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195 גליון
 הַ ּס וֹ ד  הַ ּמָ ת וֹ ק
³þ−ë −ñîõ−þ¬ô ,−³ìõ¾ô ñ× ó¼ ðì− îòìþëîí¾ öôïô îõñì íò¾ ó−¾−ôì
,íëþí þ×îï −ò−ê íô®¼ íì−þëíô .ñêþ¾− ±þêñ ó¾ôî ,í−šþî¬ñ – ëîñ
ó−ô¾ −ð½ìë¾ ö×î½ôî ï¼îò ¼®ëô íï í−í¾ −³òëí µê ,−³−−í ó−ò¾ë µþ
.þ³î−ë ëî¬í ð®í ñ¼ ì−ñ®í
îñ¼î ,ëîñë ó¾î×þ ñ× ³ê óí−þìê þ−³îíñ î®ñêò ñ"ï ó−þš−í −þîí¾ êñê
!¾ôô ó−ðîþô ó−−ò¼ .³ìê í¬îþõ êññ ¾ðîší ±þêñ
.íðîí− þîêë íòî×¾ óî−× ’½šòõ ³ôþ’ êþšò¾ óîšôë íò¬š íþ−ð îòñë−š
óèî ³îê½−×× î¾ô−¾¾ ó−ïîõ³ −ïèþê íô× ðëñô ,îòñ î−í êñ ó−¬−íþ
.³îð−ñìô ñïþë ³î¬−ô èîïî ...öî½ìê öîþê×
³ê¾ô ¾ðîší ±þêë îòê ó−ê®ôò :ó−þ¾îêô îò−−í µê ,ññ×ë ñš í−í êñ
!−ðîí− ñ× ñ¾ î¾õò
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íðîë¼ ñ¼ ö−−ò¼³íñ −ð× íðîë¼í ðþ¾ô ³×¾ññ ñ"ï êëê µñí ,îòêîë ³þìôñ
þîë¼× þïì êëê .óìññ ó−ë¼þí ³−ëí −òë ³ê ½òþõñ ñ×î− íë ,−í¾ñ×
.ðîñë ê®ôòí −êë® ñ¼õôë ñë−š¾ íðîë¼ ñ¼ þ¾îêë þõ−½î ,³î¼¾ þõ½ô
,óî− −ðô ¼î½òñ ±ñêò êëê µê ,ðìî−ôë ñîðè îò−ê ðîññ ½šòõ ³ôþô šìþôí
ö¾− ½îëî¬îêë í¾−³ôî í×îþê í¼−½ò ,íñ−ñ íò−êî þšîë íò−ê¾ í¼¾ë
¾−ë×ñ ¼−èí¾ ð¼ ,³îëþ ³îòì³ −òõ ñ¼ þë¼¾ ¹½êô ñîñ½ôë ,¼¬þšôî
,þõ¼ −ñ−ë¾ë î×þð ³ê ½½îëôî ðþî− í−í ó¾ ,ðîñ þ−¼í ñ¾ −þîìêí
,î¾êþ ñ¼ ³ìõîš íôìí¾× ±−šë îê ,î−³îô®¼ ð¾ñ ð¼ îë−¬þôí ó¾èë
.ñ¼õôí −þ¼¾ñ ¾³îôî ¹−−¼ ¼−èí¾ ð¼ ,µñíî µñí !í¼¾ µ¾ôëî
,³þìîêô ó−þí®í þìê ³¼¾ ð¼ - í¾−³ôî í¾š ³−ï−õ íðîë¼ë ðë¼ ñ¼õôë
þ−¼í −³êõñ ¼−èí¾ ð¼ ,í×îþê í¼¾ ³îñîìë ½½îëñî ³×ññ ±ñêò ïê îêî
³þìîêô ëþ¼ ³¼¾ë îò³−ëñ ë¾î ,ëþ öôï µ¾ôë ½îëî¬îêñ ö−³ôíî ,ðîñ
.ðêô
!îò¾− þë× óñî×¾ - ³þìîêô í× í¼¾ë ¼−èí êëê
!ó−èìëî ³î³ë¾ë šþ êëê ³ê îò−êþ ó−ò¾ þõ½ô µ¾ôë
íêîþ îò−ê¾ - ó−−õ×í ñô¼ −ðîí−í ³ê êëêë þ−×íñ í−í ö³−ò êñ ³ë¾ë µê
,³ë¾í öìñî¾ ³ê íôþ ð−ë ñíòô í−í ñ"ï êëê .¼îë¾í µñíôë íìîòô
ðîô−ñ ñ¼ èò¼³ôî ,ó−þîõ−½ þõ½ô ,¾ëðô ó−šî³ô íþî³ −þëð þôîêî þ¾
.ó−ðñ−íô ðìê ñ× ó¼ ê³îî®ë
³¾îðš ö−−ò¼ô óò−ê¾ ó−þëðë ³ë¾ë þëðô êëê ³ê îò¼ô¾ êñ óñî¼ô
.³ë¾í
îòþ¼¬®íî ,îò−ëê ñ¾ í½òþõí ñî¼ ñ¼ í"¼ êôêô îò¼ô¾ ó−ô−íô ðìêë
öê× ±ñêò - ì−ñ®ô þìî½ í−í −ñîõ−þ¬ë¾ ,íïí þš−í óðêí¾ ¼îô¾ñ
êñ !ññ× íñš êñ íðîë¼ ðîë¼ñî ,ñîìë ³î¼¾ î×þð ½½îëñ ,¾ðîší ±þêë
¹þì ,î³ðîë¼ë ð−ô³íñ ì−ñ®ô êîí µ−ê ,³ë¾ë êëê ³ê îòñê¾ ó¼õ
,¬íîñí îê ëî¬þí ñîìë í×−ñíí ³ê ðþî¾ êîí ð®−× ¬þõëî ,ó−−¾ší
?óî− ñ× ó−−³¼¾
óî−í ³ë¾ µê ...ðô¼ô š−ïìíñ îñ þïî¼¾ ðî½ îñ ¾−¾ þôêî µ−−ì êëê µê
...íðîë¼ −ò−−ò¼ô þëðñ −êð× êñî ’íñ

,ó−ïîõ³ í¬ì½ ,þ®í öîìë¬ôë íðô¼ êôê ,ðìî−ôë −®−−šî óì óî−ë íï í−í
óè îòñ®ê þ−ðò þëð í³−í íèî¼ .íô−¾þôî íõ− ðñîšî¾ ³èî¼ íò−×íî
ó−³î¾¾ þëð í−í êñ ó−ïîõ³ ±−ô óè ,íñîðèí ³î−ò¼í ³ôìô - ³î³ë¾ë
.óî− ñ×ë íþè¾ë
...þìîêô öî¾−ñ ó−×ñîí µ×ñî !í¼³õí ¾− óî−í¾ í¼−ðîí êôê
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- ³ñðí íì³õò ³þìîêô ëþ¼ ³¼¾ë¾ ð¼ ,í¼³õíñ îò³ôí íëþ ³î×−þðë
.ì³õë ðô¼ êëê
íêþò í−í êîí .î³ðîë¼ ³î¼½ôô þïì¾ í¼¾ë êëê ³ê îò−êþ êñ óñî¼ô
þõ¼ë ó−êñô î−ñ¼òî ,í¼−ïô ó−ëî¬þ î−ðèë ,ðêô ¹−−¼ ,¾ôô −ñ× þë¾×
!þ¾îêô ³îòþîš î−òõ µê .ó−×þð
−ðñ−" :³î¾èþ³íô ð¼îþ îñîš¾× þôêî ,³îðë×ë ë¾−−³íî ,î−ð−î î−òõ ±ìþ êëê
,í¾−³ôî í¾š í× íðîë¼ë ðîþ¾ñ −³ìñ®í þ¾õ íô −³îê ó³ñê¾ ,ó−þš−í
³¼í ¼−èí ³¼× ?þîšëî óîìë ó−−³¼¾ óî− ñ× ³×ññ þ¾õê ð®−× ¬þõëî
"!ðî½í ³ê ³îñèñ
−òê íðîë¼ñ µþðë óî− ñ×" :µ−¾ôí êîíî ,êëêë ëþ ì³ôë ó−¬−ëô îòðô¼
!ñ¼õôí −þ¼¾ñ ¼−èô −òê¾ ð¼ ,ö−š−ïò þð½ô íõ ñ¼ë êþôè −ðîô¼ öò¾ô
óíñ ³îõñîì −ìîôë ,í¾ší µþðí ³ê ¾−èþô êñ ññ× −òê¾ −ñ îò−ôêí
,þîïì µþðë óè µ×î !−ñèþ ³ê ³î×−ñîô þ¾ê óíî - êëþî −−ëê ³î−îîí
³ê ³îì−×¾ôî ³î¾þèô ,−õ ¾ìîþ þ¾ê êþôèí ñ¾ ³îšî³ôí í−³îñ−ô
¾ì −òê ,³−ëñ µîô½ë ³þìîêô í¼¾ë ½îëî¬îêíô ðþî− −òê¾×î ,³îõ−−¼í
!šî³ô óîñìô −³þþî¼³í ñî×−ë×
íõ ñ¼ë ó−−½ñ ,ó¾í ð½ìë −³−×ï óî−í ,−³−ê îèèì³ îêîë ,ó−þš− ó−ðñ−"
!ëî¬ ñïô .êþ³ë êëë ,ê¼−®ô êëë ,êôš êëë :³îëëí ³¾îñ¾ ³ê
"!íþî³ ñ¾ íðîë×ñ ó−ô¼¬ôíô îðë×³í
³ê ½òþõñ ñð³¾íñî ,ñ¼õôë ðîë¼ñ ñ"ï êëê µ−¾ôí ³îëþ ó−ò¾ ðî¼
èîèìñî ³þìîêô ñ−ñ ³¼¾ë ó−þ¼ þê¾−íñ îò−×ï ó¼õñ ó¼õôî ,íìõ¾ôí
!íõ ñ¼ë ³×½ô óî−½ ðî¼ êëê ó¼
³îþîð ³îêþñ í×ï¾ êñõ íï ö−êî ,íëî¬ íë−¾ë îôñî¼ ³−ëñ µñí ñ"ï êëê
!íþî³í ³¼−ð−î ³š¾ìë ó−ò−−¬®ôí ,ó−ô×ì −ð−ôñ³ ñ¾ ó−þ¾−

úåëøá úåëìä
()המשך

à"é ïîéñ
äæì øåñà êë ,äìéëàä åà äåöîì äëøáä ïéá øåáéãá ÷éñôäì êøáîì øåñàù íùë .é
.äàðäá åà äåöîá ìéçúéù íãå÷ øåáéãá ÷éñôäì äòéîùá åúáåç éãé àöåéù
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, והא דאם שח דברים בטלים: כ' הרמ"א סי' קס"ז,ìëàù íãå÷ øåáéãá ÷éñôä òîåùä íà
 אבל אם שח, היינו דוקא ששח הבוצע ]שהוא המברך[ קודם שאכל,צריך לחזור ולברך
 כבר יצאו כולם, אעפ"י שעדיין לא אכלו אחרים המסובים,אח"כ לא הוי שיחה הפסק
 רק שעושין כן לחבוב, כי אין צריכים כולם לאכול מן פרוסת הבוצע,באכילת הבוצע
î³×þëë ó−ê®î−î ,ó−¼ôî¾í ×"ìê îì−¾í îñ−õê ,’−õ :' ובמ"ב סקמ"ג כ.(מצוה )רוקח ואור זרוע
íñì³×ñ îí−ô ,µþëôí ³×þë íñì þë×î ñ−êîí ,ðë¼−ðë êð−õš ö−ê ×"è ,îô¼¬¾ óðîš
.[]מ"א.óî¼¬−¾ óðîš š−½õíñ ó−¼ôî¾íô ðìê ñ×ñ þî½ê −êðîë
 ]הט"ז והמגן אברהם והאליה רבה ולקוטיó−òîþìêí ñ× ¬¼ô× ñëê ,ê"ôþí ³¼ð šþ îíï íòíî

.àé

.áé

[ ונראה שכן הוא גם כן דעת הגר"א בביאורו,הפרי חדש והגר"ז והחיי אדם והשיורי ברכה וההלכה ברורה

,µþëôî þïîì¾ î³ô−¼¬ óðîš ì¾¾× îô®¼ µþëôíô ¼ôî¾í ¹−ð¼ êñð ñ"½î ,î−ñ¼ ó−šñîì
 ובכף החיים אות ח"ן הוסיף.ö−×þëôî ö−þïîì¾ ö³ô−¼¬ óðîš ó−þëðë îš−½õí óê ó−¼ôî¾í ò"íî
îòë³×ð óèíî .’è ³îê −"×þëí îê−ëíî ö× èíò¾ ñ"ï [−"ëí] öþôñ íêþð ¾"š−þíô ë³×î :ע"ז
ðèò× ’−õêî ,ñšíñ ³î×þë šõ½ óî¾ô µþëô îò−ê ³î×þëð −ñôë ê³èîñõ ê×−êð ñ×ð ô"×ë
×"× öò−¾−ì êñ êòîî×ë šþ ,î−õë µþ−ë êñð è"í×ëð íêþò ,ñ"ï öþô ðèò× ’−õêî ëîþí
. ע"כ.µþëñ µ−þ®î íòîî×í íñ êñïê ì½ð öî−× öò−þôêî ,êëîþ þ³ë öò−ñïêî ,³î×þë šõ½ñ
ì¾ µþëôí óêð ðî¼ ¼ðî : כ' המ"ב שם,íòèù íãå÷ çù åøéáç úà àéöåäì êøáîä íà
ó−ê®î− óò−ê ëî¾ð ,íþîê×ñ ó−š½îõíô ¼ô¾ô ññ× îì¾ êñ ó−¼ôî¾í¾ ¹ê ó¼¬¾ óðîš
íéòîåùä ïéàù äéàø àéáä , ובבה"ל ד"ה אבל אח"כ:êò−ðñ ¼"®î ñ"íëë −³ë³×¾ îô× í×þëíë

.âé

àéöåî êøáîä ïéàã  דסי' רי"ג ס"בàäî ,íòèù íãå÷ êøáîä çù íà ,åúëøáá íéàöåé
äúåùå ìëåà åðéà íà ìáà ,ïúòéîùá íéàöåé æàå ,íäîò äúùéå ìëàé ïë íà àìà íéøçà
êéàå ,åîöòá ìëåà åðéàù ïåéë ,äìèáì éåä åúëøá àäã ,åàöé àì ãáòéãá óà ,íäîò
åîöò àåä ,íòèù íãå÷ êøáîä çùù ïåéëù ïàë ä"ä ë"àå . מ"ב שם סקט"ו מהמ"א.åãé ìò åàöé
.íéòîåùä íâ åàöé àì àìéîîå ,äìèáì åúëøáå àöé àì
 ונמצא,[ וסבור שהוא יין,' ר"ט ס"ב שכ' רמ"א בירך בפה"ג ]על כוסéñî äéàø àéáä â"îôä ìáà .ãé
, כשחוזר ושותה אח"כ יין ]מכוס אחר[ א"צ לחזור ולברך,אח"כ שבכוסו מים או שכר
 דהא דעתו היה לשתות ג"כ,ויוצא בברכה שבירך על כוסו אף על פי שהיתה בטעות
' ולכן ברכתו ברכה )תשובת מהרי"ל סי, גם הוציא האחרים ששותין שם,שאר יין
,êøáì ö"éàå æ"éò àöåé àåä íâù àöîð ,åúëøáá íéøçàä íéàöåéù úîçîù éøä .(צ"ב

íéîòåè íä íà íéòîåùä ãöî íâå ,ãéî íòåè íà êøáîä ãöî íâ ìåçì äìåëé äëøáäã
.êøáîä íâ àöåé æàå ,÷ñôä àìá ãéî
÷ñôä àìå ,äîöò äëøáá ïåøñç íåù ïéà íùù íåùî ,åæ äéàø äçã ì"ðä ì"äáá ìáà .åè
ìò äìç àì íàå ,ìëàî øáã äæéà ìò ìåçú äëøáäù êéøöù àìà ,äìéëàì äëøá ïéá
äëøáä éøäå ,ïéé ìù äéäù íéøçà ìù íñåë ìò äìç éøä ,íéî ìù äéäù íåùî åìù åñåë
ñ"åñù ïåéëîå ,úåñåëä úåúùìå åæ äëøáá úàöì íéøåîà åéäù íäéúåñåë ìò íâ äøîàð
ë"àùî .äæá àåä óà àöé àìéîîå ,äìèáì éåä àì àìéîî ,ìåçì äî ìò äëøáì äéä
ïéàå ,äìèáì àéäù úì÷ìå÷î àéä ãéî ,äìéëàì äëøá ïéá çù åîöò êøáîäù ïôåàá
.ì"äáää úééçã ë"ò .íéøçà óà ììë äá íéàöåé
êøáîä ãöî ,íéããö 'áî ìåçì äì ùé äëøáäã ,àëä íâ àîéð éúëàã ,ïáåî åðéà ã"ðòìå .æè
ïéðòì î"î ,åîçì ìò ìåçì äì à"à åãéöîå ,çù êøáîäù ô"òà ë"àå ,íéòîåùä ãöîå
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íäù ïåéë ,íçìä ìò äëøáä äìçù àîéð ,íîçì ìò åúëøáá úàöì åðåëúðù íéòîåùä
÷éñôä ñ"åñã ,ìéòåé àìù øùôà äéãéã äéáâìù ô"òàå .÷ñôä ïéà íäéáâìå åçù àì
.[ì"ðëå ò"öá á"îá øàùð êë íåùî éìåàå] .ìéòåé àì éàîà íéòîåùä éáâì î"î ,åúçéùá
 



  

 







חלק ראשון

הכנה לראש השנה
א.

