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ניות ברמה ב
דרש רבא מאי דכתיב ויל דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה וכי מה עני נויות אצל רמה אלא שהיו
יושבי ברמה ועוסקי בנויו של עול
לעולם זאת על ישראל ...רבי יוחנן אמר אלו תלמידי חכמים העסוקין בהלכות
עבודה מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם] .מנחות ק"י[
"ולזאת דוקא תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה בעמל ויגיעה לברר וללבן
להוציא ההלכה לאורה ,הן המה הבנאים העוסקים ב בנינו של עולם בתורתם
)שבת קיד ,(.עליהם מעלה הכתוב כאילו נבנה בית המקדש בימיהם ,ולא בקריאה
לבד נאמרו הדברים ,זאת המנוחה וזאת המרגעה] " .מתוך הסכמת האדר"ת
לליקוטי הלכות[.

ברו ה' זכינו ללמוד שנה נוספת בעמל ועיו בהלכות עבודה .השנה המשכנו את
עיסוקנו בעבודת יו הכיפורי במסכת יומא ,ושוב אנו משתפי את העמלי בתורה
בסוגיות אלו בברורי וסיכומי שעלו מתו תלמודינו ]איש איש לפי סגנונו[ ,שיחכימו
אותנו במקו ששגינו וירחיבו לנו את הענייני ותתברר השמועה יותר ויותר .סיכומי
וברורי אלו הנ בגדר 'מגילת סתרי' שאי בה הכרעות ומסקנות והיא כאמור מיועדת
ללימוד משות ע כל העוסקי בסוגיות אלו ע"מ להמשי את עמלה של תורה
ולהרחיב ציצי ופרחי בתלמוד יקר זה .על כ הערות ,הארות והרחבות יתקבלו
בשמחה .נא לפנות אל העור – יעקב וול בטלפו  026281485או בכתובת מעלה
הזיתי  3/1ירושלי.

יתברכו התומכי בבית מדרשינו ויזכו להצלחה ופדות בכל
פעוליה ,ויתברכו בבניי התורה בירושלי

ו

Ô‰Î ËÙ˘Ó ˙"Â˘Ï ‰ÁÈ˙Ù‰ ÍÂ˙Ó
והנה עיני קדש של חז"ל ,אשר היו בעת גלות ישראל מעל אדמתו ,מראשית
צפו מדאגה מדבר ,פ יאמר ע ד' ,כי אחרי אשר לא עת לקיי לנו העת
הזאת את החקי התלויי במקדש ובאר מה בצע בלמוד ,ויזניחו חלילה
את החלק הנכבד הזה ,שישועתנו בו תלויה ,מהביאו לידי המעשה המיוחד לו.
ע"כ קבעו זכר למקדש ,וע"כ הודיעו אותנו ,כי ער הדברי האלה הוא ,לא
מצד החובה העצמית ,לפי מצב הזמ והמקו ,א כדי לעשות זכר למקדש,
ולא נמלט מלעסוק בתורת החוקי התלוי במקדש ע"י החלק הנת ג לנו
לחובה מדברי חז"ל .ג נתנו בזה הערה לחכמי לב ,כי ישמע חכ ויוסי
לקח ,כי בי יבי כונת ז"ל להשאיר אתנו מקצת זכרו מחקי הקודש ,למע
לא נסיר לבבנו מהגיונ מאפס קיומ בפועל .מזה נקח מוסר ,כי אלה
הזכרונות האחדיות למקדש לא ללמד על עצמ יצאו כ"א על הכלל כולו
יצאו ,לזרז רוח נבונינו ושוקדי דלתי תורתנו לשוב לשמור משמרת הקודש
בתלמוד כל עניני המקדש והקודש ,ובזה נת יד לעזרת עמנו ונפתה פתח
תקוה לישועת ד' לנו ,המצי מ החרכי ומצפה לעת נפנה אליו ונושעה.
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הגמ' בד מז .שואלת לגבי שני דיני
הנוגעי לחפינה ,בהשוואה לקמיצת מנחה.
הדי הראשו "מהו שיעשה מידה לחפינה"?
הדי השני "בי הביניי של מלא קומצו
מהו"? ולאחר מכ "בי הביניי של מלא
חופניו מהו"?
" ÔÂ˘‡¯‰ ÔÈ„‰מהו שיעשה מידה לחפינה"
פירושו הא נית למדוד בכלי את מידת
הקטורת שצרי הכ"ג לקחת להקטיר או
שהמדידה צריכה להיות דוקא בידיו?
שאלה זו נשאלה רק לגבי חפינה ולא לגבי
קמיצה.
גבי קמיצה מביא הגמ' ברייתא האומרת
"ת"ר בקומצו – שלא יעשה מידה לקומ".
א לגבי חפינה שואלת הגמ' ,ומפרטת:
"איבעיא להו מהו שיעשה מדה לחפינה
הת הוא דכתיב בקומצו ,אבל הכא דלא
כתיב בחופניו אלא מלא חופניו קטורת סמי
דקה לא ,או דלמא ילי מלא מלא מקומצו"?
כלומר בקמיצה כתוב 'בקומצו' שמשמעו
בידיו דוקא ,א בחפינה התורה נוקטת לשו
אחרת "מלא חופניו" ונית למלא את חופניו
ע"י כלי ג"כ ,או דילמא ישנה ג"ש מקמיצה
לחפינה המלמדת אותנו שג בחפינה
המדידה צריכה להיות בידיי דוקא.
" – È˘‰ ÔÈ„‰בי הביניי של מלא קומצו
מהו" .מבארת הגמ' "דגואי לא תיבעי ל
דודאי קומ הוא דבראי לא תיבעי ל דודאי
שיריי הוא כי תיבעי ל דביני ביני",
בקמיצה יש את מה שבתו הקומ פנימה
שזה בוודאי קומ יש את מה שבולט

מהקומ החוצה זה בודאי אינו קומ אלא
שיריי ,השאלה היא בי הביניי כלומר
"הנכנס בי האצבעות" הא דינו כקומ או
כשיריי.
ולא פשטה הספק.
ובהמש הגמ'" :בי הביניי של מלא
חופניו מהו" ,שואלת הגמ' "מאי קא מבעיא
ליה אי גמר מלא מלא מהת היינו ה",
וביאר רש"י" :היינו ה – דבעינ לעיל מהו
שיעשה מדה לחפינה ."...וקשה מדוע לא
אמר רש"י 'היינו ה' כמו ששאלה הגמ'
גבי קמיצה כ הוא לגבי חפינה? מדוע
לדמות את שאלת הגמ' לשאלה הראשונה
מהו שיעשה מידה לחפינה?
ונראה שבקמיצה יש דיני שוני 'מידה
לקומ'' ,בי הביניי' ,ועוד ,א בחפינה
אי דיני שוני .ומסברא אי לנו לפסול
בי הביניי של חפינה .בקמיצה כתוב
ְ
"בקומצו" ולמדו מכ כמה דיני ,א
בחפינה כתוב "מלא חופניו" ואי כא דיני
מיוחדי .ועל כ ,העובדה ששאלה לגבי
קמיצה 'בי הביניי ...מהו' ,אינה מחייבת
כלל שישאלו אותה שאלה גבי חפינה,
אדרבה בחפינה מסתברא שבי הביניי
נחשב חלק מחופניו .לכ סובר רש"י,
שפשוט לגמ' שרק א אנו לומדי ג"ש
מקמיצה אז יש מקו לשאול את אותה
שאלה ג בחפינה וא לא לא ,וא"כ זו
אותה שאלה שנשאלה גבי מידה בחפינה,
הא יש כא ג"ש מקומ או לא.
ולפי"ז נית להרחיב ולומר שהסיבה
שבקמיצה יש דיני שוני ובחפינה אי
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דיני שוני היא משו שקמיצה היא עבודה
א חפינה אינה עבודה.
כלומר חפינה אינה אלא 'ˆ ,'‰ÁÈ˜Ï ˙¯Âכיו
שכתוב בפסוק "ולקח" הגדירה התורה את
צורת הלקיחה ,לקיחה שתהי 'מלא חפניו'.
אבל לקמיצה יש דיני שוני ולכ הקמיצה
היא 'עבודה' .ולפי"ז מובנת מסקנת הגמ':
"רב פפא הכי בעי ליה מלא חפניו והביא
בעינ והא איכא או דילמא  Á˜ÏÂוהביא
בעינ והא ליכא" ומבאר רש"י "והא ליכא
– שמאיליו נכנס לבי הביניי והוא לא
נתכוי" כלומר בדי "ולקח" חסר הלקיחה
באופ מכוו ולא ממילא .ולכ בי הביניי
– פסול.
·

]בד מח" [.תנ הת נשפ הד על הרצפה
ואספו פסול מ הכלי על הרצפה ואספו
כשר מנה"מ דת"ר ולקח מד הפר...ד
מהפר יקבלנו "...ופי' ר"ח "וזהו שאמר רב
יהודה השוחט צרי לקבל כל ד הפר
מהפר."...
כלומר שמענו הלכה בהלכות קבלת הד
שצרי להיות ישירות מהפר ולא מהריצפה
או ממקו אחר" .בעי רב פפא נתפזר
הקטורת ממלוא חופניו מהו ידו כצואר
בהמה דמי ופסולה או דילמא ככלי שרת
דמי ולא פסולה .תיקו" .משמעות הגמ' שג
בקטורת יש 'קבלה' אלא שנסתפקה הגמ'
א הקבלה היא ע"י החפינה ובידו או
הקבלה היא בכלי.
ויל"ע מנל שיש כלל קבלה בקטורת כמו
בד? שהרי לא נאמר בקטורת אלא "ולקח"
"ונת" ,ולכאורה רק שתי עבודות אלו ותו
לא?
ועוד ,משמע מהגמ' שהחפינה עצמה היא

כקבלה וא"כ היא 'עבודה' ולא רק "צורת
לקיחה"?
]הע' העור  :לכאורה נית לומר שהשאלה
אינה אלא מתי מסתיימת החפינה שצריכה
להיות מתו הכלי ,הא במה שהוא בידיו או
בנתינה בכלי ,וכ יתכ לבאר שהשאלה מתי
'נתקדשה' החפינה לשמה ]כמו קדש בכלי של
קומ[ ולא שיש כא צור בעבודת קבלה[.

 – È"Â˙‰שאל "תימה לרב ר' אלחנ
מדשבקיה לקומ ונקט קטורת משמע
דבקומ פשיטא ליה ואי ילפינ 'מלא' 'מלא'
מקומ היינו ה? ואומר רבי דפשיטא דגבי
קומ הוי כצואר בהמה לפי שיש ד' עבודות
במנחה כנגד ד' עבודות של ד כדאמרינ
במנחות )ד י"ג (:אבל בקטורת מבעיא ליה
לפי שאי כלי לחפינה אלא משו דלא
אפשר כדלקמ בסמו והלכ לא דמיא ליה
קמיצה שהיא במקו שחיטה וקידוש בכלי
הוא במקו קבלת ד"
 ‡"·ËÈ¯‰שואל את אותה שאלה ומתר
קצת בשינוי לשו..." :אבל גבי חפינה
מספקא ל ,משו דכל היכא דהוה אפשר
לא בעינ כ ,ומשו דלא אפשר הוא
שמכניס בכ מי אמרינ סו סו בכלי הוא
נות וידו כצואר בהמה ,או דילמא כיו שאי
כלי מעכב  "...‡Â‰ ÈÏÎÎ Â„Èמשמע שיש
'קבלה' בידוא כמו קבלת כלי בד.
א כאמור התו"י חילק אחרת בי חפינה
לקמיצה" :והלכ לא דמיא ליה קמיצה
שהוא במקו שחיטה וקידוש בכלי הוא
במקו קבלת הד" .הקמיצה היא במקו
שחיטה ,וקידוש כלי הוא במקו קבלת הד,
מה שאי כ בחפינה ,הא כוונתו שחפינה
היא איננה כנגד שחיטה וקבלה כלל ,ויש
כא עבודות אחרות של "ולקח" "ונת",
שאי לדמות לד' עבודות הד? א"כ צ"ב

א .ומשמע שממ"נ יש קבלה אלא שהסתפקה הגמ' א בידו או בכלי שאח"כ.
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מה שאלת הגמ' 'נתפזר הקטורת ממלוא
חופניו ...ידו כצואר בהמה או ככלי'?
ונראה לבאר ע"פ מה שכתב בספר "מנחת
אברה" זבחי ד כה..." .והנה מר הגרי"ז
אמר לבאר בזה דהוי תרי ילפותות וילפינ
מהכא תרי דיני ב ,דמקרא ד'ד מהפר יקבלנו'
ילפינ די בסדר עבודת קבלה דבעינ קבלה
מהפר ,אמנ מה קרא דתו"כ ג ]יכול אפילו
נשפ מצואר הבהמה יחזור ויאספנו ת"ל
'הד' הד שנתקבל בכלי[ ,ילפינ דחל
פסול נשפ על עצ הד דכשאי הד
במקומו הראוי ...והביא הגרי"ז עוד ב'
ראיות דנשפ הוי פסול על הד ולא רק
די בסדר הקבלה...מהא דאיתא ביומא ד
מ"ח' ,בעי רב פפא נתפזר הקטורת ממלוא
חופניו מהו ידו כצואר בהמה דמי ופסולה
או דילמא ככלי שרת דמי ולא פסולה תיקו'.
והרי בקטורת ליכא עבודת קבלה ומ"מ בעי
רב פפא לומר דאיכא פסול נשפ ומוכח
דאיכא פסול נשפ אפילו כשאי עבודת
קבלה".
ולפי"ז שאלת הגמרא אינה מדי 'קבלה'
אלא די נשפ בפנ"ע שפוסל ,וע"כ שואלת
הגמ' ממתי חל די זה.
ועפ"י זה נראה שחלקו התוס' ישני לבי
הריטב"א א יש די 'קבלה' בקטורת ,וכ
א חפינה היא עבודת הקבלה – או לא.
‚

"בעי רב פפא חישב בחפינה קטורת מהו
מי אמרינ ילי 'מלא' 'מלא' ממנחה מה
הת מהניא בה מחשבה הכא נמי מהניא
בה מחשבה או לא" – משמע שחפינה היא
'עבודה' בפנ"ע ואינה רק 'צורת לקיחה'.

h

"ת"ש הוסי ר"ע הסולת והקטורת והלבונה
והגחלי שא נגע טבול יו במקצת פסל
את כול קא סלקא דעת מדפסל טבול יו
פסלה נמי לינה ומדלינה פסלה פסלה נמי
מחשבה" .ומבאר רש"י "קס"ד מדפסול
טבול יו – אלמא קידשה הכלי קדושת הגו
פסלה נמי לינה וכיו דפסלה לינה פסלה נמי
מחשבת לינה כשחושב להקטירה למחר".
ועל כ אומר " :‡"·ËÈ¯‰לאו כלל דוקא
הוא דהא אמרינ בפרק טבול יו דבפרי
הנשרפי לינה פסלה מחשבה לא פסלה...
ותו איכא מנחת כהני ומנחת נסכי ומנחת
כה משיח דפסלא בהו לינה ולא פסלא בהו
מחשבה ,וטעמא משו שאי בה ד' עבודות
דהא אינ נקמצות .אבל '„ ‰· ˙È‡ ‰ÈÙÁ
ÛÎ‰ ˙Ï·˜Â ,‰ËÈÁ˘ „‚Î ‰ÈÙÁ :˙Â„Â·Ú
 ‰˜È¯Ê „‚Î ‰¯Ë˜‰Â ‰ÎÏÂ‰Âוכ העלו
בתוספות ":עכ"ל .מדבריו למדנו שהחפינה
היא עבודה כמו שחיטה.
˙ 'ÒÂד"ה "מי ילי מלא מלא מהת" מקשה
כיצד נית ללמוד ג"ש מקמיצה לחפינה ,הרי
קמיצה עצמה נלמדת מהיקש לשלמי
שמפגלי ויש כלל דבר הלמד בהיקש אינו
חוזר ומלמד בג"ש – בקודשי .ומתר:
"ונ"ל לפרש דפשיטא ליה דשיי פיגול בה
]בקטורת[ בהליכתה ובהקטרתה...וכל מידי
דשיי ביה הקרבה והקטרה...כ"ש קטורת
דאיהו גופה קריבה לאישי וכתב לשו
הקטרה ,ולא מיבעיא ליה הכא אלא אי
חשיבא חפינה  ‰„Â·Úכמו קמיצה ,...ופשיט
רב שימי בר אשי מדפסלה בה לינה פסלה בה
מחשבה ככל עבודה שהזקיק לה הכתוב וא
כ בחפינה נמי פסלה בה מחשבה" .עכ"ל.

ב .החלוקה בי ב' הדיני מקורה בחידושי הר"ח הלוי מעה"ק פי"ג הי"ב ,והגרי"ז הראה
מקורו בתו"כ.
ג .דבורא דנדבה פ"ד
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הרב רונ בלכר

משמע שלתוס' שאלת הגמ' היא הא חפינה
היא עבודה כמו קמיצה .ובתירו הגמ'
מבאר התוס' "מדפסלה בה לינה פסלה בה
מחשבה  ÏÎÎעבודה "...הא "ככל עבודה"
פירושו שאינה עבודה ממש אלא "כמו
עבודה" ,או דילמא היא עבודה ממש ד?
החזו"א זבחי ]סי' י"ב ס"ק ט'[ כתב" :יש
לעיי בדברי התוס' מהא דאמר יומא מ"ח.
חישב בחפינה מהו ,ומסקינ דכיו דלינה
פסלה פסלה מחשבה הרי דקטורת שאי לה
מתירי ואי בפיגולה כרת מ"מ היא נפסלת
במחשבה ,...ואומנ כבר פירשו תוס' ש,
דמשו ג"ש ד'מלא מלא' ילפינ למיהב
לחפינה כל דיני קמיצה א לעני פסול
מחשבה ,א שאי בה די פיגול דלעני
פיגול לא שיי למיל אבל לעני הכשר
ופסול קורב שפיר ילפינ מקמיצה" עכ"ל.
למד החזו"א בתוס' שלמדנו מקמיצה די
פסול מחשבה בלבד אבל לא פיגול למרות

שבקמיצה עצמה יש פיגול כמו שציטט
רש"י את הגמ' מנחות ד פ"ג .בד"ה "מי
ילי מלא מלא ממנחה...הוקשו לשלמי
מה שלמי מפגלי ומתפגלי א מנחה
וכו'" ה
עולה מכא מחלוקת בי הריטב"א לתוס':
לריטב"א – חפינה היא עבודה – כמו
שחיטה.
לתוס' – חפינה איננה עבודה אלא שיש בה
די פסול מחשבה.
] ˘"‡¯ 'ÒÂ˙‰ד"ה "ומדלינה פסלה"[ –
נוקט שמסקנת הגמ' ,שיש פסול מחשבה
בחפינה ,איננה ודאית .וז"ל" :דהכא נמי לא
פשיט ליה לגמרי ולהכי קאמר 'סלקא דעת'
)סלקא דעת מדפסל טבול יו פסלה נמי
לינה (...לפי שאי פשוט ל כלכ והתלמוד
לא חש להארי כא ולדחות".
לשיטתו נית לבאר שחפינה איננה כלל
'עבודה' ואי בה פסול מחשבה כלל.

ד .הע' העור  :הרש"ש תיק 'בכל עבודה' ]בבי"ת[ וא"כ פשוט היה לו שתוס' סובר שחפינה
היא עבודה.
ה .הע' העור – הא דאי בה פיגול הוא מטע שאי מחשבת פיגול אלא ב'מתיר'.
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רא ַ ָ ִ
את ַעל ֹ
ונת ֹ ָ
ח&את ְ ָ ַ
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ָ%ל ִ ְ ֵ ֶ
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ה#עיר ַ ִ ְ ָ
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מהו גדרו של שעיר המשתלח ,הא זהו
כעי קרב אלא שעשייתו בחו ,או שאי
כא גדרי קרב כלל? ונפ"מ לדיני קרב
שוני כפי שיתברר להל.
נראה ששאלה זו תלויה בשאלה מהו מעשה
השילוח ,כי א השילוח נחשב 'עבודה' כעי
שחיטה או הקרבה כל גדר השעיר יחשב קרב,
וא אינה עבודה אלא מצווה בלבד מסתבר
לומר שג השעיר אי לו גדרי 'קרב' כיוו
שבסופו של דבר עיקר עניינו הוא השילוח.
מחלוקת כעי זו מצינו באב עזרא פרשת
אחרי מות עה"פ 'גורל אחד לה' וגורל אחד
לעזאזל ]פסוק ח'[" :ואמר רב שמואל א
על פי שכתוב בשעיר החטאת שהוא לש
ג השעיר המשתלח הוא לש .ואי צרי
כי המשתלח איננו קרב כי לא ישחט וא
יכולת להבי הסוד שהוא אחר מלת עזאזל
תדע סודו וסוד שמו  "...עכ"ל.
והסכי הרמב" ש ע האב"ע וביאר:
"ואי הכוונה בשעיר המשתלח שיהיה קרב
מאתנו אליו חלילה ,אבל שתהיה כונתנו
לעשות רצו בוראנו שצונו כ .והמשל בזה,
כמי שעשה סעודה לאדו וצוה האדו את
האיש העושה הסעודה ת מנה אחת לעבדי

פלוני ,שאי העושה הסעודה נות כלו
לעבד ההוא ולא לכבודו יעשה עמו ,רק
הכל נת לאדו והאדו נות פרס לעבדו,
ושמר זה מצותו ועשה לכבוד האדו כל
אשר צוהו "...א.
וכ מצינו שתי דעות אלו בביאור הברייתא
שהייתה בגרסת הראשוני בשבועות י"ג
]והיא בתוספתא יומא פ"ד ט"ו ,ובירושלמי
סו יומא[" :חומר בשעיר שהשעיר מכפר
מיד ויה"כ אינו מכפר עד שתחש וחומר
ביה"כ מבשעיר שיה"כ מכפר בלא קרב
משא"כ בשעיר שאינו מכפר בלא קרב".
וכתב הרשב"א" :ונ"ל דה"פ דיה"כ בלא
שעיר המשתלח ,משא"כ בשעיר שאינו
מכפר אע"פ שהגרילו עליו אלא א"כ
נשתלח ,Ô·¯˜ È¯˜ ÂÁÂÏÈ˘Â ,לפי ששניה
שוי הקרב בפני והמשתלח שבפני קרב
לד' והשני משלח לעזאזל .וא"נ יש לי לפרש
שיה"כ מכפר בלא קרב שעיר הנעשה בפני
משא"כ בשעיר שאינו מכפר אלא א"כ קד
של ש שנעשה בפני¯˙ÂÈ Ï" ‰ÊÂ ,
'ÈÙÏ ÂÏ‡Â Ô·¯˜ ‡Ï· ¯ÙÎÓ ÔÈ‡˘ ¯Ó‡˜„Ó
".Ô·¯˜ ÈÂ¯˜ ÂÁÂÏ˘ ÔÈ‡˘ ‡ÁÈ ‡Ï ÔÂ˘‡¯‰
עכ"ל .א"כ נחלקו ב' הפירושי א שילוחו

א .אמנ נית לדחוק ולומר שאי ליחס לדבריו גדרי הלכתיי אלא מחשבתיי בלבד.
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העור

נקרא קרב או לא] .וסברת התי' הראשו
דשעיר המשתלח הוא המכפר על כל
העבירות ולא שעיר הפנימי א שהוא תלוי
בו ,מאיד קשה לפי' זה דהא קיי"ל שאי
השילוח מעכב ב[.
]בתוס' הרא"ש ש כתב "דעבר סמו
לשקיעת החמה  אבל לאחר שילוח השעיר
לא מצי למימר שהרי הוא מכפר כל היו,
אע"ג דאמרינ לעיל שאי הקרבנות מכפרי
על עבירות שאחר הקרבת שאני שעיר
המשתלח דכתיב ביה כי ביו הזה יכפר
עליכ לטהר אתכ מכל חטאתיכ משמע
שכל היו מכפר ,וג שעיר המשתלח לאו
קרב הוי ,א"נ כפרה גמורה אינו מכפר
אח"כ אבל קצת מכפר" עכ"ל .בתי' הראשו
סבר שאינו קרב וע"כ מכפר כל היו כי
הוא ממעשי היו .ובתי' השני משמע הוא
קרב ולכ אינו מכפר כפרה גמורה אח"כ,
אלא רק 'מכפר קצת'[.
בפרק ו' דיומא דנה הגמרא בכמה סוגיות
הנוגעות לשעיר המשתלח ונראה שמתוכ
מתברר א שעיר המשתלח הוא 'קרב' או
לא:

‡:[:Â ‰¯ÂÓ˙·Â] :‚" Ò '„· ‡È‚ÂÒ‰ .
‡ıÂÁ· ÂËÁ˘ .

בד ס"ב" :תנו רבנ שני שעירי יו
הכיפורי ששחט בחו עד שלא הגריל
עליה חייב על שניה ג משהגריל עליה
חייב על של ש ופטור על של עזאזל".
ובגמ' ש ס"ג" .אמר מר משהגריל עליה
חייב על של ש ופטור על של עזאזל ,תנו
רבנ 'איש איש מבית ישראל אשר ישחט
שור או כשב או עז במחנה או אשר ישחט
מחו למחנה ואל פתח אהל מועד לא הביאו
להקריב קרב לה'' אי קרב שומע אני אפילו
קדשי בדק הבית שנקראו קרב כעני שנאמר
'ונקרב את קרב ה'' תלמוד לומר 'ואל פתח
אהל מועד לא הביאו' כל הראוי לפתח אהל
מועד חייב עליו בחו כל שאינו ראוי לפתח
אהל מועד אי חייבי עליו בחו ,אוציא
אלו שאי ראוי לפתח אהל מועד ולא אוציא
פרת חטאת ושעיר המשתלח שהוא ראוי
לבוא אל פתח אהל מועד תלמוד לומר 'לה''
מי שמיוחדי לה' יצאו אלו שאי מיוחדי
לש"
פשט הסוגיא שג אחרי הגרלה קרוי 'קרב'

ב .בחסדי דוד על התוספתא העיר שמדובר כשיש שעיר המשתלח הוא המכפר וכשאי א
א אבד ונפסל יוה"כ מכפר – העירני ר"י סולברג נ"י.
ג .הגמרא דנה באריכות מדוע חייב שחו"ח על השעירי קוד ההגרלה .ובגדר שעה"מ קוד
הגרלה ,מרש"י ס"ג .ד"ה 'האי לא בעי עקירה' משמע ששמ עליה רק אינו מבורר מי
לה' ומי לעזאזל .ובתו"י על המשנה ד"ה 'יקח זוג לשני' משמע שאי עליה את שמ עד
שעת הגרלה וכ בתירו הראשו בתוד"ה 'חו' זבחי קי"ג .וכ נקטו החזו"א ]קכ"ח ב'[
והמקד"ד ,שנתקשו אי נית לעשות שעיר הנעשה בחו הלא למדנו בשבועות שא"א
לשנות משעיר פנימי לשעיר חיצו] .אמנ נית לחלק שלפני הגרלה כיוו דלא נגמר שמו
לפנימי אכתי ראוי לשעיר הנעשה בחו ,ע' בזה בדברי המקד"ד כ"ד ג'[ .והריטב"א תיר
את שאלת התו"י במשנה שכשמת אחד לפני הגרלה יעשו אותו שעיר חיצו" :שאי מצות
לקיחה כאחת ]חשובה[ כל כ לערבב עליו את השורה כל כ  " .משמע שסבר ששמ עליה
כרש"י .וכ נקט בפשטות הרידב"ז על הירושלמי ]פ"ד ה"א ד"ה 'מאי כדו'[ ועוד אחרוני.
ואכמ"ל.
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]אמנ בזה ג קדשי בה"ב קרויי קרב[
'וראוי לבא אל פתח אהל מועד' א אינו
'מיוחד לה'' ,וע"כ אי חייב על שחיטתו
בחו.
ויש לבאר מהו 'ראוי לפתח א"מ' שאחרי
ההגרלה?
בריש פרק 'פרת חטאת' ]זבחי קי"ב[
שנינו" :פרת חטאת ששרפה חו מגתה וכ
שעיר המשתלח שהקריב בחו פטור שנאמר
'ואל פתח אהל מועד לא הביאו' כל שאי
ראוי לבא אל פתח אהל מועד אי חייבי
עליו" .משמע ששעה"מ אינו 'ראוי לפתח
אהל מועד' .הגמ' ש ]קי"ג [:שואלת
מהברייתא בסוגיי ס"ג" :.ורמינהי 'או קרב'
שומע אני אפילו קדשי בדק הבית שנקראו
קרב שנאמר 'ונקרב את קרב ה'' ת"ל 'ואל
פתח אהל מועד לא הביאו' מי שראוי לבא
באהל מועד ,יצאו קדשי בדק הבית שאינ
ראוי .אוציא את אלו שאינ ראוי ולא
אוציא את שעיר המשתלח שהוא ראוי לבא
אל פתח אהל מועד ,ת"ל לה' להוציא שעיר
המשתלח שאינו מיוחד לה' ".ומתרצת
הגמ'" :לא קשיא כא קוד הגרלה כא
לאחר הגרלה .אחר הגרלה נמי האיכא וידוי,
אלא אמר רב מני לא קשיא כא קוד וידוי
כא לאחר וידוי".
למסקנת הגמרא ש עולה שהברייתא
עוסקת לפני ההגרלה והוידוי ואז אמנ 'ראוי
לפתח אהל מועד' א אינו 'לה'' .וא כ
ג קוד הגרלה אי בו די שחוטי חו,
וקשה כי בברייתא בד' ס"ב :הנ"ל מפורש
שחייב על שחו"ח לפני ההגרלה?
תוס' ש ובתמורה ו :ביארו ע"פ המסקנה
ש ,שהברייתא ש אינה אלא בי הגרלה
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לוידוי שאז 'ראוי לפתח אהל מועד' לעניי
וידוי א אינו ראוי 'לה'' .והברייתא ביומא
ס"ב :היא קוד הגרלה דאכתי ראוי השעיר
ג להקרבה כשעיר חיצו וקרינ ביה לה'.
והמשנה בזבחי קי"ב היא לאחר הוידוי
שאז ג אינו 'ראוי לפתח אהל מועד'.
אמנ רש"י בסוגיי ]ס"ג :ד"ה 'ולא אוציא
פרת חטאת'[ ביאר 'ראוי לפתח א"מ להגריל
ולהתוודות' ד משמע שהברייתא עוסקת ג
לפני ההגרלה ]והעיר ע"כ בגליו הש"ס[.
ובתו"י ד"ה 'עד שלא הגריל' בביאורו
האחרו משמע ש'ראוי לאהל מועד' פירושו
שיתכ שיהיה שעיר פנימי ,ולכ קוד
הגרלה חייב עליו ,אמנ 'לה'' אי ]וצ"ע
מדוע להיות פנימי אינו לה'[ אלא כשראוי
לשעיר חיצו ,והברייתא בס"ב היא כשלא
הפרישו שעיר חיצו.
א"כ ג' הסברי מצינו ל'ראוי לאהל מועד'
– לתוס' הוידוי ,לרש"י 'להגריל ולהתודות'
]ונשאר קשה מהסוגיא בזבחי[ .לתו"י ראוי
להיות 'פנימי'.
לפי גירסתנו ש ולביאורי הנ"ל ,שאלת
הגמרא בזבחי קי"ג :הייתה על המיעוט
מ'פתח א"מ' במשנה ,לעומת הצור בלימוד
מ'לה'' בברייתא ,א אי סתירה בדי כי
בי לברייתא ובי למשנה אי שחו"ח
בשעה"מ ,וכ למסקנה אי הבדל דיני בי
קוד וידוי ובי אחריו .וקשה ]וכ שאל
התו"י הנ"ל[ דסו"ס נית למעט שעה"מ
משחו"ח מ'לה'' בלבד?
עוד יש לבאר מה פירוש 'אינו מיוחד לה'':
 Á"¯‰ביאר "יצאו אלו שאי מיוחדי לה'
אלא פרה למי נידה ושעיר לעזאזל" .משמע
שעצ זה שהתורה אמרה 'גורל אחד לה'

ד .ודוחק לבאר ברש"י שג אח"כ נחשב 'ראוי לפתח א"מ' כיוו שהיה שיי לכ בוידוי
והגרלה ,כי א"כ סותר הגמ' בזבחי ,וכ רש"י ש מפורש 'דקרי ליה ראוי ועתיד ליכנס
להגריל ולהתוודות'.
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וגורל אחד לעזאזל' ,לכ אינו לה'ÂÈ·¯ .
‡ ÌÈ˜ÈÏכתב "שמיוחדי – שכל מעשיה
היה בעזרה ...ושעיר המשתלח מיתתו חו
לעזרה" עכ"ל .ושניה לא נקטו שאינו
מוקרב!
לעומת  ‰"Ó‚¯‰בתמורה ו :ביאר "שאי
מיוחדי להקרבה".
נראה אפוא שהר"ח והרבינו אליקי סברי
שא ששעה"מ הוא 'קרב' אי בו די של
שחו"ח ,והרגמ"ה סובר שמשמעות הדבר
שאינו קרב] .אמנ דעת הרגמ"ה בתמורה
עוד תתברר בהמש[.
בי כ ובי כ משמע שלשעה"מ אי כלל
ש של 'לה'' ולכ אי בו חיוב של שחו"ח
משעה שחל עליו ש של שעיר המשתלח.
וא"כ צרי לומר שקוד הגרלה אי לו כלל
ש של שעיר המשתלח.
 Ì"·Ó¯‰בהל' מעה"ק פי"ח הי"א" :שני
שעירי יו הכפורי ששחט בחו א עד
שלא התודה עליה חייב כרת על שניה
הואיל וראויי לבוא לפני הש לוידוי וא
אחר שהתודה פטור על המשתלח שהרי
אינו ראוי לבוא לפני הש ".עכ"ל.
הראב"ד שביאר כראשוני לעיל את הסוגיא
בזבחי תמה על הרמב" .וביארו הנו"כ
שמוכרחי לומר שהרמב" גרס בברייתא
בזבחי "תלמוד לומר לה' לרבות שעיר
המשתלח" ,ושאלת הגמ' היא שהברייתא
שמחייבת שחו"ח בשעה"מ סותרת לדי
המשנה שפוטרת ,ותשובת הגמ' במסקנה
שהברייתא שמחייבת מ'לה'' היא עד הוידוי,

והמשנה שפוטרת מ'אל פתח אהל מועד'
היא לאחר הוידוי .עפי"ז לא קשה מהברייתא
בסוגיי ס"ב :שחייבה עד ההגרלה ]וג עד
הוידוי[ ,וכ מוב לפי"ז מדוע הגמ' בזבחי
לא שאלה "ולה' להוציא הוא" ]כפי שאלה
בסוגיי ובתמורה[.
מהרמב" עולה שלגמ' בזבחי ]ולמסקנה
להלכה[ שעה"מ נחשב 'לה'' ]ולרגמ"ה
יבואר שהוא 'קרב'[ ,ומה שאי בו די
שחו"ח הוא די פרטי שאי בו 'אל פתח
א"מ'.
בחידושי הגרי"ז זבחי קי"ג :הביא בש
אביו הר"ח הלוי שלרמב" יש לשעה"מ
די 'קרב' עד הוידוי ואח"כ פקע ממנו ש
קרב ה .אמנ הוא עצמו אומר ש שאי
ראיה מדי שחו"ח ,כיוו שמה שאי בו די
שחו"ח הוא בגלל שאחר הוידוי אינו 'אל
פתח אהל מועד'.
ובעניי לא הבנתי דבריו ,דא אי לו ש
של 'לה'' אחר הוידוי מדוע הוצרכנו למעט
מ'אל פתח אהל מועד' ]והביאו הרמב"
ש בפי"ט ה"ז[ ,ואדרבא משמע שיש לו
ש של 'לה' בעצמו ג לאחר הוידוי ,אלא
שיש בו חסרו אחר שאינו 'אל פתח אהל
מועד' בלבד! ולכאורה דברי הרמב" הנ"ל
'שהרי אינו ראוי לבוא לפני הש' ,פירוש
שאינו 'אל פתח אהל מועד' ולא שאינו
'לה''] .אולי הר"ח הלוי סובר שלשו
הרמב" 'ראוי לבוא לפני ה'' ולא נקט 'אל
פתח אהל מועד' ,מורה שכשאינו 'אל פתח
אהל מועד' ג אינו לה' יותר וצ"ב ו[.

ה .מעי סייעתא לר"ח הלוי נית להביא מדברי הרמב" על התורה הנ"ל שכתב "והמשל בזה,
כמי שעשה סעודה לאדו וצוה האדו את האיש העושה הסעודה ת מנה אחת לעבדי פלוני
וכו'" עכ"ל ,דהיינו שאנו מביאי את השעיר לפני ה' והוא קרב ואז אחר הוידוי הצווי
לשלחו והאדו ב"ה בתתו מתנה לעבדו הפקיע ממנו ש קרב.
ו .ע' מרכה"מ כא שביאר ברמב" שהעלאה ]פי"ט[ נלמד מ'אל פתח' ושחיטה מ'לה'' ,ולפי"ז
נראה כגרי"ז והר"ח הלוי שאחרי וידוי אינו 'לה''
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העולה מהאמור :בסוגיי ובתמורה ו ,:ולרוב
המפרשי ג בזבחי קי"ג ,:ממועט
שעה"מ מדי שחו"ח כיו שאינו 'לה'' –
ולביאור הרגמ"ה בתמורה פירושו שאינו
מיוחד להקרבה ,וקוד ההגרלה הוא ראוי
להקרבה בפני וע"כ יתחייבו עליו בחו
]ג א מעלה את ב' השעירי בחו יהיה
חייב שניי[ .אמנ לר"ח ולרבינו אליקי
'אינו מיוחד לה'' אי פירושו שאינו מוקרב,
אלא שהוא סו"ס בחו ]ולכאורה זו סברא
בפנ"ע שלא שיי לחייב בחו על מה
שסו"ס יהיה בחו[ ולעזאזל ,וקוד הגורל
חיובו משו שראוי לשעיר החיצו בלבד.
לרמב" ,הסוגיא בזבחי סוברת ששעה"מ
הוא כ לה' ,ולכ יש עליו חיוב שחו"ח כל
עוד שיש לו תפקיד בפני 'לפני ה'' .לדעת
הר"ח הלוי המובא בחי' הגרי"ז יש לו ש
של קרב עד הוידוי ולא אח"כ ,א אינו
מוכרח מדי זה .וכאמור יש מקו ג לדייק
להיפ שיש לו ש של 'לה' ג אחרי
ההגרלה.
ונראה שקשה לברר משחו"ח מה מעמדו
של שעה"מ ,דמחד היתה הו"א שא
בקבה"ב יהיה די שחו"ח שקרויי 'קרב',
ומאיד 'לה' אינו מבורר שהוא הגדרה א
הוא קרב או לא ]וג לשו הרגמ"ה אינה
מוכרחת כי נית לבאר שאינו לה' פירושו
שאינו עולה ע"ג מזבח ,ולא שאינו מוגדר
כלל כקרב[.
·.ÌÂÓ ÏÚ·Â ÔÓÊ ¯ÒÂÁÓÏ „ÂÓÈÏ‰ .

המש הסוגיא בד' ס"ג" :ו'לה'' להוציא
הוא ,ורמינהו 'ירצה לקרב אשה לה'' אלו
אישי ,מני שלא יקדישנו מחוסר זמ
תלמוד לומר 'קרב לה'' לרבות שעיר
המשתלח .אמר רבא הת מעניינא דקרא
ז.

eh

והכא מענינא דקרא הת ד'אל פתח' לרבות
'לה'' להוציא הכא ד'אשה' להוציא 'לה''
לרבות".
ובתמורה ו :גבי בעל מו" :אמר מר א
בל תשחטו הרי אמור למטה ,היכ אמור
דתניא 'עורת או שבור או חרו או יבלת
לא תקריבו' מה ת"ל א בל תקדישו הרי
כבר אמור למעלה אלא מה ת"ל 'בל
תקריבו' ,בל תשחטו' .ואשה לא תתנו מה'
אלו אשי ,אי לי אלא כול מקצת מני
ת"ל 'מה' זריקת דמי מני ת"ל 'על
המזבח'' ,לה'' לרבות שעיר המשתלח .ולה'
לרבות הוא ,והתניא אי קרב שומע אני א
קדשי בדק הבית שנקראו קרב כעני שנאמר
'ונקרב את קרב ה'' ת"ל 'ואל פתח אהל
מועד וגו'' הראוי לפתח אהל מועד חייבי
עליו משו שחוטי חו שאי ראוי לפתח
אהל מועד אי חייבי עליו משו שוחטי
חו ,אוציא אני את אלו ולא אוציא פרת
חטאת ושעיר המשתלח שה ראויי לפתח
אהל מועד ,ת"ל 'לה'' מי שמיוחדי לה'
יצאו אלו שאי מיוחדי לה' .אמר רבא הת
מעניינא דקרא ואל פתח לרבות לה' להוציא
הכא דאשה להוציא לה' לרבות"
 Á"¯‰בסוגיי ביאר" :הכא דמשמע 'קרב'
להוציא שעיר המשתלח שאינו קרב ,הייתי
אומר קדוש במחו"ז ,בא 'לה'' לרבות שלא
יהיה קדוש במחו"ז ".עכ"ל .מלשונו משמע
שפשוט ששעה"מ אינו 'קרב' ז אלא שיש
רבוי 'לה' אע"פ שאינו 'קרב':È¯È‡Ó·Â .
"שעיר המשתלח א על פי שאינו בר קרב
מ"מ חסרו זמ פוסל בו ...ולא עוד אלא
אפילו במקו שאי צרי הגרלה חסרו זמ
פוסל בו מכח המקרא שנאמר במחוסר זמ
לקרב אשה לד' ודרשו בו לד' לרבות שעיר

וכ דקדק הרי"ד איל שליט"א בהערות על הר"ח ]הע'  [15והארי ליישב הכל על דעת
הר"ח הלוי הנ"ל.
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המשתלח ".עכ"ל .וצ"ב הלשו 'אינו בר
קרב' א פירושו שאינו קרב כלל או
שכוונתו שאינו בר הקרבה ]וע"כ נוספה
המילה 'בר'[.
¯˘" Èד"ה 'לה' לרבוי' ביאר' :למדרש לה'
כל דלה' ".עכ"ל .משמע שאינו כקרב א
סו"ס כלול ב'כל דלה' ח שאינו אלא מתנה
בעלמא .אמנ אי הכרח לכ כיוו שאינו
אלא מפרש את 'הכא דאשה להוציא' וכפי
שביאר רש"י בד"ה 'הכא דאשה' 'שהרי
אינו עולה לאישי' ובבחינה זו מבאר
'שאינו קרב' ופירושו כשאר קרבנות.
לעומת  ‰"Ó‚¯‰בתמורה מבאר את מסקנת
הלימוד מלה'" :שמע מינה מאי אשי ט דקא
מרבי דמרצי כאישי לש ,אסור בבעל
מו ,ושעיר המשתלח נימי ‡Â‰ ‰ˆ¯Ó
 ÌÈ˘È‡Î ÏÊ‡ÊÚÏלהש הלכ בעינ ת".
עכ"ל .וא שפירש לעיל שאינ מיוחדי לה'
'שאי מיוחדי להקרבה' ,אבל מרצה
כקרבנות .ומשמע שאינו מוקרב על המזבח
א יש בו כגדרי קרבנות ]עכ"פ אחרי הלימוד
לה'[.
‚.Ì˘Ï ÈÂ‡¯· ‡Ï‡ Ú·Â˜ Ï¯Â‚‰ ÔÈ‡ .

ג בסוגיי גבי מחו"ז וג בסוגיא בתמורה
גבי בעל מו ,שואלת הגמ'" :טעמא דרבי
רחמנא הא לא רבי הו"א שעיר המשתלח
קדוש במחו"ז ]ובעל מו[ ,והא אי הגורל
קובע אלא בראוי לש?"
ובביאור השאלה אומר רש"י" :והא אי
הגורל קובע – לש אלא את הראוי לש
וכיוו דלא ידע על איזה מה יעלה הגורל

א"א להיות אחד מה מחו"ז ".עכ"ל.
ובאותה דר כתב ג בתמורה וסיי "על
כרחי תרוויהו בעינ תמימי וקרא למה
לי ".עכ"ל .מפורש ברש"י שאפילו לפני
הגורל לולא הלימוד אי צור בעצ שיהיה
ת ואחר זמנו ,ואינו נצר אלא בגלל שיתכ
שיהיה שעיר פנימי י .וכ"כ הר"ח בסוגיי
"דלא ידיעינ באיזה מה יעלה הגורל לה'".
עכ"ל.
לפי"ז מובנת תשובת הגמ' "אמר רב יוס
הא מני ר"ש היא דתניא מת אחד מה מביא
חברו שלא בהגרלה דברי ר' שמעו" –
וכיוו שלא בעינ הגרלה א"צ שיהיה 'ראוי
לש'.
בתמורה הייתה גירסא ששאלה על תירו
זה" :אימור דשמעת ליה לר"ש דלא בעי
הגרלה דלא בעינ גופו דשני דחזי מי אמר".
כלומר ג לולא הלימוד של 'לה'' פשוט
שצרי 'ראוי לש' ג א בפועל לא צרי
הגרלה .רש"י שלל גירסה זו ]וכמו בסוגיי[
והתירוצי שבאו אח"כ אינ בגלל חלישות
התירו הראשו .א הרגמ"ה והשטמ"ק
בש הגיליו גרסו כ .ולפי"ז מסקנת הגמ'
היא דבעינ ראוי לש לא בגלל החשש
שיעלה הגורל אלא צור עצמי ששעה"מ
יהיה ראוי לש .ובסברת הדבר משמע
שלפחות עד הוידוי יש לו גדרי קרב ,וכ
מפורש ברגמ"ה ש.
ע"פ גירסא זו ג דחו את תירו "כגו שהומ
וחיללו על אחר"" :מתקי לה רבינא וכי קא
מעיילת לאחר לא תחת ראשו קא מעיילת
וכו'" – א"כ א שמוקדש לאחר ההגרלה

ח .מתאי להסבר הרמב" עה"ת שלעיל שסו"ס זו מתנה מאת המל ובציוויו.
ט .אולי צ"ל 'אשה'.
י .אמנ בחולי ק"מ .ד"ה 'א בחו' כתב רש"י" :שעיר המשתלח דאסור במו דבעי ראוי
לש שבאיזה שיפול הגורל לש יהיה ראוי למזבח ":קצת משמע שזהו פסול עצמי א
עדיי משמע שזה רק מחמת שהגורל צרי לחול עליו.
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עדיי פשיטא שצרי להיות ת ,וכנ"ל.
הגרי"ז בתמורה מבאר את השטמ"ק ע"פ
הסוגיא בחולי י"א" :אתיא ]די רוב[ משעיר
המשתלח דרחמנא אמר 'ולקח את שני
השעירי' שיהיו שניה שוי וליחוש דילמא
חד מינייהו טריפה הוא אלא לאו משו
דאמרינ זיל בתר רובא ,וכי תימא מאי נפקא
ל מינה הא אי גורל קובע לעזאזל אלא בדבר
הראוי לש .וכי תימא דבדקינ ליה והתנ
'לא היה מגיע למחצית ההר עד שנעשה
אברי אברי' " .משמע שיש גדר עצמי יא
שיהיו שניה שווי ,וא א מתברר למפרע
שהשעה"מ הוא הטריפה פסול ]וא שברור
לנו ששעיר הפנימי אינו טריפה![ .ומבאר
הגרי"ז שלכ ג פסול בע"מ ומחו"ז ]שאינו
ב ח' ימי[ .א תמה על כ שתי תמיהות
א .א זהו פסול מיוחד שאינו שווה לשעיר
הפנימי מדוע מהני פדיו ,דלכאורה אינו
שונה מטריפה שאי בה פדיו .ב .קושיית
הגמ' מדוע צרי 'לה'' תמוהה כי מדי שווי
למדנו רק את פסולו א מנ"ל איסור הקדשתו.
אמנ א נבאר ששעה"מ יש לו גדרי קרב
ממש ]ואולי נלמד זאת מ'ולקח את שני
השעירי' שיהיו שניה שווי![ מתורצות
שתי השאלות יב.
„.

ומפורש הדבר בהמש דברי השיטה בש
הגליו ,שתמה על תירו הגמ' כגו "שהומ
וחיללו על חברו"" :לימא שהומ ושלחו
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לצוק דהיינו הקרבתו" .עכ"ל .מפורש
בדבריו ששילוחו לצוק הוא 'הקרבתו'
משמע שיש לו גדרי קרב.
אלא שיש לשאול מדוע פשוט לגמרא
שקוד ההגרלה והוידוי בעינ ת כקרבנות,
ואחר ההגרלה צרי את הלימוד של 'לה' '
ג על עצ הדיחוי? ]ולכאורה לשיטת
הגליו היה נית לתר שכל הלימוד לא
נצר אלא לאיסור הקדשתו ולא לדחייתו?
אמנ לפי המבואר זה לא כ"כ קשה דעל
הצד שהוא כקרב שני האיסורי תלויי זה
בזה.[.
ונראה שהיסוד שאמר הגליו" :שלחו לצוק
דהיינו הקרבתו" הוא מה שהגמרא מסיקה
"דחייתו לצוק זו היא שחיטתו" ]וכ עולה
מדברי הגרי"ז שתמה על כ[.
ביומא הגירסא בתירו האחרו" :אמר רבא
כגו ...ושחט אמו ביוה"כ" ונאסר משו
אותו ואת בנו .ואח"כ שואלת הגמ' "וכי
האי גוונא מי אסיר והא לאו שחיטה היא",
ומתרצת "הא אמרי במערבא דחייתו לצוק
זוהי שחיטתו" .וצרי ביאור א 'דחייתו
לצוק זוהי שחיטתו' מדוע צרי לימוד של
לה' לרבות? דע"פ גירסתנו משמע שלא את
הדי של 'דחייתו לצוק זוהי שחיטתו' למדנו,
אלא הייתה הו"א שמותר למרות שזו
שחיטה .וכ משמע שסבר התוס' בד"ה
'דחייתו' שסבר שג בעריפת עגלה יאסר
משו אותו ואת בנו .יג

יא .אמנ רש"י ש ביאר 'שהרי בשעת הגורל אי ידוע איזה יעלה לש הלכ שמעינ ממילא
דטריפה לא מייתינ' .עכ"ל .משמע שאי זה גדר עצמי .אמנ אי אפשר לומר שזו רק בעיה
חיצונית ,כלומר רק שאיננו יודעי מי הוא ,דא"כ מדוע דנה הגמ' על בדיקת שעיר המשתלח,
די בכ שהפנימי אינו בע"מ ,על כרחנו שמענו מכא שטריפה בשעה"מ ג א יתברר שהוא
שעה"מ ושעיר הפנימי ת – פסול ,וא"כ ג לרש"י בסופו של דבר זהו פסול בעצ ,וכל
הדיו הוא רק על סיבת הפסול.
יב .וצ"ע דהגרי"ז גופיה נקט בש אביו הר"ח הלוי דעד הוידוי הוא 'קרב'.
יג .ובשו"ת שרידי אש ח"א סימ נ"ג מבאר שהצור בלימוד הוא על הפסול העצמי של מחו"ז
ולא על עצ המעשה שהיה פשוט לתוס' שעובר בו על אותו ואת בנו.
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הר"ח ביאר" :סד"א כבר נתקדש וישתלח
קמ"ל דלא ".עכ"ל .לכאורה ההו"א היא
כעי 'עשה דוחה לא תעשה' ,וממועט מלה'.
אמנ ברגמ"ה בתמורה כתב" :סד"א בנה
שהוא לצור עזאזל לאו בר שחיטה היא
ולא ליתסר מיתתו בעזאזל משו איסור
אותו ואת בנו ...קמ"ל לה' לרבות אסור.
דאמרי במערבא דחייתו לצוק זוהי
שחיטתו ".עכ"ל .וכ משמע בשטמ"ק ש:
"דסד"א עזאזל לאו שחיטה היא קמ"ל".
עכ"ל.
ולפי"ז נראה שלדעת הגליו הלימוד מלה'
ש'דחייתו זוהי שחיטתו' פירושו שדחייתו
היינו הקרבתו – כמו קרב .וג לתירוצי
האחרי נצר 'לה' ' ללמד שדחייתו לצוק
זוהי הקרבתו ולכ אסור להקדישו בעל מו.
]וכ משמעות הרגמ"ה הנ"ל "ושעיר
המשתלח נמי מרצה לה' כאישי"[.
בספר הישר ]תשובה נ"ב[ לר"ת חולק על
תוס' בסוגיי שהשווה לעגלה ערופה,
ומבאר" :וא בא לחלוק בי הפרקי ]יכול[
לתת חילוק בי דחיית צוק שהוא הכשר
מצוה לעריפת עגלה שהיא לכפרת חטא
שאע"פ שעריפתה מטהרתה מידי נבלה
אפילו הכי עריפתה שהיא מצוה הבאה על
חטא אינה דומה לדחיית צוק .דדחיית צוק
הוי כשחיטת עולת קדשי דאסורה באכילה
וכמליקת עו דמותר באכילה .הלכ חשוב
דחיית צוק שחיטה דא שחט המוכר את
אמו אסור לדחותו לצוק דהוי הכשרו
כמליקת עולת העו ".עכ"ל .לכאורה השווה
דחייה לצוק לשחיטת עולה ומליקת העו,
ולמדנו שהיא נחשבת עבודה בקרב .וכ
הסיק ה'שרידי אש' ]ח"א נ"ג[ " :ודבריו
מבוארי דשעיר המשתלח הוא כקרב לכל
דבר ,דילפינ מקרא שיהי' שניה שווי
במראה ובקומה ובדמי ובלקיחת כאחד
וכ בעינ שיהי' ראוי לש וע"כ יש בו די

קרב גמור וממילא שפיר י"ל דדחייתו היא
שחיטתו והוי כמו מליקת עו .משא"כ
בע"ע ,שאי העגלה קרב כלל אלא שהתורה
אמרה שבתור עונש על הרציחה ".עכ"ל.
אמנ לכאורה עיקר החילוק לר"ת הוא בי
'הכשר מצוה' לבי 'כפרת חטא' ,וא
שהשווה למליקה ושחיטה עיקר ההשוואה
היא לבאר את חילוקו בי מעשה מכשיר
למעשה כפרה בעצמותו ,ולא לומר שהוי
קרב .א סו"ס מה שהחשיב דחייה לצוק
כמעשה הכשר הוא חידוש ,דלכאורה מאי
שנא מע"ע שזהו סו מצוותה וכפרתה ,ג
בשעיר היינו אומרי שהדחיה היא סו
הכפרה? על כורחנו צרי לומר כשרידי אש
שר"ת סובר שהדחייה היא 'עבודה' הנעשית
בשעיר ]ועיקר הכפרה הוא הוידוי[.
העולה מהאמור עד כא :לרש"י ולר"ח
משמע שאי גדר של 'קרב' כלל לשעה"מ
ועל כ אי מקו לשאול על הקדשה שאינה
בדר של הגרלה ]שבה הצור בראוי לש
הוא כדי שתהיה משמעות להגרלה בלבד[,
ולשיטת אי כלל מקו לאיסור הקדשה
במחו"ז ]אותו ואת בנו[ ולכ א"א לגרוס
את התירו של מחו"ז בסוגיא בתמורה
שעוסקת באיסור הקדשה של בע"מ
]כמבואר ברש"י ש[ ,ורק בסוגיי שעסקה
במחו"ז היה מקו לתירו זה .לשיטת,
עפ"י הגירסא בסוגיי ,ג אחר הלימוד של
'לה'' שלימד על מחו"ז ועל בע"מ ,אלו
דיני מיוחדי א אינ מגדירי את
שעה"מ כקרב .ו'דחייתו לצוק זוהי
שחיטתו' היינו כיוו שנעשית בו מצוותו
ולא בגלל הלימוד] .ועפי"ז מובנת ג שאלת
התוס' לגבי אותו ואת בנו בעגלה ערופה
ושור הנסקל![
לגיליו בשיטה ,ג בהו"א סברו שיש גדר
של קרב לפני הגרלה דבעינ "דאי הגורל
קובע אלא בראוי לה" שהוא די עצמי.

