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פתח דבר
"ובשנה השביעית שבת שבתון יהי' לארץ שבת לה'" )ויקרא כ"ה ד'( אנו 
נמצאים בשנה מיוחדת שנת השמיטה. וידוע שהתוכן של מצות שמיטה הוא, 
שנה שבה מתפנים מעבודת האדמה ומקדישים את הזמן לעבודת ה' בלימוד 

התורה ובקיום המצוות.

–"שתהי' כל השנה הבטלה  שבת לה'  וכמו שפירש הספורנו על הפסוק 
מעבודת האדמה מוכנת לעבודתו כמו שכיון בשבת בראשית באמרו שבת לה' 
אלהיך", "שגם עובדי אדמה כאשר ישבתו בשנה ההיא יתעוררו לדרוש את 

ה'".

ואף שקיום מצות שמיטה בפועל ממש בביטול עבודת האדמה אינו אלא 
בארץ ישראל, מ"מ, תוכן ענין השמיטה ברוחניות, ההוספה בלימוד התורה, 

שייך בכל מקום, גם בחוץ לארץ.

וכפי שעורר כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שבשנת השמיטה ינצלו את הזמן 
הרבי  שביאר  וכפי  אהל.  יושבי  והן  עסק  בעלי  הן  התורה,  בלימוד  להוספה 
וירא כ' מרחשוון( בשנת תשמ"ז שהיתה שנת השמיטה.  בהתוועדות )ש"פ 
"ענינה של שנת השמיטה – "שבת שבתון יהי' לארץ שבת לה", "שגם עובדי 
האדמה כאשר ישבתו בשנה ההיא יתעוררו לדרוש את ה'", היינו שגם אלו 
שאינם "יושבי אוהל", אלא עיקר עסקם בעבודת האדמה, "שש שנים תזרע 
פנויים מעבודת  הנה בשנה השביעית, שבה  ושש שנים תזמור כרמך"  שדך 

האדמה, יכולים וצריכים להקדיש את כל זמנם ללימוד התורה.

ומובן שאופן העבודה בלימוד התורה צריך להיות בדוגמת אופן הפעולה 
מרץ  יגיעה,  מתוך   – שלפנ"ז  השנים  ששת  כל  במשך  כו'  וזריעה  בחרישה 

וחיות כו', אלא שהיגיעה היא בחרישה וזריעה ברוחניות.

ב"ה
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יש  כן  כמו  למטה  שיש  כמו  כו',  וזורע  חורש  מלאכות  ש"ל"ט  כידוע 
למעלה", חרישה, הו"ע עבודת התפילה, "כמו חרישה שמרככין ארעא כדי 
שתצמיח הזרעים, פי' להתגבר על חפציו ותשוקתו בעניני עוה"ז . . ולשבור 
לבבו בשביל חפצו ולדבקה בה' אלקים, ומה שיחרוש גופו ביותר וישבר בענין 
זה, כן מצמיח יותר כו'", ע"י קיום המצוות, כמ"ש "זרעו לכם לצדקה", "כמו 

עד"מ הזורע שמצמיח פירות תבואתו בתוספ' ברכה כו'".

ויש להוסיף בזה:

גם העבודה ד"שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך" היא–ע"פ 
היתר התורה, ולא עוד אלא שחדורה באמונה בבחי' אלוקות שלמעלה מהטבע, 
" מאמין בחי העולמים וזורע". ואעפ"כ בשנת השמיטה נדרשת ממנו העבודה 
נעלית יותר באין ערוך, למעלה ממציאות העולם לגמרי, דהיינו לשנות את 

טבעו ורגילותו, אע"פ שמדובר אודות טבע ורגילות שע"פ היתר התורה.

עיקר עסקם  אוהל, שגם במשך שש שנים  ליושבי  בנוגע  גם  מובן  ומזה 
בלימוד התורה–שבבוא שנת השמיטה צריכים להוסיף בלימוד התורה ביתר 
דקדושה".  ורגילות  טבע  ורגילותם,  טבעם  את  לשנות  עוז,  וביתר  שאת 

)התוועדיות תשמ"ז חלק א' עמוד 499(

מובן שבשנה שמקדישים הזמן להוספה בלימוד התורה, מתוסף חידושים 
בתורה על ידי הלומדי תורה הן היושבי אהל והן הבעלי עסק.

ויתירה מזה חייב לחדש  ושייך לחדש בתורה  יכול  ידוע שכל אחד  והנה 
בתורה ועד שזה נוגע לשלימות נשמתו.

וכמו שכתוב בתניא באגרת הקודש סימן כ"ו "וכל איש ישראל יוכל לגלות 
תעלומות חכמה )לגלות( ולחדש שכל חדש הן בהלכות הן באגדות הן בנגלה 
הן בנסתר כפי בחי' שרש נשמתו ומחוייב בדבר להשלים נשמתו בהעלאת כל 

הניצוצות שנפלו לחלקה ולגורלה כנודע".

על פי זה שכל אחד שייך לחדש בתורה עידד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש 
והדפסת  שבכתיבת  הסביר  והרבי  תורה.  חידושי  וידפיס  יכתוב  אחד  שכל 
חידושי תורה יש תועלת כפולה א( שזה מביא תועלת להרבים שלומדים את 
תועלת  מביא  גם  וזה  ב(  ויאדיר".  תורה  ל"יגדיל  מביא  וזה  תורה  החידושי 
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שלו  החידוש  להסביר  הכותב  שצריך  החידוש  כתיבת  ידי  על  כי  להכותב, 
לזולת, מתוספת הבנה ועומק אצל הלומד.

ברוך ה' העיר בופולו היא עיר מלאה חכמים וסופרים. בעזרת ה' אספנו 
ותלמידי  תורה,  בני  מהרבנים,  בבופולו  קדושה  מהקהילה  תורה  חידושי 
הישיבות, בכל חלקי התורה, פשוטו של מקרא, גמרא, הלכה וחסידות. כמה 
מהחידושים הם על מסכת מגילה שנלמד לאחרונה על ידי רבים מבני ישראל. 

החידושים נכתבו בלשון הקדש וגם באנגלית לתועלת הרבים.

תודתנו נתונה להרבנים ותלמידי הישיבות, יושבי אהל ובעלי עסק שטרחו 
להת'  נתינת  מיוחדת  תודה  ולהאדירה.  תורה  להגדיל  חידושיהם  את  וכתבו 

שלום דובער שיחי' גורארי' על השתתפותו בעריכת הקונטרס.

יתווסף  זה  בהחידושים שבקונטרס  הלימוד  ה' מתוך  תקוותינו שבעזרת 
עוד חידושי תורה, ונוכל להדפיס עוד קונטרסים וחידושים.

של  בתורתו  שיתגלה  כפי  שבתורה  האמיתי  להחידוש  שנזכה  רצון  ויהי 
משיח, "תורה חדשה מאתי תצא" )ישעי' נ"א ד'( ושנזכה בקרוב ממש ל"יום 

שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים" )תמיד ז' ד'(.

להערות והארות על תוכן קובץ זה נא לשלוח ל
BUFTorahChidush@gmail.com

המערכת
יו"ד שבט, תהא שנת פלאות בכל
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יסוד סברת פלוגתת יעקב 
אבינו ולוי ב"למה תתראו"

הרב אברהם מאיר שומאן

ידוע מה שכתב רש"י )שמות ב' א'( שיוכבד "נולדה בבואה למצרים בין 
החומות". וידוע הקושיא דבבראשית פרק מ"א פסוק ב' כתוב "וליוסף ילד 
שני בנים בטרם תבא שנת הרעב" וכתב רש"י על אתר "מכאן שאסור לאדם 
ב'  שחלף  אחר  למצרים  בנ"י  דבאו  מכיון  וא"כ  רעבון".  בשני  מטתו  לשמש 
מ"ה  )פרק  רעב"  שנים  חמש  עוד  "כי  יוסף  שאמר  כמו  הרעב  משני  שנים 
פסוק י"א( היינו דכבר עברו ב' שנים משבע שני הרעב נמצא שאשתו של לוי 

נתעברה בשנת רעבון, האיך שמש לוי מטתו בשנת רעבון?

ויש כמה תירוצים ומהם דכיון דסבר בית הלל והלכה כמותם דלקיים מצות 
פרי' ורבי' צריכים בן ובת וללוי עדיין לא נולדה בת רק ג' בנים גרשון קהת 
ומררי לא חל עליו האיסור לשמש מטתו בשנת רעבון. דהאיסור אינו חל רק 

על מי שכבר קיים המצוה דפרי' ורבי' היינו שכבר נולדו לו בן ובת.

 פשוטו
ש>ל מקרא
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ויש עוד כמה וכמה תירוצים.

ואולי יש לומר ע"פ מה שכתב רש"י על הפסוק "ויאמר יעקב לבניו למה 
תתראו" )בראשית פרק מ"ב פסוק א'( למה תראו עצמכם בפני בני ישמעאל 
ובני עשו כאלו אתם שבעים כי באותה שעה עדיין היה להם תבואה. ועפ"ז י"ל 
דלוי סבר דמכיון דעדיין היה לפני יעקב תבואה אע"פ שבכל סביבותיהם היה 

שנת רעבון לא חל עליו האיסור לשמש מטתו.

ויש לעיין במה נחלקו יעקב אבינו ולוי ואחיו, ומהי סברת ויסוד מחלוקתם?

ואולי יש להסביר ובהקדם מעשה הידוע שקרה בהחתונה הגדולה בזלאבין 
מבארדיטשוב.  יצחק  לוי  הרב  של  נכד  עם  הזקן  אדמו"ר  נכד  כשהתחתן 
כבודו  מצד  תחלה  יכנס  שהאחר  רצה  א'  כל  בפתח  ליכנס  שניהם  שכשרצו 
דחבירו. לבסוף טען רב לוי יצחק להמחותן נלך ביחד לתוך הקיר, "דורך דער 
וואנט". ואדמו"ר הזקן טען וענה לא, אלא נלך ביחד תוך הפתח אלא שהפתח 

ייעשה רחב יותר לסבול את שנינו בבת אחת.

וידוע הסבר ויסוד שינוי דיעותיהם ושיטותיהם דהרב ר' לוי יצחק דרכו 
בקדש היה למעלה מן הטבע ולא לחשוב העולם הזה והנהגת הטבע למציאות 
שמכיוון  היה  בקדש  דרכו  הזקן  אדמו"ר  אולם  כל.  מכל  לבטלו  אלא  כלל 
דהכוונה העליונה היא דירה בתחתונים, צריכים לא לבטל את הטבע ומציאות 

העולם אלא לגלות בהטבע הלמעלה מן הטבע.

סבר  אבינו  דיעקב  ולוי.  אבינו  יעקב  פלוגתת  סברת  עד"ז  י"ל  ועפ"ז 
ואשר  לגמרי.  מציאות  לבטל  ולא  בטבע  להיות  בתחתונים  דירה  שצריכים 
על כן טען יעקב "למה תתראו" אע"פ שעדיין היה להם תבואה וזהו על דרך 

שיטת אדמו"ר הזקן.

משא"כ לוי סבר שצריכים להיות למעלה מן הטבע לגמרי ולא לחשוב כלל 
בגדרי טבע העולם, ולכן לא חשש להראות עצמם שבעים אע"פ שסביבותיהם 
היה רעב. וגם סבר לוי לשיטתיה שמכיון שהיה להם תבואה לא חל עליו איסור 

לשמש מטתו בשנת רעבון.

וענין זה ש'לוי הוא למעלה מן הטבע מתבטא בכמה ענינים המיוחדים אצל 
לוי ושבט לוי.

א( הקב"ה נתן לו שמו וכמ"ש )בראשית כ"ט ל"ד( "על כן קרא שמו לוי" 
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ומפרש רש"י בכולם כתיב ותקרא וזה כתב בו קרא ויש מדרש אגדה באלה 
הדברים רבה ששלח הקב"ה גבריאל והביאו לפניו וקרא לו שם זה.

ב( במצרים לא היה שבט לוי תחת ממשלת ועבדות פרעה וגלות מצרים, 
וקיים העבדות על ידי יגיעה בתורה למעלה מן הטבע לגמרי.

ג( ועד"ז בעבודת ה' דשבט לוי הי' למעלה מן הטבע דלא היה להם חלק 
בארץ אלא ה' הוא נחלתם. וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל פרק 

י"ג הלכה י"ג:

"ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו מפני שהובדל 
לרבים  הצדיקים  ומשפטיו  הישרים  דרכיו  ולהורות  לשרתו  ה'  את  לעבוד 
שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, לפיכך הובדלו מדרכי העולם 
לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן אלא 
הם חיל השם שנאמר ברך ה' חילו והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך 

ונחלתך".
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"העוד אבי חי"
הת' שמואל גורארי'

בלקוטי שיחות חלק טו פ' ויגש שיחה א' מסביר הרבי את השאלה ששאל 
יוסף ''העוד אבי חי'' ע''פ פשוטו של מקרא, ונקודת הענין שמסביר שם הרבי, 
ליוסף  אמר  שיהודה  חי,  עדיין  שאביו  ידע  שיוסף  משמע  הפרשה  שמתוכן 
שיעקב לא רוצה שבנימין ילך למצרים, ועד כדי כך ד''כראותו כי אין הנער 
ומת'' )מד,כב(, אלא ש''העוד אבי חי'' זהו תמיה קיימת, שהוא תמה שלאחרי 
כל כך שנים שאביו חשב שהוא מת ''ועל המת נגזרה גזירה שישתכח מן הלב 
ולא על החי", א''כ יעקב סבל הרבה עגמת נפש )ועד כדי סכנת נפשות ולכן 
הוצטרך להיות הענין "דמהרו ועלו את אבי"( ואעפ''כ הוא עדיין חי! וזה היה 
התמיה שלו, דמכיון "שאני יוסף" ואני עדיין חי, ואבי חושב שאני מת "העוד 

אבי חי!" זהו תמיה ופלא איך הוא עדיין חי.

הנה לפי המבואר בהשיחה, יש לעיין מהו כוונת המשך הפסוק ''ולא יכלו 
אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו'', דבשלמא אם מפרשים שזהו שאלה, מובן 
אבל אם מפרשים שזהו תמיה, מה הם  עניה,  זה שהפסוק כותב הלשון של 

צריכים לענות לו? הוא תמה ומתפלא לעצמו!

ואולי י''ל בשתי אופנים:

א( ה"לא יכלו אחיו לענות אותו" לא מוסב על "העוד אבי חי", אלא על 
זה שאמר יוסף "אני יוסף", ומדוייק גם בלשון הכתוב "כי נבהלו מפניו"-מפני 
יוסף, שהוא גילה להם שהוא יוסף, ולא היו יכולים לענות אותו, על זה שאמר 

שהוא יוסף, אבל לא על זה שהוא תמה "העוד אבי חי".

ב( ה"לא יכלו אחיו לענות אותו" מוסב גם על "העוד אבי חי", דגם שהוא 
תמיה, מצינו בדרך בני אדם, שכשאחד מתפלא מאיזה דבר שקרה, הגם שיודע 
שזה קרה, והוא מתפלא ותומה האם זה באמת קרה? חבירו משיב לו לוודא 
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הדבר אכן, זה באמת קרה, עד''ז כאן זה ש"לא יכלו לענות" הם לא היו יכולים 
לוודא הדבר ולומר אכן אבינו עדיין חי.
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הערות על מסכת מגילה
הרב אליעזר מרקוס

ב. מתני' – "מגלה נקראת" – יש לעיין בהלשון 'נקראת' שהיא לכ' דלא 
לקמן  הוא  )וכן  'קורין'  הוה,  בלשון  שונים  שתמיד  משניות  דכמה  כלישנא 
רשות  בגדר  היא  הכניסה  יום  דתקנת  רש"י  ולפי'   – קורין"(  "אין  ב,'  בפרק 
להקדים קריאתה לפני יד' )עיין לשונו בד"ה אלא, "אלא שהכפרים נתנו להן 
'קורין' היה משתמע דחייבין לקרות  חכמים רשות להקדים"(, א"ש, דלשון 
דוקא בהנך זמנים הנזכרים לפני יד', ואינו כן דגם בני הכפרים יכולים לקרות 

ביום יד' אם רוצים

-אולם, מלשון הרמב"ם בפרק א', הלכות ד', ו', לא משמע הכי, שכ' שם 
בהל' ד', וז"ל: איזה הוא זמן קריאתה, זמנים הרבה תקנו לה חכמים וכו' – 
מיותר במה שהרמב"ם פתח ההלכה  נראה  כאן  כל האריכות  ריהטא,  ולפום 
בלשון שאלה ותשובה, והיה ליה לכתוב רק דזמנים שונים תקנו חז"ל לקריאת 
המגילה, ואלו הם וכו' – ומזה נראה, לכ', דכוונת הרמב"ם בלשונו כאן הוא 
המצוה,  זמן  עיקר  בגדר  הם  יד'  לפני  החכמים  שתקנו  הזמנים  דגם  להורות 
דזמנים אלו הם  ירצו, אלא  זמן הקריאה אם  בגדר רשות להקדים  רק  ואי"ז 
שהוא  התקנה  בטעם  הרמב"ם  פי'  עפ"י  יתבאר  לזה  )והטעם  מצותה  עיקר 
ו' נמי יש לדייק הכי שכ' שם:  דלא כרש"י, עיין לקמן בדברינו בזה(, ובהל' 

גמרא
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"בני הכפרים שאינם מתקבצים בבתי כנסיות אלא בשני וחמישי תקנו להם 
שיהיו מקדימין וקוראים ביום הכניסה וכו'" – ופשטות לשון הרמב"ם )"תקנו 
להם שיהו מקדימין וקוראים ביום הכניסה"( משמע דזהו עיקר דינה של בני 
הכפרים לקרות המגילה דוקא ביום הכניסה, והוא תקנה גמורה בזמן המצוה 

לדידהו

יש  מ"מ  הקילו",  "חכמים  במ"ש  הכי  לא משמע  הגמ'  הן אמת, שלשון 
לדחות דכל זה היתה לפי הס"ד שם בגמ', אבל השתא דילפינן מקרא למסקנת 
הגמ', י"ל דאין זה רק בגדר קולא, אלא תקנה גמורה בזמן המצוה כדי לוודת 
שכולם יקיימו המצוה כראוי – ועכ"פ, לפי פי' זה בדעת הרמב"ם שוב הדרא 

קושיא לדוכתיה, אמאי שנה התנא כאן בלשון "נקראת" ולא בלשון "קורין"

וראיתי בריטב"א שעמד ע"ז, והקשה מלישנא דמתני' בברכות דאיתא שם 
לגבי קריאת שמע ל' 'קורין', ותירץ דגבי שמע שהוא חיוב קריאה על כאו"א, 
דאין דין שומע כעונה לגבי שמע כידוע מהירושלמי ברכות, שנה בלשון קורין 
להורות שהוא חיוב בפועל על כל יחיד ואין שייך לצאת ידי חיובו ע"י שמיעה 
מאחר, משא"כ לגבי מגילה דשפיר יכול לצאת ע"י שמיעה מאחר שנה התנא 
בלשון נפעל, נקראת'–ואין כוונת הריטב"א דקיום מצות מגילה הוא בשמיעה, 
דזה אינו כמבואר בראשונים, אלא, דכיון דהמעשה מצוה הוא ע"י שמיעה, לכן 
תנא נקראת להורות שמעשה המצוה יכול להיות גם בשמיעה לאפוקי ק"ש 
שגם עצם המעשה מצוה היא רק בקריאה – ועכ"פ, לפי ביאור זה ניחא נמי 

לדעת הרמב"ם אמאי שנה התנא בלשון 'נקראת'.

