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תגובות קושיא

נידון כיון שפסקינו שגוי ועבד הא על בת ישראל הולד ישראל גמור ולשיטת רש“י בסוף 
ישראל  הוה  דהולד  לומר  יש  ד‘)  סימן  תחילת  תשובה  בפתחי  (עיין  גוי,  דהוה  האומר 
דאורייתא וגוי דרבנן, ויש לדון למאן דאמר שגוי הבא על בת ישראל הולד ממזר אם כאן 
הוה הולד ממזר דרבנן כיון דמדרבנן הוה גוי או דנימא דכיון שמדאורייתא תפסי קידושין 

לא חשיב כגוי הבא על בת ישראל ויש לעיין. 
ומה שיש לדון הוא באם בא על לויה, דהנה בגמרא בכורות מ“ז. מבואר דעכו“ם הבא על 
לוי  דהוה  הוא  הגמרא  כוונת  אם  גדולי האחרונים  ונחלקו  מפדיון,  ופטור  לוי  הולד  לויה, 
גמור (כיון דכל היחס ישראל שלו הוא מאמו ואמו היא לויה) או שרק לענין פדיון הבן דינו 
כלוי שפטור (דדעת האבני נזר עצי ארזים והשפת אמת דינו כלוי גמור אכן דעת המהר“מ 
שיק, החזון איש בסימן ו‘ והגר“ח בספרו פט“ו מאיסורי ביאה דהוא רק לענין פדיון הבן 

עיין בשבט הלוי חלק י‘ סימן ר“ל שהביא כל זה עיי“ש שהסיק להלכה כהחזו“א). 
ואי נימא שגוי הבא על הלויה דינו כלוי גמור וכדעת האבני נזר וסייעתו יש לדון בזה הגר 
דאורייתא וגוי דרבנן הבא על הלויה מה דין הולד, אם הוא ישראל דאורייתא (כיון שאביו 
ישראל מדאורייתא) ולוי מדרבנן (דהא מדרבנן דין האב כגוי) או דנימא חידוש שכל מה 
שרבנן פסלו הטבילה הוא במה שנוגע לו, אבל במה שנוגע לענין היוחסין שלו בזה רבנן 
כלל לא נגעו ולענין יחוסין הוה ישראל גמור, וגם אם בא על הלויה הוה ישראל גמור ויש 

לעיין.

לעשות נחת רוח ליוצר בראשית
הרב אבא קליינרמן

”וירח ה‘ את ריח הניחוח ויאמר ה‘ אל לבו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם 
כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. עוד כל ימי 
הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו“. (פרק ח‘ פסוק כ“א - כ“ב).
יש בפסוקים הללו לימוד נפלא, מה זוכים כאשר גורמים שמחה ונחת רוח להבורא יתברך 

שמו.
הניחוח“,  ריח  את  ה‘  ”וירח  זה  על  וכתוב  מהתיבה,  כשיצא  הקרבנות  את  הקריב  נח 
שהקרבת הקרבנות גרמה להקב“ה נחת רוח, ובזכות זה הקב“ה הבטיח הבטחות נשגבות 
לכל העולם ולכל הדורות כולם, ונמצא שנח בכח הנחת רוח שעשה בקרבנותיו הוא הציל 
את כל העולם עד סוף כל הדורות ממבול והשחתת העולם, שכך הבטיח כאן הקב“ה ”לא 

אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי“.

רואים מזה דבר נשגב מאוד שכאשר אדם זוכה לעשות נחת רוח ליוצרו, הוא יכול במעשה 
לאחר  הקרבנות  הקרבת  של  במעשה  נח  זכה  ולזה  כולה.  הבריאה  כל  את  להציל  אחד 
יציאתו מהתיבה, שהקרבנות הללו גרמו לנחת רוח ליוצרו, ובזכות כל העולם כולו עד סוף 

כל הדורות ניצול ממבול.
בצלמו  האדם  את  אלוקים  כתוב, ”ויברא  כ“ז)  פסוק  א‘  בראשית (פרק  בפרשת  ובפסוק 
בצלם אלוקים ברא אותו וגו‘“. מבואר בזה שכל יהודי ויהודי נברא בצלם אלוקים, וממילא 
כשאדם זוכה להטיב את מעשיו, יש לו כח לפעול פעולות רבות ונשגבות, ולכן יתכן אדם 

אחד שיגרום במעשיו הצלה והטבה לכל העולם כולו.

והנה כלל ישראל כולו הוא ”אחד“, כמו שאומרים במנחה בשבת ”אתה אחד ושמך אחד, 
ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ“, וממילא כל מעשה ומעשה של כל אחד ואחד מהכלל 
הוא משפיע על כל עם ישראל. ולכן אדם יכול במעשה אחד לגרום טובות רבות ועצומות 

לכל כלל ישראל, ולכל העולם כולו.

זכות לימוד התורה
וב“נפש החיים“ (שער ד‘ פרק כ“ה) כותב לגבי לימוד התורה, שהוא מה שמקיים את כל 
העולם, ולפעמים יוצא שאדם אחד שלומד בתורה הוא מי שמקיים את כל העולם כולו, 
וכתב ”אבל אם היה ח“ו העולם פנוי לגמרי אפילו רגע אחת ממש מעסק והתבוננות עם 
סגולה בתורה הקדושה, תיכף כרגע היו כל העולמות נחרבים ונבטלים ממציאות לגמרי 
העולמות  כל  את  ולקיים  להעמיד  שבידו  כחו,  רב  לבד  מישראל  אחד  איש  גם  ואף  ח“ו. 
והבריאה בכללה ע“י עסקו והתבוננותו בתורה הקדושה לשמה וכו‘. ואיך לא יתלהב לב 
האדם בהעלותו על לבו ומתבונן בזה הענין הנורא, ותיפול עליו אימתה ופחד לבל יתרפה 

כזאת  לעת  ח“ו  אולי  בלבבו  יחשוב  כאשר  תמיד,  הקדושה  התורה  מעסק  ח“ו 
העולם כולו מקצה ועד קצהו פנוי לגמרי מעסק התוה“ק, ובלתי עסקו 