גדר שעיר המשתלח

ובמסקנה למדנו מ'לה'' שדחייתו לצוק זוהי
הקרבתו.
וכ משמעות ספר הישר שיש כא גדר של
'קרב' ועבודה הנעשית בו ]ויתכ שידענו
קוד הלימוד?[
וברגמ"ה יש להסתפק במסקנה הא מה
שכתב" :ושעיר המשתלח נמי מרצה לה'
כאישי" משמעותו שהוא כקרב ממש או
שזהו לימוד רק לעניי בע"מ ,כי לשונו
במסקנת הסוגיא לגבי מחו"ז "קמ"ל
דאסור" ,וא היה קרב ממש היה לו לומר
שפסול ,א מאיד נית לומר שכיוו שאי
דחייתו לצוק מעכבת לא שיי לומר בזה
פסול.
·:[„" È ˙Â˙È¯Î·Â] Â" Ò '„· ‡È‚ÂÒ‰ .
‡¯Ê .

בד ס"ו".ת"ר איש להכשיר את הזר
...פשיטא מהו דתימא כפרה כתיבא ביה
קמ"ל".
משאלת הגמ' 'פשיטא' משמע לכאורה שאי
השילוח עבודה ,וממילא משמע שאינו
כקרב .א אי הכרח בכ כיוו שרק עבודות
בתו העזרה אסורות בזר ,א בחו ג זר
כשר וכדמצינו בבמה שעבודה כשרה בזר יד
]זבחי קיח] .[.וכ נית לומר שעבודה
שאינה נעשית ע"י כה"ג ביו הכיפורי שוו
זרי לכהני בכ[.
תירו הגמ' 'כפרה כתיב ביה' ,לכאורה מורה
שלולא הלימוד הו"א שכיוו ש'כפרה כתיבא
ביה' דחייתו היא 'עבודה' וכקרב ולכ צרי
מיעוט .וכ מבאר הגרי"ז ]בזבחי קיג[:
שכיוו שעד הוידוי הייתה בו כפרה נחשב
כקרב והו"א שג ממשי להיות כ .והוסי
וביאר ש שלמדנו מ'איש' להכשיר את הזר
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שפקע ממנו ש של קרב ואינו אלא מצוות
שילוח .אמנ לול"ד נית לומר שא
שהוכשר בזר אינו מורה שאינה 'עבודה'
ושפקע ממנו ש של קרב אלא די פרטי
שעבודה זו כשרה בזר כמו שחיטה וכמו
כל עבודות שבחו כנ"ל ]וכ צרי לבאר
לגליו שבשטמ"ק בתמורה הנ"ל[ .ולשיטות
שביארו ששעה"מ אינו קרב והשילוח אינו
עבודה ,נית לבאר שההו"א ש'כפרה כתיב
ביה' היינו שכפרה בעי כהני א שאינו
עבודה כמו בעגלה ערופה בפרה ובמצורע.
·˙·˘ .

"עתי אפילו בשבת .למאי הילכתא אר"ש
שא היה חולה מרכיבו על כתפו ...אמר
רפר זאת אומרת עירוב והוצאה לשבת
ואי עירוב והוצאה ליוה"כ".
בכריתות י"ד" .דתניא 'ושלח ביד איש עתי'
...ואפי' בשבת' ,עתי' במזומ .קתני 'עתי'
אפילו בשבת .אמר רפר זאת אומרת עירוב
והוצאה לשבת ואי עירוב והוצאה ליו
הכפורי ,ממאי שאני שעיר המשתלח
דהכשירו ביו הכפורי בכ אלא דרפר
ברותא היא".
מסקנת הסוגיא ש היא שא שהותר ביו
הכיפורי לא היינו מתירי בשבת לולא
הלימוד של 'עתי' .א השילוח הוא 'עבודה'
ושעה"מ הוא קרב ,לכאורה נית היה ללמוד
שדוחה את השבת מהלימוד הכללי של
'במועדו' ואפילו בשבת .ומשמעות הסוגיא
שג רפר מודה שלא היינו לומדי
מ'במועדו' ,שהרי לימוד זה מהני א לדברי
שאינ אסורי ביוה"כ כמו שהוא מלמד
על הקרבת התמיד שאי בה איסורי בחול.
]אלא שרפר ש ורב ששת בסוגיי סברו
שמה שהוצרכה תורה להתיר ביה"כ הותר

יד .ובדומה מצינו בדבר אברה ח"א סי' ז' גבי פרת חטאת.
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מכללו בשבת ,וזהו גדר מיוחד ללא לימוד טו[.
הר"ש משנ" על התו"כ ]אח"מ פרשתא ד'
ח'[ מבאר את ההו"א והמסקנה" :דהו"א
דשילוח השעיר אינה כעבודת טז שאר קרבנות
דדוחי שבת ,שאפילו ר"ש דמחמיר
בשעה"מ 'יעמד חי' עד שעת וידוי דוידוי
מעכב ,אבל שילוח לכו"ע לא מעכב .לכ
צרי לרבות ששילוחו דוחה שבת והוה
דומה לאיברי ופדרי דלא מעכבי ודחו
שבת .ומיהו מביאי מירושלמי דוודאי מעכב
...וי"ל טעמא דצרי שילוחו ריבוי משו
דלאו קדשי מזבח הוא ".עכ"ל .מתו
קושייתו עולה שהיה פשוט לו שהוא ככל
קרבנות ולכ התקשה מה הצור בלימוד.
ובתירוצו הראשו השווה ממש לאברי
ופדרי .אמנ באברי ופדרי עצמ
מבארת הגמ' במנחות ד' ע"ב" :שהרי דחתה
שחיטה את השבת" כלומר שה סיו
עבודה שדוחה את השבת .וג בתירוצו
השני 'דלאו קדשי מזבח' נית לבאר כוונתו
שאינו עולה על המזבח ,א אחר שנלמד
מאיש עיתי שווה לכל הקרבנות .אמנ נית
ג לומר שתירו זה חולק וסובר שאינה
כלל 'עבודה'.
הגבו"א ]ד"ה 'עתי אפילו בשבת'[ שאל
מדוע השילוח דוחה בשבת הרי אינו
לעיכובא .ותיר "והשתא י"ל כיוו דשני
שעירי דיוה"כ מעכבי זא"ז ...הו"ל שעיר
של ש ושל עזאזל כחד וכאילו ה קרב
אחד ,ושחיטת שעיר של ש דדחי יוה"כ
מהני לשל עזאזל כאילו הוא גופו דנימא
כבר דחתה שחיטה את השבת ,וכיוו
שדחתה כבר אפילו משו חביבה מצווה
בשעתה .בכהאי גוונא ראוי לדחות שבת
כ"ש שעה עוברת לגמרי כמו שילוח השעיר
טו .הארי בזה הקהילות יעקב בסימ י"ז.
טז .שמודפס 'בעבודת' ותיקונו נראה מוכרח.

שאי לו תקנה אלא בשעתיה ביו הכיפורי
דווקא שדוחה שבת ".עכ"ל .ולא ברור
בדבריו א דווקא אחרי הלימוד אמר כ או
ג לפניו .עכ"פ למדנו מדבריו שהשווה
לגמרי לאימורי ,וכוו לדברי הר"ש
משאנ ,אמנ הפליג לבאר שנחשב
כאימורי שעיר הפנימי ממש.
המקד"ד ]סימ כ"ד אות ו'[ חולק וסובר
ששילוח השעיר נית לעשותו בלילה ,ולכ
תמה מדוע דוחה שבת ,ותיר דדוחה שבת
בגלל ששילוחו מעכב את הקטרת אימורי
חטאת הפנימית .ומבאר עפ"ז מדוע רב ששת
הוצר לבאר את הלימוד של 'עתי' דווקא
בחלה מרכיבו על כתפו ולא בדחייה לצוק,
שדחייה לצוק אינה מעכבת את הקטרת
האימורי רק שילוחו במדבר ,ולכ א לא
יהיה שילחו דוחה שבת ג דחייתו לצוק
לא תדחה שבת ,ומה שהיא דוחה שבת הוא
רק מטע 'חביבה מצווה בשעתה' כיוו
שניתנה שבת להדחות אצל שילוח .מדבריו
משמע שאי גדר של קרב בשילוח ובדחיה,
אמנ אינו מוכרח לגמרי דעיקר שאלתו
כיוו שהניח שנית ג לשולחו בלילה.
]ולול"ד הדברי מתמיהי לומר שדחייתו
תחשב חביבה מצווה בשעתה אגב השילוח
שהוא עצמו אינו דוחה אלא בגלל הקטרת
האימורי) ,ומלבד זה ג השילוח גופו אינו
מעכב!([.
‚‰‡ÓÂË .

"עתי ואפילו בטומאה ,למאי הלכתא אמר
רב ששת לומר שא נטמא משלחו נכנס
טמא לעזרה ומשלחו".
לכאורה א השילוח היה עבודה לא מובנת
שאלת הגמ' 'למאי הילכתא' הלא נצר
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לעצ השילוח שמותר בטומאה יז ,כי עבודה
בטומאה נאסרה ג בחו .א נראה שאיסור
העבודה בטומאה אינו אלא כשבעבודתו
מטמא הד והבשר ,לכ עבודתו פסולה א
א טמא עובד באופ שאינו מטמא אי
פסול בעצ העבודה .וכ שנינו ]זבחי
ל"א" [.כל הפסולי ששחטו שחיטת כשרה
שהשחיטה כשרה בזרי ובנשי ובעבדי
ובטמאי ואפילו בקדשי קדשי ובלבד
שלא יהיו טמאי נוגעי בבשר" – א"כ
כשהוכשר בזר בעצ כשר ג בטמא .וא"כ
בשעיר החי לא שייכא טומאה אלא כשנכנס
לעזרה .ועפי"ז מובנת שאלת הגמ' 'למאי
הילכתא' ולא 'פשיטא'.
בשטמ"ק בכריתות יד] .בהשמטות אות
י"ב[" :עתי אפילו בטומאה ...גיליו :מהר"י
ז"ל מפרש בפרק שני שעירי דא היה עתי
טמא נכנס לעזרה להוציא .וכ"ת למה יכנס
יביאו לו בחו .ושמא כיוו דכתיב יעמד
חי לפני ה' לשלחו צרי שיהיה ביד איש
עתי מלפני ה' .א"נ י"ל דאיצטרי לומר
אפילו בטומאה שלא תאמר דשילוח השעיר
עבודה היא ואי לעשות בטומאה להכי
איצטרי להתיר כמו דאיצטרי קרא להתיר
זרות .תוס' " .עכ"ל .מפורש בתירוצו השני
שהשילוח ביסודו הוא עבודה ,ומתאי
לשיטת הגיליו שהביא השטמ"ק בתמורה.
]אמנ תירו זה צ"ב ,הא זהו הסבר אחר
לברייתא ד'איש עתי אפילו בטומאה' ,וקשה
מסוגיי ששאלה 'למאי הילכתא' ,וכ דבריו
צריכי ביאור דתחילת דבריו שאל למה
יכנס ,ומה תשובה יש בזה? וצ"ב .ובדוחק
נית לומר שסובר שעיקר השילוח היא
ההוצאה מהעזרה ורק היא נחשבת עבודה,
ועל כ היה צרי לרבות) .וא"כ מבאר את
תשובת הגמ' כראשית דבריו( וצ"ע[.

`k

 :Î"‡ ÂÈˆÓשהר"ח ורש"י לשיטת סברו
שאי השילוח עבודה ואינו קרב ,וכ סבר
בפשטות המקד"ד.
והר"ש משנ והגליו בשטמ"ק סוברי
שהשילוח הוא 'עבודה' ,וכ סובר הגבו"א
שביאר שהוי כהקטרת אימורי.
והגרי"ז בשיטת אביו הר"ח הלוי דעה
אמצעית ,שנחשב קרב עד הוידוי ,א
השילוח הוא רק מצווה ולא עבודה והופקע
ממנו ש קרב.
)האג"מ ,חלק קדשי סי' ט"ז ,אומר שפסול
בעל מו אינו אלא עד שעת וידוי לר"ש
או כפרת דמי לר"י ,שה לעיכובא ,א
הדחייה לצוק א"צ להיות בת ואפשר
לקיימה א הומ ]ופשט הסוגיא שהעמידה
בחיללו על אחר וודאי מדובר בזמ שמעכב[.
ובכ מיישב את הגמ' שמעמידה 'עתי אפילו
בשבת' בחלה ,א שחלה פסול לקרב.
ופשוט שהני מילי לר"ח ,רש"י ותוס',
שביארו שדחייתו לצוק זוהי שחיטתו היינו
לאיסור שחיטה של 'אותו ואת בנו' ולא
לפסול בקדשי .א לרגמ"ה ושטמ"ק שזוהי
הקרבתו וזהו תוכ הלימוד של 'לה'' ,ודאי
בעינ ת ג בדחייה ,וצרי לחלק בי בע"מ
לחולה] .אמנ ג לר"ח ודעימיה יש קצת
קושי ,שהתירו האחרו 'שחט אמו ביוה"כ'
עוסק בפסול שונה לחלוטי מהפסול של
בע"מ ואינו עוסק כלל באותו זמ ,דפסול
בע"מ עד הוידוי וכא עסקינ בדחיה[.
עפ"י הסבר האג"מ נית לומר כגרי"ז שעד
הוידוי יש לו 'ש קרב' שלמדנו מבע"מ,
א אח"כ אי לו כלל דיני רק לקיי מצווה.
אמנ הדבר צרי תלמוד א לסברת הגרי"ז
היינו כלל צריכי לימוד עד הוידוי ,כיוו
שעד אז יש לו ש של קרב(.

יז .ואי לומר כא טומאה הותרה בציבור כי נית להעמיד כשרק האיש העתי טמא ,וכ
בטומאות היוצאות מגופו שלא הותרו בציבור.
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א .בריש הלכות יוה"כ .... " :ועוד מביאי
משל צבור שני שעירי עזי אחד קרב חטאת
והוא נשר והשני שעיר המשתלח .נמצאו
כל הבהמות הקרבי ביו זה חמש עשרה
שני תמידי ופר ושני אילי ושבעה כבשי
כול עולות ושני שעירי חטאת אחד נעשה
בחו ונאכל לערב והשני נעשה בפני
ונשר ופר כה גדול לחטאת והוא נשר":
עכ"ל .ולא כלל שעיר המשתלח בכלל ט"ו
הבהמות הקרבי] .וכ כתב הלח"מ 'לאפוקי
שעה"מ שאינו קרב[ .אמנ כאמור לעיל
]בדברי הר"ח[ אי ללמוד מכ על גדר
שעה"מ כי נית לבאר שכוונתו שאינו קרב
ממש ע"ג מזבח כשאר קרבנות.
ב .כאמור לעיל דעת הרמב" בהל' מעה"ק
פי"ח הי"א שעד הוידוי יש חיוב על שחיטה
בחו 'הואיל וראויי לבוא לפני ה'' ,אמנ
כאמור ש אי ראיה מכ לענייננו ,כיוו
ששחיטה בחו היא גדר בפ"ע ולולא
הלימודי הו"א שא על קדשי בה"ב
יתחייב ]דלעניי זה נקראו 'קרב'[.
פרק י"ט ממעה"ק עוסק בהעלאה בחו
]לעומת פי"ח שעוסק בשחיטה בחו[ וש
כתב הרמב" בהל' ז'" :וכ שעיר המשתלח
שהקריבו בחו אחר שהתודה עליו פטור
שנאמר ואל פתח אהל מועד לא יביאנו כל
שאינו ראוי לבא אל פתח אהל מועד אי
חייבי עליו ".עכ"ל .משמע שקוד הוידוי
חייב א על ההקרבה ד'ראוי לבא אל פתח
אהל מועד' ,ולפי זה מעשה השילוח הוא
כעי 'הקרבה' ועל כ נחשב ראוי להעלאה,
אלא שאחר הוידוי חסר בו 'אל פתח אה"מ'
ויצא מכלל איסור העלאה בחו ,כמו לעניי
שחיטה.

ובמקד"ד סימ כ"ז אות ד' תמה ]על המנ"ח
– א סו"ס כ עולה מהרמב"[" :אבל על
העלאה דבעינ ג"כ שמה שמעלה יהיה ראוי
להעלאה ...א"כ בשעיר המשתלח א א
העלה מאימוריו כיוו דאי בו הקרבה הוי
כמו מעלה מבשרו ]בחטאת[ דפטור"...
עכ"ל .פשוט היה למקד"ד שאי שילוחו
'הקרבה'] .ובספר שמועות חיי הראה
לרש"י בזבחי ק"ח ,שג"כ מיעט העלאה
ממיעוט של שחיטה ,ולא ממה שאי ראוי
להעלאה[ .אמנ ברמב" משמע ]כמנ"ח[
שחייב על העלאה .ודברי הרמב" עולי
מהמשנה ריש פרת חטאת ]זבחי קי"ב[.
"פרת חטאת ששרפה חו מגתה וכ שעיר
המשתלח שהקריב בחו פטור"] ,וע'
במרכה"מ פי"ח הי"א )ד"ה 'וכדי'( שציי
שהרמב" גרס 'כגירסא 'ששרפה' )שג
הובאה בתוס'( ,ואחרי גרסו 'ששחטה'[.
חידוש שמענו כא שא שאינו ראוי
להעלאה על המזבח וכל 'הקרבתו' היא
בחו ,יהיה חייב על העלאתו בחו כיו
שקרינ ביה 'אל פתח אה"מ' ,היינו כיוו
שבסדר עבודתו הוא נזקק להיות בפני.
]ובדעת רש"י הנ"ל קשיא טפי ,דמשמע
שסובר שאי שילחו עבודה [.מאיד
ההשוואה לפרת חטאת לכאורה מלמדת,
שיש העלאה בחו ג למה שאינו קרב.
]אמנ היא גופא סוגיא א לפרת חטאת
יש גדר 'קרב' בשחיטתה ושריפתה יח[.
ג .בפ"ה מהל' עיו"כ הי"ז" :המו פוסל
בשעיר המשתלח ,אפילו מו עובר .וכ א
נעשה מחוסר זמ נפסל ,כגו שנשחטה אמו
לחולה ביו הכפורי ,שדחייתו לעזאזל היא
שחיטתו" ,עכ"ל .לא חילק הרמב" בי
הזמני השוני] .ויש לציי שהרמב" לא
פסק דבר במחלוקת ר' יהודה ור"ש עד מתי

יח .חי' הרי"ז הלוי פ"ד ממעה"ק הי"א ד"ה 'והנה' ,ניות ברמה א' עמ' ס"ז ואיל .
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'יעמד חי' לעיכובא כדתמה בליקוטי הלכות
פרק ד' אות מ'[ .כמו כ לא ביאר הרמב"
מדוע המו פוסל ,וסיי ההלכה 'שדחייתו
לצוק זוהי שחיטתו' ,ולא ברור אי קאי על
כל ההלכה ,דהיינו שנות טע מדוע יש בו
פסולי אלו ,או רק על הדי של נשחטה
אמו ,דהוי כשחיטה )כדעת הר"ח( .עוד יש
לציי שהרמב" השמיט התירוצי כגו
שחיללו על בע"מ או על מחו"ז ,ומוב עפ"י
גירסת הרגמ"ה והשטמ"ק שתירוצי אלו
נדחו כיוו דבעי להיות 'ראוי להגרלה'
במעשה הקדשתו ונכנס תחת הראשו ]פסול
עצמי ולא בגלל שאיננו יודעי כרש"י
ור"ח[.
הרמב" הוסי 'אפילו מו עובר' והקשה
בחסד לאברה ,דהלימוד בסוגיי 'אשה לה'
נאמר במו קבוע בספר ויקרא ]כ"ב כ"ב[,
א מו עובר נלמד מהפסוק "לא תזבח
לה"א שור ושה אשר יהיה בו מו" שהוא
בדברי ]י"ז ,א'[ ,וא שהביא סמ לדבריו
מסוגיתנו א סו"ס מהיכ נלמד? ובהר
המוריה כתב "דומיא דשאר קדשי" .לפ"ז
הרמב" למד ממו קבוע למו עובר וא"כ
צ"ב א למד כ ג לשאר פסולי הקרב.
ד .בהלכה י"ח ש כתב הרמב"" :היה
טריפה פסול שנאמר 'יעמד חי' ".מקור
לימוד הרמב" נעל מעינינו ,ובנו"כ דנו
מדוע לא הביא את הלימוד של הגמ' בחולי
י"א "דאי הגורל קובע אלא בראוי לה'",
וביאר המל"מ שלימוד הרמב" נצר אחר
ההגרלה .ועוד ביארו הנו"כ שהגמ' בחולי
באה ללמד ג למ"ד 'טריפה חיה' יט או
ביותרת כ .אמנ אכתי קשיא מנא ליה ללמוד
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מ'יעמד חי'.
המנ"ח ]סי' רפ"ו ו'[ מדייק ,מדהוצר
הרמב" ללימוד ,דלא דמי לקרבנות ,ועפ"י
זה מבאר שלכ הרמב" לא פסל מחוסר
אבר פנימי שפסול מדי 'תמי'.
אמנ הפר"ח במי חיי כתב" :וכדומה לי
שרבינו למד פיסול הטריפות אחר שנקבעו
השעירי מדי מו ,ומסברתו אסמכיה
אקרא ד'יעמד חי' וכ דרכו בכמה מקומת
מזה החיבור כ נ"ל ודו"ק ".עכ"ל .א"כ
הלימוד מבע"מ ומחו"ז החזיר את השעיר
לכלל כל דיני הקרבנות] .ויתכ שהלימוד
של מחו"ז נצר רק לדי שחיטה שבו ולא
לדי פסול[.
„.Ó" ‰Ú˘ ˙¯„‚‰Ï ˙ÂÙÒÂ Ó" Ù .

א .הגבורת ארי ]מ"א :ד"ה 'בראש השעיר'[
תמה" :האי קשרו לשו בראשו של זה
ובי קרניו של חברו הא עביד עבודה
בקדשי ".ובהמש הדברי כתב ש" :ואי
לומר כיוו דשעיר המשתלח לא חזי למזבח
די קדשי בה"ב עליו דאי אסורי בגיזה
ועבודה אלא מדרבנ ...דהא וודאי מהאי
טעמא דאינו ראוי להקרבה לאחר הגרלה
אי דינו כקדשי בה"ב ,אלא דמי לקדשי
מזבח שקד הקדש למומ דאסורי בגיזה
ועבודה אפילו לאחר פדיונ מ התורה
כדאמר הת בפ"ב דבכורות ".עכ"ל .מדבריו
עולה שא שסובר שאי שילוחו 'עבודה'
ואינו נחשב 'קרב' לא הפ להיות קבה"ב.
ונראה שכ"ש לעניי פדיו דדינו כקדשי
מזבח כי קדושתו קדושת הגו מלכתחילה,
ובוודאי לא פקע במה שמיועד לשילוח ולא
להקרבה ]קדשי בה"ב דכל קדושת אינה

יט .מי חיי.
כ .רע"א דו"ח תניינא הובא בספר ליקוטי בפרנקל.
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אלא קדושת דמי נפדי א בלי מו[ ,ועל
כ תמה הרש"ש בסוגיי על הרע"א
שמשמעות דבריו שיש פדיו לשעיר
המשתלח טריפה כא.
ב .בפרק שילוח הק ]חולי ד ק"מ [.דנה
הגמ' א עו טמא קרוי 'ציפור' ,וש" :תא
שמע 'שתי צפרי חיות' מאי חיות לאו
'שחיות בפי' ,מכלל דאיכא דלאו 'שחיות
בפי' ...תא שמע מסיפא' :טהורות' מכלל
דאיכא טמאות .לא מכלל דאיכא טרפות.
טרפות מ'חיות' נפקא .הניחא למא דאמר
טרפה חיה אלא למ"ד טרפה אינה חיה מאי
איכא למימר .ועוד בי למ"ד טרפה חיה
בי למ"ד אינה חיה מדתנא דבי ר' ישמעאל
נפקא ,דתנא דבי רבי ישמעאל :נאמר מכשיר
ומכפר בפני ונאמר מכשיר ומכפר בחו,
מה מכשיר ומכפר האמור בפני עשה בו
מכשיר כמכפר א מכשיר ומכפר האמור
בחו עשה בו מכשיר כמכפר ".ומפרש
רש"י" :מכפר בחו – שעיר המשתלח
...שעה"מ דאסור במו כב דבעי ראוי לש
שבאיזה שיפול הגורל לש יהיה ראוי
למזבח" עכ"ל.
ובהמש הגמ'" :אלא אמר רב נחמ בר
יצחק למעוטי צפורי עיר הנדחת" .ובתוד"ה
'למיעוטי' ]והובאו דבריו בראשוני ש[:
"תימה הא נמי נפקא מדתנא דבי ר' ישמעאל
דכיו דאסורי בהנאה לא קרינ ביה 'משקה
בני ישראל'" .משמע דפשיטא לתוס'
]ולראשוני שהביאוהו[ ששעיר המשתלח
כא.

כב.
כג.
כד.

נאסר ככל קרבנות 'ממשקה בנ"י'] .וג
בתירוצו לא חזר בו אלא שאמר שלא נאסרו
מ'משקה בנ"י' אלא בדבר שלא היה לו
שעת הכושר כג [.אמנ לשיטת רש"י לעיל
שלומדי ממה שנאסרו קוד הגורל מוב
שג נאסר 'ממשקה בנ"י' כי בעינ ראוי
לש.
בהעמק דבר עה"פ 'יעמד חי' ,ובבית הלוי
ח"א סימ מ"ג ,ביארו שלדעת הרמב"
שצרי לימוד אחר הגרלה מ'יעמד חי' ]וא"כ
אי דיני טריפה כשאר קרבנות[ ,יש לבאר
שאי פסול 'ממשקה בנ"י' בשעיר המשתלח
אחר הגרלה ולכ לא למדו מדתנא דבי ר'
ישמעאל .אמנ בהמש הדברי דוחה הבית
הלוי הוכחה זו מהסוגיא כי יתכ ש'מכפר
בחו' כולל ג עגלה ערופה שבה וודאי
לא נאמר 'ממשקה בנ"י'.
ג .בזבחי ד ע'..." :עגלה ערופה טהורה
היא ...דאמרי דבי ר' ינאי כפרה כתיב בה
כקדשי .".במנ"ח מצוה קפ"ה ובשו"ת
אחיעזר ]יו"ד סי' ז'[ נקטו בפשטות שג
שעה"מ שנדחה בצוק טהור מטומאת
נבילה כד ,וסברת מפורשת שהיא משו שיש
כא גדרי קדשי ולא רק מצווה להורג
כמו בשור הנסקל .אמנ מהשוואתו לעגלה
ערופה שנאמר בה 'כפרה כקדשי' משמע
שאינו תלוי א דחייה לצוק היא עבודה,
וא לשעה"מ יש גדר של קרב] .והמנ"ח
בסימ רפ"ו הנ"ל סבר שאי גדרי קרב
לשעה"מ[.

ובהערות הרי"ד איל על הר"ח ד' ס"ג :הע'  15מבאר את הרע"א שאומר שבפסול טריפות
יהיה פדיו כיוו שהוא כקדושת בה"ב .ולא זכיתי להבי דהא קדשי בה"ב אינ צריכי
טריפות כדי לפדות.
ומשמע שפסול טריפה נלמד מבעל מו וצ"ב.
וברש"ש ש תמה מתוד"ה כתב מנחות ו .וכ נשאר בצ"ע בגליו הש"ס במנחות ש.
ובקומ המנחה סו"ס קפ"ו א סבר להתיר באכילה.
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אמנ בשו"ת שרידי אש ]ח"א סי' נ"ג[
מסיק אליבא דר"ת הנ"ל שיש גדרי קרב
לשעה"מ ולכ פשוט לו שאי בו טומאת
נבילה.
הגרי"ז בזבחי ס"ח כתב" :והיה נראה
באמת דחלוק די דחייתו לצוק מהא דעריפה
בעגלה ערופה ,דהא דדחייתו לצוק היא
שחיטתו אי הביאור דש שחיטה עליה,
ועיקר דינו שע"י שמצותו הדחיה ,קיו דינו
הוא במקו שחיטתו ,וא"כ י"ל דמהני רק
לעני אותו ואת בנו ,אבל לטהרו מידי נבילה
אפשר דצרי שחיטה ,או די מעשה
וכדלקמ ,מה שאי כ בעגלה ערופה יסוד
דינה הוא מעשה עריפה ,וכדחזינ דלר"מ
עריפה מטהרת ג בחולי ,מה שלא שיי
כלל בדחיה לצוק ,וכיו דדינה הוא די
מעשה עריפה שייכא בלטהר מידי נבילה,
וי"ל ג להיפ ,ולעני אותו ואת בנו לא
שיי בעריפה וצרי שחיטה ":עכ"ל.
לדבריו כיוו שאי כא מעשה מסויי אלא
רק שילוחו במדבר שנעשה ע"י דחייתו אי
כא 'די מעשה' .וסברה זו לכאורה תתכ
א א היינו אומרי שיש לשעה"מ גדר
קרב ,וא א שילוחו 'עבודה' ,סו"ס זהו
'קיו די' ולא 'די מעשה' כה .אמנ יש לבאר
החילוק בי 'אותו ואת בנו' שהוא ב'קיו
די' ,לבי היתר נבילה שהוא ב'די מעשה'.
ועל חילוק זה גופו חלקו המנ"ח ,האחיעזר
והשרידי אש .ובשלמא א נאמר ש'אותו
ואת בנו' הוא פסול בקרב ללא יחס לעצ
מעשה השחיטה נית לבאר ש'דחייתו לצוק
זוהי שחיטתו' נאמר רק כהסברה שיש כא
'עבודה' ,א א נאמר שאינו קרב ]כשיטת
הגרי"ז לעיל[ החילוק לא מבואר דסו"ס

dk

האיסור הוא במעשה שחיטה ולא ב'קיו
די'] .אלא א נאמר שזה גופו נלמד שיש
כא איסור או"ב – כרגמ"ה הנ"ל[.
ד .בד' ס"ד :על המשנה "מת אחד מה
א עד שלא הגריל מת יקח זוג לשני וא
משהגריל מת יביא זוג אחר ויגריל עליה
בתחילה ויאמר א של ש מת זה שעלה
עליו הגורל לש יתקיי תחתיו וא של
עזאזל מת זה שעלה עליו הגורל לעזאזל
יתקיי תחתיו והשני ירעה עד שיסתאב",
"אמר רב שני שבזוג ראשו יקרב שני שבזוג
שני ירעה רבי יוחנ אמר שני שבזוג ראשו
ירעה שני שבזוג שני יקרב במאי קא מיפלגי
רב סבר בעלי חיי אינ נידחי ורבי יוחנ
סבר בעלי חיי נידחי וכו'" .ובביאור
הסברא דאי בע"ח נדחי ]וכ פסק הרמב"
בכ"מ[ ,ביאר הקדוש הגר"מ זעמבא הי"ד
בספרו זרע אברה סי' כ' )ס"ק כ"ח(' :דאי
העניי דהחיות מסלק הדיחוי רק הוא סימ
בקרבנות דכל שהוא בחיי וליכא תורת
קרב עדי ליכא פסול דיחוי ."...ולפי"ז צ"ב
מדוע בשעה"מ סובר רב שאי בע"ח נדחי
הא עבודתו בחיותו .ובשלמא א נאמר
דהוא בגדר קרב י"ל דעד הוידוי אכתי ליכא
עליו תורת קרב לגמרי דלא נעשתה בו
העבודה כשאר הקרבנות .א א אינו אלא
מצוות דחיה בעלמא קשה מדוע לא יהיה
בו דיחוי? ]ולאיד גיסא אי אי דיחוי
במצוות כלל לא שיי דיחוי הכא[.
ÌÂÎÈÒ .‰

לכאורה עיקר השאלה היא א מעשה
השילוח והדחייה יש לה גדר של 'עבודה'
כעי הקרבה ,וא כ מסתברא שיהיה ש

כה .הע' הר"י סולברג :אולי הגרי"ז לשיטתו שהכה הגדול הוא עושה מעשה השילוח וכמו
שנכתב במאמר על ההמתנה בעבודת הכה גדול לקמ ,ולכ מה שנשאר לאיש עיתי לעשות
אינו אלא קיו די ולא מעשה.

ek

העור

של קרב על שעיר המשתלח ,וכל דיני קרב
עליו .וכ נבאר לדעת ר"ת בספר הישר
שהשווה לשחיטת העולה ,הרגמ"ה והגליו
בשטמ"ק בתמורה ,שביארו שדחייתו לצוק
היא 'הקרבה' ]עכ"פ אחרי הלימוד[ ,וכ
לדעת הר"ש משאנ ]עכ"פ בתי' הראשו[
ש'עתי אפילו בשבת' כיוו שהוא בכלל
עבודה ,ולדעת השטמ"ק בכריתות שהיתר
טומאה נצר בגלל ששילוח השעיר היא
עבודה .ג הגבו"א הסיק שהיתר לשלח
בשבת הוא כעי הקטרת אימורי ומשמעות
הדבר לכאורה שיש כא עבודה ולא רק
מצווה] .אמנ אי הכרח כי עיקר העניי
הוא חביבה מצוה בשעתה ,שעיקרה דוחה
שבת ,ונית להשוות ג לשריפת פר ושעיר
הפנימי שלכאורה אינה עבודה ודוחה[.
א נבאר כ ,פסול בע"מ ומחו"ז אינ
לימודי עצמאיי אלא מלמדי על כל
המהות של שעיר המשתלח שהוא בעצ
ככל הקרבנות ,ולפי"ז יהיה פסול באיסורי
הנאה – וכ היה פשוט לתוס' ולראשוני
בחולי ק"מ .וכ נית לדייק מהרמב" שלא
נקט בלימודי מפורשי ,והוסי 'מו עובר'
– וביארו הר המוריה 'כשאר הקדשי'.
מאיד הצור של הרמב" ללמוד פסול
טריפה מ'יעמד חי' לכאורה מורה שאינו
קרב וצרי לימוד לכל דבר לגופו – וכ
דייק המנ"ח ,אמנ ה'מי חיי' ביאר שזה
רק מליצת לשו ועיקרו כשאר קדשי.
להבנה זו ששעה"מ כשאר קרבנות מוב ג
החיוב על העלאה בחו כמדויק במשנה
וברמב" ,ולא רק על שחיטה בחו.
]ומסתברא להבנה זו שלא יהיה טמא
בטומאת נבילה כמליקת עו וככל קדשי
שנעשית בה מצווה[.
לפי"ז 'אי הגורל קובע אלא בראוי לש'
נית לבארו כפסול עצמי ]ג לולא
הלימודי[ כיוו שיש בו גדר מסוי של

קרב – כפשט הסוגיא בחולי י"א – וכ
משמע מהרגמ"ה והשטמ"ק בתמורה ,ולכ
התירוצי הראשוני שסברו שנית להחל
קדושה על בע"מ ומחו"ז נדחו לשיטת.
בנקודה זו גופא מתבררת שיטת רש"י והר"ח
שביארו את 'אי הגורל קובע אלא בראוי
לש' רק מחמת שאיננו יודעי מי יהיה
לש ,ומשמעות הדבר ששעיר המשתלח
מצד עצמו לא צרי להיות 'ראוי לש',
אלא שסו"ס א"צ בלימודי .ולכ סברו
שהתירוצי הראשוני בתמורה לא נדחו,
והיה אפשר להחל ש שעיר המשתלח על
בע"מ לולא הלימוד .משמעות הדבר
שלשעיר המשתלח אי ש של 'קרב'
מלכתחילה ,וע"כ מסתבר שג לשילוחו אי
ש של 'עבודה' .ולכ לגירסת ]וכדביאר
הר"ח[ 'דחייתו לצוק זוהי שחיטתו' ,אינה
שייכת ללימוד מלה' אלא סברה בפ"ע ,והיא
שווה בכל מי שנעשית מצוותו – וכהבנת
הר"מ מפונטייז' בתוס'.
לשיטת נראה שהלימודי לפסול מחו"ז
ובע"מ ה גדרי מיוחדי ,א שאר פסולי
קרב לא יהיו בה ,וכהבנת ההעמק דבר
והבית הלוי שדייקו מהסוגיא בחולי ק"מ
שאיסורי הנאה כשרי לשעה"מ] .וכ יל"ע
א להשוות שעה"מ לעגלה ערופה לעניי
טומאת נבילה[.
אמנ לעניי גיזה ועבודה וכ לעניי פדיו
לכאורה א א נאמר ששעה"מ אינו כקרב,
א ג אינו כקדשי בה"ב כיוו שהוקדש
לעבודתו ולא לדמיו ,ועד שלא נגמרה
מצוותו בקדושתו הוא קיי.
הגרי"ז בש אביו הר"ח הלוי סלל דר
ביניי ,שעד הוידוי יש לו ש של קרב
ואח"כ פקע ממנו ש של קרב ויש בו רק
מצוות שילוח .ותור העניי למד מדעת
הרמב" לעניי שחוטי חו שעד הוידוי
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חייב ואח"כ פטור ,א שהגרי"ז עצמו דחה
ראיה זו ,כיוו שלעניי שחו"ח לא תליא
בש 'קרב' אלא ב'אל פתח אהל מועד'
ו'לפני' ה' .ולשיטתו לכאורה עיקר עבודת
שעיר המשתלח שעל שמה נקרא 'קרב'
הוא ה'וידוי' ,ולא השילוח.
]ובאג"מ כתב לעניי מו שאחרי הוידוי לא
אכפת ל במו כי השילוח לא מעכב – על
הצד שאינו עבודה[.
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נראה שהדעה שהובאה באב"ע על ויקרא,
וברשב"א בשבועות שהשילוח הוא קרב
לה' סוברת שיש כא ש של קרב ממש.
ובדעת האב"ע והרמב" עה"ת ,הרשב"א
ותורא"ש בשבועות אי גדר של קרב
לשעה"מ ולכאורה סברו כר"ח וכרש"י.
אמנ יתכ לומר שא שאי גדר קרב לעניי
אופי הכפרה א סו"ס כל הנעשה בו נחשב
'עבודה' ו'קרב' לדיניו השוני.
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הרב בנימי חבבו
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"ועוד אמר רבי יהודה נשפ הד ימות
המשתלח :בשלמא נשפ הד ימות
המשתלח דאכתי לא איתעביד מצותיה ,אלא
מת המשתלח אמאי ישפ הד הא איתעביד
ליה מצותיה )"דהרי אי שילוח מעכב
לכו"ע" – רש"י( .אמרי דבי רבי ינאי אמר
קרא יעמד חי לפני ה' לכפר עד מתי יהא
זקוק להיות חי עד שעת מת דמי של
חבירו )וביאר רש"י ד"ה 'להיות חי' "דהכל
מודי בשחוטי שנדחי"( .תנ הת בני
העיר ששלחו את שקליה ונגנבו או שאבדו
א נתרמה תרומה נשבעי לגזברי וא לאו
נשבעי לבני העיר ובני העיר שוקלי אחרי
תחתיה נמצאו או שהחזירו הגנבי אלו
ואלו שקלי ה ואי עולי לה לשנה הבאה
רבי יהודה אומר עולי לה לשנה הבאה.
מאי טעמא דרבי יהודה אמר רבא קסבר רבי
יהודה חובות של שנה זו קריבות לשנה
הבאה .איתיביה אביי פר ושעיר של יו
הכפורי שאבדו והפריש אחרי תחתיה
...כול ימותו דברי רבי יהודה ,רבי אליעזר
ורבי שמעו אומרי ירעו עד שיסתאבו
וימכרו ויפלו דמיה לנדבה שאי חטאת
צבור מתה .א"ל קרבנות צבור קא אמרת
שאני קרבנות צבור כדרבי טבי אמר רבי
יאשיה דאמר רבי טבי אמר רבי יאשיה אמר
קרא זאת עלת חדש בחדשו אמרה תורה
חדש והבא לי קרב מתרומה חדשה"
ביסוד שאלת אביי לרבא מונח שישנה
אפשרות להקריב לשנה הבאה ,דאל"כ
לק"מ ,וזה מתאפשר דוקא אליבא דרבי
לקמ בגמ' דסבר ששנה נמנית לימות החמה.
לכאו' מה שהקשה אביי לרבא מפר ושעיר

של יוה"כ תמוה ,שהרי לר"י ג בק"צ
אמרינ שמתה כשנתכפרו בעליה ולא מטע
שחובות שנה זו לא עולי לשנה אחרת?
ותי' הראשוני דלא הוי כחטאת שמתו
בעליה:
א( ראוי הוא ליוה"כ אחר שאפי' אי חטא
בכ"ז הוא קרב ואינו על חטא מסויי
)תורא"ש ד"ה 'שאי'(.
ב( מוסי ריב"א שא א יבא ליוה"כ הבא
ותועיל הפרשתו רק לטומאת מקדש וקדשיו
דאשתקד בכ"ז יוצאי בו יד"ח שעיר יוה"כ
של השנה החדשה ,משו שכאמור אינו בא
על חטא מסויי )תו"י ד"ה שאי(.
ג( א הריטב"א ד"ה אמר רבא אתי עלה
מכיוו אחר וכתב" :וי"ל דמסתמא לא אמרה
הלכה דאזלא חטאת למיתה אלא היכא דלית
ל תקנתא בהקרבה דומיא דחטאת יחיד
שאי לומר שימתי עד שיעשה עבירה אחרת
בשוגג...אבל בהא דאפשר לה בהקרבה
לשנה אחרת אליבא דר"י...לא אמרה תורה
שתמות".
לא מבואר בדברי הריטב"א במפורש מדוע
'אפשר לה בהקרבה אחרת' ,והרי זו בכ"ז
חטאת שכיפרו בעליה.
ישנה משמעות בדבריו  שכתב..." :דומיא
דחטאת יחיד שאי לומר שימתי עד שיעשה
עבירה אחרת בשוגג – "...לומר ,כתו"י
ותורא"ש ,שבחטאת ציבור אינה באה על
חטא מסויי אלא מצד חיוב בזמ ולא הוי
כחטאת רגילה.
ונית להבי מדבריו ,שכל מה שאומרת
הלכה שנתכפרו בעליה למיתה אזלא הוא
רק כשלא מזומ לנו חיוב נוס כזה ,א
יוה"כ אחר ודאי יבוא וא"כ אינו בכלל
'נתכפרו בעליה' לעני זה משו שכבר

בעניי אי חובות שנה זו עולי לשנה אחרת

מזומ חיוב חדש .א הסבר זה אינו נראה
שהרי קצת מופלג לומר שאע"פ שנתכפר
שעה אחת לא הוי נתכפרו בעלי.
או שכוונתו לומר שכל שישנו חיוב קבוע
לגבי הקרב מעול לא היה מצב ש'נתכפרו
בעלי' ,שהרי חיובו קבוע וזהו אותו חיוב
בדיוק .ובקרב ציבור יותר מחוור לומר זאת
כיו שמעיקרא לא היה מיוחד לחטא מסויי
בדוקא.
ולביאור זה איכא נפק"מ בי התו"י והרא"ש
לריטב"א .לתו"י ולרא"ש משמע שאית
בקרב תרתי ,ג חיוב החטאת שבא על
החטא וג עני נוס שהוא חיוב שבא מצד
הזמ להביא את הקרב ,ואינ תלויי זב"ז,
כדמוכח בריב"א שבא אע"פ שאינו מכפר.
א לריטב"א מכיו שקבוע לו חיובו לכ
לא הוי 'נתכפרו בעליו' ,אבל לעול אפשר
כשמקריבי אותו מכפר אע"פ שהפרשתו
הייתה קודמת לחטא א .וכ יוצא לפי
הריטב"א שבחובה שקבוע לה זמ בציבור
אי מושג של 'נתכפרו בעלי' שהרי לעול
החיוב מתלא תלי וקאי ,לעומת היחיד
שאע"פ שחייב ג"כ אבל לא ברור שאכ
הוא יחיה ויתחייב כשיגיע זמנו ,אבל ציבור
לא מיית .א לתו"י ולרא"ש לא מצינו חילוק
בי יחיד לציבור.
ההבנה הפשוטה היא ששאלת אביי היא
דווקא מרבי יהודה אדר"י אליבא דרבא
שאמר 'קסבר רבי יהודה חובות של שנה זו
קריבות לשנה הבאה' .אול רבינו אליקי
מבאר שהקושיא היא על עצ הסברא
שחובות שנה זאת עולי לאחרת ,וע"כ קשה
ג מר"א ור"ש ,שאמרו ירעו עד שיסתאבו
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ולא יעלו לשנה הבאה .מ"מ הגמרא קישרה
בי שקלי לפר ושעיר של יוה"כ וסברא דחד
טעמא הוא ולכ הקשתה לרבא.
·

ומתר רבא  "קרבנות צבור קא אמרת שאני
קרבנות צבור כדרבי טבי אמר רבי יאשיה,
דאמר רבי טבי אמר רבי יאשיה אמר קרא
זאת עלת חדש בחדשו אמרה תורה חדש
והבא לי קרב מתרומה חדשה" .תשובה זו
ודאי עונה על השאלה מדוע לא נשתמש
בפר ושעיר לפע אחרת ,א עדיי לא
מסבירה מדוע ימותו כדי חטאות המתות ב.
מסברא הדבר הקרוב ביותר לדמות האי
מילתא הוא חטאת שנתכפרו בעליה משו
שכבר הוקרב הקרב של יוה"כ שעבר ולעני
שנה הבאה כבר ציוותה תורה להביא
מתרומה חדשה.
רש"י בשבועות י"א ע"ב ד"ה 'כול ימותו'
כתב" :דלא דמו לשעירי הרגלי דתנ בהו
במתניתי לא קרבי ברגל זה יקרבו ברגל
אחר ,אבל אלו אינ ראויי עד יוה"כ לשנה
הבאה וכבר עברה לה שנה והוו להו מתרומה
ישנה והלכ ימותו כדי חטאת שכפרו
בעליה ."...ואפשר לדקדק מלשונו  'והוו
להו מתרומה ישנה'  שהוי ככיפרו בעליה,
משו שא"א יהיה להקריבו לשנה הבאה
מדינו של רבי טבי ,וע"ז הקשתה הגמ' שהרי
יהיה אפשר להקריבו בכ"ז שהוא למצוה
ולא לעיכובא.
או שנאמר ברש"י דכיו שיש מצוה להביא
מתרומה חדשה ממילא יצא שלא יוקרבו
ואז בלאו הכי יהיו חטאת שעברה שנתה,

א .ע' זבחי ו:
ב .ולומר  שעיקר השאלה היא מדוע לא יתכפרו בשנה הבאה בה ,וזה אכ תור ,ולגבי זה
שימותו היא קושית הגמ' לקמ 'הא דר' טבי א"ר יאשיה גופא מצוה היא' ולכ אי סיבה
שימותו  .הא לא משמע מהגמ' ,שהרי עיקר קושייתה היא שדינו של ר' טבי הוא למצווה
בעלמא ,ואי מעיקרא התירו 'כדר' טבי' לא ענה לשאלה מדוע ימותו ,לא כ"כ קשה.
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וע"ז שאלה הגמ' שאכ אפשר שיוקרבו.
ולכ רש"י כתב' :ככפרו בעליה' בכ
הדמיו ,שהרי כל מה דאמרינ שכיפרו
בעליה הוא מטע שלא יוקרבו עוד .א
לסברא זו לא ברור מדוע ליחס זאת ל'כיפרו
בעליה' יותר מעברה שנתה.
לשתי הסברות ישנו חידוש ,שמתה עכשיו
משו שבעתיד לא תוקרב וממילא תבוא
לידי מיתה .וצ"ב מה ההכרח לזה .ואפשר
להסביר שמכיו שלשנה הבאה יופרשו
מתרומה חדשה ממילא כל הפרשה להאי
שתא שכבר כיפרו באחרת הוי למעשה מצב
דיני של כיפרו בעליה.
מכל זה לא קשה למה שביארנו למעלה
]מהתו"י והריטב"א[ דלא שיי חטאת
שכפרו בעליה בפר ושעיר ,א מצד שהחיוב
להקריב שנה הבאה קיי ג בזמ הכפרה,
א מצד שקרב אע"פ שאי כפרה ,דהשתא
בתירו אכ איננו קרב כלל משו דינו של
ר' טבי ,יוצא מכ דהחיוב להביא שנה
הבאה הוא אכ חיוב חדש ואחר לגמרי
מהחיוב של שנה שעברה ועל כ יוה"כ של
שנה שעברה כבר נתכפר באחר .וכמו"כ,
לסברא השניה ,שמטע שצרי להביא
מתרומה חדשה ממילא הוי חטאת שעברה
שנתה שהרי לא תקרב לשנה אחרת ,א"כ
אי הוכחה שקרבנות אלו לא באי על
החטא שהרי א"א להביא לשנה הבאה ועל
הקודמת כבר נתכפרו,א"כ אי ראיה שקרבה
אע"פ שלא מכפרת.
אול ג לפי כל הנ"ל לא די לומר שאי
מה לעשות בפר ושעיר כדי שימותו ,אלא
צריכי להכנס לגדר של 'כפרו בעליה' או
'שעברה שנתה' .על התירו בהמש 'גזירה
משו חטאת שעברה שנתה' ,שאלה הגמ'
'תינח שעיר פר מאי איכא למימר' ,ביאר
התוס' בד"ה משו )סה ע"ב( בתירו
הראשו ,שהלמ"מ התיחסה לחטאת כשבה

או שעירה ושעיר שה בני שנה ולא לפרי
בני שלשה ,והקשה רעק"א והא לא חזי
למידי והוי ככיפרו בעליה וימותו ,ונשאר
בצע"ג .ולדברינו לא הוה ליה לאקשויי,
דימותו הוה דוקא כשכיפרו בעליה או עברה
שנתה ומוכח שהבי שלא כדברינו .והדבר
צרי תלמוד.
ברבינו אליקי ד"ה 'מצוה היא' כתב:
"דמצוה להביא מתרומה חדשה אבל לעכב
לא קאי קרא ,ומשו מצוה מאבדי קדשי
וימות ,בתימה" .נראה מדבריו שהגמ' בה"א
הבינה שמשו המצוה ימות ,ואכ כ היה
הדי א הוא לעיכובא ,ואכתי לא מוב
אמאי ימות דאי לא יקרב ניחא אבל אי
סיבה שימות ולא ירעה? וא נרצה לומר
כדפי' רש"י בשבועות ,שהוי ככיפרו בעליה,
הרי העיקר חסר בלשו הגמ' שאיננו מטע
מצוה אלא משו כיפרו בעליה.
ואולי סבר דכל היכא דליכא למיעבד ע
הפר והשעיר מידי אי לחוש להפסד קדשי
וימותו.
אול אפשר להסביר בדר אחרת,
דלכתחילה בגמ' אכתי לא נחתי אמאי ימותו
דמעיקרא הקשתה הגמ' על עצ הסברא
שעולי לשנה הבאה מר"י דאמר ימותו,
ולכ קשה ג מר"א ור"ש שאומרי ירעו
וג לשיטת לא עולי לשנה הבאה ,והדחיה
של התי' 'שאני ק"צ' דהוא למצוה בעלמא,
היא רק מצד שאי הבדל בי ק"צ ליחיד
ובכ"ז יכול ליקרב לשנה הבאה ואז ג
העירה הגמ' דבר חדש שלא מוסבר ג"כ
בדי ר' טבי מדוע ימותו והרי מעיקרא
יכולי להקריב דבר שלא התיחסנו אליו
קוד לכ ,אבל אפשר שג א היה
לעיכובא צרי לבוא מתרומה חדשה לא
היה לה למות אע"פ דלא חזי למידי.
לפי המבואר ע"כ יוצא שנדחה רבא בטעמו
כדר' טבי ה לגבי שעיר וה לגבי פר משו

בעניי אי חובות שנה זו עולי לשנה אחרת

שלגבי שעיר קשיא שהרי זה למצוה ולא
לעיכובא ולגבי פר הרי כלל אינו ק"צ .אול
הר"ח כתב" :ואמרינ התינח שעיר...הפר
שאינו לא משל צבור ...ודחינ גזירה פר
אטו שעיר .כלומר מי שיראה כי משהי הפר
להקריבו לשנה הבאה ישהה הוא ג השעיר
ואמרינ ואי משהי ליה לשעיר מה בכ הא
דר' טבי משו מצוה היא? ואמרינ א
הביא מ היש יצא אלא שחיסר מצוה;."...
ומוכח מדבריו :א( ששעיר מת משו דינו
של ר' טבי א"ר יאשיה .ב( שפר אטו שעיר
אינו טע מספיק משו שג א יוקרב
השעיר לשנה הבאה אינו מעכב כלומר שאכ
אפשר להקריבו ויוצאי בו יד"ח וודאי שאי
לגזור על פר אטו שעיר .וא כ לעני זה
ששעיר מת משו ר' טבי אי לדבר פירכא,
והקושי הוא רק מדוע הפר מת ,ובמסקנת
הסוגיא בעמ' הבא מתר רבא שהוא מטע
תקלה .לשיטתו של ר"ח מסתבר לומר שכל
מה שהביאה הגמ' נסיונות אחרי להסבר
מות הפר והשעיר אינו אלא אגב הפסקה
בדברי רבא ,משו שהוא עצמו לא חזר בו
שזהו טע השעיר ,ומה שנוס בתקלה הוא
רק הסבר מדוע ימות הפר .ולפי"ז מאי
דנקטה הגמ' 'אלא' ,הוא רק שלילה
להסברי האחרי דלא סלקי] .והא דתירצו
ר"ז ורבנ קמיה דאביי ג לשעיר אינו אלא
משו שהפסיקה הגמ' בדברי רבא והביאה
תירוצי אחרי דלא סלקי ודלא כשיטת
רבא וחזרה לדבריו ולק"מ על הר"ח[.
עוד עולה מדברי הר"ח שאי דברי ר' טבי
מספיקי לגזירה פר אטו שעיר משו שג
א מקריבי את השעיר אי תקלה בהכי,
אבל לא קשה מדוע ימות השעיר אע"פ
שאינו מעכב ,ומשמע שמלכתחילה ידענו
שאינו מעכב ,ואעפ"כ תלינו בדינו של ר'
טבי .א עדיי לא מוסבר מדוע ימות
השעיר? על כרחנו למדנו מדברי ר"ח,
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שאע"פ שהוא רק למצוה בעלמא להביא
מתרומה חדשה ,לדינא זה מספיק כדי
שימות השעיר ,ומוכרחי להבי שאי
איסור איבוד קדשי בהכי כשמצוה להביא
אחר.
ואולי אפשר לומר שבקרב יחיד חל על
החטאת ש החטא ובעליו ולכ כיפרו
בעלי שהוא דבר מוחלט ,א בחטאת
הציבור שקבוע לה זמ לא תלויה הבאתו
דווקא בכפרה אלא א ישנה מצוה להביאו
או לאו ,ובכה"ג שמצוה מ התורה להביא
מתרומה חדשה אזלא המצוה להביאו ,והוי
כנתכפרו בעליה ,אלא שא בכ"ז יביאו
ויקריב יעלה לרצו .ויוצא לפי"ז שהוא תלוי
במעשה אשר יעשו ,כלומר ,באופ פשוט
מביאי אחר ולכ הוי ככיפרו בעליה ואי
כא איבוד קדשי ,ולדעת ר"י ג בק"צ
למיתה אזלא מכיו שלא חלה על השעיר
מצוה להביאו לשנה הבאה  אלא שא
יעברו ויביאו בכ"ז יתכפרו בו  חל עליו
די מיתה מעכשיו ,ואע"פ שאפשר להתכפר
בו ,א ימות עכשיו איגלאי מילתא דלא
מתכפרי בו לשנה הבאה ,ולגבי השנה הרי
כבר נתכפרו והוי כדי נתכפרו בעליה.
לדר זו היה אפשר להוסי ולומר שאע"פ
שגזירת פר אטו שעיר לא עומדת בפ"ע,
אבל א לא היינו רוצי להשוות פר לשעיר
לא הוה נחתינ לחשש תקלה שהוא גור
שג בפר תהיה סיבה שלא להשאירו ,והוה
סגי שהפר ירעה עד שיסתאב ,אלא שרצינו
להשוות דיניה ,ואי לאו שעיר שמת לא
היינו חוששי לתקלה בכה"ג שחל על הפר
ש חטאת ויכול ומצוה להקריבו לשנה
הבאה .אול קשה לומר דברי אלו ,משו
שהגמרא תולה חשש תקלה בדעת התנא
שלא יקריב את הפסח שלא קרב בשנה זאת
לשנה הבאה וכ בהמתנת מעות לפסח לשנה
הבאה ,וש אי סיבה אחרת אלא חשש
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תקלה בלבד וכא ישנה הרי סיבה נוספת
קודמת של השווית הפר לשעיר ג .א עדיי
ברור שאי לאו שמת שעיר לא היינו ממיתי
הפר שהרי סגי שירעה עד שיסתאב ולא
צרי דוקא שימות ,וא"כ טע 'כיפרו
בעלי' בשעיר גור ג למיתת הפר.
והשתא דקאימנא בהכי נהדר לדברי רש"י
בשבועות הנ"ל ,שהקשו עליו בעלי התוס'
בשבועות י"א ע"א בד"ה 'פר ושעיר'
שטעמא דתרומה ישנה לא קאי למסקנה.
ואפשר דסבר רש"י דטעמא דכיפרו בעלי
שיי א למסקנה לגבי שעיר ,והאי דחיישינ
לתקלה סגי דירעו ,ודווקא בגלל ששעיר
א"א להקריבו מטע תרומה ישנה ,אע"פ
שהוא רק למצוה ,הוי כנתכפרו בעלי
ולמיתה אזלא ,וכדי שלא לחלק בי פר
לשעיר ג פר למיתה אזלא והוי טע נכו
מה שכתב רש"י ש.
א קשה לדברינו רש"י בסוגיי סה :בד"ה
'מצוה היא' שפירש "ולא עיכוב" .ולפי"ז
כשתירצה הגמ' כדר' טבי סברנו דהוי
לעיכובא ,ונדחה בגמ' ,ומשתמע מכ דלא
קאי בהאי אוקימתא ,שהרי אינו לעיכוב,
ודוקא א מעכב למיתה אזלא .וג א קשה
להכריע בהכי נגד דברי המפורשי
בשבועות ,אפשר דשני דרכי ה ברש"י.
]וג איברא בר"ח את המילי "ואמרינ אי
משהי ליה לשעיר מה בכ "...אפשר לדחוק
בכוונתו שהיא דחיה גמורה ג להסבר
"שאני ק"צ לגבי שעיר" .וכ את "שאני
קרבנות ציבור" לא תלה דוקא ברבא וכתב
בסתמא" :ושנינ שאני ק"צ "...וא"כ היא
שיטת הגמ' ולא הסברו המקורי של רב
אאלא רק תי' הגמ' אליביה ובתי' רבא לקמ
לא חילק בי פר ושעיר לעני תקלה וכתב:
"ומשני רבא לא תני ר"י  ÔÏÂÎימותו אלא
ג.

