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ב"ה

פתח דבר
של  הרביעי  הגליון  את  לאור  מוציאים  הננו  להשי"ת  והודי'  בשבח 

"קובץ הערות התמימים ואנ"ש בית משיח – 770" )גליון תקו(.

קובץ זה יוצא לקראת ש"פ חיי שרה, ובקשר עם כינוסם של שלוחי כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בבית משיח 770 )הן אלו שהגיעו בגשמיות, 

והן אלו ש"במקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא"(.

חסידות,  נגלה,  התורה:  מקצועות  בכל  והארות  הערות  כולל  הקובץ 
הלכה ומנהג, וענין שהזמן גרמא: עניני גאולה ומשיח, ובפרט בתורתו של 

משיח – "מאמרים ולקו"ש של נשיא דורנו" – כ"ק אד"ש מה"מ.

• • •
קובץ זה כשמו כן הוא, הערות התמימים ואנ"ש של בית-משיח 770, 
תפילה  תורה,  בית  המשולש,  בית  חיינו,  לבית  תורה  של  שופר  ומהווה 

וצדקה.

דומה כי אין צורך לבאר את המעלה החשובה והיקרה בהוצאתו לאור 
לאבינו  כבוד  אומר  כולו  כל  אשר  מלך,  הדרת  של  ובאופן  זה  קובץ  של 
של  מגדלור  מהווה  רבינו,  בית  שביתו,  רבים  בת  בשער  ומפרסם  מלכנו 

תורה, ומוסיף בכבודה של ליובאוויטש כולה בכל רחבי העולם.

אי לכך באנו בבקשה נפשית לכל אחינו ורעינו אנ"ש והתמימים, חסידי 
חב"ד ליובאוויטש אשר קולמוס הכתיבה בידם, ושייכים להעלות הערות 
והארות על הכתב – וע"פ דברי כ"ק רבינו הזקן באגה"ק סי' כ"ו כל אחד 
ואחד שייך לזה – להשתתף עמנו בכתיבת חידושי-תורה על מנת להוסיף 

בכבודו ויקרו של מלכנו.

כמו כן נבקש את כל אחד ואחד מקוראינו, אשר כבודו של כ"ק אד"ש 
מכריו  בין  הקובץ  והפצת  לפרסום  שכם  להטות  ללבו,  יקר  ודאי  מה"מ 
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כ"ק  כתביעת   – החשובות  ממטרותיו  אחת  את  שישיג  מנת  על  וידידיו, 
אד"ש – להוסיף בכבודה של ליובאוויטש בעולם התורה והחסידות.

• • •
הערות  מערכת  ידי  על  לאור  יוצא  ההערות,  קובצי  כשאר  זה,  קובץ 
ליובאוויטש  תמימים  תומכי  ישיבת  תלמידי  ידי  שעל  ואנ"ש  התמימים 
כלל  לזכות  ונדפס  חיינו,  בבית  מלך  של  בצלו  לחסות  הזוכים  המרכזית, 
שיזכו  ה'תשפ"א,   – זו  דשנה  ה"קבוצה"  תלמידי  ובפרט  התלמידים 

להתקשר באילנא דחיי במחשבה דיבור ומעשה.

כל  לביטול  נזכה  זה  זה  סגולה  בזמן  אשר  ממש,  ומיד  תיכף  ונזכה 
ההעלמות והסתרים ונחזה שוב ב"אור פני מלך חיים" באופן ד"לא יכנף 
עוד מוריך", בהיגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

המערכת

ימות המשיח, יום שישי עש"ק פ' חיי שרה
שבעים שנה לנשיאותו של כ"ק אד"ש מה"מ

הי' תהא שנת פלאות אראנו
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השליחות היחידה - קבלת פני משיח צדקנו
בהתחלה  עתה  בעומדנו  להוציא  שיש  בפועל  ההוראה  באה  מזה 

ובפתיחה של "כינוס השלוחים העולמי":

לכל לראש – צריך לצאת בהכרזה ובהודעה לכל השלוחים, שעבודת 
פני  השליחות עכשיו ושל כאו"א מישראל מתבטאת בזה – שיקבלו את 

משיח צדקנו.

והיהדות  כלומר: כל הפרטים בעבודת השליחות של הפצת התורה 
והפצת המעינות חוצה, צריכים להיות חדורים בנקודה זו – כיצד זה מוליך 

לקבלת משיח צדקנו.

וכמודגש בנושא הכינוס – "כל ימי חייך להביא לימות המשיח": כל 
עניני העבודה )בכל ימי חייך, ובכל יום עצמו – בכל פרטי ושעות היום( 
)כפי  רק "לרבות"  לימות המשיח". לא  צריכים להיות חדורים ב"להביא 
שכתוב בכמה מקומות(, שהוא )השליח( עומד ומחכה שמשיח יבוא ואז 
הוא יטול חלק בזה ויהנה מזה וכו', אלא – "להביא", הוא עושה כל התלוי 
בו כדי "להביא לימות המשיח" לשון רבים, לא רק ההתחלה של יום אחד, 
ימות המשיח )לא רק כאשר המשיח הוא  ימות )לשון רבים( –  אלא של 
"בחזקת משיח", אלא כל ימות המשיח – גם השלימות של "משיח ודאי" 

וכו'(.

והכוונה בפשטות היא – שמכינוס השלוחים צריכים לבוא ולהביא 
החלטות טובות כיצד כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל בנ"י 
במקומו ובעירו וכו' לקבלת פני משיח צדקנו, ע"י שהוא מסביר את ענינו 
של משיח, כמבואר בתושב"כ ובתושבע"פ, באופן המתקבל אצל כל אחד 
ואחד לפי שכלו והבנתו, כולל במיוחד – ע"י לימוד עניני משיח וגאולה, 

דבר מלכות
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ובפרט באופן של חכמה בינה ודעת.

לכאו"א  שייך  שזה  מובן  הרי  הזה,  בזמן  העבודה  שזוהי  והיות 
מישראל, ללא יוצא מן הכלל.

. ועוד ועיקר: מאחר שכבר סיימו את עבודת השליחות – בא כל   .
שליח אל המשלח האמיתי, הקב"ה, ומודיע: עשיתי את שליחותי, ועכשיו 
הגיע הזמן שאתה, כביכול, תעשה את שליחותך ]שגם הקב"ה הוא שליח 
)"מגיד דבריו ליעקב גו'"(, וביחד עם עשר הספירות – הרי עצמותו ומהותו 
בעצמו, כביכול, הוא משיח צדקנו[: "שלח נא ביד תשלח"  – שלח לנו את 

משיח צדקנו בפועל ממש!

ואפילו אם עדיין יכול להיות ספק, שהקב"ה רוצה להחזיק את ישראל 
עוד רגע אחד בגלות, למען גודל הנחת רוח וההנאה שהעבודה בזמן הגלות 
מסבה לו – זועק יהודי: "כל מה שיאמר לך הבעה"ב עשה חוץ מצא", כל 
מה שבעה"ב זה הקב"ה אומר צריך לעשות, "חוץ מצא", חוץ מלהישאר 
עוד רגע ח"ו במצב של "צא", מחוץ לשולחן אביהם, מבקשים ותובעים 
כביכול מהקב"ה: "שלח נא ביד תשלח" – בשנת ובתחלתה "יד תשלח" – 

והבא כבר את הגאולה האמיתית והשלימה!

יש  )בסיום לקו"ת פ' ברכה(  ויחד עם השלימות בעבודת השליחות 
מיד את שלימות הנישואין – שיר השירים – של ישראל וקוב"ה ]ובפרט 
על-ידי שמקבלים גם את ההחלטה הטובה ללמוד את כל ספר תורה אור 
אלו,  בענינים  התורה  לימוד  סיומם. שע"י  עד  חלקיהם  כל  תורה  ולקוטי 

ממהרים עוד יותר את ההמשכה בפועל[,

עד לאופן שנקבה תסובב גבר, הקב"ה עצמו מודה כביכול לישראל, 
לכאו"א מישראל ולכלל ישראל, על עבודתם )אפילו אם לא היתה בתכלית 

השלימות(,

והוא מוליך את כל ישראל לארץ הקודש, לירושלים עיר הקודש, להר 
הקודש, לבית המקדש השלישי, ועוד והוא העיקר – תיכף ומיד ממש.

)משיחות ש"פ חיי שרה תשנ"ב(
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הערות בקונטרס 'הלכות של תורה שבע"פ 
שאינן בטלין לעולם' )גליון(

 הת' מנחם מענדל שי' בלוך
תות"ל המרכזית  - 770 בית משיח

א
בקונטרס 'הלכות תושבע"פ שאינן בטלים לעולם' מבאר כ"ק אד"ש 
כבית שמאי1,  הלכה  תהי'  המשיח  דימות  הא'  בארוכה שבתקופה  מה"מ 
חלק  ועפ"ז  החסידות.  בתורת  מקומות  בריבוי  וכמובא  בדרז"ל,  כמובא 
 – הרמב"ם  של  מספרו  גדול  חלק  וכן  בימינו,  שנוהגות  מההלכות  גדול 
ולהיפסק  להשתנות  עתיד  הלל  בית  כדעת  שנפסק  מה  שכל  כיון  יבטל, 

כדעת בית שמאי.

בהמבואר  קושיות  וכמה  כמה  מ.צ.פ.  הת'  הקשה  הקודם  ובגליון 
בקונטרס, ובאתי בזה לתרץ קושיותיו )בד"א עכ"פ(, וכדלקמן.

ב
מטרת חיבור ספר 'משנה תורה' להרמב"ם היא, כפי שכתב הרמב"ם 
ולגדול בדין כל מצוה  כל הדינין שווין לקטן  בעצמו בהקדמתו, ש"יהיו 
ומצוה", היינו שספר זה מאגד בתוכו את כל דיני התורה בכל תחומי החיים 
היהודיים. וזה כולל את כל זמן הגלות, וגם את התקופה הא' בימוה"מ )כפי 
שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ בקונטרס הנ"ל ס"י שזהו א' מחידושיו של ספר 
הרמב"ם(, שלכן הביא הרמב"ם גם את הדינים שאינם נוהגים בזמן הגלות 

1( ראה גם לקו"ש חכ"ט שיחה לפר' בחוקותי. הדרן על הרמב"ם תנש"א.

גאולה ומשיח
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)כדיני קרבנות וטהרות כו'(2.

פסק  שיהי'  היא  הרמב"ם  כוונת  באם  הנ"ל, שלכאורה  הת'  והקשה 
הלכה ברור גם בימות המשיח, אזי מדוע פסק בהכל כדעת בית הלל?

כהפסיקה  לפסוק  שהעדיף  הזה,  בזמן  גם  שנוגעות  בהלכות  ותינח 
דזמן הזה – כדעת ב"ה. אמנם בהלכות שאינם נוגעות היום כלל, וינהגו רק 
בימוה"מ )כקרבנות3, טהרות וכו'(, לכאורה אינו מובן מדוע פסק באופן 
ועכ"פ  ב"ה(.  כדעת  הם  )שהרי  דבריו  לפי  לפסוק  יוכלו  לא  כזה שלע"ל 
בימוה"מ  תקפים  אינם  שבו  מההלכות  גדול  שחלק  בספרו  לכתוב  הו"ל 

שתהי' הלכה כב"ש.

וכתב שבדוחק אפשר לבאר שמכיון שהפסיקה כב"ש תהי' ע"פ פסק 
תצא'(,  מאיתי  'תורה חדשה  בקונטרס  בארוכה  )כמבואר  דהסנהדרין  דין 
הגדול  ש"בי"ד  ממרים(  הל'  )בתחילת  בכתבו  הרמב"ם  לזה  רמז  הנה 
שבירושלים הוא עיקר תורה שבע"פ", ובפי"ב שם ש"בי"ד שגדול מחבירו 
יכול )ע"פ דעת הרוב( לבטל דברי הקודמו, ואפי' גזירות תקנות מנהגות 

כו'".

ולעתיד יהי' הבי"ד גדול יותר מכל הבי"ד שהיו לפניו, ויכריע כדעת 
ב"ש, וענין זה כתוב בספר הרמב"ם כנ"ל.

אמנם מ"מ עדיין אינו מובן מדוע כתב הרמב"ם את כל הדינים שיהיו 
רק בימוה"מ כדעת ב"ה כנ"ל.

שלע"ל  לכך  המקור  שהרי  בפשטות,  זה  לבאר  אפשר  ולכאורה 
גם בריבוי ספרי  )והובא  תהי' הלכה בדעת ב"ש, הוא במק"מ על הזוהר 
חסידות(, וממילא הרמב"ם שהוא ספר הלכה – אינו יכול לכתוב כן כיון 

שאי"ז מוכרח כלל ע"פ נגלה דתורה שההלכה תהי' כדעת ב"ש.