ב.

ג.

ד.

משנה ]ראש השנה ט"ז ,א'[ :בארבעה פרקים העולם נידון :בפסח על התבואה ,בעצרת על
פירות האילן ,בראש השנה  -כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון ,שנאמר היצר יחד לבם המבין
אל כל מעשיהם ,ובחג נידונין על המים .ושם בגמ' תניא ,אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא:
מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח  -מפני שהפסח זמן תבואה הוא; אמר הקדוש ברוך הוא:
הביאו לפני עומר בפסח ,כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות .ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי
הלחם בעצרת  -מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא; אמר הקדוש ברוך הוא :הביאו לפני שתי
הלחם בעצרת ,כדי שיתברכו לכם פירות האילן .ומפני מה אמרה תורה נסכו מים בחג  -אמר
הקדוש ברוך הוא :נסכו לפני מים בחג ,כדי שיתברכו לכם גשמי שנה ,ואמרו לפני בראש השנה
מלכיות זכרונות ושופרות .מלכיות  -כדי שתמליכוני עליכם ,זכרונות  -כדי שיעלה זכרוניכם לפני
לטובה ,ובמה  -בשופר.
והדבר תמוה עד מאד ,שלענין דין התבואה בפסח ,אמרה תורה להביא עומר
כדי שתזכה התבואה בדין ותתברך ,ולענין דין הפירות ג"כ אמרה תורה להביא
שתי הלחם בעצרת ,כדי שיתברכו פירות האילן ,ובסוכות אמרה תורה לנסך
מים ע"ג המזבח ,כדי שיזכו המים בדין ,ויתברכו גשמי שנה .ורק לענין דינו של
האדם עצמו בראש השנה ,לא אמרה תורה להביא ולא כלום ,וסגי במה
שיעמוד האדם הזה העומד בדין ,וימלמל בפיו כמה פסוקי מלכויות זכרונות
ושופרות ובזה יזכה בדין? אתמהה?
עוד אמרו שם בגמ' :אמר רבי אבהו :למה תוקעין בשופר של איל?  -אמר הקדוש ברוך הוא:
תקעו לפני בשופר של איל ,כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ,ומעלה אני עליכם כאילו
עקדתם עצמכם לפני .והדברים קשים להולמם ,וכי משום שהבעל תוקע דקדק
לקנות שופר של איל] ,או הגבאי קנה עבורו שופר כזה[ לכן כל המתפללים שם
בביהכ"נ ,נחשבים כאילו עקדו עצמו לפני הקב"ה ע"מ להשחט?
כ' בס' ]מטה משה עמוד העבודה ר"ח אלול וראש השנה סימן תשעט[ "ó³ê
ðîô¼ñ êîí èíòôíî .(è"® ñîñê ó−èíòô ³îíèí) "³îì−ñ½ñ ðîô¼ñ" ê−þ¬ô−èë "óî−í ó−ë®ò
îê −¾−ôìë íò¾í ¾êþ ñì óê ,þì¾í ³îñ¼ óðîš íò¾í ¾êþ −òõñ¾ ³ë¾ −ê®îôë ³îì−ñ½ñ
³î¼¾ ’èëî ,íñ−ñë ³îôñî¼ ì"−ë ¬¾ í"ëší¾ (ê è) ï"¼ð š"õë öò−þôê¾ −õñ .−¼−ë¾ë
þšîëëî −³¼î¾ ’í µ−ñê (ð− ,ìõ ó−ñ−í³) þôêò¾ ,íïí óñî¼ë ¬¾ êîí þšîëë ³îòîþìê
îê −ò¾ óî−ë íò¾í ¾êþ ñì óêî .(’í ó−êþîò ó−ô− ñ"−þíô) š"êþíô öî¾ñ ,µôðš³ −³ñõ³
ë³×¾ îô× êîí ó¼¬íî .ñîñêë ë"× îê ê"× êîí¾ ³ë¾ −ê®îôñ ö−ô−ðšô ïê ,−¾−ñ¾ óî−ë
¾êþ −òõñ ó−ô− ’ð ³îò¼³íñ ó−ô×ì îòš³¾ (ì"¾³ ’−½) íò¾í ¾êþð êôš šþõë −×ðþôí
~~5

ñ¾ ó−ô− −ò¾ óí îñêî .óíë ö−ñ×îê¾ ó−þîõ−× óî−ñ íò¾í ¾êþô¾ ó−ô− ’ð ðèò× ,íò¾í
.³îì−ñ½ óíë þôîñ èíòô ö−ò¼³ô¾ ó−ô−í ö³îêî .þîõ× óî− ëþ¼î ,ó−−³òë ³ë¾î íò¾í ¾êþ
ö×ñ ,ó−ô− ’è šþ íò¾í ¾êþ −òõñ ö−ê −ïê ’è óî−ë îê ’ë óî−ë íò¾í ¾êþ êîë−¾× ö×ñ
®.î−òõñ¾ ¼îë¾ñ ³îì−ñ½í ó−ðšíñ µ−þ
ה .וברמ"א ]הלכות ראש השנה תקפ"א[ þôîñ ³îþîô¾êë ó−ðôî¼ ïò×¾ê −òë èíòôî
½¼îë¾ ’ê óî−ô ö−ñ−ì³ô ïê ,’è (îê) ’ë íò¾í ¾êþ ñì óêî ;í"þ −òõñ¾ ’ê óî−ë ³îì−ñ
¾ .(ó−èíòô) î−òõñובמ"ב סק"ו,×"íî− ó¼ ó−ô− íþ¾¼ ³îò¼³íñ ó−èíîò íëþí¾ óî¾ô :
³ë¾î í"þ ó−ô− ’ë îò−−íð ,³îò¼³íñ îñ×î− êñ¾ ×"íî− ð¼ í"þô ó−ô− ’ð îþ½ì− óñî¼ñî
¾,íñì³íñ ó−−î½ô óî− í−í−¾ −ð×î ,í"þ óðîš ó−ô− ’ð ó−ñ¾íñ µ−þ® µ×ñ ,×"î−¼î íëî
ó−òî¼¬¾ ,³îòëþšë îò−®ô ö×¾ ,ó−ô− ’ð î¼ëš¾ ó¼¬ ðî¼î .ó¼õ ñ×ë öî¾êþ óî− îòš³
í"þëî ’íñî¼ ó³ëþšíî’ ë−³× ½ìòõ ’õë ³îòëþší ñ×ëî ,íëþší óðîš ó−ô− ’ð óîôô þîš−ë
×’ð î¼ëš ö×ñî ,îô®¼ ³ê ë−þšô îñê× ,îô®¼ óðê í¾¼− í"þë¾ ðôññ ’íñî¼ ó³−¾¼î’ ë−³
.óí−ñ¼ ëî¾ñî î³ê¬ì −ôîô ñ× þšëñ ,ó−ô−
ו .פסיקתא רבתי פינחס פיסקא מ  -בחודש השביעי ועשיתם עולה לה' )במדבר כ"ט ב'(
ובמקום אחר הוא אומר 'והקרבתם עולה לה'' וכאן 'ועשיתם' ,אמר רבי יצחק למה ועשיתם ,אמר
הקדוש ברוך הוא לישראל עשו תשובה באילו עשרת הימים בין ראש השנה ליום הכיפורים ואני
מזכה אתכם ביום הכיפורים ]ובורא[ אתכם ברייה חדשה ,כעניין שנאמר ויעש אלהים את הרקיע
וגו' )בראשית א' ז'( .וכמה קרבנות נוסיף ,אמר להם עשרה ,פר אחד איל אחד כבשים בני שנה
שבעה ושעיר עזים אחד לחטאת הרי עשרה ,ולמה עשרה ,כנגד עשרת ימי תשובה ,ואם עשיתם
תשובה בהם ואתם באים לפני ביום הכפורים ואפילו יש ]לכם[ עונות מן הארץ ועד השמים אני
מלבינם כשלג ,וכן אמר להם הנביא רחצו הזכו הסירו רוע מעלליכם ]וגו'[ )ישעיה א' ט"ז( ,תשע
מידות כתב כאן ישעיהו א ,טז-יז ַרחֲצוִּ֙ ,ה ַזּכּ֔וּ ,הָ ִס֛ירוּ ֹר֥עַ מַ עַ לְ לֵי ֶכ֖ם ִמ ֶ ֣נּגֶד עֵ י ָנ֑יִ ,ח ְדל֖וּ הָ ֽ ֵרעַ ) :יז( לִ ְמד֥וּ
הֵ יטֵ ֛בִ ,דּ ְרשׁ֥וּ ִמ ְשׁפָּ ֖ט ,אַ ְשּׁר֣וּ חָ מ֑וֹץִ ,שׁ ְפט֣וּ ָית֔וֹםִ ,ר֖יבוּ אַלְ מָ ָנֽה .כנגד תשעה ימים שבין ר"ה ליום
הכיפורים ,ומה כתב אחריו :לכו נא ונוכחה יאמר ה' ,אם יהיו חטאיכם כשנים ,כשלג ילבינו )שם(.
דבר אחר למה עשרה ,כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם ,שביום הזה כל העולם עומדים
בדין לפני הקדוש ברוך הוא והעולם מתחייב כלייה מפני שבריותיו מלוכלכים בעבירות והקדוש
ברוך הוא מזכה את עולמו ,נמצאת אומר כאילו בו ביום נברא העולם .דבר אחר למה עשרה ,כנגד
עשרת הדברות שקבלו בסיני שהם סניגורים של ישראל ,שלא קיבלו אותם אומות העולם וישראל
קיבלו אותם מאהבה] ,וכן[ התקינו עשרה מלכיות ועשרה זכרונות ועשרה שופרות כנגד עשרת
ימי תשובה ,אמר ישעיה :ועוד בה עשיריה ,ושבה והייתה לבער )ישעיהו ו' י"ג( ,אמר הקדוש
ברוך הוא :בר"ה אני דן את עולמי ,ובו ביום הייתי צריך לגמור את הדין ,ולמה אני תולה עד עשרה
ימים ,כדי שיעשו תשובה עוד ,ולמה 'עוד בה עשירייה' ,כדי שיעשו תשובה ' -ושבה'' ,והייתה
לבער' שאם עשיתם תשובה באילו הימים אפילו יש בכם כמה עונות אני מבערם ומזכה אתכם,
ואם לא עשיתם בהם תשובה הוו יודעים שדינכם מתפסק ביום הכיפורים ,ולא עשיתי בכם אלא
אתם עשיתם בעצמכם ,למה ,שכך התקנתי לכם שתהיו תוקעים בשופר בראש השנה ]כדי שתהיו[
חרדים מתקיעת השופר להתקין עצמיכם לתשובה ,אמר הנביא אם יתקע שופר בעיר והעם לא
יחרדו )עמוס ג' ו'( לפיכך אם יהיה רעה בעיר  -וה' לא עשה )שם[.
ז .והנה בגמ' ]ברכות יז ,א'[ איתא רב ששת כי הוה יתיב בתעניתא ,בתר דמצלי אמר הכי:
רבון העולמים ,גלוי לפניך ,בזמן שבית המקדש קיים אדם חוטא ומקריב קרבן ,ואין מקריבין ממנו
אלא חלבו ודמו ומתכפר לו; ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי ,יהי רצון מלפניך שיהא
חלבי ודמי שנתמעט כאילו הקרבתיו לפניך על גבי המזבח ותרצני .ובזוהר ]פרשת שמות דף
כ עמוד ב[ עכשיו מי שיושב בתעניתו ומקריב חלבו ודמו אינו נצמק לחזור כלו לבן אלא באש
דאר"י מתוך תעניתו של אדם מחלישין אבריו וגובר עליו האש ,ובאותה שעה צריך להקריב חלבו
ודמו באותו האש ,והוא הנקרא מזבח כפרה ,והיינו דרבי אלעזר כד הוה יתיב בתעניתא הוה מצלי
ואמר גלוי וידוע לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שהקרבתי לפניך חלבי ודמי והרתחתי אותם בחמימות
חולשת גופי ,יהי רצון מלפניך שיהא הריח העולה מפי בשעה זו כריח העולה מהקרבן באש המזבח
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ותרצני ,נמצא שאדם הוא מקריב בתעניתו החלב והדם )והאש( והריח שעולה מפיו הוא מזבח
כפרה ולפיכך תקנו התפלה במקום הקרבן ובלבד שיתכוין למה דאמרן.
ח .ולמדנו בזה ,שהאדם צריך להקריב עצמו לבורא עולם ,ויסוד תחילת הקרבן
הוא ע"י התענית שמכחיש גופו חלבו ודמו ,וזהו בימים שיכול להתענות בהן,
וזוהי ההכנה העתיקה והותיקה קודם ר"ה .ובזה מבואר דבשאר המועדות אמר
הקב"ה להביא קרבן לפניו מהתבואה ומהפירות ומהמים ,אבל בר"ה אמרה
תורה שיביא האדם את עצמו כקרבן לפני השי"ת ,שהרי הוא עצמו העומד
לדין.
ט .אמנם בר"ה גופו שאין מתענין בו ,הרי שעיקר מעשה הקרבן ,היא התפילה
עצמה ,שהרי נתקנה במקום הקרבן ,ואיך תחשב התפילה כקרבן ,רק באופן
שתהיה בערך דומה לכחש התענית ,שיכחש גופו בתפילתו ,והיינו שיתפלל
בהתאמצות גדולה למעלה מכוחותיו ,בכל כוחו רוחו ונפשו ,בכונה גמורה
ובדביקות עליונה לבורא עולם ,ויעמוד בתפילה בבחינה של מסירת נפשו
לבוי"ת ,ומילתנו אמורה כבר ,שעיקר עבודת היום דראש השנה הרי היא
התפילה ,וצריך האדם להשקיע בזה כל מה שיכול ויותר מזה ,כי קדוש היום
לאדוננו ,וזו העבודה המתבקשת והרצויה לפניו ית' .ולכן יסדו לנו בזה חז"ל,
לומר מלכויות זכרונות ושופרות ,שצריך לכוין בהם עד מאוד ,ועיקר הכונה
הוא בפסוקי התורה הנביאים והכתובים הנאמרים ,שצריך להתרגש ולרגש
נפשו במה שמזכיר בהם עניני מלכות הי"ת ,וזכרונו ,ונתינת התורה הק' במעמד
הר סיני ,ובהם צריך שידביק מחשבתו בבוית"ש בדביקות עליונה עד אין קץ.
י .ובזה הרי גופו ונשמתו ממש כקרבן ע"ג המזבח ,וכשתוקעין בשופר בתפילת
מוסף ,הרי הוא כמי שעקד עצמו לפני השי"ת .וא"כ הרי מן הראוי הוא ללמוד
ולהתבונן בפסוקי מלכויות זכרונות ושופרות קודם ר"ה ,כדי שבשעה שאומרם,
יידע מה הוא אומר ,ואז יהיה אפשר לו גם להתרגש מהמקראות הללו ,ולהגיע
לדביקות הנפש .וזה אמרה תורה שבראש השנה הביאו לפני את עצמכם ,אמרו
לפני מלכויות זכרונות ושופרות ,באופן הנ"ל שזה עצמו הוא קרבן.

