פרשה מפורשת

הרב דוד שרעבי

מב וא ר בפ רש ה ה רב ה
דינים שבהם נבדלים
הכהנים משאר העם בגלל
קדושתם ,ושני חלקים יש
ב ה ל כ ו ת ש ל ה כ הנ י ם ,
האחד  -כיצד על הכהן
לנהוג וממה הוא צריך
להימנע ,והשני  -איך כל
העם צריך להתנהג עם
פרשת אמור תשפ“א זמני השבת:
הכהנים ,וכמה דוגמאות:
)פרק כא פסוק ו( קדשים
כניסה 6:43 :צאת 7:58 :ר“ת 8:36 :שקיעה7:24 :
יהיו לאלקיהם ולא יחללו
שם אלקיהם כי את אשי
ה' לחם אלקיהם הם מקריבים והיו קדש ,וכתב רש"י  -בעל כרחם הבית
דין מקדשים אותם בכך ,וכן עוד כתוב )פרק כא פסוק ח( וקדשתו כי את
הי“ו
הר‘
לחם אלקיך הוא מקריב קדש יהיה לך כי קדוש אני ה' מקדשכם ,וביאר
על נישואי הבן בעזה“י
רש"י  -וקידשתו ,על כרחו ,קדוש יהיה לך  -נהוג בו קדושה לפתוח
ראשון בכל דבר ולברך ראשון בסעודה.
רואים שאדם שנמצא בדרגה גבוהה ובשליחות של קדושה ,התורה
נותנת לו מצוות עשה ולא תעשה כיצד הוא צריך לנהוג ,וכיצד צריך
להתנהג אליו ,אין זה משחק נערים או גינונים מיותרים ,אלא חיוב גמור
שמי שאינו מקיימם הוא אחד מהשנים  -או שאינו מן הישוב ,שאינו
יודע איך בני אדם צריכים להתנהג ,הרי בני אדם מבינים שכפי מעלת
האדם כן צריך לנהוג בו כבוד או מורא ,ושלש כתרים הם  -כתר תורה,
כתר כהונה ,וכתר מלכות ,וכל אדם שמתקן את דרכו ועולה במעלות יכול
לזכות לבחינות של כתרים אלה ,ומי שאינו מבין כיצד יש להתנהג לפני
כתר ,אינו מן הישוב ,אינו מכובד בעצמו ועל כן גם אינו יודע לכבד ,כי
איזהו מכובד  -המכבד! אם אינו יודע איך להתנהג לפני כתר ,כיצד יבטא
בשפתיו בנגינה את קדושת כתר יתנו לך! הרי אין לו מושג בזה!
או יכולה להיות עוד סיבה שאינו יודע לכבד את הכתרים ,כי מרגיש
שמעלת עצמו כל כך רמה וגבוהה וכל השאר הוא מסתכל עליהם או
ברכה שמחה פרנסה ונחת באורך ימים ושנים
כשווים אליו ,או כפחותים ממנו ,ואם כן איזה חיוב יש לו לכבד? כך
בזכות זיכוי הרבים
חושב הגאה!
היה פעם בחור שהלך אל אחד מהגדולים ושאלה בפיו ,הרב ,אני מבקש
שהרב יתן לי עצה כיצד להינצל מגאוה!
נכנס איתו הרב לשיחה על הלימודים בישיבה ובתוך השיחה שאל אותו הרב  -האם אתה יודע את הש"ס בעל פה? ענה לו הבחור  -לא ,שאל אותו הרב שוב -
וסדר שלם או נשים או נזיקין האם אתה יודע? ענה לו הבחור  -לא ,שאל אותו הרב  -ומסכת אחת האם אתה יודע? ענה לו הבחור קצת נבוך  -לא! אז שאל
אותו הרב  -נו ,אז על מה יש לך להתגאות?!
התורה מלמדת אותנו שאדם שיש לו כתר של תורה כהונה או מלכות ,צריך להתנהג בצורה מכובדת יותר כי יש לו ציווי לכבד את תורתו או להתנהג במצוות
המייחדות את הכהן ,וכן במלך צדיק וישר! ומלבד זאת גם האדם צריך לכבד את הכתרים ,ולא זו בלבד ,אלא אפילו אדם שאין לו שום דרגה ניכרת בכל זאת
אסור לו להתנהג בבזיון כאדם שאינו מן הישוב ,אסור לו להתנהג כבהמות שדה ויער.
הגמרא בקידושין )דף מ' ע"ב( אומרת ,תנו רבנן ,האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב ,ויש אומרים פסול לעדות ,אמר רב אידי בר אבין הלכה כיש אומרים .ומפרש
שם רש"י שזה דרך זלזול שהאדם מזלזל בעצמו שאוכל בשוק ,ולכן גם פסול לעדות ,אדם שלא יודע להתנהג בצורה מכובדת אין לו שום בעיה לשקר כי אין לו
פחד שיתפסו אותו על שקר ,אין לו בושה זו!
התוס' מוסיפים את החילוק שבין תלמיד חכם לכל אדם ,וכן נותנים שלש הסברים מה זה האוכל בשוק.
הסבר ראשון ,שאם אדם חוטף בשוק ואוכל דבר שאין מקפידים עליו או דבר שפחות משוה פרוטה ,זה פוסל כל אדם לעדות ,ועיקר הפסול הוא בגלל שיש בו
כעין חוסר אמונה כי יש בו מנהג הגזלן ,ותלמיד חכם יש לו חומרה יותר ואסור לו לאכול בשוק בגלל זלזול בעצמו אפילו בלא גזילה ,אבל אין מוכרח שיפסל
התלמיד חכם לעדות בגלל חומרה זו.
אך צריך להבין ,שאם כל האיסור הוא בגלל חששות של גזל ,אם כן מה זה שייך לשוק ,הרי גם אם יש בו מנהג זה שלא בשוק ,שהולך וגוזל פחות משוה פרוטה
לכאורה גם שיפסל לעדות? אלא צריך לומר שהרבה נכשלים בחששות של גזל ,וכמו שמפורש בגמרא בבא בתרא )דף קס"ה ע"א( אמר רב יהודה אמר רב ,רוב
בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע ,בלשון הרע סלקא דעתך ,אלא אבק לשון הרע ע"כ ,ורואים שרוב נכשלים בגזל! ואם כן אז אולי נאמר שכולם פסולים
לעדות? אלא לכן צריך לומר שרק מי שעושה כך בפרהסיא בשוק הוא זה שאין לו מורא מהזילות ולכן אין ראוי לעדות ,כי אין לו בושה ,אין חש להיות אדם מן
הישוב אז איך אפשר לסמוך עליו?!

מזל טוב!

בנימין פחלייב ורעיתו

ברכה שמחה ונחת באורך ימים ושנים!

נתרם על ידי ר‘ חגי חיות הי“ו
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הרב דוד שרעבי

הסבר שני ,למה האוכל בשוק פסול לעדות  -שמדובר באדם שהולך
בשוק וטועם מכל המוכרים כאילו הוא רוצה לקנות ,וזה גם כן כעין
גזל יחד עם טעם של זלזול וזילות ופסול לעדות ,אדם שיש לו
מכובדות לא עושה דבר כזה! ולתלמיד חכם יש חומרה יותר ואסור
לו לאכול בשוק בגלל זלזול בעצמו אפילו בלא גזילה ,אבל אין מוכרח
שנפסל התלמיד חכם לעדות בגלל חומרה זו.
והסבר שלישי ,שלכל אדם אסור סעודה של
לחם ,ואם אוכל סעודה של לחם בשוק הוא
מזלזל בעצמו ופסול לעדות ,ולפי טעם זה הכל
רק בגלל הזלזול והזילות שבכך גם בלא תוספת
טעם גזל ,ולתלמיד חכם אסור אפילו לא פת,
אבל אין מוכרח שיפסל התלמיד חכם לעדות
בגלל חומרה זו.
נמצינו לומדים מדברי תוספות ,שעיקר הסיבה
שהאוכל בשוק פסול לעדות הוא בגלל שיש בזה
זלזול ,ואדם שמזולזל כך ,אין לסמוך עליו
בעדות ,השאלה רק באיזה אופן האדם עושה
מנהג של זילות ,האם כשמצורף לזה מעשה
אסור כמו ריח גזל ,או שגם בלי ריח גזל יש
זלזול.
ובשולחן ערוך )חושן משפט הלכות עדות סימן ל"ד( נפסק :הבזויים
פסולים לעדות מדבריהם והם האנשים שהולכים ואוכלים בשוק
בפני כל העם ,וכגון אלו שהולכים ערומים בשוק בעת שהם עסוקים
במלאכה מנוולת וכיוצא באלו ,שאין מקפידים על הבושת ,שכל אלו
חשובים ככלב ואין מקפידים על עדות שקר ,ומכלל אלו המקבלים
צדקה מהעובדי כוכבים בפרהסיא ,אף על פי שאפשר להם שיזונו
בצנעא מבזים עצמם ואינם חוששים ,כל אלו פסולים מדבריהם ע"כ.
אולי כעת נבין יותר את האמור בפרקי אבות )פרק ד( רבי יוסי אומר
כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות וכל המחלל את
התורה גופו מחולל על הבריות ,המשנה מלמדת אותנו שאדם שאינו
מכבד את התורה כל המציאות שלו היא מציאות מחוללת ,מציאות