ואף שב"ש היו "מחדדי טפי", וא"כ הדעת נותנת שלע"ל יפסקו הדין 
א.  הנה:  )כלשון הרמב"ם(,  גדולים"  ישראל חכמים  כיון ש"יהיו  כב"ש, 

2( ראה שיחת אחש"פ תשד"מ. יחידות כללית לתמימים ה'תשנ"ב. וראה גם בהקדמת 
כמו"כ בהקדמת הכסף משנה  וראה  וכן בהקדמתו לספר המצוות שלו.  לחיבורו,  הרמב"ם 

לביאורו על הרמב"ם. הקדמת בעל ההגהות מיימוניות.
3( גבי קרבנות י"ל שכיון שס"ל להרמב"ם שניתן להקריב קרבנות גם בזה"ז גם ללא 
מקדש )כאשר "יד ישראל תקיפה"(, הנה צריכים לידע הפסיקה בענינים אלו גם לדעת ב"ה. 

אמנם עדיין קשה לשאר דיני טהרות, וכן דיני ביהמ"ק בכלל וכו'.
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מכיון שאי"ז ודאי )ע"פ הלכה בנגלה דתורה(, אי אפשר לפסוק כן בספר 
הלכה. ב. הא דב"ש "מחדדי טפי" הוא בזה"ז, אבל לע"ל בפשטות יהיו 
להיות  יכול  וא"כ  דב"ש,  טפי"  ה"מחדדי  מחכמת  יותר  חכמים  ישראל 

שיבינו בשכלם סברות אחרות לגמרי, ויפסקו דינים חדשים לגמרי.

וכמובן בפשטות – שהרמב"ם אינו יכול בכל דין ודין להביא את כל 
)ויהי'  זמן  משך  לאחר  שיבוא  שבי"ד  מכך  לצאת  שיכולות  האפשרויות 
"גדול בחכמה ובמנין"( יפסוק אחרת, אלא הוא פוסק כפי שהדין הוא כעת.

ואולי יש לומר בעומק יותר, שכיון שבתקופה הב' לע"ל תהי' ההלכה 
צריך  הנה  בקונטרס(,  באריכות  שמבאר  )כפי  יחד  גם  וב"ה  ב"ש  כדברי 
הרמב"ם לפסוק את דעת ב"ה כיון שצריכים לידע זה לע"ל בתקופה הב' 
)ומה שלא פסק גם כשיטת ב"ש הוא מפני שכל פרטי הדינים לשיטת ב"ש 
אינם ידועים לנו )שהרי כל פרטי הדינים שיש לנו היום הם לשיטת ב"ה((.

ג
בדברי  גדול  חידוש  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  ס"י  הנ"ל  בקונטרס 
התחי'  בעולם  היא  ושלימות השכר  תכלית  הנה  לדעתו  – שגם  הרמב"ם 
בעולם  כל  עסק  יהי'  ש"לא  בספרו  האחרונה  בהלכה  זה  ורומז  דוקא, 
כולו אלא לדעת את ה' בלבד", שזוהי מטרת ותכלית הכל )וזהו גם שכר  

התומ"צ דלע"ל(.

והקשה הת' הנ"ל לכאורה צריך להבין, שהרי בהל' תשובה )ספ"ט( 
כותב הרמב"ם מפורש ש"סוף כל השכר כולו והטובה האחרונה שאין לה 
הזה  הוא העולם  ימות המשיח  חיי העולם הבא, אבל  הוא  וגרעון  הפסק 
ועולם כמנהגו נוהג". היינו שתכלית ושלימות השכר היא בעוה"ב דוקא, 

ולא בימות המשיח.

בימוה"מ  הא'  התקופה  אודות  הרמב"ם  מדבר  אלו  שבדברים  ואף 
)כמבואר בקונטרס הנ"ל(, הנה לכאורה מפורש שזוהי תכלית השכר?

מתייחס  הרמב"ם  אין  הנ"ל  הקונטרס  בפנים  שכמבואר  ואע"פ 
בחיבורו לתקופה הב' דימוה"מ, הנה לכאורה זוהי הלכה בתורה, ויש לה 

את כל החוזק והתוקף שבדבר, ואיך יתבטל זה בתקופה הב' דימוה"מ?

מה"מ  אד"ש  כ"ק  מה שכותב  ובהקדים  זו,  קושיא  על  להוסיף  ויש 
הלכות  בין  ההפרש  את  שמבאר  )ס"ד(,  תשמ"ט  הרמב"ם  על  ב'הדרן' 



הערות התמימים ואנ"ש - 770 בית משיח 12

תשובה לבין הלכות מלכים, וזלה"ק:

"בהלכות תשובה כותב הרמב"ם הלכות בנוגע לאופן עבודת האדם 
בזמן הזה .  . ובמילא, גם ההלכה אודות ימות המשיח היא בנוגע לכללות 
הרמב"ם  כותב  המשיח  מלך  בהלכות  אבל   .  . הזה  בזמן  התומ"צ  קיום 
הלכות בנוגע לימות המשיח ובמילא גם ההלכה ש"נתאוו . . ימות המשיח" 
. מלך   . ימות המשיח( היא דין ב"הלכות  לפני  )שקיומה אינו שייך אלא 

המשיח"".

וי"ל שדברי הרמב"ם בהל' תשובה שהתכלית היא חיי העוה"ב, היא 
חיי  היא  שהתכלית  אומר  ולכן  הזה"ז4,  של  ב'הסתכלות'  שמדבר  מכיון 

העוה"ב דוקא.

הלכות  לפסוק  הרמב"ם  יכול  שכיצד  יותר,  עוד  קשה  זה  ולפי 
ב'הסתכלות' של הזה"ז, בעוד שענין ההלכות הוא שהוא נצחי גם לע"ל? 

וצ"ע.

ד
בלקו"ש חכ"ג5 מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי הרמב"ם בהלכות 
דעות )פ"ד( אודות כל הרפואות כו', ומבאר שאף שחלק גדול מהמבואר 
שם אינו שייך בימינו )שהרי "נשתנו הטבעיים"(, הנה זהו נצחי ברוחניות 

הענינים בלבד.

והקשה הת' הנ"ל מדוע בקונטרס דידן אינו מתרץ ג"כ דהא שלע"ל 
הלכה  כיון שתהי'  התורה,  לנצחיות  בסתירה  אי"ז  כב"ה  הלכה  תהי'  לא 

כב"ה ברוחניות.

והנה בלקו"ש הנ"ל מדגיש כ"ק אד"ש מה"מ שמכיון שמצב האדם 
והעולם אינו כדבעי, לכן יכול להיות מצב שהרפואות וכו' לא יועילו )אבל 
הם עצמם נצחיים(. וממילא מובן שגם ברפואות אלו יש הגדר דנצחיות 
באופן  רק  קיימים  שאינם  וכיו"ב  דקרבנות  ההלכות  ע"ד  )וזהו  ההלכות 

זמני(.

וממילא מובן שלע"ל אכן יחזרו הלכות אלו להיות בתוקפן גם בעוה"ז 

4( ראה באריכות מה שביאר הת' ד.א. ב'קובץ פלפולים – שבעים שנה' ח"א וח"ב.
5( שיחה לחה"ש.
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הגשמי )שהרי אז מצב העולם יהי' כדבעי(, וממילא סרה הקושיא הנ"ל.

ה
בפנים הקונטרס מביא את דברי ר' יוחנן שיקיימו מצוות לע"ל מהא 
תחה"מ  לאחר  שגם  מזה  ומוכיח  הכהן,  לאהרון  תרומה  שיביאו  דמצינו 
עדיין יקיימו מצוות. והקשה הת' הנ"ל ממה שמביא בהערה 24 שאהרון 
יקום עוד קודם תחה"מ דכל ישראל, ומהי ההוכחה א"כ שיקיימו מצוות 

לאחר תחה"מ הכללית?

ויש לתרץ קושיא זו, ע"פ השיחה הידועה6 שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ 
את הסתירה בדעת הרמב"ם, שמצד אחד פוסק כדעת ר' יוחנן בגמ' ש"כל 
הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח אבל לעולם הבא עין לא 
ראתה אלוקים זולתך", ומצד שני פוסק כשמואל )שפליג על ר"י( ש"אין 

בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד".

)לדעת  המשיח  בימות  תקופות  ב'  שיהיו  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ומבאר 
שעבוד  אלא  המשיח  לימות  העוה"ז  בין  "אין  הא'  ובתקופה  הרמב"ם(, 
מלכיות בלבד", ומ"ש "כל הנביאים כולם לא ניבאו אלא לימות המשיח 

כו'" זהו בתקופה הב'. עד כאן הביאור בשיחה הנ"ל.

שפליג  עצמו  ר"י  לדעת  אך  הרמב"ם,  לדעת  רק  הוא  כ"ז  אמנם 
אשמואל, הנה יש רק תקופה אחת בימות המשיח, ובה מיד מתקיימים כל 

הייעודים דלע"ל, כולל הייעוד דתחיית המתים דכל ישראל.

ונמצא שלדעת ר"י לא יהיו ב' תחה"מ )דצדיקים ודכל ישראל(, אלא 
מצוות  שיהיו  לכך  ראייתו  מובן  וממילא  ביחד,  ישראל  דכל  תחה"מ  רק 

לע"ל מכך שיתנו לאהרון תרומה.

ו
כתב הת' הנ"ל שבכלל יש להעיר שאף שה"הלכות של תורה שבע"פ" 
אכן "אינם בטלים" – כי יהיו בזמן דתחה"מ, הנה מ"מ בזמן דימוה"מ הם 

נדחים, שהרי אז הלכה כב"ש כנ"ל.

ובזה אין כל קושיא )כפשוט(, שהרי יש כו"כ מצוות שאינם נוהגים 
בזה"ז )ככל הדינים התלויים בביהמ"ק וכו'(, ואי"ז בסתירה ח"ו ל"נצחיות 

6( לקו"ש חכ"ז שיחה לפר' בחוקותי.
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התורה".

ז
אדה"ז  כ"ק  שמבאר  מה  ע"פ  הנ"ל,  הת'  הקשה  הענין  בכללות 
כיון ש"קרוב  יצטרכו לע"ל לעסוק בנגלה דתורה,  )סכ"ו( שלא  באגה"ק 
הדבר שידעו מפנימיות התורה כל גופי התורה הנגלית כמו אברהם אבינו 

ע"ה ולכן א"צ לעסוק בהם כלל".

'תורה חדש מאיתי תצא' בתחילתו, מבאר  והקשה מכך שבקונטרס 
יעסקו בהם  ולא  כל השקו"ט שבתורה  יבטלו  כ"ק אד"ש מה"מ שלע"ל 
כלל, כיון שאין בהם צורך יותר. וע"פ דברי כ"ק אדה"ז הנ"ל צריך להבין 
מדוע כל ההלכות עצמם לא יבטלו, אף שלכאורה לא יהי' בהם צורך כיון 

שידעו אותם מפנימיות התורה7?

ולא הבנתי קושייתו כלל, שאה"נ שלא יצטרכו ללמוד תורה הנגלית 
וההלכות  שהדינים  ודאי  אבל  התורה,  מפנימיות  הדינים  כל  יידעו  אלא 

עצמם יישארו קיימים, ופשוט.

הרגשת צער על חורבן הבית בשעת אמירת 
בונה ירושלים

 הרה"ג יוסף יצחק שי' סילברמן
שליח כ"ק אד"ש מה"מ לאלעד, אה"ק

הטעם שאדמו"ר הזקן אינו פוסק כרבינו שמחה שצריך לכסות 
הסכין בשעת ברכת המזון מחשש שיבוא להזיק עצמו מחמת 

הצער שיש לו מחורבן המקדש
כתב הבית יוסף אורח חיים סימן ק"פ לגבי טעם כיסוי הסכין בשעת 

ברכת המזון בד"ה כתב הרוקח: 

"כתב הרוקח בסימן שלב מכסין סכין בשעת ברכת המזון על שם "לא 
תניף עליהם ברזל" )דברים כז ה( במכילתא פרשה יא אות ח אינו דין שיניף 

7( אף שיש לחלק מצד מעלת ההלכות )כמבואר באגה"ק סכ"ט וכן בקונטרס דידן(.
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המקצר על המאריך ושולחן כמזבח בשילהי חגיגה כז". עכ"ל. וכן כתב 
ה"ר דוד אבודרהם עמ' שב וכן כתוב בשבלי הלקט סי' קנה.

 וכתוב עוד בשבלי הלקט: "מפי החבר רבי שמחה שמעתי טעם אחר: 
ירושלים  בונה  וכשהגיע לברכת  היה אחד מברך ברכת המזון  פעם אחת 
נהגו לסלקו בשעת  כן  ועל  ותקעו בבטנו  ונזכר חורבן הבית לקח הסכין 

ברכה". ע"כ דברי הבית יוסף.

 ובמגן אברהם סק"ד הביא רק הטעם הא' וכתב ולפי זה דוקא בסכין 
של ברזל צריך לכסותו.

