"לזכר עולם יהיה צדיק" לע"נ מרן ראש הישיבה הרב חיים יעקב גולדויכט זצ"ל בן הרה"ח ישראל אלעזר זצ"ל
נלב"ע בז' באדר א' ה'תשנ"ה ת.נ.צ.ב.ה

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

נתן חמילבסקי )ב'(
צטוו ישראל בפרשתנו לבנות בית לקב"ה ,לש השראת שכינתו ולהקרבת קרבנות לשמו .א מכיוו
שפרשת מזבח הקטורת ,שממלא את המטרה השניה ,לא נזכר בפרשתנו ,נראה שיש למשכ קיו ג
ללא טע זה של הקרבת קרבנות.

נ

בספרי הנביאי נמשלה כנסת ישראל לאשה והקב"ה לבעל ,וא"כ נראי הדברי שבית זה איננו רק
של הקב"ה ,אלא ג של בנ"י .זהו הבית המשות של בני הזוג.
לכאורה היה מצופה שהקב"ה הוא שיבנה את הבית ,שכ הוא הבעל ,א המדרש מסביר שבני המשכ
היה הנדוניא שהכניסה כנסת ישראל לקב"ה:
"וזאת התרומה אשר תקחו מאת :אמר ר' יהודה בר' סימו :לא תהיו סבורי שאת גומלי עלי י"ג
דברי ,כנגד י"ג דברי שהפרשתי לכ במצרי ,ואלו ה ,ואלביש רקמה ,ואנעל תחש ואחבש בשש
ואכס משי ואעיד עדי ואתנה צמידי על ידי ורביד על גרונ ,ואת נז על אפ ועגילי על אזני,
עטרת תפארת בראש )יחזקאל ט"ז( ...הוי י"ג שהפרשתי לי כנגד י"ג דברי שהפרשתי לכ במצרי,
לעתיד לבא אני גומל לכ כנגד י"ג דברי הללו" )מדרש תנחומא ,פרשת תרומה פרשה ד'(.
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הנביא יחזקאל משווה את כנסת ישראל לנערה שמיו הוולדה לא טופלה וע"כ היא מתבוססת בדמיה .נושא אותה הקב"ה לאשה" :ואבוא בברית
א ָֹת ...ותהיי לי" ,מטפל בה ומעניק לה את האמור לעיל .ובמשנה האחרונה במסכת תענית" :ביו חתונתו%זו מת תורה" .א"כ ,קידש הקב"ה את כנסת
ישראל עוד בהיותה במצרי ,הרעי עליה הקב"ה סבלונות ובנשואי דורש הקב"ה מכנסת ישראל נדוניא ,היא בני בית לשמו ,מהמתנות שנת לה.
ידועה ההשוואה בי עלית הקיר שבונה האשה השונמית לאלישע )מ"ב ד'( לבי המשכ .השונמית אמרה" :ונשי לו ש מטה ושלח וכסא
ומנורה" ,וא"כ אלו ה הרהיטי הנצרכי לבית .במשכ מתבטא הכסא בארו הברית ,כפי שכתוב בשמואל )א' ,ד'( "ה' צבאות יושב הכרובי" .אול
מטה אי במשכ )א כי נית היה לומר בדוחק שמזבח הקטורת נועד לכ( ,וטע הדבר הוא שבעוד שישיבה על כסא מפגינה כבוד וחשיבות ,שכיבה
מעידה על חוסר אוני ,כפי שעשה יהושע לחמשת המלכי )י'( ,ומ הנמנע לייחס פעולה כזו לקב"ה .ומאחר ומטרת הכסא היא לישיבת המל עליו%אי
כל רשות לאחר להשתמש בו וא לראותו בעוד הוא בתו מדורו .אול שאר הכלי ,שלא נועדו לכ ,גלויי ונית לעשות בה שימוש ,במגבלות
מסויימות.
ונראה שכ יש לבאר את שותפות הקב"ה ובנ"י במשכ :הקב"ה משרה שכינתו במשכ ,ועל כ נקרא המשכ על שמו"%ועשו לי מקדש" ,אול ע"מ
לקיי ג את החלק השני" ,ושכנתי בתוכ" ,יש לאפשר לבנ"י להשתמש בכלי הבית%כלי המשכ .ומצד זה ,הכהני ה 'שלוחי דיד' ,ולא 'שלוחי
דרחמנא'.
לסיו ,ננסה לבאר שתי דרשות הקשורות בבית אחר:
"כי אי לה אב וא  %ובמות אביה ואמה ,למה לי? אמר רב אחא :עיברתה  %מת אביה ,ילדתה  %מתה אמה' .ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו
לבת' ,תנא משו רבי מאיר :אל תקרי לבת אלא לבית ,וכ הוא אומר 'ולרש אי כל כי א כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל עמו וע בניו יחדו
מפתו תאכל ומכסו תשתה ובחיקו תשכב ותהי לו כבת' ,משו דבחיקו תשכב הוות ליה כבת? אלא כבית ,הכי נמי לבית) " .מגילה יג(.
על דרשות אלו נשאלות שתי שאלות:
) (1מני לו לרב אחא שמתו הוריה בדיוק לפני לידתה? והרי נאמר" :והנערה יפת תֹאר...ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת" ,ובא הכתוב
דווקא להוציא מדרשתו.
) (2דרשת ר"מ לא מוכיחה שמרדכי לקח את אסתר לאשה ,שכ דווקא אצל דוד מוכח שלקחה להיות אשתו ,א אצל אסתר אי כל הכרח!
ושמעתי שנית לבאר דרשות אלו ע"פ הפסוקי מיחזקאל שנזכרו לעיל .שכ יחזקאל דיבר על נערה שביו הוולדה הושלכה על פני השדה:
"מולדותי ביו הולדת את לא כרת שר ובמי לא רחצת למשעי והמלח לא המלחת והחתל לא חתלת .לא חסה עלי עי לעשות ל אחת מאלה
לחמלה עלי ותשלכי אל פני השדה בגעל נפש ביו הלדת את".
רואה הקב"ה את הנערה במצב כזה ,נושא אותה ולאחר מכ מטפל בה .ומכא למדו רב אחא ור"מ למרדכי ואסתר :כמו כנסת ישראל ,ג אסתר לא
זכתה לחיות בעול אחד ע אביה ואמה .ומרדכי ,לפני טיפולו בה ודאגתו לה ,לוקח אותה לו לאשה .אול נית היה לומר ששתי בחינות אלו ,של בת
ובית ,סותרות זו את זו ,ועל כ בא ר"מ ודוחה טענה זו ע"י המשל .אי הכוונה שמש מוכח שהיתה אסתר אשתו של מרדכי ,אלא שמש אי פרכא,
מפני שבת יכולה להיות ג בית ,ומקרא מלא ה הוא אומר" :בני את ל%ה' אלקיכ".
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ביסקוויט בתה