מבואר  הר"מ  בלשון  הערה:  עוד  נעיר  הרמב"ם,  בשיטת  דברנו  ומדי 
רש"י  כמש"כ  בשבילם  קולא  בגדר  אינה  הכניסה  ליום  להקדים  דהתקנה 
 " ו':  בהל'  לשונו  דזה  להעיירות,  ליסע  בשבוע  פעמים  ב'  יטרחו  שלא  כדי 
בני הכפרים שאינם מתקבצים בבתי כנסיות אלא בשני ובחמישי תקנו להם 
שיהו מקדימין וקוראים ביום הכניסה וכו'" הרי מבואר דלהר"מ בני הכפרים 
לאפשר  הוא  תקנה  הך  יסוד  וכל  בהעיירות,  ולא  בהכפרים  קורין  אופן  בכל 
וחמישי(  )חוץ משני  אינם  ימות השבוע  ברבים, דבשאר  קיום מצות מגילה 
שכולם  אלו  בימים  דוקא  המגילה  לקרות  תקנו  ולכן  לביהכ"נ,  מתקבצים 
מתקבצים לביהכ"נ, ולביאור זה של הרמב"ם מובן היטב אמאי בעינן הקריאה 
בכפרים דוקא בעשרה דהא כל יסוד הך תקנה היא גופא שיהא קריאת מגילה 
בעשרה, דאל"ה הא יכולים לקרות ביחיד בזמן יד' כמו כל העיירות, וממילא, 



קובץ חידושי תורה 16

היכא שבלא"ה אינו קורא בעשרה הדרא דינא לקרות ביד', משא"כ לרש"י, 
הטעם דאין יכול לקרות ביחיד קודם יד' הוא דאין שום חיוב כל עיקר בקריאת 
ורשות  הקדמה  אפשרות  רק  היא  התקנה  גדר  דכאמור,  יד',  קודם  המגילה 
כדי להקל עליהם אבל מעולם לא תקנו זמנים אלו בתורת עיקר זמן מצותה 
של מגילה כמו שמשמע בל' הרמב"ם, וע"כ אין קורין קודם יד' בפחות מי' 

דבכה"ג לא הקילו חז"ל לקרות המגילה קודם יד'.

רש"י ד"ה לא פחות – "לא פחות מי"א ולא יותר מט"ו" – וצ"ב מה בא 
רש"י להוסיף בזה יותר ממה שכבר מבואר בלשון המשנה, דזהו פשטות לשון 
המשנה ד'לא פחות ולא יותר' קאי על הזמנים של יא', יב' וכו' – ויתכן לומר, 
לו אפשרות  יהיה  ולא  בדרך  דמי שהולך  סימן תרפח'  במחבר  מבואר  דהנה 
החדש,  מתחלת  י"ד  לפני  לקרותה  צריך  בי"ד  כתקנה  מגילה  מצות  לקיים 
ובאחרונים שם )עיין מג"א( מבואר דצריך לקרותה בעשרה, הגם דאינו זמן 
המצוה, משום פרסומי ניסא – ויש לעיין בגדר הך תקנה אם הוא רק בתורת 
זכר בעלמא למצות מגילה או דהוא באמת קיום כל דהו במצות קריאת מגילה 
אפי' לפני זמנו, ולכאורה, יש להביא סמך לסברא זו שהוא קיום בעצם המצוה 
מהראשונים המובאים בטור דס"ל דבזמן הזה דאין לנו דין של הקדמת קריאה 
בדרך  להולך  המגילה  קריאת  של  הלכה  הך  נוהג  דאינו  הדין  הוא  יד'  קודם 
– ולכאורה, אם נימא דגדר הך תקנה הוא רק בתורת זכר בעלמא להמצוה, 
אמאי אינו נוהג גם בזמן הזה, הא אין שום זיקה בין ב' הדינים של הקדמת 
קריאה לכפרים לדין קריאה ליוצא בדרך שיהו תלויים זב"ז – וע"כ צ"ל להנך 
ראשונים דס"ל דקריאה ליוצא בדרך גם היא נכללת באותה תקנה של הקדמת 
קריאה לכפרים, ותרוייהו המה קיום בעיקר מצות קריאת מגילה – ולפי זה 
י"ל, דרש"י פליג על הך סברא וס"ל דקריאה ליוצא לדרך הוא רק בגדר זכר 
הימים  דרק  פירש על לשון המשנה  וע"כ  קיום מצוה,  בו שום  ואין  בעלמא 
לאפוקי מהנך  וכוונתו  מגילה,  זמן מצות  בעיקר תקנת  נכללים  ואילך  מי"א 

שיטות דס"ל דגם קודם יא' שייך קיום בעיקר מצות קריאת מגילה

מתכנסין  שהכפרים  כניסה  יום  "שהוא   – שהכפרים  אלא  ד"ה  רש"י 
לעיירות למשפט לפי שבתי דינין יושבין בעיירות בשני וחמישי כתקנת עזרא" 
ולהתפלל  בתורה  לקרות  לעיירות  דמתכנסין  הטעם  כ'  ראשונים  ובשאר   –
בציבור כתקנת עזרא שקורין בתורה בשני וחמישי, ובגמ' ב"ק דף פב' מבואר 
דעזרא תקן שיהו דיינים יושבים בשני וחמישי מהאי טעמא גופא דאתו למיקרי 
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בסיפרא, והוא מבואר כפי' הראשונים לכ' דעיקר הטעם שבאים לעיירות הוא 
משום קריאת התורה, וא"כ, פי' רש"י כאן צ"ב אמאי לא פי' כשאר הראשונים 
גופא  שהיא  התורה  קריאת  משום  וחמישי  בשני  לעיירות  באים  שהכפרים 
בדעת  ונראה פשוט   – הימים  באותם  הדיינים  עזרא שישבו  לתקנת  הסיבה 
רש"י שס"ל דמשום קריאת התורה לא היו באים להעיירות משום דליכא שום 
חיוב עלייהו לבוא אל העיירות לשמוע קריאת התורה דהוא חובת הציבור ולא 
חובת היחיד )ודלא כשיטתו הידועה של הגר"ח, דפשטות לשונות הראשונים 
הסיבה  וע"כ,  הרמב"ן(,  בשם  ר"ן  עיין  כוותיה,  דלא  מבואר  מסכתין  בסוף 
היחידה שבני הכפרים יבואו להעיירות הוא משום הדיינים שיושבים במשפט 
דלכ'  טעמא,  מהאי  צ"ע  הוא  הראשונים  שאר  פי'  ובאמת,   – הימים  באותן 
ליכא שום חיובא להתפלל בציבור )פי' הר"ח( או לשמוע קריאת התורה אם 

אינם בתוך ד' מילין לכפר שלהם

באו"ד – "וצריכין שיקראנה להם א' מבני העיר" – ומבואר דא' מבני העיר 
שזמנו הוא יד' קורא בשביל בני הכפרים שזמנם הוא קודם לכן, והאחרונים 
העירו בזה דהלא הבן עיר אינו בר חיובא בהך קריאה כיון דזמנו הוא רק ביד' 
והוא קורא לפני זה לבני הכפרים והאיך הוא מוציא בני הכפרים במצוה שהוא 
עצמו אינו חייב בה – והטורי אבן ורעק"א כ' בדעת רש"י דמיירי שהבן כפר 
אומר מלה במלה אחרי הבעל קורא – אמנם גם זה קשה שהרי בעינן קריאה 
ברוך  )הגהות  ג"כ  הכתב  מתוך  קורא  כפר  שהבן  דמיירי  וע"כ  הכתב,  מתוך 
טעם על הטורי אבן(, והוא פי' דחוק לכ' בדעת רש"י – ולכ', היה אפשר לומר 
דאע"ג שהבן עיר זמנו הוא ביד' וזמן הבני הכפרים הוא קודם לכן, אפ"ה, עדיין 
נחשב לבר חיובא כלפי קריאת הבני כפרים כיון דמה שזמנם הוא קודם יד' אין 
זה משום חילוק בעצם חלות חיובם רק משום קולא שנתנו להם חכמים כמ"ש 
רש"י דיש להם רשות לקרות קודם יד', אבל אי"ז זמן מחודש בזמן המצוה, 
וזמן המצוה גם לבני הכפרים הוא ביד' רק דהחכמים נתנו להם רשות להקדים 
אם ירצו, ושפיר מצי הבן עיר לקרות בשביל בני הכפרים כיון דביסוד חיובם 
זמנם שוה, והוא רק היתר קריאה לקרות לפני זה – וראיתי יש שמעוררים 
ע"ז מהלכה מפורשת שבן כרך אינו יכול להוציא בן עיר ולהיפך, הרי דמבואר 
מזה דחלוק זמן בהקריאה משוי ליה לאינו בר חיובא כלפי האחר–אמנם לדידי 
והך  הנ"ל  דירושלמי  דינא  לגמרי  הם  דחלוקים  כלל,  השגה  בזה  דאין  נראה 
דרש"י הכא, דבבני הכרכים ובני העיירות התם הרי זמנם חלוקים מצד עצם 
התקנה דמעיקרא, דהחכמים תקנו שבני הכרכים יקראו בט"ו כיון שהנס היה 



קובץ חידושי תורה 18

זמן  עיקר  זהו  אלא  היום,  בזה  קריאה  היתר  סתם  זה  ואין  יום,  באותו  להם 
מצותן, וע"כ, הבן כרך נחשב לאינו בר חיובא כלפי הבן עיר כיון שזמן מצותו 
חלוק מזמן הבן עיר, משא"כ בני הכפרים, הרי לדעת רש"י כבר ביארנו שזמנו 
רשות  להם  נתנו  שחז"ל  ורק  הרמב"ם,  כשיטת  ודלא  בי"ד,  נמי  הוא  בעצם 
להקדים קריאתה, אבל אין בזה שינוי בעצם זמן מצותן, ודו"ק – ולתוספת 
ביאור יש לציין ספיקא דהרעק"א בסימן רסז' שהסתפק אם מי שעדיין לא 
קיבל עליו שבת יכול לקדש בשביל מי שכבר קיבל שבת, והביא מהירושלמי 
משא"כ  חיובא  לידי  עצמו  להביא  בידו  שאין  במי  מיירי  דשם  וחילק  הנ"ל 
בקידוש דיכול לקבל שבת על עצמו, הרי מבואר בדבריו דפשיטא ליה רק דמי 
שזמן חיובו חלוק בעצם מהשני אינו נחשב לבר חיובא כלפי האחר, משא"כ 
אם בעצם השני שייך לחיוב הראשון יתכן דשפיר יכול להוציאו הגם דבפועל 

עדיין לא מטא זמן חיובו.

רש"י ד"ה חל ארבעה עשר – "וא"ת יאחרו המוקפין עד אחר שבת, הוה 
ליה טז' ואמר קרא ולא יעבור" – ומשמע מל' רש"י הכא דהאיסור ד'לא יעבור' 
נאמר רק על קריאת טז' שאינו זמן קריאה לשום אדם, אבל לבני עיירות שאין 
מי  וראיתי  יעבור',  ד'לא  איסור  נאמר  לא  בזה  בט"ו,  לקרות  חומה  מוקפין 
שהעיר בזה מל' הר"ן על הבבא דמתני' של "חל להיות אחר השבת", שפירש 
ולכ'  יעבור',  'לא  של  האיסור  מפני  ט"ו  שהוא  שני  ביום  לקרות  דא"א  שם 
לרש"י א"א לומר הך טעמא, וא"כ צ"ב לרש"י בהך בבא של חל להיות אחר 
השבת אמאי מקדימין העיירות ליום הכניסה ואין מאחרין הקריאה ליום שני 
שהוא ט"ו – )ואף שאין הדיוק מוכרח כ"כ בדעת רש"י,( ואולי י"ל הסברא 
בזה עפ"י מה שביארנו לעיל דטפי עדיף להקדים הקריאה ליום שאינו מעיקרי 
הזמנים של תקנת הקריאה )כמו יא', יב' וכו'( מלאחרו ליום ט"ו שהוא עיקר 
זמן הקריאה למוקפין דבזה הוי כהפקעה על זמן עיקר הקריאה לבני הפרזין 
שזמנם ביד', משא"כ, אם מקדימין לימים שלפני י"ד אין זה הפקעה מעיקר 
זמנה דכבר ביארנו שזמנים אלו הם רק בגדר תקנת רשות להקדים הקריאה 
בהם ונכללים המה בתקנת זמן י"ד. ואין להקשות ע"ז מהא דאיתא במתני' 
דאם חל י"ד בערב שבת דמוקפות חומה קורין בו ביום, והרי התם בני מוקפות 
חומה קורין ביום אחר מעיקרי זמני מגילה, דהתם הרי הוא זמן מגילה לרוב 
העולם כמו שביאר הר"ן על המשנה ואין זה נחשב כהפקעה על זמן קריאת 

המגילה כיון דרוב העולם גופא קורין בזה היום.
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גמ' – "והתנן אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו אא"כ גדול ממנו בחכמה 
שב"ד  במה  הוא  הקושיא  שעיקר  משמע  הגמ'  קושיית  ומלשון   – ובמנין" 
האחרון שתיקן ההיתר להקדים הקריאה אינה גדולה בחכמה ובמנין מאנשי 
כנסת הגדולה שתיקנו מצות הפורים, וכפשוטו הוא מדוייק כשיטת הרמב"ם 
בריש פ"ב מהל' ממרים שמבואר דאפי' היכא שפשט המנהג או תקנה בכל 
וזהו  ובמנין,  בחכמה  מהראשון  גדול  הם  אם  לעקרו  השני  ב"ד  יכול  ישראל 
מה שהניחה הגמ' קושייתה על הא דלא היה הב"ד השני גדול מהראשון, הגם 
דתקנת פורים נתפשטה בכל ישראל, אמנם, לדעת הראב"ד והרמ"ך שם דפליגי 
על הרמב"ם וס"ל דאם פשטה התקנה בכל ישראל אפי' אם הב"ד השני גדול 
מהראשון אינם יכולים לעקור התקנה, לשון הגמ' צ"ב לכאורה, דאין זה תלוי 
במה שהב"ד האחרון אינה גדולה מהראשון דאפי' בלא"ה אינם יכולים לעקור 
תקנת ב"ד הראשון כיון דכבר פשטה התקנה בכל ישראל, וא"כ, אמאי תלה 
הגמ' קושייתה בהך הלכה? ויתכן לומר בביאור דעת הראב"ד דס"ל דהא דאין 
ב"ד השני יכול לבטל תקנת ב"ד הראשון היכא שכבר נתפשטה בכל ישראל 
היינו משום הך דין גופא של "אא"כ גדול ממנו בחכמה ובמנין", והביאור בזה 
הוא שהיכא שנתפשטה בכל ישראל נעשה הך תקנה בעצם כמנין וחכמה שאין 
למעלה הימנו דאז נעשה הב"ד הראשון כהנציגים של כל ישראל, וכמו שביאר 
זקני הגר"מ הלוי לגבי קידוש החודש ע"י הסנהדרין הגדול, וממילא שפיר הק' 

הגמ' מכח הך הלכה של "אא"כ גדול ממנו בחכמה ובמנין".

שם – "אין ב"ד יכול לבטל וכו'" – לכ' יש לעיין במאי שני הא מהא דקיי"ל 
האחרונים  אחרי  אזלינן  דתמיד  לכאורה  מבואר  דשם  כבתרא  הלכתא  בכ"מ 
כיון דחזו טעמייהו דהראשונים ומיאנו ביה, וע"כ היה להו טעם לזה לחלוק 
על הראשונים – ונראה פשוט, דהכלל דהלכתא כבתרא מיירי ביחידים דבזה 
יש לומר דיחיד הבא לחלוק על מי שקדמו ע"כ יש לו סברא נצחת לזה, אבל 
בב"ד שהוא ציבור של חכמים, בזה אמרינן דכח הרבים של הראשונים גדולה 
סברת  ראו  שלא  לתלות  אין  חכמים  של  דבסנהדרין  אחריהם,  שבאו  מאלו 
האחרונים, אלא להיפך שהאחרונים לא ירדו לדעתן של הראשונים, וזהו גופא 
קיום המסורה של התורה של בעל פה, דאל"ה יבאו כל קלי הדעת בגאותם 

וסכלותם ויבטלו דברי חז"ל הקדושים כאשר עינינו רואים היום, רח"ל.

רש"י ד"ה מכדי – "מדהקילו חכמים על הכפרים להקדים, ע"כ אנכנה"ג 
הוא  ההקדמה  ההיתר  אם  דממנ"פ,  צ"ב,  והוא   – לקרות"  רשות  נתנו  וכו' 
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מאנשכה"ג מאי תקנו החכמים הבאו אחריהם ואיזה קולא נתנו לבני הכפרים 
שלא היתה נכללת מכבר בתקנת אנשכנה"ג, דמל' רש"י מבואר דב' תקנות 
נראה  בזה  והביאור   – וצ"ע  המשנה,  קולא מחכמי  ועוד  – מאנשכנה"ג  היו 
דאנשכנה"ג נתנו רק רשות לקרות כמש"כ רש"י אבל לא היה בזה תורת תקנה 
להציבור שיכולים לקרות קודם י"ד רק דנתנו רשות לאיזה יחיד שהיה לו צורך 
ותקנו  אתו  וחכמי המשנה  וכיו"ב,  בשיירא  שיוצא  מי  כמו  י"ד  לפני  לקרות 
נ"מ בזה,  ויתכן דאיכא  י"ד  בתורת תקנה גמורה שבני הכפרים יקראו קודם 
דאחרי תקנת חכמי המשנה נעשה קריאת בני הכפרים כדין דרבנן גמור ולא, 
ואם ספק לו אם יצא המצוה בהקריאה שלפני י"ד היה צריך לחזור ולקרות 
להשיטות דבמגילה חייב לחזור ולקרות מספק, משא"כ לפני התקנה הקריאה 
לפני י"ד לאיזה יחיד לכאורה היה רק בגדר היתר בעלמא אשר במקום ספק 
יהיה דינו דאין צריך לחזור ולקרות. ועוד יש לומר בזה דאיכא נ"מ במי שרצה 
להוציא חבירו בקריאה שלפני י"ד דלפני התקנה י"ל דאין שום א' נחשב לבר 
חיובא כלפי האחר כיון דלא היה לקריאה זו שום חלות תקנה או חיוב שנאמר 
דא' שמחיוב בה יכול להוציא השני, משא"כ לאחר תקנת חכמי המשנה י"ל 
דהשתא נעשה לתקנה גמורה וע"כ יכול לא' להוציא חבירו. ובעיקר ד' הגמ' 
לכ' משמע יותר כפי' הר"מ שס"ל דימים שלפני י"ד נתקנו כעיקר זמן קריאה 
לבני הכפרים ולא רק בתורת רשות להקדים דמהגמ' מבואר שתקנת ההקדמה 
היה נחשב כעקירה לתקנת אנשכנה"ג אם ב"ד שני היו מחדשים הך תקנה, 
ולרש"י, הרי עיקר התקנה עדיין במקומה עומדת דהחכמים רק נתנו רשות 
נראה  מ"מ  מוכרח,  זה  דאין  ואף   – זמן המצוה  עצם  שינו  לא  אבל  להקדים 

דלהרמב"ם קושיית הגמ' אתי יותר כפשוטו.

