
 

 חשש נרבע בקרבנות

יש להבין מדוע נאמר כאן  אדם כי יקריב מכם קרבן לה' )א ב(
ט ובירושלמי -אדם, ודרשו בזה בכמה אופנים יעוי' ויקרא רבה ז

 ד, ונראה לפרש בעוד אופן.-שקלים א
דהנה איתא בגמ' )ע"ז כב.( אין מעמידין בהמה בפונקדאות של 

ם על הרביעה, ומקשה הגמ' דהא עובדי כוכבים מפני שחשודי
איתא לוקחים מהן בהמה לקרבן ואין חוששין לא משום רובע 
ולא משום נרבע, ומתרצת הגמ' שעכו"ם חס על בהמתו שלא 
תעקר ומה"ט בבהמה שלו אין חוששין לרביעה, אבל בהמה של 
ישראל לא אכפת לו שתעקר לכך חוששין שהעכו"ם ירבענה, 

יש חשש שיעקרו זכרים מה אית ומקשה הגמ' התינח נקבות ש
לך למימר, דהיינו כיצד אפשר ליקח מהם זכרים, ומשני הואיל 
ומכחישן בבשר לכך אף בזכרים חושש מרביעה שתכחישם ולכן 
אפשר ליקח מהם, ומסיק בגמ' מהו הטעם שחשודים על 
הרביעה משום דאמר ר' יוחנן בשעה שבא הנחש על חוה הטיל 

על הר סיני פסקה זוהמתן, משא"כ בה זוהמא, וישראל כשעמדו 
 עכו"ם שלא עמדו בהר סיני לא פסקה זוהמתן.

ברם לכאו' היה מקום לומר לומר שאחר שחטאו בעגל חזרה 
זוהמתן, אומנם בגמ' שבת )קמו.( איתא פלוגתא דר' יוסף ס"ל 
דרק בהר סיני פסקה זוהמתן, אומנם ר' אבא ס"ל שרק ג' דורות 

הוליד את ישמעאל ויצחק נמשכה זוהמתן והם כשאברהם 
שהוליד את עשיו, אבל מיעקב שהוליד שנים עשר שבטים 
פסקה זוהמתן, והנה לפי שיטה זו לא שייך לומר שכשחטאו 
בעגל חזרה זוהמתן, שזה נכון לומר רק אי נימא שרק בהר סיני 
פסקה דאז נמצא שקודם מתן תורה כשהיו בני נח היתה להם 

העגל חזרה זוהמתן, אבל אם זוהמא, לפיכך אפש"ל שאחר חטא 
כבר כשהיו ב"נ פסקה זוהמתן מדורו של יעקב אזי מהיכי תיתי 

 לומר שאחר חטא העגל חזרה זוהמתן.
מעתה נבוא להבין היטב פירוש הכתוב שאמר דבר אל בני 
ישראל אדם כי יקריב מכם, והיינו שדקדק לומר דוקא בני ישראל 

, וא"כ שמאז פסקה דהיינו בניו של יעקב שמיעקב פסקה זוהמתן
לא חזרה להם בחטא העגל, וא"כ שפיר שיכולים להקריב קרבן 
שאינם חשודים על הרביעה מפני שפסקה זוהמתן. ושפיר נמי 
מה שאמר אדם כלומר כמו אדם הראשון, שכשהוא הקריב הרי 
לא היתה עדיין זוהמא שהזוהמא החלה אחר כך ע"י הנחש, וזהו 

ון שבשניהם לא היתה שאמר שבנ"י הינם כמו אדם הראש
זוהמא, ולכן כתבה תורה כי יקריב מכם קרבן מן הבהמה להוציא 
את הרובע והנרבע, דהיינו שמכיון שאין להם זוהמא כאדם 
הראשון שפסקה מהם מדורו של יעקב א"כ יכולים הם להקריב 
ואינם חשודים ארביעה, דאילו לא פסקה זוהמתן היו חשודים על 

להקריב דחיישינן שמא רבעו את הרביעה ולא היו יכולים 
 הבהמה.

