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 בפתח העלון

 כתב הרמב״ם (הלי תפילה פייה ה״א): "תפילת הציבור נשמעת תמיד לאפללל
 היל הוטאלס אי7 הקדוש ברלל הלא מיאס בתפילתך של רבים. לפלכל עריך אדם
 לשתף עזנמל עם הזנבלר, ללא יתפלל ביהיד בל דמך שיבול להתפלל עם העיבוד״.
 ומביא מ ו״ ר הרב רבינלביץ שצי ט״ א ב״יד פשוטה״ 'את הגמרא במנהות (בז ע,״ א)

 "ארבע'מיינים״שבצוצב ישנים מהם עושים פירות ושביס אי7י עושים. העושים פלדות
 יהיו ,זקל׳זלס, צשאינם עושים פירות לשאינס עושים פירות'יהיו. זקוקלס צעושים
 פלדלת. ואי7" אדם ילצא ידי הונתו :בהם עד שיהיו כולם באבודה אחת ;צדיקים
 .לרשעים דלמלם לעושים .ואינם עושים פלדלת - רש״י) שנאמר: ׳הבונה מעצותיו

 ואגדתו' יעל ארץ יסדה״ T לואיס •אנו שאיך עם ישראל שצם יאי7 -תפילתל מתקבצת
" r לכל גלנלל. ־־  אלא אם מצרף :'את ־כל הצבלר י

 » _״ הי־.!
את התפלגות הסיעות להלסר הרצי7 של כל הצדדלס לקבל  כאשר׳ ראה הרב קוק 1

 את הצד שכנגד, כתיב (מאמךי^הראי״ה א' "מסע-המחינות"): "ההבלטה של שני השטות
 הללו ; ה׳הדדי׳" וה׳הפשי׳) וההסכמה הדמללנלת המקשרת, את האישים הפרטים -

 שכל אהד מהם יתאמר לומר: אני הנני ממחנה זה^יהשנל 'אומר*גס הוא: אני הנני
̂אחד. ואהד הוא ,מרוצה מעמדתו,' - "הרי הוא״יסותם את הדרל של.  טמחבה זה, וכל 

 התיקוז ושל ההשתלמות ימשני הצדדיים... ׳זהו העיכוב האחד. לעלד עיכוב שני,
 מה שהוא איננו קל מ7 הראשו7, כמו קיר ברזצ עלמד לפנינו ני7 מחנה למהנה,

 וההארה הכלללת ממישור האחדות^האלוקלת. הקדושה המלברהת להיות שורה על ישראל
טעינינל, והננו סמששלםיכעלדלם^באפללה.  הגלי .כל^לל, הריי,היא־ כמל מתעלמת;

 אי7 לנו עצה'אהדת, אמנם,כי .אס להסיר. .•את שמות הבעלים. הללל ימעל מהנלתיגל״.
: ״ ברור לי, ( 5 2  הוסיף .הרב וכתב ("מאמרי" הראי״ ה ,ביי:הליפת מכתבים עמי' 3

 בהברה ברורה, ובאמונה שלמה, שגס מתול^הסיעות הםותרות^זו את־ זו, יבנה על
 לדל עצת ה׳ גואל ישראל בניד עדי עדי שממנו 'תיוסד'גאולתינו השלמה". י שמא
 נשאל מה תפקלדל של החול בעם והרי עמנו עם קדלש? עונה הרב־ קוק ;מאמרל

 הראל״ה ב׳ "דרל תשובה",): "... אומנם ההול הוא מוכשר להלות משמש את הקודש,
 מחזקו ומאמצו, עושה• לל כלבבללת• ומבססו בחללם המעשללם״.

i! ־ ״ - ־"־ ־־ ״ י <־ ־׳ ־ • • • . 

 אנו נמצאים, בימי הדי7 והרחמים. .בימים אילו עלינו׳ לזכור׳ שתפילת
 הרבים היא-הנשמעת. "רק כאשר ישנה נכונות לקבל'מכל- אהד־ את הטוב שבו ולחיות

 בשללם עם כל אדם מישראל, תהיה כנסתיישראל שלמה 1"במובנה המלא.

 יהי רצל7, שיסע ה׳ בנל אהבה לאהוד! לשלום ורעות ויקנל נדהמים וברצו/
r .את תפילתנו 

 י ־ ז
- יי ... י זי.

 העורכים
, י - ו

i ^ r ז , ז v י יי ־-

״ . אלוךיבך-דוד £ ינלז איל ר ואי  . י, י

 י׳• ״

 •* י ״ י - :
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 ראש הישיבה
 הרב נחום אליעזר רבינוביץ שליטייא

 דברל כרכה

 ־ מ

 אמרו העמיס בשמלת רבה ;סדר דאתה תצרה): י
 משל .לפקח •לסומא ,שהיד מהלכי ז. אמר הפקח לסומא, בלא >(לאני

 סוסכל./ והיה הסומא מהלל. ביל7 שנכנסו לבית אמר הפקח
 .לסלמא, ׳נא לה7־,לק לי את הנר ,והאיר לי, שלא תהא מחזיקי לי

^ t , .;סובה שלולתיל, לכל .אמרתי לך שתאיו, 
 כל הפקח זה הקב״ ה, שנאמר ״כיי יי 'עיניו' מש למעל ת בכל הארץ״;,;

 והסומא אלו ישראל שנאמר ״נ גששה כעורים קיר ליכאיז". עי ניס
 נגששה כשלנל בצהרים בנשף״... והיה הקב״ ה מאיר לר׳ס' להנהיגם

 שנאמר ״ליי הולל לפניהם יומס. כללן שבאל לעשלת המשכז
 קרא ,למשה ואמר לו, "ולקחו אל>ך שמ7 זית זל״. אמרי ישראל

 ״כי אתה תאיר נרי״ ואתה אומר שנאיר לפנלל? אמר'להם, בשביל
 להעלות אתכם שתאירו לי כשם שהארתי לבם... הדא הלא דכתיב

 . י "תקרא ואנכי אענל למעשה לדיל ,תכסוף'״... מאיר ׳לעללס דכתיב
 ) ״והארץ האירה מכבודו; ואמר לישראל ״ויקהל אליל שמן זית^יזל״׳

 הול- ׳;למעשה ידיל תכסוף".

 אשרי מל שלומד תודה שהדל התורה היא של הקב״ה- "עלמא די ליה הוא *
 לתורה דיללה, הלא״, ואף על פל כ7 .מל שללמד ׳תורה נעשיתי דילייה ונקראת
 ״תורתו״ הלא ;קלד7שי7 לב). ללא על.ד אלא שהקב״ ה שמח בתורת? של בניו

 ומוסר שמועות בשמס- ״אביתר בני כל; הלא אלמר, לונתן בגל כל הוא אדמירל"
 ;גלטל7 ל,ע״ל.׳ן. חלדמד תלדה לשמה'ומתעמק בה כראוי ומחדש בה 'הידוישים״1

 לא ,לעצמו בלבד הוא ,זוכה אלא כבי כלל גם להקב״ה היא .מאיר- "למעשה ידיך
 תכסלף״ * ״

 בל אחד לאחד מישראל הלטבע בל בה עילאי להשיג הכמת המלרה ללתרלס־
 בה חלקו. המיוחד. לא ראי חלדלשל של זה כראי חידושל של זה שהרי "כשם

 שאין פרצופיהן ש ליו י,7 זה לזה כל אין דעתן שלה, אלא כל אחד ואחד 'יש .
 לל דעה בפני עצמו, רכך הלא אלמד ״לעשות לרוח משקל״- משקל ׳של בל"יאחד 1

 לאחד״ (.תנה למאי פינחס אי). הצד השווה שבהם ״אלו ואליל דברי 'אלהיס־יחייס י
 ה7״. .

- יז ־ .- ־׳ • ־

בזה "אתיגר  מעתה מה רב שבחם של כל העוסקים בהוצאת עלי7 זה היוצריםי
 לבנל הישיבה לצלול למיס אדירים ולהעלות מרגליות ופנינים לעטר בהן

 שולחנו של מלל- מלכו של עללס. עדות הס המאמרים המתפרסמלם בזה לשאלפתם
 העזה של תלמידל הישיבה לעלות במעלות התורה, להגיע לידי ידיעה יסודית
 ומקיפה. היעד העומד לפנינו הוא לגדל דור של גדללל תלדה ממש השולטים
 בכל אוצרותיה של מלכות התורה אשר בהיותם מעורבים עס הכריות ונושאים
 בעולל של הצבור יעלמדים על משמר היינל וגבולותינל מסוגלים הס לעצב

 את פנל מלכות ישראל הקמה לתחיה כעי7 מלכותא דרקיעא.

 יהי רצל7 שיתברכו מ7 השמים כל הלומדים ובל הכותבים להגדיל תורה
 ולהאדירה.



 ראש הישיבה 3
 הרב נחום אליעזר רבינוביץ שליט״א

. י •י י י  ־

 /בגדר• ממונו לעניו נזיקין

 במסכת בבא קמא שנלמד אל״ה כשנה זל, אהד הנלשאלם המרכזים'הלאינזקל
 ממלז. האדם אהראי עבלר הנזקים הנעשים ע״י ממלנל. ברם, המושג׳ממלבל

 בהקשר זה טערך הסבר. כבד כתבל התלספלת (ב ע״ב ד״ה. וממונך) שכאשר אמרל
 ממלנל, זהל' לאל דלקא, שהרי בלריאיניל ממלז'.לבז בבל אש ״דפמיטא דאס הדליק
 גדלשל של חבלרל באש של. אחר־ דהללב״. כמל כז כתבל גבי .המעמיד .בהמת־ הבירל

 על קמת* חבירל'חייב ;בל^ע״ב ד״ה המעמיד׳) ״לאע״פ מאי7 הבהמה שלל חייב מסעם
 שך לרגל". 'ועוד־ בהרבה; מקלסות.

 הרמב״ם .הרחיק .לכת-מזה. כר, למשל, פסק בהל׳ נזקי ממיז-(פ״ד ה״ב׳ן:
 "הפלרץ גדר לפני־ בהמת הבלרי ו.לצאה! והזללןה,-_אס* היה. הגדר הזק לבריא-׳
 חללנ; .;ראה בהקבלת ר׳ראב״ד שם,). לבתמלבה״לחכמל ללניל ביסס את פסקל,
 זה ,;תשובות ,הרמב״ם (בלאר) סי' הלכי), לתללק בייז זה לביז לסטים שפךצר
 מחיצת הדיר, שאינם חייביז בבזקים*מעושה הבהמה עד שיוציאו אלתה, אבל
 אם יצאה מעצמה - פטורים הליסטים. וז״ל: "הפרש •גד לל יש בי7, ליםסיס
 שפרצו הדיר׳/ לביז הבי ר ל שפרץ לפבל בהמתל. מהללסטלם. כלרנהם ,ל גב ל ב.
 את הבהמה; לפיכך כל זמ.ז שלא הוציאוה מרשות בעלים׳ לא נתחללבל ללא
 נעשלת ברשלתם, לבעת שללצלארה נעשית ברשלתם לגתהייבו בנזקיה. אבל

 אס הניהוה שם, הרי לא עשו הנזק שנתכולנל לו שהוא הגניבה ללפלכך
 פטורים. אבל הפורץ גדר לפני בהמת תבירו ־ איז כוונתו לגנוב, ולא

 בתכויז אלא שתצא הבהמה ותזיק ויתחייבו בעליה בנזקיה־, לפיכך- הלא
 חייב באותו נזק כליז כל מזיק".

 לא פה המקום להאריך בהבאת מקלדות אשר מה7 ועל פיר׳ז ניתז להגיע
 ללדל הגדרת המושג ממונו בנזיקיז. אבל אנסה להצביע בקצרה על עקרי

 ההגדרה עצמה, עכ״פ לשיטת הרמב״ם. הוא עצמו האיר לגו. את לסודות
 העני; במורה ;הלק ג פרק ם) וז״ל: ?׳לעוצם ההקפדה על מניעת הנזקים
 נתהייב האדם בכל נזק שיגרס .על ידי ממוגו, או) שנגרם ממעשיל, .ממה

 שהיה יכול לשמרו ולנטרל מלהזיק". .הרי .שנייםוגים:
 א. כל שהלא ממלנל ממש.

 ב. בל שהלא נגרם ממעשיל אפילו אינו ממלנל ממש לאפילל לא נלצר המזיק
 על ידו. אלא כל שמעשיו הועילו להביא את ההיזק הרי זה בממלנל, וכגוז

 שפרץ את הגדר לפני הבהמה.
 הרואה יראה מהגדה כפולה זו כלולה במשנר\;ט ע״ב): "כל שחבתי

 בשמירתו הכשרתי את נזקו״.
ו -

 להנה רש״י ז״ל מפרש: ״הכשרתי את נזקו - כלומר: אס הזיק הכשרתי
 וזימנתי אותו היזק שלא מסרתיל יפה... לישנא אחרינא: עלי להכשיר
 ולתק7 את נזקו כלומר אנל חייב למלם״.. לפירוש זה ההכשר הוא עני7

 של סציאלת. דהיינו: אל, אגל אפשרתל את ההלזק אל שעלל לתקנו.
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 לראה איך פירש הדמב״ס משנה זל. ״הבשר שבמענה זר שם הלנה על
 התקנה הדבר להבנתל לחלל עליל דיך מסלים.. •אמר שבל מה שנההייב האדם

- הרי אותו הדבר מלכ7; ובל ק י ז ה  בשמירתו כדי שלא יזיק בני אדם, ו
 זמן שהזיק ואפילו שלא ברעלז בעליו הייב לשלם. וזהו אמרו הכשרתי

 את נזקל״.

 לכאורה דיך זה תמלח כי איזה. ליז עריך לחיל כאז? אלא נראה שדעת
 הרמב״ס הלא שכל דבר שנתהל״לב האדם לשמרו מאיזה טעם שהוא הרי חל על

 אותו דבר דיז ממונו, ואלתל אדס נלדלז בעללל, עד שאס הזלק הוא ,חייב
 עבלר מה שעשה ״ממונו". בדור .הוא שאס הלתה כוונתו להשתמש באלזה דבר

 לשום בל מערה שהיא - ואפילו איז החפץ שלו - אס רק נלעל את ההפץ
 לכוונתו הוא ועל לדל זה נתאפשר ההלזק, הדל מעשלו הלעללו. ובזה

 חל על החפץ הזה דיז ממונו.* וזהו שכתב הרמב״ם בתשובתו הב״ל, שאס
 נתכליז להשתמש בפרתו של "חב יירו כדל להזלק, וגם עשה אלזל שהלא פעולה

 בדי לאפשר" נזק זה - דהיינו 'פרץ לפניה - הרי נעשית הפרה כממונו
 ומתחייב בה, אע״פ שלא ביגע בפרה עעמה. נמעא שהכוונה הוא לא משוס"

 אדס המזיק שהוא חייב• אפילו בשוגג, ואפילו לא משום גורם שגס-בזה לאי י
 המלד ערלך' כולנה כגלז המראה סלע לשולחני. אלא הכוונה היא להשוותו

 ממונו" /לאכמ״ל). אבל למסים שפרעו, הואיל וכוונתם הלא לגזול את
לא חועלאוה, הדל לא נתקלימה מחשבתם למעללס לא חלה על הפרה  הפרה, אם 1

 הזר ידיך ממונם הואיל ולא״גגעו בה ואל השתמשו בה כלל. לפיכך הם פעורים.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * נ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 * דור יתום עמנלאל בז־סבל *

 * ללנק, שוקק, רעבלגו לא ישבר *
 * •י

* 
 * דלר יתלס לאיז אב

 * ללנק הלבל 'משדי העבר
 * זמרה לה משם לישאב

* 1 
* * * 
 £ בלכה הזנאן כבשה פלעה *
 1 עדר ת ל ער׳ יאיז רלעה £
 1 העל אזז אללל ישלעה 1
 1 נשמעת מהר בקלל הליל 2
 * ־י *
* * 
* ***************************************** 



. -  וזרב יצחק ,שילת , י

 י _־ יי
 בדיו •קדימה בברכות לשיטת הרמב״ם ׳ -. - ^
 ־י .י •

 ז •
 לכבוד הופעת ספרו ההשוב והמקורי של מל״י ראש הישיבה שליט״א

ד פשוטה" על כל ספר אהבה לרמב״ס,הזינא לאצערופי בהערה על דבר השמעה י " 
 אהת של הרמב״ס בהלכות ברכות, שכידוע גס השמטלתלו של הרמב׳;ם תורה ה7

ד פשוטה י  ולימוד צריכות, ודומבל שהדברים מכוונים ומתאימים בם׳זד לשיטת "

 בברכות לט ע״א רוצה הגמ׳ לתלות את שאלת ברכת בפה׳י׳א על שלקות־
 ;ירקות מבושלים־) .במחלוקת תנאים: "גימא כתנאי דהנהו תר.י תלמידי דהוו־

 יתבי קמיה. דבר קפרא, חביאו .לפניו כרוב .ודורמסקי7' ופרגיות, נת7 בר-״-ינ
 קפרא רשות לאחד מר׳7 לבר(־ קפץ וברך על חפרגיות, לגלג, עליו חבידד וכוי,
 מאי לאו בהא קמיפלגי, דמברך'סבר שלקות. ופרגיות שהכל נהיה בדבריי הלכךי

 הביב עדי9, ומלגלג סבר שלקות בפה״א פדביות, שהכל-נהיה בדברו־ הלכך פירא
 עדיף. לא דכ״ע שלקות ופרגיותשהכל גהיה בדברו, והבא בהאי סברא

 קמפלגי מר סבר הביב עדי9 ומרי סבר כרוב. עלי9 דזיי7",;
 » ו

 הרי סתמא דגמי שאס לפנינו בפה״א ושהכל־בפה״א קודמת, ואי,7
7 זה מופיע^להלכה. בפוסקים, ס7 'הראשונים־־ועד לש7.לח7־  מתחשבי7 בהבלב. די

 ערוך ;ריא,ג). אך הרמב״ס השמיעו, וצריך .להביז מדוע. ו,
 י!

* 
 שניבו בברכית (0,ע״ב): ״היי לפניו מיני7 הרבה ר׳ יהודה אומר אם

 יש ביניהם מי7 שבעה עליו הוא מברך לחכמים אומרים מברך על איזהימה7
 שירצה״., - . ־- •

 ובגמי־-״אמר עולא. מחלוקת כשברכותיה^ישולת, דרי ייהודה סבר מי7 י
 שבעה עדי'9 ורבנז סברי -מי7.חביב עדי9, אבל בשאי7 ברכותיהם שוות דברי!

 הכל מברך על יזה ו הו ז ר ומברך !על יזה". י

 וכתבו התוסז והרא״ש בשם •דבי האי גאי7 ש״ דברי הכל מברך על זה ז
 וחוזר ומברך על זה״פירושו שר׳ ייהודה מודה לחכמים שמברך על איזה שירצה

עדי9. יא9 על פי שלמדנו בסוגיה דלעיל לע ע״ב  תחילה, כלומר שהביב:
 שבפה״ א־ קדד״מתילש״הכל, ולא אזליגז בתר חביבותא*-• כאז מדובר שמי7 יאחד

> וביז שתי ברכות אלי אי7 האחת בהשבת מבוררת ״ ה פ  ברכתו- בפה״ע והאחד ב
 יותר מחברתה עד שתדחה את החביב.

1•. " 
 אך בעל הלכות גדולות, הובא בת לס'י וברא׳ייש; פסק בפירוש שבאיז

 ברכותיריז שוות בפה״ע קודמת'.לבפה׳:א,׳ כמו שפדוי! א קודמת לשהכל. "ולשיטתו:,
 כותב הרא״שי-״הא דק אמד אבל בש״איז ברכותיר׳ד -שוות דברי הכל'מברך על זה

שאי7 ־האחד  והוזר 'ומברך עלי זה- לא בא להשמיענו די7 הקדמה כלל, אלאז
 פוטר את הבידיו״. 'והרא״-ש מקשה. על זה: "ולישנא-לא משמע'הכיי,־׳דאם כ7

 הול״ל' אי7 האהד פוטר את חבירו״.

 ועלה בדעתי לתרץ'לשיטת בהצג,•שאדרבה, ״ לדברי הכל ׳מברך על• זהי,״
 והוזר ומברך על זה׳-־- כ7 משמיענו היאך תהיה"הקדימה, דהינו; לא מיז ז׳

9, ללא מיז חביב עדי9, אלא מברך על זה וחוזר ומברך על זה, כלומר", י  עדי
 הקדימה תהיה לפי חשיבות הברכה, והשיבות הברכות ידועה מסברה: במה״ע



6 

 קלדמת צפר!״ א, ובפה" א קלדמת לשהבל, שבז זל מבוררת מזל. שרב מצאתי
 שכך פירש הראייה בהידלשיל אצ הרי״ף, לדתה את דברי הרי״ף שכתבי״דברי-

ש צהביז י  הכצ מברך על זה. לחלזר למברך עצ זה לאיזה שירצה יקדיס" ;
 שבללנהל ברה״ג, שחביב עדיף, לבצשיז הכמיס במשנה: "מברך על איזה מהם
 שירעה"׳)- בטעכה: ״ לצא בהיר, דהל׳צ צמימר הבי בהדיא: דברי הבצ מברך

 על איזה מה7 שירעה" ;אל, צפי ההנחה שזה ברה״ג: דברי הבל מיך חביב עדיף).

 עתה״נבדא ציישב את שלעת חדמב״ם. נראה שחדמב״ם פירש את,הגמז כבה׳׳ג
 לדחה את שיטת רה״ג מהטעם שכתב הראייה. אך בניגלד צבה״ג צא פסק הרמב״ס
 כעללא, בי בהמשך הס י גיר! אי תא; ״.פצי גי בה ר׳ אמי לר׳ יעחק נפחא, חד•
 אמר מחצלקת בשברכלתיר׳ז שללת דר׳ יהלדה סבר מיז ז׳ עדיף לרבנז םברי

 מיז חביב עדיף אבל בשאיך ברבותיחך שוות דייה מברך על זה לחלזר למברך
 על זה; וחד אמר כשאיך ברבותיהך שללה במי מחצלקת״, להגמ׳ תמהה על זה:
 ״בשלמא צמ״ד כשברכלתיהז שללת מחצלקת שפיר.,-אלא למ״ד בשאיך ברבותיהך

 שללת־פללגל- במאי פללגל? (רש״י: "הא לדאי צא מפטרי בחדאיברכה״, ללש'
 להוסלף: לאס צא מפטרי בהדא ברכה הא לדאי דאזלינך בתר חשיבות הברכות) :

 והתשובה ;"אייר ירמיה להקדילס; דאמר רב יוסף 'ואלתלמא ר׳ יעהק כצ המלקדס
 בפםלק זה. מלקדס צברכה". כלומר: צא כפי ׳שהינחת בפשטות, שאם מברך על

 זה וחוזר ומברך על זה צדברי הכל הלצכיס אחר חשיבות הברברת, אצא גם
 כאז הלצכיס, אחד חשיבלת המינים, צמר ברכת מיז ז׳ קודמת, ולמר ברבת
 חביב קודמה, וכז מעינו שרב יוסף אמר שצל המוקדם בפס׳ מלקדם צברכח,
 אף הכלםס את החיטה׳ שברכתו בפה״א, לענבים שברכתם בפה״ע, ואם בז צא -

 אזלינך בתר חשיבות הברכה אלא בתר חשיבות חמיך (ורב יוסף מדבר צפי • יי־
 חכמים במקום שאיז חביב, לצפי ר׳ יהודה אף במקום הביב).

 ולמד הרמב״ס שההנחה הפשוטה של• עלצא ושצ כצ התחצת הסוגיה, שבמברך
 על זה וחוזר ומברך על זה הולכים אחר חשיבות הברכה- היא היא ההגהה י

 הפשוטה של סתמא דגמרא לעיל לט ע״א, שבגללה אמרה הגט׳ שם, שאס שלקות
 בפה״א ופרגיות שהכל- בפה״א׳ עדיף.- אבל למסקנת הסוגיה, שגם בברכות*

 שלנלת.יהללכלס אחר מיז חשוב, 'הלא ידעת חד מ״ד מר׳ אמי ור׳ יעחק נפחא, ^
 ודעת רב ירמיה, וכך דעת רב יוסף, דהרו להל״תלתא לגבי יתרי ;עולא ואלדך י

 מייד), וערד, שזוהי הדעת המובאת בסוף הסרגלה, דלש לרארת בה מסקנה
 (רכדרבר של תרמב״ס לפסי כל״ב • רכאת״ל)- גם בבפה״א ושהכל.הולכלם אחר

 המיז החשוב, הללנו אחר חבלנ-לחכמלם אל מיז ז׳ לד׳ להודה.

 לכילז שהרמב׳״׳ם פוסק !כחכמיס, שחביב עדיף ;כך מפורש בפיהמ״ש, ויש.
 ראשונים הפוסקים בר׳ יהודה ואבמ:יל), ניסה את־״הלכלה_הקדימה !בברכות בכלל
 אהד בך (הלי ברבות פייה ה״יג): ״היו לפניו:מלנלם הרבה; ׳אס״הין. ברכותיר׳ז

 שוות- מברך אתת סהז ופוטר אה השאר! ואם איך ברברתיהך* שררת- מברך על
 כל אחת מריז ברבה הראליה לו. .ואלזה מהס-שלדצה להקדלם מקדלס. •ואס אלנו
 רועה בזה לותרימזה,אם לש׳בלנלר׳ס אחד משבעת המינים- עליו .הלא מברך ,*

 תחללה,לכל הקלדס בפס׳ .קלדס בברכה, והשבעה חס.־האסורים בפסי זה:־ ׳ארץ
 חיטה ושעורה לגפז׳"וכוי;^ כלומר לעולם ־מיז הביב-עדיף, וכשאיז-חביב-

 מיז שבעה עדיף? להקלדם/הקודס בפסי ,מבלי להתחשב במהות הברכות;*

 * שלב מצאתי שבספר על״ח בםוגליז׳־ככר -מובע בקצרה .הרעילה העיקרי של
 מאמר זה, לאס לא^זכיתל אלא״להרחיב ללבאר דברי רבגל, בעליהצל״ה-

 די לי בזה. * + •*
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י ־' ״ י* "י ייי^  הרב חיים'סבתו "
 *־־

 תוםפת שבת 'ויו״ט ^ •

 כתב הס״ זי בשוי/ע ־;אייח. הלבות. שבועות סי״׳^תעד).; "מאחרי7 להתחיל. ^
 ערבית ;בכניסתי שברעות כדי שיהיו ימי ד״ספילה; תמימות״. ־־

 לכתב .בספר ״משנת יעב״ץ״ .לה גא ל 7 רבה שליירושלים ר<רב' בעלאל" ז; ולטי י
 זצ"ל.1., 1.שדעת .ן!ס״'ז שמשעה שקיבל עלייויקדושת^ו״ט. שוב אי7 הוא .יכלל *י _־

ממנל אותו" היום, רלכ7,  לספור ספירת העומר של,היום הקודם; לפי שפקעי
ל7 שע"י.+ -  למ״ד תוספת יו״ט דאורייתא, אי7 להוסיף •תוספת בחג השועות" כי

 כ7 מפקיע הוא הלק, מיום ספירת העומר ונמצא ,שלא היו בל הימים תמימים.
 והסביר• בזה את־ הכתוב. ;לי,קרא כג,כא) ׳״וקראתם בעצם .היום הזה מקרא:

 קודש" מאי. דלא כתיב: כך׳ בשאר י ל״ע כיו,7 שלק •בעיצומו• של «יוס• מותר- •״
 לקדש ולא קודם לכ7_. *וזאת, מ7 הטעם שכתבגו לעיל. ולפיכך כתב שאם,

 קידש והתפלל מבעו"י - לא יצא.
 י • 1, . י « ^ •׳

 ותלה את דברי הס״ז בא7 בדבריו .לשיטתו :בהלכות שמיני ,עצרת (אר״ח^
 סי׳ ת לס ה ס״ ק אי) שכתב הסה רש״ ל בתשובה סייח דאע״ג דקי ״'ל דיכול '.התפלל

 של שבת בעלב־ שבת! ואומר קדושה על .הכוס כמבואר בברכות (ב? ע\יב) מ״מ
 בכניסת שמ״ע אי7 לקדש על הכום מבעו״ל של יום שביעי לחג, משלםידאיך-
 יעשה עם ברכת לישב בסוכה דאי״א לו לברך דהו״ל תרתי דסתרל אהדדי וגס

 א״א שלא יברך• •דלמה יגרע הברכה,, •דלא •דמי .להא דק י." ל דבשמי1.עז מתי ב ׳יתביג;
 ברוכי לא, מברכי נ7..;.:. דכאך, pרדם שתברא הלילה, ד עד י יין׳ הלא, מחויב ,בסוכה^
. וכתב עוד שס •דאי7: לומר• דהואיל לבבר״ז •ן, . ה כ ר ב ה  מ7 התורה אי7 לגלוע "
̂ הוא,.דאור,ללתא יא]׳כ,  קיבל עליו קדושת שמ"ע לקי״ל״דתלספת״מחלל. על הקלדש

 גס אז פטור מסוכה כמו בעיצומו של יום שמ״ע דזה אינו דנחר דמוסיפיז,"מחול.
 על הקודש כדאשכח7 רב צלי של- שבת בע״ש אבל מ״מ לא להשוותם לילה שהרי
 ק״ ש של ערבית. היה-אומר •בעונתה. ,ומשו״, ה .ג״ כ, אי-7 ראוי .לספור. ספירה .ן
ק תדרף דבריו. והסןי־ז־ שם• דהה דבריו ״ .קידוש עד הלילה ע <  בליל שבת-אחךז

 וכתב־.? ז״ל-".ודברי-• הרב, תמוהיז מאלי •יאיז^ הדעת,,של עניות• דעתי סובלתן, *
-מבעו״י והוא, הכרח דתוספת  דלמה• גזר תענית בחינם משעת כניסת שמ״ע, שהואז

 מחול-על הקודש והלא •דאורייתא.. .ובאמת, סברא־ שבנה הרב עליו (אי7 לו.
 קיום כלל• דודאי, מי שמוסיף מחול על הקודש הוא עושה עפ״י צווי תורתנו

 הקדושה,, כבר" חלף, ממנו חובת היום; ומה! שהיה< עליו -מקודם, והלה, כמו-ן בלילה
 ומהר ממש..^. והיוב ,סוכה שלפנינו ה7 מצד האכילה וכ7 מצ־ד~ הכניסה היא.
 נמנעת ממנו- בשעה שקיבל קדלשת, יו״ט של שמןיע^שכז־ה סותר מצרת סוכה.., ד
 ויש ,לו יכולת לעשרת כ7. פשיסא, שתי כיף נע נם .לגדר י תל ביי יתבינך. ברוכי
 לא ברכינ7 !הל״ל,׳),- *לחלון. כמל בלילה.,שהפה •הקדוש יתעלה ב״ה שצלה עלי.ל

 מעות סוכה ביום ההוא, הוא הפה הקדוש שהתיר לו אחר שקיבלן ע'ללל^שמ""ע;
 ... למא7 יהיב ל7 משלפרי דשלפרי לאכלינן^ אלתה שעה בסוכה רק• שאי.7• - ״

^» . <. - ̂  ? - r •מברכי ט7־״ •י«**«•* » ־ ׳ ־ 

r ׳ • ז * *־ . , ־ - ך ״ . ־ ־ 0 

 ז / י׳ «י

 1. וע״ע_דברלו במאמר שהובא .בקובץ' מזכרת .שיצא לזכרו .של חרב, הרצל ג
, , (  זע״ל (בעריכת הרב.זדין זצ״-ל־). » . י , —
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 כללמר לפי הבנה זו בדברי הט״ז הרי לכאורה משעת תוספת יו״ט
 בטלל כל הדינים של הילס הקלדס ;ספירה העומר, לשיבה סלכה לכל׳׳),

 לחליס כל הדינים של ילס הדש. ללפי״ז גס בא״י בלה״ש של שמ*׳ע. אסור לל
 לישב בסוכה (משום בל תוסיף) אל לכל חפחות, .מופקע הוא .מך הילב ישיבה סוכה.

 להקשה עלי ל הרב אביגדלר נבנעל שליט״א ;במאמר המלפיע בקובץ ״ביעחק
 לקרא"׳) שאס נמשיך חשיבה זאת באופן .קי׳גלני נמעא שאם יהלל מ ל זנאי שביעי
 של פסח בשבת ;לאי לפי חשבון חללח.׳) י הךל בתוספת שבת להא מותר לאכול חמץ
 לפי שפקע איסורו כי לן שקיבל. ילם\חדש.י לכן אס יחול מוצאי 'יוכ״פ בל לס

 שבת יעלה על הדעת שיהא מותך לאכול בתוספת ישבת/. להלא פלא. ועוד הקשה,
 קלשיא חזקה מגמ׳ בסוכה ונביא אלתה לקמן \ ולפיכל 'כתב שס, שדברי הס״ז

 בענלן ״תמלמלת" אינן^אלא אסמכתא.^ לבלדאי שגס אם יקבל תלם׳ יו״ס, יכול
 עלד לםפלר ספלרת היום הקודם שלא פקעל הילביו בגלל שקיבל תוספת יל״ע•

 למה שכתב שבי ה״ ש של שמ״עי־פקע• חילב. םלכה, אל נ ל אלא לפי שדיבר בחל״ ל שבלן
 כך ללשבלס מספק בסלכח ׳לא׳׳כ •כל חלדלשל איבו אלא .שלא מברכים ;לזה אפשר
 להבין בפשסלת' שהלא מדרבנן כדי "שהברכות לא" לסתרל את •החג שקלבל עליו),

 אבל ה״ל• שסבר שפקעה ממנו מצות סוכה בשל תוספת לו״ס־ שקיבל.

 אמנם, מן הלשלן ההדה של הס" ז שהבאנל קלדס*. "משעה שקיבל עליו
 תלם׳ לו״ס, עפ״י תורתנו, הק׳״ כבר חלף להלל ממנו חלבת הלום.'הקודם" אלן

 משמע כן. י" "י
 לפלכך עלינו לבאר היסב יסודות תלסיפת שבת לייל״ס ולמה הלא מלעילה 1י

י י י  לללשב הס" ז בי. ה. באופן־ אחר. י

 יסוד דיך התוספת נאמר כידוע ביוהכ״פ, 'בגמ׳ ביצה (ל ע״א) "דהא
 תוספות יוהכ״פ דאורייתא הוא", וכך' פסק 'הרמב״ס'שבלתת עשור >פ"א ה״ו):

 ״ועריל להוסיף מחול על הקודש בכניסתו וביציאתו שנאמר י ועניתם'את.
 נפשותיכם בתשעה לחודש בערבי׳, כל ומר >• התהל לעוס ׳ולהתענות 1*מערב תשעה

 הסמוך לעשירי״. * ־ r י י ־

 לכתב המ״מ: שמדברל רבלנו ניראה שאלין תוספת ד״ת" אלא בעלנול״אבל
 לא בעשית. מלאכה לא בלוהכ״פ ולא בשבתות וכוי׳ אבלי ההלכות 'נראה דעתם"

 לפסוק כדברי הברללהא ששונה תוספת לכל לוס "קודש. וכ״ה דעת שאר המפרשים
 שתוספת יש מך התורה אפל׳ בשבתות1 •ויו״ס עכ״ד. יועללן -תלם׳ מוק׳ (דייע״א),

 דייה "ומה" והרא״ש ברבות' (פר?'ד'?סימך הי')1, דגם בשבת ויו״ט איכא תוספת.

 ל הדד ב״ ז בתשובות ה ללק על המ״מ וסובר'שגס לירמב״ס' הדין' כן. ועדללן
 לש מחללקת למ״ד תוספת שבת ויושיט מדאורייתא/ האם דוקא כשקלבל ע״ע אל
 שנכנסת מאליה ועיין ריטב״א ר ״ה''(ט ע״א). וכביר חקר בזה הה לספת שבת

 ;סל׳ רם א פ״ק יג). וראה בספר שו״ע הרב או״ה';סי ׳ רסא בקונסרס אחרון׳)
 שמחלק בין סמול להשלכה ממש שאז גם אם לאי קיבל "עליו, יש דין תוספת

r .שבת דאורללתא, לבין זמן קודם לזה שהוא'תוספת שבת רק אם קיבל'עליו 
 (וע״ע בשו״ת חלקת ל ואב או״ח״םליל׳).

 וכבר פלפלו האחרונים שא״כ מתי שייכים ההיתרלם שנאמרו לזמן בלה״ש
 הדל לש דין של תוספת שבת ועללן מ״ב ובלה״ל (סי' רסא באו״ח) מה שכתב בזה.

 עלינו לעללן לאלו דיבלם חלה תוספת שבת. מפורש בראשונלם שחלה
 לענין ביסול מלאבד׳ וקידוש. וחנה, לענלן 'קלדוש, דבר זה אלנו חייב

 לנבוע מן העובדה, שדין שבת הלי עלי התוספת ונתקדשה. שהרי 'גם הרמב״ם
 שלדעת המ״מ סובר שתוספת שבת אינה דאורייתא כותב במל׳ שבת
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 (פר? כס ה" יא) "יש לו לאדם לקדש על הבוס ערב שבת מבעלד- יום,• אףיייעל -
 פי שלא נכנסה השבת. ובך מבדיל על הבוס מבעו״י אעפ״י שעדייך היא שבת.

 שמצות זכירה לאומרה, ביך בשעת כניסתו ויציאתו ביך ?ודם לשעה זו^כמעט".
 משמע א״כ שזח בלל בקידדש מזכירת קדלשת חשבת אינה חייבת להיעשות דלקא

 משחל השבת אלא יבולה להיעשות גם ?ודם לבך מעט.
\ >  ״ - -

 עניך ביטול מלאכה יבול להיות מיסבר ע״י הבנה של מעיך נדר. דהיינו
 שמי שקיבל עליי שבת כאילל קיבל עליו להימנע ממלאכות. השאלה היא' האס

 יחללל עליל דיביס אחרים של שבת ליל״ט כתלצאה מקבלת התוספת:

ש של .03ח ל ד י ק ש ב ת ל  והנה התום" בריש ערבי פסחים דייה "עד שתחשך״ כ
 כייז שהלא מארבע כלסלת חייב להיעשות רק־בזמז שודאי לילח למרות. שבשבתות

 ליל״ט אפשר־לקדש גם בתלספת שבת. לפי שהלקשל מעה למרלד לקרב; פסה
 שנאמר בו: "ואכלו את הבשר בלילה הזה". ללפיביך א״א לעשלת מעללת.׳הסדר

 ?ודם חלילה.
 ומוכח מך התלס׳ שאילללי הלקשל׳ מעה למרלר לפסח שנאמר־בל בלילה,

 חייתי סבלר׳ שאפשר לאבלל מעה למללר בתלספתייל״ס קלדם הלילה. הרי מפורש
 לנל בזה שדינים;-של יו״ט כמו מצה ומרור נמשכים לתוספת• יו״ט!

י ו.׳ . 

 אמנם, בכתובות דף מז ע"א משמע מת וסי להיפך. הגמז שם שלאלת
 ״מנ"ל׳:שמעשה ידי הבת'לאביה" למלכיחה: ״אלא הא דזכי ליה־ רחמנא־ לאב .למי מסרה

 לתלפה, הלכי־ מעי מסר לה, הא ?מבטל לה ממעשה ידיה... פריק רב־אחאי...
 א״נ דמסר •ליה בשבתלת לילי׳ט-״. ;שאז איניי .טבסלה ממלאכה׳). להקשה בתלם׳

 שם דייה ׳דמסר לה׳* - ״אע״ג׳ דאמר'במלק׳ (חי: ) לשמחת בחגך ללא באשתך
 דאיך נושאיך נשים 'בהלה״מ משלם דאיז מערבי? שמחה בשמחה. לדרשה גמורה

 היא כדאמר בחגיגה דהוי מדאורייתא, איכא למימר, דהכא־אמרל שעה אחת
 לפני יל״ט שהואיכיל״ס לעניך מלאכה דת וספת דאורייתא ובטלה ממלאכה״-.

 "לחנה קשה/ מה תירץ תוס׳ על קושיתל, כמל שבתלספה יל״ס איז .הלא
 מבסלה ממלאכה, הרי הייב בשמהה, להדרא ?ושייך; לדלכתלה דאי7 מערכין

 שמחה בשמחה.

 לכאורה מוכח 'מך התלם׳ הזה' שחול?' על התלס' בפסחים•'שהבאנו קודם.
 וסובר שתום׳ יו״ט בכוחה למנוע־ מלאבח׳ אבל 'לאי לחדש מצוות של היום כמו

 שמחה. - יי
 אא״כ נחל? ונמצא שמצות שמחה מיוחדת״היא שאי״א לשייכה בתלס׳ יל״ע.

 והנה' גם' לשיטת חתוס' ב פיסה י ם 'שאפשר להמשיך דינים של י-ו״ט לתוספת
 יל״ס אי׳יא לאכלל מעה ל מר ל ר בת ל ס פת• יל״ע, מפנ שה ל קש ל .לפיסח שנאמר בו

 "לילה״ לאי7 ללמר שתליספת ייל״ס תיקרא ליל יל״ס שזה' לדאי 'שאיז בח
 בתוספת יו״ט להפוך יוס ללילה. וגס לא לשנות התאריך אלא רק להחיל

 דינים של מחר, חיום.