משו דחייש לתקלה"וא"כ בשעיר טעמו
כמו בפר משו חשש תקלה ולא דינו של
ר' טבי .א אי הדברי מכריעי וצ"ע[.
‚

עד כא לא דברנו אלא לדעת ר' יהודה אול
לא ביארנו דעת רבנ דר"י בברייתא אמאי
שקלי לא עולי לשנה אחרת .את דעת ר"י
תלתה הגמ' בכ שחובות שנה זו עולי
לאחרת ,א לא אמרה במפורש לדעת רבנ
שהוא מטע שחובות שנה זו לא עולי
לאחרת .א המאירי כתב כ בהדיא בד"ה
'בני העיר'" :ואי עולי לה לשנה הבאה
כלל הואיל ולשנה זו הופרשו שאי חובת
שנה זו קריבה לשנה הבאה ."...אול עדיי
לא מוסבר מדוע לא יעלו חובות שנה זו
לשנה הבאה א הקרב מצד עצמו היה ראוי
לכ ,ורק משו שהוקדש לשנה הקודמת
נפסל .וצרי לבחו באילו מקרי תלתה
הגמ' את הדי במחלוקת זו .בברייתא מפורש
שנחלקו בשקלי .ולגבי פר ושעיר של יוה"כ
לדעת רבנ משמע בגמ' שהוא כבשקלי,
ולכ חיפשה לדעת ר"י תירו לסתירה בי
שקלי ליוה"כ .שעירי ע"ז ,אע"פ שהובאו
בברייתא )המופיעה ג בתוספתא יומא פ"ג
ה"ו( שהקשתה ממנה הגמ' לר"י ,התעלמה
מה הגמ' ,א"כ אפשר לומר שמה שנתר
בשעיר פנימי של יוה"כ יהיה נכו ג לשעירי
ע"ז .קרב פסח אי שרי להשהותו ולהקריבו
לשנה הבאה תלתה הגמ' אי חיישינ לתקלה
א לא מפורש מה דעת רבנ בהכי .ולא
הוזכר כלל בגמ' דינ של תמידי ומוספי
שאבדו ונמצאו בשנה הבאה.
לעניי שקלי:
כתבו התוס' רא"ש בד' ס"ה ע"ב ד"ה
'קרבנות צבור'" :וא"ת שקלי של שנה זו
נמי היא יקנו מה לשנה הבאה קרבנו.

ואי לומר שש ישנו חשש יותר גדול לתקלה דמאי אולמיה האי מהאי.
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ואומר ריב"א דשקלי אחרי ששוקלי לא
יתנו בלשכה בשנה זו אלא ע חדשי של
הבאה .ואפי' נתנו בלשכה של שנה זו לא
פשעו הבעלי בכ ופטורי לשנה אחרת".
בשאלתו השוה בי השקלי בלשכה לבי
קרבנות ,ותיר בשני אופני (1 :אכ את
השקלי הנוספי צרי לתת ע של שנה
הבאה (2 .זוהי פשיעת הגזברי א נתנו
בשל שנה זו ,א הבעלי יצאו יד"ח
בנתינת .מוכח מהתוס' רא"ש בקושייתו,
שאי שוני בי כס השקלי לבי הקרב
שהוקדש למה שהוא בקדושת הגו בשנה
שעברה לעני 'זאת עולת חדש בחדשו',
וצרי ג בשקלי שיהיו מזומני דוקא
לשנה החדשה ,ולכ בתי' ראשו כתב שאכ
נתנו ע של שנה הבאה .ובתי' שני שהיא
פשיעת הגזברי ,משמע שצרי רק שנתינת
הבעלי תהיה לצור שנה הבאה )אע"פ
שההפרשה היתה לצור שנה קודמת( ובכ
יצאו יד"ח ,ולא בעינ שישמשו בפועל
לצור שנה חדשה .אול יותר משמע
בלשונו לבאר באופ אחר; שאכ לא בעינ
כלל שיתנו ע שנה חדשה כדי שתתקיי
מצות שקלי ,אלא כל היכא שנתינת בעלי
היתה לצור שנה הבאה שפיר דמי ובעצ
זהו הסבר אחד .א לפי"ז מדוע לרבנ דר"י
לא תועיל ההפרשה של שנה זו לשנה הבאה,
א הנתינה תהיה לשנה הבאה .ונ"ל בדעת
שג ההפרשה צריכה להיות לצור שנה
הבאה ,ואפשר שזה איננו מגדר מצות
שקלי ,שאפשר שלצרכה מספיקה הנתינה
לש שנה הבאה ,אלא מכח די אחר שנכו
בעוד מקומות שחובות שנה זו אינ עולי
לאחרת וכבר נפסלו בהכי לשנה הבאה ,ולכ
כשהופרש לצור שנה זו לא תועיל הנתינה
לחברתה ,א א בפועל יוש ע תרומת
הלישכה החדשה לשנה הבאה .ולפי"ז א
הפריש מלכתחילה לצור כמה שני הבאות
שפיר עבד .א מלשו הרמב" בהל' שקלי
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פ"א ה"א˘È‡ ÏÎ Ô˙ÈÏ ‰¯Â˙‰ ÔÓ Ú"Ó" :
"...‰˘Â ‰˘ ÏÎ· Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ Ï‡¯˘ÈÓ
דקדק הקוב שאי רשאי לית לכמה שני,
ולפי"ז זהו גדר במצות שקלי שצרי
הפרשה בכל שנה ,ולדר זאת קשה כיצד
למד רבא שהוא מצד חובות שנה זו שאינ
עולי לחברתה? והרמב" עצמו ש בפ"ג
ה"ח כתב "¯Á‡ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈÏ˜˘‰ Â‡ˆÓ
˘˘·ÔÈ‡Â Ì‰ ÌÈÏ˜˘ ÂÏ‡Â ÂÏ‡ ÁÈÏ˘‰ Ú
 "...˙¯Á‡ ‰˘Ï Ô‰Ï ÔÈÏÂÚומדבריו נראה
שזה רק מצד שאי עולי לה לשנה אחרת,
וזהו לכאו' טעמו הכללי של רבא ולא מצד
גדר מצות שקלי שצריכה הפרשה לצור
שנה חדשה ודלא כהסבר הקוב .אול יתכ
עוד הסבר ברמב" שיבואר לקמ .כמו כ
ברור שלא חל על המעות ש של שנה
פלונית דא"כ הוי חובות של שנה שעברה
כפר ושעיר דלא מהני ג בדיעבד לשנה
הבאה א במעות בדיעבד יכול לקחת ק"צ
ג מישנות ,ולעומת זאת בפר ושעיר למיתה
אזלי.
פר ושעיר:
בפר ושעיר ודאי שהמצוה היא ההקרבה,
א א חל ש על הקרב ואבד והקריבו
בינתי אחר במקומו ישנ ג' אפשריות
שעולות מתו הגמ' אמאי לא יוקרב לשנה
הבאה אי לא עברה שנתו :א( חובות שנה
זו אינ עולות לשנה אחרת .ב( עולת חדש
בחדשו – צרי להביא מתרומה חדשה .ג(
חשש תקלה שיוקרב לצור אחר .טע א'
מסביר למה לא יוקרב וג למה ימות או
ירעה בפשטות .טעמי ב' וג' כבר דנו לעיל
א עומדי כ"א לעצמו לשיטות השונות,
וכ ה מסבירי ג"כ מדוע לא יקרבו וכ
מדוע ימותו או ירעו א ע קשיי.
תמידי ומוספי שאבדו:
בגמ' בשבועות ד' י"א ע"ב וי"ב ע"א מוסבר
בדעת ר' יוחנ אליבא דר"ש דתמידי
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שאבדו ונמצאו אחר ר"ח ניס עולי לקי
המזבח ,א חטאות לא עולי שמא יבוא
להקריבה לעולה קוד שנתכפרו באחר .וש
ברש"י ד"ה 'מודה ר"ש' כתבÂ˜˘" :
ÔÂ‚Î Â¯˙Â˙ÈÂ ÂÊ ‰˘ Ï˘ ‰Î˘Ï‰ ˙ÓÂ¯˙Ó
˘ÔÒÈ· ‡ˆÓÂ „·‡˘ ¯„‡ Á"¯ Ï˘ ¯ÈÚ
˘‡"...¯Â·Èˆ ˙·ÂÁÏ „ÂÚ ·¯˜ÈÏ ÈÂ‡¯ ÂÈ
מכ שרש"י תלה באדר וניס משמע שהוא
מדינו של ר' טבי ,א מלשונו "ÈÂ‡¯ ÂÈ‡Â
 ,"¯Â·Èˆ ˙·ÂÁÏ „ÂÚ ·¯˜ÈÏמשמע שלא יעלה
וג לא יצאו בו יד"ח א הקריבוהו ,שהרי
כתב "ואינו ראוי" .וקשה מאוד מסוגיי
שבמפורש נקטה שתרומה חדשה אינה
לעיכובא?!
ובדר הפלגה היה אפשר לומר ,שלרבנ
דר"י 'עולת חדש בחדשו' היא לעיכובא!
אול דבר זה מוקשה ביותר לאומרו שהרי
בר"ה ז' ע"א הוזכר דינו של ר"י אמר שמואל
שאינה לעיכובא באי חולק ,וא שהלכה
כרבנ דר"י .ובסוגיי מוכח שהבינה שאינה
סברת רבנ דר"י שהוא הטע דלמיתה אזלו,
שהרי הוה ניחא לרבנ בפר ושעיר בסברת
רבא ,ודינו של ר' טבי בא לחלק לר"י בדי
השקלי לעומת פר ושעיר ,שה כדינו של
ר' טבי בעוד ששקלי לא.
יתכ לומר הסבר אחר ברש"י שאע"פ
שעולת חדש בחדשו אינו לעיכובא ,א מ"מ
כיו שאמרה התורה שיביא מתרומה חדשה,
בכהאי גוונא לא חיישינ להפסד קדשי,
וזהו טע מספיק שימות ,א א בכ"ז יוקרב
בר"ח לשנה הבאה יעלה לרצו' ,ואינו ראוי'
ברש"י כוונתו לכתחילה דוקא.
ברמב" בשקלי פ"ד הי"א כתבÚÈ‚È˘Ó" :
¯"‡Ï‡ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â·¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ÔÒÈ Á
‰˘„Á‰ ‰‡· ‡Ï Ì‡Â ,‰˘„Á ‰ÓÂ¯˙Ó
Á"¯ ÚÈ‚‰ Ì‡ ÍÎÈÙÏ .‰˘È‰ ÔÓ ÔÈÁ˜ÂÏ
‰ÓÂ¯˙Ó ÌÈ„ÈÓ˙Ï ˙ÂÓ‰· Ô‰ÓÚ ˘ÈÂ ÔÒÈ
Ô‰˘ Ù"Ú‡ ÔÈÏÂÁÏ ÔÈ‡ˆÂÈÂ Ô˙Â‡ ÔÈ„ÂÙ ‰˘È

˙‰˘È ‰ÓÂ¯˙Ï Ô‰ÈÓ„ ÂÏÙÈÂ ,ÔÈÓÈÓ
˘‡Â‰ „"È· È‡˙˘ ,Á·ÊÓ‰ ˙‡ ‰· ÔÈˆÈ˜Ó
‡Ï Ì‡˘ ÔÈ„ÈÓ˙Ï ÔÈÁ˜ÂÏ˘ ˙ÂÓ‰·‰ ÏÎ ÏÚ
 ."ÔÈÏÂÁÏ Â‡ˆÈ Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰Èוצרי תלמוד
ברמב" אי ה'לפיכ וכו'' עולה ג על 'א
לא באה החדשה' ,ולפי"ז ג א אי תרומה
חדשה אעפ"כ לא יקרבו גו המוקדשי
משנה הקודמת .ומסוגיי ביומא שהקשתה
הגמ' על ההסבר שימותו משו דינו של ר'
טבי ,שהוא רק לכתחילה ולא פוסל
מהקרבה ,יותר נראה לומר שה'לפיכ' עולה
דוקא א נותר וישנה תרומה חדשה ,ולכ
אי יכולי לעלות בעצמ לצור תמיד.
וקצת מוכח זה ממה שאמר' :ויפלו דמיה
לתרומה ישנה שמקיצי בה את המזבח',
וא לא הגיעה החדשה מאי נפק"מ בכ,
ואינו חדוש שהרי לא הגיעה התרומה
החדשה ואפשר שיקרבו המוקדשי
הישני .אמנ לא התיחס הרמב" במפורש
אלא לתמידי ולא לשעירי המוספי של ר"ח
וצ"ע .א לצד שאפשר להסביר ברמב"
שלעול גו הקרב שהוקדש שנה קודמת
לא יוכל ליקרב לשמו לשנה הבאה בעוד
שבמעות דאשתקד אפשר לקנות קרבנות
דהשתא ,ואולי זו מחלוקת סוגיות בי יומא
לשבועות,דביומא אמרינ דאי חילוק בי
המעות לגו הקרב המוקדש ובדיעבד ג
הקרב יכול לבוא לשנה אחרת א בשבועות
סברי שדינו של ר' טבי לא מעכב דוקא
לעני השקלי א לגו הקרב מעכב כ
יהיה אפשר להסביר ג"כ את רש"י הנ"ל
בשבועות .דהדי הכי דווקא בקדושת הגו
 בפר ושעיר של יוה"כ ,א לא בשקלי
ותרי גווני איכא בר' טבי א"ר יאשיה .אמנ
לקמ יוסבר באופ אחר.
קרב פסח:
הובא בסוגי רק לעני אי חיישינ לתקלה.
וצ"ב מדוע לא תלתה הגמ' את מחלוקת
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הברייתות בשאלה א עולי לחובת שנה
אחרת או לא ,והוה קי לה שהוא מצד
תקלה דוקא שלא יקרב לשנה אחרת?! אמנ
ישנה כא קצת ראיה שטע חשש תקלה
הוא דוקא אליבא דר"י ,ומעול לא סברה
הגמ' שהדיו בסברת ר"י יסביר לנו ג את
רבנ דר"י ,וממילא מכיו שכל טע חשש
תקלה הוא דוקא לר"י דסבר דעולי לשנה
אחרת לא היה אפשר לתלות את זה שלא
ימתינו ע הק"פ לשנה הבאה בכ .א יש
לדחות שאע"פ שהדיו הוא בר"י ,אכתי
הו"ל לגמ' לאסוקי בטע מחלוקת
הברייתות בק"פ את הטע של חובות שנה
זו אינ עולי לחברתה משו שזו אוקימתא
אפשרית.
במקד"ד בקונטרס מעניני קדשי סי' ה'
סק"א ביאר ,שכיוו שאד שהקדיש פסח
יכול למנות אחרי על פסחו אח"כ וה
יצאו יד"ח ויתכפרו ,אע"פ שההפרשה
מלכתחילה לא היתה עבור ,למדנו שק"פ
שונה משאר קרבנות חובה דבעינ הפרשה
לחובת מעיקרא .ואי הכי כיו דחזינ דל"צ
הפרשה מעיקרא ,אינו בכלל חובות שנה זו
שאינ עולי לחברתה ,שהרי ההפרשה אינה
קובעת בו לגמרי .ולפי"ז ג לרבנ דר"י
אלמלא חשש תקלה אפשר היה להקריב
המוקדש לפסח ג לשנה הבאה.
ואולי היה אפשר להוסי עוד טע ,שבפסח
ההפרשה אינה כבשאר קרבנות חובה ,שהרי
שלא בזמנו יכול להעשות שלמי .אול
אפשר לדחות ,שהאי שנעשה שלמי נעקר
לגמרי משמו הראשו של פסח ולא שיי
להפרשה הראשונה.
אול בעיקר דבריו של המקד"ד יש להעיר,
שאע"פ שיכול בפסח למנות אחרי אחר
הפרשה ,מ"מ בעינ בשעת הפרשה מי
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שמפריש לחובתו ,ורק מדיני הפסח שנאכל
בחבורה יכול להוסי אחרי והוא דבר שכל
ישראל שוי בו ,ולכ לא איכפת לנו אפי'
יתחלפו המנויי ,אבל מ"מ ההפרשה היתה
בדיוק לאותה חובה ,מה שאי כ א משמר
לשנה אחרת ,שזהו חוב חדש ]וממילא ג
מתחייבי אחרי[ ולא היו כול שוי
בהפרשתו.
בבית מאיר נמצאת דר אחרת בביאור העני,
מדוע לא תלו את מחלוקת הברייתות בק"פ
בשאלה אי חובות שנה זו וכו' .וביאר שהרי
המש הברייתא הוא " ,"˙ÂÚÓ· ÔÎÂכמו
שמפורש בגמ' ,ובמעות אי אפשר לתלות
בשאלה אי חובות שנה זו עולי לחבירתה,
שהרי לכו"ע בדיעבד ודאי שאפשר ליטול
ממעות שנה שעברה לצור שנה זו ,ורק
בקרב שהקדישוהו בפועל ושמו עליו נחלקו
רבנ ור"י ,או על עצ מצות הפרשת
השקלי אי מהני א לאו ,א לא על
המעות .ד מ"מ עולה מדבריו שלמ"ד 'אי
עולי לשנה אחרת' א"א להעביר את הפסח
לשנה אחרת דלא כמקד"ד.
עד השתא דחינ למימר ,דסברת רבנ דר"י
היא מטע חשש תקלה דהרי אי שו חשש
תקלה במעות שקלי .וכ דחינ ,דהוא
מטע עולת חדש דהרי אינו לעיכובא,
ומחלוקת ר"י ורבנ היא אפי' בדיעבד אי
מהני או לאו .אול אולי אפשר לומר ,שמה
שהקשתה הגמ' על תירו רבא שפר ושעיר
של יוה"כ ה קרבנות ציבור ולכ למיתה
אזלא ולא מהני לשנה אחרת ,מכ שאי
די 'עולת חדש' לעיכובא ,הוא דוקא לר"י
שההפרשה לא מהני לאקבועי למצותו,
וחובות שנה זו עולי לשנה אחרת ,ולכ ג
בק"צ לא תועיל הפרשת לאקבועי דוקא
למה שה ]כלומר דוקא לשנה זו אבל ודאי

ד .א מכל מקו הסתפק בדבריו ולא ביאר מדוע.
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שמהני לאקבועי לחטאת[ ,ובדיעבד אינו
מעכב וקשיא .א באמת ישנ שני דיני
בעולת חדש :א( ק"צ חייבי להיות כאלו
שהופרשו מחדש לשנה זו .ב( מכיו
שצריכי ק"צ חדשי ממילא צרי תרומה
חדשה ,וכ הוא לכתחילה וזהו די שקלי,
א א הביאו מתרומה ישנה מהני ,כיו
שהקדשת הקרב עצמו היא חדשה משנה
זו .ולכ לדעת רבנ דר"י א חל ש על
הקרב בשנה זו ,אינו יכול לבוא בק"צ אפי'
לצור אותו קרב תמיד לשנה הבאה,
דהפרשתו מהני לאקבועי לשנה זו דוקא,
כמו בשקלי .ולפי"ז יוסבר הרמב" הנ"ל
בשקלי פ"ד הי"א ,ורש"י בשבועות י"ב
ע"א ד"ה 'מודה ר"ש' ,דלרבנ מה שהופרש
בפועל לשנה זו אינו עולה לשנה הבאה.
וא ברש"י ביומא נבאר כ ואינה מחלוקת
סוגיות ,וכ נראה תור סב' הבית מאיר
הנ"ל .ולפי"ז א הקדיש בשנה קודמת
לצור שנה הבאה שפיר דמי .אמנ הוא
דוחק ,שלא פורש בשו עני שקרב צבור
שהוקדש לשנה אחת לא יוכל לעלות
לחבירתה בהדיא.
בספר 'חידושי וביאורי' על יומא ס"ה
ע"א ד"ה 'אמר רבא' כתב לבאר סברת רבנ
דר"י ,דחובות שנה זו אי עולי לאחרת,
דהוא דומה להפרשת חטאת על חלב של
אתמול שא"א לשנותו שיכפר על חלב של

היו ,וכני הדברי כל היכא דהחיוב הוא
מיוחד וחד פעמי בשנה דאז הוי דוקא
הפרשה לצור זמ זה ,וכ הוא בשקלי,
ובפר ושעיר פנימיי של יוה"כ ,א בשעירי
רגלי הרי חיוב כמה פעמי בשנה ואינו
מיוחד לזמ זה דוקא .ולדבריו ה"ה בקרב
פסח ,דאע"פ שישנו פסח שני אי אד
שיוכל להביא תרתי ,וביסוד ה חיוב אחד
דוקא .שעירי ע"ז ה סוג אחר שאי חיוב
דוקא תלוי בזמ מסוי א מ"מ ה באי
על חטא מסוי בדוקא וצ"ע .
אמנ אפשר לבאר באופ קצת שונה;
שדוקא בחיובי שעיקר יסוד הוא מצד
הזמ כמו שקלי ושעירי יוה"כ וכו' ,ולאו
דוקא החטא ]ובמיוחד לסברת ריב"א בתו"י
ולתו' רא"ש הנ"ל ,שאע"פ שלא יכפר על
טומאת מקדש וקדשיו של שנה זו בכ"ז
יקרב[ א"כ עיקר הגדרת הקרב היא הזמ
האחד בשנה להפרשתו ,והמעשה שלה
מיוחד משאר חיובי אפילו דומי שהרי
נעשי בפני וכדו' ,מה שאי כ שעירי
רגלי ור"ח אינ חיובי מיוחדי ,שהרי
ג כשהופרשו יש עוד אחרי בדומה לה,
והפרשת לכ לא הפקיעת מחיובי
דומי אחרי בשנה ,וה"ה בקרב פסח
שהוא מיוחד ,אול שעירי ע"ז אפשר ואינ
בכלל זה משו שחיוב נובע מהחטא ולא
מהזמ וצ"ע .וד' יאיר עינינו.

אי הגורל קובע משנה לחברתה
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ביומא ס"ה" .אמר רבא קסבר רבי יהודה
חובות של שנה זו קריבות לשנה הבאה.
איתיביה אביי פר ושעיר של יו הכפורי
שאבדו והפריש אחרי תחתיה וכ שעירי
עבודה זרה שאבדו והפריש אחרי תחתיה
כול ימותו דברי רבי יהודה ]רש"י :כול
ימותו  ולא אמרינ יקרבו לשנה הבאה[,
רבי אליעזר ורבי שמעו אומרי ירעו עד
שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיה לנדבה שאי
חטאת צבור מתה .אמר ליה קרבנות צבור
קא אמרת ,שאני קרבנות צבור כדרבי טבי
אמר רבי יאשיה דאמר רבי טבי אמר רבי
יאשיה אמר קרא 'זאת עלת חדש בחדשו'
אמרה תורה חדש והבא לי קרב מתרומה
חדשה .הא תינח שעיר ,פר מאי איכא למימר
וכו' .אלא אמר רבי זירא לפי שאי הגורל
קובע משנה לחברתה ]רש"י :אי גורל 
של שנה זו קובע לש שנה אחרת[ .ונייתי
ונגריל  גזירה שמא יאמרו הגורל קובע
משנה לחברתה .הא תינח שעיר ,פר מאי
איכא למימר וכו' " .מבואר בסוגיא דקביעות
השעירי שעושה הגורל לשנה זו לא זו
בלבד שאינה מועילה לצור עבודת יוה"כ
של שנה אחרת ,אלא עצ קביעות הש
שחלה על השעירי בטלה ,ועל כ יכול
לחזור להגריל על אות שעירי בשנה
הבאה )אלולא הגזרה של שמא יאמרו

דהגורל קובע משנה לחברתה( ,אע"פ
שאפשר שבהגרלה החדשה יקבעו השעירי
בהיפ .וכ"כ התו"י ד"ה 'ונייתי ונגריל':
"פירוש ליו הכיפורי אחר יעשה גורל
חדש ,אבל מה שהגריל ביו הכיפורי של
אשתקד לא מהני מידי וכו' ,ואע"ג שאינו
מועיל כלו לעניי שכשיבא יוה"כ אחר
יגרילו ואולי יחול על של ש של עזאזל
וכו' שיהיה הגורל להיפ ממה שהיה
אשתקד".
וצ"ע לכאורה ,דהא אחרי שנקבעו השעירי
בהגרלה אי אפשר להחליפ )ככל קריאת
ש בקורבנות( ,וכדאמרינ לעיל מ" :והא
אמרת הגרלה מעכבא וכיו דקבעתיה שמאל
היכי מהדרינ ליה" ,וכ לעיל ס"ב :שעיר
של עזאזל ששחטו בחו פטור עליו ,ופרש"י
ש ד"ה 'ופטור על של עזאזל'" :דלא חזי
להקריב בפני" .ורבי יהודה ס"ל הגרלה
מעכבא כדפשיט לעיל מ"א .א וג א אי
קביעות הגורל של שנה זו עולה ‰„Â·ÚÏ
של שנה אחרת ,ואינו יכול לעשות לקורב
על פיה ,סו"ס קביעות כל אחד מהשעירי
במקומה עומדת ,וכפירוש בפה לשאר
הקורבנות ,דקדושה שבה להיכ אזלא.
ואי לנו לומר אלא דימותו או ירעו ,כדאמרו
בברייתא אבל לא מצי לחזור ולהגריל
עליה.
ועיי בתוספות ישני ד"ה 'פר ושעיר של

א .וכ משמעות הסוגיא כא ,דאי לאו דמעכבא לא מסתברא שהיו גוזרי פר אטו שעיר,
וכ"כ בס' נזר הקודש כא.
ועיי תוספות הרא"ש מ :ד"ה 'ואי אמרת' ,שכתב דאחרי שמגריל לכו"ע הגרלה קובעת
ולא יכול לשנות כמו קריאת הש שקובעת בכל הקורבנות .ולא נחלקו אלא בקרא ש
בלא הגרלה אי מעכב .וכ"כ בגבורות ארי מ :ד"ה הא לאו הכי.
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הרב שגיב אלטמ

יוה"כ' שכ' בש ריב"א דשעירי שאבדו
דאמרינ בה ימותו או ירעו ,היינו אחרי
הגרלה ,דהרי מבואר בשבועות ב :לרבי
שמעו דשעירי ר"ה ורגלי ושל ר"ח יקרבו
זה בזה כיוו שבאי כול לכפר על טומאת
מקדש וקודשיו ,ומודה ג בשעיר חיצו של
יוה"כ שהדי כ ,ורק שעיר פנימי אינו יכול
ליקרב בשל רגלי משו שאינו ראוי למזבח
החיצו )שבועות יג .(:ולפני הגרלה ראויי
לשעיר הנעשה בחו ]וכמבואר בגמ' סב[:
וא כ יכול לעשות שעירי רגלי וכו'
ולא ימותו .ובד"ה 'ונייתי ונגריל' כתבו
לתמוה בש ריב"א דכיוו שאי הגורל קובע
משנה לחברתה ולא מהני מידי לקביעות
השעירי ,כי היכי שיכול לחזור ולהגריל
עליה ,א כ יהיו ראויי שוב לשעיר חיצו
כמו לפני הגרלה ויוכל לעשות לחובות
אחרות ולמה ימותו .ותירצו דיש לדחות
דמכל מקו מהני מה שהגרילו עליה שאי
לשנות לשו שעיר ,ואע"ג שאינו מועיל
כלו לעניי שכשיבא יוה"כ אחר יגרילו
ואולי יחול להיפ ,ע"כ תו"ד .הרי דלא
בטלה קביעות לגמרי ,ואינו יכול לשנות
לשעיר חיצו .וא כ מאי שנא לעניי
שיחלי השעירי ע"י הגרלה לשנה הבאה,
באופ שיהיה שעיר פנימי של אשתקד שעיר
המשלח דהאי שתא ולהפ .והתו"י לא בארו
לכאורה בדבריה טע החילוק.
ובמקדש דוד סי' כ"ד ס"ק ג' כ' לבאר עניי
ביטול הגורל וז"ל" :ובעיקר מה דאמרינ
דאי הגורל קובע משנה לחברתה דמשמע

דקביעות של קריאת ש מהני א משנה
לחברתה ויש לעיי מ"ש זה מזה .ונראה
לפרש טע ,דהנה זה דבשאר קורבנות כגו
שעיר של ר"ח שנאבד דיכול להקריבו בר"ח
אחר ]כמבואר ריש שבועות[ אע"ג דהוי
חטא שלאחר הפרשה ]ר"ל דהחטא שבא
לכפר עליו נעשה אחר שהופרש השעיר
לחטאת ,ובגמ' זבחי ו .איבעיא דלא
איפשטא א מכפר הקורב על חטא שלאחר
הפרשה[ ,כתבו התוס' שבועות )י .ד"ה מהו(
דהוא משו דכיוו דנאבד בטל הפרשתו
ע"ש .והנה בשאר קורבנות שנקבעי ע"י
קריאת ש ,הקריאת ש שלה אפשר
לחלק .כגו שעיר של ר"ח שיש עליו קריאת
ש לחטאת של ציבור ב ויש ג"כ עליו
קביעות שיהיה לר"ח זה .ויכול לעשות הב'
קביעות בזה אחר זה לקרות עליו ש חטאת
הציבור ואח"כ לקובעו לאיזה ר"ח שירצה,
וב' קריאות ש ה .א כ כשנאבד ועבר
ר"ח ,כיוו שאינו ראוי עוד על ר"ח שהופרש
נעקרה הפרשתו ,אבל נעקרה ממנו רק
הקביעות לר"ח זה אבל ש חטאת הציבור
אינו עקר דעדיי ראוי הוא לזה ויכול לשנותו
לר"ח אחר .אבל בשעיר של יוה"כ דקביעותו
ע"י גורל והגורל קובעו שיהיה לש וג
קובעו ליוה"כ זה וכו' שזהו ג"כ בכלל
קביעות הגורל ,וא כ כשנאבד ועבר יוה"כ
ואינו ראוי עוד ליוה"כ זה וכו' נעקרה
קביעותו .וכא אי אפשר שתעקר רק
קביעותו ליוה"כ זה ותישאר הקביעות
שיהיה לש או לעזאזל ,כיוו דשניה קבע
הגורל וההגרלה אחת היא ואי אפשר

ב .ר"ל חטאת ציבור מסוימת ,כגו שעיר של רגלי או שעיר ראש חודש .ואי אפשר לומר
ש כללי לכל חטאות הציבור שבאי שעירי ,דהרי מבאר דבאבד השעיר בטלה ההפרשה
לזמ )שמבאר לקמ בסמו ( א נשארה הפרשה זו .וא זו הפרשה כללית לכל החטאות,
אמאי אינו יכול לעשות השעיר ג ברגל אלא רק בר"ח )לדעת רבנ בסוגיא בשבועות ש,
ועל שיטת נסובי דברי התוספות הנ"ל( .ועל כרח דיש הפרשתו לחטאת הרגל וחטאת
ר"ח וכו' וזו הקריאת ש הראשונה דמיירי בה המקד"ד.

אי הגורל קובע משנה לחברתה

שתחלק ,וכיו שבטלה קביעות ההגרלה
בטלה לגמרי".
מבואר בד' המקד"ד דהא דאי הגורל קובע
לשנה אחרת ,אינו גדר בדי ההגרלה
שמגביל את חלותה לשנה זו ,אלא ביטול
ממילא של חלק מקביעות ההגרלה מצד מה
שעל כורחנו קביעות לשנה זו בטלה ,וכגדר
ביטול הפרשה המבואר בתוס' שבועות
הנ"ל .ומתו כ בטלה קביעות ההגרלה
כולה והוו הני שעירי כאילו לא הוקבעו
מעול ,ושפיר יכול לחזור ולהגריל עליה
לשנה הבאה .אבל א היה שיי לחלק בי
הקביעות לש הקורב לבי הקביעות לזמ,
באופ שרק קביעות השעירי ליוה"כ זה
תתבטל ,אה"נ דהייתה מועילה קביעות
ההגרלה של שנה זו ג לשנה אחרת ג.
אומנ יש לעיי ביסוד זה המונח בדברי
המקדש דוד ,דיש הפרשה לזמ והיא
הפרשה בפנ"ע מלבד ההפרשה לש
הקורב .דהנה לכאורה מוכח כדברי המקדש
דוד מדברי התוספות שבועות הנ"ל ,שדברי
התוספות נסובי על מה שאמרו במשנה
ריש שבועות "אמרו לו לר"ש ]דסובר שאי
כפרת שעירי ציבור שווה[ מהו שיקרבו זה
בזה ]והיינו שעיר ר"ח שאבד ונמצא אח"כ,
מהו להקריבו בתור שעיר רגלי וכיוצ"ב[
אמר לה יקרבו .אמרו לו הואיל ואי כפרת
שווה היא קרבי זה בזה וכו' .והקשו התוס'
דמשמע דלעניי שיקרב שעיר ר"ח זה בר"ח
אחר ,או של רגל זה ברגל אחר שכפרת
שווה ,זה ניחא לכולהו ]דהיינו שא רבי
שמעו דלית ליה לב ב"ד מתנה מ"מ פשוט
לנו שיקרבו באופ זה כיוו שכפרת שווה,
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ולא הקשו אלא מהו שיקרב של ר"ח ברגל
וכו'[ ,ואמאי ,הא בזבחי ו .איבעי ל אי
מכפרת עולה על עשה שארע אחר הפרשה.
וא כ נוכיח מכא שמכפר ,שא לא כ
היא נקריב ברגל זה קורב שהופרש ברגל
קוד ,הרי אינו מכפר על טומאת מקדש
וקודשיו שארעה בי הרגלי .ועל זה תירצו
התוס' דבטלה הפרשתו וכו' ]וכ הוא בתוס'
זבחי ש ד"ה או דלמא[ ,ועל כרח בטלה
הפרשתו שכתב התוס' ,לא מיירי בעצ
הפרשתו לשעיר ר"ח או לשעיר רגלי ,דא"כ
פשוט שיכול ג להקריבו למה שירצה שהרי
בטלה הפרשתו ,ואמאי לא הוה ניחא לרבנ
אליבא דר"ש דיקרבו של ר"ח ברגל כמו
דהוה ניחא להו שיקרב של ר"ח זה בר"ח
אחר .וצרי א כ לומר דיש הפרשה לזמ
והיינו לר"ח זה וכו' ,והיא הקובעת לעניי
חטא שלאחר הפרשה .והיא בטלה בנאבד.
אבל הפרשתו להיות שעיר ר"ח לא בטלה.
מיהו אחר העיו נראה שאי הכרח לפרש
כ בדעת התוס' וי"ל דבאמת אי לנו הפרשה
לזמ ,אלא הפרשה לחובה כגו שמקדיש
השעיר להיות חטאת ר"ח ,והפרשה זו
קובעת את החטאי המתכפרי בו לעניי
חטא שלאחר הפרשה ]ואי נפ"מ באיזה
ר"ח יקרב אלא מצד חטא שלאחר הפרשה,
שעל כ צרי להפרישו במועד הקרבתו[.
ותירו התוספות דנעקרה הפרשתו מיירי
בהפרשה זו לעצ החיוב ואעפ"כ אינו יכול
להקריבו לש חובה אחרת .ובאור העניי,
דהנה המקד"ד פירש את כוונת התוספות
במ"ש דנעקרה הפרשתו  דכיוו שאבד
בטלה הפרשתו לגמרי )רק דמיירי בהפרשתו
לזמ( .ד ועל פי יסוד זה ביאר ג את ביטול

ג .ומ"מ ג לדר זו א"א להביא לשנה הבאה ,דסו"ס חסרה הפרשה ליוה"כ זה ,ומסתמא
ג זה אינו נקבע בפה בשעירי יוה"כ .ולחזור ולהגריל א"א ,שהרי שמ עליה.
ד .ועיי קה"י שבועות סימ ז' שביאר דמטע הקדש בטעות אתינ עלה ,דאילו ידע שלבסו
יאבד ולא יבא לכלל הקרבה ,לא היה מקדישו או שהיה עושה תנאי בהקדשו וכו' ועיי ש
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הפרשת שעירי יוה"כ כנ"ל .אבל קשה טובא
לפירוש זה ,דהרי קושיית התוספות קשה
ג על מה שאמרו ש בהמש המשנה:
"ר"ש ב יהודה אומר משמו וכו' אמרו לו
מהו שיקרבו זה בזה אמר לה ה אמרו לו
א כ יהיו של יוה"כ קרבי בר"ח ]והיינו
דלשיטת ר"ש ב יהודה אליבא דרבי שמעו
כפרת שעירי יוה"כ מרובה משל ר"ח[ אבל
היא של ר"ח קרבי ביוה"כ לכפר כפרה
שאינה שלה וכו' " וקשה ג כא קושיית
התוס' הנ"ל אמאי ניחא לכו"ע שיקרב של
יוה"כ בר"ח )וכ"ש של ר"ח בר"ח( ,הא הוי
חטא שלאחר הפרשה .וכא הרי לא שיי
לתר שבטלה הפרשתו לזמ בלבד דלא
שיי שיחזור ויעשה הפרשה לזמ לר"ח זה
על קורב שקדוש לשעירי יוה"כ .ועל כרח
צרי לומר לשיטת המקד"ד דבטלה בזה
הפרשתו לגמרי) ,והכי נמי מסתברא ,דלא
ראוי להקריבו ביוה"כ הבא ונמצאה כל
הפרשתו בטעות .ולא דמי לשעירי ר"ח
שעצ הפרשתו לשעיר ר"ח אינה בטעות
שיכול להקריבו בר"ח הבא ,ועל כ לא
בטלה אלא הפרשתו לזמ( .וא כ קשה
דכיוו שבטלה הפרשתו מכל וכל ,יעשנו
למה שירצה ,ואמאי הודו רק בשל יוה"כ
שיקרב בר"ח משו דכפרתו מרובה משל
ר"ח .ה
ועד"ז יש להקשות ג מדעת רבי שמעו
גופו ,דס"ל דיקרבו של זה בזה כיוו שכול
מכפרי על טומאת מקדש וקדשיו ,ותקשי
קושיית התוס' דמ"מ הוי חטא שלאחר
הפרשה ,דלא עדיפא הא דרבי שמעו משעיר
של ר"ח זה שבא להקריבו בר"ח אחר

שכפרתו שווה .וג כא לא א"ש לפי תי'
התוס' ,שהרי לא מיירי שבטלה הפרשתו
לגמרי )דא כ לא הוצרכנו לטע שכול
באי לכפר וכו'( והפרשתו לזמ ג א
בטלה ,לא מהני לעניי זה של חטא שלאחר
הפרשה .דהא לא נימא שמפריש לזמ קורב
שקדוש לחובה אחרת וכנ"ל .ואי לומר
דאה"נ דכל האיבעיא בזבחי ו .אי מכפר
על חטא שלאחר הפרשה היא אליבא דרבנ
דאמרו לו לר"ש ,דלית להו סברת רבי שמעו
דיקרבו של זה בזה אי לאו משו לב ב"ד
מתנה .והתוס' שהקשו מהסוגיא כא ,לא
הקשו אלא מדעת רבנ דאמרו לו דהוה
ניחא להו של ר"ח בר"ח אפילו אליבא דר"ש
דלית ליה לב ב"ד מתנה .זה אינו ,דהא
בזבחי ש ו :בעי ליפשוט הספק דחטא
שלאחר הפרשה מדי שעירי עצרת והת
היא ברייתא דרבי שמעו .ואח"כ דדחי
לראיה הת דלב ב"ד מתנה ,הקשו ע"ז
בגמ' דר"ש לית ליה לב ב"ד מתנה .הרי
דכל השקו"ט ש הוא ג אליבא דר"ש.
וכ התוס' זבחי ש לא הזכירו כלל את
הרבנ דאמרו לו ,רק הקשו ממה שאפי'
לר"ש דלית ליה לב ב"ד מתנה ,יקרבו של
רגל ברגל.
ועוד יש להעיר ,דהתוס' כתבו בסו הדיבור
דלא דמי לשעירי עצרת דלא אמרינ הת
כשנשחט הראשו איגלאי מילתא שלא תחול
על השני הפרשה עד שעת שחיטה ,דבשעירי
עצרת לא שיי לומר דנעקרה הפרשתו ,דעל
דעת כ הופרשו – שישחטו זא"ז .ואי מיירי
התוס' בביטול הפרשה לגמרי מחמת
שנאבד ,מילתא דפשיטא היא דלא דמי

שהארי בזה.
ה .וע"כ רק משו כפרתו מרובה הוה ניחא לרבנ דאמרו לו ,ולא אמרו כ לרבותא בעלמא.
דהא לרבי שמעו דרישא דלא ס"ל שכפרת שעיר של יוה"כ מרובה לא אמרו אלא שיקרב
של ר"ח בר"ח ורגל ברגל אע"ג דג לשיטתו י"ל לפי הסברא הנ"ל ,דשעיר יוה"כ שאבד
בטלה הפרשתו לגמרי .ועיי ירושלמי שבועות פ"א ה"ה שמפורש כ.
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לשעירי עצרת .דהת לא הווי כלל שלא
כדעתו ולא שיי בזה הפרשה בטעות כלל,
ומה הוצרכו התוס' לפרש ד"ז .ו
ועוד דמשמעות לשו התוס' דאינו צרי
לחזור ולהקדישו שנית כשבא להקריבו ,אלא
שהפרשתו לר"ח הבא תחול מאליה .שכ
כתבו "וכשיבא ר"ח תחול עליו הפרשה".
וכ גבי שעירי עצרת כתבו "דלא תחול וכו'
עד שעת שחיטה" .וכ בתוס' זבחי ש כ'
שלא הייתה הפרשת הפרשה עד רגל אחר
דשחטיה ליה" .ולפי המקדש דוד דמצד
ביטול הפרשה נגעו בה ,לכאורה מוכרח
להפרישו אח"כ מחדש לזמ.
ג יל"ע בעצ חידושו של המקד"ד דיש
שתי הפרשות ,וההפרשה הקובעת חטא
שלאחר הפרשה ,היא ההפרשה לזמ דווקא,
וההפרשה לחובתו לבדה לא קובעת את
החטאי המתכפרי בו .ועיי זבחי ו:
שדחו שאי להביא ראיה מקורבנות ציבור
לעניי חטא שלאחר הפרשה ד"שאני
קורבנות ציבור דלב ב"ד קמתנה עליה כדרב
יהודה אמר שמואל דאמר רב יהודה אמר
שמואל קורבנות ציבור סכי מושכת למה
שה וכו' ומי אית ליה לרבי שמעו לב ב"ד
מתנה עליה וכו'" ,ופרש"י ש ד"ה
'קורבנות ציבור' ללישנא חדא ,דהא דסכי
מושכת היינו כגו תמידי שלא הוצרכו
לציבור יכול להקריב נדבה משו שלב
ב"ד מתנה וכו' עיי"ש .ובהשמטות השטמ"ק
לד ו :ד"ה סכי מושכת ,הביא ד' התוס'
טו ,שכתב בש רשב"א לבאר דעת רש"י,
דהסוגיא ש הקשתה דר"ש לית ליה לב
ב"ד מתנה לעניי שיצא לחולי לגמרי ,אבל
ו.
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לעניי תמידי שלא הוצרכו לציבור ,שקרבי
כעולת נדבה לקי המזבח ,לב ב"ד מתנה
עליה ,כהא דאמר רב יהודה אמר שמואל
וכו' עיי"ש .וכ כתב בדומה לזה בתו'
הרא"ש בשבועות יב :ד"ה 'דא' בש
ריצב"א .הרי דלשיטה זו קביעות הקרב
לעניי חטא שלאחר הפרשה אינו תלוי
בהפרשה לזמ )או שאי גדר הפרשה לזמ
בפנ"ע( ,וכדי שלא יהיה קרב על חטא
שלאחר הפרשה צרי לצאת לחולי והיינו
שתבטל הפרשתו לחובת קורב לגמרי.
ג לפי"ז מדוע פשוט לתוס' דמיירי במשנה
בשבועות ש בהופרש לזמ ,והוקשה לה
מהסוגיא בזבחי ,נימא בפשיטות דלצד
שאי הקרב מכפר על חטא שלאחר הפרשה
מתבארת המשנה בשבועות בלא הופרש
עדיי לזמ .ועל כ ג לא שאלו אלא מהו
לקרב של זה בזה .אבל של ר"ח בר"ח
פשיטא שקרב.
והנראה בפירוש דברי התוס' ,ד'נעקרה
הפרשתו' שכתבו ,לאו למימר דבטלה
הפרשתו מעיקרה כהפרשה בטעות ,אלא
העניי דכל הפרשה היא לצור הקרבה ועל
כ חשבינ הפרשתו שהיא על דעת שתחול
הפרשתו "עובר לעשייתה" ,והמפריש את
השעיר הייתה דעתו שתחול הפרשתו ויקרב
בר"ח זה .אבל אחר שאבד השעיר והוצר
להפריש אחר ,איגלאי מילתא דהפרשתו
אינה הפרשה עד ר"ח הבא שאז יקריבוהו.
ומצינו דיכול להקדיש קדוה"ג שתחול
אח"כ ,עיי נדרי כ"ט) .וא למאי דבעי
לאוקמי הת בקדושת דמי דווקא ,אינו
אלא משו הפדיו שאמרו ש ולא מצד

