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טעמי תורה

בחכמה  נסיתי  זה  "כל  פתח,  יצחק  "רבי 
אמר  ממני",  רחוקה  והיא  אחכמה  אמרתי 
שלמה על כל התורה כולה עמדתי ועל פרשה 
זו של פרה כיון שהייתי מגיע בה הייתי דורש 
בה חוקר בה ושואל בה אמרתי אחכמה והיא 

רחוקה ממני". )ילקו"ש חוקת(
וניתנה   – חכמה  ביקש  אשר  העולם,  גדול 
וחוקר  דורש  היה  בחכמה.  ניסה  זה  כל  לו, 
ואל תאמר,  והיא רחוקה ממנו.  ושואל בה, 
זו סתומה ולכן  סתרי תורה יש כאן, פרשה 
מלכא  אדם,  מכל  החכם  גם  לה  יכול  לא 
דישראל. שכך ייסד לנו רבנו בעל בית הלוי, 
עמוק  ועמוק  שהיה  מה  רחוק  עוד,  "וסיים 
מי ימצאנה דמפרשה זו הבין דאינו יודע גם 
בשארי המצות". סודה של פרשת הפרה לא 
נתגלה לו לשלמה המלך, אבל תמורתו גילו 

לו סוד אחר, סודם של  טעמי תורה.
"ואמר רבי יצחק מפני מה לא נתגלו טעמי 
תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל 
נשים  לו  ירבה  לא  כתיב  העולם  גדול  בהן 
וכתיב  אסור  ולא  ארבה  אני  שלמה  אמר 
לבבו  את  הטו  נשיו  זקנת שלמה  לעת  ויהי 
שלמה  ואמר  סוסים  לו  ירבה  לא  וכתיב 
מרכבה  ותצא  וכתיב  אשיב  ולא  ארבה  אני 
ממצרים בשש וגו'". )סנהדרין כא:( משמעות 
דברי הגמ', שטעמי התורה ראוי להם שיהיו 
סכנה  טמונה  ובידיעתם  ונסתרים,  מכוסים 

עצומה לטעות הרת אסון.
שנינו.  כן  לא  בפסחים  בגמ'  כי  לפלא,  ויהי 
דברים  המכסה  זה  עתיק  למכסה  "מאי 
שכיסה עתיק יומין ומאי נינהו סתרי תורה. 
שכיסה  דברים  המגלה  זה  דאמרי  ואיכא 
הרי  תורה".  טעמי  נינהו  מאי  יומין  עתיק 
מעלה  הם,  מכוסים  תורה  שטעמי  שאף 
גדולה היא לגלות דברים שכיסה עתיק יומין, 

וללמד טעמי תורה.
מפני  ז"ל  אליעזר  בר'  טוביהו  רבי  "אמר 
יחיד  בלשון  זה  בפסוק  קהלת  פתח  מה 
וסיים בלשון רבים לפי שהיה קהלת מקהיל 
תורה".  טעמי  ומלמדם  בישראל  קהילות 
קהלת  זו של  הנהגה  וכי  דברים(  טוב  )לקח 
מלכא לא היתה נוהגת אלא לפני שעמד על 
נראה  ממני"?  רחוקה  ש"היא  והבין  דעתו 
נפלא,  וטעם  כאן  יש  עומק  אלא  כן,  שלא 

טעמם של טעמי תורה.
המאיר לארץ באורה של סוגיא זו, הוא ניהו 
זי"ע, במסכתא פסחים על  אדוננו מהרש"א 
לא  מה  מפני  כ"ג  פ'  דאמרינן  "והא  אתר: 
נתגלו טעמי תורה שהרי ה' מקראות נתגלו 
טעמן ונכשל בהן גדול העולם כו' היינו דבר 
שהתורה גילה טעמן מביא לידי מכשול אבל 
גם אם חכמים  דבר שמכוסה טעמו בתורה 
נותנים בו טעם לא יבא לידי מכשול". סוד 
וחשיפת  המכסה  גילוי  בין  הוא  החילוק 

הטעם, לגילוי המכוסה וטעימת הטעם.
בגמ' ב"ק עב. "האי דלא אמרי לך מאורתא 
דלא אכלי בשרא דתורא", וכתב בתורת חיים 
רש"י  פירש  דתורא  בשרא  אכלי  "דלא  שם, 
ז"ל לא דקדקתי טעמא של דבר דטעמי תורה 
נמשלים לבשר כדאיתא בעירובין ולהג הרבה 
בהן טעם  מוצא  בהן  הלוהג  כל  יגיעת בשר 
בשר". דבר נפלא הוא, אין טעמי תורה נקנים 
מתוך חכמה ומתוך גילוי. "וליהג הרבה יגיעת 
תורה.  של  טעמיה  טעם  טועמים  כך  בשר", 
אלא  יומין,  עתיק  במכסה  מכוסה  הטעם 
לחקור  עליו  מתייגעים  חכמים  שתלמידי 
ולדרוש, לפשפש ולדקדק, ומתוך כך טועמים 
בהן  הלוהג  "כל  נפשם,  בעמקי  אותו  הם 

מוצא טעם בשר".
אם "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני", הרי 
שלא בחכמה נקנית תורה, רק בעמל אין קץ 
בדרישה וחקירה דקדוק ופשפוש ללא לאות, 

תדבק נפש בשרשה ותטעם טעם העליון.
ומשעסקנו בטעמי תורה וטעמנו צוף טעמם, 

נוסיף בזה דבר אחד, ותפילה הוא לנו. 
קוב"ה  שהשביע  איתא  קיא  בכתובות  בגמ' 
את ישראל, "שלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים". 
ובפירוש אחד שהביא רש"י שם, פירש שסוד 
הפני  ע"ז  וכתב  הוא.  התורה  טעמי  סוד  זה 
המצות  טעמי  לאומות  יגלו  "שאם  יהושע, 
כל  שידעו  האהבה,  את  יעירו  תורה  וסתרי 
בין  יש  יתירה  וחיבה  גמורה  הגוים שאהבה 
לצרף  התורה  להם  שנתן  למקום  ישראל 
ובהתוודע  צרופה.  ה'  כדכתיב אמרת  אותם 
להם טעמי סתרי תורה יתברר להם שלימות 
ולכך  בישראל.  עוד  ישתעבדו  ולא  הענין 
עד  יעירו  שלא  הוא  ברוך  הקדוש  השביעם 
ה'  כבוד  ונגלה  הגאולה  זמן  שיגיע  שתחפץ 
שפה  העמים  לכל  יהפוך  ואז  בשר  כל  אל 

ברורה לקרא כולם בשם המיוחד".
הוא  תורה  טעמי  סוד  הדברים,  נפלאים 
גם   – אותם  )לצרף  השלימה,  הדבקות  סוד 
הדרך  היא  שכן  וחיבור(.  הצטרפות  מלשון 
אלא  מורגשת  שאינה  טעם  טעימת  בכל 
בהתחברות והכנסת הדבר אל תוכך. בעמלה 
נעירה  בשר,  יגיעת  הרבה  וליהג  תורה,  של 
נטעם  דבקות  מתוך  האהבה.  את  ונעוררה 
ונגלה  יתרה,  חיבה  של  הנפלא  טעמה  את 

כבוד ה' אל כל בשר במהרה בימינו, אמן. 

דבר המערכת

הרב אברהם ישעיהו קרני שליט"א

סדר עשיית כלי המשכן
"ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל 

אשר צוה ה' את משה" ]ריש פקודי[

וכתב רש"י ]והוא מגמ' ברכות נ"ה[ "משה צוה לבצלאל 
לעשות תחילה כלים ואח"כ משכן, אמר לו בצלאל מנהג 
בתוכו,  כלים  משים  ואח"כ  בית  תחילה  לעשות  העולם 
א-ל  בצל  משה  אמר  הקב"ה,  מפי  שמעתי  כך  לו  אמר 
המשכן  עשה,  וכן  הקב"ה,  לי  ציוה  כך  בוודאי  כי  היית, 

תחילה ואח"כ עשה כלים".
ויש בזה כמה קושיות: אם ציוה הקב"ה למשה לעשות 
לעשות  לבצלאל  ציוה  איך  כלים,  ואח"כ  משכן  קודם 

להיפך. 
ארון  "ועשית  להדיא  כתוב  תרומה  דבפרשת  קשה  עוד 
וכלים" ורק אח"כ "ואת המשכן תעשה", עי' תוס' ברכות 

שם.
עוד קשה היכן כתוב שהקדים משה כלים למשכן בציוויו 
דברי  נאמרו  ששם  ויקהל  פרשת  בריש  והרי  לבצלאל, 
משה נאמר קודם אהל מועד ואח"כ ארון העדות והכלים.
עוד קשה שטענתו של בצלאל היתה ע"פ "מנהג העולם", 

א"כ מה התפעל משה עד שאמר לו "בצל א-ל היית". 
אמר  שבצלאל  שכתוב  שם,  הגמ'  לשון  דקדק  הצל"ח 
ארון  כלים  עשה  לי  אומר  ואתה  וכו'  עולם  של  "מנהגו 
מדוע  אכניסם",  לאן  עושה  שאני  כלים  וכו'  ומשכן 
בתחילת דבריו דיבר על כלים וארון ובסוף דבריו השמיט 

את הארון ושאל רק על הכלים שעושה להיכן יכניסם. 
בצלאל  מהי שאלת  הקשה,  קפ"ח[  ]או"ח  חת"ס  בשו"ת 
למעשה  גם  והרי  אכניסם",  להיכן  עושה  שאני  "כלים 
שעשה משכן תחילה, עדיין לא הוקם המשכן אלא בא' 
הכניס  והיכן  בחנוכה,  זה,  לפני  נגמרה  והמלאכה  ניסן, 