אלא שאפשר לדחות שהרי חזינא שגם עכו"ם לא חשוד לרבוע 
בהמתו מפני שחס עליה, וא"כ גם אי נימא שלא פסקה זוהמתן 

 שלא   שאמרי'  מעכו"ם גרע  שלא  מפני  רביעה  חשש  הרי אין 
 

רובע בהמתו שלו מפני שחס עליה, אומנם אין זה דחיה דבשלמא 
שלא תכחש  או שלא תיעקר עכו"ם אמרינן שחס על בהמתו גבי

בבשר והיינו משום שקיי"ל דבן נח חס אף על שוה פרוטה, 
משא"כ בנ"י שאין חסים על שוה פרוטה שפיר דיש בהם חשש 

שה תורה בני שירבעו אחר שחזרה זוהמתן, ולזה שפיר הדגי
שראל דהיינו שהם בניו של יעקב והיינו כהמ"ד שמדורו של יעקב 
פסקה זוהמתן, ומעתה אף אחר חטא העגל לא חזרה ותו אינם 

 חשודים ארביעה, לכן יכולים להקריב קרבן שאין חשש רביעה.
 ברית שלום

 החילוק בין ישראל לב"נ בדין לכם בקרבן

כתב רש"י אדם למה  ב(אדם כי יקריב מכם קרבן לה' וגו' )א 
נאמר, מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל שהיה הכל שלו כן 

 אתם לא תקריבו מן הגזל.
את הלימוד המופיע על כך  ויש להקשות אמאי לא כתב רש"י

בגמ' סוכה )ל( שא"א להקריב גזול, דאי לפני יאוש לאו דידיה הוא 
, ואילו ורחמנא אמר מכם כו', והרי שלומדים זאת מדכתיב "מכם"

רש"י הביא דרך חדשה שלומדים זאת מדכתיב "אדם" דומיא 
 דאדם הראשון.

ויש ליישב ובהקדם דיש להקשות עוד כמה קו', שבמדרש הביא 
על פסוק זה הדא הוא דכתיב הבן יקיר לי אפרים, ותמוה מה רצונו 

 בכך.
עוד יש מדרש פליאה בקרא זה הדא הוא דכתיב שמע ישראל ה' 

 והוא פלא. אלוקינו ה' אחד,
עוד יש להקשות שתוס' במס' חולין )ה( מביא שדורש רש"י אדם 
כי יקריב מכם, מכם להוציא את המומר, והקשה תוס' כיצד דורש 
כך רש"י מדכתיב מכם, והא כבר דרשינן ממכם להוציא את הגזול 

 כדברי הגמ' בסוכה, וצ"ב מה יענה על כך רש"י.
בין ישראל לבן נח והנראה לפרש בכל זה שהנה ישנו חילוק 

שישראל הוזהר על השיתוף משא"כ ב"נ לא הוזהר על השיתוף, 
והיינו שב"נ יכול להאמין בקב"ה בשיתוף עם ע"ז משא"כ ישראל 
שחייב להאמין רק בקב"ה, כך איתא ברמ"א )יו"ד סי' קנ"ו(, 
ובספר נועם מגדים )פר' במדבר( פירש לפי"ז מה שישראל 

נ נקראים עבדים למקום, שישראל נקראים בנים למקום ואילו ב"
הם כמו בן אשר אין מציאות שיש לו ב' אבות כי אם אב אחד לכך 
מצווים על השיתוף שיכולים להאמין רק באביהם שבשמים, 
משא"כ ב"נ נחשב עבד ובעבד ודאי שיכול להיות לו ב' אדונים 

 ועובד את שניהם לכך אינם מוזהרים על השיתוף.
בנים לעבדים, שבעבד נאמר דין מה הנה חילוק נוסף יש בין 

שקנה עבד קנה רבו והיינו שאין לעבד כלום משלו, משא"כ בבן 
 לא נאמר מה שקנה בן קנה אביו ושפיר יש לו משלו.

ולפי"ז תחילה נבוא ליישב קו' התוס' על רש"י, דאדרבה משום 
דדרשינן מכם להוציא את המומר, ר"ל להוציא מי שעובד ע"ז, 

 הרי  ע"ז   שעובד שמומר  דמאחר  משלכם,  כם מ דרשינן   שפיר
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ה שאינו בן אלא עבד וא"כ אין לו משלו שהכל קנה רבו, הרי שז
גופא הטעם שמומר אינו יכול להביא קרבן משום שאינו שלו 

 ואי"ז משלכם.
ולפי"ז יובן שפיר המדרש הבן יקיר לי אפרים ר"ל דקאי על 
ישראל הנקראים אפרים שמשולים הם לבנים, ורק ע"י שנקראו 
בנים שפיר שהקרבן נחשב שלכם, שלבן יש נכסים בשונה 