ואי לומר דקשיא להו דג בשעירי עצרת נימא דבטלה הפרשתו משו דבאופ שהפריש
שניה יחד לא יכפר השעיר השני על עבירתו שאחר הפרשת הראשו ונמצא דלאו שפיר
קעבד .דא כ מה תי' התוס' דהת על דעת כ הפריש דיקרבו זא"ז ,וכי ע"ד כ הפריש
שלא יכפר על עבירות שבנתיי .אלא ע"כ מצד זה אי לומר הפרשה בטעות אלא בכגו
שלא קרב או נמצא שלא הוצר כלל לחובה זו וכו'.
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זה שחל אחר זמ .ועיי ש עמוד ב' בר"
ד"ה אמר רב פפא ,דלפירושו מבואר ש
בסוגיא להדיא די מקדיש קדוה"ג לאחר
זמ אע"פ שלא החל קדושה בינתיי כלל,
ומדמה לה לנות פרוטה לאשה ואומר
התקדשי לי לאחר ל' יו .ועיי"ש ד"ה
פשיטא( .ז וזהו שנקטו התוס' בלשונ:
"דאיגלאי מילתא דלא הייתה הפרשתו
הפרשה  – "‰ÈÏ ‰ÈËÁ˘„ ¯Á‡ Ï‚¯ „Úלא
דבטלה ,אלא דלא חלה עד שיבא לשעת
מעשה לשוחט .וכ נקטו להדיא בקושיא
משעירי עצרת שכ' "שלא ˙ ÏÂÁעל השני
הפרשה עד שעת שחיטה" .ואינו צרי לחזור
ולהפריש כשיגיע זמ ההקרבה ,שהרי חל
עתה ממילא.
ולדר זו א"צ לומר דיש שתי הפרשות 
לחובתו ולזמ .אלא נימא דיש רק הפרשתו
לחיובו ,כגו לשעיר ר"ח או שעירי רגלי
וכו' ,וזמ הפרשתו לחיובו הוא הקובע
לעניי חטא שלאחר הפרשה ,כמוש"כ לעיל.
ובאבד אמרינ שפיר דאינו חטא שלאחר
הפרשה ,כיוו שנמצא שלא חלה הפרשתו
עדיי .אבל אינו יכול לעשותו לחובה אחרת
שהרי סו"ס הפרישו לחובה אחת אע"פ שלא
חל עדיי .ח

ולפי"ז מיושב מה שהקשנו לעיל .דהשתא
ג לרבנ דאמרו לו אליבא דרבי שמעו ב
יהודה ,וג לרבי שמעו ,אתי שפיר כתי'
התוס' דנעקרה הפרשתו להיות שעיר יוה"כ
והיינו דלא חלה עדיי .אבל אינו יכול
לעשותו לדבר אחר כיוו שסו"ס הפרישו
לחובתו .ואע"ג שנמצא שחלה הפרשתו
לשעיר יוה"כ אחרי יוה"כ  סמו לר"ח,
ניחא ליה למפריש בזה כיוו שיכול באופ
זה ליקרב בדיעבד לחובת ר"ח משו
שכפרתו מרובה )או כיוו שכול מכפרי
על טומאת מקו"ק לדעת רבי שמעו( ונמצא
שחלה הפרשתו סמו לשחיטתו עכ"פ ,וא"א
לתק בעניי אחר.
ומבואר הא דהקשו התוס' בשבועות משעירי
עצרת דלא אמרינ הת עקירת הפרשה,
דכיוו דעסקינ בתנאי חלות ההפרשה ולא
בביטולה ,א כ תקשי בשעירי עצרת אמאי
פשיטא לגמ' דלא אמרינ דאע"ג דמפריש
עכשיו ,הווי כמותנה ועומד דאיזה שעיר
שישחט ראשו תחול הפרשתו מיד ,והשעיר
שלא ישחט איגלאי מילתא דלא חלה
הפרשתו עד שחיטתו .וע"ז תירצו התוס'
דהת הפריש ע"ד שיקרבו זא"ז והיה בדעתו
עיכוב זמ ההקרבה ואעפ"כ הקדיש עתה

ז .ועיי תוספתא תמורה פ"ג ה"א .ובפי' חזו יחזקאל ש בביאורי ד"ה שור זה הקדש.
אומנ עיי ש בחידושי סוד"ה מעכשיו ,שהרמב" מפרש התוספתא בקדושת בדה"ב.
ח .וכמבואר בסוגיא ש שאינו יכול לחזור בו .וע"ש בר" ד"ה הכא .וא למש"כ ש שדעת
הרשב"א דזה תלוי בפלוגתא וכו' ,מ"מ נראה שכא אינו יכול לשנות לכו"ע דהא בעינ
דהמקדיש יחזור בו מהקדשתו והא ליתא הכא.
ובר מ די ,אפילו נימא דעד שהגיע זמנו יכול לשנותו ,הרי תירו התוס' הוא לבאר האופ
שמקריב שעיר של ר"ח בר"ח אחר דמודו בו כו"ע ,וביארו דאמרינ שדעתו שתחול הפרשתו
סמו לעשייתו ולכ יחול בר"ח הבא ויקריבנו אז .אבל א משנהו לדבר אחר כגו שיקח
שעיר שהופרש לר"ח כדי להקריבו ברגל ,בזה לא שיי לומר דאיגלאי מילתא שלא חלה
הפרשתו של הראשו עדיי ,שהרי אי כא צור בדחיית ההפרשה הראשונה אלא בביטולה,
וזה לא אמרינ שתהא כל עיקר הפרשתו על תנאי שיוצר  ,אלא הוא וודאי מפריש )ואי
לדו על תנאי דא יוצר אלא מתורת לב ב"ד מתנה( .ורק לעניי זמ החלות אמרינ
בסתמא שדעתו על הר"ח שיקרב בו למעשה .וא כ כשבאי לדו על שינוי מחובה לחובה
דני על קורב שחלה עליו הפרשתו.
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יחד ולא זא"ז ,וא כ לא שיי לומר דכוונתו
שלא תחול הפרשתו עדיי ,דלמה לא
הפריש כל אחד בזמנו .אבל בפר ושעיר
שאבדו סבר שיקרבו עתה ,וכיוו שאבדו
אמרינ דאיגלאי מילתא למפרע דלא חלה
עדיי הפרשתו ,ודו"ק .ט
היוצא מ האמור שג באבד השעיר לא
אמרינ דבטלה הפרשתו אלא שנעקרה
למפרע ולא חלה עד הזמ שבא להקריבו.
ומיירי בעצ הפרשתו לחובה ולא לזמ,
ואי ראיה מ התוס' דיש גדר הפרשה לזמ
מלבד הפרשתו לחובתו ,ואדרבא מסתברא
דאי גדר כזה .דבהפרשה לזמ לא שיי
למימר תנאי של חלות .דלא שיי שתחול
הפרשה לזמ זה – בזמ אחר .וא כ אי
אפשר לבאר הגדר שאי הגורל קובע משנה
לחברתה ,מטע ביטול הפרשתו לזמ
ליוה"כ הזה ומתו כ ביטול כל קביעות
ההגרלה כמוש"כ הג' בעל מקדש דוד.
ובאמת בר מ די ,אפי' אליבא דשיטת
המקד"ד יש לחלק לעניי ביטול הפרשה
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בי הגרלה לבי די נעקרה הפרשתו .די"ל
דנעקרה הפרשתו לא אמרינ אלא בקריאת
ש דתלוי בדעת המפריש ,דבזה י"ל דבטלה
הפרשתו .אבל בגורל שהתורה חידשה
ששעיר של יוה"כ – הגורל עושהו חטאת
ולא קריאת ש בפה ,מנל דשיי ביטול
הפרשה ,נימא דהיכא דלא הקריבו ימותו
או ירעו ואי לה תקנה ,דהרי אי כא דעת
מפריש לתלות בה.
וא כ הדרינ לדי הגרלה לבאר מצד מה
בטלה הקביעות ש של השעירי.
והנראה לפרש ,דעניי אי הגורל קובע
משנה לחברתה הוא „‰Ï¯‚‰‰ ˙ÂÂˆÓ· ÔÈ
 ,‰ÓˆÚשלא יוכל לעשות שעירי יוה"כ בשנה
אחת מכח ההגרלה שעשה שנה שעברה,
שאי קביעות השעירי של שנה שעברה
עולה לקביעת שנה זו .ואי זה משו דעל
כרח בטלה עכ"פ חלק מ ההפרשה של
שנה שעברה ,אלא די הוא מדיני ההגרלה.
ומעתה ,כשלא הוקרבו השעירי באותו
יוה"כ שעשו בו את ההגרלה בטלה הפרשת,

ט .ועיי חי' הריטב"א שבועות י .ד"ה מהו שיקרבו ,שהביא קושיית התוס' וכתב בתירוצ
"ותירצו דהכא כל שאבד והופרש אחר במקומו הרי הוא כאילו נעקרה הפרשתו הראשונה
ותחול עליו הפרשה אחרת על מועד זה שהוא קרב בו וכו' " ולשו 'כאילו נעקרה' שנקט
משמע דאי כא ביטול הפרשה ,וא"ש טפי למש"כ דרק איגלאי מילתא שאינו חל עדיי
אלא רק לחודש הבא .ומה שנקט הפרשה אחרת לאו למימרא שחוזרי ומפרישי להדיא,
אלא מצד חלות ההקדשה נקט כ ,שהיא אחרת מהיות השעיר מופרש בתחילה בטר
שנתברר שאי כא עדיי חלות הפרשה.
אומנ עיי בתוס' הרא"ש ש ד"ה מהו שיקרבו שכ' "וי"ל דכיו שנאבד והפרישו אחר
וכפר על מה שהיה לו לזה לכפר בטלה הפרשת הראשו והוי כאילו לא הופרש מעול,
וכשיגיע ר"ח אחר תחול עליו הפרשה לכפר על עבירות של קוד לכ" .משמע לכאורה
דבטלה לגמרי .מיהו נראה שיש לפרש ג בדעת הרא"ש כמו שביארנו בתוס' ,דאל"כ הוא
תימה דנקט כאילו לא הופרש מעול בשעה דאינו יכול לשנותו לחובה אחרת ,ולא ביאר
שרק צד מסוי בהפרשה בטל .ג לשו 'תחול עליו הפרשה' משמע מאליה ,ולא שחוזר
ומפריש .ג מה הוצר לפרש דכאילו לא הופרש מעול ,הא באמת לא איכפת ל א היה
מופרש בעבר אלא העיקר שעתה מפרישו לחובה שלשמה קרב .ופירוש דבריו לפי"ז דר"ל
דבטלה חלות הפרשתו וכאילו לא בא לידי כ מעול – לאפוקי מהיכא שהופרש וחלה עליו
הפרשה אלא שבטלה הפרשתו ,שאז צרי לחזור ולהפריש .אבל כא באמת נתברר שלא
חלה הפרשתו מעול אלא רק כשיגיע ר"ח אחר תחול הפרשתו .ודוק.
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ולשנה הבאה יכול לשנות ולהגריל עליה
מחדש כמו שאמרו' :ונייתי ונגריל' ,שאי
ההגרלה קובעת את השעירי ומפרשת אלא
לצור שנה זו ,וא לא הקריב בטלה
הפרשת ממילא .דלא מבעיא למ"ד בנדרי
כ"ט .דקדושת הגו פקעה בכדי ועל כ
יכול להתנות ע"ז ,כא שמעיקרא אינו אלא
לצור שנה זו ,יש לנו לומר דבטלה קביעות
לשנה אחרת וכמותנה ועומד הוא .אלא ג
למ"ד לא פקעה בכדי ,הכא שהשעירי
קדושי בקדוה"ג כבר לפני ההגרלה
וההגרלה אינה אלא קובעת לה ש שעיר
פנימי ומשתלח ,ובביטול קביעת לא בטלה
קדושת הגו שלה אלא רק קביעות ע"י
ההגרלה ,בזה י"ל דכו"ע מודו שכיוו שכל
מהות קביעות אינה אלא לזמ ,א לא
הוצרכו בטלה קביעות .וגדולה מזאת כתב
החזו"א מנחות סי' כ"ח ס"ק ז' אפילו לעצ
קדוה"ג ,וז"ל" :נראה דאע"ג דאמרו נדרי
כ"ט דקדושת הגו לא פקע ,וא אמר ל'
יו עולה הרי הוא קדוש לעול ,מ"מ יכול
להתנות שא ישאר מותר יהיה חולי ,דכיוו
דאי הקדש אלא בשביל התכלית וא אי
הקטרה אי הקדש והוי כעי נעשה מצותו,
והלכ א קדושת הגו פקעה כשאי
להקדש חפ בו ".עכ"ל .וא שכתב כ
לבאר בזה גדר לב ב"ד מתנה ]ולפי שיטתו
ש ,דבלב ב"ד מתנה אינו חולי למפרע[,
וכתב דמ"מ תנאי בעינ ,הא ביאר ש
דהתנאי נצר לעניי זה שלא יחשבו קודשי
פסולי עיי"ש .ומ"מ כא שמעיקרא אינו
מועיל אלא לשנה זו והוא מגדרי המצווה,
וודאי לא גרע לפי סברת החזו"א מלב ב"ד
י.

מתנה ,ויש לומר דפקעה ההפרשה כשלא
הוצר .וכא כאמור עדיפא טפי ,שהרי איננו
דני על עצ קדוה"ג ,דלא נפקו השעירי
לחולי ,אלא רק על ביטול קביעות ע"י
ההגרלה.
ואפילו בלא כל זה ,מצינ למימר דלא גרע
נדו זה מהפרשה בטעות ,דאמרינ דעל דעת
הכי לא אקדיש )עיי ב"ק קי ,(:או תנאי
א הוצרכו יקדשו וכו' ,דכמו כ בהגרלה,
כיוו דכל עניינה להקדיש רק לצור שנה
זו ,א לא הוצר לשנה זו אי קביעתה
קביעה וכאילו לא הגריל ]וא שאי כא
דעת מתנה אלא מעשה מצווה של הגרלה,
סו"ס על פי גדריו של המעשה עצמו אינו
אלא לצור אותה שנה ,וכמותנה ועומד
הוא י[ .אלא שלדר זו א לא הקריב את
השעירי בהאי שתא ,בטלה קביעות
ההגרלה למפרע .ולפי הדרכי שבארתי
לעיל ,בטלה קביעות מכא ואיל.
·
Ì˙Â˘Ï ÏÂÎÈ ‡Ï˘ Ù" ÎÚ ÏÈÚÂÓ Ï¯Â‚‰
ÔÂˆÈÁ ¯ÈÚ˘Ï

כבר הובא לעיל דהתו"י בד"ה 'פר ושעיר
של יוה"כ שאבדו' כתבו" :דאבדו היינו אחר
הגרלה ,דאי קוד הגרלה ה ראויי לשעיר
הנעשה בחו ,ואפילו נמצא אחר יוה"כ
יכול להקריבו בר"ה או ברגלי ,כדמשמע
בפ"ק דשבועות לרבי שמעו ,הואיל וכול
באי לכפר על טומאת מקדש וקודשיו,
ואמרינ הת דבשעיר חיצו מודה ר"ש
דאפשר להקריבו הואיל וראוי על מזבח

ולא דמי להא דהקשנו לעיל לפירוש המק"ד דמהיכי תיתי דבעבר הזמ בטלה קביעות
הזמ שעשתה ההגרלה ,הא אי כא דעת בהפרשה .משו שלשיטת המק"ד אי גדר בהגרלה
שהיא לשנה זו רק דממילא בטלה ע חלו זמנה ,וא כ נימא דלמא לא בטלה ואי לה
תקנה .אבל לפירושנו דההגרלה היא במהותה רק לצור שנה זו ,מכח גדרי ההגרלה הוא
כמותנה ועומד ולא גרע מדעת מתנה.

אי הגורל קובע משנה לחברתה

החיצו ,לאפוקי פנימי שאינו ראוי על מזבח
החיצו ,משמע הא קוד הגרלה ראוי למזבח
החיצו ,כיוו שראוי לשעיר הנעשה בחו"
עכ"ל .ובד"ה 'ונייתי ונגריל' כתב דאע"ג
דאי הגורל קובע לשנה אחרת ,מכל מקו
מועיל מה שהגריל עליה שאי לשנות
לשו שעיר ג לשנה אחרת ,דאל"כ מאי
טעמא אמרו בברייתא דשעיר שאבד ימות
או ירעה ,הלא יכול לשנותו לשעיר חיצו
או לשעירי רגלי .ונמצא ישוב הסוגיות
לפירוש התוספות ישני ,דמהברייתא דפר
ושעיר של יוה"כ שאבדו מבואר דאי לשעיר
תקנה להקריבו בזמ אחר ,ואע"פ שאמרו
בריש שבועות )ב (:דלר"ש שעירי חטאות
שלא קרבו במועד יקרבו במועד אחר ,כגו
שעירי רגלי שאבדו יקרבו בר"ח וכו' ,הרי
מבואר בברייתא ש)י"ב (:דזה דווקא במה
שראוי למזבח החיצו ,אבל חטאת פנימית
שאינה קרבה על מזבח החיצו לא קרבה
כחטאת ציבור אחרת .אומנ השעיר לא
מקרי אינו ראוי למזבח החיצו אלא אחר
הגרלה ,אבל לפני הגרלה מבואר בסוגיא
לעיל ס"ב :גבי שעירי יוה"כ ששחט בחו
קוד הגרלה דחייב הואיל וראויי לשעיר
חיצו .וממילא א לא קרב ביו כיפור יכול
לרבי שמעו להקריבו כשעיר חטאת בראש
השנה או ברגל כנ"ל .אבל אחר הגרלה אינ
ראויי לשעיר חיצו ,ולפיכ א נאבד ולא
הקריבו ביוה"כ אי לו תקנה .וא על פי
שאי הגורל קובע משנה לחברתה ,ויכול
לשנות השעירי מקביעות כמבואר
בסוגיי ,מ"מ לעניי שלא ראויי שני
השעירי שהגריל עליה  למזבח החיצו,
לזה מועיל הגורל ג משנה לחברתה.
והנה התו"י לא ביארו מאיזה טע יש לחלק,
דלעניי שלא יוכל לעשותו שעיר חיצו
מועיל מה שהגריל עליו א שלא נקבע
בתור שעיר פנימי לשנה הבאה .והמקדש
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דוד )ש( כתב לבאר דהגרלה עושה ב'
דברי – חדא ,שקובעת אלו השעירי לש
ולעזאזל ואינו יכול עוד לשנות לקורב
אחר ,והרי ה כק סתומה שאינו מחוסר
אלא להתפרש איזו לחטאת ואיזו לעולה,
אבל לשנות לקורב אחר לגמרי אי אפשר,
וזה אפילו למ"ד הגרלה לא מעכבא .והדבר
השני )למ"ד הגרלה מעכבא( ,דג מפרשת
איזה לש ואיזה לעזאזל .ועתה ,מה שאמרו
דאי הגורל קובע משנה לחברתה היינו
דווקא פירוש איזה לש ואיזה לעזאזל,
שעל כ יכול לחזור ולהגריל עליה לשנה
הבאה ולא אכפת ל מה שיכול לצאת
להיפ ,אבל קביעות אלו השעירי כק
סתומה לא בטלה כלל ,ועל כ לא יכול
לעשות השעירי לקורב אחר .וטע
החילוק בזה הוא ,דקביעות כק סתומה
אינו משו דההגרלה עצמה עושה זאת,
אלא הוא כקביעות שאר הקורבנות – ע"י
ייחוד בקריאת ש ,וכא כיוו שמגריל
עליה אי ל יחוד גדול מזה ,דע"י מעשיו
הוא מוכיח שמיחד לש ולעזאזל )ולא
אמרו למ"ד דהגרלה מעכבא דלא מהני
קריאת ש אלא לעניי פירוש איזה לש
ואיזה לעזאזל( .ועל כ ,הג שדי הגרלה
אי כא עתה ,מ"מ מה שיחד הכה במעשיו
אינו תלוי בזה ,וזה מהני א ליוה"כ אחר.
אבל פירוש לש ולעזאזל שנעשה ע"י
ההגרלה עצמה ,בטל ע ההגרלה.
עוד כתב המקד"ד ש " וזה דאמרינ )ס"ב(:
דב' שעירי יוה"כ עד שלא הגריל עליה
חייבי עליה בחו מפני שראויי לשעיר
הנעשה בחו ,ומשמע א כשיחד שיהיו
לש ולעזאזל שהרי קורא אות ב' שערי
יוה"כ ומ"מ יכול לשנות לשעיר הנעשה
בחו ]וקשה א כ על מה שפירש לעיל
דקביעות כק סתומה הוא ככל יחוד ואינו
תלוי בהגרלה[ ,נראה הטע משו דקי"ל
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דקרובנות ציבור 'סכי מושכת למה שה',
וקוד לכ יכול לשנות לקורב אחר אעפ"י
שיחד כשאר ק"צ .א זהו רק משו תנאי
ב"ד שיהיה אפשר לשנות כמ"ש תוס'
שבועות .א זה דווקא קוד הגרלה ,אבל
לאחר הגרלה שכבר עשה בה מצוה אי
אפשר תו לשנות "
והנה מש"כ המקד"ד דדוקא ביחוד שע"י
הגרלה נקבעי באופ שא"א לשנות,
לכאורה מדוקדק כ מד' התו"י גופ ,שתלו
בהגרלה ולא בייחוד .אבל באמת אינו כ,
שהרי כשבאו התו"י להוכיח דלפני הגרלה
לא ימותו כיוו שיש לה תקנה ,תלו בדעת
ר"ש בשבועות דיקרבו של זה בזה שכול
באי לכפר על טומאת מקו"ק .והרי ר"ש
לית ליה לב ב"ד מתנה כמבואר שבועות
י"א :וזבחי ו :ולית ליה הדי של סכי
מושכת )ולכ תולה בגדר "שכול אינ
באי אלא לכפר על טומאת מקו"ק" ,ולרבנ
דאית להו לב ב"ד מתנה אינ צריכי לזה(
ולדידיה כיוו שעושה אות כק סתומה ג
בלא הגרלה ,תו לא מצי לשנות .וע"כ צ"ל
שמה שתלו התו"י בהגרלה היינו בלא ייחד
קוד לכ .ואדרבא ,משמע מהתו"י דס"ל
דאי כא לב ב"ד מתנה לכו"ע ולכ הוצרכו
לתלות בסברת ר"ש .ולכאורה מוכרחי
לומר כ ,דבשבועות י"א .הקשו למ"ד דלב
ב"ד מתנה עליה מהברייתא דפר ושעיר של
יוה"כ שאבדו וכו' דאמאי ימותו או ירעו,
הא לב ב"ד מתנה עליה ,ותירצה הגמ'
דאבודי לא שכיחי ,ופרש"י דלכ לא מתנו
עלה ב"ד .הרי מבואר דאי תנאי ב"ד בשעיר
של יוה"כ ,ושפיר הוכיחו התו"י רק מכח
שיטת ר"ש דיקרבו של זה בזה .וא כ צ"ע
מה שכתב המקד"ד דאפילו בייחד א לא
הגריל יכול לשנות משו לב ב"ד מתנה.
ואי לומר דאה"נ  ,וצ"ל דכוונת המקד"ד
דווקא בלא אבדו ,אבל באבדו מודה דאינו

יכול לשנות ג א יחד בפה  ,דוודאי
אבדו דלא שכיחא ,כולל בזה כל היכא דלא
הקריבו מאיזו סיבה שהיא ,ורק בתמידי
שוודאי יוותרו מה טלאי שלא הוצרכו,
או קורבנות שאי מקפידי עליה כ"כ
ואפשר שיאבדו )כמו שכ' התוס' שבועות
ש ד"ה 'רבי'( ,אמרינ לב ב"ד מתנה .ועיי
במקד"ד סימ י"ח בסופו ,שכתב להדיא
להקשות על הברייתא דפר ושעיר של יוה"כ
ושעירי ע"ז שאבדו ,אמאי אמרינ דימותו
או ירעו ,הא ק"צ סכי מושכת ויקרבו
לקורב אחר ,ותיר דשעיר לא שיי בו
סכי מושכת כיוו שצרי הגרלה והגורל
קובעו לשעיר הנעשה בפני )ועיי"ש מה
שתיר גבי פר וגבי שעירי ע"ז ,בי לרבי
יהודה ובי לר"ש( .הרי שמבאר די לב ב"ד
מתנה דסכי מושכת למה שה ג בכה"ג
שאבדו ]וקשה טובא בדבריו ש ,דהרי
לכאורה קושיתו היא ממש קושיית הגמ'
בשבועות ש שתירצו שאני אבודי דלא
שכיחי .וג מה שד אליבא דר"ש ,הרי
לר"ש לית ליה לב ב"ד מתנה כמבואר
בסוגיא ש[.
ונראה ליישב בס"ד שיטת המקד"ד ,דסובר
דיש שני גדרי לב ב"ד מתנה .גדר אחד הוא
מה שאמרו בשבועות י" :אמר עולא אמר
רבי יוחנ תמידי שלא הוצרכו לציבור ÔÈ„Ù
˙ ÔÈÓÈÓוכו' וכי קדושה שבה להיכ הלכה,
אמר רבה לב ב"ד מתנה עליה א הוצרכו
ואו לאו יהיו לדמיה וכו'" ,והיינו תנאי
שא לא הוצרכו הקורבנות לא תהיה בה
קדושת הגו ,וכמו שפרש"י ש י"א .ד"ה
לב ב"ד מתנה עליה ,עי"ש .ותנאי זה מועיל
שאפשר לפדות תמימי כדי קדושת דמי.
ועל גדר זה דנו ש בשבועות והקשו מדי
פר ושעיר שאבדו ותירצו דאבודי שאני.
והיינו כיוו דלא שכיח לא חשו ב"ד להתנות
בכה"ג ולא מסקו אדעתייהו )עיי רש"י ש
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י"א :ד"ה 'דלא שכיח' וד"ה 'אלא' ותוד"ה
'רבי'( .וגדר שני הוא מה שאמרו סכי
מושכת ,שג זה תלוי בתנאי ב"ד ,אבל זה
תנאי ב"ד כולל על כל קורבנות הציבור
שלא יקבעו עד שעת שחיטת .ובזה לא
אמרו אבודי שאני ,דאי זה נצר מצד מה
שאבדו ,אלא כ הוא בכל הקורבנות ג
כשהוצרכו לבסו .וא כ שפיר אמרינ
סכי מושכת ג גבי שעיר של יוה"כ .ויסוד
שיטה זו ברמב" בשבועות ש ]ד"ה
'איתיביה מהו'[ ,שהגמ' הקשתה למ"ד לב
ב"ד מתנה מהא דר"ש הוצר לטע דכול
באי לכפר על טומאת מקו"ק ,ואמאי ,לימא
לב ב"ד מתנה עליה ותי' דר"ש לית ליה
לב ב"ד מתנה .והקשה הרמב"" :ולימא
ליה שעירי שאינ קרבי בזמנ לא שכיחי
כדאמרינ לעיל שאני אבודי דלא שכיחי"
]ר"ל שלעניי שיקרבו של זה בזה ,שהוא
באופ שלא קרבו בזמנ ,יש לומר דאי לב
ב"ד מתנה כיו דלא שכיחי כמ"ש לעיל
דאבודי שאני .ורק לעניי טלאי שלא
נצרכו דהוא ידוע וצפוי ,מתנה לב ב"ד
עליה .וא כ מה הקשו כא לימא לב
ב"ד מתנה[ .ותיר" :ואיכא למימר נהי דלא
מתנו ב"ד במילתא דלא שכיחא לפדות
תמימי ולהוציא לחולי ,אבל שיקרבו
מתני .ולהכי שמעינ מהא דלא סבירא ל
כלל לב ב"ד מתנה ]ר"ל דמוכח דלר"ש
אפי' תנאי שיקרבו לא אמרינ ,כ"ש שלא
אמרינ יפדו תמימי ג היכא דשכיח[ .אי
נמי הוא הדי דמצי לתרוצי הכי ,אלא משו
דגמריה דר' יוחנ דלר"ש לית ליה וכו'".
עכ"ל .הרי דלתי' ראשו ס"ל לרמב" דיש
שני גדרי תנאי כנ"ל .יא ולפי"ז מוב מה
שהקשה במקד"ד בסי' י"ח על הברייתא
דפר ושעיר של יוה"כ ושעירי ע"ז שאבדו
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מדי סכי מושכת ,אע"ג שהגמ' כבר
הקשתה כ גבי לב ב"ד מתנה ותירצה אבודי
שאני וכו' ,דדווקא תנאי דיפדו תמימי לא
אמרינ היכא דלא שכיח ,אבל סכי מושכת
שיי בכל אופ .ותיר דשעיר כיוו שהגורל
קובעו לא אמרינ בו סכי מושכת .וכונתו
אחרי שכבר הגריל עליו ,דבזה מיירי
בברייתא שימותו או ירעו ,כמו שכ' בתו"י,
וכמו שכ' במקד"ד סי' כ"ד דאפי' יחדו בפה
יכול לשנותו לפני הגרלה מטע סכי
מושכת .והשתא הגמ' בשבועות שתירצה
דשאני אבודי דלא שכיחי ולא מתנו ב"ד,
אע"ג דתנאי ב"ד דסכי מושכת אמרינ ג
באבודי ,היינו משו דמיירי אחרי הגרלה
דלא אמרינ תו סכי מושכת וכו' ,כמו
שביאר המקד"ד .וי"ל דמשו כ ד ש ג
אליבא דר"ש דלית ליה לב ב"ד מתנה ,דמזה
שהגמ' בשבועות לא דנה על הברייתא דפר
ושעיר וכו' אלא מצד התנאי דיפדו תמימ,
ולא מצד התנאי שיקרבו לקורב אחר ,עוד
לפני שביארו ש בסוגיא דלר"ש לית ליה
לב ב"ד מתנה ,מוכח דפשוט לגמ' דלא
אמרינ · ‰Êתנאי ב"ד לכו"ע ג א מודי
בכלל בעניי תנאי ב"ד .ולכ הוצר לפרש
הא דשעיר יוה"כ ושעירי ע"ז בי לרבי
יהודה ובי לר"ש )עי"ש מה שהוצר
להארי אליבא דר"ש(.
ולשיטה זו צ"ל שמה שהתו"י תלו הא דיכול
לשנות לפני הגרלה דווקא בדעת ר"ש ,אינו
אלא לרבותא ,דאפילו לר"ש ע"כ אינו אלא
אחר הגרלה יב ,אבל אה"נ דה"ה לרבנ ומשו
לב ב"ד מתנה .ועד שעת הגרלה יכול
לשנות ,לר"ש בלא יחד בפה או מעשה
אחר ,ולרבנ – אפי' ביחד ,כמו שהוכיח
המק"ד מהסוגיא בס"ב. :

יא .וכעי זה כתב בחי' החת"ס על הסוגיא ש.
יב .או משו דדעת רבי יהודה ור"א לא מוכח דס"ל לב ב"ד מתנה .עיי שבועות יב.
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אומנ אפשר דהמקדש דוד היה פשוט לו
לבאר כ מסברא וכתב הדברי לפי"ז .אבל
בראשוני נראה שהעיקר דאי שני גדרי
תנאי ,שג ברמב" אינו אלא לתי' ראשו,
אבל למה שכתב ב'אי נמי' אי חילוק
בתנאי ,וג לעניי דיקרבו אמרינ דשני
אבודי דלא שכיחי .וכתי' זה כתב ג בחי'
הרשב"א והר" .וכ היא שיטת התוס'
בשבועות ש ד"ה רבי ,שכ' דדווקא שעיר
של יוה"כ ושעירי ע"ז לא שכיחי וכו' ,אבל
גבי שעירי ר"ח ורגלי וכו' לא שיי לומר
כ ועל כ שפיר הקשו בגמ' ולימא לב ב"ד
מתנה .ולשיטה זו צ"ל דאי גדר תנאי בפ"ע
לסכי מושכת ,אלא מה שהתנו חכמי
שא לא הוצרכו יפדו תמימי הוא גופו
גור שאינ נקבעי בקורב מסוי עד שעת
השחיטה .אבל היכא דלא מתני ב"ד שא
לא יצרכו ,לא יהיו בקדוה"ג ,ג אי סכי
מושכת .וכ מבואר בחי' הרשב"א בש
הר"ח שכ' ור"ח ז"ל פי' מושכת למה שה
עכשיו וכו' הסכי הוא שמושכ וקובע למה
שה שעד שעת השחיטה יכול לשנות
ולפדות א לא הוצרכו לציבור דלב ב"ד
מתנה עליה וכדרבי יוחנ וכו' עכ"ל .וכ
מבואר בחי' הר" .וכ נראה באופ פשוט
בזבחי ו :דמייתי ראיה מהא דר"ש לית
ליה לב ב"ד מתנה שא לא הוצרכו דיפדו
תמימ ,להא דג לא ס"ל דק"צ סכי
מושכת ,וכ בשבועות י"ב :דאמרו דשמואל

דאמר ק"צ סכי מושכת סובר כרבי יוחנ
דלב ב"ד מתנה דא לא הוצרכו יפדו
תמימי .הרי דאי חילוק בי התנאי ,וא
יש תנאי ב"ד דסכי מושכת איתא נמי
לתנאי דא לא הוצרכו יפדו תמימי .יג
ועפי"ז נראה יותר בדעת התו"י ,דס"ל דאי
לב ב"ד מתנה וסכי מושכת בשעיר של
יוה"כ שאבד ,ולכ תלו דווקא בדעת ר"ש,
כנ"ל .וא כ לפי' המקד"ד שהשעירי
נעשי ק סתומה ג בלא הגרלה ,משכחת
לדי הברייתא דפר ושעיר של יוה"כ שאבדו
ג לפני הגרלה היכא שייחד ,ויותר הוו"ל
לתו"י לתלות בהפרשה ולא בהגרלה.
ג לשו התו"י ד"ה 'ונייתי ונגריל' בתירוצ
שחילקו בסתמא ותלו בגורל שלזה מועיל
ולזה לא מועיל ,ולא רמזו בדבריה לעיקר
העניי שהחילוק נובע ממה שזה שיי לגורל
וזה לא שיי בעצ לגורל ,משמע קצת שאי
די השעירי שאינו יכול לעשות שעיר
חיצו תלוי בהקדש לגדר מיוחד של ק
סתומה שעומד בפ"ע ,אלא הוא די הנובע
במישרי מ ההגרלה.
ג צ"ע בעצ פירושו של המק"ד דההפרשה
לק סתומה אינה מכח ההגרלה אלא ע"י
הכוהני ,ולכ הג שבטלה ההגרלה לא
בטלה קביעות כק סתומה ,דסו"ס היכא
דבטלה ההגרלה ולא מועילה לשנה אחרת
למה לא הווי יחוד לק סתומה ככל הפרשה
בטעות דבטלה ,הרי עתה כק סתומה אי

יג .וא שיש לדחות ולומר דאע"ג שגדריה שוני ואפשר שיתנו את זה בלא זה ,מ"מ שפיר
מוכיח מזה על זה .דבעלמא מי שסובר שב"ד מתנה לעניי סכי מושכת יסבור כ ג לעניי
יפדו תמימי ,ומי שלא סובר דהתנו שיפדו תמימי ע"כ לית ליה עניי לב ב"ד מתנה ג
לעניי סכי מושכת ,דאי חילוק עקרוני בזה ,וכ צ"ל לפי התירו הראשו ברמב" הנ"ל.
סו"ס א מדובר בשני תנאי נפרדי ,יש מקו בסברא לחלק דלעניי שיפדו תמימי לא
נדרשי ב"ד להתנות אבל לעניי שעד שעת ההקרבה לא יקבע שזה אינו תלוי בצור מסוי,
מתני .וכמו לעניי לא שכיחא הנ"ל .ובפרט שג לר"ש מצינו שאומרי לב ב"ד מתנה
היכא דאי תקנה כלל ,עיי מנחות עט :ועיי בהשמטות השטמ"ק ש אות בש התוס'
טו )ואולי משו כ הזדקק הרמב" לפרש דר אחרת באי נמי(.
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בה צור ואי לה

תקנה .יד

ועיי חזו"א או"ח סי' קכ"ח סק"ב שכ' ג"כ
להקשות בסוגיא בס"ב :אמאי אמרינ דראוי
לשעיר הנעשה בחו ,הרי לכו"ע שעיר
פנימי אינו ראוי לחיצו .ותיר דהשעירי
הנלקחי בדמי תרומת הלשכה אינ
מיוחדי לקורב מסוי ,אלא קדושי
קדוה"ג לכל קורבנות הבאי שעירי
ומתפרשי אח"כ בעשיית כה ,דומיא דק
סתומה .ושעירי יוה"כ הגרלת מפרשת
והלכ קוד הגרלה ה ראויי לשעיר
החיצו .מיהו נראה שא ייחד השני
להגריל עליה ,נתייחדו למצוות ואינ
ראויי לחיצו וכו' .ועיי"ש שביאר עפי"ז
את דברי התו"י )ס"ג .ד"ה 'עד'( שכתבו
דהיכא שכבר נתקדש שעיר החיצו לא
אמרינ הואיל וראוי לשעיר חיצו .וכ'
דלכאורה א א הקדיש חיצו יכול להקדיש
אחר וכו' אלא כוונת התו"י דכיוו שהחיצו
כבר נתייחד ,כאשר מקדיש ב' השעירי
למצוות הווי כמיחד למצוות ואז א"א
ליה לשנות .עכתו"ד ,עיי"ש .מבואר
דמפרש הסוגיא בלא ייחד ,דלא כהמקד"ד
]והיינו כמוש"כ לעיל דלא אמרינ כא לב
ב"ד מתנה[ .ולשו שעירי יוה"כ שנקטו ש
)שממנה הכריח במקד"ד דמיירי אפילו
ביוחדו( יש לפרש דהופרשו לצור שעירי
יוה"כ איזה שיהיו ,ושעיר חיצו בכלל זה.
וכגדר הפרשה זה מוכח מדברי התו"י עצמ,
מדהוצרכו לתלות הא דיכול לשנות
השעירי קוד הגרלה לקורב אחר בהא
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דר"ש א כ ס"ל דמיירי בהופרשו עכ"פ
לשעירי הבאי ביוה"כ טו ,דאל"כ פשיטא
שיכול להקריב למה שירצה ואינו עניי
לסוגיא בריש שבועות דמיירי אחר הפרשה .טז
ומ"מ ג לשיטת החזו"א יש גדר יחוד
השעירי להגרלה בפה או במעשה ג בלי
שהגריל עליה עדיי ,וא כ מסתבר שיודה
בזה לסברת המקד"ד ,דג כשלא ייחד ,א
הגריל עליה למעשה אי ל יחד גדול
מזה.
אומנ החזו"א הקשה לפירושו מהא דבעינ
בשעירי ההגרלה דתהיה לקחית כאחת ,וא
כ כשלוקח וודאי מייחד להגרלה ,דא
לא כ ,א יקח אחד מה לשעיר חיצו
בטלה לקחית כאחת .ותיר דאפשר דמקיי
מצוות לקחית כאחת ג כשמייחד שני
שעירי למצוות כאחת ,א שבשעת הקדש
לא היה כאחת ]ופשיטא ליה דלא מקרי
לקחית כאחת א לא לקח בפנ"ע אלא
בתו כמה שעירי[ .מיהו צ"ע ,דהתו"י
ס"ב :ד"ה 'ולקיחת כאחת' ,פירשו דהיינו
כגו שלקח מאד אחד ביחד או משני בני
אד וכגו שעשו שניה שליח לקבל המעות
וכו' ,הרי דבעינ דווקא דמשעת לקיחת
ממש יהיה כאחד ,והדרא קושיא לדוכתא
דא יש יחוד בלא הגרלה ,הרי סתמ
מייחד משעת לקיחה.
ואולי נית לפרש בדר אחרת ,דהנה המקור
להא דשעיר פנימי אינו ראוי לשעיר חיצו
הוא בשבועות י"ב ,:דהטע דאמרינ יקרבו
זב"ז הוא משו דמתחילת לא באו אלא

יד .וע"ד שכ' בקה"י ,כנ"ל בהערה ד.
טו .דאי אפשר לפרש דמיירי ביוחדו לשעירי הגרלה ,דא כ מוכח דאי ייחוד של השעירי
בפה בלא הגרלה ,מונע שנויי לשעירי אחרי ,וזה שלא כדעת המקדש דוד והחזו
איש)ואע"ג דסבירא ליה למקד"ד דאפילו בייחד מ"מ לב ב"ד מתנה ויכול לשנות עד ההגרלה
– הא התו"י מיירי אליבא דר"ש ,וכנ"ל(.
טז .וא שהחזו"א נקט לשו דהפריש לכל הקורבנות הבאי שעירי ,האי לאו למימרא לכל
השעירי בשנה ,אלא לאפוקי שאינו מקדישו קדוה"ג לקורב מסוי.
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לכפר על מזבח החיצו ,ומשמע דשעיר
פנימי לא ,וכמו שכ' ש בתוד"ה
'שמתחילה'" :דאע"ג דבמתני' )ב (:מפרש
משו דבאי לכפר על טומאת מקו"ק ,תרתי
בעינ מקדש וקודשיו ומזבח החיצו לאפוקי
שעיר הפנימי וכו' " .והנה התנאי שכול
באי לכפר על טומאת מקו"ק הוא מצד
החובה שלשמה באי להקריב עתה ,דאינו
יכול לכפר כפרתה בקורב שהופרש כבר
לכפרה פחותה ממנה ,וכמו שאמרו לו לר"ש
במשנה" :א כ יהיו של יוה"כ קרבי
בראשי חודשי אבל היא של ר"ח קרבי
ביוה"כ לכפר כפרה שאינה שלה",
וכדפרש"י ש בד"ה 'היא יקרבו'" :והלא
כשהופרש לא לכפר כפרה זו הופרש" .ועל
זה משיב רבי שמעו שכול שווי שבאי
לכפר על טומאת מקו"ק ,ומכפר על מה
שהופרש ,עיי ש רש"י ד"ה 'כול באי'.
אבל ¯ÙÎÏ ‡Ï‡ ‡· ‡Ï ‰ÏÈÁ˙Ó˘ È‡˙‰
‰·ÂÁ‰ ÌÂ˘Ó ÂÈ‡˘ Ï"È ,ÔÂˆÈÁ‰ Á·ÊÓ ÏÚ
˘ÂÏ ˘¯ÙÂ‰˘ ‰Ó „ˆÓ ‡Ï‡ ,‰˙Ú Ï
 ,‡¯˜ÈÚÓשכיוו שיוחד לעבודת פני א"א
לעשותו לחיצו דש מצוות פני עליו,
ובזה לא הותר לשנות מקורב לקורב.
ויש לסייע סברא זו מהירושלמי שבועות
פ"א ה"ה ,שהקשה על מה שאמרו רבנ
לר"ש במשנה" :א כ יהיו של יוה"כ קרבי
בר"ח אבל היא של ר"ח קרבי ביוה"כ
לכפר כפרה שאינה שלה וכו'"" :א"ר יוסי
דרומייא קומי רבי יונה הה צורכה למיתני,
א"כ יהו של ראשי חודשי קריבי ביוה"כ,
שכ מעלי בקודש ואי מורידי ,אבל של
יוה"כ אי קריבי בר"ח שאי מורידי
בקודש" ,ופירש הפני משה ד"ה 'הכי
צורכה למיתני'" :איפכא מיבעי להו להשיב,

דיהו של ר"ח קריבי ביוה"כ דמעלי
בקודש ,אבל של יוה"כ בר"ח היא ה
קריבי דהא אי מורידי בקודש" .עכ"ל.
וא שהמשנה מיירי בשעיר חיצו של יוה"כ,
וסברת מעלי בקודש ואי מורידי ש היא
מצד רוב הכפרה שהופרש לה ,וג בהמש
מבאר הירושלמי דלא משו מעלי בקודש
נגעו בה ,אלא מצד ההתכפרות ,ששעיר של
יוה"כ כולל את כפרת שעיר ר"ח ולכ יכול
לבא בר"ח ,מ"מ למדנו סברא למנוע להקריב
של זה בזה מצד 'אי מורידי בקודש' ג
בשני קורבנות ששניה קדושי קדוה"ג
ושניה חטאות וכו' .וא שמצד הבדל
הכפרה לא אמרינ כ ,אפשר שלעניי פנימי
וחיצו אמרינ כ ,וזהו התנאי שאמר רבי
שמעו ששניה לא באו מתחילה אלא לכפר
על מזבח החיצו .ויש לבאר עפי"ז מה
שאמרו ש בהמש הגמ'" :תנא לא הוקדש
אלא לכפר על מזבח החיצו"] ,והמהרש"ל
מוחק זה כמו שצויי על הגיליו ,ואולי
מטע שלכאורה אינו אלא כפל העניי של
סו הברייתא הקודמת שמתחילתו לא בא
וכו' ,אבל בפי' הר"ח גרס לה [.ולפי משנ"ת
י"ל דבא לבאר בזה שהתנאי של מזבח
החיצו הוא מצד הקדשת הקורב גופה,
דלא דמי הקדשו של שעיר פנימי להקדשה
למזבח חיצו .ושעיר שהוקדש לפנימי אינו
יכול לעשותו לחיצו.
ומעתה י"ל ,דזו כוונת התו"י במש"כ 'דמ"מ
מהני מה שהגרילו עליה שאי לשנות
לשו שעיר וכו'' ,והיינו שבמה שהגריל
עליה הרי מעמיד בזה לעשות על יד
שעיר פנימי ויש לה בזה צד מעלה של
שעיר פנימי יז ותו לא מצי להוריד בה
לעשות לשעיר חיצו .ואע"ג דכשבטל

יז .והיינו משו דמצד מצוות ההגרלה תלויי זה בזה לקבוע מי מביניה שעיר פנימי .ויתר
על כ ,עיי גבורת ארי סו :ד"ה עתי שכתב דכיו דשני שעירי יוה"כ מעכבי זא"ז כדתנ

אי הגורל קובע משנה לחברתה

הגורל בטלה קביעות לשעיר פנימי
ומשתלח ,מ"מ מהני מה שכבר היו במעלה
זו ע"י הגורל לכ ,שג עתה אי מורידי
בה ,משו דהדי שמעלי בקודש ואי
מורידי אינו משו מעלה שחלה עתה על
החפצא של הקודש ואסור לשנות בה ,אלא
הוא די בגדרי המעשה  הנהגה בענייני
קודש ,שאי לשנות לגריעותא באופני
המעשה .וכמו שלמדו במנחות צ"ט .דמניח
לח הפני בחו על שולח של כס ובפני
בהיכל על שולח לח הפני שהוא של
זהב ,ואח"כ כשמוציאו מניחו ג"כ על שולח
זהב משו מעלי בקודש ואי מורידי ,אע"ג
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דלא חל ע"י הנחת הלח על שולח של
זהב גדר קדושה המצרי בו די זהב .וש
למדו די דאי מורידי ממ"ש ויק משה
את המשכ וית את אדניו וכו' ,ופרש"י באי
נמי" :דלא סייעוהו אחיו הכהני בהקמת
העמודי וכו' ש"מ דאי מורידי לפיכ לא
נתעסקו בו אחרי" .וג בזה הרי לא שיי
חלות גדר קדושה ע"י מה שנתעסק בו משה,
שיצרי שלא יתעסקו בו אחרי .ועל כ ג
בנדו דיד ,אע"ג דבטלה קביעתו לשעיר
פנימי י"ל דיהיה אסור להוריד בו מצד מה
שהיה מופרש לפנימי יח .ועל כ לא יכול
לשנות לשעיר חיצו .יט

סו פ"ג דמנחות וכדמוכח בכולי פירקי ,הוה ליה שעיר של ש ושל עזאזל כחד וכאילו
ה קורב א' ושחיטת שעיר של ש דדחי יוה"כ מהני לשל עזאזל כאילו הוא גופו ועיי
חי' הרשב"א שבועות יג :ד"ה חומר בשעיר .ולפ"ז י"ל דמעלת הקודש היא ג מצד השעיר
המשתלח ולא רק ביחס לשעיר הפנימי.
יח .ולא דמי הא לכל הפרשה בטעות וללב ב"ד מתנה וכל כה"ג דאמרינ דיוצא לחולי ומותר
לכל דבר .דהת פוקע ממנו קדוה"ג .וג הווי למפרע .משא"כ בהגרלה דאינו למפרע וג
לא פוקעת מהשעירי קדוה"ג אלא רק הפרשת לשעיר פנימי ומשתלח ,ועל כ הדי בזה
הוא מעלי בקודש ואי מורידי.
יט .וכל זה אינו אלא לדר שביארנו לעיל שקביעות ההגרלה בטלה מכא ואיל  .אבל לצד
דבטלה למפרע כהפרשה בטעות ,א"א לומר כ שהרי נמצא שלא היה בו צד פנימי מעול.
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[Ê" Ò Û„] ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘Â ˙È¯Â‰Ê Ï˘ ÔÂ˘Ï
ÈÊÙ Ô· ÔÂÈˆ· ·¯‰
לשו של זהורית מוזכר בשני הקשרי
בתיאור עבודת הכה הגדול ביו הכיפורי
שבמשנה.
פע אחת לאחר ההגרלה בי שני השעירי
ובה מדובר על הכה הגדול )ד מא ע"ב(:
"קשר לשו של זהורית ·¯‡˘ שעיר
המשתלח והעמידו כנגד בית שילוחו".
ובפע השניה בעת דחייתו של השעיר לצוק
ובה מדובר על האיש המולי את השעיר
לעזאזל )ד סז ע"א(:
"מה היה עושה? חולק לשו של זהורית
חציו קשור בסלע וחציו ·."ÂÈ¯˜ ÔÈ
על די זה כותבת הגמרא ש שבתחילה
היו קושרי את הלשו על הפתח ולבסו
התקינו לשולחו ע השעיר:
"תנו רבנ :בראשונה היו קושרי לשו של
זהורית על פתח האול מבחו ,הלבי 
היו שמחי ,לא הלבי – היו עצבי
ומתביישי .התקינו שיהיו קושרי על פתח
אול מבפני ,ועדיי היו מציצי ורואי:
הלבי  היו שמחי ,לא הלבי  היו עצבי.
התקינו שיהיו קושרי אותו חציו בסלע
וחציו בי קרניו".
˘‰¯È˘˜Ï „Á‡ ÔÂ˘Ï – È" ˘¯ ˙ËÈ
‰·Ï‰ÏÂ

באופ פשוט מתבאר שאותו הלשו המתואר
בד מ"א ,שבו הוא מסמ את השעיר ,הוא
ג זה שאותו הוא מחלק בבואו לדחות את
השעיר לצוק .וכ עולה מדברי הגמרא על
המשנה בד מ"א:
"אמר רבי יצחק שתי לשונות שמעתי ,אחת
של פרה ואחת של שעיר המשתלח .אחת
צריכה שיעור ,ואחת אינה צריכה שיעור,
ולא ידענא הי מינייהו .אמר רב יוס :ניחזי

אנ; של שעיר המשתלח דבעי חלוקה 
בעי שיעור ,ושל פרה דלא בעי חלוקה 
לא בעי שיעור".
ומבאר רש"י:
"דבעי חלוקה  כדתנ לקמ )ס"ז :(.מה
היה עושה המשלח את השעיר  חולק לשו
זהורית ,חציו קשר בסלע וחציו קשר בי
קרניו".
א"כ ברור לדעתו ששני הלשונות ה בעצ
אותו לשו .ולכ לשו זה צרי שיעור .ולפי
זה נראה פשוט שג קוד לכ ,בזמ שמעו
הצדיק ,כשלא היו שולחי את הלשו לצוק,
אלא קושרי אותו על הפתח ,היה זה אותו
הלשו שבו סימנו את השעיר .וקוד שילוחו
היו מסירי ממנו את הלשו וקושרי בפתח.
וכ מבואר ברש"י על הברייתא בד לט
ע"א:
"תנו רבנ :ארבעי שנה ששמש שמעו
הצדיק היה גורל עולה בימי ,מכא ואיל
 פעמי עולה בימי פעמי עולה בשמאל.
והיה לשו של זהורית מלבי ,מכא ואיל
פעמי מלבי פעמי אינו מלבי"¯‡·ÓÂ .
¯˘"" :Èלשו של זהורית  צמר סרוק ומשו
כמי לשו ,וצבוע אדוÂ˙Â‡ ÔÈ¯˘Â˜Â ,
·¯‡˘ ˘,ÂÈÏÈ‡Ó ÔÈ·ÏÓ ‰È‰Â ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ
והוא סימ שמחל הקדוש ברו הוא
לישראל ,שנאמר )ישעיה פ"א( א יהיו
חטאיכ כשני כשלג ילבינו".
עולה מדבריו שא בתקופת שמעו הצדיק
הלשו שבראש השעיר הוא ג הלשו
שמלבי ,כי אותו היו תולי על הפתח לאחר
שסימנו בו את השעיר.
˘ÌÈÏ˜˘· ‰˘Ó‰ ¯Â‡È·· È" ˘¯ ˙ËÈ

אמנ המשנה במסכת שקלי )פרק ד' משנה

לשו של זהורית ושעיר המשתלח

א'( ,הדנה במקור הכס ממנו היו קוני את
הלשו ,אומרת:
"פרה ושעיר המשתלח ˙È¯Â‰Ê Ï˘ ÔÂ˘ÏÂ
מתרומת הלשכה .כבש פרה וכבש שעיר
המשתלח  ÂÈ¯˜ ÔÈ·˘ ÔÂ˘ÏÂמשיירי
הלשכה".
משמע שבשני לשונות שונות עסקינ .וכתבו
המפרשי ש א שלשו של זהורית המוזכר
ברישא הוא של הפרה ,אע"פ שמוזכר
בצמוד לשעיר .וע"כ הוא בא מתרומת
הלשכה .ולשו שבי קרניו הוא של שעיר
המשתלח ,וכיוו שנועד רק לצור עדות על
הלבנת החטאי אינו חלק מהעבודה ובא
משיירי הלשכה.
אמנ קצת קשה שלשו זה אמרה עליו
הגמרא ביומא מא:
"כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנ :שלש
לשונות שמעתי ,אחת של פרה ,ואחת של
שעיר המשתלח ,ואחת של מצורע .אחת
משקל עשרה זוז ,ואחת משקל שני סלעי,
ואחת משקל שקל ,ואי לי לפרש .כי אתא
רבי פירשה משמיה דרבי יונת :של פרה
 משקל עשרה זוז ,ושל שעיר המשתלח 
משקל שני סלעי ,של מצורע  משקל
שקל".
וברמב" הלכות טומאת צרעת )פי"א ה"א(
גבי לשו של מצורע מבואר שהוא הלמ"מ
וזה לשונו:
"ונוטל ע ארז ומצותו שיהיה ארכו אמה
ועוביו כרביע כרע מכרעי המטה ,ואזוב
שאי לו ש לווי כמו שביארנו אי פחות
מטפח ,Ï˜˘ ÂÏ˜˘Ó ˙ÚÏÂ˙ È˘Â ,וא טעמו
פסלו כצביעת התכלתÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ ÏÎÂ ,
"‰ÎÏ‰
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וכיו שג הלשו של השעיר שיי לאותה
קטגוריה – ג הוא הלמ"מ ,וא"כ מדוע
שלא יבוא מתרומת הלשכה? ב
והריבב" ש על המשנה ביאר שבאמת
לשו אחד היה ,ובכ"ז הזכירה המשנה שני
לשונות – אחד קוד התקנה שאותו היו
תולי בפתח האול ,והוא היה בא מתרומת
הלשכה .ואחד לאחר התקנה ,שנשלח ע
השעיר והוא היה בא רק משיירי הלשכה.
ומדבריו משמע שכל עוד היו תולי אותו
בפני נחשב צור פני ובא מתרומת
הלשכה .אמנ ,ברגע שתיקנו לשולחו
חשיבא צור חו ככבש שעיר וכד' .ומשמע
שעצ שימת הלשו על השעיר כנגד בית
שילוחו לא חשיבא עבודה ,ורק התליה על
פתח האול נחשבת צור פני.
ולפי זה באמת נית לומר שעיקרו של הלשו
הוא הלמ"מ ,והתקנה לשולחו ע השעיר
הורידה אותו מדרגתו ,ועל כ לאחר התקנה
הלשו בא מ˘ È¯ÈÈהלשכה.
אול דר זו קשה מאד בדברי הגמרא בד
מ"א" :אמר רב יוס ב' לשונות שמעתי",
וביארה הגמרא שכיוו דבעי חלוקה צריכה
שיעור .וכ ביאר רש"י בהמש על דברי
רבי יוחנ ,שלשו של ב' סלעי הוא של
שעיר המשתלח ,שזה כדי שיהיה שיעור
לסלע ולבי קרניו .וקשה והלא מדינא קוד
שמעו הצדיק כלל לא היה צרי חלוקה?
וע"כ נראה לומר שסובר רש"י ודעמיה שאי
כא הלמ"מ אלא תקנה דרבנ לשיעור
הלשו בכל אחד מהדיני .ובאמת בלשו
המשתלח עסקינ ,ודלא כרמב" שמשמע
מדבריו שזוהי הלמ"מ.
לסיכו :לשיטת רש"י לשו אחד היה

א .הרב מברטנורא.
ב .ואכ הרמב" עצמו בהלכות שקלי )ד א( כתב שהלשו הזה שקושרי בי קרניו היה בא
מתרומת הלשכה! וכתב המל"מ שהגירסה שלפנינו טעות היא וצרי לגרוס לשו של זהורית
סת והכוונה ללשו של שריפת הפרה וזה דוחק .ועיי לקמ בביאור דעת הרמב".
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ומשקלו ב' סלעי מתקנת חכמי .וקוד
התקנה היה לשו זה נקשר על הפתח ובא
מתרומת הלשכה .לאחר התקנה היה הלשו
נשלח ע השעיר ובא משיירי הלשכה.
˘'· – ‚" ÓÒ‰Â ˘" ‡¯Â˙‰ È" Â˙ ˙ËÈ
Ô‰ ˙ÂÂ˘Ï

התו"י לקמ ס"ז )וכ הריטב"א והתורא"ש(
העירו על דברי המשנה העוסקת בלשו
שנתחלק בראש שעיר ובסלע ,שאי זה אותו
לשו שהיו קושרי בראש שעיר המשתלח
)ד מ"א( .והסתמכו על דברי המשנה
בשקלי שהזכירה שני לשונות ושניה
שייכי לשעיר!
וכ מפורש בדברי הסמ"ג )עשה ר"ט(:
"ושנינו במסכת שקלי שזה הלשו )שחולק
בסלע בעת דחייתו( היה בא משיירי הלשכה.
ולשו של מעלה שקושר בראשו היה בא
מתרומת הלשכה".
וכ מפורש בגירסת המשנה על פי ילקוט
שמעוני )רמז שפ"ו(:
"פרה ¯ÈÚ˘ ˘‡¯·˘ ˙È¯Â‰Ê Ï˘ ÔÂ˘ÏÂ
 ÁÏ˙˘Ó‰באי מתרומת הלשכה ,כבש פרה
וכבש שעיר המשתלח ÂÈ¯˜ ÔÈ·˘ ÔÂ˘ÏÂ
ואמת המי וחומת העיר ומגדלותיה וכל
צרכי העיר באי משיירי הלשכה".
עולה מדבריה שהיו ב' לשונות אחד שנית
בראש השעיר לסמנו והשני למטרת הלבנה
שבתחילה היה תלוי על הפתח ולבסו נשלח
למדבר וש הלבי .ג
והנה ,לעיל בד מא לגבי דברי הגמרא:
"דבעי חלוקה" התו"י עצמ וכ הריטב"א
צידדו כדעת רש"י! וזה לשו הריטב"א:
"˘ÈÚ· ‰˜ÂÏÁ ÈÚ·„ ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘ Ï
˘ – ¯ÂÚÈפרש"י ז"ל דבעי חלוקה מדתנ
לקמ במכילתי בשעת שלוחו נות חציו
ג.

