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  :נושאי השיעור
א בעניין "וביאור דברי החזו, הטעמים לכך, "בטל הטעם לא בטלה התקנה"מקור עניין 

  . 'אלפיים שנה תורה'
והאם אכן יש , השלמה בעניין תקנת עולי רגלים וגזירת איסור אכילה קודם מנחה

  . ל"ל לגזירת חז"הבדל בין תקנת חז
מהו , י בפרשת וישלח"ר דברי רשביאו, השלמה בעניין תאריך פטירת רחל אמנו

  . ושיבוש השפה העברית, "סתיו"
  . והערות עליהם, תירוצים נוספים לסתירה בעניין זמן פטירתה

ומה הדין לגבי נפילת , האם תפיסת רגלי הרך הנימול בעת המילה נקראת סנדקאות
  .פנים

  .ת"חלק השו
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  כל הזכיות שמורות

  ברקץ בני "י מוסדות יד מהרי"ל ע"יוצ
  050-4140741: נייד. 03-5358404: טלפקס

   yad@maharitz.co.il: ל"דוא
  

  :להאזנה לשיעור דרך הטלפון
  03-6171031 –קול הלשון 
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   השיעור מוקדש

  לרפואת ידידנו הדגול

  א"שליט מועלםבן אברהם  ליאורהרב 

בתוך כל חולי , המקום ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה

        .ר"אכי    .ויעמידהו מחליו לחיים טובים ולשלום, עמו ישראל
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הטעמים , "בטל הטעם לא בטלה התקנה"ניין מקור ע
  . 'אלפיים שנה תורה'א בעניין "וביאור דברי החזו ,לכך

, ל"תקנות חזבעניין  בשיעורים האחרונים דיברנו
פ שבטל הטעם לא בטלה "אע'וע ידהכלל ועל ה

   .'התקנה
 א"ע' דף ה[במסכת ביצה ' מהגמ הוא, לכך המקור

אף מתקנת רבן יוחנן בן , כךשם  כתוב ,]ב"ע
הוי דבר  ,עמאטמאי . ביצה אסורה ,זכאי ואילך

ין אחר יין צריך מניוכל דבר שבמנ ,ןישבמני
 ,וואסרוהחכמים נמנו עליו כל דבר ש .להתירו

שימנו  ין אחר של חכמיםיו צריך מנבכדי להתיר
פ שלמעשה הסיבה כבר "אע, ויתירו את הדבר

 ?מנא אמינא לה ,אמר רב יוסף .קיימת ינהא
 תקנההאם , לכאורה הרי? זאת מנין למדתי

, כ כאשר הטעם אינו קיים"א, בטעם התלוי
למוד זאת יש ל אלא. ת מאליהמתבטל התקנה

לך אמור ) 'ל, 'דברים ה(דכתיב , שני מקומותמ
, ט"שמות י( ,ואומר .להם שובו לכם לאהליכם

  . במשוך היובל המה יעלו בהר) ג"י
 ,מכדי כתיב, יותר זאתמסבירה ' הגמ ,'ב בעמוד

 היו נכונים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה
לך אמור להם שובו לכם  ,)ו"ט, ט"שמות י(

שמע מינה  ?למה לי) 'ל', הדברים (לאהליכם 
לפני מתן הרי  .ין אחריין צריך מניכל דבר שבמנ

, ימים' ג את ישראל לפרוש ה"ציוה הקב תורה
', שת ימים אל תגשו אל אשההיו נכונים לשל'

, הוא אומר דבריםובחומש . כמובא בפרשת יתרו
מדוע צריך . 'לך אמור להם שובו לכם לאהליכם'

היו נכונים 'ת אמר הלא אם כבר? זאת לומר
 שלאחר מובן, לקראת מתן תורה 'ימים שלשתל
נהיה , ין של מתן תורהכאשר נגמר כל העני ,כןמ

ה אסר "שכיון שהקב ,שמע מינה. מותר מאליו
פ "אע. זה לא מותר מאליוכ "א ,מראש זאת

בכל , עבר מתן תורה ,ינה קיימתאשהסיבה כבר 
רק . 'לך אמור להם שובו לכם לאהליכם' ,אופן

 .אבל כל ישראל מותרים', תה פה עמוד עמדיא'
נו מותר אפילו אינ ,שדבר שנאסר ,אם כן רואים

בדברי  ,אותו הדבר .כאשר התבטלה הסיבה
בבחינת , ה"ם את חכמים להקבמשווי .חכמים

לרבות תלמידי , "את" .יך תירא'די אל"את י
 .ח"למורא ת ה"הוקש מוראו של הקב .חכמים

עדיין , ים אסרוזה שהחכמין עניממילא גם ב
זו  .נשאר הדבר באיסורו עד שיתירוהו במפורש

   .ראיה ראשונה
 יש איזואם מפני ש, עוד ראיה' הגמ מביאה כ"אח

 .ישנה ראיה נוספת, הראיה הראשונהקושיא על 
, ט"שמות י( ש במשוך היובל המה יעלו בהר"ת
גם הצאן ) ג, ד"שמות ל(מכדי כתיב  ).ג"י

במשוך ' ,ההוא והבקר אל ירעו אל מול ההר
ין צריך ידבר שבמנ ,שמע מינה ?למה לי 'היובל

כל זמן שהיתה ש, הרי כתוב .ן אחר להתירוימני
 .היה אסור להם להתקרב, סיני השכינה בהר

ֵגַע  ל ַהּנֹ ָקֵצהּו ּכָ ָהר ּוְנֹגַע ּבְ ְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ּבָ ָ ִהׁשּ
ָהר מֹות יּוָמת ם ַהּצֹאן ְוהַ  ].ב"י, ט"שמות י[ ּבָ ָקר ּגַ ּבָ

 ].'ג, ד"שמות ל[ ַאל ִיְרעּו ֶאל מוּל ָהָהר ַההּוא
כ "א .בגלל שהשכינה שורה על הר סיני, והסיבה

ה ַיֲעלּו ָבָהרלמה צריך לומר  ְמׁשְֹך ַהיֵֹּבל ֵהּמָ  ?ּבִ
במשוך "על הפסוק י מביא שני פירושים "רש

כשימשוך היובל קול ארוך הוא סימן  ".היובל
וכיון שאסתלק  ,לוק שכינה והפסקת הקוליס

, התוקע מאריך בתקיעה. הם רשאין לעלות
את המשיכה , תקיעהה את סיוםכאשר ישמעו ו

כאשר , פירוש שניאו  ,שעושים בסיום התקיעה
אז הם יעלו . בפסיקת הקול, תיפסק התקיעה

 הדבר הרי? זאתלמה צריך להגיד  לכאורה. בהר
, שכינהבגלל ה אם כל הסיבה היא .מאליו מובן

השכינה  ,מתן תורה ייןענר נגמר כ כאש"א
כל דבר  ,מ"ש .דבר מותרהממילא , מסתלקת

   .שבמנין צריך מנין אחר להתירו
  

דבר כל , יין זהענעל  ]'ג' שם בסי[ש "הרא כותב
לך  ,דכתיב .שבמניין צריך מניין אחר להתירו
דבר , פירוש .אמור להם שובו לכם לאהליכם

ידוע רע דבר שהוא יוא ,ן חכמיםישנגזר במני
כגון שידוע מאיזה טעם נגזרה , שהגזירה בטלה

כ ראוי היה "וא, ואותו הטעם בטל לו, הגזירה
אינה  ,הכי אפילו. ממילא שתבטל גם הגזירה

  .עד שנמנו עליה חכמים והתירוה ,להיבט



  השיעור השבועי –שערי יצחק                                                                                                      
   

 
 ד

הטעם הראשון . יין זהטעמים לענ שלשה ישנם
למרות , ויקנוהשכל דבר שחכמים ת, מפורסםוה

, יבה שבגללה הם תיקנו וגזרושגילו לנו את הס
 ,זהלהם עוד אלפי טעמים וסיבות לדבר  אבל היו
אתה חושב  גם, אם כן .הם לא גילוואותם 

ם קיימות עדיין לאו, כבר אינה קיימתשהסיבה 
  .סיבות אחרות

ובעזרתו יתברך , א"י דברי החזו"פשני ע טעם
, הטעם הוא .בהמשך נראה את הדברים במקורם

 .זמן של אלפיים שנה תורהל היו ב"משום שחז
ה "הקב, 'למאן הוה עשיתא אלפי שני', דהיינו

ששת יתקיים שהעולם  ,גזר בבריאת העולם
. וא שבתהעד האלף השביעי ש ,אלפי שנים

בהם העולם קיים עם , אותם ששת אלפי שנים
 .ים לשלשהמתחלק ,חיים של בני אדם רגילים

 יםיאלפ .תורה, ים שנהיאלפ .תוהו, ים שנהיאלפ
. ה"בע נבאר זאת בהמשך .ימות המשיח, שנה

ל היו באלפיים שנה "זכיון שח, א"החזואומר 
, האלפייםמתן תורה היה בתחילת  שהרי, תורה

שנת אלפיים ארבע מאות , ח"תמ'בבשנת 
והתנאים , ארבעים ושמונה שנים לבריאת העולם

שהם יהיו ה סידר "הקב, היו בסוף האלפיים שנה
בע את יקוזה מה ש ,אלפיים שנה תורהבתוך 

 אפילו אם המציאות ,ההלכות למשך כל הדורות
קבע את ההלכות הוא , ה רצה"כך הקב. תשתנה

. של אותם אלפיים שנה תורהמציאות הלפי 
 ינהאכבר גם אם המציאות הזאת , ממילא
  .ההלכה לדורות עולםאבל זו התורה ו, קיימת

ויש בו נותן טעם  ,ד"ענהנראה לפ, שלישי טעם
נכון שהמציאות , רוצים להגיד לנו. לשבח

מציאות ה ינהאאבל המציאות שלנו , השתנתה
לדעת את המציאות אתה צריך  .הטובהרצויה וה

כי לצערינו , עליהלחשוב תמיד , שהיתה פעם
מה בזכר יכל פעם צריכים להלכן ב ,הדורות ירדו
, אפילו שאנו חיים במציאות אחרת. שהיה בעבר

ינה את שלנו ם צריכים לדעת שהמציאולאו
  .רצויההמציאות ה

נם שיש או, שלושת הטעמים שאמרנו תמצית
 אלפייםשאלו  או בגלל. טעמים נוספים לתקנה

שלנו להזכיר לנו שהמציאות  או כדי. שנה תורה
מה שהיה בעבר ישוב ונצפה ונייחל כי , לא רצויה
  .לקדמותו

קיימים בשני  שלשת טעמים אלו ,נתבונן אם
בשני פסוקים  דהיינו, ההמקורות לשורש דין ז

, 'לך אמור להם שובו לכם לאהליכם' ,אלו
 ,רצו לומר לנו. 'במשוך היובל המה יעלו בהר'ו

בגלל מתן ? ים להיות פרושים מהר סיניצריכלמה 
 ,שכינההשראת היש מצב של מפני ש. תורה

יזהר ולקדש את המקום ולא צריכים לה
ה "נכון שהקב, רוצים להגיד לנו בכך .להתקרב

שת ימים אל היו נכונים לשל', מר את הסיבהא
צריכים להיות קדושים ופרושים ', תגשו אל אשה