הכלים. 
והנראה דהנה מבואר בחז"ל ובראשונים דבמשכן היו ב' 
עניינים ומטרות עיקריות, ענין אחד הוא צורך ישראל, 
בספהמ"צ  הרמב"ם  וכמש"כ  בעבודה,  הוא  ועיקרו 
]מצ"ע כ'[ "שצוונו לבנות בית הבחירה לעבודה בו יהיה 
מקדש".  לי  ועשו  יתעלה  אומרו  והוא  וכו'  ההקרבה 
עיקרה  "והעבודה  הבחירה  בית  הלכות  בריש  כתב  וכן 
שכינתו  להשרות  גבוה  לצורך  הוא  שני  וענין  בכלים". 
שנתאווה  תרומה  פר'  ריש  במדרש  כנאמר  בתחתונים, 
הקב"ה שתהיה לו דירה למטה, משל למלך שהשיא את 
יעשו קיטון אחד שיוכל  ובקשה שכל מקום שתלך  בתו 
לדור עמה ]שמו"ר ל"ג א'[. וכן כתב ברמב"ן פרשת תצוה 
]כ"ט מ"ו[ ומביא לכך ראיות מפסוקים. ]ובזה יש לבאר 
עומק החילוק בין המושג "משכן" לבין המושג "מקדש" 

ולבאר הרבה חילוקים, ואכמ"ל[.
ובזה יש להוסיף דעיקר השראת השכינה במשכן הייתה 
בארון בין שני הכרובים, כ"כ הרמב"ן ריש תרומה "והנה 
שהוא  השכינה  מנוחת  מקום  הוא  במשכן  החפץ  עיקר 

בארון" וכו'. 
ולפ"ז נראה לבאר הדו"ד בין משה לבצלאל, דהנה ישנם 
לתעשייה,  בית  ויש  מגורים  בית  יש  בתים,  סוגי  ב' 
הבית  העיקר  מגורים  בבית  אמנם  כלים,  יש  ובשניהם 
אך  בבית,  לשימוש  ואמצעי  היכי-תימצי  הם  והכלים 
דברים  יוצרים  שבהם  הכלים  הם  העיקר  חרושת  בבית 
והאמצעי להשתמשות בכלים  והבית הוא ההיכי-תימצי 
בבית-המקדש  לעיל,  דברינו  לפי  והנה  משופרת.  בצורה 
כלי  הם  העיקר  ישראל  צורך  דמצד  נכונים,  היו  שניהם 
המקדש שבהם ועל ידיהם עובדים את ה', משא"כ מצד 
הוא  העיקר  העולם,  בזה  שכינתו  להשרות  גבוה  צורך 

הבית, דשם משרה שכינתו, והכלים הם אמצעי לבית.
ועיקר הנדון בין משה לבצלאל היה על מה שימת הלב 
העיקרית צריכה להיות, האם על המצות עשה שנאמרה 
בפרשת תרומה שהיא לחייב את ישראל לעשות משכן, 
ובזה חיובם הוא מצד צורך הדיוט, וכנ"ל ברמב"ם שעיקר

הרה"ג רבי שלמה קורן שליט"א 

קודש הקדשים וארון הברית

שמות פרק כו: )לא( ְוָעִׂשיָת ָפרֶכת ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת 
)לב(  ְּכֻרִבים:  אָתּה  ַיֲעֶׂשה  חֵׁשב  ַמֲעֵׂשה  ָמְׁשָזר  ְוֵׁשׁש  ָׁשִני 
ְוָנַתָּתה אָתּה ַעל ַאְרָּבָעה ַעּמּוֵדי ִׁשִּטים ְמֻצִּפים ָזָהב ָוֵויֶהם 
ָזָהב ַעל ַאְרָּבָעה ַאְדֵני ָכֶסף: )לג( ְוָנַתָּתה ֶאת ַהָּפרֶכת ַּתַחת 
ָהֵעדּות  ֲארֹון  ֵאת  ַלָּפרֶכת  ִמֵּבית  ָׁשָּמה  ְוֵהֵבאָת  ַהְּקָרִסים 
ְוִהְבִּדיָלה ַהָּפרֶכת ָלֶכם ֵּבין ַהּקֶדׁש ּוֵבין קֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים: )לד( 

ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכּפֶרת ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת ְּבקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים:
ומפסוקים אלו עולה בסדר הקמת קודש הקדשים. 1( יתן 
קודש  אל  הארון  את  יכניס   )2 הקרסים.  תחת  הפרוכת, 

הקדשים. 3( יתן את הכפורת על הארון בקודש הקדשים.
ועיין בפסוקים בפרשת פקודי )שמות מ, ג( כשנצטוה משה 
להקים את המשכן: ְוַׂשְמָּת ָׁשם ֵאת ֲארֹון ָהֵעדּות ְוַסּכָת ַעל 
בסדר  המשכן  את  להקים  נצטוה  הרי  ַהָּפרֶכת:  ֶאת  ָהָארן 
הפרוכת,  את  עליו  להסיך   )2 הארון.  את  להכניס   )1 הזה: 
את  לתת  נצטוה  ששם  לעיל  האמור  הציווי  מן  )בשונה 
הפרוכת ורק אח"כ להביא את הארון(.  ושם בהמשך הפרק 
כשהקים משה את המשכן, כתיב: )כ( ַוִּיַּקח ַוִּיֵּתן ֶאת ָהֵעֻדת 
ַהַּכּפֶרת ַעל  ַוִּיֵּתן ֶאת  ַעל ָהָארן  ַהַּבִּדים  ַוָּיֶׂשם ֶאת  ֶאל ָהָארן 
ָהָארן ִמְלָמְעָלה: )כא( ַוָּיֵבא ֶאת ָהָארן ֶאל ַהִּמְׁשָּכן ַוָּיֶׂשם ֵאת 
ָּפרֶכת ַהָּמָסְך ַוָּיֶסְך ַעל ֲארֹון ָהֵעדּות ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶׁשה: 
הנה משה אחר הקמת המשכן עצמו עשה את הדברים לפי 
את  הביא   )2 הארון.  על  הכפורת  את  נתן   )1 הבא,  הסדר 
קודם שהביא  )הרי שנתן את הכפורת  הארון אל המשכן. 
את הארון אל המשכן ולא כפי שנצטוה בפרק כה' לתת את 
הכפורת על הארון בקודש הקדשים(. 3( שם את הפרוכת, 
והסיך אותה על הארון. )כפי שנצטוה בתחילת פרק מ' ולא 

כפי שנצטוה בפרק כו'(.
וכתב הרמב"ן )כו, לג-לד( והבאת שמה מבית לפרוכת את 
ארון העדות - לא יצונו עתה שיעשה כסדר הזה וכו', כי אין 
)בפסוק  וכן  בעשייתו,  אלא  המשכן  בהקמת  הצואה  עתה 
הבא( ונתת את הכפורת על ארון העדות בקדש הקדשים, 
פירושו שיתן הכפורת על ארון העדות כשהארון שם  אין 
שישים  הכתוב  אותו  שיצוה  הענין  אבל  הקדשים,  בקדש 
מבית  שמה  הארון  שיהא  כדי  הקרסים  תחת  הפרכת 
לפרכת ותבדיל הפרכת בין הקדש ובין קדש הקדשים, וכן 
הקדשים  בקדש  העדות  ארון  על  הכפורת  את  ונתת  אמר 
להודיע שהכפורת עם כרוביו על הארון יהיו כלם שם בקדש 
הקדשים הנזכר שהוא מבית לפרכת. אבל כשמגיע לצוות 
הקמתו אמר ושמת שם את ארון העדות )להלן מ ג(, ואחרי 
כן וסכות על הארון את הפרכת, וכן במעשה )להלן מ, כ-כא( 
ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה, ויבא את הארון אל 
המשכן, ואחרי כן וישם את פרוכת המסך", עכ"ל. והנה על 
פי דבריו צריך להתבונן מדוע כתבה התורה בפרשת תרומה 
את הציווי בדרך הקמה כלל, ויותר צריך ביאור מדוע כתבה 

בסדר שונה מסדר ההקמה האמיתי בפרשת פקודי.
בפני  ביאור  צריך  הרב  דבר  שעליו  זה  פסוק  באמת  והנה 
ֶאת  "ְוָנַתָּתה  לכתוב  צריך  היה  לא  לכאורה  שהרי  עצמו, 
ֵאת  ַלָּפרֶכת  ִמֵּבית  ָׁשָּמה  ְוֵהֵבאָת  ַהְּקָרִסים  ַּתַחת  ַהָּפרֶכת 
קֶדׁש  ּוֵבין  ַהּקֶדׁש  ֵּבין  ָלֶכם  ַהָּפרֶכת  ְוִהְבִּדיָלה  ָהֵעדּות  ֲארֹון 
ַהָּפרֶכת  ֶאת  "ְוָנַתָּתה  ולכאורה היה צריך לכתוב  ַהֳּקָדִׁשים" 
ַּתַחת ַהְּקָרִסים" "ְוִהְבִּדיָלה ַהָּפרֶכת ָלֶכם ֵּבין ַהּקֶדׁש ּוֵבין קֶדׁש 
ַהֳּקָדִׁשים" ורק אח"כ "ְוֵהֵבאָת ָׁשָּמה ִמֵּבית ַלָּפרֶכת ֵאת ֲארֹון 
ָהֵעדּות", ומדוע הקדימה תורה את הבאת הארון להבדלת 
להבין  צריך  עוד  הקדשים.  לקודש  הקודש  בין  הפרוכת 
הקדשים  לקודש  התורה  קוראת  הפסוק  בתחילת  מדוע 
"מבית לפרוכת", ורק בהמשך הפסוק נקרא המקום "קודש 