פרפראות

בזויה ,כי רק הבזוי אין לו ערך ובושה אל הדברים הרמים .עד כדי כך
שרואים בהרבה מקומות שהתורה הקפידה אפילו על כבודם של
מלכים גויים רשעים ,שאפילו שהיו רשעים בכל זאת כיון שהיו
מלכים היה אסור לדבר אליהם בזלזול! ולמה? כי אדם שמתרגל
לדבר כך ,פורץ ומבצבץ בו טבע המרידה ,בסוף עוד תתפרץ לו מידה
זו כנגד בוראו! אסור לאדם להיהפך אפילו במעט
 לאנרכיסט!!גם בגדולי עולם ונביאים מצינו שיש להם חיוב
לכבד את עצמם ,בישעיה )פרק כ' פסוק ב'( כתוב
על ישעיה הנביא :בעת ההיא דבר ה' ביד ישעיהו
בן אמוץ לאמר לך ופתחת השק מעל מתניך
ונעלך תחלץ מעל רגליך ויעש כן הלך ערום ויחף,
וכתב רש"י ,ערום ,ת"י פחיח ,בבגדים קרועים
ובלואים ולא ערום ממש ,ורואים שאפילו
שישעיה הנביא היה לבוש בבגדים בכל זאת כיון
שהבגדים היו קרועים לכן הוא נקרא שהולך
ערום! זה לא מתאים למעלתו ללבוש בגדים
כאלה ,רק שהוא עשה זאת על פי ציווי הבורא!
והנה בשמואל א' )פרק י"ט פסוק כ"ד( כתוב על
שאול המלך :ויפשט גם הוא בגדיו ויתנבא גם
הוא לפני שמואל ויפל ערם כל היום ההוא וכל הלילה על כן יאמרו
הגם שאול בנביאם ,כתב רש"י ויפשט גם הוא בגדיו ,בגדי מלכות
ללבוש בגדי התלמידים ע"כ ,ואחר כך שכתוב ויפול ערום פירש
במצודות ,ערום ,רוצה לומר מן בגדי מלכות ע"כ ,ורואים שכיון
ששאול היה מלך ,אפילו אם הוא לובש בגדים בכל זאת כיון שלפי
מעלתו הוא אמור ללבוש בגדי מלכות והוא לא לבש אותם ,לכן נקרא
ערום!
לסיום ,הבה נתבונן איזה בזיון וחילול יש לאומות על שהם אינם
מכבדים את כל זרע בית ישראל היקרים החשובים והרמים! ישלח
לנו גואל ויגאלנו מהרה!!

הרב משה קליין

"ואמרת אליהם איש איש מבית ישראל
אשר יקריבו לה' לעולה"
איש איש לרבות את הנוכרים שנודרים
נדרים ונדבות בישראל ,אשר יקריבו לה'
עולה .כלומר כל קרבן שמקריבים עובדי
כוכבים מקריבים רק עולה.
מספרים שר' חיים מוולוז'ין שלח משולח
לאסוף כסף עבור הישיבה ,ויהודי אחד לא
רצה לתת בידי המשולח ,אלא שלח ישירות
לר' חיים ,במכתב שצורף כתב שהוא רוצה
שכל הכסף במלואו יהי'ה לטובת הישיבה
ואינו רוצה שחלק מהכסף יהי'ה בשביל
המשולח .החזיר לו ר' חיים את הכסף
וכתב לו שזה מנהג עכו"ם ,כאשר הם נותנים
עבור בית יראתם הם נותנים ישירות ללא
שליחים.
ומנהג ישראל שגם יהודי יהנה מזה
והסימוכין לכך מהגמרא שמקבלים קרבנות
מהנוכרים רק עולות ולא שלמים מהטעם

שהגוי כשנותן ,כוונתו שקרבנו יהי'ה כולו
לה' עולה שכולה כליל ואילו בשלמים
הבעלים אוכלים וגם הכהנים ,והגוי אינו מבין
שהוא יקדיש קרבן לה' ,ואנשים יהנו ממנו.
)פרדס יוסף(
"וספרתם לכם מיום הביאכם את עומר
התנופה"
למה אנחנו סופרים ארבעים ותשעה יום
מיום הבאת העומר עד יום קבלת התורה,
לרמז שהא בהא תליא ,אם אין קמח  -אין
תורה ,ואם אין תורה – אין קמח.
)מהר"ל(
"תספרו חמישים יום"
אם נחסר מחמישים יום ,שלושים ושלושה
)ל"ג בעומר( ,תתקבל התוצאה שבע עשרה
כמנין "טוב" טו"ב ימים עד לסיום ספירת
העומר הוא "מתן תורה" שעליה נאמר "טוב
לי תורת פיך" או לקח טוב נתתי לכם" על
"חג השבועות" נאמר וקראתם בעצם היום
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הזה" הזה )  (17טוב )  (17פסוק זה כאמור
נאמר על חג השבועות ) וגם על יוה"כ ( כי
"בכל יום יהיו בעיניך כחדשים" כאילו היום
נצטוית עליהם ,בעוד מועדים אחרים היו
ואינם והחגים הם רק לסמל ולזכור
) בספרים( .כמו"כ הגימטריא של ל"ג ) (33
בעומר אבל )  (33ומיום ל"ג בעומר פסק
האבל שנהגו עד אותו יום ,ומכאן עוברים
)משב"א(
מ"אבל" ליום "טוב".
למה אנו אומרים ביום הראשון לספירת
העומר :היום "יום אחד לעומר" ,ולא "יום
ראשון" ,כמו שאנו אומרים "יום שני" וכו' ? –
כדי להוציא מלבן של צדוקים האומרים
ש"ממחרת השבת" היינו יום ראשון ,ז"א
שתמיד מתחילין למנות מיום ראשון,
וממחרת השבת -זה שבת ממש .ולא נטעה
לחשוב ש"יום ראשון" היינו ,יום ראשון
בשבוע כדעת הצדוקים.
)ר' צבי הירש חיות(