והגיון לבו עתה בזה העת בתורה, היו נחרבים כל העולמות 

”ישראל דאורייתא וגוי דרבנן“ –
בדינו בחיובי דרבנן, גוי ששבת ולענין יוחסין

הרב מנחם צבי גרונר
מעשה שהיה בלונדון הבירה, בגר שטבל לגירותו, באופן שהיה עליו חציצה דרבנן (כגון 
במיעוט המקפיד), ובא לשאול אם הטבילה עלתה לו ועכשיו הוא גר גמור, או דכיון שהיה 
חציצה, אם כן מדרבנן אינה טבילה, ושמא פוסל כל הגירות. ודנו בזה גדולי הדיינים שם, 
מובא בתשובת מנחת יצחק חלק ה‘ סימן כ“א, ועיי“ש שפסק דמדאורייתא הוה גר גמור 
כיון דמדאורייתא עלתה לו טבילה, אבל מדרבנן לא הוה גר והוה כגוי מדרבנן. ואם יקדש 
גט משני,  וקדשה מדרבנן צריכה  אחר  בא  אם  אבל  לו,  היא מקודשת  אשה, מדאורייתא 
כיון דמדרבנן, קידושי הראשון לא תפסו, עיי“ש. (ודימה זה לנדה שטבלה באופן דחציצה 
דרבנן, ועיי“ש מהשואל ומשיב דלא עלתה לו טבילה כלל עיי“ש מה שהביא ראיה נפלאה 

בזה מהגמ‘ ביבמות מ“ו).
(”ישראל  גוי  הוא  מדרבנן  אבל  גמור  ישראל  הוא  שמדאורייתא  יהודי  לפנינו  זה  ולפי 
דאורייתא וגוי דרבנן“) ויש לדון בדיניו בכמה דינים; א. אם חייב בחיובים ומצוות דרבנן. ב. 

אם יש בו דין גוי ששבת. ג. בבא על על בת ישראל או על לויה מה דין הולד.
דרבנן  אפשר  גוי,  הוא  דמדרבנן  כיון  לכאורה  דהא  לדון,  יש  דרבנן,  חיובים  לענין  והנה, 
לא חייבוהו בחיובים דרבנן דהא לדבריהם הוא גוי, אכן, אאמו“ר שליט“א אמר דהסברא 
היא להיפוך, דכיון שחייב בחיובים דאורייתא, ממילא מתחייב בחיובים דרבנן ואין נושא 
גם  חייב  ממילא  דאורייתא  בחיובים  שחייב  כיון  יהודי,  כל  אלא  יהודי  הוא  מדרבנן  אם 
בחיובים דרבנן, ואם כן אותו הגר שהוא ישראל דאורייתא וגוי דרבנן מכל מקום חייב גם 
בחיובים דרבנן, דכיון שחייב מדאורייתא ממילא מתחייב גם מדרבנן. ויש שרצו לתלות זה 

במחלוקת הרמב“ם והרמב“ן בגדר חיובים דרבנן אם הוא מלא תסור, או לאו ויש לעיין.
ולענין גוי ששבת, לכאורה הסברא היא דאין לומר דמדרבנן אסור לו לשמור שבת, דכיון 
דינו  ואולי  שבת  בשמירת  אסור  שמדרבנן  לומר  קשה  שבת  בשמירת  מדאורייתא  שחייב 
דומה לנידון האחרונים (עיין פנים יפות ועוד) באברהם אבינו ששמר כל התורה, מה דינו 
לענין גוי ששבת, ואולי יהיה כההפלאה שבמוצאי שבת יעשה מלאכה שבזה לא הוה 

כגוי ששבת ויש לעיין.
ולענין יוחסין, הנה, אם בא על בת ישראל, בדין הולד; לדידן אינו 

"מנין אברכים" בבנין ישיבת מיר
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ובוהו,  לתוהו  כולו  העולם  כל  את  ח“ו  להפוך  קט  ברגע  יכול  היה  הרי  הוא  במעשיהם 
ולהחריב את הכל. והקב“ה לא די שאינו עושה כן, אלא הוא מראה דמות קשת שהיא באה 
לעצור את הפיכת העולם כדי להמשיך לתת קיום לעולם. ראה והתבונן בזה כמה חסד ה‘ 

וטוב ה‘ שאין לשער ולתאר יש בזה.
כמראה הקשת - הוא מראה דמות כבוד ה‘

בחג  המרכבה  מעשה  בהפטרת  הנאמר  א‘)  ביחזקאל (פרק  הפסוק  מאוד  מובן  זה  ולפי 
השבועות, אשר יחזקאל הנביא מתאר שם את החזיונות הנוראות שראה במעשי המרכבה, 
ולבסוף כשמגיע לכבוד ה‘ ית“ש כתוב בפסוק, ”כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם 
כן מראה הנוגה סביב הוא מראה דמות כבוד ה‘, ואראה ואפול על פני ואשמע קול מדבר“.

ביום  בענן  יהיה  אשר  הקשת  למראה  ה‘  כבוד  דמות  מראה  את  ממשיל  הנביא  יחזקאל 
הגשם. ולכאורה יש להתבונן מה העניין שכבוד ה‘ בדיוק נרמז ונדמה בדמות הקשת, וכי 
חסרים דברים נאים אחרים שאפשר לדמות את מראה ה‘ להם. ומשמעות הדברים הוא 
שיש איזה קשר בין מראה הקשת למראה כבוד ה‘, ובזה יש להתפלא איזה ענין מיוחד יש 

בקשת שבעבור זה כבוד ה‘ נדמה ונרמז לקשת.
ונראה דלפי המבואר שמראה הקשת מראה את שיא ההטבה של הקב“ה, ואת טובו ורוב 
חסדו הגדול והעצום, שאינו מחריב את העולם גם בזמן שראוי לבוא מבול לפי מעשי בני 
האדם. א“כ לפי זה מובן מאוד שכאשר אנו ממשילים את מראה כבוד ה‘, הרי הדוגמה 
רחמים  שכולו  ה‘  כבוד  את  רואים  אנו  שבזה  הקשת“,  ”מראה  הוא  לזה  מתאימה  הכי 
אסור  לכן  והנהגתו,  ה‘  כבוד  את  מראה  הקשת  שמראה  וכיון  בריותיו.  כל  על  וחסדים 
להסתכל על מראה הקשת, משום לא יראני האדם וחי, שבזה רואים במוחשי את הנהגת 

ה‘ בעולם.
ובזה עלינו להתחזק בכל מצב שהוא להודות ולהלל לשמו הגדול על טובו וחסדו שבכל 
עת ובכל שעה, וגם בזמן שנראה לנו כאילו הקב“ה מתנהג במידת הדין, הרי האמת היא 

שכולו רחמים וחסדים וכל ההנהגה היא הנהגה של טוב וחסד.