הקדשים".
הפרוכת  תהא  שלא  לומר  התורה  שבאה  לומר  והנראה 
הבאת  ע"י  אלא  הקדשים  קודש  ובין  הקודש  בין  מבדילה 
הארון מבית לפרוכת, ורק הוא גורם שתבדיל הפרוכת בין 
הקודש לקודש הקדשים, כי הוא היוצר את קודש הקדשים. 
את  שיתן  אחר  שאף  מתחילה  לכתוב  התורה  דייקה  ולכן 
הפרוכת לא יקרא המקום ההוא קודש הקדשים. ורק אחר 

שיכניס את ארון העדות תבדיל הפרוכת בין הקודש 
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שיח ההלכה
וא"כ  לעבודה,  הכלים  היא  המטרה   
צריך להקדים כלים משום שהם העיקר 
אל,  בצל  שהיה  בצלאל  אך  הנצרך. 
כאדם,  אצלו  מהמתחייב  עצמו  הוציא 
גבוה,  לצורך  לעשות  עצמו  והעמיד 
שכינתו  להשרות  בית  עשיית  והוא 
לכך  עיקר  שהבית  וכיון  בתחתונים, 
בכלים  צורך  ומה  לעשיה,  קודם  הוא 
כונתו  ואין  העיקר,  שהוא  הבית  ללא 
להיות  היכן  לכלים  שאין  הטכני  מצד 
מהותי,  משהוא  הוי  אלא  הבית,  ללא 
דהא  הבית,  ללא  צורך  בכלים  דאין 
אמצעי  הם  והכלים  הבית  הוא  העיקר 
ומה  החת"ס.  קושיית  ומיושבת  לבית, 
העולם,  ממנהג  ראיה  הביא  שבצלאל 
אלא  בעלמא,  הוכחה  סתם  זה  אין 
מראה על מהות כוונתו ומחשבתו, דלא 
המקדש  בית  בניית  סדר  את  השווה 
הכלים,  העיקר  ששם  חרושת  לבית 
אלא לבית מגורים שבזה העיקר הבית, 
שדואג  אל,  בצל  שהינו  הוכיח  ובזה 
מצות  קיום  מצורך  יותר  גבוה  לצורך 
מצורכי  עצמו  דניתק  הדיוט,  של  עשה 
הגוף וחובותיו ומסר נפשו לצורך גבוה, 

ומיושבת קושיה דלעיל. 

וזהו שכתוב ברש"י עה"פ "ויעש בצלאל 
את הארון" וכו' ]ל"ז א'[ – "לפי שנתן 
נפשו על המלאכה יותר משאר החכמים 
מה  לדעת  וצריך  שמו".  על  נקראת 
מהחכמים  יותר  נפשו  מסירות  הייתה 
הארון  דוקא  מדוע  צ"ב  וכן  האחרים. 
הדברים.  משאר  יותר  שמו  על  נקרא 
עיקר  שהעמיד  דבזה  י"ל,  הנ"ל  וע"פ 
עבודתו לצורך גבוה יותר מצורך קיום 
שניתק  הרי  הדיוט,  של  עשה  מצות 
ומסר  וחובותיו  הגוף  מצורכי  עצמו 
"מסר  שנקרא  וזהו  גבוה,  לצורך  נפשו 
זה  ודבר  מהנפש.  בא  זה  דדבר  נפשו", 
לעיל  שהתבאר  דכפי  בארון,  התבטא 
דעיקר  גבוה,  הצורך  עיקר  הוא  הארון 
השראת השכינה במקדש הייתה בארון, 
על  נקראת  הארון  עשיית  דוקא  לכך 

שמו. 

דזה  הקושיות,  שאר  גם  ניישב  ובזה 
הדיוט,  לצורך  קודם  גבוה  דצורך  ודאי 
אך הציווי של הקב"ה למעשה לישראל 
להדיוט,  שנועדה  עשה  המצות  הינו 
קודמים,  הכלים  ובזה  העבודה,  והיא 
שציווי  וכיון  ישראל,  צורך  עיקר  דהם 
הייתה  תרומה  בפר'  עשה  במצות  ה' 
להקדים הכלים, מסתמא זה מה שאמר 
ויקהל  משה לבצלאל. אך בריש פרשת 
העניין,  תכלית  על  משה  מדבר  ששם 
צורך  ודאי  בזה  וכליו,  משכן  שיהיה 
משה  הקדימו  ולכן  יותר,  חשוב  גבוה 
]דשם לא מדובר על הציווי להדיא של 

"ועשו לי וכו'"[.

דאמנם  הצל"ח,  קושית  ניישב  ובזה 
הארון כלול בכלים, אך הזכיר בתחילת 
הסיבה  שהוא  משום  הארון  את  דבריו 
דהא  הכלים,  לפני  המשכן  להקמת 
וזה  גבוה,  הצורך  עיקר  הוא  הארון 
אומר  שאתה  שמכיוון  למשה,  שאומר 
דיש  מבואר  א"כ  ארון,  לעשות  שצריך 
השכינה  השראת  והוא  גבוה  צורך  גם 
צריך  א"כ  בארון,  שנמצאת  שבמשכן 
בסיום  אך  לכלים.  משכן  להקדים 
הם  שהכלים  לשיטתו  שמדבר  דבריו 
היכי-תמצי  בתור  אלא  התכלית  לא 
ואמצעי, א"כ לא מזכיר בזה את הארון, 

דהארון הוי תכלית צורך גבוה.

סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו

מתייחדים  ריבית,  עניני  על  הקיימים  הספרים  שלל  בין 
"רבבות  הנפלאים  הכרכים  שני  כבוד  של  במקום  להם 
אפרים - שמעתתא דריבית", פרי עמלו ויגיעו של הרה"ג 
רבי אפרים זאב מזוז שליט"א, ראש ישיבת "שערי דעת" 
בעירנו, ומחשובי הת"ח בקהילת "בני הישיבות" בשכונת 

הגפן.

דריבית,  שבסוגיות  העיוני  בחלק  עוסק  שלפנינו  החיבור 
הספרים  הם  מעטים  באשר  המופלאה,  ייחודיותו  ומכאן 
בגמרא  הסוגיות  עומק  וליבון  בביאור  העוסקים 
והרה"ג המחבר שליט"א צלל במים אדירים  ובראשונים, 
מפואר  חיבור  טימא,  בה  דלית  טבא  מרגניתא  והעלה 

במיוחד, שהכל גומרים עליו את ההלל.
והייחודית,  הכבירה  היצירה  את  מלתאר  היריעה  קצרה 
בפרק  הגמרא  סוגיות  כל  את  ואדיר  רב  בהיקף  הכוללת 
איזהו נשך, בעיון מדוקדק ובהיר בכל שיטות הראשונים 
ודברי האחרונים שבכל ענין וענין, ובאוצר ידיעות רבות 
בלשון  וכתובים  ערוכים  ריבית,  עניני  כל  את  ומקיפות 
את  המאיר  אופנו,  על  דבור  דבר  להפליא,  וברורה  צחה 

עיני הלומדים בסוגיות קשות אלו.

בכ"ה סימני הספר ובק"ב פרקיו ימצאו הלומדים שולחן 
ריבית, אף אלו  ומפואר, הכולל את כל עניני  נאה, ערוך 
שאינם נמצאים בפרק איזהו נשך. וכבר זכה הרה"ג המחבר 
ריבית",  "משפטי  יחד עם ספריו   - אלו  שליט"א שספריו 
העוסקים בחלק ההלכתי של עניני ריבית - מעטרים את 
כספרי  ומשמשים  ואתר,  אתר  בכל  הלומדים  שולחנות 

יסוד בסוגיות אלו.
ברכותינו כי יזכה הרה"ג המחבר שליט"א להוסיף ולהרבות 
הלומדים,  לתועלת  מעיינותיו,  והפצת  תורתו  בהרבצת 

ולהגדיל תורה  ולהאדירה.

ויכתב בספר

עשיית כלי המקדש - המשך

הרב ישראל מאיר גוטפרב שליט"א

אם שרי בדיעבד להתפלל מנחה 
לאחר שקיעת החמה עד צאת 

הכוכבים

פסק המשנ"ב בסי' רל"ג ס"ק י"ד, דבדיעבד ובשעת דחק גדול 
אפשר להתפלל מנחה עד סוף צאה"כ, דהיינו י"ג וחצי דק' 
לאחר שקיעה"ח. ובשעה"צ פי' דהתירו מבוסס על צירוף הא 
נגמר היום הודאי עד סוף בין השמשות,  יוסי לא  ר'  לדעת 

)כמבואר בברכות דף ב' ע"ב, ושבת דף ל"ד ע"ב(.
דלנוקטים  מוכח  ע"א(  )כ"ו  ברכות  דבגמ'  בזה,  יל"ע  אך 
כהגאונים זמן תפילת מנחה מסתיים בזמן שקיעה"ח. והיינו 
ד'  עד  השחר  תפילת  יהודה  ר'  דאמר  אהא  להו  דאיבעיא 
שעות, אי עד ועד בכלל או דלמא עד ולא עד בכלל. ואמרינן 
בשלמא  אמרת  אי  המנחה,  פלג  עד  אומר  יהודה  ר'  ת"ש 
אלא  לרבנן,  יהודה  ר'  בין  דאיכא  היינו  בכלל  עד  ולא  עד 
עיי"ש.  וכו'.  רבנן  היינו  יהודה  ר'  בכלל  ועד  עד  אמרת  אי 
ועד  בפלג המנחה  הוא  לרבנן  דזמן תפילת המנחה  ומבואר 
י"א שעות חסר  הוי  דפלג המנחה  בגמ' שם  ומבואר  בכלל, 
ועוד  רביע  חסר  שעות  י"א  זהו  בכלל',  ד'ועד  ונמצא  רביע, 
הוא  לרבנן,  מנחה  תפילת  זמן  דסוף  מבואר  ורביע.  שעה 
במשלם שעה י"ב. וכן הוכיחו המנחת כהן מ"ב פ"י, והמשנ"ב 
סי' רל"ג שעה"צ סק"י. הרי דלשיטת הגר"א ודעימיה דס"ל 
זמן תפלת מנחה  דמחשבי' את היום מנה"ח עד שקיעה"ח, 
נגמר  דהיום  דלגאונים  מוכח  שם  ובסוגיא  בשקיעה"ח.  תם 
בשקיעה"ח, יש למנות את השעות מנה"ח עד שקיעה"ח, ולא 
מעלה"ש עד צאה"כ. )כן מוכח בסוגיין, וכן הוכיחו המנח"כ 
ושאר ספרים העוסקים בענין זה(. והא דלא התירו להתפלל 
לאחר שקיעה"ח עד צאה"כ אף דהוי ספק דרבנן, אפש"ל ע"פ 
הא דאיתא בזבחים )נו.( ומנחות )כ.( שדם נפסל בשקיעה"ח. 
יונה בריש תפילת השחר דעיקר תפילת מנחה  רבינו  וכתב 
כהגאונים,  הוא  יונה  רבינו  ]ודעת  הדם.  זריקת  כנגד  הוא 
ואכהמ"ל[. ויש להוסיף דכיון דלא הקריבו את התמיד לאחר 

תפילה  זמן  אי"ז  הלכך  דאורייתא,  ספק  דהוי  שקיעה"ח, 
שהוא כנגד התמיד.