 הפמג״ד״הקשה׳ בספר-לי "מת7 שכר7 של מעללת״ מד ל ע אלמריס בע״ש שחרית
 תחנוך' בתפילה" הריי אנו נוהגים' כדברי תרומת חדשך שחתך ביירס 'חופתו אי7
 אומרים תחינוך בביחכי״־נ אף בתפילת שחרית והטעם מפני שבירך שמ״קעת היום
 בשמהה אי7 אלמריס תחב י 7'כל הילס! לא״כ הקשה •חפמ״ג גם בכל עש״? ביוך

-ן שיש מקעת הי7ם .בשמהה בגלל תוספת שבת א״כ לא נאמר 'תחנוך כל הילםיכלללד

 ליש להביז מה שאל, הרי בתלספת שבת כבר שבת׳ ליא״יכ מדוע שישפיע
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 הדבר׳ על לום שלשי ואיך :יקרא־׳מקצת היום בשמחה: %
 .. אלא ודאי• שהביז הפמ/׳ג,שאל7 בבה תוספת שבת להפך התאריך׳משישי"

 לשבת1אלא רק להחללידלנליישבת על לוס ישישי, אבל עדייז בהשבת אותהיתלםפת־־
 שבת-למקצת לוס שלשל־. . ^ י

 ולפל״ז ברור שאס לקבל תוספת שבת לא לוכל לספור ספלרת העומר של
 .הלום הבא<שאל7 בח בתוספתץשבת, לשנות תאריך האתמול אלא. רק .להחיל• דלנל

 השבת. י י
 • י*. ׳ , , ^ . •
 ובספר ״המאיר לעולם" הסביר בזה שייטת המהרש״ל שהבאנו לעלל. שאל7
 כחי בתוספת שבת אלא .להחלל-דלנלם הנובעים מקדושה השבת: אל מ7 היוי׳טאבל
 לא־דלנלס אחדים..׳־'ולבז •י אי״א לקרוא ק״ש של ערבלת בתוספת-שבת שאי7 די7

 ק״ש נלנע מקדושת* השבת 'אלא מלילה רגלל וה״ה לספירת העומר. ואלקידבריל
 ז״ל•.״ומבואר מדבריה'המהרש״.ל. דלא• מה ני, קבלת שבת או י ו"טי מבעו.״ יי רק

 להמשיך קדושת יום הבא על סוף יום העבד, דהיינו לאסור אז במלאכה^שהוא)
 תלול. בקדושת הללם ,לכ7 לומר׳ קידוש על־ הכוס משוס שהוא תלול ג״כ;* בקדושת
 הלום. ־אבל פשלטא דבשבלל. קבלתו- את השבת,•מבעו" ל לא נאמר דחשובה אותה
 השעה ללוס מחד לענל7 שארי,. דברים שאינ7 תלוללס בקדושי שבת- כגי7 נידה

 שחל לום ז׳ שלה בע״ש בודאל אלנו מועלל קבלת שבת שלה מבעו״ל שתוכל
 לטבול קודם צאר!״ כ דמה שיכולה לטבול בלילה אי7 זה משום קדלשת^השבת.
-דגם; בחל לום שמלנל שלה־ בחול לכולה לטבול בכניסת ליל שמינל.י נמצא
 דהיתר טבילתה בלילה אלנו. בשבל.ל קדושת השבת אלא מקרה הוא שקרה שחל
 ללל שמלנל• בשבת. לכ7 אלנל מלעל,ל קבלתישבת מבעל״י להתיר לה לטבול

 קלדם הלילה; דלא־ מהנל ׳קבלת שבת^מבעל״ל׳ רק להוםיףי קדושת!'י וס •הבא על־
 סוף לום שעבר• אבל לא ללמד .דבאמה:שייך אלתה השעה למעת לעת של ,מחר לענל7
 דברלס שאלנם תלדללם בקדושת, שבת;רק »כהתהלקלת. הימים.־.. וזה הוא ההללוק,
 ביך קלדוש לק״ש דבקידוש •יטסקיגן •בברכות־'שם דאומר קדושה.על ,הבוס -והוא
 משום דתללל בקדושת שנת בנ״ל. ואללו בק״ש כתב רא״ש ברלש ברכות שהיה

 מממי7 עד.־ צאה״כ•:והוא ׳משום •דק״ ש אלנל־ בא מקדושת •שבה: ד הא אף ,בהלל חליב
 לקדלא ק״ש של ערבית... וכן ספיר^העומר ודאי אלנו !מועיל קבלת; שבת:
 ולו׳׳ט מבעו״ל שלהא לכול לספור קודם הלללה... דאלך לאמר ה ל'לס שבעה

 למיס לעלמר ובאמת עדיי7 הוא יום שישי דלעניך התחלקות מימים אלנו משתנה
 העתים בשבלל קבלת .שבת מבעו״ל. •ולכףי ;כתביהמהרש״ל). ,אס קלבל עליו

 קדושת שמלנל עצרת מנעו״ל אלנו נפטר מ7 התורה ממצלת סוכה ,עד הלללה ממש.
 דמה שפטור מ7 התורה בשמ״ע מסוכה אלנו בשביל קדושת שמ״ע דהא גם בשאר

 למות השגה פטור •בעבור שבעת למל החג.: א:׳כזחזינז דמה שפטור בשמ״ע
 מסובה אלנו בשבלל קדושת הלום דגם אם לוס שמלנל לא הלה קודש, ג״כ׳ הלה

ו שבעת ימל החג כמו שפטור בשאר למלת ל ל ע ל ר ב  פטלר אז מסובה .משלם שכבר ע
 השנה־מסוכה ללכ7 אלנו מלעיל מה,שקלבל .עלל ל שמ"ע מבעל״י לפטרל ממצלת

 סוכה. ללב? שפיר כתב• הרש״ ל דאע״ג •שקיבל •עליו מבעו״ל קד־ושת,שמ:׳ע מ״מ
 חייב בסוכה מהת׳ עד הלילה">

 ׳עולה בלדינו עד עתה:
 א. תוספת שבה מועילה לקידושי אבל כתבנו כבר שאלנו מוכיח-על מהוה תוספת

 שבת,־• שהר ל גם למ״ד שתוספת. שבת לאל• דאורל לתא, אפשר לקדש קודם השבת.
 ב. .-ראינו שלכול .להימנע ממלאכות וזה עדללז לכול להתבאר מדי,7 .נדר.

 ג. מתום״ בפסהיס, ראינו שאפשר להמשיך להי.וס גם מצוות.של מהד הנובעות,
 מקדושת היום. אלא בתלם׳. כתלבלת ראלנל לא כ7 לגבל מצלת שמחה.

 ד. נוכחנו לדעת שפשוט שתוספת שבת אי7 בכוחה להפוך יום ללילה או לשגות
 תאריך מ י־ ו ס שלשי לשבה. אלא רק להחיל •דינים של מחר.
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 ה. ראינו שגם החצת דינים זו תלויה בתנאי שהם׳ דינים הנובעים׳מקדושת שבת
 ויל״ט וצא מדינים הנובעים משנוי היום בצוח. וצפי זה פשיסא שאיך תוספת
 שבת ויו״ט מסוגלת להפקיע חובות שצ היום הקודם כמו סוכה וספירת העומר.

 וא״כ הס״• ז שהבאנו לעיל בשבועות ובשמ״ע חולק לכאורה על יסוד זה.׳
 אבל הנראה.לומד שגס הט״ז הסבים ליסוד הזה. ופשוטי הוא שגם לדעתו, אילו

y בתוספת יו״ט o n חל. מוצאי ז' של פסה בליל שבת בודאי שאסור היה לאכול 
 שהוא עדייך ז׳ של פסח עפ״י התאריך יאיז אכילת חמץ נובעת מקדושת השבת.

 אלא שיש לפעמים שדיני יום השבת ויו״ט שחלו בעקבות קבלת תוספת
 שבת ויו״ט סותרים את דיני היום הקודם ואז חם מפקיעים אותם מכח צווי

 התורה על תוספת שבת. אבל רק במקרים של סתירות.
s. י 

 והנה בשתי המקרים,,שדיבר בהם-הט״ז ישנה סתירה בי-7..קבלת ,יו״ט .החדש
 צבי7 דיני היום הקודם.

 שבועות. נקרא בתורה ״יום החמישים" ולפיכך קבלת ,יום. החמישי!*.. סותרת
 אפשרות .לספור מ״ט וצפיכך היא אמנם מפקיעה אותה כדברי־ הרב. ז׳וצטי וממילא

יוס א׳ בםפ״ע.  אי7 זה. ״תמימות" היות וקיצר :
- ־ <• י . - י - .

 •וכדי להסביר הט״ז בענ.?,7 שמ״ע אקדים הקדמה. בביאור השם עצרת נתקשו
 הרבה. מדוע מלה. זו .מלחדת .את החג. וכתב הרב זולן זצ״ל בספרו המועדים

 בהלכה מבתרבוס יונתן נאמק: על הפסוק "ביומא ממי נאה בגיש?7 תהוו בחךןותא
 מן מטילכו7 לבתיבל7". נמצא .שזהו עיקרו ,של עצרת להיעצר בבית מ7 הסוכה.

 וביאר .לפי״ז, את} דברי דש״ל• בסוכר״ ;מה ע״א): .שמ״ע רגל בפ״״״ע, ״.שאין
 י ושבין בסוכה״ וכבר העיר הערוך לנר,שלמה לא נקט'!שלא ,בועלים לולב .ואלן

 מנסכי7 מלם. וכל אלו הם דינים שליליים וקשה לומר .שהגדרת שמ״ע היא
 "שלילית״ כלומר, מה לא עושים בהד זה. אמנם' לפל׳/ז התבאר היסב שהעובדא

t . .שלא י ושבין, בסוכה, היא מיסודות ׳חג שמ״ע 
 ואס אמרנו כן, הרי בקודים, דבירי הט״ז שבתוספת יו״ט. של. שמ״ע, לא. ישב

 בסוכה ל פ ל• שקבלת חג, עצרת;.,סותרת,.את, מצות לשיבת סיכל׳• י ז
 אבל• פשוטי שגם; הט״ז לודר׳ שתוספת,.שבת, ללו״ט אלן בכוחה להפקלע סתם

 דלגל הלום הקודם. ״
 יי *י - ״

 אמנם על הט״ז קשה, גם לפל ^הסברנו מגמ׳ ״מפורשת .בסוכה. בסוכר׳ מל ע״ב
 כתוב שסוכה מוקצה בשמלנל בי־לן ד אלו מתרמי ללה סעודה ;ביה״.ש אכל ל) ללה

 בסוכה ומלגו דאלתקצאל לבלד׳״ש אלתקצאל לכולל לומא והנה מפורש כאן שבלה״ש
 של יום השמיני אוכללס בסוכה/ נגד הס"ז. ;אא״כ בפרשו כסד.הרב •נבנצל

 שליט״א שלא דיבר אלא בחול מה4 שדוהק בלשונו").,
I י f 

 אמנם, כבר הבא נ ד שלש'סוברים שתלםפת• יו״ט אינה אא״כ קיבלה. ע״ ע דלפי״ז
 אפשר להקים גמ׳ ;זו ,כשלא.קיבל ע״ע. ,וגם לסוברים .שחילק מבלה״ ש הואי תום׳

 שבת ממילא ״ ,אפשר ליישב עפ ״'י השאלה, האס 'מלגו 'דאיתקצאיי חלק "סב י ה״ ש איתקצאי
.  לכולי. יומא או לא וצ״ע. י י

{ 
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 הרב אלישע אבינר ־ -־• יי־
 ז

 מבוא להל׳ מוקצה

. <גדר איסור המוקצה׳ 1 
-נדמה שיש שני סוגי׳ איסורים שלי-מוקצה: איסור טלטול ואיסור שמלש.

 יו• ־* •
 א. א י סיור טלטול . •י- י י

 הרמב״ם בהל' שבת (פר?"כ7)״ הגדיר אתייסלד האיסור: ״אסרו חכמים
 לטלטל מקצת דברים בשבת כדרך שהלא עושה בחול״. כהמשך דבריו הוא מביא

 עעמיס מספר לאי סלרי החכמים: שלא להילה שבת כילם חלל "בעיגיל ליבלא "להגבלה
 ולתקז כלים מעינה לעינה ונמצא שלא שבת; ונאסרו דברלם שמלאכתז לאיסור
 כדי להרחיק את האדם מך העבירה; לעלד בדל שילם השנת יהי גיכר גס אצל

 נני-אדם שכל ימיהם יושבים בבעלה (וגם ביתר ימות השבלע אלנס-עלשלס
 מלאכה). הכלל הוא: ״מפני דברים אלו 'נגעו באיסור עלעול> ואסרו שלא ״

 יעלעל אדם בשבת אלא כלים הצריך להם כמו, שיתבאר״. אליבא דהראב״ד
 ;בהשגותיו שם) עיקר טעם האיסור הוא גזירה אטי הוצאה ;מרשות לרשות).

 וכז כתב רש״ י 'בביצה ;9-7; י ב עי-׳א) "אס איז איסור הוצאה ־ איד איסור
 טלטול, שלאי^נאםל/טלטול־ אלא "משוס הוצאה', ומה "שלא גזרו על כל טלטולים ־

 אפל׳ עלי אלכלים לכלים משוס דאי7 גוזרים גזירה על הציבור "אא״כ רוב
 הציבור יבולי ך לעמוד בר׳״• יאן»י לרש״ י האיסור הוא טלטול ;שמא ללצלא)

 וכולל בל״הבלים שיש לציבור אפשרות לעמוד בגזירת איסור טלטולם, דהיינו
 כל הכלים שאלז בהם צורך חי ל ני" בשבת ויריע,

לכליס שמ7  דללק הרסב״ס בלשלנל להדגלש שהאיסור׳ הוא טלטול המתלהםז
 הםתס אי7 סאדם צרלך להם בשבת ויריע,׳׳ כללללם בל: מלקצה מחמת גלפו

 (דלא חזי למידי, בגוך עצלס ואבנלם) ודבר שמלאכתו לאלסלר. כל אלל הם
 עצמים וחפצים שאינם מיועדים במהותם לשימוש ביום ?דוש. לבך חז״ל

 גזרו חדחקה.מהם, כיוך שבדרך כלל איך בהם שימוש חלובל בשבת ולו״ט,
 הס אלנס כלוללם בכלל "צורכל״ שולו״ע. חלוב ההרהקה מהם בא ללדל בלטול

 באלםור טלטול, דהלינל אסור להתעסק בהם ;לש דיל7 בראשונלס ובאחרונלם
 אם גס נגלעה ללא הזזה אסורה' א9 הלא).

 נ. אלם לד שימוש _ י
 יש סוג נוסף של חפצים ועצמים שאסורים בשולו״ט. אלו דברלם שהם
 צורכי הדום במהותם וייעודם העיקרי׳לאף-על-פל כ7 נאסרו. דוגמאות

 רבות לכך: גרוגרות וצימוקים י שלבשו בשללו״ט, שמך שדל? בכניסת השבת
 וכבה בשבת ;אסדר לדעת ר״ל), בלצה שנולדה, עצים שנשרו ביו״ט. כולם

 הים צרכי שבת או לוייט: בדרך כלל, ־הסי מאכלים, ולעיתלם שאר צרכים.
 השימוש בהם, לכאורה, רצוי, יש בו משוס עוגג שבת אל שמהת יו״ט, הס

 ״בלים שאדם צריך להם בשבת ויו״ט", מדוע הס נאסרו?

 יסוד האיסור כאז, שלנה •לחלוטיץ. הס אסורים מפני שלא הוכנו מבערב.
 האיסור נסמך על הפסלק "להכינו את אשר לבלאו״, מכא7 שצרכי שויו״ע
 צריכים־להיות מוכנים מבעוד יום. האיסור נא מחסרל7 הכנה. לרבה
 בפסחים (דף על), האיסור דאורייתא וכ7 סובר רש״י בביצה ד9 ב ע״ב

 ודף בו ע״ב. לשאר הראשונים, רבה הזר בל להלדה לתביריל שהאיסור דרבנך,
 לרבג7 אסטכוהו אקרא דהכינו.
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f ־־ "י r ו 
 השוב לצללן שהבינוי ״מוקצה״ מהיחס בעיקרו לסוג זזה של איסור״ כדברי

 הרמב״ם. בפלהמ״ש ריש מס׳ ביצה: "מוקצה, הלא דבר שהקצוהו מלאובלו •וחשב
 עלי ו *שלא לאוכלו", דהי׳ינו אוכל שלא. הוכן מבעוד יום ;הרמב״ס מערש את.

 הכיסוי -מוקצה במשנה הראשונה, אס כי בלטול זה ,איבו מלפלע במשנה הראשונה.
 מקורו של המושג ״מוקצה"- הוא במשנה, ביצה לד 'ע״א "ועוד, אמר ר^״א, עומד

 אדם על המוקצה... ואומר מכאן אבי אוכל למחר״.. ופלרש״ל: ׳/עומד אדם
 על המלקיצה ״- •הצרי.ל. הזמגה, והזמנח מועלת לו כגלן אחזל\ללא אחזי״,׳).
- הרמב״ן ;'ב״מ להמרת, ריש ביצה׳) .כותב אף הוא: ״כל .עיקר לא ליברל

 יאמרו) במוקצה אלא כדי. שיברור ויזמין לעצמו צרכיו מערב לו״ט ולא,
 יצטרך למחר "לחזור ולטרוח בסעודה... וסמכוהו אמקרא דוהכי נ ו״. מגמת
 תקבת חכמים של מוקצה, להביא את האדם, להזמין לצהכין,את צרכיו, מבערב,

 ואם לא הכינם - אסור לו ליהנות מחס. לכן נוכל להגדיר את חאיסור
 כאיסור "שימוש״.בעיקרו. האיסור אלנו ביסודו איסור טלטול אלא איסור

 השתמשות.

 כמובן, לאחר שהכמיס אסרו בשימוש את כל החפצים ,שכלללים בסוג זה,
 אזל הם -הפכו*;להיות ״כללם שאינו,צרי ך .להם בי ו י; ט״. כמו -עצים ואבנים

 להל עליהם אף ,איסור כבין הסוג הראשון.

 ביטוי לאיסור שימוש, אגל,לכלללם למצלא בדברי המג״א אל״ה ס׳ שכה
ם גללון ההת״ס). ש ו  אות ט ;לעיי״ש גליון: רעק״א)) וכן סי' תקא אות לב ;

 הוא מעיר .שעצים שנשרו. מן הדקל בי ו".ס אם ו דיס בשריפה ;מפני .שהעצים
 לא הלכנל .מבעל״ל) דהל.לנו נאסרו בשימוש, ,אף-עלל־פי שאי7 השימוש הזה

I .דורש סלסול 'כלשהו.- איסור השימוש..אינו תלול בטלטול. 
 •ז -

 .מכאן, שלרש״ל שםלבר שאלםלר .מלקצה דאלרללתא הכללנה לאיסור שלמוש ,
 בלבד, אבל איסור טלט7ל-דרבנ7 ;גזירה .אטו תוצאה), כמבלאר נדברלל בלצה

 י ב ע״ א.
 ך־׳ ־ ^ •׳
 בעל ,השטמ״ק,.ברלש ביצה, הביא הגהה מרש" י וז״ל: "דמאן דאית ליה מוקצה
 לללף מלהכילנל,לה'ני.-מל,לל במלדל דהזל למלכל״,.מכאן למד בשטמ״ק, שדוקא .
 בדבר'אכילה* לש "מוקצה מדאורליתא, ״ולא בשאר צרכים ;כגון עצים שנשרו).

 ז״א, האיסור דאורייתא של! שימושי מצטמצם, למאכלים .'בלבד,,. וכן .דקיק ה נצי״ ב
 ;לשאילתות, העמין שאלה, .שאילתא מז) מדברי רב־/אחאי גאלן שכתב: ״דאסור״
 להל "לדבית ישראל למיכל. בלמא. דשבתא מידעם ;= משהו) דהלה מוקצה מאתמול

 לאכללה״. בעל השטמ״ק הביא דילק נלסף ע״פ נלסה הדש של"דברי רש״י,
ל7 ש״דרבג7 מבטלי7"  בסלגלא דעצלם שנשרל מ7 הדקל שמלתר לבסלס לכתהללה כי

 לז״ל דש״ל שם: ״אבל בדרבנן מבטלין - כבל7 מוקצה דאיםלר טלטול דלאל.
 בר אכילה כל הכא״. רש״ י לשיטתו, דמלקצה דאכילל׳ איסור דאלרללתא,

 לרק איסור טלטול 7־ ר בגין . אמנם, לפי נלםה זה משמעי שההבהנה־ אינה בלן
 טלטול לשימוש, שבך בסלגיא. דעצלם, הגמ,׳ דנה בשרי פתן ביל״ט ויל לש״ י זה

 נחשב דלבגן לעומת אכילה שדינה דאלךייתא. ההבחגה לרש״י היא אלפה בלן
j .אכילה לשאר שלמושלם וטלטרלים., לאכמ״ל 

 י
 אם בבלא לסקלר את כל המקרים הכללליס בסרג זה של מלקצה, הרי נמצא

 שהם רבים. אולם נוכל להצביע על כמה קבוצות עיקלי לת: ן
t א. גרוגרות לצימוקים. י 

 נ. מגו דאתקצאל ;כגון. מוקצה, מחמת, איסור בי ה״ ש ונסתלק האיסור). ,
v .ג. גללד 

 ד. אוצר (עיין משגה דף לד ע׳׳א וכעלן זח תרגבולת העומדת לגדל בלצלם וכוי).



 המשותף לכללם הלא שהם ערבי שולו״ט במה7הם, אלא שהכנתם באה להם
 הלל כדי שליליים. דרגת'הרסר ההכבה מיבעלד ילם שלבה מקבוצה אחת להברתה,

 ובמקביל לכל ההלכות שלהז: גרוגרלת' לעימלקים (רכך גללד גטלד - עיי7
 תלם׳ י ריש׳ ביעה׳) לא היל מוכנים כל עיקר מבער ב, ללכ7 לית -מאז ד על י ג

 שהם' אסורים בשלילי׳׳ט ־- ״מלדה ר׳׳ש כגרוגרות וצימוקים" (שבת דף מה ע״ב).
' שההכגה שחסרה' י *. י  בשלשת הקבלצלת הב ל סע ל מ ־ 'נללד, מגל דא־הקעאי 'ל א לצר -

 מבעו״י לגתחדשה בשבת לא היתה גד ללה, בחלקו רבי דה לדה לרביישמעל7
ש 'מודה  ;־זל המהללקת הלדלעה בלך ר״ל לר״ש נענלני מ ל קצה. אולם א9 ד

 במוקצה דאיתקצאי מחמת איסלר לאלגל ילשב למצפה, שלא היה סלכ7 בלל מבערכ,
 שהלא מ לקיצה שבת רף מד ע״א): בלבל להביך בזה גס את שיטתי'רב ;שבת-

 קבה ע״א) שעסק כר״ י במל קצה לאכילה, לבמלקצה לטלטל סבר כר״ש." לעגי7
 איסור ״שימוש" החימלר (דאורייתא, -׳צרש״י) פסק הלא בר״י, אללם היקל י י*

 באיסור טלטול.

 מגל דא-תקצאי
 בעי7 זה פירש האגלל־טל ;מלאכת טלח7 אלת ם) ביישלב דעת המג״א

 ;אל״ח שכה סעי׳ יז, אותיטל׳), שכתב׳ שמותר 'לישראל להאכיל ולטלטל בידיים
 מוקצה יעבור חוליה שאי7 בו סכנה. והקשה הט״ז, דאליבא דהלכהא'דקיי־׳ל יי

 שאסור לישראל לעבור בידיים על שבותי עבור חיושאב״ם, האיל מותר לבריא
 לטלטל עבורו מוקצה. ותירץ האגלל-טל עפ״י מה שהעליגו שיש שני גדרי
 איםורלם־. אלםור טלטול ואיסור שלמוש. הגדר של "מגו דאתקצאל" מתיהם

 דק לאיסור שימוש: מהי שלא ה7ב7 מבעו״ל אסור בשלמוש לכל השבת, וממללא י
- כיל? שאלנ:ל "ראלי בשימרש ־ הרי הלא כעצים לאבבלס האסורייס בטלטול,

 "אבל איך מה שלא הוכך מבעוד יום אוסרתו בטלטול בעצם״. איסור טלטולי
 אינו נעוץ באלפז ישיר במה שלא הובז בלל״ט, אלא הלא תוצאת לרואי מאיסור

 השלמוש. מגו דאתקעאי ביה״ש, אתקצאי לכל השבת אוסר רק את השימוש
 לכל השבת;

 מאחר ולחולה שאל7 בו סכנה הותר לאכול את המוקצה ;כיל7 שאי7 לו
 מה לאכולי), אי7 למוקצה לי7 עצים ואבנים שאינם ראויים לכלום, ולבז
 נתחדש בשבת היתר לטלטלו. דהיינו, איסור הטלטול איבו תלוי בהגדרת

 העצם בשעת ביה׳׳ש, אלא בהגדרת העצם ברגע בו אגיל רועים לטלטלו, .אס *
 ראלי הלא לשימוש. כמו בז, בדרך־כלל, מתו ל שהעצם לא היה ראוי' ביה״ש,
 הוא נאסר בשלמוש לכל השבת־י/כלו? שלגבי איסור שימוש, רגע כני ת השבת

 הוא הקובע׳), ללב? אלנו ראלי בכל השבת ואסור בטלטול. מיוחד הוא המקרה
 של חללה, שנתחדשה־ ח"ראוללת" תלל" כדל השבת לאכמ״ל.־

־ • **\ ^  ז י

 ז

 ^.אלסוד מוקיעה וטלטול בלל״ט
 א. פסק ההלכה נעביד מחלוקת דיילי לו־״ש: י רמב״ס פסק ע״פ־ םוגלת הגמ׳
 ביצה דף ב, בשבת כר״ש לקולא, וביו״ט כר״י׳ לחומרא ;רמב״ז הל׳ לו״ט
 פ״א הלי יד). החילוק להלכה הג״ל בי7 יו״ט לשבת מתיחס למחלוקת דיל

 לר״ש, דהיינו לעצמים שהם ערכי היום ללא הלכנל׳ מבערב ;לאיסורם איםלד
 "שימוש"). אולם ביחס לסוג הראשרך של מלקצה׳ -י איסור טלטלל - אי7 ״

 הבדל בי7 שבת ליל״ט.

 לאכ? כתב כל הרמב״ס: ״כל שאיסור לטלטלו בשבת אסור לטליטלל בלו״ט
 אלא לצולל אכללה לכללצא בזה, וכל שמותר בשבת מלתר בלל״ט. ולש בלו״ט ז
 מה שאי7 בשבת, אלםור מוקצה, י שהמוקצה אסור בלל׳׳ט למותר בשבת". למראלת

 על7, דברל הרמב״ס קשלם: תחללת כתב שאל7 הבדל בל7 שבת ליו״ט לענל7
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r•^ ,אלםלר טלטול, דהיינו אלםור מוקצה, ובסלפא כתב שלו״ע הטורה.טשבת 
 לענ.י7 .איסור מלקצה. אללם לדברינל ניחא: ״מוקצה" לחוד, ל״טלטלל"

 לחוד. (כבר .הבאנו לעיל לשל7 הרסב״ם בפלהמ״ש שמוקצה "הוא דבר
 שהקצה ו מלאוכלו וחשב עליו שלא לאוכלו״׳}.

 ב. הלמד מוקצה ביל״ט משוס אוכל נפש
r (דף ח ע״א דייה אמר רב יהודה, רכך דף כה ע״ב ד״ה גריפת־) חתרס׳ 
ע ד י  התירו סלסול. מוקצה בלל״ט משום אוכל..נפש. כגל7 •הזזת אפר ;שהוסק ב

 ל.איםלרל: איסלר נללד) לשס..אפיית פשטידה. הסברא, פשוסה: אס מלאכות
 חמורות 'שאיסור? איסור תורה הותרו, בי.ו^ס, משוס. אוכל-נפש^, ק״ ל מוקצה

׳ r g' ״ , J '.שאיסורו דרבנן 
 אמנם המהרש״א והמג"א, ;ם׳ תדןט •ם״ק סו) סלל גו ^שההלתרז מתלהס רק

 למלמול ו ״של) המוקצה, ולא. לשימוש .בו (כ-גי7 כלסול .דם, באפר מוקצה או
 םמלבת קדלרה׳בבקעת מוקעלת). - ^

 סללג והבחנה זו מוכחים נעללל ממה .שרא>נו) שנולד גמור ;כג,ל7 ביצה
 שנולדה .ביו״ע,) או, גרוגרות, וצימו״קי״ס ;'לא הותרו^ באכילה בי.ו״ ס אף שהם
 אוכל-נפש. מלא? שאין .ההיתר של תלם״ .מתיהם אלא לסלסול_ ולא לשימוש.

 ויש להקשות מדוע השימוש לא חותל״, מאי שנאי שימוש מעלטול?'

M ע״ פ דברינו לעיל, נייתן ליישב איסור.״טלעול״, הסוג. הראשון , הותר 
 ביו׳׳ט, .מפגי אוכל-נפש. ^ אבל האיסור השג?., איסור ״השתמשות;״, לא הותר '**

 בי ו ״ט. . .האיל' ..נוצר ההבדל בין שני .האיסורים? .איסור השימוש, חל בעיקר %
 על דברים שהם *צרכל״ יליד/ט, "שהשימוש ',בהם הוא בדרל-כלל בבחינת אובלי-נפש,-
טפנל אלכל-גפש,הרי בלעלנל בכך״יאת' בל איסור , - אם נתיר את "השימוש בחסז

 מוקצה שלי שימושי. יתירה מזל: הסיכה שבגללה נאסר ו דברלם^אלו 'בשייט לשי י
 הלא דוקא *מפני. הל ותם צרכי* ל ו״ט ואוכל-נפש שלא, הוכנו .מבער ב ׳ ,ודרשו . ,

 חז״ל ־שכל "א ו כל-נפשי יוכן־ מבערב. האיל נלכל ״לבואי להתיר ־את"* השימוש ״
 בגלל אותו נימוק לטעם, שגרס את איסורם'?./ משא״ב^אלםלרי^טלטילל ״ שחל ,

 על דברים שאינם צרכי יו׳!ס'הותר לשם אוכל-נפש. לפשלט הלא.
( ' ״ ' ־  י V«. י י ׳1 י • י י: ׳

 לסיכום, איסור טלטול נדחה בלו״ט משום" אוכל-נפש, אבל איסור שימוש
 לא נדחה. וכן עולה סהרמב״ס שחלק מדבריו כבר ציקטנו לעיל: "כל שאסור

 לטלטלו בשבת אסור. .לטלטלו ביו״ט אלא לצודל, אכילה וביוצא, בו... ויש
̂ בשיבת: איסור מוקצה, שהמוקצה, אסור ביו״ט ומותר בשבת״.  בי ו״ ט מה שאין 
7 אלםלר' טלערל, יו״ ט. קל משבתי,,שכן בלו״יט איסור טלטול נדחה'״מפני"  לעגי
 ,-״צוד ל אכילה וכיוצא נו". "אבלי .לעני ן איסור מוקצה דהיינו .שימוש, •יו״ס

 חמור משבת, יינו 'הרטב״ס. .לא הזכיר את ההיתר'של ,צורל אכילה, אס-כי
^ . . .  איסור מוקצה חל..על דברלם שיש בהם אוכל. בפש. .

"  י. י ־ * ־

 .i• -י
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 הרב יחידה בחרב

 ביו יו״ט לשבת

 ראשי פרקים:
 א. תחולת ר׳יכלל "אי7 בי7 לל״ס לשבת...״
 ב. 'מגי 7 שיל״ט קל משבת? (הצגת הבעיה׳)

 ג. ־ שתי דיעלת ביחס למקיר היתר אלכל נפש
 ד. עלנשי שבת לעלמת עלנשי יל״ט

 ה; האס ׳החמירל בדיני שבת לערמת דיני יל״ט?
 ל. גדרי הכלל ״כל ׳בדאוריימא לא שנא אסור כרה

 לא שנא אסלך לאל״
 ז. מתי החמירל חכמים בי לס סלב?

 ח. שיטת .בעל המאלר בעגי7 "הלאיל לבשבת שרי...״
 ט. הבדלים נלספיס בי7 לל״ט לשבת

 א. תחללת הכלל "אי7 בי7 יו״ט לשבת..."
 בשני מקלמלת שנינלי."איז בי7 יל״ט לשבת אלא אלכל בפש בלבד״

 (ביצה לל ע״ב; מגילה' ז ע״ב׳<. .ל בגמרא ביצה. ;לז ע״א׳) הקש ל: "לרמינהל,
 משילי7 פירלת דרך ארלבה ביל״ט אבל לא בשבת... אלא אמר רב פפא,

 לא קשיא, הא בית שמאי הא ביה הלל". נמעא שלדעת" בית שמאי הסלבריס
 ש״אי7 .מלציאי7 לא את יהקס7 ולא את הלולב ללא את ספר התלדה לרשלת

במלאכלת דאורייתא הלא נלהג,  הרבים״ (דף יב ע״א׳), הכלל כפשלטל, ללא רק י
 אלא אף בגזרות חכמים, שאסרל לטלטל פירלת שעל הגיג כדי להצילז מ,7

 הבשמלס. אי ס ל ר'זה. לרש״ י הלא משלם טירחה יתירה/ בשבת, אללם כילם טלב
 נאסר גם כ7 לדעת בית שמאי, שהרי טלטלל צלרך הלצאה הלא ״והאל ולא

 גזרל על טלסלל כלים לאלכליס, מפני שלא ילכלל לעמלד בה7 לבטל
 עלנג. שבת לשמחת ילם טוב״. 1

 לפי בית., הלל,..המתירים ה לצאת קט7 ;שים בדף לבי), ישנס 'הבדלים
 נלספלס בי7 שבת לבי7 יל״ט מלבד אלכל נפש. בדינים דאורייתא,. הלתרל

 כל המלאכות ש״מהלל^שהלתרל לצלרך אלכל נפש היתלל גס שלא לצלרל' אלכל י *
 גפש, לדלגמא:^״בלת שמאל אלמרלס לא יחס אדם חמין לרגללל... לבית הלל

 מתירים (כא ע״ב׳), ובך״ו שם:״דאית ליה מתלל". לכ7 סלתר לבלת הלל
 להביא עלללת בלל״ס, לעלמת דעת בית שמאל המתירים רק שלמים (יט ע״א־) ;

 לעלד דלגמאלת דבלת.

 1. לע׳ תלם׳ שם ד״ה "לרטיגהל״ לבמהדש״א לבמהר״ס על הלחם בי7 שתי
 המשנללת שבביצה לבטגילה.

 2. ע׳ לל ע״ב ברש״י ד״ה "משילי7״; לז ע״א ברש״ל ד״ה "אטל". לבזה
 מילשבת הסתלרה הנראית לכאלרה מדף לז ע״א, שנראה שהאסלר הלא

 מטעם מרקצה (לכשלטת הראב״ד בהלכלת שבת פכ״ד הי״ב), לבי7 תהלת
 הפרק שנראה שאסלד מסעם טרהה לתלרח, שגם אםלר טרחה נגעל בר מטעם

 טלטלל שלא לצלדל, שבסלפל של דבר צלרל הלעאה הלא, ללא מטעם מוקצה.
 3. לראה בסעלף ב׳ על מחללקת הראשלניס בדעת ביה הלל.



 אף במלאכות•"דדבב־7 מצאגו שהקילו בית הלל ביום טוב 'שלא במקום
 אובל־ נעה. ,״משילין עירות דרל ארובה ביום טוב אבל לא בשבת ומכסים
 פלדות בכלים מפני הדלף וכן כדי ייז וכ7 כדי שטן״ (לה ע״ב בממכר!׳).

 היתר דה קשור לדי7 של ״ממור״, שהרי אסור טרחה קשור להוצאה, ואס
 הוצאה שלא לצורל סותרת הוא הדי7 שטלטול שלא לצורל מותר.

 דעה שלישית, המרחיבה את ההיתר של אוכל נפש, היא דעת ;רבי יהוד^.
 ״תניא:. איך בין יו״ט לשבת אלא אוכל נפש, רבי יהודה מתיר אף מכשירי,
 אוכל .נפש״ (מגילה )ז ע״ב). לדעתו מותרת. אף השחזת הסכין, תקון השפוד

 וגריפת התגדר (דף כה ע״ב).

 נ. מני7 שיום טוב קל משבת?
 והנה נחלקו הראשונים בהסבר דעת בית הלל. לדעת רש״י' "הותרה

 לצורל מן ההורה לגמרי״, ואפילו טלטול, אבנים הותר. לדעת'המים״ (ועוד
 ראשונים) הותרה רק מלאכה שישיבה מקצת צ ו לך לו״ט, אבל שלא לצורך' יו״ס

 כלל ודאי שאסור מן התורה, ״כגון אופר׳ מיו״2ן לחול ומוציא אבנים,
 ״דליכא לא צורך אוכל גפש, ולא שמחת יוז״ס״'. לאור מחלוקת קיצונית

 זאת - בין בית הלל'לבית שמאי,
 ובין הראשונים בדעת בית הלל - ראוי לברר מהו, יסוד ההיתר של אוכל גפש

 או בנםוח אחר: האם זסדד אסור ,המלאכה בשבת וביו״ט שווה הוא, אלא
 שביום טוב הותרה מלאכה .,לצורך אוכל נפש ,משוס שמחת לוס סוב, או

 שמלכתחילה לא נאסרה המלאכה ביום טוב באופן שווה לשבה, והם שני יטיס
 שונים מבחינת אסירי המלאכות שלהם.

 ג. שתי דיעות ביחס למקור היתר אוכל נפש.
 בפסה נאמר-;, ״וביום הראשון מקרא .קדש וביום השבלעל מקרא קדש יהיה
 לכם,•כל מלאכה לא יעשה, בהם, אל אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו לעשה לכם״

 (שמות לב, טז). אולם מנין להיתר אוכל נפש בשאר המועדלם? או לאלדל
 גיסא, מנין לאלסור מלאכה בשאר למלם טובים?

 בפרשת המועדות (ויקרא כ״ג) נזכרו הבטוליס ״מקרא קדש״, ״כל
 מלאכה עבודה לא תעשו״ בלהס לששה ימים: 'ראשון ושביעי של פסח, שבועות,
 ראש השנה, ראשון של סוכות ושמיני עצרת. ׳״ששת למים האלו שאסרן הכתוב
 בעשיית מלאכה... הן הנקראין ימים טובים״ (רמב״ס, יום טוב ע״אה׳׳א)?

 מה פירוש "מלאכת עבודה״? רש״י (שם שם ת׳) כותב: ״אפילו מלאכות
 החשובות לכס עבודה ךצורל, שישי חסרון כיס בבטלה שלהן, כגון דבר האבד״

 נמצא שלדבריו מלבד ההיתר בפסח, איסור מלאכה ביו״ט ובשבת שווה.
 ומנין' אס כן להתיר! אוכל נפש בשאר המועדות? צריל לומר שהוקשו כל

 המועדים לפסח. מהיקש זה דקדק השאגת אריה (סי׳ ק״ב בד״ה ״ועוד נראה
 לי״^רויצכה: שמחת ראש5•השנה- - מציה 'הלא, ואין-להתענות בו. ראיתו היאף

 4. אף שנראה מהגמ' שמחלוקתם בפסוקים, כתבו התוס׳ (יט ע״א דייה "אמר
 עולא״) שעיקר .מחלוקתם ב״מתלל׳•׳. •יי.

 5. בהגדרה "מכשלרלן" עסקו רבלם. עללן שלחן ערול הרב סל׳ תצ״ה
 ״'וב״מועדלס בהלכה״ עמ׳ לי.

 6. ע׳ "בסוגיא ׳בדף יב ע״א.
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 מדעת ד' יהושע, .הס לבר שממחה, יום טוב מעדה היא (פסחים סח ע״ב).

 לדעתי, כיעדי אפשר^ללמלד־ היתר^איוכל נפש בראש השגה, הרי ימכז סכל •י1־
מניד י  ההיתר תל^וי .בשמחת'ילם טיב, 'לאם בראש השנה אי7 מעלה שמהה נייהגת, 1

 להתיר א לכלי נפש? .העל ברה שמלאכת אובל בפש מןתרת בראש השנה', מעידה, *
>  אפ לא, על כל* ששמחת י לסי ס לב :גס־ כ7 יי נלהבת'בה. י י -

 לדמב״7 יש שיטח אחרת בדבר. ״פירלש מלאכת עבלדה, כל מלאכה
 שאיבה לעלרל א ל כיל נפש... למלאכד\'שהיא ,בא*לכל נפש הלא מלאכתי הנאה

 ללא מלאכת "עבלדה\׳ לכל מלאכה׳ נאמר^בשבת'לכילם הכפלריס" (פסלק• ז).
 לכ7 נראה מדברי הרמב״ס: ״לשביתת כללן־ (ימים טובים) שללה, שהן אסלדל7

ז  בכל מלאכת עבירה, חלץ ממלאכה שהיא לצורך אכילה״ (שם)." ״שכללי יי '
 'מלאכת עבודה' סתם אינה מלאכת אלכל נפש.״ (מגיד משנה שם). לכל

 היא שטת בעל ספר חחנלל (מעלה שטי). י £< ,1 י, ־־3
. י־ י ׳-י* ^ י! ״ ׳ • . ־ • <  ^ • ־

 *לםבוס:/ישי שתי !שיטות מהו׳ המקור להיתר א לכל נפש: יי י * יי•,
7 ז ) ' שטת 'ר״ש״י* ־ מלאכת* י״לם^טלב אס לרה כמלאכת שבת לעגי ( ׳ 1 

 , הלכותיה;, אלא' שהתירה התורה משלם שמחת י ל""ס יי •י
 * י מלאכת אלכל נפש. * י י *

 ) שטת _ה?מב"ך }-למלאכת ו יום ט לב אס לרה רק באלפד מליגבל, ללעלמת'

 ^ שבת שנאסר בה' כל מלאכה, "לא נאסרה בלל״״ט״אלא
1 מלאכת־.עב לדה ^ היתרי־אלכל נפש ליש י מה זל הלא (' 
־  סימיך לסוג העבודה המלתרת (עי׳ בםלף דבריי ס

" ־ י ^ ־־ •־-*־, ׳ יי י* " . ( ׳ ל י ע ל ^ ״ ^ י ׳ ; ־ י  י
י ־ * •* - . 