טוב להודות לה‘
ובכן, בואו והתבוננו בזה להתעורר מאוד להודות להשי“ת על כל רגע ורגע ועל כל נשימה 

ונשימה שהוא מחיה ומקיים אותנו, וכמו שכתוב בפסוק ”ואתה מחיה את כולם“.
את  לנו  ונתן  מרעיתו,  וצאן  עמו  להיות  שזכינו  ישראל  עם  אנחנו  וכמה  וכמה  אחת  ועל 

תורתו הקדושה, כמה אנו צריכים להודות לו יתברך על כך.
ולהודות לו הודאה גמורה ושלמה כמו שאומרים בתפילת נשמת ”כל עצמותי תאמרנה 

ה‘ מי כמוך“.
לפני  לומר  שחיבר  תפילה  זיע“א  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הרה“ק  בשם  מובא  והנה 
הבדלה, ושם נאמר, ”רבונו של עולם, אתה הנותן ליעף כח, תן לבני ישראל אהובך כח 
להודות לך“. רואים מלשונו הטהור, שכדי להודות לה‘ צריך הבנה מיוחדת, וכח חזק כדי 
שנזכה  מבקש  הוא  זה  ועל  ושעה,  עת  שבכל  הגדול  וטובו  חסדיו  על  לו  להודות  שנוכל 

לראות בטובו הגדול ונוכל להודות לו יתברך על חסדיו הגדולים.

אבל כאשר זוכים להודות לה‘, זוכים בזה לדברים גדולים ועצומים.
של  שבחו  אדם  יסדר  לעולם  שמלאי,  רבי  ”דרש  איתא,  א‘)  ל“ב  (דף  בברכות  ובגמרא 
הקב“ה ואחר כך יתפלל, מנלן ממשה דכתיב ואתחנן אל ה‘ בעת ההיא, וכתיב ה‘ אלוקים 
אתה החלת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי א-ל בשמים ובארץ 
אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך, וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וגו‘“.
לה‘,  מודה  כשבתחילה  דווקא  להיות  חייב  בקשות  מה‘  לבקש  כדי  שהדרך  מזה  רואים 
שכאשר מסדר שבחו של הקב“ה ומודה לו עליהם, זה הסגולה הטובה ביותר שתפילותיו 

יתקבלו.
ובתנא דבי אליהו (רבה, פרק י“ח) מאריך וכותב כמה אדם חייב להודות  לה‘ אפילו על 
וירומם  ויפאר  וישבח  שיברך  אדם  חייב  אומר  הייתי  ”לפיכך  וכתב  ביותר,  קלים  דברים 
הא  רעות,  ובין  טובות  בין  לאדם  לו  שבאות  מה  כל  על  הקב“ה  של  לשמו  ויקדש  ויגדל 
היה מזומן וחס  הקב“ה שמא לארי  של  ולא אכלו יברך וישבח לשמו  בו ארי  פגע  כיצד 
עליו הקב“ה ולא אכלו וכו‘, הכהו קוץ במקום בשר ולא הכהו במקום גידים ועצמות יברך 
על  הודאה  ונותן  המתפלל  וכל  ועצם.  גיד  במקום  הכהו  שלא  הקב“ה  של  לשמו  וישבח 
הקלות כאילו התפלל ונותן הודאה על החמורות, שנאמר על זאת יתפלל כל חסיד אליך 

לעת מצוא וגו‘“. וע“ש בכל אריכות דבריו.
על  הודאה  נותן  התפלל  כאילו  קלות  על ה  הודאה  ונותן  המתפלל  שכל  שכתב  ומה 
שכאשר  מחמורות“.  עי“ז  אותו  מציל  ”שהקב“ה  יעקב  בישועות  שם  מפרש  החמורות, 
אדם מודה להקב“ה אפילו על דברים קלים, ואפילו כשיש צרה ויסורים הוא מודה שזה 

לא יותר גרוע הוא זוכה שעי“ז ניצול מדברים חמורים.
חסדיו  לראות  ונזכה  שלם,  בלב  ולעובדו  להודות  כח  לנו  יתן  שהקב“ה  שנזכה  ויה“ר 

הגלויים, כמו שכתוב ”הראנו ה‘ חסדיך וישעך תתן לנו“, אכי“ר.

הערות לפרשת השבוע
"עשה לך תיבת עצי גופר"

דור  אנשי  שיראוהו  כדי  זה,  בבנין  הטריחו  ולמה  לפניו,  והצלה  ריוח  הרבה  רש"י  כתב 
הקב"ה  עתיד  להם  אומר  והוא  לך,  זאת  מה  אותו  ושואלין  שנה  ק"כ  בה  עוסק  המבול 
להביא מבול לעולם, אולי ישובו, ושמא י"ל דאין המכוון הוא דבנין התיבה רק היכי תימצי 

אות  מענין  יסודו  התיבה  דבנין  ביותר  הוא  המכוון  אלא  לך,  זאת  מה  דישאלוהו 
דעושה הנביא על גזירה העתידה לבוא [עי' ברמב"ן להלן (י"ב ו') דביאר ענין 

זה], ופעמים מענין האות גם דישאלוהו מהו האות, כמו ביחזקאל 

וכרגע ספו תמו ח“ו“.
את  ומקיים  מחזיק  שהוא  הזו,  המציאות  את  להרגיש  ואחד  אחד  לכל  ראוי  ובאמת 
העולם כולו בתורתו, ומכח זה יתחזק בכל כוחו בתורה, ובזכותו יושפע טובה רבה לכל 

העולמות כולם.
אבל כאן בנח רואים עוד מעלה נוספת, שיש מעלה מיוחדת כאשר זוכים לעשות רוח 
בזה  לפעול  יכול  הוא  ליוצרו  רוח  נחת  לעשות  זוכה  שאדם  הזו  המעלה  הקב“ה,  לפני 
טובה רבה ועצומה לכל העולמות כולם. וזה התכלית האמיתית של לימוד התורה וקיום 
הטובות  לכל  זוכים  כן  לעשות  זוכים  וכאשר  ליוצרו,  רוח  נחת  לעשות  כולם  המצוות 

כולם, לו ולכל העולם.