דאין  בשיטתם,  ההולכים  ובראשונים  בגאונים  מפורש  וכן 
בתשו'  עי'  וכלל.  כלל  שקיעה"ח  לאחר  להתפלל  היתר 
הגאונים סי' נ"א שכן הובא מרב שרירא ורב האי, ובמרדכי 
ברכות פ"ד סי' צ' בשם רב האי. וכן הביא מהר"ם אלאשקר 
סי' צ"ו בשם רבנו ניסים גאון, וכן מבואר בסידור רב סעדיה 
גאון עמ' כ"ו. וכן מבואר ברמב"ם פ"ג מהל' תפילה ה"ד וה"ט, 
]וגם דעתו היא כהגאונים, ואכהמ"ל[. וכן מבואר בגר"א סי' 
רס"א ס"ב, ובשנות אליהו ברכות פ"ד מ"א. ובמנחת כהן מ"ב 
פ"י. ולא מצאתי אחד הסובר כהגאונים דהתיר להתפלל בזמן 

ביה"ש, ומוכח כמשנ"ת.
והא דהתיר המשנ"ב שם משום שיטת ר' יוסי, לולי דבריו היה 
נראה דר"י גופיה ס"ל דאין היתר להתפלל לאחר שקיעה"ח, 
דדחוק  מיתור[.  לה  ]דילפי'  בשקיעה"ח,  נפסל  דדם  משום 
למימר דסוגיית הגמ' בברכות שם הוי אליבא דר' יהודה ודלא 
לייטי  כט:  בברכות  דאיתא  דהא  נמצא  לפי"ד  וכן  יוסי.  כר' 
עלה במערבא אמאן דמצלי עם דמדומי חמה וכו', לא אתי 
אליבא דר' יוסי. וצ"ע. וכן משמע להדיא ברבינו יונה בריש 
שקיעה"ח  דהיינו  בע"כ  הערב  דעד  שכתב  השחר,  תפילת 
ולא צאה"כ, ולכאו' מנ"ל דמתני' דלא כר' יוסי, אלא משמע 
להדיא דנקט דאף לר' יוסי זמן מנחה היא רק עד שקיעה"ח.

ונראה להוכיח דאף דהמשנ"ב לא נקט הכי, אלא ס"ל דלר' 
יוסי אפשר להתפלל עד סוף ביה"ש. מ"מ מוכח מדבריו דלדידן 
יעוי' ברמ"א בסי' רל"ג ס"א  זו. דהנה  אין לסמוך על קולא 
שכתב וז"ל, ובדיעבד או בשעת הדחק, יצא אם מתפלל מנחה 
המשנ"ב  ונדחק  ע"כ.  הכוכבים.  צאת  עד  דהיינו  הלילה  עד 
שקיעה  עד  כוונתו  אלא  דוקא,  לאו  צאה"כ  דעד  י"ד,  ס"ק 
שניה והיינו י"ג דק' ומחצה קודם לצאה"כ. והנה למאי דכתב 
השעה"צ הנ"ל לצרף את דעת ר' יוסי לשיטת הגאונים, צ"ע 
דהתיר  כפשוטו,  הרמ"א  דברי  את  המשנ"ב  פי'  לא  אמאי 
בשעה"ד להתפלל עד צאה"כ משום דצירף את דעת ר' יוסי. 
רק  יוסי  ר'  שיטת  את  לצרף  הסכים  דהשעה"צ  מוכח  אלא 
לגאונים ולא לר"ת. וביאור הדבר, דהנה המשנ"ב בכל מקום 

נקט לעיקר גם את שיטת הגאונים וגם את שיטת ר"ת,

המשך בעמ' אחרון <<<

תרומה  פרשת  בכל  בהתבוננות  והנה  הקדשים.  קודש  ובין 
רק  המשכן,  הקמת  סדר  ללמד  תורה  באה  שלא  נראה  כולה 
סדר עשיית המשכן, וא"כ צריך ללמוד מדוע מוזכר כאן סדר 
ההקמה, ובאמת נראה לבאר שזהו מקור דברי הרמב"ן "שלא 
אמרה עתה תורה שיעשה כסדר הזה" מפני שאין זה מקומו, 
רק באה תורה ללמד דרך עשיית קודש הקדשים, ולא את סדר 
על  ללמדך שאף שבהקמת המשכן בהסכת הפרוכת  הקמתו, 
שהסכת  תורה  לימדה  מ"מ  הקדשים,  קודש  הושלם  הארון 
הפרוכת על הארון השלימה את עשית קודש הקדשים רק ע"י 
היתה  לא  ובלעדיו  הקדשים.  קודש  בתוך  כבר  הארון  שהיה 
הפרוכת מבדילה בין הקודש ובין קודש הקדשים. כי לא היה 

זה קודש הקדשים.
שהארון  לג(  )בפסוק  ללמד  תורה  שבאה  הדברים  כנים  ואם 
אמרה  ל"ד  בפסוק  א"כ  הקדשים,  קודש  את  העושה  הוא 
ַהֳּקָדִׁשים".  ְּבקֶדׁש  ָהֵעֻדת  ֲארֹון  ַעל  ַהַּכּפֶרת  ֶאת  "ְוָנַתָּת  תורה 
ולא  הקדשים  קודש  את  העושה  הוא  הארון  שדווקא  ללמד 
הכפורת והכרובים שעליה, שמקומה הוא אמנם דווקא בקודש 
אמרה  ולכן  הקדשים,  קודש  את  היוצרת  היא  לא  הקדשים, 
ורק  הקדשים.  קודש  כבר  שהוא  במקום  אותה  לשים  תורה 
לכפורת  מקום  נהיה  הקדשים  קודש  את  עשה  שהארון  ע"י 

ולכרובים בקודש הקדשים. 
הכרובים  עם  שהכפורת  מפני  לומר,  אפשר  העניין  ובביאור 
היא למעלה מעשרה כמבואר בסוכה דף ה. שמעולם לא ירדה 
שכינה למטה מעשרה, ומבואר יותר ברמב"ן בפרק כה' פסוק 
כא' "אבל פירושו, כי בעבור שיצוה בכרובים להיותם פורשי 
שישמשו  ומה  כלל,  יעשם  למה  אמר  ולא  למעלה,  כנפים 
ונתת הכפרת  יהיו בענין הזה, לכך אמר עתה  ולמה  במשכן, 
עם כרוביו, שהכל דבר אחד על הארון מלמעלה, כי אל הארון 
תתן את העדות אשר אתן אליך, כדי שיהיה לי כסא כבוד, כי 
אני אועד לך שם ואשכין שכינתי עליהם, ודברתי אתך מעל 

הכפרת מבין שני הכרובים, בעבור שהוא על ארון העדות. 
החיה  היא  שאמר  יחזקאל  ראה  אשר  כמרכבה  הוא  והנה 
אשר ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר כבר, ואדע כי כרובים 
ד(  ד  )ש"א  הכרובים,  יושב  נקרא  ולכך  כ(  י  )יחזקאל  המה, 
הכבוד,  נושאי  המרכבה  שהם  להורות  כנפים,  פורשי  היו  כי 
וכמו שנאמר )דהי"א כח יח( ולתבנית המרכבה הכרובים זהב 

לפורשים וסוככים על ארון ברית ה', כאשר הזכרתי". עכ"ל.
לכפורת  מתייחסת  ולפנים  לפני  ביוה"כ  כה"ג  עבודת  ועיקר 
כמבואר בפרשת אחרי מות "ַוּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ּדּבר ֶאל ַאֲהרן 
ָאִחיָך וגו' ּכי ּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהּכּפֶרת". "ְוָנַתן ֶאת ַהּקטֶרת וגו' 
ָימּות".  ְולא  ָהֵעדּות  ַעל  ֲאׁשר  ַהּכּפֶרת  ֶאת  ַהּקטֶרת  ֲעַנן  ְוִכּסה 
ְוִלְפֵני  ֵקְדָמה  ַהּכּפֶרת  ַעל ּפֵני  ְבֶאְצּבעֹו  ְוִהּזה  ַהּפר  "ְוָלַקח ִמּדם 
ַהּכּפֶרת ַיּזה ׁשַבע ּפָעִמים ִמן ַהּדם ְּבֶאְצּבעֹו". "ְוׁשַחט ֶאת ְׂשִעיר 
ַהַחָּטאת ֲאׁשר ָלָעם ְוֵהִביא ֶאת ּדמֹו ֶאל ִמּבית ַלּפרֶכת וגו' ְוִהּזה 