 נפקא מינא שתתכ7 בשאלה הב״ל..היא בכמלת ההיתר של אלכל נפש.
 בגמ׳ (לז ע״א) ״תנל רבנ7 ־• אי 7 .א לפי 7 מל ל״ט• להבירל. באמת •אמר ל.: '5
 ממלאה ז*שה כל הקדרה בשר א עפ״ י שאינה יצרי כה יאלא לחתיכה אחת״. רש״י

. 'לעדיי7 קשה:׳ לכי מלתד להרבות בשעורי ־איסור -  כתב: ״דבחד טלרחא סגל״,

 לפי דה, לדעת ר' אליעזר, ששמחת יו״ט רשות, ,הותרה מלאכת אוכל נפש
 אף מפנל דבר הרשות; עלי7 משגה פסחים פ״-ו מ״א. : ־• •

 לכאורה יש לשאול על ראיתו של ה״שאגת אריה": הרי ידוע שעונש יל״ט
 בלאל לשבת בסקילה, .ל בכרת (ר׳ סעיף די). •• אם כך ^ מדוע לתלות היתר אוכל
 נפש במעלת שמה ה, אללי היתר,*א ל כל נפש .הלא קללא מהמת עצם •7 י 7 לוס טוב,
 שכשם שאסלרל קללש כל הלכותיו קללשיס? ליש ליישב, שמצאנו,פסוק מפורש
 (ללקרא כ״ג גברמב״ז לבהעמק ידבר) המלמד ששמחה לל״ט אינה דוחה מנת..,
 והסביר הנצי״ב (לפי פשוטו) ששבת קבלעה "בכל מלשבלתלכם״ ללל״ט אינו• ^
 קבלע, לאי7 לכלל שאלנל קבלע לדחלת^את הקבלע. נמצא שצא מחמת-חללשת־

 הלי״ט אי7 שמחת יל״ט ד לחה שבת אלא כל היא גזרת הכתיב. לא״כ אל7
 לתללת הימר אלכל נפש בחללשת אםלרל, אלא במצלת שמהת לל״ט. ינמצא

 ששבת ויו״ט שויך בעיקר אסלר7 אצא שביל׳׳ט היתרה מלאכת-שמהה. ראיה
 לדבר: בל לס הכפלריס שאסלרל בכרת ללא בצאל, אסרה התורה מלאכת אוביל*

 נפש. לאס קלישלת האיסור היא המתירה;ימהיכא תלתל להתיר אלכל. נפש ^
 בללם האמיד בכרת? אלא ע״כ ששמהת יל״ט היא :המתרת. אלא שבלוס הכפוריס

 אסלר לאכלל, לממילא אי7 טצלת שמחה, ילכ7 הוצרכה התירה לאסלר איכל
 נפש בפלרלש. (ליקרא כ״ג כט בתעמק דבר). אמנם כל מהלל. זה איני מלכרח,

 שהרי אפשר לומר ששמחת יו״ט אינה דוהה שבת מחמת .שא י 7 עשה דוחה ל״ת
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 אף שהדבר ,איני כרול .בטרהה',נוספת? הר״,ז טבלא ממנהות (סד ע"א) מהדבר
 אסור, ולדעתו מרבה בשעורים אסלר מדאורייתא. סבה ידה מחדש תר.״ ך ששלבה

 היתר מלאכת אוכל נפש מבשול לחללה בשבת. ביל״ס הלתרה מלאכת אוכל נפש,
 7לכ7 לא הלערר לשקול ולדקדק: שלא יבשל אלא המעטרל אליל.

* • ־ ־ י  י

 ד. עונשי שבת לעומת עלנשי יל״ס
 גל ר,ל של מד ביעה (פייה ה״,ב י) הקש ל •על משנתנו: "אי״7 !בי 7 שבת ליו״ט,
 לכל״׳;. אילי7 אינל7? להא אלת־ לל ח לרבי 7 > (אלל בלבד הס?: להרי יש

 לל אחרים׳). סקילה בשבת, לאיד סקילה ביל״ט. .כדת •בשבת.,! לאי7 כרת בלל־״ס.
 מכות ביו״ט ואיך מכות בשבת". בירושלמי לא תרעל את הקלשיה־. מדוע לא
ללס הללו במשנתנל. אללס ניתך לתרץ בפשטות שמשנתנו מונח  נמנל ההבדי
 רק .את ההבדללס בד י 7 בי7 שבת ולו׳׳ס, ולשטתזבלת שמאלי רק בפרסי יזה של

 אוכל נפש!ש ו בל ס 'דיני שבת סדום. טוב".! .אולם בשאר המלאכות, אף, שחומרת
 העונש שונה, מכל מקום שוולס הס בהגדרת המלאכה, ולבך לא מנתה המשנה

 הבדלים אלוי״(•וכפל.-המבואר־ בדע׳ גי).
r יי 

 מדברי הלרושלסל בראה שיש שלשה הבדלים:
 א. שבת עלגשל במזלד לבעדלם בסקילה. ללו״ט עונשו מלקות.
 ב. בשבת מדיד ללא התראה ועדים בברת,׳ לבלל״ט עלבר .בלאו-..
 ג. -בשבת אי7 מלקות במזיד, ובלו״ט לש הלובימלקות במזיד,..

 אל למעשה ״ישי באך-\רק״שני הבדלים, שהרי הטבה שאיך חלוב מלקות בשבת
 מפני שנית7 לאזהרת׳ מלתת בל״ד, וזהו .עעמו •ההבדל חראשו7 בי7 לוס טוב

 לשבת.

 אמגם למאלרל גלרםה אחרת בדברי הירושלמי, שבמקום ״מכות ביו״,ט
 ואיך מכות בשבת" גרס "מלאכות לשבת ואיך מלאכות ללו״ט"• לכלונתו
 למבואר בבבלי מכות כא ע״ב: ״אמר .רבה: יש חילוק מלאכות ,בשבת לאי.7,

 חילוק מלאכלת'.בילס:טלב״.. •ופלרש״ל.: ״אס עשה שתים ושלש .מלאכות בהעלם
י אלנו חללב אלא אחת בלו׳זט״.: בשבת, כמוב7, חל לב .על כל אחת . : . .  אחד.

 ואחת.: (ע׳ :רמב״ס שבת פרק• די ויום טוב פ״א, ה״ג).

 מה הסבה להבדל זה? הדבר תלול בסוגית הגמ׳ בשבת (ע ע״א׳).
 למ״ד "הבערה ללאו־ יעאת״,־המקור לחלוק מלאכות הוא מפסוק שנאמר .בעגי7
7 מקור  שגגת חטאת;י ממילא בי ל ״.ט• מאיד ׳ז דל נ ל כרת אי7 -שגגתל חטאת, יאי

 להללוק :מלאכות, לזה פשלט. ארלס ישבל מ״ד ש״הבערח ׳לחלק לעאת"." פלרוש
 הדבר:*׳הפסוק "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום. השבת" (שמות ל״ה ג)

 הוציא את הבערה •מכלל המלאכות האסורות בשבת,••כדי ללמד על^חילוק
 המלאכות. אולם ידיך דה הוא ךוקא בשבת. נמצא, שאף שלעניך ל״ט'מלאכות

 8 (המשך) חמור,יומה ־שדחתה ל״ת של לל״ט,־אי7 ראלה מז הקל-לחמור
 להפסלק דלעלל־אלננל דרשת חד״ל וניתך להסבירו באופך אחר.r וביום

 חכפלרלם לכתחללח נאסר אלכלגנפש מחמת חומרתו, לכפל השטה השנלה
 דלהל7.

 9• לעיי7 •קלבץ שעלרלס אלת מה; . אמנם ל״ל שדברל הר״ן הם וי! לפך
 ההסבר ששבת ריו״ט ימים שונים הס, לכשטת הרמב״7, אבל לפי־השטה
 הראשונה שימים שלליס הם, אלא־ששמחת לל״ט מהירה מלאכת או״ב,,
 ערייך יש לומר שדהו גדר של דהויה, וכמו שפקו״נ דוהה שבת כך

 שמהת לו״ט מתלרה אסור לאו, לבעטרל להסבלד ההלתד להרבלת כשטת ר״ל
 המובאת ברייך, עיי״ש.



 ה לשלילי ייל״ס לשבת יזה׳ לזה (מלבד ארבל נפש), ישנס דינים מיוחדים לשבת
 שאיינס קשלרים לח ל מדת העלבש אלא לעל בדה שהתלרה פדטה-אלתם במי ל חד בשבת.׳'

את קלשית הירלש׳ אא״כ נאמר שהכלל של  לדברי המאלרל איד ליישב 1
 משנתנל ״איך ביך" לכלי, אינל בדלקא. "אלכל נפש" היא הדלגמא האלפללגלת

 להבדל ביך שבת ללל״ט, אללס ישנם הבדלים אהרים. אמנם בדברי
 הלרלשלמל נאמרל רק דברים הנלגעיס 'לעל ביש ללא הבדלים לדיגא, אללם להלך
 נראה שישנם גם הבדלים בדיז הגלבעלם מאלתל הלסלד שממגל ילמדי ש״אי; ־»

 הלללק מלאכות ליום טוב״. תירוצו של המאלרל לקושיית הירושלמי * י־ י
 נראה •הכרהל.־־-־"

 ה. האס החמלדיל" בדלניל שבת 'לעלמת דלנל• לל״ס?
 לאלר כל חאמלר לעלל, מסתבר׳שכאשר חכמלם עשל סללגלתלרה, לגזרל

 גזרלת כד״ל "שלא" לבלאל לתללל ׳שבת, ^הקלל -בגזרלתלהס לעגיז 'ללס סלב, שהדל
 אלנל דלמה העלבר על אסלר המלר לעלבר על אםלר• קל. ללכז-אמרל במשנהו״
 (לל ע״ב׳) , לאחר שסנל את גזלרלת חכמלם בללס טלב*. ״כל אלל בלל״ס אמרל,

 קל לחלמר בשבת״.

 נמנה' מקרים' שהקילו ביום טוב 'ובשבת "ההמירו:
 1. לדעתי רבי, ביום טרב איך מטביליך את'הכללי עלי:גבי מלמל ל לסהר ל, יאבל

 השקה מותרת. ובשבת אף איך משיקיך .את המים בבלי אבך לטהרך.
 'לדעת חכמים,-ביל״ט משיקיך למטביליז•, לבש^ן משיקיך אבל לא* -

 מטביליך. (רף לז ע״ב במשנה לבגט׳ לח ע״ב )
 2. לדעת רבה בר רב הלגא, לתרלץ אחד בגמ׳, מותר ביר״ט לזרוק את
 הדס עבלר קרב7 שנשהט לאלנל הלבת^הללם, על מנת להקטיר׳ אמלריך

 לבערב. אללם בשבת - לא ל״זרלק, שזריקה 'שבלה הלא להחמלרל חכסלם
 בדבריהםבשבת יותר מביום טוב (ב ע״ב, בא ע״א). ^

 3. לדעת ברייתא אחת החמיר רבי נחמיה בשבת ׳יותר מביום טוב:
 "חלתמלת שבכלל, בשבת מתלר אבל לא מפקלע ללא חלתו,- ביו״ט מפקיע
 וחותך". והםבה:"בל הבלים איך ניטליך אלא״דרן־ תשמלשז״, לטלטלל
 הםכלז^םלר. אלצם בלל״ט לא ההמלר, ״שאנל ללה שברת שבת משברת

 לל״ט״ (לב ע״א,)/ :«
 4. "אבא שאול אומר: נוהגיך היינו שיונקים מבהמה טהורה׳ ביו״ט״

צערא', לקםבר מפרק• כלאחר יך  (יבמות קיר ע״א). לפלרשל, דאלכאז
אלסלר סקילה נזרו רבנך, ביו״ט שהוא אמור לאו  הלא, לבשבת שהלא 1

 לא גזרל רבגז... אמנם יש ^לכאלרה לדחלת ראיה זו, ,שהרי באך מדובר•
 במלאכת אלכל נפש. אללס הדבר הללי בשאלה מדוע נאסרו׳ מלאכות \

. ר׳ להל7 סעיף ט', לבתלםפלת רע״א למשנה מגילה פ״א מ״ה. 1 0 
 11. לר׳ מהרשא דייה "רב בלבל" שהביז שקללת לל״ט הלא מכייז שהטבלה•/ •!

 כללם עלרל־ לל״ט הלא, ללא גזרל משלם תקלז כלל יאל משלם סהלטה.
 לאלץ כללנתל ללמר שהלתר זה מחמת אלכל נפש, שהרל הטבלת הכלל. •
 נחשבת מכשיריך, למללרל שנטמא מערב ללס טלב, למדלע שלא נגזלר

 בלל״ט כמר בשבת? אלא שלצררך יר״ט לא נזרר, ובדלקמך. וכעיך סברה
 זל כתב השאגת אריהיסלי בלי', (עט׳ קגא במהד׳ ׳סכלז חת״ס).

. ור׳ סעיף ז׳ שלעניך טלטול מוקצה יש סברה׳ הפרכה. 1 2 



 מסויימות אעפ״י שר<7 לעורך אל״ג. לשטות• שנאסר! ,מטעם .עובדי7
 להול-ומדרבנן, פשוט שבמקום עערא לא גזרו רבנל,~שאף'אם ^עושה

 כדרכו אינו-עובר אלא על אסור דרבנן., אך• לשיטות שרק מלישה ואילך
 הותרה מלאכת-אוכל נמש ,מדאורי,יתא, א׳׳כ דישה Jאו-•:איסול ממחק,! ! * •»

j התורה, .ואז, ,יש ראיה שבאםוד לאו a ודייה ?וקסבר׳-׳׳) אסורה fa'ע 
 הקילו י,ותל מבאםור כרת, שהרי לא גזרו במקום ׳צער על מפלק'כלאחר יד

r .ביו״ט.• ־ 
 ו

 אולם דוקא/ארבע דוגמאות אלו מראות שכלל לא׳ברור לגמרא שיש
 להקל בי^״ט .יותר .מבשבתי, ורק בדוחק רב אמרו .״שאבי שבות שבת משבות.

 יו״ט״. ומציגו שגסתפקה הגמרא בשאלה. זו במפורש:!'״התם תנ7 ;במסכת
 שבת, מפגי7 ארבע והמש קופות׳) אבל לא את האוצר... ואמר שמואל: .דלמא

 אתי לאשלויי־ גומות־., הבא ;בי ו״ט) •מאי? התם הוא (בשבת׳). דאסוך ,משלם
 דתמור אבל .לו״ט דקיל שפיר דמי,, •או דלמא (לא שנאי)״״.ועלתה •בתיקו

 ;לו ע״-א). ואף לעג?7 הלכה נחלקו הפוסקים•. ״לדעת הלי",ף םפקא .דרבנן
 היא, ולקולא, אך לדעת בעל המאור יו״ס ושבת כי• הדדי ני נהו וילפינן,
 יו״ט משבת ושבת מיו״ס״ (ע׳ ברייך שסי). ואכן״ ברוב גזרות חכמים לא

 מצאנו שיו״ט קל משבל7״ ־! י ז ^ >
t • •ו t v ־ •י 

 ו. גדרי הכלל ״כל בדאורילתא, לא שנא איסור כרת ולא שנא איסור.,לאו״
 והנה ,מצאנו ,כלל בגמרא שעומד לכאילה בסתירה להחמרה בשבת י י.ותר
 מביו״ט. ביבמות ;קיט ע״א): "אמר רב נחמן•., .רישא ולאסור כרת חששו,

 סיפא דאםור לאו לא חששו. אמר רבא: מכדי'הא דאורייתא והא דאורייתא,
 מה לי איסור כדת ומה לי -איסור לאו?״ .כלומר: אי7 לחלק בין. שני .אסורים
J ש לחשוש שלא י ו  דאורייתא שאף שזה בבלת וזה-בלאו שניהם אסורי, תולה ;

כשם שיש ל השלש .שלא לעבור על אסור כרת. -,  לעבור על אסור לאו :
 י !«

 אמנם מדברי רש״י־ במקום אפשר לדהות קושיה זו.,. וזה לשובו:
n ?״מי לא בעינן למיחש ״לספק איסור לאו כי ה י כי .דהיישינן לספק אסור כרה 

 הא מידי דספיקא לאו הרחקה דרבבן היא בדבר המותר, דנימא ׳לכרת עביד
 הרחקה, ללאו'לא עביד הלחקה בדבר המותר'. ^להכא שמא אסורא-דאורייתא
 ממש קעביד״. כלומר: יש להבדיל בין-לגזירת חכמים בדבל המותר״ ששם,
 בהרחקה דר.בנ7, חוששים יותר שיפגע באסור חמור מאשר, באסור קל. אולם

v ביבמות עסקו-במקלה^של ספק שיפגע בהייבי. ^ןיתות או בחל,יבי לאלי7, ובזה 
: f - .אמרו ״מה לי ,אסור^לאו ומה לי..אסור כרת״״ 

הלול,שבת לבי7 ספק  לפי זה במקום ספק כלשהו אי7 לחלק ביל ספק3
 הלול יו״ט אלא שבת ויו׳׳ט שביהם אסורים. אך בגזרות חכמים יש מקום

 לחלק ולהחמיר בשבת יותר מבלו״ט.

 ־ r ז ר
י  13. ע׳ ^באריכות בר״7 "תהילת פרק שלישי'. י "

 14. דוגמא נוספת לקולאיביו״ט יש־ בדברי הראשונים. •לשמת ר״י שאסור
 מרבה בשעורים דרבג7, ביו׳׳ט שהוא אסור לאו לא אסרו להרבות

 בשעורי7, ולב7 ממלאה אשל! כל הקדרה בשר ׳אעפ״י שאינ״ה צריכה'אלא
 לכזית ;ע׳ בר״7 דף יב ע״ב מדפי הרי״ף).

 15. ע׳ במשנה למלך פרק א׳ מהלכות יו״ט הלכה יז׳, ובשדי המד כרך ד'
. בבהירות מוסבר חלוק זה בשו׳׳ת חתס סופר יו״ד סי׳ קעה׳ 1 6 7 - 1 7  עטי 7

 דייה ״ובזה". וב7 ב״ערוך השלה7״ םימ7 מצה׳ ס״ק כט.
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 ז. מתי החמירו חכמים בייל ס טיל ב? י
 צאלר כצ, זאת׳ גראלמ ׳תמלהיס ידיבלי־ רב בל/מ7 בראש המסכת: ״שיבת "דהמירא

 וצא אתי לזלזולי ביה יםתס לך (רבי) כרבי שמעון, דמיקל. 'יום טוב
 דקיל, ואתי לזלזולי בי ה,׳סתם צ7 כרבי יהודה דמהמיר״ 1׳ אמנם צא ברול•
 שדעת רב נחמך נתקבלה להלכה, ויתכן שחולק על האמלראים שהזכרנו לעייל,
 אל קשה מסתמא דבמראי; מפנידיד׳ והי' קופות של תבך של תבואה... (בשבת)

 ודיצמא התם היינו טעמא משוס שבת דחמירא וצא אתל לזלזולי ביה, אבצ
 יו״ט דקיל אתי לזלזולי ביה, בלל ובלל לא" (לה ע״ב). וב7 אמרו בדף צו ע״א

 ״אי 7 מט צט ליי 7 מגג 'צ ב בי אפילו בשגגותיהך שולן:,. התם (בשבת) מאי? הכא
 הוא ראסור משום יו״ט 1דקיל ואתי ׳לזלזולי ביה״׳. ואב ך מחומר הקושיה י

 גלרם הריטב״א אהרת בסלגייתנל (עי ׳בשיטה' מקובצת). י *
־ ־ .י ׳ ׳ > ־ ' , 

 הרשבייא (לו) מיישב הקושיה כל; ״ונ״ל דבעיקרי המלאכות טפי שרי
 בילס טוב מבשבת, דבשבה כל מלאכה\אסלרה, וביו״ט בל מלאכת אובל נפש

 מלתרת. ;כמבלאר לעיל בסעיף , שללד ״משללי7י פירלת דרל אלן בה ביל׳׳ט
 אבל לא בשבת״ לדעת 'ב״ה, •שזו ׳הרהבה. של היתר אלכל נפש). אבל מה שהותר
דיצמא 'כיל7 דקיל אתי י  קצתל כא7 וכא׳ן, ללתרי־יש-"לחחמיד ביל״ס מבשבת, :
נפש>  לאקולי ביה טפי״. כוונתו: מלאכת הלצאה הותרה ביו״ט לצלרל אוכל :

 להתירו לטלטל מקצת דברים שהרי טלטלל צלרל הוצאה הלא. וב7 טלרהה יתירה
 הותרה במקצת', עדי ארביע לחמש •קלפלת, בשבת. דלקא .במקרים אילו ראל

 חכמים לגדור ולגזור ביו״ט ביותר מבשבת, שהרי דבר יקל בעיני האנשים
 מלעד לפריצת גדר ייותר מדבר חמור. י־,

 ה״שיטה מקובצת" מגדיר אחרת:״לפיכך כתב... (מתי*אנו :מחמירים
 ביו״ט יותר מבשבת׳) באסורי דרבנך' שאינך משום גזירה, בגוך מוקצה שאינו

 משום גזירה אלא אסלר דרבנן בלחלד, לכג'ל7 •ארבע וחמש קופות של תב7,
 שאינו אלא משום טלרחה... אבל במידי דרבנ7 דאסור משום גזרה, כמו
 כא7 שאסרו לגמור האוצר שמא יבוא'להשוות גלמלתד'אי7 ספקי שלש ׳לחוש

 לחיוב שבת שהוא אסור סקילה 'יותר ־מהי ו ב ל ל״ט*שהלא חיוב לאו." י

 7יתב7 שהרשב״א ׳והשטמ״ק נחלקו בשאלה מדוע אסרו מוקצה, האם כטעם
 הרמב״ס שהוא אכן "אינו משוס גזירה אלא אסור דרבנ7" או כטעם הראב״ד

שבת פב״ד^ה״ב ברמב״ס ז י  שהוא ״גזירה טלטול אטו הוצאה". (עי ^הלכלת3
 ובראב״ד׳). וגמצא, לפל* טעמו של ה רש ב״ א החמירו ^הכמיס״יבגזרותיהס במקום*

7 אסלר מלחלט, וישיצורל בריסון עצמל גבוה, ולכ7  שמצד עצם הגדר אי
ג לטעמו של השטה, חומרת חכמים נועדה לשמור על § ז ב ב  בלל״ט דקלל החמירו ר

 אלירת ללם טלב לצבילגל.

 16. ומצאנו דברים הרבה שנאסרו מטעם "עובדיך דחלל״ ביל״ט דלקא.
 למשל: אסור צידה ובל מלאכות הנעשות לזמך מרובה הם מטעם עובדיך

 דהלל, ע׳ -רא״ש ^לר"7 ריש .פ״ג ורמב״םיו״ט פ'~א הייה. ועי ב״כלבלת
 שבת" לבעל התפארת ישראל בהגךךתו השלישית לעובדיך דהלל, ^

 לבשל״ת שאלי צילן לר״ז; אליעזרלב סימן יב׳ .

 ־ ־• ־ 1 !
 ז

 •י ו \
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י - ־ -׳-•• י ץ* י י ״ •~ ^ - י ~ ל ד  ה. שיטת בעל המאוד בענלן "הואלל !בשבת ש
 לאללם בעל המאיר "שדל 'נרגא" בלסלד*שהעללנל־ להחמלר בלל״ט *

 ללהתלר בשבת, מגמרא בדף לח ע״ב: ׳יאמר רבא; מי איכא מלדי דבשבת שדל
 יביים הכפולים אסיר? אלא הואיל לבשבת שדל, בילם הכפלרים גמל שרל/״
 לפירש״י: שלא תחמיר לענין מלאכה ביים הכפוריס משבת. לעל• פי לסייד
שהרל  זה התירי לעבלל ביום הכפלרים אף שלא שיילילומר שנראה"כמיקר,י

 אסלר ברחיצה-, מנל מקלם בירך שבשבת לא גזרי שאסיר, שהרי נראה כמיקר,
 אף בילם .הכפלדיס לא גזרל ללמד שנראה כמתק7 עצמו/״שלא״להחמיר ביוהכ״פ

 מבשבת.

ל ע ר ה פירש את דברי רב נהמן אחרת'(בריש ה מם בתי בד ״ה1 ״  עלי פי*הכח'תלז
 מלםר לל 'כלל1 גדלל״ בתלרת מ לקצה״)•. רב נחמן אסרי בי ל ״.ס י רק" דבר שבא־

 מהמת מלאכה'אי מעשה המיתר בי ל ״'ט ל אם ל ד בשבת", בגדך' בקרעי העצים־
 ;שבשבת הם םלקצה מהמת אסלר), אללס מלקצה שבא בלא מעשה האסלר בשבת

 ;כגלן עצמלת שנתפרקל׳) זהל מלתד בשבת לאלן צדלל ללמד כללם םלנ;

 בלצד לסבלר בעל המאלר את הספק.^ל הגמ׳ ^ברלש .פריך חמלשל?, ^
 לתכן שגלרם כמל הרלטב״א, שאס, בשבת, אסלר,, ,כ״ש שאסלר .ביל[״סי."

 . י י , י •. י . י ׳
f ׳ י• .  • י

 הרמב״ן חללק על דבךל בעל המאלר למבםם את פשוטם של, דברי רב^ גחמן.
 לא יתכן שהואיל לבשבת הלתר ביל״ט ג״כ ייתר., ״שגלזר״לן בכל התלמל״ד

 בדברים המצויים, המותר מפגי האסור לאין מתלרלן האסור'בשביל המלתר״.
 מדלע אם כן לדעת רב נחמן גזרו ביו״ס יותר מבשבתד ״בל עיקר לא דברו

 חכמים במוקצה אלא כדי שיבדלד ליזמין לעצמל צדכיל מערב יל״ס, (לא
 יצטרל למחר לחזור ולטרוח בסעודה, שמא יבא לעשות בה מלאכה אל סלסול

 האסלרין לל, וסמכוה למקרא ״והכינו״, להדי יו״ט ראוי לגזידח זו, ואין
 שבת לאלי לבל, דלא אתל בשבת למעבד מלאכלת כאלכל נפש... וכיו״ב
 גחגו חכמי^ במקומות הרבה״. דוקא ביו״ט יש מקום לגזרת מוקצה -

 ולא בשבת. »

 'ז

. את ראיתי המאור מגמ׳ דהה חרמב״ן בפשיטות*. לגבי ירם' הכפוריס ושבת 1 7 
 הדומים זה לזה, מקום יש לומר ״הואיל ובשבת שרי״ וכוי, שהרי לא תוששלס

 שיבואו לזלזל, ביום הכפוריס יותר מבשבת*,• לפיכליהשוו גזירתם, שכל
 מדתם לגזור דבר ולא חצי" דבר. אולםייו״ט ושבת שהם. שונים מהותית זה מזה

. ־ועללן בשאגת אריה ;סי׳ .קב״. ה  אין מקלם לכלל ז

* < 
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 ט. הבדלים כוספים בין יו״ס לשבת
 על .פי האמורי בסעיף ד,׳ שדבריה האסלריס כשבה אינם׳ בהכרח אמורים

 ביו״ט מסתעפים כסה הבדלים לדינא ביך שבת ליו״ט•

~ 1 8 
 1. אסיר מחמר.. ״ י

^ * *  ,2. אסור שביתת בהמתו ועבדיו.9
 3. אםלך תחומין - ת

4
 2 ג . ת א ע  4. אסיר הבערה למ׳/ד ללאו י

 בכל אלו נחלקו דעות הפוסקים האס האסור הוא רק בשבת 0ך התורה
 .יביים סלב מדרבנן ;אל .שמלתך .לגמרי) אל שמא מכילן שיו״ס.,ושבמ ככל
 דיבר הס ;מלבד מלאכת או״ני) שמא ניתן ללמוד מאחד. על השני, והדבר'

 הל־זר לספק היסלדי בהבדל ;אל בשוויו!) שיש בין שבת !לבין 'יום סובי.

. עיין ברמב״ן סער המעל לימי יש ולש ייד. 1 8 
 19. עיין רמ׳יא סי׳ .רמי׳ 'סעי ג׳ לבמגן אברהם שם.

. ר׳ רש"י, חגיגה יז ע״ב יתיס׳ יבעירי אבן ו ב״ אבני מילואים״ שם, 2 0 
 יעי ״מרחשת״ סל׳ לי.

 21. ר׳ תוס׳ פסהים ה ע״ב ד״ה ״לחלק״.

***************************************** 
* * 
 אל התשובה ;
* * 
* £ 
 * לאל התשלבה לבי הימה, *
 * לגללתי מהללה בהסאיה *
 * לשמחת נשמתי עילה למתגברת. *
 * יהמה הכאב, יערב ייכמר, *
 2 יתגעשל הדמים, העפים במרלעתם, *
 * ידפק הלב, העלמד גרעש, *
 * על ההסא הלא דלאב, *
 * מתפלץ הלא על עלבלן הגשמה. **
 * לאגי אהוז גבלרה, עלמד דלמם, *
 * הוד הנני עסוי בכל קרבי. *
 %, ^ יתכשכש הנחש, ישך בקעפי, £
 ,% מלא מנוחה אני, לא אגוד,' *
 •* אל על/הנני שוא9, ״" *,
, שיאב אירים אני. מריס שמיס, - *  •* , ג
 * * * * * * * * * י * * והגויה המחללה, גס היא תתקדש. - *
 ***************************************** * * * אורות התשובה קמג׳ *



 אלון .בו-דוד 1 י _ ־׳י־* ־ ־ 3
 ־* •1

 קדושי כםף ביחס לקניו כםף במהלך'הסוגיות1•
 יי י ־ * ־

של הערק הראשון במסכת קדושין מדובר על עגלגל  רק במשגה הראשונה1
 קידושין. נשאר המשניות מדובר על הדרכלס בהם ניתן לקנות עבדים,

 קרקעות, מטלטל י 7 וכד׳ . משנתינו ׳פותחת במילים ״האשת נקנית״, ׳ובזה
 'יובן הקשר בלן משנתי נוי לשארי הפרק -פרקינל הוא פרק הקגיניס. משנתינל יי
 אומרת שהיאשה נקנית; בכסף, ומשניות בהמשך אומרות שקרקע (,לדוגמא׳) נקנית י
 בכסף. . ננסה לברר אם לקנלן הכסף באשה ובקרקע ישי אותה משמעות. י* את י חס

 רק לצדדים טכניים ש״ל' ייקגי7 ׳ללא למהות הקנלן באשה ובקרקע.* יי'

 קידושין דף' לא ע"א: ״בילת שסואל אומרלם' בדיבר ובשלה •דינר (אשה
 מתקדשת - ולא בפחות מכך).־ מאי טעמייהו דבלת שמאי? אמר ר' זירא שכ7י
 אשה מקפדת על עצמה לאלן מתקדשת בפחות מדיבר... רב יוסףי-^אמר טעמל״יהו

 דב״ש״כדרבל' להודה יאמר •רבי אםי,דאמר ר״י אמר רבי אסל כל כסף האמור־ בתורה
 כסיף זנלרל לשל דברלהם'כסף׳ מדלנא״". במה חולקים ד׳ זלרא 'ורב יוסף?

 נראה שמח״לו״ק״תס "איללבא דב׳׳ש לסודית. האס קדושי' כסף־'באשה הלא כמל קנייני*
 כקף אחרים'(בקרקע לכד׳), יאו-שקדושי א שיה הס דברי אחרי לגמרי.•

 לר׳ זלרא קדלשל אשה לב״ש שלנה משאר קנלניס. האשה צרלכה לחנות
 מהכסף שהלא מקבלת ללא מספיקה פעללה קנינלת סמללה. ע״פ כל ההסברים

 של הראשלנלס בדברל ר׳ זירא הסכלס נקבע ע״פ הקפדתה של האשה.
 לרב ,ללםף לעלסתו, אי7 עגי7 מלוחד .באשה שהלא ערלכה להנלת מהכסף,

 אלא קנ?7 כסף" באשה ..הלא כמל ״כל כסף האמלר בתלרה״. •
 • ־ • .^

בה האמלראים ערלכה להשאל גם להלכה׳ אללבא דבלת  הבעיה שמתחבטלסז
 הלל. האס קדלשי כסף הם מעיקר הדי 7. כמל כל קנייני .הכסף,' 'אל ש י שי להם

 גדרים שונים-, ויהודיים גכגון הנאה אד הקפדה. שמזכלר ר׳^זלךא). הבי ד ל ר
 שנעשה.עריך לפתור לנו שתל שאלות: ־

 א - האם הדלגים שיאמרו בקגין כסף מעלקר ,הדי7 תופסלס גס לגבל קדלשל
 אשה ולהפך, או שאי7 ללמוד מזה על זה. * ^

 ב ד אם. נראה שלהלכה הדינלם שוגלס ביד.קדושי כסף וקבלן 'כסף, האס נסביר
 שזה כך מעיקר- הדין.,. או,שנעמול. להסביר מדוע הייה .צריך. מדרבנן לתקן דבר

. " . " ׳  סונה במקרה הספציפי הזה. - _
 *״ נראה שאולי בזה חולקים הראשונים כאיופן/שטתל 'ועקבי במהלך הסוגיות

 שבפרקלנל. ז י *"

 י ״־ ־ .,•־»
 גמ׳ דף ג ע״א: הגמ׳ מבררת אם, בלתן לקנלת אשה בקנין הללפין.

 מסיקה הגמ׳: ״חליפין אתנהו בפחות משוה פרוטה דאשה פחותי משיה פרוטה
 לא מקניא נפשה״ 1 ־ יי

 1. רוב) הדברים נאמרו במהלך ההזרה של שעור ד על המשנה הראשונה בקלדושין.
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 רש״ל (דייה צא מקנלא נפשה): "דגנאל הלא לה׳ הילכך כטיל לה^ז
 הלרה חללפלן". כצומר, סבלם הכסף נקבע ע״פ רגשותיה של האשה, ואולי

 ניתך להוסיף שבפחות משו״פ איך האשה יכולה צהנלת מהקלדושלן. אה הדבר
 הזה מדיי? רש״י מלשון הגס' '•'מקב לא נפשה". -

 תום׳ (ד״ה ואשת): ר״ת' צא *גיורם את המלצה ״נפשה״. "...דצא בקפלדא
 תצלא מיצתא אצא מ״ט משלם דגמר קלחה קלתה שדה עפרון דכתלב בלה כסף,

 לבפחלת מן ל" פ צא מקרי-כסף״. אף,הרמבי׳ז ;ד,"ה למעוטי/ גורס ל מסב י ר
 בדרך ז ל,״ • י י* ,.,

 נראה שרש״י לתלם' - הולקים, בשאלה. ש ה בא בל 'לעיל:
 רש״ ל 1-־.,קדושי אשה נלמדים בא לפז• עצמאי להסב ל ס.'נקבע ע״ פ הקפדתה, של האשה.
 תלם׳ לרמב״ז• ->_קדושי אשהז הינם כשאר קניני .כסף. -.,התלם' והרמב״ן' לומדי/ס

 שהגמ׳ לא ׳ניסתה כלל לברר אם חליפין :כקגלן. עצמאי' יק לנה .באשה ן '״שלא
 עלה על דעת צרבלת אף חצי פי זי, אלא .מדי ך כסף...., (רמבי״ך)" ""ללא ;פריך ^
 מהליפין אלא משלם דהלל בעיז כםףידקרא... ;תלם'׳}״. על "זה עלנה הגמ׳:
 "הליפי.ך איתנהו בפחות משיה פר.ו.טה״. להסביר .התלם׳ : ״לא" כ אינם מטעם
 כסף אלא קגלז אהד הלא״. ממילא אין, ־סנה שנחשוב .שאשה^נקנלת 'בהללפלז»..,

 בשיטת הרמב׳/ן? בסלגיא. הללכיס גם הקרלבים .לבית מדרשב; הרשב״א־.)
 (דייה למעוטי), ,הד״ין .על-,הרי" ף >ד״ה -לאלכא. למלדק׳), •להר י ט ב.״ א, (דייה• סד״א')^
 אללם נראה שרש״ ל לא נשאר •דעתי יחיד.; בהמשך׳ בלביחן שהרמבי/ס יסלבר• כרש״י*,-
 בםלגיתינל,. חשוב־ צצי-יז זאת כאן,י מציון, שיתכן •שזהו המקלר למהללקת. ז
/ הלכל• הראשלנלס , ,» •  כללמר מתלך פיר-לשי• הראש ל ניס למילים "לא מקנליא נפשה,

 לשטתס :במהלך מספר ,סלגילת. י , _ . ״ 1 י
- - - ׳ , « ־  ־/״ ־׳ ־ .־ ;

- י. * •י * 'ז י « * 1 

אס אפשר לעשות קניך במתנה ע״מ להתזיר._ Jגמ׳ דף ל ע״ב: הגס׳ דנה 
 מסיקה הגמ׳: ״ בכללהל קני לבר מאשהי׳לפי שאין אשה נקנית בהללפלן". ז

דלא  .,תלם׳ ;ד״ה לבר): ״לנראה לר״י ךלאו חליפיך הוא ומדרבנך הלא־
 הלל קידושין, לפל״שדרך העולם לההזליר החללפין 'להנל כעין הליפין^דמי,

 לאתי למלמד אשה״נקנלת'בהללפל;״. י
 גלרסת רב האל גאלן (ברייך על הרי״ף): ״גזי ראי שמא י אסר ל 'אשה ז י 1
 נקגלת בחליפין״.. ״ _ י י - 'י •

 הרמב״ן (דייה אלא) יוכן הרשב״א והרלטב״א־ גרסו כרב האל גאלן״.
 למרלת שהתלםי לא גרס כך, נראה ברלרישהתלס׳ ילהרמב״ן*מסבירים׳ באלתל י

 אלפן.. מעלקר הדין אשה לא שלבה משאר קנלנלס שבקבלם במתנהע״מ*להחזלר;
(הדיני אל"המצלאלתל) להללפלן'."' להרל  לרבנן גזרל שלא תקנה משלם הדמילן ז
באשה ע״פ הסבר הדמב״ן להתלס׳ . *׳ י ־ ־ י  בבד למדנל שחליפין אינם קלניםי
 הרמב״ס הל׳ אישלת פרק כ״ה׳ הכ״ד: "האומר לאשה הרי את־מקלדשת לל

 בדינר זה ע״מ שתהזירהל צי אינה מקךדשת... הרי לא נהנית ללא הגיע ״'^•
 לידה כללם״. משמע.שאינה מקלדשת מעיקר הדין ללא מטעם גזירה, שהרי

 שאר דברים ניתן לקבלת במתנה ע״ מ להחזיר !מכר, פדי לן׳ הבן לכל׳׳).
 מכאן שהצלרך בהנאה לשיגיע "משה ל ליידי האשה הלא יחלדי לקדלשי אשה מעיקרי
 הדין, לאין קנין האשה דלמה לשאר .קניני כסף. ־* 1 4 י'

י ז • • •י. י - . 
 2. הרמב״ן מלשב• גם את גלרסת רש״? למסבלר, שהאשה מחשיבה הפץ שמתקבל ;
 בקבלן חללפלן כפחלת משל״פ גס כשהחפץ שלה ללתר, מכללן שבקנלן הללפלן
ר מקובצי) להחזיר את החפץ. אבל לעללם נלמד שצרלך כ  היאשה צריכה ;אל &

 צהלות שלה פרוטה משאר קניני כסף.

11 
 בי־
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 רש״ י (דייה אצא׳): "והאי לחילי־פין דמי בקבל ך בסודר שאינו אצא אוחז
 בה ומחזירו״ ג במבט .ראש ו 7 אוצי בדמה שרש״ י יד ומר, לתום׳ ולרמב״ן .שזוהי

 גזירה. אוצס רש׳׳י אומר שמתנה ע׳׳מ צהחזיר דומה צחציפי7, וחליפין־
 למדנו צשיטת רש״י צא קובה באשה ־משום שצא מקביא נפשה". ־'א״ב גס* ימת נ ה
 ע״מ להחזיר יאמר רש״ י שאינה מקודשת מכיו'7' מאי 7 באשה הנאה' ('וישיבה,''

' י י  קפידא) וזה יהיה מעיקר ר׳דיז - כמל־ שיטת'הרמב״ס/ י ־
 לפ״ז בל אחד לשטתל. רש״י לרמב״ם - מדאו׳ ׳אינה מקודשת׳ כי*אי7

 לאשר, הנאד,.׳
 תלס׳ לרמב״ז - גזירה דרבג7 שאינה' מקלדשת'.

 גט' דף ז ע״א: הגמ׳ מבדרת אפשרויות •לקדש אשר,, לאי.באומד הרגיל
 שהבעל׳ כותן שו״פ לאשר,..מקרים שנתינת הכסף׳ אינה דלקא ע״י הבעל, ואיך'

 האשה בדוקא מקבלת את הכסף, כגו7: ״לל7 מנה לפלוני׳ ואקדש אני .לך מקודשת
 מדי7 ערבי!. הגמ׳ דנה בארבעה מקרים: א. .מקרה שנלמד־ מערב.־

1 כנעני.  ב. מקדה שנלמד'מעבדז
 ג. מקרה שנלמד מד.י7 שניהם -י י...

 ערב ועבד כנעני.
 ־• ד.׳ מקרה של־ אדם חשוב.