חדי קב“ה בפלפולא דאורייתא
מספרים על הגה“ק רבי חיים מצאנז בעל הדברי חיים זיע“א, שפעם בראש השנה לפני 
שעה),  חצי  (אולי  רב  לזמן  הדלת  את  וסגר  ביחידות  לחדרו  נכנס  הוא  שופר  תקיעת 
וכולם היו בטוחים שבוודאי הוא נכנס של בשביל לייחד יחודים נשגבים ונוראים לפני 
התקיעות. ואחד מהחסידים רצה מאוד לראות את המחזה הגדול הזה איך רבו מתייחד 
עם קונו ומתכונן לתקיעות, והלך והציץ לתוך חדרו של הרבי, וראה שהוא יושב ולומד 
החושן  קצות  לימוד  שייך  מה  מאוד  החסיד  התפלא  החושן“.  ”קצות  בספר  רב  בעיון 
לתקיעות,  שייך  החושן  הקצות  לימוד  ודאי  שודאי  הרבי  לו  והסביר  התקיעות,  לפני 
ובכעס  בזעם  המלך  ח“ו  אם  אז  מהמלך  בקשות  ולבקש  לפעול  רוצים  שכאשר  משום 
כמובן שלא שייך לבקש כלום מהמלך, אלא בשביל שהמלך ישמע את הבקשות צריך 
בתחבולות לשמח את לבו של המלך, ואז כשהמלך שמח הזמן הוא זמן של שעת רצון 

שאפשר לפעול ולבקש את כל מה שרוצים.
וא“כ כשבאים בתקיעת שופר וזועקים ומתחננים אל מלך מלכי המלכים שיחוס ויחמול 
עלינו, אם המלך ח“ו בזעם מה יועיל כל הבקשות, לכן אמר הרבי רציתי לבא ולשמח 
את הקב“ה וכתוב בחז“ל שהקב“ה חדי בפלפולא דאורייתא, ורציתי לשמח את המלך 

בפלפולא דאורייתא ואז אפשר לבא ולזעוק את כל הבקשות לטובת כלל ישראל.
גדולות  פעולות  כאלו  לפעול  זכה  נח  שאם  מנח,  לומדים  שאנו  הגדול  הלימוד  וזהו 
שמתאמץ  אדם  כל  א“כ  ליוצרו,  רוח  נחת  שגרם  זה  בזכות  כולו  העולם  לכל  ונצורות 
ודרגות  למעלות  בזה  שזוכה  ובוודאי  בוודאי  ליוצרו  רוח  נחת  לגרום  ובמצוות  בתורה 

גבוהות עד אין סוף.

שהשמחה במעונו
ופעם בזמן שמחה אמרתי, שכאשר אדם נמצא בזמן שמחה שמברכים אז ”שהשמחה 
במעונו“, הרי זה זמן שהקב“ה שמח ויש לו נחת רוח, הרי זה זמן מאוד מסוגל שאפשר 
לפעול בו הרבה ישועות. ובפרט בשעת החופה יודע שהוא זמן מסוגל מאוד, שאפילו 
זמן  הוא  אם  וממילא  צאצאיהם,  בשמחת  לשמוח  לחופה  באים  האבות  של  הנשמות 

שמחה כזו גדולה אצל הקב“ה, בוודאי שהוא זמן מסוגל שהתפילה מתקבלת בו.

לכוון בתפילה לעשות נחת רוח להקב“ה
המלות  פירוש  בלבו  שיכוין  צריך  ”המתפלל  כותב,  א‘)  סעיף  צ“ח  (סימן  השו“ע  הנה 
שמוציא בשפתיו“. וכתב במשנה ברורה (סק“א), ”ואל יכוין האדם בשמות וייחודים רק 
יתפלל כפשוטו להבין הדברים בכוונת הלב, אם לא מי שהוא בא בסוד ה‘ ויודע לכוין 
ביה בלבא ורעותא ודחילו דאי לאו הכי ח“ו מקלקל בזה הרבה, עיין מגן אברהם בשם 
הזוהר ובתשובת רש“ל סימן צ“ח כתב באורך והעיד על הר“ש שאמר אחרי שלמד סתרי 

הקבלה שהוא מתפלל כתינוק בן יומו וכו‘“.
ונראה לומר שהכוונה הגדולה בתפילה ובמצוות היא ”לעשות נחת רוח לבורא יתברך 
רוח  נחת  לעשות  ואמיתית  טהורה  במחשבה  יהיה  והתפילה  המצוות  שקיום  שמו“, 
לבורא יתברך שמו. ונראה שבכוונה הזו אפשר לפעול פעולות רבות ונשגבות, וזו היא 
הכוונה הראויה והרצויה לכל אחד ואחד, וכשם שבכוונות הגדולות שבשער הכוונת של 
האריז“ל פועלים פעולות רבות ונשגבות, כך בכוונה הפשוטה הזו יכול כל אחד ואחד 

לפעול ולהשיג הרבה מאוד.
מקיים  ”הנני  מלא  בפה  המצוות  עשיית  לפני  ולומר  הכוונה,  את  לעורר  מאוד  וראוי 
מצווה זו לעשות נחת רוח ליוצרי ובוראי“. וכאשר חושבים ורוצים בכל הלב לקיים את 

רצונו של מקום, זוכים באמת לגרום נחת רוח גדול ליוצרנו יתברך שמו.
* * *

ונראה הקשת בענן וזכרתי את בריתי - חסדי ה‘ בהנהגת העולם - דבר מבהיל
”והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן. וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם 
ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר. והיתה הקשת 
פסוק  ט‘  (פרק  וגו‘“.  חיה  נפש  כל  ובין  אלוקים  בין  עולם  ברית  לזכור  וראיתיה  בענן 

י“ד-ט“ז).
ופרש“י, ”בענני ענן, כשתעלה במחשבה לפני להביא חושך ואבדון לעולם. בין אלוקים 
לקטרג  הדין  מדת  כשתבא  וכו‘,  וביניכם  מעלה  של  הדין  מדת  בין  חיה,  נפש  כל  ובין 

עליכם לחייב אתכם אני רואה את האות ונזכר“.