אתֹו ַעל ַהּכּפֶרת ְוִלְפֵני ַהּכּפֶרת".
ולימדה תורה שכדי לעשות בעולם הזה קודש הקדשים, א"א 
שירדה  והתורה  הלוחות  שהיא  העדות  עם  הארון  ע"י  אלא 
תתקמג(  )רמז  משלי  שמעוני  בילקוט  חז"ל  וכדברי  לארץ, 
אמון,  אצלו  ואהיה  שנאמר  בשמים  תורה  היתה  "בתחילה 
ואחר כך עלה משה והורידה לארץ ונתנה לבני אדם שנאמר 

משחקת בתבל ארצו". 
עם  לכפורת  מקום  יש  הקדשים,  קודש  שנעשה  אחרי  ורק 
המשכן  נקרא  יחד  שניהם  וע"י  הקדשים,  בקודש  הכרובים 
ְוִדַּבְרִּתי  ָׁשם  ְלָך  "ְונֹוַעְדִּתי  הכתוב:  שאמר  כמו  מועד  אוהל 
ִאְּתָך ֵמַעל ַהַּכּפֶרת ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת", כי 
התורה היא הדבר שנתן ה' בידנו כדי לקדש את זה העולם, 
למטה מעשרה. ורק ע"י כך נוכל לקבל את ההשפעה האלוקית 
שבאה מעל עשרה. כי ע"י שעם ישראל מקדש את זה העולם 

ע"י התורה הוא מתחבר אל ה' וההתוועדות היא החיבור. 
ונראה שזו כוונת חז"ל )הוריות דף יג( "יקרה היא מפנינים - 
כי היא היכולה להפוך את  ולפנים".  גדול שנכנס לפני  מכהן 
העולם החומרי לקודש הקדשים. ורק היא יכולה לחברו אל 

ההשפעה האלוקית.

קודש הקדשים וארון הברית - המשך



הרב יהודה חייטובסקי שליט"א
 

פרשת פרה
 

א
זו היא חוק  "זאת חוקת התורה", מפני שמצות  פרשת פרה אדומה פותחת בתיבות 
שאין בה טעם, ויש לעיין האם זה מקרה שהמצוה שתוכנה הוא טהרה מטומאת המת 

היא חוק, או שאין זה במקרה.
השפת אמת מביא בשם זקנו החי' הרי"ם שאמר: "פרה מטהר מטומאת המת, והוא 
ועי"ז  השי"ת,  חיות  אל  ואפר  כעפר  בטל  להיות  והעצה  הפנימיות,  חיות  הסתלקות 
מתחדש החיות. ולכך פרשת החודש אחר כך" עכ"ל. כלומר, יש מושג של "הסתלקות 
מטהר  פרה  שאפר  ובמה  הזה,  המושג  את  מסמלת  מת  וטומאת  הפנימית",  החיות 
מטומאת מת יש רמז שהעצה כנגד הסתלקות החיות הפנימית הוא להיות בטל כעפר 
ואפר אל חיות השי"ת, ועי"ז מתחדש החיות הפנימית. ויש כאן ג' נקודות שצריכים 
ביאור, א. מהי "הסתלקות החיות הפנימית". ב. מדוע טומאת מת מסמלת את הדבר 
החיות  הסתלקות  כנגד  עצה  מהווה  זה  ואיך  השי"ת  חיות  אל  ביטול  מהו  ג.  הנ"ל. 

הפנימית.

ב
נפתח בנקודה הראשונה. האם יש סיבה לכך שדוקא המצוה של טהרה מטומאת מת 

היא חוק. 
ויש להבין תחילה מהי טומאת מת. כשאדם הראשון נברא הוא היה צריך לחיות לעולם, 
אבל אחרי שאכל מעץ הדעת נגזרה עליו גזירת מיתה, וגזירת המיתה לא היתה עונש 
בעלמא אלא תוצאה מעצם החטא, מפני שכתוב "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים 
כולכם היום" ומבו' שה' הוא מקור החיים, והאופן להשיג חיים הוא רק ע"י דביקות 
בהשי"ת, ורשעים מכיון שאין להם דביקות בקב"ה אין להם חיים, ויש להם רק חיות 
זמנית שאין לה שם חיים כלל, וכמו שאמרו חז"ל )ברכות י"ח( רשעים בחייהם קרויים 
מתים. ובכל מקום שכתוב בתורה חיים הכוונה היא לחיים הנצחיים שבאה ע"י דביקות 
לבין  בינו  הדביקות  התמעטה  הראשון,  אדם  חטא  וכאשר  החיים.  מקור  שהוא  בה' 

הקב"ה, וממילא נחסר בבחינת החיים שלו, וכתוצאה מכך נגזרה עליו גזירת מיתה.
המצב הזה שאדם מתנועע ואוכל וכו' אבל אין לו דביקות בהשי"ת זהו המושג הנקרא 
"הסתלקות החיות הפנימית", כי לפי ראות העיניים הוא חי, אבל באמת הוא נקרא מת. 
ויש הרבה דרגות בבחינת החיים, וככל שהדביקות בהשי"ת היא גמורה יותר, בחינת 
ומי  גם חיסרון מסוים של חיות.  וכל חיסרון בדביקות מהווה  החיים היא מוחלטת, 

שהוא רשע גמור אין לו שם חי כלל והוא נקרא מת.
טומאת מת היא טומאה של החציצה בין האדם ובין הבורא, וכל מי שנטמא בטומאת 

מת יש לו שייכות לחציצה זו בין האדם לבין בוראו. 
והנה מה הביא את האדם לחטוא ולעבור על ציווי ה'? הדעת שלו )השכל שלו(, שהרי 
אותו  הביא  מה  א"כ  יצה"ר,  היה  לא  החטא  קודם  הראשון  שלאדם  בספרים  מבואר 
שאדם  מבואר  ובספרים  לחטוא,  אותו  הביאה  שלו  שהחכמה  צ"ל  בהכרח  לחטוא? 
הראשון עשה חשבון לשם שמים, שע"י שיאכל מעץ הדעת ויכנס בו יצר הרע, יוכל 
לעשות יותר כבוד שמים בכך שיתגבר על היצר ויעשה את רצון ה', - עבירה לשמה. 

נמצינו למדים שהדבר שחצץ בין אדם הראשון לבין הקב"ה הוא הדעת שלו.
בחז"ל  דהנה  הדעת,  היה  לחטא  שהביא  מה  מיתה,  גזירת  שנגזרה  השניה  בפעם  גם 
שכתוב  וכמו  לעולם,  לחיות  אמורים  היו  התורה  את  ישראל  שקבלו  מבואר שאחרי 
בתהילים "אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם", ואחרי שחטאו בעגל שוב נגזרה 
עליהם גזירת מיתה, וכמו שכתוב בהמשך הפסוק הנ"ל "אכן כאדם תמותון". והנה, מה 
הביא את עם ישראל לחטוא בעגל? ברמב"ן )שמות ל"ב א'( מבואר שכשעם ישראל 
שמאחר  שמים,  לשם  היתה  כוונתם  אלוהים,  לנו  עשה  ממנו  ודרשו  אהרן  אל  נגשו 
ומשה רבנו הסתלק, יש לעשות לו תחליף, והכוונה שלהם היתה שהעגל יהיה מקום 
להשראת השכינה, ובדומה לכרובים שהיו מקום להשראת השכינה, כי אכן הן הכרובים 
והן השור הם אחד מד' הפרצופים שיש במרכבה, ועי' בבית הלוי )פ' כי תשא( שהאריך 
בזה שכוונת ישראל היתה לשם שמים. נמצא שמה שהביא לחטא היה הדעת. וחציצה 

זו בין ישראל לקב"ה ע"י הדעת הביאה את המיתה עליהם.
לפ"ז נוכל להבין שהעובדה שפרה אדומה הוא חוק אין זה במקרה, שהרי טומאת מת 
עניינה היא הדעת החוצצת בין האדם ובין בוראו, לכן הטהרה מטומאת המת היא ע"י 
בטול הדעת לקב"ה, כלומר מה שהמצווה של פרה אדומה מחייבת לבטל את השכל 
ולקיים את המצווה באמונה, כאן טמון כח הטהרה של פרה אדומה. הטהרה של פרה 

אדומה גנוזה בחוק שבה.
ג

לפי זה נוכל להבין את דברי החי' הרי"ם, כי הסתלקות החיות הפנימית היא המצב שיש 
חציצה בין האדם לבוראו ע"י הדעת שלו, והפתרון לזה הוא ע"י שהאדם מבטל את 

שכלו לקב"ה, ובכך הוא מתדבק שוב בשורשו ועי"ז מתחדשת החיות שלו.
והנה הדוגמא שהבאנו לעיל על הסתלקות החיות הפנימית היא כאשר האדם עובר על 
ציווי ה' בגלל חשבונות עצמיים )עבירה לשמה(, אבל יש דוגמא נוספת על הסתלקות 
החיות הפנימית, שהיא מצויה מאוד בחיינו. לפעמים קורה לאדם הפסד ממון או דבר 
מצער, וקשה לו לקבל זאת באהבה, בעומק לבו יש לו טענות, למה זה קורה לי. – דבר 
זה הוא כביכול מחלוקת על רצון ה' כתוצאה מהדעת והשכל של האדם, הלא כל דבר 
שקורה לאדם הוא מאת ה', "כל דברינו ומקרינו אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל 
גמור  צדק  הוא  עושה  שה'  מה  וכל  בא,  בפרשת  הרמב"ן  כלשון  עליון"  בגזירת  הכל 
ולהיטיב עם האדם, ואם האדם מתמרמר ואינו מקבל באהבה, הוא כביכול סובר אחרת 
מהשי"ת, וזו דוגמא נוספת למציאות של "הסתלקות החיות הפנימית" שעניינה הוא 

כשיש חציצה בין האדם לבוראו מחמת השכל שלו. 
והפתרון לזה הוא שאדם יבטל את עצמו כעפר ואפר אל הקב"ה, ויבטל את כל מה 
של  דעתו  לסוף  לרדת  מסוגל  לא  שכלו  כל  עם  אדם  שבן  ויבין  בשכלו,  מבין  שהוא 
הקב"ה, ויקבל את הכל באמונה ובאהבה, מפני שאם הקב"ה עושה זאת בודאי שזה 
לטובה, כי הקב"ה הוא טוב ומטיב וכל מה שהוא עושה זה בשביל התכלית הזאת – 

להיטיב.
ולסיכום: לא רק פרה אדומה היא חוק, גם בכל דרכי ההשגחה שבן אדם אינו מבין 
אותם יש בחינה של חוק, וכשם שבפרה אדומה יש כח טהרה ע"י שאדם מבטל את 
שכלו ומקיים את החוק באמונה, גם כשאדם מקבל באמונה את כל מקרי ההשגחה, 

מונח בזה כח טהרה מהטומאה של הסתלקות החיות הפנימית.

