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 . מיז לאש הישיבה
 הרב נחלם אליעזר רבינלביץ שליט״א

 לקראה החב7כה

 גס פך השמז אירע בביה המקדש, לאכן שם חגגל את נעהל7 החשמלנאלם -
 ״הדללקל גדלת בהערלת קדשיך״. הלאלל להגם היה ברשלת הרבים הלה עללה

 על דעתנל שללקבע הזכר לגם אף הלא ברשלת הרבים. אללס למעשה תלקנל הכמלם
 דללקא להלפך־ ־ •"נר איש^לביהל״ד אף שכבר גהגל להדליק גר הנדכה גם בבית

 הכגםת, הרבה נתלבטל הפלסקלם אם לברך על הדלקה זל אס לאל, ללכל הדעלה
7 אדם ללעא לדל חלבתל בנרלת בית הכגסת אפילל הלא עעמל בירך עליהן  אל

 להדליקז.

 מעללת נר בחנלכה מילעדת בעיקר לביה הפרסי, ללא עלד אלא בלה־ אל
 חער שיש לה שני פתחים יש לחייב להניח נר חנלכה בשניהם כדי שייראה

 לכל עלבר לשב שבביה יזה לא חסר נר.
 ו

 מה פשר• הדבר שהקפידל חכמים להעביר את זכר ניםי החנלכה לתחלם
 היחיד? הלא ברבים לדאי שיש ילתר פרםלמי ניסא׳. רכך מעלנל לעני? מקרא

 מגילה שיש להעדיף לקרלהה ברלב עם מסעם זה.

 אלא שבאמת שלנה מעללת נר ממגילה, לשלני זה נלבע מתכלנת האלר.
 אמנם רלכלז הרבה גרלת במקלם אחד ילכל ליערר אלד בהלר שיראה אף למרחק,

 להרי באיר בית השואבה אשה היתה בלררת חסים בחעירה היא, אללם בררר
 שפלזלר האלדלת בהרבה מקלמלת מאפשר תאלרה לעילה הרבה ילתר. אפילל נדלת

 קטנים, אם' נעמידם כל אחד במקלם נפרד, יכלללם להאיר אה יכל השטח כללל,
 ללא עלד, אלא שאם יש רק אלד מרכזי אחד, "אס יכבה, הרי כל העללס כללל חי׳ל

 בחלשך. אבל אס בכל בלה לש נר, אפילל אחד כבה, השאר יאירו כמקלדם.

 אלדה זל תל.ר.ה. קללמל של עם ישרא,ל תלילי ברבלי האלר. לש לגדלל
 בתורה אחד, הלא כפנס המאיר למרחקים ררביס הולכים לאורלי. אבל איל זה

 מספיק, לאי7 בזה תמלרה להרבה ללמדל תורה. כל נשמה ישראלית בכוחה
 להאלר באלר התלרה, לאם מכל בלת להלדל לקרל7 נר - ללל רק קטן לענלע -

 כל אז העם כללל שרלל באלר.

 זאת הלא מעלת חנלכה׳. נר אלש דבלתל. המאבק של החשמלגאלם לא
 נסתיים בנעחלנם המזהיר על חאללב מבחלץ. ההתמרדדלת עם ההלשך מבפנים
 היא מתמידה. כל נפש לשראללת שאלנה שלפעה ארר הרי היא ללסה בחלשך,

 למהיכ7 יימעאל לנר זרקלריס חזקים כל כך שללכלל לחדלר לכל פנה נדחת,
 ללהבקיע לתלך כל נשמה העסלפה באפילה? לפיכך קבעל חכמים שמעלת האדר

 הלא דללקא בתלך ביתל של כל אחד לאחד. למרשלת היחיד יראה אלר פרטי זה
 גס ברשלת הרבלם.

 לאל7 לך פרסלמל גיסא גדלל מזה, שהדל בכך נזכר הנס אעל כל יחיד
 ליחיד, להנלעלעלה הרבים מתחברים ללהבה גדללה אשר מיס רבים לא יכבלה -

 שלהבתל-ה,
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 זאה היא המשימה שלנר בימי חנרכה אלת. בל אחד לאחד ישתדל בכל
 כלחל להעמיק ולהרחיב בללמלד תלדה - להגדיל את הניר"הפרטי: _ילייר׳ אם

 כך בעשה כללנל - לבל בית ישראל יימלא אורה.

 מנורת חנוכה מעוטרת במוטיבים פולניים בארוק״פ, ,־:יאה
 הי18.
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 הרב חיים סבתר

 הזמה עצמית בעדלם זרממיך

 הגמרא במסבה מכרת דף ג. אומרה: ״אמר רב להודה אמר רב, עד זומם
 משלם לעל חלקו. מאל משלם לסל חלקו... אמר רבא באומר עדות שקר העדתל.

 בל כמיניה, ביךך שהגלד שוב אלבו הוזר ומגלד. אלא באומר העדבו והוזמגו
 בב״ד פלךני. כמאן, דלא כר״ע. דאל בר״ע הא אמר אף איבו משלם על פי
 עצמל. אלא, באומר העדנו והוזמנו בבל״ד פללני להליבנל ממדן . סד״א

 כיךך דלחברלה לא מצל מחללב ללה אלהו נמי לא מלחייב, קמ״ל״.

 ותמהו התלם׳ שם בד״ה "באומר עדלה שקר העדהל״־. "לכאורה משמע דכי
 אמר הכי משלם חלקו דא״כ בקש להפסיד מסלן חברו בעדותו. ולא נראה, דהא
 ללתא מאך דמשלס ממרך אלא א״כ הוזם ׳במקום פלוני עמנו הייתם׳׳'׳ ולכ7
 פירשו הגמרא באלפן אהד: "... לכן יש לפרש עדות שקר העדתי ושוב הוזמו

 שביהם וכוי ״ ע״ש.

 כלומר, התום׳ אינם סוכנים לקבל שהיה אפילו רעיון כזה שעד שאמר
 ׳עדות שקר העדתי;, ישלם מחמה שהזים את עצמו.

 אבל המעייך בשאר הראשוגיס על הסוגיא (הר״ח, הרמב״ך רהריטב״א)
 יראה שהם הבינו את הגמרא כפשס לשונה, שסברה לומר שבעקבות דברי העד,

 ׳עדות שקר הערתי', לשלם הלקו כעד זומס. ולכ7 הקשתה "כירך שהגיד שוב
 אלנל חוזר ומגלד" לאס כ7, עדותו השנלה שסותרת הראשונה. אלנה נשמעת:

 ללכאלרה קשה: מדלע גזקקה הגמרא לקלשלא זל? יכלה ללמר, שלא לתכן
 שלשלם כללן שאלן עדים נעשים זלממין על פל עצמן אלא על פל עדלת אחרים

 בסענת "עמנל הייתס".

 הרמב׳׳ן בחלדלשלל למכלת כתב שעדים שאלמרלס שקר העדנל, אף שאינס
 נאמנים לשנלה דברלהם שהרל ההלכה. הלא ״-כללן שהגלד שלב אלנל חלזר ומגיד״,

 אף על פל כ7, חליבים לשלם מדלנא דגרמי ללא גרע מדן את הדי7 לכלי.
 לא״כ, מהל שהקשתה הגמרא־. ״כל כמיניה כיל7 שהגיד שלב אינל חלזר ומגידי',.
 הרל יכלה להסביר שהתשללמים שעד זלמם משלם לפי חלקל בדברי רב, הם מדיגא

 דגרמל?

 מסבלר הרמב"7, שכלנת הקלשלא הלא שאלן אלקלמתא זל פלרלש גכלן לדברי
 רב לפל שרב אמר שייעד ז למס משלם לפל הצקל" ללפל אלקלמתא זר התשללמין

 אינם מדלן תשללמל עדלס זלממלן אלא מדין גרמל.

 לכתב הג1לר חלשן משפס סימן ל״ח: "אס אסרל עדים: ׳שקר חעדנל׳ , כתב ר״ח
 לא מבעיא שאין משלמלן עפ״ל עצמן אלא אפללל העדלת שהעידל נכלנה חשבלנן

 ללה למתקללמת. שכללז שחגיד שלב אינל חלזר .למגלד."

 לכתב הב״י שם: ׳׳.לכתב במלשרלם נ״נ ח׳׳ל., להא דאמר איך משלמלן על
 פי עצמן דלקא כשאמרל העדנל בב״ד להלזמנל ללא נגמר הדלן לחללבנל• ממלן

 להאמת העדנל, אבל אמרל העדגל שקר, משלמלן על פל עצמן למאן דדאין ליגא
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 דגרמי שאיך זר׳ קנס. רכך כמכ הרא׳׳ש בתשובת לכל׳ ולא ידעתי למה כתב
 רבינר (הטור) זה (שקר העדנר) בשם ר״ח דהא גמרא עררבה היא. ואפשר

 שגירסא אחרת נזדמנה צל שלא היה הדבר כ״כ מפררש״. עב״ל הב״י.

 לכתב הדרבי משה שם עצ דברי ב״י אצה: ״לצא ידעתי מה קשה צל דהא
 לא איהא בגמרא אצא שהעדלת מתקיימת אבל לא איתא התם שאיך משצמין עפ״י

 עצמך רלכך כתב בשם ר״ה (שאיך משלמיך) להרא״ש חלצק על זה .לס״ל דמשלמיז
 עפ״י עצמך כמ״ש בתשלבה כלל נ״ח׳סי׳ ל' להביאל בספר מישרים נ;׳ב ה״ד

 לכז כתב רבינל לקמץ מימך מייל.״ עד כאץ דברי הדרכי-משה;•

 כללמר, הד״מ מפרש דברי הר״ח להעלר בשםל כבאים לחללק על די7
 הרא״ש לרבינל ירלחס, ללפסור את העדים אף מדינא דגרמיד

 להרמב״ס בהלכלת עדלת פרק ל״ח הלכה ה־ כתב: ״חילב.העדים זלממיז
 לשלם במקלם שחייבים לשלס קנס הלא. ולפיכך איך משלמיך על פי עעמץ.
 כיעד, חרי שחעידל לנחקרה עדלתז בבי״ד לאה״כ אמלל שניהם ׳•עדלה שקר

ז לזה אעל זה כללם' אל שאמרל ׳העדנל על זה בכך לכך להלזמנל׳  העדנל לאי
 איך משלמיך על פיהם. אבל אם אמרר הערנו לכלי".

 דהנה, דברי ל הראשלנים של הרמב״ס קשה להללמם. הלא הביא דלגמא
 אימתי פטורים מלשלם עפ״י עצמך, כשאמרל ׳עדלת שקר העדנל׳ . להרי על ־־

 מקרה כזה אמרה הגמרא "כל כמיניה כיוך שהגיד שלב אינל חלזר ומגיד",
 לא״כ איז פעלרם נלבע מדיז הלדאה בקנס, אלא מכך שאיז אגל שלמעים כלל

 לדבריהס האחרלניס הבאים לםתלר את עדלתס הראשלנה.

 לכתב הלח״מ שם: ״כפרק כיעד העדים, אמר רב יהודה אמר רב, עד זלמס
 משלם לפי חלקל לכל׳ לאמרל שם, מאי משלם לפי חלקל אי לימא לכל׳ לאמר

 שם אמר רבא באלמר עדלת שקר העדתי. להקשל שם: ״כל כמיניה כילז שחגיד
 שלב אינל חלזר למגיד״ לפרש״י ז״ל י לכי הלא יכלל לחזלר בל ליפסר הנדלז

 מצשצס׳ ע״כ. למשמע, דבירך דאינו נאמך צפטלר הנד לץ אינל מחייב עעמל
 בכך למפני כך כתב רבינר שאיך משלמיך עצ פי עעמס כשיאמרד שקר העדנר.
 אבל רביגל ירלחם כתב במישרים נתיב ב׳ ה״ל דהא דאיז משלמיז עצ פי

 עצמך דלקא כשאמר העדנל בבי״ד להלזמנל לאמת העדנל לכל׳ אבל אמרל העדנל
 שקר משלמיך עפ״י עעמז למא7 דז־איז דיגא דגרמי שאי7 זה קנס. לכ׳-כ הרא״ש

 בתשלכלת סלף כצל ג״ע לכלי" ע״ש באלדך עד סלףדבדיל.

 הלח״מ הבי7 שבלנת הרמב״ס בדבריד נא? לפסלר העדים מדיגא דגרמי,
7 הרסב״ס לבי7 הרא״ש לרבינל ירלחס.  למחצלקת יש כי

 להש״ך בשל״ע חל״מ סיט7 ל״ה הקשה חמש קלשילת חזקלת על שיטרת הד״מ
 להצח״מ, לתירץ הלא את הרמב״ם בארפך אחר. שאת הגמרא יש להביך כשיטת

 התלם׳ לביאלר דברי ר׳׳ח הלא: "לא מבעיא דאיך משלמיך עפ״י עעמ7״
 פירלש, שצא נחשלב שיש כאך הזמה עצמית להם חייבר עצמך, אצא שאי7־

 משלמיך לעלד "שאפיצל העדלת שהעידל נכלנה,חשבינז ציח". פירלש,_סד״א
 שאמנם יש דיך ״כירך שהגיד" אבצ סלף סלף כילז שהזרל מדבריהם .הראשלנים
 הועילו לעניך זה שאס יבלאל אחר כך עדים אחדים ליזימל אלתם, צא תיחשב
 הזמתם הזמה. •רלכך כתב ר״ח שחידוש הלא שעדות׳ שהעידו נכונה חשבינך צהל
 לעגי7 שאס לזימל אלהס אח״כ, תיחשב ההזמה להזמה הילת לדבריהם האחרונים
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 הס ותרים עדותם אינם נשמעים כלל בבלת-י׳די7 וכאילו לא נאמרו.

 יבזה ילבז גם הרמב״ם. שכינתו במה שכתב שפטורים הם כדיך מידה
 בקנס אס הללל,הלא רק במקרה לאחר הולאתסיששקר העידי יבואו• עדים ויזלמו

 אותם. וההסבר הלא שכילז שהודו בקנס,אף שלא היתה כל משמעלת לאמירתם
 השניה,הלעללה להיחשב הודאה בקנס בכדל לפטלר אותם אם לבואו עדים

 ללזלמלם.

 אמנם תיררצר של השייך טרב, אבל הרמב״ס לא הזכיר ׳ להזלמלס״
 ותוספת הלא בדבריל ללמר שכלנתל שתלעלל ההודאה לעניך אם לזימלם.

 (הערה: מש״כ להקשות בשם השייך על הרמב״ס איר אפשר לומר שהפטור
 הוא מדיז גקמי כשהרמב׳׳ס אומר שהפטור מדלז מודה בקנס? יש שתירצו ששלטה
 הרמכ״ס שפטלרלם מדלנא לגרמי משלם שגרמי הלא קנס ולבך אם הודו פטורים
 אך גם זה קשה מאד ללמק גם אם נםכלם שגדסל הלא קנם, שהרל הרמב״ם פלתח

 דבריו בהלכה ואומר: עדים זוטמיך קנס וכוי לפלכך משמע שהפטור נלבע מכך
 שדיך תשלומי עדים זוממיך הוא ?נס.)

 אמנם, לולי דברל הלח״מ. והשייך, אפשר היה לפרש פירוש חדש כפשט לשונו
 של הרמב״ם לאתמלך לתדלהי בפלרלש המאירי למכלת לכפירלש רבינל יונתץ
 מללניל לב״ק. אפשר לפרש דברל הרמב״ס כפשלטם: עדלם שאמרל עדלת שקר

 הערנו פטלריס מטעם מודה בקנס אבל לללל זאת היו משלמיך כליז עדים זלממי7.
 לאף שלא הזימל אלתם, הס הזלמל את עצמך בכך שאמרל עדלת^שקר העד ג ו ונאמנים

 הם לחייב עצמך. ואף שידועה לנו ההלכה: "ביוך שהגיד שלב אינל חלזר
 למגיד״, למטעם זה אינם. נאמנים בדברים האחרונים כלפי הנדוך אפשר שכלפי

 עעמ7 היו נאמנים ככל הודאת בע״ד לללי היה זה קנס. ואף. שאנו יודעים
 שעדים ז ומטי ך אינם נעשים זוממיך אלא בטענת ׳עמנו הייתם׳ אפשר שזהו

 דלקא כאשר עדים אחרים םזימין אלתס שאז כדי שלא יחשב הדבק להכחשה לל״תרך
 ותרי" גזרה תורה שדוקא בטענת 'עמנו הייתם' יחשבו זוממי? (וידוע ביאלר
 הטור). אבל כאשר הם אומרים על עעמם ישקר העדנל׳ גהשבים זוסמיז, והיו

 חייבים לשלם לולי דיך 'מודה בקנס פטורי.

 לאל יפלא דבר זה בעינינו שיש מושב של ״הזמה עצמית״ שהדי הגמרא
 רעתה ללמר שעד זומם משלם לפי הלקל כ׳אומד עדלת שקר העדתי' לשם לא היתה
 הזמה על פי עדים וכמו שהתקשה התלס׳ בזה. לאמנם התום׳ עעמל פירש כונה.
 הגמרא באופ7אחר אבל הד"ח, הרמב״ן ובפרט הדיטב״א פרשו הגמרא כפשטה מלי7

 הזמה עצמית.

 לאף שהגמרא דחתה הו״א זר בטענה: "כיוך שהגיד שוב אינו חוזר
 ומגיד״ אפשר ללמד שזהו דלקא בעד אחל משלם שאי7 שללך בל הזמה ולפיכך
 חדשה הגמרא שלא זל בלבד שאינל מלזס אלא אף אינו חלזר למגיד לחשביגז

 עדותו לנבונה (וכדברי הר״ח) אבל בשני עדים שייכת 'הזמה עצמית'.

 ואף שכלפי הנדון לא יהיו נאמנים בגלל. ׳ביוך שהגיד' צ״ל ׳פלגינך׳.
 כלפי הנדוך אי7 דבריהם האהרלנלם נשמעים, אבל לחייב עעמ7 גאמנלס משום

 הודאת בע״ד.

 לחטאירי במכות כתב בפירוש: "אי7 משלמי7 עפ״י עעמ7 אס אמרו עדות
 שקר הערנו ובמקום פלוני היינו באלתל הי לס, לכ7 אס אמרל העלנו להלזמנל״.
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 מך המקרה הראשי7 שהביא, נדירה כונתר להדמה עצמית שהרי הביא טענתם
 ״במקלם פללני הייני באותו היום" שהיא טענת הזמה. לאף שאני בתבנר בדברי

 הרמב״ס שבהזמה עצמית א״צ לטענת ׳עמנו הדיתס׳ לסענה שקר העדנ ל תיחשב
 הזמה , העיקר י 7 בדברי, המאיר י הלא כדברי נ ל ברמב״ס.

 רהנה כתב רש״י בדף ב׳ ע״ב "אף איך משלמיך עפ״י עעמז - אס הלזמל
 בב״ד לצא הספיק בע״ד להעמידן בדיז עצ הזמת7 עד שברחל ובאר בבי״ד אחר

 להלדל שהלזמל בב״ד פצלני״.

 להקשה עליל התלם׳ רי״ד בב״ק דף ה׳: "לקשיא צי סלבא בהאי פלרלשא,
 שלאחר שהעידלהל עדים בבי״ד יפטר בהודאתו. ראה עדים ממשמשיך לבאין

 לקדם והודה פטור אבל לאחר שבאו והעידו צא. דא״כ ציתני העידלחל עדים
 ללא הספיקל לגמור דינל להלך צני״ד אחר להלדה פסלד לבייש ראה עדים

 ממשמשיז לבאים. אצא ודאי ממשמשיך לבאי7, דדקא, שעדייך לא העידו, אבל
 צאהר שהעידל לא. לראיתי צמפרש אחר שפירש בריש מכלת כך: אם אחר נמר

 דיז זה שהעידו עציל חזרל להזימל עעמם לאמרל שקר העדנו איך משלמים עפ״י
 עצמם לאע״ג דבאל אה״כ עדים דהזימלס. לזה נ״ל פתרוך יפה, דביוך שקדמל

7, למודה בקנס לאח״כ באל  הך לחרדל אע״פ שבאל עדים צאחר מכץ פסלרל
 עדים פטור".