 אהד הנושאים שעריך לברר בסוגיא זו׳ קשור למקרה שנלמד מדי7 ערב.. כיעד
 האשד, נקנית ,לבעלה בלי׳ לקבל את כסף הקידושיד לידה, במה האיש מקדש

 את האשד,? לכאורה אי אפשר לומר שמקדש אותה בהנאר,{שגגרמת לאשה, שהרי י
 הגס׳ אומרת במפורש "אע״ג דלא מטי^הנאה .לידיה״. י*

 ריטב״א.;ד״ה,ערב־): בכל..אופ7 נאמר שמקדשה בהנאה שעושים אתידנריה-. ־<
 זר, בדיוק כמו ההנאה שהערב משתעבד בה. למצוד, על פי הגמ׳ בב״ב ;דף. קעג *

 ע״ב). הגמ׳: שם ;אוסרת שלמ״ד׳ אסמכתא לא קביא ערב..משתעבד ״בהנאה דקא
 מהימן ליה גמר ומשעבד• נמשיה״.אולם הריטב״א שם (ד״היבההיא הנאה) לומד 1

 שהסבר הגמ׳• לפיל ערב משתעבד בהנאה הוא<גם ׳למ״ד .אסמכתא קגיא. לפי -
 זה אשר, .מתקדשת בדברי שמשתעבדת בו, והדמיד7 לערב הלא ברלרד> נוכל לומר

 שגס כשקונים קרקע, אפשר לקנות בהנאה שעושים את דבריו - מדיד ערב.
 רמב׳׳ן (דף ח ע״ב דייה. היתה): האיש מקדש את האשד, במגד, שנותך^ לפלוני,

 ובבל ־זאת• האשד, גקנית בדיוק יכסו־.שזה פלעלילגבי הערב, ללא בהבאה.
 ביך לשיטת הרמב״ןי ובין ׳לשיטה הריטב״א, הדמיון בין קדושי גכסף

 לערב־ הלא ברור. מחלוקת הרמב״ן והריטב״א אינה בקדושי אשד, אלא בהלכות
 ערב. ;גס הרשב״א שמסביר קצת אחרת בםלגיתינל מסכים לעקרלן הדמיון

 בין אשר, לערב/.־׳.• בךלר מכאן שביה מדרשל של הרמב״ן אזיל לשיטתיה.
" .י י ־זי י  י

 < י . ־ ׳1
 ^ * •ז

 1. לולא :הסבר ,הריטב״א בב״ב קעג, לא היינו יכללים ללמד.שערב'משתעבד
 בהבאה לכו״ע, והיה׳.קצת: •דוהק׳ לומר שהדי7 לגבי אשר, תלוי' במחלוקת לגבי. ערב.

 2, לתוספת זבאור בדברי הלמב״7*יתכן להסביר שהערב כאיצו-לווה מהמללה ־־»>'
 ומצור, לליללה לבכך מתהייב, וזה ע״פ לבורו שהוא יהיה עלב. כך הקידושין

 חלים באשה,שכאשר הבעל• נותן! מנה זה כאילו' האשד, נותנת מה שהיא קבצה׳
 מהבעל, שהרי זה ע״פ דיבורה. ואולי זה ע״פ: ההסבר .הראשון בירושלמי

 ;שמובא־ברמב״ך)׳ שהבעל נעשה שליחי שצ :האשד, לנתינת הכסף. ועדיין צריך
 להוסיף הסבר'לדין שביהם. י י־
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 ההלכות ברמב״ם בסוגיא זו טעונות באיר.
 ארבעה -מקר״יס נדוניס׳בסוגית הגמרא, סדר הדברים: בגמ׳ הוא:

 א. ערב . •ג. שניהם ז
 ב• $בי כי-עני . ד. אדם השלב.

 ברמב״ס' ';אישות פרק ה 'הלכות כא,כב) הסדר הלא שונה.
 בהצבה בא שני דינים - ערב. לדיז שביהס.

 בהצבה כב .שני דינים -.עבד כנעני לאדם השלב. י.
 א. מדלע כלתב הדמב״ם את דיך שביהם צפני דיז עבד כנעני?

 ב. , הרמב׳׳ס כלל,, לא מזכיר־ את העלבדה שדינים אצל בצמדים מערב למעבד כנעני.
 ג. םעמל שצ. הרמב״ס: "הרי את מקלדשת צי בהנאת מתנה זל...״ ובז בכולם,

 לזה סלתר את״גטרתינו שצא מגיעה הגאה לאשה:
 ד. הרמב״ם בהל׳ מלוה ולוה (פב״ה ה״ב) אלמר, שאומנם במקרה שבית די7

 מינו ערב להלואה (לא בשעת מתך מעות) משעבדי הערב את עצמו' בהנאה שהאמינו
 ב״ ד י. אולם במקרה הרגיל, .ערב משתעבד למל וה, בשעת מתך מעות על ידי דבורו

 ״ואינו צריך קניך". ברור מבאך שערב אינו דומה לקדושי אשה ;שהדי
 באשה צריך קניך) וזהילבאורה סותר את הגמרא.

א שהלמב״ס למד בסלגיא באלפז ״ ס י ל ש ס מ  שמעתי ממל״ר .הרב אצחגז ם
 אחר. כאשר הגמ׳ אומרה "מקלדשת מדיד ערב״*אל "מדיז עבד כנעני" איז

 אצל דבר,י רבא.י-רבא רק אמריישהאשה מקודשת דסהסא דגמי מסביר־שזהל די7
 ערב לכל. באותו אלפז •יש צהסביר במקרה הרביעי - אשה שנותנת• סנה לפלוני'

 ומתקדשת צר. רק ב־מסקבה מביגה הגמ' שמדלבר באדם חשוב,י והוא מקדש את י
 האשה בה נאה שהוא מובך לקבל ממנה בסף. י בשצב זה חוזרת בה הגמ,׳ למסיקה

 שכצ הדינים שנצמדו לעיל ע״י ־רבא הם מדיז הנאה וצא מדיז ערב או עבד
 כנעני. לפי זה גם הסדר ׳ההגיוני של הדברים משתנה, ולבז משנה הרמב״ס

 את הסדר בהלכותיו. ־בהלכה כא מובאים הסקרים ׳שהאשה מתקדשת בהנאה יי׳
 שעושים את רעונה. בהלכה כב ההנאות חס מסוגים ־אחרים.׳ ־במקרה הראשוז

 הנאת הפרוסה עעמח שהגיעה לאשה בגלל ״המקדש.,. ובמקרה השני הנאה שיל נתינת
 מתנה לאדם חשוב.-, - ;< ז

 על פי הדברים האלו, הרמב״ס-לשטתו שיש ׳להבדיל ביז קדושי אשה
 ושאר קניניס. .האשה אינה מקודשתימדיך .ערב,״ אלא, בגלל הנאה שהיא מקבלת,

 ובערב ובעבד כנעני הקגיז ;או השעבוד") הל־מסבות אהרות.׳
 לרש"? לא מעאתי הסבר ע״פ דרכינון׳

 ־ ־ . \.
 עד כאז ראינו שלש סוגיות בהס ,חלקו• הראשוגלם. הוכהנו שהדסב״ס

 (ורש״י) הדגישו את העובדה שלאשה עריך להגיע הנאה ע"מ שתתקדש, יהרמב״ז
 ובית מדרשו ;והתום׳׳) הדגישו את הדמיו! שיש מעיקר הדי! בי! לקדושי אשה _

 ושאר קנינים. אמנם יתכז שהרמב״ם ,חולק על הרמב״ז רק בכך שהוא מעריך
 שלאשה .הגיע הנאה ׳מהקידושיז.׳ אולם נראה שמחלוקתם יותר יסודית על פי <

 מה .שבארנו, לעיל: לשיעת הךמב״ם וסיעתו. בל .קדושי ^בסף באשה הם די7
 עעמאי לחלוסיסל ולרמב״! וסיעתו הקידושי! הם קני ך בסף ככל הקנינים'.

 גמ׳ .דף יב ע"א:־אםיקדש את האשה בפחות משו״פ "אמר שמואל :חיישינך *
 שמא שד" פ במדי". • ־ ־, י,

 הרמב״ם ע׳;פ הרא״ש: כאשר •ידוע שש ו ה פרוסה במדי, אם! יכולה .האמה ־**־ •
 להגיע לשם, וכז שהדברים שקבלה לא יתקלקלו, האשה.•מקודשת ודאי מדאורייתא.



 בשצא ידלע.אס ישל״פ,:במדי — מקלדשת מספק דאל׳ שמא שלד, 3 ר לעד, במדי.
 הרמב״ם ע״פ הפל ד לש המללחס לתלם׳ ר״י ר,זק7: ספק מדאל׳ אם להתחשב

 במה שקלרה במדי, אל שקלדלשלן תלפסלם רק מקלמל לשעתל. בדבר שמתקצקצ -
 אלבה מקלדשת לדאל. לשבל ההסברים אציבא דשלסת הרטב״ס הספק הלא
 מעלקר הדל7ז• - ז .

 תלם,. בר.יטב׳:א (ד״ח אמר .שמלאל): "מדאל׳ אלבה מקלדשת. רב בז בזר ל
 שמא לבלאל אבשלם,ממדל ללראל .שמקדשים כך לכל.

 רמב״7 ;ע״ פ הבנה הרשב״א ברמב״ך): מדאי.׳ אלבה מקלדשת. רבבז הששל
 לקלדלשיז מכירך שהמקדש להמתקדשת לביצים להגיע למדי.

 באלפ7 בללע לתלם׳ ללרמב״7 אל7 הספק מדאלרייתא, מכי ל7 שידלע
 שהכסף בהקדש לבמכר ,קלנה לק״מקלמל לשעתל, להר? .?דרשי כסף נלמדים

 משאר קבל בל כסף.

 ,.גמ׳ .•דף כה ע״ב; ״אלא לרב .בחמ7 דאמר פלדלת לא עבדל הליפי7 מאל
 איכא למלמד? ה״ק: לש דמים שרי7 כקל ל מל 7 ,.;כיזגד, המלין* דמל .שלד בפרה

 אל דמל חמלר בשלד. .מ"ט, סבל,.לה כר׳ ללהג7 דאמר דבר תלדה מעלת קלגלת,
 למה טעם.,אמרל משלכר^קלגה גזירה שמא לאמרל צל נשרפל הלטך בעללה...

 מי לתאי דלא שכלה לא גזרל רבנ7״. במלללס פשלטלת רב נחמ7 אלמד שאפשר
 לקנלת מטלטליס^בהלב שמממת^הכק., הקבל7 ,הלא קבין כסף, אללס הכסן* צא
 גית7 בפלעל להלא גס לא. בעי,7, .אלא שהלא החלב על מכירת השלר. מכיל7

 שמקרה כזה לא שכיח, לא.גזרל חכמים על מקרה זר, של^קבי7 כס9.
 הקשל כל הראשלנים;; משמע מבאז שקלנה ב!מללה. .להרי מפלרש בפרק
אי  שני (דף מז ע״א7י'שמללר, .לה ייצאה ניתנה, לבל7 בקל ד לשל 7 בי7 במכר״

 אפשר לקנלת? ״ י
 תירזנל הרמב׳׳ז הרשב״א להר״ז: כאז מדובר מקונה בהנאת מחילה המצדה 1

 כמל שלמדגל לגבי קידלשי אשר, בדף ל ע״ב. ביז בקידלשלז'לבלז במכר
 אי אפשר לקגלת במללה לאפשר לקנלת בהגאת, מחילת מללה.

 אללס רש״י בסלגיתינל .לא הזכיר זאת. לדלקא לרש״י ;זה קשה,
 שהרי לשלטת רש״ל צגבי קידרשיז, כשמקדש בהנאת מחיצת מצלה עליך 'ללמד
 זאת בנלסה מידחל; ״התקדשי לי בהנאה ז ל שאת היית גלתגת פרלטה לאדם

 שיפייסני על כך״. ;בגגלד לראשלבים אחרים שמסתפקלםיבכך•שללדיע
 שמקדש-בהנאת המחילה ללא במליד, עעמל). להרי לרש״ל לד א ל שעריך לימד•

 שמדרבר בהנאת מחילת מלרח, אס אבך היד, כל.
 רמב״ס הל׳ מכירה ;פרק ה ה״ד): ״...׳לאמר לל רא7ב7 מכלר אלתל

 לי ב-50• זרד שיש לי בידך ;דמי. המכר, 7אמר לל הז, קנה ראלב7 המטלטליז
חלב לל עליי שלא מחמת מכר לאמר לל מברר,  בבל• מקלס ,שהם.. \ אבל אם היהז

 לי ,המטלטליך בחלב-,שלש לל אעלך לרעל שניהם, לא־.קנה עד שיגביה״.
 ספלרש פלסק ר,רמב:׳ס, שאפשר לקבלת בחלב מחמת מכר צמרית שמל יה להרצאה
 נלתבה. מקשים כלצם ,כלעד סלתר הרמב״ס את הגמ׳ בדף מז ע״א שהבאנל,

 למתרעים-שהלמב״ם. לא, פסק אלתה לחצבה,, לדחה סלגיא זל מפני סלגלא ^
 בב״ס פרק הזהב, אל מםבלת אחרית. כמלב7 מבארים את־הסברא בשעתי, ־ י

 מדלע לא אלמריס מללה להלעאה גיתבה.
 חלחס משנה במהלך קישללתלל שיאל גם על הסתירה לכאלרר, בדברי

 הרמב״ם. הרי לגבי קדלשי כסף כתב הרמב״ם שאל אפשר לקדש במללה, ללא
 חלק בל7 •מכר, להל יל אה. ,לתל רץ; ״עצ .כרה ך עריך ללמד דל א תלי הא בהא,
 אלא שאבי. אש הי דלא סמכה. דעתה״. במשפט אחד סכם הלה׳׳מ את כל דבריבל

 בשיטת״ הרמב״ם. הרמב׳׳ם. ממשיך לשטתל שאי.,7 להשיית .בי7 ׳קדישי כסף
 לקנל7 ,כסף. אלמד הצח״ מ' שאשר,. צא סמכה לעתה, ל אל צ י ,מתבל ל 7 ־לשליח־

. י י ־  ־•.דל. יז, • , ,
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 אותנו למקום ממיניו התחלנו, גמ• 'בדף־"ג• ע״ א;• י״ אשת בפחות ׳משוח פרוטת
r לא מקניא נפשה׳-,1' י - ־ 

 הנעל״ב בספרו מרומי שדה על מסכת קידושין מבאר את שלעת ךש׳׳לי *׳
 בנושא. בדלי ל ע״ב בענין המקדש בטל ל ה מדייק ח נצי ״ב מאריכות •1לשונו'

 של לש״י. ״פ׳ רש״י ד״ה איבה מקודשת, דקיהה משדה עפרון' גמרלנד
 דיהיב מיידי בשעת קידושין לבל. ואיגו מובן מאי בעיי רש״י בזה, מאל

 נפ״ט אי גפקא לן משדה עפרון' אל מויזגאה בנם אין כםףיכיריב. לצדאה״דם׳־ל
 לרש׳׳ל ךאביי .(שאומר בסוגיתינו שהמקדש במלוה אינה מקודשת) לא יבא

 ללמד שמעתתא י דרב להלך' דף מז ע״א ׳המקדש במללה אלנה מקודשת׳, אלא
 שבאמת חללק אבלי על רב לבב״ז איבה מקלדשת. דשם מבלאר דלדב דבמל

 שאינה. מקודשת ה״ה במכר לא קבל״, כמבואר בסלגיא שם. דמקשה על הא דתנלא
 לשלין במכר שזה קנה, אל אמרת מלוה להלעאה בלתבה במכר דמאל קנה, לס״ל

 לרש״י בשלסת הדלי״ף. והדמב״ס ודמכד קונלן' במללה, לכמ״ש׳רש״ל בפירוש
 בב״מ דף סג,ע׳יא, דהקלבה במה שהיה בלשה בחבלרו ל ה ל א חוזרייקאל במי״שפרע.

 ומובך דבשדה'קונה ולא כשיטת התוס' ״. (הנצי״ב תולה את מחלוקתירב
 ואביי במחלוקת לגבי שעב ודא דאורייתא,' לרב -י שעבלדא לאל דאלרייתא*-

 לא קובה, שדה,במלוה. לאבלי - שעבוגא דאורייתא - קונה שדה י בטללה׳)
 "... ומכ״מ (לאביי )^אינה מקודשת', ידע״ כ הטעם משים דס״ל דנפק״ל ק י הה

 קלחה משדה ,עפרון, ולא מקנין דהתס אלא ממעשהישהיה• ״והכי מ וברחו להלן״
 דף יא כמבואר שס. והמעשה הלה בנתינה ממש. אבל אי הוי אביי ס״ל'

כמו  מדרשא דרב חויצאה חנם לכו. 'באמת הוי אמינא המקדש במלוה מקודשת,
 בשדה דכתיב שדות בכסף יקנו .ומלוה בכלל כסף״• ־

 ע״פ הבעי״ב בשיעת רש״י יוצא, שכמו שבשיטת בית שמאי מצאנו מחלוקה
 אמוראים אס קדלשי כסף שיים לקנים כסף, בל בשיטת בית הלל חולקים

 האמוראיסיאם קדושי כסף שויס לקנין כסף. י יי ;*
• ז ־* • ז  ז
 שלעת רב• ״בכסף מבלן... אמר רב. יהודה אמר רב דאמר קרא ויעאה•

 חנסיאלן כסף לכל".׳ בקדלשל יאשר, לש נתל בת כסף לזה בדללק כמל בקבלן ?
 שדה. רב בדף מז ע״א אינו מבדיל בין מכר לאשה, לבשנלהס אי• אפשר־

 לקנות•במלות. (ע״פ חנצי״ב: - רב לשטתו ששעבודא_לאו דאורייתא). ו
ידתבלא יכל לקח....' אלן ,ק י הה*  שיטת אכיל: "לתנא מייתל לה מהכא:

 אלא בכסף וכן הוא אומר נתתל כסף השדה קחי ממני״. לא לומדלס קלהה קלחה
 משדה עפרון,. אלא לומדלס ממעשה שהלה בשדה עפרון - נתלבה של כסף ממש.
 ושאר עניני 'הכסף ,שבקידושין אינם קשורים .לקבלן כסף בשדה. "אבלל חויליק
 על רב בעני ן מלוה', שבמכר קונה ובאשה לא קונה. (ע״פ הנצי״ב - אבלי

). במהלל הסוגיות: בגמרא" תפס רש"י•  בשיטת רב״״אושעיא ששעבודא דאורייתא,
 כשיטת אבי י. י ^

 י r • ״״
 ־ יי יי > 1

 ־» . . י
 1. אולי לאור דבריבו ביתן להוסלף התבובנות בדברל הרמב״ם שמובאלם

 ברמב״ן על ספר המעוות בשרש .השכל, שקדושי כסף הם מדברי סופרים לעומת
 שטר לבלאה שהם מדאלרללתא. ,הגמ׳ לומדת קדלשי כסף ״קלתה קלחה משדה

 עפרלן. לאין קיהה' אלא בכסף לכל״. אילל הלמלד היה מדאל׳, היינו חייבים
 לומר שקדושי כסף הס כמל קבין בשדה. להרי הרמב״ס מכה סברתל למכח

 הסוגיות למד שקדושי אשה שונים במהותם טקנין רגיל, על כרחל תלמוד
 משדה עפרון הוא אסמכתא בעלמא לקדושי כסף.
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- ־־ ׳ ־ ־ ־ * ־ י ־ ' • * ׳ ה •ישראל י״ ׳ מ ל  ש

 •׳•-י• יי:״- ג"בדיו נתך הוא ואמרה היא
. ־ - . - ־ • ־ * ד  י
 . י׳ . "י • י י י ״ , י י* , ־׳ ו
 'הגמרא ב?ידושיך'(ה 'ע״ב) מביאה' ברייתא: ״כיצד בכסף? י נתן *לה כסף >
 אי שרה'כסף, 'ראמר לה';•'הרי• את "מקודשת לינ... הרי זר מקלדשת; •אבל -היא ־"
 שנהנה, לאמרה היא; הריני מקודשת לך/,..' אינה מקלדשת". 'למקשה לב'פפא

 הרי מהרישא-של הברייתא ניתז׳'ליד י יק ש״ נתך הלא לאמרה "היא״; אינה.-מק ודשת;
 ואילו מהסיפא ניתך לדייק ש״נתך הוא ואמרה היא״, מקודשת; כך שהדיוק
 מהרישא סומר את הדיוק מהסיפא? ומתרצת הגמרא שניי תירוצים: הראשון,

 שבמקרה ש״ נתן' הלא ואמרה'היא״ כינת הברייתא לומרי־שנעש־ה כמי ש" נתנה היא
 לאמרה" היא" , לודאי לא הול 'קידושין. השני',.׳נתן הלא לאמרה היא״ ספ י קיא ־

 הלי, והילשינן מדרבנןי. לפי היתר ו ץ' השני הברייתא^לא' מפלה״במקריס 'בעייתיים,
 אלא"בדברים הברורים לה בלבד, ולכן לא''דניה .ב״נתן" הוא ואמרה היא". _

'יש חסרון לעומת ״נתן הוא  מסוגיתנו מוכח שב״ נתן הוא ואמרה היא׳7
 ואמר" הוא״.1 *קשה להניח שיש׳־תנאי שיאמר הבעל 'כחלק ממעשה הקידושין

 שהרי' מבואר"לקמ״ן^;ו ע״א) ישאס הלל עסלקין באותו עניז, לניתן' יללא פירש, *
 דיל. ניתן להבין את החסרון הנ״ל בשלשה אופנים: יי * י* י

 "א." אמירת ה אש ה' גורעת, ''ליש להבין מדלע. ד
 ב. הסרה אמירת הבעל, ולבך מסתפק י ם• בכללנתל.י"

 ג. מדאלריתא אין הסרון, אלא רבנן גדרו.
. , ג * .״יי , !  ״

־ י  א. אמירתי האשה גורעת• ־* י- ״ י :
 '4)מדדכי: לקידושין סיימך־' תיקבא) כותביבשם' מהר״ם: ״על: ראובן שקדש יי
 לאה ללא אמר לשם "קידלשי.ן, לפי העדות שלא בחנו •דבריהם אם •בתרצת תחילה

 להתקדש' לו... •לאם "אין עדים שנתרצה/ אלא ששנ י הם •'( העד ים )־ יי יל דע י ס שקבלתה,
 והיא מודה שנתרצת לל קלדם, צריבה גט. י אל אפילו לא דבר'עמה כלל, כי

 אם בשעה שנתן׳"לה הייה* בלבלי'לשם "קידושין ,'''לגס לה יא קיבלתם' לשם 'קידושין״.
 (הוו'קידושי}) יוצא'מדבריו', שבמקרה'והעדים ראוי רק^נתינת הפץ, והאיש
 והאשה •"מודיםי־שכייונילי לשמי קידושין, מקודשת. י* * • *

 •דברי ה״מרדכי" הובאו־,ברמ״א על ,משל״ע ;אבה״ ע כז ,ג) ־־ותמהו על דבריו ה־
 "נושאי""כלים״' שסי ;חלקת מחוקק, בית^ישמואל^והט'׳'ך)"' הרי ב״נתןיהוא ואמרה

 היא״ אנו מסתפקים, ואס' 'לאי אמדה א ו מר^ ה״ מרדכי•״" שמקודשת, •*ו ל יי בשביל
 אמירתה .גרע?

 בראה כברור שלדעת ה״מדדכי'״" אמירתה'׳גורעת; 'שהרי ה״מרדכי" *הביא
 את הגמרא (ו עי״ א ץ"של ״"עם לקי ן באותו עניז״ "כראיה"לדברי ל ".שכל ימה "שצריל

שנתי נ ה זל׳יילשם^קידושיןי1'  לחלות' הקידושיך' זהיהסכמת שני הצדדים לידיעתם ז
 היא. "י"לכן אם האיש. להאשה מודים שביוני ר לשם קידושין• ודאי 'תתקדש כמו" ז*

 ב״עסליקין באותו ענין'״'. לעדייין' צרייך להביך מדוע אמירתה "גורעת? ויתכן
- י נ •*'.**י ־1 ־־.5•׳ י  י י ־ י '

 1. זלהי שיסת המאירי שכתב: "שהרי עקר הספק הלא ג׳כי יקח׳ אם רוצח
 ל למר נתינה לחלדה״אל יי נתינה ואמירה" ולקמך (ו ע״א) לגבי עסוקיך באותו •••
 עני ן *כתב; ״צרי לי, שתדע-שהד ב לר בעסקי •קיד לשי הל צדי לי שיהא׳ בל־־־'לש לן שאללל-

ז 1*׳1י ז ! ^״ * ׳־- • ־ ל ע ־־ן  היה ציוצאיבלייבקידלסלן״־לחא ט
 ״ . ש יי״ . י.
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 ללמד שה״מרדכי״ סלבר כשיטת הרייך בנדרים לעגי7 ממלת הקיד.למי7,״ועל פי
 זה׳ילבן מדלע אמירתה גורעת.

 הד״7 בנדרים (ל ע״א) ותוספות:. הר״ד;מסביר את .שותפות האמה במעשה
 הקידלשי7 בדלקמ7: ״מכיי7 שהיא מסכמת לקידושי האיש, היא מבטלת דעתה

 ורצוגה,למשוי. נפשה אצל הבעל -כדבר של הפקד, והבעל מכניסה לרשותו.
 הלכך אי7 אנו דני7 בק יד למי 7 מעד ;האשה, ,אלא/מצד הבעל״. לפי זה,־סוב7

 ׳מדוע ,ב״,אמרה היא״ א?7 הקידלשי7 ,חלים,זשהרי, לא הוא .מכניס ,אותה לרשותו,:
 אלא היא מכביםה עעמה לרשותו באמירתה. אבל ב״עםלקין באותו ,עני7״ ׳והיא
 אינה .מדברת בשעת*נתינה, ׳הרי עצם הנתינה היא הלא ההכנסה לרשותו,, והיא

? r r .מעדה אינה פועלת כלום 
וכ7 התלם׳ גקילושי7 ד ע״ב ד״ה "היכא",׳) על הגמרא ׳.לעיל האומרת:. 1 

וקדשתו הו, ו קידושי ,כתב !רחמנא ׳כי יקה׳  "הוא אמינא הלכא ד י הבא ,לקידיהז
 ללא ׳כי תקח״-׳. מסביר: ״יש לפרש שאומרת ׳הרי אני מקודשת לל׳ , -לעריל

 לומר ,דיהבא לדידיה לאל דוקא, שהרי. אביה .מקבל ׳הקידלשיז,י אלא דלזנה. לומר-
 לאמרה״. התלם- .מעמיד את .הגמרא-במקרה של ״נת7 הלא לאמרה היא׳׳- •והגמרא

v•. * .שם, מסיקה ־שאי7 ,הקידלשי7 הלים כלל 
 למקשה ה״עעמלת ילס9״ |שס׳)יעל התלםפלת• מסלגיתנל שהתלבטה נ״׳נמן-•• י
 הלא-לאמרה,היא״. למה ההתלבטות הרי כבר בדף ד ע״ב היה ברור .על פי תלם׳

 שאי7 אלל קיד7שי7 כלל?! m .׳ v ׳׳
 ומתרץ שבאמת מדאלריתא אי7 ^םפק שלא חלל הקל,דלשי7 המבואר •בתלם׳ ,

בלא כללם. :  אל חכמים גזרר על הדבר להעריכה גט שלא יאמרל שאשת איש ילצאה1
 .י*

 דש" י: בהסברו לברייתא אומר: ״גת7 הוא דמי ל׳לכי יקה אישי-, לאמרה
 היא דמי, ל יתקח אשה לאישי״ דהייבל החסרלץ באמירתה נובע מהכתלב ;לברים,

̂,י לכל עריך להתבהל, תהליל .הקידלשי7, ילאסירתח  כג,א) ״כי יקה איש אשה׳
_  זל משמע ן תה ״תקה אמה לאיש״, ללבד אמירתה ג ל דעת ר

 לחלזרת קלשיתיגל שב״עסלקי7 באותו -.עב י 7 "•י נראה שתהל י לי• הקל.ד.לשי7' ,
r r • t איגל• טעל7 אמירת האיש, לאם כך-מדלע ,אמירתה גלרעת? ג 
 ה״ הזל 7 ,איש״ >קי.דל.שי7,_םיסnop, 7)' מביא את הרשב״א, .שה ב 7.7 ברש".ד .•
באלתל עגיל" אמירתה• בשעת נתינה .גורעת, "עסלקיד ז sלבראב״־ד שאפילו אם הי ל 
 כיל7 שעריל שתתרצה האשד, לקידושי? ולא. יותר, •ואס אמרה ׳בשעת •נתינה הרי-

 זה .ספק קידלשין. r - n v r ׳r י
 אל ברש״י• לפנינו ליתא לנראה שהךשב׳׳א גורס; אהדת ברש״ י.- .'ללפי: .

r •גרסת רש? י, שלפנינו נית7 להסבירו כשיטת המיוחס לתלס׳ ר״י הזקז. י י 
 •* ־־ ־

 ב. הםרל7 אמירת הבעל, הגורס •לספק בכוגתו. - ,
 פירלש המיוחס לתלמי-. ד״י הזקד: אלמר, -יש <באך חסרי7 ב״כי יקח״,
אבל זה גכל7 .רק.״כאשר• אמירתה באה במקלם אמירתל,.  ופעולת האשה_גללעת-, 5

 ואלמלא אמירתה ־לא היינל ־יודעים כלל שמדובר־ בקי ד ושי 7 . לאללל .כאשר /
 חבעל מילא ,את חלקו, לגס ללא אסירתו יהולל הקידושי?ן(כגי7 ב״עםוקי7;»-

 באותו עניך״) דבורה אינו יכול לגרוע.2

 י -־•

C ־י 
a .2. וכ7 כתוב־.בספר.הזכרל7 לל׳ ישמעאל הכה,7 זצ״ל וזה. לשונו: "נת7 הלא 
א אם ב.7 היה- מדבר עמה בעסקי קידושיה" ל א / ; ק פ ס  ואמדה,.היא הרי. זו מקודשת: מ

I שאז לדאי מקלדשה אף על פי שאמרה. נכ7 בתבל הרא״ש .לס ל גי י 7 , להךאב״ז 
 ;ר׳ אליעזר ב׳׳ר נת7 ממגגצא׳).
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 ^ הדשב״א•. בבלאי 'להסביר מדךע ״נתז. הלא. ,'לאמרה היא" אינה"מקודשת
 ידאל; כיתב:^״מכצ מקלס העדאת״יהעדלם בעיג7, ד-׳המקדשיבלא עדים איז^תלששיז:

ש כאז, לאפשר שלשם מתנה נתז ללא לשם ^ ר ל פ א ל  לקידלשיז׳*'.־''אס כז כייז ש
אפללל  .קידושיך, אף עליפי׳ שהלא סלדה שלשם קידושיך נתז לה במל שאמרה,׳:

 הכי איז^כאז ,עדית^שסיעה ללא ראל--,-לשם עדית, אלא שהם (רועדים) דגיז ־י
 כינת* הצב לאי 7 כאז עדות״.3- ז - - .י * י•

 מקשהיהגרנ״ט (ר' נפתלי סרלפ) בחידלשיל;'יעל הרשב׳׳א שהרי הגמרא
 עצמה הביאה׳ כםעס'לדבריה את הפס׳ -״כיי׳־יקח״ ללא־-הזכירה׳ כלל את בעית ד

 .העדים כפי שהיבאה ברשב״א. י ״ » ; י £ • י •4 י
 ר׳" עקיבא איגד בהידלשיל מקשררמהרשב״א עצמי שכתב־ בתהללת־ידברלי:

-״ד׳ כיי יקה׳ משמע שכל הלי ק לחי 7 דהלינל' נתינה׳ לאמירה תלליי7 בל .לכשאמרה.

 היא הלה ליה׳ כי תקח את עצמה״׳. להבאבד דברליהרשב״א שהחסרלז הלא. בעדלתז׳ ־
 לל^אלרה זל סתירה בדבריל?./ * ־י׳ 1 יי:. ־׳

 הרמ״א׳שהבאנל לעיל כתב ע״פ ה״מרדכל״ "לאפילל בתד לה בשתיקה ללא
 •דבר כללם, להלא׳ להיא אלמריס שכללנל לשם קידושיך, הרי קידלשיז", למדייק
 ה״ אבני מי צ לאיים״״. ״למשמע-דאפיצל אי? העדים ילדעיז אם הבינה, כל שהיא י

 אלמרת שהבינה הלל "קלדלשל• לדאי״ ,' למקשה: ״הא הלי* כמקדש! בלא. עדים"?
 למתרץ ע״פ ׳הרייך* בנדרים (ל ע״א^ש״איז האשה׳ עלשה>־כצדס\ בקלד7שי7, יאיז

 העדים צריכים לידע אלא מה שנלגע למעשה הקידלשיז, אבל רצל7 האשה איך,?>*.**\
 העדים צריכים לידע״. ע״פ דברי ה״אבגי מיצלאיס״ מסביר הגרנ״ס: "ולפי

 זה נראה׳ ליי גס יכז בפרלש הרשב״א'שאי גל •סלתר ,כצצייצדברידהגמרא. י דלו• היה
 בתדב'־״ביי תלקח״ז והיינך שהאשה תפעלל בקידלשיז, אז היה צריך להילת שיהגימ
 הקלד לשי 7 .... א בצי כיל7 דבעיגז 'כי::י.קחי5 ו.צא• ׳כי תלקה׳•;* נמצא שהלא׳ •־* ס»

האשה, לכילז שממגל. צאי שמעל העדים כצלם; אס־כז ציכא׳  עלשה הקידלשיזיילצא 1
) < יב . 5־, . ; י־;*  קידושיך״!בעדים״. י

 נמצא שצתרלץי זה; יםבלר׳ו הרשב״א כר׳״ז בנדרים. אך גראה קשה׳ צתרץ־ ז.י־ז
 כך אתי הרשב״א7 שכ7י הרשב״א עצמל־״־כ ל תבן.׳בתש ו ב לתל ל1 ;תשלבה תדלג׳) ״הדעת:

שאפלצל ׳ב״ינתנה'הלא .לאמרי הלא?י.'•דאינה'מקלדשת, ׳שאי7 כצ אשה-:מתרצה;-,י־יי<*  ניתנת י
 מ7 הסתם צהתקדש' צצל -אדם השרב; (שבגללי חשיבלתל ׳.נתינתה, נחשבת. צנתינה

 שלו), ?להייניל• דקתני״צמטה־ןיל ע״ב׳)י;לאתקדש >אגי לך (מקודשת לצפיגהרשב׳׳א י
 כשחזר היא ואמר לה עייך העי 3). לאיי איתא׳ ;'שמקלדשתיבצא. אמירתה 'באדם׳
 חשוב) צימא סתם לכצ שב7 במפרשת. אצא לדאי משמע (בסתם, בלי אמירתה)
 דאינה מקודשת, אפילי׳ כשהזר לאמרי צה..." לשם לדאי החםרלז שאיז .העדים
 ילדעים בהסכמתה'המפלדשת,'לאילי לפי ׳הר׳׳ז בנדרים איז העדים צרי כלם יי

 לידע'בהסכמתה בלל?• י י ״ . ש. ״י
 ': י* ־ ־' י• י י *<• -י י "־. *ז• .׳׳זי• , '\

ז •!^r י־ ־ ־* ׳?1.- ׳״ ^ - ./׳^1 י ׳ז י  ו י ־* ״
 3. אך קשה מהגמרא-ילקמך' (ו ע״ב) ״אמרי רבא:ז-.ת7 סנה לפלינל ל אקדש אני* ז־ •

 לך מקלדשה״, להרל הלא ־אמרה להלא׳־נתז״לאיך התקדש בכך?־> ליש ל לשב על 1
א דאמריגז לקמז תז מנה... דלקא בשחזר׳ היא לאמר לה ה י  פי הרשב״א שכתב "

 בשעת נתינה״. לכ7 כתבל המייחם לתים׳ ר״י הזק7 יתים׳^הרא״ש לסלג_יתכל._
 ובך פסק הרמב״ם (הלי אישות פייה הלי בא).

י 1 ..י .1*.. ־ .% . ־״.־׳ ז ז* .  ^ **• *' < • - י "
 ; ם ־*״*
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 הרייך בקידושי,!, .ואחרים • ברייך .ע״פ הגרנ״ס: ממר.״( הגרנ״ט,תידרץ^נוסף
1חסבר• מחלוקת הרמב״ס: .לאחריס כפל ,מה ל בא ל בל״ ז ,(קידושיך ג ע״א״בדפי .  על-פי.
׳ *< ת י נ ו ל פ  הרי"ף. דייה תך מנה-) הרמב״ם ;אישות פ״ה ה״כא).כלתב: ״מיז דינר ל
 טתנה ל אתקדש אכל ל ל, ונת7 ל אטד y לד!. הדל זל מקודשת״.. ומסביליאותל־ ז r״«

7 הלא ואמרה. היא;,:... אבל . ~ ת נ \ ה י ל ; ה ו  הר״ 7 ״דאי לא /חזר ואמר לה); ה
 אחרים' אלטרלם דאפללל לא אסר טהגי... ׳דלא גרע ממדבר* עמד!. על עסקי ק יד לשיה•

 דמה נ י אף על פי שלא פירש, .ולא* דמי *ל/בתך הלא לאמרה הלא׳!, דשא נ י התם*"
 דגת; הלא תחילה,*ואיז הדבר טוביה שבתורת קידושי! גתנ_ל אלא בדיבורה,
 ונמצא שבאמירתה -ו! גמרו הקידלשיז... אבל גאז הלא _עלשה־ מעשה: הקידלשלז
 לגמרי״ .׳ ל מס ב י ר•״.ה בר ב ״ ט.. א ת;.7 עת אהרים־יש״בתז. הלא;,.לאמרה הלא" מדלבר•

 שאמרה ,בשעת הנתינהיאבל אם_ אמרה לפני הנתינה, ודאי נתך יעל פי אמירתה
ז <  להתכלז־•לקדשה ומקודשת. אך הרמב״ם. לכז הרשב״א^סובללס .שאף׳על פי י

tvç שללדעלם אגל שגתז על מגה לקדשה בכל אלפז יש כאזי-חםרלז בעדות. :י־ 
 ילצא לדעת הרשב״א שההסירלז הלא. בידיעתנל את־,.לעת, המקדש..וזהו פגם

 ב״כי יקה״ ואפילו־כאשר. איי ז ה״סרלז זה מפגי. .שאמירמת .קדמה לנתינתו, הדי י *
r העדלת ,על כ ל נתל •אינה ,עד ל ת ראיה אל שמיעה שלל ,עצמל. ולב! היא* פסולה 
 על פי זה מתורצת קושית רעק״א שהבאנו: לעיל, שבתהילת,דבריו כתב־ הרשב״אד,^
r_ :שההסרו! הוא ,בייבי• יקה״^ ואחר כל, .ה לסלף שאפל ל ל אי7, בכל חסרלז-יש ^חסרלז 
" יז־׳ול - % . י י v־- י ־,׳ י  בעדלת־. * * ;

 ..־" *־־* יי 'י*. ^ ״̂' : r יי־ ־ - •יר׳י
 ,:ר״ך (ג• •עמא. בדפי׳ הר י ״'לן׳) מביא את־ ש קסת ל/. למםביר שאי7 .האמירה: חלק י
 ממעשה הק י ד ושי ז׳ והבעיה אינה באמירתה, ;אלא ,בכו גת ל, להספק הלא שיש .לדל7ז ־״.»
 אסי״נתז על פי *אמירתה יאו -ןצא.> וכל זה/כשאמרה :בשעת־ נתינה אבל>י אמרה..קו.דס: ־

v  נתינתו ודאי. מקרדשת: יוצא מדברי לי שדעתו•'כאחרים ע״פ הגרב״ט. r!. ״
 הר״7 שם מקשה על עצמו, מה ההבדל ניז "בתז ,הלא ואמר הוא"^שמקולשת .

7 "נת? הוא, ואמרר^היא׳; שאנו מסתפקים בכונתו?\*ז י ב  ושתיקתה.־כהסכמה,, ל
7 הלא ב״כי״ יקח״.־ ;לנראה ל ל ס ח ה 7 ש ל ש א ר  ומתרץ הריך.שבי• תירוצים.. ה

! ן • 7 עצמד. בנדרים שחסרה הכנסת האשד! ללשלת הבעל, ;  להסבירל על-פל דברי הר״
 על ידי.ל״ 'תרלץ שניי. שמביא הר.״.ז ,הלא. שאשר׳ כי ל7 שאיז ;בלדה להנשא״ילאחר •י*
c j אבל ״איש שבידל יל ישא .אחרת אינל r אס איבה ר לצה לדאי שתמהר!/ :  אם תתקדש,
. יש-^מקלס..להסתפק בכלנתל.^• . י p ־ ־•-־. 7 כ ל 7  מקפיד ,כל יכל; .
 י׳ ־ י .״1 זז ti ״ E י ס: .י ¿ יי , •י׳־

x H! • !י z ־׳ י י . , n. ä 7 כללי י ר ס  ג. מדאלריתא׳ אי-ז ח
t. ל מנה"4) ;׳אבל .אחריסי ת  אחרים ע״פ הר״ J : 7 ג ע״א׳ בדפי הרי״4.9 ד,״ הי "
^ r * v ה י פ 7 על , ת 7 דאמרה ליה... להלא נ ל י  אומרים דאפילו לא אמר כלום מהני כ

; הוא תחילה״. ויוצא 7 ת נ  ולא דמי ל" נתך הלא ואמרה היא' דשאני התם ד
 מכל שאס אמרה בשעת נתינה וכל שב7 אס אמרה לפני הנתינה ודאי שמקודשת.