זה היה ואי שדבר אבל הל, לקראת מתן תורה
אני מתחיל עם הטעם  .דורותנמשך למשך כל ה

איידי דחביבא ליה , כתובכמו ש, השלישי
ודאי שמציאות , כ"א .אקדמה ואמר ליה ברישא

ואי שהיה מציאות הל, הכי טובה התהי הזאת
אמנם אנחנו לא נתקרב  .שלא תסתלק השכינה

היה לנו י שתאבל הלוא ,מפני מורא השכינה
. ה על הר סיני"שכינה כפי שירד הקבהשראת 

ממילא מכאן נלמד . ים לי טוב'ואני קרבת אלד
כך לפי . חכמיםאמרו ש םהדברי גם לגבי יתר

, שני הטעמים הראשונים ולפי. הטעם השלישי
ה "הקבאם ודאי שכי  .וד יותר פשוטהדבר ע
יכול להיות וכך מסתבר שהיו לו עוד , ציווה כך

 .סיבותחייב להגיד לנו את כל ה ינואהרי . סיבות
 דברהפשיטא ש, תורה אלפיים שנההטעם של ו

 וודאי שזהכ ב"א ,אלפיים שנהההיה בתוך 
  .יןיהענ
. דבר רמוז בטעמי המקראהני שחושב, אגב דרך

, האתנחאנמצאת ש היכן, הוא הרי תמיד הכלל
הפסוק מתחלק לשניים  .וא אמצע הפסוקהשם 

ם , הרי כתוב בפסוק .לפי האתנחא ַויֹּ֙אֶמ֙ר ֶאל־ָהָע֔
ה ָֽ ּו ֶאל־ִאׁשּ ׁש֖ ּגְ ל־ּתִ ים ַאֽ ת ָיִמ֑ ׁשֶ לֹ֣ ים ִלׁשְ  ֱה֥יּו ְנכִֹנ֖

או  ,דבר אחד והאם זה, לכאורה .]ו"ט, ט"שמות י[
היו , 'פשטותב נו מביניםא? נפרדים שני דברים
ולכן , תתכוננו למתן תורה ',שת ימיםנכונים לשל

שכאשר  ,פשוט ממילא. 'אל תגשו אל אשה'
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, אבל בפסוק .הם מותרים, עבר מתן תורה
אם זה  .'שת ימיםלשל'האתנחא מפסיקה במלים 

ויאמר 'אתנחא ב היה צריך להיות, היה דבר אחד
אל , ונים לשלשת ימיםהיו נכ'כ "ואח. 'אל ה֑עם

   .'גשו אל אשהת
יש פה . בכדי שיובן יותר, אקדים משהו אולי

 חרםבמה הדין  ,הראשונים דנים .בעצם שאלה
 ,םיין מסוייקבעו חרם על ענ. שנעשה לזמן מסוים

האם כאשר עבר , נניח עד פסח, לזמן מסויים
רצו להוכיח ו. חרם הותר מאליו או לאה, פסח
 היו נכונים'כמו שלגבי מתן תורה כתוב  .מפה
זאת בכל ו, 'שת ימים אל תגשו אל אשהלשל

לך אמור להם ' הדבר ולומר אתצריך להתיר 
הדבר לא היה בלי זה ', שובו לכם לאהליכם

 ,רצו כמה חכמים קדמונים לומר כ"א, מותר
, לא יהיה מותר ואה. שאותו הדבר גם בחרם

א אמרו למרות שמעיקר .שמפורבו כ יתירוה"אא
שאחרי פסח  יךעדיין צר, שהחרם הוא עד פסח

החכמים שעשו את החרם אותם , בית דיןישבו 
שמצאנו לגבי מתן  כפי. ו את החרםתירוי, הזה

. 'ין אחר להתירויצריך מנ ,יןידבר שבמנ', תורה
   .לזמן של שלשת ימים מוגבל יההלמרות ש

כי בפסוק זה . דבר אינו נכוןה, ש ואומר"הרא בא
שת היו נכונים לשל' ,ראשית. שני דברים כתוב
תתכוננו למתן , כלומר. ו דבר ראשוןזה .'ימים

כאילו  .'אל תגשו אל אשה, 'דבר שני. תורה
. ייןעוד ענ וזה. 'ואל תגשו'דהיינו , ו"נוסף פה וא

 נגזרהדוקא כשו, ש בהמשך"כך כותב הרא
 ,אלא שהיה ראוי שתתבטל ,רה בלא זמןיהגז

אבל  .ירהכיון שבטל הטעם שבשבילו נגזרה הגז
לה יבט ,ועבר הזמן ,מן לגזירהז הטילואם 

והא דכתיב  .ייןר במניתהירה ואינה צריכה הגז
לא קאי אמאי , 'ימים שלשתהיו נכונים ל'

אלא הכי  .'אל תגשו אל אשה' דכתיב בתריה
לקבל  ,ימים שלשתהיו נכונים ל, קראו דפירוש

  .יןיעוד ענ וזהכ "א .ואל תגשו אל אשה, התורה
 הוא במליםאתנחא הטעם ד שטוב מא ,ז"לפי

מפסיק את הפסוק  טעםה ,'יםשת ימ֑ לשל'
ויאמר ' .כי הפסוק בא להגיד שני דברים ,יםלשני

זהו הדבר ', שת ימיםהיו נכונים לשל, אל העם
, לכן. 'אל תגשו אל אשה, 'דבר שני. הראשון

 מראה לנואבל כך , מפורשב ו"אפילו שאין וא
אבל אם  .רכז הפסוקמוא ה שכאן, האתנחא טעם

ה צריך להיות טעם הי, דבר אחד זה היה
היו נכונים ' כ"ואח. 'ויאמר אל ה֑עם'האתנחא ב

להראות ', אל תגשו אל אשה ,שת ימיםלשל
  .זה דבר אחדש
 ]ה כל דבר שבמניין"ד 'שם ביצה עמוד א[ תוספותה

 יש שהיו רוצים לומר ,יותר טוב זאתמסבירים 
 ואפסח דאותן חרמות שעושים לזמן עד , מכאן

ין אחר יזמן צריך מנהגיע דכי י, רעד זמן אח
 'אבל תוס .פ שעבר הזמן"אע, להתיר את החרם

מה שכתוב כי תדייק מ .שזה לא נכון אומרים
בתוספת , 'ימים שלשתהיו נכונים ל'בפסוק 

 .'ימים שלשת'לא כתוב היו נכונים ו, ד"למ
היו אלא  ,שלשת ימיםתתכונן שלא , דהיינו

סוף שלשה שב, כלומר". ימים שלשתל"נכונים 
פה שני  ונאמר ,כ"א. יהיה מתן תורה, ימים

הזמינו עצמכם לדבר , נאמרדבר ראשון . דברים
דבר . מוכיח ד"והלמ ,שיהיה בסוף שלשת ימים

ן "ד הר"וכ .נפרדדבר  זהו .'אל תגשו, 'שני
  .ועוד, והמאירי

  
מקורו במסכת , של אלפיים שנה תורה, זה עניין

 ].א"ע' דף ט[ז "עובמסכת  ,]א"ז ע"דף צ[סנהדרין 
תנא דבי אליהו ששת אלפים , כךבגמרא כתוב 

שנה הוי עלמא שני אלפים תוהו שני אלפים 
ובעונותינו  .תורה שני אלפים ימות המשיח

אלפיים שנה , דהיינו .שרבו יצאו מהם מה שיצאו
אם היינו  ,ראויים להיות ימות המשיח היו ,אלו

א ה שיבו"בעז, ר לא זכינו"בעוהאבל  .זכאים
  .ר"אכי. משיח בקרוב

וכי בשני אלפים ימות  ?מה הפירוש, לכאורה
אתה הרי כש ?מה המשמעות ?אין תורה, משיח
ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהוּ  היינו', שני אלפים תוהו'אומר 
 ',צדיא וריקניא' כתרגומו ,]'ב', בראשית א[ ָוֹבהוּ 

 .כאדם שתוהה, תוהו. וריקנות שממהכלומר 
עד  .ם שנה אלו בלי תורהשאלפיי, כ הכוונה"א
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ֶפׁש כתוב  שעליו ,שבא אברהם אבינו ְוֶאת ַהּנֶ
ר ָעׂשּו ְבָחָרן זה היה אבל  ,]'ה, ב"בראשית י[ ֲאׁשֶ

פה י "רש .לאחר אלפיים שנה מבריאת העולם
, ז"מסכת עוגם ב, עושה את החשבון] בסנהדרין[

 .מאברהם אבינומתחילים ' אלפיים שנה תורה'ש
 כ"א. את התורה בעולםיץ שהתחיל להפהוא זה 

הכוונה ', אלפיים שנה תוהו'אתה אומר ם כשכש
אלפיים 'כ גם אחרי ה"א, ואין תורה, לשממה
', אלפיים שנה ימות משיח'כשמגיע ', ורהשנה ת

אלא רק ימות , לכאורה גם הם בלי תורה
   .המשיח

אין תורה  ו"חשלא זה , י ואומר בשם רבו"רש בא
אלפיים שנה 'רנו כיון שאמ אבל ,בימות המשיח

 .'אלפיים שנה תורה'לכן אמרנו אגב גם ', הותו
 .כ"שנה בסהארבעת אלפים  םה, אבל בעצם

קאמר שני  ,ואיידי דאמר שני אלפים תוהו
ולא שתכלה תורה אחר שני  .אלפים תורה

. או משם רבינו, ת משם רבי"ר .ר"מ. אלפים
 ,שני אלפים ראשונים ,י"רש כותבז "במסכת ע
ושני אלפים . להיות תוהו בלא תורהנגזר עליו 

ושני אלפים ימות . בלא ימות המשיח, תורה
יצאו משני אלפים  ,ובעונותינו שרבו .המשיח

  .ומשיח לא בא, אחרונים מה שיצאו
  

שפירושו של  ,]במסכת סנהדרין[א "מהרשכותב 
אלפיים שנה 'שאמרו  ,קשה לומר .י דחוק"רש

נה אלפים ש'שאמרו מקודם  רק בגלל ',תורה
רק אלפיים  אכן ישנם ,א"מהרשלכן אומר  .'תוהו

י כבר הוז ,אחרי זהוהתורה שישנה , שנה תורה
והוא דחוק , כך הוא כותב .ר"בעוה, ינה תורהא

, יוצאבעצם כי  .בכהאיי גוונאי לומר אייד
להשוות רק בגלל , נכון ינואשאמרת פה דבר ש

כי , נראה לפרש דברים כפשטןוה .את המספרים
אין בהם  ,שגלו ישראל גלות גמורה אחרבאמת 

מלכה ושריה ) 'ט' איכה ב(כדכתיב . תורה
המצב של התורה שיש , דהיינו .אין תורה, בגוים