ר' אהוד שלמה פיקסלר

שאלה:
הא מותר בשבת לטבול בסקויט בתה או לח במרק?

תשובה:
בגמ' פסחי )מא (.מובאת ברייתא לגבי קרב פסח" :בשלו ואחר כ
צלאו או שצלאו ואחר כ בשלו חייב" והגמ' אומרת ש'צלאו ואח"כ
בישלו חייב' זוהי דעת רבי יוסי ונחלק עליו ר"מ" 1דתניא יוצאי )חובת
מצה( ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח דברי רבי מאיר .רבי יוסי אומר
יוצאי ברקיק השרוי אבל לא במבושל א על פי שלא נימוח" משמע
שסובר רבי יוסי שבישול מבטל אפיה.
מכא למד רבי אליעזר ממי) +בעל ה"יראי"( ,שאע"פ שאי בישול אחר
בישול ,יש בישול אחר צליה ואפיה .ולכ" ,יזהר אד שלא ית פת אפויה
אפילו בכלי שני 2בשבת במקו שהיד סולדת בו ".דבריו הובאו בסמ"ג
סמ"ק מרדכי וטור.
אלא שתמה עליו הטור מדוע אסור בכלי שני? ומציע שמא למד כ
היראי ממלח שלחד לישנא 3בגמרא )שבת מב (:מתבשל אפילו בכלי
שני ,וא"כ שיטתו תמוהה שפסק נגד רב נחמ הסובר כלישנא המתירה
אפילו בכלי ראשו .ואכ מסיי הטור ואינו נראה לאוסרו )לפת( בכלי
שני.
ב“י הביא דברי הגהות מיימוניות שפוסק כלישנא המתירה מלח אפילו
בכלי ראשו והמחמיר שלא לית א בכלי שני תבוא עליו ברכה .ומוסי
הגה"מ" :מ"מ חזינ שיש דברי המתבשלי בכלי שני ואי אנו בקיאי
ברכי וקשי לכ צרי להזהר בפת" .ועפ"ז מיישב ב“י תמיהת הטור על
היראי ,4שג הוא מתיר במלח אלא שלמד כהגה"מ שג הלישנא
שהתירה ,התירה דווקא מלח )משו שמלח דבר קשה מאד לבישול
כבשר השור ואפילו כ"ר שאינו על האש לא מבשל אותו כדברי רב נחמ(
אבל לכו"ע יש דברי שג כלי שני מבשל אות )קלי בישול( וכיוו
שאי אנו בקיאי בה לכ יש להזהר.
מרדכי הביא דברי ראבי“ה שחולק על היראי וסובר שאי בישול לאחר
אפיה )כ ג סובר התוס'( .ומקשה על היראי כיצד פוסק כגמ' בפסחי,
והרי בגמ' בברכות )לח (:שואלי מה מברכי על שלקות )ירקות
מבושלי(? ונחלקו האמוראי :ריו"ח % 5שהכל ,שמואל  %האדמה.
ואומרת הגמ' ש שלכאורה זו כבר מחלוקת תנאי לגבי לצאת י"ח
במצה שבושלה ולא נימוחה :ר"מ – מתיר )משמע שבישול לא משנה
וא"כ לגבי שלקות נמי לא השתנתה ג הברכה (.רבי יוסי – אוסר )משמע
שבישול משנה ,ובשלקות שהכל( .והגמ' דוחה ואומרת שלכו"ע מברכי
האדמה )כריו"ח( אלא שסובר רבי יוסי שיש די מיוחד במצה שבעינ
טע מצה וליכא)ז"א בישול לא משנה את ההגדרה .וא"כ הברכה על
שלקות היא האדמה ,וכמו כ מצה שבושלה נחשבת אפויה ,אלא שחסרה
טע של מצה בעקבות הבישול( .ופסקינ לבר האדמה ,וא"כ מסקנת
הסוגיא בברכות שא לרבי יוסי בישול לא שינה הגדרה אלא את טע
מצה ,דלא כסוגיא בפסחי ,דלא הויא כהלכתא.
ט“ז מיישב קושיא זו ,ומסביר שג היראי מודה לראבי“ה שא לרבי
יוסי לא שינה בישול את ההגדרה ,וא"כ מאפה או צלי שבושלו מוגדרי
מאפה או צלי כמקוד .א בשבת איסור בישול זה לא שייקרא מבושל
אלא שישתנה לעילוי ,והרי רבי יוסי סובר שהבישול משנה את הטע,
וא"כ מאפה או צלי שבושלו והשתנו לעילוי הוי כמצטמק ויפה לו והוי
"מבשל בשבת".
לסיכו:
 1זוהי דעת רב כהנא בגמ' ,ועולא סובר שבקרב פסח א ר"מ מודה ד"בשל מבושל"
מ"מ.
 2כ גרסו סמ"ג טור ומרדכי .אמנ סמ"ק גרס בכלי ראשו.
 3ואנו פוסקי כלישנא השניה המתירה)סי' שי"ח סע' ט(
 4עיי חידושי מהרל"ח שאפשר שג הטור הבי דברי היראי כב"י ,ואעפ"כ תמה עליו.
 5כ הגירסא בגמ' ,אמנ בב"י מובאות הדעות הפו.