 להנה קלשיהל שצ התלרי״ד על רש״י אפשר לתרץ בשני פנים. הקעלה״ח
 תירץ שכיל7 שצגבי בי״ד אחר צא היתה העדאת עדים, נחשב הדבר למודה בקנס

 אף על פי שבבית הריך הראשוך שבאו בו העדים אלנל נחשב צמלדה בקנס.
 להגרנ״ס תירץ שלגבי עדלס זלממין יש שני שלבים במשפס. בשלב ראשל7 דנים

 על הנדלז, לבל הזימל את העדים לפסרל את הנדל7, לאז הנדל7 תלבע תביעה
 סחלדשת את העדים ויש דיך חרש על העדים, ולבך, אף שכבר הזימל אלתם

 קלדס שתבע אלתס הנדרך עדייך לא היה עליהם דל7, לאם הלדל נחשבים במודים
 נקנס. אבל דברי התורי״ד צריכים עיוך: מדלע הם נחשבים למידים בקנס אם
 אמרל ׳עדלת שקר העדהי׳ , שאס איז זה נהשב להזמה, א״ב אי7 זל גם הודאה

 בקנס ואיך לה משמעות לפטור!

 ומוכח מכאך שיש גם לתורי״ד יסוד של הדמה עצמית לפהלת כדי להחשיבם
7 בעלר לנרמב״ס  למלדיס בקנס. ודבריו בלדאי הם נגד הש״ך. שהרי הלא הבל

 שבגלל ״כיוך שהגיד" לא שלמעלם את דבריהם שהעידו שקר׳ לממילא עאס יזימל
 אותם, בהשבת ההזמה להזמה. לבתלרל״ד מפלרש להיפך. לבספר חידלשי רבינל
 ילנה7 מללניל למסכת ב״ק מעאנל כתלב: "לאם יודו מעצמך אחר שהעידו שעדות

 שקר העידו, אינך נאמניך והגמר עדלהן כאילל לא הלדל, לאלתל ראלבן שהעידל
 עליו ישלם המאתיים זלז, דכיוך שהגיד שוב איגו חוזר ומגיד, והז אינן

 משלמיך לל, דמלדה בקנס פטור למ״ד עדים דרממיך קנסא הלא, ללמ״ד ממלגא
 הלא, משלמי? הך לו מאתיים זלז והוא אינו משלם כלום".

 מפלרשים דבריל שיש מלשג של הדמה עצמית. ראם אמרר העדים ישקר
 העדנו' לגבי הנדון אי7 אנל מתחשבים בדבריהם בלל בגלל ההלכה של 'כלל7
 שהגיד׳ אבל הס פעלרלם למ״ד קנסא הלא. ללמ״ד ממלנא משלמיך לו מאתיים
 זלז מריך עדים דרממיך! אך מה שכתב שהנדרך אינל משלם הלא פלא. שהרי
 יש לנר כלל 'כיוך שהגיד שוב אינו חודר ומגידי רצ״ע. נמצא, המאירי

 ררבינר ירנתך אמרו דבר אחד שיש מושג של הדמה עצמית בעדים האלמריס שקר
 העדנל ללמ״ד קנסא הלא פסלרים ללמ׳׳ד ממלנא חייבים לאיז זה מדיגא דגרמי
 אצא מעיקר הדל;. לבדבריל א״א צלמר שהתשללם מדינא דגרמי שהרי לשיטתו
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 הנדרך איגל משלם לא״כ לא גרמל לל כל ניזק. לא״כ אפשר לפרש בשלפי את•
 הרמב״ם כלשלגל.

 אמנם, עלמדיס לגגדגל דברי הרמנ״ם בפתיחת דיגי עדים זלממים בפרק
-י״ה מהלכלה עדלת הלכה א׳ , שם כתב: "מל שהעיד בשקר לגלדע בעדים שהעיד

 בשקרי זהל שנקרא עד זלמס. למעלת עשה לעשלת לל כמה שרעה לעשלת בעדלתל
 להבירל״.

 מדבריל שכתב ״לבל.דע'בעדים שהעלד בשקר״׳ משמע שהזמתל ע״ל עדים היא
7 תשללמי עד  הלק .מהגדרת עד זלמס. לאבלי אפשר ללמד שכלגיתל רק לענל

 ז למס :וצי'עי.

 החנוכיה של הבעש׳׳ם עשויה פילינמ על כם1
 (אוקראינה, הםאוז ה18)

 ־*יו
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 הרב לעחק -שללת

 בענלן שלנרל לערד של מרקעה באמצע השבת

 שכה קנ״-ז. ״פליגי נהי לנ אחא ררבינא, חד אמד בבל.השבת ברלה הלבה
 ברי שמערך צכל ממלקצה. מחמה מלארס, רמאי ניהל נל ישך, רחד אמר במרקעה

 מחמת מלאלס נמל הלכה כר״ש צבר ממדקצה מהמת איםלר, למאל נלהל נל שהדצלקל
 כה בארתה שבת, אגל 'מוקצה מחמת חסרלז כלס אפילר ר״ש מרדה .דתנ־ן כל הכצלס

 נלעלין כשבת חדד ממסר הגדלצ ליתד של מחלישה״. לפסקל הדאשרניס כדעה־
 השנלה, המקלצה, שגס מרקעה מחמת מלאלס מלתר, ללק מלקצה מחמת אלסלר ־.למחמה

 חסרד7 כיס אסדר.

 לעללן שבת מ״ד. למייל; לביעה לי: שרייש התיר נר שהדללקל בה בארתה
 שבה משלם שאדם ל לשב למעכה אלמתל הכבה נדל,, לה״ ה לסלכה רעלעה שעלפה

 שתיפול לדעתיה עללללה, מה שאלן כ7 בכלם לעששלת גדללרת, לבסלכה ברלאה,
 שאיך בל׳7 י לשב למצפה, ד״ש אלסר,

7 מכקעל7 עצים  בלעה ב׳:״גבל לל״ע דםתס ל7 תנא כר׳ להלדה דתנן 'אי
 מך הקלרלת ללא מ7 הקלדה שנשברה ביל״ס". לכתבל התלם׳ ד״ה אל7: ״לא

 מללתי מרישא דאיך מב>ךעיך קלרות, דהא מיידי בסואר של קלרדת דהלי מרקעה
 מהמה הסרל7 כלס לכהא כללי עצמא מלדל אפילל ר״ש, *>לא מללהי מסלפא דלא

 מ7 הקדרה שנשתברה. רא״ת דהא ר״ש אלנד מתיר- אלא בילשב למעפה, רל״ל
 דהכא נמל, הלאלצ לנשתברה ביל׳׳ם מסתמא הלתה רעלעה מאתמלל דהרל כלדשב

 למעפה מתל תלשבר קללתל".
 לכהב רעק״א ב״דרלש לחידלש" בלעה שס־."לצל נראה צלצל דברל קדשם
 דהא דמלקעה מחמת חסרלן כיס אסלר היינן ךק .במר סביך של שהיטה למילה,
 דרלעה לההזיקם גס להצ7 לכר, .אצא דצפי שעה רלעה לשמש בהם איזה דבר,
 אמריגז שמחמת חסרד7 כים אינד עלמד לטלטל לעדיילן הקעאתליעללל, אבל

 אם באמצע יל״ס מייחד הסכין שצ- שחלעה ומילה לדבל אחל לאי7 רעלנל
 צהחזלקל עלד צשחלטה דמיצה אצא צשאר השמלשלן - משעח זר אלנד ערד בכצצ
 חסללן כלם, אצא דבלן השמשלה הלה מלקעה מחמה הסרלן כלס, להלל רק מדין

 מלגו דאלהקעאל בלה״ש דצא סבללא ללה לל״ש צאלסלל״.

 והנה דברי לעק״א ״והוי .רק מדלן מלגו דאלתקעאי ביה־׳ש דלא םבידא
 צלה צל״ש צאלסוד״ - ודאל אי אפשר להבינם כפשטם, של״ש לא סבלדא ציה

 כל עיקר הכלל־ של ״"מלגיר"דאלתיןעאל ביה״ש אתקעאי לכל_לי ללמא", שהלל צא
 זל בלבד שבגמרא הנ״ל מבלאר שבאין "ללשב למעפה״, בגרן כרס, עששית לסלכה

 ברלאה, מלדה ר״ש שאע״פ שכבתה האש לנפלה הסלכה לאלן שלב אלסלר, מכל
 מקלס אםלר לסלסלם, להללנל משלם מלגל דאלתקצאי כיה״ש מחמת אלסלר אתקצאל

 לכללל ללמא - אלא שגם בשאר סלגל מלקעה שמלדה בהם ר״ש, אלת ללה מיגר
 דאיתקעאי ביה״ש איהקעאי לכללי ילמא, דהיינו בגרלגררת רצלמלקלם (שבת מ״ה.)

 שאע״פ שנתללבשל לנעשל לאלללם באמצע השבת - אסלרים בטלסלל ;ריין שבת כ׳׳א.
 ברי״ף דייה •איך, לעל׳ בלעח כ״ל: שמובה בך), למלקעה מהמת גופו, דהיינו
 עצים ואבנים, שאע״פ שבאמצע השבת רוצה, לייחדם לשימוש מסויים לעולם,

 אלנל מלעלל, אא׳׳כ ייחדם מבעוד יום (שבת נ.), להיינל על כרחל־ משום
 מלגל דאלתקצאל בלה״ש.
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 אלא ״ודאי כוונת רעק״א היא ממינוי' יעיד המוקצה'מחמת חסריז כיס
 באמעע השנת הוא כבחינת "יושב ומעפר׳״. אך'באמת סכרה זד, משינוי דעתו
 של האדם באמעע'השכת יש להתייחס'אליה כאל ׳יושב למצפה מתל תכנה נרו -

 אינה םשוטה כל'עיקר, שהרי כעעלס ואכניס ראינו שאם שינה אדם ידיעת ל והחליט
7 זה מדעיל להסיר מהם שם מדקעה. ואף שיש לחלק  באמצע חשבת לליחדס ־ אי

 בל7 עעים לאבנים, שלא היל בכלל כליל- מע״ש, לבי7 מוקצה מחמת חסרון כלס -
 מכל מקלם על רעק״א הראיה לםברתל, בבלאל להלעיא מדברי התלם', שחרי אינל

 דלמה מי שתדליק נר מיכעלד ללם לללדע שלכבד׳ בשבת, למי שייחד כלי מבעוד
 ידם לשימדש מסדיים דמקפיד עליל, לבינתילס אלן ליל שלם מחשביה לשנלת את

 יעודד.

 דאמנם, רעק״א מבלא ראיה לדברלו מהר"7 בבליעה ;ט״יו. ברל״ף ד״ח למכאן),
 שלדעתו מסביר את ר׳מחלדקת במוקצה מהמת מיאוס לפי אותו עלקרי7 . דז״ל
 הרעק״א: ״וכעי7 זה אלתא בהר״7 לעני7 מדקעה מחמת מיאוס דמשער׳ שרועה

 להשתמש בד ראינד הומש למלאוםו נסתלקה הקצאתו, ותללא בפלדגתא דר״י ור״ש
לל7 דעתה  אי אמדלנ7 מלגו דאלתקצאל ביה״ש, לאס כ7 גם בסלאר של קלרלתכל

7 לנשאר רק מיגל דאיתקצאל בלה״ש ושרל לר״ש.״  מבקעל ללא חזל עלד לבנל

 ולענ״ד הדברים תמוהים; כלום היתר ד״ש במלקעה מחמת מיאלס משלם
 שינלל היעדד הלא?/ והלא בשלם מקלם לא מעינל שהמטלטל מלקעה מחמת מיאוס
 לר״ש עריך להתכלל7 לייחדו מעתה לשימושישאי7 בל מיאוס, או לנקותו, אלא
 ההיתר הוא לעלטלל לעלרך גלפל אל מקלמל באותה שבת אע״פ שמלאלסל בפועל
 אינל בסל כלל, ללמלצ״ש ימשיך להדליק בל. אמור, ׳מעתה ששלנלל 'לעוד אי7

 כא7, אלא לכל היותר שינוי התייחסות מעד האדם, היינו שמה שהיה מאלס
 בעיניו ביה״ש - כך לפי רעק״א גם לר״ש - נראה לו כשר לשימוש באמעע

 השבת. אך אם גם שינוי התייחסלת הלא לר״ש בבחינת יושב ומצפה -
 בלסלת תורת מוקצה מחמת חסרון כלס לפי ר״ש, שהרי בכל •מוקצה מהמת חסרל7

 כלס לש שלנלל התללחסות' באמעע השבת, שביר׳״ש הקפיד עללו לא להשתמש בו
 לעלרך אחר, לאללל עכשלל, באמצע השבת, שינה דעתל, לאלנל מקפיד מלהשתמש

 בל לעלרך גלפו אל מקלמל ללהחזלרל למקלמד ללשלמלשל ר׳עלקרל במלע׳׳ש,
 לאם זר׳ נקרא ילשב למצפה - כללמר: ילשנ למצפה אימתי ״תשתנה התללהסלתל -

 אי7 לך מלקעה מחמת חםרלן כיס שהלא" אסלר. אלא לדאי ששינלי ר׳תליחסלת
 אלנו בבחינת יושב ומעפר׳, וההיתר לר״ש במוקצה מחמת טיאלס הלא משלם

 שלדעתו מלאוס הנר אינו סיבה מספקת להקעותו מדעתו משימוש אחר, ואף
 בלר׳״ש לא אתקעאי , משא״כ במלקעה מחמת חסרלך כים דקפיד עליה, שה לקצה
 בלה״ש להלקעה לכוללה יילמא, לאי7 מלעלל שלנלי ההתללחסלת באמעע השבת.

 לבאקר לדברי הרייך: in-ך לא בא אלא להסביר שכלל שנמאס באמעע השבת
 אינו תלדי במחלוקת ר״ל ור״ש, ע״ש, והיינו משרם שלר״י כלי שהלה מאלס
 י ביה״ש איתקעאי לכדליר׳ ידמא, אף אם באמעע השבת החליט להשתמש בו, אך
 כלי שתחילת מאיסותו היתר׳ בשבת אינו מקבל שם מוקצה בלל (ואינו דדמה
 לדבר שבאמצע השבת נשבר לחדל לחיות כלי, שהלא כעצים ואכניס? - זהו

 תלרף דברל הר״7. לאף שלשלנל ־שם ״ללר״ש דללה ללה מלקצר׳ כיל7 דהשתא
 חזי ללה אלן הקצאתו שסע״ש אלסרתה״, נלטה לכאלרה לדברל ר׳רעק״א שגס לר״ש
 הימה מוקצה מע״ש - נלענ״ד •עפ״? ההכרח הנ״ל שאלן הכוונה להקצאה ממש,

 אלא הכי פירלשה: לר״ש דלית ליה מלקצה ;ללא: דליה ליה מיגל דאלתקעאל/׳ן
 אין העובדה שלא השתמש בה בין השמשלת אלסרתה, שהרי מכל מקלם היא יכללה

 להילה ראויה לל בשבת לצלרך גלפה למקומה, ומוקצה - מחמת מיאוס - ללה
 ליה צר״ש.



 תדע, שהדל הר״ ן בחידרשיר לשבה מייד. (כדפסר בחלדרשי הרלטב״א׳),
 מעמלד את הגמרא שם• בעביך שרגא דנפטא ברי שמערך ,- דהללנד• שאף ־בשרגא

 דנפטא ללת ללח לר״ש מדקצה מחמת ימיאדם, וכתב ,הרי״ך (מ" ר: :דייה מלי):
 ״דנפסא נמל בירך שתלדת_כלי עללל, אע״פ שאינו. ראלי .לתשמלש ספנל.מיאוס

 שבר, בירך .דחזי לכסולל בלה מאבל - סגל". הרי שחיתרל של ר״ש אלנו.
 משלם שלגלי הי,עלד או ׳ההתילחסות,- אלא משלם. שגס במיאלסל הלא ראלי לדעת

 ר״ש לתשמיש זטנל כלשהל,־ וטשום בך אלנר מקעהד מד.עתדג.

 .הדרי נד .אלפוא לסברת התלם״ ששלנוי ה יעל ד• באמצע השבת אלגל מרעיל
 אפללל לר״ש כאותם .םדגל טוקצה שהלא מלדה בהס.

 ללענ״ד לש להוסיף עוד., שאפללל נסכלם עס סברת רעק״א ששלנלל לעלד
 באמצע השבת הלא כבחינת ללשב למצפה דמרתה לר״ש% מכל מקרם להלכה אל7

 להתיר .מלקצה מחמה חסרלז -כים־במשנה את, יעלדל באמצע השבת, כל הנה רעק״א
 שם חולק •גם על המגן אברהם .בסל׳ ש״ח ס״ק י״,ט,- האלסר לסלסל כלים הטדקצלם
 מחמת חסרל7 כים שנשברל בשבת לשלב אי7! בהם הםרל7 כיס (ררארייס למלאכה)

 משום מלגו דאלתקעאל ביה״ש, לכתב רעק״א ,שבכלים אפי ל ל בריאים אמרינך יושב
 למצפה, כי כללם׳- בניגלד לקדרות בקיאות - עלולים להישבר•; ולכף לר״ש־

. לרעק״א מביא מהמגז 7 אלמרים בזה מלגל דאיתקצאי2  דקיי״ל כללתיה אי
 אברהם בסל׳ תק׳/א ס״ק ב׳ שכתב בעצמל שכללם אפל.לד ברלאלם נחשבים יעלללים

 להלשבר בשבת. ללכאלדה הדל םתלרח במג7־אבלהס; מחד הלא אלסר בכללם
 שנשברו טשום מלגו דאלתקצאל, .ומאידך הלא כלהב .שבכלים הרי זה •ל׳ושב למצפה.
 והיה נראה לומר בישוב סתירה זדכך: להלכה -הרי •לא קיי״ל כק״ש .בכר שהודלק

 באותה שבה, אע״פ שיושב-ומצפה, כמ״ש הגט׳׳ הנ״ל בשבת קכ״ז. וכתבו התום׳
 שם דהיינר בדחייה בלדללם-דוקא,כגו7 נר, ולא,-בסתם מוקצה מחמת איסור,

 כגרז בהמה שנתנבלח, וכך פסק בשו״ע סל׳ הע״ט, א' ושכ״ד זי. דאם כ? לש
 לומר שפסק המג״א בכללם שנשברו בסל׳ ש״ח מבוסם על ההנחה .שמוקצה מהמת
 חסררך ביס נחשב דחייה בקדללס, ע׳ דש״ ל קכ״ג: בעניך יתד של מחרישה־.

 ״דהנך קפלד עלללהו רמייחד לחו מקום״, וזאת עפ׳.׳.ל הגמ׳ בעמי הקודם .נענל7,
 סלכל זילרל׳ רמזורי; ״דכילל7־ דקפלד עלי-להל מייחד להדי מקום׳־׳-(בלומר:

 למוקצה מחמת חסר ר ך• ביס הם) •ל די.״ ל שללחקד •המקלם השיב דחייה בידים, לאם
 בך אף בללשכ למצפה .קי,י״יל להלכה דמלגל דאיתקצאל לבלה׳-׳ש אתקצאל לכללי

 לומא, ושפלר פסק איפלא המג״א שמלקצה מחמת חסרל7 כים-שנשבר אסור לטלטלו3

 1. לרעק״א בסי׳ יר ע ״.טי מג׳יא ס״ק,•.ל״ב מפלפל ־. לפי־ סברתו הג״ל - האס
 מוקצה׳ מחמת .מיאוס מותר רק לצור.ך גופו,• אל גם לצלרך !מקלמל-, ללענ״ד

 אלגל מלב7 כלל, כל אף לצורך גופו הוא שלמוש זמני למרות
 ׳המאלסלת, לאי.ך הבדל בי7 גלפל למקלטל, לכמ״ש המג״א לשאר הפלסקיס.

 1 י ־ •י ־ יי

 2. אמנם איני מבי.ך לשם מה הלצרך .רעק״א ללמד שכלים עלולים להישבר,
 הרי לשיטתל בלא״ה 5בקגע שנשברל לכלל להחליט לשגלת את יערדם מבאך

 ולהבא, ובהכל סגל, לצ״ע.

