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ח

1

ת

א .כלקו"ש פ' בהעלותך ש.ז .מבאר מחליקת בין רש"י
ובקודתה :בפ' זו כתוב ב' דברים :א) "בהעלותך את הנרות"
ב) "וזה מעשה המנורה מקשה וגו'" ,לדעת רש"י :העיקר
בפרשתנו זה ענין הב' מנורה ,וענין הא' הוא פרט בענין הבך
דעת הרמב"ן :העיקר הוא ענין הא' נרות ,ומ"ש "וזה מעשה
המנורה" ,זה פרט בענין הא',
ומאות ח' ואילך מבאר הענין בפנמיות הענינים הנר
פרטי ,קאי על העבודת כל א' וא' בפרטיות ,ההמנורה קאי על
כללות העבודה ,ואלו הם ב' הענינים ,א) הדלקת הנרות -
עבודה פרטית  -וישנם ששה קנים שיוצאים מקנה האמצעי .ב)
מעשה המנורה שעשוי באופן של מקשה אחת בהתאחדות גמורה,וזה-
מרמז על ההתאחדות דכל עם ישראל.
ומבאר בפרטיות החילוק בין רש"י לרמב"ן,רש"י שענינו
לבאר הפשט ,ע"כ מפרש בהעלותך פי' להעלות הנרות הפרטיות
להכלל  -גוף המנורה  -והו"ע העבודה דמלמטלמ"ע ,וזה מתאים
גם עם עבודתו של אהרן שושבינא דמטרוניתא  -מלמטלמ"ע . -
הרמב"ן לאידך ,מפרש גם סודות התורה ,לע מבאר שהעיקר
זה הנרות הפרטיים "דירה בתחתונים" ,ולשם ממשיכים הענין
של "מקשה אחת" האחדות שמצד השורש ,וזוהי עבודה דמלמעלמ"ט.

לרמב"ן,

פרטי ביחס לאהבת ישראל באופן כללי אפש"ל הביאור  -ע"ר
המבהאר בענין "רצוא" ו"שוב" ,דבפשטות "רצוא" היא עבודה
נעלית יותר ,ועבינה שהאדם עולה מלמטלמ"ע דהמצב שלו לא
טוב ,וע"כ יוצא ממצבו בבחי' "רצוא" למצב נעלה יותר אבל
מצד הכוונה של מעלה ,תכלית העבודה זה היישוב" ,וע"כ ,גם
במצבו הפרטי לשם ממשיך את הענין של מעלה ,ולא צריך לצאת
מ

8
8
8

ואפש"ל שזה ההפרש בין רש"י לרמב"ן רש"י שענינו לבאר 8
הפשט ,ע"כ מסתבל מצד הפשט שיש מעלה ב"רצוא" ,וע"כ מדבר 8
בנוגע למלמטלמ"ע  -ע"ר"רצוא"  , -משא"כ הרמב"ך שענינו לבארן
גם הפנמיות ע"כ מסתכל מצד הכוונה ,שהכוונה היא דירה ן

:":י::,,,ןן:
:
י
"
"
"
י
ן
י
ב רש
לרמב"ן

י"דיגי ג""יה
בהייחיסושיי,.י",,ייי".ו
למצותאהבת ישראל שז"ע המנורה

-
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ה

ואולי אפש"ל ההפרש ביניהם בזה הוא ,כמדובר כמ"פ
לאחרונה בשיחות כ"ס אדמו"ר שליט"א שיש ב' ענינים
ובפרט

אהבת ישראל ואחדות ישראל.
וההפרש ביניהם בקצרה:
"אהבת ישראל" זו עבודה באופן כללי  -מלמטלמ"ע  -מכיון
שהאדם מרגיש בהרגשתו שיש לו עבודה שונה מזולתו ,וע"כ
לכאורה מה יגרום לו להתאחד עם זולתו ,ע"כ צריך לצאת
שלו ,ועי"ז יוכל להתחבר עם זולתו ,אבל מצד
מציורו
טי
רט
פר
הפ
עבודתו ה
ית ,אינו מרגיש קירוב לזולתו משא"כ פאשר יוצא
מעצמו ,לא ניכר עבודתו הפרטית וע"כ יכול להתחבר עם השני
ולאהוב אותו,
מלמעלמ"ט
"אהדות ישראל" זו עבודה באופן פרטי -
שני הוא לא שני,
דהגם שלאדם יש ע~בדה פרטית ,מ"מ מרגיש שה
אלא שהוא מאוחד עמו ,והגם שיש לכ"א אופן עבודה שונה ,מ"מ
העבודות הפרטים הם פרטים מהכלל ,והכלל הוא שהם מאוחדים,
בתחתונים ,-
לסיכום יוצא שאת האחדות ממשיך בפרטים -
ן
י
ב
ההפרש
עפכ"ז ניתן לבאר ,בדרך אפשר עכ"פ -
ש"י
ר
שענינו לבאר הפשט שבתורה ,ע"כ מודגש אצלו
לרמב"ן
הענין רש"י "אהבת ישראל"  -מלמטלמ"ע  ,-וע"כ מבאר
ה
שבפרשתנוכללהיעיקר זה מעשה המנורה ,אלא שיש נרות פרטיים
ושונים ,ועבודתנו להעלות הפרטים להכלל  -המנורה ,בדוגמת
כנ"ל שכדי לאהוב זולתו יש לו לצאת מציורו הפרטי.
אה"י
ואילו הרמב"ן שענינו (גם) לבאר הפנמיות שבתורה,
ע"כ מודגש אצלו העבודה הפנימית והפרטיית "אחדות ישראל"
מלמעלמ"ט  ,-וע"כ מבאר שבפרשתנו בעיקר זה הדלקת הנרותהפרטיים והשונים ,ולמקום התחלקות הלזו יש להמשיך את ענין
המנורה שהיא מקשה אחת ,והיינו שמצד אחדות ישראל אין לאדם
להתאחד עם זולתו ,אלא בעבודה הפרטית שלו
לצאת מעצמו
יןכדי
כללי וע"כ יכול להתאחד עם זולתו.
ממשיך הענ ה
*

1

*

ב) אחר כל הנ"ל  -נשאלת השאלה ,לפי' הרמב"ןשמדברבענין
הדלקת הנרות ע"י אהרן הכהן ,איך יתכן שיבאר שעבודתו היתה
באופן דמלמעלמ"ט ,הלא ידוע שאהרון הוא שושבינא דמטרוניתא
שענינו להעלות את בנ"י  -המטרוניתא  -מלמטלמ"ע?

,ובפרט שבליקוט ,מובא זה (שושבינא דמטרוניתא) כראי'

לפי' כש"י].

י

-
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והביאור בהקדים מ"ש בלקו"ת (ריש פ' בהעלותך ל"א)
וז"ל" :אבל בחי' אהרון הוא בהי' אחרת ,שהוא שושבינא
דמטרוניתא בבחי' מלמעלה למטה",
א"כ שוב רואים אנו שהגם שהי' שושבינא דמטרוניתא מ"מ
יתכן גם ענין של מלמעלמ"ט,
בזה
למעלה
ש
י
ת
ו
י
ל
ע
והביאור אפש"ל :באופן
ב'
נש"י
אופנים :א) פועלים בהם שיתעלו,ער'מ בקיום המצות שהם
מלמטלמ"ע ,ב) או שממשיכים בהם ענין נעלה כדי שיתעלו
ועד"מ בלימוד התורה שהיא מלמעלמ"ט ו
בכ"ז,זו גם עבודה של בנ"י
בלימוד התורה שלהם ,ועדיין צ"ב
וע"כ מובן לשיטת הרמב"ן  -הגם שמדבר גבי אהרן שושבינא
דמטרוניתא ,מ"מ מבאר שבזה ישנו האופן גם של מלמעלה למטה.

הח' שאול משה אליטוב
 תות"ל - 770ב .בגליון מג(שמה) העיר הרב י.ג ,בלקו"ש פ' שלח בדברי
רש"י בביאור תיבת הנפילים ,שבפרשת שלח פי' מלאכים ובפ'
בראשית פי' דקאי בבני אדם ,שלכאורה צ"ע שכיון שבפשש"מ
מוכרח בפרשת שלח שהיו נפילים מן השמים (שהרי זוהי ההוספה
שהוסיפו המרגלים שהיו שם "נפילים" ,הוספה עמ"ש לפי"ז
י'בני
ענק) ,וכיון שיש לזה מקום בפשש"מ ,א"כ מפני מה לא פ
רש"י פי' זה בפ' כראשית עכ"פ בפי' הב' ,דהנפילים היו בארץ
היינו נפילים שנפלו מן השמים עכתו"ד.
ולהעיר משיחת ש"פ שלח תשמ"ב (התוועדויות ח"ג מו"ס
כ"ט) בביאור מפני מה לא כתב רש"י במ"פ בראשית השמות
אודותי
מדובר שמחזא
ועזאל אע"פ ששם הוא המקום הראשון והעיקרי שבו
הנפילים  -מ"מ לא הביא זאת רש"י בפירושו ,כי לא זו בלבד
שאין הדבר מוסיף כהכנת הענין ,אלא אדרבה ענין זה הוא
בסתירה לתוכן הענין המדובר שם  -כי שם מדובר בענין ישוב
הארץ "אשר יבואו בני האלקים אל בנות האדם וילדו להם גו'
ךוכמ"ש שם בהתחלת הענין "החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות
ילדו להם  -המעתיק] ,ואילו בשמות הנקלו (שמחזאי ועזאל)
מודגש היפך הענין דישוב העולם (מדבר שממה וארץ גזרה)
הי' זקוק לתרץ
מביא צאת שם (במ"פ
ואילו הי'
שלכתחילה היר'ש"יהענין דישוב הארץ ורקבראש
אח"כ
ייהי' היפך הישוב,
וכיו"ב.
ולכאורה י"ל כן גם
,בנדו"ד מפני
בס"פ בראשית שהנפילים נפלו מן השמים.

מה

לא פירש רש"י

-

ג.

