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דאמררישלקישאיןמעביריןעלהמצות.

בהרבה מקומות בהלכה מצינו כלל זה שאין מעבירין על
המצוות,ומכללזהבבציעתלחםמשנהעלהחלההעליונה
כיוןשהיאמזדמנתתחילה)מג"אסי'רעדסק"א(,הנחתהטלית
בנרתיקלפניהתפיליןכדישלאיפגעבתפיליןקודםויצטרך
להניחםלפניהטלית)שו"עסי'כהס"א(.ודנוהפוסקיםבדיעבד
כשעבר על המצוה והגיע למצוה השניה ,האם צריך לחזור
וליטול את המצוה הראשונה ,או שמא לא נאמר דין אין
מעביריןעלהמצוותאלאלכתחילהולאבדיעבד.
התוספות)מגילהו:ד"המסתבר(כתבובשםרבינויהודהשדיןזה
שאין מעבירין על המצוות לא נאמר אלא לכתחילה ולא
בדיעבד.אולם בטורי אבן )שם( כתבלהוכיחמסוגייתנושדין
זה הוא גם בדיעבד ודלא כדעת רבינו יהודה ,דאיתא בגמ'
לדעתרביעקיבאשמעיקרהדיןהיהלכהןלהזותתחילהעל
קרן מערבית דרומית כיון שבה הוא פוגע בתחילה שהיא
הסמוכה לו ביותר ואין מעבירין על המצוות ,אלא שלמדים
מהפסוקשתחילהישלהזותעלקרןדרומיתמזרחית,ומכל
מקוםכיוןשכברנתחייבלהזותבתחילהעלהקרןהמערבית
דרומיתכיוןשבהפגעבתחילה,צריךהואלחזוראליהלפני
שהואמזהעלשארהקרנות.ומעתה,אםכדברירבינויהודה
שלא נאמר דין שאין מעבירין על המצוות אלא לכתחילה,
הרימאחרשכברעברעלקרןמערביתדרומיתהריהואכבר
חשובכדיעבדומדועצריךשובלחזוראליה.אלאמוכחשגם
בדיעבדצריךלחזוראלהמצוהשהעביר.
ובשו"ת שבט הלוי )ח"ו סי' יד( ביאר סברות המחלוקת בזה,
שלדעתהטוריאבןגדרהדיןשאיןמעביריןעלהמצוותהוא
קביעות מקום למצוה ,שהמקום הראוי למצוה נקבע לפי
המקום שפגעו בו בתחילה ,ולכן גם בדיעבד שעבר על
המקוםהזהצריךהואלחזורולקייםהמצוהבמקומההראוי.
אולםלדעתרבינויהודהאיןהדיןשאיןמעביריןעלהמצוות
קובע את מקום המצוה ,ואינו אלא משום כבוד המקום או
המצוה לעשותה במקום שפגעו בו בתחילה ולא לעבור
ולחפשמקומותאחריםאולהשהותאתהמצוה,אךכשעבר
והגיעלמקוםאחרודאיאיןלולחזורלמקומוהראשון,שאם
כןיעבורשובעלהדיןדאיןמעביריןעלהמצוותבמהשיניח
את המקום השני ]עוד בדברי מלכיאל )ח"א סי' ח( ובחזון איש
)זבחיםסי'טוס"קא-ב([.

דאמר ר"ל אי מעבירי על המצות

)יומא נ"ח(:

ומאלה המדרגות נדע גודל החטא וקטנו .אבל מצוות עשה לא
נתבארשכרכלאחתמהןמהואצלה',עדשנדעמהמהןיותר
חשוב ומה מהן למטה מזה ,אלא צוה לעשות מעשה פלוני
ופלוני,ולאיודעשכראיזהמשניהםיותרגדולאצלה',ולפיכך
ראוילהשתדלבכלן.ומפניזההעיקראמרוהעוסקבמצוהפטור
מן המצוה ,מבלי הקשה בין המצוה אשר הוא עוסק בעשייתה
והאחרת אשר תחלוף ממנו .ולזה גם כן אמרו אין מעבירין על
המצוות ,רצונו לומר אם הזדמן לך מעשה מצוה ,אל תעבור
ממנוותניחנוכדילעשותמצוהאחרת.
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הזהממנועלטהרושלמזבח.
בשו"ת מהרי"ט )ח"ב אה"ע סי' ח( דן בדבר מי שכתב גט
לאשתו וכתב שגט זה יהיה אם לא יבא באמצע הזמן עד
יוםפלוני,האםהואדווקאשיבואביוםהאמצעי,ואםיבוא
בכלהימיםחוץמהיוםהאמצעיבדיוקיתבטלהגט.והספק
הוא האם לשון אמצע הוא רק על היום האמצעי שבתוך
הזמן ,או שהכוונה לכל הימים חוץ מהיום הראשון
והאחרון .והביא בשם הראנ"ח שנקט שכשאומרים אמצע
הכוונה באמצע ממש ,ואפילו כשכותבים בתוך הכוונה
לאמצע ממש ,והוכיח מדברי רש"י )בראשית ב ט( שפירש
'בתוך הגן' – באמצע ,והיינו שכוונת רש"י לומר שעץ
החייםהיהבדיוקבאמצעהגןוזהושפירשבתוך–באמצע,
הרי מבואר שגם בתוך וגם באמצע משמעותם לאמצע
בדיוק .ולכן היה נזהר הראנ"ח בגיטין כאלו שלא לכתוב
בתוךהזמןוהיהכותבלשוןאחר.
אךהמהרי"ט נקטשלשוןאמצעהואכולללכלהזמןשבין
שתי הקצוות ,והוכיח כן ממה שמבואר בגמ' שהכהן גדול
היהמזהמהדםעלטהרושלמזבחהפנימי,ופירשרבהבר
רב שילא שטהרו של מזבח היינו באמצע המזבח ,וכמנהג
האנשים לומר טהר טיהרא וכוונתם לאמצע היום .וכן
פירשגםהרמב"ם )פירושהמשניות,מעשההקרבנותפ"ההי"ב(.ואילו
בהלכותעבודתיוםהכיפורים)פ"דה"ב(כתבהרמב"םשהיה
מזה מדם התערובת על טהרו של מזבח שבע פעמים בצד
הדרום במקום ששלמו מתנות קרנותיו ,ומבואר שלא היה
בדיוק באמצע ,וכן פירש מהר"י קורקוס )שם( .ומוכח
שאמצע אינו במשמע אמצע ממש אלא כל שהוא בין שני
הקצוות.
ומה שהוכיח הראנ"ח מדברי רש"י על עץ החיים שהיה
באמצע הגן ,דחה המהרי"ט שאין כוונת רש"י לומר שעץ
החייםהיהבדיוקבנקודתהאמצעהגן,אלאכוונתו לבאר
שמאחרוכברנאמרשה'הצמיחבגןכלעץנחמדלמראה,
הרי שכל האילנות היו בתוך הגן ,ומה משמיע הפסוק
בהודיעו שעץ החיים היה בתוך הגן .ולכך ביאר רש"י
שבתוך היינו באמצע ,והכוונה בזה למקומות הרחוקים
מהקצוות ,וזהו שהשמיע הפסוק שלא היה העץ על גבול
הגןאלאהיהלפניםמןהמחיצות.
אולם בשו"ת הרב"ז )או"חסי'מו( דייקמלשוןרש"יבסוגייתנו
שאמצע משמעו נקודת האמצע בדיוק ,שכתב רש"י )ד"ה
אפלגיה( אפלגיהדמזבח -באמצעגובהכתלו,וכוונתושהיה
באמצע בדיוק ]וכן הוכיח מדברי רש"י לעיל )טו (.ומדברי
התוס')סוכהיג.ד"הבשלש(.וראהעודבשדי חמד )כלליםמערכת
א אות שכד ,פאת השדה מערכת א אות קמה( ובט"ז )יו"ד סי' רלב
סק"א([.
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פסקוהרמב"ם )תפילין פ"א הט"ז( ושארפוסקיםעלפיהמכילתא
)סוף פרשת בא( ,שתפילין ומזוזות שנכתבו שלא כסדרן פסולות,
אולם ספרי תורה שנכתבו שלא כסדרן כשרות .ובשו"ת גינת
ורדים )או"ח כלל ב סי' יב( חידשבזהחידושגדול,שאףשכתיבת
ספר תורה שלא כסדרה כשרה ,מכל מקום אזכרות שבספר
תורה שנכתבו שלא כסדרם פסולות .והביא לזה כמה וכמה
ראיות ,ואחת מהן היא מדברי הזוהר )ויקרא יא :ועוד( המאריך
בענין כתיבת שם הוי"ה לפי הסדר והיחודים העולים
מהכתיבה ,אשר מבואר בזה הצורך הגדול לכתוב השם לפי
הסדר דווקא ,ואין לחלק בין שם הויה לשאר השמות .ומסיק
שםשהחולקעלזהביןבכולוביןבמקצתועליולהביאראיה
ברורה.
והפוסקים דנו הרבה בספרי תורה שהדיו שלהם דהה קצת
וצריכים לחזור עליו ולתקנו ,שלדברי הגינת ורדים אי אפשר
כמעט לתקן ספרי תורה כיון שאזכרה שדהו אותיותיה
הראשונות ובאים עכשיו לתקנה הרי נמצא שאותיותיה
האחרונותנכתבולפניהראשונותושלאכסדרהיאכתובה.
ובשו"ת בנין ציון )סי' צו( כתב על עיקר דינו של הגינת ורדים
שלא נמצא כן בשום פוסק אחר ושראיותיו קלושות ]וראה
שו"ת באר יצחק )חלק יו"ד סי' כא( ,שו"ת שואל ומשיב )מהדורה א
ח"גסי'רד(,שו"ת מהרש"ם )חלקהסי'ט([ .ובשו"ת באר יצחק )שם(
כתב להוכיח מסוגייתנו שאין לפסול בזה משום שלא כסדרן,
שהריבגמ' מבוארהטעםשהעבודותשליוםהכיפוריםמעכב
בהם הסדר ,משום שנאמר בהן 'חוקה' ,ומבואר בגמ' שדוקא
בעבודות שנאמר בהן חוקה מעכב בהם הסדר ,אולם באלו
שלא נאמר חוקה אין הסדר מעכב .ואם כן אין לנו ללמוד
שהסדרמעכבאלאבכתיבתתפיליןומזוזותשנאמרבהםוהיו
ולמדו מכך במכילתא שבהווייתם יהיו והסדר מעכב בהם,
אבל בכתיבת האזכרות שלא נאמר בהם שום פסוק ללמד
שהסדרמעכבאיןמקוםלומרשיעכבבהםהסדר.
ובשו"ת מנחת יצחק )ח"ב סי' ב( הובאה תשובת הגאון
מרוגאטשוב שדן בספר תורה שנכתבו אזכרותיו כסדרן אלא
שנמחקו אותיותיו הראשונות ,שיתכן וגם לדעת הגינת ורדים
יהיה כשר .והוא על פי המבואר בסוגייתנו שנחלקו רש"י
והרמב"ם במקום שיש דבר התלוי בסדר בחברו ובתחילה
נעשוכסדרואחרכךנפסלהראשון,האםצריךלחזורולעשות
גם השני לפי הסדר או שמא די במה שבתחילה נעשה השני
כסדר אחר הראשון .ואף נידון זה תלוי במחלוקתם ,כיון
שבשעתכתיבתהשםהרינכתבהכלכסדרוואחרזמןדהתה
האות הראשונה וצריך לחזור ולכתוב אותה ,ואם כן לדעת
רש"י צריך גם לחזור ולכתוב את השניה ,ואם השניה כתובה
כתיקונה לפני תיקון האות הראשונה אין להכשיר .אך לדעת
הרמב"םדיבתיקוןהראשונהוהשםנחשבשנכתבכסדרו.