חלק שני

פרשת ביכורים

ָש ֥ ְב ּ ָת ָּ ֽב ּה:
ת ּ֖ה וְ י ׁ ַ
ֲלה ִ ֽו ִיר ׁ ְש ּ ָ
ר ֣ה' אֱ ל ֶֹק ֔י ָך ֹנתֵ ֥ן לְ ךָ ֖ ַנח ָ ֑
ש ֙
ל־ה ֔ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶ
י־תב֣ ֹוא ֶא ָ
ה ִּ ֽכ ָ
א) .א( וְ ָה ָי ֙
שר ֧ה' אֱ ל ֶֹק ֛י ָך ֹנתֵ ֥ן ָל֖ךְ
שר ּ ָת ִ ֧ביא ֵ ֽמ ַא ְר ְצ ָ ֛ך אֲ ׁ ֨ ֶ
ל־פ ִ ֣רי ָהאֲ ָד ָ֗מה אֲ ׁ ֨ ֶ
אש֣ית׀ ּ ָכ ּ ְ
)ב( וְ לָ ַק ְח ּ ָ֞ת ֵמ ֵר ׁ ִ
ָ
ש ֵּכ ֥ן ׁ ְש ֖מ ֹו ׁ ָשֽם:
ר ֣ה' אֱ ל ֶֹק ֔יך לְ ׁ ַ
ש֤ר יִ ְבחַ ֙
הלַ ְכ ּ ָת֙ ֶאל־הַ ּ ָמ ֔ק ֹום אֲ ׁ ֶ
ת בַ ֶ ּ ֑טנֶא וְ ָֽ
ש ְמ ּ ָ֣
וְ ַ ׂ
ם לַ ֣ה' אֱ ל ֶֹק ֔יךָ
ת ֵאלָ֗ יו ִה ַ ֤ ּג ְד ִּתי הַ ּי ֹו ֙
ָמים ָה ֵה֑ם וְ ָא ַמ ְר ּ ָ֣
ה ֖יה ַּב ּי ִ ֣
ש ֥ר יִ ְ ֶ
את֙ ֶאל־הַ כּ ֔ ֵֹהן אֲ ׁ ֶ
)ג( וּבָ ָ
֥תת ָ ֽלנוּ:
בתֵ ֖ינ ּו ָל ֶ
שר נִ ׁ ְש ַּ ֧בע ֛ה' לַ אֲ ֹ
ל־ה ֔ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֨ ֶ
֙את ֙י ֶא ָ
ִּכי־בָ ִ
יח ֹו לִ ְפ ֵנ֕י ִמזְ ַּב ֖ח ֥ה' אֱ ל ֶֹקיֽ ךָ:
ָ
ָדך וְ ִ֨ה ִ ּנ ֔
ֹהן הַ ֶ ּ ֖טנֶא ִמ ּי ֶ ֑
)ד( וְ לָ ַ ֧קח הַ כּ ֵ֛
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שר־ ָנתַ ּ ָ֥תה לִּ ֖ י ה֑ ' וְ ִה ּנ ְַח ּ֗ת ֹו לִ ְפ ֵנ ֙י ֣ה'
אשית֙ ּ ְפ ִ ֣רי ָהאֲ ָד ֔ ָמה אֲ ׁ ֶ
ת־ר ׁ ִ
֙את ֙י ֶא ֵ
)י( וְ ַע ּ֗ ָתה ִה ֵ ֤ ּנה הֵ ֵב ִ
ית לִ ְפ ֵנ֖י ֥ה' אֱ ל ֶֹקיֽ ךָ:
ה ׁ ְש ּ ַתח ִ ֲ֔ו ָ
אֱ ל ֶֹק ֔י ָך וְ ִֽ
ש֥ר
ה וְ הַ ּ ֵל ִ ֔וי וְ הַ ֵ ּג֖ר אֲ ׁ ֶ
ש֧ר ָ ֽנ ַתן־לְ ָ ֛ך ֥ה' אֱ ל ֶֹק ֖י ָך וּלְ בֵ יתֶ ָ֑ך ַא ּ ָת ֙
ת ְבכָ ל־הַ ּ ֗ט ֹוב אֲ ׁ ֶ
ש ַמ ְח ּ ָ֣
)יא( וְ ָ ׂ
ְ ּב ִק ְר ֶּ ֽבךָ:

השא לות

יח ֹו לִ ְפ ֵנ֕י ִמזְ ַּב ֖ח ֥ה' אֱ ל ֶֹקיֽ ָך',
ָד ָך וְ ִ֨ה ִ ּנ ֔
ֹהן הַ ֶ ּ ֖טנֶא ִמ ּי ֶ ֑
ב .הנה בפסוק ד' כתיב 'וְ לָ ַ ֧קח הַ כּ ֵ֛
וא"כ הטנא כבר איננו בידי הבעלים ,אלא מונח על רצפת העזרה .ואילו בפסוק
י' ,אחר שסיים לומר את כל המקרא בכורים ,כתיב 'וְ ִה ּנ ְַח ּ֗ת ֹו לִ ְפ ֵנ ֙י ֣ה' אֱ ל ֶֹ֔ק ָ
יך
ית לִ ְפ ֵנ֖י ֥ה' אֱ ל ֶֹקיֽ ָך' ,ואיך אפשר לו להניח הטנא אחר שכבר לקחו
ה ׁ ְש ּ ַתח ִ ֲ֔ו ָ
וְ ִֽ
הכהן והניחו על רצפת העזרה .ועוד יש לדעת האם קורא את כל הפרשה
אע"פ שאין הבכורים בידו ,כי כן משמעות המקראות .ואמנם כ' רש"י עה"פ
'ולקח הכהן הטנא מידך'  .’¹−òôî ó−ñ¼ëí ð− ³ì³ îð− ì−òô öí× .î³îê ¹−òíñ -ועה"פ
'והנחתו' .’¹−òôî þïîìî ,êþîš êîí¾× îð−ë îïìîêî öí×í ³ìòí þìê îñ¬îò¾ ð−èô -
ָד ָך ,והיינו שמניח
ֹהן הַ ֶ ּ ֖טנֶא ִמ ּי ֶ ֑
ג .נמצא לפי"ז סדר הדברים כך הוא; א' ,וְ לָ ַ ֧קח הַ כּ ֵ֛
ידו תחת ידי הבעלים ומניף ,ומה שכתוב בלשון 'ולקח מידך' ,הוא משום שאחר
התנופה המשותפת ,אכן לוקח הכהן את הטנא מידי הבעלים ומניחו לפני
המזבח .ולפי"ז לא נזכרה בפסוק זה תנופה כלל ,אלא רק הלקיחה שאחרי
התנופה ,וא"כ צ"ב דמנ"ל כלל שצריך להניף את הבכורים ,ומנ"ל שהכהן
משתתף בתנופה זו ,ואין הבעלים מניפים לבדם .ב ,הבעלים מרים מריצפת
העזרה את הטנא ואוחזו בידו ואומר כל פרשת בכורים ,אבל זה לא נזכר כלל
אפילו ברמז קל ,רק נכתב 'וְ ִה ּנ ְַח ּ֗ת ֹו לִ ְפ ֵנ ֙י ֣ה' אֱ ל ֶֹ֔ק ָ
יך’ ,שמזה אתה למד שהיה
קודם לכן בידי הבעלים .וצ"ב.

הסוגיא בגמ' מנחות
ד] .מנחות ס"א א'[ 'מתני' .אלו טעונות תנופה ואין טעונות הגשה :לוג שמן של מצורע ואשמו,
והבכורים כדברי רבי אליעזר בן יעקב’ ,ובגמ' שם אמרו 'והבכורים כדברי רבי אליעזר בן
יעקב .íõîò³ ö−òî¼¬ ó−þî×ë þôêð êôñ¼ë í−ñ ’−¼ô¾ð .מאי רבי אליעזר בן יעקב? דתניא:
ולקח הכהן )ובשטמ"ק גרס ’ -(’îì−òíî µð−ô êò¬í öí×í ìšñîלימד על הבכורים שטעונין
תנופה ,דברי רבי אליעזר בן יעקב .מאי טעמא דראב"י? גמר יד יד משלמים ,כתיב הכא ולקח
הכהן הטנא מידך ,וכתיב התם ידיו תביאנה ,מה כאן – ' ’ó−þî×ëëכהן אף להלן כהן ,ומה להלן
בעלים אף כאן בעלים ,הא כיצד? כהן מניח ידו תחת ידי בעלים ומניף .ולימא נמי ’,ö−³−ò³ôð êò³
 ó−þî×ëíîכדברי ר' יהודה 'ó−þî×ëñ íõîò³ −¼ëð þôêð −ôò í−ñ öò−¼ô¾ð’ ,דתניא ,רבי יהודה
אומר :והנחתו  -זו תנופה ,אתה אומר :זו תנופה ,או אינו אלא הנחה ¾?ìëïôí −òõñ îíîì−ò−
כשהוא אומר והניחו  -הרי הנחה אמור ,הא מה אני מקיים והנחתו? זו תנופה! אמר רבא :הואיל
ופתח בו הכתוב תחלהêîíð î−ð−ô êô¼¬ ¹−ñ− êîíð óî¾ô ëš¼− öë þï¼−ñê ’þ ¬šò −×íñ’ .
 'êþšð ê¾−þרב נחמן בר יצחק אמר :הואיל ורב גבריהö−ëîþ−¼) öñ êô−−šð þ³î−ë ó×ì êîí¾ .
.−šòî ëš [−"ë] ê"þ ³ò¾ô (:ë½ ¹ð
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ה .סיכום הסוגיא ,דראב"י יליף גז"ש 'יד יד' ,בכורים משלמים ולהיפך .דבשלמים
ָה...את הֶ חָ ֶז֗ה לְ ָה ִנ֥יף א ֹ֛ת ֹו ְּתנו ָ ּ֖פה לִ ְפ ֵנ֥י ֽה' ,הרי
ֵ֣
יאינ
כתיב ]ויקרא ז' ל'[ 'י ָ ָ֣דיו ְּת ִב ֔ ֶ
שהתנופה מפורשת שם ,אבל לא משמע אלא שהבעלים מניפים ,ומהגז"ש 'יד
ָד ָך',
ֹהן הַ ֶ ּ ֖טנֶא ִמ ּי ֶ ֑
יד' ילפינן שגם הכהן מניף ,משום שבבכורים נאמר ''וְ לָ ַ ֧קח הַ כּ ֵ֛
הרי שמדבר בכהן וא"כ גם בשלמים הדין הוא בכהן שמניף ,ולהיפך שבשלמים
נזכרת תנופה של הבעלים ,ובבכורים לא נזכרת תנופה כלל ,ומהגז"ש שמעינן
דיש תנופה גם בבכורים ,ושניהם מניפים .ור' יהודה נמי ס"ל דבכורים טעינים
תנופה אבל יליף לה מדכתיב 'וְ ִה ּנ ְַח ּ֗ת ֹו לִ ְפ ֵנ ֙י ֣ה' אֱ ל ֶֹק ֔י ָך' ,וס"ל ד'הנחה' זו פירושה
'תנופה' ,שאם היא הנחה ע"ג קרקע כפשוטה ,אין לו מובן שהרי כבר נאמר
יח ֹו לִ ְפ ֵנ֕י ִמזְ ַּב ֖ח ֥ה' אֱ ל ֶֹקיֽ ָך' ,וא"כ תרי הנחות
ָד ָך וְ ִ֨ה ִ ּנ ֔
ֹהן הַ ֶ ּ ֖טנֶא ִמ ּי ֶ ֑
לעיל 'וְ לָ ַ ֧קח הַ כּ ֵ֛
ל"ל ,אע"כ ש'הנחה' זו האחרונה ,אינה אלא 'תנופה'.

שאלות בסוגיא
ו .ויל"ע בסוגיא זו .חדא ,דמלישנא דמתני' 'והבכורים כדברי רבי אליעזר בן
יעקב' ,משמע דיש מאן דפליג עליה דראב"י ,ולדבריו אין הבכורין טעונין
תנופה ,וצריך לידע מי הוא החולק .ואין לומר דהוא ר' יהודה הנ"ל ,שהרי גם
הוא ס"ל שהבכורים טעונין תנופה ,והתנא הומ"ל נמי כדברי ר"י ,וכמבואר
בגמ' ,א"כ לא בא לאפוקי מדר"י .וכן בברייתא 'דתניא ,רבי יהודה אומר',
מדלא כתיב 'אמר ר"י' ,משמע דאית מאן דפליג עליה דר"י ,וס"ל דהבכורים
אינן טעונין תנופה ,ומי הוא החולק] .אמנם זה יש לדחות ,דקאי על הדרשה
של 'והנחתו' דדריש מינה ר"י לתנופה ,וע"ז אית מאן דפליג ,דמינה לא תשמע,
אבל לא פליג אעיקר דינא דתנופה[.
ז .עוד צ"ב ,מאי נפ"מ איכא בפלוגתא דראב"י ור"י .האם רק משמעות דורשין
איכא בינייהו ,או"ד דיש נפ"מ לדינא ,וא"כ אפשר דמתני' דתנן 'כדברי ראב"י'
אתי לאפוקי מדרשת ר"י .ומה ששאלו בגמ' 'ולימא כדברי ר' יהודה' ,זו גופא
היא השאלה ,דמדוע העדיפה המשנה למנקט כדברי ראב"י ולא כדברי ר'
יהודה .וא"כ צריך לדעת מהי הנפ"מ הלזו.
ח .עוד צ"ב תירוצא דרבא דנקטה מתני' כדברי ראב"י ,משום דליף לה מ'ידו'
דכתיב ברישא ,אטו משום שדרשתו מוקדמת בתיבה אחת ,נקטוהו במתני' ,זה
תימא .ועוד דאמאי לא אמרו במתני' 'והבכורים טעונין תנופה כדברי ראב"י
ור' יהודה .ואם תאמר דנקטו דוקא כראב"י ולא כר"י משום דבאמת יש נפ"מ
לדינא ביניהם וכנ"ל ,א"כ הא גופא קשיא ,דמ"ט הכריעו כראב"י ולא כר"י,
האם רק משום שדרשתו מוקדמת ,אי"ז אלא דברי בן תימא .אכן לשינויא
דדרנב"י ניחא ,דכיון דרב גובריה נקטו הלכתא כוותיה ,ולא הזכירו ר"י דפליג
עליה ואין הלכה כדבריו .וא"כ נמצינו למדים דבאמת נחלקו ראב"י ור"י
לדינא ,וא"כ צריך לדעת מהי מחלוקתן.
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ט .והיה אפ"ל ,דהנפ"מ לדינא בין ראב"י ור"י הוא בדין שלמים ,דראב"י דיליף לה
מהגז"ש ,נמצא דכהן מניף השלמים ,משא"כ לר"י שהוא דרשא פרטית רק
בבכורים ,אין הכהן מניף השלמים .מיהו אין נראה כן מלשון המשנה ,שהרי
לא באה להשמיענו דין השלמים אלא דין הבכורים ,וא"כ מחלוקת ראב"י ור"י
היא בבכורים .לכן נראה לומר דהנפ"מ היא בבכורים גופא ,דלר"י דיליף לה
מ'והנחתו' ,לא שמענו אלא דין תנופה בבעלים ,אבל בכהן לא שמענו שמניף
כלל ,ואילו לראב"י כיון דיליף בגז"ש ,ע"כ שגם הכהן מניף וכנ"ל .וזה מרומז
בלשון המשנה ,דתנן 'והבכורים כדברי רבי אליעזר בן יעקב' ,דהיא לשון
משונה ואינה מצוייה במשנה ,וה"ט דבאמת לא באנו לשלול ממ"ד דאי"צ
תנופה כלל ,דא"כ הול"ל 'והבכורים' ,ואי"צ להדגיש 'כדברי ראב"י' ,אלא דבא
לאפוקי מדר"י ,וה"ק והבכורים ]טעונין תנופה[ כדברי ראב"י דס"ל שהכהן
והבעלים מניפים יחד ,ולא כדברי ר"י שרק הבעלים מניפים ולא הכהן.

מסכת בכורים פ"ג
מ"ו
י.