על הסלע וחציו על קרניו .פי' לפירושו
דמסתמא מזה הלשו שקושרו הוא עצמו
שנינו לקמ דמחלקו והיינו דלא אדכר
בשעיר המשתלח אלא לשו אחד˘ÈÂ .
˘ Â˘¯ÈÙדבעי חלוקה שנות חציו בשל ש
וחציו בשל עזאזל דתרוייהו בעו קשירה
כדאסקי' לעיל ÔÂÎ‰ ‡Â‰ Ï"Ê È"˘¯ 'ÈÙÂ
".¯˙ÂÈ
והעיר ש המגיה על הריטב"א ,שאי זה
תוא ע דעת בד סז ,שהרי ש נקטו
דלא כרש"י! וע"כ שיצטרכו לבאר
שהחלוקה שעליה דובר בד מא היא חלוקה
בי שני השעירי ובאמת נעשתה בלשו
שנועדה לסימו ,ומדוע מיאנו בדר זו
וצידדו בדברי רש"י?
ונראה ליישב דבריה על פי מה שהקשו
התו"י עצמ בד מב : .מדוע לר' יוחנ
בלשו של מצורע בעינ ב' סלעי והלא
א מצד חלוקה בב' שקלי סגי – לכל
אחד שקל כבמצורע! ותירצו" :ושמא גמרא
גמר לה דבעינ הכי".
ונראה שכוונת לומר דלא כרש"י שביאר
השיעור של ב' סלעי מצד חלוקה ,אלא
שר' יוחנ חולק על רב יוס וס"ל שכ היא
הלכה בלא טע .ולפי זה באמת את הלשו
שקושרי בראש השעיר לא חולקי כלל!
ובדר זו הלכו המפרשי הנ"ל בד ס"ז,
וע"כ כתבו שאי זה אותו לשו .אמנ בדברי
רב יוס שהזכיר במפורש את עני החלוקה
ש יותר נראה פירוש רש"י שבחלוקה של
לשו שבי קרניו עסקינ ולא בחלוקה שלא
הוזכרה בשו מקו בי שני השעירי .ואתי
שפיר דבריה.
ולפי זה יצא שרב יוס סובר שזה אותו
לשו שחולקי ושני הלשונות לשו אחד

ויעויי לקמ בהערה הבאה שייתכ ולשיטת רק לאחר התקנה השתמשו בשני לשונות
וקוד לכ אותו לשו שימשה ג לקשירה בראש השעיר וג לתליה על הפתח.
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ה ,וממילא אי דינו מדאורייתא אלא תקנת
חכמי .ור' יוחנ ס"ל ששני לשונות ה,
וע"כ נקט שיעורה ב' סלעי וגמרא גמר
לה.
ומה שהעיר ש עוד המגיה לפירוש של
התו"י מדוע לא הוסיפה הגמרא עוד לשו
ובמקו ב' לשונות היו ג' ,לא קשה כלל,
דבדברי רב יוס שדיבר במפורש על חלוקה,
באמת אי עוד לשו .ולדברי רבי יוחנ נמנו
רק הלשונות שה הלמ"מ ורק לשו אחד
הוא הלמ"מ ומעיקר הדי ,והלשו השני
אינו אלא הנהגה.
„¯ÌÈÏ˜˘· ‰˘Ó‰ ·Â˘ÈÈÏ ˙ÙÒÂ Í

והנה שיטת התו"י שב' לשונות היו צריכה
עיו ,שא"כ בזמ שמעו הצדיק מדוע לא
השתמשו באותו הלשו ג לקשירה בראש
השעיר וג לתליה על הפתח? והרי א
באמת הקשירה נועדה רק לסימ ולאחר מכ
לפני צאתו לדר הסירו את הלשו מראשו,
מדוע צרי עוד לשו? ד
והיה נראה לומר שג בזמ שמעו הצדיק
שני לשונות היו ,אותו הלשו שהיה על
ראש השעיר נשאר על ראשו עד הגעתו
למדבר! ומלבדו היה עוד לשו שנתלה על
הפתח .אמנ לאחר שביטלו את תליית
הלשו במקדש ,השאירו את הלשו העיקרי
שהיה על ראשו והל עימו למדבר .ולפי
זה הלשו הופ להיות חלק מהשעיר ואינו
נפרד ממנו עד הגעתו למדבר! וכ היה
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תמיד ,ג קוד התקנה.

וכעי זה מובא בש הגר"ח ה ,שכיוו שעיקר

לשו של זהורית הוא חובה לשעיר
המשתלח ,והיה מלבי רק לאחר שנעשית
מצוותו של השעיר ,אי בקשירתו ונשיאתו
במדבר משו מחמר .משמע מדבריו
שהלשו הוא חלק משילוחו של השעיר,
וא"כ בוודאי שזה לא קשור לתקנה
שמחמתה הפסיקו לתלות את הלשו על
פתח האול .אמנ לפי מה שכתבנו קשי
דברי הגמרא בד ס"ז:
תנו רבנ :בראשונה היו קושרי לשו של
זהורית על פתח האול מבחו ,הלבי 
היו שמחי ,לא הלבי – היו עצבי
ומתביישי .התקינו שיהיו קושרי על פתח
אול מבפני ,ועדיי היו מציצי ורואי:
הלבי  היו שמחי ,לא הלבי  היו עצבי.
התקינו שיהיו קושרי אותו חציו בסלע
וחציו בי קרניו.
ולפי דברינו ג קוד לכ היה לשו של
זהורית נשלח ע השעיר ,ומה פירוש
"התקינו שיהו קושרי אותו חציו בסלע
וחציו בי קרניו"?
ויש לומר באופ חדש ,שכוונת הברייתא
לומר שבכל מקרה היה הלשו צמוד לשעיר
עד הסו אלא שהתקינו ˘Â˙Â‡ ÌÈ˜ÏÂÁ Â‰È
בי הסלע לקרני השעיר .שזה לא היו עושי
קוד לכ .כלומר שלא עצ שליחת הלשו
היא התקנה אלא חלוקתה בסלע .ו

ד .ובספר "בד קודש" לגרב"ד פוברסקי אכ הקשה כ וכתב ליישב" :שכיוו שמתרומת
הלשכה אי נוטלי אלא לצור קרב שוב א"א להשתמש בו לצור אחר ,והרי מפסידי
אותו שחולקי אותו לשניי וחציו )שבי קרניו( נפסד "...ומדבריו עולה שבאמת קוד
התקנה היה רק לשו אחד והיו משתמשי בו לסימו השעיר ומיד אח"כ תולי אותו על
פתח האול .ורק לאחר התקנה לא רצו להפסיד את הלשו שבא מתרה"ל ולכ שלחו אותו
ע לשו אחרת.
ה .חידושי הגרי"ז זבחי קיג ע"ב.
ו .וקצת נוטה כ משמעות לשו הגמרא שלא כתבה התקינו שיהיו שולחי אותו למדבר
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ועל פי זה המשנה בשקלי עסקה בתקופה
של שמעו הצדיק שאז באמת היו ב'
לשונות .אמנ לאחר התקנה נשאר לשו
אחד שנקשר בראשו לסימו ואח"כ הל
עימו עד למדבר.
ולפי זה תתור קושיה נוספת :מה הטע
של המשנה בשקלי )על פי גירסת התו"י
ודעמיה(? מדוע באמת הלשו שעל הפתח
בא מתרומת הלשכה והלשו שעל ראשו
משיירי הלשכה?
אמנ על פי דברינו תוסבר המשנה היטב,
שהרי הלשו שבי קרניו – זה שנית על
השעיר לסמנו ,הול עימו למדבר! וכ היה
תמיד א קוד שמעו הצדיק .וא"כ הוי
ˆ ıÂÁ Í¯Âומשו כ הוא בא משיירי הלשכה
וכפי שכתב הריבב" .ז לעומת זאת ,הלשו
שנתלה על הפתח הוי צור פני.
והנה התו"י בד ס"ז הקשה וז"ל:
וא"ת למה ידחה הבאת הלשו חו לתחו
וכי הוי זה כמו דחיית השעיר בשבת
ובטומאה? וי"ל שאי מביאי אותו ביו
הכיפורי שכבר הביאוהו מאתמול .אי נמי
על ראש השעיר מביאי אותו דמחמר כלאחר
יד הוא"...
ובפשטות הקשו מכח דברי הגמרא שהתקינו
שיהו חולקי אותו ,כיצד חידשו כזו תקנה
והרי זה כרו באיסורי .אמנ לדברינו אי

קושיה שהרי תמיד היו שולחי את השעיר
ע הלשו למדבר ,ואי זו תקנה
וממילא ברור שאי כא בעיה של מחמר.

מאוחרת .ח

„Ì" ·Ó¯‰ ˙Ú

הרמב" הזכיר רק את הלשו שנקשר בראש
השעיר ומתחלק בסלע וכתב עליו שבא
מתרומת הלשכה! ודבריו צ"ב שהרי משנה
מפורשת היא בשקלי שלשו שבי קרניו
בא משיירי הלשכה! ולעיל כבר הזכרנו את
דברי המל"מ שט"ס היא בדברי הרמב"
ומתק הגירסה בשני מקומות ,ודוחק .ט
ונראה לומר בדעת הרמב" דסובר כשיטת
הסמ"ג והתוס' ישני דב' לשונות היו אלא
שמבאר אחרת את המשנה .לדעתו היו שני
לשונות :לשו אחד נועד לשימושי
העיקריי והוא חלק מעבודת היו .והלשו
השני אינו אלא מנהג .הלשו הראשו היה
נקשר בשלב ראשו על ראש השעיר כדי
לסמנו ,ולאחר מכ תלו את אותו לשו עצמו
על פתח האול .זה הלשו שבא מתרומת
הלשכה.
מלבדו היה ג מנהג לשלח את השעיר ע
לשו נוס לצור האיש העתי שיראה ג
הוא את הלבנת הלשו – לשו זה היה בא
רק משיירי הלשכה בדומה לכבש שתיקנו
מפני הבבליי ,כיוו שאינו צור עיקרי.
לאחר שהפסיק הלשו להלבי תמיד ,לקחו

וקושרי אותו וכו' משמע שג קוד לכ היה נשלח השעיר ע לשו של זהורית .אמנ
ייתכ שדקדוק לשו זה מסייע דווקא לתירוצו הראשו של התו"י שמובא לקמ שהלשו
היה מחכה לשעיר במדבר.
ז .לדעתו מדובר בתקופה שלאחר שמעו הצדיק ,אמנ לטעמנו ג קוד לכ הוי צור חו.
ח .ובזה יתיישבו ג שאר הקושיות שמקשי האחרוני )הגבורת ארי ועוד( כיצד קושרי
בשבת וכיצד משתמשי בשעיר שהוא קודש.
ט .ויעויי עוד ב"שקל הקודש" לגר"ח קנייבסקי שליט"א שכתב באופ אחר שהרמב" כלל
לא גרס בסיפא שבמשנה "לשו שבי קרניו" ,ממילא רק הלשו שברישא הוא הלשו של
השעיר והוא אכ בא מתרומת הלשכה .והעיר בעצמו על דבריו ,שבפיהמ"ש איתא להדיא
בדברי הרמב" ג בסיפא "לשו שבי קרניו" .וכתב שייתכ ואח"כ מצא הרמב" גירסא
אחרת .והדוחק מבואר.
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את הלשו העיקרי ,זה שמסמני בו את
השעיר ,ואותו עצמו שלחו למדבר ע
השעיר ע"מ שבו יתקיי" :א יהיו חטאיכ
כשני וכו'".
עפ"ז יובנו היטב דברי הגמרא" :התקינו
שיהו קושרי ‡ Â˙Âחציו בסלע וכו'" התקנה
הייתה שהלשו החשוב והעיקרי – אותו
לשו שבו מסמני את השעיר וקוד לכ
נתלה על פתח האול – מכא ואיל הוא
זה שיל ע השעיר למדבר וקיו "א יהיו
חטאיכ כשני "...יהיה על ידו במדבר
במקו במקדש.
לפי זה ברור מדוע הזכיר הרמב" רק את
הלשו שבא מתרומת הלשכה ,כיוו שהוא
דיבר להלכה על התקופה שאחר שמעו
הצדיק ,והלשו העיקרי הוא זה שהיה נשלח
והוא בא מתרומת הלשכה .י
ונראה עוד לומר שהרמב" מצא רמז לדבריו
במשנה במסכת שבת ) פ"ט מ"ג( :
"מני שקושרי לשו של זהורית ·¯‡˘
שעיר המשתלח שנאמר )ישעיה א( א יהיו
חטאיכ כשני כשלג ילבינו"
המשנה הזכירה את הלשו שבראש השעיר
שהוא הלשו שנית לסימונו כמבואר במסכת
יומא פרק ד' ,ועליו הזכירה את הלבנת
החטאי .ברור א כ ,שאותו לשו
שבתחילה נקשר בראש השעיר הוא ג
שימש לקיו הפסוק .ובתקופה מאוחרת
יותר הוא זה שיצא יחד ע השעיר למדבר

לקיי ש את" :א יהיו חטאיכ
יב
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וכו'" .יא

¯ÈÚ˘‰ ˙Ú‚‰ ÏÚ ÚÈ„Â‰Ï Í¯Âˆ ‰È‰ Ì‡‰
?¯·„ÓÏ

במשנה בסו פרק שישי איתא:
"אמרו לו לכה גדול הגיע שעיר למדבר
ומניי היו יודעי שהגיע שעיר למדבר
דירכאות היו עושי ומניפי בסודרי ויודעי
שהגיע שעיר למדבר ‡ ‰„Â‰È È·¯ ¯Óוהלא
סימ גדול היה לה מירושלי ועד בית
חדודו שלשה מילי הולכי מיל וחוזרי מיל
ושוהי כדי מיל ויודעי שהגיע שעיר למדבר
¯· ¯ÓÂ‡ Ï‡ÚÓ˘È Èוהלא סימ אחר היה
לה לשו של זהורית היה קשור על פתחו
של היכל וכשהגיע שעיר למדבר היה הלשו
מלבי שנאמר א יהיו חטאיכ כשני
כשלג ילבינו"
והקשה ה"מלאכת שלמה" מה מקו יש
למחלוקת בי ר' ישמעאל לת"ק ור' יהודה,
והלא לכולי עלמא קוד שמעו הצדיק היה
הלשו תלוי ולא היה צור באמצעי
אחרי ,ולאחר מותו היו שולחי את הלשו
למדבר וממילא היה צור להעביר את
ההודעה על הגעתו למדבר באופ אחר!
ועוד הקשה מדוע נקט ר' ישמעאל בדבריו:
"פתח ההיכל" בניגוד למוזכר לעיל בפרקנו:
"פתח האול"?
ובתוי"ט כתב שר' ישמעאל דיבר קוד
התקנה .ודבריו תמוהי שא"כ מדוע נקט

י .בזה כמוב תהיה נפ"מ בי התו"י והסמ"ג לרמב" שלשיטת הלשו היוצא לחו לאחר
שמעו הצדיק בא משיירי הלשכה ולדעת הרמב" מתרומת הלשכה.
יא .אמנ בזה ישוו רש"י והרמב" וג לרש"י המשנה מוסברת היטב שלשו אחד היה .אלא
שלדעתו היה בא דווקא משיירי הלשכה אע"פ שמקורו מדברי קבלה ובזה שיטת הרמב"
נראית יותר.
יב .ובזה תיושב קושיית התוס' חדשי ש מדוע הזכירה המשנה את קשירת השני בי קרני
השעיר והרי קוד התקנה היה הלשו נקשר על פתח ההיכל והיה לו לשנות עיקר התקנה!
ותירצו שנקטה המשנה דבר שיש בו קצת איסור בדומה לשאר הדוגמאות ש )סיכה כשתיה
ביוה"כ ועוד( .ולנ"ל אתי שפיר שזהו הלשו שנתלה בפתח ובו קוימה הלבנת החטאי.
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בלשו תימה" :והלא סימ אחר היה לה".
והרי ברור שכשהיו יכולי להשתמש בסימ
זה השתמשו ורק לאחר מכ נאלצו להשתמש
בשיטת הסודרי?
ובספר "גחלי אש" )לר' ירוח וולפיש ,סימ
לב( יישב שתי הקושיות בחדא מחתא,
שישנה מחלוקת בי ר' ישמעאל לת"ק ור'
יהודה הא היו קושרי את הלשו בפתח
האול או בפתח ההיכל .לדעת ת"ק ור'
יהודה היו קושרי ב ÌÏÂ‡‰ Á˙Ùוממילא
היו ישראל יכולי לראותו והצטערו כשלא
הלבי וע"כ תיקנו לשולחו למדבר .לעומת
זאת לדעת ר' ישמעאל היו תולי אותו
ב ÏÎÈ‰‰ Á˙Ùואח"כ תיקנו לתלותו בפתח
ההיכל מבפני! וממילא לא היו ישראל
מסתכלי בו ומצטערי ,ועל כ השאירוהו
ש והיה לה סימ על הגעתו למדבר.
ודבריו קשי דא"כ חולק ר' ישמעאל על
כל התקנה ועל חלוקת הלשו בסלע ובי
קרניו שהופיעה לעיל בפרקנו ומדוע רק כעת
"נזכרה" המשנה לשנותו? ועוד שהרי לעיל
שנינו בברייתא שמשמת שמעו הצדיק
פעמי שלא היה מלבי וא"כ לא תמיד היה
אפשר להעזר בסימ זה?
ולדברינו אתי שפיר כי תמיד היו ב' לשונות
אחד על פתח האול ואחד על ראש השעיר
שהל איתו לעזאזל .וכל המחלוקת היא
הא הלשו שהיה על הפתח גר שיהיו
עצבי או לא .לדעת ת"ק הפסיקו לתלותו
מאחר שהיו מסתכלי בו ,ולדעת ר' ישמעאל
כיו שתלוהו בפני לא היו עצבי כי לא
היו יכולי לראותו .אבל לכולי עלמא היה

לשו ג בי קרניו של השעיר וכדכתבנו
לעיל בדעת הרמב" .וממילא ר' ישמעאל
לא חולק כלל על מתניתי דלעיל שתיארה
את חלוקת הלשו ודחייתו לצוק ורק
במשנתנו העיר שאי צור בסימני נוספי
והלשו היה מעיד על הגעת השעיר.
אמנ לכאורה יצא שר' ישמעאל חולק על
הברייתא דלעיל )לט א( שכתבה שאחרי
שמעו הצדיק הלשו לא תמיד הלבי ,ור'
ישמעאל סובר שאפשר "לסמו" על הלבנת
הלשו.
עוד ייתכ לומר שכיוו שברוב הפעמי
הלבי הלשו ,היו סומכי על הלבנת לשו
בצירו דברי ר' יהודה ,דהיינו שהיו
מחשבי את הזמ של כדי הילו ג' מילי
וא ראו שעבר זמ זה ולא הלבי הלשו
הבינו שכנראה אינ ראויי וסמכו על כדי
הילו ג' מילי .יג אמנ לדעת ת"ק לא היה
כלל לשו תלוי כדי שלא יהיו עצבי ועל
כ אי ברירה אלא להשתמש בשיטת
הסודרי.
ועוד יש לומר ע"פ הגמרא בר"ה )לא ב(:
"ותניא ארבעי שנה קוד שנחרב הבית
לא היה לשו של זהורית מלבי אלא
מאדי" .ומדקדוק הלשו משמע שהלשו
היה משתנה ג לאחר מכ והיה מאדי יתר
על צבעו הרגיל! יד לפי זה ייתכ וזו כוונתו
של ר' ישמעאל שג לאחר שמעו הצדיק
וסמו לחורב היה הלשו משתנה ,אלא
שבמקו להלבי היה מאדי וע"כ ידעו
מתי הגיע השעיר למדבר.

יג .ועל פי שיטה זו תוב היטב הגירסא במשנה" :ועוד אמר ר' יהודה" במקו ר' ישמעאל
אומר )מופיע בשינויי נוסחאות על המשנה( שאת שני הסימני נת ר' יהודה ואחד משלי
את חבירו.
יד .וכ איתא ב"קרב העדה" על הירושלמי )יומא פרק ו ה"ה ד"ה ויש מה( שג ש נאמר
ש"יש מה שהיה מלבי ויש מה שהיה מאדי" וכתב קרב העדה" :כלומר לא היה מלבי,
אי נמי היה הלשו מאדי יותר".
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בעיצומה של עבודת הכה הגדול ביו
הכיפורי ,לאחר שנת הכה הגדול את
השעיר לעזאזל ביד האיש העיתי להוליכו
למדבר ,הייתה הפסקה גדולה בעבודת היו.
"אמרו לו לכה גדול הגיע שעיר למדבר
ומניי היו יודעי שהגיע שעיר למדבר
דרכיות היו עושי ומניפי בסודרי ויודעי
שהגיע שעיר למדבר אמר ר' יהודה והלא
סימ גדול היה לה מירושלי ועד בית
חדורו ג' מילי הולכי מיל וחוזרי מיל
ושוהי כדי מיל ויודעי שהגיע שעיר
למדבר".
וברש"י" :אמרו לו לכה גדול וכו'  שאינו
רשאי להתחיל בעבודה אחרת ,עד שהגיע
שעיר למדבר שנאמר 'ושלח את השעיר
במדבר' ,ואחר כ ואת חלב החטאת יקטיר
המזבחה".
שמענו כא בדברי רש"י שלאחר שילוח
השעיר אי הכה רשאי להתחיל עבודה
אחרת עד שיגיע השעיר למדבר.
יש לברר בשיטת רש"י מה א"א לעשות עד
שיגיע השעיר למדבר.
הפסוק שציי רש"י עוסק בהקטרת אימורי
הפר והשעיר ,ולפי זה נית היה להבי
שהעיכוב הוא רק מעבודה זו ,ואולי
מעבודות נוספות המפורשות בפרשה .אול
מהמש דברי רש"י נית לדייק שג לקרוא
בתורה לא יכול ,שכ פירש"י על הגמ' "כיו
נעשית
למדבר
שעיר
שהגיע
מצותו""ומתחיל לקרות הפרשה" .לעומת
הראשוני שנראה לקמ א שהעיכוב הוא רק
בעבודות היו א לקרוא בתורה נית היה.
א .שיטת הר"י מלוניל

בגמ' בתחילת פרק שביעי איתא שהקריאה
איננה עבודה אלא "צור עבודה" ולרש"י
נצטר לומר שהכה מעוכב ג מביצוע
"צור עבודה" ולא רק מעבודה גמורה.
השפת אמת הקשה על רש"י" :מפי' רש"י
נראה דמה"ת אסור להתחיל בעבודה אחרת
קוד שהגיע שעיר למדבר .ולפ"ז צ"ע אי
יכולי לסמו על הסימ של ההילו ג' מילי
דאמר ר' יהודה ,דאפשר שהיה איזו עיכוב
בדר .ולולי דברי רש"י היה נראה דאי זה
מה"ת ,רק משו דבא לקרות הפרשה נכו
יותר שיגמור כל המצוה ויקרא אח"כ ,לומר
שקיי כפי הנאמר בתורה ,ולכ א"צ בירור
גמור רק באומד הדעת".
השפת אמת תמה לדרכו של רש"י שהעיכוב
הוא מ התורה ,אי אפשר לסמו על
אומדנא ,על אותו סימ המוזכר במשנה
בדבריו של ר' יהודה .ורצה השפ"א לבאר
שהסיבה שיש להמתי ע הקריאה עד
להגעת השעיר למדבר היא לצור הקריאה.
בירושלמי ]פ"ז ה"א[" :מניי לקריאת
הפרשה? רבי אידי בש רבי יצחק' :ויעש'
מה תלמוד לומ' 'כאשר צוה ה' את משה'
מיכ לקריאת הפרשה".
הכה מצווה לקרוא ולהראות לע שקיי
את האמור בפרשה .נראי הדברי שלכ
כיוו השפת אמת באומרו " משו דבא
לקרות הפרשה נכו יותר שיגמור כל המצוה
ויקרא אח"כ לומר שקיי כפי הנאמר
בתורה" ,ולפי דרכו אי כלל עיכוב בעבודות
אלא רק בגלל הקריאה .רצוי לקרוא לאחר
שהגיע השעיר למדבר כדי שיוכל לומר
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שקיי את עיקר עבודות היו.
הקושי הגדול בדרכו זו של השפ"א ,מדוע
לא נדחה את הקריאה לאחר הטבילה
השלישית או הרביעית .לו היינו עושי כ
נית היה "להרוויח" קיו של כמה פס'
נוספי בפרשה .ב
קושי נוס שיש לתת עליו את הדעת הוא
המשנה הקודמת בפרק" :בא לו אצל פר
ושעיר הנשרפי ,קרע והוציא את אימוריה,
נתנ במגיס והקטיר על גבי המזבח .קלע
במקלעות ,והוציא לבית השריפה ".לכאורה
יש כא עבודה שנעשתה לאחר שילוח
השעיר לעזאזל .לפי פשט המשנה היתה
כא הקטרת אימורי ,א בגמ' מתבאר
שההקטרה נעשית לקמ .מכל מקו ,קריעת
האימורי והכנת להקטרה נעשתה כא
ע"י הכה הגדול .רש"י במשנה לא חש בזה
שו קושי שכ פירש" :חזר לו התנא לסדרו
הראשו שהוא מסדר עבודת כה גדול ,וקתני
בא לו כה גדול אצל פר ושעיר העומדי
לישר ,אחר שמסר את המשתלח למי שהוא
מוליכו ,בא לו אצל ,וקרע והוציא
האימורי".
נראה מדברי רש"י דזו לא נחשבת עבודה
כלל .והנצי"ב במרומי שדה פירש כ" :ולא
תקשה ממעשה האמורי של פר ושעיר
שנוטלי לפני שיודעי זה ]שהגיע שעיר
למדברי .ס ,[.ואע"ג דצור עבודה היא
אבל שאני הת שאי זו מלאכת כה גדול
כלל" .למה התכוי באומרו "שאי זו מלאכת
כה גדול כלל" ? והלא רש"י בפירוש נקט
שהכה"ג עשה זאת .בדוחק נאמר לדרכו של
הנצי"ב שאי הכרח שהכה"ג יעשה מלאכה

זו) .ע' מקדש דוד סי' כ"ד סק"א שהניח
בצ"ע מדוע סת הרמב" שנעשית מלאכה
זו בכה"ג(.
עכ"פ לרש"י ,שע"פ פשוטו ג הכה"ג הוא
זה שקרע את האימורי ,נצטר לומר דזו
לא מלאכה חשובה העומדת בפני עצמה
ושיי בה די ההמתנה .פעולת קריעת
האימורי היא רק  ‰Î‰להקטרה שתיעשה
אחר כ .וכ מצינו בליקוטי הלכות לבעל
החפ חיי שכתב" :דמאחר דקיי"ל שאינו
רשאי להתחיל בשו עבודה וא לקרות
בתורה עד שיגיע שעיר למדבר ,לכ ÔÈÎ‰
את עצמו בעת הזה למסור הפר והשעיר
לשריפה".
בנוס ,נית לדייק מהסוגיא בד ע"א.
ששריפת הפר והשעיר צריכה להיעשות
בצמוד – עד כמה שנית  לשילוח השעיר
לעזאזל .כ נאמר ש בדברי אביי" :אמר
קרא ' :והמשלח'' ,והשור' – מה משלח
דמעיקרא א שור דמעיקרא ".ובתו"י על
אתר" :ולכ מוקמינ ליה קוד אילו ואיל
הע אחר שילוחו של שעיר מיד ".וכ מצינו
בתחילת פרק שביעי שהמשנה מדגישה:
"הרואה כה גדול כשהוא קורא אינו רואה
פר ושעיר הנשרפי" .וברמב"" :ובזמ
קריאתו שורפי הפר והשעיר בבית הדש".
לא נתבאר לי מה היה ההכרח שיתבצעו
שתי אלה :הקריאה והשרפה באותו הזמ.
א חזינ שיש הקפדה יתירה על כ שיעשו
בו זמנית .ומכיוו שכ ,יוב שצרי היה
הכה"ג להכי כל האפשר לשריפה כדי שזו
תתבצע בזמ הקריאה בתורה.

ב .עי' בהמש שהבאנו דברי התו"י בהסבר עיתוי קריאת התורה ועל פיה נית ליישב ד'
השפ"א.
ג .כאמור כ הפשט ברש"י .ולא הבנתי דברי ערו השולח העתיד ]קדשי סי' קס"א סקט"ו[
שכתב שיש בזה מחלוקת בי רש"י להרמב" ולרש"י לא עשה הכה שו מלאכה לרבות
קריעת האימורי .וכבר תמה בזה בס' שמועת חיי ]ב' רפ"ב[.
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א נחזור לגופ של דברי רש"י ולראיה
שהביא מסדר הפס' בפרשה ,נראה שהמניעה
מדי תורה היא דווקא מעבודות הכתובות
בפרשה .וג א נאמר שלפי רש"י הקריאה
בתורה ביוה"כ חיובה מדי תורה ,כדמשמע
מפירושו בר"פ בא לו" :בא לקרות את
הפרשה דילפינ ממילואי" ,מ"מ נראה
שמדי תורה יש להמתי דווקא ע העבודות
הכתובות בפרשה עד להגעת השעיר למדבר.
ולכ למד זאת מסדר הפסוקי ,ומהקטרת
החלב הכתובה לאחר שילוח השעיר .חכמי
תקנו שג ע הקריאה בתורה יש להמתי
עד שיגיע השעיר למדבר .ע"פ זה לא יקשה
אי למד רש"י מהקטרת החלב לקריאת
התורה .כ באר הגרי"ש אלישיב ד בד' רש"י.
וקושיית השפ"א ג"כ לא תהא קשה כעת.
לגבי קריאת התורה ,לכל הפחות ,שבה
החיוב להמתי עד הגעת השעיר למדבר
הוא מדרבנ ,שפיר נוכל לסמו בזה על
אומדנא.
לגבי אופ הלימוד ברש"י ,יש להבי ,שהרי
בי "ושילח את השעיר במדבר" ובי "ואת
חלב החטאת" מפרידי שני פסוקי .מחוור
היה יותר לו רש"י היה מציי את הפסוק:
"ויצא ועשה את עולתו" ללמד על עולתו
ועולת הע שצריכות להיות לאחר ההגעה
למדבר.
ה
בדברי האחרוני יש מי שרצה להגיה
בדברי רש"י ולומר שצ"ל באמת את הפסוק
הקוד.
התוי"ט והנצי"ב נקטו דאי"ז בדווקא וה"ה
שיכול היה רש"י לנקוט הפסוק הקוד.
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ואפשר לומר אולי בתרי אנפי נוספי :יתכ,
שרש"י נקט את הפסוק של האימורי
לרבותא ,לומר שאפילו הקטרה זו שתחילתה
נעשתה כבר ]כמו שלמדנו במשנה הקודמת[,
בכל זאת חשובה ההקטרה שטר נעשתה
עבודה ,ולא נית לבצע אותה טר הגעת
השעיר למדבר.
באופ אחר נית ליישב ולומר שרש"י
בדווקא נקט הפסוק שמיירי באימורי,
מכיוו שיש זיקה בי השעירי .שהרי ראינו
בכמה מקומות ששני השעירי תלויי
וקשורי זה בזה ,וע"כ יש רבותא שאפילו
הקטרת אימורי השעיר הפנימי ששייכת
מאוד לשילוח השעיר לעזאזל דכחד קרב
ה ו ,ג היא תלויה ועומדת עד להגעתו
למדבר.
שיטה נוספת שמצינו בדברי הראשוני היא
שיטת הר"י מלוניל ז.
הר"י מלוניל מודה לרש"י שאי להתחיל
בעבודה אחרת עד שיגיע השעיר למדבר.
אול לקרוא בתורהאפשר" :לפי שאינו
רשאי להתחיל בעבודה אחרת עד שהגיע
שעיר למדבר ...ולכ היה קורא בתורה
כדמפרש ואזיל בעוד שהיו משלחי אותו
לעזאזל".
הקושי הגדול בשיטת הר"י מלוניל הוא
סידור של המשניות .המשנה המסיימת את
הפרק השישי בה נאמר כיצד מודיעי לכה"ג
שהגיע השעיר למדבר ,ומיד אחר כ פותח
הפרק השביעי":בא לו כה גדול לקרות".
משמע שעד כה הוא היה מעוכב מלקרוא.

ד .הערות במסכת יומא ס"ח ע"ב ד"ה מתניתי.
ה .ע' שיח יצחק לד ס"ח ע"ב ד"ה אמרו לו שהביא כ בש שיטה כתב יד.
ו .ע' למשל גבורת ארי ליומא ס"ו ע"ב ד"ה עתי ":הוה ליה שעיר של ש ושל עזאזל כחד
וכאילו ה קרב אחד" וע' הערות הגרי"ש אלישיב ליומא מ"א ע"א ד"ה וא"כ.
ז .וכ בריטב"א ל"ה ע"ב ד"ה עבודת יחיד]כמו שצויי בס' שערי היכל[ ,אמנ במשנתנו כתב
כרש"י.
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אמנ בירושלמי ח מצינו שהיתה גירסא
אחרת בסדר המשניות בפרק" :בא לו אצל
פרו וכו' אנ תנינ בא לו אצל הפר ואצל
שעיר הנשרפי ,אית תניי תני בא לו כה
גדול לקרות".
לאותה גירסא המובאת בירושלמי ,מסתדרת
מאוד שיטת הר"י מלוניל :קריאת התורה
נעשתה מיד ,ורק לצור המש עבודות היו
חיכו להגעת השעיר למדבר .א בר"י מלוניל
עצמו נראה שגירסתו בסידור המשניות בפרק
היא כגירסת ספרינו .לפי דרכו נצטר לדחוק
שאי לדרוש "סמוכי" בי תחילת פרק
"בא לו" ובי סיו הפרק הקוד .בא לו
כה"ג לקרוא עוד קוד לכ ,עוד לפני
המשנה שהזכירה הסימני שעשו כדי
להודיע שהגיע השעיר למדבר.
לשיטת הר"י לא קשה הקושיה ששאלנו
קוד ,אי למדו לקריאת התורה מדי
הקטרת החלב .דבאמת לא למדו והקריאה
מותרת .לדר זו א מיושב מדוע דווקא
כעת באמצע היו הכה"ג קרא בתורה .כי
לעשות עבודה אחרת מסדר היו לא יכול
היה ,וכיו שישנה חובת קריאה לכ מימש
אותה כעת.
לפי רש"י באמת קשה קצת מדוע דווקא
כעת קרא הכה"ג בתורה.
יישוב לעני ישנו בדברי התוספות ישני
בתחילת הפרק" :הכא הואיל והפסיק עבודת
היו וג עשה עיקר עבודות כפרה יש
לקרות ולבר על המחילה ועל סדר הברכות.
בירושלמימני לקריאת הפרשה? '...ויעש',
מה ת"ל 'כאשר ציווה ד'' מכא לקריאת
הפרשה ".נראה מדבריו שיש כא שתי

סיבות מדוע נבחר העיתוי לקריאת התורה
דווקא כעת" :הואיל והפסיק" מכיוו שעל
כורחנו יש הפסקה בעבודת היו בגלל חובת
ההמתנה להגעת השעיר למדבר ,ומכיוו
שעשה עיקר עבודות כפרה מתאי לקרוא
כעת ,כמו שמובא בתו"י ש מהירושלמי
]שהובא לעיל[ שהמקור לקריאה להראות
שקיי הכה את מה שכתוב בפרשה.
ואפשר שיש כא הטעמה נוספת בתו"י,
שהזכיר הברכות שהכה מבר וביחוד  :על
המחילה .מתי שיי לבר ברכה זו? לאחר
שהגיע השעיר למדבר והלבינה הלשו של
זהורית ט.
לפי זה יוב שלמרות שנשארו עבודות כפרה,
כשעיר חטאת חיצו והקטרת האימורי,
בכל זאת קרא כבר הכה בתורה ,מכיוו
שכבר ישנה המחילה וצרי להודות עליה,
זאת בצירו לנאמר כבר שממילא הייתה
הפסקה בעבודות היו בגלל החיוב להמתי
עד הגעת השעיר למדבר.
בדברי הרמב" מצינו שיטה נוספת" :ואחר
שמשלח את השעיר ביד מוליכו חוזר אצל
הפר והשעיר ...וקורע ומוציא את אימוריה
ונותנ בכלי ומקטיר על גבי המזבח ומחת
שאר בשר חתיכות גדולות ...ומשלח ביד
אחרי להוציא לבית השריפה...כיו שהגיע
שעיר למדבר יצא כה גדול לעזרת הנשי
לקרות בתורה ובזמ קריאתו שורפי הפר
והשעיר בבית הדש".
מבואר בדבריו שלקרוא בתורה א"א היה
עד שהגיע השעיר למדבר ,אול לקרוע את
האימורי ולהכי החלקי שצריכי
להישלח לשריפה אפשר .כ הבי המהר"י

ח .יומא פ"ו ה"ו
ט .עי' חידושי וביאורי להגרח"ש גריינמ ]ס"ח ע"ב ד"ה מתני'[ שבאר שבאמת לא הייתה
מניעה מלקרוא את הפרשה מיד ,והטע שלא עשו כ הוא מפני שראוי לבר על המחילה
לאחר השילוח והלבנת הלשו.
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קורקוס י שיהיה הבדל בי קריאת התורה
לשאר עבודות" :וכתב רש"י שהטע בזה
לפי שאינו יכול להתחיל בעבודה עד שיגיע
שעיר למדבר...ומדברי רבינו נראה שאינו
נמנע מלעבוד אלא שאינו קורא עד שיגיע
שעיר למדבר".
ולכאורה תמוה מהיכ"ת שקריאת התורה
תהיה חמורה יותר משאר העבודות ,ביחוד
שמהפסוקי משמע שצרי להיות עיכוב
בעבודות של סדר היו.
ב'הר המוריה' על הרמב" נראה שא
הרמב" מודה לרש"י ,ומה שהוציא הכה"ג
את האימורי והכי החלקי לשריפה אי"ז
עבודה חשובה ולכ נית היה לעשותה עוד
קוד שהגיע השעיר" :וזה היה
מותר]הוצאת האימורי ושאר האמור בהל'
ז'י .ס[.תיכ משמסר השעיר למשלחו אבל
לא היו שורפי את הבשר עד שהיה הכה"ג
קורא וזה היה לאחר שהגיע השעיר למדבר".
הקושי הגדול לפי מה שנתבאר עד כה בד'
הרמב" ,מדוע לא נזכר להדיא בדבריו
שקיימת חובה זו או אחרת להתעכב בעבודה
בזמ השילוח .ונראה שלכ מיאנו בדר זו
חכמי בריסק ,הגר"ח יא ,הגרי"ז והגרי"ד
סולוביציק .לשיטת לא היה איסור להמשי
בעבודה ,אמנ לפי דרכ ישנו יסוד חדש.
הכה הגדול צרי היה להישאר על עומדו
במקו העבודה עד שזו מסתיימת" :מצאנו
במשנה יומא ...אמרו לו לכה גדול הגיע
שעיר למדבר...דקוד שנעשית מצותו לא
היה רשאי לקרות ושמעתי מאאמו"ר...דהוא
משו דעד גמר מצות שילוח הכה"ג צרי
להיות עומד בעזרה ולא היה רשאי לצאת
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לעזרת נשי .עכ"ד .וכ הוא להדיא בלשו
הרמב" כיו שהגיע שעיר למדבר יצא כה"ג
לעזרת הנשי לקרות בתורה .יב
לפי דר זו באמת חלוק הרמב" ע רש"י.
אי די של עיכוב ממלאכה ,א ישנו די
שצרי להישאר במקומו עד לסיו העבודה.
לפי זה באר הגרי"ד יג את מה שעשה הכה"ג
במשנה הקודמת .הכה הגדול עסק ש
בקריעת האימורי והכנת להקטרה .לעיל
הוצרכנו לומר שאי זו ממש עבודה .אול
לדר שנתבארה כעת ,מעיקרא לא קשה.
לא היה כל איסור להמשי בעבודה בתו
העזרה.
והוסי הגרי"ד והטעי מה שנתקשו הכל
בד' הרמב" שכ' "ומקטיר על גבי
המזבח" .אמנ במשנה כתוב"נתנ במגיס
והקטיר על גבי מזבח" ואול בגמ' נתבאר
שהכוונה "להקטיר על גבי מזבח" .ורש"י
פירש שע"כ הלא לא היה מקטיר כעת אלא
רק מאוחר יותר ולכ צ"ל "להקטיר" שרק
הכי את האימורי להקטרה .מדוע איפוא
כתב הרמב" כלשו המשנה ולא כמסקנת
הגמרא .הכס משנה וכ המהר"י קורקוס
כתבו ליישב שהרמב" סמ על מה שכתב
בפרק ד'.
א הגרי"ד מבאר שלא רק שמותר לכה
הגדול להכי את האימורי להקטרה עוד
קוד הגעת השעיר למדבר ,אלא שיש סיבה
בדווקא שהדבר יעשה כעת .עבודות הפר
והשעיר המיוחדות ליו הכיפורי נעשות
בבגדי לב .לפי זה היה מקו לומר שג
ההקטרה של הפר והשעיר תיעשה בבגדי

י .כ ג נקט בערוה"ש קדשי סי' קס"א סט"ו
יא .חידושי הגר"ח על הש"ס עמ' ל"ד סי' נ"ז
יב .במכתב ,נדפס בסו חידושי הגרי"ז על הרמב".
יג .שיעורי הגרי"דקונטרס עבודת יו הכיפורי לד ס"ח ע"ב; הררי קד סימ ע"ז וסימ
פ"א הערה ז'
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לב ,ובכל זאת הקטרת הפר והשעיר נעשית
יחד ע אילו ואיל הע בבגדי זהב ,ובאמת
כ עולה מסדר הפס' בפרשה שתיעשה
ההקטרה בבגדי זהב ,ועוד שאי האימורי
מעכבי .עכ"פ ממה שאמרה המשנה
שיעשה הכה"ג את ההכנה להקטרה כעת,
למד הגרי"ד דזה בדווקא ,כדי שיהיה
"קיו" של הקטרה ,התחלה של הקטרה
של הפר והשעיר בבגדי לב .ולכ נקט
הרמב" לשו "ומקטיר" לרמז על העני.
עפ"ז באר ג את הצור בכלי שרת להולכת
האימורי .א שבעלמא א"צ בכלי שרת
להולכת איברי ולתוס' כא זוהי קושית
הגמרא ,מ"מ הרמב" הכריח זאת כדי
שתהיה חלות של הקטרה כבר בשעה זו
שהכה"ג מכי האימורי ולכ צרי בדווקא
לתית בכלי שרת.
היסוד שהתבאר קוד לכ בדברי הגר"ח
והגרי"ד שעד גמר מצות השילוח צרי
הכה"ג להישאר על עומדו ,במקומו ,הוא
המש לשיטתו של הגרי"ד בגדר שילוח
השעיר המשתלח ע"י הכה הגדול .הגרי"ד
נקט שיש כא כעי שליחות ועל כ הדגישה
המשנה "מסרו למי שהיה מוליכו יד .צרי
שהכה"ג בעצמו ימסור את השעיר לידי
האיש העיתי .מדוע?
שילוח השעיר הוא חלק מעבודת היו,
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.

עבודה זו כולה צריכה להתבצע ע"י הכה"ג.
ולכ א יש בכלל מושג של איש עיתי
שיכול לבצע את השילוח במקו הכה"ג,
זה רק א השליחות נמסרת לידיו באופ
ישיר .מתו כ הגרי"ד אפילו הסתפק א
אפשר לשלוח בידי מי שאינו בר
שליחותקט וכדו' .ואמנ הדבר אברה טו
דחה מכל וכל את דברי החכ השואל שרצה
לומר שצרי גדרי שליחות .ג אחרוני
נוספי טז נקטו להדיא שאי כא שליחות.
מאיד יש לציי את הגמרא יז המספרת על
כ שהמשלח היה פוגש את הכה"ג ואומר
לו 'עשינו שליחות' יח.
על כל פני אפשר ללכת בדרכו של הגרי"ד,
ולומר שא א אי זו ממש שליחות אכתי
כיו שהכה"ג חייב לדאוג לשילוח ,צרי
השילוח לצאת ממנו.
הגרי"ד הביא ג ראיה מדי נטמא משלחו
נכנס טמא לעזרה ומשלחו .לכאורה מהיכ"ת
להתיר להיכנס לעזרה בטומאה? וכי א"א
שהכה"ג יצא אליו החוצה וש ימסור לו
את השעיר? אלא שכמו שהתבאר כיו
שהשילוח הוא חלק מעבודת היו ,לכ הוא
צרי להתבצע בעזרה ולא בחו .ואמנ בס'
רינת יצחק יט תמה על הדברי דסו"ס כיו
שעצ העבודה נעשה בחו – השילוח הרי
הוא בחו  מדוע העובד צרי להיות בפני.

יומא ס"ו ע"א
חלק ב' סימ ח' אות א' ואיל
עי' הערות הגרי"ש אלישיב לד ס"ז ע"ב ד"ה והשפ"א"דוכי בדיני שליח וכלל שליחות
קעסקינ הכא הא מיניה וביה מוכח דלאו בגדר שליחות איירי הכא...הרי הכה"ג צרי
להתעסק בעבודתו ומעוכב הוא מלהיות המשלח ...וא"כ היא עושה וממנה שליח".
יומא ע"א ע"א .ועי' ברא"ש בסדר עבודת יו הכיפורי שהכניס גמ' זו בתו עבודת היו
לאחר שדיבר על המשלח.
בשפת אמת לד ס"ו ע"ב כתב גבי חלה שמשלחו ביד אחר ,שיש להסתפק הא מספיק
שהשליח הראשו ימנה את השליח השני או שצרי השני להתמנות ישירות ע"י הכה"ג .נר'
שהבי ג"כ שיש כא שליחות או לכה"פ צור בזיקה ישירה בי הכה"ג לאיש העיתי.
לר' אברה יצחק סורוצקי  ויקרא ט"ז כ"א
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ע"פ זה יתכ לבאר מחלוקת נוספת בי רש"י
להרמב" ,שנחלקו בפירוש "קלע
במקלעות והוציא לבית השריפה" כ.
רש"י פירש במשנה" :כמי קליעה ד' בני
אד נושאי שני מוטות ...ושלימי ה אלא
שנקרע כריס להוציא אימוריה".
וברמב"" :ומחת שאר בשר חתיכות
גדולות מעורות זו בזו כמי קליעה ואינו
מפרק אות ומשלח ביד אחרי להוציא
לבית השריפה ומנתחי אות ש בעור".
והנה בברייתא בגמ' איתא" :תנא לא היה
מנתח ניתוח בשר עולה אלא עור על גבי
בשר" .רש"י באר דקאי על השור ,א
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לרמב" קאי על הכה"ג.
מה פשר המחלוקת? מדוע לרש"י הוציאו
לבית השריפה וכל החיתו נעשה בחו,
ולרמב" התחיל הכה"ג בחיתו מועט עוד
קוד ההוצאה לשריפה.
נראי הדברי שכש שמצינו בהקטרה
שעשה הכה"ג את תחילת ההקטרה ,כמו
שדייק הגרי"ד ,כ ג לגבי הכנת החלקי
הנשרפי בחו .הכה הגדול היה חות כדי
שיהיה שות ג למלאכה זו ,ולכ הג
שבשאר הנשרפי החיתו נעשה בחו ע"י
השורפי כא ,כא ביו"כ הכה"ג הוא זה שהחל
בחיתו כב.