בישול אחר אפיה(1 :יראי  %אוסר (2 .טור  %מתיר בכלי שני(3 .6ראבי"ה
ותוס'  %מתירי א בראשו.
וז"ל השו“ע )סי' שי"ח סע' ה'(:
יש מי שאומר דדבר שנאפה או נצלה א בשלו אח"כ במשקה יש בו
משו בשול ,ואסור לית פת אפילו בכלי שני שהיד סולדת בו .ויש
מתירי :הגה :בכלי שני .ויש מקילי אפילו בכלי ראשו .ונהגו ליזהר
לכתחלה שלא לית פת אפילו בכלי שני כל זמ שהיד סולדת בו:
השו“ע הביא את דעת היראי בש "יש מי שאומר" שאסור ,ויש
מתירי.
מי ה המתירי:
 רמ“א )מג“א וט“ז ומשנ"ב( סוברי שזוהי דעת הטור) .משמע
שבכלי ראשו ודאי יש בישול אחר אפיה(.
 באר הגולה מסביר שזוהי דעת ראבי“ה ותוס' שמתירי א
בכ"ר.7
רמ“א עצמו הביא דעת ראבי“ה ותוס' שמתירי א בכ"ר בש "יש
מקילי" ,והוסי שנהגו להזהר כיראי.
כמי נפסק:
שו“ע  %בב“י כתוב שקושיית היראי קושיא חזקה היא ,8וא את הוכחת
הסמ"ק לדברי היראי דחה ב“י ע"פ העיקרו של ראבי“ה ,א"כ משמע
שנוטה לדעת ראבי“ה .ילקו"י  %לפי כללי הכנה"ג בכל מקו שכותב מר
י"א וי"א הלכה כי"א בתרא ,וכ"ש כא שהדעה הראשונה נאמרה בלשו
יחיד והשניה בלשו רבי שלכו"ע הלכה באופ זה כדברי י"א בתרא.
)אמנ כ"ז לפי הסברו של באר הגולה ,א לפי רמ“א מג“א וט“ז שו“ע
כלל לא הביא דעת ראבי“ה ,אלא דעת הטור ולפי כלל זה פוסק כטור(
רמ“א  %כתב שלכתחילה יש להזהר כיראי) .ובדיעבד %א בכ"ר אי
לאסור.(9
לסיכו:
 (1שו"ע  %כראבי"ה ותוס'(2 .רמ"א  %נהגו לכתחילה כיראי.
מה הדי בכלי שלישי לדעת האוסרי בכלי שני?
פמ"ג  %מצדד להקל ולהתיר.
חזו"א וגרשז"א  %א שלדיד כלי שלישי הוא כשני ,ובדר"כ אוסרי א
בכלי שלישי ,כא מתירי בכלי שלישי משו שאי לנו להחמיר בכלי
שלישי אלא בדבר שודאי הוא מקלי הבישול ,10והרי א היראי שאסר
פת לא אסר אלא שמא הוא מקלי הבישול ,ועוד שיש חולקי על היראי
כנ"ל.
11
העולה מדברי אלו שלפי דעת מר השו"ע מותר לטבול בסקויט
בתו כוס תה ולהניח פתיתי לח בקערת מרק וא בתו סיר המרק
שהוא כ"ר .א לפי דעת רבנו הרמ"א לכתחילה אי לטבול בסקויט בכוס
תה שהיא כלי שני ,וכ אי לטבול במרק שהוא כלי שני חתיכות חלה.
ואמר המשנ"ב %שהפתרו הוא להמתי עד שיתקרר המרק מחו של
יס"ב ,או ישאב בכ מ הקדירה כדי שתהיה קערת המרק כלי שלישי.12
 6חיי אד  %כ"ש שהיד נכוית בו מבשל לכו"ע .לפי דבריו בכלי שני כזה יודה טור שאי
לשי בתוכו דבר אפוי או צלוי.
 7ולשו שו"ע מדוייקת כמותו שאת היראי כתב בלשו יחיד )"שאומר"( ואת ראבי"ה
ותוס' בלשו רבי )"מתירי"( וא היה מתכוו לטור היה כותב בלשו יחיד )"יחיד"(
 8אמנ אפשר לומר שזו לא ראיה שסובר כ ,דשמא כתב כ לאחר שכתב שתמיהתו של
טור על יראי אינה תמיהה ,לעומת זאת של ראבי"ה כ.
 9רעק"א בש פמ"ג וכ פסק במשנ"ב )וצל"ע מדוע לא ציי לרעק"א ולפמ"ג בשער
הציו(
 10ע"פ זה בקפה שחור )קלוי( שהוא ודאי מקלי הבישול יש לאסור א בכלי שלישי
)אורחות שבת(
 11אמנ הב איש חי )ח"ב פרשת בא אות ו'( והאור לציו )שו"ת ח"ב פרק ל' סימ ג'(
פסקו להחמיר כיראי.
 12אמנ עיי משנ"ב סי' שי"ח ס"ק פ"ז ,וראה מה שכתב בשש"כ פ"א הערה ק"פ,
ואורחות שבת פ"א הערה קס"ג

