
    

  

    

    
  

  

, לדוגמא ציצית. מש� השנה אנו מקיימי� הרבה מצוות בה� זכירת יציאת מצרי� מהווה מוטיב מרכזי
מה הקשר בי� כל המצוות הללו ליציאת , ונשאלת השאלה. 'מאכלות אסורות וכו, שבת, מזוזה, תפילי�

  ?מצרי�
מה הקשר בי� מוס� של שמיני עצרת " את מצרי�זכר ליצי"מוזכר ) לא רק בפסח(בתפילת מוס� של שכל החגי� 

  ?ליציאת מצרי�
  :שנינו: במסכת ברכות יב

אלעזר ב� עזריה הרי אני כב� שבעי� שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרי� בלילות עד שדרשה ב� זומא ' אמר ר'
  .'וכו

  .יומ� של שאר מצוותאלעזר ב� עזריה להזכיר יציאת מצרי� בלילה יותר מק' ויש להבי� מפני מה השתוקק ר
כדברי ב� (פוסק שיש מצוות עשה דאורייתא להזכיר יציאת מצרי� בלילות ) ג"א ה"ש פ"בהלכות ק(� "הרמב
ע "פ שלילה לא זמ� ציצית ורבי� מהאחרוני� הקשו א� זו מ"אע, ולכ� אנו אומרי� פרשת ציצית בלילה) זומא

ל "בברכות הנ' ח על הגמ"ועיי� בצל(ג מצוות "� לא מנה מצווה זאת בספר המצוות כאחת מתרי"מדוע הרמב
  ).שד� בזה

  :ישנ� שתי מצות עשה שונות במצות סיפור יציאת מצרי� ולה� שתי מטרות נפרדות
ובגרסת (אומרת שחייב אד� לראות את עצמו באותו לילה כאילו הוא יצא ממצרי� ) קטז(בפסחי� ' הגמ: מצוות סיפור יציאת מצרי� בליל הסדר) א

לפיכ� אנו חייבי� להודות ": "מגיד"ה על ניסי יציאת מצרי� ולשבחו על כ� וכ� אנו מסיימי� את חלק "מטרת החיוב היא להודות להקב) ראותלה' הגמ
ו לגרו� לנ) 'מרור וכו, מצה, כוסות' ד(ולכ� צרי� לעשות דברי� מוחשיי� בפועל ...". שהוציאנו מעבדות לחרות ומשעבוד לגאולה... להלל לפאר ולקלס

  .לחוש את הנס ולהודות
לא להודות על הניסי� , "ואתה מחיה את כול�"ה שהוא בורא את העול� "זכירת יציאת מצריי� שבכל יו� שנועדה לא כדי לחזק את האמונה בהקב) ב

להיות לנו בכל הדורות  וכ� מצוות רבות זכר ליציאת מצרי� והכל) "ז"ל, ג"שמות י(� "וכ� כותב הרמב. ה וביכולתיו"אלא לחזק את האמונה בהקב
  ".בחידוש העול� בידיעת הבורה והשגחתו... עדות

מה השאלה " ?אלוקינו אתכ�' מה העדות והחוקי� והמשפטי� אשר ציווה ה"באופ� נפלא את שאלת הב� החכ� ) בפירושו להגדה(א "וכ� מפרש הרשב
אלא יציאת מצרי� היא העדות ? )הרי א� אחד לא היה ש�(יאת העול� מי יכול להעיד על בר? ומה התשובה לשאלה זו? מה הפירוש עדות? מה העדות

סימ� לנו ועדות היא לנו שהוא ברא את העול�  –ה ברא את העול� שהרי ראינו בעינינו את שליטתו המלאה בכל מרבדי הטבע "בשבילנו שהקב
  ).'כ', � דברי� ו"ב פירש הרמב"וכיוצ(

ה בורא העול� ובכוחה להחכי� "יציאת מצרי� היא עדות בעבורנו שהקב" מחכימת פתי –נאמנה ' ות העד"בתהילי� ' א ומבאר את הפס"ומוסי� הרשב
  .ולכ� כל דיני והלכות יציאת מצרי� ה� עדות לבריאת העול�. זהו מי שלא יודע כלו� כי כאמור לא היינו ש� –את הפתי 

ואמר מל� כוזר ידעתי שאי� לשאול את היהודי� . י ממצרי�"המוציא את בנוענה לו באלקי� ? ל במה אתה מאמי�"שנשאר ריה. וה� ה� דברי הכוזרי
ל איני יודע מי ברא את העול� אלא יציאת מצרי� גילתה לי מיהו בורא העול� "אמר לו ריה. ה שברא את העול�"מדוע לא אמרת בהקב, ואי� בה� דעת

  ".ואחר כ� הקבלה הנמשכת שהיא כמראה העי�"
מצוות רבות ה� זכר ליציאת מצרי� כי זכרו� יציאת מצרי� הוא יסוד אמונתנו ולחזק יסוד זה בליבנו התורה אומרת כי הקונה  :ובזה מיושבות קושיותנו

  .זה ענינ�) ציצית ותפילי�(מזוזה וקבעה בפתחו ונתכו� בענינה כבר הודה בחידוש העול� ובידיעת הבורא והשגחתו וכ� במצוות רבות 
ע להזכיר יציאת מצרי� בלילות שלא יהיה רגע "ולכ� נתאווה ראב. כר ליציאת מצרי� שזהו היסוד לכל המועדי� אמונתנוולכ� בכל המועדי� מזכירי� ז