בליויזש חי"ח
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מטות (ב) ע'  363ואילך מבאר כ"ק אדמו"ר

שליט"א כמה פרטים בדיני'ם הקשורים בגיעולי כלי נכרים
והטבלתם לפני שמותרים לשימוש ישראל ובשאלת תרמב"ן מדוע
נצטוו ע"ז רק לאחר מלחמת מדין ללא קודם לזה במלחמת סיחון

ועוג וכו'),
בע'  365מביא את הטעם למנהג אכילת מאכלי חלב ביום א'
דחה"ש (מספר גאולת ישראל) והוא ,שטכיון שבמ"ת נצטוו על
השחיטה ונאסרו כל מאכליהם הבשריים וכליהם הבשריים משום
מ"ת הם לא היו בר זביחא~ ,לכ"ע בשבת ניתנה תורה ולכן
לאפניי
של
כלו לשחוט בו ביום וממילא לא יכלו לאכול שום מאכל
בשרי ,אלא ,היו מוכרחים לאכול מאכלי חלב .וממשיך בשיחה
שמסתבר שמכיון שהתכוננו למ"ת (מיציאתן ממצרים) ,הרי ,הי'
להם כלים נפרדים לבשר וחלב והם לא נאסרו ממאכלי בשר או
הבשר הי' מצן שלא היו בר
בשר בחלב (וא"כ כל האיסור על כלי

זביחה).

ובהערה  ,,," :28אלא שאעפ"כ לא יכלנ לאכול משחיטתם
דלפני מ"ת ,מכיון שאז לא היו ברי זביחא ,אבל להעיר ,דבס'
גאולת ישראל שם משמע ,שהכלים נאסרו מ"בשר נחירה ובהמה
טמאה" ע"כ.
ומש להקשות ,דהרי מצינו בחולין יז ע"א מחלוקת ר"ע
ה עד שנכנסו .
ור"י ,שר"ע סובר שבתחילה הותר להם בשר נחיר
לארץ ,ור' ישמעאל סובר שבשר נחירה לא אישתרי כלל ולהלכה
פסק הרמב"ם בהל' שחיטה פ"ד הי"ז כרי עקיבא וז"ל :כשהיו
ששראל במובר לא נצטוו בשחיטת החולין אלא היו נוחרין או
שוחטין ואוכליו כשאר האומות ,וכו',
וא"ב עפ"ז אינו מובן למה בנ"י היו צריכים לאכול
מאכלי הלב בלבד (לאחו מ"ת) ,בשלמא אם איסור הבלים והבשה
הי' מצד בהמה טמאה או בשכ"ח לכן מובן למה לא וכלו לאכול
שום מאכלי בשר לאחר מ"ת ,אבל אם איסורים מצד בשר
נחירה או לאו בר זביחה הרל ,לא נאסרו בזה אפילה לאחר מ"ת
וא"כ יוצא שהמנהג של מאכלי חלב בחה"ש אינו לפי ההלכה.
וכן מהו החילוק שמביא בשיחה בין לאו בר זביחה שהי'
לפבי מ"ת ובר זביחה שהי' לאח"ז  -כשבנוגע למעשה בפועל הותר
להם בשר נחירה כל משך זמן שהיו במדבר,
דעת
ע"פ
מפרש
אמנם רש"י בפיכויו דברים י"ב כ'
רי
ישמעאל ,אבל להלכה נפסק כר"ע ,וצ"ע,
הרב חיים פרוס
 -באסטון מאסם- .
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ד .בשיחת חגה"ש שאל כ"ל אדמו"ר שליט"א דמכיון שקבלת
תרי"ג מצוות היא על יסוד קבלת מלכותו של הקב"ה  -נמצא
שהעובר על גזירת המלך ,איזו גזירה (מצוה) שתהי' דיכו
כמורד במלכות שענשו מיתה ,א"כ מה מקום לחילוקי דרגות
בענין העונשים ,הלא בכולם צ"ל חיוב מיתה כבמורד במלכות?
' מ-מא),
(הנחה בלה"ק סי
והנה לשון הרמב"ם בהל' מללים (פ"ג ה"ה) הוא" :כל
המורד במלך ישראל יש למלך רשות להרגו אפילו גזר על אחד
משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך כו' חייב מיתה ואם רצה
להרגו יהרג שנאמר כל איש אשר ימרה את פיך ,וכן כל המבזה
את המלך או המחרפו יש למלך רשות להרגו כו'" ,ועי' גם
בסהמ"צ (מ"ע קע"ג) שכתב עד"ז דמותר למלך להרוג כמו שורצה
עיי"ש .ובפיהמ"ש ערכין פ"א כתב הרמב"ם לגבי הדין דהיוצא
ליהרג אינו נערך דוהו רק במיתת בי"ד שהוא ענין שאי
הנרוג תלוי
ברצוננו אלא התורה ממיתה אותו אבל אם הי' ייצא לי
במצוות המלך נעריך ונערך לדברי הכל ,שלפעמים חוזר המלך
מדיברדו עיי"ש ,מפררש בזה דהמיתה במורד במלכות תלוי ברצון
המלך אם רוצה להמיתו ,ואפי' כשכבר יוצא ליהרג יכול המלך
לחזור מדיבורו שלא לענשו.
וכבר הקשו בזה ,מהך דמלך שמחל על כבודו אין כבודו
מחול וכיון שמחוייב מיתה מצד מורד במלכות איך יכול המלך
לוותר ע"ז ,וראה יומא כביב מפני מה נענש שאול מפני שמחל
על כבודו עיי"ש ,וראה מנ"ח מצוה תצ"ז ותורת נביאים למהר"ץ
חיות (דין מלך ישראל כס"ה אולמן ובסי חמדת ישראל מ"ע קע"ג,
ובשוה חמד דברי חכמים סי' מ"ה (ועיי שו"ת חת"מ אהע"ז
ח"א סי' קנ"א
שנסתפק בזה אם מלך יכול למחול על עונש מיתה
במורד במלכות ,ובחמדת ישראל תמה עליו דמפורש כן ברמב"ם,
ועוד דמהקור לזה הוא ממה שנשבע דוד לשמעי בן גירא שלא
ימיתנו ואם אינו יכול למחול איך חל שבועתו הרי זה נשבע
לבטל מצוה עיי"ש) .ועיי גם בפרשת דרכים דרוש י"א שהקשה
דאיך לא הרג דוד לשמעי הרי מלך שמחל על כבודו אין כבודו
מחול ,וכתב דאותם ו' חדשים שברח דוד מאבשלום הי' מתכפר
בשעירה כהדיוט כמבואר בירושלמי פ"ק דר"ה ולא הי' לו דין
מלך ולכן לא הי! בו דין מורד במלכות עיי"ש ,אבל ברמב"ם
כאן מפורש דלא מב"ל כן שהרי הביא ראי' דהמבזה את המלך
יש לו למלך רשות להרגו כשמעי בן גירא ,וראה כשיה חמד שם.
ב) ובסי תורת המלך (הל' מלכים שם) תירץ דבכל חייבי

-

קרח ה'תשמ"ו -

ט

במורד במלכות אין

מיתות חל דין מיתה על הרוצח עצמו ,אבל
הכוונה רחל עונש מיתה על '"ורד גופא דרובץ על גופו עונש
מיתה ,דאינו כן דבאמת על המורד לופא לא חל עונש מות ,ורק
על המלך לעונשו בכל עונש שירצה ובכלל זה חידשה תורה דיש
לו רשות גם לעונש מיתה במורדו בו ,ולפי"ז מובן למה יכול
המלך למחול ע"ז כיון דעל המורד לא חל חיוב מיתה ותלוי
מעיקרא ברצון המלך ,ומביא גם מיד רמ"ה סנהדרין מח"ב (בד"ה
תנו רבנן) שכתב ג"כ דבי"ד אינן מצווין לחייב מיתה למי
שמורד במלכות אלא המלך רשאי להורגו ולכן לא תנינן להג
(למורד במלכות) בהדי חייבי מיתו עיי"ש ,ומבאר ג"כ דדין
שים אלא גדר מצד כבוד המלך דזהו
המיתה במורד אינו גדר עונ
כבוד המלך דיכול להמיתו מפגו כבודח ,ובשו"ת חת"מ הנ"ל
נסתפק אם במיתת מורד במלכות אמרינן קלב"מ כגון ששיבר כלים
בעת מרייתו דבכל חייבי מיתות אמרינן קלב"מ ופטור על הכלים,
הנ"ל דאי"ז בגדר עונש אלא מצד כבוד המלך לא
עיי"ש ,דל
פיקלב"מ ,עכתו"ד ,ועיי גם בבית האוצר להגרי"(
אמרינן בזה
כלל פ"ז בזה ,ובס' דבר משה סנהדרין אות שכ"ב.
והנה בשלמא אי נימא דמורד במלכות חל עליו ע"י המרידה
חיוב מיתה (ע"ד בכל עונשים) מובן "שאלה בהשיחה דבכל עשה
ול"ת היי צריך להיות דקל עליו חיוב מיתה מצד מרידה ,אבל
הנ"ל דבעצם לא חל עליו עונש מיתה מצד המרידה ,ורק
לפי
המלך אם ירצה יכול גם להמיתו משום כבודו של מלך כנ"ל ,לא
העונשים שמצינו בתרי"ג מצוות ,כי הכא אמרה
קשה
מחילהקי
שעונשו בזה יהי' רק כך וכך
י סוגי העבירות ,ואיןכא
התורה
פ
ל
_
ד
ר
ו
מ
במלכות דלא חל עליו
ביוב מיתה מעיקרא כלל ,כמו בכל
עונש מיתה כנ"ל.
ג) אבל ממ"ש הרמב"ם" :או שלא יצא מביתו ויצא חייב
מיתה משמע שלא כדבריו ,היינו דע"י המרידה גופא חל עליו
ש להקשות על דבריו מהך דסנהדרין מט,א
חיוב מיתה .ועוד י
אתיוה ליואבדייני' אמר לי' מאי טעמא קטלתי' לאבנר אמר להו
גואל הדם דעשאל הואי כו' מאי טעמא קטלתי' לעמשא אמר להו
לי את
מורד כמלכות הוה דכעיב ויאמר המלך לעמשא
עמשאיהודא שלשת ימים וגו' וילך עמשא להזעיק אתהיזהעו"
דא ויותר
איש
רגו' אמר לי' עמשא אכין ורקין דורש וגו' עיי"ש ,והנה
י
א
נימא דמצד עצם המרידה אין עליו חיוב מיתה ,אלא דהמלך אם
רצה יכול להמיתו מפני כבודו א"כ קשה דאפילו לפי דעתו של
חאבדעמשא מורד במלכות הי' לא הי' רשאי להמית את עמשא,
לברגו אין עליו דין מיתה
כיון דכ"ז שאינו יודע דרצון המלך
כלל ומה הי' התנצלותו שהרגו משום מורד במלכות? ועי' בשו"ת
שואל ומשיב מהדורא רביעאה סי' מ"ב ,ומוכח מזה דבעצם חל
עליו חיוב מיתה מנד בעת המרידה ,וראה גם לקו"ש ח"ד ע'

