעשה .אבל במזיד
כיון דעבדינן ביה החומרא י"ל דחל בזה פטור בעצם החיוב והוי כאילו
עשהו אחר ולכן אם תפס מפקינן מיניה ,וממילא דלא מיקרי ניתק לעשה.
עפ"ז יש ליישב דברי הרמב"ם בפיה"מ במש"כ דהא דמנסך מיירי
בשוגג ,דכיון דמיירי באופן דלא עבדינן ביה החומרא הרי דמהני תפיסה,
והו"ל ניתק לעשה ,משא"כ במנסך במזיד י"ל דלא מהני תפיסה כנ"ל ושוב
לא הו"ל ניתק לעשה ,ויש לו להתחייב מלקות למפרע משום לא תגזול,
וא"כ אינו לוקה ומשלם ,וכמו שנתבאר.

יסודו של הגר"ח דמנסך נעשה כגזלן אע"פ שלא הגביה ע"מ לגזול
ואחר העיון בעומק הסוגיא עלה בידי בע"ה לתרץ דברי הרמב"ם
בפירוש המשניות באופן אחר .דהנה עיין ברש"י גיטין שם )נב (:שמפרש:
"דאגבהה – על מנת לגוזלה" .ועי' בתורת גיטין שביאר שאינו ר"ל דמוקמינן
למנסך דמתניתין בכה"ג שהגביה על מנת לגוזלו ,דהא המנסך סתמא קתני,
אלא הכוונה היא כדאיתא בב"ק )צח (.גבי זורק מטבע של חבירו לים "והני
מילי דאדייה אדויי אבל שקליה בידיה מיגזל גזליה השבה בעי מיעבד",
ע"ש.
בביאור הדברים ,עיין בחי' רבנו ר' חיים הלוי )פ"ז מהל' חובל
ומזיק( דאפילו אם נאמר דלא חשיב גזילה חדשה בכה"ג מ"מ מצטרף הנזק
למעשה המשיכה וההגבהה להעשות גזלן עי"ז .ויסוד זה נלמד מהא דנקטה
המשנה המנסך סתמא דלא חשב לגוזלו ולא להשתמש בו ומ"מ מבואר שם
דמכי אגבייה קנייה להתחייב באונסין ,והיינו חיוב גזילה .ובע"כ דזה
שחשב להזיקו ולאוסרו בהנאה זה גופיה מועיל להחשב גזילה בקנין
הגבהה בצירוף ההיזק שעשה ,ע"כ תוכן דבריו ,ע"ש .נמצא דגזל על מנת
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להזיק שאני מכל קניני גזילה דהקנין חל תיכף עם מעשה הגזילה וההיזק
הוי רק תנאי לחיוב הגזילה ,ובגזל על מנת להזיק הרי נגמר קנין הגזילה
בהצטרף לו מעשה המזיק כי במעשה ההיזק נגמר קנין הגזילה למפרע.

עוד ישוב בדברי הרמב"ם בפיה"מ ע"פ הנ"ל
ונ"ל בזה דאף לרב שסובר דתנאי בקלב"מ אינו פוטר כמו
שנתבאר ,זהו דוקא בכל קנין גזילה דהקנין חל תיכף עם מעשה הגזילה
וההיזק הוי רק תנאי לחיוב הגזילה ,אבל אם גזל על מנת להזיק ובשעת
ההיזק היה מחוייב מיתה ,הרי כיון שמעשה ההיזק הוי חלק מקנין הגזילה
אם כן לא נגמר כלל קנין הגזילה כיון דעל שעת ההיזק אמרינן קלב"מ.
עפ"ז מיושב היטב דברי הרמב"ם בפיהמ"ש במש"כ דמיירי בשוגג ,
דכיון דמהני תפיסה בשוגג הרי חזינן דיש כאן מעשה המחייב ואם כן
אפשר גם כן דמעשה זה יצטרף למעשה גזילה הקודם ,דהיינו משיכה או
הגבהה ,להעשות גזלן למפרע .משא"כ במזיד הרי אין לפנינו מעשה
המחייב כיון דחל פטור דקלב"מ בחיוב המעשה וכמשנ"ת ,ובזה י"ל דלא
יצטרף ההיזק למעשה הגזילה ואין כאן קנין גזילה.

הרב לוי יצחק קופר
צור הדסה ,ישראל

"זכין לאדם שלא בפניו" במשנתו של הרמב"ם )ב(
)המשך מ"אור המזרח" תשרי תשס"ה(

ג .יישומים שיטתיים של הכלל הקניני
עד כה ראינו את הכלל זכין לאדם שלא בפניו בדיני קנין )הלכות
זכייה ומתנה( ,ואת יישומו במקרים מיוחדים מחוץ לדיני קנין הרגילים
)הלכות עירובין ,הלכות גירושין( .הפעלת הכלל מחוץ לדיני קנין תיתכן
כפתרון מקומי לבעיה המתעוררת בהתקיימו נסיבות מסוימות לאו דוקא
בזירה קנינית גרידא – לדוגמא ,עירוב חצרות כאשר המשתתפים הם רבים.
הכלל לא יופעל כאשר ישנו פתרון חילופי )הלכות גזלה ואבדה(.
קיים גם אפיק שונה של יישום אשר איננו מקומי אלא הפעלה
שיטתית וגורפת יותר ,לא לצורך מקרה מיוחד אלא לצורך אישיויות
מיוחדות :העבד והקטן .הכשרות המשפטית לבצע עסקאות הקשורות
לעבד ולקטן של העבד ושל הקטן היא פגומה ,ומשום כך לעיתים קרובות
ניתקל בבעיה בבואנו לבצע עסקאות .המנגנון של זכין לאדם שלא בפניו
מספק אפשרות לפתור בעיות העולות בסוגיות רבות ומגוונות .יתכן כי עקב
מעמדם המשפטי של העבד והקטן ,היסודות של הכלל זכין לאדם שלא
בפניו יהיו שונים במקצת .נתחיל ,אם כן ,בעבד ואחר כך ניגש לקטן.
עבד
לעבד אין כל רכוש לעצמו – כל דבר 'השייך' לו ,שייך באמת
לאדון שלו .כלשונו של הירושלמי" :דר"מ עביד יד עבד כיד רבו" ,ובהמשך
שם" :זכה העבד יזכה רבו " . 53כאשר העבד מבקש לצאת לחירות )בלי
להפסיד אבר( יכול הוא לקנות את שחרורו .אולם ,כל כסף אשר מגיע לידו
מיד שייך לאדון ,ואם כן כיצד יכול העבד לקנות את חירותו בעצמו? על
בסיס הסוגיא התלמודית ,כותב הרמב"ם בהלכות עבדים" :54עבד כנעני
נקנה בחמשה דברים וקונה את עצמו בשלושה ... :וקונה את עצמו בכסף
או בשטר או בראשי איברים  ...כיצד קונה את עצמו בכסף? כגון שנתן אחד

 53ירושלמי גיטין א ,ג.
 54בבלי קידושין כג ,.הלכות עבדים ה ,א-ב.
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לרבו מעות ואמר לו על מנת שיצא עבדך בהם לחירות כיון שקיבל הרב
הכסף או שוה כסף יצא העבד לחירות ,ואינו צריך דעת העבד שזכות היא
לו וזכין לאדם שלא בפניו"....
אם כן ,המנגנון של זכין לאדם שלא בפניו מספק פתרון לעבד :צד
שלישי המבקש לסייע לעבד מציע כסף לאדון תמורת שחרורו של העבד.
אם האדון מסכים לעסקה ומקבל את הכסף ,הרי אנו רואים באדון כזוכה
עבור העבד .מפני ששחרור העבד הוא זכות לו ,אפילו אם העבד אינו יודע
אודות העסקה הרי זכין לאדם שלא בפניו והעבד יוצא לחפשי.
האם היישום כאן תואם את האמור לעיל?
ראשית ,אמרנו כי הכלל זכין לאדם שלא בפניו הוא חריג וכאשר
ניתן להעביר את הנכס בדרך אחרת – כמו על פי סברת מגו דזכי לנפשיה
זכי נמי לחבריה – אין להיזקק לכלל .כאן אי אפשר לומר מגו דזכי לנפשיה
שהרי אם האדון זוכה בכסף עבור עצמו אין כל השפעה על העבד.
בכל זאת נראה שיש דרך אחרת לעבד לקנות את עצמו בכסף;
בהמשך דבריו כותב הרמב"ם" :55וכן אם נתן אחד לעבד מעות ואמר לו על
מנת שתצא בהם לחירות אם רצה האדון וקיבל המעות יצא העבד לחירות.
ואם לא רצה לא קנה העבד המעות .שלא נתן לו אלא על מנת שיצא בהם
לחירות".
כאן הצד השלישי המבקש לסייע לעבד נותן לעבד את הכסף
לצורך שחרורו .העבד מקבל את הכסף ומציע עסקה לאדון :אם האדון
מסכים אזי העבד קונה את חירותו ,ואם לאו הכסף חוזר לצד השלישי .
כיצד מחזיק העבד בכסף ,הרי ידו של העבד כיד רבו? כותב הכסף משנה:56
"שאם הקנה לעבד על מנת שיצא בו לחירות לא קנה רבו".
מפני שהכסף נועד למטרה מסוימת ,הרי הוא נועד למטרה זו
בלבד ואינו עובר לאדון .דברי הכסף משנה מבוססים על לשון הרמב"ם
בהלכות זכייה ומתנה" :57נתן מתנה לאשה על מנת שאין לבעלה בה רשות,
ולעבד על מנת שאין לרבו בה רשות ,קנה האדון וקנה הבעל .אבל הנותן

 55שם.
 56כסף משנה ,הלכות עבדים ה ,ב.
 57הלכות זכייה ומתנה ג ,יג-יד .הסוגיא הקשורה של מתנה על תנאי לא תטופל ברשימה זו.
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מתנה לאשה או לעבד והתנה הנותן בגופה של מתנה שתהיה לכך ולכך ,
לא קנה האדון ולא קנה הבעל .כיצד?  ...אם אמר לעבד על מנת שתאכל
בהן ותשתה בהן ,על מנת שתצא בהם לחירות ,או על מנת שתעשה בהם
כל מה שתרצה בלא רשות אדון שלך – לא קנה האדון "...
יוצא כי ישנה דרך חלופית הפרושה בפני העבד והמאפשר לנותן
להשיג את שחרור העבד ,וזאת בלי להיזקק לכלל זכין לאדם שלא בפניו,
שהרי ניתן לתת את הכסף ישירות לידיו של העבד ,על תנאי שהוא נועד
למטרת שחרור העבד בלבד .אם כן ,כיצד ניתן להשתמש במנגנון החריג
של זכין לאדם שלא בפניו?
מכאן נראה שיש לסייג את האמור לעיל :נכון הוא לומר כי זכין
לאדם שלא בפניו הוא כלי חריג אשר שמיש רק כאשר אין סברה אחרת
המאפשרת את הקנין באותה דרך .אולם כאשר יש דרך אחרת אין אומרים
כי אין תחולה לכלל .במלים אחרות :כאשר מבקשים להעביר את זכות
הקנין )הנכס( דרך מישהו אשר אינו צד לעסקה שואלים – האם יש סברה
קנינית אחרת מלבד זכין לאדם שלא בפניו בה ניתן להגיע לתוצאה זהה.
לא שואלים – האם יש דרך אחרת להעביר את זכות הקנין בלי להיזקק
למישהו שאיננו צד לעסקה .קיום דרך אחרת איננו שולל שימוש בכלל זכין
לאדם שלא בפניו – כך במקרה דנן ,ולאמיתו של דבר כך גם בשאר מקרים.
לדוגמא ניתן לתת מתנה ללא צד שלישי הזוכה עבור המקבל ,ובכל זאת
קיים מנגנון של זכין לאדם שלא בפניו; ניתן לאסוף כספים מכל בני החצר
ולקנות פת אשר תהיה שייכת לכולם ,ובכל זאת משתמשים במנגנון של
זכין לאדם שלא בפניו .אם כן ,חידדנו את היסוד כי זכין לאדם שלא בפניו
הוא כלל חריג .
שנית ,ראינו כי ישנו יסוד של חופש הפעולה של המקבל :אי
אפשר לאלץ אותו לקבל את הנכס .מכאן צמח מוסד המחאה המאפשר
למקבל הפוטנציאלי לדחות את הזכות . 58ואולם כאן אין כל התייחסות
לאפשרות של העבד למחות ולומר ,לדוגמא – 'אינני חפץ בשחרור מפני
שאני עבד של כהן ובכך זכאי לאכול בתרומה כעת!'

 58עיין לעיל בעניין הלכות זכייה ומתנה ד ,ב.
 59שאלת ר"מ בבבלי גיטין יב.
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היו מחכמינו אשר עסקו בשאלה זו ,וביקשו לדייק כי כוונת
הרמב"ם היא למקרה ששתק העבד ,היות והרמב"ם כתב בלשון סתמית .
ואילו במקרה שאכן מחה העבד ,הרי אין תחולה לכלל זכין לאדם שלא
בפניו והעבד לא יצא לחפשי .60ויש שרצו לומר כי לדעת הרמב"ם ,העבד
יוצא אפילו בעל כרחו ואין זה עוזר ולא כלום אם הוא יצעק יצרח וימחה.61
שיטה זו מסתמכת על לשונו של הרמב"ם" :ואינו צריך דעת העבד" –
דהיינו ,אפילו בניגוד לדעת העבד הוא יוצא לחפשי.
אולם לטעמנו ההסבר בדברי הרמב"ם הוא פשוט יותר .אכן סובר
הרמב"ם כי העבד יכול למחות ולא להשתחרר ,אך אין אנו בונים על דיוק
לשוני בהלכות עבדים )דיוק לשוני שיכול להיות מובן לשתי פנים(.
לפני שניגש לגישתנו יש להעיר כי שאלה זאת אשר נשאלת על ידי
מפרשי הרמב"ם ,יכולה להישאל אף בהלכות עירובין :מה הדין אם יעמוד
אחד מבעלי החצר ויצהיר – 'אינני רוצה להשתתף!' – האם מחאתו תהיה
תקפה? או שמא נאמר שיש כאן זכין לאדם שלא בפניו בעל כרחו? למיטב
ידיעתנו ,מפרשי הרמב"ם לא עסקו בשאלה זאת.
לדעתנו תשובה אחת לשתי השאלות ,שהן בעצם שאלה אחת –
מה הדין של מחאה בזכין לאדם שלא בפניו? על שאלה זאת כבר ענה
הרמב"ם בהלכות זכייה ומתנה ..." :62אבל המקבל ידו על העליונה אם רצה
מקבל אם לא רצה אינו מקבל שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא
בפניו ,וזכות הוא שתנתן לו מתנה אם ירצה .אבל אם לא ירצה אין נותנין
מתנה לאדם בעל כרחו".
כאן הניח הרמב"ם את יסודות הכלל וקבע כי אי אפשר לזכות
עבור אדם בעל כרחו .מוסד המחאה הוא חלק מהכלל הקניני ,ומשום כך
כל פעם שנפגוש את הכלל זכין לאדם שלא בפניו יודעים אנו כי הוא כורך
את האפשרות של מחאה ודחיית הזכות .העומד וצווח כנגד זכות שהוקנתה
לו באמצעות המנגנון של זכין לאדם שלא בפניו מראה כי הזכייה אינה

 60עיין :לחם משנה ,על אתר ,ושם הוא מביא דעה החולקת על עמדה זו .ועיין ספר הליקוטים
על אתר ,מודפס בסוף הרמב"ם מהדורת פרנקל ,תש"ן.
 61עיין לדוגמא :הגר"א ,על אתר ברמב"ם מהדורת פרנקל תש"ן; וע"ע :ט"ז ,יורה דעה ,סימן
רסז ,סקי"ב" :ואין צריך דעת העבד – פירוש אפילו בעל כרחו"...
 62הלכות זכייה ומתנה ד ,ב.
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לטובתו והוא אינו קונה – כך במתנה ,כך בעירוב חצרות ,וכך גם בעבד
כנעני.
מכאן נקל להבין את היישום השני בהלכות עבדים .יישום זה אינו
קשור ליכולת העבד לבצע פעולות משפטיות ,ובשל כך אין לנו כאן עסק
עם יישום מיוחד .בכל זאת ראינו לנכון להביא את ההפעלה הזאת כאן
כאשר אנו עוסקים בעבד.
63

אמרנו כי העבד קונה את עצמו בשטר ,ובהמשך כותב הרמב"ם :
"כיצד בשטר? כתב לו על הנייר או על החרס הרי את בן חורין ,או הרי את
של עצמך ,או אין לי עסק בך וכל כיוצא בעניין זה ,שזה הוא גופו של גט
שחרור ,ומסר לו את השטר בפני שני עדים או שהיו העדים חתומים בו
ומסרו לו בינו לבינו הרי זה יצא לחירות "...
לאחר הדיון בדרך השלישית בה עבד יכול לקנות את עצמו – ראש
איברים – חוזר הרמב"ם לגט שחרור" :64הכותב גט שחרור לעבדו וזיכה לו
בו על ידי אחר ואמר זכה בגט זה לפלוני עבדי ,יצא לחירות אע"פ שלא
הגיע הגט לידו ,שזכין לאדם שלא בפניו".
גם כאן אין מילה על האפשרות של העבד למחות – אפשרות
הקיימת לדעת מפרשי הרמב"ם )ואפילו אלו שסברו שבכסף זכין לאדם
שלא בפניו בעל כרחו .(65וכך לשונו של המחבר" :66כיצד בשטר? כותב על
נייר או על החרס הרי אתה בן חורין או הרי אתה לעצמך או אין לי עסק
בך ומוסרו לידו או לאחר בשבילו אפילו בלא ידיעת העבד שזכות הוא לו
שיצא מתחת יד רבו לחירות ,ואם מוחה בידו מלקבלו לא יצא בו לחירות".
מדוע הרמב"ם אינו מזכיר את האפשרות של מחאה מפי עבד? לפי
גישתנו התשובה ברורה – אין צורך להזכיר פרט זה של המנגנון של זכין
לאדם שלא בפניו ,כל הפעלה של הכלל כורכת אפשרות של מחאה.

 63הלכות עבדים ה ,ג .העבד קונה את עצמו בשטר מוזכר בהלכה א.
 64הלכות עבדים ו ,א.
 65עיין לדוגמא :ביאור הגר"א ,יורה דעה ,סימן רסז ,סקס"ד .יש לציין כי הרשב"א )קידושין כג.
ד"ה ולענין פסק הלכה( הוא חריג ,בסברו כי שחרור עבד כנעני על ידי גט נכנס לקטיגוריה מיוחדת
בה מחאה אינה מועילה מפני שמדובר ב"זכות גמורה" ,וע"ש .אך במשנתו של הרמב"ם לא מצאנו
קטיגוריה זו.
 66שולחן ערוך ,יורה דעה ,סימן רסז ,סע' מא.
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מסקנתנו מדגימה ומדגישה את החשיבות בבחינת משנה תורה כקורפוס
אחד ,ולא כהלכות שנכתבו בסגנון ארעי וללא שיטתיות.

"תן"" ,תנו" ו"זכה"
מהלכה זו עולה דבר נוסף :לאחר שהרמב"ם מתייחס לאדון
האומר לצד שלישי לזכות בגט עבור העבד ,מובאת סיטואציה אחרת:67
"אבל אם אמר תנו גט זה לעבדי אינו יכול לחזור בו ולא יצא העבד לחירות
עד שיגיע הגט לידו"....
בניגוד למקרה הראשון – 'זכה' – בו העבד משתחרר מיד ,במקרה
השני – 'תנו' – העבד לא יוצא עד שהגט מגיע לידו .דהיינו ,המקרה של
זכייה מוצג בהשוואה למקרה של שליחות .בזכייה הקנין נעשה מיד ,אפילו
ללא ידיעת המקבל ,וזאת מפני שהזוכה בא במקום המקבל ,ועל כן האדון
אינו יכול לחזור בו .וכך ראינו לעיל בהלכות זכייה ומתנה" : 68המזכה
לחבירו במתנה על ידי אחר כיון שהחזיק בו האחר  ...זכה חבירו אף על פי
שלא הגיעה מתנה לידו ואין הנותן יכול לחזור בו".
לעומת זאת ,בשליחות הקנין נעשה כאשר הנכס מגיע לידי
המקבל מפני שהשליח בא במקום האדון-המשלח ,כלשון התלמוד" :שלוחו
של אדם כמותו " .69וכך לשונו של הרמב"ם בהלכות מלוה ולוה" :70היה
ראובן חייב לשמעון מנה ואמר ללוי הולך לשמעון מנה זה שאני חייב לו ,
אם בא לחזור אינו חוזר והוא חייב באחריותו עד שיגיע המנה לשמעון".
אמנם השולח אינו יכול לחזור בו ,71אך הקנין מסתיים רק כאשר
הנכס מגיע לידי המקבל.
בראש דברינו ציינו כי הרמב"ם ממקם את הכלל זכין לאדם שלא
בפניו בהלכות זכייה ומתנה ולא בהלכות שלוחין ושותפין ,ומכאן ביקשנו
להסיק כי הכלל שואב את כוחו מהמנגנון הקניני זכייה אשר אינו מסתעף

 67הלכות עבדים ו ,א.
 68הלכות זכייה ומתנה ד ,ב.
 69בבלי קידושין מא.
 70הלכות מלוה ולוה טז ,ב.
 71לא ניכנס כאן לסוגיא של אפשרות החזרה משליחות ,שגם היא סוגיא סבוכה .כמובן יתכן דין
שונה כאשר המקבל ממנה את השליח שאז השליח הוא כמו המקבל-המשלח .כאן הדגשנו את הדין
השונה העולה מסוג הפנייה של הנותן ,ולא התייחסנו לפנייה של המקבל.
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מדיני השליחות .בנוסף ,ראינו כי ראשונים רבים ,בניגוד לדעה זו ,סוברים
כי זכין לאדם שלא בפניו הוא סניף של הלכות שליחות .בהקשר זה עולה
דבר מעניין מההלכה הנדונה .מקור ההלכה הוא במשנה במסכת גיטין:72
"האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי ,אם רצה להחזיר
בשניהם יחזיר – דברי ר' מאיר .וחכמים אומרין :בגטי נשים אבל לא
בשחרורי עבדים ,לפי שזכין לו לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא
בפניו"....
על כך אומר הרמב"ם בפירוש המשנה" :73הלכה כחכמים ,אלא
שאין חירותו נגמרת עד שיגיע הגט לידו".
כלומר ,למרות שנמצאים בזירה של זכין לאדם שלא בפניו ,מכניס
הרמב"ם יסוד מדיני השליחות – כי הקנין אינו פועל עד שהנכס מגיע לידי
המקבל .אולי ניתן לשער כי בכתבו את פירוש המשנה סבר הרמב"ם כי זכין
לאדם שלא בפניו הוא סניף של הלכות שליחות שהרי 'תנו' הוא לשון של
שליחות .אולם כאשר הרמב"ם ניגש לכתוב את משנה תורה הוא שינה את
דעתו וראה בכלל זכין לאדם שלא בפניו דין נפרד מדיני השליחות .משום
כך ,כאשר הרמב"ם מביא משנה זו להלכה במשנה תורה הוא פוסק כשיטת
החכמים אך ללא התנאי "שאין חירותו נגמרת עד שיגיע הגט לידו",
ובשינוי לשון קל – במקום לומר 'תנו' כותב הרמב"ם 'זכה' .צמוד להלכה זו
מביא הרמב"ם מקרה זהה כאשר המנגנון הקניני הוא לא זכייה אלא
שליחות :הנותן אומר 'תנו' ,אין קנין עד שהנכס מגיע לידי המקבל ,אין זכר
למנגנון של זכין לאדם שלא בפניו .יוצא אם כן ,כי הרמב"ם דלה ממשנה זו
שתי הלכות – אחת בדין זכין לאדם שלא בפניו ואחת בדין שליחות.74
אם נכונים דברינו ,הרי צריכים אנו להסביר את לשונו של
הרמב"ם בהלכות זכייה ומתנה" :75ראובן שרצה ליתן מאה דינרין לשמעון
ושלח לו המאה על ידי לוי .אם אמר לו זכה במאה זו לשמעון או תן מאה זו
לשמעון אינו יכול לחזור בו".

 72משנה ,גיטין א ,ו .בדפוס ווילנא מופיעה המילה "תן" ,במקום המילה "תנו".
 73פירוש המשנה )מהדורת ר' קאפח ,תשנ"ה( ,גיטין א ,ו.
 74עיין :כסף משנה ,על אתר אשר הציע הבנה אחרת בלשון הרמב"ם .לדעתו ,יש להצמיד את
הרמב"ם לרי"ף ולומר כי זכין פועל מיד לעניין חזרת האדון ולא לעניין שיחרור העבד .אך כבר
הסברנו את דברי הרמב"ם באופן אחר .וע"ע :לחם משנה ,על אתר.
 75הלכות זכייה ומתנה ד ,ד.
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הרמב"ם אינו מבדיל כאן בין הביטויים 'תן' ל'זכה' ,ואילו בהלכות
עבדים ראינו כי לעומת 'זכה' ,הציווי 'תנו' מורה על שליחות?

76

אולי ניתן לומר כי הלשון 'תנו' מורה על שליחות ,ואילו הלשון 'תן'
מורה על זכייה .גישה זאת מופיעה כבר בדברי רש"י ,77ומשתלבת בלשון
הרמב"ם .אולם בכל זאת קשה לקבל גישה זו ,שהרי לא מתקבל על הדעת
הבדל כל כך משמעותי בין הלשונות 'תן' מחד ,ו'תנו' מאידך; אין זה אלא
הבדל בין לשון יחיד לבין לשון רבים! נראה דוחק לומר "דתן משמע שנותן
ליד השליח" ואילו "תנו דמשמע שאינו מוסר להם הגט אלא מצוה להם
לכתוב וליתן!?" – כלשונו של הכסף משנה.

78

על כן נראה לנו להסביר את עיקר שיטת הרמב"ם כי 'תן' הוא לשון
של זכייה )כדבריו בהלכות זכייה ומתנה( .79ואולם בהלכות עבדים כתב
הרמב"ם לשון של 'תנו' בהקשר של שליחות כדי להיצמד ללשונה של
המשנה

80

ממנה הוא שאב את שתי הסיטואציות הנידונות בהכותב גט

שחרור לעבדו.
קטן
הכשרות המשפטית של קטן לבצע פעולות רבות הינה מוגבלת,
ועל כן קשיים עולים בביצוע עסקאות המעורבות עם קטנים .המנגנון של
זכין לאדם שלא בפניו מהווה אמצעי לפתור בעיות משפטיות העולות עם
קטנים בסוגיות מגוונות .נוסף על כך ,עקב מעמדו המיוחד של הקטן נראה
שעקרונות זכין לאדם שלא בפניו בקטן הם שונים במקצת.
בהלכות זכייה ומתנה ,לאחר קביעת הכלל של זכין לאדם שלא
בפניו ,נשאר לו לרמב"ם לומר ..." :81הקטן אינו זוכה עד שתגיע המתנה
לידו או שיזכה לו אחר".

 76וכבר עמדו על זה כמה אחרונים .עי' מה שצוין במפתח למהד' פרנקל.
 77רש"י ,גיטין יג .ד"ה האומר תנו גט לאשתי.
 78כסף משנה ,הלכות עבדים ו ,א כאשר הוא מסביר את שיטת רש"י הנ"ל.
 79כמסקנת ר' יוחנן בבבלי גיטין יא ;:וכבבלי בבא מציעא י .ודלא כירושלמי גיטין א ,ה .ועיין:
שו"ת הרשב"א ,חלק ג ,סימן קכו – הרשב"א הבין שזו עיקר דעתו של הרמב"ם.
 80כפי שהמשנה הופיעה בפניו ,ולא כלשון המשנה המופיעה בפנינו בדפוס ווילנא – 'תן'.
 81הלכות זכייה ומתנה ד ,ט .הדרישה של "עד שתגיע המתנה לידו" היא בניגוד לקטנה אשר
חצרה וד' אמות שלה יכולות לזכות עבורה ,כאמור לעיל.
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מכאן שבזירה הקנינית ניתן לזכות עבור קטן דרך המנגנון של זכין
לאדם שלא בפניו .כבר דנו באפשרות של קטן וקטנה לזכות דרך
חצרותיהם המשתמרות על ידי המנגנון של זכין לאדם שלא בפניו ,ולא
נכפיל את דברינו.
הבעיה העיקרית בקטן עולה בעסקאות עם צד שני ,כדברי
הרמב"ם בהלכות מכירה" :82שלשה אין מקחן מקח ואין ממכרן ממכר דין
תורה :החרש והשוטה והקטן ".וזאת משום מה?" 83לפי שאינו זוכה בדרכים
שזוכין בהן הגדולים".
ועל כן מחדש הרמב"ם" :84ייראה לי שקטן שקנה קרקע ונתן דמים
והחזיק תעמוד בידו אע"פ שאין ממכרו בקרקע כלום שהקטן כמי שאינו
לפנינו הוא וזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו".
המנגנון של זכין לאדם שלא בפניו מופעל עבור קטן המבקש
לקנות קרקע .האם ההפעלה הזאת תואמת את המנגנון כפי שראינו עד
עתה? בהקשר זה עולות שתי שאלות קשורות :ראשית ,מי הוא הזוכה אשר
מבצע את מעשה הקנין לטובת הקטן? ושנית ,איפה מתבצע מעשה קנין של
הזוכה?
לפני שניגש לשאלות אלו ,מה לגבי מוסד המחאה? מחד ,ניתן
לומר כי מדובר במקרה אשר קטן ביקש את העסקה וכבר שילם עבור
הקרקע ובכך גילה את דעתו שהוא חפץ בקנין .מאידך ,יש לומר שכפי
שכבר אמרנו האפשרות לדחות את הזכייה כלולה כחלק בלתי נפרד
מהמנגנון ,ועל כן אין צורך להזכיר אותה במיוחד .לפי גישה זאת מתי על
הקטן למחות? כפי שראינו המחאה צריכה להיות בהזדמנות הראשונה,
ולכאורה ההזדמנות הראשונה של הקטן למחות היא כאשר יהיה בן דעת.
דעתנו נוטה לומר שאין מחאה כזאת שכיחה ,אך במקרה הנדיר שהקטן
אכן ימחה ,הרי האפשרות הזאת נתונה לו מכוח המנגנון של זכין לאדם
שלא בפניו.

 82הלכות מכירה כט,א.
 83הלכות מכירה כט ,י.
 84הלכות מכירה כט ,יא.
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ועתה לשתי השאלות הנזכרות – מי הוא הזוכה ואיפה מעשה
הקנין? נציע פתרון אחד לשתי השאלות :עד כה ,כאשר התייחסנו לזכין
לאדם שלא בפניו דיברנו על שני אישים :הזוכה והמקבל .במקרים
מתאימים נכנס אדם שלישי ,הרי הוא הנותן .כאן המוכר הוא הנותן ,הקטן
שקונה הוא המקבל ,אך מי הוא הזוכה?
המאירי מביא את ההלכה הזאת של הרמב"ם ,בזה" ל" : 85כתבו
גדולי המחברים שהקטן שקנה קרקע ונתן דמים והחזיק תעמוד בידו
ואעפ"י שאין מכירתו כלום שהקטן כמי שאינו לפנינו הוא וזכין לאדם שלא
בפניו והרי המקנה זיכה לו".
מדברים אלו עולה כי לדעת המאירי המוכר מבצע את תפקיד
הזוכה )בנוסף לתפקיד הנותן( .לכאורה כך גם הבין הראב"ד אשר משיג על
חידושו של הרמב"ם .הראב"ד שואל כי לפי גישת הרמב"ם ,מדוע אי אפשר
להפעיל אותו מנגנון דרך שכירות כדי לאפשר לקטן לקנות מטלטלין שהוא
חפץ; מסקנה הסותרת את דברי הרמב"ם בהלכה הקודמת .וכך לשונו של
הראב"ד" :86א"א מעתה לפי דבריו אם קנה מטלטלין ושכר את מקומן למה
אמר למעלה שלא קנה והלא המוכר זכה לו המטלטלין ע"י השכירות ובכל
מיני זכייה זכין לו לאדם שלא בפניו הילכך זכה בשכירות מקומם"....
אם כן ,הן לשיטת הראב"ד והן לשיטת המאירי המוכר הוא זה
שזוכה עבור הקטן.
אולי ניתן להציע פירוש חילופי ,פירוש אשר יסייע בהבנת מקרים
אחרים .יתכן לומר כי לדעת הרמב"ם ניתן להפעיל זכין לאדם שלא בפניו
אף ללא זוכה בשר ודם .כבר ראינו כי החצר המשתמרת יכולה לזכות עבור
אחר ,ואמנם היא דומה לשליח אך מכל מקום אין בה רוח חיים .מאחר
שבית דין רואה בקנין כזה דבר חיובי ,הוא יפעיל את המנגנון של זכין

 85בית הבחירה ,בבא בתרא קנה.
 86השגות הראב"ד ,הלכות מכירה כט ,יא.
לעניין שאלת הראב"ד ,עיין :ר' אפרים נבון ,מחנה אפרים ,הלכות זכייה ומתנה ,סימן ה ,ד"ה
ונשאר .לדעתו קנין על ידי חצר הוא מדין זכייה )כפי שעולה מהסוגיא בבבלי בבא מציעא י ,ב(,
וזכייה לקטן הוא מדרבנן ,ורבנן לא תיקנו זכייה לקטן על ידי חצר ,ולכן הרמב"ם לא ראה אפשרות
של הקניית מטלטלין דרך שכירות .לעומתו ,המגיד משנה ,על אתר ,הציע הסבר אחר כתירוץ
לשאלת הראב"ד ,לדעתו קנין חצר הוא מדיני שליחות ,ומאחר שאין לקטן שליחות כך אין חצרו
קונה לו.
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לאדם שלא בפניו לטובת הקטן גם ללא זוכה עצמאי .לפי גישה מוצעת זו ,
האם השימוש בזכין לאדם שלא בפניו לקנין קרקע על ידי קטן יחול גם לגבי
קנין מטלטלין על ידי קטן )שאלת הראב"ד הנ"ל(? נראה לומר כי חידוש זה
בקטן שייך רק בקנין קרקע ולא בקנין מטלטלין ,וזאת מפני שבית דין אינו
מעוניין לעודד קנין מטלטלין של קטן .לעומת זאת ,בית דין רואה בחיוב
השקעה של קטן בנכסי דלא ניידי ,היות והם נכסים אשר אינם כלים .משום
כך ,מוכן בית דין להפעיל את המנגנון של זכין לאדם שלא בפניו.
אבחנה זו ברמב"ם בין הערך של מטלטלין לבין הערך של
מקרקעין כבר קיבלה ביטוי בדברי בעל מחנה אפרים" :87ולע"ד דטעמו של
דבר דמטלטלין לא חשיב זכות לקונה כיון שאינם קיימים לעולם כמו
שהוכחתי במ"א ]=במקום אחר[ ומשום הכי לא זכה בהם הקטן דאין הקטן
זוכה כשיש דעת אחרת מקנה לו אלא במידי דהוי זכות כגון במתנה ומטעם
זכין לאדם שלא בפניו".
נעיר על שתי אפשרויות ההסבר האלו ,לאור הדרישה של מעשה
הקנין לשם הפעלת זכין לאדם שלא בפניו .ראינו לעיל כי לשם הפעלת זכין
לאדם שלא בפניו דרוש מעשה קנין מאת הזוכה .ומה מוטל על המקבל
לעשות? אמרנו כי המקבל אינו צריך לעשות מאומה ,ואפילו אם הוא לא
יודע על הזכות ,הזכייה משתכללת .לפי זה ,אם נאמר כי המוכר הוא הזוכה
מה הצורך בכך שהקטן "נתן דמים והחזיק" ,הרי גם אם לא החזיק ,כאשר
המוכר ביצע מעשה קנין הקטן מקבל את הנכס!? אולם אם נאמר כי בית
דין הוא הזוכה ,יתכן כי יידרש מהקטן עצמו לבצע את מעשה הקנין ,ועל כן
עליו להחזיק בקרקע כדי לשכלל את הזכות .כמובן ,אין בהשערה זו הכרח
וניתן להשיב :הרי אף אם המוכר פועל כזוכה ,לא ברור אם ניתן לבצע
מעשה קנין בנכס אשר יעיד על זכייה עבור הקטן כאשר הנכס שייך
למבצע מעיקרא .ואולי משום כך ,נדרשת מעשה הקטן] 88.ראה קצוה"ח סי'
רל"ה סק"ד[.

 87ר' אפרים נבון ,מחנה אפרים ,הלכות זכייה ומתנה ,סימן ה ,ד"ה ולעניין.
 88לעניין הדרישה הכפולה של נתן דמים וגם החזיק ,עיין :פרישה ,חושן משפט ,סימן רלה,
סק"י" :נ"ל דל"ד דבעי תרווייהו ,אלא במקום שקונים הכסף ,בנתינת דמים לחוד סגי  ...וה"ק קטן
שקנה קרקע בין שהקנין היה בכסף או בחזקה "....וכן דבריו בספר מאירת עינים ,חושן משפט סימן
רלה ,סקכ"ט ..." :דנראה דבהחזיק בקרקע לחוד מעמידין השדה בידו ...וזיל בתר טעמא דזכין
לאדם שלא בפניו "....ובעקבותיו הלך ר' יחזקאל לנדאו ,נודע ביהודה ,מהדורה תנינא ,אבן העזר,
סימן נד ,ד"ה ומעתה .מהנ"ל נראה כי העיקר הוא ביצוע מעשה קנין על ידי קטן.
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ד .יישום אשר איננו קניני – גר קטן
עד כאן ראינו כי זכין לאדם שלא בפניו הוא כלל השייך לזירה
הקנינית .89אך לכלל הנדון יש גם יישום אשר איננו קניני – הכוונה היא
לסוגיית גר קטן .נעיין במקור התלמודי ,ולאחר מכן נצלול לדברי הרמב"ם.
בעל הסוגיא מביא" :90אמר רב הונא :גר קטן מטבילין אותו על דעת בית
דין .מאי קמ"ל? דזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו .תנינא :זכין לאדם
שלא בפניו ואין חבין לאדם אלא בפניו .מהו דתימא עובד כוכבים
בהפקירא ניחא ליה דהא קיימא לן דעבד ודאי בהפקירא ניחא ליה ,קמ"ל
דהני מילי גדול דטעם טעם דאיסורא אבל קטן זכות הוא לו  ...אמר רב
יוסף :הגדילו יכולין למחות"....
הסוגיא ממשיכה ואביי ורבא שואלים על רב יוסף ,ובעל הסוגיא
מסיק כי יש הגבלה לאפשרות של מחאה ,והיא" :כיון שהגדילה שעה אחת
ולא מיחתה שוב אינה יכולה למחות".
בלי להיכנס למחלוקות הראשונים באשר לפירוש הסוגיא ,ניתן
לסכם ולומר כי לשם גירות דרושה קבלת המצוות .קטן ,אשר אין בו דעת
אינו מסוגל לקבל על עצמו את עול המצוות .מפני שבית דין רואה בגיור
הקטן זכות עבורו ,הוא מפעיל את המנגנון של זכין לאדם שלא בפניו ובכך
הקטן מקבל את עול המצוות .בהפעלת המנגנון טמונה האפשרות של
המקבל למחות ,כמו בכל הפעלה אחרת.
ועתה לדברי הרמב"ם :דיני גירות נפתחים בהלכות איסורי ביאה
בלשון זו" :91בשלשה דברים נכנסו ישראל לברית – במילה וטבילה וקרבן".
ומכאן קובע הרמב"ם" :וכן לדורות כשירצה הגוי להכנס לברית ולהסתופף
תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה צריך מילה וטבילה והרצאת
קרבן ".בהמשך דבריו כותב הרמב"ם" :92גר קטן מטבילין אותו על דעת בית
דין שזכות הוא לו".

89
אפילו כאשר דיברנו על זכין לאדם שלא בפניו בגירושין ,עדיין הדיון היה בזירה הקנינית –

האם האשה קיבלה את הגט במובן הקניני.
 90בבלי כתובות יא.
 91הלכות איסורי ביאה יג ,א-ב.
 92שם יג ,ז; ודומה לכך ב -טו ,כו ובהלכות מלכים ומלחמותיהם ח ,ח.
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לעניין מחאה ,מתייחס הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם:93
"בן נח שנתגייר ומל וטבל ואחר כך רצה לחזור מאחרי ה' ולהיות גר תושב
בלבד כשהיה מקודם ,אין שומעין לו .אלא יהיה כישראל לכל דבר או יהרג.
ואם היה קטן כשהטבילו אותו בית דין יכול למחות בשעה שיגדיל ויהיה גר
תושב בלבד .וכיון שלא מיחה בשעתו שוב אינו ממחה אלא הרי הוא גר
צדק".
בהתייחסותו של הרמב"ם לגר קטן ,בולטת היעדרותו של הביטוי
זכין לאדם שלא בפניו .למרות שהרמב"ם הכיר היטב את הביטוי ,וחרף
העובדה כי התלמוד מביא את הביטוי לתאר את המתרחש בגר קטן,
הרמב"ם נמנע משימוש במטבע לשון זה .האם בכל זאת התכוון הרמב"ם
למנגנון הקניני של זכין לאדם שלא בפניו? קשה מאד לבסס אף עמדה.
בהלכות איסורי ביאה מציין הרמב"ם כי ניתן להטביל את הקטן על דעת
בית דין מפני "שזכות היא לו" – האם כוונתו לזכין לאדם שלא בפניו?
עמדנו לעיל על היסודות של הכלל זכין לאדם שלא בפני ו. 94
בהקשר זה תיתכן נפקות חשובה של הגדרת המתרחש בגר קטן בתור ביטוי
של זכין לאדם שלא בפניו .רק אם נאמר כי גר קטן פועל על פי זכין לאדם
שלא בפניו נוכל להסיק כי היסודות של הכלל חלים אף בגר קטן .לדוגמא,
על פי זכין לאדם שלא בפניו אין אפשרות של אילוץ המקבל ,האם יתכן
מקרה שבו נוכל לאלץ את הקטן להתגייר ?

95

האם ההגדרה של "זכות"

תהיה זהה להגדרה של אותו מונח בדיני קנין ,96או שמא בגר קטן אנו נגדיר
"זכות" על פי אמות-מידה שונות?

 93הלכות מלכים ומלחמותיהם י ,ג.
 94טקסט אחרי הערה  ,13טקסט אחרי הערה  ,26טקסט אחרי הערה .49
 95עיין ר' עזריה ברזון" ,הערות רי"ד סולוביצ'יק שליט"א לפרק א' ",שעלי דעת ,ד )אדר ב,
תשמ"ו(] 14 ,להלן – "ר' ברזון )שעלי דעת(" ,עמ'  – [27ר' ברזון מביא בשם רי"ד סולוביצ'יק כי
מפני שלדעת התוספות )סנהדרין סח :ד"ה קטן אי אתה צריך לחזור כו'( "זכייה דגירות לא דמי
לשאר זכיות" ,לכן" ,גירות אינה דומה לקנינים .שהרי אין קנין בלא דעת לחלות הקנין ואין צריך
ל'דעת' ביחס לחלות הגירות .ומה שאין גירות בעל כרחו של המתגייר ,אין זה מחמת חסרון דעת,
אלא משום שטבילה בע"כ אינה טבילה בגירות .אך זהו דוקא בגדול שהוא בר דעת ,ומה שנעשה
בניגוד לדעתו אינו נחשב מעשה ,אבל בקטן דלאו בר דעת הוא ,יש גירות אפילו בע"כ )על ידי בי"ד
יש כאן טבילת גירות של קטן זה(" .וע"ע ר' ברזון )ברקאי( ,עמ'  .198-199מסקנתו של רי"ד
סולוביצ'יק בשיטת התוספות שניתן לאלץ את המקבל )הגר קטן( נובעת מהשוני בין המתרחש בגר
קטן לבין המנגנון של זכין לאדם שלא בפניו בדיני קנין.
 96עיין טקסט אחרי הערה  – 19דיון לגבי הגדרת הביטוי 'זכות' בזכין לאדם שלא בפניו.

64

אור המזרח

ניתן לשער כי הרמב"ם נמנע משימוש בביטוי מפני שאין כאן
יישום קניני גרידא ,ומטבע הלשון מושאל מהזירה הקנינית .אף אם נזהה
יסודות הדומים לאלו שמצאנו בזירה הקנינית אין בכך להוכיח כי גר קטן
פועל על פי זכין לאדם שלא בפניו .דמיון בין שני המעשים ,איפוא ,הביא
את בעל הסוגיא לשאול את הביטוי מתחום דיני הקנין .זאת ועוד :אינו
דומה מי שזוכה בנכס פיזי למי שזוכה להסתופף תחת כנפי השכינה .

97

לאור ההבדל הזה ,ניתן לשער כי הרמב"ם אינו מזכיר את הכלל הקניני

 97בדומה עיין :תוספות ,סנהדרין סח :ד"ה קטן אי אתה צריך לחזור וכו' אשר הסיק" :דזכייה
דגירות לא דמי לשאר זכיות" .ועיין בהמשך דבריו שיוצא כי הביטוי זכין לאדם שלא בפניו בבבלי
כתובות יא :הוא רק ביטוי מושאל ואינו מפנה לכלל הקניני .וכך גם הבין ר' ברזון בשיטת התוספות
]ר' ברזון )שעלי דעת( ,עמ'  .[27אולם בהמשך דבריו ר' ברזון דוחה את האפשרות שכך גם סבר
הרמב"ם" :מלשון הרמב"ם 'שזכות היא לו' משמע שהוא מדין זכין הכללי וכפשטות לשון הגמ'",
אותו ביטוי אשר סימן לר' ברזון הפנייה לדין זכין לאדם שלא בפניו ,הוביל אותנו למסקנה כי אין
כאן 'דין זכין הכללי' )כמונחו של ר' ברזון(.
לאחר שר' ברזון מקשה על שיטת הרמב"ם הוא מביא הסברו של רי"ד סולוביצ'יק המחלק "בין
דין זכין בקנינים לבין דין זכין בגירות" .חילוקו אינו דומה לחילוק אשר הצענו ,ולדעתו גם גר קטן
פועל על פי הכלל זכין לאדם שלא בפניו .שיטת רי"ד סולוביצ'יק מבוססת על ההבנה כי קיימים שני
דינים בזכין לאדם שלא בפניו :צירוף דעת הזוכה למקבל שהוא מדין זכייה ,וצירוף מעשה הזוכה
למקבל שהוא מדין שליחות .מפני שאין לקטן שליחות אין לו את הצד של צירוף המעשה .חסרון זה
אינו מעלה ואינו מוריד בגירות מפני שבגירות משתמשים רק בצד של צירוף הדעת של המגייר,
ואילו המעשה – הטבילה – נעשה על ידי הקטן עצמו .אולם בקנינים ,כאשר זכין לאדם שלא בפניו
פועל הן מצד דעת הזוכה והן מצד מעשה הזוכה ,אין לקטן זכייה מדאורייתא שהרי צירוף המעשה
פועל מכוח דיני שליחות ואין לקטן שליחות .ולכן זכיית הקטן בקנינים הוא רק מדרבנן .מסקנה זו –
לפי עדותו של ר' ברזון ]עיין ר' ברזון )ברקאי( ,עמ'  ;201ר' ברזון )שעלי דעת( ,עמ'  [27-28מקורה
בשיטת המחנה אפרים אשר בבואו לתרץ את שאלת הראב"ד )הלכות מכירה כט ,יא( נאלץ לומר כי
חצר מדין זכייה ,וזכייה מדרבנן ,ורבנן לא תיקנו זכייה בחצר לקטן )עיין לעיל הערה  ;86ועיין גם
קצות החושן ,סימן רמג ,סק"ז(.
דברי המחנה אפרים אינם מוכרחים וניתן לתרץ את קושיית הראב"ד באופן אחר .ראשית,
לשיטת המגיד משנה ראינו כי מפני שחצר מדין שליחות ולא מדין זכייה וקטן אינו ממנה שליח ,לכן
אין קנין לקטן דרך חצר )עיין לעיל הערה  .(86בבואו לדחות תירוץ זה המחנה אפרים מתבסס על
הסוגיא בבבלי בבא מציעא י :אשר קבעה כי חצר מדין זכייה ,אך הרמב"ם אינו מחוייב לסוגיא זו
)כפי שמסתמן מדברי המגיד משנה( .לכאורה הרמב"ם עצמו אמר כי חצר באה מדין שליחות
)הלכות מכירה כט ,י .אמנם אין אנו עוסקים בשאלה האם חצר במשנתו של הרמב"ם מדין שליחות
או מדין זכייה ,ואף כאשר ציינו כי החצר המשתמרת נמצאת על קו התפר מבחינת דרך פעולתה ,לא
התבטאנו ביחס למקור הדין לשיטת הרמב"ם – עיין טקסט הסמוך להערה  .(41בנוסף לכך ,ציינו כי
יש הבדל משמעותי בין הערך הכלכלי של מטלטלין לבין הערך הכלכלי של מקרקעין )עיין טקסט
הסמוך להערה  – (87הבדל אשר יכול להצדיק אי-הפעלת המנגנון של זכין לאדם שלא בפניו לקטן
בקנין מטלטלין .כיוון זה יכול אף הוא לתרץ את קושיית הראב"ד .מאחר שאין הכרח לומר כי חצר
מדין זכייה ,לכאורה גם אין הכרח לומר כי זכייה של קטן היא מדרבנן.
מפני שאין אנו רואים הכרח בדברי רי"ד סולוביצ'יק כפי שהם מקבלים ביטוי במאמרי ר' ברזון,
לכן בחרנו לא לאמץ אותם כאן.
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המופיע בתלמוד ,ומעדיף לתאר את התהליך בלי להיעזר בביטוי המוכר
אשר לאמיתו אינו שייך.
לפי השערה זאת ניתן להבין מספר דברים :אם – כפי שהסקנו
בשיטת הרמב"ם – המחאה היא חלק מהמנגנון הקניני מדוע רב יוסף
הרגיש צורך לציין "הגדילו יכולין למחות"? כאשר אנו מתייחסים לשימוש
הרגיל של זכין לאדם שלא בפניו אין צורך לציין את אפשרות המחאה .
אבל כאן כאשר אנחנו יוצאים מחוץ לסביבה קנינית וכבר לא מדברים על
העברת זכויות קניניות-גשמיות ,אלא על קבלת עול מלכות שמים ,האם
המקבל עדיין יכול לומר "אינני חפץ בזכייה זו"? ניתן להעלות על הדעת כי
לאחר שאדם עובר את התהליך של גירות והסתופף תחת כנפי השכינה,
הוא כבר לא יכול להפנות עורף ולחזור לסטטוס הקודם שלו .על רקע זה
בא רב יוסף ומציין שגם במקרה של גר קטן קיימת אפשרות של מחאה.
שיערנו מקודם כי הרמב"ם דן באפשרות של מחאה רק בהלכות
זכייה ומתנה ,ואילו בהפעלות אחרות של זכין לאדם שלא בפניו הוא אינו
חוזר על קיום האפשרות הזאת .לפי זה ,מדוע חורג הרמב"ם בגר קטן
ומציין את אפשרות המחאה? יתכן כי הרמב"ם חוזר על קיום אפשרות
המחאה מפני שעברנו מסביבה קנינית .אך נשאלת :מדוע הרמב"ם לא ציין
את המחאה כאשר הוא מתייחס לגיור קטן בהלכות איסורי ביאה ,ומדוע
הוא שוהה עד להלכות מלכים ומלחמותיהם בכדי לציינה? ניתן לענות כי
אין אפשרות המחאה חלק מדיני גירות ,ומשום כך כאשר הרמב"ם מתאר
את תהליך הגירות של קטן אין צורך להזכיר את אפשרות המחאה.
השאלה האם יש אפשרות של מחאה מתעוררת כאשר אנו עוסקים
בהלכות של בן נח אשר לא קיים מצוות .נושא זה נדון בפרק י' מהלכות
מלכים ומלחמותיהם:
"בן נח ששגג באחת ממצוותיו) "....הל' א(; "בן נח שאנסו אנס
לעבור על אחת ממצוותיו) "....הל' ב(; "בן נח שנתגייר ומל וטבל ואח"כ
רצה לחזור מאחרי ה') "....הל' ג(; "בן נח שבירך את השם) "....הל' ד(.
בהקשר זה דן הרמב"ם בבן נח שנתגייר בהיותו קטן ומבקש לחזור
לסורו.
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מעניינת לשון הרמב"ם בהמשך להלכה של מחאה" :98לפיכך אם
בא לקטנה שהטבילוה בית דין ,כסף כתובתה או קנס אונס או מפתה ,יהיה
הכל תחת יד בית דין עד שתגדיל ולא תמחה בגירות .שמא תטול ותגדיל
ותמחה ונמצאת זו אוכלת בגיותה מעות שאין לה זכות בהן אלא בדיני
ישראל".
אמרנו מקודם כי אפשרות המחאה היא חיונית להפעלת הכלל .גם
כאן נשמע כי אין ההפעלה שלימה עד אשר ישנה אפשרות מחאה לצידה –
כאן אי אפשר להוציא ממון על בסיס הכלל זכין לאדם שלא בפניו עד
שהוא יכלול אפשרות של מחאה וישתכלל.
בעניין המחאה יש להעיר בנקודה אחת :הרי ראינו בהלכות
עירובין כי לשם יצירת עירוב חצרות אין צורך בהודעה למקבלים )בני
החצר( ,והזכות משתכללת אף ללא אפשרות של מחאה .במקרה זה ישנה
פיקציה משפטית ולא העברת זכויות ממשיות ,ואולי משום כך אין צורך
באפשרות של מחאה במידה זהה לשאר המקרים של זכין לאדם שלא
בפניו.
מי הוא הזוכה בגר קטן? ראינו כי הכלל זכין לאדם שלא בפניו
פועל עם זוכה ומקבל ,ולעיתים גם נותן .הקטן כאן הוא המקבל ,אך מי הוא
הזוכה? לכאורה כאן בית דין הוא הזוכה – אין איש אחר מעורב בתהליך .
בנוסף לכך ,בכל מקום בו מתייחס הרמב"ם לדין של גר קטן ,הוא מציין כי
על דעת בית דין מטבילין אותו .99איפה מעשה קנין של הזוכה? לכאורה
טבילתו מהווה מעשה קנין לצורך קבלת המצוות.

100

 98הלכות מלכים ומלחמותיהם י ,ג.
 99הלכות איסורי ביאה יז ,ג; טו ,כו; הלכות מלכים ומלחמותיהם ח ,ח .החריג הוא בהלכות
עבדים ח ,כ" :ישראל שתקף בגוי קטן או שמצא תינוק גוי והטבילו לשם גר הרי זה גר ,לשם עבד
הרי זה עבד ,לשם בן חורין הרי זה בן חורין".
ודבריו קשים כפי שציין לחם משנה ,על אתר" :דהיה לו לפרש דהיו ב"ד מטבילין אותו דאל"כ
אינו גר .וכמו שכתב בפי"ג מהל' איסורי ביאה )ה"ז( טבל בינו לבין עצמו ואפילו בפני שנים אינו
גר ".לעת עתה אין לנו הסבר ראוי.
עיין רבינו מאיר שמחה מדווינסק ,אור שמח ,על אתר אשר הביא את הירושלמי יבמות ח .כמקור
להלכה זו .ועיין ר' ברזון )ברקאי( ,עמ'  ;200-202ר' ברזון )שעלי דעת( ,עמ'  28-29אשר הביא
הסבר בשם הגר"ח מבריסק.
 100השווה :תוספות ,סנהדרין ,סח" ,:ונראה דזכייה דגירות לא דמי לשאר זכיות ,דמה שב"ד
מטבילין אותו אינם זוכין בעבורו אלא הוא זוכה בעצמו ובגופו שנעשה גר ונכנס תחת כנפי
השכינה" ,ובהמשך ..." :שהזכייה בעצמו הוא כדפרישית שהמילה והטבילה בגופו…"
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לפי זה גר קטן פועל לפי מודל דומה לזה שהצענו לעיל בהלכות
מכירה לגבי קנין קרקע על ידי קטן .דהיינו בית דין הוא הזוכה ,והקטן
המקבל מבצע את מעשה הקנין ,בניגוד למקרה הקלאסי בו יש אדם אחר
שהוא הזוכה והוא זה שמבצע את מעשה הקנין.
זכין לאדם בברית מילה
שיערנו כי זכין לאדם שלא בפניו הוא מנגנון הפועל בזירה
הקנינית בלבד .אמנם התהליך של גיור קטן פועל בצורה דומה אך אין כאן
פעולה קנינית ולכן לא יתכן הפעלה טהורה של המנגנון זכין לאדם שלא
בפניו .משום כך ,הרמב"ם אינו משתמש במטבע הלשון "זכין לאדם שלא
בפניו" בדונו בגר קטן.
לפי זה נוכל להבין מדוע לא אומרים זכין לאדם שלא בפניו בברית
מילה .התשב"ץ דן במקרה שאבי הבן כלוא ומשמע מדבריו של התשב"ץ כי
האב אינו יכול למנות מוהל בתור שלוחו למול את בנו .התשב"ץ פסק כי
אין מלים את הרך בהעדר אבי הבן ,וזאת מפני שהמצווה רובצת על האב
ולא על אף אחד אחר.

101

מכאן נשאלת השאלה :מדוע לא מלים את התינוק מדין זכין לאדם
– במקרה זה לאב הכלוא – שלא בפניו? לפי גישת הרמב"ם הנ"ל התשובה
ברורה :הרי זכין הוא כלל קניני וכאן אין כל פעולה קנינית ועל כן אין
אפשרות להפעיל את המנגנון של זכין לאדם שלא בפניו.

102

דינא דבר מצרא
על בסיס המודלים של גר קטן וקנין קרקע של קטן אולי ניתן להבין
הלכה אחרת במשנה תורה .ביחס בין שכנים ישנו דין מיוחד המכונה 'דינא
דבר מצרא' ,לפיו לשכנו של אדם הבא למכור חלקת קרקע ,ישנה זכות
סירוב ראשון .כלשונו של הרמב"ם בהלכות שכנים" :103אחד מן האחין או

 101תשב"ץ ,חלק ג ,סימן ח .תודתי נתונה למו"ר הרה"ג אשר וייס שליט"א אשר הפנה לתשובה
זו בשיעור בירושלים ,ט"ז מרחשון תשס"ו .והשווה :שו"ת אבני נזר ,יורה דעה ,סימן שיח.
 102כמובן שלדעת הראשונים הסוברים שזכייה היא מטעם שליחות )עיין לעיל הערות 7 ,6 ,5
וטקסט הסמוך להערות אלו( עדיין קשה מדוע לא נאמר מלים את הרך מדין זכין לאדם שלא בפניו,
ואכמ"ל.
 103הלכות שכנים יב ,ד-ה .הפסוק המצוטט :דברים ו ,יח.

אור המזרח

68

מן השותפין שמכר חלקו לאחר מסלקין את הלוקח ונותנין לו שאר האחים
או השותפין דמים שנתן והולך כדי שלא יכנס זר ביניהן .ולא עוד אלא כל
המוכר קרקע שלו לאחר יש לחבירו שהוא בצד המצר שלו ליתן הדמים
ללוקח ולסלק אותו".
והמקור להלכה הוא" :ודבר זה משום שנאמר' :ועשית הישר
והטוב' ,אמרו חכמים הואיל והמכר אחד הוא טוב וישר הוא שיקנה מקום
זה בן המצר יתר מן הרחוק".
בהלכות הבאות ,מתאר הרמב"ם מקרים מיוחדים וחריגים לכלל,
ושם מצאנו" :104קטן שהיה בן מצר ,וראו ב"ד שזכות היא לו מסלקין לו את
הלוקח או יטלו לו חלק עם שאר בעלי המצר כמו שיראו".
נושאי כליו של הרמב"ם לא קישרו את ההלכה לכלל זכין לאדם
שלא בפניו ,ואף הביטוי לא מופיע במפורש בלשונו של הרמב"ם .הרמז
היחיד כי מדובר במנגנון של זכין לאדם שלא בפניו הוא כי בית דין פועל
מפני שהוא ראה כי הזכייה תהווה זכות לקטן – מרכיב שהוא חיוני
להפעלת הכלל – ומשום כך מתאפשר לקטן ליטול חלק בבר מצרא.
אם נכונה הצעתנו לעיל לגבי האפשרות של בית דין לפעול כזוכה,
ואם ניקח בחשבון כי מטבע הלשון "שזכות היא לו" הוא זהה ללשון בגר
קטן ,105נוכל להעלות את האפשרות כי כוונת הלכה זו היא למנגנון של זכין
לאדם שלא בפניו.

סיכומו של דבר
חקרנו את הכלל זכין לאדם שלא בפניו – המאפשר לאדם לזכות
בנכס על אף היעדרותו וחוסר כוונתו – כפי שמנגנון משפטי זה מופיע
במשנתו של הרמב"ם .מסקנות הדיון עולות בשני מישורים.
המישור העיקרי הוא אופן פעולתו של הכלל לשיטתו של
הרמב"ם .הסקנו כי לכלל ישנם יסודות הניתנים לזיהוי :המנגנון מופעל על
ידי זוכה אשר מבצע מעשה קנין בנכס עבור המקבל .למקבל יש חופש

 104הלכות שכנים יג ,יג.
 105הביטוי מופיע אף לגבי עבד ,אמנם עם תוספת )הלכות עבדים ה ,ב(" :שזכות היא לו ,וזכין
לאדם שלא בפניו".
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פעולה ואי אפשר לאלץ אותו לקבל את הנכס .בידיו של המקבל לדחות את
הזכייה אשר נעשתה עבורו ,וזאת באמצעות מחאה .הכלל הוא מנגנון
קניני ,וניתן גם ליישם אותו בזירות אחרות בהן יש עניין הקשור לדיני
הקנין )עירוב חצרות ,עבד ,קטן( .הכלל הוא כלל חריג אשר ניתן להפעלה
רק כאשר ישנה מטרה שלא ניתנת להשגה באמצעות דיני הקנין הרגילים.
לכלל יש גם צד שלילי – אין חבין לאדם אלא בפניו – והוא פועל על פי
יסודות דומים .נוסף על הצד הקניני יתכן שיש גם יישום אשר אינו דומה
לדיני הקנין ,הרי הוא גר קטן.
המישור השני של מסקנות הדיון מבטא את התועלת בעיון
ברמב"ם במבט-על .השווינו מקורות במשנה תורה כדי לגבש עמדה
"ולהעשיר" הלכות "עניות" על ידי מבט רחב .עיינו בפירוש המשנה כדי
לנסות לשחזר את שלבי הפסיקה של הרמב"ם .אמנם מישור זה נראה
מישני לנושא הרשימה ,אך לטעמנו הוא מסמן דרך מתאימה לגשת ללימוד
כתבי ההלכה של הרמב"ם.

106

 106מודים אנחנו כי מלאכתנו טרם נסתיימה ,ולהשלמת התמונה עלינו לשקלל את דברי רבותינו
האחרונים אשר דשו ובררו אוכל מתוך פסולת בכלל זכין לאדם שלא בפניו ,וכן בהתייחסותו של
הרמב"ם לכלל זה .ברשימה זו צימצמנו את הדיון במטרה להדגים את המישור השני ,ואם ירצה
החונן לאדם דעת עוד נרחיב את היריעה.