רש"י ד"ה זמן קהלה לכל היא – "הכל נקהלו להנקם מאויביהם בין בשושן 
בין בשאר מקומות כמו שכתוב בספר הלכך לא צריך קרא לרבויי שיהא ראוי 
לקריאה דעיקר הנס היה בו" – לכ' הוא צ"ב מה שרש"י מדגיש "בין בשושן 
בין בשאר מקומות", שהוא לכ' ייתור לשון ללא צורך דמאי קמ"ל בזה, ועוד 
צ"ב מה שהדגיש רש"י "כמו שכתוב בספר", שגם הוא לכ' נראה מיותר לגמרי 
– ואשר נראה בזה, דהנה הראשונים הקשו על פי' רש"י במה שכ' שי"ג לא 
רש"י  על  התוס'  קושיית  שהביא  בר"ן  עיין  בו,  היה  הנס  דעיקר  קרא  צריך 
דאין הדבר תלוי במלחמה אלא בנייחא כמבואר בקרא, "כימים אשר נחו בהם 
היהודים", והאיך תלה רש"י קריאת המגילה בשעת המלחמה שבו היה עיקר 
הנס כאשר מבואר בהפסוקים שאין זה עיקר יום זכרון הנס, וביאור קושייתם 
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נראה דאיה"נ שמסברא היה אפשר לומר דיום י"ג איכא ביה חלות יום זכרון 
להנס, אבל השתא שמבואר בקרא דעיקר זכרון הנס הוא ביום י"ד שהוא יום 
נייחא שוב צריכים לריבוי מיוחד מהקרא שגם יום י"ג ראוי לקריאת המגילה, 
דאל"ה א"א להפקיע מדין המפורש בקרא שיום י"ד הוא עיקר היום של זכרון 
הנס – וזהו עיקר הקושיא על רש"י במה שכתב דליום י"ג לא בעינן לריבוי 
כלל כיון דהוא פשוט הכי מסברא, דסוכ"ס כיון שמבואר בהפסוק דיום י"ד 
הוא העיקר שוב א"א לומר דיום י"ג ראוי לקריאה בלי ריבוי מפורש לזה – 
ובזה לכ' סרה קושיית הטורי אבן מעל התוס' שהשיג עליהם באמרו שכש"כ 
הוא דאם זמן נייחא ראוי לקריאה כש"כ זמן מלחמה, די"ל בדעתם דאיה"נ, 
אבל מאחר שהפסוק ריבה להדיא יום י"ד מטעם יום נייחא הויא בזה הפקעה 

על שאר יומי אי לאו ריבוי מויחד לזה מהקרא

ובזה לכ' יש לבאר לשון הרא"ש בהך ענינא שנראית לכ' מוקשה, דהנה, 
בלשון הרא"ש לכאורה מבואר שהקשה עוד קושיא על פי' רש"י מלבד קושיא 
הנ"ל שהקשה הר"ן ושאר ראשונים עליו, שכ' וז"ל: "ולא נהירא דנהי דנקהלו 
בו ביום כיון שקבעו הקריאה בי"ד ובט"ו מנא לן שיכולין לקרות בו, ועוד דלא 
זמן המלחמה גורמת הקריאה אלא זמן המנוחה כדכתיב וכו'" – הרי שהרא"ש 
הק' ב' קושיות על רש"י, א'( דלאו זמן מלחמה גורם, וב'( כיון שחז"ל קבעו 
הקריאה ליום י"ד האיך אנו יכולים לתקן קריאה אחרת ליום י"ג – ולכ', ל' 
הרא"ש צ"ב דב' הקושיות נראים א' שיסוד ב' הקושיות אחד הוא שי"ד הוא 
עיקר זמן הקריאה שהוא שעת הנייחא ולא שעת המלחמה, ואמאי חלקם לב' 
קושיות על רש"י? ונראה בביאור דבריו דתרי הקושיות באמת הם חלוקים א' 
מהשני, דקושיית הרא"ש "מנלן" הוא על עיקר הסברא דרש"י דלא בעינן קרא 
או ריבוי מיוחד לתקן עוד יום קריאה חוץ מהיום שקבעו חז"ל בי"ד, דמנ"ל 
הכי, ועוד הק' על עיקר ההנחה וסברתו של רש"י דשעת מלחמה הוא עיקר 
לקריאת  המחייב  הוא  נייחא  שעת  דאדרבה  הקריאה  למצות  ומחייב  הגורם 
נייחא,  מיום  רש"י  על  הר"ן שהק'  בדעת  לעיל  כמו שביארנו  וזהו  המגילה, 
כוונת קושיית הר"ן הוא כמו מה שהקשה הרא"ש רק דהר"ן כללו  שבאמת 
כולו בחדא קושיא דיום נייחא הוא הגורם כדאיתא בפסוקי המגילה וממילא 
א"א לנו לתקן עוד ימים לקריאה בלי גילוי לזה מהקרא, ודברי הר"ן והרא"ש 

עולים בקנה אחד בקושייתם על פי' רש"י

די"ל  רש"י,  בלשון  לעיל  שהערנו  מה  לפי"ז  לבאר  יש  עכ"פ,  ומיהו,   -
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דכוונת רש"י בכאן הוא לייישב ב' הקושיות, דמה שכתב שכולם נקהלו בין 
בשושן בין בשאר מקומות להנקם מאויביהם, היינו כדי לבאר סברתו אמאי 
ונצחו  בצרה  היו  ישראל  כל  זה  שביום  דכיון  והוא  הנס,  לעיקר  נחשב  י"ג 
אויביהם זה גופא שכולם היו נמצאים באותה צרה ובאותו זמן משוייה ליום 
נס לישראל, לאפוקי יום י"ד שלא היה יום נייחא לכל ישראל ביחד דהרבה 
מקומות נחו רק בט"ו, וא"כ נמצא דחסר קצת בחלות הנס לישראל, שלא היה 
בזה אחידות גמורה ביום הנייחא של י"ד – וזה לכ' בא ליישב קושייתו הב' 
של הרא"ש, ועוד הוסיף רש"י "כמו שכתוב בספר", וזה לכ' מיישב קושייתו 
נמצא  י"ג הוא מפורש בספר  ראשונה של הרא"ש, דמהא שסיפור הנס של 
דלא  לקריאה,  ראוי  יום  שהוא  י"ג  ליום  מיוחד  ריבוי  בגדר  הוא  גופא  דהיא 
לקריאת  שראויים  יומי  לשאר  בהפסוקים  אנשכנה"ג  שמצאו  מרמז  זה  גרע 
המגילה, ונמצא דשפיר יכולים לקרות ביום י"ג ואין זה נחשב כשינוי מהתקנה 
דמעיקרא דגם יום י"ג יש לה סמך מהפסוקים – כן נראה בדעת רש"י, ודו"ק.

ועוד הערה אחת קצרה נציע בדברי הראשונים בזה, דהנה הראשונים הביאו 
מהירושלמי דילפינן י"ג מקו"ח דאם קורין בי"א, בי"ב ובי"ד, כש"כ שי"ג ראוי 
של  קושייתם  דכל  צ"ב,  ולכ'   – בי"ג  כש"כ  קורין  ולאחריו  דלפניו  לקריאה 
הראשונים על רש"י היא דבלי ריבוי לזה אין לילף מסברא לקרות בי"ג, וא"כ 
הוא  דהקו"ח  וצ"ל,  הירושלמי?  של  זה  פי'  על  גם  קושיא  הך  תיקשי  אכתי 
בגדר ריבוי ולימוד מיוחד לזה ואין זה רק סברא בעלמא כמו שהיה נראה לפום 

ריהטא, ודו"ק.

רש"י  בא  מה  צ"ב   – הכפרים"  על  חכמים  "הקילו   – אימתי  ד"ה  רש"י 
 – בביאור קושיית הגמ'  לכ'  נראים כפשוטים  כאן בדבריו אלו שהם  לחדש 
ביטלו  י"ל, דהנה ראיתי מקשים על עיקר הנחת הגמ' כאן דהחכמים  ואולי 
לקולא זו של הקדמת הקריאה מהטעמים שכ' הראשונים, דלכ' אין ב"ד יכול 
לבטל דברי ב"ד חבירו אא"כ גדול ממנו וכו' וכקושיית הגמ' בריש הסוגיא – 
אבל יתכן לומר דרש"י בא ליישב זאת בלשונו כאן, שכוונתו היא דכל זה היתה 
נכללת בעיקר התקנה שאמרו שכל זה הוא רק כשישראל שרויין על אדמתן, 
שמתחלה ידעו האנשכנה"ג דלא יהו בארץ ישראל כל השנים, וכמו דאיתא 
תקנת  מעיקר  חלק  היתה  כ"ז  וא"כ  אנן",  דאחשורוש  עבדי  "אכתי  בערכין, 
כוונת  וזהו  חבירו,  ב"ד  תקנת  ביטול  משום  בזה  ליכא  וממילא  האנשכנה"ג 
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רש"י בכאן במה שפי' על ה'אימתי', 'הקילו חכמים', היינו החכמים שתקנו 
עיקר תקנת הקדמת הקריאה.

ובעיקר שיטת רש"י בסוגיין שפי' דהחשש הוא במה שהכל צופין למקרא 
המגילה ומונין הימים לפסח מהיום שיקראו, תמהו הראשונים דאכתי ליכא 
למיחש להכי כיון דהסעודה עדיין עושים ביום י"ד, וא"כ ליכא למימר שיסברו 
דיום י"ד הוא קודם לכן כיון דשאר מצות הפורים מקיימים בזמנם – ובאמת, 
ל' רש"י הוא ש"הכל צופין למקרא מגילה" ומשמע שהחששא בזה הוא לכל 
כמו  רש"י  סברת  על  תיקשי  ולפי"ז שפיר  הימים,  בחשבון  האנשים שיטעו 
שהקשו הראשונים – אולם, הריטב"א הביא מרש"י בשינוי לשון קצת, שכתב, 
"שרוב המון הם עמי הארץ, מסתכלין ביום שקורין המגילה וכו'", ומשמע מזה 
לכל האנשים כמשמעות לשון רש"י  ולא  רק לעמי הארץ  הוא  שכל החשש 
בפי', וא"כ י"ל, דאם איירינן בעמי הארץ שפיר יש לחשוש שלא ישימו לב 
להא שעושים הסעודה ביום י"ד וימנו רק היום שקורין המגילה ויאכלו חמץ 
בפסח, וכנראה שכן הוא, באמת, כוונת הריטב"א בהוסיפו ביאור זה בפ' רש"י, 
וע"כ לא הק' קושיא זאת על רש"י כמו שאר הראשונים, ורק תמה כל רש"י 

מסוגיא דראש השנה, עיי"ש ודו"ק.

ב: גמ' – "אמר ר' יהודה אימתי מקום שנכנסין בשני וחמישי אבל מקום 
ר"י  מוסיף  מה  צ"ב  ולכ'   – בזמנה"  אותה אלא  קורין  אין  וכו'  נכנסין  שאין 
על מה שכבר שנינו במתני' שהתקנה מסויימת רק להמקומות שנכנסין בשני 
וחמישי – ונראה בזה, דהיה סברא לומר שחז"ל תקנו הך קולא בתורת תקנה 
נכנסים עדיין הותר להם לקרות  וע"כ אפי' במקום שאין  ובלא פלוג  גמורה 
בשני וחמישי מכיון דחז"ל תקנו זמן מחודש לאלו המקומות – ולזה בא ר"י 
לומר דלא היתה לזה תורת תקנה גמורה להכפרים שנימא בזה לא פלוג, רק 
הכל היה בגדר קולא בעלמא כמש"כ רש"י כמה פעמים בסוגיין, וע"כ ליכא 
למימר בזה לא פלוג, וממילא רק במקום שבאמת נכנסין בשני וחמישי הותר 

להם לקרות קודם י"ד.

רש"י ד"ה מקום שנכנסים – "במקום שב"ד קבוע והכפרים נכנסים שם 
ליום הדין כשיש להם הריב" – וצ"ב מה שרש"י חוזר על דבריו הכא מה שכבר 
נכנסין בשני וחמישי, שלכ' הוא נראה מיותר  פי' בריש סוגיין הטעם אמאי 
לגמרי – ונראה בזה, דרש"י בא לפרש לן לשון הברייתא כשיטתו שהוא דלא 
כמשמעות פשטות הלשון, וכמו שנבאר בהקדם ביאור הרמב"ם במשנה זו – 
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דהנה דעת הרמב"ם בטעם התקנה כבר ביארנו שהוא דלא כרש"י שלהרמב"ם 
התקנה להקדים הקריאה היתה כדי לאפשר שתושבי הכפרים ישמעו קריאת 
המגילה בציבור, דהם נכנסים לביהכנ"ס רק בשני וחמישי, והרמב"ם לשיטתו 
ר' יהודה בהמשנה אחרת מרש"י – עיין בלשונו פרק א' הלכה ח'  פי' דברי 
שכתב: "כפר שאין נכנסין בו בשני וחמישי אין קוראין אותה אלא בארבעה 
אין  וחמישי  בשני  שאפי'  בכפר  דמיירי  ר"י  דברי  פי'  דהרמב"ם  הרי  עשר". 
נכנסין וע"כ אין מרויחין בהקדמת הקריאה לפני י"ד, כיון שטעם התקנה היה 
כל כולו שיהא המגילה נקראת בציבור, ונמצא דלהרמב"ם פירושו של 'מקום 
שנכנסין' הוא בהכפר עצמו, שבכפר שאין נכנסין אפי' בשני וחמישי קורין רק 
בי"ד כעיקר הדין, משא"כ, לרש"י, פירושו של 'מקום שנכנסין' הוא דקאי על 
העיירות שבהן יושבין הב"ד, ופי' דברי ר"י הוא דבעיירות שאין שם ב"ד הדרא 
דינא דקורין רק בי"ד, דשוב ליכא בזה שום קולא לבני הכפרים – ונמצא לפי"ז 
דרש"י מפרש לשון המשנה לכ' בע"א מהרמב"ם, ומובן היטב בזה מה דבא 

רש"י לחדש לן הכא בפי' דברי ר"י אמאי לא אמרי' בזה לא פלוג.

קיי"ל  ולכ'  הרבים  שהם  החכמים  דדעת  יוצא  הגמ'  מסקנת  לפי  ולכ' 
כוותייהו, היא דבטלה תקנה זו של הקדמת הקריאה אחר חורבן הבית וממילא 
ליכא שום אופן שיהא היתר לקרות קודם י"ד – ואולם, הטור בסימן תרפח' 
הביא שיטת הגאונים דהיכא שנפיק בשיירא או בספינה וא"א לו לקרות בי"ד, 
מסקנת  כנגד  שהוא  שנראה  תמוה  לכ'  וזה  י"ג,  או  י"ב  בי"א,  לקרותה  יכול 
הסוגיא דבטלו קריאה זו שלפני י"ד – אמנם, לאחר העיון נראה פשוט דסברת 
הגאונים היא דאיכא חילוק בזה בין יחיד לציבור, דהא דבטלו תקנת ההקדמה 
היה רק לציבור שבזה קיימת כל החששות שכ' הראשונים )סכנה, צרכי העניים 
וכו'( משא"כ למי שקורא בתורת יחיד בזה ליכא למיחש לכל החששות הנ"ל 
י"ד )ואף שגם בכה"ג  ובכה"ג לא בטלו חז"ל ההיתר להקדים הקריאה לפני 
ולא  יחיד  לצורך  נחשב  עדיין  כ"ז  הפוסקים,  כמש"כ  בעשרה  לקרות  צריך 
לצורך ציבור כמו בזמני חז"ל( – ושוב ראיתי להריטב"א בדף ה' שכתב כסברא 
הזאת לחלק בין יחיד לציבור. )ואח"כ ראיתי בהבעל המאור ועוד ראשונים 
שכ' דהגאונים סמכו על שיטת ר"ע בשעת הדחק, ואמנם, עכ"ז, עדיין סברתנו 

אמיתית כמבואר בהריטב"א.(

תמיהה  עוד  לי  נתיישב  הגאונים  בדעת  שביארנו  האלו  הדברים  פי  ועל 
שהיה לי בדברי האחרונים בענין זה, דהנה הרמ"א בסימן תרפח' סעיף ז' כתב 
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על הך הוראה של הגאונים דמ"מ בכה"ג דנזדמן לו מגילה בי"ד דשוב יקראנה 
דזמנה  כיון  בברכה  דיקראנה  כתב  ובט"ז שם  בזמנה,  כיון דקרא אותה שלא 
היא – ולא הבנתי דבריו, דהא סוכ"ס עדיין ספק הוא אם יצא כבר בקריאתו 
של י"ג, והאיך יברך על קריאה כזו שהיא רק מספק? וראיתי בערוך השלחן 
שביאר דכל הך קריאה היא רק בתורת זכר בעלמא דכבר ביטלו חז"ל תקנת 
זו, וע"כ תמה על  זו, והיינו נמי הטעם להא דאין מברכין על קריאה  קריאה 
המג"א שכתב דאין לקרות בכה"ג בפחות מי', דכיון שהוא רק לימוד בעלמא 
אפי' בפחות מי' שפיר דמי – ולדבריו, שפיר מובן אמאי מברך בקריאה של 
י"ד–אולם, מדברי המג"א גופיה וגם מהגר"א נראה מבואר דלא כהבנת הערוך 
השלחן שהרי המג"א כאמור החמיר בזה בפחות מי' ומוכח דס"ל דיש על זה 
ההלכה  לזה  הגאון מקור  וגם ממה שהביא  מגילה,  קריאת  חלות שם מצות 
מד' הירושלמי והבעל המאור שכל החדש כשר לקריאת המגילה, וכדאי ר"ע 
היא  קריאה  דהך  דס"ל  מוכח  מקראי,  זה  ודרשו  הדחק  בשעת  עליו  לסמוך 
באמת קיום בתקנת חז"ל במצות מגילה ולא רק זכר בעלמא, עכ"פ, לשיטה זו 
של הגאונים והבעל המאור, וא"כ הדרא הקושיא לדוכתיה אמאי מברכין על 