ם תאין מה להשוו, אחרונותהלנו באלפיים שנה 
העיקר של היה  שם. לאלפיים שנה האמצעיות

, נכון שיש תורה ,כ"אחאבל  .ו השיאזה, התורה

מלכה 'וונה בפסוק וזאת הכ .אבל זה לא נחשב
   .'אין תורה, ושריה בגוים

  
באלפיים  היהכל התלמוד  אבל: אלה מהציבורש

  .האלה
 ,התלמודהיה אז ש נכון: א"שובת מרן שליטת

. ה הירידהמתחילאבל מימות האמוראים 
הם היו פחות או יותר בגבול . ם הגבולההתנאים 

י "ברששם יראה , ירצהמי ש .של אלפיים שנה
  .את החשבון

  
ב שנים "קע ,מכל מקום, א ואומר"מהרש ממשיך

 ,תורהמיהת שנות ין ימקרי עד ,אחר בית שני
, בסוף האלפיים שנה ,כי אז היו דור התנאים

עד אחר שמת , דלדלו הישיבותתועדיין לא נ
הוא  .שהיה כבר סוף התנאים, רבינו הקדוש .רבי

, וגבר הגלות ורבו הצרות .הרי סידר את המשנה
ומתוך הגלות , ומשם ואילך .וכלו ימי תורה

וימי , בכל אותו זמן ראוי לבא משיח, והצרות
  .'וכו מיקרי משיחחבלי 

 ,]במסכת בסנהדרין[ בסגנון זהכותב  ץ"היעבגם 
זמן זה לא  כי אחר ,י"כ פסקה תורה מא"אח
דור  ונשלם, שםנו עוד ישיבות גדולות מצי

. ורה כמשה מפי הגבורהתנאים שהיו שונים ת
שבימיהם נעשית תורה  ,אמוראים רונתחדש דו

כנראה הוא מתכוון לתלמוד בבלי  .כשתי תורות
 ,עד אז .נהיה שני תורותכבר  .ותלמוד ירושלמי

הכל  ,ספרא וספרי ומכילתא, את כל התנאיםיש 
אבל מתקופת . ם תורה אחתלוכזו משנה ו
התחיל להיות כבר כאילו שתי , האמוראים

תוקף  וגבראזלת יד גם מן אז והלאה  .תורות
  .בגויים אין תורה .גלותה

כותב פירוש  בעצמו ץ"היעב ,ז"ע במסכתאבל 
 ראויים להיות, שני אלפים ימות המשיח .אחר

, לא זכינו .היום אם בקולו תשמעו. ימי המשיח
אלפיים ב וכי, הפירוש והוא אומר את .ר"בעוה
, אומראלא הוא  ?אין תורה, שהמשיח באשנה 

ש ושני ימות המשיח היינו ופירו .הכוונה עם תורה
מצוות  ומאן דאמר .ימי המשיח עם תורה
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ה "כשיחדש הקבל היינו, לעתיד לבואבטלות 
ז "ין בין העוהאבל א, עולמו אחר שיחיו המתים

 .'וכו יות בלבדלימות המשיח אלא שעבוד מלכ
סנהדרין הוא ' כי במס, הוא קצת סתר את עצמו

ץ "יעבהא ו"רשמה ,בכל אופן .ירש אחרתפ
   .יוונו לדבר אחדכ ,בסנהדרין

  
שדבריו נסתרים , א"טענו על החזוכאלה ש ישנם
  .א"ם ומהרשב"מהרמבוא "מהרשי ומ"מרש
א "החזודברי נראה את  ,אתזכדי שנבין ב אולי

אות ' פרק ב', יורה דעה הלכות טריפות סימן ה[ בפנים
וכבר הזכרתי , דבריו היו מונחים לי בזכרון]. 'ג

ישרתי קהוא שאני אולם , נושא זה כמה פעמים
 זאתאומר א "לא שהחזו ,דהיינו. בין הדברים

בטל הטעם לא ' ייןמפורש בתורת הסבר לענב
גבי הלכות ל הוא אומר זאת', בטלה התקנה

בי כללית לג ואני הגעתי מכך למסקנא, טריפות
בהחלט יכול להיות שהוא . ל"כל תקנות חז

ם נראה שמביניובכל אופן כך , לדבר זהן התכוו
וכפי שראיתי עכשיו בכמה . גם הרבה אחרים

  .ספרים
חיה  ינהכל טריפה שא, הוא הכלל בטריפות הרי

אם היא אבל  .הרי היא טריפה ,שנים עשר חודש
 ינהא, לחיות יותר משנים עשר חודש היכול

 ישנם דברים, היאהשאלה . טריפה תנחשב
, להיות דברים יםיכול .שהשתנו במשך הזמן

ובזמנינו איננו , םאת רפואתל ידעו "שבזמן חז
דברים שבזמנינו יודעים , וכן להיפך .יודעים
יכולה לחיות יותר משנים  כ היא"וא, םלרפא

כבר הראשונים  ?לפי מה הולכים. עשר חודש
למה בעצם א רוצה להסביר "אבל החזו, דנים בזה

פסחים [' הוא מביא את הגמ. ל"הולכים לפי זמן חז
י "פרשו, פר רפואותחזקיה גנז סש ,]א"ו ע"דף נ

תגלו בכל דור אלא שלא נ, שהיו מתרפאין מיד
אשר נתגלו וחזרו  ויש .ובכל מקום ומקום ודור

הכל ערוך ומסודר מאת הבורא ברוך ו .ונשכחו
ונמסר לחכמים לקבוע , הוא בראשית הבריאה

והנה . ופיע עליהםי רוח קדשם שה"פהטריפות ע
ר כדאמ ,שני אלפים תורההיה צריך להיקבע ב

 .הטריפות לדורות דיני, א"ע' דף טז "בע
רבי ורבי , א"ו ע"בבא מציעא דף פב וכדאמר

 .וף הוראהס ,רב אשי ורבינא .סוף משנה, נתן
והיו קביעות . ואין לנו תורה חדשה אחריהם

הבורא יתברך בזמן  הטריפות כפי השגחת
ואותן המחלות שהיו פרוונקא דמלאכא . ההוא

בזמן  ,)אך המותשלוחי מל, דהיינו(, דמותא
אז רפואה  ה לברואיו"ההוא שלא נתן הקב

 .התורה אסרתןש המה הטריפות, ה להןלָ עָ ּתְ 
 .ובין בזמן של הדורות הבאים, בין בזמן ההוא

 ,ה את משפטי התורה שלהם"שמסר הקב
פה בהמשך הוא מאריך . לחכמי הדורות ההם

  . בעוד כמה פרטים
בדיוק לא יכול להיות שזה , דייקאם קצת נ אולי

בסוף הגבול ש, מתאים עם מה שאמרנו קודם
כי לפי הדברים . האלפיים הוא בזמן סוף התנאים

האמוראים היו באלפיים שנה גם ש ,משמע דלעיל
דלקמן בקשר לתירוץ הכסף ( נוואבל מלש. תורה
ו זה לא' תורהם שנה יאלפי'ש ,נראה) משנה

שזה  דהיינו שיכול להיות. אלפייםדוקא במדוייק 
לגבי וגם , 'אלפיים שנה תוהו'גם לגבי . תרקצת יו

לא חייב להיות בדיוק . 'אלפיים שנה תורה'
נמשך אבל הדבר  ,עגולמספר רק  זה, אלפיים

  . לאחרי כןגם קצת 
כותב ש ,ם"כך את הרמב החזון איש אחרמביא 

וכן אלו שמנו , פרק עשירי מהלכות שחיטהבכך 
פ שיראה בדרכי "אע ,טריפה ואמרו שהן

ואפשר  ,ממיתים שמקצתן אינןשבידינו  הרפואה
למה אתה מטריף את  ,כ"א ,שתחיה מהם

 אבל? בגלל שכתוב כך במשנה ובגמרא? הבהמה
 .כן יחיההוא  ,אבל בזמנינו .בזמנםכך רק זה היה 

. אלא מה שמנו חכמים ן לךאי ,ם"אומר הרמב
 ,א"ומר החזוא .שנאמר על פי התורה אשר יורוך

 ,אומר ם"אחד הרמב מצד .ל סתומים"ודבריו ז
כ למה "א. וא יחיהה שלפי דרכי הרפואה שבידינו

זה כי כך  ?טריפה ואהבכל זאת אתה אומר ש
הוא מקיים שכנראה , א"החזו אומר? י התורה"פע

דברי  כ איך נתיישבו"או ,תת דברי הרופאיםאמי
 ?כמסמרות נטועים לעד ר המהשאחכמים 
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אבל לפי מה  .אתזהסביר ם לא הרחיב ל"הרמב
אלפיים שנה ה אלו, דהיינו .ניחא, שכתבתי

 שכך היה, מניח את הדעתיש לזה הסבר ה .תורה
כיון שחכמים היו בתוך השנים , ה"רצון הקב

, החלטתם לפי מה שראואת לזנתן הוא  .האלו
  .סיבות נוספות שיש לכך, וכמובן. קבעוזה מה שנ

י "למה רש, א"החזו לפי הסבר, טועניםה ישנם
אלפיים שנה 'לל שכתוב בגש, נדחק להגיד

תגיד '? אלפיים שנה תורה'כתוב גם  ',תוהו
כך ', אלפיים שנה תורה'כפי הש ,ה רצה"הקבש
ואפילו , ההלכה קבועה לדורותהיה ת

י נראה לא "לכאורה מרש. כשנשתנתה המציאות
א "אבל כבר מהרש, דבר זה ברור ,ואכן. כמוהו

לפי , אין הכי נמי. חוקי ד"פירוש רשאומר ש
אבל לפי הסבר . ינו כןאאכן הדבר  י"רש

ויצק  א פה הכניס"החזואכן , ץ"א והיעב"מהרש
אי אפשר להגיד . הבנה עמוקה בכל הנושא

כי נכון , א"החזוא לא נראה כ"שממהרש
הסביר לנו הוא , זה א לא נכנס לנושא"מהרשש

נחשב שאין , האחרונותשבאלפיים שנה , רק
אבל  ,יש תורה. אות אין תורהלא שבמצי .תורה

א "החזו םלאו. ינה התורה כמו הדורות ההםא
 ואכן, בכדי לסבר לנו את האוזן, הכניס פה הבנה

שכך , בהחלט דבר המתקבל מאד על הדעת זה
ריאת בב ולכן סידר ,יתברך לדורות 'היה רצון ה

לכן . וך אלפיים שנה אלובת ם יהיוהש, העולם
נראה כך  ינואדבר השטענתם ש, ניחושב

   .קושיא ינהאזו , מדבריהם
הכסף משנה דן , כידוע .ישנה שאלה אחרת אבל

מדוע האמוראים  ,]א"ב הל"פ[ בהלכות ממרים
תנאים  מדוע ?ינם יכולים לחלוק על תנאיםא

יכולים  והאמוראים לא ,יכולים לחלוק על תנאים
ד בדור "הלא ב? מה נשתנה ?לחלוק על תנאים

ד שהיה בדור "יכול לחלוק בהלכה על ב, זה
ומתרץ הכסף . ם שם"כמבואר ברמב, שלפניו
קיימו וקיבלו , שמיום חתימת המשנה, משנה

וכן . שהדורות האחרונים לא יחלקו על הראשונים
שמיום שנחתם אין , עשו גם בחתימת התלמוד