ה שהרי בלילה אי� חיוב ציצית שהיא התזכורת התמידית שאנו נושאי� עלינו ולכ� רצה להזכיר יציאת מצרי� שג� בלילה יהיה "פנוי מבלי אמונה בקב
  .תזכורת לחיוב אמונתנו

 –היא לא מצוות ספיציפית אלא תוספת ואולי יותר , מ שהרי היא מצוה כללית"� לא מנה זכרו� יציאת מצרי� בסה"ז יש המסבירי� מדוע הרמב"ולפי
  .ג מצוות"� מנה רק מצוות מסוימות ומוגדרות בתרי"יסוד לכל המצות והרמב

לא יזכירו את יציאת מצרי� הרי התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה  ולפי יסוד זה נית� לבאר את דברי הגמרא בברכות מדוע בימות המשיח
ל יהיה לנו עדות יותר חזקה ויותר מוחשית שהרי ההתגלות "אבל לפי מה שביארנו שזכרו� יציאת מצרי� זה עדות לבריאת העול� והשגחתו לעת? אחרת
  .לבריאת העול� והשגחתו" עדות גדולה"כאשר יש לנו " ות קטנהעד"ל תהיה גדולה מיציאת מצרי� ומעתה אי� אנו צריכי� להשתמש ב"לעת

  .ציו� ונזכה לראות את העדות הגדולה' ר שנזכה לראות עי� בעי� יראו בשוב ה"יה

 ב
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        שאלהשאלהשאלהשאלה
בעלו� הקוד� דנתי בשאלה של קידושי אשה בהמחאה במקרה שהאיש 

. ח וכתב לה המחאה על הסכו� שקצב"אמר לאשה התקדשי לי באל� ש
  מר הנוכחי אמשי� לדו� בהגדרות השונות להמחאהבמא

  
        י על עצמוי על עצמוי על עצמוי על עצמו""""שטר ממרנשטר ממרנשטר ממרנשטר ממרנ

שא� אחד אמר לאשה התקדשי ) ב"ע+ א"ע, ח(קידושי� ' במס' מובא בגמ
, כיו� שמלוה אי� כא�, אינה מקודשת, לי במנה והניח לה משכו� עליה

' מס(ש "הרא. ל"נחלקו הראשוני� בטע� הדי� הנ. ומשכו� אי� כא�
סוברי� ) ב"ע, ש� ד, �"בר; מובא ש�(ד "וראב) סימ� י, אפרק , קידושי�

משכו� לא מועיל . שכיו� שהוא לא חייב לה כס� המשכו� לא מועיל
קידושי� ' מס(א "ורשב) � ש�"מובא בר(� "הרמב, אבל. במקו� שאי� חוב

הכס� נמצא אצל  –סוברי� שהחסרו� מצד שהכס� אגיד גביה ) ב"ע, ח
  ].יא, אבני מילואי� כט עיי�[הבעל לא יצא מרשותו 

מ במחלוקת הראשוני� היא במקרה שמקדשה בשטר חוב על "הנפק
כיו� שאי� כא� , ד היא תהיה מקדושת"ש וראב"הרי לדעת הרא. עצמו

א היא לא תהיה "� ורשב"לפי דעת הרמב, אבל. חסרו� שאי� חוב
, כ� מבואר בדברי החלקת מחוקק. מקודשת כיו� שהכס� אגיד גבי הבעל

  ). סעי� ו, סימ� כט, אב� העזר(א "מואל וביאור הגרבית ש
א� נגדיר את ההמחאה כשטר חוב על עצמו היא תהיה ספק , א� כ�

אולי אפשר לומר שכס� לא , אבל. מכוח שהכס� אגיד גביה, מקודשת
החסרו� . נחשב אגיד גביה כיו� שלא נמצא אצלו אלא מופקד ביד הבנק

וא התחייב לשל� לה כס� והיא של אגיד גביה הוא דווקא כשמדובר שה
�. במקרה שלנו היא גובה מיידית מ� הבנק. צריכה ליטול ממנו את הכס

י שאד� כתב "ששטר ממרנ) ה, אב� העזר נב(ז "יש להוסי� שדעת הט
. נחשב כבר כגבוי אצלו, מיד לאחר שנת� את השטר לאותו אד�, למישהו

, הכתב הזה משו� שבשטר זה הוא משעבד את עצמו לכל מי שמביא את
  . שבאמת ידוע שאינו חייב לו כלו�' אפי

' עמ, כר� ב, חוברת הישר והטוב(א "� גולדברג שליט"יש לציי� שהגרז
שבוודאי אי� ה� בעצמ� , כי בשיקי� שבזמנינו, נמצא לפי זה: "כתב) יג
'�א אינה "הרי דלפי הכרעת הרמ, ולכל היותר יש לה� די� שטר חוב' כס

כיו� שאינו נות� , בשעת נתינת השיק' קני� כס�' ואי� בו די�, מקודשת
�  ". ואכתי אגיד גביה, אלא זכות גביה של כס

  
        קני� מעמד שלשת�קני� מעמד שלשת�קני� מעמד שלשת�קני� מעמד שלשת�

שבה נאמר , )א"ע, מח+ב"ע, מז(קידושי� ' הוזכרה לעיל הברייתא במס
או שהיה לו מלוה ביד אחרי� והירשה , שא� אמר התקדשי לי בשטר חוב

' הגמ. מי� אומרי� אינה מקודשתוחכ, מאיר אומר מקודשת' ר, עליה�
ה� נחלקו א� יש קני� מעמד : נתנה עוד אוקימתא לביאור המחלוקת