 3. לאף שמדברי המג״א בסי׳ תק״יא ס״ק ב׳ משמע קצת שלא ס״ל שמלקצח מחמת
 חסרדץ כלם'הלי כדחי בידלם, ע״ש היטב לאכמ״ל ־ לצ׳׳ע איך ליישב־
 הסתירה באלפ7 אחר ("ללש להעיר שגס ראית המג״א שם ממסיקלז בשברי

 כללם צ"[ע,'שהדל שם מדלבר בכללם של היתר. לאדלל הדא מלתרצא
 בחברתה, ראבמ״ל) - טבל מקלם, נראה שעצם הסברה גלתגה להלאמר.
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 ואמנס, במשנה ברורה סל׳ ש״ח ס״ק ל״ה הכרלע כעמק המג״א, שמוקצה
 מחמה תםרו7 כלם שנשבר באמצע השבה, אע״פ ששוב אינו מקפיד עליו - אסדר

 לעלעלל,.משלם מלגל דאלהקצאל. רכל שבך, איפלא, שאם לא נשבר ורלצה לשנלת
 את ייעוד! בשבת ־ שאלנל רשאל (כל שבירה לשלנלל יעלד לא גרלעא משינלל

 יעוד גרידא)־, כדעת התלס׳ .

 (נפק״מ מעשלת: סלהר המחזיק בחנלתל כלל אלכל לכד׳ למכירה, למקפיד
 עליהם שלא להשתמש בהם ללהח־זירם למדף, כילז שלא לרצל לקנלת כלל משלמש,
 דהל׳׳ל מוקצה מחמת חסרלז כיס גרמ׳׳א בסי׳ ש״ה, א׳), לבאמצע השבת הלצרך

 לכללם - אסור לו לקחת מההגות אפילל על מנת להשאירם לצמיתלת לשימלש
 ב י,ת י).

 ח;ו:יוז ס55יז'םעו=רח.במנודה
 (איס5יר״ הסאה הין!(
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 לעחק ספיר

 ענלנל של פרק הנינה על פי רש״י

 תנן (שבה קב:,) ׳הבלגה כמה לבנה ילהא חללב הבלגה כלשה לא להמסתת
 להמכה בפסלש ובמעעד להקלדה כלשהרא׳ .

 א. משנה זל עריכה עלון א. מדוע האריכה בלשלנה, הלה אפשר לקער
 ולשנות הבלגה כלשהלא חייב (עיין בהלס׳

 רא׳׳ש שהקשה כך)
 ב. לא ברלר חללבל של המסתת, כללז שאל?

 המסתת אב מלאכה להלא מלפלע כיז בלנה
 למכה נפסיש הדי נראה שהלא שללך לבלנה,

 אך בלשון חל לב שבמשנה הלא נכלל עם
 המכה בפסלש לנראה שבכך נחלקל רב לשמלאל

 ־ג. מהל מכה בפסלש לבמעעד?
 ד. קלשלת תלד׳׳ה הברגה־. ערלך ללת7 סעס
 אמאי תגי כלנה אחר זריקה להלעאה.

 ב. רש״י דייה י המכה בפעלש׳ כתב רז׳׳ל: גס הלא באבלת מלאכות להלא
 בלע״ז פיק שמפלעץ בל את האבך מך הסלע לאחר שחעב את האבך סנלב, רמבדלל
 מך ההר קעה, למכה בפטיש מכה גדללה להל א מתפרקת לנלפלת, לזה גמר מלאכה

 של חרעבי אבן. לכל הגומר בשבת מלאכה תללדת מכה בפטיש הלא.
 ע"ע,מדלע פירש רש״י כך ללא פרש כפי שפרש בתחילת פרק ׳כלל גדדל׳ רכל

 הקשו התלס׳ דייה, מכה בפטיש: ראיך נראה לר״י רבמשכך לא הלה משכן אבגלם
 ללא שביק תנא גמר מלאכה .דכלים דהלל במשכן לנקט מכה בפסלש דאבן , דלא

 הלה במשכן.

 ג. תנן•. ׳החלרש כלשהלא המנכש להמקרםם והמזרד כלשהלא חייב.׳
 פרש״י סקרסס - קרעץ ענפים יבשים מן האילן לתקנר. מזרד - זרדים לחיס
 חדשים של שנה זל, פעמים שהם מרדניז למכחשלן האילן דמתילבשין רקלעעין

 אלתן ממנל.

 לרש״י, מנכש ומקרסם שניהם תדלדלת זלרע שכוונת המנכש להמקרסס
 לתקן את האילן ;לאעפ״י .שאם נתכרלן לתקן._את הקרקע - חייב סשרס חררש
 גלמב׳׳ס פייה ה״א) כתב רש׳׳י כפי שכהב, שכן מלפרדיס הם בלשלן המשנה מן

 החלרש).

 ועי׳ע, מדלע לא נשנה במשנתנל זלרע עעמל שחייב אף הלא בכלשהלא
 (רמב׳׳ס פ״ח ה״ב) וראה' במגיד משנה שמקורו במשנה ריש פרק ׳המעניע׳ -
 ׳המצניע לזרע... להלעלאל כשבה הילב בכלשהוא.׳ מכאן שאף שיעלר זריעה

 בכלשהלא.

 ד. כדי לתלץ את כל הקושיות נדון באופייה של מלאכת בונה.
 הבלגה בית - מניח אבן ללידה אבן נוספת וכך עד שהוא מסיים את הנדבך

 הראש י 7 ועליל הלא בונה נדבך נוסף, וכך עד לםידס הבנין , היינו הבניה
 מורכבת מהרבה מאוד פעולוה זהות, הנחה האבן האחרונה זהה להנהת האבן
 הראשונה, חנחת האבן הראשונה אינה בנין וגם הנחת האבן האחרונה אינה
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 בניז בלא הנחה כל האבנים שלפניה. במצב לזה לש לדרך האס החיוב הואי
 על פעולה; לאם כך, יתחייב בהגהה האב; הראשונה *אד שהחילב הלא על

 ההר?נאה, לאס כך יש להגדיר, מהל שיעלר הבניה הנחשב בניך כדי להתחייב
 עלי ל.

 גראה כי לשאלה זל גתכללנה המשגה בשאלה: ׳הבלגה כמה יבנה ליהא
 חייבי, היינו האם הלא חייב על התוצאה אל על הפעולה לאז השיעלר -

 כלשהלא.

 א'ף מנכש למקרםם דומים לבונה, שכך הקוצץ ענף יבש אחד לא תיק7
 את העץ, כדי להק7 אה העץ יש לקצץ ענפים רבים, לאם כך, לפנינל
 מלאכה המורכבת מפעלללת רבלת זהלת, שאחת מהך לעצמה אינה כללם,

 רפערלרת רבדה בהצטרפז - ר׳7 תיקלז האיל7.

 ילצא אס כ7 , כי המשנה עלםקת במלאכות /אבות אל תולדות) המורכבלת
 מפעולות רבות זהות, ובכך מתורצת. קושיית תוד״ה ׳הנוגה׳ שכ7 המשנה,

 אינה עוסקת במלאכת בונה לעצמה, אלא כאחת מכמה מלאכלת בעללת אופי שווה
 ומי והד.

 אב המלאכה זורע אלנו כזה, שכ7 הטמנת זרע אחד היא מלאכה שלמה,
 ואס בך החיוב בכלשהוא במלאכת. ז ורע, אל נ ו ממיז המלאכות הנידונות בפרקנל

 ולכך לא נשנה!

 אן! אב מלאכת מכה בפטיש הוא מלאכה הד.-פעמי ת ואם כ7 , אינה ענלז
 למשנתנו, ולכך שנה רש"? ופירש כפל שפירש, שכד מלאכת חציבת אכז מ7

 הסלע מורכבת מהכאות.רבות, שכל אחת מי׳ז מפרידה כמעט את האבך מך הסלע,
 עד למכה האתרלנה המנתקת אלתה. מכה אחרונה זו היא אחת מסידרת מכלה

 לאיז לה ערך בלאי קלדמלתיה להז היא זהה.

 אלא, -שכאז לש להכחיד ביך בכנה למנכש בהם היה מקלם ללמד שלא
 יתחייב על הפעולה הראש לנה לביז מלאכה מכה בפטיש, בה לש מקלם ללמר

 שלא יתחייב על הפעכלה האהדבנה.

 מסתת, איד צריך לומר שהוא ממיז הפעולות הנידלנלת, אם נאמר כי
 מסתת הלא תללדת מכה בפטיש לאף מכה בפטיש במשנתנו, אינו אב המלאכה

 אלא הולדתה, (יו נראה כי כך מפרש ,רש״י, עלידיבדבריל דייה 'המכה בפטיש'/׳)
 הדל לא יקשה סדיר הפעולות שבמשנה, שכז , מסתת למכה בפטיש, שבמשנתנו,
 זו גם זו תולדת מכה בפטיש חך, להקדים התנא מסתת למכה בפטיש והוסיף

 "בפטיש ובמעצר", כדי שלא נטעה לומר כי מכה בפטיש שבמשנתגו אב
 מלאכה הוא.

 ה. בהמשך הפרק נידונית מלאכת כותב, שאף היא מורכבת מכמה
 פעולות (כתיבת אותיות׳) שכל אחת לעצמה אינה כלום. אך -בניגוד

 למלאכות הקודמות, איז הפעולות היוצרות אה המלאכה זהות, ולכז איז
 החיוב בכלשהוא, אלא רק בהצטרף הפעולות לתוצאה בעלת משמעות.



 מלכים: פרק הבוגר! עוסק בכמה מלאכית, אברת ותולדות, שכל אחת
 מלרכבה מכמה פעלללת שכל אחת כשלעצמה אינה כללם, וצירופז יוצר מוצאה
 שהלא מלאכה. המשנה דנה האס במלאכלת כאל ל החל לב הוא על הפעולה אל על
 התוצאה. אס כל הפעולות זהות החיוב הלא על הפעולה למהחללב בכל שהלא,

 ואם אלנץ זהות חייב על ההוצאה.

 נר חנוכה עתיק שנמצא בהפלרות •בלרושללס
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 דוד הנשקה

 פרשיות הסמיכה

 שני גל בכרכרת- (פייט מ" ח) ־. י לסמיכה... כשתי ידלם׳. וגרסי נן עלה
 (שם צג:): ימנא הני מיצי? אמר ריש צקיש דאמד קרא ״לסמך אהרן את שתי
 ידי״ (ויקרא סז,כא׳), כתיב לדל לכתיב שתי, זה בנה אב: כצ מקלס שנאמר
 ידל הרי כאן שתים עד שיפרט צך הכתלב אחת״. לכ7 עסק הרמב״ם בפרק ג-

 מהצכלת מעשה הקרבגלת הצכה י״ג.

 להגה, עצ הכהלב "לסמך ידל עצ ראש העלצה" (ויקרא א,ד) כתלב
 בתרגלס ילנתן: ־ליסמלך בתוקפא יד ימיגיה עצ ריש עצתא׳ . הרי שדי ביד

 ימינו, לצא בעינן שתי ידיים. לכבד תמה נעצ "שעת אמת״ (בלקוטיו
 צפי אחריי) על דבריי יונתן, שהדי הדבר מלסכם צצא חלצק דסמיכה בשתי ידים.

 ואילו היה מתרגם הפסלק כעורתו, ׳ליסמלך ידיה', היה מקלם ללמד שתרגם
 כפשוטו לצא חש כאן צדרשת הז״ל, לאין ללמדד מכך דבר, אבל עתה שכתב

ד ימיגיה' והוסיף על הכתלב, משמע שדלקא תרגם כן. לדברי השפ״א שם, י ' 
 שדין סמיכה בשתי ידים תללי בדין סמיכה בכל כלהל, ללסדבר שלא בעיגן
 כל כלחל אף אין עורך בשתי ידים - דחלקים, שאין לעשרת מחללקת בדין

 סמיכה בשתי ידים שנשנה בסתם משנה ללא חללק, לדין סמיכה בכל כלחל אינל
 תללי בל מסברא כלל. ואדרבא, מלשלן ילנתן, ׳ליסמלך בתוקפא׳, משמע

 שכיוון צדין סמיכה בכצ כלחל, לאעפ״כ צא הצריך אצא יד אחת.

 עוד תמה הרמב״ז בפירלשל צחלמש שם על צשלן הכתלב עעמו, "לסמך ידל״,
 דבפשלטל מלרה בבירלר דסגי ביד אחת, להרי כבר צמדנל מן הכתלב ״את שתי

 ילל" דבעינן שתי ידים, למדלע נקט הכתלב צשלן יד אחת (לאין מקלס
 לתמיהת בעצ מנ״ח ב״קומץ. מנחה", מעלה קטל, עצ לברי הרמב״ן, כפי שכבר
 העיר ב״תלרה שלמה", כרך כה, עמי רעב׳). לכן כתב׳ ראב״ע שם, שצפי פשיטל
 של מקרא סמיכה ביד אחת, הלץ מבקרבן האמלר בליקרא טז, שם מפלרש דבעינן

 שתי ידים.

 לנראה שכך יש לפרש את הדברים: במנהרת (צב.) נחלקל ר׳ יהלדח לר׳
 שמעלן מה הם שנל קרבנלת העבלר בהם גמלרל שלש סמיכה, דלר׳ יהלדח סומכים
 בשעלר המשתלח של עבודת ללם הכפלרלם, לבפר הבא על כל המעלות,רלד׳ שמעלן

 אלן שעלר המשתלח בכלל שני הקרבנות שסלמכיס בהם, שהרי אין סמיכה אלא
 בבעלים, ולשלטת ר׳ שמעון אלן שעלר המשהלח מכפר על הכהנים אע״פ שהם

 הסומכים ידיהם עליו, ונמעא שאין זו סמיכה בבעלים ואינה בכלל סמיכה.
 ולכך לר׳ שמעון קרבן העכור השני בו סומכלס הוא שעירי ענודה זרה.

 למפלרש ילעא מסדגיא זו ששני דינים הס בסמיכה, שכן נוסף לדין
 סמיכה הרגיל, בל קי״ל דסמיכה בבעלים דלקא, איכא דין סמיכה נלסף

 המתקיים כשעיר חמשתלח. לכבד כתב המילחס לרשב״א במנהלה שם, שתלכן
 דין שגי זה הוא סמיכה. כעורך הוידוי. לגמעא ששתי סמיכלת הן: סמיכה

 כחלק מדיני עשית הקרבן, ללזה בעינן בעלים דלקא, וסמיכה כחלק מן
 הוידוי, שהמתלדה עריך לסמלך ידיל על הקרבן. לכבד עמדו האחרלנים

 עצ הבחנה זו (עי׳ במעוין באנעיקלופדיה התלמודית, ערך וידוי, העי 94),
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 אף שצא העלרל שהדברים מפורשים בסלגית מנחלה שם. הס אף קבעו שךוקא מריך
 סמיכה שמהלכלה עשלת הקרב7 בעינך תלכף לסמיכה שהיטה (משנה שם), אבל

 בסמיכה שמדיז לדלי אי7 צורך בתכלפות זו.

 מעתה נראה ששני דיני הסמיכה שמציגו בסוגלת מנחלה ל׳ ז י׳7 שהי פרשלות
 הסמיכה שבתורה. הסמיכה המבוארת בריש ליקרא היא הסמיכה שמהלכות סדר

 עשית הקרבן, שהלא הנלשא הניד,רך שם; לאלל הסמיכה המוזכרת בפרך/ סז , בסדר
 עבודת י,רם הכיפורים, היא הסמיכה שמדין ודדי, וכמפורש שס: ״לסמך אהד?

 אה, שהי ידו על ראש השעיר החי והתודה עלי ו". הוידוי כהלק מ7 הסמיכה אינו
 מד־זכר בראש ויקרא, וריצוי הpרבך כתכלית הסמיכה, המבואר• בראש ויקרא-,"לסמך
 ידל על ראש הערלה לנרצח לל", אינו מופיע בעבדדת ידם הכיפדרלם, לכל די7

 מדיני הסמיכה נתיהדח פרשה בפני עצמה.

 לפל-זה יש ללמד שכל אלתל דיך דבעינך סמיכה נשתל ידים אלנל אלא
 מדין הוידוי שבםמיכה, שהרי מכאן הלא נצמד: ״לסמך אהר7 את שתל - לדו...
 והתודה עליו״. אבל בדלן סמיכה שמהצכלה עשיית הקרבן, בפרשת הסמיכה

 שבריש דיקרא, לא בעינן אלא סמיכה בלד אחת, וכמפורש שם: ״וסמך ידו....
 לנרצה לל״. לאע״פ שבכל הקרבנלת בעינן סמיכה בשתי ידים, הרי זה מדלן

 הודוי שבםמיכה, ולא מדי7 הריצוי• שבסמלכה, שמדין הריצוי הלה םגי ביד אהה.

 מעתה מהלשכה היטב תמיהת הרמב״ך, מה ראה הכתוב• לנקלע לשיז יד אחת,
 אע״פ שלהלכה בעלנן שתל ידים, שהרי גס להלכה לא בעלנן שתל ידים אלא מדלן

 הוידוי שבםסלכה, אבל מדין הריצוי שבה םגי בלד אחת. והסומך בלד אחת
 אע״פ שלא קלים סמיכה שמדלן ולדול, הדל זה קייס סמיכה שמדין ריצוי.
 וכן היא•כוונת תרגוס ירנתך, שהדגיש ״ויסמוך... יד ימלנלה", ללמדנו

 שבפרשה זו שבסמיכת אכ7 סגי ביד אחת.
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 סגגל7 התורה בהזכרת שמל של יצחק

 בבלאנו צבחלז את דרכו וסגנונו של הבתוב בספרו על יצחק אביגל
 (בספר בראשיתי), אבל מבהלנלס בתופעה שבקריאה ראשונה אי7 מייחסים צר,

 חשיבות, והיא: שימוש צא-עקבל בשם "יצחק״.

 צשס הבגת הב ע י יה נראה דוגמא:

 "... ויברך אצוקיס את יצחק בגו ולשב יצהק עם באר צחי ולאי,״׳
 (בראשית בה יא).

-״ויהי בל זק7 יצחק ותכהלנה עיגיל מראלת ללקרא את עשלל בגל
 הגדול ויאמר אצלל ננל ללאמר אצלל הנני, ויאמר הגה גא
 זקנתל..." (,בראשית כ״־ז, א-ב).

 השאלה המתבקשת מאליה הלא: מדלע בפסלק שבפרק כ״ה מלזבר שם לצחק
 גס בפעם השניה כאשר ניה7 היה לכתלב: ללשב עם באר לחל רלאל, כפי

 שנכהב בפרק כ״ז, שם לא הוזכר שמל של לצהק במק למלת בהם נלה7 הלה
 להזכירו (,מקומות אלל .סומנו בקו׳).

 כדי לענלת על שאלה זל עלינו לבחוץ את םגנל7 הכתוב בהזכרת אל
 אי-הזכדת שמו של לצחק, ביחס להופעת יצחק במהלך הפרקים.

 לדיל7 תובא עכלה המסכמת את הופעת שם יצחק בשלושת העניינים
 הראשונים בהם הוא מוזכר:

 א. הולדת לצחק וגדילתו עם ישמעאל.
 ב. עקידת לצחק.

 ג. שליחות אליעזר למציאת אשד! ליצהק.

 פסלקלם בהם מוזכר שם לצהק פסלקיס בהם מלשמס שם לצחק

 בעניך הולדת לצחק לגדללתל עם לשמעאל

 1. ללמל אברהם את לצחק בנו (בא,ד)
 2. לאברהם כ7 מאת שנה בה וולד

 לל את לצחק. בנו ;כא,ה).
 3. כללם הגמל את לצחק ;כא,ח).
 4. כי צא יירש ב7 האמה הזאת
 עם בני עם יצחק (בא,י).
 בעניך עקדת יצחק

 1. את בנך את יחידך אשר 1. ויאמר אברהם אל נעריך שבו
 אהבת את יצח? (ב^ב)1 צכס פה עם החמור• לאני

 והנער נלבה עד בה (בב,ה)

 1. עצ פםלק זה מביא רש״י מדרש המתייחס לסגנרך הדברים וכך להזכרת שם
 יצחק, אולם באך מובא הפסו? כחל? מהפר? כולו המדגיש ומזכיר את השם

 "י צח?".