לקראת התחלת לימוד מסכת סוכה
ãçåéî øéçîá àúáéúî éåðî åéùëò äùò

חייג למוקד המנויי :

1800-22-55-66

יומא ס"א
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רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים ממקום שפסק הוא
מתחיל .
כתב בשו"ת שבות יעקב )ח"ב סי' יח( שמי שאין לו בליל
הסדראלאפחותמכזיתמצה,אינוצריךלאכלוכללכיון
שבאכילתחצישיעורשלמצוהאיןמקיימיםכללהמצוה.
אךבברכי יוסף )או"ח סי' תפב סק"ד( כתב ,שכמושבאיסורים
נפסקה ההלכה )יומא עג ,:רמב"ם שביתת עשור פ"ב ה"ג( שחצי
שיעור אסור מן התורה ,הוא הדין במצוות שיש קיום
מצוה גם בחצי שיעור אף שאין בזה קיום המצוה
בשלמות ,ולכן ראוי לאכול מה שיש לו בלי ברכה .וכתב
עוד שאף אם אין שום קיום מצוה באכילת חצי שיעור,
מכלמקוםראויונכוןלאכול כמהשאפשרכדילקייםזכר
למצוה.
וכתב בעיקרי הד"ט )סי' יט אות יג( שאם יש שני אנשים
בספינהבפסחואיןלהםאלאכזיתמצה,לדעתהסוברים
שאין שום קיום מצוה בכזית ,אין שום ענין לחלק הכזית
לשניהם ,ומי שינצח את חבירו יקח ויאכל כל הכזית וכל
דאלים גבר .אך לדעת הסוברים שיש קיום מצוה בפחות
מכזית ,אין ראוי שאחד יגבר על חבירו בחזקת היד כדי
לקיים המצוה בשלמות ולאכול כל הכזית וחבירו לא
יקייםהמצוהכלל,וצריכיםלחלקאתהכזיתלשניהםכדי
שכלאחדיקייםהמצוהבאופןחלקי ]וראה שדי חמד אסיפת
דינים חמץ ומצה סי' יד אות ד שחלק עליו ,וראה שם שהאריך בכל נידון
זהדחצישיעורבמצוות[.


ובספר דרך המלך ]הובא בשדי חמד )כללים מערכת ח כלל יב(,
וראהשםשהאריךעודבנידוןזה[כתב,שמחלוקתםתלויהבטעם
מהשחצישיעוראסורמןהתורה.שיששפירשושאםאנו
רואים שבשיעור שלם יש איסור ,ושיעור שלם הרי הוא
מורכבמשניחצאישיעור,והריאיןהיתרמצטרףלאיסור
ואם היה חצי שיעור מותר לא היה מצטרף לעוד חצי
שיעור להיות אסור ,ובעל כרחך שגם בחצי שיעור יש
איסור]ראה יד המלך )חמץומצהפ"אה"ו( ,אמרי בינה )בב"חסי'
ב([ .ויש שפירשו שהוא משום גדר וסייג שחוששים שלא
יבואהאדםלאיסורשלם ]ראה שאגת אריה )סו"ס פא( ,פמ"ג
)יו"ד פתיחה לבב"ח ,סי' סה מש"ז סק"ד( ,חי' הרי"מ )שבועות כג.[(:
ומעתה,לדעההראשונהישלומרגםבמצוות,שכיוןשאין
מעשה רשות מצטרף למצוה ,על כרחך שגםבחצישיעור
שלמצוהישאיזהקיוםשלמצוה,ואםכןגםבמצוותיש
קיוםבחצישיעור.אךלדעתהסובריםשהואמשוםחשש
שמאיבואלאכולשיעורשלם,במצוותאיןשייךזה.
וכתבבחלקת יעקב )או"חסי'רה(בשםהמהרש"ם,שנידוןזה
תלוי במחלוקת התנאים בסוגייתנו בדין מי שנתן מקצת
מתנות שמן של מצורע שצריך להזות מהם בפנים ונשפך
הלוג ,שלדעת רבי מאיר יביא לוג אחר ויתחיל מתחילת
המתנות שבהיכל ,ולדעת רבי אלעזר ורבי שמעון ממקום
שפסקשםהואמתחיל.וגדרמחלוקתםהוא בנידוןהנ"ל,
שלדעת רבי מאיר מקצת מתנות אין בהם כלל קיום של
מצוה,ועל כןכלזמןשלאגמראתכלהמתנותלאעשה
אפילו מצוה חלקית ,ולכן אם נשפך השמן באמצע צריך
לחזור ולתת כל המתנות מתחילה .אך לדעת רבי אלעזר
ורבישמעוןישקיוםמצוהגםבמקצתמתנות,ומהשעשה
כבר עשה ,ועל כן אינו צריך לחזור ולתת המתנות שכבר
נתןאלאמתחילממקוםשפסק.