ולכ� היא , יש ג� במלוה, מאיר' לדעת ר. או רק בפקדו�, שלשת� במלוה
  . ולכ� אינה מקודשת, יש רק בפקדו�, לדעת חכמי�. מקודשת
, למחול יש ללמוד שבקני� מעמד שלשת� אי אפשר' מדברי הגמ, לכאורה

כ מדוע  היתה צריכה לומר שנחלקו א� יש קני� מעמד שלשת� "דאל
אלא המחלוקת א� סמכה , ע הוי במלוה"היה אפשר לומר שלכו. במלוה
  . כמו שנחלקו במלוה בשטר, או לא סמכה דעתה, דעתה

  . הראשוני� נחלקו א� אפשר למחול בקני� מעמד שלשת�
, ב"ע, גיטי� יג' מס'; מר וכוה כי קא"ד, א"ע, קידושי� מח' מס(' התוס

הלכות אישות (� "והרמב. סבר שאי אפשר למחול) 'ה תנהו לפלוני וכו"ד
מבואר שסובר , לפיכ�. פסק שיכול לקדשה בקני� מעמד שלשת�) יז, ה

  . שאינו יכול למחול
, )א"ע, קידושי� כ' מס; א"ע, גיטי� ו' מס, �"מובא בר(� "הרמב, אבל

היא לא תהיה , לפיכ�. י� מעמד שלשת�סובר שאפשר למחול ג� בקנ
הביא את הדעה ) ש�(המגיד משנה . מקודשת בקני� מעמד שלשת�

   .וכתב שיש להחמיר כדעת�, �"החולקת על הרמב
פסק בסת� שהיא מקודשת בקני� מעמד ) יג, אב� העזר כח(ע "השו

  . אבל הביא בש� יש אומרי� שאינה מקודשת, שלשת�
כתבו שעל א� ) לו, ש� ש�(הבית שמואל ו) כב, ש� ש�(החלקת מחוקק 

בכל , פסק שלא יכול למחול) א, קכו; כט, סו(ע בחוש� משפט "שהשו
  . יש לחוש לדעה שאינה מוקדשת, זאת משו� חומרא דקידושי�

כיו� שיש עבירה פלילית ,  ל"במקרה של המחאה אי� את החסרו� הנ
בנו לעיל כפי שכת,  יש לומר שבוודאי סמכה  דעתה, לכ�.  בביטולה

  . י על הבנק"בנוגע להגדרה שהמחאה היא שטר ממרנ

כיו� שקני� מעמד , יש עוד ספק בנוגע לקידושי� בקני� מעמד שלשת�
) יג, אב� העזר כח, מובא בבית יוס�(ירוח� ' ר. שלשת� הוא קני� דרבנ�

כיו� שקני� מעמד , כתב שבקני� מעמד שלשת� היא מקודשת רק מדרבנ�
ואינו : "הבית יוס� השיג על דבריו וכתב, אבל. רבנ�שלשת� הוי קני� מד

מוכרח דהא איכא למימר דכיו� דתקינו רבנ� נקנו לה המעות וכיו� שנקנו 
  ". לה הוי ליה כאילו נת� לה כס� והויא מקודשת מדאורייתא

כ� . היא בשאלה א� קניני דרבנ� מועילי� לדאורייתא, כא�, המחלוקת
). לה, ש� ש�(ובית שמואל ) יא, חאב� העזר כ(ח "מבואר בדברי הב

) יג, אב� העזר כח(ע "מדברי השו. ירוח�' ח סובר שיש להחמיר כר"הב
במאמר זה אי אפשר . הוא לא חילק, משמע שהיא מקודשת מדאורייתא

רק אציי� , להיכנס לדיו� מעמיק א� קניני דרבנ� מועילי� לדיני דאורייתא
עיי� (אשוני� ואחרוני� שיש בכ� אריכות דברי� ויש בדבר מחלוקת ר

, � סופר"חת; סימ� א, חלק א, ת דבר אברה�"שו; אבני מילואי� ש�
  ). סימ� שיד, יורה דעה

שמצטרפת לכ� המחלוקת בי� האחרוני� א� הכס� שנמצא , כמוב�
א "הגאו� הרב עובדיה יוס� שליט. או פקדו�, בעובר ושב נחשב מלוה

) סימ� ח, חוש� משפט, חלק ח, ת יביע אומר"שו(ל "ש משאש זצ"והגר
לדעת הרב  עובדיה יוס� . נחלקו בגדר� של מעות המונחי� בבנק

לדעת הרב משאש ה� מוגדרי� , אבל. א ה� מוגדרי� כהלוואה"שליט
א� המעות . ה� נחלקו בדי� ירושת בכור במעות המונחי� בבנק. כפקדו�

א�  שהרי. או מוחזק כיו� שהוי פקדו�, נחשבי� ראוי כיו� שהוי הלוואה
המעות נחשבות מלוה לא יועיל המחאה כקני� מעמד שלשת� כפי 

  .שהתבאר במאמר הקוד� בדברי הרב צבי יהודה ב� יעקב
  

        קני� כס� מדי� סיטומתאקני� כס� מדי� סיטומתאקני� כס� מדי� סיטומתאקני� כס� מדי� סיטומתא
ראשית יש להעיר שההגדרה שהמחאה היא קני� סיטומתא תלויה 

הא� קני� סיטומתא מועיל להלוואה כיו� שאינו . במחלוקת אחרוני�
מועיל ג� לדבר ) סימ� סו, חוש� משפט(� סופר "תלדעת הח. ברשותו