י

-

קרח היתשמ"ו -

 1050ובהערה  12דכל המורד במלך ישראל יש למלך השות להרגו
כי העונש הוא לפי ערך הפגם (תניא פכ"ד) והמלוכה (ומרידה
בה)  -נוגעת בכל מציאותו עד לעצם חיותו עיי"ש ,משמע דוהו
עונש שחל עליו בעת המרידה.
ועיי סנהדרין לו,א ,דדיני נפשות מתחילין מן הצד ומביא
לזה ראי' מהא דנבל דכתיב "ויאמר דוד לאנשיו חגרו איש חרבו
ויחגרו איש חרבו ויחגור גם דוד את חרבו" דקא ,על הסנהדרין
ודוד הי' האחרון דמתחילין מן הצד עיי"ש ,והקשו בתוס' שם
(בד"ה רבה)וכן במגילה יד,ב ד"ה מורד ושבת נו,א ד"ה שהי',
דבמגילה (שם) מבואר דמורד במלכות לא בעי למידייניה ,ותורצו
דבאמת בעי סנהדרין לקבל עדות ולידע אם הוא מורד במלכות
אלא דשאני מורד דגומרין בו ביום לחובה עיי"ש ,א"כ לדעת
ריך בי"ד דוקא ג"כ קשה כנ"ל מהתנצלות דיואב שהרג
התוס' דצ
לעמשא מצד שהי' מורד במלכות ,דסו"ס לא הי' עדיין גמר דין
בי"ד דמחוייב מיתה ,וא"כ יש חיוב מיתה על ההורגו ,כמבואר
במכות היא ל עדים זוממין דאם לא הי' גמר דין עדיין
גבימיתה דבעידבא דמסהדי לאו בר קטלא הוא עיי"ש
חייבים העדים
ויל"ע .ועי' גם בטורי אבן מגילה שם שהקשה כעלת על שיטת
התוס' מהך וזנתישם
) דמהו הלימרד זכות דרבי על דוד שהרג
לאוריי הלא כיון דלא הי' פסק דין בי"ד לאו בר קסלא הוא

עיי"ש.

ד) ולכן האריך שם הטורי אבן לבאר דמורד במלכות אי"צ
סנהדרין דמיך שמרד במלך גמר עונש מיתה עליו ואי"צ דבר אחר,
ורק במקום דאינו ברור אם יש עליו דיך מלך כבהך דנבל דעדיין
י ואעפ"י שנמשח כבר למלך ע"י נביא ,מ"מ אפ"ל דלא
שאולח
נמשח למלך אלא לאחר מיתת שאול ולא בעודו חי וכשדנו על דוד
שהוא מלר איגלאי מילתא למפרע דמשעה שמרד בר קטלא הוא עיי"ש
בארוכה ,וכן כתב גם בחי' הר"ן סנהדרין לו,א והמאירי בשבת
שם כתב וז"ל :אעפ"י שדיני המלכות דינים קבועים הם ויש לה
רשות להררג בהיתר ממה שאין יד הסנהדרין
להדדג כמו
שיתבאר במקומו ,מ"מ כל שבא להרוג מצד שלל
טיונקמתו
כבודו
י
ו
א
ר
לו לדונו בסנהדרין עד שלא יאמרו שיהיו כעס או קנאה מביאין
אותו לכך ומ"מ אם עשה אינו נעטש עיי"ש .ה מבואר דדעת
רימיד בעת מרידתו
הר"ן והטורי אבן דמורד במלכות מחוייב מיתה
ואי"צ אפי' סנהדרין (רק במקום דיש ספק אם הוא מלך צריך
הסנהדרין לקבוע בזה) וכן המאירי מב"ל דמעיקר הדין אי"צ
י
ע
כ
לסנהדרין ,וכן משמע בדעת הרמכ"ם דלא הזכיר כאן כלל ד
סנהדרין אלא דתלוי בהמלך עצמו ,וע 4כשו"ת נוב"י מהדו"ח
יו"ד סי' ע"ד מה שהאריךבזה דאם צריך בי"ד או לא תלוי
בפלוגתת ר' יוחנן ור"ל והרמב"ם פסק דאי"צ בי"ד ואכ"מ.

-

קרח ה'תשמ"ו -

יא

ולפי"ז י"ל דהא דכתב הרמב"ם דהמיתה ת
לויקטילא מיד,
י"ל הפי' דבאמת חל חיוב מיתה מים והוא גברא
אלא דככחו של המלך לוותר על חיובו ושלא להוציא את העונש
בפועל דיכול לחוננו שלא להענישו ,ואף דמלך שמחל על כבודו
אין כבודו מחול י"ל דכבודו מתקיים בזה לחוד שהוא רשאי
להורגו ושהוא מחוייב מיתה ,דאחר שהוא מחוייב מיתה אם באים
לפניו בתחינה והמורד בעצמו נכנע לפניו ומבקש רחמים שוב
ברצון המלך

אי"כ פגיעה

בכבודו של מלך ,וראה

בשו"ת חמדת צבי ח"ב סי'

ל' שכ"כ .ועפי"ז מובן ג"כ מ"ש הרמב"ם ד"חייב מיתה" ולאידך
רצון המלך ,דעפ"י הנ" 5מובן דבאמת
גימא כתב דהכל
תלוי
מצד המרידה אלא דהמלך יכול לוותר על העונש
מחוייב מיתה מיד
שהוא מחוייב בו.
כ"ז שפיר מובן השאלה שבהשיחה הנ"ל דבכאו"א
ולפי
מצוות כשעוברים בהם ח"ו צריך להיות חיוב מיתה מצד
מתרי"ג
המרידה .ולמה בפועל אינו כן,
ה) אבל לכאורה י"ל דלשון הרמב"ם הוא "אפילו גזר על
אחד משאר העם שילך למקום פלוני" היינו דמרידה שייך באופן
שרק לאיש מסויים הי' ציווי פרטי לילך וכו' אבל אם הי'
ליו לא מצד רצון מפורש של
ציווי כללי לכל העם ועבר אהד ע
במלכות רק משום שלא התגבר על יצרו ,אי"ז בגדר מורד
פגיעה
במלכות ,וע"ד שכתב הרמב"ם הל' מלכים פ"ד ה"א "שיש לו
שיגנוב המכס ילקח ממונו או יהרג כו'",
לגזור שכל
בזה מדי
אי"ז בגדר מרידה.במלכות כיון שהוא ציווי לכל
מבואר
העם וכוי ועד"ז אפ"ל לגבי תרי"גמצוות,ועי' רמב"ם הל'
רוצח פ"ד ה"י.

הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
 ר"מ בישיבה -מפרש הטעם שלא שלח משה
ה .בנוגע להשאלה מדוע אין
רש"י
ואנ"ש  -מאריסטאן) שאודותו
משבט לוי (עיין הערות התמימים
דיבר כ"ק אד"ש בהתוועדות בפרשת שלח -
אולי הי' אפשר לתרץ בעוד שני אופנים:
אומר בד"ה אך את מטה לוי לא תפקד (במדבר ,א,
א) רש"י
שעתידה לעמוד גזירה על כל הנמנין
מט)... :ד"א צפה
מ"
י'
שב
מבן כ' שנה ומעלההק
ותו במדבר אמר אל יהיו אלו בכלל לפי

יב

-

קרח ה'תשמ"ו -

שלא טעו בעגל ,עכ"ל,
שהם שלי
הרי שהקב"ה לא רצה ששבט לוי יהיו בכלל

מרגלים,

גזירת

ומאותו טעם ,לא שלח משה שליח משבט לוי ,שלא ליחן

איזה אפשרות ,על ידי זה ,ששבט לוי הי' בגזירת המרגלים.
ב) רש"י אומר בד"ה שנים עשר אנשים איש אחד לשבט
(דברים א,כג) :מגיד שלא הי' שבט לוי עמהם ,עכ"ל.

ועיין בשפתי חכמים שם ,וז"ל:
כתב הרא"ם ויש להתמוה דבלאו קרא דשנים עשר תיפוק מפרש
שלח לך שמונה בפירוש כל נשיאי השבטים ושבט לוי לא הי'
בתוכם וצריך עיון ונראה דהכא מרבה קרא דאפילו בעצה לא
היו עמהן והשתא אתי שפיר דלא נקיט רש"י שלא הלכו ןלמהן
משום דזה כתיב לעיל בפרשת שלח לך עכ"ל.
ואללי אפשר להוסיף שכזה אתי שפיר גם מה שרש"י אומר:
שלא הי,
 ,משבט לוי עמהם (דהיינו איש אחד משבט לוו) אלא:
שלא הי' שבט לוי עמהם (דהיינו כל השבט),
שכאן המדובר אודות העצה לשלוח המרגלים ולא אודות

---עצם השליחותן.
והנה רש"י אומר בתחילת פרשת
שלח.בד"ה שלח לר... :לפי
שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשתם לפנינו
והרי שבט לוי לא באו ,ולא היו בעצה זו ,כנ"ל,
ואם כן מובן בפשטות למה לא שלח משה שליח משבט
לוי,
ששבט
ומהו
הטעם
לא
ה
צ
ע
ב
ע
י
ה
ן
י
א
זו,
צריך לפרש להבן חמש לוי
רש"י
למקרא,

שמובן בפשטות ,נמו שלא טעו בעגל ,מפני שהיו
בדרגה נעלה יותר מכל ישראל ,כן לא טעו בעניך זה

והאמינו

בה' במה שאמר שהנא ארץ טובה,

הרב וו .ראזענבלום

 -ברוקלין נ.י- .

-

יג

קרח ה'תשמ"ו -

ו .בגליון דפ' שלח שאל הרב ליק ,למה במנין המצוות שבתפלת
הלכות שביתת יו"ט מונה הרמב"ם העשהול"ת דחג השבועות ור"ה
לפני חג הסוכות ,ובפרק א' ה"א מונה חג הסוכות לפני חג
השבועות וראש השנה.
ואם נאמר שכתב בהלכה א' דוקא כסדר זה מפני שרצה לנקוט
קודם את היו"ט שהן ב' ימים (א' בתחלה וא' בסוף) ,א"כ למה
לא סידר את מנין המצוות כך  -עךכ מקושיותיו,
וי"ל בזה דבמנין המצוות נקט כסדר הקרא ובתורה כתוב
העשה ולא תעשה דחג השבועות וראש השנה לפני חג הסוכות,משא"כ
בהלכה א' כותב "בלשון ברורה" ורצה שיהי' באופן מסודר ולכן
התתיל בהיו"ט שהן ב' ימים (א' בתחלה וא' בסוף) וכנ"ל.
ויש להביא דוגמא לזה מהלכות מתנות עניים דבמביג
המצוות מונה קודם "לעזוב עוללות הכרם ,שלא יעולל הכרם"
ואח"כ "לעזוב פרט הכרם ,שלא ילקט פרט הכרם" ובפרק א'
ה"ה דהל' מתנות עניים כתב הרמב"ם "וכן בפרט שנפרט מן
הענבים בשעת בצירה וכן בעוללות" רמזכיר פרט לפני עוללות,
ועוד דמיך לאח"ז (באותו ההלכה) כתב "שנאמר וכרמך לא
תעולל ופרט כרמך לא תלקט" הרי רואים דבמנין המצוות נקט
כמדר הקרא משא"כ כההלכה ,ועיין בהרדב"ז שם דמבאר הטעם
דהקדים התנא (פ"ז דפאה) הפרט אע"פ שהוא מאוחר
בכתוב לפי
שהוא קודם בזכו בשעת הבצירה ורבינו תפת סדר התנא.

