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וע"י לימוד מס' מכות ,אפשר לצאת
חובת המכות ויסורים שנגזר שיבואו
ח"ו ,ונזכה להנצל מכל צרה וצוקה

)זוה"ק בלק קפ"ו(.

מדברי רבינו שליט"א בסיום מס' חגיגה

שכתב מהריק"ו והביאו מור"ם שם בחושן משפט סימן כ"ה

שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך כו' ושפטו את

עיין שם.

העם משפט צדק .דהנה הקדוש ברוך הוא שופט את הכנסת

פני דוד

אוצר הגנוז

ישראל בבוא יום המשפט בגודל רחמיו וחסדיו .אך צריכין

כי יפלא ממך דבר למשפט וגו' דברי ריבות בשעריך

אתערותא דלתתא לעורר את המדה של רחמנות למעלה.

ועל ידי מה נתעורר אותו המדה של חסד ,כשאנו למטה

קמת ועלית אל המקום אשר יבחר ד' .הנ"ל עפ"י מ"ש לעיל

מתנהגים בחסד ולמדים זכות על כל איש מישראל לדונן לכף

בפ' ראה במאמר הגמרא ברכות )ג ,א( אצל ר"י בן קסמא

זכות ואז על ידי זה גם מלמעלה נתעורר אותו המדה ולמדין

שנכנס להתפלל אל אחת מחורבות ירושלים ובא אליהו

גם עליו וגם על כל זרע ישראל חסדים .ואם כן האדם מעורר

ושמר לו על הפתח .מהו לשון שמירה שהיה צריך לו .וגם

בעובדא שלמטה השער העליון לפתוח שערי חסד להריק

מהו על הפתח לרמז בזה עפ"י דברי הרמב"ן ז"ל על פ'

ברכה על כל זרע ישראל .וזה שכתוב שופטים ושוטרים תתן

)שמות כג ,כה( ועבדתם את ד' אלקיכם עבודה שבלב זהו

לך בכל שעריך ,רוצה לומר שאתה בעצמך תתקן ותכין

תפלה .כי באמת היא עבודה גדולה להתפלל בלי שום

המשפט של מעלה על ידי שעריך ,והוא השערים שלך

מחשבה זרה .וזה שהיה ר"י בן קסמא נכנס להתפלל על

שאתה עושה ומעורר במעשיך .וזהו ושפטו את העם משפט

החורבות ירושלים שיבנה מהרה בימינו .ובא אליהו ושמר לו

צדק ,רוצה לומר כל איש ילמוד את עצמו להתנהג לשפוט

על הפתח .פי' פתחי פיו שמר אותם שיצאו הדברים בכוונה

את העם משפט צדק ללמד צדקה וזכות על כל זרע ישראל

הרצוי' כמ"ש ד' שפתי תפתח .כמ"ש )מלאכי ג ,כג( הנה

ואז האדם מעורר השער של מעלה ועל ידי זה יוצא בדין

אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ד' .וזה הרמז

זכאי במשפט של מעלה ,כי במדה שאדם מודד מודדין לו:

קדושת לוי

בפ' זה כי יפלא ממך דבר וגו' דברי ריבות בשעריך הם המון
המחשבות זרות המבלבלים את האדם בשעת התפלה .לזאת

נתנה התורה עצה לזה וקמת ועלית אל המקום .פי' תיכף

צדק צדק תרדוף וכו' .ראיתי בספר מטה יששכר שבא

כשאדם עומד בבקר יהי' ראשית מחשבתו על גודל צער גלות

לידינו מקרוב דף נ"ה ע"ג משם הרב יפה מראה ,שעל כל

השכינה .וזהו וקמת ועלית אל המקום זה בהמ"ק שיבנה ב"ב

המצוות אין ה' נותן שכר בעולם הזה וגם בעולם הבא ,כי

אמן:

תפארת שלמה

אם כשטרח טרחא באותה מצוה אז ה' משלם הטרחא

בעולם הזה ,והמצוה בעולם הבא ,מה שאין כן אם קיים
מצוה ולא טרח בה אין לו כי אם שכר בעולם הבא ,מה שאין

כן באותם דתנן )במשנה פאה אלו דברים וכו'( אף כשלא

טרח יש לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא )עין בספר יפה

מראה שינוי ,ומאי דמסיק ,ומכל מקום יש לתרץ הכי( .וזה
שאמר צדק צדק שהיא הצדקה ,תרדוף תעשה בטורח אתיא

רדיפה רדיפה ,כי בזה יש פירות )ולפי דבריו צדקה אינה
בכלל גמילות חסדים ,שגמילות חסדים תנן במשנה ,וגם
כשלא טרח יש לו פירות כנ"ל( ,בעולם הזה ,וזה שאמר למען

תחיה בעולם הזה מהפירות ,וירשת את הארץ גן עדן בשכר

המצוה עצמה וכל זה הוא מתנה אשר ה' אלהיך נותן לך כי

הקב"ה מבקש טצדקי להטיב ולהרבות שכר.

)(.ã"ä à"ô íéøîî 'ìä

ואתה לא כן נתן לך ה"א ,כי הנה כל הגוים בבוא

עליהם איזה פחד ויסורין ,ידרשו אל מעוננים וקוסמים מאין

בא להם ,מה שאין כן אנחנו עם קרובו יודעים שהכל
בהשגחה פרטייות מהבורא ית' על ידי חטא ועון .וזה שאמרו

רז"ל )ברכות ה' ע"א( אם רואה אדם שיסורין באין עליו
יפשפש במעשיו ,פשפש ומצא יעשה תשובה ושב ורפא לו.
וזהו כי הגוים וכו' אל מעוננים וכו' ,ואתה ל"א כ"ן נתן וכו',

ר"ל שהש"י נתן לך שתאמר לא כן ,ר"ל לא עשיתי כנכון

וכראוי לפניך ,רק עברתי על דברי פיך וכזאת וכזאת עשיתי,

והוא ירפא לך:

אגרא דכלה

אהבת דוד ,דרוש יז

ואתה לא כן נתן לך ה"א ,י"ל עפ"מ שהביא א"ז

על פי התורה אשר יורוך .רמז מאי דקיימא לן בחושן

זללה"ה בייטב פנים )מאמר קדישין אות מד( משמיה דהרה"ק

משפט סימן כ"ה דאם יש שנים שאומרים דבר אחד אך כל

בעל עטרת צבי מזידיטשוב זי"ע לפרש הכתוב )קהלת ג יט(

אחד ממקרא אחר אין נמנים לשנים ,דאין טעם אחד משני

ומותר האדם מן הבהמה אין ,כי עיקר המותר שיש לאדם על

מקראות ,אך אם אמרי תרוייהו מסברא אף שהטעמים

הבהמה הוא בחינת אין ,כלומר שאם האדם מתאוה וחושק

חלוקים נמנים לשנים ,דשניהם מסכימים בדין וכל מבוקשינו

לאיזה תאוה וחפץ לעשותו ,בידו לשבור טבעו ולומר אין

היכי לדיינו דייני להאי דינא ,ומה לנו אם חלוקים בטעמן.