לדעת קצות , אבל. בוודאי יועיל ג� להלוואה, לכ�. שלא בא לעול�
וכ� הוא . קני� סיטומתא לא מועיל להלוואה) ג, חוש� משפט קכו(החוש� 

ג� נתיבות המשפט . כתב שלא מועיל לדבר שלא בא לעול�) א, ש� רא(
לדעת קצות , לכ�. שלא בא לעול� כתב שלא מועיל לדבר) א, ש� רא(

. החוש� ונתיבות המשפט אי אפשר לומר שהמחאה היא קני� סיטומתא
יש מקו� לומר שג� לדעת הקצות ונתיבות המחאה תחשב כקני� , א�

סיטומתא וזה תלוי בהבנה שהמעות שבבנק נחשבי� כפקדו� ולא 
נות נתיבות המשפט כתב שקני� סיטומתא לא מועיל להק, אלא. כהלוואה

בכל זאת הוא לא יכול , ג� א� נגדיר את המעות כפקדו�, לפי זה. מעות
� "יש להעיר שמנהג העול� כדעת החת, אכ�. להקנות את המעות לאחר

  . סופר ונוקטי� שקני� סיטומתא מועיל ג� לדבר שלא בא לעול�
. או קני� דרבנ�, יש ג� מקו� לדו� א� קני� סיטומתא הוי קני� דאורייתא

מערכת , כר� ה(ש מחלוקת בי� האחרוני�  והספר שדי חמד ג� כא� י
�נכנסי� למחלוקת א� קנייני דרבנ� , לכ�. מארי� בכ�) כלל סה, הקו

  . מועילי� לדאורייתא
        

        הרשאההרשאההרשאההרשאה
. אלא כתב הרשאה,  כיו� שהאיש לא נת� לאשה דבר, לא הוי מקודשת

כתב שלפי ) הערה כא, פרק י, הלכות הלוואה, כר� א(הפתחי חוש� 
, שהרי השליחות חלה על הבנק, ההבנה הזו אי� בשליחות זו שו� צד קני�

וכל זמ� שלא הגיע ההמחאה ליד הבנק והבנק לא קיבל את ההוראה אי� 
יכול ג� בעל , וכש� שהעושה שליח יכול לבטל השליחות, הוא שלוחו

  . החשבו� לבטל את ההוראה קוד� שיבוא בעל ההמחאה לבנק
  

        מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה
לפי רוב . � נתנו מספר הגדרות לגדרו של ההמחאהראינו שהאחרוני

לכ� יש לפסוק שהוי ספק , ההגדרות יש ספקות רבי� א� חלי� הקידושי�
א� הוא רוצה להשאיר עמה הוא צרי� לשוב לקדשה , לכ�. מקודשת

הרי , וא� לפני שיספיק לעשות זאת אד� אחר יקדשנה, בקידושי� גמורי�
או שיגרשה הראשו� . ט משניה�היא תהיה מקודשת לשניה� וצריכה ג

כיו� , אי אפשר שהשני יגרשה והראשו� יקדשה שוב. ויקדשה השני שוב
  .שיחשבו שהוא מחזיר את גרושתו

 א"שליט אורי בצלאל פישרהרב 
 )'ב( קידושין בהמחאה



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� בעני� טעמי המצוות "מאמרנו הקוד� סיכמנו את דעת הרמב
את הנראה מכלל דבריו אפשר למצות בפירושו . והיחס אליה�

מני� שלא יאמר אד� אי איפשי ללבוש " 1.תורת כהני�ד ל"של הראב
נמצא "; "אלא אפשי ומה אעשה ואבי שבשמי� גזר עלי' כלאי� וכו

". מקבל עליו עול מלכות שמי�"ובאותו מעשה , "פורש מ� העבירה
לשמי ולא לשמי ולא לשמי ולא לשמי ולא , כלומר"ד "ומפרש הראב; "ל להיות לי"ת: "והמקור בפסוק
אבל יש פג� , מצוותאי� חסרו� במציאת טע� ל". מדעת עצמכ�מדעת עצמכ�מדעת עצמכ�מדעת עצמכ�

  .בשמירת� מפני שהדעת מחייבת ולא מפני הציווי
  

לפי  3"מנהג חול"מדמה את הנוהג במצוות  2ל בספר הכוזרי"ריה
 רפואותיו כי מפורס� ,רופא באוצר כסיל שנכנס"ל, הטעמי� שבדעתו

 הה� הכלי� מ� לה� נות� היה ההוא והכסיל ;בו איננו והרופא, מועילות
הדר� הנכונה ; "הה� ברפואות והמית ... הרפואות רמכי היה לא והוא

 שלימהידיעה "אבל ג� השימוש ב". עצת הרופא החכ�"היא שימוש ב
 לקבל יכינו אשר הדברי�"על " 'ה מאת הביאור תכלית מפורשת
והרי זה , שהרי יש לה טע�, אי� זה עבודה"4, "האלהיי� הה� הרשמי�

" ה כשזה אסור או מותר"השבח להקב"א� ש 5כי באמת". דוגמת רפואה
שבריבוי העולמות וכל ' מה גדלו מעשי ה"ההתבוננות  ר�ד+ לע הוא

 ,מדקדוקי תורה' ואי� כול� בטלי� במציאות לגבי דקדוק א ,צבא�
 ]דוד המל�[ א� מה שהיה משתבח", "'חכמתו ית ...שהוא עומק 

 ;הז+לנענש ע +] חוקי�[בתהלת התורה במעלתה זו ואמר זמירות היו לי 
" התורה אי� לשבחה כלל פנימיותפנימיותפנימיותפנימיותל"כי " ה זמירות קרית להו"ל הקב"וא