יומא ס"ב
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סברלהכרבייוסידאמרמצוהבראשון.

בשו"ת פנים מאירות )ח"ב סי' קכו( דן בדין בעל תוקע
שחלהלפניראשהשנהולאהיהמסוגללתקועבשופר,
ומחמת כן בחרו בבעל תוקע אחר שיתקע תחתיו,
וכשהגיעראשהשנההבריאבעלהתוקעהראשוןוהוא
רוצהלשובלחזקתוולתקוע,והשניטועןשמאחרוכבר
בחרובוהואקודם,הדיןעםמי.
וכתב שהדבר תלוי במחלוקת רבי יוסי וחכמים
בסוגייתנו בדין מי שהפריש טלה לפסחו ואבד והפריש
טלה אחר ומשהגיע ערב פסח אחר חצות מצא את
הטלה הראשון ,שחכמים סוברים שאיזה מהם שירצה
יקריב,ורבייוסיסוברשמצוהבראשון,אףעלפישלא
היה איזה זמן שבו היה הטלה הראשון ראוי להקרבה
כיון שכבר קודם חצות אבד .ואם כן גם לענין בעלי
התקיעה אם השני הגון יותר בתלמוד ובמעשים וגם
תוקע יותר יפה ממנו צריך להעדיפו מחמת טעמים
אלו.אךאםשניהםשוים,לדעתחכמיםיבחרוהציבור
באיזה מהם שהם רוצים ,ולדעת רבי יוסי הראשון
קודם .וכיון שהרמב"ם פוסק כחכמים )קרבן פסח פ"ד ה"ו(
לכןיבחרוהציבורבמישהםרוצים.
אמנם כתב שאפשר לדחות שלא אמרו חכמים
שיכוליםלבחורבמישרוציםאלאבכגוןנידוןסוגייתנו,
שבשעה שהגיע חצות היום של ערב פסח עדיין לא
נמצא הטלה הראשון ,והטלה השני היה היחיד שהיה
ראוי להקרבה ,ולכן יש לו מעלה העומדת נגד מעלת
הראשון ויבחרו במי שרוצים .אבל אם בשעה שהיו
ראויים כבר נמצא הראשון יתכן ומודים חכמים
שהראשון קודם .ואם כן בנידון בעלי התקיעה ,דווקא
אם היה בעל התוקע הראשון חולה בתחילת ראש
השנה ובעל התקיעה השני היה היחיד שהיה ראוי
להתפלל,כיאזישגםלשנימעלהמולהראשוןויבחרו
הקהל באיזה מהם שירצו לדעת חכמים שההלכה
כמותם,אךאםהבריאהראשוןלפניראשהשנהוכבר
בראש השנה היה ראוי בעל התקיעה הראשון לתקוע,
הדיןעםהראשוןגםלדעתחכמים.
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בסוגייתינו הצריכופסוקללמדששעירהמשתלח אינו
כשר במחוסר זמן) ,כגון אותו ואת בנו או קודם שמונת ימים
מלידתו וכדומה( .והקשו בגמרא מדוע צריך פסוק ,הרי
השעירהמשתלחעמדבתחילהבגורליחדעםהשעיר
לשםועשוגורלמימשניהםיהיהשםומילעזאזל,ואם
כך הרי צריכים שיהיו שני השעירים ראויים בשעת
הגורללהקרבהלשם,ואיןשעירהמשתלחקדושאלא
כשהוא ראוי לעלות בגורל לשם ,וכיון שמחוסר זמן
אינוראוילקרבןודאיפסולהואגםלשעירהמשתלח.
והוכיחו האחרונים שדין מחוסר זמן אינו במעת לעת,
שהרי אם נאמר שהוא במעת לעת ,הרי אפשר
להעמיד בשעיר ששמונת ימיו כלים בחצות היום של
יוםהכיפוריםועשואתהגורללפניחצותכדילהקריב
את השעיר לשם אחר חצות ,ובאופן זה הרי השעיר
ראוי לשם כיון שראוי הוא להקרבה אחר חצות שאז
כבר יכלו שבעת ימיו ,ובזה צריך למעט שאינו ראוי
לשעיר לעזאזל אף שבשעת הגורל היה ראוי לשם.
ומוכח מכאן שאין היכי תימצי כזו ,כיון ששבעת
הימים אינם נספרים מעת לעת אלא תמיד נגמרים
בשקיעת החמה ,ולכן אין אופן שבו יכולו לעשות את
הגורל כשהשעיר עדיין מחוסר זמן ולהקריבו אחר
שכבר לא יהיה מחוסר זמן )הגאון מו"ה שמחה הנד'
בגליון הפמ"ג בכמה דפוסים ,שו"ת דברי חיים אויערבאך
יו"דסי'ה,שו"ת זרע אברהםסי'גאותיב,ועוד(.
והנה מצינו דיון בפוסקים לגבי קטן בן י"ג שנים האם
נעשהגדולמידכשמגיעיוםשנעשהבוי"ג,אףשעדיין
לאהגיעלמניןהשעותשנולדבה,אועדשיגיעלשנת
הי"גמעתלעתמעתבאותושעהשנולדבהלאנחשב
גדול .והנה בתוס' ערכין )לא( בד"ה מיום ליום ,כתב
מרבינואלחנן,דדוקאבבתיעריחומהבעינןמעתלעת
לשעות ,דגלי בהו קרא ,אבל בהנך דפרק יוצא דופן
)נדה מז (:דאזלינן בהו בתר שנים שלהם ולא בתר שנות
עולם ,לא בעינן מעת לעת לשעות .והביא שם גם
שיטה החלוקת ובעינן דוקא מעת לעת לשעות דומיא
דבתיעריחומה.
ובשו"ת הגאון רעק"א מה"ת )סי' כב( ,כתב להעיר על
דברי הסמ"ע והש"ך בחו"מ )סי' לה( דס"ל דמפקינן
ממונא עלפי עדים בני י"ג שנה וא"צ מעתלעת,והרי
התוס' )ערכין לא( הביאו שיטה דבעינן מעת לעת
לשעות ,וכתב שי"ל דכיון שטעם שיטה זו הוא מפני
דילפינן שנה שנה מבתי ערי חומה ,א"כ י"ל דהיינו
דוקא בהנך דכתיב בהו שנים בקרא ,כמו שדה אחוזה
וערכין ,אבל שנים דגדלות דהוי הלכה למשה מסיני,
ולכןגםלשיטתםלאבעינןמעתלעת.
וכן פסקינן להלכה דלא בעינן שעות בשנות דגדלות.
וכמו שפסקו הב"ח בתשו' )סי' קמה( .והט"ז א"ח )סי' נג
סק"ו(.והמ"א )שםס"קיג(.והא"ר )שםס"קיב(.