מדור בירורי הלכה

הרב אשר בוש
וועסלי הילס ,ניו יורק

בענין מי שמכר חמצו לנכרי ומצא חמץ בפסח
נשאלתי ממי שמכר חמצו ע"י רב העיר ובתוך ימי החג מצא
חתיכות חמץ תחת המטה אם צריך לבערו דנחשב ברשותו ,או שאינו צריך
לבערו שהרי אף חמץ זה בכלל מה שמכר לנכרי הוא.
לא מצאנו שדנו הפוסקים בנידון זה בפירוש ,אבל ברור מדבריהם
שמי שמצא חמץ בביתו לאחר שבדק וביטל כדין ,צריך מדרבנן לבערו כדי
שלא יבוא לאכול ממנו )מ"ב סי' תמו סק"ו( ,אף דאינו עובר על איסור בל
יראה מן התורה .ויש לברר אם חמץ זה היה בכלל המכירה .דאם לא היה
בכלל המכירה ברור שחייב לבערו ,ואם לא ,הרי לכאורה אינו רשאי
לבערו מכיון שברשות הנכרי הוא ]דשמא הוי גזלן כדמשמע מדברי הש"ך
)חו"מ סי' שפו סק"ח( שכתב "אבל הגביהו ,מיגזל גזליה"[ .ולכאורה דבר זה
תלוי לפי המצב והמקום שבו נמצא החמץ.
עיקר הטעם שנהגו במכירת חמץ במשך הדורות היינו כדי שלא
יבוא לידי הפסד מרובה .ומה"ט טרחו רבנן קמאי ובתראי ליישב מנהג זה
אע"פ שנראה כהערמה בעלמא] .ועי' שו"ת חת"ס )יו"ד סי' שי( ובספר
מועדים וזמנים )ח"ד סי' רעו( [.וגם עשו חיזוק למכירה זו כיון שמעולם לא
יצא החמץ מרשות המוכר לרשות הקונה ,ומה"ט משתמשים בכמה מיני
מעשי קנין ,אף דבעלמא סגי בקנין אחד ]עי' או"ח סי' תמח ס"ג ומ"ב סקי"ב[.
אבל לא מצינו שנהגו במכירת חמץ כדי להינצל מאיסור בל יראה ,דהיינו
שאם לא היו מוכרים היו עוברים על האיסור .וזהו מפני שאין צורך בכך
שהרי מאחר שבודקים ומבטלים כתקנת חז"ל א"א לעבור אפילו אם ישאר
איזו חתיכה שלא מצאה.
ממילא קשה לומר על חתיכות בודדות )שלא בקופסה( הנמצאות
בפינות הבית שהן בכלל המכירה] .והיינו מכיון שמעולם אין מוכרים
בכה"ג .ואע"פ שבחנויות כן מוכרים עוגות וסוכריות אחד אחד ,אין מוכרים
מה שנמצא ברצפת הבית ,וכיוצא בזה[.
ומאחר שטרחו כל כך שלא ליחזי כהערמה ,אם נאמר שאף
חתיכות בודדות שלא היו ידועות לו הן בכלל המכירה אין לך הערמה
גדולה מזו .ואף לדינא משמע שאינו יכול למכור דבר שאינו ידוע אם הוא
בעולם ואם הוא בעולם אינו ידוע באיזה מקום הוא נמצא ,שהרי כתב
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בשו"ע )חו"מ סי' רט סע' א,ב(" ,המקנה לחבירו דבר שאינו מסוים אם היה
מינו ידוע אע"פ שאין מדתו ומשקלו ידוע הרי זה קנה ,ואם אין מינו ידוע
לא קנה" ,וכ"ש בנידון דידן שאף מציאות החמץ אינו ידוע .ואין לדמות נידון
דידן לשאר חמץ שמוכרים דהתם מיחדים לו מקום והא בכלל 'אין מדתו
ומשקלו ידוע' ,שהרי מינו )ומציאותו( ידוע .
ואע"פ שנוהגים לכלול בשטר מכירה שכל מקום מושכר אם נמצא
שם חמץ ,כבר הורה הרב משה שטרנבוך שליט"א )תושבות והנהגות ח"ב
סי' רכט( שאין כותבים כן אלא לרווחא דמילתא.
ונראה לומר שאף להני פוסקים דס"ל דמי שמכר חמצו והשכיר כל
ביתו קודם ליל י"ד ועזב את הבית למשך כל החג שאינו חייב לבדוק ,זה לא
שייך לנידון דידן .ואע"פ שהיה נראה מזה שמכירת חמץ כוללת אף חתיכות
בודדות ומזה הטעם אינו צריך לבדוק ,באמת לא נפטר מבדיקת חמץ מה"ט
אלא משום דכיון שהשכיר כל ביתו קודם ליל י"ד ,ממילא פקע ממנו חובת
בדיקה שהרי אין לו בית לבדוק.
יוצא לפי זה שחתיכות בודדות הנמצאות בפינות הבית אין לחוש
שהיו בכלל המכירה וחייב לבערן כמש"כ לעיל .ויש להביא ראיה לזה ממה
שנוהגין שכל אחד ואחד מבטל חמצו אחר שמכר הרב בעבורו ,ואם כל
חתיכה בכלל המכירה )אף אותן האינן ידועות לו כנ"ל( מה טעם יש
בביטול זה.
]ובאמת היה מקום לומר שעצם מכירת חמץ שאנו נוהגין אינו קנין
בדומה למש"כ בשו"ע )חו"מ סי' רט ס"ב(" ,אבל האומר לחבירו כל מה שיש
בבית זה אני מוכר לך  ...אין כאן קנין שהרי לא סמכה דעתו של לוקח
שהרי אינו יודע מה שיש בו  ...ואין זה אלא כמשחק בקוביא וכן כל כיוצא
בזה ".ועיין בעה"ש )שם ס"ב( שכתב" ,ולכן יראה לי דאם קנו בב"ד חשוב
לכ"ע הוי קנין וכן אם א"ל כל מה שיש בבית זה אני מוכר לך כפי שישומו
שמאין או שיהיה המקח כפי שמוכרין בעיר הוי קנין וקנה" .וכ"כ בפתחי
תשובה )שם סק"א בשם תשובות באר יצחק( בהדיא" ,משא"כ כשאומר
שמוכר לו כפי שישומוהו שלשה וכמו שנהוג במכירת חמץ ,בזה לא שייך
לא סמכא דעתיה דודאי לא ישומוהו לחייבו יותר משוויו" .וכן נוהגין כיום
לכתוב בשטר מכירת חמץ שהמחיר הוא כפי שישומו שמאין כדי להנצל
מחששא אסמכתא .ועוד שיש מדקדקים למכור חמץ דוקא בב"ד[.
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ואף בחמץ שעדיין היה מונח בקופסה או בבקבוק כדרך שמוכרים
אותו ,בזה באנו למש"כ בספר תשובות והנהגות )הנ"ל(" ,והנה קשה לסמוך
על המכירה כשהמקום אינו מסויים והחמץ שאתו אבוד ממנו שאין זכור
לו ,שלרוב הפוסקים חשוב אינו ברשותו להקנותו" )וכעי"ז בחו"מ סי' רט(.
מיהו אם היה בדעתו לכלול חמץ זה במכירה רק ששכח להניחו
במקום המסויים לשכירות ,בכה"ג נראה שלזה מכוונים בנוסח שטר מכירת
חמץ' ,ובכל מקום שהוא' )וכיוצא בלשון זה( ,שהרי הוא דבר מסוים ויש
כאן דעת מקנה ודעת קונה .וחמץ זה קנוי לנכרי אע"פ שלא היה מונח אצל
שאר החמץ .ואם מצא חמץ זה בתוך ביתו נראה דהוי כמו שאר חמץ של
נכרי בבית ישראל ,דאע"פ שאינו חייב באחריותו צריך לעשות מחיצה
לפניו או לכסותו בכלי .אבל אף בכה"ג לא יגע בו אפילו להניחו אצל שאר
החמץ שקנה הנכרי מכיון דחיישינן שמא ישכח ויאכל ממנו )כמש"כ בשו"ע
או"ח סי' תמ ס"ב(.

הרב אלחנן פרינץ
ר"מ בישיבת הדרום ,רחובות

חיפוש כתובת בספר טלפונים בשבת
א .מבוא
לעיתים ,יוצא שמעוניינים הורים ללכת לבקר בשבת חברים או
רופאים ,על מנת להראות להם את ילדם ,לשוחח ולהתייעץ עמם .אולם,
לפתע מגלים הם כי אין הם זוכרים את הכתובת אליה חפצים הם ללכת.
נשאלת השאלה ,האם מותר בשבת לחפש את הכתובת בספר טלפונים,
שכן יש לבחון האם נחשב ספר הטלפונים כדבר מוקצה?
רוב תשמישו של ספר הטלפונים ועיקרו הינו לאפשר חיפוש
מספר טלפון מבוקש ,אלא שהמיוחד בספר הטלפונים הינו שאין עושים
איסור בספר עצמו .על כן ,צריכים אנו לברר האם שייך לומר שאף על פי
שאין עושים איסור בספר עצמו ,נחשב הוא ככלי שמלאכתו לאיסור ,ואף
אם נאמר כי נחשב הוא ככלי שמלאכתו לאיסור ,יש לבחון מה יהא הדין
בכלי אשר משתמשים בו אף להיתר ,דהיינו לחיפוש כתובת .על מנת ללבן
סוגיה זו ,עלינו לעסוק ראשית בשאלה מתי ניתן להשתמש בשבת בכלי
שמלאכתו לאיסור ,וכיצד יוכל המבקש למצוא כתובת בספר הטלפונים
בשבת לחפש בו את מבוקשו?

ב .הגדרת כלי שמלאכתו לאיסור
ראשית ,עלינו להציג את הסבר המושגים כלי שמלאכתו לאיסור
וכלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר:
א .כלי שמלאכתו לאיסור :חפץ המשמש לעשיית מלאכה אסורה,
אף שאיסורה של המלאכה הינו מדרבנן בלבד.

1

ב .כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר :אם משתמש האדם בכלי הן
לשימוש אסור והן לשימוש המותר בשבת.
אם השימוש בכלי זה הינו באותה המידה לדבר האסור ולדבר
המותר ,כותבים המג"א ,המשנ"ב ,וערוך השלחן כי דינו ככלי שמלאכתו
להיתר ,שכן כיון שמשתמשים בכלי באופן תדיר להיתר ,אין אדם מקצה
את דעתו מן הכלי.

 1להרחבת גדר זה ,עיין בדברי הביאור הלכה )סי' שח ד"ה כלי( המביא דברים אלו בשם הסמ"ג.
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להלכה ,פוסק השו"ע )סי' שח ס"ד( על פי הגמרא במסכת שבת
)קכד ,(:כי כלי שמלאכתו להיתר ניטל בין לצורך ובין שלא לצורך ,כלומר
ניטל הוא בין לצורך גופו או מקומו ובין שלא לצורך ,כהעברת הכלי
ממקום חמה למקום צל.
אולם ,אם רוב תשמישו של הכלי הינו לאיסור ,כתב הפרי מגדים,
והביאו המשנ"ב )סי' שח סק"כ( כי דינו של הכלי הינו ככלי שמלאכתו
לאיסור .על כן ,קדירה אשר רוב תשמישה הינו לאיסור  -כבישול ,ומיעוטה
להיתר -כאיחסון אוכל או מים ,דינה ככלי שמלאכתו לאיסור.
על פי דברים אלו ,נקבע כלי שמלאכתו לאיסור על פי שני כללים:
הן שעיקר תשמישו הינו לאיסור )מיוחד לכך( והן שרוב תשמישו הינו
לכך.
הביאור הלכה )שם ,ד"ה קרדום( חולק בדבריו על סברתו של
הפרי מגדים ,וז"ל" :לעניות דעתי ,היה נראה דזה דוקא אם עיקרה הוא רק
למלאכת איסור ורק לפעמים משתמש בה להיתר .ולעניין זה יש ראיה
מקדירה ,דמשמע מרשב"א דהיא כלי שמלאכתו לאיסור ,דעיקרה נעשה
לתבשיל .אבל אם דרך הכלי להשתמש בה לשניהם ,ורק שלאיסור
משתמשין בה יותר  -מנלן דמקצה דעתיה מיניה ,דהלא עשויה למלאכת
היתר גם כן ,וצריך עיון".
נראה ,כי להלכה פוסק המשנ"ב שישנו צורך בשני התנאים אשר
הבאנו לעיל ,הן בכך שיהיה עיקר תשמישו לאיסור ,והן שיהיה רוב
תשמישו לכך ,כפי שמשמע מדבריו )סי' שח סק"י(" :כלומר ,שמיוחדת
לדבר שאסור לעשות בשבת ,ואפילו רק אם רוב מלאכתו לאיסור  -הוא גם
בכלל זה" .כן חוזר המשנ"ב ומדגיש דברים אלו להלן )סי' שח סק"כ(:
"וקדירה שמלאכתה הוא לבישול ,ורק לפעמים משתמשין בה למים
ולפירות ,היא בכלל כלי שמלאכתה לאיסור" .מתוך שלא כותב המשנ"ב כי
קדירה שרוב מלאכתה לאיסור נחשבת היא ככלי שמלאכתו לאיסור,
משמע שאמנם ישנו צורך אף בתנאי השני ,הוא שיהיה עיקר השימוש
בקדירה לאיסור .על פי דברים אלו ,נצטרך לומר כי בכך שנשאר הביאור
הלכה בצריך עיון ,אין הכוונה שמסתפק הוא בדין ,אלא ודאי שמודה הוא
כי נצרכים שני התנאים שפורטו לעיל .דהיינו ,להלכה יש לאסור את הכלי,
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אם רוב תשמישו הינו לאיסור ובתנאי שעיקרו עשוי לאיסור גם כן ,אלא
שכתב צריך עיון בדברי הפרי מגדים ,דלא דק.

2

אולם ,בשמירת שבת כהלכתה )כ,ו( כתב כי להלכה יש לאסור
כלי אם רוב תשמישו של הכלי הינו לאיסור ,אף אם אין עיקרו לאיסור.
לפיכך ,תהיה נפקא מינה בין שיטת המשנ"ב ,לאור דיוקנו לעיל,
לשיטת השמירת שבת כהלכתה בדינם של אנשים המשתמשים בספר
הטלפונים בעיקר על מנת לחפש כתובת ,ובאלפון הביתי או בזיכרון הקיים
במכשיר הטלפון שברשותם על מנת לחפש מספרי טלפון.
לשיטת השמירת שבת כהלכתה ,יוגדר ספר הטלפונים ככלי
שמלאכתו לאיסור ,אולם לשיטת המשנ"ב נוכל לומר כי זהו כלי שמלאכתו
להיתר ,כיון שעל מנת להגדירו ככלי שמלאכתו לאיסור ,צריכים להתקיים
שני תנאים :שיהיה רוב תשמיש לאיסור ,ואף עיקרו עשוי לכך .מו"ר ,הרב
רבינוביץ שליט"א ,אמר לי שאין כאן שום דין של כלי שמלאכתו לאיסור,
כיון שלא ניתן להתקשר עם הספר ,ובספר עצמו  -אין איסור ,ואולי יש
לחוש משום שטרי הדיוטות ,כפי שיבואר להלן.

ג .דינו של כלי שמלאכתו לאיסור
המשנה במסכת שבת )קכד (.כותבת כי "כל הכלים ניטלין לצורך
ושלא לצורך .רבי נחמיה אומר :אין ניטלין אלא לצורך" ,ומבואר בגמרא
)שם(" :מאי לצורך ומאי שלא לצורך ,אמר אביי 3לצורך  -דבר שמלאכתו
להיתר לצורך גופו ,שלא לצורך  -דבר שמלאכתו להיתר לצורך מקומו.
ודבר שמלאכתו לאיסור ,לצורך גופו אין ,לצורך מקומו לא .ואתא רבי
נחמיה למימר ,ואפילו דבר שמלאכתו להיתר ,לצורך גופו אין ,לצורך
מקומו לא .אמר ליה רבא ,לצורך מקומו שלא לצורך קרית ליה ,אלא אמר
רבא ,לצורך  -דבר שמלאכתו להיתר ,בין לצורך גופו בין לצורך מקומו,
שלא לצורך  -ואפילו מחמה לצל .ודבר שמלאכתו לאיסור ,לצורך גופו
ולצורך מקומו אין ,מחמה לצל לא".

 2הפרי מגדים התבסס בתשובתו על דברי הרשב"א ,ועיין אף בספר שלמי יהודה ,אשר כתב כן
בפתיחתו לספר )הערה יד(.
 3כן מופיע בגירסת הרי"ף והרא"ש לגמרתנו.
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להלכה ,נפסק כשיטת תנא קמא ,אליבא דרבא .לפיכך ,מותר
לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו או לצורך מקומו ,אולם אין
לטלטלו מחמה לצל )לשם שמירה על החפץ( ,וכן פוסק השו"ע )סי' שח
ס"ג(" :כלי שמלאכתו לאיסור ,מותר לטלטלו  ...בין לצורך גופו ,כגון קורנס

4

של זהבים או נפחים לפצוע בו אגוזים ,קורדם לחתוך בו דבילה ,בין לצורך
מקומו ,דהיינו שצריך להשתמש במקום שהכלי מונח שם ,ומותר לו ליטול
משם ולהניחו באיזה מקום שירצה .אבל מחמה לצל ,דהיינו שאינו צריך
לטלטלו אלא מפני שירא שישבר או יגנב שם ,אסור ,וכו'".

ד .האם מותר לקחת כלי שמלאכתו לאיסור כשיש לו כלי היתר
המשנ"ב )סי' שח ס"ק י"ב( כותב כי כל ההיתר להשתמש בכלי
שמלאכתו לאיסור ,לצורך גופו או מקומו ,הינו דוקא "שאין לו כלי היתר
לתשמיש זה ,דאי לאו הכי אין לו להשתמש בכלי זה" ,ועיין בשער הציון
)שם( ,שדייק זאת מדברי הגמרא.
כן פוסק בכף החיים )סי' שח אות כב( ,וז"ל" :כלי שמלאכתו
לאיסור ולהיתר  -מותר לטלטלו מחמה לצל .שהכי גרסינן פרק כל
הכלים  ...אבל אם ראוי למלאכת היתר ,אבל אינו מיוחד לכך ,מלאכתו
לאיסור קרוי  ...ואם אפשר באחר ,אין לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור
לצורך גופו ומקומו ,כן כתבו האחרונים".
בקצות )סי' קח( 5כתוב שההיתר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור,
לצורך גופו או מקומו ,הינו היתר גמור 6,ועל כן אין צורך להשתמש בכלי
היתר דוקא ,ופשיטא שכאשר ישנו טורח רב אם ישתמש האדם בכלי
ההיתר ,אזי עדיף שישתמש בכלי שמלאכתו לאיסור ולא יטרח בשבת.

 4כן נכתב בדברי הגמ' )שבת קכב" :(:תנן נוטל אדם קורנס לפצע בו את האגוזים ,וכו'".
 5כן כתב בדי השולחן )סי' שח אות יד( ,ושו"ת תפילה למשה )עמ' יז(.
 6בענין ראייתו של המשנ"ב מר' אלעזר ,שלא התיר טלטול מקלות כאשר יכול האדם לעשות את
פעולתו בלי המקלות ונחשב כטלטול שלא לצורך כלל ,בזה כולי עלמא מודים שזהו טלטול אשר
איננו לצורך כלל ,כיון שאפשר אף בלא טלטול זה .במקרה זה אסור השימוש אף בכלי שמלאכתו
להיתר ,ועל כן אם יש לאדם שקדים שיכול לשוברם בידו ,אעפ"כ יכול לשוברם באמצעות מפצח,
שהינו כלי מיוחד לפיצוח ,כיון שבמקרה זה לא חשיב האדם כמטלטל את הכלי שלא לצורך כלל.
אף המהרש"ם ,בספרו "דעת תורה" )ג( בשם "תורת השלמים" מתיר טלטול כלי שמלאכתו
לאיסור לצורך גופו ומקומו אף שאפשר בדרך היתר.
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בשו"ת אגרות משה )או"ח ה ,כא ,ב( שילב הרב משה פיינשטיין
זצ"ל בין שיטת המשנ"ב לשיטת קצות השולחן .האגרות משה כותב כי צריך
האדם אף לטרוח על מנת להשתמש בכלי ההיתר ולא בכלי שמלאכתו
לאיסור ,אולם אל לו לטרוח הרבה על מנת להשיג את כלי ההיתר .על פי
שיטתו ,כאשר מצוי כלי ההיתר בקרבת מקום ,ויכול האדם לקחתו
ולהשתמש בו ללא טורח רב  -יעדיף את השימוש בו ,אולם אין צריך הוא
להתאמץ על מנת להשיג כלי של היתר.
לאור דברים אלו ,ניתן לומר כי לדעת המשנ"ב אם יכול האדם
להשיג את הכתובת אותה הוא מבקש בדרך אחרת ,ולא על ידי שימוש
בספר הטלפונים )כשאילת שכן( ,יש לו לעשות כן .אולם אם יהיה לו בדבר
טורח רב ,ויצטרך לכתת רגליו ממקום למקום או 'להפוך את הבית' על מנת
למצוא כתובת זו ,נראה כי אף המשנ"ב יסכים לדבריו של קצות השולחן ,כי
יכול האדם להשתמש בספר הטלפונים )על פי כללי כלי שמלאכתו
לאיסור( .אולם לדעת קצות השולחן ,יכול האדם להשתמש לכתחילה
בספר הטלפונים ,לצורך גופו או מקומו ,ואין צריך הוא להשיג את הכתובת
בדרך היתר ,אף שיכול להשיגה ללא טורח.
הילקוט יוסף )עמ' תיב( פוסק כשיטת המשנ"ב ,וז"ל" :יש אומרים,
שכל מה שהתירו לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ,הוא דוקא
כשאין לו כלי היתר להשתמש בו ,אבל אם יש לו כלי היתר להשתמש בו -
אסור ,ויש חולקים .והעיקר כסברא אחרונה ".בספר פסקי תשובות על
המשנ"ב 7כתב שאם על ידי שישתמש האדם בכלי היתר  -יצטרך לטרוח
יותר ,מסתבר שאף לשיטת המשנ"ב עדיף שישתמש בכלי שמלאכתו
לאיסור ,על מנת שימעט בטירחה בשבת.

ה .ספר טלפונים ככלי שמלאכתו לאיסור
השמירת שבת כהלכתה )פ"כ סי"ז; וכן עי' פכ"ח ,סי"ד( כותב כי
ספר הטלפונים הינו כלי שמלאכתו לאיסור ,ואסור לטלטלו ,אולם "ואם בא
לחפש בו כתובת לצורך שבת ,מותר".

 7הפסקי תשובות מביא בהערה את דברי שו"ת חשב האפוד )ג ,פ( ,הכותב כי אין להחמיר בזה
הרבה ,ואפי' אם יש לאדם צורך מועט לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו ,יש להקל
בזה.
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בהערה )שם( כותב השמירת שבת כהלכתה כי כיון שעיקרו של
ספר הטלפונים משמש לחיפוש מספר טלפון של אדם  -נחשב הוא ככלי
שמלאכתו לאיסור .מנגד ,מובא בהערה )לה( בדברי השמירת שבת
כהלכתה )כח(" :דהווה דומיא דסולם ,דחשיב מוקצה מפני שעולים בו
להטיח גגו".
צריך עיון בדבריו ,שהרי אסרו להשתמש בסולם של עליה שמא
יאמרו שלהטיח גגו הוא צריך ,ולא משום שמשתמש בו כדי להטיח גגו.
)משנ"ב סי' שח ס"ק עח( .על כן ,דוקא בסולם של עליה אסור ,וכתב רבינו
תם כי ישנם שני סוגי סולמות ,סולם עליה וסולם של בית ,אותו רגילים
לטלטל מפינה לפינה .הובא באחרונים בשם השלטי גיבורים ,שאף
שפעמים משמש הסולם לאיסור  -דינו ככלי שמלאכתו להיתר ,וזאת על פי
ביאורנו לעיל ,כי במקום בו משמש הכלי למלאכת איסור ולמלאכת היתר -
דינו ככלי שמלאכתו להיתר ,ואין כאן מקום להאריך בדין 'רוב תשמישו'
שהובא לעיל.
בספר שבות יצחק )ח"ב סי' עד אות ד( כתב כי ספר הטלפונים הינו
כלי שמלאכתו לאיסור ,אף שלא עושים בו מעשה איסור ,מכל מקום אסור
השימוש בו ,כיון שרוב השימוש בו הינו לצורך מלאכת איסור ,דהיינו -
השימוש בטלפון .הוסיף השבות יצחק כי כן שמע מהגרי"ש אלישיב
שליט"א ,וכן מובא אף בספר שלמי יהודה )חי"ב סי' עד אות טו(" :ספר
טלפון הוא כלי שמלאכתו לאיסור .לכן מותר להשתמש בו כדי למצוא
כתובת ,בשם הגרי"ש אלישיב ".והוסיף על כך )עמ' קפ( ,בשם הגרי"ש
אלישיב ,כי אפילו סולם המיוחד בימות החול לעבודות אסורות ,אם
פעמים משתמשים בו שימוש של היתר ,יש להקל לטלטלו.
על כן ,ניתן להשתמש בשבת בסולם ביתי לצורך גופו או מקומו,
כגון :להוציא דבר מארון ,או להוריד ספר אשר נמצא במדף גבוה .אם
נכונים דברינו ,הוא הדין בספר הטלפונים ,אשר יהיה מותר להשתמש בו
בשבת לצורך גופו או מקומו ,ובמקרה דידן ,לצורך מציאת כתובת .
ניתן לבאר ולומר 8כי הטעם שהחשיבו את ספר הטלפונים ככלי
שמלאכתו לאיסור ,הינו מפני שעל ידי הקריאה בדף ההוראות או בספר

 8עיין בספר שלמי יהונתן )עמ' כו( שכתב כן.
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הטלפונים – מתאפשרת המלאכה האסורה .בלעדי הקריאה בספר
הטלפונים – לא שייך לעשות את האיסור .אולם ,הזכרתי לעיל בשם מו"ר
הרב רבינוביץ שליט"א ,שאמר כי אין כאן כלל גדר כלי שמלאכתו לאיסור.
טעם אחר שיתכן לומר ,שבגללו אסור להשתמש בספר טלפונים
הינו מכיון שעיקר שימושו של ספר הטלפונים הינו למצוא מספר על מנת
להתקשר בטלפון ,ויתכן שקריאה זו אסורה מדין 'ממצוא חפצך' .על כן ,אם
צריך האדם לעיין בספר טלפונים בשבת ,על מנת לאתר בו דבר מה ,
כחיפוש כתובת או עיון במפות המצויות בו ,על מנת לדעת כיצד מגיעים
לכתובת פלונית ,יהיה השימוש בו מותר ,בתנאי שצריך זאת האדם לצורך
השבת .שכן אם אין צריך האדם מידע זה בשבת ,יהיה בשמוש בספר
הטלפונים איסור ,לכל הפחות משום 'ממצוא חפצך' .ישנה חשיבות לטעם
נוסף זה שהזכרנו ,משום שראינו לעיל שיש הסוברים כי ספר הטלפונים
הינו כלי שמלאכתו להיתר ,כיון שנצרכים שני תנאים על מנת להגדירו
ככלי שמלאכתו לאיסור.
השמירת שבת כהלכתה )ח"ג פכ"ח הערה לה( כותב שאף אם
נאמר שספר הטלפונים אינו דומה לסולם ,ואין כאן איסור משום מוקצה

9

של כלי שמלאכתו לאיסור" ,מכל מקום עובדין דחול מיהא הוי" .וכן הובא
בשולחן שלמה )ח"ב עמ' נח הערה ע(" :גם פטיש נראה כעובדין דחול,
ומכל מקום מותר לצורך גופו ומקומו ,רק מעשה מדידה או שקילה אסור,
כי עצם הפעולה הוי עובדין דחול" ,וכן כתב בהמשך דבריו )שם(" :סתם
טלטול ,נראה כעובדין דחול ,ולא כשרוצה לדעת כתובת איפה גר וכדומה".
לאור שלושה טעמים אלו ,נראה שודאי אם צריך האדם לברר
כתובת בשבת ,יכול הוא להסתכל בספר הטלפונים .אולם ,נראה שיש
מקום להחמיר ולא להשתמש בספר הטלפונים ,אם יכול האדם למצוא את
הכתובת ללא טירחה .אף אם נאמר שאין כאן גדר כלי שמלאכתו לאיסור,
נראה שבכל זאת ישנה בכך בעיה ,היא הקריאה בשטרי הדיוטות.

 9מדברי הרשב"א בחידושיו ,ניתן לדייק שספר הטלפונים אינו מוקצה .כך כותב הרשב"א )שבת
קכב ,(:שנר אינו כלי שמלאכתו לאיסור "שהוא אינו משמש מלאכת איסור ,אלא שנעשה בסיס לנר
ושמן ופתילה" ,וכן מובא בדברי רע"א בהגהותיו )או"ח סי' רעט ס"א( .על פי דברים אלו ,ודאי
שאין ספר טלפונים נחשב כמוקצה ,ומכל מקום אין הלכה כשיטת הרשב"א.
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בהסכמה לספרו של הרב יהונתן בן צור" ,לוח המוקצה" ,כותב
הרב קרליץ" :רצוני להעיר בעניין ספר הטלפון ,כמדומני שיש בזה גם
משום שטרי הדיוטות" .על פי דברים אלו ,יהא אסור לחפש בספר
הטלפונים כתובת ,שהלא נחשב החיפוש כעיון בשטרי הדיוטות .כן כתב
בספר לוח המוקצה )הערה  (763כי תלוי דין זה בשאלה האם איסור
הקריאה בשטרי הדיוטות הינו משום גזירה שמא יכתוב או משום ממצוא
חפצך .שכן ,אם האיסור הינו משום ממצוא חפצך יש להתיר לחפש לצורך
שבת ,כפי שהזכרנו לעיל ,אולם אם האיסור הינו משום גזירה 'שמא יכתוב'
אין היתר של צורך שבת.

10

השלמי יהודה ,לאחר שמביא את דעתו של הגרי"ש אלישיב )עי'
לעיל( ,מוסיף הוא" :והגרב"י זילבר כתב על זה :ספר טלפון לא הוי מוקצה
מחמת איסור ,כיון שלא נעשה בו האיסור ,ומשמש האיסור אין דינו
כאיסור ,ואולי כיון דאסור לעיין בו למצוא מספר טלפון בשביל הערב,
דהוי ממצוא חפצך .ואפשר דזה מיקרי דניכר ,לפיכך הוי כמוקצה מחמת
איסור ,אבל כיון דלפעמים מעיינים למצוא כתובת ,אפשר דמיקרי אינו
ניכר .ואפשר דאסור משום שמא יקרא בשטרי הדיוטות )שז ,יד( .ונראה
דדומה לסעיף יז ,דדומה לספרי חכמות ,דרק ירא שמים ראוי להחמיר ,ועל
כל פנים אין להחמיר בטלטול .מיהו יש להחמיר שלא לטלטל שלא לצורך
גופו ומקומו ,משום טעם הנ"ל ,אף שיש לצדד להיתר".

ו .סיכום
אף אם ספר הטלפונים הינו כלי שמלאכתו לאיסור ,מותר לחפש
בו כתובת בשבת ,כיון שמותר השימוש בכלי שמלאכתו לאיסור לצורך
גופו או מקומו ,כפי שראינו מדברי רבא בגמרא ,וכפי שפוסק השולחן
ערוך.
אולם ,כותב המשנ"ב שההיתר לצורך גופו הינו כאשר אין לאדם
כלי של היתר לשימוש זה .על כן ,אם יש לאדם כלי היתר ,או שיכול להשיג
את הכתובת ללא טורח עדיף טפי ,כיון שכולי עלמא מודים בכך.

 10כך פוסק השו"ע )סי' שז סי"ג(" :שטרי הדיוטות ,דהיינו שטרי חובות וחשבונות ,ואגרות של
שאילת שלום אסור לקרותם ,ואפילו לעיין בהם בלא קריאה אסור" .עיין בדברי המשנ"ב )שם
סקנ"ד( ,שהביא מדברי הבית יוסף להתיר לקרוא באגרת השלוחה לו אם אינו יודע מה כתוב בה
"באופן שלא יקרא רק יעיין בלבד ,דבעיון בלבד גם כן יש מתירים בשטרי הדיוטות".
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אולם ,נראה לומר שאפילו כלי שמלאכתו לאיסור אין כאן ,כיון
שעל ידי השימוש בספר אינו עושה מלאכה אסורה ,וכל האיסור בספר
הטלפונים הינו או משום עובדין דחול או משום ממצוא חפצך ,ולצורך
השבת מתבטלים אף טעמים אלו.
על כן ,כל החשש בשימוש בספר הטלפונים בשבת הינו משום
קריאה בשטרי הדיוטות ,וכיון שלא נראה לחשוש שמא יבוא האדם לכתוב
מתוך כך ,יש מקום להקל .בודאי אם אין האדם יכול להשיג את הכתובת
המבוקשת באופן אחר ,יכול להשתמש בספר הטלפונים.
אולם ,במידה שאין לאדם צורך בכתובת בשבת ,לא יעיין בספר
הטלפונים .כמובן ,כל דיוננו זה ,איננו מדובר במקרה של פיקוח נפש ,בו
נצרך האדם למספר טלפון או כתובת .אזי פשיטא שמותר העיון בספר
הטלפונים ,הן משום שהותר השימוש בכלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו
ומקומו ,והן מפני שהותרה כל התורה כולה מפני פיקוח נפש ,כפי דברי
הגמרא )יומא פה" :(:וחי בהם ,ולא שימות בהם".

הרב שלומי רייסקין
פתח תקוה

עיטוף טלית גדול לבחור
ישנו מנהג בקרב חלק מיוצאי אירופה שבחור אינו לובש טלית
גדול עד יום הנישואין .גדולי ישראל רבים תמהו כיצד יתכן שעד יום
נישואיו יהא אדם יושב ובטל ממצוה זו .הם מחו על המנהג ,ואמרו שחובה
לבטלו .אנו ננסה לעמוד על מקור המנהג ושורשיו.

1

א .אזכור המנהג לראשונה
המנהג מופיע לראשונה בספר "מנהגי מהרי"ל" כמנהג ארץ ריינוס
)חבל ארץ באשכנז( ,וטעם המנהג שם מבואר מסמיכות הפסוקים "גדילים
תעשה לך" )דברים כב ,יב( ל"כי יקח איש אשה" )שם כב ,יג( .וז"ל" :בדידי
הוה עובדא שבחור הייתי ,ונשאתי גרושה ,ותיקנתי טלית חדש לנישואין,
ונתעטפתי בו מקודם הנישואין בשבועות לכבוד הרגל ,כי אמרתי :מאחר
שהורגלתי במדינות אחרים ללבוש ציצית מיום שנעשיתי בר מצוה ,ולא
נהגתי בארץ מולדתי )בריינו"ס( ,שנוהגין שגם נערים גדולים אין מתעטפין
בציצית עד שנושאין אשה ,וסמכוה להן כדכתיב' :גדילים תעשה לך' וסמיך
ליה 'כי יקח איש אשה' .ואני שיניתי כשאר ארצות ,ואמרתי :כבוד הרגל
עדיף .ואחר הרגל אמר לי אמ"ץ מהרי"ל ,דשלא כדין עשיתי ,דיום חתונה
עדיף לגבי בחור מכל רגל ,וכל כלים חדשים יחזיק לנישואין".

2

המנהג מובא גם בסמ"ק מצוריך ,ושם גם יוחסה הסמיכות הנ"ל
לענין פריסת טלית על החתן והכלה" :ומה שפורסין הטלית על החתן ועל
הכלה ,להראותם שכר קיום מצות 'גדילים תעשה לך' וסמיך ליה 'כי יקח

 1מאמר זה הינו הרחבה למאמר "טלית גדול לרווק" ,מספרא לסייפא ) 49אלול תשנ"ה(.33-39 ,
 2טלית שהקטן מתכסה ר' יעקב מולין ,ספר מהרי"ל מנהגים ,ירושלים :מכון ירושלים – מפעל
תורת חכמי אשכנז ,תשמ"ט ,הל' נישואין ,עמ' תעא .ראה גם במנהגים דבי מהר"ם ב"ר ברוך
מרוטנבורג ,ניו יורק :הוצאת "בית המדרש הרבנים באמריקא" ,תרצ"ח ,עמ' " :83ביש מקומו' נהגו
החתני' הבחורי' להתחיל עיטוף ראש)ו(]ן[ בטלית בחתונתם וסמך לדבר מסמך גדילי' תעשה לך לכי
יקח איש אשה" ,וכאן יש לשים לב למילים "עיטוף ראשן בטלית" – האם יש כאן ענין רק של מניעת
עיטוף ראש ,או שמא זהו ביטוי המתאר אי לבישת טלית כלל?
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איש אשה' .ונראה ,שמכאן סמכו באשכנז שלא להתעטף בציצית עד אחר
נישואין".

3

כך גם כתוב בחידושי מהר"ז בינגא" :קטן היודע להתעטף ,אביו
לוקח לו ציצית לחנכו  ...ובאשכנז רגילין כשנושא אשה אז יתעטף בציצית,
וילפי ליה מדכתיב ]דברים כב ,יב[ "גדילים תעשה לך" וסמיך ליה ]דברים
שם ,יג[ "כי יקח איש אשה" .ומהאי טעמא נוהגין בשבת ,כשהחתן יוצא
מבית הכנסת ,יצא עם הטלית לפני הכלה ומניח שם הטלית ,והכלה דוחפת
לו הטלית ,להראות שהיא היא המחייבת אותו בציצית ,וכו'".

4

ב .מקור בגמרא הרומז למנהג
הגמרא
במסכת סוכה )מב (.מעידה ברייתא שאף קטן חייב בציצית" :תנו
רבנן :קטן היודע  ...להתעטף  -חייב בציצית" כמו כן ,במסכת ערכין )ב(:
מובא" :הכל חייבין בציצית לאיתויי מאי? לאיתויי קטן היודע להתעטף,
דתניא :קטן היודע להתעטף  -חייב בציצית" .כלומר :קטן חייב בציצית
כגדול ,כאשר הוא יודע להתעטף.
כנגד זה ,אומרת הגמרא בקידושין )כט :(:משתבח ליה ר' חסדא
לרב הונא ברב המנונא דאדם גדול הוא .אמר ליה :כשיבוא לידך הביאהו
לידי .כי אתא ,חזייה דלא פריס סודרא .אמר ליה :מאי טעמא לא פריסת

 3ר' משה מצוריך ,הסמ"ק מצוריך ,ב ,ירושלים :יצחק-יעקב הר-שושנים-רוזנברג ,תשל"ז ,סי'
רה ,עמ' צז.
 4ר' זעליגמן מבינגא ,חידושי מהר"ז בינגא ,א ,ירושלים :מכון ירושלים -מפעל תורת חכמי
אשכנז ,תשמ"ה ,קיצור הל' ציצית ,סע' נג-נד ,עמ' קח .מצאנו סמך לענין עטיפת טלית ביום החתונה
גם במקורות רבים אחרים ,כבספרו של ר' אברהם ב"ר נתן הירחי ,המנהיג ,ב ,ירושלים :מוסד הרב
קוק ,תשל"ח ,עמ' תקלט" :וזה שנהגו בצרפת ופרובינצא שכל החתנים מתעטפין בציצית בהכנסת
החופה יש לי סמך במדרש למה נסמכה פרשת ציצית לנשואי אשה דכתיב גדילים תעשה לך ,וסמיך
ליה כי יקח איש אשה וגו' ,לומ' לך חתן חייב בציצית" .ובספר הרוקח )סי' שנ"ג ,עמ' רלט הוצאת
אוצר הפוסקים(" :מצאתי כתוב בקונטריסים מאין סמכו רבותינו להלביש לחתן טלית ביום חופתו
לפי שנאמר גדילים תעשה לך וסמיך ליה כי יקח איש אשה" .ובספרו של ר' יהודה החסיד ,טעמי
מסורת המקרא ,ירושלים :דפוס "דף-חן" ,תשמ"א ,עמ' " :77כי יקח איש אשה סמך אצל גדילים,
רמז לחתנים שמתעטפים בציצית".
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סודרא? אמר ליה :דלא נסיבנא .אהדרינהו לאפיה מיניה; אמר ליה :חזי
דלא חזית להו לאפי עד דנסבת .וברש"י" :דלא פריס סודר  -כדרך הנשואין,
שהיו רגילין לכסות ראשן".
מהגמרא משמע ,שהיה מנהג קדמון שלא להתעטף בסודר עד
לאחר הנשואין; אם כי עדיין לא ברור מהו אותו "סודר".

משמעות המילה "סודר" בגמרא
מהו אותו "סודרא"? האם מדובר פה בטלית ,או שמא מדובר בבגד,
קרי :גלימה פשוטה או מיוחדת לתלמידי חכמים?
המגן אברהם )או"ח ,סי' ח אות ג( לכאורה ייחס את הדברים
לטלית של מצוה" :משמע בקידושין כט ,שבחור שלא נשא אשה לא היה
מכסה ראשו בטלית אפילו הוא תלמיד חכם .ובדף ח איתא ,דמי שאינו
תלמיד חכם אפילו נשוי לא היה מכסה ראשו" .אך גם המילה "טלית" ,כמו
המילה "סודרא" ,אינה מתיחסת לציצית דוקא .ואי הבהירות בעינה
עומדת.
ר' יצחק פלאג' י 5מביא את דברי המגן אברהם ואומר ,שלימודו
מהגמרא הוא הטעם למנהג באשכנז ,שהכלה שולחת טלית לחתן ביום
חתונתו .לאחר מכן מביא את הנאמר בספר "ליקוטי עצות" ,שיש למנהג זה
טעם גדול על פי "תורת האמת" .ר' יצחק פלאג'י כנראה הבין שהמגן
אברהם אכן דיבר על טלית-גדול .השדי חמד 6הביא דברי ר' יצחק פלאג'י
וכתב כי הסיבה למנהג היא שמכיון שהכלה גורמת לחתן שיזדקק לטלית זו,
הנהיגו שתהיה הטלית משלה .ברם ,הוא ממשיך ואומר" :והאמת ,שכך
פשוט בעיר הזו ,שלא היו הבחורים מכסים ראשיהם 7בטלית כלל ,כנהוג
אצל האשכנזים הי"ו  ...אמנם ,אחרי כי בכל תהלוכותיהם הם כמונו,

 5ר' יצחק פלאג'י ,יפה ללב ,איזמיר :דפוס ן' ציון בימין רודיטי ,תרס"ו )דף לט.(:
 6ר' חיים חזקיהו מדיני ,שדי חמד ,ז ,תל אביב :דפוס בית הסופר ,תשכ"ג ,מערכת חתן וכלה,
אות יא ,עמ' .421
 7יש לשים לב ,גם פה וגם בדברי המגן אברהם ,כי מוזכר כאן כיסוי ראש .יתכן כי אין הכוונה
שלא התעטפו לגמרי בטלית .מכל מקום ,המשך דברי השדי חמד מורים לכאורה כי לא התעטפו כלל
עד שהונהג ללבוש חצי טלית .יש לעיין בענין זה.
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הספרדים הי"ו ,כמו זר היה בעיני המנהג הזה ,כמו שתמה על המנהג הזה
הרב הכנסת הגדולה .וראיית הרב המגן אברהם אינה מוכרחת".
בהמשך מביא השדי חמד מנהג מחודש ,שהבחורים מתעטפים רק
בחצי טלית גדול ,ואחר החופה מתעטפים בטלית גדול שלם ,ואמר" :ולכל
הדיברות ,כיון שיש טעם גדול על פי סודן של דברים ,חלילה לבטל מנהגם
]שהכלה שולחת טלית ביום בחתונה[ .והנח להם לישראל; בני נביאים
הם".
הבאר היטב )או"ח ,סי' יז ,אות ד( דוחה גם הוא את דברי המגן
אברהם ,שאמר שמהגמרא משתמע שבחור לא היה מכסה ראשו בטלית,
ואומר ש"זה אינו מוכרח" .לדעתו ,הגמרא אינה עוסקת שם בטלית של
מצוה כלל ,אלא בסודר דרבנן .ואכן ,ממקורות רבים ניתן לראות שהיה
מנהג תלמידי חכמים לפרוס סודר על ראשם.

8

הגמרא במסכת ברכות )ס (:מונה ברכות שאומר האדם עם קומו
מהשינה .ברשימה זו גם נאמר" :כי פריס סודרא על רישיה ,לימא' :ברוך
עוטר ישראל בתפארה' .כי מעטף בציצית ,לימא' :ברוך אשר קדשנו
במצותיו וצונו להתעטף בציצית' 9".גמרא זו מוכיחה באופן ברור שסודר
וציצית אינם אותו פריט ,שהרי מנאם בנפרד ,עם ברכות נפרדות .ניתן היה
לומר שמדובר במעין מצנפת או כובע ,אלא שכאן נקט בלשון "פריס
סודרא" בדיוק כמו שנמצא בגמרתינו ,שפורס הבגד גם על ראשו .ובכן,
לכאורה יש להסיק כי אין מדובר פה בציצית אלא בבגד ,סודר.

ג .מציאות חדשה  -טלית גדול וטלית קטן
כדי להבין את שורשי המנהג יש להבין את השינויים שגרמו לכך:

 8פריסת סודר הוא מנהג חסידות שנהגו תלמידי חכמים ואנשי מעלה  -עיין בברכות )נא(.
ובקידושין )ח .(.ה"בית יוסף" מבהיר )או"ח ,סי' ח ,ד"ה "ומכסה ראשו"( שאין הכוונה שבלי כיסוי
זה היה הראש מגולה" ,ופשיטא שלא היו הבחורים הולכים בגילוי ראש ממש אלא ודאי היינו סודר
או טלית שפורסים על הראש לצניעות" .עיין בשו"ת מהריט"ץ החדשות )מכון ירושלים ,תשמ"א,
סי' ר ,עמ' קעח-קעט( ,האומר שהיתה זו חומרה להטיל סודר על הראש ,ובעמ' קעט מוסיף" :והענין
הוא ,שהסודר לא נוהגים בו אלא הגדולים אחר שישאו אשה ,אמנם הבחורים לא היו עושים כן".
 9כך גם מובא בטור ,או"ח ,סי' מו.
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חידוש ה"טלית קטן"
עד תחילת ימי הביניים ,אין שומעים על טלית קטן .הסיבה לכך
היא שבדורות קדומים לא היתה קיימת מציאות של לבישת טלית קטן.
בעקבות שינויי המלבושים שחלו במרוצת הדורות ,ורצון היהודים שלא
ּני גדול ,העוטף את כל הגוף,
ּדל מסביבתם ,נתבטל הכסות בבגד מלב
להיב
בו ניתן ומחויב לקיים את מצות ציצית ,ונוצרה הבעיה כיצד לקיים מצות
ציצית.
מדברי התוספות בשבת )לב ,:ד"ה "בעוון ציצית"( אנו רואים
שבתקופתם ,לפחות חלק מהעם ,אם לא רובו ,לא לבש ציצית כלל ,וזה
לשונו" :אבל בזמן הזה ,שאין דרכנו בבגדים של ארבע כנפות ,אין בזה עונש
כלל אם אינו מקיים מצות ציצית" 10.התוספות שם מסיים ,שאמנם טוב
לקנות טלית ולברך עליו בכל יום ,כמו שמצינו במשה ,שלא התאוה
להיכנס לארץ ישראל אלא כדי לקיים מצוות התלויות בארץ.
הענין קצת יותר מפורש גם בדברי הרא"ש במועד קטן )פ"ג ,אמצע
סי' פ(" :ותימה על מנהגינו שרגילים להסיר הציצית מטלית המת  ...ור"י
היה אומר :בימיהם ,היו לכולם בחייהם ציצית היו מטילים להם ציצית גם
במותם ,אבל האידנא שאין לכל ציצית בחייהם  -אם יטילו ציצית למי שלא
היה לו בחייו  -איכא טפי לועג" .ובהגהת אשרי שם אומר" :וראבי"ה היה
אומר הלכה למעשה :מי שנהג מצות ציצית בחייו  -יקבר בציצית ,ומי שלא
נהג במצות ציצית בחייו  -לא יקבר בציצית".
ובכן ,בימי "בעלי התוספות" ,היו שנהגו בציצית ,והיו שלא נהגו
ללבשו כלל וכלל ,אף לא בתפילה .היו אנשים שעדיין נהגו להתעטף בבית
הכנסת ב"טלית גדול" ,כפי שלבשו בתקופת המשנה והתלמוד .יתכן שדבר
זה תפס תאוצת יתר אחר המלצת התוספות )בשבת לב (:לקנות טלית
ולברך עליו בכל יום .את הטלית לבשו בשעת התפילה או בעיסוק בדבר

 10ר' שמואל בן חופני גאון ,כתאב אחכאם שרע אל ציצית )ספר דיני מצות ציצית( ,ירושלים:
הוצאת המחבר אליהו טבגר ,תשנ"ג ,עמ' רנג .המובאה המקורית בערבית מובאת בעמ' רל" :ואל
אזאר אלצג'יר אלד'י קד יתג'טא בה אלצבי פיג'טי בה ראסה ואכת'ר גסמה אדא תעטף בה אלרגל
לזמה אן יעלק עליה ציצית".
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שבקדושה ,וקיימו בה מצות ציצית .ברם ,עיקר מצות ציצית היא להתכסות
בו במשך היום כולו על מנת לזכור תמיד את מצוות ה' ,כדברי ר' אברהם
אבן עזרא )בפי' לפרשת "שלח" ,במדבר טו ,לח(" :והמתפללים בטלית
בשעת התפילה יעשו כן בעבור שיקראו בקריאת שמע והיה לכם לציצית .
רק לפי דעתי יותר הוא חייב להתעטף בציצית בשאר שעות היום משעת
התפילה למען יזכור ולא ישגה כי בשעת התפילה לא יעשה עבירה".
לפתרון בעיה זו הומצא ה"טלית קטן" .השינוי כנראה חל בראשיתו
בעיקר בארצות אשכנז ,שכן המרדכי בהלכות ציצית )סי' תתקמג( מכנה
את הטלית קטן "טליתות שעושים באשכנז" .אך דיון באפשרות של לבישת
טלית קטן מצויה כבר בספר העיטור ובתשובות הרשב"א ,שבספרד .

ספקות לגבי "טלית קטן"
המצאה זו לא עברה ללא מחאות ומחלוקות .הטלית קטן שונה
מטלית גדול במספר תכונות :א' ,הוא אינו מלבוש הנועד להגן ולהצניע,
אלא נועד לקיים בו מצות ציצית בלבד; ב' ,הוא אינו כסות דרך עיטוף ,מה
גם שמכוסה ומוצנע מתחת לבגדים; ג' ,מידותיו אינן גדולות "כדי לעטוף
בהם כל הגוף"; ד' ,כיון שהוא מתחת לבגדים  -אי אפשר לקיים בו את מצות
"וראיתם אותו".
בתלמוד הבבלי ,מסכת מנחות )מ ,(:מפורט גודל הציצית
בברייתא" :טלית שהקטן מתכסה בו ראשו ורובו והגדול יוצא בו דרך ארעי
חייבת בציצית .אין הקטן יוצא בו ראשו ורובו אף על פי שהגדול יוצא בה
ארעי פטורה".
מקור מימי הגאונים ,הגאון רב שמואל בן חופני ,כותב בספרו:
"והטלית הקטנה ]לא טלית קטן שלנו[ ,שיתכסה בה הנער ויכסה בה ראשו
ורוב גופו ,אם יתעטף בה האיש מחייב להטיל בה ציצית" .בימי הראשונים,
פוסק רבינו הרמב"ם )הל' ציצית ,ג ,א(" :כסות שחייב אדם לעשות בה
ציצית מן התורה ,היא כסות שיש לה ארבע כנפות או יותר על ארבע,
ותהיה מדתה כדי שיתכסה בה ראשו ורובו של קטן" .שיעור הטלית קטן
אינו כשיעור המוזכר בברייתא במנחות ,בגאונים וברמב"ם .באחרונים
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התימנים לא נהגו אף פעם ב"טלית קטן" ,עד עלייתם לארץ .בתימן לבשו
את השמלה ,לבוש יום-יומי ,ארג בעל ארבע כנפות שנשאו על כתפיהם
כשהיא מקופלת ,בו קיימו את מצות הציצית ,כמו שקוים בימי בית שני.

12

ביאור הנמוקי יוסף ודיון בדבריו
הנימוקי יוסף )הלכות קטנות ,הל' ציצית ,יא (:דן בשאלה האם
עטיפת ראשו ורובו מעכבת במצות ציצית .אמנם יש ראשונים שאמרו כי
היא מעכבת ,על דרך הכתוב" :אשר תכסה בה" ,ולדבריהם אין מצות
ציצית בטליתות הקטנים שנהגו ללבוש "ברוב המלכיות" .הנימוקי יוסף
דוחה דבריהם ואומר שבעבר היו מברכים "להתעטף" על טלית גדול
למצוה מן המובחר בלבד ,ויתכן שהתלמוד כתב לפי מנהג הימים ההם
שלבשו בפועל רק טלית גדול ,אך משורת הדין כל כסות של ארבע כנפות
חייבת בציצית ,ויוצאים בה ידי חובה ,גם כשאין בה כדי כסוי או עיטוף ,על
פי דברי הכתוב הכוללים "בגדיכם" ו"כסותך" .יתירה מכך ,הכתוב "אשר
תכסה בה" אינו בא ללמד על כיסוי הגוף או עטיפת הראש ,אלא לרבות
כסות סומא או בעלת חמש כנפות  13.כמו כן ,הגמרא אומרת 14כי "טלית
שהקטן מתכסה בה ראשו ורובו ,וגדול יוצא בה עראי  -חייבת בציצית",
ומסתמא אין בה כדי עטיפת ראשו ורובו של גדול .ומסכם הנמוק יוסף -
"וכן פשט המנהג בכל ישראל ,כי רובם אין להם טלית גדולה הראויה
לעטוף ,ועושין טליתות קטנים שלובשין אותן" ,זאת משום שאין הכתוב
ממעט מלבוש שתחת הבגדים מן הפסוק "וראיתם אותו" אלא כסות לילה
או כסות סומא בלבד .ומכל מקום ,מצוה מן המובחר שיהא כולו מעוטף

 11הב"ח אומר שחייבים לבטל את המנהג ,כיון שהכל מברכין ברכה לבטלה .ה"באר היטב"
אומר שמוטב לילך עטופים בטלית קטן ,מלילך כל היום בלא ציצית .ה"חיי אדם" וה"משנה ברורה"
)סי' ח סקכ"ד( אומרים שיש ללמד את העם שיברכו בבוקר על טלית גדול ויפטרו את הטלית קטן,
וילכו בו כל היום .ואם יעשה כשיעור ,מה טוב.
 12ראה זאב מלר" ,טלית של תפלה" ,עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך במחלקה לתלמוד ,בר-
אילן ,תשמ"ו ,עמ' .29
 13ראה שבת )כז ,(:מנחות )מג.(.
 14מנחות )מ(:
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במצוה .ועל טליתות הקטנים נהגו לברך "על מצות ציצית" )ולא
"להתעטף"(" ,ואין לבטל המנהג".
ר' עמרם עוזרי 15במאמרו על טלית קטן ,התאמץ להפריך את דברי
הנמוקי יוסף ,ולהלן הנקודות בדברי הנמוקי יוסף וטענותיו עליהן:
א .הנמוק"י כתב כי המנהג להתעטף בטלית גדול היה למצוה מן
המובחר ,על כך אומר ר' עוזרי כי דעה זו לא נזכרה בתלמוד כלל .ברם,
נראה כי התשובה לדברי ר' עוזרי פשוטה" :לא שמענו" אינה ראיה ,וייתכן
שישנה עדיפות לטלית גדול ,אך עדיין יש אפשרויות נוספות לקיום המצוה,
וכפי שאמר הנמוקי יוסף שהתלמוד דיבר לפי מציאות הימים ההם ,שלא
לבשו טלית בעל ארבע כנפות ,ואיך ידונו במה שאינו קיים?
ב .הנמקו"י כתב כי התורה אמרה "בגדיכם" ו"כסותך" ,ואף בעל
כנפות בכלל .ר' עוזרי אומר כי ניתן להוכיח את ההיפך ,ופירוש המילה
"בגדיכם" בענין ציצית אינו כלל מלבוש אלא דוקא כזה שהוא כסות 16,וכפי
שמתרגם אונקלוס )במדבר טו,לח( "על כנפי כסותיהון" ולא תירגם
"לבושיהון" כהרגלו .מה שהכריחו לכך ,עפ"י ר' עוזרי ,הוא פסוק מפורש
בתורה )דברים כב,ב( "גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר
תכסה בה" ,ולא אמר "על ארבע כנפות לבושך" .תרגומים נוספים מסייעים
לשיטה זו ,לדבריו 17.מלבד כך ,טלית קטן של זמננו איננה כסות המחוייבת
בציצית ,מכיוון שאינה נכנסת בגדר "כסות" כלל ,ובקושי תחשב "מלבוש".
ע"כ דברי ר' עוזרי.
אך נראה כי לא הבין ר' עוזרי לגמרי את מגמת דברי הנמוקי יוסף.
הנקודה היתה שגם "בגדיהם" וגם "כסותך" נאמרו ,ובכללם אף בעל כנפות
)טלית קטן( .אין ראיה בכך שאונקלוס מתרגם בגדיהם כ"כסותהון" ,כיון

 15עמרם עוזרי ,האם מקיימים מצות ציצית בטליתות קטנים )לרמב"ם ,ועוד(? מספרא לסייפא
) 48שבט ה'תשנ"ה( ,עמ'  ,45-56עיין ספציפית בעמ' .46-47
" 16כסות" הוא מלבוש העוטף ,מה שאין כן לבוש ,שאינו בהכרח מיוחד לעיטוף.
 17תרגום יונתן ל"על כנפי בגדיהם"" :על ארבעת אנפי גוליהון דמתעטפין בהון"; ראה ר'
סעדיה בן יוסף גאון ,מהדורת ר' יוסף קאפח ,מוסד הרב קוק ,ירושלים תשכ"ג ,שתרגם את בגדיהם
"אזארהם" ,שזהו טלית שהאדם מתעטף ומתכרבל בה כל גופו או רוב גופו.
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שהוא תירגם כפי המציאות בימיו )כראוי לתרגום הממחיש ומסביר( ,
שציצית היא רק כסות ולא בגד .ברם ,בספר במדבר כתבה התורה בפירוש
"בגדיהם" ולא כסות ,ולכסות ייחדה כתוב נפרד בספר דברים .ובכן ,טלית
קטן של זמננו לא צריכה להכנס לגדר "כסות" כדי להתחייב בציצית .
ג .הנמוק"י כותב כי "אשר תכסה" בא ללמד דבר אחר ,ואינו
לעניננו .ר' עוזרי מביא דברי ספרי זוטא שבהגהות מיימוניות )הל' ציצית,
פ"ג ה"ג('" :אשר תכסה בה'  -פרט לחלוקים" .הוא משער כי הסיבה לכך היא
משום שחלוקים הם מלבוש סתם ואין בהם עיטוף ,ואם כן קל וחומר
שטלית קטן ,שמימדיו קטנים בהרבה מחלוק ,יפטר מציצית .כיוצא בזה
מצאנו במכילתא )מכילתא משפטים ,פרשה יט( '" -כי היא כסותה לבדה' -
זו טלית; 'היא שמלתו לעורו'  -זו חלוק" .מכאן ברור שאין החלוק נחשב
"כסות".
מעניין כי השמיט ר' עוזרי את המשך דברי הגהות מיימוניות,
השופך אור אחר ,אף הפוך לגמרי ,ממה שהציג ,והנה הדברים בפירוט
יתר" :הכי נמי קוטא שלנו כיון דגופה סתום אזלינן בתר הגוף לפטור ]אף
שיש ד' כנפות[ ,ותו מדתני בספרי 'אשר תכסה בה  -פרט לחלוק' ,ופירש
רש"י שעשה לו כמין חלוק שהוא סתום מצאתי" .הגהות מיימוניות כאן
מביא פירוש רש"י שאומר שמדובר בחלוק ,שהוא בגד סתום ,ומפני כך אין
חיוב בציצית ,ולא מפני שהוא חלוק ואין מתעטפים בו .בטוחני שדברים
אלו יאמרו גם על דברי המכילתא ,כפירוש רש"י ,חלוק היינו סתום.
הנמוק"י כתב כי השיעור נאמד ב"טלית שהקטן מתכסה" ,ומן
הסתם שלא יכסה רוב גופו של גדול .ר' עוזרי כותב על כך:
)א( אמנם משערים את גודל הציצית במידות ראשו ורובו של קטן,
אולם קודם לכן מדגישה הגמרא שלא בכל טלית משערים ,אלא בטלית
שהוא מתכסה בה דוקא )אף שהמידות קטנות ביחס לאדם גדול  -דרך קטן
להתעטף בו( .לפיכך ,אם גדול יוצא בו ארעי  -הריהו חייב בציצית .ברם,
טענתו של ר' עוזרי אינה לעניין דברי הנמוקי יוסף .הנמוקי יוסף אומר
שהשיעור שנאמד בקטן ,מן הסתם לא יכסה רוב גופו של גדול .ר' עוזרי
חפץ להגדיר שזה טלית שהקטן "מתכסה בה דוקא" .כן ,מוסכם שקטן
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מתכסה בה ,אך בפירוש "הגדול יוצא בו ארעי" ולא מכסהו כהוגן .הטענה
אינה טענה.
)ב( כי בטלית קטן לא קיים תנאי בסיסי זה של התעטפות ,כי אין
דרך להתעטף בה .ברם ,הנמוקי יוסף לא טען שדרך להתעטף ב"טלית קטן".
הוא גם טען בפירוש שאין תנאי בסיסי של התעטפות .
לסיום ,הביא ר' עוזרי דברי רבינו יונה במסכת ברכות )טו (.לגבי
טליתות קטנים ,שהן טליתות שאין מכוונים בהן למלבוש אלא לקיים
המצוה של ציצית בלבד "כדי שלא תשתכח תורת ציצית וכו'' .אך פלא גדול
הוא ,ששוב שכח ר' עוזרי את המשך הציטוט .וכך צריך היה לצטט" :אבל
בטליתות שאינם מכוונים בהם למלבוש אלא לקיים המצוה של ציצית
בלבד כדי שלא תשתכח תורת ציצית" .רבינו יונה אומר כאן בפירוש
שבטלית קטן מקיימים מצות ציצית ,רק שאינו נועד לשם מלבוש אלא לשם
מצוה ,ועל כן ,בתור חפץ המיועד למצוה בלבד ,אין די בהגבהת הציציות
ויש להסירם בבית הקברות ,כדי שלא יהיה לועג לרש.
אם כן ,דברי הנמוקי יוסף הובהרו ויושבו .להלכה ,אומר ערוך
השולחן )או"ח ,טז ,ה( גם כן שמשורת הדין כל כסות של ד' כנפות חייבת
בציצית ,אף על פי שאין בה לא כיסוי ולא עיטוף.

ד .טעמי המנהג
סמיכות עול מצוות לנישואין
ר' מרדכי לייב ווינקלער ב"לבושי מרדכי "

18

אומר שבדורות

הראשונים היו הבחורים נישאים סמוך לפרקם ,בני שלוש עשרה או ארבע
עשרה ,ועל כן הנהיגו שרק מיום הנשואין ילבש הבחור את הטלית גדול;
ובשל כך מסיק שם שבימינו ,כאשר נישאים מאוחר יותר ,אין להשהות את
העיטוף עד אז .הנה לשונו שם:

 18ר' מרדכי לייב ווינקלער ,לבושי מרדכי ,ח"ב ,הוצאת כלילת יופי ,סי' ב' ,עמ' ב.
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ושמעתי מפי תלמידי הגאון בעל "אמרי אש" ,זצ"ל ,כי בבית
מדרשו גם הבחורים היו מתעטפים על ראשיהם .והנה גם ב"מגדול עוז"
כתב :גדול ]גדולים![ שאינן נשואים ,גם בטלית גדול ינהגו 19.וכבר אמרתי,
כי רק בדורות הראשונים ,שהיו משיאים בניהם סמוך לפרקן ,כמו בתליסר
וארביסר ,היו נוהגים מנהג זה  ...אבל בזמן הזה ,אשר בעוונותינו הרבים
אין נושאים גם לאחר כ' ,וכבר נתמלאו זקנם".

בצמידות למנהג של שליחת טלית לחתן ביום חתונתו
כאמור ,השדי חמד 20הביא את דברי ר' יצחק פלאג'י ב"יפה ללב"

21

כי המנהג באשכנז הוא שהכלה שולחת טלית לחתן ביום חתונתו ,ושיש
לזה טעם גדול על פי הסוד ,ומכיון שהיא )הכלה( גורמת לחתן להזקיקו
לטלית זו ,הנהיגו שיהיה הטלית משלה .משמע כי שני המנהגים קשורים
זה בזה .הבחור מתעטף בטלית רק משעת נישואיו ,וכיון שהכלה גורמת
שיזדקק לכך  -היא שולחת לו טלית.

שיקול ממוני
לא מצאתי מקור קדום האומר שעקב שיקולי ממון נמנעו מלבישת
טלית גדול עד שעת הנישואין .השיקול גם אינו ברור כל כך ,מכמה סיבות:
הרי אם לא היה די כסף לרכישת טלית בבר מצוה ,מניין יבוא הכסף ביום
הנשואין; אם נענה לשאלה הראשונה ,שהכלה שולחת לו טלית ביום
חתונתו ,ומשם יתאפשר הדבר .אך הרי המנהג שהכלה שולחת טלית ,על
פי הנראה ,נובע מן המנהג שאין החתן מתעטף בטלית עד אז ,והיא
מזקיקתו לכך; המנהג היה באיזור נרחב ,בו יש גם בנים וגם בנות ,שולחי
טלית ונשלחי טלית; יש לבדוק ,גם כן ,אם אכן אי פעם היה זה עניין יקר
בכלל.