שיח ההלכה
הרב יהודה לייב ויסברג שליט"א

 בשיעור ברכה אחרונה למשקין שקפאו
ונעשו קרח

א. הגדרת קרח - אוכל או משקה.
לאוכלין  עליו  חישב  ולא משקה  אוכל  לא  אינו  השלג  י"ז[  ]נדה  בגמ' 
ופרש"י  משקין  טומאת  מטמא  למשקין  אוכלין,  טומאת  מטמא  אינו 

דקרוב הוא להיות משקה יותר מאוכל.
ויש לדון אם מחשבת אכילת קרטיב, מחשבת אכילה היא או ממחשבת 

שתיה.
ולברר הדבר יש לדון בגוף החילוק בין חישב לאכילה לחישב לשתיה, 
אם  הנפק"מ  ומה  בפיו  אותו  בולע  ודאי  שהרי  ברור  אינו  שלכאורה 

קורא לזה אכילה או קורא לזה שתיה.
והחזו"א ]טבו"י סי' ד' סק"ח[ עמד בזה, וביאר שלאוכלין - היינו לשבור 
ראויה  שאינה  מחשבה  לצמאונו,  לשתותן  היינו  ולמשקין-  רעבונו, 
בטלה, ע"כ, וכוונתו שהרי לשלג - בלי מחשבה - אין לא שם אוכל ולא 
שם משקה, והוא כעפר בעלמא, ולכן הוא צריך מחשבת ייחוד, וכיון 

שהיחוד לצורך שבירת רעבונו זה מחשבה שאינה ראויה בטילה.
ולפי"ז המחשבה בקרטיב אף שזה מסתמא לא לצימאון, אמנם זה לא 
לא מחשבה שאינה  ודאי שזה  ואמנם  לתענוג,  לשבירת הרעבון אלא 
ראויה וכיון שקרוב להיות משקה יותר מאוכל כמש"כ רש"י, ודאי יש 

לזה שם משקה.
לגבי  רק  זה  ומחשבה,  ייחוד  שצריך  מה  שכל  זה,  לכל  אי"צ  ובאמת 
חייב  מחשבה  בלי  שאף  ודאי  הנהנין  ברכת  לגבי  אבל  טומאה  קבלת 
לגבי  א"כ  לאוכל,  ולא  למשקה  רק  ראוי  שזה  שמבואר  וכיון  בברכה, 

ברכות הנהנין ודאי נהנה ממשקה אף בלי מחשבה כלל, כנ"ל.
]ואמנם יש שלמדו מתוך ד' השעה"צ סי' קנ"ח ס"ק ט"ז שמים קרושים 
אין להם שם משקה אלא שם אוכל אמנם הרי נסמך שם על התוספתא 
קרושים שם  למים  פשיטא שאין  וא"כ  דברינו  בתחילת  לעיל  שהובא 
חשיב  לא  לשתיה  אלא שבלא מחשבה  כוונתו  ואין  שם,  כמבו'  אוכל 

משקה ופשוט[.
הדברים אמורים לגבי קרח של מים ממותקים ולא לגבי גלידה וכדומה.

ב. שיעורו לברכה אחרונה
הנה נפסק להלכה בסי' ר"י ששיעור משקין לברכה אחרונה ברביעית 
ולכאו' לפמש"כ שקרטיב הוא משקה שיעורו ברביעית. אמנם התוס' 
בזבחים ק"ט הקשו על המשנה שהשותה מיין נסכים של עולה ומבשר 
העולה מצטרפים למלקות, והרי לא שוו בשיעורייהו, שהבשר בכזית 
פיתו  אכילה ששרה  דרך  דה"מ בשתייה, אבל  ותירצו  ברביעית,  והיין 
ביין שיעורו בכזית ע"כ, ומבואר שגם משקין אם אכלם בדרך אכילה 
שלועסו  כיון  משקה  שהוא  אף  שקרטיב  י"ל  ולפי"ז  בכזית  שיעורם 

ואוכלו בדרך אכילה שיעורו בכזית.
ה"ה[  נזירות  ]פ"ה  שברמב"ם  מוסכמים,  אינם  התוספות  דברי  אמנם 
כתב שנזיר ששרה פיתו ביין אם היה טעמו וממשו, שזהו רביעית יין 
בתוך ג' ביצים פת חייב, ומבואר שאף שהיין נאכל בדרך אכילה ששרה 
פיתו ביין השיעור ברביעית, נמצא שעכ"פ בקרח קשה באנו למחלוקת 
התוס' והרמב"ם אם שיעור בכזית או ברביעית, ולא יוכל לברך ברכה 

אחרונה על כזית מספק.

ג. בשיעור זמן האכילה
הנה דעת הרמב"ם ששתה וחזר ושתה אם יש מתחילת שתיה הראשונה 
אין  לאו  ואם  מצטרפין  רביעית  שתית  כדי  אחרונה  שתיה  סוף  עד 

מצטרפין, ומקורו מתוספתא בכמה דוכתי. 
והקשו עליו מהגמ' בכריתות דאמרינן כל המשקין מצטרפין לפסול את 
הגויה בכדי אכילת פרס כיצד שתה וחזר ושתה, אם יש מתחילת שתיה 

עד סוף שתיה בכדי אכילת פרס מצטרפין יתר מכאן אין מצטרפין,
איסורים  שאכילת  תירץ  ה"ט[  ]י"ב  מ"א  בהל'  הרמב"ם  על  והרדב"ז 
מיד  עוברת  המשקה  מן  הגרון  והנאת  תליא  הגרון  בהנאת  ושתייתן 
הנאתה  עדיין  ראשונה  שתיה  רביעית  שתית  כדי  בתוך  ולפיכך 
אבל  הראשונה,  ההנאה  עברה  עבר  כבר  מזה  יותר  שהה  עומדת,ואם 
לענין פסול הגויה ]שהשותה משקין טמאים נפסל מלאכול תרומה[ אין 
הדבר תלוי בהנאת הגרון אלא בעיכול תליא מילתא, הלכך בתוך כדי 
ולפיכך מצטרפת עימה,  אכילת פרס עדיין השתיה הראשונה עומדת, 
במעיים  ונבלעה  לה,  הלכה  הראשונה  השתיה  זה  משיעור  יותר  אבל 

ואינה מצטרפת עכ"ל. 
ומבואר שטעם החילוק בין אכילה לשתיה זה משום שהנאת השתיה 
חולפת מהר מן הגרון, ולפי"ז אין הדבר תלוי בשם אוכל ובשם משקה, 

אלא בדרך אכילה ובדרך שתיה.
ויש להוכיח כן ממש"כ הרמב"ם בהלכות נזירות שהובאו לעיל ששיעור 
הרביעית כשנבלעת בפת זה בשלוש ביצים והיינו שתהא ראוי להאכל 
בכדי אכילת פרס, והרי שם זה רביעית יין לנזיר ועדיין שם משקה עלה 
שהרי שיעורה ברביעית, ואפ"ה שיעור הצירוף בכדי אכילת פרס,כיון 

שאוכלה בדרך אכילה.
אם  אף  פרס,  אכילת  בכדי  הצירוף  שיעור  קרטיב  באוכל  ה"ה  וא"כ 

הכמות ברביעית. 

שיח המוסר
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הרב דוד צבי ליינר שליט"א

בענין ההנהגה בספק בשמיטת 
כספים

ושלא  בשטר  המלוה  את  משמטת  "שביעית  מ"א  פ"י  במשנה 
רב  פרשו  שביעית  ובירושלמי  לז.(  )גיטין  בבבלי  בשטר". 
ושמואל "בשטר" היינו שיש בו אחריות נכסים, "ושלא בשטר" 
היינו שאין בו אחריות נכסים, ור"י ור"ל פירשו "בשטר" היינו 
אחריות  דסבר  מאיר  וכרבי  נכסים,  אחריות  בו  שאין  בשטר 
לאו טעות סופר, "ושלא בשטר" היינו מלווה על פה, אבל שטר 
שיש בו אחריות נכסים אינו משמט, או מפני שנחשבת הקרקע 

כגבויה, או שהוא כמלווה על המשכון.

ואייתי שם בגמ' ברייתא כרבי יוחנן, ומ"מ כשבא מעשה לפני 
נעשה  מדמים  שאנו  "מפני  ואמר  משמט,  שאינו  הורה  ר"י 
שאפשר  משום  מהברייתא  הראיה  את  שם  ודחה  מעשה". 
להעמידה כב"ש דסברי דכל שטר הוי כגבוי. וכתב רש"י: "מפני 

שאנו מדמים נעשה מעשה. להוציא ממונו בידים".