מזל טוב
לאלעזר דהן )ד'( ,לנישואיו

המדיר את אשתו

כ

תוב במשנה הד ע" .המדיר את אשתו מליהנות לו ל' יו יעמיד פרנס
יתר מכא יוציא וית כתובה וכו'".
וכתב רש"י בד"ה המדיר "אי הנאת תשמיש נאסר עליה דהא
משועבד לה הלכ בשביל תשמיש אי לנו לכופו להוציא ולית לה כתובה."...
מדייקי תוספות בד"ה המדיר במקו משמע מתו פירושו שיש בלשו
הזה איסור הנאת תשמיש ומקשי שתי קושיות:
 (1מדוע הגמ' מוכיחה שא"א להפקיע את שיעבוד האשה על הבעל
מהמשנה בנדרי ,מהמשנה כא גופא אפשר להוכיח דא איתא דא מתשמיש
הדירה הו"ל למיתני יוציא וית כתובה לב"ש בשתי שבתות ולב"ה בשבת אחת?
אלא ע"כ שהנדר לא חל כיו דמשועבד לה.
 (2ועוד שבגמרא מוקי לה למתני' כשהיא ארוסה דאכתי לא משועבד לה
וא"כ ג על התשמיש לא חל הנדר ומדוע לא שנינו במשנה יוציא וית כתובה
לב"ש בשתי שבתות ולב"ה בשבת אחת ולכ מסיקי תוס' כדברי ר"ת דליהנות
לו לא משמע אלא הנאת מזונות .ויש לעיי בקושיות תוספות.
המהרש"א מקשה על הקושיה הראשונה ,דהרי בעמוד הבא שיטת תוס'
שחיוב הבעל במזונות הוי רק מדרבנ א"כ מאי קשיא להו דבשלמא תשמיש הוי
שיעבוד דאורייתא ולכ הנדר לא חל אבל מכיו שא שהשיעבוד רק מדרבנ
הנדר לא חל ולכ צרי את המשנה בנדרי דמעשי ידיה של האשה הוי מדרבנ
לבעל ובכל זאת לא חל הנדר? אומר הקרני רא דלכאורה דברי תוספות נכוני
דה הקשו לשיטת רש"י שסובר שמזונות הבעל מחוייב מדאורייתא ואומר
שקושית המהרש"א בכל זאת עומדת בעינה דקשה על תוספות מדוע נטו
מפרש"י והסבירו כר"ת הרי לשיטת לא קשה קושיה הנ"ל ומסיק שאה"נ
לתוספות לא קשיא האי קושיא והסיבה שנטו מפרש"י זה עקב הקושיא השניה.
הפנ"י תמה על קושית דלא שיי כלל להקשות מתשמיש למזונות דמה
שקונמות מפקיעי מידי שיעבוד זה רק בממו ]עיי בתוספות בגיטי ד מ:
ד"ה הקדש[ אבל בתשמיש שגופו משועבד לה בשיעבוד גמור מדאורייתא לא
שיי כלל ומסיי ודברי התוספות צ"ע ודו"ק.
הריטב"א תיר +בעניי אחר דהגמ' מעדיפה להקשות ממשנה מפורשת
מאשר להקשות מדיוק במשנה ועוד שמעשה ידיה ומזונות שייכי אהדדי ודינ
שווה מה שאי כ תשמיש דדילמא בעונה אפקועה רבנ לנדריה טפי משו
ביטול פריה ורביה.
הקושיה השינה של תוס' צריכה בירור מהיכ הקשו דכתבו כשהיא ארוסה
ולא פירשו א כוונת לאוקימתא השניה דהיינו הגיע זמ או לאוקימתא
השלישית ארוסה ונישאת ,או לשניה וזו מחלוקת רא שוני ואחרוני.
הריטב"א והרמב" בתירוצייה התייחסו לשתי האוקימתות ,נראה שהבינו
שהקושיא משניה .לעומת זאת הריב"ש והרא"ה כתבו להדיא שהקושיא היא
מארוסה ונישאת ,ויש לעיי במה נחלקו.
הפנ"י מביא את דברי רבו בעל המגיני שלמה שכתב שלא ידע לכוו כוונת
דאי אישנויא קמא דלקמ כתבו כ הא לא אשכח דמשועבד לה לתשמיש