למדני חוקיך

הרב חיים דדש
אחר גבינה .ובספר חגורת שמואל )סימן פ"ט ס"ק י"ח( כתב שהזוהר
מיירי בגבינה קשה שעברו עליה ששה חודשים ,ושהועמד על ידי
קיבה ,שמושך טעמה זמן ארוך והויא כבשר ,וכמו שכתב גם כן
התורת חטאת )כלל ע"ו  -ע"ז( ,והטורי זהב )סימן פ"ט סק"ד( ,בספר
בן איש חי )פרשת שלח לך אות ט"ז( ,שכן מנהג בגדאד להחמיר
ולהמתין שש שעות על גבינה ישנה בת ששה חדשים ,ובפחות מכן
שוהים שעה על כל חודש ע"ש .הרה"ג החסיד מהר"א מני ]זצ"ל[,
אב"ד דחברון ,העיד ,שאין מנהגם בעה"ק ירושלים ת"ו להמתין אחר
גבינה ולא כלום בין בגבינה חדשה בין ישנה .ע"כ.
והשאלה היא לגבי גבינות קשות של ימינו שרובם אין להם שישה
חודשים ,האם יש להם דין גבינה קשה ,
בשו"ת שבט הלוי חלק ב סימן לה כתב ,רבינו הרמ"א בסי' פ"ט כ'
להחמיר כהזוה"ק ,והט"ז מחמיר דוקא במתולעת או הועמדה
בקיבה ,וכהיום ידוע שגם הגבינה הרכה נותנים לתוכה קיבה ,ושיעור
הקפאת הגבינה תולה בכמות הקיבה שנותנים לתוכה ,וא"כ שוב אין
לנו גבול בזה אם לא כמש"כ הרמ"א בתו"ח סימן ע"ז ובש"ך ס"ק ט"ו
כל שהיא בגדר קשה ,ומש"כ דבש"ך משמע כל שקשה אפי' פחות
מו' חדשים יתכן שמשמע כן אבל לשון הת"ח לא יראה כן ,מכ"מ גם
אנכי דרכי להחמיר בזה ,וטעמי דכהיום הכל נמכר בחנות ויש לו כל
מיני גבינות אלה שהם פחות מו' חדשים ואלה שהם יותר מו' חדשים
והי' צריך לזה לוח זמנים מתי נעשו ,וזה בלתי אפשרי ,ע"כ עלינו
להחמיר בכל קשה ,דבלא"ה מצאתי באחרונים שנוטים להחמיר
בקשה אפי' פחות מו' חדשים ולהקל בכל רכה גם כשהיא קצת
מלוחה וגם כשנותנים לתוכה איזה טיפות מעמיד כידוע .זה הנלענ"ד
בהלכה זאת.
הרב פישר זצ"ל בשו"ת אבן ישראל כתב שאפילו הגבינות הצהובות
של ימינו אינם קשות כמו הגבינות הישנות שהיו פעם בנות שישה
חודשים  ,ואין נשאר מהם בין השינים ואין נמשך טעמן יותר מחצי
שעה ,וגם אינם חריפות יותר מכל גבינה ,
בשו"ת אגרות משה כתב ,אחר גבינה קשה שיש להחמיר שלא
לאכול בשר ,אבל זהו רק לחומרא שמעיקר הדין מותר אפילו אחר
גבינה קשה כדאיתא ברמ"א סימן פ"ט סעיף ב' ,וכן כתבו בשם
הגרש"ז אויירבאך שמצד הדין אין צריך לחכות שש שעות אחר
גבינה קשה של ימינו  ,אבל ראוי להחמיר ,וכן נהג בעצמו,
ומרן הרב עובדיה ביביע אומר כתב  ,שמעיקר הדין מותר לאכול בשר
אחר גבינה ,לאחר שיקנח פיו בפת וכיוצא בו ,וידיח פיו במשקים,
ויטול ידיו ,או ינקה אותם היטב .ומי שנהג להחמיר על עצמו שלא
לאכול בשר אחר גבינה אלא כעבור שעה או יותר ידע שהוא נוהג כן
דרך חומרא וחסידות,
לסיכום :גבינות קשות שהתיישנו שישה חודשים או מתולעות
וכדומה ,לדעת הספרדים המיקל יש לו על מי לסמוך שיכול לאכל
אחר כך בשר ע"י שיקנח פיו ע"י שיאכל לחם וכדומה ,וגם ישטוף את
פיו ,ולדעת האשכנזים צריך להחמיר להמתין שש שעות  ,וגבינות
קשות וצהובות שהועמדו בצורה סינטתית אפשר להקל לאכל אחר
כך בשר ע"י קינוח והדחה של פיו כדלעיל .והמחמיר תבא עליו
ברכה ,ויש מן הפוסקים שמצריכים לחכות שעה.

האוכל גבינה קשה ,גבינה צהובה ,או גבינה מותכת ,האם יכול
לאכול אחריה בשר או צריך להמתין  ,וכמה זמן
במסכת חולין )דף ק"ה ע"א( ,אמר רב חסדא ,אכל בשר אסור לאכול
גבינה ,אכל גבינה מותר לאכול בשר .עוד אמרו שם ,בעא מיניה רבי
אסא מרבי יוחנן ,כמה ישהה בין בשר לגבינה ,אמר ליה ,ולא כלום.
ופירש רש"י ,שהטעם שהאוכל בשר אסור לאכול גבינה ,לפי שהבשר
מוציא שומן והוא נדבק בפה ומאריך טעמו ,מה שאין כן באוכל
גבינה ע"ש .הרמב"ם )פרק ט' מהלכות מאכלות אסורות הלכה כ"ו(
כתב מי שאכל גבינה או חלב תחלה מותר לאכול אחריו בשר מיד,
וצריך שידיח ידיו ויקנח פיו בין הגבינה לבשר ,ובמה מקנח פיו ,בפת
או בפירות שלועס ובולע אותם,
מרן בשלחן ערוך יורה דעה )סימן פ"ט סעיף ב'( ,כתב וזו לשונו :אכל
גבינה מותר לאכול בשר מיד ,ובלבד שיעיין בידיו שלא ידבק בהם
דבר מהגבינה ,ובלילה שאי אפשר לעיין בהם ,צריך ליטול ידיו ,וכן
צריך לקנח פיו ולהדיחו ,וקינוח הפה הוא על ידי שילעוס ויקנח פיו
יפה .וכתב על זה הרמ"א בהגה ,ויש שמחמירים אפילו בבשר אחרי
גבינה ,וכן נוהגים ,שכל שהגבינה קשה אין אוכלים אחריה אפילו
בשר עוף ,כמו בגבינה אחר בשר ,ויש מקילים ,ואין למחות במקילים,
ובלבד שיעשו קינוח והדחה ונטילת ידים .ומיהו טוב להחמיר ע"כ.
מרן החיד"א בשיורי ברכה כתב ,אכל גבינה מותר לאכול בשר אחריו
מיד וכו' .רבים נהגו להחמיר ,יש מי שממתין שעה וגם שיהיה
בסעודה אחרת ,והרבה גדולי ישראל נהגו להחמיר ששה שעות ,כמו
שתראה להרב כנה"ג ואחרונים .וגם אני שמעתי דיש נוהגים אם
אכלו בשר ,ממתינין ששה שעות ואח"כ אוכל גבינה ,ואם אכלו גבינה
ממתינין ג' שעות ואח"כ אוכלים בשר .בפרי מגדים כתב ,עיין ש"ך
ושאר אחרונים החמירו בשש שעות כזוהר והפר"ח היקל בשר עוף
אחר גבינה לאכול ע"ש באות ט"ו וכבר נהגו להקל ע"י סילוק ובהמ"ז
והיינו כל שאין גבינה קשה אבל גבינה קשה ראוי להחמיר שש
שעות:
בזוהר )פרשת משפטים ,דף קכ"ה סע"א(כתוב ,כל מאן דאכיל האי
מיכלא כחדא ,או בסעודתא חדא ,או בשעתא חדא ,גרים לאתערא
דינין בעלמא .פירוש ,כל האוכל מאכלי בשר וחלב בסעודה אחת ,או
בשעה אחת ,גורם לעורר דינים בעולם .ולפי זה יש להחמיר גם בבשר
עוף אחר גבינה ע"כ .והגאון רבי חיים בן עטר בספר פרי תואר )סימן
פ"ט סק"ו( כתב לחלוק על דברי מרן הבית יוסף ,שיש לומר שאף
לדברי הזוהר היינו דוקא בבשר בהמה אחר גבינה ,ולא בבשר עוף

”כבר כתיב 'ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך' .נמצא כל עניינים כאלו גורמים לישראל להיות
נתונים בהסתר פנים ח“ו ,וגם איתא בזוה“ק פרשת נשא שדבר זה גורם לשרות סטרא אחרא בביתא
וגורם מסכינותא לביתא .על כן נדב לבי בעז“ה לאסוף את כל מאמרי חז“ל השייכים לענין זה,
ולהראות לפני הכל את גודל העוון והעונש שיש בזה ,וגודל המעלה להאשה הצנועה בדרכיה ,שעי''ז
היא זוכה לבנים יראי השם וחשובים שבדור ,אולי על ידי זה יראו ויקחו מוסר ויתוקן קצת הפרצה
הגדולה הזאת ,ובזכות זה נזכה לראות בבנין ירושלים גדריה ועניניה בב“א“ )החפץ חיים  -ספר גדר עולם(
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עיון הפרשה

הרב דוד וייס

גבולות הבחירה החופשית!