הנה הקשת היא האות שהקב“ה מראה בה את מידת רחמנותו וטובו הגדול, שאפילו 
שמגיע מצב שצריך לבוא מבול, ואין לעולם יותר זכות קיום. אעפ“כ הקב“ה בתכלית 

חסדו מראה את הקשת, עוצר את המבול ומונע את חורבן העולם.
ומעתה מראה הקשת הוא מראה שמראה את תכלית ההטבה של הקב“ה, וכשרואים 

קשת רואים בזה את הנהגת הקב“ה שמתנהג לפני ולפנים משורת הדין.
ובאמת כשמתבוננים בזה אפשר להזדעזע מנוראות טובו של הקב“ה, שהרי 

כל מה שברא הקב“ה את עולמו בטובו וחסדו והגדול הוא רק כדי 
אותו  מכעיסים  הברואים  כאשר  וא“כ  לברואיו,  להטיב 

 



(כ"ד י"ט) הלא תגיד לנו מה אלה לנו כי אתה עושה, ופרש"י מה הרמזים הללו עלינו 
ע"ש, ולכך הוא דהטריחו בבנין התיבה משום דהיא עשית אות על המבול העתיד לבוא, 
וכן נמשך זה האות ק"כ שנה כדי דישאלוהו אותו מה זאת לך והוא אומר להם עתיד 

הקב"ה להביא מבול לעולם אולי ישובו.
ולמתבאר דבנין התיבה מלבד הריוח והצלה דהיה בה, עוד היה בעיקר עשיתה ענין אות 
על המבול העתיד לבוא, א"כ יתכן לפרש לפ"ז כפלות הציווי על העשיה, דאמר תחילה 

עשה לך תיבת עצי גופר וגו', ושוב אמר וזה אשר תעשה אותה וגו'. 
אמנם למש"כ י"ל דציווי הראשון הוא לעשית התיבה משום אות, ולכך אמר לו עשה 
בו,  להמחות  עליהם  שנגזר  גפרית  שם  על  זה  ממין  למה  דפרש"י  גופר,  עצי  תיבת  לך 
דבפשטא יקשה מה טעם הוא לעשותה ממין שנגזר עליהם להמחות בו, אמנם למבואר 
דנאמר בזה עשית אות על המבול העתיד לבוא, לכך שפיר נרמז בעשיתה גם הגפרית 
מדורים  מדורים  ופרש"י  אותה  תעשה  קינים  לו  נאמר  וכן  בו,  להמחות  עליהם  שנגזר 
לכל בהמה וחיה, וי"ל נמי דנרמז בזה החטא ותיקונו, דהא היו בהמה חיה ועוף נזקקין 
לשאינן מינן כדפרש"י לעיל (י"ב), וכן נאמר לו וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר, דנרמז 

בזה חוזק המים וכדפרש"י דלכך זפתה מבית ומחוץ.
על  האות  מענין  זה  ציווי  ואין  וגו',  אותה  תעשה  אשר  וזה  עוד  אותו  וצוה  שב  ואח"כ 
המבול, אלא לצוות לו על הנצרך לריוח והצלה, ופירש לו בזה כל הנצרך בשעור התיבה 
וכל פרטיה, ויעויין בפרקי דר"א (פמ"ז) דאמרו חמשה אצבעות של יד ימינו של הקב"ה 
כולם יסוד גאולות, אצבע קטנה הראה לנח מה לעשות בתיבה שנאמר וזה אשר תעשה 
אותה וכו' ע"ש, הא קמן דציווי שני דוזה אשר תעשה אותה וגו' הוא ציווי על גאולת 
נח, ונמצא דציווי הראשון דלעיל עשה לך תבת וגו' אינו מענין גאולת נח, וזה עולה עם 

מש"כ דציווי עשיה הראשון הוא אך לענין אות על המבול העתיד לבוא עליהם.       
הרב יצחק זאב דיסקין

"ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה'".
ובמדרש "אבכיר" דרשו וז"ל "כל הנולדים קודם נח היו ידיהם אדוקות שלימות מבלי 

פירוד אצבעות" עכ"ל.
א) והכוונה בזה לכאו', על "נולדים" דוקא – היינו דודאי אדם הראשונים נברא בצורה 
בריאת  גבי  אצבעותיך"  מעשה  כתוב "שמיך  ית'  עליו  והרי  א-לוהים,  בצלם  מושלמת, 
העולם. אלא דלפי המדרש הנ"ל, כמו ש(ע"י חטא עץ הדעת) הונמך קומתו, ונשתנה 
עורו ונגזר עליו מיתה וכו', וכן נתקללה חוה וכמפורש בפסוק ובחז"ל כך גם נגזר דיבוק 

האצבעות על אדם מחמת החטא.
ועי' רש"י שכתב דענין השם "נח" היינו שהקללות שבאו ע"י חטא אדה"ר נתמעטו בימי 
נח, וז"ל "קללתו של אדה"ר... בימי נח נחה, וזהו "ינחמנו" – ינוח ממנו (הקללה)" עכ"ל.
"ארורה  בקללתו  ממש"כ  האצבעות  דיבוק  ענין  את  הנ"ל  במדרש  דדרש  נרא'  וא"כ, 
האדמה בעבורך, בעצבון תאכלנה", שהיא היא "עצבון ידינו" שממנו נחמם נח – והיינו 
כוונתו ית' כשאמר "בעצבון תאכלנה", וזהו שסיימו "...ומעצבון ידינו מן האדמה אשר 

אררה ה'" היינו קללתו "ארורה האדמה בעבורך, בעצבון תאכלנו" – ופשוט.

ב) ונראה ברור, דהרמז כאן לדיבוק האצבעות אינו רק מכך שאמרו "זה ינחמנו ממעשנו 
לדרוש  המדרש  דכוונת  אלא  ובעצבון,  בקושי  באים  בשדה  שמעשיהם  ידינו"  ומעצבון 
מרוחקות  אצבעות  עם  דהיינו  גדול,  דטפח  ה"טפח",  מידת  גבי  בכ"מ  חז"ל  לשון  ע"פ 
אחת מחברתה, נקרא "טפח שוחק", וכבבת פני איש שמח, שפניו ופיו פתוחות, ואילו 
טפח מצומצם נקרא "טפח עצב" על שם האצבעות הצמודות וקמוצות יחד כבבת פני 

אדם עצוב. 
וא"כ זהו כוונת המדרש, לדרוש "עצבון ידינו" על עצם צורת היד, וכלשון חז"ל "טפח 

עצב", ולא רק על העצבות והקושי של האדם בעבודת האדמה.