בריש  הרא"ש  על  יוחנן  רבי  מדברי  ראשונה  במשנה  והקשה 
המלווה  לגבי  בגמ'  לשונות  שתי  דאיכא  דכיון  שכתב  מכות 
את חברו לעשר שנים אם שביעית משמטת או לא, וכתב שם 
טעם לפסוק שאין שביעית משמטת הואיל ושמיטה בזמן הזה 
דברי הב"י בחו"מ סימן  והביא שם את  לקולא.  אזלינן  דרבנן 
סז' שהקשה על הרא"ש דהא בספיקא דממונא אזלינן לקולא 
לנתבע, ובמלווה לעשר שנים אי נימא דאינו משמט הוי קולא 
לתובע. וכתב הב"י "ונראה לי דטעמיה משום דשמיטה איסורא 
ונהי  הזה,  בזמן  היא  דרבנן  כיון  תנהוג  דלא  ומקילינן  הוא, 
והויא חומרא לתובע, מכל מקום  דנפקא מינה לענין ממונא, 
כיון דבעיקרא דדינא לא אתי למיבעי אי מפקינן ממונא מהאי 
נקטינן  לא,  או  השביעית  נהג  אי  איסורא  לענין  אלא  גברא, 
לקולא". עכ"ל. וסיים שם במשנה ראשונה דמדברי רבי יוחנן 
משמטת  אי  דבספיקא  נראה  דבריו,  רש"י  שפירש  וכמו  כאן, 

שביעית אזלינן לקולא לנתבע, וא"א להוציא ממון.

ועיי"ש בתומים שכתב שטעמו של רבי יוחנן שפסק שמספיקא 
דאורייתא,  בזה"ז  שסבר ששמיטה  משום  ממון,  להוציא  א"א 
וכמו שנקט הרמב"ן בספר הזכות בדעת רבי יוחנן. ולפי"ז רצה 
ליישב המנהג שהביא הרא"ש לגבות שטר חוב אחר השמיטה 
כל  וא"כ  סופר,  טעות  אחריות  דקי"ל  משום  פרוזבול,  בלא 
דלא  בזה"ז  שמיטה  לענין  שקי"ל  ואנן  גבוי,  כספק  הוי  שטר 
דרבנן,  דהוי  כרבי  אלא  דאורייתא,  שהוי  שסובר  יוחנן  כרבי 
לכן בספק יכול לגבות את החוב, וכדברי הרא"ש לגבי מלווה 
בפרק  הרא"ש שם  מדברי  גם  מדויק  כך  ובאמת  שנים.  לעשר 
ט"ז שכתב שהטעם שקי"ל שמלווה בשטר שיש  בסי'  השולח 
בו אחריות משמט, אינו מטעם ספק, אלא משום שרב ושמואל 
סוברים כן, וגם רבי יוחנן שפליג עליהו הדר ביה. וצ"ל שזהו 
נכסים  אחריות  עליו  כשיש  שאפי'  הפוסקים  שנקטו  הטעם 

משמט. וממילא בזה"ז ששמיטה דרבנן בספק אינה משמטת. 
)ולפ"ז נראה שצריך לומר שלשיטת הרא"ש והפוסקים אי תפס 

לא מפקינן מיניה. וכדברי המנח"ח תעז' א'(.

העולה מהדברים לפי ביאורו של הב"י שלפי רש"י שנקט בסתם 
להחמיר  לומר שצריך  נחית  ולא  ממון,  להוציא  א"א  שמספק 
וזה  לחומרא.  דאורייתא  ספק  משום  החוב,  את  לגבות  ולא 
משום ששמיטת כספים דנים אותה ככל דיני ממונות, ומספק 
א"א להוציא ממון, ואליבא דהרא"ש דין הממון תליא באיסור 

דלא יגוש, ולפיכך אין כאן הממע"ה.

לא  באיסור  יסודו  כספים  שמיטת  דין  אם  שנחלקו  ואפשר 
או  בשביעית.  נשמט  יגוש  לא  איסור  עליו  שיש  וחוב  יגוש, 
שיסודו הוא הפקעת החוב, וחוב שהתורה הפקיעה יש איסור 
עצמו  הרא"ש  דוחק שהרי  קצת  הוי  הרא"ש  )ובדברי  לנוגשו. 
שם בסימן כ' סובר שאיסור לא יגוש חל כבר בתחילת שמיטה, 
לשיטתו  יגוש  לא  שאיסור  הרי  השמיטה,  בסוף  פוקע  והחוב 
ולפ"ז צריך לומר שהדין שפוקע  שייך גם בלא שפוקע החוב, 
לא  איסור  בו  שיש  כזה  בחוב  רק  הוא  השמיטה  בסוף  החוב 

יגוש במשך השמיטה(.

היראים  שיטת  לפי  הרא"ש  דברי  ביאר  שם  המשפט  ובשער 
את  משמט  עד שהמלווה  החוב  את  השביעית משמטת  שאין 
החוב וכיון שבספק דרבנן אינו חייב לשמט את החוב ממילא 

אין השביעית משמטת.

חילוק  דיש  חדשה,  בדרך  הרא"ש  דברי  לבאר  ונראה שאפשר 
בין ספק דאוריתא בשמיטת כספים לספק דרבנן, דבדאורייתא 
צריך  אינו  ספק  בכל  ע"כ  לגמרי  החוב  את  מפקעת  השמיטה 
יודע אם  לאיני  דומה  ואינו  חיוב,  כאן ספק  כיון שיש  לשלם 
פרעתיך דשמיטה אינה סתירה לחוב כפרעון, אלא דאין החוב 
עניין  עיקר  וזה  כלל,  לתובע  מסור  ואינו  ממון,  בדין  מחייב 
שמיטת כספים בדאורייתא, וגם המלווה אסור לנוגשו מספק. 
משא"כ בשמיטת כספים דרבנן לא פקע החוב, ורק אמרו רבנן 
לפי תרוצו של  ואפי'  ישלם את החוב,  ואל תעשה, שלא  שב 
את  לעקור  חכמים  ביד  כח  שיש  שהטעם  בהשולח  שם  רבא 
דין החוב בזמן הזה שלא ישלם, הוי מדין הפקר בי"ד הפקר, 
ראוי  הוא  אם  החוב  בעיקר  לדון  לנו  לנו  אין  זה  מ"מ מטעם 
להתקיים דבאמת מעיקר דין הממון שבו אין בו שמיטה כלל, 
לדון  ועלינו  בי"ד  הפקר  בכח  כאן הפקעה  חידשו  דרבנן  אלא 
האם בכאן יש דין זה, וכלפי זה יש לנו חזקת חיוב וספק פטור, 
חזקת  לו  יש  שהרי  עצמו  לפטור  יכול  אינו  ספק  כשיש  וא"כ 
חיוב, וגם המלווה מותר לנוגשו מספק )אלא שדרך זו דחוקה 

בלשון הרא"ש והב"י(.

בזה"ז,  שמיטה  ספק  דין  לכל  ראיה  מכאן  דאין  מזה,  העולה 
דיתכן דדוקא כאן לא משמטינן מספק דאיכא חזקת חיוב ואין 
הספק שמיטה מדבריהם מפקיעה לחוב. וכמ"ש. ובזה יתיישבו 
בכ"מ  נקטינן  מדרבנן  דהוי  אף  בזה"ז  דשמיטה  החזו"א  דברי 

לחומרא כיון דעיקרה מדאורייתא.         

לע"נ
הרה"צ הגאון ר' אברהם דב זצ"ל 

בן הרה"צ ר' חיים יהודה ליב 
אוירבך זצ"ל

לע"נ
הבחור משה ידידיה ז"ל בן יבדל"ט 

הר' יוסף שליט"א

לע"נ
האברך החשוב ר' דניאל דניאל ז"ל

הגיליון מוקדש

מעיקר  שניהם,  כחומרי  להחמיר  דיש  וס"ל   
הדין ולא רק לחומרא בעלמא. הלכך במקום 
את  לצרף  הסכים  צירופים  כמה  לו  שיש 
שיטת ר"ת לקולא, ומשו"ה הסכים להקל רק 
בצאה"כ דהגאונים, בצירוף שיטת ר' יוסי, עם 
הא דלר"ת עדיין לא שקעה החמה, אבל לדעת 
הרמ"א דנקט כר"ת, ס"ל דאין להקל כר' יוסי. 
כהלכתם,  זמנים  בספר  קדמני  שכבר  ]ושו"ר 
בדקדוק דברי המשנ"ב[. ונמצא לפי"ז דלדידן 
לעיקר  שנקטו  הקהילות  רוב  למנהג  באר"י, 
אינו  המחמירים  ]ואף  הגאונים,  כשיטת 
אין  לעיקה"ד[,  ולא  בעלמא  לחומרא  אלא 
מקום לצרף את ר' יוסי לשיטת ר"ת לקולא, 
ואסור להתפלל כלל מנחה לאחר שקיעה"ח. 
צאנז,  קהילות  את  כולל  דאי"ז  כמובן  ]אך 
ואולי  כר"ת.  לעיקר  שנקטו  ועוד,  סאטמר 
המחבר  בשיטת  ההולכים  הספרדים  את  גם 
ומחמירים כר"ת מעיקה"ד, יש להם ג"כ לצרף 
את דברי ר' יוסי, וכן דעת היביע אומר והאור 

לציון[,
וסי'  סק"ד  קכ"ד  סי'  במג"א  דמבואר  ולמאי 
דוכתי,  ובשאר  שם  ובמשנ"ב  סק"ד,  פ"ט 
זמנה,  שתם  לפני  התפילה  את  לגמור  דבעי' 
השקיעה,  לפני  רגעים  כמה  דהעומד  נמצא 
קודם  י"ח  תפילת  לגמור  יוכל  שלא  ומשער 
אלא  להתפלל,  להתחיל  לו  אסור  השקיעה, 
יתפלל ערבית שתים. וכך הורה מרן הגרש"ז 
אויערבאך זצ"ל לאבי הרה"צ זצ"ל. ושמעתי 
דנא.  מקדמת  בירושלים  פשיטא  הוי  שכן 
ק"י  סי'  תנינא  בירור הלכה  וכן הביא בספר 

משמיה דמרנא החזו"א זללה"ה.