 מעבד.
ולפי"ז נמי יובן המדרש דשמע ישראל, שהרי כל מה שנקרא 
שלכם בישראל הוא רק משום שבנים הם, וא"כ זה דוקא 
כשמאמינים רק בקב"ה דאז בנים הם, אך אם מאמינים בשיתוף 
אינם כי אם עבדים ושוב אי"ז משלכם, ולזה אתי המדרש לומר 
הדא הוא דכתיב שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד שדוקא אם 

 מאמינים אתם שה' אחד רק אז חשיב משלכם.
ואחר כל זאת נבוא ליישב דברי רש"י שהקשינו כיצד לומד זאת 
מאדם והא הגמ' לומדת זאת מדכתיב מכם, וי"ל שאכן צריך 
לשניהם, דמדכתיב אדם לומד רש"י להוציא את הגזול, 
ומדכתיב מכם לומד רש"י כהנ"ל שצריך שיהיה לאדם קנין 

 ים ולא דומיא דעבדים.בקרבן דומיא דבנ
 אמרי יצחק

 האם שחיטה שכשירה בזר נחשבת כעבודה

וישחט את בן הבקר לפני ה' והקריבו בני אהרון הכהנים 
איתא בגמ' ברכות )לא:( א"ר אלעזר שמואל מורה  וגו' )א ה(

הלכה בפני רבו היה, שנאמר וישחטו את הפר ויבוא הנר אל 
ייתוה קמי עלי א"ל עלי וכו', אמר להו שחיטה כשרה בזר, א

מנא לך הא, א"ל מי כתיב ושחט הכהן, והקריבו הכהנים כתיב, 
מקבלה ואילך מצוות כהונה מכאן ששחיטה כשרה בזר, אמר לו 
מימר שפיר קאמרת, מיהו מורה הלכה בפני רבך אתה כו'. ויש 
להקשות דלכאו' יש כאן שפת יתר מה שאמר לו מימר שפיר 

 ה הלכה בפני רבו הוא.קאמרת, היה לו לומר רק שמור
ונראה לפרש בזה דהנה שיטת תוס' ביומא )מב( דמאי דקיי"ל 
דשחיטה אינה עבודה הוא דמאחר ששחיטה כשירה בזר ע"כ 
דלאו עבודה היא, אומנם רש"י מפרש להיפך דמה ששחיטה 
לאו עבודה היא הוא משום ששחיטה כשירה בזר, ונמצא 

נן ששחיטה אינה בדבריהם נפק"מ גדולה שלתוס' מסברא ידעי
עבודה משום שכשרה בזר, משא"כ לרש"י מסברא לא ידעינן 
אלא מקרא דרק אחר קרא ששחיטה לאו עבודה היא ידעינן 

 ששחיטה כשירה בזר.
והנה אי נימא כתוס' דמסברא ידעינן ששחיטה כשרה בזר יש 
מקום לומר שבזמן שכהן שוחט אסור שיהיו עליו בגדי כהונה, 

ים ולא הותר אלא בשעת עבודה, אך שהרי האבנט הוא כלא
מאחר ששחיטה כשירה בזר הרי שיכול לשחוט אף בלא הבגדי 

 כהונה ונמצא שאינו יכול לובשם משום כלאים.
והנה כתבו הפוסקים בהל' ת"ת )יו"ד סי' רמ"ב( דהיכא דמיירי 

 בלאפרושי מאיסורא יכול תלמיד להורות במקום רבו.
"ל שמה ששמואל הורה והנה לפי"ז אי נימא כדברי רש"י י

הלכה בפני רבו שפיר עשה, שמאחר שראה שמחפשים הם כהן 
שישחט להם הבין שחושבים הם ששחיטה היא עבודה ולזה 
חיפשו דוקא כהן, והיו לוקחים דוקא כהן עם בגדי כהונה שהרי 
קיי"ל שבזמן שאין בגדיהם עליהן אין כהונתן עליהם, והרי 

ום כלאים, לזה אמר להם אסור לכהן לשחוט בבגדי כהונה מש
שמואל ששחיטה כשרה בזר בכדי להפרישם מאיסור, וא"כ 

 אי"ז נחשב מורה הלכה בפני רבו.