ישנם  ינחמנו"  "זה  המלה  דעל  כאן,  המקרא  בטעמי  מצאנו  לכאורה,  משונה,  דבר  ג) 
"תלישא,  הוא  בפסוק  הטעמים  דסדר  דאף  החומשים  בכל  דמצויין  ועוד,  טעמים,  ב' 

גרשיים", מ"מ בשעת הקריאה "יטעים הגרש קודם התלישא".
ונראה לבאר בחידודי אורייתא. דפרש"י כאן דקללת "וקוץ ודרדר תצמיח לך" שנתקלל 
בה אדה"ר, נחה בימי נח, עי"ש. ופי' הרד"ק, דענין אותה קללה היא שביחד עם החיטים 

היו צומחים לצדם קוצים, ומכים בחיטים.
היו  הקצירה  בשעת  נח,  ימי  דעד  הטעמים.  הפיכת  בטעם  לשבח  טעם  נטעים  ובזה 
צריכים לקצץ ולסקל את הקוצים והדרדרים מבין החיטים, ורק אח"כ הי' אפשר לקצור 

החטים ולעשות את שאר המלאכות הנדרשות.
וא"כ, יל"פ דב"כתיב" על הטעמים, מרומז מצב הקללה שהי' לפני לידת נח, דהיינו שהי' 
להם "עצבון ידינו" כי היו צריכים קודם "תלישא" – היינו לתלוש את הקוצים ודרדרים, 
ורק אח"כ "גרשיים" – פי', על דרך פרש"י בפ' וזאת הברכה (דברים ל"ג, י"ד) וממגד 
גרש ירחים", ופרש"י "יש פירות... שהארץ מגרשת ומוציאה" וכו', היינו שיכול לקצור 

ולאסוף את תבואתו הנקרא "גרש".
יכלו  קצירה,  שבשעת  נח,  כשנולד  הארץ  מנוחת  את  מתאר  שבטעמים  ה"קרי"  ואילו 
והלום  "תלישא".  והיינו  ולתלוש,  לקצור  ותיכף  "גרשיים",  היינו  לתבואה  מיד  לגשת 

הרציתי ד"ז קמיה דמרן ש"ה שליט"א, וערבה שיחי בפי איש שיח"י, וקילסיה.
הרב משה וויליג

 

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

ו' ע"א אמירתו לגבוה, בברכ"ש ב"ק כתב דאין דין אמירתו לגבוה בקדוה"ג דיעוין ב"ק 
עו' מעיקרא תורא דראובן ולבסוף תורא דראובן מבואר דאין דין אמירתו לגבוה כמסירתו 
כיצד  כח'  קידושין  דיעוין  ועוד  זה  דבר  ידוע  דלא  בריסק  בבית  ומטו  בקדוה"ג.  להדיוט 

אמירתו לגבוה שור זה עולה הרי להדיא דיש דין אמירתו לגבוה בקדוה"ג וצע"ג.
ו' ע"ב המזיק מתנו"כ פטור, הראשונים בחולין קלא' הקשו למה מי שאנס המלך את גרנו 
אם בחובו חייב לעשר ומזיק מתנו"כ פטור. ויעוין בר"ן וביאור דבריו מטו בה דהא דמזיק 
מתנו"כ פטור דהוה ממון שאין לו תובעין אי"ז מיעוט מתשלומין אלא דהוה רשות שאינו 
ניזק דאין לו בעלים והא דאנס המלך גרנו חייב לעשר אי"ז דין תשלומין אלא דההנאה 

ג"כ מחייבת הפרשה וכיון דהוה בחובו חייב לעשר דחשיב נהנה מן הטבל ודו"ק.
דבכל  האריך  הגרי"ז  מרן  חידושי  יעוין  ועבודה,  בגיזה  אסורין  כהן  תקפו  לא  וכי  ע"ב  ו' 
בכור יש בו שני דינים האחד דין מתנו"כ והב' דין קרבן וחלוקים המה דבכור בע"מ יש לו 
דין מתנו"כ אף דאינו קדוש בקדושת קרבן וכהן שנולד לו בכור בעדרו יש בו דין הקרבה 
אף דאינו מתנו"כ. ולפ"ז יש לתמוה טובא במה דמייתי ראיה בהו"א דמהא דאסור בגיזה 
כהן  בבכור  הוה  ועבודה  גיזה  איסור  דהדין  מידו  מוציאין  אין  כהן  דתקפו  מוכח  ועבודה 
וא"כ מוכח דאינו תלוי בהדין מתנו"כ אלא בהדין קרבן וא"כ מהו דמייתי ראיה דתקפו 

כהן אין מוציאין מידו מהא דאסור בגיזה ועבודה וצע"ג וכבר עמדו בזה.
דמבואר  הסוגיא  נגד  דזהו  תמוה  והוא  מידו  מוצאין  אין  כהן  דתקפו  פסק  הר"מ  ע"ב  ו' 
בפטר  דוקא  היינו  מידו  אותו  דמוצאין  דהא  תירץ  והרשב"א  מידו.  מוצאין  כהן  דתקפו 
חמור שפדאו על שה דיש לו מר"ק אבל בשה עצמו דאין לו מר"ק אין מוצאין מידו. ואף 
דוקא  לה  דמוקי  דר"נ  להר"מ  ס"ל  מידו  דמוצאין  הוא  הדין  בשה  דאף  מבואר  דבסוגיא 
בפטר חמור שפדאו על שה ס"ל דבשה עצמו אין מוצאין מידו דמהני תפיסה אחר שנולד 

הספק.

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

רש"י,  וכתב  יח)  (ז,  המים"  פני  על  התבה  ותלך  הארץ  על  מאד  וירבו  המים  ”ויגברו  א. 
ויגברו – מאליהן. צ"ב היאך גוברים מים מאליהם, והאם זהו נס מיוחד שלא נזכר במפורש 

בכתוב, וגם לא נתברר מהו מקורו של רש"י בזה.
ב. בעצם הפסוק צ“ב דהרי כתוב כבר בפסוק הקודם ”וירבו המים וישאו את התבה ותרם 

מעל הארץ" ומה הוסיף פסוק זה במאי דכתב ”ותלך התבה על פני המים".
הארץ  על  השרץ  השרץ  ובכל  ובחיה  ובבהמה  בעוף  הארץ  על  הרמש  בשר  כל  ”ויגוע  ג. 
וכל האדם" (שם כא) יש לעיין מדוע הקדים העוף לבהמה, דלכאורה הבהמות והחיות 
המים  מחום  דהמיתה  נאמר  אם  אלא  המעופף,  לעוף  קודם  מתו  הארץ  על  המתהלכות 
קדמה, והיתה כשהיו באויר עדיין. אך יותר קשה מדוע בהמשך (פסוק כג) כתוב "וימח 
את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן 