כ .במשנה בס"ז ע"ב.
כא" .וכיצד מעשה חטאות הנשרפות...ומוציא שארית חו לעיר ומנתחי אות ש כנתחי
העולה בעור" ]מעשה הקרבנות פ"ז ה"ב[
כב .ובס' שערי היכל סי' קס"ד רצו לבאר שהניתוח בעזרה נועד להוציא מטעות שיש כא
הקטרה בחו ח"ו .ע"י החיתו בעזרה בעוד העור עליה ידעו הכל שהפר והשעיר מובלי
לשריפה ולא להקטרה.
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ÔÓˆÏÂ ÔÂ¯ ·¯‰
בעודי עוסק בסוגיית הארי שיצא מבית קדשי הקדשי,
נסתלק מאיתנו אבי מורי
אריה לייב ב אברה אבא ז"ל
אשר נזדכ ביסורי.
יהיו דברי אלו לעילוי נשמתו הטהורה

תוכ העניני:
∗ פרק א .בירור מהותו של גור הארי של אש שיצא מבית קודשי הקודשי.
∗ פרק ב .התלכדות ביאורו של הרב קוק זצ"ל המזהה את גור הארי של אש שיצא
מבית קדשי הקדשי ככח האהבה הכללית לאלוקות ,ע ביאור הגמרא המזהה
אותו כיצרא דעבודה זרה וע ביאורנו מפרק א'.
∗ פרק ג .תרומת הסתלקות כח האהבה הכללית לאלוקות לשורשו ,לרפואת
האומה.
∗ פרק ד .ביאור מיקו סוגית הסתלקות גור הארי של אש העוסקת בעבודה זרה,
במסכת יומא ,שעניינה עבודת יו הכיפורי.
∗ נספח א לפרק ב .מקורות בדבר התפרצות כח האהבה הכללית לאלוקות מעבר
לגבולו והפיכתו לכח מניע לעבודה זרה.
∗ נספח ב לפרק ב .מהות השוני בי עבודה זרה בישראל לעבודה זרה אצל אומות
העול.
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הגמרא ביומא ס"ט :מביאה את סוגיית פעולת של אנשי כנסת הגדולה לסילוקו של יצר
עבודה זרה בתחילת תקופת בית שני.
"ויצעקו אל ה' אלקים בקול גדול .מאי אמור ]מה אמרו[? אמר רב ואיתימא רבי יוחנן:
בייא ,בייא ]הוי ,הוי )לשון זעקה וקובלנא([ .היינו האי דאחרביה למקדשא ]יצר זה של
עבודה זרה הוא זה שהחריב את בית המקדש[ ,וקליה להיכליה ]ושרף את ההיכל[,
וקטלינהו לכולהו צדיקי ]והרג את כל הצדיקים[ ,ואגלינהו לישראל מארעהון ]והגלה
את ישראל מארצם[ ,ועדיין מרקד בינןא ]ועדיין רוקד הוא בינינו )ומסיתנו([ .כלום
יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא ]הלא נתת לנו אותו רק כדי שנקבל שכר על ידו
כשנתגבר עליו[ ,לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן ]אין אנו רוצים אותו ולא את השכר
הבא על ידו כשנתגבר עליו[ .נפל להו פיתקא מרקיעא דהוה כתב בה אמת ]נפל להם
פתק מן השמים שהיה כתוב בו 'אמת'[...אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא
לילואתא ]ישבו בתענית במשך שלשה ימים ושלשה לילות רצופין[ ,מסרוהו ניהליהו
]נמסר להם[ .נפק ,אתא כי גוריא דנורא מבית קדשי הקדשים ]יצא כגור ארי של אש
מבית קדשי הקדשים[ .אמר להו נביא לישראל :היינו יצרא דעבודת כוכבים ]אמר להם
נביא לישראל :זהו יצר עבודת כוכבים[".

בתו גמרא מופלאה זו ננסה להתמקד בנקודות הבאות:
א .מיהו גור הארי של אש שיצא מבית קדשי הקדשי.
ב .גמרא זו העוסקת בהסתלקות גור הארי של אש וביטול יצרא דעבודה זרה
בתחילת תקופת בית שני ,מובאת בסנהדרי ד ס"ד על המשנה העוסקת בגדרי
עבודה זרה ,ולכאורה ש מקומה הטבעי .ויש לעיי מדוע היא מובאת במסכת
יומא בפרק העוסק בעבודת כה גדול ביו הכיפורי.
ננסה להתמקד תחילה בשאלה הראשונה:
מיהו גור הארי של אש שיצא מבית קדשי הקדשי בתחילת תקופת בית שני?
לכאורה נית להשיב ע"פ פשט הגמרא המביאה את דברי הנביא ,שזהו יצרא דעבודה
זרה.
אול א גור הארי של אש הינו יצרא דעבודה זרה ותו לא ,מה מקומו בתו בית המקדש
ועוד בתו בית קדשי הקדשי?
––––––––
א .כלומר ,על א כל הפורעניות שהביא עלינו החטא של עבודה זרה ,מכל מקו עדיי חזק
עלינו כח היצר להסיתנו לעבודה זרה.

שיבת האריה )יומא סט(:
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כדי להשיב על שאלה זו נחפש היכ מוזכר עוד ארי של אש בהקשר לבית המקדש.
ביחס לפסוק )יחזקאל פרק מ"ג ,פס' ט"ז(:
בוע אֶ ל ַא ְר ַּב ַעת ְרבָ ָעיו",
"וְ הָ אֲ ִריאֵ ל ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה א ֶֹר ְך ִ ּב ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה רֹחַ ב ָר ּ ַ

כותב הרד"ק:
"ואמרו רבותינו ז"ל כי נקרא המזבח אריאל לפי שהאש הקדושה היורדת מן השמים
היתה רבוצה בו כארי".

וביומא ד כ"א ,ביחס לבית ראשו:
"חמשה דברים נאמרו באש של מערכה :רבוצה כארי ,וברה כחמה ,ויש בה ממש,
ואוכלת לחין כיבשין ,ואינה מעלה עשן".

היינו ,מצאנו במקורות עוד ארי של אש ,נוס על גור הארי של אש שיצא מבית קדשי
הקדשי בתחילת תקופת בית שני ,וזוהי אותה אש אשר ירדה מ השמי בצורת ארי של
אש ורבצה על המערכה שבמזבח החיצו כל ימי הבית הראשו.
ויש לעיי:
א .מה מבטא ארי זה )היינו הארי של אש שהיה רבו על המערכה כל ימי הבית
הראשו(.
ב .הא יש קשר ומהו הקשר בי ארי של אש זה )שהיה רבו על המערכה
שבמזבח החיצו( ,ובי גור הארי של אש שיצא בתחילת תקופת בית שני מבית
קדשי הקדשי.
לש הבנת הדברי נית להיעזר בעקרונות המובאי ע"י ריה"ל ביחס לחלות העני
האלקי באומה הישראלית.
א .מבאר ריה"ל שכפי שפעולת מערכת העיכול ושאר המערכות הפיזיולוגיות
יוצרות את התנאי הדרושי לחלות הנשמה בגו הפיזי )אע"פ שהנשמה
עצמה הינה "עצ נבדל מחומר" שאינו זקוק למאכל משתה וחמצ כדי
להתקיי(  כלומר להיות הגו משכ לנשמה ,והופעתה והתגלותה באמצעותו
בעולמנו  כ עבודת המקדש ע כל מורכבותה )עבודת הקרבנות ,הקטורת,
המנורה ,שירת הלויי ועוד( יוצרת את התנאי הדרושי לחלות העני האלקי
באומה כולה ,היות האומה משכ לו ,והופעתו והתגלותו באמצעותהב.
––––––––
ב) .כוזרי מאמר שני ,כ"ו( "האש הנפעלת לפי דבר האלוק הקרבנות ה לחמה ,ואת שיריה
אכלו הכהני .והכונה במצוה זו היא עריכת הסדר הדרוש למע שכו המל במקדש לא
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עוד עולה מדברי ריה"ל שהאומה הישראלית ביחד ע בית המקדש )מרכיביו(
והעבודה בו מהווי אורגניות אחת חיה) .היינו ה אישי האומה וה כלי
המקדש מהווי אברי בגו אורגני זה(.

"הגוף כלו מסודר איפה סדר העולה כולו בהנהגת הלב .אשר הוא המשכן האמיתי של
הנפש .ואם אמנם הנפש שוכנת גם במוח ,אין זאת כי אם שכינת משנה באמצעות הלב.
בדומה לזאת סודרה האומה החיה האלקית...מזבח העולה – למען תדבק בו האש
הנגלית הידועה ,מזבח הזהב – למען האש הנעלמת הדקה יותר ,המנורה למען ידבק
בה אור החכמה והדעת...כל אלו היו כלי שרת לארון ולכרובים שהם במדרגת הלב
שהריאה מרחפת עליו...ולכולם היה צורך בנושאים ולעבודות אלו בחר בבני לוי...הלא
כן הדבר גם בגוף .האברים הפנימיים אשר בו ,אין להם עצמות אשר תסייענה
בנשיאתם )היינו כלי המשכן משולים לאברים הפנימיים של הגוף האורגני(...אכן שרש

––––––––
שכינת מקו כי א שכינת מעלה .וקח ל כמשל לעני האלקי את הנפש המדברת ,השוכנת
בגו טבעי בהמי.
גו כזה לאחר שנשתוו כוחותיו הטבעיי וסודרו כחותיו הנפשיי...סדור אשר הכינו
לקראת מצב שלמעלה ממצב הבהמות ,נעשה ראוי לשכו בו השכל כמל .להורותו
ולהדריכו ולהיות עמו כל עוד יתמיד הסדר ההוא...והנה הכסיל סובר כי השכל זקוק למאכל
ולמשקה ולריחות נעימי הואיל והוא רואה את השכל מתמיד כל עוד אלה מתמידי ונפרד
בהיפרד.
אול הדבר אינו כ ,כי העני האלקי גומל טוב ורוצה בטוב לכל ,ובהיות אחד הדברי
מסודר ומוכ לקבל הנהגתו אי העני האלקי מונע אותה ממנו ,ואינו פוסק מהשפיע עליו
אור וחכמה ודעת .א בהפסד הסדר הנכו אי הדבר ההוא מקבל את האור ההוא ,והוא
עצמו הול לאיבוד .אול העני האלקי נעלה הוא משתיפול בו לאות או יקרהו הפסד .כל
הנוגע ל'סדר העבודה' המלאכה הקרבנות והקטורת והשירה והמאכל והמשתה – וכל אלה
בתכלית הטהרה והקדושה – לא נאמר עליו אפוא עבודת ה' ולח אלהי וכדומה כי א
בהשאלה להורות כי האלוק מרוצה מ הסדר הטוב בחיי האומה וכהניה ,ומקבל את
מתנות כביכול ושוכ בקרב לכבוד לה ,אול הוא עצמו מקודש ונעלה מלהנות
ממאכל וממשתיה ,ואי לחמ כי א לנפש.
הלא כ הדבר בעכול המזו בקבה ובכבד .א העיכול עולה יפה והצלול שבמזו נתק
בלב...מזג הגו כולו יתוק ויוכ לקבלת ההנהגה של הנפש המשכלת ,אשר היא עצ נבדל
מחומר ,הקרוב לעצ המלאכי...ואז תשכו הנפש בגו שכינת ראשית והנהגה ולא
שכינת מקו ,א כי היא אינה אוכלת במזו ההוא כלל ,כי נעלה היא מזה .בדומה לזה
סודרה האומה החיה האלקית כדבר יהושע 'בזאת תדעו כי אל חי בקרבכ'.
בכל עת אשר רצה האלוק באומה נפעלה האש ברצונו והיה זה לאות כי נתקבלה מנחת
ומתנת...ומפני זה ציוה האלוק לעשות את מזבח העולה ,ואת מזבח הקטורת ,ואת
המנורה ,ואחרי כ ציוה על העולות ועל קטורת הסמי...
את מזבח העולה למע תדבק בו האש הנגלית הידועה ,את מזבח הזהב למע האש הנעלמת
והדקה יותר ,את המנורה למע ידבק בה אור החכמה והדעת ,ואת השלח למע ידבק בו
השפע החמרי וכל הטובות הגשמיות."...

שיבת האריה )יומא סט(:
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החכמה הלא הוא עשרת הדיברות ומופקד בארון ,אשר הוא במדרגת הלב ,ושלוחותיו
הן דברי ספר התורה שהושם בצד הארון...
פה המקור לשתי החכמות ,חכמת התורה שנושאיה הם הכהנים וחכמת האלוקות
שראשיה הם הנביאים ,אלה ואלה היו יועצים נבונים לאומה ומוכיחיה וכותבי
זכרונותיה .הם הם ראש האומה"ג.

ג .עוד עולה מדברי ריה"ל שגו אורגני זה )אישי האומה ביחד ע המקדש
)מרכיביו( והעבודה בו( יחסו אל העני האלקי כמו יחס הגו אל הנשמהד.
ה
"אמר החבר :העני האלקי אצלנו הוא בבחינת הנפש ביחסה אל הלב."...
"...כי הנה השכינה היתה בישראל בבחינת רוח החיים שבגוף האדם ,בהיותה נותנת
להם חיות אלוקית ומקנה להם זיו ויופי ואור בנפשותם ובגופיהם ובלבושיהם
ו
ובמעונתיהם וכאשר רחקה מהם – נבערו עצותם ונולד כעור בגופם וחלף יופים."...

מתו שלושה עקרונות אלו של ריה"לז נית לבאר שאותו ארי של אש שהיה רבו על
המערכה שבמזבח החיצו כל זמ בית ראשו ,מבטא את אותו עני אלקי שהיה שורה
על "האומה האלקית החיה" ומחיה אותה כנשמה את הגוח.
מהמשל של ריה"ל נית ג להסיק שכפי שבאד הפרטי העני האלקי חל על הנפש
השכלית בהתא למעשי האד ומדרגתו )מאמר שני ,כ"ד( "כי העני האלקי אינו חל על
האד כי א לפי הכנת האד א מעט מעט וא הרבה הרבה" ,כ ג באומה כולה
העני האלקי חל עליה כפי מצבה ומדרגתה .וע"פ עקרו זה נית לבאר את דברי הגמרא
––––––––
ג .ש.
ד .בדברי ריה"ל אלו יש לעיי הא לאומה האלקית )לאותו קהל אשר חל עליו העני האלקי(,
יש ג נפש בעלת מציאות עצמית שבה חל העני האלקי ,כפי שביאר ריה"ל באד הפרטי,
שהעני האלקי חל על הנפש המשכלת אשר לה מציאות עצמית.
)מאמר שני ,כ"ו( "והנה העני האלקי חל רק על הנפש המקבלת את השכל ,והנפש הזאת אינה
מתחברת כי א ברוח חיי ח טבעי ,ורוח זה אי אפשר לו בלא מקור בו יתקשר כהתקשר
הלהבה בראש הפתילה – והנמשל לפתילה במשלנו הוא הלב."...
ה .מאמר שני מ"ד.
ו .ש ס"ב
ז .היינו שהאומה הישראלית )אישיה( ביחד ע המקדש )מרכיביו( והעבודה בו מהווי גו
אחד חי ,המתחיה מ העני האלקי המהווה לו נשמה ,והשורה בו מכח עבודת המקדש.
ח .היות האש היורדת מ השמי מבטאת את חלות העני האלקי באומה משמע מדבריו
במאמר שני )כו(
"...בדומה לזה סודרה האומה החיה האלקית כדבר יהושע" ,בזאת תדעו כי אל חי בקרבכ",
בכל עת אשר רצה האלוק באומה נפעלה האש ברצונו ,והיה זה לאות כי נתקבלה מנחת
ומתנת".
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ביומא כ"א :שבבית ראשו היתה האש יורדת מ השמי ורבוצה כארי ואילו במקדש
השני בהוה אמינא כלל לא היתה אש מ השמי ,ולמסקנה כ היתה אלא שהיתה רבוצה
ככלב ולא השתתפה בשריפת הקרבנות .היינו ,נית להבי שצורת האש )ארי או כלב(
והיותה שורפת או בלתי מסייעת ,מבטאת את היחס בי העני האלקי לאומה הישראלית
ועומק הופעתו וחדירתו לתוכה.
רעיו זה של היות צורת האש והק פעולתה מבטאי את היחס בי האומה הישראלית
אל העני האלקי ואת הק ועומק חדירת העני האלקי אל תו חיי האומה ,א שנית
להסיקו מתו דברי הריה"ל ,מופיע במפורש בדברי המהר"ל.
בגור אריה על במדבר פרק ד' פס' י"ג ,על הפסוק "ודשנו את המזבח ופרשו עליו בגד
ארגמ" ,כותב רש"י" :ואש שירדה מ השמי רבוצה תחת הבגד כארי בשעת המסעות,
ואינה שורפתו ,שהיו כופי עליה פסכתר של נחשת" .וכותב על כ המהר"ל:
"ומה שהיה כארי רובץ ,דוקא בצורה זו ובמקדש שני אמרינן שהיה רובץ ככלב...יש
לפרש לפי שהארי יותר רובץ בחוזק מן הכלב .כן האש שהיה במשכן ובמקדש ראשון
היה בכח נדבק למטה ואינו זז משם .אבל במקדש שני לא היה הרביצה מן האש של
מעלה בכח גדול אצלינו אלא היה ככלב ,לפי שלא היה קדושה העליונה רובץ אצלנו
כל כך בדבקות גמור .ולפיכך מדמה אותה לרביצת הכלב ,ובמקדש ראשון לרביצת
הארי שנאמר אצלו כרע שכב כארי מי יקימנו ,ומפני שהקדושה במקדש ראשון היה בו
דבקות יותר ,לא סרה הקדושה עד אחר שעברו עבירות הרבה מאוד ,ולא כן בבית
מקדש שני שלא עשו כל כך חטאים ונחרב הבית".

היינו ,היות האש רבוצה כארי בבית ראשו לעומת היות האש רבוצה ככלב בבית שני
מבטאת ע"פ דברי המהר"ל הללו את עומק החדירה והדבקות של העני האלקי
בישראל" .שהקדושה במקדש ראשו היה בדבקות יותר" ולפיכ דימה אותה לרביצת
ארי עליה נאמר "כרע שכב כארי מי יקימנו" לעומת בית שני "שלא היה קדושה העליונה
רוב אצלנו כל כ בדבקות גמור" ולפיכ מדמה אותה לרביצת הכלב.
ועוד כותב המהר"ל ש:
"ויש בזה עוד דבר נסתר מאוד לפי שמקדש ראשון נקרא אריאל על שם ארי ,והיה אש
של מעלה דומה לארי כי מקדש ראשון בשביל זכות אברהם ,ולפיכך היה האש דומה
לארי שהוא לימין המרכבה ,אבל מקדש שני שהיה בשביל זכות יצחק ,היה האש דומה
לכלב הנמשך מצד השמאל".

א שאי לנו כלל עסק בנסתרות ,אבל מתו דברי המהר"ל הללו עולה שצורת האש לא
רק ביטאה את עומק חדירת העני האלקי אל תו חיי האומה הישראלית ,אלא ג את
ההנהגה האלקית ,היינו את ההתיחסות האלוקית מצידה נוצרה חדירה זו )וכותב
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המהר"ל שבזמ בית ראשו התיחסות זו היתה מצד הימי ,היינו מצד מידת החסד ,ולכ
הופיעה האש בצורת ארי שהוא לימי המרכבהט,י(.
בפרק נ"ה בנצח ישראל הד בחורב ביהמ"ק הראשו ,מוסי המהר"ל שג בבית
ראשו רמת חדירת העני האלקי אל תו האומה הישראלית כנשמה לגו )הבאה לידי
ביטוי בארי של אש שהיה רבו על המזבח( ,לא היתה שלמה .ולכ נקרא המקדש רק
אריאל היינו אריה חסר ה"א ,בצירו ש קל ,ולא ש המורכב מ'אריה' במילואו .וזאת
היות שמפני חוסר בשלות והכשרת העול מצד הטומאה הקיימת בו ,ומצד העדר
המדרגה הדרושה מצד ישראל ,אי העני האלקי במדרגה של אריה יכול לחדור לתוכו
ולהופיע בו בקדושהיא.
ורק לעתיד לבא תוכל אותה הארה אלקית להתקבל ע"י ישראל לחדור לעול ולהופיע
בו במילואה .ועד אז זועקת הלביאה בחבליה ויסוריה בגעגועיה וכיסופיה אל האריה.
"הנשמה היחידית והציבורית העולמית ועולמי עולמית כלביאה נוראה זועקת בחבליה
לתיקון גמור ,למציאות האידאלית ,ואנו חשים את המכאובים ,והם ממתקים אותנו,
כמלח זה שממתיק את הבשר הם ממרקים את כל מרורותינו"...יב.

וממשי המהר"ל ש:
"אמנם לעתיד כמו שאמרנו...יהיה לישראל הכח העליון כי יתוסף על ישראל כח על
כח מן השם יתברך .וכמו שהיה חורבן הבית במזל אריה )חודש אב( לפי שהיו חסרים
ישראל הכח הזה )היינו כח האריה( ולא היה להם התוקף הזה ולכך נחרב הבית במזל
ארי .כי מזל זה כח האומות היה קודם החורבן ,כי לא יקראו ישראל אריה כי אין ראוי
שיהיו מקבלים כח השם דרך קדושה וטהרה לגודל הכח הזה ,עד לבסוף יהיה להם הכח
הגדול הזה בקדושה .אבל השם יתברך שנקרא אריה בשביל הכח הגדול ,ולעתיד יהיה
השם יתברך עמהם בכח שנקרא אריה ,כי אז ישראל יזכו לכח אריה שיקבלו אותו

––––––––
ט .נית להבי שבבית ראשו היחס האלקי לע ישראל היה מצד מדת החסד ,היות שמצד
הפרטי לא היינו ראויי להשראת שכינה במדרגה שהופיעה אז )אורות ,למהל האידאות
קו(.
י .את היות דווקא האריה מבטא את מידת החסד מבאר הרב בעי איה )ברכות א ,עמ' (3
ביחס למרכבה העליונה" :פני אריה ,שהוא אל הימי מורה חסד ,וכ העידו לנו חכמי האמת
ז"ל ,שאריה רומז לחסד ,והוא מל שבחיות שמקבלות שפע מחסד בורא ולא ע"י מה שבני
אד עובדי בה ,כי החיות רוב ככול אינ נתונות לבני אד לעבוד בה ,מה שאי כ
הבהמות שה נושאות בעול עבודת בני אד ותועלותיה ,ובפעולותיה יקבלו חוק".
יא .ורק אומות העול יכולות לקבל ממנו בטומאה" .אבל כח זה היה לאומות כי האומות
מקבלי כח זה בטומאה".
יב .אורות התשובה פרק ד' פיסקה א'.

עד
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בקדושה .ואז יהפך להם החדש הזה לששון ולשמחה ,כי קודם זה לא היה החדש הזה
אשר הוא מיוחד לאריה שייך לישראל ,כי לא היה מדרגתם כל כך שיקבלו כח זה
בקדושה ,רק לעתיד יהיה דבר זה שיקבלו כח עליון בקדושה...כי לעתיד יוסר
הטומאה מן העולם ויהי הכל בטהרה ויהיה לישראל כח האריה בקדושה...כי אין ראוי
שיהיה לעולם הזה התוקף והכח הגדול כי אם בטומאה ,רק לעתיד שיהיה העולם
בשלמותו ראוי לעולם הכח והתוקף הגדול ואז יהיה כח זה לישראל מצד הקדושה
והטהרה".

לכאורה דבריו אלו של המהר"ל על היות העני האלקי חודר אל תו האומה הישראלית
בצורה חלקית בלבד אפילו בבית ראשו ,מתו אי בשלות העול וע ישראל לקבלו
בצורה שלמה ,מכווני אל דברי הראי"ה קוק זצ"ל במאמרו למהל האידאותיג:
"אבל רק הרוח הלאומי ביחסו הכללי התרומם למדת גובהו בימים הטובים ההם של
ההתעלות ההיסטוריתיד ויחש את מקור חייו וקרן ישעו בתוכן ההופעה של הרעיון
האלקי .המוסר הפרטי עוד לא נזדכך לבא לידי מדה זו ,ותכנית החיים של היחידים לא
יכלה להתאים גם היא אל ההרמוניה העליונה הזאת.
עם זה גאו 'החוחים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה' ,ממלכות האליל עם כל
קסמי הקולטורה האלילית התנשאו ויעוררו את החושך .ובהתלהבות אמוץ החיים
התנערו התשוקות הגסות והמדות הרעות התעוררו .התגעשה חית האדם ויגדל שוויון
הרוח ורפיון החפץ לכל נשא ונאצל...
כקיר ברזל וכעננים כבדים עמדו כל אלה נגד זריחת האורה האלקית העליונה שחדרה
כבר בקרניה אל תוך תוכה של הנשמה הלאומית ותחל להאירה בכבודה .וכמעט
שחלפה לה במשך זמן מצער האורה המבהקת של האידאה הלאומית ביחושה
להשפעה הגלויה והכבירה של האידאה האלקית עליה .מן אז החל להתנודד זה הכסא
האיתן אשר הוקם על כסא ד' לבית דוד .הרעיון הלאומי החל להיפרד מיניקתו העזה
משדי הרעיון האלוקי".

א נשוה את המינוחי החדשי אל המינוחי בה השתמשנו עד כה ,העני האלקי זהה
ל"אורה האלקית העליונה" ול"אידאה האלקית בתור נשמת האומה".
אול אורה אלוקית עליונה זו אינה מאירה ישירות בגו האומה .מביא כא הרב מימד
נוס שלא הוזכר במפורש עד כה והוא "הנשמה הלאומית"" .כקיר ברזל וכענני כבדי
עמדו כל אלה נגד זריחת האורה האלקית העליונה שחדרה כבר בקרניה אל תו תוכה
של  ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰Ó˘‰ותחל להאירה בכבודה" .12היינו ,מבאר הרב שלע ישראל עצמו
––––––––
יג .למהל האידיאות פרק ג' )מצב הירידה והפירוד בי האידאות(.
יד .היינו בימי דוד ושלמה.

שיבת האריה )יומא סט(:

עה

יש גו ונשמה והעני האלקי מאיר בנשמה הלאומית ומהווה על כ נשמה לנשמה
הלאומית.
ובהמש:
"האידאה האלקית בתור נשמת האומה )וע"פ באורנו הכוונה לנשמת 'הנשמה
הלאומית'( הולכת מן הכלל אל הפרט במהלך של אור ישר.
יסוד התגלות פעלה הוא יסוד הכלל )הכלל הכוונה כאן ל'נשמה הלאומית'( ומעשרה
של האורה האלוקית הרבה הזורמת בקרב הכלל...מתמלא הפרט שהוא מחובר אל
הכלל ושהוא חלק מחלקיו – מילוי שלם וגמור".

משני המקורות עולה כי בתקופת הזהר של בית ראשו חדר העני האלקי אל תו
הנשמה הלאומית והחל להאירה .אול התהלי נעצר ונסוג אחור בעקבות אי יכולת
האורה לחדור אל תו הפרטי בשל אי הזדככות ,אי התאמת להרמוניה האלקית,
ונפילת בתרבות האלילית הסובבת.
ובלשו הרב:
"מפני שלא הוכשרה עדיין הנשמה הפרטית של היחידים לקבל את כל תוקפו וזהרו של
אור האידאה האלקית עצמה ולהתאים על ידו את חייהם עם ערך הכלל ושלמותו ,לכן
הוכרח להשבר אותו המצב הנשגב של האומה שהחל לעלות ולהתרומם בימי בית
ראשון"...טו.

וזאת עד
טז

"סלוקו של האור הכללי הגדול בימי הבית השני. "...

א נחזור עתה לדברי המהר"ל בנצח ישראל )פרק נ"ה( נית לבאר שאפילו בימי הזהר
של בית ראשו לא היה העול בשל ולא היה במדרגת ישראל לקבל את כוחו של האריה
)היינו את העני האלקי במלוא הופעתו כפי שיהיה לעתיד לבא( ,היות שיכלה האורה
האלקית לחדור ולהאיר רק את הנשמה הלאומית א לא היה באפשרותה להמשי
ולהתפשט ולהאיר ג את הפרטי) .ובעקבות נפילת הפרטי בתרבויות האליל
הסובבות "הרעיו הלאומי החל להיפרד מיניקתו העזה משדי הרעיו האלוקי" עד
ל"סילוקו של האור האלקי הגדול בימי בית שני"(.
מתו דברי המהר"ל לפיה צורת האש שירדה מ השמי על המזבח מבטאת את צורת
היחס ומידת החדירה של העני האלקי אל תו האומה הישראלית )ובלשו הרב :את
מידת החדירה וההתפשטות של האורה האלקית העליונה ,האידיאה האלקית בתור
––––––––
טו .למהל האידיאות ,ש.
טז .ש ,פרק ה.
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נשמת האומה אל תו הנשמה הלאומית ופרטיה( ,ומתו שע"פ המהר"ל  ‰È¯‡‰מבטא
את מלוא החדירה של העני האלקי אל תו ישראל והעול כפי שיהיה לעתיד לבא,
]ובמושגי הרב :חדירת והתפשטות האורה האלקית העליונה אל תוכיות הנשמה
הלאומית ואוצר הכלל,[‰ÈË¯Ù Ï‡ Ì‚ Ì˘ÓÂ ,
ואילו  È¯‡‰מבטא חדירה חלקית בלבד של העני האלקי אל תו ישראל והעול ,כפי
שהתרחש אפילו בשיא ימי הבית הראשו] .ובמושגי הרב :חדירה והתפשטות של
האורה האלקית העליונה אל תו הנשמה הלאומית בלבד ,מבלי להמשי לחדור
ולהתפשט ג אל פרטי האומה[.
מתו כל זאת נית להבי שכאשר העני האלקי מתחיל להסתלק מהאומה הישראלית
ולא רק שאינו חודר ומתפשט אל תו פרטי האומה אלא מתחיל להסתלק ג מתו
הנשמה הלאומית עצמה – אוצר החיי של הכלל )תהלי שהחל להתרחש לאחר מלכות
שלמה בתקופת בית ראשו והגיע להשלמתו בתחילת תקופת בית שני( ,אזי צורת האש
היורדת מ השמי אל המזבח אינה אריה – כפי שיהיה לעתיד לבא ,וג לא ארי כפי
שהיה בשיא תקופת בית ראשו ,אלא ארי קט ,˘‡ Ï˘ ¯Â‚ ,גורא דנורא .וזהו אותו גור
של אש שיצא מבית קדשי הקדשי – העני האלקי ,האורה האלקית העליונה ,האידאה
האלקית בתור נשמת האומה ,כפי שעדיי האירה את הנשמה הלאומית לפני הסתלקותה.
וא נשאל הרי הארי של אש ירד על מזבח הנחושת ,ומדוע הסתלק מבית קדשי
הקדשי?
כא נית להשיב שכאשר הנשמה מסתלקת מ הגו רח"ל היא עוזבת תחילה את
האברי שאי החיי תלויי בה ורק לבסו עוזבת את אות אברי שהחיי תלויי
בה .ומכיו שע"פ ריה"ל לב האומה הינו הארו וספר התורה שבבית קדשי הקדשי,
מש פרחה לה האורה האלקית העליונה ,נשמתה של כנסת ישראל.
ובצורת הסברה אחרת :כותב הרב שבעת מת תורה הגיעה הנשמה הלאומית אל שיא
התרוממותה וחדירתה אל תו האורה האלקית "ואת תכונתה הלאומית השרישה
במעמקי האידאה האלקית"יז .וממילא בעת הסתלקות האורה האלקית מתו הנשמה
הלאומית היא מסתלקת דר אותה נקודת קישור עליונה )בי האורה האלקית העליונה
לבי הנשמה הלאומית ,שנוצרה בעת מת תורה( המופיעה בעול הזה בעשרת הדברות
ותורה שבכתב הנמצאי בבית קדשי הקדשי .ולכ מש פרחה לה האידאה האלקית
בתור נשמת האומה ,האורה האלקית העליונה ,אותו גור של אש.

––––––––
יז .למהל האידיאות ,פרק ב.

שיבת האריה )יומא סט(:

˙:¯Ó‡Ó‰ ÍÏ‰Ó Í˘Ó‰ ¯Â‡È
עד כה ביררנו את מהות גור הארי של אש שהסתלק מבית קדשי הקדשי
כביטוי לעני האלקי ,האורה האלקית העליונה שהסתלקה מתו הנשמה
הלאומית )פרק א(.
הגמרא מזהה את גור הארי של אש שהסתלק מבית קדשי הקדשי ע יצרא
דעבודה זרה.
הרב מביא הסבר שלישי החוש את הקשר בי שני הביאורי הקודמי )מבאר
הרב שגור הארי של אש שהסתלק הוא כח האהבה הכללית לאלוקות(.
אנו נראה בתחילה כי ביאורו של הרב זהה לביאור הגמרא )פרק ב(.
לאחר מכ נראה כי היחס בי העני האלקי השורה באומה כולה ,לאהבה
הכללית לאלוקות ,הוא כיחס בי האור לכלי וכנשמה לגו .בהסתלק הגו
פורחת הנשמה וממילא ביאור הרב שגור הארי של אש שהסתלק הינו כח
האהבה הכללי לאלוקות וביאורנו שגור הארי של אש שהסתלק הינו העני
האלקי השורה באומה כולה ,הינ תאור אותו אירוע בשני ממדי שוני )פרק ב
בסופו(.
לאחר איחוד הפירושי השוני לגור הארי של אש שהסתלק ,ננסה לבאר כיצד
תורמת ההסתלקות לריפוי האומה ושיבתה לחיי )פרק ג(.
לבסו ננסה לבאר את מיקו הסוגיה העוסקת בהסתלקות גור הארי של אש –
יצרא דע"ז ,במסכת יומא שעניינה עבודת יו הכיפורי )פרק ד(.

עז

עח

הרב רונ ולצמ

· ˜¯Ù
חשיפת הקשר בי זיהוי גור הארי של אש שהסתלק מבית קדשי הקדשי ככח
האהבה הכללית לאלוקות ,לבי זיהויו כיצרא דעבודה זרה.
וכ חשיפת הקשר בי זיהוי גור הארי של אש שהסתלק מבית קדשי הקדשי
ככח האהבה הכללית לאלוקות ,לבי זיהויו כעני האלוקי השורה באומה כולה.

הרב זצ"ל מזהה את גור הארי של אש שהסתלק מבית קדשי הקדשי ע 'כח האהבה
הכללית לאלוקות':
"...ומתוך כשלון כח המוסרי ,שלא היה אפשר לישראל לקבל רוב טובה של החיים
הבריאים והטובים עד בא 'יום חבש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא' ,היה הכרח
למעט צביון החיים מיסודו הפראי הטבעי ,לבטל יצרא דעבודה זרה ,שאמנם היה
'כגוריא דנורא בבית קדשי הקדשים' ,הכח הרענן של האהבה הכללית לאלוקות
שעמד על טבעו החזק ,ממנו לוקח היסוד לעבודת הקודש בהעלותו עד מקומו ושורשו
יח
ועד תעודתו במציאות החיים הכלליים" .

ננסה עתה לחשו את הקשר בי זיהוי גור הארי שהסתלק מבית קדשי הקדשי ע
האורה האלקית העליונה ,האידאה האלקית בתור נשמת האומה ,שהסתלקה מ הנשמה
הלאומית ,לבי ביאורו של הרב המזהה את גור הארי של אש שהסתלק מבית קדשי
הקדשי ע כח האהבה הכללית לאלוקות.
לש כ בתחילה ננסה לברר מעט את מהותו של כח האהבה הכללית לאלוקות.
נית להבי שכלי הקיבול ,הקטגוריה הנשמתית בה מתקבלת האורה האלקית העליונה
בתו הנשמה הלאומית ,הינה כח האהבה הכללית לאלוקות .אול נית להבי יותר
מכ .האהבה לאלוקות אינה רק קטגוריה בנשמה הלאומית אלא היא עצ מהותה.
"אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים.
כוללת הוא את הכל ,והכל מיוסד על כלות נפשה לאלהים ,על הרגשתה את המתק
ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה ,בכל יפעת תענוגיו .והתשוקה להאלהות
בהתלהבות נפש אמתית ,מתגלה היא בכל פינותיה ,מתגלה בתורה ומצות ,מתגלה
במוסר ומדות ,מתגלה בהתעלות נפשית ,בשירה פנימית ,בקדושת החיים ,בצמאון אין
חקר" ,כלתה נפשי  -לאל חיי" ,מתגלה במסירות נפש תדירית ,בנשיאת עול גלות
מאהבה ,רק שלא לזנח את סדר החיים ,המעשיים והרוחניים ,שהאורה האלהית

––––––––
יח .אדר היקר ד ל.

שיבת האריה )יומא סט(:

עט

מתדבקת על ידם בקרבה .גבורת רעם זו היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה
המוחלטת .ומזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרועה עדרו".

יט

"התכונה הישראלית האמיתית ,הקבועה בעמק הנשמה העברית ,היא ברכת אברהם
אבינו ע"ה ,שהעיד עליו הכתוב" :זרע אברהם אוהבי" ,עצם החיים הישראליים הם
כלולים רק בנקודת אהבת השי"ת ,ואהבת שמו ית' דוקא בשם ד' אלהי ישראל .כל
יתר תנאי החיים ,הרבים והרחבים ,הפרטיים והכלליים ,הנם רק תוצאות ומילואים
ליסוד החיים העקריים .זאת היא התכונה העיקרית שלנו ,שנתגברה בנו בראשית טל
כ
ילדותנו ,והיא הולכת עמנו עדי עד".

ומתו שהאהבה לאלוקות הינה עצ מהותה של הנשמה הלאומית ממילא נית להבי
שהיא הרובד היותר פנימי שבה ,והרובד המעשי יותר הינו לבוש לה.
"הנטיה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה החיצון של הנטיה הרוחנית
שלה ,והאחרונה היא אורה ונשמתה של הראשונה.
שתיהן יחד ממקור אלקים חיים הנן יוצאות וממעין האמת והאמונה האלקית
נובעות"כא.

וא נעמיק עוד נית לבאר שהאהבה לאלוקות המהווה את הצד הפנימי של הנשמה
הלאומית הינה כלי הקבלה של "האידיאל הכללי של היצירה כולה" )נשמת הכל ,מגמת
הכל(.
"הפסק מוכרח להיות בין תכן האידאל המופשט של מגמת הכל ובין המתגלה ממנו
בהוויה ובפועל...
הנשמה הפנימית של האהבה הלאומית או ביתר רחב – של האהבה האנושית,
במקורה היא מתעלסת עם האידאלים היותר זכים ,שהאורה המתגלה בצד העליון של
האנושיות ושל האומה החיה מברקת על ידם את שלל צבעיה"...
"אבל סוף כל סוף תנצח האהבה האנושית הכללית את הרשעה הסובבתה והאהבה
הלאומית המרכזית של כנסת ישראל תבער בעוז גבורתה את כל קוציה.
וממקורה האלקי תינק כבימי כלולתיה...
ממרום חביון האידאל הכללי של היצירה כולה ישוב להגלות אור ישראל...
רוח אלקים עליון זה שוכן בכנסת ישראל" .כב.

––––––––
יט.
כ.
כא.
כב.

אורות ,אורות ישראל פרק א' פסקה ג'
אגרות הראי"ה ח"א איגרת מ"ד.
אורות ישראל ו ,א.
אורות ,זרעוני ז.

פ
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ויותר מכ נית לבאר שהאהבה הכללית לאלקות הינה הנברא הראשו המתגל
מהאורה האלקית העליונה ,שכל שאר הנבראי הינ רק השתלשלות שלוכג.
]וזאת כחלק מההבנה שכל ההוויה הינה רצ אחד של חיות ו"האידאל המופשט של
מגמת הכל"" ,האידאל הכללי של היצירה כולה" )אידיאל חי במוב של נשמה ,חיות
אורגנית( יורד מתגל ומתגבל בגבולי וגדרי עד לכדי המציאות העולמית הגלויהכד[.
במרומי גובהו כח האהבה הכללית לאלוקות מושרש באידאה האלקית ומש הוא יורד
ומתגל בנשמה הלאומית ולאחר מכ בפרטיה.
"וכנסת-ישראל במעמדה הנשא והנשגב ,בימים מקדם ,בימי פריחתה והתחלת
גדולתה ,בימי חסד נעוריה ואהבת כלולותיה ,הגיעה בנשמתה המזהירה ,בתעופה

––––––––
כג .בדברי הבאי איננו באי לקבוע דברי מוחלטי אלא לתת כיוו חשיבה בלבד:
כותב הרב קוק זצ"ל כי ה'ראשית'  שביחס אליה כותב המהר"ל "...אנו אומרי כי מ
הש"י אשר הוא אחד נשפע ממנו דבר אחד והוא ראשית הבריאה  – "...הינה "הסוד העליו
של האורה האלוקית בראשית התחלת הופעתה" ]חבש פאר[" ,תחילת הכל ,יסודיות ההויה,
רז המציאות ,אידאל האידאלי] " .חדריו קי"ז[.
ואילו ביחס לכנסת ישראל כותב הרב זצ"ל ,שהיא "אוצר הנשמה של הכלל כולו" ]אורות
התשובה ,תוספות תשובה[" ,ההיכל המקודש להש המאיר את העול כולו בכבודו"
]מאמרי הראי"ה .[21
]ה'ש הגדול' – "המגמה הכללית החובקת את המציאות כולה מראשית ועד אחרית" )עו"ר ח"א קט"ו([.
 ומתו שכנסת ישראל הינה כלי הקיבול של מגמת הכל ,ומתו העיקרו שאידאל האידאלי
יורד ומתגל ומתגבל בגדרי וגבולי עד לכדי המציאות העולמית הגלויה  ,נובע שכנסת
ישראל הינה הנברא הראשו המתגל מתו האורה אלוקית העליונה] .וכ ראה אורות
הקודש ח"ב ת"ז " :וכל מגמתינו אי אפשר שתהיה אחרת כי א ליחדא שמא דקוב"ה
אידאל הכל ושכינתחה שהיא הכל[" . .
כד .אורות ,זרעוני ז:
"הפסק מכרח להיות בי תכ האידאל המפשט של מגמת הכל ובי המתגלה ממנו בהויה
בפעל...כשהאידאלי הנשגבי ,העומדי במצב התהו ,בשרש הנשמה ומקור שאיפותיה,
מתגבלי בגבול וגדר ידוע – ,מיד ה מתקדרי ויורדי מחביועז .ה מקבלי יתרו
מעשי ותפיסתיד של פעולה עלידי הגדרת ,אבל הטהר העליו שהיה לה לפני
התגלמות בגדר המיוחד חדל מה .נצטמצמה האורה...נשארה עמ אז תעודת:
להביא ,אחרי אשר באו לכלל מעשה ונעשו לעניני שהעול המעשי אחוז בה ,אל אותה
מדרגת הגובה והזכו ולאותה ההתרחבות הכמותית והאיכותית ,שהיתה לה בהיות עדי
בריקו עולמ הציורי .הצלחת דרכ זו תלויה בצביו ההתגלמות .א לא נתעבתה כלכ
וא לא ירדה מעז מרומה מרחק גדול יותר מדאי ,אז דר התשובה העליונה פתוחה לפניה
ותוכל בבטחה למצוא דרכי ונתיבות סלולות ,אשר ידריכו אותה אל מעלת הויתה
הנאצלת...מהמגמה המופשטת משוכי צנורות ומזילי לאשרה טל חיי עליוני בתוכיות
של הגבולי ,של החקיקות הפרטיות ,והטל טלאורות הוא ,מגרש את המחשכי ומאיר
את החיי .אז יבנה העול ושמי ואר ישקו ,ושמחת היצירה תגלה באשרה .כה נוהג
הדבר באד ,ובע ,בעול ובהויה".

שיבת האריה )יומא סט(:

פא

גדולה למקור האורה העליונה .את תכונתה הלאומית השרישה במעמקי האידאה
האלהית הצלולה בכל להבת אש עז אהבתה ובכל תפארת הוד רעם גבורתה ,ועם
ברקי נגהה חתמה לה את חותם לאומיותה .ובאוצר האידאה הלאומית שלה נגנזה
ונזרעה האידאה האלהית ,בתכלית הכשרון אל השכלול העליון והגמור המאיר את
העולם כלו בכבודו"כה.

הופעת כח האהבה הכללית לאלוקות בעולמיות
א כני דברינו שכח האהבה הכללית לאלוקות הינה מהותו של הנברא הראשו
המתעל מ האורה האלקית העליונה ,נית להוסי ולהבי שכפי שבאד הפרטי תהלי
היצירה בעולמות הנשמה הינו בסדר הפו ביחס לתהלי ההופעה בעול הזה )היינו
בתחילה מתרקמת הנשמה עצמה .לאחר מכ הופעותיה – גילויה בממדי היותר
פנימיי של עולמות הנשמה ,ולבסו הופעותיה – גילויה בממדי היותר חיצוניי של
עולמות אלו .ואילו סדר ההופעה בעול הזה הינו הפו .בתחילה מופיע הגו ,לאחר
מכ עול האינסטינקטי והחושי ,ורק לאחר מכ מתפתח כח המדמה המכיר את
העול המוחשי ,מתגלי עולמות הרגש ,עולמות המחשבה ,ונוצרי הכלי הדרושי
להופעה הולכת וגדלה של הנשמה( .כ בהופעת הנברא הראשו )כח האהבה הכללית
לאלוקות( אע"פ שכח זה הינו שורש הנשמה של ההויה כולה ,סדר התרקמותו בעולמות
הנשמה הפו לסדר הופעתו בעול הזה .בעולמות הנשמה זהו הנברא הראשו ,שהול
ומתגל תו כדי ירידתו לעולמיות .ואילו בעת הופעת העול הזה הסדר הפו .בתחילה
מופיעה ההתגלמות היותר חיצונית של כח האהבה הכללית לאלוקות – העול
הפיזיקלי ,לאחריו התגלמות פנימית יותר של כח האהבה הכללית לאלוקות – עול
הצומח ,לאחריו עול החי ,לאחריו האנושות הכללית המהווה התגלמות פנימית עוד
יותר של כח האהבה הכללית לאלוקות ,ולאחריו ישראל ,ההתגלמות היותר זכה של כח
האהבה הכללית לאלוקות ,שהרובד היותר פנימי בנשמת הלאומית הינה האהבה
הכללית לאלוקות עצמה.
וביחס להופעת התגלמות יותר פנימית זו של כח האהבה האלוקית בעוה"ז כותב הרב:
"האידאה הלאומית החלה ,אחרי צאתה מחדר הורתה ,ממקור האידאה האלהית,
לרדת 'כצפור נודדת מן קנה' אל התכסיס המעשי העב והמגושם"כו.
"אמת הדבר ,שאחרי שכבר יצאה התכונה הלאומית לעולם ונתגלמה בהויה
המוחשיית ,קנתה לה גם בישראל סבא זכות קיום והויה מצדדים שונים ומפוזרים.

––––––––
כה .אורות ,למהל האידאות בישראל ,ב.
כו .אורות ,למהל האידאות בישראל ,ג.

פב
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ומדי השתפלה מחביון-עז האלהי ,להתהלך בארצות תחתיות ,לקחה לה ארחות-
עולם כאלה ,המסתעפים מהמסבות הסבוכות אשר לחיי החול ,הכוללים את כל
תביעות החמר והרוח של האדם ושל החיה שבקרבו גם יחד"כג,כז.

˙Â˜ÂÏ‡Ï ˙ÈÏÏÎ‰ ‰·‰‡‰ ÁÎ ÍÂ˙ Ï‡ ÌÈ‚ÈÒ ˙¯È„Á
תו כדי חדירת ההתגלמויות של כח האהבה הכללית לאלוקות אל תו העולמיות חדרו
הסיגי לתוכ.
ביחס לירידת מימד האנושיות הכללית אל תו העולמיות כותב הרב:
"...כשבאים הדברים לכלל מעשה ,והם הולכים ומתלבשים בגבולים ,סרים מיד חלקים
רבים מזוהרא עלאה...מכשולי החיים מתרבים ,זעזועי-נפש של רגזות ושל פחדים ,של
משטמות ושל רהבים ,מתגברים וממלאים את החלל .האנושיות המעשית מתלבשת
בלבושים צואים ,אורותיה הרבים נופלים לתוך הקליפות הקשות שהיא עטופה בהן"כח.

ג בעת חדירת ההתגלמות היותר זכה של כח האהבה הכללית לאלוקות – הנשמה
הלאומית הישראלית )אשר כח האהבה הכללית לאלוקות הוא עצמו הצד הפנימי בה(
אל תו העולמיות ,חדרו סיגי אל תו הפרטי .גרמו לכ ה הירידה והצמצו וה
המפגש ע התרבות האלילית הסובבת" .האידאה הלאומית החלה אחר צאתה מחדר
הורתה ממקור האידאה האלקית לרדת כציפור נודדת מקינה אל התכסיס העב והמגוש.
אויר העול שהיה מלא כל כ זוהמת הבהמיות ופראות האלילות ש כמעט מחנק לרוח
החיי של השאיפה האלקית".
מכיו שכפי שביארנו כל המציאות כולה הינה הופעת מדרגות שונות של התגלמות כח
האהבה הכללית לאלוקות ,ממילא מכא יוצא שכח האהבה הכללית לאלוקות הינו
המהות היותר פנימית של כל נברא.
וכ כותב הרב:
"הדבקות בד' היא התשוקה היותר טבעית לאדם...אין התשוקה של הדבקות
המוחלטת באלהים חיים ,באור אין-סוף ,דבר שאפשר להיות חלופו בטבע ההויה.

––––––––
כז .וכ בזרעוני )נשמת הלאומיות וגופה(:
"נאה עד אי חקר הוא האידאל של הקמת ע סגלה ,ממלכת כהני וגוי קדוש...במרומי
האלהיי שוכ האידאל בחביו סתר טהרתו .הוא צרי להתגל ,להתעט בהגדרה
מיוחדת ,בבניאד בעלי יצרי טובי וג רעי ,בקבוצי נצרכי למחיה וכלכלה,
לאחיזה בקרקע ולמשטרי ממשלה ,והחיי הקבוציי צריכי להכליל את הכל ,מראש
הפסגה של טהורי רוח ועדינינשמה רוממה עד שפל התחתית של פחותי נפש ,הנועדי
להתעסקות השפלה של הצדדי הנמוכי שבחיי".
כח .זרעוני ז.

שיבת האריה )יומא סט(:

פג

כשם שאנו מוכרחים לחיות ,להיות ניזונים ומתגדלים ,כך מוכרחים אנו להיות דבקים
בד' .הדבקות הנתבעת ממנו בכל מלא-נשמתנו מוכרחת היא להיות הולכת
ומתפתחת בנו ,הולכת ומתעמקת בהרגש ,הולכת ומתחורת בהכרה ותבונה .בשום
אופן לא תוכל האנושיות וגם כל ההויה לחיות בלא הזרם של תשוקת הדבקות
האלהית ,החי תמיד בקרבה אף-על-פי שהוא באופן סתום ונעלם"כט.

ומכיו שכח האהבה הכללית לאלוקות ]הרצו והצמא האדיר לקרבת אלקי[ הוא
מהותו הפנימית של כל נברא ממילא זהו הכח היותר חזק הרודה ה בפרט וה בכללל.
זהו אינו עוד כח בנפש אלא עצ הנפש ,עצ החיי .ומכיו שכ השאיפה למילואו של
כח זה הינה השאיפה היותר פנימית ,היותר מהותית ,בלעדיה אי ער ומשמעות לחיי.
אול כאשר שאיפה זו מכוסה בסיגי )אשר את סיבת היווצרות באנושות הכללית
ובישראל ביארנו קוד( של בערות וחוסר זיקוק מוסרי המהווי מס בפני האורה
האלקית )שפעת החיי האלקיי( מלחדור ולמלא שאיפה יותר פנימית ומהותית זו,
עומדות בפני הנברא שתי אפשרויות:
א .לזכ ולצר את הסיגי ע"י עבודה תורית מוסרית ובכ לאפשר לאורה
האלקית לחדור אל תוכיותו של כח האהבה הכללית לאלוקות )שהינו מהותו
הפנימית של כל נברא( ולמלאותו שפעת חיי לאי ק.
)כאשר עד תו תהלי הזיכו ,בעזרת עוז העבודה האמונית שומרי אנו את
גבול התאוה האמונית שלא תתפר מעבר לגבולה(.
ב .לנסות ולמלא את אותו החלל הנפשי – כח האהבה הכללית לאלוקות שלא בא
על מילואו  שתוכ האמונה ראוי להיות מתמלא שמה ,במילוי מפט ומשביע
את הנפש התאונית .וזאת ע"י התפרצותו של כח האהבה לאלוקות מעבר
לגבוליו והפניתו ,במקו אל מקור ההוויה )ואל ההוויה כולה כמלבשת את
מקורה( ,אל הקליפה החיצונית של ההוויה ,אל העולמיות המוחשת בכח
המדמה ,תו ניסיו למצא תחלי לאורה האלוקית עצמה בתחליפי חסרי
ער" ,בורות נשברי אשר לא יכילו המי".
כאשר ע"י מהל נפשי זה בעצ מתהפ כח האהבה הכללית לאלוקות לכח המניע
לעבודה זרה.
––––––––
כט .זרעוני ח.
ל .אדר היקר ג )עמ' כח(:
"האהבה...הרגש האדיר הזה ,שהוא באמת נושא הקדושה ,התפארת וההוד...שהוא הכח היותר
פועל בחייו הכלליי ורודה ג"כ מאי מעצור בחיי הפרטיי".

פד

הרב רונ ולצמ

)ראה מקורות וביאורי לדברי האחרוני בנספח א לפרק ב .וכ בירור השוני בי
עבודה זרה בישראל לעבודה זרה אצל אומות העול בנספח ב לפרק ב .הדברי מובאי
בנפרד כדי למנוע קטיעת רצ מהל הדברי(.
עד כא עסקנו בצורה כללית בנפילת כח האהבה הכללית לאלוקות והפיכתו לכח מניע
לעבודה זרה .ביחס למצב בע ישראל בזמ בית ראשו כותב הרב שהסיגי אשר חדרו
אל הפרטי )אישי האומה( היוו מס בפני האורה האלקית .ולכ לא יכלה האורה
האלקית העליונה שהאירה בנשמה הלאומית בתקופת בית ראשו להאיר ג בה.
במהל האידאות כותב הרב:
"אבל רק הרוח הלאומי ביחושו הכללי התרומם למדת גובהו בימים הטובים ההם של
ההתעלות ההיסתורית ,ויחש את מקור-חייו וקרן-ישעו בתכן ההופעה של הרעיון
האלקי .המוסר הפרטי עוד לא נזדכך לבוא לידי מדה זו ,ותכנית-החיים של היחידים
לא יכלה להתאים גם היא אל ההרמוניה העליונה הזאת"לא.