 פסוקים בהם מלזכד שם לצחק פסוקים נהם מלשמע שם יצחק

 2. ואה לצחק בנך (בב,ג), 2. אל השלח ידך אל הכעד ...
 כל עתח ידעתי כי ירא אלקים

 אתה (בב,יב)
 3. ולשם על .לצהק בנר (בב,1)

 4. ולאמר לצחק אל אברהם אכלו ;כב,ז)
• ייעקד אה לצחק בנר (בב,ט). 5 

 בעני7 שליהוה אליעזר למציאת אשה ליצחק:

 א. ב7,יל7 ביץ אברהם לאליעזר

 1. לא תקה-אשה לבני (בד,ג)

 2. ההשב אשיב את בנך ;כד,ה)
- 3. ,השמד לך פך תשיב ,את בני

 שמה. ;כד, ר)
 4. ן/לקחה אשה לבבל משם ;כד,זי)

 5. ריק אה בבל לא תשב שמה (בד,ה)

 כל אל ארצי ואל מולדהל הלך
 ולקחה אשהי-לבנל, ליצחק (בד,ד)

 אותה הוכהה לעבדך ללצהק (בד,יד)

 ב. כדלי7 כל7, אללעזר ללכ7 ובתואל

 1. לא תקח אשה לבבי. ;כד,לז)
 2. ולקחת אשה לבני (בב,לה)

 3. אשר הוכלח ה׳ לב7־אדלנל ;כד,מ
 4. בת אחל אדלנל לבבו (בד,מה)

 5. ותהל אשה לב7-אדוגלך ;כד,גא)

 ג. כשרבקה פוגשת-את יצחק
 1. ויצחק בא מבא באר לחי רואל
 (בר ,סב)

 2. ויצא יצחק לשרה' בשרה' (בד,םג)
 3. ותרא את יצחק ;כד,סד)

 4. ויספר העבד ליצחק (כד,סל)
 5. ויביאה יצחק האהלה שרה אמך
 ;כד,סז)

 6. ולנחם לצחק אחרי אמו ;כד,םז)

 מעללז בסבלה אנו רואלם, שבסיפור הולדת לצחק לגדללתל עם ישמעאל
 בולעת ההזרה על השם ״לצחק״ בכל פעם שמסופר עללל, גס אם אי7 חזרה זו

 חשובה לצורך הבנת העניז.

 כך גס בעקידה לצחק, חוזר הכת לב על שם יצחק פרס לשני פסוקים בהם
 נקרא יצחק. ״גער״. נפסלק הראשלז (כב,ה) בדברי אברהם אל. נעלי,ל.

 י!
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 ובפסוק השבי (כב,לב) בדברי המלאך אל אברהם2.

 בניגוד לשני העניינים הראשינים׳, בעניד שללחות אליעזר כמעט •שלא
 מלזכר לצחק כשמל אלא כבנל של אברהם, פרט לשני פסוקים בתהילת העני7.

 אללס כשרבקה-פוגשת את לצחק חוזר הכתוב: להזכיר אה שם לצחק מספר פעמים.

 אס-כז^, מהו העקרלז המסביר תופעה׳ זאת?
 ניהז לומר שהכתוב מזכיר .את לצחק ךק כשהוא הדמות הבולטת וכשבאים לידי

 בטול חשיבותו- ופועלו. כך מתבטאת חשיבותו .לגבל אברהם ושרה בספור
 לידתו^,- וכך מתבטאת חשיבותו בספור .העקידה.

 לעלמת זאת, במקלמלת בהם איד יצחק הדמות- הבולעת׳או החשובה, או
 כשמתמעטת חשיבותו יחסית לדמות אחרה ־ אי7 הכתוב! קוראו -בשמה.

 לפל זה ••גבי7 מדוע נקרא לצחק ״נער״ פעמללס בפרשת-העקידה. בפעם
 הראשונה - מפנל שאברהם דלבר אל נעריו, ולדלדם אברהם הוא החשוב יותר

 מיצחק־, ובפעם השניה - בדברל המלאך אלי־ אברהם, יכל לדלדו אברהם הוא
 החשוב מביורך שמעשה העקידה היווה נסיל7 לאברהם ללא ליצחק.

 כך גם בשליחותו של אליעזר: למרות שכל׳ הספור סובב סביב ,יצחק,
 הוא עצמל פאסלבל, ללכז אי7 הלא מלזכר בשמל אלא בכנלי- בני, בנך,

 ב7־אדונל וכדומה לצורך הבנתי העניך. למעט שנל פסוקלם: פעם אחת בדברל
 אברהם: "כי אל ארצי יואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצהק" (בד,ך) -

 ודווקא כא7 מוזכר שמו של יצהק כי זהו עקר צוולו של אברהם לאליעזר
 רלבך רוצה-;אברהם להדגיש בפניו את חשיבותו של לצחק.,

 ומאותה סבה מופיע שם ׳יצחק בהמשך -בדברי העבד לקב"ה: "ארתה. הוכחת
 לעבדך ל י צח?" (בר, יד) - הזכרת השם ״לעהק" כדבריו -אל ה״קב״ה באה במטרה

 להדגיש ,את׳ ישיבות מציאת האשה ללצחק.

 אולם כשהפרשה מגיעה לשיאה בפגישת לצחק עם רבקה (כד,סב-סז)
 מפםלק לצחק להללה פאסלבל לחשיבלתל בספלר עולה.. .שוני .זה מקבל את

.  בסולל בהזכרת שם, לצחק4

 2. בפםלקלס: ח׳ ל-ל׳ (בפר? ב״ב) משתמש הכתוב בכנלל ״בנלי׳ ללא
 "לצחק" כדל לחדגלש את הקרבה בלז אב לבבל בשעת חמאלרע:

 ״לשחוט את בנו״. (ולכתוב• ״בני לצחק״ - זה בבר ייתור).
 3. לכך גס-מובלטת חשלבלתל לעומת ישמעאל: ״כל לא ל לרש נ7 האמה הזאת

 עם בנל עס לצחק (בא,י) .- לצחק מלזכר בשמל ללשמעאל מלזכר ב״בך
 האמה".

 4. אמנם בפסלק ס״ה (פרק כ״ד) אי7 יצחק מלזכר כשמל אלא ״אדוני",
 אללם מטרת הדבר היא להדגיש שעד עכשלל קרא אליעזר ליצחק

 ״ב7־אדוני״, ועתה, משרבקה באח נקרא לצחק על-ידו ״אדוני״ כמל
 שקרא לאברהם.
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 ג0 את החזרה על שס יצחק אלתה ראלנל בתחילת דנרלנל; ״ליהי אחרי
 מלת אברהם ולברך׳ אלקיס את יצה־ק בבל וישב יצהק עם באר לחי 'ר"לאי״;כה,יא)
 נית7 עתה להסביר: ננק״ודהיזו, פרשת מלת-אבדהס,- עוברת׳ החשיבות להללזמה

 ליצחק, ללכן מדגישה זאת התלרה בהזכרת שמל.

 כשלשת הפסלקלס הראשונים בפרשת תללדלת מוזכר שמיל של יצחק ארבע
 פעמים (כה, יט-יבא) לא״מנס, הכתוב מספר על שביל מאלרעלת בהם לצהק״-הלא

 הבללע: א.~ לקיחת רבקה - כפי, שגם ראינל לעלל, שבלקלחתה בפלעל ־ לצחק
.  כללם. ב. הולדת יעקב ועשו" - שנולדו- דללקא לאחרי תפילת יצחק5

 מספר פםלקלס אחר-כך ישנל קלשי עליו עס״דל מפרשים• רביס. כתלב:
 "ליקרא שמל לעקב ללצחק בך ששים שנה בלדת אותם״ (בוז,בו•). 'השאילה'כפל

 טמצלגה בעל אלר-החללם היא: אס לצחק הלא הקלרא, צריבה היתה התורה
 'צבתלב "ללקרא לצחק״ לאח״כ ״והלא בז ששלם שנה״, למכ״אז משמע שהקלרא

 הלא לא 'לצחק אלא הקב״ה. לאמגם, מכתי שאלה זל העדיפו גס המפרשים'
 הראשלגלס 'לפרש שהקב״ה קראו לעקב (רש״י לספלרנל). "אולם אבל רלאלס
 את ההתלנסלה שהלתה קלימת אצל אותם "מפרשים: ״רש״י הביא פירושי נלם9

 שבאמת אביל לצחק קראל לעקב, לכז האבז־עזרא מכלא את ההתלבסות: "ויקרא
 שמל - חקלרא אל יצחק אבלל".

 התלבסלת זל בלבעת מכך שספשס הפסלק, למרות ההפרעה הסגנלנית, בראה
 שהכללבה היא, שיצחק קראל יעקב ואם־נן , 'מדלע' לא מלזכר שמל?

 בכדי לענלת על השאלה־ לפי הםברנ־ל עד עתה, צריכים להביז שנקודה
 זו היא נקודת מפתח בחייו של יצהק. משלב זה שבל נולדים יעקב לעשל

 לתגלה לצחק כפאסלכל מאוד בכלתו׳ ובמיוחד ביחס ליעקב, עובדה זו מבליס
 הכתוב בכך ששמו של יצחק אלנו מוזכר במקום שהלה ראול להזכלרל, דווקא

 בקרלאת שמו של לעקב, למרות שמיד אח״כ' כתוב ״ויצחק יב7 ששים ישנה״'.
 אכ7 גם בהמשך אנל רלאיס: "ליאהב יצחק אה עשל...לרבקה אוהבת את לעקב."

 ״ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד בי גדל מאודי" (בו,יג) - ״האיש"
 ללא ״יצחק״. לאס-כ7 לפי דברינל אמלר יצחק להתגלות כפאסיבי במקרה

 זח, ולכאורה כיצד תסתדר פאסיביות זל עס דברי הכהלב:. "לילך .הלוך לגדל
 עד כי גדל מאד״?

 את התש ליבה ־נמצא בפסלק הקלדס:״ליזרע יצחק בארץ׳ ההיא וימצא בשנה
 ההלא מאה שערים ויברכהו הי" (בו,יב). גדלהל שלי יצחק נאה לל באלפן

 לשלד מברכתל של הקנייה־ ללא ע" ל פעילות נמרצת מצירו. יעקב כך מלבד
 סמיכת ׳הפסלקיס; מדגישה התורה את הדבר על-ידי אל הזכרת שמל של לצחק.

 לר׳ל7 נראה' דוגמא נלםפת לעקרל7 זה:
 בתהללה עני7 חפירת הבארות 'מוזכר שמו של לצחק מספר רב 'של פעמים

 באופ7 יחסי: ״וילך משס לצהק ויחץ בנחל גרר וישב שם. ולשב לצחק
 ליהפלר את בארות המים... ויחפרו עבדי יצהק בנחל...״ (כו,יז-יט).

 5. ״ליעהר לל ה״׳ (בה,בא) "לו ולא לה..." (רש״י שם).
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.  לזאה בדי להראות את מרכזיותו, חשלבותו דלדזמהל של לצחק בנושא זה6
 אולם, מפסי כ״ד בל מתגלה ה׳ אל לצחק הלפך יצחק לפאסיבל וממילא בולט

 הדבר באי-הזכרת־ שמוי:

) ללעל משם באר-שבע (כו,כג) 1 ) 
) ללדא, אללל ה׳ (בו בד) 2 ) 

) ללבז שם מזבח (בו,בה) 3 ) 
) ללקרא• .בשם ה׳ (שם) 4 ) 
) ללט שם אהלל (שם)7 5 ) 

 גם בבלשא הבא - בדאל של אבלמלך אל לצחק, לצחק הלא הפאםלבל יחסית
 לאבימלך: "לאבלמלך הלך אליו• מגרר" (בו,בי), הדמית המרבזלת באז הלא

.  אבלמלך שגלטל את הללזמה לבא אל לצהק5

 בבלאנל לסבס התלחסלת זל ליצחק עלינו להבחיז בהלבט נלס9 הקשלר
 בהופעת שמל. בדרך-בלל סםלפר על יצחק בגרף שלישי, דחללגל, הבתלב אלנל
 מבלא אה-דברל לצהק אלא מעדיף לספר עללל. אולם, בשבבל-זאה מלפיע יעחק
 בגלף-דאשלז, דהיינו בשלצחק עצמר מדבר/ מלזבר שמל של יצחק פעמים קבלת

 יחסית.

 רמדרע? מכיווך שכשיעחק הלא, המדבר - הרי הלא חלפך לדמלת מרכזית
 לפלעלת במהלך המאלרעלת, לממללא מלזכר שמל פעמים דבלת יותר.

 לד ל גמא:
 א. כשאבלמלך בא אל לצהק בטענה מדלע לא אמר ששדה אשתל,

 כתוב: ״ויאמר־ אליל לצחק בי אמרתי פך אמרת עליה״ (בו,ט)
 ב. כשאביטלך מגיע אל לצחק למרות הפאסלבללת של לצחק כדלעיל

 מוזכר שמו כאשר הוא מדבר•. ״ויאמר אללהס יצחק מדילע
 באתם אלי״ ;בו,כז).

 דוגמאות נלםפלת אנל יכללים למצלא בברכלת יצחק ליעקב. רעשר, רכך בחלופי
 הדברים כיז לצחק ללעקב לכיז יצחק לעשל. בספור הברכות, למעשה מגיעה

 חשיבותו של יצחק לשלא כאב המברך את בנלל לקלבע את עתידם. עקב כך
 מלנאיס דבריל בגל9 ראשלז, לאכז מלדגשיס הדברים ע״י הזכרת שמו:

 א. בברכלת ליעקב: 1. ל י אמר יצהק אל בנו (כד,ב).
 2. ללאמד לצחק אל לעקב (בז,בא)

 3. ללאמר אללל לצחק אביו (בז,בו)

 6. בפסלקלם כא-כב, בבריאת שמלת הכארלת לא מלזכר כלל שם לצחק
 ;ליעתק משם'־, ליחפר באר•, ללקרא שמה) מביווך

 ששם הדגש הוא על• מרכזיותו של חקב״ח שמסייע ליצחק: ״ליאמד כי
 עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ״.

 7. גם בהתגלות הראשונה של ח׳ ליצחק לא מוזכר שמו ובתחילה כתוב
 ״וירא אלי ו" (בו,ב). כהוספה לפאסיביות של יצחק בהתגלויות, ראוי

 לצליז שבשתי ההתגלויות שהיו לו, לא כתוב שיצחק דבר עם הקב״ה
 להבדלל מאברהם ולעקב.

 3. אמנם שמו שלי יצחק מוזכר בפסוק ני׳ז: ״ליאמר אליהם לצחק..." -
 נהיחם לכך בהמשך. במו-בך , מוזכר שמר בפסוק לא: ״ וישלחם יצחק״ -

 אולם כאז באה הזכרת שסו לאחר מספר רב של פעמים שלא הוזכר,
 על-מנת שלא נשכח במי המדובד.



 ,ב. בכלכלת לעשו: 1. ויאמר לו יצחק אביר מי אתה (בד,לב)
 2. ליע7 -יצח? ויאמר לעשו (בז,לד)

 3• ייע7 יצחק אביל ריאמל אליל (בד,לט)

 ישנס ארבעה מקלים בהם לא מלזכל יצחק למללת שהוא המדבר:

 א. לישאלל *לנשי המקלס לאשתל ליאמל אחלתי הלא (בר,ד)
 ב. ליקהא שמה רחלבלת ללאמר כי עתה הרחיב ה׳ לנר {כד,כב

 ג. ויהי כי זק7 יצחק ... ללקרא את עשל בנל הגדדל ליאמר
 אליל בני, דלאמר הנה נא זקנתי../׳. (כז״א-נ^״
 ל. בכלא עשר להאכיל את אכיל: "ליחרד יצחק חרדה גדילה עד מאלד

. •ליצעק . ר ש ע . כשמלע י ד י  ליאמר מי אפדא הלא הצד צ
 צעקה גדולה ... :ליאמר בא אחיך במרמה ליקח ברכתך״

 (בד, לג-לה׳}.

 המשלת() לשני המקרים הראשונים הוא שיצחק לא ־אומר את הדברים לאדם
 מסלייס, ולכ7 הועמס שמו להבדיל מהמקרים הקודמים שיצחק דבר אל.

 אדם מוגדר.
 החריגה כמקרה השלישי תוסבר בכך שלמרות מרכזי לתל של יצחק המתבטאת

 בכך שהוא המדבר, יצחק הפך פאסיבי לחלוטי/־. ״ויהי כיי זק7 יצחק
 לתכהינה עניו מראות...״ ללכד לא נזכר שמו.

 ובמקרה הרביעי - למרות היותו נותן הברכות. הרי יצחק מדומה ע״י בנו,
 וממילא מושמט שמו פעמיים. לאחר דברי עשו: ״הלא אצלת לי ברכה״

 (בד,לו) חלזד יצחק לדבר על הברכות לממ׳ללא. חוזר הכתוב להזכיר את
 שמו9: ״ויעך יצחק ויאמר לעשו ה ך גביר שמתיו לך" (בד,לד), שבך בבל

 מה שמסביבי לברכלת־ יצחק מרומה, אך בעצם הברכות - הריהו המרכזי והחשוב

 לםכלס ניהז ללמל שמהסתכללת עקבית בסננל7 התולה נלה7 ללמוד
 נדבך חשלב"להבנת יחסל של הכתוב ליצחק.

 ישימקוס לבדוק גם את ההבחנות בין צורות שוגותי שיל הזכרת יצחק,
 כאשר איז רלצלס ללמד את שמו, ואולי גס בדה נ^תך למצוא הסכר לכל מקרה
 ומ?רה10. במקרים אחדים אבך עשינו דאת. במו-בך ניתך לבדוק את נלשא
 הדכרת-השם לגבי אישים נלספים בתנ״ך, אך איך הברח שאבך אותם הכללים

 להפפל את האמלל כא7, לגבל יצחק.

 9. רש״י לפסו? ל״ו מביא את המדרש שמששמע יצהק שעשל מכל את בכללתל
 ליעקב, ׳ממילא לא עכר על ׳שררת ל׳7 י ז ואד אמר: ״גם ברוך יהיה"

 ללגבינל ברלד שעתה לא ירגיש יצחק בפאסיבי ויודבר שמו, מביווך
 שעתה לדלח לל.

7 במאמלל של ־להלשע. י 7 זה - לאל דללקא בקשל ליצחק, ניתז לעי  10. בעני
 ריס: ״חקר הספלל במקלאי לאורי שיטות אחרונות בב?ורת הספרות".

 וכן במאמרה של נחמה ליבלביץ: ״כיצד לקללא פלק בתנ-יך׳׳.



23 

 אבי מלכיאלי

 מעלות התוכחה

̂בבך  את־אחיך ב
 הוכח תוכיח את־עמי̂ת

 מטרת התוכחה: ולקרא יט,יז

 כמה ,טעמלם/ניהנו למעלה התוכחה: אבז־עזרא מבאר: ׳הלכה תלביח
 שמא. תחשדהל בדבר/ ולא היה כך, וזה ־טעם ״ללא השא יעליל הטא״ כי עיונש
 יהיה לך בעבורו׳ . ה״ כליי .יקר׳ מוסיף היבט ימעד שיל־ ״לאהבה לרעך כמלך־

. ולכ7 נאמר בסמוך לזה, ״לאתשנא אה אהיך בלבבך״/ כי בזט7 שהאהבה . . .  י
 מעולה בישראל, כל אחד בטובהו של חכרו חפץ, ועל כ7 הוא מוכיחו, שלא
 לכשל בעבירה... ; . בעל ׳אור-החיים׳ כולל אה שני הטעמיס: ׳הוכיחו,

7 מדוע עשה כך, .וכשהשמע ממנו הדע, -או שטעוה כראייהך, ואס  על מנה להבי
 לא, אז הוא יהק7 את דרכו׳. התשב״ץ ח״ב סי׳ מ״ז כותב: ׳ואלו הנחנו

 בניי אדם על מה ששרגגייך בכל לוס היו מוסיפי7 שגגוה והפול ההורה
 מעט ימעט׳ . ;מובא ב׳ שער הציק ׳ ס׳ תר׳י׳ח ם״ק גי).

 אה מי מוכיחים?