יומא ס"ד
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נתנדבו לזכר נשמת הרב יחיאל יקותיאל זצ"ל

שניידר

מעשההיהבשנימוהליםשהיובעיראחת,והגיעולהסכם
ביניהםשבכלפעםשיזדמןתינוקלמוליטילוגורלביניהם
מיימולאותו,כיוןשלארצולעשותכמקובלשבכלמילה
משתתפים שני המוהלים אחד מל ואחד פורע ,כיון
שחששו לקלקולים הבאים מחלוקה כזו .ולכן רצו שמוהל
אחד יעשה בכל ברית מילה גם המילה וגם הפריעה,
והחלוקהתהיהבכךשפעםיעשהמוהלזהאתהכלופעם
אחרת יעשה המוהל השני את הכל .ותמיד היו מטילים
גורל מי יזכה גם במילה וגם בפריעה ,והסדר היה שמי
שהיה מפסיד בפעם זו בגורל היה זוכה בפעם השניה בלי
גורל,ובפעםהשלישיתהיוחוזריםומטיליםגורלמתחילה.
ויהיהיוםונזדמןתינוקלמולויעשוגורלכמשפטם,ובטרם
הספיקו למולו והנה שבק התינוק חיים לכל חי .והמוהל
שעלהבגורלולמולטעןשמאחרועלפיהגורלזכהבזכות
למולתינוקומחמתהאונסשהתינוקמתלאמל,לכןזכותו
למולעומדתלועדייןוהתינוקהבאשיצטרכולמולוזכותו
היא למולו אפילו בלי גורל ,ועל כל פנים זכות יש לו
שיטילו בפעם הבאה גורל מחדש ולא יזכה המוהל השני
בלי גורל .והמוהל השני טען להיפך ,שכיון שכבר זכה
הראשוןבגורלבמילתהראשוןכברזכההואבמילתהבא
אחריו בלי גורל ,וכשיהיה עוד תינוק למול יזכה הוא
במילתובליגורל.
ובשו"תיהודהיעלה)ח"איו"דסי'רמג( הביאבשםהרבמשה
בערשעהןרבבוויעדען,שרצהלהוכיחמסוגייתינושהדין
עם המוהל הראשון ,וכשיזדמן עוד תינוק ימול אותו
המוהל הראשון אפילו בלי גורל .שבסוגייתינו נחלקו רב
ורבי יוחנן בדין שעירי יום הכיפורים שאבד אחד מהם
וצריך להביא זוג חדש ,האם מקריבים את שני השעירים
מהזוג החדש ,או שמא השעיר שלא אבד מהזוג הראשון
קרב וכנגדו מהזוג השני ירעה עד שיסתאב .דעת רב
מקריביםאתהשעירשלאאבדמהזוגהראשון,כיוןשהוא
סובר שאין בעלי חיים נדחים ,וכיון שבתחילה היה שעיר
זה עומד להקרבה אינו נדחה עוד וצריך להקריבו עם
השעיר האחר מהזוג השני .ורבי יוחנן סובר שבעלי חיים
נדחים ולכן בשעה שאבד אחד השעירים מהזוג הראשון
נדחה גם השעיר השני מהזוג הראשון מהקרבה ,ולכן
לדעתו יקריבו את שני השעירים מהזוג השני .וההלכה
היא כרב שאין בעלי חיים נדחים והשעיר מהזוג הראשון
קרב)רמב"םעבודתיוםהכיפוריםפ"ההט"ו(.
ואםכןהואהדיןגםבנידוןהמוהלים,אףשלשעהלאהיה
המוהלהראשוןיכוללקייםזכותולמולכיוןשמתהתינוק
שעלהבגורלו,מכלמקוםכיוןשאיןבעליחייםנדחיםלא
נדחה המוהל על ידי זה ,וכשיזדמן עוד תינוק אחר למול
יקייםאזאתזכותווימולאותובליגורל.

àáä øåèá êùîä

.

נלב"ע ביום ט' באב תרפ"ט
ת.נ.צ.ב.ה.
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נתנדבו לעילוי נשמת האשה החשובה
מרת פרידא לאה ע"ה מינץ
נלב"ע ביום ח"י באייר )ל"ג בעומר( תשנ"ט
ת.נ.צ.ב.ה.
דאמר ר"ל אי מעבירי על המצות

)יומא נ"ח(:

'וירד מעשות החטאת' )ויקרא ט כב( הנ"ל עפ"י מאמר הגמרא
איןמעביריןעלהמצות.כיכןדרךהיצרלקרראתהאדםבגשתו
אל העבודה זו תפלה ,לומר לו הלא אתה מלא עון ואיך ימלא
לבבך לגשת אל הקודש .אולם האמת אינו כן כי הקב"ה שומע
תפלתכלפהומרחםעלהבריותלקבלברחמיםתפלתו.וז"שאין
מעבירין על המצות בל יעלה על זכרונו העבירות בעת עשיית
המצות.סורמרעועשהטובבשעהשאתהעושהטובתסירהרע
מקרבלבבךאלתזכורעוד.וזהוירדמעשותהחטאתוגו'בשעה
שאהרןהיה מברךאתישראללאהיה זוכרהחטאתשלהם.וז"פ
)תהלים סט יד( 'ואני תפלתי לך ה' עת רצון' פי' שאני מתפלל
תמיד אל ה' ובטוח אני שיקבל תפלתי ויהיה עת רצון .מאשר
ידעתישהקב"המרחםעלעמוומקבלתפלתםברחמים.

)(éðéîù ,äîìù úøàôú

'àúáéúî' êåúî "çøôå øåúôë"î øîåçä
ã"ñ óãì êùîä
אולם המהר"י אסאד )שם( כתב לדחות את הראיה
מסוגייתינו ,וכתב שלא אמר רב להקריב את השעיר
מהזוג הראשון אלא כיון שאם לא יקריבוהו הרי לא
תהיה לו תקנת הקרבה לעולם ויהיה דיחויו דיחוי
עולמי ,ומחמת כן מקריבים אותו עם השעיר השני אף
שאינו משני השעירים שעלו עכשיו בגורל .אבל בנידון
המוהליםהריגםאםהמוהלהראשוןלאימולמידאת
התינוק הבא שיזדמן למולו ,הרי עוד נכונו לו הרבה
תינוקות בעתיד למול אותם ,ואין לדון כאן דין דיחוי
כיון שגם אם לא ימול עכשיו אינו נעשה דחוי בכך.
ולמעשה הכריע שם שכיון שבמצוות קיימא לן
שהמתכויןלעשותמצוהונאנסולאעשאהמעלהעליו
הכתוב כאילו עשאה )ברכות ו ,(.לכן המוהל הראשון
שרצה למול את התינוק הראשון ונאנס ולא מל אותו
כיון שמת אותו תינוק ,מעלה עליו הכתוב כאילו מל
אותו ,ולכן בתינוק הבא שיזדמן למולו יזכה המוהל
השנילמולובליגורל,כמושהיועושיםאםבאמתהיה
המוהלהראשוןמלאתהתינוקשעלהבגורלו.

ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ· ÏÂ„‚ Ô‰Î‰ ˙ÏÙ˙ Ï˘ ‡ÏÓ‰ ÁÒÂ‰
‰È‰ ÌÚÙ ÏÎ·Â ÚÂ·˜ ‰È‰ ‡Ï ÁÒÂ‰˘ Â‡ ,Â˙ÏÈÙ˙ ÁÒÂ ˙Â‡ÈˆÓ· ÔÈ„ÂÓÏ˙‰ Â˜ÏÁ Ì‡‰ 
ÛÈÒÂÓ È˙ÈÈ‰ ,ÌÈ‰È‚Ó‰Â ÌÈÒÈÙ„Ó‰ ÈÂÚÓ˘È ÂÏÂ" :˙"¯„‡‰ ÏÚ· ÔÂ‡‚‰  ˙ÂÚ¯Â‡Ó‰ ÈÙÏ ‰˙˘Ó
‰È˙˜˙˘ ÌÈ˘ ‰ÓÎ ÈÏ ‰ÊÂ …ÈÓÏ˘Â¯È· ˙¯ÎÊ‰ Î"‰ÂÈ Ï˘ ÛÒÂÓ· „Â‡Ó ‰„ÓÁÂ ‰¯˜È ‰ÏÈÙ˙
,ÔÂ‡‚‰ Ï˘ Â˙‡È¯˜ ¯Â‡Ï  "ÏÎÏ ‰ÒÈÙ„‰Ï ‰ÂÂˆÓÂ ,‰ÂÒÏ˜Â ‰Â‡¯ ¯Â„‰ ÈÏÂ„‚Â ,ÈÏ˘ ¯ÂÊÁÓ‰ ÔÂÈÏ‚·
 ÔÂÎÓÏ ‰ÈÙ È"Ú ‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏ Â˜ÂÏÁÈ˘ ,ÌÈ¯ÂÊÁÓ· ‰˜·„‰Ï ˙Â˜·„Ó '‰ÁÓ˘ ÈÎ¯„' ÔÂÎÓ· ÂÈÎ‰
ÁÒÂ‰· ÔÈ·Â ,"˙ÂÎ ‰˙‡" ÌÈ„¯ÙÒ‰ Ï˘ ÁÒÂ‰· ÔÈ· ,ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ Ï˘ ÛÒÂÓÏ ı"˘‰ ˙¯ÊÁ· ÌÈ¯ÂÊÁÓ· ÚÈÙÂÓ˘ ‰„Â·Ú‰ ¯„Ò· ‰‰
Â¯ÙÒ· '‰È¯‡ ˙‚‡˘'‰ ·˙Î˘ Û‡ ÏÚÂ .(˙Â¯‚ÒÓ· ‡·Â‰) ÈÓÏ˘Â¯È‰ Ï˘ ‡ÏÂ ÈÏ··‰ Ï˘ ÁÒÂÎ ‡Ï ÂÈˆÓ ‡Ï ,"ÁÎ ıÈÓ‡" ÌÈÊÎ˘‡‰ Ï˘
Â·˙Î ‡Ï˘ Ì‰ÈÏÚ ‡ÓÈ˙ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,'‰ÏÈÙ˙‰ ÁÒÂ· ÌÈ·¯ ÌÈ¯·„ ÂÒÈÎ‰Â ,ÈÓÏ˘Â¯È‰ ÈÙ ÏÚ Â„ÒÈ ˙ÂËÈÈÙ‰ ÈÏÚ·'„ (:‚ ‡ÓÂÈ) 'È¯‡ ˙¯Â·‚'
.ÔÈ„ÂÓÏ˙‰ '·Ó „Á‡ ÌÂ˘Î
¯‡È·Â .(‡Î¯˙ 'ÈÒ ÛÒÂÈ ˙È· ‰‡¯) ÌÈÂ˘‡¯· Â·˙Î˘ ÂÓÎ ,ÏÂ„‚ Ô‰Î ÈÒÂÈ Ô· ÈÒÂÈ È„È ÏÚ „ÒÈ˙ È¯‰ "˙ÂÎ ‰˙‡" Ï˘ ÁÒÂ‰„ ,¯ÈÚ‰Ï ˘È „ÂÚ
Ô‰Î ‰È‰ ‡Ï˘ ÌÈ¯Â·Ò‰ Ì˘ÈÂ ,ÌÚ¯ÊÓ ‰È‰ Â‡ ,È˘ ˙È·· Â˘Ó˘˘ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ‰Î Ì˙Â‡Ó ‰È‰˘ ¯˘Ù‡„" :(ÌÈ¯ÂÊÁÓ· ˜˙ÚÂ‰) Ì‰¯„Â·‡·
‰È‰ ‡È˘Â˜‰ ÔÎ Ì‡ ÏÂ„‚ Ô‰Î ‰È‰ Â¯·ÁÓ˘ „ˆ‰ ÈÙÏÂ ,(„Â·Î ¯‡Â˙ ÔÈÚÎ) "ÏÂ„‚ Ô‰Î ‡¯˜ ÍÎÈÙÏÂ Â¯Â„· ÏÂ„‚Â ‰È‰ Ô‰Î ‡Ï‡ ,˘ÓÓ ÏÂ„‚
.ÌÈÙ· ˘ÓÈ˘˘ ÏÂ„‚ Ô‰Î‰ ˙ÁÒÂÎ ÔÈ„ÂÓÏ˙‰ Â‡È·‰ ‡Ï ‰ÓÏ„ ,‰ÎÂÙ‰
„‡Ó ÔÎ˙È„ ,ÏÂ„‚ Ô‰Î‰ Ï˘ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙ÁÒÂ ¯„Ò· ˙Â‡ÁÒÂ‰Â ÔÈ„ÂÓÏ˙‰ ÔÈ· ‰¯Â¯· ˙˜ÂÏÁÓ Ô‡Î ˘È„ ¯ÓÂÏ Á¯Î‰· ÂÈ‡˘ ‰‡¯Â
ÚÓ˘Ó˘ ÂÓÎÂ ,Ì‰È˙ÂÚ¯Â‡ÓÂ ÌÈÓÈ‰ ·ˆÓ· ˙Â·˘Á˙‰· ‰˙Â‡ ÁÒÓ ‰È‰˘ ‡Ï‡ ,ÌÈ˘‰ ÏÎÏ ‰ÚÂ·˜Â ˙ÁÒÂÓ ‰˙È‰ ‡Ï Â˙ÏÈÙ˙˘
()המש בעמ' הבא

ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ· ÏÂ„‚ Ô‰Î‰ ˙ÏÙ˙ Ï˘ ‡ÏÓ‰ ÁÒÂ‰

(Ì„Â˜ „ÂÓÚÓ Í˘Ó‰)