ובמקביל באדר היקר כותב הרב:
"בטהרתה נתגלתה אמנם האהבה האלהית בישראל ,בכללות האומה ,רק לזמן
מצער ,לתקופות מופסקות ,בעצם טבעה וביחידי הסגולה הנביאים ושרי קדש ,עד זמן
הפסק הנבואה ,התלויה בכח האהבה האלהית במלא מובנה ,בצורה דילוגית בשרידי
דור דור"לב.

אלמלא חטאנו היינו עוסקי בעבודת האמונה ,המסלקת את הבערות ומזככת את כח
האהבה מסיגיו ,עד להעלמות המס שסיגי אלו יוצרי בפני האורה האלקית .ואותה
האורה האלקית שהאירה בנשמה הלאומית יכולה היתה להתפשט ג בפרטי האומה
)כפי שאכ התרחש בשרי קדש נביאי ובני נביאי(.
אול לא כ היה מהל הדברי.
כתוצאה מהשפעת התרבות הסובבת הבחירה לכיוו עבודת האמונה לא נעשתה.
"...עם זה גאו "החוחים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה" .ממלכות-האליל ,עם
כל קסמי הקולטורה האלילית ,התנשאו ויעוררו את החשך ,ובהתלהבות אמוץ-החיים
התנערו התשוקות הגסות והמדות הרעות התעוררו .התגעשה חית-האדם ,ויגדל
שויון-הרוח ורפיון-החפץ לכל נשא ונאצל ,לכל מרום וקדוש ,לכל מה שלמעלה
מהחושים החמריים והדמיון הגס הנשען רק עליהם .כקיר-ברזל וכעננים כבדים עמדו

––––––––
לא .למהל האידאות פרק ג' עמ' קו.
לב .אדר היקר ,פרק ג )עמ' כט(.

שיבת האריה )יומא סט(:

פה

כל אלה נגד זריחת האורה האלהית העליונה ,שחדרה כבר בקרניה אל תוך-תוכה של
הנשמה הלאומית"לג.

התשוקה לקרבת אלקי שנותרה ריקה פרצה את גבולהלד ובהיותה עטופה בסיגיה
)בערות וחוסר זיכו( פנתה אל קליפת העול והפכה לכח מניע לע"זלה.
נפילת הפרטי בימי בית ראשו הביאה בסופו של דבר לנפילת הנפשיות הלאומית
כולה.
"מפני שלא הוכשרה עדיין הנשמה הפרטית של היחידים לקבל את כל תקפו וזהרו של
אור האידאה האלהית עצמה ,ולהתאים על-ידו את חייהם עם ערך הכלל ושלמותו,
לכן הוכרח להשבר אותו המצב הנשגב של האומה ,שהחל לעלות ולהתרומם בימי
הבית הראשון"לו.
"רק הרוח הלאומי ביחושו הכללי התרומם למדת-גבהו בימים הטובים ההם...המוסר
הפרטי עוד לא נזדכך לבוא לידי מדה זו ,ותכנית-החיים של היחידים לא יכלה
להתאים גם היא אל ההרמוניה העליונה הזאת .עם זה גאו החוחים והקוצים הסובבים
את השושנה העליונה .ממלכות-האליל ,עם כל קסמי הקולטורה האלילית ,התנשאו
ויעוררו את החשך ,ובהתלהבות אמוץ-החיים התנערו התשוקות הגסות והמדות
הרעות התעוררו...כקיר-ברזל וכעננים כבדים עמדו כל אלה נגד זריחת האורה
האלהית העליונה ,שחדרה כבר בקרניה אל תוך-תוכה של הנשמה הלאומית ,ותחל
להאירה בכבודה .וכמעט שחלפה לה במשך זמן מצער האורה המבהקת של האידאה
הלאומית ,ביחושה להשפעה הגלויה והכבירה של האידאה האלהית עליה .מן אז החל

––––––––
לג .למהל האידאות ש.
לד .שמונה קבצי ד ,נו" :שורש יצרא דע"ז הוא החשק הגדול של קרבת אלהי .וכאשר
הבערות וחסרו הזיקוק המוסרי ה מניעות גדולות ,שסותמי את האור האלהי מ האד,
אז א תשוקתו הטבעית חזקה היא ,פורצת לה תשוקה זו את דרכה ביצרא דע"ז".
"יסוד יצרא דעבודה זרה הוא התפרצות תאות האמונה והתגברותה על יסוד העבודה האמונית,
שכלול האמונה ורעיית האמונה".
לה .שמונה קבצי ה ,קה:
"כשבולמוס התאוה האמונית מתגברת אינה מבחינה בי אמונה הגונה לשאינה הגונה .והנפש
החולה במחלתה של תאוה זו ,חפצה היא למלאות את אותו החלל הנפשי שתוכ האמונה
ראוי להיות מתמלא שמה ,במילוי מפט ומשביע את הנפש התאונית" .אדר היקר ג )ד
כט(:
"אפשר היה אמנ להחלי ולהמיר את הרגש הקדוש והז ,הנובע מאוצר החיי ומקור
האמת ,ברגש טמא הדומה לו בצורתו החיצונה ,באהבת אלהי אחרי" .בגדה אשה מרעה,
כ בגדת בי בית ישראל" .אפשר להשביר צמאו ,ג במי זכי וצלולי ,ג במי
דלוחי ומעופשי."...
לו .אורות ,למהל האידאות ,עמ' קט.

פו

הרב רונ ולצמ
להתנודד זה הכסא האיתן אשר הוקם על ,כסא ד' לבית-דוד .הרעיון הלאומי החל
להיפרד מיניקתו העזה משדי הרעיון האלהי"לז.

כח האהבה הכללית לאלוקות שהיווה את תוכה ופנימיותה של הנשמה הלאומית ,וכלי
הקיבול )אוצר החיי( של האורה האלקית העליונה ,החל לספוג פחות ופחות מקרניה
של אורה זו עקב אותו מס שיצרה נפילת הפרטי אל תו סיגי התרבות האלילית) .מס
אשר החל לחצו יותר ויותר בפני זריחת האורה האלקית העליונה – "כקירברזל
וכענני כבדי עמדו כל אלה נגד זריחת האורה האלהית העליונה"(.
אז החל להתרחש בכח האהבה שבכלל תהלי דומה לתהלי שהתרחש בכח האהבה
שבפרט.
בהעדר מילוי לכח האהבה הכללית לאלוקות )שהיווה את תוכיות הנשמה הלאומית(
מצד האורה האלקית העליונה )כתוצאה מ המס שמנע מ האורה מלחדור( ,מתו
התשוקה והכיסופי העזי לקרבת אלקי ,פרצה לה תשוקה זו את גבוליה וניסתה
למלא את אותו חלל שתוכ האמונה ראוי להיות מתמלא שמה 'מבלי להבחי בי אמונה
הגונה לשאינה הגונה'.
אלא שאותו ניצו אלקי העטו באינספור סיגי ודמיונות ,והמחיה את העבודות הזרות,
היה כל כ מצומצ עבורה )ה מפאת גודלה וה מפאת האורה האלקית שכבר היתה
רגילה בה( עד שג לאחר שאימצה את אות עבודות זרות ,נשארה האהבה הכללית
לאלוקות שבנשמה הלאומית ,ריקה וחסרת חיי .ובהעדר חיי ברובד הפנימי של
הנשמה הלאומית נפל ג הרובד החיצוני יותר ,המעשי ,עד תחתיתלח.
––––––––
לז .אורות ,למהל האידאות ,עמ' קו.
לח .למהל האידאות ,עמ' קז:
"ובסור ישראל מאורחחייו המקוריי לא עצר עוד כח להחזיק מעמד בלאומיות יבשה
ומופרדת ממקור הנטיה האלהית בכללה...מתו הבקשה הטבעית להרטיב את הלאומיות
הקסימה ג אותו אותה ההשפעה המועטת של הנטיה האלהית ,הנמצאת ג תחת מעטה
הערפל של המו דמיונות ]שהיו יכולי לקחת לב כל קבו חברתי ,לפי מעמד החיי
הרוחניי אז[ .אמנ את הנפש הילדותית של העמי...אותה השביעה אז אורה זו בכח
מזונה הרוחני המועט ,בכדי ספוק המצומצ לימי חייה הקצרי ,שהיו קצובי לה על
במת התולדה .אבל לא יכלה לספק את הצור הרוחני של הגוי הגדול והאית הזה ,שכח
חייו הוא כח ענקי ]וזר חפ לבבו ומעו רגשותיו מקבילי לעומת אריכות ימיו והשפעתו
הכבירה על תבל ומלואה[ ,ואשר נפשו כבר התרחבה מהשפעה רבתזיו של אורה אלהית
אדירה ,שכבר זרחה עליו בשפעת עשרה בימי עלומיו .על כ ירד אז ירידה נוראה .מקור
הרעיו האלהי הנשא דלל וחרב בו...הוד האצילות הוע והאידאה הלאומית חדלה תת
פריה .ויהי ל"גפ בוקק ישראל"] .עוונות אבותינו הורידו כלכ את כנסתישראל ממרו
גבורתה וקדושתה ,חטאת הקהל רחבה וגדלה כל כ ,נתרחקה האידאה הלאומית בריחוק
קיצוני מהאידאה האלהית ומבול הקלקולי שט עד צואר – ,כל עיבשר לא יכלה כבר
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מכיו שכח האהבה האלקית שהתגל בנשמה הלאומית ולאחר מכ בפרטיה הוא שדח
את האומה לשברונה )כתוצאה משקיקתו למילוי כאשר המציאות עדיי לא היתה בשלה
לכ( והיווה כח דוח כל רגע ורגע אל נפילה נוספת" ,היה הכרח למעט את צביו
החיי מיסודו"לט.
כדי לרפא את האומה פעלו אנשי כנה"ג לסילוק אותו כח האהבה האלקי ע"י עליתו
חזרה לשורשו ,אל אותה נקודה בה הוא מושרש בתו האורה האלקית העליונה ,על מנת
שיטהר ש ,כאשר תו תהלי התכנסותו הוא מקב אל תו עצמו את כל ענפי
התפשטותו )התגלמויותיו( ה כרובד הפנימי של האומה )פנימיות הנשמה הלאומית(
וה כתוכיות פרטיה )כח האהבה שבפרטי(.
ומכיו שיצרא דע"ז יסודו בכח האהבה הכללית לאלוקות )שבהיותו נותר ריק מ
האורה האלקית העליונהמ פור הוא מעבר לגבולו ופונה אל קליפת ההוויה במקו אל
מקורה ובכ הופ לכח מניע לע"ז( .ממילא מוב שבהסתלקות כח האהבה הכללית
לאלוקות חזרה לשורשו מסתלק ג יצרא דע"ז מ העול.
וממילא זהה הסברו של הראי"ה קוק זצ"ל שגור הארי של אש שהסתלק מבית קדשי
הקדשי הינו כח האהבה הכללית לאלוקות ,לדברי הגמרא שגור הארי של אש שהסתלק
מבית קדשי הקדשי הינו יצרא דעבודה זרה.
כתוצאה מהסתלקות זו של כח האהבה הכללי לאלוקות ,שהיווה את הרובד הפנימי
בנשמה הלאומית ,וכתוצאה משברו הצד המעשי החיצוני של הנשמה הלאומית נשארה
האומה כאוס של יחידימא.
ובהעדר כלי לאורה האלקית העליונה )האידיאה האלקית כנשמת האומה( פרחה לה ג
היא למקורהמב.
––––––––
להכיר כלל את הרוש הנשאר מהשפעתה של האידאה האלהית על התכונה הלאומית
הפרועה והמדולדלת[".
לט .אדר היקר ,ל:
"מתו כשלו כח המוסרי ,שלא היה אפשר לישראל לקבל רוב טובה של החיי הבריאי
והטובי ,עד בא "יו חבוש ד' את שבר עמו ומח מכתו ירפא" ,היה הכרח למעט צביו
החיי מיסודו ,הפראי הטבעי ,לבטל יצרא דע"ז ,שאמנ היה "כגוריא דנורא בבית קדשי
הקדשי"; הכח הרענ של האהבה הכללית לאלהות ,שעמד על טבעו החזק ,ממנו לוקח
היסוד לעבודת הקדש ,בהעלותו עד מקומו ושרשו ,ועד תעודתו במציאות החיי הכלליי".
מ .עקב סיגי הבערות וחוסר הזיכו המוסרי העוטפי אותו ומונעי מ האורה האלקית
מלחדור לתוכו ולמלאו בשפעת חיי.
מא .למהל האידאות ,קי:
"הבית השני לא הוכ להשבת אותה האיתנות של האומה ,במלא המוב .לא כח ציבורי
ישראלי הופיע עליו ,כיא כח של יחידי הנבדלי מטומאת עמי הארצות."...
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ועל כ מתלכד ההסבר שגור האש שהסתלק מבית קדשי הקדשי הינו כח האהבה
הכללית לאלקות שהסתלק ,ע ההסבר שגור האש שהסתלק ,הינו האורה האלקית
העליונה ,האידאה האלקית כנשמת האומה שפרחה לה) .שהרי הסבר אחד מדבר מצד
הכלי והסבר שני מצד תוכנו ובהסתלקות הכלי מסתלק תוכנו(.
וביתר הרחבה:
מתו שהאהבה לאלקות הינה עצ מהותה של הנשמה הלאומית ממילא נית להבי
שהוא הרובד היותר פנימי בה .והרובד המעשי יותר הינו לבוש לה )כפי שבארנו
באריכות בתחילת פרק זה(.
"הנטיה הלאומית המעשית של כנסת-ישראל היא לבושה החיצון של הנטיה הרוחנית
שלה ,והאחרונה היא אורה ונשמתה של הראשונה .שתיהן יחד ממקור אלהים חיים הנן
יוצאות ,וממעין האמת והאמונה האלהית נובעות"מג.

מתו העיקרו המופיע בכוזרי לפיו הנברא מקבל את העני האלקי במימד היותר פנימי
וז שבו )"והנה העני האלקי חל ¯˜  ÏÚהנפש המקבלת את השכל .והנפש הזאת אינה
מתחברת כי א ברוח חיי ח טבעי ורוח זה אי אפשר לו בלא מקור בו יתקשר כהתקשר
הלהבה בראש הפתילה והנמשל לפתילה במשלנו הוא הלב"מד( ,נובע כי העני האלקי
השורה באומה כולה )האורה האלקית העליונה ,האידיאה האלקית כנשמת האומה( חל
ומאיר ברובד היותר פנימי של הנשמה הלאומית ,היינו כח האהבה הכללית לאלוקות.
ומכיו שהיחס בי העני האלוקי לאומה הישראלית הינו כיחס הנשמה אל הגו )"אמר
החבר העני האלקי אצלנו הוא בבחינת הנפש ביחסה אל הלב "...וכ "השכינה היתה
בישראל בבחינת רוח החיי שבגו האד"מה( הרי היחס בי האורה האלקית העליונה,
האידאה האלקית כנשמת האומה לבי כח האהבה הכללית לאלוקות הינו כיחס בי
האור לכלי ובי הנשמה לגו.
ומכיו שבהסתלק הגו פורחת הנשמה ,הרי ביאור הרב שגור הארי של אש שהסתלק מבית
קדשי הקדשי הינו כח האהבה הכללי לאלוקות ,וביאורנו שגור הארי של אש שהסתלק הינו
העני האלקי השורה באומה כולה ,הינ תיאור אותו אירוע בשני ממדי שוני )כא מצד
המקבל – האומה הישראלית ,היינו השינוי שחל בעצ פנימיותה של הנשמה הלאומית,
וכא מצד השפע הנשפע עליה מאיתו יתבר( וממילא שני הביאורי מתלכדי.
––––––––
מב .למהל האידאות ,קט:
"אמנ האידאה האלהית ,מאי לה מקו אית בהרחבתה של האידאה הלאומית הישראלית,
אחרי גלות הע וחורב המקדש ,התנשאה במש זמ הגלות מעל לגבול כל גוי מיוחד ,אל מרומי
שאיפתהצדק המוסרית ,המדע העיוני והשכל הנקי ,החכמה הנאצלת והמופשטת."...
מג .אורות ,אורות ישראל ו ,א.
מד .כוזרי ,מאמר שני ,כו.
מה .כוזרי ,מאמר שני מד ,סב.
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פרק ג'
יש לעיי כיצד הועילה הסתלקות כח האהבה הכללית לאלוקות והתכנסותו במרומי
גובהו ה מצד פרטי האומה וה מצד הנשמה הלאומית עצמה לתהלי ריפוי האומה
ושיבתה לחיי.
נית לבאר שכיוו שכח האהבה הכללית לאלוקות שהתגל בנשמה הלאומית ולאחר
מכ בפרטיה הוא שדח את האומה לשברונה )כתוצאה משקיקתו למילוי ,כאשר
המציאות עדיי לא היתה בשלה לכ( והיווה כח דוח כל רגע ורגע אל נפילה נוספת,
על כ לפני כל התחלת תהלי ריפוי היה הכרח לעצור את תהלי ההתדרדרות והקריסה
ע"י סילוק אותו כח שגר לתהלי זה ,היינו כח האהבה לאלוקות )בדיוק כפי שכאשר
רוצי לתק מערכת חשמלית ע מנוע ,המתחילה להרוס את עצמה ,יש לנתקה קוד כל
ממערכת החשמל( ורק לאחר צמצו כח החיי' ,הרדמת החולה' ,נית היה להתחיל
בתהלי הניתוח ,ריפוי.
ומכיו שהסיבה להתפרצות הע"ז בישראל היו הסיגי שמנעו מ האורה האלקית
העליונה להתפשט מ הנשמה הלאומית אל פרטיהמו )ובזאת הותירו את כח האהבה
לאלוקות ריק ,כוס ושוקק לקרבת אלקי ,ויצרו לכ את התנאי לכ שכח זה יתפר
מעבר לגבולו דר הסיגי העוטפי אותו אל קליפת העול כדי לנסות ולהשיג את
מילואו מבלי להבחי בי אמונות ראויות לשאינ ראויות( ,הרי הריפוי למחלה זו של
ע"ז הינו בהכרח סילוק סיגי אלו של בערות וחוסר זיכו .סילוק הנעשה ע"י עבודת
האמונה ,עבודה פרטנית של תורה ומצוותיה ,החודרת אל נימי החיי הדקי ומסלקת
כל מחסו ומפריעמז,מח,מט.
––––––––
מו .כפי שבואר באריכות בפרק ב.
מז .למהל האידאות בישראל ,קי
"המוסר האישי הפרטי ,הדאגה לחייהנצח האישיי הפרטיי ,הדיוק הפרטי של כל מעשה
בודד המקושר ברוח הכללי...מעמד המבוצר באומה נת לה כח רב והכי לה כלכלה רבה,
שתוכל לשאת איתה ג בימי גלותה ונדודה .ג הכשיר לה את הדר ,כדי שתוכל לבוא
בהדרגה ,עלידי מהל מסוב ומסובב ,אל המטרה העליונה ,שהאידאה האלהית תשוב
להופיע בקרבה בעצ עז גבורתה ,אחרי שיוכשר הע אל שאיפתו הברורה...זהו החנו
הגדול והארו ,של הרחבת התכסיס הדתי והשפעתו ,בהמו דקדוקי תורה ודקדוקי
סופרי ,חדשי ג ישני – ,בצרו דאגת חייהנצח ,האישית הפרטית ,המסיעתה".
מח .שמונה קבצי ד ,נו:
"שורש יצרא דע"ז בקדושה ,הוא החשק הגדול של קרבת אלהי...ואי גאולה אמיתית
מיצרא דע"ז ,כי א בגדולתה של תורה ,שמגמתה העליונה היא ההופעה ברעיו וברגש,
ברצו ובנטיה פסיכית ,את הדעה האלהית בכל הוד התענוגי ,שאפשר לו לאד שיספוג
אות אל תוכו".
מט .אורות ,זרעוני ב:
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ורק לאחר שמכוחה של תורה ומצוותיה יסתלקו סיגי הבערות וחסרו הזיקוק המוסרי,
יוכל לשוב כח האהבה האלוקי ולהתפשט במלוא הופעתו בנשמה הלאומית ופרטיה
ולהתמלא באורה האלוקית העליונה החפצה תמיד להאירו.
ובהעדר מחסו המונע מכח האהבה האלוקי מלהתמלא באורה האלוקית ,לא יוצר כח
זה לפרו מגבולו ,על מנת לנסות ולהשיג את מילואו באמונות שאינ ראויות )"בורות
נשברי שלא יכילו המי"( וממילא לא תהיה עוד ע"ז בישראל.
ביאור זה מסביר כיצד הועילה הסתלקות כח האהבה לאלוקות והתכנסותו במרומי
גובהו בעיקר מצד פרטי האומה אלא שיש עוד לעיי כיצד הועילה הסתלקותו של כח
האהבה לאלוקות והתכנסותו במרומי האורה האלקית העליונה מצד כללות האומה.
כא נית להיעזר בדברי הרב במוסר אבי בפרק הד בסדור כוחות הנפש בדרכי עבודת
ד'נ.
מבאר ש הרב שהרצו והשכל באד הינ הארת הנשמה ובמקור הינ לעול
בטהרת .אלא שכאשר השכל והרצו חודרי אל תו עולמות הגו והרגש מבלי
ביקורת ה מעוותי את דרכ וזורמי בנתיבי מעוקלי כפי נטיותיו החומריות של
האד.
כאשר התהלי חוזר על עצמו ההזרמות החוזרות ונשנות מעמיקות את האפיקי
המעוקלי ברבדי הגו והרגש .וממילא כיו ש"חלקי הגו עוותו את דרכ ,ג דרכה
)של הנפש( מעוותה כשהיא שופעת עליה".
מבאר הרב שכדי לתק את המצב יש לכנוס את כוחות השכל והרצו אל מקור ,אל
נקודת השכל והרצו שבנפש ,ולתת לה להתפשט בגו רק כפי המוכרח וג זאת תו
ביקורת ומודעות רבה לכל הזרמה.
––––––––

נ.

"השערות הדקות ,שמה מצטרפות עבותהעגלה של החטאת ,גידיהחיי הדקי ,שמה
ישורגו מזרקיהד הגדולי ,אלה המה המסתרי הצפוני מעי כל נביא וחוזה .המצוות
המעשיות כול ופרטי הלכותיה ,בכל דיוק הנמר ,אי בהמשהזמ עלידי קיומ
ותלמוד ,הרגל וחבת ,יצא הנוע הפנימי החבוי בה ,וזרהחיי האלהי הטהור יגרש
בעזו את חשכת עבודתאלילי מבלי תוכל עוד קו . .דבר זה לא נית לנבואה בכלל,
לנבואה של אספקלריא שאינה מאירה .אמנ נית לנבואתו של משה ,אותה הנבואה של פה
אל פה ,של אספקלריא המאירה...והוצרכה עבודת הכללי להמסר לנביאי ועבודת
הפרטי לחכמי .וחכ עדי מנביא .מה שלא עשתה הנבואה ,בכלי מלחמתה החוצבי
להבות אש לבער מישראל עבודת אלילי ולשרש אחרי עקרי ההשפלות היותר גרועות של
עושק וחמס . .עשו החכמי בהרחבת התורה ,בהעמדת תלמידי הרבה ובשינו החוקי
הפרטיי ותולדותיה".
מוסר אבי פרק ב ,סדור כוחות הנפש בדרכי עבודת ד'.
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‡ .נקודת השכל והרצו שבנפש הינה טהורה והכוחות המכונסי בה נטהרי ,וכאילו
נספגי באותו מימד נשמתי של שכליות טהורה הקיי ש.
ספיגה זו גורמת לכ שכאילו תזרק נשמה באות כוחות מכונסי ,אשר תלווה אות
בעת התפשטות שוב בצורה חופשית אל תו רבדי הגו והרגש ,ותגרו לה לזרו
בצורה ישרה ע"י הארתה )וממילא הנתיבי שייצרו השכל והרצו הפע ע"י זרימת
יהיו ישרי ולא מעוקלי(.
· .האפיקי המעוותי שיצרו כוחות השכל והרצו בעולמות הגו והרגש ע"י זרימת,
עדיי קיימי.
"ואם ח"ו יעזוב את הכחות הפרטיים מתוך נקודתו .ללכת באשר יתהלכו יעוו דרכם
עוד ,כי כל המכשולים כבר ערוכים וסדורים ,וסדרים טובים עוד לא נעשו בארץ בעמקי
החומר"נ.

וכל הזרמה מחודשת של הכוחות בצורה חופשית עלולה להתבצע דר אות אפיקי
מעוקלי ולהעמיק עוד יותר.
ולכ בא כנוס הכוחות ומאפשר לאות אפיקי מעוקלי להטשטש ולהימחות ע"י שיני
הזמ.
מבאר הרב שבשלב זה עיצור הכוחות גור לצער ,לח ודכאות נפש ,היות שהגו
עצמו מאסר הוא לנשמה וקל וחומר עצירה נוספת של הכוחות ומניעת התפשטות.
"אבל במלאת ימי מספר וכוחות נפשו יורגלו בדרכים טובים ,וממאסרם ישלחו ידם
לשלוט על הנהגת החומר ,עד שגם הוא יורגל בארחות יושר ,וחלקיו ורוחו יהיו כלים
נאים לחפץ ד' ,אז לחפשי יצאו ממאסרם כל כחותיו ,אשר בנקודתם צפנם ,ויוכלו
להגדיל ממשלתם בגוף ,ובקל ישמעו לעצת השכל הקדוש וירוצו ולא יכשלו"נ.

היינו לאחר שיטהרו הכוחות ע"י כינוס במקור ויהיו ספוגי באותו מימד שכלי
שבמקור ,ולאחר שיטשטשו וימחו האפיקי המעוותי מעולמות החומר שבגו ,נית
יהיה שוב לשלוח לחופשי את כוחות החיי והפע ה יזרמו בצורה ישרה "ובקל
ישמעו לעצת השכל הקדוש וירוצו ולא יכשלו"נ.
מבאר ש הרב שישנה הקבלה בי השלבי אות תיארנו עד כה ב'סדור כוחות הנפש
בדרכי עבודת ד'' ,לבי השלבי בפרשת נח.
א .זרימת כוחות החיי בצורה מעוקלת )חטא( מקבילה למצב החטא שלפני המבול.
ב .בניית התבה מקבילה לאותה נקודה טהורה שהינה מקור השכל והרצו.

צב
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ובמוב מעשי לפני כל שינוי נפשי יש ללמוד וליצור את התודעה הדרושה ,היינו
הידע והמודעות הדרושי לשינוי.
ג .כינוס כוחות החיי לתו התבה מקביל לכינוס הכוחות הנפשיי )השכל והרצו(
חזרה למקור ,כדי שיטהרו ש ,ויספגו את אותה שכליות טהורה שנבנתה קוד,
אשר תגרו לה לזרו בצורה ישרה כאשר ישולחו שוב לחופשי.
ד .המבול מקביל למחיית הנתיבי המעוקלי בעולמות החומר של הגו.
ה .שילוח העורב והיונה מקביל לנסיו לשלוח את כוחות החיי מחדש.
"שימצא האדם בנפשו דרכים ,שיוכל לנסות כחותיו בדבר שלא יהי' חשש הפסד
וסכנה ,כמו נח ששלח מעופפים שכנפיהם מגינות עליהם ממי המבול ,וכשיראה
שהקלקול לא נתקן לגמרי יאסוף אותם אל תבתו עד שידע כי חרבה פני הארץ".

ו .היציאה מ התיבה מקבילה לשליחת כוחות החיי מחדש לאחר שנוכח האד כי
בשליחת לחופשי להתפשט בעולמות הרגש והגו ה זורמי בצורה ישרה כפי
הממד השכלי שנספג בה בהיות בנקודת מקור )בתבה(.
כעת לאחר שביארנו את תהלי התיקו באד הפרטי נוכל לנסות להבי מה הועילה
התכנסות כח האהבה הכללית לאלוקות במרומי גובהו מצד הכלל.
כא נית לבאר שכפי שבאד הפרטי שופעת הנפש על אברי הגו דר הארת השכל
והרצו המתפשטי ומתלבשי בכלי הגו ,כ באומה כולה שופעת האורה האלקית
העליונה )האידיאה האלקית בתור נשמת האומה( על הנשמה הלאומית דר הארתה אל
תוכיות כח האהבה הכללית לאלוקות ,המתפשט ומתלבש בנשמה הלאומית ופרטיה,
)ומהווה נשמה לה כפי שבארנו בהרחבה(.
וכפי שבאד הפרטי ההתפשטות הראשונית של כוחות השכל והרצו הנעשית בלא
ביקורת ,כתוצאה מ המגע ע המציאות הגופנית החומרית והשפעתה ,נעשית בצורה
מעוותת ויוצרת אפיקי מעוקלי בעולמות הרגש והחומר ,ההולכי ומעמיקי ע כל
התפשטות נוספת ,כ בכלל האומה ,במצב שלפני הגלות ,כח האהבה לאלוקות )מכל
הסיבות אות תיארנו בפרקי הקודמי( זר בצורה מעוקלת )כגו בפניה אל קליפת
העול במקו אל מקורו( ויצר אפיקי מעוותי ,שהלכו והעמיקו ,בנפש האומה.
וממילא כפי שבאד הפרטי תהלי התיקו הינו התכנסות ענפי השכל והרצו חזרה
למקור
א .כדי שיטהרו ש ע"י ספיגת את אותו מימד נשמתי טהור המצוי ש ,והפיכתו
עבור למעי נשמה ,שתלווה אות בעת התפשטות ותגרו לה לזרו בצורה
ישרה ע"י הארתה.

שיבת האריה )יומא סט(:

צג

ב .כדי שיטשטשו וימחו האפיקי המעוותי שכוחות אלו יצרו בהתפשטות ,ע"י שיני
הזמ.
כ ג באומה כולה תהלי התיקו נעשה ע"י התכנסות כח האהבה האלקי שהתפשט
בנשמה הלאומית ופרטיה חזרה אל מקורו במרומי האורה האלקית העליונה.
א .כדי שיטהר ש ע"י ספיגתו את אותה אורה אלקית עליונה ,עד שתהפו לו זו
לנשמה שתלווה אותו בעת שיחזור להתפשט ,ותגרו לו לזרו בצורה ישרה ע"י
הארתה.
ב .כדי שיטושטשו וימחו אות אפיקי מעוותי שיצר כח האהבה האלקי ע"י זרימתו
המעוקלת ,בנפש האומה.
מחייה זו של הנתיבי המעוקלי נוצרה ע"י התרסקות אותו צד חיצוני מעשי של
הנשמה הלאומית והתפוררות הגו הלאומי ע"י הגלות ויסוריה.
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פרק ד
עוד יש לעיי מה מקומה של סוגיה זו העוסקת ביצרא דע"ז והסתלקות כח האהבה
לאלוקות לשורשו בליבה של מסכת יומא ,שעניינה יו הכיפורי.
כא נית לתר )והדברי נאמרי כמוב על דר ביאור וכהצעה לעיו בלבד( שסוגיא זו
העוסקת בהסתלקות כח האהבה – פנימיותה של נשמת האומה ,לשורשו לצרכי טהרתו
ושיבתו לחיי ,מופיעה במסכת יומא היות וזהו בדיוק עניינו של יו הכיפורי.
נית להבי שראש השנה יו הכיפורי וסוכות מהווי גו אחד חי ,מסלול אורגני של
טהרה והתחדשות אותו עוברת נשמת האומה ויחידיה) .ע"פ העיקרו של פרשת נח
המובא בש הרמח"ל בפירושו לאידרא רבה והמתבאר ביחס לפרט ב'מוסר אבי'(נא.
בראש השנה הוא ראש הזמנב )ע"פ ההבנה שהזמ הוא אורגניות אחת חיה ע ראש לב
וגו( מתרחשי בנשמת האומה תהליכי המאפייני את הראש .כפי שהראש הוא
המחבר את האד אל נשמתו כ ראש השנה מחבר את נשמת האומה ויחידיה אל
נשמת ,אל מגמת ההוויה כולה ונשמתה ,אל אותו מקו אליו ההוויה שואפת לאי ק.
חיבור זה החוש את הפער בי הרצוי ,בי המגמה האלקית העליונה ,לבי מעמד ההווה
של נשמת האומה ויחידיה ,הוא היוצר את הדי .את אותו הלי אלקי של הקצבת חיי
לשנה הבאה.
הלי אשר בו כפי שבראש האד הפרטי ,מתו הארת החיי אשר בנשמה ,ניספג גרעי
חיי אל תוכיות האד ,מתגלה במחשבה ואח"כ מתפרט בעולמות הרגש והמעשה,
)כפי הכנת המקבל לספוג אל תוכו את אותו עד נשמתי( כ ג בנשמת האומה כולה
ויחידיה ,כפי הכנת והתאמת אל המגמה האלקית הטהורה שביסוד הכל )כפי השיעור
אותו ביכולת לספוג ולהפני בעצ החיי כבר בשנה זו מתו אותה מגמה אלקית
עתידית של כל היש( ,בדיוק במידה זו נשפעת עליה מציאות חיי גרעינית ,אשר
תתפרט תצמח ותפרח בתו חיי האומה ויחידיה במש השנה הבאה עלינו לטובה.
]היינו בראש השנה אנו מקבלי את הנשמה של השנה הבאה ,את גרעי החיי שיתפרט
במש השנה הבאה )המהוָוה את גו הזמ([.
נשמה זו ,אוצר חיי גרעיני זה המתקבל ע"י נשמת האומה ·¯‡˘ השנה )ואשר יאיר
ויופיע בחייה במש ‚ ÛÂהשנה( מהווה את התבה אליה יתכנסו הכוחות כדי להיטהר.
])ברמה המודעת נבנית התבה ,כפי שמבאר הרב בדרשות מדבר שורנג .בתפילות ראש
––––––––
נא .עקרו זה בואר בהרחבה בפרק ג.
נב .מהר"ל ,חידושי אגדות על ראש השנה.
נג .דרשות מדבר שור ,הדרוש השמונה עשר.

שיבת האריה )יומא סט(:

צה

השנה וביחוד בתפילת מוס .כאשר חלק המלכויות בונה את התודעה מצד הכרת גדלות
ורוממות ה' יתבר ,אשר כפי ידיעתו אהבתו .חלק הזכרונות בונה את התודעה מצד
הכרת ער האד וביחוד הכרת ער האומה הישראלית ,וחלק השופרות בונה את
התודעה מצד הכרת ער התורה האלקית רוממותה ושיגובה .שלוש הכרות מרכזיות אלו
מאפשרות היווצרותה של תשובה מאהבה ,המאירה את כל המאפלי ,מהפכת זדונות
לזכויות ,ומשיבה את ישראל אל אביה שבשמי([.
הארה זו מאוצר חיי גרעיני זה ,מתקבלת במימד היותר פנימי של נשמת האומה .מימד
יותר פנימי זה הינו שורש כל כוחותיה של נשמת האומה המתפשטי אל כל מישורי
חייה.
ביו הכיפורי אשר ביחס אליו נאמר מקוה ישראל ה' ,מתקבצי ונאספי לה כל
כוחות החיי של הנשמה הלאומית ויחידיה אל נקודת שרשנד נה .אל אותו מימד פנימי
שבנשמת האומה ש התקבלה הארת ראש השנה) .אותו חלק מ המגמה האלקית
העתידית של כל היש שאותו בכח נשמת האומה להופיע במציאות חייה בשנה זו,
המוארת באור יקרות ע"י מה שממעל מעל לה(.
בתו הארה זו ה טובלי נטהרי ונספגי עד שהופכת לה הארה זו לנשמה.
נשמה אשר תתוה לה דר ישרה וזכה ,כאשר יזרמו חזרה אל תו עולמות החיי
המחשבה הרגש והמעשה ,ואשר כל הופעת בעולמות אלו תהיה התגלמות וביטוי לה.
]תהלי זה מקביל להתכנסות כוחות החיי אל התבה במשל תבת נח[.
)במישור הפשט התכנסות כוחות החיי באה לידי ביטוי בחמישה עינויי אכילה שתיה
סיכה תשמיש המיטה ונעילת הסנדל(.
במקביל להתכנסות כוחות החיי אל שרש משפיע ה' יתבר אור גדול אל עולמות
המחשבה הרגש והמעשה ,של כנסת ישראל ויחידיה ,המרפא ומוחק את כל הנתיבי
––––––––
נד .מכא לכאורה מוב מדוע החג היחידי שבפתחו אנו מכריזי 'על דעת המקו ועל דעת
הקהל אנו מתירי להתפלל ע העברייני' הינו יו הכיפורי ,שהרי בחג זה כנסת ישראל
אוספת את כל ענפי התפשטותה וטובלת במקוה ישראל ה' .וא אפילו ענ אחד ,תועה ככל
שיהיה ,ישאר בחו לא תעלה לה טבילה ]כפי שא שערה אחת נשארת מחו למי המקווה
לא עלתה לאד הטובל טבילתו[.
נה .ראה ש משמואל הכותב כי כינוס זה של הכוחות של נשמת האומה אל נקודת שרש
המתרחש ביו הכיפורי יוצר חיתו בי כל מה שמהותי לנשמת האומה )העולה אל
שורשו( לבי כל מה שזר וחיצוני לה )אשר אינו מתכנס( .וממילא חיתו זה מברר שכל הרע
והשלילה אינו חלק מעצמותנו ]אלא או תוצרי של השפעת האומות שחדרה לתוכנו מתו
היותנו לב באברי )אשר הכל מתנקז ועובר דרכו ,כוזרי מאמר שני ,מד( ,או כוחות של
תוק ועוז שנטלנו לעצמנו כדי לתק את המציאות ,שגרמו לכוחות השוליי שבנו לחוטא[
וממילא 'כול זכה וברה'.
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המעוקלי אשר סללו כוחות החיי בעולמות אלו בעת שעברו דרכ ,מבלי שימת לב
להתאמת דרכ אל עומק הרצו האלקינו.
]תהלי זה מקביל למחיקת הנתיבי המעוקלי ע"י המבול כמשל של תיבת נח[.
לאחר שניטהרו כוחות החיי של האומה הישראלית ויחידיה במקוה ישראל ה' ע"י
התכנסות אל מעי החיי האלקי ,לאחר שנספגו בנשמת השנה הבאה )אשר הפכה
לנשמת ותתגל באמצעות כאשר יזרמו שוב אל עולמות החיי המחשבה הרגש
והמעשה( ולאחר שנמחו הנתיבי המעוקלי )שכוחות החיי יצרו ע"י זרימת בה
בשנה שעברה( מוכנה האומה הישראלית לשוב מחדש אל החיי .כאשר כוחותיה
מבטאי בזרימת את הרצו האלקי ,המגמה האלקית העליונה של ההוויה כולה.
שיבה זו לחיי מתרחשת בסוכות.
בסוכות קמה לה הנשמה הישראלית ,כאשר עתה יכולה היא להתבטא בחיי ולתק
עול במלכות שדי ע"י הזרמת כוחותיה אל עולמות המחשבה הרגש והמעשה ,כאשר
הפע כוחותיה מבטאי בזרימת את הרצו האלקי ,את המגמה האלקית העליונה.
כל עניינו של חג הסוכות הינו חזרה אל החיי ,אל עולמות הטבע ,וממילא מצוות החג
חונכות את חזרת כוחות האומה אל עולמות המעשה.
תחילת דרכ נעשית בגדר של מצוה וממילא כל ההמש הול אחר ההתחלה .ומכיו
שעיצור הכוחות גור לעצב ומועקה "ולא עצבו אביו מעול" ומת חרות לנשמה
להתבטא יוצר שמחה ,הרי חג הסוכות בו נשמת האומה יכולה לחזור לחיי ,הינו זמ
שמחתנו.
מכיו שסוגית הסתלקות גור הארי של אש מבית קדשי הקדשי כל עניינו הסתלקות כח
האהבה האלקי ,פנימיותה של כנסת ישראל ,אל שורשו כדי שיטהר ש )וכדי ששיני
הזמ ויסורי הגלות ימחו את הנתיבי המעוקלי שיצר כח זה בזרימתו דר גופי
המחשבה הרגש והמעשה של האומה( על מנת שתוכל האומה הישראלית לשוב לחיי,
ממילא מוב שמקומה הטבעי של סוגיה זו הינו במסכת יומא העוסקת ביו הכיפורי
שכל עניינו התכנסות כוחות החיי של האומה הישראלית חזרה אל שרש כדי שיטהרו
ש ותוכל שוב האומה הישראלית לחזור לחיי ,לחיי כאלו המבטאי יותר ויותר את
המגמה האלקית העתידית אליה שואפת ההוויה כולה.
––––––––
נו .ראה נפש החיי שער א פרק יב..." :או ע"י כח התשובה ,שמגעת עד שרשה העליו עול
התשובה ,עלמא דחירו ונהירו דכלא ,ומש מתאצל ונשפע תוספת קדושה עליונה ואור
מבהיק ,להת ולכלות כל טומאה ולתק העולמות כמקוד וביתרו אור חדש מעול
התשובה המופיע עליה".

שיבת האריה )יומא סט(:

צז

עד שבהתעצ תהליכי הטהרה תופיע ותנהר על כל ישראל הארת האריה .הארה חדשה,
הארה אדירה ,אור כל כ טהור וז שהעול הזה כלל לא מסוגל להתקרב ולגעת בו .טוב
בלי סו .הארת הטוב האלקי של לעתיד לבא.
ובלשו המדרשנז:
"א"ר עלה אריה במזל אריה והחריב אריאל .עלה אריה זה נבוכדנצר
דכתיב 'עלה אריה מסבכו' ,במזל אריה – 'עד גלות ירושלים בחדש
החמישי' ,והחריב את אריאל – 'הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד',
על מנת שיבא אריה במזל אריה ויבנה אריאל .יבא אריה זה הקדוש
ברוך הוא דכתיב ביה 'אריה שאג מי לא יירא' ,במזל אריה –
'והפכתי אבלם לששון' ,ויבנה אריאל – 'בונה ירושלים ה' נדחי
ישראל יכנס'".

––––––––
נז .פסיקתא דרב כהנא קט"ז ,מובאת בילקו"ש ח"ב רמז רנ"ט.

צח

הרב רונ ולצמ

'· ˜¯ÙÏ '‡ ÁÙÒ
מקורות לדברי שנכתבו בפרק ב' ביחס להתפרצות כח האהבה הכללי לאלוקות מעבר
לגבולו והפיכתו לכח מניע לעבודה זרה.
כותב הרב:
"שורש יצרא דע"ז בקדושה ,הוא החשק הגדול של קרבת אלהים .וכאשר הבערות
וחסרון הזיקוק המוסרי הם מניעות גדולות ,שסותמים את האור האלהי מן האדם ,אז
אם תשוקתו הטבעית חזקה היא ,פורצת לה תשוקה זו את דרכה ביצרא דע"ז"נח.
"בתכונת האמונה יש תאות האמונה ועבודת האמונה .כשהתאוה מתגברת על
העבודה ,יצאו מזה תוצאות מהרסות ,משפילות ופוגמות...יסוד יצרא דעבודה זרה הוא
התפרצות תאות האמונה והתגברותה על יסוד העבודה האמונית ,שכלול האמונה
ורעיית האמונה ,כשבולמוס התאוה האמונית מתגברת אינה מבחינה בין אמונה הגונה
לשאינה הגונה .והנפש החולה במחלתה של תאוה זו ,חפצה היא למלאות את אותו
החלל הנפשי שתוכן האמונה ראוי להיות מתמלא שמה ,במילוי מפטם ומשביע את
הנפש התאונית )שביסודה היא התכונה המקורית של כל התאות הפורצות וההורסות
את גבוליהן("נט.

הרב מציי בדבריו שלושה מושגי :העבודה האמונית ,שכלול האמונה ורעיית האמונה.
ננסה לבאר מתו דברי נוספי של הרב.
ביחס לאפשרות העבודה האמונית כותב ש הרב :
"ביסוד אור ישראל מונח עז העבודה האמונית ,שבה מתגברים אנחנו על כל התאות
כולן ,ועל כולן ,על תאות האמונה ,והננו שומרים את גבוליה"ס.

)וזהו המרכיב הראשו בעבודת האמונה – שמירת הגבולי של כח האהבה הכללי
לאלוקות שלא יתפר מעבר לגבוליו עד תו תהלי זיכו הסיגי(.
"המצות מקדשות את חוש האמונה .כל קדושה היא תכונה מודדת את האצילות
הנפשית ,ומרוממת אותה במעלות העליונות ששם הכל הוא בבנין ושכלול"...סא.

)וזהו המרכיב השני בעבודה האמונית :שכלול האמונה – הסרת הסיגי מעל כח
האהבה הכללית לאלוקות ובנית כח זה ככלי לאורה האלקית(.
––––––––
נח .שמונה קבצי ד ,נו.
נט .שמונה קבצי ה ,קה.
ס .ש
סא .ש

שיבת האריה )יומא סט(:

צט

"ואין גאולה אמיתית מיצרא דע"ז ,כ"א בגדולתה של תורה ,שמגמתה העליונה היא
ההופעה הנשמתית של האורה הפנימית ,המודיעה ברעיון וברגש ,ברצון ובנטיה
פסיכית ,את הדעה האלהית ,בכל הוד התענוגים ,שאפשר לו לאדם שיספוג אותם אל
תוכו .וכל מי שהוא פורש מן התורה ,הרי הוא הולך ונדבק בע"ז"סב.

)זהו המרכיב השלישי בעבודת האמונה :רעיית האמונה – קליטת אור האמונה ע"י
לימוד התורה(.
ביחס להפניית כח האהבה הכללית לאלוקות אל קליפתה החיצונית של ההויה במקו
אל מקורה כותב הרב:
"לפני חשכת ימי הביניים ,כשהיה העולם ,אמנם לא כ"כ נאור בכללו ,אבל רענן
וטבעי ,התגלתה האהבה גם בנטיה ליחש האלהי אל האדם .האדם שהיה חזק ואמיץ,
אבל ג"כ פראי ומסור לכח דמיונו החזק ,נשאר לו לפלטה מכל החזיון הכולל והרחב
עד אין סוף של האהבה האלהית ,שבמקורה החופשי שברוח האדם ,רק האהבה
החלקית אל הטבע המורגש לבדו ,וזה הספיק לתן חומר לשכלל את יצרא דעבודה-
זרה בכל שרשיו וגזעיו ,ענפיו יונקותיו ועליו ,עד אשר ראינו תוצאותיה של האהבה
האלהית ,כשירדה ממעלתה לבלע ולהשחית"...סג.

ואילו ביחס לניסיו למצוא תחלי לאורה אלקית )שפעת החיי האלקיי כממלאת את
כח האהבה הכללית לאלוקות( בעבודה זרה כותב הרב:
"אפשר היה אמנם להחליף ולהמיר את הרגש הקדוש והזך ,הנובע מאוצר החיים ומקור
האמת ,ברגש טמא הדומה לו בצורתו החיצונה ,באהבת אלהים אחרים" .בגדה אשה
מרעה ,כן בגדתם בי בית ישראל" .אפשר להשביר צמאון ,גם במים זכים וצלולים ,גם
במים דלוחים ומעופשים" .היעזוב מצור שדי שלג לבנון ,אם ינתשו מים זרים קרים
נוזלים"" .אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארות נשברים אשר לא יכילו
המים"סד.

]הרב מכנה את העבודה זרה מי מלוחי ומעניק לה ג כ את הש מי היות ובאמת
בתו כל נברא קיי ניצו אלוקי המחיה אותו .ולכ כ מקבלת הנפש האלילית מילוי
דלוח לתאות האמונה ע"י עבודת אותה קליפה המתחיה מ הניצו האלוקי הנמצא בה
אלא שמילוי זה רק מגביר את הצמאו ע"פ העקרו של משביעו רעב[.

––––––––
סב .שמונה קבצי ד ,נו.
סג .אדר היקר ג.
סד .ש.

ק

הרב רונ ולצמ

'· ˜¯ÙÏ '· ÁÙÒ
מהות השוני בי עבודה זרה בישראל לעבודה זרה אצל אומות העול
מבאר הרב שאותה קריסה מוסרית של התפרצות כח האהבה האלקית מעבר לגבולו
ופניתו אל קליפת ההוויה במקו אל מקורה ,תו ניסיו למצוא תחלי לאורה האלקית
עצמה )ולמלא את אותו חלל שכח זה יצר בנפש( שורשה שונה בישראל ובאומות
העול.
סה
באומות העול שורשה של קריסה זו ב"קליפת האגוז" הצד החיצוני של כח האהבה
לאלוקות,
"...וזהו הצד הקליפי התאוני הבהמי של האמונה ,שאין כונתה כלל לשם שמים ,כי-אם
למלאות את תשוקת נפשה ,ומן הקודש עצמו עושה היא תאוה גסה"...סא.

כאשר אל תשוקה זו מצטר היצר הרע הכללי השורה בכל אומה )"שהוא מיסוד הנחש
הקדמוני בפנימיותו ,בכוס הרשעה והחיבול של כעס אויל"סו( המשתמש בתשוקה זו
כדי להוציא לפועל את חפ רשעתו.
ואילו בישראל שורש הקריסה של התפרצות כח האהבה האלקי מעבר לגבולו ופניתו אל
קליפת ההוויה במקו אל מקורה הינו בשאיפה הנפשית לאחוז במציאות כולה משו
העריגה אל מקורה.
"הנטיה לע"ז בשרשה בישראל אינה מסבה של ירידה וזוהמת נפש ,כמו שהיא באה
אצל יתר גויי הארץ המתהללים באלילים.
אמנם מפני התפיסה הנפשית לאחוז בכל המציאות כולה ,מפני שהיסוד הפנימי הוא
עורג אל מקור ההויה ,אל שורש הכל ,שאין שום דבר מבלעדיו ,נכלל גם התוכן הרע
שבעולם ושרשו ג"כ בכלל התשוקה הנפשית ,שלפעמים פורצת היא לה נתיבה בדרך
מעוותה ,ומתהוה יצרא דע"ז על ידה .אמנם שעצם הדבר בעת התגלותו בצורתו
המסואבת הוא רע גמור ונפילה איומה ,מ"מ א"א כלל שלא תצטרף התכונה הפנימית
הטובה שיש בהשאיפה אל הכל ,שגרמה אותה הירידה ,אל אוצר הטוב הכללי"סז.

)ולכ כנראה מתכוו הרב בכותבו כי "אי היצר הרע הישראלי כיא לבוש בלבושי
צואי ,אבל תוכיותו הוא שלהבת אש קודש ,אהבת החיי והמציאות"...סח.
––––––––
סה.
סו.
סז.
סח.

אורות האמונה ,עמ' .35
אורות האמונה ,עמ' .23
עי איה חלק ד ,שבת פח.
אורות האמונה ,עמ' .23

קא

‡‚„˙‡ „˘ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ
¯È‡Ó Ô· „Â„ ·¯‰
תנא דבי רבי ישמעאל :עזאזל  -שמכפר על מעשה עוזא ועזאל) .יומא דף סז☺

רש"י :
עוזא ועזאל  -מלאכי חבלה שירדו לארץ בימי נעמה אחות תובל קין ועליהם נאמר
ויראו בני האלהים את בנות האדם .כלומר ,על העריות מכפר.

˙ÂÓÓÂ¯Ó ˙Â·˘ÁÓ Â· ÌÈ¯¯ÂÚÓ Ì‰ Í‡ Ì‰· ¯‰¯‰Ï ˙Â˘¯ ÂÏ ÔÈ‡ – ‰¯Â˙‰ È˜ÂÁ
‡ שילוח שעיר לעזאזל הינו עבודה מיוחדת וא יוצאת דופ הנעשה במקדש ביו
הכיפוריÔÈ‡Â - ÂÈ˙¯Ê‚ '„ È‡ ,'„ È‡ :¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ?‡Â‰ Â‰˙ ‰˘ÚÓ ¯Ó‡˙ ‡Ó˘" .
) "Ô‰· ¯‰¯‰Ï ˙Â˘¯ ÍÏיומא סז .(:גזרה היא ומקורה עליו מאד ,ממקו למעלה הרבה
אפילו מרו השכל והדמיו האנושיי .רק ‡ ,ÂÈ˙¯Ê‚ '„ Èחכמת ד' באה ממקור כל כ
עליו שלגביו כל התחכמותנו היא אי" ,והחכמה מאי תבוא" )איוב כח ,כ(˙Â˘¯ ÍÏ ÔÈ‡Â .
 – Ô‰· ¯‰¯‰Ïאי לנו רשות למדוד את מעשה שעיר המשתלח לפי שו סרגל אנושי כדי
לשפוט את ער המעשי ,כי ערכו ער אמת מוחלטת ממקור ההוויה .בה ,לשפוט
אות ,אי רשות להרהר ,אבל מתוכ נולדי הרהורי תורה ומחשבות קדושות .אכ
רמזי גדולי יש בהא הבאי וממלאי אותנו תוכ רוחני גדול והתפעלות רוחנית
גדולה עוד יותר בפני עצות עליו מרחוק )ע"פ ישעיה כה ,א(.