וימנע מלעשותה ,אבל בהמה מה שלבה חפץ ויכולה

וזה שאמר על פי התורה אשר יורוך ,רמז בזה רמז

לעשותו היא עושית ,ואין בידה להמנע ושלא לעשותה,

שהתורה מגדת הדין בפסוק אחד ,וזהו על פי התורה אשר

עכדה"ק .וזה שאמר ואתה לא כן נתן לך ה' אלקיך ,שהשי"ת

יורוך ,דתורה אחת היא לנו ואין טעם אחד משני מקראות,

נתן יתרון זה שתוכל למאן ולומר אין אני חפץ ברע ,ובכח זה

ועל המשפט אשר יאמרו רמז דהעיקר הוא המשפט ,ואם

חלוקין בטעמן לא אכפת לן ,דעיקר הוא דהסכמתם בדין כמו

תוכל להתנגד ולהתרחק מנסיונות.

דברי יואל
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שורש החמדה והתאוה בו לעבודת הבורא ב"ה.
כסף תחת בושת
I
וז"ש חז"ל אין אדם מת וחצי תאותו בידו יש לו
סיפר רביה"ק בעל ברך משה זי"ע שפעם שאל
I
מנה רוצה מאתים ,ומדוע עשה ה' ככה להטביע
לסנדלר אחד בסיגוט ,שהיה לו שם בעיר בית ,בן
בלב איש להתאות בכל עת למותר עד שאינו
 Iכמה דירות ,כיצד רכש לו את הבית הזה ,כי לא
יכול להשביע נפשו ,אבל לא לתהו בראו כי אם
היה מציאות שבעל מלאכה יוכל לקנות לו זאת
I
לתכלית טוב ,להיות לאדם תשוקה וחמדה
מהכנסתו ,יען וקניית בית כזה עולה לממון רב.
ותאוה בלי גבול אל התורה והעבודה .ולפי"ז אני
 Iוהשיב לו האיש גופא דעובדא הכי הוה .פעם אחת
ò"éæ áì áèéé ìòá ÷"äâä ïøî
אומר דזה שנתן ה' לישראל ביזת מצרים ,והיה
הזמין הייטב לב אצלו זוג של שטיוועל ,ובעשות
I
÷"ôì â"îøú ìåìà 'å
להם מנה ,ובקשו מאתים ,ונתן להם ביזת הים
השטיוועל היה מכניסים יתדות מלמטה ואח"כ היה
והיה להם מאתים ,ואחר זה ביקשו עוד יותר,
 Iמחליקים אותם מבפנים שלא ידקרו ,והוא החל
ועי"כ למד אותם דעה והשכל כמו שמתאוים לזה
להתעסק במלאכת עשיית השטיוועל בעד הייטב לב,
מה זו עושה ,אמנם אפ"ל ע"ד שאנו אומרים אבינו
I
בלי גבול ותכלית ,הנה ראוי ונכון להם ליקח מוסר
והנה יום אחד בא פתאום הבחור המשמש ואמר
מלכנו קרע רוע גזר דיננו ,ולכאורה הול"ל בטל גזר
 Iשהרבי צריך להשטיוועל מיד ,ומיהר ונתנם לו ,ושכח
השכל להתאות בלי גבול לתורה ולעבדות ה' ,וכן היה
דיננו ,אמנם הכוונה ,שאף אם יצא ח"ו הגזר דין
באמת אח"כ דכתיב ויצאו אל מדבר שור ,רעב וצמא
שעדיין לא החליק את היתדות מבפנים ,וכשלבשם
חייב ,יקרע אותו הקב"ה ,והיינו שיהפוך צירוף
I
לשמוע את דבר ה' ותורתו ,עד שהקדימו נעשה
הייטב לב ונדקרו רגליו ,חשש שהסנדלר עשה זאת
האותיות של תיבת חיי"ב ,להציג את שני יודי"ן
לנשמע ,דהיינו בלי גבול ותכלית.
 Iבכוונה כדי לצערו ,קראו והכהו על לחיו .הלה לקחם
בראשו ובסופו של התיבה ,ויהיה נעשה מזה
בחזרה והחליק את היתדות והחזירן להייטב לב,
הצירוף יחב"י ,שהוא ר"ת י'עלזו ח'סידים ב'כבוד
I
ואח"כ נצטער הייטב לב על שהכהו ,וביקש שיסלח
עירובי חצרות
י'רננו ,וע"י כח השמחה של מצוה שאנו שמחים
 Iלו .אולם הוא ענה שבאמת לא היה אשם בדבר ולא
ויבא יעקב שלם עיר שכם ויחן את פני העיר
ביום הזה עם התוה"ק ,יתהפכו כל הדינים
ואמר
היה מגיע לו שיגער בו ,יען שהבחור בא פתאום
 .ואני בעניי בעת בשרתי צדק בקהל רב
לרחמים וחסדים ,עכדה"ק.
I
שהות
שהרב צריך את השטיוועל מיד ,ולא היה לו
בשבת שובה בין כסא לעשור ,לעורר לבב אנשי
 Iלהזכר שעדיין לא נגמרו בשלימות ,ולזאת לא ימחול
העיר לתקן עירובי חצירות ,להציל העם ממכשלה
גודל הצרות בעיקבתא דמשיחא
לב
לו רק בתנאי שהרב יקנה לו בית .אמר לו הייטב
היוצאת מתחת ידם באיסור הוצאה בשוגג בשבת,
שמעתי משמיה דרבינו הקדוש אור ישראל
שלא
 Iשאין בידו מעות כדי קניית בית ,אבל הוא אמר
אמרתי בזה הפסוק רמז מוסר לענין זה .של"ם ר"ת
 Iיוותר ,ורק כשיתקיים התנאי יסלח לו .אמר לו מרוזען זלה"ה ,שפי' 'כעת יאמר ליעקב ולישראל
ש'ופר ל'ולב מ'גילה ,שיעקב אבינו שם אל לבו על
הייטב לב ,אתן לך חצי רובל לקנות הגרלה של מה פעל אל'
 .כי בימים הקדמונים היה
מה שתקנו חז"ל לבטל בשבת אלו הג' מצות
 Iלאטערי ,וענה הסנדלר שאצלו אין נפקא מינה מהיכן הנהגתו יתברך נעלמה מעיני ההמונים ,אבל גילה
החביבות ,והבין הטעם משום שמא ישכח ויעבירנו,
 Iיקח הרבי המעות .וקנה פתק הגרלה וזכה בסך סודו אל עבדיו הנביאים הצדיקים ,אבל עתה