שהקב"ה לא יודע אז גם את התכניות שלי הוא לא יודע! ) אבל
במקרה זה אפשר להבין את הקב"ה שהוא החמיר עם בלעם ולמרות
שבדרך כלל הוא מדבר בדברי נחת פה הוא רצה להטעות אותו בגלל
שבלעם היה גאוותן והקב"ה לא אוהב גאוותנים!
ואם כן למה הקב"ה פתח את דיבורו עם אדם הראשון בלשון פקודה?
זה מפני שכך היא התורה! בלי לשון זאת אין בכלל חיבור בין אלוקים
ואדם! עצם המילה מצווה היא באמת במשמעות של צוותא! כלומר
התחברות בין שני דברים שבאופן טבעי הם מנוגדים .האלוקים יושב
בשמי שמים והאדם רחוק מאד ממנו אבל מצווה
יוצרת קשר!
וכך לומדים חז"ל שבפסוק הזה רמוזות כל שבע
מצוות בני נח .חז"ל אומרים ש"ויצו" אלו הדינים
כל ומ ר כל מע רכת המשפ ט שעל ז ה כת וב
"שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך " זה
מרומז במילה ויצו! "ה'  -זה ברכת ה' כלומר
האיסור של לקלל את ה'! "אלוקים" זה איסור
עבודה זרה – "על האדם" זה איסור שפיכות
דמים! "לאמור" –זה איסור גילוי עריות!
כל שבע מצוות בני נח נמצאות רמוזות בפסוקים
אלו! ועוד פסוק כתוב בנפרד "ומעץ הדעת טוב
ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות
תמות" ומפסוק זה למדו חז"ל איסור אכילת אבר
מן החי ואיסור גזל!
וכאן מתעורר הרמב"ן להסביר את חידוש עניין
הבחירה שיש לאדם .וכך הוא כותב ":והיפה בעיני
כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות
כפי התולדות כאשר יעשו השמים וכל צבאם
פועלי אמת שפעולתם אמת ולא ישנו את
תפקידם ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה
ופרי האילן הזה היה מוליד הרצון והחפץ שיבחרו
אוכליו בדבר או בהפכו לטוב או לרע.
ולכן נקרא עץ "הדעת" טוב ורע כי הדעת יאמר
בלשוננו על הרצון! כלשונם לא שנו אלא שדעתו
לחזור ושדעתו לבנותו  ,ובלשון הכתוב מה אדם
ותדעו תחפוץ ותרצה בו או מה שכתוב כי ידעתיך
בשם בחרתיך מכל האדם וכו' .והנה בעת הזאת
לא היה בין האדם ואשתו התשמיש לתאווה אבל בעת התולדה
יתחברו ויולידו .ולכן היו האיברים כולם בעיניהם כפנים והידיים ולא
יתבוששו בהם .והנה אחרי אכלם מן העץ הייתה בידם הבחירה
וברצונם להרע או להיטיב בין לו בין לאחרים!
"וזו מדת אלוקים מצד אחד ורעה לאדם )מצד אחר( בהיות לו בה
יצר ותאווה"!
הנה פה גילה הרמב"ן עוד לפני שאדם ואשתו בחרו בטוב או ברע את
הכוח המסוכן הזה שנקרא בחירה.

התורה כותבת כמעט לקראת סיום שלה כך ":העדתי בכם היום את
השמים ואת הארץ החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה
ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך" .כותב שם רש"י ז"ל כך " :אני
מורה לכם שתבחרו בחלק החיים! כאדם האומר לבנו בחר לך חלק
יפה בנחלתי והעמידו על חלק היפה ואומר לו את זה ברור לך!
זה המקום הראשון בתורה שהיא מדברת על נושא חשוב זה .כבר
למדנו את ארבעת חלקי התורה מתוך החמישה והתורה לא הזכירה
את עניין אפשרות הבחירה ובוודאי לא את
ההמלצה האלוקית להשתמש בכח הבחירה ובמה
לבחור .רק לקראת סיום חומש דברים התורה
כאילו נזכרת במצווה חשובה זאת וכותבת אותה!
רש"י עוד מוסיף מה שכתוב בתהלים פרק ט"ז שם
כתוב "ה' מנת חלקי וכוסי  ,אתה תומך גורלי"
מסביר רש"י הנחת ידי על גורל הטוב לומר את זה
קח לך"!
אבל באמת כבר בחומש בראשית וממש בהתחלה
שלו כשהתורה מספרת שעוד לפני בריאת אדם
הראשון הקב"ה הצמיח בתוך גן העדן שני עצים
חשובים והם עץ החיים ועץ הדעת .שם ,בקרבת
מק ום לעצים החש ובים ה ו א שם את אד ם
הראשון! ואנחנו שמים לב שזה התרחש בזמן
מוקדם מאד זמן שאדם הראשון רק נוצר אבל
הקב"ה עוד לא אמר לו שום דבר ובוודאי שלא
דיבר אתו מה הוא צריך לעשות ומה יהיה אסור לו
לעשות רק כתוב שהקב"ה שם את אדם הראשון
בתוך הגן הזה ונתן לו שני תפקידים .הראשון
נקרא "לעבדה" והשני נקרא "לשמרה"!
ואם אדם הראשון לא הבין מה נקרא ל"עבדה"
ומה נקרא ל"שמרה" הוא קיבל הסבר מפורש על
שאלה זאת וכאן מתחילים להיפתח לפני האדם
כל שבע המצוות שזכו לכינוי "שבע מצוות בני נח
" .ובאמת כאן כתובה המילה מצווה לראשונה.
כאן כתוב "ויצו ה' אלוקים על האדם לאמור "מכל
עץ הגן אכול תאכל ".
אנחנו שמים לב שאנחנו שומעים פה בפעם
הראשונה שהקב"ה מדבר עם האדם .אבל הוא עוד לא אמר לו
"שלום!" הוא לא אמר לו "בוקר טוב!" הוא לא שאל אותו "איך ישנת
בלילה" שכל אלה הן פתיחות נימוסיות מקובלות אבל אנחנו לא
שומעים מילה מכל זה אבל במקום זה הוא כמו הוריד על ראשו מכה
שנקראת בשפה המקובלת "פקודה" .תעשה כך! או אל תעשה כך!
הקב"ה לא חשוד על דיבור לא מנומס! אנחנו יודעים שגם במקום
שהייתה לקב"ה זכות לדבר בתרעומת וזה היה אחרי שאדם הראשון
אכל מעץ הדעת בניגוד לציווי בו נצטווה ומעץ הדעת טוב ורע לא
תאכל ממנו הקב"ה לא השתמש בזכות זאת אלא פתח לדבר בדברי
נחת כמו שכתוב שהקב"ה שאל את אדם הראשון "אייכה" וכי
הקב"ה לא ידע היכן אדם? וזה קרה אחרי החטא שלו!
אבל מסבירים חז"ל שבמכוון הקב"ה בחר לדבר דברי נחת כי כך יש
סיכוי שיחזור בתשובה וכך אנו מוצאים בעוד מקומות כמו אצל
בלעם בן בעור שהקב"ה שאל אותו "מי האנשים האלה עמך"?
אבל שם מוסיף רש"י שמלבד דברי נחת שמסבירים בהם את דברי
הקב"ה  ,שם מוסיף רש"י שהקב"ה בא להטעות את בלעם ולרמוז לו
שהוא כאילו לא יודע משהו  ,ואז בלעם מיד חשב שאם יש דברים

”ככל שהעבודה

של האדם הנשוי
היא יותר עדינה

כמו למשל מורה
המלמד את

תלמידיו בכיתה או
רופא שעסוק

בניתוח מסובך וכל

רעש חיצוני מפריע
לו בעבודתו חשוב
מאד מי תהיה
אשתו"

ב.
ועתה עלינו ללמוד את גבולות הבחירה שניתנה לאדם כי הבחירה
היא כללית ונוגעת בכל דבר .והנה אמרו חז"ל שארבעים יום קודם
יצירת הוולד בת קול יוצאת ומכרזת שבת פלוני לפלוני ובית פלוני
לפלוני ושדה פלונית לפלוני .כלומר ששלושה דברים החשובים
לאדם לצורך חייו דהיינו מי תהיה בת זוגו וגם איפה יגור וגם במה
יתעסק  ,על כל השאלות האלה הייתה בת קול שיצאה בשלב הכי
מוקדם בחיי האדם ובאמת בעיני הרמב"ם הדברים לא נראים והוא
סובר שאשה ובית ושדה נמצאים בכח הבחירה ולא מסתבר שבת
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הרב דוד וייס