‡˜Ù È‡ÓÏ ,‡¯È¯˜ ‡˙˘ ‰ÏÂÎ ¯È¯˜ È‡ ,‡ÓÈÓÁ ‡˙˘ ‰ÏÂÎ ÌÈÓÁ È‡ ,‡˙˘ ˘È¯„ ‡Ó˜ ‡ÓÂÈ È‡‰ „È·Ê ·¯ ¯Ó‡' (.ÊÓ˜) ‡¯˙· ‡·· ˙ÎÒÓ·
‰È‰ ÈÏ··· ¯ÎÊÂÓ„ ‰Ê ÁÒÂ„ ¯ÓÂÏ ‰ˆ¯˘ (Ì˘ ‡ÓÂÈ) È¯‡ ˙¯Â·‚Ï Â‡ˆÓ ÔÎÂ .(Î"‰ÂÈ· ÏÏÙ˙È ‰˘‰ ˘‡¯· ‰‡¯È˘ ÔÈÚ‰ ÈÙÏ„) ,'ÏÂ„‚ Ô‰Î Ï˘ Â˙ÏÙ˙Ï ‰ÈÓ
.¯Á‡ ÔÂ‚Ò· ÏÏÙ˙Ó ‰È‰ ÌÈ˘‰ ÔÓ ‰ÊÈ‡·Â ,ÌÈ˘‰ ·Â¯· ÏÏÙ˙Ó
.‡Ï Â‡ Â˙ÏÈÙ˙· ‰ÚÂ·˜ ‡ÁÒÂ ÏÂ„‚ Ô‰ÎÏ ÂÏ ‰È‰ Ì‡ ÏÂ„‚ ÒÂÓÏÂÙ ÌÈ‡ˆÂÓ Â‡ („ÓÂ ·Ó ÔÂÈÏ‚) ˜¯ÂÈ ÂÈ· ¯Â‡Ï ‡ˆÈ˘ "ÌÂ¯„‰" È¯Â˙ ı·Â˜·Â
„ÂÚ Ì˘È ,ÌÈ¯ÂÊÁÓ·Â ÈÓÏ˘Â¯ÈÂ ÈÏ···˘ ˙Â‡ÁÒÂ‰ „·ÏÓ ÂÈÈ‰„ ,ÂÊ ‰ÏÈÙ˙· ÌÈÓÈÈ˜˘ ˙ÂÚ„‰ ÈÂ·È¯Ó„ ÔÚË (È˜ÒÈÏ¯˜ ÌÈÈÁ ·¯‰) „Á‡ ÌÎÁ„
.ÚÂ·˜ ÁÒÂ· ‰˙È‰ ‡Ï Â˙ÏÈÙ˙„ ¯ÓÂÏ Â‡ ÌÈÁ¯ÎÂÓ˘ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÂ˘ ÌÈ˘¯„Ó·Â ‡˙˜ÈÒÙ· ˙Â‡ÁÒÂ
ÌÈÂÓ˘Î ÍÏÓ‰ ÒÂ„¯Â‰ ‰· ÔÈ¯ÒÈ˜ ¯ÈÚ‰˘ ÚÂ„È ‰‰„ ,‡˙˜ÈÒÙ‰ ˙ÁÒÂ· ¯ÎÊÂÓ‰ "ÔÈ¯ÒÈ˜·˘ ÂÈÁ‡ ÏÚ" ‰˘˜·‰ ÁÒÂÓ ¯·„Ï ‰È‡¯ ‡È·‰Â
.„ÈÓ˙Ï ˙ÂÁÒÂÓ ÂÈ‰ ‡Ï ˙Â˘˜·‰ ÏÎ ÔÎ ,Ê‡ ˜¯ ¯·Á˙˘ Á¯ÎÂÓ˘ ‰Ê ÁÒÂ ÂÓÎÂ ,ÂÊ ‰˘˜· ¯ÓÂÏ ÂÏÈÁ˙‰ Ê‡ ˜¯„ È¯‰ ,È˘ ˙È· ÈÙÏ ‰˘
ÁÎÂÓ Ï"ÊÁ· ˙ÂÓÂ˜Ó „ÂÚÓÂ "ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ· ÏÂ„‚ Ô‰Î Ï˘ Â˙ÏÙ˙ ‰˙È‰ ÍÎÂ" ÈÓÏ˘Â¯È‰ ÔÂ˘ÏÓ„ ,‰Ê· ÂÈÏÚ ˜ÂÏÁÏ Â‡ˆÈ Ì˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÏÂ‡
.ÍÏ È‡ ÌÂ˜Ó ‰‡¯ÓÂ ,Ì˘ ‰ÎÂ¯‡· Ì‰È¯·„ ÏÎ ‰‡¯ ,ÏÂ„‚ Ô‰Î‰ ˙ÏÈÙ˙Ï ÚÂ·˜ ÁÒÂ ‰È‰„
˙ÏÙ˙ ˙ÁÒÂ ÌÓˆÚÏ ÂÙÈÒÂ‰˘ Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚Ó ÂÈ‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,"ÁÎ ıÈÓ‡"Â ˙ÂÎ ‰˙‡" Ì‰ ÌÂÈ‰ ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ˙Â‡ÁÒÂ‰ È˙˘„ Û‡ ‰‰Â
ÒÙ„˘ Â¯Ó‡Ó· ,ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ 'Ê·ÈÂÙ ¯ÈÓ ÌÈ¯Ú‰ Ï˘ ‰·¯ ,ÌÈÓÂ‡˙ ıÈ·ÂÈ·¯ „Â„ Â‰ÈÏ‡ È·¯ – ˙"¯„‡‰ Ú„Â‰ ÔÂ‡‚‰ „ÈÚ‰˘ ÈÙÎ ,ÈÓÏ˘Â¯È‰
ÛÒÂÓ· „Â‡Ó ‰„ÓÁÂ ‰¯˜È ‰ÏÈÙ˙ ÛÈÒÂÓ È˙ÈÈ‰ ,ÌÈ‰È‚Ó‰Â ÌÈÒÈÙ„Ó‰ ÈÂÚÓ˘È ÂÏÂ" :‡Ò„Â‡· ¯Â‡Ï ‡ˆÈ˘ '‰¯Â˙ ÏÈ„‚È' È¯Â˙‰ ÛÒ‡Ó·
„Ú ÂÈ˙Â·¯ ÏÎÓ ˙‡Ê‰ ‰¯˜È‰ ˙ÈÏ‚¯Ó‰ ‰ÁÎ˘ ÚÂ„Ó È˙Ú„È ‡ÏÂ …ÈÓÏ˘Â¯È· ˙¯ÎÊ‰ ,ÏÂ„‚ Ô‰Î‰ Ï˘ Â˙ÏÈÙ˙· ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ Ï˘
‰ÒÈÙ„‰Ï ‰ÂˆÓÂ ,‰ÂÒÏ˜Â ‰Â‡¯ ¯Â„‰ ÈÏÂ„‚Â ,ÈÏ˘ ¯ÂÊÁÓ‰ ÔÂÈÏ‚· ‰È˙˜˙˘ ÌÈ˘ ‰ÓÎ ÈÏ ‰ÊÂ …‰Ï‡ ÂÈÓÈ· ‰Î¯ˆ „ÂÁÈ·Â …ÌÂÈ‰
‡·ÂÓ‰ ÔÂˆ¯ È‰È‰ ˙‡ ÏÂ„‚ Ô‰Î ˙ÏÈÙ˙ ÁÒÂ· ÂÙÈÒÂ‰ ÏÈ'‚¯‡ ˜"˜ ‚‰Ó ÈÙÏ ¯ÂÊÁÓ·˘ ‡È·‰˘ (ÈÁÈ·Ê ÒÁÙ ¯"‚‰Ï) ÊÙÓÂ ·‰ÊÓ 'Ò· „ÂÚ ‰‡¯Â ."ÏÎÏ
.ÈÓÏ˘Â¯È·