 19משמע שראה שאין נוהגים כך ,אחרת מדוע יזכיר זאת.
 20ר' חיים חזקיהו מדיני ,שדי חמד ,ז ,תל אביב :דפוס בית הסופר ,תשכ"ג ,מערכת חתן וכלה,
אות יא ,עמ' .421
 21ר' יצחק פלאג'י ,יפה ללב ,איזמיר :דפוס ן' ציון בימין רודיטי ,תרס"ו )דף לט.(:
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אין הבחורים במדרגה הראויה
התורת חיים )לר' יעקב שלום סופר( אומר שהמהרי"ל הקשה
מדוע מניחים הבחורים תפילין ,כאשר הם מהרהרים הרהורי תאווה.
וממשיך" :ובוודאי מדינא אין לפטרם מטעם זה  ...אבל בוודאי אינם
במדרגה לקיים מצות תפילין כהוגן ובכוונה על פי הזוהר והאר"י" .ומסיק
שם" :לכן אין מתעטפים בטלית בעוד שאין להם אשה" .כלומר ,מכיון
שהבחורים אינם במדרגה הראויה ,ושרויים בהרהורי תאווה ,לכן אין הם
מתעטפים ב"טלית גדול" .בשו"ת "דברי יציב" )או"ח ,סי' רנט ,ד"ה ולפי"ז י"ל(
מובאים מגוון טעמים הנוגעים בענין מדרגתו הרוחנית של הרווק:
לרמוז שאין לו חלוקא דרבנן :בחור רווק אינו לובש קיטל וטלית
גדול ,מכיון שלא קיים פריה ורביה וגרם לשכינה שתסתלק מישראל,
ומרמזים לו בכך שאין לו "חלוקא דרבנן" ,מלבוש של כבוד ,ושאין מכניסין
אותו במחיצתו של הקב"ה.
במקום אחר )או"ח ,סי' מד( מביא בעל שו"ת "דברי יציב" עוד
מספר טעמים למנהג שלא להתעטף בטלית קודם הנישואין:
מצות ציצית רומז לתרי"ג מצוות – שרווק לא קיימן :כיון שמצות
ציצית רומז לתרי"ג מצוות ,כמאמר הכתוב "וראיתם אותו וזכרתם את כל
מצוות ה' ועשיתם אותם" )במדבר טו ,לט( ,ורש"י פירש שם שהגימטריא
עולה תרי"ג 22.כמו כן ,לגבי מצות פרו ורבו ,חז"ל אמרו )יבמות סב (:שאדם
שאין לו אשה שרוי בלא תורה ,לכן לא נותנים לו להתעטף בציצית לרמז לו
שישא אשה.
אינו מקיים "ולא תתורו" :מטרת המצוה היא משום "ולא תתורו
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" ,ובמסכת קידושין נאמר "רב הונא לטעמיה
דאמר בן עשרים שנה ולא נשא אשה כל ימיו בעבירה" ,על כן לא נותנים לו

 22כראיה נוספת הוא מצטט את הנאמר בתוספות בברכות )יח .ד"ה למחר( בשם רבינו תם
ששמע מאנשי לותי"ר שמסירים הציצית מן המתים מכיון ש"ציצית עולה למנין תרי"ג עם ח' חוטין
וחמשה קשרים ,ואם לובש ציצית נראה כאילו קיים כל התורה ומיחזי כשיקרא" ,אלא שהתוספות
עצמם מקשים שם שלפי זה מדוע לובשים החיים ציצית ,והלא לא קיימו כל התורה כולה.
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לקיים מצות ציצית בשלימות עד שישא אשה )ואז יוכל לקיים מטרת
המצוה ,נקיות העינים והמחשבה(.
קבלת פני השכינה בנישואין :בגמרא במנחות )מג (:נאמר שכל
הזריז במצוה זו זוכה ומקבל פני שכינה ,והובא בשולחן ערוך )או"ח ,כד ,ו(,
ובמסכת סוטה )יז (.דרש רבי עקיבא "איש ואשה זכו  -שכינה ביניהם".
משום כך " -לא נותנים לו ללבוש ציצית שמביאתו לקבלת פני השכינה ,
לרמז לו שישא אשה שאז דייקא שכינה ביניהם".

לבייש את הרווק
בעל שו"ת "דברי יציב" )שם( אומר שאחת הסיבות היא "כדי
לבייש את מי שאין לו שיזדרז וישא אשה".

23

השפעת חסידות אשכנז
העדות הראשונה למנהג הוא מימי המהרי"ל ,במאה ה .14-יתכן
שבסוגיה זו ישנה השפעה של חסידות אשכנז ,ששאפה לשלמות וטהרה
בקיום המצוות  24.חשש זה לחוסר טהרה מצד הרווק אנו מוצאים בעוד
מצוות ,שאליהם עוד נתייחס בהמשך ,ואף הועלה חשש מצד המהרי"ל
עצמו בנוגע להנחת תפילין ,בעקבות הרהורי נשים.

השערה מאחדת – שינוי הביגוד מציאות התקופה
אברהם צ'יל ,בספרו "המנהגים" 25,מתאר את השתלשלות לבישת
טלית קטן :בימים קדומים ,יהודים לבשו את טליתותיהם במשך היום כולו.
בתנאים אלו יכולים היו לקיים את מצות ציצית בשלמותה ,כיון שיכלו
לראות את ציציותיהם באופן תמידי .כאשר הוגלו היהודים מארץ ישראל ,

 23קצת בדומה לכך מובא בספרו של ר' יהודה דוד אייזנשטיין ,אוצר דינים ומנהגים ,תל אביב:
דפוס אופסט ברודי-כץ ,תשל"ה ,עמ'  ,151בשם "דברי קוהלת"" :והיו נותנין טעם לזה )המנהג(
למען יהיו הפנויים נכרים בבית הכנסת ויבושו וימהרו על ידי זה לקיים מצות נשואין" .ותודתי לרב
דוד ליבור על הבאת מקור זה.
 24ראה יצחק )אריק( זימר" ,מועדי נשיאת כפים" ,סיני ,כרך המאה )תשמ"ז( ,עמ' תנב-תע.
 25ראה

. Abraham Chill, The Minhagim (New York: Sepher-Hermon Press, 1979) p. 1
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והוכרחו לחיות בין תרבויות שונות ,היו עושים עצמם ללעג וקלס לו לבשו
את טליתותיהם בפומבי .על מנת להתגבר על מכשול זה נוסד המנהג
ללבוש טלית קטן ,טליתו של נער קטן ,עם הציציות הלבושות מתחת
לבגדים .עד כאן תיאורו של אברהם צ'יל בספרו .ובכן ,עקב השתנות הרגלי
הלבוש בתחילת ימי הביניים ,ה"טלית גדול" נדחק לבית הכנסת בשעת
התפילה ,ולדברים שבקדושה כגון נישואין ובריתות ,וכד' .כנראה היתה
תקופה שלא לבשו ציצית בשאר שעות היום ,ואחר כך ,החל העם ללבוש
טלית קטן מחוץ לבית הכנסת ובכך קיים מצות ציצית תמיד .כפילות זו
איפשרה למנהג חדש לפרוח ,או למנהג ישן להתחזק ולתפוס גוון חדש .
המנהג הקדום היה שגבר לא נשוי לא היה מכסה ראשו בסודר,
ואף אם היה תלמיד חכם .אף אם היינו יכולים להסיק בוודאות מוחלטת
שאין הסודר "טלית של מצוה" ,היה זה גורם חשוב בעת שינויי המלבושים:
מצד אחד  -מצות ציצית קוימה מעתה ברוב שעות היום ב"טלית קטן" .מצד
שני  -אין היכר בכיסוי ראש בין רווק לנשוי ,הבדל חברתי ,שבא לשוות
חשיבות לאדם הנשוי ,ואולי גם בא לעודד נישואין .ראינו גם בדברי
המהרי"ל עצמו מגמה הרואה בבחורים ,השרויים בהרהורי תאוה ,כאינם
ראויים להתקשר לחפצי קודש .ייתכן ,שאז עלתה סמיכות הפסוקים של
"גדילים תעשה לך" ל"כי יקח איש אשה" ,והוחלט שהבדל זה ,בתנאים
החדשים ,ינתן במלבוש הטלית .מצות ציצית קיימת בלאו הכי בטלית קטן.
בחבל ריינוס )אשכנז( המשמעות היתה שאין לובשים טלית כלל .אינני
יודע מתי חל השינוי בקרב יהודי גרמניה ששינו מנהגם ללבישה בבר
המצוה ,כספרדים .אצל הספרדים  -אמנם לבשו טלית ,אך במרוקו לא כיסו
את ראשם אלא תלמידי חכמים ,לעומת מצרים ,שלא היה הבדל זה.
יתכן ששיקול נוסף היה שהבחורים היו נישאים מוקדם ,כדברי
ה"לבושי מרדכי" לעיל ,בני שלוש עשרה או ארבע עשרה ,ועל כן נהגו שרק
מנישואיהם ילבשו את ה"טלית גדול" .אם אכן היה שיקול ממוני  -סמיכות
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עול מצוות לנישואין נותנת לו מקום ,לדחות את רכישת הטלית עד שהכלה
תעניק זאת עם הנישואין.

26

השפעה אפשרית נוספת באה דוקא מכיוון ספרות הפסיקה בימי
האחרונים .הרב ח"ד הלוי ב"עשה לך רב" כתב כי דברי המגן אברהם
השפיעו שבחורים לא יתעטפו בטלית עד לנישואיהם ,ושמא אף שבעלי
בתים לא יתעטפו בטלית ,ורק ת"ח היו מתעטפים במקומות מסויימים .הרב
הלוי מעיד שם שראה בקהילת מדריד ,שמוצאם מטיטוואן ]בצפון
אפריקה[ ,שחלק ניכר מצבור המתפללים לא התעטפו בטלית .לשאלתו ענו
שכך נהגו בקהלתם שאין מתעטפים בטלית אלא תלמידי חכמים בלבד,
ואולי על זה סמכו" ,ואולי גם על דברי הרב המקובל מהריב"ח )בספר עץ
חיים העתיק דבריו הרב כף-החיים בסי' ח' אות י"ב( שאין מתעטף בטלית
גדול אלא החכם בלבד ,וכו' .

27

ה .דעות הנוגדות את המנהג ויישובן
בן י"ג חייב במצות ציצית כגדול
בעל שיירי כנסת הגדולה 28כותב שחינוך למצות ציצית הוא דוקא
מתחת לגיל י"ג ,אבל "מבן י"ג ואילך חייב בציצית כגדול" .הוא תמה על
דברי שו"ת מהרי"ל אודות המנהג שאנו עוסקים בו ,ואומר שלכאורה הוא
דבר תמוה ,שישב אדם בטל ממצות ציצית עד שישא אשה .כדברים אלו
כותב המשנה ברורה )סי' יז ס"ק י( .שיירי כנסת הגדולה מנסה ליישב
דברים אלו )אם כי נשאר שם ב"צריך עיון"( בב' דרכים :א' ,שמא הכוונה

 26השערה נוספת :המילה "קטן" ב"טלית קטן" מתייחסת לאדם ,אחרת היה כתוב "טלית
קטנה" .זאת ,כנראה מפני שרק גדולים לובשים "טלית גדול" ,והקטנים לובשים "טלית קטן" בלבד.
ייתכן גם שטלית קטן היה נהוג אף בזמנים קדומים ביותר כמלבוש לקטנים שעדיין לא לובשים
טלית ,להרגל מצוה .ייתכן גם כי זהו הציצית שאביו לוקח לקטן לחנכו ,עליו דיברה הגמרא.
השימוש במלבוש זה כנראה הורחב לכלל האוכלוסיה עם שינויי הלבוש בימי הביניים ,וגיל
ה"קטנות" נמשך עד הנישואין הלא-רחוקים.
 27ר' חיים דוד הלוי ,עשה לך רב ,ח"ג ,סי' א ,עמ' יא-יב .וממשיך שם" :ובספר 'אורח נאמן'
)להרב מ"ד אוירבך( כתב לפרש דברי המהרי"ל "דרק להתעטף אין נוהגים הבחורים ,היינו עטיפת
הראש ,אבל לא שיתבטלו ממצות ציצית לגמרי ,ועם מנהג זה לאהיה המהרי"ל מסכים".
 28ר' חיים בנבנישתי ,שיירי כנה"ג ,ירושלים :מכון הכתב ,תשמ"ט ,סי' יז ,אות ס ,עמ' .24
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שנערים לא היו מכינים לעצמם ציצית עד נישואין ,ועד אז היו מתכסין
בטליתות של בית הכנסת המוכנים למי שאין לו אשה; ב' ,יתכן גם כן
שמהרי"ל מדבר על טלית קטן .ר' יעקב עמדין ב"מור וקציעה" 29דוחה דברי
שיירי כנה"ג ואומר כי נדחק בחינם ,כי בוודאי לא פטר המהרי"ל את
הנערים מטלית קטן ,אלא רק אינם מתעטפים בטלית גדול" .וכך הוא עדיין
המנהג בין האשכנזים .ויש לעשות להם סעד גדול מגמ' קידושין דף כט ע"ב
דלא פריס סודרא משום דלא נסיב .ואף על פי שאינה ראיה ,זכר לדבר
מיהו איכא".
ומסכם שם כי על כל פנים "אין לתפוס עליהם כלל" מן הסיבות
הבאות :חיוב טלית גדול אינו מפורש אפילו למי שיש אשה וממון ,כל שכן
שאין להטיל חובה על הנערים ,שאין להם עדיין מאומה משלהם; קיימא לן
שציצית חובת מנא נמי ]כלומר :היא חובת הבגד[ ,והגברא יוצא ידי חובת
מצות עשה בבגד אחד לכל הדעות.

בעבר היו מתחתנים בגיל י"ג או י"ד
לעיל הובאו דברי ה"לבוש מרדכי" כי הטעם למנהג הוא שבדורות
הראשונים היו נישאים סמוך לפרקם ,בני שלושה עשר או ארבעה עשר ,
ועל כן נהגו שרק מיום הנשואין ילבש הבחור הטלית-גדול .אך בימינו,
שנישאים מאוחר יותר ,אין להשהות העטיפה עד אז ,ואף הוסיף וכתב שם:
"וכי כל אחד יודע לעשות 'טלית קטן' כדינו?"

המנהג חסר יסוד
הרב יצחק ברדא בשו"ת "יצחק ירנן" ,30טוען שמנהג זה נתחדש
בימי מהרי"ל ולבני ריינוס בלבד ,שבתחילה )בימי הראבי"ה ולפניו( נהגו
החתנים ללבוש טלית חדשה ,כדי לזכות בברכת "שהחיינו" ,ומצאו לזה את
הסימוכין מן הפסוקים .במשך הזמן נשתרבב בריינוס המנהג ,שרק החתן

 29ר' יעקב עמדין ,מור וקציעה ,ירושלים:הוצאת ח .וגשל ,תשנ"ד ,סי' יז ,עמ' מ-מא.
 30ר' יצחק ברדא ,שו"ת יצחק ירנן ,א ,בני ברק :מכון הרב מצליח שע"י ישיבת כסא רחמים,
תשמ"א ,סי' יד ,עמ' פז-צב; ר' יצחק ברדא" ,בענין טלית גדול לבחורים רווקים" ,אור תורה ,קיא
)אייר תשל"ז( ,עמ' תמח-תנד.
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מתעטף בטלית גדול ,ודרשו את סמיכות הפרשיות ,אך על כוונה אחרת
)כלומר :לא לעניין ברכת "שהחיינו" ,אלא לעניין הנדון ,שרווק אינו
מתעטף בטלית גדול( .הרב ברדא מביא הוכחות לשיטתו :א' ,מדברי
המהרי"ל עצמו ,שהשיב לחתן "וכל כלים חדשים יחזיק לנישואין"  -משמע
שערעורו הוא מצד "חדשים" ותו לא ,ומתוך כך שלא העיר לו מצד זה
שהוא מנהג העיר 31ריינוס ,שאין הבחור לובש טלית גדול ,משמע שברור
למהרי"ל שאין זה מנהג ותיקין .ב' ,המשנה בסוכה מב אומרת" :קטן היודע
להתעטף חייב בציצית" ,משמע שמדובר בטלית גדול ששייך בו עיטוף .ג',
הראבי"ה פסק כן להלכה )שגם קודם הנשואין יש להתעטף בטלית גדול(,
ובודאי לא היה שותק אם היה המנהג כבני ריינוס ,להתעטף בטלית גדול
רק לאחר הנישואין.
הרב ברדא תמה איך נמשך המנהג עדיין" ,ואין איש שם על לב".
עם זאת ,הוא אומר שהיה מקום ללמד זכות על הנוהגים כך ,אם לובשים
טלית קטן כפי השיעור הראוי ,וגם מתעטפים בו ומברכים עליו להתעטף
בציצית; אך אי אפשר לקבוע הלכה שהבחורים פטורים מטלית גדול ,וזאת
מהטעמים הבאים :א' לא כולם לובשים טלית קטן בשיעור הראוי .ב' ,על פי
הקבלה צריך וחובה ללבוש טלית קטן ולהתעטף בטלית גדול בשעת
התפלה .הרב שמואל ד .הכהן מונק 32הגיב על דברים אלו" :אבל היה רע
בעיני שמכח ראיות רוצה לסתור מנהג ישן שחכמים רבים ראוהו ולא
מלאם ליבם לסותרו ,כי אין לערער בנקל על המנהגים ,וכל שכן חכם
יחידי  ...ובכלל אין לנו להתגדר לסתור עניני הדורות שלפנינו אלא
מדוחק" .מכל מקום ,נראה לכאורה שניתן גם ליישב ההוכחות ,כדלהלן:
המהרי"ל לא העיר לתלמידו מצד היות הדבר מנהג בני ריינוס,
מהסיבה הפשוטה שתלמידו לא גדל במדינה זו ,אלא במדינות הספרדים ,
כמו שכתב שם בפירוש .בנוסף לכך ,הרי אמר" :דיום החתונה עדיף לגבי
בחור מכל רגל" ,משמע שמדובר בענין השייך דוקא לבחור )נישואין

 31טעות לומר "העיר" ריינוס ,כי זהו חבל ארץ ,ולא עיר.
 32ר' שמואל דוד הכהן מונק" ,מנהג לבישת טלית אחרי הנישואין" ,אור תורה ,קמח-קמט
)תשרי-חשון תשמ"א( ,עמ' יב-יג.
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ראשונים( שטרם לבש טלית ,ועל כן ראוי שיתחיל דוקא בנישואיו ,וטעם
"כלים חדשים" הינו משני.
לגבי העובדה שהראבי"ה לא הזכיר זאת :שמא מנהגו באמת לא
היה כמנהג ריינוס .ונראה שהרב ברדא סבור שכל יוצאי אירופה נוהגים
כך )ועל כך העיר לו הרב מונק ,שאינו מנהג כולם( ומפני כך חשב שיש
בכך ראיה.

33

אודות הטענה שעל פי הקבלה יש להתעטף בטלית גדול  -אנו נביא
לקמן את דברי ה"בני יששכר" ,הנותן טעם למנהג על פי הקבלה.

סמיכות הפסוקים היתה צריכה לפטור גם מטלית קטן
הרב ברדא אף הביא קושיא ,שנשאלה על ידי הרב "נהר פקוד",
ומוכיחה את שיטתו .אמנם הובהר כי אין במנהג זה בעיה של ביטול מצות
ציצית ,מפני שהבחורים לובשים טלית קטן .ברם ,אם נקבל את סמיכות
הפסוקים ,המקשרת בין "גדילים תעשה לך" לענין נשואין ,יצא שרווק פטור
אף מ'טלית קטן' )כי "גדילים תעשה לך" הוא המקור לציצית בכלל  -גם
טלית קטן(! לפי זה ,נפלה סמיכות הפסוקים ,ואזי גם לימוד לגבי טלית גדול
אין בידינו!
כשעלתה שאלה זו )שמסמיכות הפסוקים משמע שרווק פטור אף
מטלית קטן( לפני הרב אריה צבי פרומר 34,הוא יישב אותה באופן הבא:
בציצית מצאנו שני פסוקים "גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך
אשר תכסה בה"  -דרך כיסוי; "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם"  -סתם
"בגד" היינו דרך לבישה.

 33וראיה לכך מצאנו גם בדברי הרא"ש ,מועד קטן ,פ"ג ,אמצע סי' פ ,שהובא לעיל בגוף
הדברים :ור"י היה אומר :בימיהם ,היו לכולם בחייהם ציצית היו מטילים להם ציצית גם במותם,
אבל האידנא שאין לכל ציצית בחייהם" .ובהגהת אשרי שם כתוב" :וראבי"ה היה אומר הלכה
למעשה :מי שנהג מצות ציצית בחייו  -יקבר בציצית  ...וכן עשו מעשה על פיו בעצמו ,וקברוהו
בציצית" .משמע מכך ,שהמנהג בימי הראבי"ה היה אף מנהג שלא להתעטף בציצית כלל ,רק
הראבי"ה נהג להתעטף בציצית.
 34ר' אריה צבי פרומר ,שו"ת ארץ צבי ,ב ,בני ברק :הוצאת "גל עד" ,תש"ן ,סי' ג ,עמ' כג.
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על כן עושים שתי טליתות :טלית גדול  -שאינו דרך לבישה והוא
רק בכלל "אשר תכסה בה"; טלית קטן  -שיש לו בית ראש והיא דרך
לבישה ,ובזה מקיימים את דברי הפסוק "על כנפי בגדיהם".
לפי זה מובן ,שחיוב טלית קטן אינו נובע מהפסוק "גדילים תעשה
לך" ,אלא מ"על כנפי בגדיהם" ,שאינו סמוך כלל ל"כי יקח איש אשה" .אם
כן ,לא קשה לנו דבר מסמיכות הפסוקים ,והרי היא שרירה וקיימת.

זמן חרון אף
ישנה טענה שיש להתעטף בטלית כיון שבזמן שיש חרון אף
מקפידים על כך ,ומביאים המעשה בספר חסידים )סי' תמו(" :מעשה באחד
שאמר לו המת בחלום שימות ,פעם אחת אמר לו התוודה מהרה תמות,
ועל כל חלום היה מתענה … וחלה למות וראה כנגדו כמו ענן בדמות
אדם… ודמות אדם אחר שהיה מתעטף בטלית ,ואמר ,הזכות שאתה בחור
ואתה מתעטף בציצית שהתחלת מחדש והזהוב שנתת לת"ח העני פדאוך
מן המות ותחיה .מיד הזיע וניצול ונתרפא".
רעיון זה כנראה מבוסס על הגמרא במנחות )מא ,(.כאשר מלאך
מצא את רב קטינא שלבש סדין )כסות לילה שאינו מחויב בציצית( .אמר לו
המלאך" :קטינא ,קטינא ,אם תלבש סדין בקיץ ,וסרבל )שהוא עגול( בסתיו,
ציצית של תכלת מה תהא עליה?" אמר לו" :אתם מענישים על מצות
עשה?! )כאשר אין אדם מביא עצמו לידי חיוב(" אמר לו" :בזמן שיש חרון
אף אנו מענישין" .אמר לו :חיוב התורה הוא כאשר מכוסה טלית שהיא בת
חיוב ,אך כאשר מכוסה טלית שאינה בת חיוב ,כלום חייבה התורה במצות
ציצית?! אלא כך אמר לו המלאך" :תבקש תחבולות לפטור עצמך מציצית".
עם כל זאת ,התוספות במסכת שבת )לב ,:ד"ה "בעוון ציצית"(
כותב ,שעונשים בזמן חרון-אף ,כמו בענין רב קטינא ,היה קיים דוקא בזמן
התלמוד ,שהיו רגילים אז להתעטף בטליתות שיש בהן ארבע כנפות .אבל
בזמן הזה ,שאין דרכנו בבגדים של ארבע כנפות ,אין בזה עונש כלל אם
אינו מקיים מצות ציצית ,ואפילו בשעת חרון אף אין מענישין על כך.

 35וכן בערכין )ב (:ד"ה "הכל חייבין בציצית"

35
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התוספות מסיים שטוב אמנם לקנות טלית ולברך עליו בכל יום ,

36

כמו

שמצינו במשה ,שלא התאוה להיכנס לארץ ישראל אלא כדי לקיים מצוות
התלויות בארץ.

טעם קבלי
יש האומרים שעל פי הקבלה חובה ללבוש "טלית קטן" ולהתעטף
ב"טלית גדול" בשעת התפילה .

37

לעומת זאת ,ראינו לעיל כי המהרי"ל

הקשה מדוע מניחים הבחורים תפילין ,בעוד הם מן הסתם בהרהורי
תאווה .והוסק לבסוף כי לכן אין מתעטפים בטלית בעוד שאין להם אשה.
בנוסף ,ר' צבי אלימלך מדינוב מביא בספרו "בני יששכר" טעם עמוק למנהג
שלא להתעטף בטלית גדול עד הנשואין על פי הסוד .ישנו "אור מקיף" ,הבא
משמחה של מצוה; ענין העיטוף מורה על אותו "אור מקיף" ,ולכן השרוי
בלא אשה )וממילא  -בלא שמחה( אינו מתעטף ב"טלית גדול" .דברים אלו
הובאו בספר "מאסף לכל המחנות" ,וסיכם שם הכותב" :ומנהג ישראל -
תורה!" 38כהמשך ,נכתב בספר "קרבן העני החדש":39
הא דנוהגין לעשות הקפות עם הכלה סביב החתן תחת החופה
לרמז לו כי עד הנה לא היה לו "אור מקיף" ,כידוע מכתבי האר"י .על כן
נוהגין החסידים שלא ללבוש טלית קודם החתונה ,ואפילו הנוהגים ללבוש
קודם החתונה אינם מכסים ראשם כדאיתא במג"א ,ומזה תראה שכל מנהג
ישראל על שרשי האמת נטועים ,יסודם בהררי קודש.

ו .סיכום
ראינו טעמים ומקורות שונים למנהג :סמיכות הפסוקים ,טעם על
פי הסוד ,סמיכות בר המצוה לנישואין ,השפעה אפשרית של חסידות

 36ולא כמו שהביא ר' עוזרי במאמרו ,אמנם לא בגדר ציטוט ,אך בשינוי לשון קצת מטעה
"ולקיים מצות ציצית בכל יום" ,אלא דברי התוספות הם "ולברך עליו בכל יום".
 37ר' יצחק ברדא ,במאמרו ב"אור תורה" )שם( ובשו"ת יצחק ירנן )שם(.
 38ר' יחיאל מיכל סג"ל גאלד ,מאסף לכל המחנות על שו"ע ,מונקאטש :דפוס א"י קאלליש,
תרצ"ט.
 39ר' יעקב קטינא" ,קרבן העני החדש" ,לעמבערג ,תרמ"ב )עו.(.
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אשכנז באותה תקופה ,שינוי הביגוד וחידוש הטלית קטן .ראינו גם טענות
מתנגדי המנהג ,וביררנו את תוקף הדעות הללו .נסכם בדברי הרב שלמה
אבינר" :40למעשה יש נוהגים כך ויש נוהגים כך ,ולפי הכללים של התנהגות
במקרים כאלה בתוך קהילה שאין בה מנהג אחיד ,מצווה כל בן לנהוג
כמנהג אביו ,ואבי אביו" .ובהערה שם הוסיף את דברי הרב חיים דוד הלוי:
רווק שחשקה נפשו להתעטף בטלית גדול ,אע"פ שלא נהגו כן אבותיו,
רשאי לשנות ממנהגם ,ותבוא עליו ברכה 41.וכן כתב הרב יונה מצגר בשו"ת
"מים ההלכה"" :יש הנוהגים להתעטף בטלית גדול מזמן שהילד יודע
להתעטף ויש הנוהגים מאז כניסתו לעול המצוות כשהוא בן י"ג ,ויש
הנוהגים מאז החתונה ,וכל אחד יחזיק במנהג אבותיו ,כי לכל מנהג יש על
מי להסתמך".

 40ר' שלמה חיים הכהן אבינר ,עם כלביא ,ירושלים ,תשמ"ג ,סי' ז ,עמ' .3
 41ראה :ר' חיים דוד הלוי ,עשה לך רב ,ג ,תל אביב :הוצאת המחבר ,תשל"ו ,סי' א ,עמ' ט-יג.
הרב הלוי לא כותב בדיוק בלשון זו שהביא הרב אבינר ,אך זוהי רוח הדברים.
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הערה על הרמז של בעל פנים יפות
לעיל הבאנו דעת הפנים יפות שפרטי ל"ט מלאכות לא נאמרו עד
סיני .באשר לטיבה של איסור מלאכה של קודם סיני הבאנו דברי הפנים
יפות )ריש פרשת משפטים( שה"דינים" שניתנו במרה היו מתפרשים
"דברים כפשוטן" בלי מה שקבלו חז"ל בפירוש הכתובים ,והשערנו שעד"ז
י"ל לגבי מצות שבת שניתנה במרה שנאסרה מלאכה לפי משמעותה
הפשוט דהיינו עמל וטורח ולאו בדוקא ל"ט מלאכות.
כאמור ,הפנים יפות בנה שיטתו על שני רמזים דקים .הא' ,מלשון
הפסוק )בקשר למתן תורה( "אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל",
ש"אלה הדברים" ירמוז לל"ט מלאכות וכמו שדרשו חז"ל )שבת ע .ועוד(.
הב' ,מפסוק "ויקחו לי תרומה" במה שמילת "תרומה" כוללת אותיות "תורה"
עם תוספת אות מ' ,ואות המ' )העולה ארבעים( תרמוז לשתי המצוות של
"אנכי" ו"לא יהיה לך" שניתנו מפי הגבורה )מעל למנין של "תורה" כדאיתא
בסוף מכות( ,ולל"ח איסורי מלאכה של שבת שניתוספו בסיני מעל לאיסור
מלאכה היחידי שהיה קיים לפני כן )הרי בסך הכל ארבעים( ,ע"ש בדבריו
על אתר.
לפי המבואר בגדר איסור מלאכה שלפני סיני יש להעיר על הרמז
השני ,דאף שמבחינת ה"מנין" שפיר ניתוספו בסיני ל"ח איסורי מלאכה
שהרי מקודם לא היה נוהג אלא איסור אחד כללי ובסיני נאסרו בל"ט
מלאכות ,מ"מ מאחר שבסיני נשתנה גדר איסור מלאכה ביסודו ומהותו
מאיסור עמל וטורח לקביעות שם ל"ט מלאכות לסוגיהן ,א"כ היה ראוי
להחשיב זה כתוספת של "ל"ט" מכיון שנפקע האיסור הראשון ונכנס
במקומו מושג חדש הבנוי על ל"ט מלאכות ,ולמה נרמז רק תוספת של מנין
ל"ח איסורי מלאכה בכלל אות המ"ם של "תרומה" .ויש לפלפל.

יא .בסיני נתחדש ענין חילוק מלאכות
ואולי ניתן להציע דרך אחרת במהות השינוי שחל במצות השבת
של סיני ,ובעקבות הרמזים הנפלאים של בעל פנים יפות .והוא דאפילו
ננקוט דגם איסור שבת של קודם סיני היה כולל גדרי ל"ט מלאכות ,מ"מ לא
היו המלאכות נחשבות אז כאיסורים פרטיים אלא כחלקים מאיסור כללי
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אחד .לעומת זה ,יתכן שבסיני נשתנו גדרן של ל"ט מלאכות להיחשב
כאיסורים פרטיים ,וכמו שיבואר לפנינו.

להבנת הלאו דלא תעשה כל מלאכה :גדר חילוק מלאכות
לשם בירור הענין ,נזכיר בקצרה סוגיית הגמ' בפ' כלל גדול )ע(.
בענין חילוק מלאכות של שבת .במשנה שם )סז (:מבואר שהעושה
מלאכות הרבה בשגגת מלאכות )היינו שנעלמו ממנו שמלאכות אלה
אסורות בשבת( חייב קרבן על כל מלאכה ומלאכה )בניגוד למי שעשה
כמה מלאכות ב"שגגת שבת" ,דהיינו ששכח שהיום שבת ,שאינו חייב אלא
קרבן אחד לכל השבת( .ועי' במשנה ריש פ"ג דכריתות )יא (:שהאוכל חלב
וחלב בהעלם אחד אינו חייב אלא חטאת אחת ואילו האוכל חלב ודם
)שהם איסורים נפרדים( בהעלם אחד חייב שתים .מבואר שבמלאכות
שבת ישנה הלכה מיוחדת של "חילוק מלאכות" לחייב קרבן בפנ"ע על כל
מלאכה שעשה ,אע"פ שסו"ס לא עבר אלא על עבירה אחת של "לא תעשה
כל מלאכה" .על מקור דין זה סובבת הסוגיא דפרק כלל גדול )ע (.ששאלו
"חילוק מלאכות מנלן" ,והובאו ע"ז ג' ילפותות כמבואר בסוגיא.
וידוע מה שחקרו רבים )ראה למשל בתוצאות חיים סימן ה',
מרחשת ח"א סימן י"ג ועוד( בביאור יסוד הדין של חילוק מלאכות בשבת
אם הוא בגדר "שמות מוחלקים"  -ז"א ,שכל מלאכה חשובה כעבירה בפנ"ע
וכאילו נאמר עליה לאו נפרד דומיא דחלב ודם או שגדר חילוק מלאכות
בשבת הוא כעין "גופין מוחלקים" וכדדרשינן שהבא על חמש נדות בהעלם
אחד חייב על כל אחת ואחת מגזיה"כ ד"ואל אשה" )עי' כריתות ב ,:מכות
יד ,(.או שהוא גזיה"כ מיוחדת לחלק דזה עצמו שבכל מלאכה נעשה
העבירה של "לא תעשה כל מלאכה" באופן שונה הוא סיבה לחילוק חטאות
וכעין הא דתמחויין מחלקין לדעת ר' יהושע )עי שבת עא ,.כריתות טו.(:
וכתבו האחרונים דיתכן שיש בחקירה זו נפק"מ לענין התראה
לכשתמצא לומר שצריך להתרות בשם העבירה שהוא עובר ,שאם אומרים
שמגזיה"כ דחילוק מלאכות חשובה כל מלאכה כאילו באה עליה לאו בפנ"ע
אז פשיטא שצריך להתרות למחלל שבת בשם המלאכה הפרטית .והביאו
בזה דברי התוס' רי"ד בפ' תולין )קלח .ד"ה משום( שכתב להדיא כנ"ל ,וז"ל:

אור המזרח

112

"פירוש ,כיון דהבערה לחלק יוצאת כאילו כתיב לאו אכל מלאכה ומלאכה
דמי ,והוו כמו לאוין דחלב ודם שהן חלוקין זה מזה וצריך להתרות על
החלב משום חלב ועל הדם משום דם וכך על כל מלאכה ומלאכה" .מבואר
להדיא מדבריו שגדר חילוק מלאכות היינו להחשיב הל"ט מלאכות כשמות
מוחלקין.

1

מאידך ,ציינו האחרונים לשון רש"י )שבת עב :ד"ה חלב ודם(
דמשמע דחילוק מלאכות דשבת מגדר גופין מוחלקין קאתינן עלה.

2

מעתה ניתן לומר שדין חילוק מלאכות נתחדש בשבת של סיני.
ולא מיבעיא לפי דרכו של התוס' רי"ד שיסוד דין חילוק מלאכות הוא
להגדיר הל"ט מלאכות כלאוין נפרדין בוודאי נוכל לומר שקודם סיני נאסרו
הל"ט מלאכות באיסור כללי ד"לא תעשה כל מלאכה" ,ובסיני נתפצלו
לשמות מוחלקים וכנ"ל .ואפילו לפי מה דמשמע מרש"י שחילוק מלאכות
הוא כעין גופין מוחלקים ,וכן אם נשווה חילוק מלאכות לדין תמחויין
מחלקין ,שפיר י"ל שכל זה נתחדש רק בסיני מפני שאז העניקה תורה
חשיבות מיוחדת לכל אחת ואחת מל"ט מלאכות בפנ"ע ומכח זה חל הדין
של חילוק מלאכות ,ואילו קודם סיני נאסרו כל ל"ט מלאכות בלי דין חילוק
מלאכות.

 1ולכאורה היה מקום לתלות חקירה זו בג' הילפותות שנזכרו בגמ' ,דהנה מלשון התוס' רי"ד
משמע דקאי לפי הדרשה דהבערה לחלק יצאת ,וא"כ אכתי יש להסתפק שלפי הילפותות ד"אחת
מהנה" ו"מחלליה מות יומת" אפשר שאין זה בגדר שמות מוחלקים ממש .וכן העיר בתוצאות חיים
שם .ובכלל יש לדון בהא דפשיטא ליה להתוס' רי"ד דהתראה צריכה להיות בשם המלאכה מהא
דמשמע בירושלמי פ"ה דסנהדרין דסגי להתרות לאדם שהוא מחלל שבת וא"צ התראה מפורשת
בשם המלאכה .אמנם אי נימא שדברי התוס' רי"ד אמורים רק לפי הילפותא דהבערה לחלק יצאת יש
ליישב שהירושלמי קאי לפי אינך דרשות .או די"ל שסובר הירושלמי שא"צ להתרות כלל בשם
העבירה וסגי כשמודיע לו שהדבר הוא אסור ושהוא חייב עליה מיתה או מלקות.
 2האחרונים הביאו עוד כמה נפק"מ מחקירה זו ,ומכללם ,לגבי הא דקיי"ל דלחיוב חטאת בעינן
שיוודע לו במה חטא וכדילפינן בכריתות )יט (.מ"אשר חטא בה" ,ופסק הרמב"ם )שגגות פ"ב ה"ג(
שזהו דוקא בב' שמות אבל בשם אחד וגופין מוחלקין א"צ שידע באיזה גוף חטא ,ע"ש .עפ"ז יש
להסתפק מה הדין לגבי מלאכת שבת האם בעינן שידע באיזו מלאכה חטא .וע"ש במשנה כריתות
דקאמר ר' יוסי שהדין ד"עד שיוודע לו במה חטא" נאמר גם בגוונא של העושה מעין מלאכה אחת
ואינו יודע איזו מלאכה ,אמנם הרמב"ם השמיט זה .ובמנחת חינוך )מצוה קכ"א( העלה שהרמב"ם
פסק כדעת ר"ש ור"ש שזורי במשנה שם ומפרש שלדידהו הדין ד"עד שיוודע לו במה חטא" לא
נאמר אלא בשני שמות ממש ולא במלאכות של שבת שהם שם אחד ד"לא תעשה כל מלאכה".
)אולם ברש"י שם במשנה מבואר שקצר וטחן מקרי ב' שמות ממש (.ועיין במרחשת ח"א סי' י"ג
אריכות גדולה בענין זה ,ומה שתלה זה ע"פ דרכו בעוד מחלוקת תנאים.
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מעתה ניחא טפי מה שהתורה רמזה בדוקא מנין ל"ח בכלל אות מ'
של "תרומה" ,דלפי האמור ייחודה של מצות שבת של סיני מתבטא בדין
חילוק מלאכות במה שמקודם היה חייב רק קרבן אחד אילו עשה כל ל"ט
מלאכות בהעלם אחד והשתא משכחת לה בכה"ג ל"ט חיובי קרבן )וכדברי
ר' יוחנן בגמ' דמנינא דמתני' אשמעינן "שאם עשאן כולן בהעלם אחד חייב
על כל אחת ואחת"( ,ולהורות על זה נרמז מספר ל"ח כנגד החיובים
שניתוספו מכח דין חילוק מלאכות.

3

דעת הרמב"ן בספה"מ שבמרה נצטוו בציווי כללי כעין מצוות ב"נ
ליסוד הנ"ל שאיסור מלאכה של קודם סיני הינו בגדר "איסור
כללי" מצאתי בס"ד סמך גדול בדברי הרמב"ן בהשגות לספר המצוות.
באמת דברי הרמב"ן אלה הם מפתח גדול לעמוד על עוד יסודות גדולים
הקשורים לנידון זה.
יש להקדים שהתייחסותו של הרמב"ן למצות השבת של קודם סיני
מופיעה תוך דיונו על נושא יותר רחב ,והוא זה שמצאנו מצוות שנמנות הן
ברשימת "שבע מצוות בני נח" והן ברשימת "תרי"ג" ,כגון עריות .הרמב"ן
מחדש שיש הבדל מהותי בין מצוות שנצטוו עליהן בני נח שהם בגדר
איסורים "כלליים" לעומת מצוות שנצטוו עליהן ישראל שמתחלקים
למצוות רבות כנגד פרטי האיסור.

4

וז"ל הרמב"ן )סוף שורש י"ד(" :ויש לי עוד ספק וקושיא והוא ממה
שאמרו )סנהדרין נו (.שבע מצוות נצטוו בני נח והנה מנו ענין העריות כולן
מצוה אחת והדינים כולם מצוה אחת וכן ענין עבודה זרה כלו מצוה אחת,

 3ואין להעיר דבלא"ה לא משכח"ל דין חילוק מלאכות קודם מתן תורה שהרי עוד לא נתחדש
עיקר חיוב קרבן חטאת ,נמצא דבסיני ניתוספו בפועל ל"ט חיובי קרבן ולא ל"ח והדרא קושיין
לדוכתה .דיש ליישב דכוונת הרמז כך היא ,דאלולא שהעניקה התורה בסיני חשיבות מיוחדת לכל
מלאכה ומלאכה לא היה חייב   אלא קרבן א' במקרה שעשה כולן בהעלם אחד ,נמצא
שההגדרה החדשה ביסוד איסור מלאכה מהווה סיבה לל"ח חיובים יתירים ממה שהיה ראוי
להתחייב לפי הגדרה הקודמת ,והבן .ודע דלפי מה דמשמע מלשון התוס' רי"ד שדין חילוק מלאכות
תלוי ג"כ בדין התראה י"ל דגם איכא נפק"מ בפועל לגבי עונש מיתה דקודם סיני סגי בהתראה
כללית ואחר סיני בעינן התראה בשם המלאכה .אולם גם הנידון של עונש חילול שבת קודם מתן
תורה לא ברירא כולי האי וכמו שיבואר עוד ,ואכמ"ל.
 4כדאי לציין שעיקר יסוד זה נמצא גם בספר החינוך במצות לא תתאוה )מצוה תט"ז( .וע"ע
בגור ארי' ס"פ שלח שקבע עפ"ז שהמצוות של מרה הם בגדר מצוות ב"נ ,וראה בזה בהמשך דברינו.
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והם שוים בה לישראל שהם חייבים בכל מה שבית דין של ישראל ממיתין
עליה .והנראה בזה שהוזהרו בני נח במצוות שלהם בכללות ולא בפרטים,
כלומר שנאמר להם בעריות על דרך משל כמו איש איש אל כל שאר בשרו
לא תקרבו אל האם ואל האחות מן האם ואשת החבר וימנה אותם מפני זה
מצוה אחת ,אבל בישראל שריבה בהן לאוין ומניעות מאחר שהזהיר על כל
אחד בלאו נפרד ימנו מצוות רבות".
על פי יסוד זה ממשיך הרמב"ן לדון במצוות שניתנו במרה ,ובכללן
ז' מצוות בן נח ומצות השבת .וז"ל" :וכן מה שאמרו עשר מצוות נצטוו
ישראל במרה שבע שנצטוו בני נח הוסיף להם שלש שבת וכיבוד ואב
ודינין שנאמר שם שם לו חק ומשפט ,נאמר כי הזהיר אותם באזהרות הם
עצמם ,ארצה לומר שכללם להם עד שבאו אל הר סיני ששם נתבארו
המצוות בפרטיהן ודקדוקיהן והזהיר אותם במרה לשבות בשבת מצות
עשה אחת.

5

רהיטת לשון הרמב"ן ,דהיינו מש"כ "והזהיר אותם במרה לשבות
בשבת מצות עשה אחת" בהקשר לדבריו הקודמים ,עולה בד בבד עם
המבואר למעלה ע"פ הרמזים של הפנים יפות שבסיני נתהפך איסור
מלאכה כללי לאיסורים פרטיים כנגד ל"ט מלאכות .אולם ,יש לציין הבדל
בולט ,דלעיל נקטנו שגם איסור הכללי שנהג לפני סיני היה איסור "לאו"
ומלשון הרמב"ן לפנינו מוכח שלא נאסרה המלאכה בלאו אלא בעשה.

6

]וראה לקמן )אות טז( שהצענו שמה שנצטוו לראשונה בסיני
באיסור לאו הוא בכלל ייחודה של מצות שבת של סיני ,והרי נתבאר
שנמצא מקור נאמן להשערה זו בדברי הרמב"ן בסה"מ[.

 5דברי הרמב"ן בסה"מ סותרים לכאורה את דבריו בפירושו עה"ת בפרשת בשלח על הפסוק
"שם שם לו חק ומשפט" שכותב שלא ניתנו לישראל במרה ציווים ממש אלא פרשיות של תורה
שיתעסקו בהן כדי להרגילם במצוות לדעת אם יקבלו את התורה בחפץ רב ובהשתוקקות ,ע"ש.
לעומת זה ,מדבריו בסה"מ משמע שאכן נצטוו ממש על מצוות אלה באופן כללי ובסיני נצטוו על
הפרטים .על דברי הרמב"ן בפירושו עה"ת יש להעיר מכח כמה סוגיות בש"ס דמשמע שנצטוו ממש
במרה .ראה בארוכה במאמרנו "בענין המצוות שניתנו במרה  -פלפול מסביב לשיטת הרמב"ן" )אור
המזרח ,ניסן תשס"ג( שכתבנו ליישב שיטתו בדרכים שונות ,ועמדנו ג"כ על כמה נקודות חשובות
בלשונו ,ע"ש וינעם לך.
 6ואין זה ענין לשיטת העונג יו"ט שהובאה למעלה שבמרה נצטוו רק על "זכור" ולא על
"שמור" ,דפשטות כוונתו היא שנצטוו במרה על מצות קידוש וכיו"ב ולא על שום איסור מלאכה
ואילו להרמב"ן נאסרו במלאכה במצות עשה.
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גדרי מצות שביתה של מרה לפ"ד הרמב"ן הנ"ל
דברי הרמב"ן שנצטוו במרה "לשבות בשבת מצות עשה אחת"
נראים סתומים ,דלא נתבאר מהותה של מצות שביתה זו וטיב המלאכות
שנאסרו בה .לכאורה היה מקום לחשוב שה"שביתה" דמרה היא כעין
מש"כ הרמב"ן בביאור מש"כ "יהיה לכם שבתון" )ויקרא כג:כד(" ,שנצטוינו
מן התורה להיות לנו מנוחה ביו"ט אפילו מדברים שאינם מלאכה ,לא
שיטרח כל היום למדוד התבואות ולשקול הפירות והמתנות ולמלא
החביות יין ולפנות הכלים וגם האבנים מבית לבית וממקום למקום  ...לכך
אמרה תורה שבתון שיהיה יום שביתה ומנוחה לא יום טורח" .וזהו ע"ד
משנ"ת בדעת הפנים יפות שבמצות שבת של קודם סיני נאסרה מלאכת
עמל וטירחה ,והחילוק ביניהם הוא רק שלפי דעת הפנים יפות נאסרה
מלאכת טורח באיסור לאו ואילו להרמב"ן אינה אלא איסור עשה.

7

אמנם ,לכשנעיין היטב בלשון הרמב"ן נראה בעליל שמצות
שביתה של מרה באה לאסור ל"ט מלאכות ,ושעיקר ההבדל בין מצות שבת
של מרה למצות שבת של סיני הוא שבמרה נצטוו על פרטי המלאכות
כחלק מהמצוה הכללית של שביתה ובסיני נתייחדה מצוה בפנ"ע כנגד כל
פרט ופרט מהאיסור .וזה מדוייק בלשון "אחת" שהזכיר הרמב"ן " -והזהיר
וכו' לשבות מצות עשה אחת"  -כלומר ,שבמרה נכנסו כל פרטי האיסור
תחת הכותרת של "שביתה" כחלק ממצות עשה ,ואילו בסיני נתחלקו אותן
הפרטים עצמן למצוות רבות וכמשנ"ת.
עוד יש לדקדק כן ממה דמשמע שהרמב"ן מדמה המצוה ה"כללית"
של שבת דמרה לאיסור עריות לב"נ שהזכיר מקודם ,ושם מבאר "על דרך
משל כמו איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו אל האם ואל האחות מן
האם ואשת החבר וימנה אותם מפני זה מצוה אחת" ,הרי שאותן העריות
שנאסרו לב"נ כחלק מאיסור הכללי הם שנאסרו לפרטיהם לישראל,
וממילא נשמע שהמלאכות שנאסרו בכלל מצות "שביתה" של מרה הן הן
המלאכות שנאסרו בפנ"ע במצות שבת של סיני ,והיינו הל"ט מלאכות

8

 7ועי' למעלה בדברינו שהעלינו שלדעת הרמב"ן לא נאסרה בעשה דשבתון אלא טירחא נמשכת
שעי"ז נשתנתה מהותו של יום מרגוע ליום טורח .וצידדנו לומר כן גם לפ"ד הפנים יפות לגבי איסור
מלאכה בשבת של קודם סיני.
 8אולם אי משום הא יש לדון שאולי לא נאסרו כל הל"ט מלאכות במרה כי אם מקצתן דומיא
דעריות שנאסרו לישראל יותר מלבני נח )עי' סנהדרין נז .(:ומסתימת לשון הרמב"ן כמעט שאי
אפשר להכריע איזו מלאכות נכללו ואיזו לא נכללו ,והי מינייהו מפקת.
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)ואולי גם שאר איסורי שביתה כגון שביתת בניו ובנותיו ועבדו ושפחתו
ובהמתו( .וכל זה הוא ע"ד מה שנתבאר למעלה שהמושג של חילוק
מלאכות נתחדש במצות שבת של סיני.

ביאור המשך דברי הרמב"ן לגבי מצות דינים של מרה
ועיין בהמשך דברי הרמב"ן שדן ע"פ יסוד הנ"ל )שהמצוות של
מרה היו מצוות כלליות כעין מצוות ב"נ( לגבי מצות דינים של מרה.
וז"ל" :אבל בדינין אמרו במכילתא ומשפט אלו דיני אונסין ודיני
קנסות ודיני חבלות .והנה כל אלו מנו אותם אחת ואין להם ענין לכללם
בבת אחת אלא ששם אחד יכלול אותם והוא המשפט .והמתקרב אל הדעת
מזה שהוא ית' וית' צוה לשפוט בצדק שנא' ושפטו את העם משפט צדק
והצדק הוא לעשות בכל דבר ודבר מן הנולדים בין בני אדם כאשר צוה הוא
יתעלה אותנו ולא נחוש על הפרשיות והחלוקים בדבור בכל אשר אין בהם
צווי מוחלט לעשות ככה או ככה או מניעה מוחלטת להשמר מן הפועל
הפלוני ואם כן יהיו כל הדינין הבאים בחשבון מצוה אחת".
הדברים נראים קצת סתומים ,אבל אפס קצהו נשתדל לבאר ,והוא
שמתחלה נתקשה הרמב"ן בלשון המכילתא שמפצל עניני נזיקין לפרטים
מיוחדים דהיינו דיני אונסים דיני קנסות ודיני חבלות ,ומשמע שגם במרה
ניתנו מצוות פרטיות .ובהמשך דבריו נראה שהרמב"ן מסתפק אם מצות
דינים של מרה כללה אותן הדינים עצמם שניתנו אח"כ לישראל כמצוות
פרטיות אלא שבמרה נכנסו כל הדינים בכלל המצוה הכללית של "משפט"
)ושזוהי כוונת לשון המכילתא( ובסיני נתחדש שכל סוג של משפט יהא
חולק שם כמצוה בפנ"ע )וכ"ז הוא ממש ע"ד מש"כ מקודם לגבי עריות
ושבת( ,או דנימא שיסוד המצוה הכללית של דינים אינו אלא "לשפוט צדק"
ושוב א"צ שפרטי המצוה ישתוו לגמרי לפרטי הדינים שניתנו לישראל
בכלל מצוות התורה.
מתחילה מביא הרמב"ן הא דמשמע במכילתא שהדינים של מרה
זהים ממש עם הדינים שניתנו לישראל ,וכגון דיני אונסין ודיני קנסות וכו',
והחיוב לדון בכל דינים אלה ע"פ חוקי התורה הרי היא מצות ה"משפט" של
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מרה .לעומת זה ,הרמב"ן טוען שה"מתקרב אל הדעת" הוא שמצות דינים
של מרה היינו מה שציוה הקב"ה "לשפוט צדק" בכל סכסוך שעלול להיוולד
בין בני אדם ,וטרם ניתנו הדינים לפרטיהן ע"פ מצוות התורה היתה
מתקיימת מצוה זו גם ע"י פסקי דינים שלא התאימו עם דיני התורה ,ובלבד
שאין לפסק ההוא סתירה מפורשת בציווי מוחלט שכבר נאמר במרה ,וזה
נראה עומק כוונת הרמב"ן במה שסיים "ולא נחוש על הפרשיות והחלוקים
בדבור בכל אשר אין בהם צווי מוחלט לעשות ככה או ככה או מניעה
מוחלטת להשמר מן הפועל הפלוני".

9

הגדרה זו לגבי מצות דינים של מרה היא כעין משנ"ת בדעת
הפנים יפות בקשר למצות שבת שלפני סיני ,ש"מלאכה" היתה מתפרשת
כפי הוראתה בשכל האנושי ולא לפי מה שקבעה תורה ע"פ חוקי ל"ט
מלאכות .

10

כעין זה יוצא לנו מעתה בכוונת הרמב"ן לגבי מצות דינים

שעיקר המצוה מחייב בדרך כללי שנשפוט בצדק ,בלי להסתכל על
הפרטים .ויש לעיין עוד בזה.

 9אלא דיש להבין לאיזה "ציווי מוחלט" או "מניעה מוחלטת" מתכוין הרמב"ן ,לכשנימא שלא
ניתנה במרה אלא ציווי כללי "לשפוט צדק" .ואולי הכוונה היא לפשוטי המקראות שבפרשת
משפטים בלי מה שקבלו חז"ל בפירוש הפסוקים .ונמצינו למדין שאף שלא היו חייבים לדון כפי
כללי תורה שבע"פ שניתנו בסיני מ"מ היו צריכים לדון כפי הוראת שכלם ע"פ משמעותם הפשוטה
של "פרשת הדינים" שניתנה להם .ולמשל ,אם היו דנים במרה עין תחת עין ממש היה זה נחשב
כ"משפט צדק" ,אבל אם פסקו שאם נגח שור את העבד שישלם בעל השור סכום ארבעים שקלים
לאדוניו במקום שלשים שקלים המפורש בקרא ביטלו עי"ז מצות הדינים .ביאור זה בדעת הרמב"ן
עולה ממש בקנה אחד עם שיטת הפנים יפות )ריש פרשת משפטים( שבמרה ניתנו הדינים כפי
פשוטי הפסוקים ופירושיהם ניתנו בסיני ,ע"ש .אולם כבר נתבאר בדעת הפנים יפות שגם גדר מצות
שבת של מרה מתפרשת עד"ז ושלא נצטוו עדיין בל"ט מלאכות עד סיני ,ואילו מדברי הרמב"ן
משמע אחרת וכמשנ"ת בפנים.
]שוב ראיתי במגילת אסתר שם שנראה שפירש מש"כ הרמב"ן "ולא נחוש על הפרשיות
והחלוקים וכו' ",בענין אחר ממה שבארנו ,שכתב" :שמ"מ אין לנו למנותם אלא מצוה אחת אם לא
יבא באיזה דין ציווי מוחלט לעשות כך או כך או מניעה מוחלטת להשמר מן הפועל ההוא אבל
בזולת זה יבואו כל הדינים בחשבון מצוה אחת ".ולפי זה דברי הרמב"ן מתיחסים רק לנידון של
חילוקי מנין המצוות ,ותו לא מידי[.
 10ברם ,לכשנתבונן בדבר יש מקום לחלק בין ההגדרות ,שהרי לגבי מצות דינים הדבר פשוט
שאף לאחר שניתנה מצות דינים של תורה לא נאבד המושג הראשון של "לשפוט צדק" ,והרי גם
מ"ע זו כתובה בתורה ,ויתכן שהמצוות השונות של דינים אינם אלא אמצעיים להגיע למטרה זו של
"לשפוט צדק" .מאידך ,לכשנאמר שמצות שבת שלפני סיני לא אסרה אלא מלאכת עמל וטורח,
מעתה יש לברר עד היכן משתייכים גדרי איסור ל"ט מלאכות למושג זה ,ואף דלפי הרמב"ן מצאנו
שהזהירה התורה במיוחד גם על ענין עמל וטורח במ"ע של "תשבות" מ"מ אפשר שאיסורי מלאכה
של ל"ט מלאכה שייכים במקצת למושג אחר .ויש לפלפל ,וכתבנו להעיר.
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האם הדינים שנצטוו ב"נ נקבעים ע"פ חוקי התורה?
עד דאתינא לגדר מצות דינים של מרה )שמדמה הרמב"ן למצוות
שנצטוו בהן ב"נ( ,כדאי לציין מש"כ בשו"ת הרמ"א )סימן י'( להסתפק בהא
דנצטוו ב"נ על הדינים האם חייבים לדון ע"פ דיני תורה או שיכולים לדון
כפי הוראת שכלם לפי מה שנראה להם משפט צדק להעמיד ארץ .והרמ"א
תלה זה בפלוגתת אמוראי בהא דילפינן בסנהדרין )נו (:שב"נ נצטוו על
הדינים מפסוק "ויצו ד' אלקים" )בראשית ב:טז( אי ילפינן כן מלשון "ויצו"
או מ"אלקים" ,דמאן דיליף מ"אלקים" סובר שהם חייבים לשפוט ע"פ דיני
תורה ומאן דיליף מ"ויצו" ס"ל שחייבים רק לשמור המנהג המדיני ולדון
משפט יושר ,ע"ש היטב.

11

ולפמשנ"ת הרי הרמב"ן בעצמו דן בנקודה זו לגבי מצות הדינים
של מרה ,ובפשטות י"ל שספיקת הרמב"ן שייכת ג"כ ל"דינים" שנצטוו עליהן
ב" נ 12כיון שהרמב"ן מדמה להו אהדדי , 13וכיון שבסוף דבריו הוא נוטה
לומר שאין כאן אלא ציווי כללי לשפוט צדק ,א"כ משמע שיסבור הרמב"ן
שכ"ה ג"כ יסוד דינים שנצטוו ב"נ 14.ויש לעיין עוד בכ"ז.

 11וע"ע בקשר לדברי הרמ"א הנ"ל בשו"ת חתם סופר ח"ו סימן י"ד ,ובהעמק שאלה שאילתא
ב' ,ובקונטרסי השיעורים )להרה"ג ר' ישראל גוסטמאן זצ"ל( עמ"ס ב"מ בשיעור י"ב בסופו .וע"ע
בתורה שלמה )מילואים לפרשת משפטים סי' א( בארוכה.
 12בהא דמשמע ג"כ מדברי הרמב"ן שהמצוות של מרה הן בגדר מצוות של ב"נ ,יש בזה עוד
משמעויות שנדון בהן בהמשך דברינו )אות כ( .עי' בגור ארי' בס"פ שלח שהביא כעין זה לבאר
ההבדל שבין ציווי השבת דמרה לדאלוש דמצות השבת שבפרשת המן ניתנו עם פרטותיה ודקדוקיה.
אמנם הגו"א שם באר עפ"ז שהמצוות של מרה לא היה עליהם שם מצוה של תורה וזה לא נתבאר
בלשון הרמב"ן .כן לא מצינו בדברי הרמב"ן שום התייחסות לשבת של אלוש ומסתימת דבריו
משמע דלא ניתנה מצות שבת עם פרטותיה ודקדוקיה עד סיני ,ואילו במהר"ל שם מבואר שהציווי
דאלוש היה נחשב כמצוה של תורה ולא כמצוות ב"נ ,ע"ש.
 13אולם לפי מה שנתבאר לעיל )הע'  (9שלבנ"י במרה ניתנו פרשת הדינים של תורה בלי
פירושיהם ,אין זה דמיון גמור אם לא דנפרש שגם ב"נ מצווים לדון ע"פ פשוטי המקראות שבפרשת
משפטים ,וזהו חידוש גדול שאינו מתקבל על הדעת .ואטו נאמר שב"נ שפסק בשור שנגח את העבד
שיתחייב בעל השור ארבעים שקלים לאדוניו שמבטל בזה מצות הדינים ,אתמהה.
 14ויש להעיר מדברי הרמב"ן עה"ת בפרשת וישלח )לד:יג( שכתב בביאור מצות הדינים שנצטוו
בני נח" :אבל צוה אותן בדיני גנבה ואונאה ועושק ושכר שכיר ודיני השומרים ואונס ומפתה ואבות
נזיקין וחובל בחבירו ודיני מלוה ולוה ודיני מקח וממכר וכיוצא בהן ,כענין הדינים שנצטוו ישראל",
ע"ש .פשטות לשון הרמב"ן משמע קצת שמצווים ב"נ לדון ע"פ חוקי התורה ,וצ"ב איך להתאים זה
עם סוף דברי הרמב"ן בסה"מ הנ"ל ,וצ"ע.
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יב .בסיני נתחדש איסור תחומין או מלאכת הוצאה
מתוך סוגיית הגמ' בשבת )פז (:שהובאה למעלה ניתן לעמוד על
עוד נקודה שנתחדשה בסיני ,והוא ממה דאיתא בגמ' "וקמיפלגי בשבת
דמרה וכו' מר סבר אשבת אפקוד אתחומין לא אפקוד ומר סבר אתחומין
נמי אפקוד ".מבואר בגמ' דרבא שסובר דנסעו בשבת מרפידים לסיני ס"ל
דלא נצטוו עדיין על איסור תחומין ,הרי דלדידיה איסור תחומין נתחדש
בשבת של סיני.
בביאור מש"א "תחומין" עיין בתוס' שם שפירשו דאין הכוונה
לאיסור תחומין שאינו אלא מדרבנן לרוב דעות ,אלא ר"ל מלאכת הוצאה.
ועיין ברמב"ן ובר"ן ובריטב"א שהוסיפו דאפילו לדעת ר"ע דתחומין
דאורייתא בלא"ה צ"ל שכמו שלא נצטוו אתחומין במרה כן לא נצטוו על
הוצאה דאל"כ תקשי דהיאך היו מוליכין כליהם ,ע"ש.
נמצא לפ"ז דלרבא שסובר דבמרה לא אפקדו אתחומין בהכרח
שגם מלאכת הוצאה נתחדשה רק בשבת של סיני .ועיין בתוס' ובראשונים
שהקשו ע"ז מהא דילפינן בעירובין )יז (:מלאכת הוצאה מ"אל יצא איש
ממקומו ביום השביעי" הכתוב בפרשת המן ,הרי דאיסור הוצאה התחיל
כבר מאלוש .ותירצו דצ"ל דאחר מ"ת נאמר הלאו אלא שנכתב במקומו כיון
דשייכי למילי דמן) .וכן לאידך מ"ד דסבר שבמרה נאמר צ"ל שנכתב גבי מן
מה"ט ,ע"ש(15.

יג .בסיני נתחדש איסור מחמר ועוד איסורים שאין בהן כרת
עוד העלו הראשונים )רמב"ן ,ר"ן ,ריטב"א( דלעולם י"ל דעל
הוצאה שהיא מלאכה כן נצטוו במרה )ותחומין דנקטה הגמ' היא כפשוטו
וכדעת ר"ע דתחומין דאורייתא( ,ובהא דקשה דהיאך היו מוליכין כליהם
עמהם צ"ל שטענו את המשא על בהמתם ולא הוציאם בעצמן ,ועפ"ז הסיקו

 15מדברי התוס' הנ"ל יש לתמוה עמש"כ קצת מפרשים )ראה הגהות יעב"ץ בסוגיא דשבת שם
וגו"א בפרשת בשלח( לתרץ קושיית התוס' )שם ד"ה כאשר צוך במרה( דאיך קרינן לשבת של המן
בשם "שבת ראשונה" אם כבר נצטוו על השבת במרה ,שהטעם הוא משום שבאלוש נתחדש איסור
תחומין או הוצאה .והרי להדיא מפורש בתוס' כאן דאיסור תחומין )=הוצאה( נתחדש או במרה או
בסיני ולכו"ע לא נאמר באלוש .ובאמת שכן מוכח ג"כ מגוף דברי הגמ' דתלי לה לפלוגתא דאמוראי
ב"שבת דמרה" ולא ב"שבת דאלוש" .וכבר הערנו כן למעלה בתוך דיוננו של "בין מרה לאלוש"
אות ג' .וע"ע במאמרנו "בענין המצוות שניתנו במרה" ]אור המזרח )ניסן תשס"ג( אות ד' )עמ' .[(31
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דלמ"ד שבמרה לא אפקדו אתחומין ה"ה דלא אפקדו על לאו דמחמר אחר
בהמתו .וטעם הדבר הוא דבין תחומין ובין מחמר אין בהם אלא איסור לאו
ובמרה לא הוזהרו אלא על איסורים שיש בהם כרת ,ע"ש .הרי מבואר לפי
דעת הני הראשונים דעכ"פ לחד מ"ד לא נצטוו קודם מתן תורה על איסורי
שבת שאין בהן כרת ומיתה ,כמו תחומין )אפילו לר"ע שאיסורו מה"ת(
ומחמר.

16

והנה בפסוק שלמדין ממנו איסור מחמר נכלל ג"כ מה שמוזהר
האדם על שביתת בנו ובתו עבדו ושפחתו והגר אשר בשעריו ,וכמש"כ
)דברים ה:יג(" :לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך
ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך"] .אף שעבד שנתגייר לשם
גירות אסור בעצמו לעשות מלאכה דומיא דאשה מ"מ גם האדון חייב
למנעו מלעשות מלאכה .ובאיסור הגר פירשו במכילתא דקאי על גר תושב,
ודעת התוס' והראשונים דאף שהוא בעצמו מותר במלאכה )ואף חייב
לעבוד משום איסור "גוי ששבת"( מ"מ נצטוינו שלא יעשה הוא מלאכה
בשביל ישראל [.ומאחר שבכל איסורים אלה אין חיוב כרת א"כ יוצא לפי
הנ"ל שלא נתחדשו אלא בשבת של סיני.
ועי' בחידושי חתם סופר )שבת פז (.דהקשה על דברי הראשונים
דמכיון דכתיב איסור מחמר בדברות שניות בפרשת ואתחנן ולעיל מזה
נרמז הציווי דמרה במש"כ "שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך ד'
אלקיך" משמע דאיסור מחמר הוא בכלל מצות השבת שנצטוו עליה במרה,
ע"ש.
ועכ"פ מבואר מדברי הראשונים שעל כל המלאכות של שבת כן
נצטוו לפני מ"ת )וגם אהוצאה( ,וכ"ז נכלל במש"א "אשבת אפקוד" דר"ל

 16עי' באפיקי ים )ח"ב סימן ד' ענף ח' בהגהה( שהביא דברי הרמב"ן ריש מס' שבת דהא
דצריכי תרי קראי בהוצאה )היינו פסוק ד"אל יצא איש" הכתוב במן ופסוק ד"ויעבירו קול במחנה"
שאצל בנין המשכן( הוא משום דאי מקרא ד"אל יצא" לא שמעינן אלא לאו גרידא דומיא דתחומין
ומחמר להכי איצטריך קרא ד"ויעבירו" להביאה לכלל שאר מלאכות לענין חיוב כרת ומיתה .עפ"ז
העלה האפיקי ים דשפיר י"ל דגם אהוצאה לא נצטוו במרה כיון שבאותה שעה עדיין לא היתה בכלל
מלאכה ולא עדיפא ממחמר .ונראה דיש מקום לפקפק על דבריו לפי מה שיבואר לקמן דגם לגבי
שאר המלאכות לא נתחדש עונש כרת ומיתה עד סיני וא"כ כמו שנצטוו במרה אשאר מלאכות
שנתחדש בהן אחר מ"ת חיוב כרת ומיתה ה"ה שנצטוו אהוצאה כיון שגם עליה נתחדש אח"כ חיוב
מיתה .ויש לפלפל.
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איסורי מלאכות שיש בהן כרת 17.ויש להדגיש שזהו דלא כדעת הפנים יפות
והעונג יו"ט דסברי דלא נזהרו על ל"ט מלאכות לפני סיני.