שיח ההלכה - המשך

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.

שגם  )יד(  תעב'  בסימן  בשו"ע  מבואר 
הסדר,  בליל  כוסות  בד'  חייבות  נשים 
משום שאף הם היו באותו הנס. והנה 
שאע"פ  מבואר  ז'(  )סעי'  קצט'  בסימן 
נשים אוכלות עם אנשים הם  שכאשר 
כאשר  מ"מ  לזימון  להצטרף  חייבות 
שלש נשים אוכלות אינם חיבות בזימון 
כתב  והנה  בעלמא,  רשות  הוי  אלא 
שאפשר  ו'(  )אות  שם  הצייון  השער 
שהטעם שלא חייבו חכמים את הנשים 
מצווה  שלכתחילה  משום  הוא  בזימון 
כוס,  על  בשלשה  לברך  המובחר  מן 
כוס.  על  שתברך  הדבר  גנאי  ובאשה 
וצ"ב מה חלוק דין זימון מדין ד' כוסות 

בליל הסדר.

שואלין ודורשין

במדור זה יתפרסמו תגובות, רעיונות, הארות והערות של 
קוראי הגליון.

האם מותר לנער את הפסולת מן האוכל בשבת 

בהלכות בורר למדנו שמותר לברור אוכל מתוך הפסולת כל שעושהו ביד 
ע"מ לאכול לאלתר, אך את הפסולת מן האוכל אסור לברור מן התורה, 
וזוהי מלאכת בורר, וכמבואר כ"ז בגמ' שבת ע"ד ובטור ושו"ע סי' שי"ט. 
־ויש לדון במי שמנער את הפסולת מן האוכל, וכגון שמחזיק חתיכת אב

ומנערו כדי שיפלו הגרעינים ממנו, האם מותר  גרעינים  טיח שיש עליו 
לעשות כן בשבת או לא. ולא מצאתי מי שידון בזה עד הדור שלפנינו )ולא 
וכ"כ  ראיתי אינה ראיה(, שבבן איש חי כתב שמותר לעשות כן בשבת, 
)סקמ"ז(  נפסק בכף החיים  וכן  עד(,  סי'  )או"ח ח"ד  בשו"ת אגרות משה 
שני  חוט  בספר  ראיתי  ומנגד  סי"ז(.  )פ"ג  כהלכתה  שבת  שמירת  ובספר 
להגר"נ קרליץ )ח"ב פכ"ה אות ב( שפשוט לו הדבר לאיסור, וצ"ע מהם 

הצדדים בזה להתיר ולאסור.
ולכאורה מסברא היינו אומרים שהדבר נחשב כברירת הפסולת מן האוכל 
ולא להיפך, שהרי זוהי תכלית מעשיו שמסיר את הפסולת שיש על האוכל, 
וא"כ צריך להיות הדבר אסור כדין ברירת פסולת. אולם כשנתבונן היטב 
בטעם החילוק בין בורר אוכל לבורר הפסולת, נראה שיש מקום להתיר 
הדבר. שבאמת יש לעיין מה נשתנתה מלאכה זו של בורר שיש בה אופנים 
שעושה ממש את ענין המלאכה ואעפ"כ הם היתר גמור, ומצאנו בזה כמה 
דרכים בפוסקים. שהט"ז )סי' שיט סק"א( כתב לפרש בזה"ל: "ונלע"ד דהך 
היתר דלאלתר הוא פשוט, דאל"כ ודאי היאך אפשר לאכול כל אדם, דודאי 
לא יקח המאכל כולו בפעם אחד לפיו אלא יקח א' א' לפי ראות עיניו". 
והט"ז חזר וכתב יסודו זה גם במלאכות אחרות, לגבי מוצץ בפיו שאין בו 
איסור דש )סי' שכ סק"ב(, וכן לגבי אכילת עוגה שיש עליה אותיות )סי' 
שמ סק"ב( ובעוד מקומות. אולם בשאר מקומות נחלקו הפוסקים עמש"כ 
הט"ז, ומשום שכל שמעשיו מוגדרים כמלאכה, גם כשעושה אותם תוך 
כדי אכילה הרי"ז מלאכה גמורה. ובחזון איש )סי' סא אות א( מצאנו קצת 
הגדרה אחרת בזה, שלאחר שכתב לדחות את דברי הט"ז הנזכרים כתב 
בזה"ל: "דאכילה התמידית היא דרך ברירה ודרך טחינה ולא חייל עליה 
שם עובדא ועמל מלאכה, והלכך אף במכין סמוך לסעודה לאו טוחן ולאו 

בורר הוא, אלא נטפל לאכילתו".
ועפ"י דרכים הנ"ל צריך לפרש ששלשת התנאים שנאמרו באופן שמותר 
מענין  וכחלק  אכילה  דרך  של  עליהם שם  שיחול  כדי  הם  בשבת  לברור 
האכילה. אך אינו מבואר לפי"ז מהו התנאי שצריך לברור את האוכל מן 
הפסולת ולא להיפך, שלכאורה כל שהוא עוסק בזמן אכילתו להפריד את 

האוכל מן הפסולת כדי להכשיר את האוכל הרי"ז מוגדר כדרך אכילה, 
וביותר יקשה כן באותן  ומה לי אם מוציא האוכל אם מוציא הפסולת. 
מאכלים שקשה להוציא בהם האוכל מן הפסולת כמו דג שיש בו עצמות 
שהדרך אף בחול להוציא את העצמות ולאכול את הדג הנשאר, ואיך אנו 
־אומרים שכל מי שבורר כן הרי הוא כבורר לאוצר וחייב חטאת ורק כשבו

רר את הואכל הרי הוא עוסק באכילה. ]ובמשנה ברורה )סק"י( כתב לפרש 
בזה"ל: "דלאלתר דרך מאכל הוא לברור האוכל מן הפסולת בעת האכילה 
וכו', או שהוא בורר הפסולת מן האוכל דמינכר מילתא דלשם ברירה הוא, 
אפילו לאלתר חייב". כלומר שכל הבורר את הפסולת נראה הדבר יותר 

כדרך ברירה, אך כאמור אין דבר זה מובן כ"כ עפ"י הסברות הנ"ל[.
לגמרי,  אחר  באופן  זאת  שפירשו  נראה  הראשונים  בדברי  מעיון  אמנם 
שבאמת לעולם לא הותר 'לברור' בשבת בשום אופן שהוא, אלא שהותר 
־'ליטול' את האוכל מתוך התערובת כדי לאכלו, וזה אינו מוגדר כלל כמ

לאכת ברירה כיון שאינו עוסק במלאכה אלא נוטל ואוכל. דז"ל הרמב"ן 
בסוגיין כשכתב לדחות מש"כ התוס' לברור הפסולת כשהוא מועט: "דגבי 
שבת לעולם אסור לברור פסולת ולהניח אוכל, ואף על גב דתרוייהו דרך 
דטרח  ומאן  טרחינן.  לא  באיסורא  טרחינן  בהתירא  בשבת  נינהו,  בורר 
באיסורא ובירר הפסולת הו"ל כבורר לאוצר, שהרי אין דעתו לאכול מה 
"דכל שבורר  )החדשים(:  הריטב"א  בחידושי  וכ"כ  חייב".  ולפיכך  שבירר, 
לאחר זמן אפילו אוכל מתוך פסולת חשיב בורר, אבל בזה שעשה לשעתו 
לאכול מיד משמע ליה לרב המנונא כי כשנוטל האוכל לאוכלו אינו נראה 

כבורר אלא שנוטל מה שהוא רוצה לתת לפיו".
ולפי"ז נמצא שאין היתר בזה אלא כשעוסק בנטילת האוכל ולא במעשה 
ברירה, ואע"פ שהותר גם כשבורר ומניח כל שמתכוון לאכלו בתוך שיעור 
זמן קצר, היינו משום שגם בזה אנו רואים את הדבר כנוטל את האוכל כדי 
לאכלו, אלא שבנתיים מניחו לכמה רגעים על השולחן. וכך מבואר בפירוש 
לאלתר  "בורר  בזה"ל:  קמאי( שכתב  שיטות  בקובץ  )הובא  יהונתן  רבינו 
בורר להניח - שתיכף שהגביה נתנה לתוך פיו, או להניח על השולחן ע"מ 

לאכלם מיד קודם שיזוז מעל השולחן".
ועפ"י הנ"ל נראה שעיקר הקפידא איננה אם מוציא את האוכל מן הפסולת 
וכלשון  בפסולת,  ולא  באוכל  עסוק  שיהא  הוא  העיקר  אלא  להיפך,  או 
הרמב"ן 'בהתירא טרחינן ולא באיסורא'. וא"כ כשאנו חוזרים לדון לגבי מי 
שמחזיק את האוכל בידו ומנער ממנו את הפסולת, בודאי שאפשר לראות 
את מעשיו כעוסק באוכל לנער הפסולת ממנו ולא כמי שעוסק בפסולת 
להסירו מן האוכל, וא"כ שפיר נחשב ל'טורח בהתירא', וממילא יש להתירו 
כמו שמותר לכתחילה לברור אוכל מן הפסולת, ואע"פ שבמקרה זה הוא 
־בורר את הפסולת מן האוכל. ונמצא שזכינו לדין, להבין את דברי הפו

סקים האחרונים שכתבו להתיר בפשיטת לנער את הפסולת מן האוכל, 
וכמו שהבאנו בתחילת דברינו. אם כי עדיין יש מקום לבע"ד לחלוק בזה 
אף לפי"ד, כיון שסו"ס עוסק הוא בהסרת הפסולת, ואפשר שזו היא סברת 

הגרנ"ק שכתב בפשיטות לאיסור בזה וכנ"ל.
נשלח ע"י מ.ש.

רב שיח