א "החזו. כ"רשות לשום אדם לחלוק עליו ע

שהם היו , נימוקאותו  לשיטתו מסביר את
רמזו בזה  ל"כי חז, ומסיים. באלפיים שנה תורה

תופסים מעט , כי כל האלפיים הללו, על התנאים
  .כ"ים שאחריהם ענִ מן השָ 
כמה ראיות ממביאים יש טוענים ו, מאידך

חגיגה דף מו, ב"ע ה"דף פיומא ממסכת  ,מקומות
שם רואים שלפעמים  ,א"ע' מגילה דף זומ ,א"ע 'י

או שרבינו הקדוש  .אמורא חולק על דברי תנאים
ורב נחמן בר  ,מבין ינואשזה דבר איעל אמר 
א "מ דף ע"כדאיתא בב ,אתזתירץ בא ויצחק 

כל מיני  א עוד"ם על החזומקשיו. 'עמוד א
  . קושיות

 כללההרי . זה יכול להיותבעצם ני שחושב אולם
, אמוראים לא חולקים על תנאיםש, הוא

מה . והאחרונים לא חולקים על הראשונים
אם זו  הרי ?למה שלא יוכלו לחלוק? בזה ההסבר

אין 'כ לא חל הכלל ש"א ,או גזירה תקנהאינה 
אם  ממילא. 'ירוד חב"יבדברי ד יכול לבטל "בי
, אחרתוחכם אחר רואה סברא  ,חד אמר סבראא

ככה , ואומרמ "בא הכס ?מדוע שלא יוכל לחלוק
שלא , לגבי האחרונים ואותו הדבר. יבלוק

זה ב אמנם לפעמים מצאנו. חולקים על ראשונים
איזה אמורא יכול להיות לפעמים , הכלליוצא מן 

 , אולי איזה חידוש, אמר דבר יוצא מן הכללשי
יכול להיות  ,אחרוניםלגבי ה כןו. ויחלוק על תנא

שלא , אמר איזה חידושישהו ילפעמים שמ
זאת היה ראוי אולי שיגידו . הראשונים אמרוהו

ילתא מ וזה, מצוי ינואדבר זה , אבל. הראשונים
כ הדורות "בדכי , נדיר מאדדבר , לא שכיחא

שאי אפשר , החלטהלכן ישנה . ירדו והשתנו
ראו שיש , דהיינו. לחלוק על הדורות הקודמים

לדורות  ,שינוי גדול בין דורות התנאים
שלפעמים יכול להיות  פ"לכן אע, ראיםהאמו

ואולי  ,מיוחדת שיגיד איזו סבראאמורא מסויים 
, כלללפי ה אבל עדיף ללכת ,היה ראוי לחלוק

וע שכיחים ולקב ינםאמאשר ללכת לפי דברים ש
כי לא , ד לפום רהטא"כך נלע .הלכה על פיהם

' אבל לכאו. עיינתי במקורותיהם במקור ולעומק
וזאת על דרך שמסביר בספר . הדבר פשוט כך
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מדוע צריך לשמוע לסנהדרין , החינוך באריכות
', אפילו אם יאמרו לך על שמאל שהוא ימין וכו

ולא לקעקע את כל , לסבול טעות אחתכי מוטב 
  .היסודות

  
  

עולי רגלים וגזירת איסור אכילה  תקנתהשלמה בעניין 
ל "והאם אכן יש הבדל בין תקנת חז, קודם מנחה

  . ל"לגזירת חז
 'ים בליל זלת גשמשלגבי עניין שא דיברנו

פ שבטל הטעם לא בטלה "אע, במרחשון
בכל  ,אין לנו עולי רגליםש פ"אע, דהיינו .התקנה
' ול גשמים עד ליל זנו ממשיכים לא לשאזאת א

לכך מצאתי ו ,ו שזאת הסיבהאמרנ .במחשון
בעצם הרי  .כעת חיזוק גדול מבעל קרבן נתנאל

אין עולי רגלים בגלל ש ,טעםן אמר את ה"הר
משום , מרוערוך השלחן א. שמתאספים לירושלם

ן "רשה ,הסברנו. שבטל הטעם לא בטלה התקנה
ן רצה "הר. א בהכרח חולקיםוערוך השלחן ל

וא ה ממילא, של הגמרא לתרץ את הקושיא
יבר על ד ,ערוך השלחןכ "משא. 'הסביר את הגמ

   .זמנינו
' ד' א סי"תענית פ' שם במס[ בקרבן נתנאל מצאתי
 ,וכותב עליו כך, ן"שהוא מביא את הר ]'אות ת

אבל מה אתה  .דוחקב הוא ,ן"מה שתירץ הר
ק כרבן ופסלזר רבי אלעהוצרך למה , שואל

י "א לבני א"ונראה דהך מילתא פסק ר ?גמליאל
טובא  מיליאשכחן כד, לאחר החרבן' אפי

בזמן שבית שנהגו כאן י כמו "שהניחו לבני א
נראה שהוא מתכוין לסברא  .המקדש קיים

כבר אחרי חרבן בית אפילו שזה  ,דהיינו. הזאת
הניחו והשאירו  אבל, שתנווהדברים ה, המקדש

  .כפי שהיה בזמן תקנתם את התקנות
 ירה שלגזל, אנחנו השווינו את נושא זה, למעשה

 לפני מנחה גדולה' איסור תספורת וסעודה וכו
שמא , כדאמרינן במסכת שבת, ומנחה קטנה

לכן אסור . ושמא ימשך בסעודה, ישבר הזוג
. לתפילת מנחה סמוך' וכו להסתפר ולאכול

 מטעמים, בכך נו מקיליםשבזמנינו א, אמרנו
סומכים על קריאת כי או ש, המובא בפוסקים

או בגלל , בית הכנסתש הקורא לבוא ּמָ הּשַ 
הלכה הכך ואכן  .שישנו זמן קבוע לתפילת מנחה

 להקל, נהוג בכל תפוצות ישראלוכך  ,מעשהל
קטנה אפילו לפני תפילת מנחה לאכול סעודה 

אסור לסעוד סעודה  ,ההלכה י"הרי עפ. קטנה
אולם אנחנו . ה גדולהלו לפני מנחאפי ,קטנה

אפילו בסעודה קטנה קודם לים למעשה ימק
ונגד , ם"אמרנו שזה נגד הרמב .מנחה קטנה

אלא סמכו  .ז"ונגד השת, ץ"ונגד מהרי, ע"השו
זמן קבוע  שבזמנינו יש, ועל האחרונים שכתב
  . להליכה לבית הכנסת

הם , על כך ל גזרו"חזלכאורה  הרי, שאלנו אבל
מבטלים  על סמך מה כ"א, לא התירו דבר זה

אולי יש חילוק בין , אמרנואלא  ?את הגזירה
פ "אמרינן אע, לגבי תקנה. גזירה לבין תקנה

לגבי אבל  .שבטל הטעם לא בטלה התקנה
  . כך אמרנו. יכול להיות שכן, גזירה
כי  ,אתהז כעת אני קצת מסופק בסברא אולם

יש  ,מצד שניו .ם מפורש אחרת"ברמב לכאורה
  . ש"אראיה מהרלכך 

 ,]'ב הלכה ב"פ[כות ממרים כותב בהל ם"הרמב
קנו תקנה והנהיגו ירה או תיבית דין שגזרו גז

ועמד אחריהם  ,ופשט הדבר בכל ישראל ,מנהג
 ,קש לבטל דברים הראשוניםיבית דין אחר וב

ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו 
אינו יכול עד שיהיה גדול מן הראשונים  ,המנהג

היה גדול בחכמה אבל לא  .יןיבחכמה ובמנ
אינו יכול  ,ין אבל לא בחכמהיבמנ ,יןיבמנ

אפילו בטל הטעם שבגללו  .לבטל את דבריו
אין האחרונים יכולין  ,גזרו הראשונים או התקינו

הוא אומר ש נמצא .עד שיהו גדולים מהם ,לבטל
צריך , ינו קייםאאפילו שהטעם כבר , מפורשב

בוא בכדי ל ד יותר גדול בחכמה ובמניין"בי
ובודאי שהדורות . לבטל דברי הראשוניםו

ולים בחכמה מהדורות יותר גד ינםאהאחרונים 
ל "ש אם מדברים על דורות חז"וכ, הראשונים

לבוא לבטל  י אפשראבודאי ש ,בזמן המשנה
, קיים ינואאפילו שבעצם הטעם כבר . דבריהם

ם כותב "והרמב .ישארזה צריך להאולם כך 
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 .ובין לגבי תקנה ,לגבי גזירהשזה בין , מפורשב
גזרו גזירה או התקינו 'הרי הוא כתב בהתחלה 

הטעם אפילו בטל ' וגם בסוף הוא כתב', תקנה
כ "א. 'גזרו הראשונים או התקינו שבגללו

  . שאין חילוק כזה ם סובר"לכאורה הרמב
כ "לא כזה שאולי תירוץ , כן גם אם נגיד אבל

תי מצא אבל, ם"מסתדר מבחינת דברי הרמב
' ח סימן ט"או[להלכה מרן פוסק  .ש"און לי ברא

 ,בציצית לגבי סדין במנחות' י הגמ"פע ,]'סעיף ו
כי , והסיבה היא .תןשאסור לעשות טלית של פש

כ הוא "או, גם הציציות צריכות להיות מפשתן
, צמרותכלת זה , תכלת םהעלול לשים ב

לא תלבש צמר 'וכתוב , שעטנזוממילא זה 
אם אתה עושה טלית של  ,לכן .'ופשתים יחדיו

. כשל באיסור שעטנזיאתה יכול לה ,פשתן
 ?בציציתמותר שעטנז  הרי, לכאורה קשה

ובלילה , בלילה שמא יתעטף בכסות זו, התשובה
לא לעשות טלית  ,לכן גזרו .הרי אין מצות ציצית

שלא בזמן זאת שמא יתעטף בטלית , של פשתן
ו כמ .אין מצות ציציתשבלילה כגון , מצוה

. ייה ולא בלילהבזמן רא ',וראיתם אותו'שנאמר 
  . לכן גזרו על כך

יש אומרים שאין לעשות , להלכה זאתפסק  מרן
מיהו ו ,א"וכותב שם הרמ .'וכו טלית של פשתן

מוטב , רק בטלית של פשתן אם אי אפשר
, וציצית של פשתן שיעשה טלית של פשתן
מה עם , לכאורה .משיתבטל מצות ציצית

ומביא  א"בא המג? ל גזרו על כך"י חזהר ?הגזירה
הרי כל הסיבה  ,הוא אומר .ש"את תשובת הרא

אין לנו הרי בזמן הזה ו ,התכלתבגלל  זה, שגזרו
 ,ואם תשאל. הגזירה כ אין את סיבת"א, תכלת

הוא אומר שני '? בטל הטעם לא בטלה התקנה'
תלוי אם ידוע , ראשון הסבר. לחלק הסברים

 תחיל עם ההסבראבל אולי נ. טעם או לאה
תלוי  ,מרוהוא א .ינו יותרלאנוגע וא הכי , השני
רבן יוחנן בן זכאי , למשל .רהתקנה או גזי אם זו