יד .בסיני נתחדשו פטורי מלאכות כגון מלאכה שא"צ לגופה ועוד
בכל הדרכים שנתבארו עד הנה מצאנו חומרא מסויימת בדיני
שבת של סיני שלא היתה נוהגת מקודם .ויש להתבונן אם יש מקום לומר
ג"כ לאידך גיסא ,שאולי נתחדשו בשבת של סיני קולות מיוחדות בהלכות
שבת שלא נהגו עד אז.
ונפרש שיחתנו .הנה ידוע שקיימים במלאכת שבת כמה פטורים
מיוחדים שנלמדים מ"מלאכת מחשבת" כגון :מתעסק ,מלאכה שאינה
צריכה לגופה ,מקלקל ,דבר שאינו מתכוין ,כלאחר יד 18.חלק מפטורים אלה
שייכים למסגרת של "כל התורה כולה" כגון דיני מתעסק ודבר שאינו
מתכוין .אמנם מבואר בתוס' בכמה מקומות )עי' למשל יומא לד ,:שבת עב(:
שגם לגבי פטורים אלה ישנן השלכות מיוחדות בהלכות שבת יותר מבכל
התורה מחמת גזיה"כ דמלאכת מחשבת .מעתה יש להסתפק אם אכן נהגו
פטורים מסויימים אלה במצות שבת שלפני הדיבור.
ויש לציין בזה חידוש נפלא שהזכיר הפני יהושע )שבת מו :ד"ה
דכל היכא דמכוין( דעד שנצטוו בבנין המשכן לא היה שום חילוק בין
מלאכה שאינה צריכה לגופה למלאכה הצריכה לגופה דלא שייך שינהוג
דין מלאכת מחשבת קודם שהוקם המשכן .עפ"ז יצא לחדש עוד דאף ר"ש
דסבר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה אין זה אלא פטור ממיתה
ומחטאת שלענין זה בלבד מהניא גזיה"כ דמלאכת מחשבת אבל מידי
איסורא דאורייתא לא יצא כיון שנכלל ב"לא תעשה כל מלאכה"] .וע"ש

 17עי' בהגהות מצפה איתן לסוגיא שם שהעיר דאיך סתרו את אהליהם בשבת והרי מקרי סותר
ע"מ לבנות במקומו כדאיתא לעיל לא) :דכיון דכתיב על פי' ד' יחנו כסותר ע"מ לבנות במקומו
דמי( .ובפנ"י עמד בזה ותירץ דעשו כן ע"י שינוי) .וצע"ק מדברי הפנ"י עצמו לעיל מו :דפטור
משאצל"ג לא נאמר במרה כיון שלא היה שייך עדיין ילפותא דמלאכת מחשבת ע"ש ,וא"כ ה"ה דלא
שייך פטור כשנעשה ע"י שינוי (.ולפי דעת העונג יו"ט דבמרה לא נצטוו אלא על זכור לק"מ .ולדעת
הפנים יפות יש לעיין דבפשטות סתירת אהלים נחשבת מלאכת עמל ויש מקום לאוסרה.
 18פטורים אלה מהווים סוגיות שלימות הארוכות מני ים ,התלויים בהמון שיטות תנאים
ואמורים וראשונים ועוד ועוד .ובוודאי שלא באנו בזה אפילו לנגוע באפס קצהו ,אלא להעיר על
האפשרות שאולי לא נהגו פטורים אלה קודם סיני ,וכמו שמבואר בפנים.
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שמדמה זה למלאכת יו"ט שנצטוו בפרשת החודש הזה לכם בלשון "כל
מלאכה לא יעשה בהם" ומשמע שאסור בכל ענין [.אלא שבסוף דבריו חזר
מכל זה מכח סוגיא מפורשת בשבת )מד (.דמשמע דלר"ש אין במלאכה
שאינה צריכה לגופה אלא איסור דרבנן בלבד ,ע"ש.
ועיין בכלי חמדה )פרשת בשלח עמ' צה( שהשיג בחריפות על
מש"כ הפני יהושע דאף לאחר מתן תורה לא היה נוהג דין מלאכת מחשבת
עד אחר בנין המשכן .וז"ל" :אך בעיקר הענין קשה לומר שלא נצטוו בדיני
שבת על בוריה עוד במתן תורה כיון שהוא יסוד הראשי לתוה"ק .ולולא
דמסתפינא הייתי אומר שבודאי ישראל במתן תורה שנזדככו לגמרי
כמלאכי השרת בוודאי כששמעו כל דיבור ודיבור מפי הקב"ה הבינו הכל
מה שכלול בו וכששמעו ל"ת כל מלאכה כיון דהוצאה בכלל מלאכה כמו
דהוכיח הגמ' מקרא דויכלא העם מהביא בודאי השיגו כוונת התוה"ק על
בוריה כמו אברהם אבינו דקיים אפי' עירובי תחומין או תבשילין היינו
דברוח קדשו השיג כל דיני התוה"ק וא"כ מכ"ש עתה כששמעו בפירוש מפי
הדיבור ל"ת כל מלאכה בודאי שהשיגו הכל מה שהוא בכלל האיסור
דמלאכה ומה שהוא מחובת השביתה ,וכל מה שצריכין אנו למקראות
היינו לגלות לנו מהיכן נשמע דכל אלה נאסרו בשבת והמה בכלל מלאכה
שצוה עליהן הקב"ה בעשרת הדברות אבל ישראל שבאותו הדור שעמדו
על הר סיני לא היו צריכים לכל זה שהם השיגו זה מיד כששמעו את
הדיבור דשמירת שבת ולכן אין ספק בעיני שמיד שמרו את השבת כהלכה
בכל הפרטים דאבות ותולדות וכל הדינים מה היא מלאכה ומה אינה
מלאכה".
חזינן שעיקר השגת הכלי חמדה הוא רק על מש"כ הפני יהושע
דאפשר שמצות "לא תעשה כל מלאכה" ,הכתובה בעשרת הדברות ,לא
כללה בתוכה אותן ההלכות הנלמדות מהכלל דמלאכת מחשבת .ולפ"ז
אכתי י"ל לפי דרכו של הפנ"י דאף שהמצוה של סיני בודאי אכלל בה כל
הלימודים והילפותות הקשורים למלאכת שבת וכדנקט הכלי חמדה מ"מ
במצות שבת של מרה לא היה נוהג שום פטור מפטורי מלאכת מחשבת ולא
היה שום חילוק בין מלאכה הנעשית באופן של "מחשבת" למלאכה
שנעשית שלא ע"י "מחשבת" .נמצא לפ"ז שמצות שבת שלפני מ"ת היתה
חמורה בבחינה מסויימת ממצות השבת של סיני ,דקודם מ"ת נאסרה
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המלאכה בכל ענין ,אפילו באופנים של מתעסק וכלאחר יד ומקלקל ובאינה
צריכה לגופה וכיו"ב ,ובסיני נתחדשו כל הפטורים הללו .וצ"ע בכ"ז.

טו .בסיני נתחדש ענין התולדות
עוד כתב הכלי חמדה שם בהמשך דבריו ,וז"ל" :ובאמת לבי מגמגם
טובא אם נצטוו במרה על המלאכות עם התולדות ,ומסברא נראה דבמרה
לא נצטוו אלא באבות מלאכות והתולדות לא נצטוו אלא ממתן תורה
ואילך".
וצ"ב אמאי פשיטא ליה לבעל כלי חמדה שעל התולדות לא נצטוו
במרה .ונראה בכוונת דבריו דהנה ילפינן תולדות מלאכות מ"ועשה מאחת
מהנה" דדרשינן "הנה  -אבות ,מהנה  -תולדות" )שבת ע ,:קג :ועוד( ,
ומדאיצטריך קרא לאשמעינן תולדות מכלל דלאו מילתא דפשיטא היא
מסברא וא"כ י"ל דאין כאן אלא חידושו ולא הוזהרו על תולדות מלאכות
עד אחר מתן תורה.
אלא דאי משום הא לא איריא ,דעיין בשיטמ"ק ריש ב"ק בשם
מהר"י כ"ץ שהקשה דלמה איצטריך קרא גבי תולדות דשבת ואילו תולדות
דנזיקין ידעינן מסברא ,ותירץ" :אי לאו קרא הוה ממעטינן תולדות
מדנסמכה פרשת שבת למלאכת המשכן כי היכי דממעטינן שאר מלאכות
דלא הוו חשיבי" .למדנו מדבריו דלעולם היה אפשר ללמוד דין תולדות
מסברא אי לאו הא דנסמכה שבת למלאכת המשכן ,והרי כל ענין סמיכות
הפרשיות הנ"ל לא שייך אלא לאחר מ"ת וע"ז אתי קרא ד"אחת מהנה"
ואהדריה לתולדות למילתא קמייתא שאסורין מסברא .ולפ"ז כשנצטוו
בשבת שלפני מ"ת על אבות מלאכות היה ראוי מסברא לומר דגם התולדות
בכלל.

19

דרך אגב ,יש לציין שבכלי חמדה שם הביא מהצפנת פענח )הל'
שבת ז:ב( דלדעת ר' ישמעאל דכללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד
)עי' חגיגה ו (:לא נצטוו במתן תורה אלא על אבות מלאכות ואילו על

 19שוב ראיתי בשו"ת אבני נזר )או"ח סי' רכ"ו ס"ק ט"ז ,י"ז ,כ"ב( שדן קצת בטעמא דאיצטריך
קרא לאשמעינן תולדות ואם היה ראוי לאסור תולדות מסברא לולא הא דנסמכה שבת למלאכת
המשכן ,ע"ש.
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תולדות לא נצטוו עד לאחר הקמת המשכן כשניתנו מאהל מועד .וגם ע"ז
השיג הכלי חמדה מעין אותה השגה שהשיג על סברת הפנ"י הנ"ל
)שפטורים לא ניתנו עד אחר הקמת המשכן( " -דבמתן תורה בודאי נצטוו
בכל פרטי מלאכות שבת כיון דישראל השיגו המכוון האמיתי במאמר
השי"ת לא תעשה כל מלאכה הרי ממילא הוזהרו על הכל".

טז .בסיני נתחדש איסור לאו
לעיל הבאנו לשון הרמב"ן בהשגות לסה"מ )שורש י"ד( לגבי מצות
שבת שלפני מתן תורה" :והזהיר אותם במרה לשבות בשבת מצות עשה
אחת" .עיקר דבריו אמורים בכדי להבדיל בין ציווים "כלליים" שמצאנו אצל
ב"נ ואצל ישראל במרה לציווים "פרטיים" שניתנו לישראל בסיני ,וכבר
הארכנו קצת למעלה בזה .אולם ,בר מן דין ,הרי שפתי הרמב"ן ברור מללו
שמצות השבת שנצטוו עליה במרה הינה "מצות עשה" .עפ"ז יש לציין
שדבר זה עצמו הוא בכלל ייחודה של מצות שבת שנתחדשה בסיני במה
שעד אז נאסרה המלאכה ב"עשה" ומסיני ואילך נאסרה ב"לא תעשה".
ואין להקשות ממה שכתוב בפרשת המן "את אשר תאפו אפו"
דמשמע מזה איסור בישול ואפיה בשבת עצמו ,שאין כאן אלא לאו הבא
מכלל עשה דדינו כעשה ולעולם לא מצאנו איסור לאו מפורש קודם סיני .
אלא דאכתי קשה מפסוק "אל יצא איש ממקומו ביום השביעי" שכתוב
בפרשת המן ,הרי שמצאנו איסור שבת בלשון אזהרה גם קודם מ"ת .ועי'
בגור אריה )בפרשת בשלח( שנקט באמת דמה"ט נחשבת שבת של אלוש
כ"שבת ראשונה" מכיון שמצאנו אצלה לראשונה ענין לאו.

20

ונראה דיש ליישב זה בכמה אנפי .ראשית ,י"ל דמ"מ עדיפא
אזהרת סיני מאזהרת שבת דלפני סיני ,לא מיבעיא למאן דיליף איסור
תחומין מפסוק ד"אל יצא" וסובר תחומין דאורייתא דנמצא לפ"ז שלגבי ל"ט
מלאכות י"ל דלא נצטוו באיסור לאו קודם סיני ,ואפילו אי ילפינן מפסוק זה
איסור הוצאה )עירובין יז (:אכתי לא שמעינן איסור לאו אלא לאחת מן
המלאכות ואינך אכתי קיימי בעשה ,ובסיני הוא שנצטוו באיסור לאו על
כל הל"ט מלאכות .וביותר ניחא לפמש"כ התוס' )שבת פז :אתחומין(

 20ראה בדברינו למעלה מה שהבאנו בביאור דבריו " -בין מרה לאלוש" אות ה'.
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דאפילו להך מ"ד לא נצטוו במלאכת הוצאה עד אחר מ"ת ולא נכתב הפסוק
בפרשת המן אלא משום דשייך למילי דמן .לפ"ז נמצא שאף על הוצאה לא
נצטוו בלאו קודם סיני ,ולק"מ.
ויש להזכיר שוב מה שהערנו למעלה )"בין מרה לאלוש" ,אות ה'(
שמנוסח חרוז השביעי של הזמר "יום שבת קודש הוא" )שמופיע בסידורים
אצל זמירות לליל שבת( משתמע שהחל ממרה היו מצווים גם בלאו ולא
רק בעשה ,והוא" :חקותיה במרה נצטוו באזהרה".
עוד יש לציין שגישה קצת הפוכה העלה הג"ר דוד קאהן שליט"א
)בספרו משאת כפי על תפילה ח"א עמ' קכו ,ח"ב עמ' מג( ,והיינו שבמרה
נצטוו רק בלאו ולא בעשה .עיקר ראייתו הוא דכיון דילפינן בגמ' )שבת פז,:
סנהדרין נו (:שעל השבת נצטוו במרה מ"כאשר צוך" הכתוב בדברות
שניות בפרשת ואתחנן ושם כתיב "שמור" )"שמור את יום השבת לקדשו
כאשר צוך ד' אלקיך"( ואילו בדברות ראשונות שבפרשת יתרו לא כתיב
"כאשר צוך" ,יש לדקדק מזה שמצות שבת של מרה כללה ענין "שמור"
דהיינו אזהרת מלאכה ומה שנתחדש בסיני היינו ענין זכור.

21

יז .בסיני נצטוו על שבת של לילה ואח"כ יום
עוד יש להציע שהשבת שלפני סיני התחילה ביום ונמשכה עד
הבוקר השני ובשבת של סיני נהפך הסדר שהשבת התחילה בערב ונמשכה
עד הערב כמו שידוע שלדיני התורה )חוץ מקדשים( קיי"ל שהיום הולך
אחר הלילה.

22

ונראה דיש למצוא כעין רמז שהשבת שלפני סיני התחילה בבוקר
ממה שמופיעה מילת "היום" פעם אחר פעם בפרשת המן " -אכלוהו היום
כי שבת היום לד' היום לא תמצאהו בשדה"" ,וישבתו העם ביום השביעי"

 21ודע שמש"כ הגר"ד קאהן ש"שמור" היה נוהג לפני מ"ת ו"זכור" נתחדש בסיני הוא מן הקצה
אלא הקצה ממש"כ העונג יו"ט בהקדמתו ,שלדעתו ענין "זכור" ניתן במרה ו"שמור" לא נאמר עד
סיני ,ע"ש .ושבעים פנים לתורה.
 22ראה למשל בצל"ח בפרק ערבי פסחים )קטז :ד"ה ועכ"פ( שבאר בדעת ריה"ג שנהג איסור
חמץ בפסח מצרים ליום אחד דר"ל יום י"ד וליל ט"ו שהרי קודם מ"ת היה הלילה הולך אחר היום.
ועי' בתורה שלימה במילואים לפרשת בשלח סימן ט"ו בארוכה בענין זה .וע"ע ב"אמת ליעקב"
)להג"ר יעקב קמנצקי זצ"ל( בפרשת בא )שמות יב:י( מש"כ בזה.
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ועוד  -והלוא דבר הוא .ועיין באבן עזרא )שמות טז:כה( שהאריך לדחות
דעת המינים שרצו לדקדק מלשון הפסוקים שמצות שבת לדורות מתחילה
ביום ,וז"ל" :רבים חסרי אמונה השתבשו בעבור זה הפסוק ואמרו ,כי חייב
אדם לשמור יום השבת והלילה הבא אחריו ,כי משה אמר כי שבת היום
לה' ,ולא הלילה שעבר ,גם אמר מחר )פסוק כ"ג שם(  ...ולא דברו נכונה ,כי
משה לא דבר לישראל רק כנגד מנהגם ,כאשר הזכרתי לך ,כי מנהג ארצות
ערלים אינם כמנהג ארץ ישראל במאכלם ובמלבושם ובנינם וענינם ,כי אין
מנהג שיאפה אדם או יבשל בקיץ ובחורף ולא לעשות מלאכה רק ביום ,על
כן אמר מחר".
לפי המבואר י"ל שכוונת הפסוק היא כפשוטו מכיון שבאותה שעה
היתה מצות השבת מתחלת ביום ונמשכת עד לילה שלאחריו.

23

ומצאתי הצעה זו בספר משאת כפי להגר"ד כהן שליט"א )ח"ב
שם( .

24

כן ראיתי אריכות גדולה בענין זה בספר "מאמרי יצחק" )אוסף

מאמרים בפרשת הבריאה והיצירה להרב יצחק לאופער ,ברוקלין תשנ"א(
במאמר "קונטרס שבת השלימה" .וגם הוא מסתמך על ריבוי הופעת "היום"
בפרשת המן ועל מש"כ שם "שבתון שבת קודש לד' מחר" )וכדיוק שהובא
בדברי האבן עזרא הנ"ל מדלא כתיב "הערב"( שקודם מתן תורה נצטוו על
שבת שהתחילה בבוקר) .אמנם הוא מחדש ע"פ דרכו דלא נתחדשה
ה"שבת השלימה" של "לילה ואח"כ יום" עד אחר יום הכיפורים ומתן לוחות
שניות ,ושכל זה הוא בכלל ה"מתנה טובה" של שבת ,ע"ש(.

יח .בסיני נתחדש איסור גוי ששבת
עוד נקודה חשובה שאולי לא נתגלתה עד שבת של סיני הוא
המושג המופיע כמה פעמים בחז"ל "גוי ששבת חייב מיתה" .ויובן ע"פ דברי

 23למעלה בחלק "בין מרה לאלוש" הבאנו דעת כמה מגדולי המפרשים שבאלוש נתהפכה צורת
השבת שיהא היום הולך אחר הלילה .אמנם דקדוק הפסוקים שבפרשת המן מורה יותר כדברינו כאן,
וע' פנים לתורה.
 24ושם הוא מציין למש"כ בספרו ברכת יעבץ ששעת התגלותה של בחינת "ויהי ערב ויהי בוקר"
שהיום הולך אחר הלילה היתה ברביעי לחודש סיון לפני מ"ת) .וע"ע בפירושו "שמחת יעבץ"
להגדה של פסח ,עמ' קסד (.ובאמת שענין זה קשור מאוד עם הסוגיא בשבת )פז (:גבי חשש פליטת
שכבת זרע ובהא דהוסיף משה יום אחד מדעתו .ראה למשל בדרשות חתם סופר )ח"ב עמ' רפד(
ובחידושיו לשבת שם.
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המדרש דברים רבה א:יח" :ואמר ר"י בר חנינא עובד כוכבים ששמר את
השבת עד שלא קבל עליו את המילה חייב מיתה ולמה שלא נצטוו עליה
ומה ראית לומר עובד כוכבים ששמר את השבת חייב מיתה א"ר חייא בר
אבא א"ר יוחנן בנוהג שבעולם מלך ומטרונה יושבין ומסיחין זה עם זה מי
שבא ומכניס עצמו ביניהם אינו חייב מיתה כך השבת הזו בין ישראל ובין
הקב"ה שנאמר ביני ובין בני ישראל לפיכך כל עובד כוכבים שבא ומכניס
עצמו ביניהם עד שלא קבל עליו לימול חייב מיתה" .מבואר מלשון המדרש
שיסוד הדין של "גוי ששבת חייב מיתה" נובע מהיחס המיוחד שקיים בין
קוב"ה לכנס"י המסתמל במצות השבת.
והדבר ברור לפ"ז שכל עיקר רעיון זה לא היה שייך טרם שניתנה
השבת לישראל.

יסוד דין גוי ששבת לפי המדרש לעומת משמעות דברי הגמרא
טרם נמשיך הלאה ראוי לציין שהבנה זו ביסוד דין גוי ששבת היא
בניגוד למשמעות דברי הגמ' בסנהדרין )נח (:ששם למד ריש לקיש איסור
גוי ששבת מפסוק "ויום ולילה לא ישבותו" שבפרשת נח ולא בא בגמ' שום
זכר לפסוק "ביני ובין בני ישראל" שצוטט במדרש .מאידך גיסא ,הובאו בגמ'
שם דברי רבינא שיש איסור לב"נ לשבות אפילו באמצע השבוע ,וליתא כן
במדרש .ומכל זה משמע שדברי הגמ' ודברי המדרש משתקפים שיטות
שונות ביסוד דין גוי ששבת 25,דלפי שיטת הגמ' כבר התחיל האיסור מימות
נח

26

וכמו שלמדו שם מקרא ד"ויום ולילה לא ישבותו" ולא תלוי כלל

במצות השבת שניתנה לישראל .ופשוט שדברינו כאן אמורים רק לפי דרכו
של המדרש שמבסס דין גוי ששבת עה"פ ביני ובין בני ישראל ,וכמשל של
המלך והמטרונה.

 25ראה עוד בזה במאמרנו ב"ספר זכרון כתונת יוסף" ובאריכות יותר במש"כ בכת"ע "טרדישן"
) ,“The Sabbath Observing Gentile: Halakhic, Hashkafic and Liturgical Perspectives” (Fall, 2002לבאר היטב
טעם האיסור לפי כל אחת מן הדרכים וההשלכות מזה .ושם התייחסנו ג"כ לשיטתו המיוחדת של
הרמב"ם שגוי ששבת הוא כעין חידוש דת ,דמשמע לפ"ז שלא היה נוהג האיסור עד אחר מתן תורה.
כן הבאנו דברי המאירי שהשביתה נאסרה לב"נ מחשש שיחשבו אותו כישראל ויטעו אחריו לעבור
על איסורי תורה .ע"ש בארוכה.
 26ולעיל במאמרנו ,בקשר לגישת הפנים יפות ,חקרנו למצוא הזמן שמאז פקע איסור גוי ששבת
לפי שיטת הגמ' ,והעלינו אפשרות שגם לאחר ציווי השבת דמרה אכתי היה נוהג איסור גוי ששבת
לאסור עניני עמל וטורח ,ע"ש.
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משמעויות במדרש אם התחיל דין גוי ששבת מאלוש או מסיני
מעתה יש להסתפק לפי דעת המדרש מתי בדיוק חל דין זה  -אם
ממרה ששם ניתנה השבת לראשונה ,אם מאלוש ששם נתגלתה לישראל
מעלת השבת בקשר לירידת המן ,אם מסיני .ולכאורה יש לפשוט הספק
ממה שהמדרש מסמיך דין גוי ששבת על הפסוק "ביני ובין בני ישראל"
שבפרשת כי תשא ,ומשמע לפ"ז שנתחדש דין גוי ששבת בשבת של סיני.

27

אמנם עי' במדרש שמות רבה בפרשת בשלח ששם הובא ענין גוי
ששבת בקשר לפסוק "ראו כי ד' נתן לכם השבת" שבפרשת המן .וז"ל
)שמו"ר כה:טז(" :ומהו נתן לכם ,לכם נתנה ולא לעובדי כוכבים ,מכאן
אמרו אם יבואו מעובדי כוכבים וישמרו את השבת לא דיים שאין מקבלים
שכר וכו' שנאמר ויום ולילה לא ישבותו וכן הוא אומר ביני ובין בני ישראל
וגו' משל למלך יושב ומטרונא יושבת כנגדו העובר ביניהם חייב ".הרי
דלפ"ז יש לצדד שכבר נהג דין גוי ששבת החל משבת של אלוש.

28

שיטת רבינו יהודה ב"ר יקר" :נחלת" השבת התחילה מסיני
ותיתי לנו בס"ד שמצאנו מרגניתא טבא בספר "פירוש התפילות
והברכות" לרבינו יהודה ב"ר יקר )רבו של הרמב"ן( שמזכיר כמה פעמים
בספרו ענין "גוי ששבת" ומלביש אותו בצורה חדשה .עיקר שיטתו הוא
שהרעיון של המדרש ביסוד דין "גוי ששבת חייב מיתה" נרמז בתואר
"נחלה" שמצאנו כמה פעמים בנוסח התפילה של שבת )כמו למשל בקידוש
"ושבת קדשו באהבה וברצון הנחילנו  ...ושבת קדשך באהבה וברצון
הנחלתנו" ובשמנ"ע "והנחילנו ד' אלקינו באהבה וברצון שבת קדשך"(.
ועיין בפירושו לנוסח תפילת יוצר של שבת שנחית ר"י ב"ר יקר
לנידון דידן באם נהג דין גוי ששבת לפני מתן תורה .שם הוא נוקט ,ע"פ
דרכו ,שלא נתחדשה בחינת "נחלה" עד אחר מתן תורה ,ועפ"ז הוא מבאר

 27שוב ראיתי מובא בשם החתם סופר )בפירושו עה"ת ובליקוטים לשבת פז (:שעד שעת מתן
תורה עדיין היה נוהג איסור גוי ששבת .ובאר עפ"ז הא דלחד מ"ד לא אפקדו אתחומין במרה כדי
שיצאו חוץ לתחום ולא יהיו בכלל גוי ששבת )הו"ד בספר חבצלת השרון ח"ב עמ' רעז(.
 28עי' מה שהבאנו למעלה )"בין מרה לאלוש" ,אות ז'( בשם הגרי"ז והשפת אמת לבאר
שבאלוש נתחדשה בחינת "מתנה טובה" של שבת ,וכתבנו שיש להתאים דבריהם להא דמשמע
במדרש שאיסור גוי ששבת התחיל מאלוש .וע"ש עוד במה שהערנו מדברי הרמב"ם במורה נבוכים.
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בדרך מחודשת מה שאומרים בתפילת יוצר של שבת" :שבח יקר וגדולה
יתנו לקל מלך יוצר כל ,המנחיל מנוחה לעמו ישראל ביום שבת קודש",
וכדלהלן )עמ' קד בספרו(:
"לקל מלך יוצר כל  -תחילה ,ואח"כ מנחיל מנוחה לעמו ישראל
ביום שבת קודש .מתחילה היה מתנה :ראו כי נתן לכם השבת ,אבל כיון
שאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ]ברית
עולם[ ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם ,כיון שאמר ושמרו בני ישראל
ואמר לדורותם ומתוך כך גוי ששבת חייב מיתה ,ואינו חייב מיתה על שום
מצוה אחרת אם יעשה כשהוא גוי ,ולכך אמר ושמרו בני ישראל את השבת
ולא אומות העולם ,מכלל שהנחיל לנו את השבת בנחלה גמורה שאין אחד
יכול לנגוע בנחלה של חבירו ,אבל שאר מצוות אינן לנו נחלה ,כיון שכל גוי
יכול לעשותה .ולכך בתפילת שבת שאנו אומרים בין מעריב לשמנה עשרה
מיד פסוק של ושמרו לפי שאנו צריכים לומר בתוך התפילה והנחילנו ד'
אלקינו באהבה וברצון שבת קדשך".
דברי רבינו יהודה ב"ר יקר האלה הם קילורין לעינים .ואף כי עיקר
דבריו הם עמוקים מאוד ושורשן בענינים נשגבים שהם למעלה מהשגתנו
עכ"ז אפס קצהו נראה שנתייחדה שבת של סיני ע"י שנהפכה השבת
מ"מתנה" ל"נחלה" ומכח זה נפקעה מצות השבת מב"נ אפילו בתורת אינו
מצווה ועושה עד כדי מש"א שגוי ששבת חייב מיתה.

ביאורו של ריבר"י בפיסקת "ולא נתתו ד' אלקינו לגויי הארצות"
מדי דברנו בשיטתו המיוחדת של רבינו יהודה ב"ר יקר בקשר
להנושא של גוי ששבת ,כדאי לצטט ,דרך אגב ,מקצת מדבריו המחודשים
בביאור הנוסח של פיסקת "ולא נתתו" שבתפילת שחרית של שחרית,
והשלכותיה לגבי שמירת שבת של גר תושב.
וז"ל )עמ' קו(" :ועוד יש לפרש ולא נתתו לגויי הארצות ר"ל גויים
גרי תושב שאינן עובדי פסילים ודאי אינם נוגעים בנחלה אם שומרים את
השבת ,כיון שאינן עובדי פסילים ואע"פ שלא קבלו מאהבה מעולם שאר
מצוות ,אבל מ"מ לא נתנו להם ,ר"ל אינם בכלל ראו כי ]ד'[ נתן לכם השבת,
שאינן מקבלים שכר כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה .ולא
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הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים  -שאם יגעו בנחלה יהיו חייבים מיתה ,כל
זמן שהם עובדים פסילים".
כלומר ,מש"א "ולא נתתו לגוי הארצות" בא ללמד שאי-שמירת
שבת של גרי תושב ]שהם מכונים "גוי הארצות" ומותרים להושיבם בארץ
ישראל מאחר שאינם עובדים ע"ז[ אינו אלא במה שלא ניתנה להם השבת
בתור ציווי )וזהו "ולא נתתו..לגוי הארצות"( ,אבל איסור ועונש מיתה אין
להם .לעומת זה" ,ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים"  -ל"עובדי פסילים"
שאינם גרי תושב ]שלא קבלו עליהם בפני ג' חברים ז' מצוות ב"נ[ שביתת
השבת ניטלה מהן לגמרי בכל חומר הדין של גוי ששבת חייב מיתה מאחר
שהם נוגעים עי"ז בנחלתן המיוחדת של ישראל.

29

למדנו מדברי ר"י ב"ר יקר שגר תושב אינו בכלל דין גוי ששבת
ולכן הוא מקבל שכר על שמירת שבת כאינו מצווה ועושה .ויש לציין
שמדברי רש"י ביבמות )מח (:משמע שגר תושב חייב בשמירת השבת
משום שהמחלל שבת דינו כע"ז 30.לעומת זה ,התוס' שם חולקים וסוברים
שגר תושב אסור לשמור שבת והוא ג"כ בכלל דין גוי ששבת חייב מיתה.
נמצא לפ"ז ששיטת ר"י ב"ר יקר שגר תושב מותר  -אבל אינו חייב  -לשבות ,
היא שיטה ממוצעת בין רש"י ותוס'.

31

לסיומא ,כדאי להדגיש ששיטתו של ר"י ב"ר יקר מסביב לדין גוי
ששבת נראית מקורית מאוד .הדברים מופיעים בכמה מקומות בפירושו
והם בבחינת "עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר" ,וגם נכתבו בקצרה
בגדר "מגלה טפח ומכסה טפחיים" .

32

ואשרי מי שזוכה לעמוד על סוד

פנימיות הדברים להבינם לאשורם.

 29בניגוד לגישת ר"י ב"ר יקר שתואר "נחלה" הוא תוספת מעלה על תואר "מתנה" ,ראה
בנתיבות שלום )להרבי מסלונים זצ"ל( ח"ב עמ' נח-סא שמבאר להיפך ,וע"ש עוד מה שבאר ע"פ
דרכו שינוי הלשון בין "ולא נתתו" ל"ולא הנחלתו".
 30עי' בערוך לנר )ליבמות שם( שהעיר מסוגיא דכריתות )ט (.שאפלגו תנאי לגבי גר תושב
בשבת דלת"ק מותר בשבת במלאכת דבר האבד כישראל בחוה"מ ולר"ע הותר במלאכת אוכ"נ
כישראל ביו"ט ולר' יוסי ור"ש עושה מלאכה כישראל בחול ,ומפרש עפ"ז דדעת רש"י אתיא כת"ק
וכר"ע דמשכח"ל איסור מלאכה בגר תושב )אף שאין איסורו חמור כ"כ כישראל בשבת( ,ודעת
התוס' היא כר' יוסי ור"ש שם.
 31יש לציין חידושו של ה"ביאור הלכה" )סימן ד"ש( שאף לדעת התוס' דסתם גר תושב אסור
בשמירת שבת מ"מ אם קיבל עליו בפירוש לשמור שבת אז חייב בשמירתו )ואינו בכלל גוי ששבת(
שיש רשות ביד גר תושב לקבל איזו מצוות שירצה )עד תרי"ג ולא עד בכלל( ,ע"ש.
 32וקצת נגענו בזה במאמרנו ב"טרדישן" )עמ'  (30-36ובהערות שם.
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יט .בסיני נתחדש עונש שבת
עוד ענין גדול השייך למצות השבת שאולי לא נתחדש עד אחר
מתן תורה הוא עונש חילול שבת דהיינו מיתה וכרת .עונשו של המחלל
שבת מופיע בתורה לראשונה בפרשת כי תשא )שמות לא:יד-טו( 33,ונזכר
שוב בתחילת פרשת ויקהל )שמות לה:ב( 34.מעתה יש להציע שאף שנצטוו
על השבת לפני מתן תורה מ"מ לא נאמר עדיין עונש מיתה וכרת.

משמעות הספרי שמעשה המקושש היה קודם מתן תורה
אמנם אין הדברים ברורים לגמרי ,ויתכן שנידון זה תלוי בביאור
דברי הספרי בפ' מקושש כמו שיבואר.
בסוף פ' שלח )במדבר טו:לב-לו( מופיעה בתורה פרשת מקושש
עצים ,כדלהלן" :ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקשש עצים ביום
השבת .ויקריבו אתו המצאים אתו מקשש עצים אל משה ואל אהרן ואל כל
העדה .ויניחו אתו במשמר כי לא פרש מה יעשה לו .ויאמר ד' אל משה מות
יומת האיש רגום אתו באבנים כל העדה מחוץ למחנה .ויציאו אתו כל
העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אתו באבנים וימת כאשר צוה ד' את משה".
בתורה לא נזכר התאריך המדוייק של מעשה זה .סדר הפרשיות
מורה שקרה זמן קצר אחר מעשה המרגלים ,וכן נוקט הרמב"ן בפירושו
עה"ת בקצרה ,וז"ל" :לפרשה הזאת סמך אחריה ענין המקושש ,כי היה
בזמן הזה אחר מעשה המרגלים על דרך הפשט .וזה טעם ויהיו בני ישראל
במדבר  -כי בהתאחר שם העם בגזרה הנזכרת היה המאורע הזה ".עד"ז
מצאנו במדרש המובא בתוס' בפרק יש נוחלין )ב"ב קיט :ד"ה אפילו(
שכתבו" :ומעשה המקושש היה בתחלת ארבעים מיד אחר מעשה
המרגלים דאמר במדרש דלשם שמים נתכוין שהיו אומרים ישראל כיון
שנגזר עליהן שלא ליכנס לארץ ממעשה המרגלים שוב אין מחויבין במצות
עמד וחילל שבת כדי שיהרג ויראו אחרים" .וכן מוכח ג"כ מדעת ר"י בן
בתירה בספרי שהמקושש מן המעפילים היה .

" 33ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה
הנפש ההוא מקרב עמיה .ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש לד' כל העשה
מלאכה ביום השבת מות יומת".
" 34ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לד' כל העשה בו
מלאכה יומת".
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אמנם רש"י על אתר מביא דברי הספרי ,וז"ל" :ויהיו בני ישראל
במדבר וימצאו  -בגנותן של ישראל דבר הכתוב ,שלא שמרו אלא שבת
ראשונה ,ובשניה בא זה וחללה ".מפשטות דברי הספרי משמע שמעשה
המקושש אירע בשנה ראשונה סמוך ליציאתם ממצרים ,ו"שבת שניה" ר"ל
שבאה אחר השבת שכתוב בה "וישבתו העם ביום השביעי" )בפרשת המן(
שהיא שבת של אלוש .

35

יוצא לפ"ז שמעשה המקושש זמנו לפני מתן

תורה 36,וא"כ מצאנו עונש למחלל שבת גם לפני סיני.

37

האם עונש המקושש היה הוראת שעה?
לפום ריהטא יש לדחות דלעולם לא נאמר עונש למחלל שבת עד
אחר מתן תורה ,אבל הריגת המקושש היתה בגדר הוראת שעה.

38

 35באשר לשבת המדוייק שלפני מתן תורה שנקראת "שבת שניה" יש כנראה ב' דעות .הנצי"ב
בפירושו לספרי נוקט כמש"כ בפנים ש"שבת ראשונה" הינה השבת של אלוש שעליה כתוב "וישבתו
העם ביום השביעי" ובשבת שאח"ז אירע מעשה דמקושש ,וזה היה ברפידים שמשם נסעו להר סיני.
)וע"ש מה שהגיה עפ"ז בנוסחת הספרי זוטא "כ"ח בחודש השני" במקום "כ"א בחודש השני"(.
לעומת זה ,דעת ה"באר בשדה" היא ששבת שניה של מקושש היתה השבת ששבתו לאחר בואם
לאלוש ,והיא אותה שבת שכתוב בה "ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו" ובאותו
היום עצמו נמצא המקושש ע"י השומרים שמינה משה לראות שלא יצאו ללקוט ,ע"ש) .ולפי שיטתו
א"ש גירסת הספרי זוטא שהמעשה היה בשנה ראשונה בכ"א לחודש השני(.
 36אגב ,המפרשים עמדו על עוד שאלה בקשר לדברי הספרי .והוא דמשמע בתורת כהנים )ס"פ
אמור והובא ברש"י שם וכן פירש בס"פ שלח בפרשת המקושש( שמעשה המקושש ומעשה המגדף
אירעו בפרק אחד )שלכן הוצרכו חז"ל לתת טעם למה לא חבשו את שניהם ביחד( ,ואצל פרשת
מגדף מצאנו שהסיבה הראשונה שגרמה לו לחטוא היתה מה שלא הניחוהו ליטע אהלו בתוך מחנה
דן )דאע"פ שהיתה אמו משבט דן מ"מ אביו היה מצרי ו"למשפחותיו לבית אבותיו כתיב"( ,וידוע
שסדר הדגלים לא נעשה עד שנה שניה כחודש אחר הקמת המשכן .והמפרשים טרחו ליישב זה
באופנים שונים  -ראה ברא"ם )בפרשת אמור ובפרשת שלח( ובגור ארי' ובלבוש האורה ובעוד
מפרשי רש"י ,ואכמ"ל.
 37לכשנימא שמעשה דמקושש היה לפני מתן תורה תקשי ג"כ על דעת העונג יו"ט והפנים יפות
דלא הוזהרו ישראל על פרטי המלאכות קודם מ"ת .ולפי מה שהעלינו בדעת הפנים יפות שקודם
מ"ת נצטווו על מלאכת עמל וטורח היה אפשר לדחוק דיש להחשיב מעשיו של המקושש כמלאכת
עמל ומפאת זה מקרי חילול שבת ונתחייב מיתה .אמנם בגמ' )שבת צו (:הובאו כמה דעות על איזו
מלאכה נתחייב אם מעביר ד' אמות ברה"ר או תולש או מעמר .ומגמ' זו יש להעיר ג"כ על שיטת
הכלי חמדה שלא נצטוו אתולדות קודם מ"ת שהרי מעביר ד"א ברה"ר אינו אלא תולדת הוצאה )עי'
תוס' שבת ב .ד"ה פשט( ,וכן תולש הוא תולדה של קוצר כמבואר ברמב"ם הל' שבת פ"ח ה"ב.
)אולם האו"ש שם ועוד אחרונים העירו דמהירושלמי משמע דתולש הוה אב מלאכה (.וצריכים
ליישב לדעתם שסוגיית הגמ' הנ"ל ס"ל שמעשה המקושש היה אחר מ"ת כפשטות סדר הפסוקים
וכדעת המדרש המובא בתוס' בפ' יש נוחלין.
 38ומה דאיתא בגמרא )ב"ב קיט ,:סנהדרין עח (:ובספרי )פיסקא קי"ד( "ויודע היה משה
שהמקושש במיתה שנאמר מחלליה מות יומת ]אבל לא היה יודע באיזו מיתה נהרג שנאמר כי לא
פורש מה יעשה לו[" אתיא כתנא דס"ל שמעשה המקושש היה אחר מתן תורה והיינו או כמ"ד
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אמנם מצאנו דאפלגו תנאי בעונש המקושש אם היה בגדר הוראת
שעה ,דבגמ' סנהדרין )פ (:מובאה מחלוקת ר"י ורבנן )והוא מתוספתא פי"א
דסנהדרין( לגבי דין התראה למיתה אי בעינן שיודיעוהו באיזו מיתה הוא
נהרג או דסגי בהתראה למיתה סתם ,ומבואר בגמ' דת"ק דס"ל דסגי בסתם
התראה יליף ממקושש ור"י שסובר דבעינן התראה פרטית על אופן המיתה
אית ליה דמקושש הוראת שעה היתה .הרי שמש"כ לדחות דמקושש נהרג
בתור הוראת שעה א"ש רק לר"י ולא לת"ק.
ולאחר העיון נראה דאפי' לר' יהודה אין מקום לדחייה הנ"ל דהרי
משמע מפשטות הסוגיא שהטעם שהוצרך לומר שעונש המקושש היה
בגדר הוראת שעה הוא רק משום שלא היו יכולין להתרותו באיזו מיתה
הוא נהרג ,מכלל שאם היו יכולין להתרותו כדבעי שפיר היה נהרג ,ושוב
מוכח דאי נימא כמשמעות הספרי דמעשה המקושש אירע קודם מ"ת אז
בע"כ דנאמר ג"כ דין עונש למחלל שבת לפני מתן תורה.
ובדוחק י"ל דבין ת"ק ובין ר' יהודה )דפליגי בסנהדרין שם( ס"ל
דמעשה המקושש אירע לאחר מ"ת ודלא כהספרי ,אבל תנא דספרי ד"שבת
שניה" שפיר סובר שגם עיקר עונש המקושש היה בגדר הוראת שעה] .שוב
ראיתי בפירוש יפה תאר למדרש רבה ויקרא פרשה א' פיסקא ח' בהא
דאיתא שם שלא נענשו ישראל על המצוות עד אהל מועד שכתב דצ"ל לפ"ז
שעונש המקושש היה הוראת שעה ,ע"ש[.

גירסת רבנו הלל בספרי " -ושניה חיללו"  -כלומר בשנה שניה
שוב ראיתי בדברי הר"ש לתורת כהנים )פרשת אמור ס"פ י"ח(
שמביא גירסא אחרת בלשון הספרי שלפיה יוצא שאף לדעת הספרי לא
אירע מעשה המקושש עד אחר מתן תורה בשנה השניה .וז"ל הר"ש:

שהמקושש היה צלפחד או כמ"ד שהיה מן המעפילים ,ולכן נקטה הברייתא לשון הפסוק ד"מחלליה
מות יומת" הכתוב בפרשת כי תשא) .שוב ראיתי כעין זה בגבורת ארי ליומא סו :ד"ה בסייף בתוך
דבריו שם (.אמנם אכתי צ"ב לדעת הספרי דיוק לשון הפסוק ד"כי לא פורש מה יעשה לו" )בניגוד
ל"לפרוש להם על פי' ד'" הכתוב אצל מגדף( דמשמע שלא נסתפק משה אלא לגבי איזו מיתה אבל
שפיר ידע שהמקושש במיתה ,וא"כ בע"כ צ"ל לפי הספרי שכבר נאמר פרשת עונש של מחלל שבת
גם קודם מ"ת ,ודלא כמו שדחינו בפנים .ואולי נדחוק דתנא דספרי דס"ל דמעשה המקושש היה
קודם מ"ת לא דייק לישנא דקרא ד"כי לא פורש" וסובר שלא היה יודע משה בכלל דינו של מקושש.
ומה שכן נהרג בסוף ,אפשר שהיה ע"פ הדיבור כהוראת שעה וכמש"כ בפנים ,וצ"ע.
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"והקשה הה"ר הלל מארץ יון דהכא משמע שהיה מעשה זו בשנה שניה
שהיו הולכין בדגלים 39ואילו בספרי תניא בפרשת מקושש ויהיו בני ישראל
במדבר בגנותן של ישראל דבר הכתוב שלא שמרו את השבת אלא שבת
ראשונה ושנייה בא זה וחילל .ומפרש כי בספרי גרס בטעות סופרים וה"ג
לה 'שלא שמרו את השבת אלא שנה ראשונה ושנייה חללו' 40ועל כרחנו
בשנייה היה כדמוכח הכא".
לפי גירסת רבנו הלל ,יוצא שמעשה המקושש אירע לא ב"שבת
שניה" אלא ב"שנה שניה" ,וא"כ יש מקום למה שצידדנו דעונש מיתה
לחילול שבת נתחדש בסיני.

ספיקת הר"ש משאנ"ץ אם נאמר עונש חילול שבת קודם סיני
ומצאתי בהמשך דברי הר"ש הנ"ל שדן להדיא האם נאמר עונש
לחילול שבת קודם מתן תורה.

41

הר"ש מקשה על מה שמפורש בספרי לפי גירסת רבנו הלל
שבשנה ראשונה לא חיללו שבת ממה דאיתא בגמ' שבת )קיח (:דאלמלא
שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון דכתיב ויהי ביום
השביעי יצאו מן העם ללקוט וכתיב בתריה ויבא עמלק ,הרי שמצאנו
שחיללו ישראל את השבת באלוש ביציאתם ללקוט מן .ותירץ ע"ז ,וז"ל:
וי"ל דהא לא חשיב ליה לתנא דספרי חילול כל כך דשמא אע"ג שנצטוו על
השבת עדיין לא נאמר עונשה עד סיני ,ואפילו נאמר עונשה לא עשו בו
מלאכה שהיו חייבים עליה שהרי לא הוציאו ולא הביאו כלום ,ולא הענישן
הכתוב אלא על שלא האמינו מה שאמר להם משה היום לא תמצאוהו

 39דברי הר"ש מוסבים על מה דאיתא בתורת כהנים שם" :ויניחוהו במשמר ]היינו המגדף[ -
ולא הניחו המקושש עמו ושניהם היו בפרק אחד וכו'" .והוא נוקט שמעשה המגדף היה בשנה שניה
לאחר הקמת המשכן ע"פ מש"א חז"ל שתחילת מדון שסיבבה את מעשה המגדף היה מה שרצה
ליטע אהלו בתוך מעשה דן ,ועפ"ז הוא מקשה ממה דמשמע מלשון הספרי שמעשה המקושש היה
בשנה ראשונה.
 40בפירוש יריעות שלמה למהרש"ל על פירש"י בס"פ פרשת שלח )מובא בספר המאורות
הגדולים ,שהוא אוסף פירושים לפירש"י עה"ת( מביא שראה בספר ישן נושן שיש לגרוס בספרי
"שלא שמרו שבת אלא בראשונה ושניה חללו" ור"ל שנה שניה ,ע"ש .ואולי כוונתו לדברי רבינו
הלל הנ"ל המובאים בפי' הר"ש משאנ"ץ לתו"כ.
 41באמת קשה להכריע בוודאות אם דברים הללו הם דברי הר"ש בעצמו או שהם ג"כ ציטוט
דברי רבנו הלל הנזכר לפני זה .ובפשטות יש לנקוט שהם דברי הר"ש.
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בשדה וכתיב יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו ותניא במכילתא אלו מחוסרי
אמנה ,וכו'".
ונראה שהר"ש מסופק האם נאמר עונש חילול שבת לפני סיני.
ממש"כ בתחילת דבריו שאין להחשיב יציאה זו לחילול שבת משום
ש"עדיין לא נאמר עונשה עד סיני" מבואר שסובר דאף שעברו ישראל על
א' מל"ט מלאכות כשיצאו ללקוט )אפשר דר"ל איסור הוצאה במה
שהוציאו כליהם( מ"מ לא נחשב זה לחילול שבת כ"כ שהרי לא נאמר עונש
חילול שבת עדיין .אמנם מיד אח"ז הוא מוסיף "ואפילו נאמר עונשה וכו'"
ועפ"ז הוא מציע תירוץ שני דלא עברו על שום מלאכה ביציאתם שהרי לא
לקחו עמהם כלום ולא הענישן הכתוב אלא משום שלא האמינו לדברי
משה שהזהירן שלא לצאת ,ומשמע שבתירוץ שני סובר שכן נאמר עונש
חילול שבת קודם סיני .נמצינו למדין ,שמילתא דא לא ברירא להר"ש ואין
ולאו ורפיא בידיה.

התאריך המדוייק של מעשה מקושש לפי רבנו הלל  -כ"א אייר
ויש לעיין לפי גירסת רבנו הלל בספרי" ,ובשניה חיללו" )דהיינו
"בשנה שניה" וכנ"ל( ,מתי בדיוק בשנה שניה אירע מעשה המקושש.
עיין בהמשך דברי הר"ש שם שהקשה סתירה על הספרי מהא
דאיתא בספרי זוטא שמעשה המקושש היה בשנה ראשונה בכ"א לחודש
השני .וכתב ליישב ,וז"ל" :ומתרצין שנה שניה היה בפרק שנצטוו על השבת
בשנה ראשונה אישתקד .ותדע שכן הוא כי במכילתא תניא נצטוו על
השבת בכ"ב לחודש והשתא אם מקושש היה בשנה ראשונה בכ"א לחודש
א"כ הקדים מעשה שלו קודם שנצטוו על השבת".
כלומר ,שלפי גירסת רבנו הלל ,כוונת הספרי במש"א "שלא שמרו
שבת אלא שנה ראשונה ושניה ]היינו בשנה שניה[ חללו" ,היא שמשעה
שנצטוו על השבת לראשונה בפרשת המן לא חיללו את השבת למשך זמן
של שנה ,ואז בשנה בשניה בהגיע בערך אותו התאריך שבו נצטוו על
השבת בשנה הקודמת אירע מעשה המקושש .וידוע שהתאריך שנצטוו על
השבת בשנה ראשונה היה בכ"ב באייר )כי הגיעו למדבר סין בט"ו באייר
כמפורש בקרא ולמחרתו ביום א' התחיל המן לרדת הרי שיום השבת
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שאחר זה שעליו כתוב "וישבתו העם ביום השביעי" היה בכ"ב באייר(,
נמצא ששבת של המקושש היתה שנה אחר זה פחות יום אחד ,וסובר הר"ש
שזוהי ג"כ כוונת הספרי זוטא במש"א שמעשה המקושש היה בכ"א לחודש
השני ,דר"ל בשנה השניה.

42

הערה ממש"א חז"ל שר"ח ניסן של שנה שניה חל ביום א'
אולם ,אין הדברים ברורים לענ"ד ,דהנה מקרא מלא מצאנו
בפרשת בהעלותך שנסעו מסיני בעשרים לחודש השני )במדבר י:יא( ,ולפי
דברי הר"ש שמעשה המקושש אירע בכ"א באייר בשנה שניה בהכרח
נצטרך לומר שיום נסיעתם ,דהיינו עשרים באייר ,חל בערב שבת ,ולמחרת
בשבת אירע מעשה מקושש.
ויש לעיין בזה ממש"א חז"ל )שבת פז (:שר"ח ניסן של שנה שניה
היה ביום ראשון )ש"ראשון למעשה בראשית" הוא אחד מן ה"עשר עטרות"
של אותו "יום השמיני" כמבואר שם בברייתא( ,ולפ"ז בלתי אפשרי שיחול
כ' לחודש אייר בע"ש ממ"נ ,בין אם ניסן של שנה שניה היה חסר בין אם
היה מלא ,שאם היה חודש חסר של כ"ט יום נמצא שר"ח אייר חל ביום שני
ועשרים בחודש חל בשבת עצמו ,ואם היה חודש ניסן מלא של ל' יום אז חל
ר"ח אייר בשלישי וחל עשרים של אייר בראשון ,נמצא שהשבת הסמוכה
לנסיעתם היא או כ"ז באייר או כ"ו באייר וממ"נ אין זה כ"א באייר ,וצ"ע.
ואולי דמדרשים חלוקים הם ולדעת הספרי זוטא צ"ל שעשרים
באייר חל בע"ש ור"ח ניסן שלפניו שבו הוקם המשכן חל בע"ש )דלפ"ז אם
היה ניסן מלא שפיר יחול ר"ח אייר ביום ראשון וכ"א בו בשבת( ,ולא היה
"ראשון למעשה בראשית" אלא "ראשון ליום בריאת אדם" ,וצ"ע.

43

 42בהא דראוי למנות שנה מציווי דאלוש ולא מציווי דמרה ,יש לומר כאחת מהדרכים שנתבארו
בחלק הראשון של מאמרנו "בין מרה לאלוש" .וקרוב לומר שהר"ש הולך בעקבות כמה מבעלי
התוספות שכתבו דשכח משה למסור לישראל מצות השבת עד הגיעם לאלוש ,וכמו שהבאנו למעלה
בשם הריב"א והאו"ז ור' חיים פלטיאל ועוד .שוב מצאתי שכ"כ ג"כ התוס' הרא"ש על דברי הגמ'
ד"אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה" )שבת קיח .(:ואף שנתקשינו מאוד להבין סיבת שכחה זו,
מ"מ רואים שכך נקטו הרבה מבעלי התוספות ,וא"ש בפשיטות מה שהספרי התחיל למנות שנה
ראשונה ששמרו את השבת מאלוש ולא ממרה.
 43אגב ,בשיטת רבנו הלל הנ"ל ע"ע בפירוש "ענף הלל" )להג"ר שכנא קולוציצקי זצ"ל( מה
שציין ,ובמיוחד מה שמביא דברים מענינים מפירושם של בעלי התוספות המובאים במושב זקנים
עה"ת ,ואכמ"ל.
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דעת המדרש שלא נענשו ישראל עד שנשנו המצוות באהל מועד
שוב התבוננתי שעיקר נידון זה מתי נתחדש עונש חילול שבת
תלוי ג"כ בנושא יותר רחב ,והוא דמשמע מכמה מדרשים שבכלל לא נענשו
ישראל על מצוות התורה עד שנשנית התורה באהל מועד .וז"ל המדרש
ויקרא רבה פרשה א פיסקא י )וע"ע במדרש שה"ש פרשה א' בסוף פיסקת
"כתפוח"(" :מאהל מועד ,א"ר אלעזר אע"פ שנתנה תורה סייג לישראל
מסיני לא נענשו עליה עד שנשנית באוהל מועד ,משל לדיוטגמא ]מגילה
שכתובים בה גזרות המלך על בני המדינה )מתנות כהונה([ שהיא כתובה
ומחותמת ונכנסה למדינה אין בני המדינה נענשים עליה עד שתתפרש להן
בדימוסיא של מדינה ]מקום ששם נעשים ענינים של כלל המדינה )פי'
מהרז"ו לבראשית רבה סוף פרשה פ"ד([ ,כך אף על פי שנתנה תורה
לישראל מסיני לא נענשו עליה עד שנשנית להם באהל מועד ,הה"ד )שה"ש
ג'( עד שהביאתיו אל בית אמי וגו' ,אל בית אמי זה סיני ,אל חדר הורתי זה
אהל מועד שמשם נצטוו ישראל בהוראה".
מבואר מדברי המדרש דעל כל מצוות התורה לא היו ישראל
נענשין עד לאחר שהוקם המשכן באהל מועד .לפי שיטה זו הדבר פשוט
דלא משכח"ל עונש על חילול שבת לפני סיני.

44

לפי שיטת המדרש הנ"ל צריכים לפרש דמעשה המקושש אירע
בשנה שניה אחר הקמת המשכן  -או אחר מעשה המרגלים כמשמעות סדר
הפסוקים )וכדעת הרמב"ן והמדרש המובא בתוס'( או מיד לאחר נסיעתן
מסיני וכפירושו של רבנו הלל בדעת הספרי .לעומת זה ,לפי הגירסא שלנו

 44דברי המדרש לכשעצמם סתומים הם ,דמה טעם לא היו נענשים קודם שנשנית התורה באהל
מועד ,ומה היא כוונת המשל מדיוטגמא שנכנסה למדינה שאין נענשין עליה בני המדינה עד
שתתפרש להן בדימוסיא של מדינה ,דאם ר"ל דאין להעניש עד שיתפרש עונש העבירה ועד שנשנית
התורה באהל מועד לא נתפרשו לישראל פרטי ד' מיתות של תורה ,הרי בלא"ה לא שייך להעניש
דאין כאן התראה למ"ד דבעינן שיודיעוהו באיזו מיתה הוא חייב .ועכ"פ אם נפרש כנ"ל י"ל דשאני
עבירה שנתפרשה עונשה דע"ז שפיר נענשין ולפ"ז אי נימא שכבר נאמר לישראל שהמחלל שבת
במיתה אפשר דסגי בזה דלא שייך ע"ז המשל של המדרש .אמנם אפילו אם נפרש ענין המדרש כנ"ל
דבעינן שיתפרשו בפירוש עונשי המצוות י"ל דכל מצוות התורה הן חטיבה אחת ואי אפשר להעניש
על שום אחד מהם עד שנתפרש עונש כולם ,וא"כ אכתי אין מקום לעונש חילול שבת לפני סיני.
)ועי' לקמן מה שהבאנו בשם מהרי"ל דיסקין (.וכל שכן אם נפרש שכוונת המדרש אינה בנויה על
הצורך לפרש עונשי התורה אלא על החשיבות של אהל מועד שדומה לדימוסיא של מדינה שמסדרת
צרכים היומיומיים בכל הקשור להנהגת המדינה ,א"כ פשוט דלא שייך להעניש בפועל על חילול
שבת קודם מתן תורה.
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בספרי דמשמע שמעשה המקושש היה בשבת שניה ממש )ולפני מתן
תורה( נצטרך לומר או שהספרי חולק על המדרש וסובר דשפיר היו
נענשין קודם שנשנית התורה באהל מועד או שסובר הספרי דעונש
המקושש היה הוראת שעה .שוב מצאתי שכ"כ בפירוש יפה תאר על
המדרש שמה שנענש המקושש היה בגדר הוראת שעה.

45

דעת הגו"א שהמקושש חטא בשנה א' וקיבל את עונשו בשנה ב'
כדאי להזכיר כאן שיטתו המיוחדת של המהר"ל ביחס למקושש,
והיא שחטאו היה בשנה ראשונה אבל לא קיבל את עונשו עד שנה שניה.

46

בטעם הדבר כותב מהר"ל )בגור ארי' ס"פ אמור( ביאור נפלא,
וז"ל" :שהקב"ה כל זמן היותם בהר סיני לא רצה שיומת המקושש שלא יהיו
מתעסקין במיתה ,שכל זמן שהיו ישראל בהר סיני אחר שקבלו את התורה
היה זמן שמחה כאדם הנושא אשה כדכתיב ושימח את אשתו אשר לקח,
הכתוב אומר שישמח את אשתו שנה אחת ,והקב"ה לקח את ישראל אליו
והיה דומה בהר סיני לחתן שקדש אשה ,וזהו שפירש רש"י אצל נדב
ואביהוא שאו את אחיכם מאת פני הקודש כאדם האומר העבר את המת
מאת פני הכלה כו' ולפיכך לא רצה הקב"ה שיהיו מתעסקין במיתתו של
מקושש אע"ג דכתיב באבוד רשעים רינה מ"מ שמחה אין כאן ,וישראל
שהיו אצל הר סיני שנה אחת חוץ מעשרה ימים מיעוטו של חודש וכל זמן
שהיו ישראל אצל הר סיני לא רצה שיומת כי השנה הזאת היה זמן שמחה
להקב"ה עם ישראל ,וכן כשיצאו ממצרים שבאו לקבל תורתו הכל היה זמן
שמחה ולא רצה לערב בם מיתה".

47

 45ומלשון היפ"ת מבואר שהוקשה לו ג"כ מעונש המקלל ,והיינו לפי מה דמשמע בספרי
שהמקלל והמקושש היו בפרק אחד ,ונמצא ששניהם נענשו בשנה הראשונה.
 46עפ"ז הוא מיישב מש"א חז"ל שלא הניחו המקלל עמו דמשמע שגם המקלל היה באותו
הפרק ואילו ממדרשים אחרים משמע שחטא המקלל היה בשנה שניה ,ולהנ"ל מיושב די"ל שבשעה
שחטא המקלל בשנה שניה היה המקושש עדיין במשמר .אלא דאכתי קשה על דבריו ממש"א בתו"כ
"ויביאו אותו אל משה  -ולא הביאו המקושש עמו" דמשמע שגם חטאם היה באותו פרק ,ולפ"ז לא
הועיל כלום בתירוצו ,וצ"ע.
 47לפי דעת מהר"ל שלא נענש המקושש עד שנה שניה לאחר שהוקם המשכן אולי ניתן להתאים
שיטת המדרש עם גירסת הספרי שלפנינו ,ולומר שאע"פ שחטא לפני הקמת המשכן שפיר אפשר
להענישו אח"כ .אמנם כל זה תלוי לכאורה בהבנת המשל שהובא במדרש כטעם שלא היו נענשין עד
אחר שנשנו המצות באהל מועד " -משל לדיוטגמא שהיא כתובה ומחותמת וכו' אין בני המדינה
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קושיא על המדרש מהריגת עובדי העגל בסייף בפקודת משה
עד דאתינא לדברי המדרש הנ"ל שלא נענשו ישראל על המצוות
עד אחר הקמת המשכן ,יש להזכיר מה שקשה בזה ממה שנדונו חלק
מעובדי העגל במיתת סייף ע"י ב"ד של משה וכמו שמביא רש"י בפרשת כי
תשא )לב:כ( שג' מיתות נדונו שם עדים והתראה בסייף כמשפט אנשי עיר
הנדחת וכו' .וע"ע בסוגיא דיומא )סו" (:איתמר רב ולוי חד אמר זיבח וקיטר
בסייף נישק במיתה שמח בלבבו בהדרוקן ,וחד אמר עדים והתראה בסייף
עדים בלא התראה במיתה לא עדים ולא בהתראה בהדרוקן" .הרי להדיא
שנדונו ונענשו ישראל על חטא ע"ז גם קודם הקמת אהל מועד ,וזהו
לכאורה דלא כדברי המדרש .
כמו כן תקשי מזה על דעת מהר"ל שכתב דמשך שנה הראשונה
היה נחשב זמן של שמחה ולכן לא רצה הקב"ה שיתעסקו במיתתו של
המקושש .אמנם לפי דעת מהר"ל יש ליישב דדוקא במקושש שהיה אדם
יחיד וגם חטאו היה בגדר "חטא פרטי" היה אפשר להמתין מלהענישו עד
עבור זמן של שמחה משא"כ חטאם של עובדי העגל שהיה נחשב כ"חטא
כללי" והיה גלוי לפניו ית' שקבלת העונש של החוטאים היתה מעכבת
בכפרת הכלל כולו ,שפיר נענשו תיכף ומיד על חטאם .
אמנם מדברי המדרש משמע שמה שלא נענשו ישראל קודם
שנשנית התורה באהל מועד הוא כלל בפנ"ע ,בלי זיקה לטעמו של המהר"ל
שלא לערבב את השמחה של "שנה ראשונה" ,ולפ"ז אכתי תקשי דאיך
נידונו בסייף כאנשי עיר הנדחת קודם שהוקם אהל מועד.

דעת רש"י ביומא שעובדי העגל נדונו בסייף כדין ב"נ
ועי' ברש"י ליומא )סו (:שפירש טעם אחר למיתת סייף של עובדי
העגל ,וז"ל )בד"ה זיבח וקיטר(" :וכאן בסייף שעדיין לא נתפרשו להן ארבע
מיתות בית דין ונידונו במיתת בני נח שכל מיתתן בסייף כדאמרינן

נענשין עליה עד שתתפרש להן בדימוסא של מדינה" .בפשטות כוונת המשל היא שחטא שנעשה
טרם שנתפרשו החוקים בדימוסיא של מדינה אינו ראוי לעונש לעולם .ואולי נפרש ענין המשל ע"פ
דרכו של מהר"ל שגם במלכותא דארעא ישנה תקופה מסויימת של חדוה בראשית ממלכתו של מלך
חדש שאז אין מבצעין שום עונשין לעוברי עבירה אלא דאפשר לפעמים שיותן אחד במאסר במשך
זמן זה כדי להענישו אח"כ ,ודו"ק.
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בסנהדרין" .מבואר שטרם נתפרשו ארבע מיתות ב"ד היה שייך לדון עוברי
עבירה במיתת סייף של דיני ב"נ.
ובמהרש"א )ח"א שם( השיג על רש"י ,וז"ל" :והוא דחוק כיון דהיה
זה אחר מתן תורה ולא היו בני נח וכו'" .ונראה שהמהרש"א הבין בדעת
רש"י שהיה דן אותם ממש כב"נ ,ולכן תמה דהיה להם כבר דין ישראל.