‰„Â‰È ˙È·Ó ÔÂËÏÈ˘‰ ¯Â·ÚÈ ‡Ï˘ :Ï·· È· ˙‡ÁÒÂ ˙‡ Â¯ÈÎÊ‰ ‡Ï Ï‡¯˘È ı¯‡·˘ ÌÚË‰
ÈÏ··· :ÔÏ‰Ï„Î ,ÈÏ··· ‡ÏÂ ÈÓÏ˘Â¯È· Â¯ÎÊ˘ Â‡ ,ÈÓÏ˘Â¯È· ‡ÏÂ ÈÏ··· Â¯ÎÊ˘ ÌÚË· ˙ÂÓÈÈÂÒÓ ˙Â˘˜· ÏÚ ¯‡·Ï Â‡ˆÈ˘ ÌÈÂ¯Á‡· ÂÈˆÓ
˙È˙ ÍÈ¯ˆÂ ,(ÁÎ ıÈÓ‡· ËÓ˘Â‰Â ,˙ÂÎ ‰˙‡· ÚÈÙÂÓ ‡Â‰ ÔÎÂ) ¯ÒÁ ‡Â‰ ÈÓÏ˘Â¯È· ÂÏÈ‡Â ,"‰„Â‰È ˙È·„Ó (‰Ï˘ÓÓ ‰˘ÂÚ) ÔËÏÂ˘ „È·Ú (¯Â·ÚÈ) È„ÚÈ ‡Ï" ¯ÎÊÂÓ
.¯·„Ï ÌÚË
ÈÓÏ˘Â¯È·„ ‰ÂÓ˙Ï ÛÈÒÂ‰ (ËÎ 'ÓÚ) ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ¯„Ò ÏÚ "‰Ó˙ ‰„Â·Ú" Â¯Â·ÈÁ· ,(ÈÓÏ˘Â¯È „ÂÓÏ˙ ÏÚ "Ú˘Â‰È ‰„˘" ÏÚ·) ˙˘·· Ú˘Â‰È È·¯
.ÏÏÎ ‰¯¯˘ ‰È‰È ‡Ï˘ ÚÓ˘Ó ,ÂÊ ·‚ ÏÚ ÂÊ ‰¯¯˘ Â‰·‚È ‡Ï˘ Ï‡¯˘È ÍÓÚ ÏÚÂ ÔÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ¯Ò˜„ Ô·¯„ ‰ÓÓ ,‰ÊÓ ÍÙÈ‰ „ÂÚ ÚÓ˘Ó
ÏÚ ÂÊ ‰¯¯˘ Â‰·‚È ‡Ï˘ Ï‡¯˘È ÍÓÚ ÏÚÂ' ÈÓÏ˘Â¯È‰ ·˙Î˘ ‰Ó„ ,„Á‡ ÔÂ‚Ò· Â‡·˙ Ì‰È˘ ÈÓÏ˘Â¯È‰ Ì‚Â ÈÏ··‰ Ì‚„ ¯˘Ù‡„ ·˘ÈÈÏ ·˙ÎÂ
Â˙Â‡ ‡Ï‡ ,‰Ê ·‚ ÏÚ ‰Ê ‰¯¯˘ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘Â Ï˘ÂÓ ˘È˘Î„ ,'‰„Â‰È ˙È·Ó ÔÂËÏÈ˘ ¯Â·ÚÈ ‡Ï˘' ÈÏ··· ·˙Î˘ ‰Ó Í‰ ÂÈÈ‰ 'ÂÊ ·‚
.‡È·Ó‰Â ‡ÈˆÂÓ‰ ‡Â‰ Ï˘ÂÓ‰
ÌÚ ˙ÂÎ ‰˙‡ ˙ÁÒÂ ˙‡ÂÂ˘‰· ¯Â·È„‰ ·ÈÁ¯‰ (ËÒ˜ 'ÓÚ) ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ¯„Ò ÏÚ (Êˆ˙ ¯ÈÓÊÈ‡) ÈÁÓ˜ È"¯‰ ¯·ÈÁ˘ Ï‡¯˘È ˙„Â·Ú ¯ÙÒ·Â
ÂÈÏÚ ‰È‰˙ ‡Ï˘ Ì‰ÈÈ·Â ,ÈÓÏ˘Â¯È· ¯ÈÎÊ‰˘ ˙Â˘˜·‰ ·Â¯ ÏÂÏÎ "‰„Â‰È ˙È·„Ó ÔËÏÂ˘ „È·Ú È„ÚÈ ‡Ï" ÏÏÎ·„ ¯ÓÂÏ ‰ˆ¯ ÂÈ¯·„ ÔÈ·Â ,ÈÏ··‰
,‰„Â‰È ˙È· Ï˘ ÂÂËÏ˘ ˙Á˙ ‰È‰ ÂÏÂÎ ‡Ï‡ ,ÂÊ ·‚ ÏÚ ÂÊ ‰¯¯˘ Â‰·‚È ‡Ï˘ ‰Ê· ÏÂÏÎ ÔÎÂ ,˙Á‡ ‰Ï˘ÓÓ ˙Á˙ ‰È‰ Ï‡¯˘È ÏÎ ‡Ï‡ ,˙ÂÏ‚
‰È‰È˘Â ,ÔÂ¯ÒÁ ‡‰È ‡Ï˘ ÈÓÏ˘Â¯È· ¯Ó‡˘ ‰Ó ‰Ê· ÏÂÏÎ ,"‰ÊÓ ‰Ê Ò¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯˘È ÍÓÚ ÂÈ‰È ‡ÏÂ" ¯Ó‡˘ ‰ÓÂ ,Ì˘ ÂÈ¯·„· „ÂÚ ‰‡¯
Ì‡ ,‰ÊÓ ÏÂ„‚ Ô˙ÓÂ ‡˘ÓÂ Ú·Â˘Â ÏÂÊ ˙˘ ÍÏ ÔÈ‡Â ÔÂ¯ÒÁ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ‡ˆÓ ‰ÊÓ ‰Ê ‰Ò¯Ù· ÌÈÎ¯ˆ ÌÈ‡„ ÔÂÈÎ„ ,Ô˙ÓÂ ‡˘ÓÂ Ú·Â˘Â ÏÂÊ ˙˘
."ÔÂˆÈÁ‰ ˙È·· ‰¯ˆ˜ ‰ÏÙ˙ ÏÏÙ˙ÓÂ" Ô˙„ ÂÓÎÂ ‰¯ˆ˜ ÔÂ˘Ï· ¯Á· ‡Ï‡ ÈÓÏ˘Â¯È· Â¯Ó‡˘ ‰ÓÓ ÈÏ··‰ ¯ÒÈÁ ‡Ï˘ ‡ˆÓ ÔÎ
˜ÂÒÙ‰ Ï˘ ÌÂ‚¯˙‰ ‡Â‰ "‰„Â‰È ˙È·„Ó ÔËÏÂ˘ „È·Ú È„ÚÈ ‡Ï" ÂÊ ‡˜ÒÈÙ„ ,‰ÙÈ ‰¯Ú˘‰ ‰Ê· ‰ÏÚ‰ Ì˘ ÈÓÏ˘Â¯È‰ ÏÚ ¯Ó˙ ÈÏÚ·Â
˙È· Ï˘ ˙¯ÁÂ‡Ó ‰ÙÂ˜˙·„ ÚÂ„ÈÎÂ ,(˙"‰Ú Ô"·Ó¯· ˘"ÈÚ) „·Ï· ‰„Â‰È Ú¯ÊÓ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙ÂÎÏÓ‰Â ÔÂËÏ˘‰„ Â˘Â¯ÈÙ„ ,‰„Â‰ÈÓ Ë·˘ ¯ÂÒÈ ‡Ï
Ï·‡ ,ÌÈ·¯· Â‰ÂÓÒ¯Ù ‡Ï ÔÎÏÂ ,˙ËÏÂ˘‰ ˙ÂÎÏÓ· ‰¯È˘È ‰ÚÈ‚Ù ¯·„‰ ‰È‰ ,‰Ê ÁÒÂ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÂÈ‰ Ì‡˘ È¯‰ ,Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈ¯Ê ÂÎÏÓ ˘„˜Ó‰
.ÂÊ ‡˜ÒÈÙ ÌÚ ‰‡ÂÏÓ· ‰ÏÈÙ˙‰ ‰¯·Ú ,Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÎÏÓ‰ ˙ÓÈ‡ ‰˙È‰ ‡Ï˘ Ï·· È·
(È ËÓ ˙È˘‡¯·)

()המש בעמ' הבא

ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ· ÏÂ„‚ Ô‰Î‰ ˙ÏÙ˙ Ï˘ ‡ÏÓ‰ ÁÒÂ‰

(Ì„Â˜ „ÂÓÚÓ Í˘Ó‰)

Ï"Ê ·Â¯ËÒ‡Ó ·¯‰„ („È 'ÈÒ ˙Ú„ ÔÈ·È Ò"ÂÒ·) ˙Â·‡ È„ÒÁ ˙"Â˘· ‰Ê· ‡ˆÂÈÎ ÂÈˆÓÂ
ÂÈ‰ ÌÈ‡ÂÓ˘Á‰ ÈÓÈ·„ ÏÏ‚· ,˙ÈÓ¯‡· ÂÊ ‡˜ÒÈÙ ‰¯Ó‡ ÔÎÏ„ ¯ÓÂÏ ‰ˆ¯ ("‰„ÓÁ ÈÏÎ"‰ ÏÚ·Ï
È"È¯‚‰ ÌÏÂ‡ .˙ÈÓ¯‡· ÂÏÏÙ˙‰Â Â¯È˙Ò‰ ÔÎÏ ,„Â„ ˙È· ˙ÂÎÏÓ „Ú· ÈÂÏ‚· ÏÏÙ˙‰Ï ÌÈ‡¯È
ÈÓÈ·„ „ÂÚÂ ,˙ÈÓ¯‡· ÌÈ¯·„Ó ÂÈ‰ ¯·Î È˘ ˙È· ÈÓÈ·„ ·˙ÎÂ ,ÂÈ¯·„ ˙‡ ‰Á„ Ì˘ ˜Â¯Ë
„Ú ÌÈ‡¯È ÂÈ‰ ÈÓÓÂ ,ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÂÈ‰ ‰Ó‰Â ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ‰Î‰ ÂÈ‰ ‰Ó‰ ÌÈ‡ÂÓ˘Á‰
.¯È˙Ò‰ÏÂ ¯Ó˘‰Ï ÂÎ¯ˆ˘

‰ÂÂÎ‰ ‰‡¯Î)