ובשולחן ערוך אדמו"ר הזקן שם סעיף ו כתב: "נוהגים לכסות הסכין 
בשעת ברכת המזון כי השולחן דומה למזבח ובמזבח נאמר לא תניף עליהם 
ואינו  ימי האדם  ימיו של אדם והמזבח מאריך  ברזל לפי שהברזל מקצר 
בדין שיונף המקצר על המאריך וגם השולחן מאריך ימיו של אדם ומכפר 
עונותיו בהכנסת אורחים שגדול כוחה של לגימה שמשרה שכינה". עכ"ל.

ובשו"ע הקצר ח"ב ע'  436 הע' 39 כתב על דבריו דמכך שהשמיט 
ודווקא  אברהם  כהמגן  לגמרי  שס"ל  משמע  שמחה  דרבינו  טעם  רבינו 

בסכין של ברזל צריך לכסות הסכין ולא בשאר מתכות.

וראה בהערות התמימים ואנ"ש תלמוד תורה כפר חב"ד כסלו תשס"ט 
"ולענ"ד לא מוכח כלל דאף שכתב אדה"ז טעם המגן  עמוד 71 שכתב: 

אברהם לא פירט כהמגן אברהם שהוא דווקא בסכין של ברזל". 

מתכות  משאר  סכינים  שגם  הזקן  אדמו"ר  מדברי  שמשמע  כלומר: 
צריך לכסות בשעת ברכת המזון וכשיטת רבינו שמחה שכל סכין שיכול 

להמית בכלל הגזירה.  

אך לפי זה צריך עיון למה אינו מביא טעמו של רבינו שמחה גם כן?

והיה נראה לתרץ שאדמו"ר הזקן סובר שבימינו כבר לא קיים חשש 
שמישהו יצטער עד כדי כך על חורבן הבית שירצה להרוג את עצמו ולכן 

השמיט טעם זה.

אך ראה בספר אהל משה חלק ח ענייני המקדש והגלות פרק ג עמוד 
לט שכתב וז"ל פעם שאל אברך אחד את הגר"ח קניבסקי שליט"א פשר 
הדבר שבשו"ע סי' קפ ס"ה כ' שבשעה שמברך ברכת המזון צריך לכסות 
את הסכין כי יש חשש כשאומר רחם נא וכו' ועל ירושלים עירך ועל ציון 
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משכן כבודך שאולי ידקור עצמו מרוב צער על חורבן ביהמ"ק ושאלו הלא 
לא שמענו אף פעם על חשש כזה שאחד יבוא להזיק את עצמו כשמזכיר 
אתה  מוזר,  אינו  ש"הדין  הגר"ח  לו  והשיב  וירושלים?  ביהמ"ק  חורבן 
מוזר! אתה משונה! כי פעם כל איש פשוט היה מבין חומר עניין החורבן 
ומאבד את עשתונותיו בהזכירו ועד כדי כך שהיה חשש אמיתי שיבוא לידי 

סכנת נפשות. אנחנו מוזרים ואנחנו משונים , לא ההלכה"!

ואולי יש לתרץ שלפי רבינו שמחה יוצא שאין הבדל בין ימי חול ובין 
שבת ויום טוב כי תמיד יש את החשש שמא ידקור את עצמו ולכן יש תמיד 
את הגזירה לכסות הסכין היות ופעם מישהו הרג את עצמו בסכין. וכן כתב 

הב"ח בביאור שיטת הרבינו שמחה.

אך ראיתי בספר חלב חיטים  על מועד קטן עמוד רסב הערה א שכתב 
שלכן בשבת ויום טוב לא גזרו את הגזירה, כיוון שהמעשה שפעם אחת 

אברך הרג את עצמו בסכין כשהגיע לבונה ירושלים היה בימי חול. 

ולכן אמרו שדוקא בימי חול חייבים לכסות את הסכין בשעת ברכת 
המזון.

וע"ע באליה רבה שכתב גם כן שלפי רבינו שמחה יש הבדל בין שבת 
וחול כי בשבת אין לזכור בחורבן הבית כי אין מתאבלין בשבת ולכן אין 

חשש שיבוא לדקור את עצמו בסכין.

מסברא  כי  זה  שמחה  רבינו  של  הטעם  עם  שהקושי  נאמר  אם  וגם 
כיוון שגזרו חכמים וחששו למי שיבוא להרוג את עצמו, אז עשו לא פלוג 
בדבריהם ואין לחלק בין חול לשבת ויום טוב ]ודלא כמ"ש החלב חיטים 
והאליה רבה ולהעיר מהסיפור עם מי שאמר "נחם" ובכה על חורבן הבית 
גם בשבת[, אבל ראה בספר בן איש חי פרשת חוקת סעיף ו ובספר תפילת 
זכה שכתבו שגם בשבת ויום טוב יש להוציא את הסכין מהשולחן בשעת 
ברכת המזון כי הברזל מקצר ימיו של אדם. הרי שגם לטעם הראשון יש 
סברא לומר שאין הבדל בין ימי חול לבין שבת ויום טוב ושוב אינו מובן 
מדוע הטעם הראשון יותר טוב מסברא מהטעם של רבינו שמחה ושלכן 
אדמו"ר הזקן השמיטו . ]אך ראה להלן מה שכתב ה"משך חכמה" בזה[. 

ולפי זה חוזרת השאלה , מדוע לא הביא אדמו"ר הזקן את הטעם של 
רבינו שמחה?    
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ונראה לבאר בעזהי"ת כי לפי טעם רבינו שמחה אינו מובן איך יעזור 
לכסות את הסכין והרי מכיוון שהוא כיסה את הסכין בעצמו והסכין עדיין 
ירושלים,  קיים החשש שכשיגיע לבונה  כן עדיין  נמצא על השולחן, אם 
יוציא הסכין מתחת המפה וידקור את עצמו מרוב צער, ורק אם יסלק הסכין 

לגמרי, אז זה יעזור? 

ומצאתי שהקשה כן בספר מסלות חיים חלק ג מאמר "הכרת השם", 
וכתב לתרץ שיש הבדל בין ידיעה לראיה שרק אם הוא רואה את הסכין, 
רואה  לא  אם  אך  עצמו,  את  ולהרוג  להצטער  שיבוא  ז"ל  חכמינו  חששו 
את הסכין ורק יודע שהסכין נמצא שם מכוסה תחת המפה, אין ידיעה זו 

משפיע עליו לרעה עד כדי כך שירצה להרוג את עצמו עד כאן דבריו. 

       אך ראה בשו"ת חמדת צבי סימן כב שכתב שבפועל הכריעו דלא 
כשיטת רבינו שמחה מכיוון שלשיטת רבינו שמחה היו צריכים להסיר את 
הסכין לגמרי מהשולחן ולא להסתמך על זה שכשיהיה מכוסה, הוא כבר 

לא יזיק את עצמו.

חיים"  תירוצו של ה"מסלות  על  הזקן חולק  נראה שאדמו"ר  ועפ"ז 
לו  הידיעה שיש שם סכין אפילו כשזה מכוסה מהווה סכנה  וסובר שגם 
שמא יבוא להוציא את הסכין ולהרוג את עצמו ולכן השמיט את טעמו של 

רבינו שמחה וק"ל.  

שמבאר  יתרו  פרשת  על  החכמה  בינת  עם  חכמה  משך  בספר  וע"ע 
שהטעם שבשבת אין מכסים הסכין לפי הטעם הראשון זה כי בשבת אסור 
לבנות מזבח או במה וכיון שאיסור לא תניף עליו ברזל שייך לזמן בנייתו, 
אם כן לא שייך טעם זה בשבת. משא"כ בימי חול, הגם שבלילה לא בונים 
מזבח, אך מותר לבנות במה בלילה וציווי זה נאמר למשה רבינו אחרי מתן 
תורה כשבנה במה ]לפני שהיה בית המקדש[, ולכן גם בלילה בימי חול 

חייבים לכסות את הסכין בשעת ברכת המזון.  ועיי"ש.
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"יעקב אבינו לא מת" – אבל גווע
 הרב מנחם מענדל שי' הלפרין
מאנ"ש בקריות, אה"ק

על הפסוק1 "ויכל יעקב לצוות את בניו ויאסף רגליו אל המיטה ויגוע 
ויאסף אל עמיו", כותב רש"י: "ומיתה לא נאמרה בו וארז"ל יעקב אבינו 

לא מת" - ובפשטות כוונתו שלא מת בגשמיות.

על  רש"י  של  פירושים  כמה  מתוך  דלכאורה  שהקשה,  מי  וראיתי 
התורה משמע להיפך שיעקב אבינו מת:

 בד"ה "ויחי יעקב"2 פירש רש"י: "למה פרשה זו סתומה לפי שכיון 
השעבוד  מצרת  ישראל  של  ולבם  עיניהם  נסתמו  אבינו  יעקב  שנפטר 
שהתחילו לשעבדם".  וכן בד"ה "ואנכי אעלך"3 -  "הבטיחו להיות נקבר 

בארץ". 

ארזים  נטע  אבינו  יעקב   .  .  "  – הקרשים"4  את  "ועשית  בד"ה   וכן 
במצרים וכשמת צוה לבניו להעלותם עמהם כשיצאו ממצרים".

ובנוסף הבן חמש למקרא כבר למד ש"ויהיו ימי יעקב שני חייו שבע 
שנים וארבעים ומאת שנה" – ואם לא מת הרי שחייו הרבה יותר ארוכים?

ומתוך דברים אלו הגיע למסקנה תמוהה, דכוונת רש"י אינה כפשוטו 
שלא מת כלל – ו"חי לעולם5", אלא שלא מת באותו רגע רק זמן מה לאחר 

1( ויחי מט, לג.
2( שם מז, כח.

3( שם מו, ד.
4( תרומה כו, טו.

5( לשון רש"י - תענית ה, ב.

תורתו של משיח
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מכן; או שפירושו של רש"י זה אינו לפי פשוטו של מקרא אלא על דרך 
הדרש – וכוונתו שחי ברוחניות.

ודבריו אינם נכונים כלל )נוסף לכך שכשאר מפרש רש"י על דרך הדרש 
הוא מקדים – "ומדרשו" וכיו"ב(, דאישטמיתי' מיניה דבריו המפורשים 

של כ"ק אד"ש בהתוועדות ש"פ ויחי תשל"ב )בתרגום מאידית(: 

הרי  היא  והתורה  מת",  לא  ש"יעקב  זאת:  אומרת  שהתורה  "והיות 
תורת אמת, מובן שזה לא באופן של מהיכא תיתי, אלא זה כך באמת, עד 
שיעקב לא מת, היה פשוט בגשמיות, כמ"ש בזוהר על "וירא ישראל" – 
ישראל סבא )זח"ב נג,א. וראה רש"י ד"ה אף )תענית ה,ב((, לא כמו בגמ', 
ששם אפשר לפרש שזה רק ברוחניות, אלא היות שרש"י בחומש מדבר לבן 
חמש למקרא, מובן שבשעה שהוא אומר "יעקב אבינו לא מת", כוונתו היא 

פשוט בגשמיות". עכלה"ק.

ומה שהקשה ממה שכתב רש"י כמה פעמים לשונות של מיתה והפסק 
גופא,  זה  בד"ה  עצמו  הבהיר  שרש"י  לבאר  נראה  אבינו,  ביעקב  החיים 
שכתבו על המילים "ויגוע ויאסף" – "ומיתה לא נאמרה בו", משמע שמכל 

מקום "גויעה" ו"האספות" נאמרה בו!

מהי גויעה? – אין צריך להסביר זאת לבן חמש למקרא, ואין צריך 
להסביר לו שגויעה ומיתה לאו היינו הך, שכן הוא מכיר זאת כבר מפרשת 
נח6: " ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ 
השרץ על הארץ וכל האדם", ובפסוק לאחר מכן נאמר בנפרד: "כל אשר 
נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו" ומפרש רש"י: "נשמת רוח 

חיים – נשמה של רוח חיים".

הרי לך שגויעה איננה מיתה.

יצחק"8, משמע שגויעה  וימת  "ויגוע  וימת אברהם"7,  "ויגוע   – וכן 
איננה מיתה.

הוא  יודע  שכן  ההבדל,  מהו  למקרא  חמש  לבן  להסביר  צורך  ואין 
שאדם שמת אינו מת בפתע פתאום, אלא תחילה הוא גוסס, ואחר כך נפסק 

6( בראשית ז, כא-כב.
7( שם כה, ח.

8( שם לה, כט.

19
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מערכות הגוף והדופק, אך עדיין יכול להיות שהוא חי, שנשאר – "נשמת 
רוח חיים באפיו" )שנשאר בו נשימה, אף אם מועטת מאוד9(, ורק כאשר 

מסתלקת ממנו הנשמה לגמרי - אזי הוא מת.

הרי מובן ש"גויעה" היא הפסקת מערכות הגוף – אך לא מיתה10.