כי " מעלתה לאי� ק1 ותכלית על מעלות חיות כל העולמות"ובשבחה 
  .כנגד גדולת בורא�" כל העולמות כלא ממש ואי� ואפס"
כמו אלו ... בלי טע� , נקראת מצות המל�] במצוות[' ואמנ� בחינה ב"6

שאי� לבקש שו� , וזהו נקרא מצות המל�; מ"נצטוה לחטוב עצי� עד
ועיקר צד ... כי מצד עצ� מרומ� הוא לבדו . רק קבלת עול, טע� כלל

  ".סיבת חיבורו לנבראי� הוא מצד היותו מל�
  

מה שכ� "7כי . אבל דוקא הבנה זו מביאה אותנו להתבוננות מחודשת
 ואי� טע�, עלה ברצונו שזאת תהיה מצוה ושכ� וכ� הוא אופ� עשייתה

היינו מוכרחי� לחטוב , וא� היה הרצו� לחטוב עצי�... אל הרצו� כלל 
הג� " אבל, "'כופה עצמו לעשות רצו� ה"8ואז האד� ; "ג"וכה, עצי�

 ההכל דר� כפי" ,"ששולט על יצרו ומושל ברוחו ועושה רצונו כרצונו
  9".מאיליו שתומש� נפשו לזה תבלתי השתוקקות וכלות הנפש פנימי

ו כשמצוה לעבדיו איזה צווי שמוכרחי� "מ במל� ב"כמו עד"10, אבל
א� כשנגלה הטע� של המצוה ההיא ', מה שיהי' לקיי� הצווי יהי

 הרי בזה יתגדל כבודוהרי בזה יתגדל כבודוהרי בזה יתגדל כבודוהרי בזה יתגדל כבודווחכמה נפלאה ... שמלבד הצווי יש בה טוב טע� 
  ".של המל� ביותר ויתרומ� מאד

  

ותפארתה , דוקא מעלת התורה היא במה שיש טעמי� למצוותיה, א� כ�
מי גוי גדול אשר לו חוקי� ומשפטי� " "אז יאמרו בגוי�"במה ש
  ". צדיקי�

 מצות ג"תרי יעקב קיי� כי 12שאמרו מה ולעני�" 11:א"וכ� כותב הרשב
 ערובי אפילו אברה� קיי�' 13ל"ז אמרו"ו ,"'גרתי לב� ע�' במלת ונרמז

 פרטי בכל אי� כי לדעת אתה נתעוררת כבר כי תתמה ואל" ;"'תחומי�
 להיות החכמה ושחייבה. החכמה עניני אל רומזת אינהש מצוה המצות

 ונמצאת. החכמה אל שירמזו וברמיזות במעשי� מצווי� השפלי�
                                                                        

 .פ קדושי� לגרסתו"ס 1
 )עט,א( 2
 .� בסו� הלכות תמורה"לשו� הרמב 3
  .).מ(פרשת שלח , ר הזק� בעל התניא"תורה מאדמו+ לקוטי 4
 ).ה דוד"ד(תניא +א"אחרו� לספר לקו+המובא כא� הוא מקונטרס 5
 .ל"ת הנ"ג� זה מלקו 6
 ].עד+ עג)[נד(ב מליובאוויטש "ר רש"לאדמו, ו"תרס+"ה"ט של ר"יו" "�המש" 7
, ז"נכד אדמוה" (צדק+צמח"ה, מענדל+מנח�' ר; :)מב(על טעמי המצוות , "דר� מצוותי�" 8

  ).ב"וסבו של הרש
  .פרק ו, ומציי� ש� לשמונה פרקי� 9

 ).ד תשנזעמו; י"ח מכת"נדמ(נוסח שני , ה תורה צוה"ו ד"ר הזק� תקס"מאמרי אדמו 10
 ).צד,א(בתשובה  11
 .ת ובמדרשי� מאוחרי�"י עה"מובא ברש 12
ממהל� הסוגיא ש� אינו אלא שאברה�  בהכרחבהכרחבהכרחבהכרחובאמת היוצא . ובמדרשי�:) כח(יומא  13

, )א,� הלכות מלכי� ט"ערמב(בה�  כמו שאנו נוהגי�כמו שאנו נוהגי�כמו שאנו נוהגי�כמו שאנו נוהגי�אבינו קיי� הלכות מילה והלכות תפילה 
' ובמדרשי� בש� ר; ת רב אשי"נ� רבא ואולגבי פרטי מצוות דרב, רב(רק האמוראי� ש� 

, כ וילי� מדרשה"ל שקיי� כהת"קיי מלבד זהמלבד זהמלבד זהמלבד זההוסיפו ד) יונת� איש הבירה' אלכסנדרי ור
 ".עקב אשר שמע אברה� בקולי"� לפסוק "וכ� משמע דעת רמב; ע"ואפשר שאינו לכו

 והמניעה והמעשה – המניעה15 ואת המעשה את 14מחייבת החכמה
 אל חכמת� ברוב הגיעו והאבות. החכמה מ� בה� שנרמז מה מודיעות
 לו מביעות תיוכליו שתי' באברה� 16ל"ז שאמרו וכמו. הה� העיקרי�

   17."האבות כל וכ� ',מלמדי� כשני חכמה
בהיות מצוותיה מחוייבות מצד , נמצא שהתורה נשמרה ג� לפני נתינתה

 ולא עליו להוסי� אפשר אי השל� הדבר"כיו� ש, וג� לעתיד. החכמה
' תורת ה", ג� התורה, "ההוא השלמות יפסד שלא ,ממנו לגרוע