 בהנא דבי אליהו ירכא פי׳׳ח ד״ה ׳הוכח הוכיח׳ כתוב: ׳שעמך במערות אהח
י ה  מוכלה, ואל אהה מוכיח לרשע ששונאך׳ . הרמב׳׳ם בספר המצווה, מעווה ר ״
 הוסיף: ׳ ... לכבד כארל חכמים שמעללה זל הלבה על כל אדם אפללו «7 הקט7

 לגדול הרי יזה י חייב להוכיח...'. וכ7 מביא. היהינוך׳ , ועל "אי החיוב
 להוכיה את הרשע, כלהב הלא: ׳כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך

 מצללה על אדם שלא״ ללמד דבר שאינך נשמע׳, (יבטות ס״ה:). כעל ה׳כלי-יקר׳
 כפירושו לויקרא, כתב ש*דווקא עמיתך במצוות מלכיה, לאפלקי ג׳ כלתלת
 שאינ7 סקבליז תלכהה. והס: רשעים, כסילים וליציס. ואלו, שהם שונאל

 תלכחה, אי7 מצלה להלכיהס. לבזמ7 שהם שונאים זה את זה - לעולם אינל
 מלכיחל׳ .

 כבאור הלכה (ש״ע א״ח תר״ח ס״ב בד״ה יאבל אס מפלרש בתלרה׳׳) נפסק
 הדי ז להלכה, וז״ל: י.'ל ד ע׳ דמסתברא דמה שפסק הרמ״א ד בד ברי המפל דשי 'בת ל דה'
 תילב למחלת, דווקא שהוא באקראי, אבל אילל הפלרקי עלל לגמרי כבל7 מחלל

 שבת בפרהסיא אל אלכל נכללת להכעיס, כבר יצא מכלל ׳עמיתך׳ לאינל מחלללב
 להלכיחל׳ .

 כיצד מלכיחלס?

7 את• פניו*  לשאלת זו מתייחס רש״י בויקרא; ״ללא תשא״ - ׳לא תלבל
 ברבים׳ . ישנל הדגש של ׳1רבים׳. ויתכ7 שביחיד אי7 לחוש להלבנת-פניס,

 לנ7 פירלשל כמם׳ ערכי7. בעל ׳אלר-ההיים׳ מבאר שלכתחילה יש להרכיח
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 בבעימלה לשרך, חלבה ררכרת לשרך. לאם ביחיד צא קבל ממגל? כתב
 י החי נלך׳; אי7 ספק שאם צא חזר בר בכך, שמכללמי7 החוטא ברבים

 למפרססלז חעאו ומחרפי7 אלהל עד שיחזלר למוטב׳ .

 עד כמה עדיך להלבלח?

 הגמ׳ בערכי7 ע״ז־. שלאצה; יעד הלכ7 הלכחה? רב אמר - עד הכאה.
 לשמואל. אמר - עד קצצה. לרבי ילחנ7 אמר - עד נזיפה. כתנאל, ר׳

 אליעזר אלמד עד הנאה, ר׳ יהלשע אלמד - עד קללה, ב7 עזאי אלמר - עד
 נזיפה. לרש״• ל מפרש־. יעד, היכ7 אדם חייב להוכיח את חברו. עד הכאה -

 עד שלקצלף זה' ליכה את ,המלכיה. עד קללה - שיקלל את המוכיח׳ . וממשיכה
 הגמ׳: אמר רב נחמ7 בר לצהק רשלשתך מקרא אחד דרשל; ״ליחד אף שאלל

 ביהךנתך ויאמר לל כ7 נעלת המרדלת, הללא ידעתי כי בחר אתה .לבז ישי
 לבשהך ולבשת ערות אמך״. ;שמואל א׳ ב,ל). וכתיב־. ־״ויעל שאול את החנית
 עליו להכותו״ .. ;שם, .שם,. לב). למאז .דאמר .עד הכאה, .דכתיב־. ״להכותו״.
 ולמאז דאמר עד קללה, דכתיב: ״לבושתך ולבושת .ערות אמך". ולמאז .דאמר

 עד נזיפה, דכתיב: "ויחד אף שאול״. שואלת הגמ׳ : ׳ ולמ״ד נז.יפה הכתיב
 הכאה וקללה?.׳ ומתרצה; '-שאני -התם, דאגב חביברתא יתירה דהלר׳ ביה ליהרנתך

 בדלד מסר נפשל עפל׳ . ,כלומר,. באמת" מצד, הד?7 לדעתו, •יש להוכיח" עד נזיפה,
 אך באך, מאהבתך הרבה של יהרנתך לדלד, המשיך י_"הלנה7 ^להלכיח את שאליל

 אביל,. עד כדי .מסירלה-נפש־.

 מלשרך הדמב״ס נראה, שהלא פסק כרב, ״עד שיכהו״. דנז כתבו .הכס״מ
 להלח״מ שם ;הל׳ דעלת פרק ל׳ הלכה ז׳׳). היבסףrמשנהי 'מצייך אה ,הסיבה
 שהרמב״ם פסק כרב ללא כשאר האמלראיס לז״ל; ׳לפסק רבינל כר׳ אליעזר'
 משלם דפשיסא דאיז הלכה כבז עזאי לגבי ר׳ אליעזר לר׳ יהלשע, וא״כ

 דל מר׳כא ר׳ ילחנז דקאל כולהיה, להלכה כרב לגביי שמלאל באלסלרי, להאי
 מללתא איסלרא הלא, לאפילל תלמא דהו״ ל למפסק ברי ירהנך, מנקע לחלמרא.

 עדיף בכל מידי דספיקא, לצרלך להלכיחל עד שיכנל׳ .

 חילחם-משנה׳ הסביר בצלרה דלמה לז״ל: יפסק כרב״ .להא דלא״ פסק כך׳
 ילחנז אע״ג דהלכתא כללתיה לגבי רב, משלם ללא דייק קרא כללהיה,.

 7 ב גמרא מקשינז .ליה, ולמי׳ ד נזיפה, הא כהלב הכאה "לקללה לכלי? לאע.".ג.
 דשני ליה, מ".מ לא דייק שפיר קרא כללהיה דרבי ירחנך לנשארד רב לשמלאל,

 והלכתא כרב לגבי שמואל.׳.. לעומת .זאת, כתב ׳ החינוך׳ שזה עד קרלב
 להכאה, ללא הכאה ממש. ,המג7 :אברהם בשל״ע כהב שמצווה .להובלה עד שינזוף
 בל החדעא. חסמ״ג כתב שזה עד נזלפה, כר׳ ללחנן. ח׳חדלשי-גאלניס׳ על
 ספר ׳עלז־יעקב׳ למסי ערביך ;פרק שללשל פםקא ל״א ד״ה ״עד הלכ7 הלכחה״)
 אלמד שאלז מחללקה כלל-בי 7 הרמב״ס לחלנלך. אלא אף.כללנה הרמב״ס הלא

 כהיחלנלך׳ - כללמר, עד קרלכ להכאה, למרלת שאל־ז זה נראה כך מפשס
 הדברלס, להלא מסבלר זאת י׳ז מצד הפסלק להז מצד הסברא. מצל הפסלק,

 הלא מלכיח ממקלר הלימלד בגמרא, ששם רלאים, שמיד כאשר רצה שאלל .להכלה
 את יהרנתך, והלה קרוב להכאה, כבר קם יהרנתך מהכסא, לפסק מלהלכיחל..

 וכז מוכח בספר דברי הימים ב׳ ;כה,סז) שלאחר שהנבלא הוכלח את אמצלהו
 כתלב: ״ליהי בדברל אליל, ליאמר לל, הליועץ חמלך נתנוך? חדל לך, למה

 לכלך, ליחדל הנביא". למלכח מכאז, שמיד כאשר איים עלי ל המלך, הלא
 הפסיק. את תלבההל, לדברלל אח״כ הם רק דרך של עצה עלבה. לל׳7 מצד סברא;

 אם יבואו להכותו, באכז אל כברזל, האם ישנה הללא-אמינא שהלא יעמלד
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 וימשיך להוכיח, הרי ברור שאיך 0אך דאמר שיסבור שיש מעווה למםלר את
 נפשו ע״ס להוכיח?! חדי רק על גי מעולת חייבים למסלר את הנפש? ועור,
 הרי המרים יד על חברל גקרא רשע, וממילא בבר פטורים מלהוכיחו. - בנ״ל.
 ולבך מוכח שדברי רב אי גס עד הכאה ממש. להרמב״ס העתיק את דברי הגמרא

 ככתבם, ודעתו ברב.

 האס קיימת מעלות מלכתה בימינו?

 הגמרא בערכין עז־. ׳תייר, מני7 לרואה בהכירו דברי מגונה שחייב
 להוכיחו? שגאמר: ״הלכה תלכיח את עמיתך״.' את חלמרת חי לבי התלכחה
 אגן רואים במסכת שבת גד: יכל מי שאפשר למחלת לאגשי״-ביתל ללא מיחה,

 גתפס על אגשי ביתו. באגשי-עירל, גתפם על אנשי עירל. בכל העללם
 כרלר - נתפס על, כל העולם כולו'. וכך במסי שבת"קל״ טי; י... אייר חג״יגא,

 לא חרבה ירלשליסיאלא־בשביל שלא הוכיחו זה אה זה, שנאמר: ״הלו שריה
 כאלים". מה איל זה, ראש ל של זה בצד זנבו. של .זה,..אף ישראל שבאלתל

 הדלר,יכבשל פניהם כקרקע ללא הרכיחל זה אה זה'. הרמב״ן ובך אלד ההיים
 כפירלשס• לליקרא 3לתכיס,שמבטל מעווה זו, לא בלבד •שביטל עסה' טל ״הוכח-
 תלכיח", אלא עבר גם על לא העשה, של ״ללא תשא עלי ל חעא" , איסלר הנלמד

 מסמיכלת העניינים כפסוק.

 לעומת .זאת, הברייתא במם׳ ערכי7 ס״ז: אומרת: ׳תניא, אייר סרפל7
 תמה אני אם יש בד לירי הזה 'שמקבל תוכחה?׳. ... אמר ר׳ אלעזר כ7 עזריה

 תמיתני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח?! לכאורה, משמע מהברייתא' שכילס
 מעווה זו לא קיימת.

 מת, אי7 להוכיח?

 במסכת ביעה ל. מובא שיקול נוסף והוא: ׳הנח להם לישראל,"מוטב
 שיהיה של גגי ן לאל יהלל מזידי7׳ . להיבט זה, של "מוטב יהיו 'של גגי 7

 ולא מזידיך״ מתייחס' הר ס ב״ ס בהל׳ שביתת-עשור פ ״א ה" ז לזה לשל גיל• ׳ נשים
 שאוכלות ושותות. עד .שחשיבה והך אינך יודעות שמצווה להוסיף מחול על

 הקודש אי7 ממחי7 ביד7 שלא. יבואו לעשות בזדוך׳ . ובדאי לשים לב במיוחד
 לנימוקו:'שהרי אי אפשר שיהיה שוטר בבית כל אחד לאחד להזהיר נשיו להנח

 להן שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיך, וכן כל הדומה לזה׳.

 הרא״ש מבאר ;סלבא גס בבאר-היטב שם) שיש להוכיח, ואי החיוב הוא
 רק כאשר יודע בללדאי שלא יקבלו ממנל. להמשנה-ברורה מוסיף, שכאשר

 ישנל ספק אם לקבלל ממנל; עריך למחלה אפילו במידי דרבנן. יש להוסיף
 שלפי הרם**א, הנימוק של 'סלטב יהיר ...׳ יקיים רק כשהאםלר אינל ספלרש

 בתורה. אך אם מפורש'האסור בתורה, סוחי7 ביז־7, שהרי אי7 זה ״שלגגי7",
 לדלוקא בדליכא סכנה ;משגה ברורה שם ם״ק ז׳׳).

 לסיכום יועא, שחובה אף ביסיגו להוכיח בי7 במעללת אדס להכירל,
 ובין אדם למקום, בין מדאורייתא ובין מדרבגן, אבל אם ילדע כלדאות שלא

 ישמעל לל, ללא עכר על איסור 'מפורש כתורה - אין מלחי7.

ח כ ו ת ־ ^ א 5 S ו מ ו : לןליון וסוכסז ליךעע ס S n¡1 יעד 
̂ור  yh פךץעגא̂ הוכח ריחכם מאהב!;: תן לחכם מחכם־

:n¿< הידע'יעךיק ויוסף 

 משלי ט, ז-ט
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 מאיר זלבסקי

 להלדעהס. לבניך

 אחה הבעילה שכל עס, בעל מסדרה לערכים חייב להתמודד עמה, הלא
 המשכת לפתוח תרבותו לה לרקתה לדלרלה הבאים. הבעיה־חריפה לעקרלנית

 במילחד בעם ישראל המאמיך שבל תבליתל כעס׳היא לקיים אתי הדרת ה׳ .

 התורה עצמה מתמלדדת עם הבעיה ומציעה מספר דרכי פתרלז*. הדרך
 הפשרטה להחשדבה בירתק היא ההעברה החנרכית מאב לבנו. ספר דברים.

 במילהד, דך בנלשא, כייז שעם־־ישראל עלמד. לפנל כניסה לארץ להתחלת חי י ד
 כעס בלי תללת ישירה בהי, לבל? הדכרזלדת שאפיינה את העם בטדבל.

 ״כי תלליד בנים לבני בניס לנדשנתם בארץ להשחתס דעשיתס פסל תמלנת כל
 'ועשיתם הרע בעיני ה" אלקיך להכעיסל" /דברים ד,כה). הפרקים המרכזיים
 לענליננל הס ד' לה׳ , הפרק המקדים לספרד מעמד, ,הר סיני, והמעמד עצמו•.

 ״רק השמד לך ושמור •נפשך מאלד פ7 תשכח את הדברים אשר ראל עלנלך
 לפ7 לסלרל מלבבך כל ימי חייך להלדעתם לבנלך ללבני בניך•. ילס אשר עמדת

 לפנל ה׳ אלקיך בחרב באסר ה׳ אלי הקהל לל את העם לאשמעס את דברל אשר
 ילמדל7י ליראה אלתי .כל הימים אשר הס חיים על ,האדמה לאת ,בניהם ילמדוך."

 ;דברי.ס ,ט-י) .

 הפסלק הראשלז, לפי פשלטל, מזהיר את העם־ מפני שכחת מעמד הר-םיני,
 רספדרד לדדררת הבאים, רכ7 כתב הרמב״ן על פס׳ ט: ׳אבל הכתלב הזה•.לפי
 דעתל מצדדת לא תעשה, הזהיר בה מארד, כי כאשד אמר שנזהר בכל המצוות

 ונשמור ההרקלם דהמשפטיס לעשדהם, חזר לאטל, ד.ק אני מזהלרך מארד להשמר
7 ׳באל אליך המצל לה שלא תשכח מעמד  ולשמור .עצמך .מאלד מאלד לזכלר מאי

 .הר סיני מכל הדברים אשר ראן שם עיניך, הקלללת להלפידיס את כבלדל לאה
 גדלל לדבריל אשר שמעת שם סתלך האש,לתלדיע כל הדברים אשר ראל לעיניך

 כמעמד הנכבד ההלא לבניך ללבני בניך עד עללס' •

־ •ת;ן ר׳ מאיר אלמד כל  חז״ל מפרשים אה הפסרק אחרת: "׳,פ7 תשכח״ י
 השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליל הכת לב כאילר נתחייב בנפשר שנאי:

 ״ ושמור נפשך מאוד" (אבות פ״ג מ" לי).

 '״רהלדעתס לבניך" - אמר רלב״ל מנל7 לבעל קרי שאסור ברברי תורה
 שנאי ״רהדדעתס לבניך׳•' לסמיך ליה "ירם אשר עמדת לפני ה׳ אלקיך בחלרב״ ,

 מה להלך בעלי ?רייך אסלד, אף כא7 בעלי קרילז, אסורים.׳ (,ברכות כא־.׳).

 י ״ ללבני בניך״ - תניא ללמדתם אלתם את בניכם, אי7 לי אלא בניבם,
 בני בניכם, מניך? .ת״ל ״והודעתם לבניך ולבני בניך״ (?דושיך ל.)

 חז״ל הבינו שהפסלק .מדבר על דברי תורה, איסור לשכוח אותם וצווי
 על למודם לבנים, וצריך לר׳בי7 כיצד פרשו חז״ל את הפסוק לכאורה שלא

 כפשלסו,

 1. כגלז מצלה הקהל (דברים לא, יב-יג) למצללת כתיבת ספר תורה
 (דברים לא, יט-בא).
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 נראה, שההסבר סמלז בפסקה הקלדמה צפםלקלס אצה המסתיימת בפס׳ ח׳:
 •״למל גלל גדלל אשר צל הלקלם למשפסלם צדיקים ככצ התודה הזאת אשר אנבל

 נלתף צפנלכם הללם״ צפל -חז״צ נדרש פס׳ ס׳ לפניו, דהיינו: הפסלק, שמזהלר
 את העם משכחת הדברים שראל עיניל להמצלה צצמד יאה הבנלס, נדרש על הפסקה

 שלפניך שעלםקת בתלרה לבמצללתיה. >כך פלרש רמי׳ ל: י פך 'תשכח את הדבריס -
 אז כשלא ־תשכחלם לתעשלם יעל אמלתתם, תחשבל חכמלס לנבלנלים, לאס תעללתל

 אלתם מתוך שכחה, תהשכל שלסיס׳ ז״א - הפסוק לפל רש״ל מתלחס צמיציס
 ״לאמרל רק עם חכם לנבל7 הגלל הגדלצ הזח״ - פס׳ זי) לאלצם,צפל חרמב״ז
 פסי 'ט׳ נדרש צאהרלו, לכללנתל - "השטר לך פך תמכה' ... והודעתם צבנלך

 (טה?) ... יום יאשר עמדת צפני ה,׳ אצקלך בחלרב...״ כך שהפםלק לכלל צהללת
ל7 שתלמלד  מוב7 בשתי צורות, ושתי הצורות ח7 שני צדדים של מסנע אחת, ב?

 תודה הוא הוא בדלתה הבדלת בהר סיני. מסרת הברית היא שמירת התורה
 ומצוותיה צדלדלת, והאדם שמלמד את בנו תורה או שצומד בעצמו, מחדש לכלרת

 את הברית שנכרתה עם ישראצ בהר-סיני, והופך יאותה צברית נצחית המתחדשת
 אצצ כצ אדם ובכצ דור.

 הקשר בי7 צמלד התורה למעמד הר סלגל בא צלדל בסול גם בפרק הי.
 (העוסק במעמד הר סיני) "שמע ישראצ אה הה לקים לאת המשפטיס אשר אגכל
 דבר כאזניכס היום ולמדתם אותם ושמרתם־ לעשותם'; ה׳ אצקיגו כרה עמנו

 ברית בחרב: לא את אכותלנו כרת ה׳ אה הבדלה הזאת כי אתנו אנחנו
 אלה פיה .חלום כלנו חילם״ ;פסלקלם ב-ד) מהבטלי: ״ ולמדתם" אותם״ , נלמדת

 הובת האדם ללמוד בעצמו,הפסוק מדגיש שבדלת סלנל לא נכרתה רק עם האבות,
 אלא גס עם הבנים וזה באמצעות -למוד התורה.

 כך מובנים מאמרי חז״ל; 1 . "ולבני בנייך',' - אמר ריב״ ל כל המלמד אה
 בך בנו תורה מעלה-עליו הכתוב כאילו קבלה מהר חורב, שנא׳־. ״והודעתים
 לבנלך ולבנל בניך״ וכהלב בתריה "לוס אשדי •עמדת-לפניי ה׳ אלקלך בחרב״.

 ;ברכות כא;)'

 2. ״ללבנל בניך" - מלמד שכל המלמד את
 בך בנו הורה מעלה עללו הכתוב כאללל למדל, לל ללב7 בנל עד סלף הדלדלה.

 ;קדושיז׳ ל.)

 המלמד אתי בנו הורה כאילו העמידו עם כל עם•• ישראל בהר סינל למצד
 שניי כאילו למדו עד סוף הדורות. זהו כוחה של המסורת בעם ישראל

 שמאחדת עבר־ הווה־ ועתיד וגורמת- ללמוד התורה שיהיה אקטואלי בכל הזמנים.