Ï‡¯˘È Ï˘ ˙ÈÓÈÙ‰ ˙Ó‡‰ ÏÂ·‚Ï „Ú ÔÂÎ Ï‡¯˘È· ÈÂˆÈÁ‰ Ú¯‰ „‚ ‰‡ÁÓ
· תחילתו של שעיר המשתלח כשווה לשעיר שיובא  ÂÓ„Óפנימה אל קודש הקדשי,
א סופו להשתלח מחו למחנה לאר גזרה .בתחילת הבאתו נוהגי דיני קדשי מזבח
בשעיר המשתלח ,ה מצד עצמו וה מצד חובת עמידתו לגורל שמא יוקרב שעיר חטאת
הנעשה בפני .א סופו ,לאחר שנפל עליו הגורל לעזאזל ,אינו עבודת מזבח לשחוט
ולקבל דמו בעזרה ולזרוק דמו על גבי המזבח לכפר על ישראל .אלא ,סופו להיות מודח
ממקו הקודש ומורחק א ממקו ישוב אד .בדר הרמז למחשבות המתעוררות מתו
המצוה המיוחדת הזאת נמצא כי יש בתוכנו של שעיר המשתלח ,בתוכ הפנימי ורוחני
––––––––
א" .אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו" ,וכו' )רמב" ,הלכות תשובה
פ"ג ה"ד(.

קב

הרב דוד ב מאיר

שלו ,עני ראוי להעלות כאפשרות המחייבת התייחסות ,התמודדות ,א לעומקו של עני
מחייבת ג דחייה גמורה לא רק מעבודת ד' אלא א מישובו של עול.
עזה ועזאל לא נכשלו אלא בעיניהם שנאמר 'ויראו בני האלהים את בנות האדם' .מאי
עובדיהו? אמרי מעיקרא קמי רחמנא' :מה אנוש כי תזכרנו'? אמר להו קודשא בריך
הוא :השתא חזיתון דאטעתון יתר מנהון אשלט בהון יצרא בישא ונחיתו וכו' )מסכת כלה
פרק שלישי(.

·Í¯Ú‰ È„È ÏÚ ‰Á„ ÏÂ˜ Â˙Â‡Â Ì„‡‰ ÌÂÈ˜ ˙ÂÎÊ ÏÚ ¯‚È˙ ‡¯Â˜‰ ÏÂ˜ ˘È ¯Â„ ÏÎ
Ï‡¯˘È Ï˘ È˙Ó˘‰
‚ עוזא ועזאל מקטרגי כנגד יצירתו של האד – 'מה אנוש כי תזכרנו' .קטרוג זה
מהדהד בכל הדורות :מה צור יש באד בעול ,הרי הוא מקלקל את מעשיו ועל ידי כ
מקלקל את העול הנאה שברא רבונו של עול .א א לא יקלקל האד את סביבתו
עדיי נשארת השאלה מה תועלת חיובית יש במציאותו של אד בכלל או אד זה ואחר
בפרט .נמצא :מציאותו של האד בכלל ,ואנשי מסוימי בפרט ,אינה מוסיפה תרומה
חיובית להוויה וא מזיקה במקרי רבי .לכאורה ,לפי ההסתכלות בתולדות האנושות,
יש אמת בטענות אלו .במבט ראשוני יש בחינה חלקית של מלאכותשליחות בדברי
אלו ,מצד המחאה האמתית כנגד חסרונות האד בהיותו הול אחר יצרו הרע .יש
באמירה זו אמת חלקית המבררת את עומק אמתת המגמה האלקית של הוויה ביצירת
האד ,כי לא נברא האד למטרת קיומו החמרי החיצוני – בודאי לא לפי הציור
שמקבלי החיי בהיות נוהי אחר דמיונות היצר הרע .אול אמת חלקית הלוא היא
תמיד ,בסופו של דבר ,שקר .לפי האמת אי ער האד נמדד רק בחייו החמריי ולא
בתרבותו בפועל בהווה .הער האמתי של האד ומגמת יצירתו ניכרי מתו הכרת ער
צל האלקי שבו .בעבורו – וביחוד בעבור גילוי הנשמתי בעיקר האד שזה ישראל ע
סגולה – נוצר האד כעיקר העול" .בראשית ברא אלקי" בשביל ישראל שנקראו
ראשית וה חיי את התורה הנקראת ראשיתב .לכ הקטרוג מביע ראייה חד צדדית של
האד ,הצד החיצוני הנגרר לפעמי בעצת היצר ,בלי לשי לב אל פנימיות הנשמה .ולא
רק זו – שאי האד בעל גו בלבד אלא א בעל נשמה – אלא א זו :העובדה כי אד
נברא בעל בחירה ,המתבטאת בי השאר בעובדת היות לו יצר הרע ,מאפשרת גילוי יותר
עליו של רצו ד' ושכלול הוויה בהיות האד מתגבר על יצרו ומגלה את הטוב האלקי
מתו גבורה של חירות ורצו" .ואהבת את ד' אלקי בכלל לבב – בשני יצר" )ברכות נד.(.

––––––––
ב .ע' נצח ישראל למהר"ל פרק ג'.
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„ המקטרגי ,בהינת לה הזדמנות לממש בפועל את תפיסת המזלזלת בער האד
ומוקירה מאד את מדרגת ,נכשלו יותר מ אלו שעליה רצו ללמד חובה .א בכ עדיי
אי יותר משלילת השלילה בלבד ,כי הוכח רק ביטול טענת כאילו ה במדרגה עליונה
מ האד .ירידת לעול וכשלונ מבררי אמת אלקית יסודית זו שמדרגת האד אינה
למטה מ המלאכי .א זה נכו רק מצד הרע שבה או באד ,כביכול הרע שבה גדול
מ הרע שיש באד .עדיי לא התבררה מידת טובו של האד שבעבורה כדאי שיווצר
האד לכתחילה .לכ יש המש לקטרוג זה עד מת תורה ,כאשר בא משה רבינו לקבל
תורה למע ישראלג .אז מתבררת מידת החיוב ,מידת לכתחילה חיונית של יצירת עיקר
האד ,ישראל ,המיוחדי לקבל תורה ד' שקדמה לעול כמחשבתה של אומה מיוחדת
זו שקדמה לעול .אז ג מתגלית האמת המלאה ג ביחס לכוחות הנראי שליליי
באד ,והיכולת לרומ ג אות ,לשמש כלי למגמה האלקית של המציאותד" .הקדוש
ברו הוא אמר לה לישראל בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלי" )קידושי ד ל.(:
ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì˙Ó˘ „ˆÓ Ï‡¯˘È Í¯Ú
 ‰ביו המיוחד בשנה ,ביו הפנימי ביותר ,כאשר איש המעלה הפנימית ביותר
בישראל ,הכה הגדול ,נכנס למקו הפנימי ביותר ,אז בעצת ד' של מצוות עבודת יו
הכיפורי מתברר ערכו האמתי הפנימי של עיקר צל אלקי שבאד ,הלוא הוא ישראל.
"וכל אד לא יהיה באהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו"" ,אפילו אות שכתב בה
ודמות פניה פני אד – מלאכי – לא יהיו באהל מועד" כאשר נכנס הכה הגדול
להקטיר קטורת ולהזות את הד ,כי גדולה מדרגתו ממדרגתה .אז בעבודת היו קוד
יובאו שני השעירי לעזרה ,ג שעיר שיופרש להביא מדמו פנימה וג שעיר שיישלח
לעזאזל .ג למחאה על רעת האד יש מקו לבוא אל העזרה ,אל לא יובא מדמו אל
הקודש פנימה ,כי בקודש פנימה כולו אומר כבוד ואד ,ביחוד ישראל ,ה תפארת
היצירה .במבט הפנימי ביו פנימי זה מתגלית האמת האלקית של ער האד מישראל.
לכ על פי הגורל לד' – לא על פי מבט חיצוני של אד שאינו רואה אלא לעיניי וא
לא על פי ראיית חלק ממלאכי מעלה – יפרדו שני השעירי זה מזה .מאחד יובא את דמו
––––––––
ג" .ואמר רבי יהושע ב לוי :בשעה שעלה משה למרו אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה:
רבש"ע! מה לילוד אשה בינינו?...מה אנוש כי תזכרנו וב אד כי תפקדנו" ,וכו' )שבת פח.(:
ד" .שוב מה כתיב בה? 'לא תרצח לא תנא לא תגנוב' – קנאה יש ביניכ? יצר הרע יש ביניכ?
מיד הודו לו להקדוש ברו הוא שנאמר' :ד' אדונינו מה אדיר שמ' וגו' ואילו תנה הוד על
השמי לא כתיב" )ש( .וע' ספר תפארת ישראל למהר"ל פרק כד.
ה .ירושלמי יומא פ"א ה"ה .ע' גבורות ד' למהר"ל פרק מד.
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פנימה "וכפר על הקדש מטמאת בני ישראל ומפשעיה לכל חטאת וכ יעשה לאהל
מועד השכ את בתו טמאת" )ויקרא טז ,טז( .השעיר השני ,המרמז לקטרוג על ער עצ
יצירת האד ,יעמוד חי ,כמו בעל די העומד בפני בית די בבירור דינו ,עד לאחר
שתיעשה העבודה המבררת כי התמצית העליונה של האד מישראל למעלה היא אפילו
ממדרגת המלאכי .אז אותו קטרוג ,אותה הווהאמינא של טיעו שיש כשלו ביצירת
האד ,ויש כשלו עצמי ביכולתו להיות מה שהוא אמור להיות ,נדחה הוא לגמרי לאור
האמת הנשמתית .השעיר ישתלח בזריזות לא רק אל מחו לתחו הקודש ,כלומר אי
מקו לקטרוג כזה על ישראל והקדוש ברו הוא שונא את המקטרגי על בניו ,אלא א
רחוק ממחנה ישראל ,ממקו ישוב בני אד ,כי אי מקו לקטרוג זה על האד בישובו
של עול המחייב להיות מתלמידי אברה אבינו בעלי עי טובה על מציאות האד.
—
תנו רבנן' :איש' להכשיר את הזר' .עתי' שיהא מזומן' .עתי' ואפילו בשבת' .עתי'
ואפילו בטומאה" .איש להכשיר את הזר" – פשיטא! מהו דתימא 'כפרה' כתיבא ביה –
קא משמע לן" .עתי ואפילו בשבת"  -למאי הלכתא? אמר רב ששת :לומר שאם היה
חולה מרכיבו על כתפו" .עתי ואפילו בטומאה" – למאי הלכתא? אמר רב ששת :לומר
שאם נטמא משלחו נכנס טמא לעזרה ומשלחו) .יומא דף סו – .סו(:

רש"י:
שיהא מזומן  -מוכן לכך מאתמול :עתי אפילו בשבת  -עתי בעתו ובמועדו ישתלח,
ולא יעבור ואפילו בשבת ובטומאה ,ולקמן מפרש מאי איסור שבת וטומאה שייך
בשילוחו ,דאיצטריך לרבויי :למאי הילכתא  -מה איסור טומאת מקדש או קדשיו יש
בשילוחו שהוצרך לומר שידחה את הטומאה :נכנס טמא לעזרה  -שהכהן מוסרו לו
שם:

Ï‡¯˘È ÈËÂ˘Ù· Ì‚ ‰Ï‚˙Ó Ï‡¯˘È Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ÌÎ¯Ú
 Âאיש להכשיר את הזר – פשיטא! מהו דתימא 'כפרה' כתיבא ביה – קא משמע ל.
כפרת ישראל בעבודת המקדש באה על ידי קדושתו של זרע אהרו .הכהונה מגלה תמיד
את אמתת ערכ של ישראל ממנו נוצרת הכפרה ,רחיצת והסרת הלכלו החיצוני
המאפשר את גילוי הפני הנשמתי .העבודות הפועלות את הכפרה במקדש כשרות
בכהונה ,הנפשות המכשירות פעולות אלו להיות מעשה כפרה וגילוי אמתיות ישראלית.
אמנ מעשי כללי שאינ מיוחדי למקדש ,כגו שחיטה שאנו מצווי בה ג לצרכי
חולי ,אלו אינ פעולות כפרה וכשרה שחיטה בזר מפני שאינה עבודה .לעומת מעשי
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שווי לקודש ולחול כשחיטה ישנ מעשי מיוחדי לכהני א שאינ פעולת כפרה
במקדש ,כגו ראיית מראות נגעי ה לטמא וה לטהר.
שילוח השעיר – לקיחתו מ העזרה ,הוצאתו מ העיר ,הבאתו לאר גזרה ודחייתו בצוק
– מהווה פעולה מיוחדת במינה בפני עצמה ואי כדוגמתה במקדש .א התורה מעידה
כי מעשה זה מהווה כפרה ,דוחה את הקטרוג היכול לעולות על הדעת נגד ישראל.
דחיית הקטרוג על ערכו של אד באה מתו הכרת והעלאת ערכו האמתי הנשמתי של
ישראל – וזו בדיוק פעולה הראויה לכהני ,המוכשרי להביע את תכונת הכהונה
הכללית של נשמת ישראל וממלכת כהני .לכ באה התורה ואומרת "איש" כדי לרבות
זר ,כל אד מישראל ,ובכ מודגש הער העצמי של כל אד מישראל ,כה לוי ישראל,
עמ כול צדיקי .כי א האד הנראה זר ,א רק מחובר הוא לכלל ישראל ,הרי הוא
בגדר 'איש' שג על ידו תתגלה אמתת ער ישראל בכלל ובפרט" .אשרי איש שלא
ישכח וב אד יתאמ ב"" .אשרי הע שככה לו אשרי הע שד' אלקיו".

‰¯˘Î‰Â ‰Î‰· Í¯Âˆ ˘È Ï‡¯˘È Ï˘ ˙È˙Ó‡‰ ˙ÂÎÊ‰ ˙‡ ˙ÂÏ‚Ï È„Î
 Êעתי שיהא מזומ.
פעולת דחיית הקטרוג על ישראל ,על הכלל ועל הפרט ,אותו קטרוג המביט ליצר ,אינה
באה באופ שטחי של כיסוי חטאי וסובלנות מזויפת .דחיית הקטרוג באה על ידי
העמקה ברז מציאות של ישראל ,בסוד שיח קדושת העצמית ,בלימוד זכות עליה
הבא מתו לימוד ,העמקה ועיו רב .לא באופ מזדמ ובדר אגב יכול הקטרוג להיות
נדחה ,אלא על ידי הכנה והכשרה של עמל של תורה כדי לדעת אמתת ערכ של ישראל.
רק איש  ,È˙Úהיודע בכח כלל ישראל והיו הקדוש ,כי ג עתה ,בהווה ,למרות כל אשר
נעשה ונראה מדרכי התנהגות של ישראל בכלל ושל ישראלי בפרט ,למרות כל
הכשלונות והחולשות ,למרות כל אלו בקרבו של ישראל הכל קדוש ,ובי כ ובי כ
קרויי בני .בירור זה יכול לצאת אל הפעול רק מתו עמל לימוד תורה כדי להבי את
הזכות המהותית והוויתית של ישראל ,ולזה צרי איש ישראל להכי את עצמו‡‰È˘ ,
) ÔÓÂÊÓע' אורות ישראל ד ,א(.
˙·˘ Í¯ÚÎ Ï‡¯˘È Í¯Ú
 Áעתי ואפילו בשבת.
שילוח השעיר ,דחיית הקטרוג על עצ קיומו של האד ,יחד ע כל עבודת יו
הכיפורי ,מברר את ערכו הנצחי האלקי האמתי של ישראל .התקנת עצמנועצמיותנו
בעול הזה כדי להיכנס ולהכניס את העול והאנושות ליעודו המעותד ,העול ההול
ובא ,עומדת ביסוד חיינו" ,כל ימי חיי – להביא לימות המשיח" .השבת ,מעי עול
הבא ,תכלית הכל ,מגמת החיי ,המקרינה מקדושתה על כל ימי העשייה ומרוממת
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לתעודת ,היא בת זוג של ישראלו ,מתנה טובה מבית גנזיו של רבונו של עול עבור ע
סגולתו )שבת י .(:השבת אמנ קבועה וקיימת מששת ימי בראשית" ,בר ד' את יו השבת
ויקדשהו" ,א לאחר יציאת מצרי ולידתו של ע ישראל ענינה של השבת מתגלה על
ידי ישראל שומרי שבת ,ועל ידי זה מתגלה רצו ד' בעול נוכח האד והאנושות ופועל
בעולז .לכ דחיית הקטרוג על ישראל ,שילוח השעיר ,מצד הכרת הער האמתי הפנימי
הנשמתי של ישראל ג בעת ירידה חיצונית ,נעשית אפילו בשבת ,כי ערכ האמתי
האלקי של ישראל היא כעי ער השבת ,מעי עול הבא ,כי ישראל בחייה ועבודת
מתקיני את העול הזה להיכנס לטרקלי .תלמיד חכ דומה לשבתח וישראל ה
התלמיד חכ באנושות ,על כ .˙·˘· ÂÏÈÙ‡Â È˙Ú

˙È¯ÓÁÂ ˙ÈÁÂ¯ ‰˘ÏÂÁ ÏÎ ÏÚ ˙Â¯·‚˙‰Ï ‰‡È·Ó Ï‡¯˘È ˙ÏÂ‚Ò
ÏÂÁÂ ˘„Â˜ ÔÈ· ¯˘˜‰Â
 Ëעתי ואפילו בטומאה – למאי הלכתא אמר רב ששת לומר שא נטמא משלחו נכנס
טמא לעזרה ומשלחו'.
המשלח את השעיר לעזאזל ,העובד עבודת ד' של כלל ישראל ,מגלה ומברר את
אפסיותו של אותו קטרוג המכחיש את ערכו של אד וערכ של ישראל ,הוא הכה
הגדול מאחיו ,שגדלותו צומחת מתו הגדלות של אחיו ממלכת כהני בכלל ואחיו זרע
אהרו הכה בפרט .השליח המוציא לפועל את דחייתו לצוק זו שחיטתו וביטולו של זה
הקטרוג הוא האיש ,אפילו הזר בישראל כי יש בו בפנימיותו תכנות כהונת ממלכת
כהני ,עתי המזומ לאחר עמל והכשרה ללימוד זכות אמתית על ישראל ,לברר כי ערכ
האמתי של ישראל ג עתה בעת ירידה ,הוא ער מעי עול הבא ומביא על ידי עבודתו
לעול הבא .מפגש המשלח והשליח ,האיש מור מע הפנימי והאיש המוציא לפועל
כלפי חו ,צרי שייעשה בעזרה ,בחצרות ד' ,מקו החיבור בקודש בי בית ד' פנימה
ובי התפשטות הקדושה כלפי חו לכל מרחב החיי והמקו הישראליי .א א יש
דברי היכולי לאחר את בואו של הטוב האלקיט א אי דבר שיכול לעכב אותו באופ
מוחלט ,לא חולשה מצד החומר ולא חולשה מצד חיבור החומר והרוח .ביו הכיפורי
––––––––
ו" .ויו השביעי הוא שבת ואי לו ב זוג ,וכנסת ישראל היא בת זוגו שנאמר ואת האר ,והנה
היא שמינית" )רמב" ויקרא פרק כג פסוק לו(.
ז" .ועל כ אומרי בקידוש מתחלה בלשו נסתר אשר קדשנו כו' ,ורצה וכו' הנחילנו...חוזרי
אחר כ לומר לנוכח כי בנו בחרת כו' ,קדשת כו' ,הנחלתנו .כי במדרגה זו מכירי הנוכח
שהקב"ה עומד עלינו ורואה במעשינו" וכו' )ספר פרי צדיק פרשת בא  אות י ,ע"ש(.
ח" .בזוהר פרשת צו תלמידי חכמי אתקריאו שבת" וכו' )אליהו רבה או"ח ס' רמב(" .כי
תלמיד חכ הוא דומה ונמשל ליו השבת" )ספר קב הישר פרק נד( ,וכ במקומות רבי.
ט" .ולמה נקרא שמ אלהי אחרי שמאחרי את הטובה מלבוא בעול" )ספרי דברי
פיסקא מג ד"ה ועבדת אלהי(.
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– בו אנו מתרוממי למדרגה של "לפני ד' תטהרו" ומאירה תכונת האמת הנשמתית
שלנו – אי שו עיכוב היכול למנוע ולהפריע את דחיית הקטרוג על ישראל והעלאת
לימוד הזכות המוחלטת האמתית על ישראל .לא חולשת החומר‰ÏÂÁ ‰È‰ Ì‡˘ ,
 ÂÙ˙Î ÏÚ Â·ÈÎ¯Óאפילו בשבת מחו לתחו ולרשות ,ולא רפיו חיבור הקודש והחול
˘‡ .ÂÁÏ˘ÓÂ ‰¯ÊÚÏ ‡ÓË ÒÎ ÂÁÏ˘Ó ‡ÓË Ìכי יש בחינה מיוחדת אשר מצדה קרב
יישלח אל מחו למקומו ,לכאורה ,למקו אחר ממנו יפעל כפרה על ישראל ,ומצדה
ייכנס איש עתי לעזרה ,אפילו יהיה טמא" ,כי אני ד' לא שניתי ואת בני יעקב לא
כלית" )מלאכי ג ,ו(" ,ושכנתי בתו בני ישראל ולא אעזב את עמי ישראל" לעול )מלכי א
ו ,יג([.
—
שאלו את רבי אליעזר :חלה – מהו שירכיבהו על כתפו? אמר להם :יכול הוא להרכיב
אני ואתם .חלה משלחו – מהו שישלחנו ביד אחר? אמר להם :אהא בשלום אני ואתם.
דחפו ולא מת – מהו שירד אחריו וימיתנו? אמר להם" :כן יאבדו כל אויביך ד' )שופטים
ה(" .וחכמים אומרים :חלה – מרכיבו על כתפו .חלה משלחו – ישלחנו ביד אחר .דחפו
ולא מת – ירד אחריו וימיתנו) .יומא סו(:

רש"י:
יכול להרכיב אני ואתם  -בריא וחזק היה השעיר להרכיב אותי ואתכם עליו ,לקמן
אמרינן שלא היה חפץ להשיב על שאלתם מה שלא שמע מפי רבו .אהא בשלום אני
ואתם  -כלומר ,מה לכם לשאול על זאת ,לא אני ולא אתם נזקק לשילוחו .דחפו -
לצוק ולא מת ,מהו שיהא צריך לירד אחריו וימיתנו.

˘„ÂÓÏ˙ ÌÈÎÈ¯ˆ – ÌÈ‚ÏÙÂÓ ÌÈ‡¯‰ ÌÈ¯·„ Ì‚ – ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ˙ÁÈ
 Èשאלו את רבי אליעזר :חלה וכו'.
רבי אליעזר העיד על עצמו שלא אמר דבר שלא שמע מרבו מעול )סוכה כח .(.נמצא כי כל
דבר שאמר שמע מרבו ,א א אחרי לא שמעו כ מרבו ,ויש לו שורש אמת במסירת
התורה על ידי חכמי ישראל מדור לדור .נמצא כי ג כאשר לא רצה רבי אליעזר לענות
על שאלה כי לא שמע מרבו את התשובה ,כגו בשאלות אלו בסוגייתנו ,מכל מקו מה
שכ אמר בתגובה לשאלות אלו "לא מפני שהפליג בדברי" לומר דברי שאינ
נכוני ,חלילה" ,אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעול" )יומא סו ,(:אמר את
הדברי האלו ובסגנו שלה ,וג ה מהווי גילוי חכמה של תורה הבאה ממסורת
דורות חכמי ישראל .לכ יש מקו עיו וביאור בדברי אלו שאמר רבי אליעזר כתגובה
לשאלות אלו" ,שאפילו שיחת תלמידי חכמי צריכה לימוד שנאמר ועלהו לא יבול"
)סוכה כא.(:
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‡‚Â¯Ë˜· Ì„‡‰ ÏÚ ‰ËÈ·Ó‰ Ú¯‰ ÔÈÚ‰ ˙ÎÒ· ÏÊÏÊÏ ÔÈ
 ‡Èחלה – מהו שירכיבהו על כתפו? אמר לה :יכול הוא להרכיב אני ואת.
שאלו השואלי א שילוח שעיר לעזאזל דוחה שבת במקרי יוצאי דופ ,או שמא יש
להביא שעיר אחר ואולי יש אפילו אפשרות שתתבטל עבודה זו .הוצאת השעיר ושילוחו
מ העזרה מרמזת של הרחקת הקטרוג המתעורר על האד מצד יצרו הרע ומעשיו
הרעי .השעיר משתלח לא רק מחו למקדש ,כי לימוד חובה כזה אי לו מקו בקודש
ובעבודת ד' ,ולא רק מחו להר הבית ,כי קטרוג כזה אי לו אחיזה אמתית בשירות
המקדש למע ישראל המרומז בהר הבית שהוא כנגד מחנה הלויי ומהות ,ולא רק
מחו לירושלי ,כי קטגוריה זו הטוענת שאי ער לאד כלל אי לו מקו בישוב
סגולת האד ,ישראל בירושלי ,אלא א מורחק מ קרבת ישוב ומעבר בני אד אל
אר גזרה ,כלומר – אי בקטרוג הזה מקו אחיזת אמת ,כי יש בו ערעור על התכנית
האלקית של בריאת עול ,ולשקר כזה אי אחיזה ,כי כל מעשי ד' תמימי וכל דרכיו
משפט .כי הסקת מסקנה כללית ממעשיו של אד כאשר הוא נגרר אחר יצרו על עצ
מהותו ותועלתו של האד אינה אמת.
השאלה ' Â‰Ó ‰ÏÁלהרכיבו' מרמזת להנחה האומרת כי יתכ ויבוא זמ בעולמנו
וקטרוג זה על האד" ,מה אנוש כי תזכרנו" ,ייחלש א א לא ייעל לגמרי ,בבחינת
' .'‰ÏÁעל זה אמר רבי אליעזר כי מה שהשואלי העלו על דעת ,שתחלש ראיית הרע
המעשי והיות האד נגרר אחר יצרו הרע ומתו כ לימוד חובה על האד ,אינה הנחה
נכונה .בגלגולי שוני ומשוני ,בלבושי מגווני של קודש וחול ,באה הטענה כלפי
האנושות בכלל ,כלפי חלק ממנה או כלפי פרטי ממנה :מה אנוש ,מה ישראל ומה
תועלת בי – ‡Â‰ ÏÂÎÈ :Ì‰Ï ¯Ó‡ .הקטרוג נגד קיו האד ונגד ישראל – È‡ ·ÈÎ¯‰Ï
––––––––
י.

"מעשה ברבי שמעו ב אלעזר שבא ממגדל עדר ,מבית רבו ,והיה רוכב על החמור ומטייל על
שפת הי .ראה אד אחד שהיה מכוער ביותר .אמר לו :ריקה! כמה מכוער אתה! שמא כל
בני עיר מכוערי כמות?! אמר לו ומה אעשה? ל לאומ שעשאני ואמור לו :כמה מכוער
כלי זה שעשית!...אמר לה הריני מוחל ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כ" ,וכו' )אבות דרבי
נת נוסחא א פרק מא ד"ה מעשה ברבי( .מגדל עדר מרמז למשיח" :ואתה מגדל עדר" )מיכה
ד ,ח( ותרג יונת ב עוזיאל "ואת משיחא דישראל" .יש לראות בספור רשב"א רמז לכ
שבזמ הגאולה יהיו אנשי ,מבי הפועלי שלבי של הגאולה ,מכוערי מבחינת דעות
ומעשי שלא כדת תורה ,ואעפ"כ מעשיה לבני האר והחזרת עצמאות ישראל יהיו
מעשי ראויי .זהו מעשה ברשב"א שבא ממגדל עדר מבית רבו ,בא מהעמקה בתורה
בסוגיות ימות המשיח .והיה רוכב על החמור ומתבונ בעני חידוש כוחות החול בישראל
לעתיד לבוא ,ומטייל על שפת הי – על הגבול בי י ליבשה ,בי הנשמה לגו ,בי
השאיפה הנשמתית לגאולה ובי הגשמתה בממשות הארציות .ראה אד אחד שהיה מכוער
ביותר ,ראה נפשות הפועלות את חידוש הכוחות הלאומיי בישראל וה מכוערי בתורה
והמצוות במוב הרגיל .אמר לו :ריקה – מתורה ומצוות כמקובל בישראל – כמה מכוער
אתה! שמא כל בני עיר מכוערי כמות?! – שמא כל בני הדור הפועלי תחילת שיבת ציו
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 .Ì˙‡Âהיצר הזה – לראות את הרע ולקטרג ,לא על מנת לתק מתו אמונה כי האלקי
עשה את האד ביסודו הנשמתי ישר ,אלא מתו שנאה לאנושות וקריאת תגד על עצ
קיומה – חזק הוא כל כ שיש בכוחו ,א לא יוש לו רס ,לדחות אותי ואתכ ,השואל
והמשיב ,הדורש את דבר ד' ואת העוסק כל חייו בדבר ד' ,ולשלול את קיומנו להוציאנו
מ העול.

·'„ ˙„Â·Ú È„È ÏÚ Ì„‡‰ Í¯Ú ˙˙Ó‡ ÈÂÏÈ‚Â Ú¯‰ ÏÚ ÔÂÁˆ‰ ÔÂÁË
 ·Èחלה משלחו – מהו שישלחנו ביד אחר? אמר לה :אהא בשלו אני ואת.
לאחר שלמדו השואלי ,מתו רמזי דברי רבי אליעזר ,כי קטרוג זה על האד אינו
נחלש ,אינו חולה ,אלא לובש צורות שונות בהקשרי שוני ובדורות שוני ,נחלשה
דעת והעלו אפשרות שמא לא יהיה בכחו ויכולתו של המשלח לדחות את הקטגוריה
הרחק מ הקודש ומכל ישוב אד .הואיל והקטרוג על האד גדול הוא ,כי יש לו יסוד
מצד יצרו הרע ולכ בא השעיר עד לעזרה ,שמא אי בכוח של ישראל ,על ידי שליח
המזומ והמוכשר לכ ,לדחות את הטענה כי אי ער לאד ,שמא אי בכוחו לבטא את
הנשמתיות הישראלית .הערה זו מעמידה בסימ שאלה את יכולת של ישראל למלא את
שליחות באנושות ובהוויה .על זה אמר לה כי רבונו של עול ,אשר יצר את הע
המיוחד הזה לספר תהילתו ,יצר בכוח סגולה עמידה במשימות העולמיות ועולמי
עולמיות המוטלות עליה .אי לה לדאוג שמא חזק הוא הקטרוג כביכול ממנו יתבר,
כאילו שיש בו כדי לעכב את רצו ד' מלהופיע ,או שמא חזק הוא מערכ של ישראל
לפעול רצו ד' בעול ,'Ì˙‡Â È‡ ÌÂÏ˘· ‡‰‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡' .ג המגמה האלקית של
הוויה וג ערכ של ישראל המגלי את רצו ד' בעול יהיה בשלו" .את עדי נא ד'
ועבדי אשר בחרתי למע תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפני לא נוצר אל ואחרי
לא יהיה .אנכי אנכי ד' ואי מבלעדי מושיע .אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואי בכ
זר ואת עדי נא ד' ואני אל" )ישעיה מג ,ייב(.

––––––––
ה מכוערי מבחינת שלמות תורה ומצוותיה? ובא הקטרוג כמה מכוער הדבר ולמה
צריכי אנשי מכוערי כאלו שיתעסקו בגאולה .כתבו התוספות )תענית כ :ד"ה נזדמ(
"במסכת דר אר מפרש דאותו אד היינו אליהו ולטוב נתכוי כדי שלא ירגיל בדבר".
לימוד זה בא דוקא מאליהו הנביא שלמד שאי לקטרג על ישראל ,חלילה ,אפילו יהיו עושי
מעשי רעי ,חלילה .מאז יושב אליהו הנביא בכל מוצאי שבת וכותב זכויותיה של
ישראל ועתיד לקרב בי בני ואבות .ממנו למד רבי שמעו ב אלעזר ,ועי"ז לומדי כולנו,
שאי לזלזל באנשי אלו הפועלי למע גאולת ישראל ,ג א הבנת בזו תהיה שפלה
מאד ,כי זה זלזול באומ העושה את גאולת ישראל ואת כליה .וע"ע עני שמות כעורי
ומעשי נאי ביחס לבוני בית שני בספר א הבני שמחה ,פרק שלישי פסקה ל'.
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ÌÈÈÁ‰ ÏÚÂ ˙Â˘Â‡‰ ÏÚ ‰Ú¯ ÔÈÚ· ˙ÂÏÎ˙Ò‰ „‚ÎÂ Ú¯‰ „‚Î ÔÈÏ·˙‰ ‡È‰ ‰¯Â˙‰
 ‚Èדחפו ולא מת – מהו שירד אחריו וימיתנו? אמר לה כ יאבדו כל אויבי ה''.
שוב שאלו שמא הדר ,המעשי התורניי הנעשי על פי כל דקדוקי ההלכה על ידי
ישראל קדושי ,אינה מספקת לדחות ולכלה מ העול את המחשבה כי אי טע וצדק
לקיו האנושות ,ישראל והעול .מה יהיה א יעשה השליח את המוטל עליו על פי
ציוויה של תורה ÂÙÁ„ ,מ הצוק כלפי מטה למקו אר גזרה ושממה כפי הראוי
לקטרוג זה ˙Ó ‡ÏÂ ,ופעולה זו לא תספיק לתיקו עול בדחיית המקטרג„¯È˘ Â‰Ó .
‡ – ÂÈ¯Áירד ממדרגת ישראל ותורה וילח ברוע ,באמירה שאי טע לחיי ,בחוסר
הבטחו בער העצמי של האד ,א ילח בשיטות ירודות של המקטרגי המלאי
גאווה ומחשבה כי דעת שגבה כביכול מדעת עליו ,ועל ידי זה  .Â˙ÈÓÈעל זה השיב
לה כי המעשי התורניי ,הנובעי מעומק עצת ד' ,הנעשי על ידי שליחי ע סגולה
המוכשרי ומזומני לכ ,על פי כל פרטי הדרכתה של תורה ומכח שליחות הבא אל
הקודש פנימה בענ ,ה ה אשר יצליחו לדחות כל רע ומקטרג ,לכפר על ישראל א
טעו במעשיה אחר יצר הרע ,לגלות את האור הנשמתי המהותי של אמתת ער
ישראל .התבלי ליצר הרע הוא התורה ,לא חכמה אחרת .אמנ חכמות אחרות נחוצות
לרבדי מגווני של ישובו של עול ,א גילוי הער האמתי של האד בכלל וער
ישראל ע סגולה ביחוד ,הוא על ידי עצת עליו של התורה אשר ש משה לפני בני
ישראל – ÔÎ .בצורה זאת ,בעצה זאת ,בהדרכה זו ובמעשי אלו – .'„ ÍÈ·ÈÂ‡ ÏÎ Â„·‡È
"שלו רב לאוהבי תורת ואי למו מכשול" )תהלי קיט ,קסה(.
 „Èוחכמי אומרי :חלה – מרכיבו על כתפו וכו'.
דברי רבי אליעזר ,האומר רק דבר ששמע מרבו ובכ אמר רק דברי האחוזי בשלשלת
הדורות של מסירת התורה מדור דור עד ל"משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע",
מבררי את האמת האידיאלית האלקית העליונה ,כפי שהיא בעליוניותה בראשית
הבריאה ,כפי שהיא עומדת ביסוד ההוויה בפנימיותה כעת ,וכפי שהיא עתידה להתגלות
בעצת עליו .אמנ למציאות אי כנפיי להיות בשלמותה מייד ,ואנו קרוצי חומר חיי
במימדי של זמניות והגבלות העול הטבעי .לכ השלמות יוצאת אל הפועל מצדנו
בהדרגתיות ,בשלבי ,בעליות ,ולפעמי בירידות לצור עליות בעצה עמוקה .באו
חכמי להשלי את הציור הרוחני להלכה ולמעשה .דברי רבי אליעזר ,המרמזי לכ
שרוע הקטרוג הזה על האד ועל ישראל לא יכול להיחלש מעצמו ,א יש לישראל את
הכח הנשמתי להתגבר עליו ובמעשי התורה לכל פרטי מצוותיה יש את הסגולה והכוח
הרוחני לדחות מקטרג ולהעלות עול ,בודאי נכוני ומוחלטי ה בער האמת
הנצחית .א חכמי באו ליישב את הדברי בתו המציאות המוגבלת שלנו ,בתו
הסיבוכי והעיכובי של עול חמרי ותהליכי אטיי הנמשכי לפעמי דורות .בתו
תהליכי כאלו יכולי להיות שינויי המזקיקי יחס ,ממקורה של תורה ,למציאות
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חורגת .בודאי כי כל אשר עשה אלקי הוא טוב מאד ,אבל אנחנו מצדנו צריכי
להתיחס למצב המסוב כפי שהוא נראה לעינינו ,ולפעול כדי להוציא את הפועל את
האמת הגדולה  כי הכל טוב מאד .על כ  ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁכי א  ‰ÏÁהמקטרג ,ונראה
מוסכ על דעת העול כי יש ער נשגב לאד ,למשל מצד בינתו ורדייתו בכוחות הטבע
לשכלול החיי בעול הזה – ג אז צרי לדחות את השעיר ,כי א כי קט הוא בדור
מסויי ,יכול אחר כ להתחזק בדור שיבוא לידי יאוש מכוחו של אד ולא יראה כל כ
ער בבינתו בעניני הטבע וא יודה שאי לו שליטה באיתני הטבע .אז יתחזק הקטרוג
ביתר שאת ,ולא תעמוד כנגדו ההדרכה של תורה לערכו האמתי של האד ,כי הוזנחה
הדרכה זו מתו זלזול בקטרוג ,כי חלה הוא .לכ ג בעת חליו וקטנותו ÏÚ Â·ÈÎ¯Ó
 ,ÂÙ˙Îג א אינו נראה סכנה מוחשית בעליל ,הרי אפשר ועתיד הוא לצמוח מחדש ,לכ
צריכי בכל הדורות לעסוק בדחייתו.
כ אפשר שיהיו דורות שישראל יהיו נחלשי ,כדורות של גלות ובדורות טר ייבנה בית
המקדש ,אז כל עבודתנו אינה פועלת אותה השפעה ברוכה להעלות עול באופ הגלוי
ליושבי תבל .לכ אמרו חכמי כי בדורות ובמצבי של  – ÂÁÏ˘Ó ‰ÏÁאלו ישראל
הדוחי את הקטרוג 'מה אנוש כי תזכרנו' ,וחלה בגלות שאי לה יכולת לבטא את
ערכ האמתי המלא ,אז  ,¯Á‡ „È· ÂÁÏ˘Èיעסקו בהלכות יו הכיפורי בחינת שילו
בשפתיי ,וכוחות אחרי במציאות הרוחנית העולמית ה יקחו את מעשי עבודת ד'
ועסק התורה של ישראל ויפעלו לטוב ,עד עת ק שאז תתגלה כל השפעת ישראל
לרוממות האד והעול על ידי עבודתו הקדושה .וא „ ,˙Ó ‡ÏÂ ÂÙÁמפני חולשת
ישראל והעובדה כי נשארה רק הצנת ציוני ולא עצמיות חיי שלמי של ע סגולה
היושב באר הקודש כאשר המקדש בנוי לתפארה בפנימיותנו ועל הר הקודש ,אז „¯È
‡ ,ÂÈ¯Áירד העצמת רוחניות כי אי לו ברירה ,שהרי במחשכי הושיב אותנו רבונו של
עול קורא הדורות מראש ,Â˙ÈÓÈÂ ,יכבוש את הרע ,בזכות הציוני של תורה ומצוות
אשר הוצבו א בגלות ,בזכות המש השראת שכינה באופ פלאי ומסותר ,ג בהיות
ישראל כבש אחד בי שבעי זאבי ,ובזכות הצפייה לישועה .ובבוא תשועה לישראל
ויתוק עול ,אז אות כוחות הראויי להיות נדחי לגמרי יידחו ,כמו השעיר לעזאזל
"והאלילי כרות יכרתו" ,ושאר הכוחות הניתני לזיכו וצירו יצטרפו אל מגמת
הטוב" ,כי ל תכרע כ בר תישבע כל לשו...ביו ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד".
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‰È¯ÂÓ‰ ¯‰ Ï˘ Â˙Â‰Ó ¯Â¯·Ï ËÚÓ
ÔÓˆÏÂ ÔÂ¯ ·¯‰
הר המוריה מוזכר פעמיי בתנ" :פע אחת בספר בראשית בעקידת יצחק ,ופע שניה
בספר דבריהימי כמקו בני בית המקדש במלכות שלמה .ננסה לחדור מעט לבירור
מהות עניינו של הר המוריה מתו הסתייעות בדברי חז"ל.
אומר התלמוד הירושלמי" :הר המוריה רב חייא רובא ורבי ינאי ,חד אמר שמש הוריה
יצאה לעול וחרנה אמר שמש יראה יוצאה לעול) "...ברכות לה(:
ננסה להתמקד בדברי ר' ינאי ולהבי מה הקשר בי הר המוריה כמקו בו התרחשה
העקידה ונבנה בית המקדש ,לבי מידת היראה.
לצור בירור קשר זה ננסה מתו מיעוט השגתנו להבי מעט את אשר התרחש בנפשו
של אברה אבינו בעת ניסיו העקדה .בנסיו זה התבקש אברה" :קח נא את בנ ,את
יחיד ,אשר אהבת ,את יצחק ול ל אל אר המוריה והעלהו ש לעולה על אחד
ההרי אשר אומר אלי".
א
אול הרי אברה אבינו לא היה אד רגיל אלא כפי לשו המהר"ל" :יסוד הבני ",
כלומר" ,התחלה לאומה הישראליתב"" .השורש והעיקר ממנו נמש הכל ,שא נמצא
חיסרו בשורש יימש החיסרו ג כ אל הנמשכי ממנוג" וכ להיפ .ומבאר המהר"ל
בגבורות ה' פרק ט' שבברית בי הבתרי "הראה הקב"ה לאברה הכל כי הוא היה
שורש לכל" ,כלומר אברה אבינו ידע בנבואה כי ממנו עתידה לצמוח האומה
הישראלית כולה.
ומבארי חז"ל על ברית בי הבתרי..." :ר"ש ב אבא משו ר' יוחנ אומר ,ד' דברי
הראה לו הקב"ה ,גיהינו ומלכות מת תורה ובית המקדש .אמר לו כל זמ שבני
עוסקי בשתי ינצלו משתיי" .ומבאר המהר"ל ש ,שבעצ כא נחשפו בפני אברה
אבינו עיקרי המהות של ע ישראל ,שתפקיד להיות הלב והמח של הבריאה כולה.
כאשר בית המקדש מבטא את תפקיד של ישראל להיות הלב המזרי חיי באומות,
והתורה מבטאת את תפקיד ע ישראל להיות מח לאומות .ובלשו המהר"ל" :כי כמו
שבאד הלב והמח עיקר האד ,הלב שממנו החיות והמוח שש השכל ,כ בכלל
העול בית המקדש והתורה עיקר מציאות העול".
––––––––
א .גבורות ה' פרק ו'
ב .ש פרק ז'  ,ח"א על יבמות
ג .ש פרק ט'.
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לאחר דברי שרה לאברה על אודות ישמעאל" :גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא ירש
ב האמה הזאת ע בני ע יצחק" ,נאמר לאברה אבינו..." :כל אשר תאמר אלי שרה
שמע בקולה כי ביצחק יקרא ל זרע" .ומכא שבשלב זה ידע אברה אבינו לא רק
שממנו תצמח האומה הישראלית כולה ,אלא שנבואה זו תצא לפועל דר יצחק בנו.
כלומר מפשט הפסוקי ביחס ליצחק ומהבנת חז"ל בהתרחשות ברית בי הבתרי עולה,
שלמעשה כל האידאלי שהיוו את עולמו הרוחני של אברה אבינו היו מבוססי על
ההבנה שמבנו יצחק תצמח אומה שתגשי את שאיפת חייו – תיקו עול במלכות שדי.
לתו מחשבותיו של אברה אבינו ודאי שלא נוכל לחדור ,אול א נצייר את עצמנו
במצבו ,כאשר לפתע פתאו נתבקש לשחוט את מי שעבורנו הינו היסוד והתקווה
לעול טוב יותר שלכ הובטחנו בנבואה ,לא קשה לתאר את עוצמת הזעזוע והניגוד
הפנימי שניפול לתוכו .מה התרחש א כ בנפשו של אברה אבינו? מהי תנועת החיי
שאפשרה לו לעמוד בניסיו ולקו ולהיות מוכ לבצע פעולה שמשמעותה ריסוק כל
האידאלי ותכני החיי שהיוו את אישיותו ושקישרו אותו עד עתה אל האלוקי) .שהרי
דר מה התקשר אברה אבינו אל האלוקי א לא דר אידאלי של טוב ,צדק ורחמי
לכל(.
נית להציע שהבי אברה אבינו שבקשה אלקית זו באה לאמר לו שלהתמכר לאידאלי
שהינ בעצ הבנתו שלו את הטוב ,האמת והצדק ,אינה הדר להתקשר לאלוקות .וזאת
הואיל וכל הבנה אנושית עמוקה ככל שתהיה עדיי הינה הבנה סופית ולכ מצומצמת
ומוגבלת .הבקשה האלוקית לעקוד את בנו בעצ באה לגלות לאברה אבינו שהדר
להתקשר לאלוקות הינה ע"י תנועת חיי שמבינה שכל התכני של שלימות ,צדק ואמת
שכבר נספגו ונבנו באד ,הינ עדיי כאי וכאפס לעומת התכני של הטוב ,האמת
והצדק שעדיי אי בכוחו כלל להבינ ושעליו עתה לסופג לתוכו.
רק תנועת חיי ענוותנית כזו של שאיפת התעלות מתמדת ,שמשמעותה הכרת האד
שלעול אי בכוחו ברגע מסוי להבי ולהכיל את התכני של הטוב ,האמת והצדק
שאות הוא נידרש לספוג ולבנות בתוכו ברגע הבא ,היא המאפשרת לעמוד בניסיו
העקידה .בניסיו הדורש מהאד לפעול בניגוד לאידאלי המהווי את אישיותו עתה.
]היינו ,א יחס האד לאלוקות הינו דר אידאלי קבועי הרי ברגע שאידאלי אלו
מתנפצי ,כגו במצב של משבר ,יחסו לאלוקי ניתק ,הוא איבד את דרכו להתקשר
לאלוקיו .אול א יחסו לאלוקי אינו דר האידאלי עצמ אלא דר תנועת החיי
שכל מגמתה לספוג ולהפני עוד אידאלי יותר ויותר עמוקי וכלליי ,הרי ג ברגע
שהאידאלי העכשוויי מתנפצי לרסיסי קישורו לאלוקיו לא ניתק .שהרי יחוסו אינו
דר האידאלי עצמ אלא דר עצ התנועה השואפת לספוג אידאלי עמוקי יותר,
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מתו הבנה שמה שספג והפני עד כה הינו מצומצ ומוגבל ולכ חלקי וחסר ,ובתנועת
חיי זו אי בכח המשבר לפגוע[.
התייחסות זו לאלוקות דר שאיפה מתמדת לספוג תכני חיי ואידאלי עמוקי יותר
ויותר ,הנובעת מ ההבנה שכל ערכי החיי שנבנו באד עד כה אי בכוח להכיל
ולהבי את מה שעוד יש לחיות ולספוג ,מכונה התבטלות או יראה .וכפי דברי הרב
במאמר עבודת אלוקי" :שיראת הכבוד היא היראה המתמלאת לפי אותו הגודל של
שיקו האידאלי המוסריי והשכליי הגנוזי".
לסיכו דברינו עד כה ,כיוו שעמד אברה אבינו בניסיו העקידה הרי בהכרח בנה
בתוכו את תנועת החיי ההתעלותית של מידת היראה.
כפי שהבאנו קוד מבאר המהר"ל בפרק ט' בגבורות ה' שאברה אבינו הינו היסוד
והשורש שאחריו נמש הכל ,ומה שנמצא בשורש בצורה צפונה מופיע בצורה גלויה
בע ופירותיו.
ועל כ ,ע"י שאברה אבינו מכח ניסיו העקידה בנה בתוכו את תנועת החיי
ההתעלותית של היראה )שנאמר "כי עתה ידעתי כי ירא אלוקי אתה"( ,הרי הוא גר
לכ שהאומה הישראלית כולה תתייחס לאלוקיה דר שאיפה לספוג תכני חיי
אידאליי יותר ויותר ,וביטויי במציאות חייה .שאיפה הנובעת מההכרה שכל
האידאלי וערכי החיי שכבר הופנמו הינ עדיי כאי וכאפס לעומת מה שעוד יש
לספוג ולהפני.
אול הרי אידאלי ותכני חיי עמוקי וכלליי יותר ויותר אינ באי יש מאי) .אצל
האד הפרטי ה באי לו מתו קישורו לנשמתו( .מה ה א כ התהליכי המתרחשי
באומה כגו אורגני חי ופועל ,המאפשרי את מילוי השאיפה לספוג ולהפני תכני
וערכי חיי נשגבי וכלליי יותר ויותר.
כותב ריה"ל במאמר שני בכוזרי פסקה כ"ו :שכפי שבגו האד תהליכי ביולוגיי
מאפשרי "שהגו כולו יתוק ויוכ לקבלת ההנהגה של הנפש המשכלת )אשר היא
עצ נבדל מחומר הקרוב במדרגה לעצ המלאכי( ."...בדומה לזה סודרה האומה
החיה האלוקית שע"י העבודות בבית המקדש יהיה אל חי בקרבה .ובהמש כותב
ריה"ל" :ומפני זה ציווה האלוקי לעשות את מזבח העולה ואת מזבח הקטרת ואת
המנורה...את מזבח העולה למע תדבק בו האש הנגלית הידועה ,את מזבח הזהב למע
האש הנעלמת והדקה יותר ,את המנורה למע ידבק בה אור החכמה והדעת ,ואת
השולח למע ידבקו בו השפע החומרי וכל הטובות הגשמיות) " .ובהמש כותב הכוזרי
שאור הנבואה דבק ע"י האורי והתומי(.
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ומתו דבריו אלו נית להבי שהתהליכי המתרחשי בבית המקדש ה אלו
המאפשרי לאומה להתקשר לאינסופיות האלוקית שתאיר בקרבה כנשמה בגו .ומתו
קישור זה יכולה האומה למלא את שאיפתה לספוג ולהפני עוד ערכי חיי נשגבי
וכלליי יותר ויותר.
ומתו כל זאת מתברר הקשר עליו הצביע ר' ינאי בי הר המוריה למידת היראה .היינו,
אברה אבינו בניסיו העקידה שהתרחש בהר המוריה בנה בתוכו את מידת היראה.
כלומר ,את ההתייחסות לאלוקות הנעשית ע"י שאיפה לספוג עוד ועוד ערכי חיי
עמוקי וכלליי יותר ולהפנימ ולבטא באומר החיי.
אברה אבינו ,עקב היותו שורש האומה ,גר לכ שג יחס האומה לאלוקיה יהיה מתו
מידת יראה זו .כלומר מתו תנועת חיי השואפת לספוג עוד ועוד ערכי חיי עמוקי
יותר ויותר והפנמת וביטויי במציאות .אול כפי שבאד הפרטי השאיפה לספוג עוד
ועוד חיי וערכי חיי מתמלאת מכח היותו קשור לנשמתו ,כ ג באומה שאיפה זו
בכוחה להתמלא מכח קישור האומה לאינסופיות האלוקית,קישור הנעשה ע"י עבודת
בית המקדש .מקומו של בית הבחירה הינו הר המוריה ומכא הקשר בי מידת היראה
להר המוריה ,הר שבאמצעותו יכולה האומה כולה להגשי את שאיפת חייה להתבטל
לאלוקיה.
ע"פ ביאורנו זה בירושלמי נית להציע הבנה במדרש תנחומא וירא כ"ב .אומר המדרש:
"וירא את המקו מרחוק ,מלמד שתחילה היה מקו עמוק ,כיוו שאמר הקב"ה להשרות
שכינתו עליו ולעשות מקדש ,אמר ,אי דר מל לשכו בעמק ,מייד רמז הקב"ה
לסביבות העמק שיתקבצו ההרי למקו אחד ,לעשות מקו השכינה ,לפיכ נקרא הר
המוריה שמיראתו של הקב"ה נעשה הר".
ונית להבי שאולי התהלי אותו מתאר המדרש לא התחולל בהר עצמו אלא באברה
אבינו בעת ניסיו העקידה .וכוונת המדרש הינה שכאשר האד מבי שכל אידאל עליו
ככל שיהיה ,מכיוו שהוא סופי על כ הוא מוגבל ולכ מצומצ ,ולכ שונה מ האמת
שהינה שיא הכלליות ,הרי האד נותר ריק כלומר – עמק .ואז כאשר אומר חייו מבטא
את השאיפה להתבטל ולהתמכר בכל כוחות חייו לא למשהו מצומצ ,אלא אל מקור כל
כוליות החיי ,אל מקור האידאלי כול ,אזי משרה ה' שכינתו עליו .כלומר ,הוא
מתחבר אל מקור חייו ומכח תנועת החיי המתחוללת בו אז הוא הופ להיות יותר
ויותר מה שהוא באמת .ותוצאת התבטלות זו אומר לנו המדרש אינה התאפסות כלומר
עמק ומישור ,שהרי אי דר המל לשכו בעמק ,אלא התבטלות זו הינה גילוי כל
העצמיות באמת כלומר הר .אול הר העומד וניצב מכח דבר ה' ויראתו.

קטז

הרב רונ ולצמ

וכאשר מתרחש תהלי זה באומה כולה ,אזי האומה כולה ע"י התחברות למעי ומקור
חייה הופכת להר .כפי שנאמר "והיה באחרית הימי נכו יהיה הר בית ה' בראש ההרי
ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויי  .והלכו עמי רבי ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל
בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציו תצא תורה ודבר ה'
מירושלי ".