7 נ ב ר ד מ ו  שיטה לא נודע למי: מהתורה ודאי מקודשת לאי"7"*בעיה כלל, "
 גזרו שתהיה מקודשת רק מספק. אל ׳גזירה אמו• ־•נתנה היא, ואטרה.!.היא אלי ז

t,f r, : -  גז׳ רה אעוי שסר שכתוב בו. הדל ני׳ מקוד.שתי.לל ־ ,
ú, r.ç י- י י- r m י \ ! . z 
* T ¿ r . r ~ r • >י ינ״  י Í י
* U - S u '  ,»-• •־ r ••״ í ־ -

7 מדוע הר״7 מבלא תרוצלם נוספלס על שלסתו לנדרים שלכאורה י י  4. צליל ע
 סותדלם אותה.



3  טבלת סכום 5

 אמירתה גורעת הסרה אמירת הבעל מהתורה אין חסרון

 טיטה לא
 נודע למי

(1 
 ים

 ע״פ הריין

 דיין,בקדושין
 אחר
 ע״פ הגרנ״ט

 דשב״א
 תוספות, 1 תו0'•ד״«
 ריין בנדרים) ־* הזקן

 רש״ י
 מרדכי

 הבעיה בגזירה
 מדרבנן

 אין חסרון
 * ״* כלל

 3גם בידיעתני
 פגם בעדוח) און כונתו׳"'

 פגם
 ביבי יקחי

 פגם
 ביבי• יקח׳

 פגם
 ביכי־יקח׳

 הבעיה בנתן הוא
 ־*, ואמרה'היא

 i •י לא מקודשת ,ז, .
 לא אמרו כלל ז מקודשת י ספק

 .וטניהנז מודימ.-,
 עסוקין באותו עניו ספק ספק מקודשת ספק מקודשת ~ י מקודשת מקודמת

 ואמרה היא

 .מקודטת ספק
 ספק ספל! ספקי ספק c מקודשת )

 אמירתה• לפני י ־
 נתינתו

 הןא אמדה. .ב ספקי יספק ספק־ י" ספק מקודשת מקודשת, מקודמת
 והוא ענה הן" 4

 . מקודשת
 ־־

 או ספק, או לא" מקודשת ספק ספק י ״ סהק •מקודשת
 שכלל לא חלו]

 הדין מהתורה בנתן
 הוא ואמרה,היא ~*

r יי * •,A. . \ י 4• 11 .- * י . 

י יי  ז
 לשיטת המסבירות כאפשרות.הראשונה'שאמירת האשה: פוגעת*במעשה הקידושין,

 ניה7 להסביר את :הגמרא בשני אופגיס.י. י, \ ^ ־־־׳*•
כונת-התורה׳ב״כי יקה״.  א. התרלץ השני .בגמרא הוא שיש^להםמפק לדי נא מהי
 האס משמעו שגס האמירה עריכה להיות על ידי־הבעל^אל ,שרק.הנתיבה עריכה .

 להיות על*ידיל... »0 י•.: •,׳ • ־־ז*.*׳ . י׳ ׳׳*י-
 ב. הגמרא בתרלזץ השני מזדהה ׳עקרונית עם תירוצה הראש ל 7 שאינה מקודשת, ׳»

 אלא שגזרו שתחשב מקודשת מדרבג7 ולהעריכה גט.
 אפשרויות להסבר הגמרא קימות גם לאומרים שבעיית המקדח היא! בחוסר
 אמירתו./ אך ׳קשה ״על׳,האפשרות שהספק.הוא דאודיתא? מה פרוש: המילים בגמרא
7 אות יל׳): *  ״היישיג7 מדרבג7״? .מםביה ה״קרב? נתנאל" ;;על ־הרא״ש;׳ לםוג?י
 "על כך/דעתי׳ נראה, שבבי׳ הישיבהי,הי,ו" מסופקים'אם לפרש הברייתא כאוקימתא

 ראשלנה.. ״ לדאי אינה מקבדעת; .אס כשיבו.י בתרא דספק מקודשת, ועל יזה הסכימו
 מחברי) התלמוד, דחיישיג7<־מדרבנ7 לחלמרא,׳ למתרלייהל׳צריכה בט״.־׳

׳לתרוץנהראשל7 הפקיעו רבנן, .  ואלו! ,לשיטה״שמהתורה ;מקודשת. ודאי הרי )
 לקידושי7 לגמרי, ולתירוץ השבי העמידו׳ דבריהם בספק להצריכה גט.^

כז) .כתב־״ לאס נמ7 הוא ואמרה היא. אס. היה. מדבר  הטור ,;אבה״ע סי׳י;
 עימה על עסקי קידלשיה^יהוו ודאי קיד.לשי7־, ואס לא,׳ הרי. ספק;קידלשי7י׳,

 וכתב הרמדה-״^וכל שכ7 אם ענה הבעל ה7 בשעת-,נתינהי דהוי -ודאי, קידושי7, 1
 אפילו אם אי7. ־עסלקי.7 ־׳באלתל• עני7". ..וכ7. כתב השר״ע שם'.. * למראה דפסקו
 כשיטה.שהבעיה היא חםרל7 זבאמירת־ האיש יללכז אס אמרי הבעליהז הרי אלוי

 קידושי7 כדברי, הרמ״ה.
 , .י ־ -י. 1

 < . ־. ־-.ז,
 •דו־׳ \ •

 ״• , י - .

T י־ ״ v * . 
•"r•' : י" 

- * \ : י י -
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 יעקב ברנשטיין
 ״י•*־*• - ׳יל••!-•- ־— -
 ד ־ י ־ג

 <׳

 נבואה והלכה נהלכהןעפ״י נבואה). 3 ,, *

 י•* , , . .׳ו ״ •1 י -יי'~£ 1י !י־ 1
 י ׳״אלה המציית אשר זני ה ה׳ את משה׳.* ;ייקרא בז ,לדי) -שאיך נביא .רשאי

 לחדש דברי מעתיד. ״1 ;׳ס מירא סיף ~בחי,ק^תי^ ר "גישה זי של/ה־ן'״ ל" ""להרחיק נביאה
 | מהלכה מביסאת במקלמלת גלספיס ב במי .י במדרשי ס. ,4 ,-| .״^1

״;דברים ל,יא׳) ׳דד ״אמר להם משה שלא תאמרי משה ,אחר  י "י לא בשמים היא,
 » עלמד למביא לני^תירה אחרת ׳מז-־השמילס, -־כבר ^אגל מלדלע אתכם ״"לא בשמיס^

בשתייר הימנה בשמים״ .(דברים ^בה' חי/יי)•1 _  היא״.*- שלאח
 "״אמר רב י ה י דה אמר ,שמל אל; שלשת^אלפיס הלכית בשתכהל בימי אבלל שיל'

 י משה; אמריי לי ליהלשלע ישאל, אמר להם י אלה •המציית' שאיז נביא רשאי,

 1 לחדש״דבר מעתה'״{;תמירה טז׳ע״א?• ^ > . יו « - 'י

 ״י יידבר אלקיס את כל הדברים האלה לאמיר׳ (שמית כלאי) אייר יצחק
 מה שהנביאים עתידים להתנבאלת בכל ד7ר לדלר קבלי מהר סני ילא יכל הנביאים

 בלבד קבלל מסני נבלאתס, אלא אל< החכמים העלמדיס בכל דלר לדלר כל אהד
 יאהד קבל את שלי מסני" ;שמל״ר כח,ן).

 ״מה־נביאים׳ דז^נביאלת נתנבאי• להס״לישראל-'ללא פחתל ללא ה יתיר י
.* י י2" *  על מה שכתלב בת לרה הלץ-ממקרא מגילה׳"-;מגילה לד-ע״א׳)1

 ."־׳אס כך מדלע באל״־נביאיס לכתלבים?:' .״אמר *רב"אבא" בר-י-"יה נ י נא אלמלא
 לא חטאי.ישראל לא־ ניתז 1זלהס:אלא-ממשה חימשי מירהי יספר' יה לשל ע בלבדי -י, *

 שערכה של א״ י היא׳-׳ (נדרים יבב ע״ב) הטאס של ישראל גרם, הנביאים באי
על קילם&מצללת התירה לבאי לפי •!צלרך" השעה,-הדל״ר להמעשה.-* העם4  להזהיר את :1
 ז. .י׳ !זי י. ־ש . ״ * 1

 שיסתייהדמב״ס^ ׳5. ק יג< ר ,־ י י י
 י• ״. עפגי"יזה:מלבנים;'דברי לי של הרמבייס/(פיימ• מהל^ייסלדלת׳התל״רה הלי^א׳)־ י־
 ״דבר^ברלר למפלרשייבתלרה;שהלא מצלה-עלמדת לעללס ללעללמי' >על_למלם,י'איד י

 לה לא. שנלי ללא ׳גרעלז ללא ת לספת. גיד לנאמר:לא *־בשמים היא... הא/ילמדת '*י*
 ־״שאי;• נביא-רשאי־ לחדש מעתה. ללפיכך ־אס יעמלד איש.־.; ׳ליעשה״אלת אל שליפת,

 ליאמר שח׳ שלחי, להלסין<• מצלה״אל •לגרלע־;מצלה :א ל־ ׳;לפרש במצלה פיר לש שלא
 ־שמענל ממשה, אלי שלאמל; שאלת7?המצללת1שנצטלל .:בר׳ז 'ישראל-אינז^לעללם.־..

^ ^ ״ ז •  הרי זה נביא שקר;שהרי בא-להכחיש נבלאתל של משה.—י- ־
 ל בהל י ב׳;: "לבז׳ אם עקר דבר ׳מדברים שלמדנו !מפי השמלעהויאל שאמר

 בדיז מדיני ־תלדה שה״.צלה לל ישהדיד.כר״הלא^ר. להלכה, כדברי•' פללני #הר'י-*ז
 זה נביא שקר ל י הנק.-.•:*•שהדי יבאזלהבמיש .התל רה שאמרה לא ־בשמים ך, ל א ז•.־׳ ־׳

 י לבד מסביר הרמב״ס'בהקדמהיילמשנה ;עמי- כז-כח 1בדמבזם לעס׳):' •זיזה׳״״־יש*"
 הנביא... אם .יאמר-לני שתחלם שבת!אלפים אמה פתלת אמה/*״ אל אלפים אמה•

 לאמה, ייסמיך הדבר ההיא שעל דרך נביאה נאמר לל, לא על דרך'עליז ולסברא י
- נדע שהיא נביא שקר... שנהביא יסביר סברא, ייסביר כמל כ7 מי שאיבל

 נביא סברא ייאמר הנביא כי הקב״ה אמר אלי שסברתי אמת - לא תשמע אליל.
 רק אל9 נביאים כילם כאליהל לאלישע יהי י סיבריס סברא אחת,יאלן< חכמים

 לחכם סלבריס הפך הסברא ההיא, אחרי רבים להטלת... לכז עיד אמרי ־
 אס יבלא אליהל ליאמר חללצים במבעל - שלמעיז לל, בסנדל - אין שלמעיז לל״.

 1.לבסל9 גס. למגילה מלצאת הגמ׳ פסלק.
 2\׳אס יאמר לני הנביא, שגידע לגי שהיא נביא, לעבלר על אחת מכל המציית

 האמלרלת בתלרה, לפי שעה. .מצלה לשמיע לי״.



1 
0 3 7 

 ח1ז 5¡ ז
 ־ינ * . ז י ז

 מתלל^דבריל^של הרמבדס אנו למלים שאי ז כח לנביא:
 '"א*. - להלסלף מעלה אל לגלרע .מעור״.

̂ לגללע .אל, לשנלת בפרסי המעלה. . ב»>. צהלםיף  מ

 . י ג. - לשכלת, בדינים המקלבלי ם שקבלנל בקבלה.
 די! - לפםלק^הלכה״בלז .הכסיס הללקים. < .^

 ״ מסביר הרמב״ם״בסלרה גב ל כי ס ;חלק שבי פרק לטי):. "בי הדבר השלם
 בתכלית האפשרות .במינו לא יתכן שלמעא זללתל״יבמינל כי אס פחות,מאותה-^

 השלמות״. לכ7 ק״י אלבל ;עקרים מאמר שלישי פקק .יד):" ״הדבר .השל ס והשוה, ז
 א״א להוסיף עליו ולא .לגלייע ממבו, ,שלא יפםד השולי זוהשלמות ההוא. וכי,ו,7*

 שנאמר: י תיל דת" ה׳ תמימה' אי אפשר שתשתנה בשום זמז"׳ ׳̂* י ... !י
 הרמב״ם הבי7 ״לא בשמים,היא" המלרה כבר לא במעאת ,בשסלם וצב7 לא
 יתכז שנביא יקבל בנבל אה .ע ל די* שיש לו קשר ,להלכה ;אס לא הוראת שעה).

 .גישתל'של הרמב״ס,הריפה בהתאם להבנתו את ההב^ל ביז ממ.י׳ \ ז
נתנה למשה״על הר-םני וכל שאר•הנביאים הס במעמד שלנה .״ התורהד  נביאים. 1

1 לבז* אומר הרמב״ס בהקדמתו" למשנה^;עמ׳ כה^ברמב״ס לעם): "'לכ7 |  לחלוטיז.״
פלונלת כל,,"לכי סברן פ ללבי ^ לו.שהביל במעו'הז  אס לעלד^הנבלא^שחקב״ה^אמרי

 אמת, יהרג ,הנביא ההוא, שאי7 •התל רה ניתלינה •אחרי הנביא*הראשל7״. אעפ״י ^
 , •ו .-׳10 ••••••• ־. ־ י

 שאיך.באך שגרי של התולה, בכ׳׳ז. א^7 הנביא רשאי לעשות זאת, כירך. שכבר
היא. ^י״ללא״הרשנל חקב״^ה ללמוד מ7 הבבלאים אלא ס7 החכמים "י  לא בשמים י
 אנשי הסברות והדעות״ (הקדמה למשגה שם). ^

r r r ^ , .  ^יניס נזספיס הנובעים מתלל גישי׳ •ז ל .< ג
של הלהקה .מלחלטת ביך נבואה להלכה בבליל את הדינים  מתלל גישה זל ;

 הבאים: ^
 א* .איל בכלהל של נביא. להלש הלכלת ,שנשתכחל א ע״ פ שאיל לאן שלם

 שי ני לי. לשלם הלספה,.,כייז שלא ,נשארה תלדה"בשמים, .לא יתכז שנביא ויתנבא
 .בעגיני הלכלת, ללאינל שזל הקתה תש ל בתם של ליהלשע לשמלאל לעם־ (תמללה טז עזא)
7  : ״לא בשמים. היא״, ־איך בסמכותי נל־ להדש יחל כלת. "לאם'בכ״יז, ,^נמעא שי לחסל ץ

הס עשל ־ואת מת לך פלפללס - .לימלדם .) ^  להם קידושים .,ותקנות,^הרי ז
 אל9 שבע מאיות קלי 7 וחמלריז, גזירות' שוות ודקדוקי •םופל?ס'4נשתכחו .בימי

.  אבלו של משה, אמרי רבי אבהל אעפ״כ החזיר^עתניאצ ב7 קנז מתול פלפולו״. י
 ;תמורה שם)." _ * *
 < - -״ ־ ׳״ י *י ׳• י 1. י . .. י

 < ־ י , • • » > ץ י־
 3. ונראה^שהשקפה ז .קש ו רה_ במלחמתו .של .הלמב״.׳ם :בנערות "ו באסל ס' .הטוענים *

 שקמו נביאים ששי. גל'את התלקה,* וכנגד זה ^ילעא/הרמב״םישאחרי,משה איך) עוד י..
 כח לשנות 1את התלרה :עפ״י .נבלאה. וראה ,בשל״ת חת״ ס ג;אל״ח ,סי׳ רה׳ עמ׳ ,עז);
 "שאי7 הנביא^רשאי^לחדש דבר *מעתה הלא לסול ושורש"כל התורה כולה, דאל״ה _
 אי7 זאת תל״רה^כלל..., לאפשר יעשה אלתלת למופתים ע״י תחבוללת לבשלן* ל י* ״

 לנביא הישמעאלים יעשה כ7, לשבתי עבי אמר שנתהפכו המעוות לבעשל מעשי7
7 כ7 בכללות התורה מ״מ אי7 שלם  ל^ייז למלאל.י.7 עשיס. ואפי׳ לא נאמי

 מעלה שתשאר במתכלגתה כל אחד לגיד חלמתי חצלס-מחצסץ־זח אסלרילזה מל,תר... י־
7 גבלא רשאי לחדש שלם מעלה  לתפלג התלרה. ע״כ כללא כייל הקב״ה, שאי

 מהישנלת".
. ; ־ , י  ״־• ־׳ , •־ז י־ ת, ־י י ״ז. ! ־ ־ -
 ־, י
» •׳ז ? £ . . * .  י ״יז, . יי* י ״̂* . . ^ .

 . • ,- - ^ י & י •י ־1׳ ״
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ע״ב, נידה כג ע״א),  ב. "דברי הלרה מדברי קבלה לא ילפיכך״ ;חגיגה ^לי
בעזרת  כירך שאיז לדברי נכלאה"שייכלת להלכה.,^אד! אפשרלת ללמילד .הלכלה י

 אל על סמל דברי נבלאה ;נביאים לכתלביס). _ י <
ת ל?7 בימלת המשיה ל כ ל ה ש ד ח  ג• אי7 בכלהל "של אליהו־ לברר הןלכלת אל ל

 תשאר התל רה בשלמלתה בלי שוס^שיכוי. ^"'אמר'ר׳ יהלשלע מקלבל אני מרב7
 ילחנ7 ב7 זכאי ששמע מרבו ורבו_מךבל הלכה 'למשה מסיני, .שאיז אליהו בא

 לטמא ל לטהר, לרקק ולקרב,_'אלא לרהק/המקורביס בזר לעי "ולקרב המרוהקיסייבזרוע
 לחכמים ;אומרים ילא לרחק ללא לקרב^אלא ל עש ל ת שללם בעל לס״1 ;משנה אהד ל גד!

̂לא ^ישנה שלם דבריהליכתי^ לאפי׳ לא יברר אי ל ל בנ״א יחוסס  עד לידת). ־אלייהל "
 המשפחתי פסול אל כשר?' 'לבז אמר שמל אלי;. ״'אי 7 ביץ העלה״ ז'לימלת המשיח״'

 אלא זשעבלד מלכויות בלבד" ;ברכות ילד עי" ב)י• _ לבז גם פלסק הרמב״ס בהקדמה
 למשנה: "לבז עוד אמרו אם יבוא איליהו ליי אמר.הולציס במבעל ־ ׳שומעים ״ילל,

 בסנדל - איך שומעים לך,'• (עייפ^לבמלה קב ע׳׳א). וכך פלסק הרמב״ס בסלל*
 הלכות מלכים: '״אל, יעלה,יעל הלב שבימות המשים יבטל דבר ממנהגו של עולם...

 אמרל חכמים .איז יביז 'העלה״ז לימות המשיח ־אלא שעב^ך מלכויות בלבד״.
 ד. איך יבב וחם של סעיפי הנבואה^ בל7״קלל> ר ל ה״ ין־ לא לדי ס - ויתומים

 לברר הלכות, אל להדש הלכות\_.לבז אלמד ר' !יהלשלע־יבעכיל •תנלרלזש'ל עכנאי
 כתגובה לבת קלל שפסקה-כירי אל י עז ר•'-״ אמר ר׳'־ •יהלשליע לא *בשמים היא״

 ;ב״מ גטיע״ב). לבז. שלאלת־הגמ׳ , על דל ד שש ל אל באלריס;.ד ותומים־ ך האל ך ״
 וחיכיתי בפלישתיס האלה״ (שמל אל א כגלב) איך עשה זאת ״להרי ״שמל אל ..

 ובית דינו קיים"? ;עירוביז מה ע״ א). ומסביר רש״ י .שמ^״לסידי״דאיסלר. ^
 להל תר לא משל ל צ' באלריס - לתל מי ס״. ״ ״ _ , ״. - ״י״

 ,.-י - ־ י י י גי -
 יי

 קלשילת על 'הרמב״ס - ^ ^ ^ * י
 על דעתו של הרמב״ם והמסקנות ^הנובעלת' מגישה זל קשה מגמרלת רבלת:

 א. מצאנו שלומדים הלבות מנביאים "על מדוכה זו ישב חגי הנביא לאמר^.,
 שלשה דבריה: צרת הבת ,אם לרה; עמל 7 *למל אב מעישר״ייז' מעשר .שני בשביעית למקבל יס
̂ ״שלשה נביאים .שליל עמהך^ימך ה ג ל לה; 1|י)  גדים מ7 הקרדויי7״ ליבמלמ/סז ע״א)י. 

 אחד שהעיד על הזבח,"^איחד על מקלם המזבח' לאחד, שהעיד ־ישמקריביל אע״פ שא י 7
 בית״י/זבחים יסב עי׳ א)'. ומצאנו בכמה מק למלת בשס׳ שהגמ׳ למסקבה א למרת: י,.,

 "דבר זה גלמד מפי חגי זכריה למלאכי״.
 ב. מצאנו שדברי תורה מדבירי ?בילה ילפינך כל הלשונות שבאמרל במשביות,

 כתלסמתלת לבמדרשי הלכה כהלכתה על דינים "שנאמר", ״לעל זה נאמר״, "להלא
 בבר נאמר״, ״ואלמד'״ לכל׳ באמרו גם על נביאים לכתובים: "ר׳ יוסי הגלילי*

 אלמד לפי ר יל ב הקהל ה 7 מברכיז שנאי! ;תהילים סח,כז): י במקהלות ברב ל״ אלוקים״׳
"המניה_את־ הכלכלה תחת הגפז [בשעה־ שהלא בלצר״הרי־זה  ;ברכלת פ״ז "מ"^). 1

i _עולס׳ ״. ;פאה* ־־ גבו.ל״ , ̂אל 'תשיגנ  גלזל עגלים. על יזה ;נאי* ;משלי״כיב,כה) ׳
 פ״ז מ״ג); אנו רואים שלמדו מדבריי־׳נביאים בדיו?'"כמו שלמדו מדברי תלדה.

.  מתל דת ־משה לא ילמדנו מדברי קבלה למד נ ל ;תענית־״יז ע״ב). .גם .ה לכלת דבלת י
' י ״ ה ל צ , מ ע ר ק פ  בגמ' נלמדו 'מדברי נביאים:' איסור הוצאת שבת7; הפקר ב״ד ה
־ '.: •י * &ז  + , • ^.י>׳ ־ י־-ו^ י׳,

. - •1 , י -־* י . . .  .י. ־. - ^ .

' ־' .ל * ׳ - י ,.'•$ יי" ^
־ . ׳ ׳ ; . •י ־ , , ־ * ״  4• עיי7 תלם׳ יבמות עא ע״ב דייה "לא" שהתלם׳ מביא שהכללים: "אלה המצוות _ . , T די .?י:: .

 שאיך נביא רשאי לחדש״, ו״דברי תורה' מדברי ?בלה לא ילפינך״, קשלרים י
 זה בזה.

 5. הללי7 קלז ע״ב-, בכלרלת נה ע״א; נזיר מג ע״א־, ר״ה יט ע״א, תעבית בה ע״א לע
 6. וכך תוספתא ברכות פ״א ה״א; .שבת כ ע״א; ירושלמי מל״ק פ״א ה״ד-, משגה

 סבהדרי7 פ״ד מ״ה לעלד.
 7. הלרילת ד ע״א.

 8. יבמלת מט ע״ב.
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 הבאה בעבירה9, ועוד10. אמנם מצאני שהגמ' לא הלמה מוכנה לקבל שהנביאים
ה הנלמדת מיחזקאל שואלת הגמ':'"עד דאתא יחזקאל כ ל ה ל  חידשו את ההלכות. ו

 מא7י אמרה"? ^ועיינה היגמ': ;׳'אלא במראי גמירל־לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא״
 (תענית ^יז ^ע״ב^סנהדריך כב ע״ ב). כלומר יחזקאל לא יחדש, אלא כתב ־הליבות

 שהיו ידועות בדמנו. %ובך התוס" התקשו איר לומדים הלבה מדבירי נביאים,
 והסבו את תירל^ הגמ׳^גם ללימודים אחרים: "וי״ל ד הלכה' 'למשה מם נ י :הוא
̂יה.״אקירא״.*(יבמות עא־׳ע״ב תד״יה לא׳).׳ אולם תירוץ' זהינראה  ויהושוע .'אסמ
 כאוקימתא *להילא י לא _מ ופי ע"בהרבה מקומות אהרים. אולי־״בעיהת״ו' כלל לא

' י ̂ ... ! ^ ־ • יי יי',  הי תה .קשה. להם.;" ^ , 
 מצאנו אפ יל ו';'שקראו.לדברי, נביאים דברי 'תורה,, לאי 7 'שום •הבדל ?ביניהם.
 ״מתני,׳... הנודר מ*7' יהמבושל י אסור בצלי'..: הלך אהד לשיז תירה...'׳״ ״י

 ומביאים פסוק מדבה״י ב: "ויבשלו את חפםח :באש" (נדרים מט'ע"א),י"אמר
 רב ייהודה אמר -שמואל ^מניז לעיקר שירה «7 התורה... ואימא,דבריי 'תורה דכתיב

. .  ׳פקודי ה׳ לשרים משמהי ׳"לוב-״-(תהיליס ימ)". (ערבי7 'י'א.ע״א)י,9׳' י ^
 ב. אליהו "מבדד ספקות' - במקומות רביםיבש״ם. משמע שאהד מתפקידיו

 אליהו לעתיד לבוא הוא ׳לברר ספקות ר המושב"״תיקו״' ממופלע בגמ׳ פעמים
̂תשבי יתרץ קושיות 'ואבעיות״' (של״ ה חלק־תושב״ע? תיו״ס  רבות פיר'ושו*.

 עדוילת^פ״ח מ״ ז). י ״חזיר "כל/וך.'אחרי רחל - פטורה מך הבכורה ואסורה ז
, צדק לכס״ (בכי ודלית כד ע״"א׳)'4' ״דבר זה אל יהל עתיד  באכילה ־עד יבוא י ויורה5

־ "1־י י יי * _ ־ * ^  לדרשל״ למנהלת מה ע״א')'̂'"'"״ ״
 ד. ,התורה תשתנה"בימות" חמישיתר- אומר המדרש (וייק״ר יג. ג): "חדו״ש
 תלדה מאיתי" תצא״. י.לכ7 ״לעתיד לבוא כל 'חקרבנות בטלים וקרב ך תודה אינו

 י  בסלל״כל ך״תפיללת 'בעילות. [".־ '״(ללק״ר מ1',ז)}°ג י* י
 * / הי. בת* קולי פוסקת הלכות -י גם 'לגבל ב״ק איך הדברים ברורים ר״ א'לאי י

 סבר"".לא ;בשמים היא״'7לכ7 קרא לעזרת ב״ק בעני7 תנודו של'*עכנאי־ (ב״מ
 נע ע״ ב") דלידוע־ינפסקה הלכה כב״״ה לעומת״ב״ש ־ע״פ ־בת ק וליי(י עירו בי 7' יג ע״ ב).

 * . ;׳יי •ג «,*־ יי ^
 סתירות בדש״י ובתום' לבבי הנושא ־" "י * - יי גי

̂ י• ־1 . יי -י , אס געיי7 ברש״ל לבתלם*״ נראה שגס'אצלם הדברים'לא^יברוריס.־ י •י" ־*י"  מקורות בהם משמע שנלת7 להעזר בבבלאלס: -י ־ ־ י 
 . ,״,"ר׳..יותג? ור׳ להושע ב7 לול חד אמר ערבה לסוד נביאים להד אמד*

 ,ערבה מגהג' נביאים״. י'מקשה.;הגמרא על די' ילהנז הסובר ערבה לסוד נביאים,
הלכה למשה מסיני? יל מתרצת הגמרא "שכחום וחזרו ״'יי  והרי יידוע;שערבה,ה יא ?

 ויסדום (סוכה טד^ע״א?. *־"אומר וע״י י״ויסדוס'־־ ע״פ*הדיבור״. אומרת
 הגמרא ״מפי^השמועה יאמרו, מפי חגי זכריה ומלאכי״^ומפרשירש״י בכת״ י ־•׳
-:  ״כללהל״ מפלי הגי ״זכריה ומיל אל ל וכדבר נבואה הוא-ולאי ניכר טעם הגילוי,

 (בכורות, נח ע״א׳)'^ וכ7 התום׳ מסביר־ בעניז תנורו של עכנאל מדוע לא יהלכו
 אחרי ב״ק ;;משום שחיא בגד תורה שאמרח אחרי רבים להטות אבל במקרה״יאחר יי

1 ־־״ ־** \  שומע י ך לבת^קול" (ב״מ נט..ע״ב).1
י  מקורות.'שבהם משמע שאל אפשרי להעזד'נבבלאים/ !, י _

 י שלאלת^הגמרא. ״מהו"לכתוב_תפללי7 על עור דק טהור?" ועונה "לכשיבוא
 אליהו ויאמר.״ ל ,ומקשה הגמרא: ״ומהל לכשיבוא אליהו ויאמר״? ומסביר•

 רש״י "איסור והיתד אי7 תלוי בו דלא בשמים הלא'"*(שבת קח ע"א).
̂ עם ישראל בקעילה והוא־ שואלייבאוריס־ - י  , ךוד^שומע כי״פלישמימ נלחמים
 לתלמלס האם ילך-לשם י בשבת, ש לאלת הגמרא: ״להרי בית .ד.ינו' של שמיואל״הנביא
 סיים״? ומפרש״י "ומידי דאלסלר להלתר״לא שילל .באלרים- ותומלס" י ז־־ י

̂ נב׳.ע״ב).ן.עלד.  9. ובך עוד בםנחדריך נב ע״ב! גיטיך לו ע״א, כתובות
 10. ובך שם יא,ח "בל המועדים יהיו בטלים (מדרש שו״ט משלי ט)~.

 11 .ב גע ע״ ב תלדי "לא בשמלס הלא"; לראה גם ש״ל תענלת ד ע׳׳א
 ״ובאגדה אמרל״־, לרש״ל חלליז לל ע״א ד״ה "לעולם משמע".
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 ;עירובין מר׳ ע״א׳). : * «4 .י , ״
 לכן• בתלמי ,,,,המום״ ,,מביא אה דברי, רש״י. שאלמד שדברי 'הגי .,זכריה

 למלאכי הס ללבלי^נבואה. -לאלמד: ״וצא היה .צל ״להזכיר, בבלאה 'דאין נביא!
 רשאי לקדש דבר מעתה״. ;בכורות נח .ע״א, תלד״ ה ״מפי חגי זכריה'למלאכי'״'׳).
 גישה א' לפתרון הבעיות: -־ י־ יי 1 י -\ * ^ -
 הגישה המקובלת בין האחרונים הי.א ,גישתו. של המהלך ץ חיות. ^אותח.״/

̂.* ״אין' מבוא לנבואה .בדייביס ובהוראה,/  הלא מעלה בספרל, תלרת 'הנביאים
 למזמן מתי מת התל רך, ע״ י מבחר היזנלריס ש לב.'לא 'יבלא "דבר ה׳ י לנביא .על

 דבר חלק למשפט להלםין• ללגרלע, אל לשנלת .ל לפרש פיר לש .בת לרה",שצא ^שמענ ל
 מן משה רבנו.^, ,אך מאז,. התורה,ימס לרה .להכמי כל •יד ל ך ודור". לאס כן', .

 עריך להסביר את״יכל המקומות~שמהס.משמע, לכאורה שיש.,מקלם להסתמך^בעיניני
 הלנה על נביאים•. ז י • - < - , ^ - י »

 הלכלת שנמסרל~על״ידי נביאים אל שנלמדר.מדבדי .נביאיס׳ • ־ י
 מסביר המהר".ץ חי,ות את הרמב״ם לפי, דברי^הרמב״ן, בשלרש,השבי לספר י
 המעל 7ת .מכי לן שיש לנל כלל שאי7 בביא רשאי לחדש;, ,ממילא^םבייר/שהנבייאלס

 לא הדש ו, לאס,בכ״-ז אגל^מועאיס בדבקיהס ;הלכות, הגיוני שהלכות א'לל״היל^)
בבבלאתל.  ידלעלת.בעם באותה-'תקופה, ,שקבלל ממשה, והנביא ירק להזכיר אותםז

 למן המפלרש בש״ס״בכמה״מקומות אתה זלמד. ;על .הסתלס,ס"אתאזיחזקאל,.,לאםמכ7דא *^
 אקרא״ ;סנהדרין' הב ע״ב). לכך מפורש בש״ם: "אלמלא לא הטאל ישראל לא
 ניתן .להם. אלא המי שה הומשי תלרה״לספר יהושע.בלבד שערכה. .של ארץ ישראל
 הוא״ (נדרים כב-ע״ב). וכל ההלכות שנלמדו. ,מנביאים לכתובים, כולם ״הי ו

זל טובה הל .להלכות' שה לביא מעוד,  קבועים ועומדים מזמן משה רבי בו לתשובה ז
 עליהם לעס והן ולהלכות .שמזכיר .אותם הנביא לרך סיפור,,המאולעלת). *לממשיך
 המהר״ץ• הילת .באלתלי, קל גס לגבי לימלד ב״מידלת׳/־מדבלי נביאים ,לכתובים, ,

 אנו אומרים שר«תלדר«.,ניתנה-להדרש ב״מדלת״,מכילן^ שהתלרה?נכתבה "ע״'פי'ה״
 ללא יעא מהקב״ר, אות או״תג מיותרים. ולכן אנל^אלמרים שזה *מה שרעה'

 הקב״ ה למסור לגו ד .,תלדה. כך גס הג״ך^גכהב ברלה״ק, .ל לכן .אין דבלים
 מילתדיס אל :הקשריס^מי ותרים ,ממילא כל ההיקשיס־/שאגו לומדיםלמדברי** י־־'•
 נביאים, אנל אומרים שדברים אלה היל ידועים להם״הלכה למשה.;ממיניגלד,ם״

 מסרו לגל-את זה ,בעורה זו. הכלל .שאלמר ״דברי *הלרה^מדנרי קבלה לא,-ילפינן
 ;חגיגה י ע״ב), הבלגה,לגזרה^שלה. לשאר יבימידותל דברי נביאים הם'הלכות

 ;דכל תלרת בביאיס איבס ,רק שכתבל הלכלת^אשל. היל״מקלבללת בע״פ עד זימגייהס׳)
 אלן-עושים נזילה שוה״על, הלכלת אלל,;אבל היקש כן^ניתל ללמ^/^כילן שהיקש
 הוא לימוד-י ותר-,ברור והלא^בחשב מפולש ממש.. כאשרי^אבו ,מועאלם^שבכ״ז ^

 ללמדים גזירה שלה מדברי תלדה לדברי קבצה'הכלילנה שזה גיללי מילתא ולא !
 ג״ש ממש. לכך 'באמת אלסר־־התלם״ ,במקום אחד (ה לצי ן קלז ע״ א' ת לד"יה איתא*

 ־ * - * - «ר 1 י• 1־
, . .* . * , - ־־ .: •« - י . ה יי ־ 4 ז י  י־יזי' ג
־ אהמ הסבר זה הלא די קשה, תירלץ יזה מתבסס על הרמב״ן בשרשי  בנקלדה נ
^ 1

 השני לספהמ״ע לרסב״ס. לפי הרמב״ן בדרך ;כצל מה .,שנלמל מנביאים הלא ן 
 דאלרי,יתא. אבל הרמב״ס חולק על *'ז ה לסלבל,שבד׳י'כ «ה :סנ צמד1. מנביאים י הלא

 , - . י - . *\\! .- " ״ .... -יו־ ,1. • •
 מדרבנן והרי רעינו לתרץ את הלמב״ס? ״כנראה שזכרי ל, להגיד כמספר .אחרלנים
̂ שתקנו * הנביאים,שהם מדרבנן. אבל.'בדבריס'הנלמדיס י  שהרמב״ס התכוון רק למה

 מדברן נביאים, הוא. בולאי'מסכלם״ילדברי הרמב״ן שהם מדאורייתא^
 תשובה גוספת לגבי הלכות שנמסרו'מפי'נביאים: אומר בעל ״עבודת המלך״

 ;יסודי התורה לרמב^ם פ״ט ה:יד) תלך כדי דיון בנושא: "להלאידבר*פשלט ז
י י* " • ״ ״ 1 1 י י-י ^ . - .ג ־ ״׳ י י

 . - . ־ »** ת •» . ז « ? ־. ן״ ־־11 ץ 1
־ י . רוב הספר ערסק בבעיה זו. , . י 1 • .ז 1 י נ ־׳׳? ־ 2 י  * ^ ^0 ד.. •

 ה.! ו:*!׳ .* י ׳־־י י׳
 "־ ־ה_ ל*< » ^׳•^ יי׳ *־ • .ז.. -יי־ י״ 1 ,־.־•
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 שהרי מלבד שהיי נביאים הרי -היי חכמי המסירה, לעל ידיהם נתקבלה לנמסדה
 התירה מדיר לדלר, יבידאי שהכרעתם עפ״ל הקבלה היא העיקר" כללמר זה שאמרי
 הלכית בשמם שלי נביאים, איד זה שינה כלל מאמירת שמלעלת בסמי של ר׳ עקיבא

 למשל,'גם הנביאים לבס התנאים הלי יבי7 מיסרי התירה. אילס הדאי״ה. קיק ״זצ״ל
 בא גדלתי, אגרת קגי״אלמיד: ״דיחק צימר שדק במקדה הלתה הסס לדת ע״ליהנבלאים י
 לבאמת לא פעלה כליםיהנביאה בזה״. "המשנה באבית שאיסרת ״לזקנים' לנבלאלס״

 בפשטללל המכל לנה שהלה ערך לעביז הנביאה בעגלז תלדה שבע״יפ. לכ7 גי• נביאים
ה (זבחים סב ע״א") להרי בלדאל הלל גס כמה״י הכמיס למה ל ל ג ה ל  שעלל עמהס מ
שצריך להם דיקא :כח גיב״לאה. j בנביאים? אלא״שהיי עגיגיס מסיימים, n i ^ p n 
J' T־ p 'הלכה בימית המשלח י *' ״ •̂  3 נלדלד אללהי יישלניל

 ״ « מסביר המהל״ץ הילת שכל מקלם שמלזכר־שאללהל י בררי• את הדי7 זה לא ז
 יהיה ביר לדי-שקש ל ר ׳בשקל ל דעתי לכילי אלא'פשילט "אלליהיל יגלה את המעיאלת,

 י/לאי יברר* אס האדם .ממזר ע״פ יחלסי' הדלרלת. אד שהלאיייברל דברים שחכמים
 לא ידעי בעבעיחמצלאלת כלימר דברים" שהמדע ^בזמז חכמים עדל׳יז 'לא* הכירי.־

 לאחרי שאל יהל יגלה דברים אלה, אז ייפםק״ל החכמים* ע״פ״י״דרכי הפסיקה׳ המק לבל ים.
אבל _מ״מ״'חרי! יש כמה דברים שאי אפשרי1 לפרש שהם ביריד המציאלת? *  י

"  הסכר.׳שניכשל חמהד״״ץ חילת: י t י
 לכליצרלך להסביר 'שאלל״הל בא בתלר הכם גדלל, לכך אלמד הנמ״ל״ל* על 1
 הגמרא ;מ״מ קיד ע״ע׳) שהלכה כרבה בר אבלה כילז שאליהל גגלה לל יאמר'־ •י'

 לי שכך ההלכה, למלסיף, הגמל״ י ״למי לגל גדלל ממגל״ כללמר'א״יז' פסיקת" « י
ל גיסן* על .כה הנביאה  הדיל ע״יי 'אלייהל מכה הנבלאה' אלא ״ע״י עלצס .חכמתי, כ
 יהיה הכם גדליל,'ליידע לפרש' בס ע גיל ת ל ס בר ל ה נכ ל נ ל ת "ל לאסל קלי שמעתתא "אל יבא

 דהלכתא״י.. \ י ״ י 1,1 ־ י * י v • י
v הכל נדר f  לגבי שי ליל י ההלכילת: בישלת המשיח 'מסביר המהר״יץ •הילת שא י

r על עללס התחיה, אלא* על יעיל ל ם שלאחרי המלת. ־ 
 קביעת הלכה ע״פ בת-קלל י 1'"־י י י

 המהר״ץ הילת לאי׳מתייחס לבעיה זל לכל ההסבריםשנלתנלס הראש״לנייס׳
 להאחרלנלם לבעיה זד לא :'מסתדריםיייעם הרמב״ס לפי 'מהז שהסברנלי א'לתל. סכי״לז"'

 שלפי הרמב׳ים בא ל פז מלחלס לא נשארה, הת לדה׳־, בשמי סי ללא שייך'בכלל שתצא3
 בת קלל בעכי״כי ׳הלכה5,-'איילי כיצד פסקבל הלכר\ הב* ה ע״פ בת יקלל? (עלרלביז ־*

\ r • ל  יג ע"ב)/ , ״' 1־,' יי• י •
r ' r 1 1 י יי * י  שלסת' 'ריש״יל' י״לתל־יס׳ "עיזפ^המ־״הד״ץ הילת י י "

 ''־־הרננב״ס פ״ ה' מהלי יל ללב הל׳ ה אל״מר ״הדס שבקעס לאשל כשל״ משיג עלי/
 הראב״ד ״לבידי הלפלע ^רלח ה״קלדש 'בנלת מדרשנל בכמהז שבילם" להעלנל שהלא פסלל״"