 מדרש קצר ולפה מבלע את הרעללץ - ׳״והודעתם לבניך". א״ר יוחנ7
.  אם אתה לכלל לשלשל אה השמועה שלשלה לאס לאל הפלס אל ראשל7 או אחרוץ2

 מאל טעמא? "והודעתם לבנלך ללבני בנלך .... ללם אשר עמדת לגל׳״ עד
 י-ום אשר עמדה לפנל ה׳ אלקלךז ;לרלשלמי קידלשי7 א, ו.׳).

 מ7 הפסוקים למדים אנו דבר נוסף - התורה מדגישה׳ שה׳ כרת את הברית
 עם ישראל וזה סוד נצחיותה של ברית זו שלא נכרתה עם אדם־ אלא עס הקב״ה.

 2. הכוונה היא אמלר מי הראשל7 שאמרה או מי שאמר .לך.



 ״י לס אמר עמדה לפגי ה' אלקיד בחרב באמר ו;׳ אלי הקהל לי אמ העם
 לאשמלעס אה דברי אשד ילמדרך ליראה אלהי כל הימים אשר הס חיים על פגי
 האדמה לאה בגיהס ילמדל7". (דברים ד ,ט) לבפרק ה,ד ;לאחר הפסקה שהבאהי

 לעיל) "פנים בפנים דבר _הי עמכם בהר מהלך האש״. לאדם המלמד אה בגר
 אד את תלמידו הליהר כמרםר לר את דבל ה׳ ממש, לאללי כל עריך להבלז אה
 מאמלד של לבל אלעזל נד שמרע; ׳יהל ככדד הלמידל הביב עליך כשלך לכבוד

 חבלך כמרלא לבך דמרלא לבך כמרלא שמלם׳ . ;אכלת. פ״ד משגה ט׳ ר)?.
 לחם המללא להכבלד ללב ברבע .מכך שהרא מעכלל אה המסדלת שמלעאה מהל סיגי.

 א. הרמב״ס במעלת עשה י״א כלתב; ׳להמעלה האחת-עשרה הלא -העדרי
 שנעטליגל ללמד •חכמת התלרה ללצלמדה^ לזה הלא הגקרא תלמלד תלדה רהרא

 אמלל; ״לשנגתם לבניך״׳ לאילל כראש הלכלת ת״ת מגדיר הרמב״ם את המעלה
 ׳ללמלד הללה׳ ;לאם האמל שרעה לקער בלשלנל מדלע,,כתב דלקא ללמלד ללא

 ללמד?׳). הדמב״ם מללחד בזה שהלא כללל את המעלה ללמלד לללמד •במעלה אחה
 (הבה" ג, הרס" ג, הללאים םימ7 כ׳׳ה, כ״ ל להסמ״ק במעלה ק״ה, ק״ל מלנלם אה

 הלמלד העעמל להלמלד לאחרלם כשתל מעלדת גפרדות) לערלך להביך, מדרע כתב
 בראש ההלכלת רק לצמלד?

 ב. הרמב״ם בהלכות תלמלד תלדה פלתח במשפט־. י נשלם לעבדים לקטנלם
 פטלללם מת״ת אבל קע7 אבלל חייב ללמדל תלדה׳ רק בהלכה, ח׳ פלסק הלמב״ס:

 יכל אלש מלשדאל חליב בתלמלד תללה׳ לכאללה הסדל ההגלרנל עליך הלה• להללה
 הפלך. ראשלת, חלבת למלד תלדה לדק אח״כ יהלבת הלמלד לבגלם ;כמל כן עליך
 להסבלר מדלע •בספר המעללת מקדלס הרמב״ם את העלדי ללמד ררק אח״כ ללמרד?

 למדלע הלא מביא את הפסדק ״ דשגגתס לבניך״, שמלמד רק על למדד לבנים?׳)

 נראה שההסבר ברמב״ם הלא זה: מעללת תלמלד תלדה כוללת שגי חלקלם־.
 למלד עעמי ללמלד לאהלים .דלשגיהם מטלה אחת רהלא .העמקת התלרה בעם ישראל

 לדלרלתלל ;לשל7 הרמב״ס בפ״א ה״ט: ׳ גדללי חכמי ישלאל היל מל׳7 חלטבי
 עעים למליז שלאבי מים לסהם סלמים לאע״פ כז הלל עלסקי7 בתלמלד ׳תלדה בללס

). המעלה  לבלילה להם מכלל מעתיקי השמלעה אלש מפל אלש מפל משה וניגר,
 אמגם אחה, להלא למלד הלרה, כמל שהרמב״ם כלהב בראש הלכלתיל כי המלה

 למלד כלללה למלד עעמל ללמלד ״לאחרלם לזה מה שהרמב״ם אלמד בספר המעללת:
 ׳שנעטללנל ללמד חכמת התלרה ללללמדה לזה הלא הגקדא תלמלד תלדה' ;המלה
 תלמלד אל למלד באמת משמעה גם. למלד עעמל לגם למלד לאחרלם׳) ללכ7:׳אל7

 האשה חייבת ללמד אתי בגה שכל ההללב ללמלד הללב ללמד׳ ;הל׳ ת״ת פ״א ה״א׳)
 כיל7 .שלמלד עעמי ללמלד לאחרים הם שני עדדים של אלתל דבר למל שלא שילך

 באחד לא שייך בשגי. דהגמ׳ לרמדה מהפסדקים ״ללימדתם אלתם. אה בניכם״
 (דברים יא, יט) ״ללמדתם אלתם לשמלתס לעשלתס״ (דברים ה,א) שמי שחללב

 ללמלד חייב ללמד.

 גרסה הרמב״ם בספר המעדרת רבהלכלת־ מדגלש את השלבלה המםללת-העבלת
 התררה מאב לנגד רלבך פלתח ,בלמלד לאחרלס. בהלכה ב' פרסק: ׳מערה על כל

 חכם דהכס מלשראל ללמד אה כל התלמלדלס אע״פ שאלנ7 בנלד׳ שנא׳ דשגגתם
 לבנלך׳ לכל׳ ״ העבלת המסדרת הלא לדדר הבא גס לבנים רגם לתלמידים.

 רהרמב״ם בספר המצרית מביא את הפםלק: "לשננתס לבנלך״ להדגלש את חשינלת
 הלמלד לאחרים ילתר מהלמיר העצמי.

 3. לראה ביאלר המאירי שם.
 4. הלעאת מלסד הרב קלק ;תרגלם הרב קאפח׳) לאלל כהרגלם ר׳ משה אב7 תינלן

 כתלב הפלך: ללמלד תלרה לללמדה.





 עבי שמשלנל

 למכל עלב הלא לזקנים אך לשחיק נחשב לנערים

 בדברים אשר אומר להל7 יש בבחינת הצעה ללומד איך ללמוד ולא כל
 כלנלת מחקריות בספרות חזי"ל.

 אחד האמצעים הספרלתילס אשר רללח בספרית חז״ל הלא המשל*. ישנם
 המתלחסים למשל בזלזלל טלחלע לחלשבים כי נאמר לתפארת המליצה, אל

 למשיכת לבס של עמי ארצלת, נשים לעף. אללם עם מחשבלת אלל אלץ עלרך
.  כלל להתפלמס2

 אך נראה שגס לנו, המכירים בחשלבלת דברי חז״ל, איך כלי מבחץ
 מספיקים להבנת עמק כלנה -חז״ל בהציגם משל בדרשתם. כאשר .נגשים ללמלד
 מדרש השוזר משל בדבריו, מורגלים .אנו לעסוק בתשואת הדמויות העקרילת

 ביך המשל לנמשל, ובהעברת הרעיון' הנראה פשוע מז המשל אל הנמשל. פעמים
 דבלה רעילז זה אף נאמר ע״י הדורש בפה מלא.

 דרך זו, לדעתי, לוקה בהסר, שכ7 יש ,לשאול מדלע השתמשו הז״ל כמשל
 ללא אמרל את מוסר ההשבל באפך לשיר. האם לא תלתר ברירה אלא לשוב

 לגישתם של אלה שהלזכרל לעיל?/ דומה שאלז הדבר כך, המשתמש במשל רוצה
 לבטא רעיון אשר אמירתו הישרה אינה רצליה ילל, ללכן אומרל במשל באפ7

 השונה לגמרי מאמירתו במפורש3.

 1. נושא בפני עצמל הלא םללגס של משלל חז״ל, יש לבחל7 תמיד באיזל מסגרת
 מובא המשל; שיחה, מדרש לפסו?, דרשה בציבור וכוי. בך יש לבחוך

 באלזה משל מדובר: משלל היות, דוממים או משלי אדם. על כל זאת יש
 להוסיף', שחז״ל בהציגם משל, לא בהכרח משתמשים במלת פתלחה "משל״,

 ללעלמת זאת לא כל אלמה שמלה זאה מובאה, אמנם בא אחריה משל.

 2. לראיה הפשלעח בילהר נגדם נל^7 להביא את כל המשלים אשר נאמרלס
 במסגרת שיחה ביך שני אנשים, בגוך: תענית ה:, ברכלה םא:.

 3. סלבלת שלנלת לכך: תת^ז סיבה דלדקעלת, בלומר מטרת הדורש שהדברים
 ללסקל ע״י השומע. תתכן סיבה מעשית - הצורך לדבר בשתי רמות,
 למשלך לב עמל ארצות ל בכל זאת למסלר תלכ7 עמלק למבלז. לתהכ7

 סיבה תכנית כאשר הבעת הרעיל7 במשפס לבש למתומצת.
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 כדי, לעמיד על כונה, המשל יש לפענ״ד. לנתח את ספרר המשל כספ ך ר ,עצמאי.
י7 אשר המשל אמל,ר •ללמד,  ללבחלז מהל בקידה. השיא בספור בה ,מובע הרעי

 ,(אר במקללס אחרים כיעד ע״י -חלקים שלגים, המשל מהברד לשלמע המסר.׳) ;באפ7
 כזה, גוכל לנסות _רלהביך מה מלמדנר משל, זה. כשלעעמי ללא תלית, בכל נמשל

 .אשר יועמד אליו ע״י כל דורש.

 לעורך בחיבה כזו, עריך להפחית מך הספלר את כל הפרטים המשניים
 ולהעמי.דו על שלדו בלבד. כל אותם פרטים, אשר באמרו בגלל מקבילותיהם
 בנמשל אינם מוסיפים כלום לרעיי7 אשר המשל מבטא, על אף הוספתם ביפי

 העלילה.

 להדגמת, דרך למוד זו אנסה לעמוד על טיבו של משל המובא במדרש. רבה
 פרשת במדבר ב,יב.

 ׳ניא5ר
 לו כה יהלה 1ךעף׳ - מהו ׳בה לסלה 1ךעף׳ל אמר ד לד ןשם ד יוחבן: נלסה
 סךןך דוסה,-לסי #£א לךךך והלך יום לראשון רום משר ךום ס?זליקר עד-
 ן^ךה זיים 1לא ס?א לא עיר ללא ^ךק ולא אילן ולא סלם ולא ;ך;ה. ועחר-
 שהלך ןג#־ה ;הים צ$ה אילן אחד מךחוק, אסר: #מא לש םח?1יו ןולםז היון
 ?ימיע א?לי ?!?אי עימי Vל ססץ;ן. היון שךאה אותו $תן יסרותע ?תוקים
̂ן. ו^ןת 1?!שו  ןע^יו(אץ;שב לו וגתקרר ?*א ואסל 9ן סרותיו וש?זז ?׳ן סה
 ?ליו. 3ץן ^©ד לילך אסר לאילן: סדי לי ל?ך?ף ימה.•ש לי אסר לךז #סא
י ^ס;ף ןאיםז - י  ןן$ף(אה? - (אה"הוא. #קא ?ןיף(אה! - ?ןר הוא(אה. ^
̂;ן יו«א סססת ^ךשףז  (אים סם. ?ןו״הי הריתיף ?!חיקיןז - לתיקים סם. $הא ס
̂ךשף. #תסא עוהך ?מקום חסיבז - ?ןקום חליב אתה  ןןל סןמ.יו*א הס0ת ׳
 עומד-הה לי ל?ל?ף אלא ?ל מסיעות ןזעוקזדות היןןף לחץכמותף• כך
 לשץךא הקדוש ברוך הוא את העולם ?סדי ?שרים דור ולא הלה בהם תועלת
 ןלא ?&ד ססם צדיק עד אחר עשרים דור. צ?ה הקדוש ברוך הוא את אבךהם׳
 קדרה נתין כאךץ ב3ל׳ שנקראת לחוקה׳ ש$&ר; (מ״ככ.יד) ׳מארץ רחוקה
 באי סו;3ל'• ׳ואסר הקדוש ברוך הוא: תאסר ש£ז בו כח לעמד!! כיין שהשליכו
 אותו ל?3שן האש, וקדש.שמו של סקדוש ברוך היא ועסד ?!סירנו סלד קךבו
 הקדוש ןרוך הוא לארץ לשךאל..יבןה לו את הפבךק־ י7;ה ון עוברים ושבים,
 וה;ה סמים את הבריות תחת מ5י השסץה. ןהוךיע'?בודו של הקדיש {רוך הוא
 ןעולם׳&סןשמו על.שם הקדוש ברוךהוא 3סלא?ים. אסר לו הקדוש ;רוך
 הוא:' א3ך^ם׳ סה לש לי אסר לך. יסה לש לי ל?ל?ן;ז שתהא שלם - צדיק -
 קיפןי׳ אי שתהא $ךה אשתף ?דקת לפך? - צדיק אתה, שךה אשי1ף צדקת
 לפך. או שילדדו כל ?ני נךתף צדיקיםל - צדיקים הם ל?{י. סה לש לי לבך?ף
̂ןים שעתידים לעמד מסף יהיו ?מיחף! מלן, שכן ?תיב: ׳כה לקלה  אלא ?ל 

 1ך?ר־

 במשל זה שלפנינו מבאר ר׳ יוהנץ אה הפסוק "כה יהיה זרעך". ע״פ
 דרשתו הוראת המלה ״כה״ - "כמותך״. ולכאורה דברים. פשוסים וקלים
 ואפילו לפשוט ההבנה. ניה7 היה -לומר: כמל שאתה שלם ועדיק לפני

. לא בכדי• השתמש ר׳ ירהנך במשלי, ועלינו לנםוה ולבחו7  כך יהיה זרעך4
 מה חדוש הוסיף משל זה.

 4. יש כא7 אף קושי רעיוני, וכי באמת ניהז לחבטיח לאברהם שכיל זרעו
 יהיו עדיקיס ושלמים, והרי הכל בידי שמיס חרץ מיראת שמים?
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 נתבלנן בספור המשל עעמל. אדם ההללך בדרך למדעא אילך שכל סדב לד
 לכשרלעה לברכו אלנו מלעא במה לברכו מלבד שנטיעלתיל יהיו כמוהל. זהו

 שלד הספיר" אשד 'לפניכיל. אין חשיבלת למספר הימים שהלך בדרך, למטרתו
 ן בדרכיי אל למקלם יציאתך. אף עפיתל את האילן מרה ילק (אשד בנמשל יש לה

 הקבלה בראלת הקב״ ה איתי אברהם בבבל) איך לה כל משמעלת' בעמדנל לבהלן את
 ספרר המשל. להמעל ן בגמרא תענית דף ה: ימצא משל זה ביתר קיעךר לללא

 בל פגם5!

 ! ברכה ההלך לאללן היא ללא ספק •מיקד הספיר לברכה זר צריבה עירך.
 ערמד ההלך לפני האילך רררצה לבךכל לאלנל מלעא ללל חסררך אחד שניתך
 לברבר שיתמלא. לבסרף מברבר "בל הנטיערת הערמדרת ממך יהיר במרתך".

 אך האם הברכה היא לאילך זה? איך זר ברבה אלא לאילנרת אחרים שינטער
 \ מאילן זה. דמה ברכה לאיל; אהד שיהללאלנלת נלספלס כמלתל? אמנם

 מלרגללם אנל בסחשבהנל להסיק מיד על הנמשל, לאכן אס באדם עסקינן , ברבה
 1 גדילה היא זל שצאצאי מעיר כמרתר יהיר. ארלם במשל, בעללס הדדממים מה

 ברכה לאחד בסלבל של חברי?

 י אך ילהר הגדיל ההלך בברכתר. לא רק שאין ברכה לאילן זה, אלא שברכה
 זל חלזרת אליל עעמר. ההלך במדבר ;לאל דלקא הלך יזה, אלא ההלך בכלל),
 הלא ללא אהד שלתברך בכך שידבל אלנלת כאילז זה; כל איתן תכלנלת שמעא

 כאז לנהנה מהן ימעא בכל מקלם בל ינטער צאצאי אילך זה.6

 עלרן נדסף מעדירר׳ שאלה אחרת בברכה נאה זל. לכאלרה דבר פשרט הלא
 שנטיעדתיר של האילך יהיר במרתר. בל אילן לכל עמה תכלנלתיל, בירלשה
 מאנלל באל ליי", רלכןי י אם לאילן , פלדלת מתלקלס, עץ הזק יעל נאה כך גם

 ן' להלל נטלעלתלל. 'אמנם למעע ידבר אחד - מקימי', אילך זה ירשב על המעיך.
 כל איהז תכינלת שאמנם סבלעלת בל ללעאלת לפיעל בזכית ששרשלי על כל מיס,

 לא״כ ברכה זל שנסיעלתיל כמלתיל יהיו אינה אלא שאף הם לגדלל במקלם המעין.
\ 
 ו

 1 בשתי נקידילת* אלל יש שיני בנמשל. כאשר מדיבר בבנ״א לבידאי באברהם

 אבלנל, לא רק שזרעל יהיה כמלתל ברכה עעימה היא זר, אלא אפילר שיהיה
 לל זרע בלבד ברכה מעלן כמלה הלא. לא״כ לכאלרה משל ר׳אילז פהלת ערך

 לעלמה הברכה לאברהם. ללעלמת זאת באלנלת, כל אלתן תכלנ!לת אלנן זקלקלת
 לברכה כדי לעברר לצאצאים, לאעל האדם כלל 1לא מלבסח שתכלנלתיל, תכלנלת

 החסד יהעידקרת שהיל לאברהם אבינו, יעבירל לעאעאלר אחריל.
 מעתה נאמר כך: הקב״ה אשרי מהלך .בעללמל - מדברי מחפש עץ עדיק.

 , הקב" ה ר לזנה לאכלל מפירלתיל של א לתל. עץ - שסל יתגדל בעילם לחסד ירבה
 ! על האדמה. ללכן ברכה זל לאברהם שכל זרעל יהלל כמלתל, לקב״ה היא שבה.

 | כל עמל, זרע אברהם אלהבל, עתיד לתת פרית למללך בעללם ההלל ך במדבר.
 1 אין לל לעדיק, ללנסיעלתיל אחריל, ערך לעעמל, כל עדלקלתל ברכה לעללמל

 . לפירלת ליוערו.

 5. ניתן להראלת שהלספה פרטים עלללה אף לגרלע בעעמתל של המשל לבהעברת
 מסר ברלר לאף במשל שלפגיגל יש לפעג״ד גריעלתא פררתא מעיך .זר.

 6. בעיה זר אינה נפתרת במסגרת הטפלל במשל שכן מבהינת המשל אין כאן
 בעיה הדררשת פתרלן אלא רמז למבין כלנה ההלך.
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7 זו סהס ברכה לאברהם שכמותו יהיה זרעי.  אך להר על כ7 ־ אל
 הקב״ ה אמנם לשרש לעקב לבנלל על המע7-7 - התורה, אל אל7 זה דל.

 לללא ברכה מילחדה זו של הקב״ה לאברהם שיהיה כאיל7 , מה אילן זר! הכלבלהלל
 עלברלה בירושה לנסלעלתיל, א9 אברהם ילרלש אה הכלנרהלל לזרעו אהרלל.

 לא נשאר לל לקב״ה ,אלא להלשיב בניל על התירה לכל אלה7 הכלגלה תצאנה
 לפעל מירלשה .אברהם.

 אחרית דבר״. יש ,מקלס ללא ספק להללק על הססקגית שנאמרל בהבנת
 מדרש זה כל רצל,נל הלה להציע דרך בלמלד לכל אחד לבלז באמצעותה

 כראית. הסיב בעי ני י..