אמנם במס' בכורים ]פ"ג מ"ו[ תנן 'עודהו הסל על כתפו קורא מהגדתי היום לה' אלקיך
)דברים כו( עד שגומר כל הפרשה .ר' יהודה אומר עד ארמי אובד אבי .הגיע לארמי אובד אבי,
מוריד הסל מעל כתפו ,ואוחזו בשפתותיו ,וכהן מניח ידו תחתיו ומניפו .וקורא מארמי אובד אבי,
עד שהוא גומר כל הפרשה ,ומניחו בצד המזבח והשתחוה ויצא' .וחזינן הכא פלוגתא
דתנאי ,דלת"ק אין תנופה כלל ,ור"י ס"ל דמניף הכהן עם הבעלים .ויל"ע בזה,
דאמאי מייתי במשנה זו את דברי ר' יהודה ,ולא דברי ראב"י כמו שנזכרו
במשנה דמנחות הנ"ל .וביותר תקשי ,דאם אכן יש נפ"מ לדינא בין שי' ראב"י
לשי' ר"י וכמשנת"ל ,ולר"י אין תנופה בבכורים אלא בכהן לבדו ,הרי ודאי
הו"ל למייתי דברי ראב"י דהוא ס"ל שניהם מניפים ולא דברי ר"י ,דלפי"ז
נמצאו דברי ר"י סותרים זא"ז .עוד צ"ב דבמשנה זו מבואר ,דצורת התנופה
היא שהבעלים אוחזין הכלי בשפתיו ,והכהן מניח ידיו מלמטה ,אבל לכאורה
זה לא מקרי שהבעלים מניפים אלא הכהן ,דמה שאוחזין הכלי בשפתיו ,אי"ז
צורת תנופה .ולשון רש"י כת"י במנחות ]צ"ד א'[ ’ñ¼ ë−³×ð× ó−ñ¼ëë íõîò³ þš−¼î
× ,’þ−ïòí −õומינה שמעינן נמי דזו צורת התנופה דמונח על כפיו ,ואחיזה בשולי
ת הַ ֔כּ ֹל ֚ ַעל ּ ַכ ֵ ֣ ּפי ַאהֲ ֔רֹן וְ ַע֖ל
ש ְמ ּ ָ֣
הכלי לאו תנופה היא .וכן במילואים דפ' תצוה 'וְ ַ ׂ
אתָ֛ם ְּתנו ָ ּ֖פה' ,ובפ' צו 'וַ ִ ּי ּ ֵ
ת֣ן ֶאת־הַ ֔כּ ֹל ֚ ַעל ּ ַכ ֵ ֣ ּפי ַאהֲ ֔רֹן וְ ַע֖ל ּ ַכ ֵ ֣ ּפי בָ ָנ֑יו
ת֥ ֹ
ּ ַכ ֵ ֣ ּפי בָ ָנ֑יו וְ הֵ נ ְַפ ּ ָ
אתָ֛ם ְּתנו ָ ּ֖פה' .וראב"י דיליף לה מגז"ש משלמים ,בעינן תנופה כמו
וַ ָ ֧ ּינֶף ֹ
בשלמים ,והתם הרי אין כלי כלל ,ואין הבעלים אוחזין הבשר אלא מונח על
יאינָה ֵ
יא ּנוּ' ,שהחלב
ה יְ ִב ֔ ֶ
ל־החָ ֶז ֙
שי ה֑ ' ֶאת־הַ ֵ ֤חלֶב ַע ֶֽ
א ֖ת ִא ּׁ ֣ ֵ
כפיהם ,וכמ"ש 'י ָ ָ֣דיו ְּת ִב ֔ ֶ
מונח על החזה ,וידי הבעלים מלמטה ,וכמפורש בברייתא מנחות הנ"ל 'הא
כיצד? כהן מניח ידו תחת ידי בעלים ומניף' ,וא"כ אין מתני' דבכורים כראב"י.
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השאלות וגי' הגר"א
יא .ומעתה יקשה מאד כמאן אזלא מתני' הנ"ל דבכורים ,והיא דלא כמאן ,שהרי
לראב"י מניח כהן תחת ידי הבעלים ומניף ,ולר"י רק הבעלים מניפים ,ובמתני'
אמרו דלר"י אוחזים הבעלים בשפת הכלי והכהן מניח ידיו מלמטה ומניף .והנה
הגר"א בגמ' סוכה ]מ"ז ב'[ הגיה ברייתא דר"י ,דלפנינו איתא 'והנחתו  -זו תנופה.
אתה אומר זו תנופה ,או אינו אלא הנחה ממש? כשהוא אומר והניחו  -הרי הנחה אמור ,הא מה
אני מקיים והנחתו  -זו תנופה' ,והגר"א הפך הפסוקים וגריס 'והניחו  -זו תנופה .אתה אומר
זו תנופה ,או אינו אלא הנחה ממש? כשהוא אומר והנחתו  -הרי הנחה אמור ,הא מה אני מקיים
והניחו  -זו תנופה' .והנה באמת לפי גירסתנו דרשת ר"י מוקשה מאד ,דאם אמנם
בא ליישב מה דנזכרו בפרשה ב' לשונות של 'הנחה' ,אבל אכתי אינו מובן,
יח ֹו לִ ְפ ֵנ֕י ִמזְ ַּב ֖ח ֥ה' אֱ ל ֶֹקיֽ ָך' ,מיירי בהנחה
ָד ָך וְ ִ֨ה ִ ּנ ֔
ֹהן הַ ֶ ּ ֖טנֶא ִמ ּי ֶ ֑
שאם מ"ש 'וְ לָ ַ ֧קח הַ כּ ֵ֛
ָ
כפשוטה ,א"כ מה מהני לפרש מ"ש בסוף הפרשה 'וְ ִה ּנ ְַח ּ֗ת ֹו לִ ְפ ֵנ ֙י ֣ה' אֱ ל ֶֹק ֔יך',
שהכונה לתנופה ,אכתי תקשי איך בא הטנא לידי הבעלים בכדי להניפו ,ועדיין
לא נטלו אותו ממקום הנחתו הראשונה .וכ"ת שמיד בתחילת ההגדה חוזר
ונוטלו ממקומו ,כל כי האי הו"ל לקרא לפרושי בהדיא .ועוד דא"כ שאתה
אומר כן שיש כאן נטילה אחר הנחה ראשונה ,אע"פ שלא נזכרה להדיא ,א"כ
שוב נפל ההכרח לפרש 'והנחתו' שהוא תנופה ,ואפשר לפרשו בפשוטו ,שאחר
שנטלו ע"מ להגיד הפרשה ,חוזר ומניחו על הקרקע .והרי זה הוא כל הכרחו
של ר"י ש'והנחתו' הרי"ז תנופה ולא הנחה כפשוטה ,שהרי כבר נאמר 'והניחו',
ומדוע שוב מניחו .ועו"ק ,דאיך תתפרש מתני' דבכורים שהכהן מניף ,והרי ד"ז
א"א למילף מ'והנחתו' דסוף הפרשה ,ששם מיירי להדיא בבעלים.
יב .אבל לגי' הגר"א א"ש ,דלר"י קרא ד'והניחו' קמא מתפרש לתנופה ,וזה מיירי
בכהן ,וקרא בתרא ד'והנחתו' זו הנחה ממש .אמנם אכתי יקשה גם לגי' זו,
דמנ"ל למתני' דהבעלים אוחזים בשפת הכלי .ועוד דעדיין קשה ,דאחר שנאמר
ָד ָך' הרי שוב אין הטנא ביד הבעלים ,והשתא מה לי אם
ֹהן הַ ֶ ּ ֖טנֶא ִמ ּי ֶ ֑
'וְ לָ ַ ֧קח הַ כּ ֵ֛
ה'והניחו' היינו תנופה או שהוא הנחה ממש ,בין כך ובין כך ,אין יותר הטנא
ביד הבעלים ,א"כ מה זה שאה"כ בסופה של פרשה 'והנחתו' ,דמהיכן בא לידיו
שהוא מניחו עתה.
יג .והנראה לומר ,דחדא קושיא מיתרצא בחברתה ,והיינו דמאחר שנאמר 'וְ לָ ַ ֧קח
ָד ָך' ,ובסוף כתיב 'והנחתו' דמשמע שהכלי עדיין ביד הבעלים,
ֹהן הַ ֶ ּ ֖טנֶא ִמ ּי ֶ ֑
הַ כּ ֵ֛
מזה גופא למדנו שמ"ש 'ולקח הכהן' ,אי"ז נטילה גמורה מידי הבעלים ,אלא
עדיין הבעלים אוחזים בכלי בשפתו למעלה ,ואין הכהן אלא מניח ידיו למטה
ומניפו לכל הרוחות כשהבעלים עדיין אוחזים בו ,וכשמסיר הכהן את ידיו
מהכלי ,עדיין הכלי ביד הבעלים ,ובאחיזה זו אומר ההגדה ,ושפיר קאמר קרא
בסוף הפרשה' -והנחתו' ,שהרי הכלי בידם .הנה נתבררה בזה שי' ר"י דמתני'
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דבכורים ,דתנופה עושה הכהן לבדו ,אך הבעלים אוחזים הכלי כ"ז ההגדה,
ובברייתא הנ"ל נתפרש טעמו דיליף לה מ'והניחו' ,וכנת'.

סתירת המשניות
ושי' הרמב"ם
יד .אלא דעתה תסתער עלינו התמיהה הגדולה שסותר רבינו הקדוש משנתו.
דבמשנה דביכורים סתם לן כר' יהודה דכהן מניף ,ובמתני' דמנחות הכריע
כראב"י דכהן ובעלים מניפים יחדיו .והנה לשון המשנה דבכורים הוא 'עודהו
הסל על כתפו קורא מהגדתי היום לה' אלהיך )דברים כו( עד שגומר כל הפרשה ר' יהודה אומר
עד ארמי אובד אבי הגיע לארמי אובד אבי מוריד הסל מעל כתפו ואוחזו בשפתותיו וכהן מניח
ידו תחתיו ומניפו וקורא מארמי אובד אבי עד שהוא גומר כל הפרשה ומניחו בצד המזבח
והשתחוה ויצא' .והרמב"ם בפי' המשניות כ' ע"ז 'כבר ביארנו בפרק שלפני זה שהבכורים
טעונין תנופה .ואין הלכה כר' יהודה' .והדברים תמוהים ומתמיהים .חדא שאם
הבכורים טעונין תנופה ,הרי ודאי גם ר"י ס"ל הכי .ותו דאם אין הלכה כר"י,
כמאן הלכתא ,האם כראב"י ,והרי הרמב"ם ביד החזקה הביא המשנה כלשונה,
]ביכורים פרק ג' הי"ב[ 'המביא את הבכורים...נוטל הסל על כתיפו...וקורא ועודהו הסל על
כתיפו הגדתי היום ליי' אלהיך וגו' ,ומוריד הסל מעל כתיפו ואוחזו בשפתיו והכהן מניח ידו תחתיו
ומניף וקורא ארמי אובד אבי וירד מצרימה וגו' עד שגומר כל הפרשה ומניחו בצד המזבח בקרן
דרומית מערבית בדרומה של קרן וישתחוה ויצא ,ומניין שהן טעונין תנופה שנאמר ולקח הכהן
הטנא מידך לרבות את הבכורים לתנופה ,הרי שפסק כר"י ולא כראב"י .אמנם בהלכה
י' שם כ' 'מצות עשה להתודות במקדש על הבכורים בשעה שמביאם ,מתחיל וקורא הגדתי היום
ליי' אלהיך כי באתי אל הארץ וגו' ארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה עד אשר נתת לי יי',
והוא לשון הת"ק שם במשנה .וצ"ע בכל זה.
טו .והנראה בזה דיש לפרש המשנה הנ"ל דבכורים באופן שונה ממה שנראה על
פניו' .עודהו הסל על כתפו ,קורא מהגדתי היום לה' אלהיך עד שגומר כל הפרשה' -אלו דברי
ת"ק .ר' יהודה אומר עד ארמי אובד אבי -עד כאן דברי ר' יהודה .מכאן ואילך שוב
הם דברי הת"ק -הגיע לארמי אובד אבי מוריד הסל מעל כתפו ואוחזו בשפתותיו וכהן מניח
ידו תחתיו ומניפו וקורא מארמי אובד אבי עד שהוא גומר כל הפרשה ומניחו בצד המזבח
והשתחוה ויצא' .וה"פ דל"'פ ת"ק ור"י במשנה זו אלא באופן הקריאה ,דת"ק ס"ל
דקורה כל הפרשה כולה כשהסל על כתפו ,ור"י ס"ל דקורא באופן זה שהסל
על כתפו רק עד ארמי אובד אבי ,ומכאן ואילך ממשיך לקרוא בלא הסל.
ה ֖יה
ש ֥ר יִ ְ ֶ
את֙ ֶאל־הַ כּ ֔ ֵֹהן אֲ ׁ ֶ
ושורש המחלוקת במקראות דפ' בכורים דכתיב 'וּבָ ָ
ם לַ ֣ה' אֱ ל ֶֹ֔ק ָ
שר
ל־ה ֔ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֨ ֶ
֙את ֙י ֶא ָ
יך ִּכי־בָ ִ
ת ֵאלָ֗ יו ִה ַ ֤ ּג ְד ִּתי הַ ּי ֹו ֙
ָמים ָה ֵה֑ם וְ ָא ַמ ְר ּ ָ֣
ַּב ּי ִ ֣
ָ
יח ֹו לִ ְפ ֵנ֕י
ָדך וְ ִ֨ה ִ ּנ ֔
הן הַ ֶ ּ ֖טנֶא ִמ ּי ֶ ֑
בתֵ ֖ינ ּו ָל ֶ֥תת ָ ֽלנוּ :ואח"ז כתיב 'וְ לָ ַ ֧קח הַ כּ ֹ ֵ֛
נִ ׁ ְש ַּ ֧בע ֛ה' לַ אֲ ֹ
ָ
ָ
ית וְ ָא ַמ ְר ּ֜ ָת לִ ְפ ֵ ֣ני׀ ֣ה' אֱ ל ֶ ֹ֗קיך אֲ ַר ִּמ ֙י א ֵ ֹ֣בד ָא ִ֔בי וַ ֵ ֣ ּי ֶרד
ִמזְ ַּב ֖ח ֥ה' אֱ ל ֶ ֹֽקיך :ושוב כתיב 'וְ ָע ִ ֨נ ָ
ִמ ְצ ַ ֔ריְ ָמה' .דר"י ס"ל דעיקר ההגדה היא מ' הגדתי היום' עד 'ולקח הכהן' ,ואז
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טעון כלי ,אבל מ"ש אח"ז 'וענית ואמרת' ,הוא דבר אחר ,ואי"ז מדין ההגדה,
ואינו טעון כלי .ות"ק ס"ל דכל הפרשה היא בדין הגדה וטעונה כלי ,ומה
שהפסיק באמצע הוא רק כדי לעשות תנופה ,אבל עדיין אוחז הכלי וממשיך
בהגדה .ור"י דיליף לתנופה מקרא ד'והנחתו' ,ס"ל דהנחה זו ד'ולקח הכהן
והניחו' ,זהו סיום ההגדה ,והתנופה היא אח"כ .ונמצא דבעיקר דין התנופה
ובצורתה לא נזכרה כאן במתני' שי' ר"י.
טז .רק יש להסתפק בשי' ר"י ,דעודהו הסל על כתפו קורא עד ארמי אובד אבי
בלבד ,דזה ברור שכשמגיע לארמי אובד אבי אז עושין התנופה וכמבואר ,וזה
לגם לת"ק ,אלא שלת"ק אחר גמר התנופה חוזרין הבעלים ונוטלין הכלי על
הכתף וממשיכין לקרוא ,ולר"י אינו כן ,אבל אין הדבר ברור מה עושה כעת.
דאפשר דאחר התנופה מניח הכלי על הקרקע ,ואין אוחזו כלל ,וכך ממשיך
לקרוא עד גמירא .אבל אפשר דממשיך לאחוז הכלי ,אלא שאוחזו כמו בשעת
התנופה שאוחזו בשפתותיו וכך ממשיך לקרוא ומניחו בסוף הקריאה] .ועי'
בתויו"ט שדן בכ"ז ונסתפק בספיקות רבים ,עיי"ש[
יז .והנה הרמב"ם עצמו בהלכות מעשה הקרבנות ]פרק ט' ה"ה וה"ו[ כ' 'שלמי יחיד
שלשה מינין ,האחד הוא הבא שלמים...וכיצד מעשה שלשתן ,שוחט...ונותן האימורין עם החזה
והשוק על ידי הבעלים וכהן מניח ידו תחת ידי הבעלים ומניף הכל לפני ה' במזרח' .הרי שבדין
השלמים פ' דכהן מניח ידו תחתיד הבעלים ומניף ,ובדין הבכורים פ' דהכהן
לבדו מניח ידו למטה אבל הבעלים אוחזים הכלי בשפתיו למעלה.

ישוב הסוגיא
יח .והנראה בזה ,דהא דנחלקו רבא ורנב"י בגמ' מנחות הנ"ל ,בטעמא דנקט התנא
שם 'כדברי ראב"י' ולא הזכיר את ר"י ,הוא משום שחלוקים המה בביאור שי'
ראב"י ור"י .דרבא ס"ל דלא נחלקו ר"י וראב"י באופן התנופה כלל ,ואין
מחלוקתם אלא בפי' המקראות וממילא במקור הדין דתנופה בבכורים .ונקט
תנא כראב"י משום 'דפתח בו הכתוב תחילה' ,והיינו דלראב"י התנופה נעשית
קודם אמירת 'ארמי אבד אבי' וכנת"ל ,ולר"י דיליף מ'והנחתו' ,היא בסוף ,ולכן
נקט 'כדברי ראב"י' משום שמקדים התנופה .אבל רנב"י ס"ל דנחלקו ראב"י
ור"י בעצם צורת התנופה ,וכמו שיבואר.
יט .והשתא י"ל ,דת"ק דבכורים הוא ראב"י ופליג עם ר"י בצורת התנופה ,וראב"י
עצמו ס"ל דיש הבדל בצורת התנופה בין שלמים לבכורים ,דבבכורים הבעלים
אוחזים בשפת הכלי העליונה והכהן מניף מלמטה ,ובשלמים הכהן מניח ידו
תחת יד הבעלים ומניפים יחד .ואע"פ דראב"י יליף לה בכורים משלמים בגז"ש
ד'יד יד' ,ואיך אפשר שתהיה צורת התנופה שונה בזה מבזה ,י"ל דאין הגז"ש
אלא לעיקר דין תנופה ושהתנופה בכהן ,אבל לענין צורת התנופה לא ילפינן
מהדדי ,וטעם הדבר ,משום דשאני שלמים מבכורים ,דבשלמים אוחזים הכהן
והבעלים בבשר עצמו ,ומניפים אותו ,אבל בבכורים הרי יש כלי ,והכלי עצמו
אין לו שייכות עם הבכורים ,שהרי שנינו שם 'העשירים מביאים בכוריהם בקלתות של
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כסף ושל זהב והעניים מביאין אותם בסלי נצרים של ערבה קלופה והסלים והבכורים ניתנין
לכהנים' ,ופי' הרע"ב 'סלי עניים ניתנים לכהנים וקלתות של עשירים מחזירים להן מכאן אמרו
בתר עניא אזלא עניותא' ,והתויו"ט כ' שם דהעשירים כלל לא היו נותנין הסלים
לכהן ,וא"כ עיקר דין התנופה צריך להיות בבכורים עצמם ,והכלי הוא חציצה,
ָד ָך' ,וא"כ שונה
ֹהן הַ ֶ ּ ֖טנֶא ִמ ּי ֶ ֑
אבל הוא גזה"כ שיניפו ע"י הכלי ,שנאמר 'וְ לָ ַ ֧קח הַ כּ ֵ֛
דין תנופה בכלי מתנופת הבשר עצמו ,דבבשר זו צורת התנופה שמונח על
ל־כ ֵ ֣ ּפי הַ ּנ ִָ֔זיר' ,דזו צורת
ָת ֙ן ַע ּ ַ
הידים ,וכנת"ל בדברי רש"י דילפינן לה מקרא ד'וְ נ ַ
התנופה ,וא"כ הבעלים מניחים את ידיהם תחת הבשר ,והכהן גם הוא מניח את
ידיו תחת הבשר ,דאין שם צורת תנופה אחרת .אבל בבכורים דבלא"ה אין
התנופה מתקיימת בפירות עצמם אלא בכלי שמונחים בתוכו ,וזה מגזה"כ ,א"כ
כל שאוחז הכלי ומניפו הו"ל תנופה מעלייתא ,שלא נתפרש בשום מקום צורת
התנופה בכלי ,וא"כ שפיר קאמר ראב"י דהבעלים אוחזים בשפת הכלי למעלה
והכהן מלמטה וכך מניפים שניהם ביחד .וא"ת מנ"ל דהכהן למטה והבעלים
ָד ָך' וילפינן מכאן
ֹהן הַ ֶ ּ ֖טנֶא ִמ ּי ֶ ֑
למעלה ,אימא איפכא ,י"ל כיון דא"ק 'וְ לָ ַ ֧קח הַ כּ ֵ֛
דין תנופה ,ש"מ דעיקר תנופה בביכורים הוא בכהן .ומ"ש רש"י הנ"ל דעיקר
תנופה הוא בבעלים ,זה מיירי בתנופת בשר בשלמים ובנזיר ,ולכן שם הבעלים
קודמים והכהן תחתם .ור"י דיליף לה לתנופה מקרא ד'והנחתו' ס"ל דרק אחד
מניף ,ותלוי בגירסאות ,דלגירסתנו דהלימוד הוא מ'והנחתו' ,דקאי אבעלים,
א"כ הבעלים הם המניפים ,ולגי' הגר"א דיליף לה מ'והניחו' ,דקאי אכהן ,א"כ
הכהן הוא המניף ,ומ"מ רק אחד הוא המניף ולא שנים .ומכיון דס"ל לתנא כשי'
ראב"י דרב גובריה ,ממילא נקט במתני' כשי' ראב"י וכמו שסתם לן במשנה
דבכורים וכנת"ל.