חגי נוטה )ג'(
בעודה ארוסה אפילו בהגיע זמנה ,ואמאי יוציא? וכתב עליו הפנ"י דנראה ברור
שכוונת על האוקימתא הראשונה וסברי התוס' דבהגיע זמ משועבד לה
מדאורייתא ,דלאו דשארה כסותה ועונתה לא יגרע למ"ד מדאורייתא היינו
דמשהגיע זמ עובר וסברי תוס' דמהאי שעתא הו"ל כמורד מתשמיש שכופי
אותו להוציא מייד כמו שכתבו הצוס' לעיל ד סג .:א באמת המגיני שלמה
אינו יחידי כי הראשוני ג"כ תירצו את תוס' בכה"ג ,הריטב"א כתב "דאינו
מחוייב לה בעונה" והרמב" "אי כופי אותו משו תשמיש שהרי לא נישאת"
והרשבא כתב "דההיא לא שיי למימר ביה כפיה דתשמיש דהא ארוסה היא"
והאבנ"מ כתב על דברי הפנ"י שמדברי כל הפוסקי נראה דבהגיע זמ אינו
משועבד לה מדאורייתא דבלאו שארה כסותה ועונתה לא יגרע לא קאי אלא אחר
נישואי.
ממילא נוכל לומר שזו הסיבה שהרא"ה והריב"ש אמרו שהקושיא זה
מארוסה ונישאת ואר לשיטת הפנ"י לרש"י לא קשה דנוכל לומר דסובר כמו כל
הראשוני שבהגיע זמ לא משעבד לה .ולפי האבנ"מ שתוס' לא סוברי
שמשועבד לה מדאו' א"כ מאי קושיית .מתר +האבנ"מ הגמ' בד סד .אומרת
"אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל כותבי אגרת מרד על ארוסה ואי כותבי
אגרת מרד על שומרת יב .מיתיבי אחת לי ארוסה ונשואה אפילו שומרת יב".
א"כ מה החילוק? אחד התירוצי בגמ' "אידי ואידי שתבע הוא ולא קשיא כא
לחלו +כא לייב ,דאמר ר' פדת אמר ר' יוחנ תבעי לחלו +נזקקי לו תבע
ליב אי נזקקי לו" ומקשה הגמ' "מ"ש לייב דלא ,דאמרינ ליה זיל ונסיב
איתתא אחריתא לחלו +נמי נימא ליה זיל ונסיב איתתא אחריתא אלא דאמר כיו
דאגידא בי לא קא יהב לי איתתא אחריתי הכא נמי כיו דאגידא לא יהבו לי
אחריתי ".עד כא דברי הגמ' ופרש"י "תבע לחלו +והיא אינה רוצה אלא
להתייב נזזקי לו לכתוב אגרת מרד עליה" וכתבו ש בתוס' ד"ה כשבע "וכ
תבע לייב פירוש והיא אינה רוצה אלא לחלו +ותימה דמאי קפרי לייב נמי
כיו דאגידא בי לא יהבו לי אחריתי שיאמרו לו בי"ד תחלו +לה ויהבו ל
אחריתי ותירוק עי"ל תבע לחלו +והיא אינה וצה לא לחלו +ולא לייב וכ הוא
דאמר כא שתבעה היא והוא אינו רוצה לא לחלו +ולא לייב.
והקשו ,הגמ' לעיל תירצה על הקושיא הנ"ל אלא )בארוסה( בבא מחמת
טענה דאמרה בעינא חוטרא לידא ומרא לקבורה ה"נ שומרת יב בבא מחמת
טענה .ומאי קושיא אפילו ללא טענה נמי תיקשי דקי"ל חוזרי אצל הגדול
ואומרי לו עלי מצוה .או כנוס או פטור? ותירצו דכייפינ ליה אבל אי נזקקי
לכתוב עליו אגרת מרד להוסי על כתובתה א"נ משו דהיא גופא )היינו ההיא
דחוזרי אצל גדול( איכא לפרושי בבא מחמת טענה.
והשתא אתי שפיר דתוס' סוברי כמו התירו +הראשו ומשו ארוסה
לשומרת יב שלמרות שלא כותבי אגרת מרד כיו דלא משועבד לה בכל זאת
כופי והריטב"א וסיעתו סוברי כמו התירו +השני שבארוסה אי כופי מחמת
תשמיש דאמרינ לה זיל מפקדת על פריה ורביה.