אפילו שבטל הטעם לא  כ"א, עשה תקנהש
שמא ילבש , זו גזירה, אבל פה .בטלה התקנה

על זה  ,רק גזירה ממילא כיון שזו, זאת בלילה

נתיב ' ועי( .'וכו כיון שבטל הטעם אמרינן לא
  ).ן"יב. חיים ומחצית השקל שם

י הוא טוב גם לאו, הראשון שהוא אומר והחילוק
מתי . גם כלל שכדאי לדעת אותו זה, לעניינינו
דוקא '? נהבטל הטעם לא בטלה התק'אומרים 

נים מה שאנשים מבי ,דהיינו. בדבר שידוע הטעם
לגבי  ,אבל למשל .הקשר בין התקנה לבין הטעם

שאסורה בראש השנה כיון , ט"ביושנולדה  ביצה
. שניהם קודש, ם יומא אריכתאהשני הימים 
חול ואחד  מהםאחד  ,יותט של גל"אולם לגבי יו

ביצה  לכן. ו יודעים מי מהםנשאינרק  ,קודש
ט "כי נכון שיו, שנולדה בראשון מותרת בשני

אבל כיון , ט"ינו מכין ליואינו מכין לחול וחול א
 ,ה נפשךכ מ"א, ק מספקם רההימים טובים  ששני

אז מותר  ,אם היום חול. אחד מהם הוא חול
היום  כ"א, ואם אתמול היה קודש .ט"צורך יול

ימים הכל זה לגבי אבל  .צריך להיות מותר
, ה"רכ לגבי "משא ,גליות־הרגילים שלטובים 

היו 'ששתיקן רבן יוחנן בן זכאי לפני  .הדבר תלוי
אלא עד  ',כולומקבלים עדות החודש כל היום 

וגם היום , קדושה אחת הם ,אין הכי נמי, המנחה
 לאחראבל . והביצה אסורה, השני הוא קודש

, קנו לקבל את עדות החודש גם אחרי כןישת
הוא  ,שני הימיםמ אחד, כ יוצא שמעיקר הדין"א

אם , זה תלוינמצא כי ב. והביצה מותרת, חול
א מבין ל, למדן ינואומי ש. הביצה אסורה או לא

רבן יוחנן הרי  .ט"קשר בין הביצה לבין יואת ה
עכשיו ו ,אחרי מנחהגם תיקן לקבל את העדים 

ים קשראבל אנשים לא מ, גבי הביצהמ ל"קיש נפ
בטל הטעם ' יםאומר בזה אנחנו, לכן .הדברים בין

שים לא יבינו את כי אנ .'לא בטלה התקנה
לבין  ,מה הקשר בין הביצה. הקשר בין הדברים

' עי( ?העדות על ראיית החודש יין של קבלתהענ
ין יאבל בענ). אליבא דרב יוסף, א"ע' ביצה דף ד

זה כל אחד דבר , גזירה משום ציצית שזו, הטלית
  . מבין

כיון שכל הסיבה שגזרו לא , נחזור לענייננו כ"א
שמא 'לפני מנחה הוא משום סעודה לאכול 

כיון שיש  ,ובזמנינו אין חשש שמא ימשך, 'ימשך
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ממילא יוצא שאנשים מבינים , פילהלת זמן קבוע
  .מתבטל דברהוממילא , הגזירהשלא שייך טעם 

  
ביאור דברי , השלמה בעניין תאריך פטירת רחל אמנו

ושיבוש השפה , "סתיו"מהו , י בפרשת וישלח"רש
תירוצים נוספים לסתירה בעניין זמן  . העברית

  . והערות עליהם, פטירתה
של רחל ה בשיעור שעבר על זמן פטירת דיברנו

רה ישנה סתירה מתי היא שלכאו, ה"אמנו ע
מפורסם . או באייר, א במרחשון"יב האם, מתה

. א במרחשון"בימתפללים וה וידוע שעולים לקבר
גם  .מגיעים הכי הרבה אנשים, במיוחדזה ביום 

מרחשון א "אבל בי, יעים כל ימות השנהאם מג
 .דבר זה קיים כבר מאות שנים. המונים מגיעים
, ש מאות שנהלפני של, מעם לועזבעל כבר 

הוא . כותב שיהודי ירושלם הולכים לקבר רחל
כ התפרסם "רק אחכנראה  ,לא אומר באיזה יום

  . זההיום ה
, י"רשדברי סתירה מ יש לכך, אופן לכאורה בכל

כדי להבין ב .יברנו כיצד לתרץ את הסתירהוד
י "נביא את לשון רש ,יןיאת העניותר טוב 

ְבַרת  הפסוק על  ,פרשת וישלחב ַוְיִהי עֹוד ּכִ
הּ  ִלְדּתָ ַקׁש ּבְ ֶלד ָרֵחל ַוּתְ  ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה ַוּתֵ

אומר  '?כברת ארץ'מה זה  ].ז"ט, ה"בראשית ל[
בזמן שהארץ חלולה ומנוקבת , ואגדה, י"רש

שהניר מצוי הסתיו עבר והשרב  ,)ר"ב(ככברה 
שהארץ חלולה  ,בזמן הזה .עדיין לא בא

, נתייבשה הקרקע מרוב החוםדהיינו , בתומנוק
 .הסתיו עבר והשרב עדיין לא בא, הניר מצויו

חום ה, השרב היינו .ו חודש איירזהלכאורה 
   .הוא עדיין לא בא, הגדול של חודש תמוז

ייראה , י"שמי שקצת ידקדק בלשון רש, חושבני
הסתיו עבר והשרב 'מה הפירוש  .משונה לו הדבר

מה ? ...הסתיו ואיפה השרבאיפה '? ן לא באיעדי
י "איך רש? באיזה חודש הוא הסתיו '?סתיו'זה 

  ?לסוף השנה, קפץ ודילג מתחילת השנה
. איך בלבלו את כולנו ,רבותילכם תדעו  רק

 .ה לנו את המושגיםבלבל ,העברית של היום
בתחילת  ואההסתיו  ,במושגים של העברית היום

 .תיוחושבים שבין הקיץ לחורף יש את הס. החורף
. ובלבלו אותם ,ספרהכך הכניסו לילדים בבתי 

   . לא לנצח ,'אבל ברוך ה
וכל עונה , יש ארבע עונותאבל  :אלה מהציבורש
  .שה חדשיםיא שלה
, אתה אומר ארבע עונות: א"שובת מרן שליטת

, בואו נראה מה כתוב בתורה ,יודע אבל אינני
ל ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר ְוקֹר ָוחֹ ם ְוַקִיץ ָוחֶֹרף עֹד ּכָ

ּבֹתוּ  וקיץ ' ].ב"כ' בראשית ח[ ְויֹום ָוַלְיָלה לֹא ִיׁשְ
הרי שאונקלוס  .אוָ ְת סִ א ויטָ וקֵ  תרגומו' וחורף

צריכים  לכן .כמו סתיו, חורףהמלה  מתרגם את
   .ישהו בלבל אותנומ, לדעת
שם , ישנו ספר שנקרא שפה ברורה, לכם אקדים

עברית השפה הוא מביא את כל השגיאות של ה
. וזהו אחד מהם ,כוונהלי ברצון או ב אם ,של היום

 נםיש .הרבה מלים השתבשו בעברית של היום
ויש  ,חצאי שיבושים נםויש ,שיבושים גמורים

וערבבו , גיםצרו מושיק אושהרחיבו מושגים 
זה , נכוןה .סתיו ,כך ט"מבדף הוא כותב . עניינים

ך כ. עונת המעבר בין קיץ לחורף ,שגויה. חורף
והוא צודק , זוהי שגיאה. וםעברית של היב

   .בהחלט
כי תרגום  .וא הוכחההמשום שהתרגום , ראשית

, יתרה מכךאבל  .כמו שאמרנו' סתוא', 'חורף'
 ,]ב"ו ע"דף ק[גמרא מפורשת בבא מציעא  נהיש

רק  ,הדבר הוא כך, שםלפי כל התנאים ו
נן ישהרי מבואר בתורה ש .שהפרטים הם אחרים

, ְוַקִיץ, ָוחֹם, ְוקֹר, ְוָקִציר, ֶזַרע. נהשש עונות בש
זה יותר ', קציר' .היינו זמן הזריעה ',זרע' .ָוחֶֹרף

זרע , 'וק הביא את שניהם יחדאבל הפס ,מאוחר
 .'וקיץ וחורף' כ"ואח. 'וקור וחום' ,כ"אח .'וקציר

שני  םהמשמע ש, בדיוק קיץ וחורף אינםקור וחום 
 .את השני שהאחד מסבירזה לא , שונים דברים

אלא , י הסדרלא לפזה ', וקור וחום וקיץ'
מפני שהם , שהפסוק הסמיך את הקיץ לחום

עונות  יש לנו שש ,בכל אופן. קרובים זה לזה
 .וחורף, וקיץ ,וחום ,וקור ,וקציר ,זרע .השנה

' כתוב בגמ. ם התנאים ומסבירים לנו מתי זהבאי
וכן היה רבי  ,מ אומר"ג משום ר"רשב, שם כך
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 ,חצי תשרי ,בן מנסיא אומר כדבריו שמעון
 ,טבת ,חצי כסליו .זרע ,וחצי כסליו ,מרחשון

 ,וחצי ניסן ,אדר ,חצי שבט .חורף ,וחצי שבט
 ,חצי סיון .קציר ,וחצי סיון ,אייר ,חצי ניסן .קור

וחצי  ,אלול ,חצי אב .קיץ ,וחצי אב ,תמוז
ש מונה "ר ,רבי יהודה מונה מתשרי .חום ,תשרי

רק שלפי . ייםהיא חדשַ  כל עונה כ"א .ממרחשון
 .הוא מתחיל מחצי תשרי, התנא הראשון דברי

 ,רצופים ייםדשַ גם עושים ח, התנאים האחרים
האם להתחיל מתשרי  ,ויכוחיש ביניהם כאן  אבל

מתחיל  'זרע' ,לפי דעת רבי יהודה .או ממרחשון
הם תשרי  מלאיםה םדשייהח כ"וא ,מתשרי

 ,שמעון' ר, ניוהתנא הש. וכן הלאה .ומרחשון
נגמר החום ש ולפי דבריו יוצא, רחשוןמתחיל ממ
  .בחצי תשרילא ו, בסוף תשרי

זה  .כנגד זרע ,קציר, כך י כאן"רש מסביר
 ,וקיץ .זה בתחילת החמה ,בתחילת גשמים

, י מה זה חורף"מסביר רש ,וחורף .כנגד חורף
 ,דהיינו הסתיו החזק ,רפו של סתיוזקו וחָ הוא חָ 

כאשר הייתי בימי ) ט"איוב כ(ן לשו .וימי צינה
 כשהייתי עוד צעיר, דהיינו .חרפי חוזקי ועיקרי

ועל שמייבשין  .שבֶ וזקו של יהוא ח, קיץ. וחזק
והן  ,באותו פרק תמרים ותאנים לקציעות