הח' מנחם מענדל סופרין
 תות"ל - 770פ שו טו ש ל מ ק ר א

ז .ברש"י ד"ה ודתך ואבירם (תחילת הפרשה) ... :והלבישן
טליתות שכולן תכלת באו ועמדו לפני משה וכו'.
נסמכה
והנה מצינו ברש כמה פעמים שמפרש למה
וכוי,
"ילמה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים,
כמו בתחילת פרשת שלח,
ה' אלקיכם (טו,מא):
בד"ה
שלח
פרשת
וכך על דרך זה בסוף
מקושש לפרשת עבודת אני
כוכבים וכו' ,וכן
למה נסמכה פרשת
בכמה מקומות.

לפי זה ,צריכים ביאור

למה לא פורש

רש"י

שפרשת קרח

יד

-

קרח היתשמ"ו -

נסמכה לפרשת ציצית (שבסוף פרשת שלח) מפני "שהלבישן טליתות
שכולן תכלת וכו'" כנ"ל.
וכמו שכתב הבעל הטורים וז"ל:
סמך מחלוקת קרח לפרשת ציצית שעל ענין ציצית חלק על
משה.

*

ענן

*

*

ב) ברש"י בד"ה וירא כבוד ה' (טז,יט) :בא בעמוד
עכ"ל,

והנה ענין דומה לזה ~זכר בפרשת שלח (ידיי):

..,וכבוד

ה' נראה באהל וגו'.
ועיין שם ברש"י ד"ה וכבוד ה' שפירש :הענן ירד
שם ,עכ"ל.
זה .והנה עיין בגליון מג(שמה) ששאלתי כמה שאלות על רש"י
שם .וגם על רש"י שבפרשתינו יש לשאול כל השאלות ששאלתי
רק בנוגע להשאלה הראשונה ששאלתי שם צריכים לשנות
השאלה קצת ,והיינו:
רש"י בא לכאורה לפרש מהו כבוד ה' והוי לי' לפרש
כקיצורן עמוד הענן ,ולמה מוסיף תיבת :כא הלא כתיב
בפירוש בפסוק,., :וירא כבוד ה' אל כל העדה.
ובנוגע להשאלה השני' ששאל שם יש להוסיף,
מהתישכבר פירש בפרשת שלח.
למה צדיך רש"י לפרש עוד פעם
ובנוגע להשאלה הרביעי שאלתי שם יש להוסיף,
שגם מפרשתינו יש סתירה למה שרש"י אמר שכבוד ה' זה
הענן.
ההוא ממהולתיב (יזיז).,. :והנה כמהו הענן וירא כבוד
ה'.
מפסוק
שגם
 --עניניםזה משמע שהענן וכבוד ה' הם שני
נפרדים,
והנה

נוסף לכל זה ,כשמדמים שני הד"ה שברש"י יש

כמה שינויים.

א) בפרשת שלח אמר:

בעמור ענן.

הענר ירד

שם ,ובפרשתינו :בא

-

קרח ה'תשמ"ו -

טו

ענו ירד שם' ובפרשתינו :בא
בעמודב~נן.
ג) בפרשת שלח מעתיק רש"י רק תיבות וכבוד ה' מהפסוק,
לולא תיבת נראה).
גם תיבת :וירא מן הפסוק*,
ובפרשתינו מעתיק רש"י

ג) רש"י ר"ה לכם מתנה נתנים (יחיו) :יכול לעבודתכם
של הדיוט תלמוד לומר לה' וכו' ,עכ"ל.

וצריך להבין:

בפרשת במדבר כתיב (ג,ט) :ונתת את הלוים לאהרן
ולבניו נתונים נתונים המה לו מאת בני ישראל,
ולמה לא פירש רש"י שם יכול לעבודתו של הדיוט וכו'

וכמו בפרשתישו**.

*

*

*

ד) בפירוש המלבי"ס על התורה יש כמה שאלות
בפשטות הכתובים שבפרשתינו ,כדלהלן וצריכים ביאור

למה אין רש"י מפרש על זה כלום.
א) בפסוק "זיו) כתיב:
עדתן..

,,.קחו לכם מחתות קרח וכל

ואם כן למה נאמר עוד פעם בפסוק

מחתו וגו'.

(טז,יז) :וקחו איש

ודוקא כאן נאמר חמשים ומאתים מחתות ושגם אהרן יקח

מחתה.
ב)
אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה ...החל הנגף.
ובפסוק שאחר שה (יב) כתיב :ויקח אהרן כאשר דבר
משה וירץ אל תרך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת

בפסוק (יז",א) כתיב.., :קח את המחתה ותן עלי'

וגוי.

ולכאורה לא עשה אהרן כאשר דיבר משה ,שמשה אמר לו
שישים הקטרת מיד ,והוא לא נתן עד שרץ אל תוך הקהל.
משה אמר החל הנגף( ,בפסוק יא) .ואם כן איך אמר
הפסוק (יב) שאחר שרץ אהרן אל תוך הקהל החל הנגף ,שמשמע
שלא החל עד עתה,
------------

 )1עד"ז שאל גם הרב אליהו דהאן.
ראה בלקו"ש חי"ג ע! 5ב ס"ז והערה  22הביאור בזה,

המערכת

 -קרח ה'תשמ"ו -

טז

כתיב

ג) בפסוק (יג) כתיב.,. :ותעצר המגפה ,ואם כן למה
עוד פעם בפסוק (טז) והמגפה נעצרה.

הרב וו .ראזענבלום
 ברוקלין נ.י- .ח .בד"ה בן יצהר בן קהת בן לו (טז,א)
כ"
זש
מפרשיר
רישמו על
םיעל עצמו שלא
"ולא הזכיר בן יעקב שביקש רחמי
מחלוקותם שנא' ובקהלם אל תחד כבודי ,והיכן נזכר שמו על קרח
בהתיחמם על הדוכן בדברי הימים שנא' בן אביאסף בן קמח בן
יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל",
כאן אין רש"י מסתפק בהסבירו שיעקב ביקש רחמים שלא
יזכר שמו במחלוקת אלא ממשיך יכותב "והיכן נזכר וגו'"
כי בזה מסביר למה העובדה ששמו של יעקב לא מוזכר הרי
באך שאלה,שהרי כרגיל מיחסים רק עד השבט? ולזאת כותב
י
"
ש
ר
שבדברי הימים בהתייחסות על הדוכן מביא שמו של יעקב א"כ גם
כאן הי' צריך להביאו (כך מוסבר במפרשי רש"י).
וצ"ל אם כרגיל מסתפקים ליחם רק עד השבט א"כ איך מה

שלא הוזכר שמו של יעקב היא שאלה בפשש"מ הרי זה רגיל
ומה שצ"ל הוא למה דוקא בהתייחסם לדוכן מביא גם שמו של
יעקב? וכמו שהקשו הרא"ם והמשכיל לדוד,
ומה שתירץ הרא"ם בהביאו את הגמרא של פחס חלק שהי' צר
צריך להביא שמו של יעקב "כדו להודיע שעקב עצמו לגהינם"
כמו שדורש שם על כל שמות שבפסוק זה.
קשה בפשוטו של מקרא לפרש כך כי א) דרשה בשמות אינו
ע"פ פשש"מ ,ב) רש"י בכלל אינו מביא כלל את הדרשה שבפרק
חלק.
*

*

*

ב) בד"ה "והקריב (טז,ה) פירש רש"י "אותם אליו
לשמושיה ומדרשו
והתרגום מוכיח כן ויקרב לקדמוהי יקרב
בעולמו יכולים אתם להפך
בקר א"ל משה גבולות חלק הקב"ה
בקר לערב כן תוכלו לבטל את זו שנאמר וי
הי' ערב ויהי
בקר ויבדל כך ויבדל אהרן להקדשיו וגוי".
כאן (ומדרשו
א) וצ"ל לכאורה סוף פירושו של
בקר וכו'" אין לו שייכות לד"ה זה (שברוש"ימבאר את מי יקריב
יקהיב) אלא לד"ת "בקר ויודע וגו'" ששם פי' עתה עת שכרות
היא לנו ולא נכון להראות לפניו והוא מתכוון לדחותם שמא
יחזרו בהם ,והי' רש"י צריך לכתוב כאן את מדרשו?

-

יז

קרח ה'תשמ"ו -

ב) צ"ל למה רשפי צריך להביא את ב' הפירושים?
*

*

*

ג) עה"פ "ותנו בהן אש גו' רב לכם בני לוי"
מעתיק רש"י את התיבות "רב לכם בני לוי" ומפרש" :דבר גדול
לכם ולא טפשים היו וכו'" ואתר כר מעתיק עוד הפעם
אמרתי
ת "רב לכם" ומפרש "דבר גדול נטלתם בעצמכם לחלוק על
תיבו
הקב"ה".
(טז,ז)

נצריך להבין:

א) למה רש"י חילק את זה לבי ד"ה ולא פירש את זה
באותו ד"ה בכותבו ד"א או כיו"בד
ב) למה בכלל צריר לפרש כב' האיפנים?
ג) בד"ה הא' מעתיק תיבות "בני לוי" משאךכ בד"ה הב'?
*

*

*

ד) עה"פ וישלח משה לקרא לדתן גוי לא נעלה (טז,יב)
מעתיק רש"י תיבות וישלח משה וגו' ומפרש" :מכאן שאין מחזיקין
במחלוקת שהי' מחזר אחריהם להשלימם בדברי שלום",
וצריך להבין:
א) מה קשה בפשוטו של מקרא שרש"י צריך להתעכב ע"ז?
ב) לכאורה רש"י בא להודיע מדה טובה שלומדים מסיפור
זה ואין זה שייך לספרו (בבלוי) שהוא פירוש בפשש"מ?
גם צ"ל מה שפירש בד"ה "לא נעלה פיהם הכשילם שאין
הם אלא ידידה".
ולא
למה
כתוב
"נלך"
אם רצונו של רש"י לפרש
"נעלה"
צריך לפרש
דבר הרחוק לכאורה לפי' הפשוש ולא פי'
למה

הי'

עזרא שאוהל מועד הי'

כמו האבן
שמביא גם ראי' מ"העלו מסביב"?
*

*

בתור המחנה במקום גבוה כמו
*

קרח אתה וכל עדתר היו לפני

ה) בפסוק "ויאמר משה אל
ה' אתה והם ואהרן מחר" (טז,טז),
א) צ"ל בפשוטו של מקרא מהו כפל הלשון ?אתה והם" אחר

שכבר כתב "אפה וכל עדתך"?
ב) גם צ"ל מה שרש"י פי'
כאן בפשוטו של מקרא?