לכן ויחן פני העיר ,שתיקן להם עירובי חצרות
בעוה"ר צרות תכופות זה לזה צרורות על שכמינו,
המדויק כפי שנדרש לקנות בית.
בקצה העיר ,דהיינו פני העיר.
I
אשר גם בעיני ]הצדיקים המכונים בשם[ ישראל
אימתי קאתי מר
יפלא מה זה עשה ה' ככה .וז"ש כעת הזאת יאמר
I
ידוע שק"ז הישמח משה היה מרגלא בפומיה
מצות זקנים טעם
ליעקב ולישראל ,ב' מדריגות ,ההמונים והבני עלי',
 Iלומר שהצדיקים אחר הסתלקותם לחיי עוה"ב,
שגור בפי העולם כי יום האחרון של חנוכה
בלשון תמוה ,מה פעל קל ,עכ"ד .והגדתיו בשמו
כשבאים לגן עדן העליון מחמת רוב התענוג שיש
נקרא זאת חנוכה ,ושמעתי באומרים לי בשם
לפני מורי זקני לחיי העוה"ב ,והוטב בעיניו.
ושוכחין
 Iלהם שמה ,אינם מרגישין בצער הגלות,
הגאון הקדוש רבי יקותיאל יודא ט"ב זי"ע טעם
 Iאת הנעשה בזה העולם ,וע"כ אינם משתדלים ואין
לשבח ,בהקדם לפרש מקרא קודש בית יעקב לכו
בטחון בה' משפיע כח
.
מרעשין שמה בעולמות העליונים למהר את הגאולה
ונלכה באור ה' .יבואר עפ"י מאמר חז"ל במדרש אל
אבותינו ספרו לנו כי כאשר חלה הגאון
לא
 Iואמר על עצמו שכאשר יבוא הוא לעולם העליון,
יאמר אדם איני מקיים מצות זקנים ,רק כל מה
ישכח ולא יכנוס לגן עדן עד שיבטיחו לו שתהיה מיד המרה"ם שיק מחוסט זלה"ה ,נסע א"ז הייטב לב
I
שגוזרין עליכם תקיימו ,שעל דבריהם אני מסכים,
הגאולה שלימה .ושמעתי מפי אנשים נאמנים זי"ע לבקרו ,והזכיר הגאון את עצמו לפני הייטב לב
תדע בשעה שברך יעקב ,כתיב וישם את אפרים
 Iששמעו מפ"ק של אא"ז הייטב לב ,שאמר פעם אחת שיתפלל בעדו לרפואה שלימה ,שאלו הייטב לב ,מה
לפני מנשה ,וקיים הקב"ה גזירתו ,שהקריב אפרים
על ציון קדשו של הישמח משה" :אבי זקני הלא חסר לכם הרב מחוסט ,ענה המהר"ם שיק ,רק כח,
I
לפני מנשה תחלה בנשיאים ,וזה שרמזה תורה בפ'
וקוי ה'
אתה הבטחת שלא תשכח להשתדל להביא את נענה הייטב לב ואמר ,הנה כתיב
שופטים 'לא תסור מן הדבר אשר יורוך' ,וראי' לזה
יחליפו כח ,והכונה דידוע שיכולין לקנות על ידי
 Iהגאולה".
'ימין ושמאל' של יעקב ,ששכל את ידיו והניח את
קנין חליפין ,וכיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו
I
ימינו על ראש אפרים והוא הצעיר ,והקב"ה הסכים
 ,והנה הקב"ה הוא הנותן ליעף כח ,ואנו
על ידו ,וז"ש 'בית יעקב' ,כלומר' מכח ביתו של
קונין את הכח מאת השי"ת בקנין חליפין ,על ידי
I
יעקב הם זרע יוסף אפרים ומנשה ,שהקדים אפרים
שאנו נותנים לו הקיווי והבטחון ,וזה שאמר וקוי ה'
למנשה ,והשי"ת עלה בהסכמה אתו ,על כן 'לכו
I
יחליפ"ו כח ,שעל ידי שאנו מקוים ומיחלים לה',
ונלכה באור השם' ,זה אור נר חנוכה ,לקיים מצות
הוא מקנה לנו כח בחליפין ,עכדה"ק.
I
חכמינו ז"ל .וע"כ ביום ח' של חנוכה שאנו קורין
ביום השמיני נשיא לבני מנשה,
I
שמחה קורע הגזר דין ומהפכו לטוב
תאוה לגשמיות מעורר תאוה לרוחניות
מזה תצא דינא ,שחובה
I
אא"ז הייטב לב אמר פעם אצל ההקפות,
כי עיננו הרואות כי כל איש בימי עלומיו רובצת עלינו לקיים דברי חכמים שתקנו מצות
דבאמת יש לתמוה איך יערב לבינו לשמוח כ"כ
,
ממש
בו
שאין
הבל
לדברי
ומתאוה
אוהב
וילדותו
חנוכה ,ע"כ לו נאה ולו יאה לקרוא יום זה זאת
I
ביום שמחת תורה ,אחרי שאין אתנו יודע האיך
וכחפצו יעשה לו ,כעין מטעי כרמים וגנות ,וירכב על חנוכה ,כי מיום הזה נובע לקיים מצות חנוכה.
 Iומה נפסק עלינו בימי הדין ,וגם בהאי יומא דשמיני מקל ,וכדומה ,וכל פועל ה' למעניהו ,למען אחר
 Iעצרת גמר מסירת הפיתקין דספרי חיים וספרי שיגדל ישכיל ויבין וימאס בהבלים כאלו ויאהב
יקח
מתים פתוחים ,והאיך נוכל לשמוח כל כך ושמחה ויתאוה לדברים הנחוצים לו והירא את דבר ה'
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
I
ייטב פנים ,מאמר שפת הים לשביעי של פסח ,אות כ"א

)בראשית לג ,יח(

דברי יואל ,שמחת תורה ,אות ע"ח

)במדבר כג ,כג(

ייטב לב ,פ' וישלח ,דפו"ח דף שי"ג

ייטב פנים ,אבני זכרון לראש השנה ,אות ל"ה

)ישעיה מ ,לא(

)ושמעתי מאבא מארי זלה"ה ששמע מהרה"ק ר' מאיר

מפרעמישלאן זלה"ה ,כי באמת כן היה שלא רצה הישמח משה

ליכנס לגן עדן עד שתהיה הגאולה שלימה לאוקמא שכינתא מעפרא,

)קידושין כח(.