וכיון שגויעה היתה ביעקב אבינו, מבין הבן חמש למקרא שאין הוא 
חי כמקודם, ואין הוא כאחד האדם. ולכן אומרת התורה שהוא "נאסף אל 
ושבע  ארבעים  מאה  היו   – הזה  בעולם  רגיל  כאדם   – חייו  וימי  עמיו", 
שנים, ולכן גם ניתן לומר בו את הלשון "נפטר" ו"מת" – כ"שם המושאל" 

לגויעה שהיתה בו.

וכל זה נראה לי פשוט ולא באתי אלא להוציא מדעת הטועים.

ב"הנשמה  להנשים  ה"עצמאית"  הנשימה  שנפסק  לאחר  גם  ניתן  שכיום  ולהעיר   )9
ממלכתית" – ויכול להיות שינצל האדם וישוב ויחי'.

כוחות הגוף,  "הגויעה מציין אפיסת  וימת":   "ויגוע  וראה עד"ז מלבי"ם עה"פ   )10
והמיתה מציין פירוד הנפש מן הגוף". אך ראה שם באבן עזרא, רד"ק ועוד, שמפרשים באופן 

אחר.
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כל ישראל בחזקת לווים?
 הרב חיים שי' טל
ר"מ בישי"ג תות"ל ראשון לציון, אה"ק

א
איתא במסכתין )ג, א(: "תני רבי חייא מנה לי בידך והלה אומר אין 
לך בידי כלום והעדים מעידים אותו שיש לו חמשים זוז נותן לו חמשים 

זוז וישבע על השאר שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מק''ו".

שמי  חושבים  היינו  שלכאורה  חייא,  ר'  דברי  את  הגמ'  ומבארת 
מכיון  הנה  חייב,  שאינו  טוען  והוא  לחבירו  ממון  חייב  שהוא  שמעידים 
להגיע  ולכן מוכרחים  נשבע.  ואינו  הוא חשוד על השבועה  שהוא שקרן 

לק"ו שילמדנו שעליו להישבע.

שבועה  מחייבתו  פיו  שהודאת  שמכיון  הוא  שהק"ו  הגמ'  ומבארת 
אע"פ שאינה מחייבתו ממון, הנה ק"ו שהעאדת עדים שמחייבתו ממון – 

תחייבו שבועה.

אמנם לכאורה צריך להבין: הטעם לכך שמודה במקצת חייב שבועה 
היא )כפי שמובא בגמ' כאן( משום שהסברא נותנת שבאמת הוא חייב את 
כל הסכום, אלא שמכיון שאין לו לשלם הוא כופר ברוב החוב )ואינו כופר 
בכולו כיון ש"אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו"(. ולכן התורה חייבה 

אותו שבועה, כדי שיפחד להישבע לשקר ויודה בכל.

אמנם במקרה דר' חייא, הנה לכאורה אין כל טעם לשבועה, שהרי 
הוא כבר מודה בכל )ומודה אפילו ביותר ממה שמעידים עליו(, ומה טעם 

השבועה?

נגלה
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ואולי יש לבאר, שקודם דברי ר' חייא הייתה ההו"א שכל אדם הוא 
בחזקת כשרות, ולכן כאשר אדם אחר תובעו לשלם חוב, והוא כופר בהכל 
– אינו חייב שבועה. אמנם כאשר מודה במקצת הנה יש לחשוש שבאמת 

חייב בהכל ועליו להישבע.

ומחדש ר' חייא שכל אדם הוא באמת בחזקת לווה מחבירו, ומעיקר 
הדין בכל מקרה בו תובע האחד את חבירו הי' צריך להישבע שאינו חייב 
לו, אלא שלא עשו זאת שלא יהי' כל אחד הולך ותובע את חבירו, אמנם 
כאשר מוכח שישנו איזה קשר בין המלווה ללוה )כאשר הוא מודה במקצת, 

וכן כאשר עדים מעידים עליו( – חייב שבועה.

ב
 אמנם באמת אפשר לכאורה להקשות על כך:

יותר  אינם  ישראל  שכל  ללמד  בא  חייא  שר'  לומר  גדול  דוחק  א. 
בחזקת כשרות )אף שזהו רק לגבי הלואה(.

ולפי  אשבועתא",  חשיד  אממונא  דחשיד  "מיגו  להלן:  ברש"י  ב. 
הנ"ל הנה כל אדם שתבעו חבירו וכפר בכל הינו חשוד אממונא, ואינו יכול 

להישבע, ויוצא שהוא מחויב שבועה ואינו יכול להישבע.

בשביל  לק"ו  להגיע  אי"צ  הנה  לוה,  בחזקת  הוא  אדם  כל  באם  ג. 
לחייב בשבועה בנדו"ד, כיון שבלאו הכי מספיק שיש עדים בשביל לחייבו 

שבועה.

הקס"ד  בביאור  הרא"ש  בתוס'  מ"ש  ובהקדים  זה,  לבאר  יש  ואולי 
רוצה  שאינו  כיון  שבועה,  לחייבו  סברא  יש  במקצת  שבמודה  בגמרא, 
לשקר, ורק "אשתמוטי הוא דקא משתמט", אמנם במי שבאו עליו עדים 
ובכל זאת הוא כופר בהכל, הנה אין לחייבו שבועה "כיון שהוא רע כל כך 

שהעיז פניו", וממילא אין מאמינים גם לשבועתו.

להכי  חיישינן  דלא  הוא  אמת  מקום  "ומכל  הרא"ש:  התוס'  ומסיים 
אין  שבפועל  היינו  הכל".  שכופר  אע"פ  נשבע  הוא  אחד  עד  ע"י  דהא 
חוששים לכך שהאדם שקרן, כיון שאפילו ע"י עד אחד )היינו כשיש רק 
עד אחד והוא מכחיש(, צריך להישבע )ולא אמרינן שאם הוא כופר הכל 

אין מאמינים לשבועתו(.
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נשבע",  הוא  אחד  עד  ש"ע"י  הרא"ש  מדברי  מכך  לדייק  יש  ואולי 
שלכאורה צריך להבין מהי ההסברה בזה, ומדוע יהי' עליו להישבע כשעד 
אחד מעידו? וע"פ הנ"ל מובן, שכיון שבאמת כל אחד הוא בחזקת לוה, 

לכן כאשר יש עליו טענה בבי"ד הנה צריך להישבע על כך.

ועפ"ז מתורצות הקושיות הנ"ל, שאכן כל אדם שתבעו חבירו הוא 
בחזקת לוה, אלא שכל עוד שהוא לא נכנס לבי"ד אינו חייב שבועה, ורק 
כשנכנס לבי"ד מתחייב שבועה, אלא שבכדי שייכנס לבי"ד צריך שיהי' 

לפחות עד אחד שמעידו, ואזי יתחייב שבועה.

אמנם לכאורה עדיין קשה הקושיא הג' הנ"ל, דבאם כל אדם שתובעים 
צריכה  מדוע  אזי  להשביעו,  אפשר  עכ"פ(,  אחד  עד  )או  עדים  ויש  אותו 

הגמ' להגיע לק"ו מהודאה?

ג
ויש לומר הביאור בכל זה, ובהקדים:

'מודה במקצת' הוא משום "שאין אדם מעיז  על דברי הגמ' שטעם 
פניו כו'", מפרש"י: "וכי תימא מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא ולא 
נרמי עליה שבועתא לא חשיד אממונא לפי שברצונו היה מודה בכולו אלא 
שאין בידו לפרוע וסבר עד דהוי לי ]זוזי[ ופרענא ליה". היינו שזה שהוא 
משקר ואומר שאינו חייב את הסכום המלא, זהו מכיון שאין ברצונו באמת 
לשקר, ומשקר כי אין לו כסף כעת לשלם, ולכן הוא נאמן בשבועה )למרות 

שע"ד הרגיל מי שחשוד על ממון חשוד גם על השבועה(.

ובתוס' הקשו על פירש"י, דלכאורה מפורש בגמ' להלן שמי שחשוד 
קשה  אינה  רש"י  קושית  וממילא  השבועה,  על  חשוד  אינו  אממונא 
לכתחילה. ולכן מפרשים התוס' את הגמ' באופן אחר, דמלכתחילה היינו 
'מיגו', שהי'  לו  שיש  כיון  חייב שבועה,  אינו  במקצת  חושבים שהמודה 
עליו.  שהודה  מה  רק  לשלם  חיב  וממילא  כלום,  חייב  שאינו  לומר  יכול 
צריך  לכן  החוב,  את  'משתמט' מלשלם  רק  אלא שמכיון שאפשר שהוא 

להישבע.

ויוצא מכאן שרש"י ותוס' חולקים )לא רק בפירוש דברי הגמ', אלא 
גם( בטעם השבועה דמודה במקצת: לדעת רש"י אדם אינו מעיז לכפור 
שהוא  אמרינן  במקצת  כשכופר  ולכן  במקצת,  לכפור  מעיז  אבל  בהכל, 
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לא  )גם  לכפור  כלל  מעיז  אינו  אדם  ולתוס'  שבועה;  וחייב  משתמט  רק 
במקצת(, אלא שלפעמים "אישתמוטי קא משתמיט" ולכן חייב להישבע.

ובעומק יותר נמצא שרש"י ותוס' חולקים למה גורם ה"אשתמוטי":

לרש"י בלא הסברא ד"אשתמוטי" לא הי' האדם יכול להישבע כלל 
עליו  להקל  באה  "אשתמוטי"  וסברת  הכל(,  לשלם  גם  צריך  הי'  )ואולי 

שיוכל להישבע ולהיפטר.

ולתוס' בלא סברת "אשתמוטי" לא הי' צריך לשלם מה שלא הודה 
להחמיר עליו שצריך להישבע על  )שיש לו 'מיגו' כנ"ל(, וסברא זו באה 

כך שאינו חייב.

יתירה מזו:

טענת  של  שהפנימיות  מבאר1  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק 
לומר  יש  ועפ"ז  פניו",  מעיז  אדם  "אין  סברת  הוא  במקצת",  "מודה 
שמחלוקת רש"י ותוס' בסברת "אין אדם  מעיז כו'", הינה נוגעת גם לטעם 

דעצם דין מודה במקצת:

לדעת רש"י אכן הפנימיות דמודה במקצת הינה הסברא ד"אין אדם 
מעיז פניו", שמטעם זה האדם מודה במקצת ומתחייב שבועה, אמנם לדעת 
התוס' הנה הסברא ד"אין אדם מעיז פניו" הינה רק על כך שמלכתחילה 
היא  לכך שחייב שבועה  והטעם  )כנ"ל(,  לגמרי  פוטרים את האדם  היינו 

משום ש"אשתמוטי קא משתמט" )ולא משום ש"אין אדם מעיז פניו"(.

ועפ"ז יש לבאר לשיטת רש"י מדוע צריכה הגמ' להגיע לק"ו מהודאה 
)כנ"ל(, כיון שמלכתחילה לא היינו מתירים לו להישבע, שהרי מי ש"חשוד 
לו  להתיר  בכדי  הק"ו  את  וצריכים  השבועה,  על  גם  חשוד  אממונא" 

להישבע.

ד
ומעתה נבוא לדון בשיטת התוס', ובהקדים:

)ג, סע"א(, מבארים התוס' שהדין דמודה במקצת  'מפני מה'  בד"ה 
הוא גזירת הכתוב, ומטעם זה דוקא המודה במקצת חייב שבועה והכופר 
שמודה  שהטעם  שסובר  רש"י  על  בזה  וחולק  שבועה.  חייב  אינו  הכל 

1( ראה אג"ק ח"ג ע' לג.
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במקצת דוקא )ולא כופר הכל( חייב שבועה הוא משום ש"אין אדם מעיז 
פניו".

אין  מדוע  סברא  התוס'  כתבו  לעיל(  )שהובא  ע"ב  בתחילת  ובתוס' 
המודה במקצת חייב שבועה, כיון שיש לו מיגו שיכול לכפור בכל, ומכיון 

ש"אשתמוטי קא משתמט" צריך להישבע.

ולכאורה צריך להבין מהו טעם הדין שמודה במקצת חייב שבועה, 
טעם  בזה  שיש  אומר  שני  ומצד  גזה"כ,  שזהו  התוס'  אומר  אחד  דמצד 

וסברא?

והביאור בזה )בפשטות(: מהפסוק "כי הוא זה" למדים שהכופר בכל 
פטור משבועה, אלא שדין זה יהי' רק בכופר בכל, וזאת משום שבמודה 

במקצת ישנה סברא ש"אשתמוטי קא משתמט".

בכדי  הק"ו  את  צריכים  מדוע  לעיל  שהקשינו  מה  לבאר  יש  ועפ"ז 
לחייב שבועה את מי שהעדים מעידים על חצי מהסכום שהוא מודה בו. 
והביאור בזה הוא שבמקרה כזה הדין צ"ל שפטור משבועה, כיון ש"חזקה 
אין אדם מעיז פניו" )שזהו הטעם הן לדין דמודה במקצת שחייב שבועה 
והן לדין שהכופר בכל פטור משבועה, כמובן מזה שנלמדים מאותו הפס'(, 

ורק ע"י הק"ו למדים שיהי' חייב שבועה.