בד"ה "והם :עדתך" מה מוסיף

יח

-

קרח ה'תשמ"ו -

ו) בד"ה "והקרבתם וגו' איש מחתתו" פירש רש"י(:טז,יז
"החמישים ומאתים איש שבכם",
פי' הרא"ם "ולא חמישים ומאתים אחרים חוץ מהנזנרים
שמובן מ"חמשים ומאתים בלא ה"א",
לעיל כפי
וצריך להבין:
א) למה נחשוב לפי פשוטו שמדברים על אחרים עד שצריר
רש"י להתעכב על זה?
ב) אם זהו הקושי של רש"י לא הי' צביך להעתיק אלא
תיבות "חמישים ומאתים"?
הרב אליהו דהאן
אברך מהבולל

 ברוקלין נ.י- .ט ,בפרשתינו (טז,א) בד"ה ויקח קרח (הב') פרש" וז"ל
םיכמו שנא,
. ..ד"א ויקח קרח משך ראשי סנהדראות שבהם בדברי
קח את אהרן קחו עמכם דברים ,ע"כ.

וצריך להבין:
באנשים
ה
ח
י
ק
לשון
הרבה
כתוב
ם
י
מ
ע
פ
א) ה יש
ורש"י
רילקיחה בדברים ולא מביא שום ראי'.
מסביר שפי'
ב) למה צריך ב' ראיות.
ג) הרי יש כמה פסוקים לפני קח את אהרן שפי' לקיחה
בדברים (ראה להלן).
ד) למת רש"י חוזר ד"א ויקח קרח הרי כל הפי' הוא
על ה"ה זה,
הנה להלן רשימת פרש"י על לקיחה ברברים בתורה
שמצאתי עד עתה:
א) בראשית ב,טו ד"ה ויקח" :לקחו ביברים נאים ופתהו

ליכנס".

ב) בראשית טז,ג ד"ה ותקח שרי :לקחתה בדברים
אשרך שזכית לידבק בגוף קדוש כזה,
ג) שמות ידיו ואת עמו לקח עמו :משכם בדברים לקינו
ן
ונטלו...

ד) ויקרא חיב קח את אהרן :קחהו בדברנם ומשכהו.

-

יט

קרח ה'תשמ"ו -

ה) במדבר חיו קח את הלוים :קחם בדברים אשריכם
שתזכו להיות שמשים למקום,
ו) במדבר יא,טז ולקחת אותם :קחם בדברים אשריכם
שנתמניתם פרנסים על בניו של מקום.

ז) במדבר טז,א ויקח קרח.., :משך ראשי סנהדראות

שבהם בדברים,

,.

ח) במדבר כ,כה קח את אהרן :בדברי נחומים אמר לו
אשרך שתראה כתרך נתון לבנך מה שאין אני זכאי לכך.
ט) במדבר כז,יח קח לך :קחנו בדברים אשרך שזכית
להנהיג בניר של מקום.
י) במדבר כז,ככ ויקח את יהושע :לקחו בדברים והודיעו
ישראל לעולם הבא,
על מתן שכר פרנסי
יא) דברימא,טו ואקח את ראשי שבטיכם :משכתים בדברים
אשריכם על מי באתם להתמנות.
הלשונות
בכל הפירושים האלו יש הרבה לדייק בשי
נויוייקח בשייכות
אבל יש שאלה כללית הרי יש שמה פסוקים שכתוב
לאנשים ורש"י לא עומד על זה והטעם בפשטות כיון שכבר הסביר
את זה פעם אחת א"כ למה צריך כל פעמים האלו המוזכרים לעיל
לפרש* .
*

*

*

ב) בלקו"ש פ' שלח ש,ז .מבואר לשון המרגלים ושם ראינו
,.,שנפלו מן השמים להדגיש
הנפילים
את הנפילים
בןניהשמים לא ויפערזשו"ריכביכול כלפי מעלה אמרו עיי"ש
שאפי' עונש מ
באריכות.
על יסוד זה וצו המערכת לתרץ שאלתי (כפי הבנתי)
על פרש"י (יד,טז) מבלתי יכולת וגו' "לפישיושביהארץ חזקים
וגיבורים ואינו דומה פרעה לשלושים ואחד מלכים זאת יאמרו
על יושבי הארץ הזאת ,ע"כ דלכאורה למה מצרים יאמרו יותר
זאת מהסברא שישראל חטאו ,הרי הם ראו ניסים ומופתים
סברא
מאת ה' שהוא למעלה מגדר הטבע ומה חשוב פרעה או ל"א מלכים,
לפניו זה אותו דבר.
------------

*) בהשקפה ראשונה נראה שהשי כאן מכל המקומות שמביא כי
נוילקח וכיו"כ ,אבל כאן לא נאמר
בכל שאר המקומות מפורש את מי
את מי לקח ,איזה אנשים לקח וכו' .ועדיין יל"ע
מה מרויח מהראיות ,וצ"ע.

המערכת

ב

 -קרה ה'תשמ"ו -

דלא קשיא דמצרים ידעו כוחות מעל טבעיים של הנפילים
ולכן יאמרו מבלתי יכולת וגו',
הלשון ברש"י הוא ואינו דומה
אבל עוד י
ש.לתייק הרי
מלכים

פרעה לל"א

אפשר ~מר שרשויי אומר ב' דברים ,א) לפי שהם חזקים
או
ליהכוונה על הנפילים ,ועוד יותר ב) ואינו דומה פרעה
וגבורים,
לל"א מלכים ודוחק.
הרב שלמה הכהן טוויל
אברך מהכולל

 ברוקלין נ,י- . .עה"פ (טז,כז) "ויעלו מעל משכן קרח דתן ואבירם גו'
י
יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם" ,מעתיק
רש"י
תיבות "ובשיהם ובניהם וטפם" ומפרש" :בא וראה כמה קשה
המחלוקת שהרי ב"ד של מטה אין עונשין
י
ת
אלא עאףד שיביא ש
שדים".
אבדו
שערות וב"ד של מעלה עד כ' שנה וכאן
יונקי
בצריך להבין:
 )1מה קשה כאן בפשש"מ בתיבות אלו שרש"י צריך להתעכב
ע"ז?
ת
ב
י
ת
המשכיל לדוד פי' שהקוש בפשוטו הוא
"טפם"
"ובניהם"י ולכך פי' רש"י שנכתב ללמד
כי כבר לכללו בתיבת
קושי המחלוקת.
אבל לפי פשוטו של מקרא לכאורה אין תיבת "טפם"
אפ"ל שבניהם קאי על הגדולים וטפם על הקטנים
מיותרת כי
בכמה מקומות וכמו שפירש האבן עזרא?
כפשוטו
הוא ממדרש במד"ר (יחיה)
מקורו
ל
ש
לכאורה
)
2
ג ושם איתא:רש"י
"א"ר ברכיה כמה קשה המחלוקת
וגם בתנחומא
שב"ד של מעלה אין קונסיו אלא מבן עשרים ומעלה וב"ד של
מטה מבן י"ג ובמחלוקתו של קרח תינוקות בן יומו כו' דכתיב
ו"נשיהם ובניהם וטפם" ,וירדו הם וכל אשר להם".
לכאורה מפסוק שעלי' קאי רש"י אינו מוכרח לפרש כמו
המדרש שהטף גם אבדכי כאן מודגש רק שביציאתם "לחרף
טפם וכאן אינו מדבר כלל אודות עונשם
ולגדף" השתתפו גם
כקושית המשכיל לדוד? ואת"ל שהכרחו לקרש כן הוא מפסוק
"וירדו הם וכל אשר להם" כמובא במדרש שם ,הי' צריך רש"י
להביא דרשה זו שם (טז,לג )?

-

קרח היתשמ"ו -

כא

ועוד יש לדייק כמה שינויים בין המדרש ופירש"י:
רש"י כותב "בא וראה" ,רש"י מזכיר קודם ב"ר של מטה ואחר
כך ב"ד של מעלה שזה היפך הסדר במדרש ,רש"י כותב "עונשן"
והמדרש כותב "קונסין" ,רש"י כותב "עד שיביא שתי שערות"
ובמדרש "מבן י"ג" ,רש"י כותב אבדו ובמדרש מפרט "נשרפו
ונבלעו בשאול תחתית" ,ורש"י כותב "יונקי שדים" ובמדרש

"תינוקות בני יומן".
תיבת "וטפם" וא"כ למה
 )3לכאורה
ו"ני
"ש
תר
שיהם ובניהם"?
העתיק גס תיבו
רק מפרש את

הח' משה ש .נאטיק
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יא .על הפסוק ( -יח,יט) "כל תרומת הקדשים אשר ירימו
בני ישראל לה' נתתי לך ולכניך ולבנתיך אתך לחק  -עולם
ברית מלח עולם היא לפני ה' לך ולזרעך אתך"  -כתב
יי
ש"
"ברית מלח עולם .כרת ב
ם
רי
רית עם אהרן בדבר הבריא ומתק
ומבריא את אחרים :ברית מלח .כברית הכרותה למלח שאינו
מסריח לעולם".
ולכאורה צ"ע:
ק
י
ת
ע
מ
מדוע בד"ה הראשון
רש"י" :ברית מלח עולם"
ואינו מפרש בפירושו דבר הקשור עם המילה "עולם" אלא ~-ק
שהברית היתה בדבר הבריא ומתקיים ומבריא אחרים כמלח,
ואילו בד"ה בשני מעתיק מעתיק רש"י :יצרית מלח" ואינו
מעתיק את המילה "עולם" אע"פ שבפירושו מסביר את מעלת
הכלח שאינו מסריח לעולם( ,והמילה "עולם שבפסוק הכרחית
לפירושו של רש"י דאל"כ קשה מדוע כתב הפסוק "ברית מלח
עולם" לאחר שבאותו פסוק כבר כתב "לחק-עולם" ,וא"כ מדוע