ונעשה רעש גדול בפמליא של מעלה ,עד שדוד המלך ע"ה בעצמו
התחיל לנגן בכינורו ,ונתפעל הישמח משה מנועם עריבות ומתיקות

הקול ,ושאל מהיכן בא קול זה ,והשיבו לו שיבוא ויראו לו ,וככה

נמשך לפני ולפנים לתוך הגן עדן ,בהתהלכו אחר הקול הערב(
דברי יואל ,קהלת ,אות ט'

ברך משה ,פ' חיי שרה

)אחר שקורין ביום

השביעי נשיא לבני אפרים(

קובץ מגד ירחים ,שנה ג' חוברות ג'
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משנה טז
דאיתא במדרש )דב"ר פ"ח ס"ה( אמר הקב"ה אם קריתם I
I
רבי יעקב אומר ,העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם
את התורה ,מצוה אתם עושים על עולמי ,שאלמלא התורה
כבר היה העולם חוזר לתוהו ובוהו .הרי לא גרע מדין I
I
הבא ,התקן עצמך בפרוזדור .כדי שתכנס לטרקלין .הוא
טובים
ומעשים
בתשובה
אחת
שעה
יפה
,
אומר
היה
שהתנה
אף
הדין
מן
ש
לקטרג
המקטרג
יכול
ו
,
מעבורת
בדמים הרבה אין להם לישראל אלא שכר כל דהו כפועל I
I
בעולם הזה ,מכל חיי העולם הבא .ויפה שעה אחת של
קורת רוח בעולם הבא ,מכל חיי העולם הזה:
מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דלא גרע מדין מעבורת .אמנם הא לא דמיא אלא לסיפא I
I
 åù÷äåהמפרשים וכי על דעת כן יהיה עבודת
דאמרינן התם ואם אמר לו טול דינר בשכרך והעבירני נותן
 Iהאדם את בוראו כדי שיכנס לטרקלין ,הלא כבר אמרו אל  ÷"ôì è"ñùú äàø ÷"áù úåáà é÷øôלו שכרו משלם ,ופריך מאי שנא רישא ומאי שנא סיפאI ,
 Iתהיו כעבדים המשמשים את הרב עמלק"פ ,גם לבאר
ומוקי לה רמי בר חמא בדאית ליה
פסידאמפסידדמוכחכאןI ,
המשך דברי התנא למה שאמר אח"כ יפה שעה אחת נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א )ופירש"י דאם אמר לו טול דינר בשכר שאתה
ותעבירני ,נותן לו אותו שכר משלם( .אם כן אמור מעתהI ,
 Iבתשובה ומעש"ט בעולם הזה מכל חיי העולם הבא.
 øàáúéåעל פי מה שכתב א"ז זללה"ה בייטב לב ענין עמוק על פי מעשה מאחד שהיה רשע גדול וקל כיון שישראל מצווין על קידוש ה' למסור נפשם על קיום
) Iפ' ראה( ההפרש שבין העובד מיראה להעובד מאהבה ,בדעתו ,פעם הציל נפש מישראל ועשה מצוה גדולה עד התורה והמצות ,הוי ליה פסידא דמוכח ,ובדין הוא שיטלו I
 Iכי העובד מאהבה לעולם יקום על מעמדו ולא יפול ממנו ,אין חקר ,וגזרו מן השמים שיהיה בן עולם הבא ,אולם שכרן בעולם הזה ובעולם הבא כמו שהתנה .ולזה
אמרו I
אבל העובד מיראה איננו במעמד אחד ,כי אם פעם יצא אם יחיה מפסיד חלקו ,על כן היה הגזירה שימות תיכף חכמים )ברכות ה (.עולם הבא אינו נקנית לישראל אלא
 Iכברק חצו ופעם יפול הנופל ממנו ,עכ"ד .וא"ז זללה"ה בתשובה וכן היה ,ובבואו לעולם הבא הכניסוהו בגן עדן ביסורין ,כי מן הדין הואיל לקיום העולם אנו עושים ,אין I
בעצי חיים )לשבת תשובה אות יב( ביאר בזה הטעם ואמרו לו במה היה לך תענוג בעוה"ז ,ינתן לך בעוה"ב לנו אלא שכר כל דהו בעולם הבא ,ולא זכינו רק
מטעם I
I
דבתשובה מאהבה דוקא זדונות נעשות לו זכיות ובתשובה זאת בכפלי כפלים ,אמר שהיה חשוב בעיניו סוסים יפים כמה צרות ושעבוד והריגות שמסרנו עצמינו לקיום התורה
 Iמיראה זדונות נעשות שגגות )יומא פו ,(:כי תשובה מיראה ולטייל בהם במרכבה יפה ,נתנו לו זאת בגן עדן והיה לו והמצות דהוי פסידא דמוכח ,עכ"ד.
I
 äæåביאור המשנה התק"ן עצמך בפרוזדור ,רמז על
אין לה קיום ויכול לחזור לסורו ,והוי קנין לשעה דהוי טיול בפרדס .והנה בתלמידי חכמים אמרו חז"ל )
ברכות מצות מילה שהוא תיקון גברא ,ואמרו חז"ל )גיטין נזI (:
 Iכקנין פירות ]כמבואר בר"ן נדרים )דף כט .ד"ה אמר ליה( סד (.צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם
וברא"ש )סוכה פ"ג סימן ל( דכל קנין לזמן הוי רק קנין הבא ,הרצון שגם שם יש להם תענוג רוחני מלימוד כי עליך הורגנו כל היום )תהלים מד כג( ,זו מילה
שניתנהI ,
I
פירות[ ,מה שאין כן תשובה מאהבה עומדת וקיימת לעד ,תוה"ק באופן נעלה ,ואם כן התלמיד חכם יש לו בעוה"ב בשמיני ,ופירש"י דזימנין דמיית .כדי שתכנס לטרקלין
 Iוהוי כקנין הגוף ולכן נעשו זכיות ,עכ"ד.
הגן עדן בזה האופן ,אכן מי שקנה עולמו בשעה אחת ,כי על ידי שמקיימים מצות מילה שיש בו מעין מסירת I
 íðîàבתשובות הרא"ש )כלל ל"ה סימן ב( הביא אם כן יש לו הגן עדן באופן האמור .ולזה בכה רבי על נפש ,הוי ליה פסידא דמוכח ,ובדין הוא שיטלו שכרן
I
 Iשיטת רבינו אביגדור כהן צדק ,דגם אם נותן מתנה שקנה עוה"ב בשעה אחת ,ובאיזה בחינה יהיה העוה"ב בעולם הזה ובעולם הבא כמו שהתנה.
 Iלשעה על מנת לצאת בו הוי מתנה ,וחוזר בשעתו ממילא והגן עדן אצל זה
שקנהומש"כבשעהלדרכו(.אחת ,עכ"ד) .ועיין  ãåòיתבאר על פי *מה שכתב השל"ה הקדוש I
להנותן ,אלא דהוצרך תנאי דעל מנת ,כדי שלא יאכלנו במהרש"א עבודה זרה י:
 Iאו ימכרנו המקבל ,דאז אין להנותן כלום ,אבל לולא  éøôñáåקודש )עיין שארית ישראל שער התקשרות )עשרה מאמרות מאמר ו( הנה הקב"ה נתן תרי"ג מצותI ,
התנאי דלא אכלו ואיתא בעיניה חוזר ממילא ,וכתבו דרוש ה( האריכו בזה כי כל אחד מקבל שכרו בגן עדן ובאלו התרי"ג מצות נשלם דמות וצלם האדם בסוד
שהם I
 Iהאחרונים )עיין באריכות בקצוה"ח סי' רמ"א סק"ד מעין עסקיו בעולם הזה ,ועל כן הצדיקים אשר בחיים רמ"ח אברים ושס"ה גידים ,אך יש הרבה מצות