קריאת י"ד היכא שכבר קרא בי"ג, דסוכ"ס הרי הוא ספק ברכות לכ'

והנראה מוכרח מזה בהקדם מה שיש להעיר דבתקנת קריאת המגילה נראה 
דתרי קיומים נאמרו ביה א.( הוא עצם מצות הקריאה וזה שייך בין ביחיד בין 
בצבור שבכל אופן מקיים מצות הקריאה ב.( קיום מצות פרסומי ניסא ע"י 
קריאת המגילה, וזה לכתחלה היא רק בציבור אבל גם ביחיד כשקורא בזמנה 
מקיים מצוה זו ע"י קריאתו–ולפי"ז י"ל דגם בעיקר התקנה, תרתי אית ביה 
– אחד הוא הקולא שנתנו חז"ל להכפרים להקדים קריאתם לפני י"ד וקריאה 
זו היא קיום גמור במצות מגילה מאחר שתקנו חז"ל זמן מחודש להך קריאה 
ומברכין עליו והוא תקנה שנתקן בשביל ציבור של אנשים כמו הכפרים ואיכא 
גם בזה קיום ודין של פרסומי ניסא כמו שמבואר ברש"י דף ה' עיי"ש, ובזה 
אמרו בגמ' שנתבטל אחר חורבן הבית מהטעמים שכ' הראשונים, אבל עוד דין 
איכא בהאי תקנתא והוא דגם יחיד שיש לו איזה אונס הותרה לו לקרות לפני 
י"ד שיקיים עכ"פ מצות עצם הקריאה בלי הפרסומי ניסא והוא קולא אחרת 
ממה שנתנו לחכמים להכפרים לקרות לפני י"ד דקולא זו נאמרה רק ליחידים 
שהוצרכו לקרות בתורת יחידים לפני י"ד וקריאה זו אינה קיום גמור במצות 
זמן  כמו  מסויים  זמן  לה  אין  וגם  ניסא  פרסומי  של  קיום  ביה  ולית  מגילה 
הקריאה בשביל הכפרים והוא רק כשאי אפשר לו בלאו הכי, והנ"מ בזה הוא 
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דפשוט הוא לכ' דבן כפר שקרא מגילה לפני י"ד אינו צריך להשתדל לשמוע 
גם בי"ד דהרי כבר יצא מצותו בהקריאה שלפני י"ד, משא"כ מי שקרא לפני 
י"ד בתורת יחיד משום איזה אונס אכתי חייב הוא להשתדל לקרות בי"ד עד 
כמה שאפשר לו – ונמצא דחלוקים הם ביסוד גדרם היתר הקדמת הקריאה 
להכפרים והיתר הקריאה להיחיד, דבהיחיד לא קיים המצוה בשלימות וע"כ 
אפשר  אם  בברכה  בי"ד  לקרות  להשתדל  חייב  וגם  קריאה  בהך  מברך  אינו 
מגילה.וממילא,  במצות  שלם  קיום  דהוא  הכפרים  של  בקריאה  משא"כ  לו, 
לפי"ז מובן היטב אמאי ס"ל להמג"א דאין לברך על קריאה זו וגם אמאי בעינן 
אבל  בזה,  המג"א  על  תמה  והפרמ"ג  עליה,  מברכין  דאין  אף  זו  לקריאה  י' 
לדברינו לכ' יש לומר דמאחר שבאמת הוא מקיים תקנת חז"ל בקריאה זו יש 
יצא  לא  חייב לקרותה בעשרה דאל"ה  וע"כ  קיום מצות קריאת מגילה  בזה 
כמו לגבי קריאת הכפרים דקיי"ל שצריך לקרותה בעשרה, והפרמ"ג כנראה 
נקט כביאור הערוך השלחן ומשו"ה הק' על המג"א אמאי לא יקרא ביחיד כיון 

שבלא"ה אינו מברך על קריאה זו.

ועיין בהגהות מיימוני א', ט' שכתב דהא דאיתמר כל החדש כשר לקריאת 
כתב  י"א  קודם  ואפי'  מגילה,  בידם  שאין  דרכים  להולכי  רק  הוא  המגילה 
ד"נראה לי דיקרא די"א דלא תנן אלא לכפרים משום יום כניסה אבל להולכי 
דרכים שרי וכו'" – ומשמע דגם היתר זה להיחיד לקרות לפני י"ד הוא חלק 
מהתקנה של הכפרים ורק דחלוקים הם בזמנם אבל ביסודם ההיתר א' הוא 
וכמשנ"ת. ובזה שפיר מובן מ"ש הט"ז דיש לברך על קריאת י"ד מכיון דהוא 

זמנה של הקריאה, ומה שקרא לפני י"ד אין בזה סתירה לקריאת י"ד, כנ"ל.

- כתב המחבר בסעיף ח' "בן עיר שהיה בספינה או בדרך ולא היה בידו 
דהיינו  כתב  שם  ובט"ז  בט"ו."  אותה  קורא  בט"ו,  לו  נזדמנה  ואח"כ  מגילה 
ויש   – קריאה  בהך  לברך  דאין  וס"ל  עליו  נחלק  י"ב  בס"ק  והמג"א  בברכה, 
לעיין במאי פליגי, דדעת הט"ז צ"ב דלבן עיר זמנו הוא רק בי"ד לכ', וא"כ 
וכנראה, ס"ל להט"ז דמכיון דיום ט"ו  צ"ב האיך הוא מברך בקריאת ט"ו – 
הוא זמן לקריאת המגילה מצד עיקר תקנת חז"ל, גם למי שאינו בן כרך יכול 
לקרות בברכה דהא סוכ"ס זמן מגילה הוא, ועדיין צ"ע. ושוב ראיתי בביאור 
וכו'', ומשמע דהוא מאותו טעם של  'דכל החדש  הגר"א שציין להירושלמי 
סעיף ז' דיכול לקרות גם בי"א וי"ב, אבל זה צ"ב דהא התם הרי אינו מברך 
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והכא להט"ז הוא מברך ומ"ש – וצ"ל דס"ל כמו שכתבנו דכיון דהוא זמן בעצם 
לקריאת המגילה, צריך לברך על קריאה כזו, משא"כ בקריאת י"א, י"ב וכו'.

גמ' – "ואימא פרזים בארבעה עשר, מוקפים כלל כלל לא" – והוא תמוה 
מאד כמבואר לכל מעיין, דהאיך יעלה על הדעת דליכא חיובא בקריאת המגילה 
לבני המוקפין, וכמו שהגמ' בעצמה פריך ע"ז – ואולם, ההו"א צ"ב. ועיין פני 
היה בשביל  הנס  דעיקר  בריש מכילתין  יהושע שביאר עפ"י סברת הרמב"ן 
הכרכין אבל למוקפין לא היה סכנה כ"כ, עיי"ש. והדברים אינם מובנים לכ', 
דהא גם להרמב"ן אנשי כנסת הגדולה תקנו מצות הפורים לתרוייהו, כרכין 
ומוקפין, והגמ' ע"כ ידעה מזה דהא פריך מנ"ל על הך תקנתא גופא, וא"כ, 
הוא  יהושע דמאחר שידענו שפורים  לכ' סברת הפני  עדיין לא עלה ארוכה 
מצוה לכל ישראל, מאיזה טעם נימא שמצות מגילה היא רק לבני העיירות? 
אמנם, מל' הגמ' לקמן מתבאר שפיר סברת הפני יהושע, דהא איתא בסוף 
הסוגיא "אשכחן עשייה, זכירה מנלן", הרי מבואר מזה שחיוב המגילה חלוק 
זכירה  יסוד חיובה היא מדין  ביסודו משאר מצות הפורים דקריאת המגילה 
ושאר המצות הן מדין עשייה, ובזה מבואר היטב כוונת הפני יהושע, דבודאי 
שהרי  בהן  חייבין  דהכל  להגמ'  פשוט  היה  בעשייה  הן  חיובן  שיסוד  המצות 
הוא יום טוב לכל ישראל על הנס שנעשה בו, והכל חייבין בהודאיה על הנס, 
ואמנם, הספק של הגמ' היא רק על מצות הקריאה שיסוד חיובה היא מדין 
זכירה ובזה שפיר הק' הגמ' דדילמא הך מצוה היא רק לבני העיירות שעיקר 
הנס היה בשבילם וממילא רק הם חייבים בהך זכירה, דבזה איכא סברא לומר 

שהזכירה היא מוגבלת רק לאלו שהיו בסכנה, ודו"ק.
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גזירה דרבה ושואלין ודורשין
הרב אברהם מאיר שומאן

היו  הן  שאף  מגילה  במקרא  חייבות  נשים  ואריב"ל  ע"א:  ד'  דף  מגילה 
באותו הנס. ואמר ריב"ל פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין בענינו של 
יום. מאי אריא פורים אפילו י"ט נמי דתניא משה תיקן להם לישראל שיהו 
יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת,  ודורשין בענינו של  שואלין 
והלכות חג בחג? פורים איצטריכא ליה, מהו דתימא נגזור משום דרבה קמ"ל.

ולכאורה קושית הגמרא היא דמכיון שיש גזרה דרבה כדאיתא בעמוד ב', 
דכולי עלמא מיהא מגילה בשבת לא קרינן, מאי טעמא? אמר רבה הכל חייבין 
בידו  יטלנה  גזירה שמא  מגילה,  במקרא  בקיאין  הכל  ואין  המגילה  בקריאת 
וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנה ד' אמות ברשות הרבים". לפיכך ה"א דגזרינן 
שלא לדרוש בענינו דפורים כשחל בשבת שמא יטלנה וכו' קמ"ל דלא גזרינן 

ושפיר שואלין ודורשין בעניני פורים כשחל בשבת.

ולכאורה תמוה דהא הגמרא אומרת בפירוש בקושיתו מאי קמ"ל ריב"ל 
הרי משה תיקן לישראל וכו'. ואחד מהדוגמאות דכן דורשין הוא הלכות חג 
בחג. ובחג שייך נמי גזירה דרבה כדאיתא בפירוש והיינו טעמא דשופר והיינו 
טעמא דלולב" והרי רואים בפירוש שאעפ"כ לא גזרינן שאלה ודרישה אטו 

חשש העברה וא"כ מאי שאלת הגמרא?

ואולי י"ל ובהקדים דהגזירה דרבה היא רק שיטה א' למה אין קורין מגילה 
בשבת אבל בעמוד ב' התם הגמרא מייתי שיטה נוספת "רב יוסף אמר מפני 
שעיניהן של עניים נשואות במקרא מגילה" ומייתי ברייתא לסייע לשיטתיה 
וא"כ לשיטת רב יוסף האי טעמא לא שייך כלל אצל חג רק לגבי פורים לחוד 

ולפיכך מקשה הגמרא קושייתו.

ועוד י"ל בהקדים קושית הטורי אבן מאי שנא גבי סוכה דאורייתא נשים 
פטורות אפי' מדרבנן כדמוכח בריש פרק קמא דסוכה דף ב' ולא מחייבי להן 
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דאע"ג  מגילה  גבי  ואילו  הילני המלכה  גבי  הנס"  באותו  היו  הן  "אף  מחמת 
חייבות  אפ"כ  נאמרה(  ברוה"ק  )דאסתר  רוה"ק  חיוב  מעיקר  חייבים  דאינן 
מדרבנן מטעם ש"אף הן היו באותו הנס"? וי"ל דודאי דבר שחיובו ברה"ק לא 
דמי לשל תורה לגמרי ולא לשל דבריהם אלא היא מלתא מציעי בין של תורה 
לשל סופרים" ולכן לא שייך לדמות חיוב מן התורה כמו סוכה שנשים פטורות 

אף מדרבנן לחיוב מן רוח הקודש שנשים חייבות מדרבנן.

ודרגא  דרבנן  חיובים  תורה,  של  חיובים  דרגות:  ג'  דיש  מהנ"ל  היוצא 
מציעתא כקריאת המגילה שחיובו ברה"ק.

דחג  ודרישה  שאלה  דשאני  להגמרא  ליה  דפשיטא  דידן  בנדון  י"ל  א"כ 
דחיובו הוא דאורייתא ואע"פ שיש גזירה דרבה שלא ליטול לולב בחג שחל 
להיות בשבת דיש כח ביד חכמים לבטל עשה בשב ואל תעשה. ואעפ"כ לא 

גזרינן אשאלה ודרישה בחג דהרי היא גזירה לגזירה דלא גזרינן.

והה"א של הגמרא לגבי מגילה הוא שחיוב קריאת המגילה הוא מדרבנן 
וגזירת רבה שמא יעבירנה והגזירה שלא לשאול ולדרוש הוא חדא גזירה כיון 
שהכל מדרבנן )התקנה של קריאה וגם הגזירה(. יתרץ הגמרא כדברי הטורי 
אבן דבאמת הרי הם ג' דרגות: תורה, דרבנן, ורוה"ק. ואם כן קריאת המגילה 
שמא  שהגזירה  ונמצא  סופרים,  דברי  כמו  לא  הוא  הקדש  ברוח  שנתקנה 
יעבירנה ושלא לשאול ולדרוש )שמא יעבירנה( הוי ב' גזירות נפרדות וגזירה 

לגזירה לא עבדינן.

עוד אופן לבאר הה"א של הגמרא והמסקנא על פי חקירת הטורי אבן: האם 
לאנשים יש ב' חיובים לשמוע המגילה מרוח הקדש וגם מדרבנן או שחייבים 
רק מדרבנן. ומביא בזה נפק"מ האם אשה יכול להוציא איש את חיובו מדרבנן 

שתלוי בחקירה הנ"ל ובלשונו של הטורי אבן:

"ויש לעיין אי מהני האי טעמא שאף הן היו באותו הנס לחייב נמי לאנשים 
מדרבנן מלבד עיקר חיובן של רוח הקודש, או לא ולא דמי לנשים שאין חיובן 
מעיקר חיוב של רוח הקודש חייבינהו רבנן מהאי טעמא מיהת אבל אנשים 
דבלאו הכי חל עליהם עיקר חיוב של רוח הקודש לא הוסיפו רבנן לחייבינהו 
מהאי טעמא. ונפקא-מינה אם אין כאן אלא אשה היודעת לקרות את המגילה 
ויש כאן איש שאין יודע לקרות המגילה ולא לענות אחריה מה שהיא אומרת, 
כגון שהוא אילם, אם חייב מכל מקום לשמוע ממנה מקרא מגילה. דאי אמרת 
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מלבד חיוב של רוח הקודש חל נמי עליהם מדרבנן כמו אשה–חייב לשמוע 
ממנה כדי לצאת מיהא מחיוב דרבנן, אף-על-גב שאין יוצא על-ידי שמיעה זו 
מעיקר חיוב של רוח הקודש, ואי אמרת דאינו חל עליו חיוב דרבנן אין צריך 
לשמוע מינה כיון שאי אפשר לו לצאת על-ידי שמיעה זו מעיקר חיוב של 

רוח הקודש".

ועל פי זה יש לבאר שהה"א של הגמרא הוא שיש לאנשים חיוב לקרוא 
המגילה מדרבנן מלבד החיוב ברוח הקדש ולכן שפיר שייך הגזירה דרבה וגם 
הגזירה על שאלה ודרישה כיון שיש צד שחיוב קריאת המגילה הוא מדרבנן. 
ומסקנת הגמרא הוא שחיוב קריאת המגילה לאנשים הוא רק ברוח הקדש, 

ואם כן לא שייך לגזור ב' גזירות הגזירה דרבה וגם אשאלה ודרישה.
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התגרות ברשעים
הרב מנחם מענדל גורארי'

בדין התגרות ברשעים מצינו ב' סוגיות בש"ס אחד בברכות דף ז עמוד ב 
ואחד במסכת מגילה דף ו עמוד ב, ובעזרת ה' נעמוד על השינויים שביניהם.

וזה לשון הגמרא במסכת ברכות:

הזה  בעולם  ברשעים  להתגרות  מותר  יוחי  בן  ר"ש  משום  יוחנן  "וא"ר 
שנאמר )משלי כח, ד( עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם.

תניא נמי הכי רבי דוסתאי בר' מתון אומר מותר להתגרות ברשעים בעוה"ז 
שנא' עוזבי תורה יהללו רשע וגו' ואם לחשך אדם לומר והא כתיב )תהלים לז, 
א( אל תתחר במרעים אל תקנא בעושי עולה אמור לו מי שלבו נוקפו אומר כן 
אלא אל תתחר במרעים להיות כמרעים אל תקנא בעושי עולה להיות כעושי 

עולה ואומר )משלי כג, יז( אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה' כל היום

איני והאמר ר' יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו 
שנאמר )תהלים י, ה( יחילו דרכיו בכל עת ולא עוד אלא שזוכה בדין שנאמר 
שנאמר  בצריו  שרואה  אלא  עוד  ולא  מנגדו  משפטיך  מרום  ה(  י,  )תהלים 

)תהלים י, ה( כל צורריו יפיח בהם ?

א( לא קשיא הא במילי דידיה הא במילי דשמיא

ב( ואיבעית אימא הא והא במילי דשמיא ולא קשיא הא ברשע שהשעה 
משחקת לו הא ברשע שאין השעה משחקת לו

ג( ואב"א הא והא ברשע שהשעה משחקת לו ולא קשיא הא בצדיק גמור 
הא בצדיק שאינו גמור דאמר רב הונא מאי דכתיב )חבקוק א, יג( למה תביט 
בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו וכי רשע בולע צדיק והא כתיב )תהלים 
לז, לג( ה' לא יעזבנו בידו וכתיב )משלי יב, כא( לא יאונה לצדיק כל און אלא 

צדיק ממנו בולע צדיק גמור אינו בולע
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ד( ואב"א שעה משחקת לו שאני:

ובמגילה ו ב

ואמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו שנא' 
שנא'  מצליחין  שדרכיו  אלא  עוד  ולא  במרעים  תתחר  אל  א(  לז,  )תהלים 
)תהלים י, ה( יחילו דרכיו בכל עת ולא עוד אלא שזוכה בדין שנאמר מרום 

משפטיך מנגדו ולא עוד אלא שרואה בשונאיו שנאמר כל צורריו יפיח בהם.

איני והאמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יוחי מותר להתגרות ברשעים בעולם 
הזה שנא' )משלי כח, ד( עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם.

ותניא ר' דוסתאי בר מתון אמר מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה ואם 
לחשך אדם לומר אל תתחר במרעים ואל תקנא בעושי עולה מי שלבו נוקפו 
עולה  בעושי  תקנא  ואל  כמרעים  להיות  במרעים  תתחר  אל  אלא  כן  אומר 

להיות כעושי עולה ואומר )משלי כג, יז( אל יקנא לבך בחטאים וגו' ?