הלחם ) שמואל ב טז(כדכתיב  ,נקראין קיץ
הוא סופו של  ,קור .'והקיץ לאכול הנערים וגו

וכן כל אחד שני  .שסופו של שמ ,וכן חום .ויסת
החורף  ,כ"א .ב חדשים לששה עתים"י ,חדשים

שהסתיו הוא , ז יוצא"לפי .הוא הסתיו החזק
ויש , ת חורףשנקרא יש עונה. ארבעה חדשים

, כל אחד מהם הוא חדשיים, קור תשנקרא עונה
לא כמו . ארבעתם יחד נקראים סתיו אבל

  .ריתוְ ִע , בעברית החדשה
  

שאף , אתזדעים יושאנו כבר  לאחר, ממילא
 כתב יפה כי הוא, י"אחד לא יתפלא על רש

במלים , לומרן ווהוא מתכ .'הסתיו עבר' ,מאד
לא , מי שיקרא סתיו, אחרת .ורף עברהחש, שלנו

. קפץ מהתחלת השנה לסוף השנה י"בין איך רשי
   .מובן אבל כעת הדבר

ון מלשקצת י שינה "רשש ,היא האמתוהנה 
כך  .'גשמים עברוהש' לשון ל אמרו"חז .המדרש

לא כתוב . י"של רשו זהו מקורש ,בבראשית רבה
י העדיף "כנראה רשאבל  .'הסתיו עברש'שם 

כי הנה הסתיו , ש"בשה לקחת את לשון הפסוק
הדבר , 'הגשמים עברוש'אם אתה אומר  כי .עבר

העדיף לדבר על כל  לכן הוא. תלוי באלו חדשים
  .הסתיו דשיחָ 

 .קושיא חזקה מאדשאלנו  ,לעניינינו אופןבכל 
, גענו לניסןיהשפירושו  ',הסתיו עבר'י אומר "רש

חודש ? מה נשאר לנוכ "א .'ין לא באיהשרב עד'ו
אבל מצד שני הכתוב  .באמצע ואהש, אייר

ְבַרת ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה ,  אומר ַוְיִהי עֹוד ּכִ
הּ  ִלְדּתָ ַקׁש ּבְ ֶלד ָרֵחל ַוּתְ  וגם, ]ז"ט, ה"בראשית ל[ ַוּתֵ

ֹבִאי , ליוסףאמר זאת יעקב אבינו כ "חא ַוֲאִני ּבְ
עֹוד  ֶרְך ּבְ ּדֶ ַנַען ּבַ ֶאֶרץ ּכְ ן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ּבְ ּדָ ִמּפַ

ְבַרת ֶאֶרץ ָלֹבא ֶאְפָרָתה ל "חז .]'ז, ח"בראשית מ[ ּכִ
לזמן שבין  ',כברת ארץ'שהכוונה  ,מסבירים לנו

ות הקיץ החמים לבין ימ ,חורףה דהיינו הסתיו
ממילא זה יוצא בחודש אייר או . השרב דהיינו

  ?כ איך עושים זאת בחודש מרחשון"א. סיון
 ,כתוב .זאת קושיאתירוץ נפלא על  אמרנו

, לא כתוב שם החודש. שבנימין מת בחודש השני
מתי נברא במחלוקת זה תלוי  כ"א. אלא מספרו

 קבלת, דהיינו. או בניסן, האם בתשרי .העולם
נימין מת באחד שב ל היתה מדורי דורות"חז

, ובאותה שעהובאותו יום  .עשר בחודש השני
כל אחד  ,בדורות המאוחרים ממילא. מתה רחל

מאן דאמר  .לפי שיטתו' החודש השני'את  פירש
היה בחודש  שזהאמר  ,שבתשרי נברא העולם

משום , וכך התקבל. שהוא החודש השני, מרחשון
. שבתשרי נברא העולם ,הלכה כרבי אליעזרש

היה אמר שזה ומאן ד. וא כשיטתוהעיקר ה
בגלל שהוא , הפסוק הסביר כך את, בחודש אייר

תירוץ זה נראה לי לאמיתה . רבי יהושעסבר כ
   .של תורה

חכם אחד רוצה . גם תירוצים אחריםראיתי  אבל
דהיינו , קיץ וחורףיין של שכל הענ ,לתרץ

 .נהיה רק אחרי מתן תורה, קביעות החדשים
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כמו  .יה שונהה דברה, לפני מתן תורהאבל 
כל  ,יםהרי אצל הערב. אצל הערבים, להבדיל

בלי קשר לשנות , שנה שנים עשר חדשים זה
 .מונים ללבנה, הערבים, הרי בני ישמעאל .החמה

כל ב כ"א. מונים לחמה, צריםהנ, םוובני אד
יש להם  .אצלם משתנים הזמנים, חודשוחודש 

 פעם זה יכולים להיות ,במשך השניםו ,חגים
. יכולים שיהיו בחורףואחרי כמה זמן  ,קיץב

עם התאמה להם  אין, אצלם השנה יותר קצרה
, הם שניהם בקצוות .נויש אצלכמו ש, החמה

רק לפי מונים הישמעאלים  .ואנחנו באמצע
 ,דשיםכ כשנגמרו שנים עשר ח"וא, הלבנה

ואצל . ומתחילים שנה חדשהשנה  הנגמר
עם  אבל אצל .הכל הולך לפי החמה, צריםהנ

דשים גם לפי החמה אנו עושים את הח, שראלי
נו מוסיפים שנה מעוברת לכן א. וגם לפי הלבנה
. כדי להשלים את מה שחסר ,כל כמה שנים

רק מצויה זוהי חכמה ה. לתאם את החמה והלבנה
בין מבינים  ינםאהערבים בכלל  .שראליאצל עם 

לעשות את  לא יודעים הם, ימינם לשמאלם
אסור לעשות  םדתלפי  הרי גם. החשבונות

  . בלי להבין, נשארו בלי שכלהם  כ"א. ותחקיר
 ,דםאעל בן איך יכול להיות , חידה בספרים יש

והשני , יגיד עליו שהוא בן שבעים ושמונה אחד
כי יש . ושניהם לא טעו ?יגיד שהוא בן שמונים

כי הוא  ,הערבי יגיד שהוא בן שמונים .הבדל
זה נגמר יותר ש, שאצלם לפי השניםעשה חשבון 

בגלל  .בשנתייםהוא פחות  ,אצלינואבל . מהר
 א הבדל בהפרשיצוי, תוספת אדר שני לפעמים

  . השנים
מה אתה . ואומר תירוץ ,בא החכם הזה כ"א

איך יכול להיות שמרחשון היה בין הסתיו ? שואל
הזמן . כך זה יצא, פשוט מאד? לבין השרב

 שכבר ,פסחה חג, לדוגמא .התחלף במשך השנים
היה  אברהם אבינו כבר בזמן ,לפני מתן תורה

 חוליכ לפני מתן תורה לא חייב היה ש"א, פסח
זה יכול היה להיות גם , דוקא בחודש האביבפסח 

קובץ זרע [ לתרץ הוא כותבכך . בחודש מרחשון
מה יותר משנות ידוע ששנות הח ,]ו"יעקב כ

א ימים "ינו מצרפים לכן א .הלבנה אחד עשר יום
אדר  ועושים, שלוש שניםכל חודש אלו שבכל 

תנה מצות קרבן ינ ,בצאת ישראל ממצרים .שני
שום הכי נתחדשה מצוות מ .ודש האביבפסח בח

אם לא היה עיבור , בלי עיבור .עיבור השנה
ובתחילת , ורףהיה פסח פעם באמצע הח ,שנה

כמו  ,לכן עושים עיבור .ובאמצע הקיץ, החורף
 .]א"ודש סוף הלמקידוש הח' פרק ח[ ם"שכתב הרמב

תחדש נ, עיבור השנהיין שכל ענ ,ויש לומר
כדי לעשות את הפסח , אחרי יציאת מצרים

ולא היה  ,לא היתה המצוה ,אבל לפני זה. בזמן
וגם לא היה בית דין הגדול שיעבר  ,עיבור שנה
יעבר שמי אין , משה רבינו לא היה .את השנה

, תשמעו .תחלףמ אם כן הזמן, את השנה
אם כן היו שני  .נשמע תירוץ גאוני לכאורה זה

ושפיר היה שזמן  ,בלי עיבור הלבנה הולכות
כ אין "א .עדיין לא באוהשרב , הסתיו עבר

שחודש מרחשון יהיה , ז"לפי יכול להיות .בעיא
   .הוא טועןכך  .בין החורף לקיץ

מהפסיקתא רבתי , דברהתחדש לנו גם  לכאורה
עשו קרבן רק על כך שאבותינו אנחנו ידענו  .ג"פ

את חג עשו גם הם ש אבל פה רואים, פסח
כי כתוב בפסיקתא  .חג מתן תורה, השבועות

, שיעקב אמר ליוסף שרחל מתה בין פסח לעצרת
ולטענתו זה יכול להיות . דהיינו חג השבועות

  .במרחשון וטבת
כי גם . שדבר זה אינו נכון, פירכא לדבריו אולם

ורש הדבר מפ. היו עיבורים, לפני מתן תורה
בעשרים ושמונה ', בפרקי דרבי אליעזר פרק ח
ין שהוא שנים יומנ .באלול נבראו חמה ולבנה

וחדשים וימים ולילות שעות וקצים ותקופות 
והיה  ,ה"היו לפני הקב ,ומחזורות ועיבורין
מסרן לאדם  ,ואחר כך .מעבר את השנה

ֶזה "): א, בראשית ה(שנאמר , הראשון בגן עדן
מניין עולם לכל תולדות ". ָדםֵסֶפר ּתֹוְלדֹת אָ 

ונכנס בסוד העיבור , מסר לחנוך, אדם. בני אדם
): ב"כ, בראשית ה(שנאמר , ועיבר את השנה

ְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאלִֹהים" ְתַהּלֵ , ויתהלך חנוך. 'וגו" ַויִּ
. שמסר אלהים לאדם, בדרכי מניין העולם
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. ועיבר את השנה, ח סוד העיבורוחנוך מסר לנֹ 
ל ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ) "ב"כ, ית חבראש(ואמר  עֹד ּכָ

 זה תקופת, זרע". ְוָקִציר ְוקֹר ָוחֹם ְוַקִיץ ָוחֶֹרף
זו תקופת  ,קור. זו תקופת ניסן ,קציר. תשרי
וחורף  ,וקיץ בעתו. זו תקופת תמוז ,וחום. טבת
 ,ומנין הלבנה בלילה ,ין החמה ביוםימנ. בעתו

ד העיבור ונכנס בסו ,םמסר לשֵׁ  ,חנֹ . לא ישבותו
ונכנס  ,ושם מסר לאברהם .ועיבר את השנה

אברהם מסר  .ר השנהיבבסוד העיבור וע
ונכנס בסוד העיבור ועיבר את השנה  ,ליצחק

, בראשית כה(שנאמר , לאחר מותו של אברהם
ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת ): " יא

נוֹ  צחק מסר י .שנכנס בסוד העיבור ,"ִיְצָחק ּבְ
 .ונכנס בסוד העיבור ועיבר את השנה ,ליעקב