***************************************************** 
 * ״ *
* * 
 * ״'. .. אל להל המשל הזה קל^בעלנלך שע״ל המשל הזה %
 * אדם לכלל לעמלד על דברל תלדה. משל למלך שאבד זהב *
 * מביתו אל מרגלית סובה, לא עי׳י־ פתילה כאלסר הלא *
 * מלצא אותה?./•• כך המשל הזה לא יהיה קל בעיניך *
 * שעי׳ ל המשל אדם עלמד על דברי תדדה.״ *
 * ״ ׳•״ . •*
 * שהש״ר פ׳׳א ח׳ *
* * 
* * 
******************** 

 במשל זה בהחלס 'להכ7 שלש מגמה למשיך אה לב ׳העם. השומע
 ללכ7 נתלספל פרטלם רבלם. לא״כ לש לפנלבל שכל סלב לזקנלס

 ואף שחוק לנערלם.

 *הערה־.
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 חללם ברנד

 ״בררך שבתר בתם רבנזשנתם״

 'ר' עקיבא אלמך:. ״לאלה המשפטים..." למה נאמר? לפל שהלא אומר
 "דבר אל בני ישראל לאמרה אליהם״ אל7 לל אלא פעם אחה, מניך שישנה

 לישלש ללרבע עד שללמדל? תלמיד ללמד; "ללמדה אה בני ישראל״ (דברלם
 לא, לט). לכלל למדלז ללא שיניך? הלמלד ללמד: "שלמה בפיהם״ (שם).

 יכול שלניז ללא ירדעין? תלמלד ללמד: "לאלה המשפטים אשר תשים לפניהם"
 (שמית בא,א) ערכם לפניהם בשולהך עריך, בעניך שנאמר: "אתה הראית לדעה"

 (דברים ב, לה).' (מכללתא נזלקלז פ״א).

 משימה קשה זל עמדה בפני עלרכל המשניות. הלה עללהם לקמץ במילים
 כל ׳לעללס ישנה אדם לתלמידו דרך קערה׳ (פסחים ג:) לבכל זאת לבליל

 במשנללת מידע רב. כמל כ7 יש עלרך לנסהז בעלרה נלחה לזכירה. על רבי -
 עלךך המשנה - אלמד הרמב״ס שיהיה עח לשל7 למלפלג מכל אדם בלשל7 הקלדש׳ 1

 ׳להלל דברלל במשנה דבר קער הבילל ענינים רבים...׳2.

 דרכמה לכך, נראה במשנת ארבעת השלמרלם (בבא מעלעא פ״ז סייח):
-ארבעה שלמרלם ה7: שלמר חלנם להשלאל נלשא שכר להשלכר. שלמר הלנס
 נשבע על הכל, להשלאל משלם את הכל, לנלשא שכר להשלכר נשבעלס על השבלרה

 ועל השבויה לעל המתה, למשלמים את האבידה לאת הגנלבה׳ .

 כדי לעמלד על ריסס ל 7 בסגנונה של המשנה עלינו לפעול כשתל דרכים.
 האחת - נתיה המשנה לגופה; להשנית - השללאת המשנה למקלרלה־אחרים

 המגבילים לה. נפהח בחשל לאה לפסלקלס בתלרה העלסקיס בארבעת השימרים.
 (שמית בב, י-יד)

 "כל יה7 איש אל רעה ל כסף אל כלים לשמיר..."
 ״כי למ7 אלש אל רעה ל חמלר אל שלד אל שה לכל בהמה לשמור..."

 "לכל לשאל אלש מעם דעהל..."
 "אס שכלר הלא...״

 הפרשה הראשלנה עלםקת כשלמד חינם, (ההלדה׳ רומזת לנל זאת בדברה על
 שמירת כסף אל כליס, דברלם שבדרך כלל נשמרים בחינם. במר בך דינל של

 שלמר זה קל יותר מדיני של השומר בפרשה השניה.)

 השניה בשלמר שכר, (פה ניתנים לשמירה בהמלת הדלרשלה טיפלל למהללת
 טורח, וע״כ נשמרלה בשכר. כמל כ7 חמלר דינל מלי7 השלמר בפרשה הקלדמת,

 בנ״ל.)

 הפרשה השלישיה עלסקה בשואל, והאחרונה בשובר,׳ ואם בך סדר השומרים
 בתורה: שומר חינם, שלמר שכר, שלאל לשלכר. הארבעה מהחלקים לשני סלנים:

 1. הקדמת הרמב״ס למשנה,מהדורת רמב״ם לעם עמוד כט
 2. הקדמת הרמב״ס למשנה ,מהדורת רמב״ם לעס עמלד סב
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 שומרי חחינם רחשבר מחבלים חפצים לשמירה; דאלצד השואל רהשרבר נחשבים
 בשומרים, עקב קבלה חפץ לשימוש.

 שלנה הלא סדר השלמריס במענה: ׳שומר חינם והשואל נושא שבר והשובר׳,
 לאף חללקהם שלנה. שלמר חלנם _להשלאל נלשא שכר .להשלכר. חצלקה זל

 יצרה המשנה בעזרת יו' החלבלר, שהרי אס הלהה זל רשלמה אחה הלה עלי המשנה
 לכהלב 'ל׳ החלבלר בשלשה השלמרלם האחרלניס, אל רק באהרוך. אך בצורה זר

 חלקה המשנה את השלמרלם לשתל קבלעלת ברורות. יתר על בך בה יספת ׳'ת׳
 הלדלעה אחדל יל׳ החיבור, חתלחסה המשנה לחללקה התלרה בעלרה זיל:

 כך חללקה לנל המשנה חללקח חדשה הלך נדל מסלרה על חללקה התלרה,
 לנכך עלינה, כל ערפה שני- שלמרלם אשר לכאלרח שלנלס בדלנם למרלחקלם זה

 מזה, אך לש ביניהם למליץ מסליס.

שלמר ההל גס להשלאצ, אשר בשנלהם  חללקה זו של המשנה מבדילה נלז :
 עד אחד נהנה בחינם, צבי7 נלשא שכר להשדנר אשד בהם, העד הנהנה משצם שכר

 עבלר הנאהל.

 הבדלה זו עוזרת בהבנת טעמם של דיני השומרים. אצל שומר החינם
 והשואל, הנהנה - נהנה' בחינם למשלם כך דינם הלא קלעלני; שומר חינם נשבע

 על הכל, שהדי עשה עלבה לשמר בהלנם-, לאילל השלאצ משצם את הבל, .מפני
7 שני אלל עלמדים שני השלמרלס האחרים - נלשא השכר  שהשתמש בחלנס. בי
 והשובר - אשר מצד אחד נהנים ומצד שני נותנים תמורה להנאה זל, לעל כז

 דלנם הלא שנשבעלם על אלנס למשלמלס את האבירה והגניבה. נסכם דברים
 אל ל נסבלה.

 הל לקת התלרה

 משתמשים

 לחש לאל

 שלמרלם

 חל נס: שלמר׳ חל נס

 נלשא שכר להשלכר

 משלם את הכל

 !לקמ המשנה:

 נשנע על הכל

 שכר:

 דל ניס:

 נשבעלס - על השב לרה לעל
 השברלה לעל המתה

 משלמים - את הגניבה לאת
 האבי דה
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 בעורה זד של סידור השרמרים, קדערה המשנה, שהדל לא הלתה צריכה
 לפרט בנפרד דיני שומר השכר והשוכר, לדבר זה מקל על הלומדים ע״פ,
 מסיבה זו גם הושמטו מהמשנה כמה דינים פרטיים שצ השומרים, אשר היד
 מסרבצים אה לשדך המשנה, כגל7 ששומר חינם חייב בפשיעה, ששואצ פטור

 אס בעצי ל עמל ,וכדו׳ .

 דיץ נוסף לימדה אלתנל המשנה על ידי שינלי מילה אחת, והיא,
 שכתבה ׳נושא שכר׳ במקום ׳שומר שכר׳ וזאת צצמדנו שאפילל אינל שומר אלא
 סרםדר, שמקבל דבר למלכרו כדי להרוויח עליו, ואס לא מכר, הליב צהחזירו

 דינו כשרמר שכר. (תפארת ישראלי)

 בעירך נוסף במשנה נגלה, כי היא כתובה בעורה שירית.

 והשדאל

 והשוכר

 נשבע על הכל

 משלם את הכל

 על השבורה ועל השבויה ועל המתה

 את האבידה ואה הגניבה".

 ״ארבעה שומרים הם: שומר חינם

 נושא שכר

 שומר חינם

 והשואל

 דנרשא שכר והשוכר: נשבעים

 ומשלמים

 וגם דבר זה מסייע מאוד לזכירתה של המשנה ע״פ.

 "רב הונא אמר־• ־׳אי7 כל הגלריות הללו מתכנסות
 אלא בזכדת משנידת׳ ,

 מאל טעמא? יבם כי יתנו (=ישנר) .בגרים עתה אקבעס׳
 (הרשע ה,י)״.

 (וי?״ר פ׳־ז ג)



 הרב עזרי ה נרז ל7

 בדר החל לב של הדלקה נר חנלכה

 לשנס שני סלגל מעללה עשה: מעלה שאפשר לעשותך על לדי שללה, למעלה
 שאי אפשר לעשלהז על ידי שלילח. חל לקה זל נלגעה לםלגללת נלסהה נרבה

 המעלה; שהי עלרלת של ברכה המעלה ר»7 , ב״ ל" אל בי׳על״ . לדעה .הרבה ראשלנימ
 מעלה שאפשר לעשלהה על לדי שליח מברך נ״על", למעלה שאי אפשרי לעשלתה על

 לדי שללה מברך ב״ יל״.

 .להנה לש לעייך במעלה נר הנלכד! האס אפשר לעשלהה על לדי שללח אל
 לא. מבלאר בשבת ,דף כג. שאנםנאל ללעא בהדלקת בעל הבלה על לדל השההפלה
 בפרלעה, ללש ללמלד סך77 זה שמעלה.זל מתקללמת ע״ל שללח. בחלדלשל הר״7

 לפסחים דף ז. הקשה מ'דלע מיברכלס "להדליק״ ללא "על הדלקה" ככל מעלה
 שאפשר ־לעש לתה על לדי שללה. לז״ל הלרלעל: ״לאלכא למלמד דכ־יל7 דאמרלנז
 דערלך לאשתתלפי בפרדסי כיל7 שאינל ללעא אלא בשל עעמל הרי אי7 מעלה זל

 יכללה להתקיים .על לדל אחר", עכ״ל הר״7. משמע מדברלל שאיז שללחלת
 במעלת נ״ח, אלא שלש די7 מילהד שע״י השתתפלת בפרלסה הדלקת ביעה" ב
 מעסרפת אליל. .לעריך ביאלר בגדר די7 זה־ לעי-יז בחלדלשל הרמב״ז

 לפסחים, שם, שגם .הרמב״ך הקשה קלשייא זל מלשל7 הברכה "להדליק נר 'חנלכה״ ,
 להירץ^״שאגי התם שההדלקה מעלה עעמה היא שעלשה מערה״. ללשל7 חרמב״ז

 םתלמה .

 נלעני״ד שלפי אלתם הראשדגים הנ״ל דחסדברלס שאי7 שליחלת למערה
 הדלקת _ג״,ח יש הגדרה\חדשה. לחלבה נייח. כשהגמ׳ א למרת בשבתי דף נא:

 ״מעלת חנוכה נר איש לביתר״, איך הפירוש שהדלקה המדליק מהיחסה לכל
 אחד מבני הבית, מדל7 שללחל של אדם כמלהל, אלא שלש הדלקה אחת של הבלה.

 הדלקת ה״בית״ הלא כעי7 מעלת ה״עלבלר", דאי7 לכל ב7־בית קללס הדלקה
 בתדרת יחיד, אלא המעלה היא שתהיה בכל בלה לבלה הדלקת נר חנלכה. חדל7
 שאנםנאל יל,עא בהדלקת נעה" נ אלנל מבלסס על שללחלה, שהדל מדיז שללחרת

 אי7 עלרך בהשתתפלת בפרלטה. אלא נתחדש כא.7 דל7 שאכםנאל, עייל השתתפלת
 בפרוטה הופך להיות אחד מבני הבית ויוצא לדל חלבהל עייל הדלקה הבית.

 למה שכתבל הראשלניס על פל סלגללת הגמ׳ בדף כג., שאכסנאל שהדללקל עליו
 ננלתר אל״נד .:עריך להדליק במקלם שנתארח בל׳ אי7 הפירלש שהלא יעא לדי

 חלבתל מדי7 ״שללחל של אדס כמלתל״, אלא מכללז שהלתה הדלקה הבלת בנלתל,
 להרי ,הלא אחד מנני אלתל נלת, שלב אי7 עללל חללב הדלקה, לאף שלא ראה

 ההדל?ה בביתו.

 אולם מלשרך הךא״ש" לפסחים דף ז. משמע שיש שליחות בנר חנוכה.
 ז״ל: ״ללהדיליק נר של ח״נ ל כה אע״ג ראפשר לעשות על ידי שליה, אלרחא
 רמילתא הלא. שכל אדם מדלי? נניתל מפני חניבלת הנס". משמע שלולי

 ה״אלךתא" דמילתא״ היתה נלםחה הנדכה ב״על״.

 גם מדברי הב״ח בסדף סלמ7 תרע״ל משמע שיש שללהלה בהדלקת נ״ח,
 לדלא נהראשלגלס שהבינו .לעיל. לז״ל הב״ה: ״מעאהי בהגה"ה: אדם שהדליק
 נר חגלכה יכדל. להדליק לאשה ולברך וכגוך שעומדת אעלל נשעה הנדכה, אנל

 נעניז .אחר נראה למהר״ח שאל7 לברך".
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 עריך בלאלר מדלע הלא מעריך שהמשלח לעמיד על יד השליח בשעת
 הברכה. אך לש לעללז בהמשך דבדל ה״הגה״ה" שאי7 זה בלל, בבל מעלה
 שנעשיה ע׳׳י שליח, שאין לשליח לברך בלא המשלח. זה לשי7 ההגה"ה ג

 ״ינראה לי דיקא דבר המדטל על גרף האדס ללא דבר הבהחייב ברכה, לראללה
 מחלה לתרלמה שהשליח מבךך בלא המשלח.״ חלרקה זי בין ״דבר המרטל על

 גרף האדם״ לבל7 "דבר הנתחייב", טעונה הסבר.

 לנראה לבאר לסוד דברל ההגה״ה, שלש חלללק ביך שלי חרת של בל
 התלרה כללה, כגל7 גלטלן , קידלשלן, לקנלנים, לבלן שללחלת. במעלת.
 בשליחלת של כל ההלרה כללה המשלח הלא בעלים בכל מה שנרגע ליצירת

 החללה, לחללה זל חלה מכלחל למדעהל. ההלכה של "שלרהר של אדם כמלהל"
 מחדשת" שאדם לכלל להעבלר אה כרחר לשליח, למעתה הלפך השללח להללה
 בעללם במה שנוגע ללעללת ההללה. לאחר מלנללי, נחשב השללח לעלשה

 המעשה. מלשג זה לא שייך לגביי מעלות, משלם שאי7 המעלה כרלכה בילעלרת
 חללה. כמעללת, המשלח תמיד גחשב לעושה המעשה. למרות שמעד המעיאלה

 השליח עלעל, מעד הד י 7 המשלח הלא עלשה המעשה. מקור למושג זה של
 שללחלת, יש למעלא בשליחלת האשה בקבלת גלטה, שהרי אי7 לאשה בעלות אל

 כלח הלכתל בנתלנת הגט־, בשליחות ז ל נתחדשה הלכה של "שליחו של אדם
 בידל", למעשה השליח יהיא״ היא 'מעשה המשלח. אלן שליחות זו פועלת

 במעלת. הנעשלת בגרפר של אדם, כגרך הנחת תפיליך אל ישיבה בסלכה, אבל
 באלהן מעללה שאיגן מעלןת שנגלפל, ישגה הלכה חדשה של שלירולת, אבל

 כאמרר אין השליח גהשב כיערשה המעשה.

 לכן סלבר ההגה"ה שאלן השליח יכרל לברך על מעשה המערה, שהרי
 אלן מעשה זח מתיהם אליל כלל, לדק המשלח, עלשה המעשה, לכלל לברך.

 ממללא עריך שהמשלח לעמלד על יד השליח, ישמע את בדכתר, ללעא בברכתר
 מדלן שלמע כעדגה. איד העלרך, שהמשלח לעמלד שם, דין מעד עעם עשללה

 המעלה, אלא דלן הלא בברכה, שתהיה ברכה זל מתלחסת לעשללת המעלה;
 ללעלשה המעלה.

 כל. זח הלא דלקא בגלגע למעלה" המלטלה על האדם, ללא למעלה "על
 דבר הגתחללב״ כגלן הפרשת חלה לתללסה, שבםילג האחרלן מברך חשללח

 אף שלא בפנל המשלח. הסלג השגל הרא מעדלת שחלבתן הלא להחלל הללת-שס
 •בחפץ מסל דיס. בתר ל מה המעלה. הלא מעשה "הפרשה, קרי יצירת חללת תר ל מה,
 לההלרה חללבה אה בעל התבלאה בהפרשה זל. על לדל שליהלת, השליח הלפך
 להילת בעללם על ההפרשה, רמעהה, מעשה זה של השללח .הוא, רעל בך יכרל

 השליח לברך אפללר שלא בפנל המשלח שהרי על המעשה עעמד הלא מברך.

-לפל הדעלת.הנ״ל שלש שללחלת בנר הנדכה נדסחה הברכה עריכה להירת
 ב״על", לעיין בדברי הב״ח הנ״ל שהביא דעלת שלש לבדך ״על מעלה הדלקת
 נר חנלכח״. ברכה ב״ל" .משמעלתה ברכה על חי לב המעלה, לבמעלה הנעשית

 על לדל שללח אל אפשל לכלך על החל לב, שהלל אל ל הל לב זה מהלחם אל
 השליח בלל. ברכה ב״על" הלא ברכה על מעשה המעלה לקללמח, לאלל שללכלס

 גם במעלה הנעשית על ירי שליה.

 לפי הדערת הםדברדת שיש שליחרת בנר הנלכה, מדלע לש עלרך לדלן
 ״נר איש לביתו״, רמדדע אכםנאי עליל להשתתף בפרדסה? נראה לדמר

 שמכידן ששליחדת במעדרת שלנה משליחלה הגילה כנ״ל, יש עדךך לערף את
 מעשה השליח למשלח בכדי לההשיב את המשלח לעדשה המעשה. בהדלקת נ״ח
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 נוצר צירוף זה על לדל הערבדא שלש למשלח בעלות ממוניה בער עצמו. על
 לדל השההפוה בפרוטה, בעל הבלה מקגה צאבסגאל הצק בנר. הדל7 של גר
 אלש ובלהו הוא מכלו7 שבעל הבלה דואג לכצ צורכי בגל הבלה, ואז גר
 התנובה שהדליק הלא ממלך שצ בני הבלה, וכוצס שוהפיס בגר. ואע״פ

 שפשוט שמדליקים ולוצאלס בנר שאינל שלל, היינו דוקא במדליק בעצמל,
 אבל כשאהר מדליק עבלרל צריך שיקנה חלק בבעללת הנר, לדק אז נחשב הלא

 למדליק.

 צפי התפיסה האחרונה אי7 חובת נ״ח חובה הבית, אצא חובה המוטלת
 על כל אחד ואחד מבני הבית, אלא שהמדליק עושה הדלקה המתיחםת צכצ

 אחד, וכל בז־בית נחשב מדללק, ומה שכתוב בברייתא שבת כא•. ״והמהדרלז
 נך לכל אחד ואחד״, ופירש הרס״;* (סל׳ תרע״א, סק״ב) שכל אחד ואחד מבני

 הבלה מדללק לעצמו, נראה לומר, שתונת המהדרין היא להתייחס לחלבה
 ההדלקה כמצוה שבגופו, ולא לצאת ע"ל הדלקה אחר.