ויש עוד להאריך בכ"ז.

בטעם איסור שינת עראי מחוץ לסוכה
 הת' יצחק משה שי' קרלנשטיין
תות"ל המרכזית - 770 בית משיח

נו(,  )ע'  וועטשעסטער  דתות"ל  ואנ"ש'  התמימים  'הערות  בקובץ 
הביא הת' מ.ג. מה דאיתא בגמ' )סוכה כו, א(: "ת''ר אוכלין אכילת עראי 
גזרה  ישנים שינת עראי חוץ לסוכה מ''ט אמר רב אשי  ואין  חוץ לסוכה 

שמא ירדם".

ובשפת אמת הקשה וז"ל: "לכאורה הי' נראה הטעם פשוט דאכילת 
עראי אדם אוכל לפעמים בחצר חוץ לביתו אבל שינת עראי אין דרך בנ"א 
לישן בחצר, ומדלא יהיב ה"ט משמע דגם בשינה דרך לישן עראי בחצר 
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א"כ מה משני שמא יירדם כיון דכמו כן הדרך לישן בחצר אע"ג דלפעמים 
נרדם א"כ אפי' יירדם מאי בכך?"

לשון  מותר  הי'  יירדם"  "שמא  הגמ'  טעם  שלולי  שמבאר  והיינו 
לישון שינת  בנ"א –  דרך  ומכך מוכח שכן הוא  שינת עראי חוץ לסוכה, 
להימשך  לפעמים  גם  היא  בנ"א  שדרך  מקשה  ועפ"ז  לבית.  מחוץ  עראי 
משינת עראי לשינת קבע )מחוץ לבית(, וא"כ מדוע חיישינן "שמא ירדם", 

ולכאורה הי' צריך להיות מותר להירדם מתוך שינת עראי מחוץ לסוכה?

עין  מראית  משום  בזה  יהי'  בחוץ  ירדם  שבאם  אמת  השפת  ומבאר 
שיחשבו שנרדם לשנת קבע.

והקשה הת' הנ"ל דלכאורה א"כ מדוע הדין הוא ש"המצטער פטור 
מן הסוכה", ולכאורה הי' לנו לחשוש משום מראית העין, שהרואה אינו 

יודע שהוא מצטער?

הוא שאסור  עין  דמראית  פשוט, שהדין  הוא  בזה  הביאור  ולכאורה 
בשינה  וממילא  עבירה,  שעושה  יחשדוהו  שלא  בכדי  דבר  איזה  לעשות 
כיון  אותו  שרואים  לאחרים  להסביר  יכול  שאינו  כיון  יותר,  הרבה  חמור 
שיושן, ולכן אסור משום מראית עין, אבל באכילה יכול להסביר לאחרים 

שהוא מצטער.

ועוד י"ל ע"ד מ"ש בס' אגרות משה, ש"איסור מראית העין הוא רק 
דבר שנעשה זה ברוב הפעמים באופן האסור, והוא עושה זה אופן המותר 
אסרו מפני מראית העין". וכיון שברוב הפעמים שאוכלים מחוץ לסוכה זהו 
מפני שמצטערים, אין חשש למראית עין )משא"כ בשינה שרוב הפעמים 

שנרדמים מתוך שינת עראי מחוץ לסוכה זהו באיסור(.
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הביישנות בישראל
 הרב רפאל שי' שוואב
רב ביהכ"נ 'משכן נתן', צפת עיה"ק

א
בסוף פרק א' בתניא אדמו"ר הזקן כותב:

וגמילות  "מדות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם כמו רחמנות 
חסדים באות ממנה, כי בישראל נפש זו דקליפה היא מקליפת נוגה שיש 

בה גם כן טוב".

מעיר על כך כ"ק אד"ש1:

רחמנות  הנה  ישראל,  בני  בהם  שנצטיינו   .  . מידות  "בהשלושה 
ביישנים  משא"כ  אבינו,  מאברהם  מימות  בתולדה  הם  חסדים  וגמילות 
שנעשו רק בזמן מתן תורה )אשר בזה מתורץ הדיוק הנפלא בתניא סוף פרק 
בתיבת  אפילו  מסיים  ואין  ביישנות,  ולא  וגמ"ח,  רחמנים  רק  א' שמזכיר 

וכו', והטעם הוא כנ"ל(".

ל'( מבאר את מה שכתוב  ע'  וחי"א  רצב,  ע'  )ח"ב  קודש2  ובאגרות 
באגרת הקודש סימן י"ב )דף קי"ח ע"א( ש-"ישראל הם רחמנים וגומלי 
חסדים מפני היותם נפשותיהם נמשכות ממדותיו יתברך אשר החסד גובר 
הינם  אלו  שמדות  שאומר  א',  בפרק  המבואר  את  סותר  ]ולכאורה  בהן" 
מצד הטבע, ובאגרת הקודש אומר שהם מצד מדותיו יתברך )ששם העיקר 
חסד([, ומבאר שבאמת יש בישראל רחמנות וגמ"ח הן מצד הנפש האלקית, 

1( אג"ק ח"ו ע' רפח.
2( ח"ב ע' רצב. חי"א ע' ל.

חסידות
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שהיא  הבהמית,  הנפש  מצד  והן  בהן,  גובר  יתברך שהחסד  מדותיו  מצד 
מקליפת נוגה, מה גם ששתי הנפשות תואמות זו לזו, ולכן מן ההכרח שגם 
הנפש הבהמית של ישראל תהיה עיקרה מצד החסד )לא רק מצד התערובת 
של טוב ורע שבקליפת נוגה, אלא( כדי שתהיה תואמת את הנפש האלקית 

המתלבשת בה.

ב
ויש לבאר יותר את מה שהנפש הבהמית של ישראל עיקרה חסד כדי 
יהיו תואמות, על פי מה שמבואר בספר מאמרי אדמו"ר  ששתי הנפשות 

הזקן - הקצרים, פרשת האזינו )ע' קכב(:

נפש  של  שחב"ד  מחמת  כי  ורע,  טוב  מעורבת  היא  הבהמית  "נפש 
הבהמית מקושרת בחב"ד של נפש האלקית ולכן יש בה גם כן טוב. וענין 
הטוב שיש בה היינו שכל איש ישראל רוצה לעשות רצון ה' במסירת נפש 
ממש, מה שאין כן באומות העולם שאין להם מדה זו. והרע הוא מה שהוא 
דהיינו  יש,  להיות  שרוצה  הקליפה  מעשה  שזהו  ה',  עובד  להיות  רוצה 
שרוצה לעשות רצון ה', אבל מי יעשה, הוא בעצמו, וזהו תערובות מטוב 
ורע ])וממשיך שם:( והנה צריך לעשות הבדלה והוא בתפילה בחונן הדעת 
שמקשר דעתו בתפילה ומתבונן שהוא אינו כלום ואינו רק זיו דזיו, ומחמת 
זה הוא מבדיל הרע, דהיינו  זה רוצה לצאת למקורו להבטל שם ומחמת 

שלא להיות הוא העובד ושלא להיות יש[", עכלה"ק.

הרי שהקשר של הנפש הבהמית עם הנפש האלקים - בחינת חב"ד - 
הוא זה שנותן בנפש הבהמית את כח המסירת נפש; וזה הטוב של קליפת 
נוגה. ומצד קליפת נוגה, כיון שהיא צריכה להתחבר עם הנפש האלקית, 

לכן הענינים שבה מסתדרים באופן שהחסד גובר. 

וגם הרע של קליפת נוגה, מבואר שהוא מצד הרגשת הישות שבדברים 
שמה  שהכוונה  לבאר  יש  הנ"ל  ולפי  ה'.  לעבודת  קשורים  עצמם  שמצד 
הקב"ה,  של  למדותיו  שלה  הקשר  מחמת  חסד  עיקרה  האלקית  שהנפש 

הופך להיות בנפש הבהמית חסד של ישות שהוא העושה את החסד.

ג
ויש להבין מפני מה אדמו"ר הזקן משמיט את הבושה, באגרת הקודש, 

לגבי התכונות של הנפש האלקית.

28
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ונראה לבאר שהוא גם כן מפני שהבושה הוא דבר שנקנה לישראל 
מצד מתן תורה, כי בטבעם הם עזין שבאומות )ביצה כה, ב(, דהיינו שגם 
מצד הנפש האלקית הם עזים שבאומות, אלא שהיא עזות שקשורה לדברים 

שבקדושה. 

ויש לבאר שהעזות שמצד הנפש האלקית היא בחינת "אל יבוש מפני 
המלעיגים" שכתוב בתחילת שו"ע אדמו"ר הזקן )ובאריכות יותר בדברי 

הטור( כשרק קם משינתו.

אבל על התורה נאמר )מובא באגרת הקודש שם(: "כל הלומד תורה 
לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה".

ובזה מובן כלל ב-'משפט אופי', או ב-'התרשמות' מבן אדם אחר, או 
ב-'חשבון נפש' של קריאת שמע שעל המטה ]והכוונה בברכת חונן הדעת, 
כנ"ל[, שיש באדם רחמנות וגמילות חסדים שעיקרם מצד הנפש הבהמית 
וקליפת נוגה, ויש רחמנות וגמילות חסדים שמצד הנפש האלקית. וכמו כן 
יש באדם עזות של הנפש הבהמית, ויש בו גם עזות של הנפש האלקית, 

אבל השייכות לתורה לשמה ולשלום נמדדת לפי מדת הביישנות. 
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הוצאת אדם ידי חובתו בברכות הנהנין1
 הרה"ג פנחס שי' קדיש
רב ומו"צ ברחובות, ומרבני מכון הלכה חב"ד

שאלה: כשאדם עושה קידוש, ומוציא את משפחתו ידי חובה, והדין 
הוא שהיין פוטר בברכתו כל המשקין, ולכן אם ירצה לשתות מים, לא צריך 
לברך עליו ברכה ראשונה. מה הדין בחבירו שיצא ידי חובתו, האם גם הוא 

פטור מלברך ברכה ראשונה על משקין?

וכן, ידוע שיין קידוש, פוטר מברכה את היין שבתוך הסעודה, ולא 
גם  הגפן', האם  פרי  'בורא  ברכת  יין  בתוך הסעודה בשתיית  לברך  צריך 

אדם ששתה מהמקדש, לא צריך לברך בתוך סעודתו?

נחשב  הוא  הרי  הנהנין,  בברכת  חבירו  את  המוציא  אדם  תשובה: 
בסעודה,  היין  על  או  המים,  על  לברך  צריך  לא  וכשם שהמקדש  כמותו, 
יין בתוך  רגיל לשתות  והיינו שאם  דינו כמותו,  ידי חובתו,  כך מי שיצא 
הסעודה, לא יצטרך לברך עליו, אפילו אם לא בירך לפני הסעודה, אלא 

אדם אחר, רק שיצא ידי חובתו ממנו.

ולכן אשה ששמעה קידוש מבעלה, ורוצה לשתות מים אחר הקידוש, 
לא צריכה לברך עליהם, וכן אם תרצה לשתות יין בסעודה, ורגילה לשתות 

בסעודה, לא תצטרך לברך.

ג,  ובסעיף  א,  ריג,  ובסימן  ד  קעד,  סימן  אדמה"ז  שו"ע  מקורות: 
ו. סדר ברכות הנהנין פרק א הלכה כא, ובפרק ד הלכה ח,  ובסימן קצז, 

1( לע"נ אבי מורי ר' יצחק יעקב בן מיכאל משה ע"ה - לרגל יום היארצייט החמישי - ו 
מרחשוון תשפ"א.

הלכה ומנהג
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והלכה יב. סימן רעב, יג.

זמו המותר לקצוץ הצפרניים )גליון(
 הת' נתנאל מנחם מענדל שי' קימיאגרוב
תות"ל המרכזית - 770 בית משיח

בגליון ב' )תקד( השתא הבאתי את פתרונו של הת' ח.א. )שהובא בס' 
לכבוד שב"ק,  והרגליים  הידיים  צפרני  לקצוץ  ניתן  כיצד  רב(  קרית מלך 
והיינו שיקצוץ בליל ששי ציפורני רגליו ואת צפרני רגליו ביום ששי, ודחה 
פתרון זה ע"פ מ"ש בקבלה שאין קוצצים צפרניים בלילה. וכתב למעשה 

שיש לקצוץ צפרני הידיים בשבוע א' וצפרני הרגליים בשבוע א'.

ובגליון הנ"ל כתבתי שמשום כבוד שבת לכאורה יש לקצוץ הצפרניים 
בכל שבוע, וצריך להיות הכי קרוב לשבת שאפשר, והוספתי שא"א לקצוץ 
צפרני הרגליים בליל ששי, ואת צפרני הידיים ביום ששי )או להיפך(, כיון 
וממילא  הקצוה"ש,  במפורש  וכמ"ש  שלפניו,  הלילה  אחר  הולך  שהיום 

נחשב שקוצץ באותו היום ואסור.