אין רש"י מעתיקה?)
ועוד צ"ע :מזה שרש"י מפרש את הכתוב "ברית מלח עולם"
הרי הבן חמש למקרא לא ידע זאת קודם פירושו וא"כ צ"ל מדוע
קודם בפסוק ח' כתב רש"י" :אף כאן לפי שבא קרח וערער כנגד
אהרן על הכהונה בא הכתוב ונתן לו כ"ד מתנות כהונה בברית
מלח עולם  -והרי בן חמש למקרא עדיין אינו יודע משמעות
"ברית מלח עולם"? (ואף שרש"י כתב שם "ברית מלח עולם"

כב

 -קרח היתשמ"ו -

מאחר והגמ' בחולין (קלג ):אומרת שכ"ד מתנות כהונה אף הם
נתנו בברית מלח  -מ"מ הבן חמש למקרא אינו יודע מה פירוש
ר לכתוב "בברית עולם") ,
"ברית מלח" ורש"י הי' צרי
הח' שמואל קראוס
 -תות"ל כפ"ח -

יב .בגליון דפי מ(%שמה) הביא ב.צ.ק .הדעת זקנים לבעל
ף למטה מנשה לפי שהוציא דבה ולכך
התוספות ד"כאן שקל ייס
הוזכר כאן על מטה מנשה שהי' ממוציאי הדבת ולא על מטה א
אפרים שלא הוציא ובכל המקומות הוא נזכר על מטהאני,נף'ע"כ.
והקשה דבפ' מסעי (לד,כג) הוזכר על מטה מנשה וא"כ מה
זה שכתב כאן דבכל המקומות נזכר על מטה אפרים ,ע"כ,
ונדאה לומר דכוונתו הוא דבכל המקומות נזכר ג"כ על
ף למטה בני מנשה
מטה מנשה יבפ' מסעי שם כתוב "לבני ייס
נשיא חניאל בן אפד ולמטה בני אפרים נשיא קמואל בן שפטן"
הרי קאי "לבני יוסף" על אפרים ג"כ משא"כ בפ' שלח נכתב
למטה יוסף רק אצל מנשה משא"כ "למטה אפרים" נכתב כמה
פסוקים לפנ"ז,
*

*

*

ב) בגליון הנ"ל שאל הרב א,ד .למה הכתוב לא הסתפק
בתיבות "שלח לך" וחזר וכתב עוד "תשלחו" ובפרט שפתח בלשונן
יחיד (שלח) וגמר בל' רבים (תשלחו) ואין רש"ימתעבבבזה.
וי"ל הביאור בזה דהנה בד"ה שלח לך כתב רש"י "לדעתך
אני אינו מצוה לך אם תרצה שלח לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה
~תוהם לפנינו שנאמר ותקרבון אלי כלכם וגו'" וזהו מה --
שמתחיל שלח לך אנשים דהיינו
לדעתך "אם תרצה שלח" ומסיים
"למטה אבותיו תשלהר' (בל' רבים) דקאי על כלל ישראל שבקשו
"נשלחה אנשים לפנינו".
*

*

*

ג) בגליון הנחל שאל הנ"ל דעה"פ היש בה עץ אם אין וגו
(יג,כ) מעתיק רש"י תיבות "היש בה עץ" נמפרש "אם יש בהם
אדם כשר שיגין עליהם בזכותו".

-

כג

קרה ה'תשמ"ו -

ושאל דלכאורה פירורו של רש" כאן הוא היפך
ךילפרש כאן משהו בשעה
של מקרא וצ"ל בכלל למה רש"י צרי
שהתיבות האלו מובנות מאליהם ועוד אם רצונו של רש"י לפרש
תיבת עץ שכאן אינה כפשוטו למה העתיק בד"ה גם את התיבות
"היש בה".
ונראה לתרץ דקשה לרש"י השאלה "השש בה עץ" דלכאורה
כיון דבאים אל ארץ נושבת א"כ בודאי שיש שם עץ ואמנם
כתיב בהפסוק גופא (מיד לאח היש בה עץ)
רי
צר
"ולקחתםןמפ
יך
ריבודאי שיש שם עץ ולכ
הארץ" כמ"ש השפתי
ת חכמים הרי
מפשוטה ולפרש דקאי על אדם כשר שיגין
רש"י להוציא תיב "עץ"
על?הם בזכותו( .ובפשש"מ אין
לפרש ד"פרי הארץ" קאי על פרי
האדמה יותר מפרי העץ דמאי שנא).
פשוטו

*

*

*

ד) עוד הקשה הנ"ל למה מפרש רש"י (יד,א) תיבות כל
העדה דהיינו סנהדראות לכאורה פירוש זה הוא היפך פשוטו
של מקרא.
י"ל (נוסף למה שהעירו המערכת עיי"ש) דקשה
תי
מל
דו
וא
חיל הקרא "כל העדה" ומסיים "ויבכו העם" ולכן
לרש"
מפרשידהעדה אלו הסנהדראות ואצלם הי' הענין ד"ויתנו את
קולם" ואצל העם הי' הענין דויבכו.
*

*

*

ה) בגליון הנ"ל הקשה הרב מ.ל .דמנלן לרשויי שהסיפור

דמקושש עצים הי' בשבת שני'.
שמבאר זה בטוב טעם ע"פ מה
עי' כרבינו אליהו
יי
עח
ור
אמורמז
יג"כ בשפתי חכמים מה שמבאר
שכתב רש"י בסוף פ'
בזה.

הח' מנחם מענדל סופרין
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יג .רשימת ביאררי כ"ק אדמו"ר שליט"א בפירש"י פ' "ו"ב
פרק ופסוק

ד"ה

נתי בהתוועדות

יט.ב

זאת חקת התורה

חוקת תשכ"ה

כד

 -קרח ה'תשמ"ו

פרק ופסוק

ד"ה

נת' בהתוועדות

יט,טז

בחלל חרב או במת

מטו"מ תשמי'ב

כ"א

כל העדה

חוקת תשכ"ז(פ)

שם

ותמת שם מרים

(הא')

חוקת תשכ'יז(פ)

שם

ותמת שם מרים

(הב')

חוקת תשכ"ז(פ)

כיה

מדוע לא הזכירו (גם) "זית

כיכב

כל העדה

חוקת תשכ"ז(פ)

שם

הר ההר

חוקת תשל'יז

כ,כג

על גבול ארץ אדום

חוקת תש"מ

כאסא

וישמע הכנעני

מוצאי ש"פ חוקת
תשל"ת

שם

דרך האתרים

מוצאי ש"פ חוקת

כא,ז

ויתפלל משה בעד העם

הוקת תשד"מ

כא,ח

כל הנשוך

חוקת ,ממו"מ
2
תשכ"ט-

כא,ט

נרו נחושת

הנ"ב מטו"מ

כא,יא

כעיי העברים

חוקת תשמ"ה

כא,טז

ומשם בארה

חו"ב תשל"ה4

כא,כ

ונשקפה

מוצאי ש"פ חו"ב
תשל"ט

ודבש"

שמן

חוקת תשמ"ה

תילקח

תשכ"ט-

-

קרח ה'תשמ"ו -

כה

פרק ופסוק

ד"ה

נת' בהתוועדות

כא,כא

וישלח ישראל מלאכים

חוקת תשמ"א

כא,כג

ויצא לקראת ישראל

כאילה

ויכו

חוקת תשמ"ג
חוקת תשכ"ה5

אותו

פרשת בלק

בביב

וירא בלק בן ציפור
עשה ישראל לאמררי

כב"ג

למה לא מפרש רש"י ממה פחד בלק
הרי כבר אמר ה' אל תצר את
בלק תשל"ד(פ)
מואב

את כל אשר

6

בלק תשכ"ה

כב,יא

קבה לי

בלק ,דברים תש"מ

שם

וגרשתיו

בלק ,דברים תש"מ

כב,כא

ויחבוש את אתונו

חו"ב תשמ"ב'

כב,כב

ושני נעריו עמו

חו"ב תשמ"ב

כב,כח

למה אין רש"י מפרש נחיצות
הנס ד"ויפתח ה' את פי האתון" בלק תשל"ג
חו"ב תשל"ב8
כי מראש צורים אראנו

כג,ט

כי

כג,ט

שם
שם

כג,י
שם
כג,כב

.

מראש צורים אראנו

חו"ב תשל"ו

הן עם לבדד ישכון

חו"ב תשל"ו

ובגוים לא יתחשב

חו"ב תשל"ו

מי מנה עפר יעקב
ומספר את רובע ישראל

וגו'

אל מוציאם ממצרים

בלק תשכ"ו (פ)
בלק תשכ"ו (פ)

בלק תשמ"ה

קרח ה'תשמ"ו
פרק ופסו7

נת' בהתוועדות

ד"ה

כג,כג

כוי לא נחש ביעקב
כעת יאמר ליעקב וגו'

כג,כד

הן עם כלביא יקום וכאר יתנשא

כדיה

מה טובו אהלך

כדיה

משכנותיך (הא')

כדיה

משכנותיך (הב')

בלק תש"ל10

כד,ט

כרע
שכב כארי וכלביא מי
יקימנו

בלק תשמ"ג

כדלז

וקרקר כל בני

כג,כג

וגו'

שת

בלק תשל"ז
בלק תשל"ז9
בלק תשמ"ג
בלק תש"ל10
בלק תש"ל10

בלק תשד"מ
בלק תשכ"ח11
בלק תשכ"ח12

כד,יט
כד,יט

והאביד שריד

כד,כ

וירא את עמלק

מוצאי ש"פ בלק

כד,כא

וירא את הקינ

מוצאי ש"פ בלק

כה,ז

וירא פנחס

בלק תשכ"ה13

וירד מיעקב
מעוך

תשל"ת

תשל"ח

 )1לקו"ש ח"ח ע'  )2 .133-123לקו"ש חוקת תשמ"ה )3 .לקו"ש
חי"ג ע' )4 .77-71לקו"ש חכ"ג ע' )5 .155-148לקו"ש ח"ח ע'
 )6 .140-134שם ע'  )7 .149-141לסו"ש בלק תשד"מ )8 .לטו"ש
בלק תשמ"ת  )9לקו"ש חי"ח ע'  710 .270-262לקו"ש חי"ג ע'
 )11 .84-78שם ען  )12 .92-86שם ע'  )13 .92-87לקו"ש ח"ח

ע'