חל ק ש לי ש י

פרשת וידוי מעשרות
יש ֖ת ×¾þîôè³
ש ִל ׁ ִ
ש ָנ ֥ ה הַ ׁ ּ ְ
ב ּׁ ָ
ת ב ו ּ אָ ְת ָך֛ ּ ַ
ש ֧ר ּ ְ
ש ר אֶ ת־כּ ָ ל־מַ ְע ַׂ
ל ְע ֵׂ
כ ֣ י ְת ַכ לּ ֞ ֶ ה ֠ ַ
אִ ּ .
,³−¼−ëþí íò¾ ñ¾ ì½õí ëþ¼ë −îð−îíî þî¼−ëí öôï ¼ëš ,³−¾−ñ¾í íò¾ ñ¾ ³îþ¾¼ô ¾−þõíñ
¾(− êñ ó¾) öñíñ þôêòî ,±šô öê× þôêò .’îèî ê−®î³ ó−ò¾ ¾ñ¾ í®šô (ì× ,ð− ó−þëð) þôêò
öê× ¹ê ³î×î½í èì öñíñ íô −ê ,ñèþ öê× ¹ê ñèþ öñíñ íô ñíší ö−ò¼ñ ,ó−ò¾ ¼ë¾ ±šô
,îë ö−ñ× ³îþ¾¼ôí¾ ñèþ ³−¾−ñ¾í íò¾ ñ¾ ³îþ¾¼ô ,þ¾¼ñ íñ×³ −× þôîñ ðîôñ³ ,³î×î½í èì
ì½õë ö−ñ× ³−¾−ñ¾ ñ¾ ³îþ¾¼ô îê®ôò ,³î×î½í þìê ö−¬šñò¾ ¾− ³îòñ−ê íëþí¾ ,ì½õ îíïî
¾.³−ëí öô îþ¼ëñ ëî³×í î×−þ®í î−³îþ¾¼ô íí¾¾ −ô ñ×î ,³−¼−ëþ ñ
ש ֑ר ¾ó−ò¾ −³¾ë îèíò¾ ³îþ¾¼ô −ò¾ô ³ðìê þ¾¼ô êñê íë èíîò ö−ê¾ íò
ע ֵׂ
מ ֲ
הֽ ּ ַ
ש ַ ֣נ ת ַ
בְ ׁ .
¾−× (î× ì− þëðôë) þôêò¾ îô× ,öî¾êþ þ¾¼ô íë èíîò í¬−ô¾ ñ¾ íòî¾êþ íò¾¾ ,í−òõñ
µ−íñê ’í −òõñ ³ñ×êî (è× ð− ó−þëð) þôêò¾ ,−ò¾ þ¾¼ôî ,þ¾¼ôí ³ê ñêþ¾− −òë ³êô îìš³
èíîò ö−ê¾ ³−¾−ñ¾í íò¾ë öê× µðôñî êëî ,³îþ¾¼ô −ò¾ −þí ,µþí®−î µ¾îþ−³ µòèð þ¾¼ô
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−ò¼ þ¾¼ô ö³ −ò¾ þ¾¼ô ³ì³î .öî¾êþ þ¾¼ô íï ,íï−êî ðìêí êñê ³îþ¾¼ô −ò¾ ö³îêô
¾.−ò¼ þ¾¼ô íï íòôñêñî óî³−ñ þèñ .öî¾êþ þ¾¼ô −þí îñ þ¾ê ³ê .−îññ ³³òî öê× þôêò
ש עָ ֶר֖ ָ
ש ֵבֽ ע ו ּ óíñ ö³ :
יך וְ ָׂ
ל ו ּ בִ ׁ ְ
ל י ָּ ֣ת וֹ ם וְ ָ ֽל אַ ְל מָ ָנ֔ ה וְ אָ כְ ֥
ל גּ ֵ ר֙ ַ
ל לּ ֵ וִ ֗ י ַ
ג .וְ ָנ תַ ּת ָ ֣ה ַ
×:’î×î ó−¬ì ëš −®ìô ³îìõ öþîèë −ò¼ñ ö−³ìîõ ö−ê îþôê öê×ô ö¼ë¾ −ð
ד .הנה עיקר מצות ביעור מעשרות הרי נאמרה כבר לעיל בפרשת ראה ושם נאמר
ש ִנ ֗ ים ,í¬ô¾ñ í−−ò¾î íòî¾êþ íò¾ ñ¾ î−³îþ¾¼ô íí¾í óê¾ ðôñî êë
ש ל֣ ֹ ׁש ׁ ָ
ִמ ְק ֵ ֣צ ה׀ ׁ ָ
ָ
ה ֑וא
ש ָנ ֖ ה הַ ִ
ב ּׁ ָ
א֣ ְת ֔ך ּ ַ
ת ב וּ ָ
ש ר֙ ּ ְ
¾ּ ³−¾−ñ¾ë ³−ëí öô óþ¼ë−ת וֹ צִ י א֙ אֶ ת־כּ ָ ל־מַ ְע ַׂ
ש עָ ֶ ֽר ָ
כ֣ י ֵ
לק
ח ֶ
ין־לו ֵ֨
ֹ֩
אֽ
יך ) :כט( ו ּ ָב֣ א הַ לּ ֵ וִ ֡ י ִ ּ öî¾êþ þ¾¼ô ñî¬−î
וְ הִ ּנ ַ חְ ּת ָ ֖ ִּב ׁ ְ
ָ
ְ
ש עָ ֶ ֔ר יך ,−ò¾ þ¾¼ô îñ¬−î -
ש ֣ר ִּב ׁ ְ
הֽ אַ ְל מָ ָנ ה֙ אֲ ׁ ֶ
מ ך ֠וְ הַ ּג ֵ ר וְ הַ י ָּ ֤ת וֹ ם וְ ָ
ל ה ִע ּ ָ ֗
ח ָ֜
וְ ַנ ֲ
¾−³¾ ñ¾ −ò¾ þ¾¼ô ñî×êñ ³ššïò¾ µþð× ó−ñ¾îþ−ë í³ê îòñ×ê³ êñî ,îï íò¾ ñ¾ −ò¼ ñ¾ êîí
ש ֵב ֑ע ו ּ í³êî .’î×î öþîèë −ò¼ñ ö−³ìîõ ö−ê îþôê öê×ô .í¼−ë¾ −ð× óíñ ö³
ל ו ּ וְ ָׂ
¾ :ó−òוְ אָ כְ ֖
¾ðší −³þ¼ë (è− ,î× ó−þëð) íðî³ôî ³−í¾í¾ í−−ò¾î íòî¾êþ íò¾ ñ¾ þ¾¼ôñ ó−ñ¾îþ−ñ µñîí
ֹה ָ
יך
א ל ֶ֔
ְ þ¾¼ñ íñ×³ −×ë (ë− ,î× ó¾) ¾þîõô¾ îô× ,³−ëí öôל מַ ֤ עַ ן ְי בָ ֶר כְ ָך ֙ ה֣ ' ֱ
ש ֽה .ויש לדקדק בלשונות הכתובים השונים
ע ֶׂ
ת ֲ
ש ֥ר ּ ַ
ש ֥ה ָי ְד ָך ֖ אֲ ׁ ֶ
ע ֵׂ
ְּב ָכ ל־ מַ ֲ
בב' הפרשיות הללו.
ָ
ה ֑וא וְ הִ ּנ ַ חְ ּת ָ ֖
ש ָנ ֖ ה הַ ִ
ב ּׁ ָ
א֣ ְת ֔ך ּ ַ
ש ר֙ ּ ְת ב ו ּ ָ
ה .בפ' ראה כתיב ּת וֹ צִ י א֙ אֶ ת־כּ ָ ל־מַ ְע ַׂ
ש עָ ֶ ֽר ָ
יך  ,ומשמעו שעיקר המצוה היא להוציא מרשותו כל המעשרות
ִּב ׁ ְ
ולהניחם בחוץ ,דלישנא ד'והנחת בשעריך' ,משמע שמניחם הפקר לכל ,ד'שעריך'
בפשוטו הוא רה"ר ,ואונקלוס מתרגם בכל מקום את מילת 'שעריך'' -קירוך',
והיינו 'עירך' ,ועיר היינו חוצות העיר ולא בתוך הבתים .ועוד דגם בפסוק השני
כ֣ י ֵ
מ ְך ֠וְ הַ ּג ֵ ר וְ הַ י ָּ ֤ת וֹ ם
ל ה ִע ּ ָ ֗
ח ָ֜
ל ק וְ ַנ ֲ
ח ֶ
ֵ֨
ין־לו
ֹ֩
אֽ
כתיב ו ּ ָב֣ א הַ לּ ֵ וִ ֡ י ּ ִ
ָ
ש ֵב ֑ע ו ּ  ,ומשמע מיניה ,שהם באים
ל ו ּ וְ ָׂ
ש עָ ֶ ֔ר יך וְ אָ כְ ֖
ש ֣ר ִּב ׁ ְ
הֽ אַ ְל מָ ָנ ה֙ אֲ ׁ ֶ
וְ ָ
ונוטלין מעצמם ,ואין צריכין שבעה"ב יתן להם ,א"כ ע"כ שהמעשרות מונחין
בחוץ כהפקר.
ל י ָּ ֣ת וֹ ם וְ ָ ֽל אַ ְל מָ ָנ֔ ה וְ אָ כְ ֥
ל גּ ֵ ר֙ ַ
ל לּ ֵ וִ ֗ י ַ
ו .אבל בפ' כי תבוא כתיב וְ ָנ תַ ּת ָ ֣ה ַ
ל וּ
ש עָ ֶר֖ ָ
ש ֵבֽ ע ו ּ  ,משמע שיש בזה דין נתינה שצריך בעה"ב ליתן להם ואינם
יך וְ ָׂ
בִ ׁ ְ
יכולים ליקח מעצמם .ויש בזה ב' נפ"מ לדינא .חדא שאם תלוי בנתינת בעה"ב,
הרי שטובת הנאה היא שלו ,דיכול ליתן למי שירצה .אבל אם אין בו דין נתינה,
ובאים ולוקחים מעצמם ,נמצא דאין לו בזה טובת הנאה .והשנית ,דאם יש בו דין
נתינה ,הרי שיש גם שיעור כמה צריך ליתן ,אבל אם אין דין נתינה ,אין שייך
שיעור בזה.
ז .ובנדרים ]פ"ג ,ב'[ מתני' .קונם שאני נהנה לבריות  -אינו יכול להפר ,ויכולה היא ליהנות בלקט
שכחה ובפאה .ובגמ' ]פ"ד ,א'[ ולא קתני ובמעשר עני ,והתניא בברייתא :ובמעשר עני! רבא אומר:
כאן במעשר עני המתחלק בתוך הבית −ò¼ þ¾¼ô íòôô ¾−þõí êñî þ®îêñ î³êîë³ ½−ò×í¾ þìêñ
ë³−ôñ í−ñ −¼ë−ô ó−−ò¼ ì×¾ô −× µ×ñí ,óíñ ö³−ñ ó−−ò¼ ê®ô êñ¾ îê ½òêò¾ −õñ öþîèë
 .îíñדכתיבא ביה נתינה ונתת ללוי לגר וגו' ,מש"ה אסור ליה לאיתהנויי ë−³×ð öî−× ,þ¾¼ô êîííëî
,öí×ñ íôîþ³ îò³³ ,íò−³ò −ôò íë ë−³×ð ,íôîþ³× −ôò íêòí ³ëî¬ í−ë ³−ê ,íò−³ò í−ë
כאן במעשר עני המתחלק בתוך הגרנות ,כיון דכתיב ביה והנחת בשעריך ,שרי ליה לאיתהנויי êíî
ë−³× êîííð ,öþîèë êîí¾ ðî¼ë šñì³ôí î³îêë ,−ò¼ þ¾¼ôô ³îòí−ñ íñî×−ð ê³−−þëë −ò³šð
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í−ñ ìòô îí−ê êíð íêòí ³ëî¬ í−ë ³−ñ êîííî ,öþîèí ³¼¾ë îò−−íð ,µ−þ¼¾ë ³ìòíî í−ë
.í−ë −−îòí³−êñ ê−þ¾ −×íêî ,−¼ëð öêô ñ× í−ñ ñ−š¾î ,ó³í
ח .ולמדנו בזה ,דמעשר עני עיקר מצותו להנתן בגורן ,ואז אין בו מצות נתינה ,אלא
מניחו שם וכל הרוצה בא ונוטל .ורק אם לא קיים המצוה בגורן ,עדיין יש לו חיוב
גם בתוך ביתו ,ואז יש בו מצות נתינה .וכל זה מדויק בקראי ,דבפ' ראה כתיב
'והנחת בשעריך ,ובא הלוי...והגר והיתום והאלמנה ואכלו ושבעו' ,דכאן מיירי
בעיקר מצות מעשר עני שהוא בגורן ,ומ"ש 'בשעריך' ,הכונה כאן לגורן ,וע"ז
אה"כ 'ובא הלוי וגו' ,שהם באים ונוטלין .אבל בפ' כי תבוא מיירי באופן שלא
חילקו בגורן ,ועכשיו עומד בביתו ,וע"ז א"ק 'ונתת ללוי וגו' ,שיש לו מצוה ליתן
לעניים.
ט .ויש להקשות ע"ז דהתינח בפ' כי תבוא א"ק 'ואכלו בשעריך ושבעו' ,שהרי מיירי
שם בעומד בביתו ומחלק להם ,ואה"כ שצריך ליתן להם כדי שביעה ,אבל בפ'
ראה מאי האי דקאמר שם נמי 'ואכלו ושבעו' ,והרי שם מיירי בעומד בגורן ,ושם
הרי אמרינן דמניח לפניהם והם נוטלים בעצמם ,ומאחר ואין הוא נותן ומחלק הרי
שאין מוטל עליו לדאוג לשביעתם ,ומדוע א"ק לשון זו של שביעה .והנה במשנה
]פאה פ"ח מ"ה[ שנינו אין פוחתין לעניים בגורן מחצי קב חטים וקב שעורים רבי מאיר אומר
חצי קב קב וחצי כוסמין וקב גרוגרות או מנה דבלה .ופי' הר"ש −ò¼ ñ×ñ - ó−−ò¼ñ ö−³ìîõ ö−ê
ó¼¬ íô (ð í×ñí) −ôñ¾îþ−ë öò−þôêî íï þî¼−¾× îñ ó−ò³îò öþîèë −ò¼ þ¾¼ô ó−šñìô¾× −ò¼î
 .î¼ë¾−¾ −ð× óíñ ö³ î¼ë¾î µ−þ¼¾ë îñ×êîובפי' הרא"ש הוסיף óê ñëê ê³−ê ê³õ½î³ëð
ïê öþîèë šñìô¾× îò−−í µ−þ¼¾ë ë−³× êþšëð ,¾¾îì îò−êî êîí¾ ñ× ö³îò î³−ë µî³ë šñìô
 .í¼−ë¾ −ð× öò−¼ë êšîðותמיהה רבה קחזינא הכא ,שהרי הדברים הפוכים ,דקרא
דמייתי בירושלמי 'ואכלו בשעריך ושבעו' כתיב בפ' כי תבוא ושם הרי מיירי
בעומד בביתו ,ואיך אמר הר"ש שהוא בגורן .וכן יש לתמוה על התוספתא שהביא
הרא"ש.
י .והנראה ,דהנה עיקר קראי הנ"ל מיירי בדין הביעור ,דאע"פ שעיקר דין הפרשה
ונתינה של מע"ע בשנה השלישית ,לא כתיב אלא הכא ,מ"מ עיקר קראי בדין
הביעור קמשתעי ,וכדמוכח מלשונות הכתובים ,וזמן הביעור תחילתו בערב פסח
כדתנן ]מעשר שני פ"ה מ"ו[ ערב יום טוב הראשון של פסח של רביעית ושל שביעית היה
בעור .ודין הביעור יש לו ב' ענינים ,הא' ,שאם יש לו פירות בביתו ועדיין לא הפריש
מהם תרו"מ חייב לעשות זאת כעת ,כשמגיע זמן הביעור .והוא מבואר במשנה
]מעשר שני פ"ה מ"ח[ אמר רבי יהודה בראשונה היו שולחין אצל בעלי בתים שבמדינות ,מהרו
והתקינו את פירותיכם עד שלא תגיע שעת הבעור ,ופי' הר"ב - ó×−³îþ−õ ³ê îòš³î îþíô
 .ó−ñ¾îþ−ë îñ×êñî î³îñ¼íñ −ò¾ þ¾¼ôî ,öíñ −îêþñ ö³îê ³³ñ ³îþ¾¼ôî ³îôîþ³וזהו פשוטו.
אמנם במשנה ט' איתא מי שהיו פירותיו רחוקים ממנו צריך לקרוא להם שם ,וכ' התיו"ט ’−õ
î¼−èí êñ¾ ³îþ−õí ñ×¾ ñ−¼ñð× −ôò îòš³ò¾ óðîš îñ−õêð ¬šò êšîð îêñî .îòš³ò þë×î ë"þí
.î¾þõîí êñ ö−−ð¼¾ −õ ñ¼ ¹êî ó−ë−−ì ³îþ¾¼ôí ³òî¼ñ î¼−èí¾ êí .ó−þî¬õ ³îþ¾¼ôí ³òî¼ñ
ודין הב' ,לתת התרו"מ שכבר הופרשו – לבעליהן ,כדתנן ]שם משנה ו'[ כיצד היה
בעור נותנין תרומה ותרומת מעשר לבעלים ומעשר ראשון לבעליו ומעשר עני
לבעליו.
~ ~ 16

יא.