הארץ" שזהו סדר הפוך מהאמור בפסוק הנ"ל.
ד. איתא בגמ‘ זבחים קטז. גבי הא דהקריב נח מהבהמה הטהורה, ומי הוו טמאין וטהורין 
מנא  עבירה  בהן  נעבדה  שלא  מאותן  יונתן  א"ר  נחמני  בר  שמואל  א"ר  שעתא  בההיא 
הוו ידעי כדרב חסדא דאמר רב חסדא העבירן לפני התיבה כל שהתיבה קולטת בידוע 
והבאים  קרא  אמר  אמר  אבהו  רבי  טמאין  שהן  בידוע  קולטתן  התיבה  אין  טהור  שהוא 
זכר ונקבה הבאין מאליהן. והמהרש"א כתב דהך גירסא דמאותן שלא נעבדה בהן עבירה 
טעות ושיבוש היא, ומקור הטעות מהא דאיתא בסנהדרין קח: הך מימרא גבי הא דלקח 
נח איש ואשתו. והגירסא הנכונה היא דטהור היינו שעתידין להיות טהורים, והביא דברי 
רש"י אהא דציוה ה' את נח לקחת מהטהורה שבעה, דמכאן שלמד נח תורה. וצריך ביאור 
אבהו  ודרבי  חסדא  דרב  לשינויא  הוצרכה  ואמאי  ידע,  דמנא  הגמ'  הקשתה  מה  זה,  לפי 
[שנאמרו בגמ' סנהדרין הנ"ל, כלפי בהמה שלא נעברה בה עבירה], והא כיון דלמד תורה 

יש לומר דידע מי טהורה ומי טמאה. 

קושיא
הרב יהודה שניידר

הדעת זקנים מבעלי התוספות בסוף פרשת חקת כתב וזה לשונו, ומיהו תימה למ"ד דעוג 
סיחון  וא"כ  הוו  אחי  וסיחון  דעוג  מסיק  נדה  דבמס'  המבול,  מן  שנפלט  על  פליט  נקרא 
פלט מן המבול, דבשלמא עוג מצינו סמך ורמז כדפי' בפ' נח בשם ר' יהודה החסיד וישאר 
"אך נח" שעולה בגימטריא עוג, אבל לסיחון לא מצינו רמז, ואומר הר"ר יחיאל בר יוסף 
דעוג נולד קודם המבול ואמו היתה מעוברת מסיחון בשנת המבול והלכה ונישאת לאחד 
מבני נח וכבר היתה מעוברת מאותן בני האלוקים אשר לקחו מבנות האדם ונולד סיחון 

בתיבה, עכ"ל.
ויל"ע מדכתי' ח'-י"ח ויצא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו, דמשמע שלא יצאו אלא רק 

אלו, ואילו לדברי הדעת זקנים יצא גם סיחון שאינו מבני נח, וצע"ג.

תגובות
ואתה  תשוקתו  ואליך  תיבות  אונקלוס  תרגם  היכן  כהן  מנחם  שמואל  הרב  ששאל  מה 
תמשל בו, יש לומר שלמד "ואליך תשוקתו" היינו שכל זה הוא אם עדיין תהיה מחובר אל 

העבירה, אולם "ואתה תמשל בו" ויש ביכלתך לשוב כל הימים.
עוד שאל למה "ואל אשך תשוקתך" הוא לבסוף, ויש לומר דקאי על זמן 

היניקה. 



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  [עד 700 מילים]
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
לך לך - עשרה נסיונות

וירא - מצוה בו יותר מבשלוחו
חיי שרה - השתחואה בתפילה

תולדות - תאומים בהלכה

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

א. לברך ברכת אשר יצר מיד ולא לדחותה- המ“ב [סי‘ קס“ד ס“ק ב‘] 
דן במי שעשה צרכיו ורוצה לאכול מתי יברך אשר יצר, וז“ל: ”ולהניח 
מלברך ברכת אשר יצר עד אחר ברכת המוציא ג“כ אין נכון, שחיובה 
גם  [והמציאות  כך“.  כל  לאחרה  ואין  צרכיו  כשעשה  מיד  עליו  חל 

מוכיחה שהשכחה מצויה בברכה זו אם לא מברכים אותה מיד].

ב.  לכתחילה ליטול על כל יד שתי פעמים ולשפשפם אף שנוטלים 
שניים  מים  לעולם  צריך  הדין  דמן  די“א  ”ודע  יד-  כל  על  רביעית 
ואפילו אם נוטל על כל יד ויד רביעית בפני עצמו צריך אח“כ ג“כ מים 
שניים, וכ“ז הוא רק לכתחילה אם יש לו מים מזומנים אבל לטרוח 
אחר זה נראה דא“צ דרוב הפוסקים הקילו בזה. [סי‘ קס“ב ס“ק כ“א]. 
הנוטל ידיו צריך לשפשפם זו בזו היינו אפילו נטל רביעית על כל יד 

ויד. והוא רק לכתחילה ולא לעכובא [ס“ק כ“ג, כ“ד].

ג. בירך המוציא, מתי מותר להשיח- יאכל מיד, ולא ישיח בין ברכה 
לאכילה [שו“ע סי‘ קכ“ז סעיף ו‘] עד שיכלה ללעוס קצת מהפרוסה 
ויבלענו [מ“ב ס“ק ל“ה] וכן ג“כ צריך ליזהר שלא לילך ממקום למקום 
עד שיבלע הפרוסה, כי ההליכה חשיבא הפסק (שעה“צ ס“ק כ“ח). 
ומ“מ אם עבר ושח בעודו לועס, קודם שבלע הפרוסה, בדברים שאינו 
מצרכי הסעודה צ“ע אם צריך לחזור ולברך (מ“ב שם) כיון דמתכוון 
ועכ“פ  היא,  דאכילה  אתחלתא  הלעיסה  אכילה,  לשם  בלעיסה 
[ובח“א  ל‘).  ס“ק  (שעה“צ  מאוד  בזה  להזהר  יש  בוודאי  לכתחילה 
מצדד דאפילו לא בלע רק בטעם שמצץ בפיו מן הלעיסה, א“צ לחזור 
ולברך]. אמנם א“צ שיאכל דווקא שעור כזית קודם שידבר, דפחות 
צריך  הוא  אם  אח“כ  לדבר  דמותר  זה  לעניין  אכילה  חשיבא  מכזית 
לכך, ושלא בשעת הדחק טוב שיאכל מתחילה שיעור כזית (מ“ב שם).

ד. שולחן האדם דומה למזבח והאכילה כקרבן- [רמ“א סי‘ קס“ז סעיף 
וחזק  בריא  יהיה  זה  וע“י  כוחותיו  לחזק  אוכל  שאדם  והאכילה  ה‘] 
לעבודת ה‘ [מ“ב ס“ק ל“א] [הרי דע“י כונה כזו קטנה, יכול להחשיב 

אכילתו כקרבן.].