 אלמד המחר״ע "בז"חביבי"ב״כפילת' תמרים״ (רף יב) '••״'דבריזיהר״אבי״יד יצריך הפלגה
אלמר "המהר״ץ  כל "ערב ילל פלרלשל״ כללמר *הברקה״שהבדלקה אצלל 'ללא רלה״־ק׳ ממשי, ז
 הללת:'י־אללל ע״פי״זה "נסביר' את "דברל גזש״ל כאשר משתמע מדברל רש״ל שדברלס *
.  מס ל י מיס נאמד ל על;־פי'נבלאה', אל ז יהיכלנה נבל״אהיייממש* ״אלא-. דיבר 'דרך הפלגה״,
 דברים אלה_הס בידאיז רהל״קיס, ילבלדא״י שאי־אפשר להסביר כך את התלם" שאלמד

t 1 £ ..(שפיסקיס' ע״פיבת קלל כשאי-7 היאייסלתרת דברי* תירה' ע ב״ מ *"נסייע״ בי 

; . <\c 1 ׳ ' . i P K v*.*~-tr1i K,* ־cי \ < ^ י־ ! r א־ז>• 
t *׳ » ;)־־״<־* f f - <• i•* י־ .«״־ TtS f י •י י 
. ללאה, באדי כלת* _ב״שס חגדלללס׳״;להחלד״א,׳* מערכתי ־ גד.לל י ס •יד ב י נ י־ יעקב• 1 3 

6 לבמקלמית אליהם הלא מפבה. 2 - 6  החסיד ע״מ 4

«at;m » ,׳.» t .7 י־ * י 7 £<•*־; •. 

j: •0f»c trי־ ~ .i !.̂  



 גישה בי. לפתררך הבעירה .־•־יי• — 1 ״
̂ אה .^בעיה.^ 4  ^ הצפנת פענח• על הךסבי;ס מיס מהצי ,יסודי, ההררה, {מעור

 הוא מתי י. הס לרמב״ס .הפוסק,,; הצבר״ ד•.שם׳) שנביא .,שאומר "הצעה לדברי* פצ לני ,,י
 הרי" .זה נביא שקר..,.״ ומביא •במרות הסותרות,, דין- זה של הדסב״ס.^,והוא י
 עונה: .״אך>באמת 'זה^תציא־יבהך^פלוגתא דסי9 מסכת ,עדריות^, ודבי ב ר ז״צ ״

ז , ; ; , ״  לשימתיה אזיל בסון< הלכות מצבים״. *; •יי ־.׳:־׳״ •
 • המש נ ה״ האחרונה בהסבת עדויות אומרת - "א" ד יהושע, •מקובל ,אבי )מרב7;.
 יוחנז-בז זכאי-ששמע מרבו•,׳ ורבו מרבו הלכה, למשה-ססלכי,, שאיז .אליהו .בא

 לטמא ולסחר, ל ריח ק ולקרב, אלא ל רחק' את המקורבים •בזרועי, ולקרב, *את ,המרוחקים
 בזרוע. ל׳ להודה־אומר ,לקרב, אבלז לא, .ל רחק' ,־,רבי 'שמעוך אלמר^להשללת ,המחלוקוו

 וחכמים אומרים לא לרחק •ולא..לקרב, אלא" .לעשות'שלום בעול_ם". י.יוצא .מזה , .»
 נבילור^שיש מחלוקת אי,זל סבלנות יש לאליהו.. ״לדעתי חכמים אלז לו כל^סמכות
 הלכתית,. ולדעת־ ר׳ שמעופן יש לי, הוא״-״.משוה,מתלוקות;/, הרמב״ם .פסק ,בסון^

 הל׳ מלכים כחכמים. וכאז בהלכות, יסוד.י התלרה^הו^פוםק לשיסתו,.שאי£
 סמכות לנביא .בעני ני הלכה. אס גמצא\גמרא הסוברת ל-ייז ,זה, .סוגיות!.אצה )
̂ בדרך זו •אפשר,.־ל הסבי ר  סוברות כר׳ שמע ו ז ואיז הרמב״ם מחויב לפסוק כמלתל. 
סוגלות, י  גם את רש״-ל• ותום׳,. •בפר ושי הס הס^לא עקביים .כייז, שהם.מםבלרלסי־

 והסוגיות. לא עקבלות.יז*,-.ף . ~] * , -•-•ת"'

 הרחבה של- הרעיל7 י• ׳*-י .-ד־? ־ * . ׳־י ־ ז• •׳:•
 פרופ׳ .א. {אודבך בחלבוד-ליו^ מפתח את הרעיוז. -למוכיח.. מר.יבוי .הגמרות ,
 הס ו תר, ו ת,^שלמעשה היורשת יז.גישות •אצל הז״ל- לגבל נושא, זה.5ג*אבו מוצאלם י
 את-הסהלוקת הזו כברי בתנאים. לעומת דעת הנמים דר׳ יהושע שלא 'בשמלם,^״
7 ו ע מ ש מ  היא ־.:,אין שום אפשרות להעדר בכוהות שמעל-הטבעי, אנו מוצאים..את ל
 שאומר שאליהו ישוה סהלוקות, וריי אליעזר..שניסה ,להוכיח^את• צדקתו- בעזלת•,
 בת קול, במקום. שלא היה. יכול להוכיה*בעזרת פלפולו וסברותיו. - ימצאנו

 גמרא מפורשת שזו מחלוקתם. מקשה. הגמרא:י מצד אהד. אנוז.אומרים -.לעול_ם י *
 הלכה-כב״ה ומצד שגי אבל.אומרים הרוצה,לעשות כדברי״ב״ש עושה? למתלצד•

̂־״ ואי בעת אימא הא היא לאחר בת קול,,^ור׳_ להושע: הא, דלא .משגיח •י-־י3  ה גמרא:
 בבת^קול׳׳-ןיעירב^־ז ו ע״ב, ז-ע״א׳). האמוראים הרחיבו אלד המהלוקת^ ^ ,

 ",אלה הדברים אשר דבר ה׳ אל כל קהלכם" וגוי." "ריש לקיש אומר שממנו ,
 נתבבאו כל הנביאים שיעמדו" ;שמו״ר כה,י6 .איז חללושלם בדבךי״הגביאיס,,,
 וכל מה שאמרו-״ כבר ,נאמר למשה.. ,לעומתו ס ו בל.' 'ר ׳^ללוןג ך\"שי ש> •סמכות יל ניב ואה

 בעני ני הלכה.־ די• -י והגז• סובר• ״,ערבה יסלד-נבי_איס״ !סוכה -מד ע״.א?. יי- י״
 הרבה .מבי ז השמועות*,שנאמדל בשמם ש£ הגי^זכריה^ונללאכי אוסר ר׳ יוחנז %
 >הוצ.יז קלז ע׳׳א/ברכלת גח ,ע״א׳).. את. הפסוק^״קול *גד.לל וצא, ים?*.ר •זלא דורש -

 ר׳ י לח נ 7 כריש. לקיש^אלא: ״קול אחד נחצקי^צז׳ קולות-להם נחלקים לשבעים
 לשרך״.- אנו רואים •שאיז: א.לה •מאמרים סתמליס אלא זו שיסה.. לאורך־כצ^

 הדל(־ סובר ר׳ ירהנך •שיש מקלם לבבואה/להתערב בעניני- הלכה :
 חילוק בי7 הפירושים; בהצגת הבעלל/^יצאתי...מנקודת -הנחה.*,שהמשפטים 'הבאים:,

 א•: אי7 מבוא לבבואה לעגלגי הלכה,
 ב• אי7 מקום צבת קול ולאורלם ותומלס להתערב בעניני הלכה,

 ג• אי7 :בסמכותו של אליהו לפסוק הלכות או לחדש דינים,
 ד. אי7 ללמוד־הצכות מדברל*נבלאלם ׳וכתוביס,• קשורים .זה בזה קשר הדלק

י י י ־־ י• ־׳־ו  י *י *־־*-יי ג י

 14. בספרו ״אמובות ודעות״ פ׳ לב, ובמאמר בתרבלץ תש׳׳ז.
. כנראה שהוא לא ראה את הצפנת פענה. 1 5 

 16. ראה בראשונים על המקום שבאמת הבינו כך, שר׳ אללעזר סבר שניתך
 להסתמך על בה קול.



 לכללם .ביל בעי ס מ״ללא־בשמים היא"•.;כך־ הבי גל. גסי מהר״ץ •חיות .לגם פרופ׳
 אורבך). ?׳אולם בעוד, דעתו״ של. פללפ' אלרבך .ידלעה למלבנת דעתו״ של: ה״צפנת־_..
 פענח" •חתומה, הוא .מתייהם לדברי־ _הרמב,״ס בהלכה ד ;פ״ט מה יי!• יסוך י התורה) •

 "להלכה כדברי פלוני,״,-..לגס המקלדות שהלא מצי י7 מדברים בעיקר על פסיקת,
 הלכה שלא ,בדרכי, השקלא לעדיא של התלמוד, אולם ־לא ברור אם הוא מרחיב

 :את חמחלוקת ,גם!למושאים, אחרים. (בחידוש הלבות ועוד),
 אולס. ,גם',דברי 7 של ה״עפנת, פענח;׳ ל_א «ד.עה מקובלת וכבר אמר "עבודת .

 הטלה׳ על דברי ה״צפנת-פענח״ "בל זה .דברי חידלדין כיל7 שגם אליהו מחכמי׳
 המסורה-ויכול להכריע 'ע"פ .הקבלה; ,ש בי ד ל" . כלומר הוא לא מוכן לקבל•! שיש •.

 מחללקז/ז עקרונית בעבי ן זה. . ״ ״
 פידלשל של פרלפ' אלדנך מעלרד מספד קשיים: •׳ ^

 א. הראיגל לפי׳ דברי ל של אלרבך שר׳ י והבן סובר־.. יש .מבוא לנבואה! $
 יבעביני הלכה, לרשב״צ חולק עליו וםלבר ההפך. דברים אלה לבאלרה לא

 מתיישבים/עם הירושלמי. מגילה, ;פ״א הייה) ״ר׳ילחכן לרשב״יל: ר׳ יוחנן•,אמר
 הנביאים ,להכתלביס עתידים .לי בטל וחמשת ספרי תלדה איבם׳עתידיס״ליבטל,

 מ״ט יקלל גדול ,ללא •יסף' .. רשב״ל אומר אף .׳מגילת־ אסתר והלכות .אי נס עתידים
 ליבטל שנאמר י לזכרם לא .יסלף׳״• • להרי צפי ר׳ י״להנן ני.ת7 ללמוד, הלכלת

 מדברי• בבואה. א״0.מדל.ע יבטלל? ־׳ ,״ . •».
 ב. ^הס.ברנל־ו'שרש״י ותום׳ פרשו את הסלבילת, ללכן דבריהם סלתריס. את
 דבריהם• במקומות אחרי.ס.: י אבל איך-נםביד את. הסו גד א בבכורות נח ע״א,שר׳
 יוחנן אומר-שמועה. מפי חגי זכריה ומלאכי ומסביר רש״ י ״וכדברי ,בבואה
 הוא" .:ומקשים בתום׳.: ׳רש״י^לא היה צרייך כך ״דאין נביא- רשאי לחדש דבלי,

 מעתה"? מד.וע. פירושו׳של רש״י לא סוב הרי הוא בדיוק מסתדר עם ;גשתו שצ
 ר׳ י,וחנן•?

 יג. קשה להגיד שכצ. אותם מקומות שמשתמשים בדברי״ נביאים הרמבזים צא
̂ כמותם.* הרמב״ס. פוסק במפורש ;פרק ב מהלכות •בית. הבהירה. ה",ד.,) •55  לא פוסק

 ״לשלשה נביאים עלל עמהסן מן י.ה גל לה אחד העיד. על מקום המזבח, -ואחד העיד
 להם על־מידלתי,ל, לאהד העיד להם שמקריבים על:.המזבח הזה כל הקלרבנלת;

 אע״פ שאיך שם בית".17 1- , . ,
 ד־. הגמרא־.מנםה״לישב־ את .הסתירה׳ בי ן ״לא בשמים היא" לבין הלכלת
 שידוע לגל־ שמקלר,מ־» בדבר.? נביאים־., ז •ואומרת ״אהא יחזקאל־׳,לאסמכתא ;אקרא״

 (תענית יד ע״ב) מדוע לא היו מובנים להגיד שזו מחלוקת??1 - *
 ..״לכן• נראה לי שצריך-לסגת קצת מדבריו של פךופ' ..אלהבך, בודאי שיש

 שתי גישות ,בדבריהחזז׳ל .ואי א.פשל£ למלוק על מקורות מפורשים. אבל כנראה• ,
 שהמחלוקת צא הימה רהבה כציכך וכוצס הסכימו .שנביאים לא יבולים. לחדש

 הלכות• מכון הנבואה ״אלה«המצולת -;שאין- נביא ?שאי לחדש" (ספרא סוף בחוקותיי).
 המחללקת*_רק נסבה לגבי• סמכותו־של..הנביא לפסלק בעניני>הלכותי לנראה שזן

 כוונת ו.-של ה״צפנת. פענח., . 4. ;3 , - * 1 **נ־ י ^ י!! ,
י מ׳  > * 1 *י ־ .

 המחלוקת. נמשכת .ביז״יהראשרניס ^ * ־ -
 .אדרבך^במאמרל נבואה והלכה-;ברביץ תש!׳ז-). מראה גם שלא כל^הראשונים

 הםכינל .לרמב׳׳ם שאלן, מבלא .לנבלאה בעניני הלבה. ״ <
 , ר: יה ודה-הל ויחבבו זרי., מאמר שלישי (לס-מא): מתל ך ע י.לן. בדבריו .נמצא י

 17. והעדות השלישית היא בודאי עדות הלכתית.
 19. אורבךזטוען שהתירוץ,״אתא יחזקאל^ואםמכא •אקרא" הוא־!תירלץ של אחרוניייי

 האמוראים (רב אפי,)זאבלי בדלרלת קדלמיס יותר בכלל לא התקשו בירך שידעו
 שיש מחצלקת, אולם זו לא תשובה למדנית, לבלדאי שהרמב״ן בשרש השבי בספר

 המצלוה לא הבין כך.



 שבודאי !הוא הבין שהשתמשל'בנבלאה׳ אל בסעיפיה בעביניזיהלכיה/ ״תורתיג־ל- י
 קשורה׳ בהלכה׳ למשהי מס י״נ י'*"א ו ••י״ו״צאתי מן־ 1"המיק״למ" אשרי יבהיר" הי י כי•"מצי ון• תצא *

 תורה ־לדבר ה "ימי ר ושל יס'•׳-,** במעמדי ישו מטים ושוטרים' כהניס וסנהדרין'.־.ד.י
שלמות אורח החיים של העם.,/ ודבק" י  והסנהדרין "לכל׳ שאר המשמרות ששקדו על ;
באמצעות סילע^ממרלמים^  בהם העבין' יהאלוקי:יללא כל ספק. אס דרך 'נבואה או 1

 להארה עליונה....״ להלא׳ ממשיך~;?-"אחדלת "ממצללתינל מקלרן מן המקום אשיר
 יבחר ה".'..״ .* ג ־ראינו גיס' מצוות; שחדש ל אחרי משה, ש נ עש ל תלדה. של~א'ל

 הכוזרי: 'ואיך יתכן ליישב כלי זה עסי אזהרת לאי תוסיף :עלילי־ל״לא מגדע ל יממנו?
 עובה החבר:", "לאי נאמרה אזהרה יזו כי 'אס להמון"׳ העם לבל יחדשלימצלה מדעתם'
 ...מאמר לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוד! היום וגו׳ זאת אימילא״כלנתל

 לא תוסיפו על הדבר אשר ציוותיכם "עלןיידי. משה או ע״י "נביא .מקריבו מיאחייךי:
 לפי התנאים׳ אשיר •נקבעל ל״נ־ב״לאה״: גם אס'בבין שלדעת הכלז־דיי כל מהי שתקבל

 מנביאים "הלא מדרבנן^אבל' :ב"כ'״ז הם "השתמש ל ־גסי לזאת בדרגלת שילנלת של נכלאה.5
: ״למה שלא יהספיק 'להם ההיקש י* » ( 2  המאיירים בפתיחה"'למסכת, אבלת'״;עמלד 0

 ל הס בראי.;\ ללפעמיםי היתה*הנבלאה מבררת' 'להם כל,* תעליל מה״'.- י - י' ^
 ד' *יוסף אלנל בספר 'העיקרים: *גם הלא *אלמד דברים הקרלבים לדנריל -

 של הכלזרי.י * ״כי הכתלב" לאי יזהירי&לא שאינה נ לי לאי נוסיף ולא נגרע׳ מדעתי נ ו ;
 על המצללת, אבל מה המלבע־שלא יהיה הלא יתברך" מלסיף אל*גלרעייכשתגזלר מ

 חכמתל יתברך״ והלא׳ מסביר שם שאין־ יזה גלרע-ימשלמלתה של התלרה י כי- ?כבר
 אפשר שישתנה 'כפי הכנת •המקבלים... לכן׳י/ישת״נל המצוות •האלוקיות' בהשתנות •י
 הזמנים כמל שמשתכר!־ איםלר •הבשר-״ ;מאמר״שלישי פרק ידי)״.־• שיבליט זה בלדאי"•

 יהיה ע״י ניביאים״י׳וכך ^משמע מדברילזיבמקוסיאחד*. *י הלא, מסביר* מד״לע• לא קבע לי ח
 הלכה כר׳ אליעזר שנעקר חרוב בגללו' ויצאה 'בת קולילהוכיח' דברילקי'״לפי

 שלא היה מוסכם בנביא" (מאמר ראשון פרק יהי). משמע -שאם הוא היה מוסכם 1
 בנביא הי ו-י מקבלים את• דבריו, לאת׳ המאמר ״אין נביאי רשאי. לחדש" הלא מסביר

 שבעקרון נביא כן יכול לחדש אבל .;כיון שאבו מקובלים שלא יקלס נביא • ג׳י
 גד ל ל* ממשה, לדק ׳בביא ה גד ל ל ממשה יכלל •לשנליתי אתי תורת ׳משה,־ ׳לכן אין •נניא*"׳
 רשאי ליה דש ;מאמרי 'שלישי פרק כ);• משמע מדבריו/ מצולת הלא לא.יכלל *לשנלת^1*
 אבל לפסוק הלכה וכוי הוא בלדאי יכלל. *-י >ז •*

 הדאב״ד בהשגות - מצאנו• שהראבז׳ד משתמש "בכיסויים1 "כבר^הופיע רוה״ק
 בבית מדרשנו״ ;הלבות" לללב פ׳יח>ה״ה/, ״כל נגלה׳ לל מס לדי ה׳ ליראי ל״* * י•

 ;הלכות בית הבחירה'פרק: י ה״יד׳). י• .י׳1 זי"י י״ *
 וידוע "לספירםם'גס ה״שלת מן השמיס״ בו מובאות תשובות בפסיקת-הלכה

 שגאמרו 'לו ימן השמים. איך צריך להתייחם1 לדברים־ אלה", זוי בעיה סבוכה י
י י- י •י ״" • *׳• י י  דר בי מ ימן האחרונים דנים'בה. י7 1

 'לגבי ׳דבריי׳ ׳הראב״ד יש מחלוקת׳ גדולה בין האחרונים'. שיסד. אחת• אוסרת1׳
 שהראב״ד באמת׳ פסקי הלכות1 ע״פ דוה״ ק ובאמת חלק עלי.הרםב״ס. קשה לדבריהם
 מדוע כשהרמב״ם פוסק בהלכות יסודי התורה שאין מבוא •לנבואה׳בעני ני'הלכה'

 לא משיג עליו הראב״ד, ואס הוא לא השיג משמע שהסכים לרמב״ם?
 השימה השניה אלטרת שלא התכלן הראב״ד ללוהןיק ממש*״ אבל: הלי ג ל ,£ .ד

 רוח ה׳ על עוסק הורה לשמה אשר זוכים;'לכלליל-האמת אפילו אס טבע חכמתם
 ושכלם לא ישיגו" ;של״ת חת״ ם או״ח סי׳ ירח/; י ועל'דבריהם קשה,"הרמב״ ם־.».»••״

 פוסק בהלכות עבודת כוכבים (פייה היית) "אחד המתנבא׳ מה י&לא שסע' במראה;..
 הרי זה גביא שקר...״. אומר הגהות מלימוניות שס: וכתב,הרא״ס הלכך יזהר

\ 1 . ,זי •ז . י , י  ז
 19. ״קול יהודה",מפרש'הכוזרי, •על המקלס^מנסה לישב את דברי הכוזרי עסי» ״*׳
 "אין נביא רשאי לחדש״ הילא שלאל'לדורי* למדנל מח נביאיס1.לשבע בביאוה ! »ןז!

׳ * > י! 0 ')<ך־־< ן^־ז - י
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 שלא יאמר אדם אפילו דרך חוכא ומחוק הקב׳׳ה אמר לי .כך...״. ;ואמנם, הראב,"$
" )יד "~ ^ ^ ן  לא כותב ~דרל 'הלצה אבל1 בכלמזאת בדרך .מליצות.?,2 .
 גס על הנושא של שאלת חלום ־ בענינל הלנה מצאניו-.מהללקת׳י גלולה. - ז

 מצד אחדי׳ ראינו ־שאהד "הראש ו ני מהשואל :(בעל שריית טך השטים)׳ ירכך !?0• תשובה
 ממהר״ ס מרוטבבורגי •״אע״פ'שלא ־קבלתי מרבותי שקבלו״׳ מרבותיהם חיללקיביז »;<*
̂ בדבריי. ̂ עד־ועכשיו  הקדים׳'ילל שכרו ללא הקדים! וכז דנלס בכל צדפת, ־ובז דבתי
 רבותיי, 'הוזרגי-יבל/ >יכי.ינראה*צי• הלכה למעשה כמו שהוכחתי.:, מפל בעל^ההלוס,
 (מובא בתשובות: שנלוו לרמב׳׳ם בסוף, ספר קבילולהלכות• שבירות ס£י' צא) י״־ »׳
 ומצד-שני׳ "דברי הלומות'לא מעלים^ולא מורידים״ (הוריות, יג ע׳•׳ב).* בך/ ־׳!.
 פסק הש״ל בה ד״. מ (סימל של״ ג׳ ס״ק .בה) ־בהתייחסו׳ לתשובת המה^״ס מלוטנלורג^
,  ״ולפע״ד דברי חלומות לא מעליז ולא טורידיך״: רכך .העלה ,בשר״ת כודע ז

" י ^ ז ' ־* ̂. ד»י ז  ביהודה' תנינא.ג2יי , ז •י׳ ־־ח $־ ״
י *•־,־־ •־ , .. * - , - : - ז ־ .  י־ ׳* יי .
̂ לגבי ר *י ה ?לא׳): התום׳ .שואל מדוע _כא7 ״ ד ב ״  דברי התוס׳^,בב״מ .(בס. ע

 אליעזר ,לא ס מכו י על . בת *ק ו ל . ו״א יל ו ביבמות'(ייד ע״א׳) אמרו הלכהי־כ־ב״ה' משוס* י
 ד יצאה *בת .קול? עדנה, התום,׳' ^שאני הכא שבא •לחלוק עלי דברי־ תורה׳.־ ד כת י ב
יי  אחרי. רבים "להסות, אבל, התם אדרבה ב״ה רובא אי 'לאי דה ווה מ ספ ק א 'ל 7 איז

 אזלי^7,״בהק..רובא;_משוס .דב״ש הוו,.71ריפי .סובא״.\ ־־ ~ ז , _
ומםביר ,הדאי^״הייקוק *זצ״צ את התום׳ (באברת יקב עסו ד./ן כד וכזי משפט ז  ז

 כר׳7 סימז.צב .עמי ק על ו ל״ ל עוד׳):, אס ישנס שני^צדדים ע״פ פלפולא דאורייתא,
 שכל צד ,.מראה״יפניס בתורה, אלא .שההכרעה אלנהיילדועה, אז אפשר להכריע טך י
 השמים.,־ וכל ה יה''4המצב במחלוקת ב״ש וב״ה שיסמכו עלי"בת־קול.* והסברא', י _ ז
 מכיוך ש״איז כאז ,חידוש 'תורה 'ממס- שהרי צדדי הספק .'ידועים יורק ההכרעה' *

 באה מז.,השמים, _א.בל במקום שאיל צדדי^הספק* ידועים או שבכלל לא יודעים
מדי7,'א7 שיודעים להפל כמו"ר׳ אליעזר> אז בודאי ״>א בשמים היא״  את;

 •־ ־ ־ « י• •י יי ^ • 'י י _ . -י 1-) *1*•
 מכיכז שזו כעיז תורה, הדשה. , ״ ,

^ ",5 .  יי• ־ - ? ״ צ

 שנתנבאו 'לישראל ולא פחתו ולא הותירו על, מה שכתוב בתורה? .ואיל הכוזרי
 אומר שהוסיפו מצוות? ועונה שכל מה שחדשו הנביאיסיי,זה הוצאה"־מ7 הכח מ

 אל הפועל שליידברי* מרע״ה׳ "אר״י* מה שנביאים: עבידיס-להתנבאות בכל דור
 ודור קבלו טהר סיני" (שטו״ר בה,ו) ולכל למעשה איז זה הידוש. (הרמב״ס
 לא לכול להגלד דבר כזה,*׳ שרק-אם״הוא מתנבא. בעביל,הלכות הוא •נביא שקר).
 20. ראה בארי כלתי־ בשם הגדולים׳ להחיד״א: מערכת גד ולים׳ רבי גו לעקב־ החם לד
, וראה 'בשו״ת משפטי כהךי^13ז־פרק י לראי״ה קוק זצ״ל שכווגת ,£־ 6 3 - 6  עטי 4
 הראב״ד ממש להכוונה/מגבוהי אבלי הריאב״ד;לא־ החליט כלל את• ההלכה, והדיך
7 פוסקים הלכות ע״פ  נות7 לכל שלא להחליט ההלכה ע״פ סוד ה׳ , שהרי אי

 רוה״ק, ־״ולא 'בשמיםי״היא״ל,- ולא חולק .הדאב״ד על הדמב״ס בפ״ט. מהלכות׳ יסודי
 התורה". אלא שלגבי סברה הרסב״ם,^שלא• מצא לה מקור היתהיבעיביו סברה *י.
 בלא ייסוד, השתמש הוא לדחותה ולפקפק עליו, ,ע״פ הארת• רוה״ק.שלל". 3י אללס:
 בהלכות לולב איל פירוש כזה מסתדר כי< הראב״ד אומר ״העלנו .שהוא פסול״.

 בצורה מוחלטת.־ ״י־ * < ־־-א * 1 .! *
 21. ח׳ יו״ד סי׳-לורוראה באריכות*בשו״ת לחוה דעת חלק־ ראשולי־סימל• סח
 המאריל להביא פוסקים הסוברים כשיטה זו ומצד שני ראה באריכות בהקדמה

 של הרב מרגליות לשו״ת מ7 השמים.

׳ , ־ •• . * . ^ 1 ).-. ׳ ; י - • 

׳ ^ . .׳י ־ ־ > ־ £ - *  ״גי י £י יי" ־. ״



־ ׳» - - < * . ־ ־ ־ ן *  גישה1 שלישית''לפתדלז הבעל ות: :
 הרב מרגלילת בהקדמתל ל׳׳של״ת ימז השמים״• מעלני גישה שרבה ׳לחללטיז

־ ן ־ ״  בהסתמכל-ייעל'החיד״אי.22 ד ־־ *־
r י ילל הד ל 7* ״לא -בשמי מ היא״ ל-״איי•ז* נביא ,רשאי ׳*לחרש״, ה_לא\דלקא~כאשר 

 חכמי הד ל ר ייכלל י סי1, להכריע •באוהד נלשא אבל אס נעלה מהללקת בין חכמי הד לד
 לאי״ז הכרעה/־ אז •מסכים הרמב״ם שמלהר לשאול מ7 השמים. כאשר הראב״ד־אוסר
 דלה׳ הקדש' הופיע בביתימדרשנו. והרמב״ן .חולק .עליו ואומר לא בשמים היא,- *

 אי7 כ לנמל שאי אפשר להסתמך על רלה״ק, אלא .שלדעתו ניתז להכריע-בנושא-*
• _ t .זה בלל התערבות משמים. לכך בסקרה זה לדעתל אי7 להסתמר עלי השמים 

 ל בי תן' לפס לק־ בגי גליד "לדברי׳ ר לה״ ק יע״פ ׳כללי התורה אשר בידינו. ־ 1
 ומוכיח את שיטתו מכמה׳גמדלת: *׳ * •

 הגמרא בעירובי? (מה ע״ב) שואלת על הפסוק "ולשאל דוד :בה' האלך ! -
 והכתל .את-פלישתיס" והרי בית דינו של שמואל קייס? מדוע הגמרא לא שאלה

 וההל ״לא •בשמים היא'"?:' .אלא. מכאך שאכז גיתז להסתמך על •השמים, אס כך
 מה. הלה קשה לגמרא? מכיוך שבית דלנו. של שמואל הלה קלים, ׳זנך י ך הלה

 לשאול אלתו קודם, *ורק״אס הוא לא יכול להכריע אז מפנים את השאלה,'לשמל'ס.
 הגמרא בם ל כה ־'מד ע״א אומרת" ״ערבה ייסוד 'נביאים״ שואלת הגמרא .והרי
 זו הלכה למשה מסיני? ועוגה' הגמרא'״שכחום וחזרו ויסדום״ ופירש רש״'י
 ״ע״פ הדיבור" ,דוקא הלכה למשה מסיני ניתז להחזיר, ע״פ הדיבור-מכיוון

 שמה ל ת ההלכה", שאין .לה •מק ל ר כתוב, לאל ז .בל ״ד 'יכול ילהכריע :בה, אבל
 בהלכות אחרות, אם ,עתניאל בז קגז יכול להחזיר בפלפולו איך מקום שיהושע
 ישאל. מהשמים (תמורה עז "יעי/א).' י r י ־

עמד ר' יהושע ואמר "לא י  לכז מחל לקת חכמים לד״א ;בב״מ^דף נס עלב/ז
 בשמים היא" בחושבו שחכמי הדור לכוללם לברר' אתי-ההלכה_,ללעמלד במגל7 י 1

 ולהכריע,, אבל במק ליס שלא יכולים להכריע בודאי' יש מקום להעזריבשמים שהדל
y גס כוונת f v פסקו הלכה כב״ה־על פי בת קלל. לממשיך הרב• מרגליות 'ואומר 

 המאירי בהקדמתו לאבות: "מה שלא הספיק בו ההיקש והסברא... ולפעמלס
 היתד! רלה׳׳ק מבדד!7 להם״.

 שיעה,זו דומה מאד לשיעתל של הרב קוק, אלאישהרב קוק מוסיף עוד
 ומעמלק־ שהולכים לשאלל משמים,״דדקא כשעדרי הספק־ג׳יךועיס לבו,־, ולא .סתם 1״.

t - ^ -.1 אל יכולת• של חכמים לפסוקי;״ 
 ׳־ונראה. מדברי הרב ׳קוק, שהוא סונר שהרמב״ם ותום׳׳״ לא נחלקו ושניהם

 בשיער׳ אחת כפי שהסביר* הרב מרגליות.
 אולם -דברים אלה*של\ הרב, מרגליות, צריכים עיון.? הךמב״ס ,בהל׳ ייסודי;

 התורה פוסק: "נביא שאמר בדיך. מדיני הדרה׳ שהגערה, לו שהדין כך הוא,
) : ,ולא מחלק אם j - n ,והלכה כדברי "פלוני., הרי זה .נביא־׳שקרי•;וי.הנק" .(פייס 

 לחכמים ידועה ההלכה'או לא. משמע אפילו לא; י ד געה הלכה,- יש, באז עדי.י.ן י
 מחלוקת. •י י י־ ־׳י, 5י< _י

 גישתו של הרב קורקודבסקי׳, בספרל!^״,עבלדת ,מלך" עלנ־הרמב״ם, דומה,
 אלא שהוא נותן -חילוק אחך :בדברי הרמב״ס־.,. הדברים גראים .מפורשים בךבקי
 הד״מב״ס בהקדמה׳ לפירוש המשנללת "׳שהנבלא ,שיסבור, סברא, ויסבור כמו כך *

 מל. שאלנו בביא סברא, .ויאמר הנביא. כי׳ הקב״היאמר< אלי• שסברתי אמת, לאל
 תשמע אליל... אחרי רבים להטלת״. הרמב״ס-לא ,אומר שם שהוא נביא שקר...

I r s *• .רק שאי.ז הלא מכריע ימבה נבואתו, :איך׳ <לו 'י ותר.,בח,.מחכמים 
r י • -־ י ז  ד״״ . זז׳ c ־ י

. יעיר אוזז א׳טו ערך "אס יבוא־אליהו״ ולמעשה הובא גם בשם גדולים 2 2 
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 למה שא למר הרמב״ם בהלכלת יסלדי התל לה זה ״אם עקל דבר *מהדברים,**
 שלמדנו מפל ־השמל עד! אל שאמר בדיך מדיני תורה שה' עלה לל מליל י ז כך.

 להלכה'מדברי פללני הרי זה נבייא מקו ליחנק׳;. בלומר בודאי שניתך להעדר
 בנביא לפסיקת הלכה אבל נביא שמעלה' אלתבל לנהוג 'לפי דבריו כילז שה׳

 אמר לל שכל היא ההלכה, נוצרת בעיה המלרה. מעד אהד אנל מחליביס-לשמלע
 אל דברי הנביא "אליו תשמערך״, ומצד שני "לא בשמים 'היא״, איך אנל מחללבלס

לפי',הצללים הנתונים  לשמלע על^הכלעת, השמים׳! ""לאבל יכיל ל יי ס לפסיק הלכה ד
 בידינו/^ לבז^ליא יכול "להיותי שישלה־ בבדאי'לזה ישיעלה .אלתבל/״ 4 לאס^נבלא״* י

* v •בכ״ז אלמד'אתי זה לנל ברלל שהלא יבבי א שקר 
 דברים אלה אינם מתיישבים עם בל המקלרלת, מדלע יהלשע 'לא היה מלבז
 לשאלל בשמיס^על ההלכות שנשתכחו? (תמורה ^טד ע״ב), למדלע דלל;,לא ישאל

 באורים רתומים (עירוביך׳ מה 'עי׳ב), אם הא לדי ס' לתלמיס עלניס ללי איז* שלם ״
 סיבה מללע־ לא לשמלע להם? ׳ ,
• t ־ i - t j p ״ , י , • ״ ־  : ־י *:,־ *p •C ־ ־

 .־,־*־ ־י :־־ ״!& "י r ; - * ,) , - ך »-
-* - r .. 1 סיכלם•• .. ״ . ״ ״ 

ישי בכל הה*'של הגב לאה'י להתערב 'בעביבי הלכלת:  "נושא'המאמר היה להביך* האם 1
 C 1 , י״ r« ״ותו. ־ •י. c «•1 י־ •ז ו r , י - •

 נקודת המוצא של המאמר היתה, שאם אנו אומרים׳שאיך מברא לנבואה בעניני
 הלכה זה מחייב מספר דברים: ~ * י ^

 א. נביאים לא יכולים לחדש הלכות ולפסוק הלכה ביך היכמיס חללקדם'.
 .ב. איך בה לסעיפי .הנבואה (רוה״ק, בת קול, אורים והומים) .לעשלת דברלס אלל,

 ג.^איך ^ללמו^הלכות למדברי'נביאים'וכתובים." ^ V * *י
- w י י ד ״ ׳1 ! c י c ־ד. איל י ה'ל לא יפסלק מלכלת. לעתיד ילבא. י* 

 ה. לא ;ישתנל המעללת בימלת המשיח.
i מדלשלם ,המלכלהלם את כל ההנחלת האל ל והראנו ̂  ״בתחילת, המאמר הבאנל
̂ גס דעת יד. של הרמב״ם,. הבאנ ר גמררת ומדרשים המוכיחים בדיוק  שבפשטלת זלהל

- A 'v< 1  אמ^״פי•-•, - ־- Ii ,-, ־ ־
 לישרב הבעיה הבאנו 3 גלשלת עקדלנללת:" J י* ״

 א. שיטתי־המהי״־׳ן־ הילת ללכמ־ללהסבלר כל מאמרז"למאמר כל שהלא יסתדר'גם*
. !« ־ ״*ייי .  _ י .

 לשיטת הרמב״ם,
 ב. ,גלשתל של פרלפ׳ אלרבר הטלעז שיש שתי בישלת בהז״ל לגבי הבעיה, להרמב״ס

 פסק כאחת מהם. הלא מראה שהמחללקתיהזל היתה־ קיימתי בס בדברל־התנאלס דגם
•;ta iי י יי ״ 4 ־'־ ׳ י, ־- •ó" ־1 1 ־־׳ ׳ ׳־־ • י ׳ י  י

 בדברי האמלראלס לבס ׳בראש ל ניס. « י י
 ג. גישהינלםפת אלמרת שדברי הרמב״ם שאיז להכריע מל השמים יחם רק אס חכמי

 הדלר יכללים להכריע, אל אם אינם לכללים להכריע מלתר לשאלל 'מהשמים'
 כל הבאנל גישה משנית האלמרת שאמנם יש סמכלת לנביא אך רק כמל שאר

V י' i ז;• . -ן י יי) ־ ־־ ־ ין i 'י־ י י־ -־ >'tr - • •י 
 המכמיס, לאיד. מהליכים לשסלע אליל ב נ יד ל ז. זה

i TL־׳ 

s. 
< r V .־.י זי s It 

 *T ״

- r , •י 

* t ־ i 
 V — ־ ־ י

 •w c ־ י
f־. f ־• 

 '1־

£ '. - f*'\ 

 זי־־ז מ ...
 ״ r ־ י ״ "י . יי י.t ״ו
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 אהרן שטכלברג c v .־

 צ ־• .

1 *י . ־ מעייב,חחוח ומוריד'הגשים בעונתו ז' \' / י  י -
 יי • , v ־י־ i, 1 'י£ יי ,י י* י 1' -
1 T , , ; v - i ; •*+:; r 

 במשגה .הפותחת את .מסכת תעגלת: ״מאמתי מזכירים גבורלת גשמלם (משלב
i ו ך ,של חב *(הס ל כ למ*היי ב ל n k .הדלה למלרלד,הגשמי)? ...ר׳^יהושוע אלמד .מלו״ ס 
 משמינל עצרת׳)״י. יצא פירשה המשנה אמתי "ב.י.ל״',ס .אהד.ל7,; האס מערב לל׳/ט, %

 משחרלתל, ממוסף אל ממנחה, -י \'
r־c׳. Í-

; יהודה ,אומר: .העובר צפני התיבה ביל״ס, האחר ל ז ל  לבהמשל, המשגח שם "
̂ מזכירי^. )  שצ חג, האחר ל 7" (ש״ ץ למוסף) מזכיר, 'הראשוך ''(ש״יץ. !שה"ר'ית7 אינל
 לא משמע שר׳ יהודה בא לפרש דברי ד׳ יהלשע, שאס כך-׳"היה׳ילמשנ7ל ׳למזכיר
 זאת• וב7 נראה מהגמרא (ג ע״א), חמחפשת מיהו ר׳ יהושע שאמר ר׳ יהודה
 בברלתא (ב ע״בי). משמו שביל״ט אחרל7ך האחרים מזכיר. ,.ואומרת."שם הגמרא,
 שאי אפשר להעמידה כרי יה_לשע.דממנימיז, שהדי 4"הלא\אלמר מייל״ ט האחרלן,. .

 לכנראה "סברה הגמרא, שאליבא דרילמלשע דמתנלתלן, ההזכרה^מתחילח''לכל. ,
n * , ל \\ * •» ״ . L ? f t ד  המאוחר משחרית יו״ט אחר.לז• , י

* ״־ . י י י ז• י - .־־  אס כך, לא פורש לנו לדעת ר.-׳ ־ יה ו ש ע -ד מת נ י ת ל ן. »ן י מת י מתהילים .להזכיר . . . י, י -ÜT־ זי. . ^ .
 גבורות גשמים בלו״ ט אחרלן- ,מערבית או ,משחרית (ודאי שלא,.ממליםף ־כ_דפרישנא^

erf ין . 
 בבר י תא״ המ ובאת. ,בבסרא (ב.,ע״^ב׳), סבר., ר׳, יהושע שמתחילים להזכיר

r r גשמים משעת הנחת 'לולב. י ׳זמן/זה נת7^לפירוש'_בכמך\ פבים.^, אפשר לפרש, 
 שהבובה היא שמתהיללס להזכלרייבשבלע־ל של ־חגי שהוא זמן ח נחתי לולב. יי ל יתכן",
 לעומת זה, שהנאמר בבר י תא ״משעת הנחתו", מכל.לן .לזמן שלאחד הנחת הלולב','
 היינו, משמיני של חג, וגם כאן ,נת7 עדיי7 .לחתלבט;האס' תחלת״הזמן-מלי"ל_ ־ י*
^ ^ f. ..שמיני או מבוקרו 

 . r בתוספות על.אתר .פירשו כפירוש השבי,,. שלדעת[,ר׳ יהושע• בבריתא תהלת
 הזכרת "גשמים היא בליל שמיני, לכן מן האחר ל נים״..הס ל דעת רש"י לכל (עיין,
 מהר״ב. רבשבלקג שם .בגמרא, למהרש״א ג.,לרע״א בגלילן הש״ס ד.",ועוד ידובר
- Í ־ V י . ־ . , i .-־־ •־ז־•־' j  , ־ ־ .־ ־ י י t " v׳j־*S־ _

• t, <. , *f P r - י י , . - -בדבדלל).״״ ¿
, . •* I' '*'".•'. "1 ' . " י ׳ ־ . ״  J י־ ״* ל •14' ־

f. בכרת ״בטלה לזהלה  ממגמת דברי תלם' אלל (לסיעת .האחרלניסי;.ברש:׳י,׳) 4
 את ר' יהושע דבריתא עם ר' יהושע דמתנלתלן" (עללין. במללחד- דבריל ירע״איישם).