א( לא קשיא הא במילי דידיה הא במילי דשמיא

ב( ואיבעית אימא הא והא במילי דידיה ולא קשיא הא בצדיק גמור הא 
תביט  למה  יג(  א,  )חבקוק  דכתיב  מאי  הונא  רב  דאמר  גמור  שאינו  בצדיק 
בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו צדיק ממנו בולע צדיק גמור אינו בולע

ג( ואי בעית אימא שעה משחקת לו שאני:

אימא  בהאיבעית  התירוצים  נקט  בברכות  הגמרא  למה  א(  ביאור  וצריך 
במילי דשמיא ואילו בגמרא מגילה מתרצת בהאיבעית אימא במילי דידי' וכן 

הקשה בהטורי אבן ובכמה מפרשים.

ב( למה בגמרא ברכות מתחיל בהמימרא של רשב"י ואחרי זה מביא דברי 
ר' יצחק, ואילו בגמרא מגילה מביא תחילה המימרא של ר' יצחק ובהמשך 
מביא דברי רשב"י? ואף שהסוגיא בברכות מביא כמה מימרות של רשב"י וכן 
בגמרא מגילה מביא כמה מימרות של ר' יצחק ולכן מתאים לכאורה שהגמרא 
ימשיך בדברי אותו תנא ,זה גופא צריך ביאור למה הגמרא בברכות עוסקת 
בעיקר  עוסקת  מגילה  במסכת  הגמרא  ולמה  רשב"י  של  במימרות  בעיקר 

בדברי ר' יצחק?

מהותו  עם  קשורים  ואמוראים  התנאים  שאמרו  שהמימרות  ידוע  ג( 
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ותכונתו ועבודתו בקדש של ה'מאן דאמר של אותו מימרא. ועל פי זה צריך 
ור'  ברשעים  להתגרות  שמותר  שאמר  לזה  רשב"י  בין  השייכות  מה  ביאור 

יצחק לשיטתו שאסור להתגרות ברשעים?

ד( מהי השייכות בין המימרות של רשב"י ור' יצחק בדין התגרות ברשעים 
להמימרות האחרות בברכות ומגילה בהמשך הסוגיות?

ויש לבאר בדרך אפשר בהקדים החילוק בין ענין מסכת ברכות וענין מסכת 
מגילה על דרך "אוקי באתרא".

התוכן של ברכות הוא שהכל ברשות ה' ועל ידי הברכה ניתן רשות לאדם 
מן  שיהנה  לאדם  לו  "אסור  לה.  ברכות  בגמרא  שכתוב  וכמו  ממנו  ליהנות 
העולם הזה בלא ברכה וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל.. כאילו נהנה 

מקדשי שמים שנאמר לה' הארץ ומלואה".

ומבאר הרבי בזה בלקו"ש חל"ד שופטים שיחה ב' שאין הכוונה בגמרא 
יוצא הדבר מרשות ה' ונשתנה להיות ברשות האדם, אלא  ידי הברכה  שעל 
שעל ידי הברכה נפקע מהם דין קדשי שמים )שאסור בהנאה( ומותר ליהנות 
להאדם  נותנם  שה'  רק  הקב"ה  משל  אלא  משלו  נהנה  הוא  אין  אבל  מהם, 
באופן שיהיו שלו על מנת לאכול וכו' וכמו אדון הנותן מנכסיו לעבדו על מנת 

לאכול או לאבד.

והנה ענין מסכת מגילה קשור עם מגילת אסתר שאסתר מן התורה מניין? 
ואנכי הסתר אסתיר )חולין קל"ט ב'( דהיינו שהמצב בזמן פורים הייתה זמן 
של העלם והסתר על הקב"ה ואפילו הנס של פורים הי' מוסתר בטבע. וזהו 
בכללות המצב בזמן הגלות ש"אותותינו לא ראינו" ונדמה להאדם שהעולם 
מגילה לגלות ההסתר ולראות איך  מתנהג בדרך הטבע, ועבודת האדם הוא 

שבאמת הכל מאת ה'.

במילים אחרות: ההבדל בין ברכות למגילה הוא על דרך ההבדל בין העבודה 
ד"כל מעשיך לשם שמים" ו"כל דרכיך דעהו" שמבואר בחסידות )לקו"ש חלק 
שיש  מרגיש  שהאדם  באופן  הוא  שמים  לשם  מעשיך  ש"כל   )907 עמוד  ג' 
מעשיך מעשים שלו רק שכוונתו לשם שמים על דרך לעבוד ה' בכח אכילה 
ההיא. וזהו על דרך ענין מגילה שיש מילי דידי' וכו', ובלשון החסידות אופן 

העבודה מלמטה למעלה.



קובץ חידושי תורה 34

ואילו העבודה באופן דכל דרכיך דעהו הוא שמלכתחילה לא נרגש ענינו 
של האדם כדבר נפרד מה' והאדם יודע וקשור להקב"ה על ידי דרכיו עצמם, 
דרך  וזהו על  הוא מצווה.  ויום טוב שהאכילה עצמה  דרך אכילה בשבת  על 
ענין ברכות שהכל הוא מילי דשמיא, ובלשון החסידות אופן העבודה מלמעלה 

למטה.

ועל פי הסבר זה בחילוק ענינו של ברכות וענינו של מגילה יכולים להסביר 
בדרך אפשר מה שהגמרא בברכות נקט בעיקר לתרץ במילי דשמיא כיון שכל 
ענין הברכות הוא להורות שהכל הוא באמת מילי דשמיא. ואילו במסכת מגילה 
נקט בעיקר לתרץ במילי דידי', כיון שבזמן של הסתר נרגש שיש מילי דידי' 
והחידוש בגמרא שם שאעפ"כ )לתירוץ אחד( יכול להתגרות ברשעים במילי 
דידי' כיון שעל ידי עבודת האדם יכולים לגלות גם במילי דידי' השייכות לה'.

ועל יסוד זה יש לבאר מה שבגמרא מגילה מתחיל בדברי ר' יצחק שאסור 
הסתר  של  ובמצב  מגילה  ענין  שמצד  כיון  הזה,  בעולם  ברשעים  להתגרות 
להתגרות  יכולים  עבודה  ידי  על  ורק  עם רשעים,  להתגרות  אסור  בפשטות 
גם במילי דידי'. משא"כ במסכת ברכות מתחיל בדברי רשב"י מותר להתגרות 
ברשעים כיון שמצד מילי דשמיא ובאופן שנרגש שהכל מה' מובן בפשטות 

שאין מה לפחד מרשעים.

וזהו גם השייכות לה'מאן דאמר של המימרות:

מלמטה  הגבורות  בקו  שעבודתו  שידוע  אבינו  ליצחק  השייך  יצחק  ר' 
לא  שלכאורה  דבר  מה'מטה  שמתחיל  היינו  בארות  בחפירות  ועסק  למעלה 
קשור לקדושה ועל ידי עבודה וחפירה מגלים גם שם אחדות ה'. ולכן מצד 
דרגתו צריך ליזהר מלהתגרות ברשעים כיון שיש תפיסת מקום להמטה ושייך 

שיפעול על האדם.

וידוע  ניצוץ ממשה רבינו.  כידוע בשם כתבי האריז"ל הוא  רשב"י  ואילו 
דמלכא.  שושבינא  למטה  מלמעלה  השכינה  המשכת  הוא  משה  של  שענינו 
להתגרות  מותר  וממילא  אלקות  הוא  הכל  למטה  ומצד ההסכלות מלמעלה 

ברשעים.

כן מובא בגמרא  זה עם התחלת הסוגיא שם במגילה שלפני  ויש לקשר 
המימרא של ר' יצחק "ואמר רבי יצחק מאי דכתיב )ישעיהו כו, י( יוחן רשע 
בל למד צדק אמר יצחק לפני הקב"ה רבש"ע יוחן עשו".. שמזה רואים מיד 
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הקשר בין ר' יצחק ויצחק אבינו, וגם רואים ענינו של יצחק העלאה מלמטה 
למעלה ועד שהתפלל על עשו יוחן עשו!

ובהמשך הסוגיא שם "ואמר ר' יצחק אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי 
אל תאמן לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי תאמן" שזה גם קשור 

עם אופן העבודה מלמטה למעלה באופן של יגיעה וגבורה.

בן  שמעון  רבי  משום  יוחנן  "וא"ר  רשב"י  בדברי  בברכות  בהסוגיא  וכן 
יוחי כל הקובע מקום לתפלתו אויביו נופלים תחתיו שנאמר )שמואל ב ז, י( 
ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו 
בני עולה לענותו כאשר בראשונה" שזה מתאים לאופן עבודתו של רשב"י 

מלמעלה למטה באופן שהוא מתפלל וממילא אויביו נופלים לפניו.

וממשיך בסוגיא "וא"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי גדולה שמושה של 
תורה יותר מלמודה שנא' )מלכים ב ג, יא( פה אלישע בן שפט אשר יצק מים 
על ידי אליהו למד לא נאמר אלא יצק מלמד שגדולה שמושה יותר מלמודה" 
וזה גם קשור עם אופן העבודה דמלמעלה למטה ובכל דרכיך דעהו שאין הבדל 

בין שימושה ללמודה ועד שגדול שמושה מ'למודה.

יוחנן  .."דא"ר  הציבור  תפילת  מעלת  בגודל  רשב"י  בדברי  ממשיך  ועוד 
משום רבי שמעון בן יוחי מאי דכתיב )תהלים סט, יד( ואני תפלתי לך ה' עת 

רצון אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין"

אבל  צרכיו  למעלה–בקשת  מלמטה  הוא  התפילה  ענין  כלל  בדרך  דהנה 
כשיש תפלת הצבור יש גם ע"ד המעלה של מלמעלה למטה שהרי אין הקב"ה 
ידי  שעל  וההמשכה  ימאס,  ולא  כביר  א-ל  שנאמר  הרבים  בתפילת  מואס 

תפילת הרבים היא )בעיקר( מצד למעלה.

)עיין במאמר עשרה שיושבין תשמ"ב אות ד'(

וכן בהתחלת הסוגיא "מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו מזמור לדוד 
דומה  הדבר  למה  משל  אבישלום  בן  שמעון  ר'  אמר  ליה  מיבעי  לדוד  קינה 
לאדם שיצא עליו שטר חוב קודם שפרעו היה עצב לאחר שפרעו שמח אף כן 
דוד כיון שאמר לו הקב"ה )שמואל ב יב, יא( הנני מקים עליך רעה מביתך היה 
עצב אמר שמא עבד או ממזר הוא דלא חייס עלי כיון דחזא דאבשלום הוא 

שמח משום הכי אמר מזמור"
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והיינו שמצד ההסתכלות ואופן העבודה מלמעלה למטה אין מקום לענין 
של עצבות כיון שהכל הוא משמיא ובכל מצב מגלה הניצוץ הטוב ועד שהוא 

שמח ומזמר ומודה לה' על זה.
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משלוח מנות של רבה ומרי
הנ"ל

במסכת מגילה ז: מביא הגמרא סיפור על המשלוח מנות של האמוראים:

כסא  ומלי  דקשבא  טסקא  מלא  אביי  ביד  מר  בר  למרי  ליה  שדר  "רבה 
ליהוי,  מלכא  חקלאה  אי  מרי  אמר  השתא  אביי  ליה  אמר  דאבשונא.  קמחא 
דיקולא מצואריה לא נחית. הדר שדר ליה איהו מלא טסקא דזנגבילא ומלא 
כסא דפלפלתא אריכא. אמר אביי השתא אמר מר אנא שדרי ליה חוליא ואיהו 

שדר לי חורפא".

ופירוש רש"י:

טסקא - שק מלא תמרים:

מתוק  שלהן  וקמח  כרמל  בעודן  בתנור  החטים  שנתייבשו   - דאבשונא 
לעולם:

א"ל אביי - לרבה:

השתא אמר מרי - עכשיו יאמר מרי עליך:

רגיל  שהיה  הסל   - נחית  לא  מצואריה  דיקולא  ליהוי  מלכא  חקלאה  אי 
להוליך בעודנו בן כפר ומאכיל לבהמתו לא יוריד עתה מראשו כך אתה נעשית 

מלך וראש בפומבדיתא ואינך שולח לו אלא דברים המצויין לכל:

חוליא - מתיקא:

והנה סיפור זה מאד תמוה מהי כוונת הגמרא בסיפור זה ומה רוצה ללמד 
אותנו? מה הייתה כוונתו של רבה בזה ששלח משלוח מנות בכלים פשוטים? 
ומהי משמעות המשל של אביי על רבה שקרא אותו חקלאה וכו'? ולמה רבה 

שלח למרי דברים מתוקים, ומרי שלח בחזרה לרבה דברים חריפים?
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ידוע שתורת הנגלה והנסתר תורה אחת היא ואי אפשר לחלק ביניהם. ועד 
שיש דברים בנגלה שבתורה שאי אפשר להבין בלי חלק הנסתר. 

ואולי יש לבאר סיפור זה בהקדם המסופר בגמרא ברכות ס"א ב' "אמר רבה 
כגון אנא בינוני אמר לי אביי לא שביק מר לכל ברי'" ]אם אתה מן הבינונים 
אין לך צדיק גמור בעולם. רש"י[. וכמבואר בספר ה'תניא פרק א' ופרק י"ג 

שרבה טעה בדרגתו בחשבו שהוא בינוני ובאמת הי' צדיק.

והנה אחד החילוקים בין צדיק לבינוני הוא שצדיק אין לו מלחמה עם הרע 
ובינוני הוא  כיון שאין לו יצר הרע ושום תאווה לדבר שאינו בצד הקדושה, 
עובד ה' בלשון הווה שהוא באמצע המלחמה עם הרע )תניא פרק ט"ו(. בסגנון 
אחר: צדיק עיקר עבודתו הוא לכתחילה בעניני קדושה ואילו הבינוני מתעסק 

ומתלבש בענינים תחתונים ומבררם. 

ועל פי זה אולי יש לבאר מה שאמר אביי על רבה "אי חקלאה מלכא ליהוי, 
דיקולא מצואריה לא נחית". לפי טענתו של אביי, רבה כבר התעלה בדרגתו 
כן למה הוא ממשיך להיות "חקלאה" להתעסק בדברים  ואם  לדרגת צדיק, 
פשוטים ששייך לכאורה למדריגת הבינוני? וזהו דומה לטענתו של אביי "לא 
שביק מר חיי לכל ברי'" שבאמת רבה הוא בדרגת צדיק ואיך מחשיב עצמו 

לבינוני? 

ולבאר סברתו של רבה, יש לבאר על פי המבואר במאמר ד"ה אמר רבא 
מיחייב איניש וכו' )קונטרס פורים תש"ח( מה שנקרא רבה - חקלאה הוא מצד 
התעסקותו בדברים פשוטים וענייני השדה בעבודת הבירורים. וכידוע שרבה 
עסק בתורה תמיד ו"לא פסיק פומי' מגירסא", והי' "יחיד בנגעים ובאהלות" 
)ב"מ פ"ו ב( ובאופן של תלמוד בבלי "במחשכים הושיבני" לימוד מתוך יגיעה 
ושקו"ט ופלפולה של תורה. ואדרבה מצד זה גדלה מעלתו של רבה וכשמו 

"רבה" וכמו עניין יתרון האור מן החשך עיין שם.

ועל פי זה יש לבאר למה באמת שלח רבה המשלוח מנות בכלים פשוטים 
"דיקולא", כיון שאדרבה יש מעלה דווקא בעבודה בעניינים פשוטים. 

ועכשו נבאר בעזרת ה' מה ששלח רבה דברים מתוקים ומרי שלח בחזרה 
דברים חריפים. בהקדם המבואר בתניא פרק כ"ז שיש שני מיני נחת רוח לה', 
א' מעבודת הצדיקים בעבודתם בעניני קדושה, וב' מעבודת הבינונים מבירור 

הרע והמלחמה עם היצר. ובלשונו הקדוש:
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"ושני מיני נחת רוח לפניו ית' למעלה. א' מביטול הס"א לגמרי ואתהפכא 
ממרירו למתקא ומחשוכא לנהורא ע"י הצדיקים. והשנית כד אתכפיא הס"א 
וגבורתה ומגביה עצמה כנשר ומשם מורידה ה' באתערותא  בעודה בתקפה 

דלתתא ע"י הבינונים. 

וז"ש הכתוב ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי מטעמים לשון רבים שני 
בתיקונים.  כדפי'  ישראל  כללות  לבניה  השכינה  מאמר  והוא  רוח  נחת  מיני 
וכמו שבמטעמים גשמיים ד"מ יש שני מיני מעדנים אחד ממאכלים ערבים 
ומתוקני'  מתובלים  שהם  רק  חמוצי'  או  חריפים  מדברים  והשני  ומתוקים. 
למענהו  ה'  פעל  כל  הכתו'  וז"ש  הנפש.  להשיב  מעדנים  שנעשו  עד  היטב 
וגם רשע ליום רעה פי' שישוב מרשעו ויעשה הרע שלו יום ואור למעלה כד 

אתכפיא ס"א ואסתלק יקרא דקב"ה לעילא".

ועל פי זה יש לבאר מה שרבה שלח משלוח מנות מדברים מתוקים, כיון 
טוב  עניני   - מתוקים  בדברים  המתעסק  צדיק  במדריגת  הי'  רבה  שבאמת 
וקדושה. )ועיין בלקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד ש"ב שרבה דרגתו הוא 
,ואולי יש לקשר בין ענין  חסד ושייך למדריגת אברהם שמדתו מדת החסד 
גודל ענותנותו ומתוך הבנה בענין "דירה  חסד ומתיקות( רק שאעפ"כ מצד 
בתחתונים" ועבודת הבירורים, התעסק גם בדברים פשוטים - חקלאה ולכן 

שלח את המשלוח מנות בכלים פשוטים.

ומרי שלח בחזרה לרבה דברים חריפים לרמז על עבודת הבינונים והנחת 
רוח מדברים חריפים. ועיין בחידושי אגדות מהרש"א שמדייק שמרי דווקא 
שלח דברים חריפים כשמו מרי מלשון מרירות. ואולי עיקר עבודתו היתה בקו 

הגבורות ועבודה על דרך עבודת הבינונים. 

ואולי יש לפרש שלא רק ששלח כל אחד דברים המרמזים על דרגתם בפ"ע, 
אלא זה ששלח כל אחד לחבירו הוא לרמז שכל אחד רצה לפעול התכללות 
בחברו. דהיינו שרבה בחי' חסד רצה לפעול על מרי שהגבורה יתכלל בחסד. 

ומרי בחי' גבורה רצה לפעול התכללות ברבה שגם בחסד יהי' גבורה. 

איניש  מיחייב  רבא  "אמר  שם  במגילה  הסוגיא  להמשך  זה  לקשר  ויש 
לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי". וידוע ש"ארור המן" 
מרמז על העבודה בבירור הרע - סור מרע. ו"ברוך מרדכי" מרמז על העבודה 
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בקדושה - עשה טוב. במילים אחרות: קו החסד וקו הגבורה. ו"עד דלא ידע 
בין ארור המן וברוך מרדכי" הוא ענין התכללות חסד וגבורה. 