ÔË˘Ï ‰Ù ÔÈÁ˙ÂÙ ÔÈ‡ È¯‰Â ˙ÂÏ‚ Ì‰ÈÏ‡ ÚÈ‚˙ ‡Ï˘ ÂÏÏÙ˙‰ „ˆÈÎ
‰˘˜˙‰ (ÂÏ ˙Â‡ ,˘Â„˜‰ ÌÂÈ ¯Ó‡Ó ,È¯˘˙ ˘„ÂÁ) ¯Î˘˘È ¯Ú˘ Â¯ÙÒ· ˘Ë‡˜ÂÓÓ "¯ÊÚÏ‡ ˙ÁÓ"‰
ÌÂÈ· ‡Ï ˙ÂÏ‚ ÂÈÏÚ ‡ˆ˙ ‡Ï˘" ˘˜·Ó ‰È‰ ÏÂ„‚ Ô‰Î‰„ ÈÓÏ˘Â¯È· 'È‡„ ‰Ó ÏÚ ‰·¯‰
ÂÈ˙ÂÏ‚ ‡‰˙ ,˙‡Ê‰ ‰˘· Â‡ ‰Ê‰ ÌÂÈ· ˙ÂÏ‚ ÂÈÏÚ ‰‡ˆÈ Ì‡Â ,˙‡Ê‰ ‰˘· ‡ÏÂ ‰Ê‰
Á˙Ù˙ Ï‡ ‡Ï‰Â 'ÂÎÂ ˙ÂÏ‚ ÂÈÏÚ ‰‡ˆÈ Ì‡Â ÔÂ˘Ï‰ ÏÚ ¯·ÂÚ ÏÎ ‡ÏÙÈÂ ,"‰¯Â˙ Ï˘ ÌÂ˜ÓÏ
.ÔË˘Ï ‰Ù
ÌÈ˙·‰ ÂÏ‡Â ,„È˙Ú‰ È˘ÈÏ˘‰ ˙È·‰ ‰È‰È ˙ÈÏÎ˙‰Â ¯˜ÈÚ‰˘ ÂÚ„È˘ ÔÚÈ„ ¯‡·Ï ·˙ÎÂ
˙È·‰ ÏÚ ÂÏ ¯ˆ ‰È‰ ÈÎ ,˙ÂÏ‚ ÂÈÏÚ ‡ˆ˙ ‡Ï˘ ÏÏÙ˙‰ ÔÎ ÏÚÂ ,ÌÈÈÁˆ ‡ÏÂ ÔÓÊÏ ˜¯ ÌÈ‡
˙È·‰ Ì¯Ë ÔÂ¯Á‡‰ ˙ÂÏ‚Ï „ÂÚ ÂÏ‚È˘ ÔÎ ˙ÂÈ‰Ï Á¯ÎÂÓ ÈÎ Ú„È Ï·‡ ,·¯ÁÈ ‡Ï˘ ÊÏ‰
‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰¯Â˙ Ï˘ ÌÂ˜ÓÏ Â˙ÂÏ‚ ‡‰˙ ˙ÂÏ‚ ÂÈÏÚ ‰‡ˆÈ Ì‡Â ÏÏÙ˙‰ ÔÎ ÏÚÂ ,È˘ÈÏ˘‰
.‡"·· ‰ÓÈÏ˘ ‰ÏÂ‡‚‰ ˙ÈÏÎ˙Ï ‰ÎÊÂ ,ÔÂ¯Á‡‰ ˙ÂÏ‚Ó ¯‰Ó ‡ˆ

,Ô˙Ó„‡ ÏÚ ÔÈÈÂ¯˘ Ï‡¯˘ÈÂ ,ÌÈÈ˜ ˘„˜Ó‰ ˙È·˘ ¯˘Ù‡ „ˆÈÎ‰
?ÂÏÂ·‚· ÂÚË˙Â Âˆ¯‡Ï ÂÎÈÏÂ˙˘ ÏÏÙ˙ÓÂ „ÓÂÚ ÏÂ„‚‰ Ô‰ÎÂ
ÌÈÓÈÏ ¯˙ÂÈ· ÈÏ‡ÂË˜‡˘ "ÁÎ ıÈÓ‡"· ¯ÎÊ‰ ÏÂ„‚‰ Ô‰Î‰ Ï˘ Â˙ÏÈÙ˙Ó ‡˜ÒÈÙ ÌÚ ÌÈÈÒ
'ÂÎ ÂÈˆ¯‡Ï ˙ÂÈÓÓÂ˜ ÂÎÈÏÂ˙˘ ‰˘ 'ÂÎ ÂÈ˘„˜Ó ˙È·Ï ‡Â· ‰˘ 'ÂÎ ÍÈÙÏÓ ¯"‰È ,ÂÏ‡
„ÈÓÏ˙ ‰È‰˘ (ËÈ ˙Â‡ ‡ 'ÈÒ ‡"Á) ‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙ ˙"Â˘·Â .'ÂÎ ÂÈˆ¯‡Ï ÌÈÁÓ˘ ÂÏÚ˙˘ ‰˘
,ÌÈÈ˜ 'È‰ ˘„˜Ó‰ ˙È·˘ ¯˘Ù‡ ˙Â˜ÂÈ˙‰ ÂÏ‡˘È Ô‡Î :·˙Î ‰„Â‰È· Ú„Â‰ ÏÚ·Ï ˜‰·ÂÓ
ÂÚË˙Â Âˆ¯‡Ï ÂÎÈÏÂ˙˘ ÏÏÙ˙ÓÂ „ÓÂÚ 'È‰ ÏÂ„‚‰ Ô‰ÎÂ ,Ô˙Ó„‡ ÏÚ ÔÈÈÂ¯˘ ÂÈ‰ Ï‡¯˘ÈÂ
Ì˙Â·‡ Ï˘ ÏÚ ÂÙÈÒÂ‰ ÂÈ˙Ó„‡ ÏÚÓ Â˜Á¯˙˘ È¯Á‡ ˙ÂÁ„Ï ˘È˘ È˙Ú„ÈÂ .ÂÏÂ·‚·
‡·ÂÎÈÚ ‰ÎÎ ‚"‰Î Ï˘ Â˙ÏÙ˙ ‰˙È‰ ÍÎÂ Á˙Ù˘ È¯Á‡ ÔÈ‡¯ ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡Â ,‰Ï‡Î ÌÈ¯·„
.‰Ê· ÌÈ„¯ÙÒ‰ ÁÒÂ ÈÏ˘ ¯ÂÊÁÓ ÔÂÈÏ‚· È˙˜˙Ú‰Â ,ÚÓ˘Ó
Ê"Ë‰Ï ÂÏ È‰ ËÂ˘Ù ,"‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙"‰ ÏÚ·Ï ÂÏ ‰˘˜ ‰È‰˘ ‰Ó Í‡
¯Ó‡ ‡Ï ‰Ê ,ÂÈˆ¯‡Ï ‰ÁÓ˘· ÂÈÏÚ˙˘ ‰˘ ‚"‰Î ˙ÏÙ˙ ÁÒÂ· ÂÈˆÓ˘ ‰Ó„ ·˙Î˘
.ÂÏ ÍÈÈ˘˘ ‰ÓÏ ‰Ê ÌÈÒÈÎÓ Â‡˘ ‡Ï‡ ,Ï‡¯˘È ı¯‡· ·˘ÂÈ È¯‰˘ ,ÏÂ„‚‰ Ô‰Î‰

(·"˜ÒÂÒ ‡Î¯˙ 'ÈÒ Á"Â‡)

Ï‡¯˘ÈÏ ÔÈÂÎÓ˘ ˘¯ÙÓ (ËÚ˘ 'ÓÚ) ‰ÏÈÙ˙‰ ¯„Ò ÏÚ ‰ÓÈÓ˙ ‰¯Â˙ ÏÚ·Ï ¯Ó‡˘ ÍÂ¯··Â
Ì‰ÓÚ ÂÓˆÚ ˙‡ Ì‚ ÏÏÂÎ ‡Â‰ „Â·Î‰Â ‰·‰‡‰ È˘‚¯ ÈÙÓÂ ,‰ÏÂ‚‰ ˙Âˆ¯‡· ÌÈ¯ÊÂÙÓ‰
˙ÁÒÂ· Ï"‰ ¯ÊÚÏ‡ ˙ÁÓ‰ ˙Ï‡˘ ÈÙÏÂ .‰ÊÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‡Â‰˘ Ù"Ú‡ ,ÂÎÈÏÂ˙˘ ¯ÓÂ‡Â
È˘ÈÏ˘‰ ˙È·‰ ÏÚ ÌÈ˘˜·Ó˘ ¯ÓÂÏ ˘È ¯ÈÙ˘„ ,‰Ê· Ì‚ ÔÂ¯˙Ù ÂÈˆÓ ˙ÂÏ‚ ÔÈÚÏ ÈÓÏ˘Â¯È‰
.‡"·· ‰·È˘

.‡"·· ÚÈ˘Â˙Â ÚÓ˘˙ ÂÈÙÓ ÔÎ ÂÓÎ ,ÏÎÈ‰· ‚"‰Î ˙ÏÙ˙ ˙ÚÓ˘˘ ÂÓÎÂ