קול מכרזת על זה! ואת מה שאמרו חז"ל הוא מפרש קצת אחרת.
ואכן לנו נדמה שהבחירה בבת זוג היא לגמרי ביד האדם .אבל
בפרשת השבוע פרשת אמור כתוב שהכוהנים הוגבלו בבחירת
נשותיהם .אמנם לא כתבה התורה עם מי הם יכולים להתחתן אבל
היא כן כתבה עם מי הם לא יכולים להתחתן  ,והכהן הגדול הוגבל
עוד יותר והוא מותר לו להתחתן רק עם נערה בתולה!
והנה מצאתי בפרשת השיעורים שלנו שבשנת תשע"ה לפרשת
אמור כתבנו מאמר בשם "השפעת האשה הנשואה על עבודת
בעלה" והמאמר אף התפרסם בשבועון תורת הר שמואל והמאמר
מתייחס למה שבאמת התורה לא מצאנו שהתורה מגבילה את הרב
הראשי למשל עם מי להתחתן וגם לא את בעלי התפקידים הרבים
שקיימים ובאמת אין בעיה שנהג אוטובוס למשל יהיה רווק! או טבח
וגנן!
אבל דווקא הכהן הגדול חייב להיות נשוי ואפילו היו מכינים לו אשה
רזרבית שאם תמות אשתו ביום כיפור מיד תיכנס הרזרבה להיות
אשתו כי הוא חייב להיות נשוי ביום כיפור! אבל נכון שהגבלה זאת
יש רק לכהן גדול והוא באמת נחשב יוצא מן הכלל!
והסברנו את זה שככל שהעבודה של האדם הנשוי היא יותר עדינה
כמו למשל מורה המלמד את תלמידיו בכיתה או רופא שעסוק
בניתוח מסובך וכל רעש חיצוני מפריע לו בעבודתו חשוב מאד מי
תהיה אשתו .ולפי תיאוריה זאת הכהן העוסק בהקרבת קרבנות
ובמיוחד הכהן הגדול ביום כיפור שעסוק בהבאת כפרה לשולחיו הנה
הוא צריך תמיד במצב של "בראשית" כלומר כמו שהיה אדם לפני

שחטא! אדם "לכתחילה"!
על הסעודה שמובטחת לצדיקים כשיבא המשיח כתוב שהם ישתו
שם מיין המשומר! ומה פירוש יין המשומר? כתוב במפרשי חז"ל
שזה צריך להיות יין שנשמר מאנחה של אדם! וזה מעין מה
שאומרים חז"ל שבירושלים בזמן שבית המקדש היה קיים לא היו
בנקים! ולמה? כי כשאדם מבקר בבנק יכול להיות שיתברר לו שהוא
במינוס ואז הוא יהיה עצוב! בירושלים היה אסור שבני אדם יהיו
עצובים!ירושלים הייתה מקום שששון ושמחה ימצא בה תודה וקול
זמרה!
לכן בירושלים לא היו בנקים! רק מחוץ לעיר במקום שנקרא מוצא
בנו בית שקראו לו בית החשבון וכשאדם רצה לדעת מה מצבו
הפיננסי הוא יצא לשם ושם הוא בירר את מצבו!
אבל אם הוא יהיה נשוי לאישה אלמנה הנה אשתו האלמנה חושבת
רוב הזמן על בעלה הראשון ובמיוחד אם הוא היה צדיק ותלמיד חכם
הנה הוא נשוי לאישה במצב של בדיעבד ואולי היא תהיה עצובה!
ואז בעלה הכהן הגדול לא יוכל לטפל בחוטא שגם הוא נמצא במצב
של בדיעבד .לכן התורה דורשת ממנו שהוא יהיה נשוי דווקא
לבתולה!
שבת שלום ושמחה לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל
ולחברים המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר.

מעשה שהיה...
מהר“ם מרוטנבורג

דמי הפדיון ,אך באמצע המשא ומתן נפטר מהר"ם ,ביום י"ט אייר ה'
אלפים נ"ג ].[1293
רק אחרי שבע שנים הגיע מהר"ם מרוטנבורג לקבורה בבית הקברות
העתיק בקהילה וורמייזה .ר' אלכסנדר זיסקינד ווימפן מפפד"מ שילם
סכום גדול עבור הבאת מהר"ם לקבורה וזכה להיקבר על יד מהר"ם.
הקברים והמצבות של מהר"ם מרוטנבורג ור'
אלכסנדר זיסקינד נשארו שלמים עד היום הזה.
על מצבתו של מהר"ם חרוט:
ציון הלז לראש מרנא ורבנא מאיר בן הרב ברוך
אשר תפשו מלך רומי בארבעה ימים לר"ח תמוז
שנת ארבעים ושש לאלף השישי ונפטר בתפיסה
י"ט באייר שנת חמישים ושלש ולא נתן לקבורה עד
ארבעה ימים לירח אדר שנת שישים לאלף השישי.
כל שנות המעצר המשיך מהר"ם בלימוד ,כתב
חידושי תורה וענה לשאלות שהופנו אליו .אחד
מתלמידיו פנה אליו בדיני ממונות ובקש לנמק את
הדין על כל צדדיו "לכן התחל תשובתך מעבר פסק
דין ובאר צדדים וצדי צדדים ,וצורנו יוציאך מכלאך,
שלומך יאריך לעד ...ועליך אין לפקפק ולהרהר כי
כל מה שתפסוק פסוק וחתום ותו לא מידי".
בתקופת מעצרו סדר לפני תלמידו ר' שמשון בר' צדוק את ספר
התשבץ שתכנו ענייני הלכה ומנהגים שונים .גם ר' מאיר הכהן  -בעל
הגהות מימוניות למשנה תורה של הרמב"ם  -נמנה על תלמידיו
הנאמנים שהוציאו לאור את רוב תשובותיו ,העתיקו מה שמצאו
בכתביו והכניסו תוך עבודת ההעתקה פסקים ומנהגים שונים מחכמי
צרפת ואשכנז לתוך תשובותיו ופסקיו.
כך נוכל למצוא אצל המהר"מ אוצר בלום של רשימות שונות מפסקי
הרגמ"ה ורש"י ,רשב"ם ור"ת ,ראב"ן ור"י הזקן ,ר' יואל ובנו הראבי"ה.

)יט אייר(
ר' מאיר בר' ברוך נולד בוירמייזא בשנת ד"א תתקע"ה )  .(1215רוב
ימיו ישב בעיר רוטנבורג ומישיבתו הגדולה שלח לתפוצות רבות את
תשובותיו .בשנות חייו האחרונות ,עד פטירתו בשנת  1293היה
במאסר במבצר אנזיסהיים שבאלזס בפקודת הקיסר
הגרמני רודולף באשמת נסיונו לעזוב את גרמניה
ולעלות לארץ ישראל.
ידוע לנו מעט על תקופת מעצרו של רבי מאיר
מרוטנבורג .סיבת מעצרו :מהר"ם התכוון לעזוב את
גרמניה ,הוא וכל בני ביתו .בגבול הדרומי ,בארץ
לומברדיה ,המתין ליהודים אחרים שרצו להצטרף
אליו .משומד הכיר את מהר"ם והלשין עליו .מהר"ם
נעצר ביום ד' תמוז שנת מ"ו לאלף החמישי 1286
באשמת בריחה מגרמניה וארגון בריחה המונית.
כשבע שנים נשאר מהר"ם במעצר .נעשו מאמצים
רבים לשחרר את מהר"ם והקהילות היהודיות היו
מוכנות לשלם ממון רב עבור שחרור רבם הגדול.
מהר"ם לא הסכים שישלמו עבורו סכומים גבוהים,
אין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהן" ,גיטין מה,
א(.
מהר"ם מרוטנבורג ישב בבית המעצר בעיר אנזיסהיים ובעיר
ווסרבורג .על ידי מעצר-בית מנעו ראשי השלטון ממהר"ם לעזוב את
גרמניה וענשו אותו על ניסיון הבריחה ,אך מאידך נתנו לו אפשרות
מוגבלת לשמור קשר עם היהודים בגרמניה וכך קוו ראשי השלטון
למנוע בריחה המונית של יהודים.
ההנהגה היהודית בהנהגתו של תלמיד מהר"ם ,רבינו אשר ,הרא"ש,
המשיכה במשא ומתן עם ראשי השלטון על תנאיי השחרור וגובה
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הרב עמנואל איפרגן