וגם בהמשך הגמרא שם הוא הסיפור ש"קם רבה שחטי' לר' זירא" ועיין 
בלקוטי לוי יצחק הנ"ל ש"רבה שחטי' לר' זירא" הוא ענין התכללות והמתקת 
גבורה בחסד והוא על דרך ענין עקידת יצחק - גבורה על ידי אברהם - חסד 

עיין שם.
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אגרת בלקוטי לוי יצחק עם 
פענוחים ומ"מ והערות בד"א

- משלוח מנות. רבה ור"ז -
הת' שניאור זלמן גורארי'

המכתב:

ב״ה, אור ליום ה׳ ט׳ אדר שני, התרצ״ב.

באדר שנת תרצ"ב הי' רבינו ואחיו ישראל ארי' ליב בעיר ברלין.

בניי אהוביי מחמדיי ויקיריי שיחיו לאויט״א.

לקיים ומשלוח מנות איש לרעהו )שהמכוון בזה הוא מאב לבנים, שזהו איש 
בזה  לכם  רצוף  פורים(  בכוונת  בפע״ח  כמ״ש  ז״א,  יסוד  ורעהו  אבא,  יסוד 

קונטרס א׳ לשניכם ביחד הגדול והקטן גם יחד, 

ויש להעיר ממחלוקת הפוסקים האם אפשר לצאת מצות משלוח מנות 
הטעם  דאם  מנות,  משלוח  מצות  לתקנת  הטעם  מהו  תלוי  דזה  בספרים, 
הוא משום אהבה ורעות )מנות הלוי(, אז אפשר לקיים המצוה גם בספרים, 
וכ"כ  הדשן  )תרומת  הסעודה  בשביל  אוכל  לו  שיהיה  בכדי  הוא  הטעם  ואם 
גם בלבוש סי' תרצ"ה ס"ד( אז מובן שאינו יכול לקיים המצוה בספרים אבל 
בפשטות אין זה שייך לכאן, כיון דבפשטות אין הכוונה כאן למצות משלוח 

מנות בפועל ממש, דהרי גם תאריך המכתב הוא מט' אדר שני ולא מפורים. 

ולהעיר מהמחלוקת אם שלח משלוח מנות לפני פורים והגיע בפורים אם 
בשבט  ט"ו  גבריאל  נטעי  בספר  וראה  לא,  או  מנות  משלוח  מצות  בזה  יצא 
הפורים  ליום  לכם  שתגיע  "חפצי  לקמן  וראה  בארוכה,  בזה  שדן  ניסן,   -
להסעודה" וראה גם בסוף שכותב "והראוי היה לקיים לשלוח לכם גם מנות 
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קובץ  דתורה")וראה  בשלום  להסתפק  ההכרח  עתה  לעת  ואולם  בגשמיות 
הערות )מאריסטאון( גליון ו' )תשס"ו((.

ימים  דשבעת  המשתה  כי  והקטן,  הגדול  משתווים  אסתר  מגלת  )שבפורים 
כתיב בה למגדול ועד קטן,

אסתר א, ה: "למגדול ועד קטן משתה שבעת ימים בחצר גנת ביתן המלך".

וכן ביקר לבעליהן כתיב למגדול ועד קטן,

אסתר א, כ:"וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן למגדול ועד קטן".

וכן עצם ענין פורים בהשמות הרמוזים בו, הוא התחברות דגדול וקטן גם יחד.

עי' לקוטי לוי יצחק ע' קסז "ג"פ הוי' . . ג"פ אלקים כמספר פורים".

, )כי שמו הוא זעירא, והע׳  וכן רבה שפירושו גדול, ור׳ זירא שפירושו קטן 
נבלע( קטינא חריק שקא,

חריך שקי'  'קטינא  חבריו  בפי  מכונה  הי'  זירא  ר'  ע"א.  מו,  ברכות  ראה 
]'הקטן חרוך השוקיים'[. שרבי זירא היה מופלג בחומרות וסגפנות, והקפיד 

שלא למלא פיו שחוק מחשש קלות ראש.

אכלו סעודת פורים בהדי הדדי, 

מגילה ז, ע"ב: עבדו סעודת פורים בהדי הדדי.

שמהתחברותם יחד, נעשה הת״ך

רבה = 207 + זירא = 218  סה"כ 425 = הת"ך 

וגדול. שוה  כי בפורים מאיר בחי׳ השוה ומשוה קטן   השייך להנס דפורים, 
דוקא, היפך מהמן שאמר וכל זה איננו שוה לי, שלא רצה בבחי׳ שוה,

מרדכי  את  ראה  אני  אשר  עת  בכל  לי  שוה  איננו  זה  "וכל  יג:  ה,  אסתר 
היהודי יושב בשער המלך".

תינוקות,  מלמד  שהי׳  שילת  בר  שמואל  רב  ותיקון,  בירור  בתר  ממנו  ויצא 
התחברות דגדול וקטן.

ועי' בלקוטי לוי יצחק ע' קסז. ראה בסנהדרין צו, ב גי' העין יעקב: מבני 
בניו של המן למדו תורה בבני ברק ומנו רב שמואל בר שילת. וראה בב"ב ד"ח 
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ע"ב )כפי שמציין הלוי"צ שם(: אלו מלמדי תינוקות כגון מאן אמר רב כגון רב 
שמואל בר שילת. וגי' ביל"ש ירמי' נא רמז שלה: מבני בניו של המן מלמדי 

תינוקות בבני ברק. 

 ושילת ר״ת שוית ה׳ לנגדי תמיד. שויתי דוקא, בחי׳ שוה, היפך מהמן שאמר 
איננו שוה לי.

והשרש הוא מרדל״א, שוה ר״ת שאמר והי׳ העולם, כידוע.

ראה פרי עץ חיים שער הזמירות פ"ד בהגהה, וראה בסה"מ תרנ"ז ע' קס 
מציין ל"סי' האריז"ל". 

ידעי, ומתגלה זה ע״י בינה בחי׳ מלפניו,  ולכן הביסום דפוריא הוא עד דלא 
ששם הוא בחי׳ שוה ומשוה, כמ׳׳ש ואל מי תדמיוני ואשוה אל מ״י דוקא.

ישעיהו מ, כה: "ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש".

והמנה השלוח לכם ביחד בזה, הוא בענין מלפניו(.

מלפניו  הב״פ  פורים,  לענין  השייך  ביחוד  מנות  שתי  בה  ויש  מלפניו  בענין 
הכתובים במג״א, 

ב"פ מלפניו - אסתר א, יט: יצא דבר מלכות מלפניו. ד,ח: ולבקד מלפניו 
על עמה.

ויהי׳ זה לכם מנה אחת אפיים.

ל' הפסוק שמואל א א, ה:  ולחנה יתן מנה אחת אפים.

 וכשתדקדקו בה, ותטחנו אותה היטב, אדמה שיונעם לכם.

ההכרח  לע״ע  ואולם  בגשמיות,  מנות  גם  לכם  לשלוח  לקיים  הי׳  והראוי 
להסתפק בשלום דתורה, שמה מסתיימת המגלה ודובר שלום לכל זרעו. חפצי 
שתגיע לכם ליום הפורים להסעודה אי״ה, ומטובכם להשיבני בקבלתה מיד. 
מהיושר הי׳ לשלוח לכם ענינים לפרקים יותר קרובים, ואולם מחמדיי, מלאכת 

ההעתקה קשה עלי מאד, וזה נמשך יותר משני ימים אצלי עד שהעתקתי. 

ויעזרני השי״ת לשנה הבאה לקיים משלוח מנות לכם גם בגשמיות בפועל, 
לשמוח בסעודת פורים בהדי הדדי בכל טוב הגלוי גם לנו סלה. ככר מונח אצלי 
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מענה כתובה על הערותיך הקודמות ורק איזה דבר עוד נצרך לכתוב, כאשר 
הודעתיך מכבר, ותקותי לשלחה באלו הימים אי״ה…

הקונטרס לא הגהתיו, ואפשר יש איזה פליטת הקולמוס ותבינו בעצמכם

בתורת רבינו:

אמר  מנחם[  תורת   - בלה"ק  בקרוב  ]אי"ה  תשל"ד  תשא  ש"פ  בשיחת 
רבינו:

בנוגע להערות על הזוהר מבאר במכתב )לקולוי"צ אגרות דף רס"ז רס"ח( 
הענין המוזכר במגילה למגדול ועד קטן שזהו ענין שהם בשנה שזהו "שאמר 
והי’ העולם" ר"ת שוה, שזהו היפך מה שאמר המן וכל זה אינו שוה לי, וזהו 
לברוך  המן  ארור  בין  ידע  לא  שלכן  השתוות  שענינו  ידע  דלא  בעד  הביאור 
מרדכי, בין הניצוץ קדושה שנמצא בהמן לענין של קדושה עצמה, וזהו הענין 
שמבני בניו של  המן למדו תורה, ומ"מ אומרים "ליהודים - דווקא - היתה 

אורה ושמחה” 

וממשיך בנוגע לרב בר שילת, שהי’ מלמד תינוקות ובו התבטא הענין של 
מגדול ועד קטן, ששילת ר"ת "שויתי ה' לנגדי תמיד" שענינו השתוות שזה 

מורה על אחדות

בחי'  מצד  היא  זו  והשתוות  לאביונים  ומתנות  מנות  משלוח  שבפורים 
עתיק יומין, ששוה ומשוה, ולכן הכל בהשוואה.

וזה בהמשך להמדובר בנוגע למבצע פורים בנוגע למשלוח מנות, ומתנות 
לאביונים, שזה מדגיש ומורה את ענין האחדות 

וענין זה מובא בהוספות של הצ"צ למגילת אסתר שזה מיוסד על מאמרי 
אדמוה"ז, והגם שהצ"צ לא צריך להסכמה, כי זה מאור והמאור הוא כל פעם 

אותו ענין אלא שבא בגוף אחר מתאים לדור ההוא.
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על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון
הת' אברהם אליהו הכהן קליימאן

במה  הגדול:  נחוניא  רבי  את  עקיבא  רבי  "שאל  מגילה1  במס'  איתא  א. 
]באו  דדיקלא,  ארישא  יתיב  סליק  ליה  מחו  וקא  גווזי  אתו  ימים?  הארכת 
משרתיו של רבי נחוניא הגדול והיו מכים את רבי עקיבא, הואיל והשתמע להם 
משאלתו שהוא קץ בחיי רבם, כדי להשתמט מהם, טיפס רבי עקיבא והתיישב 
בראש עץ דקל, ומשם דיבר[ אמר ליה: רבי, אם נאמר כבש, למה נאמר אחד? 
אמר להו צורבא מדרבנן הוא שבקהו, ]כששמע רבי נחוניא הגדול את שאלתו 
של רבי עקיבא מיד פנה למשרתיו ואמר להם תלמיד חכם הוא, ואין לך להזיק 

אותו[ אמר ליה ]רבי נחוניא לרבי עקיבא[ אחד מיוחד שבעדרו"

עקיבא,  רבי  של  הראשונה  שאלתו  על  להשיב  נחוניא  רבי  פנה  כך  אחר 
לסיבת אריכת ימיו:

וותרן בממוני  ולא עמדתי על מדותי  לו מימי לא קבלתי מתנות,  "אמר 
הייתי".

ב. והנה, בפרקי אבות2 שנו: "שבעה דברים בגלם ושבעה בחכם, חכם... 
אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון".

לפי  עליהן  הוא משיב  הרי  יותר,  או  אותו שתי שאלות  פי' שאם שאלו 
הסדר, תחילה על השאלה הראשונה, ואחר כך על השאלה השני'.

וכן מצינו בהקב"ה שאמר לו משה3 "מי אנכי כי אלך אל פרעה" ראשונה, 
"כי אהיה  על הראשונה  והשיבו הקב"ה  ישראל" שניה.  בני  אוציא את  "וכי 

עמך" ועל השני' "בהוציאך את העם וגו'"4.

1.  דף כ"ח ע"א.

2. פ"ה, משנה ז.

3. שמות פ"ג פסוק יא.

4. כן פי' הרע"ב, וראה פי' רש"י שם ד"ה ויאמר כי אהי' "השיבו על ראשון ראשון ועל אחרון 



קובץ חידושי תורה 46

וכמו שמצינו בכמה מקומות שענה "על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון":

בית  את...היש  מי  "בת  שאל5  אליעזר  שרה(  חיי  )בפ'  ורבקה  באליעזר 
אביך לנו ללין"? ורבקה ענתה6 "בת בתואל אנכי וגו'" פי' רש"י7 "השיבתו על 

ראשון ראשון ועל אחרון אחרון"8.

וכן ביעקב ולבן, )בפ' ויצא( לבן שאל9 "למה עשית...ותנהג את בנותך...
למה גנבת את אלה" ויעקב ענה10 "כי יראתי...פן תגזל את בנותיך מעמי" ופי' 

רש"י11 "השיבו על ראשון ראשון".

וביעקב )בפ' וישלח( כששלח לעשו המתנות, אמר להשלוחים שכשעשו 
ישאל אותם12 "למי את...ולמי אלה לפניך" יש להם לענות13 "לעבדך ליעקב 
מנחה הוא שלוחה לאדני לעשו והנה גם הוא אחרינו", ופי' רש"י14 "על ראשון 

ראשון ועל אחרון אחרון".

ג. ולכאו' אינו מובן, למה ר' נחוניא, לא ענה על ראשון ראשון ועל אחרון 
ימים" ענה אחרון "מימי לא קבלתי  אחרון?! שאלה הראשון "במה הארכת 
"אחד  ראשון  ענה  אחד"  נאמר  למה  כבש  נאמר  "אם  האחרון  ועל  מתנות", 

מיוחד שבעדרו".

ואין לתרץ שבדבר תורה צריך להקדים תחילה, ולכן ענה ר' נחוניא ראשון 
השאלה האחרון "אם נאמר כבש למה נאמר אחד", כי ממשיך בגמ' שם: "שאל 
רבי יהושע בן קרחה במה הארכת ימים? אמר לו קצת בחיי, אמר לו: רבי ]איני 

שואלך אלא משום ש[תורה היא, וללמוד אני צריך".

אחרון". 

5. פכ"ד פסוק כג.

6. שם פסוק כד,כה.

7. ד"ה בת בתואל.

8. ראה בפי' הגר"א אבות שם.

9. פל"א פסוק כו, ל.

10. שם פסוק לא.

11. ד"ה כי יראתי.

12. פל"ב, פסוק יח.

13. פסוק י"ט.

14. ד"ה ואמרת ליעקב.
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מובן מזה שהשאלה "במה הארכת ימים" תורה היא, ולא ענה ר' נחוניא על 
השאלה האחרון תחילה כי הוא דבר תורה, כיון שגם שאלה הראשון "תורה 

היא".

ואין לחלק שר' נחוניא ענה על אחרון ראשון, כמו שמצינו לפעמים שהסדר 
הוא ד"במה דסיים פתח".

כיוון שאעפ"כ, הסדר הרגיל הוא–"על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון"15, 
כמו שמצינו בכו"כ שאכן ענה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון כנ"ל )בס"ב(.

ד. והנה אולי אפשר לבאר16, שדווקא כשהשאלות קשורות זו בזו אומרים 
"על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון", כלומר שמצד תוכן השאלות מסתבר 
ולא סתם  כיוון ששניהם בענין אחד,  לענות על השני' רק לאחר הראשונה, 
שתי שאלות זה אחר זה. אבל כשהשאלות אינו קשורות זו בזו אין אומרים 

"על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון".

לדוגמא כמו אצל רבקה שאין לענות על השאלה "היש בית אביך מקום 
ורק  "למי אתה"  קודם  יעקב  אצל  וכמו"כ  את".  מי  "בת  שיודע  לפני  ללין" 

אח"כ "למי אלא לפניך",שזהו הדבר שמסתבר לענות ראשון.

אבל זה לא מתאים בפי' רבינו יונה17 "שאם השאלה הראשונה מתבררת 
בדבר האחרון מבאר אותו תחילה ואחרי כן מבאר הראשון כדי להבין ולברר 
מפני  אחרון  והוא  ראשון  קראו  זה  ועל  השומע.  ביד  הדבר  ותעלה  תשובתו 

שהוא מקדימו והדבר הראשון מתברר בו".

ואם  הבנה,  מצד  הוא  אחרון"  אחרון  ועל  ראשון  "ראשון  הסדר  כלומר, 
צריך  בזו,  זו  לא קשורות  שונות, אע"פ שהם  הם שאלות  והאחרון  הראשון 
לענות כפי הסדר,"ראשון ראשון ועל אחרון אחרון", ורק אם התשובה השני' 

מיתסוף ביאור בשאלה הרשאונה אז מקדים השני'.

לפי"ז מובן שלא רק כשקשורות זו בזו אומרים "ראשון ראשון ועל אחרון 
אחרון", כי יכול להיות )לפי פי' רבינו יונה( שאע"פ שהשאלות הם שונות זו 

מזו גם אומרים "ראשון ראשון ועל אחרון אחרון".

15. ראה גם תו"מ התוועדיות תשמ"ז ח"ב ע' 464. 

16. ראה גם בהערות התמימים ? גי' כג ע' עח.

17. אבות שם.
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ועדיין צ"ע למה ר' נוחניא, לא ענה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון18?

ואבקש מקוראי הגי' להעיר על זה.

18. ואין לתרץ שהי' "הפסק הענין" )"אתו גווזי וקא מחו ליה סליק יתיב ארישא דדיקלא וכו'"( 
ולכן לא ענה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון,אבל לכאו' זה אינו הפסק כ"כ כיוון שהי' עדיין עוסק 
בענין )ע"ד שמצינו בנוגע להלכה שהפסק הוא רק כשמסיח דעתו מזה(. ועוד אין לתרץ שזה פתח 
הדיבור, אבל אעפ"כ אין זה טעם לא להשיב על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון", ועוד מה שפתח 

לכחתחילה הי' "במה הארכת ימים".
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פטר רבן גמליאל עם שבשדות
הרב אברהם מאיר שומאן

במסכת ר"ה דף ל"ה א' בענין שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן. " 
אמר ר' יעקב בר אידי אמר רבי שמעון חסידא לא פטר רבן גמליאל אלא עם 

שבשדות מ"ט משום דאניסי במלאכה אבל בעיר לא".

וצ"ל לכאורה מכיון דעם שבשדות אניסי, בכלל אמרינן ש"אונס רחמנא 
פטרי'" דהיינו שפטורים לגמרי. אבל כאן הכוונה שלא פטר רבן גמליאל אלא 
בביהכנ"ס  תפילתו  כשחוזר  ציבור  שהשליח  כוונתו  לכאורה  שבשדות  עם 
פוטר ע"י תפלתו את החיוב דעם שבשדות. וא"כ צ"ל איך פוטר הש"ץ אותם 

מחיובם בתפילה?