ה. הלימוד בליל ש“ק שבתות החורף- בשבתות החורף הזמן העיקרי 
ללימוד הוא בליל ש“ק, והחכם עיניו בראשו לזכות ללמוד בזמן זה 
ע“י מנוחה בערש“ק או בתחילת הלילה, [כפי שנה“ג הגרשז“א זצ“ל]. 
בבית  ונמנומים  בעייפות  ש“ק  ליל  כל  את  להעביר  אפשר  דאל“כ 

המדרש וממילא תעבור כל השבת עם זמן מועט של לימוד תורה.

בדברי חיזוק הבאתם לענין ברכו, ויש להוסיף דברי הבה"ל שם דאם עשרה אנשים לא שמעו 
החזן שאמר ברכו אין לענות אחריו.

וכן כתבתם דאם שומע אחרים שגמרו המעריב ערבים יש לענות אחריהם, ויש לציין לדברי 
המ"ב בסימן נ"ה סק"ד דאם הוא תוך כדי דיבור של הש"ץ אינו צריך לענות על כל אחד, ואולי 

יש לחלק בין קדיש שנתקנה לכתחילה רק לאחד שיאמרנה משא"כ בשאר ברכות.
הרב דוד אריה שלזינגר

תגובה לדברי הרב שרייבר 
 אע“פ שאיני כדאי והגון לבוא אחר הארי החי, מורינו הגאון המופלג רח“י שרייבר שליט“א, אך 
לבירור אמיתת הדין מצאתי הכרח לציין כמה נקודות בקשר לדברי הרב שנכתבו אודות טהרת 

הדגים בעומקא דשבת בראשית. 
אחר  הולכים  אין  הטהרה  סימני  שבבדיקת  הריב“ש  דברי  בהסבר  לדון  במאמרו  האריך  הרב 

הרוב, ואם הדברים שייכים גם כשמגיעים דגים ללא צורת בריית הדג. 
שלא  וכפה“נ  הריב“ש,  דברי  סביב  נסוב  אינו  האחרון  בזמן  שנתעורר  שהנידון  לדעת,  יש  א. 
על נידון זה נאמרו דברי הרב, כלומר, גם אם ננקוט מאיזו סיבה, ואולי מהסיבה שכתב הרב 
שבאופנים מסויימים אין שייכים דברי הריב“ש, או שנקבל שלדינא לא קיי“ל כהריב“ש כמו 
שהזכיר הרב, מכל מקום כאן הבעיה קודמת, שכלל אין כאן ’רוב‘, שהרי רוב יכול להיות או 
כשיש רוב לפניך ופירש אחד ואינך יודע מהיכן פירש, אמרינן כל דפריש מרובא פריש, אך כאן 
כלל לא ידוע לנו על זמן מסוים שהיה ’רוב‘ של דגים טהורים במפעל. ורובא דליתא קמן ג“כ 
לא שייך רק כשיש רוב ’טבעי‘, כגון רוב בהמות אינן טריפות, וניתן לתלות שהבהמה שלפנינו 
שייכת לרוב אף שלא פירשה משום מקום. וכאן כמובן אין לנו רוב טבעי שהדגים שבמפעל 

ובבריכות הינן טהורים. 
ב. יש להעיר שלכאו‘ אין הכרח שדברי הריב“ש קשורים לנידון האחר בשיטת הרמב“ם אם יש 
מצוות עשה חיובית לבדוק את סימני הטהרה, וכדרך שנקט החינוך שגם אם אכל דג טהור כל 
שלא בדק בסימניו ביטל עשה זו. שי“ל שדברי הריב“ש אמורים ביחס ללאו עצמו, שהכתוב 
מגלה על הלאו עצמו שדרך הבירור אם הדג טמא או לא הינה ע“י בדיקת סימנים ולא עפ“י 
רוב. ואם אירע שאכל על סמך הרוב דג, והוברר שאכן היה טהור, לפי“ד הריב“ש ביחס ללאו 
הינו בכלל ’נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה‘. אמנם בשו“ת זכר יצחק (לר‘ איצלה 
לא  בדיקה  דין  שיש  דבמקום  הריב“ש  שחידש  מה  בתו“ד: ”והנה  כתב  פ)  סי‘  ח“א  מפוניבז‘, 
אזלינן בתר רוב וכ“ז שלא בדק אסור, נראה פשוט דרק איסור עשה יש כאן שעבר על עשה 
ולא בדק, אבל בלאו דאיסור טמאים לא עבר שלגבי הלאו סמכינן על דין רוב שבמציאות לא 
היה ממין טמא“. אך לו“ד משמעות דברי הריב“ש לכאו‘ אינה כהבנת הזכר יצחק, אלא שדבריו 

נסובים גם על הלאו.
ג. עצם היסוד שחידש הרב שאין דברי הריב“ש אמורים כאשר אין בריית הדג ניכרת, מבואר 
כבר בשו“ת בית יצחק (לר“י שמעלקיש, או“ח סי‘ ז) כפי שציין הרב, ז“ל בתו“ד: ”דע“כ לא 
קאמר ריב“ש רק בסימן א‘ שלם והוא בסימני‘ ויוכל להכיר לא סמכינין ארובא, דהתורה אמרה 
שיכיר בסימנים ולא נסמוך אס“ס ורובא רק שיכיר בסימנים, משא“כ היכא שמצא חתיכת בשר 
ורוב היתר ודאי אזלינין בתר רובא, דאמרינין דהוא מהרוב שיש לו הסימנים, ואולי הוה הבהמה 
לפנינו היינו מכירים בסימנים, ודוקא שהעיקר הספק בסימנים ל“א בתר רובא“. ואמנם גם אם 
ננקוט כדבריו לדינא, עדיין צריך בירור מתי נחשב הדבר כחתיכה שהספק ממה באה, ולא ספק 

בדבר עצמו, ולפו“ר אי“ז נוגע לנ“ד, בפילה שלם של דג, אף שאינו שלם כברייתו. 
אינם  לכאו‘  הריב“ש  דברי  הדברים  בתחילת  כאמור  אחרת,  בדרך  נפרש  אם  גם  עכ“פ 

מועילים בנד“ד שאין רוב לפנינו. 
תלמידו, ישראל מאיר מורגנשטרן

למען אשר יצוה את בניו
ברכות מזל טוב להניק וחכים

העלם היקר והנעים

כמר צבי מרדכי
בן להגאון רבי חיים שולביץ שליט"א

אשר אור תורתו מחמם את כל הנודעים
לחן נועם זיוו

ושמועותיו עולים על שולחן מלכי רבנן
יה"ר שיגדל בתורה וירא"ש
להמשיך את שולשלת הזהב

של אביו הדגול ומשפחתו הרמה

בברכה נאמנה לכבוד התורה ועמליה
בני החבורה

רמת שלמה
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