48

עוד מבואר בדברי מהרש"א דשפיר היה אפשר להענישן בתורת
ישראל גם לפני הקמת המשכן .אמנם עיין ברש"ש שתמה על מהרש"א
מהא דאיתא במדרש דאף לאחר שניתנה תורה לא נענשו עד שנשנית
באהל מועד .ובפירושו למדרש כתב הרש"ש ,וז"ל" :והא דאמרינן זבח וקטר
בסייף כו' היינו משום דאף ב"נ נצטוו על עבודת כוכבים וכל מיתתן היתה
בסייף כדפירש"י שם" .משמע שהוא מפרש ג"כ בכוונת רש"י שהיה משה דן
אותם בדיני ב"נ ממש דאי מדיני ישראל לא היה יכול להענישן לפי דעת
המדרש שקודם הקמת אהל מועד לא היו נענשין בדיני ישראל .היוצא מזה,
שלגבי אזהרות שניתנו לב"נ היה עדיין אפשר להענישן מדיני ב"נ גם לאחר
מ"ת עד שעת הקמת המשכן והוא חידוש גדול.
ואלולא דמסתפינא היה נראה להעמיס כוונה אחרת בדברי רש"י
ביומא ,דלעולם היה דן אותם בדיני ישראל מכיון שכבר נתפרש להם
שהעובד ע"ז במיתה וכמש"כ "זובח לאלהים יחרם" ,וממילא היה הדין נותן
שעד שניתנו להם פרטי מיתות ב"ד היתה מתפרשת מצות "יחרם" במיתת
סייף שהיא המיתה שנתפרשה לב"נ 49.כך היה נראה לבאר.
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 48ובמהרש"א הקשה עוד שאף אם לא ידע משה באיזו מיתה לדונם היה לו לשאול כמו שעשה
במקושש .השוואה זו למקושש יש לדחות לפמש"כ התוס' בפ' יש נוחלין )קיט .ד"ה שנאמר(
דנסתפק משה אם לדונו בחנק דסתם מיתה האמורה בתורה בחנק או לדונו בסקילה דדינו כע"ז .וכל
זה לאחר שכבר נתפרש עונש ע"ז אבל טרם נתפרש אפשר לדונו בסייף .ועי' בגבורת ארי בסוגיא
דיומא שם.
 49כעין זה ראיתי בתורה שלימה במילואים לחלק י"ז סימן י"א ,אלא שהרחיק לכת לדון ע"פ
דברי רש"י הנ"ל לגבי האפשרות שיחולו שינויים בצורת המצוה במשך ארבעים שנה של המדבר גם
לאחר נתינתה בסיני ,ומביא בזה כמה דוגמאות .ויש בדבריו כמה נקודות הראויות לבירור נוסף,
ואכמ"ל.
 50ופשוט דאין להקשות מכח דברי רש"י על השערתנו דלא נאמר עונש למחלל שבת עד סיני
דלמה לא יתחייב לפני מ"ת בעונש של סייף כדיני ב"נ ,דפשוט דלא שייך זה אלא בע"ז שכבר
נתפרש להם שעונשו במיתה כמש"כ זובח לאלהים יחרם )וזה נאמר להם בפרשת משפטים סמוך
למ"ת( ממילא הוי דינו בסייף כב"נ )ולמאן דמצריך התראה מפורשת באיזו מיתה הוא נהרג צ"ל
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ולפמשנ"ת בכוונת רש"י שנדונו בדיני ישראל שיהרגו במיתת סייף
שכבר נתפרשה להם בדיני ב"נ אולי י"ל דלא תקשי קושיית הרש"ש דאיך
היו נענשין קודם הקמת אהל מועד ,די"ל שדברי המדרש אמורים לגבי
עבירות שאינן שייכות לב"נ שהן נחשבות בגדר "לא נתפרשו עונשן" עד
הקמת המשכן משא"כ בעבירות השייכות לב"נ אולי נחשב כאילו כבר
נתפרשו "בדימוסי' של מדינה" ושפיר נענשין במיתת סייף קודם הקמת
המשכן.

דעת הרמב"ן שהריגת עובדי העגל היתה בגדר הוראת שעה
ובדבר הריגת עובדי העגל בסייף ,עי' רמב"ן בפירושו עה"ת )שמות
לב:כז( שכתב דהריגתם ע"י בני לוי היתה על דרך מש"א שאם אי אתה יכול
להמיתו במיתה האמורה בהם אתה יכול להמיתו בכל מיתה שתוכל .ואח"ז
כתב ,וז"ל" :והנה זה הוראת שעה לקדש השם ,שלא היתה בהם התראה ,כי
מי התרה בהם ,אבל היו בני לוי מכירים באלו הנהרגים שהם היו
עובדיו".

51

לפי דברי הרמב"ן שהריגת עובדי העגל בסייף היתה בגדר הוראת
שעה פשוט דלא תקשי מזה על דעת המדרש שלא נענשו ישראל על
המצוות לפני הקמת אהל מועד שכל זה הוא מדין תורה ושאני עובדי העגל
שנהרגו בתורת הוראת שעה.

חילוק בין מצוות פרטיות למצוות השקולות ככל התורה
ובעיקר הקושיא על המדרש מהריגת מקושש ומהריגת עובדי
העגל ראיתי ישוב על זה בפירוש "אור המדרש" על מדרש רבה ,וז"ל" :כי
לא נענשו דוקא על מצוות פרטיות ,אבל עבודה זרה שהוא עוקר את כל
יסוד התורה נענשו עליה שהרי התורה ניתנה להבדיל את ישראל מכל

דשפיר מצי להתרות בסייף שזהו דינו כ"ז שלא נתפרשה מיתה אחרת( משא"כ בעבירות שלא נתפרש
עדיין שיש עונש לעושה אותן במזיד כגון מלאכה בשבת פשוט דלא שייך לדונו לא בסייף ולא בשום
מיתה עד שיתפרש שיש עונש בדבר) .ואולי יש להוכיח לפ"ז שהיה לבנ"י דין ישראל לפני מ"ת שאם
היה דינם כב"נ היה צריך להיות הדין שאזהרתן זו היא מיתתן כמו ב"נ ,ועיין(.
 51עוד כתב שם שלמ"ד עדים והתראה בידי אדם צ"ל שהביאום לב"ד ושפיר הרגו אותם
בסקילה ,ומשמע לפ"ז דשפיר נתפרשה להם פרטי מיתות ב"ד .אלא שבלא"ה כבר הקשה הפנים
יפות על הרמב"ן )וכמו שמציין שם הרב שעוועל( דלא משמע כן מסוגיא דיומא.
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האומות ,ולכן גם נענש המקושש בסקילה על חילול שבת ,כיון שהיא מצוה
כללית  ...והיא שקולה כעבודה זרה כמ"ש שאיסור ע"ז ושבת כי הדדי
נינהו ,ומבדילה בין ישראל לאומות שהגויים אסורים לשמרה והיא
מיוחדת לישראל לבדם וכו'" ,ע"ש.

שיטת מהרי"ל דיסקין בביאור "שבת שניה" של מקושש
בקשר לכל האמור ,יש לציין דבר חדש שראיתי בפירושו של
מהרי"ל דיסקין עה"ת )ריש פרשת קרח( שהעלה שהשעה שמאז היה
אפשר להעניש את ישראל על מצוות התורה היא שעת נסיעתם מסיני
בשנה שניה ,משום שאז נשלמה לימוד אזהרת העונשין של ב"ד על מצוות
תורה .ע"פ הנחה זו הוא מציע פירוש חדש בכוונת הספרי )בלי לשנות
הגירסא מ"שבת שניה" ל"שנה שניה"( שמש"א "שבת שניה" ר"ל מעת
נסיעתם מסיני בעשרים לאייר בשנה שניה )כמסופר בפ' בהעלותך ט:יא(.
כדאי להעתיק את לשונו בזה" :דהנה המקושש אע"ג דכתיב אחר
המרגלים הנה בוודאי אין יכולין לומר כן ,כיון דאמרינן דבשבת שניה בא
זה וחללה ,ואי אמרינן אחר המרגלים מה שייך הלשון שבת שניה ,וע"כ
צ"ל דהמקושש היה קודם המרגלים ,ומה פי' בשבת שניה היינו אחר
שנישנית באהל מועד ושם הוזהרו על העונשין על כל העבירות ,ועד כ'
אייר מסתמא השלים כל העונשין ,דאז התחילו לנסוע לא"י והתורה לא
נתנה אלא במדבר ובודאי השלים כולו ,וכן משמע בספרי דהעונשין נאמרו
אח"כ ולא היו עדיין מוזהרין כ"כ אפילו על המזידות וזהו הפי' שבת שניה
פי' מעת שהוזהרו על העונשין בא זה וחללה במזיד.
נמצינו למדין שבין לפי פירושו של רבינו הלל בדעת הספרי
)שגרס "שנה שניה"( בין לפי פירושו של מהרי"ל דיסקין ,אירע מעשה
המקושש זמן קצר אחר נסיעתם מהר סיני בכ' באייר של שנה שניה .לפי
רבינו הלל )שגרס בדברי הספרי "ובשניה חללו"( היה זה בשבת הראשונה
לנסיעתם ביום כ"א אייר שהוא באותו פרק שנצטוו על השבת בשנה
הקודמת )דהיינו בכ"ב באייר( .לעומת זה ,לפי מהרי"ל דיסקין אירע זה לא
בשבת ראשונה משנסעו אלא בשבת שאחריה והיא "שבת שניה" לנסיעתם
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מסיני .אולם לדברי שניהם לא אירע מעשה המקושש אחר מעשה
המרגלים כסדר הפסוקים בפרשת שלח ,אלא כמה חדשים לפני זה.

52

ומסופקני לדעת מהרי"ל דיסקין שלא נשלמה להן ידיעת העונשים
עד כ' אייר של שנה שניה אם היו נענשין על עבירות יחידות לאחר
שנתפרש להן דינן או שנאמר דעד שנתפרש העונש של כולן לא היו נענשין
על שום א' מהן.

53

כ .בסיני נתחדשה מצות שבת שנוהגת לדורות כמצוה של תורה
עוד יתכן שייחודה של מצות שבת של סיני מתבטאת בזה
שהמצוה שניתנה לפני סיני לא היתה נחשבת כ"מצוה של תורה" אלא כעין
מצוות שניתנו לב"נ .המקור לגישה זו נמצאת בדברי מהר"ל בגו"א )פרשת
בשלח( שנקט כן בפשיטות לגבי מצות שבת של מרה ,אלא שהוא סובר
שבזה יפה כחה של שבת דאלוש משבת דמרה במה שחל שם "מצוה של
תורה" על מצות שבת של אלוש ,ע"ש .ויש מקום לבעל דין לומר שמצות
שבת של מרה ושל אלוש לא היתה נחשבת כ"מצוה של תורה" ולא חל שם
זה עד מצות השבת שניתנה סיני .אפשר למצוא סמוכים ליסוד זה מדברי
הרמב"ן בסה"מ שהבאנו לעיל שהשווה המצוות של מרה למצוות ב"נ
שאינן מצוות פרטיות אלא מצוות כלליות .ויתכן שנכלל בדברי הרמב"ן ג"כ
עיקר יסוד הנ"ל שהמצוות של מרה גדרן כמצוות ב"נ.

54

בביאור המושג "מצוות של תורה" ,הרחבנו את הדיבור בחלק
הראשון של מאמרנו" ,בין מרה לאלוש" )אות ח( .הזכרנו שם את דברי

 52אגב ,אזכיר מה ששמעתי פעם להציע עוד תאריך ל"שבת שניה" של מקושש ,והוא השבת
השניה להקמת המשכן .ולפי המבואר בגמ' שבת פז :שר"ח ניסן של שנה שניה היה ביום ראשון הרי
יוצא ששבת שניה היא יום י"ד בניסן שבו הקריבו קרבן פסח .ולע"ע לא ראיתי במפרשים מי שיבאר
דברי הספרי עד"ז.
 53ואי נימא דשפיר היו נענשין על אותן העבירות שנתפרש להן העונש א"כ היה מקום ליישב
מש"כ רש"י בחומש שעובדי העגל נדונו בסייף כמשפט אנשי עיר הנדחת ,די"ל דשפיר נודעו להם
כבר משפט אנשי עיר הנדחת .ובכלל יש לעיין איך להתאים דברי מהרי"ל דיסקין עם שיטת המדרש
שתלה הדבר ב"אהל מועד".
 54אולם ,טפי מסתברא לפרש שכוונת הרמב"ן היא רק ש"צורת" הציווים דמרה היתה באופן
כללי דוגמת מצוות של ב"נ ולא שגדרן כמצוות ב"נ ממש ,ובפרט לפי ההסבר שהובא בפנים
שמצוות של ב"נ ושל מרה אין שורשן בקדושת ישראל .ועי' במש"כ במאמרנו "בענין המצוות
שניתנו במרה" )אור המזרח ,ניסן תשס"ג( לפרש בדעת הרמב"ן בפירושו עה"ת שהפרשיות של מרה
מישך שייכו לקדושת ישראל.
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הרמב"ם בפירוש המשניות )בפרק גיד הנשה( שאף המצוות שניתנו לפני
מ"ת אנו מקיימים היום רק מחמת הציווי דסיני ,והסברנו שהמצוות שלפני
מ"ת לא היו שייכות לחלות שם קדושת ישראל ולכן לא היו יכולות לחייב
לדורות מכח עצמן ,ולזה נצרך ציווי חדש בסיני הנעוץ בקדושת ישראל
בכדי לחייב לדורות .לפמשנ"ת עתה שבזה חלוקה מצות שבת של קודם
מ"ת למצות השבת של סיני ,יוצא לנו שמצות שבת שלפני סיני לא נבעה
מקדושת ישראל ולכן לא היתה יכולה לחייב לדורות ,ורק מכח מצות שבת
של סיני ששורשה בקדושת ישראל נתחייבנו בשמירת שבת לדורות.

55

עוד הערנו למעלה שצריכים להוסיף בזה נופך עמוק ,והוא דעד
כאן לא שמענו שאין בכוחה של מצות שבת של מרה לחייב לדורות אלא
בשעתה כלומר ,בעת שניתן הציווי במרה .אמנם מכיון שקבעה תורה
בדברות שניות "שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך" ובאה ע"ז הקבלה
"כאשר צוך במרה" ,נמצא שהתורה תלתה בפירוש שמירת שבת לדורות
עם מצות שבת של מרה ללמדנו דגם אחר סיני לא ניתק לגמרי הקשר
להציווי דמרה ,ומכאן והלאה שפיר נצטוינו גם מחמת הציווי דמרה ,
והדברים עמוקים .וכעין זה מבואר בפחד יצחק להגר"י הוטנר זצ"ל 56.כן
הבאנו דברי הגרי"ד סולוביצי'ק זצ"ל )בשיעורים לזכר אבא מרי ז"ל( לבאר
מה שמצאנו במכילתא שנכתבו המצוות של מרה ב"ספר הברית" שעליו
נכרתה הברית של מתן תורה ,דבזה גופא נהפכו ציווים אלה כחפצא של
תורה ,ע"ש.
עוד הארכנו למעלה לברר עד היכן ניתן לומר שהמצוות שנצטוו
בהן ישראל לפני מ"ת  -בין המצוות של מרה )והשבת בכללן( בין המצוות
הכתובות בפרשת החודש הזה לכם )כגון ק"פ ,אכילת מצה ,תפלין(  -נבעו,

 55שוב ראיתי בבית האוצר ערך אבות )סק"ז וסקי"ג ועוד( שדן בכמה מענינים אלה ע"פ דרכו,
ע"ש .וע"ע בשו"ת משפטי עוזיאל )שאלות הזמן סימן כ"א( שכתב בתוך דבריו" :כי מצות השבת
במרה הואיל ולא נכתבה בפירוש בתורה ככל המצוות לכן אין דינה כמצות התורה לכל ישראל מפי
הגבורה ,וכן מצות השבת בפרשת המן לא נאמרה אלא לשעתה וענינה ללקיטת המן והכנתו ליום
השבת שלאחריו ,ולכן אין לה ערך של מצוה לדורות אלא מיום נתינה בסיני וכו'" ,ע"ש .והדברים
מתאימים מאוד עם משנ"ת בפנים.
 56ראה פחד יצחק לשבועות מאמר י"ב ,ובפחד יצחק אגרות וכתבים )נ"ו( .ועי' במה שצידדנו
למעלה להשוות ענין זה למצות מילה שנצטוינו אחר מתן תורה להימול "כמו שמל אברהם אבינו"
)כלשון הרמב"ם שם( ,או למה שנצטוו ב"נ אחר מתן תורה לשמור ז' מצוות שנצטוו בהן מתחילה.
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או לא נבעו )לכה"פ בשעתן( ,מחלות שם קדושת ישראל ,והבאנו בזה כמה
מקורות יסודיים בנידון .לכן אין צורך לכפול את הדברים כאן.

דברי האור זרוע שציווי השבת שלפני מתן היה נחשב כמצות ב"נ
לשם השלמת הענין ,יש להעתיק כאן דברי האור זרוע )הלכות
ערב שבת( שמבואר להדיא מלשונו שמה שנצטוו על השבת קודם מתן
תורה היה בגדר מצות בני נח ,ועפ"ז הוקשה לו דהיה ראוי לחייב גם ב"נ
במצות השבת כדין מצוה שנאמרה לב"נ וחזרה ונשנית בסיני דלזה ולזה
נאמרה.
וז"ל" :באותה שעה הזכיר משה ששכח לומר פרשת שבת שאמר
לו הקב"ה כיון שבאו ואמרו לו שלקטו לחם משנה נזכר משה ואמר להם
הוא אשר דבר ה' 57.הרי למדנו ששבת נאמרה לבני נח שכל זמן שלא קבלו
ישראל את התורה נקראו בני נח ונשנית בסיני כדכתיב בעשרת הדברות
זכור את יום השבת לקדשו ,מעתה י"ל שעכו"ם מוזהרים על השבת
דאמרינן פרק ארבע מיתות בסנהדרין א"ר יוסי בר חנינא כל מצוה
שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני לזה ולזה נאמרה ,וא"כ תקשי הא בההיא
שמעתא אמר ר' שמעון בן לקיש עכו"ם ששבת חייב מיתה שנאמר יום
ולילה לא ישבתו אדרבה מצווה הוא על השבת מדרבי יוסי בר חנינא .מיהו
י"ל דלסימן מילתא בעלמא איתמר כי הלכותיה לא נאמרו כ"א בסיני והכי
אמרינן התם גבי מילה ושאר מצות".
למדנו מדברי האו"ז שכל זמן שלא קבלו ישראל את התורה היה
דינם כבני נח 58,ונמצא שמה שנצטוו על שבת לראשונה קודם סיני היה

 57תחילת דברי האו"ז אמורים לגבי מש"א חז"ל שמשה שכח לומר לישראל פרשת השבת עד
שבאו אליו הנשיאים ושאלוהו אודות ירידת לחם משנה בששי ואמר להם משה "הוא אשר דבר ד'
שבתון שבת קודש לד' מחר" ,ומפרש האו"ז ששכח משה לא רק פרשת לחם משנה שנאמרה לו
בתחילת השבוע אלא גם פרשת השבת שנצטוה עליה במרה .שיטה זו נזכרת בדברי עוד ראשונים,
וכמו שהבאנו בתחילת מאמרנו )"בין מרה לאלוש" ,אות ב( ,ושם נתקשינו מאוד בהבנת הדברים.
 58כן משמע ג"כ ברש"י סנהדרין )פב .ד"ה בת יתרו מי התירה לך " -וכשנתנה תורה כולן בני נח
היו ונכנסו לכלל מצות"( ,וברש"י בעבודה זרה )נא .ד"ה לבני נח " -כל זמן שלא ניתנה תורה אף
ישראל נקראו בני נח"( .לעומת זה ,מרש"י יבמות )מו .ד"ה באבותינו שמלו( משמע שיצאו מכלל
ב"נ משעת יציאת מצרים )ז"ל שם" :כשיצאו ממצרים ויצאו מכלל בני נח לקבל התורה ולקבל פני
שכינה"( .וכבר דשו רבים בנושא זה ,ראה למשל בארוכה בבית האוצר ערך אבות ,ובתורה שלימה
שמות עמ' פ"ב-צה .ועוד.
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בגדר מצות ב"נ ואח"כ נשנית המצוה בעשרת הדברות .ועפ"ז הקשה ממה
דאיתא בסנהדרין )נט (:דכל מצוה שנאמרה לב"נ ונשנית לישראל בסיני גם
ב"נ מוזהרים עליה ,ואיך נקטינן שאין ב"נ מוזהרים על השבת ולא עוד אלא
שאסורים לשבות .הרי סמך גדול מדברי האו"ז שמצות השבת לפני סיני לא
היתה חשובה כ"מצוה של תורה" אלא כמצות ב"נ 59וכמו שנתבאר.

ביאור דברי האור זרוע בתירוצו
למרות מה שקושיית האור זרוע ברורה ,תירוצו נראה סתום
מאוד .במיוחד ,יש להבין כוונתו במש"כ "דלסימן מילתא בעלמא איתמר"
דמה ר"ל בזה .וחיפשתי למצוא פתרון ,וראיתי שכבר נתחבטו בזה כמה
מחברים  -הגר"מ כשר זצ"ל ב"תורה שלימה" )מילואים לפ' בשלח סימן כ(,
הג"ר ישראל שציפנסקי זצ"ל בספר שארית ישראל )ח"ב פרק כ"ו אות י"א( ,
)ולהבדיל בחל"ח( הג"ר רפאל משה לוריא שליט"א בספר בית גנזי )ח"ב עמ'
תרלח-תרלט( ,והג"ר אשר וייס שליט"א בספר מנחת אשר עה"ת )ח"ב סימן
כ"ח( .בעלי "תורה שלימה" "בית גנזי" ו"מנחת אשר" )בתחילת דבריו( הבינו
ד"לסימן מילתא בעלמא" ר"ל שבמרה לא נצטוו ישראל כלל במצוות רק
נמסרו להם פרשיות של תורה לשם לימוד ונסיון ,וכדברי הרמב"ן בפירושו
לפסוק "שם שם לו חק ומשפט" ,ע"ש .בעל "שארית ישראל" פירש מליצה זו
ע"פ דברי הרמב"ם בפיה"מ פ"ז דחולין )שהובאו למעלה( שאף המצוות
שקדמו לסיני אין אנו מקיימים היום אלא מחמת הציווי דסיני ,ור"ל שציווי
השבת דלפני הדיבור חסר לו בשם "תורת משה" בכדי לחייב לדורות.
אמנם שני הפירושים נראים דחוקים .על פירוש הראשון קשה
דמהמשך דבריו "כי הלכותיה לא ניתנו וכו' והכי אמרינן התם גבי מילה
וכו'" משמע שגם לפני סיני נצטוו על השבת דומיא דמילה שנשנית בסיני
להלכותיה והיתה נוהגת בפועל לפני סיני) .וכן העיר בעל מנחת אשר שם

 59מעניין שהאו"ז ציטט לעיל בדבריו פסוק "ראו כי ד' נתן לכם השבת" והביא דרש על מילת
"ראו" שאם יאמרו אומות העולם לישראל למה אתם משמרים את השבת הם יכולים להשיב "ראו"
שאין המן יורד בשבת ,ודרש זה נמצא בשמות רבה כאן .והנה במדרש רבה הובא אח"ז דרש על
מילת "לכם" ד"לכם ולא עכו"ם" שמזה למדין איסור גוי ששבת ,ודבר זה לא העתיק האו"ז .ונראה
דלא שייך למעט עכו"ם מפסוק זה אלא אם נאמר שנצטוו ישראל על השבת באלוש כ"מצוה של
תורה" ושכבר היה להם דין ישראל משא"כ לפי המבואר בדעת האו"ז שמצות השבת שלפני סיני
היתה נחשבת בשעתה כמצוה שנאמרה לב"נ אין מקום לדרש זה.
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בסוף הסימן (.עוד קשה לפירוש הנ"ל דלעיל כתב האו"ז שמשה שכח
לגמרי למסור לישראל מצות השבת שנאמרה לו במרה ,וזהו דלא כמש"כ
הרמב"ן שמסר להם פרשיות של תורה במרה בתור לימוד ונסיון 60.ועל
הפירוש השני הנ"ל קשה דכיון שסובר האו"ז שעד מתן תורה היה דינם
כב"נ ממש כדמוכח מקושייתו א"כ פשיטא דלא שייך לחייב לדורות מכח
ציווי כזה .ועוד ,דלמ"ל להאו"ז להזכיר זה לתרץ הקושיא מהסוגיא
בסנהדרין) .וב"שארית ישראל" נראה שהבין שמש"כ האו"ז "דלסימן מילתא
בעלמא איתמר" הוא ענין בפנ"ע ובאמת אינו קשור למש"כ אח"ז בכדי
ליישב קושייתו ,וצ"ע (.סוף דבר ,תחילת דברי האו"ז בתירוצו עדיין צ"ב .
ברם ,איך שתהיה הכוונה בלשון "דלסימן מילתא בעלמא איתמר" ,
ניתן לעמוד על כלל תירוצו של האו"ז )בהא דלא חשיבא שבת כמצוה
שנאמרה ונשנית( ממש"כ בהמשך "כי הלכותיה לא נאמרו כי אם בסיני"
ובמה שהוסיף אח"ז "והכי אמרינן התם גבי מילה ושאר מצות" .כנראה
שהאו"ז מתכוין להא דפריך בגמ' סנהדרין )נט (:אמימרא דר' יוסי ב"ר
חנינא דמצוה שנאמרה לב"נ ונשנית בסיני לזה ולזה נאמרה" ,והרי מילה
שנאמרה לבני נח דכתיב 'ואתה את בריתי תשמור' ונשנית בסיני 'וביום
השמיני ימול' ,לישראל נאמרה ולא לבני נח" ,ומשני "ההוא למשרי שבת
הוא דאתא") .כעין זה שקיל וטרי שם לגבי מצות פו"ר דפריך מהא דנשנית
בסיני בפסוק "לך אמור להם שובו לכם לאהליכם" ומשני דאיצטריך
לאשמעינן דדבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו (.עפ"ז מיישב האו"ז שגם
בשבת י"ל דמה שנשנית בסיני היינו "להלכותיה" וזהו כעין מה דאיתא בגמ'
גבי מילה דלא הוי מצוה ש"נאמרה ונשנית" כיון שהוצרכה תורה לשנותה
"להלכותיה" וממילא דנשאר הדין שאין ב"נ בכלל.

61

 60וב"בית גנזי" תיקן זה קצת באומרו שאין כוונת האו"ז ששכח משה לגמרי ולא הגיד לישראל
במרה שום דבר אודות השבת ,שבוודאי מסר משה להם שם סודות ורמזים גדולים השייכים למעלת
השבת בכדי להרחיב השגתם במצוה זו ,וגם היה בדעתו להזהירם לשמור מצוותיה )כפי השגתם(
ע"ד מה ששמרו האבות את התורה עד שלא ניתנה אלא ששכח ,ע"ש.
 61דע שהסוגיא של "נאמרה ונשנית" היא מן הסוגיות הקשות .עי' בארוכה ביד רמה שם ,וכן
בפירושו של הג"ר ירוחם פישל פערלא לסה"מ לרס"ג עשה לא-לב )ח"א עמ' קעו-קפה (.אגב ,עי'
בתוך דברי הגריפ"פ שם )עמ' קעט ,סוף ד"ה ומלבד( שהזכיר דברי האו"ז הנ"ל ותמה על מה שסובר
שהציווי שלפני מתן תורה היה בגדר ציווי לב"נ מסוגיית הגמ' בהוריות )ח .(.וכבר הבאנו קושיא זו
לעיל בדברינו )אות ח'( ,והזכרנו ביאור חדש בדברי הגמ' שם מבעל "פחד יצחק".
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והנה בהא דנשנית מצות מילה מבואר בגמ' דבא לאשמעינן שהיא
דוחה שבת .אמנם לא נתבאר בדברי האו"ז בשביל איזו הלכות נשנית מצות
השבת בסיני .וקרוב לומר דמכיון שבפרשת המן לא נזכרו אלא הלכות
מועטות )כגון "והכינו את אשר יביאו"" ,את אשר תאפו אפו"" ,אל יצא איש
ממקומו ביום השביעי"( א"כ כל שאר עניני מלאכה )של ל"ט מלאכות וכן
לאו דמחמר ושביתת עבדו ועוד( הן בכלל "הלכותיה" שבשבילן נשנית
מצות השבת בלאו ד"לא תעשה כל מלאכה" .נמצא לפ"ז דהא דנשנית מצות
שבת "להלכותיה" היינו רוב רובן של הלכות שבת ואילו הא דנשנית מצות
מילה הוא רק לגבי הלכה אחת של דחיית שבת .ומ"מ הנימוק בשניהם הוא
אחד ,דבמקום שנכפלה המצוה בכדי ללמד על הלכות נוספות השייכות
לבני ישראל לדורות נשאר הדין דלישראל נאמרה ולא לב"נ.

62

ובאשר ללשון "דלסימן מילתא בעלמא" שנזכר בדברי האו"ז לפני
זה ,אלולא דמסתפינא אמינא דאולי ניתן להגיה במקום "דלסימן מילתא
בעלמא" " -דלשום מילתא בעלמא" ,שכן הוא לשון הגמ' סנהדרין בהמשך
הסוגיא שם בקשר למילה ופו"ר שנשנו להלכותיהן )דלא דמו לגיד הנשה
דלא נשנה בסיני אפילו להלכותיה ואילו "הני איתני לשום מילתא
בעלמא"( .ועפ"ז יבאו כל דברי האו"ז כהוגן כי הכל המשך אחד וכמשנ"ת.

63

כא .בסיני נתחדש קרבן שבת
מדברי הכלבו )מגדולי הראשונים לא נתפרש שמו( יש ללמוד
שהנקודה שניתוספה בסיני היא מצות הקרבת קרבן מוסף .וז"ל הכלבו

 62ונראה שאין לדברי האו"ז הנ"ל ענין עם מה שהארכנו למעלה לברר יסוד איסור מלאכה
בשבת שלפני סיני .דברי האו"ז מתייחסים להא דנשנית מצות שבת בעשרת הדברות וע"ז קאמר
דאיצטריך "להלכותיה" ,דהיינו להזהיר לדורות על כל מה שנכלל )לפי קבלת חז"ל( בלאו ד"לא
תעשה כל מלאכה" .אמנם ,על גדרי מצות שבת שלפני סיני לא דיבר האו"ז כלום ,ויתכן שבאמת
נאסרו אז כל הל"ט מלאכות אף שלא כתוב כן בפירוש בפסוק) .וזהו דלא כהבנת המנחת אשר בסוף
סימן כ"ח שם (.ויש לעיין עוד בזה.
 63ובספר "אור הזרוע השלם" )הוצאת מכון ירושלים ,תשס"א( נדפס בתחילת הספר )עמ' (26
צילום מאור זרוע הגדול כת"י א  -אמסטרדם רוזנטלינה ,ושם מופיע הקטע של האו"ז בהלכות ערב
שבת .והסתכלתי שם ומצאתי שזה שבא בדפוס מילת "דלסימן" אינו ברור כ"כ בנוסחת הכת"י ,ואף
אם הגהתנו של "דלשום" )במקום "דלסימן"( איננה צודקת מ"מ לא רחוק הוא לומר שכוונת
הדברים היא ללשון הגמ' בסנהדרין "דלשום מילתא בעלמא" וכמו שכתבנו .ומי כהחכם היודע פשר
דבר.
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בפירושו לפיסקת "אז מסיני נצטוו עליה"" :אף על פי ששבת נתן במרה לא
נצטוו על קרבנותיה אלא עד סיני" ,וכ"כ בארחות חיים ,וז"ל" :אעפ"י ששבת
נצטוה במרה ,לא נצטוו בקרבנותיה עד סיני" .ומשמע מדברי הכלבו והא"ח
שלשאר מילי שוין מצות שבת שלפני סיני ומצות שבת של סיני.
ונראה שמה שהביא להכלבו והארחות חיים לפרש כנ"ל הוא
משום שפיסקת "תכנת שבת" סובבת בעיקרה על הקרבת קרבן מוסף של
שבת  -וכמו שפותחת "תכנת שבת רצית קרבנותיה" ובהמשך "ותצונו ד'
אלקינו להקריב בה קרבן מוסף שבת כראוי ,יה"ר מלפניך וכו' ושם נעשה
לפניך את קרבנות חובותינו  ...ואת מוסף יום השבת הזה" .ואף שכמה
מהקטעים מדברים אגב גררא בענינים של עונג שבת כמו "מעניגיה לעולם
כבוד ינחלו טועמיה חיים זכו וכו'" עכ"ז ניחא להו לפרש הקטע ד"אז מסיני
נצטוו עליה" על קרבן מוסף כיון שעיקר הפיסקא נתקנה כחלק מתפילת
מוסף וכהקדמה לבקשה על הקרבת קרבן מוסף.

64

הקשר בין "אז מסיני נצטוו עליה" ל"ותצונו ה"א להקריב וכו'"
ויש להעיר על פירוש זה דמהו הקשר בין "אז מסיני נצטוו עליה"
ל"ותצונו ד' אלקינו להקריב בה קרבן שבת כראוי" ,דבשלמא אם נפרש
ש"אז מסיני נצטוו עליה" מדבר על מצות השבת בכללותה דהיינו עניני
"שמור" של איסורי מלאכה ועניני "זכור" כמו קידוש ועונג ,שפיר יש צורך
להזכיר אח"ז שגם על הקרבת קרבן מוסף נצטוינו במש"א "ותצונו וכו'
להקריב בה קרבן מוסף שבת" ,אבל כשנפרש ש"אז מסיני נצטוו עליה"
מוסב על ציווי הקרבת קרבן מוסף א"כ אומרו אח"ז "ותצונו וכו' להקריב
קרבן מוסף" נראה ככפל לשון המיותר לגמרי.
ואולי יש ליישב דמש"א "אז מסיני נצטוו עליה" קאי על עיקר ציווי
הקרבת קרבן מוסף ומש"א "ותצונו ד' אלקינו וכו'" מוסב הכל על מילת

 64ודע שדעת הרמב"ן בפירושו עה"ת )בפרשת אמור ובפרשת פנחס( שלא נתחייבו ישראל
במוספין עד אחר כניסתן לארץ .ומ"מ נראה שאין מזה סתירה לדברי הכלבו והאו"ח שהם מדברים
על שעת ה"ציווי" ולא על שעת ה"חיוב" ,ור"ל שבסיני ניתנה להם מצות קרבן מוסף של שבת ואף
שלא נתחייבו בפועל עד שעת כניסתם לארץ ,ופשוט .ובעיקר דברי הרמב"ן הנ"ל ומה דקשה עליהם
מכמה סוגיות בש"ס ,עיין במאמרו של הג"ר שלמה וואהרמאן שליט"א שמופיע בחוברת זו של
"אור המזרח".

אור המזרח

150

"כראוי" שטמון בה רעיון מסויים בקשר לקרבן מוסף וכמש"כ המפרשים.
דעיין בכלבו וארחות חיים שפירשו אומרו "כראוי" ע"פ משל למלך שזימן
למשרתיו ב' תבשילין ואמר להם שדי לו בזה שהם אוכלים ב' תבשילין כן
הקב"ה האכיל לישראל לחם משנה וכן לא תבע לעצמו אלא שני כבשים
ושני עשרונים ,ע"ש .
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עפ"ז יש לשער שאריכות הלשון של "ותצונו ד'

אלקינו להקריב וכו'" עד מילת "כראוי" בא לתפארת הלשון והמליצה וכעין
מש"כ רש"י ועוד מפרשים בפסוק "ימינך ד' נאדרי בכח ימינך ד' תרעץ
אויב" ,והפסוקים והפיוטים מלאים מזה ,ועיין.

דיוק מלשון המאירי שמצות קרבן מוסף של שבת ניתנה במרה
ובעיקר דעת הכלבו והארחות חיים שקרבן מוסף נתחדש בסיני,
יש להעיר שמדברי המאירי פ"ק דחגיגה משמע קצת שעל הקרבת קרבן
מוסף של שבת נצטוו במרה .וז"ל )חגיגה ו ,:בקשר לפלוגתת ר' ישמעאל ור'
עקיבא אם כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד או שכללות ופרטות
נאמרו בסיני ,ושו"ט שם לגבי עולות שהקריבו ישראל בסיני לפני הדיבור(:
"אבל עולת ראייה לא היתה במדבר ואעפ"י שכתוב שם ג"כ ויעלו עולות
והיה לך לקרותה עולת ראייה ע"ש ויחזו את האלקים ,עולת תמיד היתה
שהיא חובת כל יום ונצטוו עליה במרה  ...ולא של ראייה הבאה מזמן לזמן
ובהפשט ונתוח קרבוה ואעפ"י שלא נתפרש דין פרטי הקרבנות עד תו"כ
כללות ופרטות נאמרו בציווי ראשון הן במרה הן בסיני ,ואעפ"י שלא
מצאנום בכתוב" .הרי מבואר להדיא בדברי המאירי שעולת תמיד וגם
פרטי הקרבנות ניתנו במרה ,ומסתברא לפ"ז דכמו כן נצטוו במרה על
הקרבת קרבן מוסף.
באמת צ"ע דמנ"ל להמאירי לומר שנצטוו במרה על קרבנות .ואולי
למד כן ממש"א חז"ל שהשבת נאמרה במרה ובכלל מצות השבת היא מצות
קרבן מוסף של שבת ,ולכן מסתברא שנאמר להם כלל ענין הקרבנות.
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 65וע"ע במחזור ויטרי ובדעת זקנים עה"ת בפסוק "וביום השבת" שפירשו ג"כ מש"א "כראוי"
כעין הנ"ל .וע"ע בפי' ר"י ב"ר יקר ובאבודרהם שמפרשים ש"כראוי" מרמז למש"א חז"ל עולת
שבת בשבתו ולא עולת שבת בשבת אחרת .וגם ע"פ דרכם יש לפרש כפל הלשון ע"ד משנ"ת בפנים.
 66באופן אחר יש לבאר כוונת המאירי שמאחר שמצאנו בקצת מקורות בחז"ל שניתנה מצות
פרה אדומה במרה )עי' ברש"י עה"ת שמביא כן ,וכבר חתרו רבים למצוא מקורו בחז"ל ,והוא נמצא
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מתי נאמר לראשונה ציווי עריכת לחם הפנים?
ויש לברר לפמש"כ הכלבו והארחות חיים שבסיני נתחדש ציווי
קרבן מוסף ,האם בכלל דבריהם היא מצות עריכת לחם הפנים שגם היא
לא נאמרה עד סיני או שכוונתם היא רק לקרבנות מוסף של שבת לחוד.
ובפשטות יש לנקוט שגם מצות לחם הפנים הקשורה במקדש לא נאמר עד
סיני.
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אולם יש לציין שמדברי הרא"ם בפ' אמור משמע שציווי לחם
הפנים היה בכלל מצות השבת שנאמרה לישראל לפני מתן תורה ,דע"ש
שהוקשה לו קושיית המפרשים דאיך משכח"ל שהיו המגדף והמקושש
בפרק אחד לפי מה דמשמע בספרי שמעשה המקושש היה בשנה ראשונה
)ולפני מתן תורה כדלעיל במאמרנו( וגבי מגדף מצאנו במדרש שלגלג על
מצות לחם הפנים שנאמרה אחר הקמת המשכן בשנה שניה .וז"ל הרא"ם:
"אע"פ שמעשה לחם הפנים לא היה אלא בשנה שניה לאחר שהוקם
המשכן מ"מ אפשר שצווי לחם הפנים בשנה ראשונה היה ובשעת הציווי
כששמע אותו רשע עמד ולגלג ,וכו' ".ונראה מזה שדעת הרא"ם היא
שמצות לחם הפנים כבר נאמרה לישראל בשנה הראשונה קודם סיני.
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כב .תירוצו של שבלי הלקט ש"אז מסיני" פירושו קודם סיני
עיין בשבלי הלקט שנתקשה ג"כ בנוסח "אז מסיני נצטוו עליה"
והביא ע"ז תירוץ אחר" :פי' אחי ר' בנימין נר"ו ,אז מסיני ,קודם שבאו להר

בסד"ע זוטא( ,ומאחר שפרה אדומה נקראת חטאת וצריכה שחיטה מסתברא שניתנו להם ג"כ דיני
קרבנות ביחד עם פרה אדומה .ועכ"פ איך שנבאר בכוונת המאירי הרי מכיון שס"ל שניתן להם ענין
הקרבנות במרה הרי בפשטות י"ל שנאמרה להם מצות הקרבת קרבן מוסף של שבת בכלל מצות
השבת ,ודלא כדברי הכלבו והארחות חיים.
 67עי' במחזור ויטרי שמפרש מש"א "עם סדורי נסכיה" )"צוית פרושיה עם סדורי נסכיה"(
דמוסב על סידור לחם הפנים ע"ש .נמצא לפ"ז שפיסקת תכנת שבת מדברת ג"כ על לחם הפנים,
וא"כ קרוב לומר לפי פירושם של הכלבו והאו"ח שגם מצות סדור לחם הפנים הוא בכלל "אז מסיני
נצטוו עליה" .אולם הכלבו והאו"ח בעצמם פירשו "סדורי נסכיה" בענין אחר דר"ל העשרונין של
המנחה ,ע"ש.
 68ועי' בגו"א שהבין בכוונת הרא"ם שנצטוו בסיני על מצות לחם הפנים ועפ"ז השיג עליו
דבוודאי לא הספיק משה ללמד מצוה זו לישראל עד אחר יוה"כ וא"כ בהכרח צ"ל שהיה המקושש
במשמר משבת שניה )שלפני מ"ת( עד אחר יוה"כ וא"כ בלא"ה ניחא די"ל שהיה נשאר במשמר עד
אחר הקמת המשכן בשנה שניה ,ע"ש .ונראה פשוט שכוונת הרא"ם היא שנודע לישראל מצות לחם
הפנים בכלל שאר עניני שבת שנאמרו להם במרה ובאלוש ולק"מ קושיית הגו"א.
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סיני במצרים ובמרה .ומצינו אז שהוא לשון הקדמה כמה דתימא )משלי
ח:כב( קדם מפעליו מאז" .הרי שלפ"ז מתפרש מש"א "אז מסיני" כאילו אמר
"טרם סיני" והיינו שכבר נצטוו על מצות השבת לפני מתן תורה.
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ונראה דיש להסתפק בדעת השבלי הלקט אם ר"ל שאין שום הבדל
בין שבת שלפני הדיבור לשבת של סיני ולכן הוכרח לפרש "אז" במובן של
"קודם" ,או שגם הוא מודה שחלו שינויים בצורת המצוה של שבת
משניתנה בסיני )וכאחת מהדרכים שנתבארו לעיל( ,אלא שסובר דלא סגי
בזה ליישב הנוסח ד"אז מסיני נצטוו עליה" כי פשטות לשון "נצטוו" קאי על
עיקר המצוה ולא על פרטי דברים שנתחדשו בה ,ולכן ניחא ליה טפי לפרש
"אז" מלשון "קודם".

כג .סיכום  -תם ולא נשלם
בהתחלת החלק הראשון של מאמרנו" ,בין מרה לאלוש" ,הזכרנו
תמיהת התוס' על מאמר הגמ' )שבת קיח (:שבו מכונה השבת של אלוש
בשם "שבת ראשונה" בעוד שקבלו חז"ל שמצות השבת כבר ניתנה לישראל
במרה .לשם ישוב קושייתם העלינו גישות מגישות שונות בכדי לעמוד על
ייחודה של השבת של אלוש לעומת השבת של מרה .מבין היישובים
שהעלינו :השבת של מרה ניתנה רק לשם לימוד ובאלוש נתחייבו לשמור
שבת; הציווי דמרה לא נאמר ישראל עד אלוש בגלל שמשה שכח למוסרו
להם; באלוש נתחדשו שלבים נוספים בחומר המצוה  -איסור תחומין,
איסור אוכל נפש ,איסור לאו  -או שבאלוש חל שינוי משמעותי בצורת
המצוה ומעלתה  -לילה ואח"כ יום ,מעמד השבת כמתנה טובה )שמכחה
נאסרה השביתה לב"נ לפי המדרש( ,מעמדה כמצוה של תורה .תוך כדי
העלאת מהלכים הנ"ל הוספנו נופך משלנו להעיר בהם ממקורות אחרים

 69יש להעיר במש"כ השבלי הלקט "במצרים ובמרה" דמשמע שגם על שמירת שבת במצרים
נצטוו ישראל קודם סיני דומיא דמרה ,וצ"ע דאף שמבואר במדרשים ששמרו ישראל את השבת
במצרים הרי בוודאי לא נצטוו עליה עדיין מפי הגבורה .ונראה שכוונת השבלי הלקט היא למה
דאיתא במדרשים שמה שהרשה פרעה לישראל לנוח בשבת היה ע"פ הצעת משה ובפקודתו ,לכן יש
להחשיב את השבת כדבר שנצטוו עליה ישראל במצרים מפי משה כי שמירתם באה כציות להצעת
משה) .ועי' בתורה שלימה שמביא בשם איזה מדרש שהיה זה ממש כעין תקנה של משה ,ע"ש (.ואף
שכלל מצרים עם מרה בחדא מחתא אינו ר"ל ששני הציווים היו שוין שהרי במרה נצטוו ציווי גמור
מפי הגבורה ובמצרים נצטוו בפקודתו של משה ,והא כדאיתא והא כדאיתא.
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זעיר שם זעיר שם כדרכה של תורה .בסוף ,צייננו לירושלמי שהביאה
פלוגתא דתנאי האם נצטוו ישראל על השבת במרה או באלוש.
החלק השני של מאמרנו" ,בין אלוש לסיני" ,דן על ייחודה של
מצות השבת שניתנה בסיני לעומת השבת של אלוש ושל מרה ,וגלינו
דרכים שונות מתוך דברי גדולי המפרשים במשך הדורות .ובכללם :בסיני
נתחדש איסור מלאכה ע"פ כללי ל"ט מלאכות  -ואילו מקודם נצטוו רק על
"זכור" כגון מ"ע של קידוש וכיו"ב; או שנאסרה עד אז מלאכה לפי מובנה
הפשוט של עמל וטורח; בסיני נתייחד איסור פרטי על כל מלאכה ומלאכה
ולפני כן היה הכל בגדר איסור אחד כללי לשבות ממלאכה )ואולי רק כמ"ע
ולא כל"ת(; בסיני נתחדשו פטורים מסויימים באופן עשיית המלאכות;
בסיני נתחדשו עוד איסורי מלאכה בנוסף על איסורי ל"ט מלאכות כגון
תחומין ומחמר; בסיני נתחדש לראשונה העונש לחילול שבת; בסיני
נתחדש קרבן שבת .כן הכנסנו במסגרת "בין אלוש לסיני" כמה גישות
שהצענו בחלק הראשון של המאמר בקשר לייחודה של שבת של אלוש
לעומת שבת של מרה .כדרכנו ,הוספנו בדרך לימודנו כמה ציצים ופרחים
של הערות כיד ד' עלינו לטובה.
ואחרי ככלות הכל ,מלאכתנו נשארת בגדר "תם ולא נשלם".
המטרה הראשית של מאמרנו היא להעיר עיני רבנן ותלמידיהון בנושא
תורני אשר לא הרבה עסקו בו ,ובמיוחד ,לסדר דבר דבור על אופניו .אין
ספק שהמעיין החכם הרוצה לשמוע ולהוסיף לקח ימצא בדברינו מקום
גדול להתגדר בכמה מהנקודות שנגענו בהם) .וב"ה שכמה ת"ח שקראו את
חלקי המאמר עד הנה הביעו לי בכתב ובע"פ שנהנו מאוד מתוכנו ומהצעת
הדברים (.תפלתנו לקל חי שיתעוררו לומדי תורה די בכל אתר ואתר
לפלפל עוד בנושא הזה ומתוך כך יתבררו ויתלבנו הענינים יותר ויותר,
והיה זה שכרי מכל עמלי.

הרב מנחם דוב גנק
ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן

ארבעת הפרשיות וגאולתן של ישראל
ארבעת הפרשיות  -שקלים ,זכור ,פרה ,החודש  -מהווים כל אחת
ואחת קיום בפני עצמה ,וכל אחת מהן מיוחדת לשבת שלה ולזמן קריאתה.
פרשת שקלים קוראין משום שבאדר משמיעין על השקלים .פרשת זכור
קוראין בשבת שלפני פורים  ,מכיון שהמן היה מעמלק ונכרת הוא וביתו.
פרשת פרה קוראין לפי שצריכין להיטהר להקרבת הפסח ופרשת החודש
קוראין לפני ר"ח ניסן משום שקריאתה החודש הזה לכם ראש חדשים
בניסן .אך נראה שלמרות ייחודה של כל פרשה ופרשה יש לכולן רעיון
משותף ,בזה שהן מלמדות על גאולת ישראל והכנה לחודש הגאולה חודש
ניסן .ובכן מצטרפות כולן לחטיבה אחת הבנויה מנדבכי פרשיות שונות.
יסוד פרשת שקלים הוא שכל אחד חייב לתת מחצית השקל עבור
קרבנות הציבור הבאין מתרומת הלשכה .והנה קרבן צבור אינו רק קרבן
שיחידים שותפין בו ,דאינו קרבן שותפין כלל .אפילו אם יקנו יחד כל אישי
ישראל בהמה להקריב ,אין בו דין קרבן צבור אלא קרבן שותפין )עי' רמב"ן
עה"ת ויקרא א,ב( .שהרי קרבן ציבור איננו קרבן של קיבוץ של יחידים
החיים עתה ,אלא קרבן של כנסת ישראל כגוף אחד ונשמה א'  -אלו החיים
עכשיו ,ואלו שכבר מתו ,וגם אלו שעתידין להוולד ועדיין לא נולדו  -כולן
מהוות חלק מהצבור של כנסת ישראל ,שענין ציבור היינו חטיבה אחת
לעצמה שכל אחד מישראל משתתף בו .וראיה מהא דחטאת שמתו בעליה
למיתה קא אזלא אבל חטאת הצבור אף שמתו כל אותו הדור עדיין קריבה
שאין צבור מתים ,וכן היה בזמן עזרא שהקריבו לאחר שבעים שנה פר
העלם דבר שהפרישו המעות בזמן בית ראשון ,אף שמתו רוב אלו שחטאו
בבית ראשון ,שאין צבור מתין )הוריות דף ו.(.
זהו היסוד הראשון הנצרך לגאולת ישראל ,דעם ישראל הוא נצחי
וכ"א מישראל משתתף בנצחיותה של כנסת ישראל ,וא"א לציבור להיכרת.
פרשת זכור מלמדת אותנו שאף שעמלק וכל אלו הבאים בתעודתו
ורוצים להזיק ולהרוג את עם ישראל לבסוף יכרתו ,וכמו שנכרת ביתו של
המן דמלחמה לה' בעמלק מדור דור ,וה' נשבע בכסא כבודו שלבסוף יכרת
עמלק לגמרי.
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פרשת פרה הולכת ומפתחת את הקו שנפתח על ידי שתי פרשיות
הקודמות .פרה אדומה היא חוק שאין בכח האדם להבינה ,ואפילו שלמה
המלך החכם מכל אדם אמר שרחוקה היא ממני .מצות פרה אדומה היא
הדרך להיטהר מטומאה החמורה של טומאת מת  -וזה שעוסק בה נטמא.
ויותר מזה ,איך אפשר להטהר מטומאה חמורה של טומאת מת .וזהו החוק
הבלתי מובן לשכל אנושי שמטומאה יכולה לבא טהרה ,ומשעבוד מוחלט
יכול ליצמח גאולה.
ועיין בהקדמת היעב"ץ לסידור שכתב דהנס הכי גדול בעולם הוא
שישראל קיימים אחר כל השנים של שנאת העמים  -כבשה אחת בין
שבעים זאבים הרוצים לטרוף אותה ,שבכל דור ודור עומדים עלינו
לכלותינו ,ועם כל זה אנחנו קיימים .הרי דבר זה הוא חוק בלתי מובן,
שנצח ישראל לא ישקר ואנו חיים וקיימים לעולם .
בפרשת החודש טמון היסוד הרביעי לגאולה ,שהרי מקודם
שנגאלו במצרים נצטוו במצוה הראשונה ,החדש הזה לכם ,שבלא מצוה זו
לא היו ישראל יכולים להגאל .שכמו שיש חוקי הטבע כן יש חוקי
היסטוריה ,ולפי חוקי ההיסטוריה אי אפשר היה שבני ישראל יתקיימו
וכנ"ל כבשה אחת בין ע' זאבים ,ולא היו יכולין לצאת ולהגאל ממצרם העם
הכי חזק בעולם.
כלומר ,דלפי תקופת השנה התלויה בשמש אין דבר חדש תחת
השמש וכמו שהיה כן יהיה ,אבל לפי זמני הלבנה המשתנה בכל זמן,
אפשר לצפות לגאולה ,ולמילוי פגימת הלבנה .דלעם ישראל יש מערכה
מיוחדת לעצמה ולכן אין אנו כפופין לזמן החמה וחוקי ההסטוריה .ועוד
דזמן זה תלוי בישראל ,דהחודש הזה לכם ,דתלוי בכם ,ויש לכם כח לשלוט
על הזמן והתקופה בכח מעשיכם  -אתם אפילו שוגגין ,אתם אפילו מזידין
אתם אפילו מוטעין .החדש מתקדש רק על ידי קביעות ב"ד שהוא של
ישראל כולה ,מקדש ישראל והזמנים ,מקדש ישראל דמקדשי לזמנים
)ברכות מט.(.
הרי דיש צירוף בין כל הארבע פרשיות דכולן מגלין לנו יסודות
בנצחיות העם וגאולת ישראל.

מדור מחקר ועיון
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הזקן בשנים ומעמדו )ב(
)המשך מ"אור המזרח" ניסן-תמוז תשנ"ז(

ד .חשיבותה של מצות "מפני שיבה תקום"
הביטוי "אני ה'" שבפסוק ,מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת
מא-להיך אני ה' )ויקרא יט,לב( ,נדרש :אני הוא שקיימתי עמידת זקן
תחילה )ירושלמי ביכורים ג,ג( .ונחלקו המפרשים באשר למקור שה' עשה
כך .לפי בעל מתנות כהונה ונמשך אחריו מרגליות )ויק"ר לה,ג( הכוונה
לפסוק ,ואברהם עודנו עומד לפני ה' )בראשית יח,כה( ,שהוא תיקון
סופרים במקום ,וה' עודנו עומד לפני אברהם .ברם קשה ,שהרי שם עומד
פירושו ממתין .לפי מהרז"ו במדרש שם ,וכן בעל ערוך השולחן בהערותיו
מיכל המים לירושלמי שם ,הכוונה לפסוק ,וירא אליו ה' באלוני ממרא
והוא יושב פתח האוהל )שם יח,א( שנדרש :ישב ,כתיב ,ביקש לעמוד אמר
לו הקב"ה ,שב ,אתה סימן לבניך ,כשישראל נכנסים לבתי כנסיות  ...וקורין
קריאת שמע והן יושבין ואני בכבודי עומד על גבן )ב"ר מה,ז ,ורד"ל שם ,
אגדת בראשית פי"ט( .וקשה ,שהרי אברהם היה יושב ואין מצות קימה
לפני זקן שהוא יושב במקומו ,אולם כפי שנראה להלן בהמשך מצות מפני
שיבה כוללת כל מיני מחוות של כבוד כלפי זקן בשנים ,וזאת מה שעשה ה',
כביכול ,כלפי אברהם הן לפי הפירוש שהמתין לו ,והן לפי הפירוש שאמר
לו לשבת ולא לעמוד .
בכך יש משום נותן טעם להלכה ,שחכם שאינו זקן חייב לעמוד
מפני זקן בשנים )שו"ע יו"ד סי' רמד ,ז( .אם הקב"ה כביכול קיים מצוה זו קל
וחומר לחכם .ונראה לומר שאפילו לפי ר' אלעזר האומר אין תלמיד חכם
רשאי לעמוד מפני רבו בשעה שעוסק בתורה משום ,כלום תורה עומדת
מפני לומדיה )קידושין לג ,(:ובלשון הירושלמי אין התורה עומדת מפני
בנה )ביכורים ג ,ג( ,אבל עליו לעמוד מפני זקן בשנים ,שהרי הקב"ה קיים
מצות עמידת זקן כל שכן היושב ועוסק בתורה הנחשבת לבת של הקב"ה

1

שהוא חייב לעמוד מפני זקן.

 1שמו"ר )ל,ה( .על פי דימוי זה מוסבר במקום אחר משום מה בראשונה משה עלה לשמים.
והטעם ,משום שהתורה ,בתו של הקב"ה ,היתה מאורסת לישראל ,לכן משה המייצג את ישראל היה
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ויש לציין שלפי הפייטן הקדום יניי גם ארץ ישראל שמחה
כשמכבדים זקן .בפיוטו על ארץ ישראל הוא מפייט :עלי צבי לצדיק תסלסל
בסלד  /בהפרישכם בה בין סב לילד )מחזור פיוטי רבי יניי ,מהד' צ"מ
רבינוביץ ,כ"א ,עמ'  .(415והטעם ,משום שארץ ישראל מביאה את
היושבים בה לאריכות ימים ,דהיינו שיבה ,ולכן היא שמחה כשאנשים
מכבדים זקן )כמבואר בספרי ,פיוטי יניי :ביאורים ופירושים ,עמ' .(215

2

גם יש לציין שחשיבותו של הזקן בשנים משתקפת מזאת ,שהוא
נמנה יחד עם הצדיקים והחסידים בתפילת י"ח :על הצדיקים ועל החסידים
ועל זקני עמך בית ישראל ,שלפי ר' יהודה בר' יקר ,והרוקח הכוונה לזקנים
בשנים )פירוש התפילות והברכות ,ח"א ,עמ' נ,נו; פירושי הסידור לרוקח ,
עמ' שמד(.

ה .אברהם אבינו ראשון לזיקנה
כמה מאמרים בנוסחים שונים נמצאים במקורות בענין זה ,ונצטט
אחדים מהם :עד אברהם לא היה זקנה .מאן דהוה בעי משתעי בהדי
אברהם משתעי בהדי יצחק  ...בעי רחמי והוה זקנה שנ' ואברהם זקן בא
בימים )בראשית כד,א  -ב"מ פז ;(.אברהם תבע זקנה ,אמר לפניו  ...אדם
נכנס למקום ,ואין אדם יודע למי יכבד  ...אמר לו הקב"ה ,חייך דבר טוב
תבעתה ,וממך הוא מתחיל וכו' )ב"ר סה,ט(; אמר אברהם ,רבש"ע צריך
אתה להפריש בין האב לבן ובין נער לזקן ,שיתכבד הזקן בנער .אמר לו
הקב"ה ,חייך ממך אני מתחיל .הלך ולן באותו הלילה ,ועמד בבוקר ,כיון
שעמד ראה שהלבין שער ראשו וזקנו וכו' )תנחומא ,חיי שרה א(.
ר' יוחנן שואל על הפסוק דלעיל ,הלא כבר כתוב לפני כן ,ואברהם
ושרה זקנים )שם יח,יא( ,והוא מתרץ "אלא שהחזירו הקב"ה ליפי נערותו,
צריך לכתוב ואברהם זקן" )ב"ר מח,טז ,וראה כלי יקר לבראשית כד,א(.
ברם על עיקר הדרש ,שאברהם ראשון לזקנה קשה ,שהרי כתוב בתורה
עוד מלפני כן ענין זקנה בביטוי ,מנער ועד זקן )שם יט,ד(.

דומה לחתן המבקר את כלתו בבית אביה .אבל לאחר הנישואים ,דהיינו לאחר מתן תורה ,הקב"ה
כחותן בא לבית חתנו ,דהיינו עם ישראל ,במשכן )שם לג,ז(.
 2בהקשר זה מעניין לציין ,שרבי מנחם מנדל שניאורסון טוען שלאיש שיבה אסור לגלח את זקנו
אפילו במספריים משום שאז אנשים לא יכירו שהוא איש שיבה ולא יקומו מפניו ,ובכך הוא גורם
לאנשים לבטל מצות עשה זו )שו"ת צמח צדק ,חיו"ד ,סי' צג ,אות יד(.
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המהרש"א בחידושיו לבבא מציעא שם מתרץ :ודאי הזקנה  ...היה
כבר בעולם ,אלא שלא היה בעולם הזקנה הניכרת בליבון שיער  ...ועל כן
ביקש אברהם רחמים להיות הזקנה ניכרת בליבון שיער .ונמצא כזאת
לאחד מבעלי התוספות )תוספות השלם ,מהד' גליס ,כ"ב ,עמ' רמה(.
ועוד נראה לומר שהכוונה של "עד אברהם לא היה זקנה" היא,
שעד אז הזיקנה לא היתה מכובדת ,האנשים לא הכירו במעלותיה וראו רק
את מגרעותיה ,ולכן התייחסו בזלזול לזקן ,ובא אברהם וביקש רחמים
שאנשים יכירו בגודל ערכה של הזקנה ,ויכבדו את הזקן בשנים 3.והקב"ה
ענה לו "חייך ,ממך אני מתחיל" ,כלומר ,אתה תהיה הזקן הראשון שעל
ידיך יבואו האנשים להכיר את מעלותיה של הזיקנה ,ויכבדו אותך על זאת.
באשר לפרטים האחרים בדרשות דלעיל ,אלה הם מדרך האגדה להלביש
רעיונות מופשטים בציורים ודימויים מוחשיים ,ואין לתפוס אותם כפשוטם .
באשר ליסוד בפסוק ,ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם
בכל ,לדרש שאברהם תבע זיקנה ,כנראה שהדבר מבוסס על הסמיכות
בפסוק בין ואברהם זקן ובין וה' ברך את אברהם בכל ,שלכאורה אין קשר
ביניהם .אולם על פי האמור הקשר הוא ,שעל ידי כבוד הזיקנה שה' נתן
לאברהם בכך באה ברכת ה' לאברהם לידי שלמות ,והיינו ,בכל .ולזיקנה
שה' נתן לאברהם יש חשיבות עליונה כפי שמתואר בדרש :אמר לו הקב"ה
אני אומנותי גומל חסדים ,תפסת אומנותי ,בא לבוש לבושי ,ואברהם זקן
בא בימים )ב"ר סוף פנ"ח( ,והכוונה לתאור על מראה כבוד ה' בדניאל,
ועתיק יומין יתיב לבושה כתלג חיור )ז,ט( כמבואר במפרשים שם.
ובאשר למובנו של הביטוי" ,ואברהם זקן" ,הרד"ק בפירושו
לבראשית מסופק אם "זקן" "פעל עבר או תאר" ,שכן בהרבה פעלים עומדים
אין הבדל בצורה בין גוף שלישי זכר בעבר ובין הבינוני )שהוא גם תואר(.
אולם לפי הדרשות דלעיל נראה ברור שכאן הוא פועל בזמן עבר ופירושו:

 3השוה דברי ר' יוסף שאול נטנזון :בעניני המושכלים הזקנה יותר מעלה מהילדות  ...אבל
לעניני התאווה אדרבא הרבה ילדות עושה  ...עד אברהם לא היה מי שיחפוץ במעלות השכליות ,אם
כן לא נצרך לזקנה וכו' )דברי שאול ,פר' חיי שרה( .בדומה לכך המהר"ל מפראג :לעת זקנה נחלשו
כוחות הגופניים ומתגברים כוחות השכליים  ...לפיכך עד אברהם שהיה הדור חסר חכמה  ...ולכן לא
היה זקנה )חידושי אגדות לבבא מציעא שם( .מבחינה זו לובן השער מסמל את החכמה שיש לאיש
שיבה .ואולי גם מכאן טעם לפתרון החלום של "הרואה אווז יצפה לחכמה" )ברכות נז (.משום שיש
לו נוצות לבנות .ועל שם כך קרא רבא לשני חכמים זקנים בדרך בדיחה "קאקי חיורי" )אווזים
לבנים( )כתובות פה (.כמוער בגליון הש"ס לרע"א שם.
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אברהם נעשה זקן ,כלומר נזדקן בבת אחת 4.בהתאם לכך מתפרש לנכון
הלשון "מתחילת הספר ועד הנה אין כתיב זקנה ,וכיון שעמד אברהם נתן לו
זקנה שנ' ואברהם זקן" )ב"ר סה,ט( .והדבר קשה ,שהרי לשון זקן נמצא לפני
כן )בראשית יח,יא; יט,ד;לא( .אך הכוונה היא ,שמתחילת ספר בראשית
ועד הנה לא בא לשון זקנה בצורת פועל ,שכן שם הם באו כשמות תואר.
כדאי לציין ,שחשיבותו של אברהם כתחילה לזקנה מרומזת בשם
"שיבה" שהוא בגימטריה "אברהם אבינו" )פענח רזא לויקרא יט,לב( והיא
גם מרומזת בסמיכות הפסוק ,מפני שיבה תקום וגו' לפסוק ,וכי יגור אתך גר
בארצכם לא תונו אותו )פסוק לג( ,שכן אברהם הוא גם תחילה לגרים
)חגיגה ג (.כמוער בפירוש הרוקח על התורה לפסוק .ונראה להציע
שהמטבע של אברהם אבינו ,שמצד אחד היה זקן וזקנה ,ומצד שני בחור
ובתולה )ב"ק ז ,(:אברהם הוציא אותה לכבוד היותו הראשון להתעטר
בזיקנה.