מן הסתם מי שמוציא את חברו מחיוב ברכה או תפלה הוי משום שומע 
כעונה אבל כאן הרי העם נמצאים בשדות ושומע אין כאן וכעונה אין כאן?

לכאורה י"ל דהוא מטעם שליחות שהרי החזן דביהכנ"ס נקרא בשם שליח 
ציבור וכפסק המשנה ברכות פרק ה' "המתפלל וטעה סימן רע לו, ואם שליח 
ציבור הוא סימן רע לשולחיו ששלוחו של אדם כמותו". אבל זה גופא צריך 
ביאור כידוע הכלל שאין שליחות גבי מצוות שבגופו כגון תפילין וכדומה לזה 

שלכאורה תפילה הוי בכלל וא"כ הדרא קושיא לדוכתא.

ואולי אפשר לפרש בהקדם דבגמרא ברכות פרק ד' דף כ"ו עמוד ב איתא 
"איתמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר: תפלות אבות תקנום רבי יהושע בן לוי 
אמר תפלות כנגד תמידין תקנום". ואפשר דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא 

פליגי שהרי בחיוב בתפילה יש ב' דינים:

א( דין וחיוב על היחיד דכל אחד ואחד מחויב בתפילה להקב"ה בכל יום 
כפסק הרמב"ם וכלימוד הגמרא בהתחלת מסכת תענית מהפסוק "ועבדתם 
את ה' אלוקיכם בכל לבבכם" איזו היא עבודה שבלב הוי אומר זו תפילה" ודין 

זה לומדים מהאבות והם תקנוה.
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ב( דין על הציבור וזה לומדין מהתמידין, דתפילות במקום קרבנות תקנום. 
וכמו בעבודת התמידין וקרבנות, הכהנים מוציאים החיוב של הציבור ושל כל 
אחד ואחד מהציבור בהקרבת התמיד בכל יום בביהמ"ק. ע"ד זה ממש השליח 
ציבור פוטר את החיוב של עם שבשדות מכיון דאניסי )דאל"כ חייבים להיות 
בביהכנ"ס בשעת התפילה ע"ד ישראל במעמדם ד"האיך קרבנו של אדם קרב 
והוא אינו עומד על גביו"(. ולעולם הא דפטר רבן גמליאל עם שבשדות ע"י 
השליח צבור את חיובם בתפילה מיירי אך ורק בחיוב הציבור שחל על כל אחד 

מישראל.
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בענין סוכה בעזרה
הת' שניאור זלמן גורארי'

- א -
דעת כ״ק אדמו״ר סוכה בעזרה

סוכה  לעשות  דאסור  דכיון  אדמו״ר: מפלפלין  כ״ק  כתב  קודש19  באגרת 
בעזרה משום לא תטע לך כל עץ איך אכלו הכהנים שיירי המנחות בחה״ס, 

ותירץ דכיון דמשולחן גבוה קזכו הוי אכילת גבוה דפטורה מסוכה.

הוא  תטע  לא  אסור  א(  הקיצור:  יספיק  ולכת״ר  זה,  בדבר  הערות  וכמה 
דוקא בשני תנאים: בנין של עץ וגם של קבע )רמב״ם הלי עכו״ם ספ״ו, ונסמנו 
תנאי  עוד  צ״ל  ה״ט(  פ״א  ביהב״ח  )רמב״ם  הכס״מ  ולפ״ד  בנ״כ(  המקורות 

שלישי: קבוע בבנין.

וא״כ יכול לעשות סוכה בלי תנאים אלו, וגם הסכך ה״ה מקש ועלים ולא 
עץ )יעוין שבת סו, א, והעיר ע״ז באור שמח על הרמב״ם שם(.

הכל  דכתיב  משום  אופן  בכל  ביהמק״ד  בבניני  להוסיף  דאסור  אף  ב( 
בכתב מיד די עלי השכיל–במקום גדר, ועל אכו״כ מצוה, מותר )סוכה נא, ב(, 

ובפרט די״ל דאין הכי נמי ובכתב מיד די גוי היתה ג״כ סוכה.

עפהנ״ל יתפרש הכתוב )נחמי׳ ח, טז( ויעשו להם סכות גו׳ ובחצרות  ג( 
בית האלקים כפשוטו דקאי אעזרה, ואין צריך לדחוק דהיינו הר הבית.

להעיר בערכין )ג, ב( ובתוד״ה ובני )שם( ויעויין בתמיד )כז, א( שכל הכ״ד 
מקומות היו מבחוץ לעזרת ישראל.

אפילו אם נפרש קרא דנחמי׳ בהר הבית עכצ״ל כפי המבואר בהערות  ד( 
הבית  בהר  הבונה  בכס״מ–דגם  שופטים–הובא  פ׳  דספרי  אליבא  הנ״ל  אב 

בל״ת.

ח״ב אגרת קעב. ע׳ ח.   .19
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מ״ש ביל״ש שופטים לא תטע לך עץ אפילו בית אפילו סוכה–ע״פ  ה( 
פי׳ הפשוט לא קאי כלל בסוכת מצוה, אלא בסוכה סתם, ואומר אפילו סוכה 
בניגוד לבית וע״ד מ״ש )בראשית לג, יז( ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות, 

ועוד.

בספרי ס״פ ראה: חה״ס תעשה לך ז׳ ימים להדיוט ומנין אף לגבוה  ו( 
ת״ל כו׳, בספרא ס״פ אמור: יכול תהי׳ חגיגה וסוכה לגבוה ת״ל כו׳ הא כיצד 
חגיגה לגבוה וסוכה להדיוט, ואף לאחר ישוב המפרשים בסתירת שני מאמרים 

הנ״ל בכ״ז עדיין צע״ק.

אכילת שיירי מנחות בעזרה לכאורה ברור דפטור מסוכה, כי זה הכלל  ז( 
וכמו  א(  כז,  )סוכה  השנה  כל  בדירתו  ההנהגה  כעין  בסוכה  זו תשבו  במצוה 
שבכל השנה לא היו הכהנים אוכלים השיריים אלא בעזרה ולא בבית דירתם, 

הרי גם בחה״ס יעשו כך.

)יעויין  התם  בעי  מאי  וחולין  מסוכה  פטורה  ק״ק  אכילת  אם  וא״ת 
בארוכה במל״מ הלי שחיטה פ״ב ה״ג וש״נ( א״כ למה עשו סוכות בחצרות 
בית אלקים )אם נפרש שהוא בעזרה(, ואינה קושיא כלל דמצות סוכה היא 
לא רק באכו״ש20* כי אם על כל עניניו והרי מותר להתעכב בעזרת ישראל 
מ״ח(  )פ״א  בכלים  וכדאיתא  עבודה,  לצורך  שלא  גם  לשם  להכנס  ואפילו 
עזרת ישראל כוי עזרת כהנים מקודשת ממנה שאין ישראל נכנסים לשם אלא 
חיוב  מצינו  באכילה  דגם  זיסקינד  הר״א  הרה״ג  העירני   )* צרכיהם.  בשעת 
סוכה בעזרה, גם ע״פ הנ״ל, והוא באכילת לחמי תודה וכיו״ב דמותרין בכל 

העיר ונאכלין גם בעזרה )שבועות טו, א(. ע״כ.

מובן מזה דעת כ״ק אדמו״ר שאפשר להיות סוכה בעזרה.

20. ולהעיר מהעיטור הלי סוכה שער ב, בביאור מחלוקת התנאים בשיעור סוכה, שב״ה, הסוברים 
ששיעור סוכה אינו אלא כדי ראשו ורובו, וא״צ מקום לשלחנו, הרי זה מפני ש״ישיבה לחודא בעינן 
ובאכילה לא קפיד קרא". וראה האנציקלופדי׳ תלמודית עי טז העי 146 : וצ״ב אם ר״ל שלדעת ב״ה 

אין כלל חיוב אכילה בסוכה.
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- ב -
אין ישיבה בעזרה

הראשונים22 שכתבו  דעת  לפי  בעזרה  סוכה  שייך  איך  לעיין21  יש  ועפ״ז 
שאין המצוה אלא בישיבה )ואינו מברך אלא הבא לשבת בסוכה(, והלא אין 

ישיבה בעזרה אלא למלכי בי״ד23.

- ג–
תירוצים

והנה יש שרוצים לתרץ:

מן  אינה  בעזרה  ישיבה  דאיסור  א24(  טז,  )זבחים  התוסי  מש״כ  לפי  )א( 
התורה )אלא מדרבנן25(, ולפי״ז י״ל דאינו דוחה עשה דסוכה דאורייתא26.

בישיבה  קדשים  בעזרה  לאכול  דמותר  א27(  כה,  )יומא  התוס׳  כתבו  )ב( 

21. ראה בסי הרוקח הלי סוכה סיי רי״ט. ושם )שלא היי בעזרה(: אלא בעזרת נשים וגם חצרות 
היו בירושלים שהבאים לבית האלקים אוכלים שם שלמיהי.

22. ראה באינציקלופדיי תלמודית כרך כ״ו עי יט. עי עד העי 689 ואילך. עי עז ובהערות. וש״נ.

ואולי יש להעיר ע״פ מש״כ בשו״ע אדה״ז )או״ח סיי תרלט סעיף ד(: כיצד מצות ישיבה בסוכה 
שיהיה אוכל ושותה וישן ויטייל )-ברייתא כח, ב. טור ורמ״א ס״א(. וראה בשבילי דוד או״ח סו״ס 

תרלט: וענין טיול המוזכר כאן הוא שישב במנוחה לא כמו טיול בעלמא.

23. יומא דף כ״ה, א. ס״ט, ב. רמב״ם ביה״ב פ״ז ה״ו.

24. ד״ה מיושב.

25. ראה באור זרוע חלק ב סימן רכז. ובמשנה למלך ביה״ב פ״ז ה״ו. עיי״ש שקצת נ״ל להוכיח 
דאיסור זה הוא מנה״ת. ובמעשה רוקח. וכן להרמב״ם בסה״מ. ועייי במנחת חינוך מצוה רנד: וכאן 

מהר״מ והרב המחבר נראה שהוא מן התורה מחמת מורא המקדש.

26. ראה בשו״ת בית יצחק או״ח סיי הי ס״ק י״ח. וראה בקובץ הערות אהלי תורה גליון תתרעז 
עי 12.

27. ד״ה אין ישיבה.
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דהוה לצורך עבודה28 או משום דבאכילת קדשים צ״ל למשחה לגדולה כדרך 
שהמלאכים אוכלים29.

וז״ל:  למלך31  מעשי  בסי  שמבואר  מה  ע״פ  הרמב״ם30(,  )לפי  לומר  ויש 
נראה לי דבר חדש דהא דישיבה אסור בעזרה הוא רק על כסא אבל על קרקע 

העזרה שרי לישב32 . . וכן הא דיושב אוכל היינו ג״כ על הארץ.

אבל נראה דעת כ״ק אדמו״ר–עפמש״כ "דמצות סוכה היא לא רק באכו״ש 
כי אם על כל עניניו והרי מותר להתעכב33 בעזרת ישראל ואפילו להכנס לשם 
ומקיים  ממש,  ישיבה  שא״צ  הסוברים  לפי  עבודה״–הוא  לצורך  שלא  גם 

המצוה בעמידה כמו בישיבה.

אחר  בענין  דלא אפשר  היכא  דכל  תליא  דבהא  א:  כ״ז,  דף  הראב״ד תמיד  פי׳  לפי  28. ולהעיר 
לעשות דבר הצריך בעזרה אלא א״כ בישיבה מותר לעשות לכל אדם כגון פרישת מלואים . . וכן כל 
כיוצא בזה שצריך לעשותו במקום קודש ואי אפשר לעשותו בעמידה אבל כל מה שיוכל לעשות 

בעמידה כגון קריאת המלך ופרשת כה״ג ביוה״כ התם ודאי לא הותר אלא למלכי בית דוד בלבד.

־ובנדו״ד אם סוברים שהמצוה הוא הישיבה–מותר לישב, אבל לפי הסוברים שמקיים המצוה בע
מידה כמו בישיבה–אסור לישב בעזרה.

29. אך ראה במנחת חינוך מצוה רנ״ד: "והר״מ והרב המחבר אין דעתם כן" )שהכהנים מותרים 
לישב בשעת אכילת קדשים(. וראה גם בס׳ מעשי למלך ח״א הל׳ ביה״ב פ״ז ה״ו.

30. כי תירוצים א וב. אינו לפי דעת הרמב״ם–ראה בהערות 6, 10.

31. ח״א הל׳ ביה״ב פ״ז ה״ו. ועיי״ש ראיותיו.

32. אבל ראה בס׳ עזרת כהנים )ח״א דף קכ״ב ע״ד( כתב אף על קרקע העזרה אסור לישב.

33. ראה רא״ש סוכה ד, ב: דהכניסה היא המצוה ולא הישיבה . . ובסוכות תשבו פי׳ תתעכבו כמו 
וישב העם בקדש במדבר כ וכן ופתח אהל מועד תשבו ויקרא ח ולישב בסוכה היינו נמי להתעכב 

בסוכה.
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הערה בענין אי יש חיוב להביא 
מחצית השקל למקדש

הרב ישראל העשיל גרינבערג

א
ספיקת הס' גור ארי' יהודא

תנן בריש שקלים: "באחד באדר משמיעים על השקלים", ובפירוש תקלין 
חדתין כתב: "שיביאו שקליהן לירושלים".

מבואר בדבריו שהחיוב הוא להביא השקלים לירושלים",

ויש להסתפק בכוונתו, אי הכוונה בירושלים דהיינו המקדש או שהכוונה 
שחייב ליתנו להגזבר הנמצא בירושלים.

והנה בס' גור ארי' יהודא )לבן הגר"מ זמבא הי"ד – סי' כ' אות ג'( נסתפק 
אי יש חיוב להביא השקלים למקדש כמו בקרבנות, דאיתא בספרי )פ' נשא( 
דחייב בטיפול הבאתם עד אהל מועד, ובמעילה )יט, א( ברש"י )ד"ה עד כו'( 
כתב: "עד שיביאנו לעזרה", או דאין עליו שום חיוב להביאו למקדש רק שיתן 

לגזבר.

והביא שכן משמע מלשון הרמב"ם "בא' באדר משמיעין על השקלים כדי 

רמב"ם
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שיכין כאו"א מחצית השקל ויהי' עתיד ליתן" ולא הזכיר הבאה לעזרה כלל, 
משמע דסגי במה שעתיד ליתן למי שיגבה ממנו.

על  "משמיעין  שכתב  ב(  כט,  )מגילה  חננאל  מרבינו  שם  הביא  אמנם 
חיוב  שיש  הרי  למקדש",  ויביאהו  שקלו  אדם  כל  שיכין  השקלים  מכריזין 

להביאו למקדש ולא רק להגזבר באיזה מקום שנמצא.

ב
תלוי בגדר מחצית השקל

בשביל  שהוא  השקל,  מחצית  לתת  החיוב  בגדר  תלוי  חקירתו  ולכאורה 
הבאת קרבנות ציבור, דיתכן לבאר החיוב בג' אופנים:

א': חיוב מחצית השקל אינו אלא כמו הכשר מצוה, אבל לא חל על הנתינה 
בכדי שיוכל  הגזבר  ביד  זה העיקר שיהא  דלפי  גדר של הבאת קרבן,  עצמה 

להביא קרבנות ציבור.

של  גדר  ג"כ  הנתינה  על  חל  הקרבנות  להבאת  מכשיר  שהוא  מאחר  ב': 
קרבן, דלפי זה מסתבר שיש חיוב להביאו למקדש כמו כל הקרבנות שמחוייב 

לטפל בו עד שיביאו למקדש שזה מקום של הקרבת הקרבנות.

דמכפר  עצמו  בפי  גדר  הוא  השקל  מחצית  נתינת  עצם  שגם  יתכן  ג': 
קרבן  הגדרים של  הנתינה  על  ברור שחל  זה  דלפי  דמכפרים,  כמו הקרבנות 

שמחוייבים ליטפל בו עד הבאתו למקדש.

נתינת  שעצם  להוכיח  האריך  ה'(  )אות  שם  יהודה  ארי'  גור  בס'  ובאמת 
מחצית השקל היא כפרה.

]וצע"ק למה לא הביא כאן שלכאורה ספיקו תלוי בזה אי הוי כפרה, ראה 
להלן אות [.

וכ"כ הרגוצובי ))צפע"נ השלמה ג, א ואילך, הובא בס' חידושים וביאורים 
בש"ס ח"ב סי' ד'( שמה שפסק הרמב"ם שצריך ליתן בפעם אחת הוא משום 
מהני  לא  ובכפרה  כפרה,  בגדר  והוא  קרבן  דין  יש  השקל  מחצית  שלנתינת 
נתינה לתצאין כמו בגזל הגר בב"ק )קי, א – אף שהרמב"ם השמיט הדין דגזל 

הגר צריך ליתנו בפעם אחת כמו שכבר העירו בזה(.

והנה כ"ק אדמו"ר )שם( חקר אי גדר הכפרה של מחצית השקל הוא בזה 
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נתינה  שעצם  או  לכפרה,  שהם  השנה  במשך  ציבור  קרבנות  נקנים  שמהם 
מחצית השקל הוא ענין של כפרה – קרבן יחיד.

ומבאר שם שזהו מחלוקת בין רש"י והרמב"ם.

ועד"ז יש לומר בנידון דידן, דהשאלה אי צריך להביא למקדש תלוי בספק 
הנ"ל אי הוי גדר כפרה. ונמצא דלשיטת הרמב"ם דעצם הנתימה הוי משום 
כפרה, שפיר מחוייב להביא למקדש מכיון דהוי כפרה כמו כל הקרבנות, ואילו 
יהודא מהרמב"ם שאי"צ להביא  גור ארי'  וזה דלא כדיוק הס'  לרש"י אי"צ. 

למקדש.

]אמנם אין להקשות מה שהרמב"ם סתם ולא הביא דין זה שצריך להביא 
למקדש – שהרי יש כלל שאין הרמב"ם מביא חידושי דינים[.

שוב מצאתי בס' שלמי שמחה )ח"ה סי' מ"ב( שתלה ספיקת הס' גור ארי' 
בגדר  רק  או  כפרה  בגדר  הוא  השקל  מחצית  נתינת  אי  זו  במחלוקת  יהודא 

הכשר, והביא שם מהצפע"נ והדמיון לגזל הגר.

ג
יש לצדד לפי אופן השלישי

אמנם יש מקום לומר שגם לשיטת רש"י שאין כפרה בעצם נתינת המחצית 
השקל, מ"מ יתכן לומר שצריכים לטפל בו עד שיביאו לבית המקדש, מאחר 
שהנתינה מכשיר להבאת הקרבנות שחל על הנתינה הגדר של קרבן אף שאינו 
דהיינו  בו עד שיביאו למקום הקרבת הקרבנות  צריך לטפל  וממילא  מכפר, 

בעזרה.