 הבנה אהרת לדברי הב״'ח מצאנל נ״לד אפרלם" סלף סלמ7 תל״ ב, וז״ל:
7 הל בא שהמצלה מלטלה על גוף האדם  "רעייך בב״ח סל׳ תדע״ו מש"ב לחלק בל
7 המדליק בשביל אחר מברך. משא״כ היאך שהלא  כגל7 הדלקה נר חנוכה, אל

 דבר המתהייב ברכה כגי7 הפרשת תרומות למעשרלת-, ונראה, שהחילוק הלא
 עפ״ל מ״ש התלם׳ רל״ד בקלדלשלץ, דלבך לא מהנל שליחוה באומר להכירו

 הנח תפילך עבללל אל שב בסוכה עבלרל, לפל שהמעלה מלטלת עצ גוף האדס
 ע״ש. ללפ״ז גס בהדלקת נייח מה שמדללק לל חבלרל איז זה מהלרת שללחלה

 רק שעלקר המצלה המלסלה על האדם כך הלא, שללדלק בבלהל נ״ח-, לאלז
7 ע״י עצמל אל ע״י אחר ... רא״כ כירך שאיך הסדללק שם שליח  חלללק בל

7 לל לברך כלל7 שאל7 מצלח זל מלטלה עללל משא״כ כשהסעלה  עליל, שלב אל
 מלעצת על גרף הדבר, כנלז ־. הפרשת הרלמלה ׳למעשרלה שזה נעשה שליח לתרלס

 לשללחל של אדם כמלהל לה״ל כבעה״ב עצמל לשפיר מברך ..." ע״ש בלשלץ
 יד אפרים.

 לפל 'הבנה בעל ה״לד אפרים" אי7 חלבה בעצם מעעה ההדלקה, ללכ7 אל7
 גא7 תלרת שללחלת צהפלך את המשצח צמדצלק. החלבה הלא שילדלק בבלתל

7 נייח שהדללקל חרש שלטה לקט7,  נר חנוכה. לדברלל, יש לעייך נדל
 שהגמ׳ אוסרת בשבה דף כג. שלא עשו ולא כלום, וכ7 שאר הפסולים מטעם

 ״הדלקה עלשה מצלח", כ גיל 7 הדלי? בפנים והוציא לחוץ (עייך בסימך תרע״ה׳)
 הרי בכל אלו בעל הבית דאג לכך, שיהיה לל נר דלילק בניתי, למה בכך אם

 ההדלקה פסללה? נראה ללמד לפי הגדרת ה״יד אפרים" שחלבה נ״ח היא ללצלר
 חפצא של נר חנלכה, להדיניס של ״הדלקה ע לשה מעלה" אינם מעד מעשה

 הדלקח אלא מצד חחפצא של הנר. רק גברא שיש לגבליל קילס מעלה נ״ח מסלגצ
 ציצלר חפצא של נייח. לכבד" •בתהילה הלליהל חייב הנר לחילה ״נר חנוכה״,

 ראיך ״נר חנלכה" אלא בחלץ.

 הנה שיטה הגר״א (ריש סלמז תרע״ב) הלא, שמדליקים נייח בהחילה
 השקיעה. שמעתי ממל״ר הגרי״ד סוצובייצ׳יק נר״ל שאע״פ שעיקר מצלה נ"ח
 הלא בלילה, מ"מ׳ מצרה להקדים את- ההדלקה. מקור צשיסה הגר״א הוא במסכת
 סרפדים, פ״כ, ה"די: "מצרת 'הדלקתו משקיעת החמה עד שיכלה רגל מך השל.קי.
 ואע״פ שאיך ראייה' לדבר זכר לדבר- "״-לא ימיש עמוד ר׳ענ7 יומם ועמוד האש
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 לילה...".־ לעילז רש״ל שנה דף׳ כג: ד״ה עמיד תענך.: "שהלה עמיד האש
 נא קידם שישקע עמיד הענ7", כלימל שלעני שעמוד הענן עזנ ננר הקדלס

 עמיד האש לבוא.

 יהקשה מי״ד איך מדליקים נהחללה השקיעה של כ" ה נמלי/. הדי עדלדן
 לא הגיע לילה, וערם הגיעה שעה ההליב? יעיד, כיעד מדליקים בהחללה
 השקיעה של ליל ג׳ (למשלי), הרי עז״ייז יים נ׳ של חניכה היא, והחיוב.

 של אלהה הדלקה ערס חל. לתירץ מי״ר שלפי הגאיז אי7 המעיה להדליק גר
שישמש כגק חגיכה כשיגיע זמז ההניכה.  נחג יכה, אלא לחדליק גר :

 נראה שהגדרת החיוב של נייח היא. לא ההדלקה עעמה, אלא עשייה הפעא
 של נר חניכה. לשנס הנאלם מסלללמלם. בהללללה נר חגוכה, כגיז גברא בר-

 חלדבא, מקים ההדלקה, דלנלם בנר׳, ,אך זמ7 החלוב אלני תנאל בחפעא של נייח.
 אמנם המדללק לא קללם את .מעליתי עד הלללה, אבל אה העשללה המועלה.

 עללל, הלא כבר בלעע.

 לפל הגדרה ה״לד אפרלם״ אי7 הפלרוש של "נר אלש וכלהו" שהדלקה
 המדללק מתלחסה לכל אחד מנגל-הבלת להחשלבס כ״מדללקלם״.-, הפלרוש' הלא

 שהבע־^לק מדללק עבלדם, לדל בכך, בכדל שכל אהד לעא לדל הלבהל ביצירת.
 נר חחנלכה. לערלך נלאלר, מדלע נאמרה הלכה שדלקא נני-הבלת ילעאים

 על לדל הדלקה המדליק, ואילו אנשים אחרים שאינם ננל-הנלת, כגל7
 אכסנאל, אלנס ללעאלם לדל הלכתם עייל הדלקתי? יהדי אף. בלא השתתפות

 בפריסה לש כאז נר דללק נבלת?

 נלמ7 להסבלר הלכה זי בשנל אופנים:

 (א) כיי7 שהמדליק מדליק לעלרך עעמל, דהיינו, לעאת לדל חלבתל
 האישית, אי אפשר לראות אה הדלקתו כהדלקה עבלר חבירל שעי ויה עליי..

 בכדי שאדם יחשב כגורם הוויית נ״ה, עריך שתהיה הדלקה מיוחדת עבורו.
 הדי7 של ״נר איש וביתו" הופך את הדלקת המדליק להדלקה עבור בני-הבית,
 ונחשב כאילו כל נז־בית גרם שיודלק נר הנוכה. אפסנאי המשתתף בפרוסה

 נועל הלק בעעס ההדלקה ונחשב כאילו גדם, שיהיה נ״ח דליק.

 1ב) החיוב של נר חנוכה הוא שיהיה נך דלוק בביתו ואיבו ידעא
 ,ל״ח, בנר חנוכה הדלוק בביתו של אחר. אכםנאי שכעת נמעא מחוץ לניתו
 הללב להשתתף בפריסה, ועייל כך נחשב כאחד מבנל-הבלת, וכלת זה נחשב.

 ככלתו לגבל מעוות נייח.
 ז

 מעוה נ״ח א״א לקיים בלא בלה. בםוגללה ״הרואה :נר חנוכה ערלך
 לברך" (שכה דף בג.) מבאר רש״י שמדובר במי שלא הדליק בבלתו עדלי7, אי־
 במל שאינו עתיד להדליק באותו לילה, בגרך המהלך בספינה. רש״ל סובר

 שספלנה אלננה בלה לגבל נר חנוכה, ולכז המהלך בספלנה אלנל לכול לקללם
 מעווה נר חנוכה, וממילא יש לו לברך על ראללת נרו של אחר. אך לש
 להסתפק .אס עךלך שיהלה בלתו דוקא. נראה לומר, ששאלה זו הלא יסוד

 מחלוקה הפוסקים בעני7 ההדלקה כבלת הכנסת. לש פוסקלם שכתבו ,
 שמדליקלס נר חנוכה בבלה הכנסה כדל להועלא אה מל שאלנו בקל או מל

 שאיז לו שמ7 להדליק (על׳ ב״ל םימ7 תרע״א׳). אולם הרלב£"ש (הובא כרמ׳׳א,
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 סל׳ תרע״א, ס?"ז) כתב, שאיך אדם לוצא ידי חלבתי בהדלקה של בית
 הכנסת, מצלה הנדכה׳. בד אלש לביתל.

 נלה7 לעמלד על ההבדלים בל7 שני ההסברים הנ״ל במקרלם הבאים;
 [א) אם בעל הכלת לוסלף נר ללדליקל עבלר האכסנאל, ללא השתתפות האכסנאי
 בפרוטה; (ב) אס האכםנאל לדללק נר שלל, בבלתל של בעל הבית. לסל ההסבר
 הראשוך, בשני מקרים אלד האכםנאי יצא ידי חובתו, שהרי הוא גרם ליצירת
 נר חבובה. לפי ההסבר השני איך האכסבאי יוצא ידי חובתו בידך שהדלקה
7 הלא נחשב לבז-ביה, בבדי  זד אינה בביתו, ובל עוד לא השתתף בפרוסה אי

 שנאמר שהדלי? בביהד.

 לאלר ספק זה - אם בלהל הלא תנאל בקידס מעדת נייח, יש לפרש את
 הגמ׳ בשבת דף בג.: "אמר רב ששת אבסנאי חייב בנר הנדבה״. דברל רב

 ששת תמלהים: לא מעאנל בשלם מעלה שנצטרך לחדש שאכסנאי חילב בה, למה
 היהה ההל״א לללל רב ששת? כלהב הר״7: ״דלא תלמא די7 נר הנדכה כדיז

 מזוזה, דבל מי שאיך לל בלה פסלר מ7 המזלזה״. רב ששה משמלענל שאי7
 חבלת מחללב בנייח, אלא חלבת נייח חלה על האדם, לאכםנאל חייב בנייח

 למרות שאיך לו בית. ואיך הלא מקיים את חובתו? על זה אלמד רב זידא
 בהמשך הגמ' שצריך להשתתף בפרדסה. אפשר להביז את רב זירא בשני

 אלפנלם: (אי) אי7 מעלה להדליק בביהל דדקא, להשתהפלה בפרדסה הלא דיך
 מצד יצירת הנייח, בדי לייחסה לאבסנאי; (ב) החילב הלא להדליק בבלתל,

 דע״ל השתתפדה בפרדסה לש לאכסנאל בלה המאפשר לל לקלים את חובתו
 להדליק בכלתד.

 בעל ה״יד אפרים" הביז אחרת את דברי הב״ח שבששליח מדלי? עריך
 שלעמדד המשלח על לדד בשעה הברכה. לפל הבנתו תמיד ברכת׳המצדה

 מתל חסת "לחיל ל ב לא9 במעלה הנעשית עייל שליח, כנל7 הפרשת חלה להרדמה,
 יבול השליח לברך על החיוב החל על החפץ להיות מלפרש. אללס בנר הנדכה
 שאלז תודת שליחלה, להמדליק אינל עומד־ במקלמל של "המשלח" ביחס להיוב,

 הרי לא שללך שהלא לברך על מעלת נר חנלכה. לכ־ז הברכה חייבת להילת
 ברכת המחלייב עעמל שמברך' בשעה שאחר ילער ענלרל הפעא של נר הנלכה.

 * דברל -הרמב־״ז הסתומים• זכל להתבאר ע״ל תלמידו ר׳ דלד בר ראלבז
 בלנפיד בחלדלשלל על מסכה פםחלס לכך לשלנל:

 "... ויש לומר שמצות נר חנוכה לדאל ׳אינה על לדי שללח. שאס קנה
 אדם פהלללת לשמנים להדליק בשבלל חבלדל ודאי לא עשה בלום ואינו

 ראלי לברך כלל, אלא כמי שהניח תפילך ונתעטף בציצית בשביל חבלרל,
 אבל אחר .שהכי7 בעל הבלה בביהו השמנים להפתלללה יכלל אחר שיברך

 במקלמו והוא שומע ויועא ידל ברכה. שהברכה על עיקר ההדלקה הלא,
 רועה לומד התקנת השמז והפתילות, שההדלקה בשמז' דפתילדת של חבירל

 אינה בלום, ומעתה כשזה מדלי? ומברך להוציא לזה שהוא שומע הוא עושה.
 שאף בתפיליך וציצית בך הוא הדיך שיעשה הלא המצלה וחבלרו לברך לו

 להוציאו ידי ברכה, שבל הברכות כולך אע״פ שיצא מוציא, חוץ מברכת
 הפלרות..." עכ״ל. ואע״פ שאולל סברא זו קשה, כך נאמר. ונלע״ד שבך

 גס הסבר דברל הב״ח בשם ההגה״ה.

 (הערת העורך,)



 דרלר לנר

 טבלת עזר לתרלדרת עם לשראל
 מיציאת מצרים עד חתימת המשנה

 טבלה זר מסבמת ךמציינת אלשלמ דמאררעלת מרניזללם. הלא־ מתמקדת
 נחמש מאלה לחמשים השנים שנלז ננלז נלה שנל לחתימת המשנה, הקדפה

 המחללקת (נעקנלת הרב עדיך שטיינזלץ בספרו) לשלשה חלקלם עקרללמ -
 תקלנת ״אנשי כנסת הגדולה״ (בה שלטר הפרסים בארץ), תקלנה ה״זלגלה״

 (המקנילה בזמנה לשלטוך יווך ולשלטוך נית השמונאי) לתקלפה ה״תנאלס״
 (בה שלטו הרומאים בארץ).

 חשוב לצייך שהאישיס והמאורעות שובצו ע״פ ״סדר הדורות"
 (לרב יחיאל היילפריך ממינם?), בזמך נל הלתה תחילת פעילותם.

 מחללקת על זמנל של מאלרע השתדלתי לעיי7 ב״העררת״. תחילתל של
 תנועות (צרו?ים, הסירים ומתיוונים) צוינה ננלררר, אל לא סלפ7 ־

 דבר שמטבע הדברים אינו מוהלט.

 תודתי נתונה לכל אלו שעזרו לי בהבנת הטבלה ועריכתה.

 טבלת עזר לתולדות עם ישראל מיציאת םצריס עד חתימת המשנה.
 תאריכים
 יי ילבה״

 מקרא

 סימון פרק זמן בציון
 £נ70 שנה) ארכו (בסוגריים)

 5 הפניה להערות (הערה מסי 5)

 ^אעתו) סימוו "קטר״ בין אישים

ם סימון ל״נשיא הסנהדרין״  כ
 ך ״ אישים שפעלו כאותה

ה 1 פ ו ק ת . J 
 תנועה שפעלה כאותה

 תקופה (מקווקו)
 תקופה של פעילות רכה

 [קו ישר)

 ־ד

 בניו בית ראשון (שלמה)—

 יציאת מצרים

 •(480 שנה)- 1

 (410 שנה)

 תהילת גלות בבל —

 (70 טנה)_.

 '2448 ־

- 2928 

3338• 

340* 
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 ארועים מדיניים עולם הרוח היהודי
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 I רבי יהודה הנשיא
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 ו
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 הער ר ת

. מלכים א, ו. 1 

 2. יו,טא ט.
 J. עליז עבלדה זרה ט.

 4. חכסל אלתה תקיפה, - "הם לפרלס". •עיי ז קלדלשיז ל., ירושלמי שקללס
 פ״ה ה״א לב״הלמלד לכל" (צרב שעילנזלץ) יהללך א׳ פרק שני.

3 'ל בה ״־.ע) נפגש עם שמעלז הצדיק. עצ פגלשתל ראה 4 4 8  5. בשנה זר (
 ללמא סייס.

 6. הראש ל 7 נשיא הסנהדריז ל השג י .אב בית דיך . ;משנה הגיגה בי ,גי׳ ׳)

 7. מקלרם בצרו? וביית וסי תלמידי אנטיגנוס (אדר״נ פייה מייני), "בללסיס״
 עס עליית שלטוך בית. חשמונאי. שמעוך בך שטה מוציא מך הסנהדריך,

 את ראש העדלקלם ותומכיו ומעמיד את עקרל7 "החיים ע״פ שלטוך התורה״.
ב שסיינזלץ - פרק שלישי, מגילת תענית פ״י) ר ה  ;״התלמוד לכל" —

 8. להרחבת הנושא - ״התלמודי לכל" (הרב שטיינזלץ) פרק ג׳ .

 9. ודאה ב״סדר הדורות״ (הרב• היילפריך) אלף רביעי, דייה ״תחי.לת מלכות
 חשמונאים״ (עמי 144.) שהביא דעה שתהילת מלכותם ב-0_359 לבה״ע.

 10. נולד. (״סדר הדורות״ - הרב היילפרייך - אלף רביעי, עמי׳ 151, דייה
 ״ישו הנוצרי") לבםלסה מ״ז. (בדפוסים ישנים) מסופר על אחר מתלמידיו
 של יהלשע ב7 פרחיה שיצא לתרבלת רעה, להלל שםנרן שזה לשל הנלערי אך

 נראה שהיה מסית למדיח אחר בי להלשע ב7 פרחיה חי שני דלרלת לפני
־ אסלס "עץ חיים״, הרב רפאל הלפריך, חל? ד׳, עמי  ישו הנוצרי. (

 213 דייה "יהושע בך פרחיה״). וב״סדר הררררת״ (הרב חיילפריך) אלף
) גס הביא דעות אלו. 1 4  רביעי דייה "יהושע בך פרהיה״ (עמי 4

 11. הראשל7 נשיא להשנל אב״ ד - בדעה חבמלם. לר׳׳מ סבר: שבייש - אב״ד
 וריב״ט - נשיא. (חגיגה •טז: )

 12. אחלה שמעוך בך שטח. מלכה אחרי מות ינאי. (ועייך ה״תלמוד לבל״ -
 הרב שסילנזלץ - פר? שלישי).

 13. ברכלה .סג:
 14. ביוזמתו עוברת הסנהדריך לאחר החורבך ליבנה (והוא מכחך שם כנשיא).

 15. ר״א בז הלרקנלס הוא ״רבי' אליעזר הגדול״ (גירושיך לס.) גיסו של
 ״רבך גמליאל דיבנה"

 16. שנתמך ע״י רבם -ונכשל.

 17. רבי עקיבא מלמד תורה ברבים הרף הגזירות ומת על ?ידוש ה׳, אך לא
 לפני השהספי? להעמיד את ידלר הלמידיל הבא.

 18. תלמידי רבי עקיבא. (וראה גם הערה 17).
 19. ?יסר רומא.



 20. ודאה ״סדר הדורות״ (הרב חיילפריך) אלף רבלעל, ד״ה ״חיבור המשנה״
) שהביא דעות נרספרת מתי נהתמה. 1 6  (עמי 2

 21. מעשרת הדוגל מלכות ונהרג בהררבז. ועליז ב״סדר הדורות״ (הרב
) שמדבר 1 5  היילפריך), אלף רביעי, דייה "רבך שמערך השני״ (עמי 7

 על זמנם של עשרה הדוגל מלבות.
 22. ובז בימיהם דבל דוסא בז הרכינס ודבל לשמעאל בז אלישע.

3 לפסה״נ). והוחל במגיז זה מפגישתר של 1 2 3 לבה״ע. ( 4 4  23. שנת 8
 שמעיז הזבד י ק עם אלכסנדר מוקדוז. (עוד על פגישה זו - "סדר

. ( 1 4  הדודות״ - הרב היילפריך - אלף רביעי, דייה שמערך הצדי? - עמי 8
 וראה הערה 5.

 24. וב״סדר הדורות״ (הרב היילפריך), אלף רביעי, ד״ה ״הורדוס״ הביא

3 לבה״ע. 7 3 8 -  דעה שהורדרם החל את מלכוהו 2

3 לבה״ע, מתר חגי זכריה דמלאכל ופסקה נבראה מישראל. 4 4 8 25. 
 (״רעדייך היל משתמשים בבת קרל" - ידמא ט.) רבכוזרי מאמר ג׳ ס״ה -

 40 שנה אחר בניך הבית התמידה הנבואה. (=״סדר הדררדת״, הרב
 היילפריך, אלף רביעי, דייה - ״חגי" עמי 135 ועמי 236 אלתו ד״ה -

 ראה שם שהביא דעה נוספת׳).

 מקורות הטבלה: "התלמיד לבל״ (הרב שטיינדלץ). פרק א׳ במסכה אבות
 עם פירושי רבינו לונה והרמב״ס. "אנ׳נלקללפדלה לחכמי התלמוד

 (הרב מרגלללה). ״סדר הדורות״ (הרב היילפריז ממינסק").
 אטלס "עץ חיים״ (הרב הלפריך) הל? די.