יב.

יג.

יד.

ש ִנ ֗ ים ּת וֹ צִ י א֙ אֶ ת־כּ ָ ל־
ש ל֣ ֹ ׁש ׁ ָ
ועפ"ז יש לבאר לשון הכתוב בפ' ראה ִמ ְק ֵ ֣צ ה׀ ׁ ָ
ה ֑וא ,שהוא מדבר על הדין הראשון הנ"ל ,שיש
ש ָנ ֖ ה הַ ִ
ב ּׁ ָ
א֣ ְת ָ֔ך ּ ַ
ש ר֙ ּ ְת ב ו ּ ָ
מַ ְע ַׂ
לו פירות בתוך ביתו ועדיין לא הפריש מהם תרו"מ ,שחייב עתה להפרישם ,ואינו
ש ר֙
רשאי להותירם בטבליהם ,וזה מבואר במ"ש ּת וֹ צִ י א֙ אֶ ת ־כּ ָ ל־מַ ְע ַׂ
א֣ ְת ָך  ,ש'תוציא' מתפרש כאן 'תפריש' ,שצריך להוציא מתוך פירות הטבל
ּ ְת ב ו ּ ָ
את המעשרות והתרומה  .ודבר זה מדוקדק בטעמי הפסוק ,שהרי המילה 'תוציא'
מוטעמת בפשטא שהוא טעם מפסיק ,ומיד לאחריה באה המילה את-כל-מעשר,
שגם היא מוטעמת בפשטא ,וזה תמוה ,דלכאורה היה די בפשטא על המילה
'תוציא' ,ושאר התיבות' -את כל מעשר תבואתך' ,הן המשך בלבד ,דהיינו
שאה"כ 'תוציא' -את מה? -את כל מעשר תבואתך' ,אבל הפשטה על המילה
'מעשר' ,מחלקת את המילה 'תוציא' מההמשך ,דכל שיש ב' פשטין רצופין ,הרי
הראשונה היא עומדת לעצמה .והביאור הוא ,שאילו לא היה פשטא על המילה
'את כל מעשר' ,אזי היה מתפרש הכתוב 'תוציא' – מביתך החוצה  -את כל מעשר
תבואתך .אבל עכשיו שתיבת 'תוציא' נפרדת ,אזי מתפרש 'תוציא' – תפריש
מפירות הטבל את כל המעשרות בהן הן חייבים .ודו"ק היטב.
ודי"ז הוא לא רק על פירות השנה השלישית אלא על כל פירות שלש השנים
ש ִנ ֗ ים ,שהיל"ל 'מקץ שלש שנים,
ש ל֣ ֹ ׁש ׁ ָ
האחרונות .וזה מבואר במ"ש ִמ ְק ֵ ֣צ ה׀ ׁ ָ
שהרי בכל מקום שמדבר על זמן של ימים או שנים הרי הוא אומר לשון 'מקץ',
כמו 'מקץ שנתיים ימים ופרעה חלם' ,וכיו"ב ,ואילו לשון 'מקצה' הוא בדר"כ על
שטח או אנשים ,ומדבר על קצה השטח או קצה האנשים' ,ומקצה אחיו לקח'.
ט ה ,וביאורו
ש ִמ ָּ ֽ
ש ֥ה ׁ ְ
ע ֶׂ
ת ֲ
ע־ש ִנ ֖ ים ּ ַ
ָׁ
ש ֽ ַב
ובפרשת זו עצמה כתיב בסמוך ִמ ֵּק ֥ ץ ׁ ֶ
 בסוף שבע שנים תעשה שמטה ,וא"כ אמאי נקט כאן לשון 'מקצה שלש שנים'.ונראה באמת שהוא משום ,שלשון 'מקץ' מציין את סופם של הימים ,ואין למה
שקורה עכשיו שום שייכות עם הימים שעברו ,והימים שעברו משמשים רק
למעבר הזמן ע"י ספירתם ,אבל אינם משמשים עתה כלום .ולכן לענין השמיטה
אמר 'מקץ' ,כי הימים הנ"ל הם רק נספרים עבור השנה השביעית ,וכל דיני
השביעית אינם שייכים אליהם .אבל כאן אמר 'מקצה' ,שמום שבאמת כל השלש
שנים משמשים עכשיו ,שכל פירות השנים הללו ,חייבים עכשיו בהפרשת
המעשרות מהם ,והרי הם כמקום ושטח הקיים כולו לפנינו ,אלא שאנו מציינים
קצה אחד שלו ,שעכשיו הוא זמן ההפרשה של כל מעשרות הג' שנים הללו.
ה ֑וא ,ולא
ש ָנ ֖ ה הַ ִ
ב ּׁ ָ
א֣ ְת ָ֔ך ּ ַ
ת ב וּ ָ
ש ר֙ ּ ְ
ועוד יש לדייק מ"ש ּת וֹ צִ י א֙ אֶ ת־כּ ָ ל־מַ ְע ַׂ
ה ֑וא' ,ומה בא ללמד בזה ,דלכאורה אין בו צורך,
ש ָנ ֖ ה הַ ִ
'ב ׁ ּ ָ
נתבאר מה פירוש ּ ַ
שהרי מדבר על סוף ה'שלש שנים' ,וא"כ פשוט שמדבר על אותו הזמן ,ומהו
'בשנה ההיא' .ולפמשנ"ת הוא מובן היטב ,דכיון שהמקרא הזה מדבר על עצם
הפרשת התרו"מ של פירות שלשת השנים האחרונות ,ודין המעשר שני בשנה
הראשונה והשניה אינו כדין השנה השלישית שאז הוא מעשר עני ,לכן אומר
הכתוב שיפריש מעשרות כל שנה לפי חיוביה ,דהפירות של השנה הראשונה
והשניה יפריש מעשר שני ,והפירות של שנה שלישית יפריש מעשר עני .שהיה
מקום לומר שדין המעשרות תלוי בזמן ההפרשה ,שאם עומד בשנה השניה
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טו.

טז.

יז.

יח.

מפריש מעשר שני אבל אם נמצא עכשיו בשנה השלישית יפריש מעשר עני ,גם
מהפירות של של השנים הראשונות .לכן אה"כ שצריך להפריש מפירות כל שנה
לפי אותה השנה בה גדלו ,וזהו 'בשנה ההיא' ,כלומר ,בשנה שגדלו בה ואז
נתחייבו בכל חיובי השנה.
ש עָ ֶ ֽר ָ
יך  -הנה ידועה מחלוקת הפוסקים בנוסח ברכת התפילין אם
וְ הִ ּנ ַ חְ ּת ָ ֖ ִּב ׁ ְ
יאמר 'לְ ָהנִ יחַ תפילין' בקמץ ,או 'לְ ַה ִ ּניחַ ' בפתח .והכריע בשו"ע סימן כ"ה ,יברך
להניח בקמץ תחת הה"א ,ולא בפתח ובדגש' .ובמ"ב סקכ"ד כ' öî¾ñ êîí¾ - ±ôšë ì−òíñ
ðìê ó×−ìê’ ×"¾ô× íë−ï¼ öî¾ñ êîí¾ ,ì"³õë êñî ’µ³−ë ñê í×þë ì−òíñ’ ×"¾ô× ,íìòí
 :[ó−òîþìê] ’−³ê îì−òíהנה מבואר דלשון 'הנחה' יכול להתפרש בב' דרכים ,הא'
היא פעולה שאוחז דבר בידו ומניחו על הקרקע או על השולחן וכדו' .הב' שאינו
עושה כל פעולה ,אלא להיפך משאיר הדבר על מקומו ועוזבו שם .ולפי"ז יש
להסתפק בלשון זו ד'והנחת בשעריך' ,אם הוא פעולה שתקח המעשרות ותניחם
בשעריך ,או שהיא עזיבה שתשאירם במקומם כמות שהם.
והנה בספרי ]פיסקא ק"ט[ איתא אם אין שם עני הניחו באוצר  .והיינו שמפרש מ"ש
'והנחת בשעריך' ,מלשון עזיבה ,שהרי עד עכשיו גם היה באוצר התבואה ,ואה"כ
שאחרי שתרים המעשרות מהפירות ,תשאירם שם במקומם ,ומבאר הספרי דזה
מיירי שאין כאן עניים ,דאם היו עניים חייב ליתן להם .ונראה דדייק לה הספרי
ת וֹ
ממה שאה"כ לשון 'והנחת' ולא אמר 'והנחתו' כמו שאמר לגבי בכורים וְ הִ ּנ ַ חְ ּ ֗
ה ָ
יך  ,וזה ההבדל ,שאם הוא לשון פעולה שלוקח הדבר ומניחו אזי
א ל ֹ ֶ֔
ִל פְ ֵנ י֙ ה֣ ' ֱ
אומר 'והנחתו' ,וכמו בביכורים שאוחז הסל בידו ומניחו על הקרקע ,אבל כאן
דמיירי שאינו עושה עמו דבר אלא עוזבו במקומו ,לכן אמר לשון 'והנחת',
כלומר-השאר אותו שם .ואע"פ שכבר הגיע זמן הביעור ,מ"מ כיון שקרא עליו
שם מעשר עני ,ורוצה ליתנו לעניים כשיבואו ,סגי בזה ,דכבר זכו בו עניים עי"ז.
והשתא כשיבואו עניים אין לו בזה טובת הנאה לתיתו למי שירצה ,אלא הרי הוא
ממון עניים ,ויד כולם שוה בו .ומ"מ אה"כ 'ואכלו ושבעו' ,שעדיין הרי הוא כגזבר
עניים שצריך לראות ולחלק ביניהם ,שיקבל כ"א כדי שביעה .ולכן הנודרת הנאה
ממנו רשאית לקחת המעשר עני ממנו ,כי אינו אלא כגזבר ואין לו בו טובת הנאה.
ת ב ו ּ אָ ְת ָך֛
ש ֧ר ּ ְ
ש ר אֶ ת־כּ ָ ל־מַ ְע ַׂ
ל ְע ֵׂ
כ ֣ י ְת ַכ לּ ֞ ֶ ה ֠ ַ
אמנם בפ' כי תבוא אה"כ ּ ִ
יש ֖ת ,ומשמעו שכילית וסיימת כבר לעשר את כל מעשרותיך,
ש ִל ׁ ִ
ש ָנ ֥ ה הַ ׁ ּ ְ
ב ּׁ ָ
ַּ
ואינך חסר אלא נתינה ויש כאן עניים ,א"כ מחויב אתה ליתן להם עתה שהוא זמן
הביעור ,וא"כ עדיין אתה הוא הבעלים ויש לך בזה טובת הנאה ,ויש בזה דין
נתינה ,ולכן הנודרת הנאה ,אסורה ליקח ממנו ,וכנ"ל.
ָ
ש ֵבֽ ע ו ּ  :הנה
ש עָ ֶר֖ יך וְ ָׂ
ל ו ּ בִ ׁ ְ
ל י ָּ ֣ת וֹ ם וְ ָ ֽל אַ ְל מָ ָנ֔ ה וְ אָ כְ ֥
ל ּג ֵ ר֙ ַ
ל לּ ֵ וִ ֗ י ַ
וְ ָנ תַ ּת ָ ֣ה ַ
כאן כלל את הלוי והגר והיתום והאלמנה בחדא מחתא ,ולעיל בפ' ראה חילק
כ֣ י ֵ
מ ְך ֠וְ הַ ּג ֵ ר וְ הַ י ָּ ֤ת וֹ ם
ל ה ִע ּ ָ ֗
ח ָ֜
ל ק וְ ַנ ֲ
ח ֶ
ין־לו ֵ֨
ֹ֩
אֽ
ביניהם שכ' ו ּ ָב֣ א הַ לּ ֵ וִ ֡ י ּ ִ
ָ
ש עָ ֶ ֔ר יך  ,והטעם משום שבפ' ראה מדבר שאין עניים
ש ֣ר ִּב ׁ ְ
הֽ אַ ְל מָ ָנ ה֙ אֲ ׁ ֶ
וְ ָ
מצויין ומניח המעשר עני באוצרו וכנ"ל ,אבל הלויים מצויים וחייב ליתן להם,
לפיכך חילק ביניהם .אבל כאן מדבר שכולם מצווין וחייב ליתן להם ,ולכן כלל
ש עָ ֶר֖ ָ
ש ֵבֽ ע ו ּ  ,ולעיל פ'
יך וְ ָׂ
ל ו ּ בִ ׁ ְ
את כולם בנתינה זו .ומפני כך גם אמר וְ אָ כְ ֥
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ש ֵבֽ ע ו ּ  ,משום דשם קאי זה רק על הגר יתום ואלמנה ,דרק
ל ו ּ וְ ָׂ
ראה אמר וְ אָ כְ ֥
במעשר עני יש דין נתינה כדי שביעה ,אבל במעשר ראשון של הלוי אין דין נתינה
כדי שביעה אל יוצא בנתינה של כל שהוא וכמבואר זה בתוספתא ]פ"ד דפאה[
אין פוחתין לעני בשעת מעשר עני מחצי קב חטין או קב שעורין...ושאר מתנות כהונה ולויה נותן כל
שהוא ואינו חושש .אבל הכא שכלל את הלוי עם שאר העניים א"כ מ"ש 'ואכלו'
ודאי שקאי גם על הלוי ,ולכן הוסיף ואמר 'בשעריך' ,כי הלוי אינו רשאי להוציא
את המעשר לחו"ל ,וחייב לאכלו בא"י וזהו 'בשעריך' ,וכמפורש בספרי ]פיסקא
ש"ג[ בשעריך ,מלמד שאין מוציאים אותו מן הארץ לחוצה לארץ .ובזה מתבאר
הפלא ופלא ,מה דהפסיק במילת 'בשעריך' בין 'ואכלו' לבין 'ושבעו' ,והרי היה
צריך לומר 'ואכלו ושבעו בשעריך' ,ומהו זה שעשה הפסק במילת 'בשעריך'.
ומוכח מזה ד'בשעריך' לא קאי רק א'ואכלו' דזה כולל גם את הלוי ,והוא אסור
לו להוציא המע"ר לחו"ל ,ולכן אמר 'בשעריך' .אבל ה'ושבעו' ,לא קאי על הלוי,
שהרי אין לו דין נתינה בשיעור שביעה אלא סגי בכ"ש ,וא"כ לא קאי זה אלא על
הגר והאלמנה ,ולכן הפסיק במילת 'בשעריך' כי המעשר עני שרי להוציאו לחו"ל,
ודו"ק.
יט .והנה כ"ז אינו עולה יפה עם שיטת הגמ' נדרים הנ"ל אליבא דרבא ,וגם מה
שפרש"י שם הסוגיא ,אינו מתיישב עם דבריו בפי' החומש .ונראין הדברים דשי'
הגמ' אליבא דרבא אינה כשי' הספרי הנ"ל ,ונחלקו בפירוש המקראות ,ואין כאן
מקומו להאריך בזה.