ולהעיר ממה שביאר הרגוצובי שמה שנשים מחוייבות בבנין המקדש הוא 
נשים  דגם  הקרבנות,  להקרבת  המקדש  שמשתמש  אלו  לענינים  בנוגע  רק 
איתנהו בזה, הרי שאף עשיית המקדש הוא רק הכשר לקרבנות יש בעשיית 
המקדש חלק בקרבנות, ה"ה הכא שאטף שנתינת המחצה"ש הוא רק הכשר 

לקרבנות מ"מ חל על הנתינה גדר של קדשים.

]ויש להעיר שמה שכתב התקלין חדתין שצריך שיביאו לירושלים אי"ז 
מדוייק, שבודאי אין שום מעלה להביאו לירושלים, דממנ"פ אי יש במחצית 
השקל הגדר של כפרה וקרבן צריכך להביאו לבית המקדש, ואם אי"ז נחשב 
ככפרה וקרבן, אזי אין חיוב להביאו לירושלים דוקא, שיכול ליתנו לגזבר בכל 
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מקום שנמצא. וצ"ל בכוונתו שמש"כ "ירושלים" הכוונה למקדש כידוע שגם 
הוא  נמצא  כלל  שבדרך  הגזבר  למקום  שהכוונה  או  ירושלים,  נקרא  מקדש 

בירושלים[.

ד
סתירת כל הנ"ל מרמב"ם מפורש

אמנם עיקר ספיקו של הס' גור ארי' יהודא איני מבין, שהרי כתב הרמב"ם 
הרי  למקדש,  שלוחין  ידי  על  שולחין  שהיו  ה"ד(  פ"ב  שקלים  )הל'  מפורש 
להביא  כהבאת הקרבן שצריך  דלא  וזה  להביא השקלים בעצמו,  חיוב  שאין 

בעצמו למקדש.

כמבואר  הקרבן  בהבאת  לטפל  שחייבין  החיוב  מובן  אינו  לכאורה  דהנה 
הלא  מעה"ק(,  מהל'  פי"ח  )ריש  ברמב"ם  ונפסק  ראה(  ופ'  נשא  )פ  בספרי 
ופשוט  בחטאת  מחוייב  או  קרבן  להביא  נדר  שהלא  להביא  מחוייב  בלא"ה 
שצריך להביאו דבלא"ה יעבור על בל תאחר ולא יתכפר, אלא בע"כ שהכוונה 

שהוא מחוייב לטפל בו בעצמו.

ולפ"ז נלענ"ד ליישב הערת הצ"פ למה כתב הרמב"ם "עד שיביאם" ולא 
אבל  בו,  ולהתכפר  נדרו  לקיים  להקריב  שצריך  דפשוט   – שיקריבם"  "עד 

החיוב לטפל כחיוב נפרד נגמר חיובו בהבאה לבית הבחירה.

)תוספתא  יחזקאל  חזון  בס'  ראיתי  ובעיקר הטעם שצריך לטפל בעצמו 
תמורה פ"ב ה"ז בחידושים( שביאר מפני שהבעלים מחוייבים לעשות סמיכה, 

ולכן בעוף שאין בו סמיכה לא נאמר טעם זה.

אמנם תקשי שאז הי' נגמר החיוב לטפל רק לאחר שעשה סמיכה. ולכן 
נראה לענ"ד שזהו גזיה"כ דצריך לטפל בעצמו.

]מיהו בהערות הרב קאפח מחלק באופן אחר, דבהמה יכולין לפדות ולכן 
צריך  אלא  לירושלים  ולהביא  מע"ש  כמו  לפדות  אפשר  שאי  לחדש  צריך 
היפך מביאור  וזה  לו פדיון פשיטאף,  להביא הבהמה עצמו, אבל עוף שאין 

של החזו"י[.

דלפ"ז גם אם נימא שהרמב"ם ס"ל דנתינת מחצית השקל עצמו הוי גדר 
כפרה )גם בלי הקשר לקרבנות ציבור(, דמ"מ אין חיוב להביא בעצמו, דשפיר 
חלוק מחצית השקל מקרבנות דבקרבנות יש חיוב לטפל בעצמו )או משום 
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דצריך הבעלים לסמוך, או שהוא גזיה"כ(, דכל זה אינו שייך כאן שהרי מפורש 
שגם שליח מהני. 

ונפלאתי על הס' גור ארי' יהודה שרצה לדייק מהרמב"ם שאי"צ להביא 
בעצמו למקדש, הלא מפורש הוא ברמב"ם ששולחין על ידי שליח.

משלש  חוץ  לירושלים  לעלות  לחייב  מקום  בשום  אישטמיט  לא  וגם 
רגלים, ואם הי' חיוב לתת מחצית השקל בחודש אדר נמצא שמחוייב לבוא 

קודם חגה"פ.

וגם מה שדייק מהר"ח יש לבאר שאין כוונתו שהוא בעצמו מביא המחצית 
השקל כ"א שהשליח מביאו עד למקדש.              

ואפשר שספיקו הוא גם על השליח אם מחוייב להביא המחצית השקל 
למקדש או גם לתתו להגזבר באיזה מקום שנמצא.

ולאחרי העיון נראה דגם אם נימא שעצם נתינת המחצית השקל הוא בגדר 
כפרה מ"מ אין חיוב להביאו למקדש לא הוא ולא שלוחו, אלא מספיק לתתו 
להגזבר באיזה מקום שהוא נמצא, דכל הדין שצריך להביא הקרבן להמקדש 
נמצא  במקדש  הוא  הקרבתו  שמקום  כיון  דבקרבן  אחריות,  חיוב  לענין  הוא 
מחצית  אבל  הקרבתו,  למקום  שיביאו  עד  הקרבן  להביא  חיובו  קיים  שלא 
השקל עצמו אינו קרבן והוא רק קדושת דמים, הנה מיד שהוא ביד הגזבר כבר 

הוא בבעלות הקדש דיד גזבר כיד הקדש, שוב אינו חייב באחריותו.

ואין נפק"מ בין אם הוא מביא הקרבן או שהוא על ידי שלוחו, כיון שנמסר 
להביא  שצריכים  ומה  חיובו.  קיים  כבר  הקדש,  כיד  דידו  ע"ז  שאחראי  למי 
שזהו  מפני  היינו  שם,  שהביא  א(  )יט,  במעילה  רש"י  לדברי  למקדש  קרבן 

מקום הקרבת הקרבן.

ובעיקר החיוב לטפל בקרבן עד שמביאו למקדש יש לעיין שהלא במנחות 
)סב, ב( איתא שמשלח קרבנותיו ממדינת הים, ובתוס' שם שקו"ט הלא צריך 
סמיכה בבעלים, ולמה לא הקשו מהדין שצריך לטפל, ודוחק לומר שזה רק 

לכתלחילה ואינו מעכב דסקדשים צ"ל שינה עליו הכתוב.
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ומשמע דליכא חיוב על הבעלים לטפל בעצמו ויכול לשלוח ע"י שליח, 
אלא שחייב באחריות הקרבן עד שיביא השליח למקדש.
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בענין מעלין בקודש ואין מורידין
מאת ר' יעקב לאוב

וכגון  החיים,  בכל  מורידין  ואין  בקודש  מעלין  דין  של  ציורים  הרבה  יש 
וכן  גדול ממנו הקימו,  ומשה שהיה  הדין שבצלאל עשה את המשכן,  מקור 
בסדר הקמתו כגון שהקרשים לאחר האדנים, וגם שמחתות עדת קרח נעשו 
כיפור  ביום  שימש  גדול  שהכהן  שאחרי  במה  שייך  הדין  וכן  למזבח.  ציפוי 
בבגדיו אין מלבישים בהן הדיוט בהם, ובמה שנוהגים להדליק נרות חנוכה כל 

לילה יותר מבלילה הקודם כדעת בית הלל.

להדר  ולא  לילה  כל  אחד  נר  להדליק  אפשר  הדין  שמעיקר  להעיר  יש 
שתי  יש  ולכאורה  בקדושה.  כמורידין  נראה  שזה  עיון  וצריך  שנוהגים,  כמו 
אם  מורידין  אין  בדין  חסרון  נחשב  זה  שאין  זה–או  את  להסביר  אפשרויות 
יש שינוי  רק שייך אם  או שהדין  מוריד,  אינו  גם  אינו מעלה בקדושה אבל 
בין דבר אחד והדברים הבאים אחריו, כגון אם בלילה השני רוצה להוסיף או 
להפחית מספר הנרות שמדליק, והדין שמוסיף ולא מפחית, ולא שייך אם כל 
לילה מדליק אותו המספר של נרות. דרך אגב, מבואר בביאור הלכה שדין זה 
מדאורייתא, אף על פי שמצות נר חנוכה רק מדרבנן. ומאידך, הפרי מגדים 

כתב שיש לומר שהמקור אסמכתא בעלמא ובאמת הדין רק מדרבנן.

הלכה ומנהג
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מכיון שדין זה נוגע להרבה מקרים בחיינו ראוי ללמוד את העניין בעיון רב.

אחרי שרואים שבנר חנוכה אם אינו מעלה בקדושה אבל גם אינו מוריד 
מותר, יש להעיר שבכל הציורים שבגמרא רק מצאנו שהוזכר בראשונים נידון 
ממה  שפשוט  ונראה  מכירה,  אצל  מוריד  אינו  וגם  בקדושה  מעלה  אינו  אם 
שמותר להדליק נר חנוכה אחד כל לילה שלא צריך להעלות בקדושה. במכירה 
במעות  להשתמש  לכתחילה  אסור  המקרים  ברוב  הראשונים  לכל  לכאורה 
ספר  לקנות  כדי  ספר  מוכר  אם  כגון  דומה,  חפץ  לקנות  כדי  אחד  חפץ  של 
אחר. וכן למדו הכסף משנה והשפת אמת, למעט מדעת התוספות יום טוב 
שמותר גם לכתחילה. אבל יש מחלוקת בראשונים אם כבר מכרו את החפץ 
שצריך  אומרים  היש  שדעת  ואפשר  דומה.  חפץ  בדמיו  לקנות  מותר  האם 
לקנות חפץ שעולה בקדושה על קדושת חפץ הראשון היא שיש קפידא שלא 
מורידין בקדושה גם אם התוצאה הסופית היא שאין הורדה מהקדושה שהיתה 
בהתחלה, ולכן במכירה כיון שמכירת החפץ הורידה את קדושת החפץ הראשון 
ויש להעיר  אין מורידין.  בדין של  יש חסרון  כלל  היו קדושות  למעות שלא 

שבמעות שביעית אין התייחסות לדין זה לאסור לקנות בהן חפץ של חולין.

כעת אפשר לעיין במקרה שיש שינוי בדרגה של המצוה בין הדבר הראשון 
ובין הדבר השני. יש שהעירו שלכולי עלמא מותר ליטול לולב ביום ראשון של 
סוכות ולמחרת ליטלו שוב, אע"פ שביום השני הנטילה רק מדרבנן. ואפילו 
מותר ליטול לולב ביום הראשון ואח"כ לתתו לקטן ליטלו, אע"פ שדעת הרבה 
ראשונים כגון רש"י היא שקטן לאו בר קבולי תקנתא דרבנן, אלא רק על אביו 
רמו רבנן חיוב לחנכו. ולענין הנפקא מינה אם גם הקטן חייב כתבו הרמב"ן 
דרבנן.  במצוות  אפילו  חובתן  ידי  אחרים  מוציא  הקטן  שאין  ראשונים  ועוד 

ומשתי ההערות קשה שלכאורה אנו רואים שמורידין בקדושה.

ולענין ההערה הראשונה, שמותר ליטול לולב נטילה של דאורייתא ואחר 
כך נטילה של דרבנן, לכאורה יש לומר שבעצם מעשה המצוה שהוא נטילת 
לולב אין הורדה אע"פ שהוא רק מצוה מדרבנן. ולענין ההערה השניה, שמותר 
קטן שפטור, אפשר  נטילה של  כך  ואחר  דאורייתא  נטילה של  לולב  ליטול 
לומר שקטן עתיד לבוא לידי מצוות כשיגדל, וכמו שכתבו בפרי מגדים ועוד 
אחרונים בטעם שקטן מברך ברכת המצוות ואומר אשר קדשנו במצותיו וצונו 
אע"פ שאין הקטן מצווה, ולכן אם בר חיוב נותן לולבו אח"כ לקטן ליטלו אין 
הורדה בשימוש מכיון שקטן שייך למצוות. )עוד אפשר לומר שמספיק שהאב 
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– ואחרים אם לא שייך באב–מחויב לחנך בנו כדי שהמצוה נחשבת כדין של 
אין מורידין, אולם זה לכאורה תלוי באוקימתא שיש מי שמחויב לחנכו(.

והרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל כתב בתשובה לענין גדול שרוצה להשאיל 
טליתו לקטן, וכן שני אחים שאחד בן י"ג והאחר בן י"ב אם הם רוצים להחליף 
טליתותיהם זה עם זה, שמסתבר שאין להקפיד בזה, לפי שרק החלפה קבועה 
גדול לטלית של קטן חשובה הורדה בקדושה, משא"כ השאלה  מטלית של 
לזמן, דלא גרע מאדם שפושט טליתו ואינו מקיים בה מצוה כלל. וצריך עיון 
אסורה,  קטן  לטלית של  גדול  קבועה מטלית של  הרב שהחלפה  למד  ממה 
כי מאי שנא ממה שלכולי עלמא מותר ליטול לולב ביום ראשון של סוכות 
ולמחרת ליטלו שוב, וממה שלכולי עלמא מותר ליטול לולב ביום הראשון 

ואח"כ לתתו לקטן ליטלו.

אין  של  הדין  לענין  קבע  בדרך  אינה  לולב  שנטילת  סבר  הוא  ולכאורה 
מורידין, וא"כ מה שכתוב במסכת סוכה שמנהג אנשי ירושלים היה להחזיק 
או  ערוך,  ושלחן  וטור  ברמב"ם  נפסק  וכן  היום,  במשך  בידיהם  לולביהם 
שהחזקת הלולב בעלמא במשך היום לא נחשב מעשה מצוה לענין הדין של 
אין מורידין או שמדובר בזמן שאין הבדל בין נטילה דאורייתא ונטילה דרבנן, 
וכגון שלא נטלו ביום השני את הלולב שנטלו ביום הראשון. וצ"ע שלא הוזכר 

תנאי זה.

ולפי דברי הרב יוצא שמותר לבר מצוה שהתחיל להניח תפילין להשאיל 
אותן לקטן שהתחיל להניחן גם כן. אבל זה רק בתנאי שהקטן אינו מניח אותן 
כל היום. אולם לכאורה גם אפשר לומר שאפילו החלפה קבועה מותרת וכפי 

שנאמר, ואם כן יוצא שהקטן יכול להניחן כל היום. והרב לא למד כן.
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בענין רצון לפני הצמצום
ר' משה גאלדשטיין

מבואר בהמשך תרס"ו בענין עצמותו ית' ושהוא הא"ס האמיתי, ופירוש 
אין סוף הוא שלילת כל התוארים, שלילת הגבול, ושלילת הבלי גבול, שלילת 
החיוב ושלילת השלילה. וזה שייך רק בעצמות שמציאותו מעצמותו – הנמצא 
האמיתי שאינו בבחינת מציאות נמצא ולא קדמו ההעדר ח"ו. ואין לומר תואר 
קדום אלא על עצמותו ית' והוא נושא הכל בבחינת יכולת והוא מושלל מהכל.

ולכן אין שייך רצון ממש בעצמותו ח"ו שהוא מהות פרטי כמו החכמה, 
ועצמות מושלל מכל מהות פרטי.

ודלא כמו פירוש המקובלים הראשונים שפירשו את מארז"ל "עד שלא 
נברא העולם הי' הוא ושמו לבד" ש"שמו" הוא רצון )שמו בגימטריא רצון( 
ונותנים לרצון מציאות קדמון כקדמותו, והיינו משום שלדעתם לא הי' זמן 

שלא יהי' רצון.

קדמון  שהוא  רצון  על  לומר  שא"א  הרמ"ק  בשיטת  הולך  רש"ב  והרבי 
כקדמותו, ופירוש "הוא ושמו בלבד" היינו אור אין סוף הכלול בעצמותו. וכפי 
מה שחידש אדמו"ר הזקן בענין בריאת יש מאין שנעשה על ידי אוא"ס בכח 
העצמות, היות שהאור מעין המאור ביכולתו לברוא מצד מקורו, וגם אוא"ס 

חסידות
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יש לו תכונת קדמון וכל המעלות וענינים של עצמות מצד דביקותו במקורו 
עד שא"א לחלק ביניהם.

עוד מבואר בהמשך הנ"ל שגילוי אור אין סוף מעצמות הוא גילוי רצוני 
דהיינו שמצד אחד אינו רצון ממש, ומצד שני אינו מוכרח ח"ו ועכ"פ אינו רצון 
ממש כיון שא"א לומר רצון בעצמות. והיות ואוא"ס הוא מעין המאור דהיינו 

מעין העצמות לכך גם באור אין סוף אינו שייך רצון ממש.

ממש  רצון  שייך  אין  דבאם  נפשך"  מ"מה  ביאור  צריך  הנ"ל  כל  פי  על 
בעצמות וגם לא באור אין סוף, איך עלה ברצונו ענין הצמצום הראשון דהיינו 
סילוק אור אין סוף לצדדים בכדי לאפשר בריאת העולם? ובאם ענין הרצון 
באור אין סוף נפעל על ידי הצמצום, איך שייך לומר שהאור הוא מעין המאור 

דהיינו שהוא פשוט בתכלית כמו המאור ומושלל מכל מהות פרטי?

ויש לבאר על פי המבואר ב'באתי לגני תשכ"ב ובכמה מקומות, שבאור 
יש שתי תכונות הפכיים: מצד אחד הוא רק הארה בלבד ובהסתלקות מקורו 
מתבטל ההארה לגמרי, ומצד שני האור הוא מעין המאור ויש בו כל התכונות 
והמעלות של המאור. והאור מצד עצמו הוא כלום אבל מצד דביקותו במקורו 

הוא כמו המקור ממש.

ועל פי זה יש לבאר, דמה שמבואר בכ"מ שהאור מושלל ממהות פרטי כמו 
רצון וכו' זהו מצד דביקות האור בהמאור. ומה שמבואר שעלה ברצונו דהיינו 
בדרגת אור אין סוף, שכן שייך רצון באור אין סוף, זהו באור מצד עצמו. וזה 
נפעל על ידי הצמצום שהאור כביכול יופרד ממקורו דהיינו שלא ירגיש שהוא 
דבוק ודבר אחד עם מקורו אלא כאילו הוא דבר בפני עצמו ואז שייך בו ענין 

רצון וכו'.

אלא שעדיין צריך ביאור כי באם האור מצד דביקותו במקורו לא שייך ענין 
הרצון איך נתחדש הרצון להפריד את האור באופן שיהי' שייך בו עניין רצון 

וספירות?

ותן לחכם ויחכם עוד.