האם סתם רבי שמעון רשב"י והאם הלכה כרשב"י בכל הש"ס
וניגודים בתורת רשב"י

יוחי" )לתלמיד הנודע ביהודה המדבר בכל עניני רבי שמעון בש"ס ושיטות דרכי
לימוד שלו ,וכן באמיתת הזוהר הקודש ומחברו רבי משה מקוניץ ,יש מיחסים לו
כדמות שנויה במח' אבל לא נכנס לענין זה ,וקח את האמת ממי שאמרה (.שהקשה
על יסוד זה שרק במסכת חגיגה כיון שנקט שם רבי יהודה הנשיא בשם רבי שמעון
בן מנסיא שנה שמו של רבי שמעון בר יוחאי .והקשה שהרי בפרק שישי של מסכת
אבות )משנה ח( אנו מוצאים את רבי שמעון בן מנסיא מצטט את רבי שמעון בר
יוחאי כדלהלן“ :רבי שמעון בן מנסיא אומר משום רבי שמעון בן יוחאי :הנוי והכח
והעושר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבנים נאה לצדיקים ונאה לעולם“.
ומדוע לא הזכירו גם מקום זה במנין שנמנה שמו של רשב"י במלואו במשנה .אבל
זה אינו קשה שהרי משניות מסכת אבות ,הינם רק חמישה פרקים ,וכיון שמדבר
מענין דרך ארץ הוסיפו את פרק שישי שהינו ברייתא מתנא דבי אליהו זוטא,
ומסכת כלה רבתי) ,עיין בפירוש ברטנורא שם( ולא רבי יהודה הנשיא שנה אותה.
והיא אינה כלולה בסדרי ודקדוקי המשנה.
וע"ע בגמ' יבמות )דף סא  (:גבי מתי עכו"ם אם מטמאין באוהל הגמרא מציינת
ברייתא שחכמים ורשב"י חלוקים לגבי מתי עכו"ם אם מטמאין ורשב"י סובר
שעכו"ם אינן מטמאין באוהל ,וכן פסק הרמב"ם להלכה )הלכות טומאת מת פרק א
הלכה יג( שאין העכו"ם מטמא באהל .אומנם הכסף משנה )שם( כתב וז"ל :ומ"ש
ואין העכו"ם מטמא באהל שם לרשב"י ואף על גב דרבנן פליגי עליה פסק כמותו
משום דמשמע שם דרבינא סבר כוותיה .ע"כ .והיינו דהלכה כן משום דרבינא
שהוא בתראה הכריע כן .ואע"פ שהתוס' חולקים וס"ל שמתי עכו"ם מטמאין
באהל.
ועוד עיין בגמ' קידושין )דף עח (.דתניא ,רבי שמעון בן יוחי אומר ,גיורת פחותה
מבת שלש שנים ויום אחד כשרה לכהונה ,ושם אמרו חלוקין עליו חבריו .ובגמ' שם
אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרשב"י .אמנם הרמב"ם )הלכות איסורי ביאה פרק יח
הלכה ג( פסק דלא כרשב"י ואסר גיורת פחותה מג' שנים לכהן ,ואלו רק דוגמאות
קטנות לדברי הלכה של רשב"י בש"ס.
ובענין חלוקות שבש"ס תמצא רבות שרשב"י נחלק עם החכמים ,ויש מקומות
שתמצא הלכה כמותו ,ויש שאין הלכה כמותו .ויש פעמים שהלכה כמותו משום
שהאמוראים פירשו דבריו בענין אחר .וכן עוד מקומות שחלוקים הפוסקים אי
הלכה כמותו או לאו .ואין זה משום פחיתותו של רשב"י אלא משום גודלו שאין כל
חביריו יורדים לסוף דעתו .והרי אמר רבי עקיבא דייך שאני ובוראך מכירים כוחך.
והגאון השל"ה )פרשת פרה ,הגהה ד"ה ומזה יובן( כתב שכל זה משום מעלתו
הרוחנית העילאית .ובסדר הדורות )סדר הדורות ,ערך שמאי אות ב'( כתב
שרשב"י גדולתו מעל ההווה והלכה כמותו לעתיד לבוא כמו שמאי ,וכ"כ עוד
מהאחרונים .ועיין עוד בספר אוהב שלום )עמוד מ"ג( שהביא משם הרה"ק רבי
שלום מקאמינקא שבירר מש"ס ומדרש וזוהר הקדוש אשר בכל מקום שהתנא
רשב"י נזכר בשם רבי שמעון בן יוחאי ,קאי על זמן שקודם כניסתו למערה ,וכל
מקום שנזכר בשם ר' שמעון סתם ,מיירי לאחר כניסתו למערה .וכן כתב רבי יוסף
חיים בהקדמתו לרב פעלים .אבל בספר 'בן יוחאי') ,לרבי משה קוניץ מאובן תלמידו
של הנודע ביהודה( כותב שבדק ומצא שכל פעם שנזכר גמרא "רבי שמעון בן
יוחאי" הלכה כמותו ,ואילו כשנזכר "רבי שמעון" לא תמיד הלכה כמותו .והוא
חידש סברא כזאת ,שלפני שרבי שמעון הלך למערה נקרא "רבי שמעון" סתם,
ואחרי שחזר מהמערה כעבור שלוש עשרה שנה ,נקרא "רבי שמעון בר יוחאי" ,כי
האנשים שכחו ממנו ושאלו :מי זה "רבי שמעון" הזה? לכן הוא נקרא עם שם אביו
שיידעו מי זה .עכת"ד .ולענ"ד אין הכלל שלו בכל דבר כיון שמצאנו מקומות
שהלכה כמותו בזה ובזה ,ואין הלכה כמותו בזה ובזה.
בכל אופן למעשה יש אומרים שאין הלכה כהזוהר במקום שחולק על הגמ' ,ואף
אם תמצא ירושלמי חולק על הזוהר אין הלכה כהזוהר) .וכן מבואר מדברי
הפוסקים עיין שדי חמד ח"ו עמ'  (60וע"ע בבית יוסף )או"ח בהלכות קריאת ס"ת
סימן קמא וע"ע בסוף סימן לא( שכתב בהדיא דלא שבקינן דברי הזוהר מפני דברי
הפוסקים ,וכ"כ רבים מהפוסקים .אבל בזה גם יש חלוקים למעשה וע"ע בשו"ת
מנחת אלעזר )ח"א סימן מ"ח דף נ"ט ע"א( שהביא שיטה שאם יש בגמ' מאן דאמר
אחד ששיטתו כשיטה שנוקט הזוהר פוסקים כמותו ,אף על פי ששיטות הפוסקים
נקטו כדעה האחרת בגמ' .וכ"כ הגאון רבי יצחק אייזיק חבר בשו"ת בניין עולם
)סימן ס"ב( וכן חלקו בזה הגאון רבי עובדיה יוסף והגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל.
וכל אחד ינהג על פי רבותיו ושורש נשמתו אם מן הסוד או מהפשט .ודו"ק.
אומנם יש לציין שרוב דברי ההלכה בשם רשב"י שבש"ס הם לקולא ,כגון במוקצה
ואמרינן )שבת דף מה (.כדי הוא ר"ש לסמוך עליו בשעת הדחק .וע"ע במסכת
ברכות )דף ט (.ובכ"א אין להבין שר"ש מיקל אלא אין חביריו ירדו לסוף דעתו
)ואע"פ שזה נאמר על רבי מאיר ,אדרבא על רשב"י נאמר דייך שאני ובוראך
יודעים וכו' והיינו שאין אנו יודעים מה כוחו .ודו"ק (.ובכל אופן בפשיטות יכולים
אנו לסמוך על רבי שמעון ,מכיון שיכול הוא לפטור את כל העולם מין הדין.