האשל  דברי  את  והביא  פ.ק.,  הרב  דברי  על  השיג  הקודם  ובגליון 
)או  שלאחריו  בלילה  ורגליו  ביום  רגליו  ציפורני  ליטול  שמתיר  אברהם 
להיפך(, כיון שאינו שייך ליום הקודם ואי"ז יום אחד, ולפי"ז כתב שאין 
חשש לגזוז הצפרניים בלילה. וכן דחה ראייתי מהקצוה"ש כיון שבקצוה"ש 

כותב מפורש שאין הלילה הולך אחר היום שלפניו או שלאחריו.

ועוד כתב שמה שהבאתי מס' 'יפה ללב' לר"ח פאלאג'י שכתב שע"פ 
קבלה אין לגזוז הצפרניים בלילה, הנה לא כתב זאת למעשה בפועל, וכל 

הפוסקים שדנו בענין לא כתבו שאין לגזוז הצפרניים בלילה.

ומכ"ז הסיק שאין כל מניעה ליטול ציפרני הידים בליל ששי וציפורני 
הרגליים ביום ששי.

והנה, מה שכתב מהאשל אברהם שמתיר לגזוז ציפורני רגליו ביום 
ורגליו בלילה שלאחריו )או להיפך(, הנה נראה שלא עיין בדבריו, שהרי 
וז"ל  שלפניו,  היום  אחר  הולכת  שהלילה  מפורש  כתב  אברהם  האשל 
שהלילה  מסברא  ביום.  והרגלים  הידים  צפרני  "אודות  סר"ס(:  )מהדו"ת 

31
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הולכת אחר היום שלאחר בכך".

וכן מפורש גם בקצוה"ש הנ"ל שכותב )סי' עג בבדי השולחן סק"ד( 
"ופשוט מסברא שהלילה הולכת אחר יום שאח"כ בזה".

וממילא מובן בפשטות שיש מניעה לגזוז ציפורני הידיים בליל ששי 
וציפורני הרגליים ביום ששי )או להיפך(, ויש לגזוז את צפרני הידיים )או 

הרגליים( בזמן אחר.

ומה שכתב שדברי הר"ח פאלאג'י אינם למעשה, הנה אמת נכון הדבר 
שעיקר הוראתו היא לגבי גזיזת הצפרניים בע"ש דוקא, אמנם מ"מ עצם 
סברתו ע"פ קבלה היא שאין לגזוז הצפרניים בלילה, וגם אם אין לפסוק 

כמוהו באופן מוחלט, הנה מ"מ ודאי יש מקום להחמיר בזה.

הדחה קודם מליחה במי פירות
א' התמימים

מים".  צריך  ואין  פירות  במי  הבשר  להדיח  ""מותר  הרמ"א2:  כתב 
המליחה  שאחר  האחרונה  ההדחה  על  שמדבר  כוונתו  מובנת  ובפשטות 

)שעלי' מדבר בסעיף זה(, שמותר להדיח הדחה אחרונה במי פירות.

ובש"ך על אתר הביא את דברי הרמ"א בתשובה, וז"ל: "שאלת על 
פירות,  במי  הבשר  להדיח  דיכול  שלי  בתו"ח  והבאתיו  הר"ן  שכתב  מה 
ובע"כ צ"ל דהרב כיוון למ"ש בפרק השוחט אמתניתין דהשוחט ולא יצא 
דם כשרים, ונאכלים בידיים מסואבות לפי שלא הוכשר בדם, וז"ל, ומקשו 
הכא, נהי דלא הוכשר בדם, ע"כ קודם אכילה הוכשרו במים, דאי לקדירה 
בעי לה הוכשר במים שבה, יש לומר דלצלי ולא בעי הדחה, א"נ משכחת 
לה כשהודחו ע"י גשמים, עכ"ל. וס"ל להרב )או שהי' כתוב בגרסתו( דהוא 
הדין במי פירות, וכן כתבו התוס' בפרק השוחט בהדיא וז"ל, לצלי איירי 
דלא בעי הדחה, א"נ לקדירה והודח במי פירות, עכ"ל. )ויותר נראה דט"ס 

הוא, ובמקום ר"ן צ"ל תוס'(. א"כ משמע להדיא בהדחה ראשונה".

במי  הבשר  להדיח  שמותר  מהר"ן  מביא  בתשובה  שהרמ"א  היינו, 

2( יו"ד סס"ט סס"ז.
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פירות, וכותב שזהו רק בהדחה אחרונה, אבל בהדחה ראשונה לא. ומקשה 
ע"כ הש"ך דלכאורה כל הדיון שם בגמ' ותוס' הוא )גם( על הדחה ראשונה?

הדחה  דבין  תוס'  דעת  ש"בודאי  לתרץ,  כתב  הגרע"א  ובחידושי 
ראשונה ובין הדחה אחרונה מותר במי פירות, וכיון דס"ל לתוס' כן מסברא 
תוס'  וכמ"ש  לצלי  דמיירי  לומר  דיש  ראי'  אין  ממתני'  דהא  הכרח,  בלא 
וזהו  ולא מצינו מאן דפליג,  בעצמם, מהיכי תיתי לפסוק שלא כדבריהם 
דלמא  מתוס'  ראי'  אין  ראשונה  הדחה  לענין  אבל  אחרונה.  הדחה  לענין 
סברי כהפוסקים דעמא דהדחה ראשונה משום דם בעין משום הכי מותר 

במי פירות, אבל לטעמא משום ריכוך י"ל דמי פירות לא מהני".

כלומר, שלדעת תוס' אכן מותר בהדחה ראשונה להדיח במי פירות, 
כדי  הוא  ראשונה  ההדחה  שטעם  סוברים  שהם  מכיון  שזהו  אפשר  אבל 
להוריד את הדם בעין, ולכן מותר במי פירות, אבל למאן דסבר שהדחה 

ראשונה היא בכדי לרכך הבשר, אסור במי פירות )כיון שמקשים הבשר(.

הר"ן,  קאי לשיטת  זה, שהרי הרמ"א  בתירוץ  להבין  צריך  ולכאורה 
זה בב"י, שהדחה ראשונה היא כדי  ושטת הר"ן מפורשת בתחילת סימן 
שיתרכך הבשר, ולמרות זאת כתב שמותר להדיח במי פירות, ונמצא שגם 

להשיטה שהדחה ראשונה היא לרכך הבשר מותר להדיח במי פירות?

ואולי יש לבאר זה, שרע"א קאי כאן לפי מ"ש הש"ך ש"יותר נראה 
דט"ס הוא, ובמקום ר"ן צ"ל תוס'", וממילא הוכחת הרמ"א אינה מהר"ן 

אלא מהתוס', ומובן.

אמנם לכאורה עדיין צריך להבין בדברי הגרע"א, שכותב ש"בודאי 
פירות",  במי  מותר  אחרונה  הדחה  ובין  ראשונה  הדחה  דבין  תוס'  דעת 
דוקא,  ראשונה  בהדחה  שמיירי  התוס'  בדברי  הבין  הש"ך  הרי  ולכאורה 
שאז מותר במי פירות, ומנ"ל שדעת התוס' היא שגם בהדחה אחרונה מותר 

מי פירות?

במי  מותרת  ראשונה  הדחה  שבאם  הדבר  שפשוט  לומר,  יש  ואולי 
פירות, הנה גם הדחה אחרונה מותרת )דמאי שנא? ועוד שמלכתחילה לא 
שבהדחה  כותבים  התוס'  כאשר  וממילא  אחרונה(,  בהדחה  מחלוקת  הי' 
הדחה  דבין  תוס'  דעת  "בודאי  הנה  פירות,  במי  להדיח  מותר  ראשונה 

ראשונה ובין הדחה אחרונה מותר במי פירות". וק"ל.
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"ברא אלוקים"
 הרב שמואל שי' ללום
ראש מכון הסמיכה בישיבת 'ופרצת' רוממה, ירושלים עיה"ק

א

השאלות בפרש"י
על הפסוק: "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ"1, מפרש 
במחשבה  עלה  שבתחילה  ה',  ברא  נאמר  ולא   – אלוקים  "ברא  רש"י: 
לבראותו במדת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, והקדים מדת הרחמים 

ושתפה למדת הדין. והיינו דכתיב 'ביום עשות ה' אלוקים ארץ ושמים'".

פשט פירושו של רש"י הוא כך: רש"י שואל "מפני מה התורה אומרת 
שבריאת העולם היתה על ידי ובאמצעות "שם אלוקים", ולא על ידי "שם 
)בתיכנון(  תחילה  במחשבה  שעלה  דכיון  רש"י:  עונה  זה  ועל  הויה"? 
לבראותו במידת הדין, לפכך נאמר שהקב"ה ברא את העולם על ידי "שם 
ידי "שם הויה", ומביא לכך רש"י ראיה  אלוקים" אף שבפועל נברא על 
מהפסוק "ביום עשות הוי' אלוקים ארץ ושמים" דרואים מהפסוק דהעולם 

נברא עם ב' השמות יחד גם "שם אלוקים" וגם "שם הויה".

וצריך להבין:

א: מהי ה'קא סלקא דעתך' לחשוב שהעולם היה אמור להיבראות על 
ידי "שם הוי'" ולא על ידי "שם אלוקים", שלכן שואל רש"י "ולא נאמר 
ברא הוי'", מכלל דהוי ליה למימר במקום "ברא אלוקים", "ברא הוי'"? 
ומשום הכי היה צריך רש"י לשלול זאת ולהסביר מפני מה לא אמר הכתוב 

1( בראשית א, א.

פשוטו של מקרא



35ש"פ חיי שרה ה'תשפ"א

"ברא הוי'", ומסביר את הסיבה מדוע נאמר "ברא אלוקים"?

ב: רש"י בפירושו כאן אומר במפורש מה בא לשלול, ואומר: "ולא 
נאמר ברא הוי'", וקשה הרי אין דרכו של רש"י לומר במפורש בפירושו מה 
בא לשלול, אלא כתב רש"י את פירושו באופן שנבין מתוך תוכן פירושו 
שבא  בפירושו  בפירוש  רש"י  אומר  כאן  מדוע  כן  ואם  לשלול,  בא  מה 

לשלול "ולא נאמר ברא הוי'"?

ג: לכאורה פירוש זה ברש"י הוא מדרש, ואם כן צריך להבין מדוע 
הוא,  ד"מדרש"  מציין  אינו  דרש"י  מכיון  ועוד:  זאת?  מציין  אינו  רש"י 
כזה  פירוש  יתכן  איך  מובן:  ואינו  הוא,  הכתובים  דפשט  דסובר  משמע 
לבראותו  תחילה2  במחשבה  וש"עלה  הקב"ה,  של  שמותיו  על  המדבר 

במידת הדין" בפשט הכתובים? 

של  שמותיו  בין  ההבדל  מהו  למד  לא  למקרא'  חמש  ה'בן  הרי  ד: 
הקב"ה, אם כן היה לרש"י קודם להסביר בקצרה דשם אלוקים הוא מדת 
וכמו שפירש רש"י בסוף הפרשה  הוי' הוא מדת הרחמים?  הדין, וששם 
)פרק ו' פסוק ו'( "וינחם – נהפכה מחשבתו של מקום ממדת רחמים למדת 
הדין, וכן בעוד מקום פירש: "ויזכור אלוקים )נח ח' א'( – זה השם מדת 
הדין הוא, ונהפכה למדת הרחמים על ידי תפילת הצדיקים, ורשעתן של 
רשעים הופכת מדת רחמים למדת הדין שנאמר 'וירא ה' כי רבה רעת האדם 

וגו' ויאמר ה' אמחה' והוא שם מדת הרחמים"?

"שאלה- של  באופן  פירושו  את  רש"י  כותב  אינו  כלל  בדרך  ה: 
תתורץ  פירושו,  ידי  שעל  באופן  פירושו  את  לכתוב  דרכו  אלא  תשובה" 
ברא  נאמר  "ולא  שאלה  רש"י  מציב  כאן  מדוע  כן  ואם  מאליה.  הקושיא 
הוי'"? אלא, דהצגת שאלתו של רש"י, אינה שאלה העומדת בפני עצמה, 
אלא ישנה קושיא אחרת על הפסוק שדרך שאלתו של רש"י יוסר קושיא זו.