 לאבל לדרל הריטב״א .נלל, ונטען שחלוקים הס ר׳ יהושע דבריתא עס
 ר׳ להלשע דמתביתין, כלומר, שלדעת ר' יהושע דמתביתין מתהילים להזכיר
 גשמלם משמע"צ, ללדעת ר׳ יהושע דברלתא- משבלעל של חג. בלכלח דעתלבל

 זאת משלש סלגללת. לכן נראה מפשט דברל הברלתא, שכן פלרלש התלם׳ לםלעתל
 בדברל ר׳ להלשע דבריתא דחלק הלא במקצת, שהרי לא הלה לל ללמד שמשעת

 הנחת לללב מתחילים להזכיר גשמים, אלא מליל שמיגי, כפי שגס בראה מפשט
 דברל רש״י שם, לכפל שבצדק. דליק ממגל מהר״ב רבשבלרג שם בההלת דבריל.
 אלא שאי7 .זה מלכרע, משלם שיתכן שר׳ יהלשע במשל אחדל דברל ר׳ אללעזר

 שס, שאומר שתהלת הזכרת גשמלס משעת בטללת לללב, הללבל משחרית יל״ט
 הדאשלן של חג.



 י5 •*
 !, בדי רך בגמרא (ג ע״א׳) אודות דברי ר׳ יהודה משוס ר׳ יהושע
. יהושע - אלללמא .ך׳...להושע דמתכלתיז... ,  בברלתא, מואצת הגמרא: הי. ר

 אלללמא .ר׳ להושע*, דבריתא.. ופשטס .של דברלם. ששתל .שיטות הז.!\ שאל״כ צא
אחד •בכפרד. י '־* •י  הלה עורך להתיחס אצ כל 1

- - •* י - י ־* זי ז
 2. הגמרא ;שסי) מחפשת אצלבא דמאז גשגתה •המשגה,•־שגסוך המים כצי

 שבעה. ודוחה .הגמרא את האפשרות שר׳ להושע הוא שונה המשנה. משום _[ י
״ י׳  שאצלבא דד׳ יהושע נסור המל״ס הוא לוס. אהד בלבד. וכאז לעמוד. הב7 יי

צדעת תלס׳ , אלז הזכרת גשמלס מתחלת אצא .משמע" צ וצא בחג״.  ולשאצ, הדל י
 אצלבא דר׳ יהושע. אס .כך,, מתי לתנסכל המים" יוס אחד? בשמיני' עצרת?/

על דעתה שנ:תז לנסך  אי .אפשר ,לומר כך, שהדל הגמרא לא העלתה עדילז )
̂ דל,',' י* יי  המים בשמע״צ, ואפשרות זו עולה ללילל ר.ק בשלב הבא^בגמ׳ אליב
 יהודה ( ודלא כהמהרש״א־)/ י* י

 אם כז_, חייבלס להגיח, כפי שהנחגל, שלדעת ר׳ יהושע (להכלגה
 כאז לד* יהלשע דברלתא), הזכרת גשמלם הלא בשבלעל שיל חג. לזאת לענ״ד ראיח נצחת

ז שלאלים את הגשמים .אלא. ם ס ז ר - *  ^ 3, ״במשנה .נשבתה פסקה ימשלנה:. "אי
 לגשמים". .,למתלבטת הגמ׳ (יד, ע״א׳) מה משמע ל מה־.שלי"עסקה ז ל. 'מנסה׳־
 ג.הגמ״^ ללמל^' ששאלת גשמים^זל - הבלגה .להזכלתם, 'לקטע זה הלא אליבא

 דר׳ יהושע ולא כר׳ .אליעזר,.הסיליבר שתחצת הזכרת^גשמלם היא ביל״'עי
 הראשיז ישל •חג. אומר רבא,'ישאכ'ז' משנתינל הלא לדעת ר׳ יהושע שאמר

ם רע״א בגלילז הש״ם, ש ה ש ק ה  משעת הנחתו, והלא הנקרא ״סמלך לגשמים״. ל
 מדוע שבקה הגמ׳ לדברי ר׳ יהושע דמתניתיז, דאמר מלו׳׳ט אחריז של הג,
 וגקטה' לשוגו של ר׳ להושע דבר״לתא, הרי איז גפקא מלגה בזה/ וקושלתו

 אכז מבוססת על כך שאיז כל הבדל ביז ר׳ יהושע דמתגיתלז צר׳ להושע
 דברלתא, ועל רשי׳ל שס שפלרש שיסמוך לגשמלס הוא מלוס שמלני. כתוצאה

 מקושללתו משבשירע״א את ׳גרסת, הגמ׳ לר׳ להושע סתם, ואף ד׳ להושע
 דמתניתיך במשמע.

 דלדרכיגיל איד יםלד לקלשיתו,*שכד הגמרא רוצה להעמיד משנתינו
 דוקא כר׳ יהושע דבריתא, היינו, איז מקלס להקשלת אמאל שביק םתגלתיל
 לגקיט לבריתא (לכבד עמד על יכך ב״ כיור לזהב״ עלי הריטב׳׳א במתניתיך).

 אלא שכאז כבלא לפירלש*חדש; הנראה מתקבל״בל לתר על הדעת, בהבנת
 ״סמוך לגשמים״. שהרי לפי ידעתו שלי ר'•'.'יהושע דמתנלתיז יש להזכיר

 גשמים משמיני של חג. אס כ7 מהו סמוך לגשמים, הרי הוא זמל הגשמים
 ממש/ עלינו* לזכור, שמבחיבת תקופת השבה, בסוכות נמצאים אנו בזמז

 הראוי לגשמים (עי י ך בגמ׳ ע״ז ג.לע7ד׳),,;אלא.־שגשמלם בחג - םמז קללה
 הס (כמפלרש בס לכה כה!),בגלל הי ותל ביו' יילשביסייבםוכה.• נמציגו למדלס

 ששמע״צ הוא 7מ7' הגשמים ולא סמלך יל גשמי ס.^•.ילכך מחזרת הגמרא דלקא
 אחר ר׳ להלשע דברלתא, שלדעתל^תחלת 'הזכרת גשמים הלאנמשבלעל של חג,

 המתאלס להגדרת ״םמלך לגשמלס״. י : ז־<
 אלברא, שלהלה עילי גל לחפש־ טעם צדבר - מדלע צהזכלר גשמלס קלדס

 זסבס ובסמוך לו, ולא בתהלת זמבס. ליתכ7 שאלז הזכרה זל (שנעשית
לא ,לפבל מוסך א ר מנחת של שביעי), אלא לשבח  אחר הנחת לללב,, הללגלי
 גבלרדתיו של מקלס על הגישמלם העתלדלס׳ לרדת מייד בכביסת שמלב ל (אלא
מלכז: לכך. מעיז דצלי < ילסי ( ̂ אבל,.עקללב.ל^ הלא4  שאי; ש ו איל י ס בשמע״צ/
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 שאלה).*

f ^ י : . י - * r ^י 0«״״ ה״ז ^ 
 ) 7מעתה ,מומתק לנר־ בטךב_טעמ'רדעה *שאלה הגמרא (ב ע״ב) 'מאמתל_יביו״ט

•  ראש י ז ׳ "אליבא דרי אליעזר, ישי להזכיר בשמי מ - סל״לצ, יו״עיאן' מך יה בקרי* ז
7 הוא נסור המים (ליל יל״ט) או לולב (בקר). ייוהגמרא י ~*  האס מקור הדי
 אכ7 פושטת שלד׳ אליעזר, מהבקר הלא זמ7 הזברת גשמים. לקצת תמוה שאיז
t - — 1 י » « • - ' י.-, ׳..:ן•,׳׳.׳ - ׳ * .:״*,־.!י • . . . י  <״1 י

בזה אליבא. דך׳י יהושע, ראינה פושטת מהבריתא בפי  הגמרא מתלבטת_כיוצאי
 שפשטה לר׳ אלי.עזר'7^^ _ , ״. , _ י1 -*-"־*
 )רכאך ,המיכה לדברינו יבשתי י סי; ״איי. איז^ך׳' יהושע דמתניתיך ור׳ יהושע׳

־ י״־־ יי יי * ~' ־•  דבריתא'מזדהים בשא״לת״תחלת־ זמ7 הזכרת־ גשמים. 1
, . • * . ף ־ ־ ׳ . ׳* ״ •י ־ ״ ׳ ז גי ־ז * , ־* , ־ י. י • * י י ־ / ־ ׳  ־ ־ ־ :

 ההזכרה 'שכ7 איז המונח "משעת הנחתו" מוגדר כל צרכו, בכדי יש ג וכל ־לדיל לקי ד ־. ״ ^ ^ י_בי איך לפשרט לר' יהרשע ^מאמהי החלת
־ י * ג ׳ י !־*־־•י . ־׳!: 4 . * •» ״ז-־ ־  ז ממבו כפל שדללקבל אליבא דד׳ אללעזר. * * ־ ־- •י• יד ד

 :*־ש- י"** ־ י י 'ז ־*׳ זז

בזה, משום שתחלת .שאלתי הגשמלם מפורשת במשנת ׳'(י ע״א׳).  * ואמנם "?ש "לדין ז
 ולפי הדעה. המקדימה אי נ ה ;אילא ב-ג^מרחש7,7,. הללנו רבליעה ראשונה. לנתז־

 להסביר זיאת כרצ^? שאלה'מזמ7 'הראוי לשאלה/ היינו לפי^ההאריביםיהמברארים
ז  במשנה ההיא, *רההלת^זימך זה'הוא כבר בשביעי *של הג,*^ראיך' 'צורך לאחרו ז
 •־^ ־׳ ־'.וי.*--1 ! •־ - •י ,.. י ך, ז

י יו ד  * ״יי•* « * ־ 1 .• ־-..03 י. י

 ) "׳ י ־.ז ז + ז־. , ־ - .׳ *־:ד ־י• « - ש •8. ׳י * .•זי; ״.׳ ־ ־
 . מ״• י • • y ־•

 * י ^'י י־ *
 ? - - ..- ^•ז .
 י 1 4 :י <

* r 1 4 י־ י -

' ן־יז * ן -ז ן) ־י׳•! ־ י ; נ ־-״ י  י ~ •י •* *
» י־ . מי׳־י  1* ׳״ג י־ 7 ־• ז -\ יו ז, ן ־׳! £ •

 ו ־ • יי •**י ~י » י* > י
. *. » -  יי י י ־ י י
- ־* 4  •ו,

 ׳# ״"^ !התשובה באה י *ז
* 

̂'- »ז .*־ -ז־ ^ "׳ ־:י*׳ ^ ־"׳ ^ י ז *.< יךז».*  \ 
 "׳ ; * מיי־ התשובה״ היא באה 1 ¥ י, ^ ^ ^ ־י 1

" ־ י  י * ד

* 
- * 

 ־* ^ ד * *•י *
* 

 ׳* *• ״.ש

 * י* י .־ועלי.פתחי עומדת,
 יי .דופקת הלא/את •דלתי,״«ז ־ *

 להנבי• חש •לפתח ^לפבלהו' י..
 * לרלהה את שערי לבבי-,־ו י- ־4̂

 אבא ד׳ הושיעה נא.^ ־5-• . • *
 ^ - י י׳ . מ: ,< •

 ; יי אורות התשובה קמד׳ ז! ״ . 1 ״ יי •י קמד׳
 •י י •«י ו• ־ :

* 
- * 



 ר, דוד הנשקה
י י ־. ; ^ ־  ׳&*׳׳ י & 1־ *

+ - r -י־ ^ ־־ • ן 
 י י ז י" הדלקת נרות שבמקרא
 . ׳ י י̂׳ ־1 ־1ז ־ י* י

- יי «י  י
 אי) בחלקו־ ראשונים־ אימתי היו מדליקים את הכרות במנורה'שבמקדש, 'ושלש

" -־ ־ •י ׳ י ״ ̂ י * -״ '  שיטות בדבר:
 ־' * ז
 י שיטת דש"י /חגיגה בו ע״ב) וסיעתו, שאין מדליקים את הנרות אלא בל7
 הערבים, וזמן דלליקתם אי בו'_ אלא מערב עד בוקר. במו ס באטד: ״רבהעלת אחר ך
 את הנרות בי ך הערבים״ (שמותיל,ח), והרי"* הוא "•אומד״י׳׳יערדייאתו־ אהר7 •ובניו

 מערב עד בקר״ (שם כ,!* 10)£' והאמור בספרי במדבר (פסק א גט), שנרי מערבי
 דולק תדיר., אי נוי אלא' בשעת הנם (פלרושיי הדא״ש'לתמיד^ו/א׳) יאר תקנה מדרבנן

& * - י *  (תוס׳ מנחות פיו ע״ב׳ ד" הי ממנה, לעוד׳}'.״ מ
- ״ ~ .י־ - - - -

 ׳שיטת הדשב״־א (שיו״ת, ח״א, סי' עט,שא) לסיעתו־,' אף היא מודה שאין
 מזנות הדלקת ^הנדות 'בעיקרה אלא בלילה־,א"לא שלשיטה זו הדלקת הנר המערבי

 חדיר היא, מעיקרי די ך חררה. •י יי ־ י ~ ״ ל !1ז־
, ית־ י ־׳י * ־ ג־ ע י י - •  ״ • - י ל -

 שיטה בפניי עעמה היא שיטת הדמב״ס"••"וזו" לשונו בפרק• ב׳ מהיל' תמידיך
 ומ״וםפיין' הלי י־יב: ״דישון1 המנורה והטבת הנרות* בבוקר '-ובי7 הערבים ר מעות
 עשה, שנאסר*;*'״יערך אתו אהרן• ובניו״... לכמה' שמן הוא נותן 'לכל נר? העי
 לוג^שמן, שנאמר: ״מערב עד בקר״... והדלקת הנרות־היא הסבתם״. הרי שלא

 חילק הרטב״ ס כלל בעיקר מעות ההדלקה ביין' ערב -לבוקר, אלא הטעו ה "ש ו ה
 בשניהם. .וכך היא לשונו בספר המעוות לעשה' בה):* ׳״שנזנטוו הכהנים להדליק י

 הברות תמיד וכוי״, ;ואין בדבריו שם •כל חילוק בין היום ל״לי״לה.**
 גמעא.לשיטת הרטב״ס שמעות הדלקת הנרות היא שיהיו דולקים תמיד, ואיך

 כל הילוק ; ;מעיקרי הדיין בין נדי מערבי *לשאר הנרות. שיאה זו הובאה אף
 במאירי (שבת כבי ע״ב), ־'והסכים־ לה אף הרלב״ג׳ בפירושו לתורה (ראש פ' תצרה)*

 י - י י י י ׳׳ י *" י ״ג יי־־ * . «׳

 ב) שיטה מחודשת זו של הרטב״ס' מעוררת?1 קשייםיהםורליס, וכבד דנו בה
 ראשו ני ס לאחרייביס. קאשית הקשו על^שיטר! זו מסוגיות'שונות (כגון מנהרת -

 עיייא; פח ע״ב), אך'כבד נאמרו׳ תיררציםישרנים' לקשיים שלו (ועיין, 'למשל,
הרמב״ם * •י  להם משנה.על הךמב״^ס שמ)'.י' וליא'עוד• אלא^שכבר הביאו ראיה לשיטתז

 מפשוטה של';משנה ערוכה ביומא (ז,ד?,׳*עיין שס-(ו'ב ״אור גדול" שם):
̂ ־'אפילו'• נקבל שמקורות ח ז״ ל ניתנים ל המי שבי עם  אלא אי קשי א'־יהא •קשיא

 שיטה זל, עדיין נסתרת היא, לכאורה", סתירה גמורה מן המק רא ו תייהמפ ו רש י ס - י
 בענין.׳־ שהרי ידבר זה כתוב בפרשת תעלה^לשנלי בפרשה אמלר, שאיך• ?ההדלקה ־׳

 *? . ., -י!ז . י ״י׳ •י «־ -׳•.•«- —, ־ -
 אלא "מערב עד בקר״.(שמות כז,כא; ויקרא-כד,ג). -והאמור בסוף פרשת -תעוה:.* *
. לבהעלת אהרן את הנרות בין' י הערבים. •׳ ״ 3 ת ו ר  ״בבקר בבקר 'בהיטיבו את ה נ

 (שמות ל/יז-ח) 'הרי הוא; ראיה לסתור, שהרי מבדיליהכתוב באופן ברור בי7
 הסבת. הכרות*להעלאתן, ׳שההעלאה- היא ההדלקה- אינה אלא נין ^הערביםד־יבמפורש•׳

 במקומנו ובפךשלות^תעוה ואמור. נמעא שדוקא ההטבה נעשית בבוקר, ולא
ל ~  ההדלקה, היפך.שלטת הרמב״ס. י י י ז

ד לשונו  במדרש הגדול• מועאיס אנו,' אמנם, ישלב לתמיהה זו,* .שכ7 ז
ד בקר- לכי מערב עד בקר בלבד הוא דולק?־ והלא'כל  (שמלת כז,בא): "מערב ע
 היום הואידולק/'יאלא תן להןימדמן' מערב*עד בקר, וכמה? העי*לוג• לכל, נר״
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 , rccrr ־*-* ו
 אילו הלמה דרשה זל בטדרשל חז״ל הרי הלה בלדלגל לשלב מלווה לשיטת הרמב״ס,

 שאלבל בסהר מז הכתלב, סהרי כבר נדרש בעל שנדרש. ברם, דרשה זל אלז
 מקלרה כהז״ל, לכבר לדלעה דרכל של^בעל מדרש-,הגדול לעבד אה דברל הרמב׳׳ם
 בםגנוז מדרש, לזהל שעשה אף באז ;והשווה הערת רמ״מ כשר, הלרה שלמה שם,
 אלת קלב*,). כירך שאיך בידיגו מדרש חז״ל שכזה, הדל דוקא מהלכה זו;

 שלש, ללתז^־במגורה-מדת^לללה דוקא, ^לש^להוכלח הלפל שלטת,הךמב;יס, שאס מעלת
r ^ההדלקה אף בל לס מדוע־ לש ללתל רק כמדת לילה? לכבד* הקשה לז הרשב״א 

 בתשלבתל שם.
ללבאר את פרשלות הד.לקת הנרות.,שבתורה.  גי) ללשלב הדברלס־לש^^להקדלס, 1

, t r r1.-*..מעןת• המנורה מלפלעלד כתהלה! כפרשת, !תר ומה: ״.ועשית מנורת^זהב טהור 
 ועשית..את ונרתיה שבעה והעלה ;אתז-נרתיה !ו האיר אל, עבו־ן פניה״ ,(שמות כה,לא-'ל־ל)
i *׳ י t  מוזכרת כאז המנורה .ומתוארת •בפירוט,« j3tj מוזכרת•מצות\חחדלקוז' ואופז ^

̂ב 4עד.[ בקר•,.--  עשייתה. אף על פי כז לא נזכר באז שזמז העלאת, הברות .הוא מעז
 בפרשת תעוה מופלע העגיז שנית, ושם נאמר: ״ואתה תעוה אל בני ישראלי יי יי

p כתית! למאור לה על ת .נר תמי,ד. באהל .מועד .מחויל.-, j ו יקה ו יאליך שמל* זלת־ 
 לפרכת אשר•,על העדת! יערך •אתו-ןאהדלז ובניו«.מערב ,,עד? בקז/-צמני* ל'•׳, 'ח-ק?לד

 עולם לדרתס מאת בני ישראל" ;שם כז,כ-כא). "ותמוה: .מד.וע *לא̂ נזכר השמד, ־ç י
מהי לישוז  למאור כבר בפרשת תרומה, עם מעות הדלקת נרות ,המנורה? ויעוד: ־
ת שבעה ה0, ולא, נ ך. ,יתיז;? r וי. ו תר .מזה: ו ר נ  ״נר תמל׳ד״!. שנוקט הכתוב, הרי 3

 לשם .מהי בער ך-הכתוב לפרט ,את. המקום בד*'מד>צייק'ים/ ״באהל מועד מתוץ^לפרבת...״
והמבוךה-הקי/כבר^הוארה,  הרי היה ־לו, לומר בפשטות ^׳על המנורה יערק יאתל״,, )

i t..1 הלא ומקומה, במשכל, לעלל בפלשת תרומה,? -at f
T l 

 מכל הקשיים-הללל נראה,, ששגי^ לסלדות .נפרדים.הס.בענ^ז !הדלקת .הנך.וה־,4,
 ושתל פרשלות ׳שאינז-.תלולות זו בזו: בתרומה ובתעוה, נאמרל לבייאלרם• י--. -

r _ זית .,ז^כתית ,למאוד"... ו)פיךש  יסודה של הדלקת ־הנרו^בתעוה ..פשוט:, "שמז :
 הראב׳/ע (בפירושו הארוך.שם): ״לעלר,ל האור בלל^צה". .כאז^איז א יפו א אלא *

 נר לעור ל תאורה. ,- ממילא כבר מ ובז..שנר 'י היד הוא, לשלזנולך .הארת"המשכז־
 איל. עוךל בשבעה נרות •דוקא., ולא .עו.די.אלאן"שד.קךהנר "עעמו .נזכר ,וא.י.ז כל .

 מנורה שעליה יש להעמידו[ שכז מבחינת העורל בתאורה ידי ׳בעעס הנר. מכאז יי
 מבישבה התמיהה שבתיאור מקום.הנהת הנר.,) שאי נו .נזקק .כלל. למנורה; שהלל

r f r v ״ . ״ י ״ V מבחינת פרשה זד אלל-מקוס,למ״רה 
 פרשת תרומה, לעומת זאת, *,עוסקת.בלסלד ,השכל .שבהדלקת הנרות,'כאז לא

« ^ t \העודלי־בתאודה, הוא הבלדוז, אלא מכורת זהב טהור,/ מקושטת^בגביעים 
"יי t, ד פלשה.,זו^״גראה שהוא ל ס ל י % ת ל ר שבעה נ  כפתלרלם לפרחלם; .שעללה דל'לקלסד
 המבואר בדברי הרמב״ם ב״טורה״^;ב,מה), וכעלז דברי.בעל ספר .החלנול 1<יז' *

r\ •(במצות: צב), .שזו־:לשובו: ״שזנולנוגהשי״ת להיותלנר.,דלל ק^בביית.המקדש 
כז ,דלל בבל.איש ולהתכבד' .  להגדלה הבית.לכבוד ,ולתפארת בעלגל הרלאלם,^כלי
 בבתלחם .בנרלת ךולקיך״. .מבחלנת ה׳^כבוד" והתפארת״ לאקד.ל יבנ*ר,למאור, אלא ^
r ^לש עורל דוקא במבלרתיזהב לכל עיטלריה, ובשבעה ,בלות.^ לפלכל .לא .כזכי״ 
 כאז זמז דליקת הנרות, כפי שמודגש בפרשת תעוה. שס,אלז.הנר אלא צורך \'

I המאורז וממילא^אינו דולק אלא ״מערב^עד בקל״;-,אבל^לאז מנורת ׳הזהב.־ מ ׳ ״ 
בית הי׳ בנדות..דולקיס, "וממללא אלז^זמנה ללקא .בלילה, ^אלא"  בועדה לכבד אתג
, ^ ' ס ו ל  תמיד היא דולקת, אף כיוס. אדרבא, עלרל הכבוד הוא.שתדלק; דלקא נ

M .שהדל בלללה ענלז -זה אינו מודגש כל .כל, שכז האור נערל״אף לתאורה 

r,׳Tt f יי •ז י־י*• ״ 
r ,ד) שתי בחינות אלו.<שבהדלקת הנרות,, לר׳ז*נתיחדו-שתי .פרשיות .נפרדות 

 שאלנז נזקקות זו לזו, אוחדו בידל התורה במקום אחר. וכך כתוב בפרשת
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 אמרר: "ללדבר ה׳ אצ משה צאמר: על את נני ישראל ליקחל אליך שמן זית זך

 בתלת למאלר להעלת בר תמלד. מהלץ לערכת העדות באהל מועד לערך אהל אהרן,,
 מערב עד בקר לפני ה׳ תמלד, הקת עללם לדרתלכם. על המנורה המהלדה לערל
 אה הבדלת לעבי הי׳ תמלד״ (ויקרא כד,א-ד). שלרשת הפסוקים הראשלבלם הדל
 הס הזרה מדליקת, כמעט מלה במלה/ על האמלר בעדשת: תעלה. הפסוק הרביעי:
 ׳׳על "הטב לרה הסהלרה..." מערן* לכא7 את עדשת תר למה. לד לצה ללמד: אעע״י
 ששבי עביבים בערדים ביסלדה י של הדלקת הבדלת, שלאחד די ־בבר למאור באהל

 מלעד, ולשני יש/צורל׳ בשבעה־ כרלתיי על בבי טכילרת־זהב,דמכל מקלס דרל הבלעלע
 תאחד את שביהס־-זאלתל ברי תמיד הדל ל ק לעלרל המאלר מערב עד בקר- לא ילדלק
,fr במצא; שבלללהזמתקייטלס על t*\.אלא "עליהמבלרה הטהלרה״ ,ז,ללא בפנל- עצמל 

 אוההי־המנורה'־ ובאותסיהנרות שני דינים נמדדים; דלן התא ל רה ־לדיין הכבוד
׳  להתעארת. בעדשה זל איהדה ׳התורה .את* שתי־ הבתינות שתוארו־ בכפרד־ בפרשלוה י

 תרלטה־ ותצור!',! לבכל־־טתישב המעבר־־ההמלה מלשל7־יחי.ד שבפסוקלם־ב־ג: ״בר• תמיד״,
 "לערל אתל״, :ללשרך׳ רבים־ שבפסוק ד׳;גן.f את הבדלת", שכןממצדיהבחלנה הראשונה

 אי7 אלא נריאחד., משא״כ\מצדיחבחינח ששניה. v — *.!כ־ •־־:.
 למכאן מתבארים־ דברי,ךהרמב"7^בעירלשל לללקרא שס,.־.בהסביר7 את הצלרל־•**
 בפרשה המצליה ב״אמלר״ נרסף על זל שב״תצלה״: "לשם עלד לא אמר אלא יערלל ־•

 אלתל אהרז לבבי*ל ל גד,'• י; ,ל הי ה. במשמע־׳על הטב לרה, אל בלא מבודה אם תשבר אל
r -תאבד כאשל הלה בשלבם מך הגללה,׳ לעכשל^אמר־״בפלרלש "על. המבלרה הטהלרה״ 

 שלא ידליקו ,אלא .על מבלרה׳הטהלדה״הז ׳לדרכנל איז באץ הלא.- אמלבא שנדחתה
 בלבד, אצא שמבחלב^פרשת תעלה בפכל.עעמה באמת לש״.מקלס צהדצלק׳צלא מכורה,״

 לכפל שנתבאר־,־־ אלא כבפרשת אמלר חלדשהיתלרה ששתל־ הכחלנלת לתאחדו,, •ללא־ לללקו
r׳׳ r ! אלא על מנורה הטהלרה׳ בלבד־*־* . •- * •יי 

V •י־ - י, ,it ־ י < י י « י יt־ י* ״ _ ׳ Z 

 יה) למעתה .מתלשבת שלטת הרמב״ם בז«7 הדלקת הנרות•.־*׳* אטנסיטזיהבחינה.**!*
 האמלרה בפרשת תעלה אי7 אהרן עלרל את הבדלת אלא מערב עד בקר. אבל

 מבהלנת הכבוד והתפארת, שבפרשת׳ תורמה לש צלירל בדללקת׳ כ ל; ה נ הרת אף בללם
r לכפל שנתבאר. ראכךיבך מתברר בפרשת.פקלדל״^5שנית7 העל דו י להקמת'המשכן 

 בפועל לכל נ״אטר שם:. ״ביילס החדש ,הראשון באחד לחדש תקי״ם את,משכ7• אהל
H ..וסכת על, הארך את,הפרכת. {  טלעל. לשטת שם את ארון. העדות/
r w •את ערכיל. להבאת את המנדה" רהעלית• את נרמןיה!

השלח7, 7ערכ'תז  להבאת אתי
f ,.;לנתתה את מזבח, הזהב לקסרת״״לפני" אירלז' העדת,*7שמת את מסל הפתח: למשכן 

 ל בתתה את, מזבח. העלה לפני יפתח משב ך^אהל. מרעד..."r (שמות מ,ב-ר). בשרלחן ז
 באמר ״לערכת את ערכו״,"וכן במבודח" ״להעלית את נרלתיה״. משא״כ במזבח
 הקטרת שלא באמר בל "להקטרת קטרתל״ להסיבה עש לסד!; אי7 הקט לדת מלקטרת

 אלא בב״קר* לבעדב? ילל פי כ ר' אין''מקלס לומר שמיד עם הקמת המזבח יקטיר עללל'
 קטלרת. *יגיל זהל •י שפי רש ירש׳׳ י *להלן עם״תאליר הבצוע (שם,בד).;• ״ל יקטר יעליל

 קסדת- שחרית לערבית״ , דהיינידלא מיד אלאי בדמנו). טשא״.כ;-,להס• הפינים
 שזמנל תמיד. למכאן שהמנלרה, בה ׳נאמר "והעלית את נרתיה", דינה בדיך

 השלהן/ ל ף הנרלת זמנם תמיד, בלן בללס לבין בלילה.
 .לפי הדברים האטלדיס, לכללים אנל לדלן בספק שלנל בל האחרונים:

r ו/אם ׳שבעת"נרלת^המבלרה^מעכביס זה את זה, לכשהלק מן.,הנר.לת הסרים. אין 
 טעם אף בהדלקת הנותרים, אל שמא יש מקלם.אף להדליק מקעת הנרדת ."

ל התלרה, ע ^ י ל ל  (עיין.,?יד המלל" לעל הרמב״ס,. הלכלת חמץ למצה פ״ד; ״בית ה
בפרשת תעלה, שהיא נר  חנוכה-, של״ת משפט כהן סימן ,.זה). מן הבחינה,האמלרה)

 למאלר, לדאי' אין בל השבעה'מעכבים, שחרי מבחינה זאת באמת איך צורך אלא
 בנר אחד, אבל מבחיבת פרשת הרלמה, מצד הכבלד להתפארת,שמא הצריכה תורה

 דלקא שבעה נרלת.
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 ־ ־ בשני תאלדי. בדלאה פותחת ההורה;״ מאור א: מערק א;א-פרק ב,ג.
 • ז . ־:־< * תאור ב: מערק ב־,ד-ערק >ג,כד,

 תאור א מסודר על-עי. שבעה .*סיס והנבראים! בהם, בעוד־שבתאור ב1 התאריך
 היחיד שנכתברהוא "ביום עשות׳ה׳ אלוקים ארץ ושמים". דמשמע שכל. המתואר

 בתאור״ב קרה־נילם הראשון, שהוא..לוס עשות ארץ ושמים.
 מבאן קשללם־אהדלס: אד•׳ בתא לד א נברא האדם ביוס השישי,. בעוד׳ שבתאור

̂ לצלרת האדם שבתא ל ר־ ב  ב נברא האדם: בי וסי הראשון•.. ,לגס אס נאמר' שאלן
 תלויה בתאריך שבראש הפסקה, עדללן לקשה, שבתאור ־בי •נברא. אדם ׳סרס צמחו

השללשל^ והאדם׳ בלום  זנמחיס,׳בעוד שבתאלר1א מסופר שהצסחלסו בבראו' בבר בלום:
* ״ י־ • ־ • ' * *  השישי. י

 ב; בריאת בעה״ה בתאור א היתה׳ביוס השישלזקודם
 בריאת האדם, .בעלד שבתאלר־ב־ גבראל־ לאחר יצירת האדם. ־- י ־<

. תאלרים שלנים' בדרך בריאת הא"דסי.*'בהאלר 'א: -י ג  ״ 7 ״1 ־ .
 ״זבד ל בקבה ברא אלתס״, משמעי ביהד. בתאלר ב• האשה נוצרה לאחר ;האדם, ־*
 מעלעל. כמל-כן; מוזכרות הדרכות שלנלת בשני התאורלם'.. בתאלר יא:£ ברבה׳

 ״פרל ודגו׳ומלאו אתי הארץ -וכבשוה*, לרדל בדגת הים .לבעל?) השמים לבבל חיה ״
 הרומשת על הארץ", להיתר אכילת עסהלם בלבד (אלסור אכילת בשר). בתאלר ב:

- . י - - * ~ ג י 3< י* ת ע ד  איסור אכילה מעץ ה

 לישוב הסתירות*נאמרוי הסברים. רבים, אך בם, אס יומרו התמיהות עדייהן1
 ברור שיש 'לפני נ ל שני תאוריס שלנים בתכלית, ועלינו להבין טעם הדבר.**,

 באלפן כללי ניתן ללמד שתאור א מתאר את הבריאה לשלביה, כסדר הנכון;,
 לתפקידל הלא מסירת אינפורמציה; תאור ב"פלתה את הסיפוק ההסטורייבתנ״ך,

 ותפקידו להציג בפני נ ל את גלבורל; הסיפור. לפיכך., אין־ מש י בלתי לסדר
 הבריאה אלא 'ל בל בלדי הסי פלד ועל-מי״ חשיבותם״ כך סדר קדימתם אלא׳ שתש ל בה
 זו*'עס אמיתותה פשטנית הלא מדל* ואינהי^מסבידהייאת השינליםיייז התאליריס.^

 י יי ת־ - •1

ל אהד מתאלרל^ כ ר ת ו  ונראה שההבדל בלן שני~התאורים הלא .מהותיי, י
 הבריאה מתאר עולם אחר,-•.שני עולמות שנבראו באוענלס שונים-ומונהגיס

 בצורות •שונות •:תאור א: מתאראבךלאת עולם אלדאלל; , ז ־ ־
 • -י י• תאור-ב: טתאר»בריאת עולם מעשי־•־* ־" *<, י. , •

 י * י * ־־ : . י ־*

 בתאור א שולס־ הסדר״״ מסופר על שבעה למל בריאה כאשר מפליס בב$
 לוס מה נברא בו. מוזכרים, כל הנבראים. .הבריאה אף מדורגת ע׳׳ע^סדר הימים,

 דומם., צומח, חל, מדבר* הקורא מקבל הרגשה שיל• סדר ושלמות. לעומת זאת
 בתאלר ב צא ברור־ סדר הבריאה, אלן הדרגתיות, ,ללא^מילזכרימ כל הנבראים. י

העוצמות אס כן, רמוז כבו ןך  על רקע תאור א'בולט חלסר*השלמלת", ההבדל בל:
 במבנה הפרקים. * ^ ־ ״

 1 מ 1'•*• • . .* 0״־־ ״ < .£

 1. האדם כגלבור ראשי, מוצג ראשון. הגן מוצג שבי, כמקום התרחשות הסיפור.



JS5 

 יגייהפעליס^ השללסיס/בתאלד .א הס ״ברא״ ל״אמד״.2 עוצם זה בברא באמירה.
 בריאה" פי ר לשה* יש מאי 7׳,״̂־-"׳ י הפעלים-"ברא״ "אמר" רכך פעללס נוספלסישמופלעים
 'בתאלר -זמ,».־כסל;• "לירא;׳,%ויקלא״; '"'ולר׳י״״. כולסימופשטלם.4 הממכלגמ: י,
 הקבלעה £«ל המשפט. המתאר- •את «אלפז הבריאה בתא ל ד א היא, ״דלאמר אל לין ים . יהי.

 ... ל י הי כן,};.• עללם הנברא מאלי ל; ע״פ מאמר ה/». . )
C T י׳ י ) "י, 

 בתאור העולם, המעשי, לעומת זאת, מיופי עיס פעלים שלנים לגמרי.
, מתבונת אחידה לאלפן k 7 , 1  ה״בריאה״ לה"אמירה״־יוחלפו במעשיה" ל״יצירה׳.:,. *
 הבריאה; אלא כליפעם״מצויז" פועל אחר. כר מוזכרים הפעלים הבאים:ן״עשלת"

" ולקה" , "אעשה״•, .« ׳ r % ויטע", ״וישם" ,*",ויצמח״ , L,;״ליפחי , Ĉ״- ;פעמים  ״וי״צך
״,7ינן״ ועוד.^5 כל הפעלים מתייחסים, לקב״ה, וכולם ר  "ליפל, "ולסגור" ׳

 עניינם עשיה^ לעלמה המל פשט ל ת ,של ה.על,לס האדאלל, כאז הכל מעשי. כנגד, ־׳
 עללם הנברא ,במאמר ,ה}*, עולם הב לצר בעשלת ה.״,.. ¡ ,

 וכך יוב7 פסוק המעבר בי7 שבי העולמות: ;ב,די) "אלה תללדלת השמים
 והארץ .בהבראס׳^ בריאה, כהשמעת ,העולם הראשוז .. ׳;ביום עשות ,ה״ אלוקים
 ארץ ושמים" 'עשייה/ כפתיחה לעולם השני. בעולם הבריאה קודמים השמים

 לארץ. ׳/בראשית ברא,אלוקים את השמים ואת הארץ״, ״השמים והארץ בהבדאס״
V הרוח קונדסי לחומר. י״־יבעולם' המעשי, הארץ קודמת לשמים. "ארץ, ושמימ״* י ,״ 

K J .ההומר^קודם לרוח 
 .,גי י י י י \י י ™ • - . •י׳*

 וננסה להבי־ד ע״פ חילוק זה בי7 העולמות, אתיהשלבוללס בתאוריס.

 א. תאור א הפותח ב״תוהו ובוהו״, עולה בהדרגתיות עד בריאת האדם,
 ומסתיים בי״ום השבת. ^^״ויקדש אותו״ (ב,ג) יום שכולו .,קודשי. מגמת תאור א

 הלא השבת, הקדושה,! הרותניות. ^בתאור^ ב לא יופיע לום ש״ בו שבת מכל מלאכתו״,
ב הוא לתאר ^ ״, ר ו א ̂ רוחניות, מכי;יז שבל עני7 ת  יוסישכיל. מהותוז תוסר^עשיה,

* ׳ו,י ,"* . •י ־  אתי העולם המעשי. ״ ״. ״. \ 4
J י- . y .*״ - ־, זמ״• ל c ־ •י.*״• ív ־זח ־ 

ל שלה השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא כ ו  ב. "
 הסטלר ה׳ אלוקלס על הארץ, ואדם אי7 לעבוד אתוהאדמה" ;ב,הי). בתאור

 העולם המעשל פותחת התורה בבעלה סעשלת. שנל טעמלס מעשללס ברתבת .התורה
 לאל צסלחת שלחלס ועשבלם, העדר גשם, ואל מצלאות אדם שלעבוד את האדמה.

 לעומת זאת בעולם האדיאלל צמחו הצמחלם באורח נלסל, "ותוצא הא קץ״ וכוי (א,לבי).

A י : ־;׳ *r ״ ־ o י J י* t י י:. : 

 ־—־—יי ־—; ־־ י ־׳t י

.^ אה״כ בריאת- האשה, כבבודה*"  עץ הדעת והאיסור ^אכול ממנו, '־כמוקד העלילה,
 •משנית׳.בסיפור;״ והצבתי-הנחש כגורם שלישי׳. ילכ״ז ההתעלמות'מבריאת השמים

• r השורצים׳ והעועלת. 1י  והארץ, הימים המאורות, 7
 2. הפלעל ״ברא מופיע 5• "פעמים. י• ״בראשית ברא אלוקים״,-״ויברא ׳אלוקים״-

 פעמיים. •״ברא אות ו-״"* r ״"ברא־ אותם״. הפועל ״אמד״ מופיע' 8' פעמים,'במתכונת
 קבועהי״״ולאמר אלוקים" 'לפני כל י כרי״אתיידבר" חדש. י י J י

 3. ״ברא?"1.. ח וצל א'חומר שלהם מאיז". רסב״ז״יעה״ת "פ״א פסוק אי׳ ^
 4. שללשזפעמלמ באמרי ׳״ללעש ה׳-״- א!יכי מצאבל לשי7 עשלה שאלינה מופשטת, אל
פנל כ7 באלתם דברלם שניבראל ע״פמאמריה׳,  זה קשהי־טכל מקלם, שכ7 נאטד»לי
 לזהל אחד הדברלם שעללהס הרעיש ב7 זלמא את העללס' (ב״ר 7) לעמדל על כל

 חז״ל להספרשלם.
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 בעללס האדיאלי, יחסי הגומליך :ב י ך הנבראים לקב״ה־ •סבעייםלבריאים.
 .הנבראים מקיימים את:׳;רצלז* בוראם ובוראם מקיים אוהס. י"... וךהי)כך".6< ,

 זכי ימס היא מך הריך.. בעולם! המעשי תללייס הצמחים בחסדי ה.״ •:ומצפים אליהם.
 ״כי לא.'המסיר ה׳ אלוקים על הארץ* ו אד ם 'איז לעבוד את חאדמה"'*מ?בד בעיה'" 1

מטרו יעל הארץ. ז  העדר אדם שיטפל בעממים, מעמה העולם'מתי ימטיר ה׳ 1
 זכיית הברואים כאז היא מך החסד.

־ — ^ *  ^ ־ ־;־ ^ ^
 ג. באופז בריאת האדם ומהותו: ״ואד יעלה מ7 הארץ והשקה את כל פני^

 האדמה, וייצר׳אלוקים את האדם •יעמר 'מז האדמה״ (ב,ר). בעל לס האד י אל י
 מתלאר אלפז בריאת'האדם כך:5" ״נעשה אדם בצלמנו כדמותינו.. .־׳ויברא'אלוקים י

 את האדם בצלמו בעלם-׳אלוקים ברא אלמלי' (א,בו-בז). האדם נברא בצלם ^
 אלוקים, אדס-מושלם,־ רלחני. בעללסיהמעשי נותכת;המל רה תאלר ^הפוך־ מזה *^

 שבעללם האדאלי. צרוף מים לאדמה דיעירתלאדם״מביץ. אדם חומרי. "י לכל
 אמרל חז״ל על פםלק זה: ״כאשה שמגבלת עיסתה במים״ (ירושלמי שבת פ״ב־ה).

. L:. ,1 ..־.־ ״ •• .״־ו ־ ׳ . . • . 