.181-171

הרב יוסף

יצחק שגל

ברוקליר נ.י

-

כז

קרח ה'תשמ"ו -

ח סי

דו ת

יד .בד"ה בלילה ההוא שנאמר בהתוועדות דפו
שבשעהרים דה"י
שישראל אין
הובא ונתבאר מד"ה בלילה ההוא ה'ש"ת
עושין רצונו של מקום שהוא ענין של שינה הרי"ז פועל גם
בסדר השתלשלות שיהי' ענין השינה והעדר הסדר בחי' שינת
מלכו של עולם ,וע"י שישראל עושין רצונו של מקום הנה עי"ז
שתא

נדדה שנת המלך מלכו של עולם,
אמנם עדיין צריך ביאור דכיון שנדדה שנת מלכו של
עולם היא תוצאה טבעית מזה שישראל היו עושין רצונו של מקום
וזה הי' באופן של מס"נ במשך כל השנה .א"כ לשם מה צריכים
להנס הרי"ז ענין טבעי לכאורה שכיון שבטלה הסיבה להשינה
דלמעלה א"כ מיד בטל המסובב ונעשה בדדה שנת המלך ,ולשם
מה היו צריכים לנס ועד לתוקפו של נס,
וע"ז ביאר שהנס דפורים המשכתו ממקום נעלה ביותר בחי'
שער הנו"ן דכינה שלמעלה מסדר ההשתלשלות ,בחי' גילוי אור
עצמי מבחי' עצמות א"ס ,שענין זה נמשך ע"י המס"נ דישראל
במשך כל השנה ,ונמשך באופן דנם המלובש בטבע ובמעמד ומצב
דעבדי דאחשורוש אנן ,הנה ע"ז הוא הנס דפורים כי עצם ענין
זה להמשיך גילוי אור נעלה כזה באופן דנס המלובש בטבע ,זה
גופא הוא נס גדול ביותר ותקפו של נס,
והנה ביאור זה אינו בבירור (וכנרשם ברשימת המאמר
שקטע זה אינו ברור) כ עדיין אינו מובן כיון שהסיבה
ין עושין רצונו של מקום הרי מיד
להשינה דלמעלה הוא שאי
כשעושין רצונו של מקום שבטלה הסיבה א"כ מיד בטל המסובב,
ולשם מה צריך לנס.
מבאר
בענין
ולש להעיר מד"ה בלילה ההוא ה'תש"מ ושם
תוקפו של נס" :דנס הוא לשון הרמה ,וקאי על הנפש האלקיח
שהיא בבחי' הרמה מהנה"ב ועניני הטבע ורוצה לידבק במקורה
ושרשה בעצמו"ה ית' ,ותוקפו של נס הוא תוקף המס"נ של הנה"א
במשך כל השנה ,דעי"ז פורצים ובוקעים את חושך הגלות הנקרא
בשם שינה ולילה ,ובאופן של דילוג ויתרון האור מן החושך,
ועניו זה הוא גם במעמד ומצב כאשר עבדי דאחשורוש אנן".
היינו שמפרש רנס לשון הרמה וע"י המס"נ עד באופן
של נס והרמה נפעל בדרך ממילא נדדה שנת המלך,

א' התמימים
= קרית גן ישראל נ.י- ,

כח

 -קרח ה תשמ"ו -

נגלה

טו .במתניתין (כתובות) דף יח ע"א ,העדים שאמרו כתב ידינו
הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו
י
ר
יי עדות היינו ה
הל
פסו
ינו קרובים או קרוב
אלח נאמנים ,ופירוש רש"י על פסולי עדות
ם או משחקים בקוביא ,ולקמן גבי הא דאמרינן בגמרא בשלמא
ויריבי
לרבנן כי טעמייהו שהפה שאסר הוא הפה שהתיר מפרש
י
ל
ו
ס
פ
ו
י
"
ש
ר
עדות דקאמרי היינו טעמא דלאו בעדותן משוו נפשייהו רשעים אלא
דאמרי קרובים או עבדים היינו ועכשיו אנו משוחררים.

ולכאורה קשה בפרישו של רש"י א) למה שינה רש"י פרושו,
דבמשנתינו מפרש פסולי עדות היינו משחקים בקוביא ובגמרא
מפרש פסולי עדות עבדים היינו ועכשיו אנו משוחררים .ב) והוא
עיקר שהקשו בזה כמה ממפרשי הראשונים כמו הר"ן הרשב"א והרמב"ן
ועוד ,דמא שנא משחק בקוביא מאנוסים היינו מחמת ממון דאין
נאמנים משום אין אדם משים עצמו רשע הכי נמי כשאומרים
משחקים-
היינו הי' צריך להיות הדין אין נאמנים
משום אין אדם משים
עצמו רשע ,ובשביל קושיא זו
מפרשים הם והפירוש של פסולי
עדות היינו הוא כהפיררש האחר של רש"י קרובים.
ועיין בשיטה מקובצת שמביא ג' תירוצים ליישב פירוש
רש"י א) ממה שכתב היא"ה והרמב"ן (ועד"ז מתרץ גם הפני יהושע)
שרש"י סובר דהפסול של משהק בקוביא הוא משום דאיף עסוקין
ביישובו של עולם ולכך מפרש רש"י פסולי עדות היינו ,קרובים או
משחקים בקוביא דנאמנים שאין בזה משום3שימימעצמם רשעים ובתירו'
השני מביע ממה שכתב רבי יהוסף הלוי לתרץ דכיון דלא אמרו שקר
העדנו לא משוו נפשויהו רשעים( ,ועיין שם באריכות ,ותירץ זה
כבר דחה הרמב"ן ועיין בשיטה מקובצת שם שרוצה ליישב תירוצו של
רבי יהוסף הלוי) ובתירוץ השלישי כתב השטמ"ק דבמשנתינו לא
איתברר אי כלישנא קמא דרמי בר חמא או כלישנא בחרא דרמב"ח ,לכו
עדות היינו קרובים להדגיש הלישנא בתרא דרמב'ק
מפרש רש"י פסולי
משחק ב"וביא להדגיש הלישנא קמא דרמב"ח משא"כ בהמסקנא
ומפרש
אזלינן בתר הלישנא בתרא לכן מפרש רש"י עבדים היינו ועכשיו אנ
משוחררים להדגיש הממקנא ,ועל דרך זה תירץ היפה עינים וגם
המים חיים לרבינו חזקיה די סילוא ז"ל בעהמח"ס
חדש,
פרינפקא מינא בק
(ועיין בספר ברכי יוסף (חו"מ סוף סימר לד) דכתב

הבי תירוצים).

ולכאררה קשה סובא על תירץ של השטמ"ק והיפה עינים
מפרשים שמתרצים כעין זה) א) מדוע נקט רש"י להדגיש זה דוקא
בפסול מדרבנן ולא נקט להדגיש זה בפסול מדאורייתא ובאמת י"ל
כמש"כ השטמ"ק ררש" לא נקט גזלנין היינו דאם כן היינו
יי
מא
דקתני רישא דמתניתי
ם
ין אנוסים היינו ובההו"א הפשט של אנוס

(ועוד

-
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רוצה
הוא אפילו מחמת ממון שזה מדאורייתא ,וכיון ש
לאשמועינן שאפילו בפסול מדרבנן אמרינן אאמע"ר
רש"ליכן הוא מביא
דוקא פסול מדרבנן להדגיש את זה אבל לכאורה גם בזה קשה דלמה
מביא רש"י דוקא הפסול של משחק בקוביא יש עוד כמה פסולים
מדרבנן שהי' יכול רש"י להביא לאשמועינן דבפסול מדרבנן
אמרינן אאמע"ר.
ובתירוץ של הרא"ה והרמכ"ן (לדברי רש"י עיין בברכי חו"מ
לד) והפנ"י קשה מה שהקשה המראה פנים (בירושלמי כתובות דף
יב ע"א) דהרי אמנה היה דברינו גם כן מדרבנן
הוא דאסור ואינן
נאמנים ,ומאי שנא אמנה ממשחק בקוכיא דנאמנים (ועיין שם
באריכות) ועוד קשה דאנו רואים כמה פעמים בש"ס שרש"י מפרש
הפסול של המשחק ב' דהוי כעין גזלנותא דאורייתא (ראה ר"ה
דף כא ע"א סנהדרין דף כד ע"ב יבמות דף כה ע"ב ועוד) ,ועוד
של המשחק בקוביא הוא משום דאין
קשה דאם הפסול
שלרש""
עסוקין ביישובו(ל
עולם א"כ למה שיבה רש"י את פירושו בהגמ'
לקמן פסולי עדות היינו עברים וכו' ,ומכיון ששינה רש"י
פירושו ,משמע שכתב משחק ב' להדגיש בההו"א דאפילו במקום
עמשימים עצמם רשעים נאמנים (עיין בברכי חו"מ לד).
רק מה שנשאר קשה לפי התירוץ של השטמ"ק וגוי דלמה נקט
דוקא הפסול של משחק בקוביא ,ולא פסול אחר מדרבנן,
רש"י
ולבאר זה יש להקדים המקור בדין של המשחק בקוביא
(בסנהדרין דף כד ע"ב) במתניתין שם מתחיל ואלו הן הפסולין
המשחק בקוכיא וכו' ,וכגמרא שם שואל משחק ב' מאי קא עביד
אמררמב"ח משום דהוה אסמכתא לאסמכתא לא קניא ורב ששת בא
לחלוק ואמור כל כי האי גוונא לאו אסמכתא היא אלא לפי שאין
עסוקין ביישובו של עולם ,ומהאי מחלוקת בין רבמ"ח לרב ששת
ידינו הוא זה ובתכ"ד אומרים
אתי דבמהקרא שעדים אומרים כתב
אבל משחקים בקוביא היינו ,לפי רמב"ח שסובר דהטעם של מ"ב
הוא משום אסמכתא והוי כעין גזילה דאורייתא יהי' הדין
דאין נאמנים שאין אדם משים עצמו רשע ואפילו בפסול מדרבנן
ולפ רב ששת אתי דנאמנים עכזה מה שמעידים אבל מ"ב
יו אינו משימים עצמם רשעים בעדות זו רבמשחק בקוביא ,לא
היינ
אמרינן אאמע"ר אבל בסתם אחד שהוא משחק בקוביא ובא להעיד
על דבר אינו נאמן משום דאינו עוסק ביישובו של עולם,
וע"פ הקדמה זו יהי' מובן מה שרש"י מפרש במשנתינו
שהפירוש של פסולי עדות הוא משחקים בקוביא דוקא ,דהנה ידוע
אה פ"ב משנה ב' שדרכו של רש"י בפירושו בהרבה
מש"כ התוי"ט בפי
מקומות לפרש המשנה בס"ד דגמרא ,היינו משום רדדך פירושו
כסדר המשנה שבגמרא וראוי להבין המשנה כס"ד טרם בואו
"ל שמה שרש"י מפרש מ"ב הוא להדגיש
למסקנא דגמרא ,ועפי"ז י
כן