הנה בביאור מעלת רבי שמעון בר יוחאי אין צריך להרחיב ,ובגודל מעלתו
האמיתית קשה להגיע להשגה .ואציין דבר אחד שנדע שעדיין לא ידענו עד מה
היה לו לרשב"י שהגיע לעולמות עליונים .שהרי באדרא זוטא )זוהר ח"ג עמוד
רפח( אמר רבי שמעון בחד קטירא אתקרטנא ביה אחידא ביה להיטא .עכ"ל.
ובפירוש המילים כפשוטו ,שהתקשר בהתקשרות נצחית עם הקב"ה חיי החיים.
וזה עיקרו צריך השגה לדעת מה ביאורו .ועוד בירושלמי )סנהדרין פ"א ה"ב( אמר
לו רבי עקיבא אני ובוראך מכירין כוחך .והיינו שההשגות למעלת רשב"י רק רבי
עקיבא היה יודע באמת מעלתו .אבל בשורות אלו נדבר מענין האם בפשט הלכה
כרשב"י.
דוגמא קטנה לתורתו של רשב"י ,ידוע מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל בברכות )דף
לה (:לגבי לימוד תורה והתעסקות בדרך ארץ ,שדעת רבי ישמעאל שיעסוק
בזריעה וקצירה בזמנם ,ושאר הזמן יעסוק בתורה .ואילו רשב"י סובר שתורה מה
תהא עליה ,לפיכך בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי
אחרים וכו' .והיינו שלדעת רשב"י צריך אדם שיעסוק כל היום בתורה ,ופרנסתו מן
השמיים אם ראוי לכך .מאידך רשב"י במסכת מנחות )דף צט (:אומר אפילו לא
קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש ספר התורה הזה מפיך.
והיינו דאין צריך לעסוק כל היום בתורה ,כגון מי שעסוק בצרכיו וכדו' .וזה היפך
ממה שאמר רבי שמעון בברכות .ומצד שלישי אמר רבי שמעון בר יוחאי )מסכת
סוכה מה (:יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין .והיינו שיכול לפטור את כל
החייבין בעם ישראל ,ומי שחייב ללמוד תורה ואינו לומד ,או צריך לקיים מצוות
ואינו מקיים פוטר אותו רשב"י מן הדין .ועוד עיין הגמ' שבת )דף לג (:שכשייצאו
מהמערה כל דבר שנתן רבי אלעזר עיניו בדבר הוה מחי ורשב"י הוה מסי .והיינו
מתקן שהרי כשיצאו היו בדרגה עילאית ולא היה יכול לסבול רבי אלעזר את דרך
העולם שעוסקין בחיי שעה ,וכל דבר שהיה נותן עיניו היה שורף .ורבי שמעון היה
מרפא ומתקן .ויתירה מזו שחיפש לתקן את העולם ,כדאיתא שם שאמר איכא
מלתא דבעי לתקוני .עיי"ש.
מ"מ מבואר ניגודים גדולים לתורתו של רשב"י ,פעם אחת מבואר שצריך לעסוק
רק בתורה ,מבלי להתעסק בצרכיו ,ופעם שניה מבואר שדי בקריאת פסוק ראשון
של שמע ישראל וקיים מצות לימוד תורה .ודו"ק.
ולענין הלכה כרשב"י הנה המהרש"ל )סימן צח( נשאל לגבי אם להניח תפילין של
יד דוקא מעומד כמו שכתוב בזוהר .וכו' וכתב שם וז"ל :ואם היה רשב"י עומד
לפנינו וצווח לשנות המנהג שנהגו הקדמונים ,לא אשגחינן ביה כי ברוב דבריו אין
הלכה כמותו .עכ"ל) .ועל צורת לשון זו כבר הכו הגדולים הבאים אחריו על
קודקודו ,שדיבר על רשב"י כדבר איש אל רעהו ,ועיין בהקדמה לשו"ת רב פעלים
מש"ב .וכאן לא באנו מענין זה אלא לדעת אם אכן כן שאין הלכה כמותו( וצריך
ביאור אם אכן כן שאין הלכה כרשב"י?
ולכאורה דברי המהרש"ל על פי הגמ' במסכת ערובין )דף מו (:מביאה כללים
להלכה היכא שחלקו התנאים עם רבי שמעון בר יוחאי ,והגמ' מונה בכולם שאין
הלכה כרבי שמעון ,ועוד מביאה הגמ' דעה דלית להו להאי כללי .מאידך בש"ס
תמצא הלכות שנאמרו משם רבי שמעון בר יוחאי ,שנשנו להלכה .לדוגמה בגמ'
בבא מציעא )דף קיט (.במשנה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון ואע"פ
שבכללא דתלמודא הלכה כרבי יהודה כשנחלקו כל אלו ,ריש לקיש בגמ' שם אמר
הלכה כרשב"י עיי"ש.
וע"ע בשלהי דמס' שבת )דף קנז (.דקאמר בכולי שבת הלכה כרבי שמעון ,חוץ וכו'.
ובעצם הדבר הנה קיי"ל בכללא "כל רבי שמעון שבמשנה הוא רבי שמעון בר
יוחאי" ,כמ"ש רש"י על מסכת שבועות )דף ב' :וכן כתב הרשב“ם עמ"ס ב“ב דף קב.
ועוד (.ועיין בספר אותיות מחכימות )דף ט( שמנה את המקומות שהוזכר רבי
שמעון סתם .והביא כי בתלמוד ירושלמי ובבלי ,הוזכר במשנה כשלוש מאות
חמישים ושמונה פעמים .ובמדרשים ושאר ספרי חז"ל ,תמצא מאות ואלפים ,ושם
פירט גם מנין שנזכר בר יוחאי ועוד פרטים .ומבין דבריו נראה כי בכל המשניות
בש"ס הוזכר רבי שמעון בלא שם אביו ,למעט מקום אחד כדלהלן .והביאור שבכל
המשניות שסידר רבי ,מכיון שהיה לזה סדר ,לא רק בשינון ההלכה והתורה .אלא
גם בסדר שמות התנאים ,לכך כששנה שם רבי שמעון סתם הוא רבי שמעון בר
יוחאי .לעומת זה כששנה שם של רבי שמעון אחר ,מנה את שם אביו .כגון ,רבי
שמעון בן גמליאל ,את רבי שמעון בן אלעזר ,את רבי שמעון בן זומא ,את רבי
שמעון בן יהודה ועוד .ודבר זה יסודו בדברי "ספר יוחסין") .עמוד תריז(
אומנם תראה פעם אחת שרבי יהודה הנשיא מסדר המשנה חרג מכלל זה ,והוא,
במשנה מסכת חגיגה )פרק א משנה ז( אמר“ ,מעוות לא יוכל ליתקון ,רבי שמעון בן
יוחי אומר ,אין קורין מעוות אלא למי שהיה מתוקן בתחלה ונתעוות ,ואיזה זה
תלמיד חכם הפורש מן התורה “ .ועל זה נראה ליישב מפני ששם חולק על רבי
שמעון בן מנסיא ,ובשביל לתת שינוי בין שניהם ,בשונה מכל המקומות במשניות,
נקט שם בשמו של רבי שמעון את שם אביו .ועיין עוד בספר "בר

”ואמרתי שעיקר סיבת הדבר ,שאנו מרחיקים בעצמנו את הקב"ה מאיתנו .הוא ציוה לנו והתקדישתם
והייתם קדושים ,ואמרו חז"ל כל המקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה מעט מקדשין אותו
הרבה ,בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא ,וכתוב אחר אומר כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך
להצילך וגו') ,והמאמר להצילך כולל הרבה ענינים ,להצילך מן החרב מן הרעב ומן השבי ומן הביזה(,
והיה מחניך קדוש ,ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך ,הרי ביאר לנו הכתוב מפורש ,שכאשר נהיה
קדושים הוא מתהלך בינינו להצילנו מכל רע ,אבל אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו ,וממילא
יחולו עלינו כל הסיבות ח"ו“ )החפץ חיים  -מכתבים ומאמרים(
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הלכה פסוקה

הרב יוסף שטילרמן
באמת היה נכלל בגזירתו אי לאו שהיו צריכים ביותר)ג( [.ובסוף
כשראו שחזרו להזהר קצת באיסור שבת ,התירו וחזרו והתירו
וחזרו והתירו ,עד שיאמרו שכלי שמלאכתו לאיסור מותר
לצורך גופו ומקומו ,וכלי שמלאכתו להיתר מותר אפילו מחמה
לצל .והיוצא מכל זה ,שנמצא שכל דבר שלא מצינו שהתירו
בהדיא ,עדיין נשאר בגזירת נחמיה .ולכאורה זהו כוונת הב"י
בהקדמה לס' שח )ובמ"ב שם( שכתב שהכלל של "מוקצה
מחמת גופו" הוא כל "דבר שאינו כלי ולא מאכל" .שאף אם יש
דבר שמוכן להשתמש בהם בשבת ,מ"מ כל שאין עליהם שם
"כלי" או שם "מאכל" עדיין נשאר עליהם איסור טלטול
מגזירת נחמיה)ד( .ולכן יש לומר שכיון שא"א לקרוא בעלי חיים
"כלים" או "מאכל" ,שהרי הם בעלי חיים ,נמצא שאין לנו מקור
ששייך להיות שום היתר טלטול בבעלי חיים ,ולעולם נשארו
בגזירת טלטול של נחמיה)ה(.
עוד טעם להחמיר :יש פוסקים שכתבו להחמיר מטעם אחרת.
ע' בש"ע ס' שה סי"ח ,שאין משתמשים בבעלי חיים כלל וכלל.
והוא משום גזירה ,שאם רוכב עליה שמא יבוא לידי תלישה.
ומפני זה גזרו על כל השתמשות ,אף בהשתמשות שאין שייך
לבוא לידי תלישה ,והוא משום "לא פלוג" .וע"ש שאסרו אפילו
לשפשף את התינוק על גב הבהמה .ולכן ,לפי זה ,לא מהני שום
יחוד לכלב או חתול ,שלעולם הם מוקצין)ו( .והמקילין בחיית
מחמד ,על כרחך הם סוברים שחיבוק או ליטוף חיית מחמד
אינם בגדר "שימוש" ,אלא הבעת חיבה בעלמא)ז(.
למעשה  :יש פוסקים המקילין בזה )ח(  ,אבל רוב פוסקים
מחמירים)ט( .וכן ראינו שמקובל לבני תורה לנהוג שגם חיית-
מחמד מוקצה הוא ,וכדעת רוב הפוסקים .אבל אין כדאי
למחות במי שמקיל בזה במקום שלא ישמעו לנו ,ובפרט שיש
דיעות שמותר הוא בהלכה)י(.