 Iובנתיה"מ שם( דס"ל לרבינו אביגדור דקנין לשעה גם כן חיותם עסקו בתורה בעולם הזה ,לאחר פטירתם הם בחלק הנמנע אצלו לקיים ,כגון תורת כהנים ומצות
יבום I
מיקרי קנין הגוף ,ולכן יוצא בו ידי חובתו ,עי"ש.
זוכים להתענג מנועם התורה והמצות בעולם הבא ,וכמו או חליצה שלא נזדמן לידו ,אולם התורה נתנה לכל עדת
 äæáåאפשר לפרש דברי רבי יעקב שאמר התקן שהביא בקונטרס תהלה למשה מה שסיפר א"ז הישמח ישראל כמלך שכותב לעבדיו כתב ומזהירם ומצוום על I
I
עצמך בפרוזדור ,שיקנה האדם לעצמו רכוש של מצות משה זללה"ה כי בחלומו הוליכו אותו להראות לו הגן עדן ,כמה ענינים מה שלא לעשות ומה לעשות .והנה העבדים
 Iומעש"ט בעולם הזה ,כדי שתכנס לטרקלין ,הוא העולם ובא לבית גדול יפה ונאה ובתוכו עמד שולחן קטן )שקורין כשקורין הכתב שכל אחד יהיה זהיר וזריז בעבודת המלך I
 Iהבא ,ושם יזכה להנות מזיו השכינה ,ויקבל שכרו משלם ,שטענדי"ר( ואצלו עמד זקן אחד ולמד ,ואמרו לו כי זה ככל מה שאפשר לו לעשות ,כי זה הציווי שייך לעבד
ציווייםזה I
ואם תאמר הלא אם יעבוד האדם את בוראו עם פניות העומד ולומד הוא אחד מהתנאים בעלי המשנה ,ושאל וזה לעבד זה ,ולפעמים הם משותפים באיזה
 Iאלו שיזכה לשכר מצוה בעולם הבא ,הרי זה עבודה האי סבא קדישא וכי זה הוא גן עדן של התנא והלא כזה כולם שוים ,ואם הם מקיימים מכתב המלך ,אז כולם I
מיראה וקנין לשעה ,לזה מפרש רבי יעקב מאמרו ואמר ישנו גם בעולם הזה ,והשיב לו האם תדמה כי התנא הלזה עבדים נאמנים כאילו כל אחד מהם קיים כל הכתב .כן
ואנחנו I
I
יפה שע"ה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה הוא בגן עדן ,הגן עדן הוא בתוכו ובלבבו .אבל מי שלא התורה היא כתב מלך מלכי המלכים הקב"ה
 Iמכל חיי עולם הבא ,כי הוא נקט כשיטת רבינו אביגדור זכה לזה על ידי קיום התורה והמצות ,ואין לו מושג כלל ישראל עבדיו ,וכשאנחנו עוסקים בתורה לשמה ,דהיינו I
דקנין לשעה הוי קנין ,ועל כן יפה גם שעה אחת בעולם בזה ,לא יהיה לו במה להתענג בגן עדן העליון.
לקיים כתב המלך לעשות כל אחד מה שאפשר,
והיתה I
 Iהזה אשר יעסוק בו האדם בתורה ובמצות כראוי וכהוגן,
 äæåשהזהיר התנא התקן עצמך בפרוזדור ,שיתקן מחשבתו כשקורא הכתב לקיים כל הכתוב בו ,אז אף מה
ואף אם הוא על מנת לקבל פרס כדי שיכנס בטרקלין
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והוי רוח לעסוק בהם ,כדי שתכנס לטרקלין ,שיזכה להתענג מעלה עליו הכתוב כאילו קיים ,עכ"ד) .ועיין בבית I
I
רק קנין לשעה ,עם כל זה גם הקנין באותו שעה הוי קנין.
 ìòåדרך זה יל"פ מה שאומרים בפיוט בתפלת בעולם הבא בהיכל התנא ,וכאשר יתנהו גן עדן להתענג שמואל אחרון פ' שמות מה שכתב בזה לדרכו(.
I
I
מוסף לראש השנה ,באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד מעין עסקיו בעולם הזה ,יהיה לו התענוג בתורה ומצות
 äðäåכתב מהרח"ו בשער הקדושה )ח"א שער
 Iליעקב דבר חוק ומשפט וצדקינו במשפט המלך המשפט ,ומעש"ט .ולזה ממשיך התנא יפה שעה אחת של קורת רוח הראשון( שהרמ"ח מצות עשה הם כנגד רמ"ח איברים I
 Iולפי דרכינו הכוונה כי באמת ראיתי בני עליה והמה בעולם הבא ,אימתי יפה שעה של קורת רוח בעולם הבא של אדם ,ושס"ה ל"ת נגד שס"ה גידים ,ואם האדם מחסר
שמכוון I
מועטים ,ומי יאמר זכיתי לבי להיות במדריגת העובד בגן עדן ,בזמן שהם מכל חיי העולם הזה ,שזכה לעולם איזה מצות עשה ,נחסר ההשפעה לאבר ההוא
 Iמאהבה ,ועל כן אין מליץ יושר מול מגיד פש"ע ,כי סוף הבא מחמת שבכל ימי חייו בעולם הזה עסק בתורה נגד מצוה זו ,וכן אם עובר על איזה לא תעשה פוגם בזה I
כל סוף הזדונות נעשות שגגות ,ולא זכיות שימליצו טוב ובמצות ,להוציא אם קנה עולמו רק בשעה אחת.
הגיד ,עי"äæåש.שהזהיר התנא התקן עצמך בפרוזדור ,שיראה I
 Iבעדינו ,ולזה תגיד ליעק"ב דבר חוק ומשפט ,שיטת
*
 Iהתנא רבי יעקב דס"ל יפה שעה אחת בתשובה
.
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ומעש"הויט  øàáúéעל פי מה שהאריך האלגאזי בשארית יעקב כדי שתכנס לטרקלין ,כניסה על מנת לישב בה ,ולא I
בעולם הזה וכו' ,וכשיטת רבינו אביגדור דקנין לשעה
)פ' שלח( שהגם שהתנה המקום ברוך הוא עם ישראל יצטרך להתגלגל עוד שנית לעולם הזה ,וכמו שפי' I
 Iקנין ,ועל ידי זה וצדקינו במשפט המלך המשפט.
בקיום התורה להנחילנו עולם שכולו טוב נוסף לייעודי בתולדות יעקב יוסף )פ' שלח( מאמר חז"ל )חגיגה ג(:
 ãåòיתבאר על פי מה* שהביא בספר אמרי יהודה העולם הזה ,מכל מקום לא יהיה להם לישראל אלא שכר איזה שוטה הלן בבית הקברות ,היינו שמת כמה פעמים I
I
) Iאבות פ"ב מט"ז( פירוש על דברי הגמרא )עבודה זרה כל דהו כפועל ,דלא גרע הא מהא דאיתא במסכת בבא והוא בכמה בתי קברות ,עכ"ד .אבל החכם עיניו בראשו I
יז (:כשיצא הבת קול דרבי אלעזר בן דורדיא מוכן לעולם קמא )דף קטז (.הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה להתקן עצמו
בפרוזדור בעולם הזה ,לתקן כל קומת גופו I
 Iהבא ,בכה רבי יש קונה עולמו בשעה אחת ,ומקשין מעבורת לפניו ,אמר לו טול דינר והעבירני ,אין לו אלא כדי שיכנס בטרקלין.
)המשך בעמוד הבא(
אמאי בכה רבי ,והלא אדרבה יש לו לשמוח .אבל הוא שכרו .והנה כי כן הדבר הזה בקיום התורה והמצות,
I
I