ו .היקף תחומה של מפני שיבה תקום
מצוה זו כוללת בתוכה גם דברי הידור ,שכן המלים תקום והדרת
שבפסוק ,מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ,נקראות גם לפניהן וגם
לאחריהן :מפני שיבה תקום והדרת ,תקום והדרת פני זקן )תוס' קידושין
לב :ד"ה מאי ,וכן נפסק בסמ"ג ,עשין ,יג( .וכך עולה מדברי הרמב"ם :ואפילו
זקן כותי מהדרין אותו בדברים ונותנין לו יד לסמכו )הל' תלמוד תורה פ"ו
ה"ט( .ואם לזקן גוי כך כל שכן לזקן ישראל יש ענין של הידור.
בספר חרדים כותב בשם המפרשים שהידור היינו בדברים ,לדבר
לו בלשון כבוד ואדנות וענוה לכפוף לו ראש )פ"ו( .וכך כותב רבינו אברהם
בן הרמב"ם :מצוה זו היא צווי על דרך ארץ ,הכנעה וענווה כלפי הזקן
)פרקי מוסר מתוך ספר המספיק לעובדי ה' ,תרגם יוסף דורי ,עמ' פא(.
ודוגמה להידור :כשתראה אדם זקן מאד עומד ,והוא מיצר מאוד בעמידתו,
ואתה יושב ,תקום ותושיבהו במקומך; והדרת פני זקן ,שאם אינו זקן כל כך ,
תהדר אותו ותאמר לו ,אם תרצה לשבת במקומי )רבינו אפרים ,מובא

 4במובן זה נתפס לשון ואברהם זקן גם בדרש אחר עליו :כיון שמתה שרה מיד קפצה עליו זקנה,
ואברהם זקן )אגדת בראשית פל"ד( .שני הדרשים מסכימים שהזקנה באה לאברהם לא בהדרגה אלא
בבת אחת ,אלא שהם חולקים בטיבה של זקנה זו אם היא באה כשכר על שהיה גומל חסדים
כבמאמר בב"ר סוף פנ"ח או כתופעה שלילית כפי דרש זה.
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בנחל קדומים לחיד"א ,לפסוק .וכך גם בשם הרוקח ,כמובא במושב זקנים
לפסוק(.

5

באשר להגדרה של הידור יש לדון מדברי ספרא לביטוי ,והדרת
פני זקן )ומובא ברש"י לפסוק( :איזהו הידור ,לא ישב במקומו ולא מדבר
במקומו ולא סותר את דבריו .בספרא מכוונים דברים אלה לזקן במשמעות
חכם 6.אולם בברייתא שבגמרא ניתנה הגדרה זו לגבי מורא אב )קידושין
לא (:והיא מתייחסת גם לגבי מורא רבו כמו שפסק הרמב"ם )הל' תלמוד
תורה פ"ה ה"ו וכסף משנה שם( .אבל לגבי חכם שאינו רבו ,וכן לגבי זקן
בשנים יש רק מצוה של כבוד ולא של מורא ,ולכן לא הכניס הרמב"ם זאת
בפרק ו שם העוסק בהלכות כבוד לתלמיד חכם וכבוד לזקן בשנים.
באשר לספרא נראה שלפיו יש גם מצוה של מורא לתלמיד חכם,
כפי ר' עקיבא הדורש :את ה' אלהיך תירא )דברים ו,יג( את ,לרבות תלמידי
חכמים )קידושין נז 7,(.וסתם ספרא הוא אליבא דר' עקיבא )סנהדרין פו.(.
ברם יש לציין ,שאפילו לדעת הספרא מורא לתלמיד חכם אינו דומה
באיכותו ובהיקפו למורא הרב .מורא הרב הוא גדול ממורא אב כמבואר
במשנה )ב"מ סוף פ"ב( ,ומוראו מוקש למורא שמים" ,ומורא רבך כמורא
שמים" )אבות פ"ד מי"ב( .הוא מתגלם במגוון רחב של כל מיני מחוות
המאפיינות יראת רוממות עמוקה ומקיפה מצד התלמיד כלפי רבו כמבואר
ברמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"ה .לעומת זאת המורא לתלמיד חכם ,
שנלמד מריבוי של "את" ,מתייחס למחוות של כבוד הגובלות ביראה,
מחוות שיש בהן ריח של יראה ,המשקפות יראת הכבוד לתלמיד חכם מצד
כל אדם .וזאת מה שנכלל לפי הספרא במצוה ,והדרת פני זקן.
אין צורך להוכיח שיש ללשון הידור המשמעות של כבוד
כשלעצמו כפי שימושו בהרבה מקומות ,אלא שלפי הספרא יש ללשון

 5כעין הוכחה לכך יש לראות בדרש על הפסוק ,וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא ישב פתח
האוהל )בראשית יח,א( ,ביקש לעמוד ,אמר לו :שב )ב"ר מה,ז( .מבחינה של כביכול ,כשאברהם
עמד ,והקב"ה אמר לו שב ,הדבר דומה כאילו הקב"ה נותן לאברהם כביכול את מקומו לשבת בו.
 6כך גם בתוספתא )מגילה פ"ג( ,ור"ש ליברמן בתוספתא כפשוטה שם )עמ'  (1202מביא כזאת
גם ממדרשים ,והוא מעיר" :ולא מצאתי כן בשום פוסק )חוץ מפסקי הריא"ז(" .וכבר קבע זאת
החיד"א :הפוסקים לא הביאו הא בתורת כהנים )ברכי יוסף ליו"ד סי' רמד(.
 7בירושלמי )סוטה ה,ה( הלשון :אותו ואת תורתו ,והיינו לומדי תורה ,תלמידי חכמים כמבואר
בפני משה וקרבן העדה שם.

אור המזרח

164

הידור גם משמעות נוספת והיא יראת הכבוד .משמעות נוספת זו יש לה
יסוד סימנטי בגזרונה של מילה זו כפי שהראה שד"ל כמאומץ בספר הכתב
והקבלה לפסוק זה .ועל הוכחותיו שם יש להוסיף שבת"י לישעיה )נג,ב(
מתורגם השם הדר במובן אימה.

ז" .במסיבה הלך אחר זקנה"
ההלכה היא ,בישיבה הלך אחר חכמה 8,במסיבה הלך אחר זקנה
)ב"ב קכ 9. (.במסיבה ,מפרש הרשב"ם שם ,שחולקים כבוד לזקן בבית
המשתה יותר מן החכם ,דהיינו לשבת בראש ולדבר ראשון ,וכן נפסק
להלכה )שו"ע יו"ד ,סי' רמד סע' יח( .משמעה של מסיבה במובן משתה של
חתונה מבוסס על הביטוי ,עד שהמלך במסבו )שה"ש א,יב( ,שפירושו
בעוד המלך על השולחן מסבת חופתו )רש"י שם עפ"י המדרש( .אולם
נראה שהכוונה היא לכל מסיבה חגיגית ,ולכך מתכוון הריטב"א שם
בלשונו "מסיבה דעלמא".
הרד"ל מציע כמקור להלכה זו את הפסוק ,וישבו לפניו הבכור
כבכורתו והצעיר כצעירתו )בראשית מג,לג(" ,אף על גב דהוי בהו דהוי
מופלג בחכמה כיששכר" )פרקי ר' אליעזר פ"ח ,אות מז( .מכאן שבמסיבה
חולקים כבוד לגדול בשנים אפילו כשיש שם גדול בחכמה ממנו.
כיוצא בזאת נמסר לנו שכך היה נהוג בבתי הנשיאים בארץ
ישראל :מכאן לבית הזה שהן ממנין זקנים בבתי משתאות שלהן )ירושלמי
כתובות פ"א ה"א; רות רבה ז,ח( .תפקידם ,לפי פני משה שם ,היה להשגיח
שהמסובים לא ינהגו קלות ראש יתירה ,ולא ידברו דברי נבלה בשיר .בן
סירא ,בפרק על משתה היין ,מיעץ לזקן :מלל שב )סב( כי הוא לך  /והצנע
שכל ואל תמנע שיר )לה,ג ,מהד' סגל עמ' קצז( .פירושו של הטור הראשון
ברור :בן סירא פונה לזקן היושב בראש המסיבה ואומר לו :דבר מה שיש

 8אם כי נאמר :אין נאה בישיבה אלא זקן )חגיגה יד( ,וכדומה :אין תורה נאה יוצא אלא מפי זקן
)פסי"ר מהד' איש-שלום עמ' ק ,(:לא שהזקן בשנים קודם אלא שנאה הדבר שהחכם הוא גם כן זקן
אבל אין עיכוב בכך.
 9על פי זאת מסביר ר"ר מרגליות את דברי בר קפרא :אם חכמה אין כאן ,זקנה אין כאן?!
)ברכות לט (.במובן אם כאן ,דהיינו במסיבה ,אין עדיפות לחכם ,אבל האם זקנה אין כאן ,הלא
במסיבה הלך אחר זקנה ,בר קפרא היה הזקן בשנים שם )מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו ,עמ' ז(.
מעניין לציין ,שלא תמיד נהגו אנשי ההמון כך כפי שמשתקף מהפתגם ביידיש :אלטע לייט זעצט
מען אין דער זייט )אנשים זקנים מושיבים בצד(.
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לך להגיד ,כי זה שייך לך ,כלומר זאת זכותך במסיבה .אך הטור השני
סתום .ונראה לפרשו כך :תפקידו של הזקן היושב בראש הוא לשבח את
בעל המשתה ובני ביתו ,לכן בן סירא מיעץ לו ,אל תפגין יותר מידי את
גודל חכמתך )והצנע שכל( ,אבל אל תקמץ בדברי שבח )אל תמנע שיר(
לבעל המשתה ולאורחי הכבוד כי זאת עיקר תפקידך .שיר במשמעות שבח
נמצא בתרגומים למקרא )ת"א ות"י לשמות טו,א; ת"י לשופטים ה,יב;
ישעיה ל,כט ,ועוד( .ושניהם משמשים כשמות נרדפים בפיוט "האדרת
והאמונה" :השיר והשבח לחי עולמים ,וכך יש לפרש גם בפסוק ,טוב
לשמוע גערת חכם מאיש שומע שיר כסילים )קהלת ז,ה( :טוב לשמוע דברי
תוכחה מפי חכם מאשר לשמוע דברי שבח מפי כסילים.
כל האמור מתייחס למסיבה חגיגית ,לכבוד אירוע מיוחד או
לכבוד אדם חשוב ,שבה יש ליושב בראש תפקיד פעיל ,אבל בסעודה
רגילה ,שאין ליושב בראש שום תפקיד מיוחד ,ההלכה היא :גדול מסב
בראש )ברכות מו ,(:והיינו גדול בתורה ,וכך הגי' שם בכת"י מינכן .ונראה
שזאת גם אם יש שם זקן מופלג .לפי הרמב"ם דבר זה ,ועוד כמה דברים
בסעודה הם "מנהגות שנהגו בו חכמי ישראל בסעודה ,וכולן דרך ארץ"
)הל' ברכות פ"ז ה"א( .ומדברי המאירי לברכות שם" :כבוד הגדולים
בסעודה ,הן לסדר הסב ,הן להקדמת הנטילה ,ושאר מיני כבוד ,לפי מנהג
העם ולפי מנהג המקום" עולה שמנהגים אלו אינם הלכות קבועות ,ואינם
נוהגים אלא במקומות שבהם אין לעם מנהג קבוע משלו.
באשר לכלל ,בישיבה הלך אחר חכמה ,יש מקום לדון בו .מסופר
על ר' יוחנן וריש לקיש שבאו לעיר אחת לגמול חסד בקבורתו של ר' יוסי
ממלחיא ,ולהספיד עליו .היה שם זקן אחד שרצה לפתוח בדברי הספד,
ואנשי המקום לא הניחו לו בגלל נוכחותם של ר' יוחנן וריש לקיש .אמר
להם ר' יוחנן ,הניחו לו "דהוא גבר סב ייעול וישתבח באתריה" )איכ"ר א,
לז( .לפי פירושו של מתנות כהונה שם" :הניחו לאותו זקן שישתבח
במקומו ,כלומר כיון שבמקומו הוא קודם" .כנראה שהכוונה היא לכלל
הידוע ,שחכם הבא מחוץ לעיר אינו רשאי לפסוק הלכה כנגד דעת החכם
בעיר זו אף על פי שאין הלכה כמו החכם של העיר ,כי הוא מרא דאתרא:
לא מפלג על בר נש באתריה )ירושלמי ברכות פ"ח ה"א( .הדבר מגיע עד
כדי כך שרב המנונא החרים תלמיד שפסק כשמואל בעירו של רב ,אם כי
ההלכה היא כשמואל )שבת ט (:ועוד כזאת )שם מו .וב"ב קנג.(.
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ברם מלשונו של ר' יוחנן שמדגיש "דהוא גבר סב" משתמע שרק
בגלל שהוא זקן בשנים וגם הוא בן המקום יש לתת לו להיות הפותח ,אבל
לחכם צעיר אפילו אם הוא בן המקום אין לו רשות להיות הפותח אם בא
חכם מחוץ לעיר שמופלג בחכמה ממנו.
מה שנשאר לנו לדון בנושא זה הוא ,מה אם יש שם כהן ,שהרי
ההלכה היא ,וקדשתו ,לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון
)גיטין נט ,(:ורש"י שם :לפתוח ראשון :בכל דבר כבוד בין בתורה בין
בישיבה הוא ידבר בראש .ולברך ראשון :בסעודה .בפירוש הר"ן שעל
הרי"ף שם מפרש :לפתוח ראשון ,בבית הכנסת .ונראה מפירושו שחולק על
רש"י משום שרק בכבוד הנוגע לדבר שבקדושה הכהן פותח ראשון ,וזהו
בענינים של עבודת ה' ,שהיא מעין תפקידו המיוחד של הכהן בעבודה
במקדש ,מה שאין כן בענינים של לימוד תורה או בישיבה לדין אין לכהן
לפתוח ראשון אלא למי שהוא גדול בחכמה ממנו ,שכן בעניני תורה
בידיעה תליא מילתא.
באשר לכלל במסיבה הלך אחר זיקנה ,אפילו אם יש שם כהן,
הזקן בשנים יושב בראש והוא הראשון לפתוח בדיבורים ,שכן מסיבה
ואפילו במשתה של חתונה אינה דבר שבקדושה .ומצאתי בספר שיטת
הקדמונים ,מהד' בלוי ,ושם ליקוטים על שם נימוקי יוסף לגיטין ,שמעיר:
לפי זה דאמרינן בפרק יש נוחלין ,במסיבה הלך אחר זקנה ,כשאין שם כהן
חשוב קאמר .ברם קשה להניח שמסיבה ,כגון משתה של חתונה ,היא דבר
שבקדושה אפילו אם נחשיב אותה כסעודת מצוה.

ח .קדימה בכניסה ויציאה
מסופר על תלמידים שהלכו לבית רבי יהודה הנשיא לשאול
שאלות ,ויצאה שפחה מן הבית ואמרה להם ,היכנסו לשנים )ירושלמי
שביעית פ"ט ה"א; מגילה פ"ב ה"ב( .לפי ר' שלמה סיריליו בפירושו
לשביעית שם ,הטעם הוא משום שבמסיבה הלך אחר זקנה .לפי טעם זה
עולה שבכניסה הגדול בשנים קודם אפילו לגבי מי שגדול ממנו בחכמה כפי
הדין במסיבה .כך גם עולה מן המאמר על הפסוק ,ויבא משה ואהרן אל
פרעה ) שמות ז,י( :והלא אהרן היה תחילה ליכנס שהיה גדול ממנו בשנים ,
ולמה משה ,אלא שהיה גדול ממנו בארץ מצרים .דבר אחר :לפי שעשאו
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הקב"ה אלהים למשה על אהרן  ...ודרך ארץ הרב נכנס תחילה )שמו"ר
ט,ה ,והשוה תנחומא ,וארא יב( .הרי שאילולי לא היה משה בבחינת רב
היה אהרן קודם לכניסה בגלל שהוא גדול ממנו בשנים אם כי משה גדול
ממנו בחכמה.

10

לפי האמור ברור שגדול בשנים קודם בכניסה ויציאה לא שהוא בן
שבעים שנה אלא שהוא גדול יחסית בשנים מן הקטן ממנו בשנים ,ואפילו
בהפרש של שלוש שנים ,שהרי אהרן היה גדול ממשה רק בשלוש שנים
בלבד .ונראה שזאת הרחבה מעיקר הדין שיש לקום ולכבד איש בן שבעים
שנה .הרחבה זו היא מתקנת חכמים בהלכות דרך ארץ .וכך נמצא בזוהר:
תקנו למהוי קטן מכבד לגדול דלעילא מיניה )רעיא מהימנא ,פר' קדושים(.
תקנה זו משמשת גם כסייג וסעד למצות מפני שיבה תקום ,שיהא אדם זהיר
בה .ויש לציין שכזאת מתורגם בפשיטא לפסוק :והוית מיקר למן דקשיש
מינך )והיה מכבד למי שזקן ממך(.
באשר ליציאה לרוב הדעות הקטן יוצא ראשון :לכניסה הגדול
קודם ,ליציאה הקטן קודם )דרך ארץ זוטא ,פ"ו( .וכך הוא בספרי לדברים
בקשר לראשי העם ,ראשים בכניסה ויציאה ,נכנס ראשון ויצא אחרון )פי'
טו( .במהד' פינקלשטיין שם גי' בשנו"ס :ויוצא ראשון והיא גירסת מיעוט.
ויש הגיון בדבר ,שביציאה הגדול יוצא אחרון משלשה טעמים :כדי
שהגדול ישאר מוגן בבית ליותר זמן .השני ,אם הבית הוא בית כנסת או
בית מדרש ,כדי שהגדול יהיה שרוי באווירת הקודש לזמן יותר ממושך.
השלישי ,כדי שהקטן יפנה את הדרך בחוץ לגדול שיבוא אחריו.
מה שנשאר לברר הוא אם לאיש בעל יחוס יש זכות קדימה
בכניסה ויציאה .במסכת תענית )כא (:מסופר ,שרב נחמן בר יצחק אמר
לרב נחמן בר רב חסדא "מוטב שיבוא מנה בן פרס )איש חשוב שאין לו
יחוס( אצל מנה בן מנה )איש חשוב בן איש חשוב(" .מזה ניתן להסיק שגם
בנוגע לכניסה ויציאה אם שניהם שווים בחכמה ובזקנה יש זכות קדימה

 10יש לשאול ,הלא אהרן היה הבכור ,וההלכה היא",את" לרבות אחיך הגדול )כתובות קג,(.
ואפילו אם הקטן גדול בחכמה מן האח הגדול )רמ"א ,יו"ד רמג ,כג( .לפי דעת הרמב"ן שאין מצוה
זו נוהגת לאחר מות האב )ספר המצות ,שורש שני( ניחא ,שהרי עמרם אביהם כבר לא היה בחיים
כשמשה ואהרן באו לפני פרעה .אולם לפי שיטת הרמב"ם שם ,שגם לאחר מות האב מצוה לכבד את
האח הגדול )ראה שו"ת רע"א ,סי' סח( לכאורה קשה .ונראה ששני התירוצים שנאמרו במדרש לגבי
קדימה לגדול בשנים עולים גם לגבי כבוד אחיך הגדול.
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למי שיש לו יחוס .אבל אם אחד מהם זקן בשנים והשני הוא צעיר בעל
יחוס מסתבר שלזקן בשנים יש זכות קדימה בכניסה ויציאה ,שכן גם בעל
יחוס חייב בכבוד זקן בשנים ,ומזאת שגם הוא חייב לכבד בכניסה ויציאה
את הגדול ממנו בשנים כמבואר לעיל.

ט .קדימה בחתימה בשטר כעד
מנהג רווח היה שנהגו לכבד את הגדול בשנים מבין העדים לחתום
ראשון כעד בשטר .במקרה שעד אחד לא ידע את מי יבקש בעל השטר
להיות העד השני ,היה משאיר מקום פנוי מעל חתימתו לעד השני שעלול
להיות גדול ממנו בשנים :רווחא שביק למאן דקשיש מיניה )גיטין י .(:כך
נהג רבא שמעולם לא חתם לפני רב אחא בר אדא )בבא בתרא קסז.(.
ונראה משום שהיה זקן ממנו כפי שמוכח מזאת שרב אחא בר אדא למד
אצל רב )ברכות כט ,(:ובימי רבא כבר היה זקן מופלג ,וידיו היו מרתתות
)ב"ב שם( .מכאן שאפילו מופלג בחכמה כרבא שהיה גדול בחכמה מרב
אחא בר אדא )סוכה כו (:לא חתם קודם לחכם שהיה זקן ממנו.

י" .חכם אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו בחכמה ובמנין"
לפי פירוש המיוחס לרש"י )אבות פ"ה מ"ז( משמעו של "ובמנין"
הוא במנין שנים ,וכך עולה מן הדוגמה הניתנת ל"ובמנין" באבות דרבי נתן,
פל"ז ,שנצטט אותה בהמשך ,שהכוונה במנין שנים.
כך גם עולה מן הדרש לפסוק ,ותען רחל ולאה )בראשית לא,יב(:
למה מתה רחל תחילה ,אמר ר' יהודה שדברה בפני אחותה )ב"ר עד,ד(.
הדרש מבוסס על ותען שהוא בלשון יחיד ,ומכאן שרחל היתה הפותחת
בדיבור קודם לאה ".לפי ת"י לפסוק ,רחל דברה בהסכמת לאה 11.ולאה לא
היתה גדולה בחכמה מרחל אלא בשנים ,ואם כן מזאת מוכח שיש לתפוס
"ובמנין" במובן במנין שנים.
את הוי"ו של ובמנין יש לתפוס כוי"ו החילוק ,דהיינו במובן או
כדוגמת הוי"ו של מקלל אביו ואמו מות יומת )שמות כא,יז( .כך עולה מן
הדרש דלעיל .וכך גם מן הדוגמה באבות דר' נתן שם מן הפסוק ,וידבר

 11השוה הדרש לפסוק ,ויקח שם ויפת את השמלה )בראשית ט,כג( ,ורש"י שם .בב"ר שם :שם
התחיל במצוה תחילה ובא יפת ונשמע לו.
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אהרן את כל הדברים אשר דבר ה' אל משה )שמות ה ,ל( וכי מי היה ראוי
לדבר משה או אהרן ,הוי אומר משה  ...אלא כך אמר משה ,אפשר שאדבר
במקום שאחי הגדול ממני עומד שם ,לפיכך אמר לו דבר  ,וכאן אהרן היה
גדול ממשה רק בשנים ולא בחכמה .
אולם לגופו של ענין קשה ,שהרי ה' הוא שאמר למשה שאהרן
ידבר )שם ד,טז( .לכן נראה שעיקר הדרש הוא כפי שהוא מופיע בנו"ב של
אבות דרבי נתן ,שמשה אמר דברים אלה לה' לאחר שה' אמר לו :ועתה לך
ואשלחך אל פרעה )שם ג,י( ,ואז אמר משה לה' :רבון העולמים ,אהרן אחי
גדול ממני אי אפשר לי לדבר לפניו ,ורק לאחר מיכן אמר ה' למשה שאהרן
ידבר )שם ד ,טז(.
ונחלקו המפרשים בפרוש המשנה באבות שם ,אם הכוונה שחכם,
דהיינו איש נבון ,אינו מדבר כלל בפני מי שגדול ממנו בחכמה ובמנין ,או
הכוונה היא שאינו מדבר ראשון אלא מחכה לגדול ממנו לסיים את דבריו,
ואז אם יש לו מה להגיד ,יגיד .לפי מדרש שמואל לאבות שם הדבר תלוי
בגירסה ,אם הגירסה היא "בפני" אז פירושו שאינו מדבר כלל ,ואם הגירסה
היא "לפני" אז הכוונה שלא מדבר ראשון .אולם דבריו אינם מוכרחים ,שכן
כידוע מלות היחס ב/ל מתחלפות ללא שינוי במובנן .ברם יש להוכיח כפי
הפירוש השני .אליהוא שהיה הצעיר מבין רעי איוב נתן לרעים שהיו זקנים
ממנו לדבר ראשונה ,כי אמר "צעיר אני לימים ואתם ישישים" )איוב לב,ו(,
אך כשהם גמרו לדבר ,ודבריהם לא נתקבלו על דעתו אמר להם "אחוה דעי
גם אני" )פסוק יז(.

יא .שאילת שלום בקריאת שמע
תניא ,הקורא את שמע ופגע בו רבו או גדול הימנו ,בפרקים שואל
מפני הכבוד )ברכות יד .(.במעדני יום טוב שעל הרא"ש שם :נראה לי
לפרש דר"ל :בשנים או בעושר ,דזקנה ראוי לכבוד ,וכן נמי עושר כדאיתא
בפ"ב דקידושין דף מט ,כל שבני עירו מכבדין אותו מפני עושרו 12,וכן פסק

 12קשה .אין להוכיח שיש לכבד עשיר ממה שאנשים נוהגים כך ,ברם יש להוכיח זאת ממה
שנמסר לנו על ר' עקיבא ועל רבי שהיו מכבדים עשירים בגלל שנתנו מהונם לצדקה )ערובין פו.(.
וגם מזאת שעשיר מכונה "גדול" בפסוק ,ולא תהדר פני גדול )ויקרא יט,טו( כפי שמפורש בספרא
שם ,ומובא ברש"י שם ,וכך נתפרש ,גם האיש משה גדול מאד )שמות יא,ג( ,שהיה עשיר )ספרי,
במדבר ,פי' קא( ,ובעוד מקומות ,משתמע שיש חשיבות לעשיר ,והטעם כמבואר.
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להלכה במשנה ברורה )סי' סו ,סק"ג( כך גם ההלכה לגבי תפילה חוץ
מתפילת י"ח שאפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו )ברכות פ"ה מ"א(.
באשר לקימה מפני זקן בשעת תפילה מוסכם בין הפוסקים כשמגיע זקן
בשנים לתוך ד' אמות של מתפלל עליו לקום .

13

יב .זקן לנתינת ברכה
מכאן והלאה נעסוק במעמדו של הזקן בשנים כאישיות בעלת ערך
בתחומים שונים.
אם כי נאמר :לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך )מגילה
טז (.יש חשיבות מיוחדת לברכה הבאה מפי זקן .במסכת סופרים מסופר
שמנהג טוב היה בירושלים ביום צום כאשר ילד בן י"ב שנה )בן יג שנה,
לפי גי' הגר"א( השלים את צומו היה אביו סבלו )גי' הגר"א מוליכו( ומקרבו
לפני כל זקן וזקן כדי לברכו ולחזקו ולהתפלל עליו )יח,ה( .בהערות כסא
רחמים לחיד"א שם מעיר על כך :אמרו רז"ל ברות רבה אלמלא ברכתן של
זקנות לרות נתקעקעה ביצת מלכות בית דוד בימי עתליהו .אלמא ברכת
זקנים מהניא טפי .אולם ברו"ר שלפנינו הלשון הוא :ברכתן של נשים,
ואולי היה הדבר בכת"י של רו"ר שהיה לפניו.
בדומה לכך במאמר של ר' יוחנן :לעולם אל ימנע אדם עצמו
מלילך אצל זקן לברכה .בועז היה בן שמונים שנה ולא נפקד ,כיון
שהתפללה עליו אותה צדקת )נעמי( רו"ר )ו,י( .מן המעבר מלשון ברכה
ללשון תפילה )שהתפללה עליו( מוכח שברכה שייכת לסוג התפילה ,ואינה
אלא תפילה מיוחדת במינה .ומן המעבר מלשון זקן ללשון צדקת משתמע
שזקן משתייך לסוג של צדיקים ,ואינו אלא מין אחד בו .כך גם משתמע
מזאת שהזקנים נכללים בברכת "על הצדיקים" שבתפילת י"ח עם הצדיקים
והחסידים .והטעם ,משום שהם משופעים ביסורים ,ויסורים ממרקים
עונותיו של אדם )ברכות ה .(.ימי הזקנה מכונים ימי הרעה )קהלת יב,א(
דהיינו ימי החולי והחולשה כמתואר שם בהמשך .וכך משמעו של "יום

 13שו"ת יביע אומר לר"ע יוסף )ח"ד ,יו"ד סי' י"ג(.
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רעה" )תהלים מא,ב( ,יום של חולי כפי שעולה מתוך ההקשר שם וכן פירש
הרד"ק.

14

דרך אגב מדברי ר' יוחנן עולה שאין להבדיל בין איש זקן ובין אשה
זקנה גם לגבי מצות מפני שיבה תקום כמו שאינו מבדיל בין זקנה לזקן לגבי
מתן ברכה.

15

יג .נטילת עצה מזקן
ידוע הוא המאמר :אם יאמרו לך זקנים סתור ,וילדים בנה ,סתור
ואל תבנה ,מפני שסתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירה ,וסימן לדבר
רחבעם בן שלמה )מגילה לא ,(:וכדומה :כל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו
נכשל )שמו"ר ג,ח( .אם כי שם בענין מדובר על זקנים כמונח לנכבדי העם,
ששימשו במשך הדורות בתפקידים שונים ,ובעיקר כיועצים כבפסוק ,ועצה
מזקנים )יחזקאל ז,כו(  16,מכל מקום מידי זקנים במובן זקנים בשנים לא
יצאנו לגמרי ,שכן זיקנה היוותה גורם חשוב במינוים ובמעמדם .כך
משתמע מן המאמר בקשר למינוי זקנים :גדולה זקנה שאם זקנים הם,
חביבים הם ,ואם נערים הם הקב"ה מקפץ להם את הזקנה )תנחומא,
שמיני ,יא(.

17

 14ראה ספרי ברכת המזון ונוסחה )עמ'  ,(91-93שטובה כהיפוכה של רעה משמשת במובן
בריאה .בהתאם לכך נראה להציע שהניב ,וימת  ...בשיבה טובה )בראשית כה ,ח ,ועוד( פירושו:
הוא מת כשהוא בריא ללא מחלות.
 15ספר חסידים )סי' תקעח( .בהערות ברית עולם לחיד"א שם סיכום דעות בנושא .גם מלשון
מפני שיבה ,ולא נאמר מפני איש שיבה משמע שהכוונה גם אשת שיבה.
 16בת"י מתורגם שם :ומלך מחכים כנראה בהשפעת הפסוק ,ועצה מחכם )ירמיה יח,יח(,
שאילולי כן היה מתרגם מחכימין בלשון רבים כמו מזקנים .אכן יש לציין שבהרבה מקומות קשה
לעמוד על משמעו של זקן אם הכוונה בשנים או בחכמה או במעמדו בחברה וכדומה ,וברוב
המקרים יש לקבוע על פי הענין .באשר למקרא לפעמים ניתן להסתייע בדרש של חז"ל לפסוק,
למשל ,הניב זקני ישראל )שמות ג,טז; יב,כא( נדרש על זקנים בשנים )שמו"ר טז,א( .מעניין לציין
שגם נער כהיפוכו של זקן משמש לא רק במובן קטן בשנים אלא גם בחכמה ,על הפסוק ,ושם אתנו
נער עברי )בראשית מא ,יב( נאמר במדרש :נער ,שוטה )ב"ר פט ,ז( .בפירוש המיוחס לרש"י שם נער
בגימטריה שוטה ,כמובן שגימטריה זו אינה אלא פרפרת לחכמת הלשון של המדרש )השוה אבות
סופ"ג( שנער הוא היפוכו של זקן גם במובן חכמה.
 17כאן מקום איתי לתקן מה שהערתי )בספרי ,פיוטי יניי -ביאורים ופירושים ,עמ'  (285על דברי
ר"מ מרגליות )במהדורתו של ויק"ר ,עמ' רלח( המייחס מאמר זה לתנחומא )שמות כט( ,והערתי
שזוהי טעות ,ואינו נמצא בתנחומא .נכון שאינו בתנחומא במקום שהוא מפנה אליו ,אולם מאמר זה
אכן מופיע בתנחומא בפר' שמיני )יא( ,כמובא כאן.
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יש להוסיף שלא רק שכדאי הדבר ליטול עצה מזקן בשנים אלא
שיש בזה משום קיום מצות מפני שיבה תקום במושגה הרחב כמבואר
לעיל .וכך נאמר בספר פלא יועץ :ראוי לחלוק כבוד לזקנים ,ליטול מהם
עצה על כל דבר ודבר )ערך זקן( .לפי מסכת אבות הגיל שמכשיר אדם לתת
עצה הוא בן חמישים )פ"ה מכ"א( .אך נראה שאין בכך משום קיום מצוה
אלא עד שיהא בן שבעים שנוהגת בו מצות מפני שיבה תקום וגו'.
ונראה שבגלל העובדה שבן חמישים מוכשר לתת עצה הוא נחשב
לזקן לגבי זאת .וזאת הכוונה בתיקוני זוהר :עליה איתמר בן חמשים לזקנה
)תיקון כא( .כזאת בפירוש הר"ח לדברי ר' אלעזר שאמר לר' יוחנן "לא
קשאי" )לא זקנתי( כאשר ר' יוחנן רצה ללמד אותו מעשה מרכבה )חגיגה
יג (.ומפרש ר"ח שם :כלומר איני בן חמשים שנה .מכאן יש להסיק שגיל
הזיקנה הוא מצב יחסי ,והכל לפי התפקיד שאדם ראוי לשמש בו ,וכאמור
לגבי לימוד מעשה מרכבה ולגבי מתן עצה גיל הזיקנה הוא בן חמשים.
לגבי מינוי כחבר בסנהדרין ,שאין ממנים אלא בעלי זקנה )סנהדרין יז ,(.גיל
הזיקנה הוא בן ששים כפי הנאמר באבות בן ששים לזקנה .גם לפי הגי' שם
בן ששים לחכמה ,כפי שנתפרש במדרש שמואל שם ,הכוונה בשתי
הגירסאות לאותו דבר היות ומובנו של זקן הוא ,זה קנה חכמה.
ויש שני טעמים שלעצה זקוקים לבן חמשים .האחד ,למען עצה
זקוק הנותן לידיעה רחבה בהרבה תחומים ,מה שאדם רוכש מתוך חוויות ,
נסיונות והסתכלויות ,ובעיקר מה שאדם לומד דבר מתוך דבר באמצעות
יכולת הבינה שהוא רכש בהגיעו לגיל ארבעים כפי שנאמר בן ארבעים
לבינה .השני ,על הנותן עצה לשקול בקור רוח ,במתינות ובישוב הדעת את
הבעיה על כל היבטיה ,תכונות הבאות לאדם כשהוא מגיע לגיל חמשים.

18

ומה מעניין ,שהמונח עצה משמש על דרך המטונימיה במובן ישוב
הדעת .בסיפור על אחשורוש שפנה לחכמים מה לעשות לושתי המלכה,
הם ענו לו :מיום שחרב בית המקדש ניטלה עצה ממנו ,ואין אנו יודעין לדון
דיני נפשות ,זיל לגבי עמון ומואב וכו' )מגילה יב .(:והכוונה של "ניטלה

 18כעין זאת מפרש אברבנאל למה מדגישה התורה ,ומשה בן שמונים שנה ואהרן בן שלש
ושמונים שנה בדברם אל פרעה )שמות ז,ז( לומר לנו ,שבגלל גילם זה היו מתאימים לתפקיד זה "כי
אין ראוי בשער המלך בדבר חמור וגדול אשר כזה לבחורים אשר דמם רותח".
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עצה ממנו" היא ,שבגלל חורבן הבית חסר לנו היכולת לדון דיני נפשות
הדורשים ישוב הדעת כפי פירוש רש"י שם.
לגופו של ענין יש לדון במובנו של הפתגם :לא בסבי טעמא ולא
בדרדקי עצה )שבת פט .(:ונראה שהחלק הראשון של הפתגם מתכוון לזקני
השוק ,לזקני עמי הארץ 19,שעליהם נאמר כל זמן שמזקינין טפשות נתוספת
בהן )שבת קנב ,(.ועליהם נתפרש שם הפסוק ,וטעם זקנים יקח )איוב יב,כ(.
ברם ,החלק השני "ולא בדרדקי עצה" מתייחס לכל הצעירים כולל גם
החכמים שבהם.

יד .לימוד מפי זקנים
מן המשל :הלומד מן הזקנים למה הוא דומה? לאוכל ענבים
בשלות ושותה יין ישן וכו' )אבות פ"ד מ"כ( עולה שלימוד מפי זקנים עדיף.
כך הוא בדרך כלל ועל פי רוב .במדרש שמואל מוכיח זאת מלשון "הזקנים"
ברבים ולא נאמר מן הזקן בלשון יחיד ,כי הדבר הזה נאמר על פי רוב ,ולא
בכל זקן וזקן.
על כח המשיכה של לימוד מזקן נדרש הפסוק ,כי לוית חן הם
לראשך וענקים לגרגרותיך )משלי א,ט( דברי תורה חן לרשיותך .כיצד,
אדם בן תורה בשעה שהוא מזקין הכל באין ומסבבין אותו ,ושואלין אותו
דברי תורה )ד"ר ו,ג( .לרשיותך ,משמעו :לעניותך ,לימי עניותך ,דהיינו
לימי זקנתך .נראה שדורש "לראשך" כמנוקד ברי"ש צרויה ,ובניקוד זה
משמעו עניותך )משלי ו,יא( .ויפה פירש מהרז"ו שם ,שלכן הכל באין

 19פתגם זה אמר הקב"ה לאברהם וליעקב כאשר אמר לאברהם בניך חטאו לי ,ואברהם ענה,
רבש"ע ימחו על קדושת שמך .אחר כך אמר הקב"ה זאת ליעקב ,ויעקב ענה באותן המילים
שאברהם ענה .אז אמר הקב"ה להם :לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה .אם חצי פתגם זה מתכוון
לזקני עם הארץ ,איך ניתן לקרוא לאברהם כך .אך עלינו להבין את דברי הקב"ה לאברהם לא
כפשוטם אלא כזאת :דבריך מתאימים לזקני עם הארץ שעליהם נאמר ,לא בסבי טעמא ,ולא לך
שעליך נאמר בישישים חכמה )איוב יב,יב(.
יש לציין שמשום אגדה כזאת ואחרות כדוגמתה אמרו חז"ל :אין מלמדים אגדה לקטנים
)ירושלמי פסחים ה,ג( .זאת הגי' הנכונה כפי שהראה ר"ש ליברמן בירושלמי כפשוטו שם .והטעם,
כי קטנים לוקחים את הדבר הנלמד פשוטו כמשמעו וכתוצאה מכך יקבלו מושגים מסולפים מתוך
לימוד האגדה .ברם ,בספר חסידים )מהד' ויסטינצקי ,סי' תתיא( ,הלשון :אין מלמדים אגדה תמוה
לקטנים פן יאמרו אין בו ממש .והדבר מסתבר ,שהרי יש הרבה אגדות שקטנים לא יכשלו בהן אם
יבינו אותן כפשוטן.

אור המזרח

174

ומסבבין אותו ושואלין אותו דברי תורה ,שזאת בהתאם למשנה ,הלומד מן
הזקנים וכו'.
בחידושי הרד"ל מפרש בימי הזיקנה אדם נעשה עני ,כי אין לו
ממה להתפרנס ,לכן כשאנשים באים ללמוד ממנו הם יתמכו בו בפרנסה.
והוא מוסיף שכך מרומז בסוף הפסוק ,וענקים לגרגרותיך ,כלומר יעניקו לו
מענקים לגרונו .על זאת יש להוסיף ,שאם כי לתלמיד חכם צעיר אסור
לקחת שכר על לימוד תורה  ,שכן עליו להתפרנס בכוחות עצמו ,אבל זקן
שאין כוחו עמו מותר לקבל שכר )רמ"א ,יו"ד ,סי' רמו סע' כא(.

טו .זיקנה כגורם בפסיקת הלכה
לפי המקובל "אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו עד שיהא
גדול ממנו בחכמה ובמנין" )עדיות פ"א מ"ה( .המפרשים נחלקו במשמעו
של "ובמנין" .לפי פירוש הראב"ד שם ,והנוהים אחריו" :במנין שנים קאמר,
שראש ישיבת בית דין האחרון הוא זקן בשנים מזה שקדם".
דוגמה נוספת לסמכותה של הזיקנה בפסיקת דין היא ההלכה לפי
דעת החכמים :הנשאל לחכם  ...היו שנים ,אחד מטמא אחד מטהר ,אחד
אוסר ואחד מתיר ,אם היה אחד מהם גדול מחברו בחכמה ובמנין ,הלך
אחריו )ע"ז ז .(.גם בנדון הזה נחלקו המפרשים במשמעו של ובמנין .לפי
המאירי שם פירושו :במנין השנים.
באשר לשאלה העולה מאליה ,בכמה שנים נחשב אחד גדול
מחברו במנין נראה להציע שההפרש צריך להיות לפחות בעשר שנים.
הפרש זה הוא הפרש ניכר כפי שקבע המהרש"ל לגבי ההלכה שזקן בשנים
צריך לקום מפני זקן שגדול ממנו בשנים דהיינו בעשר שנים )ים של שלמה,
קידושין פ"א סי' סט( 20.ונראה שהולכים אחר הגדול בחכמה ובמנין רק
בענין פסיקת הלכה ,אבל אם יש מחלוקת על עצם ההלכה עצמה אין

 20לפי מסכת אבות )פ"ה מכ"א( האדם משתנה ומשתלם באפיו ומעלותיו כל עשר שנים מחייו
החל מגיל עשרים .לכן נראה להציע ,שלפי בחינה זו אם אחד הוא ,למשל ,בן ארבעים ותשע והשני
הוא בן ארבעים אין הוא נקרא גדול ממנו במנין היות ושניהם הם באותה תקופה בחיים ,דהיינו
תקופת הבינה .אבל אם אחד הוא בן חמשים והשני הוא בן ארבעים ותשע הראשון נחשב לגדול
ממנו במנין מפני שהוא כבר הגיע לגיל של עצה והשני עדין נמצא בגיל של בינה .בהתאם לכך,
פירושו של ובמנין הוא במנין תקופות חייו .היות ולא מצאתי כעת הוכחה לכך ,הצעה זו כמובן אינה
אלא השערה בעלמא.
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עדיפות למי שגדול מן השני במנין שניו .כאשר מישהו אמר "פשיטא
דהלכתא כוותן דקשישנא מיניינו" ענה השני "מידי בקשישותא תליא
מילתא ,בטעמא תליא מילתא" )ב"ב קמב .(.ברם ,כך הדבר בעניני הלכה
אבל בעניני מנהג יש עדיפות לדברי הזקן בשנים כפי המשתמע מלשון
הגמרא :לא חזינן לרבנן קשישי דעבדי הכי )ברכות ל ;(.אף על גב דרבנן
קשישי אתון פרסאי בצרכי סעודה בקיאי מינייכו )שם מו.(:

טז .זקן למינוי בסנהדרין
ר' יוחנן אמר :אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומה ובעלי
חכמה ובעלי מראה ובעלי זקנה ובעלי כשפים )סנהדרין יז .(.כבר עמדו
הראשונים על הדרישה "ובעלי זקנה" הלא נאמר ,אין מושיבין זקן וסריס
ומי שאין לו בנים )שם לו .(:בחידושי רבינו יונה למאמרו של ר' יוחנן
מפרש :לא זקנים ממש ,שהרי מפורש לקמן שאין מושיבין זקן .וכן במאירי
שם :שהם בעלי זקנה בינונית לא זקנה מופלגת .ונראה ,שהכוונה לבן
ששים שעליו נאמר באבות :בן ששים לזקנה .לפי הרמב"ם :אין מעמידין
בכל סנהדרין לא זקן מופלג בשנים ולא סריס מפני שיש בהם אכזריות ...
וצריך להשתדל ולבדוק ולחפש שיהיו כולן בעלי שיבה ,בעלי קומה ,בעלי
מראה וכו' )הל' סנהדרין פ"ב הל' ג,ו( .הצד השוה שבכולם הוא שזקן
מופלג ,דהיינו בן שמונים פסול לסנהדרין ,אבל יש עדיפות לזקן בן ששים
או לזקן בן שבעים ,שהוא ,איש שיבה.
כך גם משתמע מהבדל בלשון בין שני המאמרים .לגבי כשירותם
לסנהדרין נאמר "בעלי זקנה" ,אולם לגבי פסילותם נאמר "זקן" ,והטעם,
משום שרק זקן ממש ,שהזקנה שולטת בו ,דהיינו זקן מופלג פסול .אבל זקן
שאינו מופלג הוא בעל זקנה ,כי הוא שולט בזקנה שלו  ,ולכן הוא ראוי
להיות בסנהדרין .כמו כן בדרישה שיהיו בעלי חכמה הכוונה היא ,שהם
יהיו שולטים בחכמה ,דהיינו שיש להם היכולת לעשות שימוש יצירתי
בחכמה שלהם ,ולא שיהיו חכמים סתם בידיעה גרידא  .כעין זאת לגבי
הדרישה שיהיו בעלי כשפים ,דהיינו שתהיה להם שליטה בשטח הכשפים,
ולא שהם יהיו מכשפים ממש.

21

 21ראה תוספות מנחות )סה .ד"ה בעלי כשפים( .ואפילו לפי פירוש רש"י כאן בסנהדרין )יז(.
הכוונה שידעו איך להתגבר על מעשי כשפים של מכשף העומד לדין.
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באשר לטעם לפסילות של זקן מופלג לפי הרמב"ם דלעיל משום
שיש בו אכזריות ,ובדיני נפשות נאמר ,ושפטו העדה  ...והצילו העדה
)במדבר לה,כה( ,על הסנהדרין לחפש זכות לנאשם חוץ ממסית שעליו
נאמר ,לא תחמל ולא תכסה עליו )דברים יג,ט( ,ולכן אין טוענים למסית
)סנהדרין כט (.מכלל שבכל דיני נפשות על הדיינים לחפש זכות לנאשם .
וכך בר"ח לסנהדרין לו :משום דלא מרחמי  ...לא חזו ליה זכותא .כך גם
לפי רש"י שם משום שכבר שכח צער גידול בנים ,הכוונה שבכך נפגם חוש
הרחמים שלו.
טעם שני ,משום שדעתו של זקן קצרה עליו )יד רמ"ה לסנהדרין
שם( ,כלומר שזקן הוא קפדן ומחוסר סבלנות .למשמעו של הניב דעת
קצרה ,ראה ב"ב )קמה (:וסנהדרין )קא.(.
טעם שלישי ,על יסוד דברי המאירי שאין מסלקים מן הסנהדרין
דיין שנעשה זקן מופלג משום "כיון שכבר הורגל בדין" ,לכן מכאן נראה
"שהטעם שזקן פסול לדין משום שכדי להיות דיין צריכים רגילות ומיומנות
מיוחדת ,וזקן אינו יכול להתרגל לכך" )מסכת סנהדרין מהד' הלכה ברורה
לרב קוק ,עמ' .(315
באשר לטעם הראשון שלזקן מופלג יש אכזריות אין לשאול מן
המאמר :נגלה בהר סיני כזקן מלא רחמים )מכילתא ,בחודש ,פ"ה( ,כי שם
הכוונה שהקב"ה נגלה כביכול בדימוי של זקן רגיל ,וזקן כזה מלא רחמים.
מעתה יש לנו טעם נוסף לדרישה שלמינוי לסנהדרין צריך שיהיו בעלי
זקנה משום שלדיני נפשות הדיינים צריכים לחפש זכות לנאשם ,לזאת נחוץ
רחמים מצד הדיינים.
ברם ,הלשון אכזריות לגבי זקן מופלג טעון הסבר ,כי קשה לייחס
מידה רעה כזו לזקן מופלג .ונראה שמשמעותה של לשון אכזריות כאן היא
התנהגות לפי מידת הדין המוחלטת .שימוש זה נמצא במאמר :עד שלא בא
אברהם אבינו כביכול היה הקב"ה דן את העולם במדת אכזריות )ספרי ,
דברים ,פי' שיא( .וכן במאמר :תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה
ממדת אכזריות למדת רחמנות )סוכה יד .(.בשני מאמרים אלו מכונה מידת
הדין בכינוי מידת אכזריות .הסיבה שזקן מופלג עשוי להתנהג במידת הדין
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המוחלטת משום שיצר הרע שלו נחלש 22,וגם משום שבגיל זה אדם מגיע
לידי הכרה שכל מנעמי העולם הזה הם הבל הבלים .וכך לשון חז"ל :הזקין,
אמר דברי הבלים )שהש"ר א,א( ,כלומר כשאדם מזקין הוא בא לידי
מסקנה שכל הדברים החמריים שאדם משועבד להם מחמת יצריו הם דברי
הבלים .במצב נפש ורוח כזה קשה לזקן מופלג לראות זכות ולחפש זכות
לנאשם ,ולכן יהיה נוטה לשפוט במידת הדין המוחלטת המכונה מידת
אכזריות.

יז .כיבוד זקן כדוגמת כיבוד אב
לפי ספר חסידים יתום מאב ומאם ,שלא הכיר אותם מיום שעמד
על דעתו ,יכול לקבל שכר של כיבוד אב ואם אם יכבד רבותיו ,או חכמים
או צדיקים )סי' שמה( .וטעמו ,משום שהכבוד שאדם חייב לאלה דומה
לחובת הכבוד שאדם חייב לאביו ולאמו .מסתבר שאינו מקבל שכר של
כיבוד אב אלא אם נתכוון לכך בשעה שכיבד חכם או צדיק ,שרק אז ניתן
ליחס את מעשה כיבוד החכם או הצדיק גם לקיום מצות כיבוד אב.
ונראה שיש להוסיף לאלה הדוגמות בספר חסידים שם גם זקן
בשנים ,שכן גם לו יש מצוה לחלוק כבוד 23.והדבר מסתבר גם מצד העובדה
שזקן משמש ככינוי לאב .בשאלה אם הכיבוד לאב בממון הוא משל אב או
משל בן )קידושין לב (.בירושלמי במקום משל אב הלשון הוא משל זקן
)קידושין פ"א ה"ז( .כאשר יהודה דבר אל אחיו אמר :המתינו לזקן )יעקב(
עד שתיכלה הפת מן הבית )ב"ר צא,ג( .גם ראובן השתמש בכינוי זקן בדברו
על יעקב )שם שם ,ח(.

24

 22גם בהלכה למעשה מתחשבים בכך ,למשל ,במנחת סוטה בוחרים כהן זקן שיניח ידו תחת יד
האשה בעת הנפת המנחה )ירוש למי סוטה פ"ג ה"א( .אם כי נאמר :כל זמן שהצדיקים חיים הם
נלחמים עם יצרן )ב"ר ט,ה(; זה )יצר הרע( גדל עם אדם מנערותו ועד זקנותו ,אם מצא בתוך שבעים
הוא מפילו ,בתוך שמונים הוא מפילו )שם נד,א( .זאת אומרת שיצר הרע ממשיך במאמציו להפיל
את האדם גם בימי זיקנותו ,אבל הוא במצב חלוש ולכן קל לזקן להתגבר עליו .בהתאם לכך ניתן
לפרש לשון גבורות ככינוי לזקן בן שמונים ,בן שמונים לגבורות ,במובן שבן שמונים הוא במצב של
התגברות על יצרו ,וכענין שנאמר באבות :איזהו גיבור הכובש את יצרו.
 23על פי זאת ניתן להסביר את הטור בוידוי של יום כיפור :על חטא שחטאנו לפניך בזלזול
הורים ומורים לגבי יתום שמעולם לא הכיר את הוריו .אולי בזלזול הורים נכלל גם זלזול בחכמים,
צדיקים וזקנים בשנים ,שגם להם חייב יתום זה כבוד מעין חובת הכבוד להוריו לו היו בין החיים.
 24נראה להציע שהקם מפני אשה זקנה ומתכוון לקיים בכך במיוחד מצות כיבוד אמו ,הוא יקבל
שכר במידה מסוימת גם על מצוה זו .ויש מצוה לקום מפני אשה זקנה )ספר חסידים סי' תקעח,
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לגופו של ענין יש לשאול ממה שמסופר בירושלמי שם על ר'
זעירא שהיה מצטער ואמר :הלואי הוה לי אבא ואמא דאיקרינון ואורית גן
עדן )הלואי היה לי אב ואם שאכבדם ואירש גן עדן( ,הלא לפי ספר חסידים
היה יכול לכבד חכמים וצדיקים בכוונה גם לכיבוד אביו ואמו .ברם מובן
מאליו שאין כוונתו של ספר חסידים שיקבל על כך שכר כמו על כיבוד אב
ואם ממש ,באותה כמות ואיכות ,אלא שיקבל שכר מעין שכר על כיבוד אב
ואם ,ולכן הצטער ר' זעירא על שאין לו אב ואם.
על יסוד האמור ניתן לומר שמשום כך ר' יוחנן שהיה יתום מאב
ומאם מעת לידתו )קידושין לא (:היה מקפיד לקום מפני זקן בשנים ואפילו
גוי )שם לג (.כדי שיוכל לקבל שכר הדומה לשכר על כיבוד אב ואם .כמו כן
אנו מוצאים אותו מוותר מכבודו ונותן לזקן בשנים להיות הפותח בהספד
)איכ"ר א,לז( .גדולתה של הזיקנה משתקפת במאמרו :לעולם אל ימנע אדם
מלילך אצל זקן לברכה )רו"ר ו,י( .והוא היה מעריך את חכמת הזקנים.
כאשר אמר דבר בהיותו צעיר היה בודק את עצמו ושואל את הזקנים,
ושמח כאשר אמרו כמותו )מגילה ה .(:אנו מוצאים אותו אומר לתלמידיו
כאשר שאלו אותו תלמידיו לטעמו של דבר אמר להם :כד תסאבון אנא
אימר לכון ]=כאשר תזקינו אני אומר לכם[ )ירושלמי דמאי פ"א ה"ד( .כמו
כן אנו מוצאים שגם אביי שהיה יתום מאב ומאם מעת לידתו )קידושין לא(:
היה זהיר בכיבוד זקן בשנים ,והיה נותן ידו לזקנים כדי שיוכלו לסמוך
עליה )שם לג (.ואפילו לגוי לפי פרוש הרמב"ם )הל' תלמוד תורה פ"ו ה"ט(.

יח .זקן שאינו ראוי לכבוד
נפסק להלכה כדברי איסי בן יהודה האומר "כל שיבה במשמע",
ואפילו זקן אשמאי )קידושין לג .(:לפי פירוש רש"י אשמאי משמעו רשע
ועם הארץ ,ולפי התוספות החולקים עליו ,הכוונה בור ועם הארץ 25.כדאי
לציין שבן אדם כזה מכונה טפסר שהוא נוטריקון של טפש בחכמה וסר

והציונים לפוסקים בהערות ברית עולם לחיד"א שם( .הדבר מסתבר גם מצד העובדה שהיו נוהגים
לקרוא לאשה זקנה בכינוי אימא )נדה ט :וב"ר מז,ג(.
 25לבירורן של שתי שיטות אלה ראה מאמרי הראשון באור המזרח )עמ'  .(46-49על הנאמר שם
יש להציע טעם נוסף לדברי התוספות שאין לכבד זקן רשע על פי הדרש למילה נערים בפסוק ,ונתתי
נערים שריהם )ישעיה ג,ד( :אלו בני אדם שמנוערין מן המצות )חגיגה יד .(.דהיינו שהם רשעים.
מכאן שרשע ואפילו אם הוא זקן הוא בבחינת נער ,כי הוא נעור וריק ממצוות ,ולכן אין הוא ראוי
לכיבוד כי איננו נחשב לזקן.
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)שר( בשנים בניגוד לכינוי של אברך שהוא נוטריקון של אב בחכמה ורך
בשנים )ב"ר צ,ג(.
ברם נראה להציע ,שזקן המזלזל בכבוד עצמו בהתנהגות שאינה
ראויה לזקן אין מצות מפני שיבה תקום וגו' נוהגת בו .כך משתמע מדברי
המאירי למשמעו של זקן אשמאי "בור ועם הארץ אלא שהוא בעל מדות".
מסתבר שזקן שהתנהגותו מבזה את זיקנותו אינו בכלל בעל מדות .כדומה
לכך פוסק הסמ"ע לגבי הלאו ולא תונו איש את עמיתו )ויקרא כה,יז(
"שמזלזל בכבוד עצמו ונפשו ,על כזה לא הזהירה התורה ,וגם אחרים
מותרים להונהו ולזלזל בכבודו  ...אינו נקרא עמיתך שאינו בכלל בני
הישוב" )חו"מ ריש סי' רכח( .כדמות דוגמה לכך הוא הפירוש לפסוק ,ויבז
עשו את הבכורה )בראשית כה,לד( מכבר היה מבזה אותה ,ועל כן לקחה
יעקב ממנו )דעת זקנים מבעלי התוספות( .והרמב"ן שם מביא לכך את
הפסוק ,בז לדבר יחבל בו )משלי יג,יג(.
על פי האמור מתפרש יפה המאמר :איזהו בן עולם הבא ,כל
שכנגד זקניו כבוד )ב"ב י .(:רש"י מפרש :אותם שחולקין להם כבוד בעולם
הזה מחמת חכמת זקנתם .וקשה ,וכי איך ניתן לדעת אם מכבדים את
זקנתם בגלל חכמת הזיקנה שלהם ,או שמכבדים אותם סתם בגלל זקנתם .
המהרש"א מציע שני פרושים משלו ,אך הם רחוקים מפשטות לשונו של
המאמר .אולם על פי האמור ניתן לפרש את המאמר כפירוש רש"י אבל
בהדגשה שונה :מי הוא בן עולם הבא ,מי שאנשים חולקים לו כבוד
בזיקנותו בגלל שהוא מתנהג בדרכים ומעשים ההולמים לאיש זקן,
ומתרחק מכל דבר המבזה את זיקנותו .ואולי ניתן להעמיס רעיון זה בביטוי
"חכמת זקנתם" של רש"י ,שכן כדי לדעת מה הולם לאיש בגיל הזיקנה ,ומה
לא הולם דרוש חכמה מצד הזקן.
בהקשר זה יש לצטט את דברי המלבי"ם בפירושו לויקרא )יט,
לב( :גם הזקן עצמו מחוייב במצוה זו לקום מפני שיבה שלו ולהדר פני
זקנתו במעשים נאים ומשובחים .מדבריו משתמע לכאורה שאדם המבזה
את זקנתו במעשים מגונים ומקולקלים יהיה נחשב כעובר על מצות מפני
שיבה תקום וגו' .ואין לטעון שבמעשים כאלה שזקן עושה הרי זה כאילו
הוא מוחל על כבודו כזקן וממילא מצוה זו בטלה .קודם כל יש דעה שזקן
אינו יכול למחול על כבודו )ראה עינים למשפט לר"י אריאלי לקידושין
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לב .(.ואפילו לפי הדעה שזקן יכול למחול על כבודו נראה שהכל מודים
שאינו יכול למחול על בזיונו 26.אולם לפי האמור שהמבזה את זיקנותו אין
מצות מפני שיבה תקום נוהגת בו אין לחייב זקן כזה בעבירה על מצוה זו,
שכן במעשיו הוא עוקר מצוה זו מקיומה לכתחילה ,והרי הוא כעובר על
מצוה שאינה קיימת לגביו.
לעומת זאת נראה שעל פי דברי המלבי"ם זקן המכבד את זיקנותו
במעשים טובים המתאימים לזקן והוא מומרץ לעשות אותם שם בגלל
היותו איש זקן ,לא רק שיקבל שכר על עשיית המעשים הטובים כשלעצמם
אלא בנוסף לכך יקבל גם שכר במידה מסויימת על מצות מפני שיבה תקום
וגו' .וגם הוא נכלל במאמר :איזהו בן עולם הבא ,כל שכנגד זקניו כבוד.

 26השוה יו"ד סי' רמב סע' לב ,וגליון מהרש"א שם.

הרב דניאל רבינוביץ
סילבר ספרינג ,מרילנד

ברכת הבנים בשתי ידים :מסורת הגר"א בנידון
היום קיימת תשוקה גדולה בעולם התורה ללמוד תורת הגר"א
ולהעמיק במנהגים המיוחסים אליו .על המנהגים והנוסח שיצאו מפי
הגר"א עצמו יש בידינו רק פירורים קטנים .רוב רובו של תורת הגר"א נלקט
מתוך ספרים שחוברו ע"י תלמדיו ותלמידי תלמידיו .ומאחר שכמה ענינים
ומנהגים שיוחסו להגר"א אינם שלו ,אזהרת רבי דוד לוריא )רד"ל( נשארת
עדיין בתוקפה" :1מגדלות רבו רבינו הגדול ז"ל ]הגר"א[ כפי רוב המספרים
והשומעים ממנו ז"ל ,כן רבו השינוים בחיסור ויתור בכל סיפור וסיפור ...
ושאסכים להעלות בדפוס בשמי זולת איזה גרגרים שזכיתי לשמעם משומע
או רואה ראשון נאמן 2".במאמר זה אדון בסיפור שקרה עם הגר"א המובא
ב"תורה תמימה" ,ויתברר שאין במעשה ההוא שום קשר לנושא שבשבילו
הובא.
מנהג נפוץ בקרב ישראל לברך הבנים והבנות בעיתים שונות
במעגלי השנה .יש שמברכים דוקא בימים הנוראים )בערב ר"ה ובערב
יוה"כ( ויש שמברכים בכל ליל שבת .אע"פ שעצם המנהג מקובל ,אין
הסכמה לגבי הפרטים  3.אחרונים שונים דנו בהרחבה בשאלה האם יש
קפידא לברך דוקא ביד אחת או שראוי לברך בשתי ידים?
באינצקלופידיה "פחד יצחק" ,רבי יצחק לאמפרונטי דן בשאלה זו,
וכתב" :ראיתי מדקדקים שלא לברך לתלמידיהם בשתי ידים ואומרים דכן

 1לענין בעיות בנוסח הגר"א ,ראה במאמרו של הרב דוד קמנצקי "האמנם יש 'נוסח הגר"א'?",
ישורון )ניסן תשנ"ט(.
 2ר' יהושע העשיל לעווין ,עליות אליהו )ווילנא ,תרט"ז( עמ' ד'" ,מכתב מאת הרב הגאון
רד"ל".
 3הנוסח הרגיל בזה"ז לקוח מברכת יעקב אבינו קודם מיתתו" ,ישמך אלוקים כאפרים וכמנשה".
אבל במקור הראשון שמופיעה ברכת הבנים לא נזכרת ברכה זו .הראשון שמזכיר ברכת הבנים הוא
רב אהרן ברכיה ממודינא בספר מעבר יבק ,וז"ל" ,וכיון דאתא לידן פסוק ]בראשית מח,כ[ 'ויברכם
ביום ההוא' ,לא אמנע עצמי מלכתוב פרפרת אחד שיש בו ,והוא ,כי יעקב בירך אפרים ומנשה שכל
ישראל יתברכו בהם ויאמרו 'ישמך אלקים כאפרים וכמנשה' ,ולא ראינו שנתקיימה ברכה זו באדם
שמברך בנו ותלמידו) ".מעבר יבק ,חלק שפתי רננות פרק מג (.ר' אהרן ברכיה מזכיר ברכה שמברך
"לבנו או לתלמידו" אבל הוא אומר שלא אמר "ישמך" .הראשון שמזכיר "ישמך" הוא ר' יעקב
עמדין )יעב"ץ( בסידור שלו .וגם הוא הוסיף "וכל אחד יוכל להוסיף ברכה משלו כפי צחות לשונו".
)סידור ר' יעקב עמדין ,הוצאת אשכול ,ירושלים תשנ"ד עמ' תקסה (.וע"ע בר' בונם יואל טויסיג,
מנהגי קהילות ,ירושלים תשס"ה ,עמ' קפו-קפט שהביא כמה מקורות בקשר למנהג זה.
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עושים כדי שלא לקשר חסד בדין .אמנם אני נהגתי לברך הנשוי אשה
בשתי ידים בעדו ובעד אשתו ולפנויים ביד אחד ,אמנם לבחורים לומדי
תורה בשתי ידים ג"כ כי התורה סיוע במקום אשה ,כך מצאתי ,והנני רואה
מנהג טוב לברך החכמים את הקהל ואבות לבנים עם שתי ידים 4".רבי
יצחק מזכיר הקפידא ע"פ טעם הסוד ,שלא לברך בשתי ידים במקרים
מסוימים ,אבל ברכת הבנים הוא מברך בשתי ידים.
בספר "חמדת ימים" מובא לברך דוקא ביד אחת ,דהיינו יד ימין.
בתחילת דבריו דן המחבר במנהג לנשק ידה של האם בליל שבת ,וכותב
שצריך לנשק יד הימין על פי קבלה ,ואחר כך הוא ממשיך "ואותו היד
בלבד ישים המברך על ראש המתברך שאין שתי ידים זוכות כאחת".