לשמה טהור

"ו

יקחו לי תרומה" .כותב רש"י" :לי%לשמי" .אחר כמה פסוקי
על "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ" רש"י שוב כותב "לי%
לשמי" .שואל הרב יקותיאל יהודה הלברשטא זצ"ל ,האדמו"ר מצאנז,
למה התכוו רש"י כשהוא כתב לשמי ,הרי זה ברור שצריכי לבנות את
המשכ לש ה' .מהי המידה המיוחדת של "לשמי" השייכת למשכ.
כדי להסביר את הדבר צריכי אנו להבי מהו באמת לעשות דבר
לשמה .כותב המסילת ישרי בסו פרק י"ט שמי שעושה מצוות רק
בשביל לטהר עצמו כדי להתקרב אל ה' אי אפשר לומר שכוונתו רעה,
אבל אי אפשר ג כ לומר שהיא הכוונה המעולה ביותר .הכוונה
האמיתית כותב המסילת ישרי "הוא שיהיה האד עובד רק למע אשר
כבודו של האדו ברו הוא יגדל וירבה ...נמצאת למד שזאת היא הכוונה

זכריה רוטבלאט )א'(
המעולה שהיא רחוקה לגמרי מכל הנאת עצמו ,ואינה אלא לכבודו של
מקו ולקידוש שמו יתבר".
לפי זה אפשר להבי למה כלל ישראל היו צריכי כל כ חיזוק
במצוה של בנית המשכ .המשכ היה המרכז של רוחניות בע ישראל.
כותב הרמב" בתחילת הפרשה "שסוד המשכ הוא שיהא הכבוד אשר
שכ על הר סיני שוכ עליו בנסתר" .כמוב כל אחד מבני ישראל רצה
להתנדב כדי להתקרב אל ה' ולהכיר כבודו .כותב רש"י "לשמי" ,צריכי
לבנות את המשכ א ורק כדי לעשות רצו ה' ולהגדיל גדולתו בעול.
המטרה של המשכ היא לא בשביל הנאה עצמית של כל אד אלא כדי
שה' ישרה שכינתו בתו ע ישראל.
המסר הזה שיי ג בעבודת ה' שלנו .חייבי אנו להשתדל שכל
מגמתנו הוא רק להגדיל ש שמי.

תלמוד תורה וקריאת מגילה
ניתן לשלוח תשובות לתיבת הדוא"לeshckolot@gmail.com :

הרב בן-ציון אלגזי שליט"א

שאלה :איתא בגמ' דמבטלי לימוד תורה בשביל קריאת מגילה ,ומקשי העול ,הרי מגילה עצמה היא לימוד תורה? ותיר +ע"ז החכמת שלמה דא מכווי לצאת
ידי חובת קריאת מגילה ,אינו יכול לקיי ג מצוות ת"ת .וקשה ,מדוע אינו יכול לכווי לעשות שניה ,ג תלמוד תורה וג קריאת מגילה?

התשובה תפורס בעז"ה בגליו הבא

תשובה לשאלה הקודמת :שאלנו ,מדוע הרמב" פוסק שאי לוקי על השהיית כלי מדידה לא מדוייק ,מכיו שזהו לאו שאי בו מעשה ,ולכאורה אי זה שונה
מהחזקת חמ +שלוקי עליו א שזהו לאו שאי בו מעשה מהטע שזה נוצר ע"י מעשה .ונראה לחלק שלעני השהיית כלי מדידה לא מדויק אינו לוקה אלא א
מחזיק אותו ע"מ להשתמש בו ,וא"כ אי זה נקרא לאו שיש בו מעשה ,מכיו שאי מספיק שיבוא ע"י מעשה אלא צרי ג את כוונתו להשתמש .משא"כ גבי קנה או
אפה חמ +שכיו שנוצר ע"י מעשה ,נחשב לאו שיש בו מעשה ואי צרי דבר אחר לעבור עליו ,ולכ לוקי.

בטחון

ר' אמיתי ענקי

מ

 המפורסמות שבהנהגת המידות הוא עניי הבטחו ב%ד'.
מורגלי אנו מאז ומעול לשמוע אודות גודל עניי מידת הבטחו
ונחיצותה ,עד שהפ השימוש בה לאחד מיסודות חיינו כמאמיני עובדי
ד' .וכדרכ של כל הענייני הידועי והמפורסמי בפי כל  ,דומה
שישנה נטייה לקבלת מידת הביטחו כמובנת מאליה מבלי לתהות על
עניינה .וממילא ,נתפסת היא במוב מעט שטחי .בשל כ ,ננסה לעמוד
מעט על עניינה של מידה יסודית זו ולעסוק בכמה נקודות באופ כללי.
המקור לחיובנו לבטח ב%ד' נלמד מהפסוק בספר דברי )כ' ,א'(" :כי
תצא למלחמה על אויבי וראית סוס ורכב ע רב ממ לא תירא מה".
כ כתב רבינו יונה ב'שערי תשובה' )שער ג' אות ל"ב(' :הוזהרנו בזה
שא יראה האד כי צרה קרובה ,תהיה ישועת ד' בלבבו ויבטח עליה.
כעניי שנאמר )תהילי פ"ה(" :א קרוב ליראיו ישעו" .וכ כתוב
)ישעיה נ"א(" :מי את ותיראי מאנוש ימוש) "...יש להעיר שהרמב"
למד שזו הבטחה ולא ציווי ואכמ"ל(.
מהו פשרו של אותו בטחו שעליו הוזהרנו?
כתב רבנו בחיי בחובת הלבבות )שער הביטחו ,א'(' :א מהות
הביטחו היא מנוחת נפש הבוטח אשר יבטח עליו כפי יכולתו ודעתו
במה שמפיק טובתו .אבל העיקר ,אשר בעבורו יהיה הביטחו מ
הבוטח ...הוא שיהיה ליבו בטוח במי שיבטח בו שיקיי מה שאמר
ויעשה מה שערב ויחשב עליו הטוב במה שלא התנה לו ולא ערב לו
עשוהו ,שיעשהו נדבה וחסד'.
נראה מדבריו שאי עניינו של הביטחו אופטימיות הנסמכת על חסדי ד'
שייטיב ע האד בטובה אותה מבקש האד עפ"י הבנתו ,אלא בדר
ההטבה הנבחרת ע"י הי"ת ג א היא סותרת את רצו האד.
וידועי דברי החזו"א בעניי זה' :טעות נושנת נתאזרחה בלב רבי
במושג הביטחו .ש ביטחו המשמש למידה מהוללה ועיקרית בפי