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 ú÷åìçîù ÷ôñ êáìá ñðëé ìà äúà ìáà (.àïåéòáãåîòîíúåàêùîäåàéöåéùבירורי הלכות ,נערך ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמים" שע"י מבצר הכוללים קרית יואל I
I
íéðéðòä úåãìåú ïéáå íéìáå÷îä
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א
I
íøîàá ììä úéáå éàîù úéá I
íéãéì ïéìèåð åà íéãéì íéìèåð êë øçàå úéáä úà ïéãáëî
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
íòèä ìáà .éðéñî äùî éôî ìáå÷î åðéà åìàä íéøáãä éðùî ãçàù áåùçúå úéáä úà íéãáëî êë øçàå
I
ãåîìúá øëæðù äî àåä íé÷ìåç úåéäì íøåâ àåäù I
éðùäå õøàä íòá ùîúùäì øñåà íäî ãçàù
t úáùá ñ"àèé÷ñàîå ï"òðéá úãéö ïéã T ììäå éàîù éãéîìú åáøùî åøîàù äî ìáà .íéôðòä éôðò íäù úå÷åìçîä åìàì äîãéù äî ìë ïëå .øéúî
 ïåéòáå ìëùá íéåù íúåéäá íéùðà éðù ìëù øàåáî äæ ïéðò ìàøùéá ú÷åìçî äúáø íëøö ìë åùîù àìù Iא( בשבוע העעל"ט נתבאר ,שאסור לצוד אינזעקט"ן אע"פ שאין דרך בני אדם לצודןI ,
] äéäú äìôð íàå íéðô íåùá íúøáñá ú÷åìçî íäéðéá ìåôú àì úåøáñä íäî åàéöåéù íéø÷éòä úòéãéáå Iואיסור זה הוא מדרבנן ,שמן התורה אינו אסור אלא מיני בע"ח שדרך בנ"
בעליאחייםלצודן[.שמזיקין I
åæ íéáåø÷ä åéä íäéðù úåòãù éðôî äæå .úåãéçé úåëìäá àìà ììäå éàîù å÷ìçðù àöîð àìù åîë .äèåòî
ב( לא נאסר צידה זה ,אלא במיני בע"ח שאין מזיקין ,אבל במיני
ìáà .äæì íéðåúðä íéø÷éòä åîë äæì íéðéúðä ïë åîë íéø÷éòäå àøáñ êøãá åàéöåéù äî ìëá åæì I
 øùàëגוף האדם  -כנחשים ועקרבים  -מותר לצודם כדי שלא יזיקו  ,ודוקא בע"ח שמזיקיןI ,
éàîùå ììä úøáñ ãâð íúøáñ äùìçðå äîëçä ìò íéãéîìúä úãé÷ù äúôø
 äìôð íäáåאבל בע"ח שאין מזיקין ,אע"פ שמצערו ,אסור לצודן .
 ïî åãéá ùéù äîå åìëù éôì äúéä íäî ãçàå ãçà ìë úøáñù íéáø íéøáã ìò ïåéòá íäéðéá ú÷åìçî Iג( וע"כ בי"ן או מאסקיט"א הפורח בבית אסור לו לצודן כדי שלא ינשכנו ,משום I
 òùåäé ìëùá çëåúäì ïåéòá íéçëåúî íéîëç éðùì åðçðà çéøëð àìù .úàæ ìëá íîéùàäì ïéàå .íéø÷éòäדנשיכתן אינו גורם היזק אלא
צער".ן מביתו ,לא יצוד אותו ,אלא יפתח החלון ויפריח על I
íäî äìòîì àåäù åîë åà ììäå éàîù åîë íðéàù éøçà åá å÷ìçðù äîá ïë åîëå øôñ åðì ïéàå ñçðôå I
ד( וע"כ אם רוצה להוציא הבי
øîàù åîë øåãä éîëçî òåîùì åðåö ìáà .äæù ïéðò ìò åúãåáòá åðåö àì àåä êåøá ùåã÷äù
 ìàהבי"ן ]ע"י דבר אחר כגון כובע וכדומה[ עד שיצא לחוץ ,ויזהר שלא יגענו בידו  ,משום
I
I
 øîåà ãçàäùå úåëìäá åòèù éðôî àì ú÷åìçîä äìôðá åìàä íéëøãä ìòå .íää íéîéá äéäé øùà èôåùäדהוא מוקצה ]אבל מאחורי ידיו מותר ליגע[.
.úååöîá ø÷éòä äæ ìåãâå ø÷é äîå åá ìëúñîä ìëì äæ ïéðò øàåáî ãàî äîå .ø÷ù éðùäå úîà
ה( ויש עוד עצה לזה ,והוא שיניח כלי עם דבש או משקה מתוק על השלחן,
וכשהבי"ען' I
I
נכנס שם יגביהנו ויניחנו בחוץ] ,דבכה"ג ליכא איסור צידה ולא איסור מוקצה,
(
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I
I
ו( מה שנתבאר שאסור לצוד בי"ן וכיו"ב ,היינו רק באותן האנשים שיודעים שאם
הוא היה אומר ,יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם
הבי"ן נושך אותם אינו גורם היזק אלא צער ,אבל יש אנשים שמזיק להם הנשיכה ,כגון I
 Iהבא ,ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה:
 äù÷äåבמדרש שמואל דקשיא רישא אסיפא ,כי ברישא קתני יפה שעה אחת בתשובה אותם המקבלים עלערדזשי"ק ריעקשא"ן כשבי"ן נושך אותם ,ואם אדם כזה נמצא בחדר
 Iומעשים טובים בעוה"ז מכל חיי העוה"ב ,ופשיטא דחיי העוה"ב של קורת רוח קאמר ,שנמצא שם בי"ן ]ואינו יכול לעשות אחד מהעצות דלעיל[ ,מותר לצודם ולהוציאם I
ובסיפא קתני ויפה שעה אחת של קורת רוח בעוה"ב מכל חיי העולם הזה ,ופשיטא דחיי מהבית ,דחז"ל התירו הצידה במינים כאלו במקום היזק ]וכמו
שנתבאר בסעיף ב' לגבי I
I
נחשים ועקרבים[ ,וכן הדין כשנמצא בבית תינוק קטן המוטל בעריסה .
העוה"ז של תשובה ומעשים טובים קאמר.
ז( וכ"ז בדין צידת הבי"ן כשהוא פורח בביתו ,אבל אם התחיל לנשוך ]או
להפריחואפילומשםרקI ,
I
 äàøðåבהקדם דברי קדשו של מרן דו"ז זללה"ה בדברי יואל )פ' תולדות עמוד תרכט( עומד על בשרו או על חלוקו במקום שיכול לנשוך משם[ ואינו יכול
 Iבהספדו על הרה"ק מהרי"ד מבעלזא ,על מה שאמרו חז"ל )חולין ז (:גדולים צדיקים במיתתם מותר לו לאחוז הבי"ן בידיו ולהמשיכו מבשרו אע"פ שעי"ז עושה פעולת צידה וגם
כמתעסק I
יותר מבחייהם ,דלכאורה יקשה ממשנתינו דיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם מטלטל מוקצה ,לא גזרו ע"ז חז"ל ב"שעת" צער מכיון שאינו מכוין לצודו רק
I
 Iהזה יותר מכל חיי העולם הבא ,ובאמת מבואר בדברי חז"ל שהצדיקים לאחר הסתלקותן בכל בו שלא ינשכנו .
ח( ]דין זה אינו מדיני צידה אבל ראוי לעורר ע"ז מחמת הנחיצות[ ,בימות הקיץ
פעם מתעלים מעולם לעולם עליון ,אבל מכל מקום הלא אין בידם לסגל עוד מצות ומעש"ט
לפי כשהחלונות פתוחים ,מצוי מאוד שהרבה אינזעקטן באים לתוך הבית ומסתובבים I
 Iדבמתים חפשי כתיב ,ואם כן איך גדלה מעלתם במיתתם יותר מבחייהם .והאריך שם