 

ומה"ט הקדים עלי לשאול את שמואל מנא ליה האי דינא 
דשחיטה כשרה בזר מקרא או מסברא, והיינו כרש"י או כתוס', 
שאי יליף לה מקרא כרש"י הרי די"ל ששחיטה עבודה היא 

שעדיין נתחדש בתורה שכשרה בזר, ולפי' זה הרי שיכול  אלא
כהן לשחטו כשבגדיו עליו דסו"ס חשיב עבודה ואין איסור 
כלאים, וא"כ נמצא ששמואל לא הפרישו מאיסור אלא הורה 
הלכה בפני רבו בעלמא, ולזה שאלו עלי מנא לך, ועל כך ענה 
לו שמואל מקרא דהיינו כרש"י, ולפי"ז נמצא שאכן הורה 

לכה בפני רבו בלא ההיתר של לאפרושי מאיסורא, ולזה אמר ה
 לו עלי אכן שפיר אמרת אך א"כ מורה אתה הלכה בפני רבך.

 בנין אריאל

 ב' חלקים במצוות הבאת העומר

ואם תקריב מנחת ביכורים לה' אביב קלוי באש גרש 
עיי' ברש"י  כרמל תקריב את מנחת בכוריך )ב יד(

תורה לשון ואם תקריב ובמפרשים שהקשו היאך כתבה 
 שמשמעו שאי"ז חובה, והרי מנחת ביכורים חובה היא.

ובילדותי שמעתי מר' יהושע ליב כאשר היה אב"ד בשקלוב 
בשם אביו ר' בנימין מהורדא שפי' זאת ע"פ דברי תוס' בנדה 
)סו:(, שהקשו תוס' אמאי לא בעי ביאת מים לכתחילה בבית 

כורים, ותי' תוס' דכל הסתרים כמו בילה וקריאה בחליצה ובי
הנך דינים מצוות הם, ובמצוה הקפידה תורה שתיעשה המצוה 
לכתחילה בשלימות ולכן בעי בילה וקריאה בחליצה וביכורים, 
ורק אם לא עשה יצא בדיעבד, משא"כ גבי טבילה שאינה 
לשם מצוה אלא לשם ליטהר בזה אין סברא לחלק בין 

טבילה הרי שנטהר לכתחילה לדיעבד, שאם בדיעבד עולה לו ה
ותו אין סברא שלכתחילה לא תועיל, ואין נפק"מ בין 

 לכתחילה לדיעבד, אלו תורף דברי תוס'.
הנה איתא במשנה במנחות )עא.( גבי העומר מצוותו להביא מן 
הלח, לא מצא מן הלח מביא מן היבש, הרי בדברי המשנה 
שמה שצריך להביא אביב קלוי באש גרש וכרמל דהיינו לח 

 רק דין לכתחילה.הוא 
והנה במצות העומר היו ב' דברים, א. להתיר החדש במדינה, ב. 
קרבן הוא ככל הקרבנות וממילא צריך לכוון בו לה' כבכל שאר 

 הקרבנות.
ואם כשמביא אדם העומר מכוון הוא רק להתיר את החדש לא 
יהיה הפרש בין לכתחילה לדיעבד, וכסברת תוס' גבי טבילה 

ה שבאה לטהר הגוף מדין העומר שבא דלא שונה דין טביל
להתיר החדש, משא"כ גבי החלק השני בעומר שהוא ככל 
הקרבנות וצריך לכוונו לה' הרי שפיר יש בכך הפרש בין 

 לכתחילה לדיעבד כבכל המצוות.
ואחר כל הקדמות הללו שפיר יש להבין דברי המקרא דה"פ, 
"ואם תקריב מנחת ביכורים לה'" ר"ל אם בהביאך את 

יכורים מכוון אתה לה' דהיינו כבשאר הקרבנות שצריך הב
לכוון, אזי צריך "אביב קלוי באש גרש וכרמל", ר"ל דאז צריך 
אתה להביא לכתחילה שבזה יש הפרש בין לכתחילה לדיעבד, 
ברם אם רצונך בהבאת מנחת הביכורים הוא רק לשם התרת 
העומר, הרי שאין הפרש בין לכתחילה לדיעבד כסברת תוס' 

 תו לא שייך אזהרה לכתחילה של אביב קלוי וגו'.ו
ובזה שפיר היטב לשון אם דאינו לשון חובה, ר"ל אם רצונך 

 להביא לה' ולא רק לשם התרת העומר.
 תולדות חנוך
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  זצ"ל אברהם ב"ר ישכר דב רבי
 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 משה סופר  ב"ר יוחנן רבימוקדש לע"נ 
  "לצז האדמו"ר מערלוי

 ת.נ.צ.ב.ה. - שבי"ג אדר ב' ימלאו שלושים לפטירתו

 