ו: מה הוקשה לרש"י בפשט הכתוב שבשביל כך הוצרך כלל רש"י 
לפרש מאומה? ואי משום הקושיא "ולא נאמר ברא הוי'". הרי משום זה 

2( דהוא דבר שאינו מוזכר כלל בכתובים, מה היה קודם שנברא העולם, וכאן אומר 
העולם  את  לבראות  הקב"ה  רצה  העולם  שנברא  דלפני  תחילה",  במחשבה  ד"עלה  רש"י 
פשט  את  בפירושו  רש"י  ואילו  העולם,  בריאת  על  מספרת  התורה  והיינו:  הדין,  במידת 
הכתובים מתאר מה היה קודם שנברא העולם, וכיון שהדבר לא מוזכר כלל בכתובים, הוי ליה 

לרש"י לציין ד"ממדרש" הוא, ואינו פשט הכתובים.
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בלבד לא היה מפרש רש"י מאומה, שהרי קושיית רש"י "ולא נאמר ברא 
הוי'" הוא חלק מהתשובה ולא כחלק מהשאלה )כנ"ל שאלה ה'(?

הדין",  במדת  לבראותו  במחשבה  עלה  "שבתחילה  רש"י  אומר  ז: 
איך אומר רש"י שהיה זה רק "מחשבה" הרי הכתוב אומר "ברא אלוקים", 
"עלה  רק  ולא  אלוקים"  "שם  ידי  על  ממש  בפועל  בריאה  כאן  שהיתה 
שמחשבה" שחשב לבראותו במידת הדין אך לאחר שראה שהעולם אינו 

מתקיים החליט לשנות ולבראותו במידת הרחמים?

ח: רש"י כותב "בתחילה )עלה במחשבה(", ואינו מובן על איזה זמן 
מיירי באומרו "בתחילה"? בפשטות רש"י התכוון לומר "בתחילת בריאת 
העולם" שאז עלה במחשבתו לבראותו במידת הדין. אך לא ניתן להסביר 
כך, שהרי אנו נמצאים בתחילת החומש, שמדבר על "בראשית" – תחילת 
בריאת העולם, ועל זה נאמר "ברא אלוקים" בריאה בפועל ממש, אם כן 
לא יתכן לומר שהיה משהו קודם לכן, ואיך נמצא זמן קודם לכן שאומר 

"בתחילה" – עוד קודם בריאת העולם?

דבר  על  מורה  "תחילה"  המילה  יותר:  ופשוטות  אחרות  ובמילים 
שאירע קודם למאורע המדובר, אך כאן בתחילת החומש הפסוק מדבר על 
נידון זה לא יתכן לומר דאירע  תחילת כל הזמנים ותחילת הבריאה, ועל 
במחשבה  עלה  "בתחילה  רש"י  אומר  ואיך  בריאתו,  לפני  כלשהו  ענין 

לבראותו במידת הדין"?

הוי'  "חשב  לומר  לרש"י  ליה  הוי  במחשבה",  "עלה  הפשט  מה  ט: 
לבראותו במדת הדין", דבתחילה חשב ה' לבראותו במידת הדין, ולבסוף 
שינה דעתו והתחרט ובראו במידת הרחמים. ולמה מתכוון רש"י כשאומר 

"עלה במחשבה"? 

י: ענין זה גופא שרש"י מביא אינו מובן: דאיך יתכן ש"עלה במחשבה 
כן  אם  טוב,  הוא  והוי'  להיטיב,  הטוב  טבע  הרי  הדין",  במדת  לבראותו 
לכתחילה צריך לבראותו במדת החסד, ומדוע שיעלה במחשבתו לבראותו 

במדת הדין?

הרי  "אל"(?  )שם  "מדת החסד"  בפסוק  מוזכר  לא  כלל  מדוע  י"א: 
כתוב "עולם חסד יבנה", שהקב"ה ברא את העולם במדת החסד, ומדוע 
כלל לא מזכיר רש"י ענין זה, ואפילו לא הוצרך לשלול זאת כמו ששלל את 
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"ולא נאמר ברא הוי'" )והוי ליה לומר "ולא נאמר ברא אל"(?

וקשה:  מתקיים",  העולם  שאין  "וראה  ואומר:  רש"י  ממשיך  י"ב: 
מדוע כתב רש"י ב"וא"ו החיבור"? לכאורה היה צריך לומר "ראה שאין 
העולם מתקיים, שיתף בו מידת הרחמים" בלי וא"ו החיבור, שהרי ענין 
לכן  קודם  שכתב  למה  המשך  אינו  מתקיים""  העולם  שאין  ש"ראה  זה 
"שבתחילה עלה במחשבה תחילה לבראותו במידת הדין" אלא ענין אחר 

הוא? 

היה  לא  העולם  ואז  הדין  במידת  בורא  היה  הקב"ה  אם  כלומר: 
ורק  מאחר  אך  ניחא.  הרחמים,  מידת  את  שיתף  מזה  וכתוצאה  מתקיים 
"עלה במחשבה תחילה" ולא שברא בסופו של דבר במידת הדין, אלא היה 
זה רק בתיכנון, לא יוצדק לומר "וראה שאין העולם מתקיים" עם "וא"ו 

החיבור"?

כתב  הפעם  עוד  הדין"  למדת  ושתפה  הרחמים  מדת  "והקדים  י"ג: 
רש"י עם "וא"ו החיבור"? וגם כאן הוי ליה למימר "הקדים מדת הרחמים 
ושתפו למדת הדין" בלי וא"ו החיבור, וגם כאן לא יוצדק לומר ב"וא"ו" 
תחילה" שאינו בריאה בפועל ממש אלא רק  ורק "עלה במחשבה  מאחר 
תיכנון שלא יהיה כך )על ידי מידת הדין( כיון דאין העולם מתקיים ולפיכך 

בראו במידת הרחמים?

י"ד: אריכות לשון רש"י אינו מובן מדוע הוסיף רש"י וכתב "ושתפה 
בו  שיתף  מתקיים,  העולם  שאין  "ראה  לכתוב  יכל  דהרי  הדין",  למידת 
מדת הרחמים" ותו לא מידי, וידעינן לבד דקאי על מה שאמר קודם לכן 

"דבתחילה עלה במחשבה לבראותו במידת הדין"?  

ט"ו: מהו הדיוק "והקדים מדת הרחמים", דהוי ליה למיכתב "ושיתף 
בו מדת הרחמים" והאריכות אך למותר?

מידת  את  לשתף  מספיק  היה  התקיים,  שהעולם  בכדי  הרי  ט"ז: 
מידת  את  "להקדים"  כך  עבור  צריך  היה  ומדוע  הדין,  במידת  הרחמים 

הרחמים למידת הדין?

י"ז: הרי בפועל כתוב "בראשית ברא אלוקים", והיינו ששם הוי' – 
מדת הרחמים, לא הוקדם לשם אלוקים – מידת הדין, ואם כן איך אומר 
רש"י "דהקדים מדת הרחמים למדת הדין" אם בפועל הפסוק אינו אומר 
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זאת, אלא אדרבה, משמע מלשון הפסוק דמיד ברא במידת הדים – שם 
אלוקים?

"והיינו דכתיב ביום עשות ה' אלוקים  ואומר:  וממשיך רש"י  י"ח: 
ארץ ושמים", בפשטות רש"י מביא פסוק זה בכדי להוכיח דהיה לכתוב 
לומר "ברא הוי' אלוקים" כמו שבהמשך הכתובים כותב "ביום עשות הוי' 
אלוקים ארץ ושמים"? ואם הדבר אכן כך, היה לרש"י להביא פסוק זה מיד 
הוי'  עשות  "ביום  כדכתיב  הוי',  ברא  אמר  "ולא  ולומר  פירושו  בתחילת 

אלוקים"", וכמו שהקשה בשפתי חכמים?

ובמלים אחרות: מזה שרש"י כותב "והיינו דכתיב", משמע, דהפסוק 
"ביום עשות הוי' אלוקים" אינו חלק מהקושיא )כדהקשה השפתי חכמים( 
ואז צריך להבין: הרי מהפסוק "ביום  אלא הוא חלק מתירוצו של רש"י. 
עשות הוי' אלוקים" ישנה קושיא עצומה על הפסוק שלנו "מדוע לא נאמר 
ברא הוי' אלוקים כדכתב בהמשך ביום עשות הוי' אלוקים ארץ ושמים? 
ומדוע באמת לא ניתן להקשות משם לאלינו, שלכן רש"י אינו מקשה זאת 

כך?

י"ט: מדוע הוצרך רש"י להביא גם כן סוף הפסוק ")ביום עשות ה' 
קשורים  אינם  ושמים"  "ארץ  המילים  דלכאורה  ושמים"?  ארץ  אלוקים( 
)הוי'  הדין  למדת  הרחמים  מדת  שם  שהקדים  לכך  רש"י,  של  להוכחתו 

אלוקים(?

כ': וכן תחילת הפסוק "ביום עשות" מיותר הוא לכאורה, דהיה לו רק 
לומר "והיינו דכתיב 'ה' אלוקים' )או גם להוסיף "ארץ ושמים" בכדי שנדע 
על איזה פסוק מתכוון רש"י(" ונדע לבד דכוונת הההוכחה מהפסוק שם  

הוא, דהקדים מדת הרחמים למדת הדין?

ב

הביאור בכל הנ"ל
לפירושים  המשך  הוא  זה  רש"י  דפירוש  זה:  בכל  לומר  יש  ולכן 

הקודמים שפירש רש"י.

ב'  בשביל  נברא  דהעולם  הסביר:  הקודם  המתחיל  בדיבור  דרש"י 
דברים תורה וישראל, וכיון שכך, אי אפשר לומר דהקב"ה ברא את העולם 
במידת החסד שהוא ללא תמורה מצד הנבראים, שהרי יש מטרה לבריאתו 
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של העולם, והוא כדי שעם ישראל יקבל את התורה, וזאת התמורה לכך 
שהעולם נברא. 

את  יקבל  ישראל  )שעם  העולם  כל  בריאת  מטרת  שזאת  ומכיון 
התורה(, נמצא, דעם העולם לא יקיים בסופו של דבר את מטרתו שלשמה 
הוא נברא, העולם אין לו זכות קיום, ואינו יכול להתקיים. והיוצא מכל זה 

הוא, שהעולם נברא במידת הדין.

ויומתק זה על פי מה שפירש רש"י על הפסוק: "וירא אלוקים את כל 
אשר עשה והנה טוב מאוד ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי" )בראשית א' 
ל"א(. דמפרש שם: "יום הששי – הוסיף ה' בששי בגמר מעשה בראשית, 
חומשי  חמשה  ישראל  עליהם  שיקבלו  מנת  על  עמהם  שהתנה  לומר 

תורה...". 

דרואים דרש"י במפורש אומר, שמטרת כל הבריאה הוא בשביל שעם 
ישראל יקבל את התורה, ואף הקב"ה עשה תנאי עם העולם דלכך נברא 
מתחילתו, ושאם חס ושלום עם ישראל לא יקבלו את התורה, הרי שאין 

זכות קיום לעולם, והיינו ממש מידת הדין. 

לבראותו  במחשבה  עלה  "שבתחילה  רש"י:  אומר  זו  סיבה  ומצד 
במדת הדין", היינו שעוד קודם בריאת העולם בפועל, כיון שהעולם נברא 
בשביל ב' דברים שקדמו לו, בשביל התורה ובשביל ישראל, והוא )העולם( 
נברא בשבילם, נמצא שהם לפניו, לכן אומר רש"י "בתחילה עלה במחשבה 

לבראותו במדת הדין".

התורה  בשביל  נברא  שהעולם  לכך  רש"י  שמביא  הפסוק  על  והנה 
ובשביל ישראל, מביא רש"י את ההוכחה מהפסוק "הוי' קנני ראשית דרכו 
קדם מפעליו מאז" )משלי ח' כ"ב(, ושם על פסוק זה מפרש רש"י: "ראשית 
דרכו – קודם בריאתו של עולם". הנה רש"י במפורש אומר דהתורה קדמה 

לעולם )וזהו "בתחילה"(.

אכליו  כל  תבואתה  ראשית  להוי'  ישראל  "קודש  הפסוק:  על  וכן 
רש"י:  שם  מפרש  ג'(.  ב'  )ירמיה  הוי'".  נאום  אליהם  תבא  רעה  יאשמו 
"קודש ישראל – כתרומה. ראשית תבואתה – כראשית קציר לפני העומר 
כן  וגם  כן ת"י".  יאשמו.  כן כל אכליו  שאסור באכילה והאכלו מתחייב, 

מכאן מביא רש"י דעם ישראל קדם לבריאת העולם, שלכן נברא בשבילו.
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"קודש  כתוב  וישראל  קנני",  "הוי'  כתוב  אך בשונה מהתורה ששם 
ישראל להוי'", הנה בנוגע לבריאת העולם כתוב את הלשון "בראשית ברא 
אלוקים" דוקא ולא שם הוי' כמו בנוגע לתורה וישראל. וזהו כוונת רש"י 
בשאלתו "ולא נאמר ברא הוי'"? דלא נאמר בבריאת העולם שם הוי' כמו 
שהביא בנוגע לתורה וישראל שם הוי'? והסיבה היא כנ"ל: דכיון שהעולם 
נברא בשבילם, ואם אינו מקיים את תכליתו הרי העולם  לא מתקיים, לפיכך 
"עלה במחשבה לבראותו במדת הדין" כיון שנברא העולם בשביל התורה 

ובשביל ישראל כנ"ל.