5

לעומת זה ,רבי יעקב עמדין קורא תגר על המנהג לברך דוקא ביד
אחת ,וז"ל" ,ומניחים שתי ידיהם על ראשיהם כמו שמצינו בכל המברכים.
כדרך מנהג משה רבינו עליו השלום עין יפה )במדבר כז,כג( כך ראוי
למברך לעולם .כי טוב עין הוא יברך )משלי כד,ג( וכן כהנים בברכת כהנים
בשתי ידים .וכך מצינו במלאכים ליל ערב שבת .שאמרו ז"ל )שבת קיט(:
שמניחין ידיהם על ראשו של אדם כשמברכין אותו  ...וכך היה מנהג אבי
מורי ]ר' צבי אשכנזי ,החכם צבי[ הגאון ז"ל .ולא כחסרי דעת שחושבין
שיש קפידא לברך דוקא ביד אחת".

6

עד כה ראינו שיש איסור ע"פ הסוד לברך בשתי ידים .אך יש
שרצו לומר שגם קיים איסור ע"פ הלכה לברך בשתי ידים ,וייחסו שיטה זו
להגר"א .דעה זו מופיעה לראשונה בשנת תרנ"ה-תרנ"ח ב"סידור הגר"א
בנגלה ונסתר" .סידור זה ,שנדפס ע"י ר' נפתלי הירץ הלוי קרוב למאה שנה
אחרי פטירת הגר"א ,מזכיר שהגר"א בירך דוקא ביד אחת 7.המקור למנהג
זה אינו ברור .החלק הנגלה מבוסס על ספר מעשה רב וליקוטי דינים

 4פחד יצחק השלם ,ירושלים תשנ"ח ,מערכת ה"בית" )עמ' נד.(:
 5חמדת ימים ,חלק שבת ,וינציא תקכ"ב )פרק ז ,עמ' מח ד"ה וכתב( .ראה ג"כ במשנת חסידים
)מסכת ליל שבת פ"א(.
 6סידור היעב"ץ ,הוצאת אשכול ,ירושלים תשנ"ד ח"א )עמ' תקסד-תקסה( .והוא חוזר על
שיטתו בשאילת יעב"ץ ח"ב )סי' כה(.
 7סידור הגר"א בנגלה ובנסתר מאת הרב נפתלי הירץ )עמ' פז,ב(.
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מהגר"א .ב"מעשה רב" אין זכר לענין זה ,וגם לא מצאנו הקפדה זו בביאור
הגר"א על שו"ע .אבל אם נעיין במקורות אחרים אפשר למצוא טעם לזה.
הרב ברוך הלוי עפשטיין ,בעל "תורה תמימה" ,מביא סיפור על
הגר"א השייך לענין איסור לזר לברך ברכת כהנים .הוא מחדש שיש איסור
לזר לברך ,לא רק כשמברך ברכת כהנים בנשיאת כפים בתפילה ,אלא בכל
פעם שמברך איזו ברכה בשתי ידים .לכן הוא מקשה דאיך לא חששו
העולם לאיסור זה .בהמשך דבריו הוא מביא סיפור "מאיש אמונים" על
הגר"א בענין זה ,וז"ל" ,שהגר"א מווילנא ברך את הג"מ רי"ח ]יחזקאל[ לנדא
מו"ץ ]מורה צדק[ דווילנא 8בשעת חופתו והניח ידו אחת על ראש הגרי"ח
בשעת הברכה ,ושאלוהו על ככה והשיב ,כי לא מצינו ברכה בשתי ידים רק
לכהנים במקדש ".על פי זה מסיק בעל "תורה תמימה" שיש איסור מדינא
לברך בשתי ידים.

9

אולם לקושטא דמילתא ,כפי שרמזנו בפתח דברינו ,יש נוסח אחר
בסיפור שמביא ה"תורה תמימה" על הגר"א .ולפי נוסח זה אין להוציא ממנו
שום מסקנה לשאלה אם קיים איסור ע"פ הלכה לברך בשתי ידים.
בספר "מעשה אלפס" מאת ר' בן ציון אלפס הובא סיפור זה לא
בשם "איש אמונים" אלא מפי ר' יחזקאל לנדא עצמו .וז"ל" ,וכן הכרתי את
הגאון ר' יחזקאל לנדא זצ"ל אב"ד דווילנא שכאשר נעשה חתן הביא אותו
מחותנו בשבת לפני הגר"א שיברך אותו ,והגר"א ז"ל ישב בסעודה שניה של
שבת ואכל את הקוגל ,והחתן היה מלובש בשטריימל ורצה הגאון להניח
ידיו על ראש החתן לברכו ונסוג החתן לאחוריו שלא ישמין הגאון את
השטריימיל בידיו השמנות מהפשטידא ,והניח הגר"א ידו אחת על
השרטיימיל וברכו ,והאריך ימים ]ר' יחזקאל לנדא נפטר בן תשעים ואחד[
ולמד עד יומו האחרון בלי משקפים 10,והצטער ר' יחזקאל לנדא כל ימיו ,על
קטנות המוח שלו שהוקיר את השטריימיל יותר מידיו של הגר"א".

11

 8עי' הלל מגיד נח שטיינשניידער ,עיר ווילנא ,ישראל תשכ"ט )עמ' .(32-36
 9תורה תמימה ,במדבר ו,כג )אות קלא(.
 10ועי' בעיר ווילנא )עמ'  (35בנוסח מצבת הרב יחזקאל שמרומזת שם ברכת הגאון "כי גברה
עליך ברכת אליהו גאון ישראל".
 11מעשה אילפס בני ברק ,תשל"ח )עמ' ט(.
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כדאי לציין שאע"פ שכפי הנראה אין ממש בנוסח הסיפור שהביא
בעל "תורה תמימה" ,עכ"ז מופיע סיפור הנ"ל עד היום בסידורים המבוססים
על מנהגי הגר"א .בשני סידורים 12שיצאו בשנים האחרונות "ע"פ נוסח
הגר"א" מובא בשם הגר"א "שאין מברכים בב' ידים אלא הכהנים במקדש,
כל ברכה אחרת אינה אלא ביד אחת" 13.בשני המקורות יוחס הדבר לספר
"תורה תמימה".
ותמוה הדבר איך קרה שהסיפור ההוא נשתבש ע"י הרב נפתלי
הירץ הלוי וע"י ה"תורה תמימה"? קצת תשובה ניתן למצוא בתוך דברי
התורה תמימה עצמו במקום אחר ,בספרו הביוגרפי" ,מקור ברוך" .שם הוא
מביא מה שסיפר לו הנכד של הרב יחזקאל לנדא ,הרב אייזיק עפשטיין
מווילנא ,אודות זקנו ,לא בהקשר של ברכת כהנים אלא כדוגמא לנאמנותו
לתורת הגר"א ,וכדלהלן" .הוא ,רבי יחזקאל לנדא ,היה מהנוהגים אחר
הגר"א בכל עניניו כמו בדבר גוף ונשמה ,בשר ורוח; וגם בדבר  ...התנגדותו
לחסידים  ...וכה היה שומע ומביט בשאט נפש על הנסים ועל הנפלאות
שהיו החסידים מספרים על צדיקיהם בעל פה ובכתב ובספרים מיוחדים
ובחוברות ,אשר ,כנודע ,התפרצו לרוב במשך התקופות מדור הקודם .ואם
כי המתונים שבקהל החסידים ידעו ,כי אמנם גדש ההמון את הסאה ועבר
את גבול מדת המשפט בערך הספורים  -השתדלו בכל זאת לחפות עליו
ולמצוא לו זכות לפני מוכיחיהם  -מנגדיהם ,באמרם ,כי גם הם ,המתנגדים,
מחזיקים בכל התכונה הזאת ,ומספרים נסים ונפלאות ,פלאי פלאות ,לשמו
ולענינו של רבם הגר"א  ...ועל כן ,למען הרחיק מהם התנצלות זאת ,לא
היתה רוחו של רבי יחזקאל נוחה בכלל מספורי נפלאות הגר"א".

14

הרי שהרב יחזקאל לא היה רגיל לדבר בכלל על סיפורי הגר"א
ואפילו על סיפורו האישי כשקיבל ברכת הגר"א ,כמו שממשיך שם ה"תורה

 12סידור עליות אליהו )מכון מעדני אשר ,תשנ"ט(; סידור אזור אליהו ערך ר' יהושע כהן )כרם
אליהו ,ירושלים תשנ"ח(; לרשימה ביבליוגרפית מקיפה של סידורי הגר"א עי' יוסף תבורי" ,סידור
הגר"א" וישעיהו וינוגרד "מילואים למאמר על סידור הגר"א" בתוך "הגר"א ובית מדרשו" )רמת גן,
תשס"ג ,עמ' .(11-29
 13סידור עליות אליהו )עמ'  ;(245וגם נמצא כעין לשון הנ"ל בסידור אזור אליהו )עמ' קעג(.
 14הרב ברוך הלוי עפשטיין ,מקור ברוך )ווילנא ,תרפ"ח( ,חלק א' )פ"ו ס"ה ,עמ' תמח( .תודתי
לר' מאיר וקשלג שהפנה אותי למקור זה.
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תמימה"" ,ומפני זה לא היתה רוחו נוחה גם ממה שתלו סבת אריכת ימיו
בברכתו של הגר"א ".מעתה יש לשער שמה שגרם להשתבשות הסיפור
הינה הנהגתו המיוחדת של הרב יחזקאל לנדא שלא לדבר על זה ,ולכן אף
שנודע לרבים שהרב יחזקאל התברך מפי הגר"א ,מכל מקום נשארו
הפרטים סתומים.

תגובות וזוטות

שייך למאמר "חיוב קטנים במצוות ליל הסדר" )ניסן תשס"ה(
לכבוד העורכים החשובים,
קראתי בהתעניינות את מאמרו של הרב צבי רייזמן
שליט"א" ,חיוב קטנים במצוות ליל הסדר" ,שיצא לקראת חג הפסח
שעבר באור המזרח )כרך נ' ,חוברות ג-ד(.
לפני כעשר שנים ,זכיתי ג"כ להוציא לאור מאמר העוסק
בנושא הזה" ,על הקליות ועל האגוזים :עיון במצות ליל הסדר",
שהופיע בקובץ תורני של ישיבת רבנו יצחק אלחנן "בית יצחק"
)חוברת כט עמ'  .(600-614בו דנתי ,כמו הרב רייזמן ,בחיוב הקטנים
בליל הסדר בכלל ,ובפרט באותן ארבע השאלות על פסקותיו של
הרמב"ם בהלכות שביתת יו"ט מצד אחד ובהלכות חמץ ומצה מצד
שני (1) :חוסר מקור ברור לקביעתו של הרמב"ם שיחלק קליות
ואגוזים לקטנים ביו"ט מחמת שמחה (2) .העברתו את זמן חילוק
הקליות והאגוזים מערב פסח ,כדאיתא בגמרא דידן ,לליל הסדר(3) .
שינוי הלשון מ"כדי שלא יישנו וישאלו" בלבד ,ל"כדי שיראו הבנים
וישאלו ויאמרו מה נשתנה וכו' (4) ".איך יתקיים השינוי הדרוש אם
באמת לדעת הרמב"ם חייב לחלוק בכל יו"ט ,ולא רק בליל הסדר.
ברור שכוונונו שנינו לא רק לאותן השאלות ,אלא אף לכמה נקודות
ביישוב דברי הרמב"ם ,ובהבאת כמה מקורות באחרונים הנוגעים -
כולל דברי המשך חכמה בבראשית ,החזון איש בחידושיו על
הרמב"ם בהלכות חגיגה ,וספר מנהג ישראל תורה ,מלבד מה
שנמצא ברבותינו הראשונים ז"ל.
רציתי להוסיף רק כמה הערות לנושא הנוכחי :בענין מה
שהביא

מספר

תורה

תמימה

שמצא מקור

לדברי הרמב"ם

מהירושלמי )ותמה שלא ציינו הבית יוסף למקור וגם שלא ציינו
הת"ת לשאלת הבית יוסף( ,הנה כבר הראבי"ה )ח"ב סי' תקכ"ה(
הביא בהקשר זה את דברי הירושלמי .ברם ,לשון הירושלמי היא
"אגוזים ולוזים" ואולי הרמב"ם כתב ,כלשון הגמרא" ,קליות ואגוזים".
כמדומני שאין זה מקור הרמב"ם ,שלוזים הם מין אגוז ואילו "קליות"
הן מין דגן )אא"כ נפרש שגם קליות הן מין אגוז ,וכדעתו המרחיקה
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לכת של הראב"ן מס' פסחים סי' תל"ט ,וע"ע במש"כ במאמר הנ"ל,
הע'  6והע'  .(29אלא ,יותר מסתבר ,כמו ששנינו הסקנו בהמשך
מאמרינו ,שהרמב"ם ראה שייכות לדינא דגמרא של חילוק הקליות
והאגוזים ביו"ט למצות ליל הסדר.
בענין השתתפות הקטנים והוספת "כדי שיראו הבנים
וישאלו" ,כנראה שלדעת הרמב"ם בוחרים דווקא בשינויים המכילים
מימד הלכתי בכדי להבטיח שהשאלות והתשבחות אליהן גם הן
תתקשרנה למצוות התורה בכלל ,ולמצוות ליל הפסח בפרט .לכן
השינויים שמנה הרמב"ם אינם סתם תכסיסים בעלמא המעוררים
את סקרנות הילדים אלא כל אחד  -חילוק הקליות והאגוזים ,עקרית
השלחן ,וחטיפת מצה  -יש בו קשר ישיר לחפצאות מצוות הלילה.
יתכן גם לומר ,שנוסף על המיזוג בין מצות שמחת יו"ט
ומצות השמחה בליל הסדר )אשר לדעת השבלי לקט ,יש לשים
הקליות ואגוזים בגוף הקערה של סימן הסדר( ,יש ערך מיוחד
להתכללות עוד מצוות )או לפחת רמז להן( לתוך הסדר  -עיין
רשב"ם )קט (.לגבי איסור חדש ,וגם אולי טעם נוסף ע"פ תורת
ה"נגלה" למה שהרבה סופרים את העומר דווקא בסדר ולא לפני כן
בבהכ"נ .ואסיים בתפילה לה' שנשמח בקרוב בבנין עיר קדשו ונאכל
שם מן הזבחים ומן הפסחים  ...ומן הקליות ומן האגוזים.
הרב אליהו טייטלמן

* * *
שייך למאמר "בענין מנחת חביתין" )תשרי תשס"ו(
לכבוד עורכי "אור המזרח"
הרא"א הכהן אדלר והר"נ הלפגוט שליט"א,
בחוברת האחרונה של "אור המזרח" מירח האיתנים )כרך
נא ,חוברת א-ב ,תשרי תשס"ו( ראיתי במאמרו של הר"א גרינבלט
שליט"א מממפיס ,מח"ס שו"ת רבבות אפרים" ,בענין מנחת חביתין",
שהביא קושית הגרי"י הלוי רודערמאן זצ"ל ברש"י מנחות ע"ה ב'
וכתב לתרץ עפ"י ספר מגן גבורים וכו' וכו'.
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קושית מו"ר הגרי"י הלוי רודערמאן זצ"ל וכן התירוץ הנ"ל
הלא הם כתובים על ספר "תורת מיכאל" )ירושלים ,תשכ"ז( לגר"מ
הכהן פורשלגר זצ"ל מבלטימור ,תלמיד מובהק של ר"א מסוכצ'וב
בעל "אבני נזר" .עיי"ש סימן מט ,דף קעב-קעה )"מה שאמרתי לחכם
אחד ה"ה הרב המובהק הגאון הגדול מוה"ר יעקב יצחק הלוי
שליט"א מח"ס הנחמד עבודת לוי"() .דרך אגב ,הנדפס בספר "תורת
מיכאל" הוא ממש כטפה מן הים מרובי תורתו של אותו גאון זצ"ל,
וכחמשים כרכים גדולים של חידושים בכל מקצועות התורה,
כתובים בכתב ידו הקטנטן האופייני של המחבר ,יושבים בסתר ב"יד
הרב הרצוג" בירושלים "כאבן שאין לה הופכין" ,ומחכים לגואל(.
לי הקטן נשאר אך להעיר שתי הערות:
א( הקושיא מיוסדת על תורת כהנים ,צו ,ריש פרשתא ג,
"אחד כהן גדול ואחד כהן הדיוט שעבדו עד שלא הביאו עשירית
האיפה משלהם ,עבודתם פסולה" )ראה "תורת מיכאל" ,דף קעב(.
אמנם עיין משנה למלך הלכות כלי המקדש פ"ה הלט"ז שטעות סופר
היא בתורת כהנים ,ועיקר הנוסחא "כשרה" ,וכן פסק הרמב"ם .ואכן
הנוסחא "כשרה" מצאתי בכ"י רומי המנוקד ,אססמני מספר  .66ראה
תורת כהנים ,מהדורת צילום ,הוצ' פינקלשטיין )ניו יורק ,תשי"ז(,
עמ' קלז" :אחד כהן גדול אחד כהן הדיוט שעבדו עד שלוא יביאו
עשירית האיפה שלהן עבודתן כשירה".
ב( אפילו נימא שהנוסחא "פסולה" בתורת כהנים היא
נכונה ,יש לתרץ רש"י לשיטתו במנחות נ"א ב' בלישנא אחרינא .וז"ל
רש"י שם ד"ה כהנים הדיוטות" :דכשכהן הדיוט נתחנך לעבודה
באותו יום היה מקריב עשרון .ל"א ביום המלואים היה כך אבל
לדורות לא נוהג ,ולא ]אולי צריך להגיה "ול"א"  -ב.נ [.מפי המורה".
והובאה שיטת הל"א בתוספות הרא"ש הוריות ט' א' .ותו לא קשיא
מידי.
בברכת התורה,
הרב בצלאל נאור

* * *
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אליהו הנביא בבית רבי חיים מבריסק
בנעורי הסתופפתי בצילו של רבי יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק
זצ"ל בבוסטון .זכורני כיצד יום אחד הקדיש הרב זצ"ל את הלימוד
לע"נ אמו הרבנית פעשא ז"ל )אשת הר"מ הלוי סולוביצ'יק זצ"ל(.

1

השיעור התחיל מוקדם בבוקר ונמשך עד תפילת המנחה ,כשהרב
הוא שליח הציבור.
הרב לימדנו את המשניות של הפרקים פ'רת חטאת )זבחים
פי"ד( ,ע'רבי פסחים )פסחים פ"י( ,ש'לשה שאכלו )ברכות פ"ז( ,א'ין
עומדין )ברכות פ"ה( ,ראשי תיבות פעש"א .
הרב נהיה כמעיין המתגבר ,חורז מן המשנה אל הגמרא,
ומן הגמרא אל הראשונים ,ומן הראשונים עד סבו הגדול ,רבי חיים
הלוי ,שאף הוא נחשב כאחד הראשונים בעיני נכדו  2.והכל מתוך
הזכרון! והדברים שמחים כנתינתן בסיני.
כדרכו בקודש ,תיבל הרב את דבריו בסיפורים ממורשת
וולוז'ין עד הגאון מווילנא .כשהגענו למשנה בפרק ערבי פסחים

 1הרבנית פעשא סולוביצ'יק )תר"מ-תשכ"ז( היתה בתו של רבי אליהו הלוי פיינשטיין
מפרוז'נא ,בעל "הליכות אליהו" .מספרים שחמיה ר' חיים סולוביצ'יק אמר עליה" ,אלמלי
היתה גבר ,היתה גדול הדור" .בהלוויתה ,שהתקיימה בישיבת רבינו יצחק אלחנן בניו יורק,
ספדוה נניה הרב יוסף דוב והרב אהרן .הם גילו שלא הפסידה תפילת מנחה מימיה ,ושלא
סמכה על היתר הב"ח בחו"ל אלא נזהרה מלאכול חדש .מפי נכדה הרב יוסף סולוביצ'יק,
איש ירושלים ,שמעתי כמה גרגרים :הרבנית פעשא ביארה את האגדה )ע"ז ג" ,(:שתים
עשרה שעות הוי היום ] ...שלש[ רביעיות ]הקב"ה[ יושב ומשחק עם לויתן שנאמר ]תהלים
קד,כו[ ,לויתן זה יצרת לשחק בו ",שלויתן זה סמל לפוליטיקה של אומות העולם,
ושהקב"ה משחק פוליטיקה ,על דרך שכתוב )משלי כא,א(" ,פלגי מים לב מלך ביד ה'
וגו') ".להבדיל ,הפילוסוף האנגלי תומס הובס כתב ספר בשם "לויתן" על תורת
הפוליטיקה (.ועוד ,הרבנית סמכה על שיטת הרמב"ם שאין בישול אחר בישול אפילו בלח
)ראה ב"י ,או"ח סי' שיח( כדי לחמם לעצמה מרק שבושל כבר מערב שבת .ולבסוף ,היא
זאת שנטעה בלב בניה אהבה עזה לארץ ישראל .תנצב"ה.
 2בפרק ערבי פסחים נכנס הרב לעובי הקורה של מחלוקת רבי אלעזר בן עזריה ורבי
עקיבא אם פסח נאכל אחר חצות ,והעיר לנו שחידושו של רבי חיים שאפילו לראב"ע שאין
פסח נאכל אלא עד חצות ,מכל מקום לא הוי נותר עד עמוד השחר  -נמצא באור זרוע! ]עיין
גמ' פסחים )קכ ,(:תוס' ברכות )ט .ד"ה ר' אלעזר בן עזריה( ,חידושי הגר"מ הלוי )ניו יורק,
תש"ן ,הל' פסולי המוקדשין פ"א ה"ו ,עמ' קז ,ד"ה צ"ע דברי התוספות בזבחים דף נ"ו(,
קובץ חדושי תורה )ירושלים ,תשמ"ד( ,חדושי הגר"מ הלוי ,בדין מותר פסח )התפרסם
בהפרדס שנה יז חוברת ג ,עמ' כב( ,חדושי הגר"מ והגרי"ד ,עניני קדשים )ירושלים
תשס"ב( ,הלכות קרבן פסח )עז (.דלא כאור שמח )הל' קרבן פסח פ"ד ה"ח(" ,דלראב"ע
דפסח אינו נאכל רק עד חצות ,בחצות נעשה נותר"[.
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"ישנו מקצתן ,יאכלו; כולן ,לא יאכלו וכו') ",פסחים קכ-.קכ (:סיפר
לנו הרב את העובדה הבאה:
כד הוינא טליא ,עשינו את ה'סדר' בבית זקיני רבי חיים
מבריסק .לפני אמירת 'שפוך חמתך' נהוג לשלוח ילד לפתוח את
הדלת לאליהו הנביא .שליחות זאת הוטלה עלי .אך פתחתי את
הדלת והנה עומדת לנגד עיני דמות הדורת פנים ,וזקן לבן יורד על פי
מדותיו .אליהו ממש! כמעט התעלפתי על המקום.
משהתפכחתי התברר שהיה זה אחד מזקני בריסק שנרדם
באמצע ה'סדר' .בהיות האיש למדן ,הוא תפס שיש כאן ענין ל'שאלת
רב' ,וקם לפתחו של רבי חיים.

3

הרב בצלאל נאור

* * *
שייך למאמר "חייב אדם לטהר עצמו ברגל" )ניסן תשס"ה(
בעמ'  83-84בהתייחסות לדברי הר"י מלוניל שכתב "ביום
טוב עצמו לא יוכל לטבול דהא צריך לו הערב השמש ,לפיכך יטבול
בשבת שהוא ערב יום טוב ,ומשתרי ליה לאורתא ליכל בתרומה
וקדשים אם אינו מחוסר כפורים" ,כתבתי בהע' " :8העירני הרב
מאיר ברקוביץ שליט"א שצריך עיון באיזה קדשים הוא יכול לאכול
במוצאי שבת ,שהרי אם שחט שלמים ערב שבת ,אסור לאוכלם
במוצאי שבת שכבר עבר זמן אכילתם .ואין שום קרבן שנשחט
בשבת ערב יום טוב שטעון אכילה ביומו והלילה שלאחריו" .יש כאן
פליטת קולמוס מצדנו ,והר"י מלוניל כנראה התייחס לקרבן פסח
בי"ד ניסן שחל בשבת ,וקרבן פסח נשחט בשבת ונאכל במוצאי שבת.
הרב שלמה זאב פיק

* * *
 3הרמב"ם )הל' חמץ ומצה )פ"ח הי"ד( פסק שדין זה נוהג גם במצה ,וישנם ראשונים
החולקים עליו וסוברים שאין משנתנו אלא לענין פסח בלבד אבל לא לענין מצה .ראה
השגת הראב"ד ומגיד משנה )שם( ושו"ע )או"ח סי' תעח ס"ב( וביאור הלכה )שם(.
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שייך למאמר "דור הביניים  -חיוב להורים או לבנים" )תשרי תשס"ו(
בגליון תשרי תשס"ו הופיע מאמרו של הרב שמעון גולן
בשם "דור הביניים  -חיוב להורים או לבנים" .ובאתי בזאת להעיר על
כמה נקודות במאמרו שנראה לי כי ניתן לחלוק עליהן.
א[ בראשית דבריו הביא הכותב הנכבד את דברי הטור ]יו"ד
סי' רנא[ בשם רב סעדיה גאון "חייב אדם להקדים פרנסתו לכל אדם
ואינו חייב לתת צדקה עד שיהיה לו פרנסתו  ...ואחר שיפרנס נפשו
יקדים פרנסת אביו ואמו לפרנסת בניו" .שמהם אנו למדים כי מזונות
ההורים עדיפים על מזונות הבנים ,ואת דברי הב"י שכתב "יש לי על
דברי הרב סעדיה גמגומי דברים" .וניסה לבאר במהלך מאמרו מה
היו ספיקותיו של הב"י לענין הקדמת מזונות ההורים למזונות הבנים.
ויש להעיר בריש נדוננו כי לא נתבארו בדברי הב"י על איזה חלק
מדברי רב סעדיה יש לו גמגומי דברים ,האם על ריש דבריו שם
לענין העדפת האדם את פרנסת עצמו על נתינה לאחרים ]ראה
בערוה"ש שדן רבות בענין העדפת האדם את עצמו ביחס להוריו[,
או כפי שהבין הכותב שהכונה היא על העדפת הוריו על בניו .אמנם
מעצם השמטת הדין כולו ע"י השו"ע אולי ניתן ללמוד כי אכן גמגומי
הדברים היו אף על הקדמת מזונות ההורים למזונות הבנים.
ב[ אמנם לעיקר התלבטותו בסיכום הדברים מבחינה
ערכית כספית ואינטואיטיבית ,איזה חיוב עדיף כיבוד האב או
מזונות הבנים ,יש לציין כי הנידון הכללי בחיוב המזונות לאב או
לבנים בוגרים אינו נובע כלל מחובה מיוחדת כלפי האב או כלפי
הבנים ,אלא הוא חלק מהחיוב הכללי של צדקה .בסדר העדיפויות
של צדקה נאמר כי "הקרוב קרוב קודם" .השאלה היא איפוא מי
נחשב קרוב יותר לענין זה :ההורים או הבנים.
]ואף שחיוב הבן בכיבוד אב אף הוא נכנס בשיקול הכללי
להקדים את האב לבנים כדאיתא בדרישה כאן ,אין זה אלא בכלל
השיקולים מי נחשב קרוב יותר .וזאת משום שהרי לעולם כיבוד אב
אינו מכספו של הבן אלא משל האב ,ולפיכך אין חובת נתינת מזונות
לאב נובעת מכח מצוות כיבוד אב ,כי אם מכח מצוות צדקה .וכן
מצינו בשו"ע ]שם[ שהנותן לאביו הנצרך הרי זה בכלל צדקה ,ורק
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אם ידו משגת ליתן לו שלא מכספי צדקה ונותן מכספי צדקה תבא
עליו מארה )ש"ך שם( .הרי שחיוב זה הוא מחיובי הצדקה ולא מכל
חיוב אחר [.ולכן אין מקום לבאר את ספקו של הב"י מכל מיני טעמים
צדדיים של איזה חיוב עדיף יותר ,כי אין כאן אלא חיוב אחד והוא
חיוב הצדקה.
ג[ אך גם אם ביארנו כי דברי רב סעדיה מתייחסים לסדרי
הקדימות במצוות צדקה של כל הקרוב קרוב קודם ,אין אנו פטורים
מלדון בשאלה הבסיסית שהעיר הכותב ,מה גילם של הבנים שאנו
מעדיפים את ההורים על פניהם] ,ונדון בכך בהמשך[ .אמנם פשוט
שאי אפשר לומר את מה שכתב הכותב בסיכומיו שאולי גמגומי הב"י
הם מחמת שמזונות הבנים נובעים מכח תקנת מזונות מחייבת יותר
]תקנת אושא[ ,שהרי פשיטא ופשיטא שאין מקום לחייב אדם בחיוב
צדקה כל זמן שלא קיים את כל חובותיו הקודמות לה .לכן מסתברא
דדברי רב סעדיה איירי בבנים גדולים שחיובם הוא רק מדין צדקה
ולא מכח התקנה ,ובסדר הקדימויות עדיפים הורי האב עליהם
לשיטת רב סעדיה ,ולא נתבררו לנו מה הם גמגומי הדברים שהיו
לב"י בזה.
ד[ לענין מה שכתב בסוף דבריו להוכיח כי לאחר תקנת
הרבנות הראשית חיוב המזונות עד גיל חמש עשרה ,לפחות ,הוא
חיוב יותר גדול מתקנת אושא ,ובכל מקרה חיוב מזונות הילדים
צריך להיות קודם לשל ההורים .הנה פשטות המקובל בבתי הדין
בארץ ישראל הוא ,כי כל תקנת הרבנות הראשית ביסודה אינה אלא
מדין "כופין על הצדקה" .וממילא אין בתקנה כדי להעדיף את הבנים
על ההורים.
ה[ עתה אבא להעיר מעט על טעויות שנראה לי שנפלו
בדברי הרב הכותב.
 .1במש"כ כי לדעת רוב האחרונים בחיוב החזקת האב
"שאין הגבלת סכום ,גם אם הבן עלול להגיע בסופו של דבר למצב
של מחזר על הפתחים" .ולא ידעתי היכן מצא שכך היא שיטת רוב
האחרונים ,ההיפך הוא הנכון ,דאדרבה כתב השו"ע ]שם[ "ואם אין
לבן אינו חייב לחזר על הפתחים להאכיל את אביו" וכתב הש"ך שם
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ס"ק ה "והוא הדין דאין צריך לכבדו משלו ויצטרך הוא לחזור על
הפתחים וכמו שכתב הרא"ש ] -שהביא הרב הכותב בעצמו בריש
דבריו[".
 .2במש"כ כי אף לולא דברי האג"מ "אליבא דרוב דעות
הראשונים חיוב מזונות קטני קטנים נובע מדין מזונות האם".
האמנם?!
הבה נבדוק בשיטות הראשונים אחד לאחד.
הנה ראש וראשון בדבר הוא הר"ן ,ואיהו גופיה כתב בסוף
דבריו "אבל לא ראיתי לראשונים ז"ל שאמרו כן" .ומי לנו גדול מהר"ן
שהיו לפניו דברי כמעט כל הראשונים ,ובודאי דברי רש"י והרמב"ם,
וכתב כי לא מצא כן בשאר הראשונים .ועי' משנה למלך פי"ב
מאישות הי"ד שכתב :דאפשר דאף הר"ן לא להלכה אמרה.
ומה שהביא הכותב כן מדברי רש"י ,ראה בתשו' מהר"ם
מלובלין סי' ע"ט שכתב דהר"ן גופיה כל מה שאמרה להאי דינא
כוונתו היתה דכן דייק מלשון רש"י ,ולא מצא לאף אחד מהראשונים
מלבדו שיסבור כן.
ומה שכתב להוכיח כן משיטת המאירי שכתב "שעד שיעור
זה הוא צריך לאמו ונחשב כגופה" ,המעיין במאירי יראה כי לא
אמרה אלא להסביר את דברי הגמ' לענין עירוב שקטן יוצא בעירוב
אמו ,ואין כל קשר בין דבריו לנדוננו.
אכן בשיטת הרמב"ם כבר דייק כדברי הכותב המגיה
במשנה למלך שם .אך באבני מילואים ]סי' עא ס"ק א[ הקשה
שמדברי הרמב"ם מבואר שמזונות הבנים אין חיובם תלוי במזונות
אמם ,כמו שכתב ]פי"ט מהל' אישות הלכה י"ד[ :בת שניה ובת
ארוסה ובת אנוסה בחיי אביהן ,הוא חייב במזונותיהם כדין שאר
הבנים והבנות בחיי אביהם .והרי השניה והארוסה והאנוסה אין
להן מזונות ,ומ"מ פסק הרמב"ם שהאב חייב במזונות בנותיהן] .וראה
עוד בזה בפסקי הדין של בתי הדין בישראל כרך ז עמ' .[144
ולאידך גיסא כפי שהביא הכותב מהריב"ש שחייב במזונות
בנו מן הפנויה ,פסק אף הרא"ש וכדבריהם פסק השו"ע ]סי' עא ס"ד[.
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ובודאי אינו חייב במזונות הפנויה ,ואף על פי כן חייב במזונות בנו?
וכן כתב הב"ש ]שם ס"ק א[ להדיא דהרא"ש ובעקבותיו השו"ע לא
סברו כדעת הר"ן.
ממוצא הדברים יוצא דהר"ן הוא היחיד שכתב כן בפירוש,
ואף הוא יתכן שלא אמרה אלא בשיטת רש"י ,ויתכן שלא אמר כן
להלכה ,ואיהו גופיה כתב דלא מצא למי מהראשונים שיסבור כן.
ואף פשטות דברי הרמב"ם משמע דלא כדבריו ,והרא"ש פליג להדיא
וכוותיה פסק השו"ע ,והיאך ניתן לומר כי רוב הראשונים סברי
שמזונות הבנים מכח מזונות האם נגעו בה.
 .3וכן יש להעיר מכל האמור על מה שכתב בהמשך דבריו
להוכיח כדברי הר"ן מריש דברי השו"ע ,שכתב "חייב אדם לזון בניו
ובנותיו ...ומשם ואילך זנם כתקנת חכמים" .הרי שנקט דחיובו
בקטנותם אינו מתקנת חכמים ,אלא מכח מזונות האשה .והדבר
סותר למה שכתב השו"ע גופיה בסוף הסימן שחייב במזונות בנו מן
הפנויה ,שהוא נגד דברי הר"ן.
ו[ ולעצם הנידון בדברי רב סעדיה :מהו גיל הבנים שבהם
סבר כי הורי אביהם עדיפים עליהם ,כשנבוא לבדוק את גילאי
הבנים נמצא ג' חלוקות :
לענין חיוב מזונות מתחת לבן שש ,כאמור בדברי הכותב
פשיטא שהוא חיוב גמור ,ומקורו או מדאורייתא ]כפי שדייק הכותב
מהרמב"ם ,וכבר קדמו בזה בספר ארעא דרבנן )ערך מזונות ,אות ח
ט( להגאון מוהר"י אלגאזי[ ,או שאף חיוב זה הוא מתקנת אושא
מוקדמת ]ראה בכל זה בפסק הדין הנ"ל עמ'  136ואילך[ .ועל כל
פנים קודם הוא לכל חיוב צדקה ועל כן פשיטא דלא בכהאי גוונא
איירי רב סעדיה.
לענין חיוב המזונות לאחר גיל שש עד שיביא ב' שערות ,יש
להעיר כי הכותב נקט בפשיטות כי חיוב האב במזונותיו הוא מתקנת
אושא ,ואם כן כאמור אי אפשר לבאר את דברי רב סעדיה דאיירי
בכהאי גוונא.
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אך אדרבה יש להעיר במה שלא עמד בו הכותב ,דפשטות
הסוגיא בכתובות )מט (:מסקינן דלית הלכתא כתקנת אושא ,וכדכתב
רש"י שם :ת"ש דלית הלכתא כוותיה ,אלא מימר אמרינן ליה ואולי
יכלכלם ויזון אבל מיכף לא כפינן ליה .וכבר הקשה כן על הב"י
בחידושי מהר"ל מפראג על הטור ]י"ל לראשונה בירושלים תשט"ז[.
וכנראה זוהי גם כוונת הגר"א בביאורו שם שכתב :בתקנת חכמים
צ"ע ,ור"ל דהא לית הלכתא כתקנת אושא ואין כאן תקנת חכמים.
וראה בפסה"ד הנ"ל ]עמ'  153בדעת המיעוט מהגרח"ג צמבליסט[
שדן בזה .ועל כל פנים בשיטת רב סעדיה יתכן דהוא סבר דלא פסקנו
כתקנת אושא ,ועל כן לדעתו אף מעל גיל שש כל חיובו אינו אלא
מדין צדקה ,ויקדמו הוריו לבניו.
ואף אם נימא דדעת רב סעדיה היא כפי שנפסקה ההלכה
ברמב"ם ובב"י כי חיוב האב הוא מכח תקנת אושא ,והסיבה שאין
כופין על כך היא משום שכך נתקנה התקנה ]ראה בפסה"ד שם
שביאר כן[ ,יש להעיר כי אף תקנת אושא יש להוכיח כי עיקרה אינו
חיוב דרבנן חדש אלא היא הרחבה של מצוות הצדקה .דהנה הטור
כתב כי הזן את בניו הגדולים משש ,מקיים בכך מצוות צדקה בכל
עת .ועל שיטת הטור כתב הב"י דהוא פסק כתקנת אושא .ולכאורה
אי איירי בדבר שהוא חיוב גמור עליו מתקנת חכמים ,היאך אפשר
למקרי ליה עושה צדקה .ונראה כאמור דחיובו הוא הרחבה של
מצוות הצדקה שאף שאין אנו יכולים לכפותו לתת צדקה זו ,בכל
אופן מחייבינן ליה ומכלימין אותו אם אינו נותן.
ראיה נוספת לכך יש להביא ממה שנפסק שאם יש לקטן
מעל גיל שש מזונות ממקום אחר פטור האב מלתן לו .ואף שבפחות
משש חייב לתת לו ,וביאר הט"ז ]סי' עא ס"ק ב[ שכיון שתקנת
מזונותיו דומה לתקנת מזונות האשה ,שגם לה נותנים על אף שיש
לה כסף לפרנס עצמה .ואם חיובו הוא מכח תקנת חכמים גרידא,
מאי שנא מחיוב מזונות דאשה ובנים קטנים שתקנו אף כשיש לו
ממון .אלא נראה דמאחר וכל חיובו הוא מדין צדקה ,והבן הזה אינו
נצרך לצדקה אין חובה על האב לפרנסו .וכן הביאו באוצה"פ בשם
הרב "דינא דחיי" ]לאוין פ"א[ שכשיש לקטן מעל גיל שש משלו אינו
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מקבל מזונות ד"משמע בגמ' דמדין צדקה כייפינן ליה ומי שיש לו
אינו נוטל מן הצדקה" .ואם כן לכאורה אף שנפסקה הלכה כתקנת
אושא ,כיון שדינה הוא מדין צדקה יש מקום לומר שההורים יקדמו
לנכדים.
אך כל האמור אינו נכון ,דאדרבה ראה בב"ש ]שם[ ס"ק ג
שהביא את דברי רבנו ירוחם שאף שהאב מחויב ליתן צדקה אפילו
לבניו הגדולים שהביאו ב' שערות ,מעלתה של תקנת אושא היא
שמחויב ליתן להם קודם לשאר הקרובים .ומשמעות הדברים שמכח
תקנת אושא הבנים קודמים אף להורים ודלא כמו שכתבנו] .ועי'
בהפלאה בק"א שם שהקשה ,מי הם הקרובים יותר שצריך לתקנת
אושא להקדים את הבנים להם ,הא אפילו בנו הגדול קודם לשאר
קרובים כדאיתא ביו"ד סי' רנ"א .וקושיתו אינה מובנת שהרי הורי
האב קודמים לבנים מדין צדקה ,וכשיטת רב סעדיה שפסק כן
הרמ"א ,ואם כן לכך נצרכה תקנת אושא להקדים את הבנים
להורים[.
לכן מסתברא דדברי רב סעדיה ,איירי בבנים גדולים
שבסדר הקדימויות הם אינם עדיפים על הורי האב ,ולא נתבררו לנו
גמגומי הדברים שהיו לב"י בזה.
הרב יעקב מאיר רוטנברג

* * *

הערה בפירוש הרבינו יונה למסכת אבות
כבר ידוע ומפורסם אצל כל יודעי ספר עד היכן השפיעו
הצנזורים ופחד הצנזורים על ספרותינו במשך כל הדורות .שיש
הרבה דברים שהושמטו ,ושנשתנו מנוסחם הראשון מחמת ציוויי
הצנזורים או הפחד מהם] .ועי' בספר "אברהם יגל יצחק ירנן" להג"ר
דוד קאהן שליט"א )עמ' קב-קיח( ,שהאריך והביא הרבה דוגמאות
לזה[.
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וכמדומני שמצאתי עוד דוגמא מענין זה ,והיות שהוא
מדבריו המפורסמים של אחד מגדולי הראשונים ,ושלא מצאתי מי
שהעיר מזה מעולם ,על כן באתי להציע הדבר.
גרסינן במסכת אבות )פ"ב מ"ג(" ,הוו זהירים ברשות שאין
מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן נראין כאוהבים בשעת הנאתן
ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו".
ודברי המשנה מובנים כפשוטם .וכן פירשום המפרשים
שהפוליטיקאים אינם עושים טובה לאדם אלא לצורך עצמם ,ולא
יעמדו לעזור לו כשהוא צריך להם .ועל כן אין לסמוך עליהם.
וגם רבינו יונה בתחילת דברי פירושו על משנה זו פירשה
כענין זה )אלא שכתב "להתרחק מן השלטונות בימי קדם" ,כאילו
דברי המשנה לא היו שייכים אלא לימי קדם( .אלא שאח"כ כתב
בזה"ל" :וכך הוא פשט המשנה הזאת .ואם הדבר כן היא מדברת
בפגם השלטונים ,וחלילה חלילה לא יהיה הדבר ולא יקום ,ועל ידם
מתקיים העולם כלו ,והם עושין דין ומשפט בארץ ,ואין איש שיכול
להיות אמתי כמותם שאינן צריכין להחניף הבריות כי אינן
מתפחדין ,ואין דבר מונע אותם מלכת בדרך ישרה ,על כן נראה
לומר] ....והמשיך רבינו יונה לפרש את המשנה באופן אחר על פי
הענין שהוזכר בספר משלי )כא,א( "פלגי מים לב מלך ביד ה'- ".
שלבם של השלטונים אינם ברשותם .ועיין היטב בפירושו זה,
שנראה רחוק מאוד מפשט דברי המשנה[.
והנה עיין בספר רוח חיים ,שגירסתו של רבינו חיים
מוואלאזין במשנה זו כך היא" :הוו זהירין במי שאין מקרבין לו לאדם
אלא לצורך עצמן  "...ולא גרס מלת "רשות" כלל .וכן לעיל )פ"א מ"י(
שלפנינו הנוסח" ,שמעיה אומר אהב את המלאכה  ,ושנא את
הרבנות ,ואל תתודע לרשות" ,בספר רוח חיים כתוב רק "אהב את
המלאכה ושנא את הרבנות" ותו לא .ופשוט שעניני הרשות הושמטו
מחמת הצנזור.
וחוששני שכמו שהיתה משנה זו כקוץ בעיני הצנזורים
בזמנו של רבנו חיים מוואלאזין ,כמו כן היתה בדורו של רבינו יונה.
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ולכן מש"כ רבינו יונה "וחלילה חלילה  - "...אם יצאו הדברים מעטו
לא יצאו מלבו .אלא כתבם מפחד הצנזור .ורצה לרמז לנו שאין
דברים אלו אמתיים במש"כ לעיל "וכך הוא פשט המשנה הזאת ,ואם
הדבר כן הוא מדברת בפגם השלטונים ,וחלילה חלילה  "...ר"ל
שהפשט נראה בעליל ,אלא שלא ניתן להכתב .וגם הייתכן לומר
שמה שהשלטונים אינם צריכים להחניף את הבריות עושה ש"אין
איש שיכול להיות אמתי כמותם" ,הרי כל ההסטוריה מורה להיפך.
וכתבנו להעיר.
הרב אברהם שטיינברג

* * *

מפתח :כרכים לו-נא
)שנת תשמ"ח-תשס"ו(

 


 
בהגדרת איסור הלנת המת
הרב יעקב נויברגר

לח,ב )טבת תש"נ(148 ,

 
קידושין בין השמשות והזמה בעדי קידושין
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(9 ,
הרב דוד יעקב הלוי אפלבוים
הצעה לפתרון בעיית בעל המסרב לגרש
לח,א )תשרי תש"נ(57 ,
הרב יהודה דוד בלייך
בנתיבות ההלכה:
א( הסכם ממון למניעת סירוב לגרש; ב( השתלת תותב באבר המין
מא,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ג(272 ,
הרב יהודה דוד בלייך
בעית הגירושין בעקבות החקיקה האזרחית )"גט לא"( במדינת נוא יארק
מב,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ד(230 ,
הרב יהודה דוד בלייך
בענין ילוד מאם פונדקאית
לז,ב )טבת תשמ"ט(150 ,
דר .זאב לב
בענין אימוץ ילדים
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(281 ,
הרב צבי מגנצא
בענין שבע ברכות
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(93 ,
הרב אליקים קניגסברג
תכנון משפחה ודחייתה של מצות פרו ורבו )א(
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(109 ,
יצחק א .רונס
תכנון משפחה ודחייתה של מצות פרו ורבו )ב(
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(135 ,
יצחק א .רונס
בדין הפקעת קידושין בזה"ז
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(101 ,
הרב צבי שכטר
בדין אשה שנתקדשה בטמפל רפורמי
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(256 ,
הרב אברהם כהנא שפירא


ההלל וברכתו ביום העצמאות
הרב מנחם יהודה הלוי אושפיזאי
בענין משחה שנעשה מפירות א"י שאינן מעושרין
הרב אשר בוש

לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(241 ,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(122 ,
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חובת עלייה לא"י ואיסור יציאה מא"י בימינו
הרב יואל בן-נון
בענין פירות ארץ ישראל בחוץ לארץ בזמן הזה
מג,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ה(21 ,
הרב מתתיהו ברויד
בענין מפסיקין לפאה
לח,א )תשרי תש"נ(7 ,
הרב עזריה ברזון
מצות ישוב א"י ומלחמה בעבורה בזה"ז
לט,ב )טבת תשנ"א(103 ,
הרב נתן ש .בר-חיים
בענין מצות בכורים בשביעית
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(247 ,
הרב נריה גוטל
בכורים מאילן הסמוך למיצר
מא,ב )טבת תשנ"ג(110 ,
הרב נריה גוטל
עיונים בדיני מצוות התלויות בארץ
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(224 ,
הרב יהודה גרשוני
עיונים בדיני מצוות התלויות בארץ
לז,א )תשרי תשמ"ט(12 ,
הרב יהודה גרשוני
בענין וידוי מעשרות
לז,ב )טבת תשמ"ט(99 ,
הרב יהודה גרשוני
בענין איסור יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(32 ,
הרב שלמה הלוי וואהרמאן
בענין מצות הפרשת חלה
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(19 ,
הרב אהרן ליכטנשטיין
ישוב ארץ ישראל ומלחמת מצוה בזמן הזה
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(9 ,
הרב אהרן הלוי סולוביצ'יק
תשובת הרב יוסף ששפורטש בדין שמיטת כספים בזמן הזה
מב,ב )טבת תשנ"ד(108 ,
דר .נח עמינח
נטיעה וסרק בעצי פרי לעניין ערלה
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(32 ,
הרב בן ציון רוזנפלד
על משטר הלכה במדינת ישראל בזמננו
מא,ב )טבת תשנ"ג(104 ,
הרב נפתלי רוטנברג
בעניין בא' בתשרי ר"ה לשמיטין וליובלות
לח,א )תשרי תש"נ(22 ,
הרב בן ציון ריבקין
בענין הקונה שני אילנות מביא ואינו קורא
לט,ב )טבת תשנ"א(115 ,
הרב בן ציון ריבקין
כיבוש ארץ ישראל ישיבתה וקדושתה
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(20 ,
הרב שבתי א .הכהן רפפורט
גדרי המדינה בארץ ישראל ומלחמותיה )ודין השטחים(
לז,א )תשרי תשמ"ט(19 ,
הרב צבי שכטר
ירושלים – קרית מלך רב
לט,א )תשרי תשנ"א(8 ,
הרב צבי שכטר
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(39 ,
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בענייני ירושלים והמקדש
הרב ישראל שציפנסקי
בענין ירושלים לא נתחלקה לשבטים
הרב ישראל שציפנסקי
עבר הירדן – והירדן – אם מארץ ישראל הם
הרב ישראל שציפנסקי
ביסוד איסור תרומה לזרים ובגדר נתינתה לכהן
רועי צבי תמיר

מט,א-ב )תשרי תשס"ד(105 ,

בקור חולים אצל פגים
הרב נריה גוטל

לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(250 ,

מא,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ג(217 ,
מג,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ה(8 ,
מז,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(6 ,

 

 
ברכת הארץ שבברכת המזון
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
הארץ וברכת הארץ
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
הזכרת חנוכה בברכת הארץ
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
למה אין מזכירין חנוכה ופורים בברכת מעין שלש
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
בענין ברוב עם הדרת מלך בברכות
הרב ברוך חיים סיימאן
בענין ברכת התורה
הרב בן ציון ריבקין
בענין ברכת התורה
הרב בן ציון ריבקין
ברורים בענין ברכות המצוות
הרב צבי שכטר
בירורים בענין ברכות המצוות
הרב צבי שכטר

לח,א )תשרי תש"נ(50 ,

בענין נשיאות כפיים ושינויי המנהגים בזה
הרב ש.צ .פישביין

לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(245 ,

לו,א )תשרי תשמ"ח(11 ,
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(198 ,
לח,ב )טבת תש"נ(107 ,
לט,ב )טבת תשנ"א(161 ,
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(90 ,
מא,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ג(253 ,
מב,א )תשרי תשנ"ד(71 ,
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(233 ,
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בענין גרים וגרות
הרב צבי מגנצא
בדין נכריה הנשואה ליהודי הבאה להתגייר
הרב נפתלי רוטנברג

לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(251 ,
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(228 ,

 
ארבעת הפרשיות וגאולתן של ישראל
הרב מנחם דוב גנק
אחדות ישראל
הרב דוד צבי הופמן
בענין הפגנות למען יהודי רוסיא
הרב יהודה הרצל הנקין
בירור השיטות בדין עוון חוץ לארץ גורם
הרב יהודה הרצל הנקין
פרקים בהבנת המאורעות בארץ ישראל בימינו
הרב יהודה הרצל הנקין
סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה
הרב צבי וינברגר
רוצח  -מושכל ראשון בהלכה
הרב בצלאל נאור
הקשר בין כנסת ישראל ומדינת ישראל
הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק
נבואת משה רבינו באספקלריא המאירה
הרב ברוך חיים סיימאן
שרשי גלות מצרים וגלות אדום
הרב חיים פוברסקי
"במצוותיך האמנתי"
הרב נפתלי רוטנברג
שאלו שלום ירושלים
הרב נפתלי רוטנברג

נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(154 ,
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(352 ,
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(314 ,
מא,א )תשרי תשנ"ג(38 ,
מג,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ה(39 ,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(159 ,
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(247 ,
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(7 ,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(163 ,
מב,ב )טבת תשנ"ד(131 ,
לט,א )תשרי ,תשנ"א(64 ,
מ,ג-ד )ניסן-תמוז ,תשנ"ב(196 ,

 
בשיעור "קרות הגבר"
הרב מנחם דוב גנק
הערות בקביעת שיעור מיל
הרב אליהו ברוך שולמן

לו,א )תשרי תשמ"ח(8 ,
לו,ב )טבת תשמ"ח(137 ,
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בעניין הנחת תפילין בחוה"מ ואיסור לא תתגודדו
הרב אשר בוש

מז,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ח(62 ,

 
מקומה וזמנה של הדלקת נרות חנוכה
הרב יהודה דוד בלייך
בענין מצות הדלקת נר חנוכה על ב' פתחים
הרב מנחם דוב גנק

מב,ב )טבת תשנ"ד(136 ,
לט,ב )טבת תשנ"א(172 ,

 
מצבה שהוסרה מהקבר – האם היא מטמאת?
הרב שאול מרדכי אריאלי
בענין רביעית דם מן המת
הרב שמריה שולמאן

מט,א-ב )תשרי תשס"ד(115 ,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(44 ,

 
בענין רציחת גוי וייהרג ואל יעבור
מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(136 ,
הרב יהודה הרצל הנקין
בירורים בשיטות הראשונים בדין גניבת וגזילת העכו"ם
מא,ב )טבת תשנ"ג(121 ,
הרב יעקב וקסלר
"עבודת עברית" בימינו לאור ההלכה
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(259 ,
הרב נפתלי רוטנברג

 
עיצומו של יום מכפר
הרב שאול מרדכי אריאלי
בענין פרו של אהרן
הרב צבי טננבוים
בענין "זכרון דברים" של סדר העבודה ביום הכפורים
הרב יצחק כשדן
מצות אכילה בערב יום כיפורים
הרב יעקב דוד לובאן

נ,א-ב )תשרי תשס"ה(49 ,
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(214 ,
מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(24 ,
מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(11 ,
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בענין הדלקת נרות יו"ט
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(120 ,
הרב אשר בוש
משמעות אש בהלכה – "גחלת של מתכת" וחוט חשמלי ביו"ט
מב,א )תשרי תשנ"ד(54 ,
הרב מתתיהו ברויד
בענין "מתוך שהותרה וכו'"
מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(118 ,
הרב משה האך
בן חו"ל בא"י ביו"ט שני של גליות
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(98 ,
הרב יעקב דוד לובאן
חייב אדם לטהר עצמו ברגל
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(78 ,
הרב שלמה פיק
חידושי תורה בעניינים שונים של יום טוב
מה,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ז(38 ,
הרב אריה ליב ריינמאן
הגדרת ענין מלאכת אוכל נפש )א(
מא,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ג(240 ,
הרב מנחם שרייבר
הגדרת ענין מלאכת אוכל נפש )ב(
מב,א )תשרי תשנ"ד(27 ,
הרב מנחם שרייבר

 
בענין כיבוד אשת אביו
הרב אשר בוש
הזקן בשנים ומעמדו )א(
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
הזקן בשנים ומעמדו )ב(
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
דור הביניים – חיוב להורים או לבנים
הרב שמעון גולן
בענין הנ"ל– תגובה
הרב יעקב מאיר רוטנברג

מה,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ז(34 ,
מה,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ז(39 ,
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(159 ,
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(105 ,
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(194 ,

 
נאמנות עוזרת נכריה בבית משפחה יהודית באיסורין
הרב שאול מרדכי אריאלי
הערות ע"ד כשרות ה"טונא" שבקופסאות
הרב יהודה דוד בלייך
בענין בישולי עכו"ם
הרב מנחם דוב גנק
בענין סימני דגים
הרב מרדכי וויליג

נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(117 ,
לז,ב )טבת תשמ"ט(130 ,
לו,ב )טבת תשמ"ח(167 ,
לו,ב )טבת תשמ"ח(177 ,
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רעיונות וטעמים בענין מאכלות אסורות
הרב יעקב וסקלר
כשרות דגים הנקחים מן הגוים
הרב משה דוד טנדלר
בכשרות דג טונא שבקופסאות
הרב צבי שכטר

מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(148 ,
לו,ב )טבת תשמ"ח(150 ,
לו,ב )טבת תשמ"ח(156 ,

 
שנה מעוברת ובעיותיה
הרב חיים מנחם לויטס
חשבון זמן קידוש לבנה
הרב אברהם פאהמער
בעניין יחיד מומחה בקידוש החודש
הרב משה פינצ'יק
סוד העיבור )א(
הרב אברהם קורמן
סוד העיבור )ב(
הרב אברהם קורמן

מ,א )תשרי תשנ"ב(33 ,
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(120 ,
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(55 ,
לט,ב )טבת תשנ"א(174 ,
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(282 ,

 
בענין מות מוחי וקביעת זמן המות בהלכה
לו,א )תשרי תשמ"ח(71 ,
הרב יהודה דוד בלייך
השתלת הלב שנוטל מן התורם שלא כדין
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(290 ,
הרב יהודה דוד בלייך
קביעות המוות ע"י הפסקת פעולות המוח )תגובה להערות והשגות(
לו,א )תשרי תשמ"ט(80 ,
הרב יהודה דוד בלייך
פסקי הרבנות הראשית )בקביעת זמן המוות(
לו,א )תשרי תשמ"ח(66 ,
הרבנות הראשית
דין הנוטה למות לאור מונחים שנתחדשו בזה"ז
מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(32 ,
הרב משה יוסף ירס
בענין "מוות מוחי"
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(298 ,
הרב אהרן הלוי סולוביצ'יק
קביעת רגע המוות והשתלת לב )א(
לו,א )תשרי תשמ"ח(48 ,
הרב דר .אברהם שטיינברג
קביעת רגע המוות והשתלת לב )ב(
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(280 ,
הרב דר .אברהם שטיינברג
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אפיקורס "האומר מותר"
הרב נפתלי בר-אילן
בדין כתיבה כדיבור
הרב מנחם דוב גנק
בענין שליחות
הרב שמואל קאוויאר
"זכין לאדם שלא בפניו" במשנתו של הרמב"ם )א(
הרב לוי יצחק קופר
"זכין לאדם שלא בפניו" במשנתו של הרמב"ם )ב(
הרב לוי יצחק קופר
בענין הנאת גרונו והנאת מעיו
הרב אריה ליב ריינמאן
בענין לתקוני שדרתיך ולא לעוותי ,וגדר שליחות
הרב ישראל שציפנסקי
בדין כתותי מיכתת שיעוריה
הרב ישראל שציפנסקי

מא,ב )טבת תשנ"ג(168 ,
מד,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ו(28 ,
מז,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ח(48 ,
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(55 ,
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(51 ,
מה,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ז(33 ,
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(251 ,
מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(239 ,

 
לפירושו של הדרש על הפסוק "אין נקי"
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
מלכות ישמעאל ואדום
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
להגדרת הכינוי "בור" במקורות חז"ל
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
"שיחת חכמים"" ,מילתא דבדיחותא"" ,שיחה בטלה"
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
"שיחת חכמים"" ,מילתא דבדיחותא" ,ו"שיחה בטלה"
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
למשמעותו של התואר "רגיל" וערכו
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
צדיק במובן יחסי וצדיק גמור
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
שני עיונים בהוראת התפיסה של הפועל "משך"
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
לפירושם של שני מאמרים בענין הענקה
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
הזקן בשנים ומעמדו )ב(
הרב דר .נחום מ .ברונזניק

לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(361 ,
לז,ב )טבת תשמ"ט(161 ,
מ,א )תשרי תשנ"ב(71 ,
מא,א )תשרי תשנ"ג(68 ,
מא,ב )טבת תשנ"ג(173 ,
מב,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ד(259 ,
מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(184 ,
מח,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ט(70 ,
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(56 ,
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(159 ,
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"רבנן לא צריכי נטירותא"
הרב נתן ש .בר-חיים
בענין נשיא ,ומעשה דר"ג ור' יהושע
הרב מנחם דוב גנק
בענין יחוסו ומנויו של ריש גלותא
הרב דוד הלוי הורביץ
יחס חז"ל לתרגומים בכלל ולתרגום אונקלוס בפרט
הרב מאיר הרשקוביץ
הסכמות רבי יהונתן אייבשיץ ורבי יעקב עמדין
פרופ .שניאור זלמן ליימן
"אלישע בעל כנפים"
הרב בצלאל נאור
גלות הדיבור וגאולתו
הרב בצלאל נאור
"תעופה כבקר תהיה"
הרב דר .משה סוקלוב
לדרכם של חז"ל בזיהוי מקומות בתנ"ך
פ .פייג
פשר הגהת הגר"א תמוהה בענין הטמנה
הרב מרדכי הכהן פריעדמאן
ברכת הבנים בשתי ידים :מסורת הגר"א בנידון
הרב דניאל רבינוביץ
תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי
הרב שלום ריבקין
המונחים "שלום" "שלם" במובן של שלימות וכו'
הרב ישראל שציפנסקי

מ,ב )טבת תשנ"ב(139 ,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(16 ,
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(64 ,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(209 ,
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(169 ,
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(371 ,
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(276 ,
לח,א )תשרי תש"נ(87 ,
מ,א )תשרי תשנ"ב(81 ,
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(204 ,
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(181 ,
מג,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ה(36 ,
מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(198 ,

 
בחיוב האב למול את בניו
הרב יהודה ל .בוגץ'
בענין מכשירי מילה
הרב משה האך
) ראה גם ריבית(
בדין ירושת הבעל
הרב יהודה ל .בוגץ'
בענין אין אדם פורע תוך זמנו
הרב יהודה ל .בוגץ'
הפקר מדעת
הרב יהודה ל .בוגץ'
בענין מלוה להוצאה ניתנה
הרב יהודה ל .בוגץ'

מד,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ו(21 ,
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(237 ,

לז,ב )טבת תשמ"ט(105 ,
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(220 ,
מ,א )תשרי תשנ"ב(11 ,
מג,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ה(61 ,
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השגת גבול בדיני ישראל ובדיני בני נח )א(
הרב יהודה דוד בלייך
השגת גבול בדיני ישראל ובדיני בני נח )ב(
הרב יהודה דוד בלייך
בענין שביעית משמטת תוך ל' בסתם הלואה
הרב משה אהרן בלייך
בדין מצרנות :על מי להביא ראיה
הרב חנניה משה ברזון
בענין אין הולכין בממונות אחר הרוב
הרב שמואל הופפר
יסוד השיעבוד בפרשת שומרים
הרב יעקב נויברגר
בדין "בידו" בדבר שלא בא לעולם
הרב חיים פוברסקי
באור בפרשת נשיא אחד ממטה
הרב צבי שכטר

מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(169 ,
מד,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ו(42 ,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(61 ,
מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(270 ,
מג,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ה(78 ,
מב,ב )טבת תשנ"ד(185 ,
מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(218 ,
מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(37 ,

 
עיטוף טלית גדול לבחור
הרב שלומי רייסקין
תורת המנהגות
הרב ישראל שציפנסקי
מנהג ישראל תורה היא; מנהג מבטל הלכה
הרב ישראל שציפנסקי

נא,ג-ד )תשרי-אלול תשס"ו(85 ,
מ,א )תשרי תשנ"ב(38 ,
מ,ב )טבת תשנ"ב(147 ,

 
האם בי"ד כופה כופר בעיקר לקיים מצות עשה
הרב נפתלי בר-אילן
דין קדימת טלית לתפילין
הרב יחיאל וסרמן
בענין דבר שנעשית מצותו
הרב צבי טננבוים
"כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט"
הרב יהודה הלוי עמיחי
בענין מצוה הבאה בעבירה
הרב שמחה קראוס
בענין העוסק במצוה פטור מן המצוה
הרב בן ציון ריבקין
בענין כונה במצוות
הרב ישראל שציפנסקי

לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(224 ,
מז,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ח(51 ,
מא,א )תשרי תשנ"ג(52 ,
מא,ג-ד )ניסן-תמוז(261 ,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(83 ,
מ,ב )טבת תשנ"ב(122 ,
לט,ב )טבת תשנ"א(134 ,
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גדרי כסף בקניינים; גדרי כסף במצוות
הרב ישראל שציפנסקי
שיעורי כסף וממון במצוות וחיובים
הרב ישראל שציפנסקי

לז,א )תשרי תשמ"ט(53 ,
מג,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(179 ,

 
בענין קרבן מצורע וחיוב אשם שבו
לח,ב )טבת תש"נ(101 ,
הרב דוד בירנבוים
שיטת הרמב"ם בטעמי הקרבנות
לט,א )תשרי תשנ"א(17 ,
הרב משה אהרן בלייך
בענין האיסור דלא יבואו לראות כבלע את הקודש
לח,ב )טבת תש"נ(105 ,
הרב מנחם דוב גנק
בענין פרה אדומה
מה,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ז(16 ,
הרב מנחם דוב גנק
בענין מנחת חביתין
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(29 ,
הרב אפרים גרינבלאט
על קדוש ירושלים והמקדש
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(214 ,
הרב יהודה גרשוני
בעלות בקרבנות
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(63 ,
הרב שלמה הלוי וואהרמאן
חיוב ראי' וקרבן פסח במי שאין לו קרקע
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(75 ,
הרב שלמה הלוי וואהרמאן
הקרבת מוספין במדבר
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(9 ,
הרב שלמה הלוי וואהרמאן
בענין קטורת חסירה
מב,ב )טבת תשנ"ד(127 ,
הרב צבי טננבוים
בדין קליטת המזבח והצלת המזבח
מב,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ד(199 ,
הרב מנחם כשדן
מצות בנין בית המקדש
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(265 ,
הרב צבי מגנצא
בדין קדושת הר הבית
לח,ג-ד )תמוז תש"נ(269 ,
הרב צבי מגנצא
יום הנף בהלכה ובאגדה
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(15 ,
הרב ברוך חיים סיימאן
מצות לחם הפנים – קידוש ,צורתו ,חלוקתו לכהנים ואכילתו
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(197 ,
הרב ישראל שציפנסקי
בדין הדלקת המנורה במקדש
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(99 ,
רועי צבי תמיר
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תשובה בענין עשיית מקוה
הרב יהודה דוד בלייך
האם ,לדעת הרמב"ם ,טבילה בזמנה מצוה?
הרב שלמה סלונים

מט,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ט(61 ,
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(87 ,