דרכו לבאר ,דאף שאי אפשר להם לסגל עוד מצות ומעש"ט ,מכל מקום בכח קדושתם הגדולה סביבות הלעקטע"ר ]וביותר מצוי כן בלילה ,וביותר מצוי כן במעונות הקיץ[ ,ואח"כ
 Iפועלים באחרים לסגל תשובה ומעש"ט אף מה שלא עלתה להם בחייהם ,וכדמצינו )סנהדרין מתים מחום הלעקטער ,ונופלים על השלחן ,ואם מונח שם מאכלים ,נופלים בתוך I
המאכלים ,ואפשר להכשל ח"ו באכילת שרצים ,וע"כ ראוי ליזהר ולהסתכל על הדברים
במה I
 Iלז (.בהנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי זירא ,דלאחר פטירתו עשו תשובה ,עי"ש לדרכו.
שאוכל ,ועי"ז יראה אם נפל שם שרץ ,וכלשון החכמת אדם "ראוי לאדם להסתכל
 ã"ðòìåי"ל על פי מה שכתב א"ז זללה"ה בישמח משה )פ' תצוה( על אמרם ז"ל גדולים
שאוכלהשםועל"ידיעכ"לזה .ינצל מכמה תולעים ,ומעיד אני עלי ,שכמה וכמה פעמים ניצלתי עי"ז I
I
צדיקים במיתתן יותר מבחייהן ,כי יש שני מיני צדיקים ,כת אחת המסגלים מצות מעשיות בעזר
 Iצדקה וגמילות חסדים וכל מיני מצות שכליות .כת השניה הדבקים בו יתברך בכל עת ובכל
I
=============
רגע בתוקף וחשקות גדול עד שמתענגים בו .והנה הכת הראשון שכל צדקתם הוא במצות
I
 Iמעשיות צדקתם בטל לאחר מותן ,כי אמרו חז"ל )שבת ל (.כיון שמת אדם נעשה חפשי מן
המצות ,אבל אלו שבכת השני הדבקים בו יתברך ,כל שכן שלאחר מותם יכולים להדבק בו
I
I
יתברך יותר מבחייהם ,ולא ישולל מהם הדביקות לאחר מותם .ולפי זה הצדיקים אשר הם
 Iמכת הראשון ,צדקתם בטל לאחר מותן ,שאין באפשרי לאחוז שם הצדיק דרכו ,כי היום
I
לעשותם ולא למחר ,ולא יפול עליהם שם הצדיק בהוה רק בעבר ,שהיו צדיקים בחייהם ,מה
I
 Iשאין כן הצדיקים שמכת השניה ,עיקר הצדקות שלהם הוא היראה והאהבה והדביקות,
היינו
ויכולים לעסוק אז בעשיית מעשים טובים כמו בחייהם ,וזהו גדולים צדיקים במיתתן,
I
I
אלו שהם צדיקים במיתתן ,יותר מבחייהם ,מאלו שהן צדיקים רק בחייהם ,עכ"ד.
 äúòîåיש לחלק ולומר ,כי אלו הצדיקים שבכת הראשון אשר כל צדקתם הוא במצות
I
I
מעשיות ,עליהם אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומעש"ט בעולם הזה מכל חיי עולם הבא ,כי
I
 Iלאחר פטירתם בטל צדקתם ,אבל על הצדיקים שבכת הב' אמרו יפה שעה אחת של קורת רוח
 Iבעולם הבא ,כי הם גם בעולם הבא יש להם היראה והאהבה והדביקות ,ולכן הוא יפה מכל
I
 - (ï"éá) äòøéö úâéøäå úãéö ïéðòá 'éîúחיי העולם הזה ,כי הם יכולים גם אז לעסוק בעשיית מעשים טובים כמו בחייהם .ושפיר אמרו
I
 Iגדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם ,ולא קשה ממשנתינו ,כי גדולים צדיקים במיתתן
הכוונה על כת השני וכמבואר בישמח משה.
I
I
 åðéãîòáåערב יומא דהילולא של מרן דו"ז זללה"ה ,הנה עבודתו בקודש של מרן דו"ז
 Iזללה"ה היה בשני דרכים הללו ,הן במה שהיה מסגל מצות מעשיות בתורה ועבודה וגמ"ח,
I
והן במה שהיה דבוק בהשי"ת בחשקות גדול ,ועל כן בצפייתינו צפינו שגם בעולם העליון
I
 Iיעסוק בעשיית מעשים טובים כאשר היתה באמנה אתו בחיים חיותו ,ועל בחינתו אמרו
גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם ,וזכותו הגדול יגן עלינו שיושפע עלינו כל מילי
I
I
דמיטב שפע ברכה והצלחה ונחת מכל יו"ח עדי נזכה לביאת הגואל במהרה בימינו אמן.
I
I
 © úåøåîù úåéåëæä ìëעל פי דין תוה"ק אנו אוסרים להעתיק בכל אופן שהוא מאמרים שלמים או חלקם שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת
I
I
הרוצה לנדב גליון ,לפרסם מודעות ,להאיר ולהעיר ,יתקשר עם המערכת(845) 781 - 0153 :
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א( שו"ע )סי' שט"ז סעיף ז'(.
ב( כן ביאר התניא )סי' שט"ז סעיף י"ח( החילוק בין נחשים לפרעוש.
ג( כ"כ בתניא )שם( שצרעה הוי כפרעוש לענין זה ,שנשיכתו גורם רק צער ולא היזק ולא התירו לצודן רק
בשעה שעוקצו .והגה"צ הדומ"ץ שליט"א ציין לדברי התולדות שמואל )מלאכת צידה סי' ס' דין י"ט( שכתב ג"כ
לאסור צידת דבורה ,והוכיח דין זה מהא דמבואר בסעיף ד' גבי מחצלת ע"ש.
ד( עי' בשו"ע סי' ש"ח )סעיף כ"ג וסעיף מ"ה(.
ה( ולדעת התניא )בקו"א סי' רנ"ט סק"ג( אפילו ע"י הכובע אסור לטלטל בעל חי דזה הוי כמטלטלו בידו
ממש ,ויש אחרונים שמקילין בזה וס"ל דבאופן זה נקרא ג"כ טלטול מן הצד ואכמ"ל.
ו( דאינו ניצוד בתוך הדבש דאף אם נפל לתוכו יכול לצאת ממנו ,וגם איסור מוקצה ליכא דזה הוי טלטול מן
הצד לצורך דבר המותר ]ואף לדעת התניא שכתבנו בהערה הקודמת מודי שבאופן זה הוי טלטול מן הצד[ וע"ע
בשע"ת )סוהס"י( בשם מהרי"ט צהלון ע"ש.
ז( דנשיכת צרעה לקטני קטנים הוי ג"כ היזק גמור.
ודע דכל זה לענין "צידתן" אבל אסור להורגן להדיא ,אלא אם הורגו לפי תומו והיינו שמראה עצמו כאילו
הולך לפי תומו ואינו מכוין להורגו ]אף שבאמת מכוין להורגו[ ,שבאופן זה נחשב לשינוי ,ואם הבי"ן רודף אחר
התינוק לעוקצו ,וא"א לצודו ולהפריחו ,מותר להורגו להדיא )כ"ז מבואר בסעיף י' לגבי הריגת נחשים ,וה"ה
הריגת צרעה אם יש אנשים או תינוק שמזיק להם העקיצה של הצרעה( ,ופשוט שלגבי סתם אנשים שאין הנשיכה
מזיקתן אלא מצערתן ,אין שום היתר להרוג צרעה אפי' בשעת נשיכתן ,דדוקא צידה התירו בשעה שנושך ולא
הריגה )וע' בתניא סעיף י"ט סברת החילוק בין צידה להריגה(.
ח( ט"ז )סק"ח( וכ"פ התניא.
ט( לשון התניא )סעיף י"ח(.
י( כלל ל"א דין כ'.