ונמצא שהשאלה "ולא נאמר ברא הוי'" אינו הצגת שאלה בפני עצמה, 
וההוכחה  אלא כהסבר על כך ש"עלה במחשבתו לבראותו במדת הדין" 
לכך הוא ד"לא נאמר ברא הוי'" )כמו שאמר גבי תורה וישראל(. אבל מדוע 
לא אמר "ברא הוי'" בפני עצמה אינה שאלה, שהרי העולם נברא בשביל 
התורה וישראל כנ"ל, ואם אינו מקיים את תכליתו הרי שאין לו קיום, ואינו 

מתקיים, ולכן נברא במדת הדין.

וכשרש"י אומר: "עלה במחשבה" היינו שהעולם נברא בפועל במדת 
הדין3, ולא שזהו הווא אמינא גרידא, אלא שזה בפועל אירע כך, וזהו הדיוק 
אלא  האדם  כחשיבת  אינו  במחשבה"  ש"עלה  וכיון  במחשבה",  "עלה 
בפועל ממש, לפיכך "וראה שאין העולם מתקיים" אינו ראיית ההתבוננות, 
אלא ראייה מוחשית כיון שברא בפועל את העולם  באמצעות מחשבתו, 
וראה בפועל שהעולם אינו מתקיים, וזהו שממשיך הכתוב ואומר "והארץ 
היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום" לומר שהעולם לא התקיים כלל 

בגלל שהעולם נברא במידת הדין "בראשית ברא אלוקים".

ולכן הוצרך )כביכול( הקב"ה להקדים את מדת הרחמים למדת הדין, 
בפועל,  שהיה  וכפי  מתקיים,  לא  העולם  הדין  מדת  שיש  שלאחר  כיון 
שעלה במחשבתו של הקב"ה )וכך היה( לבראותו במדת הדין, והעולם לא 

התקיים, ולכן הוצרך להקדים אליו את מדת הרחמים.

3( ועל דרך שמפרש אדמו"ר הזקן בתניא בפרק ב' בהג"ה "שא"ס ב"ה מרומם ומנושא 
רוממות אין קץ למעלה מעלה ממהות ובחי' חב"ד, עד שמהות ובחי' חב"ד ]מחשבתו של 
הקב"ה[ נחשבת כעשייה גופנית אצלו ית' כמ"ש כולם בחכמה עשית".שהקב"ה ברא את כל 
עליית  ובאמצעות  "עלה במחשבתו"  כאן  רש"י  כדפי'  והיינו:  העולם באמצעות מחשבתו. 

המחשבה ברא בפועל את העולם.
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וזהו דיוק לשון רש"י "והקדים מדת הרחמים", לומר שכבר ברא ה' 
את העולם במדת הדין )וזהו מה שאמר הכתוב "ברא אלוקים"(  והעולם 
בפועל לא הצליח להתקיים )שזהו מ"ש מיד לאחר זה "והארץ היתה תוהו 
ובוהו וחושך על פני תהום"( ולכן הוצרך הקב"ה להקדים את מדת הרחמים 

למדת הדין, בכדי שלא יהיה כפי שהיה שהעולם לא התקיים.

ולכן גם כן רש"י לא כתב "ראה שאין העולם יכול להתקיים" אלא 
ממש,  בפועל  זה  דבר  שהיה  והיינו  מתקיים"  העולם  שאין  "וראה  כתב 
וכשרש"י אומר "עלה במחשבה" אינו כמחשבתו של אדם דאין בו מעשה 

אלא רק תוכנית בעלמא, אך אצל הקב"ה הוי כמעשה. 

ודבר זה הוא הרי פשוט אצל ה'בן חמש למקרא', שהרי אם בדיבור 
ברא ה' את העולם "ויאמר אלוקים" מה שהאדם לא יכול לעשות, בוודאי 
אף  העולם  את  לברוא  יכול  שהקב"ה  ולהסביר  לומר  מניעה  שום  שאין 

במחשבה. 

ולכן ג"כ בפרשה כשכתוב לשון "עשייה" מפרש רש"י דאינו 'עשיה 
אלוקים  "ויעש  וכמו:  'תיקנו'.  הוא  קיים  שכבר  מה  אלא  ממש',  בפועל 
את הרקיע – תקנו על עמדו והיא עשייתו". וכן: "ויעש )אלוקים את חית 

השדה( – תקנם בצביונם בתקונן ובקומתן".

ולכן גם כן אומר רש"י ד"הקדים מדת הרחמים ושתפה למדת הדין", 
לומר לך שהעולם מוכרח הוא למדת הדין, וכנ"ל דהוא כיון דהעולם נברא 
בשביל התורה ובשביל ישראל. ולכן לא יכל הקב"ה )כביכול( לברוא את 
העולם רק במדת הרחמים, שהרי התנה במעשה בראשית שהעולם מתקיים 

רק אם בני ישראל יקבלו את התורה, והיינו: מדת הדין.

ולכן רק שתפה את מדת הרחמים למדת הדין, אך היה מוכרח שמדת 
הרחמים תהיה קודם למדת הדין, בכדי שהעולם יוכל להתקיים.

ה'  "ביום עשות  המילים  את  גם  בציטוט מהפסוק  רש"י  הביא  ולכן 
אלוקים ארץ ושמים", כראייה לכך שהעולם אכן יתקיים לאחר שהיה גם 
וקודם למדת  לפני  היתה  ושמדת הרחמים  הדין,  וגם מדת  מדת הרחמים 

הדין )שהרי שם הוי' מובא קודם לשם אלוקים(.

ומכאן מגיעים לשאלה שהיתה לרש"י בלימוד פשט הפסוק הראשון 
את  שברא  זה  הוא  ד'אלוקים'  לומר  הפסוק  הוצרך  כלל  מדוע  בתורה: 
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את  ברא  "בראשית  לומר  לו  דהיה  מיותרת,  זו  תיבה  ולכאורה  העולם? 
המתחיל  בדיבור  כן  גם  ולכן  'אלוקים'?  מילת  בלי  הארץ"  ואת  השמים 
הקודם אומר רש"י את הלשון "בראשית בריאת שמים וארץ", "בראשונה 
ברא את השמים", בלי להביא מי ברא? כיון דהוא דבר הברור דהקב"ה 
הוא זה שברא את העולם, וכדמשמע גם כן בכל המשך הכתובים "ויאמר 
אלוקים יהיה אור, יהי רקיע וגו'". ואם כן מדוע הוצרך הפסוק לדייק ולומר 
ד'אלוקים' הוא זה שברא את העולם, הרי הדבר ברור מאליו? וכדמשמעות 

כל הפסוקים?

ועל זה עונה רש"י: "ולא נאמר ברא הוי'", שהפסוק דייק לומר דווקא 
"בראשית ברא  אלוקים" שם אלוקים, בכדי שתלמד ותבין שהפסוק לא כתב 
שם אחר של הקב"ה כגון שם הוי'. והסיבה היא: כדי לומר לך "שבתחילה 
עלה במחשבה לבראותו במדת בדין, וראה שאין העולם מתקיים, והקדים 
מדת הרחמים ושתפה למדת הדין, והיינו דכתיב: ביום עשות הוי' אלוקים 

ארץ ושמים".

שתדע לך, שקודם בריאת העולם הזה שאנחנו מכירים עלה במחשבתו 
של הקב"ה לברוא את העולם במדת הדין, ובפועל נברא עולם כזה, אך 
הקב"ה,  זאת  וראה  להתקיים,  יכל  לא  הוא  נברא,  העולם  שאותו  לאחר 
ולכן ברא את העולם שאנו מכירים, ובאופן ששם הוי' – מדת הרחמים, 
יהיה שותף למדת הדין – שם אלוקים. וזאת הדיוק בפסוק "בראשית ברא 
אלוקים את השמים ואת הארץ", דאותו עולם לא הצליח להתקיים "והארץ 
היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום", ורק לאחר שהיה "ביום עשות הוי' 

אלוקים ארץ ושמים", אז העולם הצליח להתקיים.

"ברא  כתבה  שהתורה  להסביר  הוא  רש"י  של  פירושו  וכל  והיות: 
אלוקים" בכדי לומר לך שבשמות של הקב"ה יש הבדל בין שם אלוקים 
לשם להוי' ושזאת הסיבה שלא כתוב "ברא הוי'", לפיכך לא הוצרך רש"י 

להקדים ולהסביר מה משמעות כל שם, כיון שזה כל תוכן פירושו.

היינו  מנין  אלוקים"  ברא  "בראשית  כתוב  היה  לא  אם  תשאל:  הא 
דהוא  דאמרנו  דין,  מן  )בר  העולם?  את  זה שברא  הוא  יודעים שהקב"ה 

תוכן כל הפסוקים(.

הנה תירוץ על זה כתב ופירש רש"י קודם לכן )בד"ה הקודם(: "דיש 
לך מקראות שמקצרים לשונם ומחסרים תיבה אחת.. ולא פירש מי הסוגר.. 
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ולא פירש מי ישאנו..", כך שאצלינו התורה יכלה להחסיר תיבה אחת ולא 
לפרש מי הבורא, והדבר יובן מעצמו דהוא זה )הקב"ה( שברא את העולם.

דכאשר  תורה(:  של  )יינה  זה  רש"י  בפירוש  מעניין  דבר  ורואים 
"ברא אלוקים" במדת הדין, אזי "את השמים ואת הארץ" ולכן העולם לא 
התקיים. אך כאשר היה "ביום עשות הוי' אלוקים ארץ ושמים" ששיתף 
ואז  והקדים מדת הרחמים למדת הדין, אזי היתה הארץ קודמת לשמים, 

העולם התקיים.

תשובת ישראל להקב"ה
 הת' יהודה ארי' שי' קורנט
תות"ל המרכזית - 770 בית משיח

עה"פ )יתרו יט, ט(: "ויאמר ה' אל משה הנה אנוכי בא אליך בעב הענן 
בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם, ויגד משה את דברי 
העם אל ה", מעתיק רש"י את התיבות "את דברי העם", ומפרש: "תשובה 
על דבר זה שמעתי מהם, שרצונם לשמוע ממך, אינו דומה השומע מפי 

השליח לשומע מפי המלך רצוננו לראות את מלכינו".

ולכאורה צריך להבין מה שייך כאן הלשון "לראות", והרי כל הפסוק 
מדבר על השמיעה מהקב"ה )"בעבור ישמע העם"(, וגם ברש"י זה גופא 
כתיב "שרצונם לשמוע ממך, אינו דומה השומע מפי השליח לשומע מפי 

המלך", ומה שייך כאן לשון ראי'?

עוד צריך להבין כל האריכות בפרש"י על "השומע מפי שליח" וכו', 
שמה מוסיף בזה רש"י, ומה מתורץ עי"ז בפשש"מ?

והנה בגור אריה )על אתר( הקשה על פירש"י מדוע לא כתב בתורה 
תשובה זו דישראל ד"רצוננו לראות את מלכנו", ותירץ שלאחר שהקב"ה 
אמר לישראל "הנה אנוכי בא אליך וכו'", הנה אין צריך על זה כלל תשובה 
הקב"ה  ידבר  דאל  ויאמרו  ימאנו  "שלא  בלבד,  הסכמה  אלא  מישראל, 

עמהם", ולכן לא כתב זה בתורה.

"ויגד  ועפ"ז אולי אפשר לבאר, דהוקשה לו לרש"י פירוש התיבות 
משה את דברי העם אל ה'", דלכאורה לא אמרו ישראל ולא מידי )שהרי 
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הי' צריך רק "שלא ימאנו"(? וע"ז מתרץ, דנוסף על כך שהסכימו ישראל 
לדברי הקב"ה, הנה גם הוסיפו וביקשו, "שרצונם לשמוע ממך, אינו דומה 

השומע מפי השליח לשומע מפי המלך רצוננו לראות את מלכינו".

ובחילוק הלשונות "לשמוע ממך" ו"רצוננו לראות", אולי יש לבאר 
שזהו משום שבפסוק זה אומר הקב"ה למשה ב' ענינים: א. "הנה אנוכי בא 
אליך בעב הענן", שזהו שהקב"ה יתגלה למשה )ענין הראי'(. ב. "בעבור 

ישמע העם בדברי עמך", שזהו שהקב"ה יגיד למשה )ענין השמיעה(.

א.  הענינים:  ב'  כלולים  ישראל  בתשובת  שגם  רש"י  מוכיח  ומזה 
ב.  עמך".  בדברי  העם  "ישמע  על  תשובה  שזהו  ממך",  לשמוע  "רצונם 
"רצוננו לראות את מלכנו", שזהו תשובה על "הנה אנוכי בא אליך בעב 

הענן".

ועדיין יש לבאר עוד כו"כ דיוקי ענינים ברש"י זה, ועוד חזון למועד.