חל ק ר בי עי

ולא נתן לכם ה'
לב...עד היום הזה
ה שא ל ו ת
ל־כל־יִ שְׂ ָר ֵ
שה ֤ה'
ש ֩ר ָע ָ֨ ׂ
את ּ ָכל־אֲ ׁ ֶ
יתם ֵ ֣
ת֣ם ְר ִא ֗ ֶ
ֹ֣אמר אֲ לֵהֶ ֑ם ַא ּ ֶ
א ֖ל וַ ּי ֶ
ֹש֛ה ֶא ּ ָ
א .וַ ִ ּי ְק ָ ֥רא מ ׁ ֶ
ל־א ְר ֽצ ֹו) :ב( הַ ּ ַמ ּס ֹות֙ הַ ְ ּגדֹ ֔לֹת
ַ
עה וּלְ כָ ל־ עֲ בָ ָ ֖דיו וּלְ כָ
א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם לְ פַ ְר ֥ ֹ
ם ְ ּב ֶ ֣
לְ ֵ ֽעינֵיכֶ ֙
ָ
ב לָ ַ ֔ד ַעת
ָת ֩ן ֨ה' לָ כֶ ֥ם לֵ ֙
הם) :ג( וְ ֽלֹא־נ ַ
תת וְ הַ ּמ ְֹפתִ֛ים הַ ְ ּגד ִֹל֖ים ָה ֵֽ
א ֹ֧
ש ֥ר ָר ֖א ּו ֵע ֶינ֑יך ָה ֹ
אֲ ׁ ֶ
וְ ֵע ַינ֥יִ ם לִ ְר ֖א ֹות וְ ָאזְ ַ ֣ניִ ם לִ ׁ ְש ֑מֹ ַע ַע֖ד הַ ּי ֹ֥ום הַ ֶ ֽז ּה:
ב לָ ַ ֔ד ַעת וְ ֵע ַינ֥יִ ם לִ ְר ֖א ֹות וְ ָאזְ ַ ֣ניִ ם
ָת ֩ן ֨ה' לָ כֶ ֥ם לֵ ֙
ב .צ"ב ,מה כונת משה במ"ש 'וְ ֽלֹא־נ ַ
לִ ׁ ְש ֑מֹ ַע ַע֖ד הַ ֥ ּי ֹום הַ ֶ ֽז ּה :מדוע ולמה אומר כן לבנ"י ,ועל מה נסובה תלונתו .ורש"י
פי'  :îë šëð−ñî êîí µîþë ¾îðší −ð½ì ³ê þ−×íñ - ³¼ðñ ëñ ó×ñ ’í ö³ò êñîאבל לא
נתפרש מדוע אומר כן ,ומה חסרון מצא בעם ישראל.
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ג .עו"ק כיון שראו כל מופתי ה' בארץ מצרים כמו שהקדים ואמר' :אתם ראיתם',
'לעיניכם' .א"כ למאי צריך לב ועינים ואזנים ,הלוא ראו ושמעו והאמינו ,ומה
חסר להם עוד .ועו"ק ,דכיון שלא נתן להם ה' לב ועינים ואזנים ,א"כ הלוא
אנוסים הם ,ואיך בא עליהם משה בתוכחה ,ומה בידם לעשות.

ה יה לה ם ל ו מר – תן א ת ה
ד.

ה.

ו.

ז.

ובגמ' ]ע"ז ה' ,א'[ תנו רבנן :מי יתן והיה לבבם זה להם  -אמר להן משה לישראל :כפויי טובה
 ,ó−ñ¼ëñ íëî¬ š−ïìíñ ö−þ−×ô öò−êבני כפויי טובה ,בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל:
מי יתן והיה לבבם זה להם ,היה להם לומר :תן אתה .כפויי טובה ,דכתיב :ונפשנו קצה בלחם
הקלוקל; ,ñšîñš îíîêþš ,±îìñ ö−ê®î− öò−êî ,óí−þëê ñ×ë ¼ñëò í−í¾ −òõôî ,öôí êîí ñš
³îê½þõ ¾ñ¾ ³ê®ñî ìîþ¬ñ ö−×−þ® î−í êñ¾ ,íñîðè íëî¬ óíñ í³−í ê−íî ,µ× ñ¼ îòèþî
,öí−þìêñ êñê ,öí−òõñ êñî öí−ð−®ñ êñ ö−òõò ö−ê ,ö−òõò öí¾× (ê½ ¹ð ³î×þë) ê−ò³ð ,³îòõñ
 .í−í ³îê½þõ ’è ñêþ¾− íòìôîבני כפויי טובה ,דכתיב :האשה אשר נתתה עמדי êîí −êòè öî¾ñ
¾ .þï¼ñ îñ íê¾¼ êîíî óîšô ñ¾ î³ò³ôë íñšñší íñî³היא נתנה לי מן העץ ואוכל .אף משה
רבינו לא רמזה  îï íì×î³ñלהן לישראל אלא לאחר ארבעים שנהëêîô ³îëþ¼ë íþî³ íò¾ôë ,
í¾ô ¹ê [êôñê] ó×ô ¾šëô í−í íô ñîê¾ñ ó−¼ðî− î−í³¾ ³¼ðñ ëñ ó×ñ ö³ò êñî óíñ þôê
 íò¾ ’ô ð¼ íï þëð îëñ ñ¼ ³³ñ þ×ïò êñ îò−ëþשנאמר :ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה,
וכתיב :ולא נתן ה' לכם לב וגו' .אמר רבה ,ש"מ :לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין.
.íò¾ ’ô ð¼ ñêþ¾−ñ íïôþ êñ í¾ô −þí¾ íò¾ ’ô ð¼ î³òîë³î î³¼ð ¹î½ ³¼ðñ
ובאמת כל המאמר הזה הוא תמוה מאד .חדא ,דאיך יאמרו 'אתה תתן' ,והרי
ל־מ ְצ ֹותַ ֖י
ת־כ ִ
אתִ֛י וְ לִ ׁ ְש ֥מֹר ֶא ּ ָ
מאמר הי"ת הוא ' ִ ֽמי־יִ ּ ֵת֡ן וְ ָהי ָ֩ה לְ בָ ָ֨בם ֶז֜ה לָ ֗ ֶהם לְ יִ ְראָ ֥ה ֹ
ל־ה ּי ִָמ֑ים' ועל זה גופא איתא בגמ' ]ברכות ל"ג ,ב'[ ואמר רבי חנינא :הכל בידי שמים
ּ ָכ ַ
 חוץ מיראת שמים,þ−¾¼ ,−ò¼ ,þ®š ,µîþê öîè× ;êîí µîþë ¾îðší ð−ë óðêí ñ¼ êëí ñ× ,³ê ,ó−ô¾ −ð− ñ¼ êë îò−ê ¼¾þî š−ð® ñëê ,êîí ó−ô¾ −ð−ë ñ×í ,þîì¾ ,öëñ ,í¬î¾ ,ó×ì
 .ó−ô¾ ³êþ− îñ þìë− êîíî ,ó−×þð −³¾ î−òõñ ö³òî ,óðê ñ¾ îð−ë þ½ô îïשנאמר :ועתה
ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם־ליראה את־ה' אלהיך ללכת בכל־דרכיו ולאהבה אתו ולעבד
את־ה' אלהיך בכל־לבבך ובכל־נפשך :לשמר את־מצות ה' ואת־חקתיו אשר אנכי מצוך היום.
ומהרש"א בח"א כ'ð−ëð ê¬−¾õ ô"ô ,ó−ô¾ ³êþ−ô ±îì ó−ô¾ −ð−ë ñ×í îþôê¾ óè :
.ñ−¼ñ ¾"ô×î ï"¼ ó−þîô ó−ëî³× íô×ð íëî¬ñ óðê −òë ëñ ³î¬íñ êîí µîþë ¾îðší
ועוצ"ב במאמר זה ,דמדוע חשיב להו כפויי טובה ,במה שלא אמרו 'אתה תתן',
דאינו מובן מהי הטובה שכפרו בה ,ואיך הם כפויי טובה בשתיקתם .והתוס' שם
ד"ה כפויי טובה כ' לכך קראם כפויי טובה שלא רצו לומר אתה תן לפי שלא היו רוצים להחזיק
לו טובה בכך .ומהרש"א בח"א כ' על פי' זה,íëî¬ −−îõ× îò−−íð ¾þõñ íêþòî .šîìð êîíî :
¾ê³¾í −îíî .ññ× íëî¬ñ óëëñ í¬−î êîí µîþë ¾îðší óíñ ö³−¾ íëî¬ñ íï óíñ îë¾ì êñ
’õ íï ¾"ô× ,íëî¬ñ í¾ê ³ò−³ò îñ ë¾ì êñ öî¾êþí óðê¾ ,íëî¬ −−îõ× −òëð þ−õ¾ ê−ôîð
:š"îðî −"¾þ ¾îþ−õ× ñšîñší óìñð íëî¬ −−îõ× ö×î ô"ðê
עוצ"ב ,מ"ט באמת לא אמר להו משה לישראל תוכחה זו אלא לאחר ארבעים
שנה ,ומדוע לא אמר להם זה מיד אחרי המעשה .וביותר קשה מאד ,שהרי אלו
שעמדו שם אחרי הארבעים שנה לא היו אותם ששמעו את מאמר השי"ת 'מי
יתן' ,אלא בניהם הם אלו ,ונמצא שאת התוכחה אומר לבנים במקום לאבות ,וזה
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ח.

תמוה .ובלשון רש"י נמי צ"ב מ"ש 'אף משה רבינו לא נזכר לתת על לבו דבר זה
עד מ' שנה' ,דמשמע ,שנשכח ממנו דבר זה ולא נזכר אלא לאחר ארבעים שנה,
ואינו מובן כלל ,שהרי היה לו לומר תוכחה זו מיד וכנ"ל ,ולמה דחה זאת לאחר
זמן.
והנראה לבאר ענין זה כך .דהנה באמת לשון הכתוב שם כך הוא :וַ ִ ּי ׁ ְש ַ ֤מע ה֙' ֶאת־
ש֣ר
ה אֲ ׁ ֶ
֨אמר ֜ה' ֵאלַ֗ י ׁ ָש ַ֠מ ְע ִּתי ֶאת־ק֨ ֹול ִדּ ְב ֵ ֜רי ָה ָ ֤עם ַה ֶז ּ ֙
יכם ְ ּב ַד ֶּב ְרכֶ ֖ם ֵא ָל֑י וַ ּיֹ ֶ
֣ק ֹול ִדּ ְב ֵר ֔ ֶ
ָ
אתִ֛י
ש ֥ר ִדּ ֵּ ֽברוּ) :כו( ִ ֽמי־יִ ּ ֵת֡ן וְ ָהי ָ֩ה לְ בָ ָ֨בם ֜ ֶזה לָ ֗ ֶהם לְ יִ ְראָ ֥ה ֹ
יטיב ּו ּ ָכל־אֲ ׁ ֶ
ִדּ ְ ּב ֣ר ּו ֵא ֶ֔ליך הֵ ִ ֖
הם וְ לִ ְבנֵיהֶ ֖ם לְ ע ָ ֹֽלם :והיינו דמכיון
יט֥ב לָ ֶ ֛
ל־ה ּי ִָמ֑ים לְ ַ֨מ ַען יִ ַ
ל־מ ְצ ֹותַ ֖י ּ ָכ ַ
ת־כ ִ
וְ לִ ׁ ְש ֥מֹר ֶא ּ ָ
ש'היטיבו כל אשר דברו' שאמרו דברים טובים הרצויים בעיני הי"ת ,אמר' :מי
יתן והיה לבבם זה' ,כלומר ,לב זה שיש להם עכשיו שהוא רצוי בעיני ,יהיה להם
תמיד כל הימים ,שלא יירדו מדרגתם הנוכחית הגבוהה שהיא 'ליראה אותי'.
ומבואר שהשי"ת העיד עליהם שהיו בדרגה עילאה של יראת השם ,בזמן מ"ת,
עד שבקש שיישארו לעולם במצב זה ולא יירדו ממנו .ומשכבר הימים הייתי נוהג
לומר בזה ,דחזינן דאע"פ שהייתה דרגתם גבוהה ביראת השם עד שאומר ע"ז
השי"ת 'מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים' ,מ"מ אומר להם משה
שבאמת הרי הם 'כפויי טובה' ,ואע"פ שאמר להם כן רק לאחר מ' שנה מ"מ ,הרי
טענתו הייתה על רגע זה שלא אמרו 'תן אתה' מיד כששמעו שאמר השי"ת 'מי
יתן' .וש"מ ששפיר יכול להיות האדם במצב רוחני של יראת השם נשגבה ,ומ"מ
עדיין יכול הוא להיות משחת במידות הנפש ,שהרי 'כפוי טובה' ,הוא מהמידות
את֙ ֶאל־
הפחותות והמשחתות ביותר ,ובריש פרשתינו בהבאת בכורים כתיב וּבָ ָ
ם לַ ֣ה' אֱ ל ֔ ֶֹה ָ
֙את ֙י ֶאל־
יך ִּכי־בָ ִ
ת ֵאלָ֗ יו ִה ַ ֤ ּג ְד ִּתי ַה ּי ֹו ֙
ָמים ָה ֵה֑ם וְ ָא ַמ ְר ּ ָ֣
ה ֖יה ַּב ּי ִ ֣
ש ֥ר יִ ְ ֶ
ַהכּ ֔ ֵֹהן אֲ ׁ ֶ
֥תת ָ ֽלנוּ :וכ' רש"י ,:íëî¬ −îõ× µò−ê¾ - î−ñê ³þôêî
בתֵ ֖ינ ּו ָל ֶ
שר נִ ׁ ְש ַּ ֧בע ֛ה' לַ אֲ ֹ
ָה ֔ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֨ ֶ
ואין תיקון המידות נעשה ממילא ע"י עליה ביראת שמים ,אלא צריך עבודה
מיוחדת בתיקון שורש המידות ,מידה ומידה לעצמה] .ולפני שנים כשאמרתי ד"ז
לפני מרן רשכבה"ג הגראי"ל זצוק"ל ,ענה ע"ז תשובה ,כנראה לדחות את דברי,
ולא הבנתי אז כראוי את דבריו ,ולא ירדתי לעומק כונתו ,וחבל על דאבדין[.