 שזו", �"וכ� יסד הרמב 18".זמ� בשו� שתשתנה אפשר אי" ,"תמימה
 בה יתוס� ולא, זולתה' ה מאת תורה תבוא ולא, תבטל לא משה תורת
    19."ירוש7ֵ 5ַ  ולא בכתוב לא ממנה יגרע ולא

  

בתיאור� של המצות שאי� לה� טע� , מכא� נגיע להבנה מעמיקה יותר
 משלי ספר במדרש אמרו"""" 20:א"וכ� נשאל הרשב". חוקי�"מוב� כ
 יהיו לא הפורי� וימי בטלי� המועדי� שכל ,"הטבח טבחה" בפסוק
 21"אחת אות אפילו התורה מ� שיבטל שיאמר זה הוא ומי. .. בטלי�

 יו� א� ... שאמרו והוא ,זו בהגדה עוד נוספי� דברי�"ותשובתו 
 וא� ';עול� לחקת לכ� זאת והיתה' שנאמר לעול� בטל אינו הכפורי�

   ".עול� חקת כתב בפסחי� ג� שהרי ,יותר קשה זה כ�
 שלא יתבר� עליה� הבטיח לא המועדי� שכל פירושו לי נראה כ� על"

' ה שכח' )איכה ב( שכתב וכמו. הזמני� מ� באחד ביטול� החטא יגרו�
 יסו� לא וזכר�' ... 22הבטיח הפורי� בימי אבל. 'ושבת מועד בציו�

 לחקת שתהיה הבטחה ',לכ� זאת והיתה' ,הכפורי� יו� וכ�". "'מזרע�
 דאמר" כדעת רבי בגמרא; "ישמרוהו לא ואפילו, יכפר שהיו�. עול�

 חקת אבל. 'שבי� שאינ� על בי� השבי� על בי� מכפר הכפורי� יו�'
 ',תחגוהו עול� חקת' דכתוב הבטחה לא אזהרה בפסח האמור עול�

  . ''לדורותיכ�' ',ושמרת�'
  

כל מקו� שנאמר תורה וחוקה "ו, "חקה"ובאמת לגבי מצוות רבות נאמר 
בניגוד לפרטי מצוות שאפשר לקיי� את , דהיינו 23;"ינו אלא לעכבא

  .דבר זה הוא חלק מהגדרת המצוה, המצוה בלעדיה�
המשפטי� . נוכל להסביר את ההבדל בי� חוקי� למשפטי�, אולי לפי זה

 24;ומכריעי� כיצד לנהוג, ה� דיני� המיוסדי� על הגיו� חיצוני למצוה
זה "ש, ויצירת המושגי� המחייבי�ולעומת� החוקי� ה� הגדרת המצוה 

מסבירה את דעת  26כ� הגמרא 25.ועל פיה� יבוא הציווי, "אסור או מותר
 + " תשמרו חקתי את"מהפסוק , נח+אלעזר שכלאי� אסורי� לבני' ר
 תזרע לא שד� ,כלאי� תרביע לא בהמת�": "כבר ל� שחקקתי חוקי�"

עליה� אחר  נונונונונצטוינצטוינצטוינצטויו, לבני נח הוגדרוהוגדרוהוגדרוהוגדרונמצא שחוקות הכלאי� ; "כלאי�
  27.כ� מסיני

אומר , מושגי� חדשי� שאי� מקור� בשכל האנושי, על הגדרות אלה
קבלו , קבלת� מלכותי"30; "גזרה גזרתי29, חוקה חקקתי"28ה "הקב

  ".גזרותי
                                                                        

ת� כמו לא יוכלו לשערלא יוכלו לשערלא יוכלו לשערלא יוכלו לשער"אד� + לדעתו בני. ל בספר הכוזרי אינה ברורה בזה"דעת ריה 14
המועיל בעצמו הוא העני� "לעומת ביטויו , ה יזכו"ומשמע שא� יזכו כאאע, "ואיכות�

, כו,ב(מנתינת טעמי� הוא מסתייג מאד ; )כג,ש ג"ועוע; קול יהודה ש�' עט וע,א" (האלהי
 ).וש� ס

 . שקיימו דוקא העשי�) כ, י"ובתפא, "ושאול ב� הכנענית"א לפסוק "גו(ל "דלא כמהר 15
 ).יא(תנחומא ויגש  ;)ג,צה(ר "ב 16
 ).יז+ טו(ט "ת עונג יו"ע בהקדמת שו"עו 17
" אוצר הטוב", "בירת מגדל עוז("1 "ודלא כיעב; �"בדעת הרמב) יד,ג(מלשו� העיקרי�  18

 ).ש"עיי, מוסד ה
רבינו בחיי לפרשת ; ג בפירושו לבריאת יו� ו"וערלב. היסוד התשיעי, פתיחת פרק חלק 19

; )ג,יג(ר "תואר על ויק+יפה; )כ+יג,ג(עיקרי� ; "ב אמולא תבשל גדי בחל"פ "משפטי� ע
+ חלק סוד, ב(חי + איש+ת רב פעלי� להרב ב�"שו; "תורת נביאי�"1 חיות בחיבורו "מהר

 .ולקמ�; )ה ואשובה"ב ד, ישרי�
 )צג,א( 20
ש "וע: נדה סא(א "ל הארי� הרשב"ל שדברו בה� חז"בעני� המצוות הבטילות לע 21