ל
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ולקשר ממה שאמר רמב"ח בסנהדרין (כד ע"ב) ,בדברים אחרים
שמה שאומר רמכ"ח פה בגמרא בלישנא קמא לא שנו אלא שאמרו
אנוסיסהי,נו מחמת ממון אבל אנוסים היינו מחמת נפשות
הרי אלו נאמנים ,משמע דברישא דמתניתין שכתוב העדים שאמרו
כתב ידינו הוא זה אבל פסולי עדות היינו הרו אלו נאמנים
בכל אופן הגדת עדות יהי' מה שיה ',ביו בעדות מה
מהווי
עדותשעי
שעי"ז
פוסלים את עצמם בפסול מדאורייתא ובין בהגדת
פוסלים את עצמם בפסול מדרבנן ,ואע"פ שאמרינן אאמע"ר אפילו
הכי הרי אלו נאמנים משום הפה שאסר הוא הפה שהתיר ,וכיון
שזה משמעות הלישנא קמא דרמב"ח דלא רק בפסול מדאורייתא
אמרינן אאמע"ר אלא אפילו בפסול מדרבנן אמרינן אאמע"ר
(וכיון שאוקימתא דהגמרא הוא אליבא רמי בר חמא בההר"א
ובהמסקנא לכן מוכרח רש"י לפרש בפירושו כשיטת וסברת רמב"ח
בההו"א ובמסקנא) וע"כ אין יותר טוב מלהביא ולהדגיש בזה ההו"א
מפסול דרבנן ממה שאומר רמב"ח עצמו בסנהדרין שם שהמשחק
בקוביא פסול משום דהוי אסמכתא ואסמכתא לא קניא.
ועפו"ז יומתק פירוש רש"י (בההו"א) בד"ה אלא שאמרו
וגו' דאדם קרוב אצל עצמו ואינו נאמר על עצמו לא לזכות
ולא לחובה בדיני נפשות ובפסולי עדות להעשות רשע (ורש"י
ירוש בהו"א פסולי עדות היינו משחקים בקוביא ונאמנים משום
הפה שאסר הוא הפה שהתיר) וע"י פירכותא של רבא על הח"ק
דרמב"ח מוכרח ומב"ל ללמוד דלנו ארישא דמשנתינו דלא שנו
אלא דאמרו אנוסין היינו מחמת נפשות אבל אמרו אנוסין היינו
מחמת ממון אין נאמבים דאין אמע"ר משמע דבהסיפא אקנן נאמנים
בין מחמת ממון ובין מחמת נפשות וברישא נאמנים רק מחמת
י
ל
נפשות ,ואם כן לא יכולים לפרש ללישנא בתרא דרמב"ח פסו
עדות היינו משחקים בקוביא רמסקינן איך אמע"ר ,ולכן מפרש
רש" (בהמסקנא)
עדות
היינו
י נפשייהו רשעויפםסוליאלא דאמרדיקאמקרריובים או עבדים היינו
משוו

טעמא'לאו בעדותן

ועכשיו אנו משוחררים.

"--

הח' יוסף יצחק יעקבסאן
 -תלמיד בישיבה -

טז .בגמ' כתובות י"ט ע"א מובא מ"ד דס"ל שהלוה לא יכול
נגד השטר שהוציא עליו המלוה ופירש"י שם דלמלוה
לטעון
פרעתי
שטרך בידי מאי בעי.
יש טענת
בפשטות מקובל להסביר דעצם המציאות של תשטרשנמצאבידהמלו
זה הוכחה שלא פרע הלרה את החוב דאל"כ שטרך בידי מאי בעי.
והנה בגר"ח על הש"ס עמ"ס מתובות מוכיח מדברי הרמב"ם
דהא דהשסר כשנמצא ביד המלוה יכול לטעון
המלוהבעי
אצלי מאי
שטרך ביד
והמצאותו
הוא לא מצד הראיה שבעצם החזקת השטר
כי

-
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לא

וגדרי השטר שיש זכות למלוה שכ"ז שהשטר
אם הוא אחד
מדיינכי
ולים לקבל טענת פרוע של הלוה ,ולא בגלל
בידי בי"ד לא
שעצם השטר מהוה ראי' לכך כ"א זהו אחד מדיני השטר,
ונפ"מ בין שני הביאורים הוא באם הלוה יכול לטעון פרוע
נגד כתב ידו הלא נגד שטרן דמצד נקודת הראי' שס"ס זה
שהשטר נמצא אצל המלוה זה הוכחה כנגד הלוה א"כ בזה יש הוכחה
גם בכתב ידו דכתב ידך בידי מאי בעי,
אבל לפי החידוש דבדהגר"ח דדין שטרך בידי מאי בעי הוא
אחד מדיני השטר א"כ ה"מ בשטר אבל בכת"י לא אמרינן שישנו
בכת"י זכות שלא לקבל טענת פרוע
פרוע,ובכה"ג ל"א שטרך בידי מאי
בעי והלוה ההיה נאמן לטעון
ולהעיר :דהנה בתוס',בכתובות די"ט ע"א הביאו מחלקות
דזהמהני טענת שטרך בידי מאי בעי בכתב ידי
נראה אי
כהב"ל וח"י
הר"י אלפסי
וי במחלוקת דלעיל ,דלמ"ד דמהני טענת
ל
ת
ולפי
שטרך בידי מאי בעי בכתב ידו ב"ל כהאופן הא' דיכול לטעון
המצאות.השטר (או הכת"י) כידו וזה מהוה ראיה לטעון
מצד עצם
השטרהני
פרוע וא"כ ה"ה גם בכת"י וכפשנת"ל ,משא"כ להא דס"ל דלא מ
ס"ל כהאויפסו של הגר"ח שהנקודה היא מצד דין מדיני
שיש לו זכות הטענה וממילא חידוש זה הוא דווקא בשטר ולא
בכת"י דבזה אין זכות הנ"ל,
*

*

*

ב) בש"ך סכ'יט ומק"ט בתערובות כ' דאם לא נודע התערובות
מקודם שנתבטל אין דין של ביטול ברוב ולכאורה צלה"ב דמאחר
שהתורה חידשה שהמעט מתבטל בהרוב א"כ לשם; מה זקוקים לידיעת
האדם שידע שיש תערובת הרי צ"ל ממילא שיתבטל כדברי התורה.
"אול אפש"ל דמה שהתורה חידשה היסוד של ביטול ברוב
י באים לדוך אי מותר להשתמש בדבר שנתערב בו איסור
הוא דכשאנו
אזי חידשה התורה דאין לנו להתחשב במיעוט האוסר ,והיינו
שהמיעוט לא יפסוק לנו את הדין על הרוב ולא נאסור משום
המיעוט האסור את הרוב המותר וזהו חידוש התורה בדין ביטול
ברוב ,אך פשעניך ההתבטלות לא נוגע למעשה כאן המיעוט לא
למעשה בדיני איסור
פוסק דין על הרוב דהרי אי
נודען כאן תו
"אין לנו נפ"מ בזה להלכה
התערובתראו
והיתר ובכה"ג באם לא
לא נאמר דין של ביטול ברוב דזה לא חידשה התגרה (וע"ד
"אין לך בו אלא חימושו").

הח' יוסף יצחק כ"ץ
 -תות"ל - 770

 -קרח ה'תשמ"ו -

לב

שו נ

1

ת

יז .בד"ה בלילה ההוא הוש"ת שבסה"מ תרצ"ט-ה'ש"ת (שי"ל
ז"ע בהוצאה חדשה ומתוקנת) ע'  7שו"ה הם כלים נדפס" :כמ"ש
כי אתם המעט מכל העמים ,דבנש"י העמים"( .וכ"ה בכל הדפוסים
דס' הנ"ל).
ולהעיר שבקונטרס בלילה ההוא ה'ש"ת (י"ל ברוקלין,
תשד"מ) נוספה שורה (שנשמטה בכל הדפוסים שלפנ"ז)" :במ"ש
כי אתם המעט מכל העמים דבנש"י רעש ענין המיעוט והביטול
שממעטים את עצמם ובטלים לאלקות~-ה שאין בכל] העמים",
*

*

*

ב) במאמר הנ"ל עי  10בהערת כ"ל אדייש פיסקא לא ידעו
עיט שו"ה זה לא נדפס :י'ד"ה וירד העיט בס' כראשית  -להצמח
צדק שלא נדפס עדיין".
ובקונטרס הנ"ל (הוצאת תשד"מ) היתוסף בשוה"ג" :נדפס
באוה"ת בראשית כרך ד' ע' תש"ז (קה"ת ברוקלין ,תש"ל) -
המו"ל".
ולפלא שלא נכנסו תיקונים אלו בההוצאה חדשה ומתוקנת
הנ"ל,

א' התלמידים

יח .הרבה פעמים מוצאים קשרי ולפעמים קשר בולט ,בין שיעור
החת"תושיעיי הרמב"ם ולפעמים גם קשר לענינו של יום וכמה
מהם רשמתי כדלהלן:
(צטטתי מספד המצוות להרמב"ם ,במקום ספר יד החזקה,
שרוב הפעמים ,הקו המשותף שבין השיעורים השונים נמצא
מפני
בנושא הכללי שבשיעור הרמב"ם ,לאו דוקא בהלכות הפרטיות).
א' תשרי ,יום ב' (ר"ה) תשמ"ו
שיעור סה"מ להרמב"ם:

"הצווי שנצטוינו להקריב קרבן נוסף ביום

מוסף ראש השנה".
ב' תשרי ,יום ג' (יום
הקב"ה).

א' בתשרי והוא

ב' דר"ה ,שבו ממליכים

את

-

קרח היתשמ"ו -

שיעור תהלים( :לפי הסדר של ג' פרקים ליום מי"ח
אלול עד ליוה"כ).
(פרק צג  -פסוק א')
"ה' מלך גאות לבש וגו'".

א,צ .חן
 -ברוקלין נ,י,

לעילוי משמת
הששה שפרינצא 9ייגא ע"8
בת ר' קלמן ע-ה
שטיינמעץ
נפטרה אדרש מררש ה'תשמ"ב
ת.נ.צ.כ.ה
הרה"ח ר'

נדפם ע"י בנה
קלמן צבי וזוגתו מרת רבקה איסקא שיחיו שסיינמעץ