ביאור המלבי"ם
ט .ונעתיק את דברי המלבי"םêîí µîþë ¾îðší −õô þîëðí î¼ô¾¾× −× ,îò−¾¼î îò¼ô¾î :
−×êñôë ¾"ô× ,¼ô¾òñ í¾¼ò îô−ðší ×"¼î þôîìô ó−¬¾õîô ó−ñ×¾ ³þ¾í −×êñô× î−í îô®¼ë
þ¾ë −òë ³î−íñ ëî¾ò í³¼î ,óô®¼ô ñ×í ó−è−¾ô −× îþëð ñîšë ¼îô¾ñ îþëð −¾î¼ ³þ¾í
¼ô¾¾ ñ"þ ,ó×−þëð ñîš ³ê ’í ¼ô¾−î (í×) :í¾¼ò ×"ìêî ¼ô¾ò íñì³¾ þôîìë ó−¾ëîñô
þ"í®− îñ í−í−¾ óðêí ³ê êþë ’í −× ñ"þ ,îþëð þ¾ê ñ× îë−¬−í ¾"ô× ó×−þëð ³ê ñëšî
óê ëî¬ þ×¾î ñîôè îñ ³³ñ ñ×î−¾ −ð× ,¼þëî ëî¬ë þîìëñ íþ−ìë îñ í−í−¾î ê¬ìñ î³−½ôí
þ×¾ óíñ ¼−èô ö−ê ×"êî íþ−ìë óíñ ö−ê óðêí öô ±îì ó−êþëòí ñ× ×"ê¾ô ,ëî¬ë þìë−
î−¾¼ôë −¾õì êîí¾ óðê ê®ô−¾ íê−þëí ³−ñ×³ íïî ,óí−¾¼ôë ó−ìþ×îô óí¾ öî−× ¾òî¼î
ñ×î−¾ −ð× ,ñ× ³ê êþë íï ³−ñ×³ñî þ×¾ îñ ¼−èô î³þ−ìë ð®ô ëî¬ë þìîë¾×î ¼þñî ëî¬ñ
öô î¬¾õ³íî ³þ¾í −×êñô× î¾¼ò þìëòí ðô¼ôë ñêþ¾− îðô¼¾ ³¼ëî ,î−³î®ô −þôî¾ñ ë−¬íñ
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ðô¼ôë ó−þê¾ò î−í óêî ,óëñô þ"í®− ¼šõ ïê¾ ñ"ïì ¾"ô×î ,−ô¾èí ñ¼ −òìîþí þëèî óþôîì
ê®ô−¾ ’í ±õì óñ¾ò í−í êñî ëî¬í ñ¼ óí−¾¼ôë ó−ìþ×îô î−í ³þ¾í −×êñô× ³î−íñ íïí
íòî¾êþë× ³î−íñ îþïì−¾ î¾šë¾× ×"¼î ,î−¾¼ô ñ¼ þ×¾ îñ ¼−èô¾î íþ−ìëî þ"í®− ñ"−¾ óðê
³ê êþë íï ³−ñ×³ñ −× ’í −ò−¼ë íï ë¬îí íþ−ìëî þ"í®− −ñ¼ëî þôîìë ó−õ¬î¼ô óðê −òë
ì× ö−−®ô ¾ðší −ë³×ë þ×ïòí ëëñ ó¾¾ ,óíñ íï óëëñ í−íî ö³− −ô (î×) :ê"ï¼î ,óðêí
ö−ê ³þ¾í −×êñô× î¾¼ò¾ í³¼î ,(−ñ¾ô þõ½ ’−õë ¾"ô×) î®õì× ³î¾¼ñ ¾õòë þ¾ê íñ¾ôôí
î−í− −× óíñ ½ìî−ô í−í−¾ ñ"þ ,óíñ ëñí í−í− í³¼î ,íþ−ìë óíñ ö−ê þ¾êë óíñ¾ ëëñí
³êþ− ñ¼ −× ,ó−ô¾ ³êþ−ô ±îì ó−ô¾ −ð−ë ñ×í¾ ¼îð−î ,óëëñ ³þ−ìë −õ× ³î¾¼ñ ó−¾õì
óè í−í −ò−½ þí ðô¼ôë ³þ¾í −×êñô× î¾¼ò þ¾ê× ñëê ,óðêí ð−ë íþ−ìëí ö³−ò ó−ô¾
,í−íî ö³− −ô ’í þôê−¾ µ−−¾ êñî ï"¼ ó−ìþ×îô î−í −× êîí µîþë ¾îðší −ð−ë ó−ô¾ ³êþ−
−ô ’í ð−ë êñ ó³î¾þë í−í³ ó−ô¾ ³êþ−î ó³î¾þë óëëñ í−í−¾ í³¼ šþ ,îð−ë êîí¾ þìê
þîô¾ñî −³îê íêþ−ñ ö× î−í−¾ ö³− −ô ,ó³î¾þë êîí¾ ñ"þ óíñ ê−í þ¾ê íï óëëñ¾ ö³−
êñ¾× íñì³ ×"ê¾ô ,óñî¼ñ óí−òëñî óíñ ë¬−− íïëî ,ó³þ−ìë ëî¬ −ð− ñ¼ ó−ô−í ñ× −³î®ô
µîþë ¾îðší ±õì ñ×î ,þ×¾ óíñ ö³−¾ îò−−í óíñ ë¬−−¾ þ−î®− êñ íþ−ìëî þ"í®− óíñ í−í
îëî¾ óíñ þîôê µñ ö×ñ ,µñ (ì× - ï×) :î−³î−þëñ ë−¬−íñ ñ×î−¾ −ð× í−í îôñî¼ ³ê−þëë êîí
í³êî ,óðê −òë ³î−íñ îëî¾³î þôîìí öô ³î¬¾õ³ííî ³î−×êñôí ó×ô š½õî³¾ ó×−ñíêñ ó×ñ
−³êô ì−ñ¾í í−í³î ,−ðô¼ ðô¼ íõ íñ¼ô êë®ô ðìê× ó¾èí öô ¬¾õîô óîþôñ ³−ñ¼ þë×¾
óíñ ö³îò −×òê þ¾ê ±þêë ³î®ôí îô−−š− óíî ñ"þ ±þêë î¾¼î ,íî®ôí ñ× ³ê ó³îê ðôññ
öô ó−ðþõò óîþô êë®× êñ ó³ðîë¼ ó−ðëî¼î í³îê ó−¾þî− ,±þêë óðê −òë× ³î−íñ í³¾þñ
:±þêí
ð−ë íþ−ìëí ³ê ì−òô í"ë óîšôí ’îèî ö³− −ô î"× ’í ó−þëð :' והחזו"א או"ח סי' קנ"ו כ.י
−îí êñî ,−î³−õë ö−ë ’−õ×ë ö−ë ,’³− î³ðîë¼ñ îí¼þ ³ê ì−þ×íñ −ê¾þ óðêí ñëê ,óðêí
’−í−¾ ,ö³− −ô îò−−íî .ðìê ¾−ê× ñêþ¾− ñ×î ,íþ−ìëë í¾î¼ í¾¼ôíð öî−× ,íþ−ìëí ñî¬−ë
ö³îò îò−ê ,í"ë óîšôí ñëê ,’³− î³ðîë¼ñ ó¼í ñ× ëñ ëþšñ ó−ñð³¾ô ,þîðí −š−ð® ö−ë
ñ¼ ’³− î−òõñ ññõ³ô ¾− óê ,óòôê .î−êîþëñ þëðí ½ì−³− êñ ×"êð ,ëîþ−ší ³ê óëñë
³ñõ³ −"¼ í¾¼ò¾ öî−× ,î−êîþëñ – í"ëší í¾î¼¾ ëîþ−ší ½ì−³ô ,³¼ô¾ò î³ñõ³î ,ëîþ−ší
í"ëšíñ îñ þ¾õê í−í ï"−¼î ,ñ"þî ,’ö³ í³ê’ ,þôîñ óíñ í−í ,’ê ’í ï"¼ îþôêð îò−−íî ,êþëò
.ó³ñõ³ õ"¼ êîí¾ öî−× ,ëîþ−ší ³î¾¼ñ
 דבנ"י בקשו ממשה לחזור למדרגתם הטבעית שהבחירה, ועפ"י הנ"ל הכל א"ש.יא
 וע"ז אמר הבוי"ת שאכן כן, ולא יהיו כמלאכים שאין להם בחירה,תהיה בידם
 אבל 'מי יתן' שתשאר להם מדרגת היראה שהיתה להם בשעת,נכונים דבריהם
 שאמירה זו,' והיו צריכין לומר ע"ז 'אתה תתן,מ"ת גם כשתחזור להם הבחירה
 ומה שלא אמרו,היא תפילה ובקשה מהבוי"ת שיעזרם על כך להשאר במדרגתם
 שוב אי"ז חשיב שהוא, שאם ישיגו המדרגה הזו ע"י תפילה, משום שסברו,כן
 ומה שנתן להם זה מחמת, שהרי קבלו ד"ז מאת הבורא,מצד הבחירה שלהם
 אלא כמתנה מהשמים וכמו שהיו,תפילתם לא נחשב בעיניהם שבא ע"י בחירתם
 שזה נראה סותר לבקשתם לחזור למציאות, ולכן לא רצו לומר כן,בשעת מ"ת
.הבחירה
 הוא משום שנטועה, ומה שחשבו כן, שסברתם זו אינה אמת, וע"ז אמר להם משה.יב
 והיה נראה להם שישתעבדו מתוך,בלבם מידת 'כפיית הטובה' שירשו מאביהם
 מ"מ סברו שהיא טובה, ואע"פ שבא ע"י תפילתם,' וכמ"ש התוס,כך לנותן הטובה
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מהבורא ולא רצו להשתעבד לו על כך .נמצא שמידה זו הטתה את דעתם לסבור
שאם באה המדרגה הזו ע"י תפילתם אי"ז חשוב שהשיגו זאת ע"י בחירתם ,והם
רצו להיות במציאות של בחירה וכנ"ל .ונמצא שאין כאן תוכחה על מידה זו של
כפיית הטובה ,משום שזו ירושה הייתה להם מאבותם ,אבל יש כאן ביאור האמת
ע"פ תורה ,שיש להתפלל על מעלות רוחניות ,משום שאם מתקבלת תפילתו בזה,
ג"ז חשיב שבא ע"י בחירתו ,ולא כמתנת שמים בעלמא .ועוד בא ללמד שמידות
שאינן מתוקנות ,משבשות סברת האדם ובא לכלל טעות ביסודות הדת.

ארבעים יום
הי
יג .והנה מצינו שמספר הארבעים משמש בכמה מקומות בתורה .בפרשת נח ' ַ ֽויְ ִ ֧
ת֣ח ֔ ֹנחַ ֶאת־חַ ּ ֥ל ֹון
ל־האָ ֶ֑רץ' .ושם ' ַ ֽויְ ִ ֕הי ִמ ֵ ּ ֖קץ ַא ְר ָּב ִ ֣עים י ֹ֑ום וַ ִ ּי ְפ ּ ַ
ַה ּ ַמ ּ֛בוּל ַא ְר ָּב ִע֥ים י ֹ֖ום ַע ָ
שֽה :וברש"י  :ó−þíí −¾êþ îêþò¾ô - óî− ó−¼ëþê ±šôובפרשת
ש ֥ר ָע ָ ׂ
ַה ּ ֵתבָ ֖ה אֲ ׁ ֶ
ה ָּב ֔ ָהר ַא ְר ָּב ִ ֣עים ֔י ֹום וְ ַא ְר ָּב ִע֖ים ָ ֽליְ לָ ה' .והיה כן ג' פעמים ,בפעם
ֹש ֙
הי מ ׁ ֶ
משפטים 'וַ יְ ִ ֤
הראשונה לקבלת התורה והלוחות הראשונות .בפעם השניה להתפלל על
ישראל אחרי מעשה העגל .בפעם השלישית לקבל לוחות השניות ולהתבשר
ת ֑ה וַ ֵ֜ ּי ֶל ְך ְ ּב ֹ֣כחַ ׀
'סלחתי' ביוהכ"פ .ואליהו הנביא ]מלכים א יט ,ח[ 'וַ ָ ֖ ּי ָקם וַ ּיֹ֣אכַ ל וַ ִ ּי ׁ ְש ּ ֶ
ם וְ ַא ְר ָּב ִ ֣עים לַ֔ יְ לָ ה ַ ֛עד הַ ֥ר ָהאֱ לֹהִ ֖ים ח ֵ ֹֽרב :וביונה ]ג ,ד[
ילה ַה ִ֗היא ַא ְר ָּב ִע֥ים ֹיו ֙
ָהאֲ ִכ ָ ֣
ְ
ֹאמר ֚ע ֹוד ַא ְר ָּב ִ ֣עים י ֹ֔ום וְ ִ ֽנינְ ֵ ֖וה
א וַ ּי ֔ ַ
ה לָ ב֣ ֹוא בָ ִ ֔עיר ַמהֲ ַל֖ך י ֹ֣ום ֶא ָח֑ד וַ ִ ּי ְק ָר ֙
'וַ ָ ֤ ּיחֶ ל ֹיו ָנ ֙
נ ְֶה ָ ֽ ּפכֶ ת :וכ' מלבי"ם ’îê íòîî×í í−í¾ öõîê ñ×ë ó−−š³ò ³×õíò íîò−òî ¾"ô¾ ’−õ ê"−þíî
ט וְ ִה ָּ ֣כה ּו לְ פָ ָ֔ניו
¾' .¾ôô µõí³³¾ îê íëî¬ñ í¼þô í³òî×³î í−¾¼ôë µõí³³וְ ִה ּ ִפיל֤ ֹו ַה ּׁשֹפֵ ֙
ְּכ ֵד֥י ִר ׁ ְש ָע ֖ת ֹו ְ ּב ִמ ְס ָ ֽ ּפר) :ג( ַא ְר ָּב ִע֥ים י ֶַּכ֖ ּנ ּו ֹ֣לא י ִֹס֑יף .וברש"י ,þõ½ôë ðîšò îò−êî - þõ½ôë
ó−ñ¾ôî ó×î½ êîí¾ ö−òô êñê ,ó−ôñ¾ ó−¼ëþê êñî ó−¼ëþê þõ½ôë þôîñ ,šîëð êîí¾ ðôñ
:³ìê þ½ì ó−¼ëþê öíî ,ó−¼ëþêñ
יד .הצד השוה בכולם ,שבארבעים יום יכולה להתהוות מציאות חדשה בעולם ,שזוהי
סגולת מספר הארבעים .אחרי ארבעים ימי המבול נעשה עולם חדש .אחרי
ארבעים שנראו ראשי ההרים ,היה אפשר לפתוח התיבה שנשתנה מציאות
העולם .ארבעים יום שמשה בשמים ניתנת תורה לישראל שזו נמציאות חדשה
בעולם .ארבעים יום של תפילה מבטלת הגזירה של 'ואשמידם' ,ונוצרת מציאת
חדשה .ארבעים יום נוספים יוצרים מציאות של סליחה וכפרה ויום הכפורים.
ובנינוה ארבעים יום הופכים המציאות או לבטל הגזירה או להפיכת העיר.
ומלקות ארבעים הופכים אדם מטוב לרע .ובזה יש לבאר ג"כ ענין הארבעים יום
שמר"ח אלול עד יוה"כ ,שענינם הוא להגיע לתשובה גמורה ביוה"כ ,שהיא מצות
היום ואין יוה"כ מכפר אלא לשבים ,ולהשיג הדרגות הגבוהות של תשובה
כמבואר בשערי תשובה לרבינו יונהë¼× ³îìôñ ó¾í ñê íëî¾³í ñ¼ë ññõ³− ðî¼î ,
−þëðë ëî³×¾ ö−ò¼× ,ê¬ì êñ óê þ¾ê× îñ þ³¼−î îí®þ−î îë ±îõì−¾î ,î−³ê¬ì öò¼×î î−¼¾õ
³î−íñ ö×³− −× ,îí®þ−î šîñê ñê þ³¼− :(î× ,èñ ëî−ê) ó−þî½−í −þìê íëî¾³í ñ¼ë ñ¼ êîí−ñê
³îê³î ,îð−ô í®þ− êñ íìòôî ,îë ±õì ’íñ ö−êî ,íþïè ñ×ôî ó−þî½−í öô íðõòî ìñ½ò öî¼í
ó−−³ôêíî ó−ô−−ší ó−−ìí - îòî®þî .óíë ±îõì−¾î ó¾íô öî®þ šõíñ ³îìñ®íí öô ó−š−ð®í
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:(× ,õ ó¾) þôêòî ,îòî®þë ó−−ì :(î ,ñ ó−ñí³) þôêò¾ ö−ò¼× ,³îô−¼òí ñ× ññî×í ñîðèí þîêíî
ó−ñí³ ¾þðô) í×þëñ óòîþ×ï îò−³îëþ îþôêî .í¼¾îòî µ−òõ þêí îòë−¾í ³îêë® ó−šñê ’í
íêþ³ ö× ñ¼ .íï îòþêëî îòôðší þë×î ,öî®þí ö−ò¼ êîíî ,µ−òõ ³þêí êñê îòñ ö−ê :(õ þîôïô
,−òþí¬ −³ê¬ìôî −òî¼ô −ò½ë× ëþí :(ð ,êò ó−ñí³) þôê¾ −þìê ,íëî¾³í ³¼ë ðîð ³ñõ³ë
ñê :(è− šî½õ ó¾) þôêî ,ê¬ìí óðîš× îë µþë³− ó¾í öî®þ ³î−íñ ,öî®þí ñ¼ ðî¼ ññõ³í
−ñ íë−¾í :(ð− šî½õ ó¾) þôêî ññõ³í ö× −þìê .−òôô ìš³ ñê µ¾ðš ìîþî µ−òõñô −ò×−ñ¾³
¾¾ö× −þìê .íñì³ë þ¾ê× ó−šñê ìîþ î−ñ¼ ìñ®³¾î î³ê ó−−î®ô î¼¾−î ’í −½ò î−í−¾ ,µ¼¾− öî
³îñèíñî µ−½òñ −îêþ −òò−êî −¼¾õ −òõô −³òî¬š íòí :¾îþ−õ - −ò×ô½³ íë−ðò ìîþî :(ó¾) þôê
¼ìîþë ñëê ,óðš −ìþ−× −î®þî ëíêò ³î−íñ −êð× −òò−ê ,−³ê¬ì öî¼ ³ê¾ò óêî ;µ¾ðš ¼îþï −ñ
:(ïñ ,ï× ³−¾êþë) îô× ,³"−ë öîþ½ìë "ìîþî" êëî .µ³ëî¬î µ³ëðòñ ±š ö−ê −× ,−ò×ô½³ íë−ðò
óëíîê ó³ëî¾ô êõþê :(í ,ð− ¼¾îí) óîñ¾í î−ñ¼ ¼¾îí þôê íïí ö−ò¼×î .î−³×ô½ ¾îþ−³î öèðî
 :"−ò×ô½³ íë−ðò ìîþî" ðîð þôê¾ íô ö−ò¼× "íëðò óëíîê" ö−ò¼ .íëðòוענין התשובה
כידוע שנעשה עי"ז אדם אחר ומציאות חדשה ,וכלשון הרמב"ם ]הלכות תשובה
פ"ב ה"ד[ מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי
כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן
המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה וכו'.
טו .ועפ"ז י"ל דזמן זה של ארבעים שנה שהלכו בנ"י במדבר ,הוא זמן מסוגל לפתיחת
הלב להבנה עמוקה בתורה ,וזמן זה היה שוה בכולם גם בזקנים וגם בצעירים,
משום שמתחילים למנותו מזמן קבלת התורה ,שהיא החכמה האמיתית ,ועל ידה
ניתן להגיע להבנה מושלמת בעניני עבודת ה' .ומכיון שכך ,שפיר יכול כעת משה
ללמד את בנ"י יסוד גדול ,שבעקימת המידות מתעקם גם השכל ,וע"י הדבקות
בתורה ארבעים שנה ,מתיישרות המידות ומתיישר גם השכל ,ולכן לא רמז להם
אלא בסוף הארבעים שנה ,דקודם לכן ,לא היו יכולין להבין דבר זה.
טז .והנה רש"י פ' האזינו ]ל"ב ,מ"ו[ כ' ¾î−òïêî îëñî î−ò−¼ î−í−¾ óðê µ−þ® - ó×ëëñ îô−
ó−¾î ¼ô¾ µ−òïêëî µ−ò−¼ë íêþ óðê öë (ð ,ô ñêšïì−) þôîê êîí ö×î ,íþî³ −þëðñ ó−òîî×ô
µ−þ® íòšë ððôòî ó−ò−¼ñ íêþò êîí¾ ³−ëí ³−òë³ íôî ,þôîìî ñš ó−þëð −þí ,’îèî µëñ
ñ¼ íþ¼¾ë ö−−îñ³í ö−þþí× öí¾ íþî³ −þëð ,ö−ëíñ ó−òîî×ô îëñî î−òïêî î−ò−¼ î−í−¾ óðê
 :íô×î íô× ³ìêלמדנו שקנין התורה תלוי בלבו ובעיניו ובאזניו ,שכולם צריכין
ָת ֩ן
להיות מכוונין ומשועבדים להבנת התורה .וזו כונת משה במ"ש להם 'וְ ֽלֹא־נ ַ
֨ה' לָ כֶ ֥ם ֵל ֙ב לָ ַ ֔ד ַעת וְ ֵע ַינ֥יִ ם לִ ְר ֖א ֹות וְ ָאזְ ַ ֣ניִ ם לִ ׁ ְש ֑מֹ ַע ַע֖ד ַה ֥ ּי ֹום ַה ֶ ֽז ּה ,דג' דברים הללו
שהם לב ועינים ואזנים ,הנצרכים להבנת התורה ,לא היו לכם עד היום הזה ,דכל
זה משיגים רק אחרי ארבעים שנה .ומזה למד רבה שאין אדם עומד על דעת רבו
עד ארבעין שנין ,וכ' הרע"ב במסכת אבות פ"ה משנה כ"א :בן ארבעים לבינה  -שלאחר
ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר אמר להם משה )דברים כ"ט( ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועינים
לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה:

לתגובות פקס 153-25-32-21-69 -
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