ונתעוררנו מת"ח מופלג שליט"א שהקשה אהא דכתב התניא )סעיף י"ח( ד"צרעה" דינו כפרעוש ,ואין דינו
כנחש )והנפק"מ הוא בין לענין צידה ,שאסור לצודן כדי שלא יזיקו ,וגם אסור להורגן אף בשעה שנושכין ,משא"כ
נחש מותר לצודן כדי שלא יזיקו ,ומותר להורגן כשרודפין אחריו  -ואף כשאין רודפין מותר לדורסן לפי תומן -
וכמו שהובא לעיל בהערה ב' והערה ז'( .דבגמ' במס' שבת )דף קכ"א ע"ב( מדמין ה"זיבורא" לדין נחשים,
דאמרינן שם אהא דאמר רבא בר רב הונא דמותר להרוג נחשים בשבת "ופליגא דרב הונא ,דרב הונא חזייה לההיא
גברא דקא קטיל זיבורא ,א"ל שלמתינהו לכולהו" ,ופרש"י הרגת את כולן? כלומר מה אהני בהא אכתי טובא איכא
אלמא לאו שפיר עביד והא דרבא )שהתיר הריגת נחשים( פליג אדאבוה )שאסר הריגת זיבורא( עכ"ל רש"י ,אלמא
דזיבורא דינו כנחש ,ואין לומר דזיבורא הוא מין אחד וצרעה הוא מין אחר דהא במגילה )י"ד ע"ב ד"ה זיבורתא(
פרש"י דבורה ,וכן במס' ע"ז )דף כ"ח ע"ב ד"ה זיבורא( פרש"י צרעה ,אלמא דהכל מין אחד ,וא"כ צ"ב להבין
דברי התניא דצרעה דינו כפרעוש ,דהא מכל הנ"ל מבואר שזיבורא )שהוא צרעה( דינו כנחש ,ואולי יש לדחוק
ולומר דצרעה ודבורה הוא שם הכולל למשפחת הדבורים ,ומ"מ אין כל הדבורים שוים ,כי יש מהם שמזיקין
בנשיכתן ]וכדוגמת הצרעה המוזכר בפרשת עקב וגם את הצרעה ישלח ה' אלקיך בם וגו' וע"ש בפרש"י[ ,ויש
מהם שאין מזיקין אלא מצערין כדוגמת הדבורים המצויים בינינו ,ואה"נ דמין זה שמזיק דינו כנחש ,והתניא שכתב
דדינו כפרעוש מיירי במין המצוי בינינו שבדרך כלל אינו מזיק ,ומ"מ עדיין צ"ע בזה ,והננו בבקשה להמעיינים
שאם יודעים איזה תירוץ ע"ז נא להודיענו.
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