החסידי ,נסתובבה במושג חובה להאמי – בכל מקרה שפוגש האד
והעמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע ושני דרכי בעתיד ,אחת טובה ולא
שניה  %כי בטח יהיה הטוב .וא מסתפק וחושש על היפו הטוב ,הוא
מחוסר ביטחו  .ואי הוראה זו בבטחו נכונה .שכל שלא נתברר בנבואה
גורל העתיד ,אי העתיד מוכרע  .כי מי יודע משפטי ד' וגמולותיו ית'.
אבל עניי הבטחו הוא ,האמו שאי מקרה בעול וכל הנעשה תחת
השמש הכל בהכרזה מאתו ית' ...ולהשרות בקרבו את האמת הידועה כי
אי כא לפניו שו פגע רע מיד המקרה ,רק הכל מאתו ית' בי לטוב בי
למוטב ...ואשר שרש אמונתו מפיגה פחדתו ונותנת לו אומ +להאמי
באפשרות ההצלה ,שאי לפניו נטייה לרעה יותר מנטייה לטובה ,עניי
זה יקראוהו מידת הבטחו'.
אמנ בתורת החסידות תופסי את מידת הביטחו במובנה הפשוט ,שכ
משמע במקורות שוני וכמו שכתב רבינו יונה שכשצרה קרובה לבא
תהיה ישועת ד' בליבו ויבטח עליו – משמע כפשוטו ,ישועה ממשית מ
הצרה.
עוד נראה  ,שפירוש זה של החזו"א במידת הביטחו מצמצ את
החידוש שבה מאוד עד שאי הבדל משמעותי בי הבטחו לבי האמונה
עצמה .שהרי עניינה של האמונה הוא ,ההכרה שהשי"ת הוא בורא
העול ומנהיגו והכל נעשה ברצונו ובשליטתו .וזה לדבריו ,מה שנדרש
מ האד בעניי הבטחו! אכ ,החזו"א עצמו כתב שהאמונה והבטחו
אחד ה ,אלא שההבדל ביניה הוא ,שהאמונה הינה כללית ותמידית
ואילו הבטחו נדרש מ האד בשעת מעשה – כשעומד בפני ניסיו
וכדו' .דהיינו ,שהאמונה היא התאוריה והבטחו הוא המעשה.
מכל מקו ,בחסידות,כאמור,מוסבר העניי באופ שמבדיל בי המושגי
ועל כ ,בעז"ה ,בפע הבאה...

אחריות רפואית

הרב מאיר אורליאן שליט"א

ב

עול הרפואה ,נחו +לרופא לרכוש ביטוח נגד רשלנות פושעת.
מהי עמדת ההלכה בנוגע לרופא שהזיק או המית בשוגג? ומה די
רופא שטעה ולא הבחי במחלה ,הא חייב תשלומי נזק לחולה? השבוע
נדו בעז"ה בשיטות הראשוני ,ובשבוע הבא בפסקי האחרוני.
לכאורה ,דינו של רופא שהזיק מפורש בתוספתא ב"ק )ט' ,ג'(" :רופא
אומ שריפא ברשות ב"ד והזיק  %פטור ,חבל יתר מ הראוי לו  %הרי זה
חייב" .אמנ ,נחלקו הראשוני בגדר הפטור.
א .שיטת הרמב" וטוש"ע .הרמב" בתורת האד )סו שער הסכנה ד"ה
בפרק החובל( הביא מגמ' ב"ק )פח" (:תנא דבי ר' ישמעאל 'ורפא ירפא'
 %מכא שניתנה רשות לרופא לרפאות" .ולמה צרי רשות לכ? פי'
הרמב" שלא יאמר הרופא מה לי לצרה הזאת ,שמא יטעה ויהרוג נפש
בשוגג ,ולזה נתנה התורה רשות לרפאות ,לומר שאי עליו עונש .א
הקשה מתוספתא )מכות השמטות מכ"י ב' ,ה'( דתניא" :רופא אומ
שריפא ברשות ב"ד )והזיק( הרי זה גולה"  %הרי שיש עונש גלות על
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הרופא שטעה!
ותיר +הרמב" שדי הרופא כדי הדיי ,שאי לו אלא מה שעיניו רואות
)סנהדרי ו ,(:ואי לו לחוש שמא טעה .ומ"מ א התברר שטעה צרי
לשל מביתו ,אא"כ נטל רשות מב"ד ,כמבואר בסנהדרי )לג .(.וכ רופא
פטור בדיני אד א ריפא ברשות ב"ד וטעה ,ומ"מ חייב בדיני שמי,
כמבואר בתוספתא ב"ק" ,רופא אומ שריפה ברשות בית די והזיק %
פטור מדיני אד וחייב בדיני שמי" )ו' ,ו'(.
עוד התנה הרמב" שהתורה נתנה רשות דוקא בבקי ושאי ש גדול
ממנו ,וא לא כ אסור להתעסק ובכלל שופ דמי הוא ,ובשה דוקא
שיי רשות ב"ד .ולפי דבריו ,אפילו בקי שריפא שלא ברשות בית די
וטעה  %חייב בתשלומי נזק.
הטור ושולח ערו פסקו כדברי הרמב" ,וז"ל" :א ריפא שלא ברשות
בית די  %חייב בתשלומי אפילו א הוא בקי .וא ריפא ברשות בית די
וטעה והזיק  %פטור מדיני אד וחייב בדיני שמי .וא המית ונודע לו
ששגג  %גולה על ידו" )יו"ד של"א ,א'(.
 1באור שמח )פ"ה מהל' רוצח ה"ו( העיר דהרמב" לא הביא די זה .וכתב שברייתא זו
כדעת אבא שאול במשנה )מכות ח (.ששליח ב"ד שטעה הרי זה גולה .אול לא פוסקי
כ ,אלא כדעת ת"ק במשנה שמחייב ג בעוסק בדבר מצוה ,ולכ השמיטו הרמב" .א
הרמב" תפס שברייתא זו להלכה ,ואחריו נמשכו הפוסקי] .מהב"י משמע שכ גרס
הרמב" בתוספתא ב"ק )ט' ,ג'( ,ולכ אינו מזכיר כלל די התוספתא חבל יותר מ הראוי.
וצ"ע[.