היה להם  .בכל הדורות היו מעבריםש, פהמפורש 
חמה עם ה לדעת לתאם את, את החכמה הזאת

ונכנס בסוד  ,יעקב מסר ליוסף. שנת הלבנה
מת יוסף  .העיבור ועיבר את השנה במצרים

הם כבר  אז .נתמעטו העיבורין מישראל ,ואחיו
זה היה רחל ל מה שדיברנו על אב ,היו במצרים

שמות (שנאמר  ,שוב כ זה התחדש"אח. קודם
ֶאֶרץ "ַויֹּאֶמר יְ " ,)א, ב"י ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ּבְ ָי ֶאל ֹמׁשֶ

 '?רלאמ'מהו  ".ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה ָלֶכם. ִמְצַרִים ֵלאֹמר
עד עכשיו אצלי היה סוד  ,אמור להם לישראל

מכאן ואילך שלכם הוא לעבר את , העיבור
גלות תקופה שהיו בב, בין יוסף למשה .ההשנ

 אבל מעכשיו ,לא היה מי שיעבר ,מצרים
   .תמשיכו אתם לעבר

, שמימות עולם ,מפורשכתוב כאן ב אופן בכל
לא  כ"א. תמיד היו עיבורים, אדם הראשוןזמן מ

בין , בחודש מרחשון יהיה פסחיכול להיות ש
חייבים להגיד את  לכן. הסתיו לימות השרב

כגון שלפני , יש דעות נוספות( .מרנושאהתירוץ 
אבל . 'מתן תורה מנו לפי שנות החמה בלבד וכו

  ).לא מצאנו, לפי הלבנה כדבריו
וא אבל גם ה ,זאתתירוץ נוסף על קושיא  יש

ילה להקשות תחיא השה ,רצו להגידש יש .תמוה
צירים לה אז התחילו  ,דתה בחודש איירבלִ 

בכל  הריכ היא היתה צריכה שמ"וא, ובדקי מיתה

, כך רצו לתרץ .עד מרחשון, החדשים הללו
, היא מתה באייר. כאילו שהיא מתה פעמיים

אבל  ,תירוץ מחוכם וזה .גם במרחשוןמתה והיא 
 אז להקשותוכי בגלל שהיא התחילה  .מוזר קצת

אלא  ?אפשר לקרוא לזה שהיא מתה ,דתהבלִ 
אוסרי בספר פה  כך מובא, הם רוצים להגיד, מה

 דברהלכן , התכוננה חצי שנה למותשהיא , לגפן
לדבריו מקצת מיתה  .מתהכבר נקרא שהיא 

  . כמיתה
אבינו צריך יעקב היה בשביל מה , לכאורה אבל

צה הרי הוא ר? ליוסף מתי זה התחיללספר 
מה  כ"א, בר אותה בדרךקהוא להסביר לו למה 

בסוף הוא ? להקשות זה משנה מתי היא התחילה
ו שהיא מוותרת על היא רצתה להגיד לש ,אומר

קבר בדרך להיכדי  ,חלקה במערת המכפלה
סובר כי  ינניא. להתפלל שם יוכלומ ש"ע אפרתה

  .זה תירוץ
  

הרך הנימול בעת המילה נקראת  האם תפיסת רגלי
  .ומה הדין לגבי נפילת פנים, סנדקאות

 דבראגיד לכם כ "א ,כמה דקותלנו רק  נשארו
   .ןתה בזמן האחרושהימעניינת שאלה , קטן

. לגבי סנדקאות בברית מילה, הידועישנה בעיא 
סב , משפחהלמישהו מה היו נותנים, בעבר

ועמך כולם 'כמו שנאמר , שיהיה סנדק, הנימול
 נםיש, נומצוי בדורי, היום לצערינואבל  .'צדיקים

, להיות סנדקרוצה  אביו של אבי הבןאנשים ש
אפילו יכול  .'ה" םחֵ ַר יְ  קמן חַ " אבל אב זה הוא

אבל הוא רוצה להיות  ,רשעהיות שהסבא ל
רוצה  ינואו', בנו חזר בתשובה ברוך ה. הסנדק

אם לא יתנו ? מה לעשותכ "א .שאביו יהיה סנדק
הדבר , אם יתנו לוו .יהיה סכסוך במשפחה, לו
 הרי למה רוצים סנדק. ו ישפיע לרעה על הילד"ח
. כי הוא משפיע טוב על נשמת הילד? וצדיקח "ת

  .שנה השפעה על כךוגם למוהל י
  

ה הבטיח "הקבאבל כתוב ש :אלה מהציבורש
יהם עוונותעל שימחל  ,אליהו הנביאל

  .אנשים שיהיו בברית־של



       ד"שכ'ג ב"תשע'ה תולדותק "מוצש
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זה רק לאלה אבל , כןא :א"שובת מרן שליטת
אם הוא היה רוצה לחזור  ...שרוצים בכך

הוא , רוצה ינואהבעיא ש. היה טוב, בתשובה
 .רק רוצה להיות הסנדק, ממשיך בחטאיו

תוך רגע שהחליט . היה מסכיםהלואי ו, אדרבה
ויש מי . (כידוע, הוא נחשב צדיק, לחזור בתשובה

כי , ם מגור"כנראה אחד האדמורי, שאומר
כי אז אליהו , אין לחשוש, במקרה שהסנדק רשע

. כ"הנביא לוקח אותו ממנו והוא מחזיקו ע
  ).ינו'אלד' והנסתרות לה

 לתת למישהו לתפוס את, נה עצהיש לכך
מקור העצה ראיתי . הברכיים של הרך הנימול

הוא שאמר , ל"מ שך זצ"וא מהגראהכתוב כי 
שיחה  מובא בספר דרך הדבר, את הרעיון הזה

הרי יש  ,מ שך  עצה"בשם מרן הגרא ,]ו"עמוד רפ[
שלא  התינוקהסנדק את רגלי בסוף חזיק מי שמ

, כ שיחזיק אחר את רגלי התינוק"א, יפול
מחשש התינוק בזה יצא ו ,וממילא הוא הסנדק

ת ברכת "כך הובא בשמו בשו .השפעה רעה עליו
  .ז"דף ל, ב"י' ח סי"ד או"יהודא ח

הרי הסבא רוצה בעיקר להחזיק את , דהיינו
אותו  שיצלמוגם ־ומה, זה לו לכבוד גדול ,התינוק

 ינואאבל הרי . וכל העולם יראה שהוא הסנדק
המוהל יקרא , כ"א .ומבין בין ימינו לשמאל

, יםיחזיק את הרגליגיד לו לה, מישהו ראוי והגוןל
הרי מה תפקידו של  .וזה עיקר הסנדקאות

, לא העיקר לשים את התינוק על רגליו? הסנדק
, אלא. כי אפשר לשים את התינוק גם על שלחן

כדי שהתינוק לא , היא העיקר יםיהרגל אחיזת
לכן הסנדק חייב לתפוס חזק את . יבעט במוהל
שהו אחר שיתפוס יתביא מ ,כ"א. רגלי התינוק

 ,לא איכפת לוכי לא יתנגד  הסבא, יםיאת הרגל
אבל לאמיתו של , חושב שהוא הסנדקהרי הוא 

רגליים הוא תפוס לו את הל דבר מי שיעזור
   .דבר התפרסם מאזהו, עצהה זאת. הסנדק

דרך שיחה ' כ כשבדקתי ועיינתי בס"אח אמנם[
שם כתוב כי , ראיתי כי אין הדבר מדוייק, עצמו

מהו ליתן סנדקאות לאביו . שאלה. כדלקמן
, להנך שיטות שאין מצות כיבוד ברשע, רשע

' ד סי"ך יו"כדברי הש(ע אסור לצערו "אך לכו
ואבא כזה יצטער אם לא יכבדוהו , )כ"מ סק"ר

על שאלה כזו נתן מרן . תשובה. בסנדקאות
הרי מי שמחזיק בסוף . ל עצה"מ שך זצ"הגרא

ליד ", ינוק שלא יפולרגלי הסנדק את הת
ויגיד לו שהוא ירים התינוק וממילא , "הסנדק

אמנם . כ מתוך הספר דרך שיחה"ע .הוא הסנדק
ח גדולים "הוא מת, המקור ממש לכך, כנראה
שיניח ', בגדי קודש דף ר' כמובא בס, אחרים

ויביאו אדם , התינוק בהנחה גרידא על ברכיו
. ש"עוש שהוא יאחז רגלי התינוק י"ח ויר"אחר ת

  ].ן"יב
להחזיק את רגלי , כךאמרתי לו לעשות ש מישהו
האם יגידו ביום  ,מיד שאל אותיהמשיך ו, התינוק

 ?נ שאני מתפלל נפילת פנים או לא"זה בביהכ
אולם  .הרי אתה הסנדק .שלא ודאיב, לו עניתי

נראה  כ"נם כאלה שדבר זה לא כשיש ,אני רואה
נכון  האם זה, צריכים להבין בסברא, כ"א. להם

  . או לא
, כתוב הרי? הסנדק בעצם ומה ,להבין יש ראשית

 אפילו קודםהוא , שהסנדק הוא יותר מהמוהל
ך יכול להיות שהסנדק אי ,שואליםנם יש .למוהל

איך , המוהל עושה את הכל הרי? יותר מהמוהל
מסבירים  יש ?אפשר לומר שהסנדק יותר חשוב

 ,הרי כתוב). מוהל' פחד יצחק ע' עי.(זאת כך
המוהל . וא כמו הקרבת קרבןה, יין המילהענש

אפילו  כ השחיטה כשרה"א. הוא כמו השוחט
, י הכהן"נעשית רק ע ,אבל הקרבת הקרבן .רזָ ב
כי הוא נחשב , המוהלוב יותר משכ הסנדק ח"א

זה אולי בדרך . כמקטיר קטורת ומקריב קרבן
הרי . הוא כך אבל פשטות הדברים .חידוד

הרי  ?על ברכי הסנדק למה צריך לימול ,למעשה
מישהו שו ,אפשר לשים את התינוק על השלחן

רוצים לזכות  ,אלא מה ?םייתפוס לו את הרגלי
חיבוב '. להחזיקו על הברכיים, לעסוק במצוה

ם  על הפסוק, מקור אצל יוסף יש לכך. 'מצוה ּגַ
י יֹוֵסף ְרּכֵ דּו ַעל ּבִ ה יֻּלְ ֶ ן ְמַנׁשּ ֵני ָמִכיר ּבֶ ת "בראשי[ ּבְ

 .ינון יוסףלדו גזריתיכד א ,ם יונתןמתרג ,]ג"כ', נ
, או שיוסף היה המוהל, יהונתן שםבפירוש אומר 
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 ]ה"ש תהלים ל"ילקו[כתוב  .או שהיה בעצמו הסנדק
כל עצמותי 'ה "שדוד המלך אומר להקב

 .דהיינו אני מקיים מצוה בכל עצמותי, 'תאמרנה
 .סנדקין לילדים הנימולים בברכי אני נעשה

או , קוססנדיבספרים אחרים רסא הגיש נירוכז
כ "א. ומוסיפים בסוף וס, דהיינו סנדק .סנדקוס