 אלא שלא^ךק מתלמד בברא האדם בעללם המעשי, כי^אם ״^יפח. באפ.יו ,
 נשמת חי ים״. 1''הקב״ ה יצק *בת לך •העמל .את .הנשמה ,.ינסע במלך ההלמד .אמ-%דורל'ח...* *

 במעא, שמשמשים''באדם שבי כוחות' הפכיים, י הכת החומרי", לכניגדל הכה *הרוחני.
 האדם בעולס חמעשי, חי בהלל־ מאבק ,כוחות, למהותו' בעולם זה היא ההתמודדות״

 בינהס. וכך ילבז מאמר חז״ל :לייעד... דרש רב בהמז בר רב״הסדא, מאי
 דכתיב ״לייעד׳ כשבי יודיז, שבי יערים יש בו באדם. יער הטוב ויער הרע"

 (ברבות סא). - ״ לי יער:־ כדאמד ו׳־ שמעלז •בן• פזי , :אלי ליי• מילערי־ אלי! לי
 טייערי״. (שם).

 . •י*•־ ^ * *» .«. • .י •י ־* ־ : ,י •־׳־י* י׳5
-5* ' העללם •־הראשלז הלא רלמלשלם, הטומז בחובל את 'האדלאלים.""* עלילם' שאלילי5*

 ערייך "לשאוף.; '."העליל ס .המעשי איבו מושלם/'.עולם היעדים. מטרתי האדם *בעולם• ז
אל העללס המושלם תוך'כדיי'1 ההתמודדות  המעשי/ הלא״העללס'שבל אבו .חילם, להביע ד

 ביז היעדים.5 לזה יסלד פרשיית אדם חלה להבחש שבתאלר ב. *'לאדה״ר נאסר
 לאכלל מעץ הדעת. האדם המעשי, בעל היעדים, עלמד בפבי פיתלי - לחלטא.
י * י־ ־י •י ^ -י, ־} * י ־ • ן י!  י• ן

̂*.. £ • •ז •* י •** , *• י^* • » ** 'ז*.  
̂ . a י * ז ̂ ז   *־ ׳׳ • * י־ י ׳*.!ג >** ז י : 

 ־ י י וימ - י . ז » ״ . ־ "..־ *־
2 פעם. 1 פעלים המופיעים 0  5. הסה״כ 4

 6. ומה שדרשו חז״ל שהעמחיס לא קיימו רצלז בלראם, דבר זה שבלי *במהללקת
אמר:־עברה עלי  במדרש ;ב״ר'ה,ט)־. "ר׳ יהלדה .בר׳ שללם לד׳ פבחםד ריבר״שץ

 הציל ל י, .שכך אמר לה הקב״ מ י עץ.,פדי עלשה פדי׳ , מה הפרי• נאכל א9זהעץ . ,
ה ׳פרי״ הפרי ־נאכל.* נ ש ל ע ן ץ ע ל ץ ר א  נאכל, -והיא לא עשתה .כז׳,׳ יאלא ״ותוצא ה

והעץ. אינו באכל. ר׳ פבהס אמר: אף; הדסיפה־ על ־העיווי, .סמכה לעשות רצלל־* # 

 בוראה ־ •עץ•,עושה •פרי׳., אפילו :אלנל1ל, סרק. עשל פדות״.;, ״-» * ^
 ?׳, ללשיז [וסןי,כאז.•. .-״כי -לא המטיר,, 1למה טעם ,לא.'המטיר, לפי שאדם אלז־׳ז?!^

 לעבוד את האדמה לאי ז מכיר בטל בתל של,.נשמיס, וכשבא אדם׳:לידע ,שהם! צללך• ׳1
 לערלם התפלל עליהם וירדו, .וצמחו האלנלת והדשאים;׳. ;ומקורו בהלל י ז» ס ע" בי).
 5. •לכז גדול האדם, בפוטנציאל מז המלאכים,^שגלול העושה מתוך&התמודדלת״• *
 מהעלשה.בעל כלר«7,- ולכך .״לא-. ניתנה$תורה למלאכי^השרת״^;ברכות כה־יעזיב^״תז
 לכך ברמקול דרך\ה׳ *ח״א׳פ׳׳ב־. .. ז• .י יד• > 1׳גנ׳ י׳ ז ז יז
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 כר נפתחת ההםסןריה האנושית בעולם. תאור זה הוא דגם מלקטן של ההסטלריה
 האנוסיתד־ג־יטעוות," התמודדות, חטא,'עובש, תיקון וחוזר חלילה.9 -־־"'־ י י־5
̂ :: - ־יי ״ז ז ז ־*!:!. .י . * ־י  ¿ 4 
 די. ביחסי אדם לאשתו:_בתאור א נאמר: י,״ ו י בלא 'אלוקים את האדם בעצמו , י
"אדם״ בתא ו ד זה^.  בעלם״אלוקים ברא אותו,. זכרי וניקבה ברא -אותם״' (א,כד). ;
 כולל את הזכר ואת־הנקבה גם יחד. ההבדל הביולוגי, שהוא ההבדל היחיד י

 בי נהם בעולם זה, מאוחד .בשלמות טיבעית. זכר ונקבה הי ישות שלמה אחת.,
-יי חזרה^על 'רעיון ז ה *בעורה יתדה יותר, אנו. מוצאים' בתהילת פרק .ה׳ , י .״

כראס,ולברל אותם ויקרא את שטם אדם״ (ה,ב)• ישם ״אדם״ נקרא  ״זכר לנקבהי
" י  בפירוש לזכרי ולנק״בה־יגס 'יחד.°ג י י ״ "

 ־ י י ׳ ־ י

 ... ,בתא ל ר ב, בריאת האשה היא .כפתרון לבעיה ,שהתעוררה לאחר־ בריאת, האדם.
 "לא עלב הילת .האדם לבדוליאןגשר, ילל עזר כנבדל״..11' לקדמו ^לאשה ,בעלי .החלים,

 שבראה מתא לד *זה' שכל בריאתם 'היאיכחיפוש ה״עזר'כנגידל״,. בעיקרל' של "דבר,
 אלם במאור.זה.היה עריך להיות .לבדי. האשה. ,הנבראת. לו כעז ל שונה טמנו./

 באופל מהותי לרוחני, ללא, דק ביולוגי. כנגד העולם האדייאלי שבו הס מתוארים
 כ״זכר ונקבה״ ־ "הבדל ־יביול וגי,•*"אך מבחיל נהי'רוחנית שניהם "אדם״ שלם אחל,;

 בעלצס המעשי מדלבל ,עצ "איש״ ו׳׳אשה״, הגדל מהלתי-יעלדי, כשני ישויות
' ־" יי־ • ־ -י, . י י י ״׳ • ;־;• 1 - י *י*ייי׳ ־ " . - . 

 נפרדות.., ולפי זה לובן,המדרש בב״ר ח,א: "אמר ר׳ שמואל בר גחמן;י בשעה
 שבראל הקב״ ה את האדם, ־דלפרלספלן' (דר-פרצרפי) בראל, .לניםרל לעשאו^בבילם,

 גב לכאן לגב לכאן״. האדם השלם שה לפי ע בתאלר א, ה לפרד בתא ליד 'בי.
 האד י אל הוא שלמות רוחנית בין אדם ואשתו.,־ ללכר יש •לשאל^ בעללס

 המעשל. •יוכבד-כתבה-זאת התורה ״על כן ייעזב איש יאת אביו ואת אמו ודלק- ,
 באשמו והיל לבשר אחלז״־.12. לב,כד). ־־ ״ • י ע * ^ ־׳ ״ י,

 י. י ^׳ה י׳ . י . - ־׳ * * • ־ ־־ י׳ 1 י ־־ .! ג יי '־׳ג
 ה. בהדרכות שנאמרו לאדם: •בתאור א?נאמרו לאדם שלוש-הדרכות: •*

 1. פריה לרביה: "ללברל^אלתס אללקלם ויאמר צהס אלוקים פדל ודבל למלאו
שאהדלה •זכר לנקבה, בעללס .זה שלמה,. לשניהם 4  את הארץ .לכבשלה״׳ (א,כהי).. ס«תל!

 כ״אדסד^נברא־ל- בעלם אללקלס, תפקידם לפרלת ללדבלת ללמלא-את; הארץ בצלמי,
 אלוקים.; ^לידמ! לצדים היא אידאל, רלבלי^השכיבה^בארץ.) . ״השופר דמים כאיל ל

. במאוד ב נאמר "עזר ,כגגדו׳א!•* ( ג י :  מטעס •הדמות״•• למכילתא ^*סז/ו׳•י תר ל* ב
 .. ־׳< ? י י י־ז

 9.,. בתא לד א:."לילדו... ובכל. הרמש הר למש .על הארץ״ (א,בר). האדם שולט
 כרמש', המסמל את הארציות, הקרלב בל לתר*לארץ. לעלמת זאת בתאלר ב", בעללמ

 י - י ־*וזי י. ״ י ׳» , « ?ז!׳ !־ : ־ ^ •י יי״ \
 המעשי, הנחש ־ שהוא'״הרמש הר ומש*.על הארץ" קו ל ל ך, את האדם שולל.,. מנצתל.

 התלרה'נוקטת .בסמליות שמבטאת את ההבדל בין שני העולמות.* י י
 10. את השלמות שהיא. נחלת העולם האדיאלל אנו מוצאים באופן מצלטצס גס

 בעוצם המעשי. וזה ענינו של פרק ה, לאור החוט השלם השזור בעשרת הדורות
 הראשונים. האור קצר זה שבראש פרק ה מקביל באופן "מילולי" ועניני 'לתאלר א:

אלוקיס־את*יהאדס7בצלמו^-^ה,א.ן^ביוס, ברא אלוקים אדם ״  א,כז. ;׳ולבראז
עשה אלתל קי0ז  בצלם אללקלס ברא־אלתל* - בדמלת אלוי

 זכר לנקבה יברא אלתס .- ב. _זכר לבלןבה״בראם 1 . ז
. ״ _ ללבלר^אלתם, »  כח. »^ללברר^אלתם אללקלם ־.. , 7

 ליאמר להם פךל לרכל...",־ * לי ״ ליקרא-את-.שמס אדם בללס הבראס״.
הוא ״ברא",•וכינוי ה;, הלא ז׳אללקלם״, שת הלא היחיד  גס כאן הפועל השולט)

 שהמשיך את ״צלם אללקלמ״.לכן נזכר רק,-הוא, ולא קלן והבל. ״וקולל בדמותו
 כצלמו, ללקרא את שסל שת״.
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 נראה שמובנו^בשנל. .מישורים, *גם עזר רלחני לגם .לידת־ ילליס. ^ל-ובכל-אופל
 לא נאמר בפירלש הדרכה של לידת ילדים." ללא נכתב בתאלר ב ״עלו לרבל״

 כי אלדאללס לא^מלפיעלס בעולם 'המעשי. < .-׳ » .^
 2. רדיה^בבע״ח^ ״לרדל בדגת,הים..לבעלף השמים ובכל חיה הרלטשה ,על הארץ״.
יז, שכל; הבריאה שלאפת/אליל, הלח לשללם , עלי  (שמ). .ניתז .לאדם,^כיעליי
 בנבראים כללם .לצללי ל ^ ,אין זה״אדיאל', אל זה-^מדאה על^טעמד ,האדם, "בעל;לס .
לאדם. \זלא,נאטיד ,שהס־יבךרגה  האדלאלי. בעללס המעשי 'בע־-׳ח• נבראל לשמש עזר 1
 פה לתה יממנו,. *ולבך לא שי יל "כאז שהאדם,*7דדה בהם. ״ חאדסיבעללס המעשי" _

( ז !שודס. ז בד  אינל יעיר עלילז, לכל מתנהג״הנחש ביז אדס לחילה, .כשלהח
1  3. איסלר אכילת בשר: ״.,.. בתתי לכם את כל עשב... לכס'יהיה לאבלה"!' 4
 איקלר זה מייצג מערכה. איסלדיס• ענפה, הקש ל ר ה, באכזרילת.: להתבטל ,לאחר
עשב נתתי לכס .אתי יכל״  הסב ל ל "כל רמש אשר הלא *הי, לכם יהיה* לאכלה,• כירק 4

 (ט,ג), בגלל הידידה המוסדלת. הצמחונלת, לפלכד, הלא,אדלאל, לנראה, , _
 שצריכה לחזלר כשהעללם יגיע לשלמות. לנראה שלכל התכללז •לרמלז ישעיהל

̂ • •••־ ־ ירי »־• זיז 11, \* ׳•י *  בתארו את חיי אחרית הימים: ״לגר זאב-עם .כבש לנטל ,עם גדי ירבץ... לאריה ז • י!-״• • ־ • י . .. , י - 
״ ̂)'.. ״ לברלר שבעלל^המעשי להיכתב אליאלז  כבקר. יאכל תבז״ •י(ישעיה. יאילל-ז

^ - ־».׳ ד ז . . ־ ' • • •  גבלה, שכזי׳.• י'• * .־ י .ז.. ן• . ^
 , בתאלר. ב. לעומת זאת .נאמלה ,הדרכה אחת״ אלסלל אכילה ״מעץ.הדעת.

 "ליצל ה׳ אללקים על* האדם מכל ׳עץ .הבז אכל תאכל ל מעץ הדעת טלב לרע לא, *

* 1 \ ^ ,י י - • ״ . . , י < > ( ז % ב "״״-״. ( ל י"2 כ א  ת

 ההדרכלת "בתאלד א נאמר ל .־בלש לן' ״ברכה" "אל "״אמירה״ לבהאלד־יב בלשלז
 ״ויצו״'. ניתז* להסביר שינוי, זה, שבע ליל ס האידיאלי׳ יק״לימל' הטצללת מתלל־י

 הכרה באמיתלתם, לאי? צורך לצוות על האדם. •וילכל''בכתבי^אל״םלר אכילת בשד
 על דרך החיוב ולא על דרך השלילה. לעלמת זאת, בעולס המעשי, בגלל אלפיל,

״ ״ י ?  יש יצלרל בצלילי לבאי לס 1בעונש כה חמורי 'להרתעה'. * -•*.»>• "
 ׳'לפי כל 7 לבז י •גסי השי נ ל י"בשטל של* הקב׳׳ה'׳.׳3 'בתיאורי א באמר ״"איל לקים,׳* ז 4

 "בתא ל ד ב נאמר "ח׳ איל לקים*״'.־ ״בכל מקלס" ישנאמר׳ ה׳ נ׳ט״דתיייהרחמיס׳ , בכל
 מקום שנאמר אלוקים; (,׳מדת• הדיך י ״ (ב״ר לג). העולם' האדאלי נברא בדיז
 לילנהג בידיז, "שכל* דלרשלד האמת', השלמות: היעולם^המעשי־ישבו יש יצרים,

 צילליים וחטאלס,י אלנו י יכול "להתקללסי־רק במדת הדיז, .ללז צר9 אליה הקבי׳ה*-
 את מדת הרחמים.

̂ פותחים במציאלת חילם מייחדת:.הש1נה״הז מחלי, העולם, ש ע מ  חיי העולם, ה
 האדאלי והן מהיי.. העל ליס המעשי -."חיי,גז עלז . י ה י י_ אדה״ ר. בבז ,עד 7" היל"
 גסייז, שכין לא נוצר, ,בוי ללבסל9 ,גמ^לא^חי בו. ננםח לבא^מה מהות חיי

: ,ן•^, * .;־••'" י ^ , ״ ־. מ , ן ג " י נ י י ב י ד י א  גז עלז ל
» י. ז• י3̂י זי• • ד •* , י *•ימה *^ %  ־־ י ־1

 ״ ״ .*׳־._<.׳ i ~ * •־* c״ ״.!!. *" ז.£

 11. גם בריאת חאשה מתוארת באופז' טוחשי׳ ביותרי. ״ולבז ה׳ אלוקים את יי
 הצלע אשרי לקח מך האדם לאשה", שוב, כדבר המאפיך את •העולם חמעשי.

 12. נראה שתכונה' כאך היא מעבר למישור הביולוגי גס במישור הדוהביל.
 13. כל נראה לענ״ד מהכתובים, וכך פירשו רוב הראשונים' (2101¡ ר' נימים,

 רש״י, רמב״ז,רד״ק,""ספורבוי׳לרביבו בחיי) ואב״ע חולק על כך.
היהר אח״כ לנח. וכל למדו הז״ל• בםנהדדיז ;  14. ברור שנאסר, שהרי הוצרל}

 נט ע"ב. דלעניז סיבת הכתיבה על דרל החיוב ראה^להלז . ־ י
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 >פעמי.יסזמםלפר־על כניסת אדס 'לגך עדך. בפעם הראשונה; "ליטע הי
 אלוקים׳ גז בערל מקדם, לישס שם אתי האלם אשר יער״*/ב,ח). ובפעם השנית:

 "ליקח^ה׳ אלוקים את ה״אדם ויגיחהו בנך עדך" (ב,טו).
 מזי״תאור הכניסה הראשלנה" נר״אה• שכל מהוה גך עדך "היא שרות האדם!

 גטי.עתיהגז כולו לסעז האדם, מייד לאחרייעירת. האדם "ליטע ה׳ אלולןדם •ב7
 בעדז .מקדם, וישם שם את האדם אשר יער. ויצמח ה׳ אלוקים טך האדמהיכל
 עץ בחמד למראה־־וטוב למאכל...׳-׳ (ב,-ח-'ט). ועוד מסופר בהרחבה על הבהר

 היועא מעדז ומקיף ארעות זהב ובדולח, ״ובהר יועא מעדז להשקות^את הגז״
1 תאור זה של  (פסי :י) הנהר משקה את הגז,־הגז עומה מאליו ומהנה את האדם.-

מעילר־ בפו״ינל; עולם שכולו טוב שנועד לשרת את האדם, עד שחז״ל  גז ע7ז י
ב י" י * 5 . ל ל מ  דימו את אדס בגז עד7 ל

. r , "י . . . . . v ^ 
 'בלקיחה השניה, לעומת-זאת,'נאמר: "ויניחהו בגז עד ז לעבדה ולשמרה״:

 (פסי סר).' היי; אדה״ר בגז עלז במאור זה, מתוארים בשתי מלים •בלבד, אל
 הופכות הל,אתי כל הנראה מהתאור הראשלז. אדם'נלקח לגז 'עדז כדי לעבוד

לעבד.  בו ולשמור עליו. ממעכ של מלך הנהנה• מכל טוב ־- י
 י י׳רלמזתיילכל התורה" באלפז כתיבת קטע.'המעבר בי7 שבי התאורים, ,הוא

 הקטע המתאר את* ארבעת׳ הנהרות־* הנפרד ים־ מנהר ׳הבז 'ככל שמתקרב תאור הנהרות
 לתאור השני של גז עדז, מילות התואר הולכות ומתמעטות.

 א. ״שם האחד פישוך, הוא הסובב את כל ארץ החוילה אשר שם הזהב. וזהב הארץ
2 מילים"1.' .תאור  ההיא.,טוב, :סס• הבדולח ואבז השוהם״. (יא-יב) ,- 2 פסוקים; 0
 טפכרט^ומלרחב״; שימוש בללט במלות עושר* ומותרות־. * י.., s זי:'
 •״ביי״לשס הנהר^השנ י. ביחלז, קלאיהסלככ את כל ארץ כוש״. גיג) - פסוקייאחד;

1 מילים -תאלר^טעומעם יותר? די 0 
2 פסוק, 8' מילים. / . ^"לשס הנהר השלישי חדקל, הלא ההללל קדמת*אשור״ (יד)ז- 3 ג * 

1 פסלק ,י4י מילים. המינימום'האפשרי. /  ד.,",ומנהר הרביעי הוא פרת״.* (יד0*-> 3
 . זיז־ c ז י

 r בלקיחה.שניה נאמר:_״ליעל ה׳ אלוקים עליהאדס לאמור, מכל עץ הגז
J ,אכל~תאכל, לטעץ הדעת עלב לרע לא תאכל ממגל, כי כילם אכלל ממגל מלת 
 תמלת״ (טז). נראה שעץ הדעת. נמעא בעללס במטרה שהאדם לאי יגע בל. כל

 תפקידו הלא^לשמש נלשא להתמלדדלת האדם. בתאלר הראש ל ז' של״יגל^עדז, מוזכרים
 עץ הדעת; רעץ^החיים^רק כבדרל^אגב .להעמהת 5תר עעליהגז. לנראה 1ששלב־הבענל'

 לאותו חלוק בי7 התאורים, תאור ראשלז, גז עדז כשלמות במלכלת האדם.
 תאור שני, אדם מתמודד, אדם כעבד." אולם אדס הראשוך יהיה בפועל^בגך עד7

 ועל כרחיבל עריל להסביר את שני התאוריס כסעיאות אחת.
׳ • ז • ו י . - . * . , 

 ז .כדיי להביז את מהות "החידם..בגז ־ עדל,לאלר שני ,תא וריסי אלה, נבדוק׳

 במה נענש "אדה״ ל לאחר החטא: שגי' סובי עלנשיס נתז י הקב״ ה לשלשת החלטיאיס,
 ממדיים *לרוחני״יסג* המאחד"את כל העונשים, שהם הופכים את ,מעב הנענש בא ופז

 קיעלני. r •י ־* ־י

. חז״ל עמדו על ההבדל ביך ״רישם״ לביז ״ליקח... 'לינההל״, וכלי דרשו' 1 5 
 על .'הפס ל ק. ״וישם שם את'האדם״; ״סבל 'הקב'״ ה להשליטל ג לאדה" ר.׳) בעללמל ולעשותו
 מלך על בל בריותיו. אמר הקב״ה: 'אני מלך בעליונים לאדם׳ מלך בתחתונים״',

 מה עשה הקב״ה הכניסו לגך עדך ועשאו מלך שם, שנא:\ויטע..?,גך בעדך...
 וישם שם'את האדם', לייבא אס את׳יהאדס איז כתלב באז,־ אלא וישם, כשם שאתה'^

 אומר• 'שום<תשים'עליך מלך', ובך י וישם כסא• לאס המלך'""(פסיקתא רבתי
 ע קצג).



 הנהש -ז מצבל^לפכי- העל נש: ״•ו הכחש הי הז ער לסי מכל חיית?השדה״ז;;ג;א׳<.
 ההכס שבתדלת. י (תרגום• יונתך: -/מלה• הכי ס,.לביש״׳)־;* לכנגד זה',*העלגש:.י 1
 ״אדלר'אהה׳ מכל •הבהמה 'למכל חי י מ השדה״'(ג, יד). ״ללפי ..עלרמתל/ובדיללתל
 בר היתה,טפלתל,זעךלס מכל ־ אדלר מכל" ;בראשית־ רבה יע^ל; על נש רוחני.

 ללזנידל השפלת ל באופן פיזי: "על גחונך מל ר לעפר תאכלןכל׳ ימי \חילך״ ,״.־ 31
" י  עלנש. ח למרי,. י «• - ,.!־ז י־ ,׳י׳ * י י

 האשה ־ מעמדה לפגי העלבש: ״לא״טלב, הילת האדם •לבדל, ואעשה •לל.!עזר
 כנבדל״• (ב>יח׳).. ״על כן י^עזב איש את אבי ל.לאת: אמל לדבק^באשתל והיו״ ״
1 ת כ פ ו  לבשר .אהד״ ;ב,כד׳). האדם. תלוי באשה ונמשך אחריה. ממצב של מושלת ה

 האשד׳ לנמשלת, ״ואל אשך תשוקתך^וחוא •ימשל בך״י;ב,טז.), עובש־מופשט. ־
 ועונש פיזי"- ״הרבה ארבה עצבו נ ך ו הרוב ך, בעצב תלדי בביס״..ז 3*־ י

 האדם - עונשו הפיזי: "ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל
 ימי חייך., וקרץ. ודרדר תצמיח .לך,י ואכלתי את עשב השדה./ בז עת אפך תאכל

 להם, .עדי שלבךייאל האדמה, כיי ממנה לוקחתי,^כי עפר-אתה לאל עפר*תשוב״ .;ב,יז-יס)
 עונשל^הרוחני,, להעי קרי של האדם לא נכתב ברשימתי העל נשי ס אלא. ז בהמשך׳״. » י

. *  הסיפור? והוא - גרוש" האדם מגז עדן. ״ן ו י
̂ ן ו מר יי י ס ג ע נ יי נ ם הקשיית החילם הפיזיים. לקשיים.בחשגת  כל ה ע ו נ ש י סג 

 אוכל, עצב,/מו^ות'.; מכאן" גלמד שחיי ,החומר לפג? העוגש_,־בגז^עד.7 היו - ן
~ , ן׳ ז

 קלים, אלז קשיים'בהשגת אוכל, חממה חומרית. י- י 
 >;- .־!ן . ,' . '< •,*׳11 > •- י - **

 ע לנש גרוש-אדס:, וחוח ,מגז עדן, בא בהתייחס למצבו הרוחני־ שלי האדם י יי
 בגז עדז לפני החמא. ״ויאמר״ה׳ אלוקים, חך האדם היה,כאחד ממגושלדעת'

 סוב ורע,-ועתה פןןישלה ידו ׳ולקח גס מעץ»החייס. ואכל <1לחי לעולם; וישלחהו
 ה* אלוקים מג7 עלז לעבוד את האדמה אשר לוקה משם" (גךכב-כג):^׳ גםילן -י

 *^אדס בגז עדן היה ההתמודדות• באיסור האכילה מעץ הדעת. . התמודדות?רוחבית.
 לאחר שחטא שלב לא סומך .עלי ו-הקב״ה, למגרשל סגז־עדז. גרלש אדם מגל עדז

 הוא. גרוש מהתמודדות רלחגית גבוהה.
-אם כך, ,.הרי שהיי אדס בגל1עדן..היו קלים מבחינה חומרית וקשים ־מבחינה
״ . - יי:נ . ין ד; —  רוחנית. . -•- -י י_ - ן
, י- ־׳».! יז־׳' יי»ז . , » ״ .  ^ ז ד ^ .

עלז אינם סותרים״זה את^זה, אלא י-ח  שני התא ודי ם ההפוכים.לגבי ג7ך
 מתארים כל^אהד צד״אהל בחיי האדם בגך *עלז"./ התא ו ד הראשון .ממא^ייאת־״חחייס ,

 מנתינת החומר, והתאיל-השני םהארם^מבתיבת^הרוח. אך.בלול הקושי לשיטה
 ז ו-. מהס י יל י ס, ״ ל ע ו בדיה ולשומרה״'שבתאור השני, שנראה שמתייחסות־ לצד החומרי,

 ל ב נסה לענות על קושי זה. . י. "י ״ י . «-
 מילים אלו קשות מכל-מקלס, שהרי לאי ברור הנושא'שאליו הך' מתייהםות.

 ״ויקח ה׳ אלוקים. את^האדם ויניחהו, כגל עדל לעובדה ולשמרה״. אם מתייחסות
 "לגז עדן״ יהדי שזה לשון..זכר לאליל בל? י ז נקבה נאמרו.. לשתי אסכולות

 עיקריות^גהלקל הז״ל והתפלשיס בשאלה זל... האחת'מפרשת .שהמילים-״לעובדה י
 ולשמרה" אכן מוסבות על "גז עדז" ומתרצת הקושי הלשוני בשתי דרכים: , ז -־

 א. לעובדה ולשומרה - את אדמת הגז•
 ב. מצאגל גז בלשלז נקבה. ^ ^

1 «, ~  : ־ p ־ r 1 י
 • •־ ־ . ־י־ י. י־- , ־<׳-' יי

 16. ניתז אללי לראות מדה כגגל^מדה בעלבש האדם, החטא היה באכילה׳ לעיקר ״ז
 העל נש הלא. באכילה'.. . ^ ־. ת \ , .־

 17. איסור האכילה מעץ הדעת שללל^מהאדס^את,האפשרלת של ״והייתם כאללקים^־יי
זהל,אלסלר שמגביל אתי, תש ל קת ל לרמתו הרלחנימ של ן. האד ם י־  ילדעי"טלבילרע" . 0

 לעצם ההתמלדדלת. ^



 השניה מפרשת, "לעובדה ולשומרה" - את התורה והמצוות. יתכך לפרש הפשט
, אך אס נרצה לפרש בפירוש תשני יהא עלינו ( 1  בפירוש הראשרך (ועייך הערה 8

 להסביר מהיבך שאבו הדייל פרוש דה. על שאלה זל עונה הספירנו בפירושו
 לתלרה: ״לעבדה - לעבוד את נשמת החיים, כאמרל ״ויפה באפיו נשמת חילם״.

 הנושא הוא גשמה החיים שבפסוק ז: לכך יראה העסוק: ״לייעד ה׳ אללקלם
 את האדם עפר מז האדמה ויפח באפיו נשמה חלים.... ויניחהו בגז עז־ז לעבדה

י י 1  ולשמרה״; 1'ויכל תאור הגז הוא בהסגר.־ ״ 1
f • * !1([ י > 

 אס בםבלר כך, הרל שפלרלשנל נתאלר המגי נובע מהפשט לעניינל יותר.,
 מההתמלדדלת בנסי לז עץ הדעת", אלא לעבוד את הנשמה ולשמור*עליה. , * _

״ י ־ ״ י י ׳ * . * .  ־׳ ו״**י •־* ־, ־־״ד י י . •
 י־ » י ןן\ * י*^ * י־ *
ח?לס.^ האחת',  י בטעא שפרשת הבריאה מתארת לפבלבל שלושה מעלאולות?

 דו שמתוארת בתאור הבריאה הראשךך, חללם אדיאללס״שבס איז התמודדות כלל.
 השניה; חיי גז עדז, שהם. בסללז לחלות חללם טעשללס רק מחבחינה הרוחנית,
נעשיס ..מאליהם., לאחר ת רוחנית גבוהה, והעניינים החומריים : ו ה ו מ ת  חיי ה

 שבסילז זה נבשל, מזר האדם לחילה בעולם שכל נוער, העולם' המעשי, -שבל
 חיי חח ו מר־ קשים להתמלדדלת רוחבית בדרגה במלכה יותר,. ? :

 י ״י זי י י

 ־ . •ty ־ ־ יי
 י י י •4' יי י י י •» ^

 •..יז .׳ ־*> *־ • י

 דו. . ז * ז .•ן־ לי 5י» ־*

 ?ק׳ י** ״־׳ ־< •1* ־ י־ ז ־» ״וזז־1

> ו*׳*' < ־ ז ...  י• ^ א « ׳»־׳ז-% ^־ - <ז\י י ־
 18. -באדר״ב פ״ יא,: ״רבי שמעיז בז אלעזר אומר, אן* אדם חראשיז "לא־ טעם. יכללם

 עד שעשה'מלאכה, שנאי: "לעובדה׳/׳. 'לזח*'מאמר-חז.״|ל'היחיד המפרש על דרך
 הפירוש הראשך. ולעומת %את, בדרך זל הלכו*דוב המפרשים*הראש'לגים.ז להסבר
 חראשוך בשיטה״זו? לעבדה ללשמרה'ך את אדמתי הגז % קשה שהעיקר1 חסר מך הספר,

 האדמה שהלא הנושא לא מצויינת{•^ בחסברזחשני{*גך כלשוך נקבה,*מסתמכים**
 הטפרשלס-על הפסוק "וכגנה זרועה תצמיח״*(ישעיה-סא7יא).\ אך בכל זאת כאז
 נכתב ״גז״ שהוא לשוך זכר דלא׳ "גגה".־ י*.והקושי*העי,קרי" •'לשלמה1 זו^הוא 1 "יי
, ׳ע״פ העונש. "'אס-כך אלזו^.עבודה לש  שראינו' שהיי ׳החומד״בג"7 עדך הל ו^קללס£
 בגז, לכך 'נאלצו לפרש העבודה כעבודה קלה־,*וזה" לשל ז רם״ ג (בפירושו לספיר

̂ ? "לעבדהיי ־״ע י ל לה ל ̂ .•י  בראשית - הלעאת בלהמ׳ד לרבנים באמריקה י; עמ^י'272"
 לשמש את הב7׳׳בעביד.ות£הניקוי., למשלילע^קא'את חגוץ ולפזרו... כי בעבודה*

 חקלאית מטס ובפעולות קשות של .עיבוד האדמה, לאיהיה שם עורך"! להאב״ע
 דחה מכל וכל שיסה' זו, בגלל קושל זה. כפירוש השני נאמרל'עשרלת״מאמרל-חז׳
 ונביא אחד. מהם: ״.ל.לניחהל,7,בג7 עד.ז . עבדך׳, .שמא תאמר^יש מלאכה, בגז •עד ז,׳-,_,

 לפתח,ולשדד את האדמה, .דחלא. כל..האל נ ות נעמחלם מאליהם... אלא, לעבדה
 ולשמרה - לעסוק".בדברי.,,תלרה^ל,לשמלר-.מעלות,יה/. זובך בתרגומלס ;לונתז: ן?
ז • . ( ׳ ־ י י ־ •  וירושלמיי)־. ״למהוי* פלח באורילתא, ו״למגסר פקודהלא". ז •



 יוסי מונק .* .
* - . י .!י «יד  י׳ •< •ז ,

̂יכול-זיוםף:למתאפה״. • י -  ^ ז ייולא
. < ־._ - * .^ז  ?.ץ » . * •ו •י .

• , י*:1 :< י . ז י 1 • י נ ׳ . , ׳  י הרמב״ם בהלכות תשובה ערק כ׳ הצבה ב׳ כותב: ״ומה .הלא התשובה?״ ־ ־ '.ז ־ ־
 א. הוא שיעזוב החוטא-חטאו ולקרבו, ממחשבתו,. < ... ן . ג *

ץ ̂דךכו"*וכוי". - י  ב. 'ולגמור בליבו״שלאי יעשהו עוד שנאמר ''יעזוב. רשע
נ י תמתי• יוכו/\ •  •ג. ובז יתבהס׳.עצ שעבר שנאמר יכל אמרי• שובי 4

 ד. ויעיד עללו לודע תעצומות שצא לשוב לזה: החמא לעולם שנאמר ׳וצא
 נאמריעגל אלוקינו !למעשה ׳;דיני דגו".

 ה• יצייר להתוודות'בשעתל ו ולומר ענינות. אל וכשגמר *בל י בו ״.'־

-! זי - י־ י ף ז 1  » ־ , י . • '*׳ ;י ׳
 < אנו^מוצאיס מהי״המשה דברים' הבדדשים מאדם הרוצה לחזור בתשובה.1

 א. עזיבה החמא. י •י־* ־ י *זי:.. י . ו־ י׳ «*־ * .'1
 ב. קבלה לעתיד. ־'״» *• י

 ג. ׳ הרעה על העבר.
 ד. עדות הקב״ה.

 ה. וידוי.

 חטאם של אחי, יוסן* הצדיק היה "מבירת י.וסן*".
 ברצוני .להשוות את דרך התשובה שמלמד אותבו הדמב״ם לדרר התשובה של אחי
 יוסן<. ולהוכיח שרק. אחרי שהאחים חזרו בתשובה גמורה יוסף .מתגלה אליהם

-.לפי דרך זו, נעבור פרם ערם.

 א. "עזיבת החמא״.. מהי עזיבת החמא? הפשע - ,לעזוב את המעשה .
 כגיז: גגב מפסיק לגנוב, רוצח מפסיק לרצוח - כך אצליבו מוכר אנשים
̂ ~< % י ־ > •ןז״ ־ *׳  מפסיק למכור• -
̂ ^לפי הפשט ברור, שאחי. י וסף .עזבו את ההעא שהרי יוסף גיסה להפקיד.  

 את בנימיז ממשפחתר. והס לא הסכימו.. *.*ז־ +<?ז ) - ז 4
 הרד/ק %בישעיהו (בהי,ז) כותב: "עזיבת החטא במעשה ובפה" .־,י* ובז,־אבו

̂-של בנימיז».: ) ̂ אצל י נ ו.:«* מעשה; נסי יז• הפרדתו  מ וצאי מ
.מה?נאמר לאדוני.:.. הננו עבדים׳•.  ובפה' ויאמר. יהודה1

הגביע בידו"מד,טז׳) . - £  לאדוני גסי אנחגו גס אשר נמצא}
 ב. ״קבלה לעתיד".^ שלב זה.-אנו •מוצאים בדברי-ראובז ויהודה*•־. *
אביאבו אליך, תנה אותו  ראובז ־ ״ויאמר ראובז#את! שני בני*תמית אם^לאי

 על ידי ואני אש י ב נ וי' א ל י'ך?*'( מב, ל ז ) . , ^
 יהודה, - "אנכי אערבבו מידי תב'קשגו',-«אס •לא הבלאותלו«אללל, והיצגתיו

* . ^ -  לפניל, וחטאתי ^לל כל הלמלס׳י. ;מג/ט) * ~ ^ ^
 * "ראו בז ויהודזל_מתחייביס ליעקב' על .חעי4יד והם .מקבלים על עצמם להחזיר
 את בגלמיז ולא לחפרילדו *ממשפחתו7 1 ^לכל אומר יהודה ליוסן!: "כי .עבד ל* ערב

 את ה לרע ר מעם אצל לאמורי* אס* לא אב״לאגו אללל* וחטיאתל לאבל כל הימים" .(טד,לב)
 ב.״הרסה• על; העבר״/׳ האהיס' עו״שיים זאת י בצורה מפורשת ו בל ו י לן" לפינים ו

אשמיס* אנחנו על אהל נ ו אשר  יוסף^אח״יחם. ־" ויל אמר ו"! איל ש אל •"אחל ו אבל י
 ראלנו צרת ינפשו בהתחננו אילינוי ולא שמענו"*,* על־^כז באד! אצלנו הצרה הזאת"

 1. כל מקום בו יהודה או ראובז מדברים פה־, הם גציגל האחלם.
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 (מב,כא). "והם לא ידעו כי שומע ילם9 כי המליץ בינתים". (מב,בג).
 אך יתבך שזו אינה הרמה אמיתית אלא היא נובעת מהמצב הקשח בו נתונים
 האחים. לבך נעייך במה פסוקים קודם "ויאמרו שנים עשר עבדיך אחים אנחכל
 בני איש אחד בארץ בנעך, והנח הקטך את אבינו חיום והאחד איננו".(מב,יג)

 רש״י: ״׳שבים עשר עבדיך לגל׳ - לבשביל אלתל אחד שאינני נתפזרנל בעיר
 לבקשל" (מדרש), למכאז דדאי שהתחרטל, אחרת לא היל מתפזרים בעיר ;למעלרריס

 חשד) ע״מ למזנלא אלתל.
 ד. "ויעיד עליל ילדע תעללמלת". מה כלבת השלב הזח?

 הפשע ־ הקב״ה יעיד עליו בעצמו שלא יחזור לזה ההטא אך אנו לא נובל לברר
 האס העיד שהרי זה נמלז בידי הבלרא.

 אפשרלת ב׳ - במו שחב"מ רהלה״מ מפרשים: "שיקה האדם׳ את ה׳ יתברך
 לעד שלא ישלב עלד לעייז זה״.

 לפי הפשט איך לבל עלרך להפש דבר זה אזנל האחים הי.לת לגס ילס9 אינל
 יכלל לדעת זאת.

 לפי אפשרות ב׳ , יתבך למצוא סמך לשלב זה מך הפסוק ״ויאמר יהודה
 מה נאמר לאדוני מה נדבר ומה נצטדק, האלוקים מצא את עוך עבדיך...״.(מד,טז)

 לפירשרש״י: "ילדעיס אבל שלא סרהינו (בעניך הגביע), אבל מאת המקום
 נהיתה להביא לנו זאת. מצא בעל חלב מקלם לגבלת שטר חלבל״. לבדרך חדרש
 בימז להסביר - יהלדה רלעה ללמר שאבל ;האחים) רעינל את עדותו של הקב״ה,

 אך כגראה עדייז לא הגעכל לדרגה זל של תשלבה, שהרי אנל מקבלים מהקב׳׳ה
 עלנש על שהיה. ילס9 כמלבז ילדע שזהל נסילז שהלא מנסה אלתם לאיז זה

 עלבש מהקב״ה. לבאמת הקב״ה מלכ7 להעיד להם, לכך ילדע ילס9 שגס את
 השלב הזה קבל ל האהים.

 ה. "וידוי". שני שלביס אגל מלעאיס בלידלי:
 א. רמב״ס פרק ב׳ ה״ב: ״וצריך להתוודות בשפתיו״.

 ב. רמב״ם פרק ב׳ ה״ג: "לזנריך לפרלט החטא״.
 ובאמת אנו מוצאים אצל אחי יוסף את שני עניני הוידוי:

 בשפתיו - ״ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו״
 ו 1
 אמירר< בפה לדלי

 פירוט - ״אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשל בחתחננל
 אלינו ולא שמענו, על בך באה אלינו הצרה הזאת״.

 לכאורה היה מספיק שהכתוב יכתוב ״ויאמרו איש... אבל אשמים אנחנו
 על אחינו״. לצורך מה באה התוספת "אשר ראינו וגו״? אלא זהו הפירוט.

 עד כא7 אבל מוצאים הקבלה ביך חזרתם בתשובה של אחי יוסף לדרכו
 של הרמב״ם בתשובה. אך .אם נתבונך היסב, בראה מתי ילס9 מתגלה אל

 האחים? רק אחרי שיהודה אלמד לל ״לעתה ישב נא עבדך תחת•הנער עבד
 לאדגי לגל׳ ;מד,לב) לזה בדללק מה שהרמב״ס אלמד בפרק ב׳ ה״»׳• "א7זו
 היא תשלבה גמלרה זה שבא לידל דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשות! לפלרש

 ללא עשה מפבי התשלבה".
 יוסף רצה שהאחים יחזרל בתשלבה גמלרה לדק אחרי שיהודה הגיע למעב
 הקודם (הפרדת אה מהמשפחה) ובבל זאת הוא אינו ^רדת^•'ומובך לחיות עבד

 במקום בנימיך. אז יוסף לא יבול יותר להתאפק ונגלה לאחיו.