ב .שיטת התשב" .+הרמב" ושו"ע לא חילקו בדבריה בי סוגי
הטעויות וסוגי הרופאי .אמנ התשב") +ח"ג סי' פ"ב( הביא 2מתוספתא
גיטי )ג' ,ג'( דתניא" :רופא אומ שריפא ברשות ב"ד והזיק בשוגג %
פטור ,במזיד  %חייב ,מפני תיק העול" .וכתב שלכאורה רופא שהזיק
במזיד הוי היזק ניכר שחייב מעיקר הדי ,וא"כ צרי לפרש ד"משו
תיקו העול" פטור בשוגג שלא יבוא להמנע ,אבל מדינא היה ראוי
לחייב דאד מועד לעול .וזהו ג כוונת התוספתא ב"ק )ו' ,ו'( הנ"ל
דבשוגג פטור מדיני אד ]כלומר ,משו תיקו העול[ ודינו מסור
לשמי.
ובזה פירש ג התוספתא )ט' ,ג'( שפתחנו בו ,שא הזיק פטור אבל חבל
יותר מ הראוי לו חייב ,שזהו גדר שוגג ומזיד .שא עשה כשיעור אלא
שלא נעשית הרפואה כראוי הוי שוגג ופטור מדיני אד א דינו מסור
לשמי ,וא עשה יותר מ הראוי הוי מזיד וחייב כדי חובל .וסיכ
דבריו שישנ שלשה דיני בסוג הטעות ברופא אומ :טעה ]לגמרי[
והזיק  %חייב בי שוגג בי מזיד כדי חובל; לא טעה אלא עשה הראוי
ושגג בפשיעתו פטור משו תיקו העול ודינו מסור לשמי; עשה יותר
מ הראוי  %הוי כמזיד.
עוד חילק בי סוגי הרופאי ,שרופא אומ הוא "רופא החבורות במלאכת
היד" ,שאומ הוא המחת בברזל .אבל רופא בתרופות נקרא רופא סת,
ואינו בא לכלל חיוב נזק ,וא שגג והמית או הוסי מכאוב ונתכוו
לרפואה  %פטור א מדיני שמי ,שאי לו אלא מה שעיניו רואות ,אלא
שאי לו לדבר לפני מי שגדול ממנו.
ג .שיטת הר" .הר" )חי' סנהדרי פד :ד"ה רב( כתב שמכה אד לרפואה
"פטור ומותר  ...שהרופא המומחה כשיטעה ברפואותיו אינו שוגג אלא
אנוס ,שברשות הוא מרפא" .והוסי שאפשר שג בדיני שמי אינו
3
מתחייב ,כיו שלטובה היתה כוונתו לרפאות את חבירו.
ד .סיכו .בשו"ת צי +אליעזר )ח"ד סי' י"ב( סיכ בזה שלוש שיטות
ברופא טעה :לרמב" פטור בדיני אד וחייב בדיני שמי ,הרשב"+
מחלק בי רופא מנתח שחייב כנ"ל לבי רופא בתרופות שפטור ,ושיטת
הר" שדינו כאנוס שפטור ומותר ,ואפשר שג אי חיוב בדיני שמי.
2

בעני היזק שאינו ניכר.
 3צ"ע אי יפרש את דברי התוספתא הנ"ל .ובס' דברי שאול על יו"ד )סי' שלו( לבעל
שו"מ כתב שאולי גמ' ב"ק שמשמע פטור ומותר חולק על תוספתא.
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