איברי הגוף אני בכל , דוד המלך אומרכבר 
אני נעשה  םיעל הברכיואחד מהם  ,מקיים מצוה

   .סנדק
מחזיק ש. א. שני דבריםבסנדק שיש , בעצםיוצא 

למרות שהדבר לא היה , ברכיו את התינוק על
אבל  .שלחןהם אותו על אפשר לשי כי הכרחי

את רגלי  מחזיק הוא גם. ב. זאתעושה זה שהוא 
  . התינוק

, ניחושב ?מהי עיקר הסנדקאות, השאלה אבל
כי כתוב אמנם . יא התפיסההשעיקר הסנדקאות 

מזבח מי שמלים אותו על ברכיו הוא נחשב כ
, של מעלהין יענרק אבל זה , שמקריבין עליו

הוא בל העיקר א .דבר חשובהואכן , זאת מדרגה
  . בהחזקת הרגליים

שרשה אינו , מלה זו .מהמלה סנדק, והראיה
באנגלית למשל . אלא מיוונית, ק"מלשה

היינו , תייק .היינו ילד, ןאס .אן תייקס ,אומרים
כי הם , מתחלפים' יקתי'ו 'דק'כ "א .לקחת

  . ת"מאותיות דטלנ
, "תייק"האם השאלה  ,צריך פה לדייק אולם

. פירושו לתפוסאו  ,לקבל יינודה, לקחת פירושו
שני את  יש פה כ"א, יא לתפוסהאם המשמעות 

' תייק'ש, אבל ראיתי כתוב. במלה זאתדברים 
כותב אחד מחכמי גם כך ו. לא לתפוס, זה לקחת

, גם אני מתפלא איך נודע לו זאת, כן כן ,תימן
אבל ]. כנראה זה מאנשים שבאו מאותן הארצות[

כפי שראיתי , כותב זאת מארי דוד אלגמאל
טעם , ץ בן יעקב"שמעתי ממהרי ,ל"י בזה"בכת

י על תיבת "כמו שפירש רשהוא , אותיות סנדק
פת באפריקי , שתים בכתפי טָ דהיינו טֹ[, טפותטו

הוא אלא ש .י מליםם שתכ גם סנדק ה"א ,]שתים
וגם קוראים , ןקוראים למקבל סַ , אומר הפוך

, פוךכי הדבר ה, התחלף לוכנראה  .קלתינוק דָּ 

. והמקבל זה דק, התינוק נקרא בלשונם סן
. מקבל התינוק על ברכיו לפני המוהל ,כלומר

   .כ"ע' וכו
מסברא , ראשית .שני דבריםלדעת  צריכים

כי מבחינת . העיקר יאהשהתפיסה , נראה
. לא היה צריך את הסנדק, ו על הברכייםלהחזיק

האם נקרא שיש פה שני , אבל השאלה היא
י כנסת תשניהם יהיו בבאם , נהנפקא מי ?סנדקים

כנראה . נפילת אפים לא יאמרו יכןה, שונים
 ינואכי ההוא מסתמא , במקרה דנן אין בעיא

 ...כ אין שאלה"א ,לבית הכנסתבכלל מגיע 
אם יעשו את הברית כגון , יגיעהוא אבל אם 

כי אין לו לתפילה יגיע כבר  והוא, אחרי התפילה
מצד אחד , כ"א ...באותו יום הוא יתפלל, ברירה

אל , אין לך מה לדאוג ,בןאם אתה אומר לאבי ה
כי זה שמחזיק את  ,חד שתהיה השפעה רעהפת

לא  ,בסוף אתה אומר לוו .וא הסנדקה, רגלי הבן
אם אין בכוחו למנוע  .דבר אינו מסתברה! ?ליפול
אם אבי  .כ הוא לא סנדק"א, נפילת אפיםאת 
יק כי למרות שנמצא כאן מי שמחז, יראההבן 

פירושו , נפילת פנים אומרים, את הילד ברגליו
ודאי ב, אתזכדי לחזק ב ,לכן. קסנדה ינואש

  .נותנת וכך גם הסברא. שצריכים להגיד שזה הוא
שלא , הרי עצם הדין הזהש ,טענויש  אולם

הוא  ,סנדק בבית הכנסתנופלים על פניהם כשיש 
הבו , הם אומרים ,כ"א. מחלוקתדבר השנוי ב

  .ת ברכת יהודה"ש בשו"יעו .ליהדלא נוסיף ע
 .נכון אינוגם השיקול ו, שהדבר לא נכון חושבני

בגללם הרבה דברים ש נםיש ,כיון שבעצם
חמשה עשר באפילו  .על נפילת אפיםמוותרים 

, במנחה שלפניהםו, חמשה עשר בשבטוב, באב
 םהים ואין למוזכר ינםאהרבה דברים ש, וכדומה

ובכל  .ם"מבובפרט בר ,ס ובראשונים"בש מקור
גם אנחנו גם  .פניהםלא נופלים על  ,זאת

משום שנפילת אפים , היאהסיבה ו. אבותינו
מוכח וכך  ,רב נטרונאי גאוןכך מביא . רשות
נפילת אפים זה דבר שאפשר , היינוד .ם"ברמב
כדי לא , ה אפילו סיבה קלהמספיק .בקל תולדחו

 מחזיק הואהאם , כ"א. לעשות נפילת פנים



       ד"שכ'ג ב"תשע'ה תולדותק "מוצש
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, סיבה מספקת ני שזוחושב ,יהסנדק העיקר
 וגם כדי שהאבא. םהפני לא יפלו עלשבנוכחותו 

, אלא אדרבה, לא בשביל להרגיעו בשקר. ירגעי
בכל זאת  כי אם, לגריעותא אני אומר זאת

שזאת לא , ו על פניהםלמישהו יפסוק שכן יפ
כ משמע ומובן "א, פניםסיבה לוותר על נפילת 

והוא . סנדקאינו ה, כי המחזיק ברגלי התינוק
וכיון שהמנהג פשוט גם . יצטער תמיד על כך

ה "ה, פ כשהסנדק נמצא"בקהילותינו לא ליפול ע
  . חזקו ואמצו. בנדון דידן שהוא רק מחזיק

  
  :ת"חלק השו

היה חזקיהו ', אלפיים שנה תורה'בהרי  :שאלה
' כדאי, ה לעשותו משיח"שרצה הקב, המלך

  .סנהדרין' במס
 שהוא, טובהשאלה שואל  אתה, נכון :תשובה

בשנות ימות לא ואלפיים שנה תורה היה הרי ב
שהמדובר על דורות , התשובה היאאבל  .משיח

אלפיים שנה ל כי "מה שאמרו חז, דהיינו .בינוניים
אבל אם יהיה . דור בינוניבזה  ,תורה ולא משיח

אבל הכלל  .הכי נמי ןאי ,מיוחדדור , דור זכאי
  .ממוצעהוא ה ,שנגזר

  
ישנה אזעקה באמצע תפילת שמונה אם  :שאלה

מצד ומה , טחוןיבהמצד מה צריך לעשות , שרהע
  ?השתדלותה

לכן נקדים . טוב שהזכרת לנו את הנושא: תשובה
מצד , נתונים בצרהזה שאנחנו זמן ב ,ראשית

כשמה כן היא עזה , הזָּ האויבים בדרום בעיר עַ 
ורה תלימוד צריכים להרבות באנו , וקשה

וממנה , ת צרה היא ליעקבע .ובמעשים טובים
היה אבל אם זה שלא ת, בזמן אזעקה. יוושע
 ,את הפסוק שלוש פעמיםלהגיד טוב וראוי  ,קורה

ח  ,בנגינת הטעמים א ִיְצָל֔ ר ָעַלִ֙יְך֙ לֹ֣ י יוַּצ֤ ִל֞ ל־ּכְ ּכָ
ֹון ּתֳ וְ  ֑יִעיָכל־ָלׁש֛ ְרׁשִ ט ּתַ ֖ ּפָ ׁשְ זֹ֡את  קּום־ִאּתְָ֥ך ַלּמִ

י י ישעיהו [י "ְדָקתָ֛ם ֵמִאּתִ֖י ְנֻאם־יי ְוצִ "ַנֲחַל֩ת ַעְבֵד֨
, ותלפי האפשר, כמו כן .עצה טובהזוהי  .]ז"ד י"נ

ת פסוק בשירת הים אבתפילת שחרית להגיד 
ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד אם . וש פעמיםשל ',וגו ּתִ

גם לומר שירת אז , יותרקשה ו המצב יהיה "ח
, לפני ויושע. כשההיכל פתוח הדהים בעמי

ולומר השירה בקול רם , וח את ההיכללפת
ויתקיים בנו מקרא שכתוב . ובהתעוררות גדולה

, כעתאבל . ומאויבי איוושע, י"מהולל אקרא י
את שלוש פעמים לומר , אפילו בישיבהאפשר 

. ליותר מכךאני מקוה שלא נצטרך ו, פסוק זה
לרמוז לנו שאנו , לעורר אותנורוצה רק ה "הקב

אמנם . את מעשינוצריכים להתעורר ולתקן 
דהיינו בדרום , במקומות המסוכנים כבר כעת

וכן , יאמרו שירת הים בעמידה גם כעת, הארץ
  .ל"כנז, פ"תפול עליהם ג

מחוייב  ם אדםאה ,השתדלותהמצד  :שאלה
  ?כ להמשיך"ע ואח"להפסיק באמצע שמו

היה ות ,אם הוא נמצא במקום סכנה: תשובה
 .יןהעניתלוי לפי והכל . ילך למקלטש, אזעקה

יש  אולי. אין הכי נמי, אם זו סכנה של ממש
. יזור שלאאל, נפילות־יזור למודלחלק בין א

, אבל בכל מקרה. סכנתא שאני שכיחאד היכא
 שעדיף בודאי, הוא מבולבל, אם אינו יכול לכוון

  .ולפי המקום ,יןיולפי הענ ,הכל לפי האדם. כך
  

  ?ילִ ל כְּ מניין המקור לומר אז את פסוק כָּ : שאלה
כל . זהו דבר הלמד מעניינו. הפסוק עצמו: תשובה

פצצת אטום ' ואפי. טיל, קסאם, כולל גראד, כלי
ד בביתנו במלחמת "כך הנהגתי בס. ל"רח

, וממנה יוושע, ועת צרה היא ליעקב. המפרץ
  .ר"בעגלא ובזמן קריב אכי

  
ה מוקדש "שהשיעור בעז ,לומרגם  רציתי

הם מועלם הרב ליאור בן אברלרפואת ידידנו 
ברוך הוא ישלח לו רפואה שלימה  המקום. ו"הי

ליו מחויעמידהו  ,בתוך כל חולי עמו ישראל
ויחזקהו ויאמצהו בקו  ,לחיים טובים ולשלום

בכם יוימלא כל משאלות ליבו ול ,הבריאות
ויוסיף חיל להרבות פעלים לתורה  .לטובה

לגמילות חסדים  ,ולחיזוק המסורת ,ולתעודה
ולטהרה  ולקדושה ,כבד והנוראהנ 'ירא את הול

  .כן יהי רצון אמן, תוך אמוני עם סגולה