 . שכל מה שאמרו הוא שיתבטל קיומ� לא דיניה�:) יב ג ברכות"ובחדא; א"בריטב
 ].א[פורי� , כ מלובלי�"פרי צדיק לרצה' על קיו� ההבטחה ע 22
  ). א ש�"אמנ� עריטב. קידושי� יד. זבחי� מ. ז ש� כז"ועד. יט(מנחות  23
 ).ג,ר ט"ויק(א שקדמה לתורה "וכעי� ד 24
סוגיי� ריש סוכה ' סבר את האוז� עול; )ובמדרשי�. פסחי� נד(וכעי� תורה שקדמה לעול�  25

  . י"וכפירש
:) יא(ז "ע' ע" חוקות הגויי�"לגבי . גבולות וגדרי�, היא קביעות" חוק"משמעות המילה 

 :).סנהדרי� לט(שיש בה� מתוקני� " משפטי הגויי�"לעומת 
 .).ס(מימרא דשמואל בסנהדרי�  26
 ).י עו"ט סוס"ובעונג יו(דווקא  סיניסיניסיניסיניג מצוות ה� מ"שתרי) ו,ז(ש חולי� "פיהמ' ע 27
 ].ד[תנחומא חוקת  28
האיסור יותר מלאיסור  הגדרתהגדרתהגדרתהגדרתמופיע ג� במקו� שנוגע ל" גזרת מל�"ובאמת המושג  29

 ). ו,יא(וסנהדרי� ) ז,ג(תוספתא נגעי� , .)י(למשל יומא ; עצמו
 ".לא יהיה ל�"מכילתא לפסוק  30

 ב

  
  משה יעקב גמליאל

 

 בחוקותי תלכו



  
            
  א"זלמן נחמיה גולדברג שליט' שיעורו של הגאון ר מתוך        
  

שאד� " החוש�קצות "שבוע הקוד� הזכרנו את שיטת בעל ה
ששובר חבית בידיי� משל� כשעת השבירה ולא כשעת הגזלה 

  .שהרי כל גונב מגנב פטור לגמרי+מדי� מזיק
  :א"נית� להביא מהגרע" קצות"סיוע לשיטת ה
ואזדא רבה "... ב במסכת בבא קמא מביאה מימרא"א ע"הגמרא בד� ל

יב חי+ וטבחו בשבת] מלפני שבת[לטעמיה דאמר רבה היה גדי גנוב לו 
שכבר נתחייב בגניבה קוד� שיבא לידי , ]מ בקנס"ומשמע שאי� קלב[

שא� אי� גניבה אי� טביחה ואי� , פטור+ גנב וטבח בשבת. איסור שבת
דקיימא ל� אי� מת ומשל� וכיו� דאקר� לא : "י"ומפרש רש. [מכירה
אמר רחמנא ולא תשלומי ' וה' דתשלומי ד+קנס נמי לא משל�, מיחייב

  .]".שלשה וארבעה
  

הרי ? מדוע בחר רבה לומר שטבח בשבת דווקא: א"מקשה הגרע
והרי מאחר . 'וה' יהיה חייב ד, מלשונו משמע שא� טבח ביו� חול

אמר רחמנא ולא תשלומי שלשה ' וה' ד"+שפטור על הקר� של הגניבה
  '?וה' ומדוע שיתחייב בד, "וארבעה

ומי אד� שגנב בשבת וטבח ביו� חול באמת יתחייב תשל: א"מתר1 רע
א על מסכת "חידושי רע( """"הטביחה עצמו הוי גניבה וטביחההטביחה עצמו הוי גניבה וטביחההטביחה עצמו הוי גניבה וטביחההטביחה עצמו הוי גניבה וטביחה""""כי ' וה' ד

  ).ב"ד ע"ד�  ל, כתובות
וג� , א� באמת הטביחה היא גניבה: א"א� על תירו1 זה מקשה רע
דמאי שנא וגנב ("הרי זה גונב אחר גנב + הגניבה בשבת נקראת גניבה

גונב אחר  וכל, ")?או שהוא עצמו חזר וגנבו] האחר[אחר הגנב ] הוא[
  ! הגנב פטור

  
הגמרא : נקדי� הקדמה, א לקושייה זו"בכדי להבי� את תירוצו של רע

אמר : "א דנה בעניי� גנב הבא במחתרת"ב ע"במסכת סנהדרי� ד� ע
מסתברא מילתיה : אמר רבא. פטור+ כלי� ויצא ונטלהבא במחתרת : רב

  ." לא+ נטלאבל . דליתנהו+בששיברדרב 
? )שא� א� נטל נפטר(ו� של די� רב הפשוט מה ההיגי: א� צרי� להבי�

מדוע שיפטר הגנב מהחזרת הכלי בגלל שהיה חייב מיתה על מעשה 
ע שאד� שהפקיד אצל חבירו חפ1 "הרי פשוט לכו? בזמ� אחר

שעדיי� חייב להחזיר החפ1 ) חילל שבת: כגו�(והתחייב חבירו בנפשו 
  !לבעליו המקוריי�

. מקבל קנייני גזילה, ד� שגונבא: א"מסביר רע, את ההיגיו� לדי� זה
הגנב א� הוא מקבל + מצד שני. הבעלות המקורית נשמרת+ מצד אחד

אד� שגנב שור והשתמש : השלכות לדוגמא. רשות מסויימת על החפ1
לא חייב להחזיר לבעלי� המקורי את שווי השימוש כמו אד� , בו

  . ששכר את השור
מנ� נפטר מ� אד� שגונב בשבת א, לשיטתו: מובנת שיטת רב, עתה
מוב� ההבדל ביחס לאד� + א� כ�. א� עדיי� מקבל קנייני גזילה, הקר�

אי� לחבר שייכות , ש�: שהפקיד אצל חבירו והתחייב החבר בנפשו
אי� , במקרה כזה. כל הבעלות עדיי� עומדת במקומה המקורי, לכלי

במקרה של גנב . סברה לומר שיכול אותו חבר להמשי� ולהחזיק בחפ1
שהרי , א� ג� לא צרי� להחזיר מצד פיקדו�+ לו חובת השבה אי�, בשבת

  .החפ1 נמצא בבעלותו ברמה מסויימת
א� שיטתו , פ ההיגיו� לעיל"ע. נקטו כשיטת רבא, למסקנת הגמרא

רבא יסבור שקנייני גזילה ניתנו לגזל� רק בשביל שיתחייב : מובנת
ר מאח. ג� קנייני גזילה אינ�+ מאחר שפה אי� חיוב תשלו�. לשל�
אי� סברה שיהיה הכלי שלו + אד� שיבוא במחתרת ויטול כלי, שכ�

  .אלא פשוט שחייב להחזיר
א חידש שאד� שגנב בשבת וטבח ביו� "רע: נשוב לקושייה המקורית

מאחר שבטביחה של יו� חול יש ג� גניבה וג� ' וה' חול חייב ד
הרי הוא '? וה' מדוע שיתחייב ד, א� כ�: על חידוש זה הקשה. טביחה

  !והריהו גונב אחר הגנב שפטור+נב לפני כ� בשבתג
א� , מאחר שכ�+לא התחייב לשל�, אד� שגנב בשבת: א"מתר1 רע

הגניבה שנכללת בתו� , א� כ�. קנייני גזילה לא קיבל ואי� עליו ש� גנב
  .היא היא הגניבה הראשונה ולכ� נית� לחייבו עליה+ הטביחה ביו� חול

  
ולא " קצות"א כשיטת ה"ר הגרעמשמע להדיא שסב, מתו� כל המהל�

היה יכול , "נתיבות"שהרי א� היה סובר כשיטת ה". נתיבות"כשיטת ה
הסיבה שהגונב אחר הגנב מתחייב + לתר1 את קושייתו השנייה בקלות

על מקרה שבו הוסי� הגנב השני על גניבת . היא בגלל שהוסי� בגניבתו
. שר לחייבוולכ� אפ" הגונב מגנב פטור"לא נאמר הפטור של + הראשו�

.שכל גונב מגנב פטור, "קצות"שסבר כשיטת ה, לכ� נראה לומר

        
        

        
        

        
        
        
        

שא� " תשביתו"מדוע לא יהיה כמו מצוות , וקשה. כתב המשנה למל� שא� מל את בנו קוד� שמונה ימי� ביטל מצוות עשה של מילה בידיי�: שאלהשאלהשאלהשאלה
ולכאורה למה . רק שכעת אינו מחויב במצווה כיוו� שאי� לו חמ1 ברשותו, בזה עשה ד אי� לו חמ1 לא ביטל"וביו� י, ד"שור� את החמ1 קוד� יו� י
  ?ע בידיי�"ולמה נחשב שביטל מ, שכשיגיע התינוק ליו� השמיני נמצא שהוא כבר מהול ולא חל עליו חיוב מילה, לא נגיד כ� ג� במצוות מילה

  ה בגליו� הבא"התשובה אי
, ש אפשר למנות שליח למשלוח מנות א� שאי אפשר לשלוח בעצמו לפני פורי�"עת בעל ערוהמדוע לד, שאלנו: תשובה לשאלה הקודמתתשובה לשאלה הקודמתתשובה לשאלה הקודמתתשובה לשאלה הקודמת

ל כל מילתא דאיהו לא מצי עביד שליח לא מצי "שמה דקיי, והחילוק הוא פשוט. הרי כל מילתא דאיהו לא מצי עביד שליח לא מצי עביד
כגו� שצרי� שהאישה תהפו� להיות פנויה  חיסרו� במציאותחיסרו� במציאותחיסרו� במציאותחיסרו� במציאות    מחמתמחמתמחמתמחמתעביד זה כאשר בעת מינוי השליח אי� כח למשלח לבצע את הפעולה 

אז , כגו� שבעוד כמה ימי� יוכל לבצע את הפעולה מבלי שישתנה שו� דבר במציאות מחמת חיסרו� בזמ�מחמת חיסרו� בזמ�מחמת חיסרו� בזמ�מחמת חיסרו� בזמ�אבל א� אי� כח למשלח רק ', וכדו
א� שא� ית� כעת בעצמו , למנות שליחיש למשלח כח לשלוח א� רק בעוד כמה ימי� ולכ� יכול , ולכ� במשלוח מנות. יכול לתת כח לשליח

  .לא יצא
        
        

        
        

        
        

        
        
        
   
  
  

 ב

  
  )'ב( מרדכי שחר: כתב

 

 )'ב( ..."האי מאן דגזל חביתא דחמרא"

  
  א"ציון אלגזי שליט- הרב בן

 

 עשה דמילה ועשה דתשביתו

" אשכולות"ישיבת כרם ביבנה ומערכת 
  ואתה השלמה והמהירה שלמתפללים לרפ

  

  יה הרושאילה חיה בת חמדה צב
  

 העלון מוקדש לרפואתה

  ה לקראת שבת פרשת אמור"העלון הבא יצא אי" בין הזמנים"מפאת 

 !פסח שמח וכשר מאחלת לכל בית ישראל חג" אשכולות"מערכת 