טלטול בעלי חיים
שאלה :האם מותר בשבת לטלטל חיית מחמד?
הקדמה :ע' בש"ע ס' שח סל"ט שכתב שאסור לטלטל בהמה
חיה ועוף .והטעם לזה ע' בב"ח שכתב משום "שאינם ראויין
לכלום" .וכ"כ במ"ב סקקמ"ו "דהם בכלל מוקצה כעצים ואבנים
דהא לא חזו" .ועל כרחך אין כוונתם שאינם ראויין כלל וכלל,
שהא שפיר בהמות ראויין להרבה דברים ,לעבוד ,לשמור ועוד.
אלא כוונתם הוא ,שבעלי חיים אינם ראויין לשום דבר הצריך
טלטול .ולכן לענין הלכות מוקצה הם "לאו בר טלטול" .עכ"פ
ראינו שהטעם שבעלי חיים מוקצה הוא משום שאינם ראויין
לשימוש המצריך טלטול .ולכן יש לדון לענין חיית מחמד ,כגון
כלב או חתול ,שמיחדים אותם להיות שעשוע לשחק בהם
ולחבק אותם .ונמצא שהם שפיר ראויין ומיוחדים לתשמיש
של טלטול .א"כ אפשר שאין אלו בכלל המוקצה של שאר
בעלי חיים.
מח' ראשונים  :יש מח' ראשונים לענין מי שיש לו ציפור
שמצפצפת בקול נאה ,והניח הציפור בתוך הכלוב ,ומטלטל
הכלוב מחדר לחדר לשמוע אותה להנות מקולה .ודן לענין אם
מותר גם בשבת לטלטל אותה .המהר"ח או"ז סבר להקל,
והרא"ש סבר להחמיר .המהר"ח או"ז סבר "להתיר לטלטל
עופות המצפצפים בקול נאה בכלובו" ,משום שע"י שמיוחדים
לטלטל להנות בקולם נמצא שלאו מוקצים נינהו .ולכן אין זה
נכלל במוקצה של בעלי חיים ,שהא שאר בעלי חיים אינן
מיוחדין לשימוש המצריך טלטול .והרא"ש סבר להחמיר
משום "שאין תורת כלי עליהם")א(.
סברא להחמיר :יש להקשות ,מה הסברא של הרא"ש להחמיר?
מה בכך "שאין תורת כלי עליהם" ,הא מהיכי תיתי שצריך
להיות "כלי" כדי להתיר טלטולו .למה אינו מספיק במה שהוא
ראוי לשום תשמיש המצריך טלטול? ויש לומר ע"פ דרך הקה"י
)בביצה ס' ד'( .שמתחילה לא היה דין מוקצה אלא בדברים
שלא היה מוכן לשבת .ואח"כ בא נחמיה וראה שכלל ישראל
היו מקילין בהלכות שבת ,ולכן גזר על כל דבר שלא לטלטל
אותם ,אא"כ הם דברים הצריכים ביותר)ב(] .ולכאורה גם מאכל

)àéáäù áñ 'òä ç"éôáå åö 'òä æ"ëô ë"ùùá 'òå .á"ôñå à"ôñ æ"åà ç"øäî ú"åù (à
ïë (ã) .åâìôéì ä"ã .áé äöéá é"ùø 'ò (â) .á"ò âë÷ úáùá àéâåñ 'ò (á) .äæ 'çî
ãò ,åéä ïéö÷åî ïééãò úçà úáùì ïãçééîù íéðáàå íéöò äîì íòèä é"ä÷ä øàéá
éìòá è"åéáù àäå (ä) .(á"ëñ çù 'ñ ò"ùá 'ò) íìåòì ãåçé é"ò "éìë" íù íäéìò ìçù
ïéìé÷îä .ìëåàì ïëåäë áùçðù è"åé éðàùù ì"ö ,ìåèìèá øúåî äèéçùì éåàøù íééç
àìà ,íä à÷ååã åàì äéîçð ïîæá åøéúäù "íéìë"ù íéøáåñ êçøë ìò ãîçî úééçá
êçøë ìòå .åøéúäå åøæçù íéìëì äîåã äéäé øúéä ìù ùåîéù íäì ùéù øáã ìë ä"ä
,íéìëàî åà íéìë íðéà íìåëù ,äô éîå ,èðøåãåàéãå ,éìæåð ïåáñ ïéðòì äæë ïðéøîà
éðàùù ì"é íéøéîçîäìå .ãîçî úééç ïéðòì ä"äù ì"é ë"àå .àåä àøúéä øéôù ìáà
íä éøäù ,íééç éìòá ë"àùî .éåìéë é"ò íäá ùéîúùîù ÷ø ,íéìë ïéòë íäù åìà
ùéå ì"æå ì"ðã ç"øäî ú"åùá äàáåä ,øéîçäì ù"àøä ìù éðù íòè åäæ (å) .íééç éìòá
.ì"ëò íééç éìòáá ïðáø âåìô àìå íééç éìòáá ïéùîúùî ïéàã íééç éìòáá øúåé øåñàì
.äæì øå÷î íåù éì ïéà (æ) .'î÷ì ò"áéáå ì"ðã ë"ùùá ò"òå .æ"ñô â"ç éðùä èåçá ë"ëå
åë 'ñ ä"ç ç"åà øîåà òéáé ú"åùá 'ò (è) .è"ìñ çù 'ñ äîìù ïçìùá 'ò (ç) .ò"öå
øàááå .øéîçäì íééñîå ,ù"àøä íò æ"åà ç"øäîä ú÷åìçîä ïéðòì êéøàîù â"÷ñ
ïééèùðééô äùî 'ø íùá íéøîåà ïëå] .à"éñ â"éô äãåäé éîìùå ,ç"ë 'éñ á"ç äùî
,à"ë úåà á"ë 'éñ 'ä ÷ìç ç"åà î"øâàá 'ò ìáà ,úáù éìåèìè øôñá 'ò) øéîçäì ì"öæ
íä íà óà ìáà ."äö÷åî" ãîçî úééç íà ïéðòì àåä äæ ïãéðä ìë ,òãå (é) [.(ò"öå
øúåî ïëå ,íìéëàäì áéåçî éàãåá ìáà .íìèìèì øåñàù ïéðòì à÷ååã åðééä ,äö÷åî
ì÷äì ùé ,áìë úàåöøá íäîò ìééèì øúåî íà ïéðòìå .íééç éìòá øòö íå÷îá ìèìèì
ò"ùá 'ò ,áåøéò ïéàù íå÷îá óà øúåî äæ íàå] ."ãöä ïî ìåèìè" éðéãá íéèøôä éôë
ïéââåù åéäéù áèåî ìù íéøåéö ïéðòì ç"ð÷÷ñå ã"ð÷÷ñ çù 'ñ á"îá 'òå [.æ"èñ äù 'ñ
.'åë
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חזו בני חביבי

ל“ג בעומר הר שמואל ,שמחה של
תורה!

בחורי חמד עמלי
תורה מדי יום ביומו
לימוד גמרא על
הרב פלוואני הי“ו

הילולא לכבוד רבי
מאיר בעל הנס אצל
ר‘ אסף גיאת הי“ו

לעילוי נשמת
ויקטוריה

sharabymail@gmail.com

HARSHMUEL.COM TASHMA.NET
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TEL: 0542002882

בת סנובר ז“ל