 
בענין דרישה וחקירה ועדות שאתה יכול להזימה בדיני ממונות
לח,ב )טבת תש"נ(123 ,
הרב יהודה ל .בוגץ'
בענין קם ליה בדרבה מיניה
מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(226 ,
הרב יהודה ל .בוגץ'
בענין קם ליה בדרבה מיניה
מא,א )תשרי תשנ"ג(42 ,
הרב יהודה ל .בוגץ'
ביאור בסוגיית תקפו כהן ודין ספק בכור
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(68 ,
הרב יוסף גבריאל בקהופר
בענין פסול עדות בלאוין שאין בהם מלקות
מה,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ז(63 ,
הרב ישי גוטמאן
בענין גזילות בזה"ז לשיטת הרמב"ם
לט,א )תשרי תשנ"א(60 ,
הרב צבי טננבוים
בענין תקפו כהן
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(233 ,
הרב בנימין מלוביצקי
ביאורים בסוגית אלו הן הפסולין
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(217 ,
הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק
"סנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ"
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(237 ,
הרב יוחנן פריד
סימנים דאורייתא או דרבנן
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(97 ,
הרב שמואל קאוויאר
בענין קם ליה בדרבה מיניה
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(45 ,
הרב שמואל קאוויאר
בענין חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן
מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(165 ,
הרב אריה ליב ריינמאן
בענין מיתה ותשלומין כאחת בדין קלב"מ
לח,ב )טבת תש"נ(133 ,
הרב ישראל שציפנסקי

 
בביאור שיטת הרעק"א בענין "תרי הלכתות" בהכשר סוכה
מ,א )תשרי תשנ"ב(20 ,
הרב משה אהרן בלייך
בענין אם לולב היא מצוה נמשכת
לט,א )תשרי תשנ"א(56 ,
הרב מנחם דוב גנק

מפתח לפי הנושאים

בענין הדסים משולשים
הרב חיים ג'קטר
זכירה לבנים – ידיעה
הרב אהרן ליב נאדלער
ערבה במקדש
הרב שלמה סלונים
גדרי מחיצה ופירצה בעירובין וסוכה
הרב אליקים קניגסברג
בגדר מצות נטילת לולב ומנהג הושענות
הרב אליקים קניגסברג

מח,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ט(3 ,
מא,א )תשרי תשנ"ג(30 ,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(67 ,
מח,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ט(7 ,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(78 ,

 
"אדם וביתו" להגרי"ד סולוביצ'יק
הרב דוד אליאך
קווים לדמותו של מו"ר הגרי"ד סולובייצ'יק ,הכ"מ
הרב צבי שכטר
הערות למאמרו של הרב צבי שכטר
הרב אברהם איתיאל גורביץ
ליקוטי תורה
הרב צבי שכטר

מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(131 ,
מא,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ג(196 ,
מב,א )תשרי תשנ"ד(86 ,
מד,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ו(32 ,

 
למה אין נוהגים בספירה יום שני מספק
הרב פנחס וויינברגר
קונטרס בעניני ספירת העומר
הרב צבי שכטר

מב,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ד(228 ,
מח,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ט(24 ,

 
עניית דברים שבקדושה בין תפילין ש"י לתפילין ש"ר
הרב מאיר אורליאן
בענין שרטוט
הרב משה האך
הוצאת ס"ת להושענות
הרב מנשה אלישיב עמנואל
בירורים בצורת האותיות בכתיבת סת"ם
הרב ישראל שציפנסקי

נא,א-ב )תשרי תשס"ו(11 ,
מב,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ד(218 ,
מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(29 ,
לט,א )תשרי תשנ"א(29 ,
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פדיון הבן של פגים
הרב נריה גוטל

לז,ב )טבת תשמ"ט(121 ,

 
בדין פדיון שבויים
הרב מאיר גולדוויכט

מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(212 ,

 
חובת נשים בקריאת פרשת זכור
הרב יהודה דוד בלייך
בענין קריאת המגילה ושאר מצוות פורים בשנת העיבור
הרב משה בן ציון דראטש
בגדר תקנת ימי הפורים
הרב נתנאל הלפגוט
הערות בסיפורי העובדות במגילת אסתר
הרב אברהם קורמן
מלך וציבור במצוות מחיית עמלק
הרב יהודה שביב
בענין מגילה הכתובה בין הכתובים
הרב צבי שכטר

לט,ב )טבת תשנ"א(139 ,
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(257 ,
מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(132 ,
מה,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ז(23 ,
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(346 ,
מג,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ה(49 ,

 
הצלת נפשות בחיי נפש
הרב שאול מרדכי אריאלי
סכנה ובטחון בשעת מלחמה
הרב שמואל בוילן
בענין "הבא להרגך השכם להרגו"
הרב נתן ש .בר-חיים
אונס ופיקוח נפש בעבירות
הרב שמואל הופפר
חילול שבת לתינוק החולה במחלת "טיי-סאקס"
הרב צבי מגנצא
פקוח נפש ואיסור הסתכנות
הרב אברהם קורמן

מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(46 ,
מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(203 ,
לח,ב )טבת תש"נ(117 ,
לו,א )תשרי תשמ"ח(20 ,
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(278 ,
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(245 ,
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בענין אם אכילת קרבן פסח צריכה הסיבה
הרב אברהם ארט
תשובה בנושא חימוץ תבואה בפסח
הרב יעקב אריאל
בענין מי שמכר חמצו לנכרי ומצא חמץ בפסח
הרב אשר בוש
מצות שימור מצה בהלכה ובהשקפה
הרב יהודה דוד בלייך
עיונים במצות זכירת וסיפור יציאת מצרים
הרב משה אהרן בלייך
עיונים בענין מצות סיפור יציאת מצירם
הרב משה אהרן בלייך
פסח לוט ומשמעותו
הרב יואל בן-נון
בענין חזרת בקערת הסדר
הרב מ .בן-סוסאן
הערות למחזור של פסח
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
פסח וביכורים
הרב משה אהרן הכהן ברנד
בענין שיטת התוס' בבדיקת חמץ
הרב מנחם דוב גנק
בענין משהו חמץ
הרב מנחם דוב גנק
הערות בענין קרבן פסח ואכילת מצה
הרב אפרים גרינבלאט
בדיקת חמץ כחובת הבית
הרב שלמה דיכובסקי
מצות החרוסת :עיון בשיטת הרמב"ם
הרב נתנאל הלפגוט
אופיו של פסח שני
הרב מנחם יעקובוביץ
בענין סיפור יצ"מ הגדה והסדר
הרב מנחם כשדן
דיון והסבר בענין כרפס
הרב מנחם כשדן
דין חמץ בפסח מצרים
הרב יעקב דוד לובאן
שיטת הרמב"ם באין מפטירין אחר פסח אפיקומן
הרב יעקב דוד לובאן

מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(42 ,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(51 ,
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(73 ,
מ,ב )טבת תשנ"ב(105 ,
מא,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ג(228 ,
מב,א )תשרי תשנ"ד(41 ,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(155 ,
מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(128 ,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(187 ,
מח,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ט(50 ,
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(243 ,
מ,ב )טבת תשנ"ב(145 ,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(56 ,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(60 ,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(69 ,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(83,
מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(101 ,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(89 ,
מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(106 ,
מה,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ז(10 ,
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שיטת רש"י בד' כוסות
הרב יעקב דוד לובאן
אכילת מצה כל שבעה
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(77 ,
הרב יעקב דוד לובאן
בדין שחיטת קרבן פסח על היחיד
לט,ב )טבת תשנ"א(125 ,
הרב יוסף דוד ליינר
נרצה – מה ענינו
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(9 ,
הרב יעקב נויברגר
ביאור במצות סיפור יצ"מ ע"י שאלה ותשובה
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(13 ,
הרב יעקב נויברגר
עוד הערות למחזור של פסח
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(146 ,
פרופ .יונה פרנקל
שליחות על מכירת חמץ שעדיין לא בא לרשותו
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(108 ,
הרב שמואל קאוויאר
בגדר איסור חמץ בערב פסח בשעה חמישית
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(27 ,
הרב שמחה קראוס
שיטת הרמב"ם בחיוב פסח שני
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(33 ,
הרב מיכאל רוזנצוייג
חינוך קטנים במצוות ליל הסדר
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(41 ,
הרב צבי רייזמן
כנגד ארבעה בנים
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(179 ,
הרב יהודה שביב
ליקוטי עניינים בהלכות פסח וסוכת
מב,א )תשרי תשנ"ד(11 ,
הרב צבי שכטר
ענין פרסומי ניסא בארבע כוסות
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(195 ,
הרב ישראל שציפנסקי
בענין קיום מצות מצה בלחם הפנים עומר והמן שבמדבר
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(207 ,
הרב ישראל שציפנסקי
בירור השיטות בלאו בל יראה בתור ניתק לעשה
מב,א )תשרי תשנ"ד(63 ,
הרב ישראל שציפנסקי
פסח :החג של הכרת הטוב
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(20 ,
הרב ישראל שציפנסקי
בירור השיטות בלאו דבל יראה בתור ניתק לעשה
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(26 ,
הרב ישראל שציפנסקי
בדין זכייה באיסורי הנאה ובדין אי עביד לא מהני בקונה חמץ בפסח
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(111 ,
רועי צבי תמיר
מז,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ח(36 ,
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עיונים בפרשות השבוע של הרב אלחנן סמט
הרב חיים אנג'יל
עיונים במגילת אסתר
הרב דוד בירנבוים
קדושת בכורה וקדושת ישראל
הרב יהודה דוד בלייך
ביאורים בפסוקי החומש שבספר שמות
הרב מנחם דוב גנק
בין רות לגבעונים
הרב יונתן גרוסמן
להבנת הפסוק "ומה הארץ אשר הוא יושב בה"
הרב יצחק רפאל הכהן דויטש
קורח ע"פ רש"י ז"ל
הרב יצחק רפאל הכהן דויטש
למשמעות המלה "וישאילום"
הרב יצחק רפאל הכהן דויטש
איש על העדה – פרקי מנהיגות
הרב אורי דסברג
השינויים בעקבות חטא העגל
הרב נתנאל הלפגוט
פירושים על התורה
הרב זרח ורהפטיג
נסיונותיהם של האבות – בעקבות "מאמרי פחד יצחק"
הרב שלום כרמי
זכות אימהות :בעקבות מאמר בשיר השירים רבה
הרב שלום כרמי
"הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא וגו'"
הרב יהודה הלוי עמיחי
ביאור לדברי רש"י בסו"פ אמור
הרב מרדכי הכהן פרידמאן
בענין התירוץ שמייחסים להרא"ש על הקושי שבמספר:
"כל הנפש וגו' הבאה מצרימה שבעים"
הרב מרדכי הכהן פרידמאן
השינויים שבין דברות הראשונות ודברות האחרונות
הרב אברהם קורמן
מרים הנביאה בהנהגת דור המדבר
הרב בן ציון רוזנפלד

נ,א-ב )תשרי תשס"ה(160 ,
מא,ב )טבת תשנ"ג(152 ,
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(264 ,
מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(74 ,
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(139 ,
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(369 ,
לו,א )תשרי תשמ"ח(87 ,
לח,א )תשרי תש"נ(85 ,
לח,א )תשרי תש"נ(78 ,
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(119 ,
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(109 ,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(157 ,
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(160 ,
לז,ב )טבת תשמ"ט(177 ,
מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(80 ,

מח,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ט(76 ,
לו,ב )טבת תשמ"ח(182 ,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(172 ,
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הגדרות הלכתיות והשקפתיות במצות תכלת
הרב בצלאל נאור

מא,א )תשרי תשנ"ג(78 ,

 
בדין אם יש ברכת המצוות להנהרגים על קידוש השם
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(302 ,
הרב משה אהרן בלייך
ביאור שיטת הרמב"ם בדין יהרג ואל יעבור בשלש העבירות
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(232 ,
הרב משה אהרן בלייך
גדר "קידוש השם" שבימות השואה
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(311 ,
הרב ישראל שציפנסקי

 
ביאור דברי הרמ"א בענין הלווית ס"ת בהוצאה והכנסה
הרב צבי הכהן אדלר
בענין "תינוק לא חכם ולא טפש"
הרב משה אהרן בלייך
הערות בעניני ברכות וקריאת התורה
הרב אפרים גרינבלאט
בדין קריאת התורה בתשעה באב
הרב נתנאל הלפגוט
בענין שבעה דנחמתא ותרתי דתיובתא
הרב פנחס וויינברגר
בענין אין מפסיקין בקללות
הרב ברוך חיים סיימאן

נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(113 ,
לז,א )תשרי תשמ"ט(40 ,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(128 ,
מב,ב )טבת תשנ"ד(179 ,
מג,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ה(46 ,
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(81 ,

 
בדין ק"ש של ערב ובוקר
מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(144 ,
הרב מנחם דוב גנק
בענין מצוות ק"ש של שחרית וק"ש של ערבית – מפי השמועה
לט,א )תשרי תשנ"א(25 ,
הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק
בענין שיטת הרמב"ם שק"ש שחרית וערבית מצוה אחת
לט,ב )טבת תשנ"א(188 ,
הרב יעקב משה פינקלשטיין
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מלכיות כחלק מקדושת היום של ראש השנה
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(20 ,
הרב יוסף בלאה
בענין אמירת מלכיות זו"ש בתפילת היחיד
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(61 ,
הרב מנחם דוב גנק
קטעים לדוגמה מקונטרס למחזור של ראש השנה ע"פ נוסח הגריד"ס שליט"א
לז,א )תשרי תשמ"ט(6 ,
הרב מנחם מנדל גפן
דין תפילה בתקיעת שופר
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(67 ,
הרב משה טרגין
בענין שלשה ספרים נפתחים בראש השנה
מד,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ו(6 ,
הרב יעקב דוד לובאן
בענין תפילת המוספים של ראש השנה
לו,א )תשרי תשמ"ח(5 ,
הרב יעקב בן-ציון הכהן מנדלסון
בדין האורך והאופי של קול השברים
מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(171 ,
הרב יעקב נויברגר
הבינוני – ביאור בדברי הרמב"ם בהל' תשובה
מח,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ט(46 ,
הרב יעקב נויברגר
בענין שני ימים טובים של ראש השנה
לט,ב )טבת תשנ"א(126 ,
הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק
ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה
הרב יונה פרגר ● הרב צבי חיים אלעזר גראס נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(34 ,
בטעם מצות שופר ובמשמעות הביטוי "גזירת הכתוב" במ"ת
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(78 ,
הרב חיים רפפורט

 
בענין ריבית ע"י דין עבד כנעני
הרב יהודה דוד בלייך
ביצוע בעין ותשלומי רבית ע"י חברה בע"מ
הרב יהודה דוד בלייך

מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(275 ,
מא,ב )טבת תשנ"ג(136 ,

 
פריצת מחלת ה"איידז" וההשלכות המסוכנות גם לציבור החרדי
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(265 ,
הרב יהודה דוד בלייך
ניתוח מתי נכרים
מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(128 ,
הרב יהודה דוד בלייך
הפרדת תאומים סיאמיים בעלי לב אחד
מה,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ז(70 ,
הרב יהודה דוד בלייך
טיפול והחייאה בגוסס
מה,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ז(73 ,
הרב יהודה דוד בלייך
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תרומת דם ומח עצמות ע"י קטן
הרב יהודה דוד בלייך
הגדרת השהות באינקובטור
הרב נריה גוטל
הטיפול הרפואי :בין בחירה לכפייה
הרב נריה גוטל
כפייה בטיפול רפואי )ב(
הרב נריה גוטל
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מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(60 ,
לו,א )תשרי תשמ"ח(32 ,
מ,א )תשרי תשנ"ב(59 ,
מ,ב )טבת תשנ"ב(167 ,

 
בענין המצוות שניתנו במרה
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(17 ,
הרב אלחנן אשר הכהן אדלר
בין מרה לאלוש ובין אלוש לסיני :גלגולה של מצות השבת )א(
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(128 ,
הרב אלחנן אשר הכהן אדלר
בין מרה לאלוש ובין אלוש לסיני :גלגולה של מצות השבת )ב(
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(127 ,
הרב אלחנן אשר הכהן אדלר
בין מרה לאלוש ובין אלוש לסיני :גלגולה של מצות השבת )ג(
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(135 ,
הרב אלחנן אשר הכהן אדלר
בין מרה לאלוש ובין אלוש לסיני :גלגולה של מצות השבת )ד(
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(109 ,
הרב אלחנן אשר הכהן אדלר
המותר והאסור לעשות בשבת לחולה שאב"ס
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(89 ,
הרב מאיר בטיסט
עיון בגזירות דרבנן בהלכות שבת
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(73 ,
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
יסוד טעמה של "גזירה דרבה"
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(24 ,
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
ברורים בהגדרת צידה
לז,ב )טבת תשמ"ט(116 ,
הרב נתן ש .בר-חיים
בגדרי מלאכת בורר
מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(166 ,
הרב חיים ג'קטר
בענין קורה למטה מעשרה טפחים
מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(264 ,
הרב משה האך
מענין מלאכת גוזז
מב,א )תשרי תשנ"ד(81 ,
הרב משה האך
בענין מלאכת מחשבת ומתעסק
לח,א )תשרי תש"נ(32 ,
הרב שמואל הופפר
בענין עשה דשבתון
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(40 ,
הרב יונתן אבנר זקס
כליאה שפיטה וענישה בשבת ויו"ט )א(
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(255 ,
הרב יעקב נבון
כליאה שפיטה וענישה בשבת ויו"ט )ב(
לח,ב )טבת תש"נ(170 ,
הרב יעקב נבון
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כליאה ,שפיטה וענישה בשבת ויו"ט )ג(
הרב יעקב נבון
בענין סעודת שבת
הרב ברוך חיים סיימאן
חיפוש כתובת בספר טלפונים בשבת
הרב אלחנן פרינץ
ברכת האור שבמוצאי שבת
הרב אברהם קורמן
עיונים בהלכות חולה שאין בו סכנה
הרב צבי שכטר
בדין קלוטה כמי שהונחה דמי
הרב ישראל שציפנסקי

מ,ב )טבת תשנ"ב(179 ,
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(22 ,
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(76 ,
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(263 ,
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(215 ,
מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(159 ,

 
שו"ת חכמי אשכנז :רבי זלמן משוטיגווער עם רבי ליווא לנדו
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(37 ,
הרב יוסף בוקסבוים
ספר לימוד להלכות בין אדם לחבירו כרך ב'
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(172 ,
הרב משה אהרן בלייך
ברכת גדולי ישראל – ממנהגי הספרדים – תוספת ל"שני דרושים המיוחסים לרבי יעקב פולק"
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(374 ,
הרב טוביה פרשל
ערי "ירושלים" שבגולה
מז,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ח(20 ,
הרב טוביה פרשל
"שיעורי הגר"א ליכטנשטיין על זבחים וטהרות"
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(136 ,
הרב אליקים קרומביין
מכתב חידושי תורה להגר"ש ענגיל ז"ל
מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(46 ,
הרב אריה ליב ריינמאן

 
בענין מחיקת דברי תורה מלוח הכתה
הרב אשר בוש
בגדר האיסור לאבד ספרי נביאים וכתובים
הרב יצחק סנדר

מב,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ד(225 ,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(28 ,

 
שארית ישראל ומורשת ישראל :לדמותו של הגר"י שציפנסקי זצ"ל
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(11 ,
הרב יהודה דוד בלייך
השתתפותו של הרב ישראל שציפנסקי זצ"ל ב"אנציקלופדיה התלמודית"
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(191 ,
הרב טוביה פרשל
בן יכבד אב – לזכר אבי מורי זצ"ל
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(9 ,
הרב ראובן שיפנסקי
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"תלמוד גדול או מעשה גדול"
לט,א )תשרי תשנ"א(70 ,
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
קבלת רשות להוראה מראש הגולה ומרבו
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(240 ,
הרב נתן ש .בר-חיים
בגדר מצוות דרבנן
מב,ב )טבת תשנ"ד(154 ,
הרב מנחם דוב גנק
בענין תורה שבכתב לא נתנה להאמר בעל פה
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(148 ,
הרב יעקב דוד לובאן
שיטת הגר"א במצות תלמוד תורה
מה,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ז(18 ,
הרב יעקב דוד לובאן
דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פה
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(101 ,
הרב שמחה קראוס
קונטרס הסמיכה
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(198 ,
הרב צבי שכטר
בענין חכמים עשו חיזוק לדבריהם
מא,א )תשרי תשנ"ג(58 ,
הרב צבי שכטר
תקנות אנשי כנסת הגדולה
לו,ב )טבת תשמ"ח(98 ,
הרב ישראל שציפנסקי
הסומך בסמיכת זקנים
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(214 ,
הרב ישראל שציפנסקי
תקנות אושא
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(317 ,
הרב ישראל שציפנסקי
עיונים במדות הכללות והפרטות
מב,ב )טבת תשנ"ד(161 ,
הרב ישראל שציפנסקי
בענין סמיכת חכמים )והתפתחותה מסמיכת משה רבינו ליהושע ועד היום(
מד,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ו(54 ,
הרב ישראל שציפנסקי
בענין לא תתגודדו – לא תעשו אגודות אגודות
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(272 ,
הרב אברהם שרמן

 
איכות וכמות בצומות
הרב נריה גוטל
אם צריכין לקרוא מפרשת שבוע כשאין די מתענים
הרב שלום ריבקין

לח,ב )טבת תש"נ(152 ,
מה,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ז(30 ,

מפתח לפי הנושאים

 
היחס בין "אין כאלקינו" ל"פטום הקטורת"
הרב אלחנן אשר הכהן אדלר
ביאור דברי הרמ"א בענין הלווית ס"ת בהוצאה והכנסה
הרב צבי הכהן אדלר
הערות למחזור של פסח
הרב דר .נחום מ .ברונזניק
בענין הבדלה בהביננו
הרב מנחם דוב גנק
מנהג אמירת והוא רחום לפני מעריב
הרב אפרים גרינבלאט
בענין ביאור פיוט של הרב קליר
הרב מרדכי הכהן פרידמאן
עוד הערות למחזור של פסח
פרופ .יונה פרנקל
בענין גאולה אריכתא
הרב צבי שכטר

נ,א-ב )תשרי תשס"ה(127 ,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(113 ,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(187 ,
מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(162 ,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(142 ,
מה,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ז(57 ,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(146 ,
מב,ב )טבת תשנ"ד(179 ,

 
ביאור מחלוקת הראשונים במצות תשובה
הרב משה אהרן בלייך
שתי בחינות בהלכות תשובה לאור ספר יונה
הרב אבישי דוד
חיוב וידוי בקרבנות וביום הכיפורים
הרב שלמה הלוי וואהרמאן

מא,א )תשרי תשנ"ג(178 ,
מז,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ח(58 ,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(52 ,

 
ביאור ענין האבילות בשבוע שחל בו ת"ב
לט,א )תשרי תשנ"א(52 ,
הרב דוד בירנבוים
ד' הערות בענין תשעה באב .בדין שכח המלך הקדוש בליל ראש השנה
מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(178 ,
הרב חיים ג'קטר
בדין קריאת התורה בתשעה באב
מב,ב )טבת תשנ"ד(179 ,
הרב נתנאל הלפגוט
חזון וציפיה
מ,ב )טבת תשנ"ב(177 ,
הרב ליפמן אריה ווייל
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בענין המצוות שניתנו במרה
בין מרה לאלוש ובין אלוש לסיני:
גלגולה של מצות השבת )א(
בין מרה לאלוש ובין אלוש לסיני:
גלגולה של מצות השבת )ב(
היחס בין "אין כאלקינו ל"פטום הקטורת"
בין מרה לאלוש ובין אלוש לסיני:
גלגולה של מצות השבת )ג(
בין מרה לאלוש ובין אלוש לסיני:
גלגולה של מצות השבת )ד(

מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(17 ,
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(128 ,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(127 ,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(127 ,
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(135 ,
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(109 ,

 
ביאור דברי הרמ"א בענין הלווית ס"ת בהוצאה והכנסה נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(113 ,

 
עניית דברים שבקדושה בין תפילין ש"י לתפילין ש"ר

נא,א-ב )תשרי תשס"ו(11 ,

 
ההלל וברכתו ביום העצמאות

לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(241 ,

"אדם וביתו" להגרי"ד סולוביצ'יק

מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(131 ,

עיונים בפרשות השבוע של הרב אלחנן סמט

נ,א-ב )תשרי תשס"ה(160 ,

קידושין בין השמשות והזמה בעדי קידושין

נ,א-ב )תשרי תשס"ה(9 ,

 

 

 

מפתח לפי המחברים

 
בענין אם אכילת קרבן פסח צריכה הסיבה

מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(42 ,

תשובה בנושא חימוץ תבואה בפסח

מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(51 ,

 

 
הצלת נפשות בחיי נפש
מצבה שהוסרה מהקבר  -האם היא מטמאת?
עיצומו של יום מכפר
נאמנות עוזרת נכריה בבית משפחה יהודית באיסורין

מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(46 ,
מט,א-ב )תשרי תשס"ה(115 ,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(49 ,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(117 ,

 
לז,ב )טבת תשמ"ט(105 ,

בדין ירושת הבעל
בענין דרישה וחקירה
ועדות שאתה יכול להזימה בדיני ממונות
בענין אין אדם פורע תוך זמנו
הפקר מדעת
בענין קם ליה בדרבה מיניה
בענין קם ליה בדרבה מיניה
בענין מלוה להוצאה ניתנה
בחיוב האב למול את בניו

לח,ב )טבת תש"נ(123 ,
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(220 ,
מ,א )תשרי תשנ"ב(11 ,
מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(226 ,
מא,א )תשרי תשנ"ג(42 ,
מג,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ה(61 ,
מד,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ו(21 ,

סכנה ובטחון בשעת מלחמה

מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(203 ,

 

 
שו"ת חכמי אשכנז:
רב זלמן משוטיגווער עם רבי ליווא לנדו

מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(37 ,

בענין מחיקת דברי תורה מלוח הכתה
בענין כיבוד אשת אביו
בענין הנחת תפילין בחוה"מ ואיסור לא תתגודדו
בענין הדלקת נרות יו"ט
בענין משחה שנעשה מפירות א"י שאינן מעושרין
בענין מי שמכר חמצו לנכרי ומצא חמץ בפסח

מב,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ד(225 ,
מה,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ז(34 ,
מז,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ח(62 ,
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(120 ,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(122 ,
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(73 ,
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המותר והאסור לעשות בשבת לחולה שאב"ס

נ,א-ב )תשרי תשס"ה(89,


בענין קרבן מצורע וחיוב אשם שבו
ביאור ענין האבילות בשבוע שחל בו ת"ב
עיונים במגילת אסתר

לח ,ב )טבת תש"נ(101,
לט ,א )תשרי תשנ"א(52,
מא ,ב )טבת תשנ"ג(152,

מלכיות כחלק מקדושת היום של ראש השנה

נא,א-ב )תשרי תשס"ו(20,

 

 
בענין מוות מוחי וקביעת זמן המות בהלכה
השתלת הלב שנוטל מן התורם שלא כדין
קביעות המוות ע"י הפסקת פעולות המוח
)תגובה להערות והשגות(
הערות ע"ד כשרות ה"טונא" שבקופסאות
קדושת בכורה וקדושת ישראל
הצעה לפתרון בעיית בעל המסרב לגרש
חובת נשים בקריאת פרשת זכור
פריצת מחלת ה"איידז" וההשלכות
המסוכנות גם לציבור החרדי
מצות שימור מצה בהלכה ובהשקפה
בענין ריבית ע"י דין עבד כנעני
ביצוע בעין ותשלומי רבית ע"י חברה בע"מ
בנתיבות ההלכה :א( הסכם ממון למניעת סירוב לגרש;
ב( השתלת תותב באבר המין
מקומה וזמנה של הדלקת נרות חנוכה
בעית הגירושין בעקבות החקיקה האזרחית
)"גט לא"( במדינת נוא יארק
השגת גבול בדיני ישראל ובדיני בני נח
השגת גבול בדיני ישראל ובדיני בני נח
ניתוח מתי נכרים
הפרדת תאומים סיאמיים בעלי לב אחד
טיפול והחייאה בגוסס
תרומת דם ומח עצמות ע"י קטן
תשובה בענין עשיית מקוה
שארית ישראל ומורשת ישראל:
לדמותו של הגר"י שציפנסקי זצ"ל

לו ,א )תשרי תשמ"ח(71,
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(290,
לז ,א )תשרי תשמ"ט(80,
לז ,ב )טבת תשמ"ט(130,
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(264,
לח ,א )תשרי תש"נ(57,
לט ,ב )טבת תשנ"א(139,
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(265,
מ ,ב )טבת תשנ"ב(105,
מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(275,
מא ,ב )טבת תשנ"ג(136,
מא,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ג(272,
מב ,ב )טבת תשנ"ד(136,
מב,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ד(230,
מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(169,
מד,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ו(42,
מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(128,
מה,א-ב) תשרי-טבת תשנ"ז(70,
מה,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ז(73,
מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(60,
מח,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ט(61,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(11,

מפתח לפי המחברים

 
בדין אם יש ברכת המצוות
להנהרגים על קידוש השם
בענין "תינוק לא חכם ולא טפש"
ביאור שיטת הרמב"ם בדין יהרג
ואל יעבור בשלש העבירות
שיטת הרמב"ם בטעמי הקרבנות
בביאור שיטת הרעק"א
בענין "תרי הלכתות" בהכשר סוכה
ביאור מחלוקת הראשונים במצות תשובה
עיונים במצות זכירת וסיפור יציאת מצרים
עיונים בענין מצות סיפור יציאת מצירם
ספר לימוד להלכות בין אדם לחבירו כרך ב'
בענין שביעית משמטת תוך ל' בסתם הלואה

מ ,א )תשרי תשנ"ב(20,
מא ,א )תשרי תשנ"ג(9,
מא,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ג(228,
מב ,א )תשרי תשנ"ד(41,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(172,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(61,

חובת עלייה לא"י ואיסור יציאה מא"י בימינו
פסח לוט ומשמעותו

מט,א-ב )תשרי תשס"ד(39,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(155,

בענין חזרת בקערת הסדר

מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(128,

ביאור בסוגיית תקפו כהן ודין ספק בכור

נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(68,

האם בי"ד כופה כופר בעיקר לקיים מצות עשה
אפיקורס "האומר מותר"

לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(224,
מא ,ב )טבת תשנ"ג(168,

משמעות אש בהלכה – "גחלת של מתכת"
וחוט חשמלי ביו"ט
בענין פירות ארץ ישראל בחוץ לארץ בזמן הזה

מב ,א )תשרי תשנ"ד(54,
מג,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ה(21,

לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(302,
לז ,א )תשרי תשמ"ט(40,
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(232,
לט ,א )תשרי תשנ"א(17,
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לו ,א )תשרי תשמ"ח(11,
ברכת הארץ שבברכת המזון
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(361,
לפירושו של הדרש על הפסוק "אין נקי"
לז ,ב )טבת תשמ"ט(161,
מלכות ישמעאל ואדום
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(198,
הארץ וברכת הארץ
לח ,ב )טבת תש"נ(107,
הזכרת חנוכה בברכת הארץ
לט ,א )תשרי תשנ"א(70,
"תלמוד גדול או מעשה גדול"
לט ,ב )טבת תשנ"א(161,
למה אין מזכירין חנוכה ופורים בברכת מעין שלש
מ ,א )תשרי תשנ"ב(71,
להגדרת הכינוי "בור במקורות חז"ל
"שיחת חכמים"" ,מילתא דבדיחותא"" ,שיחה בטילה" מא ,א )תשרי תשנ"ג(68,
"שיחות חכמים"" ,מילתא דבדיחותא" ו"שיחה בטלה" מא ,ב )טבת תשנ"ג(173,
מב,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ד(259,
למשמעותו של התואר "רגיל" וערכו
מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(184,
צדיק במובן יחסי וצדיק גמור
מה,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ז(39,
הזקן בשנים ומעמדו )א(
מח,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ט(70,
שני עיונים בהוראת התפיסה של הפועל "משך"
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(56,
לפירושם של שני מאמרים בענין הענקה
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(187,
הערות למחזור של פסח
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(73,
עיון בגזירות דרבנן בהלכות שבת
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(24,
יסוד טעמה של "גזירה דרבה"
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(159,
הזקן בשנים ומעמדו )ב(

 
בדין מצרנות :על מי להביא ראיה

מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(270,

 
בענין מפסיקין לפאה

לח ,א )תשרי תש"נ(7,

 
ברורים בהגדרת צידה
קבלת רשות להוראה מראש הגולה ומרבו
בענין "הבא להרגך השכם להרגו"
מצות ישוב א"י ומלחמה בעבורה בזה"ז
"רבנן לא צריכי נטירותא"

לז ,ב )טבת תשמ"ט(116,
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(240,
לח ,ב )טבת תש"נ(117,
לט ,ב )טבת תשנ"א(103,
מ ,ב )טבת תשנ"ב(139,

 
פסח וביכורים

מח,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ט(50,

מפתח לפי המחברים

 
הגדרת השהות באינקובטור
בענין מצות בכורים בשביעית
פדיון הבן של פגים
בקור חולים אצל פגים
איכות וכמות בצומות
הטיפול הרפואי :בין בחירה לכפייה
כפייה בטיפול רפואי )ח"ב(
בכורים מאילן הסמוך למיצר

לו ,א )תשרי תשמ"ח(32,
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(247,
לז ,ב )טבת תשמ"ט(121,
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(250,
לח ,ב )טבת תש"נ(152,
מ ,א )תשרי תשנ"ב(59,
מ ,ב )טבת תשנ"ב(167,
מא ,ב )טבת תשנ"ג(110,

בענין פסול עדות בלאוין שאין בהם מלקות

מה,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ז(63,

 

 
בדין פדיון שבויים

מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(212,

דור הביניים  -חיוב להורים או לבנים

נא,א-ב )תשרי תשס"ו(105,

 

 
הערות למאמרו של הרב צבי שכטר

מב ,א )תשרי תשנ"ד(86,

 
בשיעור "קרות הגבר"
בענין בישולי עכו"ם
בענין האיסור דלא יבואו לראות כבלע את הקודש
בענין אם לולב היא מצוה נמשכת
בענין מצות הדלקת נר חנוכה על ב' פתחים
בענין שיטת התוס' בבדיקת חמץ
בענין משהו חמץ
בגדר מצוות דרבנן
בדין ק"ש של ערב ובוקר
בדין כתיבה כדיבור
בענין הבדלה בהביננו
בענין פרה אדומה

לו ,א )תשרי תשמ"ח(8,
לו ,ב )טבת תשמ"ח(167,
לח ,ב )טבת תש"נ(105
לט ,א )תשרי תשנ"א(56,
לט ,ב )טבת תשנ"א(172,
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(243,
מ ,ב )טבת תשנ"ב(145,
מב ,ב )טבת תשנ"ד(154,
מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(144,
מד,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ו(28,
מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(162,
מה,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ז(16,
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ביאורים בפסוקי החומש שבספר שמות
בענין אמירת מלכיות זו"ש בתפילת היחיד
בענין נשיא ,ומעשה דר"ג ור' יהושע
ארבעת הפרשיות וגאולתן של ישראל

מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(74,
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(61,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(16,
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(154,

קטעים לדוגמה מקונטרס למחזור של ראש השנה
ע"פ נוסח הגריד"ס שליט"א

לז ,א )תשרי תשמ"ט(6,

 

 
מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(166,

בגדרי מלאכת בורר
ד' הערות בענין תשעה באב .בדין שכח המלך
הקדוש בליל ראש השנה
בענין הדסים משולשים

מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(178,
מח,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ט(3,

ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה

נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(34,

 

 
בין רות לגבעונים

מט,א-ב )תשרי תשס"ד(139,

הערות בענין קרבן פסח ואכילת מצה
מנהג אמירת והוא רחום לפני מעריב
הערות בעניני ברכות וקריאת התורה
בענין מנחת חביתין

מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(56,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(142,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(128,
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(29,

עיונים בדיני מצוות התלויות בארץ
עיונים בדיני מצוות התלויות בארץ
בענין וידוי מעשרות
על קדוש ירושלים והמקדש

לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(224,
לז ,א )תשרי תשמ"ט(12,
לז ,ב )טבת תשמ"ט(99,
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(214,

 

 

מפתח לפי המחברים

 
שתי בחינות בהלכות תשובה לאור ספר יונה

מז,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ח(66,

להבנת הפסוק "ומה הארץ אשר הוא יושב בה"
קורח ע"פ רש"י ז"ל
למשמעות המלה "וישאילום"

לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(369,
לו ,א )תשרי תשמ"ח(87,
לח ,א )תשרי תש"נ(85,

 

 
בדיקת חמץ כחובת הבית

מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(60,

איש על העדה – פרקי מנהיגות

לח ,א )תשרי תש"נ(78,

 

 
בענין קריאת המגילה ושאר מצוות פורים בשנת העיבור לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(257,

 
בענין מכשירי מילה
בענין קורה למטה מעשרה טפחים
מענין מלאכת גוזז
בענין שרטוט
בענין "מתוך שהותרה וכו'"

לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(237,
מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(264,
מב ,א )תשרי תשנ"ד(81,
מב,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ד(218,
מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(118,

 
אחדות ישראל

לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(352,

אונס ופיקוח נפש בעבירות
בענין מלאכת מחשבת ומתעסק
בענין אין הולכין בממונות אחר הרוב

לו ,א )תשרי תשמ"ח(20,
לח ,א )תשרי תש"נ(32,
מג,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ה(78,
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בענין יחוסו ומנויו של ריש גלותא

מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(64,

בדין קריאת התורה בתשעה באב
בגדר תקנת ימי הפורים
השינויים בעקבות חטא העגל
מצות החרוסת :עיון בשיטת הרמב"ם

מב ,ב )טבת תשנ"ד(179,
מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(132,
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(119,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(69,

בענין הפגנות למען יהודי רוסיא
בירור השיטות בדין עוון חוץ לארץ גורם
פרקים בהבנת המאורעות בארץ ישראל בימינו
בענין רציחת גוי וייהרג ואל יעבור

לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(314,
מא ,א )תשרי תשנ"ג(38,
מג,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ה(39,
מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(136,

 

 

 
פסקי הרבנות הראשית )בקביעת זמן המוות(

לו ,א )תשרי תשמ"ח(66,

יחס חז"ל לתרגומים בכלל ולתרגום אונקלוס בפרט

מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(209,

 

 
בעלות בקרבנות
חיוב ראי' וקרבן פסח במי שאין לו קרקע
חיוב וידוי בקרבנות וביום הכיפורים
בענין איסור יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ
הקרבת מוספין במדבר

מט,א-ב )תשרי תשס"ד(63,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(75,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(58,
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(32,
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(9,

 
חזון וציפיה

מ ,ב )טבת תשנ"ב(177,

 
למה אין נוהגים בספירה יום שני מספק
בענין שבעה דנחמתא ותרתי דתיובתא

מב,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ד(228,
מג,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ה(46,

מפתח לפי המחברים

 
בענין סימני דגים

לו ,ב )טבת תשמ"ח(177,

סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה

נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(159,

דין קדימת טלית לתפילין

מז,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ח(51,

 

 

 
בירורים בשיטות הראשונים בדין גניבת וגזילת העכו"ם מא ,ב )טבת תשנ"ג(121,
מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(148,
רעיונות וטעמים בענין מאכלות אסורות

 
פירושים על התורה

מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(109,

 
בענין עשה דשבתון

נא,א-ב )תשרי תשס"ו(40,

כשרות דגים הנקחים מן הגוים

לו ,ב )טבת תשמ"ח(150,

בענין גזילות בזה"ז לשיטת הרמב"ם
בענין פרו של אהרן
בענין דבר שנעשית מצותו
בענין קטורת חסירה

לט ,א )תשרי תשנ"א(60,
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(214,
מא ,א )תשרי תשנ"ג(52,
מב ,ב )טבת תשנ"ד(127,

דין תפילה בתקיעת שופר

מט,א-ב )תשרי תשס"ד(67,
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אופיו של פסח שני

מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(83,

דין הנוטה למות לאור מונחים שנתחדשו בזה"ז

מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(32,

נסיונותיהם של האבות – בעקבות "מאמרי פחד יצחק"
זכות אימהות :בעקבות מאמר בשיר השירים רבה

מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(157,
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(160,

 

 

 
בענין "זכרון דברים" של סדר העבודה ביום הכפורים

מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(24,

בדין קליטת המזבח והצלת המזבח
בענין סיפור יצ"מ הגדה והסדר
דיון והסבר בענין כרפס

מב,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ד(199,
מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(101,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(89,

בענין ילוד מאם פונדקאית

לז ,ב )טבת תשמ"ט(150,

בענין תורה שבכתב לא נתנה להאמר בעל פה
בענין שלשה ספרים נפתחים בראש השנה
דין חמץ בפסח מצרים
שיטת הגר"א במצות תלמוד תורה
שיטת הרמב"ם באין מפטירין אחר פסח אפיקומן
מצות אכילה בערב יום כיפורים
שיטת רש"י בד' כוסות
אכילת מצה כל שבעה
בן חו"ל בא"י ביו"ט שני של גליות

מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(148,
מד,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ו(6,
מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(106,
מה,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ז(18,
מה,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ז(10,
מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(11,
מז) ,ג-ד ניסן-תמוז תשנ"ח(36,
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(77,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(98,

 

 

 

מפתח לפי המחברים

 
שנה מעוברת ובעיותיה

מ ,א )תשרי תשנ"ב(33,

בדין שחיטת קרבן פסח על היחיד

לט ,ב )טבת תשנ"א(125,

הסכמות רבי יהונתן אייבשיץ ורבי יעקב עמדין

נא,א-ב )תשרי תשס"ו(169,

 

 

 
בענין מצות הפרשת חלה

נ,א-ב )תשרי תשס"ה(19,

 
בענין גרים וגרות
מצות בנין בית המקדש
בדין קדושת הר הבית
חילול שבת לתינוק החולה במחלת "טיי-סאקס"
בענין אימוץ ילדים

לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(251,
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(265,
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(269,
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(278,
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(281,

 
בענין תקפו כהן

לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(233,

 
בענין תפילת המוספים של ראש השנה

לו ,א )תשרי תשמ"ח(5,

 
זכירה לבנים -ידיעה לדורות

מא ,א )תשרי תשנ"ג(30,

 
"אלישע בעל כנפים"
גלות הדיבור וגאולתו
רוצח – מושכל ראשון בהלכה
הגדרות הלכתיות והשקפתיות במצות תכלת

לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(371,
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(276,
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(247,
מא ,א )תשרי תשנ"ג(78,
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כליאה שפיטה וענישה בשבת ויו"ט )א(
כליאה שפיטה וענישה בשבת ויו"ט )ב(
כליאה ,שפיטה וענישה בשבת ויו"ט )ג(

לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(255,
לח ,ב )טבת תש"נ(170,
מ ,ב )טבת תשנ"ב(179,

בהגדרת איסור הלנת המת
יסוד השיעבוד בפרשת שומרים
בדין האורך והאופי של קול השברים
הבינוני – ביאור בדברי הרמב"ם בהל' תשובה
נרצה -מה ענינו
ביאור במצות סיפור יצ"מ ע"י שאלה ותשובה

לח ,ב )טבת תש"נ(148,
מב ,ב )טבת תשנ"ד(185,
מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(171,
מח,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ט(46,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(9,
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(13,

 

 
בענין "מוות מוחי"
ישוב ארץ ישראל ומלחמת מצווה בזמן הזה

לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(298,
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(9,

 
בענין מצוות ק"ש של שחרית וק"ש של
ערבית – מפי השמועה
בענין שני ימים טובים של ראש השנה
ביאורים בסוגית אלו הן הפסולין
הקשר בין כנסת ישראל ומדינת ישראל

לט ,א )תשרי תשנ"א(25,
לט ,ב )טבת תשנ"א(126,
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(217,
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(7,

 
"תעופה כבקר תהיה"

לח ,א )תשרי תש"נ(87,

בענין ברוב עם הדרת מלך בברכות
בענין אין מפסיקין בקללות
נבואת משה רבינו באספקלריא המאירה
יום הנף בהלכה ובאגדה
בענין סעודת שבת

מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(90,
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(81,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(163,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(15,
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(22,

 

מפתח לפי המחברים

 
האם ,לדעת הרמב"ם ,טבילה בזמנה מצוה?
ערבה במקדש

מט,א-ב )תשרי תשס"ד87,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(67,

בגדר האיסור לאבד ספרי נביאים וכתובים

נ,א-ב )תשרי תשס"ה(28,

 

 
"הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא וגו'"
"כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט"

לז ,ב )טבת תשמ"ט(177,
מא,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ג(261,

תשובת הרב יוסף ששפורטש
בדין שמיטת כספים בזמן הזה

מב ,ב )טבת תשנ"ד(108,

 

 
הוצאת ס"ת להושענות

מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(29,

 
חשבון זמן קידוש לבנה

נא,א-ב )תשרי תשס"ו(120,

בדין "בידו" בדבר שלא בא לעולם
שרשי גלות מצרים וגלות אדום

מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(218,
מב ,ב )טבת תשנ"ד(131,

 

 
לדרכם של חז"ל בזיהוי מקומות בתנ"ך

מ ,א )תשרי תשנ"ב(81,

 
בעניין יחיד מומחה בקידוש החודש

מז,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ח(55,
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בענין שיטת הרמב"ם
שק"ש שחרית וערבית מצוה אחת

לט ,ב )טבת תשנ"א(188,

 
חייב אדם לטהר עצמו ברגל

נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(78,

בענין נשיאות כפיים ושינויי המנהגים בזה

לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(245,

 

 
"סנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ"

לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(237,

 
מה,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ז(57,
מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(80,

בענין ביאור פיוט של הרב קליר
ביאור לדברי רש"י בסו"פ אמור
בענין התירוץ שמייחסים להרא"ש על הקושי שבמספר:
מח,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ט(76,
"כל הנפש וגו' הבאה מצרימה שבעים"
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(204,
פשר הגהת הגר"א תמוהה בענין הטמנה

 
ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה

נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(34,

 
חיפוש כתובת בספר טלפונים בשבת

נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(76,

עוד הערות למחזור של פסח

נ,א-ב )תשרי תשס"ה(146,

 

 
ברכת גדולי ישראל – ממנהגי הספרדים – תוספת ל"שני
דרושים המיוחסים לרבי יעקב פולק"
ערי "ירושלים" שבגולה
השתתפותו של הרב ישראל שציפנסקי זצ"ל
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(191,
ב"אנציקלופדיה התלמודית"

לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(374,
מז,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ח(20,

מפתח לפי המחברים

 
בענין שליחות
שליחות על מכירת חמץ שעדיין לא בא לרשותו
סימנים דאורייתא או דרבנן
בענין קם ליה בדרבה מיניה

מז,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ח(48,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(108,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(97,
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(45,

"זכין לאדם שלא בפניו" במשנתו של הרמב"ם )א(
"זכין לאדם שלא בפניו" במשנתו של הרמב"ם )ב(

נא,א-ב )תשרי תשס"ו(55,
נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(51,

השינויים שבין דברות הראשונות ודברות האחרונות
פקוח נפש ואיסור הסתכנות
ברכת האור שבמוצאי שבת
סוד העיבור )א(
סדר העיבור )ב(
הערות בסיפורי העובדות במגילת אסתר

לו,ב )טבת תשמ"ח(182,
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(245,
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(236,
לט ,ב )טבת תשנ"א(174,
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(282,
מה,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ז(23,

גדרי מחיצה ופירצה בעירובין וסוכה
בענין שבע ברכות
בגדר מצות נטילת לולב ומנהג הושענות

מח,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ט(7,
מט,א-ב )תשרי תשס"ד(93,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(78,

דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פה
בענין מצוה הבאה בעבירה
בגדר איסור חמץ בערב פסח בשעה חמישית

מט,א-ב )תשרי תשס"ד(101,
נ,א-ב )תשרי תשס"ה(83,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(27,

"שיעורי הגר"א ליכטנשטיין על זבחים וטהרות"

מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(136,

ברכת הבנים בשתי ידים :מסורת הגר"א בנידון

נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(181,
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נטיעה וסרק בעצי פרי לעניין ערלה
מרים הנביאה בהנהגת דור המדבר

נ,א-ב )תשרי תשס"ה(32,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(172,

שיטת הרמב"ם בחיוב פסח שני

נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(33,

 

 
בדין נכריה הנשואה ליהודי הבאה להתגייר
"במצוותיך האמנתי"
"עבודת עברית" בימינו לאור ההלכה
שאלו שלום ירושלים
על משטר הלכה במדינת ישראל בזמננו

לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(228,
לט ,א )תשרי תשנ"א(64,
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(259,
מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(196,
מא ,ב )טבת תשנ"ג(104,

תגובה ל"דור הביניים  -חיוב להורים או לבנים"

נא,ג-ד )ניסן-סיון תשס"ו(194,

תכנון משפחה ודחייתה של מצות פרו ורבו )א(
תכנון משפחה ודחייתה של מצות פרו ורבו )ב(

נ,א-ב )תשרי תשס"ה(109,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(135,

בעניין בא' בתשרי ר"ה לשמיטין וליובלות
בענין הקונה שני אילנות מביא ואינו קורא
בענין העוסק במצוה פטור מן המצוה
בענין ברכת התורה
בענין ברכת התורה

לח ,א )תשרי תש"נ(22,
לט ,ב )טבת תשנ"א(115,
מ ,ב )טבת תשנ"ב(122,
מא,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ג(253,
מב ,א )תשרי תשנ"ד(71,

 

 

 

 
תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי
אם צריכין לקרוא מפרשת שבוע כשאין די מתענים

מג,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ה(36,
מה,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ז(30,

חינוך קטנים במצוות ליל הסדר

נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(41,

 

מפתח לפי המחברים

 
בענין חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן
חידושי תורה בעניינים שונים של יום טוב
בענין הנאת גרונו והנאת מעיו
מכתב חידושי תורה להגר"ש ענגיל ז"ל

מד,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ו(165,
מה,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ז(38,
מה,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ז(33,ו
מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(46,

 
עיטוף טלית גדול לבחור

נא,ג-ד )ניסן-אלול תשס"ו(85,

 
כיבוש ארץ ישראל ישיבתה וקדושתה
בטעם מצות שופר ובמשמעות הביטוי "גזיה"כ" במ"ת

מט,א-ב )תשרי תשס"ד(20,
נא,א-ב )תשרי תשס"ו(78,

מלך וציבור במצוות מחיית עמלק
כנגד ארבעה בנים

לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(346,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(179,

 

 
בענין רביעית דם מן המת

נ,א-ב )תשרי תשס"ה(44,

 
הערות בקביעת שיעור מיל

לו ,ב )טבת תשמ"ח(137,

 
קביעת רגע המוות והשתלת לב )א(
קביעת רגע המוות והשתלת לב )ב(

לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(280,
לו,א )תשרי תשמ"ח(48,

בן יכבד אב  -לזכר אבי מורי זצ"ל

מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(9,

 

 
לו ,ב )טבת תשמ"ח(156,
בכשרות דג טונא שבקופסאות
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(198,
קונטרס הסמיכה
גדרי המדינה בארץ ישראל ומלחמותיה )ודין השטחים( לז ,א )תשרי תשמ"ט(19,
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ברורים בענין ברכות המצוות
בירורים בענין ברכות המצוות
עיונים בהלכות חולה שאין בו סכנה
ירושלים – קרית מלך רב
בענין חכמים עשו חיזוק לדבריהם
קווים לדמותו של מו"ר הגרי"ד סולובייצ'יק ,הכ"מ
ליקוטי עניינים בהלכות פסח וסוכת
בענין גאולה אריכתא
בענין מגילה הכתובה בין הכתובים
ליקוטי תורה
באור בפרשת נשיא אחד ממטה
קונטרס בעניני ספירת העומר
בדין הפקעת קידושין בזה"ז

לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(233,
לח ,א )תשרי תש"נ(50,
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(215,
לט ,א )תשרי תשנ"א(8,
מא ,א )תשרי תשנ"ג(58,
מא,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ג(196,
מב ,א )תשרי תשנ"ד(11,
מב ,ב )טבת תשנ"ד(150,
מג,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ה(49,
מד,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ו(32,
מו,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ח(37,
מח,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ט(24,
מח,ג-ד )ניסן תשס"ג(101,

בדין אשה שנתקדשה בטמפל רפורמי

לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(256,

 

 
תקנות אנשי כנסת הגדולה
הסומך בסמיכת זקנים
גדר "קידוש השם" שבימות השואה
תקנות אושא
גדרי כסף בקניינים; גדרי כסף במצוות
ענין פרסומי ניסא בארבע כוסות
בענין מיתה ותשלומין כאחת בדין קלב"מ
מצות לחם הפנים
– קידושו ,צורתו ,חלוקתו לכהנים ואכילתו
בירורים בצורת האותיות בכתיבת סת"ם
בענין כוונה במצוות
בענין קיום מצות מצה בלחם הפנים עומר והמן שבמדבר
בענין לתקוני שדרתיך ולא לעוותי ,וגדר שליחות
תורת המנהגות
מנהג ישראל תורה היא; מנהג מבטל הלכה
המונחים "שלום" "שלם" במובן של שלימות; וכו'
בדין כתותי מיכתת שיעוריה
בענייני ירושלים והמקדש
בירור השיטות בלאו בל יראה בתור ניתק לעשה
עיונים במדות הכללות והפרטות
בענין ירושלים לא נתחלקה לשבטים
בדין קלוטה כמי שהונחה דמי

לו ,ב )טבת תשמ"ח(98,
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(214,
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(311,
לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(317,
לז ,א )תשרי תשמ"ט(53,
לז,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ט(195,
לח ,ב )טבת תש"נ(133,
לח,ג-ד )ניסן-תמוז תש"נ(197,
לט ,א )תשרי תשנ"א(29,
לט ,ב )טבת תשנ"א(134,
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(207,
לט,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"א(251,
מ ,א )תשרי תשנ"ב(38,
מ ,ב )טבת תשנ"ב(147,
מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(198,
מ,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ב(239,
מא,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ג(217,
מב ,א )תשרי תשנ"ד(63,
מב ,ב )טבת תשנ"ד(161,
מג,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ה(8,
מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(159,

מפתח לפי המחברים

מג,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ה(179,

שיעורי כסף וממון במצוות וחיובים
בענין סמיכת חכמים
)והתפתחותה מסמיכת משה רבינו ליהושע ועד היום(
עבר הירדן – והירדן – אם מארץ ישראל הם
פסח :החג של הכרת הטוב
בירור השיטות בלאו דבל יראה בתור ניתק לעשה

מד,א-ב )תשרי-טבת תשנ"ו(54,
מז,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ח(6,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(20,
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(26,

הגדרת ענין מלאכת אוכל נפש )א(
הגדרת ענין מלאכת אוכל נפש )ב(

מא,ג-ד )ניסן-תמוז תשנ"ג(240,
מב ,א )תשרי תשנ"ד(27,

בענין לא תתגודדו – לא תעשו אגודות אגודות

לו,ג-ד )ניסן-תמוז תשמ"ח(272,

ביסוד איסור תרומה לזרים ובגדר נתינתה לכהן
בדין זכייה באיסורי הנאה ובדין אי עביד לא מהני
בקונה חמץ בפסח
בדין הדלקת המנורה במקדש

מט,א-ב )תשרי תשס"ד(105,

 

 

 
מט,ג-ד )ניסן תשס"ד(111,
נ,ג-ד )ניסן תשס"ה(99,
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The Status of the Older Person in Halachah (Part 2)
Rabbi Nachum Bronznick
Reverence for the elderly person is a biblical commandment expanded upon
in various rabbinic texts. This essay, the concluding half of a two part series,
examines the status of the older person in halachah as it manifests itself in a
wide range of areas. The author weaves together halachic and aggadic
sources to explore the significance attached to the mitzvah of rising for the
elderly, the scope of this commandment and its practical ramifications.
The essay then proceeds to examine other areas of halacha where deference is
shown to the older person and his views. These include priority in entry and
exit to an event, permissibility of interruption in prayer to greet the elderly,
seeking advice and learning from an older person, as well as a number of
other diverse areas within the halachic system. The essay concludes with the
limitations on these directives – i.e. under what circumstances is the elder not
worthy of honor.

The “Tradition” of the GR”A of Blessing Children With Two Hands
Rabbi Daniel Rabinowitz
One of the most beloved customs in the Jewish world is that of parents
blessing children at various occasions. In some communities this custom is
performed prior to Yom Kippur while many practice it every Friday night
before the Shabbat meal. This essay explores an interesting debate whether
this blessing should be given while placing both hands upon the child’s head
or only one. The essay focuses primarily on a tradition attributed to the Gaon
of Vilna insisting that the blessing should be given with only one hand. The
author proceeds to examine the source of this tradition and concludes that it
may, in fact, be based on an erroneous interpretation of an anecdote
involving the Gaon of Vilna.

Between Marah and Alush and Between Alush and Sinai:
The Evolution of the Mitzvah of Shabbat (Part 4)
Rabbi Elchanan Adler
This essay is the closing section of a four part series tracing the evolution of
the mitzvah of Shabbat as presented to the Jewish people at various stages in
their sojourn from Egypt. Through careful analysis of Biblical and rabbinic
sources, the author identifies myriad aspects of the mitzvah of Shabbat that
may have only emerged with the presentation of the commandment at Sinai.
These include: the nature of the prohibition of “work” as being defined by 39
distinct categories of creative activity, the prohibition to go beyond certain
prescribed boundaries, the concepts of “av” and “toldah” – root and corollary
categories of work, the sanctions for the violation of Shabbat etc.
The essay analyzes halachic and aggadic implications for each of the aspects
raised, and organizes them into clear demarcated positions. The essay
concludes with a brief summary of the contents of all four sections and their
inter-relationship.

The Four Parshiyot and the Redemption of Israel
Rabbi Menachem Genack
The “Four Parshiyot” – the selected readings added to the regular Shabbat
Torah reading between Purim and Pesach – are often seen as separate units
reflecting distinct themes associated with the respective weeks in which they
are read. In this essay, the author points to a thematic connection between
the four parshiyot that ties them into a cohesive whole. In this scheme, each of
the readings adds a brick in the structure of redemption of the Jewish people,
highlighting a specific element that is crucial to its ultimate realization.

case is more complex because if the chometz found is technically the property
of the non-Jew, then it should be forbidden to damage or destroy it.
The author proceeds to discuss the origin of the institution of selling chometz
to a non-Jew and analyzes whether isolated pieces of chometz found in
unspecified locations should be regarded as being included in the sale.

Looking Up an Address in a Telephone Book on Shabbat
Rabbi Elchanan Prince
This essay examines the halachic query regarding the permissibility of
looking up an address in a telephone book on Shabbat for purposes of visiting
individuals on that day. It probes the rabbinic prohibition of muktzah in
relation to the character of a phone directory as a “utensil used for a
forbidden shabbat purpose”. The author includes the position of his teacher,
Rabbi Nachum Rabinovich, who affirms the lenient position on this issue.

The Wearing of the Talit by an Unmarried Young Man
Rabbi Shlomy Raiskin
Many descendants of Eastern European Ashkenazic communities maintain a
strong tradition that boys and young single men do not wear talitot during
prayer. This essay examines both the historical and halachic roots of the
custom, its prevalence, and the scope of its reach during medieval and
modern times. It traces the introduction of the talit katan as a standard piece
of Jewish clothing in the Middle Ages and its relationship to the custom of
single boys and men not wearing the talit.
The second half of the essay examines the various halachic, aggadic and
kabbalistic objections to the wearing of a talit by unmarried men. It then
presents sources and justification for those who took issue with the prevalent
custom and sought to abolish it. The author concludes by acknowledging the
legitimacy of the divergent customs and emphasizes the importance of
having each individual follow his own family tradition.

Regarding the Concept of “Kam Leih Biderabah Mineih”
Rabbi Shmuel Kawior
This essay is a pilpul-style analysis revolving around the Talmudic dictum of
“kam leih biderabah mineih” - the notion that when a single transgression
begets multiple punishments (i.e. capital punishment and monetary
payment), the offender is absolved from the more lenient punishment by
virtue of having incurred the more severe one. The thrust of the article deals
with the extent to which the distinct punishments resulting from a single
offense must stem from the same aspect of the offense in order to absolve the
perpetrator of the lesser punishment. Weaving together a tapestry of rabbinic
sources, the author formulates various parameters regarding this issue and
uses them to interpret an otherwise difficult ruling by Maimonides.

Beneficial Actions Taken on Another’s Behalf in His Absence (Part 2)
Rabbi Levi Yitzchak Cooper
This essay, the concluding half of an article published in the previous issue of
Or HaMizrach, examines the Talmudic concept of “zachin le’adam shelo
befanav” – “beneficial actions taken on another’s behalf in his absence”. The
author examines the roots of this principle and its systematic application in
all areas of monetary transactions. The essay then proceeds to investigate the
broader ramifications of this concept in non-monetary areas such as the Beit
Din’s role in the conversion of minors and the establishment of the
“courtyard eruv” allowing for carrying on Shabbat in an enclosed area of
multiple dwellings, as well as its interrelationship to other related halachic
acts.

One Who Sold Chometz Before Pesach and Discovered Chometz on Pesach
Rabbi Asher Bush
The author analyzes the Halachic question of one who sold all chometz in his
possession to a non-Jew before Pesach and subsequently found chometz on
Pesach. The author notes that although one who nullified his chometz before
Pesach would still be required to destroy any chometz found on Pesach, this

The Shabbat Meals
Rabbi Baruch Simon
This essay provides an overview of the halachic underpinnings and details
related to the obligation to eat and enjoy the Shabbat meals. The article begins
with an examination of the source of this institution, including the level of the
obligation and its relationship to the question that seemed to have arisen
quite frequently in Medieval discussion regarding the permissibility of
fasting on the Sabbath day.
The remainder of the essay examines halachic positions on varied and sundry
issues such as the proper times for the Shabbat meals, the amount of food that
must be consumed as well as the type of foodstuffs mandated by Halachah.
The author demonstrates that the obligation to eat the Shabbat meal is
formulated within the Halachah as “oneg” (enjoyment) and not simply as
“achila” (eating) as one might find, for example, in the commandment to eat
matzah or marror. He proceeds to illustrate how this concept yields important
distinctions regarding various areas of Halachah.

“Jerusalem’s Advantages Over Yavneh”
Rabbi Yonah Prager ● Rabbi Zvi Chaim Elazar Gross
The point of departure for this article is the mishnah’s statement that during
the Temple period the shofar of Rosh Hashanah was blown exclusively in the
Temple when Rosh Hashanah would occur on Shabbat. However, in the
aftermath of the Temple’s destruction, R. Yochanan ben Zakkai established
the practice that the shofar should be blown on Rosh Hashanah that fell on
Shabbat in every locale with a Beit Din. At the same time, the mishnah posits
that Jerusalem, prior to its destruction, was distinct in that every city or town
that was within its precincts could also blow on Shabbat, while in post-churban
Yavneh (the seat of the Sanhedrin) the blowing on Shabbat could only take
place in Beit Din proper.
The authors of this essay examine the stages outlined in the mishnah and
point to a three-way debate between Rashi, Tosafot and the Rambam
regarding the essence of R. Yochanan b. Zakkai’s legislation. In interpreting
the various positions, they draw on the insights of HaRav Yosef Dov HaLevi
Soloveitchik zt”l regarding the unique status of Jerusalem and the two-tiered
structure of R. Yochanan b. Zakkai’s institution attempting to recall the
halachic reality of the Temple era.

ENGLISH ABSTRACTS
The Offering of the Mussaf Sacrifices in the Wilderness
Rabbi Shlomo Wahrman
In several places in his commentary to the Torah, Nachmanides remarks that
the mussaf sacrifices mentioned in Parshat Pinchas were not offered during the
time that the Jewish people traveled in the desert prior to entering the land of
Israel. Nachmanides’ position serves as the starting point for an examination
of rabbinic literature in support of this contention.
The essay cites a number of acharonim (later rabbinic authorities) who explore
the position of Nachmanides. In addition, the author puts forth some original
proofs to support the cogency of Nachmanides’ view. Of particular note is
the halachic discussion as to whether the notion of “kahal” or “tzibur”
(community) might be present only within the land of Israel, the national
homeland of the Jewish people. Outside the land proper, the Jewish people
cannot be fully regarded as a national corpus. As such, the obligation to offer
communal sacrifices such as mussafim would not have evolved in the desert.

The Question and Answer Element in Retelling the Exodus Story
Rabbi Yaakov Neuberger
A central element of the seder night experience is retelling the Exodus
narrative – Sippur Yetziat Mitzraim. Rabbinic literature emphasizes that a
critical dimension to that retelling is that it be done in question and answer
form. This essay examines the nature of that dimension and its ramifications
in the actual text of the Haggadah.
The essay highlights the fact that all elements of the Haggadah, from the Mah
Nishtanah through (and including) “Rabban Gamliel hayah omer” share a core
element of “question and answer” formulation in their texts. The author
further argues that there are two aspects to the requirement for the “question
and answer” form as manifested in the mah nishtanah: First, the need to
arouse interest in the children; Second, to declare the actual text of mah
nishtanah in “question and answer” format. The essay continues with an
analysis of a debate between Rosh and Rambam regarding aspects of these
two notions relating to the “question and answer” requirement.
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